
شماره 1128 / يكشنبه 10 دلو / 30 ربيع الثانى / 29 جنورى / 4 صفحه / 10 افغانى

مرحوم استاد دره صوفى،
نمونه ادب و برخورد مستدل

متاثرم از اينكه در باره همكارى مطلب مى نويسم كه مدتى را در كنارش مصروف فعاليت فرهنگى 
تيلفونى  را  صوفى  دره  آقاى  همكارم  و  دوست  كننده  غافلگير  رحلت  خبر  كه  زمانى  بواقع  چرا  بودم. 
شنيدم، دچار شوكه شدم و باورم نمى شد كه همكار هميشه خندان و مهربانم به اين زودى بار سفر 

آخرت را بسته باشد.
مرحوم دره صوفى از نقطه نظر برخورد انسانى، به راستى نمونه بود و در ميان همكاران و دوستان 
به ندرت كسى را مى يافتى كه از شيوه برخورد اجتماعى آن مرحوم راضى نباشد. او به همه احترام مى 

گذاشت و سعى مى كرد حتى االامكان با كسى برخورد لفظى و زبانى نداشته باشد.
يكى از سجاياى خوب آقاى دره صوفى، مراعات كردن اصول و ادب بحث و مناظره بود. او در مباحث 
معموالً داغ نمى شد و مانند خيلى ها از جمله شخص نگارنده زود از كوره به در نمى رفت. متين و آرام 
به هر بحثى ورود مى كرد و معقول و منطقى نيز ادامه مى داد ...         ادامه در همين صفحه

يكى از مهمترين و حيات بخش 
اسالم  تاريخ  هاى  سرمايه  ترين 
و  تپنده  قلب  شهيد  است،  شهادت 
شمع فروزا ن تاريخ است، هم چنان 
اندام  خشك  هاى  رگ  به  قلب  كه 
جامعه  ميدهد،  بخش  حيات  خون 
رود،جامعه  مى  مردن  به  رو  كه  اى 
داده  دست  از  را  هايش  ارزش  كه 
تدريجى  مرگ  به  كه  جامعه  است، 
تسليم  كه  اى  جامعه  است،  گرفتار 
اى  جامعه  و  است  كرده  تمكين  را 
كه اعتقاد به انسان بودن را در خود 

باخته است، ...

يادداشتسرمقاله

اظهارات  به  تركيه  و  روسيه  هاى  دولت  
رئيس جمهورى امريكا در مورد ايجاد مناطق 

امن در خاك سوريه واكنش نشان داده اند.
روز پنجشنبه، سخنگوى رئيس جمهورى 
براى  ترامپ  دونالد  طرح  كه  گفت  روسيه 
بدون  سوريه  خاك  در  امن  مناطق  ايجاد 
و  شده،  تدوين  روسيه  دولت  اطالع 
گفت:»اين تصميمى در حوزه حاكميت ملى 
دولت امريكاست و شركاى امريكايى ما در 

اين زمينه با ما مشورتى نكرده اند.»
حال  عين  در  كرملين  سخنگوى 
گفت:»آنچه اهميت دارد اين است كه ايجاد 
وضعيت  و  موجود  شرايط  مناطقى  چنين 
پناهجويان را بدتر نكند؛ بنابراين الزم است 
كه تمامى ابعاد آن به دقت مورد ارزيابى قرار 

گيرد.»
كه  گفت  ترامپ  آقاى  چهارشنبه  روز 
دولت امريكا «قطعا در نظر دارد مناطق امن 
جنگى  مناطق  از  كه  كسانى  تا  كند»  ايجاد 
ببرند  پناه  محل ها  اين  به  بتوانند  مى گريزند 

و در امان بمانند.
آقاى  طرح  از  حمايت  ابراز  با  هم  تركيه 
بيشترى  جزئيات  دريافت  خواستار  ترامپ، 

در اين زمينه شده است.
حالى  در  امريكا  تازه  دولت  موضع  اين 
از  بسيارى  باور  به  كه  شود  مى  مطرح 
به  توجه  با  ميانه،  خاور  مسايل  كارشناسان 
ايجاد  سوريه،  بر  حاكم  پيچيده  وضعيت 
منطقه امن از سوى امريكا، يك طرح بسيار 
بلندپروازانه است كه حتى اگر عملياتى هم 
شود، موانع بسيار بزرگى را در مسير آينده 

سياسى اين بحران ايجاد خواهد كرد.
طرح  كه  نيست  مشخص  ميان،  اين  در 
آنگونه  امن،  منطقه  ايجاد  براى  ترامپ  دونالد 
كه به طور رسمى اعالم شده، صرفا به منظور 
حمايت از سيل آوارگان و بى پناهان اين جنگ 
خانمان برانداز است يا نه ... ادامه در صفحه 2

رييس جمهور غنى در ديدار با ميسروسالو 
در  ملل  سازمان  كل  دبير  معاون  جينكا؛ 
منطقه  مسايل  حل  منظور  به  سياسى،  امور 
سطح  در  كنفرانسى  برگزارى  خواستار  اى، 

كشورهاى منطقه از سوى سازمان ملل شد.
در اين ديدار كه در ارگ انجام شد، دوطرف 
اى،  منطقه  صلح  و  ثبات  امنيت،  مورد  در 
همكارى هاى همه جانبه، مبارزه با تروريزم و 

ساير موضوعات مهم تبادل نظر كردند.
مى  ملل  سازمان  كه  گفت  غنى  اشرف 
بايست به هدف بحث و تصاميم مشترك روى 
موضوعات عمدة منطقه اى، كنفرانسى را در 
نقش  و  كند  برگزار  منطقه  كشورهاى  سطح 

خويش در اين راستا را ايفا نمايد.
سازمان  كه  گفت  هم  جينكا  ميسروسالو 
اى  منقطه  مسايل  مناسب  حل  منظور  به   ملل 
آمادة هرگونه همكارى است و او اين موضوع 
خواهد  ميان  در  سازمان  اين  كل  دبير  با  را 

گذاشت.
آقاى غنى با تأكيد بر تأمين روابط دولت- 
روابط  مخرب  تأثير  از  كشورها،  ميان  دولت 
برخى دولت ها با عناصر غير حكومتى روى 

ثبات و پيشرفت منطقه، اظهار نگرانى كرد.
اين در حالى است كه به باور كارشناسان، 
مبارزه  صلح،  روند  پارلمانى،  آينده  انتخابات 
و  دولت  امنيتى  هاى  مسؤوليت  تروريزم  با 
در  ديگرى  مساله  هر  و  خارجى  نيروهاى 
آتى  و  جارى  شرايط  با  نحوى  به  افغانستان 
استخباراتى  و  امنيتى  هاى  آرايش  منطقه، 
كشورهاى رقيب و آرامش و ثبات در سراسر 
منطقه و جهان ربط و نسبت دارد و اين ربط 
و نسبت به اندازه اى كه براى كشورهايى غير 
و  راهبردى  اولويت  و  اهميت  افغانستان،  از 
افغانستان  مردم  براى  شايد  دارد  استراتژيك 

نداشته باشد.
كامال  آگاهان،  ديد  از  نكته  اين  دليل 

مشخص است؛ ...
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ترامپ و ايده ايجاد منطقه امن
در سوريه

سازمان ملل و ابعاد منطقه اى بحران 
افغانستان

بيكارى يك ميليونى 
شهروندان كشور در 
حكومت وحدت ملى!
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المللى  بين  علمى  جشنواره  اولين 
پايه  بلند  مقامهاى  حضور  با  پيشگام 
اساتيد  علمى،  هاى  چهره  دولتى، 
دانشگاه ها، محققين و پژوهشگران در 

دانشگاه كابل برگزار شد.
هدف  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
شخصيتهاى  معرفى  جشنواره  اين  از 
بزرگ علمى به منظور نهادينه ساختن 
فرهنگ پژوهش و تحقيق در افغانستان 

عنوان شد.
احمد ضيا مسعود نماينده فوق العاده 
و  اصالحات  امور  در  جمهور  رييس 
جشنواره  اين  در  خوب  حكومتدارى 
كنيم  مى  زندگى  درشرايطى  ما  گفت: 
كه نياز است چطور فرهنگ را مردمى 

بسازيم.
به گفته او در گام نخست الزم است 
مشخص  علمى  و  فرهنگى  ساحه  كه 
و  پيشرفت  طرف  به  بايد  بعد  و  گردد 

انكشاف برويم .
پيشرفت  هر  كه  افزود  مسعود  آقاى 
و ترقى كه فاقد فرهنگ باشد به جايى 
نخواهد رسيد بنا براين بايد شرايط را به 
گونه اى مساعد سازيم كه مردم بتوانند 
و  فرهنگى  عرصه  در  وسيع  مشاركت 

علمى داشته باشند تا از طريق فرهنگ 
موقعيت خود را تثبيت سازيم.

جمهور  رييس  العاده  فوق  نماينده 
و  تغيير  هر  كه  گفت  همچنان 
در  ريشه  كه  فرهنگى  سياست  تحول 
بيگانه  آن  باشد،  نداشته  جامعه  يك 

است.
عبد القدير ميرزايى؛ رييس تلويزيون 
پيشگام در اين جشنواره گفت: به دليل 
فراگير،  ناامنيهاى  و  طوالنى  جنگهاى 
مختلف  هاى  عرصه  در  افغانستان 
مطلوبى  وضعيت  علمى  و  فرهنگى 

ندارد.
از  جشنواره  اين  در  او،  گفته  به 
هر  در  كه  پژوهشگران  و  نويسندگان 
نداشته  بر  نوشتن  از  دست  شرايطى 
اند و آثار ارزشمندى را نيز برون داده 
اند تقدير مى شود تا راهى باشد براى 
رونق پيدا كردن فعاليت هاى علمى و 

فرهنگى در كشور.
او تاكيد كرد: تقدير و تشويق افراد 
نخبه و خدمت گزار در كشور بايد به 

يك فرهنگ تبديل شود.
تا  خواست  حكومت  از  همچنان  او 
علمى  هاى  برنامه  كه  هايى  تلويزيون 
دارد و همچنين ساير كانونهاى علمى و 

اكادميك را تقويت كند تا سلسله علم 
و دانش در كشور دوباره زنده شود.

