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نقش خط آهن در توسعة اقتصاد كشور و تسهيل در امر واردات و صادرات اموال تجارتى

سخن ماه

درعصر حاضر، خط آهن و حمل و نقل ريلي بخش مهمى از زيربناى 

مبادالت  براى  مناسب  گزينة  آهن  خط  زيرا   رود،  مى  شمار  به  اقتصادى 

تجارتى و كليد توسعه اقتصادى و اجتماعى شمرده مى شود و سرمايه گذارى 

در اين بخش زمينه هاى رشد سريع اقتصادى كشور ها به ويژه كشور هايى 

را كه به دريا راه ندارند، فراهم مى نمايد.

براى نجات از وابستگى و تسهيل در امر مبادالت اموال تجارتى، ايجاد 

خط آهن يكى از آرزوها و رويا هاى  ديرين مردم افغانستان  بود، زيرا از يك 

طرف كشور ما محاط به خشكه است و به دريا راه ندارد و از طرف ديگر حمل 

و نقل اموال تجارتى و مسافرين از طريق خط آهن به مراتب ارزانتر، آسانتر و 

محفوظ تر از حمل و نقل هوايى و زمينى مى باشد، كه خوشبختانه اين رويا 

ها اخيراً در حال تحقق بخشيدن است.

طبق برنامه ملى ادارة خط آهن كشور، شبكه خط آهن افغانستان حدود 

5555 كيلومتر در نظر گرفته شده است كه عالوه بر اتصال واليات كشور، 

افغانستان را به خط آهن كشور هاى همسايه  و از آن طريق به كشورهاى 

آسياى ميانه و از طريق گرجستان و آذربايجان به اروپا وصل مى كند. اين اداره 

اظهار اميدوارى كرده است كه تا سال 2030 شبكه خط آهن كشور تكميل 

شود.

مطالعات روى يك پروژه پنج جانبه خط آهن ميان افغانستان، چين، 

آهن  خط  كيلومتر   2200 بر  مشتمل  كه  ايران  و  قرقيزستان  تاجيكستان، 

است، تكميل شده است. از اين پروژه به عنوان بزرگترين پروژه خط آهن در 

افغانستان ياد شده است. اين خط آهن قرار است از چين آغاز و پس از عبور 

از قرقيزستان، تاجيكستان و افغانستان به ايران ختم شود. البته  50    اين 

خط آهن در خاك افغانستان اعمار خواهد شد. ساخت اين راه آهن حدود 350 

ميليون دالر هزينه در بر دارد كه قرار است بانك توسعه آسيايى آن را بپردازد. اين 

در حاليست كه هزينة يك كيلومتر خط آهن در مسير هموار 1,5 تا 1,7 ميليون 

ايران،  دالر تخمين زده شده است. گفته مى شود كه كشورهاى ديگرى چون 

چين، تركمنستان، ايتاليا و تاجكستان نيز براى سرمايه گذارى در اين بخش ابراز 

بازرگانى  اند. در صورت تكميل اين خط آهن 70   مبادالت  عالقمندى كرده 

افغانستان از مسير اين خط آهن انجام خواهد شد.

تركمنستان 3,5  نظر  امام  آقينه و آت مراد   – در حال حاضر خط آهن 

از  اين خط آهن  يافته است، گفته مى شود  امتداد  افغانستان  كيلومتر در خاك 

سوى كشور تركمنستان ساخته مى  شود، قرار است در آينده اين خط آهن تا شهر 

اندخوى ادامه يابد. 85 كيلومتر اين راه آهن در خاك تركمنستان و بيش از 300 

كيلومتر آن در واليت هاى شمالى افغانستان ساخته مى شود. خوشبختانه اكنون 

راه آهن افغانستان در غرب به راه آهن ايران و در شمال به راه آهن ازبكستان و 

تركمنستان وصل شده است.

طبق يك نظر سنجى يگانه وسيله يى كه ميتواند افغانستان را با هزينه 

كمتر به بازار هاى جهانى وصل كند، احداث خط آهن خواهد بود. اداره خط آهن 

افغانستان در حال حاضر در چوكات وزارت فوايد عامه فعاليت دارد، اما قرار است 

آن صورت  در  يقينًا  نمايد،  تبارز  اداره مستقل  عنوان يك  به  آينده  تا سه سال 

سرمايه گذارى هاى بيشترى روى اين بخش صورت خواهد گرفت و اگر كشور 

هاى جنوب آسيا از طريق خط آهن به آسياى ميانه وصل شود، نقش افغانستان 

به عنوان پل ارتباطى و شاهراه اتصال جنوب آسيا به آسياى ميانه برجسته تر 

ما  تجارتى سود هنگفتى نصيب كشور  اموال  انتقال  از  ماليه  دريافت  با  و  شده 

خواهد شد.

%

%

فهرست مطالب
سرمقاله:

•   نقش خط آهن در توسعۀ اقتصاد کشور و تسهیل در....             ۲           

اقتصادى:
•   تاپی- رشتۀ وصل کشور های آسیای مرکزی و آسیای جنوبی    ۳ 
•   مطلوبیت نهایی وکاربرد آن دراقتصاد                    ۹ 
•   الکترونيکی سوداګري او زمونږ د بانکونو امکانات                 ۱۲
•   اهمیت و نقش مالیات بر توسعه اقتصادی                            ۱۷ 
  ۲۱                                    (SWIFT) جامعه جهانی سویفت   •
•   برندگان جایزه نوبل ۲۰۱۶ اقتصاد                                     ۲۵  

•   برگزاری اجالس سران آیورا در اندونیزیا                            ۲۸    
•   تدویر نمایشگاه صنایع ملی زنان متشبث                              ۲۹ 

اجتماعى:
•   گنجینه باختر ارزشمند ترین گنجینه جهان                          ۳۲  
•   اهمیت درخت و درختکاری در اسالم                               ۳۸  
•   روشهای ایجاد خالقیت در کودکان                                  ۴۲ 

•   نقش ورزش در سالمتی انسان                                         ۴۶   
•   شاتوت و خواص مفید آن                                             ۴۹   

•   مختار وفایی «خبرنگار سال افغانستان» شد                          ۵۳       
•   گرامیداشت روز زن در غضنفر بانک                                ۵۵  
•   نمایندگی های غضنفر بانک                                          ۵۶

ادبى، فرهنگى:
•   رودکی ثمرقندی پدر شعر فارسی                                    ۵۷     

•   نیستان (ویژۀ شعر و ادب)                                             ۶۲   
•   جمله های طالیی                                                       ۶۴  
•   پند و اندرز                                                              ۶۶  
•   محاورۀ اوزبیکی                                           ۶۷

سال نهم – شماره هاى 96-97-98 حوت 95 و حمل و ثور 1396 خورشيدى



سرمحقق: عبدالبارى راشد

تاپى- رشتة وصل كشور هاى آسياى مركزى و آسياى جنوبى
چكيده:

پروژة احداث خط لولة انتقال گاز تركمنستان از طريق افغانستان 
و پاكستان به سرزمين پهناور و پرنفوس هند بعنوان يك حادثة مهم 
(تاپى)  پروژة  معاهدة  اطراف  براى همه  انسانى  و  اقتصادى  تجارتى- 
اخيراً مورد بحث مجامع و حلقات سياسى- اقتصادى، علمى و خبرى 
پروژة  اين  جانبة  چندين  منافع  ارزيابى  و  تحليل  گرفت.  قرار  منطقه 
حياتى براى ملت ها و كشور هاى منطقه از آسياى مركزى تا آسياى 
جنوبى موضوعيست كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است. با توجه 
به عنوان اين مقاله محتواى اصلى موضوع بر محور نقش (تاپى) در امر 
نزديكى و همبستگى ملل آسياى مركزى و آسياى جنوبى بمثابة رشتة 
نشان  مقاله  اين  در  متذكره ميچرخد.  وصل مردمان و سرزمين هاى 
داده شده كه چگونه پروژة (تاپى) آسياى مركزى و جنوبى را از لحاظ 
تأمين روابط فرهنگى، اقتصادى، مدنى، امنيتى، سياسى و اجتماعى و 

...و بهم وصل ميكند.

پروژة (تاپى) عالوه از منافع اقتصادى و داد و ستد، كشور هاى 
مربوط را نزديك ميسازد و در ميان خلق هاى اين كشور ها محبت، 

دلسوزى، همدردى، دوستى و فضاى اعتماد را ميافزايد. (1: ص 7)

به  تركمنستان  گازى  نفتى-  هاى  فراورده  و  برق  صادرات 
افغانستان، همكاريهايى در زمينة حمل و نقل و ترانزيت كاال، ارتباطات، 

روابط فرهنگى- آموزشى و انساندوستانه از مهمتـرين مقوله ها در تعامالت 
بين دو كشور ميباشد. (2)

كليد واژه ها:
رشتة وصل، لولة گاز، آسياى مركزى، آسياى جنوبى، همجوارى نيك، 

همكارى هاى متقابل اقتصادى، اشتغالزايى.

مقدمه:
كشور هاى تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند در نقشة طبيعى 
جهان طورى واقع شده اند كه آسياى مركزى و آسياى جنوبى را بحيث 
قطعة واحدى از كل قارة آسيا طبيعتًا بهم پيوند داده اند. اما تقسيمات سياسى 
از قسمت هاى  بخشى  بنام  را  است كه هر يك  ها  اين سرزمين  مرزى 
مركزى يا جنوبى آسيا از هم متمايز ميسازد. نيازمندى اشد جمعيت هاى 
مليونى و حتى ملياردى مناطق آسياى جنوبى به مواد سوخت مخصوصًا گاز 
طبيعى و بالعكس وفور اين گاز در برخى از سرزمين هاى آسياى مركزى 
مخصوصًا تركمنستان و ضرورت صدور و فروش اين كاالى حياتى از جانب 
كشور مولد به متقاضيان آن قويترين انگيزة فعال براى احداث خط لولة گاز 
تركمنستان زير نام پروژة تاپى از طريق افغانستان و پاكستان به هند گرديد. 
خط لولة گاز (تاپى) از ميدان گازى دولت آباد تركمنستان آغاز ميشود و با 
عبور از واليات هرات، فراه، هلمند و قندهار افغانستان و كويتة پاكستان به 

شهرك فاضيلكاى هند ميرسد. (2: ص 140-129)
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تاپى- رشتة وصل كشور هاى آسياى مركزى و آسياى جنوبى

حيات  از  برخى  مشترك  شريان  بمثابة  (تاپى)  گاز  لولة  خط 
اين  اقتصادى ملت هاى آسياى مركزى و جنوبى همه كشور هاى 
منطقه را بهم وصل مينمايد. اين خط لوله از آنجا براى تركمنستان 
اهميت دارد كه عشق آباد تالش ميكند تا با متنوع كردن بازار هاى 
موجود در روسيه، چين و ايران عمًال نقش مهمى در بازار يك ملياردى 
جنوب آسيا و شبه قارة هند داشته باشد. تقابل فرهنگ ها و مدنيت ها، 
اشتراك منافع، تعارف نزديكتر ميان ملت ها و دولت ها، همكاريها و 
روابط متقابل اقتصادى، سياسى، فرهنگى و تجارى، رفع سوء تفاهم 
اختالفات و منازعات ميان كشور هاى دور و  هاى منطقوى و حل 
نزديك همسايه از طريق تفاهم و گفتگو هاى سياسى و ده ها منافع 
مثبت ديگر مادى و معنوى به نفع منطقه، آسياى مركزى و جنوبى 
ميكند.  وصل  ساز  سرنوشت  و  تنيده  بهم  نامرئى  يكرشتة  بمثابة  را 
براى آنكه با موقعيت و اهميت جغرافيايى چهار كشور هم پيمان در 
انتقال لولة گاز از تركمنستان به هند بعنوان محور ها و مراكز اتصال 
ساير كشور هاى آسياى مركزى و جنوبى يعنى افغانستان، پاكستان، 
تركمنستان و هندوستان آشنايى حاصل نمائيم، الزم است بطور بسيار 

فشرده هر يك در اين مقدمه تعريف گردد:
افغانستان:   -1

شمال  از  كه  جنوبغربى  آسياى  در  است  سرزمينى  افغانستان 
به كشور  از شرق  تاجيكستان،  ازبكستان،  تركمنستان،  هاى  بكشور 
هاى چين و پاكستان، از جنوب به كشور پاكستان و از غرب به كشور 
ايران محدود است. افغانستان داراى مساحت 652225 كيلو متر مربع 

از نظر مساحت است و تقريبًا 30 مليون  بوده كه چهلمين كشور جهان 
نفوس دارد. (3: ص 110)

پاكستان:   -2
پاكستان در جنوب آسيا جاى داشته و از شمال به افغانستان، از شرق 
به چين و هند، از جنوب به درياى عرب (اقيانوس هند) و ازغرب به ايران 
محدود است. پاكستان داراى 095 796 كيلو متر مربع و سى و پنجمين 
كشور جهان از نظر مساحت بشمار ميآيد. داراى تقريبًا بيش از 160 مليون 

نفر نفوس است. (3: ص 183)

تركمنستان:   -3
كشور تركمنستان در جنوبغربى آسياى مركزى واقع شده و از شمال 
به قزاقستان و ازبكستان از شمال شرقى و جنوب به افغانستان و ايران و 
از غرب به درياى خزر محدود است. بيش از 5 مليون نفر جمعيت دارد و 
مساحت آن 100 448 كيلو متر مربع بوده و (51) مين كشور جهان از نظر 

مساحت است. (3: ص 201)

هند:   -4
كشور هند در جنوب آسيا و ساحل شمالى اقيانوس هند جاى دارد. 
اين كشور از شمال به چين، نيپال و بوتان، از شرق به ميانمار (برمه) و 
بنگالديش، از شرق و جنوب و غرب به اقيانوس هند و از شمال غربى به 
پاكستان محدود است. هند 3165596 كيلو متر مربع مساحت دارد كه از 
نظر مساحت هفتمين كشور جهان محسوب ميشود و نفوس آن بيش از 

يك مليارد نفر است. (3: ص 467)
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:(TAPI) تذكرى مختصر بر كرونولوژى

سال  در  تركمنستان  گاز  انتقال  انديشة  كه  يادآوريست  قابل 
1980 نزد دولت اتحاد شوروى سابق براى نخستين بار بوجود آمد اما 
بعلت درگيرى شوروى با ملت افغانستان و شكست آن در فرجاِم آن 
جنِگ نابرابر بدست شوروى ها تحقق نپذيرفت. پس از فروپاشيدن 
تركمنستان  در سال 1991 كه  اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى 
نيز يكى از جمهوريت هاى آن بود در زمرة ساير جماهير آزاد شدة 
شوروى به استقالل رسيد. تركمنستان بحيث يك كشور مستقل وارد 
حيات جديد سياسى خود شد و پس از تقريبًا يك قرن وابستگى همه 
جانبه و ادغام در نقشة سياسى اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى 
اولين بار بود كه رهبرى تركمنستان تحت زعامت صفر مراد نيازوف 
(تركمن باشى) مشق زندگى و مديريت سياسى مستقالنه در كشور 
خود  خارجى  سياست  مشى  آنزمان  در  تركمنستان  مينمود.  خويش 
را بر پاية بيطرفى مثبت و حفظ روابط نيك با كشور هاى همسايه 
اساس سياست  م همين خط مشى  در سال 1990  گذاشت.  اساس 
خارجى اين كشور قرار گرفت و ثبت سازمان ملل متحد شد. (2: ص 

(140-129
در  نظر  تجديد  بر  و مستقل عالوه  نوين  تركمنستان  رهبرى 
اقتصادى،  بر مسايل  ادارى كشور  اجتماعى و  برنامه هاى سياسى- 
تجارى خويش نيز بذل توجه نمود. در اين عرصه بطور خاص ضرورت 
منحيث  جنوبى  آسياى  به  را  تركمنستان  غنى  و  سرشار  گاز  صدور 
عمده ترين كاالى صادراتى تركمنستان مورد مطالعه قرار داد. مسلمًا 
تركمنستان درست ميدانست كه مليونها انسان آسياى جنوبى كه در 
مناطق حاره و خيلى گرم بسر ميبرند به اين انرژى سبك وارزشمند 
منحيث كاالى چندين منظوره اشد نياز دارند. در حاليكه تركمنستان 
مولد بزرگ اين انرژى خداداد در سطح جهانى بوده و خود نياز اندكى 
بازاريابى  تا  براى مصرف گاز دارد. فلهذا تركمنستان در پى آن شد 
مناسبى براى صدور گاز بسيار فراوانش در قدم اول به پاكستان كه 
داراى بيش از 160 مليون نفوس مصرف كننده است بنمايد. بر اين 
بنياد تركمنستان مسألة انتقال گاز خود را از راه افغانستان به پاكستان 
در دهة 90 ميالدى مطرح ساخت. «در آنزمان دو شركت نفت و گاز 
بين المللى شركت امريكايى- يونيكال و شركت ارجنتاينى- بريداس، 
خواهان انتقال گاز تركمنستان از مسير افغانستان به پاكستان بودند. 

