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 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح

  ،(معیاری)توازن   ،(میانه روی)وسطیت 

، (تحمل)،  تسامح (برابری)عدالت   

  (مشورت)مشارکت  

  

 آن شود می پا زیر کشور آن اتباع حقوق و شود می تلف

 هللا رابطه این در است بربادی و تنضل طرف به مملکت

 دانشمند عالمان شما که را متعددی بسیار های آیت (ج) متعال

 به را ما که راهی یگانه :فرماید می عالم پروردگار .دانید می

 طرف به میبرد، خدا ترس طرف به میبرد،  تقوا طرف

 میبرد، است تقوا که عظیم جایگاه آن طرف به میبرد، سعادت

 بزرگ صفت یک به و است یان متقی از جایگاه بزرگترین

  انبیا سردار .است اجتماعی عدالت بودن اسالمی و اخالقی

 شوهر و گریزد می شوهر از زن که سختی روز آن در (ص)

 یکی از همه بچه از پدر و گریزد می پدر از بچه زن، از

 سر مغزهای که سختی روز آن در هستند، گریزان دیگر

 که انسانی این و عادل پادشاه این اما میخورد جوش ها انسان

 یک به مردم این اداره زیر در و کند می اداره را مملکت یک

 پادشاه این و دارند را آمیز صلح زندگی یک و آرامش زندگی

 گیرد می قرار (ج) زلجالل ذات عرش بان سایه زیر در عادل

 .دادند اختتام خویش سخنان به شعر قطعه یک با اخیر در و

 آن کند کی ه کنی تونه گر – ببری سلیمان ملک کنی عدل گر

 .ببرد
  

 العلمای نهضة مؤسس کاکر الغنی فضل دکتور متعاقبا  

 را نهضت ساله یک های فعالیت به رابطه در افغانستان

 :نمودند ارایه چنین مشارکین خدمت
 به افغانستان العلمای نهضة اعضای برای ورکشاپ اولین

 برگزار مرکزی دفتر مقر در ش هـ 1395 حمل 8 مؤرخ

 .گردید
 به افغانستان العلمای نهضة جوانان برای ورکشاپ دومین

 برگزار مرکزی دفتر مقر در ش هـ 1395 حمل 10 مؤرخ

 .گردید
 به افغانستان العلمای نهضة جوانان برای ورکشاپ سومین

 برگزار مرکزی دفتر مقر در ش هـ 1395 حمل 23 مؤرخ

 .گردید
 در 2016 سپتامبر 24 مؤرخ به صلح در علما نقش کنفرانس

 اعضای برای فرهنگ و اطالعات وزارت مطبوعات تاالر

 .گردید دایر افغانستان العلمای نهضة
 جوانان تن 20 از امتحان اخذ میالدی 2016 سال اواسط در

 اندونیزیا دوست کشور بورسیه برای افغانستان العلمای نهضة

 آنها اسناد و نمودند کسب را خوب نمرات آنها تن پنج که بود

 .است گردیده ارسال
 باشد می اندونیزیا اسالمی مرکز از بخشی که السالم مسجد

 تا نمودیم اخذ افغانستان علمای از را امتحانی و گردید اعمار

 بتواند صالحیت و اهلیت با واقعا   و استعداد با برادر یک که

 رمضان در البته امتحان این که کند رهبری را مسجد این

 واثق موالنا جناب که شد گرفته میالدی 2016 سال المبارک

 همچنان و اسالمی علوم ماستر اینها که شد انتخاب همیم احمد

 و امامت بخش در کافی تجربه همچنان و قرآنکریم کل حافظ

 بسیار برادران جمله از و دارند هایی نوشته همچنان و خطابت

 های فعالیت الحمدهلل که هستند افغانستان العلمای نهضة محترم

 شاه احمد واقع اندونیزیا اسالمی مرکز در دارد ادامه ایشان

 .میشود و شده مان هموطنان برای خدمت مضحر مینه بابا
 برای افغانستان العلمای نهضة اعضای از تن دو اعزام

