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Foreword 

 

In Afghanistan and throughout the world women and men, girls and boys have equal 

rights before the law. This is clearly outlined in Article 22 of the Afghan Constitution 

(2004), where it is states that: 

“Any kind of discrimination and distinction between citizens of Afghanistan shall be 
forbidden. The citizens of Afghanistan, man and woman, have equal rights and duties 

before the law.” 

However, in real life women and men are often treated very differently within their 

families, in communities, by schools, by the state and by those who are entrusted to 

enforce the law. Most Afghans are unaware of the fact that women and men have equal 

rights before the law, and that gender equality does not contradict the core values of 

their faith, or their culture. On the contrary, making sure that girls and boys have equal 

access to quality education, and that women and men enjoy basic freedoms and rights, 

will ensure healthier and more stable families, and more prosperous communities. 

The Norwegian Afghanistan Committee (NAC) has fought for gender equality and equity 

for almost four decades. Today, with support of the European Union, the Norwegian 

Agency for Development Cooperation (Norad), the Swedish International Development 

Agency (Sida) through the Swedish Committee for Afghanistan (SCA), and the UK 

Foreign & Commonwealth Office, NAC supports more than 200 primary and secondary 

schools with over 200,000 students, and the education of hundreds of midwives, nurses, 

physiotherapists and teachers. Furthermore, NAC promotes access for women and girls 

to education, health, jobs, alongside their active participation in rural and hard-to-reach 

communities throughout Afghanistan.  

Most Afghan men and women embrace the idea of greater equality between women 

and men, and girls and boys when they understand that this is rooted in Islam and that 

peace, freedom, and prosperity depends on improving gender equality and equity. This 

booklet provides answers to many of the questions men and women have about how 

they, both in their families and communities, can contribute to making a difference in 

their own lives as well as the lives of future generations of Afghan children and youth.    

 

Kabul, 20th November 2017  

 

Terje Magnussønn Watterdal  

Country Director 

Norwegian Afghanistan Committee (NAC) 
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 Education Equality Empowerment 1 

Girls’ education 

 

The Afghan Government has made impressive progress towards providing Education for 

All (EFA) over the past decade. Today, millions of children are enrolled in schools 

throughout Afghanistan, but millions more remain out of school and are denied their 

legal and moral right to education. The right to education is not just enshrined in the 

Constitution and the Education Law of the Islamic Republic of Afghanistan. It is also a 

right promoted for both women and men, girls and boys by Islam.  

"Acquisition of knowledge is binding on all Muslims" 

Narrated by Ibn Maja in Al-Sunan, 1:81 no. 224 

 

 

The first revealed word of the Holy Quran commanded the believers to "Read!" ْْٱْقَرأ. This 

command also does not distinguish between male and female believers. 

"Acquire knowledge even if you may have to go to China for it" 

Narrated by al-Bazzar in al-Musnad, 1:175 no. 95 

 

 

Khadija, the first wife of the Prophet Mohammad (PBUH) is a role model for Muslim 

women. She was an educated and successful business woman in her own right. Her 

strong involvement, influence and support was vital for the spread of Islam. Her life 

shows how any society benefits from the active participation of women and girls. 
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Educating women and girls saves lives, because education leads to: 

 healthier and better educated children  

 fewer deaths of mothers and infants during child birth 

 stronger and more resilient families 

 peace and development for communities. 

 

Educating women and girls improves lives in the following ways: 

 Girls will get married later – when they are physically and emotionally ready to take 

on the responsibility of being a wife and a mother. 

 Parenting skills are improved among educated mothers.  

 Mothers who are educated will help ensure their sons and daughters also become 

educated and have a better life. 

 Girls who are educated will help improve their own economic situation as well as 

contribute to the economy of their families.  

 Girls will learn skills that help them to make wise decisions, about marriage and their 

choice of husband, and about when and how many children to have. 

 Girls will learn skills that help them to feel more confident about themselves. 

 Girls will acquire knowledge and skills that benefit their families and communities. 

 Girls will be able to participate more actively and have greater influence in society. 

 Women and girls will contribute to the development of a more just, equal and 

peaceful society. 

 

 

Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan states in Article 43 

(Education): 

 

(1) Education is the right of all citizens of Afghanistan, which shall be provided up 

to the level of the B.A., free of charge by the state. 

 

(2) The state is obliged to devise and implement effective programs for a balanced 

expansion of education all over Afghanistan, and to provide compulsory 

intermediate level education. 

 

(3) The state is also required to provide the opportunity to teach native languages 

in the areas where they are spoken. 
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The Afghan Education Law states in Objectives - Article Two: 

 

Ensure equal rights of education and training for the citizens of the Islamic 

Republic of Afghanistan through promotion and development of universal, 

balanced and equitable educational manner. 

 

 

A country, a community and a family is made up of men and 

women, boys and girls. A woman who has an education can serve 

her family, her community and her country as a doctor, teacher, 

nurse, midwife, engineer, teacher, farmer, and in many other 

professions that are needed for Afghanistan to develop and 

prosper. An African proverb says: “If you educate a boy, you 
educate an individual. If you educate a girl, you educate a 

community.” 

 

Kofi Annan, the former UN Secretary General once said: 

“Knowledge is power. Information is liberating. Education is the 
premise of progress, in every society, in every family.” 

 

 
 

The Government of the Islamic Republic of Afghanistan has signed and ratified the UN 

Sustainable Development Goals. Goal No. 4 reads: “Ensure inclusive and equitable 
quality education and promote lifelong learning opportunities for all.” So, if we all care 
about the rights of women and girls according to Islam and the laws of Afghanistan we 

must make sure that we send our girls and women to school. Not next year. Not when 

peace has come. But now! 
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Early and forced marriages 

Early marriage is when girls or boys have not reached their legal age. In Afghanistan the 

legal age for marriage is 16 for girls and 18 for boys. Most girls and boys at that age are 

not physically or emotionally ready for the responsibilities of marriage and parenthood. 

In the UN Convention on the Rights of the Child (CRC), which has been signed and 

ratified (approved by the President and the Parliament), a child is defined as “a person 
under the age of eighteen years”. 

Too many girls in Afghanistan, and many other countries throughout the world, marry 

when they are under-age and start a family long before they are physically and mentally 

ready for motherhood.  

 

Forced marriage is when a marriage occurs without the explicit consent of the 

girl/woman or boy/man.  

Many families also force their daughters to remarry if they have lost their husbands and 

become widows.  

Often there is a considerable age difference between the bride and the groom, which 

makes married life and parenthood more challenging. An older man is more likely to 

father a child with disabilities than a younger man, and his wife is much more likely to 

lose the baby (miscarriage). A man’s sperm quality starts to decline at the age of 40.  
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Social and emotional challenges of early marriage 

1. Girls and boys who marry when they are under-age are deprived of their 

childhood and adolescence. For example, they are not able to interact with other 

children their age; play with friends; develop physically, socially, emotionally and 

cognitively; and eventually become productive citizens contributing to the 

building of their families, communities and country. 

2. Girls and boys who are under-age do not fully understand the responsibilities of 

marriage and parenthood. Even if both have reached puberty, it does not mean 

that they are physically and mentally ready for marriage, and for mother- and 

fatherhood. 

Girls who are under-age almost inevitably marry a significantly older man. This 

often causes social and emotional problems. The difference in age, experience 

and ways of thinking often cause misunderstandings, problems and conflicts 

between the husband and wife, and with the wider family. Such conflicts often 

lead to physical, sexual and emotional violence against girls and women. Older 

men often have sexual experience while their young brides do not. Most young 

girls are afraid and anxious before the wedding night, as few of them are properly 

informed about what will happen. This is not the best foundation for a successful 

and happy marriage, in which both husband and wife have rights to self-

determination and respect as free individuals.  

3. After marriage, girls often lose their right to education. Too many married girls 

and women are confined to the house and forced to carry out only household 

chores.  

 

 

4. These challenges cause sadness, frustration and anxiety, often leading to 

depression, which in extreme cases may cause a girl or woman to commit suicide. 

According to a recent report by the Women UN Report Network (WUNRN), 
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Afghanistan is the only country in the world where more women and girls commit 

suicide than men and boys, often by self-immolation (burning).  

5. Islam promotes the right of a woman to be consulted regarding her marriage [ref. 

Sahih Muslim 1419].  

6. Up to 80% of Afghan girls are married off without their consent, in violation of 

their legal, moral and religious rights. 

 

Physical challenges of early marriage 

1. Young girls’ bodies are not physically ready for early pregnancy and for giving 
birth.  

2. Young girls will often have pre-term labor which can cause permanent injuries 

and even result in their death. In Afghanistan, 32% of deaths among girls aged 

15–19 are due to pregnancy-related problems. Figures from some studies suggest 

that mothers who are under-age are five times more likely to die than adult 

mothers. According to The Afghan Ministry of Public Health (MOPH), 2010, every 

second hour a mother dies during child birth. 

3. Under-age mothers are more likely to experience complications during pregnancy 

and childbirth than more mature women. For example, they more often 

experience conditions such as:  

 Pre-eclampsia – this is a serious complication for both the mother and the 

fetus, involving high blood pressure and significant amounts of protein in 

the urine. 

 Prolonged and obstructed labor – at times this can lead to an emergency 

caesarean section and even death. 

 Fistula – prolonged labor can cause a tear between the vagina and the 

bladder and/or the rectum, resulting in the woman being unable to 

control her urine and/or feces. She will have difficulties going to the toilet. 

Women with fistula often struggle to maintain personal hygiene and to 

keep her clothes clean, and fistula may result in infection which also 

produces a bad smell. This can have an enormous impact on the young 

mother and her family life. The only way to repair this damage is through 

a complicated and expensive operation, only available in larger cities in 

Afghanistan. A woman who has had fistula will not be able to give birth 

naturally in future. Without operations, women with fistula suffer greatly 

and are often shunned by their husbands and families. 
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 Internationally, the rate of stillborn babies by mothers who are under-age 

is much higher than for adult mothers. 

 For a mother who is under-age, giving birth can be a traumatic experience. 

This may result in poor or no bonding between the mother and her baby.  

 

Solution 

 Families and husbands must be informed about and understand their obligations 

according to Afghan Law: 

o Article 70 of the Civil Code sets the minimum age for marriage at 16 for 

girls. Under Article 71, it prohibits marriage of girls under the age of 15, 

even with parental consent. According to 2014 data from the Ministry of 

Labor and Social Affairs of Afghanistan (MoLSAMD), 46% of Afghan girls 

were married without their consent before reaching the age of 18, and 

15% before the age of 15. 

o Under Articles 26 and 28 of the Law on the Elimination of Violence against 

Women, forced and early marriages are unlawful and punishable. 

 Families and husbands should understand that marriages are more likely to 

succeed if both parties are of legal age, understand the responsibilities of 

marriage and parenthood, and mutually agree to get married. They also need to 

understand that unhappy marriages are detrimental to the mental and physical 

wellbeing of both husband and wife, and to the healthy development of their 

children. 

 Families and husbands need to understand the destructive social and health 

consequences of early marriage. 

 Families need to understand that children should enjoy their childhood, and that 

a happy and content childhood is an important element of children’s physical, 
social, emotional and cognitive (intellectual) development.  

 

Forced marriages 

Conflicts between parents also negatively affect the physical, social, emotional and 

cognitive (intellectual) development of their children 
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Consequences of forced marriage 

1. Forced marriages often lead to family conflict and the disintegration of the 

family, even if the couple stay together and no divorce takes place. 

2. Family conflicts and disputes often leads to violence against women. 

3. Violence against women and within families leads to a loss of moral values for 

both those who commit violence, and for those who suffer from violence and 

abuse.  

4. Conflicts between husbands and wives negatively impact their quality of life, and 

their children’s physical, social, emotional and cognitive (intellectual) 
development. 

 

 

 

5. Conflicts, quarrelling, backbiting and gossip within families lead to unhappiness 

and depression for both husband and wife, and for their children. 

6. Marriages and families are the glue that keeps the Afghan society together. 

When they disintegrate it leads so social and economic poverty, to servitude, and 

destroys the foundations of freedom and development.  

 

Solutions 

 The tradition of giving away girls to settle disputes (baadi) is actually a form 

slavery. It is both illegal and immoral, and must be stopped. Elders and religious 
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leaders should help families to find more constructive ways to settle conflicts 

and disputes, as baadi has no basis in Islam. 

 Marriage against the explicit consent of a girl and a boy constitutes forced 

marriage, and is contrary to the principles of Islam where both partners should 

be consulted and agree. Elders and religious leaders should inform people about 

their religious and legal obligations in this regard, as many families are not 

aware. 

 This also applies to the marriage of widows. Families must be aware that forced 

marriage of widows is against the principle of Islam, against Afghan law, and 

against the principle of humanity. 

Families often follow traditional practices without understanding that their actions are 

against the principles of Islam and the Law of Afghanistan. This does not mean that the 

families have bad intentions, but in reality their actions lead to suffering, unhappiness 

and a disintegration of true Islamic family values.  
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Depression 

 

According to the World Health Organization (WHO) more than 300 million people 

worldwide suffer from depression.  

 

Key facts 

 Depression is a common mental disorder. 

 Depression is the leading cause of disability worldwide. 

 More women are affected by depression than men. 

 At its worst, depression can lead to suicide. 

 There are effective treatments for depression. 

No one knows how many women commit suicide in Afghanistan every year, but 

available statistics show that it is the only country in the world where more women than 

men commit suicide. Ministry of Public Health reported 2500 suicides among women 

during the first eight months of 2013 alone. However, numbers are thought to be 

considerably higher as suicides are underreported. Young women aged 16 to 19 are 

most vulnerable, and most young women commit suicide to escape forced and unhappy 

marriages. Doctors in a single hospital in Herat reported 700 suicide attempts during the 

first eight months of 2016; 33 of these resulted in death. The methods used included 

hanging, taking poison and self-immolation (burning).  
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In 2016, during the World Mental Health Day, the Minister of Public Health reported 

that 72% of Afghan women experience depression. War, poverty, displacement, 

conservative traditions and associated gender inequality also effect women’s mental 
health. Over the past decades little progress has been made to address these issues.  

Signs of depression: 

 Hopelessness and helplessness  

Depression affects the way you feel about life. Feeling hopeless or helpless about 

your life is the most common symptom of depression. Or you feel worthless, self-

hate, or inappropriate guilt. Women and girls who are depressed may say, “It’s all my 
fault,” or “What’s the point of living?” 

 

 Loss of interest in people and things around you 

Depression often takes the pleasure or enjoyment out of the things and people you 

love. A loss of interest or withdrawal from activities that you once looked forward to 

– such as sports, and spending time with family and friends – is another sign of 

depression. You may lose interest in showing affection, intimacy and sex, which can 

create conflict between husband and wife, and within families. 

 

 Increased fatigue and sleep problems 

Part of the reason you might stop doing things you enjoy is because you feel very 

tired. Depression often comes with a lack of energy and an overwhelming feeling of 

fatigue, which can be among the most exhausting symptoms of depression. This 

could lead both to excessive sleeping and insomnia. The lack of quality, restful sleep 

can also lead to more anxiety. 

 

 Anxiety and fear 

Depression does not cause anxiety, but the two conditions often occur together. 

Symptoms of anxiety can include: 

- nervousness, restlessness, or feeling tense 

- feeling danger, panic, or dread 

- rapid heart rate 

- rapid breathing 

- increased or heavy sweating 

- trembling or muscle twitching 

- trouble focusing or thinking clearly about anything other than the thing you are 

worried about. 
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 Irritability in men 

Depression can affect men and women differently. Research shows that men with 

depression may have symptoms such as irritability, risky behavior, substance abuse 

(e.g. drugs and alcohol), or misplaced anger. Men are also less likely than women to 

recognize depression or seek treatment and help for it, as men in most cultures are 

supposed to be strong. 

 

 
 

 Changes in appetite and weight  

Weight and appetite can fluctuate for people with depression. This experience may 

be different for each person. Some people will have an increased appetite and gain 

weight, while others will not be hungry and will lose weight (which also leads to 

fatigue). Weight gain, especially for women, may lead to a further loss of self-esteem 

and increase the feeling of depression, because husbands and other family members 

may make hurtful comments. 

 

 Uncontrollable emotions 

Depression can cause mood swings. One minute you may have an outburst of anger. 

The next you may be crying uncontrollably. Nothing outside of you prompted the 

change, but your emotions are up and down at a moment’s notice. 
 

 Looking at death 

Depression is sometimes connected with suicide. Thousands of Afghan women, men, 

youth and children commit suicide every year. People who die by suicide usually 

show symptoms first. Often people will talk about it or make a first attempt before 
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succeeding in ending their life. If you think someone is at immediate risk of self-harm 

or hurting another person: 

- Call for help and stay with the person until help arrives. 

- Remove guns, knives, medications, or other things that may cause harm. 

- Listen, but don’t judge, argue, threaten, or shout. 
- Show love and care. 

- If you think someone is considering suicide, get help from a social counsellor, 

psychologist or psychiatrist if there are anyone near you. 

