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سفر هيئت بلندپايه وزارت دفاع براى بررسى وضعيت امنيتى به واليت غزنى
در بهار پيش رو وضع امنيتى غزنى بدتر نخواهد شد

يك هيأت بلند پايه وزارت دفاع به سرپرستى سيدعبدالكريم؛ معين پاليسى اين  وزارت، عصر روز 
(پنجشنبه) براى بررسى وضعيت امنيتى به غزنى سفر كرد.

به گزارش آوا، اين هيأت براى اخذ تدابير امنيتى و آمادگى هاى ارتش براى مقابله با تهديد طالبان و 
مخالفان مسلح دولت در فصل گرما به اين واليت سفر كرده است.

معين پاليسى وزارت دفاع و هيأت همراه در اين سفر از تمام جز و تام هاى لواى سوم اردو در غزنى 
بازديد به عمل آورد. آقاى كريم طى سخنان كوتاه ضمن قدردانى از دست آوردهاى سال گذشته نيروهاى 
امنيتى در غزنى، گفت: ارزيابى ما از قطعات اردو، مثبت است و نيروهاى امنيتى در غزنى آماده دفع هر نوع 

تهديد امنيتى و دفع حمالت دشمن مى باشند.
وى به مردم غزنى اطمينان داد كه در بهار پيش رو وضع امنيتى غزنى بدتر نخواهد شد.

يادداشتسرمقاله

وزارت  سرپرست  ربانى؛  الدين  صالح   
جمعيت  حزب  جوانان  ميان  در  كه  خارجه 
اسالمى افغانستان صحبت مى كرد گفت كه 
سال  دو  در  ملى  وحدت  حكومت  رهبران 
اخير، در زمينه تطبيق كامل توافقنامه سياسى، 

ناكام بوده اند. 
بهترين  كه  گفت  صراحت  به  ربانى  آقاى 
نظام  افغانستان،  در  حكومتدارى  شيوه 
پارلمانى است كه با برگزارى لويه جرگه و 
از  بايد  كنونى  نظام  اساسى،  قانون  تعديل  با 

متمركز به نظام پارلمانى، تغيير داده شود. 
كه  كرد  تأكيد  خارجه  وزارت  سرپرست 
كوتاهى  سياسى،  توافقنامه  كامل  تطبيق  در 
نخواهد كرد و سهام داران قدرت همچنان بر 
گونه  به  نظام،  تغيير  بر  مبنى  خود  تعهدات 

مستحكم ايستاده اند. 
ناظران هم معتقد اند كه در زمينه اجراى 
وحدت  حكومت  سياسى،  تواافقنامه  كامل 
دفاع  قابل  و  مطلوب  اى  كارنامه  هرگز  ملى 
موجود  شواهد  ترين  مهم  از  يكى  و  نداشته 
در  حكومت  رهبران  ناتوانى  زمينه،  اين  در 
ايجاد زمينه هاى قانونى الزم براى تغيير نظام 
از رياستى به پارلمانى است؛ زمينه هايى كه 
شوراهاى  و  پارلمانى  انتخابات  برگزارى  از 
قانون  تعديل  جرگه  لويه  تدوير  تا  ولسوالى 
اين  از  هريك  و  گيرد  مى  بر  در  را  اساسى 
موارد، لوازم و زمينه هاى جانبى ديگرى دارد 
اين  برگزارى  امكان  آنها  كامل  تحقق  تا  كه 

موارد هم به وجود نمى آيد. 
به عنوان مثال در زمينه برگزارى انتخابات 
پيش  از  يكى  واليتى،  شوراهاى  و  پارلمانى 
شرط هاى مهم، تأمين شفافيت است كه فقط 
از مسير توزيع تذكره هاى الكترونيكى امكان 

پذير است. 
توافقنامه  كه  است  بديهى  حساب،  اين  با 
سياسى به نحو درست و مورد انتظار آن به 
اجرا درنيامده است كه ...   ادامه در صفحه 2

اول  معاون  با  حكومت  جنجال  و  جار 
دوستم  كه  شد  آغاز  زمانى  جمهور  رئيس 
مخالفان  سركوب  براى  تا  يافت  ماموريت 
كشور  شمالى  صفحات  راهى  دولت  مسلح 
جنرال  چون  و  معمول  طبق  دوستم  شود. 
واقعى  مبارزه  در  دو  هر  كه  مراد  على  مراد 
هر  و  هستند،  شهره  كشور  در  تروريستها  با 
گوشه و كنار اين وطن دشمنان شرارت مى 
كنند، مراد و دوستم و نيروهاى زير امر آنها 
سينه سپر مى كنند، اين بار نيز بدون هيچ جار 
و جنجال و اعتراضى همراه با دو فرزندش، 
كابل را به قصد سركوب مخالفان مسلح و به 

مقصد صفحات شمال ترك مى كند. 
به  امرش  زير  افراد  و  دوستم  پاى  هنوز 
سيل  كه  بود  نرسيده  كشور  شمالى  صفحات 
گونه  اين  به  و  شد  آغاز  او  منفى  تبليغات 
دامن  شدت  به  ها  پردازى  دروغ  و  شايعات 
زده مى شد كه گويا دوستم براى قلع و قمع 
برادران پشتون كمر بسته است و اين شايعات 
اوج  زمانى  در  دقيقا  مغرضانه  و  ناجوانردانه 
بر  جمهورى  رياست  اول  معاون  كه  گرفت 
اشرف  جمهور  رئيس  شخص  فرمان  اساس 
مبارزه  و  رسيد  شمال  ناامن  مناطق  به  غنى، 

اش را آغاز كرد. 
شمالى  عينى از مناطق  شاهدان  طبق گفته 
كشور و نيز خبر رسانه ها، نام دوستم و نيز 
مراد على مراد براى دشمنان اين آب و خاك، 
آنان  براى  دلهره  و  ترس  با  توام  آشنا  نامى 
و  يل  دو  اين  كه  شنيدند  مى  چون  و  است 
سرباز واقعى افغانستان به جنگ آنها ميايند، 
بيشتر  در  و  كردند  مى  را  خود  كار  حساب 
به  را  ساحه  مقاومتى  كمترين  بدون  جاها 

نيروهاى اين دو جنرال واگذار مى كردند. 
اين پيروزى ها و پيشروى ها و نيز خلق 
حماسه هاى واقعى و نه زرگرى و ساختگى، 
براى هواداران مخالفان مسلح در داخل نظام 
خوشايند  و  بخش  رضايت  عنوان  هيچ  به 
نبود؛ ...          ادامه در صفحه 2

اجراى توافقنامه سياسى رمز عبور 
گذار به آينده

دوستم و
بازگشت سر جاى اول!
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افغانستان دار و ندار خود را عليه تروريزم خرج كرد
اكنون نوبت ديگر كشورهاست!

داكتر عبداهللا:

در صفحه در صفحه 33

وزارت خارجه ليستى را به پاكستان 
مركز   32 فهرست  شامل  كه  داده  ارائه 
عليه  كه  است  «تروريستى»  آموزشى 
فعاليت  پاكستان  خاك  در  افغانستان 

دارند.
حوت  دوم  دوشنبه  روز  نامه  اين 
از  و  شده  تسليم  پاكستان  مقام هاى  به 
پاكستان خواسته شده تا عليه اين مراكز 

اقدام كند.
از  نفر   85 اسم هاى  نامه  اين  در 
مقامات ارشد طالبان و ديگر گروه هاى 
حقانى به  شبكه  «تروريستى» به شمول 
دستگيرى  براى  تا  شده  ارائه  پاكستان 
شامل  مشخصات  اين  شود.  اقدام  آنان 
نيز  تروريست ها  زندگى  محل  آدرس 
است كه در شهرهاى كويته، كراچى و 

پيشاور موقعيت دارد.
وزارت خارجه گفته كه پاسخ ابتدائى 
مقام هاى پاكستان در برابر اين فهرست، 

مثبت بوده است.
اميدوارى  ابراز  فغانستان  دولت 
طور  به  پاكستان  حكومت  با  كه  كرده 
گروه  ساختار  در  مخصوصًا  مشترك، 
هماهنگى چهارجانبه، در مورد فهرست 
مسؤوالنه  طرف  هردو  نگرانى هاى  و 

اقدام و بحث كند.
به دنبال حمله انتحارى روز پنجشنبه 
از  پاكستان  سند،  ايالت  در  گذشته 
تروريست   76  › تا  خواسته  افغانستان 
پنهان شده در آن كشور را ‹ به پاكستان 

واگذار كند.
نخستين  اين  كه  گويند  مى  ناظران 
بار نيست كه افغانستان، ليستى از مراكز 
خاك  در  مستقر  تروريستى  فعاالن  و 
آباد  اسالم  هاى  مقام  به  را  پاكستان 
امر،  اين  هيچگاه  اما  كند؛  مى  تسليم 
پاكستان،  سازنده  و  مثبت  همكارى  با 

همراه نبوده است.

