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پخش " و کړکنفرانس با تالوت کالم الهی توسط محترم فضل الغنی"کا
سرود ملی افغانستان آغاز گردید، در نخست  محترمه جمیله صافی یکی 
از اعضای نهضة العلماء افغانستان گفته های شان را چنین ارائه نمودند: 

صلح است. صلح  ،نیست زی که در نبودش اصالً طعم زندگیآن چی" 
جنگ خون ریزی را به بار میاورد، اطفال  یک کلمه ضد جنگ است و

نیاز به صلح و  از دیگر کشورها بیشترملت  افغانستان  برد.ن میاز بیرا 
 زندگی آرام دارند.

زن به دلیل نقش خاصی که در تأمین صلح بر عهده دارد و به دلیل نقش  
خاصی که در دستگاه خلقت دارد به سرمایه های درونی بس گرانبها 

ت. مدنی در رشد خود نیازمند به این ارزش ها اس همجهز است، که جامع
ول تاریخ در در ط ن سرمایه های درونی عاطفه است، ویکی از ای

های بسیار شکوه مندی داشته است، که این میل تمامی اجتماعات نمود
ش وجود دارد اما نزد زن این هدیه یدرونی اگرچه در تمام انسانها کم و ب

الهی بیشتر است. این خواست و میل مقدس از یک سو زنان را برای هر 
ماده میکند، و همچون شمع فداکاری جهت زندگی و همسری آنوع  

خانه ها را روشن میسازد و از سوی دیگرزحمات طاقت  فروزان 
نیاز  به بیان دیگر جامعه سالم فرسای پرورش نسلی را بر عهده دارد که 

عه در مند دانش و خانواده های سالم است، سعادت و سالمت هر جام
شمع فروزان خانواده ها زن است. آنان  ریزی میشود وخانواده ها پی

هستند که با ساختن کانون خانواده از صلح و صفا و الفت میتوانند فضای 
فکری، فرهنگی، دینی و گذشت را از طریق فرزندان و همسران خویش 
به آیندگان بیاموزد، و چنان که در تنظیم درست اقتصاد خانواده میتوانند 

با تدبیر برنامه ریزی عاقالنه را در تنظیم تأثیر بسزای داشته باشند، و 
خوب برای فرزندان و  یصلح و زندگی یاری رساند، بدین وسیله الگو

مردم خود باشند، از آن جایی که زن در میدان همسرداری معرفی میشود 
توسط  زن یک نقش نیست، بلکه یک هنر است. و همسرداری نیکو تنها 

صحنه زندگی به اجرا بگذارند، به هنری که  اگر زن را هنرمندانه در 
ایفای نقش بهتر مرد را در جامعه کمک میکند. یک زن مسلمان به 

و جایگاه  توست نگاه میکند و او با حفظ موقعیهمسرش به عنوان یک د
شه وتزلزل خد خود در خانه خوب میداند هر چی را که باعث کوچکترین

 .در این بنیاد مقدس خواهد شد

  "نقش زنان در صلح پایدار"ارش کنفرانس گز

قوق بشرکننده: موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور عضو هئیت رهبری انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و ح ویرتد  

و برای سازنده گی هر چی بیشتر در زندگی اش ایثارمی کنار بگذارد، 
کند. ایثار و گذشت به رشد و ترقی جایگاه مردمی  صلح می انجامد و 

 ً در همه ابعاد قشرهای  و زنان به ارتقاع جامعه منجرخواهد شد نهایتا
فعال را در دامن خود تربیت میکند. زنان برای ایفای این نقش های 

اخالقی مربوط به این نقش ها را شناسایی و  مهم و کلیدی از فضایل
 خود را پابند به آنها نماید. 

 یشعر زیبای صحبت هایش این محفل را با سرودن خانم صافی ضمن
"رئیس ړسپس محترم د.فضل الغنی"کاک در مورد صلح رنگین ساختند.

