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سیوپنجمین سالگرد دفاع مقدس
روزنامه

از همکالمی با روح��ان��ی مجاهد استاد سیدعیسی حسینی م��زاری در ب��اب دی��روز و ام��روز تفکر جهادی در افغانستان

تجلی اندیشه اسالم بدون مرز
در افغانستان
سیدصادق غفوریان

جهاد و تفکر جهادی در دیروز و امروز
افغانستان ،ضرورتها و ساحتهای اندیشه
«امت واحده» ،جریان روش و تفکر «اسالم
بدون مرز» از جمله موضوعات گفتوگویم
با روحانی مبارز و مجاهد استاد سیدعیسی
حسینیمزاری بود .موضوعاتی که وقتی
آن را از نگاه یک روحانی مجاهد و
فعال فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی امروز
افغانستان میشنیدم برایم جذابتر مینمود.
حجتاالسالم والمسلمین «سیدعیسی حسینی مزاری» سال  ۱۳۴۱در
مزار شریف متولد و در سال  ۱۳۵۷با تأثیرپذیری از اندیشه حضرت
امام وارد مبارزات جهادی و همراه مجاهد شهید سیدعلیاکبر
مصباح شد .سال  ۱۳۷۰در کنار این شهید ،مرکز فعالیتهای سیاسی
فرهنگی تبیان را تأسیس کرد که این مجموعه تا امروز حوزه فعالیت
خود را در چند استان افغانستان و مشهد گسترش داده است.
حسینی مزاری طی این سالها از کوششهای رسانهای نیز دریغ
نکرده و عالوه بر خبرگزاری صدای افغان و هفتهنامههای فریاد
عاشورا و انصاف در رسانههای دیگر داخلی و خارجی به تحلیل
مسائل فرهنگی و سیاسی میپردازد.
با او که برای شرکت در یک اجالس به ایران آمده بود در یک روز
گرم شهریور ماه در دفترش در مشهد به گپ و گفت نشستیم.

حسینی مزاری در این مجال به این موضوع اشاره میکند که امروز
تفکر اسالم بدون مرز و حقیقت «امت واحده» بیش از هر زمان
دیگری در میان مردم افغانستان جریان دارد.
گفتوگوی من با استاد حسینیمزاری اینک پیش روی شماست...
برای آغاز گفتوگو از او میخواهم خودش را بیشتر برایم معرفی
کند .میدانم که سالها در عرصههای جهادی قدم برداشتهاست.
همزمان با پیروزی انقالب اسالمی ایران مبارزات اسالمی در افغانستان
آغاز شد .ما در سال  ۱۳۵۷وارد عرصه مبارزه و سال  ۱۳۶۱به جبهه
جهاد وارد شدیم که البته جای یادآوری است که همیشه حضرت امام
رحمة ا...علیه را دعا میکنم چون راهنماییها و هدایتهای ایشان
باعث شد من در این راه قدم بگذارم .زمانی که من تصمیم گرفتم
شهر را ترک و به جبهه جهاد وارد شوم موقعی بود که در کنار عمویم
پای رادیو نشسته بودم که حضرت امام در رادیو سخنرانی میکردند،
مستمعین امام تحت تأثیر سخنان ایشان به شدت گریه میکردند .دقیق
به خاطر ندارم که موضوع سخنان ایشان چه بود اما خاطرم هست که
من هم تحت تأثیر قرار گرفته و همچون مستمعین آن محفل گریهام
گرفت ،با این که آن موقع من در لیسه (دبیرستان) دانشآموز بودم
در باختر استان مزار شریف .آن زمان مبارزات ما فعالیتهای محدود
درون شهری بود مثل نشستهای سازماندهی تظاهراتها ،توزیع
اقالم تبلیغاتی و اعالمیهها و...
آن جا پس از شنیدن سخنان امام از رادیو تصمیم گرفتم که رسم ًا به
جبهه جهاد وارد شوم .باید عرض کنم که حال و هوای جبهههای
افغانستان در جنگ با اشغال شوروی شبیه حال و هوای جبههها
در ایران بود .برای نمونه سرودهایی که ایرانیها با موضوع جنگ

