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ه م  ب رنا

صلح و  ،از حقوق زن تشویق مرد افغان برای حمایت"ورکشاپ 
 که از جانب موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور "دیموکراسی

والیتی کابل  تاالرکنفرانسهای شورای در  2016/9/26بتاریخ 
تن زن و  30بتعداد  وزارت محترم زنان تدویر گردیده بود،

آیات چند از قرآن نخست با تالوت  ند،بود شدهمرد دعوت 
 آغاز گردید، NECDOعاون دفتر پاک و صحبت افتتاحیه م

خشونت  -1 :در این ورکشاپ موضوعات تعین شده منجمله
نگاه مختصر باالی قانون منع  -2 علیه زن در افغانستان،

حقوق  -4وجایب یک زن مسلمان،  -3 علیه زن، خشونت
صلح و دیموکراسی که مطابق میتود  -6جندر،  -5پنجگانه، 
نظریات از  ،کارت زنتیشن، فلپ چارت و فلشیدرسی پر

کار های گروپی اخذ گردیده که مطابق اجندا کار ورکشاپ 
ورم تعهد نامه و فورم ارزیابی که در اخیر ف ادامه پیدا کرد
یه ئو دعا CWGبرنامه با تعین کمیته  ،تطبیق گردید

 ورکشاپ اختتام یافت.
ورکشاپ دیگری در تاالر  2016/9/27همین طور به تاریخ 

های تن از نماینده  25برای  مینمنتخب معلشورای  ریاست
که شاملین با بسیار براه انداخته شده بود، منتخب معلمین 

الت از ترینر اسهیم بودند و با سوعالقمندی در برنامه 
برنامه نظریات شانرا شامل برنامه ورکشاپ نموده وبه 

وعده نمودند تا همه  معلومات شان می افزودند. در اخیر
با  با شاگردان شریک نمایند،موضوعات را در مکاتب 

ورکشاپ موفقانه   NECDOموسسهحمایت و تشکری از 
 اختتام یافت.

 "صلح و دیموکراسی تشویق مرد افغان برای حمایت از حقوق زن،"ورکشاپ گزارش 

 ( تدویر گردیده بود.NECDO)برای حمایه و حقوق بشر  نهاد عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامهکه توسط 
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بط و هماهنگی با موسسات اوتحکیم ر جلسهپنجمین گزارش  

واشتراک انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و  غیر دولتی

 حقوق بشر درین کنفرانس 
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موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نورعضو هئیت  
گ ترینران برنامه نرهبری انجمن اجتماعی کرامه برای ترین

OR-2015-25319  تحت  2016/10/2روز یکشنبه مورخ

 NECDO"رئیس موسسه ړریاست محترم فضل الغنی"کاک

ومحترمه جمیله"افغانی" در دفتر مرکزی موسسه تعلیمی و 
 .ویر گردیدانکشاف ظرفیتهای نور تد

را   OR-2015-25319در آغاز محترم فضل الغنی برنامه 

در مورد معلومات و برای ترینران  ،واضحاً معرفی نموده
ئه نمودند. متاقباً محترمه خانم افغانی در مورد منول اار

، و رنامه برای ترینران معلومات ارایه نمودنددرسی این ب
همه مواد درسی را به شیوه های بسیار جدید تشریح نمود، 

یوه جدید درسی ترینران با خوشی و قدردانی ازین ش
تدریس را به این  است ، که اولین باراظهارسپاس نموده گفتند

ریات ترینران شیوه جدید آموختیم، برنامه در اخیر با ارائه نظ
 یافت. خاتم 12:00به ساعت 

  

 

 

 

 

 

 

 

موسسه تعلیمی وانکشاف ظرفیتهای نورعضوهئیت رهبری 
لیت هایش برای ارتقای انجمن اجتماعی کرامه  به ادامه فعا

این  2016/10/1کارمندان، روز شنبه مورخ  ظرفیت

   Quick bookبرای آموختن  موسسه کورس کوتاه مدت را

برای  NECDOبرای یک ساعت روزانه در دفتر مرکزی 

تاباشد درین ارمندان این موسسه براه انداخت، چند تن از ک
 راستا مشکالت کارمندان تا حدی حل گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجمین جلسه هماهنگی بیشتر میان موسسات غیر دولتی با 
( قبل 10ساعت ) به 12/7/1395وزارت امور زنان بتاریخ 

