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 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح

  (الری توبمینځ  - رویمیانه )وسطیت 

  (توبمعیاری  -بودن  معیاری)توازن  

  (برابری)عدالت 

  (تحمل)تسامح  

  (مشورت)مشارکت  

  

 افراط گرایی در جوامع اسالمی عوامل آثار و حل آن

 دوست کشور و افغانستان کشور ملی سرود نشر متعاقبآ

 .کشور دو ملی سرود نشر از بعد اندونیزیا

 العلمای نهضة ریس هاشمی الدین صالح سید جناب متعاقبآ

 صلح مورد در  افغانستان العلمای نهضة مورد ؛در افغانستان

 به ها انسان همه است (ج)هللا نعمت یک صلح  :فرمودند چنین

 افاده را معنی دو شریعت نگاه از صلح دارند ضرورت صلح

 بین از  آن دومی معنی و ها انسان آرامش یعنی صلح  کند می

 وظیفه صلح آوردن و کردن صلح.گویند صلح را خشونت بردن

 افراد تمام وظیفه بلکه دانشمندان،نیست و ،علماء، استادان

 مردم تمام و نمایند کوشش صلح آوردن در تا است جامعه

 کوشش صلح آوردن در و داده هم دست به دست باید جامعه

 نمی ما نداده هم دست به دست جامعه اعضای همه تا نمایند

 از باید ما صلح آوردن بخاطر. نمایم برقرار را صلح که توانیم

 ازهم باید ما صلح آوردن بخاطر نمایم استفاده خوب های طریقه

 از صلح آوردن بخاطر خوب های مثال از یکی در نمایم گذری

 حضرت داستان دوم داستان و است حدیبیه صلح گذری خود

 امام  نمود ایجاد مشکل ماویه حضرت  که است (رض)حسین

 برای را خود مقام  و داد پیشنهاد خود برطرفی بخاطر حسین

 که اشخاص نمودند بیعت و شده یکجا او با و نمود تسلیم ماویه

 نمایند گذری خود از باید  نمایند ایجاد را صلح  میخواهند

 های کشور نباشیم دیگران کمک منتظر ما صلح آوردن بخاطر

 به صلح که زمان نمایند نمی کمک ما به صلح بخاطر خارجی

 ناآمدن در میرود بین از خارجی های کشور منفعت بیاید وجود

 آوردن بخاطر .است خارجی های کشور نفع امنیتی بی و صلح

 نمایم صلح و خیر طلب او از و ببریم پناه  (ج)هللا نزد ما صلح

 ها فساد دیگر و زنا، شراب، مگر است اسالمی کشور ما کشور

 یک منحیث ما است صلح نبودن دلیلش  یگانه میگیرد صورت

 و نمایم کوشش صلح آوردن در باید علماء ، استادان ، دانشمند

 . نمایم کار صلح بخاطر

 مورد در که پریزینتیشن کاکر الغنی فضل دکتور جناب بعدا   

 :نمود ارایه ذیال   را بودند نموده تهیه کنفرانس مقاصد و اهداف

 العلماء نهضة نقش تبارز و ساختن برجسته :کنفرانس هدف

 پرتو در بشر حقوق حفظ و انکشاف پایدار، صلح در افغانستان

 .کشور نافذ قوانین و اسالم مقدس دین واالی تعلیمات

 .انسانیت با محبت :کنفرانس شعار
 :کنفرانس مقاصد

 و ذکور از اعم افغانستان العلمای نهضة اعضای تعهد تجدید -1

 و سرتاسری صلح برای نمودن تالش و فعالیت برای اناث

 .افغانستان عزیز کشور در پایدار

 و افغانستان علمای بین معلومات و تجارب نظریات، تبادل -2

 اندونیزیا بالخصوص اسالمی دوست های کشور علمای

 اعضای بین بیشتر همکاری برای زمینه و فرصت ایجاد -3

 بیشتر و بهتر کار غرض والیات محترم نمایندگان و نهضت

 .افغانستان العلمای نهضة پنجگانه اصول گسترش برای

 دولت برای افغانستان العلماء نهضة های برنامه معرفی -4

 و مدنی جامعه جهانی، جامعه افغانستان، اسالمی جمهوری

 کشور سیاسی احزاب

 نهضة پنجگانه اصول از کننده اشتراک تمام حمایت جلب -5

 افغانستان العلمای
 
 

 

 

  

  

 العلمای نهضة ساالنه کنفرانس ازتدویر قبل های آمادگی

 .افغانستان

 در علماء نقش تدویرکنفرانس برای افغانستان العلماء نهضة

 با محبت و بشر حقوق به احترام ،انکشاف دوامدار صلح

 فعایت که آغازنموده 2017 سال  می ازماه را خویش انسانیت

  .است داده انجام ملی تدویرکنفرانس راجهت ذیل های

 افغانستان العلمای نهضة رهبری اعضای با هماهنگی جلسات •

 شان بیانیه ایراد جهت آنها با وهماهنگی اشخاص برگزیدن •

   .والیات و ازمرکز درکنفرانس

 راجستریشن، ارزیابی، حاضری، های فارمت نمودن آماده •

 ودعوت وغیردولتی دولتی دوایر کنندگان اشتراک لست ، اجنداء

 .ها نامه

 .کنفرانس برای لوژستیکی بخش آمادگی •

 طرح بنر، ها، دعوتنامه ومقاالت،  تحلیلی راپور طبع •

 .العلماء نهضة مالی

 مهمانان برای هوتل ریزرف قرطاسیه، نمودن آماده •

 اشتراک برای وچای غذا برای هوتل وهمچنان والیات

 .کنفرانس کنندگان

 .تخنیک بخش آمادگی •

 .واداری مالی بخش آمادگی •

 تدویر برای کنفرانس صالون نمودن وآماده ریزرف •

 .کنفرانس
 هوتل در 15 /2017/5 بتاریخ روزدوشنبه  اول کنفرانس

 ظهرادامه از بعد 4 الی صبح 8 ساعت ااز مارک لند صافی

 .داشت

 تمام کاکر غنی فضل دوکتور جناب برنامه نخست در

 ها رسانه از  گذاری  سپاس و "گفته آمدید خوش را مهمانان

 . برنامه به شان آوری تشریف بخاطر

 صاحب قاری توسط الشان عظیم قرآن آیه چند  بعدآ 

   .گردید تالوت مرتضی

 

 و قتل و انتحاری حمالت تمام افغانستان العلمای نهضة

 مرگبار اخیر حمله بالخصوص و را بیگناه مردم کشتار

 ماه این در را ما عزیز هموطنان از زیادی تعداد جان که

 تقبیح گرفت، رحمانه بی خیلیها بشکل رمضان مبارک

 دین موازین و تعالیم تمام خالف را عمل این و کند می

 می اخالقی و انسانی معایر تمام مخالف و اسالم مبین
 .داند

 چه هر شفای التماس و شهدا برای دعا اتحاف ضمن

 و دین دشمنان بر اخیر رویدادهای زخمیان برای عاجل

 .بردارند دست فضیح اعمال این از که کند می صدا ملت

 اتحاد، نگهداشتن برای ستمدیده ملت اقشار تمام از و

 صادقانه طور به ملی وحدت و همدلی همبستگی، اتفاق،
 .است تقاضامند مخلصانه و
 

 "و من هللا التوفیق"
 .در حفظ و امان هللا تعالی باشید

 افغانستانهیأت رهبری نهضة العلمای 



 د العلماء نهضة افغانستان د

 خپل کی حاالتو روانو په هیواد

 دا هغه او لری موقف ځانګړی

 لپاره خلکو د افغانستان د چی

 ژوندانه هوسا د او امنیت

 په امکاناتو ملی د برابرول

 د عصر ننی د او کی نظر

 د افغانستان د مطابق تقاضاو

  څخه دولت جمهوری اسالمی

 .غواړی
 عمل هغه هر څنګ تر ددی

  ژوند ړوگو د هیواد ددغه چی

 هیواد د او اچوی کی خطر په

 استقالل او تمامیت ټی،گ ټول

 له هغه که رسوی ضرر ته

 او سیاسی هر یا او ډلی هری

  هپ وی خوا له جریان نظامی یا

 .غندی کلکه
 زمونږ تعلیمات زرین اسالم د

 هیواد په او  هوساینی د ژوند د

 مخنیوی د ناورین هر د کی

 چی ده بنا همدی په دی ضامن

 له العلما ء ةنهض افغانستان د

 غواړی کلکه په خواو ټولو

 رڼا په تعلیماتو د اسالم د چی

 او ټاکی و الریگت خپلی کی

 انسانی او عدالت اتحاد، په

 هیواد په درناوی په ته کرامت

 او جاړی جوړ سولی، د کی

 او اخالص پوره په لپاره آبادی

 .وکړی کار داری ایمان
 د چی لکه کی سیمه په څو تر

 فزیکی  لحاظ په موقعیت خپل

 معنوی په دی ورته ده پله

 د او پله د سیمی د هم لحاظ

 او سبب ترقی او قوت د ملتونو

 .شی هگجو

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 
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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  