 و گردیده آغاز شان های درس که اندونیزیا کشور به تحصیل

 ما برای که باشد می موجوکیرتو از میبینید که تصویر این

 .اند نموده ارسال
 .بوک فیس و ایمیل طریق از تسامح مجله شماره چهار نشر

 دقیقه گرفتته شد بعداز وقفه چای 15بعدا  وقفه چای برای 

 موثر های روش و ها راه مورد در حیات عبدالستار جناب

 آن قبال در نهضت اعضای مسولیت و العلمای نهضت تقویت

   :نمودند بیان چنین را خود سخنان

 این به مسلمان یک بحیث شما و ما همه که هستم باور این به

 بدون اش زندگی امور هیچ در مسلمانی هیچ که هستیم باور

 های روش و اعمال از دقیقی و کامل پیروی یک اینکه

 مسلمانان موفقیت باشد داشته اصحابش و (ص) محمد حضرت

 حضرت اعمال و اخالق از پیروی در فقط زندگی امور در

 مبین دین تقویت برای اسالم پیغمبر است بوده (ص) محمد

 اسالم دین به مردم دعوت برای اسالم، دین پخش برای اسالم

 از علم پ، اسالم طبق عمل احسن، اخالق داشتف هایی روش

 ضرورت وقت در و احسن دعوت قرآن، نمودن عملی ، قرآن

 همۀ برای که است هایی روش این قربانی شمشیر، گرفتن

 و افغانستان العلمای نهضة مورد در .است الگو یک مسلمانان

 مختلفی های روش شما و من نهضت موفقیت و  پیشرفت برای

 در با ما (ص) اسالم پیغمبر از پیروی از تاسی به که داریم

 نهضت تقویت برای میکنیم عملی امروز شرایط داشت نظر

 برای باید ما که افراد و مردمی نفوذ نگاه از داریم راهی چند

 را گری دعوت و جید علمای افغانستان در العلما نهضة تقویت

 اصل پنج و ها فعالیت و ها کار از داریم خود کشور در که

 که هستم باور این به من کنیم شان آگاه افغانستان العلمای نهضة

 اطمینان من و پیوست خواهند نهضت این به افغانستان علمای

 افغانستان العلمای نهضت همین علما برای چتر بهترین که دارم

 دعوت جهت افغانستان علمای  برای را نهضت بودن و است

 اتفاق اندونیزیا در که لرزه زمین جهت و .ممیدانم کافی اسالمی

 تسلیت اندونیزیا سفارت کارمندان و سفیر جناب به بود افتیده

 .بخشیدند اتمام خویش سخنان به و نمودند عرض را خویش

 و مطبوعات نقش مورد در اوریا الرحمن فضل آقای متعاقبا  

 های صحبت افغانستان العلمای نهضت تقویت در نشرات

 :نمودند ارایه چینین را خویش

 استحکام به بکند استفاده نهضت اگر ها رسانه ابعاد تمام از

 ادبیات در کتگوری دو به را ها رسانه شود می منجر نهضت

 نیستیم موافق همراهش بعضا   و میکند تقسیم دیموکراتیک کنونی

 نظر از یعنی سنتی های رسانه دیگر و مدرن های رسانه یکی

 دیگری نام و نیستیم موافق آنها نظر با و دیمود های رسانه آنها

 های رسانه و است سلولی های رسانه شده گذاشته باالیش که

 تصویری، های رسانه میشود تقسیم کتگوری چند به مدرن

 هم محل اساس بر و باشد می الکترونیکی و صوتی های رسانه

 رسانه این تمام است جهانی و منطقوی است، محلی های رسانه

 هر خود منافع تأمین بخاطر رقابت و دارند رقابت خود بین ها

 بنیاد بر را خود حامیان منافع و خود منافع میکند کوشش رسانه

 های جنگ و البال همین در نهضت کند تأمین ها پیام و تبلیغات

 رسانه این از استفاده با دارد وجود که ای رسانه و مطبوعاتی

 از که نماید تقدیم جامعه به را خود های پیام باید مدرن های

 این پهلوی در و شود نهضت استحکام به منجر طرف یک

 دوم کتگوری شود، جامعه در ثبات و صلح استحکام به منجر

 و دینی های رسانه میشود تقسیم بخش دو به سنتی های رسانه

 ادبیات در که مذهبی و دینی غیر سنتی های رسانه مذهبی،

 سلولی میکند، یاد سلولی های رسانه بنام را این اسالم جهان

 است سلول انسان وجود عنصر کوچکترین که میگوید بخاطری

 متکی سلول به زنده موجودات تمام زندگی و انسان زندگی و

 است ختم حیات دیگر برداریم را حجره یا سلول این اگر است

 از اگر است مسجدآن مکان که سلولی رسانه همین علت این به

 زندگی جامعه، آن در خوب زندگی کنیم دور را آن جامعه

 بود نخواهد ممکن دیگر جامعه ان در خوش

 :گزارش شرح
 9:00 ساعت انسانیت با محبت عنوان تحت ساالنه گردهمایی

 17 به مطابق 2016 دسامبر 7 مورخ شنبه چهار روز صبح

 کشور کنفرانس تاالر در روز یک مدت برای 1395 قوس

 با درآغاز برنامه .گردید برگزار کابل در اندونیزیا دوست

 اشتراک نیزتوسط کنفرانس حاضری گردید، آغاز راجستریشن

 که قرطاسیه بیک کنندگان اشتراک به .شد امضاء کنندگان

 به آمدید بعدازخوش  .گردید توزیع بود کتابچه قلم، حاوی

 قاری توسط مجید هللا کالم از آیاتی تالوت با گردهمایی مهمانان

 بعدا   آغازگردید، العلما نهضة عضو مرتضی محمد صاحب

 اجندا طبق .گردید پخش اندونیزیا کشور و افغانستان ملی سرود

 اندونیزیا کشور سفیر انصاری الدین تاج توسط افتتاحیه بیانیه

 :گردید ارایه چنین کابل در
 های سالم گان کننده اشتراک همه به خویش بیانیه نخست در

 همه اینکه بخاطر و گفتند آمدید خوش و نموده تقدیم را خویش

 آمده گردهم افغانستان العلمای نهضة ساالنه کنفرانس در دوباره

 در اینکه از نمودند، گذاری شکر (ج)خداوند بارگاه از اند

 افغانستان علمای نهضت ساالنه کنفرانس این اندونیزیا سفارت

 برای افتخار جای اید نموده اشتراک شما و است گردیده برگزار

 یک نمودن برگزار برای بودیجه اینکه از است، همکارانم و من

 هستم مطمین من میخواهم، معذرت نداشتیم بزرگتر کنفرانس

