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این تصور که یک حکومت تلخ مزاج ،ریشهی تمام شرها است،
موضع اجتماعی اکثریت اپوزیسیون را تشکیل میدهد ،اما خو ِد
باورکردن پروپاگند ،خطرناک است .اپوزیسیون عراقی ،واقعا
اعتقاد داشت که مشکالت مذهبی و فرقهای عراق ،از صدام
حسین میآید و همین که او برود ،همهچیز درست خواهد شد.
بههمینترتیب ،اپوزیسیون سوریه و لیبی ،بهحدی از بدبودن
رژیمهای قذافی و اسد مطمین بودند ،که هرگونه تردید درمورد
جایگزین آنها ،ضدانقالبی دانسته میشد.
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کابل-تهران -بنگکاک و برعکس

روز پرواز

کابل –تهران -استانبول و برعکس

روز های پنجشنبه

کابل –تهران -دوسلدروف و برعکس روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -نجف و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -مونیخ و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -اربیل و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -گانزو و برعکس

روزهای سه و دو شنبه

کابل –تهران -شانگهای و برعکس

کابل –تهران -دهلی و برعکس

کابل –تهران -میالن و برعکس

کابل –تهران -بیجینگ و برعکس

روز های پنجشنبه

مسیر

روز پرواز

روزهای سه و چهارشنبه

روزهای سه شنبه

روزهای سه شنبه

کابل –تهران -انقره و برعکس

کابل –تهران -سلامنیه و برعکس

روزهای سه و چهارشنبه

روزهای سه شنبه

روزهای سه و دو شنبه

* قابل ذکر است که هموطنان عزیز می توانند برای  24ساعت در میدان های هوائی ایران بدون داشنت ویزاء
ترانزیت اقامت منایند و بعدا به پرواز های ترانزیت خویش بدون کدام مشکل ادامه دهد.
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جنگ با داعش آغاز شد!

وزارت داخله دیروز اعالم کرد که نیروهای امنیتی در عملیات
نظامی  51عضو گروه داعش را در منطقه «کوت» والیت ننگرهار
کشته اند .از سوی دیگر مقامات محلی والیت ننگرهار گفته اند
که برای اولین بار نیروهای داعش به پوستههای امنیتی نیروهای
امنیتی افغانستان حمله کرده اند .در همین حال ریاست امنیت
ملی شام روز گذشته با نرش خربنامهی از کشته شدن  85عضو
گروه داعش در ولسوالی اچین این والیت خرب داد.
این درحالی است که به تازگی سازمان ملل متحد نیز از گسرتش
فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و یک گروه ناظر
بر فعالیتهای شبکه القاعده که در سال  ۱۹۹۹ایجاد شد ،در
آخرین گزارشاش گفته است که داعش از جمله  ۳۴والیت
افغانستان در  ۲۴آن نفوذ دارد و عمال رسبازگیری میکند.
گروه داعش در حالی اولین حمله نظامی بر نیروهای امنیتی
افغانستان را انجام داده که این نیروها در اکرثیت نقاط افغانستان
درگیر نربد با گروه تروریستی طالبان اند .از جنوب تا شامل و
از غرب تا رشق ،تعقیب و گریز از گروه طالبان درگیری اصلی
نیروهای امنیتی است و این نیروها تلفات سنگینی را در ماههای
اخیر در جنگ با طالبان متحمل شده است .طالبان در ماههای
اخیر توانسته اند ،چالشهای زیادی را برای نیروهای امنیتی و
حکومت وحدت ملی خلق کنند .به کنرتل در آوردن مقر ولسوالیها
و نفوذ در مناطقی که قبل از این امن بودند ،از چالشهایی است
که نیروهای امنیتی با آن روبهرو اند .این چالشها تالشهای
نیروهای امنیتی و حکومت وحدت ملی را برای تأمین امنیت بی
نتیجه کرده و به طالبان امکان مانور دادن بیشرت داده است.
از جانب دیگر آغاز عملیات علیه نیروهای داعش و یا حمالت
داعش بر پوستههای نیروهای امنیتی ،در حالی آغاز شده که
تالشهای یک ساله حکومت وحدت ملی برای به مثر رساندن
پروسه صلح و تأمین امنیت ،هنوز بی نتیجه است و امیدی برای
ختم خشونت توسط گروه طالبان در افغانستان وجود ندارد.
جنگ با طالبان و اینک جنگ با داعش ،چالش جدید و آزمون
بزرگی برای دولت افغانستان و نیروهای امنیتی است .درحالی که
آمار تلفات نیروهای امنیتی به باالترین حد خود رسیده و جنگ
با دشمن قدیمی (طالبان) هنوز جریان دارد ،مبارزه با حمالت
داعش ،چالش تازۀ برای نیروهای امنیتی افغانستان است.
این جنگ درحالی آغاز میشود که حکومت افغانستان در مورد
گروه داعش اطالعات کمی منترش کرده است .هنوز جزئیاتی از
حوزههای نفوذ داعش ،تعداد جنگجویان این گروه ،رهربان و
حامیان آن منترش نشده و نیروهای امنیتی بدون برآورد از وضعیت
دشمن جدید حمله بر آنها را آغاز کرده اند .چنین جنگی با توجه
به گسرتش حمالت گروهی طالبان بر نیروهای امنیتی میتواند
دردرسهای نیروهای امنیتی را بیشرت و توانایی آنان را کمتر سازد.
از اینرو ،گسرتش حمالت طالبان و آغاز حمالت گروه داعش،
چالش جدی و دشواری برای حکومت وحدت ملی است.
مسئوالن حکومت وحدت ملی باید هر چه رسیعتر با چالش جدید
مواجه شوند و برای این کار حکومت بایستی نهادهای امنیتی
را تقویت کند .تعیین وزیر دفاع ،آوردن اصالحات در نهادهای
امنیتی بهویژه در والیات آسیب پذیر ،تجهیز و تقویت نیروهای
امنیتی از رضورتهای اجتناب ناپذیر برای پیروز شدن در جنگ
است.
عالوه بر اعامل اصالحات در نیروهای امنیتی ،شناسایی عوامل
نفوذی گروههای تروریستی در درون این نیروها از مشکالت
اساسی است که برای رفع آن اقدامات چشمگیر و شفاف صورت
نگرفته و امکان خلق فاجعههای خونبار توسط نیروهای نفوذی
دشمن هنوز هم وجود دارد.
در کنار این مسایل ،توجه ویژه متحدان افغانستان بهویژه آمریکا،
برای تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان رسنوشتساز
است .آمریکا و سایر متحدان افغانستان در جنگ با تروریسم،
بایستی نیروهای هوایی افغانستان را هر چه عاجلتر احیا و
تقویت کنند .فراهم کردن امکانات حمله هوایی و حامیت از
نیروهای زمینی از هوا ،توانایی حمله و جنگ نیروهای امنیتی
افغانستان را در مقایسه با گروه تروریستی طالبان و داعش
افزایش میدهد .احیای نیروهای هوایی و تجهیز نیروهای زمینی
با سالحها و امکانات پیش رفتهتر و کاربردیتر ،یگانه راه برای
شکست تروریستان است.
بی توجهی به چالشهای جدید و عدم حامیت قاطع از نیروهای
امنیتی افغانستان میتواند خطر فروپاشی نیروهای امنیتی را در
پی داشته باشد .از اینرو ،حاال زمان تصمیم گیری بزرگ برای
بازسازی یک ارتش قدرتمند در افغانستان است .بی توجهی به
طالبان و داعش ،میتواند یک بار دیگر زمینه حضور شبکههای
تروریستی را در افغانستان مهیا سازد و این اشتباه جربان ناپذیر
برای امنیت منطقه و بین امللل خواهد بود.

داعش جنگ با نیروهای امنیتی را آغاز کرد

اطالعات روز :به دنبال حمله تهاجمی گروه داعش بر
پاسگاههای پولیس ملی و پولیس مرزی در ولسوالی اچین
ت ننگرهار در رشق کشور ،داعش برای نخستین بار
والی 
جنگ با نیروهای امنیتی کشور را آغاز کرد.
اما در نخستین درگیری ،نیروهای امنیتی با مقاومت شدید،
حملهی این گروه را عقب زده و در جریان درگیری  85عضو
داعش کشته شدهاند.
ریاست عمومی امنیت ملی با نرش خربنامهای گفته است که
تروریستان داعش ،حوالی ساعت چهار روز گذشته ( 5میزان)
حمالت گروهی شان را با استفاده از سالحهای سبک و
سنگین باالی پاسگاههای پولیس مرزی و محلی در منطقهی
عبدالخیل ولسوالی اچین آغاز کردند.
امنیت ملی گفته که این حمله با مقاومت شدید نیروهای امنیتی
کشور مواجه شد که از اثر عملیات هوایی نیروهای امنیتی ،به
تعداد  60تن از تروریستان گروه داعش در منطقهی عبدالخیل
و  25تن دیگر در منطقه «شدل» ولسوالی اچین کشته شدند.
به نقل از این خربنامه ،در جمع کشته شدگان جلیل ورکزی،
یک تن از فرماندهان 100نفری داعش نیز شامل میباشد.
امنیت ملی همچنان گفته که متامی تروریستان کشته شده
شهروندان پاکستان مربوط به گروه حافظ سعید میباشد.

از سویی هم ،وزارت داخله پیش از ظهر روز گذشته اعالم
کرد که در عملیاتی علیه گروه تروریستی داعش در والیت
ننگرهار ،دستکم  ۵۱عضو این گروه کشته شدهاند.
صدیق صدیقی ،سخنگوی این وزارت روز گذشته به
خربنگاران گفت که این عملیات زیر نام «۰۹ـ شاهین» در
منطقه «کوت» والیت ننگرهار از روز شنبه ( 4میزان) آغاز
شده است.
آقای صدیقی هدف اصلی این عملیات در رشق کشور را،
رضبه زدن به گروه داعش عنوان کرد.
او افزود که در این عملیات دستکم  ۵۱عضو گروه داعش
کشته و  ۲۲تن دیگر آن زخمی شده اند.
در خربنامهی امنیت ملی در مورد تلفات نیروهای امنیتی در
این درگیری چیزی گفته نشده است .آقای صدیقی نیز درباره
تلفات احتاملی نیروهای امنیتی در جریان این عملیات چیزی
نگفت.
اما مسئوالن محلی گفتهاند که در این درگیری دو تن از
نیروهای امنیتی نیز کشته و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.
به گفتهی مسئوالن محلی ،مهاجامن در ابتدا دو پاسگاه مربوط
به پولیس ملی را به ترصف خویش درآوردند و سپس با
نیروهای امنیتی در اطراف تعمیر ولسوالی اچین درگیر شدند.

اچین از ولسوالیهای ناامن والیت ننگرهار است که پیش از
این از فعالیت داعش در این ولسوالی گزارش شده بود.
جنگجویان وابسته به گروه تروریستی داعش چند ماه است
که در بخشهای مختلف والیت ننگرهار حضور دارند.
پیشرت از این ،از حمالت سازمان یافته و تهاجمی داعش بر
نیروهای امنیتی و تأسیسات دولتی ،در این والیت گزارش
نشده بود .قبالً این گروه بیشرت افراد طالبان و بزرگان قومی را
در این والیت مورد هدف قرار میداد .این بار نخست است
که افراد داعش به شکل گروهی و سازمان یافته بر پاسگاههای
نیروهای امنیتی و تعمیر یک ولسوالی حمله میکنند.
حضور داعش در کشور نگرانیهایی را به دنبال داشته است.
براساس تازهترین گزارش ملل متحد ،گروه داعش از جمله
 34والیت کشور در  25والیت آن فعالیت دارد و عمالً
رسبازگیری میکند.
اما آقای صدیق موجوديت داعش در  ٢٥واليت را رد کرد؛
ولی گفت که این گروه تهديد جدى براى امنيت افغانستان،
منطقه و جهان است.
صدیقی افزود که اسرتاتژى مبارزه با داعش از سوى شوراى
امنيت به تصويب رسيده است.

