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 گزارش  ورکشاپ  های آموزشی تحت عنوان

 تشویق مرد افغان برای حمایت از حقوق زن، دیموکراسی و صلح() 

 عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامه NECDOموسسه 
 

 ورکشاپ با تالوت از آیاتی قرآن مجید آغاز و توسط محترم

افتتاح گردید ،   NECDO" رئیس موسسه ړ"کاکداکترفضل غنی

علما، معلمین، که چندین ورکشاپ در شهر کابل تا هنوز برای 

محصلین، جوانان و کارمندان دولتی و غیر دولتی درتاالر 

ظرفیت  ه تعلیمی و انکشافدفتر مرکزی موسس  ورکشاپ های

تن ازین  159که تا اکنون بتعداد ،برگزار گردیده بودهای نور 

ورکشاپها مستفید گردیدند، مشارکین ورکشاپها خواستار ادامه این 

ورکشاپ هاتوسط  .گردیدندنستان ورکشاپها در سراسر افغا

پیش برده این نهاد با میتود های جدید درسی ترینران ورزیده 

موضوعاتی که در این ورکشاپ ها ارایه میگردد عبارت  میشود.

است از: خشونت علیه زنان در افغانستان، نگاهی مختصر به 

قانون منع خشونت علیه زن، حقوق پنجگانه زن از دیدگاه اسالم، 

وجایب و مکلفیتهای زنان مسلمان، جندر و آموزش صلح  شناخت

که در اخیر این برنامه ها مشارکین تعهد مینمایند تا  .میباشد

تن دیگر از طریق هر نوع وسیله  50آموخته های خویش را به 

شفاهی، کتبی، تبلیغاتی و صفحات اجتماعی )فیسبوک و تویتر( 

 شریک نمایند.
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عوامل اساسی خشونت ها  درمورد گروپ اول موضوع    

 چنین اظهار نمودند.

فقر: که ضعف اقتصادی دولت است، اگر دولت کار .1

را برای مردم مهیا کند و فابریکات را برای کاریگر 

 ها و توزیع تخم اصالح شده برای دهقاقین.

بیکاری: بیکاری یکی از بزرگترین عوامل خشونت .2

 است.

بیسوادی: نداشتن آگاهی در مورد دین اسالم چون .3

نداشتن آگاهی ایجاد خشونت میشود که این خشونت 

در بین فامیل ها اجتماع و محل که زندگی میکنیم 

بوجود میاید. نبودن امنیت همچنان باعث بیسواد شدن 

 فرد در جامعه 

میشود که بعد از بیسواد شدن جوان رو به مواد مخدر 

 الری.میکند ومرد سا

در موردعوامل که خشونت را ببار  دومگروپ  موضوع

 میاورد.

 آگاه نبودن از حقوق ودین خود، خاموش بودن در

برابر ظلم، تعصب های قومی، مذهبی،فرهنگی و 

اجتماعی، عدم خود کفایی، ضعف اقتصادی، 

 خشونت زن علیه زن، عدم احترام متقابل.

 موضوع گروپ سوم تاثیرات ناگوار خشونت:

دسوزی، خودکشی، فرار از منزل،ضعیف شدن خو.1

روحیه اطفال، احترام نگذاشتن به فامیل شوهر،از 

دست دادن عزت انسانی، بی اعتمادی باالی 

یکدیگر،پاشیده گی خانواده، تاثیرات منفی باالی 

صحت روانی و جسمی، طالق دادن زن و بی سر 

نوشتی،تکرارشدن خشونت در نسل های بعدی، عدم 

 شوهر.احترام به 

موضوع گروپ چهارم درمورد راه های بیرون رفت از 

 خشونت و جلوگیری ازآن:

 تبلیغ و آگاهی دهی از طریق مساجد توسط علما در

 خطبه های روز های جمعه.

 دایر نمودن این ورکشاپ ها برای عموم طبقات

 جامعه .

