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حقوق اجتماعی و دینی زنان افغاناعالمیۀ طالبان در مورد   
 

در   دینی زنان  اجتماعی و  مقامات طالبان در مورد حقوق و شرائط خاص  از جانب  این اعالمیه 

منحیث خبری در اجتماع افغانی  هم  افغانستان اخیراً منتشر گردیده است. وبسایت استقالل خپلواکی  

مذکور تا کجا جنبۀ مراعات و امکانات  آنرا به نشر میرساند. اینکه مقررات و قواعد ابالغ گشتۀ  

 اجرایی دارد، وقت و زمان روشن خواهد ساخت.  

تر و شاگردان اناث پوهنتون روشن نبوده و  ف باالنوشرایط تحصیل دختران در ص   اکنونگرچه تا  

امیدی بسر میبرند، ولی دولت طالبان هم بصورت علنی و صریح از  نات  هایاکثراً در منازل و با ن

الت آن گروپ ها تذکر نداده، بلکه وعدۀ آغاز تحصیالت طبقۀ اناث را تحت شرایط خاص،  منع تحصی

 متذکر شده اند. مخصوصاً جدا از شاگردان و محصلین ذکور 
 

 

مخصوصاً قانون دهۀ دیموکراسی که معروف به قانون اساسی    های اخیر،  ه دهالبته در قوانین اساسی  

هم قسمت زیادی از آنرا تقلید نمود، حقوق   داود خان هجری شمسی است و قانون جمهوریت   1343

زیر  . در آن قانون نکاح دختران    زنان روشن و بر اساسات حقوق بشر و دیموکراسی استوار بود 

ح صغیره مطلقاً منع قرار داده شده بود و چنانچه قانون اساسی جدیدی که بعد  سن بلوغ منحیث نکا

بیشتر در مورد حقوق زنان، تقلید از همان قانون اساسی    ،گردید   عاز شکست طالبان تهیه و توشی 

مخصوصاً زمینۀ ازدواج    ،موارد   ا سفانه که این حقوق در بسبوده است، ولی متا  هجری شمسی   1343

 قطعاً مراعات نگردید.  هم   پائین، حتی در شهر ها دختران در سنین 

حال با طرز حکومت جدید طالبانی که تا ایندم اکثر حقوق مدنی و مترقی زنان و دختران، حتی حق  

  عات مواد س اعالمیۀ مذکور تا کدام حد مرای االجرا نگردیده است، دیده شود که بر اساع تحصیل مر

 میۀ حکومت طالبان که همانطور پیشکش میگردد: مندرجۀ آن تطبیق میشود. اینک چوکات اعال
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