نمایندگان مجلس پاکستان را متهم به حمایت از داعش کردند

اطالعات روز :کمیسیون امنیت داخلی مجلس منایندگان
ضمن تأکید بر رسبازگیری گروه داعش در کشور ،اما میگوید
که فرماندهان داعش از سوریه و عراق در افغانستان حضور
ندارند.
اعضای هیئت اداری کمیسیون امنیت داخلی مجلس
منایندگان پاکستان را متهم به حامیت از داعش در افغانستان
کرده و میگوید که پاکستان خود در ایجاد گروه داعش در
افغانستان دست دارد.
به نقل از خربگزاری جمهور ،عبدالحی آخندزاده ،معاون
کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفته« :حضور داعش در
افغانستان با حضور این گروه در سوریه و عراق فرق دارد؛ مردم
افغانستان فرهنگ متفاوت دارند و گروه داعش در میان آنان
جا باز کرده منیتواند».
آقای آخندزاده افزوده« :گروپهای هراسافگن زیر نام
داعش در افغانستان ایجاد شده است؛ پاکستان پشت این قضیه
است و برخی گروهها از جمله وزیرستانیها را زیر نام داعش
جمع کرده است».
به گفته وی پاکستان تالش دارد که والیتهای جنوبی و
جنوب غربی را به طالبان و والیات مرشقی از جمله ننگرهار را

به گروه داعش که خود ایجاد کرده ،بسپارد.
اسدالله سعادتی ،مناینده مردم دایکندی در مجلس نیز در
مورد حضور داعش در افغانستان گفته« :استخبارات برخی
قدرتهای جهانی از جمله پاکستان در پی ایجاد گروه داعش
در افغانستان است».
در همین حال صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله،
گزارش ملل متحد در مورد حضور افراد داعش در  25والیت
کشور را رد کرده؛ اما با ابراز نگرانی میگوید اين گروه تهديد
جدى براى امنيت افغانستان ،منطقه و جهان است.
حاجی غالب مجاهد ،ولسوال ولسوالی اچین والیت ننگرهار
در مورد حمله گروهی داعش بر پاسگاههای نیروهای پولیس
ملی و پولیس مرزی در این ولسوالی گفته که افراد وابسته به
گروه داعش با سالحهای سبک و سنگین مسلح هستند و از
سوی«پاکستانیها» حامیت میشوند.
اخیرا ً گزارشهای به نرش رسیده است که گویا شامری از
فرماندهان داعش ،برای مدیرت افراد این گروه از عراق و
سوریه وارد افغانستان شدهاند.
اما آقای آخندزاده تأکید دارد که هیچ فرماندهای داعش از
سوریه و عراق ،گروهی زیر عنوان داعش در افغانستان را

مدیریت و رهربی منیکند و هم هیچگونه شواهدی که مبین
این امر باشد ،وجود ندارد.
با این وجود ،برخی از اعضای دیگر کمیسیون امنیت داخلی
مجلس ،رسبازگیری داعش در افغانستان و گسرتش این روند
را تایید میکند.
علی اکرب قاسمی ،منشی کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفته:
«شامری از مردم افغانستان به دلیل مشکالت اقتصادی با شوق
و ذوق به صفوف داعش میپیوندند؛ زیرا امکانات بیشرت در
اختیار آنان قرار میگیرد».
به گفته او مشکالت داعش جدی است و حکومت وحدت
ملی نیز توجهی به این مسئله ندارد.
منایندگان مجلس تأکید دارند که موقف دولت افغانستان نیز
در مبارزه با داعش روشن و واضح نیست و این امر میتواند
برای آینده کشور بیشرت خطرناک باشد.
به تازگی وزارت داخله اعالم کرد که شورای امنیت ،اسرتاتژی
مبارزه با داعش را تصویب کرده است .انتظار میرود که
حکومت در امر مبارزه با این گروه مخوف تروریستی جدی
اقدام کند.

جان کری :جامعهی جهانی نباید افغانستان را فراموش کند
اطالعات روز :جان کری ،وزیر امور خارجه آیاالت متحده
آمریکا با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کشور گفته که
جامعهی جهانی نباید افغانستان را فراموش کند.
آقای کری و وزیر خارجهی چین هردو از جامعه جهانی
خواستند تا افغانستان را در اولویتهای توسعهای و امنیتیاش
قرار دهد.
جان کری این اظهارات را روز گذشته در نشستی سه جانبه
که با حضور عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی و وزیران امور
خارجه آمریکا و چین در نیویارک برگزار شده بود ،بیان کرد.
کری گفت« :من از متامی شام میخواهم که افغانستان را در
اولویت کمکهای توسعهای و امنیتی خود قرار دهید .ما یک
سال سخت را در افغانستان گواه بودیم .بنابراین این فاجعه
خواهد بود که اگر از افغانستان روی گردانیم از این کشور
دور برویم و آن را تنها بگذاریم.از دیدگاه من افغانستان برای
سالهای متامدی به پشتیبانی ما نیاز دارد».
او در مورد نقش و حضور چین در افغانستان گفت« :عادالنه
است اگر گفته شود که رسیدگی به چالشها در جهان کنونی
بدون کمک چین منیتواند بهگونه مؤثر رسیدگی شود.
بنابراین ما حضور چین را بهویژه در افغانستان بهگونهی بسیار
ژرف قابل درک میدانیم».
در این نشست که زیر نام (بازسازی صلحآمیز افغانستان و
همکاریهای منطقهای) برگزار شده بود ،عالوه بر آقای

عبدالله و وزیران خارجهی آمریکا و چین ،وزیران خارجهی
افغانستان ،ایران ،پاکستان و دیگر کشورهای کمککننده به
افغانستان نیز حضور داشتند.
هدف از برگزاری این نشست که رهربی آن را افغانستان،
آمریکا و چین به صورت مشرتک بر عهده داشتند« ،بررسی
بازسازی افغانستان در آینده ،چالشهای موجود ،راه حلها و
جلب همکاری منطقهای» خوانده شده است.
عبدالله عبدالله در این نشست گفت که افغانستان با وجود
پیرشفتهایی که داشته ،همچنان با مشکالت و چالشهایی
دست به گریبان است .آقای عبدالله افزود که حکومت
افغانستان برای دفاع از مردم و حاکمیت این کشور از هیچگونه
تالشی دریغ نخواهد کرد.
رییس اجرایی همچنان گفت کشورش برنامه منظمی برای
آوردن اصالحات و بهبود وضعیت امنیت تهیه کرده و برای
ا جرای آن نیاز جدی به کمک جامعه جهانی و همکاری
صادقانه کشورهای همسایه دارد.
آقای عبدالله از افراطیگری و هراسافگنی به عنوان چالش
مشرتک در سطح منطقه نام برد و گفت اگر کشورهای منطقه
دست از حامیت گروههای افراطی برندارند ،از عواقب آن در
امان نخواهند ماند.
رییس اجرایی همچنان در بخشی از صحبتهایش تأکید کرد
که کابل در برابر شورشیان ضد پاکستانی اقدامات مشخصی

انجام داده است؛ اما اسالم آباد در برابر شورشیان ضد مردم
افغانستان که رسگرم برهم زدن ثبات در این کشور هستند اقدام
نکرده است.
عبدالله گفت« :پیام ما امروز روشن است ،ما به روند واقعی و
فراگیر صلح در کشور ادامه میدهیم .تحوالت را از نزدیک
زیر نظر داریم .ما خواهان نابودسازی مراکز و پایگاههای
هراس افگنان در هرجایی که باشند هستیم».
در ادامهی این نشست وزیر خارجه چین از کمک این کشور
برای از رسگیری احتاملی گفتوگوهای صلح میان کابل و
گروه طالبان سخن گفت.
وانگ یی ،وزیر امور خارجه چین گفت« :چنان که ما درک
کردیم ،حکومت افغانستان و طالبان آرزوی مشرتکی را برای
از رسگیری گفتوگوهای سیاسی دوجانبه دارند و بیجنگ
امیدوار است تا طرفهای دیگر نیز از این روند پشتیبانی کنند
تا کابل و طالبان برای دیدار دوباره تشویق شوند».
وانگ یی ،در ادامه بر حامیت کشورش از حکومت وحدت
ملی و برنامههای این حکومت برای اصالحات در افغانستان
تأکید کرد.
آقای وانگ گفت که افغانستان باید در متامی مسایل منطقهای
و بیناملللی سهیم باشد و این کار زمانی عملی خواهد شد که
کشورهای منطقه و جهان به مسئولیت خود در قبال افغانستان
عمل کنند.

شناسایی  50هزار معلول خیالی در وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین

اطالعات روز :نرسین اوریاخیل ،وزیر کار و امور اجتامعی،
شهدا و معلولین ،گفته که مسؤالن این وزارت  50هزار
کارت جعلی که به معلولین خیالی در رستارس کشور توزیع
شده بودند ،را شناسایی کردهاند .به گفتهی خانم اوریاخیل،
شامری افراد با استفاده از این کارتها هرماه از دولت معاش
میگرفتند .به نقل از رادیو سالموطندار ،خانم اوریاخیل افزوده
که این وزارت پس از شناسایی  50هزار معلول خیالی ،توانسته
است که به تعداد  600معلول که همزمان از دو کارت استفاده
میکردهاند ،را نیز شناسایی کند .به گفتهی او ،اکنون این افراد

شناسایی و برای تحقیقات بیشرت به دادستانی معرفی شدهاند.
شناسایی معلولین خیالی در وزارت کار و امور اجتامعی در
حالیست که چندی پیش گزارش شد که در وزارت معارف
صدها معلم و مکتب خیالی وجود داشته است .گفته میشود
که معاش این معلامن خیالی به جیب افراد مشخص ریخته
شده است .اما فاروق وردک ،وزیر قبلی معارف این موضوع
را رد کرده است .همچنان خانم اوریاخیل میگوید که وزارت
کار و امور اجتامعی مبارزه سختی را علیه هرگونه فساد در این
وزارت به راه انداخته و مصمم است که متامی ادارات را از

وجود فساد پاکسازی کند.
این در حالیست که چندی پیش جمعی از معلوالن و
خانوادههای شهدا در اعرتاض به پرداخت نشدن حقوقشان
تظاهرات کردند.
تا هنوز آمار دقیقی از معلولین و خانوادههای شهدا در
افغانستان در دست نیست؛ اما بنا به گفتهی خانم اوریاخیل،
 2.7درصد نفوس افغانستان معلول است.
وزارت کار و امور اجتامعی همچنان گفته که به زودی شامر
دقیق معلولین و خانوادههای شهدا را اعالم خواهد کرد.
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واحد وحدت ملی چیست؟

فرماندهان ارتش و مقامهای ارشد امریکایی با استناد
به تهدید فزاینده دولت اسالمی به عنوان اساس حفظ
نیرو در صحنه ،برنامههای کم کردن سرعت خروج
برنامهریزی شده نیروها از افغانستان را بررسی میکنند.
رییس جمهور باراک اوباما قول داده بود به عنصر نظامی
طوالنیترین جنگ امریکا تا اواخر سال  ،2016اندکی
قبل از پایان یافتن دوره ریاست جمهوریاش ،پایان
بدهد .مقامهای پنتاگون گفتند ،افسران ارتش امریکا
که نگرانند نیروهای افغاستان بدون کمک غربیها
قادر نخواهند بود امنیت کشورشان را تامین کنند ،باور
دارند که تعداد فزاینده جنگجویان دولت اسالمی در
شرق افغانستان در جریان سال گذشته خطرات مرتبط
با خروج کامل را جدیتر کرده است .ولسن شوفنر،
معاون ارتباطات رییس ستاد ارتش امریکا ،ماه گذشته
در کابل گفت« :ما پتانسیل تکامل آنها به یک گروه
جدیتر و خطرناکتر را در نظر داریم .ما آن را بسیار
جدی میگیریم».
رییس جمهور اشرف غنی به دولت اسالمی به عنوان
خطری اشاره کرده است که اگر افغانستان مجبور شود
بدون کمک بین المللی با این ملیشهها مقابله کند،
میتواند به سرعت رشد کند.
یک مقام ارشد غربی به فارین پالیسی گفت که غنی
تالش کرده است به کشورهای کمک کننده بگوید
که «افغانستان بار جنگ افراطگرایی خارجی را بر
دوش میکشد» و دولت اسالمی یکی از چندین گروه
بنیادگرایی است که ثبات این کشور را تهدید میکند.
جنرال جان کمپ بیل ،فرمانده نیروهای به رهبری
امریکا در افغانستان در ماه جوالی به خبرنگاران گفت:
«ما آن را نوپا میگفتیم« ».اکنون میگوییم این گروه
احتماال از لحاظ عملیاتی ظهور کرده است».
اما مقامهای ایاالت متحده و غربی گفتند که سطح
تهدید ناشی از جنگجویان دولت اسالمی در
افغانستان– و گستردگی روابط آن با رهبران ارشد داعش
در عراق و سوریه -همچنان مشخص نیست .این امر
تصمیم گیری سیاستگذاران در مورد تعداد نیروهایی
که باید برای جنگ با این گروه در افغانستان بمانند را
دشوارتر ساخته است.
در حال حاضر  9800سرباز [امریکایی] در افغانستان
وجود دارند و گزینههای زیر نظر از تداوم حضور
حدود 8000سرباز تا کاهش تعداد سربازان به چند
صد سرباز را شامل است که صرف مسئول تامین
امنیت سفارت امریکا در کابل خواهند بود .این مقام
ارشد غربی گفت« :بسیار مهم است که حضور داعش
نه دست کم گرفته شود و نه اغراق شود» .این مقام
گفت که همتایان افغانش به او گفته بودند که داعش
تالشهای سربازگیریاش را در والیتهایی چون
ننگرهار در شرق کشور و زابل ،در جنوب کشور،
تشدید کرده است .اما این مقام هشدار داد« ،شواهد
ناقص اند».
دولت اسالمی مسئولیت یک سلسله بمب گذاریها ،از
جمله بمب گذاری ماه اپریل در ننگرهار را که  34تن را
کشت و 125تن را زخمی کرد ،برعهده گرفته است .نظر

