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8 
 حساب بانکی کمیتۀ مالی نیروی امنیتی قومی

 

 

بعد از شهادت قضاوتمند شهید قربان کریمی ، اقوام اطراف 

یرو شهر چغچران با مشورۀ حکومت محلی والیت غور ، ن

امنیتی را بوجود آوردند ؛ نیروی امنیتی قومی به همکاری تمام 

شهروندان والیت غور می تواند بهتر تقویت شود از همین ُرو 

کمیسیون مالی نیروی امنیتی قومی حساب بانکی ذیل را معرفی 

 . می نماید تا کمک های نقدی خود را حواله نمایید 

9061901009191 
 با احترام

 نیروی امنیتی  کمیسیون مالی
 

 انا هلل و انا الیه راجعون

 ی مختصر قضاوتمند شهید قربان کریمیبیوگراف
 

 در حجرهتحصیل 
 هرات –یک سفر پرخاطره در مسیر غور 

 غالم رسول مبین
 

یکی از روش آموزش و پرورش اطفال و جوانان در تمام نقاط والیت غوور 

همانا کسو  آمووزش ابتودایی و متوسوط دینوی در مسواجد و سجوره اسوت کو  

اموا . ریش  تاریخی، فرهنگوی، اسوالمی و فرفوی دیرینو  ا  را دارا میباشوند

آموزش کت  دینی و اسالمی منسیث نخستین تعلیم اطفال طرز و  فراگیر  و

شیوه ا  رسمی ندارد بلک  از طرف مال امام ویا آخنود مسوجد بوا موافقو  و 

. سمایت مردم همان مسل دنبال میشود ک  شاگردان مساجد را طال  مینامنود

طال  ک  جمع آن طالبان یا طال  میباشود در مسواجد و سجوره هوا م وروف 

 یل هستند هور بیگواه از خانو  هوا  هموان مسول نوان خشوک جموع کس  تس

ازینکو  بو  ساشوی  نوروم بور میگوردم بو  . آور  میکنند ک  آنرا فقر میگویند

هرات داشتم دید خود را  –اینک سفر ک  در مسیر راه غور . ا ل موضوع

از وضوووعیت آمووووزش و زنووودگی یوووک طالووو   نوجووووان در یکوووی از مسووواجد 

 . رک قرار ذیل مورد مطالع   شما قرار میدهممربوطات والسوالی شه

اندکی )مال مسمد ظاهر ا لی باشنده دهن مرق  و طال  ب  مسجد خم قربان 

 41 – 41غوور، سون / مربوط واسد ادار  شوهرک( پایین تر از دهن مرق 

ب  گفت  مال مسمد ظاهر، مال . سال  و از کت  فربی شرح الیاس را میخواند

خ ی بو  نوام مولوو  نوور مسمود اسوت کو  بو  شومول ویا آخند این مسجد ش

مسمد ظاهر چهار تن طال  درین مسجد در نزد و  مشووول فراگیور  تعلویم 

مسمد ظاهر پسر  سلیم و با اخالق ب  نظر میرسید ک  با لنگوی سوفید . هستند

. ، لباسها  سوفید، واسوکت سویاه رنوک و کفشوها  فواد  ملوبس بوود(فاج)

ن مسل منتظر موتر سامول خوود بوودیم توانسوتم بخاطریک  چند لسظ  ا  دری

ک  ازین فر ت استفاده کرده و با این جوان بردبار و زسمت کش دمی راز 

رفوتم بو  . دل کنم و از اوضاع تعلیم و زندگی سجره نشوینی و  واقوف شووم

سضورش سالم کردم و گفتم ک  ما مسافر هستیم و موتر ما را مال م طفی 

مسمد ظاهر جوان خیلی کم . ین مسجد نماز بخوانیمبیگار کرده، آمدیم ک  در

 . گوووووووووز و توووووووووا چیوووووووووز  نگفتوووووووووی یوووووووووا نپرسوووووووووید  پاسووووووووو  نمیوووووووووداد

ولی همین لسظ  ایک  میخواستم ب  پیش و  بروم ب  داخل یک آشپز خانو  

کوچک و کهن   کو  مت ول بو  سجوره و مسوجد بوود م وروف آتوش کوردن و 

ز  ولوی از زنودگی از طورز درس خوود را. پخت  کردن دیک ب  نظر میرسوید

در سجره مایوس بود، گفت ک  نان و م رف ما همان فقر اسوت، اموا کودام 

نهاد یا موسس  برا  ما امداد و مسافدت نکرده ک  ممد  برا  بهتر شدن 

 . وضووووووووووووووووووع زنوووووووووووووووووودگی ویووووووووووووووووووا توووووووووووووووووودریس مووووووووووووووووووا باشوووووووووووووووووود

خواستم معلومات بیشتر پیدا کنم ک  برا  ش  چی پخت  و شیوه آشپز  آن 

  دیک سیاهی خورد ک  بواال  دیکودان گذاشوت  و بو  چشمم ب. چگون  است

زیواد ا ورار کوردم کو  بورا  شو  چوی . زیر و رو  آن آتش شعل  ور اسوت

پخت  از مسمد ظاهر چیز  نشنیدم، ولی نهایتاً دریافتم ک  ب  داخل این دیک 

 .برا  وضوح بیشتر ت اویر  ک  گرفتم . کچالو است

 

 

شهید کریمی از . در یک خانوادۀ مسلمان ، متدین و مجاهد دیده به جهان گشود  9319قضاوتمند شهید قربان کریمی فرزند عبدالکریم در سال 

 . علوم مروجۀ وقت را نزد مال امامان مساجد فرا گرفت 9311آغاز سال 

بنا به چالش های که . صنف اول مکتب کاسی علیا گردید و تا صنف سوم درس های خویش را ادامه داد شامل  9339شهید کریمی در سال 

