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م  2017/1/23لح به تاریخ جلسه هماهنگی اعضای نهضت زنان برای ازادی و ص

محترمه پرینا   WILPFهـ ش به اشتراک اعضای محترم  1395/11/4 مصادف با

 محترمه  لطیفه ،ستانکزی"، محترمه نظیفه "محترمه تورپیکی "مومند"، "مهرزاد"

محترمه  ،یان"ظریفه"صدیق همحترم ،"ملکزاده" محترمه مژگان ،"سحر"

دفتر  قادری" درمحترم محمد نعیم"مد نظیر" پژواک"، محترم مح ،جمیله"صافی"

 .دایر گردیده بود،  روی موضوعات  ذیل بحث صورت گرفت NECDOمرکزی 

 پیشنهادات برای بهبود برنامه نهضت زنان برای صلح و آزادی. -

 نظریات اعضای نهضت زنان برای صلح و آزادی در بخش های مختلف. -

های این  ی موضوع پیشنهادات برای بهبود فعالیتدر این جلسه رو
ت اعضا را در این مورد شریک و نظریا بحث صورت گرفته نهضت
در ، اشتراک کننده گان نظریات شان را . در جریان این جلسهساختند

چنین اظهار نمودند که نخست یک مورد حمایت مادی و معنوی نهضت 
برای روی پالن های مشخص  ردد وپرپوزل برای این نهضت آماده گ

است  کار صورت  کار صورت نگرفتهکه ی جاهای در آگاهی دهی زنان
یک از این موضوعات و  که روی کدام بگیرد، همچنان مشخص شود

وهمچنان  روی برنامه های کوچک  و  (آزادی و تعلیماهداف ) صلح، 
کارصورت بگیرد، ها عداً روی برنامه های بزرگ و همایش روی جاده ب

این فعالیت ها به اذهان ا تخواسته شود کمک همچنان از رسانه ها نیز 
در عرصه زنان  مردم رسانیده شود و همچنان در وزارت خانه هایی که

و در راستای جلب همکاری آنها با  دارند باید جلسات گرفته شودفعالیت 
که یک آور شدند  یادهمچنان آنان  این نهضت تفاهم نامه ها امضا شود.

ن نهضت ای با بیشتر آماده شود تا مردم WILPFصفحه اجتماعی برای 

جلسه این بود که اعضای این آشنایی پیدا کنند. هدف از برگذاری این 
موثر را سازند تا فعالیت های شان را با یکدیگر شریک نظریات  ،نهضت

نموده جمع بندی برنامه را "پرینا مهرزاد"  داشته باشند، در اخیردر آینده 
 رسید.به پایان  برنامه بعد از ظهر 3:00به ساعت و

 

 سسهمؤاز طرف  (WILPF) نهضت زنان برای آزادی وصلح گزارش جلسه هماهنگی اعضای

(NECDO) مایه و حقوق بشر تدویر گردیدرهبری انجمن اجتماعی کرامه برای ح عضو 
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 گردهمایی به مناسبت تجلیل از تفویض رهبری وعضویت گزارش  جلسه 

WILPF  انکشاف ظرفیتهای نور به موسسۀ تعلیمی و 

گ

ز

ا

ر

که   یمشارکت یکسان مردم در آراء و تصامیم -
د مراقبت و تأمین شود حیات و زندگی آنها را که بای

 .متأثر بسازد

برای  فرقه، حزب و انجمن اجتماعی، وپ،.هر گر-
یک جهان عادالنه، آزاد و مسالمت آمیز با همدیگر  

 مساعی به خرچ دهند.

