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  اعالمیه نهضة العلمای افغانستان
 مسجداالقصی گزاران نماز به اسراییل صهیونیستی رژیم وحشیانه و ظالمانه عمل پیرامون

 :تعالی هللا قال المقدس بیت در
 بارکناحوله الذی االقصی المسجد الی الحرام المسجد من لیالا  بعبده اسری الذی سبحان "

 (1 آیة االسراء سوره) .البصیر السمیع هو انه آیاتنا من لنریه
 نمودیم حاصل اطالع بزرگ تأسف با !گرامی نهایت هموطنان مسلمان خواهران و برادران

 اول قبله علیه خود همیشگی جنایات سلسله در اسرائیل آشام خون صهیونیستی رژیم که

 از را مسلمانان و است زده االقصی مسجد علیه تجاوز به دست دیگر یکبار مسلمانان

 خاک به و نمودند تیرباران را نمازگزاران و نموده جلوگیری االقصی مسجد در نماز ادای

 و مجاهد ملت و علمای از گی نماینده به افغانستان العلمای نهضة فلهذا کشیدند خون و

 تمام با مخالفت در که را بشری و انسانی غیر و وحشیانه عمل این افغانستان مسلمان
 .میکند محکوم الفاظ شدیدترین به است المللی بین قوانین و بشری و انسانی های ارزش

 افغانستان دوست دین و مجاهد ملت از بالخصوص جهان مسلمان مردم تمام از و

 سر المقدس دربیت قصی اال مسجد که اسالمی امت اول قبله از حمایت در تا میخواهیم

 وجیبه و ومسئولیت کنند بلند را شان صدای باشد می (ص) پیغمبر معراج و اسراء زمین

 .کنند ادا را خود اسالمی

 گیری گروگان و کابل در را انتحاری اخیر حمالت افغانستان العلمای نهضة همچنان و

 و زمامداران واز کرده تقبیح شدت به انانرا کشتار و کشور والیات در را بیگناه مردم

 قبله از حمایت در و خود ملت و مردم امنیت تامین برای که میخواهیم افغانستان حکومت

 شکستانده اسرائیل صهیونیستی رژیم جنایات قبال در را خویش سکوت اسالمی امت اول

 صهیونیستی رژیم جنایات و مظالمه از جلوگیری بخاطر المللی بین مجامع طریق از و

 .بگیرند را وحشیانه عمل این جلو و شده عمل وارد عاجل بطور وحشی

 والسالم

 نهضة العلمای افغانستان

1438/20/29 
1396/5/1 – 2017/7/24 

جلسه اعضای کمیته نهضة العلمای والیت هرات همراه با جناب عالیقدر آقای عارف 
 :رحمن سفیر محترم کشور دوست اندونیزیا

 

 محترم توسط هرات باستانی والیت در اندونیزیا سفیر آوری تشریف از مقدم خیر نخست

 ریاست و هرات علمای شورای وحدت به راجع صحبت سپس حسینی احمد سید مولوی

 کاری امور وانسجام هرات العلمای نهضة کمیته همراه به همکاری و واوقاف حج ارشاد
 . العلماء نهضة اساسی اصل پنج درمورد شان

 

 دنیا درسطح اسالمی امت مشکالت باره در اندونیزیا سفیرمحترم برادرگرانقدر صحبت

 اصیل واخالق رفتاری عملی اخالص شکرگذاری از عبارت که مفید و موثر حل راه وارئه
 مسلمه امت تمام درمیان اسالمی
 هریک افغانستان العلماء نهضة کمیته اعضای های صحبت

 حسینی سیداحمد مولوی 
 حقانی الدین جالل ولویم
 زاده سیداحمدآخند مولوی 
 .اندونیزیا سفیرمحترم برای ذیل پیشنهادات ارائه:2

 

 . هرات والیت در العلمای نهضة والیتی دفتررسمی گشایی باز : الف

 از گروه دو هر تجربیات و نظریات اشتراک برای کشور دو هر علمای سفرهای : ب

 .جانبین کشورهای به محترم علمای

 برای خاص دکتری و ،ماستری لیسانس های سویه در تحصیلی های بورسیه ارائه : ج

 .افغانستان علمای

 .اندونیزیا ودولت العلماء نهضة توسط کشور این برای بنیادی پوهنتون یک ساخت : د

 طالبان مخالفین میان سراتاسری وثبات صلح آوردن برای گری ومیانجی وساطت : ه

 .اندونیزیا ودوست کشوربرادر توسط افغانستان اسالمی ودولت

 ویب سایت نهضة العلمای افغانستان

 معلومات افغانستان العلمای نهضة سایت ویب طریق از توانید می حاال

 حاصل آگاهی نهاد این های فعالیت جدیدترین از و بیاورید بدست را خویش

 .نمایید دانلود را نهاد این ماهوار الکترونیکی های مجله همچنان و نمایید
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 به کریم قرآن تالوت با برنامه نخست در

