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 بزرگ برای امارت اسالمی چالش ؛قضیه تعلیم دختران

 مقدمه

چنان م( بدین سو هم۰۲۰۲مکاتب دختران از صنف شش به باال بعد از تحوالت اخیر در سال گذشته )اگست 
ی سال گذشته در سطح ملی و بین المللی بود، اما اظهارات ترین قضیهگرچه این قضیه داغ. بسته است

رت اسالمی پیرامون این قضیه سبب گردید تا انظار عمومی بیش از پیش بدین قضیه اخیر برخی مقامات اما
 متوجه گردد.

 ارتمقامات اممیان اختالف این قضیه اکنون به یک چالش جدی برای امارت مبدل گردیده است؛ چرا که 
ین قضیه ا ،برعالوه .استدشوار نموده به این قضیه را اتخاذ تصمیم در رابطه  ،اسالمی در مورد تعلیم دختران

هان بر آگا. گرددکنونی محسوب میاز مهمترین عوامل نارضایتی از نظام  یسطح ملی و بین المللی یک در
 این مورد برای نظام فعلی سرنوشت ساز خواهد بود. درهرگونه تصمیم که اند آن

 ،دارندن تعلیم دختران مخالفکه با تاند اظهار نمودهبدین سو، همواره مقامات امارت اسالمی از سال گذشته 
ه همین ب کنند.های مناسب کار میحلپیرامون این قضیه، روی میکانیزم و راه و برای رفع مشکالت تخنیکی

یک درس و امتحان ون بد را که شاگردان اناثکرد وزارت معارف اعالن  ۲۰۲۲یان سال تعلیمی پادر  دلیل،
 دهند.میسال ارتقا 

 یجدیدی مرحلهی مکاتب دختران، این قضیه را به های بستهی دروازهو ادامه ش ـه۲۰۲۲آغاز سال تعلمی 
ها یدیها و ناامکه شاید امارت اسالمی از این به بعد تعلیم دختران را اجازه ندهد، تشویشبُرد. با احتمال این

ه عنوان ب. شدهای مهم دیگر نیز در قضیه تعلیم دختران سکوت اختیار مناسبتدر بعضی فزونی گرفت؛ 
 ها افزود.در کابل و خاموشی آن پیرامون این قضیه بر تشویش ءعلمانشست مثال: تدویر 

ت. اس کردهاعالن نآشکارا مکاتب دختران موقف خود را  زگشاییامارت اسالمی در مورد مسدود یا با هنوز هم
ت امات امارت اسالمی در اظهار مقابرخی این اواخر  شد اما درمیتخنیکی خوانده قضیه عوامل این کنون تا 

  .اندپرده برداشتهعوامل باز نشدن مکاتب دختران از یی گونهخود به 

گفت  در یک نشست خبریدر والیت ارزگان  ۲۰۲۲سال سنبله  ۰۲ست اسبق وزارت معارف به تاریخ ر پسر
تاده مردم در مناطق دور اف :است. وی گفتفرهنگی های محدودیتکه علت باز نشدن مکاتب دختران 

 راگر شما از بازار بیرون شوید و د» ،را به مکاتب بفرستند. به گفته ویخواهند که دختران جوان خود نمی
 ۲۱و  ۲۱سید خواهید فهیمد که چند درصد از مردم میخواهند دختران بپر دامنه های کوها از مو سفیدان 
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را  فرهنگی که یاست و حکومت هاآشکار  این جامعه برای همه مافرهنگ ساله خود را به مکاتب بفرستند. 
را بوجود  یتالش دارند تا شرایطآنان با وجود این  ،به گفته وی «اند.شدهمردم روبرو ا قیام ب انددر نظر نگرفته

ز این اظهارات نامبرده از شروع شود. بعد ادختران تعلیم  ون اعتراض مردم و مطابق اصولبدآورند که در آن 
له کندهار مولوی حبیب ال والیت یست قبلی علماپر ای وی سرت معارف برکنار و به جستی وزار سرپر سمت 
 ست وزارت معارف تعین گردید.پر آغا سر