تشویق نمونه هایی از کارهای گروپی و نظریات اشتراک کننده های ورکشاپ 

 مرد افغان برای حمایت از حقوق زن، دیموکراسی و صلح:
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 آگاهی حاصل نمودن از حقوق خود از نگاه اسالم در

 ده و محو بیسوادی در جامعه.خانوا

 تطبیق قوانین مدنی در جامعه افغانی از طریق

 مقامات ذیصالح

 هم نظر بودن و تفاهم نظر در بین زن و شوهر وجود

داشته باشد، احترام متقابل بین افراد خانواده وجود 

داشته باشد، اعتماد بین زن ومرد، داشتن تحصیالت 

اند یک فرزند مثالً : یک خانم تحصیل یافته میتو

بسیار صالح زا به جامعه تقدیم کنند، از طریق رسانه 

ها هم میتوانیم راه بیرون رفت از خشونت راه حل 

میباشد، داشتن اقتصاد خوب میتواند یکی از راه های 

بیرون رفت از خشونت باشد، آرامی و امنیت در 

 کشور.

 نظریات درموردعوامل خشونت زایی صلح:  

ی، نسپردن کار به اهل کار، ناامنی، قدرت طلب

بیسوادی، غرور،جروبحث های تحصباتی، سهل 

انگاری در انجام امور، تعصب قومی،قانون شکنی، 

 نداشتن معلومات اسالمی.

 نیازمندی به صلح:نظریات در مورد 

صلح چیزی است که هر انسان بهآن ضرورت دارد، 

صلح فطرت انسانی است، افغانستان به صلح 

وقتی صلح نباشد مردم نمیتواند درس ضرورت دارد، 

بخوانند و تحصیل خودرا ادامه بدهند، صلح یعنی 

آسایش و آرامی که جسمی روحی میباشد، صلح ارتباط 

مهمی دارد به رفتار و گفتار خود انسان، وقتی صلح 

 نباشد بدبختی، فقر،مهاجرت ها،را به بار میاورد.

 نظریات در مورد صلح و جایگاه آن در اسالم:

 صلح به معنی ارامی آسایش ، وجیبه ایمانی و اسالمی

است، خیر و فالح در صلح نهفته است، اخوت و 

برابری را صلح گویند، مساوات و حقوق در صلح 

نهفته است. در سابق چهار بال که وجود داشت از 

طرف پیغمبر ما پیشنهاد گردید، که یکی را انتخاب 

کس چیزی را کنید،تا برای شما فایده برساند، هر 

انتخاب نمودند، ولی بسیاری آنها صلح را پیشنهاد 

نمودند که هر سه بال دیگر را از بین برد. اتفاق صلح 

 است.

 ،وجیبه زن در مقابل شوهر، وجیبه شیر دهی

وجیبه زن در مقابل اقارب شوهر، وجیبه زن در 

برابر والدین ، وجیبه زن در برابر مصارف خانه، 

وجیبه زن در برابر تربیه سالم اوالد یعنی آموزش 

در مقابل نظافت، وجیبه زن  وپرورش ،وجیبه زن

در حفظ حجاب اسالمی، وجایب زن ایمان و 

 عبادت هم است.

  مدیریت خوب ) پالن، ارزیابی، زمان و ترتیب

 فعالیت ها( 

در برابر )مشکالت و چالش  حوصله مندی کامل

 ها( 

آگاهی ازحقوق خانواده 

خالق بودن در هر بخش 

مسولیت پذیری 

 فرق نداشتن بین اوالد ها 

نظم و رسیده گی به ظاهر و باطن 

 نظریات در مورد وظایف و مکلفیت های زن در اجتماع:

رعایت کردن حجاب اسالمی، دعوت و تشویق به سوی 

اسالم، تربیه اطفال سالم در اجتماع الگو گرفتن از زنان 

صدر اسالم مانند: حضرت بی بی خدیجه که در تجارت 

وهر، کسب علم سهم فعال داشت، صادق بودن در مقابل ش

و دانش، حفظ ابرو و شخصیت آن، پرورش اطفال به طور 

درست، فهمیدن از حقوق خویش در اجتماع و دفاع از 

حقوق خویش، کسب هنر و صنعت، تعلیم و تربیه همچنان 

 یکی از وجایب یک خانم میباشد در مقابل اجتماع.

 

 



 

  

 :نظریات در مور حق میراث 

 میراث حقی است که از مورث به وارث باقی

میماند، دادن میراث به زن جلوگیری از فقر و 

میشود، دادن میراث  تنگ دستی، خود زن خود کفا

وجایب است، میراث حق خود زن است و مربوط 

به مالکیت خودش است، اختیار میراث را خود زن 

 دارد، میراث حاالت مختلف دارد.

