
اعالمیه نهضة العلمای افغانستان در مورد 

 حوادث اخیر در کشور

 

 از کثیری جمعی به مشتمل که افغانستان العلمای نهضة

 اعمال تمام است کشور نخبگان و روحانیون علما،

 انجام اسالم مبین دین یا و مسلمانان نام به که تروریستی

 از را اسالم مبین دین و نماید می تقبیح شدیدا   را میشود

 واالی تعلیمات زیرا داند، می مبرا اعمال چنین این ارتکاب

 غیر و اطفال زنان، گناه، بی انسانهای کشتن دین این

 .نموده منع شدت به را جنگجویان

 انسانهای و جهانیان تمام به افغانستان العلمای نهضة

 این از گیری جلو برای تا دارد می اعالم دوست صلح

 نجات را بشریت و بایستند واحد صف در شایسته نا اعمال

 .دهند

 

 والسالم

 رهبری نهضة العلمای افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ضرورت صلح و امنيت در جهان از دیدگاه اسالم

 تعريف نخست كنم صحبت موضوع پيرامون ازينكه قبل
 : بدانيم را صلح
  ،سازش معنی به لغت در صلح :صلح تعريف و کلیات

  صلح عقد نیز ما سنت و قرآن در و است توافق و آشتی

 می کار به دعوی به بخشیدن پايان و مرافعه دفع معنی به

  های سوره از آيه شش در صلح از کريم قرآن در ،رود

 دين اسالم زيرا است شده برده نام حجرات ،نساء ،انفال

 ارزش حفظ برای شرعی قوانین و است عطوفت و رأفت

 و اصالح برای مناسب های فرصت ايجاد و انسانی های

  جهت همین به .است شده وضع خودسازی و نفس تزکیه

 بین سازش و صلح ايجاد بر متعددی روايات و آيات در

  را سازش و صلح (ص) اسالم پیامبر و شده تاکید مردم
  .است دانسته صدقه برترين
  آتش در ،اسالم جهان پیكر از وسیعی بخشهای اكنون

 .میكشد را خود نفسهای آخرين مذهبی افراطیت و جنگ

 توسط جهان زيبای چهره متاسفانه امروز كه نیست شكی

 ،سیاست اقتدارگرايان و متعصبان و طلب جنگ یانهاانس

 كنونی جهان حاليکه در .است گرديده مكدر و سیاه سخت

  را آن جای ،است امنیت و صلح به نیازمند و تشنه ما

 گرفته مردم زندگی زيربناهای تخريب و آوارگی و جنگ

 و تمدن و دموكراسی و آزادی از آن در كه جهانی .است

 و شكوفايی و  اطفال و زنان حقوق و بشر حقوق ،صنعت

  جانب به روز هر ،میشود گفته سخن طبیعت بهسازی

 انسانها حقوق و میشود داده سوق بیشتر تباهی و خرابی

 كشیده كامل نابودی به بشر زندگی فضای تخريب و

  زندگی مقايسه و تفاوت امروز متاسفانه .میشود

  و علم دنیای در كه انسانهای با نشین مغاره انسانهای

  نظر به زياد خیلی ،میبرند بسر قصرنشینی و تعقل

 به بشريت دست دلیلی هر به حاضر عصر در ،نمیرسد

  و زن و مرد اخالقی تباهی و انسانها خونريزی و قتل

  خواری و رنج نمونههای .است شده آلوده جوان و پیر

  بشر اخالقی مفاسد نیز و ،آن عواقب و جنگها ،بشر

 مشاهده آسانی به دنیا جای همه در اكنون كه است

 جنگهای كه جايی آن از گفت بتوان شايد .میگردد

  سالحهای و پیشرفته آالت استخدام با ،جهان امروزی

 قربانیهای بیشرين ،میگیرد انجام جمعی کشتار و اتمی

  زنان همانند اجتماعی قشرهای ترين ناتوان ،جنگها اين

  جاهلیت دوره جنگهای حاليکه در .هستند كودكان و

 بضاعت بی اطفال و زنها متوجه كمتر ،وجبههايی

  تلفات از كمتر مراتب به آنان كشتههای و میگرديد

 که گفت میتوان ديگر عبارتی به .بود امروز انسانی

  جهانی جهالت :گفت بايد يا و ما امروز متمدن جهان

 و تاريک ازجهان تر تاريک مراتب به كنونی مدرن

 که گفت میتوان يقین به !آری .است ما ديروزی بیدانش

 اكنون تا طبیعی دهنده تكان حوادث و بنیانكن سیل هیچ

 نساخته متضرر بشر دست جنگهای میزان به را جهان
 . است
 در كه پرسشی جهان در ناامنی و جنگ انگیزههای -۱