گذشته  در  افغانستان  او،  گفته  به 
هاى نه چندان دور مهد علم و تمدن و 
فرهنگ بود و افرادى مانند بوعلى سينا 
بلخى، ابو ريحان بيرونى، عالمه جالل 
الدين محمد بلخى و سيد جمال الدين 
را در دامن خود پرورش داده است اما 
امروز متاسفانه به مركز دهشت و ترور 

تبديل شده است.
او، با اظهار اينكه كشورهاى منطقه و 
افغانستان  با دولت  همكارى  در  جهان 
زمينه توليد علم و دانش را بايد فراهم 
كند افزود: هرچند جنگهاى طوالنى از 
اين  در  دانش  و  علم  توسعه  و  رونق 
كشور كاسته است، اما مردم هنوز هم 
دامن علم را رها نكرده و سعادت خود 
را در آموختن و گسترش علم و دانش 

ميدانند.
سادات  آقاى  حال  همين  در 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سرپرست 
علمى  جامعه  از  را  خود  پشتيبانى  نيز 
كسى  هر  گفت:  كرده  اعالم  افغانستان 
هزينه  و  دارد  نشر  براى  آماده  كتابى 
او  با  وزارت  اين  ندارد  آنرا  چاپ 

همكارى خواهد كرد.

اولين جشنواره بين المللى پيشگام، در دانشگاه كابل برگزار شد
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گزارش

امروز، روز شهادت و ايثار 
است، روز ميثاق به آرمان 
هاى شهداى معظم كشور 

عزيز مان مى باشد
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اين كشور نخبه كش!اين كشور نخبه كش!
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در ايجاد هماهنگى و وحدت هر قدر سستى و كوتاهى كنيم 
فرارسيدن زمان نابودى ما سرعت خواهد گرفت!

سيدعيسى حسينى مزارى درمراسم باشكوه تجليل از سالروز شهيد مصباح و 8 تن از يارانش در شهر مزار شريف با حضور هزاران تن:

در صفحه در صفحه 22 و  و 33

ادامه از همين صفحه / او مانند هر انسان 
روشن و با مطالعه ديگر براى خودش مخالفان 
در انديشه و باور و شيوه زندگى داشت؛ اما 
نكته جالب و جاذب اين بود كه او هيچگاهى 
نمى خواست با كسى سر ستيز و جنگ داشته 
باشد. او حرفش را و استداللش راحت بيان 
مى كرد و از اعتماد به نفس غبطه برانگيزى 
مودب  انسان  هر  مانند  او  بود.  برخوردار 
ديگر به كسى توهين نمى كرد و از اهانت به 
نميامد  خوشش  هم  خودش  شخص  ساحت 

يكى از ويژگى هاى مهم و منحصر به فرد 
مرحوم دره صوفى، ديندارى او بود؛ كسى كه 
بى  كه  عصرى  در  و  خواند  مى  نماز  خوب 
و  بود  برتر  روشنفكر  نشانه  القيدى  و  دينى 
هست، استاد همچنان بر آسمان نظر داشت؛ 
تا آنكه سرانجام خداى قادر مهربان، او را به 
حضور خويش طلبيد و همكاران و دوستان و 
آشنايان آن مرد مهربان و دوست داشتنى را در 

فراق و هجران جانكاه او قرار داد.
روحش شاد و يادش جاودانه باد

و در كل انسان معتدل و رئوف القلبى بود.
بيشتر همكاران به دليل آراسته بودن مرحوم 
را  او  اخالقى،  خوب  صفات  به  صوفى  دره 
دوست داشتند؛ هرچند در پاره اى از مسائل 
و  منشاء  اختالف  ايشان  با  فلسفى  عرفانى- 
مبناء داشتم؛ اما باز به همان دليل مهربانى و 
ايشان  از  استاد،  نيكوى  اخالق  به  آراستگى 
زمانى  بود  دليل  همين  به  و  آمد  مى  خوشم 
كه خبر وفات آن مرحوم را شنيدم، بخشى از 

مسير خانه تا دفتر را با اشك طى كردم.
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ادامه از صفحه اول / در نهايت به هدف 
سلطه امريكا بر بخش هايى از خاك سوريه 

انجام خواهد شد.
منظور ترامپ هرچه باشد، تحليلگران مى 
در  امن  منطقه  ايجاد  اصلى  الزمه  كه  گويند 
در  ممنوع  پرواز  منطقه  يك  ايجاد  سوريه، 
آسمان اين كشور است؛ آنهم در شرايطى كه 
افزون بر ارتش سوريه، نيروى هوايى روسيه 
آسمان  در  نامحدود  و  گسترده  طور  به  نيز 
سركوب  اهرم  از  و  هستند  فعال  سوريه 
سركوب  منظور  به  وسيع  طور  به  هوايى 
اين  نقاط  اقصا  در  ها  تروريست  مواضع 

كشور، استفاده مى كنند.
اجراى  براى  ترامپ  اگر  حساب،  اين  با 
طرح ايجاد منطقه امن، ناگزير به ايجاد يك 
آشكارا  امر  اين  شود،  ممنوع  پرواز  منطقه 
و  روسيه  سوريه،  دولت  برابر  در  را  امريكا 
ساير متحدان آن قرار خواهد داد و بى ترديد 
اين  در  وضعيت  وخامت  و  پيچيدگى  به 

كشور جنگ زده، دامن خواهد زد.
صاحب  عقيده  به  كه  است  حالى  در  اين 
كمك  به  كه  است  اميدوار  روسيه  نظران، 
دولت جديد امريكا، به راه حل هاى سياسى 
براى بحران جارى در سوريه دست پيدا كند 
و  مستقيم  مشاركت  و  همراهى  با  تاكنون  و 
فعال روسيه، ايران و تركيه، گام هاى بزرگى 

نيز در اين مسير برداشته شده است.
الوروف؛  سرگى  تحول،  ترين  تازه  در 
نمايندگان  با  روسيه  خارجه  امور  وزير 
طرح  و  ديدار  سورى،  معارض  هاى  گروه 
با  را  سوريه  آينده  اساسى  قانون  پيشنويس 
به  كه  اقدامى  است؛  گذاشته  ميان  در  آنها 
عقيده كارشناسان، در ادامه دو نشست مهم 
در  ديگرى  راهبردى  اقدام  آستانه،  و  مسكو 
راستاى حل سياسى بحران سوريه به حساب 

مى آيد.

سوريه  از  خبرها  نيز  ميدانى  عرصه  در 
معارض  هاى  گروه  ساير  كه  است  حاكى 
سورى اعالم كرده اند كه در برابر جبهه فتح 
الشام (جبهه نصرت سابق) كه از هم پيمانان 
جنگ  وارد  است،  القاعده  تروريستى  شبكه 

خواهند شد.
ايده  به  تحليلگران،  نظر  از  تحول،  اين 
روسيه و ساير شركاى آن براى دست يافتن 
بحران  براى  سياسى  جامع  حل  راه  يك  به 
جارى در سوريه، كمك قابل توجهى خواهد 
كرد؛ زيرا آنچه قرار است روى ميز مذاكرات 
ميدانى،  تحوالت  با  بخورد  رقم  سياسى، 
تقويت و حمايت خواهد شد تا در نهايت، 
به عملياتى سازى يك نقشه سياسى فراگير و 

همه شمول، منتهى شود.
ترامپ  طرح  رويدادها،  اين  به  توجه  با 
براى ايجاد منطقه امن در سوريه، يك مانع 
مورد  اميدبخش  تحوالت  مسير  در  بزرگ 
اشاره، ايجاد مى كند و در صورتى كه تركيه 
با  خود،  پيشين  خصمانه  مواضع  تابع  نيز 
اين طرح همراه شود، آينده راه حل سياسى 
افتاد؛  خواهد  خطر  به  عميقا  سوريه،  بحران 
نظامى  همكارى  انداز  چشم  آنكه  ضمن 
روسيه و امريكا بر عليه داعش در سوريه نيز 
از ميان رفته و جاى خود را به رويارويى و 

تخاصم دو ابرقدرت خواهد داد.
اين  برابر  در  مسكو  محتاطانه  موضع 
ها  دهد كه روس  مى  نشان  تصميم ترامپ، 
منتظر اند تا از جرئيات دقيق اين طرح آگاه 
شوند و با توجه به ميزان تعارض و تضاد آن 
با اهداف و منافع راهبردى خود در سوريه، 

در برابر آن موضع بگيرند.

ترامپ و ايده ايجاد منطقه امن
در سوريه

ادامه از صفحه اول / زيرا به باور آنها بخش 
بزرگى از مشكالتى كه امروز و در گذشته در 
افغانستان جريان داشته، ريشه در زد و بندها، 
نظامى  سياسى،  هاى  آرايى  صف  و  ها  رقابت 
و  منطقه  كشورهاى  اقتصادى  و  استخباراتى  و 

جهان داشته است.
در اين ميان، به طور نمونه، كشورهاى هند 
با  ديرسال  هاى  دشمنى  دليل  به  پاكستان  و 
استراتژيك  نگاه  افغانستان  به  دو  هر  همديگر، 
دارند؛ اما هند منافع خود را در افغانستانى امن، 
باثبات و دموكراتيك مى بيند؛ زيرا آرامش در 
افغانستان، زمينه را براى نفوذ بيشتر هند در اين 
كشور در عرصه هاى مختلف اقتصاد، صنعت 
و معدن، تجارت، فرهنگ و هنر و سياست و 
اين  پاكستان،  براى  اما  كند؛  مى  فراهم  امنيت 

معادله صورت معكوس دارد.
روابط  افغانستان  كنونى  دولت  با  ها  هندى 
مستحكم و استراتژيك دارند و از اين رهگذر 
تالش مى كنند نفوذ اقتصادى و سياسى خود در 
افغانستان را گسترش دهند. همچنين افغانستان 
محصوالت  اصلى  كنندگان  مصرف  از  يكى 
فرهنگى هند به ويژه در حوزه سينما، موسيقى 
و مدل هاى پوشاكى است و اين امر نيز به آن 
كشور امكان مى دهد تا به ترويج ارزش هاى 