 این و نمیکاهد کنفرانس ارزش و اهمیت از بودیجه کمبود

 هستم مطمین من است، برخوردار اهمیت و ارزش از کنفرانس

 عظمی حد تا ملت این آبادی و آشتی آینده و صلح آینده که

 من که است اساس همین به باشد، می علما رول و نقش منحصر

 برنامه از را اندونیزیا سفارت حمایت و نقش در دیگر یکبار

 انیدوار انشاهلل میکنم، اعالن افغانستان العلمای نهضت های

 مادی نگاه بهتری امکانات ما میالدی 2017 سال در که هستم

 را افغانستان العلمای نهضة های برنامه تا باشیم داشته مالی و

 گرامی نهایت دوستان کنیم، تطبیق آن خوبتر و بهتر بشکل

 که هستم این انتظار در امروز البته من خواهران و برادران

 محبت عنوان تحت متمرکز بیشتر که امروز های بیانیه و بحث

 مبین دین که میکنیم درک را این البته و بود خواهد انسانیت با

 که حدیثی من که بگذارید است، انسانیت دین و محبت دین اسالم

 (ص) پیامبر حدیث سازم شریک شما با است کرده روایت مسلم

 ایمان و نیاورید ایمان که تا نمیشوید جنت داخل شما که است

 در همچنان نکنید محبت تان یکدیگر با تا نمیشود مکمل تان

  پیامبر که میکند روایت (رض) مالک ابن انس از دیگری حدیث

 کامل مسلمان یا و مومن شما از یکی هیچ :فرمودند (ص)

 هم خود برادر به پسندد می خود به را آنچه که تا نمیشود

 از محبت پیغام کردن پخش که است اساس همین به نپسندد،

 واقعا   که میدهد را اطمینان این را من افغانستان علمای طریق

 ما تا است دینی وجیبه اساسی و عمده بسیار بخش یک این

 و رفاه با امن، با اسالمی و مسلمان کشور یک بحیث افغانستان

 های صحبت اخیر در و شود، متعقق مردمش برای انکشاف با

 به آینده شنبه یک روز شان کارمندان با ایشان تا افزودند خویش

 .میکنند دعا همه برای و میگردند عازم مکه

 العلمای نهضة رئیس هاشمی الدین صالح سید جناب متعاقبا  

  :فرمودند ایراد چنین را خویش بیانیه افغانستان
 کنفرانس در حضار تمام خدمت را خویش های سالم نخست در

 خواهم صحبت اجتماعی عدالت مورد در بنده و نمودند تقدیم

 آن یکی افغانستان العلمای نهضة اصل پنج در چند هر نمود،

 مستحکم های پایه اجتماعی عدالت باشد می اجتماعی عدالت

 در و است فامیل یک مستحکم های پایه است حکومت یک

 و اسالمی کشورهای تمام در اگر است انسانیت تمام از مجموع

 مملکت آن باشد استوار عدالت مستحکم های پایه اسالمی غیر

 اگر شود نمی مواجه بربادی و تباهی به و رود نمی راهه بی به

 جایی در را اسالمی غیر و اسالمی ممالک تمام امروز ببینیم ما

 و ترقی سوی به ممالک آن شود می بلند صدا عدالت از که

 ممالکی و رود می پیش و رفته پیش آبادی طرف به و پیشرفت

 ها انسان حقوق و است عدالتی بی است ظلم آنجا در که



نهضت العلماء افغانستان در 

 یک نگاه
 سازمان یک افغانستان یالعلما نهضت 

 جهت که بوده، اجتماعی فرهنگی

 با دین علمای ذهنی و فکری انسجام

 دین متبحر و یدهج علماء از جمعی همت

 گذاری بنیان کابل شهر در قبل سال سه

 در (۸۸۲) شماره با نهضت این .شد

 های سازمان ثبت ا.ا.ج عدلیه وزارت

 ۹ در نهضت این .باشد می اجتماعی

 اعالم خورشیدی ۱۳۹۳ سرطان

 روشنگرانه های فعالیت و موجودیت

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

 مدیریت، مدارا، آمیز، صلح زندگی و

 های ارزش رعایت و مشارکت مشورت،

 رسیدن برای اخالقی موازین و فرهنگی

 در متعادل و فاضل جامعه یک به

 .باشد می اسالم مقدس دین روشنی
  

 رسالت
 انسجام همانا العلماء نهضت رسالت

 توحید ها، دیدگاه تبیین دین، علماء

 از حراست اذهان، روشنگری نظریات،

 حفظ اسالمی، معارف ترویج دین، حریم

 برای بیشتر های زمینه ایجاد ها، ارزش

 و بینش سطح ارتقای دین، عالمان

 می کرام علمای و روحانیون ظرفیت

 .باشد
  

 اهداف
 روحیه ایجاد دین، عالمان انسجام

 انکشاف و رشد همفکری، و همکاری

 برای سازی زمینه دینی، آموزش

 و علم بین تعامل خوب، حکومتداری

 بین همآهنگی مذاهب، بین بیتقر ایمان،

 سطح و ظرفیت ارتقای مدرسه، و مکتب

 استفاده از جلوگیری و علماء بینش

 وکلیدی عمده اهداف علماء از ابزاری

   .شود می شمرده نهضت
  

 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

 .چرخد می دین محور بر العلماء نهضت

 فهم دین، درس به مربوط که چه آن هر

 دین، تشریح دین، بیان دین، پیام دین،

 از دین تطهیر دین، تفسیر دین، توضیح

 .دهد می تشکیل دین از دفاع و خرافات

 در امکانات به نظر های فعالیت این که

 تنفیذی، تدریسی، مختلف های قالب

  .گیرد می انجام ... و تأدیبی و تمرینی،

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

 تحصیلی، های بورس سازی فراهم

 و دین عالمان برای سیاحتی و زیارتی

 های ظرفیت دارای که مساجد امامان

 اسالمی های کشور به آند علمی باالی

 شان بینش و دانش به تا میگردد اعطاء

   .گردد افزود
 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
 

نبوت د وحدانیت په (ج) هللا د 

 کامل په شریعت اسالمی د ختم په
 .وی قایل او معتقد حاکمیت

 برخمن څخه علم شرعی د 
 .وی
 لیک په اقال   وی، خاوند سواد د 
 .لری نه و مشکل کښی لوست او
 هیڅ په او خاوند عمالوا نیکو 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، توسط   د 

