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 با محترمه خانم لورا" غنی" انجمن اجتماعی کرامه جلسه گزارش
 

ول انجمن ئمحترمه جميله"صافي" مس هابه ادامه مالقات
با محترمه  2016/5/1كرامه روز يکشنبه مورخ اجتماعي 

مالقاتی داشتند که بعد از  2:40ساعت  خانم اول لورا"غنی"

های انجام فعاليت  مه در رابطه بهانجمن اجتماعی کرامعرفت 
قانون منع  معلومات داده ودر مورد تطبيقشده اين موسسه 

که در پنج واليت کشور خشونت عليه زن از ديدگاه اسالم 
 15انجام پذيرفته گزارش دادند، افزودند تا اين پروسه در 

واليت ديگر و حتی در تمام واليات جهت آگاهی به مردم اعم 

 .و مردان ادامه نمايد اندختر اناز زن

 

ی اين انجمن ابراز خانم لورا"غنی" از فعاليت ها
و عده همکاری در مورد آگاهی دهی  ،قدردانی نموده

اين قانون در واليات دور دست کشور نمودند. تا سطح 
زنان اين  کشور کاهش يابد، و همهشونت در سراسر خ

از  بدختی و  اریعکشور بتوانند در يک فضای 
جلسه در يک فضای ارام به  خشونت زندگی نمايد.

با وعده همکاری با انجمن اجتماعی  3:20ساعت 

 کرامه خاتمه يافت

                                                                                  

تدوير  NSDPدر تاالر دفتر  2016/5/8جلسه بتاريخ 

ه بود، که يکتعداد مسئولين نهاد های مختلف درين  گرديد
جلسه حضور داشتند جلسه تحت رياست آقای رياض احمد 
افتتاح گرديد، در رابطه به اين که اين برنامه بعد از طی 

،بعد  افزودند تطبيق ميباشد، آقای رياض ا حمد قرارداد قابل
 -از فراغت دو موضوع در اولويت قرار ميگيرد:

  :  امتحان بعد از فراغت1

: دادن اسناد برای فارغين و آوردن امکانات کار که 2

 منحيث يک شخص حرفوی  معرفی خواهد گرديد، 

 

تعداد ديگری را تحت پوشش و يا خودش به حيث استاد يک  .

آموزش حرفوی خود قرار دهد. که بعد از فر اغت از 

در قسمت دوم  يک تعداد آنها امتحان گرفته خواهد شد.

برنامه فورم قرارداد برای موسسات شامل برنامه داده شد، که از 

ت طرف مسولين امضاء گرديد و به جهت اجرآت بعدی در وزار

محترم امور اجتماعی ارسال خواهد گرديد که يک کاپی آن  به 

نزد موسسه مربوطه  و يک فورم به نزد موسسه که قرارداد  با 

داد و دريافت امضاء  مستند قرار،آن اخذ گرديده داده  خواهد شد 

 3:30به ساعت موفقانه جلسه موجود است ، 

 .خاتمه يافت 
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 ان برای حمایت از حقوق  زنان،صلح وپروژه تشویق مرد افغ)گزارش کنفرانس گروه فعالیت اجتماعی 

 نهاد عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامه NECDOمؤسسه  (دیموکراسی

با تالوت از آيات قرآن گروه فعاليت اجتماعی کنفرانس 
ر فضل وکتمتعاقباً محترم د، د آغاز گرديدمجي

"رئيس موسسه تعليمی و انکشاف ظرفيتهای نور  ړغنی"کاک
اين موسسه ا افتتاح نموده و در مورد فعاليت های برنامه ر

معلومات داده گفتند که اين موسسه در راستای رشد 
ظرفيتهای زنان، آگاهی دهی حقوق بشر و زنان،جندر و 
اسالم برنامه های رشد اقتصادی و مشارکت سياسی و 
اجتماعی زنان عمالً کار و فعاليت مينمايد. برنامه آگاهی 

تشويق مرد افغان برای حمايت از حقوق دهی تحت عنوان 
( 10را براه انداخته که از طريق) ديموکراسیصلح،  زن،

( تن تا 358ورکشاپ با ترکيب ملی و اجتماعی به تعداد )