 جنگها اين انگیزه كه است اين میكند تبادر اذهان همه

 انبیای وجود و دين آيا ؟اند بوده ها كه و ها چه حال به تا

 و انگیزه ،بشريت درعالم ،حیانی و آموزشهای و الهی

  يا و است بوده جهانی امنیهای نا و جنگها اين محرک

  چنین اگر ؟اند بوده آفرين جنگ ،آن جلوداران و دين آيا
 فرمان را بشريت با نبرد ،الهی رسول و پیامبر كدام است

 و پاک فكرهای كه است تصور قابل عقال آيا ؟است داده

 دنیا و هوسرانی و خودخواهی از خالی و منزه مغزهای

 يا و باشند بوده آفرين جنگ ،الهی و معنوی مردان و طلبی

 جاه و دنیاگرا و خواه رياست و مخرب مغزهای برعكس

 ،ستمگر و مستبد و گر ستیزه و انديش توسعه و طلب

  اين آتش ،حقپرستیها و داری دين و دين با مخالف

 به رويكردی مختصر با ؟اند شعلهورساخته را جنگها

 مكاتب سرلوحه كه میبینیم اسالمی و دينی آموزههای

 نفی و امنیت و صلح ،(ص ) پیامبراسالم بويژه انبیاء تمامی

 و انسانی اخالق به گرايش نیز و پرستی بت و شرک

  التمم بعثت انی :است بوده بشريت تكريم و پاكی و معنويت

  برای ؛دين كه گفت میتوان تازه نگرشی با .االخالق مكارم

  هم ناباوران خدا و گناهکاران و كافران و مشركان نابودی

  با ،دين بلكه .(بنیآدم كرمنا لقد و) :است نداده فرمان

 كوشیده بشری زيبای طبعیت سازگار نا و غلط باورهای

  و معنويت و پاكی منكران با نیز و منكرات با و است

  قال اذ و) :است گذاشته مبارزه میدان به پا وعدالت صداقت

 .(عظیم لظلم انالشرك باالله تشرك ال بنی يا البنه لقمان

  از را خدا بندگان تا است آمده دين ۱۳آيه - لقمان سورهٔ

  و ظلمت از را آنها و ،برهاند خدا غیر ستايش و عبادت

 :فرمود ( ص ) اسالم پیامبر .برساند پاكی و نور به تاريكی

 لنخرج) :دهیم نجات تاريكی و ذلت از را بشر تا آمدهايم ما

 ما :میگويد نیز قرآن .(هللا عبادة الی العباد عبادة من العباد

  جهالت زنجیرهای از را بشريت پای و دست تا ايم خواسته

 كانت التی واغالل اصرهم عنهم يضع و) .گشايیم باز

  من یخرجهم امنوا ولیالذين الله) :میفرمايد نیز و .(علیهم

  الطاغوت اولیاءهم كفروا والذين النور الی الظلمات

  فیه النارهم اصحاب اولیك الظلمات الی النور من يخرجونهم

 غیر هیچگاه قرآن نیز و .۲۵۷ آيهٔ - بقره سوره .(خالدون

 كسی با خونريزی و جنگ به دعوت ،دفاع موارد از

  و كشی آدم و جنگ از پرهیز به را انسانها بلكه ،نمیكند

  از تن يک كشتن ؛قرآن .میدهد دستور امنیت و صلح

  و ،میكند معرفی مردم تمام كشتن با مساوی را انسانها

 تمامی حیات منزلهٔ به را شخص يک به بخشیدن حیات

 نفس بغیر نفساً قتل من و) :میفرمايد نیز و میشمارد مردم

  احیاها من و جمیعا الناس قتل فكانما فیاالرض فساد او

 همچنان و ۳۴ آيه - مائده سوره .(جمیعا احیاالناس فكانما

  تعريف جهنم آتش در وی شدن مخلد را قاتل جزای ،قرآن

 .(فیها خالداً جهنمُ فجزاءُهم متعمداً مؤمناً يقتل من و) :میکند

  حیوان كشتن ،اسالم مقدس دين حتی ۹۳ آيه - نساء ،سورهٔ

  كسی تا میدارد تاكید جهت اين از .نمیدهد اجازه هم را

  دين است ممكن چگونه .ننمايد كسی خون ريختن به اقدام

  قرآن حالیكه در ؟بماند بیتفاوت انسانها عام قتل در اسالم