دشمنان تعلیم و تربیه فرا راۀ مکاتب خلق کردند و دروازه های مراکز تعلیم و تربیه را به روی اطفال معصوم کشور بستند ؛ دروازۀ مکتب 

شهید کریمی به منظور فرا گرفتن علوم دینی شامل مدارس علوم دینی گردید و  درس های  کاسی به روی شهید کریمی بسته شد که در نتیجه

 . خود را مؤفقانه ادامه داد 

شامل امتحان کانکور گردید و به اثر لیاقت و شایستگی به فاکولتۀ شرعیات پوهنتون کابل کامیاب گردید که  9310شهید کریمی در زمستان 

شهید کریمی در سال . از رشتۀ فقه و قانون به سویۀ لیسانس مؤفقانه فارغ گردید  9311غاز کرد و در سال به تحصیل خود آ 9311در سال 

نفر استاژران امور قضایی کامیاب شود و  100نفر توانست که در جمع  1000ستاژ قضایی  از بین  11از طریق امتحان کانکوِر دور  9313

نظر به لزوم دید ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان منحیث عضو دیوان  9311جوزای  با سپری کردند مؤفقانه دورۀ استاژ در ماۀ

 . امنیت عامۀ محکمۀ شهری مرکز والیت غور تقرر حاصل نمود و مصدر خدمت قرار گرفت 

مان و متدین قضاوتمند شهید کریمی مدت سه سال در دیوان امنیت عامۀ محکمۀ شهری والیت غور مصروف خدمت گذاری به مردم مسل

شهید کریمی وظایف و مسؤلیت های خود را مطابق احکام شرع مقدس اسالم و قوانین نافذۀ کشور با ایمانداری ، صداقت و . والیت غور بود 

شهید کریمی در دوران تحصیل در بین جوانان مسلمان و بیدار دل پوهنتون کابل خوب درخشید و از دانشجویان غور خوب . تعهد ادا نمود 

شهید کریمی در . از طریق نوشتن مقاالت ، سخنرانی ها و مصاحبه های دوستانه ؛ دوستان و همقطاران زیاد پیدا کرد . نماینده گی کرد 

شهید کریمی در کنفرانس . سال را به عنوان سردبیر ماهنامۀ فیروزکوه به فرهنگ و فرهنگیان والیت غور خدمت کرد  1جریان تحصیل مدت 

 .     پراطوری غوری ها خوب سخنرانی کرد  بین المللی ام

شب به منظور تهیه نیازمندی ها و  1محفل عروسی برادر خود را تجلیل نمود و ساعت  99/3/9319شهید کریمی شام جمعۀ مورخ 

مسیر راه در سنگر  عازم شهر چغچران گردید و در( قریه کاسی علیا) ضروریات مهمانداری همراه با پدرش و یکنفر دوکاندار از زادگاه اش 

کشف مرکز چغچران از طرف افراد ناشناس ملبس به لباس اردو ملی و پولیس ملی سه بار تالشی گردید که در بر گشت در فاصلۀ بین سنگر 

در شهید پ. متری پیره داران پولیس توسط همان افراد که قبالٌ تالشی شده بود اختطاف گردید  900حوزۀ اول امنیتی پولیس از فاصلۀ  –کشف 

کریمی با اینکه اختطاف گران شناسایی نموده بود و با تمام سعی و تالش های بنده گی مؤفق به نجات شهید کریمی نگردید و ترورستان 

بیخرد و خدا ناشناس که سال ها خون و مال مردم را پامال کرده اند از چند متری حوزۀ امنیتی پولیس مرکز والیت غور به سمت مرغاب 

در سِر بند خولۀ کلیج مربوط قریه شورکن مرغاب ظالمانه به  93/3/9319قبل از ظهر  99:30دید و سر انجام شهید کریمی  ساعت منتقل گر

این عمل غیر انسانی دشمنان جان و ایمان مردم ؛ تمام مردم مسلمان مرکز بویژه قریه کاسی والیت غور را سخت جریحه دار . شهادت رسید 

 . ساخت 
 نا الیه راجعونانا هلل و ا

 روحش شاد و یادش گرامی باد



 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         1091  جون  مطابق                                                   9319 اول                    شماره هشتم                                         جوزاسال             

 

 

2 

عده زیادی از قضایا به محکمه 

 فرستاده شد
در جریان ماموریت من به بخش پولیس شهر و پروگرام قضایی چغچران، وظیفه خود را به حیث  :چوچران

 -دگروال محمد نعیم : من به اشخاص چون. چالش آور تجربه کردم مربی و مشاور نقش قانون کامال دلچسپ و

حارنوال شهر آموزش داده ام، من برای ایشان کمک های موثر  –ریس دفتر حارنوال نظامی و گل احمد حیدری 

، هیچکس 1122در تحقیقاتی جرمی قضایای فساد ارایه نمودم، قبل از آمدن من در اوسط ماه مارچ سال 

 ری قضایای ضد فساد را در والیت غور بعده نداشت مسولیت مربی گ

در جریان حضور من در اینجا؛ من برای همکارانم بخاطر تحقیق قضایا که مرتبط به اختالس؛ سوی استفاده از 

من میخواهد تذکر دهم که چندین قضیه تحقیق . قدرت؛ فساد و مفقود شدن سالح و مهمات میباشد توصیه کرده ام

یک قضیه بر خالف ریس مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیه والیت . 2.فرستاده شده استشده و به محکمه 

او از . مسیازد 1122غور است که او را متهم به اختالس؛ سوی استفاده از قدرت و رشوت ستانی در تابستان 

غور در  یک قضیه علیه ریس ریاست معارف والیت. 1حمایت قوی در مقابل مقامات محل برخوردار بود،

یک قضیه علیه ریس ریاست . 3. رابطه به اختالس، سوه استفاده از قدرت و رشوه ستانی درفصل خزان

