
 

 

  

 د افغانستــــان نهضــــة العلمــــاء نهضــــة العلمـــــای افغانستــــــان

 اعضای رهبری نهضة العلمای افغانستان

 اسم: سید صالح الدین هاشمی

 والیت: کابل

 و عالم دین لیسانس اسالمیاتدرجه تحصیل: 

 ړاسم: د.فضل الغنی کاک

 والیت: ننگرهار

 درجه تحصیل: دوکتور ثقافت اسالمی

 اسم: احمد ضیا انوری

 والیت: لوگر

 و درجه تحصیل: ماستر منابع بشری
 سانس حقوق و شرعیاتیل 

 اسم: احمد نور واقف

 والیت: پنجشیر

 و عالم دیندرجه تحصیل: لیسانس شرعیات 

 اسم: محمد احسان صیقل

 والیت: کابل

 درجه تحصیل: لیسانس رشته تعلیم 
 و عالم دین و تربیه

 اسم: داکتر سلیمان نثاری

 والیت: لوگر

   ر اسالمیگتوداکتر طب و دعدرجه تحصیل: 

 اسم: عزیزالرحمن صدیقی

 والیت: میدان وردک

 عالم دیندرجه تحصیل: 

 اسم: محمد سرور توحیدی

 والیت: غزنی

 علوم ماستردرجه تحصیل: 
 و عالم دین سیاسی 

 اسم: محمد ایاز ترنک

 والیت: زابل

 درجه تحصیل: عالم دین و استاد  

 سرور سروریمحمد اسم: 

 والیت: لغمان

 سانس شرعیاتیدرجه تحصیل: ل
 و عالم دین 

 اسم: محمد نسیم روحانی

 والیت: ننگرهار

 درجه تحصیل: لیسانس 
 اسالمیات 

 (الشلمړی م) ږمی کښی مشالونهتر

 د فاتحی سورت:
المثانی به ، کافیه او سبع دغه سورت د شفا، حمد، قران عظیم

 .نومونو هم یاد شوی دی
 .به نامه شهرت یی تر ټولو زیات دیچی د حمد د سورت 

 سورت په فضیلت کښی ډیر روایات شته او د دغه
همدومره به کافی وی چی د توقیفی ترتیب به اساس دغه 
سورت د ټولو سورتونو په سر کښی ایښودل شوی او د دغه 

نکریم( پیل پدغه سورت عظیمو کاینانو د لفظی تصویر )قرآ
 .سره شوی دی

 دغه سورت انسان او لوستونکی د ژوند او تربیت
تعارف او پیژندنی څخه وروسته د خپل  بخښونکی سره له

رب سره د مناجات او د زاری او ننواتو ډول او طریقه 
 ورښایی.

 همدارنګه لوستونکی ته ورپه ګوته کوی چی دی باید د چا
 سره اړیکی وساتی او له چا څخه ځان وژغوری.

 لمیناترجمه: الحمد هلل رب الع

هللا تعالی لره ده  چی د ټوله ستاینه ثنا او صفت خاص 

 عالمیانو پلونکی او رب دی.

د عالم لفظ او ټکی بدغه ځای کښی جمع راغلی دی د دی 
لپاره چی د نړی انسانان پدی وپوهوی چی دا هللا چی ایکی 
 یو او دټولی ثنا او صفت وړ دی د ډیر عظیم او لوی شان

او شوکت څښتن دی ، د ده مخلوقات او هغه څه چی دی 
ونکی دی ستاسی له شمیرلو او ستاسی له پوهی څخه یی پال

 ډیر لوړاو ډیر ګڼ دی .
فیل د  څه ډیر عجیب او عظیم قدرت را په سترګو شی.

وخواته ورځی او هلته زیږیدنه زیږیدنی په وخت کښی د اوب
دا ځکه چی هغه کیناستلی نه شی نو ځکه باید په  کوی

ږی چی اوبوکی ودریږی تر څو بچی یی په اوبوکښی ولوی
قوه لږه ده او بچی ته یی ته د ځمکی د جاذبی او راښکنی هل

 زیان  ونه رسیږی .
 

 نکې ګڼه کېوپاتی په راتل

 ړ: د.فضل الغنی کاکلیکوال

 
۱ 

 :در این شماره
   NUAمعرفی اعضای رهبری  - ۱
 (الشم لمړی) ږمی کښی مشالونهتر - ۲
 ېبیارغونه ک په هډد علماوو ون - ۳
 دغړوځانګړتیا وی تأد رهبری هی - ۴

 

 نهضت العلماء افغانستان در یک نگاه
 

 افغانستان یک سازمان فرهنگی یلمانهضت الع
اجتماعی بوده، که جهت انسجام فکری و ذهنی 

ید و هعلمای دین با همت جمعی از علماء ج
متبحر دین سه سال قبل در شهر کابل بنیان 

در  (۸۸۲گذاری شد. این نهضت با شماره )
ای اجتماعی سازمان هثبت  وزارت عدلیه ج.ا.ا

 ۱۳۹۳ سرطان ۹می باشد. این نهضت در 
الیت های و فع اعالم موجودیت خورشیدی

 روشنگرانه خود را آغاز نمود.