به گفته مقامهای امریکایی این گروه همچنین به دنبال
استخدام اعضای ناراضی طالبان بوده است ،بهخصوص
پس از آن که روحیه طالبان به دنبال مرگ مال عمر،
بنیان گذار این گروه ،تعضیف شده است.
دولت اسالمی به دنبال گسترش نفوذش در سرتاسر
شرق میانه بوده است و مقامهای امریکایی باور دارند
این گروه از سنگر و استحکاماتش در شرق سوریه به
لیبیا جنگجو و اسلحه فرستاده است .مقامها گفتند اما
مشخص نیست رهبران اصلی این گروه ملیشههایی را
به افغانستان ،برای تقویت شاخهاش در آنجا ،فرستاده
باشد.
هرچند به نظر میرسد که گروه وابسته به دولت اسالمی
در افغانستان با رهبران دولت اسالمی روابط واقعی
داشته باشند ،این گروه هنوز نشان نداده است که
میتواند عملیات پیچیده نظامی ،در مقیاس مشابه به
آنچه که در عراق و سوریه دیده شده است-جایی که
افراطگرایان مناطق وسیعی را تصرف کرده و جنایات
وحشیانه و قتلهای دسته جمعی مرتکب میشوند -را
هماهنگ کند.
پرسشها در مورد توانایی واقعی دولت اسالمی ،به
دامن زدن به بحث داخلی فزاینده در داخل حکومت
در مورد این که آیا نیروهای جنگی را بیشتر از آنچه
رییس جمهور برنامهریزی کرده بود ،در افغانستان
نگهداریم یا خیر؛ کمک کرده است .در حال حاضر
 9800نیرو در افغانستان مستقر هستند و مقامهای ارشد
حکومتی و نظامی گفتند ،کمپ بیل سه گزینه را پیشنهاد
کرده است.
یک افسر ارشد نظامی به فارین پالیسی گفت که در
بازترین گزینه ،حدود  8000نیرو در این کشور خواهند
ماند که به نیروها و فرماندهان افغان مشاوره خواهند
داد .گزینه میانی شامل  5500سرباز خواهد بود که
اجازه عملیات مبارزه با تروریزم را خواهند داشت و
بستهترین گزینه ،تعداد نیروها را به حدود  1000تن
محدود خواهد کرد که در سفارت امریکا در کابل
مستقر خواهند بود.
انتظار میرود که کمپ بیل افکارش در مورد ماموریت
ایاالت متحده در ماه آینده در یک نشست کمیته
نیروهای مسلح سنای امریکا مطرح کند .قانون گذارانی
از هردو حزب در مورد ادامه برنامه خروج ،باوجود
اختالفات ،ابراز نگرانی کرده اند؛ بهویژه پس از مثال
عراق که پس از خروج نیروهای امریکایی در سال
 2011امنیت از هم پاشید .توصیههای خروج نیروها
برای اولین بار توسط وال استریت ژورنال گزارش داده
شد.
در چندین ماه گذشته ،پنتاگون و کاخ سفید درگیر
گفتوگوها روی این مسئله بوده اند و وزارت دفاع
بیشتر به سرعت کندتر خروج نیروها متمایل بوده است.
حکومت اوباما و فرماندهان ارتش سالها در مورد
استراتیژی جنگ در افغانستان و اعزام نیروها برخورد
داشته اند و مقامهای کاخ سفید برخی از افسران را به
تالش برای وادار کردن رییس جمهور به انجام کاری که
او نمیخواهد ،متهم کرده اند .اما مقامها گفتند که تبادل

نظرات اخیر «سازنده» بودند و این مسئله نمایانگر یک
اختالف کالن میان کاخ سفید و ارتش نیست.
یک افسر ارشد ارتش گفت که گفتوگوها روی
این مسئله متمرکز اند که «میخواهیم کدام ظرفیتها
و تواناییهای نیروهای امنیتی افغانستان باال ببریم و
نیروهای افغانستان چگونه مسئولیتهای شان را به
خوبی ادا خواهند کرد» .افسران ارتش امریکا میگویند
که نیروهای افغانستان ،پس از عهدهدار شدن امنیت
کشور در سال  ،2014به تدریج پیشرفت کرده اند؛ اما
آنها هنوز به کمک هواپیماهای تجسسی ،تدارکات،
قوای هوایی و تخلیه پزشکی نیاز دارند.
نیروهای افغانستان ،از زمان عهدهدار شدن مسئولیت
جنگ علیه شورشیان تلفات شدیدی را در میدان نبرد
متحمل شده اند .نظر به آماری که در ماه جوالی از
سوی پنتاگون نشر شد ،حدود  4700افغان در جنگ
در سال جاری کشته شده اند و  7800تن زخمی شده
اند؛ آماری که  60درصد افزایش را نظر به سال 2014
نشان میدهد.
اوباما ،در پاسخ به درخواست غنی ،در ماه مارچ توافق
کرد از سرعت خروج نیروها بکاهد و بهجای کاهش
نیروها به حدود  5500تن که در آغاز برنامهریزی
شده بود 9800،سرباز را در سال جاری در افغانستان
نگهدارد.
تصمیم امریکاییها در مورد نقش نظامیاش در آینده
از نزدیک توسط متحدان این کشور در ناتو دنبال
شده است؛ متحدانی که برای حمایت مهم هوایی و
دیگر حمایتهای لوجیستیکی از نیروهای شان در
افغانستان به امریکا وابسته اند .خروج ایاالت متحده،
دیگر نیروهای غربی را به خروج عجوالنه برخواهد
انگیخت که به نوبت خود حمایت سیاسی در هردو
طرف اقیانوس اطلس برای کمکهای مهم بین المللی
را به مخاطره خواهد انداخت.

در حال حاضر  9800سرباز
[امریکایی] در افغانستان وجود دارند
و گزینههای زیر نظر از تداوم حضور
حدود 8000سرباز تا کاهش تعداد
سربازان به چند صد سرباز را شامل
است که صرف مسئول تامین
امنیت سفارت امریکا در کابل
خواهند بود .این مقام ارشد غربی
گفت« :بسیار مهم است که حضور
داعش نه دست کم گرفته شود و
نه اغراق شود» .این مقام گفت که
همتایان افغانش به او گفته بودند
که داعش تالشهای سربازگیریاش
را در والیتهایی چون ننگرهار در
شرق کشور و زابل ،در جنوب کشور،
تشدید کرده است .اما این مقام
هشدار داد« ،شواهد ناقص اند».

دقت کردید که کمیتها دارای واحدهای هستند که فهم و میزان
کردن را برای بنی برش ساده میسازد؟ حتامً دقت کردید .مثالً سه مرت
رخت برای یک نوع مخصوص تنبان دوخنت!  16مرت تکه برای نوع
مخصوص دیگرش که هزارچین دوخته میشود .همینطور ماهانه
هفتاد کلچه صابون برای خانووادههای مشاورین معاونین ریاست
جمهوری و ریاست اجرائیه ،به طور مثال .یا مثالً وقتی میگوییم گاز
در اوایل کیلوی  17افغانی بود اما در زمستان پیشرو ،به  117افغانی
فی کیلو خواهد رسید؛ به نحوی از واحد اندازهی گیری وزن گاز استفاده
کردیم.
یا وقتی میگوییم تایپر کانبیبی را به قیمت  30افغانی از متام
دواخانهها دریافت کنید ،با ذکر کلمه افغانی ،ثابت میکنیم که این
مملکت پر افتخار ،از خود واحد پولی دارد .هامنگونه که در اکرث
والیات جنوبی ،معامالت را با کلدار سمت و سو میدهند؛ در حقیقت
ثابت میکند که کشورهای دیگر هم از خود واحد پولی دارند که واحد
پولی پاکستان را روپیه مینامند.
حاال ما با دیو وحدت ملی مواجه شدهایم .هرچه قدر تالش کنیم که
خود را فریب بدهیم و با این طرز دید ،از جفاهای که بر حق مان روا
داشته میشود ،منیتوانیم جلوگیری کنیم .اوالً خدا نیامرزد کسی را
که برای زمامدار این کشور پیشنهاد منود که برای جلوگیری از آشوب
متنفذین مسلح و رهربان بیخرد ،باید متام بستهای آبداردولتی را به
عنوان یک امتیاز ،تقسیم کنی و سهم هر رهرب جهادی یا متنفذ قومی
را هم بهصورت مشخص در نظر داشته باش .اما حاال که این کار شده
و ما میفهمیم که از وزارتخانهها گرفته تا سفارتخانهها و ریاستها
و مدیریتها ،همه میان نخبههای دنیای سیاست و غولهای جامعه
تقسیم شده ،حاال روزگار وحدت ملی چهگونه است و واحد وحدت ملی
به کدام اساس تعریف میشود؟
جواب این سوال برای مردم عام بسیار سخت و برای نخبههای دنیای
سیاست بسیار آسان است .چطور؟ رشحش ساده است اما فهمش
مشکل! مثالً وزارت معارف به  20نفر تازه نفس و متخصص رضورت
دارد .از این بیست نفر ،باید ده نفر آن از برادران رییس جمهور و معاون
اول ریاست اجرائیه 5 ،نفر آن از برادران رییس اجرائیه 2 ،نفر آن از
برادران معاون دوم رییس جمهور یا معاون دوم رییس اجرائیه و  3نفر
آن از برادران معاون اول ریاست جمهوری باشد .قانون ،توافق سیاسی
یا هر بهانهی دیگر را که شام یاد دارید ،اینگونه پیشنهاد میکند.
خیلی خُب! با همین ترکیب ،افراد مشخص و پیشنهاد میشوند .حکم
تقرر شان به ریاست جمهوری فرستاده میشود .بعد یک هفته ،ده نفر
از برادران رییس جمهور که پیشنهاد شده بودند ،با حکم مقرری شان
به وزارت معارف میرسند ،وظیفه و چوکی را رسامً اشغال میکنند .اما از
ده نفر دیگر خربی نیست .یکماه میگذرد ،بازهم خربی نیست .اصالً
معلوم منیشود که حکم آن ده نفر دیگر کجا شد؟
مفهوم نشد؟ خیلی خوب از خیر وزارت معارف میگذریم .فرض کنید
روزی که آقای ارشف غنی با معاونین اش به ارگ و آقای عبدالله با
معاونین اش به قرص سپیدار رفتند ،با هم توافق کرده بودند که مثالً
سفیر افغانستان در امریکا باید یک پشتون و سفیر افغانستان در ناروی
باید یک هزاره باشد .طبق این توافق ،نه ارشف غنی حق دارد از
انتخاب سفیر افغانستان در ناروی که باید یک هزاره باشد ،انتقاد کند
و نه آقای عبدالله از انتخاب سفیر افغانستان در امریکا .هر دو نفر
مشخص و حکم آن برای آقای غنی ارسال میشود .سفیر افغانستان در
امریکا ،حکم انتخاب شدنش را دریافت کرده ،به واشنگنت میرود که
آن را به آقای اوباما بدهد تا اعتامدنامهی او را بپذیرد .از طرف اوباما
اوکی شده و او به کارش ادامه میدهد .سفیر افغانستان در ناروی چه
شد؟ والله اگر خود هامن نفر که انتخاب شده ،خرب باشد .حکمش الی
شکافهای موجوده در ارگ ،گیر میکند.
از این منونهها فراوان بیرون آمده و فراوان هم برون خواهند شد .من
ترسم از آن است که روزی برسد که حکم از سوی ارگ به جانب غیر
پشتونها صادر شود که برادر و هموطن من! تو حق نداری از این به
بعد حتی یک کلمه بگویی! اگر گفتی ،زبانت را از کامت کشیده به
ناروی صادر میکنیم.
میدانم سخنانم تلخ است ،اما فضای واقعی افغانستان به مراتب تلختر
از این است .اگر من مکلفم که چنین ننویسم ،چه کسانی مکلف اند
که بر مردم افغانستان ستم تبعیض و تکخواهی را روا ندارد؟ اگر من
مکلفم که بد نباشم ،چهقدر اربابان قدرت مکلف اند که خوب باشند؟
ظاهرا ً واحد حکومت وحدت ملی این است که روزانه چهقدر احکام
مربوط به برادران پشتون امضاء و چه تعداد از احکام مربوط به غیر
پشتونها در آشغالدانی ارگ آرشیف میشود.
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تالش آمریکا برای ایجاد نیروی هوایی افغانستان
راد نوردلند /نیویورک تایمز
ترجمه :معصومه عرفانی