 آغاز مرتضی صاحب قاری محترم صدای
 .گردید

 رحمان عارف محترم عالیقدر جناب بعداا 

  خوش  را مهمانان تمام سفیراندونیزیا

 آوری تشریف از سپاس و گفتند آمدید

 ها خیلی من افزودند نیز و نمودند شان

 با اینجا در را شما ازینکه هستم خرسند

 پنج از بیشتر من افزودند نیز و دارم خود

 افغانستان در که بودم آرزو این در سال

 ببینم نزدیک از را افغانستان و بیایم

 این به مرا (ج) خداوند خوشبختانه

 انسان یک بسیار من و رساند آروزیم

 علمای شما با ازینکه هستم خوشبخت
 . هستم اینجا در عزیز

 اندونیزیا العلمای نهضت مورد در نیز و

 وحدت بر اشاره و نمودند ارایه معلومات

 گفتند و نموده اندونیزیا پارچگی یک و

 که توانستیم مشکالت بسیار به ما که

 ،گرسنگی فقر و جنگ از را خود کشور

 و پیشرفت این بدهیم نجات عدالتی بی و

 است افغانستان مردم برکت از ما ترقی

 مردم ما برای خوب الگوی یگانه چون

 که است بوده شما تحمل و صبر اندونیزیا

 برسیم خود مقصد و هدف به توانستیم ما

 . نمایم حفظ را خود آزادی و

 عبدالستار محترم جناب توسط مجلس بعدآ

 اعضای تمام و گردید رهبری حیات

 معرفی را خود افغانستان العلمای نهضت
 .نمودند

 

یک عنعنه کشور دوست اندونیزیا می باشد که بعد از ماه مبارک )برنامه صله رحم 

در ( رمضان در روزهای عید با خانواده ها و دوستان نزدیک خویش دیدار می نمایند

 سفارت کبرای اندونیزیا

 هیت عضو حیات عبدالستار جناب متعاقبآ

 در افغانستان العلمای نهضت رهبری

 را شده تهیه گزارش  نهاد این مورد

 این که فرمودند نیز و نمودند تقدیم

 دوست کشور همکاری و کمک به نهضت

 علمای و نماید پیشرفت توانسته اندونیزیا

 هستند دارا را نهضت این عضو که

 هستند تالش پر و صادق و دلسوز علمای

 دادن انجام به حاضر عزیز اسالم وبخاطر

 پاک خدای از و هسستند نیک کار هر

 نیک راه این در را ما تا میخواهیم توفیق

 بتوانیم ما تا نماید همکاری و کمک
   . نمایم کار صادقانه و درست

  الدین صالح سید محترم جناب بعدا

 افغانستان العلمای نهضت ریس هاشمی

 رضای بخاطر علماء ما که فرمودند

 مردم میخواهیم و مینمایم کار پروردگار

 آگاه اسالم مقدس دین از را افغانستانن

 ببخشیم وسعتیت را اسالم دین و بسازیم

 ما که افزودند نیز خود سخنان آخیر در و

 کشور مالی همکاری کمک به علماء
 . داریم  نیاز اندونیزیا

 نشان اندونیزیا سفیر جلسه اخیر در

 ریس برای را اندونیزیا العلمای نهضت

 و نمودند تقدیم افغانستان العلمای نهضت

 علمای برای را ترقی و پیشرفت آرزوی

 و کمک وعده و نمودند افغانستان

 افغانستان علماء برای نیز را همکاری

 برای تحایف اعطای به برنامه و دادند
 .یافت خاتمه NUA اعضای تمام

 گزارش جلسه اعضای رهبری نهضة العلمای افغانستان

در مقر دفتر  2017جوالی  8مؤرخ به جلسه اعضای رهبری نهضة العلمای افغانستان 

مرکزی این نهاد برگزار گردید و برای برنامه ها و فعالیت های آینده این نهاد پالن های 

نمودند و نیز میان اعضای رهبری تبادل نظر و افکار صورت گرفت  عملی را ترتیب 
 .و جلسه در اخیر به موفقیت به اتمام رسید

Shrine of Hazrat Ali 
(Mazar-i-Sharif, 

Afghanistan) 

Sultan Omar Ali 
Saifuddin Mosque 

2 (Bandar Seri 
Begawan, Brunei)  

