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برگزارى جشنواره دمبوره، عليه احكام دين، ضد وحدت ملى و خالف شان و 
منزلت استرجنرال سيدحسين انورى(ره) است

بعد از موضع گيرى تند شوراى علماى شيعه باميان به برگزارى جشنواره دمبوره در اين واليت «سيد 
عيسى حسينى مزارى» دبير كل حزب اسالمى تبيان نيز به برگزارى اين جشنواره واكنش نشان داد.

به گزارش خبرگزارى آوا، متن كامل بيانيه آقاى حسينى مزارى در خصوص برگزارى جشنواره دمبوره 
در باميان به اين شرح آمده است.

ـَذاُب اّهللا ـُكْم ع ـَّ ن َعْن َرُسوِل اّهللا صلي اهللا عليه و آله: لَتَْأُمُرنَّ بِاَلَْمْعُروِف َو لَتَنُهنَّ َعِن الُمنَكِر أَْو لَيَُعـمَّ
وسائل الشيعه، ج 11، ص 407

رسول خدا (ص) فرمودند: امر به معروف كنيد و از كارهاى زشـت نهى كنيد وگرنه عـذاب خدا همه شـما 
را فراخواهد گرفت. مطابق اخبار رسيده، قرار است در تاريخ 16 و 17 سرطان، جشنواره دمبوره در شهر باميان 
برگزار گردد. اگرچه زود تر از همه، شوراى علماى محترم شيعه اين واليت طى صدور بيانيه اى نقطه نظرات 
خود را درباره برگزارى اين جشنواره و پيامدهاى سؤ آن عنوان داشته و ...              ادامه در صفحه 4

يادداشتسرمقاله

مقاله اى  در  اليوم  روسيا  خبرى  پايگاه 
منطقه  در  صلح  به  امريكا  اينكه  بر  تأكيد  با 
نيازى ندارد، نوشت: واشنگتن در حال تنظيم 
به  آن  عناصر  انتقال  براى  داعش  صفوف 

افغانستان است.
آورده  مقاله  نويسنده  سوخاريوا؛  اولگا 
است: با افزايش موفقيت هاى نيروهاى دولتى 
سوريه،  در  روسيه  فضاى  هوا-  قدرت  و 
جنگى  قدرت  حفظ  براى  واشنگتن  تمايل 

داعش بيش از پيش برمال مى شود.
نويسنده در اين زمينه به اظهارات يك مقام 
ارشد در فرماندهى كل نيروهاى مسلح ايران 
اطالعاتى  و  اسناد  ما  گفته:  كه  كرده  اشاره 
داريم كه حمايت مستقيم امريكا از داعش در 

منطقه را تأييد مى كند.
عضو  مسعود؛  زبير  از  نقل  به  سوخاريوا 
شوراى امنيت ملى افغانستان نيز تأكيد كرده: 
قوا  تجديد  حال  در  داعش  تروريست هاى 
سوريه  از  رفتن  براى  خود  صفوف  تنظيم  و 
واليت  خصوص  به  و  افغانستان  به  عراق  و 
تاجيكستان  جمهورى  با  مرز  در  بدخشان 

هستند.
را  اطالعات  اين  افزود:  روسى  نويسنده 
حامد كرزى؛ رئيس جمهور سابق افغانستان 
امريكايى  نيروهاى  گفت:  و  كرد  تأييد  نيز 
در افغانستان به دنبال تقويت مواضع داعش 

هستند.
روسيه  امنيتى  و  سياسى  ارشد  هاى  مقام 
و همچنين رسانه هاى وابسته به آن كشور، 
بارها از ارتباط حضور نظامى امريكا و داعش 
در افغانستان، سخن گفته و نسبت به صداقت 
امريكا در مبارزه با داعش در كشور ما عميقا 

ابراز ترديد كرده اند.
اين موضع گيرى ها به ويژه در هفته هاى 
شده  تر  پرده  بى  و  تر  علنى  شديدتر،  اخير، 
است. روس ها در مواردى رسما امريكا را به 

تبانى با داعش به منظور تقويت و ...
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ايجاد  به  واكنش  در  جمهورى  رياست 
«شوراى عالى ائتالف براى نجات افغانستان» 
هر  اصالحى  هاى  طرح  از  كه  كرده  اعالم 
افكار  اما  كند؛  مى  حمايت  ائتالفى  جريان 

تقسيم قدرت را هرگز نمى پذيرد.
حزب اسالمى گلبدين حكمتيار نيز شكل 
گيرى اين ائتالف را تقابل خصمانه و رقابت 
حزب  اين  كه  است  گفته  و  خوانده  ناسالم 
راه  در  كه  دهد  نمى  اجازه  جريانى  هيچ  به 

تضعيف نظام گام بردارد.
سنا  مجلس  رييس  مسلميار؛  هادى  فضل 
اين ائتالف را غيرقانونى خوانده و خواهان 
هاى  سمت  از  ائتالف  رهبران  استعفاى 

حكومتى خود شده است.
ائتالف  اين  رهبران  از  محقق؛  محمد  اما 
گفته كه اين ائتالف براى تضعيف يا سقوط 
نظام نيست؛ بلكه به منظور ختم زورگويى، 
حق كشى و نابسامانى در حكومت به ميان 

آمده است.
او گفته:»بعضى افراطيون نزديك به ارگ 
كرده  توصيه  نجات  ائتالف  هاى  طرف  به 
كرده  فكر  آنها  بروند.  كنار  حكومت  از  كه 
كه  هستند  مردمانى  طرف...  سه  اين  كه  اند 
به  ها  بعضى  عطوفت  و  مهربانى  اساس  به 
حكومت گماشته شده اند تا به توصيه ]آنها[ 

كنار بروند».
كه  گويند  مى  سياسى  مسايل  ناظران 
زمينه  در  جمهورى  رياست  ارگ  موضع 
متشكل  سياسى  نوبنياد  ائتالف  گيرى  شكل 
سه  از  حكومت  منتقد  قدرتمند  رهبران  از 
قوميت بزرگ افغانستان، چنانچه انتظار مى 
كارانه  محافظه  و  محتاطانه  سياسى،  رفت، 
بود و اين نشان مى دهد كه حكومت اگرچه 
مى داند كه اين ائتالف در برابر رويكردهاى 
منحصر به فرد اشرف غنى؛ رييس جمهور و 
حلقه اى مشخص از نزديكان و اطرافيان او 

شكل گرفته و هدف از آن، ...
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افغانستان،
عرصه مانور داعش و امريكا

ائتالف براى نجات افغانستان؛ 
كنش ها و واكنش ها

2

به فكر سقوط دولت نيستيم، مي خواهيم دولت اصالح و مؤثر شود!
يكى از رهبران ائتالف:
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به دنبال تشكيل ائتالف سه گانه محقق، 
ها  واكنش  نور،  محمد  عطاء  و  دوستم 
جالب  نكته  و  گرفته  سرعت  آن  برابر  در 
اينكه اكثر اين واكنش ها از ناحيه بزرگان 
و رهبرانى است كه ميانه خوبى با ارگ و 

نظام كنونى در كشور دارند.
حكمتيار  آقاى  قبل،  روز  سه  دو  همين 
پايش  عرق  هنوز  معروف  تعبير  به  كه 
در  درخشانى  سابقه  خود  و  نشده  خشك 
توپ  با  دارد،  داخلى  جنگهاى  اندازى  راه 
و  شده  انتقاد  ميدان  وارد  سنگينى  تشر  و 
كه  حركتى  هر  برابر  در  كه  كرد  تهديد 
بكشد،  چالش  به  را  كنونى  نظام  و  دولت 

خواهد ايستاد.
اسالمى  حزب  رهبر  حكمتيار  گلبدين 
افغانستان پس از اعالم موجوديت «ائتالف 
از  افغانستان»  نجات  براى  عالى  شوراى 
جانب سه جريان سياسى جمعيت، وحدت 
تندى  واكنش  افغانستان  ملى  جنبش  و 
تضعيف  اجازه  كه  كرد  اعالم  و  داد  نشان 
حكومت افغانستان را به احدى نمى دهيم.

«گلبدين حكمتيار» رهبر حزب اسالمى 
اين  انتشار  از  پس  ساعت  چند  افغانستان 
خبر اعالم كرد كه به احدى اجازه تضعيف 
نظام و تشديد هرج و مرج را نخواهد داد و 

استوار در مقابل آن خواهد ايستاد.
ما  كه  گويد  مى  اسالمى  حزب  رهبر 
و  اصالح  باعث  كه  اقدامى  و  طرح  هر  از 
در  عدالت  و  امنيت  تأمين  و  نظام  تقويت 
حمايت  مخلصانه  و  مجدانه  باشد،  كشور 
هايى  تالش  و  ها  تصميم  از  اما  كنيم،  مى 
و  نظام  بيشتر  هرچه  تضعيف  هدف  با  كه 
نه  گيرد،  مى  صورت  مرج  و  هرج  تشديد 
چنين  اجازه  بلكه  كنيم  نمى  حمايت  تنها 
كارى را به احدى نمى دهيم، بلكه همراه 

ملت خود در برابر آن استوار مى ايستيم.»
مجلس  رئيس  حكمتيار،  آقاى  از  پس 
دومين  مسلميار  هادى  فضل  كشور؛  سناى 

فعلى  حاكميت  به  خوشبينان  از  شخصيت 
موضع  جديد  ائتالف  برابر  در  كه  است 
نسبتًا معتدل تر از رهبر حزب اسالمى مى 
گيرد و با استدالل زيركانه اى، موئتلفين را 
ضمن توصيه اخالقى، از ادامه كار در بدنه 