.دادن مهر و میراث واجب است 

در اجتماع خود  را  زن حق دارد تا آیا نظریات در مورد

 کاندید نماید؟

 و اعضای زن میتواند دوشادوش همسرش کار کند

خانواده اش را حمایت مالی و جانی نمای زن حق 

دارد و میتواند که صدای خفه همنوع خودرا بلند 

سازد، زن چون مادر است میتواند درک بیشتر 

رهنمایی کمک نماید، امعه را در نماید و افراد ج

 زن نسبت به مردان صادق و مهربان باشد.

 :نظریات درمورد حق ازدواج

 الحاظ شریعت اسالم حق دارد ازدواج هر دختر از

کند و تشکیل خانواده بدهد، از الحاظ سن نظر به 

اسالم مطابق سن قانونی برابر باشد، ازدواج یکی 

از سنت های دمحمی است، دختر حق انتخاب همسر 

را دارد ، ازدواج به منظور بقای نسل مهم است، 

ازدواج به منظور عفت و جلوگیری از فحشا ، 

 به منظور ترک تنهایی.ازدواج 

  
 

ایزاد که از طرف انجمن اجتماعی کرامه برای 
 حمایه و حقوق بشر صورت گرفته است:

 نتیجه ماده بیست و دوم:

اضافت صورت گرفته است متن جزای نقدی )  یا 

هزار  3000حسب احوال به جزای نقدی که بیش از 

 افغانی نباشد(

 نظریات در مورد حق تحصیل و تعلیم و تربیه:

 ،فرا گرفتن تعلیم باالی هرفرد مسلمان فرض است

فراگرفتن علم باسازی انکشاف جامعه توسط 

میگردد، بلند بردن ظرفیت سطح طبقه اناث و 

ذکور شرط ضروری است، بمیان آمدن صلح 

ودروی از جنگ و اختالفات در جامعه میگردد، 

تعلیم باعث شناخت حقوق و تساوی بین افراد 

جامعه میگردد، خانواده با داشتن تحصیل فضای 

 صمیمیت و محبت بیشتر میگردد.

 است، بمیان آمدن صلح ودروی از شرط ضروری

جنگ و اختالفات در جامعه میگردد، تعلیم باعث 

شناخت حقوق و تساوی بین افراد جامعه میگردد، 

خانواده با داشتن تحصیل فضای صمیمیت و محبت 

 بیشتر میگردد.

 داشتن، بهره گیری درست از امکانات و قناعت

 به امکانات.
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 ماده قانون منع خشونت علیه زن

 جراحت و معلولیت:

 ماده بیست و دوم:

شخصي که زن را موردضرب وجرح قرار دهد،حسب احوا ل 

وبانظرداشت شدت وخفت جرم مطابق احکام مندرج مواد 

 .( قانون جزا مجازات مي گردد۴۱۰الي  ۴۰۷)

( این ماده منجر به مرگ مجني ۱) ۀفقر هرگاه اعما ل مندرج

علیهاگردد، مرتکب حسب احوال به جزاي پیشبیني شده 

 .( قانون جزاء محکوم مي گردد۳۹۹الي ۳۹۵مندرج مواد )

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

           ولی ورور                      

                           زما دین کی ورور ولی ده                          

 هر مومن ته تسلی ده

 زما دین کی ولوله ده

 هر مومن لره جذبه ده

 ی اراده دهړهر مومن چی ک

 ده زهنگاکړی هری خواته اپره خ

 دهسینه ین ساتنی ته سپر دده دد د هللا

 کی یو دا نعره نعره دهړی هری خواته په ن

 دښمنان ددی دین ته دغه یوه طریقه ده

 بله هیڅ الره نشته دا یوازی وسیله ده

 نارینه وو مومنانوته زما  دا مشوره ده

 پدی پلمه دهړه کونو نهفته  په دواسرخروی 

 ړیهغه دا چه دین ساتنه  په اخالص ک

 گاه که توره شپه ویکه سهار وی که بی

 یوه دهډزنانه و مومنانو ته بله دا یوه 

 په پرده دهچی خدای ایښی ښکال ستا 

 پرده دهڅومره استوار ستا که هر 

 پلوشه دهښانه هماغموره دی رو

 هری لور ته ستا په ضد شوی دسیسه ده

 پ که لویه جرگه دهډه ورکشاهغه غون

 چی دی وباسی له دغه پاکه دینه

 تماشه دهه ټپړه کړی تا ته زړه کښی چو

 ده   ړی ستا د حسن خرڅولو ته میله گرمه ک 

  نه دهصحکه دفتر دی که تاالر دی که         

                                                                                    زمز

 زما دین کی ورور ولی ده                            

 دین کی ولوله ده     زما                    

ر ــــه             زما دین کی ورور ولی ده غن م
ر ــــه             زما دین کی ورور ولی ده مًوم
 سلی  دهــــه تــن تـــــمًوم

