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با نهاد های همکار آن  بشر حقوق و حمایه برای کرامه اجتماعی انجمن
افغانستان و نهضت العلمای  مؤسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور،

 محو شعار تحت را مارچ هشتم روز نهضت زنان برای صلح و آزادی 
 ما دیده آسیب قشر که زنان بالخصوص افغانستان مردم بین در بیسوادی

 !میگوید باد مبارک میدهند؛ تشکیل را
 محو راستای در اجتماعی های نهاد جانبه همه همکاری خواهان و

 و مستحکم گامهای با باهم همه تا باشیم، می افغانستان در بیسوادی
 تلخ پوشش در را ما مردمان اعظم فیصدی که را میشو پدیده این متین

 .سازیم بود نا و محو داده قرار بیسوادی
 ممالک ردیف در تطور و ترقی در پیشگام افغانستان یک که باشد تا

 . گیریم قرار جهان پیشرفته

که متعهد به حمایت از  بشر حقوق و حمایه برای کرامه اجتماعی انجمن

حقوق زنان و ازبین بردن انواع خشونت و تبعیض علیه زنان میباشد، و 
در این راستا از طریق توانمند سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و 
افزایش آگاهی و برنامه های سواد آموزی به فعالیت های خویش ادامه 

یک فرصت این روز جهانی همبستگی زنان را  -میدهد، هشت مارچ 
خوب برای راه یافتن به راه حل های مناسب مقابله با چالش ها و 

 مشکالت فراراه زنان افغانستان میداند. 

ما معتقد بر آنیم که با افزایش تعلیم و تربیه و تزریق آموزه های اسالمی 
در میان اقشار مختلف جامعه میتوانیم بر ناهنجاری های اجتماعی و 

 معه یی مزین با خوبی ها نیکی ها داشته باشیم.طبقاتی غالب گردیده جا

و تالش  مسوول پیگیریما مکلف بر تجلیل محض از این روز نه؛ بلکه 
و مستمر در راستای کاهش موانع موجود سرراه زنان افغان  هم پیهای 

 میباشیم. 

 
 

 م  2017روز بین المللی هشت مارچ سال  به مناسبت پیام تبریکیه

 افغانستان به تمام زنان مسلمان
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 گزارش کنفرانس درود بر خاتم النبین پیامبر رحمت و آشتی 

 تدویر گردیده بود نهضت العلمای افغانستان، عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامهبا همکاری 

گ

ز

ا

ر

در حالی که کروموزوم های چشم خروس از 
سفید پیدا شده که تفکیک نور را ماورای بنفش 

میکنند که ملک از نور پیدا شده است، همچنان 
صحبت در مورد فواید شفا درعسل و ضد عفونی 
بودن سیاه دانه که تحقیق درمورد این ماده شده 
معلومات داده گفت: قرن ها قبل رسول اکرم )ص( 
در مورد آن ذکر کرده بود و در حدیث شریف هم 

 هایاست مگر امروز در البراتوار در مورد آن آمده
همین نتیجه را میدهد. و وجهان همین ماده فلتر شده 

رسول اکرم )ص( یک الگوی خوبی در جهان برای 
 همه مردم است.

"دالور" نماینده  گل بعداً محترم آقای احمد 
سرتاسری صلح در مورد استراتیژی صلح و آشتی 

را ناجی بشریت صحبت کرده گفت: هللا )ج( صلح 
همین طور رسول اکرم)ص( هم صلح دارد دوست 

را دوست دارد. صلح و امنیت یکی ازاهداف زندگی 
نام  هن حضرت )ص( بود، قسمی که در نودو آن

یک نام وی مؤمن است که مؤمن از امن  )ج(خداوند
نمودن سنگ  جابجا طور در گرفته شده، همین

حجراالسود درخانۀ کعبه که بین چهار قبیله اختالف 
پیدا شد مگر حضرت دمحم )ص( این سنگ را دربین 

است و سنگ را وچادر مانده و هر چهار قوم را خ
در جای آن گذاشتند و صلح در بین شان برقرار شد 

، ما افغانها به ردیدگو اختالف در بین شان ختم 
اید از خانه خود صلح صلح ضرورت داریم و ما ب
   برسانیم.را شروع کنیم و به دیگران 

بعداً محترم مفتی شمس الرحمن "فروتن" در مورد 
زندگی پیامبر)ص( با صحابه کرام معلومات داده 
گفت: ازشخصیت رسول اکرم)ص( ما باید رابطه 