 درین .میشوند رهیاب مشکل

 مهارت، به ضرورت کار

 .میباشد بردباری و تحمل صبر،

 باعث ها دوستی گاهی گاه

 باید و میشود یابی راه و نجات

 بعضی که داشت خاطر در هم

 راه بی دوستان منفی تأثیرات

 نامی بد یا و خرابی باعث

 اخالق به داعی اگر .میشود

 مزین اش باطن و ظاهر اسالمی

 وارد خلل هیچ آن در باشد

 قدم محتاطانه باید .شد نخواهد

 و ثیق و ایمان با و برداشت

 را عالی مقصد میتوان پیهم عمل
 .کرد حاصل

2 

 روی  اندونیزیا العلمای نهضت عضو و اندونیزیایی

 و آن تاثیرات و اسالمی جوامع های چالش موضوع

 عبدالستار جناب مدیریت با  نماییم مهار را آن چطور

 محمد آقای . افغانستان العلمای نهضت عضوی حیات

 و  اندونیزیا پوهنتون در لکچرار طاهری شعیب

 چالش موضوع روی  مبارزه با ملی حیات عضو

 مهار را آن چطور و آن تاثیرات اسالمی جوامع های

 به اسالم نمودند اظهار چنین را خود سخنان  نماییم

 بلخصوص آمده که میشه پیش بسیار  اندونیزیا

 شده شناخته آنجا در اسالم  11 قرن در جاوه جزیری

 یافت انتشار اندونیزیا در اسالم میالدی 11 سال در و

 پیش یافت انتشار علماء کمک به اندونیزیا در اسالم

 به اما نمودند می زیست ها بودای تمام  اسالم از

 را مردم ذهنیت و یافت انتشار اسالم علماء کمک

 تعادل دین و عدالت دین اسالم که فهماندند  چنین

 میکنیم توسعه مردم به را چیز دو محبت ما البته است

 ما اگر دین محبت دیگر و وطن محبت یکی

 را اسالم ما و است اسالم ما دین هستیم اندونیزیائی

 بخاطر  اندونیزیا علماء میکنیم پیاده خود زندگی در

 قبل سال 300 در که میکردند کار  اسالمی دعوت

 علماء تمام اما شدند هالند کشور شکار اندونیزیا

 هم باز و دادن گسترش را اسالم دین و کردند مبارزه

 هم باز اما نمودند حمله اندونیزیا برکشور کشورجاپان

 علماء و کردند کار اسالم بخاطر اندونیزیا علمای تمام

 استفاده ها تخنیک نوع هر از اسالم گسترش بخاطر

 سال در و  بسازند آشنا همه برای را اسالم تا نمودند

 و کردند تاسیس را اندونیزیا العمای نهضة 1926

 میالدی 1928 سال در و کردند کار اسالم بخاطر

 موضوع یعنی ولی سلطان شد کار فقی بحث روی

 را او کند نمی حمایت شوهرش را زن یعنی نکاح

 یا است درست خانم این والیت آیا میکند حمایت دولت

  نی؟
 را حکومت و کردیم دفاع استعماری دولت از ما بناء

 مجموع در تقریبآ یعنی  بسپارد مردم برای باید

 بر را خود سیاسی های روش که میکردیم کوشش

 اندونیزیا 1945 سال در بسازیم یکسان خود دین

 اندونیزیا  مردم برای قدرت و گرفت را خود استقالل

 کشور شدیم روبرو دیگر چالش یک با ما شد سپرده

 ، اندونیزم اسالم؛بودیزم، دارد متفاوت های ادیان ما

 است اکثریت اسالم جزایر بعضی در است عسویت و

 دین جزایر بعضی در  است اقلیت دیگر های ودین

 موضوع است اقلیت اسالم و است اکثریت دیگر های

 باشد سیکیولر یا باشد مسلمان دولت این آیا که بود این

 که گرفت صورت ها وبحث جر موضوع این روی

 بسازیم دولت یک قسم چی را دولت ما

 جمهوری را دولت نام میخواستند معموآلمسلمانان

 کار موضوع این روی علماء ما بگذارند اسالمی

 دولت این بگذاریم اسالمی را دولت نام اگر که کردیم

 که کردیم کار این روی علماء ما. میشود جدا

 پنج ما  باشد سیکیولری نه و  اسالمی نه اندونیزیا

 1 از عبارت اصل پنج این که کردیم تهیه را اصل

 وحدت 3 انسانیت به احترام 2 یکتا خدای به ایمان

 اساس به که دیمکراسی5 اجتماعی عدالت4اندونیزیا،

 داشت قرار نهضة راستا در که شخصی .باشد حکمت

 را اصل پنج این که توانستند ء علما بود هاشم اسم به

 دین مغز توانستیم ما و  نمایند پیاده اندونیزیا تمام در

 فعلی وضع اندونیزیا در علماء کنیم نگاه مستحکم را

 را وحدت هم که کردند پشنهاد را های راه دیده را

   .را دینی های ارزش هم و کنند نگاه
 موضوع روی" میمون "عبدالغفور آقای  متعاقبآ 

 تقویت را افغانستان در علماء موثر  دعوت چطور

 علمای نمودند ارایه چنین را خود سخنان " ببخشیم

 امام ،که بزرگ دانشمند پیام نخست در گرامی
 

 اندونیزیا سفارت معاون حکیم لقمان جناب متعاقبآ 

 و اوقاف حج های وزارت به احترام عرض با

 و محترم علمای اجازه به نیز و زنان امور وزارت

 کاکړ جناب و العلماء نهضة رئیس به بلخصوص

 من برای نمودند ارایه چنین را خود بیانیه. صاحب

 من هستم اینجا در شما با که است خرسندی جای

 این در البته که برنامه این کننده تنظیم از سپاس

 اندونیزیا العلمای نهضة مورد در توانستیم ما برنامه

 جناب از میکنم سپاس  فرمودند نیز و نمایم صحبت

 بین است  دوستانه روابطه این البته کاکړصاحب

 که است این دیگر هدف و اندونیزیا و افغانستان

 روابطه که اینست اینجا در افغانستان علمای بودن

 این عزیز دوستان پس شود نزدیکتر هم با دوکشور

 بین در که مشکالت روی من است شما از کنفرانس

 را خود نظریات حلش راه بخاطر است اسالمی امت

 کشور به است پیغام کنفرانس این  نمودم شریک

 دین است وسطیت دین اسالم دین که خارجی های

 که نمایم می اعالن استیج این روی از ما است متدین

 را این ما نیست کشتار دین و انفجار دین اسالم دین

 شما محترم علمای. نمایم می رد استیج این طریق از

 کدام از شما دارید صلح آوردن در را خوبی نقش

 البته صلح آوردن بخاطر نماید می استفاده ها روش

 گذارم سپاس برنامه این در شما حضور از آخیر در

 نماید کمک بتواند  را ما کنفرانس این اینکه امید به و

 . صلح آوردن بخاطر

 امور وزارت  مشاور سروری یاسمین خانم متعاقبآ

 سخنان چنین صلح در ء علما نقش مورد در  زنان

 میایند دین بنام که اشخاص   :نمودند ارایه را خود

 استفاده اسالم نام از و  مینمایند کشتار و دوزدی قتل

 حل راه یگانه . میسازند بدنام را اسالم و کرده

 نقش  علماء برای که است این صلح آوردن بخاطر

 و صلح عالی شورای در خصوصآ بدهند را بیشتر

 بدهند نقش ها خانم برای باید ها ریاست دیگر در

 از نباید ما است محبت دین و آرامش دین اسالم دین

 بد را عزیز اسالم و  نمایم  غلط استفاده اسالم دین

 بین از بخاطر را حل  های راه ماباید بسازیم  نام

 با صلح از را مردم تمام باید و نمایم پیدا جنگ بردن

 از عاری افغانستان یک امید به و  بسازیم خبر

 .جنگ
 یک های فعالیت  "نثاری" سلیمان محمد جناب بعدآ

 طول در که را افغانستان العلمای نهضة  کاری ساله

 (slide) سالید توسط بود گرفته صورت  سال یک
 تجربه از ما که :گفتند نموده کنندگان اشتراک تقدیم