 توسط مردممکتب چند  پکتیانمود که در والیت آن از  پسسبق وزارت معارف این اظهارات را ست اپر سر
ای هالعملاین عمل، عکسبسته شدند. ی اما بعد از نشر خبر، به زودباز شدند. منطقه و مدیران مکاتب 

های سیاسی و شخصیت به شمولهای اجتماعی را در پی داشت؛ هزاران تن از مردم رسانه مردم در شدید
عالمان دینی کشور اظهارات وزیر معارف را رد نمودند؛ شاگردان مکاتب تظاهرات کردند؛ جماهیر مردم 

ترانه در پکتیا در حالی بسته شده که در برخی والیات مکاتب اعتراضات اعتراضی ترتیب نمودند؛ مکاتب دخ
 باشد و حکومت برای بستن آن اقدام نکرده است.باز میباالتر از صنف ششم دخترانه 

میزان سال  ۵در یک گردهمایی در کابل مؤرخ معاون سیاسی وزارت خارجه شیر محمد عباس ستانکزی 
 که تعلیم بر مرد و زن فرض است و: وی گفتب دخترانه گردید. مکات هر چه زودترخواستار بازگشایی  ۲۰۲۲

ه بست وزارت امر پر ی وزیر سریرد. ولی در همین گردهماتعلیم دختران هیچ مشکل شرعی وجود ندابرابر  در
آید که مکاتب از اظهارات وی چنین برمیعصری را مباح خواند. تعلیم وی را رد کرده و معروف اظهارات 

 احدر مقابل یک عمل مب کم امیرتطبیق ح ، چون گفت کهمان امیر امارت اسالمی بسته شدهدخترانه به فر 
  واجب است.

امید و آمادگی برای بازگشایی مکاتب دیده نه تنها این که ، یان استپارو به  ۲۰۲۲سال تعلیمی اینک که 
هایی در عدم تشویش شود، تصور روشنی از باز شدن آن در سال آینده نیز وجود ندارد و هنوز همنمی

ی مسدود ماندن مکاتب دخترانه چه عواقب و این است که ادامه پرسشاکنون . بازگشایی مکاتب وجود دارد
المللی برای امارت اسالمی دارد؟ پالیسی امارت در این مورد چیست؟ مشکل پیامدهایی در عرصه ملی و بین

ابعاد شرعی قضیه تعلیم دختران و نگاهی تاریخی  ها و دیگر موارد با بررسی؟ این پرسشاساسی در کجاست
  به تعلیم دختران در افغانستان پاسخ داده شده و در پایان پیشنهاداتی پیرامون این قضیه ارائه گردیده است.

 تعلیم دختران در افغانستانپیشینه 

ه در دیگر بعد تعلیمی بلک بطور کلی اگر کم از کم به تحوالت یک قرن اخیر نظر اندازیم زنان افغان نه تنها در
ه ویژه در بو گاهی اند شدهگاهی با قیودات شدید مواجه  اند.بودهمواجه  یهایفراز ونشیبابعاد زندگی نیز با 

یمال پارا نیز فرهنگ افغانی حدود اسالمی و  حتیدامنگیرشان شده که آزادی افراطی مناطق شهری 
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مواجه شده  یاثر تحوالت گوناگون تعلیم دختران نیز با مشکالت اند. روی همین ملحوظ در افغانستان بهنموده
علت اساسی آن وجود بی ثباتی های سیاسی و امنیتی و همچنان تفاوت و طرز فکر  دکه تا حد زیا است

لیغاتی استفاده تب بیشتراز زنان بوده که این   های سابقدورهدر  ی نیزبوده است. مشکل دیگر وقت کمان اح
 شده است. 

