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 گزارش کنفرانس تجلیل از روز جهانی صلح

 رابطه به روز جهانی صلحدر العلمای افغانستان نهضة اعالمیه 

روز جهانی صلح را به تمام ملت غیور افغانستان و تمام جهان 
تبریک و تهنیت عرض میداریم و گروپ های افراطی که در 

جنگ علیه دولت و مردم افغانستان قرار دارند را به صلح دعوت 
والصلح "چنانچه خداوند ج در قرانکریم فرموده است , میکنیم

صلح خیر است و بیایید صلح را از خانواده شروع نماییم " خیر
تا جامعه ما سرشار از صلح و نشاط شود و مردم مان را در 

انکشاف و ترقی کشور نقش , آرامش به تبلیغ اسالم, سایه اسالم

 .خود را ایفا نمایند

 به امید صلح سراسری در جهان بالخصوص افغانستان عزیز
 NUAالعلمای افغانستان نهضة 

 1396سنبله  31
21September 2017 

 :گزارش خالصه
   بتاریخ  صلح جهانی روز ار تجلیل کنفراس گزارش

  تن 70 اشتراک به1396/7/4 مطابق م 2017/9/26
 نهضت دولتی غیر های د نها و دولتی  های نهاد از

 به  داشتند اشتراک برنامه این  در افغانستان العلمای
 مطبوعات وزارت تاالر  در ظهر از بعد 1:00  ساعت

 این در.بود تدویرگردیده فرهنگ اطالعات وزارت
 صورت های صحبت شده تعین موضوعات روی برنامه
 مبارک کالم از تالوت با برنامه درنخست که گرفت،

 .گردید آغاز  الشان اعظیم قرآن
 جامع بصورت گزارش

 توسط کریم قرآن آیات از تالوت با برنامه نخست در 
 قرآن تالوت از بعد گردید آغاز عزیز فریدون محترم
 . گردید نشر  افغانستان ملی سرود کریم

 رهبری عضو حیات عبدالستار محترم جناب متعاقبآ
 و آمدید ،خوش افتتاحیه بیانیه افغانستان العلمای نهضت

 سخنان و نمودند آغاز رسمآ را برنامه و گفته مقدم خیر
 دست باید جهان مسلمانان تمام فرمودند چنین را خویش

 رهبران و بیارند وجود به بر را صلح و داده هم دست به

 تا بسازند منحرک و منسجم را کشور مردم تمام باید ما
 آوردن در علما نقش باشند همکار هم با صلح آوردن در

 بین از را مردم کفار است ارزنده و مهم بسیار صلح
 را عزیز اسالم و نمایند می استفاده اسالم نام از و میبرند

 تا دهیم نمی را حق این کسی هیچ بر ما میسازند بدنام

 عزیز اسالم و نموده استفاده مقدس اسالم نام از و بیایند
 . بسازند بدنام را

 در اندونیزیا سفیر رحمان عارف محترم جناب متعاقبآ
 اسالمی های کشور های مسولیت و نقش مورد در کابل

 چنین را خویش بیانیه افغانستان در صلح تامین در

 از قدردانی و سپاس نهایت اظهار با " نمودند اظهار
 من برای را فرصت این که افغانستان العلماء نهضت

 صلح جهانی روز مورد در امروز تا ساختتند مساعد
 در اسالمی های کشور مسوولیت و نقش عنوان زیر

 . کنم سخنرانی افغانستان در آوردن
 برای را 1439 قمری هجری نو سال میخواهم آغاز در

 نو سال نمایم عرض تبریک مسلمانم برادران تمام

 تاریخ در مهم بسیار رویداد یک با واقع در اسالمی
 (ص)دمحم حضرت که زمانی .شد آغاز اسالم

 صلح های گفتگو بخاطر و کرد ترک را زادگاهش

 چالش با آمیز مسالمت و دوستانه محیط ایجاد برای
 روبرو منوره مدینه بسوی هجرت در فراوانی های
   . شد

 از اسالم بزرگوار پیامبر سوی از هجرت تصمیم
 بسیار ایشان باور و عقیده گسترش و حفاظت خاطر

 همه ما برای باور و عقیده چون .بود استراتیژیک
 با همیشه امروز جهان در هجرت . است چیز