 نهضة و کرده استفاده اندونیزیا  العلمای نهضة های

  در را کنفرانسی و دادیم رشد را افغانستان العلمای

 را العلمای نهضة که  بودیم نموده دایر داخله وزارت

 های آورد ازدست یکی و  گرفتیم معرفی به آنها به

 کشور به جوانان کردن روان العلماء دیگرنهضة

 دست و  بود، شان تحصیل  بخاطرادامه اندونیزیا

 ارزان در مسجد یک نمودن معمار دیگرش آورد

 انتخاب العلماء نهضة توسط آن امام که بود قیمت

 هوتل در انسانیت با محبت بنام کنفرانسی ،و گردید

 و رئیس سفر  همچنان و بود  کابل در استار گولدن

 که  بود هرات  به افغانستان العلمای نهضة موسس

 رول.شدند گرم استقبال هرات مردم طرف از

 دیگر آورد دست یک  صلح آوردن در دینی رهبران

 آورد دست یک  و بود افغانستان العلمای نهضة

 استار کابل هوتل در العلماء نهضة سیمینار  دیگر

 .بود
 محقیق میمون عبدالغفور آقای پنل در  بعدآ

 روی  اندونیزیا العلمای نهضت عضو و اندونیزیایی

 را افغانستان در علماء موثر دعوت چطور موضوع

 محقیق طاهری شعیب محمد آقای و  ببخشیم تقویت

Baghdad (Madinat al-Salam) 

 ما را ز سردار انبیاء چنین ارشاد است 

 ملت ها ز وحدت کلمه جمالت آباد است

 ما مسلمانیم وحدت دین ماست 

 صلح و آشتی اصل  در  آیین ما است

 رنگ زرد و رنگ سرخ و هم سیاه   

 نیست در آیین ما  گناه

 وحدت ما حرفی از قرآن ما است     

 اختالفات زاده  شیطان  ما است

 نهضت پر نور ما پر  نور باد 

 وز همه آفات عالم دور باد



 برای را استقالل بنام  است مسجد اندونیزیا مسجد بزرگترین

  علماء اساتید شما بین در که هستم خوش بسیار و  میرسانم شما

 در لکچرار میمون عبدالغفور هستم بزرگوار دانشمندان و

 از میگویم سخن اسالمی جوامع از که وقتی اندونیزیا پوهنتون

 غرب تا شروع شرق از است مراکش همه تا شروع اندونیزیا

 که میخواهم. است مسلمان مردم میلیون یک از بیشر خانه این

 اشاره  انصار تمیم مسلمان مورخین از یکی به رابطه این در

 مورخ است رد آن حقیقت در انصاری تمیم گفته البته که نمایم

 های کشور آمدن میان به و عثمانی  سکوت از بعد جاپانی

 تمیم نظر به که است رفته بین از و کرده  سقوط اسالمی

 غرب بین تقابل و است رد گپ این یهودی دانشمند و انصاری

 انصاری تمیم نظر حالیکه در است نیافته پایان هنوز شرق و

 بعضی میروند پیش توازن با اسالم غیر و اسالم که است این

 اسالم بخاطر سلیبی های جنگ که هستند فکر این به دانشمندان

 ها جنگ او نمایم نگاه حقیقت به ما اگر و است نبوده

 را  مردم تمام که میکنند کوشش ها غربی بوده استراتیژیک

 بدست خود  نفع به را منفعت و بدهند قرار خود دست تحت

 کشور دو به افغانی الدین سیدجمال اساس این به و بیاورند

 پیشنهاد   بودن نموده امضا ها غربی با را معاهدات که اسالمی

 رد باید است غربی های کشور بین که معاهدات تمام که کرد

   اسالمی های کشور منافع تمام نشود فسخ معاهدات این اگر شود

 و فقر به مسلمان امت و میاورند بدست خود به ها غربی را

 روی باید دانشمندان و علماء ما گرفت خواهد قرار گرسنگی

 امت خوبی و نفع به چطور ما که تا ها آینده در کنیم فکر این

 ها تفاوت بعضی که بفهمیم ما تا است الزم نمایم کار مسلمان

 از ما که وقت مثآل است مسلمانان غیر و مسلمانان  ما بین

 در پس میکنیم پیدا ادیان تمام در ما را او میزنیم گپ صلح

 به نسبت مسلمانان ما سیاسی و اقتصادی وضع فعلی وضع

 از ما تا است ضرورت قسمت این در است ضعیف ها غربی

 مشکالت اسالمی های ملت در که بگیریم کار هوشیاری یک

 اندونیزیا در ما شمالی افریقای و سودان مثل است زیاد بسیار

 او است افرادگرایی مشکل او هستیم روبرو مشکل یک با نیز

 این روی ما است گردیده اندونیزیا مردم پاشیدن ازهم باعث

 در دیگر مشکل برود بین از مشکل این تا میکنیم کار موضوع

 باید ما است بیسوادی و گرسنگی فقر مسلمان های کشور

 کار خوب های تکنیک از مشکل این بردن بین از بخاطر

 های پروسه در زنان بودن شامل موضوع همچنان بیگیریم

 کار موضوع این روی اندونیزیا در ما است اجتماعی و سیاسی

 زنان تمام که  نمایم تهیه را فابریکه یک زنان  برای تا کردیم

 امت که ها چالش و . باشند کار مشغول فابریکه آن در مسلمان

 آن که  است (ص) پیغمبر زمان از است روبرو آن با مسلمان

 به را اسالم که توانست او محبتش با کرد مقابله آنها با حضرت

 یک امید به را بدهد،سخنانش انتشار دنیا تمام به خوبی بسیار

 .داد پایان خوب مملکت
 جناب سخنان به ارتباط در حیات عبدالستار آقای متعاقبآ

  علماء دعوت موثریت اسالمی جوامع  فرمودند چنین عبدالغفور

 دین روی و برود بین از نباید اسالم دین است دین  موضوع در

 باور (ج)خداوند وحدانیت به باید ما بیگیرد صورت کار اسالم

 وجود به را صلح که میتوانیم ما حمیده اخالق با  باشیم داشته

 تا بیگیری کار ( ص) اکرم رسول های شیوه از باید و بیاوریم

 که نمیتوانیم ما ملی وحدت بجز نمایم ایجاد را صلح بتوانیم

 . نمایم ایجاد را صلح
 العلماء نهضة رهبری عضو  افغانی جمیله  خانم متعاقبآ 

 زنان تالش روی اجتماعی امور کار وزارت معین و افغانستان

 همراهی مرگ را ما هرلحظه فرمودند چنین صلح در مسلمان

 ها فرصت بسیار ما دین مقابل در هستیم تر تفاوت بی ما میکند

 آن از داریم فعآل که های فرصت از باید ما دادیم دست از را

 دارند را زیاد نقش صلح آوردن در ها خانم نمایم استفاده باید

 پروسه در ها خانم است خواهر زن یک و است مادر زن یک

 آوردن در که بودند زنان بسیار هستند ضعیف بسیار صلح

 ها خانم بعضی دادن آنجام را ارزش با بسیار های کار صلح

 زنان نمودند مصرف ارزش بی های چیزی به را خود وخت

 باید ها خانم تمام ، صلح پروسه در را خود نقش بفهمند باید

 دست و  نمایند کار صلح پروسه در عاقالنه که نمایند کوشش

 خانه از را صلح که میتوانند زنان است جماعت در (ج)خدا

 صلح پروسه در زنان نقش فعآل بکنند شروع خود های

 در  فهمیده و دانسته مسلمان یک منحیث باید ما است سمبولیک

 باید ما هستیم نزدیک هالکت به ما .نمایم کار صلح باره

 این از را خود فامیل و خود تا  نمایم کار  عاقالنه و مسووالنه

 .بدهیم نجات حالت
  بعدآ و  گردید توزیع مشارکین برای ارزیابی های  فورم 

   .گردید آوری جمع اداری اعضای توسط ها فورم
 صاحب مفتی جناب پنعل این اعضای که گردید آغاز دومی پنل

 و دراسالم روی میانه  موضوع روی فروتن الرحمن شمس

 ، اسالمی جوامع بین آشتی و صلح در آن مثبت اثرات
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 و اسالم موضوع روی خیل جبار الحق انور داکتر جناب