فرهنگى خود در افغانستان بپردازد.
هند  نيز  امنيتى  و  سياسى  مسايل  حوزه  در 
كابل،  دولت  به  شدن  نزديك  با  كند  مى  سعى 
زمينه هاى نفوذ پاكستان در اين دو عرصه مهم 
را كاهش دهد و به اين ترتيب، در دوئل سنتى 
برترى  به  افغانستان،  ميدان  در  پاكستان  با  اش 

دست يابد.
پاكستان  و  هند  شد  اشاره  كه  داليلى  بر  بنا 
تحوالت  و  كنونى  وضعيت  به  نسبت  هردو 
آينده افغانستان با حساسيت و وسواس نگاه مى 
كنند و هركدام بدون شك تالش خواهند كرد 
تا اين روندها به گونه اى شكل بگيرد كه براى 
منافع آنها در كشور ما،بهره بيشترى داشته باشد.
البته براى هريك از كشورهاى ديگر منطقه 
و جهان نيز در مقياس هاى متفاوتى وضعيت 
اين  تحوالت  آينده  و  افغانستان  در  جارى 
كشور، از اهميت برخوردار است و همين امر 
موجب شده است تا افغانستان يكبار ديگر در 
سال هاى پيش رو همانند سال 2001 ميالدى 
در كانون توجه قدرت هاى منطقه اى و جهانى 
در  جارى  تحوالت  و  اوضاع  و  بگيرد  قرار 
قابل  و  حساس  ها  بسيارى  براى  ما،  كشور 

اهميت جلوه كند.
براى  شك  بدون  كارشناسان،  نظر  از  اين، 
افغانستان به مثابه كشورى كه خود كانون اين 
برخوردار  سزايى  به  اهميت  از  است  تحوالت 
مديريت  مستلزم  حساسيت،  اين  اما  است؛ 
منافع  و  اهداف  راستاى  در  مثبت  و  درست 

بلندمدت و استراتژيك است.
دليل  به  متاسفانه  افغانستان  پيشين  دولت 
از  نتوانست  ملى  بلندمدت  راهبرد  يك  نبود 
فرصت هاى پيش آمده در طول اين سال ها به 
خوبى بهره ببرد و همين امر نيز سبب شد تا به 
رغم توجهات جهانى به افغانستان، اين كشور 
مخدر  مواد  و  بحران  و  جنگ  درگير  همچنان 
و فساد و قوم گرايى و نگاه قومى و غير ملى 
قانون  حاكميت  و  دارى  دولت  و  سياست  به 
باقى بماند؛ اما در اين برهه حساس و تاريخى 
كه يكبار ديگر اين فرصت فراهم شده، انتظار 
اين  به  ملى  وحدت  حكومت  رهبران  رود  مى 
مساله اهميت بدهند و حساسيت هاى جهانى 
را در مسير منافع مهم و بلندمدت ملى،  توجيه 
و مديريت كنند تا كشور به جاى تبديل شدن به 
عرصه اى براى سودجويى قدرت هاى منطقه 
اين  تالقى  براى  اى  زمينه  المللى،  بين  و  اى 
گرايش ها بر يك محور مشترك مبتنى بر منافع 

مردم افغانستان قرار بگيرد.
امر،  اين  تحقق  در  البته  ملل  سازمان  نقش 
قالب  از  بايد  ملل  سازمان  است.  حياتى  بسيار 
سازمانى  به  صرف،  بشردوستانه  سازمان  يك 
فعال و باصالحيت، تغيير نقش دهد و به اين 
ترتيب، با برگزارى يك نشست جامع و فراگير 
امنيتى  و  سياسى  بحران  موضوع  با  اى  منطقه 
افغانستان، كشورهاى حامى تروريزم در منطقه 
را وادار به پذيرش نظم و قواعد بين المللى در 
اين زمينه كرده و نسبت به تبعات سرپيچى آنها 

از اين نظم و قواعد، آنها را آگاه سازد.

سازمان ملل و ابعاد منطقه اى بحران 
افغانستان

يادداشت سنى،  و  شيعه  سفيد،  و  سياه  دشمن 
بلكه  نمى شناسد؛  حزب  آن  و  حزب  اين 
حتى  است،  هدف  افغانستان  تمام  او  براى 
هندوهايى كه در افغانستان زندگى مى كنند 
در  چنانچه  دارند.  قرار  آنها  هدف  مورد 
ما  جوانان  كه  شب هايى  و  روزها  جريان 
كشته مى شوند، همه از يك قوم و پيروان 
كشتار  بيشترين  بلكه  نيستند،  مذهب  يك 
را در اين مملكت طى پانزده سال گذشته 
ما  ازبك  و  ما  تاجيك  ما،  پشتون  برادران 
داده اند و همينطور مردم هزاره هم گاهى در 

گوشه و كنار به شهادت مى رسند.
همزمان با بيست ودومين سالروز شهادت 
شهيد  المسلمين  و  االسالم  حجت  شهيد 
سيدعلى اكبر مصباح و هشت تن از يارانش، 
سوى  از  آسمانى»  «ياران  بزرگ  همايش 
دفتر نمايندگى مركز فعاليت هاى فرهنگى 

اجتماعى تبيان در شهر مزارشريف برگزار 
شد.

در  پنجشنبه  روز  كه  همايش  اين  در 
 – (ص)  رسول اهللا  محمد  حضرت  مسجد 
گرديده  برگزار  مزارشريف  شهر  يلمرب 
علمى،  شخصيت هاى  از  تن  هزاران   بود، 
طالب  علما،  فرهنگى،  سياسى،  جهادى، 
و  متعلمين  دانشجويان،  علميه،  حوزه هاى 
مرد  و  زن  از  اعم  بلخ  واليت  مردم  ساير 

اشتراك ورزيده بودند.
سيدعيسى  المسلمين  و  حجت االسالم 
مركز  عمومى  رييس  مزارى،  حسينى 
در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  فعاليت هاى 
و  يادبود  جلسات  برگزارى  همايش  اين 
عنوان  مهم  خيلى  را  مقام شهدا  از  تجليل 
كرد و افزود: زمانى اهميت چنين جلسات 
بيشتر مى شود كه در مورد شخصيت شهدا 
نگاه  شهدا  پيام  پيرامون  و  شود  صحبت 
ارزيابى  مورد  شهيد  پيام  و  شود  انداخته 

قرار گيرد.
فرصت  در  اين  كه  بيان  با  مزارى  آقاى 
پيام  چند  تا  خواهم كرد  سعى  پيش آمده 
را  مصباح  بزرگوار  شهيد  ويژه  به  شهدا 
مورد ارزيابى قرار دهم، خاطر نشان كرد كه 
اگر بخواهيم در رابطه با پيام شهدا و شهيد 
مصباح بپردازيم بايد ويژگى هاى اين شهيد 

و ساير شهدا را مورد ارزيابى قرار دهيم.
برخى ويژگى هاى برجسته شهيد مصباح

دبير كل حزب اسالمى تبيان ادامه داد: با 
سال 1361  از  حداقل  بنده  اينكه  بر  توجه 
آقاى  كنار  در  روز  شبانه  شمسى  تا 1371 
ايشان  زندگى  جزييات  از  و  بودم  مصباح 
ايشان  از  زيادى  ويژگى هاى  داشتم،  اطالع 
اين فرصت  در  كه  است  طبيعى  و  مى دانم 
ويژگى ها  اين  همه  به  نمى توان  كوتاه 
پرداخت ولى به چند ويژگى بسيار برجسته 

شهيد مصباح اشاره مى كنم.
شهادت طلبى

از  يكى  را  طلبى  شهادت  مزارى،  آقاى 
عنوان  مصباح  شهيد  برجسته  هاى  ويژگى 
كرد و افزود: شهيد مصباح خيلى عالقه مند 
بود و دوست داشت كه همانند ساير شهدا 
وى  رو  همين  از  بپيوندد؛  آنان  جمع  به 
خيلى شجاع بود و مطابق دستورات دين و 
مذهب عمل مى كرد و به غير از خداوند از 

هيچ كسى ترس و هراس نداشت.
پيام اين ويژگى؛ شهادت طلب شويم

ويژگى  اين  پيام  كرد:  تصريح  مزارى 
افغانستان  مردم  اگر  كه  است  اين  ما  براى 
آسايس  و  رفاه  انسجام،  سربلندى،  عزت، 
مى خواهند و اگر عالقه مند اند كه در برابر 
شهادت  روحيه  بايد  شوند  پيروز  دشمنان 

طلبى را در خود بپرورانند.
كرد:  اشاره  تبيان  حزب اسالمى  دبيركل 
ارزيابى  مورد  كشور  شرايط  اگر  امروز 
متوجه  متاسفانه  قرار  گيرد،  بررسى  و 
مى شويم كه روحيه شهادت طلبى در ميان 
سران مملكت ما، شخصيت هاى ما، مردم ما 
و حتى در ميان علماى بزرگوار ما ضعيف 

مى شود  نهادينه  و  پيدا  ما  در  طلبى  ذلت 
چهار  برابر  در  ما  امروز  اينكه  دليل  و 
تروريست جانى درمانده ايم و نميدانيم كه 
چه گونه جلو حمالت انتحارى و ترور ها 
را بگيريم و اين تروريست ها در مهم ترين 
رياست  ارگ  كنار  در  حتى  كشور  نقاط 
جمهورى با موفقيت عمل ميكنند و جوانان 
در  كه  اين است  آورند؛  مى  در  پا  از  را  ما 
شهادت  روحيه  ما  جامعه  بخش هاى  اكثر 

طلبى- وجود ندارد.
دبيركل حزب اسالمى تبيان اضافه كرد: 
اينجاست كه پيام شهادت طلبى، پيام خيلى 
امروز  كه  است  پيامى  اين  و  است  مهمى 
همه  و  شهيدش  ياران  و  مصباح  شهيد 
شما  و  ما  همه  به  افغانستان  جهاد  شهداى 
تاسى  خود  شهداى  به  ما  بايد  كه  مى دهد 
والگو  استفاده  آنان  ويژگى هاى  از  و  كنيم 

بردارى كنيم.
عين  ديانت  و  ديانت  عين  سياست 

سياست
ويژگى  دومين  ادامه  در  مزارى  حسينى 
برجسته شهيد مصباح را توام بودن سياست 
آقاى مصباح با ديانت ايشان عنوان كرد و 
افزود كه سياست شهيد مصباح عين ديانت 