اين بار اما اقدام افغانستان، در پاسخ 
صورت  پاكستان  سابقه  كم  حركت  به 
پاكستان  آن،  پايه  بر  كه  گيرد  مى 
نفر   76 تحويل  و  دستگيرى  خواستار 
آن  ادعاى  بنياد  بر  كه  شده  افرادى  از 
يك  بر  اخير  خونين  حمله  در  كشور، 
اند؛  داشته  دست  صوفيان  زيارتگاه 
عنوان  به  آن  از  تحليلگران  كه  اقدامى 

جنگ فهرست ها ياد مى كنند.
دو  ميان  پيش  ها  سال  از  جنگ  اين 
پى  در  اما  است؛  داشته  جريان  كشور، 
آباد،  اسالم  رژيم  معمول  غير  اقدامات 
پس از حمله تروريستى اخير كه داعش 
مسؤوليت آن را بر عهده گرفت، به نحو 

كم سابقه اى تشديد شد.
پاكستان به دنبال آّن حمله، رسما به 
افغانستان اعتراض كرد؛ اما نه از مجارى 
به  توسل  با  بلكه  ديپلماتيك؛  معمول 
دهد  مى  نشان  آشكارا  كه  هايى  شيوه 
رژيم اسالم آباد، در پى افزايش تنش در 

روابط دو كشور همسايه است.
به عنوان نمونه، در يكى از اقدامات، 
سفير افغانستان در اسالم آباد، از جانب 

نظاميان آن كشور، احضار شد.
گذشت  چه  آن  جريان  در  اينكه 
اقدام  اين  نفس  اما  نيست؛  مشخص 
از  رسما  پاكستان  كه  بود  آن  معناى  به 
موضع زور با افغانستان سخن مى گويد 
هاست  سال  كه  كشورى  براى  اين  و 
است،  پاكستانى  افكنى  هراس  قربانى 

هرگز پذيرفتنى نيست.
پاكستان به اين هم بسنده نكرد؛ بلكه 
بالفاصله پس از حمله تروريستى اخير، 
مناطق  بارى  راكت  پاكستانى،  نظاميان 
از  را  افغانستان  ننگرهار  واليت  مرزى 
نام  زير  اگرچه  كه  اقدامى  گرفتند؛  سر 
ضد  تروريستى  هاى  هسته  با  مبارزه 
پاكستانى پنهان شده در كوهستان هاى 
در  اما  گيرد؛  مى  صورت  افغانستان، 

و  ارضى  تماميت  آشكار  نقض  عمل، 
حاكميت ملى افغانستان به حساب مى 
آيد و بخشى از زورگويى هاى معمول 

رژيم اسالم آباد شمرده مى شود.
افغانستان  هم  ها  فهرست  جنگ  در 
در يك معامله پاياپاى، توپ را به زمين 
اين  طرح  با  و  است  انداخته  پاكستان 
هاى  مهره  و  مراكز  شما  اگر  كه  مسأله 
و  منهدم  خود  خاك  در  را  تروريستى 
دستگير كرديد، ما نيز حاضريم به ليست 
ارائه شده از سوى شما، رسيدگى كنيم، 
را  پاكستان  است  كرده  تالش  ديگر  بار 
با  مبارزه  قبال  در  پذيرى  مسؤولت  به 
تروريزم وادار سازد؛ تالشى كه پيش از 
اين، بارها صورت گرفته؛ ولى نتيجه اى 

در پى نداشته است.
اميدوارى  ابراز  عليرغم  هم  بار  اين 
اتفاق  شود،  نمى  بينى  پيش  افغانستان، 
يك  در  پاكستان  و  شود  واقع  خاصى 
كنار  در  واقعى،  و  صادقانه  رويكرد 
اينكه  از  فارغ  تروريزم  با  افغانستان، 
زير چه نام و عنوانى و در كجا فعاليت 
مى كند، وارد نبردى سخت و نابودگر 

گردد.
نگاهى  تروريزم،  به  همواره  پاكستان 
نظر  از  است.  داشته  ابزارى  و  دوگانه 
نظامى  هاى  دستگاه  و  آباد  اسالم  رژيم 
و جاسوسى آن كشور، تنها گروه ها و 
مى  محسوب  تروريستى  هايى  جريان 
متوجه  را  مستقيم  خطرى  كه  شوند 
در  سازند؛  پاكستان  ثبات  و  امنيت 
در  كه  زمانى  تا  ها  تروريست  آن،  غير 
راستاى اهداف و نيات پاكستان، بر عليه 
مردم و دولت افغانستان مى جنگند، نه 
و  سركوب  شايسته  نه  و  اند  خطرناك 

مبارزه، محسوب مى شوند.
ديد  از  كه  هست  هم  دليل  همين  به 
نتيجه  به  ها  فهرست  جنگ  آگاهان، 

مطلوب افغانستان منتهى نخواهد شد.

پاكستان، افغانستان و جنگ فهرست ها
تحليل

مانورهاى تازه نظامى 
القاعده در شمال و شرق 

افغانستان
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آشنايى با فرهنگ مهدويت، 
سبِب نجات از جاهليت مدرن 

است

صادرات ، واردات و ترانزيت 
در مرز اسالم قلعه-

دوغارون از سر گرفته شد

4

4

معاون دوم رياست اجرايى:معاون دوم رياست اجرايى:

طرح سه واليت و پنجاه طرح سه واليت و پنجاه 
واحد ادارى در مناطق هزاره جات واحد ادارى در مناطق هزاره جات 

بايد عملى شودبايد عملى شود
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ادامه از صفحه اول / در اين راستا البته 
به جز آنكه ممكن است عواملى مانند نبود 
اراده سياسى كافى در ميان رهبران حكومت 
مسايل  است،  داشته  دخالت  ملى،  وحدت 
مسايلى  بوده؛  مؤثر  نيز  ديگرى  جانبى 
عدم  امنيت،  نبود  مديريت،  ضعف  مانند 
تأمين منابع مالى مورد نياز و فراهم نبودن 
زمينه هاى فنى و لجستيكى هريك از اين 

فرايندها. 
با اين وجود، آنچه در اين ميان اهميت 
از  نظام  تغيير  اصل  كه  است  اين  دارد 
عنوان  به  همچنان  پارلمانى،  به  رياستى 
يك ضرورت ناگزير و اجتناب ناپذير، در 
رأس اولويت هاى ملى باقى مانده است و 
عليرغم اهمال و نبود اراده سياسى جدى و 
ضعف مديريت و... هرگز نمى توان بديل 

مطلوب و مناسبى براى آن جستجو كرد. 
تغيير نظام سياسى تنها رمز عبور موجود 
است؛  آينده  افغانستان  به  گذار  براى 
با  فراگير  حكومتى  آن،  در  كه  افغانستانى 
پايه هاى وسيع ملى، شكل بگيرد كه آيينه 
دار تجلى و تبلور حضور، مشاركت و نقش 
سياسى،  هاى  طيف  و  اقوام  همه  آفرينى 
اين  به  و  باشد  مدنى  و  دينى  اجتماعى، 
را  خود  سرزمين  اين  ساكنان  همه  ترتيب، 

در آيينه حكومت ببينند. 
كه  برد  ياد  از  نبايد  البته  ميان،  اين  در 
سهم  به  نيز  ملى  وحدت  حكومت  الگوى 
براى  سازنده  و  مطلوب  گزينه  يك  خود، 
شود؛  مى  محسوب  هدفى  چنين  به  نيل 
و  ها  كاستى  ها،  ضعف  وجود  با  زيرا 
نارسايى هايى كه وجود دارد، اين حكومت 
بالقوه  بحران  از  عبور  درست  مسير  تنها 
خطرآفرين و فاجعه بار ناشى از بن بست 
برانگيز  بحث  انتخابات  پى  در  ايجادشده 
خورشيدى  سال 93  در  جمهورى  رياست 

بود. 
ملى  وحدت  حكومت  رفت  مى  انتظار 
قوه  مثابه  به  كه  سياسى  اى  توافقنامه  و 
شكل  هاى  زمينه  كرد،  عمل  آن  مؤسس 
گيرى حكومتى را فراهم سازد كه با حفظ 
نوبنياد  دموكراسى  هاى  پايه  تقويت  و 
مشاركت  و  حضور  هاى  امكان  افغانستان، 
اقليت  و  اقوام  همه  اكثرى  حد  و  واقعى 
فراهم  را  قدرت  ساخت  در  كشور  هاى 
آورد و اين چيزى است كه در حال حاضر 
نظام  موفق  چندان  نه  تجربه  به  توجه  با  و 
رياستى، تنها از مسير تعديل قانون اساسى 
پارلمانى،  به  رياستى  از  نظام  نوع  تغيير  و 

ميسر مى شود. 
نظام  كه  گونه  همان  وجود،  اين  با 
نظام  دارد،  محسناتى  و  معايب  رياستى، 
هاى  كارآمدى  و  ها  كاستى  هم  پارلمانى 
رياستى  نظام  در  داراست.  را  خود  ويژه 
افغانستان  مانند  كشورهايى  در  ويژه  به 
و  ستم  و  استبداد  سراسر  اى  گذشته  كه 
سلطه را از سر گذرانده و به شدت مستعد 
خطر  است،  تاريك  دوران  آن  به  بازگشت 
از  اما  شود؛  مى  دوچندان  بازگشت،  اين 
سوى ديگر، به جهت اينكه كشور همچنان 
درگير جنگ و بحران و ناامنى و گردنكشى 
از قانون و ضعف سلطه و اقتدار حكومت 
رياستى  متمركز  نظام  يك  است،  مركزى 
بيشتر از ساير نظام ها قادر به اعمال سلطه 

و گسترش اقتدار خود مى باشد. 
نظام  اكنون  كه  خطرى  وجود،  اين  با 
به  رو  هاى  واگرايى  كند،  مى  تهديد  را 
و  قومى  نگاه  سيطره  از  ناشى  گسترش 
موروثى نسبت به حاكميت و قدرت است 
و اين چيزى است كه تنها با ايجاد يك نظام 
فراگير و وسيع البنياد پارلمانى و چندحزبى 
مى تواند قابل مهار و كنترل باشد. البته با 
تأكيد بر اين اصل كه تمركززدايى از قدرت 
در چارچوب نظام پارلمانى نبايد به معناى 
تضعيف حاكميت قانون و عدم مسؤوليت 
دهنده  تشكيل  سياسى  نيروهاى  پذيرى 

دولت باشد.