 و  اسالم وسعت  موضوع روی مفلح صاحب ومولوی صحت

 جناب. نمودند ابراز را خود های صحبت صلح در زنان نقش

 در آن مثبت اثرات و اسالم در  روی میانه روی مفتی شیخ

  چنین را خود های ،صحبت اسالمی جوامع بین آشتی . صلح

 زمان تا شویم موفق که نمیتوانیم زمانی تا ما که  نموده ابراز

 را دین ما که زمان و نفهمیم را دین اصلی معنی ما که

 و خوب زندگی میتوانیم ما شناختیم را دین اهداف و شناختیم

 لغوی معنی است اوسط از وسطیت  اعتدال باشیم داشته آرام

 از عبارت اصطالح در و دایره یک در گرفتن قرار وسعت

 من هللا الحمد و است رو میان دین اسالم  است اخگر و احسن

 عدلی ادارت در وسعت هستیم رو میانه ما که نمایم می افتخار

 رسول امت که بخاطر میدهد قرار شاهد را(ص) رسول امت

 هر وسطیت یکی داریم عتدال یکی. است اخگر و راستگو هللا

 از او باشد وسعت در که چیزی هر دارد معنی یک دویش

 میانه اعتدال و وسطیت خالصه میباشد امان در ها عافت همه

 کامل و بهترین.گویند را افضل نکات و مامله و نظام در روی

 گرفته نظر در اعتدال آن در چون است پاک قرآن نظام ترین

 در است نموده وضع را قانون بشر که جای هر در است شده

 نمی دیده نواقص هیچ قرآن قانون در اما است نقص یک آن

 برای عدالت که است این فایده اعتدال و وسعتیت فواید. شود

 این اعتدال فایده دومین رسد می دار حق به حق مردم همه

  معنی سومین است بودن ممتاز بودن تاب معنی به است

 میباشد امن در معنوی و مادی خطرات از یعنی وسطیت

 آن باشد عتدال در که آنچیزی هر میباشد دار دوام وسطیت

 در مظهر اولین اسالم در وسطیت مضاهر میباشد دار دوام

 سلسله یک نمیکند قبول را تجاوز اسالم است عقیده در اسالم

 حق که های چیز میکند قبول ضرورت به نظر را ها چیز

 و جنت و دوزخ به که کسی و نمایم عقیده آن به باید ما است

 و میباشند هراس و ترس در همیشه آن ندارند عقیده آخرت

 آخرت و دنیا باید واقع مسلمان باشند داشته نمی خوبی احساس

 را چیزی که فرموده( ص) محمد حضرت و بسازد خود از را

 گوشه دین اسالم بدهیند آنجام نیز شما  ام داد انجام من  که

 از  بعد میفرماید (ج) هللا است اخالق دین اسالم نیست نشنی

 باید انسان بکنید تجارت زمین روی در بروید جمعه نماز

 است دین اسالم بسازد مراعت باید خود در را اسالمی اخالق

 در اعتدال کو عبادت هم و کو اطاعت هم بخو هم میگوید که

  را دین هم باید مسلمان نیست گرای ماده و گرای روح

 ضرر زنا کرده منع را زنا اسالم دین را دنیا هم و بیگیرد

 همین هم پیش سال 2000 است ضرورت حال اگر دارد

 امت برای را  تر خوب های راه اسالم در بوده ضرورت

 نمی استفاده درست آن از مسلمانان اما است داده نشان مسلمان

 طلبی مقام به مصروف مسلمانان ندارندهمه آگاهی و کنند

 در( ص )محمد حضرت نکردند پیشرفت لحاظ همین از شدند

 آن اما میکرد جنگ باید که داشت قرار حالت در حدیبیه صلح

 و داد دست از را خود نه کرد استفاده صلح از (ص )حضرت

 صلح به را  مردم تا توانست  صلح بواسط و دید زلت نه

 نمایم اعتدال ما زمانیکه نمود انتشار را اسالم و نماید دعوت

 خود زندگی در را صلح و باشیم واقع مسلمان یک میتوانیم ما

 . نمایم پیاده خود جامعه در و
 ابراز را خود سخنان چنین جبارخیل داکترانورالحق متعاقبآ

 اشتباه بزرگترین  است، پاکی دین و صحت دین اسالم نمودند

 میگوید را تحقیق فلسفه نمیکنند تحقیق که است این اسالم عالم

 کردند جمع را جهان تمام  متحد ملل سازمان 1936 سال در

 مندی صحت ، صحت که نمودند تعریف چنین را صحت و

 صحت است روان  روح از عبارت من اصلی تعریف است

 پاک هللا به داشتن ایمان و داشتن عقیده و بودن مسلمان یعنی

 زمان باشد صحت عالم و باشد اسالم عالم باید انسان هر است

 هر باالی باشیم می هم صحت عالم باشیم اسالم عالم ما که

 اسالم بسازد آگاه اسالم از را خود فامیل تا است فرض عالم

 است ها انسان دست ساخته دیگر های دین است کامل دین

 نداشته ایمان ما که تا است اسالم و عقیده باالی ما زندگی تمام

 (ج) خداوند  نمیتوانیم کرده اطاعت (ج)هللا امر از باشیم

 آن است  حالل او است مفید صحت به که چیزی :میفرماید

 سنت و احکام.است حرام آن است مضر تو برای که چیزی

 که های انسان میسازد تکمیل را اسالم (ص) اکرم رسول های

 ضرورت ندارند ترس و خوف میدهد انجام را خوب های کار

 تفکرو داده علم ما برای (ج) خداوند و اسالم و صلح به داریم

 ایمان وقتیکه بسازیم  را خود دنیای و دین بتوانیم تا داده عقل

 بد راه از ترا بود قوی ایمان  وقتی میکنی بودعبادت قوی

 و بیبینیم را حقایق باشیم مومن همیشه باید ما میدهد نجات

 از بدتر که میفرماید پاک قرآن در (ج)خداوند کنیم قبول

 باید ما مشنود حق نه و میگوید حق نه که است این حیوان

 شنیدن و گفتن بشنویم حق بگویم حق باید مسلمان یک منحیث

 .میگردد ها انسان آرامی و خوشبختی باعث حق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افغانستان العلمای نهضة نقش  مورد در مفلح  مولوی محترم بعدا  

 زندگی یک میتوانیم ما نمایم زندگی مسوالنه ما اگر :نمودند صحبت

 در است ظلم ترین بزرک خشونت فرمودند  ونیز باشیم داشته خوب

 خود دین مقابل در ما است کرده سوق ها ارزش همه غرب

 باید مسلمانان ما نمایم کار صلح آوردن بخاطر تا داریم مسوولیت

 اسالم به باید ما و بیگیریم پیشه را صلح راه کشی برادر بجای

 نماید می دعوت پیشرفت و ترقی به را مردم اسالم یابیم دست حقیقی

 صلح آوردن بخاطر آیا است سفید کاخ مسلمانان کشتار منابع یگانه

  (ص)اسالم پیغمبر ندادیم نخیر دادیم انجام را جهاد کدام مسلمانان ما

 آن است داده نشان را پیشرفت راه و صلح ما برای پیش قرن چند

 داد قرار منع را انفراد نوع هر است وحدانیت دین اسالم است  اسالم

 در گرای افراد است نموده تشویق و دعوت صلح به را مسلمانان و

 به صلح بنام ها مردم میگردد جامعه بادی بر و تباهی باعث جامعه

 علماء از نکردند کار هیچ صلح آوردن بخاطر و نمودند کار خود نفع

 ما باشیم پذیر مسوولیت ما اگر نمایند می  استفاده خود نفع بخاطر

 علما و ها رسانه چرا بسازیم پیاده خود زندگی در را صلح میتوانیم

 تظاهرات و  جنگ نمیکنند بلند خشونت بخاطر را خود صدای ء

 این کشور در ناک درد های  رویداد نیست حل راه جنگ اما نمودیم

 مردم بیداری برای  علماء نمیکشند را خود صدای ء علما که است

 جنگ طریق از  ما نمایم صلح برای باید شعاری  نمایند کار باید

 که تواند نمی کسی صلح راه جز برسیم حل راه به که نمیتوانیم

 .بسازند خراب ظلم با را خود ایمان نباید ما بگردد خوشبخت
 صافی هوتل در 16 /2017/5 بتاریخ شنبه روزسه  دوم کنفرانس

 .داشت ظهرادامه از بعد 4 الی صبح 8 ساعت از مارک لند
 آمدید خوش را مهمانان همه صاحب کاکر جناب برنامه نخست در