مورد تصویر کلی نهضت بعداً محترمه نرگس"جمال" در 

 زنان برای صلح و آزادی در افغانستان صحبت نموده گفت:

بخاطر یک هضت زنان افغانستان یک گروپی اسه که ن
از جنگ و خشونت و مکانی که  افغانستان عاری

عدالت اجتماعی و آزادی برای هر فرد بشر در آن 
هدف ما آماده  می نماید،  حاکم و مسلط باشد فعالیت

ساختن زنان بحیث سازنده گان صلح در افغانستان و 
تداری، آزادی، استقالل، افزودن نقش زنان در حکوم

وفایی می باشد تا زنان بحیث یک عامل رفاه و شگ
ؤثر و عضو فعال و سودمند در نهضت جهانی برای م

 صلح و آزادی باشند.

معین شهدا و معلولین  "افغانی" جمیله متاقباً محترمه
 2015صحبت نموده گفت: در سال  WILPFدرمورد 

که از نهاد های مختلف نمایندگی می  همرای هشت خواهر
ساله گی این نهضت  100ل در نیدر لند، در تجلی کرد

آغاز  1915ده بودیم، که این نهضت در سال نمواشتراک 

و اشراف اورپا  شده در انوقت که یک تعداد زنهای پول دار
اد جامعه مدنی گرد هم آمده بودند و در یک تعداد زنان نه و

در  مرد ها نباید به جنگ دوم جهانی بروند،مورد اینکه 
صدای خودرا بلند کردند و  مقابل دولت ایستاده گی کرده و

اکثریت اسناد ملل  در ، امروزدتالش های خود باز نماندناز
 1325شر، حقوق زن، قطعنامه متحد راجع به حقوق ب

است. این نهضت در طول  WILPFاز تالش های  بیشتر آن

همه کشور  ی است وسال  دارنده دو جایزه نوبل جهان 100

سال  50ها در این نهضت عضویت دارند، هند بیتشر از 

 ،ضت را دارداخه دارد که عضویت این نهش 15د و میشو

 را این نهضت عضویتسال بدینسو  40پاکستان از  و

 ین نهضت خبری نداشتیم،ما زنان افغانستان از ا دارد،
ا بتوانیم تالش های ما آغاز شد ت بعد از همان کنفرانس 

 را بدست آوریم.( WILPFعضویت )

 (WILPF )   ،از در جهان روی چند نقطه کار می کند

 نقش دیگروآوردن صلح و امنیت  نقش زنها درجمله 
تالش همین است که به  و آن از بین بردن صدا ها

و به فردای خود تالش کنیم و این  ،مینگ نه بگویج
عضویت را برای مردم افغانستان تبریک گفته به امید 

باً محترمه متعاق ازاده و صلح پایدار. یک افغانستان
حقوق وزارت امور زنان  هسعزیزه"عدالت خواه" رئی

وزیر امور زنان را  به  دلبر"نظری" هپیام محترم
لح به معنی سازش و چنین گفت: صخوانش گرفته 

المت آمیز است، زنان از دهکده آشتی و زیست مس
 کوچک همین خانواده خود باید بخاطر آوردن صلح

زنان مسلمان افغانستان با تحلیل دقیق و  د.نکوشش نمای
، در آوردن صلح نقش بارز دارند، ه مشکالتتوجه ببا 

صلح، نقش خانم ها را در به شرطیکه شورای عالی 
د ر اخیر محترمه  .آوردن صلح نادیده نگیرد

 برنامه و  خوانش گرفتهه برا  نامهعپروین"دوست" قط
 .یافت خاتمهبا گرفتن عکس دسته جمعی موفقانه 

 

قرانکریم توسط  نخست برنامه بعد از تالوت آیات
و سرود ملی افغانستان محترمه عایشه"نظامی" 

  آغاز گردید.

