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 قصـــــــه هـــــای حـــقــــیـــقـــــــی 

عضو هیأت رهبری  NECDO  وی نهادکه از سورکشاپ های تقویت مرد افغان برای حمایت از حقوق زن، دیموکراسی و صلح 

KNAHR برگزار می گردد 

: در همسایگی یکی از شاملین یک مرد خانمش را 1

و همسایه ها که از  هر شب لت و کوب می کرد،

سروصدای  این خانم همیشه به عذاب بودند، بالخره 

یک شب که همسایه ها بسیار به تنگ آمدند به پولیس 

اطالع دادند و این قضیه را پولیس پیگیری نمود و 

 حاال این فامیل آرام هستند.

: یکی ازدختران جوان زیر سن که به ازدواج 2

وای خواب اجباری مجبور گردیده با خوردن د

میخواست خود را از بین ببرد که ازطرف فامیل 

شان به شفاخانه علی آباد برده شد ، که در حالت 

  .کوما بسر میبرد

یک دختری که فامیلش آنرا بدون رضایتش به :  4

عروسی جبراً وادار نموده بود بعد از عروسی با 

یکی از : 3 استفاده از مواد مخدر خودکشی نمود.

فامیلها دختر شانرا درمقابل پنج لک افغانی ولور که از 

 لک افغانی  15 –لک  5طرف فامیل پسر عوض 

 

 
ولور داده شد، بعداً دختر را  به خارج از کشور انتقال 

 دادند و از این دختر استفاده سوء میکردند،

را به تن فروشی وادار میکردند ، تا بالخره بعد از  و او

یک عملیات در وجودش مواد مخدره را جابجا نمودند و 

به هدف )گرفتن مواد مخدره از بدنش( او  بعد از رسیدن

 را قطع قطع نموده و به دریا انداختند.

در والیت بغالن شخصی بنسبت اینکه خانمش لباس   -5

کرده بود بنابر عصبانیت عید اش را به وقتش اماده ن

خانم خود را به شکل فجیح به قتل رسانید وقتیکه متوجه 

عمل خود می شود به عصابش تأثیر کرده و دیوانه 

میشود و اطفال خوردش بی پدر و مادر شده و بی سر 

 پرست باقی می ماند. 
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خوانندگان عالیقدر مجله، به نسبت بعضی از معاذیری که سبب شد نشر مجله به تعویق افتید بناء معذرت مارا بپذیرد 

  



 

 

   

: یک خانم که خودش را معلمه در یکی از مکاتب شهر   6

زمانیکه دختر : گفتمیگفت چنین در رابطه زندگی اش  کابل

خانه بودم یک خواستکار که زیاد کوشش کرد به هر رقم 

باشد از خانه ما دختر بگیرد و خودش خانم داشت ولی طفل 

فامیل به این  ،مشکالت زیاد و نداشت چون زمان طالبان بود 

خانم داشت دادند  وصلت تن داد، و من را به این شخص که

که قربانی شده ام  با تاًسف در همان شب اول عروسی فهمیدم

شوهرم در حالیکه عروسی روان بود به مردم میگفت من 

برای زندگی کردن زن خوب دارم این زن  را برای چوچه 

ی یآوردن گرفته ام دست خانم اول را گرفته و من به تنها

ض ماشین م که تا امروز بجز اینکه از من عوروان بود

م من را چوچه کشی استفاده کرد و حتی به چشم انسان ه

  قبول نکرد.

 

یکی از فامیلها بدون رضایت پسر و دختر هردو را نکاح  -7

دو در مقابل خشونت خانوادگی شکار کردند،که هر آ

  گرفتند.قرار

 پسر بنام را دختری طفلیت در ما دوستان از یکی:  8

 دختر از پسر شد بزرگ دختر این وقتیکه بود کرده کاکایش

 و برد پاکستان  به را دختر پسر، پدر نمیامد، اش خوش هیچ

 جبراً  پسرش نامزاد با پسر پدر با پرده پشت در آنجا در

 .دارد نیز فرزند یک فعالً  که کرد، عروسی

 است بیزار زندگی از دختر این ولی

 

