
  «  اسالم و همزیستی مسالمت آمیز»سمینار بزرگِ 

مرکز دینی ـ فرهنگی رسالت، به مناسبت زادروز پیام آور مهــر و رحمت، حضرت         

"اسالم و همزیستی مسالمت آمیز" محمـــد مصطفی )ص( سمیناربزرگی را با موضوع 

مدارن، از جمله سفیر در سمینار عده ای زیادی از شخصیت و ها سیاستتدویر نموده است. 

خانم منیژه باختری، رئیس شورای  در شمال اروپا، کبیر جمهوری اسالمی افغانستان

( والیت بوسکرود ، شهردار چند کمیون بوسکرود، و همچنین reroydkFsekFyFوالیتی )

.شخصیتهای مهم مذهبی،فرهنگی و اجتماعی دیگر ملیت ها شرکت خواهند کرد  

سمینار در قدم اول تجلیل از میالد خجستۀ منادی بر حق صلح، هدف اصلی این         

)ص(، می باشد. در کنار آن مرکز  برادری و همزیستی مسالمت آمیز، حضرت پیامبراسالم

رسالت می خواهد که پیشگام و زمینه ساز ایجاد فضای دیالوگ در جامعۀ چند فرهنگی 

فی میان ملیت های مختلف در یک بوسکرود باشد. ما معتقدیم که عدم ارتباط درست و کا

جامعۀ چند فرهنگی، و شناخت اندک آنها از همدیگر، می تواند باعث به وجود آمدن سوء 

تفاهم های بزرگ و عمیق در میان آنان شود. طبیعی است که وجود و استمرار سوء تفاهم 

نۀ در میان ملیت های مختلف و نگرش نادرست آنها نسبت به همدیگر ، به آسانی زمی

 بحران ها و کشمکش های مذهبی و فرهنگی را در جامعه پدید می آورد. 

همانگونه که میدانیم، مسلمانان در کشور های اروپایی و از جمله ناروی، متاسفانه         

به دالیل مختلف بیشتر از دیگر گروه های قومی و مذهبی مورد بدفهمی و پیشداوری های 

گیرند. در بسا موارد عده ای خواسته و عده ای نیز نادرست و غیر منصفانه قرار می

ناخواسته، چهره انعطاف ناپذیر و خشونت طلب از اسالم و مسلمانان به تصویر می کشند. 

مرکز رسالت به عنوان یک مرکز اسالمی ـ افغانی وطیفۀ خود می داند که در حد توان و 

نسبت به اسالم و  امکانات، و در فرصت های مناسب در راستای رفع بدفهمی ها

مسلمانان، اقدام نموده، و تصویر واقعی از دین اسالم که همانا صلح جویی، مهرورزی و 

 خرد محوری است ارائه نماید. 

موضوع  ،در شرایط کنونی ، مرکز رسالت معتقد است کهی که ذکر شدبه دالئلبنا          

مزیستی مسالمت هسمینار، یعنی دیدگاه مثبت اسالم و اکثریت قاطع مسلمانان در مورد 

یک موضوع مهم و قابل طرح در یک دیالوگ چند فرهنگی با حضور شخصیت ها  آمیز

"اسالم و همزیستی برگزاری سمینار  ، رسالتواندیشمندان متعدد است. بنا بر این

 مسالمت آمیز" رایک گام بزرگ عملی در راستای این هدف خود می داند.

در مدت کوتاهی که از فعالیتش می گذرد، لت وری است که مرکز رساآقابل یاد        

توانسته است به عنوان یک سازمان و مرکز فعال در امور مذهبی و فرهنگی در والیت 

بوسکرود تبارز نموده، همنظری و همکاری تعداد زیادی از شخصیت های حقیقی و حقوقِی 

رسالت عالوه بر فعال در امور اجتماعی، مذهبی و فرهنگی را جلب نماید. شبکۀ همکاران 

اشخاص حقیقِی فعال، مرکب است از؛ سازمان های مذهبی و فرهنگی دیگر ملیت ها، 

شهرداری های چند شهر و دو چتر سازمان بزرگ مذهبی و فرهنگی در والیت بوسکرود به 

«.شورای مهاجران بوسکرود»و  « چتر سازمان مراکز عقیدتی دراّمن و حومه»نام های:   