 سلی  دهــــه تــن تـــــ زما دین کی ولوله  ده

 محترم دکتور فضل الغنی کاکر

 

 

 معرفی مختصرموسسه همبستگی

عضو رهبری انجمن  SAF خانواده های افغان یا

 :اجتماعی کرامه

موسسه همبستگی خانواده های افغان یکی از اعضای بورد 

به  2005انجمن اجتماعی کرامه میباشد، که دراکتوبر 

حیث یک ارگان غیر دولتی،غیر سیاسی و انتفاعی با یک 

 2005هویت مستقل تاًسیس گردید.این موسسه در اکتوبر 

ا( در بخش های صحت،تعلیم -ا-زارت اقتصاد)جدر و

وتربیه،انکشاف اجتماعی، زرعت و مالداری راجستر 

گردیده است.درو نمای این موسسه عبارت از یک جامعهً 

مرفع و مترقی برای خانواده های افغان میباشد، و 

غان جهت ماموریت آن توانمند ساختن خانواده های اف

ی های اجتماعی و عدالت بی مبارزه با امراض،فقر،

بیسوادی میباشد.اصول و قواعد این موسسه بر مبنای 

استقاللیت،غیرسیاسی بودن،عدالت پسندی،حرفوی 

بودن،شفافیت در کار،حساب دهی و خلوص نیت 

در عرضهً خدمات باکیفیت در  SAFمیباشد.تجربهً  

افغانستان از زمان تاًسیس آن تا حاال پروژه های متعدد 

نکشافی را در نقاط امن و نا امن افغانستان بشر دوستانه و ا

یعنی والیات،فاریاب، جوزجان، غزنی،کابل و بامیان 

 تطبیق مینماید.

فعالیت وبرنامه های این موسسه در بخش های، ظرفیت 

سازی و آموزشی،منابع بشری، ساحه فعالیت و نوعیت 

برنامه ها ،فعالیت ها در بخش جندر و صحت مادران 

بخش ها در عرصه های مختلف فعالیت  میباشد که درین

 .مینمایند
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 :معرفی انجمن اجتماعی کرامه

در وزارت عدلیه  انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و حقوق بشر

 (۵۴۲و در وزارت امور زنان به شماره )( ۷۳۸).ا.ا.به شماره ج

از تاریخ  و  ثبت و راجستر سازمانهای اجتماعی ګردیده

میالدی به فعالیت (  ۲۰۱۳مطابق ماه فبروری )   ۷/۱۱/۱۳۹۱

گر دیوالیت  ۷. این شبکه بر عالوه کابل درآغاز نموده است

میدان بدخشان، ننگرهار و  ،هرات پروان، بلخ، تخار،همچون : 

نیز نمایندگی های فعال دارد. این انجمن برای پاسخ به  وردک

نیازمندی های اجتماعی، فرهنگی، افغانی، دینی و احیای فرهنگ 

 متمدن اسالمی و گسترش آن در سراسر کشور فعالیت دارد.

 ,HAFT, JFAO NECDO, PFانجمن اجتماعی کرامه مشتمل به )

FEDOW, NUA, FSECO, AACBS, SAF, AWPTI, Afghan 

Elite Women’s Network, Ashyan Jawan 

Organization   و انجمن فرهنگی و اجتماعی مدثر(، مدارس

اناثیه )دارالعلوم عالی عربی حضرت خدیجة الکبرا، مدرسه بی بی 

حفصه و مدرسه امام بخاری( هیأت رهبری انجمن اجتماعی کرامه 

 (۲۰۰۰)میباشند، که تعداد اعضای انفرادی آن  را بیش از 

 تشکیل می دهد.از اقشار مختلف جامعه  اشخاص

 مقاصد انجمن اجتماعی کرامه:

تقویت، حفظ و حمایت از فرهنگ و ارزش های ملی و •

اسالمی در جامعه و حمایت از پروسه صلح و مصالحه در 

 کشور. 