از ظهر تحت ریاست خانم نفیسه"کوهستانی" با تالوت قران 
عظیم الشان و صحبت افتتاحیه خانم کوهستانی آغاز گردید، 
دراین برنامه از جانب آمریت ارتباط خارجه وزارت زنان 
از موسسات غیر دولتی دعوت به عمل آمده بود. که تحت 

( به کار خود 10اجندای ترتیب شده کار جلسه از ساعت )

آغاز کرد و مطابق اجندا در نخست در رابطه به ثبت و 
راجستر انجو ها از جانب فریبا مبارز پرزنتیشن داده شد. 
در پرزنتیشن آمده بود که موسسات که ثبت و راجستر 
وزارت است ، در یک سال دو بار شش ماه اول و شش ماه 

هر  دوم مکلف به گزارش به وزارت زنان است و در ختم
 سال جواز عضویت خویشرا باید مجدداً ثبت نماید.

ماه گزارش  درصورتیکه پروژه داشته باشد در هر شش -
داده شود، بودیجه پروژه و  (گزارش تفصیلی)کاری 

تطبیق آن چه به افغانی و چه دالر باشد گزارش داده 
 شود.

تمویل کننده چه سازمانهای بین المللی باشد و  یدونر ها -
 ی باشد.چه مالک شخص

 اگر پارتنر دارد معرفی گردد. -
تعداد والیات ولسوالی ها نواحی قراء و قصبات  -

 معلومات داده شود.
پرزنتیشن در رابطه در مورد پالن کار ملی که توسط  -

 خانم ذکیه"آشفته" گزارش داده شد.
 سکتور اقتصادی )کار با فقرزدایی( -
 وزارت. اپالن کار ملی و تطبیق آن و همکاری ب -
 ند سازی زنان در عرصه های مختلف .توانم -
 میراث، قرضه ها تساوی جنسیت اجتماعی، -
 نظارت از بخش های اقتصادی توانمند سازی اقتصادی. -

 پیشنهادات هم خوانده شد: دراین برنامه بعضی از

پروژه ندارد صرف پالیسی ساز  وزارت امور زنان -
 و تفاهم میکند. است

تشریح شود.  نپوا درست شناخته نشده )نپوا( باید -
 وزارت امور زنان نظارت کننده خوب باشد.

وزارت امور زنان در قسمت سواد آموزی پیشنهاد  -
مینماید که این کار در تمام انجو ها در نظر گرفته 

 شود بخصوص با سواد شدن زنان افغانستان.
تمام انجو های دعوت شده توسط مکتوب به وزارت  -

تقویه عرفه ها انکشاف و دهات جهت اخذ پروژه ها 
 از جانب وزارت معرفی میگردد.

در آخر خانم نفیسه کوهستانی کار جلسه را جمع بندی نمود 
 خاتمه یافت 2:00و جلسه ساعت 

  Quick bookموزش تدویر برنامه آ

 OR-2015-25319برنامۀ ترینران گ برای نگزارش ترین
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یکتن از محترم فضل احمد"فضل" رئیس شورای منتخب معلمین 
در مورد چنین اظهار نظر نموده گفتند: شاملین ورکشاپ 

برای حمایت از حقوق زن صلح و تشویق مرد افغان "ورکشاپ 
تدویر گردیده بود،  NECDOکه از طرف دفتر  "دیموکراسی

که موضوعات جدید را  واقعاً یک ورکشاپ مثمر و مفید بود
افغانستان واقعاً تدویر این نوع ورکشاپ ها آموختیم، در 

و مردم ضرورت مبرم است به خاطر که سطح دانش پائین است 
درمورد حقوق شان از نگاه شریعت معلومات کافی ندارند، بناً 

آگاهی دهی مخصوصاً مرد ها بسیار  تدویر این ورکشاپ ها برای
ت اسالم بدهند و که حق و حقوق زنها را مطابق شریعت مهم است

به آنها رفتار و سلوک نیک کنند، در اخیر پیشنهاد نمودند تا در 
ومردم  قراء و قصبات دور دست این ورکشاپها ادامه پیداکند

 اهش یابد.آگاهی پیدا کنند و خشونت ک

 

 

 

 

 

 

یکی از سهیال وردگ معلم لیسه محمد اکبر خان"پامیر" محترمه
در مورد ورکشاپ چنین اظهار نظرنموده گفت: اشتراکننده گان 

همچو تشکری میکنم  که با دایر نمودن  NECDOز دفتر  من ا

این ورکشاپ برای  دهند.میبرای همه مردم آگاهی دهی  ورکشاپها
ما بسیار مفید و دلچسپ تمام شد بخاطریکه همه موضوعات در 