(2: ص 140-129)

بار اول بريداس به تمديد اين پايپ الين گاز عالقه نشان داد، اما 
يونيكال  هاى  كمپنى  با  را  پروژه  اين  تطبيق  و  تركمنستان طرح  بعدتر 
امريكايى و (Delta Oil) سعودى امضاء كرد، مگر در آنزمان بداليل 

خاص سياسى، امنيتى و استخباراتى عملى نشد. (1: ص 7)

از  پاكستان  انجام آن  و  لولة گاز، تركمنستان  آن مرحله كه مبدأ 
مسير افغانستان بود در سال 1995 ميان تركمنستان، افغانستان و پاكستان 
توافقنامة آن به امضاء رسيد و اين پروژه به (TAP) مسمى شد. در سال 
2008 هند هم رسمًا شريك اين پروژه شد كه بعداً در سال 2010 با امضاى 
توافقنامه اى براى احداث اين خط تا هندوستان به اسم (TAPI) معروف 
رؤساى جمهور وقت  از سوى  در سال 2010  گرديد. «توافقنامة مذكور 
افغانستان، تركمنستان، پاكستان و هند امضاء شد.» (2: ص 140-129)

:TAPI مشخصات عمدة پروژة
خط لولة گاز پروژة (تاپى) از ميدان گازى دولت آباد ناحية گالكينيش 
در تركمنستان آغاز ميشود و با عبور از مسير واليات هرات، فراه، هلمند و 
قندهار افغانستان و كويته و ملتان پاكستان به شهرك فاضيلكاى هند پايان 
مى يابد. طول اين خط لوله از مبدأ (تركمنستان) تا مقصد (هندوستان) 
1800 كيلومتر پيش بينى شده و هزينة مجموعى احداث اين پروژه هشت 
الى ده مليارد دالر برآورد گرديده است. قطر نل آن 56 انچ است كه ساالنه 
33 مليارد متر مكعب گاز طبيعى از آن عبور ميكند. در ماه مى سال (2015) 
تركمنستان موافقتنامة 20 ساله را براى فروش گاز با پاكستان و هنــــــد 

امضاء كرد. (1: ص 7) 

سال نهم – شماره هاى 96-97-98 حوت 95 و حمل و ثور 1396 خورشيدى



تاپى- رشتة وصل كشور هاى آسياى مركزى و آسياى جنوبى

 Asian يا    –  (ADB) آسيايى  انكشاف  بانك 
Development Bank امور مهم مقدماتى سروى ها و مشوره 

هاى تخنيكى آنرا پيش ميبرد. اگر گاز تركمنستان براى آسياى جنوبى 
مخصوصًا هند و پاكستان كه خريداران اصلى آن اند و در رشد همه 
عرصه هاى انرژى، صنعت، توليد، تكنالوژى و ساير بخش هاى حياتى 
مفيد است، پس ارزش خط ترانزيت لولة گاز تركمنستان كه 735 كيلو 
متر مسافت را در خاك افغانستان اشغال مينمايد. تا به پاكستان منتقل 

شود براى افغانستان چه خواهد بود؟ (6: ص 1)

اهميت تاپى براى افغانستان:

آرى طوريكه پيش بينى شده است گفته ميشود كه اين خط لوله 
براى افغانستان ساالنه 200 مليون دالر در آمد خواهد داشت. عالوتًا 
12 هزار فرصت كارى براى كارگران و فن آوران افغانى ايجاد خواهد 
شد. هم چنين توافق گرديده كه افغانستان نيز ميتواند در ده سال اول 
5 مليون متر مكعب گاز و در دهة دوم يك مليارد متر مكعب گاز و در 
دهة سوم يكنيم مليارد متر مكعب گاز براى مصارف داخلى خود از اين 

خط لوله استفاده كند. (4: ص 7) 

نفت  منابع  از  كه  برسد  بلوغى  به  افغانستان  زمانيكه  تا  البته 
از  بزرگى  قسمت  گاز  مقدار  اين  بتواند  كرده  استفاده  خودش  گاز  و 
انرژى مايحتاج مردم افغانستان را بقيمت ثابت تر و ارزانتر نسبت به 
بازار هاى سياه گاز هاى بى كيفيت آنهم در بارجامه هاى نامطمئن 
ميتر  نصب  و  نلدوانى  سيستم  طريق  از  برعكس  االنتقال،  و صعب 
بمنازل و اماكن ديگر مطابق معيار هاى علمى و جهانى تأمين ميكند. 
واحد مصرفى  بمثابة كوچكترين  را  خانواده  هر  تعداد  اوسط  اگر حد 
مليون   30 آنرا  فعلى  نفوس  و  كنيم  محاسبه  نفر    6 افغانستان  در 
قبول نمائيم اين مقدار گاز ساالنه براى مصرف هر خانواده 100متر 
آقينه در  بندر تورغندى در هرات و  آنجا كه  از  مكعب گاز ميرسد.  
فارياب از مهمترين گذرگاه هاى كاال هاى تجارتى ميان افغانستان 
حسنة  بيشتر  روابط  تعميق  صورت  در  ميآيند،  بشمار  تركمنستان  و 
اقتصادى، سياسى و تجارتى ميان اين دو كشور مخصوصًا با احداث 
خط لولة گاز تركمنستان به هند و پاكستان از مسير كشور ما كه بيشتر 

از  افغانستان  براى  ابريشم  راه  احياى  امكانات  است،  تركمنستان  نفع  به 
طريق تركمنستان، آذربايجان و تركيه و از آنجا به اروپا نيز ميسر ميگردد. 
افغانستان بحيث عقب نگه داشته شده ترين كشور ها فعًال از هيچ نعمتى 
راه  دارند چون گاز، برق و  نيست كه ديگر كشور هاى جهان  برخوردار 
آهن و استفاده از منابع بشرى و طبيعى خود. تازمانيكه اين كشور مظلوم 
و مسكين به يك كشور مقتدر، سرافراز و متكى به علم، اقتصاد، سياست 
و نظام دفاعى خود مبدل شود نياز استفاده از دست آورد هاى كشور هاى 
ديگر بعنوان يك كشور مصرفى و دست بين خواهد بود. چنانكه بر اساس 
برخى تحقيقات، منابع خود كشور ما ميتواند تا 30 هزار ميگاوات برق آبى 
توليد كند، در حاليكه نياز فعلى ما به هشت هزار ميگاوات برق است، ما هر 
ساله حدود 40 مليون دالر به تركمنستان از بابت برق وارداتى ميسپاريم. 

(1: ص 7)

قسميكه پيش بينى شده صادرات برق تركمنستان كه فعًال 300 
آنصورت  در  كه  يابد  مى  افزايش  فعلى  ظرفيت  برابر   5 است،  ميگاوات 
افغانستان بايد ساالنه 200 مليون دالر به تركمنستان تنها از ناحية برق 
وارداتى تقديم كند. هم چنين بر اساس بعضى تحقيقات و ارقام ارائه شده- 
1/5 تريليون متر مكعب گاز و 95 مليون بيرل نفت داريم اما به استفاده از 
گاز تركمنستان و ايران و ساير كشور ها نياز منديم. بهر صورت چون بى 
نهايت مجبور و محتاجيم و تا زمانيكه متكى به خود نشويم، براى عبور از 
مخمصه بايد (آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا ميكرد) را مالك عمل قرار 
داده و باين تجارت هاى مفيد يكجانبه به نفع صادر كننده گان دل خوش 
بر صادرات  واردات  هميشه  كه  معامالت  در همچو  تسليم شويم.  كرده 
 460 معادل  فعًال  تركمنستان  با  تجارت  بخش  در  چنانكه  گيرد،  پيشى 
مليون دالر واردات ما است و معادل 5/5 مليون دالر صادرات ما اسعار را از 
دست ميدهيم و ارزش پول افغانى روز بروز پائين مى آيد در حاليكه با اين 

پول ميتوان همه ساله يك بند برق جديد آبى ساخت. (5: ص 7)

در بحث راه آهن نيز اميدوارى هايى وجود دارد كه به نفع كشور 
بزودى  است  قرار  آقينه  مرز  كه  اند  گفته  مثال  بطور  شود.  تمام  هم  ما 
صاحب راه آهن شود. «راه آهن ياد شده بطول 126 كيلو متر شهر كركى 
تركمنستان را به ولسوالى اندخوى واليت فارياب افغانستان وصل ميكند.» 

(140-129 :2)
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هر گاه اين مأمول تحقق يابد افغانستان نيز ميتواند با استفاده 
از آن از راه درياى خزر (كسپين) به اروپا وصل شود. كه اين يكى از 
منافع روابط تركمنستان و افغانستان بر پاية مناسبات نيك همجوارى 
و بخصوص با شركت در پروژة (تاپى) به كشور ماخواهد بود. اينچنين 
اقتصادى،  تر  گسترده  روابط  تأمين  براى  تركمنستان  نيازمنديهاى 
تجارتى با كشور تاجيكستان و از آن طريق به چين نيز ايجاب ميكند 
تا از كوتاه ترين مسير يعنى افغانستان وارد تاجيكستان و كشور هاى 
همجوارش شود. از همينجا است كه طرح هاى زير بنايى همچون 
خط آهن تركمنستان- افغانستان- تاجيكستان، ساخت دهليز حمل و 
نقل و ترانزيت كاال از ديگر طرح هاى بين المللى و منطقه يى هستند 
آباد و كابل فعاالنه براى تحقق آنها تالش مينمايند. (2:  كه عشق 

(140-129
طرف  از  موانعى  ديگر  بار  و  برسند  ثمر  به  ها  طرح  اين  اگر 
بدون  نشود،  ايجاد  ها  طرح  اين  فراراه  جهانى  ذينفع  هاى  قدرت 
شك افغانستان نيز وارد شبكة جهانى خط ريل ال اقل بسوى آسياى 
ميانه، چين و اروپا ميگردد. گمان بنده نسبت به ايجاد موانع از جانب 
از سال هاى 1990  از آنجا ناشى ميشود كه اين مفكوره  قدرت ها 
نزد شوروى ها و بعداً در سال هاى 1995 از طرف كشور هاى امريكا 
و ارجنتاين و سعودى ها مطرح شد اما در هر مرحله بداليلى خاص 
تطبيق شده نتوانست. شوروى ها كه به نسبت درگيرى در جنگ ها 
با مردم افغانستان فرصت نيافتند، اما كشور هاى امريكا و ارجنتاين 
منافع و مقاصد خاص خود شان نخواستند  بدليل  و روسيه هر يك 
تا اين پروژه بوقت خودش در اين منطقه تعميل شود. فلهذا هر يك 
كردند.  پيش  عندالفرصت  آن  اجرايى شدن  براى  را  موانعى  بنحوى 
بيقين ميگوييم اكنون هم اگر حضور و نقش قدرت هاى بزرگ چون 
ايشان  يك  هر  نشود  گرفته  نظر  مد  پروژه  اين  در  روسيه  و  امريكا 
و  متوقف  بازهم  را  جريان  اين  انحا  از  بنحوى  تا  دارد،  آنرا  قدرت 
خاموش سازند؛ چنانكه وكيل احمد متوكل هم گفته است: «رقابت 
بوده  كنون  تا  پروژه  اين  ماندن  ناكام  اصلى  دليل  يى  منطقه  هاى 
قرار  روسيه  تأثير  تحت  كه  تركمنستان  ميگويد:«دولت  او  است.» 
يونيكال  امريكايى  شركت  بر  را  بريداس  ارجنتاينى  شركت  داشت 
ترجيح ميداد. ايران عالقمند بود كه اين خط لوله از خاك آنها عبور 
كند. روسيه نميخواست كه يك شركت امريكايى كار اين خط لوله 

را بدست گيرد.» (2: 140-129)

اگر ترانزيت برق تركمنستان به پاكستان از مسير كشور ما كه فعًال 
زير بحث است نيز واقعيت پيدا كند اين قلم ديگر عايداتى ايست كه همان 
مسير 735 كيلو مترى گاز را بايد طى كند و از اين مدرك نيز به افغانستان 
مليونها دالر ساالنه بپردازد و هزاران نيروى انسانى ما در آن پروژه مشغول 

به كار گردند. (6: ص1)

تركمنستان با توجه به ضرورتيكه براى فعال ساختن پروژه هاى 
برق و گاز و خط آهن خود در قلمرو افغانستان دارد، مجبور است تا كارگران 
و متخصصان افغانى را نيز در راستاى مسلك شان آموزش دهد و اين 
نيز نفع ديگرى است كه براى آيندة افغانستان خيلى مفيد و مؤثر است. 
آنهم در صورتيكه اگر افغانستان برنامه اى براى توليد برق و گاز و ساختن 
خط آهن در نظر داشته باشد، آنگاه براى تربيت كادر ها و كار گران ماهر 
جديد بوسيلة كارگران و متخصصان مجربيكه در پروژه هاى موجود سهم 

ميگيرند، ميتواند بهره ببرد.
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پيش ازاينكه به توضيح مفهوم مطلوبيت و مطلوبيت نهايى پرداخته شود 

الزم است تابه گونة مختصر نظرية اقتصادى قبل ازآن بررسى شود. اقتصاددانان 

كالسيك (آدام اسميت، داويدريكاردو و...) باتوجه به اهميت عرضه درتعيين ارزش 

مبادله، نظرية ارزش خود را برپاية هزينة توليد قرار داده و به نقش مطلوبيت وتقاضا 

كمتر ارزش قايل بودند. به باورآنها قيمت يا ارزش مبادلة يك كاال به وسيلة هزينة 

عوامل توليد كه درتوليد آن به كار رفته است تعيين ميشود و درصورت حاكميت 

رقابت آزاد و نرخ باالى سود براى كاالها، توليدكننده هاى جديد را به بازارسوق 

دوباره  و  ميگردد  قيمت  كاهش  وسبب  يافته  افزايش  عرضه  درنتيجه  ميدهد، 

توليدكننده ها نيزكاهش مييابند و قيمتى كه شامل سود عادالنه هم ميشود باهزينة 

توليد برابرميشود. 