 

 Getting help 

If you have had some of the symptoms above for more than two weeks, you may be 

suffering from depression. Recognizing that you are depressed is essential for getting 

the right help. There are varying treatments available, from lifestyle changes to 

medications. No matter what kind of treatment you choose, asking for help (ideally 

professional help) is the first step to getting back to feeling like yourself again. 

 

What can be done? 

 Prevent depression by showing women and girls the respect they deserve. 

 Ensure that women and girls have the right to choose and make decisions in their 

own lives, such as the right to education, the right to take a job, the right to marry a 

man of their own choice. Violation of women’s and girls’ rights can cause depression 
and ultimately suicide. 

 Provide the same opportunities for men and women, boys and girls in your family. 

 Sports and physical exercise, doing art and being creative, being with family, friends 

and colleagues, and love and care from close family members can prevent 

depression as well as help depressed women and men, girls and boys to become 

healthy again. 

 Eat healthy food. Remember health does not have to be expensive! 

 Show love and affection, listen and don’t talk too much, be patient, be calm, and try 
to find the root causes of the depression.  

 Create an open and friendly atmosphere in the home.  

 Have a picnic, or if it is not possible, visit relatives. 

 Make sure that depressed women and girls do not work too much. Make sure they 

get enough sleep and rest. In many Afghan families, women and girls get up first and 

go to bed last. 
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 Reduce the number of children and increase the time (spacing) between child births. 

Frequent childbirth and large numbers of children may lead to fatigue and 

depression. 

 Go to a doctor, psychologist, psychiatrist, nurse, or midwife for help. If these are not 

available in your community, go to a wise and kind religious leader, friend or family 

member for help. 

 

 

 Give attention to the core values of compassion, mercy, respect and peace that are 

found both in Islam and within universal human rights. 
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Puberty and adolescence 

 

What is puberty? 

Puberty is the period when boys and girls go through the process of sexual maturation. 

Puberty involves a series of physical stages that lead to the achievement of fertility and 

the development of physical features associated with adult males and females. While 

puberty involves a series of biological or physical transformations, the process can also 

have an effect on the psychosocial and emotional development of the adolescent. 

When does puberty occur? 

The onset of puberty varies from one person to another. Puberty usually occurs in girls 

between the ages of 10 and 14, while in boys it generally occurs later, between the ages 

of 12 and 16. Nutritional and other environmental influences may affect when a child 

reaches puberty.  

 

It is very important that parents talk to their children about what will happen during 

puberty so that they are prepared and not frightened by the physical, emotional and 

social changes they will go through. 

Islamic teaching tells us that when children reach puberty, they become fully 

accountable for their deeds in front of Allah (PBUP). It is first and foremost the 

responsibility of parents to carry this message to the child. Parents are encouraged to 

inform their children about the responsibilities they will have after reaching puberty, as 

these are the same as for adult Muslims. 
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What happens when boys become men? 

 An increase in the size of the testicles is the first change observed at the onset of 

puberty.  

 After enlargement of the testicles, the penis also increases in size. 

 Enlargement of the testicles and penis almost always occurs before the development 

of pubic hair.  

 Growth of pubic hair starts, including hair in the armpits and other parts of the body. 

 A surge in male hormones (testosterone) will cause boys to discharge sperm while 

sleeping. 

 Many boys will temporarily feel tenderness around the nipples and breasts will grow. 

This can be scary for many boys, but it will pass after 6 to 18 months. 

 Some boys will get acne and other skin problems. These problems may last for a few 

years but will pass and can be treated with medicines to prevent permanent scars. 

 Boys will start to feel crushes, and sexual and physical attractions.  

 Sweat production increases and boys develop body odor. 

 Boys’ voices becomes deeper at puberty. 
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 They develop facial hair. 

 Boys grow in height and weight. 

 The size and strength of muscles will increase as boys develop into men. 

 A boy’s vision may change, and nearsightedness (myopia) is common during puberty.  
 Puberty may also be accompanied by emotional and mood changes. 

 Puberty is often accompanied by anemia, so adolescent boys need much more sleep 

than adult men.   

 Some medical conditions may worsen or first become apparent at puberty. 

What happens when girls become women? 

 There is a surge in female hormones (estrogen).  

 There is growth of breasts and buttocks. Most girls develop a more womanly shape. 

 Monthly menstruation starts. 

 Some girls will get acne and other skin problems. These problems may last for a few 

years but will pass and can be treated with medicines to prevent permanent scars. 

 Girls will start to feel crushes, and sexual and physical attractions.  

 Sweat production increases and girls develop body odor. 

 Girls’ voices become richer.  
 Growth of pubic hair starts, including hair in the armpits and other parts of the body. 

 Girls grow in height and weight. 

 Girls’ vision may change, and nearsightedness (myopia) is common during puberty.  
 Puberty may also be accompanied by emotional and mood changes. 

 Puberty is often accompanied by anemia, so adolescent girls need much more sleep 

than adult women.   

 Some medical conditions may worsen or first become apparent at puberty. 
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As puberty is accompanied by emotional and mood changes, parents and older family 

members must talk to adolescents without anger, be patient and guide them with love. 

Families of adolescents should, if possible, provide their sons and daughters with some 
pocket money. This is the time when young men and women learn about financial 

management and learn to become responsible adults. 
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Women’s rights in the family 

 

A woman is a citizen and she has the same rights and duties before the law as a man. 

There is no discrimination between women and men in the Afghan Constitution. In the 

past few years the Afghan President has signed many other laws to make sure that there 

is equality between women and men, and he has signed to protect the rights of women, 

including a law that bans violence against women and girls. 

The main challenge is that families do not know the law, so they follow their own rules 

and traditions. In addition, many of those who are responsible for implementing the 

law, including courts and police, do not always respect the law.   

According to Afghan law, women in the family have the same right as man, including: 

The right to education: Women and girls must be able to complete their education. 

 

 

The right to respect: Woman must enjoy equal respect to men in the family. She must 

not be discriminated against because she is women. Women and men are like the two 

wings that helps a bird to fly.  

The right to make decision: Women as men should be involved in all decisions regarding 

the family. All the decisions in the family should be made based on discussions between 

female and male family members.  

The right to motherhood: Mothers have the right to participate in all decisions 

regarding her children. However, the practice in Afghanistan is often that decisions 
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regarding children are made by the father or by his family. This practice causes hardship 

for the mother and for the children. 

The right to maintain relationships with relatives and friends: Today in Afghanistan, it 

is  very common that women have to ask their husband or other male family members’ 
permission to go out, have relationships with relatives and friends, and participate in 

social activities.  

This practice does not follow the principle of human rights. Men and women should 

have equal rights to participate in social activities. It is not acceptable that men 

dominate and control women in this way. Both Afghan Law and religious teachings 

guarantee women the right to many social freedoms. 

 

 

The right to work: If women wish to work, they must have the right to do so because it 

will enrich them as individuals and give them self-esteem and self-confidence. 

Moreover, they will be able to contribute to the improvement of the family’s social and 
economic situation. The decision about working outside the house should be made 

jointly by husbands and wives. 

The right to share: Husbands and wives share many rights and responsibilities, including 

the husband’s responsibility to participate in household-chores and taking care of 

children.  
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The right to recreation: Most Afghan women work from early morning until late night 

and they do not have any rest and recreation at all. The right too rest for women as well 

as for men must be taken seriously. 

The rights of girls: One of the important issues for improving the right of women is to 

ensure that girls enjoy the same rights in the family as boys. They should have the same 

right to food, safety, education, play and leisure as boys. 

Ways to improve the rights of women and girls in the family: 

 Include teaching about human rights and in particular the rights of girls and women 

in the curriculum of primary and secondary schools 

 Include teaching of home economics and entrepreneurship in the mathematics 

curriculum  

 Give awareness to men and women regarding their rights and responsibilities 

 Give awareness to all family members about the rights and responsibilities of 

citizens, and the and individual rights of the women 

 Give awareness about Afghan laws that ensure women’s rights and protection of 
women and girls against abuse 
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Social protection for women and girls 

 

We all need social protection because without it we become vulnerable to violence and 

crime. 

It is the duty of all citizens to respect each other and ensure that everyone enjoys social 

protection.  

What is social protection for women and girls? 

Laws which protect citizens against discrimination, harassment, violence and abuse 

constitute social protection. Apart from laws, religious teachings and ethical traditions 

also help ensure social protection of women and men, girls and boys. 

 

 

Breaches of social protection 

A. Within the family 

1. When families (especially men) do not give women and girls opportunities to 

engage in social, education and work activities, this is a major breach of social 

protection and disregard of individual freedom. Without any proper reason, 

women and girls are forbidden by their families to leave their homes. Girls are 

not even allowed to go to their friends’, colleagues’ and relatives’ homes. Their 
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social relationships are vigorously controlled by their families. Girls are prohibited 

from joining social activities in schools, including sporting events, gatherings and 

celebrations. Depriving girls and women of education and work prevents them 

from engaging in normal social life.  

 

Forms of extreme control prevent women and girls from participating in normal 

and productive community life. Most families take such precautions to protect 

their female family members, without realizing that such extreme protection 

measures actually constitute harassment and abuse. Excluding women and girls 

from normal social life actually endangers their safety, as it leads to an abnormal 

division between the genders. It also means that men and boys do not learn how 

to interact with women and girls in a respectful way. As human beings we all 

need freedom to develop and prosper.  

 

B. Beyond the family 

1. In Afghanistan, where Islamic principles are supposed to be the foundation for 

society, men’s behaviors and attitudes towards women are often more 
discriminatory than religious, and therefore breach core Islamic values. 

2. Girls and women are verbally, physically and sexually harassed and abused by 

boys and men in the streets, markets and work-places. The existence of 

harassment and abuse should not be used as a justification for preventing 

women and girls from moving around freely. Instead, men and boys must 

change and learn to respect themselves and others, so that women and girls 

are both safe and free. 

3. The negative and discriminatory views towards women and girls often 

prevent them from complaining about harassment and abuse, out of shame 

and a general misinterpretation of cultures and traditions.  

4. Islam allows girls and boys to interact and get to know each other before 

getting married, and in Afghanistan women and men are equal citizens by 

law. However, patriarchal traditions have led to the discouragement of 

interactions between genders and the intimidation of those boys and girls, 

even by the police, courts and others who are tasked with implementing the 

law. 
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Solutions 

 Raise awareness among people regarding their rights as citizens, emphasizing 

that men and women are equal under the law, and that citizens have equal rights 

to an active social, education and working life.   

 Emphasize Islamic teachings regarding respect for women and girls. 

 Promote cultural and traditional values that protect the rights of women and 

girls. 

 Raise awareness among the police, the courts and other law enforcement 

officials about their duties to uphold the law, and the rights of women and girls 

to freedom and respect. 

 Prosecute government officials who participate in, condone and ignore sexual, 

physical and verbal harassment and abuse of women and girls. 

 Women and girls must learn to speak up against discrimination, harassment and 

abuse. This will not be easy, but without all men and women, girls and boys 

fighting together against the mistreatment of others, the society will not change 

and improve.  
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DOMESTIC VIOLENCE 

 

Domestic violence and emotional abuse are behaviors used by one person in a 

relationship to control the other. Partners may be married or not married, engaged, 

living together, separated or dating. Domestic violence can also occur between sisters 

and brothers, between parents and children, and between parents-in-law and 

daughters- or sons-in-law. 

Anyone can be a victim! Victims can be of any age, sex, race, culture, religion, education, 

employment or marital status. Although both men and women can be abused, most 

victims are women. Children in homes where there is domestic violence are more likely 

to be abused and/or neglected. Most children in these homes know about the violence. 

Even if a child is not physically harmed, they may have emotional and behavior 

problems. 

 

 

Types of violence and abuse include: 

 Physical violence: Physical force that will cause pain and injuries, and even lead to 

death; and withholding food. 
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 Sexual violence: Sexual intimidation; sexual assault; and rape (forcing someone to 

have sex against his or her will). 

 Psychological violence: Humiliating, insulting and disrespecting; preventing a person 

from contacting his or her family or friends; intimidation; stalking physically, by 

phone, SMS and/or email; and threatening with physical harm. 

 Economic violence and abuse: Controlling a person’s finances and not allowing him 
or her to be economically independent; and denying a person his or her rightful 

inheritance. 

 Legal violence and abuse: Gender-based discrimination by laws, courts and police.  

 Cultural and social violence and abuse: Behavior, actions or beliefs that cause 

gender inequality within the family and community; isolating a person; stopping a 

person from getting an education; and stopping a person from getting or keeping a 

job. 

Violence can be criminal and includes physical assault (hitting, pushing, shoving, etc.), 

sexual abuse (unwanted or forced sexual activity), and stalking. Although emotional, 

psychological and financial abuse are not criminal behaviors, they are forms of abuse 

and can lead to criminal violence. 

What are the causes of domestic violence? 

 Unemployment and poverty 

 Drug addiction 

 Culture of impunity, lack of legal protection and administrative corruption 
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 Discriminatory traditions and patriarchal culture, and discrimination between girls 

and boys, and women and men 

 Psychological stress in the family 

 Forced and under-age marriage 

 Having many children / large families 

 Meddling by extended family members into the affairs of husbands and wives. 

What are the consequences of domestic violence? 

 Injury and death by suicide or murder 

 Hate, depression, self-harm and frustration 

 Insecurity and loss of self-esteem / self-confidence  

 Traumatization of victims and their children 

 Destruction of the family and positive family relations 

 Divorce 

 Victims and their children may run away and leave home 

 Economic consequences when victims are no longer able to contribute. 

Cycle of violence 

Incident 

 Any type of abuse occurs (physical/sexual/emotional). 

Tension building 

 Abuser starts to get angry 

 Abuse may begin 

 There is a breakdown of communication 

 Victim feels the need to keep the abuser calm 

 Tension becomes too much 

 Victims feel like she or he is ‘walking on egg shells’. 

Making-up 

 Abuser may apologize for abuse 

 Abuser may promise it will never happen again 

 Abuser may blame the victim for causing the abuse 

 Abuser may deny abuse took place or say it was not as bad as the victim claims. 
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Calm 

 Abuser acts like the abuse never happened 

 Physical abuse may not be taking place 

 Promises made during ‘making-up’ may be met 

 Victim may hope that the abuse is over 

 Abuser may give gifts to the victim. 

 

How can we prevent domestic violence from happening? 

As individuals in relationships we can: 

 Pay attention to each other and be sensitive to each other’s needs and rights.   
 Be a responsible parent and do not have more children than we can feed, clothe and 

care for.   

 Allocate enough time to the family. 

 Respect each other.  

 Create a friendly atmosphere in the home and among family members. 

 Strengthen the spirit of trust and do not be suspicious.  

 Guarantee the rights of our daughter, son, husband, wife, brother or sister to 

education, work and a social life. 

 Make family decisions together and respect each other’s opinions and priorities.  
 Pay attention to our own physical and mental health, and work actively to reduce 

tension in our own life and in the lives of our family members. 

 Seek help from someone we can trust if we cannot solve our problems alone. 
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As a family or community we can: 

 Make sure that marriages are formed voluntarily and consensually. 

 Avoid forced and hasty marriages between two people who do not know each other. 

 Avoid under-age marriage. 

 Ensure men and women are aware of their rights and responsibilities. This must start 

before marriage. 

 Ensure that women have economic rights, including the right to property and 

inheritance.  

 Accept our moral and legal responsibilities and duties as fathers, mothers, brothers, 

sisters, husbands, wives, fathers-in-law, and mothers-in-law.  

 Inform youth about women and child rights. 

 Increase awareness about the development of children and appropriate ways to 

raise them without violence and abuse, using positive discipline.  

 Understand basic human rights and needs. 

Violence takes many forms and can happen all the time or just occasionally. An 

important step to help yourself or someone you know to prevent or stop violence is 

recognizing the warning signs listed on the "Violence Wheel" below. 

If you are being abused, REMEMBER, it is not your fault. 
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Advice for newly married couples 

 

One: Good communication, mutual respect and patience  

Before marriage, people make most personal decisions alone. Their choices about how 

to live are individual. However, after marriage, most decisions require mutual 

understanding and agreement between husband and wife. Couples need to 

communicate and discuss – have dialogue – in order to make good joint decisions.  

 

To have a successful dialogue, husbands and wives need to listen to each other, respect 

each other, and learn to understand each other. Husbands and wives must talk about 

important issues over time so that they gradually learn to know each other. Decisions 

are not always made easily or quickly. A good dialogue will help a husband and a wife to 

get closer, and help to strengthen their relationship. This way they will learn to make 

wise decisions together. Dialogue will also often include other family members, of both 

the husband and the wife. Later, when children are born, they too must be asked and 

become part of the dialogue. This way children will learn to become mature adults, 

making wise decisions for their own lives, protecting them from the many dangers and 

temptations they will face. 