ابتدایه  اولین مکتب تعلیم برابر شد.ای اولین بار در زمان سلطنت امیر امان الله خان برای دختران زمینه بر 
دختر می رسید. امیر امان  ۰۲در آن زمان به  تعداد شاگردان افتتاح گردید.در کابل  ۲۰۱۱دختران در سال 

تران زمینه تعلیم را مساعد نمود بلکه خویش نه تنها در داخل افغانستان برای دخسلطنت الله خان در زمان 
حبیب الله کلکانی در  ۲۰۲۱به خارج جهت کسب علم فرستاد. در سال  را دخترآموزان تعداد از دانش  یک

ا نیز ممنوع کرد و فرمان ون محرم ر دنان ببست. خروج ز مکاتب دختران را  ماهه خویش ۱زمان حاکمیت 
باید دوباره به  اندرفتهمیر امان الله خان جهت تحصیل به خارج که آنعده دختران که در زمان ا نمود صادر

تجربه دوره امان الله خان تعلیم و تحصیل داشت خان با در نظر  این باورند که نادر رد. مورخین بنوطن برگرد
 . کنددر برابر حاکمیت خویش جلوگیری از بوجود آمدن مشکالت دختران را ممنوع اعالن کرد تا 

ید فت زنان مساعد گردپیشر یک بار دیگر زمینه برای تحصیل و ساله حکمرانی محمد ظاهر شاه  ۰۲در دوره 
ا تا حد زیاد هفت پیشر باز هم این  ؛ان تا مقام وزارت و وکالت رسیدندو به لحاظ سیاسی نیز برای اولین بار زن

به احصائیه  ،زماناز تعلیم زنان در آن  یجهت مجسم نمودن تصویر به شهرهای بزرگ محدود بود. 
نفر  ۲۵۰تا  در مناطق اطرافی شمار دانش آموزان دخترتوان که اشاره می ۲۰۰۱سال آموزان دختر در دانش

افزایش  ۲۲۰۵۲( در تمام افغانستان به ۲۰۰۱) واخر دوره حکمرانی ظاهر شاهادر این تعداد  ولی، می رسید
به اثر به میان آمدن اولین نظام  ۲۰۵۰ال این وضعیت در سمکتب مصروف تعلیم بودند.  ۲۱۰که در  یافت

ی یشوروی سابق با فراز و نشیب ها حمایتهای تحت با به وجود آمدن نظام ۲۰۵۱جمهوری و بعدا در سال 
 روبرو شد. 

تعلیم دختران  ، نیزدر دوران چهار ساله مجاهدین که در افغانستان جنگ داخلی به شدت جریان داشت
. در این دگردیو دختران ممنوع  پسرانتعلیم و کار مختلط  ه،شد صادر یفتوا ولی بر اساسمتوقف نگردید؛ 

روی با  ۲۰۱۵دازند. در سال بپر به تعلیم و کار  توانستند با خاطر آرامنمین دوره به اثر مشکالت امنیتی زنا
ان و کار زن مورد تعلیم درهای فراوانی ، همه چیز تغییرات بینادی یافت و محدودیتطالباننظام  آمدنکار

  وضع گردید.

نظام جدیدی روی کار آمد، و بار دیگر نظام طالبان از بین رفت و  یازده سپتامبربعد از حوادث  ۰۲۲۲در سال 
 ۰۲۰۲ال اگست س م وکار زنان به پیمانه وسیعی الییهای بزرگی شد. زمینه برای تعلکشور شاهد دگرگونی

وء سزنان  شهرهای بزرگ از آزادیو تفریط حاکم بود؛ بیشتر در  باز هم در این دوره افراطمهیا گردید؛ ولی 
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زنان با زندگی بسیار سخت  هبود که در اطراف و مناطق دور افتاد یاین در حال. می گرفت تصور  هاستفاد
 . ماندندامنیتی از کسب تعلیم بی بهره  مشکالتبه اثر  انرم می کردند و اکثر  پنجهدست و 

یشرفت پمعلوم میشود که در این زمینه از نگاه کمیت  ،به تعلیم دختران نظر اندازیم شتهاگر در بیست سال گذ
 ۲۰۱۱ در سال بر اساس احصائیات ،سواد سال به سال کاهش می یافتبیوجود داشت. مثال شمار زنان 

