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   ۲۰۲۱/ ۰۳/ ۰۷                                          قیس کبیر   

 ن یاند؟ هشتم مارچ، روز ب گری چرا و چگونه زن و مرد مکمل همد

 زن  یالملل
 سوم قسمت

در ارتباط با اکمال زن توسط مرد و اکمال مرد توسط زن به تحریر در آورده   در بخش های اول و دوم تفکرات ما
 مورد تفکر قرار دادیم  بعد از تحلیل به صورت نظری روی کاغذ آوردیم. یعنی عمق و هستۀ مشکل را نخست  شد.

 جهت مطالعۀ قسمت اول و قسمت دوم این نوشته، به لینک های ذیل مراجعه کنید:
 

 چرا و چگونه زن و مرد مکمل همدیگر اند؟ قسمت اول
 

 چرا و چگونه زن و مرد مکمل همدیگر اند؟ قسمت دوم

 
چهارم میخواهیم توجه شما خوانندگان گرامی را به این  که چگونه گفته ها و تحلیل دو بخش  اما در بخش سوم و

 اول و دوم را در عمل میتوانیم پیاده سازیم. جلب کنیم.
 

  و این هم ادامۀ بحث:

  نسل  حقوق زنان در حال چرخش است. این  از نظر  با یک دور باطل   جامعه افغانی  متوجه شدیم که ،  دومدر بخش  
 متآسفانه،انتقال میدهد.    بعدترو    به نسل های بعدتر  در آینده  به نوبه خود،  و نسل بعدی  را به نسل بعدی  زن  مواضع دشمن

به مرور زمان  جوانه زدن بود در نطفه خنثی شد.  حال   درکه   شاه امان هللا خان   بعد از زمان   "نهضت زن"   تالش های
دورۀ محمد   توسعه و انکشاف  تساوی حقوق زن و مرد در

آرامخان    داود  رئیس جمهور  و  شاه  ظاهر شکل     آرام، 
و   کهنورمال  بود  گرفته  بخود  را  کودتای   با  عادی 

دیگری    و  پرچمحزب    کمونیستی به جهت  باره  خلق دو 
ها و ارزش های  کلتوری و    سوق داده شده که با نورم

 فغانستان در مغایرت قرار گرفت.امذهبی 

 

 پائیندر    این حقوق  طالبان  مجاهدین ودر دوران حکومت  
، اگر چه سپتامبر 11پس از   ترین سطحش قرار داشت و

حقوق از  برخی  حاصل    زنان  قانونی  شکل  به  را  خود 
همانگونه   ،کردند حقوق  ازین  بسیاری  متآسفانه،  بر اما 

مثالً قانون منع خشونت علیه زنان    باقی ماند.  روی کاغذ
تان کوبیده شده تصویب  که توسط اعضای پارلمان افغانس

نگردید. به هر حال از شرح و اضافه روی ها درین بخش 
و  پیشنهادات  طرح  به  میپردازیم  نموده  نظر  صرف 
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 که جهت بیرون رفت ازین مشکالت و پرابلم ها در نظر گرفته شده است.  اتیینظر

یربط، کنفرانسها، جلسات، گرد همایی مجله های ذ اخبار، اگر دقیق متوجه شده باشیم همه رسانه های مانند تلویزیون،
 ها و رادیو ها و....  

پیشنهاد و  فقط و فقط از مشکل موجوده شکایت و پرابلم را تشریح و توضیح میکنند و اکثراً راه های بیرون رفت را  
عملی نمی نمایند که درین اواخر این شکایات به طور نا آگاه شکل یک عادت و رسم نمایشی فرهنگی را بخود گرفته  

 است. 