و ديانت ايشان عين سياست ايشان بود.
آقاى مزارى توأم بودن سياست و ديانت 
را خيلى مهم عنوان كرد و افزود كه اگر يك 
فرد مبارز هر يكى از اين دو تا سياست و 
اسالميت را نداشته باشد مبارزه و حركت 
اش منحرف است، چون اگر مسلمان باشد 
اما سياست نداشته باشد، مسلمان بريده از 
سياست به درد كشور و مردم ما نمى خورد؛ 
باشد  داشته  سياست  فردى  اگر  هم چنان 
جريان،  هم  باز  باشد  نداشته  اسالميت  اما 

جريانى انحرافى است.
پيام اين ويژگى؛ سياست بدون ديانت 

يا ديانت بدون سياست انحراف است
آقاى مزارى عالوه كرد كه امروز مشكل 
كشور ما نيز اين است كه در مجموع و در 
عين  شان  سياست  ما  مبارزان  سطوح  اكثر 
ديانت و ديانت شان عين سياست نيست، 
سياست  كه  مى شود  ديده  گاهًا  چنانچه 
دارند؛  سياسى  كار  و  حركت  ما  مداران 
بخشى  اما  نبرده اند،  اسالميت  از  بوى  اما 
ما  مبارز  شخصيت هاى  و  مسلمانان ما  از 
مجالس  مى زنند،  حرف  قرآن  و  اسالم  از 
بزرگى  حركت هاى  كنند،  مى  برپا  خوبى 
را رهبرى مى كنند، اما تاكيد دارند كه دين 
حاليكه  در  نشود؛  قاطى  سياست  با  شان 
اسالم، اسالم سياسى است و مكتب اسالم 
و  انسانى  و  اسالمى  جامعه  مديريت  براى 

بشرى عرضه شده است.
آقاى مزارى خاطر نشان كرد كه ويژگى 
سياست عين ديانت و ديانت عين سياست 
و  شده بود  نهادينه  مصباح  شهيد  وجود  در 
بر  مبتنى  سياست اش  مى كرد  سعى  ايشان 
دين باشد و از هم بريده نباشد، هرآنچيزى 
در  مى داد  اجازه  برايش  دين  كه  را 
عرصه هاى سياسى عمل مى كرد و خارج از 
آن عمل نمى كرد؛ از همين رو شهيد مصباح 
در طول حيات سياسى و دينى خود در راه 
حق حركت كرد و تا آخرين لحظه حرف 

حق گفت.
وحدت خواهى

فرهنگى  هاى  مركزفعاليت  رئيس 
كه  شد  يادآور  ادامه  در  تبيان  اجتماعى 
سومين ويژگى برجسته شهيد مصباح بحث 
طول  در  ايشان  كه  بود،  خواهى  وحدت 
و  افغانستان  داخل  در  چه   – خود  زندگى 
چه در خارج از آن- بسيار اشتياق داشت 
تا جريان هاى اسالمى با هم متحد باشند و 
حركت هاى مردمى حول يك محور باشد.

آقاى مزارى افزود كه در بيرون از كشور 
شهيد  خواهانه  وحدت  حركت هاى  نيز 

مصباح مشهود بود، ...
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وجود  روحيه  اين  اگر  حاليكه  در  است؛ 
داشته باشد وضعيت كشور غير از وضعيت 

كنونى مى بود.
اگر  مزارى؛  آقاى  گفته هاى  براساس 
روحيه شهادت طلبى در بين مردم ما وجود 
مى داشت، قطعًا وضعيت سياسى، فرهنگى، 
از  غير  ما  مردم  امنيتى  و  نظامى  اقتصادى، 

شرايطى فعلى مى بود.
كشور  فعلى  وضعيت  به  اشاره  مزارى 
كه  مردمى  مى شود  چه گونه  افزود:  و  كرد 
به  را  مقدس  جهاد  سال،  چهارده  طول  در 
بزرگترين  برابر  در  و  بردند  پيش  خوبى 
به  را  كمونيزم  و  ايستادند  تاريخ  قدرت 
آن  با  حاال  اما  فرستادند؛  تاريخ  زباله دان 
مشكالتى  با  پرعظمت  سابقه  و  پيشينه 
گرفتار هستند و پنجه نرم مى كنند كه اين 
مشكالت به صورت تدريجى مردم، دولت 

و نظام ما را از پا در مى آورد.
اين آگاه سياسى خاطر نشان كرد كه اگر 
مردم افغانستان و حتى سران نظام و سران 
مشكالت  برابر  در  دارند  عالقه  حكومت 
آشكار  تجاوزات  و  تروريزم  برابر  در  و 
عمل  موفقانه  همسايه  كشورهاى  برخى 
كنند، معضالت بيكارى و نا به سامانى هاى 
فرهنگى را در كشور از ميان بردارند؛ بايد 
چون  باشند؛  داشته  طلبى  شهادت  روحيه 
به  برگشت  روحيه  طلبى،  شهادت  روحيه 

خدا، دين و مذهب است.
آقاى مزارى يادآور شد كه هم چنان پيام 
همه شهدا اين است كه شهادت طلب شويم 
داشته  حضور  عرصه  در  روحيه  اين  با  و 
باشيم، تا بتوانيم براى مردم و اين مملكت 
خدمت كرده و بار ديگر براى جهان اسالم 

افتخار آفرينى كنيم.
كرد  اشاره  تبيان  اسالمى  حزب  دبيركل 
مسلمان  مردم  كه  شده است  چه  امروز  كه 
خارجى  قدرت هاى  فرمان  به  گوش  ما 
ما  مردم  ذلت  جز  قدرت ها  اين  كه  دارند 
منافع  جز  نمى خواهند،  را  ديگرى  چيزى 
خود منفعت ديگرى را نمى شناسند و براى 
خود  اقتصادى  و  مادى  منافع  به  رسيدن 

دست از هيچ جنايتى بر نمى دارند.
كه  كرد  نشان  خاطر  سياسى  آگاه  اين 
و  خارجى ها  گذشته  سال  پانزده  طول  در 
قدرت هاى خارجى به نفع كشور و مردم ما 
كار نكردند و زحمت نكشيدند، تمام تالش 

و زحمت كشى آنها براى خودشان بود.
آقاى مزارى تاكيد كرد كه سران مملكت، 
علماى  جهادى،  و  اسالمى  احزاب  سران 
مكاتب،  دينى،  مدارس  علميه،  هاى  حوزه 
به  بايد  اسالمى  جريانهاى  و  دانشگاه ها 
آزادى  مكتب  بزرگترين  ما  بيايند؛  هوش 
بخش و انسان ساز را داريم كه اگر به آن 
منطقه  در  بگيريم  الهام  آن  از  و  كنيم  تكيه 
از كشورهاى قدرتمند و در دنيا از مردمان 

آزاده و بزرگى خواهيم شد.
مزارى ادامه داد: اما اگر روحيه شهادت 
روحيه  باشد،  نداشته  وجود  ما  در  طلبى 

در ايجاد هماهنگى و وحدت هر قدر سستى و كوتاهى كنيم فرارسيدن 
زمان نابودى ما سرعت خواهد گرفت!

شهادت طلبى، توام بودن دين و سياست و وحدت خواهى مهم ترين ويژگى هاى شهيد مصباح بود
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از  ابوذر)  (حاجى  دره صوفى  مظفر  سيد 
مردمان محروم دره صوف بود كه سال ها پيش 

به ايران مهاجر شد.
به  دست  زندگى  هزينه هاى  تأمين  براى 
تالش  كشتى  سرانجام  تا  زد  مختلفى  كارهاى 
و جست وجوگرى او در ساحل فرهنگ و قلم 

لنگر انداخت.
تحصيالت  زندگى  مشكالت  علت  به  او 
آكادميك نداشت و دير به كتاب و قلم رسيد؛ 
و  پى  گير  بسيار  و  نكرد  رها  رسيد،  وقتى  اما 
جدى مطالعه، جست وجو و نوشتن را ادامه داد.

در اثر تالش و پشت كار و عالقه زيادى كه 
به دانش و فرهنگ داشت، به رشد چشم گيرى 
تحليل گران،  از  زودى  به  و  يافت  دست 
گرديد.  انديشه  و  قلم  اهل  و  نويسندگان 
به  كابل  در  او  كه  سال هايى  اين  در  خصوصا 
سر برد و با رسانه هاى مختلف همكارى كرد. 
و  فرهنگى  نخبه گان  از  يكى  بود  شده  ديگر 
عالقه مندان به رسانه هاى چاپى و خبرگزارى ها 

با انديشه ها و قلم او آشنا بودند.
دره صوفى نمونه اى از يك انسان پرتالش و 
به  را  خود  تالش،  همين  با  و  بود  پشت كار  با 

درجه هايى از فرهنگ و دانش و قلم رساند.
بيش از سى سال است كه با دره صوفى در 
محيط مهاجرت مشهد آشنا بودم؛ جوان بوديم 
 ... و  انقالب  و  جهاد  فضاى  در  هم.  مانند  و 
جهاد  اين  كه  نمى دانستيم  و  مى كشيديم  نفس 
يك  كه  مى شود  اين  نتيجه اش  تالش ها  اين  و 
عده از آن پل مى سازند و به همه چيز مى رسند؛ 
اما جوانانى چون من و دره صوفى محروم تر از 
گذشته ماه ها دنبال يك كار در به در مى دويم تا 
از گشنه گى نميريم. سال ها از خانه و فرزندان 
و  غربت  و  محروميت  اتاق هاى  در  دور،  به 

تنهايى كابل و ...
جايى  تا  و  بوديم  هم  با  امين  ماهنامه  در 
سيد  شهيد  همكارى  با  بعد  داشتيم؛  همكارى 
مصطفى كاظمى مركز تحقيقات ملى را در زمان 
طالبان تشكيل داديم و دره صوفى در آن حضور 
خلقى  يك  نفوذ  اما  داشت.  فعال  و  جدى 
ماجراجو در جمع ما همه چيز را خراب كرد و 

