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 کنوانسیون ها و الیحه های ملی و بین المللی میباشد، 

ها در دو شفت قبل از تن از خانم  40که به تعداد 
ظهر و بعد از ظهر میباشد، موضوعات که شامل 
این برنامه است ، حقوق زن از نگاه قوانین 
افغانستان، مطالعه جنسی)جندر(، معالعه مقایسوی 
بین کنوانسیون های بین المللی، حقوق زن در متون 

اسالم تا  نقش زنان در جوامع اسالمی از بدو، دین 
مهارت های ارتباطات، مدریت دادخواهی،  اکنون،
نکات مهم را برای بعضی  همچنانو. رهبری

در اخیر بعد از شاگردان این برنامه یادآور شدند، 
 گرفتن عکس دسته جمعی برنامه موفقانه

 اختتام یافت. 
 

تربیه زنان رهبر و عالم دین فعالین و  هنو ماه افتتاح برنامه
الی  1:30از ساعت  2016/8/5 بتاریخ زن،مدافع حقوق 

در آغاز برنامه با تالوت از  بعد از ظهر ادامه داشت ، 4:00
    .قرآئت گردید پاک توسط یکتن ازاشتراک کننده گان آیاتی قرآن

مدنی، کارکنان وزارت  تن از فعالین جامعه 40درین برنامه 
برنامه توسط زنان، محصلین از اقشار مختلف اشتراک داشتند.

آغاز گردید، سپس محترم  NECDOخانم پرینا معاون دفتر 
ظرفیت های شاف رئیس موسسه تعلیمی و انک" ړفضل الغنی"کاک

معرفی نموده را( OR 2015-25319 ) نور برنامه نو ماهه
این کورس متمرکز به  است، ماهگفتند، دورۀ کورس به مدت نوه 

  -مطالعه مقایسوی حقوق زن در متون دین وقوانین
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 تربیه زنان رهبر و عالم دین فعالین و مدافع حقوق زن،   افتتاح برنامهگزارش 

 ( تدویر گردیده بود.NECDO)برای حمایه و حقوق بشر  نهاد عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامهکه توسط 



 

   

انجمن واشتراک  AWNکنفرانس مطبوعاتی   گزارش

 درین کنفرانس  برای حمایه و حقوق بشر اجتماعی کرامه

گ

ز

ا

ر

در دفتر مرکزی  2016/9/19جلسه اعضای بورد که بتاریخ 

با اشتراک همه اعضای   1:30انجمن اجتماعی کرامه ساعت 

بورد تدویرگردیده بود، این جلسه طبق اجندا با تالوت کالم 
الهی توسط محترم دمحم احسان"صیقل" آغاز گردید،که بعداً 

به مهمانان مسؤل این انجمن توسط محترمه جمیله"صافی" 
 خوش آمدید گفته شد.

 

 

 

 

 

 

ه انجمن اجتماعی کرام هایکه بعداً در مورد گزارش از کار
تالش های  که درین مدت مدت صحبت گردید. در طول

پرپوزل  صورت گرفته شده است در بخش کاری این انجمن
 DAIف، دفتروزارت معاروزارت زنان، های که به 

که تا حال بی  ،ده استمشارکت و دیگر موسسات داده ش
موضوع دوم اجندا به راه اندازی دادخواهی  نتیجه مانده.

های پرموت بود، که خانم صافی درین برای گرفتن پروژه 
النه  برای همه موت به طور عادپروژه های پر :مورد گفتند

می گردید که متاسفانه برای چند موسسه  موسسات باید توزیع
اختصاص داده شد، که درین مورد باید دادخواهی صورت 

 .ی جامعه مدنیگیرد،البته با همکاری همه نهاد ها

تجاران وغیره مردمان متمول جهت بعداً روی موضوع جلب 
 تقویه بنیۀ مالی کرامه از طریق اعضای بورد صحبت گردید.