حكومت وحدت ملى، منع مى كند.
تشكيل  گويد:  مى  سنا  مجلس  رئيس 
ائتالف عليه حكومت توسط اعضاى ارشد 
آن  از  مردم  و  نيست  مناسب  حكومت 

حمايت نمى كنند.
فضل هادى مسلميار، رئيس مجلس سنا 
در نشست علنى روز يكشنبه اين مجلس، 
تشكيل ائتالف نجات افغانستان را شرم آور 
خواند و از نور، دوستم و محقق خواست 

از مقام هاى دولتى استعفا دهند.
اخالقى  مشوره  گفت:  مسلميار  آقاى 
كار  اين  كه  است  اين  مقام ها  اين  براى 
در  خودشان  كه  عملكرد  اين  است،  شرم 
ائتالف  حكومت  ضد  بر  و  اند  حكومت 
هم  قانون  لحاظ  از  است،  شرم  مى سازند 
تاكيد كرد كه اگر  كار درست نيست. وى 
اين مقام هاى دولتى ائتالف تشكيل مى دهند 

بايد از حكومت كنار بروند.»
 از ديد آگاهان، روند انتقاد از راه اندازى 
ائتالف مذكور تازه آغاز شده و به نظر هم 
شود.  متوقف  ها  زودى  اين  به  رسد  نمى 
و  رجال  كه  دارد  وجود  آن  باالى  امكان 
پشتون  برادران  از  بيشتر  نظران  صاحب 
ما در برابر اين ائتالف عكس العمل نشان 
وسيله  به  روند  اين  واقع  در  و  بدهند 
تعدادى از سران و رهبران قوم پشتون كه 
در بدنه نظام و يا بيرون از آن قرار دارند، 
و  وسيع  كمپاينى  به  و  شده  دهى  جهت 

بزرگ در كل كشور تبديل خواهد شد.
ائتالف  هواداران  و  طرفداران  چنانكه 
و  كرد  خواهند  را  كار  همين  نيز  گانه  سه 
قرا  و  واليات  ساير  و  پايتخت  زودى  به 
و  سرد  جنگ  ميداِن  به  كشور  قصبات  و 
موافقان  ميان  كالمى  و  لفظى  برخوردهاى 

و مخالفان ائتالف جديد مبدل خواهد شد 
روحى  ناامنى  از  ديگرى  چهره  ما  مردم  و 
هاى  ناهنجارى  ساير  كنار  در  را  روانى  و 

موجود در كشور، تجربه خواهند كرد.
قضيه  به  ربِط  در  بخواهيم  آنكه  بدون 
تازه،  ائتالف  گيرى  شكل  يعنى  مذكور 
قضاوتى داشته باشيم و نسبت به خوبى يا 
بدى آن نظرى بدهيم، ياددآورى اين نكته 
را الزم مى دانيم كه انحصارگرايى و تيره 
دارد  هايى  آسيب  و  آفات  پرستى،  تبار  و 
خصيصه  دو  اين  دل  از  زمان  مرور  به  كه 
مذموم و ضد ملى بيرون ميايد و جلو آن 
را با اعمال زور و تهديد و تخطير هم نمى 
كنش  يك  عنوان  به  كه  چرا  گرفت؛  توان 
طبيعى و خودجوش، از ضمير خودآگاه و 
ناخودآگاه اقوام و تيره و تبارهاى موجود 
سرچشمه  است  ممكن  كشورى  هر  در 

گرفته، به مرحله بروز و انقالب برسد.
حاال سران و شكل دهندگان اين ائتالف 
هم  چه  و  باشند  ملت  و  كشور  خادم  چه 
وحدت  حكومت  رهبران  و  سران  مانند 
ملى نسبت به مردم و كشور، كرخت و بى 
تفاوت عمل كنند، در يك چيز حق با آنها 
است و آن مطالبه عادالنه حق و سهم خود 
دولت  از  شان  تبار  و  تيره  و  طرفداران  و 
حكومت  و  نظام  بدنه  در  و  ملى  وحدت 
كنونى است؛ يعنى در واقع همان چيزى كه 
و  كرده  مطرح  شان  هاى  اعالميه  در  خود 
مى كنند و تيم حاكم در حكومت وحدت 
ملى تا كنون از كنار آنها بى تفاوت و بى 

اعتناء عبور كرده است.
به نظر مى رسد منحصر ترين راه براى 
ساير  نيز  و  ائتالفها  اين  به  بخشيدن  پايان 
ناهنجارى هاى موجود در كشور، شكستن 
تيره  و  تبار  و  انحصارگرايى  طلسم  و  تابو 
پرستى در درون كابينه و در كل نظام باشد، 
نه تطميع و تهديد و تخطير و بچه ترسانى 
ميان  پتكه  يك  افغانستان  مردم  براى  كه 

خالى و بى اثر است.

چه خوب است و چه بد، مردم قضاوت مى كنند
تحليل

اظهارات ترامپ
با ايدئولوژى داعش تفاوتى 

ندارد

4

واكنش شديد 
شوراى علما به جشنواره 

دمبوره در باميان

كليد حل مشكالت، همكارى 
علما و نهادهاى مدنى با 
نيروهاى امنيتى است

2

3

پس از شكست در سوريه و عراق؛پس از شكست در سوريه و عراق؛

2

امريكا عناصر داعش را به افغانستان امريكا عناصر داعش را به افغانستان 
منتقل مى كند!منتقل مى كند!
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ادامه از صفحه اول / توسعه حضور اين 
كرده  متهم  افغانستان  در  تروريستى  نيروى 

اند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  اخيرا 
هاى  رسانه  از  صريح،  اظهاراتى  در  روسيه، 
غربى انتقاد كرد كه چرا در خصوص انتقال 
جنگجويان داعش و تجهيز و تقويت آنها در 
از  ناشناس،  هليكوپترهاى  توسط  افغانستان 

مقام هاى غربى، توضيح نمى خواهند.
در  روسيه  خارجه  امور  وزارت  مقام  اين 
عين حال، از امريكا، ناتو و دولت افغانستان 
خواست تا در اين خصوص، توضيح دهند.

امريكا هم به جاى آنكه به اتهام هاى مكرر 
روس ها در زمينه حمايت ضمنى واشنگتن 
از حضور و توسعه داعش در افغانستان، به 
و  روسيه  متقابال  دهد،  پاسخ  مشخص  طور 
به  را  آن  با  همسو  اى  منطقه  قدرت  چند 
حمايت از طالبان و دامن زدن به ناامنى هاى 

جارى در افغانستان، متهم كرده است.
كارشناسان مى گويند كه اين شيوه عمل، 
ماهيتا  و  رياكارانه  عميقا  آنكه  بر  افزون 
زدايى  ابهام  به  كمكى  هيچ  است،  فرافكنانه 
از پروژه داعش و نقش امريكا در مقابله با 

معامله با آن در افغانستان نمى كند.
اين در حالى است كه از امريكا به عنوان 
متحد راهبردى افغانستان كه دست كم روى 
كمك  و  تروريزم  با  مبارزه  به  متعهد  كاغذ، 
اين  باشد،  مى  افغانستان  امنيت  تأمين  به 
و  نفوذ  زمينه  در  كه  دارد  وجود  قويا  انتظار 
توسعه داعش در افغانستان، توضيح دهد و 
از پرسش هايى كه در اين خصوص وجود 

دارد، رمزگشايى و ابهام زدايى كند.

نقش  مورد  در  ها  روس  است  ممكن 
امريكا در انتقال قلمرو نفوذ و سلطه داعش 
از عراق و سوريه به افغانستان، صد در صد، 
محق نباشند؛ اما اين ترديد به صورت جدى 
امريكا  نظامى  نيروهاى  چرا  كه  دارد  وجود 
عليرغم اطالعات دقيق و گسترده اى كه از 
فعاليت هاى داعش در افغانستان دارند، عمال 

هيچ اقدامى عليه آنها انجام نمى دهند؟
نيروى  هزاران  استقرار  وجود  با  چرا 
داعش  افغانستان،  در  ناتو  و  امريكايى 
همچنان توسعه پيدا مى كند و روز به روز 

قدرتمندتر مى شود؟
اينكه روس ها از طالبان حمايت مى كنند، 
آيا به تنهايى كافى است تا امريكا با داعش 
مبارزه نكند؟ مگر نه اين است كه داعش از 
طالبان، به مراتب مدهش تر، خطرناك تر و 

تروريست تر است؟
توان  مى  منطقى  چه  پايه  بر  و  چگونه 
ميان حضور همزمان نيروهاى نظامى امريكا 
و  داعش  هاى  تروريست  جوالن  و  ناتو  و 
افغانستان  در  راديكال  هاى  جريان  ساير 
هم  افغانستان  كه  پذيرفت  و  بست  جمع 
حضور  ميزبان  هم  و  داعش  مانور  عرصه 
نظامى امريكا باشد، بدون آنكه كسى نسبت 
به ارتباطات نزديك و پنهانى و دوستانه اين 

دو، ابراز ترديد كند؟
افغانستان  در  داعش  با  امريكا  اينكه  آيا 
مبارزه نمى كند، اين ادعاى تحليلگر روس را 
تأييد نمى كند كه اياالت متحده، به صلح در 
منطقه نيازى ندارد و به همين دليل در حال 

تقويت صفوف داعش در افغانستان است؟!
چرا كسى در مورد مواضع حامد كرزى؛ 
كرده  ادعا  بارها  كه  پيشين  جمهورى  رييس 
كه امريكا از ناامنى هاى افغانستان، حمايت 
مى كند و در مسير صلح و ثبات، مانع ايجاد 
مى كند، هيچ واكنشى نشان نمى دهد و در 
باره آن، به صورت مستقل، تحقيق نمى كند؟

