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حقوق زن،صلح حمایت از تشویق مرد افغان برای  ورکشاپفیتهای نور به ادامه فعالیت هایش، ظرموسسه تعلیمی و انکشاف 
 یتعدادورکشاپ  اینکه در ،تدویر نمودند NECDOدفتر مرکزی تاالر ورکشاپهای در  2016/8/23بتاریخ  را ودیموکراسی

آغاز برنامه با تالوت قرآن پاک و صحبت  کهمحصلین و معلمین از اقشار مختلف دعوت به عمل آمده بود، انزن اززیادی 
فتتاح گردید، ورکشاپ در فضایی کامالً دوستانه بین شاملین مطابق به ا NECDO" رئیس موسسه ړافتتاحیه محترم فضل الغنی"کاک

که  ، و مطالبیی تطبیق نمودندت و فلپ چارت بشکل شفاهی و تحریرپرزنتیشن، کار گروپی در فلش کار ،اجندا و میتود درسی
ین ورکشاپ تدریس گردید، خشونت علیه زن در افغانستان، نگاهی مختصر به قانون منع خشونت علیه زن،مکلفیت ها ادر

نهضت زنان برای صلح یا  WILFP  ت در رابطه برنامهار و توضیحووجایب زن مسلمان، حقوق پنجگانه زن از دیدگاه اسالم،جند

برای صلح، آزادی و دیموکراسی  فورم برنامه نهضت زنانین ورکشاپ به عالقمندی شاملکه  تعدادی از و آزادی تدریس گردید. 
خاص در برنامه سهیم بودند و پی هم سوال و شاملین به عالقمندی  را خانه پوری کردند و عضویت این برنامه را حاصل نمودند.

ستان میگذاشتند که این موضوعات را به مردم عام افغانرا خیلی خوب تحلیل میکردند و به عالقمندی تعهد  میکردند و موضوعات
فعالین  همچنان و ، توسط شاملین خانه پوری گردیدنیز فورم ارزیابی ورکشاپ و تعهد نامه خیر، دراه اسالم آگاهی بدهنداز دیدگا

و با  NECDOعاون مؤسسه  خانم پرینا " مهرزاد " م هورکشاپ با سخنان اختتامیه محترم .ندتعین گردید CWGورکشاپ به کمیته 

 حمایت همه جانبه شامیلن موفقانه پایان یافت.
. 

 

  وکراسی ورکشاپ  تشویق مرد افغان برای حمایت از حقوق زن ،صلح و دیمگزارش 

 ( تدویر یافتNECDO)برای حمایه و حقوق بشر  نهاد عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامهکه توسط 
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 2016/8/21بتاریخ  Batikورکشاپ یکروزه 

در وزارت امور زنان از  1395اسد  13مطابق 

یا مقیم کابل اندونیزجمهوری  طرف سفارت کبرای 
تالوت کالم برنامه با برای بانوان افغان دایر گردید، 
ران آغاز گردید بعداً الهی توسط یکی از خواه

می"وردک" معین پالیسی و ملکی ږمحترمه سپو
زوند افوزارت امور زنان در مورد این ورکشاپ 

که از انجمن های مختلف خانم های وپیشنهاد نمودند،
تشریف آوردند باید ازین فرصت استفاده کرده و 

م های که یاد مهارت های خوبی را بیاموزند و خان
اگر این برنامه فتن به دیگر خانم ها بیاموزانند.گر

ورکشاپها برای زنان قسمی توسط همین سفارت 
آموختانده شودخانم های زیادی مستفید خواهد 

طاق دوستی افغان گردید،و همچنان اگر یک 
اندونیزیا داشته باشیم این یک دستاور خوبی خواهد 

ً محترم تاج بود و در تاریخ ثبت خواهد شد.م تعاقبا
این سومین الدین سفیراندونیزیا در مورد افزودند 

 است که برگزار مینمایم یک ورکشاپ در  ورکشاپ

 

 

 

،  2016اگست  24ندونیزیا در کابل بتاریخ سفارت ا

هفتادویک ومین استقالل جمهوری اندونیزیا را  در 
که جشن گرفته، برگزار نمودند  هوتل انترکانتیننتل

برنامه وزیران، معینان، نماینده های پارلمان و درین 
 مهمانان خارجی نیز اشتراک کرده بودند.