به حال در واليت کابل و ننگرهار آگاهی داده شده) که تا 
تن در سه واليات به  600پايان سال روان اين تعداد به 

که هدف اساسی آگاهی شمول واليت پروان خواهدرسيد( 
ه های فعاليت اجتماعی ميباشد. که با دهی تشکيل گرو

تشکيل اين گروه با قوت و توانايی در رابطه به کار بين 
مردم موضوع منتخبه کاری صورت خواهد گرفت، که تا 
 باشد ديگرخشونت ها سبب آزار و اذيت زنان نگردد. و با
داشتن واقعيت های موجود حقوق زن از ديدگاه اسالم، کار 

اهی را بسوی بهتر زيستن و و فعاليت نمايند، و ر
( نقطه 5خوشبخت شدن باز نمايندکه درين راستابر بنياد)

ذيل از نهاد های دولتی و غير دولتی برای فعالين اين 
گروه ها در بين مردم جهت آگاهی دهی بخاطر رسيدن به 

 هدف حمايت و همکاری را خواهانيم. اين
 نت بر عليه زن را بايد خاتمه داد.: هر نوع خشو1

: زمينه تعليم و بلند بردن ظرفيت کاری بايد برابرگرديده 2

تا در عرصه های اجتماعی،سياسی،اقتصادی و فرهنگی 
 نقش خويش را بيشتر و بهتر انجام بدهند.

: زنان بايد در پروسه صلح سهم فعال داشته و بايد 3

 نمايندگی واقعی از زنان صورت بگيرد.

رمحاکم و دواير : دسترسی زنان به عدالت و انصاف د4

 قضايی بايد سهل و ميسرگردد.

زن زنان در دهات و قصبات و : برای انکشاف متوا5

ولسوالی های دور دست کشور ارگانهای دولتی و غير 
دولتی ذيدخل به همکاری جامعه بين المللی بايد توجه جدی 

به ادامه محترمه خانم قدسيه مشاور جندر وزارت  نمايند.
تشکری ازين موسسه و نظرش را در باابراز  امور زنان

رابطه به عنوان اين پروژه گفت که اين بهترين عنوانی 
است که تشويق مرد افغان برای حمايت از حقوق زنان،  

 يعنی همه 

ن اولين عنوان ايست که اسم مردان پروژ ها برای زنان بود ولی اي
از خداوند)ج( درين راه موفقيت برايتان آروز  در ان ذکر شده، ما

ً  ميکنيم.   آقای دمحم نعيم"قادری" که از جانب،پنل تشکيل گرديد متاقبا
نماينده شورای خانم حبيبه"قادری"در پنل محترمه که رهبری گرديد،
 به نقش جوانان در ساختن جامعه عاری از خشونت واليتی در رابطه

 جندروزارت اطالعات و فرهنگآمرخانم محبوبه"سعادت"محترمه 
محترم   گروه های فعاليت اجتماعيو اثرات مثبت آن در رابطه به

در رابطه به آموزه های دين در رابطه به مولوی سرورتوحيدی 
مسوليت  رابطه بهدرمحترم سيدصالح الدين"هاشيمی"محوخشونت 

به  وصحبت نمودند،  والدين در تربيه سالم و بدور از خشونت
در  ارايه کردند.قانع کننده شتراک کننده گان جوابات  ا سواالت

جريان رياست کميته گروه فعالين در فضای آزاد به رای علنی از بين 
اعضای کميته پيشنهاد گرديد،که به اتفاق آرا خانم 
حميرا"دانشور"مشاور وزارت فوايد عامه بحيث رئيس و دو نفر خانم 

در اخير کار اب گرديد،وبنام سهيال و منيژه بحيث معاونين انتخ
گروپی توسط شاملين صورت گرفت که  در موردفعاليت  گرو های 

متاقباً و.نظريات مختلف ارايه نمودند اجتماعی ابراز نظر نمودند
.در اخير اعالميه کنفرانس توسط خانم ظريفه"صديقيان"خوانده شد.