آن نهال، بزرگ نشد و به ثمر نرسيد.
به  او  طالبان  حكومت  سقوط  از  پس 
افغانستان آمد و در رسانه هاى گوناگون قلم زد؛ 
اما با كم مهرى مواجه شد از جمله در هفته نامه 
اقتدار ملى كه بسيار هم گاليه داشت. او مانند 
برخى از فرهنگيان و اهل قلم، براى هيچ رهبر 
و قوماندان و صاحب قدرت و ثروتى مداحى 
نكرد؛ آزاد انديشى و آزادگى خود را پاسداشت 
و به قدرت و ثروت و موقعيت نفروخت. آزاده 
انجام  كه  كارى  قبال  در  تنها  و  كرد  زندگى 

مى داد مزد مى خواست.
و  نشريات  در  كار  يافتن  در  كه  بود  اين 
رسانه ها مشكل داشت؛ در ماندن در كابل و دو 
متر زمينى كه بايد مى خوابيد مشكل داشت؛ در 
تأمين لقمه اى نان براى فاميلش مشكل داشت؛ 
در رفتن به نزد خانواده اش در ايران و گرفتن 

ويزا مشكل ها داشت و ...
طى اين چند سال كه گاهى حضور من در 
مى شد،  برابر  شهر  اين  در  او  حضور  با  مشهد 
كه  نمى رود  يادم  مى ديديم.  را  همديگر  بارها 
داشتيم  ديدار  قرار  گلشور  پارك  در  عصرها 
مى ديديم؛  را  همديگر  روز  سه  دو  هفته  و 
از  مى زديم؛  حرف  و  مى گرديم  پياده روى 
سياست، وضعيت فرهنگ و ادبيات در كشور، 

از رسانه ها و ...
بسيار  ديدمش  مشهد  در  كه  بار  آخرين 
پريشان بود. مى گفت: از دورى فرزندانم خسته 
شدم و مدتى است كه به كابل نرفته ام؛ اما در 
آورده،  فشار  سرم  زندگى  و  بيكارم  نيز  اين جا 
مى زنم،  قلم  سايت ها  و  نشريات  برخى  براى 
به  باز  مجبورم  مى گفت:   ... نمى دهند  را  مزدم 

كابل بروم و به كابل آمد و ...
چت  هم  با  كه  بود  پيش  شب  چند  همين 
سرگردان  است  وقت  خيلى  گفت  و  كرديم 
فزندانش  و  برود  تا  است  ايران  ويزاى  گرفتن 
روزهاى  در  كه  گذاشتيم  قرار  هردو  ببيند.  را 
عيد نوروز در مشهد باشيم و در پارك گلشور 
پياد روى كنيم...؛ اما حاال او رفته است؛ غريبانه 
و تنها، به دور از فاميلش و من مانده ام و كوهى 

از غم بر شانه...
سيد اسحاق شجاعى

اين كشور نخبه كش!
ادامه از صفحه دوم / چنانچه سه شخصيت 
برجسته جريان هاى شيعى (آقاى مصباح، استاد 
در  كه  جهاد  اوايل  در  مزارى)  شهيد  و  اكبرى 
ايران حضور داشتند در حول اين محور حركت 
مى كردند و در نهايت شهيد مصباح موفق شد تا 
جبهه متحد انقالب اسالمى را سازماندهى كند 

و حول اين محور نقش ايفا كند.
مزارى تاكيد كرد كه بدون شك پيام وحدت 
خواهى از اين شهيد براى ما نيز به وديعه نهاده 
عمل  افغانستان  در  روحيه  اين  با  تا  شده است 

كنيم.
عمده  مشكل  امروز  كه  داد  ادامه  وى 
افغانستان، نظام و مردم ما وجود اختالفات در 
سطوح مختلف است، كه همين اختالفات باعث 

مى كنند مورد هدف آنها قرار دارند. چنانچه در 
جريان روزها و شب هايى كه جوانان ما كشته 
مى شوند، همه از يك قوم و پيروان يك مذهب 
نيستند، بلكه بيشترين كشتار را در اين مملكت 
ما،  پشتون  برادران  گذشته  سال  پانزده  طى 
تاجيك ما و ازبك ما داده اند و همينطور مردم 
شهادت  به  كنار  و  گوشه  در  گاهى  هم  هزاره 

مى رسند.
وى اظهار داشت كه فكر نكنيد دشمن امروز 
عليه يك قوم و پيروان يك مذهب است، خير! 
هم  نمى كند،  تفاوت  سنى  و  شيعه  آنها  براى 

شيعه ها و هم سنى ها را مى كشد.
او اشاره كرد به كشورهاى اسالمى و افزود 
كنيد،  بررسى  را  عراق  گذشته  تجربه  شما 

افغانستان يكبار نظر بياندازيد، ببينيد كه در بين 
احزاب و جريان ها چه در زمان جهاد و چه پس 
از پيروزى چه قتل و قتال هايى صورت گرفت، 
گرفت،  صورت  خانمانسوزى  جنگ هاى  چه 
شدند،  كشته  متخاصم  احزاب  از  نفر  هزاران 
صورت  مختلف  سطوح  در  مختلف  ترورهاى 
چه  ها  حركت  اين  سود  و  اش  فايده  گرفت، 

شد؟
مزارى افزود: شخصيت هايى كه كشته شدند 
اگر حاال زنده مى بودند بازوى ما و پشتوانه ما 
بودند و ما با قدرت بيشتر مى توانستيم در صحنه 

عمل كنيم.
درس  گذشته ها  از  بايد  ما  كه  كرد  تاكيد  او 
بگيريم و از روحيه و ويژگى هاى شخصيت هاى 

و هماهنگى عمل كنيد.
اين تحليلگر مسايل سياسى افزود: اختالفاتى 
نوع  بدترين  دارد،  وجود  ارگ  درون  در  كه 
اختالفى است كه در اليه هاى مختلف اجتماع 
و  حوزه  علماى  و  احزاب  سطوح  همه  در  و 
دانشگاه ها و سطح عموم مردم تاثير گذار است، 
هاى  شخصيت  و  راس  در  ارگ  سران  چون 
بزرگ ما هستند و وقتى شخصيت هاى بزرگ با 
همديگر اختالف داشته باشند، معلوم است كه 
در بدنه تاثير گذار است و اين تاثير گذارى دمار 

از روزگار مردم در مى آورد.
علما استراتيژى وحدت تهيه كنند

از  اينكه  بيان  با  تبيان  اسالمى  حزب  دبير 
هم  با  كه  نمى رود  انتظار  اصًال  بزرگ  علماى 

در ايجاد هماهنگى و وحدت هر قدر سستى و كوتاهى كنيم 
فرارسيدن زمان نابودى ما سرعت خواهد گرفت!

شهادت طلبى، توام بودن دين و سياست و وحدت خواهى مهم ترين ويژگى هاى شهيد مصباح بود
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ضعف ما شده است.
براساس گفته هاى آقاى مزارى قدرت دشمن 
اين نيست كه آنها واقعاً قدرت مند باشند؛ دشمن 
ما  اين كه  دليل  به  اند  قوى  كه  تروريست ها  و 
هم  با  مختلف  سطوح  در  و  هستيم  ضعيف 

اختالف داريم.
پيام اين ويژگى؛ همه در كنار هم قراربگيريم

اگر  كه  كرد  نشان  خاطر  سياسى  آگاه  اين 
خوب  اقتدار  از  افغانستان  در  عالقمنديم 
و  امنيت  رفاه،  مسير  در  و  باشيم  برخوردار 
ترقى گام بگذاريم بايد در راستاى هماهنگى و 
سطح  در  چه  كنيم،  عمل  وحدت  و  همسويى 
جريان هاى  سطح  در  چه  و  شيعى  جريان هاى 
حركت  اين  بايد  مجموع  در  و  سنت  اهل 

صورت بگيرد.
متاسفانه  امروز  كه  كرد  اشاره  مزارى  آقاى 
تحت  مجموعه هاى  تا  گرفته  ارگ  درون  از 
اسالمى،  و  جهادى  احزاب  و  ارگ  مديريت 
احزاب و جريان هاى سكوالر، حوزات علميه، 
اختالفات  مردم  و  علمى  بزرگ  شخصيت هاى 

وجود دارد و مردم درگير اختالفات اند.
تاسى  به  بايد  ما  كه  كرد  تاكيد  مزارى  آقاى 
از شهيد مصباح و اين ويژگى وحدت خواهى 
ايشان، در مسير وحدت و هماهنگى و همسويى 

حركت كنيم.
رفتن به سوى وحدت در چند مرحله

دبيركل حزب اسالمى تبيان يادآور شد كه با 
توجه بر اختالفاتى كه در گذشته در بين مردم 
ما بوده، ممكن است كه يكباره يكجا شدن كار 
راحتى نباشد؛ اما ما مى توانيم مرحله به مرحله 
در راستاى ايجاد وحدت قدم بگذاريم و عمل 

كنيم.
گام اول؛ همزيستى مسالمت آميز

فرهنگى  فعاليت هاى  مركز  عمومى  رئيس 
به  رفتن  مرحله  اولين  افزود:  تبيان  اجتماعى 
كه  است  اين  كارآمد  و  واقعى  وحدت  سوى 
و  پيش بگيريم  در  را  آميز  همزيستى مسالمت 
زندگى خود را بكنيم، نه عليه كسى و نه به نفع 
پيش  را  خود  زندگى  فقط  بزنيم،  حرف  كسى 

ببريم تا آهسته آهسته شرايط فراهم شود.
گام دوم؛ تعاون

آقاى مزارى ادامه داد: گام دوم تعاون است 
همديگر  به  و  بگيريم  قرار  هم  كنار  در  ما  كه 
كنيم،  كمك  خود  رقباى  به  حتى  كنيم،  كمك 
و  ترقى  پيشرفت،  زمانى  كشور  يك  در  چون 
رشد است كه همه پيشرفت كنند؛ همه احزاب، 

جريان ها و همه شخصيت ها قوى باشند.
مزارى تاكيد كرد كه ما نبايد آبادى خود را در 
خرابى ديگران ببينيم و نبايد اين انديشه را داشته 
باشيم كه زندگى من زمانى خوب خواهد بود كه 
زندگى رقيب خودم را خراب كنم، زندگى من 
زمانى مرفه خواهد شد كه زندگى رقيب خود را 
تضعيف كنم، من زمانى مى توانم راحت زندگى 
كنم كه رقيب خود را بكشم و از ميان بردارم.
خير! اين تفكر، تفكرى جالبى نيست، تفكرى 
است كه در نهايت جامعه را با انهدام و نابودى 