از این همه    پیشنهاد بعضی از راه های بیرون رفتاین مقاله،    و چهارم  هدف ما از تنظیم، نوشتن و نشر بخش سوم
ک، رهبری و همچنان تمویل مالی، پشتیبانی دولت و مقامات ذیصالح؛ به مشکالت است که اگر افراد ذیعالقه به کم
پیشنهادات توجه نموده، دست به کار باور کامل گفته میتوانیم که در کنار توسعه و پیشرف  این  به  فرهنگ   تشوند، 

ا اعمار تدریجی آرام، آرام بزنان  صنعتی، اجتماعی و اقتصادی در کشور، آگاهی زنان انکشاف قابل مالحظۀ  نموده و  
 کفا میشوند.، خوداعتماد به نفس

قوۀ فرار ازین دایرۀ شیطانی   حاال سؤال عمده درین جاست که چگونه میتوان دراز مدت جامعه افغانی را توسط یک 
در افغانستان با  دولت ملیآوریست که برای تخریب این دایره و به وجود آمدن این قوه فرار یک قابل یاد .بیرون کشید

 .   ضرورت عینی میباشد همکاری فعال افغانها اعم از زن و مرد چه در خارج و چه در داخل کشور

 
 

 :ملی نقش دولت

کسی که خواهان نجات کشور از بحران های  ،  1393چانس با مردم افغانستان یاری کند و در نتیجۀ انتخابات    اگر
ک چنین حکومتی،  مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی باشد، روی کار آید، میتوان امیدوار بود که زنان هم در ی

یافته، را  خود  مناسب  کنند.   جای  پیدا  رهائی  اندکی  جاری،  وضعیت  فرسای  طاقت  مشکالت  و  فشار   از 
یکی از میتود های که اجرای عملی آن در شرایط فعلی کشور برای نسل در حال رشد افغانستان در صف نخستین 

و   قرار میگیرد و راه خوبی برای بیرون رفت از خشونت و رهایی زنان از هر نوع قید و بند های سنتی، معقول
یعنی سیستم آموزشی برای یکسان یا استندرد ساختن سیستم آموزشیست )از نظر قاصر ما  غیر مقول میتواند باشد،  

هدف از روش  جوانان اعم از دختران و پسران در تضاد با کلتور زن ستیزی در برابر زنان قرار داشته باشد(  
 تدریس، و در کل تعلیم و تربیه  اطفال است.    سیستماتیک آموزشی استندرد یکسان سازی سیستم درسی، کتب، روش

توأم با استندرد سازی سیستم آموزشی برای نسل در حال رشد، دولت یا حکومت ملی مسؤولیت دارد تان امکانات و 
 خوب و پشتیبان انگیزه های اقتصادی برای نسل های ماقبل نسل جوان فعلی عمدتاً زنان، زمینه سازی نموده، وسیلۀ

برای بهبود وضع اقتصادی شان گردد. در گذشته ها اکثراً پروژه های  برای زنان در عمل پیاده میشد که    با اعتمادی
 در داخل خانه باید عملی میگردید.
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اما در اینجا ما می توانیم از انواع دیگر پروژه ها صحبت کنیم، دو بخش جدید آن  کشت زعفران، صنعت سنگ و  
 است.    زیورات 

 
 

 تولیدات زعفران ➢

در حال حاضر قسمی که همه شاهدیم بازار زعفران را کشور همسایه ایران در اختیار دارد و طبعاً در حلقۀ  
وز تا روز کشت  زعفران  عاید ترین تولیدات این کشور محسوب میگردد. ایران رتولیدات صادراتی از پُر  

رضایت خاطر   با اکثرش را میکند و هرگزوسایل مدرن در زرع زعفران سعی حداده از وسایط و  را با استف
در تن به این در نخواهد داد که مارکیت زرع زعفران بدست افغانها افتد. زیرا کشت زعفران از نگاه کیفیت  

افغانستان به سطح بلندتر به مقایسه با ممالک دیگر تولید کنندۀ این بته و از نگاه کمیت همچنان به مقدار بیشتر 
در عین ساحۀ ارضی حاصل میدهد. چندین سال قبل ایتالوی ها توانستند که در شهر هرات افغانستان پروژۀ  

اعت رائج سازند که اکنون در اکثریت والیات  زرع زعفران را با بکار گماشتن تعداد زیاد از زنان بی بض
 کشور زرع  و تولید این بتۀ با ارزش عمومیت پیدا نموده است. 