تمام این . 1122زراعت و مالداری والیت غور در رابطه به سوه استفاده از قدرت و اختالس در زمستان 

 .قضایا فعال در محکمه تحت بررسی قرار دارد

 گل رسمان فراز: مترجم - (یوپول)مربی تیم پولیس اتسادی  اروپا  - والیت غورچوچران،  -گیدیمینس بوسیانس 

  
افسر تقویه  916تصدیق نامه ها برای 

 قانون در چغچران
 

ماه می مقیم چغچران مستحق تصدیق نامه برای کورس اشتراک بصورت موفقانه در راستای  11افسر در  211 .چوچران

س شهر و پروگرام قضایی تیم پولیس اتحادیه اروپا تیم بازسازی والیتی مقیم چغچران تقویت قانون که توسط اعضای پولی

روند نگهداری جرم، آموزش : ماه اخیر برگزار شده بود که شامل آنها 6کورس های مختلیف در . برگزار شده بود، شدند

آموزشی که بخاطر انکشاف و نشان انگشت، شناخت وسایل انفجاری و موارد ضروری دیگر و برگذاری سایر کورسهای 

, حارنوال ملکی و نظامی, دراین کورس حارنواالن محکمه استیناف , رشد پولیس  و شناخت قانون حیاتی و مهم میباشد

 .تحقیق کننده و سایر اراکین بلند رتبه پولیس اشتراک داشتند, رئیس امنیت ملی , قضات محکمه غور

نماینده سیاسی کشور   -یورگیس استنیاتیس , قومندان تیم پی آر تی -یلس تقدیر نامه ها توسط دگروال آرتورس رادو

لیتوانیا، تیم پولیس شهر و پروگرام قضایی چغچران و اعضای اداره مرکزی تیم پولیس اتحادیه اروپا از کابل تحویل داده 

 .شد

شروع کرده است، کورس ها و  1112افغانستان از اواخر -تیم پولیس اتحادیه اروپا فعالیت خویش را در والیت غور

آموزش ها به همکاری تیم بازسازی والیتی تحت رهبری کشور لیتوانیا ارایه شده است، تیم پولیس اتحادیه اروپا دارای 

 2تن از جمهوری چک،  1تن فیندلندی،  1تن لیتوانیایی،  3: تن پرسونل میباشد که این افراد شامل کشور های چون 21

وظیفه اصلی تیم یوپول آموزش، مربی گری و ارتقای ظرفیت پولیس ملی . و بلغاریایی میباشندتن پولندی، کرواسی 

افغانستان در راستای انجام وظایف شان و تداوم بخشیدن همکاری ها با نمایندگی های تقویت قانون خصوصا دفتر 

 . حارنوالی میباشد

 گل رحمان فراز: مترجم

  

 سوز جگر

 96/1/9319خاموش حسین علی 

  

 دوستان حق یتیم دیدۀ تر هرگز نیست 

 ناله و فریاد اش از یاد پدر هرگز نیست

 ساقۀ نازک گل را تو اگر پا نکنی

 تقدیر پای او را داس و تبر هرگز نیست

...و گر هم باشد عمل   

 .ناله اش مانند آن عر عر خر هرگز نیست 

 نخورید حق یتیمان ، نکنید دیده ای نم 

 فقط بنده گی در شام سحر هرگز نیستکه  

 مال خود را نکنید مصرف ، یتیم سیر کنید 

 کربال قید به یک زنجیر در هرگز نیست 

 گنج قارون که شنیدی همه َدرس است به ما

 این بدانی نیکی به یک کیسۀ َزر هرگز نیست

 شنو این حرف ، زمن گفتن و یاد کردن است 

 گز نیست بر تو گویم که دو گوش بهر حجر هر

 اگر پرسی از ین شعر سلیس«  خاموش» حال 

.او را جز ناله ای از سوز جگر هرگز نیست   

  
  

پیمان های استراتژیک و 

 چالش های آن
 

 پوهنتون هرات محصل سال چهارم پوهنحئ حقوق" ساید " میرآقا 
 

بدنبال کنفرانس بن دوم  ، در سال جار   افوانستان پیمانها  متعدد  را  با  کشور ها   جهان و منطق  بست  است 

ت کلی هدف از بستن پیمانها  استراتژیک در هر کشور چ  افوانستان باشد یا کشور دیگر  تأمین منافع ب ور. 

ملی همان کشور است ، ک  توسط آن نیاز ها  ملی خود  را  اطراف پیمان ها  ب   همکار  یکدیگر برآورده  می 

) بی و شرقی پیمان ها  استراتژیک افوانستان نیز برا  تأمین منافع ملی خود  با  چندین کشور غر.  سازند

ب  ت وی  ( پارلمان ) زمانیک  این پیمانها از طرف مقامات با  السیت داخلی . را  بست  و ادام  دارد ( راهبرد  

می رسد ، مفاد و مستو   این  پیمان ها  در داخل کشور خا یت قانون را بخود گرفت  ، اجرا  و رفایت مفاد آن 

لزامی می باشد   ،  در  ورت ک   یکی از طرفین بمفاد این پیمان پایبند   نکند و یا  نتواند  برا  اطراف پیمان ا

ب  آن فمل کند نتایج منفی را  بجا خواهد گذاشت ؛ از جمل  ممکن است  چنین پیمانی  قبل از سررسید موفد آن 

 . در جهان  دم  زندفس  شود ،  روابط میان این کشورها را مختل سازد  و ب  سثیت چنین کشور  

سال سوال این  است ک  افوانستان ، با توج  ب  چنین شرایط نامطلو  و از طرفی هم تعدد پیمان ها  استراتژیک ، 

آیا ب  تعهدات خود با تمام این پیمانها فمل خواهد توانست ؟ سوال است ک   جوا   قطعی و جزمی در مورد  آن 