افغانستان،
عرصه مانور داعش و امريكا

آنچه  مهار   / اول  صفحه  از  ادامه 
قوم  خودكامگى،  استبداد،  انحصارگرايى، 
گرايى مفرط و نفى و حذف هدفمند ساير 
شود،  مى  خوانده  قدرت،  سازوكار  از  اقوام 
است؛ اما با اين حال، با درك شرايط دشوار 
جارى، نمى خواهد جبهه تازه اى را در برابر 

مخالفان و منتقدان قدرتمندش باز كند.
نرم  واكنش  عليرغم  وجود،  اين  با 
رياست  ارگ  كارانه  محافظه  آشكارا  و 
جمهورى، كارشناسان پيش بينى مى كنند كه 
ارگ،  با  تازه  سياسى  اپوزيسيون  رويارويى 
در صورتى كه سياست هاى مورد اعتراض 
از  بيرون  و  درون  سياسى  رهبران  خشم  و 
غنى،  اشرف  جمهور  رييس  جانب  از  نظام، 
اجتناب  نباشد،  شاهد  را  اساسى  تغييراتى 

ناپذير خواهد بود.
كه  گويند  مى  تحليلگران  وصف،  اين  با 
واكنشى  از  جمهورى  رياست  ارگ  اگرچه 
سخت و كوبنده در برابر شكل گيرى ائتالف 
چند  محوريت  با  افغانستان  نجات  براى 
چهره قدرتمند سياسى، احتراز كرده؛ اما در 
براى  خود  مستقيم  غير  هاى  اهرم  از  برابر، 
قبال  در  خود  اعتراض  و  خشم  دادن  نشان 
اين حركت سياسى تازه، قويا استفاده نمود.

واكنش هاى تند و صريح و زننده رييس 
مجلس سنا و رهبر حزب اسالمى نسبت به 
اين ائتالف تازه و خواسته هاى محورى و 
اصول سياسى اعالم شده آن، به وضوح اين 

برداشت را تأييد مى كند.
مقاطعى  در  گذشته  در  چهره  هردو 
سيل  برابر  در  جمهورى  رياست  ارگ  كه 
اعتراض ها و انتقادهاى شديد ساير جريان 
در  است،  گرفته  قرار  سياسى  معترض  هاى 
حمايت از ارگ، موضع گرفته و منتقدان را 

سرزنش كرده اند.
گلبدين  واكنش  در  آن،  بارز  نمونه 
اخير  هاى  اعتراض  به  نسبت  حكمتيار 
كابل در قبال وضعيت بد امنيتى و عملكرد 
ضعيف و پرسش برانگيز دولت در برابر آن، 
نمود پيدا كرد كه بر اساس آن، كارشناسان، 
نتيجه گرفتند كه حكمتيار به بخشى از تعهد 
خود به اشرف غنى مبنى بر حمايت از او در 
رقيب،  قومى  و  سياسى  هاى  اردوگاه  برابر 

عمل كرد و پشت سر او ايستاد.
آقاى  كه  است  بارى  دومين  اين  اينك 
حكمتيار و نيز فضل هادى مسلميار در يك 
وضعيت بحرانى و تنش آلود سياسى، جانب 

ارگ را مى گيرند.
ارگ  واقع،  در  اين  تحليلگران،  عقيده  به 
به  مسلميار،  و  حكمتيار  زبان  از  كه  است 
سياسى  منتقدان  كننده  نگران  هاى  حركت 

خود، واكنش نشان مى دهد.
با اين حال، واكنش تند و صريح محمد 
محقق از اضالع اصلى اين ائتالف تازه متولد 
شده نسبت به مواضع افرادى مانند گلبدين 
كه  دهد  مى  نشان  مسلميار،  و  حكمتيار 
رهبران ائتالف سياسى تازه، آماده رويارويى 
سياسى  حلقه  و  جمهورى  رياست  ارگ  با 
و امنيتى همسو با آن، در درون و بيرون از 
چارچوب حكومت هستند و بعيد به نظر مى 
رسد كه تهديدها و هشدارهاى صريح و بى 
پرده افرادى مانند گلبدين حكمتيار يا فضل 
هادى مسلميار بتواند در اراده رهبران ائتالف 
براى نجات افغانستان، خدشه و خللى وارد 
رهبران  هاى  انگيزه  از  يكى  اساسا  كند. 
تشكيل دهنده اين ائتالف، عليرغم اختالف 
هاى جدى كه باهم دارند، شكستن قدرت 
ارگ و جريان هاى همسو با آن در تضعيف 
جداگانه هريك از اين جريان ها مى باشد. 
هريك از رهبران عضو اين ائتالف، به نحوى 
از سوى ارگ، مورد بى مهرى قرار گرفته و 
آسيب ديده اند؛ بنابراين، تنها راه باقيمانده، 
تالش جمعى و مشترك آنها براى شكستن 
قدرت ارگ مى باشد. با اين حساب، تصور 
نمى شود كه آنها در برابر تهديدهاى امثال 
به  حاضر  سادگى  به  مسلميار،  و  حكمتيار 

تمكين، عقب نشينى يا انعطاف باشند.

ائتالف براى نجات افغانستان؛ 
كنش ها و واكنش ها

يادداشت

تروريستى  گروه  مواضع  كه  حالى  در 
داعش در سوريه و عراق به شدت تضعيف 
اعضاى  انتقال  از  منابع  برخى   ، است  شده 
خبر  افغانستان  به  امريكا  توسط  گروه  اين 

مى دهند.
به گزارش خبرگزارى آوا ، پايگاه خبرى 
اينكه  بر  تأكيد  با  مقاله اى  در  اليوم  روسيا 
ندارد،  نيازى  منطقه  در  صلح  به  امريكا 
صفوف  تنظيم  حال  در  واشنگتن  نوشت: 
افغانستان  به  آن  عناصر  انتقال  براى  داعش 

است.
آورده  مقاله  نويسنده  سوخاريوا  اولگا 
نيروهاى  موفقيت هاى  افزايش  با  است: 
در  روسيه  هوا-فضاى  قدرت  و  دولتى 
قدرت  حفظ  براى  واشنگتن  تمايل  سوريه 

جنگى داعش بيش از پيش برمال مى شود.
نظامى  شبه  تشكيالت  افزود:  نويسنده 
درگير  يكديگر  با  كه  سوريه  در  معارض 
هستند همچون ارتش آزاد، نيروهاى سوريه 
دموكراتيك در ظاهر امر هدف واحدى كه 
مى كنند  دنبال  است  داعش  سركوب  همانا 

و تنظيم صفوف خود براى رفتن از سوريه 
واليت  بخصوص  و  افغانستان  به  عراق  و 
تاجيكستان  جمهورى  با  مرز  در  بدخشان 

هستند.
را  اطالعات  اين  افزود:  روسى  نويسنده 
حامد كرزى، رئيس جمهور سابق افغانستان 
نيز تأييد كرد و گفت:نيروهاى آمريكايى در 
داعش  مواضع  تقويت  دنبال  به  افغانستان 
جنگى  وجود  اين  با  افزود:  وى  هستند. 
طراحى  آمريكا  سياسى  نخبگان  برخى  كه 
نخواهد  سوريه  به  محدود  تنها  كرده اند 
مى تواند  كشور  اين  حوادث  كه  چرا  بود 
بهانه اى باشد تا از آنجا تنشى جديدى براى 

رويارويى بين روسيه و آمريكا آغاز شود.
اين سخنان در حالى مطرح مى شود كه 
مواضع گروه تروريستى داعش در عراق با 
شكست سنگين در موصل و در سوريه با 
تضعيف مواضع در رقه در حال گسست و 
بايد  گروه  اين  اصلى  حاميان  و  است  انزوا 
ها  تروريست  اين  انتقال  و  حمايت  براى 

تدابيرى انديشيده باشند.

شيوه اى  به  امور  امر  واقع  در  كه  حالى  در 
متفاوت پيش مى رود.

همكارى  واقعيت  خصوص  در  نويسنده 
محافل نظامى آمريكا با داعش به اظهارات 
نيروهاى  كل  قوماندانى  در  ارشد  مقام  يك 

مسلح ايران اشاره كرد كه گفت: ما اسناد و 
اطالعاتى داريم كه حمايت مستقيم آمريكا 

از داعش در منطقه را تأييد مى كند.
عضو  مسعود  زبير  از  نقل  به  سوخاريوا 
شوراى امنيت ملى افغانستان نيز تأكيد كرد: 
قوا  تجديد  حال  در  داعش  تروريست هاى 

امريكا عناصر داعش را به افغانستان منتقل مى كند!
پس از شكست در سوريه و عراق؛

شوراى علماى شيعه باميان به برگزارى 
واكنش  واليت  اين  در  دمبوره  جشنواره 
نشان داد و از حكومت محلى خواست تا 

جلو اين بى بند و بارى را بگيرد.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا) 
16 و 17 ماه سرطان جشنواره دمبوره در 
باميان برگزار مى شود اما شوراى علماى 
به  شديدى  واكنش  واليت  اين  شيعه 

برگزارى اين مراسم نشان داد.
شوراى علماى باميان هر نوع برگزارى 
مراسم با نواختن دمبوره را محكوم كرده و 
آن را خالف شريعت مقدم اسالم دانسته 
در  جلسات  نوع  اين  كه  كرده  عنوان  و 
شهدا  خون  روى  گذاشتن  قدم  حقيقت 

است.

