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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

 ۰۸/۰۳/۲۰۱۵         نعیمي ابراهیم
 

 ؟ کتنه ته حقوقو ښځو د کې اسالم په
 

 د ښځو د نړیوالې ورځي په ویاړ
په روان کال کې د ښځو د تفکر، کار او عمل د کاري ګروپ د کمپاین موضوع )د ښځو حقوقوپه اسالم کې( ټاکل 

د ژوند په تړاو زما د چاپ شوی کتاب )او ال ګلونه سوځي(  شوی ده. زه هم د دغه کمپاین د مالتړ په خاطر د ښځو
 څخه د اسالمي عالم او پوه، ښاغلي خلیل الرحمن حناني د نر ټکې ستاسو د لوستلو له پاره وړاندې کوم:

په نړیوال اسالمي پوهنتون کې شامل  اسالم آباد ز کال کې د لوړوزده کړوپه خاطرد۱۹۹۱په   خلیل الرحمن حناني
قضاپه څانګه کې  ز کال کې د۱۹۹۷ز کال دام القرای مکه مکرمه په پوهنتون کې ومنل شو. په ۱۹۹۲اوپه شو. 

فقې په اصولوکې  ز کال کې یې د۲۰۰۲ماسټری په اخیستلوپیل وکړ. په  بیله ځنډه یې د او لیسانس ترالسه کړ
النیلین په  خرطوم د ړلوپه خاطردپه الس راو د لوړوزده کړو ز کال په سوډان کې د۲۰۰۴ماستري واخیسته. په 

نوم وړي تیزس همداکتاب دفارسی  درجه واخیسته چې د دوکتورا ز کال یي د۲۰۰۶پوهنتون کې شامل شو اوپه 
کې خپرې  جرایدو او تاریخي مقالې په بهرنیو اوکورنیو ورځپاڼو شمیرعلمي، سیاسي او وړي یو. د نومژباړنه ده
 شوې دي.

 
(( ترعنوان الندې کتاب لیکلی چې په زړه پورې ان ازموقعیت شرعی تاواقعیت اجتماعیزن افغنوموړی لیکوال د))

، مطالب لري . زه ددې کتاب څخه هغه برخه پرته له تصرف څخه چې زما دکتاب ددغه څپرکې سره اړیکه لري
 رانقلوم :

 
 دښځودوروسته پاته والي عوامل

  
 ـ دعلمي پلوه دوروسته پاته والي عوامل  ۱

 په دې برخه کې دافغانستان ښځوپه وروسته پاته والي کې بیالبیل عوامل رول لري چې مهم یې وړاندې کوو:
ښوونځیو، پوهنتونونو،  و ـ دښځوستونزې چې دعلم اوپوهې سرچینوته الس رسی نه لري. دبیلګې په توګه 

 .ته حتی مساجدو او کتابتونونو، علمي مرکزونو
 

بلوغ  په کچه لیکل اولوستل زده کړي.هغه هم د اړتیا د لګوداسې نظردی چې ښځه بایدـ دډیرودیني علمأواوعواموخ
دچوکاټ نه  اړتیا دې نه لوړې زده کړی د اود ترمرحلې نه مخکې یانې لومړنی اوپه نهایت کې منځني زده کړې.

نه  ه ترمنځنیوزدوکړوبهربلل شوي دي چی په ټولنه کې داخالقي اوټولنیزو زیانونو سبب کیږي. نوځکه دښځې له پار
 لوړې جایزه چاره نه ده.

 
ـ ډیری خلګ په دې باوردي چې دښځې دتعلیم څخه دهغې دتثقیف)با ثقافته کول( هدف دی، نوځکه ښځه کوالی شي 
تردې نه وروسته چې لیکل اولوستل زده کړي ، بایدخپله زده کړه وکړي اوپر خپلې پوهې یې عالوه کړي . نوځکه 

 لیسواوپوهنتونونوکې اړتیانه شته. دزدوکړودوام ته په
 

ـ دافغانستان ډیرې ښځې درواجونوپربنسټ دپیژندګلوۍ پاڼه )تذکره( نه لري . نجونې په  لومړنیو اومنځنیو 
ښوونځیوکې بیله پیژند پاڼې څخه شامل کیدالی شي، خوپه لیسواو پوهنتونونوکې چې دپیژند پاڼه ونه لري ، نه شی 