 العلمای  کشور مؤسسه تعلیمی انکشاف ظرفیتهای نور و مؤسس نهضة
یک وجیبه اسالمی است با ذکر آیه مبارک فرمودند: که در مورد صلح 

)انماالمومنون إخوة فاصلحو بین اخویکم( ازنگاه تحلیل و تجزیه الفاظ 
این آیه کریمه لفظ صلح به صیغۀ امر در این آیه کریمه آمده است و آن 

 اخوة( نماالمؤمنوان(است و )واصیغه )فاصلح
تی لفظ ایمانداردر قرآن تند وقباهم برادر هسمسلمان تمام ایمان داران 

ان و زنان است وقتی از مسلمان تذکر میرود تذکر میشود شامل مرد
میق است شامل مرد و زن است، یعنی بیالنس تساوی جندری خیلی ع

 ق مطالعه می کنیم،  صفحات قرآنی رایعم در قرآن کریم، وقتی ما
اشته قرآن یگانه کتاب آسمانی که بسیار توجه خاصی در مسئله جندر د
سوره سورۀ کریم است. در سوره النساء وقتی مطالعه میکنم این 

تساوی جندری است اگراین سوره مطالعه عمیق شود، دادخواهی که 
ً تکان دهنده  در عرصه حقوق اجتماعی و اقتصادی کرده است واقعا

را  است که چرا ما مسلمانان به عمق موضوع نرفتیم و قرآن کریم
نگرفتیم،و همچنان در  عمیق و ژرف  فرابام سطحی مطالعه کردی

مورد تقویه اقتصادی زنان خیلی ها عجیب است،آیه مبارک است 
تصادی انم داده میشود، واین  یک بنیه اقهری که به خدررابطه  به م  
که آمده است ما رتاکید بر بنیه اقتصادی دراین آیه مبا زن است که
تا در موضوعات که ورت به تجدید مطالعه قرآن داریم امروز ضر

شامل حقوق زنان است بهتر بفهمیم، و همینطورمثل که نماز باالی ما 
فرض است همانطور آوردن صلح و پیاده کردن صلح را به جوامع 

 .اسالمی هم فریضه و و جیبه ما است

 ادامه گزارش در مجله بعدی.........



 عضوهئیت رهبری انجمن اجتماعی کرامه ساالنه )نهضة العلمای افغانستان ( گزارش کنفرانس ششم

   انسانیت()نقش علما در صلح دوامدار،انکشاف،احترام به حقوق بشر و محبت با 
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 4الی  8از ساعت در هوتل صافی لند مارک میالدی  16-2017/5/15نبه مورخ دوشنبه و سه ش روز دو برای کنفرانس این

 بعد از ظهر ادامه داشت.

 بخاطر ها رسانه از  گذاری  سپاس و گفته آمدید خوش را مهمانان تمام" کاکړ" الغنی فضل دوکتور جناب برنامه آغاز در

 .نمودند برنامه به شان آوری تشریف

  .گردید تالوت مرتضی صاحب قاری توسط الشان عظیم قرآن آیه چند  بعدآ

 .گرفت صورت اندونیزیا دوست کشور و افغانستان کشور ملی های سرود نشر متعاقبآ

:  فرمودند چنین صلح مورد در  افغانستان العلمای نهضة مورد در افغانستان؛ العلمای نهضة ریس هاشمی الدین صالح سید بعدا

 صلح:  کند می افاده را معنی دو شریعت نگاه از صلح. دارند ضرورت صلح به ها انسان همه است( ج)هللا نعمت یک صلح

 استادان،علماء، وظیفه صلح آوردن و کردن صلح.گویند صلح را خشونت بردن بین از  آن دومی معنی و ها انسان آرامش یعنی

 هم دست به دست باید جامعه مردم تمام و نمایند کوشش صلح آوردن در تا است جامعه افراد تمام وظیفه بلکه نیست دانشمندان و

. نماییم برقرار را صلح که توانیم نمی ما نداده هم دست به دست جامعه اعضای همه تا نمایند کوشش صلح آوردن در و داده