اجراى توافقنامه سياسى رمز عبور 
گذار به آينده

ادامه از صفحه اول / لذا به سرعت دست 
بكار شدند و حتى پيش از رفتن دوستم در 
كمپاين  كشور،  شمال  در  جنگى  ساحات 
تبليغاتى بر ضد معاون اول رئيس جمهور را 
با شدت و قوت تمام به راه انداختند و در 
كه  كردند  مى  وانمود  اينگونه  شان  تبليغات 
دوستم نه براى مبارزه با شرارت پيشگان و 
تروريستها بلكه جهت سركوب و قلع و قمع 
قوم پشتون به صفحات شمال رفته است و 
كارش جز نسل كشى چيزى ديگرى نيست. 
لذا و با همين رويكرد و سطح گسترده و 
وسيعى از تبليغات، سعى در متوقف ساختن 
جمهور  رئيس  اول  معاون  جنگى  ماشين 
قول  به  و  داشتند  كشور  شمالى  مناطق  در 
شخص دوستم تعدادى از جنرالها و صاحب 
خاصى  تبار  و  تيره  به  منتسب  كه  منصبان 
بودند و از نفوذى هاى درون ارگ رياست 
كار  با  گرفتند،  مى  دستور  نيز  جمهورى 
كوشش  سرهم  پشت  و  متواتر  هاى  شكنى 
كه  داشتند  عمليات  كل  كردن  متوقف  در 

سرانجام نيز موفق شدند. 
اختالف ميان ارگ و معاون اول رياست 
جمهورى نيز از همين جا آغاز شد. دوستم 
با  اش  مصاحبه  چندين  در  مكرر  آنكه  با 
رسانه ها به گونه واضح روشن ساخت كه 
امر  طبق  و  نيامده  شمال  نبرد  به  خود  سر 
براى  كشور  جمهورى  رياست  فرمان  و 
به  تروريستها  و  مسلح  مخالفان  سركوب 
مناطق شمالى كشور اعزام شده است؛ اما به 
نظر اين روشنگرى ها افاقه نكرد و در همان 
شمال فتنه گرى ها و توطئه چينى ها عليه 
شدت  به  و  آغاز  جمهورى  رياست  معاون 

ادامه يافت. 
به  را  دوستم  افتراها  و  ها  تهمت  اين 
مصاحبه  چند  در  وى  و  واداشت  واكنش 
كابل،  به  بازگشت  در  كه  داشت  اظهار  اش 
كسانى  از  و  كرد  خواهد  فاش  را  اسرارى 
نام مى برد كه در نبرد وى با مخالفان مسلح 
تا  اند  شده  موجب  و  اند  كرده  كارشكنى 
دشمنان  و  نشود  نهايى  آنها  عليه  عمليات 
همچنان در كشور ما به جنايت و خيانت و 

خونريزى مشغول باشند!. 
ارگ  در  هاى  نفوذى  بر  تهديدها  اين 
رياست جمهورى گران آمد و هنوز دوستم 
بكار  دست  آنان  كه  نكرده  برمال  را  حقايق 
توطئه بزرگ و دروغين و شرم آور ديگرى 
عليه حيثيت و اعتبار معاون رئيس جمهور و 
در واقع عليه آبرو و حيثيت همه ى افغانها 
شدند؛  جهان  و  منطقه  و  كشور  سطح  در 
توطئه شرم آور و غير اخالقى اى كه غير از 
افغانستان در هيچ جايى از كشورها و مناطق 
جهان، پيشينه و سابقه ندارد؛ حتى در ميان 
فاسد ترين و بد اخالق ترين انسانهاى اين 

كره خاكى!. 
پرداخته  و  ساخته  با  نظام  هاى  نفوذى 
كردن پرونده مبتذل و سخيف و غير اخالقى 
ايشچى،  احمد  بنام  الحالى  معلوم  شخص 
و  رجال  از  او  امثال  و  دوستم  به  واقع  در 
شخصيت هاى مردمى و وطن دوست، يك 
پيام  دادند و نيز يك  جدى و قاطع  هشدار 
جدى تر را به اين صنف از افغانهاى آزاده 
آن  و  رساندند  و  كردند  مخابره  غيرتمند  و 
و  توان  و  قدرت  كه  است  و  بود  اين  پيام 
كشور  اين  در  خائنين  و  ها  نفوذى  نيروى 
و  است  ارگانى  و  نهاد  و  كس  هر  از  بيشتر 
اگر كسى يا كسانى بخواهند كه با اين دسته 
از افغانهاى خودفروخته شاخ به شاخ شوند 
كشور  و  مردم  به  خدمت  و  دفاع  هواى  و 
از  بايد  اول  بپرورانند،  سر  در  را  افغانستان 
كنند؛  عبور  ناپذير  نفوذ  و  محكم  سد  اين 
سدى كه همه ديديم كه رسوخ و نفوذ در آن 
حتى براى معاون اول رياست جمهورى نيز 
نه تنها سهل و آسان كه حتى ممكن هم نبود 
و موجب شد تا عالوه بر آن كه آماج تهمت 
ها و دروغهاى سيستماتيك و بى ريشه قرار 
كل  حيثيت  و  عزت  وى  با  همراه  و  بگيرد 
مردم افغانستان زير سوال برود، براى مدتى 
در  نوعى  به  و  داده  دست  از  را  خود  كار 

حصر خانگى نيز قرار گرفته بود.

دوستم و
بازگشت سر جاى اول!

يادداشت

معاون دوم رياست اجرايى كشور تاكيد 
دارد كه بايد طرح سه واليت و پنجاه واحد 

ادارى در مناطق هزاره جات عملى شود.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
محمد محقق رهبر حزب وحدت اسالمى 
اجرائيه  رياست  معاون  و  افغانستان  مردم 
در  كه  افغانستان  اسالمى  جمهورى  دولت 
شهيد  شهادت  سالگرد  دومين  و  بيست 
گفت:  كرد  مى  صحبت  مزارى  عبدالعلى 
ساده  و  تقوى  و  زهد  چون،  هاى  ويژگى 
شهيد  خواهى،  عدالت  همچنين  و  زيستى 

مزارى را ماندگار ساخت.
مزارى  عبدالعلى  گذارى  نام  افزود:  وى 
به عنوان شهيد وحدت ملى از سوى دولت 
كه  است  اين  نشانگر  افغانستان  اسالمى 
و  مردم  قلوب  در  هم  هنوز  مزارى  شهيد 

ساختار حكومت حضور دارد.
وى خطاب به حاضرين گفت كه وقتى 
شهيد مزارى احترام شد، فكر كنيد كه شما 
به  نيز  دولت  و  گرفتيد  قرار  احترام  مورد 
خواهى  عدالت  و  انديشه  به  احترام  پاس 
شهيد مزارى اين احترام را به شما گذاشته 

است.
به باور محقق و بسيارى از عالقه مندان 
شهيد مزارى هرچه از زمان شهادت او مى 
بيشتر  هوادارانش  قلب  در  نفوذش  گذرد 

مى شود.
دوران  در  مزارى  شهيد  محقق،  گفته  به 
تسخير  را  مردم  دلهاى  از  بخشى  حياتش 

هوايى  قواى  حمالت  افزايش  وجود  با 
در جنگ عليه طالبان و داعش، شمار تلفات 
بيشتر  همواره  هوايى  حمالت  از  ناشى 

مى شود.
به گزارش خبرگزارى آوا ، يك برج در 
قريه جنده خيل حوالى ساعت هشت صبح 
زمانى مورد حمله هواپيماى بى سرنشين قرار 
گرفت كه پنج مرد براى نظاره حمله هوايى 
مردم  ماه هاست  كه  داعشى  جنگجويان  بر 
قريه را اذيت مى كنند، به آن باال شده بودند.