اين استدالل ازنقطه نظر عرضه صورت گرفته ومبيين اينست كه هزينة 

آدام  استدالل  آن  روشن  ومثال  است  مبادله  ارزش  يا  قيمت  كنندة  تعيين  توليد 

اسميت درمورد آب و الماس ميباشد. آدام اسميت به اين باور بود كه الماس به 

خاطر قيمت بلند دارد كه هزينة توليد آن بلند است درحالى كه بدون الماس ميشود 

زنده گى كرد وآب كه بدون آن نميشود زنده گى كرد بخاطر ارزان وحتا رايگان 

است كه درتوليدآن هزينة دركارنيست ودرطبيعت به وفرت يافت ميشود. 

با پيدايش نظرية كالسيكهاى جديد(لئون ولراس، كارل منگر،وليام 

ارزش كالسيك ها زيرسوال رفت، زيرا كالسيك  و...)نظرية  استانلى جونز 

هاى جديد به اين باور بودند كه ارزش مبادلة هر كاال وابسته به مطلوبيت 

اند  ماركس مطرح كرده  و  ريكاردو  اسميت،  توليد كه  وهزينة  آن كاالست 

بيشترموضوع  وضاحت  براى  كاالهادارد.  ارزش  درتعيين  غيرمستقيم  نقش 

 (utility)الزم است تا پيش ازتوضيح نظرية كالسيك هاى جديدمطلوبيت

ومطلوبيت نهايى(marginal utility ) مختصراًتوضيح شود. 

مطلوبيت (utility): اقتصاد دانان خشنودى و لذتى را كه از    

مصرف يك كاال يا خدمت در زمان معين به مصرف كنندة آن دست ميدهد 

مطلوبيت مى نامند. به عبارة ديگر مطلوبيت عبارت از رضايت خاطر يا آسايشى 

است كه يك فرد در شرايط خاصى كه در آن قرار گرفته است، از خريد كاال 

ها و خدمات مختلف بدست مى آورد.

سرمحقق شيرعلى تزرى

مطلوبيت نهايى وكاربرد آن دراقتصاد
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مطلوبيت معموًال مفهوم ذهنى و روان شناختى است كه نمى توان آن 

را با اعداد و ارقام اندازه گيرى كرد، مثًال: نميتوان گفت كه من از پوشيدن اين 

لباس پنج واحد لذت بردم و از پوشيدن دومى هشت واحد لذت بردم، بلكه 

ميتوان گفت كه از پوشيدن اين لباس نسبت به آن لباس بيشتر لذت بردم. 

بناًء كسب مطلوبيت در شرايط مختلف و اشخاص مختلف، متفاوت است نه 

تنها اندازة مطلوبيت ناشى از مصرف يك كاال و يا خدمت از فردى به فرد 

ديگر متفاوت است، بلكه در طول زمان نيز اندازة لذت كه فرد از مصرف 

كاال و خدمت بدست مى آورد تغيير ميكند، بطور مثال: خوردن يك خوراك 

كباب براى افراد مختلف متفاوت است و يا لذت نوشيدن يك گيالس آب در 

تابستان براى يك فرد كه صبح تا شام روزه گرفته به مراتب بيشتر از لذت 

نوشيدن آن در زمستان و يا در حالت غير روزه است. 

بقول گوسن بنيان گذار تيورى مطلوبيت: «يك شخص گرسنه حاضر 

است براى خريدن يك قرص نان مبلغ بيشتر از قيمت تمام شد آن بپردازد، 

مگر قرص دوم براى شخص مذكور مطلوبيت كمتر دارد و در نتيجه ارزش 

آن نيز كمتر است... تا جائى كه رنج وى براى پرداخت بهاى يك قرص نان 

بيش از لذت بدست آوردن آن گردد و آخرين قرص نانى كه مصرف كننده 

خريدارى ميكند قرص نهايى ناميده ميشود.» كه نسبت به قرص ماقبل خود 

از مطلوبيت كمتر برخوردار است و بنام قانون اشباع مصرف يا قانون كاهش 

مطلوبيت نهايى ياد مى شود.

معموًال دو نوع مطلوبيت را ميتوان از هم تفكيك نمود يكى مطلوبيت 

كل كه عبارت از مجموع لذتى است كه از اثر استفاده از مقدار معينى كاال 

و خدمات نصيب مصرف كننده مى شود و ديگر مطلوبيت نهايى است كه 

عبارت از ارزش(ذهنى) يا لذتى است كه از اثر استفاده از يك واحد اضافى 

كاال و يا خدمات معين براى مصرف كنندة آن بوجود مى آورد.

طوريكه تذكر داده شد مطلوبيت از نظر مقدارى(كمى) غير قابل اندازه 

گيرى است، براى وضاحت بيشتر موضوع فرض كنيد مطلوبيت قابل اندازه 

گيرى است و واحد اندازه گيرى آن يوتيل (utile)  است. مصرف كنندة را 

در نظر بگيريد كه اولين گيالس آب را نوشيده است از او پرسان مى كنيم 

كه چقدر لذت برده است؟ در پاسخ مى گويد ده يوتيل. وقتى گيالس دوم 

را مى نوشد، مى گويد از مصرف دو گيالس آب 18 يوتيل مطلوبيت كسب 

كرده  الى اخير مطابق به جدول مطلوبيت كل و مطلوبيت نهايى را ميتوان 

مشاهده كرد:

( Q ) مقدارمصرف آب( TU)مطلوبيت كل( MU)مطلوبيت نهايى
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است،  صفر  مصرف  مقدار  وقتى  شود  مى  مشاهده  جدول  در  طوريكه 

مطلوبيت كل نيز صفر ميباشد. با افزايش مصرف به دو واحد، مطلوبيت كل به 

18 واحد و وقتى مصرف به 6 واحد ميرسد، مطلوبيت كل به حد اكثر 26 واحد 

ميرسد.

اگر چنانچه مصرف آب باز هم افزايش يابد و به 7 واحد برسد مطلوبيت 

كل كاهش مى يابد. با توجه به جدول وقتى مصرف آب به يك گيالس ميرسد 

مطلوبيت كل از صفر به 10 يوتيل افزايش پيدا ميكند. با افزايش مصرف به دو 

گيالس مطلوبيت كل از 10 به 18 يوتيل ميرسد، يعنى مصرف دومين گيالس 

آب براى مصرف كننده 8 يوتيل مطلوبيت ايجاد كرده است الى اخير جدول، اعداد 

10، 8، 5، 2 و 1 بالترتيب مطلوبيت نهايى اولين، دومين... و پنجمين گيالس آب 

ميباشد.

با توجه به جدول در مى يابيم كه مطلوبيت نهايى تابع قانون نزولى است. 

منظور از قانون نزولى بودن مطلوبيت نهايى اينست كه مطلوبيت اشيا بر حسب 

ارضاى نيازمنديهاى ما نزولى است. يعنى هر چه بيشتر از يك شى مصرف كنيم 

مطلوبيت نهايى آن كمتر و كمتر مى شود. بطور مثال اولين گيالس آبى كه مى 

نوشيم از گيالس دوم مطلوبيت بيشتر دارد و به همين ترتيب مطلوبيت گيالس 

سوم از مطلوبيت گيالس دوم كمتر است به اين معنا كه مطلوبيت آخرين گيالس 

آب هميشه و در همه جا مطلوبيتى كمتر از واحد ما قبل خود دارد.

اين قانون را هرمن هاينريش گوسن اقتصاد دان و روانشناس آلمانى در 

سال 1854م كشف كرد كه به نام قانون گوسن يا «قانون اشباع مصرف» و يا 

«قانون كاهش مطلوبيت نهايى» ياد مى شود.

10
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وليام استانلى جونز به اين باوراست كه كارنميتواند تعيين كنندة 
ارزش كاال باشد، زيرا"خود داراى ارزش نامساوى است وبنابراين ارزش 
آن به وسيلة قيمت كاال ها تعيين ميشود، نه اينكه قيمت كاال به وسيلة 
به  بلكه  كاالنيست،  ذاتى  گى  ويژه  مطلوبيت  گردد."  كارتنظيم  هزينة 
وضعيت اشيا ورابطة آنها با احتياجات بستگى دارد. پس مطلوبيت يك 
پديدة نسبى است به طوريكه اشخاص مختلف براى كاالهاى متفاوت 
براى كاالهاى  آنها  رو"ارزش ذهنى"  اين  از  و  ندارند  سليقة يك سان 
نهايى  مطلوبيت  درحقيقت  ذهنى  ارزش  باشد.  يكسان  نميتواند  مشابه 
مصرف يك واحد اضافى ازيك كاالى معين ميباشد. هرقدركه مصرف 
چنين كااليى باالبرود مطلوبيت واحد اضافى كمترميگردد تا اينكه طبق 
اين  شد  داده  تذكر  طوريكه  صفرميشود.  نهايى  مطلوبيت  گوسن  نظر 
گفتة  به  آن  ازطريق  كه  نهايى"است  مطلوبيت  كاهش  "قانون  همان 
جونز "معماى آب و الماس" ديگر مفهومى خود را از دست ميدهد. جونز 
معتقد است كه گرچه مطلوبيت كل آب از مطلوبيت كل الماس بيشتر 
است. چون عرضة  برعكس  نهايى  مطلوبيت  امردرمورد  اين  ولى  است 
نهايى  ازمطلوبيت  آب  نهايى  بيشتراست، مطلوبيت  الماس  ازعرضة  آب 
الماس كمتر ميباشد. دليل اينكه قيمت آب كم است بخاطر هزينة كمى 
كه  است  آن  تقاضاى  به  نسبت  آن  زياد  عرضة  بلكه،  نيست  آن  توليد 
قيمت  برعكس  ميدهد.  صفرگرايش  طرف  به  را  آن  نهايى  مطلوبيت 

كم  آن  تقاضاى  به  نسبت  آن  عرضة  خاطرآنكه  به  است  زياد  الماس 
باور جونز  به  باشد.  بلند  آن  نهايى  مطلوبيت  ميشود كه  باعث  و  است 
چون آب براى زنده گى بشر در مقايسه با الماس ضرورى تر است با 
معيار مطلوبيت كل بهتر است كه درجهان به جاى الماس منابع متعدد 
كل  ازمطلوبيت  آب  كل  زيرامطلوبيت  باشد،  انسان  دردسترس  آب  از 
الماس بيشتراست، الكن اگراين دو كاال را از نظر مطلوبيت نهايى مورد 
مقايسه قراردهيم، بهتراست به جاى يك واحد آب از مطلوبيت نهايى 

يك واحد اضافى الماس بهره مند شويم.

ازآنچه گفته آمد چنين نتيجه به دست مى آيد كه مطلوبيت نهايى 
يكى ازمفاهيم امروزى اقتصادى است كه توسط دانشمندان كالسيك 
از  ذهنًا شخص  آنچه  يعنى  دارد،  ذهنى  وماهيت  گرديده  مطرح  جديد 
داشتن و يا استفادة آن لذت ميبرد به باور دانشمندان كالسيك جديد 
ميتوان مطلوبيت ناميد و دربعضى حاالت با مفيديت كاال متفاوت ميباشد، 
بدين معنا كه يك كاال براى مصرف كنندة آن ميتواند مطلوب (لذت 
بخش) باشد ولى كدام مفيديت نداشته باشد؛ به گونة مثال: مواد مخدره 
براى يك فرد معتاد مطلوب است درحاليكه نه تنها مفيد نيست، بلكه 
برعكس مضرميباشد و برعكس داروى تلخ براى استفاده كنندة آن كدام 

لذتى ندارد درحاليكه ازمفيديت بلندى برخوردارميباشد.
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الکترونيکی سوداګري او زمونږ د بانکونو امکانات
کسب او کار د انسانانو او انسانی ټولنې ځانګړنه او د هغه 
د تکامل، تلپاتې کېدو او دوام المل دی. هسې چې د وخت په 
تېرېدو سره انسانانو د ذهنې او جسمې لحاظه تکامل کړی دی د 
علم او پوهې له لحاظ يې هم بدلون موندلی دی په صنعت کې د 
ميخانيکی ساده وسايلو ځای ډيجيتلی پرمختلليو اتوماتو اوزارو او 
ماشينونو نيولی دی. کرهنه ميکانيزه شوې او له امله يې په لويه کچه 
بېالبېل توکي او د خوړو د ضرورت وړ پريمانه توکي السته راځي 
د ژوند چوپړيز اړخ بیساری پرمختګ کړی او ګړندي شوي دي. 
په دې ترڅ کې بانکونه چې د اقتصادي خدمتونو خورا اهمه برخه 

بسيا او پرمخ بيايي، بڼستيز بدلون موندلی دی.

په دې مقاله کې هڅه شوې چې د الکترونيکي سوداګرۍ 
دلنډې پېژندني ترڅنګ په هېواد کې د الکترونيکي بانکوالۍ په 
وړاندې  خدمتونه  خاطر  په  سوداګرۍ  الکترونيکي  د  چې  اړوند 

کوی څه نا څه مالومات وړاندې شي.

د تېرې پېړۍ د وروستيو لسيزو راپديخوا په ډېرو هېوادونو 
کې د نويو ټکنالوژيو د رامنځته کېدو او رواجېدو راپديخوا بانکونو 
کې د فزيکی ودانيو او سپارنو، مخامخ بانکوالي، په سنتی بڼه پور 
ورکول او ربحه اخيستل او نور بانکې خدمتونو خپله بڼه بدله کړې 
ده. اوس د بانکوالۍ ډېر کاروبار په مجازی بڼه تر سره کېږي چې 
نور نو د وګړو فزيکی شتون او د بانکوال او مشتري مخامخ کېدلو 
ته اړتيا نه ليدله کېږي. مشتريان د بانک پورتال ته په مراجعې سره 
خپل اړوند تر سره شوي بانکي عمليات ويني او خپلې نوې غوښتنې 
ثبت کوي. دا کار ددې ترڅنګ چې د کاروبار د چټکېدو المل 
کېږی اړوند لګښتونه هم راټيټوی په دې توګه د سوداګرۍ هغه 
برخه چې په نويو ټکنالوژيو سمبال بانکونو له الرې تر سره کېږي 
د هغه بانکونو او سازمانونو په پرتله چې دا ډول ټکنالوژي نه لري 
د چټکتيا او د کيفيت له لحاظ توپير لري او لګښتونه يې کم وي.

همدا راز سوداګر، مولدين او نور کاروباريان د الکترونيکی 
سوداګرۍ په کارولو سره د بازار دي موندنی اوتبليغاتو په اړوند د 

سنتی سوداګرۍ ستونزې او لګښتونه نه لري او امکانات يې ډېر او 
آسانه شوي دي. 

د  ترڅنګ  کولو  پوره  اړتياوو  اقتصادي  د  تل  سوداګري 
هېوادونو او وګړو ترمنځ د اړيکو يوه وسيله وه او ده.

دا  چې  کېږي  جوته  وشي  پام  ته  تاريخ  سوداګرۍ  د  که 
فعالیت څرنګه د ساده ډول راکړو ورکړو څخه پرمختللې تبادلې 
الکترونيکی وسايلو پرمټ  او  او دنن ورځ د پرمختلليو ډيجيټالي 

سوداګرۍ ته لوړه شوې ده.