  امنوا ايهاالذين يا) :مینمايد جلوگیری نیز حیوانات كشتن از

 ديدگاه از .۹۶ آيه - مائده سورهٔ .(حرم انتم و تقتلوالصید ال

  يكسان مسلمان و كافر قتل در ،انسانها قتل حرمت اسالم

  در نیكی به تشويق را خويش پیروان اسالم بلكه و ،است

  را آنهای .ندارند عنادی خدا با آنها كه میكند كسانی مورد

  و مسالمت به ،اند نكرده كسی آوارگی و كشتن به اقدام كه

 آنها با نیكی به را مسلمانان و .میكند دعوت جهانی صلح

  لم للذين الله ينهاكم ال) :میفرمايد قرآن .مینمايد امر

 تبروهم ان دياركم من يخرجوكم لم و الدين فی يقاتلوكم

 كه را جنگ ؛قرآن .(يحبالمقسیطین انالله الیهم وتقسطوا

  منكر و منفور ،دارد پی در خرابی و تباهی و ناامنی

 .(لكم كره وهو القتال علیكم كتب ) :میفرمايد و میشمارد

  سورهٔ . (خیر الصلح) :میفرمايد و .۲۱۶ - بقره سورهٔ

  ،است نامبارك و منكر جنگ ؛قرآن گفتهٔ به .۹۴ آيه - نساء
 . میباشد اهمیت با و خیر صلح و
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 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح

  ،(معیاری)توازن   ،(میانه روی)وسطیت 

، (تحمل)،  تسامح (برابری)عدالت   

  (مشورت)مشارکت  

  



نهضت العلماء افغانستان در 

 یک نگاه
 یک افغانستان یالعلما نهضت 

 که بوده، اجتماعی فرهنگی سازمان

 علمای ذهنی و فکری انسجام جهت

 و یدهج علماء از جمعی همت با دین

 کابل شهر در قبل سال سه دین متبحر

  شماره با نهضت این .شد گذاری بنیان

 ثبت ا.ا.ج عدلیه وزارت در (۸۸۲)

 این .باشد می اجتماعی های سازمان

 ۱۳۹۳ سرطان ۹ در نهضت

 فعالیت و موجودیت اعالم خورشیدی

 .نمود آغاز را خود روشنگرانه های
 انداز چشم
 سالم جامعه العلماء، نهضت انداز چشم

 مدیریت، مدارا، آمیز، صلح زندگی و

 ارزش رعایت و مشارکت مشورت،

 برای اخالقی موازین و فرهنگی های

 متعادل و فاضل جامعه یک به رسیدن

 .باشد می اسالم مقدس دین روشنی در
  

 رسالت
 انسجام همانا العلماء نهضت رسالت

 توحید ها، دیدگاه تبیین دین، علماء

 از حراست اذهان، روشنگری نظریات،

 اسالمی، معارف ترویج دین، حریم

 های زمینه ایجاد ها، ارزش حفظ

 سطح ارتقای دین، عالمان برای بیشتر

 علمای و روحانیون ظرفیت و بینش

 .باشد می کرام
  

 اهداف
 روحیه ایجاد دین، عالمان انسجام

 انکشاف و رشد همفکری، و همکاری

 برای سازی زمینه دینی، آموزش

 و علم بین تعامل خوب، حکومتداری

 همآهنگی مذاهب، بین بیتقر ایمان،

 و ظرفیت ارتقای مدرسه، و مکتب بین

 از جلوگیری و علماء بینش سطح

 عمده اهداف علماء از ابزاری استفاده

   .شود می شمرده نهضت وکلیدی
  

 فعالیت هاشمه از 
 صورت به العلماء نهضت های فعالیت 

 :شود می تقسیم بخش دو به اساسی
 :مرزی درون فعالیت :الف 

 داخلی یا مرزی درون های فعالیت

 می دین محور بر العلماء نهضت

 درس به مربوط که چه آن هر .چرخد

 دین، بیان دین، پیام دین، فهم دین،

 دین، تفسیر دین، توضیح دین، تشریح

 دین از دفاع و خرافات از دین تطهیر

 های فعالیت این که .دهد می تشکیل

 مختلف های قالب در امکانات به نظر

 و تأدیبی و تمرینی، تنفیذی، تدریسی،

  .گیرد می انجام ...