 NECDO" رئیس موسسۀ ړفضل الغنی"کاک اقباً محترمعمت

 این موضوعات راه حل های موثری را پیشنهاد نمود.برای 

جلسه با گرفتن نظریات اعضای بورد در مورد بهتر شدن 
 اختتام یافت. 3:30به ساعت  بخش کاری این موسسه 

در دفتر  2016/9/20کنفرانس مطبوعاتی بتاریخ 

AWN  ین اکه درود آغاز گردیده ب 10:30به ساعت

، زنان افغانکنفرانس راجع به سند موقف : صدای 
زنان و حکومت داری خوب، زنان وحاکمیت 
قانونی، زنان و پروسه صلح، زنان و موثریت کمک 
ها،چالش های موجود و راه حل های کلیدی صحبت 

رئیس شبکه زنان گردید.محترمه خانم حسینه"صافی"
کید روی موضوعات زنان و پروسه صلح تا افغان

، از جانب 2016گفتتند: در ماه فبروری سال  نموده

یرات عمده در نقش ها، رئیس جمهور کشور تغ
عالی صلح و برنامه  ایرهبری شورمسوولیت ها و

صلح و ادغام مجدد افغانستان، رونما گردیده اند، این 
تغیرات دربر گیرنده رهبری جدید شورای عالی 

یس و شش تن معاونین با داشتن یک تن رئصلح 
میباشد، شورای عالی صلح دارای یک تن معاون 
زن و دو تن مشاورین زن میباشد،که عضویت 

میباشد و اکنون  رهبری شورای مذکور را دارا 
در زمینه ارایه میتواند که مشوره های استراتیژیک 

تغیرات ایکه سبب شوند تا  بدارند. زنان از اینگونه
ل قباباشند،است ر داشتهسطح رهبری حضو زنان در

 مینمایند. در عین حال، محترمه حبیبه"سرابی"معاون
شورای عالی صلح در مذاکرات مستقیم صلح با 

آن حزب اسالمی شرکت نموده است.که میتوان از 
دادخواهی چندین ساله توسط جنبش  به عنوان نتیجۀ

ن از زنان، یادآوری نموده. به همین ترتیب زنا
صلح در مورد  شورای عالیمشاوره ایکه توسط 

پالن ستراتیژیک شورای مذکور با نماینده گان زنان 
ف صورت میگیرد، استقبال در سکتور های مختل
جریان این کنفرانس روی درمینمایند.وهمچنان 

بودیجه ویژۀ برای حمایت از پایداری نهاد های زنان 
که یکی از  ،صحبت شداختصاص داده شود

 سینه"صافی" این بود،تاپیشنهادات محترمه خانم ح
راه حل های کلیدی برای حکومتداری خوب، 
حاکمیت قانونی،پروسۀ صلح،موثریت کمک ها 

روی موضوعات و پالن کاری شان وصورت گیرد،

ت یتثب 1325عملی شدن قطعنامه و برای حمایت 

در  بودیجه راکه ازجانب  نماینده گان جامعه مدنی 
.در پیشنهاد گردید داده خواهد شد  کنفرانس بروکسل
جوابات توسط و رسانه هاتوسط  التااخیر برنامه با سو

 ایان رسید. به پ AWNاعضای دفتر 

 گزارش جلسه اعضای بورد انجمن اجتماعی کرامه
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ساعت  2016/9/24که به تاریخ  پایدار کنفرانس نقش علما در صلح

لما، ، عوزارت خانه ها بعد از ظهر با اشتراک سفیران، معاونین 1:30

معلمین، محصلین از اقشار مختلف، فعالین جامعه مدنی در وزارت 
که از سوی مؤسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای  اطالعات و فرهنگ

تدویر گردیده  نور، انجمن اجتماعی کرامه و نهضة العلمای افغانستان
 بود.

کنفرانس طبق اجندای تعین شده با تالوت از آیات قرآن عظیم الشان 
 توسط محترم قاری دمحم مرتضی آغازگردید، 

ً بیانیه افتتاحیه توسط محترم سید صالح اعمت لدین"هاشمی" رئیس اقبا
محترم آقای این برنامه در جریان ما افغانستان ایراد گردید، لنهضت الع

در مورد صلح چنین گفت: راه حل صلح جنگ نیست بلکه  "همت"اوریا
مذاکره است ما باید با کشور های منطقه مذاکره نمایم تا در وطن ما 

میانه رو است  یزیا که یک کشورپیاده شود. مانند کشور اندونپایدارصلح 
مورد صلح تالش میکنند تا مردم در به خاطر منفعت همه کشور ها در و

 صلح زندگی کنند.