دریک فامیل خانمی بود که هر وقت با : 9

شوهرش بسیار زشت رویه میکرد تا بالخره 

شوهرش با یک دختری که زیاد احترام به او مرد 

کرد زن اولی اوالد ها و خانه  داشت با او عروسی

را ترک کرد و به خانه پدرش رفت و حتا طفل که 

شیر میخورد اورا رها کرد، من نمی دانم که این 

مادر مالمت است و یا هم شوهرش که از دست 

این زن مجبور شد تا زن دوم بگیرد، زن اولی 

زندگی خودرا هم تبا کرد و چهار اوالدش را هم 

در اندر رها کرد و رفت، بی سر نوشت نزد ما

گناه زن و شوهر کرده مگر طفل های بیچاره بی 

مدت سه سال است که  و تا حال سر نوشت ماند

 خانه پدر خود است .

مؤسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور جهت از 

ای آگاهی دهی بین بردن این مشکالت ورکشاپ ه

مشکالت این  رفعسبب  که تاحدی برگزارنموده،

 خانواده ها و جامعه شده است.در سطح 
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ورو ورو د ده معلومات د اسالمی عقیدی په اړه 

 زیاتیدل، شاګردانو یی ورته د قرآن کریم یوه مترجم

نسخه هم وړاندی کړه چی په فرصت سره به یی 

 مطالعه کوی.

م کال د کرسمس په یو محفل کی یی شرکت  ۱۹۶۶د 

د شرابو په څښلو لکه د وحشیانو  وکړ نو کله چی

پریوتل، ده هم پکی ګډون وکړ مګر د شرابو د بوتل 

څخه په دوه دری ګوټونو سره ډیر سخت بیهوشه او 

راغی نو لیدل یی چی د راپریوته او کله چی په هوش 

کور په بستر پروت دی او ډاکتر ورته توصیه وکړه 

چی څو ورځی باید پخ بستر کی پاته شی. د دغه ورځو 

په موده کی ده وکوالی شو چی د قرآن کریم ترجمه 

ولولی، چی په دوو ورځو کی ده ته یوه خاصه روحیه 

پیدا شوه او داسی احساس یی کاوه چی یو مخفی اواز ده 

 بلنه ورکوی. ته

د ترجمی څخه په خالصیدو دی د تونس د لوی مفتی په 

وړاندی د توحید او تشهد کلمه ولوسته، ده خپل نوم 

احمد عبدهللا کوپسل کیښوده او د شرعی علومو د 

 حصول لپاره یی ځان چمتو کړ.

م کال د دارالبیضا په اسالمی پوهنتون  ۱۹۶۸دی په 

ا پاکستان ته سفر کی شامل شو او له هغه ځایه یی بی

وکړ او په ایبټ آباد کی د عالمیه په مدرسه کی دیره 

 شو.

او بسیط ژوند دی ال د  یده ګمسلمانانو ساد ایبټ آباد د 

اسالم خواته مجذوب کړ، هلته دی د خپل بل یو وطندار 

الدین شبلی نومیده او د اسالمی ءسره چی ډاکټر عال

ډه د دعوت یو فعال غړی ؤه یو ځای شو او په ګ

اسالمی دعوت د یو انسټیټیوت په فعالولو کی سره 

 ملګری شول.

دی نه یواځی دا چی د فرایضو ادایګی کوی بلکی په 

 اسالمی دعوت کی هم په پوره اخالص سره کار کوی.
 

 

 د رڼا په لور

میالدی کال په اوړی کی د برلین ّپ ښار  ۱۹۳۷د

کی له نصرانی پالر او مور څخه دنیا ته راغی 

ژوند سعادت یی ونه لیده ځکه ال دوه لیکن د کورنی 

کلنی ته نه وه رسیدلی چی د دویمی نړیوالی جګری 

وریځی خپری او د تندرونو اوازونو یی تر غوږ 

شول او د دغه جګړی په اور کی د ده نه په غیر د 

 .کورنی نور ټول غړی یی وسوزیدل

دغه یتیم د یو بلی نیکی کورنی په ځولی کی لوی 

 شو.

