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

ولسوالی  چونوالیت بدخشان در مناطق مختلف تاریخ های مختلف در

ولسوالی فیض آباد  ریاست امور زنان، ،ریاست حج اوقاف ،فیض آباد

 ی چند از قرآن مجیدنخست با تالوت آیات شهر بزرگ تدویر گردیده بود،
در این ورکشاپ حترمه محبه زارانی آغاز گردیده، و صحبت افتتاحیه م

افغانستان، نگاه ین شده منجمله: خشونت علیه زنان در موضوعات تع
زن مسلمان، حقوق ان، وجایب قانون منع خشونت علیه زن مختصر به

پنجگانه، جندر، صلح و دیموکراسی که مطابق میتود درسی پریزنتیشن، 
 گروپی اخذ گردیده وش کارت، نظریات از کار های فلپ چارت و فل
کار ورکشاپ ادامه پیدا کرد، شاملین  این ورکشاپ مطابق اجندا، 

اوقاف، و مندان ریاست حج کار محصلین، علما، امامان مساجد، معلمین،
و افراد فعالی بودند که در جامعه از جایگاه خاص  فعالین جامعه مدنی،

گیری فعال  سهمعالقمندی و  باکننده گان  ند. همه اشتراکبرخوردار ا
عدم آگاهی مردان و زنان  مرد ساالری، روی موضوعاتی چون: شان،

 ،ند میراث، مهر و غیرهنداشتن استقاللیت اقتصادی مان از حقوق شان،
سوء استفاده از اصول قرآنی، فقر و غربت، بیکاری و سطح بلند آن در 

ازدواج های اجباری، تعدد  زنها،ضعف جسمانی  میان زنان و مردان،
تفصیل با در بد دادن دختران،  ازدیاد طفل، زوجات بدون ضرورت،

تدریس شده کامالً به زندگی آنها  اتموضوع .یحات همه جانبه دادندتوض
به نحوی در حیات روزمره شان شاهد چنین قضایا و یا هم  هارتباط داشت

ً  بودند، در شان موثر و ممد بود،  د زندگیدر همه ابعااین آگاهی  بنا
نامه و فورم که در اخیر فورم تعهد  سهیم بودند، همه برنامهضمن در 

حمایت  ،دعائیه ،CWGبرنامه با تعین کمیته  ارزیابی تطبیق گردیده و
 موفقانه اختتام یافت.  NECDOتشکری از موسسهو 

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

 ( تدویر گردیده بود.NECDO)برای حمایه و حقوق بشر  نهاد عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامهکه توسط 
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 از طرف دفتر انجمن اجتماعی کرامه تدویرگردیده بود " کهزنانهمایش محو خشونت علیه "جلسه گزارش  
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بعداً محترمه مریم"آریا" یکتن ازعضو تریننگ فعالین حقوق 
 زن رهبر و عالم دین در مورد خشونت و اضرار آن باالی
افراد وجامعه بحث کرده گفت: زن از تولدش دامن گیر 
خشونت بود، اولین خشونت که باالی زن صورت میگیرد 
محروم نمودن شان از حق تعلیم است که در زندگی شان در 
مورد حقوق شان نمدانند فقط مانند یک ماشین از زنها استفاده 

رمی زن تمام ن میشود که فقط مانند ماشین طفل دنیا بیاورند،
و آرامش که در اختیار دارد برای خوشی وآسایش خانواده 
واعضای فامیلش به اختیار آنها میگذارد، و در مقابل این همه 
فقط از پدر،برادر و شوهرش احترام را میخواهد و در مورد 
دیگر حق اش خاموش می ماند.به اثر همین محرومیت که از 

 می ماند.  حق تحصیل باز مانده از همه حقوق اش بی خبر

 

 

 

 

 

 

اطالعات وزارت "سادات" آمر جندر  محبوبهمتعاقباً محترمه 
از بین بردن اسباب و علت  و فرهنگ در مورد چگونگی