لهذا اگر درین عرصه از جانب دولت به کمک سازمانهای فعال حقوق بشر در داخل و خارج کشور، سعی  
این بتۀ گرانبها را با توظیف حد    جدی به عمل آید که امکاناتی را میسر ساخته تجهیزاتی تهیه کنند که تولیدات

، رشد و توسعه بخشند، این روش نه تنها میتواند با کار و فعالیت زنان و گرفتن مزدشان،  و آقایان  اکثر خانمها
در زمینه باعث ایجاد و تقویۀ اعتماد به نفس در زنان گردد، بلکه یک درآمد خوب ملی و اقتصادی در کل  

گردد. هر قدر حس اعتماد به نفس در زنان رشد کند به همان اندازه زنان  میمحسوب  برای کشور افغانستان  
کفا شده در اجتماع داخل میشوند. همچنان داشتن پول مزد شصت خود زنان، یک نوع پشتوانۀ غیر دبیشتر خو

مستقیم و تشویقی در بلند بردن سطح آگاهی زنان شمرده میشود. زنان با کار و فعالیت در بیرون از خانه،  
خانواده و    دوشادوش مردان متوجه قدرت و توانایی جسمانی و روانی خود گردیده، در اجرای پالن های کار،

 زندگی شان مصمم تر و در نفس، تفکرات و اندیشه های شان حاکم تر میشوند. 

 

  

  

  
 
 

 سنگ های ظریف ونفیس قیمتی ونیمه قیمتی ➢
 

استخراج معادن و سنگ های قیمتی در کشور ما در دست مافیای داخلی و  با تأسف از سالیان متوالی به این طرف  
 خارجی قرار دارد و مدت هاست که از طریق پاکستان به مارکیت جهانی عرضه میگردد. 
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سنگ های ظریف ونفیس قیمتی  منابع طبیعی و افغانستان خوشبختانه یکی از کشورهای میباشد که سرشار ومملواز
یاقوت و لعل   الجورد، زمرد،  سنگ های قیمتی. عالوه بر  عالی میباشدمختلف و مرغوب و    ونیمه قیمتی با الوان

بدخشان، اخیراً زمین شناسان در والیات کنر و لغمان چند نوع سنگ های رنگۀ  قیمتی بسیار مرغوب بنام های  
که  ماریناکوا) ملیست  دولت  وظیفۀ  پس  اند.  کرده  کشف  و)روبین(  اختیار  (،)تورمالین(،)کانزایت(  اول  قدم  در 

مافیا بگیرد و متعاقباً شرایط مناسب استخراج و پروسس آنها را با احداث این معادن با ارزش را از دست  استخراج  
فابریکات حجاری و حکاکی در والیات ذیربط روی دست گرفته امکانات صادرات به ممالک خریدار را میسر 

دیگر را    زار آزاد، امکان جذب هزاران تن از افراد ضه آن در باسازد، استخراج سنگهای نفیس و قیمت بها، و عر
توجه ه،  ددرآور  دارد که بصورت ُمهره ها و زیورات ظریف  نیز برای تراش، شگاف و صیقل کردن این سنگها

سازماندهی یک یا چند اگر این کار تحت رهنمائی و  .  سیاحین را در بازار های اروپائی بخود جلب و جذب نماید
، به خارج صادر  صیقلو    نفیس افغانی بعد از دیزاینسسۀ تولیدی صورت بگیرد، و چنین سنگهایی ظریف و  مؤ