وقت  و غیر منطقی خواهد بود ، و این را زمان ثابت خواهد کرد ک   ب ورت مثبت و یا منفی یک امر پیش از

اما نگرانی ها  و جود دارد  مبنی بر اینک  چالش ها  موجود در . افوانستان چنین توانا  را  دارد  یا  ن  

: جود اند فمدتأ نگرانی ها در دو سطح  مو. افوانستان مانع اجرا و رفایت این پیمان ها در افوانستان خواهد شد 

اکثر آگاهان ب  این . فدم ظرفیت الزم در کشور و مداخل  بیش از پیش کشور ها  همسای  و منطق  در افوانستان 

نظر هستند  برا   اینک  افوانستان بتواند  ب   تمام  تعهدات خود  در این پیمانها فمل کند ، اول باید چنین ظرفیت 

ن ظرفیت ها ؛ ازبین بردن فساد ادار  ، مودریت کارآیی و مؤثر ، جل  را در کشور ب  وجود بیاورد  و الزم  ای

در  نتیج   این . افتماد مردم و همکار  آنها با دولت  است ، ک  افوانستان هیچ یک ازین شرایط را  دارا نمی باشد

این مداخل    گذشت  از. فوامل  با فث می شود ک  افوانستان  نتواند ب  تعهدات خود  ب ورت درست  فمل کند 

بیش از پیش کشور ها  همسای  و منطق  نسبت ب  رقابت ها و دشمنی ها   ک   با  هم پیمانان افوانستان دارند 

چون اگر اول تنها پاکستان در کشور ما مداخل  می . فر   فمل ب  این تعهدات برا  افوانستان تنک خواهد کرد 

اال بعد از بستن پیمان استرابژیک با امریکا ک  دشمن سرسخت کرد  و کشور ما را  ب  این سال و روز رساند س

ایران و رقی  درین  کشورها  منطق  است  این کشورها از هیچ گون  تالش برا  ناکام ساختن اهداف امریکا در 

ت افوانستان و منطق   دریغ  نخواهند  ورزید ،  این  موضوع  بار   دیگر افوانستان را ب  میدان کشمکش  ابرقدر

گفتنی است ک  افوانستان درین . ها  جهان مبدل ساخت   و وضعیت این کشور را  از  بد ، بد تر خواهد ساخت 

اواخر پیمان  استراتژیک را  با کشور ترکی  بست  است ، این یگان  کشور اسالمی است ک  تا هنوز افوانستان با آن 

دیگر  مبنی بر گرایش افوانستان با کشور ها  غیر اسالم  پیمان راهبرد   بست  می کند و این  پیمان  ب  نگرانی 

را کاهش داده و امید است ک  چنین پیمانها  را  در آینده  با سایر کشور ها  اسالمی بست  کند ک   یکی از راه  

 .ها   سل مشکالت فدیده و کاهش نگرانی ها  مردم ما خواهد بود

مکاری در شورای والیتی والیت غورخواهانی ه

 راستای رساندن مشکالت مردم از رسانه محترم است

 شورای والیتی غور  

 

آزاد  رسان  و مطبوفات در تمام کشور ها  جهان و افوانستان یک 

امر مهم تلقی میشود تا باشد بطور واقع بینان  بکار خود ادام  بدهند 

ت تا اینک  مشکال. وخال ها  دولت ومشکالت مردم را انعکاس بدهند

مردم ب  مرجع زیربط انتقال پیدا کند ، وگوش شنوا مشکالت را 

بناً شورا  والیتی والیت غور از تمام رسان  ها .بشنود 

وژورنالیستان مسترم تشکر  واز خدا وند ج برا  شان اجر  فظیم 

وازتمام شما بزرگواران توقع دارد تا در رساندن . خواهان است

ها ب  گوش دولت مردان کشور مشکالت مردم غور از طریق رسان  

تا باشد ک  مردم فقیر غور اگر بمشکالت شان رسیده گی نمیشود 

شورا  والیتی مینسیث مظهر اراده مردم  دا  مردم را بمقامات 

 .برساند

رئیس شورا  والیتی والیت غور میخواهد با رساندن مشکالت مردم 

 .رد از طریق رسان  ها ب  مقامات خواهانی همکار  شمارا دا

 شماره ها  تماس با رئیس شورا  والیتی والیت غور
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اثر دانش وکنش مسلمانان بر 

 جهانی شدن اسالم
 فبدالقدیر فلم

 

ودرین نوشته باز هم به حکمت دعوت من حیث زیور با جاذبه واثر گزار تمرکز صورت . تقدیم حضورخوانندگان محترم میگردد(حکمت زیور دعوت است )این نوشته به ادامه مطلب قبلی زیر عنوان 

رو حاکمیت دین مبین اسالم است به همین دلیل لمخواهد گرفت واینکه دعوت اسالمی باید جهانی و همه شمول باشد طوریکه قبال تذکر رفت حکمت در دعوت قابلیت اثر گزاری بخاطرگسترش ساحۀ ق

دعوت در دائرۀ گروه همدین وهم کیش ویا تنها مسلمانان با هدف جهانی شدن اسالم نه که به منظور شدت پارسائی بیشتر . دعوت بایست مطابق نیاز ومقتضای حال مخاطب بوده حتما اثر گزار باشد 

 .اسالم چندان مطابقت نداردصورت میگیرد واین روش با اندیشه جهانی شدن 

اهت های کمی بین او دو رویکرد اگر دعوت داعیان ورسالت داران امروز را با شیوه ها وروش های دعوت پیامبر بزرگوار اسالم من حیث اسوه والگو دینداران مقایسه کنیم شب: دعوت امروز ودیروز