متعاقباً  برنامه با تالوت قرآن پاک آغاز گردید، و 
محترم تاج الدین سفیر اندونیزیا در مورد آزادی 

ندونیزیا سخنانی داشتند که ارایه نمودند و بعداً به ا
غانستان اظهار ا افارتباط همکاری های اندونیزیا ب

ندونیزیا از سال های قبل با کشور داشتند که ا
افغانستان در بحش های سیاسی و اقتصادی همکاری 
دارند، در قسمت بورسیه ها برای محصلین،در 
اعمار مساجد که همین حاال در ناحیه دوازهم در 
قسمت ارزان قیمت مسجد السالم  تحت اعمار قرار 

آینده هم ادامه خواهد و این همکاری در   ،دارد
 داشت.

رهبری  نهاد انجمن اجتماعی  عضو NECDO موسسه اعضای به اشتراک، در وزارت امور زنان Batikگزارش  ورکشاپ 

 برای حمایه و حقوق بشر کرامه

با اشتراک                         رش  کنفرانس روز آزادی اندونیزیاگزا

 عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامه(NECDOاعضای )
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در وزارت امور زنان دایر گردید، او وپوهنتون کابل 
سازی همکاری درمورد توانمند  افزود ما تفاهمنامۀ

زنان داریم که بورسیه ها است که از طرف پوهنتون 
یر های اندونیزیا آماده شده برای محصلین افغانی،در اخ

وع همکاری ادامه پیدا گفتند امید وار هستیم که این ن

از Venny کند. درجریان این ورکشاپ محترمه خانم

درمورد پیدایش ، که یه کردندااندونیزیا پرزنتیشن را ار

را به   Batikدر اویل قرن سیزده گفتند. این صنعت

عنوان یک میراث درین سرزمین گسترش داده شد،که 

ساحلی که   Batikاین صنعت به دو نوع است یکی

 Batikستفاده میشود، دوم رنگ های روشن ترا

درباری که رنگهای تاریک تر استفاده میشود.و 
رنگهای طبیعی معلومات گفتند که د همچنان در مور

کار عملی بروی  دستی را بسازیم که Batikچطور 

صورت گرفت، که سه تن از کارمندان  نیز دستمال ها

برنده گردید. و دو تن ازکامندان  NECDOدفتر 

NECDO  جواب دادن سواالت از طرف سفیر با

نیزیا برندۀ جائزه گردیدند. برنامه با گرفتن اندو
 عکسهای دسته جمعی موفقانه اختتام یافت.



  

 

یکتن از رئیس نسوان وزارت معارف  "مومند"پیکی: محترمه تور1

در مورد این ورکشاپ می گوید، این ورکشاپ در قسمت حمایت شاملین 
حقوق زنان و ایجاد تعین صلح و دیموکراسی رول ارزنده و مهم را بازی 

تشویق و حمایت شود طبعاً میکند، زیرا وقتی از طریق مرد ها خانم ها 
ند،و به یک جامعه ننقش خودرا در جامعه خوبتر و بهتر بازی کرده میتوا

خود میرسند، این عاری از خشونت قدم های را میگذارد و به آرزوی 
آرزنده است.و همچنان   ورکشاپ ها برای رسیدن به صلح و عدالت بسیار

داده میشود، برای  ها از طریق این ورکشاپآگاهی های که برای خانم 
ازدیاد معلومات خانم ها کمک میشود و بعضی از خانم ها که این سهولت 
را در دست ندارند باید خانم های که در برنامه های ورکشاپ و آگاهی 
دهی اشتراک میکنند، وجیبه هر خانم است که برای خانم های دیگر این 

ر دولت شریک شوند، تا خواهران ما بتوانند در ساختابرنامه را برسانند.
ودر نقش تصمیم گیری کار کنند و در جامعه یک شخص تصمیم گیرنده 

 باشد.

دری لیسه محترمه پروین "دوست" امر دیپارتمنت زبان و ادبیات : 2

ورکشاپ نظریات اش را چنین ارایه کرده این یکتن از شاملین فردوسی 
 گفت: 

من ازین ورکشاپ موضوعات را در هربخش آموختم و منول درسی را 
م از اعهم در دسترس دارم، من در مکتب قسمی یک سیمینار برای همه 

اناث و ذکور یعنی شاگردان ، معلمین، و دیگر کار مندان این مکتب قشر
 مورد این ورکشاپ آگاهی حاصل نمایند.  دایر خواهیم کرد تا همه در

اناث ازین طریق از حقوق خودشان بهتر و خوبتر آگاه شوند تا قشرذکورو 
تا در سطح کشور ازخشونت ها کاسته شود و یک افغانستان عاری از 

  خشونت داشته باشیم.