، با خواندن دعايه "صاحب جمع بندی گرديدړبرنامه توسط محترم"کاک
 يافت.ه خاتمه موفقان کنفرانس
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ازطرف فاميل نثاری واهالی  )رح(مدرسه وداراالحفاظ امام بخاری 

محترم نوآبا د دهمزنگ به همکاری مالی بخش نظامی برادران ترکيه 

با تفاهم وزارت محترم حج و  1390ساخته شد اين مدرسه درسال 

ستان دربخش های حفظ اوقاف دولت جمهوری اسالمی افغان

ناظره خوانی تعليمات اسالمی ، فقه وعقايد، سيرت م،،تجويد،قرأت

واخالقی اسالمی آغاز به فعاليت نمودند به اثر سعی وتالش  ص()نبوی 

تأسيس تا اکنون در اين ازروز)رح( تيم مدرسه ودارالحفاظ امام بخاری 

روف از شاگردان  اعم از ذکور واناث مصتن  800مدرسه به تعداد 

آموزش های دينی هستند وباداشتن انتشارات وکتاب خانه ، بخش 

منظم درسی به طور رايگان درخدمت  استادان مجرب، صنف های

 مسلمانان عزيز قرار دارد.

مسلمانان عزيز ! کشور عزيز ما افغانستان درطی چند دهه جنگ های 

ير ديده است صه های مختلف صدمه های جبران ناپذخانمانسوز در عر

دست پرمهر پدر  ها هزاران يتيم به جا مانده است که از  از اين جنگ

دارااليتام امام بخاری )رح( بار درک اين تند،پرست محروم هسوسر 

مسوليت که بايد خانه امن و مکان مطلوب و سالم برای پرورش و سر 

اقدام به تأسيس دارااليتام امام  1393پرستی ايتام ايجاد کنند در سال 

، بيچاره ترين و فقير ترين ی )رح( نمودند و برای مظلوم ترينبخار

می باشند در چوکات قانون اساسی  قشر جامعه که هما نا يتيمان

وزارت محترم با افغانستان مطابق مقررات تعين شده. تفاهم نامهّ را 

تعمير ،کار وامور اجتماعی شهداء و معلولين به امضاء رسانيدند

دارااليتام به سرعت تکميل گرديد. هم اکنون  که از طرف  فاميل نثاری 

بود نظر اخته شده ن ومصارف خودشان سباالی زمين شخصی خود شا

يمان اعم از پسر ودختر تن از يت 300به ضرورت در اختيار تعداد 

 تعليمات رياضی، انگليسی، روف آموزش در بخش های : کمپيوتر،مص

، ازبين بردن اعیقرآن کريم،حفظ،دری،اخالق اسالمی و اجتم اسالمی،

 ازامکانات اين دارااليتام تعصبات لسانی،قسمتی و گروهی می باشند.

می توان از سيستم ديتابيس،کمره های امنيتی،کمپيوتر لب مجهز ومدرن 

،کتاب خانه غنی ، صنف های منظم درسی ، آشپز خانه مجهز، استادان 

مجرب از ذکور واناث صالون کنفرانس ها تيم منظم منسجم و هدف مند 

تن از شاگردان غذای  150نام برد که به طور کامل همه روزه برای 

ميشود که بعد از صرف غذا به خانه ويا مکاتب خود می  چاشت توزيح

  .روند

)آيا دوست داری دلت نرم گردد و حاجت خود را دريابی به يتيم  :حديث

ترحم کن واز غذای خود به او بخوران تا دلت نرم گردد و حاجت خود 

  را دريابی (

فقيران طی ميان خيرين وکمک کننده گان به دارااليتام توانست پل ارتبا

ونياز مندان چندين دور مواد غذايی از قبيل آرد،روغن،برنج و همچنان 

 لباس وپا پوش
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باارای ايتااام تااوزيح نماينااد بااا همکاااری خياارين و بااردران مساالمان 