رت دعوت اسالمي با هدف ترویج اسالم در میان غیر مسلمانان صورت می پذیرفت ، واما دعوت امروز خیلی منفعالنه ومنحصر در در می یابیم ، طوریكه تاریخ اسالم نشان مي دهد در عهد آن حض

فرایض دیني هستیم و به آنچه در در عصر حاضر وقتي از دعوت صحبت میشود،فكر مي كنیم كه ما تنها موظف به اشاعه اسالم در میان مسلمانان و متعهد ساختن آنها به انجام .دائر ۀ مسلمانها ست 

به عبارت دیگر در حالي كه در مسیر متعهد ساختن مسلمانان به تعالیم اسالمي حركت مي كنیم ، نسبت به تصوري كه از اسالم در . مورد اسالم در میان غیر مسلمانان اشاعه یافته است توجهي نداریم 

این بخاطریست که ما نگران نوع نگرش غیر مسلمانان نسبت به خود میباشیم وبا چنین اندیشه وتصور توصیه های اسالم را . ض دارد ، بي اعتنا هستیم میان غیر مسلمانان ایجاد شده و بادیدگاههاي ماتناق

 .در جهت دعوت غیر مسلمانان به اسالم فراموش کرده ایم

هرگز نسبت به سرنوشت غیر مسلمانان بي تفاوت نبود و كامالً نگران آینده آنها و مشتاق هدایت ایشان به سوي ( ص)مي پذیریم كه پیامبر اسالمبا یک نگاه دقیق به تاریخ زندگی پیامبر اسالم این حقیقت را

،ممكن است حتي در متقاعد كردن آنان براي پذیرش اسالم موفق وقتیكه ما استراتیژي دعوت را دنبال مي كنیم و با غیر مسلمانان ارتباط برقرار كرده واسالم را معرفي مینمائیم . اسالم و ایمان بود اند

معرفی کرده ایمبالل حبشی بخاطر اخالق ورفتار نرم پیامبر  نباشیم ،اما حداقل توانسته ایم سوءظن و كج فهمي آنان را نسبت به اسالم تا حدی اصالح وکاهش دهیم ،وحد أقل اخالق اسالمی را به ایشان

 .مایه گرفته بود...( فبما رحمة من هللا لنت لهم )اخالقیکه از هدایت پر بار الهی .ئید ویارانش به اسالم گرا

 .زور وشمشیر گزینه اول در دعوت اسالمی نیست

ین حقیقت پرده بر میدارد که اسالم نخست به سالح همه ازنامه هائی که پیامبر گرامی،به عنوان دعوت اسالم به امراء و سالطین،و رؤساء قبائل و شخصیتهای برجسته معنوی و سیاسی دنیا نوشته است 

نامه،از متون نامه های پیامبر که برای ( 2) 281در کشور های اسالمی حدود . استدالل ومنطق تکیه کرده است نه زور وشمشیر ،و در متن هیچ یکی از نامه های شان جنگ وخشونت تذکر نرفته است

همه این نامه ها حاکی است که روش اسالم در دعوت و تبلیغ، منطق و .ثاق و پیمان نوشته است، وجود دارد،که محدثان و تاریخ نویسان آنها را ضبط کرده اندتبلیغ و دعوت به اسالم و یا به عنوان می

اشارات،نصایح . وم وخسرو فارس وشاه المغرب همه نامه فرستادروزی که پیامبر از حمالت قریش مطمئن گردید، عالوه از سران قوم عرب که برای هرقل پادشاه ر.برهان بوده است،نه جنگ و شمشیر

ورشناسانی است که خواسته اند چهره اسالم را با تهمتهای ناروای و اندرزها و تسهیالت و نرمشهائی که پیامبر در موقع بستن پیمان با ملل بیگانه از خود نشان داده،همه و همه گواه زنده بر ضد نظریه خا

امید وارم دانشمندان ورسالت داران واقعی در کشور های مختلف با ترجمه متن نامه های پیامبر اسالم روش وطریق ادای رسالت پیامبر . پیشرفت اسالم را زائیده نیزه و شمشیر دانندخود بپوشانند و 

 .بزرگوار اسالم رادر نقاط مختلف جهان روشن سازند

روه خاص ات وهدایات الهی وعملکرد پیامبر بر حقش به این حقیقت پی می بریم که اسالم دین جهانی بوده ودعوت اسالم هم مقید بزمان ومکان وقوم وگاز مطالعه ارشاد. اسالم بر جهانی شدن تأکید دارد

سئله برخی آیات از قرآنکریم را من حیث سند در اینجا نقل برای اثبات این م.نیست دین اسالم همه ساکنان روی زمین را مخاطب قرار داده وهر انسانی میتواند از هدایات حیات بخش الهی بهره گیرد

سخن گفته و نگاه جهاني دین اسالم را حكایت و ترسیم  میکنیم و آیات زیادي از قرآن كریم به صراحت یا به صورت غیرمستقیم از جهاني شدن رسالت اسالم و محدود نبودن آن به مکان یا زمان معین

 .اند نموده

 (اي رسول ما به خلق بگو كه من بر همه شما جنس بشر رسول خدایم«ناس اني رسول هللا الیكم جمیعاً قل یا ایها ال» 

 (اي مردم خدایي را بپرستید كه آفریننده شما و پیشینیان شماست باشد كه منزه شوید«یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذین من قبلكم لعلكم تتقون» 

 (و ما تو را جز براي اینکه عموم بشر را بشارت دهیم نفرستادیم«افه للناسو ما ارسلناك االك» 

 (اي رسول ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت براي اهل جهان باشد و«و ما ارسلناك االرحمه للعالمین» 

 (نده خاص خود نازل فرمود تا اهل عالم را متذکر و خدا ترس گرداندبزرگوار آن خداوندي است كه قرآن را ب«تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده لیكون للعالمین نذیرا» 

