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در پى حمله تروريستى كابل، حسينى مزارى تاكيد كرد:
بسيج ملى، نيازفورى براى مبارزه با نا امنى/ برخورد صريح با

امريكا و عربستان و پاكستان
اگر حكومت وحدت ملى پس از ايجاد وحدت واقعى در ميان خود و مقابله با فساد داخلى و حركت 
به سوى تشكيل بسيج ملى ، ريشه هاى حركتهاى تروريستى را درست شناسايى نكند و براى خشكاندن 
آن و برقرارى صلح و ثبات دايمى كارى اثر گذار روى دست نگيرد و با حاميان حركتهاى تروريستى 
از آمريكا گرفته تا عربستان و پاكستان برخورد قاطع و صريح انجام ندهد، مطمئنا نه تنها به اين زودى 
روى آرامش و امنيت ديده نخواهد شد كه مردم افغانستان هر روز بيشتر از قبل در عزاى از دست دادن 
عزيزان خود زانوى غم در بغل خواهند گرفت. در پى حمله انتحارى روز (دهم جوزا) در محله وزير 
محمد اكبرخان كابل كه طى آن بيش از 80 تن كشته و بيش از 300 تن زخمى گرديدند، حجت االسالم 
والمسلمين سيدعيسى حسينى مزارى پيامى صادركرد ...             ادامه در صفحه 2

يادداشتسرمقاله

در  كه  گويند  مى  اى  شفاخانه  مقامات 
در  پوليس  و  تظاهركنندگان  ميان  درگيرى 
و  كشته  نفر   5 كابل  ديروز  تظاهرات  جريان 

بيش از 10 نفر زخمى شده اند. 
از  عينى  شاهدان  و  محلى  رسانه هاى  اما 
كشته شدن دست كم 7 تظاهركننده و زخمى 

شدن بيش از 20 تن آنها خبر داده اند. 
كه  كرده  اعالم  نيز  جمهورى  رياست  ارگ 
شمارى  شدن  زخمى  و  باختن  جان  خبر  از 
متاثر  كابل  امروز  تظاهرات  در  شهروندان  از 

است. 
دولت  آمده:»رهبرى  ارگ  خبرنامه  در 
استماع  به  متعهد  را  خود  افغانستان 
از  پس  و  مى داند  مردم  مشروع  خواست هاى 
با  مطابق  معقول،  خواست هاى  اين  دريافت 

قوانين نافذة كشور به آن رسيدگى مى شود.» 
با  اجرايى  رئيس  عبداهللا؛  عبداهللا  همچنين 
ابراز تاسف از كشته و زخمى شدن معترضان 
در كابل، گفته كه دولت در مورد خشونت هاى 
امروز تحقيق خواهد كرد و از تظاهركنندگان 
خواسته است نمايندگان خود را براى شركت 

در اين تحقيقات معرفى كنند. 
شدگان  كشته  از  يكى  كه  شده  گفته 
تظاهرات روز جمعه، پسر محمدعلم ايزديار؛ 

معاون مجلس سنا است. 
كه  گويند  مى  امنيتى  مسايل  كارشناسان 
در  امنيتى  نيروهاى  خشن  و  شديد  واكنش 
خشونت  غير  و  آميز  صلح  تظاهرات  برابر 
ديگر  يكبار  معترض،  و  خشمگين  مردم  آميز 
نشان داد كه دولت هنوز از ظرفيت هاى الزم 
براى شنيدن صداى مردم برخوردار نيست و 
قوانين  تدوين  عليرغم  ها،  سال  اين  طول  در 
مترقى و توسعه يافته و ادعاهاى بزرگى كه در 
زمينه تعهد دولت نسبت به آزادى اعتراضات 
و اجتماعات، مطرح مى شود، هنوز تا رسيدن 
به شرايط ابتدايى براى تحقق و نهادينه سازى 
اين ارزش ها و آزادى ها راه دراز و دشوارى 

در پيش است...
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مواد  كيلو  صدها  قدرت  به  انفجارى 
منفجره، بار ديگر كابل را مى لرزاند و براى 
نه اولين و نه هم آخرين بار، مردم بى گناه 
پايتخت را به خاك و حون مى كشد؛ آنهم 
در ماهى كه روزه در دهان كشته شدگان با 

خون پاك و مطهر شان افطار مى شود.
چهار  سه  حدود  در  دانيم  مى  چنانچه 
سالى است كه رسانه هاى غربى به خصوص 
سازمانهاى اطالعاتى و استخباراتى امريكايى، 
حضور  چينى  مقدمه  و  سازى  زمينه  وظيفه 
عهده  به  را  افغانستان  در  داعش  نيروهاى 
گرفته اند و چنانچه گوش و چشم مردم دنيا 
شبانه  گونه  به  مذكور  هاى  رسانه  شاهدند، 
افغانستان  در  داعش  حضور  طبل  بر  روزى 
همسايگان  و  كشور  اين  مردم  و  كوبند  مى 
مى  داعش  تروريزم  جدى  خطر  از  را  آن 

ترسانند.
لذا و با مد نظر قرار دادن اين پيش بينى 
ها و هشدارها، به نظر مى رسد زمان آن فرا 
تروريزم  دهندگان  جهت  و  خط  كه  رسيده 
بين المللى و در راس همه آنها داعش، آستين 
باال زده و فرمان ناامن ساختن هر چه بيشتر 
افغانستان را به عوامل تروريست شان نظير 
داعش و امثال آن بدهند و داعشيان و ساير 
گروه هاى تروريستى نيز رسما وارد فعاليت 
منفجر  را  مكانى  و  جا  گاهى  از  هر  و  شده 
كنند و جان و مال تعدادى از مسلمانان افغان 
و  بخاك  رمضان،  مبارك  ماه  در  آنهم  و  را 

خون بكشند و از بين ببرند.
پس، از يك منظر خارجى ها به خصوص 
سال  سه  دو  انفجارهاى  در  امريكايى  سران 
به  داعش  را  آنها  مسئوليت  غالبًا  كه  اخير 
و  نقش  بدون  توانند  نمى  گيرد،  مى  عهده 
تحليل  يك  اساس  بر  كه  چرا  باشند؛  سهم 
همين  وجود  دقيق،  البته  صد  و  هميشگى 
ناامنى هاى ممتد و جدى و دامنه دار است 
مدت  بلند  حضور  گر  توجيه  تواند  مى  كه 
نيروهاى امريكايى ...       ادامه در صفحه 2

تروريزم مشروع، اعتراض
ممنوع؟

كابل؛ پايتخت انفجارهاى 
سيستماتيك و هدفمند!
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تمام جريان هاى تروريستى و تكفيرى، پيرو اسالم امريكايى هستند!
در صفحه در صفحه 33

اظهارات  به  پاكستان  خارجه  وزارت 
مبنى  افغانستان  ملى  امنيت  رياست  اخير 
بر دست داشتن دستگاه اطالعات پاكستان 

در انفجار كابل واكنش نشان داد.
سخنگوى  يك  زكريا؛  نفيس  محمد 
روز  پاكستان،  خارجه  امور  وزارت 
پنجشنبه گفت كه دولت افغانستان به دليل 
ناكامى  هاى خود پاكستان را مالمت نكند.

او تأكيد كرد كه افغانستان امن به نفع 
پاكستان است.

انفجار  جوزا   10 چهارشنبه،  بامداد 
وزير  ساحه  زنبق  چهارراهى  در  شديدى 
اين  داد.  رخ  كابل  شهر  اكبرخان  محمد 
و 460  كشته   90 از  بيش  خونين  انفجار 

زخمى به جا گذاشت.
چهارشنبه  روز  ملى  امنيت  رياست 
اعالم كرد كه انفجار خونين كابل از سوى 
شبكه حقانى در پاكستان طرح ريزى شده 

بود.
هنوز كسى مسؤوليت اين انفجار را بر 

عهده نگرفته است.
اين بار اول نيست كه مقام  هاى دولت 
افغانستان، پاكستان را به دست داشتن در 
حمالت تروريستى در افغانستان متهم مى 
سوى  از  همواره  اتهامات  اين  اما   كنند؛ 

پاكستان رد شده است.
از  وارده  اتهام  هم  كه  است  آشكار 
بر  افغانستان  امنيتى  هاى  دستگاه  سوى 
سازمان  داشتن  دست  بر  مبنى  پاكستان 
برنامه  و  طراحى  در  كشور  آن  جاسوسى 
در  تروريستى  خونين  هاى  حمله  ريزى 
كابل، تكرارى است و هم واكنش متقابل 
در  آباد  اسالم  رژيم  ديپلماسى  دستگاه 

برابر اين اتهامات.
از  بسيارى  باور  به  ديگر،  جانب  از 
انكارى  و  ترديد  هيچ  جاى  كارشناسان، 
اعمال  در  پاكستان  كه  ندارد  وجود 
و  قويا  افغانستان  در  خونين  تروريستى 

مستقيما دست دارد و اين امر به اندازه اى 
آشكار است كه انكارهاى مكرر مقام هاى 
رژيم اسالم آباد، ديگر نمى تواند مانع از 

فراگيرى اين باور شود.
اشاره  با  منتقدان  حساب،  اين  با 
امنيتى  هاى  دستگاه  گيرى  موضع  به 
پاكستانى  عوامل  خصوص  در  افغانستان 
افغانستان  در  تروريستى  رويدادهاى 
را  سؤال  اين  پايتخت،  كابل  در  ويژه  به 
عنوان  به  پاكستان  با  كه  كنند  مى  مطرح 
چه  افغانستان  ناامنى  عامل  ترين  اصلى 
بايد كرد؟ آيا صرف دانستن اينكه پاكستان 
در سازمان دهى و هدايت عمليات هاى 
اجرا  تا  ايده  از  افغانستان  در  تروريستى 
دست دارد، براى نيروها و نهادهاى امنيتى 
آنكه  جز  آنها  آيا  است؟  كافى  افغانستان 
اندكى پس از هر حمله خونين تروريستى 
ترين  شده  حفاظت  و  ترين  حساس  در 
مناطق پايتخت، اعالم كنند كه فالن گروه 
جاسوسى  سازمان  كمك  به  تروريستى 
است،  بوده  حمله  اين  مسؤول  پاكستان، 