" رئیس موسسۀ کاکړمتاقباً محترم فضل الغنی"
نور برای مهمانان تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای 

 WILPFو در مورد معرفی  خوش آمدید گفته

نهضت زنان برای صلح نمود: " نظر چنین اظهار
بین المللی است  سازمان غیر دولتی یک وآزادی

یندگی های ملی در هر کشور که دارای نما
لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی  ،میباشد

" زنانی را که در آوردن 1915از زمان تأسیس" 

عدالت  ترویج جهت ود هستند عهمتصلح 
با رویکرد غیر  سیاسی و اجتماعی، اقتصادی

و با استفاده از چارچوب های  خشونت آمیز
و سیاسی بین المللی موجوده برای  حقوقی

دستیابی به یک تغییر اساسی و پرداختن به مسائل 
تالش می کنند گرد هم  جنسیت، صلح و امنیت

این سازمان یکی از اولین سازمان های  .آورد
ست که مقام مشورتی را با سازمان ملل متحد به ا

دست آورده ویگانه سازمان زن است که به حیث 
، به رسمیت شناخته شده استسازمان ضد جنگ 

 که موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور
نماینده گی رسمی این سازمان را در افغانستان در 

فضل  حترم همچنان م بدست آورد. 2014سال 

این نهضت رهبری در مورد تفویض  ړکاکالغنی 

چنین گفت: از آغاز جنگ جهانی اول این صدا 

افغانستان نیز به جنگ بلند شده است که ما مردم 

افتخار داریم که امروز در بین ما م و یگوینه می

موسسه تعلیمی و انکشاف  ،همه نهاد های مدنی

کت جهانی را ظرفیتهای نور عضویت این حر

، دیگر روز نسبت به هر کشوردارد و ام

بیشتر ضرورت برای صلح، و  افغانستان بیشتر

دون انکشاف و ترقی بآزادی و انکشاف دارد و 

ناممکن است، و سهم زنان و مردان،  صلح پایدار

به این اساس است که ما امروز این تفویض را 

منحصر به موسسه تعلیمی و انکشاف  تنها

ظرفیتهای نور نمیدانیم،  این تفویض را افتخار 

عه مدنی و همه د های جامامشترک برای همه نه

برای  افراد ملت و برای آنانی که می خواهند

می  برای صلح مقتضی هستند، ، ور کنندلح کاص

امروز بدون صلح زندگی نا ممکن است و  دانیم.

آغاز یک تعهد می دانیم،  امروز نشت شما را

برای اینکه هر یک ما برای صلح پایدار کار 

امید که این تعهد برای هر فرد این جامعه ، کنیم

بعداً توسط اعضای  استوار و پایدار باشد.

WILPF  یک نمایش کوتاه انجام گردید، که در

جریان  این نمایش محترم نذیر"پژواک" عضو 

زنان برای صلح و آزادی نهضت رهبری 

درمورد اهداف و آرزوهای پایدار و دراز مدت 

 :صحبت نموده گفتاین نهضت 

برای  برای اینکه جهان، یک مکان منصفانه -

 هر انسان موجود در آن باشد.
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Explanation: The Dialogue Session-One Day Workshop of Delegitimizing Oppressive Discourse 

Training for Afghan Women Women’s Rights Activist on Women’s Rights in Islamic Legal 
Framework On 28

th
 December 2016 one day workshop was arranged according to the plan to 

make a dialogue between the participation 43 trainees and scholars in Golden Star Hotel. Then 
Mr. Kakar provided a brief report on NECDO activities and achievements of the project. Also, he 
added that between these 43 persons a strong network has been build. Our aim for creating such 
program is to know about your expectations. Ms. Nazifa, Master trainer, talked about how a 
Muslim woman became PM of Romania and for the first time in the EU. Though the population of 
Christian in Romania is 90% and they only have 1% Muslims, still she won because she was 
honest and a high qualified leader. After, that Ms. Farzana one of the beneficiaries of this project 
talked about gender from the society’s perspective and from Islam perspective and talked about 
gender issues in Afghanistan. Then another beneficiary Ms. Ayesha talked about Human’s rights 
and GBV. And some other beneficiaries talked about Surat-Annisa, leadership and law 
enforcement agencies. Then the participants were divided into groups and shared their point of 
views: 

Promoting Women protection within the society (How) 

1-Rising awareness and capacity building.  

