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موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور به ادامه فعالیت هایش برای 
تن  40برای  OSAهمکاری موسسه ماهه خویش به  نه برنامه ترینگ 

رشته های حقوق و شرعیات و فعالین زن در جامعه  از خانمهاکه فارغ

تعداد خانم ها  امتحان  یکاز 2016/7/16روز شنبه مورخ.مدنی هستند 

عد از سپری شدن امتحان برای این برنامه از یکتعداد خانم ب، داخذ گردی
دعوت  2016/7/18بتاریخ  NECDOها برای مصاحبه در دفتر 

ین موردابرازنظر نموده ، هدف وعالقه مندی شان را اگردیده بود، تا در
ین مورد اظهار کنند.ادر

 نمودند. ین که در مصاحبه ها  ابرازنظریات چند تن از شامل

درین برنامه و بیاموزانیم ما برای اینکه هر چه بیشتر بیاموزیم  

تا بتوانیم از حقوق خانم ها به شکل درست شدیم آموزشی عالقه مند 

 آن دفاع نمایم.

که اظهار نظر نموده گفت در مصاحبه اش   یکتن از خواهران

آگاهی دهی  طریقاز باید   ازبین بردن خشونت علیه زنان برای

سطح برای مردم شاید بهتر   درمساجد مالامامان توسط 

 یابد.ب اهشخشونت ک

در جواب سوال گفت که هدف من ازشرکت  ی دیگرخوا هر

درین برنامه اینست تا منحیث یک زن رهبردر بخش شرعیات 

و حقوق مانند یک خانم حقوق دان در جامعه خود مصدر خدمت 

ی بدهیم تا طوری آگاه، و از نگاه شریعت برای مردم  م یشو

حالت بد  اینزنان افغانستان از باشد نباشد.تا ادهیچ نوع انتق

 . و دوستی زندگی نمایندفضای صلح و در یک نجات پیدا کند.بختی 

 

 رینگ حقوق زن در چارچوب اسالم برای زنان رهبر امتحان تمصاحبه های شاملین در  گزارش 
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همین ورکشاپ تحت عنوان تشویق مرد افغان در شهر کابل به ادامه تدویر ورکشاپها چهارده 

در تاالر کنفرانسهای  موسسه تعلیمی و انکشاف  28/4/1395مطابق 2016/7/18بتاریخ 

از اداره تن از مردان )جوانان(  25ظرفیتهای نور تدویر گردیده بود. درین ورکشاپ بتعداد 

مقدماتی آقای  ورکشاپ با تالوت قرآن پاک و سخنرانی اشتراک نموده بودند. کارتوگرافی

کار ورکشاپ مطابق اجندا ترتیب شده بعد از معرفت "افتتاح گردید ړغنی"کاکالکتور فضل د

، موضوعات مطابق به اجندا عناوین ذیل را به همطابق میتود درسی به کار خود ادامه داد

تدریس گرفت خشونت علیه زنان در افغانستان ، نگاه مختصر  به قانون منع خشونت ، 

لح ، با تطبیق میتود حقوق پنجگانه زن مسلمان ، جندر ،وجایب زن مسلمان، آموزش ص

تولید از تدریس  پریزنتیشن ،کارگروپی، فلیپ چارت، فلش کارت ،همچنان در جریان 

ند و به عالقه گرفته شد. شاملین همه در برنامه سهم فعال داشتکار  توفان مغزی  ،انگیزه

در و از آموختن مواد درسی رضایت داشتند و حمایت مینمودند .ردندکمندی تبادل نظر می

ورکشاپ با توسط اشتراکننده ها خانه پوری گردیده، ارزیابی و تعهد نامه  فورم هایریاخ

 دعایه  و سخنان اختتامیه پایان یافت.

 

 

 

محترم فاضل شاه  بره کی نظریات خودرادر مورد ورکشاپ تشویق مرد افغان برای حمایت 
ورکشاپ موضوعاتی را از حقوق زن،صلح و دیموکراسی چنین ارا ئه نموده گفت، ما ازین 

آموختیم که قبالً معلومات کافی نداشتیم حاال میتوانیم در اجتماعی که میرویم و زندگی میکنیم 
پیشنهاد من درین مورد اینست که این ورکشاپ ها   ازاندوخته های خود مردم را بیاموزانیم.