 چشم انداز
ه سالم و زندگی چشم انداز نهضت العلماء، جامع

و  مشارکت ،مدیریت، مشورت، صلح آمیز، مدارا
رعایت ارزش های فرهنگی و موازین اخالقی 
برای رسیدن به یک جامعه فاضل و متعادل در 

 .روشنی دین مقدس اسالم می باشد

 

 رسالت
العلماء همانا انسجام علماء دین،  رسالت نهضت

تبیین دیدگاه ها، توحید نظریات، روشنگری 
اذهان، حراست از حریم دین، ترویج معارف 
اسالمی، حفظ ارزش ها، ایجاد زمینه های بیشتر 
برای عالمان دین، ارتقای سطح بینش و ظرفیت 

 روحانیون و علمای کرام می باشد.
 

 اهداف
 

 

انسجام عالمان دین، ایجاد روحیه همکاری و 
همفکری، رشد و انکشاف آموزش دینی، زمینه 

خوب، تعامل بین علم و سازی برای حکومتداری 
بین مذاهب، همآهنگی بین مکتب و  بی، تقرایمان

مدرسه، ارتقای ظرفیت و سطح بینش علماء و 
علماء اهداف  جلوگیری از استفاده ابزاری از

 . شمرده می شودهضت عمده وکلیدی ن
 

 فعالیت هاشمه از 
 

به  اساسیبه صورت فعالیت های نهضت العلماء 
 دو بخش تقسیم می شود:

 

 :فعالیت درون مرزی :الف
فعالیت های درون مرزی یا داخلی نهضت العلماء 
بر محور دین می چرخد. هر آن چه که مربوط به 
درس دین، فهم دین، پیام دین، بیان دین، تشریح 
دین، توضیح دین، تفسیر دین، تطهیر دین از 
خرافات و دفاع از دین تشکیل می دهد. که این 
فعالیت های نظر به امکانات در قالب های مختلف 
تدریسی، تنفیذی، تمرینی، و تأدیبی و ... انجام 

  بقیه  ۲بقیه                                 می گیرد.
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 ۱بقیه 

 : ی بین المللیهافعالیت  :ب
نهضت العلماء فراهم  بین المللیاز فعالیت های 

سازی بورس های تحصیلی، زیارتی و سیاحتی 
برای عالمان دین و امامان مساجد که دارای 

ند به کشور های آظرفیت های باالی علمی 
تا به دانش و بینش شان  اعطاء میگردداسالمی 

 افزود گردد.  
و دیگر دعوت از علمای بزرگ جهان اسالم به 
داخل کشور برای تبادل نظر، مشوره و مذاکره 
با علمای داخل کشور جهت ارتقای سطح بینش 

 و دانش علمای دین می باشد.
 

 فعالیت های انجام شده
 نهضت العلماء به عنوان یک نهاد فعال فرهنگی

اجتماعی توانسته به عنوان یک جریان فکری  و
بین علمای دین مطرح گردد.  یکی از مهمترین 

مات و فعالیت های آن تدویر کنفرانس های اقدا
کنفرانس  چهارساالنه می باشد، تا به حال 

گی را با همآهنگی و همکاری سفارت های بزر
مصر و وزارت ارشاد، حج و اوقاف،  ،اندونیزیا

کابل راه اندازی نموده است. علمای بزرگی  در
از کشور های اسالمی از جمله هیأتی از االزهر 

صام الدین مجاهد رئیس نهضت شریف و اقای ع
یا نیز درآن اشتراک ورزیده العلمای اندونیز

 .بودند
تا نهضت العلماء پل این تالش جریان دارد  

بین علمای افغانستان و علمای  ارتباطی
 .باشد کشورهای بزرگ اسالمی

۲۵ الی ۲۳: کنفرانس نخست: به تاریخ 
تا  ۱۳، مطابق خورشیدی ۱۳۹۱جدی 

 میالدی ۲۰۱۲جنوری ۱۵
دلو  ۲۸ الی ۲۷به تاریخ:  :کنفرانس دوم

 ۱۷ تا ۱۶ ، مطابقخورشیدی ۱۳۹۲
 میالدی ۲۰۱۳فبروری 

:سرطان  ۴به تاریخ:  کنفرانس سوم
 ۲۶ تا ۲۵مطابق  ،خورشیدی ۱۳۹۳
 میالدی ۲۰۱۴جون 

 :۱۱الی  ۱۰کنفرانس چهارم: به تاریخ 
 ۲و  ۱خورشیدی مطابق  ۱۳۹۴قوس 

 میالدی ۲۰۱۵دسامبر 
 

 
+93799824570 / 0772408287 www.facebook.com/nuafghanistan nu.afghanistan@gmail.com 