 شامیلیدالی.
لوړوزده کړود موسساتونه شتون  هم د کلیوالی سیموکې او په ټولولیرو ونځیواولیسونشتوالی دهیوادـ دمنځنیو ښو
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 یا دهیوادپه ټولووالیتونواولویوښارونوکې . نوځکه کلیوالی نجونې اویا هغه کسان چې کورنۍ یې په پالزمینه او
 ونوکې شامل شي .لویوښارونوکې سرپناه ونه لري، ډیره ستونزمنه ده چې په لیسواوپوهنتون

 
تعلیمي موسساتوپه لیلیوکې استوګنه  له بل لوري برخالف دهلکانوڅخه نجونوته اجازه نه ورکول کیږي چې د

وکړي، نوځکه دښځوزده کړې په افغانستان کې دډیروموانعوسره مخامخ دي چې ددې ستونزوڅخه خالصون وخت، 
یالري . ترټولومهمه داده چې خلګ وپوهول شي چې سیاسي اواقتصادي اوضاع ښه والی ته اړت تثقیف، ثبات ، د

ښځود تعلیم سره مخالف نه دی. ددې کتاب په دویم څپرکې کې په دې هکله ډیرڅه  داسالم دین په اصل کې د
لوستالی شئ. نوی حکومت  ددې موانعودماتولوله پاره ګامونه اوچت کړي دي، خوپه هیڅ صورت سره نه شو 

 ویالی چې هغه کافي دي .
 
 دټولنیزوروسته پاتې والي عوامل ـ ۲
 

چې په ټولنه کې دپام وړ شي ، ځکه په ټولوحاالتوکې  وي ټولنه کې ښځې نه شي کوالیدافغانستان په قبیلوي اوعنعن
دی. اوحتی ځینې  او د نرتعقیب کوونکی موجود تابع موجود مورکیدل یو لورکیدل ، خورکیدل ، میرمن کیدل او

دوی دنارینه ملکیت بولي. په دغه خاطرښځې د دې امکانات په الس کې نه لري چې له نارینه څخه په جالتوګه 
 سلنه جوړوي .  ۸۵راښکاره شي ، په ځانګړي ډول کلیوالي ښځې چې دټول افغانستان دښځو 

شریک او راتلونکي برخلیک په هکله  د ژوند ښځه دافغانستان په عنعنوي ټولنه کې یالوراوخورده چې دنوم وړې د
تیروي ، بیله دې څخه  یې مشوره نه ورسره کیږي. اویاښځه چې په کورکې ناسته اود خپل میړه په مرحمت ژوند

درناوي وړده،  د اوالدنو چې دکورنۍ په مال اودارایي کې اختیار ولري . اویامور چې په فوق العاده ډول د

 .تصرف آزادي نه لري د دی او دمحدوخواختیاریې دکورنه بهر 
 
 ـ دسیاسي وروسته پاته والي عوامل ۳
 

ټولنه کې تړاولري . داممکنه نه ده   په  سره ښکاره کیدلو هغه د سیاسي شخصیت تبارزد د یوچا موږپوهیږوچې د
. چې څوک سیاسي پرمختګ ته الس رسی وکړي. په داسې حال کې چې تراوسه په ټولنه کې راښکاره شوې نه وې 

 نوځکه په افغانستان کې دښځووروسته پاتې والی په سیاسي ډګرکې په الندې ډول څیړو:
خپل سیاسي شخصیت نندارې ته  لري، ترڅو افغاني ټولنې قاطع اکثریت ښځې په ټولنه کې ښکاره ځای نه  ـ د

 وړاندې کړي . 
 

دسیاست ، فلسفې ، ټولنپیژندنې ، بیلګې په توګه  بشري پرمختګونود انسان دپوهې اود د ـ دسیاسي شعوروده 
په نتیجه کې منځته راځي . اوله هغو مسایلوسره أشنایي چې په ټولنه او نړی کې جریان لري ،  خبریدو اقتصاد...د

نه شي  دمختلفوعواملوپه اساس دټولنې ډیرلوی اکثریت ښځې د ښوونې اوعلمي سرچینوته الس رسی نه لري او
پورې کړي ، ځکه دکورنوپه څلوردیوالونوکې ناستې دي . دټولنې اونړۍ  الس کوالی په سیاسي فعالیتونو

 دپرمختګونوڅخه بې خبره دي .
 