 ۱۱۱۲از  دهزار شاگر ۰۱۵که در آن بیش از  ،فعال بودآموزی سواد  مراکز ۰۲۰۲۲در تمام افغانستان به تعداد 
آمد  پایینتقریبا به نصف  ۲۰۱۰سال در سال  ؛ مگر این شمارش بعد از ششآموختندمعلم اناث دانش می 

معلم  ۰۰۲۲آموز دختر و دانشهزار  ۰۲۱به تعداد فعال بود که آموزی مراکز سواد  ۲۱۰۲۲و در تمام مملکت 
ظر رسید. به ن پیشرفتنیز همه ساله های تعلیم و تحصیل بخش. به همین ترتیب در در آن حضور داشتاناث 

دختر  ۲۰۱۵۲لتی به تعداد هنتون های خصوصی و دو پو در  ۲۰۱۱ها در سال رخی احصائیهس ببه اسا
برابر افزایش را نشان می دهد  چند ۲۰۱۰در سال ها احصائیهدند؛ این می دیآموزش معلم اناث  ۰۵۰ توسط
 .ده بو معلم زن رسید ۲۱۲۰و شاگرد زن  ۱۰۱۱۰که به 

 قبال تعلیم دختران رموقف امارت اسالمی د

اطر بختعلیم و تحصیل دختران  د ندارد که در این دو دورهاندازیم شکی وجو  یاگر به دو دوره طالبان نظر 
از اشکال تعلیم دختران جریان  یمواجه شده است؛ ولی باز هم به شکل یبا مشکالتسخت های سیاست

های طالبان در دوره قبلی نسبت به دوره فعلی سیاستبا وجود اینکه داشت و بشکل کلی متوقف نشده بود. 
بشکل  مشاین روند تا صنف ششدیدتر داشتند، باز هم جریان تعلیمی به طور کلی متوقف نگردید. اکنون نیز 

در این دو دوره  رسمی و از صنف شش الی صنف دوازده در بعضی مناطق بشکل غیر رسمی جریان دارد.
ند اهولی بشکلی آنرا محدود نموده و تاکید کرد ،موده اندننبه شکل کلی مخالفت لیم دختران طالبان با تع

 جا مروری کوتاه به دوره قبلی طالباندر ایننیستند.  مخالف تعلیم دخترانبا مطابق با اصول شریعت که 
 گیریم.های کنونی آنان را به بررسی میانداخته سپس سیاست

 هره کمی گردد که در این دوره با وجود اینآشکار  ،نظری بیاندازیم دوره قبلی طالباندر  مار معارفآ اگر به 
روند تعلیمی کامال متوقف نشده است و تا حد زیاد  همآن ولی با  هآمد ترنییپاسال سطح تعلیم دختران 

ا نام برد. ر سویدن جمله میتوان کمیته آن که از  ،در فعال نگهداشتن آن نقش داشتند بعضی موسسات خیریه
مگر  ،بودفیصد  ۰۰دی دانش آموزان اناث فیص ۲۰۱۱از حکومت طالبان در سال  قبل ،هااحصائیهبه رویت 
 گزارشبه اساس  ۲۰۱۱. در سال یافتتنزیل  ۱٪به  یان( این فیصد)دوره حاکمیت طالب۲۰۱۱در سال 

ت اساسی کز غیر رسمی تعلیمامرا مکتب و ۰۲۲۲در تن هزار  ۱۱۵د سطح کشور به تعدادر  ،سازمان یونسکو
معلم  ۰۰۱۰۲از  گزارشاین بر اساس اناث بودند. آموزان دانشآن تن هزار  ۱۰که از جمله  ،آموختندمی
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لیم که در آن تع شودشناخته می ایدورهعنوان ساله طالبان به  پنجدوره  آن اناث بودند. با این همتن  ۰۵۱۵
 بود. مواجهو تحصیل دختران با مشکالت 