 (او خدایي است كه رسول خدا را قرآن و دین حق به عالم فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب گرداند«...هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دین الحق لیظهره علي الدین كله» 

 ( بیننا و بینكم االنعبد اال هللا و النشرك به شیئایا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء)اي اهل کتاب بیایید از آن کلمه حق كه میان ما و شما یكسان است پیروي كنید و بجز خداي یكتا هیچ كس را نپرستیم  بگو

 «و چیزي را با او شریك قرار ندهیم

پیام قرآني خود را كه همان وحي الهي است با ویژگي ابدیت براي تمام بشریت اعالم كرده است و آیات ( سلم و وآله علیه هللا صلي)در آیات شریفه فوق به این مطلب اشاره شده است كه پیامبر گرامي اسالم 

 .جهاني و براي تمام انسانها است( سلم و وآله علیه هللا صلي)مزبور داللت دارند بر اینکه رسالت پیامبر اکرم

 استدالل عقلي

اسخگویي به نیازهاي همه انسانها را در اعتقاد به خاتمیت دین اسالم جهاني بودن این دین است زیرا اگر قرار باشد از این پس هیچ پیامبري مبعوث نشود دین اسالم باید قابلیت پ افزون بر این همه الزمه

هاي  خالصه ایکه آموزه.گستر و جهاني باشد تا نیاز همیشگي بشر به هدایت آسماني را برآورده سازدهمه زمانها و همه مکانها داشته باشد یعني باید دین اسالم هم از نظر زماني و هم از نظر مكاني فرا 

 دهد و اینكه در آینده حکومت واحد جهاني اسالم تحقق خواهد یافت  قرآني و سیره عملي پیامبر و استدالل عقلي بر جهاني بودن دین اسالم گواهي مي

 :شدن اسالماثر دانش وکنش مسلمانان بر جهانی 

( ص)پذیرش اسالم توسط بالل به خاطر رفتار ،روش و ایمان پیامبر.تقویت جایگاه علمي و دانش اسالمی و رفتار مسلمانان نسبت به خود وغیر مسلمانان از عوامل موثر در پذیرش دعوت اسالمي است 

براي تحقق .ما توصیه شده ایم تا اعمال درست را انجام داده از انجام اعمال نادرست پرهیز نماییم . ر دعوت تاثیر گذار باشیم اگر رفتار ما در مغایرت با آمیزه هاي آموزشي باشد ،نمي توانیم در ام. بود 

كارهاي صحیح را انجام داده ازكارهاي غلط پر هیز نموده  باید همه ببینند كه ما.باید تعالم اسالمي در رفتارهاي ما دیده شود .این امرتنها عالم به تعالیم اسالم بودن كافي نیست ، بلكه باید عامل هم باشیم 

ما در مقابل امت اسالم متعهد . پس بسیار خودخواهانه است آنچه را كه اسالم از ما خواسته است انجام ندهیم .مطمئناً آنچه ما انجام مي دهیم نه براي این دنیا بلكه براي كسب پاداش اخروي نیز هست .ایم 

 . غیر مسلمانان را نیز باید دریابیم هستیم در عین حال

تالش داریم مسلماناني را كه هنوز به زعم ما مسلمانان كاملي نشده اند ، كامل كنیم ..بسیاري از ما تنها نگران توسعه تفسیرهاي خود از اسالم هستیم و این تفاسیر را به عنوان تعالیم اسالمي تلقي مي كنیم 

برخي دعاها و اعمال را نیز خود ساخته و به دین اضافه كرده ایم و .یر مسلمان کاری نداریم،براي ما این مهم است كه مسلمانان تشریفات ظاهري اسالم را انجام دهند یعنی مسلمان را مسلمان ساخته بغ

انجام ندهند نسبت به آنها احساس وگمان بد نموده ایشان را بکوتاهی در دین متهم میسازیم و  اگر دیگر مسلمانان این اعمال را. اگر همه این اعمال را انجام دهند مي گوییم مسلمانان پارسا و باتقوایي هستند 

رده ایم كه ما فراموش ك. مدر مواردي كه جنبه سیاسي دارد نیز دچار افراط مي شویم و مسلماناني را كه در حزب ما نیستند طرد نموده جایش را در جهنم هموار میسازی. میگوئیم مسلمان كاملي نشده است

مي  231ما فراموش كرده ایم كه خداوند بزرگ در سوره نحل آیه . قرآن فرموده است ما نباید دیگران را به خاطر اینكه ضعف ایمان دارند نكوهش كنیم ، چرا كه ممكن است ایمان ما كمتر از ایشان باشد

زیرا پروردگارت به كساني كه از راه او منحرف شده اند آگاه تر است و هدایت یافته گان را بهتر .ا بهترین شیوه با آنها مناظره كن مردم را باحكمت و اندرز نیكو به راه پروردگارت بخوان و ب: ))فرماید 

 .ما باید مسلمانان و غیر مسلمانان را مانند هم با تعالیم اسالم آشنا سازیم .(( مي شناسد 

ما در دفاع از خود ناتوان هستیم .ما بایكدیگر مي جنگیم و نمي توانیم خود را متقاعد كنیم كه به یاري همدیگر بشتابیم . آشفتگي به سر مي برد امروز جهان اسالم در یك : امت های اسالمی عصر حاضر

با ایمان قوی وغیرت تاریخی باز هم تحت حمایت ده ها کشور غیر ما نیاز داریم تحت حمایت دیگراني كه دین مارا قبول ندارند قرار گیریم و این ناشي از ضعف ماست، شما افغانستان اسالمی را ببینید .