به  اشتباه  به  مردان،  اين  شود،  مى  گفته 
جاى دشمن مورد حمله قرار گرفتند. همه 
آن ها كشته شدند. اجساد شان هم در ميان 

ويرانه هاى برج افتادند.
كشته  مردان  اين  از  يكى  برادر  بابرخان، 
شده، چند هفته بعد در هوتلى در جالل آباد، 
برادر مقتول اش را به ياد مى آورد و مى گويد: 

«اين حمله يك اشتباه خيلى بزرگ بود.»
كواردينات  كه  است  شده  گفته  او  به 
به  غلط  منطقه)  جغرافيايى  (مختصات 
هواپيماى  اين  امريكايى  كنندگان  كنترول  
دليل،  اين  به  و  بود  شده  داده  بى سرنشين 
حمله اشتباهى صورت گرفت. دليل هرچه 
باشد، هيچ چيزى حاال برادر او را برگردانده 

نمى تواند.
تلفات  هرچند  داد:  گزارش  وله  دويچه 
ملكى از موضوعات به شدت مورد مشاجره 
در 15 سال اخير بوده است، اما مردم مدعى 
اند كه «تلفات جانبى» حمالت هوايى بيشتر 
در  بسيارى ها  اين،  وجود  با  است.  شده 

آنرا عملى كند، در غير آن مردم از حكومت 
مردم  گرداندن  رو  كه  گشتاند  خواهند  رو 
وجود  ديگر  نظام  كه  شد  خواهد  باعث 

نداشته باشد.
آقاى محقق در ادامه سخنان خود با اشاره 
تهديدات  و  كشور  در  موجود  شرايط  به 
گفت:  تروريستى  هاى  گروه  افزون  روز 
مردم افغانستان در طول تاريخ قدرت هاى 
انگليس،  استعمار  پير  مانند  جهانى  بزرگ 
يكبار  نيز  اواخر  اين  در  و  سابق  شوروى 
آورده  در  زانو  به  را  المللى  بين  تروريزم 
است و در آينده نيز اجازه نخواهد داد كه 
هيچ بيگانه اى به اين خاك دست درازى 

كند.
به گفته آقاى محقق، در حال حاضر بيش 
هفت  براى  تررويستى  سازمان  يكصد  از 
از  و  كنند  مى  كارى  خراب  انسان  ميليارد 
تخريب  روى  تنها  سازمان   20 جمله  اين 
كه  بدانند  اما  اند،  كرده  تمركز  افغانستان 

افغانستان گورستان همه متجاوزان است.
است  بيدار  افغانستان  ملت  او،  گفته  به 
كند،  مى  ايستادگى  تجاوز  هر  برابر  در  و 
زير  كند،  توجه  دولت  كه  شرطى  به  اما 
امروز بسيارى از مناطق دفاع مى كنند، اما 

محدوديت دارند و امكانات كافى ندارند.
جهادى  قومندانان  گفت:  همچنان  او 
مدتها در مركز مى خوابند براى به دست 
آوردن يك ميل سالح و مقدار مهمات، اما 
اين  و  است  عاجز  كردنش  تهيه  از  دولت 

براى حكومت عيب است.
به  كننده  كمك  كشورهاى  از  او 
و  كرد  انتقاد  نيز  ناتو  اعضاى  خصوص 
اعضاى  يا  پيمان  هم  كشورهاى  گفت: 
ناتو كه خود را حاكم جهان ميدانند بسيار 
عيب است كه براى مجاهدين كه در برابر 
تهيه  امكانات  كنند،  مى  مبارزه  تروريزم 

نتوانند.
با  امروز  افغانستان  مردم  او،  گفته  به 
يعنى  تروريستى  هاى  گروه  ترين  افراطى 
مى  جنايت  جا  همه  در  كه  داعش  گروه 
دارم  يقين  من  اما  هستند،  برو  رو  كنند، 
خواهد  زانو  به  نيز  را  شوم  پديده  اين  كه 

انداخت.

گزارشى كه در سال 2016 توسط «جامعه 
تلفات  كه  است  نوشته  شد،  منتشر  باز» 
تداوم  و  تقويت  در  اصلى  «عامل  ملكى 
طالبان بود، بر مناسبات امريكا و افغانستان 
دو  هر  مشروعيت  كرد،  وارد  جدى  صدمه 
جانب را تضعيف كرد و مردم افغانستان را 
(از حكومت و نيروهاى بين المللى) دورتر 

كرد.»
هرچند تلفات ملكى به تكرار تظاهرات 
كنونى  حكومت  دارد،  پى  در  را  مردم 
افغانستان واضحاَ در برابر اين مساله خاموش 
است و تالش ها براى جمع آورى معلومات 

در اين رابطه معموالَ بى نتيجه مى مانند.
سنگين  ولسوالى  حادثه  از  بعد  مثَال، 
مقام هاى محلى تاكيد كردند كه در منطقه اى 
كه مورد حمله قرار گرفته است، خانه هاى 
مردم ملكى وجود ندارند. اما يافته هاى ملل 
متحد نشان مى دهد كه در آن حمله زنان و 

كودكان كشته شده اند.
از جانب ديگر، ممكن است آمار واقعى 
ملل  كه  باشد  آنچه  از  بيشتر  ملكى  تلفات 
متحد گزارش مى دهد. چون كارمندان ملل 
متحد به بسيارى مناطق افغانستان دسترسى 
ندارند. عبدالواحد، باشنده ولسوالى شيرزاد 
گذشته  سال  مى گويد:  ننگرهار  واليت 
كشته  ملكى  فرد  هوايى 30  حمله  يك  در 
رسمى  صورت  به  محل  مردم  اما  شدند، 
شكايت نكردند، چون اگر آن ها با حكومت 
يا امريكايى ها تماس بگيرند، طالبان آن ها را 

مجازات مى كنند.

كرد، اما بخش عظيمى از مردم را پس از 
مرگ مجذوب خود ساخت.

اينكه  ابراز  با  خود،  سخنان  ادامه  در  او 
واحدهاى  بودن  عادالنه  به  مزارى  شهيد 
از  داشت،  تاكيد  افغانستان  در  ادارى 
رهبران  از  و  گاليه  كرزى  آقاى  حكومت 
حكومت كنونى انتقاد كرد و گفت: پس از 
سقوط طالبان و بوجود آمدن دولت انتقالى 
در  گذشته  در  جات  هزاره  اينكه  دليل  به 
ولسوالى  و  واليات  بندى  تقسيم  قسمت 
سلسله  يك  بود،  شده  واقع  مظلوم  ها 
واليت  چهار  ايجاد  خصوص  به  تعهدات 
و 52 واحد ادارى جديد در مناطق مركزى 
داده شد كه متاسفانه قسمت بزرگ از اين 

تعهدات تا هنوز عملى نشده است.
محقق افزود: در اين مدت فقط واليت 
دايكندى و چند ولسوالى مورد تاييد قرار 
گرفت و تا هنوز سرنوشت سه واليت و 
حالت  در  ديگر  ادارى  واحد  پنجاه  حدود 
ابهام قرار دارد و بايد هر چه زود سرنوشت 
هاى  كارى  كم  از  وى  شود.  روشن  آن 
دولت و عدم توجه به مناطق مركزى گاليه 
كرده گفت: در آغاز حكومت وحدت ملى 
شش  ظرفيت  به  لواى  يك  جامع  طرح 
كندك و 15 ولسوالى را پيشنهاد كرديم كه 
از سوى رييس جمهور منظور شد، اما اين 

فرمان نيز در حالت سردرگمى قرار دارد.
حكومت  از  مردم  خواست  او،  گفته  به 
است،  كرده  فيصله  كه  چيزى  است،  اين 

افغانستان اين حمالت را براى مبارزه عليه 
طالبان و داعش ضرورى مى دانند.

و  امريكا  متحده  اياالت  حكومت هاى 
افغانستان به موضع خود راجع به حمالت 

هوايى پابرجا هستند.
مى گويد:  كابل  در  ارشد  مقام  يك 
«حمالت هوايى حتمى است. اين حمالت، 
طالبان  توقف  براى  وسيله  آخرين  معموالَ 

است.»
اياالت  دفاع  وزارت  احصائيه  براساس 
شد،  نشر  دسمبر  ماه  در  كه  امريكا  متحده 
در   2016 سال  در  كه  سالح هايى  شمار 
شده  شليك  هوايى  عمليات هاى  جريان 
به  اما  است.  يافته  افزايش  درصد   40 اند، 
از  ناشى  ملكى  تلفات  متحد،  ملل  گزارش 
و  يافته  درصدى  افزايش 99  حمالت  اين 

به 250 كشته و 340 زخمى رسيده است.
فرد   19 كم  دست  جارى  ماه  اوايل  در 
ملكى در نتيجه حمالت هوايى در سه قريه 
ولسوالى سنگين واليت هلمند زمانى كشته 
شدند كه جنگ با طالبان در اين ولسوالى 

شدت گرفت.
در سال 2009، 39 درصد تلفات ملكى 
بود  بين المللى  نيروهاى  حمالت  از  ناشى 
كه خشم حامد كرزى رئيس جمهور پيشين 
به  منجر  موارد  برخى  در  و  برانگيخت  را 
اظهارات شديداَ خشمگينانه او عليه اياالت 

متحده امريكا و نيروهاى بين المللى شد.
نظامى  سابق  مشاور  كولندا،  كريستوفر 
ارتش اياالت متحده امريكا در افغانستان در 

معاون دوم رياست اجرايى:
طرح سه واليت و پنجاه واحد ادارى در مناطق 

هزاره جات بايد عملى شود

افزايش تلفات ملكى ناشى از حمالت هوايى در افغانستان
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بى توجهى  از  همواره  هرات  شهروندان 
حوزوى  شفاخانه  پرستاران  و  پزشكان 
گاليه  شيدايى  كودكان  شفاخانه  و  هرات 

داشته و آنان را متهم به كم كارى مى كنند.
به گزارش خبرگزارى آوا، در اين اواخر 
برخى  و  يافته  افزايش  شكايت ها  اين  نيز 
در  بستگان شان  فوت  علت  شهروندان  از 
و  پزشكان  بى توجهى  را  شفاخانه ها  اين 

پرستاران عنوان مى كنند.
شهروندان  از  تن  يك  نيز  قبل  روز  چند 
«جوند»  ولسوالى  از  كه  كرد  ادعا  هرات 
فرزندانش  مداواى  جهت  بادغيس  واليت 

به شفاخانه كودكان شيدايى آمده است.
«حيات اهللا» مى گويد كه دو هفته قبل دو 
فرزند بيمارش را ابتدا به شفاخانه كودكان 
به  آن  از  پس  و  برده  شيدايى  در  واقع 
شفاخانه حوزوى هرات منتقل كرده است.