حضرت قایم داشته باشیم رسول  را با آن خود
نیک  اکرم)ص( با صحابه اش اخالق و رابطه

)ص(  ، با تشویق وبرخورد نیک رسولداشت
 خداوند)ج( فتح و نصرت را نصیب شان ساخت،

نهضت العلماء در  وضعمتاقباً محترمه سعیده پری 
: در دورۀ جاهلیت اشاره نموده گفتمورد مقام زن 

 وفاقد هر نوع حقوق بودند،  اندر آن زمان که زن
ر روز ز تولد دخترو ندبرده میشد مانند مال به ارث
و قبیله اش و این بی ها انواده خسیاهی بود برای 

رحمی بود در مقابل زن، مگر با آمدن دین مبین 
اسالم این روز سیاه توسط رهبر بزرگ اسالم 

بین رفت و به زن بهترین مقام رسول اکرم)ص( از 
" ړدر اخیر محترم فضل الغنی"کاک کرد. را اعطا

دو تن از اعضای  ت العلماء با تقدیر مؤسس نهض
نهضت العلماء تقدیر نامه  های را بخاطر کارگرد 

بخش تدریس قرآن عظیم الشان  های خوب شان در
تدویر مجالس دینی در مدرسه  و یمات دینیلو تع

امام بخاری تحت ریاست محترم داکتر 
سلیمان"نثاری" و مدرسه بی بی حفصه تحت 

قل" پیش برده می احسان"صی ریاست محترم دمحم
توسط محترم مولوی سید صالح  شود،

الدین"هاشمی" رئیس این نهضت تقدیر نامه ها تقدیم 
گردید. برنامه با خواندن دعائیه توسط محترم دمحم 

 عل" امام مدرسه بی بی حفصه و توزیاحسان"صیق
 .پوستر ها موفقانه اختتام یافت

کنفرانس مجلل و پرشکوه تحت عنوان درود 
پیامبر رحمت و آشتی تحت  ریاست برخاتم النبین 

" مؤسس نهضت ړمحترم دوکتور فضل الغنی"کاک

م  2017/2/25العلمای افغانستان به تاریخ 

در تاالر مطبوعات هـ ش  1395/12/7مصادف به 

 ،فرهنگ تدویر گردیده بود وزارت اطالعات
محترم  برنامه با تالوت قرآن کریم توسط نخست

 .گردیدعبدالشکور"حضوری" آغاز  قاری

متاقباً محترم قاری صاحب "مرتضی" با خواندن 
بول برنامه را رنگین تر نعت شریف از رسول مق

در جریان این برنامه محترم مولوی سید  ساختند،
صالح الدین"هاشمی" رئیس نهضت العلماء در 
مورد حضرت پیامبر)ص( رحمت برای عالمیان 

دمحم)ص(  چنین گفتند: خداوند  میفرماید: حضرت
 و در مورد سردار حمت برای عالمیان است،ر

للعلمین برای مسلمین گفت:  رحمت انبیاء و
حضرت پیامبر)ص( برای زنان، اطفال و حتی 

در زمان های  وحیوانات رحم و ترحم داشتند، 
گذشته زن را به حیث یک متاع میدانستند، ویا زنده 

ولی پیامبر گرامی )ص( به زن  به گور می کردند،
نمود واین یک رحمت برای مقام مادر را اعطاء 

طور پیامبر بزرگوار رحمت  مینه است،زنان 
مرای اطفال مثل یک طفل برای اطفال بود که ه

رد و هیچ گاه با این همه بزرگی که کرفتار می 
داشت غرور نمی کرد و یک الگوی از اخالق 

 .نیکو و رفتار نیک بود

" مؤسس نهضت  ړمحترم فضل الغنی"کاک بعداً 
العلماء در مورد رساله سیرت النبی که بیست سال 

هفت  در " صاحب به زبان پشتوکړپیش توسط "کا
فصل ترجمه شده و در مورد سیرت مبارک دمحم 
)ص( بنام درسونه او عبرتونه نوشته شده که در 

مورد معلومات داده گفتند: سیرت النبی یگانه آن 
یح در تاریخ است، همچنان در مورد سیرت صح