 اصولو په مشورت او مشارکت
 وی باوری

 تیابشپړ ځمکنی د دافغانستان، 

 د لپاره انکشاف او ترقی استقالل،

 خاوند تدابیرو او نظریاتو مثبتو
 .وی
 جمهوری او نظام شرعی د 

 .وی طرفدار ارزښتونو
 سیاسی، په ته قیادت علماو د 

 اقتصادی او ټولنیز نظامی،

  نقش اړخیز هر په دګرونوکې
 .وی تعهدم

  
  

 ړوغد أتد رهبری هی

 مواصفات 

      

 اخوت، دوستی، محبت، پیام بشریت برای سراسر

 در (ص) اکرم پیامبر دارد، تکافل  تعاون برادری،

 و کرده تفریج را آن ترمزی امام که شریفی حدیث

 به خداوند :فرماید می است صحیح حدیث گفته بعدا  

 عاطفه و ترحم و رحم هستند مهربان که انسانهای

 مهر شما هستند زمین روی در کسانیکه به پس دارد

 که ذاتی که کسی تا بدهیم نشان انسانیت و عاطفه و

 و دوستی و محبت و مهر شما به است آسمان در

 شریف حدیث در .بفرماید عرض مرحمت و لطف

 مسلمان :میکند مهربانی (ص) اکرم پیامبر دیگری

 انسان او در است دوستی و محبت محل و جایگاه

 دوستی و محبت و مهر دیگران به نه که نیست خیر

 دوستی و مهر او برابر در دیگران نه و کند هدیه

 انسانی دارد پیام یک مجموع در ما دین بدارد روا

 آباد منظور به که انسان است، اجتماعی وجود که

 انسانی شده، خلق زمین بازسازی و عمران ساختن،

 زمین در خدا نیابد تأمین و خالفت منظور به که

 خدا معرفت و شناخت بخاطر که انسان شده، خلق

 پیدا تحقق زمانی گانه سه اهداف این تمام شده خلق

 منافع فردی شخصی، منافع بجای ما که میکند

 را دوستی و محبت و مهر بدهیم ترجیح را اجتماعی

 و اخالص صمیمیت، مهر، فضای دهیم گسترش

 در تا بگسترانیم یکدیگر برابر در را تسامحح

 ایمان و اخوت برادری، اخالص، دوستی، فضای

 صلح و ترقی و شکوفایی و رشد به را خود جامعه

 و محبت فضای نبود در برسانیم پایدار و دوامدار

 ما نیست ممکن گز هر اخالص و صمیمیت دوستی،

 اگر بیاییم فایق روزگار نامالیمات این برابر در

 افغانی اجتماع و مجموع در بشری جامع امروز

 این بیانگر برد می رنج اختالف فضای از خاصتا  

 آسیب سخت ما بشری و انسانی رابطه که است نکته

 و محبت و دوستی و اخالص بجای دیده صدمه و

 و تقابل شخصی منافع تعصب انسانیت و شرف

 اینجاست و ساخته دور همدیگر از را ما منافع تضاد

 به واحد قبله واحد، خدای واحد، دین داشتن با که

 درک را خود راه مقتول و قاتل و افتیدیم هم جان

 چنین در است روان سمت کدام به که نمیکند

 ما پیشتر و بیشتر کرده دیگر زمان هر از شرایطی

 که ما اساسی و اصلی مبدای که هستیم این نیازمند

 محبت و مهر پیام با آغازش ماست آسمانی کتاب

 با بیایید و کنیم رجوع و گردیم باز میشود شروع

 روح که توسط تسامح، توازن، اعتدال، دادن پیام

 پنجگانه اصول و است اسالمی تعلیمات اساسی

 همدیگر بین در ما است افغانستان العلمای نهضة

 ایجاد را مهرورزی و صمیمیت دوستی، فضای

 عنوان به انسان، یک عنوان به را یکدیگر بکنیم

 اش انسانیت که کسی هموطن یک مسلمان، یک

 کرمنا لقد و :میفرماید قرآن که جنانچه دارد شرف

 اصلی مبدای پس دادیم، کرامت را آدم ما آدم، بنی

 کرامت و انسانی شرافت است انسان گی همه

 .است شما و ما گی همه مشترک مبدای انسانی
 در که لرزه زمین از خویش سخنان اخیر در و

 سفیر جناب به است پیوسته وقوع به اندونیزیا کشور

 .نمودند عرض تسلیت اندونیزیا سفارت کارمندان و
 رهبری عضو نثاری سلیمان داکتر جناب متعاقبا  

 و اسالم موضوع روی افغانستان العلمای نهضة

 چنین را خویش های صحبت انسانی کرامت تحفض

 :نمودند ارایه
 انجام را خویش تحقیقات موضوع این روی بنده اوال  

 دیدگاه از و نمودم مطالعه قرآن در را تحفض دادم،

 فراهم که تصویری ضمن نمودم مطالعه هم طب

 در که کرامت حفظ میدارم، ارایه شما برای ام نموده

 حفظ ولی است، انسان بدوش مسئولیتش بیرون

 نموده تنظیم شکل چه به خداوند را داخلی مراقبت

 بر در را انسانی کرامت تحفض یعنی که است

 شده تشکیل حجره تریلیون صد از انسان میگیرد،

 را سیستمی خداوند انسانی بقای حفظ بخاطر است

 است کرده درست انسان بدن در معافیت بنام

 شوند نبرد داخل میخواهند جنگ وقت در عساکریکه

 این میکنند حرکت انسان خون دوران داخل در و

 همان به خداوند که است انسانی کرامت حفظ بخاطر

 ها انسان همۀ ساخت را (ع) آدم حضرت که مودل

 رگ داخل در نبرد مسیر در اینها .است ساخته را

 متضرر انسان بخاطریکه میکنند حرکت خون های
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 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح

 دارای و ساده بس روش این

 که باشد می فراوان تأثیرات

 درگیر یا و گمراه افراد بعضا  

 کار درین .میشوند رهیاب مشکل

 صبر، مهارت، به ضرورت

 گاه .میباشد بردباری و تحمل

 و نجات باعث ها دوستی گاهی

 در هم باید و میشود یابی راه

 تأثیرات بعضی که داشت خاطر

 باعث راه بی دوستان منفی

 اگر .میشود نامی بد یا و خرابی

 و ظاهر اسالمی اخالق به داعی

 هیچ آن در باشد مزین اش باطن

 باید .شد نخواهد وارد خلل

 ایمان با و برداشت قدم محتاطانه

 مقصد میتوان پیهم عمل و ثیق و

 .کرد حاصل را عالی
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 حتمی ها رسانه این به گذاری عرج علت این به

 به ها رسانه این از میتواند چطور نهضت و است

 اگر برعکس یا و بکند استفاده نهضت استحکام

 جهت در میتواند چطور ها رسانه این بگوییم

 میگوییم سلول ما هرگاه بردارد گام نهضت گسترش

 آن از بیشتر یا و سلول ها میلیون از انسان ارگانیزم

 واحد ارگانیزم یک نتیجه در و است شده ساخته

 ها ده افغانستان در هم شما و من است شده ساخته

 سلول یک کدامش هر داریم مقدس مکان مسجد هزار

 تا کنیم یکجا هم با را ها سلول میتوانیم چطور است

 این و بیاید بدست زنده و پویا واحد ارگانیزم یک

 ها رسانه این کند مدیریت و رهبری را جامعه بتواند

 نهضت مدیریت و رهبری و دارد تأثیر نهضت باالی

 این اخیر در .میگذارد تأثیر ها رسانه باالی هم

 العلمای نهضة رهبری برای را  ساالنه نشسته

 کنفرانس یک و گفته تبریک قلب صمیم از افغانستان

 آینده های برنامه نشست این در و است موفقانه

 و صاحب سفیر جناب به و میشودف طرحریزی

 کشور در که لرزه زمین بنابر سفارت کارمندان

 .نمودند عرض تسلیت است افتیده اتفاق اندونیزیا
  العلما نهضت پنجگانه اصول زاد مهر پرینا متعاقبا  

 :نمودند بیان چنین مشارکین برای را افغانستان
 در که (دوری تفریط و افراط نوع هر از) :توسط