از خود ما همه ابتدا باید های خشونت تاکید نموده گفت: 
خشونت داشته باشیم، از شروع نموده تا یک جامعه عاری 

رند باید ه وظیفه داای کهمه آمران جندر در هر وزارت خانه 
مرای هتحت خشونت، به  خانم هایبا در نظرداشت وضعیت 

یک جامعه عاری از  باشد که تا آنان، کمک و همکاری نمایند
( به  KNAHRخشونت داشته باشیم و با تشکری از موسسه )

در جریان این برنامه شاملین به  داد. هایش خاتمهصحبت 
اند و یا خیر،  عقلالکه زنان ناقص اینبحث آزاد در مورد 

" ړ"کاک این موضوع محترمصحبت نموده، و در مورد 
ارائه  "آریا" جوابات قناعت بخش صاحب و محترمه خانم

 شهدا وزارت "افغانی" معین در آخیر محترمه جمیله نمودند.
رامی کشور و برای صلح و آقرائت دعائیه،  با و معلولین

برنامه با گرفتن و ، یک کشور عاری از خشونت دعا نموده
 عکس دسته جمعی موفقانه اختتام یافت.

 

 

 

 

  

    

 

از قرانکریم توسط محترمه  ی چندنخست برنامه با تالوت آیات
 "آریا" آغاز گردیده و اجندا موارد ذیل را در برداشت: مریم

، ، معرفی بین اشتراک کننده گانصحبت افتتاحیهخوش آمدید و 
امعه، چگونگی از بین اضرار ان باالی افراد جخشونت و 

علما و اهل  ،و علت های خشونت، نقش جوانان اسباب بردن
 دعائیه.و  فکر در از بین بردن خشونت، بحث ازاد

 

 

 

 

 

 

 

ً محترم فضل الغنی" " رئیس موسسۀ تعلیمی و کاکړمتعاقبا
تماعی های نور و عضو رهبری انجمن اج انکشاف ظرفیت

در از بین  اهل فکرعلما و  ،کرامه  در مورد نقش جوانان
سال بدین  61از مدت بردن خشونت صحبت نموده فرمود: 

قای ظرفیت زنان فعالیت های ارت سو این موسسه در بخش
 یک شبکه نهضت العمای کشور داشته، در کابل و والیات

مردم که در والیات دور دست زندگی  را برای آگاهی
رنامه ب ، همچنانتنظیم نموده ازطریق مال امامان میکنند

تن  54عالم دین و مدافعین حقوق زن که برای  ،زنان رهبر

و فعال نیز در جریان است روی  از خواهران تدویر گردیده
دست دارد، همچنان تریننگ های تحت عنوان تشویق مرد 

صلح و دیموکراسی که  ،افغان برای حمایت از حقوق زن
ه لیدر والیات کشور براه انداخته شده برای محو خشونت ع

در رابطه به این و  .زنان و از بین بردن خشونت می باشد
این برنامه ها به شکل متداوم و دوام دار با شبکه  ،کمپاین

 د نمود،نکار و فعالیت خواه ،سازی در آینده
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تریننگ یک روزه محو خشونت که به مناسبت 

علیه زنان روزه محو خشونت  61کمپاین 

 ،از شاملین تریننگ زنان رهبرتن  54برای 

 عالم دین و مدافعین حقوق زن تحت ریاست
سه موسرئیس  "ړ"کاک غنی محترم فضل

ظرفیت های نور به کمک تعلیمی و انکشاف 
افغانستان، بانک آسیایی  ازمالی جامعه ب

انکشاف سۀ تعلیمی و موس و افغانستان
در هوتل پارک استار تدویر  ظرفیتهای نور

ی چند نخست برنامه با تالوت آیات بود،دیده گر
"آریا" آغاز  توسط محترمه مریم از قران مجید
ً اشتراک کننده گان توسط پریناگردید، متعاقب  ا

معرفی  NECDO"مهرزاد" معاون دفتر 

" رئیس کاکړ" غنیگردیده، سپس محترم فضل 
موسسۀ تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور در 