Two: Friendship and partnership – finding joint solutions to life’s many problems  

Husbands and wives should become friends as well as life-partners. They should try to 

respect each other’s choices. If there is a disagreement, they must solve the problem 
together and find a common understanding. If one of the partners always gets his or her 

way, it is not a successful partnership. Marriage is about give and take. Instead of 
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attacking each another, they must attack the problem, and try to solve it. If the problem 

is not solved immediately, they must try to keep it a “secret” between the two of them, 
just like friends do, and try to resolve the problem over time through open and positive 

conversations. They should understand that problems are part of life, and that problems 

do not define them as a married couple. Love, friendship, mutual respect and care 

should define them as husband and wife. 

Three: Consultation with friends and family members 

If a couple is unable to resolve a problem, they should not immediately share it with 

their wider family, as this may cause a family dispute. If a couple needs advice, they 

should first share the problem with the people they trust the most and seek their help 

to find a solution. This could be both family and friends. They should be patient, because 

many problems will not be solved overnight. While dealing with problems, it is 

important to remember all the good things in life so that the problem does not become 

an obsession. The most important step in solving a problem is acknowledging the 

problem, and accepting that it may take time to find a solution that both husband and 

wife agree on. 

Husbands and wives have the right to communicate problems with each other’s 
families, and even invite them to participate in making a decision. However, a married 

couple must be cautious of well-meant interventions by others. A marriage is a union 

between two families, but most of all it is a union between a husband and a wife. 

Involving other family members in making decisions must be the joint decision of both 

husband and wife, and must consider both partners’ wishes, choices and needs. Mutual 
respect between husband and wife is essential for a successful marriage. 
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Four: Each problem should be discussed and solved within an exact context 

When couples are struggling with a problem, they should not bring up other problems 

that they have had before, which have nothing to do with the current problem. 

Recalling past problems will only fuel the fire and make it more difficult to find a 

solution to the current problem. After a conflict we should not only forgive, but we 

should also forget (although that is quite difficult). 

 

 

Five: Romance 

Couples (young and old) should show their affection in different ways. This includes 

expressing their love by saying “I Love You!”; being attentive to each other’s needs; 
giving small gifts; and making romantic surprises. Remember that a gift must not be 

expensive, it can be a bouquet of wild flowers found in the hills around the village, or 

cooking your husband’s or wife’s favorite dinner. If a couple do not have the 
opportunity of going for a picnic or travelling, they should create a romantic atmosphere 

at home. This is also important after children are born, as husbands and wives need 

some “alone time” together for love to last a life-time.  

Six: Raising children together 

Husbands and wives should talk with each other about how they want to nurture and 

raise their children, even before the first child is born. Every decision should be made 

together, from how to name their child to how to care for her or him. Many fathers 
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loose out because they do not help with changing diapers, and washing and playing with 

the baby. This is not a chore, but is important to make strong bonds between parents 

and their baby, and between the baby and her or his parents. Other family members, on 

both sides, can be consulted, but the ultimate decisions should be based on the parents’ 
own common understanding. 

 

 

Seven: Intimacy and sex 

Intimacy and sex is a natural part of every marriage. It is often difficult to talk about 

because most of us are raised to be modest and shy. But talking carefully about sex-

related issues will help strengthen the relationship between husband and wife. Sexuality 

is more than sex, it is also about intimacy and mutual respect, and about enjoying 

married life.  

Eight: Rights 

Husbands and wives must recognize each other’s rights. They must recognize and 

respect the legitimate issues they have as husband and wife, and as individuals. 

Nine: Social relations 

Husbands and wives must have a good social life, and should both freely visit their close 

friends and families. It is important that both partners talk about their plans a good time 

in advance so that no suspicions and misunderstands arise. 
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Ten: Shared economy 

Husbands and wives should have joint accounts and list all incomes and expenses in a 

journal to secure their children’s and family’s economic future. Together, they should 

decide on how to spend and save. It should be remembered that “money concerns” are 
some of the most common issues that disrupt family relationships. 

 

 

Eleven: Education 

Husbands should support their wives’ right to education. A good and responsible 

husband encourages his wife and children to have an education, because education is 

essential for the social, emotional and economic future of the family. 

Twelve: Trust 

This issue can become a barrier to happy and prosperous married life. Husbands and 

wives must talk about each another’s problems, needs and desires openly, but always 
respect each other’s right to privacy. There must be trust between husbands and wives. 
Remember, it takes time to build trust, and once trust and confidence between two 

people has been broken, it is even harder to rebuild it. 

Wishing all of you happy and successful marriages. Peace. 
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Empowering women through participation 

 

Participation is when different people use their skills, abilities and resources for 

collective actions, including making decisions about family and community affairs, and 

taking part in social, political and economic activities.  

The Afghan constitution does not discriminate between women and men; both are 

citizen with equal rights and duties to participate. 

Islam promotes participation of both women and men in family and community matters, 

as women and men have defined rights related to marriage, education and income-

generating work.  

 

The family is the first institution where women have the right to participate. 

The first step is to ensure that women and girls have the right to participate in decisions. 

There should be no discrimination regarding the participation of girls and boys in family 

affairs. Men and women should work together on family planning and recognize the 

rights they each have to participate.  

Another important part of women’s and girls’ participation in family affairs, is to 

strengthen their relationships with family members, relatives and friends. These 

interactions usually depend on a man’s permission, either a husband, father, brother or 
father-in-law. In many families, men can prevent women and girls from communicating 

with friends, relatives and family members. This is a clear violation of women’s and girls’ 
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right to participation. All human beings need contact with others to develop and thrive, 

so extreme restrictions by male family members will force women and girls to live 

“secret lives” in order to survive, undermining core family values and making families 
vulnerable. As a result, women may: 

 Lie, conceal and not tell the truth  

 Take reckless actions that will put them in danger 

 Become irritable and angry  

 Feel guilty  

 Become depressed, withdrawn (isolate themselves and avoid people) and 

become suicidal 

 Abuse cigarettes, alcohol or drugs to dampen the pain of social isolation 

 Become violent to others or do self-harm 

 Develop problems with focusing, or have memory lapses 

 Develop eating disorders and/or behave recklessly 

 Develop problems with making decisions and thinking clearly. 

Men and women must therefore recognize each other’s right to participate in all family 
matters. 

 

Social and community participation 

Women have the right to participate in social and community decision-making. These 

decisions may be made at the level of several families, neighborhoods, schools, 

Mosques, villages or cities. The society must therefore provide opportunities for women 

and girls to participate in decisions within families, civil society organizations, and 

religious institutions, and within different levels of the government. Men cannot 

represent women, or how women should be represented, but they can support the 

participation of women and girls in different forums. The participation of women and 

girls is also important for making balanced decisions that help develop a society for all. 

Schools and other institutions where their children get an education, are an important 

arena for the participation of women. 
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Economic participation  

The first wife of the Prophet Muhammad (PBUH) was a business woman. Islam 

emphasizes the economic rights of women, including, among others, women’s right to 
inheritance.  

A woman should not be seen as the “treasure” of a man; she must also have the right to 
decide on the economic management of the family, and help to decide on investments, 

savings and expenditures. A woman must be able to invest individually and on behalf of 

the family. Women already contribute greatly to the family income and to community 

development by working as farmers, teachers, midwives, nurses, doctors and engineers, 

but also as the main caregivers of our children, the next generation of Afghan citizens. 

The government and other relevant institutions should therefore promote the 

participation of women in economic life, to ensure that women can realize their right to 

economic independence. 
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Political participation 

Women are citizens of Afghanistan, with the same rights and responsibilities as men, 

and must therefore also participate in political life. The success of many high-profile 

women in elections shows that women are capable, and that they are aware and able to 

claim their political rights. 

Women should take part in political decision-making at community, district, provincial, 

national and international levels. Some of the most prominent Ambassadors of 

Afghanistan abroad are women.  

 

Women’s political rights therefore cover more than just their right to vote, but also their 
right to hold political office. Political and civic institutions should strive to provide the 

basis for a broader participation of women. These institutions should not only focus on 

women activists or women who are educated, but all women. We must raise awareness 

among all women about their political rights, and find practical ways to teach women to 

claim their rights. 

Political and civil activists, and the government, must work for the political participation 

of both rural and urban women, for example by using the media to make women’s 
voices heard in public life. 

Education provides the basis for more women’s participation in family and community 
decisions. Girls who are going to school today will be the women who take on 

community leadership responsibilities tomorrow.  
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During the time of the Prophet Mohammad (PBUH), women were going to Mosques and 

were participating in decision-making on many different levels. However, traditional 

cultural barriers in Afghanistan and many other countries have prevented women from 

realizing their right to participation. Religious scholars must therefore promote women’s 
rights in Islam. 

A society in which women are not active and where their participation is ignored, is a 

patriarchal and regressive society. Remember that the word “human” means man and 
woman. A society where men and women do not participate on an equal basis, is not a 

humane society. 
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Responsible Parenting 

 

When a couple decides to get married and start a family they must make a plan. Many 

questions must be answered to have a successful marriage. Below are just some of 

them:  

 Have both partners completed their education? If not, that should be a priority.  

 What will the family income be? Are both husband and wife working outside the 

home, or is only one of the partners working? Or do neither of the partners have a 

paid job?  

 Where and how will they live?  

 When should they start to have children, and how many children would they like to 

have? 

Being a parent is a great privilege, and major responsibility. Children are a gift from 

Allah placed in our care. They have needs that we as parents will have to meet: 

 Children need love and attention. 

 Children need guidance and care. 

 Children need food and clothing. 

 Children need education. 

 Children need responsible parents, who always have the best interest of their 

children at heart.   

 

 

To make sure that both the wife and the husband have the time and energy to be good 

and responsible parents they must agree on when to start making a family. Remember, 

having children may be quite easy, but building and sustaining a good and healthy family 

takes much time and effort, both by the husband and by the wife. Other family 

members on both sides can help, but the main responsibility lies with the married 

couple themselves. 
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Islam emphasizes that babies should be breastfed for up to two years. It is possible for a 

mother to breastfeed one child while she is pregnant with another. However, this will 

require the mother to eat well as she will have to eat for three people; for herself, her 

nursing child, and her unborn child. Her calorie intake should therefore be double what 

she normally would need. She should also remember that eating during the first 

trimester can be difficult as most women experience nausea at this time.  

After breastfeeding, a mother also needs time to get physically and mentally ready for 

another pregnancy. Therefore, the ideal time between giving birth to one child and 

getting pregnant with another is 18 to 24 months. A 2006 review of medical studies 

from many countries throughout the world showed a significantly higher risk of 

prematurity and low birth weight in babies that were conceived within six months of the 

birth of the previous baby. Low birth weight may have life-long effects on the 

development of the child. In other words, to protect the health of the mother and the 

child, the husband and wife should wait at least six months after the birth of one baby, 

before they try to have another one. Please note that if the previous child was born with 

a C-section (Caesarean section), the husband and wife should wait at least 18 months 

before trying to get pregnant again. That may seem like a long time, but the mother has 

just had major surgery in addition to giving birth and she needs to let her body recover 

and replenish lost nutrients.  

There are many different birth control methods and options that work really well, are 

available in pharmacies, and are affordable and easy to use. To find the best possible 

birth control option, the husband and wife may seek advice from a medical doctor, a 

nurse, a midwife or a pharmacist, but ultimately this should be the decision of the wife.   

 

Having enough time between two births will help both the baby and the mother to be 

healthy, and it helps the physical, social, emotional and cognitive (intellectual) 

development of the children.  

Responsible family planning will reduce the risk of conflict and violence – in families, 

between children, between children and parents, and between the parents – that could 
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negatively impact their future lives and mental health. Family planning will also help 

parents to focus more on the education and future wellbeing of their children. 

One of the most common reasons for frequent child birth in Afghanistan is that families 

want to have sons. Risking the lives and wellbeing of babies and mothers to get a son is 

against Islamic values and human rights, especially the rights of women and children. In 

Islam, there is no difference between the value of boys and girls, as both are gifts from 

Allah to their families. Mothers-in-law and fathers-in-law should encourage married 

couples to become responsible parents. 

 

Remember that there are many health risks for women when they get pregnant before 

they are 18 years old, and after the age of 35. There are also many health risks for 

babies born to young mothers and older mothers. As a responsible parent you should do 

all you can to avoid risks to the health, safety and wellbeing of the mother and children.  

If you get pregnant at age 25, your risk of having a baby with Down syndrome (a 

chromosome disorder that results in a developmental impairment), for example, is 

about 1 in 1,250. According to research, the risk is 1 in 100 if the mother is 40 or older.  

Please remember that there are considerable health risks when practicing marriage 

within the family. A British study (within the Asian community in Bradford) shows that 

marriage between first cousins more than doubles the chance of having a baby with 

potentially life-threatening birth defects, including severe and complex disabilities. The 

risk increases further if marriage within the family is practiced over several generations.   
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Breastfeeding 

 

Every child has the right to the best possible nutrition. During the first months of a child’s life 
breast milk is the ideal source of nutrition. Islam respects the right and need for newborn 

children to have breast milk:  

 

“Mothers may breastfeed their children two complete years for whoever wishes to complete 

the nursing [period]'” 

ا تکمیل رو مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند و )این حکم(، برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی 
 کند. )کسانیکه طالق میگرند و یا ازدواج دیگر میکنند(

 

Surah Al-Baqarah [2:233] 

The World Health Organization (WHO) recommends breastfeeding for up to six months for 

health reasons, especially in Afghanistan where water and food is often polluted.  

After six months, the baby needs solid food in addition to breast milk, to ensure that she or he 

gets all the nutrition needed. 

In places where solid food is safe, the baby can gradually start eating a little bit of solid food 

from the age of three months, in addition to breast milk. 
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An infant who is breast fed gains weight, sleeps better, is thriving, is less sick and has less 

allergies than babies who are bottle fed. 

It is important that the mother eats good and healthy food, both during pregnancy and during 

the breastfeeding period. However, nature prioritizes the baby, so a woman who does not get 

the necessary nutrients will most often still have enough milk and be able to feed her baby well. 

Essential nutrients such as vitamins and minerals are transmitted from the mother’s body to 

the baby through the milk she produces. 

During breastfeeding, a natural hormone – often called the “hormone of love” – helps the milk 

to flow. When the baby is put frequently to the breast, the production of milk will increase.  

If the mother uses medicines, this may be harmful for the baby, and she should consult a 

medical doctor before she decides whether she should breastfeed or give the baby bottled 

milk. 

Unfortunately, many young women (and men) uses opium, tobacco and other drugs. This is 

extremely harmful for the baby, both during pregnancy and during the breastfeeding period.  
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Raw milk – colostrum  

In the mother’s womb the baby receives all the necessary nutrition, including oxygen, through 

the umbilical cord. The baby should – if possible – be put on mother’s chest as soon as possible 

after delivery. The baby will soon find the mother’s nipple and start sucking. 

The first milk is yellow-colored and is called colostrum. Because of its yellowish color and thick 

consistency some people think it may be harmful for the baby. This is not true. Colostrum is 

vital for the baby. It is very nutritious and contains essential antibodies which help the body to 

fight bacteria and viruses. It protects the baby from infections and helps to develop her or his 

immune system. The vitamins and minerals in the colostrum are also important for the healthy 

development of the baby’s body, including the brain. 

The feeding of colostrum or raw milk to babies is also supported by renowned Muslim scholars, 

including Allama Majlisi. 

Benefits of breastfeeding for babies 

 Breastfeeding helps to establish and develop attachment between the baby and the 

mother, and between the mother and the baby.  

 Breastmilk is the best nutrition for newborns and infants. After six months, gradual weaning 

is recommended. Solid food such as porridge (which can be made of rice, wheat or barley), 

mashed vegetables and fruit can be introduced. Ground meat could be added gradually to 

provide proteins and vitamins. However, as long as the baby wants, she or he can continue 

to breastfeed up to two years of age.  

 Breast milk produces a specific protein that covers the child’s intestines and prevents the 

entry of bacteria into the baby’s bloodstream. 
 It prevents allergies developing in children. 

 It also prevents children becoming overweight and obese. 

Benefits of breastfeeding for mother and the family 

Breastfeeding helps to establish and continuously develop attachment between mother and 

child. 

Other benefits include: 

 Breast milk can, in a natural way, help to create a healthy spacing between pregnancies.  

 Breast milk is always available. 

 It needs no preparation, and is naturally the right temperature. 

 Breast milk contains sugar, protein and sufficient vitamins for the baby, most often even 

when the mother is malnourished.  
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 There are economic benefits to the family, as breast milk is free of charge! 

 Breastfeeding may prevent the development of breast cancer in the mother. 

 It may also prevent the development of diabetes in the mother. 

Summary  

 The best food for a newborn baby is breast milk.   

 Breastfeeding helps ensure the development of a healthy baby. 

 Colostrum is the first natural “vaccine” for the newborn. It is not injected but comes with 

the milk. It prevents the child from being harmed by allergies and infectious diseases, such 

as influenza, cold, pneumonia and diarrhea. 

 Breastfeeding helps mother and baby to develop an attachment and thereby supports 

healthy social and emotional development and development of the baby’s brain. 