دگروال قلندرشاه قلندری ،پرنشانترین خلبان افغانستان ،اخیرا
دستوری دریافت که هدفش بنیانگذاری سنگبنای نیروی هوایی
جدید کشورش بود :اسکادرانی از هلیکوپترهای جنگی ساخت
آمریکا ،به منظور برطرفسازی مشکل بغرنج فقدان پشتیبانی هوایی
از نیروهای امنیتی افغانستان.
شانزده هلیکوپتر نظامی ،امسال به این کشور منتقل شدند و دوازده
فروند دیگر نیز قرار است به آنها اضافه شوند .اما دگروال قلندری
نظر مساعدی نسبت به این مسئله ندارد .او گفت« :این هواپیماها
کامال بیاستفاده هستند .صادقانه بگویم ،اصال نمیدانم چرا این
هواپیماها اینجا هستند».
یکی از ماموران روابط عمومی ،تالش کرد تا دگروال را درحالی که با
یک ژورنالیست در پایگاه نیروی هوایی افغانستان در فرودگاه کابل
صحبت میکرد ،دعوت به سکوت کند .افسر آمریکایی که در آنجا
حاضر بود ،با ناراحتی و بهتزده به او نگاه میکرد.
اما دگروال ادامه داد« :من حقیقت را میگویم .اینجا کشور من
است ،اینها مردان من هستند و باید حقیقت را بدانند».
او نقشهای را روی میز پرتاب کرد که برد مؤثر این هلیکوپترها را
نشان میداد :آنها حتا نمیتوانند به مناطقی که طالبان از آنجا
عملیات نظامی اجرا میکنند برسند .او گفت :در فصل تابستان،
حداکثر ارتفاع آن با محمولهای از سوخت و مهمات ،تنها  7000تا
 8000فوت است –به این معنا که این هلیکوپتر نمیتواند از اکثر
رشتهکوههایی که کابل را محاصره کردهاند و حدود  6000فوت
ارتفاع دارند ،عبور کند.
دگروال قلندری گفت« :پرواز با این هواپیما ناامن است ،موتور آن
ضعیف است ،روتور دم معیوب است و زرهپوش نیست .اگر ما برای
هدفگرفتن دشمن ارتفاع را کم کنیم ،با آتش ضدحملهی دشمن
مواجه میشویم و نمیتوانیم از آنها زنده بیرون بیاییم .حتا سالحها
نیز خوب نیستند».
هر هلیکوپتر ،حامل دو مسلسل کالیبر  50است که در دو طرف
کابین خلبان نصب شدهاند .یکی از  10خلبانی که اخیرا توسط
آمریکاییها آموزش دیده است گفت« :آنها دایم گیر میکنند».
سرهنگ قلندری نخستین مقام افغان نیست که درمورد وضعیت
اسفناک تالشها برای ایجاد یک نیروی هوایی که توان
جایگزینشدن با نیروی هوایی آمریکا را داشته باشد ،شکایت
میکند .این نیرو باید بتواند در انجام حمالت هوایی ،ماموریتهای
ترانسپورتی در کشوری با جادههایی خراب و خطرناک ،و همچنین
ماموریت انتقال زخمیها ،جایگزین آمریکاییها شود .درحالیکه
افغانها از این مسئله شکایت دارند که متحدانشان ،نیازمندیهای
آنها در مبارزه با طالبان را نادیده گرفتهاند ،مقامات آمریکایی ،این
خواستهها را غیرواقعی میخوانند.
در گذشته ،تالشها بر بازسازی نیروی هوایی بازمانده از زمان حضور
شورویها متمرکز شده بود .در آن دوران ،نیروی هوایی افغانستان،
حتا دارای جتهای جنگندهی  21-MiGبود که توسط خلبانهای
افغان هدایت میشدند .اما تمام آنچه افغانها در سالهای اخیر
داشتهاند ،ناوگانی از هواپیماهای ترانسپورتی سیسنا ،هلیکوپترهای
ترانسپورتی قدیمی  17-MIو هلیکوپترهای جنگی  35-MIبوده است.
تالشهای آمریکا برای بازسازی ناوگان روسی ،پس از آغاز
درگیریها در اوکراین ،که تحریمهای غرب بر روسیه را در پی

مقامات آمریکایی-MD ،
 530را ،پاسخی سریع -و
واقع گرایانه -برای حل
نیازهای نیروی هوایی
افغانستان میدانند .این
هلیکوپتر دو سرنشین،
ساختهشده توسط مک
دانل داگالس 33 ،سال
بهعنوان هلیکوپتر دیدهبانی
در عملیاتهای ویژه کاربرد
داشته است و در ایالت
متحده ،بهعنوان هلیکوپتر
بخش ترافیک یا اخبار آب
و هوا یا کارهای مربوط
به خطوط برق ،استفاده
میشود .به گفتهی مقامات
آمریکایی ،پرواز و تعمیر
این هلیکوپتر آسان است
و میتواند بهسرعت در
افغانستان مورد استفاده
قرار بگیرد .چهار ،530-MD
در آگست امسال به دو
ماموریت جنگی رفتهاند و
مقامات افغان و آمریکایی،
هر دو از آن رضایت داشتند.
داشت ،متوقف شد .این تحریمها ،بهدستآوردن قطعات یدکی را
دشوار کرده و خرید هلیکوپترهای جدید روسی را ناممکن ساختند.
از ناوگان قدیمی افغانها ،از پنج هلیکوپتر جنگی – 35-MI
هواپیمایی که کامال مناسب شرایط افغانستان بود -تنها یکی از آنها
هنوز قادر به پرواز است .اما دگروال قلندری گفت« :و آن هم مدت
زیادی دوام نمیآورد».
تعدادی از 17-MIهای روسی که بهطورمعمول برای حمل و نقل
استفاده میشدند اکنون بیشتر برای انتقال هوایی زخمیها مجهز
شدهاند اما مشکالتی دایمی در آنها وجود دارد که اغلب برای
تعمیرات یا مسایل مربوط به قطعات یدکی ،امکان پرواز ندارند .از

طرفی نیز ،برخی مقامهای دولتی افغان ،برای پروازهای داخلی در
سراسر کشور ،درخواست استفاده از این هواپیماها را میدهند.
مقامات آمریکایی 530-MD ،را ،پاسخی سریع -و واقع گرایانه–
برای حل نیازهای نیروی هوایی افغانستان میدانند .این هلیکوپتر
دو سرنشین ،ساختهشده توسط مک دانل داگالس 33 ،سال
بهعنوان هلیکوپتر دیدهبانی در عملیاتهای ویژه کاربرد داشته است
و در ایالت متحده ،بهعنوان هلیکوپتر بخش ترافیک یا اخبار آب و
هوا یا کارهای مربوط به خطوط برق ،استفاده میشود .به گفتهی
مقامات آمریکایی ،پرواز و تعمیر این هلیکوپتر آسان است و میتواند
بهسرعت در افغانستان مورد استفاده قرار بگیرد .چهار ،530-MD
در آگست امسال به دو ماموریت جنگی رفتهاند و مقامات افغان و
آمریکایی ،هر دو از آن رضایت داشتند.
افسران آمریکایی میگویند که شاید سالها طول بکشد تا خلبانهای
افغانی ،برای بهپرواز درآوردن هلیکوپترهای نظامی پیشرفتهتر
آمریکایی با کنترلهای کامپیوتری و دستگاههای خودکار پیچیده،
آماده شوند .هزینهی پرواز با این هواپیماها نیز بسیار سنگین است.
دگروال دوم جیمز ابوت ،مربی نیروهای هوایی که بعد از بازنشسته
شدن ،برای کمک به اجرای برنامهی بهکارگیری  530-MDدر
افغانستان ،دوباره به کار برگشته است ،گفت« :این یک راهحل
دایمی است .شما درحال مبارزه با افراد مسلحی هستید که
سالحهای خود را در پشت وانتها منتقل میکنند .این مبارزه ،نیازی
به فنآوریهای بیشتر و پیشرفتهتر ندارد».
هلیکوپترهای جدید و تعداد کافی از خلبانهایی که برای پرواز با
آنها آموزش دیدهاند ،درطول کمتر از یک سال آماده شده و به
افغان آمدند .دگروال ابوت گفت :آنچه در این مدت کوتاه انجام
شده است ،شگفتانگیز است.
تعدادی از خلبانان افغانستان ،درحال حاضر ،واجد شرایط هستند
تا دیگر افغانها را برای پرواز با  530-MDآموزش بدهند .اما
آموزش مکانیکها و افرادی که وظیفهی نگهداری از آن را دارند،
زمان بیشتری را در میگیرد؛ بنابراین هنوز بیشتر این وظایف را
پیمانکاران آمریکایی انجام میدهند.
دگروال ابوت گفت :بیشتر شکایت افغانها از هواپیمای جدید ،از
سوی خلبانان قدیمی بود که به تجهیزات روسی عادت کرده بودند و
برایشان استفاده از این هواپیمای جدید دشوار است« .اما خلبانان
جوان آن را دوست دارند».
او درمورد شکایتها درمورد مشکالت هلیکوپترها در ارتفاعات باال
در میدانهای جنگی افغانستان گفت که این مسئله ،حتا برای
پیشرفتهترین هواپیماهای آمریکایی نیز مشکلساز است.
خلبان نعیم آزادی-یکی از خلبانان مربی جدید با تجربهی نخستین
ماموریت رزمی با  ،530-MDدر ماه گذشته در جاللآباد – درمورد
این هلیکوپتر خوشبین است .بااینحال ،او گفت که آرزو میکرد
این هلیکوپتر ،مجهز به دوربینهای مخصوص هدفگیری باشد.
درحالحاضر ،هدفگیری با چشم انجام میشود و مسلسلهای
 50کالیبر دوقلو ،با چرخش هلیکوپتر به سمت هدف ،نشانهگیری
میکنند .این خلبان  27ساله گفت« :اگر ما کنترلکنندههایی از
زمین نداشته باشیم که ما را هدایت کنند ،هدفگیری بدون اشتباه
برای ما بسیار دشوار است».
اکنون ،یکی از این هلیکوپترهای جدید خراب شده است .این اتفاق