ز کال وروسته چې نوی ۱۹۶۳ـ ددیموکراسۍ ترلسیزې مخکې سیاسي فعالیتونه دهرچاله پاره مجازنه ول . له 
شوه . له هغه نه وروسته ډول ډول اساسي قانون منځته راغی اودافغانستان خلګوته دسیاسي فعالیتونواجازه ورکړل 

سیاسي ګوندونه منځته راغلل چې په دې منځ کې د سیاسي فعالوښځوونډه ډیره کمه وه ، ځکه ټولنه دښځودسیاسي 
 فعالیتونوله پاره تیاره نه وه.

 
ز کلونوپورې اودهغه په ادامې کورنۍ جګړې ۱۹۹۲ـ  ۱۹۷۳ـ دکودتایي رژیمونوپرله پسې رامنځته کیدل د 

ز( کال پورې دسیاسي فعالیتونوزمینې دټولوله پاره ،خوپه ځانګړي ډول دښځوپرمخ وتړلي.  ښځونه ۲۰۰۱تر)
 لورو مختلفو د شي، ځکه هیواد دننه   ته ډګر شوای کوالی چې دبې امنیتۍ اوعدم ثبات په وجه د سیاسي فعالیتونو

 بې امنیتۍ کې قراردرلود.  په له خوا
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په  نړیوالو داخلي انعطاف اود ښځوته دسیاسي فعالیت زمینه برابره شوه اوښځې ددوروستیو بدلونونوپه پایله کې 

 سیاست ډګرته ورننوتې . څخه د کانالونو څو مالتړد
 

سره مساوي حقوق تضمین کړل اوبیالبیلې دروازې یې دښځودژوندپه  ښځوله پاره له نارینوو نوی اساسي قانون د
 مختلفواړخونوکې پرانیستلې .

 
 وروسته کیدالی شي دښځودوروسته پاتې والي له پاره په افغانستان کې دلیل او بهانه ولټوو.؟آیاتردې نه 

 
 ـ داقتصادي وروسته پاتې والي عوامل ۴
 

مخکې مووویل چې افغاني ښځوونه کوالی شول چې خپل ټولنیزشخصیت ته تبارزورکړي، نو ځکه داقتصادي 
 ټولنه کې واکمن دودونه اورواجونه دي .آزادۍ څخه هم برخمنې نه وې ، چې اصلي علت یې په 

  
په ځینوقبایلي سیموکې ښځې دمیراث دحق څخه بې برخې دي ، اوحتی دمهردورکولوڅخه چې خدای پاک پرمیړه 
فرض کړی دی ، دموجل مهرپه بهانه ځان ځنې خالصوي...د افغانستان په واکمنوشرایطوکې ښځه پردې قادره نه 

تصادي فعالیتونوباندې الس پورې کړي . په ځانګړي ډول هغه چارې چې یوازې ده چې له نارینه څخه بیل په اق
 دنارینه په واک کې دي دبیلګې په توګه تجارت ، داقتصادي تړونوپریکړه اونور.

 مګرښځه کوالی شي چې د ولي په اجازه خپل ملکیت وپلوري ، چاته یې وبخښي اویاپه کرایه یې ورکړي . 
 

دافغانستان اقتصادي وروسته پاتې والی په دې کې دی چې د ټولنې نیمایي وګړي ډیری ګوت نیونکي وایي چې 
)ښځې( په اقتصادي ودې کې یابرخه نه لري اویاهم په فعال ډول ګډون نه لري. ډیرې ستونزې اوتاوتریخوالی 

 دښځې داقتصادي آزادۍ په رسمیت نه پیژندلوپه وجه رامنځته کیږي.
  

