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  2512 / 55 / 25                                  قیس کبیر 

 چرا و چگونه  زن و مرد مکمل همدیگر اند؟

 یو آخر  چهارم تقسم

در ارتباط با اکمال زن توسط مرد و اکمال مرد توسط زن به  تفکرات و تحلیل های ما در بخش های اول و دوم 
مشکل را نخست مورد تفکر قرار دادیم  بعد تحلیل کردیم و با الخره به یعنی عمق و هستۀ  تحریر در آورده شد.

  صورت نظری روی کاغذ آوردیم.

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

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

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

یک دولت ملی نقش خویش را در بهبود اقتصاد توجه شما خوانندگان گرامی را به این  که چگونه  در بخش سوم
  لطفاً برای معلومات مزید روی لینک زیر فشار دهید. زنان و درآمد ملی بازی میتواند بکند. جلب نمودیم

 

 قسمت سوم -چرا و چگونه زن و مرد مکمل همدیگر اند؟
 

و آخری توجه تان را به نقش مردم در بهبود اقتصاد زنان و درآمد ملی جلب نموده . پیشنهاداتی   در بخش چهارم
 بخشیم. هدف ما را وضاحت میرا که در نظر داریم روی صفحه آورده 

  
  :می پردازیم ادامۀ بحث بهاینک 

 

 نقش مردم:
 

این مردم است که یک کشور را میسازد یا ملت یک کشور در سازندگی و آبادانی کشور شان نقش بسزایی دارند. مردم 

این : امریکا در یکی از سخنرانی هایش چنین میگوید اسبق رئیس جمهورجان اف کنیدی  نه کشور که مردم را بسازد.

  را نپرسید که سر زمین شما به شما چه کرده بلکه این را بپرسید که شما به سر زمین تان چی کرده اید.

سیستم و نظام جنگ ساالری از بنیاد بر  لجهت نابودی مکملهذا به در نظر داشت گفتۀ متذکرۀ باال گفته میتوانیم که 

عهده دارد که  ف خطیر دولت، ملت یک کشور هم مسؤولیت های مبرمی رائانداختن نظام دولتی زن ستیز در کنار وظا

مردمان داخل کشور نبوده بلکه همه مهاجرین بیرون از کشور را  باید انجام دهد. مرام ما از استعمال کلمۀ مردم تنها

 هم در بر میگیرد. 

این کلمۀ عظیم المعنی مردم همچنان تمام رسانه های چاپی، تصویری، صوتی و انترنتی را هم در خود شامل دارد. 

ه، مصاحبات روشنگرانه که لهذا تبلیغات مثبت رسانه ها، روشنگری های تبلیغاتی، نمایش فلم های انتباهی و آموزند

جنبۀ تبلیغاتی داشته باشد با اشخاص آگاه با تعلم و با نفوذ در جمع مردم، تدویر محافل بزرگ و همگانی مانند هشتم 

 مارچ )روز زن( هشتم جون )روز همبستگی با زنان افغان( روز مادر، روز کارگر، روز معلم و امثال آن.
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    چه باید کرد 

 مارچ در ممالک غربی کمرنگ است؟  ۸چرا حرمت  زن )هشتم مارچ(تدویر روز    -الف
مراقبت میتوانند و اکنون  بدست آورده اند. غرب هشتاد تا نود در صد حقوق شان اقعیت این جاست که زنان درو

ا حضور زنان در . اگر از سهمیٔه زنان یاد آور شویم، چرداشته باشند بیعدالتی های باقی مانده را خود در اختیار خود
اقتصاد و دیگر مؤسسات مهم کاری در اجتماع نسبت به مردان کمرنگتر است؟ زیرا می بینیم  ،سطح رهبری سیاست
در این مقطع زمانی  یعنی در دوران مسلکی خود یک مرحلٔه برگشت دارند، ،سالگی ۰5الی  ۰5که زنان در عمر 

شان خطیر تر میگردد. در حالیکه مردان درین مقطع عمر در عمر اکثرا ً مادر می شوند و مسؤولیت های فامیلی 