هيچ وظيفه ديگرى ندارند؟
اساسا چرا همواره دستگاه هاى امنيتى 
افغانستان، بعد از هر حمله آنهم تنها چند 
ساعت بعد از آن (!) باخبر مى شوند كه 
چه كسانى در سازماندهى، اجرا و انجام 

حمله دست داشته اند؟
هاى  حمله  همه  مسؤول  پاكستان  اگر 
بى  كه   – است  افغانستان  در  تروريستى 
ترديد هست- با پاكستان چه بايد كرد؟

اينها همه پرسش ها و ابهام هايى است 
كه دستگاه هاى امنيتى و نهادهاى دولتى 
افغانستان بايد پاسخ بدهند؛ پرسش ها و 
ابهام هايى كليشه اى كه عليرغم تكرار و 
تأكيد چندين باره، هيچگاه به آنها پاسخى 

مسؤوالنه داده نشده است.
اينكه چگونه تروريست هاى مسلح به 
بمب و آر پى جى و كالشينكوف و جليقه 
هاى انتحارى از پاكستان، راه مى افتند و 

در منطقه سبز كابل، اقدام به انجام مخوف 
تروريستى  عمليات  مرگبارترين  و  ترين 
مى كنند و صدها نفر را به خاك و خون 
هيچگاه  كه  است  معمايى  كشند،  مى 

رمزگشايى نشده است.
نهادهاى امنيتى افغانستان، پس از وقوع 
سمت  به  را  اتهام  انگشت  رويدادى،  هر 
پاكستان، نشانه مى روند؛ اما هرگز به اين 
مهم نمى پردازند كه تروريست هاى دست 
آموز و مأمور آى اس آى چگونه راه شان 
را از كويته و كراچى تا كابل و... باز مى 
كنند و با هيچ مانعى برخورد نمى كنند؟ و 
يا با دشمنى به نام پاكستان كه مدام در پى 
چه  است،  افغانستان  مردم  خون  ريختن 
بايد كرد؟ اين بسيار ساده است كه با متهم 
مرگبارترين  خارجى،  عامل  يك  كردن 
عمليات هاى تروريستى را توجيه كرد؛ اما 
مسؤوليت  سنگين  بار  از  چيزى  امر،  اين 
خطير نيروها و نهادهاى امنيتى و رهبران 
جان  از  حفاظت  قبال  در  دولت  سياسى 
و مال مردم در برابر تهديدهاى دايمى و 
با  كاهد.  نمى  خارجى  عامل  آن  مستمر 
توجه به اين امر، اگر دستگاه هاى امنيتى 
يا  نخواهند  دولتى،  رتبه  عالى  مراجع  و 
نتوانند مانع از عملگرايى خونين و مرگبار 
تروريست ها و حاميان شناخته شان آنها 
انگشت  رفتن  نشانه  شوند،  افغانستان  در 
اتهام به سمت اين گروه تروريستى يا آن 
سازمان جاسوسى خارجى، نه تنها چيزى 
را تغيير نخواهد داد؛ بلكه تكرار و اصرار 
و استمرار اين رويكرد، شبهه فرافكنى و 
و  كند  مى  تقويت  را  مسؤوليت  از  فرار 
ايمان و اعتماد و اتكاى مردم به دولت و 
نيروها و نهادهاى امنيتى را بيش از پيش، 
مخدوش خواهد كرد. زمانى كه مردم در 
حفاظت شده ترين منطقه پايتخت هم در 
مقياس صدها نفرى كشته و زخمى شوند، 
ديگر به چه كسى يا چه چيزى مى توان 

اعتماد و اتكا كرد؟

حمام خون در كابل؛ با پاكستان چه بايد كرد؟
تحليل

غنى و عبداهللا از قدرت 
كنار بروند/ مردم خود 
بديل اين حكومت اند
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سركوب موج مردم
فشردن گلوى دموكراسى 

است!

امام خمينى(ره) يك 
شخصيت دينى فرا مليتى 

مى باشد

رييس مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان
4
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صاحب  ديد  از   / اول  صفحه  از  ادامه 
سمت  به  امنيتى  نيروهاى  شليك  نظران، 
نارسايى  و  ها  كاستى  از  معترض،  جمعيت 
هاى نگران كننده نيروهاى امنيتى در مواجهه 
نشان  و  دارد  حكايت  مردمى،  اعتراضات  با 
مراجع  عنوان  به  نيروها  اين  كه  دهد  مى 
پاسدار قانون، پاسبان مدنيت و تأمين كننده 
حقوق  مدافعان  و  مردم  اساسى  هاى  آزادى 
پختگى  و  بلوغ  به  هنوز  شهروندى،  ابتدايى 
مورد نياز در اين زمينه ها، دست نيافته اند. 

آنها بايد در كنار آموزش استفاده از اسلحه، 
چگونگى شليك كردن و پوشيدن يونيفورم 
كه  بگيرند  فرا  نيز  را  مهم  اين  بايد  نظامى، 
منفجر  را  خود  كه  هايى  تروريست  ميان 
و  خاك  به  را  نفر  از 600  بيش  تا  كنند  مى 
عمل  اين  به  كه  معترضانى  و  بكشند  خون 
اعتراض مى كنند و دولتمردان را به كفايت، 
تدبير، مسؤوليت پذيرى و پاسخگويى فرامى 
نبايد  و  دارد  وجود  بسيارى  فرق  خوانند، 
عملكرد ناشيانه نيروهاى امنيتى اين شبهه را 
كشتار  و  انفجار  و  تروريزم  كه  كند  تقويت 
نظاميان  غير  و  گناه  بى  مردم  نفرى  صدها 
حفاظت  در  رمضان  مبارك  ماه  در  دفاع  بى 
است؛  مشروع  پايتخت،  منطقه  ترين  شده 
خواهى  عدالت  و  دادگرى  و  اعتراض  اما 
حق  مردم  و  است  ممنوع  جويى،  اصالح  و 
ندارند به خيابان ها بيايند و به اين وضعيت 
روزه  همه  كه  دشوارى  شرايط  و  اسفبار 
صدها خانواده را به عزاى عزيزان شان مى 

نشاند، اعتراض كنند. 

ميان  كه  كنند  درك  بايد  هم  دولتمردان 
تروريست ها و مردم خشمگين غير نظامى، 
فرق وجود دارد. آنها بايد به شنيدن مطالبات 

مشروع و معقول مردم، عادت كنند. 
آنها بايد ياد بگيرند كه در حكومت هاى 
دموكراتيك يا حتى مدعى دموكراسى، مردم 
عليه  بر  و  كنند  تظاهرات  آزادانه  توانند  مى 
استعفاى  خواستار  و  بدهند  شعار  دولت، 
اين  شوند.  ها  مقام  ساير  و  جمهور  رييس 
حق مردم است؛ مردمى كه ادعا مى شود به 
حكومت مشروعيت داده اند، همزمان از اين 
حق هم برخوردار اند كه اين مشروعيت را 

در صورت لزوم، از دولتمردان سلب كنند. 
توسعه  و  بالغ  هاى  دموكراسى  در  اين 
يافته و ريشه دار، يك حق مشروع، طبيعى و 

پذيرفته شده است. 
خونين  و  خشن  افزارى،  سخت  مواجهه 
با مردم و سخن گفتن با آنها با زبان گلوله 
حكومت  و  دموكراسى  منطق  با  تفنگ،  و 
خوى  نمايانگر  بلكه  نيست؛  سازگار  مردم، 
ستيزى  مردم  و  ديكتاتورى  استبدادى، 
است؛  خودكامه  و  توتاليتر  هاى  حكومت 
چيزى كه بى ترديد حكومت وحدت ملى، 
نمى خواهد با اين شاخصه ها شناخته شود. 
بايد  همچنين  امنيتى،  نيروهاى  و  پوليس 
يكى  دارند:  مهم  وظيفه  دو  آنها  كه  بدانند 
مبارزه با تروريزم براى صيانت از جان مردم 
و دوم، حفظ امنيت اعتراضات و اجتماعات 
كه  است  حالى  در  اين  مردم.  مدنى  و  ملى 
چهارشنبه  روز  مرگبار  و  خونين  انفجار  در 
واكنش  در  جمعه  روز  خونين  اعتراضات  و 
به آن، نيروهاى امنيتى نسبت به هردو وظيفه 
خود كوتاهى كردند و اين براى آينده رابطه 
نگران  و  خطرناك  عميقا  حكومت  و  مردم 
كننده است؛ زيرا مردم نتيجه خواهند گرفت 
كه در سايه حكومت وحدت ملى، انفجار و 
كشتار و تروريزم، مشروع است؛ اما اعتراض 
و واكنش ملى و مدنى مردم، ممنوع مى باشد!