سره له دې چې په بېلو سيمو او هېوادونو کې د سوداګرۍ 
ډولونه يو له بله توپير لري يانې چې په ډېرو وروسته پاتې سيمو 
ده  حاکمه  سوداګري  پاتې  وروسته  او  سنتي  کې  هېوادونو  او 
سره  کچې  د  پرمختګ  د  هغوی  د  کې  هېوادونو  پرمختلليو  په 
تبادله  پرمټ  ټکنالوژيو  پرمختلليو  د  ژبه  بله  په  يا  پرمختللې  سم 
جريان لري. دغه راز سوداګري چې د هغه د تر سره کېدو لپاره 
الکترونيکی وسيلې کارول کېږي الکترونيکی سوداګري (برښنايي 

سوداګري) (Electronic commerce) وايي.
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د زده کړه ييزو چارو د مسؤلينو له نظره هغه مادي او معنوي 
پوهنتونونو،  ښونځيو،  په  مت  پر  ټکنالوژيو  نويو  د  چې  شرايط 
کارځايونو، سازمانو اونورو کې د الکترونيکی زده کړې امکانات 
رامنځته کړي الکترونيکي سوداګري ګنل کيږي. په دې ترڅ کې 
او  د کاروبار  دا ډول سوداګري  نظيره  له  ټکنالوژۍ  اطالعاتي  د 
سوداګريزو راکړو ورکړو ځواکمن کېدل دي او ټولنه هغه ځايونه 
او محيط الکترونيکی سوداګري ګڼي چې يو څوک به کې زده 
کړه وکړي، يو دبل سره اړيکې ونيوی شی او په شراکت السپورې 

کړي.

په دې توګه د پورتنيو ليدلوريو په نظر کې نيولو سره ليدل 
کېږي چې د الکترونيکي سوداګړۍ معنا د سوداګرۍ د معمولي 
مفهوم په پرتله توپير لري او ډېره پراخه ده. په همدې لحاظ ده 
چې ځينې هغه کارپوهان او متخصصين چې په اقتصادي عرصو 
کې د الکترونيکی کارونکيو ټکنالوژيو سره، سروکار لري په دې 
نظر دي چې پورتني تعريفونه ډېر پراخ اود کاروبار ډېر اړخونه 
رانغاری نو ښه به داوي چې هغه يوازې د سوداګرۍ په مفهوم نه 
بلکې د کسب او کار په معنا وکارول شی چې سوداګري يې هم 
يو جز دی ښه له بل پلوه د اوس وخت مخ پر ودې ټکنالوژيو د 
پخوا په پرتله په ټولو علومو کې نوي لغات او په ټوله کې، فرهنګ 
اقتصاد))  يي  ((شبکه  نه د  منځته راوړی دی چې د هغې جملې 
اصطالح ده چې په ساده بڼه الکترونيکی کسب و کار ورته ويل 
کېدای شی. دا اقتصاد په ټوليزه توګه د بېالبېلو اقتصادي عرصو 

اوتوزيع کول دي  پراخول، ساتل  ټولول  (اطالعاتو)  معلوماتو  د 
چې په واقعيت کې د ارزښت رامنځته کول تعبير کېدای شي. د 
شبکه يي اقتصاد د د قانونمنديو پر بنا د سنتي سوداګرۍ غوندې 
د  او جوړونه،  تدوين  په  ستراتېريو  د  هم  الکترونيکي سوداګري 
راز  همدا  ده.  مکلفه  مديريت  په  ټکنالوژيو  او  تصديو  اقتصادي 
د  بازار کې  په  ولري  اړيکې  ټينګې  مشتري سره  او  بازار  د  بايد 
او کمپنيو سره سيالي وکړي تر څو  ورته عرضه کونکو تصديو 
له يوې خوا خپل پخواني مشتريان وساتي او زيات يې کړي او له 
بلې خوا په ټيټ لګښت نويو بازارونو ته الره پيدا کړي. د سنتي 
تأمينولو د ساده  د  بڼه  په ساده  يې  پرتله چې تګالرې  په  اقتصاد 
زنځير پر بنا جوړېږي، شبکه يې اقتصاد د هغې جملې نه د ليکې 
پرمخ سوداګړي ډېره پېچلې او د ستونزو سره مل ده. ځکه چې له 
يوې خوا هغه کسان چې د خپلی سوداګرۍ په موخه الکترونيکی 
اوزار او شبکې کاروي او پر هغوباندې السرسي هم لري د خپلې 
اړوندې تأميناتي شبکې او سازمانونو دا تمه لری چې دده د غوښتنو 
او تقاضا وو مطابق توکې او خدمتونه برابر او په هغه موده کې يې 
وسپاري چې دی يې غواړي او ترڅنګ يې ډېر متقاضيان تمه لري 
چې د هغوی ټولي او يا هم ډېرې تقاضاوې او غوښتنې يوه مؤسسه 
تأمين کړي چې دوی له سرګرداني څخه خالص شي. سره له دې 
چې دا کار په تېره بيا په وروسته پاتې هېوادونو کې غير معمول او 
ستونزمن دی نو تأميناتی شبکې او سازمانونه اړ دي په دې اړوند 

هڅه وکړي او خپل مشتريان خوښ او راضي وساتي. 
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څه رنګه چې زمونږ په هېواد کې د وخت د اړتيا پر اساس د 
اقتصادی - تخنيکی نظام له جملې څخه، بانکی برخه د نورو برخو په 
پرتله څه نا څه په نوبو ټکنالوژيو سمباله شوې ده، نو د سوداګرۍ په وده 
کې هم د هغه الزمې ونډې څخه نشو منکر کېدای. ددې ترڅنګ چې 
بانکونه د الکترونيکی وسايلو څخه په کار اخيستو سوداګري په تېره بيا 
نړيواله سوداګري پراخوي او د کاروباريانو او دسوداګرو ستونزي آسانه 
کوی نو ورته د خدمتونو د اجرا په بدل کې د سنتی بانکوالۍ په پرتله 

الزم عايد هم منځته راځي او کاروبار يې ښه وده کوي.

او  پېرودونکي  توليدونکي،  کې  سوداګرۍ  عنعنوي  په  چې  دا 
پلورونکي د خيل اوونډه لري برښنايي سوداګري هم د هغه درلودونکې 
بلې  ده چې د نويو ټکنالوژيو په پرمختګ سره پراخيږي او ورځ تر 
نوې بڼی او ډولونه خپلوي. په دې توګه الکترونيکي سوداګري د کسب 
اوکار هغه نوې الرې چارې دی چې په الکترونيکي بڼه د انټرنت او 
شبکې په کارولو سره تر سره او د محصوالتو، خدمتونو او اطالعاتو پېر 

او پلور (تبادله) د هغه له الرې ممکن کېږي.

ارتباطي وسيلې ډېرې  بريښنايی اطالعاتی-  هسی چې نن ورځ 
زياتې شوې او پرمختګ يې کړی دی، په هماغه پيمانه هم د سوداګرۍ 
تر سره کول پراخ شوي دي. نو يو ټکنالوژيو اومالی نوښتونو چې ډېر 
يې د پولي- مالي مؤسساتو زېږنده اود کارونې محصول دي او له امله 
يې دې مؤسسو په تېره بيا سوداګريزو بانکونو وده او پرمختګ کړی 

دی سوداګري ته يې نوې سا او بڼه ورکړې ده.

مالي نوښتنونه چې خپله د نويو محصوالتو او خدمتونو او نوي 
ډول اقتصادي- سازماني ډلو او ټولنو په بڼه ليدل کېږي د نويو ټکنالوژيو 
او اوزارو دمنځته راتلو اوپرمختګ المل شوي دي. دا نوې ټکنالوژۍ 
چې په اوس وخت کې د الکترونيکي ټکنالوژيو په مرحله کې قرار لري 
د ډېرو مالي اوزارو لکه بېالبېل کارتونو، اتومات الکترونکي ماشينونو 
اونورو دمنځته راتګ عامل ګڼل کېږي. دا وسيلي دي چې عادي وګړي 
او کاروباريان په نويو بڼو، کم وخت او لږ لګښت سره په خپلو حسابونو 
السرسي پيدا کوی او د معاملو اړونده کسانو او شريکانو سره اړيکې 

نيسي او خپلي معاملي او موخې تر سره کوي. 

هسې چې هره يوه نوې ښکارنده د عمل، کارونې او او تأثيراتو 
اندونو  او سازمانونه هم د خپلو  بېالبېل کارونکي  نوې وي  لحاظه  له 

او موخو پر بنا هغه تعبير او تعريف کوي. په دې توګه بی ځايه به 
بېالبېلو کارونکو چې  د  او سازمانو  الکترونيکی شبکو  د  وی چې 
اړوند د  په  تجارت  الکترونيکي  د  او  لري  او تخصص  بېلې دندې 

الکترونيکي شبکو سره تړاولري ځينې نظريات وړاندې شې:

د اړيکو او اطالعاتو له نظره: کله چې د هر ډول الکترونيکي 
اوزارو لکه، د ټليفون ليکه، کمپيوټري شبکه او نورو په مټ اطالعات 
محصوالت او خدمتونه وړاندې او تحويل شي الکترونيکی سوداګري 

ګڼل کېږي.

د تجارت او سوداګرو د ليدلوري پر بنا الکترونيکی سوداګري 
هغه او زاراوکړنې دي چې د کسبګرو او مشترياو کړنو ته دا ځواک 
بښي چې د خدمتونو د کيفيت او د تحويل او اجرا موده کمه او 
تونده کړي تر څو د هغه لګښت راټيټ شي. د يوه کاسب له نظره 
الکترونيکي سوداګري د هغه ټکنالوژيو کارول دي چې د توليد او 

خدماتي پروسو د خود کاره کېدو باعث شي.

همدا راز د هغه چاله نظره چې په چوپړيزو (خدماتی) چارو 
بوخت دي الکترونيکي سوداګري بايد هغه څه تر سره کړي چې 
دولتونو، سازمانونو او وګړوته د محصوالتو او د خدمتونو د وړاند 
کولو د لګښتونو د کميدو سبب شي او ترڅنګ يې هغه په بيړه او 

په الزم کيفيت وړاندې کړای شي.
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د بانکونو د الکترونيکي بانکوالۍ سايتونه د مشتريانو له پاره د 
خپلو د محصوالتو ترڅنګ د بېالبېلو بانکونود محصوالتو او خدمتونو 
د پرتله کولو امکانات منځته راوړي او له دې الرې څخه هغوی نويو 
بازارونو ته د ورتګ او السرۍ په خاطر هڅوی ترڅو وکوالی شي د 
جغرافيايي نظره خپلی اړيکی او د نفوذ ساحه پراخه کړي او د سيالو 

سره د سيالۍ جوګه شی.

الکترونيک بانکوالي دا امکان هم منځته راوړي چې متشريان 
وکوالی شی د خارج سره د مالي پولي معامالتو او خدمتو په موخه 
اړيکې ټينګې کړي همدا راز هسې چې مخ کې موهم وويل د اړيکو 
چټکتيا، د معامالتو او اړيکو په خاطر کم لګښت او دشپې او ورځ 
د وخت او د اړيکو نيولو د جغرافيايي ځای په نظر کې نه نيول، د 
الکترونيکي بانکوالۍ ځانګړتياوې دی چې کارونکي او متقاضيان يې 

د الکترونيکي سوداګرۍ په تر سره کولو کې کارولی شي.

خپلو  د  بانکونه  سمبال  ټکنالوژيو  پرمختلليو  په  او  پرمختللې 
نورې آسانتيا وې هم  له الرې ډېرې  لپاره د خپل سايټ  مشتريانو 
برابروي. په دې امکاناتو سره مشتري په خپلو حسابونو او د هغې د 
حسابونو او معامله کولو د څرنګوالی د معلوماو سربېره، د ربحې او 
اسعارو نرخ السته راوړی او د هغه په رڼا کې د پانګونو او د خپل 

کاروبار د ځاي او ډول په اړوند پريکړه کوي.

همدا راز ډېر بانکونه په خپلو سايټونو کې د هغه نړيوالو او سيمه 
ييزو بڼسټونو په باب چې د نظر وړ بانک د هغه سره اړيکې لري او يا 
هم د بانک د مشتريانو لپاره کمک کوالی شي معلومات خپروي او 
په دې توګه دا بانک ددې المل کېږي چې د کاروباريانو په مخ کې 

د پرتوستونزو د حل الرې پرانيزي.

د دېرو پر مختلليو هېوادونو بانکونه چې د هغوی د پرمختګ 
او پاملرني له امله په پرمختلليو ټکنالوژيو سمبال دي د الکترونيکي 
په  يوازې  نه  هېوادو چې  زمونږ  اما  دی.  مرستندوي  ښه  سوداګرۍ 
سوداګرۍ کې ستونزې لري بانکوالي يې هم د ستونزو ډکه ده. نو په 
دې توګه ښايی چې زمونږ دولت او د بانکونو چارواکی دې ستونزو 
ته چې ځينو ته يې په الندې کې ګوته نيسو بام واړ وی او د هغه لپاه 

د حل الرې چارې ولټوی.

- د نويو ټکنالوژيو د واردولو او د هېواد د امکاناتو سره د هغه 

د برابرولو لپاره دې منظمه ستراتيژي جوړه او علمی شی 

- زمونږ د هېواد لويه تشه دنويو ټکنالوژيو د کارولو په 
خاطر د الزمو او کاری کادرونو نشتوالۍ دی چې جدی پاملرنی 

ته اړتيا لري.

څرنګه چې بانکونه يوه د هېواد د اقتصاد په بدن کې د 
وينې حيثتيت لري د هغوی ستونزو ته بايد جدی پاملرنه وشي 
په تېره بيا امنيت، انرژی او نړيوالې اړيکې يې بسيا او تأمین شی 
تر څو هغه وکوالی شی سوداګرو او نور مشتريانو ته د خدمت 

جوګه شی.

- بايد افغانستان بانک د ټولو سوداګريزو بانکونو سره په 
ګډه د بانکی فرهنګ او د هغه د کارولو په رامنځته کولو کې 

هڅې وکړي.

- يوازی په لويو ښارونو په تېره بيا په کابل ښار کې د بانکو 
تمرکز او فعاليت زمونږ د کارباريانو ستونزې نه حل کوي، دالړي 

پراختيا ته اړتيا لري او د اقتصادي کاروبار غوښتنه ده.

- الزمه ده په دوامداره توګه د وخت د غوښتنو سره سم په 
سوداګريزو او بانکی مقرراتو او قوانين کې بدلون راوستل شي.