مواجه مى كند.
اين آگاه سياسى اشاره كرد كه شما به گذشته 

را از گذشته بگيريم كه همه جهان اسالم و تمام 
امت مسلمه مورد هدف دشمنان ما هستند و اين 
آشتى ناپذيرى تا قيامت هم ادامه خواهد داشت.
براساس گفته هاى مزارى اگر مردم افغانستان 
امنيت  باشند،  داشته  رفاه  كه  هستند  عالقمند 
و  باال  سياست  و  خوب  اقتصاد  باشند،  داشته 
فرهنگ خوب داشته باشند بايد در كنار هم قرار 

گيرند.
سران نظام دست از اختالف بردارند

آقاى مزارى گفت: اول من به سران نظام و 
اختالفات  گونه  هر  از  كه  ميكنم  توصيه  ارگ 
دست برداريد و از همه جنجال هايى كه امروز 
مى شود  شنيده  كابل  و  ارگ  كنار  و  گوشه  در 
با  داريد  معضله  اگر  دوستم  با  برداريد،  دست 
گفتگو حل كنيد، با جمعيت اسالمى اگر مشكل 
هزاره  مردم  با  اگر  كنيد،  حل  گفتگو  با  داريد 
مشكل داريد با گفتگو حل كنيد و معضالت را 

يك طرفه كنيد.
حكومت  رهبران  به  خطاب  مزارى  آقاى 
گفت: امروز تماميت ارضى ما در معرض خطر 
قرار دارد، امروز تمام زندگى مردم افغانستان در 
در  كه  نشين  ارگ  آقايان  است!  خطر  معرض 
ارگ نشسته ايد و از نفس گرم خودتان استفاده 
مى كنيد؛ در برابر همديگر فكرتان را يكى كنيد 
و دست به دست هم دهيد و در راستاى وحدت 

تجربه ى كه فعًال در سوريه و يمن جريان دارد 
را بررسى كنيد، آيا آنها همه شيعه هستند؟ آيا 
سازمان حماس همه شيعه هستند؟ خير! اصًال 
در سرزمين فلسطين شيعه اى وجود ندارد، همه 
برادران سنى مذهب ما هستند كه بيش از 60 
سال است در معرض تهاجم و ضربات كوبنده 

اسراييلى ها قرار دارند.
مزارى افزود: اينجاست كه ما بايد اين درس 

واحد  مسير  و  محور  يك  حول  همه  و  باشند 
عمل كنند.

تاكيد  ديگر  بار  تبيان  اسالمى  حزب  رئيس 
كرد كه ما تحت هيچ شرايطى نبايد به گذشته 
شرايط  در  را  آن  تلخ  تجربيات  و  برگرديم 

موجود تكرار كنيم.
و  قرارگرفتن  هم  كنار  در  سوم،  گام 

هماهنگى و همسويى
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  عمومى  رئيس 
سوم  مرحله  كه  افزود  ادامه  در  تبيان  اجتماعى 
رسيدن به وحدت اين است كه ما در كنار هم 
قرار بگيريم و دست هم ديگر را بكشيم و اگر 
مى بينيم كسى ضعيف است دستش را بگيريم 
و بلند كنيم، اگر مى بينيم يك حزب و جريان 
همسو و يا غير همسو ضعيف است و مشكل 
دارد  امنيتى  و  نظامى  فرهنگى،  سياسى،  مادى، 
بايد به سراغ آن جريان و حزب برويم و دستش 
را بگيريم؛ چون هر مقدار ساير احزاب قدرتمند 
باشند ما قدرتمند خواهيم بود، اما اگر ديگران 
ما هم تضعيف خواهيم  تضعيف شوند مطميناً 

شد.
آقاى مزارى خاطر نشان كرد كه دشمن سياه 
و سفيد، شيعه و سنى، اين حزب و آن حزب 
نمى شناسد؛ بلكه براى او تمام افغانستان هدف 
است، حتى هندوهايى كه در افغانستان زندگى 

خود پند بگيريم كه تنها وحدت و هماهنگى و 
در كنار هم بودن است كه تاثير گذار است و ما 
زمانى قدرت مند و پيروز خواهيم شد كه رقيب 
ما قدرت مند و پيروز باشد و در همه عرصه ها 

ظهور و بروز خوبى داشته باشد.
آقاى مزارى ادامه داد: اگر علوم مختلف را 
بررسى كنيم، روش رشد و پيشرفت يك كشور 
قدرتمند  و  قوى  بايد  همه  كه  است  اين گونه 

علماى  كه  كرد  تاكيد  باشند،  داشته  اختالف 
بايد  واليات  سطح  در  و  كابل  در  ما  بزرگ 
بنشينند طرح استراتيژيك وحدت و همسويى 
و  كنند  عمل  آن  اساس  بر  و  بريزند  را  ملى 
دست به دست همديگر بدهند و اگر در گذشته 
و  اغماض  بايد  باشد  داشته  وجود  موضوعاتى 
فراموش كنند. چون چيزى از يادآورى گذشته 
براى ما آب و نانى ندارد كه ما هميشه به فكر 
گذشته باشيم و اختالفات گذشته را مطرح كنيم 

و روى آن انگشت بگذاريم و تاكيد كنيم.
آقاى مزارى يادآور شد كه من در جلسات 
مختلف به آنهايى كه حتى سكوالر هستند، به 
آنهايى كه بى دين هستند، به آنهايى كه با دين 
آشنايى ندارند پيشنهاد كردم كه ما و شما همه 
مباحث  همه  از  فارغ  هستيم،  خانه  اين  اهل 
دست  به  دست  بنشينيم  بايد  دينى  و  فكرى 
شعله  كشور  دل  در  كه  آتشى  اين  و  دهيم  هم 
اگر  چون  كنيم؛  خاموش  بايد  را  شده است  ور 
سكوالر  نه  رفت  بين  از  و  سوخت  خانه  اين 
مى تواند راحت زندگى كند، نه تكنوكرات، نه 
حامى عربستان و انگليس و نه ساير مسلمانان و 
نيروهاى ارزشى و متدين مى توانند اينجا راحت 

زندگى كنند.
وحدت به معناى دست برداشتن از احزاب 

و جريان ها نيست
آقاى مزارى تصريح كرد كه بحث وحدت به 
اين معنى نيست كه همه ما فارغ از هر حزب 
و گروه و سازمان بياييم همه چيز خود را يكى 
كنيم، خير! هر كس حزب و سازمان و جريانش 
مال خودش، ما مخالف تكثر و تعدد سازمان ها 
نيستيم، تكثر و تعدد سازمان ها براى يك كشور 
و  است  خوب  خيلى  بلكه  نيست  ساز  مشكل 
ما استقبال مى كنيم از تكثر احزاب، اما خيلى 
هم خوب است سران و مسؤالن اين احزاب در 
يك جاى جمع شوند و در كنار هم و در سطح 
هماهنگى،  و  كنند  فكر  كشورى  و  ملى  كالن 
هم نظرى و همسويى داشته باشند و اين گونه 

مسير وحدت و هماهنگى را پيش ببرند.
مساوى  وحدت  سوى  به  رفتن  در  سستى 

با نابودى ما
در  ما  اگر  مزارى  آقاى  هاى  گفته  براساس 
و  سستى  قدر  هر  هماهنگى  و  وحدت  ايجاد 
خواهد  سرعت  ما  نابودى  زمان  كنيم  كوتاهى 
گرفت و در برابر مشكالت و معضالتى كه فعًال 
در كشور است چه از ناحيه مزدوران خارجى ها 
در داخل و چه از ناحيه كشورهاى خارجى ما 
وا خواهيم ماند و هيچ كارى نخواهيم توانست 
و در نهايت دام هاى اسارت و زنجيرهاى بردگى 
را به گردن و دست و پاى ما خواهند انداخت.

بيست  ديگر  يكبار  اخير  در  مزارى  آقاى 
ياران  و  مصباح  شهيد  شهادت  سالگرد  دومين 
شهيدش را به خانواده هاى شهدا و ساير مردم 
تسليت گفت و ابراز اميدوارى كرد كه خداوند 
همه ما را توفيق بدهد كه به شهدا تاسى كنيم 
و با استفاده از خصوصيت هاى مثبت و ارزنده 
زندگى  دادن  سامان  جهت  در  آنها  ارزشمند  و 
كمك  خود  اجتماعى  و  خانوادگى  شخصى، 

بگيريم.

اختالفاتى كه در درون ارگ وجود دارد، بدترين نوع اختالفى است كه در اليه هاى 
مختلف اجتماع و در همه سطوح احزاب و علماى حوزه و دانشگاه ها و سطح 

عموم مردم تاثير گذار است، چون سران ارگ در راس و شخصيت هاى بزرگ ما 
هستند و وقتى شخصيت هاى بزرگ با همديگر اختالف داشته باشند، معلوم است 
كه در بدنه تاثير گذار است و اين تاثير گذارى دمار از روزگار مردم در مى آورد.
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كاكو جان نيازى؛ رئيس شوراى مركزى اتحاديه 
صنفى كارگران مى گويد: حكومت وحدت ملى 
در نخستين روز هاى كارى تعهد ايجاد يك ميليون 
اظهار  با  اما  سپرد؛  افغانستان  ملت  براى  را  شغل 
تاسف نه تنها حكومت كنونى بر اين وعده جامعه 
عمل نپوشانيد بلكه يك ميليون تن از شهروندان 

افغانستان را بى شغل كرده است.
به گزارش خبرگزارى آوا، براساس گفته هاى 
كارگران  صنفى  اتحاديه  مركزى  شوراى  رئيس 
نبود  و  بيكارى  علت  به  شهروندان  از  شمارى   ،
كه  زنند  مى  خطر  پر  مهاجرت  به  دست  امنيت 
جوانان بيش از 3.7 ميليارد دالر امريكايى را صرف 

هزينه هاى اين مهاجرت كرده اند.
كنونى  حكومت  در  گويد:  مى  نيازى  آقاى 
مذهب گرايى، سمت گرايى از مهمترين مشخصه 