 .تر میرسندسطح باال  مسلک خود ترقی نموده، عموما ً در موقف های مهم در
یک فیصدی معینی در مقامات باال برای شان حفظ باشد. که زنان توقع دارند روی این ملحوظ در چنین مواقع،        

در حکومت جدید جرمنی نایل آمده اند. زیرا ائتالف سوسیال دیموکرات ها و رسیدن به این هدف شان  اکنون در
فیصد را برای این مرام فیصله کرده اند. اکنون کمپنی های بزرگ تجارتی در  ۰5ِکِرست دیموکرات ها یک سهمیٔه 

 .ر کنندزیمنس و . . . باید زنان بیشتری را در مقامات رهبری کمپنی های شان مقر ،جرمنی مانند: مرسدس

کاری، سیستم جدیدی را برای  نان در اجتماع و مقامات مهمهمچنان در کشور هالند برای حضور پررنگتر ز      
و یک ماه بعد از والدت را تعطیل دارد و زن فقط یکماه قبل  یعنی  رخصتی های دوران زایمان زنان وضع نموده اند
روز رخصت میشود جهت حفظ  15به کار آغاز میکند و پدر برای وقتی طفل به ماه دوم قدم میگذارد، مادر دو باره 

تا . باره به کار میرود روز رخصت میشود و پدر دو 15روز باز هم مادر برای  15و نگهداری طفل و بعد از 
 . که طبعاً هدف از راه اندازیرا پیدا کند ت کودکان و یا کودکستانحفظ و مراقب تمحال دخولیزمانی که طفل قابلیت 

 .اجتماعست در حضور بیشتر زنان در محالت کارو  می تعادل در تساوی حقوق زن و مردهمچو سیست

افغانستان درین مقطع زمانی، کار ساده نبوده و بدون کمک  برای زنان درای متذکرۀ باال سیستم ه عملی ساختن       

ساالری بوده و دیموکراسی حاکم درین مردان مشکل و حتی ناممکن است. چرا؟ جامعۀ افغانستان یک جامعۀ مرد 

امنیت زیر سایۀ تهاجمات بیگانه در حال تردید  کشور طوری که شاید و باید عملی نیست. قانونیت در نازلترین سطح و

سیستم جدید در یک جامعه، سطح دانش باال برای درک سیستم در افراد دارد. برای عملی ساختن هر  و ناباوری قرار

ر بسی عمده و ضروری محسوب میشود و در جامعۀ مرد ساالری اساس و بنیاد این انکشافات آن جامعه یک عنص

فکری را، روشنگری اذهان مردان در جامعه تشکیل میدهد. زیرا قدرت اجتماعی تحت شعاع توانایی جنس مذکر قرار 

زرگ در آینده است، هم دارد، پس برداشتن یک قدم نخست و کوچک در توسعه و انکشاف فکری و ذهنی که یک گام ب

با تأسف باید نخست از مردان آغاز شود، تا آینده را با استفاده از این اعمار توانایی غیر مستقیم در اجتماع، بتوانیم به 

جنس مؤنث انتقال دهیم. وقتی مردی در جامعۀ مرد ساالری روشن بین باشد و زن را در آن جامعه به جای یک شی یا 

سان و همنوع دیده به وی ارزش قایل شود، حقوق انسانی زن را پایمال ننموده میکوشد همدوش حیوان، به حیث یک ان

زن در جامعه فعالیت نماید و توانایی هایش را در جهات مختلف با توانایی های زن مبادله کند و یا آمیزش بخشد. که 

 های مختلف اجتماعی می گردد. در نتیجه سبب ثبات و وسعت در پیشرفت و انکشاف فعالیت های مدنی در عرصه

برد  برای بکار یوسیلۀ بسیار مثمر به صفت  سمبولی، چون افغانستان ی مارچ در کشورهشتم  اما تجلیل از        
 د به جامعۀ مرد ساالری می باشد. شرح تساوی حقوق زن و مر