زمانی رخ داد که یک خلبان آمریکایی همراه با یک کارآموز افغان،
آن را در ارتفاع  8000فوتی در شرق کابل به پرواز درآورده بودند.
پس از فرودآمدن هلیکوپتر ،وزن سبک آن ،بهاضافهی مشکالت
مربوط به دُم ،باعث شد تا باد آن را منحرف کند .اگرچه خلبانها
به سالمت موفق به فرار شدند ،اما هواپیما از صخره سرنگون شد
و از بین رفت .دگروال قلندری گفت :این حادثه ،محدودیتها
و مشکالت این هلیکوپترها را در خاک افغانستان نشان داد .او
اضافه کرد« :زمانی که خلبانها با این هلیکوپترها پرواز میکنند،
فقط خدا و من میدانیم که آنها با چه دشواریهایی روبهرو
میشوند .من نمیتوانم مطمین باشم که آنها دوباره برمیگردند».
به گفتهی مقامات افغانستان 530-MD ،تنها هواپیمای مشکلدار
درمیان جنگافزارهای افغانستان نیست 25 .هواپیمای ترانسپورتی
 208-Cنیز وجود دارند که هواپیماهایی  12سرنشین هستند و
آمریکاییها آن را بهخاطر سادگی و دوامش ستایش میکنند.
اما فرماندهی نیروهای هوایی افغانستان جنرال محمد دوران ،با
این دیدگاه مخالف است .او در مصاحبهای گفت 208-C « :برای
خاک افغانستان خوب نیست .برای جغرافیای این کشور نامناسب
است ...ما نمیتوانیم آن را تحت فشار کنترل کنیم .سقف آنها
تنها  4000تا  5000متر است و این در هوای گرم کافی نیست».
جنرال دوران گفت :اگرچه او برای کمکهایی که آمریکاییها
ارایه کردهاند سپاسگذار است ،اما باور دارد که آنها هنوز
برای اینکه نیروی هوایی را به وضعیت آن در دوران روسها در
سالهای  1980برسانند ،کارهای زیادی را باید انجام بدهند.
او گفت« :دوستان بینالمللی ما ،بهخصوص ایاالت متحدهی
آمریکا ،فعالیتهای بسیار سودمندی برای کمک به نیروی هوایی
افغانستان انجام دادهاند .ما از صفر شروع کردیم و اکنون در
وضعیت بهتری قرار داریم .اما آمریکاییها به خواستههای ما
توجهی نشان ندادند و با طرف افغانی مشورت نکردند».
بااینحال ،این جنرال افغان درمورد  20هواپیمای  29-Aساخت
برزیل که قرار است از سال آینده وارد شوند ،ابراز امیدواری کرد.
برخالف هلیکوپترهای جدید فعلی 29-A ،میتواند بمبهای
هدایتشوندهی لیزری و دیگر سالحها با تکنولوژیهای پیشرفته
را استفاده کند.
جنرال کریس کریج ،فرماندهی ماموریت آموزشی نیروی هوایی
آمریکایی در افغانستان ،اذعان داشت که توسعهی نیروی هوایی
افغانستان ،در مقایسه با دیگر تالشها برای آموزش نظامی،
عقب مانده است .برای نمونه ،آمریکا و متحدان ائتالفی آن ،تا
پیش از سال  ،2007حتا آغاز به آموزش نیروی هوای افغانستان
نکرده بودند .این پروسه ،بهدلیل اینکه آموزشهای موردنیاز برای
خلبانها و مکانیکها بسیار فنی است و زمانی طوالنی را دربر
میگیرد ،دشوار است .مخصوصا درمورد خلبانها که باید تسلط
کامل به زبان انگلیسی داشته باشند و زمانی درحدود یک سال اول
آموزشی آنها برای آموزش زبان سپری میشود.
جنرال کریج ،گفت ،29-A « :قطعا هواپیمای مناسبی است .باعث
میشود تا قابلیتهای آنها برای مراحل بعدی باال برود و نه تنها
بتوانند از مسلسل و موشک استفاده کنند ،بلکه قادر به پرتاب بمب
باشند .و در واقع ،این همان نقطهای است که ما میتوانیم نیروی
هوایی افغانستان را به جایی برسانیم که برای حفظ و پشتیبانی از
نیروهایشان در آن نبردهای دشوار آماده باشند».
آموزشها برای استفاده از  ،29-Aاز سال آینده آغاز میشود و تمام
این  20فروند هواپیما نیز تا سال  2018وارد افغانستان خواهند شد.
اما نیروهای زمینی افغان ،در نبردهای خود با طالبان ،با
چالشهای بیشتری روبهرو میشوند و درخواست پشتیبانی هوایی
دارند .طالبان ،در نبود حمالت آمریکایی آمریکا ،بدون نگرانی و با
مشکالتی کمتر ،به مبارزه ادامه میدهند.
بیشتر حمالت هوایی آمریکاییها در پشتیبانی از نیروهای افغان،
باید مورد به مورد توسط جنرال جان اف.کمپل ،فرماندهی آمریکایی
در افغانستان ،مورد تایید قرار بگیرد؛ اما تمام این حمالت تایید
نمیشوند.
یکی از موارد استثنا ،درمورد موسی قلعه ،منطقهای در والیت
هلمند اتفاق افتاد که در  26اگست ،توسط طالبان سقوط کرد.
به گفتهی مقامات افغان و ساکنان محل ،حمالت هوایی سنگین
آمریکاییها ،هفتهها پس از آن نیز در آن منطقه جریان داشت.
بااینهمه ،جنرال کریج گفت :این نخستین سالی است که نیروهای
ائتالف تمام مسئولیت را در این حمالت بهعهده نگرفتهاند.
پذیرفتن این مسئله برای افغانها دشوار بوده است .یک جنرال
آمریکایی دیگر که بهشرط عدم افشای نامش حاضر به گفتوگو
شد ،با انتقاد از وضعیت گفت که استفادهی گستردهی آمریکاییها
از نیروی هوایی در طی سالهای گذشته ،باعث وابستگی
بیشازحد دولت افغانستان به آنها شده است.
این جنرال گفت :طالبان پشتیبانی هوایی ندارند و از نبود آن
شکایت نمیکنند .بااینحال ،کار خود را پیش میبرند.
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این تصور که یک حکومت تلخ مزاج ،ریشهی تمام شرها
است ،موضع اجتماعی اکثریت اپوزیسیون را تشکیل میدهد،
اما خو ِد باورکردن پروپاگند ،خطرناک است .اپوزیسیون
عراقی ،واقعا اعتقاد داشت که مشکالت مذهبی و فرقهای
عراق ،از صدام حسین میآید و همین که او برود ،همهچیز
درست خواهد شد .بههمینترتیب ،اپوزیسیون سوریه و لیبی،
بهحدی از بدبودن رژیمهای قذافی و اسد مطمین بودند،
که هرگونه تردید درمورد جایگزین آنها ،ضدانقالبی دانسته
میشد .خبرنگاران خارجی نیز ،کماکان به همین چیزها معتقد
بودند .به یاد دارم که زمانی با یک ژورنالیست غربی ،درمورد
ناکامیهای ملیشههای لیبی صحبت میکردم :برگشت و با
لحنی نصیحتآمیز به من گفت« :فقط یادت باشد خوبها
کی هستند».
ملیشههای لیبی ،ممکن است مردمان خوبی بوده باشند ،اما در
بهوجودآوردن مکانهای رسانهپسند توسط این اپوزیسیون
چه در میدان تحریر چه در خطوط جبهه در لیبی ،-مشکلیوجود داشت .در بنغازی ،تظاهرکنندهها برای بینندههای
تلویزیون ،شعارهایی حمل میکردند که بهصورت بینقص،
به انگلیسی نوشته شده بود؛ چیزهایی که عموما خود آنها نیز
نمیتوانستند بخوانند .در اجدابیا ،در جنوب بنغازی ،تعداد
خبرنگاران خارجی از شمار جنگجویان مخالفین بیشتر
بود؛ بههمیندلیل ،مجبور بودند فیلمبرداران را مانور بدهند
تا غلبهی رسانهها از چشم مخاطبان دور بماند .ملیشههای
لیبی در جنگیدن برای شهرهای خودشان ،موفق بودند اما
بدون حمایت هوایی ،نمیتوانستند بیش از چند هفته دوام
بیاورند .تمرکز رسانهها بر درگیریهای رنگارنگ ،توجه را از
این واقعیت اساسی که قذافی در اثر دخالت نظامی از سوی
آمریکا ،بریتانیا و فرانسه سقوط کرد ،منحرف ساخت.
البته هیچ مسئلهی شگفتیآوری در اینها وجود ندارد.
حاضرشدن رهبران خارجی در انظار عمومی ،با لبخند کودکان
و هلهلهی سربازان ،همیشه زمینهساز این است که آنها
دلسوز و همدل به نظر برسند .پس چرا شورشیان عرب نباید
همین مهارتهای روابط عمومی را داشته باشند؟ مشکل در
اینجاست که خبرنگاران ،خیلی زود داستانهای شورشیان
را باور کرده و آنها را عمومی میکردند .در لیبی ،یکی از
موضوعات تاثیرگذار ،داستان تجاوز گروهی بر یک زن در
منطقهای تحت اشغال شورشیان ،توسط سربازان دولتی بود که
گویا از باال امر این کار را گرفته بودند .در همین گیرودار ،یک
روانشناس لیبیایی ادعا کرده است که برای یک تحقیق میدانی،
هفتاد هزار پرسشنامه را در مناطق تحت کنترل شبهنظامیان
پخش کرده بود و شصت هزار نسخهی آن را دوباره دریافت
کرده بود .به گفتهی او ،حدود  259زن بهصورت داوطلبانه
اعتراف کرده بودند که به آنها تجاوز شده است .سپس،













این روانشناس با  140تن آنها مصاحبه کرده بود .هرچند،
اینکه بتوان چنین آمار دقیقی را در از درون اغتشاشهای
شرق لیبی به دست آورد ،جای تردید دارد؛ اما میان این همه
موارد تجاوز ،داستان آن زن اول ،بی هیچ تردیدی برای این
تکرار میشد که از قذافی یک فرعون بسازد .بااینحال ،آنچه
بهشدت مورد غفلت قرار گرفت ،گزارشهایی بود که چند هفته
بعد ،توسط سازمان عفو بینالملل ،دیدبان حقوق بشر و یکی
از کمیسیونهای سازمان ملل منتشر شد :تمام این گزارشها
میگفتند که برای داستان آن زن ،هیچ شاهدی وجود ندارد.
ظاهرا ،داستان تجاوز گروهی بر او ،چیزی بیشتر از تبلیغاتی
بسیار موفق نبود .در نمونهای دیگر ،شورشیان اجساد هشت
سرباز دولتی را نشان میدادند که به گفتهی آنان ،توسط افرا ِد
خودشان و برای بدنامکردن نیروهای مخالفین کشته شدهاند.
اما مدتی بعد ،عفو بینالملل ویدیویی را منتشر کرد که آن
چهار مرد را زنده و در اسارت شورشیان نشان میداد .مشخص
بود که آنها ،اندکی بعد کشته شده و تقصیر آن به دوش
نیروهای طرفدار قذافی انداخته شده بود.
مواد مورد نیاز برای یک گزارش خوب درمورد قساوت ،باید
تکاندهنده باشد و زود باطل نشود .در  ،1990گزارشهای
بسیاری وجود داشت مبنی بر اینکه سربازان عراقی ،نوزادان
کویتی را از ماشینهای مخصوص نوزادان جدا کرده و آنها
را رها کرده بودند تا بمیرند .این داستان ،در آن زمان بسیار
تاثیرگذار بود و سروصدای زیادی ب هراه انداخته بود .اما این
گزارش زمانی باطل شد که مشخص شد دختر سفیر کویت
در واشنگتن که ادعا میکردند شاهد این قساوت بوده ،در
آن زمان اصال در بیمارستان حضور نداشته است .خبرنگاران
ممکن است تردید داشته باشند ،اما بهندرت میتوانند چنین
داستانهایی را بهسرعت باطل کنند .همچنین ،خبرنگاران
میدانند که سردبیران خوششان نمیآید به آنها گفته شود:
این گزارش جذاب -که رسانههای رقیب قطعا آن را نشر
خواهند کرد ،-احتماال دروغ است .خیلی ساده میتوان «غبار
جنگ» را در اینجا مقصر دانست .در واقعیت نیز ،جنگ،
حوادث گیجکننده و سریعی را بهوجود میآورد که گزارش
آنها را نمیتوان چک کرد .در جنگ ،همه عالقه دارند تا
درمورد دستآوردها و ناکامیهایشان اطالعات نادرست
بدهند و همچنین ،معموال مشخصکردن درستی و نادرستی
ادعاها ،کار دشواری است .این مسئلهی جدید نیست؛ ژنرال
استونوال جکسون ،زمانی به مشاور خود گفته بود« :آیا تاکنون
برایتان پیش آمده است که بفهمید میدان جنگ ،چه فرصتی
برای دروغ گفتن فراهم میکند؟»
آن زمان که مردم به سمت همدیگر تیراندازی میکنند ،قطعا
ِ
حقیقت داستان از چه
دشوار است که منتظر بمانید و ببینید
قرار است .در ماه جون  2014در سوریه ،مصاحبهای با والی
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حمص داشتم و او بهصورت غیرمنتظرهای ادعا کرد که ارتش
سوریه ،شهر «تلکلخ» در مرز لبنان را ،که پیشتر در اشغال
مخالفین بود ،تصرف کرده است .او پیشنهاد کرد که خودم به
آنجا بروم و ببینم .درعینحال ،مخالفین میگفتند که جنگ
شدیدی در جریان است و الجزیره گزارش داده بود که دود
از شهر بلند میشود .من سه ساعت در اطراف شهر تلکلخ
که البته کامال تحت تصرف دولت بود ،با ماشین گشتم و حتا
صدای یک شلیک هم نشنیدم .بخشی از شهر بهشدت در اثر
آتش توپخانه صدمه دیده بود و خیابانها خالی بودند –که
طرفداران دولت میگفتند به دلیل خواب نیمروزی مردم است.
زمانی که در دمشق بودم ،در محلهی مسیحینشین «باب توما»
زندگی میکردم که زیر آتش توپخانهای شورشیان بود .یکی
از دوستانم تماس گرفت و گفت چندصد متر دورتر ،چهار نفر
توسط یک حملهی انتحاری کشته شدهاند .بهسرعت به آنجا
رفتم؛ جنازهای در آن محل بود که رویش پارچهای سفید
کشیده بودند و در طرف دیگر خیابان ،حفرههای کوچکی
به چشم میخورد که ظاهرا در اثر انفجار خمپاره برجا مانده
بودند .تلویزیون دولتی سوریه ادعا میکرد که مرد کشتهشده،
حملهکنندهی انتحاری بوده که قصد حمله بر یک کلیسای
مسیحیان را داشته است .آنها حتا بر او نام گذاشته بودند.
اما یکباره امکان فهمیدن اینکه درحقیقت چه اتفاقی رخ
داده است فراهم شد :فیلمی که توسط دوربین مداربسته از
خیابان گرفته شده بود ،مردی را نشان میداد که یک خمپاره
کنار پایش اصابت میکند و درجا کشته میشود .به اشتباه گفته
شده بود که او یک بمبگذار انتحاری بوده است .بعدها،
تلویزیون سوریه بهخاطر اشتباهش معذرتخواهی کرد.
در هریک از این موارد ،تعصب سیاسی و خطایی ساده با هم
ترکیب شدهاند تا نسخهای گمراهکننده از وقایع را بهوجود
بیاورند؛ امری که ارتباط چندانی با «غبار جنگ» ندارد .تمام
آنچه این موارد ثابت میکنند این است که هیچ جایگزینی
برای گزارش دست اول وجود ندارد .روزنامهنگاران بهندرت
بهطور کامل به خود و دیگران اعتراف میکنند که تا چه اندازه
به منابع دست دوم و منابعی که خودشان به آن عالقه دارند،
اتکا میکنند .مشکل ،معموال چند برابر میشود ،وقتی کسی
که در یک رخداد خبری گیر افتاده است ،خود را متقاعد
میکند که اطالعات زیادی دارد ،بیشتر از آنچه درواقع
میداند .بازماندگان حمالت انتحاری در بغداد ،حتا جزئیات
حالت صورت بمبگذار در لحظهی پیش از انفجار بمب را به
من میگفتند ،و این را از یاد میبردند که اگر آنقدر نزدیک
بودند درجا کشته میشدند .دراینخصوص ،بهترین شاهد،
بچههای کوچک سیگارفروش بودند که همیشه چشم آنها
بهدنبال مشتریها است.