      2- Creating powerful and active network and teams for implementing this goal. 

3-Special awareness programs for people in the provinces. 

4-Boys should be taught in their schools that women. 

Promoting Women leadership skills (How)  

1- Rising awareness of women on the rights they have from religious perspective. 
2- Capacity building of women in every sector social, economic, political, cultural 

and educational 
3- Continued Encouragement and exhortation of women. 
4- Improvement of women’s ability in all aspects through dynamic projects and 

initiatives 
5- Conducting seminars and workshop for empowerment of women. 
6- Improvements of women proficiency by concerned governmental .institutions 
7- Rising awareness among the public about women rights by Ulamas in the 

mosques. 

Brief description on Delegitimizing Oppressive Discourse Training for Afghan Women 
Women’s Rights Activist on Women’s Rights in Islamic Legal Framework 
NECDO is implementing the Delegitimizing Oppressive Discourse Training for Afghan 
Women Women’s Rights Activist on Women’s Rights in Islamic Legal Framework; the 
project was signed in July 2016 and will end in August 2017. The project cover Kabul 
province. The beneficiaries of this project are Women activists and youth graduates of 
Sharia and Law faculty. With the following goal and objectives 
Overall Goal of the project: To Empower Women Rights Activists by providing 

them advanced Islamic education on national and international conventions 

and women’s right in Afghanistan. Objectives: 

1. To promote women leadership and empower 40 women’s rights activists from 
among NGO women employees who work on women related issues and female 
graduates of Darul Ulums and Sharia and Law Faculties,  on Women Rights and 
Islam in order to build them as leaders, women right activists to defend women’s 
right issues in Afghanistan from Islamic perspective  

2. To create a network from the trained  40 women to work as advocates to defend 
women rights from Islamic perspective in their respective organizations and in 
their social life and will develop a strategic plan to keep the network and make it 
even stronger 
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 انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و حقوق بشربورد معرفی اعضای                         

 "ړالغنی"کاکمحترم فضل 

 سکونت: ننگرهار

ورئیس  ماستر در زبان عربی عیات،شردر  درجه تحصیل: داکتر
 .موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور

 

 

 محترم محمد سلیمان "نثاری" 

 سکونت : والیت لوگر 

ؤل عمومی مدرسه و دار تحصیل: دوکتورا دررشته طب و مسدرجه 
 رحمه هللا. لحفاظ امام بخاریا

 

 

 محترم سیعد صالح الدین"هاشمی"

 سکونت: کابل

در مسجد امام  سانس در رشته اسالمیات، عالم دین،یتحصیل: ل درجه
 رئیس نهضت العلمای افغانستانابوبکر صدیق و 

 

 

 محترم محمد احسان "صیقل"

 سکونت: کابل

 سانس در رشته اسالمیات، عالم دین، امام درمسجدیدرجه تحصیل: ل
 .محمد مصطفی و مسؤل مدرسه بی بی حفصه
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 "افغانی"محترمه جمیله

 غزنیسکونت: 

علوم سیاسی، فعالً معین شهدا و  در رشته ماستردرجه تحصیل: 
 NECDOمعلولین در وزارت کار اموراجتماعی و مؤسس دفتر 

 

 

 

 زن و اسالم

زن به عنوان نیمی از بشریت و عضوی عمده و غیر قابل چشم پوشی در کانون بزرگ  :بسم هللا الرحمن الرحیم

جامعه  انسانی بشمار میرود  و اسالم یگانه دینی است که بیشترین احکام ورهنمائی ها را برای زندگی انسان ها دارد، وانسان 
ن  و اسالم  به این موجود گهر بار حقوق ها را به مهر ورزی و برادری فرا می خواند زن نیز موجودی است از جنس انسا

اسالمی برایش قایل شده است که در دیگر ادیان نظیر آن به چشم نمیخورد  اما به شرط این که آگاهانه  و مسؤالنه به ان 
 پرداخته شود 