ساالمان لباااس عيااد وبارهااا کمااک هااای نقاادی از طاارف باارادران م

برای خانواده های ايتام کاه تاوان ،وتوسط دارااليتام صورت گرفت

چندين راس گاو را  1394قربانی را نداشتند در عيد سعيد اضحی 

 . بانی نموده وبه ايشان توزيع کردندقر

 دست افتاده گيرای چو استاده        ره نيک مردان آزاده گير  

فعاليت های دارااليتام تنها باه مساايل ذکار شاده محادود نباوده بلکاه 

صوصااا  ترش فرهنااگ اسااالمی واصااالح جامعااه خبااه منظااور گساا

مسابقات اساالمی ای اجتماعی وبرای نسل جوان هر سال برنامه ه

 500مسابقه سايرت النبای بارای  1391در سال برگزار نموده اند،

 1393تان در ساال  1000معلومات دينی بارای  1392تن درسال 

 1394تااان درساااال  2000مساااابقه سااايرت خلفاااای راشااادين بااارای 

ن از طرف پاوهنحیی تن همچنا 2000مسابقه آشنايی با قرآن برای 

ايان اسالمی پوهنتون کابل باه همکااری  ثقافت تشرعيات ديپارتمن

درااليتام مسابقه سيرت النبی)ص( برای محصلين براه انداخته شاد 

که تمام اين مسابقه با شفافيت کامل ، نتيجاه مثبات و طلاب رضاای 

با توزيع جوايز وتقادير ناماه هاا باه حضاور علماای کارام و )ج( هللا 

ظااان ا حضااور حافمحفاال انااس بااا قاارآن باا بزرگااان برگاازار شااد .

کشور عزيز مان همچنان محفال برجسته مصری وحافظان توانای 

باااا حضاااور وزيرمحتااارم حاااج  )ص(کنفاارانس علمااای سااايرت النبااای 

ور دمحم سااالمی افغانسااتان وعااالم باازر  دو کتااواوقاااف جمهااوری ا

 می باشد.ز نيازی از سلسله فعاليت  های اين دارااليتام ايا

 وزيرصااااحب محترماااهحضاااور ايااان دارااليتاااام افتخاااار يکااای از

يوسف احماد نثااری رياس زم زم نستان ميباشد،تحصالت عالی افغا

ن نزديااک ويکاای از کمااک کننااده گااان اواتاار کااه از جملااه همکااار

 .ه وزحمت کش اين دارااليتام ميباشدبرجست

برای شادی هرچه بيشتر کودکان يتيم آنها را همه سااله وبارهاا باه 

زی ياوگرام های ورزشی طارح روبرای آنها پرحی برده يسفر تفر

 کرده تا توانسته باشند خنده برلبان يتيمان عزيز بياورند

 

عضو رهبری انجمن نهاد  درمورد مدرسه،دارالحفاظ،دارالیتام امام بخاری)رح(معرفی مختصر

 :اجتماعی کرامه



 

 

 

  

چند سال داريد؟ آيا تا کنون فکر کرده ايد          

 و در طول زندگی تان چقدر گناه مرتکب شده ايد؟

بيايد يکبار کسانی را که   .…چهل، پنجاه و يا شصت

چهل سال دارند معيار بگيريم و محاسبه ای را انجام 
دهيم. فرض کنيد شخصی که  چهل سال دارد،اگر هر 
روز يک گناه را مرتکب شده باشد، در طول چهل سال 

ً اين  ۱۴۶۰۰عمرش  گناه را مرتکب شده است. طبعا
محاسبه طوری است که در هر روز صرف يک گناه 

تکب شده باشد، درين ميان هم گناهان بزر  وجود رم
دارد و هم گناهان کوچک. شايد گناهانی هم وجود 

 قابل بخشش نباشد. )ج(داشته باشد که از طرف خداوند

 گناهانی همچون اخالل حق بنده که جزايش صرف در

آخرت داده می شود. و گناهانی همچون سود خوری، 

رشوه ستانی و خوردن مال يتيم. وحتی انجام ندادن 

وظيفهً امر به معروف و نهی از منکر ، وظيفه ای در 

عصر حاضر بيشتر از هر وظيفه ديگر به آن نياز 

داريم و طبق فرموده حضرت پيامبر )ص(در صورت 

 د.اهمال ، به گناه بزرگی مبدل می شو

شايد در بين گناهان ما گناهان بزرگی چون از دست 

دادن حس توبه و ندامت در برابر گناهان ،نيز وجود 

داشته باشد. بااين حال گناهان يکی پی ديگر افزوده می 

 شوند. 

