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 «ریخ افغانستانمیرمن های اول در تأ»ن یمار مورد مضد هنامۀ سرکشاد
 

 سالم، زیجان عز ۍمالل
 

 یعاد یها رمنیاز م خواهم یم ؛«افغانستاندر تأریخ اول  یها رمنیم»از نبشته پر ارزش شما راجع به  تشکر

  .هم صحبت شود مملکت ما
 

ب صاح مال نیلب العلم بودم. اطا نیعالم د کیبه نزد  ،رفتمگیفرام ینیخورد بچه بودم و در قندهار علوم د من

نمود. می کسب درس حواله  یبه خانم خود برادر قندهار و مرا  رفتینجا مآبه  یچندهر از مضافات قالت بود. 

اء شان دع یهردو حاروه او آموختم، تا حال ب دمیخانم شن آن از کهیمؤثر یو درس فقه یعال دیبا تجو که یقرائت

 علم نموده بود.  ضیاخند( کسب ف نیمشهور قندهار )مالشرف الد یزن مال کیاز  زین وارمگ. مادر بزرکنمیم

 سیصدها مکاتب دخترانه تاس ،آنوقت ادیبودم، باوصف مشکالت ز نیمعارف حکومت مجاهد ریوز یمن که زمان

 کی در هیدر ترک ذشتهگ. هفته کنمیو م کردمیم دیتاک نو منابر بر موقف ز نید ینمودم. همواره در مجالس علما

که  استند های، مردان کاست خداوند عزت داده کهیبه کسان فتمگاز دانشمندان  ین بودم. مخاطب به جمعمجلس کال

 زن بمجرد یول ،ستیتا که عقل درسرشان است ترک نماز اجازه ن چوقتیمردان هه : بفتمگبدارند؟  غینرا درآ

 ضیسخت مر ایدرسفر باشد و  نکهیا ینماز معاف است. مرد در ماه رمضان به استثنا از ناخوش باشد نکهیا

 رفتنگطفل، ... از  یگرخواریخود، در وقت حمل اوالد، در ش یعاد یضیزن در مر، ردیگروزه ب دیباشد، با

دهد، شوهر اورا  ینم ریبه بچه خود ش رگا یحت . زنستین موجود به مرد ازیامت نیچن نیا است. معافروزه 

نت جدر  شانیند، جانک هیتربدرست دو دختر را  کهیاست که پدر و مادر حیحص ثی. حدتواندیساخته نم مجبور

  .می باشد، گفته اند)مادر( که  زن یپا ریز را . جنتگفته نشده ؛ درینجا دو بچه یا دو پسراست

است نقل نمودم؛  تی)رض( روا قهیشه صدیرا که از عا ثیحد نیا نید یمجلس علما کیدرکابل در  شیپ یچند

 ولی ،نمیبیآنرا ب خواستمیم ،شدیم ریت فبا دف، شور شع یخانه ما عروس وارید یاز ورا یروز»ند: ه اکه فرمود

من به   .«یمن بمان که بلند شو ۀبر شان را تیپا فتگمد ونشت و مرا آ. رسول خدا دیرسیبلند بود و قدم نم وارید

زن ها  هک میسته یما کخانم بوده  یک، شتهدارا شدن بر شانه رسول خدا  عزت بلند کهیکس فتمگکرام  یعلما نیا

را  رانگید ینه خود باال کند تا عروسها از ما حاضرند که خانم خود را برشا یک م؟یکن ماز حق شان محرو را

 تیوارض( ر -شه یاز خانم اول )عا نیثلث د کی دیدانیم ای. آمیهزار سال پس مانده ا میون کیما حداقل س پ ند؟یبب

 .است خیثبت تار اسالم اول یکارنامه مشهور بانو ةیبیدر صلح حدکه  شده است
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 دیرا از تقل مینخواستند که تعل ایما نتوانستند  ذشتهگ. حکومات میبخود رجوع کن یکم دیائیب ز،یعزجان  ۍمالل یول

قرار دادند؛ که فاجعه بار  ینیاز انحاء در مقابل مدرسة د یبه نحو ضرورت رید. مکتب را بغنمحض دور ساز

ن ز می. همچنان تعلدادندینم ارقر دیدر تقابل باآنها را  ،داشت و ضرور بود یهردو درجامعه از خود جاالبته شد. 