بعداً محترم تاج الدین "انصاری" سفیر اندونیزیا در مورد تامین  صلح 
که با  ،م از نژاد های مختلف استاقوا 3000فرمودند: در اندونیزیا 

عدالت مدنیت بشری استدالل به هللا "ج" وحدت ملی، همدیگر پذیری، 
این نقاط را به خاطری وی گفت موجود است،زیا یمیان تمام اقوام اندون

 و احادیث نبوی آن کریم ،یادآوری کردم که علما مردم را به خواندن قر
صلح و امنیت را اساس پیشرفت و ترقی تعین  تفسیرات تشویق کنند،

کنند،و کمپاین کنند که صلح و امنیت زیبا است و این زیبایی را به مردم 
 برساند، فکر و هوش تمام مردم را به سوی صلح و امنیت سوق دهند.

نیت از خطرمیباشد، هرفرد افزود که امنیت به معنای آزادی مصؤاو 
 کشور احساس امنیت کند و هر کار بدون موانع به پیش برود.

 لیسه فردوسی پروین"دوست" امر دیپارتمنت ادبیات دری اقباً محترمهعمت
نعمت صلح امن است صلح صلح چنین گفت: در مورد نقش زنان در 

 زن نماد صلح و نماد خوشبختی است،خداوند)ج( است،و میتوان گفت 
زن را نماد صلح و دوستی میدانند،و زن است که شخصیت های بسیار 

ان در برابر وطن پروین افزود مادر قدیم میکند.خانمعالی را به جامعه ت
را به مسؤلیت های شان ؤلیت دارند که تمام فرزندان خویش ومردم مس

ه های افرزندان به سخنان مادر گوش داده و از ر چونکه ،متوجه بسازند
منفی باز میگردند، بناً یک زن میتواند یک قریحه یک ملت را از جنگ 

 باز گرداند.

مورد نقش سران  " درحیات"عبدالستار محترم در جریان این برنامه 
بین شان من ؤدو گروپ م کهوقتی وام در آوردن صلح چنین فرمودند،اق

جنگ دارند این وظیفه سران قوم است که بین شان از راه صلح پیش 
ازطریق مساجد برای مردم  همچنانبروند و آنها را از جنگ دور کنند، و

تا مردم از جنگ م آگاهی دهند، و برای مرددر مورد صلح صحبت کنند 
توسط محترم فضل در اخیر برنامه، قطعنامه وبه صلح رو بیاورند، 

و مؤسس " رئیس موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور ړالغنی"کاک
تقدیم تحایف برای بعد از افغانستان خوانده شد. کنفرانس نهضت العلمای 
گرفتن و ان "صیقل"و خواندن دعایه توسط دمحم احس اشتراکننده گان

 موفقانه اختتام یافت. عکسهای یادگاری

 لح پایدارگزارش کنفرانس نقش علما در ص
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 :دریم مشال پاتی برخه

کښی سم په نتیجه ډیر خا ینان او غله د شیخ ددعوت 
 شوی ؤه پادشاه جهانگیر ته ولیکل.

کله چی د زندان د قومندان دا پیغام جهانگیر ته ورسیده نو 
أثره شوه او د شیخ سر هندی د خالصولو ډیر متجهانگیر 

پل ولی ړ او خاو ده سره د مالقات کولو امر یی صادر ک
عهد"خوم" ته یی د شیخ سر هندی مخی ته د ورتلو امر 

ډیره گیر په ړکله چی شیخ دربار ته ورسید نو جهانوک
په ړ او د ده دعوت ولوله سره د هغه استقبال وکگرمه 

ړی په لم ړه،منه وکښی یی ورسره د مرستی ژخپرولو ک
چه پادشاه ته سجده کول حرام ړپادشاه امر وکسر کښی 