حتما دیده اید که گاهی کسی میپرسد امروز چند
شنبه است یا تاریخ چند است .من معموال در برابر
این گونه سوالها متعجب میشوم .با خود میگویم
خوب ،ساعتات را ببین ،به موبایلات نگاه کن ،آخر
این چه سوالی است؟ اما در این اواخر کم-کم متوجه
شدهام که کسانی که اینگونه سوالها را میپرسند
احتماال چیزهای دیگری در ذهن دارند .شاید از بس
هر روز با جلوههای متنوع زمان روبهرو میشوند
وضعیت برای شان پیچیده میشود و به همین خاطر
گیج میشوند که امروز تاریخ چند است.
مثالً همین چند روز پیش یکی از مقامات دولت
به جوانان گفت که به اروپا نروید ،ما همین ملک
خودمان را برای تان اروپا میسازیم .من فکر نمیکنم
منظور آن جناب از اروپا اروپای همین اکنون باشد.
به احتمال قوی ایشان در عصری از تاریخ جهان
زندگی میکند که در آن اروپا یک باغ وحش بود (مثل
افغانستان امروز) .در آن دوره ،اروپاییها آدم زنده را
پیش شیر میانداختند و عالمان را سر چهار راه و
در محضر تماشاچیان مشتاق در آتش خشم کباب
میکردند .چرا؟ برای این که آن عالمان بختبرگشته
مثال ادعا کرده بودند که آنچه آدم را مریض میکند
آب آلوده است و نه جِن علیه السالم .این ِ
بزرگ دولتی
ما حتما میخواهد ملک ما را اروپا بسازد از آن دست
اروپا .وگرنه ،با این تدبیر که حاکمان ماراست ،بعید
است افغانستان هرگز بنگالدش و کنگو و زیمبابوه و
رواندا و سودان هم شود ،چه رسد به اروپا.
یا سخنان استاد سیاف را در نظر بگیرید :میگوید
که اگر در سرزمین مسلمانان امیر مومنانی باشد و در
همان حال امیری دیگر اعالم امارت بکند ،امیر دومی
را باید گردن زد .شما بگویید مثال امروز پنجشنبه تاریخ
بیست و دوم سنبله یا سرطان یا جوزای هزار و سهصد
نود و چهار شمسی است .اما امکان ندارد در تقویم
استاد سیاف هم اینطور باشد .ایشان به احتمال قوی
فعال در سال هشتاد و پنجم هجری قمری در شام یا
کوفه زندگی میکند و سر و کارش با ابومعجمج
بصری و غورفون بن ابی عولبعلب مکّی است .شما
فکر میکنید این شاعر و روشنفکری که چشماش
را هرگز ندیده اید چون شب و روز در عینک زرهی
سیاه نهفته است ،اما زانویش را همیشه دیده اید چون
پتلوناش دایما غار است ،و سخنان الترا پُست مدرن
میگوید ،همین اکنون در افق تقویم شما میزیَد؟
اشتباه میکنید .او همین حاال چند قرن آن ِ
طرف اروپا
مشغول زندهگی است.
این است که دفعهی دیگر که کسی پرسید امروز تاریخ
چند است ،با حوصله جواب بدهید.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از

آیا امواج وای فای

عارفه پیکار
اداره افغانستان برای سالهای متامدی همچنان
ناکارا باقی خواهد ماند.
برنامهها ،پروژهها و اسرتاتیژیها همه براساس سلیقه
طراحی میگردد .یکی از مسایل اساسی در طرح
برنامهها موضوع بودجه است که همه ساله مرصف
و عدم مرصف بودجه سوژه داغ رسانهها و موضوع جدی در پارملان است .اینکه
مکاتب خیالی ،موسسات خیالی و پروژههای خیالی و هوایی در افغانستان قابلیت
تطبیق را دارد ،دلیلاش طرح و تنظیم بودجههای خیالی است که بر اساس خیال
پردازیهای ادارات طرح میگردد .امروز در جلسه دفاع بودجه اشرتاک داشتم
و آنچه برداشت من از وضعیت عمومی بودجه وزارت خانههاست این است که؛
ال فقط در حد حرف و ادعا میتواند در قالب
جمله بودجه براساس برنامه فع ً
جمالت استفاده شود ورنه توانایی طرح برنامه براساس بودجه در توان مدیران
فعلی ادارات کمتر و یا هیچ وجود ندارد.
آنچه جدی و چالشزاست این است که هنوز ادارهچیان افغانستان توانایی طرح
برنامه را با توجه به رضورتهای اساسی و کلی یک اداره را دارا منی باشند .آنچه
آنها در ذهن از طرح برنامه دارند متاثر از رشته و مسلک تحصیلی شان میباشند
ال برخالف آن مرصوفیت اداری دارند .انجیرن در متام موارد ایده ساخت و
که فع ً
ساز دارد ،دوکتور در همه و یا اکرث موارد ایده دوز ادویه و طرح برنامه بر اساس
دوزهای دوایی را در رس میپروراند ،استاد در همه موارد برای تصاحب حقوق و
امتیازات استادان ،رفع تقاعد استادان و خالصه زیاده خواهی استادی زمان و
منابع مرصف میکند .خالصه در افغانستان یکی به جای دیگر مرصوف است و
همه بدبختی ریشه در ضیاع زمان ،منابع و انرژی بی مورد دارد.

برای سالمتی مضرند؟
بخش اول



Asghar Eshraq

از زبان استاد خلیلی نقل قول شده که ایشان گفتهاند:
 800میلیون دالر تا کنون از طریق شورای صلح هزینه
شده است ،در حالی که کوچکترین دستآوردی در پی
نداشته است!
این سخن از زبان یکی از محافظهکارترین سیاستمدارانِ
حداقل یک دهه گذشته افغانستان ،جالب و در عین حال پرسشبرانگیز است.
این پول هنگفت در زمانی مصرف شده که جناب ایشان دو دوره سمت معاونت دوم
همان دولت را به عهده داشتند« .س ِر خود عریضه کردن» مصداق این گفته جناب
استاد خلیلی است! باید از سران حکومت قبلی به خصوص مسئوالن رده اول آن
پرسیده شود که چگونه در راهی هزینه کردهاند و آن هم این هزینه هنگفت که
کوچکترین دستآوردی هم در پی نداشته است!؟
اگر استاد خلیلی خود را مبرای از این سوالها میداند و مشکالت دیگری در میان
بوده ،پس مسئولیت دارد بگوید که چی دالیلی وجود داشته که این پول به باد فنا
رفته و چه کسانی باعث این مصرف بیجا از آدرس مردم افغانستان بودهاند .درغیر آن
استاد خلیلی مورد قضاوت حقیقتنگر تاریخ قرار خواهد گرفت!


Amrullah Saleh
هدف سوم:
ایستادگی و مبارزه در برابر تفوق جویی و سیاست
نخبهگرا چیست؟
رشد اقتصادی در افغانستان جامعه را از دید فکری تا
حدی از بندها و چوکاتهای کهنه و دیروزی رهانیده
است .اما مردم رها شده از بندهای دیروزی برای ایجاد مسیر جدید ساختارهای
نو سیاسی و سازمان ندارند .جامعه امروزی افغانستان ملیونها آزاداندیش بی
تشکل دارد .نبود ساختارهای نو به یک اقلیت بازمانده از ساختارهای دیروز
زمینهی قانون گریزی ،تحمیل ،زور گویی ،مدیریت عدالت غیر رسمی و انحصار
گرایی را در بخشهای مختلف فراهم ساخته است .روند سبز افغانستان (رسا)
به هستههای تشکیالتی خویش در شهرها و دهکدهها توانایی و اعتامد به نفس
ایجاد میمناید تا در برابر پدیدههای منفی مبارزه هدفمند ،متمرکز و پیگیر
منایند .هستههای شهری و روستایی به مهارتهای تشخیص و تثبیت مسایل،
حل منازعات کوچک ،داد خواهی ،ایجاد وحدت در میان جامعه و در آخر بسیج
دست مییابند .هستههای منسجم و بسیج شده در نهایت تبدیل به نهادهای
مستقل داد خواهی مردم محور میشوند .این روش شوق افرین و هیجان آفرین
زمینه را برای رشد صدها استعداد خفته فراهم میسازد و آنها را در برابر بتهای
سیاسی ،نخبهگان رسکوبگرا و انحصارگر توان مبارزه میبخشد .آنهاییکه
درین مسیر درحرکت اند منادی از تعهد اند ،هیچ زنجیر تعلق ،متلق و ترس مانع
گامهایشان نیست .به افق سبز عدالت میاندیشند و میدانند که برای رسیدن
به آنجا دارند گام بر میدارند .ازینروست که گفتهایم  ......بسیج ملی پیام
ماست.