ها براى تقررى در جايگاه دولتى است .
حل  كشور  در  بيكارى  بحران  اگر  افزود:  وى 
سياسى،  معضالت  حل  به  شدن  نايل  نشود 

اقتصادى در شرايط كنونى ناممكن خواهد بود.
تنها  حكومت  دستگاه  در  فساد  گفت:  نيازى 
شمارى  بلكه  باشد  نمى  داخلى  عناصر  وسيله  به 
در  فساد  ترويج  براى  خارجى  نامرئى  دستان  از 

دستگاه حكومت كار مى كند.
اظهار  صنفى  اتحاديه  مركزى  شوراى  رئيس 
داشت: اگر حكومت وحدت ملى معضل اشتغال 
خيزش  شاهد  ما  ها  آينده  در  نكند،  رفع  را  زايى 

مردمى عليه حكومت كنونى خواهيم بود.
معاون   « احمدى  محمد  راز   » حال  همين  در 
اول شوراى اين اتحاديه اظهار داشت: در هر پنج 
سال چهار ميليون جوان وارد صحنه كار مى شود 
كه اين روند تا چهل سال آينده ادامه دارد و اگر 
دولت جلو بيكارى را نگيرد،اين معضل به يكى از 

معضالت جبران ناپذير مبدل مى گردد.
نبود  اقتصادى،  فقر  كه  داشت  بيان  زارى 
شهرهاى  به  روستانشيان  مهاجرت  مصونيت، 
بزرگ ، عدم تامين امنيت از جمله عواملى است 

كه به افزايش بيكارى كمك مى كند.
سكتور  تا  خواست  دولت  از  اخير  در  وى 
قانون  و  كند  حمايت  لحاظ  هر  از  را  خصوصى 

معافيت را براى سكتور خصوصى فراهم سازد.

بيكارى يك ميليونى شهروندان كشور 
در حكومت وحدت ملى!

آخرين رهبر شوروى سابق درخصوص اوضاع 
كنونى جهان هشدار داد.

«ميخائيل  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
والديمير  از  سابق،  شوروى  رهبر  گورباچف»، 
پوتين و دونالد ترامپ - روساى جمهور روسيه 
و امريكا - خواست در مقابل نظامى كردن عرصه 
سياست و رقابت هاى تسليحاتى جديد بايستند و 

جنگ هسته اى را محكوم كنند.
گورباچف، كه هشتمين و آخرين رهبر شوروى 
سابق و حزب كومونيست بود، اظهار كرد: به نظر 
جنگ  براى  شدن  آماده  حال  در  جهان  رسد  مى 

است.
«ترزا  و  ترامپ  دونالد  ديدار  مناسبت  به  وى 
نوشت:  يادداشتى  در  انگليس  وزير  نخست  مى» 
جهان امروز در مشكالت بسيارى غرق شده است 
به نظر مى رسد سياستمداران نيز در حل و فصل 
مسائل جهان درمانده اند اما هيچ مشكلى بدتر از 
نظامى شدن عرصه سياست نيست. دست كشيدن 
قرار  اولويت  در  بايد  تسليحاتى  هاى  رقابت  از 

گيرد. اوضاع كنونى بسيار خطرناك است.
رهبران  و  سياستمداران  افزود:  ادامه  در  وى 
نظامى جهان به طور فزاينده مواضع خصمانه اى 
طبل  بر  نيز  ها  رسانه  و  مفسران  كنند.  مى  اتخاذ 
جنگ مى كوبند،به نظر مى رسد جهان در آستانه 

جنگ قرار گرفته است!
شوروى  جماهير  اتحاد  انحالل  در  گورباچف 
خلع  زمينه  در  همچنين  و  سرد   جنگ  پايان  و 
سالح هسته اى در دهه 80 ميالدى نقش پررنگ 

و شايانى ايفا كرده است.

ميخائيل گورباچف:
جهان در آستانه جنگ است!

ُجِالَخاُه فى مالِِه َو ِذْكُر اّهللا ِ َكثيرا؛ ْفُح َعِن النّاِس َو ُمواساُة الرَّ ثَُك بَِمكاِرِم اَالْْخالِق؟ الصَّ اَال اَُحدِّ

آيا به شما بگويم كه مكارم اخالق چيست؟ گذشت كردن از مردم، كمك مالى به برادر (دينى) خود و بسيار به ياد خدا بودن. 
معانى األخبار، ص 191، ح 2

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

امروز، روز شهادت و ايثار است، روز ميثاق به آرمان هاى شهداى معظم كشور عزيز مان مى باشد

ترامپ دستور منع ورود مسلمانان را امضا كرد

ترين  بخش  حيات  و  مهمترين  از  يكى 
است،  شهادت  اسالم  تاريخ  هاى  سرمايه 
تاريخ  ن  فروزا  شمع  و  تپنده  قلب  شهيد 
است، هم چنان كه قلب به رگ هاى خشك 
اندام خون حيات بخش ميدهد، جامعه اى 
ارزش  كه  رود،جامعه  مى  مردن  به  رو  كه 
هايش را از دست داده است، جامعه كه به 
مرگ تدريجى گرفتار است، جامعه اى كه 
اى  جامعه  و  است  كرده  تمكين  را  تسليم 
كه اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته 
است، جامعه اى كه احساس مسووليت را 
ازياد برده است، شهيد همچون قلبى است 
كه به اندام هاى خشك مرده و بى رمق اين 
بزرگترين  و  كند  مى  رسانى  خون  جامعه 
معجزه شهادت اين است كه به نسل ايمان 

جديد به خويشتن را مى بخشد.
برادران عزيزم:

اوضاع كنونى جهان اسالم نهايت اسفبار 
اسالم  دنياى  در  است،  تحمل  قابل  غير  و 
امروز هيچ چيزى وجود ندارد كه مسلمانان 
به آن افتخار داشته باشند، حساس ترين و 
مهمترين مراكز جهان اسالم از جمله بيت 
قرار  اسالم  دشمنان  اشغال  در  المقدس 
دارد، زمام امور حرمين شريفين (بيت اهللا 
فاسدترن  دست  منوره)در  ومدينه  الحرام 
انسانهاى روى زمين قرار گرفته است، كه 
توانند  نمى  نصارا  و  يهود  استيذان  بدون 

حتى جرعه ى آب بنوشند.
درميانمار،  مسلمانان  ناك  درد  اوضاع 
افغانستان  و  يمن  عراق،  فسطين،  سوريه، 

از ديد هيچ كسى پنهان نيست .
چقدر درد آور است ،كه امروز مسلمانان 
در مسلخ هاى ميانمار مانند حيوانات ذبح 
وگوشت آنها به فروش مى رسد ،جنايت 
طول  در  و  نبوده  تحمل  قابل  گز  هر  كه 
تاريخ بشريت تكرار نشده است. متاسفانه 
تا اكنون هيچ يكى از رهبران جهان اسالم 
اقدام كه منجر به نجات آنها گرديده باشد 

صورت نگرفته است.
حضار محترم :

اسالم  جهان  در  جارى  هاى  جنگ 
قدرت  استخباراتى  هاى  شبكه  طرف  از 
است  گرديده  اندازى  راه  استعمارى  هاى 
اسالم  بنام  كه  كار  جنايت  هاى  ،گروه 
مراكز   ، كنند  مى  عام  قتل  را  ،مسلمانان 
دينى و فرهنگى را تخريب مى نمايند و به 
هيچ  به  كنند  مى  تجاوز  مسلمانان  ناموس 
ديدگاه  از  نبوده  مربوط  اسالمى  مذهب 
تمام مذاهب اسالمى علمكرد آنها مردود و 
محكوم است، اين درندگان را هيچ مومنى 

،مسلمان نمى دانند.
تكفيرى  آشام  خون  هاى  جريان  مسلما 
كه، زير نام دين بى دينى مى كنند ،به هيچ 
يكى از مذاهب اسالمى ارتباط نداشته جزء 
،براى  شوند  مى  دانسته  شيطان  لشكرى 
قوت  تمام  با  است  واجب  مسلمانان  تمام 
وطاقت متحدانه به مصاف آنها بسيج شده 
مسلمه  امت  پيكر  از  را  خبيثه  تومور  اين 

ريشه كن نمايند. انشا اهللا.

امريكا  خاك  به  مسلمانان  ورود  كامل 
پايگاه  دارد  قصد  همچنين  وى  بود.  شده 
اطالعاتى از مسلمانان در امريكا تهيه كند.

ترامپ همچنين در يك دستور اجرايى 
بايد  امريكا  مسلح  نيروهاى  گفت:  ديگر 
گفتة  به  شوند.  «بازسازى»  كامل  طور  به 
اردوى  بودجة  در  شديد  كاهش  ترامپ، 
امريكا موجب كاهش تعداد نيروهاى اردو 

اين كشور شده است.
كه  است  معتقد  همچنين  وى 
زمينه  در  بايد  بيشترى  سرمايه گذارى 
ساخت كشتى و هواپيماى جنگى صورت 

گيرد.

اكبر مصباح يكى از همسنگران عزيزم جام 
شهادت نوشيد و به ملكوت على پيوست. 