 Contact us/  با ما ارتباط

هللا و و السالم علی رسول  ةصلولوکفی وا الحمدهلل
بعد قال تعالی  اما هواال من و حبهعلی اله واص

 بسم هللا.... ...فاعوذ.
 "قال اجعلنی علی خزاین االرض انی حفیظ علیم"
 .۱۳یوسف ــــ( ۵۵)

سول هللا رعن رافع بنی خدیج رض قال قیل یا 
 )ص( ای الکسب اطیب ؟

)مشکوه( قال عمل رجل بیده وکل بیع میرور 
 حدیث

 ةُ!السالم علیکم ورحمت هللا وبرکا
 درنو حاضرینو!

موضوع د علماوو  وینا د  :کی اجنډاپاره په زما ل
ټاکل  :توازن انکشاف کیم ونډه په بیا رغونه او

 ی او نبویهوینا په یادشویو ال هخپل ءبنا ،شویده
هو  ېچوایم  :او په لنډو جملو کي پیلوماحکامو 

 دګړونو کې ټولو د ژوندانهاو روحانیوون  علما
  ،دیاو یا متوازن انکشاف  که بیارغونه ده هغه

زیات نقش لوبولی شی او حضرت یوسف  ترهر چا
رات ورکړل اختیا پیغمبر ته چی کله عزیز مصر

و جوړول پیل کړل نونیتنو هغه لمړی د خلکو ذه
هر څه په ارزښت او حکمتونو یی وپوهول  او د

ځان جوړ کړ نو هراړخیزه  له ښهبیایی چی ک
 ن آ رغونه او بیا رغونه ئی وکړه ،توازان انکشافم

 

یی د امصر څخه د له  مصر او ماحول  ېچتردی 

 ددا چی علما ورثه  .یېو پریشانی لری کړا ېګول

دوی تر هر چا زیات د خلکو او  اءندی ب انبیاوو

ورتونو او پرمختګونو ښه پوهیږی په ضر امظن

م کی واکمانان او نړیوال مشروط پردی چی نظا

 ېصالحیت او امکانات په اختیارک ،سانورته چ

 ورکړي.

دین پالونکو  ددنیی مقدساتو او ېمتوازن انکشاف ک

 ړی کړی.ګتشکیل او تخصیص ځان

عدالت برقرار شی اوله ه کې تولنیز ټولنپه  تر څو

 بله پلوه افغانستان له موجوده پریشانیو خالص شی

غږ کوم چه پدی  یاالعلما اندونیز ضةپه نه ء  بنا

د ې ک وتساز حاال سرنوشتاو نازکو مرحلو 

ټ ورکړی او د مته قوی  ءالعلما ضةافغانستان نه

 .مرسته وکړی علماو اقتصادی

تغیر راولی تر څو تولنز خدمات  تهرا ېژوندانه ک

یوسف )ع( تاریخ او د حضرت  عرضه کړای شوو

او له  و له یوی خوا اصالحاتڅرا ژوندی کړو تر 

 ټولو برخوکپه پرمختګ  او توازن ،پلوه رغونه بل

 قول وکیل(.ن و شی )وهللا علی ما
  عزیزالرحمن صدیقی مولویلیکوال: 

 

 در این مجله

 عړو مواصفاتأت د د رهبری هی -۳  سالم نا هاي شخصیت پیرامون -NUA  ۲معرفی اعضای رهبری -１
 

جغرافیه فعالیت نهضة العلمای افغانستان در 

 کشور به رنگ سبز مشخص گردیده اند.

 رغونه کي بیا په هډعلماوو ون د

 ړو مواصفاتغد أتد رهبری هی

.د هللا )ج( په وحدانیت د نبوت په ختم د اسالمی شریعت په کامل حاکمیت معتقد او قایل وی 

د شرعی علم څخه برخمن وی. 

په لیک او لوست کښی مشکل و نه لری. ، اقال  د سواد خاوند وی 

 عمالو خاوند او په هیڅ شخصی او ملی جرم ملوث نه وی.اد نیکو 

وی. چمتواو د افغانستان د نهضت العلما لپاره د هر رنګه قربانی لپاره  ېندونکمتعهد، سرښ 

زن، مشارکت او مشورت په اصولو باوری ویاد توسُط اعتدال، تو 

خاوند وی. وبیرااو تد یاتونظر و، استقالل، ترقی او انکشاف لپاره د مثبتتیادافغانستان د ځمکنی بشپړ 

.د شرعی نظام او جمهوری ارزښتونو طرفدار وی 

تعهد وی.مهر اړخیز نقش دګرونوکې په اقتصادی  سیاسی، نظامی، ټولنیز او ته په د علماو قیادت 
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