موضوعات  از تر خواهد بود بخاطریکه مردمبهتدویرشود ، در اطراف شهر کابل و والیات 
 دور هستند، مخصوصاً طبقه اناث.ورکشاپ 

 محترم اجمل وردک در مورد ورکشاپ ابراز نظر نموده گفت:

میشود.عوامل زیادی  انین ورکشاپ آموختیم که چه چیز سبب خشونت علیه زناما امروز در
ینکه فیصد مردم با سواد هستند. دوم ا 8دارد اول اینکه سویه علمی مردم پائین است یعنی 

ازدواج های زیر سن، نداشتن توافق نظر، ازدواج های اجباری که بعضی فامیل ها باالی 
خشونت تحمیل میکنند باالی روح و روان آنها تاثیر منفی نموده که منجر به اوالد های شان 

 .می شود

 محترم نذیر پژواک کارمند اداری کارتوگرافی ضمن مصاحبه اش چنین اظهار نمود:

ین ورکشاپ  تشویق مرد افغان برای حمایت از حقوق زن ،صلح و امن درامروز که 
دموکراسی که در موسسه  تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور تدویر گردیده بود.این نوع 

ه های شان تغیر میکند. اگراین ورکشاپ ها اکثراً باعث میشود که رویه مردان در خان
بود به خاطریکه سطح تعلیم شان  زنده خواهدنامه ها  در مناطق دور دست تطبیق شود آموبر
است و در مورد حقوق شان معلومات کافی ندارند.تا زن و مرد از حق و حقوق شان از  کم

نگاه دین اسالم با خبر شوند، بخاطریکه زنان نیم پیکر جامعه است بنابرین اگر زن نمی بود 
 همه  ازیک حقوق ومرد هم وجود نمی داشت. ما همه  اوالد ادم)ع( هستیم و ما 

 متیاز برخوردار هستیم.ا 

 

  

و صلح برای حمایت از حقوق زن،مصاحبه ها ازا شتراک کننده گان ورکشاپ تشویق مرد افغان 

 نهاد انجمن اجتماعی کرامه رهبری  عضوNECDOدیموکراسی،

 

 عضو نهاد انجمن اجتماعی کرامه NECDO، گزارش ورکشاپ تشویق مرد افغان برای حمایت از حقوق زن،صلح و دیموکراسی
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یکی از برنائه های تربیت اجتماعی زنان ،درنظام تربیتی اسالم ،ارائه 

)اصول رفتاری (یا شاخص معیارهای است که باید زنان درفعالیت های 

درآیین حیات بخش اسالم ، عمل به این اجتماعی خودبه آن توجه نماید . 

اصول وشاخص ها الزام آور است .چراکه عدم رعایت آنها موجب ایجاد 

اختالل درروند فعالیت های جامعه میشود وچرخه  طبیعی رشد وتکاپو 

 وتکا مل جامعه را از کار می اندازد.

مساله که اخیرا" مورد توجه برخی ازصاحبان اندیشه در غرب 

 این است که نبودن )اصول رفتاری( مشخص ومعلوم ویاعدم قرارگرفته 

رعایت آنها ،یکی از مهم ترین عوامل زمینه سازبرای مفاصد اجتماعی 

است وباالخص در رابطه با فعالیت های اجتماعی زنان تعین اصول 

رفتاری وتوجه به آن ،درساختار تربیت اجتماعی ،مهم ترین گام برای 

ده اسد اجتماعی است خانم )شلیت(نویسنازبین بردن آسیب های ومف

تاکید براهمیت اصول رفتاری درتنظیم امریکایی ومنتقد فمینیسم ضمن 

روابط زن ومردمیگوید )پیامد زیرپاگذاردن اصول رفتاری به وجود آمدن 

مشکالتی ازاقبیل تجاوزومزاحمت های جنسی است .ودرادا مه به انتقاد 

رفتاری به بهانه اینکه رعایت آنها ازکسانی که با زیرپا گذاردن اصول 

)تحمیل ارزش ها است (وتبعیض آمیز خواندن اصول    رفتاری وبا 

)برابر کردازدواج ،باتجاوزبه عنف(می پردازد ومعتقداند این 

 مساله،رابطه بین زن مرد ونهایتا"جامعه را مسموم ساخته است.