، مسلمان  لړدی د غواگانو ذبح کول یی مجاز اعالن ک
ښار کښی مقررکړل د په هر قاضیان او محتسبین یی، 

ړل او ټول هغه پیل کبیا  جوماتونو جوړول یی یو ځل
ؤه کالعدم قوانین چی د اسالمی شریعت سره مخالف 

ځوی ټول هغه کفری پدی شان سره مسلمان ړل اعالن ک
د شیخ  .ړلؤه محوه کړی پالر وضع کقوانین چی 

ځل بیا د سرهندی پدی مجاهدت او قربانی سره اسالم یو
کښی د انسانیت د کامیابی په خوری وری پرته وچه هند 

په خپل مشال سره یی د او سوکالی ضمانتونه ورکړل او 
 ږمی ټغر ورټول کړ او د بشر د نجات ذریعه شو.تر

  -: څلورم مشال  

ؤمنین امام دمحم بن اسماعیل بخاری )رح( چی د )امیرالم
په لقب هم یاد شوی دی هغه ( فی حدیث سنن المرسلین

د هری  ښی یی  دوران ک مشال دی چی د خپل عمر په
 ځه وړلو کښی لوی کردار تر سره کړیدی.په لمنږمی تر

چی د امام بخاری )رح( یو له  رأحمد بن حمدون الصفَّا
په څخه دی وایی چی زه د امام بخاری)رح( شاگردانو 
ښی ناست وم چی امام مسلم بن الحجاج الشیبانی مجلس ک

راغی او د امام بخاری )رح( ټنډه یی ښکل کړه او بیایی 
وویل چی که اجازه راکړی چی مخ دی هم ښکل کړم ای 

 مشره او داحادیثو ډاکتر او طبیبه.ثینود محد 

ښتل ه و پوړپه ا بیایی تری د مجلس د کفاری د حدیث 
م مسلم ځواب واوریده نو امام ځواب ورکړ کله چی اما

گر حسد داسی وویل چی تا سره دښمنی نه کړی م
په ښی ستا کوونکی او زه گواهی ورکوم چه په دنیا ک

ك کښی بل هیڅ ځوبلی، په دنیا  نشته. كڅ څوشانته بل هی
په شانته فهم او دقت په روایت او سانته دحدیث د هغه 

 ښی چا نه درلوده.ک

، د صحیح او  د ضبط او حفظ ده ته هللا تعالی د احادیثو
 پوهی یو ځ د تمیز او د علتونو د حدیث ترمنسقیم 

 

 

 ؤه،ړی خاص مهارت ورک

ده په متن اوسند سره د سیدالمرسلین ،قولی، فعلی او 
ده ته هللا تعالی د یوی بی  ؤه .ړی تقریری احادیث زده ک

ؤه د سمر قند د بخښنه هم کړی  یحافظ ښیمثاله او مثله 
ډیرو احادیثو متنونه او سندونه د حدیثو علماو تر سلو نه 

ډ کړل او بیایی د ته وړاندی کړل چی دا گ یو بل سره
 ځوابپه حدیث دی اوریدلی دی. امام بخاری د ټولو 

ټول احادیث پل کښی نه وویل او کله چه دغو  علماو خ
ب سره د هر یو د خاری په ترتیواورول نو بیا امام ب

ږول گه  و لتواحادیثو متنونه او سندونه سره په صحیح 
کښی په بغداد او بیرته یی دوی ته واورول همدغه شانته 

د حفظ او  هم پلدی ازمایښت کړی شو او هلته یی  خ
خپل ړه، امام  بخاری )رح( چه قوت ضبط مظاهره وک
 پرهیز گاری او زهد اوچته درجهټول عمر کښی د تقوا، 

څخه یی و ساتله.د وخت د جابرو او مستبدو حاکمانو
ښه ؤه او د احادیثو تدوین لپاره یی دا یولری والی خوښ 

چی د خورا لوی  ڼه ، دده دغه کار واقعاً گفرصت 
ځکه چی د اسالمی شریعت د دویم ؤه ښت وړ ارز

ډیر ؤه.ده ددغه کار لپاره  ړت پاره مالمصدر د ساتنی ل
الل، شام مصر ته والړ عربی جزیری ته یی گتکلیفونه و

په دوه ځله سفر وکړ او بصری ته څلورځل مسافر شو، 
په ړل او بی شمیره ځل کاله تیر ک ږپښی یی شحجاز ک

دغه کار دی د وخت د پادشاه کوفه او بغداد کی پاته شو .