است تا انچه  قران کتاب مقدس و رهنمای بشریت است که برای رهنمای مسلمانان فرستاده شده است و بر ما مسلمانان الزم

در قران کریم امده آگاه باشم و به ان عمل کنیم  دین مبین اسالم به زن جایگاه و مقام واالی داده است حقوق و جایگاه زن را 

به شیوه پسندیده بیان نموده است چنان چه در حدیثی که از ابو هریره)رض( روایت شده است: که مردی به نزد رسول خدا 

برایش گفت یا رسول هللا از مردم چه کسی را خدمت کنم ؟ رسول خدا برایش گفت مادرت را .  حضرت محمد )ص( امده و

مرد بار دیگر پرسید : دیگر چی کسی را ؟ رسول هللا باز گفت مادرت را . مرد بار دیگر پرسید : پس از او چی کسی را  

ز او چه کسی را خدمت کنم؟  رسول هللا)ص( رسول هللا)ص( باز هم گفت مادرت را  مرد برای بار چهارم پرسید : پس ا

این جاست که جایگاه مادر )که یک زن است ( در اسالم ازتوجه خاص برخورداراست. زنان  گفت : پدرت را

 قبل از اسالم حق ملکیت و ارث را نداشتند حق انتخاب همسر را نداشتند..........ادامه موضوع در مجله بعدی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(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 

 مچهار
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karamanet@yahoo.com 

 

 اتم مشال

ث و ان لکم فی االنعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها من بین فر" 

 ( سوره نحل66)آیه اربین." لشودم لبناً خالصاً سابغاً ل
سو درس او پند دی دا چی مونږ په تا کښی ته په څاروو او تاسو

خالصی او   او وینی له منځهاښو څښو د دوی له ګیډو څخه د و
 ته. ګټه وری شیدی څښونکو

خه څ تعالی مونږ ته د یو لوی نعمت دغه مبارک آیت کی هللاه پ
هغی د جوړیدو یو ښکلی او حکیمانه تصویر  چی شیدی دی او د

 اکوی.راو تصور 
او د والی ه او د هډوکو ټینګدپټه نده چی د انسان و هیچا لهخو ا د

شیدی دی او انسانان د هللا ، کلسیمو د ضرورت پوره کوونکی
 په رنګارنګه طریقو او ډولونو  تعالی دغه ورکړل شوی نعمت

وک یی شیدی څښی، څوک استعمالوی او ګټه ځینی پورته کوی څ
تری ماستی جوړوی، ځوک هم تری پنیر او خیدک، څوک یی هم 

 او څوک یی هم حتی په کورونو او لوپه جوړود ډوډی او کیک 
څوک هم په سریښو او څوک یی هم  ،دیوالونو په رنګونو جوړولو

ه وی او څوک یی وچ ،کی استعمالوی د موټرو د ټیرونو په دبړ
او ایس کریمونو په  ولوڅوک یی هم د ژاپوډر تری جوړوی او 

  جوړولو کښی پکار اچوی.

دا او داسی نور هغه څو محدوده ګټی دی چی تر نن ورځی 
ه دا چی وروسته به انسانان ل ،انسانان ورځنی مستفید شوی دی

دا یو هللا  یه کوتګټه پور هرنګه نعمت څخه څومره او څدغه الهی 
 تعالی ته عیان دی.

که د قرانکریم د دغه مبارک ایت د وړاندی کولو دی وروسته ه ل
نو دا د هللا تعالی د قدرت او د هغه د عظمت  طرز ته متوجه شو

څومره ښکلی او ښایسته تعبیر دی چی ای خلکو د  ښکارندوی دی،
و او سرو ښړی چی د شنو وکو قدرت کښی غور خپل رب په دی

نه  ګیدوله  یووینو په منځ کښی تاسی ته سپینی شیدی د څارو
ګټی د  داسی حال کښی چی تکی سپینی او څښونګی تهه درکوی پ

 سره سره د خوند او مزی سبب هم ګرځی.