   :المللی بین های فعالیت :ب
 نهضت المللی بین های فعالیت از

 های بورس سازی فراهم العلماء

 برای سیاحتی و زیارتی تحصیلی،

 دارای که مساجد امامان و دین عالمان

 کشور به آند علمی باالی های ظرفیت

 به تا میگردد اعطاء اسالمی های

   .گردد افزود شان بینش و دانش
 جهان بزرگ علمای از دعوت دیگر و

 نظر، تبادل برای کشور داخل به اسالم

 کشور داخل علمای با مذاکره و مشوره

 دانش و بینش سطح ارتقای جهت

 .باشد می دین علمای
 

 زمونږ چی کښی حقيقت دغه په که نو

 کښی ورځ په کی نړی دی په ستاسی

 کړونو و نظر تکراريږی ځله څوڅو

 رب هغه د کار دا چی ده ثابته او ښکاره

 کوونکی پيدا را کايناتو دغه د چی دی کار

 مغزو به فيل دی د ځکه دی چلوونکی او

 د دی هغه چی کړل پروګرام چا دا کښی

 داسی يو د کښی مقابل په جاذبی د ځمکی

 دغه هلته چی شی کښی لټه په ځای او شی

 همدارنګه. وی کمه خوډيره يا او نه جاذبه

 په سم سره زيږيدنی د بچی خپل پړانګ

 ډيره يی ځمکه په او نيسی کښی خوله خپله

 بچی د چی ځکه دا  پريږدی نه ساعته

 ډيره کښی وخت په زيږيدنی د يی څرمنه

 نو وغورځيږی ځمکه به که او وی نازکه

 او حشرات مخ د ځمکی د چی شی کيدای

 خپل پړانګ نو . يوسی لمنځه يی ميږيان

 ګرځوی کښی خوله په پوری هغه تر بچی

 اود شی سخته څرمنه هغی د چی څو تر

 دا شی محفوظه څخه وهلو چک له ميږيانو

 ځنګل د چی تربيت او پالنه تعالی هللا د دی

 ايښی يی کښی سر په ځناور ځيرونکی  يو

 لکه مخلوقات ورکوټی ډير ځمکه په . دی

 د مطابق شميرنی نوی يوی د چی ميږيان

 اوسه تر ډولونه زره يوولس مخلوق دغه

 د مخلوق دا تعالی هللا د .دی شوی پيژندل

 خاصه يوه کښی ابادولو په خونی خپلی

 لوی لوی ډير نړی د چی لری هندسه

 هندسی مخلوق موچنی دغه د هم مهندسان

 حيرانيږی ته جوړونی شکل او طرحی

 خونی خپلی له دوی چی خاوره ،کومه

 اچوی خواته جنوب د معموآل هغه راباسی

 د دوباره يی باد څو تر ته لوری شمال د نه

 تدبير دا   غورځوی ونه ور ته خونی دوی

 مخلوق وړوکی دغه چی دی چا د تربيت او

 پدی اوسه تر خوال انسان ورکړی يی ته

 او افهام سره ميږی د چی توانيدلی ندی
 !وکړی تفهيم
 چی کښی ټاپوګانو په اندونيزيا د چی وايی