تروريزم مشروع، اعتراض
ممنوع؟

ادامه از صفحه اول / به گزارش خبرگزارى 
صداى افغان(آوا)، دبيركل حزب اسالمى تبيان 
امروز،  خونين  حادثه  است:  آورده  پيام  دراين 
حزن انگيز تر از آن است كه به زبان آيد و مورد 
تحليل و تفسير قرار بگيرد و يا در رشته تحرير 
دربيايد. اين دومين حادثه بزرگ در سال جارى 
اردوى  قول  عليه  تروريستى  عمليات  از  پس 
شاهين واليت بلخ است. مطالعه هر دو عمليات 
و حوادث مشابه نشان مى دهد كه به طور قطع 
دستهايى از استخبارات قدرتمند منطقه و جهان 
و  اند  دخيل  افغانستان  هاى  امنى  نا  تمام  در 
هركدام به نوبه خود به دنبال منافع ملى خودند 
همه  تمام  تا  اند  آماده  آن،  به  رسيدن  براى  و 

هست و بود مردم افغانستان را قربانى نمايند.
متن پيام به شرح ذيل است

بسمه تعالى
حادثه انتحارى روز چهارشنبه؛ دهم جوزا كه 
از 300  بيش  و  كشته  تن  از 80  بيش  آن  طى 
تن زخمى گرديدند، حزن انگيز تر از آن است 
قرار  تفسير  و  تحليل  مورد  و  آيد  زبان  به  كه 
بگيرد و يا در رشته تحرير دربيايد. اين دومين 
عمليات  از  پس  جارى  سال  در  بزرگ  حادثه 
واليت  شاهين  اردوى  قول  عليه  تروريستى 
حوادث  و  عمليات  دو  هر  مطالعه  است.  بلخ 
مشابه نشان مى دهد كه به طور قطع دستهايى از 
استخبارات قدرتمند منطقه و جهان در تمام نا 
امنى هاى افغانستان دخيل اند و هركدام به نوبه 
خود به دنبال منافع ملى خودند و براى رسيدن 
به آن، تصميم دارند تا تمام هست و بود مردم 

افغانستان را قربانى نمايند.
اما سوال اين است كه با وصف روشن بودن 
ارتباط حوادث تروريستى به كشورها و حلقات 
خاص و مشخص بودن خطوط ارتباطى داخلى، 
چرا زمامداران كشور وارد عمل نگرديده، براى 
اقدامات  ها  توطئه  و  دسايس  همه  با  مقابله 
جدى روى دست نمى گيرند؟. علماى اعالم، 
سياسى،  هاى  جريان  جهادى،  شخصيتهاى 
و  اند  نشسته  ساكت  چرا  علمى  و  فرهنگى 

حرفى نمى زنند و عملى انجام نمى دهند؟.
شهادت  به  و  حمله  هر  از  پس  اگرچه 
ديگر  اى  عده  شدن  زخمى  و  جمعى  رسيدن 
از هموطنان، از رئيس جمهور گرفته تا ديگران 
به  حقوقى،  و  حقيقى  هاى  ازشخصيت  اعم 
و  پردازند  مى  آن  عاملين  و  حادثه  محكوميت 
گاهى كميسيون هاى نمايشى براى بررسى آن 
از  بازديد  و  ديد  زمينه  گرديده،  تعيين  حادثه 
محل و زخمى هاى حادثه صورت مى گيرد، 
اما تاكنون ديده نشده است كه اقدامات قاطع و 
عملى به خصوص از سوى حكومت وحدت 
ملى در پيش گرفته شود تاعوامل حوادث قبلى 
شناسايى شده، به پنجه قانون سپرده شوند و راه 
هاى ايجاد آسيب هاى تروريستى بعدى مسدود 

گرديده، شرايط آرامش روانى ملى آماده شود.
ازين رو اگر حكومت وحدت ملى پس از 
ايجاد وحدت واقعى در ميان خود و مقابله با 
فساد داخلى و حركت به سوى تشكيل بسيج 
ملى ، ريشه هاى حركتهاى تروريستى را درست 
شناسايى نكند و براى خشكاندن آن و برقرارى 
صلح و ثبات دايمى كارى اثر گذار روى دست 
از  تروريستى  حركتهاى  حاميان  با  و  نگيرد 
برخورد  پاكستان  و  عربستان  تا  گرفته  آمريكا 
به  تنها  نه  مطمئنا  ندهد،  انجام  صريح  و  قاطع 
اين زودى روى آرامش و امنيت ديده نخواهد 
شد كه مردم افغانستان هر روز بيشتر از قبل در 
عزاى از دست دادن عزيزان خود زانوى غم در 

بغل خواهند گرفت.
اينجانب به نمايندگى از حزب اسالمى تبيان، 
و  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز 
انتحارى  حمله  مديريت،  هاى تحت  مجموعه 
به  را  وزيرمحمداكبرخان  سبوعانه  و  ددمنشانه 
براى  متعال،  خداوند  از  كرده،  محكوم  شدت 
شهدا جنت برين و براى زخمى ها شفاى عاجل 
و براى خانواده هاى شهدا صبر جميل و اجر 

جزيل خواهانم.
سيدعيسى حسينى مزارى
كابل- افغانستان
10 جوزا 1396

در پى حمله تروريستى كابل، حسينى 
مزارى تاكيد كرد:

بسيج ملى، نيازفورى براى مبارزه با 
نا امنى/ برخورد صريح با امريكا و 

عربستان و پاكستان

بيانيه در همايش «در سوگ آفتاب»  عنوان شد: 
خود سازى و پاكى نفس از مهمترين وظيفه  
و ويژگى رهبران و پيامبران الهى بوده است، 
و كسانى كه با اين عمل خود را عيار ساخته 
و خود سازى را از درون خود شروع كرده 
اند، بزرگترين تحوالت را در جامعه انسانى 

به ميان آورده اند.

ذكى  سيد  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
موسوى يك تن از علماى شهر مزار شريف 
در»سوگ  بزرگ  همايش  در   سخنانى  طى 
آفتاب» به مناسبت بيست و هشتمين سالروز 
از  كه  (رح)  خمينى  امام  حضرت  رحلت 
طرف دفتر فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى 
تبيان در شهر مزارشريف(مركز واليت بلخ) 
برگزار گرديده بود، گفت: مهمترين ويژگى 
را   وى  كه  بود  او  نفس  تزكيه  خمينى،  امام 
در ميان تمام ملت ها جاودان ساخته است.

به  تا  دور  هاى  گذشته  از  افزود:  وى  
حاال، زمامداران زيادى روى صحنه آمده و 
از ميان رفته و هم چنان در قرن معاصر هم 
تعدادى زيادى از آنها وجود دارد؛ ولى هيچ 
يك به مانند حضرت امام خمينى(رح) در 
امام  زيرا  اند؛  نداشته  جايگاهى  مردم  قلب 
تحول  باعث  ايران  در  تنها  نه  خمينى(رح) 
شد بلكه تغيير و تحول جهانى را در سرتا 

سر دنيا به وجود آورد.
موسوى ادامه داد:  مهترين ويژگى كه در 
اكثر رهبران و عالمان ديگر ديده نمى شود، 
تزكيه نفس و خود سازى است زيرا كسى 
كه خودش را بسازد و رابطه با خداى خود 
با  را  او  رابطه  متعال  خداوند  نمايد،  برقرار 

خلق خودش محكم  خواهد كرد.
سازى  كرد:خود  تصريح  دينى  عالم  اين 
وويژگى  وظيفه  مهمترين  از  نفس  پاكى  و 
رهبران و پيامبران الهى بوده است، و كسانى 
كه به اين عمل خود را عيار ساخته اند و 
كرده  شروع  خود  درون  از  را  سازى  خود 
اند،بزرگترين تحوالت را در جامعه انسانى 

به ميان آورده اند.

در خود پرورش دهند و اگر در جوانى به 
آن توجه نداشته باشند؛ بدانند كه در پيرى 

به حال آنها هيچ سودى نخواهد داشت.
موسوى با اشاره به وقوع  تحوالت اخير 
بدبختى  تمام  داشت:   اظهار  كشور  در  
هايى كه امروز در كشور ما وجود دارد، از 
سياست هاى غلط كسانى هست كه بدون 

اينكه در قمست خود سازى خودشان كارى 
كرده باشند، امور مملكت را به دست گرفته 

اند.
اين عالم دينى عنوان كرد: واقعا متاسفم 
هستيم بر حاكمان اين زمان؛ كسانيكه خود 
نابودى  خاطر  به  ولى  دانند  مى  مسلمان  را 
به  را  دالر  ها  ميليون  اسالمى،  هاى  كشور 

جيب دشمنان اسالم مى اندازند.
وى درباره روابط ملك سلمان و ترامپ 
سلمان  ملك  كه  پولى  گفت:  و  كرد  اشاره 
براى خريدارى اسلحه در جيب امريكا براى 
كشتار مردم  بى گناه مى اندازد، پولى است 
كه از كشور هاى اسالمى در جريان مراسم 

حج، به دست آنها مى رسد.
موسوى  ابراز داشت: امريكا با به دست 
سه  خود  سخنرانى  در  ها،  پول  اين  آوردن 
شغل،  «شغل،  گويد:  مى  كرده  تاكيده  بار 
شغل» اين يعنى كه ما با به دست آوردن اين 
پول ها، با راه اندازى كار خانه هاى اسلحه 
سازى جوانان خود را مشغول كار مى كنيم 
تا ديگر كشورها، هيچ گاه در امنيت واقعى 

قرار نگيرند.
خداوند  از  پايان   در   دينى  عالم  اين 
متعال خواست كه به بركت اين ماه در تمام 
سر زمين هاى اسالمى يك صلح و امنيت 

واقعى را تامين نمايد.
قابل ذكر است كه در اين همايش بزرگ، 
علمى،  هاى  شخصيت  روحانيون،  علما، 
اساتيد دانشگاه ها، شخصيت هاى فرهنگى، 
برادران،  خواهران،  از  اعم  دانشجويان 
شهروندان اين واليت و رسانه ها، حضور 

داشتند.