محترمه آسیه"رسولی" یکی از معلمین نسوان بی بی مهرو و یکتن از : 3

شاملین ورکشاپ تشویق مرد افغان برای حمایت از حقوق زن، صلح و 
موکراسی، ابراز نظر نموده گفت که در این ورکشاپ موضوعات بسیار دی

اسالم بود و ما دیدگاه آموزنده را آموختیم یعنی همه موضوعات که از 
 برای آنها باید  ،هستندمیتوانیم به خواهران ما که ازین ورکشاپ ها دور 

را کامالً بفهمانیم تا آنها هم ازین موضوعات آگاه ورکشاپ موضوعات 
وند و پیشنهاد من اینست که اگر این ورکشاپها ادامه پیدا کند برای طبقه ش

ذکور و اناث  بسیار خوب خواهد شد، به خاطریکه دایر شدن این 
ورکشاپها به نفع زنان است و برای از بین رفتن خشونت های گوناگون 

و شاید توسط دایر شدن همین ورکشاپها از خشونت ها  بسیار مفید است،
ورکشاپ ها خیلی مهم وبه نظر من این آگاهی دهی توسط  یدا کنند.نجات پ

که سر دچار حالت وخیم را است، زیرا  حاال من میتوانم خانم های 

که با  NECDOد نجات بدهم، با تشکر از دفتر نخشونت های گوناگون باش

دایرنمودن همچون ورکشاپها برای زنان و مردان وآگاهی دهی برای همه، 
اهش خشونت های گوناگون کمک ر هستیم این ورکشاپها در کما امید وا

 P3 نجات پیدا کنند.و پدیده شوم ازین بدبختی کشور ما شده و زنان 

 پ تشویق مرد افغان برای حمایت از حقوق زن،صلح و دیموکراسینظریات شاملین ورکشا

 تدویر گردیده بود اجتماعی کرامهعضو رهبری نهاد انجمن (NECDOکه از طرف موسسه )



  

 

 

 

 

کښی أت ته د هللا تعالی د حکم په مقابل سعید وویل: ستا جر
 او صبر ته له تا سره. لماو د هللا تعالی ح

په تخته یی واچوی کله چی په تخته حجاج امر وکړچی 
هُت  ّ واچول شو نو سعید دا آیت په ژبه زمزمه کوه" إنّی َوج 
ً و ما أنا من  ی ل لذّی فطرالسماوات  واالرَض حنیفَا َوجه 

 المشرکین"

ځوی سعید گرړ چی و قبلی څخه یی مخ ووکحجاج امر 
 .وویل

راچوی مخه  ړحجاج وویل چی پ وَجه هللا" " فأینما تَُولّوأ فَثَم   
َها خلقنا کم َو فیها " من  یی سعید دا آیت شریف ولوست 
 نعیدکم و منها نخرجکم تارةً أخری"

ځواب ورکړ: زه  ، سعیدړیچه سریی پری کړحجاج امر وک
ته هیڅ  معبود سوا د هللا تعالی څخه شنګواهی ورکوم چی 

ورکوم پدی  واهیگهغه ایکی یو دی هیڅ شریک نه لری او 
څخه واوره چه دمحم)ص( د هغه بنده او پیغمبر دی. دا زما 

څخه ، ای هللا زما ځ سره مخ شوپه ورتر څو د قیامت 
پدی څ بنده  مه مسلطه وه چی ویی وژنی ، په هیورسته دی 

پل ژوند تر آخرنی جبیر)رض( د خډول سره سعید بن 
سلگی پوری د مشال په شا نته د ظلم ، استبداد، خود 

څی پاره هږمی د لمنځه وړلو لخواهی،اوداستکبار د تر
عُون(وکړی.  )اناهلل  و اناالیه َراج 

 :دریم مشال

ښی د تیمور مغولی دلمسو څخه یو هـ کال ک ۹۶۳په 
کرسی په تن چی جالل الدین اکبر نومیده د سلطنت 

ته درسیدلو سره سم یی دهند د ك پلتی ووهله، وا
ړل، علمای سکنجه کړل، مسلمانانو ازارول ، پیل ک