 مرغان داسی دی پوخلی ځنګلونو په

 پداسی جوړښت ځالی خپلی چی اوسيږی

 ځالی د يی بچی چی کوی سره هندسی يوی

 د لمر د کښی دوران په دورځی ددنه

 شپی د او واخلی ګته پوره څخه وړانګو

 اور ته ځالی خپلی مرغان دغه هم لخوا

 وی رڼا يی ځاله ترڅو  راټولوی کی اوره

 عقله بی دغه کارونه ډک نه عقل د دا

 همدا ځواب ددی ايا چاورښودلی ته مرغه

 همدا بس او وه پالنه تعالی دهللا دا چی ندی

 ايزه ډله ماهيانو او مرغانو د کچيری راز

 ته سيمی بلی څخه سيمی يو له هجرتونه
  په به دا نو ونيسو الندی ترڅيړنی

 هماغه څارونکی ټولو دغه د چی شی ډاګه

 حواس او عقل انسان د چی دی رب عظيم

 عاجز ډير څخه درک له عظمت د هغه د

 هغه دواړه دا . الرحيم الرحمن . بس او دی

 رحمت د تعالی هللا د چی دی صفتونه

 دنيا په هللا کوی کی جهانونو دوو په ثابتولی

   په او لری مهربانی لويه کښی

(الشلمړی م) ږمی کښی مشالونهتر  
 دویمه برخه

خطاطی جناب عبدالشکور حضوری عضو 

 مشورتی نهضة العلمای افغانستان

نبوت د وحدانيت په (ج) هللا د 

 کامل په شريعت اسالمی د ختم په
 .وی قايل او معتقد حاکميت

 برخمن څخه علم شرعی د 
 .وی
 ليک په اقالً  وی، خاوند سواد د 
 .لری نه و مشکل کښی لوست او
 هيڅ په او خاوند عمالوا نيکو د 

 نه ملوث جرم ملی او شخصی
 .وی
 د او سرښندونکې ،متعهد 

 د لپاره العلما نهضت د افغانستان
 .وی چمتو لپاره قربانی رنګه هر
 زن،اتو اعتدال، توسطُ  د 

 اصولو په مشورت او مشارکت
 وی باوری

 تيابشپړ ځمکنی د دافغانستان، 

 د لپاره انکشاف او ترقی استقالل،

 خاوند تدابيرو او نظرياتو مثبتو
 .وی
 جمهوری او نظام شرعی د 

 .وی طرفدار ارزښتونو
 سياسی، په ته قيادت علماو د 

 اقتصادی او ټولنيز نظامی،

  نقش اړخيز هر په دګرونوکې

 .وی تعهدم
  
  

 ړوغد أتد رهبری هی

 مواصفات 

      
 دغی د . لری مهربانی خاصه کښی اخرت

 د کښی اووآيتونو پدغه سره بيان په صفتونو

 ګوته راپه ته مونږ صفته دری تعالی هللا

 پالونکی عالميانو د صفت لمړی . شول

 مهربانی او رحمت لوی د صفت دويم

 که او دیگبر که کښی دنيا په چی څښتن

 تعالی هللا ورته څخه رحمت لدغه ترسا

 او رحمت خاص دويم او ورکړی حصه

 او ايمان د لپاره هغی د چی ده مهربانی
 . دی شرط ادیيښ او اساسی لرل باور
 پدغه شو صفت څلورم دا . الدين يوم مالک

 د تعالی هللا د خوا يوی له کښی ايت مبارک

  د انسانانوته مونږ خوا بلی له او بيان صفت

 هللا مهربان او پالونکی د چی دی بيان دی

 له وروسته څخه ژوند لدغه چی دادی سنت

 او وکړی محاسبه او حساب سره تاسی

 نيټه او ورځ ټاکلی يوه لپاره محاسبی ددغه

 دغه ستاسی يواځی به ورځ پدغه چی ده

 سره تاسی له رب پالونکی او مهربان

 احسانونو او انعامونو هغه د او کوی حسابی

 ته تاسی چی کوی سره تاسی له به شميره
 .وه درکړی کښی دنيا په يی
 انعام دغه د تاسی چی خاطر پدی هم دا او