 از تا است همراه مسلمانان برای هشدار و یادآوری
 مواظبت آنها از و کنند پیشگیری خود عقاید انحراف

 تا است مسووالن متوجه دیگر یادآوری همچنان .کنند

 و دوستی محور در را خود جویانه صلح تصامیم
 آیند فایق عقاید انحراف مسله بر تا بیگیرند همگرایی

 را العالمین رحمت تا میباشد ما ی وظیفه این و
 از را صلح تا خواهشمندیم مسولین از ما دهیم وسعت
 در تنها  آوردند میان به اندرز و محبت طریق

 عقیده انحراف این بر آمدن فایق برای ، نیاز صورت
 در که میثاقی نمایند استفاده قانونی اقدامات از ای

 ما کدام هر امیدوارم رسید انجام به منوره مدینه
 کار انجام و غلط های کاری منع با را هجرت بتوانیم

 . کنیم تجربه نیک های
 اندونیزیا جمهوری ریس جاللتماب سخنرانی از

 ریاض در سران نشست در ویدودو جوکو محترم

 2017 می 21 تاریخ به سعودی عربستان پایتخت
 : گفت می که میکنم نقل

 و تروریزم ، منازعات قربانیان بزرگترین مسلمانان

 بسیار این که است باورمند اندونیزیا. اند شده تندروی
 نرم قدرت با را سخت قدرت رویکرد تا است مهم

 اولویت رویکرد با اندونیزیا قدرت جدای  کنیم متعادل
 فرهنگ و دین مجرای از نرم قدرت به بخشیدن
 .است باورمند

 داریم اندونیزیا در را اسالمی بزرگ سازمان دو ما

 آن از تا شود می دمحمیه و العلماء نهضت شامل که

 کنیم ترویج را صلح و پذیری تحمل همواره طریق
 تروریزم با مبارزه کارزار در که امیدواریم سخت

 باشیم " حل راه از بخش" بتوانیم جرات با ما کدام هر
 ." مشکل از بخشی نه

 در همچنان ویدودو جوکو جمهور ریس آن بر عالوه

 8 تاریخ به جرمنی هامبورگ در 20 گروه نشست
 نرم قدرت با اندونیزیا : گفت میالدی 2017 جوالی

 که داخلی جنگ یا مخالفان های حرکت با مبارزه در

 است جریان در ها کشور از برخی در اکنون هم
 :دهد می اولویت

 نمی نظامی های سالح که است آموخته ما به تاریخ"
 با تنها به افکار . ببرد میان از را افگنی هراس تواند
 منظور این برای تواند می شده اصالح نیک افکار
 "یابد ادامه باید نرم قدرت مناسب طرح
  گروه نشست در اندونیزیا جمهور ریس ویدودو جوکو

 مشارکت میخواهم گفت جرمنی هامبورگ 20
 اتفاق میانمار در اخیرا هم که منازعات در اندونیزیا

 در اندونیزیا گرایانه میانجی نقش ، کنم ذکر را افتاد
   میانمار های کشمکش

 افغانستان در اندونیزیا نقش
 سوال یک چیست؟ افغانستان در اندونیزیا نقش اکنون

 میانجی مثابه به تواند می اندونیزیا آیا " میشود پیدا
 دو برای و کند بازی نقش افغانستان صلح روند در

 آن جایگزین  کند؟ ایجاد تفاهم منازعه درگیرد گروه
 ،  است آن نرم نقش و اندونیزیا تخریبات واقع در

 داده انجام صلح روند در اندونیزیا که کاری بهترین
 : است زیر قرار تواند می

 اعالمیه نهضة العلمای افغانستان در رابطه به روز عاشورا

 دیگر و رض حسین امام شهادت روز افغانستان العلماء نهضة

 مصطفى دمحم حضرت اسالم بزرگوار پیامبر بیت اهل اعضاى

 واقعه و میدارد عرض تسلیت جهان مسلمانان كافه به را ص

 و عزت، شجاعت، از بزرگ درس یك منحیث را كربال خونین
 و داند مي دین مقدسات و نوامیس از حفاظت و مظلومان از دفاع