 مذهبی، دینی، اجتماعی، چه خویش های موقف همه

 به تفریط و افراط از باشد اقتصادی یا و سیاسی

 .ورزیم می اجتناب جدیت
 به همه باید که (ج) واحد خداوند فرمان طبق :عدالت

 عدالت به مبتنی تعامل به ما باشیم، استوار عدالت

 .داریم استوار عقیدۀ
 طرز و تصامیم ها، اراده فعالیتها، تمام :توازن

 هر .باشد استوار متوازن معیارهای به باید ما فکری

 بوده آگاه توازن معیارهای به باید انجمن این فرد

 استوار آن بر خویش اجتماعی و فردی گی زنده

 .نماید
 را خویش اساسات تمام انجمن این فرد هر :تسامح

 برای مشترک جهان در گی زنده برای و نماید عیار

 .مینماییم فعالیت ترقی و پیشرفت
 امت و ملت فرد هر مشاورت اساس به :مشارکت

 .دارد جامعه در اشتراک حق

 نهضة رهبری عضو واقف نور احمد جناب متعاقبا  

 با محبت دین اسالم مورد در افغانستان العلمای

 بیان چنین را خویش های صحبت است انسان

 :نمودند
 های ارزش و است انسانیت با محبت دین اسالم

 بسیار موضوع کند می تأکید را برادری و اخوت

 امروز است، گسترده و وسیع ارزنده، و مهم جدی،

 جنگ که میکنیم زندگی شرایطی در ما 21 قرن در

 و بزرگ های کشور منافع تقابل سرد و گرم

 متضرر کامال   را بشری و انسانی روابط استعمارگر

 امروز است پاشانیده هم از نشود مبالغه اگر و ساخته

 انسان و دوستی بشر و برادری و اخوت از دیگر

 سطح در تنها نه نمانده باقی بیش شعاری جز دوستی

 فرا و منطقوی و المللی بین سطح در بلکه کشورها

 خانه های جنگ هستیم مدعا این شاهد ما منطقوی

 سیل خاورمیانه، در اسالمی های کشور سوز مان

 برادر جنگ و اروپایی های کشور در ها مهاجرت

 چنین در است ما مدعای این شاهد ما وطن در کشی

 به دیگری رنگ با جهالت و استعمار که شرایطی

 ما که میکند ایجاب شده آور حمله بشریت و انسانیت

 های ریشه اساسات آن که برگردیم اساساتی همان به

 به جهان به وقتی در را دوستی انسان و محبت

 انسانیت و بشریت از جهان در که آورد ارمغان

 کتابش آغازش، که دینی اسالم بود نمانده باقی چیزی

 هللا بسم میشود آغاز محبت و مهر بلند صدای با

 مهربان و بخشاینده که خدای بنام الرحیم الرحمن

 و ورزی مهر صدای ما دین و کتاب آغاز است

 کریم خداوند سپس آورده ارمغان به را محبت

 مهر و رحمت در را پیامبرش بعثت و رسالت

 را تو ما پیامبر ای) میکند خالصه انسان به  ورزی

 نه (ایم نیافریده بشریت و ها انسان برای رحمت جز

 آن اساس که دینی کاینات تمام بلکه ها انسان تنها

 آن عمق در وقتی بس باشد دوستی و محبت و مهر

 دین این که میرسیم نتیجه این به ما شوی داخل
 

 NUAخط زیبا از سمیع هللا سعادت عضو 



 متوجه نشواینجا مریض انسان بخاطریکه نشود،

 ساحه اینجا از و اند آمده ها میکروب که میشویید

 یعنی جنگی ساحه در میروند میکنند تثبیت را

 از میگیریم، را باکتریا هوا از ما همینکه روزانه

 هاضمه سیسستم طریق از میگیریم، جلد طریق

 است حفظ این هستند جنگی ساحه اینها میگیریم

 نفس هر باالی :گوید می ما برای قرآن که

 که است داخلی تحفض این دادیم قرار محافظ

 سیسستم این در نموده تشریح ما برای قرآن

 میخواستم من که دیگری بحث .بگیرد صورت

 میکروبها تمام چطور که است این بدهم تشریح

 در شاید هم روز یک میکند جمع وجود از را

 و میکنند کار و است ما بدن داخل در نبینیم چشم

 میکند، خارج ادراری سیسستم از را میکروب

 دار ختشه مریض را انسانی کرامت میتواند هم

 دار ختشه اجتماعی روابط میتوواند هم و بسازد

 که همین است انسان قلب محبت مرکز .بسازد

 که انسان برای دارد پیام سیگنالی های حرکت

 کنید محبت خود بین بینهما، رحما و اللکفار الشدا

 همین بدهید، کفار به را ضدیت و جدیت و

 مرتبه لک یک روزانه ببینید را قلب ضربان

 در میکند پمپ را خون لیتر هزار 9 و میتپد

 ببیند، چشمش انسان که است بخاطری این بدن،

 است کارت سیم در که سیگنالی و بشنود گوشش

 سیم است کرده نصب انسان برای خداوند که

 مشکالتی همه با (ص) محمد حضرت که کارتی

 دفن دیگری پی یکی را هایش طفلک داشتند که

 میکند گریه درنگ بی ابراهیم نوبت میکند

 میگوید و کنم کنترول را خود نمیتوانم میگوید

 زیاد حدی به ها محبت اگر است قلب کار این

 یک که است همین شود مرکزش اینجا شود

 حل مشکالت میگیرد سامان و سر اسالمی جامع

 دارد پیام که است هایی سیگنال همین و میشود

   میگوید انسان برای ضربانش و حرکات هر

 رویاها و هوس و هوی بخاطر جوان از منظورم

 و میشود شروع (ح) با حیاتش تاریخ و میکند زندگی

 و نرم .یابد می خاتمه (ب) با که گذرد نمی چندی

 نسیم خورد بر که نیست لطیف و شیرین و نازک

 انگشتانش سر حریر تماس و زخمی را هایش گونه

 از عبارت وی نزد زندگی و .میکند خونین را

 .است انعطاف
 توانمند و فعال زنده جوان از هدف و منظور اما

 تعیین زندگی از فراتر هدف خود برای که است

 زنجیر در یی حلقه همچون را وجودش و کرده،

 بوده واالی الگوی و آرمان دارای و داده، قرار ملتش

 بخاطر میکند فعالیت هدف به رسیدن جهت سپس

 در و شتابد می کمال سوی به طبیعت پایداری و ثبات

 قرار (ب) و (ح) میان را (ر) خود زندگی سفر

 .میدهد
 یوسف دکتور قول به ،  چیست؟ جوانی از هدف

 جوان .است قدرت یی مرحله جوانی :قرضاوی

 است، حیات از سرشار زندگی و قدرت نماد بودن،

 آن  روابط  چیز هر کمال و انسان عمر کمال چون

 در درست روز میان در خورشید که همانگونه است،

 و قویتر حالت آن در و میگیرد قرار آسمان اوج

 مرحله هم جوانی این بر بنا است، گدشته از گرمتر

 و انسان عمر در تحرک فعالیت و جوانمردی

 و دعوتها  حافظ نهفته، او در که توانایی و استعدادها

 اخیر در و است، بوده الهی آوردن پیغام پشتیبان

 اندونیزیا کشور در که لرزه زمین از خویش سخنان

 کارمندان و سفیر جناب به است پیوسته وقوع به

 .نمودند عرض تسلیت اندونیزیا سفارت
 وصف در شعری قادری عبدالنعیم جناب متعاقبا  

 اخیر در و سرودند (ص) محمد حضرت میالد

 محمد صاحب مولوی جناب توسط دعاییه برنامه

 به موفقانه کنفرانس و گرفت صورت صیقل احسان

 .رسید پایان

 احمد احمدی

 هرات  

 لیسانس شرعیات

 عبدالحیات ستار

 کنر

 استاد

 فضل الحسین توصلی 

 میدان وردک

 عالم دین

 شده فعالیت های انجام 

 نهضة العلمای افغانستان
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 معرفی اعضای مشورتی 