Sheikh Zayed 
Grand Mosque 

(Abu Dhabi, UAE)  

یو مسلمان : د حضرت عبدهللا بن عمر څخه روایت دی چی رسول هللا فرمایلی دی

د بل مسلمان ورور دی نه پری ظلم او تیری کوی او نه یی دښمن ته سپاری 

څوک  چی د خپل مسلمان ورور حاجت پوره کړی هللا تعالی به د ده حاجت پوره 

کړی او څوک چی د یو مسلمان څخه یوه مصیبت لری کړی هللا تعالی به له ده 

څخه د قیامت له مصیبتونو څخه لری کړی او څوک چی پر یو مسلمان باندی 
.پرده واچوی هللا تعالی په د قیامت په ورځ پر ده  پرده واچوی  

http://islamic-arts.org/2012/taj-mahal-made-in-china/
http://www.flickr.com/photos/tylerdurden/1405217061/
http://www.flickr.com/photos/engrmhk/3040830799/


 July/2017/31       تسامح ارگان نشراتی نهضت العلمای افغانستان                1396/اسد/9 9: شماره

 په یمیتسل ړیجو روغی سالمتی د کلمه اسالم د

 محبت او مینه استقرار امن صلح چه ده، معنی

 د او ده زیږنده اسالم همدغه د عاطفه او لورینه

 د ده دښمنی او حسد بغض جګړه جنګ ضد صلح

 مقابل په (ع) آدم د شیطان مخکی نه قابیل او هابیل

 (ع) آدم د او کړ اختیار رویه خالف صلحی د کښی

 صلحی د ګویا منله ونه یی برتری نبوی او علمی

 .دی اللعنه علیه شیطان همدغه متمرد لمړی څخه

 مخ په دومره کښی خوی او خصلت خپل په دی

 نبوی او علمی (ع) آدم د چه دا یواځی نه چی الړ

 یی نه امر د (ج)هللا د بلکه شو نه تسلیم ته برتری

 زه چی کړ یاد یی قسم او وکړه سرکشی جسورانه

 او کوم کشه سر څخه اسالم د ه اوالد (ع) آدم د به

 قابیل چه تردی وکړ څخه هابیل او قابیل د یی پیل
 .کړ قتل هابیل ورور خپل
 ادامه ورځی تر قیامت د به دښمنی دغه شیطان د

 او هللا حزب ډلو وو دوه په به انسانان او لری

 فی یقاتلون آمنو الذین) وی ویشلی الشیطان حزب

 یةاال(.... کفرو والذین هللا سبیل
 

  بندګی هغه د لری ایمان هللا په هللا حزب لمړی

 ذات اصلحوا و هللا فاتقوا) منی امر دهغه او کوی

 صلح کښی منځو خپلو او وویږی څخه هللا د (بینکم

 لمانځه په چه څرنګه لکه ته مسلمان نو وکړی

 آیت دی په هنگدار شوی امر حج او کاتز روژه،

 شوی امر صلح د سره نص صریح په کښی شریف

 دی فرضیت او وبج و شفافیت امر صریح د او

  کیږی ړهغا خامخا ته امر هللا د مسلمان چی یعنی

 باندی ځان او کوی غوره ته ځان ژوند سولییز

 اذیت چاته وکړ ژوند کښی صلح په چه ګڼی فرض

 (ص) اکرم رسول رسوی ونه تکلیف او ضرر

  (ویده لسانه من المسلمون سلم من المسلم )فرمایلی
 .الحدیث
 د دده مسلمانان نور چی دی څوک هغه مسلمان
 .وی امن په ضررنه د الس او ژبی

 د صلح چه شوه معلومه نه شریف آیت شوی ذکر د

 هللا حزب د ته دوی (ج) هللا چی ترمنځ مسلمانو

 ته فرض چی څوک او دی فرض ورکړی لقب
 .کیږی ګڼل نه مسلمان هغه کوی اثکار
 هغه دا ده ډله شیطان د یعنی الشیطان حزب دوهم

 پیروی ایښودونکی) دبنسټ ډلی ددی چه ده ډله بده

  هللا کوی سرکشی امرنه دا دهغه او هللا د او کوی
 ."عدوا   فاتخذوه عدو لکه الشیطان ان" فرمایی (ج)