 ودحل الرې چارېدښځودوروسته پاتې والي دستونز
 
وي ، کورنۍ بایددغه  ټولنې لومړنۍ هسته جوړوي...که په یوه کورنۍ کې لور ـ ټوله پوهیږوچې کورنۍ د ۱

 مسایلوته پاملرنه وکړي :
 

نه شي،  و ـ دهلکانواونجونوترمنځ دحقوقوبرابري په ځانګړي ډول دوالیدینوله خوابایددهلک اونجلۍ تر منځ توپیر
 برخې احساسويلوری ځان بې  ځکه یو

 . 
لږه بایدنجونوته هم اجازه  تر ورکړي ، لږ ته پراختیا روحي استعدادونو او اوالدونوعلمي، ټولنیزو ـ کورنۍ د

ورکړي چې خپلوزده کړوته په ابتدایي ښوونځیواولیسوکې ادامه ورکړي اوکه په ټولنه کې اړتیا وي په پوهنتون کې 

 .هم باید زده کړې وکړي
 

القي پلوه دیو سالم چاپیلایر پلټنه اومنځته راوړل، ترڅوچې نجوني په اطمینان خپلوزده کړوته ادامه ـ له روحي اواخ
 ورکړاي شي .

 
 ـ په کوردننه ، ښوونځي اوبهرکې دنجونوداخالقي کړونوکنترول. 

 
 ـ دکارکولواجازه ورکول دکورنه بهرالبته چې دټولنې اوکورنۍ په خیروي اوشرعي اصول پر ځای شي .
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پای کې اضافه کوم چې نجلۍ ته دازدواج اجازه ورکول دهغه نارینه سره چې نوموړې عالقه ورسره ولري ، په په 

 هغه وخت کې چې هغه نارینه داخالقي اودیني لحاظه دکورنۍ د منلو وړوي . 
 
 ـ ددولت مسولیت ۲
 
 الندې مسایلوته پاملرنه وکړي :  دولت دی له پاره چې ښځې په افغاني ټولنه کې خپلو ځانونوته ځای پیداکړي، باید د

 
ـ دعواموخلګودپوهې دکچې لوړول، ددیني عالمانوپه واسطه په دې ډول چې داسالم دین د ښځودتعلیم مخالف نه  ۱

دی اوهم به په اقتصادي اوسیاسي چاروکې دښځوپه ونډه اخیستنه کوم اعتراض نه لري، چې دافعالیتونه داسالمي 
 وي .  مقرراتواوشرعیت په چوکاټ کې

 
واکمن دي ، په تأسف ډیرې د ناپوهې په وجه  مبارزه چې پرټولنه  پرضد خرافاتي رواجونو او زړو ـ د ۲

دغورواجونوته داسالمي احکاموبڼه ورکوي اوپرښځوباندې دزیاتواقتصادي ، ټولنیزو او سیاسي بندیزونودعملي 
 کولوله پاره هغه په کاراچوي .

 
 ددغومسایلوپرضدتبلیغ اومبارزه وکړي :دولت کوالی شي چې په الندې ډول 

 
 ـ په مسجدونوکې . 

 
 ـ محافل اوپه ټولنیزواوفرهنګي مناسباتو .

 
 ـ مطبوعات ، راډیو ، تلویزیون اونورډلیزو رسنیوکې .

 
 ـ درسي توکي په ښوونځیواونوروتعلیمي موسساتوکې .

 
 ـ دتعلیمي مناسبو شرایطومنځته راوړل دښځوله پاره په دې ډول : ۳
 

 ابتدایي ښوونځیوکې دنجونوله پاره دزده کړودشرایطوبرابرول که له هلکانوسره ګډهم وي . ـ په
 

ـ په منځنیو ښوونځیوکې دنجونو له پاره دبیلوټولګیوجوړول اودځانګړوښوونځیوجوړول دلیسې په دوره کې دنجونوله 
 ه کړې کوي .پاره . ترڅوچې یوباغیرته مسلمان مطمین وي چې لوریې په مناسب او شرعي ډول زد

 
ـ په پوهنتونونوکې دشرعیت مطابق دزده کړودشرایطوبرابرول، له هغې جملې څخه جال ټولګۍ، دامکان ترحده 

 ښځینه استاداني اودپرمختللو تعلیمي وسایلوڅخه ګټه اخیستل ، لکه چې په ځینو اسالمي هیوادونوکې مروج دي . 
 

 لیوکې دهغولپاره چې لیلیوته اړتیالري . ـ دنجونوداستوګنځیو دامنیت تأمین دپوهنتونونوپه لی
 
ـ په ښځوکې دامن دشعورمنځته راوړل ، ترڅودااحساس کړي چې په ښوونځۍ ، پوهنتون اود کارپه ځای کې  ۴

 دنوم وړو بدن ، روح اوحقوق په بشپړډول تأمین وي .
 