د وژولو، بندولو او شړلو بازاریی تود کړل ، د 
ل راواخستله،د واسالم سره یی سخته دښمنی ک

ړ پیغمبر )ص( د نبوت د فسخ کیدو اعالن یی وک
زرمه پدی دلیل چی زر کاله پوره شوی او نوی 

ری دین دور دی ، دی د امر او نهی خاوند دی بداک
امر څخه مخالفت وکړه نو ابدی دچی دده  كڅواو 

شی. د غواگانو  په مرگ به محکومبنداویا د ذلت 
یی هم بند  لپه هجری تاریخ لیکړه حالله یی منع ک

ړل، د قصر در باریانو او وزراو اسالمی نومونه ک
، شرابو او د خنزیر د غوښی ،یی بدل کړل د قمار
 په اصطالح  او د یو نوی  ځولگرخوړل یی حالل و 

 

 

 

 تړله.دین ترویج ته یی خپله مال و

لمونځ یی د برهمینانو تقلید وه او د هندوانو سره یی نکاح 
یو په ته جواز ورکړ، د اسالمی خطی دغه خوږه ځمکه 

یښت کی و لیدلی  وه هغه شانته لوی مصیبت او ازم
ښی به یی نه وی گیزپه دور کمصیبت چی د تتارو او چن

 لیدلی.

 حد ښی یو ځوان چی احمد بن عبداألپه دغسی حاالتو ک
الفاروقی سرهندی نومیده د علم او پوهی د حاصلولو  یو 
طالب وه، ده ته هللا تعالی پوره ذکاوت، پوهه ، جرآت او 

پاره ړی وه  ده ددغه حاالتو د سمون لدین مینه ورکد
له  ږ وخت کښی ډیر ځوانانپه لړ اسالمی دعوت پیل ک

پور ځانه سره یو ځای کړل. د شیخ سرهندی ددعوت را
ډیر قهر دی ځانته وغوښت ، په  در بارته ورسید، پادشاه 

 ړ کړیدوی جو ښیپادشاه په باره کستور چی د دیو بل 
ږی نو باید چی دربار ته ور داخلی كودا وه چی هر څ وه

ړی ، کله چی شیخ سر هندی در پادشاه ته سجده وکچی 
بار ته ور داخل شو نو د اسالم د تعلیماتو سره سم یی 

پام دته  پاچاسالم واچوه سر یی ټیټ نه کړل ، درباریانو د 
ډیر قهر او  پاچا پهړوه چی سر دی ولی ټیټ نه کړ، وا

یا سوچ وکړی دی زندان ته غضب بی لدی چی فکر او 
په ښی هللا تعالی ده ته یو بل ښه فرصت په زندان کولیږه ، 

ړچی د زندان دننه یی زندانیان سمی الری ته الس ورک
سره د زندان په  چټکیپه راوبلل او د اسالم دعوت ډیر 

 پور شو.ټولو خونو کښی خ

 رځایپکښی جالل الدین اکبر مړ شو اوهـ کال  ۱۰۱۴ په 
گیر پادشاه شو، دشیخ سر هندی جهان ویځغه یی د ه

 ښی لوی اثر اچولی وه.دعوت په زندان ک

د زندان قومندانان او صاحب منصبان هم د شیخ له دعوت 
شیخ سر هندی د نوی پادشاه جهانگیر   متأثره شوی وه.

مشرانو ته ڼوگړیکو جوړولو هڅه وکړه، د وخت سره د ا
اسالم د عظمت او یی د ه واستول او هغوی  ته یی لیکون

ؤلیتونه یی ورته په گوته ړ او دهغوی مسرفعت  بیان وک
چی د ړه ا پهد زندان قوماندان د هغه نیکو نتایجو  ړل.ورک

  ؤه، څخه الس ته راغلی شیخ سرهندی )رح( ددعوت 

 دریم مشال پاتی برخه به بله جریده کی.....

 

 

 مشالونه(  دویم مشال ، دریم مشال ږمی کښی) تر
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باتوجه به آنچه که تا اکنون گفته شد،میتوان گفت برخورداری 
زندگی زن میباشد که ازملکه زیبای عفاف دارای آثارمطلوبی در 

 درین بخش به برخی ازاین آثاراشاره مینمایند.