 وکړی دښمنی سره دهغه دی دښمن ستاسو شیطان

 .کړی ونه پیروی دهغه شی ښکارنه دوسوسو دهغه

 بینکم یوقع انما یریدالشیطن انما) فرمایی (ج) هللا

 ستا چه داده غوښتنه شیطان د (ءضاغوالب ةالعداو

 تاسی څو تر کړی ایجاد بغض او دښمنی منځ تر

 او تیری باندی بل یو ونکړی ژوند کښی سوله په

 صدمه ته عزت او آبرو بل د یو وکړی تجاوز

 د یو وخوری توګه حرام په مال بل د یو ورسوی

 ورته اذیت او وازاروی بل یو کړی توبه وینه بل

 .ورسوی
 
 وان) فرمایی کښی آیت په (ج)هللا اړه په صلحی د

 یعنی (بینهما فاصلحوا اقتتلو المومنین من طایفتان

 او مقاتله کښی منځو خپلو ډلی دوه مومنانو د که

 معنی وکړی صلح ترمنځ هغوی د نو وکړی جنګ

 د او کاوه جنګ سره مسلمانانو دووډلو کله داچه

 مسلمانو نورو په نو کوله کشی سر یی نه صلحی
 .وکړی صلح منځ تر دهغوی چه دی فرض

 او جنګیږی سره مسلمانان چی کوی نه دی داسی

 نه دی هڅه جوړی روغی د او کوی سیل دی دوی

  ةاخو انماالمومنون) فرمایی (ج) هللا دارنګه کوی
 ةاالی(اخویکم بین فاصلحوا
  څه ترمنځ ددوی که نو دی هورون سره مومنان

 .وکړی صلح منځ تر ددوی نو شوه پیدا خړهش
 دوه که چی کوی ګوته په دا (ج) هللا که امت دی په

 .کوی هم جنګ سره مسلمان ډله
 

 غیر جنګ دوی د دی ورونه سره او مومنان دوی

 نور پر نو دی وجه په وسوسو شیطان د او فطری

 او وکړی صلح ترمنځ ددوی چه ده فرض مسلمانانو

 د له حتی وکړی دی هڅه ژوندانه ییز سوله د دوی د

 او ماجور هغه هم وویل دروغ یی لپاره صلحی

  ګناهنو ټولو د دروغ که دین په اسالم د دی معذور

 ترمنځ مسلمانانو د که دروغ همدغه شوی ګڼل بنسټ

  اکرم رسول دی جایز وی لپاره صلح او اصالح د
 :فرمایلی (ص)
 "الناس بین یصلح الذی الکذاب لیس"