اطالعيه  طى  باميان  علماى  شوراى 
رقص،  شك  بدون  و  يقينا  كه  گفته  اى 
حالت  اين  با  دمبوره  نواختن  و  موسيقى 
و وضعيت كه در باميان برگزار مى شود در 
الحديث  لهو  مصاديق  از  يكى  موارد  بسا 

مى كشاند،  انحراف  و  فساد  به  را  اجتماع 
خصوصا اگر مختلط از (زن و مرد) باشد 
قرار  موسيقى  تسلط  تحت  كه  كسى  و 
بازى  عشق  و  رانى  شهوت  جز  گيرد  مى 
برابر  در  ديگرى  چيز  پرستى  جمال  و 

ديدگانش مجسم نمى شود.
برگزارى  آمده:  بيانيه  اين  از  بخشى  در 
هر نوع تجمع كه خالف شئونات اسالمى 
و دينى باشد و باعث اختالف و ناامنى در 
جامعه گردد تحت هر عنوان كه باشد براى 
شوراى علماى شيعه مركز باميان و مردم 
محكوم  و  نيست  پذيرفتنى  باميان  متدين 

است.
شوراى علما از همه مردم مؤمن متدين 
كه  خواسته  شهدا  هاى  خانواده  و  باميان 
اين  و  نكنند  شركت  جلسات  همچو  در 
روى  گذاشتن  قدم  حقيقت  در  جلسات 

خون شهداست.
از  باميان  مركز  شيعه  علماى  شوراى 
باميان  جوى  خدا  و  مؤمن  و  متدين  مردم 
و حكومت محلى باميان خواسته كه جلو 
در  خودسرى ها  و  بارى  و  بى بند  اين 
مردم  چهره  تا  شود  گرفته  باميان  واليت 
رقصنده  باميان  از  بيرون  در  باميان  متدين 

و نوازنده معرفى نگردد.

به حساب آمده و از نظر دين و شريعت 
و  است  آشكارا  آن  حرمت  اسالم  مقدس 
همه مراجع عظام تقليد، فتوا بر حرمت آن 

داده اند.
تعميم  مسلما  آمده:  اطالعيه  ادامه  در 
پايكوبى  و  رقص  با  همراه  موسيقى 
بوجود  در  بزرگ  سهم  دمبوره)  (نواختن 
لطمه هاى  و  دارد  ها  ناپسندى  آوردن 
مى  وارد  اجتماع  و  فرد  پيكر  بر  اخالقى 
دمبوره  نواختن  و  رقص  موسيقى،  كند. 

واكنش شديد 
شوراى علما به جشنواره دمبوره در باميان

در ادامه واكنش ها به تشكيل ائتالف 
افغانستان  نجات  براى  عالى  شوراى 
نور  عطامحمد  دوستم،  عبدالرشيد  ميان 
خان  جمعه  تركيه،  در  محقق  محمد  و 
حزب  پيشين  فرماندهان  از  همدرد 
كرده،  سفر  كشور  شمال  به  كه  اسالمى 
ايجاد اين ائتالف را به نفع نظام ندانسته 
حفظ  و  شخصى  منافع  براى  را  آن  و 

موقف سياسى عنوان كرده است.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
كه  است  حالى  در  اين  افغان(آوا)، 
اسالمى  حزب  رهبر  حكمتيار،  گلبدين 
نيز در واكنش به تشكيل ائتالف شوراى 
عالى براى نجات افغانستان، هشدار داده 
كه اجازه تضعيف حكومت افغانستان را 
به هيچ فرد يا جريانى نخواهد داد و در 
مقابل آن مى ايستد. او نيز از برخى تالش 
ها براى تشكيل يك اجماع ملى سياسى 
موجود  مشكالت  حل  به  كمك  براى 

خبر داده است.
بر اين اساس، سفر جمعه خان همدرد 
هاى  تالش  محور  در  شايد  شمال،  به 
يك  تشكيل  براى  اسالمى  حزب  جديد 
كه وى  هرچند  باشد؛  جديد  ائتالف 
كه گفت  كرد،  مى  صحبت  پژواك  با 

شمال  به  سياسى  ويژه  پالن  كدام  براى 
با  مالقات  جهت  بلكه  نكرده،  سفر 
بلخ  واليت  وارد  خود  مردم  و  خانواده 

گيرى  شكل  برابر  در  ها  واكنش  اين 
نجات  براى  عالى  شوراى  ائتالف 
افغانستان در حالى ادامه دارد كه محقق 
در  يادداشتى  در  گذشته  روز  محقق 
صفحه فيس بوك خود به آنها پاسخ داد.

معاون دوم رياست اجراييه به مسائل 
برخى  وجود  و  كشورى  و  سياسى 
ملى  وحدت  حكومت  در  ها  نابسامانى 
اشاره كرده كه زمينه ساز ائتالف جديد 

شده است.
محقق به « گسست عظيم بين ملت و 
نويسد:  مى  و  كند  مى  اشاره  حكومت» 
و  سياسى  قشر  ميان  اعتماد  فقدان   »
كه  رسانيده  جايى  به  را  كار  حكومت، 
نه تنها قشر سياسى و جهادى بيرون از 
حكومت، كه عناصر و جهت هاى اصلى 
تشكيل دهنده حكومت وحدت ملى، به 
اجراآت  و  ها  گيري  تصميم  از  تدريج 
دولتى كنار گذاشته شده و يا تحت فشار 
قرار گرفته و مورد هجوم تبليغاتى قرار 

گرفتند».
او با بيان اين كه بعضى فكر مي كنند 
هستند،  دولت  سقوط  دنبال  به  آنها  كه 
پاسخ مى دهد: «نه خير! سقوط دولت به 
خير و صالح كشور نيست، مگر اين كه 
زمينه  خود،  دست  به  خودش  حكومت 
سقوط خود را فراهم كند، ما مي خواهيم 

دولت اصالح و مؤثر شود».

شده است.
اين فرمانده پيشين حزب اسالمى در 
شمال كشور، ائتالف شوراى عالى براى 
نجات افغانستان را بى فايده خواند، زيرا 
به  ندارند.  حضور  آن  در  ديگر  احزاب 
بر تواند  نمى  قوماندان  وى،»سه  گفته 

ايجاد  را  موفقانه  ائتالف  حكومت  ضد 
نمايد.»

همدرد افزود كه نمى داند اين افراد در 
مقابل چه كسى ائتالف كرده اند؛ زيرا در 
حكومت موجود سهم آنان بيشتر است.

ديگر  هاى  جناح  تنها  نه  كه  افزود  او 
از  نيز  شمال  باشندگان  بلكه  كشور،  در 

همچو ائتالف ها به ستوه آمده اند.
همدرد تصريح كرد كه طرفين ائتالف 
جديد براى تأمين منافع شخصى و ترس 
باهم  شان،  هاى  موقف  دادن  دست  از 

يكجا شده اند.
هر  از  كنونى  حكومت  وى،  گفته  به 
جهت با مشكالت مواجه است؛ اما راه 
ملى  اجماع  بلكه  نه،  ائتالف  آن،  حل 
سياسى است، كه حزب اسالمى روى آن 

كار مى كند.
اسالمى،  حزب  كه  گفت  همدرد 
و  احزاب  برخى  نزد  را  خود  نمايندگان 
شخصيت هاى سياسى فرستاده تا زمينه 
فراهم  سياسى  ملى  اجماع  يك  براى  را 

سازد.

فرمانده پيشين حزب اسالمى:
تشكيل ائتالف شوراى عالى نجات افغانستان به نفع نظام نيست

حزب اسالمى روى ايجاد اجماع ملى سياسى كار مى كند
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كابل  روزهاى  اين  امنيتى  سياسى  اوضاع 
حدى  تا  ندارد،  تعريفى  چندان  هميشه  مثل 
كه شهر كابل هر لحظه شاهد حوادث مرگبار 

تروريستى مى باشد.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
داكتر عبداهللا عبداهللا، رييس اجرايى حكومت 
در نشست خبرى در رابطه با « اوضاع امنيتى 
را  موجود  ضعف  رفت»  بيرون  راه  و  كابل 
و  خواند  امنيتى  هاى  نهاد  هماهنگى  عدم 
امنيتى  نهادهاى  از  برخى  ميان  كرد:  اذعان 

همكارى وجود ندارد.
امنيتى  نهاد هاى  ارتباط  عدم  همچنين  او 
نقطه  يك  را  واليات  در  مردم  نمايندگان  با 

ضعف دانست.
مردم  به  بايد  كرد:  تاكيد  عبداهللا  آقاى 
حقايق گفته شود، ما هر چقدر سعى و تالش 
كنيم باز هم كمى و كاستى هايى وجود دارد، 
نيروهاى امنيتى بايد منبع اطمينان براى مردم 
و  قانون  تطبيق  قانون،  از  دفاع  در  و  باشند 
تالش  گذشته  از  بيشتر  قانون  از  حفاظت 

كنند.
كه  بدانند  بايد  مردم  كرد:  عالوه  او 
صدايشان به گوش نيروهاى امنيتى مى رسد، 
همانطور كه تامين امنيت اساسى است دفاع 
اساسى  مسوليت  يك  هم  مردم  حقوق  از 

است .
 ، دزد  اگر  ساخت:  خاطرنشان  عبداهللا 
قاچاقبر و قاتل آزادانه در شهر بگردند و به 
است  واضح  شود،  مزاحمت  شهر  در  مردم 
كه مردم به نيروهاى امنيتى شان اعتماد نمى 
نيروهاى  بزرگ  شكست  يك  اين  و  كنند 

امنيتى خواهد بود.
عبداهللا عبداهللا راه بيرون رفت از مشكالت 
را همكارى علماى كرام و نهادهاى مدنى با 

نيروهاى امنيتى مى داند.
افغانستان،  مردم  قربانيان   ، وى  گفته  به 
بخاطر حقوق ، عزتشان است و تا روزى كه 
مخالفان با صلح يك جا نشوند دفاع ما دفاع 

دين است و دفاع راه خداست.
داكتر عبداهللا اضافه كرد: ما نبايد حوصله 
نشان  مردم  گيريم.  امتحان  به  را  خود  مردم 
دادند كه با نظام هستند و با حكومت خود 

يكجا همراهند.
وى اظهار داشت: مردم افغانستان از سران 
سياسى كشور و از كسانى كه در راس هستند 
توقع دارند. ما به حيث مسئولين اين كشور 
بحث  مندى  حوصله  با  كه  داريم  مسئوليت 

كنيم و باالخره يك راه حل پيدا كنيم.
رييس اجراييه گفت: هر عملى كه باعث 
دشمنان  تقويت  باعث  شود،  اقوام  بين  نفاق 

اين سرزمين خواهد شد.
تروريستى  حمالت  مورد  در  همچنين  او 
اخير كابل گفت: شاهد حوادث دردناكى در 
شهر كابل بوديم، اكنون ما منتظر نتيجه نهايى 

بررسى اقدامات تروريستى اخير هستيم.
بخاطر  كابل  مردم  از  كرد:  تاكيد  وى 
مى  عمل  به  تقدير  شان  حوصله  و  بردبارى 
در  كه  هايى  چالش  كه  دانيم  مى  ما  آوريم، 
برابر مردم افغانستان قرار دارد تا در كنار هم 

نباشيم نمى توانيم با با آنان مقابله كنيم.