بى توجهى  كه  است  باور  اين  بر  وى 
جان  باعث  درمانى  مراكز  اين  مسوولين 
هجده  و  سيزده  پسر  فرزند  دو  باختن 

ساله اش شده است.
بسترى  مدت  در  كه  افزود  اهللا»  «حيات 
بودن فرزندانش، بارها از پزشكان خواسته 
كنند،  تالش  بيمارانش  مداواى  براى  تا 
اعتنايى  بى  وى  خواست  به  پزشكان  اما 

كرده اند.
فوت  فرزندانم  از  يكى  كه  مى گويد  او 
به  و  دهم  انجام  كارى  نتوانستم  اما  كرد 
خدمات  از  نااميدى  از  پس  دليل  همين 
به  مجبور  هرات،  حوزوى  شفاخانه  رسانى 
خصوصى  بيمارستان هاى  سمت  به  رفتن 

براى تداوى فرزند ديگرم شدم.
را  فرزندم  اين كه  از  پس  كه  گفت  وى 
از  كردم،  منتقل  خصوصى  بيمارستان  به 
آنجا هم نتيجه نگرفته و به سمت پاكستان 
دير  و  راه  دورى  دليل  به  كه  كردم  حركت 
از  را  خود  جان  نيز  دومم  فرزند  رسيدن، 

دست داد.
غريبى  آدم  چون  كه  مى گويد  حيات اهللا 
است،  نداشته  واسطه  و  بوده  شهر  اين  در 
توجه  حرف هايش  به  كسى  دليل  همين  به 
نكرده و اين امر سبب شد تا دو فرزندش 

از دنيا بروند.
از سويى هم نه تنها حيات اهللا، بلكه جمع 
كثيرى از كسانى كه به شفاخانه كودكان در 
شيدايى مراجعه مى كنند، از كاركرد پزشكان 

در آن مركز درمانى انتقاد دارند.
و  پرستاران  كسانى  مى گويند،  آنان 
برخى از پزشكانى كه در اين مركز درمانى 
و  بوده  دانشجو  هنوز  تا  كارند،  به  مشغول 
تا  شده  سبب  اين  و  ندارند  تجربه اى  هيچ 
نتوانند به گونه درست به بيماران كه اطفال 

هستند، رسيدگى كنند.
اين در حالى است كه شفاخانه حوزوى 
هرات از سوى دولت و موسسه هاى حامى 
تا  دارد  وظيفه  و  مى شود  حمايت  دولت 
عرضه  بيماران  براى  را  درمانى  خدمات 

كند.
از سويى هم سخنگوى شفاخانه حوزوى 
خدمات  از  كسى  اگر  كه  مى گويد  هرات 
آنان  به  بايد  ابتدا  دارد،  شكايت  درمانى 

مراجعه كند.
اين  كه  مى گويد  شيرزى»  رفيق  «محمد 
دارد  خبره  اهل  كميسيون  درمانى  مركز 
اين  به  بايد  دارند  شكايتى  اگر  بيماران  و 
را  خود  شكايت  و  كرده  مراجعه  كميسيون 

ثبت كنند.
اين  كارمند  يا  پزشك  اگر  كه  افزود  وى 
شكايت  دهد،  انجام  خطايى  درمانى  مركز 

بيماران ثبت پرونده شخص مى شود.
متمادى،  سال هاى  در  كه  افزود  شيرزى 
اما  شده  پرونده هاى شان  ثبت  شكايت هايى 

از آمار آن سخنى نگفت.
حاضر  حال  در  كه  مى شويم  يادآور 
بستر   600 داراى  هرات  حوزوى  شفاخانه 
براى  شبانه روزى  صورت  به  كه  مى باشد 
حوزه ى  واليت هاى  ساير  و  هرات  بيماران 

غرب خدمات رسانى مى كند.

افزايش شكايت ها از پزشكان و 
پرستاران شفاخانه حوزوى هرات

گزارش

حكومت  اينكه  بيان  با  عظيمى  سالمت 
مبارزه  براى  محكم  ى  اراده  ملى  وحدت 
مواد  موجوديت  از  دارد  كوكنار  كشت  با 
مخدر در كشور به عنوان يك نگرانى جدى 

براى مردم و دولت ياد كرد.
سالمت  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
مخدر  مواد  عليه  مبارزه  وزير  عظيمى؛ 
روز(شنبه) در نشستى تحت عنوان «نشست 
كارمندان  ظرفيت  ارتقاى  و  هماهنگى 
واليتى» كه دركابل برگزار شده بود، گفت 
براى  آور  شرم  پديده  يك  مخدر  مواد  كه 
يك  نيازمند  كه  باشد  مى  افغانستان  مردم 

مبارزه جدى است. 
مبارزه  كه  كرد  خاطرنشان  موصوف 
مبارزه  وزارت  وظيفه  تنها  مخدر  مواد  با 
وزارت  اين  چون  نيست  مخدر  مواد  عليه 
را  شوم  پديده  اين  نابودى  توان  تنهايى  به 

ندارد. 
عظيمى گفت كه امروز مواد مخدر يك 
را  معتاد  ميليون   3 خطرناك  بسيار  تحفه 

براى ما به ارمغان آورده است.
ناحيه   از  كه  مشكالتى  به  اشاره  با  وى 
شده،  ايجاد  ها  خانواده  براى  مخدر  مواد 
خاطر نشان كرد:  اگر مردم خودشان با اين 
اين  روز  به  روز  نكنند،  مقابله  شوم  پديده 

مشكل افزايش مى يابد.
جلو  اگر  كه  كرد  تاكيد  عظيمى،  خانم 
كشت مواد مخدر دركشور گرفته نشود ما 
شاهد نا امنى، بى قانونى و رو آرودن بيشتر 

جوانان به مواد مخدر خواهم بوديم. 
اين مقام دولتى اظهار داشت كه وزارت 
تا  دارد  تالش  مخدر  مواد  عليه  مبارزه 
براى  حكومت  هاى  نهاد  بين  هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر ايجا كند تا در كشت 

كوكنار كاهش به وجود آيد. 
و  واليان  به  وى،  هاى  گفته  اساس  به 
رئيس  طرف  از  واليات  امنيه  قومندانان 
جمهور هدايت داده شده تا براى جلوگيرى 
تا  نمايند  جدى  اقدامات  كوكنار  كشت  از 

جلو اين پديده شوم گرفته شود. 
وى بدون اينكه از كدام واليتى نام ببرد 
گفت: امسال كوكنار در مناطقى كشت شده 
مسلح  هاى  گروه  حاكميت  در  كه  است 

مخالف دولت قرار دارند.
عظيمى، ياد آورشد كه يكى از كار هاى 
عمده وزارت مبارزه عليه مواد مخدر بسيج 
مى  آنها  براى  دادن  آگاهى  و  مردم  كردن 
اين  برابر  در  شان،  خودش  مردم  تا  باشد 

پديده شوم اقدام نمايند. 
كمك  از  ما  كه  كرد  تصريح  موصوف 
مخدربه  مواد  نابودى  براى  خارجى  هاى 
صورت خوب استفاده نكرديم و اين كمك 
ها مشكل ما را حل نمى كند و بايد خود 

مردم اقدام نمايند. 
گذشته،  هاى  سال  به  نسبت  هرچند 
كشت كوكنار در امسال افزايش را نشان مى 
مى  مخدر  مواد  عليه  مبارزه  وزير  اما  دهد 
گويد كه حكومت اراده قوى براى نابودى 

مواد مخدر دركشور دارد. 
درهمين حال سيد فيصل حسينى، معين 
مواد  عليه  مبارزه  وزارت  ادارى  و  مالى 
و  كرد  صحبت  نشست  دراين  نيز  مخدر 
گفت پول هايى كه براى مبازره عليه مواد 
مخدر  مواد  عليه  مبارزه  وزارت  به  مخدر 
كمك شده در جاى اصلى اش به مصرف 

نرسيده است. 
مبارزه  وزارت  نمايندگان  تمام  از  وى 
عليه مواد مخدر كه در واليات وظيفه دارند 
خواست كه براى از بين بردن مواد مخدر 

از هيچ نوع تالش دريغ نكنند. 
نمايندگان  به  خطاب  حسينى  آقاى 
واليات افزود كه اگر هماهنگى درست بين 
واليات با مركز وجود نداشته باشد، بسيار 

مشكل خواهد بود كه به هدف برسيم. 
وى در پايان گفت كه اعتياد يك چالش 
جهانى است و بايد براى نابودى سرچشمه 
هاى اين پديده شوم، كشور هاى جهان با 

حكومت افغانستان همكارى نمايند.