یع ایشان برین باور است که فرهنگ عمومی جامعه از جمله صنا

مربوطه به مدوسرگرمی آرام اما قاطانه درحال شکستن این اعتقاد 

عمیق است وعلت عصبانیت زنان را فقدان )اصول رفتاری( مناسب 

توسط خود آنها میدانند ونکته قابل توجه این است ایشان در ارزیابی 

کارشناسانه خود ازجامعه ولنگار ، وبدون اصول رفتاری مشخص 

رسیده است که: ) با توجه به اینکه انسان ها  امریکا ،به این نتیجه

احتیاج به راهنمایی دارند, و معمو ال حس جمعی حاکم را به عنوان 

راهنما بر می گزینند و معتقد اند انتخاب های ما همیشه به نوعی به ما)) 

یل باشد،چرا آنها رااز خداوند)ج(تحو داده(( میشود واگرقرار است چنین

مملو  ازخزاین حکمت است به جای نظرسنجی نگیریم واز سنتی که 

های عمومی استفاده نبریم به هرحال صاحب اندیشه ورای درجوامع 

ده توسط خالق (تنظیم ش غربی هم به ضرورت وجود )اصول رفتاری

)شلیت(مملو ازحکمت است پی برده اند و علت آن  انسان ها که به تعبیر

دیده ناشی از نسخه پیچیده هم میتواند وجود نا بسامانی ها و معضالت ع

شده توسط انسانها باشد، که یاسرازافراط درآورد ه ویا تفریط ،وارمغانی  

جزهال کت و بدبختی   برای بشرنداشته است.ازاینرو اسالم در نظام 

تربیتی خو د،برای اینکه فعا لیت های اجتماعی زنان موجب رشدوتعا لی 

ی آنان شود یکی ازبرنامه واخالق–وپویایی جامعه وارتقای سطح علمی 

های تربیتی خود راتدوین یک مجمعه اصول ومعیار ها وملزم نمودن 

داند که دربحث آینده مجله توجه خواننده گان زنان به رعایت آنها می

 عزیزرا به آن جلب مینمایم.
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. Until the Imperialists invaded Muslim Countries and the Muslims 
started mixing with non-believers, all our Muslim women walked in 
this world with great respect and dignity. The non-believers were 
finding it very difficult to come anywhere near the border of our 
Muslim sisters purity. The Hijab (Islamic dress for women) did not 
only protect them from those evil eyes of non-believers but also 
gave them freedom and independence from being misused by 
them. 

The non-believers planned to destroy their barrier through removal 
of Hijab (Hejab, Hijaab) and unfortunately, many of our sisters, 
without realizing what shame and destruction they were bringing 
to themselves, removed the Hijab (Muslim Veil) and exposed 
themselves. 

When imperialists invaded China, they were not faced with Hijab 
but were confronted with other obstacles and the Chinese refused 
to co-operate with them. In order to crush this resistance, the 
imperialists flooded China with opium and made it available to the 

Chinese free of charge. Once the Chinese were addicted, free 
distribution of opium ceased and it was given only to those who 
fulfilled their demands 

Removal of the Hijab had exactly the same effect. At one time, you 

were independent and lived with dignity, but now you are nothing 
but a slave of your evil desire and behave worse than a Kafir 
(infidel). By removing your Hijab (An Act of Faith), you have 
destroyed your faith. Islam means submission to Allah (SWT) in all 
our action. Those who refused submission cannot be called 
Muslims. Allah (SWT) states in Holy Qur'an: "And say to the 
believing women that they cast down their looks and guard their 
private parts and do not display their ornaments except what 
appears thereof, and let them wear their head-coverings over their 
bosoms, and not display their ornaments except to their husbands 
or their fathers, or the fathers of their husbands, or their sons, or 

the sons of their husbands, or their brothers, or their brothers' 
sons, or their sisters' sons, or their women, or those whom their 
right hands possess, or the male servants not having need (of 
women), or the children who have not attained knowledge of what 
is hidden of women; and let them not strike their feet so that what 
they hide of their ornaments may be known; and turn to Allah all 
of you, O believers! So that you may be successful." Holy Qur'an 
(24:31) Also, Imam Jafar Sadiq (as) says: Modesty is the symbol 
of faith and whoever has no modesty (Hijab), has no religion. 