 که فرمودند و اجتماعی عدالت به نمودن تکید و اشاره نیز  و" گفته

 اسالم مقدس دین در فساد و گردد مراعات باید جای همه در عدالت

 مراعت را عدالت باید هستیم که  مقام هر در باید ما و ندارد جواز

 را آن باید ما است نموده وانمود را کلیات تمام ما برای ما دین نمایم

 دیگر های کشور عصر این در اگر نمایم عملی خود زندگی در

 مو تسا اگر ما است عدالت نمودن رعایت دلیلش اند  کرده پیشرفت

 موفق خود زندگی در میتوانیم ما بیگیریم نظر مد خود زندگی در را

 موفق میتوانیم ما بریم پیش متوازن ما اگر  که فرمودند نیز و باشیم

 آنجام باید را خود مسوولیت باید علماء ما که فرمودند نیز و باشیم

 همه  تا بسازیم مساعد جلسات چنین بخاطر را زمینه باید ما و بدهیم

 ما پیشرفت باعث جلسات چنین و بسازیم باخبر اسالم از را مردم

 .میگردد
 قرآن آیات  از چندی عبدالوهاب صاحب قاری محترم جناب متعاقبآ

 .نمودند تالوت را شریف
 باره در را شریف نعت مرتضی صاحب قاری محترم جناب متعاقبآ

 .رساندند مشارکین سمع به بودند نموده ترتیب و تهیه صلح
 العلمای نهضة و افغانستان العلمای نهضة عضو پنل در متعاقبآ

 شعیب جناب:نمودند صحبت متفاوت موضوعات روی اندونیزیا

 را بشر حقوق و ،آباد صلح چطور  موضوع روی  طاهری

 محمد داکتر جناب . نماییم تقویت اسالمی جوامع تشنج پر درمناطق

 دعوت تقویت در مسلمان زنان نقش موضوع ،روی نسیمی داود

 شیماء ،خانم کشور در العلماء نهضة گسترش بلخصوص و اسالمی

 واقف نور احمد مدیریت ،با  صلح در زنان نقش موضوع روی

 چنین ها خانم های مشارکت موضوع روی شیما خانم . گردید آغاز

 کشور از مینمایم سپاس  نخست در نمودند ارایه را خود سخنان

 در  شان  خوب تجاربهای نمودن شریک بخاطر اندونیزیا دوست

 را ما علماء اینکه از بالخصوص افغانستان ترقی و پیشرفت عرصه

 . نمایند می شان مسوولیت ادای بر تشویق بخاطر
 راه و بشر حقوق مسایل موضوع روی طاهر شعیب جناب  متعاقبآ 

 متهم بشر حقوق از تخطی در اسالم جهان فرمودند چنین حل های

 این ما ها انسان فهم و درک به  میگیرد ارتباط این والبته هستند

 هم پهلو در هم با فهم و درک بیگیریم نظر مد باید را ها تفاوت

 غرب اما شود اجرا باید قصاص که است قصاص موضوع  هستند

 تعریف بشر حقوق دارد جواز قصاص اسالم در اما است آن ضد بر

 غربی بشر به نسبت متفاوت تعریف مسلمانان  ما  دارد متفاوت های

 بشر نمودن حمایت یعنی است یکسان هردویش معنی اما داریم  ها

 حقوق دادن دارش حق به را حق است بشر بودن محفوظ و است

 نگاه به است برابر کند نگاه را نفس یک اگر که کسی است بشر

 دیگر نقطه و دارد را آزادی حق فرد هر و ها نفس همه کردن

 پس نژاد و رنگ گرفتن نظر در بدون است بشر همه میان مساوات

 مساوات این فهم در گاهی اند برابر هم با مسلمان مردان و زنان

 زن بر است الزم مرد بر که چیزی مثآل میگیرد صورت اشتباهات

 که است مدره نکات بعضی ها زن زندگی در  لیکن است الزم نیز



 که است عدالت دیگر نکته و بیگیرند مدنظر باید را آن زنان

 حق ها انسان تمام همچنان هستند مساوی و برابر باهم بشر تمام

 حق همچنان دیگر جای به یکجا از حرکت و ازدواج در دارند

 نظر به است یکسان همه حق ادارات و  موسسات در است کار

 های جنگ آن همه میگیرد صورت که ها بودی کم تمام من

 بیگیرد صورت تخلفات که شده باعث ها جنگ این است داخلی

 جنگ پهلوی در است سیاسی استبداد که است این دیگر سبب

 انسان حقوق که میشود باعث گیری قدرت قبایلی و خانگی های

 اتهام این که گرفت صورت سودان در عام قتل البته شود پا زیر

 دولت توسط این که است اتهام این که بود شده زده دولت بر

 تخلفات بود خانگی و قبایلی های جنگ این بود نگرفته صورت

 که است ها انسان قاچاق میگرد صورت بشر حقوق به که دیگر

 باعث این و میگیرند قرار فروش به ها بازار در ها انسان

 انسان انداختن دیگر تخطی و شود پا زیر بشر حقوق که میشود

 انسان شدن دستگیر این گاهی و میگردد زندان در گناه بی ها

 جمله  از یکی نیز این میباشد معینه غیر مدت به  گناه بی های

 بشر حقوق اصلی سبب تروریزم و است  قاچاق و تروریزم

 از شان وکشیدن ها انسان کردن جا بی تخلفات جمله از میگردد

 وحدت همان مشکالت این حل برای است زور به شان وطن

 هم با و شده یکجا باید کشور همان ساکنین تمام که است ملی

 و بیگیرد صورت کار اطفال تعلیم بخش سر باید نمایند، کار

 صورت اطاعت آن از نموده بشروضع حقوق که قوانین باید

 نماینده باید شود بشر حقوق از حمایت و تشویق باید  و بیگیرد

  که وقت متأسفانه  ولی شود اعمار  بشر حقوق خاص ها گی

 از زیاد های چالش میگیرد صورت کار  بشر بخاطرحقوق

 مسایل در نیز ها بیگانه مداخله و میگیرد صورت دولتی دوایر

 عقب باعث مداخالت  این که میگیرد صورت بشر حقوق

 .میگردد بشر حقوق ماندهگی
 چنین را خود بیانیه  نسیمی داود  داکتر محترم جناب متعاقبآ

 صورت غلط های درک سازی مدرن فهم در  نمودند ارایه

 و داد دست از را خود خالفت سیاسی نظر از اسالم میگیرد

 و نمودند احساس ضعیف را خود ها غربی مقابل در مسلمانان

 نمایم  ها غربی از تقلید باید ما که شدند فکر هیمن به مسلمانان

 می  تقلید ما از مسلمانان که بودن فکر این در هم ها غربی و

 برابربه را خود و نمودند تحقیق مسلمانان خوشبختانه اما  نمایند

 انسان بین پیشرفت راه یگانه ها غربی ساختند  ها غربی جامعه

  خداوند دانستند می شان همبستگی و وحدت همان را ها

 نمیکند قبول را  دین کسی اگر نیست دین در جبر میفرماید(ج)