 “روز همبستگی با زنان افغان„ هشتم جون  -ب

تجلیل از روز هشت جون به مثابۀ روز همبستگی بین المللی )با( زنان افغانستان، در کنار بزرگداشت از روز        
که میتوان از آن برای  ر باریستبین المللی هشت مارچ، وسیلۀ دیگر خوب تشویقی و ایجاد انگیزه مستحکم و پ  

خواهانۀ زن افغان آگاهانه استفاده نمود. البته با مقاومت و همبستگی زنان کشور، در قالب یک بلندگویی آواِز داد 
 استفاده از امکانات پیشرفته تکنالوژی اطالعاتی با ترویج تبلیغات روشنگرانه و مثبت. 
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بختانه داریم شخصیت های بزرگ و کوچک قلمبدست که نسبت کوته نظری های شخصی و دالیل منحصر به بد       
جون( را در شرایط کنونی افغانستان عاری از  ۸مارچ و  ۸أریخی و ماندگار)فرد شان تجلیل از همچو روز های ت

خره میگیرند که  در حالیکه تا  در حقیقت ساده اندیشی خود را به نمایش میگذارند.سود دانسته به باد تمسخر و س 
است امروز تجربه در عرصه های مختلف بهتر سازی شرایط اجتماعی، حقوقی و قانونی در غرب و شرق نشان داده 

بینانه با وجود همه مشکالت و ممانعت های آغازینش، بی نتیجه نمانده و حتی گاه که هیچ نظر روشنگرانه و روشن 
اده به نظر می آمده،  توانسته سبب مؤفقیت های چشمگیری در جوامع گاهی این نظریات ولو بسیار ساده و پیش پا افت

متل های جامع و ارزندۀ اصیل افغانی ما کنه موضوع را چنین وضاحت و صراحت میبخشد. ) قطره،  ذیربط گردد.
 قطره دریا میشود(، )بی زحمته راحت نشته ای وروره(، ) تا پا بلند نکردی، قدر قدم ندانی( و....

ایجاد شده و به آهستگی انکشاف نموده و عمومیت پیدا کرده  در غرب نیز ایا و ایجاد افکار روشنگرانهن قضای      
روز جهانی » این حق برحق زنان را بنام  در سال یکبار لحداقآگاهانه،  نهاد ها و نیرو های اجتماعی است. یعنی 

. این دانستند خود را مکلف به پرداخت حقوق زنانه پی بردبیعدالتی خود به  تا مردان  شدند بمردان یاد آور« زن
هم اکنون اعادۀ حقوق زنان در غرب  و وردندج مثبتی از آن بدست آئنتاتا  تداعی در جامعه غرب سالها دوام کرد

  آشکار است. بسیار روشن و

 (Afghan German Management College)افغان جرمن منجمنت کالج   -ج

قسمی که همه میدانیم در ممالک پیشرفته امروز در پیشرفت و انکشاف کار های تولیدی و اقتصاد آزاد شان 
سیستم منجمنت یا مدیریت رول بسی عمدۀ را بازی میکند. اما در ممالک جهان سوم مانند افغانستان و امثال آن 

برای  سیستم کاری دولتی و اجتماعی از آن بی بهره بود به ناکامی می انجامد.  نسبت نبود سسیتم منجمنت تمام
 .کنید کلیک معلومات بیشتر روی عکس ذیل

 

( یکی از پوهنتون های منجمنت European School for Business(ESB)یوروپین اسکول فور بزنس )       
که خود  Bastian Kuhl) فدرال به نام بستیان کول  آلمان مسلح نیرو های سابق افسران اروپایست که به ابتکار یکی از

 مأموریتش با وی در دور فارغ التحصیل این پوهنتون بود و دور خدمت عسکری اش را در افغانستان گذشتانده است
 زمینه در به خصوص کرد، تجربه تحصیالت عالی بسیار خراب سیستماتیک را در بخش افغانستان، وضعیت در ناتو
را  (AGMC)وی کالج  .داشت آن وجود انجام به مقدار زیاد در در گیری در ابتالء و مشکالت که یا منجمنت یریتمد