انا هللا وانا اليه راجعون.
طبيه  ارواح  به  آغاز  در  دانم  مى  بجا 
برگزار  از  و  بفرستم،  درود  اسالم  شهداى 
جناب  بويژه  معنوى  همايش  اين  كنندگان 
استاد حسينى مزارى ريس حزب اسالمى 

تبيان سپاس گزارى نمايم.
روز  است،  ايثار  و  شهادت  روز  امروز، 
كشور  معظم  شهداى  هاى  آرمان  به  ميثاق 

عزيز مان مى باشد .
پيرامون  تاريخى  روز  اين  به  پيوند  در 

جهان  اسفبار  اوضاع  و  شهادت  جهاد، 
خواهيم  موجز  و  مختصر  صحبت  اسالم 

داشت.
برادران عزيزخانواده هاى معظم شهداء:

اسالم  قله  بلندترين  خدا  راه  در  جهاد 
است، كه با گرفتن نام آن كاخ هاى زور، 
زر و تزوير مى لرزد، وآب از گلون دشمن 
مى  تمام  سنگين  بسيار  و  رود  نمى  پاين 

شود.
قدرت جهاد و شهادت را دشمنان بيشتر 
از مسلمانان مى دانند، بنابر اين در تضعيف 
در  را  هنگفتى  هاى  گزارى  سرمايه  ن  آ 
از  نام  تا  اند،  نموده  اسالم  دنياى  سرتاسر 

آن برده نشود.
تازمانى كه امت مسلمه از جهاد فاصله 
در  جهان  رهبرى  و  آقاى  بودند،  نگرفته 
دست مسلمانان قرار داشت، تصميم گيرنده 
در جهان رهبران امت اسالمى بود، در آن 
عصر زنان كافر كنيز و مردانشان برده بيش 
نبودند، ترك جهاد باعث شد، فجر پيروزى 
در  مسلمانان  و  شود  گرفته  مسلمانان  از 
زنان  قراربگيرند،  وضعيت  ترين  اسفبار 
برده  نقش  مسلمان  مردان  و  كنيز  مسلمان 

را ايفاء نمايند.
جهاد  مورد  در  تا  نمود  خواهم  سعى 
داشته  وگزرا  مختصر  ت  اشارا  شهادت  و 
باشم ،نخست از جهاد آغاز مى نمايم تا به 

سرزمين شهادت برسم.
راه  در  مخلصانه  است  تالشى  جهاد، 
و  ستمديدگان  از  دفاع  جوامع،  اصالح 
راه  در  ،جهاد  متجاوزان  برابر  در  مظلومان 
خدا باالترين قله و بلندترين درجه اسالم 
بود  دينى  مهم  فريضه  اين  بوسيله  است، 
كه بيرق اسالم در شرق و غرب به اهتزاز 

كنيم كه اين تهديد كه نظاميان ما در خارج 
داخل  به  مى كنند،  مبارزه  آن   با  كشور  از 

كشور نيايد.
ترامپ در اين سخنان به جزئيات بيشترى 
حفاظت  كه  اجرايى  دستور  اين  دربارة 
تروريست هاى  ورود  برابر  در  كشور  از 
خارجى به امريكا نام گرفته، اشاره اى نكرد.
كه  دستور  اين  پيش نويس  اساس  بر 
پناه جويان  ورود  بود،  شده  افشا  پيش تر 
ديگر  ورود  و  ممنوع  امريكا  به  سورى 
سودان،  نظير  كشورهايى  از  مسلمانان 
سومالى، عراق، ايران، ليبى و يمن به امريكا 

به حال تعليق درآمده است.

درآمد و اين فرمان بزرگ اهللا از مهمترين 
خداوند  به  را  مسلمان  كه  است،  عبادات 
راه  ترين  كوتاه  همچنان  ميسازد،و  مقرب 
خداوند  است.  اهللا  سبيل  فى  جهاد  جنت 
بزرگ ،بلند ترين درجات را به مجاهدين 

و شهداء اعطاء كرده است.
اسالمى  انقالب  شهداى  وارثين 

افغانستان:
حفاظت نماز، روزه،قرآن،حفاظت مال و 
جهاد  بر  مسلمانان  عزت  و  آبرو  ناموس، 
وابسته است، و خالصه اينكه حفاظت تمام 
اسالم بر جهاد است. در قرآن كريم در 45 

ايه به موضوع قتال و در 29 ايه به موضوع 
جهاد اشاره شده است.

دشمنان اسالم تبليغات سوء و زهراگين 
را با انعكاس عملكرد گروهك هاى اسالم 
،عملكرد  است  نموده  اندازى  راه  دشمن 
عالى  اهداف  با  تكفيرى  هاى  گروهك 
جهاد و شهادت در راه خداكامال در تضاد 
با  كه  مقدسيست  عمل  جهاد  باشد.  مى 
قتل و كشتار هاى وحشيگران هيچ ارتباط 

ندارد.
بديهى است كه ،عظمت ملت ها مسلمان 
در طول تاريخ به صداقت ايمان و ايستاده 
گى شان در برابرستمگر ان بستگى داشت، 
جز  مسلمه  امت  خريدارايمان  كه  تازمانى 
هاى  قدرت  ابر   ، نبود  كسى  پروردگار 
اما   ، آمدند  در  زانوا  به  آنها  بدست  جهان 
جهان  كردند  تعويض  را  خريدار  زمانيكه 
اسالم بازيچه قدرت هاى شيطانى گرديد.

برادران عزيزم:
يكى از ثمره هاى مهم جهاد در راه خدا 

شهادت است.
در قاموس اسالم ،شهادت باالترين مقام 
و پر ارزش ترين نعمت از جانب پروردگار 

براى بندگان برگزيده اش مى باشد.
نصيب  ،كه  است  الهى  هديه  شهادت 
شهادت  گردد.  نمى  كسى  نا  و  هركسى 
،با  بندگان  روى  به  را  ستود  داد  درب 
پروردگار باز مى كند،  شهيد جزء نخستين 

گروه است كه به جنت داخل مى شود.
مدرن  سالح  هيچ  امروز  تا  كه  يقين  به 
نتواسته است بر فرهنگ شهادت غلبه كند، 
شهدا هميشه زنده اند و نزد پروردگار شان 

روزى مى خورند.
شهيد شريعتى مى فرمايد:

داد  گزارش  چهارشنبه  روز  گاردين 
ورود  روزة   120 منع  به  پيش نويس  اين 
پناه جويان به امريكا و همچنين ممنوعيت 
مدتى  براى  سورى  پناه جويان  پذيرش 

نامحدود منجر خواهد شد.
اين قانون همچنين تعداد كل پناه جويانى 
را كه در سال 2017 مى توانند وارد امريكا 
است.  كرده  محدود  نفر  هزار  تا 50  شود، 
پناه جويانى  تعداد  نصف  تقريبًا  رقم  اين 
است كه در سال 2016 وارد امريكا شدند؛ 
در آن سال 117 هزار پناه جو وارد امريكا 
فعاليت هاى  خالل  در  ترامپ  بودند.  شده 
ممنوعيت  خواستار  بارها  انتخاباتى اش 

بهترين  امروز،  از  قبل  دوسال  بيست 
،على  خدا  راه  در  مجاهد  مبارز،  دعوتگر 
اكبر مصباح يكى از همسنگران عزيزم جام 
شهادت نوشيد و به ملكوت على پيوست. 

انا هللا وانا اليه راجعون.
سالروز  بيست ودومين  با  همزمان 
شهادت حجت االسالم و المسلمين شهيد 
سيدعلى اكبر مصباح و هشت تن از يارانش، 
سوى  از  آسمانى»  «ياران  بزرگ  همايش 
دفتر نمايندگى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
اجتماعى تبيان در شهر مزارشريف برگزار 

شد.
در  پنجشنبه  روز  كه  همايش  اين  در 
 – رسول اهللا (ص)  مسجد حضرت محمد 
گرديده  برگزار  مزارشريف  شهر  يلمرب 
علمى،  شخصيت هاى  از  تن  هزاران   بود، 
طالب  علما،  فرهنگى،  سياسى،  جهادى، 
و  متعلمين  دانشجويان،  علميه،  حوزه هاى 
مرد  و  زن  از  اعم  بلخ  واليت  مردم  ساير 

اشتراك ورزيده بودند.
و  علما  شوراى  دبير  مراسم  اين  در 
كانون  رئيس  و  شمال  اسالمى  اخوت 
سخن  ايراد  به  توانا  شهيد  استاد  فرهنگى 
خود  سخنان  از  بخشى  در  وى  پرداخت. 

گفت:
قدرت جهاد و شهادت را دشمنان بيشتر 
از مسلمانان مى دانند، بنابر اين در تضعيف 
در  را  هنگفتى  هاى  گزارى  سرمايه  ن  آ 
از  نام  تا  اند،  نموده  اسالم  دنياى  سرتاسر 

آن برده نشود.
از  مسلمه  امت  كه  تازمانى  گفت:  وى 
جهاد فاصله نگرفته بودند، آقاى و رهبرى 
داشت،  قرار  مسلمانان  دست  در  جهان 
امت  رهبران  جهان  در  گيرنده  تصميم 
كنيز  كافر  زنان  عصر  آن  در  بود،  اسالمى 
جهاد  ترك  نبودند،  بيش  برده  مردانشان  و 
باعث شد، فجر پيروزى از مسلمانان گرفته 
شود و مسلمانان در اسفبار ترين وضعيت 
مردان  و  كنيز  مسلمان  زنان  قراربگيرند، 

مسلمان نقش برده را ايفاء نمايند.
استاد توانا تاكيد كرد: زمام امور حرمين 
منوره) ومدينه  الحرام  اهللا  (بيت  شريفين 
زمين  روى  انسانهاى  فاسدترن  دست  در 
يهود  استيذان  بدون  كه  است،  گرفته  قرار 
آب  ى  جرعه  حتى  توانند  نمى  نصارا  و 

بنوشند.
شهيد  استاد  كانون  رئيس  سخنان  متن 

توانا به شرح زير است:
بسمه تعالى

يدخل  من  اول   : قال  (ص)  النبى  وعن 
الجنه الشهيد.

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم/ موجيم 
كه اسودگى ما عدم ماست.

حضار محترم ، علماى كرام، مجاهدين 
عزيز، خانواده هاى شهداى انقالب اسالمى 

افغانستان.
اسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته:

بهترين  امروز،  از  قبل  دوسال  بيست 
،على  خدا  راه  در  مجاهد  مبارز،  دعوتگر 

را  اجرايى  دستور  امريكا،  رئيس جمهور 
مهاجران  دقيق  بررسى  و  ارزيابى  به منظور 

و پناه جويان امضا كرد.
نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
رئيس   دونالدترامپ؛  وى،  تى  پرس  از  
معرفى  مراسم  خالل  در  امريكا،  جمهور  
جيمز متيس، وزير دفاع امريكا، در پنتاگون 
گفت:  و  كرد  امضا  را  اجرايى  دستور  اين 

اين موضوع بزرگى است.
ترامپ از اين اقدام به عنوان روشى براى 
دور نگه داشتن «تروريست هاى اسالم گراى 

افراطى» از امريكا ياد كرد.
حاصل  اطمينان  مى خواهيم  گفت:  او 