ته زیان ونه رسوي  ـ دهغوکارونومنځته راوړل چې دښځودفزیکي اورواني حالت سره برابروي اوددوی وجود ۵

 ،په دې شرط چې دکورنه بهرکاردښځې مسولیتونوته دمیړه او اوالدونوپه مقابل کې منفي اغیزه ونه لري.
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  
ـ دداسې چاپیلایر منځته راوړل چې ښځې په سیاسي اواواقتصادي چاروکې ونډه ولري اود دوی دتوانایي څخه  ۶

ته شي، په دې شرط چې ښځه دخپل میړه اواوالدونودپیوند دټولنې دجوړولو، ترقي اوشګوفاني په الرکې ګټه پور
 څخه بې برخې نه شي .

  
 دښځومسولیت

حل په اړوند بیان شول ، اړینه  د ستونزو وروسته تردې چې دکورنۍ اودولت مسولیتونه دښځودوروسته پاته والي د
 ره اړیکې لري. ده چې ددوی مسولیتونو ته هم اشاره وشي . ځکه چې ددوی دحقوقو اعاده یود بل س

 دمختلفولورومرستې کولوته اړتیالري ؛ نوځکه ښځې بایدددغو مسایلوپه هکله بشپړمعلومات ولري : 
 
ـ لومړی ښځه بایدخپل ځان وپیژني ، یانې ښځه خپل دوجوددحکمت ، دهغه توانایي څخه چې خدای پاک په  ۱

 . طبعیت کې دې ته ورکړیده اوهم دخپلوحقوقواومسولیتوڅخه خبرتیاولري
 
ـ ښځې بایددهغې ټولنې چې دوی ژوند پکې کوي،  دتاریخ ، فرهنګ ، دیانت اود ټولنې د رواجونوڅخه په  ۲

بشپړډول خبرتیا ولري .اوتریوې کچې دنړیوالوپرمختګونواوالسته راوړونو څخه په اقتصاي ، ټولنیزواوسیاسي 
 برخوکې اوهم داوسنۍ تکنالوژي څخه خبرتیا ولري .

  
وڅانګوپه تحصیل پیل وکړي چې ورته اړتیالري اوهم هغه چاره وکړي چې ټولنې اوکورنۍ ته ـ ښځه بایددهغ ۳

 ګټوروي .
 
ـ ښځې بایددنورودپرمختګ اوتمدن سره تریوې کچې بلدتیاولري، په ځانګړي ډول دهغو کړونوسره چی بیګانه یې  ۴

م کې ونه لویږي چې دمسلمانانودافکارواواخالقودفسادله پاره په کاراچوي. اوبایددهغه چاپه دا
 دمسلمانوښځودخطاایستلواودهغوی ایستل ددین اوکلتورڅخه په کمین کې ناست دي . 

 
ـ ښځې دخپلومشروعوحقوقودالسته راوړلوله پاره، له هغې ډلې څخه دتعلیم حق له پاره باید مبارزه وکړی اوهغه  ۵

افغانستان مسلمانې ښځې کوالی شي چې څه زده کړي چې دوی ته دپورتنیو موخودرسیدلوله پاره مرسته وکړي . د
السته راوړلو له پاره ګټه واخلي ، خوپه دې توپیرچې ددوی درک  د دنړۍ دښځوله تجربوڅخه دخپلوحقوقو

دښځودآزادۍ څخه څنګه چې په لویدیز کې یې مطلب دی ، دانه وي چې دکورنۍ اواخالقي مسولیتونوڅخه خالصون 
تبلیغاتوچې دیوې مسلمانې ښځې له پاره بیله دې چې دکورنۍ بربادي ، وي. اوپه دې الره کې په خطاایستونکو

 اخالقي فساداورواني پریشاني بل څه منځته نه راوړی ، ځان وژغوري .
 

 حق څخه د د مسلمانه ښځه هم کوالی شي چې له کورنه بهرکاروکړي ، په دې شرط چې ددې درک دکار کولو
کورنۍ مسولیتونو څخه اوږه خالي کوي . یوه مسلمانه  ه دې ډول دنوموړې ټوله مصروفیت په بهرکې نه وي چې پ

دې ډیره اړینه اومهمه دنده داده چې یوه سالمه اوثابته کورنۍ منځته راوړي اوصالح  وپوهیږي چې د ښځه باید
 اوالدونه وروزي .

 پای
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