وى  با ابراز اينكه در نزد امام خمينى (ره) 
تزكيه نفس و خود سازى باالتر از تعليم و 
تعلم بود، گفت: اگر امام(ره) مى خواست 
از ميان تعليم و تعلم و تزكيه نفس يكى را 
گزينش نمايد؛ تزكيه نفس را باالتر از تعليم 
و تعلم مى دانست زيرا به باور امام، علمى 
باشد  آمده  وجود  به  نفس  تزكيه  بدون  كه 

مايه تكبر و انحراف ازمسير حق مى شود.
امام  حضرت  داشت:  اظهار  موسوى 
خمينى (رح) در مورد موانع تهذيب نفس 
در بيانات خود اشاره نموده است كه يكى 
كه  وقتى  است  گناه  از  غفلت  موانع،  ازاين 
انسان گناهى را مرتكب شود و از آن غافل 
گردد؛ سبب دورى وى ازمسير حق خواهد 
نسازد  را  خود  اول  كسى  تا  بنابراين  شد. 
را  ديگران  و  باشد  جامعه  رهبر  تواند  نمى 

رهبرى نمايد.
از  يكى  شد:   آور  ياد  دينى  عالم  اين 
تهذيب  موانع  مورد  در  امام  كه  را  مواردى 
شمردن  كوچك  است،   نموده  اشاره  نفس 

گناه است همچنين 
از  جويى  عيب  خود،  از  غفلت  تكبر، 
علم  كسب  خود،  عيب  از  غافل  و  ديگران 
از  ،فراموشى  گرايى  لذت   ، عمل  بدون 
آخرت از جمله موانع تزكيه نفس از ديدگاه 

امام خمينى (ره)  مى باشد.
گفت:  جوانان  به  خطاب  ادامه  در  وى 
نفس  تزكيه  راستاى  در  بايد  عزيز  جوانان 
كوشا باشند و خود سازى را از ايام جوانى 

تزكيه نفس امام خمينى(ره) ايشان را در ميان ملت هاى 
جهان ماندگار ساخته است

در همايش «در سوگ آفتاب» عنوان شد:

ادامه از صفحه اول / در افغانستان كه قلب 
كشورهاى منطقه دانسته مى شود، باشد.

به  شد  مى  مربوط  بحث  اينجاى  تا 
ممتد  انفجارهاى  خارجى  و  بيرونى  عامل 
ربط  در  اما  كشور؛  پايتخت  در  دهشتبار  و 
داخلى  بهتر  عبارت  به  و  درونى  عوامل  به 
سال  سه  دو  در  پايتخت  مهيب  انفجارهاى 
اخير، ديدگاه هاى ديگرى وجود دارد و از 
مطرح  كشور  سياسى  مسائل  آگاهان  سوى 
دقت  و  مكث  جاى  كدام  هر  كه  شود  مى 

دارد.
تعدادى از اين آگاهان ضعف و بى تفاوتى 
وقوع  در  را  استخباراتى  و  كشفى  نهادهاى 

انفجارهاى پايتخت موثر مى دانند.
آگاهان نظامى و سياسى، ضعف نهادهاى 
كشفى و استخباراتى را دليل اصلى وقوع اين 
بى  و  ضعف  كه  مى گويند  و  دانسته  حادثه  
تفاوتى نهادهاى كشفى و استخباراتى باعث 
شده كه شهروندان كشور هر روز جان خود 

را از دست دهند.
كه  باوراند  اين  به  آگاهان  از  دسته  اين 
وقوع حادثه اخير در كابل، حاكى از ناتوانى 
بسيار جدى نيروهاى كشفى و استخباراتى 
دهشت  حمالت  از  جلوگيرى  در  كشور 
افگنان مى باشد و با وجود اين كه نهادهاى 
كشفى  ادارات  و  ملى  استخباراتى(امنيت 
اين  منابع  به   ملى)  دفاع  و  داخله  وزارت 
حمالت آگاهى دارند و مراكز و شبكه هاى 
هراس افگنى را به طور كامل مى شناسند، اما 

بازهم ضعيف عمل مى كنند.
اين آگاهان معتقدند كه هرچند نهادهاى 
از  كشفى  پيشرفته  دستگاه هاى  ما  كشفى 
و  دارند  اختيار  در  را  سمع  استراق  جمله 
بر  را  لوژستيكى  و  اپراتيفى  بلند  مصارف 
در  اوقات  اكثر  اما  مى كنند،  تحميل  دولت 

سران حكومت وحدت ملى را به بى تفاوتى 
متهم كرده مى گويند كه وقوع چنين حمله 
در ساحه به شدت محافظت شده در كابل، 
ممكن  نظام  درون  از  سازى  زمينه  بدون 

نيست.
برخى از اين نمايندگان اعتراف مى كنند.

حكومت،  عنوان  به  گويند:»ما  مى  آنان 
عنوان  به  جرگه،  ولسى  جمهورى،  رياست 
يك  ساز  زمينه  نحوى  به  كه  هايى  دستگاه 
چنين وضعيت شديم، به شدت در حق مردم 
ظلم كرديم و در ريختن خون مردم مقصر 
زديم،  دست  ها  مقررى  در  ما  زيرا  هستيم؛ 
عده اى از انسان هايى كه اهل امانت نبودند، 
مسووالن،  مقابل  در  و  آورديم  كار  روى 

سكوت و معامله كرديم».
در برابر ديگاه هاى مذكور؛ اما تعداد ديگر 
از آگاهان پا را از اين هم فراتر مى گذارند 

و خود حكومت را مقصر اصلى مى دانند.
آنان مى گويند:» خود حاكميت موجود در 
اين قضيه دخيل است و اين حاكميت نمى 
تواند از منافع ملى كشور دفاع كند و خود در 

اين گونه قضايا دخيل مى باشد.
كه  زمانى  كه  كنند  مى  استدالل  آنان 
مخالفين  و  به طالبان  ناشناس  چرخبال هاى 
دولت  و  مى كند  توزيع  افزار  جنگ  دولت 
ساكت مى ماند؛ مردم چه توقعى مى توانند از 
اين دولت داشته باشند. اين دسته از آگاهان 
از مردم مى خواهند كه به پا خيزند، در غير 
خواهند  اين  از  ناگوارتر  حادثات  شاهد  آن 
بود. با توجه به همه ديدگاه هاى مطرح شده، 
به نظر مى رسد مجموعه ى نظرات مطروحه 
در تحليل انفجارهاى اخير در پايتخت، نقش 
نخست  ديدگاه  خصوص  به  باشد؛  داشته 
و  بيرونى  را  حوادث  اين  اصلى  عامل  كه 

خارجى معرفى مى كند.

جلوگيرى از چنين حمالت ناكام بوده اند.
اين كارشناسان، سران ارگان هاى امنيتى را 
متعهد به وطن ندانسته و يادآور مى شوند كه 
مسووالن رده اول نهادهاى امنيتى هيچ گونه 

دل چسپى به كشور و مردم ندارند.
آنها مى گويند براى برون رفت از چنين 
و  كشفى  نهادهاى  تا  است  نياز  وضعيت، 
استخباراتى كشور از برخورد سليقوى بيرون 
روابط   توسط  كه  افرادى  جاى  به  و  شوند 
افراد  راه  يافته اند،  نهادها  به  اين  شخصى 
كارا و متعهد جايگزين شوند. تا زمانى كه 
مردمى  را  استخباراتى  و  كشفى  نهادهاى 
مردم  منافع  تأمين  جهت  در  كه  نسازيم 
افغانستان كار كنند؛ در جلوگيرى از چنين 

حمالت هيچ گاهى موفق نخواهيم شد.
به  و  دارند  ديگرى  نظر  ديگر  دسته  اما 
اين باوراند كه با تروريستان از داخل نظام 
همكارى صورت مى گيرد و اال ممكن نيست 
آنان به اين سادگى و آسانى عملياتهايى به 
اين حساسيت و پيچيدگى را انجام بدهند. 
بى  و  ضعف  كارشناسان  از  دسته  اين  البته 
تفاوتى نيروهاى امنيتى و استخباراتى كشور 

را هم دور از ذهن نمى دانند.
آنان بر اين عقيده اند كه مخالفين دولت 
و  دارند  وجود  ارگان ها  تمام  در  افغانستان 
رهنمايى  آنان  به وسيله   نيز  مخالفين  ساير 
اين  تكرار  از  جلوگيرى  براى  و  مى شوند 
شناسايى  افراد  اين  تا  است  نياز  حادثات، 
از  دسته  اين  آنكه  ضمن  شوند.  محاكمه  و 
آگاهان نيز نيروهاى امنيتى به ويژه نهادهاى 
كشفى را ضعيف خوانده و معتقدند كه آنان 
وظايف خود را به گونه درست اجرا نمى كنند. 
در ميان اين دسته از آگاهان نمايندگان مردم 
نيز وجود دارند. اعضاى مجلس نمايندگان 
در واكنش به حمله مرگبار تروريستى كابل، 

كابل؛ پايتخت انفجارهاى سيستماتيك و هدفمند!
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تمام جريان هاى تروريستى و تكفيرى، پيرو اسالم امريكايى هستند!

شهردار تهران:امام خمينى(ره) يك شخصيت دينى فرا مليتى مى باشد
خون كشته شدگان در حوادث تروريستى در غرب ، 
از شهداى حمله تروريستى كابل رنگين تر نيست

رييس مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان

رييس مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى 
جريانهاى  تمام  امروز  داشت:  اظهار   ، تبيان 
را  اسالم  دنياى  كه  تكفيرى  و  تروريستى 
امريكايى  اسالم  پيرو  كرده،  وحشت  دچار 

هستند.
مناسبت  به  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
ملكوتى  ارتحال  سالگرد  وهشتمين  بيست 
امام  حضرت  اسالمى،  انقالب  كبير  رهبر 
«امام  عنوان  تحت  همايشى   ، خمينى(ره) 
ناب  اسالم  احياگر  قرآن؛  و  خمينى(ره) 
امريكايى»  اسالم  ماهيت  افشاگر  و  محمدى 
از سوى مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى 
روحانيون،  علما،  گسترده  حضور  با  تبيان 
و  فرهنگيان   ، دانشجويان  دانشگاه،  اساتيد 
اقشار مختلف مردم اعم از زن و مرد در كابل 

برگزار شد.
سياسى  گيرى  موضع  محفل  اين  در 
استكبار  برابر  در  خمينى(ره)  امام  حضرت 
و  فردى  هاى  ويژگى  همچنين  و  جهانى 
هاى  شيوه  خصوص  به  ايشان  اجتماعى 
رفتارى وى با اقشار مختلف جامعه اسالمى 

مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
عيسى  سيد  المسلمين  و  االسالم  حجت 
حسينى مزارى؛ دبير كل حزب اسالمى تبيان، 
در اين همايش گفت: در شرايطى كه اسالم 
اصيل از خانواده ها و جامعه رخت بر بسته 
بود، حضرت امام خمينى(ره) آن اسالم گم 
شده را دوباره نه تنها از نگاه تئورى و نظرى 

بلكه از نگاه عملى زنده كرد.
به گفته او، يكى از خصوصيات امام (ره) 
تمام  با  اصيل  اسالم  معرفى  و  گرى  اصالح 
ابعادش در برابر اسالم انحرافى و امريكايى 

بود.
از  داشت:  اظهار  مزارى  حسينى  آقاى 
برخواسته  اصيل  اسالم  خمينى؛  امام  ديدگاه 
از متن قرآن است كه توسط پيامبر و امامان 

معصوم(ع) به ما رسيده است.
او همچنان خاطر نشان كرد كه اسالم ناب 
واژه اى است كه براى اولين بار توسط امام 
خمينى وارد ادبيات سياسى، فرهنگى و دينى 

شد.
به گفته اين فعال فرهنگى و سياسى، امام 
نه تنها اسالم ناب را معرفى كرد بلكه درباره 
اسالم انحرافى كه به نفع دشمن و مطابق با 
فرهنگ غرب عمل كرده، نيز روشنگرى كرد.
او همچنان تاكيد كرد كه امام خمينى(ره) 
به تمام مخاطبان خود همواره اعالم مى كرد: 

اجتماعى  فعال  مرتضوى  شاه  داوود  سيد 
گفت: امام خمينى يك شخصيت دينى و فرا 
بر  را  خود  هاى  كار  تمام  ايشان  بود  مليتى 
مبناى قوانين دين مقدس اسالم تنظيم كرده 
و انقالب  خود را بر اساس دين مبين اسالم 

آغاز كردند.
سيد  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
اجتماعى  فعال  مرتضوى  شاه  داوود 
امام  مقام  و  شخصيت  به  اشاره  با 
امام  كاركردهاى  گفت:  خمينى(ره) 
تاثيرات  ايشان  فعاليتهاى  و  خمينى 
اسالمى  كشورهاى  در  گيرى  چشم 
است  داشته  افغانستان  بخصوص 
چنانچه  يكى از كارهاى امام خمينى 
كه  بود  گورباُچف  به  نامه  ارسال 
هاى  كشور  به  تنها  ايشان  داد  نشان 
تفكرى  و  كردند  نمى  فكر  اسالمى 

جهانى داشتند.
وى افزود: امام خمينى تنها مربوط 
به جمهورى اسالمى ايران نبوده بلكه 

خواهان  آزادى  تمام  براى  الگويى  و  رهبر 
حسين  خادم  سيد  رود.  مى  شمار  به  جهان 
رابطه  در  فرهنگى  فعالين  از  يكى  هاشمى 
امام  داشت:  اظهار  خمينى  امام  شخصيت  با 
خمينى يك شخصيت دينى و فرا ملتى بود 
ايشان تمام كار هاى خود را بر مبناى قوانين 

سعادت و عزت شما در پيروى از اسالم ناب 
محمدى است نه اسالم انحرافى و امريكايى.

اينكه  بر  تاكيد  با  آوا  خبرگزارى  رييس 
اسالم ناب همان است كه پيامبر حكومت را 
بر اساس آن بنيان نهاد، افزود: امام خمينى(ره) 
استمرار  فقيه  واليت  انديشه  كردن  مطرح  با 

حكومت انبياء را به دنياى اسالم هديه كرد.
دانستند  اسالم  دشمنان  كرد:  عالوه  وى 
توپ  با  اسالم،  اين  برابر  در  توانند  نمى  كه 
و تانك ايستادگى كنند لذا دست به ساختن 
و  امريكايى  اسالم  و  منحرف  مسلمانان 
اين  از  را  استكبار  هدف  تا  زدند  انگليسى 

طريق عملى كنند.
حضرت  مزارى  حسينى  آقاى  گفته  به 

امام (ره) از اين گونه اسالم و 
مسلمانان سخت هراس داشت 
شناساندن  صدد  در  همواره  و 

آنها بود.
هاى  فعاليت  مركز  رييس 
تبيان  اجتماعى  فرهنگى 
جريانهاى  تمام  امروز  افزود: 
تروريستى و تكفيرى كه دنياى 
اسالم را دچار وحشت كرده، 

پيرو اسالم امريكايى هستند.
و  عالمت  به  مزارى  آقاى 
امريكايى  اسالم  هاى  نشانه 

نيز اشاره كرد و گفت: از نشانه هاى اسالم 
تكفير  خدا،  دشمنان  با  دوستى  امريكايى 
مسلمانان، سلطه پذيرى از كفار، جدايى دين 
از سياست به عنوان آيين فردى و اجتماعى 
و همچنين آزادى مطلق و توجيه وسيله براى 
رسيدن به هدف را مى توان نام برد كه سران 
عربستان نمونه اى كامل از سردمداران اسالم 
عليه  شان  عملكرد  زيرا  هستند  امريكايى 
مسلمانان و به نفع استكبار جهانى مى باشد.

به گفته او، سردمداران عربستان با دست 
دادن به زن نا محرم، رقص و نوشيدن شراب 
در  آنان  كه  داد  نشان  رياض  كنفرانس  در 
مسلمانان  اصل  در  و  حرمين  خادم  ظاهر 

منحرف و امريكايى هستند.
با  عربستان  سران  اينكه  اظهار  با  وى، 
خون  ريختن  درحال  تروريستان  از  حمايت 
مسلمانان هستند، افزود: اعدام آيت اهللا شيخ 
باقر النمر سلب تابعيت و زندانى كردن شيخ 
عيسى قاسم در بحرين و ظلم و بيداد درحق 
مردم يمن نتيجه عملى اسالم امريكايى است.

نامبرده يكبار ديگر تاكيد كرد كه در پشت 

حكومت  و  كرده   تنظيم  اسالم  مقدس  دين 
جهانى خود را بر اساس دين مبين اسالم آغاز 
عقيده  اين  بر  امام  داد:  ادامه  هاشمى  كردند. 
بود كه اسالم در سراسر جهان گسترش پيدا 
كرده و امرو جهان توسط اسالم رهبرى شود 
و همه به اين دين روى بياورند بر همين اين 

اساس قيام خود را شروع كردند.
خمينى(ره)  امام  قيام  كرد:  تصريح  وى   
پخش  جهان  سراسر  در  و  شروع  تهران  از 
تمام  امام  قيام  زمان  ترين  كوتاه  گرديد،در 
نيز  افغانستان  انقالب  و  گرفت  فرا  را  جهان 
از  گيرى  الگو  با  را  خود  هاى  كار  اكثريت 

كشورهاى  اكثر  در  تخريبى  هاى  حركت 
اسالمى دست عربستان دخيل است.

بيان  با  انصاف  رونامه  مسئول  صمدير 
امروز  كه  كسى  هر  نيز  افغانستان  در  اينكه 
در برابر مردم ايستاده و افراد ملكى و بيگناه 
را به قتل مى رساند، عمال غرب و مسلمانان 
نه  امريكايى  اسالم  افزود:   ، است  امريكايى 
تنها در لباس افراطيت و خشونت بلكه گاهى 
به عنوان گروه هاى تروريستى و جريانهاى 
افراطى و زمانى هم تحت عنوان آزادى بيان 
و مانند آن هدف غير دينى و غير اسالمى را 

دنبال مى كنند.
در ادامه اين مراسم رحمت على ناصرى؛ 
كه  دارند  اعتراف  همه  گفت:  دانشگاه  استاد 

تاريخ  در  نظير  كم  چهره  خمينى(ره)  امام 
اسالم بعد از پيامبر(ص) و ائمه (ع) بوده و 

احياگر سنت ابراهيمى است.
به گفته او، نقش محورى امام در پيروزى 
انقالب، پايه گذارى نظام اسالمى ، مديريت 
و  داخلى  سياست  در  موفقيت  انقالب، 
به  مردم  مختلف  اقشار  جذب  و  خارجى 
خصوص علماى عصر، ناشى از آن ويژگى 

هاى منحصر به فرد و خدا دادى وى بود.
تاسى  با  خمينى(ره)  امام  ناصرى  گفته  به 
معصومين(ع)  ائمه  و  خدا(ص)  رسول  به 
با  و  كرد  شروع  صفر  نقطه  از  را  انقالب 
مضمحل  را  ارتش  بزرگترين  عبا  و  عمامه 
شدت  به  جهانى  استكبار  عمال  برابر  در  و 

ايستادگى كرد.
آقاى ناصرى افزود: استكبار جهانى يقين 
داشت كه اگر علما در صحنه حضور داشته 
باشند و ابتكار عمل را در دست بگيرند تمام 
نقشه هاى آنان نقش بر آب خواهد شد. اما 
خمينى(ص)  امام  دشمنان،  انتظار  برخالف 
و همراهانش با تكيه بر خداوند، از مدرسه 

انقالب ايران و رهبرى امام خمينى انجام داد.
خمينى(ره)  امام  اينكه   بيان  با  هاشمى   
داشت  اساسى  نقش  هم  ايران  از  خارج  در 
ياد آور شد:  بعد از اين كه امام به رحمت 
الهى پيوست نايب برحقش حضرت آيت اهللا 
امام خامنه اى زمام امور را در دست گرفت 
كه  كردند  ثابت  جهان  به  امروز  و 
ميتوانند يك حكومت دينى و مردم 
ساالرى را بر مبانى دين اسالم پايه 
خاطرنشان  هاشمى  كنند.  گذارى 
جهان  سراسر  در  امروز  ساخت: 
هر  در  ايران  مثل  حكومتى  چنين 
جهت واال باشد وجود ندارد چرا كه 
نمونه  حكومت  يك  ايران  حكومت 

براى  تمام جهان است .
ليسه  متعلمين  از  يكى  گلثوم 
عترت در رابطه به مقام امام خمينى 
يگانه  خمينى  امام  داشت:   ابراز  
شخص  وتنها مكتبى بودند كه دين 
را ميان مردم ترويج كردند و تمامى 

مسلمانان توانستند در آنجا آموزش ببينند.
گذار  بنيان  خمينى(ره)  امام  گفت:  وى 
تجليل از روز قدس در جمعه اخر ماه مبارك 
دهنده  نشان  امام  كار  اين  و  ميباشد  رمضان 
اين است كه ايشان به فكر كشورهاى ديگر 

ودفاع از جهان اسالم بوده اند.