كليد حل مشكالت، همكارى علما و 
نهادهاى مدنى با نيروهاى امنيتى است

گزارش

به فكر سقوط دولت نيستيم،
مي خواهيم دولت اصالح و مؤثر شود!

يكى از رهبران ائتالف:

محمد محقق، معاون دوم رياست اجراييه 
مورد  در  مختلف  هاى  واكنش  به  بار  اين 
افغانستان  نجات  ملى  ائتالف  گيرى  شكل 
عبدالرشيد  و  عطامحمدنور  او،  حضور  با 

دوستم در تركيه واكنش نشان داده است.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
نجات  ملى  ائتالف  گيرى  شكل  اعالم 
هاى  واكنش  برخى  تركيه،  در  افغانستان 
منفى را به دنبال داشته است. مجلس سنا و 
مجلس نمايندگان، شكل گيرى اين ائتالف 
اپوزيسيونى در داخل حكومت را شرم آور 
خوانده و خواستار بركنارى يا كناره گيرى 

سران اين ائتالف از حكومت شده اند.
كه  كرده  اعالم  نيز  حكمتيار  گلبدين 
را براى  نام تفاهم ملى  جديدى به  ائتالف 
كمك به حل بحران افغانستان ايجاد خواهد 

كرد.
در پاسخ به اين واكنش ها، محمد محقق 
در يادداشتى در صفحه اجتماعى فيس بوك 

خود، به بيان برخى مسائل پرداخته است.
به  را  ها  واكنش  و  مسائل  برخى  وى 
مجموع  به  را  ديگر  برخى  و  خود  شخص 
ائتالف ملى نجات افغانستان مرتبط دانسته 
داده  پاسخ  آنها  به  جداگانه  صورت  به  و 

است.
شخص  به  كه  هايى  واكنش  مورد  در 
به  سفر  او  شود،  مى  مربوط  محقق  آقاى 
تركيه و عيادت از جنرال دوستم را ناشى از 
رابطه دوستانه طوالنى خود با او مى داند و 
مى نويسد: «رابطه دوستى بين من و جنرال 
انتخابات  جريان  در  بوده،  طوالنى  دوستم 
در  هم  آن  كه  بود  شده  پيدا  فاصله  كمى 
از  خواستم  گرديده،  رفو  حوادث  جريان 
جنرال صاحب دوستم كه دوست سى ساله 
سياسى ام مي باشند و كمى مريض احوال 
شيرينى  مراسم  در  نيز  و  بگيرم  خبر  بود، 
اشتراك  پسرش  باتور،  حاجى  خورى 

نمايم».
رياست  دوم  معاون  دوم،  بخش  در  اما 
و  كشورى  و  سياسى  مسائل  به  اجراييه 

حكومت  در  ها  نابسامانى  برخى  وجود 
ساز  زمينه  كه  كرده  اشاره  ملى  وحدت 

ائتالف جديد شده است.
و  ملت  بين  عظيم  گسست   » به  محقق 
 » نويسد:  مى  و  كند  مى  اشاره  حكومت» 
فقدان اعتماد ميان قشر سياسى و حكومت، 
قشر  تنها  نه  كه  رسانيده  جايى  به  را  كار 

كه  حكومت،  از  بيرون  جهادى  و  سياسى 
عناصر و جهت هاى اصلى تشكيل دهنده 
حكومت وحدت ملى، به تدريج از تصميم 
گذاشته  كنار  دولتى  اجراآت  و  ها  گيري 
مورد  و  گرفته  قرار  فشار  تحت  يا  و  شده 

هجوم تبليغاتى قرار گرفتند».
تنها  گذشته  «در  است:  داده  ادامه  وى 
اضافه  داعش  حاال  كرد،  مي  جنگ  طالبان 
شده و چندين سازمان تروريستى ديگر نيز 

پديد آمده است».
محقق مى نويسد: «جنگ تنها در جنوب 
از  شده،  كشانيده  هم  شمال  به  حاال  بود، 
يك  ايجاب  فلهذا  بادغيس،  تا  بدخشان 
مؤثر،  دارى  حكومت  اصالح  براى  تالش 

ضرورت است «.
او با بيان اين كه بعضى فكر مي كنند كه 
پاسخ  هستند،  دولت  سقوط  دنبال  به  آنها 
مى دهد: «نه خير! سقوط دولت به خير و 
صالح كشور نيست، مگر اين كه حكومت 
خود  سقوط  زمينه  خود،  دست  به  خودش 
را فراهم كند، ما مي خواهيم دولت اصالح 

و مؤثر شود».
ادامه  در  اجراييه  رياست  دوم  معاون 

پاسخ خود به انتقادهاى مطرح شده پيرامون 
ائتالف جديد، به توافقنامه تشكيل حكومت 
وحدت ملى كه اساس مشروعيت حكومت 
نموده  خاطرنشان  و  كرده  اشاره  است، 
اجرائيه  رياست  هاى  «صالحيت  است: 
معاونين  و  جمهورى  رياست  معاونين  و 
رياست اجرائيه، بايد در چهارچوب قانون 

ملى  وحدت  حكومت  توافقنامه  و  اساسى 
عملى شود «.

او تأكيد كرده است كه «حكومت بازى 
هاى اوپراتيفى خود را در داخل حكومت 
مي  جلسه  جمعيت  با  روز  يك  كند،  بند 
اسالمى  جمعيت  تضعيف  مقصد  به  گيرد 
مقصد  به  اجرائيه  رييس  با  ديگر  روز  و 
پنجشيرى  روز  يك  جمعيت،  تخريب 
هزاره  با  زند.  مي  دامن  را  وغيرپنجشيرى 
بازي هاى متفاوت دارد، طرح جامع امنيتى 
را كه محصول تالش اين جانب و محترم 
سپرده،  فراموشى  بوته  به  بود،  دانش  استاد 
جنگ هاى كوچى و ده نشين آغاز شده و 
در عوض چند نفر هزاره را مهمان مي كند! 
آيا تأمين امنيت هزاره جات و كارهاى باقى 

مانده، با مهمانى جبران مي شود».
شريف  اقوام  «با  كه  داده  ادامه  محقق 
انگليسى  هاى  سياست  عين  هم  اوزبك 
مي  اعمال  كن  حكومت  و  بيانداز  تفرقه 
شود. با اقوام برادر پشتون نيز بالى ديگرى 
را به نام اين قوم وآن قوم به ميان آورده كه 
در بعضى مناطق فاجعه بار است و موجب 

تلفات گرديده است».

از  ملى  وحدت  حكومت  عضو  اين 
رييس  كه  كرده  تصريح  عبداهللا،  داكتر  تيم 
گرايى  هم  و  اصالحات  تيم  «با  جمهور 
كه  قدرت  در  شريك  تيم  يك  حيث  من 
شريك  درصد  پنجاه  توافقنامه،  اساس  بر 
بعد  بلكه  كند،  نمي  برخورد  است،  قدرت 
از چند ماه، اگر اعصاب شان به جاى باشد، 
فقط يك جلسه با رييس اجراييه مي كنند، 

آن هم در حد تشريفات».
او تأكيد مى كند كه «اين وضعيت قابل 
نمي  كمك  كشور  امنيت  به  و  نيست  دوام 
سطح  در  مساعى  تشريك  يك  فلهذا  كند؛ 

بزرگان ملت كار است «.
بعضى  به  حال  عين  در  محقق  محمد 
رهبران  از  كه  ارگ  به  نزديك  افراطيون 
ائتالف نجات خواسته اند از حكومت كنار 
بروند اشاره مى كند و تأكيد مى نمايد: «آنها 
فكر كرده اند كه اين سه طرف كه تاهنوز 
كردند،  داير  را  ايتالف  مقدماتى  جلسات 
مهربانى  اساس  به  كه  هستند  مردمانى 
گماشته  حكومت  به  ها  بعضى  وعطوفت 

شده اند، تا به توصيه كنار بروند؟!».
خود  يادداشت  اين  پايان  در  وى 
خاطرنشان كرده كه «دايركنندگان جلسات 
نيم  و  سه  حداقل  نجات،  ايتالف  مقدماتى 
تا چهار ميليون رأى پاك، از هشت ميليون 
با  را  انتخابات  ناپاك  و  پاك  آراى  نيم  و 
به  حكومت  خواهيم  نمي  و  داريم  خود 
و  زورگويى  خواهيم  مي  فقط  بخورد،  هم 

سرشارى و حق كشى خاتمه پيدا كند».
برخى  تالش  به  پاسخ  در  محقق  محمد 
برچسپ  ها  آن  جديد  ائتالف  به  كه  افراد 
كه  گويد  مى  زنند،  مي  سمتى  و  قومى 
«چنين نيست، ما پشتيبانى همه اقوام، سمت 
ايتالف  اين  با  را  كشور  هاى  زون  و  ها 
براى  سراسرى  حركت  يك  اين  و  داريم 
خودكامگى،  ناامنى،  از  افغانستان  نجات 
انحصارطلبى، استبداد حلقه اى و سرانجام 
فساد متمركز و سازماندهى شده مالى و نيز 

روند توقف ناپذير اصالحات است».