و طالبان برای بار دوم  پاشیدتحت حمایت ناتو و امریکا از هم  یتکه نظام جمهور ۰۲۰۲عد از اگست سال ب
المی های امارت اسباالتر از صنف شش مسدود شد؛ ولی مقامدخترانه به قدرت رسیدند یک بار دیگر مکاتب 

ان و همیشه خاطر نش اندمخالفت نکردهتحصیل و تعلیم دختران با هیچگاه به شکل رسمی  ااز همان ابتد
 ،ارد. یک دلیل این هم ذکر می گرددکار جریان د ییهاطرحاند که جهت بازگشایی مکاتب دختران روی کرده

که اگر امارت اسالمی با تحصیل و تعلیم دختران مخالف باشد یا هم این تعلیم مشکل شریعی داشته باشد 
 یدروازهاین در حالی است که فعالً شد. نمیاجازه تعلیم داده در تحصیالت عالی نیز به دختران پس 

 دختر باز است.محصالن ها بروی هنتونپو 

 اتماز اظهارت بعضی مقا ،شتحال که مسدودیت تعلیم دختران در دوره های متوسطه و لیسه از یک سال گذ
اختالف نظر وجود آنان بین  تعلیم دختران باالتر از صنف شش دردر مورد  که گرددظاهر میامارت چنین 

که ند ابر این باور آنان مخالف تعلیم دختران باالتر از صنف شش هستند.  مقامات به نوعیدارد و بعضی از 
اب در کت این دیدگاهد. نبعد از صنف شش دختر وارد مرحله جوانی شده و الزم است تا در خانه های خود بمان

 هاخانهدر  دهد که زنان. نامبرده ترجیح میبازتاب یافته استنی قاضی القضات طالبان شیخ عبدالحکیم حقا
کسب تحصیل در خارج از توانند به میضرورت نهایت زیاد  در صورتد و نخود کسب تحصیل نمای محارماز 

د و اگر معلم اناث موجود نباشد ناناث باشان قشر در این صورت ضروری است تا معلمبپردازند. های خود خانه
نین طالبان چبرخی مقامات  اتاز اظهار  .پرده کامل وجود داشته باشدین دانش آموز دختر و معلم ذکور بباید 

ا قناعت موفق نشدند تکنون ؛ ولی تا هستندطرفدار تعلیم و تحصیل دختران آنان به نظر می رسد که اکثر 
 د.نرا فراهم نمایدر داخل صف خود مخالفین تعلیم و تحصیل دختران 

 ر کابلد شورای علمای طالبان رئیس ها وی را به عنوانکه رسانهطالبان مقامات کی از یشیخ فقیرالله فایق 
اتب و به زودترین فرصت مکمخالف نیست تعلیم دختران با  اسالمیامارت  که رهبر استگفته ،معرفی نموده

 هناکشیده شدن مسدودیت مکاتب دختر  ادراز  وی سبب بهچه آنباالتر از صنف شش باز خواهد شد. دخترانه 
 ،اینجا است که طی بیست سال گذشته در همه مناطق نکته سوال برانگیزاما تعلیم مختلط است؛  ،دانسته

بشکل مختلط کسب  پسرانوجود ندارد که دختران و  یدو هیچ شواهه بطور کلی جدا بود همکاتب دختران
تا اگر حختران باشد. گمان نمی رود که این قضیه مانع اساسی تعلیم د ،از همین سبب ،نموده باشندتعلیم 

 قابل جدا نمودن بود.مختلط هم می بود بسیار آسان  پسرانمکاتب دختران و 

دایر امارت اسالمی نشست بزرگ علمای دین به دعوت ه ش( در ماه سرطان در کابل ۲۰۲۲در اوایل سال )
ود ی در گفتگوی خول و سخنرانی نمودنیز اشتراک آخندزاده ت الله که در آن رهبر طالبان شیخ هب ،گردید
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یی اشتراک کنندگان این گردهما های خواست زنکرد. گفته میشود که یکی ا ایاشارهبه تعلیم دختران هیچ 
گوشزد نان آ یرفته نشد و به آنان پذخواست در این اما  ،قطعنامه این گردهمایی بود ران ددرج قضیه تعلیم دختر 

دارد. اختیار نمودن سکوت در مورد تعلیم دختران در شد که در این مورد تا حال بین بزرگان بحث جریان 
افزایش  هاها و تشویشمورد پالیسی امارت پیرامون تعلیم دختران شکشد تا در  این گردهمایی بزرگ باعث

 یابد.