حق و حقوق خانم ها بود و موضوعات درسی هم در  مورد 
گروپ ها فلش کارت ها و فلپ چارت ها اجرا گردید، من وعده 
می نمایم تا موضوعات و مواد درسی را که من در مورد آن 

م به همه مردم فامیل ها و معلومات حاصل کرده ام و بدست دار
قوم خود معلومات می دهم و موضوعات را با آنها شریک 

تا کسانیکه نمیفهمد با آنها صحبت میکنم که در مورد حق  میسازم
و حقوق شان از نگاه شریعت اسالم آگاهی حاصل نمایند تا باشد 
در کاهش خشونت تاثیر خوبی داشته باشد.و من هم کوشش می 

چو ورکشاپ های آگاهی دهی اشتراک نمایم و به نمایم تا در هم
 معلومات ام افزوده شود.

افغان برای حمایت  مردتشویق "مصاحبه ها از ورکشاپ 

 "صلح و دیموکراسی از حقوق زن،

 امیره شدن مسلمان داستانادامه         

رشته در دوران دانشکده وقتی خانواده ام فهمیدند که 
خیلی عصبانی شدند و  تحصیلی من درمورد اسالم است،

 اما وقتی فهمیدند مسلمان شده ام، با من حرف نمیزدند؛
ر کامالً با من قطع رابطه کردند. ابتدا سعی کردند مرا د

چون از نظر آنها من  شفاخانه بیماران روانی بسپارند،
ار انها خیلی باعث ناراحتی من دیوانه شده ام. این رفت

انها با من قطع رابطه کردند. اما روزی که انفجار  شد
دهشتناک در منطقه "الخبر" عربستان رخ داد؛ آنها به 

زنگ زدند و خبر مرگ مامایم را در انفجار به من  من
دادند آنها به من گفتند دوستان تروریست تو باعث مرگ 
مامایت شده اند و به این ترتیب دستان تو هم آلوده به 
خون مامایت است! بعد از این تماس چند روز گریه 
میکردم اما به خداوند ایمان قاطع داشتم که این مشکل را 

خانواده ام  خواهد کرد. بارها سعی کردم با نبرایم آسا
پذیرفتند؛ حتی شماره  تماس برقرار کنم اما آنها مرا نمی

خود را عوض کردند تا من نتوانم به آنها زنگ تلفن 
آمد  به جایی رسید که همه خویشاوندانم رفت و بزنم. کار

م نیز جز متأسفانه مادر  با من را ممنوع اعالم کردند،
روز به بازار رفته بودم وقتی از بازار  یک آنها بود.

برگشتم و میخواستم سوار موترم شوم با رنگ فشاری 
 "دوستدار تروریست ها".روی موترم نوشته بودند: 

یک شب هم در پارکینگ مرد ناشناس به من حمله ور 
شد و چند ضربه چاقو به من زد که زخمی شدم. البته او 

م شد اما خیلی را دستگیر کردند او در محکمه محکو
زود آزادش کردند. این کار چند بار تکرار شد. چند بار 

شبها نیز مرا آرام  م را پنچر کردند.ترهم تایر مو
م را برای شستن ی. یک بار هم وقتیکه لباسهانمیگذاشتند

نه ام برده بودم او تمام لباس به خشکه شوی نزدیک خا
ای را اسالمی را از بین برد و فقط پطلون های کوب های

به من بازگرداند و مرا تهدید کرد که شکایت نکنم. 
اکنون این خاطرات را مینویسم دچار قضیه ای شده ام 
که از طریق محکمه پیگیر ان هستم و فعالً صالح نیست 
در مورد آن چیزی بنویسم با اینکه هیچ جرمی را 
مرتکب نشده ام  دادگاه از خروج من از شهر جلوگیری 

ه های آنها به شاهلل که تمام توطی ست؛ انبه عمل آورده ا
شکست خواهد انجامید. از اینجا به دوست و خواهر 
عزیزم یاسمین که اولین بار  با اسالم آشنا شدم میگویم: 
میدانم اکنون روحت از اسالم آوردن من خوشحال است 
و ازینکه هدایت شده ام لبخند شادی به لبانت شگفته است 

 بهشت با هم مالقات خواهیم کرد.شاهلل به زودی در  ان

  

 به سوی نور
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I have worked as a woman activist, human rights 

defender and now as Deputy Minister: 

1. Solidarity among women is key for success. 

We should accept our differences and enjoy 

the beauty of diversity of experiences- 

allowing us to build alliances and 

empowered networks for advocacy 

initiatives  

2. Education: higher education, skill sets, and 

career building opportunities are key for 

assuming decision-making opportunities. 