حوزه چيزى نمى گويد.
ساحه  گذر،  وكيالن  از  يكى  هم چنان، 
نامش،  نشدن  افشا  شرط  به  نيز  آباد  واصل 
يك  روزانه  كه  گفت  ماندگار  روزنامة  به 
مركز فروش مواد مخدر در اين ساحه اضافه 

مى شود.
او مى گويد كه اين موضوع را به فرمانده 
پوليس كابل، گارنيزيون كابل، آمر حوزه هفتم 
اما  رسانديم؛  مخدر  مواد  با  مبارزه  معنيت  و 
صورت  مورد  اين  در  توجهى  هيچ  هنوز  تا 

نگرفته است.
در همين حال، احمد ولى صبور آمر حوزة 
خورده  مراكز  وجود  تأييد  با  پوليس،  هفتم 
هفتم  حوزة  ساحة  در  مخدر  مواد  فروشى 
مى گويد كه تا هنوز 13 تن از خورده فروشان 

را از مربوطات اين ناحيه بازداشت كرده اند.
حوزة  ساحة  در  كه  افزود  صبور  آقاى 
فروشى  چرس  سيار  مراكز  پوليس،  هفتم 
وجود دارد؛ اما هيرويين در اين ساحه فروش 
مخدر  مواد  مافياى  او،  گفتة  به  نمى شود. 
شمارى از كودكان خورد سن را براى فروش 
استفادة  آنان  از  و  كرده اند  استخدام  چرس 

ابزارى مى كنند.
از  برخى  داشتن  دست  صبور،  آقاى 
فروشنده هاى  با  را  هفتم  حوزه  مسووالن 
كه  مى گويد  اما  نمى كند،  رد  مخدر  مواد 
برخى مسووالن حوزه هاى امنيتى و مسووالن 
فروشنده ها  از  مخدر  مواد  با  مبارزه  رياست 

حق مى گيرند.
آمر حوزه هفتم پوليس گفت كه برخى از 
پوليس  توسط  كه  مخدر  مواد  فروشنده هاى 
حوزه هفتم بازداشت شده بودند، پس از يك 

ماه از بند رها شداند.
رد  را  تولى  فرمانده هان  توسط  پول  گرفتن  او 
كارمندان  از  برخى  و  سربازان  گفت:  اما  كرد، 
چون  مى گيرند.  حق  فروشنده ها  از  حوزه  جنايى 
در حدود بيش از هفت سال مى شود كه در ساحه 
ايفاى وظيفه مى كنند. بنابراين، با تمام فروشنده ها 
مى دهند،  انجام  مشروع  غير  كارهاى  كه  كسانى  و 

روابط دارند.
را  حوزه  فاسد  مسووالن  از  يكى  كه  گفت  او 
تقرر  دوباره  روز  چهار  از  پس  اما  كرديم،  تبديل 
حاصل كرد كه اين نشان مى دهد كه مسووالن ارشد 

در اختالس ها دست دارند.
مخدر  مواد  فروش  كه مراكز  گفت  صبور  آقاى 
دوكان  هاى  در  فروشان  خورده  اما  شده،  تخريب 
استخدام  را  كودكان  مسترى خانه ها  و  فروشى  تيل 
فروش  به  را  مخدر  مواد  آنان  توسط  و  مى كنند 

مى  رسانند.
منبع: ماندگار

كابل  شهر  در  مخدر  مواد  فروشان  خرده  
بازار گرم و پيشة پر درآمد دارند.

هفتم  حوزة  مربوطات  در  خرده فروشان 
مصروف  هراسى  هيچ  بدون  كابل  پوليس 
فروش مواد مخدر براى مشتريان خود هستند.

خرده فروشان  كه  مى گويند  منابع  برخى 
امنيتى  حوزه هاى  مسووالن  به  مخدر  مواد 
شهر كابل حق مى دهند تا براى شان ممانعت 

ايجاد نكنند.
آمر حوزة هفتم پوليس «حق گيرى» برخى 
مواد  خرده فروشان  از  را  امنيتى  مسووالن 

مخدر تأييد مى كند.
مكتب  دوران  همصنفى  با  عيد  دوم  روز 

همراه شدم.
اين جوان بيش از بيست سال عمر دارد و 
گزارش  اين  در  نمى خواهد  مشكالتى  به  بنا 
سال،  يك  از  بيش  او  شود.  گرفته  نام  او  از 
ماه  سه  و  بوده  مخدر  مواد  فروش  مصروف 

پيش اين كار را ترك گفته است.
مواد  كه  مى برد  مكان ى  به  مرا  جوان  اين 
مخدر آن جا به فروش مى رسد. اولين آدرس 
سرك نو چهلستون است. او مى گويد كه نه 
تصوير بگيرم و نه هم خود را معرفى كنم. در 
فضاى يك غرفه كوچك آهن چادرى فرسوده 
مى كنيم،  احوال پرسى  نوجوان  فروشنده  با 
غرفه كوچك اما مشتريان بسيار زياد با يك 
برايش  صحبت  فرصت  حتا  كه  فروشندة 
از  بيش  دقيقه  هر 10  در  است.  اندك  بسيار 
مراجعه  آهن چادرى  غرفة  اين  به  معتاد   5

مى كنند تا مواد نياز خود را خريدارى كنند.
نشانى  جوان  اين  صحبت  جريان  در 
مراكز خرده فروش مواد مخدر را در ساحه 

ايجاد  تازه  مراكز  اين  از  يكى  كه  عمراخان 
شده به ديوار مكتب چسپيده است.

سه مركز فروش هيرويين در ساحة برشنا 
كوت، جوار مسجد محمديه كه هر كدام اين 
مخدر  مواد  روزانه  100هزار   –  45 مراكز 

مى فروشند.
مصروف  سال  يك  از  بيش  كه  جوان  اين 
فروش مواد مخدر بوده با لب خند مى گويد: 
”فروشنده هاى مواد مخدر با مسووالن حوزة 

مربوطه بسيار رفيق هستند.“
را  سنگ  (پول)  پيسه  مى كند:  اضافه  او 
پوليس   … خو  پوليس  باز  مى كند؛  نرم 
هر  از  هزار  چهار  هفتة  كنترول  آمر  است.“ 
هزار   3  –  2 جنايى  آمر  مى گيرد،  فروشنده 
افغانى مى گيرد و حتا فرمانده تولى و بلوك 
فروشنده  ها  از  شان  همة  پوسته ها  مسووالن 

حق خود را مى گيرند.
او گفت: وقتى از وزارت داخله يا نهادهاى 
دست گيرى  به  امنيتى  مسووالن  كشفى، 
از  برخى  مى آيند،  مخدر  مواد  فروشنده هاى 
مسووالن حوزه، فروشنده هاى مواد مخدر را 
خبر مى كنند و فروشنده ها به شاگردان خود 

مى گويند كه ساحه را ترك كنند.
مسووالن  برخى  كه  مى گويد  جوان  اين 
 ” من  ”خليفة  به  مرتبه  چند  پوليس  حوزة 
گرفتارى  به  افرادى  كه  گفتند  گرفته   تماس 
شما آمده اند، صاحب كارم  به من زنگ زد 

كه دكان را ترك كنم.
پيشين  آمر  كه  مى كند  تأكيد  جوان  اين 
هزار   30 از  بيش  هفتة  پوليس  هفتم  حوزة 
دريافت  مخدر  مواد  فروشنده  هاى  از  افغانى 
مى كرد، اما در مورد آمر تازه تعين شده اين 

پوليس  هفتم  حوزة  مربوط  كه  چهلستون 
مى شود، نشان مى دهد. از ساحة پل گذرگاه تا 
پل حسن چهلستون كه در چند مترى حوزة 
هفتم پوليس وجود دارد، بيش از بيست مركز 

خرده فروشى مواد مخدر است.
امنيتى  مسووالن  كه  مى گويد  جوان  اين 
مواد  فروشنده هاى  از  پوليس،  هفتم  حوزة 
مخدر حق مى گيرند. آمر كنترول، آمر جنايى، 
مسووالن  و  بلوك  فرماندة  تولى،  فرمانده 
پوسته هاى پوليس، هر هفته از فروشنده هاى 

مواد مخدر حق مى گيرند.
به گفتة اين جوان، دو مركز فروش چرس، 
هوتل نصيب و دوكان كانتينرى به رنگ سفيد 
از  متر   50 كه  گذرگاه  پل  راست  سمت  در 
در  مركز  يك  ندارد،  فاصله  پوليس  پوسته 
يك  جنگلك،  ساحة  در  جنگلك  نان وايى 
على  آقاى  ساحة  در  شويى  موتر  در  مركز 
فروشى غرفه آهن  يك مركز چرس  شمس، 
فروشى  خوراكه  دوكان هاى  عقب  چادرى 
چهلستون،  نو  سرك  در  قبرستانى  پهلوى 
يك مركز فروش مواد مخدر در تيل فروشى 
ساحة دهن باغ چهلستون و يك مركز فروش 
مواد مخدر در پل حسن غرفه آهن چادرى 
نزديك مسترى خانه ها است. همچنان چندين 
ساحات  در  فروشى  مخدر  مواد  ديگر  مركز 

حوزة هفتم فعال است.
مراكز  آباد  واصل  ساحة  در  هم چنان،  او 
مى گويد:  نشانى  به  را  مخدر  مواد  فروش 
كه  مالبزرگ  تپه  باالى  مخدر  مواد  مركز  دو 
حدود 100 متر از پوسته امنيتى پوليس ليسه 
عمراخان فاصله دارد. دو مركز فروش چرس 
عالى  ليسه  جنوبى  دروازة  در  هيرويين  و 

بازار گرم فروش مواد مخدر در كابل/ آمر حوزة هفتم پوليس: شمارى از سربازان از ُخرده  فروشان حق مى گيرند
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شهردار لندن گفت: ترامپ دقيقا همان حرفهايى 
را مى زند كه ايدئولوژى و ساخت داعش است.