 جنبه شرعی تعلیم دختران

ظهار اشکار آ ران بشکل بعد از اینکه در یک گردهمایی در کابل دو مقام امارت اسالمی در مورد تعلیم دخت
 صورت گرفت. ینیز بحث های وسیع قضیه در مورد بعد شرعی این ،نظر نمودند

اس با امریکا شیر محمد عب انطالب کنندگانرئیس هیئت مذاکرهمعین سیاسی وزارت خارجه امارت اسالمی و 
و اگر  دکه در مقابل تعلیم دختران هیچ مشکل شرعی وجود ندار  ،گفتیه خود به صراحت زی در بیانستانک

 تعلیم مؤیدینه گفته او چرا که ب .باید صدای خود را بلند نماید ،اور دارد که مشکل شرعی وجود داردکسی ب
ایی خواستار بازگشو خوانده تعلیم مرد و زن را فرض وی از موقف خود دفاع می کند. ی آشکار گونه به دختران

خالد حنفی گفته های به معروف وزارت امر  ستپر شد. ولی در همین گرد همایی سر هانمکاتب دختر  عاجل
اما  ،اح استعمل مبیک تعلیم دنیوی  نموده گفت:دینی و دینوی تقسیم تعلیم را به نمود، و  ستانکزی را رد

بر اتب دختران به حکم رهی واضح آشکار گردید که مکبه گونه وی از گفته های پیروی حکم امیر واجب است.
 ت.امارت اسالمی بسته شده اس

شرعی کسب  و در روشنی نصوصمردود دانسته حنفی را اظهارات از علما  دیبعد از این اظهارت تعداد زیا
ب علم کس ،که این استالل ها این است برخی از خالصه مرد و زن فرض کفایی دانستند.بر علوم دینوی را 

از جانب الله متعال حق اساسی است که یک شرعی فرض عین است یا فرض کفایی و یا هم ی دایرهدر 
ثال و به گونه م ،فقه حنفیبر اساس د. آن را از آنان بگیر اهدا گردیده است و هیچ کس نمی تواند  شانبرای

کسب آن  ،ضروریات زندگی به آن بستگی دارد علوم و فنون کهعده آن ،المحتار کتاب معتبر فقه حنفی رد در
را بیاموزند تا مشکالت و نیازهای جامعه در آن زمینه  باید آنمردم یعنی آنقدر  ،به اندازه کفایت فرض است

های الشکه چدر وضعیت کنونی هم نیست که بیشتر از کفایت جواز ندارد.  اینمعنای کفایت  مرفوع گردد.
ونی ها و مشکالت کنقرار دارد، بدون فراگیری علوم عصری مبارزه با چالش جوامع اسالمیای فرا روی گسترده

 ناممکن است. 

 یث ضعیفیک حدحتا به این ترتیب در مورد ناروا بودن تعلیم زنان نه تنها اینکه هیچ دلیل شرعی وجود ندارد 
تعدد، و بر اساس دالیل مفقه حنفی به ویژه  یشریعت اسالم مطابق بلکه ،هم در این مورد نقل نگردیده است
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به گونه سطحی نیاز داکتران زن را یادآور  ایعده. برشمرده شده استفرض کفایی فراگیری علوم عصری 
اند که یک جامعه نه تنها داکتران زن، اند و گفتهشوند؛ اما عالمان دین آن را یک سوء تفاهم بر شمردهمی