 چی کړی پورته ګټه مثبته څخه احسان او

   .تماميړی خير په ستاسی هم به بيا
 هغه نو دا . نستعين اياک و نعبد اياک

 را ته تاسی مونږ يی هللا چی دی مناجات

 سره رب خپل د منؤم پکی چی کوی زده

 کړو ټولو خپلو په او کوی رابطه مستقيم

 او تنعص که او وی عبادت هغه که کښی

 له کی ټولو پدی زراعت که او تجارت که

 دغه او . کوی پلټنه مرستی د څخه هغه

 چا هيڅ بل د څخه تعالی هللا له پرته غوښتنه

   . کوی نه څخه
 غوښتل دغه بيا .المستقيم الصراط اهدنا

 د هغه چی يی اړخ اهم  ډير مرستی شوی

 او ذکر دی بياموندل لياری سيخی او سمی

 هغه الر سمه او سيخه دغه . دی بيان

 نه هم کله هيڅ يی پياده چی ده الر معنوی

 مقصد خپل سره چټکی په او ووځی خطا
 . رسيږی ته

 المغضوب غير عليهم انعمت الذين صراط

 د ليار سيخه دا : آمين . الالضالين و عليهم

 نه کړی احسان پری تا چی ده لپاره چا هغه

 او کړی غضب دی پری چی ليار چا هغه د

 هللا . دی شوی ورک لياری سمی له يا

 اشتباه هغه سره الفاظو مبارکو پدغه تعالی

 يی کله شی کيدای چی وړی لمنځه انسان د
  کښی تعين په لياری سمی د

 بيانولو په دواړو نقيض او مرادف د وکړی

 ذهن له اطبخم د تنهتيرو رنګه هر سره
 .ووځی څخه
 د سره وځليدوا وبليد په مشعل دغه د او

 آمين کښی شکرانه په ماتيدو مالد د ترږمی
                                              . دی ويل

 
 ړفضل الغنی کاک.د: ليکوال

ڼه کيپاتی په راتلونکی گ  

 10/11/2016 1395/9/20                    3شماره  2
 
  

 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح



اندونیزیا –ارتا گجااسالمی داعش، منعقده در شهر  دولتکنفرانس بین المللی علیه تروریسم و   