برخوداری انسان از توانمندی روحی باال،جهت مقابله با -1

هجوم سرکش هویوهوس که به عنوان خطرناک ترین دشمن 

 انسان درعرصه رسیدن به کمال مطرح است .
عفاف مهمترین عامل برای شگوفانی استعدادهاو بزرگترین -2

 برای هرزرفتن استعدادها وتوانش هاوامکانات میباشد .مانع 
عفاف منشاء فرهنگ وادبیات است چرا که پویایی ورشد -3

آکنده از  نمودن فرهنگ یک جامعه ،منوط به وجود فضایی

 عشق واقعی وحقیقی است .
درنهایت درمضامین روایی ما عفت وشرم وسیله رسیدن به -4

است ،ونشانه خرد هرزیبایی وکلید همه خوبی هامطرح شده 

است وعاملی است برای جلب محبت الهی  ورزی فرد

چراکه خداوندانسان عفیف رادوست دا رند وازانسان 

غیرعفیف نفرت دارد ودرروایات اسالمی ازشرم وحیاءبه 

 عنوان مهم ترین موانع زشتکاری نامبرده شده است. 

طرح آثار عفاف از منظر کسانی که برهنگی  تجربه کرده -5

ه ارمغان آن به تاراج بردن زنان بوده است اند ک

 بسیارشنیدنی وقابل تاءمل است . 

 )وندی نویسنده کتاب )نابودی عفاف ارمغان فمینیسم(خانم-6
 می گوید )شلیت

نوجوانان آمریکایی قبل ازپایان %75)واقعیت این است که 

 54تحصیالت موسطه رابطه جنسی دارند .درنیویورک بیش از 

سالگی هرسال حامله می شوند.  19تا 15سنینن هزارنوجوان بین 

 وی با اشاره  به مشکالت جا معه امروز امریکا میگوید:

)بدیهی است که وقتی اجازه دادیم هرکاری آزاد باشد،آزارجنسی 

،مزاحمت ها و..وتجاوز به عنف هم افزایش پیدامیکند  جا معه ایکه 

او یکی  ).علیه شرم حیاءاعالم جنگ کرده است دشمن زنان است 

ازدالیل نویسنده شدنش رااین مساله ذکر میکند پسران دختران بیامزد 

که )عفت،است که ارزش محافظت دارد(. اوبه وارنگی ارزش ها در 

 جامعه امریکا اشاره میکند ومیگوید:

 )درگذشته ای نه چندان دور،دانشگاه هااز کسانی که مشتاق-7
درس خواندن بودند حمایت میکردند ودانشجویان 

جنسی برقرارمیکردند . اما اکنون توهستی مخفیانه رابطه 

که باید بی بندوبار نبودنت شرمنده باشی ،توهستی که باید 

تمایلت به عفت جنسی را آن قدر محتاطانه نشا ن دهی که 

 انکار هرزگی میکنی(.

 

 
 

 

هااین است  آنان سعی در عادی سازی  به فمنیست  یکی ازانتقادهای 

بی عفتی وحمله به عفت دارند وتاکید میکند وبراین که ،چرا باید به 

فرهنگ امریکا  :طبیعی مان شرمنده باشیم.اومیگویدخاطرنیاز های 

به جوانان القاء میکند خویشتن داری مشکل است ،واشاره میکند  به 

انت حذف شوند صحبت )جان ا شتولنبرگ()اگرعطوفت ،رحمت ومت

از زنا نگی چه چیزی باقی می ماند ؟اومیگوید درجا معه امروز 

دارند بیمارشناخته میشود . امریکا،زنانیکه روحیه لطیف زنانه 

به نقد فرهنگ جامعه خود می پردازد می گوید .)اما  ()شیلت

درفرهنگ منفی باقی که ،تمام امورمتعالی راتحقیر میکند ،طبعیت 

 ودش به کار گرفته شود.(پرشور زن علیه خ

) دختری امریکا یی درشرایط کنونی  اوبادرد از این مساله یاد میکند

که عفت خودراحفظ کرده است تنها برای نیکنامی خود به دوستانش 

وانمود میکند که روابط نامشروع دارد(.ازدید وی عفت دارایی آثار 

ارد که مثبت ،وعدم رعایت آن ،خسا رات های عمده ای را در بر د

 درین قسمت  به بخشی ا زاین آثار دربحث های آینده اشاره مینمایم.

 

 زنان و برنامه تربیتی اسالم  )آثار عفاف(                                     

 