 با تا میخواهد تشیع و تسنن از اعم جهان مسلمین تمام از

 یاران، ،  روش از و اسالم بزرگ پیامبر تعلیمات از تابعدارى

 سر سبب بدعات و خرافات از دور به وی بیت اهل و دوستان

 حضرت پیغام همین که شوند اسالم جهان وحدت و قوت و بلندی
 .است رض حسین
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 مسجد النبی

 مسجد سلطان احمد

 مسجد طوبی

 به افغانستان دولت رسمی خواست در -1 

 منحیث فعاالنه نقش بخاطر اندونیزیا دولت
 در افغانستان صلح روند برای میانجی
 از غنی جمهور ریس بازدید جریان

 تسلیم 2017 اپریل 5 تاریخ به اندونیزیا
 از نمادی اندونیزیا : گفت او شد داده

 موفقیت نماد اندونیزیا ، است امیدواری
 در را رهبری بهترین پیشینه ، است

 "دارد جهانی رهبری و فرهنگ و سیاست

 خواست اندونیزیا جمهوری ریس از وی
 به را خود وزرای و علماء از هیات تا

 از تن 40 کم دست نیز و بفرستد افغانستان
 دعوت اندونیزیا به را افغانستان نمایندگان

 که پارچگی یک و همگرایی ، اتحاد تا کند
 .ببیند را دارد جریان اندونیزیا در

   افغانستان صلح روند مقدماتی نشست
 عنوان روی بحث هدف به نشست این

 برگزار کجا در صلح های گفتگو اینکه
 نشست این در شود می اندازی راه شود

 داشته حضور های کشور دیگر از ممکن
 خواهند را کننده مشاهده  نقش اما باشند
 .داشت

  افغانستان صلح نشست
 میان مشترک زمینه دنبال به نشست این

 در کشمکش درگیر مختلف های گروه
 در صلح به دستیابی برای افغانستان

 همچنان نشست این در است افغانستان
 گروه این نظامی اعضای سرنوشت روی

 می بحث صلح نامه توافق پایان در ها

 ، شان قانونی وضعیت شامل این و شود
 نیز و عمومی های انتخابات در آنها نقش

 15-10 مدت دراز انکشافی های پروژه
 دیگر بار یک جهانی جامعه کمک به ساله
 گروه با ارتباطات برقراری روش این

 . است مخالف های
   صلح توافقدنامه کنندگان امضا
 افغانستان دولت نمایندگان میان نامه توافق

 رهبراین و اندونیزیا دولت نمایندگان ،
 پایه بلند های مقام و درگیر های جناح

 کریم محترم شمول ،به صلح عالی شورای
 .شود می امضا خلیلی

   افغانستان صلح مذاکرات  پیگیری
 پیگری نشست واقع در نشست این

 خواهد ها کشور دیگر با صلح گفتگوهای

 این ، ایران هند، ، پاکستان شمول به بود
 عربستان ، میانه آسیای های کشور

 امارات ، امریکا متحده ایاالت ، سعودی
 کوریا ، استرالیا ، چین روسیه متحده

 کمک روی بحث هدف به جاپان و جنوبی

 افغانستان سازی برنامه برای که هایی
 .توانند می کرده فراهم

 احساس شخصآ خجسته مناسبت این در 
 برادر میان میانجی نقش تا کنم می مکلفیت
 درگیری که باشم داشته خود مسلمان
 .اند اختالف

 مسلمان کامآل کشور یک اندونیزیا چند هر

 های گاه دید و ایدیولوِژی اما ، نیست
 حفاظت برای فعال بصورت باید اندونیزیا

 مطرح صلح و ،دوستی جهانی صلح از
 .باشد

 

 عشق با اندونیزیا شهروند یک حیثو به من

 هر و من وظیفه این میگویم خود سرزمین به
 تا است مسلمان شمول بهه اندونیزیا شهروند

 خصوصآ ، کنند حمایت جهان در صلح از

 در است مکلف اسالم اگر افغانستان در
 غیر ، باشد داشته نقش صلح از نگهداشت

 صلح به تا اند مکلف نیز مسلمانها
 جهان کشورهای ماموریت درچارچوب

 . کنند کمک
 نیست این تنها اندونیزیا ،حضور رو این از
 تا است مکلف بلکه کند حمایت ها ملت از که