پايله دا چې کد اوسنيو ستونزو سره سره د هېواد د وروسته 
ستونزو په اړوند فکرونه شی، ستونزې به ورځ تر بلي زياتې او 

هېواد په مو نور هم وروسته پاتې او ټولنه به مو بدبخته وي
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اقتصادى  توسعه  و  همكارى  سازمان  تعريف  حسب  بر  ماليات 
به  است  ممكن  ماليات  بالعوض.  و  الزامى  است  پرداختى   (OECD)
شخص، موسسه، دارايى و غيره تعلق گيرد. چنين تعريفى پرداخت هاى 
هزينه  نوع  يك  مثابه  به  ماليات  مى گيرد،  بر  در  هم  را  اجتماعى  تامين 
اجتماعى است كه آحاد يك ملت در راستاى بهره ورى از امكانات و منابع 
اين  توانائى هاى جايگزينى  تا  نمايند  پرداخت  آنرا  اند  يك كشور موظف 
امكانات و منابع فراهم شود. ماليات در واقع انتقال بخشى از درآمدهاى 
جامعه به دولت و يا بخشى از سود فعاليت هاى اقتصادى است كه نصيب 
دولت مى گردد زيرا ابزار و امكانات دست يابى به درآمد و سودها را دولت 

فراهم ساخته است.
ماليات قسمتى از درآمد يا دارايى  افراد است كه به منظور پرداخت 
مخارج عمومى و اجراى سياست هاى مالى در راستاى حفظ منابع اقتصادى، 
اجتماعى و سياسى كشور به موجب قوانين و به وسيله اهرم هاى ادارى و 
اجرايى دولت وصول مى شود. عده اى ماليات را مبلغى مى دانند كه دولت 

از اشخاص، شركت ها و موسسات، بر طبق قانون براى تامين مخارج 
عمومى اخذ مى نمايد. ماليات، مهم ترين ابزار كسب درآمد دولت ها 
از يك سو  ماليات  اساس  اين  بر  است.  مربوطه  وظايف  انجام  براى 
ابزارى براى تأمين مالى مخارج سرمايه گذارى و سرمايه در گردش 
دولت بوده و از سوى ديگر براى توزيع عادالنه ثروت و درآمد هر فرد 
كشور، تحت عنوان اثر باز توزيعى درآمد است بدين ترتيب دولت ها با 
استفاده از ابزار دريافت انواع ماليات ها از افراد حقيقى و حقوقى كشور، 
درآمد الزم براى انجام فعاليت هاى حياتى افزايش امنيت، بهداشت، 
آموزش، ايجاد زيرساخت و بستر فعاليت ها سخت افزارى و نرم افزارى 
و … كشور را تأمين مى كنند، همچنين برقرارى نظام مطلوب و بهينه 
مالياتى، موجب توزيع عادالنه تر درآمد و ثروت در بين افراد كشور مى 
شود. به اين ترتيب با دريافت نرخ هاى تصاعدى ماليات با توجه به 
درآمد و ثروت افراد جامعه (از يك سقف مشخص درآمدى)، از افراد پر 

درآمد و ثروتمند ماليات بيشترى دريافت مى شود.

اهميت و نقش ماليات بر توسعه اقتصادى
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براى  توسعه  درحال  دركشورهاى  ماليات  وضع  طورسنتى  به 
هاى  وديگرانگيزه  مالياتى  هاى  امتياز  اول  است.  دوهدف  به  رسيدن 
مالى مشابه به منظور تشويق سرمايه گذارى هاى خصوصى. اين نوع 
امتياز هاى مالياتى به سرمايه گذاران خارجى خصوصى براى تشويق 
آنها به ايجاد مؤسسات اقتصادى دركشورهاى درحال توسعه اعطا مى 

شود.
هاى  درفعاليت  طورمستقيم  به  سوم  جهان  هاى  كشور  بيشتر 
دولتى  هاى  شركت  ياكنترول  مالكيت  ازطريق  كشورخود،  اقتصادى 

ومؤسسات تجارى دولتى مداخله دارند.
  مى توان پنج دليل را براى درك بهتر نقش مالياتهاى وصولى 

توسط دولتها در توسعه اقتصادى ارائه نمود:

تقاضاى  با  مقابله  جهت  هستند  مؤثرى  عامل  ها  ماليات  اول؛ 
اضافى براى كاالهاى مصرفى، كه در نتيجه پيشرفت و رفاه و به دنبال 
و  ملى  توليد  افزايش  با  همزمان  شوند.  مى  ايجاد  رشداقتصادى  آن 
رفاه اجتماعى، درآمدهاى قابل تصرف خصوصى تقاضا براى كاالهاى 
در  دولت  كه  هاست  ماليات  طريق  از  يافت.  خواهد  افزايش  مصرفى 
موقعيتى قرار مى گيرد كه فشارهاى تورمى در داخل اقتصاد را كنترول 
از طريق كنترول درآمدها، موجب شود كه  تواند  ماليات ها مى  كند؛ 

تقاضا براى كاالهاى مصرفى كاهش يافته و معادل عرضه شود، يعنى 
به اين صورت تورم ناشى از فشار تقاضا را با حربه ماليات ها، از بين مى 

دوم؛ يكى از مهم ترين اهداف اخذ ماليات ها، كاهش شكاف برد.   
به  توسعه  اصوًال  است.  فقير  و طبقات  ثروتمند  درآمدهاى طبقات  بين 
معنى به ارمغان آوردن رفاه اجتماعى براى توده هاى مردم است. توده 
هاى مردم، هنگامى از رفاه اجتماعى و اقتصادى برخوردار خواهند بود 
كه توزيع درآمدها به صورت عادالنه صورت گيرد، تا مردم عادى بتوانند 
نيازهاى اقتصادى خود مانند مسكن، غذا، بهداشت و رفاه را تامين كنند. 
در اين حالت، كاهش نابرابرى ها در توزيع درآمد و ثروت نيازمند ابزارهاى 

جداگانه است.
 سوم؛ در يك كشور در حال توسعه، ماليات ها مؤثرترين وسيله 
جهت انتقال منابع به بخش دولتى و هدايت آن ها به سمت طرح هاى 
درآمدهاى  افزايش  فقر،  باطل  دورهاى  منظور شكستن  به  است.  مولد 
نازل و  پس اندازهاى اندك و سرمايه گذارى هاى ناچيز در اقتصاد، الزم 
است كه سرمايه گذارى هاى دولتى افزايش يابد. در اغلب كشورهاى كم 
تر توسعه يافته، نهاد هاى خصوصى بسيار كوچك هستند(حجم كوچك 
اقتصاد بخش خصوصى) و تنها تعداد محدودى از نهاد هاى بزرگ تر 

اقتصادى درگير توليد كاالهاى مصرفى هستند.

اهميت و نقش ماليات بر توسعه اقتصادى
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دليل اصلى محدود بودن فعاليت هاى اقتصاد بخش خصوصى در 
اين كشورها، كمبود سرمايه است كه از كمى پس انداز نشأت مى گيرد. 
اگر سرمايه اى نيز وجود داشته باشد، به دليل پايين بودن كارآيى سرمايه 
در بلند مدت، اكثر آن ها در كانال هاى غير مولد و كوتاه مدت مانند سفته 
بازى و بورس بازى قرار مى گيرند. در اين حالت، دولت مى تواند با اعمال 
ماليات هاى مستقيم بر امالك، درآمد، زمين، دارايى، طال، سود، ثروت، 
ارث و … درآمدهاى اضافى را جذب كند و در پروژه هاى مولد سرمايه 
گذارى به جريان بيندازد؛ بنابراين، ماليات ها وسيله مؤثرى براى انتقال 
منابع از كانال هاى غير مولد به كانال هاى مولد، از طريق سرمايه گذارى 

هاى عمومى است.

چهارم؛ ماليات ها بايد بتواند، روند سرمايه گذارى در اقتصاد را    
اصالح كند. يكى از وظايف ماليات ها در كشورهاى در حال توسعه انتقال 
منابع از بخش خصوصى به بخش دولتى است. اما اين به آن معنى نيست 
كه ماليات ها به منظور ريشه كن كردن سرمايه گذارى هاى خصوصى 
اعمال مى شود، بلكه بر عكس، ماليات ها بايد سرمايه گذارى ها را تشويق 
انگيزه هاى الزم  بتوانند  بايد  ها  دولت  كند.  مناسب هدايت  در مسير  و 
را براى نهاد هاى اقتصادى خصوصى ايجاد كنند، تا صنايع توليد كننده 
كاالهاى مصرفى و سرمايه اى فعاليت هاى خود را بسط و گسترش دهند. 
اين امر موجب مى شود كه سود اين واحدها افزايش يابد و مجددا صرف 
سرمايه گذارى شود. ماليات ها نبايد حجم سرمايه گذارى تعيين شده براى 
سرمايه گذارى مجدد را كاهش دهد. از طرف ديگر، ماليات هاى اخذ شده 
بايد در سرمايه گذارى در طرح هاى باالدستى و پايين دستى اجتماعى و 
اقتصادى مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومى، حمل و نقل، نيرو و 
ديگر خدمات صرف شود تا سرمايه گذارى هاى بعدى با مشكالت زيربنايى 

روبه رو نشود.

پنجم؛  ماليات ها سبب تجهيز مازاد اقتصادى به منظور توسعه و 
نيافته، بخش  توسعه  ابعاد آن مى شود. در كشورهاى  تداوم و گسترش 
كشاورزى، بيش از نيمى از توليد ناخالص ملى را ايجاد مى كند، در حالى 
كه بخش اعظم ارزش افزوده ايجاد شده در اين بخش نصيب زمين داران 
بزرگ و واسطه هاى تجار مى شود. مازاد توليد اقتصادى، تفاوت بين توليد 
جارى واقعى و مصرف جارى واقعى است اين مازاد ممكن است در ديگر 

بخش هاى اقتصادى نيز وجود داشته باشد. دولت بايد با تجهيز اين 
مازادها از طريق ماليات بر زمين، درآمدهاى كشاورزى، دارايى و … 
در پروژه هاى عمرانى كه نفع آن ها شامل تمام افراد جامعه مى شود 
به توسعه اقتصادى كشور كمك كند. در اين حالت، افزايش سرمايه 
گذارى در پروژه هاى عمرانى، خود به خود در بلند مدت سبب افزايش 

توليد بازدهى و مازاد بيش تر در بخش كشاورزى مى شود

پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب 
افزايش  اجتماعى،  اقتصادى، تحقق عدالت  رونق  و موجب  مى شود 
خدمات و عمران و آبادانى كشور مى شود. ظاهراً بخش عمده اى از 
اعتبارات و درآمدهاى مالياتى، صرف عمران، آبادانى و امور زيربنايى 
كشورها مى شود. از اين رو ارتقاى روزافزون نظام مالياتى و همگام 
ساختن آن با دانش روز، نقش انكارناپذيرى در توسعه اقتصادى كشور 
و  ماليات  كامل  وصول  براى  ريزى  برنامه  اساس،  اين  بر  دارد.  ها 
در  كه  معادن  درآمدهاى  به جاى  مالياتى  درآمدهاى  كردن  جايگزين 
بيشتر موارد ناپايدار مى باشد، از اساسى ترين محورهاى برنامه ريزى 
براى توسعه اقتصادى و اجتماعى است. بر همين اساس و با توجه به 
نقش مهم درآمدهاى مالياتى در توسعه و پيشبرد اهداف اكثريت دولت 
ها، نظام مالياتى همواره كوشيده است موانع و مشكالت پيش رو را 
با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد. در اين راستا كوشش شده است 
فرايندهاى مالياتى كارآمد شده و بازده مناسبى داشته باشد. كارشناسان 
مالياتى،  مؤديان  به  و يكسان  يكپارچه  نگاه  معتقدند وجود  اقتصادى 
ايجاد زمينه و امكانات مناسب براى همكارى اصناف درخصوص انجام 
تكاليف قانونى و صنفى آنها از مهم ترين مواردى است كه نظام مالياتى 
بيشتر  توسعه  گويد:  مى  اقتصادى  كارشناس  يك  دارد.  توجه  آن  به 
نظام ماليات برارزش افزوده، بازنگرى قوانين و مقررات مالياتى با درنظر 
گرفتن تغيير نيازها ، اجراى طرح جامع مالياتى و ... از محورهاى اصلى 
تحول نظام مالياتى بوده است. تحولى كه اصالح موفق ساختار اقتصاد 
، توسعه فعاليت هاى توليدى و توسعه كيفى بخش خدمات، گسترش 
پايه هاى مالياتى و حذف معافيت هاى غيرضرور، رفع محدوديت هاى 
بودجه اى نهاد، تأمين نيروى انسانى، اتخاذ تمام تدابير قانونى را به دنبال 
داشته باشد. كه اين موارد خود نقش بسيار مهمى در ارتقاى درآمدهاى 

مالياتى و درنتيجه توسعه و آبادانى كشور ها  ايفا مى كند. 

اهميت و نقش ماليات بر توسعه اقتصادى
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دست اندركاران و صاحب نظران اقتصادى معتقدند: ايجاد امنيت، 
رفاه اجتماعى و گسترش خدمات از مزاياى پرداخت ماليات است و بايد 
با فرهنگ سازى مناسب، مردم را از مزاياى پرداخت ماليات آگاه كرد. 
به اعتقاد آنها، مردم بايد ماليات را جزيى از بدهى خود به دولت بدانند 
و پرداخت به موقع ماليات بايد در جامعه به يك فرهنگ عمومى تبديل 
شود تا مردم ماليات خود را به موقع پرداخت كنند. صاحب نظران بر اين 
اند: بهبود نظام مالياتى بدون توجه به سياست هايى كه مبتنى  عقيده 
بر ارتقاى فرهنگ مالياتى باشد، محقق نمى شود و با توجه به اهميت 
نوع  و  ها  ويژگى  شناسايى  دولت،  اقتصادى  اهداف  پيشبرد  در  ماليات 
كاركردهاى ماليات هاى اسالمى مى تواند جهت گيرى كلى نظام مالياتى 
را آشكار ساخته و دستيابى به اهداف مد نظر سند چشم انداز توسعه در 
بخش مالياتى را تسريع بخشد. تحقق اهداف اقتصادى دولت به خصوص 
در بحث ماليات، نيازمند اطالع رسانى و فرهنگ سازى است و مردم بايد 
در خصوص نحوه دريافت ماليات، هزينه كردن و ميزان تاثيرگذارى آن بر 
اقتصاد و عمران و آبادانى كشور اطالعات و شناخت كافى داشته باشند. 
بنابراين اراده مردم، عمده  ترين نقش را در اجراى قانون ماليات ها ايفا 

مى كند و به اين لحاظ موثرترين عامل موفقيت در اجراى اين قوانين، 
فرهنگ مالياتى جامعه است.

در اكثر كشورها، بخش عمده اى از منابع دولت، از طريق اخذ 
درآمدهاى  كل  از  ماليات  سهم  اينكه  ضمن  گردد؛  مى  تأمين  ماليات 
عمومى در ميان كشورها، متفاوت بوده و تعيين ميزان آن ارتباط مستقيمى 
با سطح توسعه و ساختار فرهنگى و اقتصادى آنها دارد. حال آنكه با وجود 
فرهنگ سازى هايى كه در بسيارى از كشور ها صورت گرفته ، همچنان 
نپرداختن ماليات و فرار مالياتى همواره يكى از مهم ترين نگرانى هاى 

نظام  مالياتى كشور است. 

البته نهاد هاى امورمالياتى كشور ها جهت كاهش نگرانى هاى 
آگاه  در جهت  پيوسته  ماليات  پرداخت  فرهنگ  و گسترش  فرارمالياتى 

سازى افكار عمومى جامعه و تقويت بنيه  هاى فرهنگى پرداخت ماليات 
مى كوشند، اميد است اينگونه يادداشت ها و مقاالت در جهت اعتالى 

فرهنگ مالياتى قدمى هرچندكوچك بردارد.

maliat-eghtesad.blogfa :منبع
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سويفت جامعه جهانى ارتباطات مالى بين بانكى است كه مركز 
آن در بلجيم است و مؤسسات مالى سراسر جهان از اين سيستم جهت 

تبادل اطالعات مالى محرمانه خود استفاده مى كنند.

مه  ماه  در  كه  است  غيرانتفاعى  تعاونى  انجمن  يك  سويفت  
آمريكاى  و  اروپايى  كشور   15 از  بانك   239 توسط  ميالدى   1973
ارتباطى  روش هاى  تعويض  آن   از  هدف  و  شد  اندازى  راه  شمالى 
غيراستندرد كاغذى و يا از طريق Telex در سطح بين المللى با يك 

روش استندرد شده جهانى بود.