اگر ما همواره از كارهاي غلط پرهیز كرده و اعمال صحیح را . اسالمی قرار دارد دلیل این نا رسائی کامال روشن است این بخاطریست که ما تعریف درست ومکمل از یک مسلمان الگو ونمونه نداریم

 .سلمانان براي ما و دین ما احترام قایل خواهند شد واز ما الگو خواهند گرفتانجام دهیم ، حتماً غیر م

دم ما در حالي كه تعالیم اسالم به ما آموخته است كه فقر یك ق. شود  ما مي دانیم كه فقر ایمان را نابود مي كند، اما كاري براي فقرزدایي از امت اسالم انجام نمي دهیم حتي ترجیح مي دهیم كه فقر نهادینه

ما باید برخي از مسلمانان را به عنوان الگوي یك انسان خوب به . باید بر تعلیم و تفهیم آیات قرآن و احادیث موثق تاكید نماییم . زماني كه ما در اندیشه دعوت اسالمي هستیم . را از ایمان دور مي كند 

 باشند و اگر محتاج صدقات و كمك هاي غیرمسلمانان باشند ، چگونه مي توانیم مسلمانان را به عنوان الگو معرفي نمود ؟اگر كشورهاي اسالمي ضعیف و وابسته به دیگران .مخاطبان معرفي كنیم 

هستیم ؟ آیا مي توانیم دیگران را قانع سازیم  كه پیروان واقعي اسالم حال اگر دایم با یكدیگر در حال جنگ باشیم ، مي توانیم الگوي مناسبي از امت اسالمي ارائه دهیم ؟ آیا مي توانیم خود را متقاعد سازیم

شان مي دهند كه قانع نشده اند آیا این كافي است كه فقط مسلمانان كه اسالم راه زندگي است ؟ ممكن است در گفتگوهاي رودرو فكر كنیم كه آنها قانع شده اند ، اما در مقام عمل آنها با عدم پذیرش اسالم ن

فاضل وتکبر خود بینی قناعت اما دفاع و كمك به برادرانمان را نادیده بگیریم ؟نه خیر از مسلمانان عصر حاضر جزء مشت شعاری چیزی بیش انتظار نمیرود همه بر ریا وترا دعوت به پارسایي كنیم، 

 ....کرده اند
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برتری حکومت اسالمی برحکومت دموکراسی 

 درچیست ؟
 

 مس ل دانشکده سقوق وفلوم سیاسی دانشگاه بل ( فانوس )مسمد یونس  :   ترتی  کننده 

          

 :می برسکومت دموکراسی دردوزمین  استبرتر  سکومت اسال

اسالم هزاروچهار د سال قبل ازارگانها  قانونگذار  معا ر ا ول ومبانی موجود دردموکراسی را پای  :اول

 . ریز  نمودن  است

ا ول و ارزش ها  راک  اسالم دراین زمین  مقررنموده ب  میزان ومنزلتی است ک  هیچ یک ازنظام ها  :دوم 

 . ا ر ب  آن میزان ومنزلت دست نیافت  وانتظار نمیرود هزاران سال دیگرب  آن دسترسی پیداکننددموکراسی مع

برا  روشن ساختن این موضوع موارد را ک  معتقدیم درآنها اسالم برهم  نظام ها  قانونگذار  د نیا   معا ر 

 . برتر  دارد ب  طور مخت ر ذکر بکنیم

است جهان شمول وفراگیر واولین نظام سیاسی است ک  چهارچوبی رابرا   اسالم دین( ا ل ساکمیت شریعت )ــ 4

سکومت اکثریت واقعی یا غیرواقعی معین میکند این همان چیز  است ک  سقوق دانان معا ر تالش میکنند وجود 

از آنها  داشت  باشد ک  قوه مقنن  درچهار چو  آن ب  قانون گذار  بپردازد وازسدود آنها فراتر نرود  مثال بارز

فبارت است از سقوق بشر  اما درنظام دموکراسی ساکمیت قانون  سد وسدود  ندارد قوه مقنن  متشکل از افراد 

 . میباشد ک  براساس تزویز ،تقل  ویا براساس زورتشکیل میشود

ها   نسبت ب  نظام(ساکمیت مردم )ا ل  ساکمیت امت بسیار برتر وپشرفت  تر از ا ل (ا ل ساکمیت امت )ــ 2

مبنی بردموکراسی دردنیا  معا ر است زیرا امت اسالمی بسیار  از ملتها وقومیتها مختلف را ک  ممکن است 

چندین سکومت برآنان تسلط داشت  باشد شا مل میشود اما در نظام ها  دموکراسی تفاوتی کلی وجود دارد  مثآل اگر 

ن اساسی افوانستان ملت را ب  طور واضح بیان نموده را درنظر بگیریم   ماده چهارم قانو( ملت)ب  جا   امت  

 .ملت افوانستان فبارت ازتمام افراد  ک  تابعیت افوانستان راداشت  باشد)است 

ا ل تفکیک قوا در نظام سیاسی اسالم نسبت ب  نظام ها  دموکراسی بسیار برتر واساس تر ( ا ل تفکیک قوا)ــ3

قوه مقنن  ومسؤلین ارگانها  سیاسی افم از ریس جمهور یارهبر ودیگر است  زیرااز نظر نظام   ساختار میان  

سازمانها  اجرایی ،ادار  وقضایی انف ال وجدا  کامل وجود دارد  استقالل قوه مقنن  ازسکومت وارگانها  

سیاسی ازدیدگاه اسالم با هیچ یک ازنظام ها  دموکراسی دنیا  قدیم وجدید قابل مقایس  نیست درجهان نظام 

سیاسی اسالم تنها نظامی است ک  اجازه ندارد ادفا کند ک  قانون مظهر تبلور واراده آن است درفین سال درهم  

کت  وقوانین وضعی قدیم وجدید چنین ادفا  وجود ندارد هیچ ساکم فادل ومستبد  براساس موازین اسالمی اجازه 

نون دربیاورد  برخالف  سکومت ها  کنونی ندارد ستی یک موضوع فام وفراگیررا درپرتو شریعت ب   ورت قا