 مثال از یکی. گیریم کار گذری ازهم باید ما صلح آوردن بخاطر نماییم استفاده خوب های طریقه از باید ما صلح آوردن بخاطر

  که است( رض)حسین حضرت داستان دوم داستان و است حدیبیه صلح گذری خود از صلح، آوردن بخاطر خوب های

 او با و نمود تسلیم معاویه برای را خود مقام  و داد پیشنهاد خود برطرفی بخاطر حسین امام  نمود ایجاد مشکل معاویه حضرت

 منتظر ما صلح آوردن بخاطر نمایند گذری خود باید  نمایند ایجاد را صلح  میخواهند که اشخاص. نمودند بیعت و شده یکجا

 های کشور منفعت بیاید وجود به صلح که زمان نمایند نمی کمک ما به صلح بخاطر خارجی های کشور نباشیم دیگران کمک

 پناه(  ج)هللا نزد ما صلح آوردن بخاطر. است خارجی های کشور نفع امنیتی بی و صلح آمدن نا در. میرود بین از خارجی

  یگانه. میگیرد صورت ها فساد دیگر و زنا شراب، مگر است اسالمی کشور ما کشور. نماییم صلح و خیر طلب او از و ببریم

 . نماییم کار صلح بخاطر و نماییم کوشش صلح آوردن در باید علماء استادان، دانشمند، یک منحیث ما است صلح نبودن دلیلش

 :نمود ارایه ذیالً  بودند نموده تهیه کنفرانس مقاصد و اهداف مورد در که زینتیشنری"ړ"کاک الغنی فضلوکتورد جناب بعداً 

 پرتو در بشر حقوق حفظ و انکشاف پایدار، صلح در افغانستان العلماء نهضة نقش تبارز و ساختن برجسته: کنفرانس هدف

 .کشور نافذ قوانین و اسالم مقدس دین واالی تعلیمات

 .انسانیت با محبت: کنفرانس شعار

 :کنفرانس مقاصد

 سرتاسری صلح برای نمودن تالش و فعالیت برای اناث و ذکور از اعم افغانستان العلمای نهضة اعضای تعهد تجدید -1

 .افغانستان در پایدار و

 اندونیزیا بالخصوص اسالمی های کشور علمای و افغانستان علمای بین معلومات و تجارب نظریات، تبادل  -2

 و بهتر کار غرض والیات محترم نمایندگان و نهضت اعضای بین بیشتر همکاری برای زمینه و فرصت ایجاد  -3

 .افغانستان العلمای نهضة پنجگانه اصول گسترش برای بیشتر

 و مدنی جامعه جهانی، جامعه افغانستان، اسالمی جمهوری دولت به افغانستان العلماء نهضة های برنامه معرفی -4

 کشور سیاسی احزاب

 افغانستان العلمای نهضة پنجگانه اصول از گان کننده اشتراک تمام حمایت جلب -5

 به نیز و زنان امور وزارت و اوقاف حج های وزارت به احترام عرض با اندونیزیا سفارت معاون حکیم لقمان جناب متعاقبآ

 من برای: نمودند ارایه چنین را خود بیانیه صاحب، کاکړ جناب و العلماء نهضة رئیس به بالخصوص و محترم علمای اجازه

 شما دارید صلح آوردن در را خوبی این البته که برنامه این کننده تنظیم از سپاس. هستم اینجا در شما با که است خرسندی جای

 اینکه امید به و گذارم سپاس برنامه این در شما حضور از آخیر در البته صلح آوردن بخاطر نماید می استفاده ها روش کدام از

متعاقبآ خانم یاسمین سروری مشاور  وزارت امور زنان  در  -صلح آوردن بخاطر نماید کمک بتواند  را ما کنفرانس این

اشخاص که بنام دین میایند قتل دوزدی و کشتار   مورد نقش علما ء در صلح چنین سخنان خود را ارایه نمودند:

مینمایند  و از نام اسالم استفاده کرده و اسالم را بدنام میسازندیگانه راه حل بخاطر آوردن صلح این است که برای 

علماء  نقش بیشتر را بدهند خصوصآ در شورای عالی صلح و در دیگر ریاست ها باید برای خانم ها نقش بدهند دین 

 م دین آرامش و دین محبت است ما نباید از دین اسالم استفاده غلط  نمایم  و اسالم عزیز را بد نام  بسازیماسال

 



  

 

ودین های دیگر اقلیت است  در بعضی جزایر دین های دیگر اکثریت است 

و اسالم اقلیت است موضوع این بود که آیا این دولت مسلمان باشد یا 

سیکیولر باشد روی این موضوع جر وبحث ها صورت گرفت که ما دولت 

را چی قسم یک دولت بسازیم معموآلمسلمانان میخواستند نام دولت را 

المی بگذارند ما علماء روی این موضوع کار کردیم که اگر جمهوری اس

نام دولت را اسالمی بگذاریم این دولت جدا میشود .ما علماء روی این کار 

کردیم که اندونیزیا نه اسالمی  و نه سیکیولری باشد  ما پنج اصل را تهیه 

احترام به  2ایمان به خدای یکتا  1کردیم که این پنج اصل عبارت از 

اساس دیمکراسی که به 5عدالت اجتماعی 4وحدت اندونیزیا، 3انیت انس

رار داشت به اسم هاشم بود علما نهضة ق حکمت باشد. شخصی که در راس

توانستند که این پنج اصل را در تمام اندونیزیا پیاده نمایند  و ما توانستیم 

راه  مغز دین را مستحکم نگاه کنیم علماء در اندونیزیا وضع فعلی را دیده

 های را پشنهاد کردند که هم وحدت را نگاه کنند و هم ارزش های دینی را.

متعاقبآ خانم  جمیله افغانی  عضو رهبری نهضة العلماء افغانستان و معین 

وزارت کار امور اجتماعی روی تالش زنان مسلمان در صلح چنین 

ر فرمودند هرلحظه ما را مرگ همراهی میکند ما بی تفاوت تر هستیم د

مقابل دین ما بسیار فرصت ها را از دست دادیم ما باید از فرصت های که 

دارند  خانم ها در آوردن صلح نقش زیاد .میفعآل داریم از آن استفاده نمای

یک زن مادر است و یک زن خواهر است خانم ها در پروسه صلح بسیار 

 های بسیار بازنان بودند که در آوردن صلح کار ضعیف هستند بسیار

های بی ارزش  ت خود را به چیزقبعضی خانم ها و د.ارزش را آنجام دادن

مصرف نمودند زنان باید بفهمند نقش خود را در پروسه صلح ، تمام خانم 

ها باید کوشش نمایند که عاقالنه در پروسه صلح کار نمایند  و دست 

زنان میتوانند که صلح را از خانه های خود  .خدا)ج( در جماعت است

ع بکنند فعآل نقش زنان در پروسه صلح سمبولیک است ما باید منحیث شرو

م. ما به هالکت نزدیک ییک مسلمان دانسته و فهمیده  در باره صلح کار نمای

هستیم ما باید مسووالنه و عاقالنه  کار نمایم  تا خود و فامیل خود را از این 

  حالت نجات بدهیم.

راپور فعالیت های یک ساله شان  والیاتنماینده های کنفرانس، در جریان  

بعدآ کمیته انتخابات تشکیل گردید که مشتمل به اعضای  را ارایه کردند،

رهبری نهضة العلمای افغانستان بود که چهار تن خود را نامزد نموده بودند 

سرور سروری  حمد نور واقف، که هریک جناب سیدصالح الدین هاشمی،ا

رای  48ودند که در نتجه سیدصالح الدین هاشمی ب سلیمان نثاردمحم داکتر ،

رای و سرور سروری  43رای  و داکتر سلیمان نثار 10و احمد نور واقف  

جه جناب سیدصالح الدین هاشمی با یدر نت .رای را بدست آوردند 17

 س نهضةالعلمای افغانستان تعین گردیدند.یریمنحیث بلندترین آرا 

 

 

 

ماباید  غلط  نمایم  و اسالم عزیز را بد نام  بسازیماز دین اسالم استفاده 

راه های  حل را بخاطر از بین بردن جنگ پیدا نمایم و باید تمام مردم 

  را از صلح با خبر بسازیم  و به امید یک افغانستان عاری از جنگ.