بعد از خاتمه جنگ جهانى دوم، به ويژه در اواخر دهه 1950، 
اوايل  در  كرد.  شكوفايى  و  رشد  به  شروع  سرعت  به  جهانى  تجارت 
تصميم  آمريكايى  و  اروپايى  بزرگ  بانك هاى  نمايندگان   1960 دهه 
گرفتند تا با اتخاذ روش نوينى تبادل پيام هاى بين بانكى را به نحوى 
به همراه  را  بين المللى  بانكى  اتوماسيون سيستم  كه  كنند  طرح ريزى 
داشته باشد. همين امر باعت شد در نهايت در ماه مه 1973 سويفت با 
عضويت 239 بانك از 15 كشور در نزديكى بروكسل پايتخت كشور 

بلجيم تأسيس شود.

(SWIFT) جامعه جهانى سويفت
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خريد  سويفت،  تأسيس  قانونى  مراحل  تا  شد  تالش  سال  چهار 
تجهيزات و نصب و راه اندازى انجام بگيرد. در نهايت سويفت در سال 
1977 با عضويت 518 بانك از 22 كشور با ارسال پنج هزار پيام در اولين 
روز راه اندازى شد. در حال حاضر بيش از 7000 مؤسسه در 197 كشور 

جهان عضو آن انجمن هستند.

مركز اصلى شبكه سويفت در كشور بلجيم بوده و طبق قوانين آن 
كشور عمل مى كند و كشورهاى آمريكا، هالند، انگليس و هانگ كانگ 
كشورى  هر  در  سويفت  دارند.  فعاليت  اعضا  پشتيبان  مراكز  عنوان  به 
توسط  كه  است  سويفت  به  دسترسى  نقطه  يعنى    SAP يك  داراى 
مؤسسه سويفت كنترول مى شود. اين مركز در اكثر كشور ها در بانك 

مركزى آنها موقعيت دارد.

سيستم سويفت جهت ارسال و دريافت هرگونه پيام ارزى در بين 
بخش هاى ارزى بانك هاى داخل كشور و بانك هاى خارج از كشور مورد 
استفاده قرار مى گيرد. در حال حاضر تمام بانك هاى داخلى بسيارى از 
كشور ها از طريق خطوط Leased و يا ماهواره به يك مركز به نام 
SAP   در بانك مركزى آنها متصل شده و از طريق سيستم ماهواره اى 

پيام ها را براى بانك هاى مورد نظر ارسال مى كنند.
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اين سيستم جهت سرعت بخشيدن به انجام معامالت ارز و جلب 
رضايت مشتريان و همچنين هماهنگى تمام عمليات ارزى در سطح 

جهانى با استفاده از يك نرم افزار استندرد مورد توجه واقع شده  است.

مزاياى  بودن  دارا  مرهون  سويفت  چشمگير  رشد 
مهمترين  كه  است  بهره گيران  براى  اين سيستم  فراوان 
كاهش  سرعت،  امنيت،  اطمينان،  قابليت  استندرد،  آنها 
هزينه ها، قابليت دستيابى، تسويه سريع و هم زمان حساب 

ها است.

آشنايى با كاربرد سويفت 

سويفت يك شبكه بين المللى ارتباط مالى بين بانكى است كه 
تسهيالت و خدماتى ويژه اى را از طريق مراكز كامپيوترى در سراسر 

دنيا ارائه ميدهد.

 Society Worldwide) كلمه  مخفف  واقع  در  سويفت 
است   (Interbank Financial Telecommunication

بانكى»  بين  ارتباط  جهانى  «جامعه  به  آن را  توان  مى  فارسى  به  كه 
ترجمه كرد. 

اين سيستم، به صورت چند كاربره است و مؤسسه آن به صورت 
شركت تعاونى اداره مى شود. بانك هاى عضو، در آن داراى سهام بوده 
و در منافع مؤسسه سهيم هستند. سويفت راه مطمئنى براى تبادل انواع 
نحوه  جهت  راهنمايى هايى  رساندن  فروش،  خريد،  سفارش  پيغام ها، 

تحويل، ارسال يا موارد مشابه است.

هدف اوليه از ايجاد سويفت، جايگزينى روش هاى ارتباطى غير 
استندرد كاغذى و يا انتقال پيام از طريق تلكس در سطح بين المللى با 
يك روش استندرد جهانى بود. اما از بدو تأسيس تا به حال دچار تحول 
است.   گرديده  خود  استفاده  مورد  مكانيزم هاى  و  روش ها  در  اساسى 
از  بين المللى  سطح  در  پولى  مبادالت  سويفت،  آمدن  به وجود  از  قبل 
زمينه، خأل  اين  در  و  نبود  برخوردار  استندرد الزم  و  اطمينان  امنيت، 
وسيعى احساس مى شد. به دنبال اين احساس، كه سرويس مالى بين 

المللى داراى استندرد بسيار باال از لحاظ ايمنى و قابليت اطمينان نبوده 

است، بررسى ها و مطالعات اوليه آن توسط اداره اى در مركز بلجيم 
با پشتيبانى 239 بانك از 15 كشور انجام شد. هدف از اين مطالعات، 
تسهيل ارتباطات اطالعاتى كه در سراسر دنيا پخش شده و ايجاد يك 
زبان مشترك و استندرد براى نقل و انتقال مالى بين المللى بوده است. 

سرانجام، سويفت در سال 1974 با حضور اعضاى اصلى و شركا 
از 17 كشور جهان و با 50 مشترى بنيان گذارى شد و مركز آن در 
بروكسل قرار داشت. در سال 1975، قوانين امنيتى و اعتبارى سويفت 
اين  در  تعيين شدند.  پشت صحنه سويفت  مالى  اعضاى  و  وضع شد 
زمان، 510 مشترى از 17 كشور عضو شدند؛ ولى پيغام مالى رد و بدل 

نشد.

در سال 1976، اولين مركز عملياتى سويفت راه اندازى شد و در 
سال 1977 آلبرت پرنس از بلجيم اولين پيغام را از طريق سويفت ارسال 
كرد. در سال 1980 براى اولين بار پاى كشورهاى آسيايى به سويفت 
باز شد و كشورهاى هانگ كانگ و سنگاپور به  عنوان پيشتاز كشورهاى 

آسيايى شروع به فعاليت و كار با سويفت كردند.

در حال حاضر بالغ بر 187 كشور و 6000 بانك و مؤسسه مالى 
در سراسر دنيا عضو شبكه سويفت هستند. هسته اصلى آن در كشور 
بلجيم مى باشد و كشورهاى آمريكا، هالند، هانگ كانگ و انگليس به

 عنوان مراكز پشتيبان مشتريان هستند.

(SWIFT) جامعه جهانى سويفت
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مكانيزم عملكرد سويفت

فرض كنيد يك فروشنده و يك خريدار مى خواهند يك    
معامله تجارى را از طريق اينترنت انجام دهند؛ براى اين كار از گواهينامه 
ديجيتالى (Indentures)  كه توسط بانك صادرشده، استفاده مى

 كنند. در اين صورت مراحل زير را بايد دنبال كرد.

1.  خريدار، يك سفارش خريد را از طريق شبكه اينترنت صادر 
مى كند.

2.   فروشنده نياز دارد كه هويت خريدار و همچنين گواهينامه و 
درخواست او، تضمين، تصديق و اعتبار يابى شود.

 3.   خريدار، سفارش خريد خود را از طريق Trust Act گواهى 
و ارسال مى كند.

Trust Act    .4   از بانك مربوطه، اعتبار و تصديق هويت 
مشترى را در خواست و به  طور هم  زمان Trust Act  صحت و سقم 

هويت دو   بانك را با Indentures بررسى مى كند.

5.   زمانى كه اعتبار اخذ شد، Trust Act سفارش تضمين  شده 
و تصديق شده را به فروشنده منعكس مى كند. بنابر اين فروشنده مى 

تواند به آن اعتماد نمايد.

6.   فروشنده يك رسيد به خريدار مى دهد؛ در نتيجه، خريدار 
يك رسيد تضمين شده از فروشنده قابل اطمينان دارد.

Trust Act    .7  يك ثبت زمانى از همه پيغام  ها را حفظ 
مى كند.

8.    پس از يك مرحله، كليه نقل و انتقاالت پيام ها مبادله و 
ثبت مى شود.

مأخذ: 
1. صادقى، مهدى و نورى توپكانلو، زهرا؛ تجارت جهانى الكترونيك و فناورى 

اطالعات، مشهد، سخن گستر، 1385، چاپ اول، ص290.

2. زمانى فراهانى، مجتبى؛ پول، ارز و بانكدارى، تهرا ن، ترمه، 1386، ويرايش 

سوم، ص110. 

3.  صادقى، مهدى و نورى توپكانلو، زهرا؛ پيشين.

4.  معاونت برنامه ريزى و امور اقتصادى؛ انتقال الكترونيكى وجوه و بانكدارى 

فيروزه؛ مجموعه  اول، ص90 و خلعتبرى،  تهران، ميزان، 1384، چاپ  الكترونيكى، 

مفاهيم پولى و بانكى و بين المللى، تهران، شباويز، 1371، چاپ اول، ص997.

5. صادقى، مهدى و نورى توپكانلو، زهرا؛ پيشين، ص297.

(SWIFT) جامعه جهانى سويفت
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برندگان جايزه نوبل 2016 اقتصاد
جايزه  اين  و  شدند  معرفى   2016 اقتصاد  نوبل  جايزه  برندگان 
اين دو  انگليسى و فنالندى رسيد.  اقتصاددان  به دو  به طور مشترك 
اقتصاددان به دليل كار بر روى نظريه قرارداد و تعيين چارچوبى براى 
تحليل مسائل مختلف در طراحى قراردادها موفق به كسب جايزه نوبل 

شدند.
«بنگت  و   «(Oliver Hart) هارت  دارسى  سايمون  «اليور 
رابرت هولمستروم (Bengt Holmstrom)» مشتركًا و به خاطر 
را   2016 اقتصادى  نوبل  جايزه  قراردادها  تئورى  براى  تالش هايشان 
دريافت كردند. نظريه قراردادها در خصوص اقتصاد كار، مديريت مالى  
نهاد  ها و سازمان هاى صنعتى گسترش يافته و تئورى سازمان كاربرد 
در  كاهش  قابل  هزينه هاى  عملكرد،  اساس  بر  پرداخت  سيستم  دارد. 
از جمله كارهايى  فعاليت هاى بخش عمومى  بيمه و خصوصى سازى 

است كه اين دو اقتصاددان براى دستيابى به آن تالش كرده اند.

برندگان جايزه نوبل 2016 اقتصاد اليور سايمون دارسى هارت، 

او در سال 1948 در  اقتصاد دانشگاه هاروارد است.  اقتصاددان و استاد 
انگلستان به دنيا آمد و مدرك كارشناسى خود را در رشته رياضى از كينگز 
كالج لندن كسب كرد. مدرك كارشناسى ارشد خود را در رشته اقتصاد 
از دانشگاه وارويك و مدرك دكتراى خود را نيز در اقتصاد و از دانشگاه 
در  كالج چرچيل  اعضاى  از  اين يكى  از  او پس  پرينستون كسب كرد. 

كمبريج و عضو هيات علمى مدرسه اقتصاد لندن شد.

انستيتوت  در  و  بازگشت  متحده  اياالت  به   1984 سال  در  او   
تكنولوژى ماساچوست به تدريس پرداخت و از سال 1993 تدريس خود را 
در دانشگاه هاروارد آغاز كرد.او در طول سال هاى 2000 تا 2003 رئيس 
دپارتمنت اقتصاد دانشگاه هاروارد بود. او يكى از اعضاى انجمن اقتصادى 
آمريكاست و همچنين مدتى نايب رئيس اين انجمن بوده است. فعاليت

تئورى  همچون  موضوعاتى  روى  بيشتر  هارت  تحقيقاتى  اصلى   هاى 
قراردادها، تئورى نهاد ها، مسايل مالى نهاد ها وحقوق و اقتصاد است.
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برندگان جايزه نوبل 2016 اقتصاد بنگت رابرت هولمستروم، 
روز 18 آپريل سال 1949 ميالدى در هلسينكى فنالند متولد شد. او 
كه در زمره اقليت سويدنى زبان در فنالند محسوب مى شود، كرسى 
استاد تمام اقتصاد در دانشگاه ام آى تى را بر عهده دارد. هولمستروم 
دانشگاه  از  را  علوم  و  رياضيات  رشته  در  خود  كارشناسى  مدرك 
هلسينكى و مدرك كارشناسى ارشدش در رشته پژوهش عملياتى را 
در سال 1975 ميالدى از دانشگاه استنفورد اخذ كرد. اين اقتصاددان 
مدرسه  در  خود  دكتراى  دوره  اتمام  به  موفق  نهايت  در  فنالندى، 

تحصيالت تكميلى كسب وكار دانشگاه استنفورد شد.

او كه از سال 1994 ميالدى در دانشگاه ام آى تى مشغول به 
انگيزه ها تحت  فعاليت است، بيشتر شهرتش به خاطر كار بر روى 
اطالعات نامتقارن است. هولمستروم طى سال هاى 1999 تا 2012 
عضو  همچنين  او  بود.  نوكيا  شركت  هيات  مديرة  عضو  ميالدى 
دانشگاه آلتو در فنالند نيز هست. عالوه  بر اينها، هولمستروم از سال 
2001 ميالدى عضو خارجى آكادمى سلطنتى علوم سويدن نيز بوده 
است. هر دو برنده جايزه نوبل اقتصاد سال 2016 در آمريكا زندگى 

و تحقيق مى كنند.

آكادمى سلطنتى سويدن واكنش اوليور هارت را پس از شنيدن 
خبر پيروزى اش چنين نقل كرده است: «ساعت 40: 4 صبح از خواب 
بيدار شدم. از خودم پرسيدم كه آيا بخت پيروزى براى امسال به سراغ 
من آمده؟ ... ناگهان تلفن زنگ زد و خبر رسيد. ابتدا از خوشحالى 
همسرم را در آغوش گرفتم و بعد پسرم را بيدار كردم و اين خبر را به 

او دادم.»

جايزه يادبود نوبل در اقتصاد هر ساله توسط آكادمى سلطنتى 
اين يكى  اقتصاد اعطا مى شود.  علوم سويدن به محققان در زمينه 
از پنج جايزه نوبل است كه در سال 1895 توسط آلفرد نوبل براى 
مشاركت هاى برجسته در زمينه هاى فيزيك، كيميا، ادبيات، صلح و 

فيزيولوژى يا پزشكى اهدا مى شود.

جايزه نوبل اقتصاد جزو جوايز رسمى نوبل محسوب 
بانك  توسط  نوبل  آلفرد  ياد  به  ساله  هر  اما  نمى شود 
اين  شد.  خواهد  اهدا  اقتصاددانان  به  سويدن  مركزى 

جايزه توسط بنياد نوبل اداره مى شود و توسط يك كميته كه 
از پنج عضو منتخب آكادمى علوم سلطنتى سويدن  متشكل 
هستند به برندگان اعطا مى شود. اولين جايزه نوبل اقتصاد در 
سال 1968 به يان تينبرگن از هالند و رنجر فريچ از ناروى 
اعطا شد. اكثر برندگان جايزه نوبل اقتصاد در زمينه اقتصاد 
كالن فعاليت مى كردند. همچنين تاكنون 28 نفر از برندگان 

وابسته به دانشگاه شيكاگو بوده اند.