 A mother’s milk is specifically made for her baby. Another woman’s milk is OK in extreme 

circumstances – for instance, the death of the baby’s mother – but should be avoided if not 

needed. 

 Depending on the mother’s health, powdered milk or any other kind of artificial milk can be 

used. However, it is very important to make sure that the water and bottle are hygienic. The 

bottle should be carefully cleaned (sterilized) between feedings. 

 Breastfeeding mothers should be nourished with meat, cereals, pulses such as peas and 

beans, dairy products such as milk and yoghurt, fruits and vegetables, to ensure they stay in 

good health. If the mother is in good health she will be able to produce enough milk. 

Breastfeeding demands a lot of energy and calories, so a breastfeeding mother needs 

access to good food than  

Important message 

If for some reason the mother does not manage to breastfeed, it is important to tell her that: 

 It is normal for some mother to have problems breastfeeding, and for some babies to have 

problems sucking, especially if the baby is born much too early (premature) or if she or he is 

born with severe health problems. 

 If breastfeeding is not possible, and the mother has breast milk, she could squeeze the 

breast milk into a clean (sterilized) dish and the baby should be bottle- or spoon-fed. Please 

note that feeding the baby with an unclean bottle can transmit many harmful diseases. 

 Babies who are bottle- or spoon-fed will survive and thrive.  

 She is still a good mother. 

 Even though she may not get the closeness with the baby through breastfeeding, she can 

compensate by cuddling the baby, talking with him or her, and showing him or her much 

love and affection.  





 

 45 برابری و مساوات 

ضر را به نوزاد داشته باشید که تغذیه نوزاد با یک ظرف ناپاک، می تواند بسیاری از بیماری های م
 انتقال دهد.

  نوزادانی که از طریق بوتل و یا قاشق ، شیر مادر به آنها داده می شود نیز، رشد و انکشاف خواهند
 نمود.

 همچنان او یک مادر خوب است 

 
او می تواند رابطهء خود را با طفل از طریق نوازش، لمس، صحبت کردن و نشان دادن عشق و عالقه همچنان 

 حفظ کند.
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 .مادر را از سرطان سینه محافظت می نماید 
  را در مقابله با مرض شکر محافظت می نماید.مادر 

  
 خالصه و پیام متن:

 بهترین غذا برای نوزاد، شیر مادر است 
 تغذیه با شیر مادر، به رشد طفل و نوزاد کمک می کند 
  فله در حقیقت اولین واکسین طبیعی برای نوزاد است و نوزاد را از ابتال به مریضی های گوناگون

 محافظت می نماید.
 با شیر مادر،سبب رشد جسمی، پیشرفت اجتماعی و عاطفی و رشد بهتر مغز نوزاد و طفل  تغذیه

 میگردد
 صورت مرگ مادر یا در دیگر شرایط  . درشیر مادر به طور خاص، برای نوزادش ساخته شده است

 زن شیر از باید صورت این غیر در. کرد استفاده نوزاد تغذیه برای شیر زن دیگری  جدی، میتوان از
 .شود اجتناب( دایه)  دیگر

  در صورت مشکل و با توجه به سالمت مادر، شیر پودری یا هر نوع شیر دیگر می تواند مورد استفاده
 پاک باشد. . بسیار مهم است که مطمئن باشیم تا آب و بوتل شیرقرار گیرد

  شیر، ماست، میوه مادران شیرده باید با گوشت و حبوبات مانند نخود، لوبیا و همچنان لبنیات مانند
ها و سبزیجات تغذیه شوند تا سالم و صحتمند بمانند. اگر مادر در سالمت کامل باشد، قادر خواهد 

بود تا شیر کافی به نوزاد خود مهیا نماید. مادر شیرده نیاز زیادی به انرژی و کالری دارد؛ بنابراین به 
 غذای بیشتری نسبت به هر چیز دیگری نیاز خواهد داشت.

 مهم

 اگر به هر دلیلی، مادر نتواند به نوزاد خود شیر دهد، باید به او گفته شود که:

  .شکل مکیدن م نوزادان از بعضی همچنان مشکالت نداشتن شیر، برای بعضی از مادر ها معمول است
زودتر از وقت معمول تولد شده باشد و یا دیگر مشکالت صحی داشته  نوزاد دارند؛ به خصوص اگر

 باشد.
 مادر شیر داشته باشد و به هر دلیلی دادن شیر به طفل از طریق پستان مادر امکان پذیر نباشد،  اگر

می تواند شیر را به یک بوتل پاک )ظرف پاک( فشار داده و نوزاد را از طریق بوتل تغذیه نماید. توجه 
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تا با باکتری ها و ویروس ها مبارزه کند و به سیستم دفاعی بدن نوزاد کمک فراوان می نماید. ویتامین ها و مواد 
 معدنی موجود در فله، برای رشد بدن نوزاد، از جمله مغز او هم بسیار مفید است.

 توصیه شده است.دادن فله به نوزاد، توسط عالمان و محققان دین اسالم نیز 
 

 فواید شیر مادر

 تغذیه با شیر مادر کمک می کند تا ارتباط مستحکم بین نوزاد و مادر و بین مادر و نوزاد برقرار شود. 
  شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد است. بعد از شش ماه، کم کم می توان مواد غذایی جامد به نوزاد

 میوه و شده خرد سبزیجات ،(شود ساخته جو و گندم برنج، از تواند می) فرنی داد. این غذا میتواند 
 نوزاد غذای به شده نرم گوشت ها ویتامین و پروتئین کردن فراهم برای زمان، گذشت با. باشد ها

سالگی شیر مادر را استفاده  2تواند تا  می بخواهد، نوزاد که زمانی تا حال، این با. شود اضافه میتواند
 نماید.

  مادر،پروتین خاصی را تولید می کند که رودهء نوزاد را پوشش داده و مانع وارد شدن باکتری ها شیر
 به جریان خون او می گردد.

 نوزاد را از ابتال به اضافه وزن، حفاظت می نماید. شیر مادر 

 

 مزایای شیردهی برای مادر و خانواده

 .مادر و طفل کمک می کندتغذیه با شیر مادر، به ایجاد پیوند و رابطهء عمیق بین 

 برعالوه ، شیر مادر:

 .به صورت طبیعی می تواند به ایجاد فاصله ی سالم، بین بارداری ها کمک نماید 
 .همیشه در دسترس است 
 .نیاز به تهیه ندارد، و درجهء حرارت مناسب دارد 
 سوء تغذیه  اگر مادر دچار .شیر مادر حاوی شکر، پروتین و ویتامین های ضروری برای نوزاد است

باشد، بدن مادر اولویت را به نوزاد داده و پروتئین و مواد موجوده در بدن مادر را از طریق شیر به 
 طفل انتقال می دهد تا نوزاد را سیر کند و بدنش را محافظت نماید.

 .برای خانواده فایدهء اقتصادی دارد. رایگان است 
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از شیر مادر تغذیه می کند نسبت به نوزادی که برایش از شیرخشک غذا درست میشود، بهتر وزن نوزادی که 
می گیرد، بهتر می خوابد، بهتر رشد می کند و کمتر مریض می شود. بسیار مهم است که مادر در طول حاملگی 

مواد معدنی از طریق شیر . مواد مغذی ضروری مانند ویتامین ها و و در طول دورهء شیردهی غذای سالم بخورد
 تولید می شود و از بدن مادر به نوزاد منتقل می گردد.

کمک مینماید تا شیر مادر جریان پیدا کند.  "هورمون عشق"در طول دوره شیردهی یک هورمون طبیعی به نام 
 زمانی که نوزاد از شیر مادر استفاده می کند، در عین زمان شیر مادر نیز افزایش می یابد.

ممکن است برای نوزاد او مضر باشد. بنابراین حتما قبل از استفاده دوا، همراه یک داکتر ، دوا مادر دوا میگیرد اگر
 که مشوره نماید. متاسفانه تعدادی از زنان جوان )و مردان( از تریاک، تنباکو و سایر مواد مخدر استفاده می کنند

   قع گردد.وا مضر بسیار تواید می شیردهی ندورا در هم و بارداری دوران در هم نوزاد برای این

 

 

 فله:
نوزاد تمام مواد غذایی الزم را از طریق بند ناف دریافت می نماید. در صورت امکان بالفاصله بعد از  ،در رحم مادر

زایمان، طفل باید به مادر داده شود تا برایش شیر دهد. نوزاد به زودی نوک پستان مادر را پیدا خواهد کرد و شروع به 
مادر به نوزاد خود می دهد، زرد رنگ است و به نام فله یاد می شود. به دلیل رنگ زرد  که اولی شیر مکیدن می کند.

این درست نیست و دادن فله  و غلظت فله، بعضی ها فکر می کنند که ممکن است برای نوزاد مضر باشد. در حالی که
ست که به بدن کمک می کند فله ماده مغذی و قوی است و حاوی مواد ضروری ا به نوزاد بسیار مهم و حیاتی است.
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 مادر شیر

 

. شیر مادر بهترین منبع تغذیه نوزاد در اولین ماه های زندگی هر نوزادی حق دارد، بهترین تغذیه را داشته باشد
 به حق و نیاز طفل به شیر مادر توجه فراوانی دارد:  است . دین مبین اسالم نیز

 

( توصیه می کند که در کشوری مانند افغانستان که معموال آب و غذا آلوده می WHOسازمان صحی جهانی )
غذای  به ماد شیر عالوهء بر ماهگی، 6 از پس نوزاد باشد؛ نوزاد حداقل باید تا شش ماه از شیر مادر تغذیه نماید. 

ید. در جاهایی که غذای جامد نیز نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که تمام مواد غذایی الزم را دریافت می نما
 جامد غذای مادر شیر برعالوه ماهگی، 3 از بعد تدریج به تواند می نوزاد جامد ایمن و صحی وجود داشته باشد، 

 .بخورد نیز

 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=233
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برنامه ریزی مسئوالنه خانواده، باعث کاهش درگیری و خشونت در خانواده، بین فرزندان، بین اطفال و والدین و 
. درگیری ها می تواند بر زندگی آینده و سالمت جسمی و روحی همه اعضای خانواده، خواهد شدبین والدین 

تاثیر منفی بگذارد. تنظیم تعداد اطفال، به والدین کمک خواهد کرد که بیشتر به تعلیم و تربیه فرزندان و آینده 
 آنها تمرکز نمایند.

افغانستان این است که فامیل ها می خواهند طفل پسر  یکی از دالیل زایمان های مکرر و تعداد زیاد اطفال در
زندگی و سالمت طفل و مادر برای داشتن یک پسر، مخالف ارزشهای اسالمی و  داشته باشند. به خطر اندختن

حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و اطفال می باشد. در اسالم هیچ تفاوتی بین پسران و دختران وجود ندارد، زیرا 
ی از جانب خداوند به خانواده هایشان هستند. کالن ها به خصوص، خسرها و خشوها باید زن و هر دو هدیه ا

 شوهر را تشویق نمایند تا والدین مسئول در قبال اطفال خود باشند.

 
سالگی، می تواند خطرات زیادی را متوجه زن و  35سالگی و بعد از  18به یاد داشته باشید که بارداری قبل از 

دک نماید. به عنوان پدر و مادر مسئول، باید تمام اعمالی را که سالمت طفل و مادر را به خطر می همچنان کو
یک در « داون سندرم»سالگی باردار شود، خطر ابتال به مریضی  25اندازد، برطرف کرد. اگر مادری در سن 

 است. تولد 100سال به باال این خطر یک در  40تولد است در حالی که برای مادر  1250
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برای اطمینان از اینکه زن و شوهر، وقت و انرژی الزم داشته باشند تا والدین مسئول باشند؛ آنها باید در مورد 
 یک حفظ و ایجاد اما فرزند موافقه داشته باشند. به یاد داشته باشید که شاید آوردن طفل آسان باشد آوردن

 دیگر اگرچه. گرفت خواهد وقت کار این. بود نخواهد آسان کار شوهر، و زن توسط همزمان سالم، و خوب خانواده
آوردن و تربیت طفل بر دوش زن و  اصلی مسئولیت اما نمایند، کمک توانند می طرف دو هر در خانواده اعضای
 است . شوهر

دین مبین اسالم، تاکید میکند که نوزادان خویش را تا دو سالگی شیر مادر بدهید. اگرچه برای یک مادر ممکن 
اما در آن صورت خوب باید تغذیه نماید. چنین مادری  است که هم باردار باشد و هم نوزاد دیگرش را شیر دهد،

بنابراین  باید به جای سه نفر تغذیه نماید: خودش، کودک شیرخوارش و طفلی که در بطنش هست.درواقعیت 
انرژی و کالری که او میگیرد باید دو برابر معمول باشد. مادر باید به یاد داشته باشد که خوردن در طول سه ماهه 

 .اول ممکن سخت باشد، چون اکثر زنان از تهوع رنج می برند

شیر دهی، مادر به وقت نیاز دارد تا از لحاظ جسمی و روانی برای بارداری بعدی آماده شود. پس از دو سال 
 سال در صحی بررسی یک ماه است. 24تا  18بنابراین زمان ایده آل میان تولد یک طفل و دوباره باردار شدن، 

ن کم وزن برای همچنا و زودرس نوزاد تولد خطر که دهد می نشان شد، انجام کشورها از بسیاری در که 2006
مادری که طفل قبلی اش هنوز شش ماهه است و دوباره باردار میشود، زیاد است. تولد نوزاد کم وزن ممکن است 
منجر به آسیب های دایمی ) در تمام عمر( در رشد طفل گردد. به عبارت دیگر، برای محافظت از سالمت مادر و 

ماه پس از تولد یک نوزادشان، منتظر  6د زن و شوهر باید حداقل طفل، قبل از اینکه مادر دوباره باردار شو
 بمانند.

روش های مختلفی از طریق دوا، آسان و ارزان برای کنترل باردار شدن وجود دارد. برای پیدا کردن بهترین راه، 
ست که از اما در نهایت این تصمیم زن ازن و شوهر می توانند همراه یک داکتر، قابله و یا نرس صحبت کنند 

داشتن زمان کافی بین دو تولد، به صحت مادر و طفل هردوکمک می کند و به رشد  کدام راه استفاده میکند.
 جسمی و روحی طفل نیز مفید می باشد.
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 والدین مسئول
 

برنامه داشته  زمانیکه زن و مرد ازدواج می کنند و خانواده تشکیل می دهند، باید برای زندگی مشترک
 برای یک ازدواج موفق سواالتی زیادی است که باید جواب گفته شوند: .باشند

  آیا هر دو طرف تحصیالت خود را تکمیل کرده اند؟ اگر نه، این موضوع باید در اولین برنامهء
 هر دو طرف قرار داده شود.

 تنها یا دارند درآمد و کنند می کار  عواید خانواده از کجا خواهد آمد؟ آیا زن و شوهر هر دو 
 ندارند؟ عوایدی آنها دوی هر اینکه یا آنها؟ از یکی

  چگونه آنها زندگی خواهند کرد؟کجا و 

 چه زمانی و چند فرزند می خواهند داشته باشند؟ 

مادر بودن یک مسئولیت بسیار مهم و بزرگ است. فرزندان نیاز هایی دارند که ما به عنوان والدین باید آنها  -پدر
 را برآورده کنیم. فرزندان :

 .به عشق و توجه نیاز دارند 

  دارند.به راهنمایی و مراقبت نیاز 

 .به غذا و لباس نیاز دارند 

 .به تعلیم و تربیه نیاز دارند 
 به پدر و مادر مسئول که همیشه به فرزندان خود عالقه و عشق نشان دهند؛ نیاز دارند. آنها 
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برای مشارکت گسترده تر زنان فراهم آورند. مؤسسات سیاسی و مدنی باید تالش نمایند تا پایه ی مستحکمی 
این نهاد ها نه تنها باید بر زنان فعال و تحصیلکرده تمرکز نمایند، بلکه باید به تمام زنان توجه کنند. ما باید 

 ادعای برای زنان آموزش برای عملی های راه و ببریم باال شان سیاسی حقوق مورد در را زنان آگاهی تا بکوشیم
 پیش گیریم. در حقوقشان

 و تعلیم. نمایند تالش و کار روستایی و شهری زنان فعاالن سیاسی و مدنی و دولت باید برای مشارکت سیاسی 
 دخترانی. باشد می جامعه و خانواده تصمیمات در زنان بیشتر مشارکت برای اساسی مبنای تنهایی، به خود تربیه

  .مسئولیت های رهبری جامعه را بر عهده خواهند گرفتدا فر که هستند زنانی روند، می مکتب به امروز که

در زمان پیامبر اکرم )ص(، زنان نیز به مساجد می رفتند و در در بسیاری از تصمیم گیری ها در سطوح مختلف 
 حق این از مانع دیگر، کشورهای از بسیاری و افغانستان در سنتی  ، اما موانع فرهنگی وشرکت می کردند

 می شود. بنابراین، عالمان دین، باید حقوق زن را هر چه بیشتر ترویج نمایند. زنان مشارکت

جامعه ای که در آن زنان فعال نیستند و مشارکت آنها نادیده گرفته می شود، جامعه یی مردساالر خواهد بود. 
ن به صورت برابر به معنای مرد و زن است و در جامعه ای که مردان و زنا "انسان"باید به یاد داشت که کلمهء 

 .بود نخواهد انسانی یی جامعه جامعه،  مشارکت ننمایند، آن
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 مشارکت اقتصادی

 جمله از زنان اقتصادی حقوق بر اولین خانم پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد )ص( یک زن تاجر بود و اسالم 
 .دارد تاکید ارث حق

 خانواده مالی مسایل در گیری تصمیم حق باید همچنین  بلکه باشند مرد یک "سرمایه" زنان نه تنها باید پاسدار
. یک زن باید بتواند به طور جداگانه و از جانب خانواده سرمایه گذاری نماید. زنان باشد داشته را ها وهزینه

، داکتری و همچنان مراقبت از نرسیهمواره به درآمد خانواده و توسعه جامعه از طریق دهقانی، معلمی، قابلگی، 
گی ارائه می نمایند. بنابراین دولت و سایر نهادهای مربوطه، باید مشارکت زنان در زندگی اطفال کمک بزر

 اقتصادی را ترویج دهند تا اطمینان حاصل گردد که زنان بتوانند حق خود را در مسایل اقتصادی بدست آورند.