ه در بخش محو خشونت مورد فعالیت های ک
: داده افزودمعلومات  علیه زنان صورت گرفته

سال بدین سو این موسسه در  61از مدت 

ای ظرفیت زنان فعالیت های داشته مورد ارتق
دیگر والیات ازطریق مال امامان در کابل و و 

م که در والیات دور دست زندگی برای مرد
 آگاهی های الزم را داده است، همچنان میکنند،

 مای کشورلتنظیم نمودن یک شبکه نهضت الع
عالم دین و مدافعین  ،برنامه زنان رهبرو نیز 

تن از خواهران تدویر  54حقوق زن که برای 

، و تریننگ های و فعال نیز ادامه دارد  گردیده
افغان برای حمایت از تحت عنوان تشویق مرد 

حقوق زن صلح و دیموکراسی که در والیات 
برای محو خشونت  ،کشور به راه انداخته شده

در  علیه زنان و از بین بردن خشونت است.
رابطه به این کمپاین این برنامه ها به شکل 

شبکه سازی در آینده کار  متداوم و دوام دار با
صاحب  کړ، محترم کاو فعالیت می نمایند

ضمن صحبتش در مورد محو خشونت علیه 
مشرکین  ،قبل از ظهور اسالم زنان افزودند:

امثال آن چه در امپراطوری روم و مکه و 
از اشکال  یبه شکل ،امپراطوری فارس

خشونت ها صورت می گرفت، که حتی 
دختران را زنده به گور میکردند، و وقتی زن 

 گردید حق زندگی را از آنها می بالغ می
رسید او  د و اگر دختر به سن ازدواج میگرفتن

را انجام  و خشونت های فجیع به قتل رسانده را
ر اسالم خداوند ولی خوشبختانه با ظهو میدادند.

و در مورد  هداین عمل زشت را منع قرار دا هلالج لج
ریح را نازل نمود منع خشونت سوره های ص

ام و منزلت عالی را عنایت که برای زن مق

ً اسالم ، فرمود قرن پیش به این کمپاین  65بنا

 نموده وهمه حقوق را برای زنان چون آغاز
و تعلیم  حق زندگی، حق ازدواج، میراث،

 و غیره تعیین نمود.ملکیت 

است و اگر همه مردم این راه  اسالم دین وسط
پیش گیرند هیچ وقت خشونت صورت را در 

ً  نمیگیرد.  نظیفهاستاد  محترمه متعاقبا
ت های جنسیتی " در مورد خشون"ستانکزی

 معلومات داده افزود:

 روزۀ قانون منع خشونت علیه زنان در هوتل پارک استار 11بزرگداشت از کمپاین 

خشونت علیه زنان یا خشونت های جنسیتی در سال 
)اعالمیه سازمان ملل متحد در مورد محو  در 6991

هر گونه  :خشونت علیه زنان( اینگونه تعریف شده است
خشونتی بر اساس جنسیت که چه قطعا و یا احتماال به 

و یا روانی زنان منتهی شود، آسیب های فزیکی، جنسی 
به شمول هر گونه تهدیدی به اعمال مذکور، محروم 
ساختن زنان از آزادی، چه در محضر عام و چه در 
زندگی شخصی، از روی قصد و اجبار، خشونت علیه 

و همچنان در مورد انواع  زنان محسوب می گردد.
راه های جلوگیری  خشونت ها، عوامل خشونت،

ذکر  دین مقدس اسالم درمورد زن، دیدگاه ازخشونت،
ای ثبت شده آمار خشونت هو  حقوق زن در قران کریم،

محترم متعاقبا  .علیه زنان طی سال جاری بحث نمود

نوری در مورد نقش جوانان در محو خشونت علیه  استاد
جوانان باید از روش بسیار زنان صحبت نموده افزود: 

تا یک زن برای محو خشونت استفاده نمایند،  دقیق تر
بدست بیاورد  درست را به صورت حق خویشهم بتواند 

و هم نظم اجتماعی خانواده اش برهم نخورد و به همچو 
تر ضرورت داشته باشند دقیق  که به کمکیی خانم ها

