AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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شیرمحمد امیني ستانکزی

د ښځو حقونه او په اسالمي حجاب ځانونه برابرول
اسالم ښځوته ځانګړې حقوق ورکړي دي  ،چې په دې توګه د قرانکریم یو لوی سورت د (النساء) یا ښځو په نامه یاد
کړی دی.
اسالم له ښځو سره هېڅ ډول ظلم نه دی کړې ،ښځې د نارینه و په شان د خپلو ګټو په السته راوړو کې کار او بار
وکړي .ښځې هم کوالی شي چې د وطن په آبادولو کې له نارینه و سره یوځای مرسته او همکاري وکړي.
په دې ټول وګړي پوه دي ،چې د علم ترالسه کول په ښځینه او نارینه دواړو فرض دی ،اسالم د ټولنې دغه اړتیاوې
په نظر کې نیولی دي .
د اسالم په مبارک دین کې ښځه او نر یو د بل بشپړه (مکمل کوونکي) دي .په ټولنه کې نارینه ښځې ته او ښځه نارینه
ته اړتیا لري ،چې د دواړو په یوالې کې ټولنه مکمله کېږي.
ښځې نباید په کورونو کې بندي کینې او د دوی له پاره کور وي ،دا خبره غلطه ده ،ځکه دوی ښوونې او روزنې ته
اړتیا لري ،دوی د روغتیائ ي چارو ته اړ دي ،که چیرته موږ په دوی تعلیم ونه کړو ،نو څنګه کیدای شې موږ خپل
تورسرې چې ناروغه وي  ،نارینه ډاکټرانو ته بوځو ،دلته اړتیا پیښیږي ،باید د نارینه و په څیر ښځینه ډاکټرانې او
ښوونکې هم ولرو.
نوښځه هم د خدای تعالی هغه مخلوق ده ،چې د ټولنې نیمائي برخه ټاکي اسالم ښځوته ډیر حقوق ورکړي دي ،چې د
دې حقوقو په مراعتولوسره زموږ نارینه وروڼه ورته باید زیاته پاملرنه وکړي ،د هغوی حقوق د اسالم له نظره
ورکړي ،ظلم  ،تیری او ناروا ورباندې ونکړي.
ښځوته هم پکارده چې څنګه ،نارینه د دوی حقوقوته قایل دي ،ښځې هم د نارینه و حقوقوته غاړه کیږدي او د هغوی
درناوی وکړي ،خپلې زده کړې د اسالمي اصولو په چوکاټ او د اسالم د سپیڅلې قوانینو ترنظرالندې وکړي .
ښځینه دې هم خپل لباس ،جامې او حجاب ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه حجاب ښځینه و لپاره د پت ،عزت او د آبرو
ساتلو وسیله ده .د دوی ټول بدن پټ ساتي همدارنګه خلک هم د هغوی لیدوڅخه منعه کوي.
نوکه چیرته یوه ښځه بې حجابه له کوره ووځي نو ټول خلک ورته پام اړوي نودا ګناه ده  .لومړۍ ګناه همدې ښځې
ته اوبیا دې خلکوته ګرځي .دا به څومره ښه خبره وي ،چې د یوې مسلمانې ښځې لپاره حجاب وشي .
راځئ درنو اوپتمنو خویندو! خپل ځانونه د اسالمي او افغاني فرهنګ په حجاب باندې سمبال کړو .د اسالمي قوانینو
چې سپیڅلې قران او احادیث دي ،کوم چې موږ ته الله پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم الرښوونې کړي دي
په هغه سم عمل وکړو .تل د الهي ارشاداتو او نبوي احادیثو په الر ځانونه عیار او د اسالم په طریقه الړ شو .دهمدغه
سپیڅلې قران او احادیثو په رڼا کې خپل ژوند ته دوام ورکړو.
دا څرګنده ده ،چې ښځه د کورنۍ په جوړولو او د انساني ټولنې په بقا کې مهم او رغنده رول لري او د داسې نظام
بنسټ اېښودو نکې ده چې د کورنۍ په نوم یادېږي چې یو بل سره ګډ مسؤولیتونه او مصلحتونه لري اسالم د یو ځای
او سېدلو پر بنیاد ښځه او نارینه ته یې په نیک معاشرت او متقابل درناوی او د یو بل پر وړاندې سم کړنې او چلند
او له هغه غیر شرعي او له عدالت څخه لیرې عادتونو او دودونو سره چې د هېواد په ځینو سیمو کې د محیطي ناوړو
شرایطو له کبله دود دي چې زیات ولور اخیستل ،د ښځو پېرل او پلورل ،اجباری ودونه ،د انجونو په ورکولو کې له
هغوی سره مشوره نه کول ،د کونډې واده کول په زور او جبر سره د هغې له رضایت پرته حال دا چې کونډه دا حق
لري ،چې د خپل ژوند پرېکړه په خپله وکړي د ښځو مالکیت او حقوقو ته نه پاملرنه ،د مهر نه ورکول له میراث
څخه د ښځو محرومول ،د سختو او درندو کارونو تحمیلول او د کور په کارونو کې د ښځې بې ارزښته ګڼل یې بېلګې
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دي  .د داسې مسایلو شتون د عادي فامیلي ژوند جوړولو ته زیان رسوي حتا تر دې چې قبیله یي او محیطي مناسبات
په نفاق وژنې او وینو تویولو بدلوي.
اې عزتمنو خویندو! راځئ څنګه چې اسالم موږ ته اهمیت او عزت راکړی ځانونه د علم او پوهې په زیور سره
سینګار او د ژوند د الزمو پوهاویو او اسالمي قوانینو په اساس ژوند ته د اسالم په هېنداره کې وګورو او خپل
مسؤولیت ټولنې ته په ډاګه کړو او یو بل ته السونه ورکړو همدارنګه په یو زړه او یوه ژبه د خپل حقوقو په السته
راوړنه کې مهم هلې ځلې وکړو او په پوهې او د قرآني دساتیرو په رڼا کې د ظلم او زور زیاتی په مقابل کې و درېږو
او داسې اصالحات له ځانه شروع کړو ترڅو نورو ته د پت ،عزت او ښېګنو بېلګه واوسو په پای کې دا وایو چې
ښځه باید خپل ځان په اسالمي جامه کې داسې سینګار کړي ،چې د ټولنې د یوي خدمتګارې په صفت ځان خلکو ته
وروپیژنئ ،چې ښځینه هم کوالی شي د ټولنې د پرمختګ خدمتګارانې دي.
پای
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