 
 مشارکت سیاسی

بنابراین باید در مسایل  مسئولیت های مشابه دارند.زنان به مانند مردان، شهروندان افغانستان هستند و حقوق و 
موفقیت بسیاری از زنان مشهور در انتخابات مختلف جهان نشان می دهد که سیاسی نیز اشتراک داشته باشد. 

 زنان آگاه و قادر به ادعای حقوق سیاسی خود هستند.

لی شرکت داشته باشند. هم اکنون زنان باید در تصمیمات سیاسی در سطح جامعه، منطقه ای، ملی و بین المل
تعدادی از برجسته ترین سفیران افغانستان در خارج از کشور را، زنان تشکیل می دهند. بنابراین حقوق سیاسی 

 زنان، تنها حق رای دادن نیست، بلکه حق و توانایی ادارهء سیاسی نیز هست.
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  دروغ، پنهانکاری و نگفتن حقیقت 
  انجام کارهای بی پروا که ممکن آنها را در معرض خطر قرار دهد 
  تحریک پذیری زیاد و عصبانیت 
  احساس گناه کردن 
  افسردگی و دوری کردن از دیگران 
  مخدر برای کاهش درد و انزوای اجتماعییا مواد  مصرف سگرت 
 خشونت با دیگران و آسیب زدن به خود 
 عدم تمرکز و از دست دادن حافظه 
 اختالل در خوردن 
 مشکالت در تصمیم گیری 

 بنابراین مردان و زنان باید حق مشارکت یکدیگر را در همه امور خانواده، به رسمیت بشناسند.

 مشارکت اجتماعی 

در تصمیم گیری های اجتماعی و مسایل مربوط به جامعه شرکت نمایند. این تصمیم گیری ها  زنان حق دارند
بنابراین، جامعه باید فرصت هایی را برای زنان و  .گیرد صورت شهرها یا و ها ممکن، در سطح فامیل ها، قریه

ای مذهبی و در سطوح دختران برای اشتراک در تصمیم گیری ها در خانواده، سازمان های جامعه مدنی، نهاده
مختلف حکومت فراهم نماید. مردان نمی توانند به نمایندگی از زنان تصمیم بگیرند، اما می توانند از مشارکت 
زنان و دختران در سطوح مختلف حمایت نمایند. مشارکت زنان و دختران، جهت گرفتن تصمیمات درست که 

رصه مهم برای مشارکت دختران و زنان، مکاتب و سبب پیشرفت جامعه می گردد، مهم و اساسی است. یک ع
 موسسات آموزشی است.
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 توانمندسازی زنان از طریق مشارکت

 

جمعی عمل  افراد مختلف از مهارت ها، توانایی ها و منابع خود برای انجام یکاتفاق می افتد که  مشارکت زمانی
 های فعالیت در شرکت و اجتماعی مسایل خانواده، مورد در ها گیری تصمیم ،عمل این استفاده نمایند.

 شامل می گردد. را اقتصادی و سیاسی اجتماعی،

قانون اساسی افغانستان بین زنان و مردان تبعیض قایل نیست. هر دوی آنها شهروند و با حقوق برابر هستند 
 می تشویق و ترویج اجتماع و خانواده امور در را مردان و زنان مشارکت نیز اسالم. دارند  «مشارکت» حق  و

 .دارند را مالی مسایل در گیری تصمیم  لیم و تربیه وتع ازدواج، حق دو هر مردان و زنان که طوری نماید؛

 
خانواده اولین نهادی است که زنان حق شرکت در آنرا دارند. اولین قدم این است که اطمینان حاصل شود تا زنان 

داشته باشند. در مورد مشارکت دختران و پسران در امور و دختران حق شرکت در تصمیم گیری ها را 
خانوادگی، نباید هیچ تبعیضی صورت گیرد. مردان و زنان باید در مسایل مختلف خانواده با هم کار نموده و 

 تصمیم بگیرند و حق مشارکت یکدیگر را به رسمیت بشناسند.

خانواده، تقویت روابط آنها با اعضای خانواده، یکی دیگر از بخش های مهم مشارکت زنان و دختران در امور 
بستگان و دوستان میباشد که این موضوع معموال به اجازه یک مرد مانند شوهر، پدر، برادر و یا خسر بستگی 

 اعضای و بستگان دوستان، با ارتباط ازبرقراری را دختران و زنان فامیل مرد ها، خانواده دارد. در بسیاری از
ی توسعه برا انسانها همه. است  دختران و زنان مشارکت حق آشکار نقض این. کند می نعم شان خانوادهء

 مجبور را دختران و زنان مردها، طرف از محدودیت ایجاد. کنند برقرار ارتباط دیگران با تا دارند نیاز پیشرفت و
 در.. گردد می آن پذیری آسیب و خانواده اصلی های ارزش تضعیف باعث که کند می "مخفی زندگی" داشتن به

 :دهند انجام را کارها این زنان ممکن نتیجه
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 یازدهم: تعلیم و تربیه
همسر  همسران شان حمایت کنند. یک شوهر خوب و مسئولیت پذیر همواره  شوهران باید از حق تعلیم و تربیه

برای آینده اجتماعی، عاطفی و   را به تعلیم و تربیه تشویق می کند. آموزش و پرورش کودکان و فرزندان اش
 اقتصادی فامیل ضروری است.

 
 دوازدهم: اعتماد

 یکی از آخرین موانع احتمالی برای داشتن زندگی زناشویی شاد و موفق:
زن و شوهر باید به طور صریح و واضح در مورد مشکالت، نیازها و خواسته های یکدیگر صحبت نمایند اما 

یگر نیز احترام بگذارند. باید بین زن و شوهر اعتماد کامل وجود داشته باشد و همیشه باید به حریم خصوصی یکد
است و اگر زمانی اعتماد و اطمینان بین دو نفر  برای ایجاد اعتماد به وقت کافی نیاز به یاد داشته باشند که

 شکسته شد، بازسازی آن کار بسیار سخت خواهد بود.
 آرزو داریم.برایتان ازدواج موفق و سرشار از شادی 
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 هفتم: صمیمیت و رابطهء جنسی
مهمی از هر ازدواج است. اگر چه معموال صحبت کردن در این مورد مشکل صمیمیت و رابطه جنسی بخش 

است اما گپ زدن با احتیاط در این مورد، به تقویت روابط بین زن و شوهر کمک خواهد کرد. تمایالت جنسی، 
احترام متقابل و لذت بردن از زندگی زناشویی را نیز شامل  تنها رابطهء جنسی نیست بلکه صمیمیت ومحبت و

   . میشود
 هشتم: حقوق

زن و شوهر باید حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند وبه مسایل مشروع شان به عنوان افراد مستقل و به عنوان 
 زن و شوهر احترام بگذارند.

 نهم: روابط اجتماعی
را مالقات  خویش زن و شوهر حق دارند تا روابط اجتماعی داشته و هر دو می توانند آزادانه دوستان و خانوادهء 

برنامه  کنند. مهم است که هر دوی آنها در مورد برنامه های آینده خود با یکدیگر مشوره نمایند و یکدیگر را از
 هایشان آگاه سازند تا سبب سوء ظن و سوء تفاهم بین زن و شوهر نگردد.

 
 دهم: اقتصاد مشترک

گیرند تا  ها را به صورت مشترک در نظرزن و شوهر باید حساب های مشترک داشته و همه درآمدها و هزینه 
بتوانند امنیت فرزندان را از لحاظ اقتصادی تضمین نمایند. با هم، باید در مورد چگونگی مصرف و یا پس انداز 

کردن عایدشان تصمیم بگیرند. باید در نظر داشت که یکی از رایج ترین مسائل که روابط خانوادگی را لطمه 
 است. "اقتصاد خانواده"در مورد  مشکل ساز میشود میزند و
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 مشکل باید در یک چوکات مشخص بحث شود در بارهء هر چهارم:
هنگامی که زوج ها با مشکل مواجه می شوند، نباید مشکالت دیگری را که قبال داشته اند مطرح کنند؛ مشکالتی 

فعلی را بیشتر میسازد و یافتن که هیچ ارتباطی با مشکل فعلی ندارند. به یاد آوردن مشکالت گذشته تنها مشکل 
راه حل را دشوارتر میکند. پس از ختم یک مشکل و یا درگیری، ما نباید تنها ببخشیم، بلکه باید فراموش کنیم. 

 )هر چند که بسیار دشوار است(.

 

 
 

 پنجم: عاشقانه زیستن
و چه سالخورده( باید از راه های گوناگون احساسات خود را نشان دهند. از طریق گفتن   زن و شوهر )چه جوان

غافلگیر کردن صمیمانه. به خاطر داشته باشید  و یا توجه به نیازهای یکدیگر و یا دادن تحفه و یا« دوستت دارم»
که در تپه های اطراف  که یک هدیه نباید حتما گران قیمت باشد. میتواند یک دسته از گل های خودرو باشد

قریه می روید و یا درست کردن غذای مورد عالقهء زن یا شوهر برای یکدگر. اگر یک زن و شوهر فرصت رفتن به 
 باید یک فضای رمانتیک در خانه ایجاد کنند. مسافرت را نداشته باشند ؛

 
 ششم: تربیت و پرورش اطفال با کمک یکدیگر

خود صحبت نمایند و مشوره کنند. این کار را باید  چگونگی تربیهء کودکان زن و شوهر باید با یکدیگر درباره
از انتخاب نام برای طفل تا  حتی قبل از اینکه طفلشان تولد شود انجام دهند. هر تصمیم باید با هم انجام شود: 

ی کنند. این نگهداری کودکان . بسیاری از پدران در عوض کردن پوشک نوزاد، شستشو و بازی با نوزاد کمک نم
کار آسانی نیست، اما مهم است که ارتباطات قوی بین والدین و نوزاد ایجاد شود. سایر اعضای خانواده، از هر دو 

 طرف، می توانند مشوره بدهند، اما تصمیمات نهایی را باید زن و شوهر با درک متقابل بگیرند.
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 همکاری : پیدا کردن راه حل مشترک برای مشکالت زندگی دوم: دوستی و
زن و شوهر باید به مانند دو دوست با هم زندگی کنند. آنها باید سعی کنند به انتخاب یکدیگر احترام بگذارند و 

راه حل مشترک پیدا کنند. اگر یک   همکاری و صحبت نموده و با مشوره  اگر اختالف نظر وجود داشته باشد،
نفر همیشه اراده خود را بر دیگری تحمیل کند، آنها زوج موفق نیستند و نخواهند بود. ازدواج به معنای داد و 

مشکل حمله کرده و سعی نمایند   گرفت است. بنابراین، به جای حمله به یکدیگر، آنها باید با کمک هم به
بین دو نفر  "راز"یک بار تالش حل نشد، باید سعی کنند آن را به عنوان  مشکل را حل کنند. اگر مشکل در

آن مشکل را در طول زمان و از طریق گفتگوی مثبت حل نمایند. آنها   مثل دو دوست سعی کنند حفظ کنند و
باید درک کنند که مشکالت بخشی از زندگی هستند. در حقیقت عشق، دوستی و احترام متقابل است که یک 

 را به عنوان زن و شوهر تعریف می کند.زوج 

 

 سوم: مشاوره با دوستان و اعضای خانواده
اگر زن و شوهر مشکلی دارند، نباید بالفاصله آن را با دیگر اعضای فامیل شریک سازند، چون ممکن است باعث 

بیشترین  فرادی که به آنهااختالف خانوادگی شود. اگر یک زن و شوهر به مشاوره نیاز دارند، ابتدا باید مشکل را با ا
خانواده و یا هم دوستان باشد. آنها باید  این شخص قابل اعتماد می تواند از اعضای  اعتماد را دارند، شریک سازند که

هنگام برخورد با  صبور باشند زیرا بسیاری از مشکالت در یک شب حل نمی شود و نیاز به گذشت زمان دارد.
های خوب زندگی را به خاطر بیاوریم تا مشکل موجود برای ما حل شدنی به نظر مشکالت، مهم است که تمام چیز

بپذیریم که پیدا کردن راه حل آن ممکن است  طرح وتصدیق مشکل است و بایذ  برسد. مهمترین گام در حل مشکل،
ر دارند. و حتی با خانواده های یکدیگ  وقت زیاد بگیرد. زن و شوهر حق برقراری ارتباط و شریک ساختن مشکالت را

از آنها دعوت می کنند تا در تصمیم گیری ها شرکت کنند اما یک زن و شوهر باید همچنان مواظب مداخالت 
دیگران نیز باشند. ازدواج سبب اتحاد بین دو فامیل می شود اما مهمتر از همه ازدواج باید سبب اتحاد بین زن و 

 وفقیت در ازدواج ضروری است.شوهر شود. احترام متقابل بین زن و شوهر برای م
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 تازه ازدواج کردهمشاوره برای زوج های 

 

 اول: ارتباطات خوب، احترام متقابل و صبر
زندگی به  شیوهء  قبل از ازدواج، بیشتر تصامیم به گونه شخصی و انفرادی گرفته می شود و انتخاب در مورد

 همسران . به درک متقابل و توافق بین زن و شوهر نیاز دارد  فردی است اما پس از ازدواج، اکثر تصامیم  صورت

کنند تا تصمیمات مشترک را به کمک هم به گونه درست بگیرند. برای داشتن یک  باید با یکدیگر بحث و گفتگو
بکوشند یکدیگر را درک  گفتگوی موفق، زن و شوهر باید به یکدیگر گوش دهند، به یکدیگر احترام بگذارند و

صحبت کنند تا به تدریج یاد بگیرند که باید در مورد مسائل مهم در طول زمان با هم  کنند. زن ها و شوهر ها
 گرفتن تصمیم همیشه آسان و سریع نیست. یکدیگر را بهتر بشناسند و به یاد داشته باشند که

 

 
 

داشتن یک گفتگوی خوب سبب تقویت روابط زن و شوهر شده و کمک می نماید تا به یکدیگر نزدیکتر شوند. به 
همچنین می تواند   گفتگو .مک هم تصمیمات عاقالنه و درست بگیرنداین ترتیب آنها یاد خواهند گرفت که با ک

دیگر اعضای فامیل زن و شوهر را نیز شامل گردد. بعدها، زمانی که فرزندان نیز متولد می شوند، باید آنها نیز در 
د و گفتگو شرکت داده شوند. به این ترتیب کودکان یاد می گیرند چگونه تصمیمات درست در زندگیشان بگیرن

 یاد می گیرند چگونه خود را در برابر خطرات گوناگون حفظ نمایند.