 جریان محترم سید صالح الدین این در رهنمایی کنند.
کشور در مورد منع لمای "هاشمی" رئیس نهضت الع

قبل از  خشونت از دیدگاه اسالم صحبت نموده افزود:
عرب ی از اشکال در بین ظهور اسالم خشونت به شکل

 ی از مثال های  زنده به گور کردنرواج بود که یک
ازظهور دین مقدس اسالم خداوند  اما بعد دختران بود،

یم ار داده و در قرانکررا در اسالم منع قر خشونت هلالج لج
مردم در  مورد نازل نموده تا ریح در اینسوره های ص

فضل متعاقباً محترم  روشنی اسالم زندگی نمایند.
اوریا نقش رسانه را در مورد خشونت علیه الرحمن 

زنان واضح نموده که این خود یک نوع خشونت است 
از تصاویر زنان استفاده میشود. که اوالً در اعالنات  

 صاویر، برنامه های تربیتی زنانلی اگر به جای این تو
ویا برنامه های برای ارتقای ظرفیت های زنان نشر 

اشتراک کننده بعداً  د بود.نشود بسیار موثر خواه
شما چه گروپی، در مورد اینکه " کار های گان

را به خاطر محو خشونت علیه زنان  یکارهای
را در فلش کارت  نظریات شانه اید؟" انجام داد

راک اشت تن که از جمله نظریات چندها نوشتند 
که کار های  کننده گان، به خوانش گرفته شد

ً همه اشتراک  شان قابل ستایش بود. متاقبا
کنندگان به  چند گروپ  تقسیم شده و در مورد 

را برای خاتمه دادن محو  یاینکه ، چه پالن های
به عالقمندی زیاد   ن دارید؟خشونت علیه  زنا

کار گروپی را انجام  در مورد این موضوع
از آن به سواالت اشتراک کننده گان  بعد د ودادن

در اخیر، مناسب را ارایه نمودند که جوابات 
برنامه با گرفتن عکس های دسته جمعی  

 یافت. موفقانه خاتمه
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 61تریننگ یک روزه محو خشونت که به مناسبت روز نارنجی وکمپاین 

تن واحد های جندر از ادارات دولتی  45روزه محو خشونت علیه زنان برای 

سه تعلیمی و موس" رئیس ړغنی "کاکریاست محترم فضل و غیر دولتی تحت 

ست نخ انکشاف ظرفیت های نور  در هوتل پارک استار تدویر شده بود.

"آریا" آغاز گردید،  از قرانکریم توسط محترمه مریم یبرنامه با تالوت آیات

معرفی  NECDO"مهرزاد" معاون دفتر  بعداً اشتراک کننده گان توسط پرینا

" رئیس موسسۀ تعلیمی کاکړغنی"تحت ریاست محترم فضل  برنامه گردیده و

و انکشاف ظرفیتهای نور افتتاح گردیده ، و بعداً در مورد فعالیت های که در 

از مدت  افزود: معلومات داده  صورت گرفته،بخش محو خشونت علیه زنان 

قای ظرفیت زنان فعالیت های داشته ارت بخشسال بدین سو این موسسه در  61

که در والیات دور  یبرای مردم ان،الیات ازطریق مال امامو ومرکز در  و

تنظیم همچنان ، ، آگاهی های الزم را ارائه نموده استدست زندگی میکنند

که در راستای محو خشونت فعالیت  نمودن یک شبکه نهضت العمای کشور

از فعالیت های انجام داده شده توسط این موسسه می  ،های زیادی نموده اند

و  در مورد خشونت ها و ازارADB نماینده  م""هاش بعداً محترمه عایشه باشد،

این کمپاین ها و برنامه های متعدی که ترتیب شده با ارزش  اذیت زنان افزود:

 ،است، ولی ما امید وار هستیم که یک شبکه را ایجاد کنیم تا در بخش تخلفات

آزار و اذیت کار کنیم، اگر یک خواهرما در خیابان ها مورد و خشونت ها 

ذیت  قرار میگیرد توسط همین شبکه صدای شان شنیده شود و به آزار و ا

ند با این نوع خانم ها تا باشد  این شبکه بتواود، شخص متضرر رسیدگی ش

کار متعدد و روی مصؤنیت و محافظت خانم ها از روش های  کمک نماید

بگیرند، که روی همین روش ها این شبکه پالن های را برنامه ریزی خواهد 

در آینده نزدیک دایر خواهد که  یانشاهللا در کنفرانس را بته این شبکهال کرد.