نفر داده شده   تا سال 2016 به 78  اقتصاد  48  جايزه نوبل   
است. تا سال 2016، يازده جايزه نوبل اقتصادى بيش از هر زمينه ديگرى 
در اقتصاد، در زمينه اقتصاد كالن بوده است، همچنين 28 نفر از برندگان 

به دانشگاه شيكاگو وابسته بوده اند.

هر جايزه شامل يك مدال، يك ديپلم افتخارى و جايزه نقدى است 
كه در طول سال هاى مختلف مقدار آن متفاوت بوده است. در سال 1969، 
مقدار جايزه يان تينبرگن و رنجر فريچ به طور مشترك، 375000 كرون 

بود.

مراسم اعطاى جوايز نوبل به برندگان هرسال در دهم دسامبر به 
مناسبت سالروز مرگ آلفرد نوبل برگزار مى شود. اين جايزه هشت ميليون 

كرون سويدن (حدود 830 هزار يورو) است.

برندگان جايزه نوبل 2016 اقتصاد
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حقايقى دربارة برندگان جايزة نوبل اقتصاد

   nobel-eqtisad    از سال 1969 ميالدى تا كنون 45 
جايزه نوبل اقتصاد در جهان اعطا شده است كه بيست و دو جايزه تنها 
به يك اقتصاددان داده شده، در حالى كه 17 جايزه را دو اقتصاددان به 
صورت مشترك دريافت كرده اند. در اين مرحله زمانى شش جايزه نوبل 

اقتصاد هم به طور مشترك به سه اقتصاددان داده شده است.

از سال 1969 ميالدى تاكنون 74 نفر نوبل اقتصاد را دريافت كرده 
اند و بيشترين تعداد از اين افراد متولد روزهاى 21 مى و 28 فوريه بوده 
اند! متوسط سن برندگان نوبل اقتصاد طى 45 سال گذشته 67 سال بوده 
است. جوان ترين فردى كه تا كنون نوبل اقتصاد را دريافت كرده است 
«كنث جى ارو» بود كه در سال 1972 ميالدى و در سن 51 سالگى 
برنده نوبل اقتصاد شد و مسن ترين برنده نوبل اقتصاد «ليونيد هورويس» 

بود كه در سال 2007 ميالدى و در سن 90 سالگى برنده اين جايزه شد. 
وى نه تنها مسن ترين برنده نوبل اقتصاد بلكه مسن ترين برنده نوبل در 

تاريخ اعطاى جوايز نوبل بوده است.

تنها زنى كه تا كنون موفق به دريافت نوبل اقتصاد شده است 
ارزشمند  جايزه  اين  ميالدى   2009 سال  در  كه  است  استروم»  «النور 

جهانى را به دست آورد.

در تاريخ چهل و پنج ساله نوبل تاكنون دو برادر و يك زوج موفق 
شده اند اين جايزه را به خود اختصاص دهند. «جن تينبرگن» در سال 
1969 ميالدى نوبل اقتصاد را گرفت و «نيكوالس تينبرگن» در سال 
1973 ميالدى برنده نوبل فيزيولوژى شد. در سال 1974 ميالدى «گونار 
ميردال» نوبل اقتصاد را به خود اختصاص داد و در سال 1982 ميالدى 

همسرش «الوا ميردال» توانست برنده نوبل صلح جهانى شود.

برندگان جايزه نوبل 2016 اقتصاد
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برگزارى اجالس سران آيورا در اندونيزيا

اجالس سران اتحاديه كشورهاى حاشيه اقيانوس هند(آيورا) روز سه 

شنبه مورخ  17 حوت 1395 خورشيدى در جاكارتا پايتخت اندونيزيا آغاز به 

كار كرد.

با  اندونيزيا و رئيس كنونى آيورا  «جوكو ويدودو»  رئيس جمهورى 

استقبال از سران كشورهاى شركت كننده در اين نشست، منطقه اقيانوس 

هند را منطقه اى غنى و با تاريخ و فرهنگ غنى و متنوع توصيف كرد.

در اين اجالس كه به مناسبت بيستمين سالگرد تاسيس آيورا برگزار 

شده بود، سران كشورها و رئيسان هيات هاى نمايندگى بحث هاى عمومى 

را مطرح نمودند و اسناد و بيانيه مورد بحث قرار گرفته در نشست وزيران را 

تصويب و امضا نمودند.

اتحاديه كشورهاى حاشيه اقيانوس هند به عنوان يك سازمان بين 

المللى از سال 1997 فعاليت خود را آغاز كرد و توسعه پايدار، همكارى

 هاى اقتصادى و برطرف سازى موانع توسعه همكارى هاى علمى و تجارى بين 

كشورهاى عضو از جمله اهداف اصلى آن است.

ماليزيا،  ماداگاسكار،  كنيا،  اندونيزيا،  ايران،  هند،  بنگالديش،  استراليا، 

موريس، موزامبيك، عمان، سيشل، سنگاپور، آفريقاى جنوبى، سريالنكا، تانزانيا، 

اتحاديه  عضو   21 يمن،  و  عربى  متحدة  امارات  تايلند،  سوماليا،  كوموروس، 

كشورهاى حاشيه اقيانوس هند هستند.

به  نيز  فرانسه  و  انگليس  مصر،  جاپان،  آمريكا،  آلمان،  چين،  كشورهاى 

عنوان اعضاى ناظر و طرف گفت وگو در اتحاديه كشورهاى حاشيه اقيانوس هند 

حضور دارند.
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اتاق  توسط  افغانيست"  عنوان"عاليست  تحت  داخلى  توليدات  نمايشگاه 

تجارت و صنايع افغانستان وشركت تبليغاتى "تلنت" به مدت سه روز از تاريخ 

3 الى 5 حمل 1396 در هوتل كابل سرينا برگزار شد.

در محفلى كه به مناسبت افتتاح نمايشگاه مذكور در اين هوتل تدوير يافته 

بود، محترم دكتور همايون قيومى مشاور ارشد رئيس جمهور در امور اقتصادى و 

زيربنايى، محترم الحاج احمد توفيق داورى معاون مالى و ادارى هيئت عامل اتاق 

تجارت و صنايع افغانستان، محترمه سالمت عظيمى وزير مبارزه با مواد مخدر، 

محترم عبدالبارى رحمان معين صنعتى وزارت تجارت و صنايع افغانستان، محترمه 

نبيله مصلح معين مالى و ادارى و سرپرست وزارت امورزنان، تعدادى از تجار، توليد 

كنندگان و صنعتكاران حضور داشتند.

و  ها  نمايشگاه  همچو  برگزارى  اهميت  مورد  در  داورى  توفيق  محترم 

نقش آن در حمايت از توليدات داخلى صحبت نموده گفت: " تدوير همچو 

نمايشگاه هايى كه توليدات داخلى را در داخل و خارج از كشور به معرفى 

مى گيرند، بدون شك يكى از عوامل مؤثر و يكى از فاكت هاى عمده در 

قسمت بهبود وضعيت اقتصادى، رشد توليدات داخلى، تشويق مردم براى 

حمايت از توليدات داخلى و تشويق تجار ملى محسوب شده و بسيار مفيد 

و ممد واقع ميشود."

آقاى داورى تدوير نمايشگاه هاى داخلى و تقويه صنايع كشور را در 

توازن بيالنس تجارتى و رشد صادرات مؤثر و مفيد خوانده و از مسدود شدن 

خطوط مرزى با پاكستان به عنوان تجربه تلخى يادآورى كرده افزود: " اگر 

ما طى 15 سال گذشته از امكانات موجود، از منابع بشرى و كمك هاى مالى 

جامعه جهانى، در بخش هاى مالى، تخنيكى و نيروى بشرى استفاده درست 

مى نموديم شاهد يك چنين وضعيتى نمى بوديم."

تدوير نمايشگاه صنايع ملى زنان متشبث
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تدوير نمايشگاه صنايع ملى زنان متشبث

با  توليد كنندگان كشور كه  آنعده صنعتكاران و  از  محترم داورى 

وصف مشكالت متعدد داخلى از قبيل نبود امنيت، نبود زيربناها، مشكالت 

در قوانين و فساد ادارى و همچنان چالشها و مشكالت خارجى به خصوص 

داده و صنعت  ادامه  توليد  به  دمپينگ كشورهاى همسايه،  پاليسى هاى 

نوپاى خود را رشد مى دهند، به مثابه قهرمانان كشور يادآورى به عمل 

آورد.

و  داخلى  توليدات  اهميت  پيرامون  قيومى  همايون  دكتور  محترم 

آسايش  و  "رفاه  نموده گفت:  آسايش مردم صحبت  و  رفاه  در  آن  نقش 

آينده كشور ما رابطه مستقيم با رشد توليدات داخلى دارد، لذا مردمبنا به 

حس وطندوستى ايكه دارند بايد از توليدات داخلى خود استفاده نمايند. ما 

بايد توليدات داخلى خود را نسبت به محصوالت وارداتى و خارجى ترجيح 

دهيم."

آقاى قيومى افزود: "يگانه راه خودكفايى كشور استفاده از توليدات 

داخلى از قبيل مواد خوراكى، لباس، بوت مبل و فرنيچر و ساير كاالهاى 

ديگر مى باشد. ما بايد كيفيت توليدات خودرا تا اندازه اى باال ببريم كه بتوانيم به 

كشور هاى خارجى نيز صادرات داشته باشيم."

خانم ويدا پوپل مسؤل برگزارى نمايشگاه ملى "عاليست افغانيست" در مورد 

اشتراك كنندگان اين نمايشگاه گفت:" در اين نمايشگاه 104 شركت، موسسه و انجو 

اشتراك نموده اند كه از آنجمله 37 خانم متشبث نيز در ميان شان حضور دارند."

در اين نمايشگاه، سكتور هاى مختلف از قبيل: صنايع دستى، قالين، بوت، 

سيخ گول، صنايع چاپى، خدمات هوايى، بانك ها، نوشابه هاى غير الكلى، لباس، 

و  غيره محصوالت  و  شوينده  مواد  يى،  رسانه  خدمات  غذايى،  مواد  چرم،  صنايع 

تولدات خودرا به نمايش گذاشتند.

قابل ذكر است كه عالوه برسخنرانان فوق الذكر، محترمه سالمت عظيمى، 

محترمه نبيله مصلح، محترمه فضيله عزيزى آمر انكشاف تشبثات كوچك و متوسط 

وزارت تجارت و صنايع پيرامون توليدات داخلى و نقش نمايشگاه ها در رشد اقتصاد 

كشور نيز صحبت نمودند.
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گنجينه اى باختر يك گنجينة فوق نفيس و خيلى ارزشمند 
است كه موجوديت آن بيش از 25 سال مبهم بود و هيچ كس نمى 
دانست كه با ارزش ترين گنجينه جهان كه در سال 1978ميالدى 
توسط گروه باستان شناسى افغانستان- شوروى در طال تپه شبرغان 

در شمال افغانستان پيدا شد در كجاست.

ويكتورسريانيدى،  سال1978ميالدى  روزهاى  نخستين  در 
نامدارشوروى باالى همين تپه باالى شهر شبرغان  باستان شناس 
ايستاده بود.ناگهان انديشه اى در او پديد آمد وهمين فكر سبب شد 
پيدا شود  ابهام  از 2000 سال  گنجينه جهان پس  ترين  بزرگ  كه 
.درجريان اين 2000 سال بسيارى از جهان گشايا و شاهان و حتى 
اين بخش جهان مى  در  اين گنج  دنبال  به  ازماجراجويان  بسيارى 

گشتند.

اما هيچ كس نمى دانست كه گنجينه بزرگ باختر كه ميراث 
در  است  اسكندر  تصرفات  از  پس  كه  باختر  يونان  دوران  حاكميت 
كجاست. بسيارى در بلخ به دنبال اين گنجينه مى گشتند و بسيارى 

نيست.  بيش  اى  افسانه  گنجى  چنين  وجود  كه  بودند  شده  متيقن  هم 
ويكتورسريانيدى به اين نتيجه رسيد كه در كنار معبد3000ساله اى كه در 

كنارتپه طال قراردارد بايد گورهاى شاهان و شاهزادگان قرارداشته باشد.

در اوايل زمستان سال 1978ميالدى افغانستان دريك حالت بحرانى 
قرار داشت. پس از كودتاى هفت ثور و سقوط دولت محمد داوود خان در 

يك سال دو رهبر حكومت كشته شدند.

مقابله  براى  چريكى  هاى  گروه  افغانستان  مناطق  از  برخى  در 
باحكومت به ميان آمده بودند و حكومت انقالبى از شوروى تقاضاى كمك 
كرده بود. يك روز قبل از آنكه ارتش سرخ شوروى وارد افغانستان شود، 
سريانيدى با يافتن يك پارچه طال توانست به يكى از دو بزرگ ترين و با 

ارزش ترين گنجينه هاى طالى جهان دست يابد.

در اين روز سريانيدى با ديدن اين پارچه طالى ناب نخستين گور 
را پيدا كرد.در اين گور كه يك تابوت سرباز كه با پوست حيوانات پوشيده 

شده بود قرارداشت و برفراز ان يك بام موقتى ساخته شده بود.
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در داخل تابوت يك شه بانوى پوشانى كه سرتاپا با طال مزين 
شده بود آرام گرفته بود.گروه مشترك افغانستان- شوروى به رهبرى 
سريانيدى كه ده سال رابه دنبال تپه هاى آى خانوم به دنبال بقاياى 
تمدن پوشانى به كاوش مشغول بود باور نمى كرد كه به گنجينه باختر 

دست يافته است.

گورها يكى پس از ديگرى پيدا مى شدند.گروه سريانيدى هفت 
گور را پيدا كرد كه در آنها 6 شه بانوى 15 تا 45 سال و يك شاهزاده 
پوشانى دفن بودند.گمان مى رفت كه همه شاهزادگان در يك زمان 
مرده باشند. آنان موقع رفتن به گورهايشان تحفه هاى شگفت انگيز 
طاليى با خود داشتند.نه يكى و دوتا بلكه 20هزار و 618 پارچه طالى 

ناب را با خود به گورهايشان برده بودند.