به گزارش خبرگزارى آوا ، صادق خان؛ شهردار 
مسلمان لندن در گفتگو با «بى بى سى» در انتقاد 
به سياست هاى مهاجرتى ترامپ و اجرايى شدن 
فرمان مهاجرتى وى براى جلوگيرى از ورود اتباع 
6 كشور مسلمان به اين كشور گفت: ترامپ دقيقا 
ترويستى  گروه  كه  زند  مى  را  حرفهايى  همان 

داعش دائما تكرار مى كند.
اسالم  كه  گويد  مى  ترامپ  وقتى  افزود:  وى 
باشند  هم  كنار  در  و  همراه  توانند  نمى  غرب  و 
همان  دقيقا  دارد،  نفرت  مسلمانان  از  غرب  و 

اظهارات ترامپ با ايدئولوژى داعش
تفاوتى ندارد

نيا راَحُه الَقلِب َو البَـَدِن؛ ـِى الدُّ هـِد ف ـُوِرُث الَغمِّ َو الُحزِن َو الزُّ نيـا ت غبَُه فِـى الـدُّ الـرَّ

رغبت و تمايل به دنيا مايه غم و اندوه و زهد و بـى ميلى به دنيا سبب راحتى قلب و بدن است.
(تحف العقول، ص 358)

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

برگزارى جشنواره دمبوره، عليه احكام دين، ضد وحدت ملى و خالف شان و منزلت
استرجنرال سيدحسين انورى(ره) است

حرفهايى را مى زند كه شعار و ايدئولوژى گروه 
را  كار  اظهارات  اين  و  است  داعش  تروريستى 

براى اين گروه آسان تر مى كند.
افزايش  مورد  در  و  ادامه  در  خان  صادق 
درست  گفت  لندن  در  مسلمان  عليه  ها  خشونت 
است كه اقدامات خشونت برانگيِز ناشى از نفرت 
عليه مسلمان در لندن افزايش يافته است اما لندن 

اكنون امن ترين شهر دنياست.
در  سوالى  جواب  در  همچنين  لندن  شهردار 
لندن  «گرنفل»  برج  در  سوزى  آتش  حادثه  مورد 
«فينزبرى  مسجد  به  تروريستى  حمله  همچنين  و 
براى  توجيهى  دنبال  به  گفت:  شهر  اين  پارك» 
وقوع اين حوادث نيستم اما آنچه مهم است اين 
است كه به جوانان خود اسالم درست را بياموزيم 
تا براساس آنچه در مذهب اسالم است از كسى 
متنفر نباشند تا دست به اقدامات خشونت بار عليه 

آنان بزنند.

غم نشستن عموم مردم است و هنوز ديرى 
نمى گذرد كه صدها نفر در كابل، هرات و 
همه  از  و  گرديدند  زخمى  و  شهيد  هلمند 
مهمتر هجمه عليه مسجد الزهراء كابل و به 
شهادت رسيدن 5 تن، از جمله؛ شهيد حاج 

مى شود اما براى مرحوم انورى نه تنها يك 
شامخ  مقام  از  تجليل  و  يادبود  براى  روز 
ايشان اختصاص نيافته كه شآن و منزلت آن 
نيز  ايشان  ارتحال  سالروز  در  حتى  مرحوم 
شود  نمى  نگريسته  تنها  نه  احترام  ديده  به 

بستگان، همكاران و هواداران مرحوم انورى 
كه تعداد شان اندك هم نيستند، به اختالفات 
كه  است  درحالى  اين  بزنند،  دامن  عمومى 
بيش  كه  برد  مى  سر  به  شرايطى  در  كشور 
انسجام  و  وحدت  به  نياز  ديگر  هرزمان  از 

ملى دارد.
موضع  تاييد  ضمن  اينجانب  هرحال  به 
باميان،  واليت  شيعه  علماى  شوراى  حق  به 
خالف  را،  كذايى  دمبوره  جشنواره  برپايى 
احكام اسالم، ضد عرف و رسوم و عنعنات 
دينى و ملى عموم به خصوص مردم خداجو 
اتحاد  و  وحدت  عليه  و  باميان  مسلمان  و 
آن  برگزارى  دانسته،  كشور  مختلف  اقشار 
دولت  از  ابتدا  نموده،  محكوم  شدت  به  را 
افغانستان ميخواهم هرچه سريعتر وارد عمل 
برانداز  خانمان  حركت  اين  جلو  گرديده، 
برگزارى  اندركاران  دست  از  و  بگيرد  را 
سخره  به  از  دست  ميخواهم  جدا  نيز  محلى 
گرفتن احكام دينى و رسوم و عنعنات ملى 
انسجام  و  وحدت  برخالف  مشى  و  مردم 
هتك  باعث  ازين  برداشته،بيش  عمومى 
حرمت احساسات دينى و ايجاد شكاف بين 
دانشگاهيان،  علما،  از  و  نشوند  االفغانستانى 
قومى  بزرگان  اجتماعى،  متنفذان  فرهنگيان، 
نيز  باميان  جوى  خداى  مردم  مجموع  در  و 
در  شركت  از  اجتناب  ضمن  كنم  مى  تقاضا 
هرگونه مراسم لهو و لعب، تنها به محكوميت 
و صدور بيانيه اكتفا نكرده، عمال در راستاى 
ايستاده،  مبتذل  جشنواره  اين  برگزارى  عدم 
با استفاده از هرگونه حقوق مدنى و اسالمى 

مانع برگزارى اين مجلس شوند.
والسالم من اتبع الهدا و دين الحق

سيدعيسى حسينى مزارى
كابل- افغانستان

96-4-12

غم  و  اندوهناك  بسيار  زاده،  حسين  رمضان 
انگيز بود، در چنين شرايطى آيا درست است 
به  اقدام  الحال  معلوم  عناصر  از  جمعى  كه 
برگزارى مجلس رقص و پايكوبى و جمعيت 
كنند؟  اشتراك  آن  در  ما  هموطنان  از  ديگر 
برگزارى  نيز  نگاه  ازين  كه  است  طبيعى 
چنين مجلس لهو و لعبى در شأن و منزلت 
مردم مسلمان باميان نه تنها نخواهد بود كه 
عنعنات  و  رسوم  و  عرف  تمام  برخالف 

اسالمى و ملى مردم ما مى باشد.
است  همزمان  سرطان  شانزدهم  روز   -3
جهاد  تبار  از  بزرگمردى  ارتحال  سالروز  با 
انورى.  سيدحسين  جنرال  استر  مجاهدين  و 
اين شخصيت برجسته جهادى اگر بزرگتر از 
نيست،  ديگر  شمار  انگشت  شخصيت  چند 
كه  است  چگونه  بود.  نخواهد  نيز  كوچكتر 
براى بقيه شهدا روزهاى شهيد در نظر گرفته 

كه همزمان مجلس رقص و پايكوبى برگزار 
مى گردد.

بنابراين، نفس برگزارى مراسم لهو و لعب 
برانگيز  سوال  روزى  چنين  در  دينى  ضد 
دخيل  حكومتى  اندركاران  دست  اگر  است. 
بايد  هستند  مبتذل  مراسم  اين  برگزارى  در 
كه  بگيرند  قرار  سوال  و  بازخواست  مورد 
با چه انگيزه اى اقدام به چنين عمل زشت 
حلقات  اگر  و  اند  نموده  ى  اخالقى  ضد  و 
مى  برگزارى  مامور  حكومتى  غير  خاص 
باشند باز بايستى مورد خطاب و عتاب قرار 
بگيرند كه چرا و با چه انگيزه اى در چنين 
دينى  ضد  مراسم  برگزارى  به  اقدام  روزى 
نموده اند. كمترين برداشت اين خواهد بود 
كه دست هاى پشت پرده اى تصميم به ايجاد 
ازين  كنند  مى  سعى  و  دارند  كشور  در  فتنه 
طريق با خدشه دار كردن احساسات خانواده، 

به  را  آن  برپايى   / اول  صفحه  از  ادامه 
شدت محكوم نموده، از مردم دعوت به عدم 
نيز  آن  برگزارى  عامالن  به  و  كرده  شركت 
هشدار الزم را داده است كه قطعا اين اقدام 
شوراى علما كامال مورد حمايت و پشتيبانى 
مى باشد، اما از باب انجام وظيفه و تاكيد بر 
موضع سالم و رساى اين شورا نكاتى را در 
جهت مذموم و محكوم بودن اين جشنواره 