سه ميليون معتاد ارمغان كشت مواد 
مخدر در كشور

داكتر عبداهللا با رد برخى ادعاهاى مطرح 
حمايت  بر  مبنى  پاكستان  سوى  از  شده 
افغانستان از تروريزم ابراز داشت: افغانستان 
همه دار و ندار خود را عليه تروريزم خرج 
كرده اما اكنون نوبت ديگر كشورها در اين 

عرصه است.
به گزارش خبرگزارى آوا، داكتر عبداهللا؛ 
كه  ملى،  وحدت  حكومت  اجراييه  رييس 
در مراسم سالياد شهادت عبدالعلى مزارى، 
رهبر سابق حزب وحدت اسالمى در كابل 
جايگاه  مزارى  گفت:  كرد،  مى  صحبت 
خاص در قلب مردم افغانستان ايجاد كرده 
صداقت  استوارى،  استقامت،  در  و  است 
ويژه  هاى  خصلت  از  گفتار  تا  عمل  و 

برخوردار بود.
ماندگار  درس  مزارى  افزود:  وى 
عدالت  گذاشت،  جا  بر  را  استقامت 
ملى  مشاركت  متوازن،  انكشاف  اجتماعى، 
و مردم ساالرى و ... از درس هاى بزرگى 
است كه از استاد مزارى شهيد به جا مانده 

است.
شهيد عبدالعلى مزارى در 22 حوت سال 
1373 هنگام تصرف كابل از سوى طالبان، 
در جنوب كابل به اسارت گرفته شد و بعداً 

به قتل رسيد.
نظام  پروژه  برقرارى  مورد  در  عبداهللا 
پروژه هاى  داشت:  ابراز  ساالر  مردم 
كشور  در  اخير  سال  دو  طى  كه  توسعه اى 
اجرا شده، دستكم در چندين دهه گذشته 

صورت نگرفته بود.
با  رابطه  در  افغانستان  مردم  افزود:  وى 
برقرارى نظام مردم ساالر، هنوز به آرزوى 

نبايد تفاوت گذاشته شود، گفت: افغانستان 
زمانى  هيچ  در  و  وقت  هيچ  خوشبختانه 
و  نكرده  حمايت  تروريستى  گروه  هيچ  از 

نخواهد كرد.
متهم  با  برخى ها  كرد:  تصريح  عبداهللا 
مغشوش  را  مردم  اذهان  افغانستان  كردن 
نخواهند  جايى  به  كار  اين  با  كه  مى كنند 

رسيد.
ملى  وحدت  حكومت  اجراييه  رئيس 
اذعان كرد: افغانستان همه دار و ندار خود 
اكنون  با تروريسم كرده و  مبارزه  وقف  را 
اين  در  كشورها  ساير  همكارى  خواستار 

خصوص است.
هاى  گروه  كرد:  تصريح  موصوف 
تروريستى را خصوصًا آنان كه تحت عنوان 
اسالم قدم گذاشتند و دست به كشتار مردم 
و دست به ايجاد آفت و دهشت مى زنند، 
ما آنان را دشمنان بشريت و دشمنان اسالم 

مي دانيم.

خود نرسيده اند و در حالى كه نيمى از اين 
راه طى شده است اما مردم افغانستان هنوز 

در شرايط سختى زندگى مى كنند.
عبداهللا هشدار داد: كشورهاى منطقه بايد 
در راستاى مقابله با تروريسم و افراط گرايى 
گروه هاى  زيرا  كنند  اساسى  تجديدنظر 
هيچ  مشروع  منافع  راستاى  در  تروريستى 
در  بلكه  نمى دارد  بر  گام  ملتى  يا  و  كشور 
پى كشتار مردم براى كسب شهرت هستند.

وى افزود: برخى از كشورها تروريسم را 
به خوب و بد تفكيك مى كنند و با استفاده 
ابزارى از آنها در پى مقابله با ديگر كشورها 

هستند.
كشورى  اگر  گفت:  عبداهللا  داكتر 
اهداف  براى  را  تروريستى  گروه هاى 
آن  از  يكى  است  ممكن  كند  تربيت  خود 
كشور  آن  خود  به  تروريستى  گروه هاى 

ضربه بزند.
وى با بيان اينكه ميان گروهاى تروريستى 

داكتر عبداهللا:
افغانستان دار و ندار خود را عليه تروريزم خرج 

كرد؛ اكنون نوبت ديگر كشورهاست!

گويند:  مى  دفاع  وزارت  مقامات 
دفاع  توانايى  افغانستان  نظامى  نيروهاى 
از خاك كشور را دارند و به هيچ كشور 
داخل  در  كه  نمى دهند  اجازه  همجوار 
داشته  نظامى  فعاليت  افغانستان  خاك 

باشد.
مقامات   ، آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
پس  را  اظهارات  اين  ملى  دفاع  وزارت 
از  گزارش هايى  كه  داشتند  بيان  آن  از 
داخل  در  چين  نظامى  وسايط  گزمه هاى 

خاك افغانستان منتشر شد.
قفقاز   – ميانه  آسياى  تحقيقاتى  مركز 
وب  در  گزارش  يك  در  پيش  روز  چند 
سايت خود نوشت : چين و افغانستان در 
مشترك  گزمه هاى  افغانستان  خاك  داخل 

دارند.
گزارش  نيز  هندى  رسانه هاى  برخى 
مشابهى داشتند. اما هر دو كشور چين و 

افغانستان اين گزارش را رد كردند.
سخنگوى  معاون  رادمنش  محمد 
به  مورد  اين  در  افغانستان  دفاع  وزارت 
هيچ  به  «ما  گفت:  چنين  آزادى  راديو 
كشور منطقه اجازه نمى دهيم كه در داخل 
عمليات،  نام  زير  افغانستان  زمين  سر 

تحركات نظامى انجام دهد.
به گفته وى ، تنها و تنها اردوى ملى، 
پوليس ملى و نيروهاى امنيت ملى اجازه 
دارند كه براى حفاظت كشور و به ميان 
باشد  تهديد  كه  جائى  تا  صلح  آوردن 
عمليات خود را گسترش دهند و در برابر 

دهشت افگنان مبارزه كنند.»
سخنگوى  گوقيانگ،  رين  اين،  از  قبل 
وزارت دفاع چين هم در نشست خبرى 
وسايط  گزمه هاى  گزارش  خود  ماهانة 
نظامى چين در داخل خاك افغانستان را 

شمال  و  غرب  شرق،  سرحدى  مناطق 
ضد  بر  محاربوى  فعاليت هاى  طريق  از 
داده اند  انجام  را  فعاليت هايى   ، تروريزم 

و دست آوردهايى هم داشته اند.
تاجيكستان،  چين،  كشورهاى 
كرده  اعالن  طوريكه  امروزه  و  ازبكستان 
در  را  عمليات هاى  هم  پاكستان  خود 
افراط  عليه  مبارزه  بخاطر  خود  كشور 

گرايى و تروريزم آغاز كرده اند.»
مى شود  ابراز  حالى  در  اظهارات  اين 
كه مقامات هند و چين روز چهارشنبه با 
ابراز حمايت از حكومت افغانستان روى 
ظرفيت هاى  باالبردن  جهت  همكارى 

كشور با هم توافق كردند.
اس جى شنكر، معاون وزارت خارجة 
به  چين  مقامات  با  مذاكرات  از  بعد  هند 
اين  به  چين  جانب  گفت:  خبرنگاران 
باور است كه برخى طالبان در افغانستان 
مى توانند  ديگر  برخى  ولى  هستند  تندرو 
افغانستان  حكومت  و  جهانى  جامعة  با 

كار كنند.
معاون وزارت خارجة هند افزود: هند 
خود  همكارى  چگونگى  بارة  در  چين  و 
در  ترقى  و  صلح  مسير  تقويت  جهت 

افغانستان بحث و گفت وگو كردند.
امنى هاى  نا  گسترش  احتمال  از  چين 
تقويت  و  سين كيانگ  ايالت  به  افغانستان 
نگران  ايالت  اين  در  تندرو  گروه هاى 

است.
بدخشان  با  سين كيانگ  آرام  نا  ايالت 
مسكن  و  داشته  مشترك  مرز  افغانستان 

مسلمانان اويغور مى باشد.
گروه هاى  ميان  برخورد  نتيجة  در 
مسلح اويغور و نيروهاى دولتى چين در 

چند سال اخير صد ها تن كشته شده اند.

رد كرده اما گفته بود كه ادارة امنيت عامة 
چين به منظور عمليات ضد تروريزم در 
همكارى  افغانستان  با  مشترك  مرزهاى 

دارد.
نيروهاى  عمليات  اين  كه  بود  گفته  او 
در  افغانستان  و  چين  قانون  تنفيذ 
سرحدات مشترك براى تقويت حاكميت 
دو  همكارى  موافقة  چوكات  در  قانون 

جانبه انجام مى شود.
اما مقامات افغانستان اين را نمى پذيرد 
امتداد  در  همجوار  كشور  كدام  با  كه 

مرزها عمليات مشترك داشته باشد.
سخنگوى  معاون  رادمنش  محمد 
كشورهاى  همة  گفت:  دفاع  وزارت 
افگنى  دهشت  از  نحوى  به  كه  منطقه 
مى كنند  خطر  احساس  يا  شده اند  متضرر 
در داخل خاك خود در برابر اين پديده 

مبارزه مى كنند.
افغانستان  به  كه  جايى  «تا  افزود:  وى 
در  روز  هر  ما  نيروهاى  دارد  ارتباط 

محمد رادمنش معاون سخنگوى وزارت دفاع كشور گفت: «ما به هيچ كشور منطقه اجازه نمى دهيم كه در داخل 
سر زمين افغانستان زير نام عمليات، تحركات نظامى انجام دهد و تنها و تنها اردوى ملى، پوليس ملى و

نيروهاى امنيت ملى اجازه دارند كه براى حفاظت كشور و به ميان آوردن صلح تا جائى كه تهديد باشد عمليات خود را 
گسترش دهند و در برابر دهشت افگنان مبارزه كنند.»