بعدآ جناب دمحم سلیمان "نثاری"  فعالیت های یک ساله کاری  نهضة 

العلمای افغانستان را که در طول یک سال  صورت گرفته بود توسط 

تقدیم اشتراک کنندگان نموده گفتند: که ما از تجربه های  (slide)سالید 

نهضة العلمای  اندونیزیا استفاده کرده و نهضة العلمای افغانستان را 

دادیم و کنفرانسی را در  وزارت داخله دایر نموده بودیم  که رشد 

نهضة العلمای را به آنها به معرفی گرفتیم  و یکی ازدست آورد های 

دیگرنهضة العلماء روان کردن جوانان به کشور اندونیزیا بخاطرادامه  

تحصیل شان بود،  و دست آورد دیگرش معمار نمودن یک مسجد در 

امام آن توسط نهضة العلماء انتخاب گردید ،و  ارزان قیمت بود که

کنفرانسی بنام محبت با انسانیت در هوتل گولدن استار در کابل  بود و 

همچنان  سفر رئیس و موسس نهضة العلمای افغانستان به  هرات بود  

که از طرف مردم هرات استقبال گرم شدند.رول رهبران دینی در 

ة العلمای افغانستان بود و  یک آوردن صلح  یک دست آورد دیگر نهض

 دست آورد دیگر  سیمینار نهضة العلماء در هوتل کابل استار بود.