 های مختلف نیاز دارد. بلکه تعلیم و تحصیل زنان را در بخش

یم خویش، با تعل سختگیرانهبرداشت اکنون باور بر آن است که تنها چند تن از بزرگان امارت، بر اساس 
شود این است که اگر پندارند؛ در این ارتباط سوالی که مطرح میدختران مخالفت ورزیده آن را ناجایز می

یان کند که در متعلیم دختران جواز ندارد پس چرا دختران در پوهنتون اجازه یافتند؟ این مسئله آشکار می
 اتفاق نظر نیست.نیز شدد موقف متاین  بزرگان امارت اسالمی پیرامون

 مدهای مسدود شدن تعلیم دخترانپیانتایج و 

ی نارضایتی از امارت در عدم بازگشایی مکاتب دختران یکی از عوامل عمده در حدود سالی که گذشت،
دود مس دخترانه بیش از ایناگر مکاتب  ، کهباور بر این استگردد. المللی محسوب میسطح ملی و بین

یامدهای و پ نتایجبرخی به اینجا در . خواهد یافتافزایش سطح ملی و بین المللی ها در شد، کم کم چالمانب
 اشاره می کنیم: آن

ی بعض کنارمی در سطح ملی و بین المللی در رست امارت اسال پحکومت سرآمدن بعد از به روی کار اول: 
از  وشد داده پایانبه جنگ ها از یک سو در کشور چرا که  ،نیز وجود داشتیی هاخوشبینی ،یتی هانارضا

ی ستههای باما دوام دروازهو منسوبین نظام گذشته رفتار نهایت نرم را اختیار نمودند؛ مقامات طرف دیگر با 
اگر  نیز نارضایتی را باال برد.حتا در داخل صفوف طالبان ساخت. را متاثر  هااین خوشبینی همکاتب دختران

ب تری را بگیرد و سبامه یابد، احتمال دارد که اختالفات داخلی شکل جدیهنوز هم اد تعلیم دخترانتوقف 
 .گردد ایجاد درزهای داخلی

ذیر نیست که نظام امارت پ ا امکانیدنیای امروزی حیثیت یک دهکده را دارد و بدون تعامل با دنم: هدو 
المی یت شناختن امارت اسکه روند به رسم مسایلی استیکی از  همکاتب دختران توقفاسالمی دوام بیاورد. 

 حقوق بشریبه د که طالبان نخود قناعت داده نمی توان ملت هایبه  جهان هایرا متاثر نموده است. کشور 
 د.گذارنارج می

 ،د شدنن به فکر ترک افغانستان خواهاز هموطنا ییدا کند تعداد زیادپدوام  هانمکاتب دختر  توقفاگر سوم: 
 موارداین  های گذشتهماه. در پذیردو خواهران خود را از تعلیم نمی کنونی محرومیت دختراننسل چرا که 

ئله مسین او . اندکه بعضی از مردم بخاطر تعلیم دختران خود کشور را ترک کرده ،عمال مشاهده شده است
 .تر نموده استجدیاز کشور گان را یافتهو تعلیمها فرار کادر 
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قضیه تعلیم اما  ،ندارند الیل موجهیرای مخالفت مسلح د ی بدر حال حاضر مخالفین امارت اسالمچهارم: 
 وقف وم گیرند ومیبهره  سطح ملی و بین المللیدر از آن  ،است که مخالفین نظاممسایلی دختران یکی از 

بر اساس واقعیت باور بر آن است که طالبان مخالف علوم عصری بخشند. چرا که جریان خویش را قوت می
  دهند.میت نمیاند، یا حد اقل به آن اه

و  اندتا کنون گهگاهی مقامات امارت علت توقف مکاتب دخترانه را عدم محیط محفوظ اظهار نمودهبنجم: 
ها در حالت اند که به زودی مکاتب دخترانه باز خواهد شد، و مردم بر اساس این وعدههمواره وعده داده

ی مکاتب دخترانه به نظر برسد، بدون شک، اکثریت هایی از عدم بازگشایبرند؛ اما اگر نشانهانتظار بسر می
 ها دست به تظاهرات خواهند زد و در برابر این گونه تصامیم برخورد جدی خواهند کرد. افغان