 د ترمنځ خلکو د چه دی نه دروغجن څوک هغه

 ډیر کښی اسالم به صلح .ووایی دروغ ارهپل صلح

 من) فرمایلی (ص) هللا رسول شوی ګڼل عمل نیک

 هغه یعنی (شهید ثواب استوجب اثنین بین اصلح

  کی منځ دولتونو دوو یا ډلو یادوو تنو دو چه څوک

 دارنګه شو واجب اجر شهید د ته هغه یوکړ صلح

 ةکلم بکل هللا اعطاه اثنین بین اصلح من" فرمایی

 ."ةرقب عتق
 د هغه هللا کوی صلح منځ تر دوو چه هغه یعنی

 اجر دازادولو یئمر د کښی مقابل به کلمی هری

 .ورکوی
 
 (ص) هللا رسول راغلی که شریف حدیث بل په

 والصالة الصیام ةدرج بافضل کمدلا اال" :فرمایلی

 ذات اصالح قال :هللا رسول یا بلی قالوا والصدقة

 .حالقة البین ذات افساد "البین
 

 به څخه زکات او روژی لمانځه، د ته تاسو ایا یعنی

  وکړ عرض وو صحابه .درنکړم خبر عمل غوره

 دوو د فرمایل (ص) هللا رسول نو هللا رسول یا هو

 ایمان ایجادول فساد منځ تر تنو دوو اصالح، منځ تر

 نبوی او هدایات الهی هغه اکثره خو دا کوی محو

 د خو .وی منځ تر مسلمانانو د چه .وؤ ارشادات

 کولو صلحی د سره کفارو د کښی دین مقدس اسالم

 د عمالا  او لری وجود کثرت په هم اوامر او هدایات

 په مسلمانانو د سره نصاراو او یهودو مشرکیو کفارو

 کی حقیقت په او نزد په هللا د خو معلومیده ضرر

 شوه تمامه ګټه په مسلمانانو او اسالم د معاهده دغه

 فتح د عظمته(ج) هللا ی معاهد دغه چه دی تر ان

 رض عمر بن عبدهللا حضرت نوموه و نامه په مبین

 فتحا لک فتحنا انا" چه کوی فکر خلک چه :فرمایی

 یبیهحد د سوره ټول فتح ښکاره ته مونږ یعنی "مبینا

 خبره فکر ژور د شوی نازل کښی باره په صلحی د

 مبین فتح د ته صلحی دین مقدس په اسالم د چه ده

 پر چه سره مشرکینو هغو له هم هغه ورکوی عنوان

  ظلمونه سخت ډیر مسلمانانو د او هللا رسول دمحم

 دی لوی دومره جرم دوی د  یعنی دی مشرکین کړی

 ان یغفر ال هللا ان ) بخښی نه هم کله هیڅ کی هللا چه

 یعنی االیة(یشاء لمن ذالک دون ما یغفر و به یشرک

 شریک سره ده له چه بښی نه جرم هغه هللا

 ګناهونه رنو پرته نه شرک د او شی وګرځولی
 .(بخښی

 یوه د چه مسلمانان چه راسیدلی دی نه وخت هغه آیا نو

 قرآن ) کتاب یوه په امتیان  رسول د یو  بندګان رب

 او وکیږد غاړه ته حکم هللا د لرو ایمان (الشان عظیم
 .وکړ ځای پر حکم فرض هللا د او ووکړ صلحه سره
 .صلحه سره مسییحیانو د یمن د -۲
 و علیه و هللا صلی اکرم رسول کال لسم په هجرت د 

 .وکړو صلح سره مسیحیانو د نجران د یمن د سلم
 مدینی د سلم و علیه هللا صلی اکرم رسول رنګه دا -۳

 معاهدی صلحی د سره و قریظه بنی د او بهبودو د

 دلته مواد او شرطونه کی وجه په اختصار د چه کړی

 سیرت اسالمی د غواړی تفصیل څوک کووکه ذکر نه
 .وکړی مراجعه دی ته کتابونو

 او حوصلی په مسلمانانو او سماحت په اسالم د چه

 ثابتوی تیرول ژوند د کښی سوله په سره کفارو د حتی

 کړی معاهدی سره حکومت اسالمی د چه کفارو هغه

 اسالم غواړی کول ژوند الندی بیرغ د اسالم د او وی

 آزاده په شعایر دین خپل چه ورکړی آزادی ته هغوی

 سره اکراه او جبر به هغوی او کړی سره تر توګه

 عزت مال، سر، د هغه او ستییا شین اړ ته منلو اسالم
 .کیږی ګڼل دنده حکومت اسالمی د ساتنه

 او نؤمص یغوند مال د مسلمانانو د مال هغوی د

  شان په سرونو مسلمان د سر هغوی د او دی محفوظ
 .دی محفوظ او نؤمص
  او  شیطانی او شیطان د کتبی نړی ټوله په سبا نن

 د منځ تر مسلمانانو د لمسون په طاقتونو طاغوتی

 شوی بل نهاورو جنګ د پلمو اوسیاسی مذهبی  مختلفو

 سیاسی د ګوډکی ګوډ په نړی اود عراق افغانستان د

 سلفی د نامه په شیعه او سنی د خاطر په خووم باطلو

 ورځ هر پلمه په وهابی او صوفی د نامه په مذهبی او

 ډیر د کیږی وژل خور ار ورور مسلمانان تنه سلونو په

 چه مسلمانان هغه چه ارازی ژړ چی دی ځای افسوس

 انفسهم علی ویوثرون) فرمایی هللا کښی باره په هغه د

 ور مسلمان خپل مسلمان یعنی (صةخصا بهم کان ولو

 مسلمان بل خپل یښڅ نه به او خپله ګڼی غوره ځان پر

 هغه او شول څه مسلمان هغه ورکوی ته ورور
 .شوه څه مسلمانی
 دمه حرام المسلم علی المسلم کل) فرمایی اکرم رسول

 مسلمان بل پر څه هر مسلمان د (عرضه و له وما

 دغه آیا یی عزت او آبرو او یی مال یی وینه دی حرام
 .کیږی عملی کښی ټولنه اسالمی په حدیث
 (منا فلیس السیف علینا سل من) فرمایی اکرم رسول

 ز هغه راوویسته توره کښی مقابل په مونږ ز چاچه

 یا هغه یعنی ندی څخه ډلی زمونږله او جملی له مونږ

 مسلمان ناقص بلکه نه مسلمان کامل یا دی نه مسلمان

 انتخاب هللا رسول د حکم هللا د صلح چه دا خالصه دی

 ناروا حرام جنګ ترمنځ مسلمان او ده بلند اسالم د او
   .دی ظلم او

       

 ملـــــــزوم دیالزم او صلــــــــح ســــــره او اســــــــــالم 

 (  همیم)قاری اسرار هللا "

 NUA ننگرهار" 
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