ملى  امنيت  مشاور  اتمر  حنيف  محمد 
ملى  امنيت  مشاور  «مكماستر»  و  افغانستان 
امريكا در يك تماس تلفنى تاكيد كرده اند 
كه مشوره ها در سطح بلند در چارچوب 
امريكا  و  افغانستان  ميان  امنيتى  توافقنامه 

آغاز شود.
به گزارش خبرگزارى آوا، دفتر شوراى 
اعالم  اى  بيانيه  نشر  با  كشور  ملى  امنيت 
متحده  اياالت  ملى  امنيت  مشاور  كه  كرد 
حنيف  «محمد  با  تلفنى  تماس  در  امريكا 
اتمر» مشاور امنيت ملى كشورمان، در مورد 
حادثه خونين كابل بحث مفصل كرده است.
به  امريكا  ملى  امنيت  مشاور  مكماستر 
كشورش  مردم  و  حكومت  از  نمايندگى 
به  را  خود  غمشريكى  و  همدردى  مراتب 
و  كرده  ابراز  افغانستان  ملى  مشاورامنيت 
با  نيروهاى  هاى  فداكارى  و  ها  قربانى  از 
افغانستان  دفاعى  و  امنيتى  شجاع  و  اراده 
نيروهاى  كه  است  گفته  و  كرده  ستايش 
افغان با دادن قربانى جلو موتر حمله كننده 
به  تا  ندادند  اجازه  دشمن  به  و  گرفتند  را 

هدف خود برسد.
ملى  امنيت  شوراى  دفتر  بيانيه  براساس 

ملى  امنيت  مشاور  گفتگو،  اين  در  كشور، 
امريكا تاكيد كرد كه دولت و ملت امريكا 
به  مردم  از  شان  جانبه  همه  حمايت  به 
ادامه  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  خصوص 

خواهند داد.
در  اتمر  حنيف  محمد  حال  همين  در 
كرد  تاكيد  اش  امريكايى  همتاى  با  گفتگو 
چار  در  بلند  سطح  در  مشوره  بر  نياز  كه 
و  افغانستان  ميان  امنيتى  توافقنامه  چوب 

امريكا است.
مشاور امنيت كشور گفته است كه حمله 
بيرون  در  كابل،  در  ملكى  افراد  بر  خونين 
دسيسه  يك  و  طرح  افغانستان  مرزهاى  از 

امنيتى بزرگ عليه افغان ها بود.
آقاى اتمر افزود، به هدف نابودى حاميان 
تروريزم و هراس افگنى و مبارزه مشترك، 

مشورت در سطح بلند بايد دوام يابد.
در  كه،  كردند  توافق  جانب  هردو 
بلند  سطح  در  مشورت  نزديك  روزهاى 
در چارچوب توافقنامه امنيتى آغاز شود و 
روى راه هاى موثر به هدف دفاع از مردم 
خواهند  بحث  دوامدار  مبارزه  و  افغانستان 

كرد.

فيضيه مبارزه را آغاز كرد و با تالش پيگير 
عمال  و  ساقط  را  شاهى  سلطنت  دوامدار  و 

غرب را در همه جا به ذلت كشاند.
به گفته اين استاد دانشگاه نقش اول علما 
به رهبرى امام اين بود كه پيش از همه حق 
را ترسيم كردند و نظامى را بر بنياد ارزشهاى 
اسالمى و كامال مدرن و بر اساس دموكراسى 
واقعى با در نظر داشت آراى مردم بنا نهاد كه 

تا امروز به قوت خود باقى است.
كه  دقتى  با  خمينى(ره)  امام  افزود:  وى 
داشت در سياست خارجى نيز موفق بود و 
شعارش همواره اين بود كه امريكا از انگليس 
بدتر، شوروى از هر دو بدتر و هر كدام از 
ديگرى بدتر است و با اين شعار مى خواست 
دنياى  در  را  استكبار  سلطه 

اسالم كمرنگ بسازد.
استاد ناصرى در ادامه گفت: 
پيروزى  از  بعد  خمينى  امام 
جهاد مردم افغانستان و انقالب 
جمهورى اسالمى ايران گفت: 
بعد از اين بايد كمونيزم را در 
موزه هاى تاريخ جستجو كرد 
براى  حرفى  مكتب  اين  زيرا 
پويا  و  سازنده  نقش  و  گفتن 

براى زندگى بشر ندارد.
حجت االسالم و المسلمين 
مركز  اعضاى  از  گوهرى؛  جواد  محمد 
مراسم  اين  در  نيز  تبيان  اجتماعى  فرهنگى 
گفت: حضرت امام خمينى(ص) زنده كننده 
خواندن  با  او  و  است  محمدى  ناب  اسالم 
نقش  عزت  و  وحدت  سوى  به  مسلمانان 
براى  و  ساخت  كمرنگ  را  جهانى  استكبار 
خود و مسلمانان زندگى شرافت مندانه و به 

دور از ذلت ساخت.
به عقيده وى ، يكى از ويژگى هاى امام كه 
مسير استكبار زدايى را روشن مى كرد هدف 
عالى او در مبارزه با ظلم و نفى استكبار به 
طور مطلق بود كه امام با مطرح كردن پديده 
ظلم ستيزى و با استعانت از آموزه هاى دينى 
را  اسالمى  ارزشهاى  و  داد  شكل  را  انقالبى 

جان تازه بخشيد.
را  انقالب  امام  گوهرى،  جواد  عقيده  به 
منحصر به ايران نمى دانست بلكه مى گفت 
صداى  و  بگيرد  صورت  ظلمى  جا  هر  در 
مظلومى بلند شود ما با آنان همكارى خواهيم 

كرد.
امام  داد:  ادامه  همچنان  گوهرى  آقاى 

هرگز  كريم  قرآن  دستور  به  بنا  خمينى(ره) 
دست از مبارزه بر نداشت تا اينكه نظام ستم 
جمهورى  نظام  آن  بجاى  و  ساقط  را  شاهى 

اسالمى را بنيان نهاد.
خمينى(ره)  امام  دينى،  عالم  اين  گفته  به 
در اولين پيام خود خطاب به تمام مسلمين 
كشورهاى  جهانى  استكبار  گفت  جهان 
اسالمى را زير نفوس خود قرار داده است و 
در چنين شرايطى اتحاد مسلمانان جهان يك 

ضرورت است.
به گفته آقاى گوهرى، يكى از ويژگى هاى 
امام خمينى(ره) سازش ناپذيرى او با استكبار 
جهانى بود او هرگز با استكبار جهانى سازش 
نكرد و بارها گفت: اگر بند از بندم جدا كنند 
و سرم را به دار بزنند هرگز زير بار استعمار 

و استكبار نخواهم رفت.
اگر  گفت:  خود  سخنان  پايان  در  وى 
سربلند  و  آزاد  بخواهند  امروز  مسلمانان 
زندگى كنند بايد راه امام خمينى(ره) را ادامه 

دهند.
زنان  بخش  مسوول  حسينى  نوريه  خانم 
ديگر  از  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  مركز 
سخنرانان اين همايش نقش امام در جامعه و 
خانواده را به بررسى گرفته و گفت: ديدگاه 
امام در باره زنان متفاوت تر از ديگران است.

به گفته او هر بزرگى كه در صحنه مى آيد 
زنان را نصف از پيكر جامعه انسانى دانسته 
و مى داند اما امام خمينى(ره) به عنوان يك 
در  را  ترى  برجسته  نقش  نظير  كم  ابرمرد 
اجتماع و خانواده براى زنان تعريف مى كند.

امام  حضرت  داشت:  اظهار  حسينى  خانم 
جامعه  پيكر  از  نيمى  را  زنان  خمينى(ره) 
انسانى، مظهر سعادت بشر، داراى شخصيت 
مستقل و مربى بزرگ در ساختار شخصيت 

انسان مى دانست.
پل  زن  (ره)  امام  ديد  از  وى،  گفته  به 
و  است  جامعه  و  خانواده  ميان  ارتباطى 
است  اجتماع  عزت  و  سعادت  منبع  دامنش 
به طورى كه نقش زنان در اجتماع كمتر از 
مردان نيست بلكه زن نقش كليدى ترى دارد 
وجود  جامعه  در  يافته  تربيت  زن  اگر  زيرا 
مى  مند  سعادت  نيز  جامعه  آن  باشد  داشته 
جامعه  در  دانشگاه  استاد  اين  گفته  به  شود. 
زن  به  نسبت  امام  ديدگاه  به  توجه  امروزى 
درحالى يك ضرورت احساس مى شود كه 
مى  فمينستى  ديدگاه  كردن  مطرح  با  غربيها 
خواهند زندگى زنان را به لجن تبديل كنند.
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عطا محمد نور والى بلخ در واكنش به تظاهرات 
موج  سركوب  كه  گفت  كابل  در  كشور  شهروان 

مردم، فشردن گلوى دموكراسى است.
به گزارش خبرگزارى آوا، والى بلخ در صفحه 
رويداد  پى  در  كه  نوشت  بوكش  فيس  اجتماعى 
تعداد  كابل،  سياه  چهارشنبه  اسفبار  و  خونين 
با  اما  زدند،  تظاهرات  به  دست  مردم  از  كثيرى 
كمال تاسف كه اين حركت مدنى و مسالمت آميز 
مردم با برخورد خشونت آميز و غير دموكراتيك 