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=187
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  توجه به یکدیگر، و توجه به نیازها و حقوق یکدیگر 
  زیاد طفل دارند، مشکل فرزندان صورتی که در تغذیه و مراقبت ازوالدین باید مسئول بوده، و در 

 نیاورند
 از قبل باید این مسله این و مردان و زنان باید از حقوق و مسئولیت های خود آگاه باشند 

 .شود آغاز ازدواج
 .وقت کافی برای خانوادهء خود اختصاص دهید 
 .به یکدیگر احترام بگذارید 
 ر خانه و میان اعضای خانوادهایجاد فضای دوستانه د 
 نباشید شکاک اعتماد را تقویت کنید و. 
 اطمینان حاصل کنید که زنان نیز دارای حقوق اقتصادی هستند، از جمله حق مالکیت و ارث 
  حقوق دختر، پسر، خانم، شوهر، برادر و خواهرتان را برای تحصیل، کار و زندگی اجتماعی تضمین

 نمایید
  خانوادگی را با هم انجام دهید و به نظرات و اولویت های یکدیگر احترام تصمیم گیری های

 بگذارید
 به جوانان در مورد حقوق زنان و حقوق اطفال معلومات دهید 
  معلومات تان را در مورد تربیه اطفال )بدون خشونت( باال ببرید و از راه های مثبت و مفید استفاده

 نمایید.
 ی و قانونی خود را به عنوان پدر، مادر، برادر، خواهر، زن و شوهر، خسر مسئولیت ها و وظایف اخالق

 و خشو قبول نموده و به آن عمل نماییم
 حقوق و نیازهای اساسی انسان را درک نمایید 
 خانواده به سالمت جسمی و روحی خود توجه کنید و برای کم کردن تشویش در زندگی خود و 

 کنید تالش
  توانید مشکالت خود را حل کنید، از کسی که به او اعتماد کامل دارید، کمک اگر به تنهایی نمی

 بگیرید
خشونت اشکال بسیاری دارد و می تواند همیشه و یا هر از چند گاهی اتفاق بی افتد. به یاد داشته باشید که اگر 

 مورد خشونت قرار میگیرید، این تقصیر و گناه شما نیست.
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 خشونت کننده، از کسی که باالیش خشونت صورت گرفته، معذرت بخواهد 
 خشونت کننده، وعده دهد که دیگر هیچ وقت تکرار نخواهد کرد 
 خشونت کننده، شاید قربانی را مقصر واقعه بداند 
 ا بگوید که به آن اندازه بد نبوده استخشونت کننده، خشونت اتفاق افتاده را به کلی رد کند و ی 

 آرامش دوباره
 خشونت کننده، طوری رفتار نماید به مثل اینکه واقعه خشونت اصال اتفاق نیافتاده است 
 تعهد متقابل و فردی شود کهخشونت فیزیکی دوباره اتفاق نخواهد افتاد 
  کننده انجام شودوعده هایی که در جریان پروسه جبران داده است، توسط خشونت 
 .آسیب دیده/خشونت دیده امیدوار باشد که خشونت تمام شده است 
 .خشونت کننده به قربانی/خشونت دیده ، تحفه بخرد 

 

 
 راه حل ها چیست؟

  که ازدواج ها داوطلبانه و منصفانه صورت گیردگردد اطمینان حاصل 
 از ازدواج اجباری و شتابزده و ازدواجی که دو نفر یکدیگر را هیج نمی شناسند، جلوگیری شود 
 ازدواج های زیر سن صورت نگیرد 
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 فرهنگ معافیت از مجازات، عدم حمایت قانونی و فساد اداری 
 و فرهنگ مردساالرانه در اکثر  آداب و رسوم تبعیض آمیز میان دختران و پسران و زنان و مردان

 فامیل ها
 افسردهخانواده در روانی گی و دیگر مشکالت 
 ازدواج اجباری و زیر سن 
 بزرگ های خانواده و زیاد اوالد داشتن 
 دخالت اعضای خانواده در امور زن و شوهر 

 پیامدهای خشونت خانوادگی چیست؟ 
 آسیب دیدن و یا حتی مرگ با خودکشی و یا قتل 
  ناامیدیبوجود آمدن نفرت، افسردگی و 
  از دست دادن اعتماد به نفس و عزت نفس 
 سبب آسیب جدی به قربانیان و اطفالشان می گردد 
 گردد می گی خانواده باعث صدمه شدید به روابط 
 ممکن به طالق بینجامد 
 گردد می خانه از سبب فرار فرزندان 

 دوران خشونت
 واقعه

 )هر گونه سوء استفاده )فیزیکی / جنسی / عاطفی 
 ایجاد کشمکش

 سوء استفاده کننده شروع به عصبانیت می کند 
 روابطشان شکسته و یا کم می شود 
 را کننده خشونت باید که کند می احساس میگردد، انجام قربانی و یا کسی که علیه او خشونت 

 دارد نگه آرام
 تنش و خشونت زیاد میشود 
 و بی ثبانی می کند. ناامنی تزلزل، احساس شده کسی که علیه او خشونت 

 جورآمدن/جبران کردن
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 :مجبور کردن کسی به داشتن رابطه  تهدید به عمل جنسی و تجاوز جنسی خشونت جنسی(

 جنسی بدون اراده و خواست خودش(.

  :تحقیر، توهین و بی احترامی. مانع شدن از برقراری ارتباط و دیدن اعضای خشونت روانی
 خانواده و دوستان و تهدید به آسیب فیزیکی.

  :کنترل امور مالی یک شخص و منع استقاللیت او در مسایل خشونت و سوء استفاده اقتصادی
 مالی و ندادن میراث قانونی یک کسی.

 تبعیض قایل شدن به مسایل جنسیتی بر اساس قوانین  حقوقی: خشونت و سوء استفاده
 ومحاکم 

  :رفتار، اقدامات و اعتقاداتی که باعث ایجاد خشونت و سوءاستفاده فرهنگی و اجتماعی
نابرابری جنسیتی در خانواده و جامعه می گردد. به انزوا کشاندن یک شخص، مانع شدن یک 

 خص از ادامه کار و یا کاریابی.شخص ازتعلیم و تربیه و مانع شدن یک ش

ردن و ...( را در بر گیرد و یا می تواند سوء لت ک خشونت می تواند، جنایی بوده و مسایل جسمی )ضربه زدن،
استفاده جنسی )انجام عمل جنسی ناخواسته و اجباری( باشد. هر چند خشونت احساسی و عاطفی، و همچنان 

 ز خشونت است که می تواند به مسایل جنایی بینجامد.مالی نمی تواند جنایی باشد اما نوعی ا
 دالیل خشونت خانوادگی چیست؟

 بیکاری و فقر 
 اعتیاد به مواد مخدر 
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 نوادگیخاخشونت 

 
یک شخص برای کنترل دیگران انجام می دهد.  خشونت خانوادگی و سوء استفاده عاطفی، رفتاری است که

ممکن خشونت بین دو شخصی باشد که ازدواج کرده یا ازدواج نکرده باشند، نامزد باشند و یا هم اصال جدا از هم 
 اعضای دیگر بین یا و فرزندان زندگی کنند. خشونت خانوادگی می تواند بین خواهران و برادران، بین والدین و

 .ردگی صورت خانواده

قربانی خشونت باشد. قربانیان می توانند از هر سن، جنس، نژاد، فرهنگ و یا مذهبی باشند.  هر کس می تواند
 بیشتر معموال اما باشند، خشونت قربانی و گیرند قرار خشونت مورد توانند می اگر چه مردان و زنان هر دو

خشونت های خانوادگی وجود دارد بیشتر احتمال قربانیان خشونت زنان هستند. در خانه ها و فامیل هایی که 
گونه خانه ها، درباره خشونت می دانند  قرار گیرند. اکثر اطفال در این اذیت و آزار مورد نیز شان فرزندان دارد تا

و آن را به خوبی حس می کنند. حتی اگر طفل آسیب جسمی ندیده باشد، ممکن آسیب روحی و عاطفی دیده 
 باشند.

 
 

 :از خشونت ها عبارات اندانواع 
 :که موجب درد و آسیب می شود و حتی می تواند به مرگ ختم  جسمی فشار خشونت فیزیکی

  شود. مثال ندادن غذا، لت کردن و...
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 راه حل ها:

باال بردن سطح آگاهی مردم در مورد حقوقشان به عنوان شهروند، و تأکید بر این که مردان و زنان در          -
 برابر قانون برابر هستند و همه دارای حقوق برابر، برای داشتن زندگی اجتماعی فعال می باشند.

 تاکید بر آموزه های اسالمی در مورد احترام به زنان و دختران         -

 ارتقاء ارزش های فرهنگی و سنتی که حقوق زنان و دختران را حفظ نماید         -

 آگاهی دادن به پلیس، محاکم و دیگر مقامات در مورد تطبیق قانون و دفاع از حقوق زنان و دختران          -

اگرچه  ند. این کارزنان و دختران باید یاد بگیرند که علیه تبعیض، آزار و اذیت و سوءاستفاده سخن بگوی         -
ها، جامعه تغییر  آسان نیست، اما بدون مبارزه تمام مردان و زنان، دختران و پسران در برابر بدرفتاری

 نخواهد کرد.
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متوجه   به خیال حفاظت از دختران و زنان خود انجام می دهند اما  اکثر خانواده ها این اقدامات شدید را
با این کار  می گردد. چنین اقدامات حفاظتی شدید در واقع سبب آزار و اذیت دختران و زنان که نمیشوند

را نیز به خطر می اندازد. جدا کردن  زنان و دختران از زندگی عادی اجتماعی، امنیت آنها  گذشته از جلوگیری
زنان و دختران از زندگی عادی اجتماعی، در واقع امنیت آنها را به خطر می اندازد زیرا میان جنسیت ها تفاوت 
بیشتر ایجاد می کند و مردان و پسران یاد نمی گیرند که چگونه باید با زنان و دختران با احترام ارتباط برقرار 

 ها همه نیاز به آزادی، توسعه و پیشرفت داریم.انسان   ما کنند.

 ب: خارج از خانواده
در افغانستانی که اصول اسالمی، پایه و اساس جامعه را تشکیل میدهد، رفتار مردان معموال نسبت      .1

 چنان تبعیض آمیز است که سبب نقض ارزشهای اسالمی میشود. به زنان

سمی و جنسی توسط پسران و مردان در خیابان ها، بازار ها و دختران و زنان به صورت زبانی، ج     .2
مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. وجود آزار و اذیت نباید به عنوان توجیهی برای   محل های کار

جلوگیری از فعالیت زنان استفاده شود بلکه مردان و پسران باید یاد بگیرند که به خود و دیگران 
 و دختران نیز بدون هیچ اذیت و آزاری به فعالیت ها بپردازند. احترام بگذارند، تا زنان

دختران در  دیدگاه منفی و تبعیض آمیز نسبت به زنان و دختران، اغلب مانع از شکایت زنان و     .3
 مورد آزار و اذیت و سوء استفاده می شود.

اسالم اجازه می دهد دختران و پسران قبل از ازدواج یکدیگر را ببینند و همدیگر را بشناسند، و در      .4
با این حال، سنت های مرد ساالرانه منجر  افغانستان زنان و مردان در برابر قانون برابر هستنند اما 

 به ایجاد مشکالت بین جنس زن و مرد می گردد.
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 حمایت اجتماعی زنان و دختران

خشونت ها و جرایم، آسیب پذیر خواهیم  در برابر به حمایت اجتماعی نیاز داریم. بدون این حمایت مهم ما همه   
از حمایت   همه  یکدیگر احترام بگذارند و اطمینان حاصل کنند کهاست که به  تمام شهروندان شد. این وظیفه ء

 اجتماعی برخوردار باشند.

قوانینی که شهروندان را در مقابل تبعیض، آزار و اذیت،  مجموعهءحمایت اجتماعی زنان و دختران چیست؟ 
قوانین، آموزه های حمایت اجتماعی را تشکیل می دهند. بر عالوه ، خشونت و سوء استفاده محافظت مینمایند

 کمک می کند.  مذهبی و سنت های اخالقی نیز به تامین امنیت اجتماعی زنان و مردان، دختران و پسران

 

 نقض حمایت اجتماعی: 
 در خانواده -الف

نقض عمدهء حمایتهای اجتماعی و بی توجهی به آزادی فردی برای زنان و دختران زمانی است که خانواده ها )به 
فراهم نمی  ( فرصت کافی را برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی، تحصیلی و کار برای آنهاخصوص مردان

کنند. به همین دلیل، گاهی زنان و دختران مجبور به ترک خانه های خود میشوند. در مواردی حتی دختران 
اعی آنها به شدت از سوی دوستان و همکاران را نیز ندارند و روابط اجتم  اجازه رفتن به خانه های قوم و خویش،

خانواده های آنها کنترل می شود. دختران از پیوستن به فعالیت های اجتماعی در مکاتب مانند برنامه های 
ورزشی، جلسات و جشن ها منع می شوند. محروم ساختن دختران و زنان از تعلیم و تربیه و کار، مانع از ورود 

 آنها به زندگی عادی اجتماعی می شود.
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کنند و هیچ وقتی برای تفریح اختصاص داده نمی  می کار شب تا صبح از افغانستان در زنان معموالتفریح:  حق
 شود. گرفته جدی باید زن حق این شود، درحالی که

فامیل،  است. در فامیل در دختران حقوق بررسی زنان، حقوق بهبود برای مهم مسائل از یکیدختران:  حقوق
 دختران به مانند پسران باید حق تحصیل و تعلیم و تربیه را داشته باشند.

 

 :خانواده در دختران و زنان حقوق بهبود برای هایی راه
 مدارس درسی برنامه در زنان و دختران حقوق ویژه به و بشر حقوق شامل سازی مواد آموزشی در مورد -

 و لیسه ابتدایی

 آنها حقوق با رابطه در زنان و مردان دهی به آگاهی -

 همچنان حقوق شهروندیمورد حقوق زنان و  در خانواده اعضای همه به دادن آگاهی -

 می نماید تضمین را زنان حقوق که قوانینی مورد در رسانی اطالع -
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 در زنان مشارکت مورد در باید زنان و کند و خالف آن است. مردان نمی پیروی بشر حقوق اصل از عمل این
با زنان  مردان یکدیگر گفتگو کرده و همکاری داشته باشند. خالف حقوق بشر است که با اجتماعی های فعالیت

 است. داده مردان و زنان به را برابر در حالی که دین و همچنان قوانین حقوقبه مانند برده برخورد نمایند، 

از لحاظ  را آنها زیرا دهند؛ انجام را کار این که این را داشته باشند حق باید کنند، کار بخواهند زنان اگرحق کار: 
خانواده کمک می نمایند.  اقتصادی و اجتماعی وضعیت بهبود به این، بر فردی غنی و باتجربه می سازد. عالوه

 گرفته شود. شوهر و زن بین همکاری در باید خانه، از خارج کار مورد در تصمیم

 
نیز شامل  را اطفال از مراقبت و خانه کارهای در شوهر مشارکت باید زن و شوهر، بین همکاریهمکاری:  حق

 گردد.
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 خانواده در زنان حقوق

 

 تبعیضی افغانستان هیچ اساسی قانون دارد. در مرد انسان یک که است مشابهی حقوق زن به عنوان انسان، دارای
 از اطمینان و زنان علیه خشونت از جلوگیری برای دیگری قوانین ندارد. همچنین وجود مردان و زنان میان

 خانواده سنتی، طور به که باشد این تواند می اما مشکل .است رسیده تصویب به عدالت میان زن و مرد و برابری
 زنان ملی، قوانین را داشته و به دیگر قوانین کمتر توجه صورت میگیرد. طبق خود قوانین خاص و ها راه ها

 که عبارتند از: هستند مشابهی به مانند مردان در خانواده حقوق دارای

 .باشند تحصیل ادامه به قادر باید آنها :تحصیل حق

 
قرار  تبعیض خود، مورد جنس علت به نباید به مانند یک مرد احترام شود. او باید زن : یکمتقابل احترام حق

 .هستند زندگی بال دو مردان و گیرد. زنان

 در گیری ها های خانواده شریک باشند. تصمیم گیری تصمیم در باید مردان مانند به زنانگیری:  تصمیم حق
 صورت گیرد. گفتگو و بحث و متقابل درک اساس بر باید خانواده

 افغانستان کنند. اگرچه عمال در شرکت خود اطفال به مربوط تصمیمات تمام در دارند حق مادرانحق مادری: 
و  زنان برای تصمیم گیری یکطرفه صورت میگیرد. این مردان توسط اطفال، معموالبیشتر تصمیمات در مورد 

 و دشوار است. سخت اطفال

 دارند به زنان حق مردان که است معمول افغانستان، این در امروزه :دوستان و اقوام با روابط داشتن حق
شرکت نمایند.  اجتماعی های فعالیت در و اقوام بروند و یا خانواده، اجازه بدهند یا ندهند که به دیدن دوستان
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 کند می تغییر کمی دختر صدای 
 بدن قسمتهای سایر و بغل زیر در مو رشد 
 وزن و قد افزایش 
 شود ها دیدگاه و نظرات در تغییر سبب شاید 
 باشد همراه خو و خلق و احساسی تغییرات با است ممکن بلوغ 
 و بخوابند بالغ زنان از بیشتر باید نوجوان دختران بنابراین است همراه خونی کم با معموال بلوغ 

 نمایند استراحت
 گردد ظاهر بلوغ دوران در اول بار برای یا شود بدتر است ممکن صحی شرایط از بعضی 

 

 
 

 داشته صبر باید خانواده اعضای دیگر و مادر و پدر است، همراه خو و خلق و احساسی تغییرات با بلوغ که طوری

 امکان، صورت نمایند. در راهنمایی را خود نوجوان دختران و پسران خشم، و خشونت بدون و آرامش با و

 مرحله همین از که خاطر این به بدهند) جیب خرج( پول کمی خود دختران و پسران به نوجوانان های خانواده

 .باشند مسئول والدین آینده در تا گیرند، می یاد مالی مدیریت و مسایل مورد در جوان زنان و مردان که است
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 کنند می رشد به شروع صورت موهای 
 یابد می افزایش وزن و شده بلندتر قد 
 شود می زیادتر عضالت قدرت و اندازه 
 بیاید تغییرات پسر های دیدگاه و نظرات در شاید 
 باشد همراه خو و خلق و احساسی تغییرات با است ممکن بلوغ 
 و بخوابند بالغ مردان از بیشتر باید نوجوان پسران بنابراین است همراه خونی کم با معموال بلوغ 