پوهنتون  من در کهی. وقتبار گردیدشد، که فاجعه  یلباس غرب یقربان میتعل ،ستندپاجامه ب آن را با دور انداختن

ا اکثرهای زنان رواج نبود، دختران دامن  یو چون آنوقت پتلون برا کردیدختر چادر بسر نم چیکابل بودم، ه

 میعلت رحقیلباس درس بخوانند. حکومات غ نطوریدختران شان با ا خواستند،ی. مردم اطراف نمدندیپوشیم ینیم

دختر خود را به  شید لهگدر پاکستان، هند و بن ینیعالم د کی. ندداد رهگ رمعرفینوس و غأم ریرا با لباس غ

 یام که دختران در لباس وطن دهی. آنجاها دسوزاندیمرا مکتب  لی در مملکت ما،و فرستد،یدرس م یبرا ستانلگان

 یالوجاز غرب علوم و تکن دی. ما بامیدغرب کر دیتقل یرا قربان میما تعل چنین نیست.از ما  یول روند،یمپوهنتون 

ر . من دمیو هردو را در تصادم قرار نده میحفظ نمائ زیما نباشد ن یرا که ضد ترق عنعنات خود یول م،یاموزیب

 ادیآنها  از ادیز یزهایام. چ هکرد یگدرس خوانده ام و سالها در غرب زند یو برتانو کایيیامر یپوهنتونها

ا را ه ام و کوشش کرده ام که اندوخته نموده یبا تفکر افغانرا غرب  میتعل یستم؛ وله زیام و شاکر شان ن رفتهگ

 حیرنوشته ام و تش شیروشنفکران( سالها پ ږبنام )زمو ی. من کتابمیکشورم جاسازي نما کیکالوجیدر قالب سا

  ؟یو در افغانستان ن شودیواقع م دیدر غرب به اجتماع خود مف افتهی میتعل کینموده ام که چرا 
 

 ،، فاروق اعظماحترامبا 
 

 ،فاروق اعظم داکتر صاحببرادر محترم 

ی رمن هابعد از عرض سالم، ممنون از دقت نظر و پاسخ عالمانۀ تان در مورد تحقیق مختصر اینقلم در زمینۀ می

م ه ته ایید، مورد تأیید و قبولی منداش آنچه را در مکتوب تان ابراز ریخ افغانستان.اول قسمتی از دولت های تأ

 سیاب بوده است، از بسیار حقوق حقۀ. در افغانستان که زن در مجموع سنگ زیرین آرار داردق با اندکی تغییر،

، «عرف و رواج»هیچ دلیل دیگری نبوده به بهانۀ به  نداشته است، اگر مدنی که دین هم ممانعتی در موجودیت آن

نیکه مکاتب نسوان به تعداد کمی ، زمامحروم گردیده است. در حالیکه من در فامیل ها و دوستان خویش در قندار

م دار بوده ام؛ طوریکه دختران در منازل خانم های فامیل های با رسوخ و نا شاهد تعلیمات دختران موجود بود،

رضاکارانه، میپذیرفتند  اعات طوالنی در منازل خویش بصورتز بصورت منظم و برای سود را هر رومحلۀ خ

م هبا سواد و تعلیم یافته میساختند. ولی تجربۀ دیگر من از آنهایی  علوم دینی و ریاضی دری،با تعلیمات پشتو،  و

 عنی ؛ یمانع میگردیدند. و این روش متمدن بشر دوستانه است که دختران خویش را از چنین تعلیم مفت و میسر

 نیست. سندیده نیستو پ مفیدرواج همیشه رسم و 

فرزندان شان را به آکسفورد و  از پول های باد آورده، بلی، درست فرموده ایید که در پاکستان غدار، علمای دین

ان شان در افغانست موی و بیرحارسال میدارند و فرستاده های جنگجکمبریج و هاروارد و کولمبیا برای تحصیل 

مظلوم بروی دختران بر ناحق و دروازه های صد ها مکتب را  ه آتش میکشندسسات تعلیمی را بمکاتب و مؤ

 .مسدود می نمایند یق تحصیل اند،که شا افغان

 بازهم از لطف تان ممنون میباشم،

 پایان