ً اشد  ما می خواهیم  خواهیم کرد، فتتاحدر حضور اشخاص مهم دولتی رسما

از داشته باشیم، خانم عایشه در اخیر صحبتش یک شبکه فعال با اهداف قوی 

در  متمادیکه  در طول  سال های دفتر تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور 

 یاد آوری نموده  علیه زنان همکار فعال بودهصه رفع و کاهش خشونت عر

.   با همچو موسسۀ فعال کار میکنیمما خوشی است که بسا که جای  :افزود

پنل ترتیب گردید،  که دربخش  متعاقبا به سواالت و جوابات اشتراک کننده گان

 نقشعات و فرهنگ  "سادات" آمر جندر وزارت اعال پنل محترمه محبوبه

حترم متعاقباً م، نمودصحبت  زنان هیعل خشونت محو در جندر یها پارتمنتید

 هیعل خشونت محو در ها رسانه رسالت نقش مورددمحم سرور"توحیدی" در 

 انه ها دارای اهمیت  و تاثیر بسزاییرس صحبت های داشت و افزود: زنان

هنگ، توسعه فعالیت فر ،وحدت ملی راستا های امنیتی،در ، رسانه ها ندسته

ذکر  برای توسعه من یک مثال تواضع را   ،لیتبه عنوان یک مسؤ، می نمایند

همه لباس کار  ،شان با رئیس  و مدیر می کنم که در جاپان شاگردان همراه

 با شانرا پاک میکنند بخاطریکهکار محیط  شیده و جارو را بدست گرفته وپو

د ذهنیت نمیتوان هاانسان خودخواه، رسانه  و متکبر، نه تواضع تربیه شوند

 ج کننده واقعی بینی و خیر خواهید، تروینمردم ،خانواده و جامعه را تغیر بده

  .دستور دینی ما تواضع است نه تکبرو د، ندر بین مردم میباش

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع خشونت ها، عوامل  ی" در موردمتعاقباً محترمه نظیفه"ستانکز

دیدگاه دین مقدس اسالم درمورد  راه های جلوگیری ازخشونت، خشونت،

محترم استاد توضیحات داد، متعاقبا  ذکر حقوق زن قران کریم، زن،

مطیع هللا نوری در مورد نقش جوانان در محو خشونت علیه زنان 

برای محو  که جوانان باید از روش بسیار د صحبت نموده افزود:

هم حق خویشرا به  تا یک زن بتواند نمایند استفاده قیق ترخشونت 

 بدست بیاورد و هم نظم اجتماعی خانواده اش برهم گونه درست
دقیق تر  ضرورت داشته باشند که به کمکنخورد و به همچو خانم ها 

 .رهنمایی نمایند

 

 

 

  

 

در جریان محترم سید صالح الدین"هاشمی" رئیس نهضت العلمای 

از دیدگاه اسالم صحبت نموده افزود: خشونت منع کشور در مورد 

عرب  ی از اشکال در میانقبل از ظهور اسالم خشونت به شکل

 دختران بود، آن به گور کردن رواج بود که یکی از مثال های  زنده

خشونت ها را در اسالم  ازظهور دین مقدس اسالم خداوند هلالج لج  اما بعد

ح در این مورد نازل ریم سوره های صمنع قرار داده و در قرانکری

متعاقباً محترم  نموده تا در مردم در روشنی اسالم زندگی نمایند.