ارتقای سطح آگاهی مردم از فهم اصول و مقررات  •

 فرهنگی و تعلیمات اسالمی.

اصالح قوانین و رفع مظالم بالخصوص دادخواهی برای •

 در رابطه به حقوق زنان افغان.

ارائه مشوره های الزم و سودمند، برای حمایت از حقوق  •

 بشر و جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان.

 حمایت قانونی و اجتماعی از نیازمندان.  •

هماهنگی میان فعالیت های گروه های مختلف زنان که در •

 ت دارند.جامعه فعالی

 تحقیق و پژوهش، تجزیه و تحلیل مسایل و موضوعات•

آگاهی دهی در موارد مختلف، همچون ظرفیت سازی منابع 

بشری توسط سیمینارها، ورکشاپ ها، کنفرانس ها و 

سایر فعالیت های آموزشی با همکاری رسانه ها و شبکه 

 های اجتماعی.

 کمک به ایتام، معلولین و خانواده های بی بضاعت.•

 

 

 هدف:

داشتن یک کانون حمایوی که از حقوق بشری و انسانی زنان و مردان 

و قانون حمایت کنند، با همکاری  کریم و دین مبین اسالمدر سایه قرآن

همه جانبه دولت، جامعه مدنی، نهضت العلماء، شورای علمأ، اهل فکر 

 و فرهنگ و سایر سازمان ها و مراجع  ملی و بین المللی.

 فعالیتهای انجام شده:

وضعیت جندر وقانون کنفرانس در رابطه به  پنج و سمینار۱۲تدویر •

منع خشونت علیه زنان که در ترکیب آن زنان روشنفکر، معلمین، 

محصلین، استادان و هم چنان علمای ارشد مالیزیایی، اندونیزیایی و 

 مصری اشتراک داشتند.

کابل و پروان  بین  برگزاری مسابقات حسن تالوت قرآنکریم در•

دختران مکاتب و مدارس غرض سهیم ساختن زنان در مشارکت 

 اجتماعی .

غرض تقویت فرهنگ صلح و حب الوطن بزرگداشت از روزهای ملی •

 و بین المللی در رابطه به رفع خشونت علیه زنان.

 تقویت بخشیدن فعالیت انجمن اجتماعی کرامه در هفت والیت مذکور.•

ن خالهای موجود در دیپارتمنت های دولتی و غیر برای از بین برد •

 دولتی تکمیل گزارش تحقیقاتی در آن مورد.

بازنگری قانون منع خشونت علیه زن از دیدگاه شریعت اسالم و تهیه •

راپور تحلیلی برای برداشت موانع که سد راه تصویب قانون منع 

 خشونت است..

زنان و تنویر اذهان  اهی مردم از قوانین، حقوقنشر پوسترها برای آگ•

 عامه.

برنامه تلویزیونی، رادیویی و رسانه ای در ارتباط به حقوق ۴۴تدویر•

زنان و رفع هر نوع تبعیض و فساد در جامعه که تا اکنون اثرات مثبت 

 در تغیر فکری مردان و زنان و جوانان داشته است.

 تدویر اولین اسامبله عمومی انجمن اجتماعی کرامه.•

ورکشاپ در پنج والیت )کابل، میدان وردک، پروان،  ۶۸دایر نمودن •

 ردیده اند.( تن مستفید گ۱۷۱۸ )پکتیا و بدخشان( که به تعداد 

در ارتباط به قانون منع خشونت به وکالی ولسی  پتدویر ورکشا•

 .هگجر

تن از مستفید شوندگان  ۱۷۱۸تکمیل دیتابیس )ذخیره معلومات( •

 رابطه به قانون منع خشونت از دیدگاه اسالم.برنامه آگاهی دهی در 

تهیه و توزیع کتب رهنمای آگاهی دهی در رابطه به وضعیت جندر و •

 قانون منع خشونت به هر دو زبان ملی.

دعوت علما داخل و خارج از کشور در مورد حقوق زن و حمایت از •

 قانون منع خشونت.

مسئولین و مقامات دولتی وزرا و  تدویر جلسات هماهنگی با•

معاونین، نهادهای جامعه مدنی، افراد نخبه جامعه، علما، روشن فکران 

 و نویسنده گان.
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