گردد، بدون شک ساالنه مبلغی هنگفت اسعار هم به زنان کارگر کشور و هم به سرمایۀ ملی عاید میشود. امروز 
افغانها در خارج از کشور به عرضۀ سنگ های نفیس و ظریف قیمت ب المللی  برخی از  ها در بازار های بین 

این مدرک پول خوبی بدست می آورند، هرگاه دولت آنها را تشویق و حمایت نماید،   حاصل کرده  و اززیاد  مهارت  
امکان دارد که این دسته از تجار افغانی، توجه خود را به سرمایه گذاری در این عرصه در داخل کشور معطوف  

بیکار فراهم نمایند. کمک کردن زنان به اقتصاد خانواده،    شتری از خانمها و آقایانرا برای عدۀ بیکنند و زمینۀ کار  
ارزش و قدر زن را در خانواده نزد شوهر و مردان خانواده باال می برد و آنها را وادار میکند تا به قدرت و  

ء  مور خانواده بیشتر اعتناتوانائی زن در انسجام تقویت بنیۀ مالی و اقتصادی خانواده معترف شده به نظر زن در ا
 .نمایند

در یکی از بزرگترین نمایشات سنگ که در شهر توزان امریکا در ایالت اریزونا بر گزار شده بود، سنگ های  
که تصادفاً بنده نیز درین نمایش اشتراک داشتم. جهت شناخت بهتر این   ندمتذکرۀ باال هم به نمایش گذاشته شده بود

روی   کلیکاز طریق  آنها را  که میتوانید  دیده شده است  گان گرامی عکس های را تهیه  سنگ ها برای شما خوانند 
 زیر مشاهده فرمائید.  عکس های
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عرب و اکثریت زنان شرقی عالقۀ خاصی به زیورات ساخته شده از طال و نقره دارند که دلیل آن هم  هندی,  زنان  
ارزش باالی مادی طال در مارکیت میباشد. برای زنان شرق زیبایی زیوزات ارزش کمتر دارد نسبت وزن زیورات، 

برسد اما بر عکس زنان غربی ارتباط   زیرا آنها معتقد اند که طال و نقره در حاالت بد افتصادی میتوانند به فروش 
قیمتی   از سنگ های  به زیورات ساخته شده  اکوامارین  دارند  خاصی  تورمالین، کوارتز،  مانند الجورد، الپیس، 

و گردن   ی انگشتاهمیت زیاد تر قایل بوده عالقمند هستند و از دست بند ها، حلقه هار بها  آنها بر سنگ های پُ و....
 . سنگدار زیاد تر استفاده نموده لذت میبرند شتر هایبند ها و انگ 

مهره و سنگ های افغانی را از نمایشگاه های مختلف در اروپا خریداری    یتعداد زیادی از زنان اروپایی جیل ها
 مورد استفاده قرار میدهند.  فروش و استفادۀ شخصی دیزاین میکنند ونموده به ذوق خود شان برای 

ا ر آنجقابل یاد دهانیست که مواد خام این سنگ ها توسط مافیای سنگ از افغانستان به پاکستان انتقال داده شده د
د نو ترتیب می گرددر چین به جیل های مهره شکل به سایزهای مختلف قطع    د،نو صیقل میشو   حجاری، حکاکی

برای ملت افغانستان حاصل نشده بلکه    مادی  کدام مفادیدرین میان  که    .دنو به اروپا برای فروش انتقال پیدا میکن
باالی    ،برای تماشای زیورات درست شده در اروپار میسازد.  جیب های مافیا را پُ   به شکل غیر قانونی  آن  درآمد

 .کلیک کنیدذیل  عکس های 
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  
 

نقش دولت در بهبود توسعه و انکشاف اقتصادی  به اندازۀ  نیزنقش مردم عرض شود که آخری  یا در بخش چهارم 
 در ارتباط با گفته های باال مورد بحث قرار خواهیم داد.  که است  الزمیمبرم و 

 ادامه دارد .... 
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