اوریا نقش رسانه را در مورد خشونت علیه زنان فضل الرحمن 

در اعالنات   نوعی خشونت است که این خود افزود: واضح نموده

ز تصاویر زنان استفاده میشود. ولی اگر به جای این تصاویر، ا

برای ارتقای ظرفیت های زنان  ییا برنامه های و های تربیتیبرنامه 

 د بود.ننشر شود بسیار موثر خواه

متاقباً همه اشتراک کنندگان به  چند گروپ  تقسیم شده و در مورد 

ن اینکه ، چه پالن های را برای خاتمه دادن محو خشونت علیه  زنا

وپی را به عالقمندی زیاد  در مورد این موضوع کار گر دارید؟

جواب های  از آن به سواالت اشتراک کننده گان بعد د کهانجام دادن

مناسب را ارایه نمودند که در اخیر، برنامه با گرفتن عکس های 

 دسته جمعی  موفقانه اختتام یافت.

 

روزۀ محو خشونت علیه  11گزارش جلسه کمپاین 

 زنان
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ا فی السما توتی عهابت وفرثو مثل کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها "

 ( سوره ابراهیم62آیه )" اکلها کل حین باذن ربها

هغه نیکی ونی )خرما  توحید کلمه( لکه د نیکی کلمه )د ال دثاو م

په آسمان کی  یی چی بیخ یی ټینګ په ځمکه او ښاخونه هونه( د

 وخت په وخت د خپل رب په امر میوه ورکوی. ،وی

چی په دوه برخو مشتمله ده  هلمړنی مقصد د توحید کلم یدغه کلم د

یی د رسالت اثبات  هللا په وحدانیت اقرار او دوهمه برخه ده یو یی د

انسانانو په یووالی او اتحاد  ټینګ والی او اثر د یکلم یدی. د دغ

مختلفه پرګڼو او مختلفو ژبو  دغه کلمی د نړی د ،کښي ښکاره دی

ته  تور ،ستلی دیانانو تر منځ وحدت او یووالی راوانس او رنګونو د

په عجمی او عجمی ته په  ، عربی تهپه سپین او سپین ته په تور

ی د تقوا په اساس هر څوک چی د دغ مګر ،عربی څه فضیلت نشته

 د ،، سپین دی او که تورعرب دی که عجموی که هغه  ویاند یکلم

غړی په شان شی چی  ه هغه لکه د یورایمان د دغه کلمی په ویلو س

ی، ه ناراحته وروبله شی ټول بدن ورسبیا که د بدن هره برخه ژ

ه یو کړی چی د اوسنی دور ډیر په ری انسانیت دومره سکلم یدغ

ی تور هیوادونه په هغی ندی توانیدلی. وایی چاصطالح متمدنه 

څخه رانیولی تر اوسه پوری د  یورپوستی امریکایان د غالمی د

. په دغه کسانو کی یو هم د مدنی حقوقو وپیر ښکار دیتمیز او ت

دی د رنګ په اساس د تمیز ښکار  مدافع مالکولم ایکس دی. مشهور

، دی تور پوستی او په یوه غریبه کورنی که پیدا شوی و. دی په و

وښتنه مکتب کی و چی یو ورځ سپین پوستی استاد له شاګردانو پ

یو شاګرد  ؟کوی چی تاسو څه غواړی په راتلونکی که جوړ شی

دویم وایی چی زه غواړم  ،ځواب وایی چی زه غواړم ډاکتر شم

نو دی  یږرا ورسیر شم ....... کله چی د مالکولم ایکس واړ ینانج

ځواب اوریدو  دغه په د ،ځواب ووایی چی زه غواړم حقوق پوه شم

وایی چی )کینه ورک ته ه ی او ده غصه شپسره استاد ډیر سخت 

نځی، یپه کورونو کی لوښي او کاسی پریم ،یش وکرشه(! ته باید ن

 سرک جارو کړی او بس.