 نهضت هيت۲۰۱۵ اپريل 23 تاريخ به

 جناب همراهی در افغانستان العلما

 در اندونيزيا العلما نهضه ريس اسعد

 رهنمايی مذکور المللی بين کنفرانس

 ريس معاون کنفرانس اين در که

 رتبه عالی مقامات و اندونيزيا جمهور

 و گان کننده اشتراک و اندونيزيا کشور

 ديپلوماتان و  خارجی و داخلی مهمانان

 در .بودند نموده اشتراک کشور ان مقيم

 کشور ان جمهور ريس معاون نخست

 کامل گی اماده از و افتتاح را برنامه

 و تروريسم به مقابله برای کشورش
 نشست بعداً  .نمود صحبت داعش

 دارد، جريان اسالم بزرگ دين اساسات و

 در .گرديد محکوم مذکور سخنوران توسط

 اندونيزی کشور بزرگ علما نشست دوم دور

 العلما نهضه ريس اسعد جناب شمول به

 کاکر الغنی فضل داکتر جناب و اندونيزی

 بار و سخنرانی افغانستان العلما نهضه نماينده

 جوانب از ها حل راه و تجزيه و تحليل به دوم

 از برخاسته و  پرداختن سخنرانی به مختلف

 و اسالم از ناقص و نامکمل شناخت و درک

 کشور ويرانی و مانی عقب و باعثمشکالت

 ساعت به مذکور برنامه.ميگردد اسالمی های

 مطبوعاتی کنفرانس تدوير با ظهر يک

 به ها جواب و کننده اشتراک توسطعلما

 ان ظهر .يافت خاتمه ها رسانه به سواالت

 نهضه عضو رهنمايی و همکاری به روز

 بزرگ مسجد زيارت به اندونيزيا العلما

 مظهر که رفته جاکرتا در استقالل تاريخی

 بعد روز  و  بود جاکرتا شهر مردم ديانت

 و اندونيزيا العلما نهضه ريس جناب مهمان

 بوديم جاکارتا شهر در نهضت اعضا بعضی

 و تجارب تبادل برای خوب بسيار نشست

 العلما نهضه های پيشرفت و اجراات همچنان

 بسيار و پرداخته مختلف واليات در افغانستان
   .بود اموزنده و مثمر

 معرفی اعضای مشورتی

1 

2 

3 

 جغرافیای فعالیت های نهضة العلمای افغانستان

 اسرار هللا همیم

 ننگرهار

 ماستر شرعیات

 جالل الدین حقانی

 هرات

 لیسانس عربی

 قلم الدین قلم

 لوگر

 عالم دین

 نهاد يک عنوان به العلماء نهضت

 توانسته اجتماعی و فرهنگی فعال

 بين فکری جريان يک عنوان به

 از يکی  .گردد مطرح دين علمای

 آن های فعاليت و اقدامات مهمترين

 می ساالنه های کنفرانس تدوير

 کنفرانس چهار حال به تا باشد،

 همکاری و همآهنگی با را گیبزر

 و مصر اندونيزيا، های سفارت

 در اوقاف، و حج ارشاد، وزارت

 .است نموده اندازی راه کابل

 های کشور از بزرگی علمای

 االزهر از هيأتی جمله از اسالمی

 مجاهد الدين عصام اقای و شريف

 نيز اندونيزيا العلمای نهضت رئيس
 .بودند ورزيده اشتراک درآن

 نهضت تا دارد جريان تالش اين 

 علمای بين ارتباطی پل العلماء

 کشورهای علمای و افغانستان
 .باشد اسالمی بزرگ

  الی ۲۳ :تاريخ به :نخست کنفرانس

 ،خورشيدی ۱۳۹۱ جدی ۲۵

 ۲۰۱۲ جنوری۱۵ تا ۱۳ مطابق
 ميالدی
  الی ۲۷ :تاريخ به :دوم کنفرانس

  مطابق ،خورشيدی ۱۳۹۲ دلو ۲۸
 ميالدی ۲۰۱۳ فبروری ۱۷ تا ۱۶

 ۴ :تاريخ به :سوم کنفرانس

  مطابق ،خورشيدی ۱۳۹۳ سرطان
 ميالدی ۲۰۱۴ جون ۲۶ تا ۲۵

  الی ۱۰ :تاريخ به :چهارم کنفرانس

  مطابق خورشيدی ۱۳۹۴ قوس ۱۱
 ميالدی ۲۰۱۵ دسامبر ۲ و ۱

 شده فعالیت های انجام 

 نهضة العلمای افغانستان
 بعضی که ی ها تاکتيک مورد در آگاهی بخشيدن بهبود رهنما اين هدف

 مسلمانان مقابل در مسيحت مبلغين خصوص به مذهبی حلقات و ها گروپ

 .باشد می برند، می بکار

  

 يکسان گروهی، يا و فردی شکل به چه مسيحيت مبلغين های نيرنگ

 شده، داده شرح ذيل در که اساسی های رهنمايی بعضی اما .نيستند

 .شود واقع موثر آنها با معامله در ميتواند

  