هيچ كشورى نمى تواند در خاك افغانستان فعاليت نظامى داشته باشد
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مديركل راهدارى و ترانسپورت جاده اى واليت 
و  ها  الرى  تردد  گفت:  ايران  رضوى  خراسان 
قلعه  دوغارون-اسالم  مرز  در  باربرى  موترهاى 

روان و عادى شد و هيچ مشكلى وجود ندارد.
به گزارش خبرگزارى آوا، ابراهيم نصرى اظهار 
داشت: در پى بارش گسترده اخير و آب گرفتگى 
و ايجاد درياچه اى در مرز دوغارون-اسالم قلعه، 

تردد مسافران و موترها دچار اختالل شد.
وى ادامه داد: با تدابير انديشيده شده و يافتن 
راهكارى براى تخليه آب در مرز دوغارون، بخش 
تجارى شامل صادرات، واردات و ترانزيت از روز 
تردد  و  شد  بازگشايى  رسمى  طور  به  چهارشنبه 

خودروها به حالت عادى بازگشت.
اين  بيان  با  رضوى  خراسان  راهدارى  مديركل 
كامل  طور  به  مرز  در  موجود  آب  اكنون  هم  كه  
تخليه شده است، اضافه كرد: صادرات و واردات 

و ترانزيت در مرز افغانستان از سر گرفته شد.
و  راهدارى  كل  اداره  ترانزيت  اداره  رئيس 
ترانسپورت جاده اى خراسان رضوى نيز گفت: در 
پى بارش باران شديد، آب تا ارتفاع حدود 140 
دوغارون-اسالم  مرزى  بندر  سطح  مترى  سنتى 
مسافرى  هاى  سالن  به  آب  و  بود  آمده  باال  قلعه 
و تجارى اين پايانه نفوذ كرده بود و امكان تردد 

مسافران از مرز فراهم نبود.
با  افزود:  درخشان  حميد  نوشت:  تسنيم 
تالش هاى انجام شده، از پايان وقت روز دوشنبه 
راه  دوباره  دوغارون  مرز  مسافرى  بخش  گذشته 

اندازى شد.
وى ادامه داد: همچنين با راه اندازى سيستم هاى 
شامل  تجارى  بخش  نرم افزارى  و  افزارى  سخت 
چهارشنبه  روز  از  ترانزيت  و  واردات  صادرات، 
بازگشايى شد و پنجشنبه به حالت عادى بازگشت.

صادرات ، واردات و ترانزيت در مرز 
اسالم قلعه-دوغارون از سر گرفته شد

بر اساس گزارش هاى منتشر شده در يكى از 
رسانه ها، شاخه هايى از گروه تروريستى القاعده 
سرگرم  كشور  شرق  و  شمال  واليت هاى  در 

مانورهاى نظامى هستند.
به گزارش خبرگزارى آوا، جماعت امام بخارى 
و تحريك ازبكستان از شاخه هاى القاعده هستند 
كه اعالم كرده اند فعاليت هاى تخريبى شان را در 
آغاز  افغانستان  شرق  و  شمال  واليت هاى  برخى 

كرده اند.
شده  ياد  گروهاى  داد:  گزارش  يك  تلويزيون 
با پخش يك ويديو اعالم كرده اند كه در شمال 
و شرق كشور سرگرم مانورهاى نظامى هستند و 

فعاليت هاى شان را در اين مناطق آغاز كرده اند.
هرچند  مى گويد:  افغانستان  ملى  دفاع  وزارت 
بسيارى از جنگجويان اين گروه نابود شده اند،اما 
تحريك  و  بخارى  امام  جماعت  جنگجوى  ده ها 
قندز  و  سرپل  فارياب،  واليت هاى  در  ازبكستان 

فعاليت دارند.
جنرال محمد رادمنش گفت: « اين گروه ها در 
فارياب،  از  مناطقى  در  و  جنوب  مرزى  نوارهاى 
آنان  زياد  تعداد  كه  قندوز  در  هم چنان  و  سرپل 

سركوب شدند، وجود داشتند».
سبب  تنها  نه  القاعده  شاخه هاى  فعاليت 
نگرانى هاى داخلى، بلكه جامعه ى جهانى نيز شده 

است.
اروپا،  پارلمان  عضو  آس تريويشس،  پتراس 
داعش و القاعده را خطرى براى جهان خوانده و 
گفته است:»داعش و القاعده گروهاى هراس افگن 
جهانى هستند، دو گروهى كه خيلى خطرناك براى 
مردم افغانستان به شمار مى روند. ما فكر نمى كنيم 
و  افغانستان  آينده  باره   در  القاعده  و  داعش  كه 
پى  در  گروه ها  اين  كنند.  فكر  كشور  اين  مردمان 
رسيدن به اهداف خود شان هستند و به هيچ عنوان 

نمى توانند جزء آينده  سياسى افغانستان باشند».
مى گويند:  افغانستان  در  نظامى  آگاهان  برخى 
كوچك  گروهاى  نام  زير  القاعده  جنگجويان 
هراس افگنى حتى با خانواده هاى شان در بدخشان 
مديريت  اگر  مى دهند  هشدار  و  مى كنند  زندگى 
اين  مهار  نيايد،  ميان  به  جنگ  رهبرى  در  موثر 

گروه ها از توان نظاميان كشور خارج است.
جنوب  در  اخير  سال هاى  در  القاعده  شبكه ى 
نظاميان  برابر  در  و  داشته  حضور  كشور  غرب  و 
تلفات  كه  بودند  نبرد  درگير  خارجى  و  داخلى 

سنگينى نيز داشته است.

مانورهاى تازه نظامى القاعده در شمال و 
شرق افغانستان

گزارش

اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك.

آنگاه كه روزه مى گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.«يعنى از گناهان پرهيز كند.»
الكافى ج 4 ص 87، ح 1

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

فاطمه زهرا(س) كوثر قرآن و نبوت است

آشنايى با فرهنگ مهدويت، سبِب نجات از جاهليت مدرن است

اگر وجود مقدس فاطمه زهرا(س) معنى واقعى و فرد اكمل معنى كوثر 
باشد، آيه سوم معنى پيدا مى كند، يعنى اينكه به شكرانه وجود مقدس 

فاطمه زهرا كه خير كثير است، نماز بخوان و قربانى كن.

و  فصاحت  درجه  اعلى  در  كتاب  اين  زيرا 
آيه  با  ضمن  در  و  است  شده  نازل  بالغت 

اخير بيگانه و بى ربط خواهد بود.
وجود  اگر  هاشمى،  گفته  به  اين  بر  بنا 
و  واقعى  معنى  زهرا(س)  فاطمه  مقدس 
فرد اكمل معنى كوثر باشد، آيه سوم معنى 
پيدا مى كند، يعنى اينكه به شكرانه وجود 
مقدس فاطمه زهرا كه خير كثير است، نماز 

بخوان و قربانى كن.
اجتماعى  فرهنگى  مركز  دفتر  مسوول 
تبيان در هرات تاكيد كرد: با توجه به سوره 
كريم،  قرآن  آيات  ساير  و  كوثر  مباركه 
مشهود  زهرا(س)  فاطمه  قرآنى  جايگاه 
است و بدون ترديد آن حضرت كوثر قرآن 

و نبوت است.
اينكه  بر  افزون  دينى،  عالم  اين  گفته  به 
و  ظاهر  قرآن  در  زهرا(س)  فاطمه  مقام 
رسول  نزد  در  حضرت  آن  است  مشهود 
نيز  است،  امكان  عالم  فخر  كه  خدا(ص) 
بود،  برخوردار  خاصى  منزلت  و  مقام  از 
شد،  مى  خانه  داخل  فاطمه  وقت  هر  زيرا 
پيامبر(ص) از جايش حركت مى كرد و به 
مى  را  دستش  و  كرده  احترام  حضرت  آن 

بوسيد.
كه  هستند  باور  اين  بر  علما  او،  گفته  به 
زهرا(س)  فاطمه  دخترش  با  پيامبر  رفتار 
رابطه پدرى و فرزندى نبود بلكه رفتار وى 
با دخترش رفتار با يكى از حجت هاى بالغه 

الهى بود.

و دختر و از دانش آموزان مكاتب و مراكز 
دينى، پيرامون مهدويت آموزش مى بينند.

و  فرهنگى  مراكز  گفت:  همچنان  وى 
مركز  جمله؛  از  زيادى،  علميه  حوزات 
گسترش  براى  تبيان  اجتماعى  فرهنگى 
به  و  دارد  همكارى  ما  با  مهدويت  فرهنگ 
طور قطع مى توان گفت كه مركز آموزشى 
با  كه  است  مركزى  تنها  موعود  فرهنگى 
و  تعامل  علمى  و  فرهنگى  بنيادهاى  اكثر 

همكارى دارد.
ما  گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  وى 
نظر  از  كه  كنيم  مى  زندگى  درعصرى 
روايات بسيار حائز اهميت و در عين حال 

خطرناك و تكان دهنده است.
برخى  نظر  از  عصر  اين  او،  گفته  به 
شده  ياد  مدرن  يا  ثانوى  جاهليت  روايات 
به  الزمان  آخر  دوره  انسانهاى  يعنى  است، 
جاهليتى مبتال هستند كه به شيوه مدرن و 

خطرناك بر عقل مردم سايه افگنده است.
اين  كه  كنند  مى  فكر  اكثريت  هرچند 
تكامل  و  تعقل  بيدارى،  روشنگرى،  عصر 
است در حاليكه اين گونه نيست و مردم در 
حقيقت در يك تاريكى جهل قرار دارند و 

از اكثر مسائل بى خبرند.
به گفته ذكى، در روايت ديگر اين عصر 
را زمان سك صفتى معرفى كرده است كه 
گويا مردم ضعيف كشى را پيشه خود قرار 
مى  زياد  مظلوم  و  ظالم  طبقه  و  دهند  مى 

شود.
بنا براين به گفته ذكى، در چنين فضاى 
به خصوص جوانان بايد با فرهنگ بالنده و 
پيشرو كه بتواند عصر حاضر را خوب بيان 
كند و راه بيرون رفت و نجات را نيز نشان 

دهد، آشنا شوند.
مهدويت  و  انتظار  فرهنگ  او،  عقيده  به 
اين خصوصيت را دارد كه جوانان و حتى 
انديشمندان را با اين عصر بيشتر آشنا كرده 
در  تا  كند  ايجاد  انسان  قلب  در  را  اميد  و 
پرتو آن در راه اصالح خود و جامعه تالش 

كند.