یی و عضو نهضت ق اندونیزیادر پنل آقای عبدالغفور میمون محقبعدآ  

روی موضوع چطور دعوت موثر علماء در  العلمای اندونیزیا

ق محقشیم  و آقای دمحم شعیب طاهری افغانستان را تقویت ببخ

اندونیزیایی و عضو نهضت العلمای اندونیزیا  روی موضوع چالش 

های جوامع اسالمی و تاثیرات آن و چطور آن را مهار نماییم  با 

 . یات عضوی نهضت العلمای افغانستانمدیریت جناب عبدالستار ح

ات هیر در پوهنتون اندونیزیا  و عضو آقای دمحم شعیب طاهری لکچرا

ی موضوع چالش های جوامع اسالمی تاثیرات آن و ملی با مبارزه  رو

 دردند اسالم چطور آن را مهار نماییم  سخنان خود را چنین اظهار نمو

بلخصوص جزیری جاوه در قرن  معرفیشده بود قبلاندونیزیا  بسیار 

میالدی اسالم در  11 قرناسالم در آنجا شناخته شده و در   11

 .ندونیزیا به کمک علماء انتشار یافتاسالم در ا .اندونیزیا انتشار یافت

پیش از اسالم  تمام بودای ها زیست می نمودند اما به کمک علماء 

اسالم انتشار یافت و ذهنیت مردم را چنین  فهماندند که اسالم دین 

عدالت و دین تعادل است البته ما محبت دو چیز را به مردم توسعه 

ر ما اندونیزیائی هستیم اگ .میکنیم یکی محبت وطن و دیگر محبت دین

دین ما اسالم است و ما اسالم را در زندگی خود پیاده میکنیم علماء 

سال قبل  300اندونیزیا  بخاطر دعوت اسالمی  کار میکردند که در 

اندونیزیا شکار کشور هالند شدند اما تمام علماء مبارزه کردند و دین 

ر اندونیزیا حمله و باز هم کشورجاپان برکشو داسالم را گسترش دادن

نمودند اما باز هم تمام علمای اندونیزیا بخاطر اسالم کار کردند و علماء 

بخاطر گسترش اسالم از هر نوع تخنیک ها استفاده نمودند تا اسالم را 

نهضة العمای اندونیزیا را  1926و در سال . برای همه آشنا بسازند

میالدی روی  1928تاسیس کردند و بخاطر اسالم کار کردند و در سال 

ی کار شد سلطان ولی یعنی موضوع نکاح یعنی زن را هبحث فق

شوهرش حمایت نمی کند او را دولت حمایت میکند آیا والیت این خانم 

بناء ما از دولت استعماری دفاع کردیم و حکومت  درست است یا نی؟

را باید برای مردم بسپارد  یعنی تقریبآ در مجموع کوشش میکردیم که 

 1945ش های سیاسی خود را بر دین خود یکسان بسازیم در سال رو

اندونیزیا استقالل خود را گرفت و قدرت برای مردم  اندونیزیا سپرده 

  :با یک چالش دیگر روبرو شدیم کشور ما ادیان های متفاوت داردما.شد

در بعضی جزایر اسالم اکثریت  .و عسویت ؛بودیزم، اندونیزماسالم 

 است



  

 

ماسال  
 سیادت مطلقا برای شارع است

 رددگاز طریق بیعت اهل رای انتخاب می حکومت

 معیار کیفیت است

 عالم و جاهل برابر نیستند 

 اسالم دین عدل است

مخالف نصوص شرعی و کرامت انسانی  اسالمی آزادی که نظام
 باشد، وجود ندارد

 دیموکراسی

 از آن مردم است حاکمیت

 یرد گومت به اساس اکثریت آراء صورت میتشکیل حک

 معیار کمیت است

 )رای(عالم و جاهل برابر هستند

 اصل برابری مطرح است

 است نظام دیموکراسی به آزادی مطلق قایل

 در رابطه به دیموکراسی و اسالم نظریات علماء

 علماء به سه نظر اند: 

 مفتی رشیداحمد، موالنا شاه اشرف علی تهانوی رح:  -۱

زیرا دیموکراسی . دیموکراسی مطلق در مخالفت است با دین اسالم
به ارای مردم ارزش مطلق قایل است بخالف دین مبین اسالم. مثالً: 

 تصمیم اکثریت به امر خالف شریعت )جواز دادن به سود( 

... آیة  )هللا کثر من فی االرض یضلوک عن سبیل و ان تطع ا):    دلیل

 انعام( ۱۱۶

متن  هیچ تضاد وجود ندارد بلکه دموکراسی در: عالم ایراني - ۲

 (دوکتور یوسف قرضاوی)نیز نظر  .اسالم موجود است

 ۱۱.. آیة ان هللا ال یغیرما بقوم حتی یغیروامابانفسهم)دلیل: 

رعد( یعنی خداوند ج اراده و اختیار را به انسان داده 
 است

از علماء به این باور اند که نه توافق تام وجود ر گیکتعداد دی -
دارد و نه تباین تام. این اصل دیموکراسی که به ارای مردم ارزش 

وشاورمه یف قایل است مصداق این ایة است که خداوند ج میفرماید ) 

ر گه این دلیل مخالفت موجود نیست. ابناب( ۱۵۰آل عمران الامر... 

درین  که حاکمیت از آن مردم باشددموکراسی به مفهوم این باشد 
ار نیست. زیرا حاکمیت مطلق از گصورت دیموکراسی با دین ساز

 آن خداوند ج است. ان الحکم االهلل

 دیموکراسی:(۴۲
)حکومت(  کراسیا) مردم( و  دیمودیموکراسی از دوکلمه التینی 

از شرکت آزادنه مردم در  عبارت ردیده و دراصطالحگمشتق 

 سیاسی میباشد.یری گتصامیم 

در تفسیر این آیة میفرماید: امام بخاری رح  :مشارکت مردم دو نوع است 

صحابه در امور مباح مشوره مینمودند و به  (ص)بعد از رحلت پیامبر
اسانترین امر و عمل میکردند. اما در امور منصوصی هیچ ګاه مخالفت 

  و تجاوز نمی کردند.