 خاص قوانین خود از اسالم ببریم بین از را آنها نمیتوانیم ما

 است داده  را شان حقوق انسان همه برای اسالم و دارد را خود

 نموده بدی شما بر که کسانیکه از را شما کند نمی منع (ج) هللا

 در پرستی عقل. نماید رفتار خوبی به آنها به باید شما است

 بدون انسان که هستند عقیده  این به و است مدنظر بسار غرب

 امکان وحیه بدون عقل بدهد انجام را کار میتواند الهی وحی

 محدود ما عقل خالقش نزد باش متوازی باید انسان است ناپذیر

 استندر (ج)هللا باشد استندر نباید مرد الهی وحیه به نسبت است

 همه از باالتر شخص او باشد تر زیاد که هرکسی تقوای است

 که چیزی یگانه هستند متفاوت فزیکی نگاه از مرد و زن است

 مهم مساوات است پرهیزگاری و تقواه (ج)هللا نزد است مدره

 باالی نباید کنیم فکر عدالت باالی باید ما است مهم عدالت نیست

 یعنی دموکراسی ببریم بین از  را عدالتی بی باید ما مساوات

 مینماید جلوگیری را مردم اسالم ، انتخاب حق و آزادی شفافیت

 سیاست اسالم اما است چوتاری معنی به ،سیاست عدالتی بی از

 حق به حق رساندن و حق از نمودن دفاع که گفته چنین را

 . است  دارش
 داکترداود سخنان به ارتباط در حیات  عبدالستار جناب متعاقبآ

 بیگیریم مدنظر را اجتماعی عدالت باید ما:فرمودند چنین نسیمی

 بدست توانیم نمی اجتماعی عدالت بدون را ترقی و رفاه ما

 کار اجتماعی عدالت و وحدت برای مخلصانه باید ما بیاریم

 اجتماعی عدالت به ضرورت آرامی و رفاه تحقیق برای نمایم

 ما است حقش بخاطر آن میشود داده امتیاز که هرجای داریم

 استفاده خود نیروی و قدرت از جامعه نمودن اصالح  در باید

 . نمایم
 اسالم موضوع روی حسینی احمد سید محترم جناب :دوم پنل

 "  نماید می یقینی را صلح و  زن بشر،حقوق حقوق به احترام

 خصوص به علماء نقش ضیای عبدالمالک محترم آقای محترم

 و" چیست اسالمی جوامع بین وحدت تقویت برای افغانستان در

 در  اسالم تاریخ موضوع روی میمون عبدالغفور  محترم آقای

 خود سخنان حضوری عبدالشکور مدیریت ،به صلح به رابطه

 . نمودند آغاز را
 را خود سخنان چنین" حسینی احمد سید" آقای محترم متعاقبآ 

 (ج)خداوند خشم از که میفرماید (ج)خداوند که نمودند ابراز

 تا فرستادیم شما اجتماعی زندگی بخاطر را قوانین ما بترسید

 برتری شما از یکی هیچ نمایند زندگی یکسان و عدالت به شما

 هر نماید می تقوا که کسی جز مگر ندارید تان دیگر یک از
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 را مردم تمام گویا بدهد نجات مرگ از را فرد یک که انسان

 بین در را احترام  عدالت و برادری باید ما است داده نجات

 خوردار بر خاص حقوق از ها انسان همه و نمایم رعایت هم

 آنجام خوبی به را خود های مسوولیت تمام باید ما و هستد

 و بسازیم عیار الهی قوانین به مطابق را خود باید ما و بدهیم

 است بهتر الهی قانون نمایم الهی  کرامت به توجه باید ما

 است ها انسان خود دست ساختی که بشرعی قانون به نسبت

 که است ارزش با من نزد شخصی که میفرماید( ج )خداوند

 حق و نمایم احترام دیگران حق به باید ما باشد داشته تقوا

 گی استاده ظلم علیه باید ما  بگذاریم شان برای را دیگران

 . نمایم دفاع خود حق از و نمایم
 را خود سخنان ضیای عبدالمالک  آقای محترم جناب متعاقبآ

 بخش دو به زمین روی گران دعوت" نمودند ابراز چنین

 خود برای نظام هر مسلمان غیر هم و مسلمان هم میشود تقسیم

 شما ندهید انجام جهاد اسالم برای شما اگر دارد گر دعوت

 راه به باید مسلمانان ما   بود خواهید گو  پاسخ (ج) خدا نزد

 بگردیم حق  نزد همیشه و نمایم دفاع حق از و نمایم جهاد حق

 مسلمان گر دعوت برای پاک قرآن نمایم دین از دفاع باید ما

 حق بر باید ما. است نعمت ،  حکمت دعوت اصل میگوید

 باید ما. شود پارچه پارچ اسالم تا نگذاریم باید ما و نمایم جهاد

 تطبیق برای گذار قانون و نمایم احترام پاک خدای نظام بر

 (ج)هللا قانون برای باید و نماید شروع خود از باید خود قانون

 اما نماید می مراعت علماء را (ج)هللا قانون نماید احترام

 مظلوم و حق از افغانستان در دهید نمی احترام برایش دولت

 داشتن عدل پاک خدای از ترس یعنی عدالت نمیگردد دفاع

  نماید هدایت را مظلوم و کو قط را ظالم دست قانون رعایت

 قانون و بترس (ج) هللا از نترس مخلوق از نماید رهنمایی و

  باشند اسالم دین پیرو باید نمایدعلماء مراعت را  (ج)هللا

  هللا از اما میترسد گر دعوت از مردم فساد ضد یعنی علماء

 .بنده از نه باشید داشته هللا از باید ،ترس نمیترسد (ج)
 خود سخنان رحمان عارف جاللتماب نیزیا اندو سفیر متعاقبآ

 افغانستان بخاطر تنها ما نشست این" نمودند ابراز چنین را

 فامیل یک همه ما است جهان مسلمانان همه برای بلکه نیست

 است شده تشکیل (ج)هللا بنام  فامیل این که هستیم بزرگ

 بیاید است جنت به رسیدن و است  (ج)هللا ما گی زنده مقصد

 بدهیم جا را  (ج)هللا و کنیم بیرون را مخلوق خود قلب از که

 خود کلمه خود عمر آخیر در که کسی میفرماید( ص )پیغمبر

 خود ایمان دیگر یکبار باید ما است بهشت در جایش بخواند را

 و هستند صلح آوران پیغام ؛علماء کرام علماء بسازیم تازه را

 در من آمدن که دارم یقین من را (ج) هللا روش میکنند دنبال

 این  کنم شریک شما با را نکات چند و ببینم شما با وخت این

 که حالت این در  بیایند است بوده من برای الهی فرصت یک

 که هستم مطمین من امروز و بکشیم شکر است افغانستان

 اسالم به را مردم همه باید هستند جهان گوشه هر در مسلمانان

 را حرف یک وختتکه است دانشمند مسلمان هر نمایند دعوت

 (ص )پیغمبر  میدهند انجام را جهاد بزرکترین نماید تبلیغ

 است (ج) هللا امت هم (ص) پیغمبر و است (ج) خدا پیغمبر

 هستیم اسالم گر تبلیغ ما که است این (ج) هللا نعمت بزرگترین

 استعداد افغانستان مردم برای (ج) هللا که میگم یقین به  شاید

 به را شکرانه این و نمایم را  (ج)هللا شکر باید ما داده خاص

 است نموده رحم شما برای  (ج)هللا نمایم اجرا  (ج)هللا دعوت

 شکر از گاه هیچ دهید ادامه صلح برای را خود دعوت شما

 ارزانی که را های چیز شما برای (ج) هللا نکنید تغافل (ج) هللا

 را مشکل زیاد افغانستان مردم شما نمایند گذاری شکر کرده

 این آخر کالم نماید نصیب اجر شما برای  (ج)خداوند  دیدید

 مشکالت شاهد افغانستان مردم شما بکشید را (ج) هللا شکر که

 شما بدهیند ادامه خود های تالش به باید شما  هستیند زیاد

 خود حوصله و باصبر شما هستیند دیگران برای الگو بهترین

 را سستی و امید نا هرگز بسازیند خود آن از را پیروزی

 .است رحمت دین شما دین ندهیند راه خود برای
 چنین را خود سخنان بصرت عبدالولی آقای محترم جناب

 کار اسالم بخاطر و بیایم  فروتنی تمام با ما" نمودند ابراز

 همه مقابل در باید ما ببریم بین از را تکبر و غرور و نمایم

 باید ما باشیم داشته رحم همه برای باید ما باشیم داشته اخالص

 زنده باید توازن با باید ما باشیم داشته دینی درستی بصیرت

 خود وقت از باید ما نمایم زندگی آگاهانه باید ما و نمایم گی

 باید ما نکنیم زندگی احساساتی باید ما نمایم خوب استفاده

 بدهیم انجام درست دین مقابل در را خود  های مسوولیت

 به را خود مسوولیت باید ما است بیشتر   علماء ما مسوولیت

 احترام باید ما نمایم برخورد  تواز به باید ما بدهیم آنجام خوبی

  باشیم داشته پذیری تحمل باشیم داشته دیگران نظریه به

 کار خود ملت بخاطر باید و ببریم بین از را خود علمی غرور

 به باید ما باشم داشته دیگران های دیدگاه به احترام نمایم

   به بتوانیم تا باشیم داشته احترام دیگران نظریات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشخاص دست  وسیله نباید ما بیارم بار به را صلح خود کشور

 مسوولیت احساس باید و نمایند استفاده ما از و بیگیریم قرار دیگران

 . بدهیم انجام خوبی به را خود های مسوولیت و  نمایم پذیری
  کابل طبی پوهنتون در اسالمی ثقافت استاد صیقل حونیبا خانم متعاقبآ

 در را اساسی نقش مسلمان زن نمودند ابراز چنین را خود سخنان"