 نمایند استراحت
 گردد ظاهر بلوغ دوران در اول بار برای یا شود بدتر است ممکن صحی شرایط از بعضی 

 
 شوند؟ می زن دختران، وقتی افتد می اتفاقی چه

 زنانه هورمون افزایش 
 میگیرند خود به را زنانه شکل دختران، اکثر - بدن اعضای دیگر و ها سینه رشد 
 ماهوار عادت شروع 
 ممکن مشکالت این شود. پیدا جلدی های حساسیت و مشکالت بعضی ممکن دختران، از بعضی برای 

 .باشد می حل قابل دواها با اما بکشد، طول سال چندین است
 شود می پیدا برایشان جسمانی و جنسی های جاذبه و شده پروا بی کمی. 
 شود می زیاد بدنشان بوی دختران و یابد می افزایش عرق تولید 
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 شوند؟ می مرد پسرها، وقتی افتد می اتفاقی چه

 است بلوغ زمان در تغییر اولین ها، بیضه اندازه افزایش 
 شود می بزرگ یی اندازه تا نیز تناسلی آلت ها، بیضه شدن بزرگ از پس 
 افتد می اتفاق شکم زیر ناحیه موهای رشد از قبل همیشه تقریبا تناسلی آلت و ها بیضه شدن  بزرگ 
 بدن قسمتهای سایر و بغل زیر شکم، زیر ناحیه در مو رشد 
 نمایند تخلیه را اسپرم ) منی( خواب هنگام در پسران که میشود باعث مردانه، هورمونهای 
 بزرگ کمی ها سینه یا و کنند پیدا حساسیت پستان نوک اطراف در موقتا ممکن پسران، از بسیاری 

 شود
 مسله خاتمه می یابد. این ماه 18 تا 6 از بعد اما باشد ترسناک پسران از بسیاری برای تواند می این 
 ممکن مشکالت این .شود پیدا جلدی های حساسیت و مشکالت بعضی ممکن پسران، از بعضی برای 

 .باشد می حل قابل دواها با اما بکشد، طول سال چندین است
 شود می پیدا برایشان جسمانی و جنسی های جاذبه و شده پروا بی کمی پسران. 
 شود می زیاد بدنشان بوی پسران و یابد می افزایش عرق تولید 
 شود می غور کمی صدا 



 

 14 برابری و مساوات 

 

 چیست؟ بلوغ

 تغییرات این مرحله شامل .رسند می جنسی بلوغ به آن جریان در دختران یا پسران که است یی دوره بلوغ

 فیزیکی تغییرات آمدن سبب بلوغ دوره می یابد. خاتمه زنان و مردان برای باروری توانایی به که است فیزیکی

 .بگذارد تاثیر نیز نوجوان عاطفی و اجتماعی روحی، رشد بر تواند می همچنان شده، نوجوان در

 افتد؟ می اتفاق بلوغ زمانی چه
 10 بین دختران در معموال بلوغ .باشد متفاوت کامال تواند می دیگر شخص به شخص یک از بلوغدورهء  شروع

 است ممکن محیطی اثرات دیگر و تغذیه افتد. می اتفاق سالگی 16 تا 12 بین معموال پسران در و سالگی 14 تا

  .باشد تاثیرگذر بلوغ به رسیدن سن در

 

 
 

 طوری نمایند؛ صحبت افتد می اتفاق بلوغ دوران در که آنچه درمورد خود فرزندان با والدین که است مهم بسیار

 و ترس افتد، می اتفاق انها برای بلوغ دوران در که روانی و احساسی جسمی، تغییرات از و شوند آماده آنها که
 طور به رسند، می بلوغ به فرزندان که هنگامی گوید می ما به اسالمی های رهنمود باشند. نداشته اضطراب

 به را پیام این تا دارند را مسئولیت این والدین باشند می خداوند )ج( پاسخگو به اعمال خود، مقابل در کامل

 بلوغ دورهء  به رسیدن از پس که هایی مسئولیت درباره را خود فرزندان همچنین و دهند انتقال خود فرزندان

 .سازند مطلع دارند، بزرگساالن دیگر همانند
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 .یک فضای باز و دوستانه در خانه ایجاد کنید 

  .به ارزشهای کلیدی ازقبیل محبت، مرحمت، احترام و صلح که در اسالم آشکار است، توجه کنید 

  نداشته باشد، حداقل به خانه  را ببرید )اگر آن امکان سیاحت و چکر و میله به را افسرده ودختران زنان
 های قوم وخویش ببرید(

 آنها به اندازه کافی خواب و استراحت کنند  باید. اجازه ندهید که زنان ودختران افسرده زیاد کار کنند
)در بسیاری از خانواده های افغانستان، زنان و دختران اولین کسانی هستند که از خواب بیدار می شوند 

 (.و آخرین کسانی که به رختخواب می روند

 
  وافر و مکرر های والدت –تعداد فرزندان را کاهش داده زمان )فاصله( بین والدت را افزایش دهید 

 .شود افسردگی و خستگی به منجر است ممکن

  ،نرس یا قابله مراجعه کنید. اگر چنین داکتر امراض روانیبرای درخواست کمک به داکتر، روانشناس ،
امکانات در جامعه شما موجود نباشد، نزد یک متنفذ عاقل و دلسوز مسلمان، دوست یا اعضای خانواده 

 برای کمک بروید. 

 

 

بشر جهانی آشکار است،  به ارزشهای کلیدی ازقبیل محبت، مرحمت، احترام و صلح که هم در اسالم و حقوق
.توجه کنید
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 نتظار مرگا 

افسردگی بعضاً با خودکشی ارتباط دارد. هزاران زن، مرد، جوان و کودک افغان هر ساله خودکشی می کنند. 
افرادی که در اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند معموالً ابتدا عالئمی را نشان می دهند. اکثر مردم در 

حیات خویش تالش به انجام اولین اقدام ها میکنند.  مورد خودکشی صحبت می کنند و یا قبل از پایان دادن به
 اگر فکر می کنید کسی در معرض خطر مستقیم آسیب رسانی به خود و یا به شخص دیگری قرار دارد:

 مطالبه کمک کنید و تازمانیکه کمک میرسد با شخص بمانید -
 اسلحه، چاقو، مخدرات ویا سایر مواردی را که ممکن باعث آسیب شود دور کنید -

 قضاوت، استدالل، فریاد، ویا تهدید نکنید  به سخنانش گوش دهید اما -
 ابراز محبت و مراقبت کنید -

-، داکتر عقلیاگر فکر می کنید کسی میخواهد خودکشی کند، از مشاور امور اجتماعی، روانشناس  -
 کمک بگیرید ؛ دسترس استکه در عصبی ، داکتر امراض روانی 

  خواهیکمک 

، احتماالً از افسردگی رنج می برد. شناخت دبعضی از عالئم باال را بیش از دو هفته همراه داشته باش کسی اگر
ضروری است. درمان های مختلفی، از تغییرات شیوه زندگی گرفته تا به  ،افسرده گی جهت طلب کمک مطلوب

درخواست کمک )بخصوص  قابل دسترس میباشد. مهم نیست که چه نوع تداوی را شما انتخاب می کنید،دوا 
 شخص افسرده است. ء( اولین گام برای بازگشت به حالت دوبارهیی کمک های حرفه

  چه کاری می توان انجام داد؟

  از افسردگی جلوگیری کنید. ،نسبت به زنان و دختران موجهبا احترام 

  به زندگی خود ازقبیل گیری در رابطه دختران تان حق انتخاب و تصمیم زنان خانواده ومتوجه باشید که
انتخاب اش را داشته باشند. نقض حقوق زنان و  مورد حق تحصیل، حق داشتن کار، حق ازدواج با مرد

 دختران می تواند منجر به افسردگی و در نهایت خودکشی شود.
 .فرصت های یکسان را در خانواده برای مردان و زنان، پسران و دختران فراهم کنید 
 هنرنمائی و خالقیت، داشتن خانواده، دوستان و همکاران و عشق و مراقبت از ورزش و فعالیت بدنی ،

اعضای خانواده نزدیک می تواند از افسردگی جلوگیری کند و همچنین به زنان، مردان، دختران و 
 پسران افسرده کمک کنید تا دوباره سالم شوند.

 گران بردارد! ءینهبه یاد داشته باشید که صحت تان نباید هز -ید رغذای صحی بخو 

 صبور باشید، آرام گیرید و سعی کنید تا  .ابراز عشق و محبت کنید، گوش دهید و زیاد صحبت نکنید
 ریشه های عامل افسردگی را پیدا کنید.
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 ضربان سریع قلب  -
 تنفس سریع  -

 عرق بیش از حد ویا شدید  -

 عضالت زش و تکانهءلر -

 . دارید نگرانی آن مورددر  چیزی کهیا  یا تفکر در مورد مسئله مشکل تمرکز و -

 بدخلقی در مردان 

افسردگی می تواند مردان و زنان را بطور مختلف صدمه برساند. تحقیقات نشان می دهد که مردان مبتال به 
های از قبیل بدخلقی، رفتار مخاطره آمیز، سوء استفاده از مواد )ازقبیل مخدرات و افسردگی ممکن است نشانه

 رد را داشته باشند. مردان نیز نسبت به زنان کمتر میتوانند افسردگی را تشخیص دهند وموشراب( ویا خشم بی
 .ندیا به دنبال دریافت درمان باشند، زیرا بسیاری از فرهنگها طوریست که مردان درآن قوی تعریف شده ا

 

 تغییرات در اشتها و وزن 
این تجربه ممکن است برای هر فرد متفاوت باشد. وزن و اشتهای افراد مبتال به افسردگی دارای نوسان میباشد. 

دیگر گرسنه نمیشوند و وزن خود را از  یی بعضی افراد اشتهای بیشتر دارند و وزن میگیرند، در حالی که عده
دست می دهند )که منجر به خستگی نیز می شود(. افزایش وزن، به ویژه برای زنان، ممکن است بیشتر باعث از 
دست دادن اعتماد به نفس و افزایش احساس افسردگی شود؛ که درنتیجه، شوهر و سایر اعضای خانواده باالیشان 

 دهنده را ابراز کند. حرف بزند و ایراد های آزار

 احساسات کنترول نشدنی 
در یک دقیقه خشم تان فوران میکند. ثانیاً شما بطور غیر قابل کنترول گریه می کنید. هیچ چیزی اطراف تان 

 فته است. افسردگی میتواند باعث نوسانیا رتغییموجب این تغییر نشده، بلکه احساسات شما دریک لحظه 
 شما گردد.  و خوی خلقدر
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درصد زنان  72بزرگداشت از روز جهانی صحت روانی، وزیر صحت عامه گزارش داد که  هنگام، 2016در سال 
جاشدن، رسوم محافظه کارانه و نابرابری جنسیتی صحت روانی افغان به افسردگی دچار هستند. جنگ، فقر، بی

ار می دهد. در طی دهه های گذشته، پیشرفت های ناچیزی جهت حل این مسائل صورت زنان را تحت تأثیر قر
 گرفته است. 

 

 افسردگی:نشانه های 

 نا امیدی و بیچارگی 

افسردگی چگونگی فکر کردن  را در رابطه به زندگی صدمه میزند. احساس ناامیدی یا بیچارگی در مورد زندگی 
ز ، ا یا خودرا بی ارزش احساس نموده آید.  شخص افسرده بحساب میاز جمله شایع ترین عالمات افسردگی 

این همه ". زنان و دخترانی که افسرده هستند میگویند دویا به ناحق احساس گناه میکن میکندخود نفرت پیدا 
 "زندگی چی مفهوم دارد؟"یا  "تقصیر من است

 تاز دست رفتن تمایل نسبت به افراد و چیزهایی که در اطراف شماس 
. از دست دادن عالقه از بین میبردافسردگی اغلب اوقات کیف لذت بردن از چیزها و افرادی که دوست دارید را 

که پیش از این شما انتظار آنرا داشتید ازقبیل ورش، صرف وقت با خانواده و دوستان،  یهای یا دوری از فعالیت
نزدیکی و رابطه جنسی را از دست دهید که  عالمت دیگری از افسردگی میباشد. شما ممکن تمایل به محبت،
 باعث ایجاد تشنج میان شوهر و زن در داخل خانواده خواهد شد. 

 خستگی بیش ازحد و مشکالت خواب 
برید متوقف میکنید، این است که احساس خستگی می کنید. دلیل اینکه شما کارهای را که ازآن لذت می

و احساس خستگی فراوان را همراه دارد که این می تواند از جمله  افسردگی اغلباً ناشی از فقدان انرژی بوده
خوابی شود. کمبود خواب بی یانشانه های افسردگی باشد. این حالت میتواند منجر به خواب بیش از حد 

 می تواند منجر به اضطراب بیشتر شود.  ،باکیفیت و آرام

 اضطراب و ترس 
الت اغلباً همزمان باهم اتفاق میافتد. عالئم اضطراب می تواند افسردگی باعث اضطراب نمی شود، مگر هردو ح

 شامل موارد زیر باشد:

 نگرانی، بی حوصلگی، یا احساس تنش -
 احساس خطر، وحشت، ویا ترس  -
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 افسردگی

میلیون انسان در سراسر جهان از افسردگی رنج  300، بیش از (WHO)به گزارش سازمان صحت جهانی نظر
 می برند. 

 

 حقایق کلیدی

 افسردگی یک اختالل رایج روانی است 

  افسردگی عامل اصلی معلولیت در جهان است 

  زنان نسبت به مردان بیشتر تحت تأثیر افسردگی قرار میگیرند 
  خودکشی شوددر بدترین حالت اش، افسردگی می تواند منجر به 

 دندرمان های موثر برای افسردگی وجود دار 

هیچ کس نمی داند که هرساله چه تعداد زن در افغانستان خودکشی می کنند، اما آمار موجود نشان می دهد که 
کشور در سراسر جهان است که درآن زنان نسبت به مردان بیشتر خودکشی می کنند. وزارت  افغانستان تنها

گزارش میدهد. گرچه، به نظر  2013یه خودکشی زنان را تنها در طی هشت ماه اول سال قض 2500صحت عامه 
ارش داده میشود به مراتب بیشتر باشد. زنان زمی رسد تعداد افرادی که خودکشی کرده اند نسبت به آنچه گ

ئی از شر ازدواج سال بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار دارند و اکثر زنان جوان برای رها 19الی  16جوان بین  
قضیه  700های اجباری و ناخواسته دست به خودکشی میزنند. داکتران تنها در یکی از شفاخانه های هرات، 

تن آن به مرگ منجر  33ثبت کرده اند، که از آنجمله  2016اقدام به خودکشی را در طی هشت ماه اول سال 
یز کردن، زهر خوردن و خودسوزی )سوزاندن( شده است. روش های استفاده شده برای خودکشی شامل حلق آو

 میگردد. 
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 برای هم و همسر برای هم افسردگی و نارضایتی ایجاد سبب خانواده، درون  درگیری، نزاع، بی حوصلگی     .5
 .گردد می فرزندان

 راه حل:

غیرقانونی  )بد دادن(، در واقع یک نوع بردگی است . این عمل اختالفات حل برای دختران دادن بدل در  سنت،
است و باید متوقف گردد. چون این عمل )بد دادن( در اسالم جایی ندارد؛ رهبران مذهبی باید به خانواده ها 

 سازنده یی برای حل این موضوع پیدا کنند.کمک نمایند تا روش های 

 ازدواج اجباری گفته می شود و و بر خالف پسر باشد و دختر صریح رضایت ر خالفب ی کهازدواج ،
اصول اسالم نیز میباشد چون گفته شده است که با هر دو باید مشورت و موافقه صورت گیرد. از 

بزرگان و رهبران مذهبی باید در این نیستند،  آگاه مورد این در آنجا که بسیاری از خانواده ها 
 ی دهی نمایند .اهزمینه آگ

 قوانین افغانستان  و خانواده ها باید آگاه باشند که ازدواج اجباری بیوه ها نیز برخالف اصول اسالم
 .میباشد بشریت اصل و 

فغانستان میباشد، از شیوه های خانواده ها معموال، بدون توجه به این که اقداماتشان خالف اصول اسالم و قانون ا
سنتی پیروی می کنند. اگرچه این کار به معنای این نیست که خانواده ها نیت بدی دارند؛ اما در واقع اقدامات 

 شی ارزش های واقعی اسالم می گرددآنها منجر به رنج، ناخشنودی و فروپا
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سال،  15درصد دختران زیر  15سال و  18درصد دختران زیر  46، 2014 درسال افغانستان اجتماعی
 سالگی ازدواج می کنند. 18بدون رضایت شان و قبل از رسیدن به 

  قانون منع خشونت علیه زنان نیز اعالم میدارد که ازدواج های اجباری و زود هنگام  28و  26ماده
 غیرقانونی بوده و قابل مجازات می باشد.