 :نهفته توطئه

 مطلب قسمت در را سازگار فضای يک که خواهند می مبلغين از بعضی 

 .سازند فاش شانرا مذهبی اهداف و عاليق اينکه بدون دهند انکشاف خود

 توسط مسيحيت مبلغين کنند، فعاليت نهفته بشکل بخاطراينکه مثال بطور

 (ناجی) يا و (عيسی) کلمات استعمال از که شوند می تدريس شان بزرگان

 .ورزند ابا (دادن تعميد) يا و

 شود، می صحبت هم شما با که يی بيگانه شخص عقايد قسمت در اگر 

 در البته .بپرسيد اش مقصد و عقيده قسمت در او از مستقيما دانيد، نمی

 که بدانيد و باشيد مظنون و مشکوک مستقيم غير جواب گونه هر مورد

  .کرد خواهند داری خود درست جواب يک ارايه از هميشه آنها

 می يا و .نيستند مباحثه و گفتگو عالقمند افراد اين که باشيد داشته بياد

 مگر .بخشند بهبود را (انگليس و مسلمان ارتباط) شان گفتار در خواهند

 بفروش را عيسويت خواهند می (مزد با وظيفه و پنهان) بشکل اکثرا  

   .برسانند
 

 !از نیرنگ های داعیین مسیحیت باخبر باشید

 دانشمند و عالم سه کنفرانس سخنرانی

 و امريکا سوريه، کشور از بزرگ

 وتجزيه تحليل به رابطه در سنگاپور

 پديده اضرار و عوامل عميق و علمی

 نهاد نام حرکت و تروريسم شوم

 از متشکل که داعش اسالمی حکومت

 وحشی، جاهل، کوچک، بسيار عدد

 اساسات وخالف فرهنگ بی متعصب،

 های کشور بعضی در اسالم دين

 صورت جامع های صحبت اسالمی

 های حرکت اين دوام عدم از و گرفت

 کشور در کوچک های گروپ توسط

 اموزه خالف که اسالمی مختلف های

 :تردید و شک فضای آوردن بوجود

 کنند، می صحبت مذهب قسمت در مسلمان يک با وقتيکه مسيحيت مبلغين 

 کرده ارايه جواب شما که بپرسند را سوالهای شما از که کنند می کوشش

 تری بر بدينوسيله تا .بگوييد (دانم نمی) پاسخ در که شويد مجبور و نتوانيد

 که ندهيد اجازه را آنها .نمايند برقرار مذهبی مسايل در شما باالی را خود

   .کنند ايجاد را اظطراب و وسوسه شما های دل در تا شوند موفق

 فقط و فقط اند، آموخته را اسالمی عقايد عسيويت داعيين که باشيد داشته ياد به

 قفل شان های قلب .برسانند بفروش مسلمانها باالی را عيسويت اينکه بمنظور

 بياد همچنان .نيستند حقيقت جستجوی در عالقمند ديگر و است شده مهر و

  آنها مگر کنند، نمی صحبت شما با افکار تبادل بخاطر ايشان که !باشيد داشته

 از را شما تا کنند خلق زياد حد بی ترديد و شک شما اذهان در خواهند می

 گفتگو به ناراحتی احساس کدام بدون است الزم .بکشانند بدور تان يی عقيده

   .رويد کنار و داده خاتمه اشخاص آن با خود

 اهداف شخصيکه از بياموزيد، و بدانيد قرآن مورد در بيشتر خواهيد می اگر

 ارتباطات و سوالها ازين بسياری که باشيد داشته ياد به .بياموزيد ندارد، نهفته

 برادران توسط بار چندين کنند، می ارايه عيسيويت فروش منظور به آنها ايکه

 .است شده کشيده بطالن خط شان باالی و شده داده پاسخ عالم و آگاه مسلمان

 های انجمن علمای و بزرگان با البته باشند، گفتگو عالقمند حقيقتا   اينها اگر

 وسيله آن به که آمد می بوجود مشترک فضای يک تا مينمودند گفتگو مربوطه

 باره در ايشان تفاهم سوء از هم ما و ميبردند پی مسلمانان موقف از ايشان

 پرسش همان با مکررا   و اکثرا   ايشان بينيم می چند هر اما .ميشديم آگاه اسالم

 اينها که بپرسيد خود از .ميبرند يورش آگاه ناخود مسلمانان بر آميز فريب های

 به شما از بعضی است ممکن حال بر ؟ميباشند هدف چه شدن نائل آرزومند

 قسمت اول

 و آنها ادعاء مقابل در اسالمی پاسخ آموختن برای دهد، گوش ايشان منازعات

  .آنها های دروغ رد برای بيشتر توانايی و بهتر گی آماده برای
 نشين مسلمان مناطق به مسيحيت داعيين از بعضی که داشت بايد بخاطر همچنان

 و ميکنند، مطالعه دقت به را اسالم آنجا در و رفته ها کشور ديگر و انگلستان

 اول قدم در .ميگيرند فرا اسالم عليه بر را عيسيويت تبليغ ای حرفه آموزش

 .ميدهند قرار خود شوم دسيسه هدف باشند بهره بی دين علم از که را های مسلمان

 مادی فاقدامتيازات يا و باشند روزگار سردچار انواع از نوع به آنهايراکه همچنان

 موقف از و داده قرار هدف مورد باشند داشته ديگری نيازمندی کدام يا و بوده

  .مينمايند استفاده سوء آنها ضعيف
 بطن در و بوده ها تاريکی اعماق در ساکن که اشخاص چنين اين با معامله در

  : باشيد ذيل نقاط مواظب مينمايند، زيست جهالت
  :فریب
 شما برای او .نميگرداند آشکارا را خود نهای هدف عيسويت مبلغ اول مرحله در

 يک (اش شناخته کدام يا و عيسوی دوست يک يا و) خودش که گفت خواهد

 يک در يا و داشته اطمينان قابل و کامل اسالمی تعليمات يا و بوده مسلمان زمانی

   .ديگر های مثال همچون و شده بزرگ اسالمی محيط
...ادامه دارد  
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اندونیزیادر کشور رهبری و مشورتی نهضة العلمای افغانستان اعضای  واقع احمدشاه بابا مینه ناحیه دوازدهم شهر کابل( مرکز اسالمی اندونیزیا)مسجد السالم    

 گراییگردهمایی ساالنه تقویت صلح، احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط 

 اعضاء کمیته رهبری و مشورتی در اندونیزیا اعزام دو تن از اعضای نهضة العلمای افغاستان به بورسیه کشور دوست اندونیزیا

 اعضاء نهضة العلمای افغانستان در لغمانورکشاپ  اعضاء نهضة العلمای افغانستان در بدخشانورکشاپ 
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