عدهی زیادی که هر روزه بر تعدادشان
افزوده م یشود ،بر این باور هستند که ام واج
الکرتومقناطیسی باعث رسدرد ،حالت تهوع
و ایجاد درد فلج کنندهای در آنها م یشود.
اما آیا واقع اً این ام واج ب رای سالمتی اف راد
مرض هستند؟
خانم مری ک ولز شهروند  ۶۳سال هی انگلیسی،
از رفنت به تئات ر ،رستوران ،سینام ،فرودگاه
و پارکها خودداری م یکند .اگر ن وبت
پزشکی در بیامرستان داشته باشد ،تا آخرین
لحظات ساعات کار بیامرستان ،بیرون از
ساختامن منتظر م یماند و خری دهای خود از
سوپرمارکت را هم بسیار رسیع انجام م یدهد.
حتا قدم زدن در خیابانهای اط راف من زلش
هم م یتواند موجب درد وحشتناکی در
دهانش شود .به همین دلیل است که همیشه
هنگام خروج از خانه یک کاور مخصوص
از جنس الیاف نقره و پل یآمید بر روی لباس
خود م یپوشد.
گرچه ب رای رهگذران ،این رفتار خانم ک ولز
عجیب به نظر م یرسد ،اما او ارصار دارد که
این پوشش (با نام  )Aaronia Shieldتنها
راه محافظت در ب رابر ام واج ناشی از م وبای لها
و وای فای است.
درست هامنند اف رادی که به مرض بودن
ام واج الکرتومقناطیسی معتقد هستند (که
تعدادشان روز به روز در حال اف زایش است)،
خانم ک ولز هم معتقد است که از سندروم
عدم تحمل حساسیت الکرتومقناطیسی یا
به اختصار  EHSرنج م یبرد .به بیان دیگ ر،
او فکر م یکند دستگاههای الکرتونیکی که
اکرث ما در زندگی روزمرهمان به آنها وابسته
هستیم ،او را مریض م یکنند.
حدود  ۵درصد از جمعیت انگلستان (بیش
از  ۳میلیون نفر) عقیده دارند که تا حدودی
تح تتاثیر حساسیت الکرتومقناطیسی یا
هامن آلرژی به ام واج رادیویی ساطع شده از
دستگاهها هستند.
منظور از دستگاهها طیف وسیعی از وسایل
الکرتونیکی ،از م وبای لها گرفته تا تلویزیون
و حتا الم پهای روشنایی است .ام واج
متصاعد شده از این دستگاهها ناشی از
تابش غیر ی ونیزه هستند که فرکانس آنها

بسیار کم درنظر گرفته شده تا بر روی انسان
ب یتاثیر باشند.
با این حال اف رادی که از  EHSرنج م یب رند
معتقدند تابش در این سطح پایین هم
م یتواند مرض باشد .این اف راد عالمئی مانند
رسدرد ،بی حالی ،حالت تهوع ،سختی در
نفس کشیدن و حتا فلج شدن را گ زارش
کردهاند.
آنها همچنین بیم آن را دارند که این
تشعشعات ممکن است موجب رسطان،
بیامریهای خودایمنی و اختالالت عصبی
در بلند مدت شود.
مری ک ولز م یگوید:
«قبل از ای نکه در سال  ۲۰۱۲به  EHSمبتال
شوم ،باورم من یشد که چنین بیامریای
وجود داشته باشد .مریض شدن به دلیل
استفاده از تکن ولوژیهایی که سالها مشغول
استفاده از آنها بودهام و تا به حال مشکلی
با آنها نداشت هام ،به نظر غیرواقعی م یآید.
اما دردی که من از آن رنج م یبرم کام الً
واقعی است .بدترین حالت ،احساس شوک
الک رتیکی درون دهانم است.
مجبور شدم متام سبک زندگ یام را
عوض کنم تا در معرض ام واج وای فای و
سیگنالهای تلفن هم راه ق رار نگیرم .وای
فای امروزه همه جا وجود دارد و دوری از آن
بسیار سخت است .دوری از اف رادی که تلفن
هم راه دارند از آن هم سخ تتر است».
این ایدهی بسیار بحث ب رانگیز که میدانهای
الکرتومقناطیسی م یتوانند سالمت ما را
تح تتاثیر ق رار بدهند ،اولین بار در ده هی
 ۶۰میالدی هنگامی که دکرت رابرت ِب ِک ر
آمریکایی کمپینی علیه خطوط ولتاژ باال به
راه انداخت مطرح شد .او معتقد بود خطوط
ولتاژ باالی انتقال برق موجب بیامری اف رادی
که در ح والی آن زندگی م یکردند شده
است.
در سالهای اخی ر ،هم راه با رشد چش مگیر
صنعت ارتباطات ،ترس از خط رناک بودن
ام واج الکرتومقناطیسی ناشی از م وبای لها
و ام واج وای فای هم شدت یافته است .اما
راهی ب رای گریز از تکن ولوژی وای رلس در
دنیای امروز وجود ندارد.

سال آینده تعداد هاتاسپاتهای وای فای
در بریتانیا به  ۲۱میلیون عدد خ واهد رسید و
تعداد تلف نهای هم راه از جمعیت کشور هم
ف راتر خ واهد رفت.
اگرچه ش واهد محکمی مبنی بر ارتباط بین
تکن ولوژی م وبایل و بیامری وجود ندارد ،اما
مطالعاتی هم وجود دارند که به اث رات نگ ران
کنندهای اشاره کردهاند.
پژوهشی بر روی اسکن مغزی در سال ۲۰۱۱
نشان داد که در حضور تشعشعات وای فای
فعالیت مغز دان شآموزان مذکر در ن واحی که
م ربوط به دقت کردن است کاهش م ییابد.
تحقیق دیگری در سال  ۲۰۱۰نشان داد که
سیگنالهای وای فای فعالیت مغزی را
در زنان ج وانی که طی آزمایشی سعی در
تک رار یک رسی اعداد که ب رای آنها خ وانده
م یشد را داشتند ،به شدت کاهش م یداد.
حساسیت ب رای سالمت کودکان به اندازهای
است که پارملان اروپا درخ واست محدودیت
استفاده از وای فای در مدارس و همچنین
محدودیت استفاده از م وبایل توسط کودکان
را دارد .اما  EHSدر بریتانیا (بر خالف سوئد)
به عن وان یک بیامری شناخته من یشود.
برخی پزشکان هم از این بیامری اب راز
نگ رانی م یکنند .دکرت اندرو ترسیدر
پزشک خان وادگی در سا ِم ِ
رس ت انگلستان
بیامران زیادی را دیده که از عالئم EHS
شکایت م یکنند .او عقیده دارد حساسیت
الکرتومقناطیسی یک بیامری جدی است.
او همچنین م یگوید:
«ما دقیق اً من یدانیم این بیامری چگ ونه اتفاق
م یافتد ،اما با توجه به حساسیت سلولهای
بدن به دیگر ان واع موجهای دارای انرژی
مانند ام واج صوتی و نور ،ای نکه سلولها
به دیگر فرکان سها (مانند ام واج رادیویی)
حساس نباشند عجیب خ واهد بود».
هنگامی که مری ک ولز در اکترب  ۲۰۱۲رشوع
به تج رب هی درد شدیدی در دهان کرد ،فکر
م یکرد که این درد واکنشی است به م واد
شیمیایی موجود در فوم ضد حریقی که
کارگ ران از آن ب رای پر کردن سوراخی در
دی وار آشپزخان هی او استفاده کرده بودند.
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کیلور ناواس:
خیلی خیلی عصبانی هستم

دروازهبان کاستاریکایی رئال مادرید ،از تساوی
بدون گول تیمش ب رابر ماالگا اب راز تاسف کرد.
رئال مادرید شنبه شب در یکی از عجی بترین
بازیهای ممکن ،با وجود اینکه  31بار به سمت
دروازه ماالگا اقدام به شوتزنی کرد اما موفق
به ثبت حتی یک گول هم نشد تا دو امتیاز
حساس را در خانه از دست بدهد.
کیلور ناواس در انتهای بازی به خربنگاران
گفت :بازی عجیب و پیچیدهای بود .بارها
م یتوانستیم معادله مجهول بازی را حل کنیم
اما این اتفاق نیفتاد .وقتی آرامتر شدیم ،یک
بار دیگر بازی را نگاه کرده و خواهیم فهمید

اشکال کارمان کجا بوده است .حاال من و دیگر
بازیکنان ،خیلی خیلی عصبانی هستیم؛ چون
باید این بازی را م یبردیم اما نشد.
در فوتبال برخی مواقع توپ من یخواهد وارد
دروازه شود .م یدانم که دو امتیاز مهم را از
دست دادیم و اینکه دیگر حق از دست دادن
چنین امتیازاتی را نداریم .هنوز راهی طوالنی
در پیش است و سعی خواهیم کرد با بردهای
متوالی ،به هدفمان که قهرمانی است برسیم.
ناواس در مورد مصدومیت مسی نیز گفت:
هیچ فوتبالیستی دوست ندارد مصدوم شود.
امیدوارم هر چه زودتر به بهبودی برسد.

مارسلو :رونالدو برای
رکوردشکنی تحت فشار نیست

بارسلونا روز ی کشنبه یک پیروزی تلخ مقابل
الس پاملاس به دست آورد .این تیم با وجود
برتری  ،1-2لئو مسی را به دلیل مصدومیت ،به
مدت دو ماه از دست داد.
مسی دقیقه  8بازی به دلیل مصدومیت ،جای
خود را به مونیر داد .باشگاه بارسلونا اعالم
کرده که مسی به دلیل مصدومیت زانوی چپ،
 8هفته قادر به هم راهی بارسا نخواهد بود.
لوئیس انریکه ،رسمربی بارسلونا در همین
رابطه به خربنگاران گفت :هرگاه بازیکنی از
تیم من مصدوم م یشود ،غمگین م یشوم؛
بخصوص که آن بازیکن ،مسی باشد .بخاطر
مصدومیت او بسیار ناراحتم اما بارسلونا یک
تیم است و این اتفاق بد را پشت رس خواهیم
گذاشت.



میالن
و سومین شکست فصل در زمین جنووا

دیدار تی مهای جنووا و میالن از هفته ششم
رسی  ،Aبا نتیجه  0-1به سود جنووا خامته
یافت تا ناکام یهای میالن در این فصل هم
تداوم داشته باشد.
میالن در رشایطی به زمین جنووای بح ران
زده رفته بود که پس از رشوع ضعیفش در
رقاب تهای رسی  ،Aبا دو برد متوالی ب رابر
پالرمو و اودینزه و روحی های خوب ،آماده ب رای
کسب سومین بردش به نظر م یرسید .در سوی
دیگر ،جنووای میزبان از  5بازی قبلی خود ،با
تنها سه امتیاز در رده هفدهم ق رار داشت.
نیمکت نشینی باکا در این بازی در نوع خود
جالب توجه بود.
جنووا با حامیت هوادارانش بازی را بهرت آغاز
کرد اما تا دقیقه  ،10هیچ خطر جدیای روی
دروازهها رخ نداد تا اینکه در این لحظه ،جنووا
بیرون محوطه جریمه و در منطقه چپ زمین،
صاحب یک رضب آزاد شد .زمائیلی پشت
این توپ ق رار گرفت و آن را به زیبایی درون
دروازه میالن جای داد .دیگو لوپز روی این گول
م یتوانست واکنش بهرتی نشان داده و مانع
باز شدن دروازه اش شود.
میالن پس از دریافت گول ،همچنان تیمی
رسدرگم نشان م یداد و  15دقیقه طول کشید
تا اولین خطر خود را روی دروازه میزبان خلق
کند .روی یک رضبه کرنر ،بالوتلی با یک رضبه
رس خطرناک م یتوانست دروازه جنووا را باز
کند اما رضبه او به بیرون رفت .روی این توپ،
رومانیولی نیز خود را به دهانه دروازه رسانده
بود اما نتوانست در آخرین لحظه روی آن اثر
بگذارد.
اتفاق مهم دیگر نیمه اول این بازی ،اخ راج
رومانیولی بود که در دقیقه  42رخ داد .او که

دقیقه  18اولین کارت زرد خود را گرفته بود ،در
جدال بر رس تصاحب توپ با پاوولتی ،با آرنج
به صورت او کوبید و با دریافت کارت زرد دوم
از زمین بازی اخ راج شد تا کار ب رای شاگردان
میهایلوویچ سخ تتر شود.
میالن یها چند دقیقه قبل معتقد بودند که
پاوولتی با حرکتی غیر ورزشی ،زاپاتا را رسنگون
کرده و باید اخ راج م یشد اما داور چنین
اعتقادی نداشت و همین بازیکن ،کمی بعد
باعث اخ راج رومانیولی از زمین شد .در هر
صورت نیمه اول با نتیجه  0-1به سود جنووا
خامته یافت.
نیمه دوم را میالن ده نفره بهرت آغاز کرد و
در دقیقه  48م یتوانست به گول تساوی دست
یابد .پاس رابونای زیبای بالوتلی به لوئیز
آدریانو رسید اما رضبه کات دار او ،در دستان
دروازهبان جنووا ق رار گرفت.
میالن ب رای ثبت دومین خطر خود 20 ،دقیقه
دیگر انتظار کشید و این بار هم بالوتلی در
منت حرکت بود اما رضبه ضعیف او به راحتی
توسط دروازهبان جنووا مهار شد .جنووا در
دقیقه  73م یتوانست نتیجه را  0-2کند اما
سانرت الکسالت را پاوولتی نتوانست درون
دروازه جای دهد.
میالن در دقایق پایانی تالش زیادی ب رای زدن
گول تساوی کرد اما جز یک موقعیت در دقیقه
 95که رضبه رس رودریگو الی در میان ناباوری
به بیرون زده شد ،هرگز نتوانست خطری جدی
روی دروازه میزبان خلق کند تا در نهایت
سومین شکست فصل خود را متحمل شود.
میالن با این شکست با هامن  9امتیاز در
میان ههای جدول باقی ماند .جنووا نیز 6
امتیازی شد و کمی از قعر جدول فاصله گرفت.