ل کی ثانوی شهادتنامه په الس راوړه م کا ۱۹۵۵په 

او بیا د برلین غربی برخی ته والړ او له هغه ځایه 

یی بلجیم ته سفر وکړ او هلته په دار المعلمین کی 

م کال کی بیرته خپل هیواد ته  ۱۹۵۷شامل شو. په 

راستون شو او تر څلور کالو پوری یی وظیفه تر 

مانی م کال کی ترکیی ته د ال ۱۹۶۱سره کړه. په 

ژبی د تدریس لپاره ولیږدول شو او د اتاتورک په 

پوهنځی کی توظیف شو، هلته دی د دوو کالو پوری 

پاته شو او بیا له هغه ځایه یی تونس ته سفر وکړ 

 چی د ده د پالونکی کورنی یو زوی هلته اوسیده.

په تونس کی ده د ژبو یو مرکز پرانسته چی پدغه 

کورنی ځوانان مرکز کی د یوی تونسی مسلمانی 

شامل شول: دا د یوی متدینی او عالی اخالقو د یوی 

ثر أکورنی بچیان وو چی د دوی اخالقو دی ډیر مت

کړ او کله به چی یی له شاګردانو څخه پوښتل: دا 

اخالق مو له کومه کړیدی؟ هغو به ځواب ورکاوه 

چی دا د اسالم تعلیمات دی، چی پدی طریقی سره 

ستاد او مسلمانو شاګردانو به هره ورځ د نصرانی ا

ترمنځ بحث کیده او د اسالم مختلفی خواوی به یی 

 څیړلی.

پا کی هم ځنی مسلمانان لیدلی ؤه رودغه استاد په ا

مګر د هغو سره د بحث موقع په الس نه ؤه ورغلی 

 .چی د اسالم په مزایاو ځان خبر کړی
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 بی ځایه خرڅ

 اخلو خلکونه قرضونه

 ړ وو هم محفلونهجو

 دونهوخوراکونه سر

 بی ځایه هم خرڅونه

 قضا کو هم نموځونه

 پوره کوو هم هوسونه

 خرابو خپل صحتونه

 داسی رواجونه ایښی یږوچاونه پوهی

 اخلو خلکونه قر ضونه

 جوړ وو هم محفلونه

 ته فکرونه مونږلږ پکار 

 و تاوانونهړکه چی و ن

 وکړو هغه عملونه

 ثوابونهمونږ ته  پکی چی حاصل شی

 بیا د قرض له خالصولو

 ونږ هم ډیر فرارونهړو مک

 ځای کیگیر شو کوم چی را

 کوو ډیر هم مونږ چالونه

 اخلو خلکونه قرضونه

 جوړوو مونږ محفلونه

 دسبا نه کو فکرونه

 ورانوو د بل کورونه

 خلکو نه قرضونهاخلو 

 جوړوو مونږ محفلونه

 

 

 

أت رهبری نهاد عضو هی درسه بی بی حفصهم معرفی مختصر

 انجمن اجتماعی کرامه

مدرسه بی بی حفصه یک مدرسه نسوان میباشد این مدرسه به 

به فعالیت آغاز نمود و به طور  1375طور غیر رسمی در سال 

آغاز فعالیت نمود، در راًس این مدرسه  1389در سال رسمی 

محترمه بی بی حاجی فاطمه"سادات" و محترم دمحم احسان"صیقل" 

 یکی ازاستادان مجرب این مدرسه میباشد.

این مدرسه در قسمت شرقی مکروریان سوم جوار مسجد دمحم 

و خدمات مفید دینی را به طبقه  دارد موقعیت( مصطفی)ص

ده است که نتایج ثمر بخش داشته که هر روز نسوان انجام دا

شاگرد داردکه  500عالقمندان این مدرسه زیاتر شده که بیش از 

موضوعات تفسیر،تالوت، قرآن، تجوید، قاعده بغدادی تدریس 

 میگردد.

این مدرسه دو بخش دارد یکی آن بخش رسمی آنست که دروس 

د و به قبل از ظهر جریان دارد که تا صنف چهارم شاگرد دار

در  14تدریج به صنف پنجم و ششم ارتقاع میکند، و تا صنف 

نظرگرفته است بخش رسمی این مدرسه به اساس رهنمایی و 

استاد  5نصاب تعلیمی وزارت معارف فعالیت میناید که در آغاز 

مامور و یک مستخدم داشت که از طرف وزارت معارف  2

ص علم دوست معاشات برای شان پرداخته میشود، و یعضی اشخا

 برای این مدرسه همکاری مادی و معنوی مینماید.
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که جهت ، بودهاجتماعی  –یک سازمان فرهنگی نهضت العلماء افغانستان 