We need more qualified and transparent 

women leaders to truly carry the torch of 

women empowerment. 

3. To think Globally make us empowered to 

be member of the civilized world and acting 

locally makes us to be welcomed and 

understood by our people. Thus, the 

transforming knowledge and experience 

will be done truly (I don’t understand this 

but it’s not good English) 

4. Respect: respecting other peoples’ 

ideologies and values, and empowering 

them regardless to be the version of 

themselves is real freedom and real 

empowerment. The enforcement of 

ideologies, certain values and ideas of 

feminism without acknowledging the value 

of a contrasting nature keeps us from 

developing real bonds of trust and respect.  

5. Government commitment to empowering 

women and bringing them into leadership 

positions is imperative; however, an even 

bigger commitment is ensuring the 

protection and security of these women so 

that they are truly empowered to be game 

changers in their institutions 

6. Helping women leaders fight against 

corruption again needs strong support from 

high level government authorities- 

otherwise they are vulnerable to falling prey 

to mafia’s and other corrupt and violent 

groups 

7. Now Afghan women are having the ability 

to take part in all level decision making 

process from war to peace, from social to 

political participation and even their voices 

that how to fight against corruption and to 

bring good governance should be heard  

8. Women with disability are the most 

neglected category of citizens in this 

country even by women’s right activists 

who are in dear need of support. The 

women empowerment process won’t be 

justified or balanced without empowerment 

of women with disabilities  

9. Government all policies and strategies 

should be gender and disability friendly, 

otherwise the process of development won’t 

be balanced  

Being a women activist for the past 18 year in my life the title 

“Women empowerment, prosperous Afghanistan” gives me energy, 

confidence and hope for a better tomorrow. Moments of my life I 

could not enjoy because I was “a woman”, and then a woman with 

disability in a conflict zone, is something I have always carried in 

my heart, and it truly elates me to know that we are working together 

to ensure no young girl or woman should have to experience that in 

the future. The once dream of a prosperous Afghanistan has now 

become an achievable goal- and for that I would like to congratulate 

everyone. The fact that we know there is a lot of work and effort 

ahead of us to achieve this goal, yet we continue to stand together in 

commitment and solidarity is what Afghanistan, and Afghan women, 

are all about.  

To encounter existing patriarchal social, political and family 

structures through a re-configuration of women's roles in the family, 

community, and nation: is not an easy job. Afghan women 

experience war and violence differently from men, and that is 

evident in the various displays of violence against women in 

Afghanistan. 

Flourishing women’s rights movement need to develop new and 

creative strategies in which networking and different forms of 

solidarity movements can serve as the safety net that women leaders 

like myself desperately need to be effective. This would be a real 

contribution for empowering our current women leaders, but also 

setting up mechanisms to protect our future leaders.  Rhetoric needs 

to become practice. The symbolic inclusion of women needs to 

become a reality. 

During the Taliban regime, many women risked their lives by 

turning their homes into underground networks of schools for girls 

and young women. Women NGOs and civil society activists created 

cohesion and solidarity in their communities by implementing a 

variety of projects for women empowerment. Today, the spectrum 

has evolved as women take on positions in government institutions. 

Now women activists risk their lives by entering the political 

spectrum. They are trying to lay a foundation for a stronger network 

of women leaders who require commitment and better protection if 

they are going to play a role in the process of reconstruction and 

development in Afghanistan. Despite their personal, social and 

economic struggles they are optimistic and willing to participate in 

the process of reconstruction and development 

However given Afghanistan’s current situation of poverty, political 

disenfranchisement and social disarray, we need to list specific steps 

through which we can change the current circumstance in our favor. 