يادآور مى شوم:
رقص  با  است  توأم  دمبوره  جشنواره   -1
و پايكوبى و تبليغ و ترويج موسيقى مبتذل 
راستاى  در  كه  مى رسد  نظر  به  طبيعى  و 
بداخالق كردن و به افتضاح كشاندن جامعه 
از  مى باشد،  تاثيرگذار  جوان  نسل  ويژه  به 
مخالف  نيز  عزيز  اسالم  كه  است  رو  همين 
برنامه اينچنينى بوده و به شدت در برابر اين 
مردم  همه  به  و  دارد  برنامه  دينى  ضد  رويه 
و  معروف  به  امر  جهت  تا  دهد  مى  دستور 
از  پرداخته،  وظيفه  اجراى  به  منكر  از  نهى 
اجتناب  لهو  جلسات  چنين  در  شركت 
صورت گرفته و به عامالن هم هشدار داده 
شود تا دست از مبتذل كردن اجتماع بكشند، 
در غير آن، جامعه گرفتار مصيبتهايى خواهد 
شد كه پيامد آن از همه اولتر دامن مردم را 
گرفته، كشور را به ورطه هالكت و نابودى 

سوق خواهد داد.
از  بسيارى  عامل  نيز  اكنون  هم  چنانچه 
كه  است  گناهانى  وجود  كشور  بدبختيهاى 
از  چه  و  دارد  وجود  مختلفى  هاى  گونه  به 
سوى حلقات بيرونى و چه از طريق برخى 
جريانات مشكوك داخلى آن هم از راه هاى 
گوناگون به ويژه رسانه هاى جمعى به ترويج 
و توسعه آن سعى و تالش صورت مى گيرد.
2- كشور به دليل ادامه حمالت انتحارى 
و انفجارى و تداوم جنگ و كشتار، شاهد به 

نيروى هوايى افغانستان به هواپيماهاى ناتو تجهيز مى شوند
طالبان تا پايان سال جارى پاى ميز مذاكره حاضر مى شوند

نسل آينده هوش مصنوعى، شبيه انسان خواهد بود سرپرست وزارت دفاع:

تعليمات مسلكى آنها بوده و مى باشد. 
بهرامى، افزود كه من به نمايندگى از 
عضو  هاى  كشور  از  افغانستان  دولت 
ناتو خواسته ايم تا بورسيه بيشترى براى 
نيرو هاى دفاعى و امنيتى ما ارايه كنند. 
موصوف ابراز داشت كشور هاى ناتو 
برنامه  حمايت  و  تمويل  به  پيوند  در 
متعهد  ملى  دفاع  وزارت  ساله  چهار 

شدند.
خاطرنشان  دفاع  وزارت  سرپرست 
و  افغانستان  توافق  اساس  به  كرد 
امنيتى  نيروهاى  جهانى،  جامعه ى 
تغييرات  شاهد  نزديك  آينده ى  در 

چشمگيرى خواهد بود. 
امريكا  استراتژى  مورد  در  بهرامى، 
جديد  راهبرد  در  افزود  كرد  صحبت 
امريكا رويكرد تازه در مورد پناهگاه هاى 
اين  در  و  شده  ايجاد  هراس افگنان  امن 
خواهد  بيشتر  كمك  افغانستان  به  مورد 

شد. 
خاطرنشان  دفاع  وزارت  سرپرست 
كرد كه تايك يا دو هفته ى ديگر راهبر 
جديد امريكا در مورد افغانستان و منطقه 

روشن خواهد شد. 
در  دفاع  وزير  هاى  گفته  اساس  به 
كنونى  هواپيماهاى  جارى  سال  وسط 
هواپيماهاى  با  كشور  دفاعى  نيروهاى 

ناتو تعويض خواهد شد. 
را  كشور  هوايى  هاى  نيرو  نقش  وى 
در عمليات ها بسيار ارزنده خواند گفت 

روش يادگيرى جديدى كه در حال ايجاد 
آن  از  مصنوعى  هوش  جديد  نسل  و  است 
برخوردار خواهد بود، «يادگيرى پيشگويانه» 
است اين نوع يادگيرى بدون نظارت است 
نمونه  ميليون ها  توسط  آموزش  به  نيازى  و 

انسانى ندارد.
يان لكان براى توضيح يادگيرى پيشگويانه 
از مثال طفل استفاده كرد و گفت: اگر يك 
تصوير را به يك طفل نشان دهيم و تصويرى 
همچنان  طفل  شود،  رد  آن  جلوى  از  ديگر 
هيچ كس  مى دهد  تشخيص  را  ثابت  تصوير 
اين چيزها را به طفل آموزش نمى دهد بلكه 
فرا  مستقيم  درك  و  مشاهده  طريق  از  طفل 

مى گيرد.
يادگيرى  فناورى  به  هنوز  دانشمندان 
در  تحقيقاتشان  اما  نرسيده اند  پيشگويانه 
اين راستا رو به پيشرفت است و مرحله به 
هدف  اين  به  شدن  نزديك  حال  در  مرحله 

هستند.
مقدار  پيشگويانه  يادگيرى  به  دستيابى  با 
زيادى زمان و پول كه صرف فراهم آوردن 

پايگاه هاى داده مى شد ذخيره خواهد شد.
يادگيرى  كه  زمانى  العالم،  از  نقل  به 
است  كافى  تنها  شود  محقق  پيشگويانه 
هوش  به  مختلف  ويديو  ساعت  هزاران 
مصنوعى منتقل شود و هوش مصنوعى خود 
از جهان پيرامون خود درك پيدا خواهد كرد.
پيشگام  و  گوگل  مهندس  هينتون  جفرى 
نسل  مى گويد:  مصنوعى  هوش  عرصه  در 
انسان  مانند  درست  مصنوعى  هوش  آينده 
روزى  بود  خواهد  مشترك  حس  داراى 
كافى  اندازه  به  ربات ها  كه  رسيد  خواهد 
بزرگ و پيچيده خواهند شد كه توانايى فهم 

همه علوم دنيا را داشته باشند.

هوايى  نيروهاى  جارى  سال  وسط  در 
كشور به گونه ى نسبى تمويل و تجهيز 

مى شوند. 
عضو  كشور  گفت: 15  همچنين  وى 
ناتو متعهد شدند كه شمار نيروهاى شان 

را جهت آموزش دهى و مشوره دهى به 
نيروهاى افغانستان، افزايش دهند. 

جنرال بهرامى، گفت «نتايج كنفرانس 
بروكسل در مجموع نشاندهندة تعهدات 
درازمدت و دوامدار جامعة جهانى براى 

دولت و مردم افغانستان مى باشد
به گفتة جنرال بهرامى، براى نخستين 
ناتو،  عضو  كشورهاى  دفاع  وزراى  بار 
پالن امنيتى چهارسالة افغانستان را مورد 
تائيد قرار دادند كه شامل تجهيز و تقوية 
افغانستان دفاعى  و  امنيتى  نيروهاى 

مى باشد .

سرپرست  بهرامى،  شاه  طارق  جنرال 
از  اينكه  ضمن  ملى  دفاع  وزارت 
مخالفان  با  دولتى  نيروهاى  درگيرى 
سخن  كشور  واليت  يك  و  بيست  در 
مى گويد، اظهار مى دارد، تا پايان سال 
جارى مخالفان مسلح مجبور به حاضر 
خواهند  صلح  گفتگوهاى  ميز  به  شدن 

شد.
جنرال  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
در  ناتو  وزراى  نشست  از  كه  بهرامى 
به  است،  بازگشته  كابل  به  بروكسل 
كدام  به  دشمن  گفت،»  خبرنگاران 
نخواهد  استراتيژيك  و  كالن  اهداف 
من  انشااهللا  امسال،  ختم  در  و  رسيد 
باورمند به اين استم كه دشمن افغانستان 
و حاميان آنان معتقد به اين خواهند شد 
لحاظ  از  افغانستان،  جنگ  حل  راه  كه 
صلح  پروسة  بالخره  نيست،  نظامى 

افغانستان نتيجه خواهد داد». 
بيان  با  ملى   دفاع  وزارت  سرپرست 
با  شديد  جنگ  واليت  هشت  در  اينكه 
خاطرنشان  دارد  جريان  دولت  مخالفان 
كرد: در سه ماه گذشته، نيروهاى امنيتى 
اهداف  تحقق  مانع  كشور  دفاعى  و 

استراتيژيك مخالفان مسلح شده اند.
ناتو  دفاع  وزراى  نشست  به  وى 
دربروكسل اشاره كرد و گفت: خواست 
هاى كليدى ما از كشورهاى عضو ناتو، 
افغانستان  حكومت  از  سياسى  حمايت 
و  امنيتى  هاى  بيشترنيروى  تجهيز  و 

در حال حاضر هوش مصنوعى از طريق 
شده  گرفته  ياد  نظارت  تحت  آموزش هاى 
هوش  بعدى  نسل  اما  مى يابد  توسعه  و 
مصنوعى همانند انسان داراى درك مستقيم 

خواهد بود.
به گزارش خبرگزارى آوا، امروزه استفاده 
است،  شده  متداول  مصنوعى  هوش  از 
تحقيقات  تا  گرفته  خانگى  سيستم هاى  از 
دانشمندان، تقريبا در هر جايى مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
مثل  درست  مصنوعى  هوش  جديد  نسل 

يك طفل قادر خواهد بود تا دنياى اطراف 
از  را  مختلف  چيزهاى  و  بشناسد  را  خود 

طريق درك مستقيم فرا بگيرد.
هوش  تحقيقات  سرپرست  لكان  يان 
جديد  نسل  مى گويد:  فيسبوك  مصنوعى 
با  تا  بود  خواهد  قادر  مصنوعى  هوش 
ديدن محيط اطراف خود و مسائل مختلف 
عملكردشان  و  كرده  درك  را  آنها  پيرامونى 

را بشناسد.
موتر  يادگيرى  نوع  دو  حاضر  حال  در 
و  نظارت  تحت  يادگيرى  دارد،  وجود 
نظارت  تحت  يادگيرى  تقويتى  يادگيرى 
يادگيرى  از  و  است  روش  متداول ترين 
تقويتى اغلب در بازى هاى رايانه اى استفاده 

مى شود.