ه ولی مستبد او ناپوهه حاکم دی پدغه کار تددربار نه لری سا
هغه داچی د خراسان  یښت کښی واچوهزملوی ا ډیرپه ښی ک

حاکم خالد بن احمد الدهلی د امام بخاری )رح( څخه وغوښتل 
ښی درس ورکړی ولی امام لدغه په کور کته  وچی دده اوالدون

کار څخه انکار وکړ او ویی ویل چی زما کورته باید د علم 
پاره راشی، پادشاه بی له دی چی له سوچ او تدبیر حاصلول د 

گر یی د امام د درس څخه منع کول م كر واخلی خلڅخه کا
  !څخه چیرته لری والی قبلوهخلکو د هغه ددرس 

ړی او د پادشاه داسی تصمیم ونیوه چی دی تبعید کمستبد 
ه خپل پاك ړ چیرته چی دگ نومی عالقی ته یی تبعید کخرتن

ښی دوه روح د کایناتو خالق ته وسپاره دده عمر په دغه وخت ک
مرقد له  كاو د ثقه روایاتو په اساس دده د مبار ؤه. پیته کالهش

،ان څخه تر ډیری مودی لکه د مشکو خوشبویی او چتیدهخاوری 
ی د ښی کښپه یو لوټی خاوره کورته وړه اوه یو موبداچی خلکو 

ټه تری اخستله کله چی دا کار بی حده خپل کور د خوشبویی گ
او وړل منع زیات شو نو د هغه عالقی حاکم د خاوری اخستل 

گه کړل. دا وه هغه مشال چی تر قیامته به دده د احادیثو ټول

 .  ږمی رڼا کویتر
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 امیره شدن مسلمان داستان

آرکانزاس امریکا به من از پدر و مادری مسیحی در ایاالت 
دنیا آمده ام و در آنجا دروان طفولیت را گذرانده ام.دوستان 
عرب ام مرا به عنوان امریکایی سفید خطاب میکنند زیرا 

درمزرعی پدرم به  تبعیض نژادی برای من معنی ندارد .ما
دگی همراهی مادرم در روستای کوچک مان زن

ک ده به پدرم به عنوان واعظ در کلیسای کوچمیکردیم.
وعظ و ارشاد مردم میپرداخت مردم روستای ما پیروفرقه 
معمدان بودند .این فرقه یکی از فرقه های مسیحیت مانند 
کاتولیک و پروتستان و غیره به شمار میرود که در فروع 
با سایر مذاهب مسیحیت اختالف دارد .اما در اصول مانند 

ی )ع(را سایر فرقه های مسیحی معتقد تثلیت هستند و عیس
پسر خدا می پندارند !در این روستا فقد سفید پوستان زندگی 
میکردند و  تا دو صد مایلی آنجا هیچ دین و مذهب وجود 
نداشت؛تا سال های متمادی که در آنجا زندگی میکردم با 
هیچ کسی خارج از ده مالقات نداشتم .تا اینکه وارد دانشگاه 

اولین بار مسلمانان  ایالت آرکانزاس شدم و در آنجا بود که
را در لباس شان دیدم ؛خیلی متعجب شدم مخصوصآ پذیرش 
اینکه چرا دختران مسلمان موهای سرشان را می پوشانند 
برایم سخت بود .دوست داشتم اطالعاتی را در مورد 
مسلمانان بدست آوردم؛در اولین فرصت با یکی از دختران 

ندگی من مسلمان دوست شدم ؛و پس از این بود که در ز
فصل جدیدی آغاز شد و  من به کلی تغیر کردم .اسم  دوستم 
یاسمین بود ؛او در فلسطین به دنیا آمده بود .من ساعت ها 
پای درد دل او می نشستم و به صحبت های او که در مورد 
سرزمین ؛فرهنگ خانواده و دوستانش که خیلی  آنها را 