از  یته شده اما به شکلشمه  پیغمبران نوسیرت ه
ت رسول ولی سیر، اشکال مشکالت دارد

تا زمان وفاتش در  اکرم)ص( از زمان طفولیت
مکمل و صحیح  مورد همه پهلو های زندگی او

 .هم ذکر شدهکریم است که در قرآن 

سلیمان"نثاری" در مورد متعاقباً محترم داکتر دمحم 
اسالم و تکنالوژی روی چند نقطه اشاره کرده 

د اثبات و تشریح کنند که نگفت: غربی ها نمیتوان
چرا صدای از بانک مرکب و خروس به گوش 

در این مورد رسول اکرم)ص( چند قرن  میرسد،
می قبل به اصحابش گفته بود:  بانک که مرکب 

هلل اال  ولزند حضور شیطان رامیبیند شما الح
بگوید، و بانک که خروس میزند این ها حضور 
ملک را میبیند، واین حدیث شریف است.  ولی 

طور   غربی ها در این مورد تحقیق کردند، همین
که رسول اکرم )ص( چهارده قرن قبل این 

را گفته بود، ولی امروز ساینس در وضوع م
ه که کروموزوم های جهان ثابت کرد یالبراتور ها

ورای سرخ پیدا شده که شیطان مرکب از ماچشم 
 هم از آتش پیدا شده.
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Explanation  
The 2nd Dialogue of Afghan Women’s Rights Activis and Ulama conducted on 22nd Feb 
2017. The program was arranged according to the plan to make a dialogue between 
the participation 43 trainees and scholars in Golden Star Hotel. The conference was 
started by the recitation of the Holy Quran by Ms. Ayesha Nizami and the national 
anthem by the technical team of the organization. Then Mr. Kakar opened the 
program & said Welcome to the participants and then provided a brief report on 
NECDO activities and achievements of the project. Also he added that between these 
43 trainees a strong network has been build. Our aim for creating such program is to 
know about your expectations. And also he introduced the UA and asked from 
participants to join with NUA. Then Ms. Shekiba Sadat offered presentation about 
Democracy in Islamic context, At first she defined democracy then she talked about 
the similarities between Islam and democracy, then 

 Ms. Narwan talked about Islam and Human Rights and expressed fundamental rights 
of citizens in Islam, after that Ms. Samira offered presentation about Sharia law and its 
implementation in Islamic countries, at first she defined sharia law, also cleared the 
division of Islamic law and also expressed the preparation for implementation of sharia 
law in Islamic countries. 
 Then Ms. Maryam talked about ‘’How can we pave the way for women who are not 
allowed to work in government with men, then took Tea & Coffee Break, after that Mr. 
Ziayee talked about Women social and political association  and answered to the 
Questions of participants about that , then  Ms. Freshta another beneficiary talked 
about Muslim women discoveries and said: the Muslim women are understood and 
very active and they involved in today’s exploration in the world, After that  took lunch 
and prayer break, Then the participants were divided into groups and shared their 
point of views about issues bellow. Women rights in Islam (How) 

1- Rights of men and women in Islam are similar but not equal. 
2- Women have political rights in Islam. 
3- Women have civil rights in Islam. 
4- Women have Economic rights in Islam. 
5- Women have Social rights in Islam. 
6- Women like male are member of the community. 

 

 Why women are less active in society. 
1- Customs and harmful traditional practices in the community. 
2- Low level of knowledge and literacy in community. 
3- Lake of confidence at women. 
4- Lake of Islamic knowledge. 
5- Lake of social security. 
6- Lake of economic independence. 

 

 Freedom of speech is one of the tenet of democracy, is there freedom of 
speech in Islam? 
1- Islam is based on freedom of expression and it is expressed in numerous 

verses and hadiths. 
2- There are examples of freedom speech in the era of Prophet Muhammad. 

 
Then one representative from each group explained the views of their group and other 
participants asked questions about it. 

 
At the end Ms. Parina Meherzad NECDO Dep. Director closed the program. 
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تاریخ  روز پنج شنبه  قرانکریم تحت ریاست محترمه حسنا آیاتی چند از محفل نخست با تالوت

، در نخست محترم بود آغاز ګردیددرسه بی بی حفصه تدویر گردیده در مکه  ۱۳۹۵حوت  ۵

سپس به نمایندگی از انجمن اجتماعی  ،دنمودنن"صیقل" در رابطه به موضوع صحبت دمحم احسا

 خدمات واز نموده ون مدرسه صحبت کارکرد های ای کرامه محترمه جمیله"صافی" در مورد

در د، نمویادآوری  جامعه تعلیمات دینی برای مردم کارکرد های خوب شان در عرصه نشر 

نامه ها  گردید، در آخیر تصدیق یه ها نیز از جانب شاگردان این مدرسه اجراعتجریان محفل ن

 رسید. موفقانه به پایانبا خواندن دعائیه با تحایف تقدیم گردید، محفل  هبرای شاگردان همرا

 

 

 تقدیر نامه ها در مدرسه بی بی حفصه،دیق نامه ها وصتتفویض گزارش محفل 

 انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و حقوق بشربورد اعضای 
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 مزن و اسال

و به مانند کاالها خرید  ،موزشآتربیه و رسد به تعلیم و  هان را به حیث انسان نمی شمردند چنداشتند حتی آن :4ه فحادامه ص

در جزیره عرب تولد دختر مایه شرم و عار بود حتی دختران را زنده به گور می کردند این دین مبین   ،و فروش می شدند
تثبیت کرد. بسیاری از حقوق است که قبل از اسالم  اان روان انسان و بدون تبعیض حیثیت آناسالم بود که زنان را به عن

 و فرمودهبا زنان تأکید کرده  یینیکوبر  حجة الوداع نیزین خطبه خود در همین طور حضرت دمحم)ص( در آخر .وجود نداشت
ما در " ای مردان با زنان به نیکی رفتار نمائید و با ایشان مهربان باشید چرا که آنها شریک شده و یارای کننده گان ش: است

است و تمام قوانینی که ن کریم هم هیچ کلمۀ در مورد جواز خشونت علیه زنان ذکر نگردیده آدین هستند" همین قسم در قر
ساخته بشریت است از آن کتاب مقدس که رهنمای همه مسلمانان است گرفته شده است و به خاطر نظم در اجتماع بعضی 
قوانین در روشنی دین مبین اسالم و یگانه کتاب مقدس ترتیب و تنظیم گردیده است که یکی از آنها مواردی هست که برای 

وا و آدم)ع( آفریده است و هرا از یک پدر و مادر یعنی بی بی آنها  )ج(بر انسان های که خداوندجلو گیری از خشونت در برا
در جامعه که ما زندگی میکنیم همه شان. ی گفته است هیچ شخصی یا قومی از دیگری برتری ندارد مگر بر تقوا چهچنان

ا در برابر زنان روز به روز  رو به افزایش میباشد روزه زنان مانند انسان های دوم در بعضی موارد  دیده میشوند خشونت ه
که در بعضی موارد حتی قابل تحمل نبوده و دور از کرامت انسانی میباشد. به همین ترتیب در بعضی موارد درک نادرست 

محکمه های درد آور میباشد مانند  ر جامعه اسالمی شده است که بسیاراز امور اسالم باعث از بین رفتن اکثریت حقوق زنان د
ست اگر خوب باشد دارای خرد ا ی .......و موارد دیگر. رسم و عنعنات ناپسند در زندگی بشر ناشی از عقاید آنهایصحرا

سلیم و اگر بد باشد در خرد شان نقصی وجود دارد و این باعث میشود که حقوق دیگران را از بین ببرند.  و همچنان جنگ 
جهل و نادانی عواملی هستند که سد راه رسیدن به حقوق زنان میشود. چنانچه از اسالم   ،بیکاری ،فقر ،های دو دهۀ گذشته

گفتیم . زن در جهان امروزی وضع بهتر از گذشته یعنی قبل از اسالم ندارند و به نحوی دیگری مورد بد رفتاری قرار 
ر میکنیم نسبت به انسان بودنش زمانی حرف از میگیرند با این همه که خود را مسلمان میپنداریم باز هم به زن بودن بیشتر فک

حقوق زن برده میشود تعدادی از افراد هستند که سطح سواد شان به آنان اجازه میدهد که  سریعآ فکر میکنند حقوق زن یعنی 
خالق نا پسندند . حقوق زن پوشیدن لباس نامناسب، حقوق زن یعنی  ا ی که خود زنان نیز آن را نمییهمان آزادی و رفتار ها

و ما  .درست زن،  حقوق زن یعنی آزادی و رفتار غیر اخالقی زن ... که چنین نیست !!! و بعضی گپ های دیگر را
سلیقه ای و پروژه ای  و این هم  طن فقآبلند میکنند اما نه به شکل درست اشخاصی را هم داریم که همیشه داد از حقوق زن 

تفاهم های را در اذهان مردم به وجود میاورد اما در اصل این خواستن و صدا  وءشکلی است که  برای اصل مبارزه سخود م
هم آن را برایش داده است و در اصل  )ج(بلند کردن در مورد حقوق  زن خواستن همان حق انسان بودن زن است که خداوند

نسانی اش برایش داده شود و مثل که آن را میخواهند. یک بانو میخواهد در سرزمین و خانوادۀ که زندگی میکند حق و حقوق ا
به یک پسر خانواده نگریسته میشود به او هم دیده  شود اگر میخواهد درس بخواند برایش اجازه داده شود که درس بخواند اگر 

که با وجود پوشش و حجاب اسالمی  در سرک، کوچه و بازار مورد آزار و  باشدمیخواهد در اجتماع کار بکند محیط  قسمی 
در محیط کار و برای فرصت های کاری زن بودنش نقطه ضعف  ،اده شودحق انتخاب ازدواج برایش د  ،نگیردت قرار اذی

اش شمرده نشود و یک زن به دیده فرد دوم دیده نشود ......این ها همه حق انسانی یک زن است که اسالم این همه را واضحاً 
ه باشیم راه حل و راه درست آن همانا آگاهی از اسالم و آگاهی از داشته ازطریق هر بحثی که داشت ان کرده است و هر قدربی

زنان در افغانستان چشم پوشی  های اسالمی ما است که بتوانیم  جامعه خود را در این امر کمک کنیم. نمیتوان از فعالیت های
همین زنان هستند امروزه  متضررین باید بپذیریم که بیشتر امروزه زنان در بخش های مختلف مصروف کار هستند اما ، کرد

زنان با انواع خشونت های خانواده گی و اجتماعی قرار میگیرند و با وجود این که در اصالح این خشونت ها کاری صورت 
ها لیت حکومت است  که ما شاهد صدونمیگیرد عاملین این خشونت ها نیز مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرند .....این جا مسؤ

 ی هستیم که مورد پیگیری قرار نگرفته است. یقضایا
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 م مشاللس
اقتحم العقبة و ما ادراک ما العقبة فک رقبة او فال  "

ً ذا  اطعام فی یوم ذی مسغبة یتیماً ذا مقربة او مسکینا

 د( سوره بل16-11آیه )متربة...." 

) تکلیف ( یی و نه ایست په ختلو د غونډی کښی )او سختی یی ربړ نو

تیره نکړه په مخالفت د نفس او هوا کښی(، او څه شی پوه کړی ئې 

 او یا د څه دی ختل د غونډی. )عقبه( خالصول د غاړی ديته  چی 

یتیم ته او یا په  نلږی په ورځ ډوډی ورکول دی هغه خپلواو

 . ت مسکین تهروخاورو پ

دلته قرآنی  ،بند ته وایی ګاو یا ج عقبه په عربی کښی لوړ 

تعبیر ډیر ښایسته دی چی د انسان د هغه طبیعت او جوړښت 

څخه بیان کوی چی هغه کار چی د ده  پکی مادی لګښت وی 

داسی ښکاری چی دی په ډیره لوړه ورخیژی او تکلیف وینی 

وروسته بیا قرآن کریم هغه د انسانی شرف د لوړیدلو رازونه 

کښی د انسان  سر په ټولو مونږ تاسی ته را برسیره کوی چی د

هغه انسان چی آزاد وی او د نورو د آزادی په فکر  ،آزادی ده

د انسانی شرف په لوړ مقام کښی کښی وی په ریښتیا چی دی 

ی ځده چی بنده یوا آزادی لومړی معنی دا . په اسالم کښی ددی

د هللا تعالی بنده شی هغه کسان او یا هیوادونه چی د نورو د 

ب هڅی او کوښښونه کوی دوی په حقیقت غالمی او مریی تو

. د ځیدلی او رسوا شوی دیرکښی د انسانی شرف څخه راغو

مریی توب نه د خالصون  اسالم مبارک دین د انسان آزادی او د

د مکاتبیت او مدبریت او په  ،مونه لریګڼ حک لپاره مختلف او

دیت او کفارو کښی د مریی ازادی د دغه حقیقت لوی ثبوت دی 

 . 