ی دغه بی انصافی د مقابل او د یږکی مالکولم په دی سخت متأثر

د حاالتو سره په مقابله کی  ی.ږکیلپاړه د لیاری چاری په لټه کی 

 کتابتون سره عالقه پیدا کړی او ددی زندانی شی په زندان کی د 

رضی هللا عنه ی د حضرت بالل حبشی چ خه یو کتابڅ کتابونو

ډیر  ده په ژوند کی شی او دغه کتاب درکیسه په کی وی په الس و

شی چی  یدی مسلمان شی او په دی سوچ ک ،لوی بدلون راولی

ضعی ته بدلون اسارتونو دغه و اسالم سره کولی شی د ی دیواځ

ی د تور پوستی انسانانو  ځی چی اسالم به یواڼاو دی داسی ګورکړی 

 The Nation ofدی د امریکا له یو تنظیم چی نوم یی  ،دین وی

Islam تنظیم نظر همدا وی  دغه په اوایلو کی د .ړاو پیدا کړیت وو

اله مالکولم په دغه ی د تور پوستو دین دی څو کاځچی اسالم یو

 دی په دی ،وکړی اراده حج د ځور یوه بیا او کړیم کی تیرتنظی

 خالصی پاچاهی ته   یو پوستو تور د اوس دی چی وی خوشحاله ډیر 

 

       مشالاوم    مشالونه(   ږمی کښی) تر                                  

              

 

چی د راکوزه شی ګوری  رده طیاره د جدی په هوایی ډګ کله چی د ،ځی 

پوستی د احرام په جامو کی هغه سپین  یک رملک عبدالعزیز په دی لوی ډګ

وایی چی کیدای شی په مکه کی ځان سره ، هم شته چی دی تری نفرت لری

 وخوا تور پوستی ګوری او کعبی تر شاد فقط هلته به دی  ،به داسی نه وی

 بس.

ورننوځی ګوری چی رسیږی او حرم شریف ته  ته کله چی دی مکی مکرمی

ټول سپین او تور سره یوځای خپل ګناهونه مینځی او  ید طواف په څپو ک

 هر یو اوږه په اوږه له کعبی څرخیږي.

ټیټ کړی او کله  اسالم د عظمت په وړاندی سر دلته وی چی دی نور هم د

ه دا ری نو ځان سږه خالص او بیرته امریکا ته ستنیخمناسکو څ چی د حج له

 The Nation of)تصمیم نیسی چی هغه پالیسی او تګالړه چی دوی 

Islam) اسالم د هر رنګ او هر نسل دین دی  ،ه غوړه کړی وه خطا دهرلپا

اسالم د تور پوستو احتکار نشی کیدای.  ،سپین او تور ټول په کی شامل دی

و ته په خپل مجالسو او هماغه وه چی دوی لومړی ځل لپاره سپین پوست

 ورتګ اجازه ورکړه. د ی محفلونو ک

 پاکیزه او طیبی کلمی مثال چی بیخ یی په ځمکه ټینګ اوی هغ دی د دا

 انګی یی په اسمان که وی.رخ

 عنااسالم خوږه کلمه ده چی م دغه پاکیزه کلمی دویم مفهوم په خپله د او بیا د

کامیابی  انسان د د لیاری څخه پرته بله لیار یغه دمی ده او لیی انقیاد او تسلی

 .سبب نشی

ه وی او په ڼانسانیت لپاړه ښیګ ښه خبره چی په هغه کی د ههمدارنګه هر

د دغه آیت کریمه مصداق  ،اخرت سعادت وی دوی د دنیا او دهغه کی 

 کیدای شی.

او مفهوم انتقال  اده چی د یو معن یت کی د ښکال بله منظره داآپه دغه مبارک 

ډیر ښکلی او مهم شی کښی چی ونه ده ورکوی او په ونو کی   د طبیعت په یو 

ټینګ او ښاخونه یی ه وده کوی بیخ یی رس وخرما ونه چی په ډیرو کمو اوب د

نیوی لپاړه دوا ده او په مخ داو د سرطان  ،کله شنه وی او میوه یی خوږه هر

 وی.کمرنګه  هغه باغ ښکال ناقصه او چی نه وی دکوم باغ کښي 

 