يک راه  ،اگر اين را هم در نظر بگيريم که در هر گناه

منتهی  به کفروجود دارد،شايد نا آگاهانه بالی نعميت 

ی که خداوند)ج( برای ما احسان کرده است پرده ها

 باندازيم و داخل کفر شويم.

و حال اگر فکر کنيم که اين رمضان، آخرين رمضان 

عمر مان خواهد بود، تا رمضان سال ديگر آينده زنده 

 .نخواهيم بود
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و روح مان به رحمت حق خواهد پيوست، ازين  

استفاده خواهيم کرد و در روح مان رمضان چگونه 

 چه احساساتی را زنده خواهيم ساخت؟

خداوند)ج( چه دين زيبايی را نصيب ما ساخته است. 

از تبسم در برابر برادر مسلمان گرفته تا دور کردن 

مانع از سر راه، صدقه به حساب می آيد. در برابر 

کارهايی که روزانه انجام می دهيم ثواب بسياری 

آوريم. پيامبری داريم که سلطان دو جهان  بدست می

است و برای ما اين مژده های زيبا را داده 

است:"صبح و شام بيرون شدن از خانه به خاطر 

کسب رضای خداوند)ج( و تالش ورزيدن در راه او، 

از دنيا و آنچه در آن است بهتر است." خواندن دو 

رکعت نماز در شب، از دنيا و آنچه درآن است بهتر 

 است" برماست که پهنای مرحمت او را بدانيم.

مهر خداوند )ج( باالی هر آنچه در کاينات هست 
وجود دارد.زمان،انعام اوست. دنيا که به مثابهً قصری 
به خاطر انسان اعمار شده است،در حقيقت دروازه 
ايست برای ورود به سرای آخرت. آنچه زندگی را 

است.  ارزش می بخشد، چشم و بصيرت شخص بننده
کسی که ديدن را نمی داند، اگر به کعبه هم نظر 
بندازد، جز سنگ چيز ديگری نمی بيند. ديدن ابو 
جهل هرگز با ديدن حضرت ابوبکر)رض( يکسان 
بوده نمی تواند. هر دوی آن ها پيامبراکرم )ص( را 
با چشم سر ديده بودند. ابوبکر صديق)رض( که قلبش 

 صعود کرد ولی مملو از ايمان و حقيقت بود، باال
برعکس ابوجهل سقوط کرد. طوری که ميدانيم کسی 
که حضرت پيامبر)ص( را در حال ايمان ديده باشد، 
مقام صحابه بودن را کسب کرده است . و کسانی هم 
که ايمان را از دست داده اند، اين صفت بزر  را 

 .نيز از دست داده
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 په خير راغلی ای مياشتی د غــفران

 يی تــه لوی احســــان د رب مــــنان

 راغله مياشت د رمضان شــی بيداره

يارهــی هوښــانو شــوتړی ځوانمال   

هفران دــــــــــــــته د غـــياشـــدا م  

همان دــــــړی رب رحـده کــــــوع  

بســـيار دی پکــــــی تــــــهم رحم  

 هم نــــعمت يــــی بی شـــــــمار دی

 هر يو فرض يـی برابر دی د او ياو

 هر يو نفل  يی تـــــمام لکه د فرضو

متهـــــــه له رحـــــډک هر لحـظه يی  

هټگــه ده دا ــــه غواړی آسانــــکه ت  

اک دیــهم څښ که نه خوراک او نه  

سل دیــــــوی رازق تــړی لــــورک  

ت دیـــوی درس او تربيـدی کښی ل  

 همه واړه برابرکه فقيردی که غنی دی

ی دهــــــوشحالــــهار يی خــــــــهر س  

طاری دهــــــی افـــــاښام يـــــر مـــــه  

ت دیـــور او حرکــــوا يو شـــهره خ  

 په هر کور کی ددی مياشتی برکت دی

يار تهــــــــــښدا کافــــــــــی ته هر هو  

گــــــوری هــــــــر يو کار تــــهچی و  

ډيرپـــــــند عــبرت اخلی تـــــری نه و  

واری اوعبادت ډيرـړی ښه خپـــکی وک  

ــپل موالته دا زاریړ کاندی خـــــــکاک  

 گناهونوبيزاریځی دغه مياشت له چی وگر