 تاریخ و زمان برگزاری سمینار:

00:11تا  02:11از ساعت  3102شنبه دوم فبروری   

 آدرس محل برگزاری سمینار:

nekMsnryM-  gnon ysFy akFg -  sudud ysyF S oyF EnreuMM  

 

در تماس شوید. 60516626 یا و 61669909معلومات بیشتر با شماره های   ت نیاز بهدر صور  



           برنامه های سمینار:   

 بخش اول

02:91شروع رسمی ساعت   

معرفی برنامه ها و تالوت قرآن کریم 09:11تا  02:91ـ از 0  

خوشآمد گویی و معرفی اهداف سمینار به زبان دری توسط آقای علی مدد  09:01تا  09:11ـ از 3

 مرادی

اجرای سرود توسط گروه سرود نونهاالن رسالت 09:31تا  09:01ـ از 2  

خوشآمد گویی و معرفی سمینار به زبان ناروژی توسط آقای سید سهـا رائـد 09:21تا  09:31ـ از 9  

سخنرانی سفیر کبیر جمهوری اسالمی افغانستان، خانم منیژه باختری: "  09:91تا  09:21ـ از 6

 عوامل تهدید کنندۀ همزیستی مسالمت آمیز "، )به زبان دری(

 nkFoyM(، آقای reroydkFsekFyFیس شورای والیتی )رئسخنرانی کوتاه  09:96تا  09:91ـ از 9

SF odFks 

:  "همزیستی akFy H snr OnMdyMآقای  nFnrryMسخنرانی شهردار  09:66تا  09:96ـ از 5

 مسالمت آمیز در یک حامعۀ چند فرهنگی؛ جالشها و مشکالت"  

یز در سیره و زندگی سخنرانی آقای محمد هللا ناقد: "همزیستی مسالمت آم 06:06تا  09:66ـ از 0

 حضرت پیامبر )ص("، )به زبان دری(

اجرای سرود توسط گروه سرود رسالت و تفریح کوتاه 06:26تا  06:06ـ 6  

 بخش دوم:                                         

سخنرانی آقای حمزه واعظی: "چالش ها در برابر همزیستی مسالمت آمیز  06:66تا  06:26ـ از 01

جامعۀ چند فرهنگی")به زبان دری(در یک   

: "همزیستی مسالمت آمیز از نظر nF aFkMs dr  T Mdسخنرانی آقای داکتر  09:06تا  06:66ـ از 01

 اسالم" )ناروژی(

: "ضرورت همزیستی مسالمت آمیز در یک nenF rrnoyMسخنرانی آقای  09:36تا  09:06ـ از 00

 جامعۀ چند فرهنگی" )ناروژی(

اجرای سرود توسط گروه سرود بزرگساالن رسالت 09:26تا  09:36ـ از 03  

سخنرانی آقای حجت االسم و المسلمین شیخ محمود جلّول: "ضرورت و  09:66تا  09:26ـ از 02

 اهمیت همزیست مسالمت آمیز از نظر اسالم"، )ناروژی( 

مورد چگونگی مدیر دیالوگ سمینار، در  knM Hook Syoصحبت کوتاه آقای  05:11ـ  09:66ـ از 09

 اجرای "دیالوگ زندگی"

 بخش سوم:

صرف غذا و اجرای ورکشاپ دیالوگ 00:11تا  05:11ـ از 06  

در این ورکشاپ مدیر موضوع مشخصی را به مهمانان میدهد، تا آنها روی آن گفتگو نمایند. سپس در 

د از جمع بندی نظرات و پایان دیالوگ، از هر میز یک نفر خالصۀ دیالوگ میز را به مدیر میدهد.  مدیر بع

 گفته ها، نتیجه گیری خواهد کرد.       

 