بعد از خود فرزند پسر ندارى، اما محزون 
نباش كه قطعًا دشمنان تو ابتر است و نسل 
تو از طريق حضرت فاطمه(س) ادامه پيدا 

مى كند.
وى ادامه داد: مفسرين براى كوثر معنى 

تكاپو  و  تالش  در  را  آنان  و  سازد  اميدوار 
در جهت اصالح جامعه وادار كرده و انگيزه 
قوى را براى روى آوردن به ارزشهاى دينى 

در آنان ايجاد كند.
موعود،  آموزشى  مركز  كه  كرد  تاكيد  او 
هاى  عنوان  با  را  مختلفى  هاى  برنامه 
است  كرده  اندازى  راه  تاكنون  گوناگون 
كه از سوى مردم به خصوص نسل جوان 

امروز با استقبال گرمى روبرو شده است.
بخش  دو  در  مركز  اين  وى،  گفته  به 
آموزشى و فرهنگى كارهاى مفيدى را با راه 
اندازى مسابقات كتاب خوانى، راه اندازى 
نمايشگاه ها و ايجاد مراكز آموزشى، براى 
عموم مردم به ويژه دانش آموزان مكاتب و 

دانشگاهيان داشته است.
وى تصريح كرد: مركز آموزشى فرهنگى 
خوانى  كتاب  مسابقه  چهار  تاكنون  موعود، 
را در مركز و واليات راه اندازى كرده است 
كه با استقبال گرم مردم رو برو شده است.

با وجود اينكه انديشه مهدويت و فرهنگ انتظار در جامعه افغانستان به 
آن صورت جا نيفتاده است و بسيارى از مردم اصًال اطالعى

از اين موضوع ندارند، اما در عين حال مركز آموزشى موعود درحال 
حاضر هفده كالس آموزشى دارد كه پنجصد نفر از جوانان پسر و 
دختر و از دانش آموزان مكاتب و مراكز دينى، پيرامون مهدويت 

آموزش مى بينند.

گفته  برخى  است،  كرده  بيان  را  گوناگونى 
اند كوثر مقام نبوت است و بعضى ديگر هم 
گفته اند مقام شفاعت است و تعدادى هم 
گفته اند مقصود از كوثر نحر آبى است در 
بهشت و به همين ترتيب تا 16 معنى براى 

كوثر در مجموع ذكر كرده اند.
شده  ذكر  معانى  تمام  هاشمى،  عقيده  به 

است،  درست  مفسرين  نگاه  از  كوثر  براى 
زيرا خير كثير دامنه وسيعى دارد و همه اين 

موارد را شامل مى شود.
ذكر  معنى  تمام  اگر  هاشمى،  باور  به  اما 
اخير  آيه  با  شك  بدون  باشد،  واقعى  شده 

نيازمندى  به  نظر  ذكى،  آقاى  گفته  به 
موعود  آموزشى  مركز  افغانستان،  جوانان 
حسينى  عاشوراى  ايام  در  ساله  همه 
نمايشگاهى را برگزار مى كند كه افزون بر 
ارزشى،  و  هنرى  فرهنگى  اثرهاى  نمايش 
بازديدكنندگان  شرعى  سواالت  به  پاسخ 
متخصصين  توسط  ويژه  هاى  برنامه  تحت 

ارائه مى شود.
افزون بر آن به گفته اين عالم دينى، در 
فرهنگ  كه  شود  مى  تالش  ها،  نمايشگاه 
عاشورا با فرهنگ مهدويت و انتظار ظهور 

تلفيق گردد.
اينكه  وجود  با  ذكى،  آقاى  باور  به 
در  انتظار  فرهنگ  و  مهدويت  انديشه 
نيفتاده  جا  صورت  آن  به  افغانستان  جامعه 
از  اطالعى  اصًال  مردم  از  بسيارى  و  است 
اين موضوع ندارند، اما در عين حال مركز 
آموزشى موعود درحال حاضر هفده كالس 
آموزشى دارد كه پنجصد نفر از جوانان پسر 

ربط  بى  كامًال  و  كند  نمى  پيدا  سنخيت 
خواهد بود، زيرا خداوند نمى گويد كه اى 
و  دادم  بهشت  در  نحرى  تو  به  من  رسول 

دشمنان تو مقطوع النسل است.
موارد  تمام  صورتيكه  در  وى،  گفته  به 
با  اوالً  باشد،  كوثر  واقعى  معنى  شده  ذكر 
است،  سازگار  نا  قرآن  بالغت  و  فصاحت 

سيدمحمد  المسلمين  و  االسالم  حجت 
هاشمى؛ رئيس دفتر نمايندگى مركز فعاليت 
واليت  در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى 
هرات، به مناسبت ايام شهادت جانكاه كوثر 
نبى(ص)؛ فاطمه زهرا (س) گفت: خداوند 
عطا  كثير  خير  تو  به  من  فرمود:  پيامبر  به 
اطهر  فاطمه  پاك  دامن  از  تو  نسل  و  كردم 

ادامه پيدا مى كند.
به گفته هاشمى، خداوند با وصف فاطمه 
به كوثر، بزرگترين مقام را به او عنايت كرده 
كه به هيچ كسى جز پيامبر و على داده نشده 

است.
آيه  كرد:  اضافه  همچنان  هاشمى  آقاى 
دوم سوره كوثر بيانگر شكرگذارى در برابر 
اين خير كثير است و خداوند به پيامبرش 
در  محمد  اى  تو  يعنى  كه  دهد  مى  دستور 
شتر  و  بخوان  نماز  بزرگ  نعمت  اين  برابر 

قربانى كن.
آقاى هاشمى خاطر نشان كرد: مفسرين 
مى گويند در هر جايى از قرآن كه سخن از 
نماز به ميان آمده به دنبالش از انفاق نيز ياد 
شده است به اين مناسبت در سوره كوثر نيز 
بعد از كلمه نماز از انفاق و نحر شتر سخن 
نوع  نماز  از  بعد  انفاق  كه  است  شده  گفته 

عبادت است.
به گفته هاشمى، پس از بيان مقام فاطمه 
زهرا(س) خداوند در آيه اخير سوره كوثر 
گويد:  مى  و  دهد  مى  دلدارى  رسولش  به 
هرچند دشمنان تو اين طعنه را مى زنند كه 

جوانان  تواند  مى  مهدويت  فرهنگ  تنها 
را اميدوار سازد و آنان را در تالش و تكاپو 
در جهت اصالح جامعه وادار كرده و انگيزه 
قوى را براى روى آوردن به ارزشهاى دينى 

در آنان ايجاد كند.
حبيب  المسلمين  و  االسالم  حجت 
آموزشى  فرهنگى  مجمع  رييس  ذكى؛  اهللا 
فعاليت  درباره  آوا،  با  مصاحبه  در  موعود، 
گفت:  آموزشى  مركز  اين  كاركردهاى  و 
ترويج فرهنگ مهدويت و فلسفه ى انتظار 
ظهور در سرلوحه برنامه هاى كارى ما قرار 

دارد.
او همچنان گفت: رويكرد مباحث مركز 
فرهنگى آموزشى موعود، بيشتر اعتقادى و 
اسالم شناسانه است و تالش بر اين است 
كه باورها و ارزشهاى اسالمى را همانگونه 
به  است  رسيده  ما  به  دين  پيشوايان  از  كه 

نسل جديد و جوان امروز منتقل شود.
به گفته او، مركز علمى فرهنگى موعود 
كه از سال 1391 به صورت رسمى فعاليت 
و  اساسى  هدف  است  كرده  آغاز  را  خود 
عمده اش تمركز روى وحدت ملى، تفاهم 
بين اقوام افغانستان و راه اندازى برنامه هاى 

ارزشى، فرهنگى و اعتقادى مى باشد.
در  دينى؛  و  فرهنگى  فعال  اين  گفته  به 
ايده  و  ها  انديشه  از  پر  و  مسموم  فضاى 
فرهنگى  مركز  افغانستان،  در  غلط  هاى 
آموزشى موعود تالش دارد كه به خصوص 
نسل جوان را با فرهنگ انتظار و مهدويت 
آشنا بسازد و زمينه هاى واقعى و عينى آخر 

الزمان را مورد بحث و كنكاش قرار دهد.
آقاى ذكى افزود: ما امروز در دوره آخر 
الزمان قرار داريم و به شدت نياز است كه 
آن  در  كه  عصرى  كيف  و  كم  با  جوانان 
زندگى مى كنند، آشنا باشند، تا در تاريكى 
هاى اين زمان بتوانند راه درست و حق را 
پيدا  شود،  مى  انسان  سعادت  به  منجر  كه 

كرده و در آن مسير گام بردارند.
تنها  كه  هستيم  باورمند  ما  او،  گفته  به 
را  جوانان  تواند  مى  مهدويت  فرهنگ 

رئيس مركز تبيان در هرات:


