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عاون شورای عالی صلح مورخ با محترمه داکتر جبیبه "سرابی"م  WILPF جلسه اعضای

بعد   4:30ی صلح به ساعت م  با اشتراک اعضای این نهضت در مقرشورای عال 2017/3/4

تعلیمی و انکشاف معاون مؤسسه  "مهرزاد" غاز گردید، در نخست محترمه پرینااز ظهر آ
درمورد کار های که در طول  آزادیو  صلح ظرفیتهای نور و عضو نهضت زنان برای 

 یکسال صورت گرفته صحبت کرده گفت:

یک سازمان غیر دولتی بین المللی است که دارای  )نهضت زنان برای صلح وآزادی( 
لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی از زمان   نمایندگی های ملی در هر کشور میباشد.

و تالش میکنند جهت ترویج ، عدالت متحد هستند " زنانی را که در آوردن صلح 1915تأسیس" 

و  با رویکرد غیر خشونت آمیز،گرد هم آورد، اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی از سراسر جهان 
با استفاده از چارچوب های حقوقی و سیاسی بین المللی موجوده برای دستیابی به یک تغییر 

این سازمان یکی از اولین   .کندکار می  اساسی و پرداختن به مسائل جنسیت، صلح و امنیت
ست که مقام مشورتی را با سازمان ملل متحد به دست آورده ویگانه سازمان اسازمان های 

که موسسه تعلیمی و ، زن است که به حیث سازمان ضد جنگ به رسمیت شناخته شده است
بدست  2014نماینده گی رسمی این سازمان را در افغانستان در سال  انکشاف ظرفیتهای نور

و طی یکسال با دایر نمودن جلسات در بین خانم ها پنج کمیته را تعین نمودند، با وظایف  آورد.

مشخص برای آنها وهمچنان انتخاب لوگو برای این نهضت و دایر نمودن کنفرانس از تجلیل 

در مورد تفویض این نهضت چنین گفت: از آغاز جنگ نا تفویض عضویت این نهضت خانم پری

جهانی اول این صدا بلند شده است، و این صدای صلح است که ما مردم افغانستان هم به جنگ 

افتخار داریم که امروز در بین همه نهاد های مدنی موسسه تعلیمی و انکشاف ما نه بگویم و 

ه خاطریکه امروز نسبت به هر ظرفیتهای نور عضویت این حرکت جهانی را دارد،ب

کشوردیگرافغانستان بیشترو بیشتر ضرورت برای صلح دارد، ضرورت برای آزادی ها و 

ضرورت برای انکشاف دارد، انکشاف و ترقی بدون صلح پایدار سهم زنان و مردان نا مکمل 

لیمی وناممکن است، به این اساس است که ما امروز این تفویض را تنها منحصر به موسسه تع

های  دانهاین تفویض را افتخار مشترک برای همه  بلکهو انکشاف ظرفیتهای نور نمیدانیم، 

ی است ، که می خواهند، برای صلح جامعه مدنی و همه افراد ملت می دانیم و برای ان کسان

کار کنند، برای صلح زندگی کنند، وبرای صلح مقتضی هستند، امروز بدون صلح زندگی نا 

م، برای اینکه هر یک ما برای صلح امروز نشت شما راآغاز یک تعهد می دانیممکن است و 

پایدار کار کنیم، امید که این تعهد برای هر فرد این جامعه استوار و پایدار باشد. و در اخیر 

محترمه جمیله"صافی" عضو این نهضت برای محترمه توسط  WILPعضویت افتخاری 

بعد از ظهر با وعده همکاری از  5:00برنامه به ساعت  داکتر حبیبه"سرابی" تفویض گردید و

 سوی خانم سرابی با این نهضت اختتام یافت.

با اشتراک   با محترمه داکتر حبیبه "سرابی" معاون شورای عالی صلح WILPFگزارش جلسه اعضای 

   نهاد انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و حقوق بشررهبری مؤسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نورعضو 
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 زنان شبکهدر پروسه صلح تحت ریاست جلسه آگاهی دهی در مورد نقش مؤثر زنان و جوانان گزارش  

 با اشتراک انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و حقوق بشر

گ

ز

ا

ر

 1396حمل  9ان و جوانان در پروسه صلح بتاریخ گزارش جلسه آگاهی دهی در مورد نقش موثر زن 

با اشتراک فعالین حقوق زن، انجمن جامعه مدنی جوانان،  نهاد های جامعه  2017مارچ  29مصادف با 

تدویر  در اطاق کنفرانس های شبکه زنان افغان 9:30مدنی، کارمندان دولتی و غیر دولتی به ساعت 

بعداًمعرفی آغاز گردید،  توسط محترمه آرزو نخست برنامه با تالوت آیات از قرانکریم ،گردیده بود

روشن"مشعل"در مورد هدف این برنامه چنین متعاقباً محترمه  بین اشتراک کننده گان صورت گرفت.

همچنان  می باشد و پالن عمل این قطعنامه 1325ارایه پیشکش در مورد قطعنامه هدف برنامه گفت:

ارایه معلومات پیرامون فعالیت های شورای عالی صلح و در مورد شاخص های مهم برای رسیدن به 
 صلح صحبت های صورت گرفت.

و پالن عملی آن صحبت نموده گفتند:  1325متعاقباً محترمه سمیرا حمیدی در مورد تاریخچه قطعنامه 

ای امنیت پذیرفته شد و اولین قطعنامه بود که در توسط شور 2000اکتوبر سال  31این قطعنامه در

که مورد شرکت مساوی بودن زنان در تصمیم گیری ها در ارتباط به صلح و امنیت بود، این قطعنامه 
 .استوار میباشد چهار پایه یا ساحهروی 

 ادغام سازی  4حفاظت  3شمولیت  2مشارکت 1

ر مورد زنان صلح و امنیت میباشد، که این پالن د 1325همچنان پالن عمل ملی افغانستان و قطعنامه 

گردید بعد ازیک رونمایی سرطان توسط رئیس جمهور دمحم اشرف غنی  9به تاریخ  1394در سال 

فعالیت های این پالن عمل در دو : افزود "حمیدی" صورت گرفت.خانم  یپروسه مشورتی این رونمای
 مرحله تطبیق خواهد شد.

 سال میباشد. 4مدت هم  دومرحله سال و م 4مرحله اول مدت

همچنان روی پالن نظارت و ارزیابی این پالن عمل صحبت صورت گرفت و از هریک از اشتراکننده 
 جوانان بیشتررائه کنند تا زنان و گان خواهش نمودن تا در معرفی این قطعنامه برای دیگران معلومات ا

 .بدانند 1325در مورد فعالیت ها و پالن عمل قطعنامه 

در مورد فعالیت های شورای عالی صلح معلومات داده گفت:  متعاقباً محترمه حوا علم "نورستانی"

والیت فعالیت دارد و مرکب از کسانی است که ازشهرت نیک وعالی  34کمیته های صلح در 

ح برخوردار است همچنان داراالنشاء هم فعالیت خودرا انجام میدهد، و فعالً که رئیس شورای عالی صل
 تا هنوز انتخاب نشده و فعالیت های ما نسبتاً کم شده.

در جریان این برنامه محترم حبیب هللا"فرهنگ" در مورد شاخص های مهم برای رسیدن به صلح 
معلومات داده گفت: عملگرد دولت، آماده کردن محیط خوب کاری، توزیح عادالنه منابع، پذیرش حقوق 
ین دیگران، جریان آزاد و شفاف اطالعات، آموزش صلح به شکل عالی، کاهش منشاء فساد به سطح  پائ

اشتراکنندگان پرداختند. برای بهتر شدن برنامه  نظریات آنها را سواالت به جوابات  خیراتر و در 

 بعد از ظهر اختتام یافت. 3:30گرفتند ، و برنامه بعد از جمع بندی به ساعت 

 

 

 

انجمن اجتماعی کرامه هـ ش  1396/1/22م مطابق  4/11/ 2017روزسه شنبه مورخ 

، این تاالر با تصاویر بی نهایت زیبا ند ملی افغانستان دیدن نموداز تاالر نگارستان 
این نگارستان قشنگ و  نیوبیرنفر را دارد محیط  60زینت داده شده است که گنجایش 

 سر سبز است .

چنین گفتند: که یک  نگارستان نگارستان در مورداین محترمه صابره"رحمانی" رئیس 
داریم بخش این نگارستان تحت ترمیم میباشد و یک تاالر آن تقریباً خوبتر است در نظر 

محیط بسیار به خاطریکه یک  نمایمهم ترمیم را تا بخش های دیگری این نگارستان 
 خوبی برای سیاحان خارجی میباشد. 

با تصاویر و مجسمه های که ت دارد عاین نگارستان در قسمت جادۀ آسمایی کابل موقی
که در حقیقت تصاویر  .سنگی و حکاکی های چوبی که تصاویر آنرا مشاهده می کنید

 .یک بخش از واقعیت ها را بیان می کند
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 نگارستان ملی بازدید نمود تاالرانجمن اجتماعی کرامه از

 



  

 

نامیده   DEMOCRATIAردهمایی بنام گالد این یمقبل  ۵در قرن 

 ردید. گمبدل   DEMOCRACYشد. که این کلمه بعدا به کلمه 

واژه التینی  DEMOCRACYدیموکراسی  تعریف دیموکراسی : 

 است 

DEMOS  مردم = 

CRACIA  حاکمیت = 

دیموکراسی عبارت از کشوریری گیعنی حاکمیت مردم در تصامیم 
حاکمیت مردم است که هدف آن تآمین منافع اجتماعی و صلح باشد. 

 لوک میل جیفرسن

دیموکراسی عبارت از اصولی است که زمینه اشتراک عموم را 
 برای مردم در امور حکومتداری مساعد میسازد. جان بالمنتز

دیموکراسی عبارت از حکومتی است که از طرف مردم برای ) 
 باشد. مردم ساخته شدهبهبود و رفاه( مردم توسط 

 اامریکابراهم لنکن، رئیس جمهور اسبق  

ارسطو در رابطه به دیموکراسی پنج  دیموکراسی از نظر ارسطو:
 نظر دارد؛ 
استوار ر و فقیر گکومت که بر اصل برابری طبقه توانسیستم از ح

روه به شکل مساوی در تشکیل حکومت گباشد. به نحوه ایکه هردو 
 سهیم باشند. 

 ثروت وسیله منصب است

فقط افرادیکه از لحاظ نژاد، تبار و قوم برتر باشند، حق اشتراک در 
 اداره امور کشور را دارند.

 اشتراک عموم 

افرادیکه از لحاظ تبار فوقیت ندارد باید در حکومت نفوذ نکنند. اما 

اه را انتخاب و گوتمند بخاطر منافع خود افراد نااافراد بانفوذ و ثر

 یرند. گیسپارند و خود در رأس آن قرار مینان مآحکومت را به 

 نظر افالطون در رابطه به دیموکراسی: 

ایا اداره کرد ن جامعه با آرای همه مردم مطرح بحث است یا بهتر 
 نان در آن جامعه؟آره کردن مردم با هدف بهتر زیستن ادا

روه بهتر گو مادی باشد، پس درین مورد هیچ  ر هدف رفاه اخالقیگا

ی گاره همه امور قضایی، سیاسی، فرهناز دانشمندان نمیدانند. بنا اد

و غیره باید به عهده دانشمندان باشد. مردم عام معموال دنبال منافع 

شخصی خویش میباشند و غالباَ عدالت زیر پای میشود. چون عدالت 

ه اثر سازش و قرارداد بین فضیلت نیست که ذاتی باشد بلکه ب

اعضای برتر جامعه به وجود می آید، لذا دانشمندان که ماهیت آنرا 

 کشور را به عهده داشته باشند. بهتر میدانند باید زمام

 اساسات دیموکراسی:  

 )اکثریت محوری ) ارزش دادن به اکثریت اراء 

تعدد احزاب 

 اجرائیه(تفکیک قوا ) قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه 

 آزادی 

اختالط زنان با مردان در مجالس 

 حاکمیت از آن مردم است 
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 دیموکراسی در دروس اسالمی  معلومات در مورد      

 

 یکی از مهترین اصول دیموکراسی آزادی است.  آزادی: 

 آزادی لباس پوشیدن ، آزادی کار، آزادی بیان ، آزادی عقیده

 دالیل به رد بعضی اساسات دیموکراسی

 (57)دلیل ان الحکم االهلل سورة انعام ایة  .حاکمیت از آن خداوند ج است

  اسالم به کیفیت می اندیشد، نه به کمیت.

  (۱۱۶) و ان تطع اکثر من فی االرض یضلوک عن سبیل هللا ... انعام دلیل: 

رای اکثریت را به این دو دلیل رد )اعالن جنګ حضرت ابوبکر صدیق رض مقابل منکرین زکات( 
 میکند

 در دین اسالم تفرقه حرام است و به اتحاد امت امر شده. 

جواز دادن به فعالیت یک حزب ( )۱۰۳) واعتصموا بحبل هللا جمیعا والتفرقوا آل عمران دلیل: 

که عقیده غیراسالمی داشته باشد به معنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت آنها است( مخالف این آیه 
 المایدة( ۲وال تعاونوا علی االثم والعدوان. ایة است )وتعاونوا علی البر والتقوی 

 در دین اسالم آزای وجود دارد ولی آزادی مطلق نه.

 ال ضرر وال ضرار  -I:  دالئل

II- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. الحدیث 

هرکس از هردین میتواند به دین اسالم داخل شود ولی برعکس نمیتواند. 
 بخالف دیموکراسی

:مقارنه دیموکراسی با اسالم  

تعریف اسالم: اسالم در لغت به معنی تسلیم شدن و ګردن نهادن است. در اصطالح 
 صالة، صوم، زکات و حجبوده و اداکردن  الاله االهلل عبارت از کلمه

مادون ذالک لمن ان هللا الیغفران یشرک به و یغفر (، )قل هوهللا احد). است توحید پایه اسالم

 (یا بنی ال تشرک باهلل ان الشرک لظلم عظیم)(، یشاء

 دروغاست؛ زمانیکه حرف میزند  ۳است: عالیم منافق  صداقتشعار اسالم 
 میگوی

اعدلوا هواقرب لتقوا. واذا حکتم بین الناس است. عدالت معیارش 
 ان تحکموا بالعدل

 مسیرش حقیقت و روحش رحمت است 

خداوند ج استدر اسالم منشاء ذاتی مشروعیت از آن   

( ان الحکم االهللدلیل )   

ام التخذوا من دون هللا اولیاء فاهلل هوالولی ... شوری ) -۲

 ۴۲(دیموکراسی:

 کراسیا) مردم( و دیموس دیموکراسی از دوکلمه التینی 

عبارت از شرکت آزادنه مردم در )حکومت( مشتق ګردیده و دراصطالح 

 تصامیم ګیری سیاسی میباشد.

 مشارکت مردم دو نوع است: 

مستقیم مثالً اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری   -۱  

ی گ) وکالی پارلمان از مردم نمایند غیر مستقیم مثالً تصامیم وکالی پارلمان -۲

.میکند( در این قسمت اشتراک مردم غیر مستقیم است  

............ ...را در مجله بعدی  بخوانیدادامه  این بخش   

 



  

 

د ء ما لنهضة الع د افغانستان  ،رد هرات ښاسولی او پراختیا کی   د علما  رول د افغانستان په
 له خوا ړیاجتماعی انجمن غد کرامی  

 
 :ئیاتجز

څلورو  د اندونیزیا سفارت سره د یو تړون پر بنسټ،  د سولی او پخالینی په پروسه کی د نهضة العلما د رول  د دامنولو په خاطر د افغانستان په
باط زونونو کی یو ورځینی د سولی او پخالینی کنفرانس  په الره واچول شو، نهضة العلما خپل چمتووالی شروع او د هرات له کمیټی سره یی ارت

کال په مارچ میاشت کی د یوی برنامی د تر سره کولو لپاره خپلی تیاری ونیسی، چی تر سره شوی فعالیتونه په الندی ډول  ۲۰۱۷ونیوه تر څو د 
 دی.

ت ة العلما کمیټی ټول ارتباطات او مخابرات د والیت په کچه، د چمتووالی لست، بلنلیکونه، هوټل ریزرفیشن، د ځایی حکومد هرات د نهض
 چارواکو سره اړیکی او تماس، ترسره کړل.

  د نهضة العلما کمیټی د کنفرانس لپاره اجندا ترتیب او د ښځو چارو وزارت، د اقتصاد وزارت او د عدلیی وزارتونو ته یی د همکاری غوښتنی
 لیکونه واستول.

 وړ اداری پاڼی یی کاپی کړی. ټول لوژیستیکی ترتیبات، د چاپونی شعارونه، پوسترونه، بروشورونه، او د اړتیا  

 وخت په وخت یی له هرات کمیټی او اړوندو دولتی ادارو سره ارتباط ونیوه.

 د هرات ښار په کنفرانس کی د ګډون په خاطر د استازیو د غوراوی په اړه د کابل نهضة العلما شورا سره مشورتی غونډه جوړه شوه. 

 نیته هرات ته انتقال شول. ۲۷کال د فبروری میاشتی په  ۲۰۱۷هرات ته د نهضة العلما د غړیو د سفر تیاری نهایی او د 

 کنفرانس د اجندا سره سم  د مارچ په لومړی نیته د هرات ښار په استقالل هوټل کی ونیول شو.

 :په کنفرانس کی ترسره شوي فعالیتونه

رکو آیتونو په قرائت سره د ښاغلي عبدالوکیل امینی د هرات د نهضة العلما  کمیټی غړي په غږ پیل، او د هیواد کنفرانس د قرآن کریم د څو مبا
ملی سرود وغږول شو، او وروسته له هغی د کنفرانس اهداف او مقاصدو ته د ښاغلی کاکړ له خوا د پاورپاینت پریزنتیشن په واسطه په الندی 

 ډول اشاره وشوه.

 ګڼ شمیر علما او امامانو او د هیواد غربی زون ته د نهضة العلما پیژندنه . د هرات ښار: ۱

 د افغانستان د سولی، پخالینی او پراختیا پروسه کی د علماو د رول پیاوړتیا.: ۲

 د هرات ښار علما او غربی زون ته د نهضة العلما  د ځانی اتکا د پالن پیژندنه .  :۳

 نی تر السه کول د نهضة العلما د پیاورتیا او پراختیا په خاطر. په غربی زون کی  د علماو د ژم:۴

ښاغلی عبدالواحد عاصمی د ښځو چارو وزارت د والیتی اداری مشر، کنفرانس کی خپلی څرګندونی د نهضة العلما او اندونیزیا سفارت څخه د 
ات د اړتیا په اړه یی تینګار وکړ او په دی برخه کی د علماو رول داسی پروګرامونو د جوړولو په اړه په مننی پیل او افغانستان کی د سولی او ثب

 ته اشاره وکړه.

 ښاغلی عبدالسالم حسینی د هرات د نهضة العلما د کمیټی غړی د نهضة العلما موخی، د مشرتابه شورا او د هرات کمیټه یی ټولو ګډونوالو ته
 معرفی کړه .

مشر په خپلو څرګندونو کی د یووالی او ورورولی په پیاوړتیا کی د علما رول ته ټینګار  وسنیښاغلی سید صالح الدین هاشمی د نهضة العلما ا
 وکړ او نهضة العلما سره د هرات ښار د علماو له مرستی څخه یی مننه وکړه. 

 د چای د وقفی پر مهال ګروپی انځور د ګډونوالو علماو او د نهضة العلما شورا غړیو له خوا واخیستل شو.  

و ښاغلی جالل الدین حقانی د هرات د کمیټی مشر د نهضة العلما شورا څخه د دی نْوښت او د اندونیزیا سفارت څخه د کنفرانس لپاره د مالی ا
و تخنیکی آسانتیاوو د برابرولو په خاطر مننه وکړه، ښاغلی حقانی په خپلو خبرو کی د سولی په پروسه کی د علماوو رول باندی ټینګار وکړ ا

نه یی ترسره کړه چی د غرب زون له علماوو سره به د دی مقدس المل لپاره کار وکړي، هغه وویل: سوله د پرمختګ  د ژوند لپاره وینه ده، ژم
 آن عبادت پرته له سولی پوره کیدلی نشي. 

 ډله ییز کار په څلورو ګروپونو د ګدونوالو د ویش پر اساس پیل شو.

 چی اعتدال په اسالم کی او په سوله کی  د هغه دوامداره اغیزو باندی کار وکړي. لومړی ګروپ ته دنده ورکړل شوه :۱

 دوهم ګروپ ته دنده ورکړل شوه تر څو په ګډه سره په تولنیز عدالت باندی کار او دهغه رول په یووالی کی بیان کړي. :۲

 و د هغه رول د سولی پروسی په پیاوړتیا کی کار وکړي.دریم ګروپ ته دنده ورکړل شوه تر څو په اسالم کی د زغم او توازن په اړه ا :۳

څلورم ګروپ ته دنده ورکړل شوه تر څو د سولی پروسه کی د ښځو د وندی په اړه د راتلونکی سوله ایزو نسل د زیاتیدو له الری، کار وکړي  :۴
. 

ګروپونو د موضوعاتو په اړه دیرش دقیقی بحث وکړو او خپل نظرونه یی په فلیپ چارتونو کی بیان کړل چی وروسته د هر ګروپ استازی له 
 خوا له ټولو ګډونوالو سره شریک کړی شول.  

نهضة العلما کمیټی دا مسئولیت په غاړه  د ځان د مالی اتکا پالن د ښاغلي کاکړ له خوا د پاورپاینت پریزنتیشن له الری وړاندی شو او د هرات د
 واخیست تر څو د دی پالن د ډاډمنولو په خاطر کار وکړي.

د همدا راز کنفرانس د ښاغلی جونی احمد د اندونیزیا سفارت استازی په وینا مزین شو او له ګډونوالو څخه یی په دی کنفرانس کی د ګدون او 
 اوریدونکو ته اویل چی تاسو نن په پنځو موضوعاتو بحث وکړ: نظرونو د شریکولو په خاطر مننه وکړه، هغه

 د علماوو تر منځ د یووالی او پیوستون اهمیت په افغانستان کی.: ۱

 د سولی د پروسی په پیاوړتیا کی د علماو رول.: ۲

 اعتدال او د هغه اغیزی د دعوت په خپریدو کی.  :۳

 ټولنیز عدالت او د هغه رول په ورورولی کی. :۴

  " غه خپله وینا په دی خبری سره چی ټول موافق دي چیه
 پای ته ورسوله.  "اسالم د سولی دین دی
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 یولسم مشال                       

" قتلت ذنت بأی سئلت  المؤودة اذا و زوجت النفوس اذا و"

 تكویر سوره( 7-9) آیه

ځای شی او او کله چی نفسونه دوباره )بیا( له خپلو بدنونو سره یو 
کله چی له هغه ژوندی ښځی شوی انجنی )ماشومی( څخه و پوښتل 

 .ییشی چی ته په کومه ګناه )جرم( وژلی شوی 
پدغه مبارک آیت کښی هللا تعالی د بعثت د دوو ډیر عمده او مهمو 

ښو بیان کوی یوه داچی ټول نفسونه بیا بیرته له خپلو بدنونو یعنی یپ
ه دا چی د دغه دوباره دا ژوندی جسمونو سره یو ځای شی او بل
جنی وی چی ژوندی په نه وړی اغشویو کسانو په منځ کښی په ه

ګور کړی شوی وی او له هغوی څخه به ددی پوښتنه ککیږی چی 
 په کومه ګناه وژل شوی وی.

دغه آیت په ضمن کښی د مشرکانو هغه جاهالنه رواج او دود تقبیح 
مت او کله هم د ښی کوی کوم چی د دوی په نزد په غیرت شها

پوهی د ثبوت دلیل وه. دا چی یو جاهل مشرک ته دا بد ښکاریده چی 
دی دی ولی لوریا خوروری او هغه دی د بل سره واده شی دا دعار 
او ننګ خبره ګڼل کیده بله دا چی دوی داسی ګومان کاوه چی د لور 
په وژلو کښی ز مونږ د اقتصاد ښه والی دی ځکه دا یو اضافی کس 

 دسترخوان دی نو ځکه باید ژوندی ښخه شی. په
داؤه دهغه زمانی جهالت، راځی چی د یوویشتمی پیړی جهالت ته 
ځیر شو. نو دهغه زمانی جاهل به ډیر ښه ښکاره شی، اوس هم 
یوډیر مشهوره هیواد دی چی لورګانی پکښی ژوندی ښخیږی، ښځه 

هم د  د میړه په مرګ یو ځای باید د هغه سره ښځه کړی شی او یا
 علم او تعلیم له نور څخه محروم کړی شی.

په اوسنی دور کښی د جنسی غریزی د پوره کولو په خاطر د غریبو 
او بی وزلو هیوادونو څخه انجنی ماشومانی یا خود یو څو ناچیزه 
پیسو په مقابل کی او یا هم په پټه هغه هیوادونو ته وړل کیږی چی 

سی غرایز پوره کیږی چی په هلته ددغه ماشومانو او انجنو څخه جن
نتیجه کی د ایډز مهلکه بیماری خپره او دهغه معصومو ماشومانو د 
مرګ سبب ګرځی چی  د هغه مور او پالر څخه دنیا ته راځی چی 
په ایډز اخته دی او دغه ماشوم بی له کومی ګناه څخه ددغه مهلکی 
بیماری ښکار کیږی، او په نتیجه کښی په تدریج سره مری چی 

کار د مشرکانو له هماغه عمل سره پوره شباهت لری او یا ترهغه دا
دغه رنګه هغه د کوچنیانو  هم بدتر چی لورګانی یی ژوندی ښخولی.

تښتونه او بیا دهغو د بدن له غړو څخه استفاده او خرڅونه ددغه 
عصر او زمانی دهغه جهالتونو څخه دی کچیری د پخوا زمانی 

ن به ډیر مهذب بیاموزی او ددغه مشرکان پری خبر شی نو خپل ځا
 زمانی په اصطالح پر مختګ پوری به په کټاری وخاندی.