ی یفت د لوړوالی دویم ګام راښامبارک ایتونه د انسانی شر بیا

یتیمانو او بی وزلو سره مرسته کول دی . او په بی  او هغه

وزلو کښی یتیم تر ټولو وړاندی کوی ځکه چی د ده بی  وزلی 

دی ده چی د پالر او یا هم مور د سیوری ه تر ټولو زیاته پ

ال زیات بی کوالی دی وڅخه محروم شوی دی او بل د ده وړ

وزله کوی . او بیا په ادبی کڅ سره که د دغو مبارکو جملو 

کی په ډیر ښه انداز سره پته وګورو نو فنی تصویرونه  تړاو

په لوستلو سره د هر با احساسه  ةبرذامت اً ځالنده دی . د مسکین

عطوفت د خاوند زړه بریښوی او هغه ضمیر او وجدانی  او د

د بی وزله د مرستی لپاره ځان مرو به  روی او هروادرد راپ

 چمتو کوی .

ن یی د بی وزلو یتیمانو او اپه هره ټولنه کښی چی توانمند

د تهذیب او مدنیت مسکینانو سره مرسته کوی په حقیقت کښی 

هیچ  اویږی بمغلونه څخه پوره برخورداره او هیڅکله هم 

. او هره هغه ټولنه چی د دی دښمن پری بر السی کیدلی نشی

وی نو دغه ټولنه په ډیره اسانتیا سره د دښمن ښکار معکوس 

        مشالونه(   ږمی کښی) تر        

              

گزارش تجلیل از هشت مارچ روز جهانی زن که از طرف مؤسسه تعلیمی 

نهضت زنان برای ، یتهای نور، انجمن اجتماعی کرامهو انکشاف ظرف

صلح، نهضة العلمای افغانستان روز چهار شنبه مورخ آزادی و 

هـ ش به اشتراک کارمندان دولتی  1395/12/18م مطابق به   2017/3/8

 و غیر دولتی در دفتر مرکزی انجمن اجتماعی کرامه تدویر گردیده بود.

در نخست برنامه با تالوت قرآن کریم آغاز گردید بعداً محترمه پرینا 

به مهمانان خوش آمدید گفته و برنامه  NECDO"مهرزاد" معاون دفتر

مطابق به اجندای تعین شده آغاز گردید که محترمه مریم"آریا" در مورد 
اینکه چرا هشت مارچ را روز زن می نامند  صحبت نموده گفت: زنان 

جنگ دوم جهانی  ن به جاده ها می روند و بعد ازګوپن هادرشهر ک
 ،مزد عادالنه ،تعلیم مساوی ،تظاهرات زنان در برابر حق رای دهی

ساعات کاری ادامه پیدا می کند، وهمین حرکت های زنان باعث شد که 

باالخره در  د، تاکنن مارچ روز زن را تجلیل 19در  1911در سال 

ن روز سازمان ملل متحد  هشت مارچ را به عنوااز طرف  1977سال

 د. نجهانی زن به رسمیت شناخت

تن از اعضای انجمن اجتماعی کرامه  ی" یکمحترمه جمیله "صاف بعداً 
روز را برای همه در مورد هشت مارچ چنین گفت: اولتر از همه این 

زنان تبریک گفته و در مورد زنان قهرمان معلومات داده گفت: که ما با 
خانم  ،مبارزات این زنان قهرمان هشت مارچ روز زن را تجلیل می کنیم

:ما در حالی روز زن را تجلیل تصافی در مورد زنان  مبارز افغان گف

بستر حمله  400دشمنان باالی شفاخانه  امروز که در افغانستانمیکنیم 

ته اند سفرزندان شان نش ګ، بازهم مادران این سرزمین به سونموده اند
 که ما صبر جمیل برای شان می خواهیم.

ً محترم فضل الغنی" ئیس مؤسسه نور ومؤسس نهضت " رړکاکمتعاقبا
در را تقبیح نموده و بستر  400 فغانستان اوالً حمله بر شفاخانهی االعلما

را چنین ارائه نمودند: تجلیل از روز زن به  خویش مورد روز زن نظر
معنی احترام و حمایت از زنان می باشد تا باشد زنان به تعلیم و زندگی 

تقدیرنامه ها و تحایف  با توزیعر اخیربرنامه خود به راحتی ادامه بدهند، د
موفقانه اختتام  برای اشتراک کننده گان "ړ"کاکفضل الغنیمحترم توسط 
 یافت.

 

  

تجلیل از هشت مارچ روز زن از طرف مؤسسه        
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