های مختلف برای ترقی، پیشرفت و خودکفایی کشور اهمیت که تعلیم زنان در رشتهتر اینز همه مهماششم: 
های مختلف: طب، تعلیم و تربیه، در اوضاع کنونی، در عرصهاست. فراوانی دارد بلکه شرط اساسی آن 

گر شود. و اها، برای زنان نیاز جدید دیده میداری و دیگر عرصههای مختلف حکومتتحصیالت عالی، بخش
روند کنونی توقف مکاتب دخترانه ادامه یابد، ساالنه این نیاز شدیدتر شده و مردم جامعه با مشکالت زیادتری 

 رو خواهند شد.روب

 داتپیشنها

 در روشنی آنچه گفته آمدیم و اهمیت این قضیه، اقدامات زیر نیاز است: 

  یاز استن پیشرفت دوامداری و امنیتی و تعلیم دختران بر ثبات سیاسجدی با در نظر داشت تاثیر 
های اولویت های کشور در سر لوحهترین اولویتبه عنوان یکی از مهم رااین قضیه  یتا امارت اسالم

 خویش قرار دهد. 

  ت عاجل ابرای از بین بردن اختالفات داخلی پیرامون قضیه تعلیم دختران اقدامامارت اسالمی باید
 سازد.آگاه در این مورد بحث های جدی را آغاز و ملت را از آن نماید. و 

 ا الیسی خویش ر تر، رهبری امارت پبا از بین بردن اختالفات داخلی و مشکالت دیگر هر چه عاجل
ا واضح آن ر  پیرامون قضیه تعلیم دختران روشن کند و آغاز بازگشایی مکاتب دخترانه و چگونگی

 سازد. 

 .برای جبران یک سال ضیاع تعلیم دختران، یک راهکار واضح و مؤثر ترتیب گردد 

 باید  ،یی پیرامون تعلیم دختران وجود دارداگر واقعا در کنار مشکالت دیگر، مشکالت تخنیکی
 جزئیات آن با ملت در میان گذاشته شود و برای حل آن اقدامات عاجل صورت گیرد.
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  ستبلکه طی بی ،اردوجود ندو مخالفتی سران هیچگونه مشکل پدر مورد تعلیم جداگانه دختران و 
آنان به گونه جداگانه ادامه داشته است. اگر این مسئله در برخی مکاتب م تعلینیز گذشته  سال

ود همان مکاتبی که مشکالتی دارد مسدنه وجود داشته باشد باید با جزئیات بیان گردد و تنها دخترا
 باشد و در حل مشکالت آن نیز اقدامات جدی صورت گیرد. بماند که پیامدهای آن زیاد نمی

 شود، در این زمینه باید با در میان مشکالت تخنیکی، گاهی از مشکالت اقتصادی صحبت می
راوانی های فتواند کمکالمللی گفتگو صورت گیرد و جامعه جهانی در این زمینه می مؤسسات بین

 بنماید. 

 ها از کشور بسیاری از زنان با سواد، کشور را ترک گفتند،در سالی که گذشت، در ضمن خروج افغان 
 زدر گذشته نیز کمبود معلمان زن یکی از مشکالت بخش تعلیم کشور بود؛ روی این ملحوظ، نیا

است تا توجه جدی به این مسئله صورت گیرد و برای پر نمودن این خالیگاه اقدامات عاجل صورت 
 های الزم فراهم گردد.گیرد و در این زمینه سهولت

 پایان

 

 

 

 

 

 
 

خورشیدی در  ۸۸۱۱باشد که در سال مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی یک نهاد مطالعاتی غیردولتی و غیرانتفاعی می
طرفانۀ خویش به منظور ارزیابی و غنامندی های دقیق و بیشهر کابل بنیان نهاده شده است. این مرکز از طریق پژوهش

 کند.لیت میها در افغانستان ومنطقه فعاپالیسی
 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com    :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۷۳۹۹۰۹۹۷۰۷۷      تماس:
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