 عبدالقادر عوده:
انسان خلق کرده به اساس خواهشات خود در آن نظام هایراکه 

 تغیرات، تعدیالت و یاهم لغومینماید. زیرا منافع دنیوی نهفته است

 

 )58ادامه مجله (  دیموکراسی در دروس اسالمی  معلومات در مورد      

 عبدهللا طریقی در کتاب االمة فی االسالم میگوید:

از ماضی، حال و ده، درباره صفات نظام ایکه وضع نمو (ج)خداوند

اه است و تمام فواید روحانی،جسمانی، دنیوی، گاستقبال آن ا

اخروی، ظاهری و باطنی را در این نظام پیشبینی شده است. نظام 

الهی تا روز قیامت برای همه انسانها مفید است و هیچ تغیر در آن 

  نمی آید. ) شراب، زنا، طهارت، روزه برای صحت(

 

 

 

 

در هوتل  2017می  14بتاریخ ه که گزارش ورکشاپ دوروز

ستار به اشتراک نهاد های جامعه مدنی اعضای دولتی و پارک 

غیر دولتی از مرکز و والیات به ارتباط کارگاه توانمند سازی در 

خصوص دادخواهی و البی گری تدویر  گردیده بود، این برنامه 

بعد از تالوت قرآن پاک و خوش آمدید افتتاح گردید، در آغاز 

برنامه محترم عبدالبصیر"فیضی" در مورد روش های داد خواهی 

و مزایای دیگر روش های دادخواهی برای پالیسی البی گری، 

اهداف البی گری پیام های رسانه ی، اهداف پیام رسانه ی، پیام ها 

و مخاطبین مورد نظر،پیام رسانه ی عامه یعنی با کی ها تعامل 

گذاران، پیام رسانی رسانه صورت گیرد،اثر گذاری روی سیاست 

ها ،رسانه های اجتماعی چیست؟روند پالیسی سازی پرزنتیشن را 

تهیه نموده بود که برای شاملین ورکشاپ معلومات بسیار مفیدی 

بود و در هر بخش معلومات ارائه می کردند:همچنان 

که  یم.یمخاطبین مورد نظر خویش را باید شناسایی نمااظهارنمودند

جامعه مدنی،دولت و سیاست گذاران کسانیکه متاثر شده  فعاالن

اند.همینطور در مورد شیوه های پیام رسانی کار با رسانه ها ی 

دادخواهی  تا اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام،تویتر،یوتیوب

 برای پالیسی مفیدمیباشد.

ائین و بعداً در مورد دادخواهی مبتنی برشواهد و شاخص ها پ

خیر برنامه با تقدیم سرتفیکیت ها بت نمودند. در ااطالعات صح

 برای شاملین از طرف دفتر کاو نتر پارت موفقانه اختتام یافت.

 

 

 

 

 

 

P4 

ورکشاپ دو روزه در مورد دادخواهی و البی گزارش 

تدویر  counter partگری تحت ریاست دفتر 

گردیده بود، به اشتراک انجمن اجتماعی کرامه برای 

 حمایه و حقوق بشر
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 :الشدولسم م

ام کما کتب علی الذین من ی"یا ایهاالذین آمنو کتب علیکم الص

 ( سوره البقره183آیه)قبلکم لعلکم تتقون."

 

ای د ایمان خاوندانو فرض ګرځول شوی په تاسی روژه لکه چی فرض 

کړی شوی ؤه په هغه کسانو چی مخکی له تاسی څخه ؤه ددی لپاره 

 چی تاسی د تقوا خاوندان شی.

پدغه مبارک آیت کښی د روژی د فرضیت اعالن او دهغی داثراتو یعنی 

راغلی دی او هغه دا چی روزه ستاسی د انسانانو د تقوا  نتیجی ذکر هم

 او پپرهیزګاری سبب ګرځی.