 فعال نهاد یک عنوان به العلماء نهضت

 عنوان به توانسته اجتماعی و فرهنگی

 دین علمای بین فکری جریان یک

 مهمترین از یکی  .گردد مطرح

 تدویر آن های فعالیت و اقدامات

 به تا باشد، می ساالنه های کنفرانس

 با را گیبزر کنفرانس چهار حال

 های سفارت همکاری و همآهنگی

 حج ارشاد، وزارت و مصر اندونیزیا،

 نموده اندازی راه کابل در اوقاف، و

 های کشور از بزرگی علمای .است

 االزهر از هیأتی جمله از اسالمی

 مجاهد الدین عصام اقای و شریف

 نیز اندونیزیا العلمای نهضت رئیس

 .بودند ورزیده اشتراک درآن
 نهضت تا دارد جریان تالش این 

 علمای بین ارتباطی پل العلماء

 بزرگ کشورهای علمای و افغانستان

 .باشد اسالمی
 ۲۵ الی ۲۳ :تاریخ به :اول کنفرانس

  تا ۱۳ مطابق ،خورشیدی ۱۳۹۱ جدی

 برگزار میالدی ۲۰۱۲ جنوری۱۵

 .گردید
 ۲۸ الی ۲۷ :تاریخ به :دوم کنفرانس

  تا ۱۶ مطابق ،خورشیدی ۱۳۹۲ دلو

 میالدی میالدی ۲۰۱۳ فبروری ۱۷

 .گردید برگزار
  سرطان ۴ :تاریخ به :سوم کنفرانس

 ۲۶ تا ۲۵ مطابق ،خورشیدی ۱۳۹۳

 برگزار میالدی میالدی ۲۰۱۴ جون

 .گردید
 الی ۱۰ :تاریخ به :چهارم کنفرانس

 ۱ مطابق خورشیدی ۱۳۹۴ قوس ۱۱

 میالدی میالدی ۲۰۱۵ دسامبر ۲ و

 .گردید برگزار

  قوس ۱۷ تاریخ به :پنجم کنفرانس

 ۲۰۱۶ دسامبر ۷ مطابق ۱۳۹۵

 .گردید گزاربر

 مرگ کام زمان گذشت در و است مجازی دنیای

 اخالق فقط نیست ابدی دنیا و میشود نزدیک

 امروز که را بنایی پنج همان انسانیت خوب،

 برادری، اتفاق، قلب خود از دارد العلما نهضة

 ها این همه عدالت و توازن تسامح، مشارکت،

 .است شده نهفته آن در
 در که لرزه زمین از خویش سخنان اخیر در و

 جناب به است پیوسته وقوع به اندونیزیا کشور

 عرض تسلیت اندونیزیا سفارت کارمندان و سفیر

 .نمودند
 مورد در حضوری عبدالشکور جناب متعاقبا  

 حب و وسطیت فکر رشد در جوانان نقش

 :نمودند ارایه چنین را خوویش سخنان انسانیت
 احلل و امری ویسرلی صدری لی اشرح رب

 طه 25/28 قولی یفقهوا لسانی من عقده
 زندگی برنامه ترین پویا و الهی دین آخرین اسالم

 و ابالغ بریا متعال هللا .میباشد بشریت همه برای

 را سلم و علیه هللا صلی محمد دین این به دعوت

 و فضیلت پیامبران سایر بر را او و گزید بر

 بود این برداشت که را گامی نخستین داد، برتری

 نظر در را افرادی للهی پیامهای ابالغ برای

 به را اسالم دعوت بتواند آن وسیله به تا گرفت

 و نوجوان افراد این اغلب که برساند الهی بندگان

 اغلب که میدهد گواهی نیز تاریخ بودند جوان یا

 نیروی با که بودند جوانانی نبرومند، فاتحان

 (ج)خداوند از استعانت با و ابتکار و اراده

 .دادند گسترش را اسالمی فتوحات
 از بعد شود تعریف جوانان واژه باید نخست

 تقسیم دسته چند به جوانان که بدانیم تعریف

 جوانان دسته کدام از ما ومقصد هدف .میگردد

 .کرد خواهیم تمرکز آن پیرامون که میباشد
 است زندگی جوانی :جوانی از مختصر تعریف

 در بهشت های رایحه) است جوانی زندگی و

 .است العتاهیه ابو از مقوله این (است جوانی

 واژه تروریسم و ارهاب در اوراق تاریخ

 در کنیم نگاه تاریخ اوراق به ترواگر واژه

  زندگی دورههای آغاز از بشریت که مییابیم

  های جهت که بوده کشمکشهای دچار خویش

 استعمارگر ،مظلوم و ظالم را کشمکش اطراف

  و مستکبر   ،کمزور و زورگوی ،مستعمره و

 کافر و مسلمان ،باطل و حق   ،مستضعف

 ادامه امروز تا که است داده تشکیل وغیره

 در   ،داشت خواهد ادامه قیامت قیام تا و داشته

  را اول حرف ها کشمکش این جریان

 ،مستکبرین ،استعمارگران   ،ظالمان ،ستمگران

  با و زنند می شیطان لشکریان و طواغیت

 ،عدالتی بی ،ستم ،ظلم ،جرایم انواع ارتکاب

  داشته معرفی جانب به حق را خود ،تجاوز

 ،خائن ،مرتد ،شریر را خویش مقابل طرف

  اشرار ،تروریست ،ارهابی ،پیشه جنایت ،مفسد

  بنی قوم فرعون . نمایند می معرفی چیــبرم و

  فرزندان کشانیده خود بندگی به را اسرائیل

 بخاطر را شان دختران و رسانیده قتل به شان

  و ماند می زنده خویش مشروع نا های استفاده

  تا داشت می روا آنها بر را وستم ظلم انواع

 )السالم علیهما (هارون و موسی خداوند آنکه
  فرعون بندگی از را اسرائیل بنی تا فرستاد را