دردنیا  معا ر هرکس ک  برکرسی سکومت نشست ب  خود سق  میدهد ک  قوانین اساسی وغیر اساسی را 

 . براساس میل خود تویر ودگرگون سازد 

     

  

اقوام خدایار و 

 سلطانیار
 هدفمند

 
مردم ساکن اطراف شهر چغچران همواره از ناحیه های مختلف آسیب دیده اند ، دوست و دشمن با 

برده اند ، در حادثۀ اخیر تمام  سیاسی و مالی سودایار و سلطانیار در بین اقوام خدکاشتن بذر نفاق 

اقوام دست به دست هم داده به خاطر دفاع از خون و مال و ناموس خود مسایل داخلی را کنار گذاشتند 

و دوستان سود این تجمع قلب دشمنان واقعی . و با مشورۀ ادارۀ محلی غور در یک محور جمع شدند 

از  تریبون خدایار و سلطانیار وحدت و همبستگی  .را تکان داد َخس خور مردم  ُجو ، خود بین و

به ضرر خود تعبیر و تبلیغ کردند  ، در حالیکه من با تعداد زیاد از شورای والیتی و شورای علمای  

دوستانم که در جلسۀ شورای علما با شورای والیتی مشاهده گردیدند صحبت نمودم ، همۀ آنها دیدگاه 

سه نفِر اعضای شورای علما که با بعض  –ی طرح شده را به تریبون شخصی شورای والیتی و دو ها

این در  . افراد وابسته گی دارند ؛ مرتبط دانستند و گفتند که موارد طرح شده دیدگاه ما نبوده است 

اجیر  حالیست همدستی مردم توسط  افراد که در دستگاه های اجینتوری دهشت افگنان و تروریستان

قابل ذکر است که هماهنگی خدایار و سلطانیار  . شده اند ؛  به حرکت حزب اسالمی نام گذاری گردید

توسط آنعده افراد از شورای والیتی ، شورای علما و افراد دیگری ناخوشنود عنوان می شود که هیچ 

ه نشده اند که با اشتراک نکردند ، حتی دید در جنازۀ شهید قضاوتمند قربان کریمی یکی از آنها 

خانوادۀ شهید کریمی غم شریکی نموده باشند و یا تسلیت گفته باشند و مهم از همه در باب جنایات 

همچنان به  . افراد جنایت کار یکبار دهن نگشوده اند که خوب آنها را گفته باشند یا بد آنها را بگویند 

ه است و در پولیس و ادارات مهم دیگر مردم آلود و مال ارتباط معاملۀ افراد که دست شان به خون

 . دولتی جا خورده اند ، یک بار چیزی نمی گویند که به نفع عام مردم باشد 

این مبلغین  از یک آدرس مشخص استخدام نگردیده اند، بلکه از آدرس های مختلف طرز و دید 

 :میگیرند و تبلیغ می کنند که ذیالً تقسیمات می شوند 

که حرف مخالفین را زیر جامۀ از طرف مخالفین  تهدید  شوند و وادار می شوند  بعض این مبلغین  -9

 . نهاد متعلق به مردم تبلیغ کنند

سابقۀ از تعداد انگشت شمار مبلغین افراد اند که در دستگاه های اجینتوری دشمن اجیر هستند و  -1

 .  بیافتندکاری خود در حراس اند که مبادا همه چیز آفتابی شود و پنجه قانون 

 . عدۀ زیاد مبلیغین ، از همین نوع تبلیغات منافع سیاسی و مالی دارند  -3

 .  اتحاد مردم ، جایگاۀ اجتماعی خود را از دست میدهند این مبلغین با ازبعضی  -6

نیستند نبوده و یک بار حاضر تعدادی هم خود تروریست و طالب به معنی جنایت کار هستند ، زیرا  -1

 . بشگایند انتقاد زیر نام طالب خون مردم را می ریزند ؛ لب  آنهای که رد جنایات در موکه 

 .است به دست آورند ؛ هر چند نا پاک هم لقمۀ نانِ  معامله ؛ – با پا در میانیبعضی ها هم  -1

. « دشمن به پشت سِر آدم قرآن نمی خواهند » : قاعده است که . به هر حال دشمن ؛ دشمن است 

هم شناخته شده است چه در جامۀ دوست است و چه در لباست دشمن باشد ، خواهش ما از  دشمن ما

اقوام خدایار و سلطانیار این است به استقامت کوه ها استوار بمانند و در برابر اعمال و تلیغات دشمن 

ه و هیچ گاۀ کمر َخم نکنند ، در برابر اعمال و تبلیغات دشمن عکس العمل های عاقالنه ، عالمان

هوشمندانۀ نشان دهند تا عاقبت همۀ کار ها به خیر ، فالح و سعادت تمام مردم بی دفاع والیت غور 

 . بیانجامد

 

 

راه های صعب العبور لعل و سرجنگل 

 در زمستان 

هر چند ولسوالی لعل و سرجنگل از مناطق أمن والیت غور به حساب می آید و از لحاظ باز سازی تا جای 

مورد توجه قرار گرفته است ، اّما مردم این ولسوالی از ناحیه های دیگر به مشکالت مواجه هستند ، 

ولسوالی به اثر برف باری های سنگین بسته گردیده بود  چنانچه در زمستان گذشته راه های مواصالتی این

و رسیدن افراد مریض به مراکز صحی را به مشکل مواجه کرده بود ، در تصویر فوق خانمی دیده می شود 

که مریض است و توسط اسپ به مرکز ولسوالی انتقال داده می شود ، از اینکه شرکت قرار داد کنندۀ برف 

ت عمل نکرده است ، رسیدن مریض را تا مرکز ولسوالی مشکل مواجه کرده روبی به وظیفۀ خود درس

 .است 