د ښځو بی حجابه کول او د هغو له ښکال څخه د خپلی ساعتیری 
محفلونو جوړول دا ټول د جاهلیت د زمانی هغه عملونه دی چی 

چی دا ټول په حقیقت کی د  هرومرو ژوندی ضمیر پری شرمیږی.
ژوندی په ګور کولو سره پوره شباهت دی ځکه دا چی مشرکانو 
لوړنی ژوندی ښخولی دهغوی انسانی کرامت ته ارزښت قایل نه وه 
دغه رنګه دغه اوسنی کړه وړو هم د انسان کرامت ترپخوالندی 

 .مصداق کیدای شیکړی دی نو ځکه دغه حالت او انځور ددغه آیت 

 (مشالونه ږمی کښی) تر  

      
 

 : 1سورنساءآیه

   

ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها  یَا أَیَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُم م ِ

َ الَِّذي َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً كَ  ثِیراً َوِنَساء َواتَّقُواْ اّلل 

 ً َ َكاَن َعلَْیكُْم َرقِیبا  تََساءلُوَن ِبِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اّلل 

  :ترجمه 

اي مردمان ! از ) خشم ( پروردگارتان بپرهیزید . پروردگاري كه شما را از 
سپس ( همسرش را از نوع او آفرید ، و از آن دو نفر یك انسان بیافرید و ) 

 مردان و زنان فراواني ) بر روي زمین ( منتشر ساخت . 
دهید ؛ و و از ) خشم ( خدائي بپرهیزید كه همدیگر را بدو سوگند مي

بپرهیزید از این كه پیوند خویشاوندي را گسیخته دارید ) و صله رحم را 
كردار و رفتار مان خداوند مراقب شما است ) بیگنادیده گیرید ( ، زیرا كه 
 ماند ( .شما از دیده او پنهان نمي

  :توضیحات
َخلََق ِمْنها » مراد آدم است . « : نَْفٍس واِحدٍَة » توده مردم . » :  نَاس» 

همسر او را از نوع او آفرید . مراد این كه خداوند نخست آدم را « : َزْوَجَها 

از خاك بیافرید و بعد از او حّواء را نیز از خاك خلق فرمود و از آن دو دیگر 

پراكنده « : بَثَّ ( . »  21، روم /  190 و 189مردمان را ) نگا : اعراف / 

جمع » :  أَْرَحام» دهید . همدیگر را بدو سوگند مي« : تَسآَءلُوَن بِِه » كرد . 

« : َرقِیباً » َرِحم ، قرابت و خویشاوندي . عطف بر واژه ) هللاَ ( است . 

 (  52مراقب و مواظب ) نگا : احزاب / 

   متن آیه :   :4سورۀ نساء آیه 

ْنهُ نَْفساً   َوآتُواْ النََّساء َصدُقَاتِِهنَّ نِْحلَةً فَإِن ِطْبَن لَُكْم َعن َشْيٍء م ِ

 ً ِریئا  ترجمه : :    فَُكلُوهُ َهنِیئاً مَّ

اي خدایانه اي خالصانه و فریضههاي زنان را به عنوان هدی هو مهری ه

بپردازید . پس اگر با رضایت خاطر چیزي از مهری ه خود را به شما 

 بخشیدند ، آن را ) دریافت دارید و ( حالل و گوارا مصرف كنید .
  توضیحات : 

فریضه . عطی ه « : نِْحلَةً » ها . جمع َصدُقة ، مهری ه» :  َصدُقَات»  

است . این واژه به معني تدی ن و دینداري  بالعوض . حال ) َصدُقات (

تمییز است . « : نَْفساً » له است . نیز آمده است . در این صورت مفعول  

خوشمزه و خوش هضم . ) « : َمِریئاً » گوارا و خوشایند . « : َهِنیئاً » 

َهنِیئاً َمِریئاً ( : هر دو حال ضمیر ) هُ ( در فعل ) ُكلُوهُ ( بوده و مرجع ) 

است . به صورت مذك رآمدن ضمیر به سبب برگشت به « َصدُقَات ( »  هُ 

است كه جایگزین صدقات است ) نگا : « ذلك » یا « شيءمذكور » 

  قاسمي ، التحریر و التنویر ( .

 سورۀ نساء در مجله بعدی ..........آیه های  ادامه 

 تفسیر سوره النساء

 