دا دتیرو امتونو لپاره او د تاسی لپاره هم د تقوا و پاکی ذریعه او 

وسیله ده، د هللا تعالی په ټولو حکمونو او فرایضو کښی د حکمت 

مال خزانی دی. چی ضرور نده هغه دی په یو وخت کښی هر چا ته بر 

 شی او یادی هرڅوک پری وپوهیږی.

د روژی په دغه مبارک عبادت کښی چی انسان د صحت او سالمتی 

کوم رازونه او حکمتونه پراته دی پرهغه باندی ډیر لږوخت کیږی چی 

په یوه اندازه یی انسانان پوه شوی دی او پری د النوری پوهی ځیړنی 

تنو څخه پرهیز کول روانی دی. د خوړو او څښلو او نورو نفسانی غوښ

نه تنها په انسانانو بلکه په نورو موجوداتو کښی هم تر تحقیق او 

 څیړنی الندی دی.

او حتی په فرانسه کښی په کال کښی یوه میاشت د فابریکو ټولو 

ماشینونو ته هم توقف ورکول کیږی او د کال په نورو یوولسو میاشتو 

ددغه فابریکو کښی ځینی کار اخیستل کیږی چی پدغه ډول سره 

خاوندان او انجینران پدی یقین دی چی دی سره ددوی د ماشینونو 

عمرونه اوږ دیږی او بیا په نورو میاشتو کښی تولید کوی او د کوم 

 خرابی سره نه مخ کیږی.

دغه رنګه په وچه او لمده کښی ډیر داسی مخلوقات دی چی یا خود 

د خوراک  ژمی او یا هم د پسرلی په فصلونوکښی روژه وی او

اوڅښاک څخه ډه ډه کوی او حتی ځینی داسی موجودات هم شته چی د 

ځینی خاصو خوراکونو څخه ډه ډه کوی پس لدی څخه دا جوته کیږی 

چی روژه د هللا تعالی لخوا څخه د کایناتو په جوړ ښت او بیاد ژوندیو 

موجوداتو په خټه کښی اغږل شوی ده. ددی سره د انسانانو د رژوی 

الم کښی د رژوی د فرضیت خاص نور ډیر اړخونه شته چی په او په اس

ساتلو سره یی انسان د ملکوتی صفاتو خاوند او د شرافت او چت مقام 

نه د صبر او حوصلی په خپلولو سره ورخیژی او د نفس د خواهشاتو 

په قابو کولو سره دی د سفلیاتو څخه جګیږی او د علویاتو په لوری 

او دغلته ده چی انسانی قدر او شان   ځی.یی ټول پام او سوچ راګر

ثابتیږی او کله چی ټولنه په مجموع کښی د داسی شان او منزلت 

خاونده شی نو د داسی ټولنی ابدی ژوند شروع شی چی بیا ختمیدونکی 

 نه وی.

نو روژه ساتل او د هغه دا دابو مراعات کول هغه مشال دی چی د 
ی ترږ می پری روښانه کیږی انسانی هوسونو او غوښتنو نه ختمیدونک

 او انسان په امان سره خپل هدف او مقصد ته رسیږی.

 مشالونه( ږمی کښی) تر  

      

 4سوره نساء آیه   

  متن آیه : 

 

  

ْنهُ نَْفساً فَُكلُوهُ  َوآتُواْ النََّساء َصدَُقاتِِهنَّ ِنْحلَةً فَِإن ِطْبَن لَُكْم َعن َشْيٍء م ِ

ِریئاً َهنِیئاً                مَّ

 ترجمه :  

اي خدایانه اي خالصانه و فریضههاي زنان را به عنوان هدیّهو مهریّه

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

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

 توضیحات : 

فریضه . عطّیه « : نِْحلَةً » ها . جمع َصدُقة ، مهریّه» :  َصدُقَات»  

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

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

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

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

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

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

 دارد........در مجله بعدی ادامه قاسمي ، التحریر و التنویر ( .
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