 مسلمانها غیر و مسلمانها برای را ها راه
 برای فراگیری دیپلوماسی طریق از و یافته
 .کند پیشنهاد مختلف اقوام و ادیان

 اینگونه جهانی قدرت ستون سه واقع در
 :شود می بندی دسته

 دینی های بربنیاد متکی که هایی ستون -1
 اند واقع

   نیستند متکی دین به که هایی ستون -2
 مانند ، خاص باورهای با ستونهایی -3

 و ها اتحاد ها، ملت به بودن باورمند
  جهانی جامعه مانند ها ایدیولوژی

 به مرتبط مشکل یک کشور هر رو این از
 شده یاد منافع این اگر . دارد یادشده مسله سه

 بنابر شود مدیریت هماهنگ بصورت باال در
 باشد داشته پایدار ثبات تواند می کشور این

 است توانسته موفقانه که است اندونیزیا این
 هماهنگ گونه به را شده یاد ستون هرسه

 همگان برای را ها ارزش این کند مدیریت
 : سازیم می شریک

 (ج)خداوند به باور -1
   انسانیت -2
   دوستی و اتحاد-3
  گفتگو و اجماع -4
  اجتماعی عدالت -5

 به ما ملت نیاکان سوی از ها ارزش این

 تا سپردند تعهد که کسانی ، است مانده ارث
 واحد منفعت عنوان به را شده یاد تفاوت سه
 است انسانی و ملت ، کشور شامل آن که

 .کنند یکجا
 مشاور راستین جعفر سید محترم جناب

 و اطالعات محترم وزارت یی رسانه
 در ها رسانه نقش موضوع روی " فرهنگ

 اظهار چنین را خویش سخنان صلح تامین

 به ها کشور همه به بیشتر افغانستان .نمودند
 افغانستان در ها رسانه دارد ضرورت صلح

 تاریخی زمانهای و ها دوره به  مقایسه در
 تاثیر  بسیارنقش و  است ارزند بسیار سابق

 در خصوص به و اجتماعی عرصی گذاردر

 را ارزش با نقش یک بسیار  صلح عرصی
  است مهم نقش یک بسیار این و میکند بازی

 افغانستان در تاریخی دوری یک به مرور
 به گردد می بر که نمایم اشاره کوتا میخواهم

 افغانستان در خواهی مشروط جنبش  جریان

 داوی  عبدالهادی روان شاد از نمایم یاد و
 چنین  که بودند سروده را شعر  پریشان
 .  میفرماید

 در وطن گر معرفت میشد بد نبود 
 چاره این ملت بیچاره میشد بد نبود 

 چشم پر خوابت اگر بیدار میشد بد نبود 
 مسجد االقصی کله مستت اگر هوشیار میشد بدنبود

 ...ادامه گزارش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B7%D9%88%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C
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  اندیشه و خرد و آگاهی که است این شعر این بحث

 داوی عبدالهادی روان شاد استاد  میدهد گسترش را
  مضمون این با میگذراند را زندان سال 16 پریشان

 بیشتر معرفت وطن در بگوید اگر کسی که حال در

 شخصی که بود بسته بیسار فضا نیست جرم این شود
 زندان بر دادخواهانه شعر گونه این سرودن با

 که نماید می سپری درزندان را سال 16 و میشود
 در است ها انسان حیاتی تامین بر اشاره آن هدف

 ها رسانه افغانستان در تاریک دوره چنین با مقایسه

 یی رسانه قانون و  اساسی حقوقی دفاع نگاه از فعآل
 های رسانه برای را آزاد بستر یک افغانستان

 در است کرده امبار  را آزاد بستر یک افغانستان
 و صلح روی کار بخاطر استعدادی بستر این قالب

 فرهنگ میان زدن پل و صلح تامین و صلح آوردن

 اشاره صاحب سفیر جناب چنانچه مختلف های
 هم با را ها کسور تمام میتواند ها رسانه که نمودند

 را صلح ما سراسری آشتی یک در و نمایند همکار
 ممالک تمام در نمایم انتشار صلحئرا و نمایم دریافت

 را زیاد بسیار رنج اسالمی های کشور اسالمی های

 بسیار خطرات و نمایند می احساس امنیت نبود از
 را رنج این که میتواند رسانه هستند متقابل را زیاد