 

        مشالونه(   ږمی کښی) تر                                                  

              
 مشالنهم 

 ( سوره الحج46)آيه  فانها ال تعمي اال بصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور" "
په حقیقت کښی سترګی نه ړندیږی مګر ړندیږی هغه زړونه چی په سینو کی 

نه پوهیږم چی که څوک په عربی ژبه پوه شی او ، یددی. ډیر عجیب انداز 

دومره اثر  الفاظدغه لنډ او په معنی ډک آیت  دغه مبارک آیت تالوت کړی نو د

 یږی او نه هم تاویل ته.اچوونکی دی چی نه خو ضرورت تفسیر ته پیدا ک

ځای ته به  په رښتیا هم چی که په سترګو ړوند وی نو د السه به یی ونیسی او

دغه انسان  وکړی او که زړه یی ړوند وی نو به ورسره مرسته یی ورسوی او

 هبده لیار و ښکار شی. په سترګو هم ړوند شی ښه لیاره اویربیا نو د مختلفو بیما

نه پری پوهیږی او یا هم نه ښه خبره نه اوری او  ،شینه پیژنی، په غوږو کوڼ 

ی پوه شی، په السونو شل شی نه غواړی چی نیک کار وکړی او د ی چغواړ

بدی او ورانکاری ذریعه او وسیله شی، په ژبه ګونګ شی هیڅکله ښه خبره نه 

ګر  کوی او همیشه په غیبت د بل سپکه، شیطانت او رذالت کښی خوشحاله وی.

چا د زړه د توروالی او  ،په اړه خلکو رنګارنګه تعبیرونه کړی دیچی د زړه 

ه مګر کوم تعبیر چی قرآن پ ،دی چا هم د زړه په پوښ کی کیدو خبری کړی

هغه ړانده  دغه مبارک آیت کی کړی ډیره په زړه پوری تشبیه ده هغه دا چی د

روم وی اود انسان دی چی د دنیا د ډیرو رنګونو له لیدلو او د ډیرو رڼاګانو مح

ته هغه زړه چی په کفر او نفاق سره نخواری او زاری ژوند تیروی دغه شا

ړوند شی هغه هم د خواری او زاری په دام کښی راګیرشی او د تسلیت او 

 تسکین ډیوه یی مړه شی.

وی تر هغه چا ډیر  ډیر ځله یو ړوند او نابینا انسان چی زړه یی په ایمان بینا

د مثال په طور  وی. ه سترګو بینا او په زړه ړوندبهتره او غوره دی چی پ

عبدهللا ابن ام مکتوم چی په سترګو نابینا دی مګر زړه یی په ایمان ړنا شوی د 

هللا  تعالی په وړاندی د مکی د هغه بینا سردارانو څخه غوره دی چی د هغو 

اځی نو ر، ده لیدلیه د ایمان رڼا یی نزړونه په شرک او کفر سره ړانده وی او 

 چی د ایمان مشال واخلو او زړونه له ړندیدو وژغورو.

 

 آیۀ و ترجمه سورۀ نساء

 4سوره نساء آيه 
  متن آيه : 

َلًة َفِإن  َوآُتوا    النََّساء َصُدَقاِتِهنَّ ِنح 
ٍء مِّن ُه نَ ف ساً َفُكُلوُه  ِطب َن َلُكم  َعن َشي 

 َهِنيئاً مَّرِيئاً 

 

 ترجمه :  

اي هاي زنان را به عنوان هديّهو مهريّه

اي خدايانه بپردازيد . پس خالصانه و فريضه

اطر چیزي از مهريّه خود را به اگر با رضايت خ

شما بخشیدند ، آن را ) دريافت داريد و ( حالل 

 و گوارا مصرف كنید .