انسجام فکری و ذهنی علمای دین با همت جمعی از علماء جید و متبحر دین 

( ۸۸۲سه سال قبل در شهر کابل بنیان گذاری شد. این نهضت با شماره )

ثبت سازمان های اجتماعی در وزارت عدلیه ج.ا.ا می باشد. این نهضت در 

خورشیدی اعالم موجودیت و فعالیت های روشنگرانه  ۱۳۹۳سرطان  ۹

 آغاز نمود.خود 

العلماء همانا انسجام علماء دینی و عصری، تبیین دیدگاه ها،  رسالت نهضت

توحید نظریات، روشنگری اذهان، حراست از حریم دین، ترویج معارف 

اسالمی، حفظ ارزشها، ایجاد زمینه های بیشتر برای علمای دین، ارتقای 

 سطح بینش وظرفیت روحانیون و علمای کرام می باشد.

العلماء به طور کلی در راستای کمک به عالمان دین و امامان نهضت 

جهت  همکاری بیشتر در تحکیم صلح و ثبات، کار و توسعه، مساجد 

انکشاف ذهنیت ها، تعمیم سواد، حفظ حقوق و ارزش های انسانی، تکریم 

انسان، حرمت قرانکریم و توانمند سازی روحانیون کرام برای پاسخ گویی 

 قضیات زمان کار و فعالیت میکند.به نیاز ها و م

و شعار این نهضت توسط )میانه روی(، توازن)معیاری(، عدالت )برابری(، 

 تسامع )تحمل(، مشارکت )مشورت( میباشد.

 

از تاسیس این نهضت ایجاد یک کانون فکری برای علمای دینی کشور  هدف

بوده تا زمینه های رشد فکری و فرهنگی آنها را مساعد ساخته و از طریق 

ایجاد شبکه های نیرومند رابطه آنها را با علمای دیگر جهان اسالم به ویژه 

و کشورهای پیشرفته اسالمی برقرار نموده تا به رشد و انکشاف فکری 

ذهنی آنها کمک شده باشد.ز تاسیس این نهضت ایجاد کانون فکری برای 

 علمای دینی
 پنجگانه اصول

نهضة العلما در همه موقف توسط: )از هر نوع افراط و تفریط دوری(  : 1

های خویش چی اجتماعی، دینی، مذهبی، سیاسی و یا اقتصادی باشد از 
 افراط و تفریط به جدیت اجتناب می ورزد.

 
ج( نهضة العلما معتقد است که باید : طبق فرمان خداوند واحد )عدالت: 2

همه به عدالت استوار باشیم، ما به تعامل مبتنی به عدالت اجتماعی عقیدۀ 
 استوار داریم.

 
نهضة العلما تمام فعالیتها، اراده ها، تصامیم و طرز فکری را به : توازن: 3

این نهضة باید به معیارهای معیارهای متوازن استوار میخواهد. هر فرد 
 توازن آگاه بوده زنده گی فردی و اجتماعی خویش را طبق آن استوار نماید.
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تسامح: نهضة العلما میخواهد هر فرد این  -4

نهضة تمام اساسات زندگی خویش را به این اصل 
گی در جهان برای صلح، عیار نماید و برای زنده 

امنیت، پیشرفت و ترقی به اشتراک همه فعالیت 
 مینماید.

مشارکت: نهضة العلما  با در نظر داشت این  -5

فرد ملت و امت را شریک تصامیم در اصل هر 

 رابطه به امور جامعه میداند.

 

 

ان ــــــــانستــــای افغــــــة العلمـــــــــاره نهضـــــــات دربـــــومـــــمعل  

رهبری انجمن اجتماعی کرامه  نهاد عضو  

جنتری نهضة العلمای افغانستان برای 

هـ ش 1395سال   

(0093) – 0 – 799319427 

(0093) – 0 – 799824570 

www.knahr.net 

 

Address:  

House No. 4, Butcher =8 Street, 
opposite 10

th
 district 

municipality office 
Shar-e-Naw, Kabul 
Afghanistan 

 

کابل ،شهر نو، کوچه 

)قصابی(، عقب 

ناحیه دهم شاروالی، 

 خانه شماره چهار

 
karamanet@yahoo.com 
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