 را جامعه این مردم تمام باید ها رسانه ییرند بین از
 این حاال ها رسانه چون بدهند آگاهی صلح  تامین در

 داده آگاهی زمانیکه دارند قرن این در را ظرفیت

 رساله از یکی میرود بین از نادانی و جهل شود
  فراهخوان است مردم برای دهی آگاهی ها رسانه

 ها رسانه است صلح تامین و  ارامش سوی به مردم
 کمک مردم برای دهی آگاهی نشر و بخش در باید

 ادا (ج)خداوند مقابل در را خود مسوولیت و نماید
 . نمایند

 دینی حقوقی مشاور سروری یاسمین محترمه متعاقبـآ

 در زنان نقش موضوع روی زنان امور وزارت
 ما "فرمودند چنین را خویش سخنان صلح آوردن
 روز هللا انشاء هستیم صلح یی تشنه افغانستان مردم

 در و شود ختم کشتار و جنگ افغانستان در که برسد
 صلح شاهد و نمایم تجلیل را صلح ما روز آن

 یک یک ما کشور باشیم افغانستان در  سرتاسری
 و برادر ها ده روزانه ما و است شده تحمیل جنگ

 را بزرگ صدمه و میدهیم قربانی را خود خواهران

 آن مادر زن چون میبینند ما خواهان جنگ این در
 خانم است شده قربانی آن خواهر است شده قربانی

 و امینی نا از تر زیاد آسیب است شده قربانی آن
 حضرت ، را زنان میبینند ها خانم را صلح را نبودن

 حضرت زمانیکه  پیش قرن سال چهارده (ص) دمحم

 کردند می پیدا مشوره بر ضرورت (ص) دمحم
 سلمه ام المومنین  ام  نزد زن آدرس به میرفتند

 و  میگیرد قرار (ص) دمحم حضرت مشاور ایشان
 که میشود باعث عدیبیه صلح در سلمه ام مشوره

 زیاد بسیار های موفقیت با  (ص) دمحم حضرت

 صدر از صلح در زنان نقش یعنی میشود روبرو
 برای متسفانه ما کشور در است گردیده شروع اسالم

 صالحیت اگر است شده داده سمبولیک نقش ها خانم
 صلح که میتوانند خوبی بسیار به ها خانم شود داده
 صلح شاهد افغانستان و بیارند کشور در را

 از همیشه افغانستان جنگ شد خواهد سرتاسری
 بدست اصلحه اگر عساکر متسفانه است دین آدرس

 و ، مردم مال و جان و کشور از دفاع بخاطر دارند
 دیگر برادر و میجنگند خود کشور ناموس از دفاع

 میخواند را شهادت کلمه و دارد بدست اصلحه که ما

 او میخواند را نماز و استید می آذان صدای به و
 هم با مسلمان برادر دو  جنگدن می چرا ما برادر

 و شود حل  دین آدرس از باید مشکل این میجنگد

 روی و نمایند توجه عرصه این در باید دین علمای

 های ممبر در تبلغ و نمایند کار باید موضوع این
 به را خویش مسوولیت باشد تا نمایند تبلغ و مساجد

 کرده اداع افغانستان مسلمان مردم و( ج) هللا نزد

 سرتاسری صلح افغانستان در که این امید به  باشند
 … باشیم صلح شاهد و بیاید
 افغانستان موسسه ریس هیواد عبدهللا محترم بعدآ

 روز از تجلیل اهمیت و هدف موضوع روی نوین
  .نمودند ارایه چنین را خویش سخنان صلح جهانی

  سال در میشود اعالن صلح جهانی روز زمانیکه
 به جهان  اوضاع در تغیرات که میبینیم ما 1982

 افغانستان که بود سال 1982  است آمده اندازه چی
 در جهان ممالک اکثریت بود جنگ در روس با

  افغانستان بجز کردند می گی زنده آرامی و صلح

 جنگ حالت در  اسالمی ممالک  اکثریت حاال اما
 جهانی روز که  سپتمبر 21 ازتاریخ   دارند قرار

 عراق، در جنگ شاهد ما است شده اعالن صلح
 و غرب ممالک آیا هستیم  ایران ، یمن سوریه،
 این صلح بنام که یا میخواهند صلح واقعآ  پیشرفته