 ۰65شاگرد داشت و امروز  12که از طریق انترنت تدریس میگردد در افغانستان افتتاح کرد. این کالج در آغاز 
 محصل را شامل دارد. تدریس مضامین درین جا بیشتر باالی مدیریت یا منجمنت تمرکز دارد. 
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سبب انکشاف  های شان زرافایل کبیر با نوشتن مونوگراف ها و تیز این پوهنتون به شمول نمحصلییک عده از 
یکی از کار   ه و اعتبار دارد.ردیده اند که امروز رسماً از طرف یونیسکو به رسمیت شناخته شدگ( AGMCبیشتر )

ب این کالج باری که تا فعالً از جانب آنها برای افغانستان انجام شده امکانات میسر ساختن اسکالرش های خوب و پر
 ی زنان افغان است. برا

غفوری و درین ارتباط تقاضای ما از خانم های فعال و با پشتکار جامعۀ افغانی در خارج از کشور مانند خانم        
و دوامدار شان با افغانستان و خانم های دیگر فعال درین عرصه این خواهد  م کریم به خاطر ارتباطات مستحکمخان

لج بود که  در صورت امکان دوشیزگان و خانم های که از نظر کمی و کیفی توانایی آنرا داشته باشند، به این کا
ا سازند. زیرا پروژه ها ی متذکر در باال مانند تولید زعفران و شپ را برایشان مهیمعرفی نموده و امکانات اسکالر

زیورات و صنایع دستی و غیره عالوه بر امکانات تولیدی به یک منجمنت سیستماتیک ضرورت دارد. چه بهتر اگر 
 ان منجمنت بتواند توسط خانم های ذیدخل در این کار گاه ها صورت بگیرد.

 آوردن دست به هم هنوز افغان، زنان برای که دهد می نشان افغانستان جمنت درمن آموزش بخشهای تجربه در       
 به ما نیاز زنان دشوار است. بنابرین و منجمنت بسیار کار و کسب زمینه در خصوص به پرورش و این آموزش

و آموزش درین عرصه سازد. نظر به احصائیه گیری، آمار  مطالعه به قادر را آنها تحصیلی دارند تا بورس برنامه
 کترین»آموزش منجمنت زنان درین کالج تا فعالً سیزده فیصد اعالم شده است. برای معلومات بیشتر میتوانید با خانم 

 . از طریق ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید «هام

 چه نباید کرد

اکثراً متوجه شده باشید که مردمان دارا و قابل رسوخ در جوامع غیر انکشاف یافته میکوشند کمک   -الف     
دست  ع مایحتیاج شان همیشه به ثروتمندانهای شان را به محتاجین طوری فورم دهند که این محتاجین برای رف

کمک نمی کند، ملت را در بهبود زندگی شان  سؤال داشته باشند  در حالیکه این روش عالوه بر این که افراد یک
ی  سوق داده خاصیت سائل بودن را در آنها تقویت می بخشد و این راحت طلبی و رفع آنها را به سوی گدائ

بی تفاوت بار می  مایحتیاج حتمی شان به شکل رایگان و بدون زحمت آنها را راحت طلب، بی مسؤولیت و
 آورد. 

به آنها ماهی  به مردم نباید ماهی بدهیم بلکه برای شان چنگک ماهی داده" میگویند:  چینایی هاست کهمتل       
برای اثبات این متل در . "را بیاموزیم تا از محتاج بودن رهایی پیدا نموده در دراز مدت خود کفا گردندگیری 
زنان شهر بن،  ای لباس موزهدر نمایشگاه  که «عزیزانه»افغانستان از پروژه ای یاد آور میشویم به نام کشور 

بنیانگذاری گردیده، سال دارد،  ۰5که  شیما برشناها را به خود جلب کرد. این پروژه توسط خانم  توجه اروپایی
د. وی قصد دارد تا می رسدر اروپا به فروش  شده تهیه میگردد و وسط زنان افغان طراحیهایی که تشال در آن 