زی که دوست داشت ؛صحبت میکرد ؛گوش میدادم .ولی چی
خیلی بیشتر از همه آنها برایش عزیز و دوست داشتنی بود 
؛دینش اسالم بود که این برای من خیلی جالب بود .او از 
اعتقاد به اسالم لذت میبرد و این  چیزی بود که من در 
افراد دیگر نمیدیدم .او با من در مورد پیامبران الهی در 

د پاک و منزه مورد خداوند)ج( و اینکه خدای که او میپرستن
از هر گونه شریک است ؛سخن میگفت .او خدای خود را 

 بالفظ ))هللا((یاد میکرد .

از نظر من صحبت های او عین صداقت بود و نمیدانم چه  
 در مورد صحبت های او قانع میکرد. حس درونی ای مرا 

 لمان دوست شده ام خانواده من نمیدانستند که من با فردی مس

وارد میشد تا به من  یاسمین از هر راهی که میتوانست؛
اسالم بلکه  ؛اسالم تنها یک اعتقاد دینی نیست که .بفهماند

مهمتر  روش زندگی بهتر را نیز به انسان آموزش میدهد .
اینکه به انسان ها میاموزد که همه  چیز درین دنیا خالصه 
نمیشود بلکه آخرتی است  که در آنجا دوباره زنده میشویم و 

 نیکو کاران در آنجا در بهشت با یکدیگر مالقات میکنند!

دم که شاید وقتی او به کشورش فلسطین باز گشت فکر کر

دیگر او را نبینم ؛به همین خاطر سعی کردم تحصیالتم را در 

مورد دین اسالم ادامه دهم تا بتوانم بعدها به دالیلی او را 

مالقات کنم .سخنان یاسمین همیشه در گوشم طنین انداز است 

؛از روزی اولی که مرا شناخت مرا)امیره(صدا میکرد ؛به 

دم اسمم را به  )امیره(تغییر همین خاطر بعد ها که مسلمان ش

دادم.دو هفته بعد از بازگشت یاسمین به فلسطین خبر ناگواری 

را توسط دوستان عرب ام شنیدم که خیلی مرا در غم و اندوه 

فرو برد؛یاسمین در تهاجم سربازان اسرائیلی به شهادت 

.تا زمانیکه در دانشکده درس میخواندم با  رسیده بود .

نان و دیگر اقوام ساکن خاور میانه آشنا بسیاری از عرب زبا

شده بودم و به همین خاطر زبان عربی برایم خیلی جزاب شده 

ان عربی میپرداختم بود .از طریق نوار به فرا گیری زب

 .یرمیکردند تا بتوانم بهتر این را یاد بیگدوستانم کمکم م

بعضی اوقات هم به تالوت قرآن دوستان گوش فرا 

الج فارغ التحصیل شدم و به روستای کوچکم میدادم.وقتی از ک

مان بر گشتم   احساس دلتنگی شدیدی به من دست داد؛خیلی 

مشتاق دیدار دو باره با دوستان عربم  بودم ؛این احساس من 

بعد از چند سال  با عث نگرانی خانواده ام نیز شده بود .

شخصی سر راه من قرار گرفت  که مسلمان شدنم را تسریح 

نظر من او نمونه کامل یک مسلمان بود هر بار  کرد، از

سوال های مختلفی را در مورد اسالم از او میپرسیدم کتاب 

مختلف اسالمی را در مورد مطالعه قرار میدادم و هر بار 

خالصانه میخواستم مرا در این امر کمک و هدایت کند. تا 

آن شخص مرا در مورد دین اسالم  1996اپریل  15اینکه در 

کرد و جمله ای را به من یاد داد تا هیات دارم بخاطر این  قانع

 .جمله دین اسالم را ترک نخواهم کد؛ آنجمله این بود

  "اشهد ان ال اله اال هللا و اشهد ان دمحماً رسول هللا". 

 داستان در جریده بعدی.ادامه این 

 به سوی نور

 