نهاد هاى امنيتى مواجه شد.
نيروهاى  برخورد  نتيجه  در  گقت:  عطا  آقاى 
امنيتى تعدادى از جوانان عزيز بشمول فرزند ارشد 
و  مجروح  تن  ها  ده  شهيد،  ايزديار»  علم  «محمد 
شمارى هم به جرم پاسدارى از خون هموطنان بى 

گناه شان، لت و كوب، تهديد و تخويف شدند.
روح  به  حاليكه  در  است:  افزوده  بلخ  والى 
شهداى اين رويداد اتحاف دعا ميكنم و به خانواده 
هاى شان عرض تسليت و براى مجروحان شفاى 
هاى  حركت  به  شدن  متوسل  دارم،  تمنا  عاجل 
سركوب گرايانه را با توجه به تعهد جامعه جهانى 
و حكومت افغانستان مبنى بر پاسدارى و حمايت 
هاى  حركت  و   بيان  هاى  آزادى  و  دموكراسى  از 
ساالر  مردم  نظام  و  دموكراسى  منافى  مدنى، 
و  اصول  خالف  را  مردم  عليه  حركت  پنداشته، 

قوانين مى پندارم.
عطا محمد نور گفته است كه حكومت افغانستان 
توجه داشته باشد كه حركت هاى دادخواهانه به 
نمى  برپا  نظام،  اندازى  بر  هدف  به  صورت  هيچ 
شود، بلكه تقويت نظام و برون رفت از مصايب 

را دنبال مى كند.
آنعده  بزودى  باييست  افغانستان  حكومت 
جوانانى را كه از سوى نهاد هاى امنيتى بازداشت 
شده اند، رها نمايد و موجبات خشم بيشتر مردم 

را فراهم نكند.
وى در ادامه افزوده است كه حكومت افغانستان 
بايد براى شناسايى، بازداشت و به دادگاه كشانيدن 
فورى  اقدام  پنجشنبه  روز  بار  خشونت  عوامل 
نمايد و در صورت عدم رسيدگى به خواست هاى 
برحق مردم، در مشوره با آنان، عمل خواهيم كرد.

شهروندان غزنى با بيان اينكه امريكا مسؤل همه 
جنايات در جهان و افغانستان است خواستار لغو 

پيمان امنيتى كابل و واشنگتن شدند.
با  مصاحبه  در  غزنى  شهروندان  از  شمارى 
در  جنايات  همه  مسؤل  را  امريكا  آوا،  خبرنگار 
كشور خواندند و اظهار داشتند: داعش، القاعده و 
همه گروهك هاى وحشى و تروريستى تكفيرى 
به  دست  اسالمى  كشورهاى  و  افغانستان  در  كه 
انتحار، جنايت و كشتار مسلمانان مى زنند ساخته 

پرداخته آمريكا مى باشند.
بودى  نا  توان  امريكا  داشت:  بيان  احمد  على 
كامل و فورى گروهك هاى تروريستى را دارد اما 
براى اينكه به بهانه مبارزه با اين ها به كشور هاى 
اسالمى تجاوز كند و كشور هاى اسالمى را اشغال 
نمايد و منابع ما را تاراج كند نه تنها به فكر نابودى 
كامل اين گروهك ها نيست بلكه از اين گروهك 

هاى تروريستى حمايت نيز مى كند.
سرپرست  واليتى  جواد  محمد  حال  همين  در 
تبيان  فرهنگى  و  اجتماعى  هاى  فعاليت  مركز 
شده  آمريكا  با  امنيتى  پيمان  لغو  خواهان  غزنى 
بيان داشت: براى اين برخى از شهروندان كشور 
طرفدار امضا پيمان امنيتى با آمريكا بودند كه شايد 
بعد از امضا اين پيمان وضعيت امنيتى و اقتصادى 
كشور بهبود يابد و آمريكا مانع تجاوز و مداخالت 
كشور ها بخصوص پاكستان در افغانستان شود،اما 
با وجود امضا اين پيمان نه تنها كه وضعيت امنيتى 
و اقتصادى كشور بهبود يافته است بلكه وخيم تر 
شده است،پس اين پيمان براى افغانستان سودى 

ندارد بايد فورى لغو گردد.

عطا محمد نور:
سركوب موج مردم، فشردن گلوى 

دموكراسى است!

باشندگان غزنى خواستار لغو فورى پيمان 
امنيتى با امريكا شدند

 من افطر يوما من شهر رمضان خرج روح االيمان منه؛

 هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى شود
    (وسائل الشيعه، ج 7 ص 181، ح 4 و 5 _ من ال يحضره الفقيه ج 2 ص 73، ح 9)

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

امروز متاسفانه در ميان برخى از دانشجويان و استادان ما اخالق 
اسالمى وجود ندارد و مردم از دين اسالم آگاهى كامل ندارند و بايد 
تمام مردم بخصوص قشر تحصيل كرده ما از دين و اخالق اسالمى 

با خبر باشند تا اين همه مشكالت اخالقى از جامعه افغانستان
ريشه كن شود.

روزه اى كه در آن تقوا و پرهيزگارى نباشد روزه نيست
امام خمينى (ره) مرد با تدبير بود

در  كريم  قرآن  چون  داشت  فراوانى  تاكيد 
خواندن  و  شده  نازل  رمضان  مبارك  ماه 
الهى  بزرگ  ثواب  از  ماه  اين  در  قرآن 
برخوردار است. وى در ادامه گفت كه امام 
خمينى (ره) در زمانش هزاران شاگرد تربيه 
به  شاگردان  اين  حاضر  حال  در  كه  كرد 
درجه اجتهاد قرار دارند و راه امام خمينى 

(ره) را تا امروز ادامه مى دهند.
مصباح زاده امام خمينى را مرد پركار و 
خمينى  كه  گفت  و  كرد  خطاب  پرهيزگار 
بزرگ مدال هاى مختلف علمى و دينى در 
زمان حياتش كسب كرد و اين مدال ها را 

از طريق تبليغ و هجرت به دست آورد.
در  (ره)  خمينى  امام  كه  گفت  او 
كشورهاى مختلف هجرت كرد بخصوص 
در فرانسه يزيديان زمان ايشان را فرستادند 
پيدا  كاهش  (ره)  خمينى  امام  تبليغات  تا 
كند اما خمينى بزرگ حتا در همان فرانسه 
هم به تبليغات خود پرداخت و دين اسالم 

را به مردم اروپا معرفى كرد.
وى امام خمينى رحمه اهللا عليه را مرد با 
تدبير عنوان كرد و افزود كه خمينى، بزرگ 
رفسنجانى،  اى،  خامنه  امام  چون  مردانى 
بهشتى ها و هزاران انسان با تقواى ديگر را 
تربيت كرده و امروز راه خمينى بت شكن 

را ادامه مى دهند.
او اضافه كرد كه شعارهاى نه شرقى و نه 
غربى جمهورى اسالمى از ايشان بجا مانده 
خمينى  پيروان  است  هنوز  كه  هنوز  تا  و 

بزرگ اين راه را ادامه داده اند. 
مصباح زاده گفت امروز متاسفانه برخى 
از كشورهاى بخصوص آل سعود به قرآن 
سرزمين  و  كنند  نمى  عمل  اسالم  دين  و 
الهى را به دست يهود تسليم كرده و يك 
الهى  سرزمين  به  ترامپ»   » نام  به  را  كافر 
پيروى كافر  اين  از  و  كنند  مى  دعوت 

مى كنند.

روزه دارى با خبر نباشد.
مبارك  ماه  در  كه  افزود  زاده  مصباح 
است  عبادت  كردن  خواب  حتا  رمضان 
چون انسان مهمان خداست به شرطى كه 

خواب با اخالص باشد.

ميان  در  مشكالت  برخى  از  وى 
مسلمانان در ماه مبارك رمضان نيز ياد كرد 
و افزود كه برخى از افراد نا اليق به بهانه 
كنند  مى  مراجعه  داكتران  به  مختلف  هاى 
تا يك راه پيدا كنند كه روزه شان را افطار 
كنند. او اضافه كرد كه تنها روزه گرفتن به 
عبادت تمام نمى شود بايد دست فقرا، تهى 
ها  اين  به  و  گرفت  را  زنان  بيوه  و  دستان 
كمك كرد، خمس و زكات داد اينها همه 
خداوند  عبادت  و  گرفتن  روزه  شرايط  از 

بزرگ است.
گفت:  كابل  غرب  جمعه  امام  خطيب 
امروز متاسفانه در ميان برخى از دانشجويان 

و استادان ما اخالق اسالمى وجود ندارد و 
مردم از دين اسالم آگاهى كامل ندارند و 
تحصيل  قشر  بخصوص  مردم  تمام  بايد 
خبر  با  اسالمى  اخالق  و  دين  از  ما  كرده 
از  اخالقى  مشكالت  همه  اين  تا  باشند 

جامعه افغانستان ريشه كن شود.
جامعه  در  امروز  افزود  زاده  مصباح 
بى  و  فحشا  افغانستان  بخصوص  اسالمى 
دختران  از  برخى  كند،  مى  غوغا  حجابى 
با مادران و پدران شان با لباسهايى راه مى 
روند كه در شان يك دختر مسلمان نيست 
در  حجابى  بى  اين  قبال  در  ها  خانواده  و 

آخرت پاسخگو هستند.
راهكارهاى امام خمينى (ره) تا امروز 

در جهان اسالم مطرح است
خطيب جمعه غرب كابل در خطبه دوم 
سياسى و عبادى گفت كه امام خمينى (ره) 
قرآن  خواندن  به  رمضان  مبارك  ماه  در 

در  جمعه  سياسى  و  عبادى  نماز 
مدرسه «مدينه العلم» غرب كابل با امامت 
زاده  «مصباح  المسلمين  و  االسالم  حجت 
شهرستانى» اقامه شد و در آن تاكيد گرديد 
كه روزه اى كه در آن تقوا و پرهيزگارى 