سرپرست و بی سر نوشت به افغانستان بیشتر از میلیون ها زن بیوه و کودکان بیدر کشور که در حال حاضر 
 نموده، سبب خود کفایی آنها گردد.  ، کمکسر میبرندحاالت بسیار فالکت بار 

قصد دارد با پروژۀ "عزیزانه" به طور ثابت در درازمدت به زنان و کودکان افغان کمک  خانم برشنا       
این سنت صنعتی شامل کار سازد. خانم برشنا توانست  آموزش حرفوی سیستم کاری بافت ابریشمبا  نموده آنها را

اکنون تقاضا برای صنایع دستی در این زمینه رونق بخشیده زنده سازد. دوباره را که تقریباً از بین رفته بود 
حتی در اروپا نیز خریدار طوری که بیشتر از کشور های ایران و پاکستان به کشور عزیز ما صورت میگیرد. 

  .و عالقمندانش را پیدا نموده است

زن افغان را برای آموزش حرفوی بافت ابریشم استخدام کرد. پس از  ۵شیما برشنا در ابتدای کارش        
 بیشتر پیدا کرد.گسترش بیشتر یافته، محصوالت آن خریدار و عالقمند « عزیزانه»گذشت چند سال، کارگاه 

نفر  2۵کنند. عزیزانه نه تنها به این کار می شمرد افغان برای ۰زن و  22در حال حاضر »گوید: می خانم برشنا
 .ی نمایدها و کودکان آنها را حمایت مکند، بلکه به طور غیر مستقیم خانوادهکمک می

مشاهده را شما در عکس ذیل نمایی از کار های کارگاه عزیزانه با بعضی از چهره های کارمندان این پروژه  
      برای معلومات مزید تر روی عکس ذیل کلیک فرمائید.میکنید. 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی نامؤثر کمک های درین جا معرفت روش مثبت و اثر گذاریست که با طرق و روش ها« عزیزانه»کارگاه مثال 

رایگان و کوتاه مدت در تضاد قرار میگیرد و برای آنعده هموطنانیکه آرزوی کمک  به مردم بی بضاعت کشورشان 

دارند، نشان میدهد که چگونه از پول محدود دست داشتۀ شان برای محتاجین در کوتاه مدت و برای یکبار نه بلکه با عین 

 

عالمانه است. چون دین و مذهب ریشۀ بسیار عمیق در احساسات مردم و ملت ما دارد، لهذا قضاوت و بحث های غیر 

در زمینه میتواند افراد جامعه را به غضب آورده به جای همکاری در مخالفت با مدیران مؤظف کاری پروژه های در 

 محروم اند. ما نمی توانیم این طبقه را با ئیکشور از داشتن تحصیالت حتی ابتداو قصبات در  قریه جات صد مردم

یم بلکه برای رسانیدن مرام ما بر ایشان، طرق ساده و بسیطی وجود دارد که انتدریس کتب علمی و دینی چیزی بیاموز

بدون هر نوع خطرتهدید و تشدد میتوانیم مقصد کاری ما را به آنها انتقال دهیم و آن استفاده از وعظ و نصایح مال ها، 

 

 

_________________________ 

عضو تیم  میرمن صالحه وهاب واصلاز همکاری ها و نظریات بی شائبۀ  نوشتاری چهار بخش این مقاله در تهیۀ 

که خانم وهاب واصل  یاد دهانیستابل ق . ی نموده تشکر میکنمصمیمانه سپاسگزار )آنالین جرمن افغان(پورتال 

در ارتباط با زن  ،همچنان مسؤولیت جمع آوری مقاالت و نوشته های ارزشمند قلمبدستان زبده و برازنده پورتال را

 هم بدوش گرفته اند، که انشاهللا به زودی در بخش آثار علمی و تحقیقی نشر و جا بجا خواهد گردید. افغان
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