 صلح واقعآ که ممالک یا آ میحواهند جنگ ها کشور
 صلح متحد ملل سازمان رهبری به میگویند

 صلح و میکنند استفاده  صلح نام از  که یا میخواهند
 در که است سال 40  اند ساخته سمبولیک را

 اعالن ما تلویزیون هم امروز است جنگ افغانستان

 داریم اصلحه ما که دارند سباتی بی و جنگ از
 که ندیدم روز یک من دارند اصلحه از اعالن همیشه

 به رابطه  در و میخواهیم صلح ما که نمایند اعالن
 جنگ از همیشه  دادیم انجام را ها کار چنین صلح
 علماء برویم هم مساجد در اگر است شده زده حرف

 برویم ما که جای هر در میزنند حرف جنگ از ما
 چطور ما که مینمایم صحبت جنگ مورد در فقط

 در اگر حتی هستیم جنگی چطور ما نمایم جنگ
 ما که میگویم همیشه نمایم صحبت هم افغانیت مورد
 ما و جنگیدیم همیشه ما هستیم شهامت با بسیار

 همیشه خوردیم  شکست و دادیم شکست همیشه
 چی ما است جنگ افغانستان مردم ما افتخارات

 از وخت چی ما و نمایم می مفکوره تغیر وخت
 ارایه را حرف این وخت چی ما میایم صلح به جنگ

 شورای خواهیم نمی جنگ دیگر ما که نمایم می

 صلح خواهان و دار طرف اندازه چی به ما صلح
 این که نمایم فکر خود میان بیاید حرف این هستند

 من نظر به هستند صلح خواهان اندازه چه به شورا
 مذاکره و بنشینن خود میان باید عموم در ها افغانا
 ما واقعآ اگر جنگ یا میخواهیم صلح ما آیا که نمایند

 بسازیم صلح برای میکانیزمی باید هستیم صلح تشنه
 در صلح طریق کدام از و چطور که نمایم فکر باید

 آغاز که 2010 از ما صلح شورای بیاید افغانستانن
 را کاری هیچ صلح مورد در ببینیم اند کرده کار بر

 درگیر های گروه برای میکانیزمی و ندادند انجام

 ماباید بیاید صلح سوی به شما که است نشده داده
 کار و داده هم دست به دست صادقانه صلح برای

 تمام در صلح شاهد ما صورتت آن در نمایم
 .بود خواهیم افغانستان

 UN نماینده پور رامز صاحب داکتر جناب متعاقبآ

 سخنان صلح در علماء نقش مورد در افغانستان در
 به العلماء نهضت نمودند ارایه چنین را خود

 های ظرفیت انکشاف و تعلیمی موسسه همکاری
 رابطه در افغانستان والیت 24 در اند توانسته نور
 تشویق صلح به را مردم همه و نمایند کار صلح به

 خسته های کار بسیار صلح عرصه در و اند نموده
 های پروسه در نهاد این و  اند داده انجام را ناپذیر

 مردم است داشته را تر فعال و بیشتر سهم صلح
 سباتی بی و امنیتی بی مشکل بزرگترین افغانستان

 بین از فساد زمانیکه تا دانند می فساد کشور در را

 در را سرتاسری صلح توانیم نمی ما نرود
 داده هم دست به دست باید ما بسازیم پیاده افغانستان

 افغانستان در صلح زمانی نمایم فساد علیه مبارزه و

 و اتفاق و وحدت خود میان در ما که میاید
 ما اتفاقی بی از دشمن باشیم داشته همبستگیی

 ما مملکت ترقی و پیشرفت مانع و کرده استفاده
 یک توانیم نمی ما نباشد صلح زمانیکه تا میگردد
 نبود از باشیم داشته آزاد و پیشرفته و مترقی جامعه

 ما جوانان هزار در هزارها روزانه که است صلح
  . نیشینند می ماتم در ما مردم و میشوند قتل

 خواندن از بد صلح جهانی روز از تجلیل کنفرانس
 نهضت عضو حیات عبدالستار محترم توسط دعاییه
 ساعت  جمعی دسته عکس  گرفتن  با العلماء
 . گردید اختتام عصر 4:00

 ...ادامه گزارش
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