  دین و آرند در خداوند بندگی به داده نجات

  فرعون . نمایند ابالغ برایشان را الهی برحق

 وجادوگر ساحر را وهارون موسی حضرت

 رو و پردازد می تبلیغات به آنها علیه خوانده

  و ریموسی: گوید می نموده مردم سوی به

  و بگردانند تان دین از را شما تا آمدهاند هارون

  فرعون . سازند رایج شما میان در را فساد

 مردم فساد با مقابله و دین از دفاع عنوان زیر

 در . نماید می تحریک وهارون موسی علیه را

  و طاغوتی نظامهای سردمداران عصری هر

 را سیاست نوع ویک بوده سان یک فرعونی

 عصر در چنانچه کنند می و کرده عنوان

 در مردم که ) ص ( مصطفی محمد حضرت

 زنده را شان دختران و داشت قرار جاهلیت

 خویش دست ساخته خدایان و کردند می بگور

 پرستش مورد وغیره خرما ،سنگ ،چوب از را

  می استعانت و کمک آنها از داده قرار وعبادت

  که ) ص ( محمد حضرت وقتی ،خواستند

  نجات بخاطر است الهی پیغمبران افضلترین

 مردم رهایی و شدند بگور زنده از شان دختران

  می مبعوث پیغمبری به کفر و شرک ،ظلمت از

 فرا ویگانه واحد خدای عبادت به را ومردم شود

 را انسانیت حق ها برده و ها غالم برای خوانده

 ابوجهل زمان فرعون میدارد اعالم را زندگی و

  علیه را مردم شده پا به پیغمبر دعوت برابر در

 ،دیوانگی به را او نموده تحریک خدا رسول

 اش آبایی دین از وارتداد ساحری و جادوگری

 پیغمبر با اش مقابله در را خود و نموده متهم

 را ها دست که حدی به نماید می تلقی برحق خدا

 ای :که کنند می دعا نموده بلند آسمان طرف به

  ما و توست برحق پیغمبر واقعا  محمد اگر یا خدا

  سنگ ما بر آسمان از پس پذیریم نمی را وی

  کن مجازات ناکی درد عذاب به را یاما و بباران

  تاریخ به کنیم نظر صرف اگر گذشته تاریخ از .

  می باندازیم نگاهی خویش وکشور خود معاصر

  با سابق شوروی اتحاد رأس در روسها که بینیم

 هجوم مورد مارا کشور شان وقوت نیرو تمام

  ونیم یک از بیش و داده قرار خویش نظامی

  کرده شهید مانرا گناه وبی مظلوم ملت از ملیون

 برابر خاک به مارا وطن های آبادی همه و

  با کمک عنوان زیر شوری قوای هجوم نمودند

  اجراء معرض در امپریالیزم با مقابله و افغانان

 مردم میان از که مسلمانی مبارزین ،گرفت قرار

 ،ننگ ،دین از دفاع بخاطر و برخاسته خویش

 خویش کشور واستقالل سرزمین ،خاک ،ناموس

 اخوان   ،بزمچی ،اشرار نامهای به رزمیدند می

 و القتل واجب ،باغی   ،پیشه فساد ،الشیاطین

 مومنش بندگان خداوند .گردیدند معرفی الدم مباح

 وسایل و وقوت نیرو شما که دهد می فرمان را

  متجاوزین و کفار خالف را ومبارزهتان جهاد

  با را خود دشمنان و خدا دشمنان تا نمائید آماده

 ( بترسانید آن
 

  قرآن آیه جزء این در ) وعدوکم عدوالله به ترهبون

  به که گرفته قرار استفاده مورد ارهاب ازکلمه کریم

  کلمه ،است ومسلمانان خدا دشمنان ترساندن معنای

  مسلمان هر که است واسالمی مقدس واژه ارهاب

  ساند بتر خویش وخدای خود دشمن تا دارد مسئولیت

 را خویش جان و مال ،دین تجاوزشان و هجوم از تا

  معنای از ومسلمین اسالم دشمنان . نمایند حفاظت

  و نموده تعبیر تروریزم به دری زبان در را ارهاب

  میخواهد دشمن .است ارهاب تروریزم عربی تعبیر

  علیه گرا بنیاد ،تروریزم ،ارهاب کردن عنوان با

  مومن مردم رفته نشانه مجاهدین ،جهاد ،اسالم

 های ارزش و اسالم از دفاع در که را ومسلمانی

  وامت مسلمانان شرف و عزت ،حیثیت ،اسالمی

  و کوبیده مردم اذهان در بندند می همت کمر اسالمی

  ناآگانه نموده وتفسیر تعبیر سؤ را اسالمی های واژه

  رژیم امروز .دهند سوق دینی بی و کفر به را مردم

  مخالفین تا ورزند می سعی استکباری قدرتهای و ها

    ،اشرار ،تروریست ، ارهابی تسمیه با را خود

  معرفی بد عامه های ذهنیت در غیره و بزمچی

  .دهند جلوه حق نا را شان برحق موقف داشته

  تواند نمی ارهاب   ،قتال   ،جهاد   ،اسالم علیه تبلیغات

  کارگر اسالمی امت و مسلمان های ملت سطح در

  باطل های وعملکر مواضع از مردم و شده واقع

  الهی های وعده به بنا .بپوشند چشم کفار ستمگرانه

  اندک گرچه مسلمانان خورده شکست طاغوت لشکر

 خواهد اسالم قلمرو در آینده و شود می پیروز باشند

 .بود
 تاریخ اوراق در
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