There are many sisters who have failed to understand the actual 
meaning of Hijab.   To observe proper Hijab is to dress up oneself 
modestly and appropriately covering all parts of body except face 
and forearms, without showing one's figure or curves and without 
using any sort of make-up. 

Allah (SWT) has given equal rights to both men and women; He 
forbids either sex claiming supremacy over the other. 

                                (Continue) 

 

ارائه  اصول و رفتاری حاکم بر فعالیت های اجتماعی  

 زنان 

WHY HIJAB IS NECESSARY? (Hijab in islam) 

 

http://www.ezsoftech.com/stories/imamsadiq3.asp


 

 

 

  

Empty the house of heart first. 

Then invite the beloved one. 

Everything you have inside the house spread 
it. 

Sweep it with the broom of IlA – llAH.  

Empty this house from stranger than make it 
place for the beloved  

 

 را کار هر رونق آن را یار دیدم امروز

 مصطفی روان همچون آسمان بر روان شدمی

 دل همچو مشبک گردون خجل رویش از خورشید

 ضیا در آتش ز افزون گل و آب او تابش ز

 آسمان بر برروم تا نردبان بنما که گفتم

 پا زیر درآور را سر نردبان تو سر گفتا

 نهی اختر سر بر پا نهی سر بر خود پای چون

 بیا هین نه هوا بر پا بشکنی را هوا تو چون

 را تو آید پدید رد صد هوا بر و آسمان بر

 همچون صبحدم هر شوی پران آسمان بر

 دعا
 

 

 

 (WODO-PCDO) علمی موسسات فعال بامیان جلسه سیر 

با موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور که بتاریخ 

ش -( هـ 1395/5/4م( روز دوشنبه مورخ ) 2016/7/25)

" ړبه ریاست محترم دکتور فضل الغنی"کاکطبق اجندا 
رئیس موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور اوالً به 

وسسه نور را معرفی سپس ممهمانان خوش آمدید گفته 
زارواذیت نان و آو بعداً پریزنتیشن در مورد حقوق زنموده 

. در جریان این جلسه آقای غنی در ندجنسی تقدیم نمود
مورد فعالیت ها و دستاورد ها ی موسسه تعلیمی و انکشاف 
ظرفیتهای نور معلومات داده گفتند.که این موسسه از سال 

شمار نموده و دستاورد تا حال فعالیت های بی 2000تأسیس 

، و ما بیشتر فعالیت ها درین های زیادی هم بدست دارد
 .راستا خواهیم داشت

محترمه  حلیمه "رضوی" از والیت بامیان در سخنان   بعداً 
ر بامیان سر راه ما واقعاً مشکالت زیاد داش فرمودند که 

را با  است  ولی با آنهم همه گزارش آزار و اذیت جنسی
مردم بامیان مطرح مینایم و با شورای علما هم نشت های 

 داریم که چون رول عمده و مهم را در جامعه دارند.
از مقام محترم مؤسسه تعلیمی جلسه خانم رضوی  در اخیر

 و انکشاف ظرفیتهای نور وعده همکاری خواستند.
 

 

 

Mawlana says 

 

 

گزارش جلسه سیر علمی موسسات فعال بامیان با 

 NECDOموسسه 
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(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
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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 دره استآغاز نمود

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 

 یت دارد.متمدن اسالمی و گسترش آن در سراسر کشور فعال

 ,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

 من اجتماعی کرامه:مقاصد انج
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.

دادخواهی برای اصالح قوانین و رفع مظالم بالخصوص •

 افغان. در رابطه به حقوق زنان

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 •

 جامعه فعالیت دارند.

 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:

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

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 به  کنفرانس در رابطه 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.

برگزاری مسابقات حسن تالوت قرآنکریم در کابل و پروان  بین •

زنان در مشارکت دختران مکاتب و مدارس غرض سهیم ساختن 

 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.•

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

 گزارش تحقیقاتی در آن مورد. دولتی تکمیل

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..

نشر پوسترها برای آگاهی مردم از قوانین، حقوق زنان و تنویر اذهان •

 عامه.

ویی و رسانه ای در ارتباط به حقوق برنامه تلویزیونی، رادی۴۴تدویر•

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 )بدخشان( که به تعداد  پکتیا و

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

 .هگجر

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

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

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

 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.

تدویر جلسات هماهنگی با مسئولین و مقامات دولتی وزرا و •

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

 و نویسنده گان.

 