 (ص )هللا رسول خانم خدیجه خانم خوبش مثال دارند صلح آوردن

 مادر زن  نمودند می دعوت اسالم برای را زنان همه زمان درآن

 خود خانه از بعدآ و میکند شروع خود اصل از مسلمان مادر است

 دعوت اصول و دارند اسالمی دعوت در را اساسی نقش زنان

 به را مردم همه نماید دعوت نیک شیوه با باید زنان است حکمت

 دعوت مرد و برزن خوبی و نیکی به دادن سوق یعنی حکمت  اسالم

 بعدآ و بسازد خبر با اسالم از را خود مسلمان زن است اسالمی

 بدی هرگاه میفرماید  (ص)پیغمبر نمایند دعوت اسالم به را دیگران

 توانید نمی تان دست به اگر و نمایند منع تان بدست را آن میبیند را

 انجام خوبی به را خود وظیفه این باید ما  نمایند منع تان زبان به

  علماء  و نمایم دعوت اسالم مقدس دین به را مردم همه و بدهیم

 . بسازند منع باید را آن میبیند که را منکرات
 به  اسالم وصف در را شریف نعت صیقل احسان محمد جناب

 .گرفتند خوانش
 کاری گزارش  افغانستان العلمای نهضة والیاتی های نماینده متعاقبآ 

 جناب  (ننگرهار) والیت کاکراز احمد نثار .نمودند ارایه را خود

 ( بدخشان) والیت از الدین امان (هرات )والیت از احمدی احمد

 .(کابل) نثاری سلیمان محمد
 معرفی به راچنین خود کاری گزارش نثاری سلیمان محمد جناب

 که بوده  کابل دیمزنگ در دارالیتیما یک ایجاد  کارش اولین گرفتند

 دارند قرار خود پرورش تحت یتیمان از تن 300   دارالیتیما دراین

 تهیه را پریزنتیشن و است بزرگ خانه کتاب یک نمودن ایجاد نیز و

 .خود های کار دیگر از بودند نموده
 طریق از را خویش ها فعالیت گزارش نثاری سلیمان داکتر جناب

 .نمودند ارائه بودند نموده تهیه که ویدیو
 " بدخشان والیت از الدین امان آقای جناب و

 از  بنیادی و اساسی هدف است معلوم بیشتر  شما برای همانطوریکه

 کانون آوردن بوجود افغانستان در العلماء نهضة انجمن تاسیس

 که میباشد مسلمان ملت و دینی علماء میان در یکپارچگی و وحدت

 و اجتماعی و فرهنگی  سیاسی ، ذهنی و فکری رشد و انکشاف

 در دینی واالی خدمات توسعه زمینه تا ببخشد ارتقا را آنها فردی

 هم روی بپیوند بوقوع مسلمان و متعدین جامعه مختلف اقشار میان

 (ج)  هللا مندی رضا کسب و پذیری مسوولیت داشت نظر در با رفته

 در را انجمن این عضو یک داری عهده که راستا درین که من

 عضویت این در متعهد برادران  همه و دارم بدوش بدخشان والیت

 برادران بلخصوص دارند نیز جانبه همه همکاری من با والیت درین

 اند موجود که نوری الدین تاج صاحب مولوی  و جید عالم و دار وفا

 در که مجالس و محافل هر در احساس با و دلسوز برادران از آنها

 و قلبی های مسوولیت شان اشتراک با میگردد برگزار والیت این

 و دهند می انجام انگاری سهل بدون و تمام بدقت را خویش وجدانی

 واالی اهداف در بیشتر و موفقعیت طریقه در هللا انشا توان حد در

 ذات منازعات فصل و درحل همه برای اندیشی خیر نهضت این

 برای ما حاال میدارند مبدول جدی توجه جامعه عمق در البین

 و خواهانه خیر های وفعالیت بخش به خروار نمونه مشت دیگران

 آن اطراف نواحی و بدخشان والیت در اعضا همین نیکوکارهای

 داده انجام (ج) هللا رضای کمال جهت به که ها ولسوالی از وبعضی

 . نمایم اشاره اند
 قاب فضلت معزی به مه نخست مرحله در که است ذکر قابل هم و

 والیت در شان تعین اعضای و کاکر غنی فضل محترم بیان شرین

 30 انجمن این مشترکین تعداد بودند رسانیده سمع به حضور بدخشان

 به دارد ادامه  اکنون تا که تالش و سعی اثر به بودند موجود تن

 خود با را شمولیت افتخار و اعضا این مسول تن ها صد هللا فضل

 جماعت های نماز و جامعه مساجد در و ها آی هم گرد همه در دارد

 که عنعنوی و سنعتی مجالس و ها بندی دستار و قرآن ختم محافل و

 آن علماءدر این از تک تک میگیردد صورت قبآل مورد این در

 آهنگی هم و وحدت به را ملت مختلف اقشار شان اشتراک با محفل

 های پیامد و کشی برادر و عدالتی بی و نفاق از نموده ترغیب

 از نفر 4 مخلصانه و شایسته اعمال میدارند برحذر آن ناگواری

 منازعه حل در 1395 سال دلو اول بتاریخ که انجمن این اعضای

 آیه المی قریه در آنها فامیلین اعضای و زوجه زوج یک میان که

 که حادثه طور قضیه فقد پیوست وقوع به یفتل ولسوالی مربوط

 گیرد صورت قتال و قتل اهالی میان در موضوع همین در عنقریب

 همین بیدریغی و صادقانه تالش اثر به و هللا احسان و فضل به اما



 در آرامی و صلح برادری و اخوت شان میان در پا اعضاءو

 نهضت این حق در شان همشگی دعای که بوجود قوم این میان

 به همچنان و.است ما مدعای شاهد است خاص و عام زد زبان

 مربوط که بدخشان های قریه از یکی در دلو ماه 21 تاریخ

 مجید هللا کالم حافظین از تن 12 بندی دستار آباد فیض 8 ناحیه

 که بود شده ترتیب محفل اناث طبقه از نفر 5  و ذکور طبقه از

   فضیلت چادر و فضیلت دستار
 نهضت این مند هدف علما از نفر 3 شد گذاشته آنها برسر

 را حاظرین مجمع و نموده ارایه سخنان آن در ااینجانب بشمول

 مورد که نمودند دعوت این در نیکبختی و تعادت و طرق به

 در 1396 سال حمل 3 تاریخ به و گرفت قرار همگان استقبال

 گردید برگزار جمعی دسته عروسی محفل 5 ارغنجو ولسوالی

 سهم حضور انجمن این از نفر 4 بود موجود مردم از جمع که

 را محفل فضای شان مخلصانه و پرشور های بیانیه یا رسانیده

 که نمودند پذیری همدیگر  و ووطن ملت به خدمت آماده پا ثرا

 ختم محفل طی همچنان و شد محفل آن افزری فرحت باعث

 طبقه از  هم شاگردان از تعداد بندی دستار و الشان عظیم قرآن

 بازار شهر  مدرسه در مثمی دارالحفاظ در اناث هم و ذکور

 ماه 13 بتاریخ نوری الدین تاج صاحب مولوی حکایت مقر

 مسول علماء ازین تن دین چند که بود شده برگزار جاری

 هللا کالم حفظ فضیلت به ارتباط در الدین تاج صاحب مولوی

 آمیز پند و شرین صحبتهای و نبوی ارشادات تعمیل و مجید

 عاشقان از تن ها صد شان صحبت پای که پای که داشتند بیان

 بی سخنان و نمودند می  استماع نشسته الهی پیام و قرآنی نور

 ممی درهم ما مسلمان ملت مشکالت و درد به شان آالیش

 با و اندیش خیر علماء هللا الحمد است واقعیت یک این بخشید

 آن جنگزده و رنجدیده مردم روان و روح آرامش پی در دیانت

 آن در که است الشمس اظهر و میباشد شهامت با و غیور ملت

 شد متذکر باید میکنند المس را جنگ یرانی و آالم 14 از دیار

 نهضت تاین عضویت شرف از اینکه پهلوی در بنده که

 در زیارت و حج عمومی مدیریت دار عهده ام برخوردار

 و میباشم نیز بدخشان والیت مدیر و اوقاف و حج ارشاد ریاست

 هم یا و 3 تقریبآ سال هر در همکاران از دیگر با همهنگی در

 واالقرار آن حجاج ثی تا دو معلم حیث به علماء این از نفر 4

 مقدس فرضیه این ادای و حج مناسک تعلیم به و گرفته

 آمد خواهد شمار به انجمن این خدمت از نوع که میپرداسیم

 از بعد که است این ها برنامه و ها فعالیت از دیگر قسمت

 آوری جمع شرایط مقتضیات و دید لزوم حیث ماه 3 گذشت

 همه که مینمایم براندازی را ها نشست است دلسوز برادران

 باشد (ص) رسول دستورات و الهی ارشادات طبق جامعه آنچه

 و نیک های پیام ها گذشته ازیابی از بعد نموده مطرح آن در

 به منابر طریق از مسلمان مردم  سمع به را آمیز مصلیحت

 عنعنوی مراسم در و جمعات های نماز در و جمع های روز

 میباشم نیز نهضت عالی مقام از فرامین انتظار در و میرساننیم
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 3 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح

 محفل این تدویر جهت در العلما نهضت ،اعضای بود گردیده

 محفل این دستاورد مجموعه در که اند داد انجام احسن بوجه

 . داشت پی در را مثبتی نتایج

 در هایی ورکشاپ ولسوالی هشت در گذشته سال طی در .10

 ازدواج از جلوگیری ، عدالت به زنان دسترسی خصوص

 از تن 800 برای اسالم دیدگاه از صلح اهمیت و اجباری های

 اقشار تمام از اناث و ذکور از از نفر 2000 و کرام علمای

 .گردید تدویر مناطق عموم از جامعه

 وصف با هرات کمیته اعضای که گردید باید آور ویاد .11

 به که محفل ها ده از بیش (ترانسپورتیشن) امکانات عدم

 کریم قرآن تجوید و ،قرایت حفظ دوره فارغان مناسبت

 العلما نهضت پیام و نموده فعال ،اشتراک بود گردیده برگزار

 اسالمی اخوت فضای ایجاد و صلح ارزش و اهمیت همانا که

 .است رسانیده اسالمی جامعه در اجتماعی عدالت رعایت و

 مناسبت به که محفل در هرات کمیته اعضای اشتراک .12

 افتتاح دوره و شریف قرآن تفسیر و نبوی حدیث دوره فارغان

 دارالعلوم در خارجی و داخلی علمای از تن صدها اشتراک به

 پیام بود کردیده برگزار  صاحب بخاری امام حضرت مرکزی

 و تسامع و اجتماعی عدالت تامین همانا که العلما نهضت

  نبوی احادیث  و قرآنی آیات روشنایی در صلح و تساوی

 . شد رسانده حاضرین برای اسالمی اخوت و (ص)

 مسولین اشتراک به هرات کمیته اعضای ابتکار به جلسه .13

 مسولین و ها دارالقرآن مسولین و هرات خصوصی مدارس

 حرکت مسیر و حضرات مسولیت و شد تدویر ها دارالحفاظ

 گهر احادیث و شریف قرآن مبارک آیات و استنباط به شان

 و  تاکید و العلماء نهضت مبارک اهداف بر و (ص) نبوی بار

 .شد انداخته روشنی

 کاری گزارش ننگرهار والیت از  " کاکر نثار جناب متعاقبآ

 مشارکین برای  و نموده ترتیب slide)) سالید توسط را خود

 در را آموزشی های تریننگ مدت این در که دادند شرح چنین

 برای تریننگ جمله از  که نمودند طبیق ننگرهار والیت

 تریننک همچنان و بود شریف هللا بیت مراسم بخاطر حجاج

 اصول که نمودند دایر والیت آن در جوانان برای را دیگر

 و نموده معرفی  شان برای را العلماء نهضة پینجگانه

 .نمودند اعطاء شان برای را نهضة عضویت

 اعضای به مشتمل که گردید تشکیل انتخابات کمیته بعدآ

 را خود تن چهار که بود افغانستان العلمای نهضة رهبری

 الدین سیدصالح جناب هریک که بودند نموده نامزد

 ،داکترسلیمان سروری واقف،سرور نور هاشمی،احمد

 و رای 48 هاشمی الدین سیدصالح نتجه در که نثاربودند

 و رای 43 نثار سلیمان داکتر و 10 رای  واقف نور احمد

 جناب نتجه در آوردند بدست را رای 17 سروری سرور

 ریس آرا بلندترین با منحیث هاشمی الدین سیدصالح

 .گردیدند تعین افغانستان نهضةالعلمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این گفت خواهیم اطمینان و تمنا هللا انشا شان هدایات طبق که

 و الموفق وهللا خیر ما) به مرور و گزارشات فشرده بخش بود

 عالی و کیفیت با محفل چنین کنندگان دایر از خاتمه در(المعین

 نیز ها آینده در که متوقع و سپاسگذارم نگرسته قدر چشم با

 .نمایم مشاهده را مند سود ها آی هم گرد
 :هرات والیت کاری کمیته 1395 سال کاری گزارش

 ولسوالی علمای شورای جلسه در هرات کمیته اعضای .1

 وروحانییون کرام علمای از  تن 100 اشتراک به سنگی رباط

 اسالمی اخوت احیای و صلح ارزش و اهمیت پیرامون منطقه

 .نمودند ،اشتراک بود گردیده دایر
 ولسوالی علمای شورای جلسه در هرات کمیته اعضای .2

 منطقه متنفذین و علما از تن ده اشتراک به که کهنه کشک

 جانبه همه های صحبت اسالمی اخوت احیای و صلح پیرامون

 (ص) نبوی احادیث و قرآنکریم مبارکه آیات روشنای در

 .بود گرفته صورت
 به که گلران ولسوالی وروحانیون علمای شورای جلسه .3

 دایر اسالم دیدگاه از صلح واالی ارزش و اهمیت ارتباط

 موضوعات این از مجلس حاضرین و شد، ،صحبت بود گردیده

 .نمودند استقبال

 از صلح ارزش و اهمیت به راجع جان زنده ولسوالی در .4

 بود گردیده دایر هرات کمیته اعضای ابتکار به که اسالم دیدگاه

 بودند متنفذین و علما شامل که حاظرین به الزم های توصیه

   .پذیرفت  انجام

 صلح نیک های پیامد به راجع غوریان ولسوالی در همچنان .5

 عظیمی جمع اشتراک به زن حقوق رعایت و اسالمی ،اخوت

 . گرفت صورت مفصل صحبت منطقه مسولین و علما از

 موضوع اهمیت به راجع همچنان نیز غوریان ولسوالی در .6

 داشت باحضور جامعه در آن ارزش و اسالمی اخوت و صلح

 سخنرانی منطقه داران قریه و کرام علمای از کثیری تعداد

 . گرفت صورت

 به که شامدار محفل در یافته تذکر موضوعات بر  عالوه .7

 دارالعلوم در افتاح و ؛تفسیر حدیث دوره فارغان مناسبت

 خارجی و داخلی علمای از تن صدها اشتراک به هرات بزرگ

 و روحانیون و علما نقش پیرامون صحبت بود گردیده برگزار

 تبریکی پیام ، گردید ارایه اسالمی جامعه در آنها مسولیت

 نهره اوج در  ضرین حا استقبال مورد نموده ارایه را خویش

  گرفت قرار تکبیر های

 قرآن تفسیر و حدیث دوره فارغان مناسبت به که جلسه در .8

 اشتراک به (ص) فارسی سلیمان حضرت مدرسه در کریم

 به هرات کمیته ،اعضای بود گردیده دایر علما از تن صدها

 نموده ارایه را خویش تبریکی پیام العلمای نهضت از نمایندگی

 . گرفت قرار تکبیر های نهره اوج در حاضرین استقبال مورد

 از تن 100 اشتتراک به هرات در العلما نهضت کنفرانس .9

 برگزار نهادها دیگر و ادارات دولتی مسولین و ها ،رسانه علما

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 انا هلل و انا الیه راجعون
 افغانستانالعلماء نهضت 

 
 دشمنان توسط که را لوگر والیت باشنده عبدالغفور صاحب مولوی جناب خویش اعضای از تن یک تآسف با

 دعا اتحاف ضمن افغانستان العلماء نهضة .داده دست از رسید شهادت به دین و وطن امت، ملت، امنیت صلح،

 صلح همانا که را خویش برادر این آرزوی و هدف که میدهد وعده صاحب مولوی محترم فامیل و ورثه به
 .داد خواهد ادامه است گرایی افراط با مبارزه و کشور توسعه و انکشاف پایدار

 
 NUA/ With deep sorrow and Grief announces that one of its Members Maulana 
Abdul Ghafoor from Logar Province Was Martyred by the enemy of Peace and 
Development of Afghanistan NUA Consider it a big loss, and prays to Allah (SWT) to 
shower his soul with mercy and forgiveness.  
NUA is also committed to continue his path working for Peace and development of the 
country and will not restrain from this holy mission. 



کنفرانس ساالنه نهضة العلمای افغانستان، تحت عنوان محبت با انسانیت، نقش 
 علما در صلح پایدار، انکشاف و احترام به حقوق بشر

 June/2017/10 20/جوزا/1396                    8: شماره
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