 مادر و پدر وظایف ک کنند که اگر هر دو طرف از سن قانونی برخوردار باشند، خانواده ها باید در 
ودن را به خوبی درک کنند و اگر هر دو طرف به ازدواج رضایت داشته باشند، احتمال موفق بودن ب

ازدواج آنها بیشتر است. ازدواج های همراه با نارضایتی به سالمت ذهنی و فیزیکی زن وشوهر و 
 آسیب جدی میرساند.حتی فرزندان 

  خانواده ها و به خصوص شوهران، باید از پیامدها و آسیب های اجتماعی و صحی ازدواج زود هنگام
 مطلع باشند.

 حق دارند تا از دوران کودکی خود لذت ببرند و داشتن دوران  اطفال  خانواده ها باید بدانند که
 روانی کودک می باشد.کودکی شاد، یک عنصر مهم در توسعهء فیزیکی، اجتماعی و 

 

 ازدواج اجباری:
 اختالف بین والدین، می تواند تاثیر منفی فیزیکی، اجتماعی، عاطفی و فکری باالی فرزندان بگذارد.

 پیامدهای ازدواج اجباری:

 با زوج اگر حتی. گردد خانواده فروپاشی و ها خانواده بین مشکالت سبب توانند می اجباری های ازدواج .     .1
 د بود.خواه تلخ آنها گی زنده باشند؛ نگرفته طالق هم از و کنند زندگی سقف یک زیر هم

 منجر به خشونت علیه زنان شود. می تواند اختالفات خانوادگی     .2

گی منجر به از دست رفتن ارزش های اخالقی برای هر دو  خشونت علیه زنان و در کل خشونت خانواده     .3
 کنند و مورد خشونت قرار می گیرند، میشود.جانبی که خشونت می 

درگیری میان زن و شوهر، تاثیر منفی باالی زندگی آنها و همچنان رشد جسمی، اجتماعی، عاطفی      .4
 وفکری فرزندان آنها می گذارد.
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 آنها مذهبی و اخالقی قانونی، حقوق خالف که کنند می ازدواج رضایت بدون افغان دختران درصد 80      .6
 یباشد.م

 

 مشکالت فیزیکی ازدواج های زود هنگام: 

 زایمان زودهنگام و آوردن طفل آماده نمی باشد. جسم دختر جوان برای     .1

دختران جوان بیشترینه زایمان زودرس می داشته باشند که این مورد سبب صدمات دائمی و حتی مرگ      .2
سالگی به علت مشکالت مربوط به  19تا  15دختران بین سن درصد مرگ و میر  32آنها می شود. 

برابر بیشتر از مادران بالغ  5بارداری است. بر اساس برخی از تحقیقات، مرگ و میر مادران زیر سن، 
، هر دو ساعت یک 2010گزارش شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در سال 

 می دهد.مادر افغان جان خود را از دست 

 :مثال عنوان به استند؛ خطر معرض در مادران زیر سن بیشتر از مادران بالغ  در دوران بارداری و زایمان    .3

 سبب یک عارضهء جدی برای مادر و فشار خون برای جنین می گردد. 

 در بعضی اوقات سبب سزارین و حتی مرگ می شود. زایمان زودرس 

  شود که در نتیجه آن مادر کنترل ادرار و یا مدفوع خود را از فستول ها کار طوالنی مدت می تواند سبب
 بدی بوی  دست می دهد و در تشناب رفتن دچار مشکل میشود. فستول ها معموال باعث عفونت شده

 راه تنها. باشد داشته او خانوادگی زندگی و جوان مادر بر بدی تاثیر تواند می موضوع این. کند می تولید
گران قیمتی است که تنها در شهرهای بزرگ افغانستان امکان پذیر  و پیچیده عملیات انجام آن حل

 داشته باشد، دیگر نمیتواند به طور طبیعی فرزند به دنیا بیاورد. ها میباشد. هنگامی که یک زن فستول

 دران بالغ است.به طور بین المللی، احتمال تولد نوزادان مرده برای مادران زیر سن، بسیار بیشتر از ما 

  طفل و مادر بین رابطه تضعیف سبب که باشد تلخ برای یک زن زیر سن، زایمان می تواند یک تجربهء 
 .گردد می

 راه حل:

 با توجه به قوانین افغانستان، خانواده ها باید از تعهدات خود آگاه باشند و آن را به خوبی درک نمایند.         -

 ازدواج  71سال تعیین کرده است وماده  16مدنی، حداقل سن برای ازدواج دختران را قانون  70ماده          -
 امور و کار وزارت معلومات، طبق. میدارد اعالم ممنوع والدین اجازه با حتی را ساله 15 از کمتر دختران



 

 

 5 و تربیه برابری توانمندسازیتعلیم  

 می محروم نوجوانی و کودکی  دختران و پسرانی که زیر سن قانونی ازدواج می کنند، از تجربهء دوران     .1
 کردن بازی سال، و سن هم اطفال دیگر با تعامل: باشند اینها میتوانند مثال طور به ها تجربه این شوند؛

شهروند کامل برای ساختن  یک به شدن تبدیل نهایت در و روحی ، اجتماعی جسمی، رشد و دوستان با
 جامعه و یک کشور موفق. خانواده،

دختران و پسران زیر سن، مسوؤلیت های ازدواج و پدر و مادر شدن را به طور کامل درک نمی کنند. حتی      .2
 و مادر برای و ازدواج برای ذهنی و جسمی لحاظ از اگر هر دو به بلوغ رسیده باشند، بدان معنا نیست که 

نی که سن شان از آنها بسیار ن قانونی هستند، معموال با مرداس زیر که دخترانی. هستند آماده شدن، پدر
بیشتر است ازدواج میکنند و این پیوند نادرست باعث مشکالت اجتماعی و عاطفی می گردد. تفاوت سن، 

ی بین زن و شوهر و دیگر اعضای یتجربه ها و طرز تفکر زن و مرد سبب سوء تفاهم، مشکالت و درگیری ها
یزیکی، جنسی و عاطفی در برابر زنان منجر می خانواده می گردد. چنین درگیری ها اغلب به خشونت ف

شود. مرد سالخورده معموال دارای تجربهء جنسی میباشد در حالی که عروس جوان این تجربه را ندارد. اکثر 
ه ب دختران اکثر که دختران جوان قبل از شب عروسی می ترسند و مضطرب می باشند. دلیل اش این است 

 اطالع ندارند. این اغاز خوبی برای ازدواج موفق و شاد نیست. درستی از آنچه اتفاق می افتند

 
 محصور  پس از ازدواج، بیشتر دختران حق تحصیل و ادامه تعلیم و تربیه خود را از دست می دهند، زیرا     .3

 .میشوند خانه کارهای انجام به محدود و خانه در

این چالش ها و مشکالت باعث ناراحتی، سرخوردگی و اضطراب می شود که به افسردگی منجر می شود      .4
 اخیر گزارش براساس. کند می خودکشی به مجبور حتا که در موارد شدید یک دختر یا یک زن را 

، افغانستان تنها کشوری است که در آن زنان و (WUNRN)متحد ملل سازمان زنان شبکهء سازمان
 .ران بیشتر از مردان و پسران خودکشی می کنند )که بیشتر خودسوزی می نمایند(دخت

 دین اسالم حقوق زن را ترویج می کند؛ طوری که می گوید قبل از ازدواج باید با او مشوره صورت گیرد.      .5
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 ازدواج های اجباری و زود هنگام

 ازدواج قانونی سن. باشند نرسیده ازدواج قانونی سن به پسر یا و دختر که افتد می اتفاق زمانی ازدواج زودهنگام
از نظر  پسران و بیشتردختران سال و سن این در. است سال 18 پسران برای و 16 دختران برای افغانستان در

( سازمان ملل که به CRCجسمی و روحی برای مسؤلیت ازدواج آماده نیستند. بر اساس کنوانسیون حقوق طفل )
طفل گفته می شود. در  "سال فرد زیر سن هجده"رئیس جمهور و پارلمان نیز رسیده است ؛ به  تایید و تصویب

افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر جهان، دختران قبل از اینکه از لحاظ جسمی و روانی برای مادر بودن 
 میدهند.آماده باشند )در حالی که زیر سن قانونی هستند( ازدواج می کنند و خانواده تشکیل 

 

بسیاری از  ازدواجی است که بدون رضایت صریح دختران / زنان یا پسران / مردان رخ می دهد. ازدواج اجباری:
مجبور به ازدواج می نمایند. در بسیاری از موارد بین عروس و داماد اختالف  بیوه خود را دختران ،خانواده ها نیز

نسبت به مردان جوان احتمال پیدایش  و همچنان میسازد سنی زیاد است که همزیستی آیندهء آنها را مشکل
 بیشتر است. نیز فرزند معیوب برای مردان سالخورده

 
 چالش های اجتماعی و عاطفی ازدواج زود هنگام:
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ادری( را در حوزه های که صحبت دولت باید زمینه تدریس زبان های بومی )م (3)
 می شود، فراهم کند.

 ماده دو، چنین تصریح مینماید:  -قانون معارف افغانستان در بخش اهداف 
شهروندان افغانستان از طریق ارتقاء و  برای آموزش و معارف مساوی حقوق تامین

 گیرد. انکشاف شیوه آموزش جهانی، متعادل و عادالنه صورت

یک کشور، جامعه و خانواده شامل مردان و زنان، پسران و دختران است. زنان که 
دارای تحصیالت هستند می توانند به خانواده، اجتماع و کشور خود به عنوان یک 
داکتر، معلم، نرس، قابله، انجنیر، معلم، دهقان و بسیار دیگر از حرفه های که افغانستان 

 نیاز دارد، خدمت کنند.  جهت انکشاف و رونق یافتن به آن

اگر شما یک بچه را تعلیم دهید، فردی را آموزش "یک ضرب المثل آفریقایی است: 
 "داده اید. اگر شما یک دختر را تعلیم دهید، یک جامعه را آموزش داده اید.

یم دانش قدرت است. اطالعات برای رساندن است و تعل"کوفی عنان، دبیرکل اسبق ملل متحد یک بار گفت:  
 "وتربیه تهداب پیشرفت در هر جامعه و خانواده است.

 

 

 

چنین واضح میکند:  4دولت افغانستان اهداف انکشافی پایدار ملل متحد را امضا و تأیید کرده است. هدف شماره 
 "فراهم نمودن تعلیمات فراگیر و مناسب کیفی و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمری برای همه."
حقوق زنان و دختران را مطابق به اسالم و قوانین افغانستان درنظر بگیریم؛ باید دختران و زنان خود  اگر همه ما 

 را به مکتب بفرستیم. نه سال آینده و نه زمانی که صلح فراگیر شود بلکه همین حاال!
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 :شده و همچنان سبب این می شود که تعلیم وتربیه موجب نجات زندگی زنان و دختران
 شوند یافته تحصیل و تر سالم فرزندان        ·
 شود کمتر نوزاد تولد هنگام در نوزادان و مادران میر و مرگ        ·
 شوند پذیرتر انعطاف و تر قوی ها خانواده        ·
 در جوامع حاکم شودصلح و انکشاف          ·

   
 به این معنی که: -تعلیم وتربیه زنان و دختران زندگی را بهبود می بخشد 

 پذیرش  آمادهء عاطفی و جسمی لحاظ از که زمانی - کرد خواهند ازدواج تر ناوقت دختران ·
 . شوند مادر یک و زن یک منحیث مسئولیت

 بهبود میابد مادران میان در پرورشی های مهارت ·
دختران شان نیز تحصیل کرده و زندگی بهتر  و پسران که میورزند تالش کرده تحصیل مادران ·

 داشته باشند
دختران تحصیل کرده، به بهبود وضع اقتصادی خود فکر می کند و به اقتصاد خانواده هایشان نیز  ·

 یاری میرساند 
 کمک می کند. گیری عاقالنهدختران مهارت هایی را یاد خواهند گرفت که به آنها در تصمیم ·

همچنین در مورد ازدواج و انتخاب همسر، و در مورد اینکه چه زمانی  چه تعداد فرزند داشته 
 .باشند

 اعتماد احساس خود به نسبت تا کند می کمک آنها به که گیرند می یاد را هایی مهارت دختران ·
 ری داشته باشندبیشت نفس به

 به خانواده ها و جوامع خویش کسب میکنند دختران دانش و مهارت هایی را جهت سود رساندن ·
 شد خواهند جامعه در بیشتر نفوذ و فعال سهمگیری به قادر دختران ·
 ادا خواهند کرد را خویش سهم آمیز صلح و برابر مناسب، ءجامعه یک ایجاد برای دختران و زنان ·

 )معارف( بیان میکند: 43قانون اساسی افغانستان در ماده 
تمام شهروندان افغانستان است که الی درجه لیسانس باید به صورت رایگان از تعلیم وتربیه حق  (1)

 سوی دولت تامین شود.
دولت موظف است برنامه های موثر را بمنظور تعمیم متوازن تعلیم وتربیه در سراسر افغانستان و  (2)

 تامین تعلیمات متوسطه اجباری فراهم کند. 
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 تعلیم وتربیه دختران

 

داشته است. ه فراهم آوری آموزش برای همنهء  در طی دهه گذشته، دولت افغانستان پیشرفت قابل توجهی در زمی
امروزه میلیون ها کودک در سراسر افغانستان به مکتب شامل اند اما میلیون ها تن دیگر  از مکتب دور بوده و نیز 
از حقوق قانونی و معنوی شان نسبت به تعلیم وتربیه محروم میباشند. حق تعلیم وتربیه نه تنها در قانون اساسی 

است بلکه اسالم نیز این حق را برای زنان و مردان، دختران و پسران مسلم  ظ4افغانستان محفو و قانون معارف
 میداند.

 

 

این حکم فرقی میان مؤمنان مرد و زن  ."بخوان"نخستین کلمهء قرآن کریم مؤمنان را امر نموده است که اٍقرآ 
 نمی گذارد.

 

کرده و خدیجه، اولین همسر پیامبر )ص(، برای زنان مسلمان یک الگو به شمار میرود. او یک زن تحصیلحضرت 
تاجر موفق بود. سهمگیری، نفوذ و حمایت قوی وی برای گسترش اسالم اهمیت زیادی داشت. زندگی موصوف 

 نشان دهنده آنست که جوامع چگونه از مشارکت فعال زنان و دختران سود می برند. 
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 پیش گفتار
 

در افغانستان و در سرتاسر جهان، زنان و مردان، دختران و پسران همه در برابر قانون، دارای حقوق برابر هستند. 
 شده است: (، این طور بیان2004قانون اساسی افغانستان ) 22این موضوع به روشنی در ماده 

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای  .ر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع استه
  .حقوق و وجایب مساوی می باشند

با این حال و در زندگی واقعی، با زنان و مردان اغلب در خانواده ها، در جوامع، مکاتب، ادارات دولتی و کسانی که 
لیت اجرای قوانین را دارند، به گونه متفاوت برخورد می شود. اکثر افغان ها از این واقعیت آگاه نیستند که مسئو

زنان و مردان در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند و برابری جنسیتی با ارزش های دینی و فرهنگی ما 
سیِ مساوی به تعلیم و تربیه باکیفیت هیچ تضادی ندارد. برعکس، سبب آن می شود که دختران و پسران دستر

را داشته باشند، و اینکه زنان و مردان از آزادی و حقوق اساسی برخوردار باشند، که این موضوع خانواده های 
 سالم و پایدار و جوامع مرفه را تضمین خواهد کرد.

جهت برابری جنسیتی و عدالت تالش می نماید. در   کمیته ناروی برای افغانستان نزدیک به چهار دهه است که
، اداره توسعوی بین (Norad)حال حاضر و با حمایت اتحادیه اروپا، اداره همکاری های توسعوی کشور ناروی 

و اداره امور خارجه کشور  (SCA) از طریق کمیته سویدن برای افغانستان (Sida) المللی کشور سویدن
می  200000مکتب ابتدائیه و متوسطه را که تعداد شاگردانشان به بیش از  200از  انگلستان، کمیته ناروی بیش

رسد، حمایت می نماید و همچنان صدها قابله، نرس، فیزیوتراپیست و معلمان مکتب را نیز آموزش می دهد. 
داشتن شغل و عالوه بر این، کمیته ناروی برای افغانستان دسترسی زنان و دختران را به تعلیم و تربیه، صحت، 

 مشارکت فعال آنها را در جوامع روستایی و دوردست را ترویج و تشویق می نماید.
بیشتر مردان و زنان افغان، زمانی که درک می کنند که مفکوره برابری زنان و مردان، دختران و پسران ریشه در 

ه، بستگی به بهبود برابری جنسیتی اسالم دارد، آن را با آغوش باز می پذیرند و می فهمند که صلح، آزادی و رفا
و عدالت دارد. این کتاب به بسیاری از سواالت زنان و مردان پاسخ می دهد که چگونه آنها، هم در خانواده و هم 

 در جوامع خود، می توانند تغییر مثبت در زندگی خود و همچنین زندگی نسل های آینده بیاورند.
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 اتردالتاریه مگنوسن و
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