نباشد روزه نيست.
آقاى  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
انسان  كه  گفت  اول  خطبه  در  شهرستانى 
ها چه از حضرت آدم (ع)؛ عيسى پيامبر، 
ابراهيم خليل اهللا و تا پيامبر خاتم حضرت 
عبادت  براى  همه  (ص)  مصطفى  محمد 

خداوند خلق شده اند.
در  انسان  بايد  كه  كرد  تاكيد  وى 
را  الهى  دستورات  ساير  خدا،  كنارعبادت 
بجا آورد طوريكه «حضرت ابراهيم خليل» 
خداوند  و  آورد  بجا  را  خداوند  امر  تمام 
متعال نيز گوسفندى براى وى فرستاد تا در 

راه خدا قربانى كند.
خطيب نماز جمعه غرب كابل افزود كه 
همه ى پيامبران الهى از تقوا و پرهيزگارى 
وااليى برخوردار بودند بخصوص حضرت 
سوى  از  كودكى  در  كه  مسيح  عيسى 
به  و  شد  مبعوث  پيامبرى  به  خداوند 
عبادت الهى پرداخت و در ميان مردم تبليغ 

گسترده ى را انجام داد.
آقاى مصباح زاده در ادامه ياد آور شد و 
گفت كه امروز اگر بيشتر جوانان مسلمان 
ما به دين عيسى مسيح رجوع مى كنند و 
از عبادت الهى فرار مى كنند، بدانند كه در 
دين عيسى مسيح نيز عبادت وجود دارد، 
اما متاسفانه غربى ها اين دين را به انحراف 

كشانيده اند.
به  را  مردم  خود،  سخنان  ادامه  در  وى 
پرهيزگارى تشويق كرد و افزود كه فلسفه 
كند،  مى  بيان  صراحت  به  قرآن  را  روزه 
روزه دار بايد پرهيزگار و با تقوا باشد نه 
اينكه چند ساعتى گرسنه بماند و از شرايط 

امام جمعه غرب كابل:

غنى و عبداهللا از قدرت كنار بروند/ مردم خود بديل اين حكومت اند
تحصن كنندگان معترض :

به زودى  كه  كرد  تاكيد  اخير  در  سمندر 
و  شد  خواهد  تر  گسترده  آنان  اعتراضات 
حكومت  اين  عليه  مردم  واليت  تمام  در 
ناكارا به پا مى خيزند. در همين حال تحصن 
و  جوش  خود  را  اعتراض ها  اين  كنندگان 
مردمى خوانده مى گويند كه هيچ گروهى در 

پشت اعتراض آنان حضور ندارد.
نصير احمد كوهبندى، يكى از اين تحصن 
و  هيچ گروه  را  آنان  كه  گفت  به آوا  كنندگان 
اعتراض  اين  در  به حضور  مجبور  سازمانى 
حكومت  سران  بى كفايتى  بل  نكرده اند؛ 
وحدت ملى باعث شده تا مردم به تنگ آيند.

آقاى كوهبندى افزود كه ما مى خواهيم كه 
توانمندى  كه  ملى  وحدت  حكومت  سران 
رسانه ها  در  ندارند،  را  مردم  براى  خدمت 
از  خواهى  معذرت  كنار  در  و  شوند  حاضر 

مردم، از قدرت نيز كنار روند.
حركت  اينكه  بيان  با  كوهبندى 
عدالتخواهى آنان تا زمانى ادامه پيدا مى كند 
و  شوند  كشانيده  به دادگاه  كاران  جنايت  كه 
سران حكومت استعفا دهند، هشدار داد كه 
داده  مثبت  پاسخ  آنان  خواسته هاى  به  اگر 
نشود، تمام جاده ها را خواهند بست و مردم 

واليات را نيز بسيج مى كنند.
اعتراض هاى مردمى در حالى در پايتخت 
راه اندازى  كشور  شهرهاى  از  شمارى  و 
گذشته  چهارشنبه  روز  صبح  كه  شده است 
وقوع  به  كابل  شهر  در  نيرومند  انفجار  يك 
پيوست كه در نتيجه آن نزديك به 100 تن 

كشته و حدود 400 تن ديگر زخمى شدند.

و  است  حكومت  اين  بديل  خود  مردم  كه 
مى توانند سرنوشت خود را تعيين كنند.

در  هم اكنون  معترف؛  گفته هاى  براساس 
مى تواند  كه  دارد  وجود  ظرفيت هاى  كشور 
مردم را نمايندگى كند. در همين حال با آنكه 
رئيس اجرايى شب گذشته طى پيام تصويرى 
هر  در  است  حاضر  حكومت  كه  گفته بود 
سطوحى با نمايندگان معترضين مذاكره كند؛ 
افراد  با  آنان  كه  دارند  تاكيد  معترضان  اما 

بى درايت حاضر به مذاكره نيستند.
معترف در اين مورد افزود: ما قطعًا حاضر 
براى  چيزى  و  نيستيم  حكومت  با  به مذاكره 
مذاكره با افراد بى درايت و بى كفايت نداريم؛ 
بى درايتى  محصول  اخير  عام هاى  قتل  چون 
وحدت  حكومت  سران  او  مى باشد.  اين ها 
ملى را بنياد مشكالت امروزى خواند و تاكيد 
كرد كه با مذاكره هيچ مشكلى حل نمى شود 

و بايد اساس مشكل از ميان برداشته شود.
معترف در قسمت ديگر سخنان خود اشاره 
به اجساد 6 تن از معترضينى كه روز گذشته بر 
باخته اند  جان  كشور  امنيتى  نيروى  فير  اثر 
دفن  هيچ شهيدى  تاكنون  كه  گفت  و  كرد 
ما  به خواسته هاى  زمانيكه  تا  و  نشده است 
دفن  را  آنان  اجساد  نشود،  داده  مثبت  پاسخ 

نخواهيم كرد.
او اضافه كرد كه اگر حكومت به خواسته 
يك  در  شهدا  اجساد  دهد،  پاسخ  معترضين 

حرك نمادين و اعتراضى دفن خواهند شد.
وضعيت  شنبه  روز  آنكه  با  است،  گفتنى 
در ساير جاده هاى پايتخت نسبتًا عادى به نظر 

به ارگ  منتهى  جاده هاى  تمام  اما  مى رسيد؛ 
به خود  را  نظامى  چهره  جمهورى  رياست 
گرفته بود و ده ها تانك و هاموى زره هى در 

اين جاده ها مستقر شده بود.
در همين حال باقى سمندر از فعاالن مدنى 
دارد  حضور  معترضين  تحصن  خيمه  در  كه 
نيز به آوا گفت كه تا زمان كنار نرفتن سران 
اين حكومت، مردم روى آرامى را در كشور 
كنار  بر  تاكيد  سمندر  آقاى  ديد.  نخواهند 
رفتن سران حكومت كرد و افزود: افغانستان 
فاقد شخصيت هاى سياسى نيست كه نتوانند 
به  هم چنين  سمندر  كنند.  اداره  را  كشور 
حادثه روز جمعه اشاره كرد و گفت كه روز 
جمعه چند نفر اجير شده از سوى امنيت ملى 
در ميان معترضين، باالى نيروى امنيتى سنگ 
پرتاب مى كردند، كه در مقابل نيروى امنيتى 

هم به روى تمام معترضين آتش گشود.
كمرى  سالح  افراد  اين  سمندر؛  به گفته 
نيروهاى امنيتى و مخابره نيز به همراه داشتند.

تن  چندين  معترضين  كه  كرد  اضافه  او 
امنيتى  نيروى  تسليم  و  دستگير  را  افراد  اين 
در  اطالعى  شان  سرنوشت  از  كه  كردند؛ 
دست نيست. پ كننده به سوى نيروى امنيتى 
كه  مى خواند  ملى  امنيت  شده هاى  اجير  را 
به خشونت  مردمى  تظاهرات  جمعه  روز 
گراييد و باعث كشته  و زخمى شدن بيش از 
30 تن شد. معترضين زمانى كشته و زخمى 
آتش  آنان  بروى  كابل  گارنيزيون  كه  شدند 
را  آنان  زره هى  موترهاى  راندن  با  و  گشود 

متفرق كرد.

دهشت افگنانه  حادثه  وقوع  پى  در 
شهروندان  از  تن  صدها  گذشته،  چهارشنبه 
پايتخت با دست زدن به راهپيمايى و برپايى 
سران  رفتن  كنار  خواستار  تحصن  خيمه 

حكومت وحدت ملى از قدرت شدند.
معترضان  اين  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
كه از روز جمعه تاكنون در چهاراهى شيرپور 
شهر كابل دست به تحصن زده اند، با سردادن 
وحدت  حكومت  سران  بر  مرگ  شعارهاى 
اين  سران  استعفاى  تا  كه  دارند  تاكيد  ملى 
خود  تحصن  و  اعتراض  به  آنان  حكومت 

ادامه خواهند داد.
هارون معترف از پيش آهنگان اين اعتراض 
مردمى به آوا گفت كه حكومت وحدت ملى 
براى  كارا  دولت  يك  به عنوان  نتوانست 
آن  كنار  در  و  كند  ارايه  خدمات  شهروندان 
بى كفايتى سران اين حكومت سبب قتل عام 

مردم شده است.
عبداهللا  و  غنى  كه  افزود  معترف  آقاى 
بايد  و  ندارند  را  مردم  نمايندگى  شايستگى 
در كنار اين دو شخص مسووالن بى كفايت 
كنار  خود  پُست هاى  از  نيز  امنيتى  نهادهاى 
بروند. او هم چنين اكثريت نمايندگان مجلس 
آدم  مشت  يك  كه  گفت  و  خواند  خاين  را 
پارلمان  در  بى برنامه  و  خاين  بى مسووليت، 
كشور خزيده اند كه هيچ كارى جز زراندوزى 

در سر ندارند.
معترف در پاسخ اين سوال كه اگر سران 
چه  بروند،  كنار  ملى  وحدت  حكومت 
بديلى براى اين حكومت وجود دارد، گفت 