Afghanistan’s social development can only be ensured through 

democracy, security, good governance and the reduction of poverty, 

the success only and only can be assured through full participation of 

women, especially in rural Afghanistan In the beginning of every 

movement there are challenges and lessons to learn from. Lessons 

learned in the past 14 years must serve as our guide and toolkit for 

future strategies. Today, I would like to share some of my own 

personal takeaways with you during the 18 years  

 
 

Backup of Women empowerment   
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(0093) – 0 – 799319427 

(0093) – 0 – 799824570 

 www.knahr.net 

 

 

Address:  

House No. 4, Butcher =8 Street, 
opposite 10

th
 district 

municipality office 
Shar-e-Naw, Kabul 
Afghanistan 

 

 

کابل ،شهر نو، کوچه 

)قصابی(، عقب 

ناحیه دهم شاروالی، 

 خانه شماره چهار
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 محمد )ص(

 اخـالقـو او کـردار  دی كـد د نیـاونـی خــچ
 مکمل هم په صفاتو انسانیت ته لوی پیشوا دی

 هغــه یــوازی محــمد رســول هللا دی
 ډیر اعلی دیدی په وینه قوم نصب کی 

 چی ښکال او هم ښایست کی یو صاحب دی
 ه دیـلـول الــمد رســوازی محــغه یــه

 په هــر چـادیدلی ــړیدرده کـ دی بـا
 چی معصوم د هرخطا او هم  گناه دی
 هــغه یــوازی محــمد رســول هللا دی

 پــه دا دنیــا  دیت ــړی هدایدی راو
 چی ستایلی په دنیا او اخرت کی رب موال دی

 هــغه یــوازی محــمد رســول الـلـه دی
 چی خور شوی یی تعلیم وپه هر جا دی

 ی دیــم اعلـی او هـدنأرـهښانه پری رو
 ول هللا دیــمد رســی محــځهــغه یــوا
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 د عاشورا پیغام

په دغه   وینا کې د عاشورا د پرتمین  پاڅون او د  مسلمانانو او غیر مسلمو په 

هکله یو څو خبرې کوو.  تاسو ته د دغه غمژنې بیدارۍ کې دهغه د  رول  په 

ورځې د رارسیدلو په مناسبت د  خواخوږۍ په وړاندې کولو سره  له تاسو 

 هیله کوو یو څو شیبې له مو نږ سره ملګري اوسئ.

د داسې مصیبتونو او ناخوالو  راوړونکې ده  چې  امام حسین او دهغه  عاشورا

ورشي او  له دین ، قرآن  او د محمد او اهل بیت او اصحاب یې باید هرکلي ته 

 آل محمد او د ټولو پتیالیو انسانانو له  شرف او عزته دفاع وکړي

دظلم او طغیان  پریمانه لښکر د تاریخ د ډیر لوی جنایت  لپاره تیار شوی دی  

او  د  نړۍ د  ډیرو غوره او   ښایسته کسانو یوه وړه شان ډله یېراګېرکړې ده   

یې په کلک هوډ   او غوڅې ارادې سره  د ټولې نړۍ او د   حسین او اصحاب

ټولو راتلونکو نسلونو لپاره  د کامیابۍ او ژغورنې نقشه انځوروي. امام حسین 

علیه السالم د اسالم د قدرمن پیغمبر  او وروستي الهي  استازي حضرت محمد 

کې د  )ص(  ګران لمسی دی  او مور یې فاطمه بي بي هم  په فضیلت او ایمان

نړۍ  وتلې او عزتمنه بي بي ده .  پالر یې علي ،  هغه لوی انسان دی   چې   

د تاریخ پاڼې یې   په  حق غوښتنې ،  عدالت او اخالقي کمالونو پسوللې دي . 

هو، څومره ښکلې او پرتمینه ده  هغه حماسه چې  د دغه غوره شخصیتونو  

سره  جوړوي الیق بچی  حسین یې  په مینې ، عشق او سرښندنې  

هو ، د امام حسین علیه السالم انقالبي حرکت  او د هغه او ملګرو شهادت یې  

د نړۍ د پتیالیو  لپاره  یوه بیلګه وګرځیدله . د نړۍ ډیرو ازادي غواړو مشرانو  

د خپل پاڅون او انقالبي حرکت لپاره د امام حسین له انقالبه بیلګه اخستې او 

 .یهغه یې خپل سرمشق ګرځولی د

سالم .  عاشورا د امام حسین علیه السالم د ملګرو د شهادت غوښتنې جلوه  وه 

دې وي پر تا ای حسینه، ای د  خدای د رسول پاکه لمسیه ،  سالم دې وی پر تا 

او هغوی پاکو کسانو چې ځانونه یې  پر تا  قربان کړل .  تا خپله وینه ډالۍ 

هۍ له سرګردانۍ راوباسې  ، کړه چې  د خدای بندګان له جهالت او د ګمرا

 .سالم او رحمت دې وي پر تا

 