فرگوسن :گیگز باید جانشین فانخال شود
رس الکس فرگوسن ،رسمربی منچسرتیونایتد
عنوان کرد که رایان گیگز ،گزینه مناسبی ب رای
جانشینی فان خال در یونایتد خواهد بود.
گیگز  41ساله در حال حارض دستیار لوئیس
فان خال روی نیمکت منچسرتیونایتد است .به
نظر م یرسد که یونایتد قصد دارد پس از سال
 2017که فان خال از این تیم جدا شد ،گیگز
را جانشین او کند ،تصمیمی که رس الکس
فرگوسن از آن حامیت م یکند.
فرگوسن در این رابطه در مصاحبه با میرر
گفت :فکر م یکنم متامی کیفی تهای ب رای
تبدیل شدن به یک مربی عالی را دارد .شنیده
بودم که او باید به دیگر باشگاهها برود زی را به
اندازه کافی تجربه ندارد .ولی او با کار کردن با

فان خال در حال کسب تجربه است و همچنین
در کنار دیوید مویس نیز کسب تجربه کرده
بود .همچنین او ب رای من هم بازی م یکرد و
چیزهای زیادی یاد گرفت .فکر من یکنم نیازی
باشد گیگز در تیم دیگری مرب یگری کند.
فان خال پیشرت اعالم کرده بود که سال 2017
بازنشسته خواهد شد و فعال مذاک راتی ب رای
متدید انجام نداده ولی فرگی معتقد است که
ترک نیمکت یونایتد ،کار بسیار سختی است.
او گفت :لوئیس قبال گفته بود که سال 2017
بازنشسته م یشود ،ولی من در این رابطه
مطمنئ نیستم .وقتی طعم مرب یگری در
منچسرت را بچشید ،کنار کشیدن از آن کار
بسیار سختی است.

انریکه:
بخاطر مسی غمیگن هستم

مارسلو ،مدافع رئال مادرید به حامیت از کریستیانو رونالدو پس
از تساوی  0-0رئال مقابل ماالگا پرداخت و گفت که او تحت
تاثیر رکوردشکنی نیست.
رونالدو تنها دو گول با رائول فاصله دارد تا به بهرتین گولزن
تاریخ رئال تبدیل شود ولی او در  5دیدار رئال موفق به گولزنی
نشده است .او شب گذشته نیز  14رضبه به سمت دروازه ماالگا
زد که هیچکدام وارد گول نشد ولی مارسلو معتقد است که
کریستیانو تحت فشار ب رای رکوردشکنی نیست.
او گفت :همه م یدانند که رونالدو چگونه است .او تحت فشار
ب رای شکسنت رکورد نیست بلکه هدفش کمک به پیروزی تیم
است.
مارسلو ادامه داد :یکی از اهداف ما این است که گولی دریافت
نکنیم و در آن موفق بوده ایم .با این حال ،ب رای حضور در صدر
جدول ،گولزنی هم واجب است .بازی آسانی وجود ندارد و ب رای
هر بازی باید مثل یک فینال آماده شد.
مارسلو درباره مصدومیت مسی گفت :امیدوارم مسی هر چه
زودتر به میادین برگردد.


سیمئونه :به جکسون مارتینز
اطمینان کامل داریم
دیگو سیمئونه ،رسمربی اتلتیکو پس از شکست  0-1مقابل
ویارئال ،به حامیت از جکسون مارتینز ،مهاجم تیمش پرداخت.
مارتینز در تابستان جانشین مانژوکیچ شد ولی تنها یک گول
در  6بازی خود ب رای اتلتیکو در اللیگا به مثر رسانده است.
او در دیدار شنبه شب نیز بین دو نیمه تعویض شد ولی
سیمئونه مطمنئ است که مهاجم کلمبیایی ،ب رای تیمش خوش
م یدرخشد.
او گفت :جکسون بازیکن خیلی مهمی ب رای ماست .اعتامد کامل
به او داریم و انتظار داریم که در لحظات مهم و رسنوش تساز،
ب رایمان تاثیرگذار ظاهر شود.
سیمئونه درباره شکست تیمش گفت :نتیجه به نظرم عادالنه
بود .از پیش از بازی م یدانستیم که ویارئال تیمی قدرتمند
و سخ تکوش است که این موضوع روی نتیجه تاثیر مستقیم
خواهد داشت .آنها از رشایط در نیمه اول به خوبی استفاده
کردند .در نیمه دوم هر چه فشار آوردیم ،نتوانستیم راه به
جایی بربیم.


والکات :سانچز به روند خوبش
ادامه خواهد داد
تئو والکات ،مهاجم آرسنال عنوان کرد که الکسیس سانچز
پس از درخشش در دیدار مقابل لسرت سیتی ،دوباره به روزهای
اوجش بازخواهد گشت.
مهاجم شیلیایی شنب هشب پس از  8بازی بدون موفقیت در
گولزنی ،موفق شد مقابل لسرتسیتی هت تریک کند و عامل
پیروزی  2-5تیمش مقابل شاگردان رانیری باشد .والکات به
متجید از او پرداخت و گفت که مطمنئ است این روند ادامه
پیدا خواهد کرد.
او گفت :الکسیس بازیکن با کیفیتی است و حتی وقتی که گول
من یزند ،سخت ب رای آن تالش م یکند .به دفاع کمک م یکند و
تالش زیادی ب رای تیم انجام م یدهد .مطمئنم که او دوباره با
گولهای بسیار بسیار مهم روندش را ادامه خواهد داد .خیلی
وقت بود منتظر گولزنی اش بودم .او خودش هم م یدانست که
این اتفاق رخ خواهد داد ولی حاال خیلی خوشحال است.
والکات درباره عملکرد خودش گفت :این یکی از بهرتین
بازیهایم پس از مصدومیت بود .همیشه گفته ام که م یخواهم
در خط حمله بازی کنم .اگر فرصتی پیدا کنم ،م یتوانم پیرشفت
خوبی در خط حمله داشته باشم .مربی به من اعتامد دارد و من
هم پاسخ اعتامدش را م یدهم.

اینکه م یگویند باید تا زمستان که دوباره قادر
به خرید بازیکن خواهیم بود ،دوام بیاوریم
را دوست ندارم .شاید تا زمستان همه بازی
هایمان را بربیم و سپس شکست بخوریم .این
ب رای ما یک آزمون خوب و یک انگیزه مناسب
است .باید این چالش را پذیرفته و عملکردمان
را بهرت کنیم .باور داریم که قادر به انجام این
کار هستیم.
انریکه در مورد ال کالسیکو و احتامل از دست
رفنت این بازی ب رای مسی گفت :به تقویم نگاه
نکرده ام .تنها مساله مهم ب رای من ،بازی
بعدیمان در لیگ قهرمانان ب رابر لورکوزن
است .تنها به فکر کردن در مورد این بازی
عالقمندم.



فان خال:
فرقی نمیکند با گول چه کسی پیروز شویم

رسمربی
خال،
فان
لوئیس
منچسرتیونایتد ،پس از پیروزی 0-3
تیمش مقابل ساندرلند و صعود به
صدرجدول لیگ برتر ،تاکید کرد تا زمانی
که در دیدارهای شان به پیروزی برسند،
اهمیتی ندارد چه کسی گول بزند.
یونایتدها با گولزنی ممفیس دیپای،
وین رونی و خوان ماتا توانستند گرب ههای
سیاه را از پیش رو بردارند.
رونی با گولزنی در این دیدار ،به ناکامی
در گولزنی در لیگ برتر که از هفت ههای
پایانی فصل قبل آغاز شده بود ،پایان داد.
اما فان خال تاکید کرد که تنها مسئله
مهم برایش این است که در بازیهای

شان بیش از تیم حریف به گولبرسند.
او به خربنگاران گفت :برایم فرقی ندارد
که چه کسی برای من و تیم گول بزند.
باید همیشه یک گول بیشرت از حریف
زد .البته برای رونی ،مارسیال و دیپای
گولزنی اهمیت دارد .به عنوان رسمربی،
برای رونی ودیپای خوشحامل که گول زده
اند.
برای مارسیال هم خوشحامل که یک
ضلع تهاجمی ما را شکل داده و دامئا
در حال دوندگی است .او م یتواند بهرت
شود؛ مانند سایر بازیکنان . به همین
دلیل است که من یخواهم خیلی در مورد
عملکرد فردی بازیکنان صحبت کنم.



پیگرینی :به اشتباهات دفاعی مان باختیم

مانوئل پیگرینی ،رسمربی منچسرتسیتی،
پس از شکست  1-4تیمش مقابل تاتنهام،
عملکرد بازیکنانش در کارهای دفاعی را
مورد انتقاد قرار داد .در این دیدار سیتی
ابتدا با یک گول از حریف پیش افتاد اما
در ادامه چهار گولدریافت کرد و شکست
سنگینی را متحمل شد .البته تصاویر
آهسته نشان دادند که گول سیتی و
گولهای اولو سوم تاتنهام در این دیدار
آفساید بود و کمک داوران اشتباه کردند.
پیگرینی به خربنگاران گفت :وقتی 1-4
شکست م یخورید ،راحت م یتوان از
داوران انتقاد کرد .گول تساوی آنها روی
یک موقعیت آفساید زده شد و دو گول
آنها کامال آفساید بود .بخشی از این
شکست به داوری برمی گردد اما بخشی

دیگر به خاطر اشتباهات دفاعی بود .ما
روی دو رضبه ایستگاهی گول خوردیم.
این به یارگیری و مترکز برمی گردد.
 فکر م یکنم در نیمه اول خیلی خوب
کار کردیم و موقعی تهای زیادی به وجود
آوردیم و تاتنهام پیش از گول ،تنها یک
شوت به سمت دروازه داشت؛ اما وقتی
بازی  1-3شد،بازگشت دشوار بود .پس از
آن ،آنهاخیلی خوب کار کردند و ما خیلی
بد بودیم .پیگرینی همچنین در مورد
استفاده از ویلی کابایرو به جای جو هارت
در ترکیب اصلی گفت :هارت درمترینات
هفته گذشته دچار مشکل شد و تنها یک
روز مترین کرد .به همین دلیل این بازی
را از دست داداما فکر من یکنم مشکل ما
بازی کردن هارت یا کابایرو بود.



بنیتس :عصبی بازی کردن ،نقیصه رئال است

رئال مادرید با تساوی بدون گول خانگی
برابر ماالگا ،صدر جدول را از دست داد.
رئال یها فرص تهای بیشامری را از دست
دادند تا پس از مدتها در برنابئو از رسیدن
به گول محروم مبانند.
رئال از ناحیه داوری نیز در بازی شنب هشب
رضبه خورد و گول سامل ایسکو در دقیقه 90
به اشتباه آفساید اعالم شد.
رافا بنیتس ،رسمربی رئال ،در نشست
خربی پس از بازی گفت :در فوتبال از این
اتفاقات هم داریم .تقریبا همه بازی در
اختیار ما بود و بخصوص نیمه دوم ،کامال
در زمین ماالگا حضور داشتیم و با وجود
موقعی تهای بسیار ،در زدن رضبات آخر
خوب عمل نکرده و نتوانستیم گولی به
مثر برسانیم .شان سهایی داشتیم که به
راحتی ما را به سه امتیاز بازی م یرساندند.
بنیتس در مورد علت ناکامی مهاجامن
رئال در گولزنی گفت :وقتی تیمی مقابل

شام کامال عقب م ینشیند ،در پیدا کردن
فضاهای خالی به مشکل م یخورید اما با
این وجود ،فرص تهای گولزنی فراوانی
خلق کردیم.
از این بازی به بعد ،باید اظطراب و
اسرتسمان در دقایق پایانی را مدیریت
کنیم .وقتی به گول دست پیدا من یکنیم،
عصبی م یشویم و این به حریف فرصت
م یدهد تا از این مساله به نفع خودش
استفاده کند .سیستم ماالگا در این بازی،
استفاده از ضد حمالت بود و در انتهای
بازی ،چندین فرصت خوب را نیز به دست
آوردند؛ چون ما عصبی بازی م یکردیم.
ما باید در  5دقیقه پایانی ،آرامتر و با
حوصل هتر بازی م یکردیم .هنوز در ابتدای
راهیم .اینکه شان سهای گول زیادی خلق
کردیم ،نکته مثبتی است ولی نباید به
حریف ،اجازه ضد حمالت م یدادیم و این
نقیصه باید برطرف شود.

شرکت سیاحتی و توریستی قهرمان

:شمارههایتماس
skype: 020 22 11 868 - +93 (0) 781 687 737
- +93 (0) 786 409 997
herotravel1
:ایمیل آدرس
herotravel2
info.herotravel@gmail.com
kamran.naya2

خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها
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Hungarians are hospitable, but the strongest
possible action is taken against those who attempt
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