و  ماهيان  عشق  خدايان  يا  ها  كوپيت  شكلهاى  در  آثار  اين 
هاى  سنگ  با  و  طراحى  هنرمندانه  اى  گونه  به  اى  افسانه  جانوران 
قيمتى گوهرنشانى شده بودند.اجساد زنان داخل اين گورها طورى به 
نظر مى آمدند، كه هنگام مرگ خيلى تزيين شده بودند.در اين قبرها 
صدها صفحه مختلف الشكل طاليى كه بر روى لباسهاى زنان مذكور 
به طورمحكم دوخته شده بودند به دست آمدند. اما اين همه آثار هنرى 

بى همتا از طالى ناب چگونه پديد آمده بود؟

بر بنياد يافته هاى تاريخ تمدن يونان باخترى پس ازفتح باختر 
توسط اسكندر مقدونى در 327پيش از ميالد بنا نهاده شد و رفته رفته 
اين منطقه به يكى از مناطق تمدن خيز آن زمان مبدل شد. پس از 
آن صحرا نشينان جلگه هاى آسياى ميانه به طرف جنوب به حركت 
و  آوردند  چنگ  به  را  قدرت  باخترى  يونان  قلمرو  در  درآمدند.آنان 
شاهنشاهى بزرگ كوشانيان را بنياد نهادند. با گذشت زمان اين صحرا 
نشينان آسوده حال شدند و با تاجرانى كه از سوريه به چين سفر مى 
ابريشم مى  جاده مشهور  در  كه  بازرگانانى  با  و  بستند  كردند،ماليات 
گذشتند به تجارت پرداختند. آنان از اين راه طالى زيادى اندوختندو 
هنر زرگرى و كنده كارى طال را رواج دادند.به اين ترتيب بودكه آوازه 
گنجهاى فراوان باختر به سراسر جهان رسيد. اما اين گنج در بدترين 
زمان ممكن كشف شد. ويكتورسريانيدى در يك وضعيت بحرانى قرار 
با سرعت كار  بايد  انان  بدتر مى شد و  امنيتى هر روز  داشت.اوضاع 
اثار مى  مى كردند.باستان شناسان هر روز به ثبت و عكس بردارى 
پرداختند و در پايان كار آثار را در يك اتاقك الك و مهر شده كه در 

مراقبت جدى قرارداشت مى گذاشتند.
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اما هيوالى جنگ باستان شناسان را نگذاشت كه كارشان را 
تمام كنند آنان در حالى كه تازه گور هفتم را يافته بودند مجبور شدند 
كاوشهايشان را نيمه كاره رها كنند وآثار بدست آمده را برداشته به 
كابل بروند.اما هيچ كس ندانست كه در گور هفتم چه بود!پس از ترك 
باستان شناسان اين گور باسرعت تاراج شد وكاوشهاى غير فنى ديگر 
اين منطقه را به كلى ويران كرد و به اين ترتيب باستان شناسان موفق 
نشدند كه با كاوش و جستجوى بيشتر در گورهاى پيدا شده در مورد 

زندگى و باورهاى سلسله كوشانيان تحقيق كنند.

ثبت  و  شد  منتقل  كابل  موزه  به  باختر  طالى  گنجينه 
گرديد.اگرچه سريانيدى اصرار داشت تا پايان جنگ اين گنجينه به 
يونسكو سپرده شود و در يك كشور بيطرف نگهدارى شود اما اين 

تقاضا پذيرفته نشدو سريانيدى به اتحاد شوروى بازگشت.

در سال 1989ميالدى ده سال از كشف باارزش ترين گنجينه 
ديگر  زمان  هر  از  بدتر  افغانستان  اوضاع  گذشت،اما  مى  جهان 
افغانستان  حكومت  و  بود  كرده  راترك  افغانستان  سرخ  بود.قشون 
دريك حالت متزلزل قرار داشت.و هر آن ممكن بود كه سقوط كند. 
پس گنجينه طالى باختر را باز هم خطر بزرگى تهديد مى كرد.اما 
مى  كسى  هر  از  بيش  را  مملكت  اوضاع  كه  انديش  دور  فرد  يك 

دانست به فكر نجات بزرگ ترين ثروت كشورش و جهان افتاد. او داكتر 
نجيب اهللا رييس جمهور وقت بود.

داكتر نجيب اهللا در يك عمليات فوق سرى گنجينه طالى باختر را 
از موزيوم كابل به خزانه بانك مركزى برد كه دروازه اى به ارگ رياست 
جمهورى دارد و امن ترين نقطه در كشور است انتقال داد. او هر پارچه 
ميان صندوق هايى كهنه گذاشت ودر  و  پيچيد  پنبه  ميان  در  را  از طال 
گاوصندوق بانك مركزى افغانستان و در يك زير زمين سه طبقه اى كه 
تدابير  با پيچيده ترين  اين زير زمين  يك شاهكار معمارى است قرارداد 
امنيتى توسط يك شركت المانى در زمان نادر خان ساخته شده بود.و گاو 
صندوقى دارد كه توسط هفت قفل محافظت مى شد. وبراى بازكردن اين 
گاو صندوق بايد تمامى هفت كليد موجود باشد تا قفل ها به ترتيب باز 
شوند.اگر كليدى بدون ترتيب به داخل قفلها انداخته شود،كليد داخل قفل 

گير مى كند و امكان باز شدن گاوصندوق از بين مى رود.

كليد  هفت  كردو  الك  مهرو  را  صندوقها  شخصا  داكترنجيب 
تعهد  انها  از  و  سپرد  ملى  بانك  معتمدان  از  تن  هفت  به  را  گاوصندوق 
گرفت كه درب گاوصندوق راجز براى رييس جمهور يا يك رهبر قانونى 

افغانستان به روى هيچ كس ديگرى نگشايند.



باال  باختر  گنجينه  شدن  گم  شايعه  كم  كم  آن  از  پس 
و  اند  برده  خود  رابا  گنجينه  اين  روسها  كه  گفتند  مى  گرفت،شمارى 
شمارى هم مى گفتند كه داكتر نجيب آنها را به روسها فروخته است.و 
اين آوازه ها زمانى اوج گرفتند كه حكومت داكتر نجيب سقوط كرد اما 

او درباره گنجينه باختر خاموشى اختيار كرد.

نمى  كس  هيچ  كابل  در  تنظيمى  هاى  جنگ  گرفتن  شدت  با 
دانست كه برسر گنجينه باختر چه آمده است.حتى آوازه هايى از فروش 
اين  بازارهاى جهانى پخش شدندو شمارى مى گفتند كه  در  آثار  اين 
طالها آب شده و براى خريد سالح مصرف شده است. اين اوازه ها جهان 
را و بيشتر ويكتور سريانيدى را ناراحت مى كرد .با پيروزى طالبان اوضاع 
از اين هم بدتر شد.درنخستين روزهاى حاكميت طالبان داكترنجيب كه 
نگهبان باارزش ترين گنجينه جهان بود با برادرش به دست طالبان كشته 

شد و در چهارراه اريانا به دار آويخته شد.

نمادى  را  باستانى  و مجسمه هاى  تمامى عكسها  طالبان  گروه 
از بت پرستى دانست و تمامى تابلوها و مجسمه هاى هنرى را كه به 
دستشان افتاد نابود كردند. با فروپاشيدن تنديسهاى بودا در باميان ديگر 
اميدى براى مخفى ماندن گنجينه باختر وجود نداشت اما طالبان چندين 
بار به سراغ زير زمين بانك مركزى رفتندوكارمندان راتهديد كردندكه 
در گاو صندوق راباز كنند اما از هفت نفرى كه كليد را داشتند فقط يك 
نفر در بانك مانده بود و همه هفت نفر به مناطق ديگر جهان گريخته 
بودند. تنها كليدى كه دست اين كارمند بود چون كليد اول نبود كليد 
بند ماندو كارمند بانك مركزى به جرم همكارى نكردن با طالبان بيش 

از سه ماه را در زندان طالبان ماند.

طالبان چندين بار كوشش كردند كه درب گاو صندوق راباز كنندو 
حتى خواستند كه درب را منفجر سازند اما تمام كوشش هاى طالبان براى 

انفجار درب اين گاو صندوق بى نتيجه ماند. 

سرانجام در دوم مى سال2003ميالدى،حامد كرزى رييس جمهور 
افغانستان و اشرف غنى احمد زى، وزير ماليه وقت به خزانه بانك مركزى 
ميليون  نود  ارزش  به  درها  اين  آنها تصور مى كردند كه پشت  رفتند. 
دالر شمش هاى طال خواهد بود و از اينكه به جز يك تن از هفت تنى 
كه كليدها را داشتند در افغانستان نبودند متخصصى از شركت سازنده 

گاوصندوق از المان خواسته شده بود.وى هر هفت قفل را باز كرد در اين 
ميان يك تن بيشتر از همه قلبش مى تپيد و يكتور سريانيدى با موهاى 
سفيد و با گذشت بيست و شش سال بسيار مضطرب بود و نمى دانست 

كه چه چيزى خواهد ديد.

با  اما در كنار 90 ميليون دالر شمش طال، صندوقهاى فوالدى 
مهرداكتر نجيب اهللا وجود داشتند.وقتى اين صندوقها گشوده مى شوند 
سريانيدى با حيرت مى بيند كه گنجينه باختر ميان آنها محافظت شده 

است.

زنده  ديگر  گنج  اين  اصلى  نگهبان  نجيب  داكتر  كه  حالى  در 
نيست و به دست طالبان كشته شده است.گنجى كه با گنج توتانخ آمون 
به  اكنون  اين گنج  از آن.  از فراعنه مصر مقايسه مى شود و نه كمتر 
سراسر جهان مى گردد تا پيشينه غنى فرهنگ افغانستان را به جهانيان 
بشناساند و نگاه جهانيان را نسبت به افغانستان دگرگون سازد. گنجينه 
باختر افغانستان يكى از بزرگترين گنجينه هاى قديمى و تاريخى جهان 

است.

به گزارش ايراس: گنجينه مخفى افغانستان در ادامه تور جهانى  
خود به استراليا رسيد. به گزارش ايراس به نقل از ايسنا؛ 230 اثر تاريخى 
از گنجينه مخفى افغانستان در ادامه تور جهانى ، پس از نيويورك و لندن 
به ملبورن در استراليا رسيدند. اين گنجينه كه قدمت آثار آن حدود 2000 
جاده  مسير  در  مقبره اى  در  ميالدى   1960 دهه  در  شده،  برآورد  سال 
تاريخى ابريشم در افغانستان كشف شد و كارشناسان آن را در رديف پنج 
گنجينه برتر جهان باستان دانسته و ارزش آن را معادل گنجينه ارزشمند 

فرعون «توتنخامون» و يا گنجينه «آمودريا» مى دانند.

گنجينه باختر ارزشمند ترين گنجينه جهان

35

ى
ماع

ــــ
جتـ

ا

سال نهم – شماره هاى 96-97-98 حوت 95 و حمل و ثور 1396 خورشيدى



گنجينه باختر ارزشمند ترين گنجينه جهان

48/http://news-afghanistan.blogfa.com/post :منبع

36

ى
ماع

ــــ
جتـ

ا

سال نهم – شماره هاى 96-97-98 حوت 95 و حمل و ثور 1396 خورشيدى

در  آغاز جنگ  دليل  به   از كشف،  اين گنجينه يك سال پس 
منتقل شد و گمان مى رفت در طول  نامعلومى  به مكان  افغانستان 
سال ها جنگ داخلى در افغانستان نابود شده باشد، اما توسط كاركنان 
موزه ملى افغانستان در كابل براى 20 سال پنهان شده بود تا اينكه 

در سال 2003 خبر كشف مجدد آنها منتشر شد.

اكنون بخش كوچكى از گنجينه مخفى افغانستان شامل تاج
 هاى طاليى، سالح و زيور آالت كه از سال ها قبل در تور جهانى  به 
از تاريخ 22 مارس در موزه ملبورن ، پربازديدكننده ترين  سر مى برد 
موزه استراليا به نمايش درخواهد آمد كه به طور حتم با استقبال بسيار 

خوبى مواجه خواهد شد.

تصوير  روايت  به  استراليا  به  افغانستان  گنجينه  سفر  داستان 
آثار  از  نمايشگاه  مارچ 2013 يك  تاريخ 22  به  آستراليا  افغانستان: 
اولين  براى  نمايشگاه كه  اين  مينمايد.  برگزار  را  افغانستان  باستانى 
بار در آستراليا با نمايش بيش از 230 اشياء گرانبها از مناطق باستانى 
افغانستان ميباشد برگزار ميگردد. براى دها سال اين گنجينه ها كه 
به نظر مردم از بين رفته بودند و يا خارج از كشور به طور غير قانونى 
قاچاق گرديده بودند در سال 2003 توسط تعداد از كاركنان موزيم 
ملى كابل كه در جاهاى امن پنهان گرديده بودند دوباره به موزيم 

ملى برگشتاندند.

داكتر پاتريك گرين، مدير موزيم ويكتوريا ميگويد: "ديدن اين گنج 
هاى قديمى كه نماينگر تاريخ كهن و مردم باستانى افغانستان و جهان 

ميباشد يك افتخار بزرگ براى مردم آستراليا ميباشد.

سازماندهى  افغانستان  ملى  جغرافياى  انجمن  توسط  برنامه  اين 
با داشتن زيورات  از موزيم ملى كابل  گرديده است. گنجينه هاى پنهان 
طالئى، برونز و مجسمه هاى سنگى، ظروف نقاشى شده و ساير آثار هنرى 

باستانى كه در قرن بيست ميالدى كشف گرديده اند شامل ميباشند.

اين گنجينه هاى زيبا و داستان قابل توجهى كارمندان موزيم ملى 
كابل كه به خطر انداختن جان هاى خويش آثار تاريخى كشور را در سال 
هاى متداوم جنگ و نا امنى نگه داشتند نماينگر فرهنگ غنى افغانستان 
يگانه  اين  ويكتوريا  موزيم  مدير  گرين،  پاتريك  داكتر  گفته  به  ميباشد. 
فرصت است براى مردم آستراليا تا از تاريخ پر افتخار و جذاب افغانستان 

ديدن نمايند.

قدامت اين آثار تاريخى قبل از 2200 ميالدى تا قرن دوم ميالدى 
برميگردد كه از چهار نكته مهم باستانى افغانستان كشف گرديده اند. ارائه 
اين نمايشگاه در استراليا بسيار مهم است، زيرا اين فرصت نشان دهنده 

درك بيشتر مردم دو كشور در رابطه به ميراث هاى فرهنگى مى باشد.
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يكى از نعمت هاى الهى كه در اسالم بسيار بر آن تأكيد شده، 
درخت است. تأكيد بر اين مسأله نشان مى دهد كه اين نعمت الهى، 
يكي از زيباترين مظاهر خلقت و جلوه اي از تجليات آفريدگار عالم 
انسان  براي  (ج)  خداوند  آفريده هاي  گرانبهاترين  از  درخت  است. 
است و به دليل نقش حياتي كه در زندگي تمامي موجودات زنده، به 
خصوص انسانها دارا مي باشد در اسالم مورد توجه خاص قرار گرفته 
مظهر  و  خرمي،  و  سرسبزي  شاخص  و  آباداني  نماد  درخت  است. 
زندگي، و باعث لطافت هوا و موجب آسايش و رفاه انسان و صفا و 

پاكي طبيعت مي باشد. 

تأثير درختان بر جسم و جان

گياهان و درختان، سهمى به سزا و نقشى بسيار مهم در زندگى 
بشر دارند. تلطيف هوا، تعادل دماى محيط، حفاظت از خاك و تأمين 
بخشى از مواد غذايى مورد نياز انسان، اندكى از سودمنديهاى فراوان 
درختان است. اسالم انسان ها را به تماشاى گياهان سرسبز و نگاه 
به مناظر جذاب آنها دعوت كرده است. چنان كه در فرموده هاى انبياء 

و دانشمندان از تأثير مثبت گياهان بر جسم و جان آدمى تأكيد بسيارى شده 
است. زيرا هرگاه آدمى، به تماشاى خرمى گياهان و درختان سرسبز مى

 نشيند، غرق در سرور و لذت مى شود؛ روان وى آرام مى گيرد و جانش به 
تازگى و طراوت مى گرايد. تماشاى آنها لذت بخش و شادى آفرين است. 

فوايد درختان

محققين درخت را از نظر سالمت فردى، اجتماعى و... داراى فوايد 
بى شمارى مى دانند.

ايجاد سالمتى و آسايش   .1

هاي  محيط  در  درختان  فيزيولوژيكي  تأثيرات  محققين،  گفته  به 
شهري، بسيار حائز اهميت مي باشد. درختان در سالمتي و آسايش ساكنان 
شهرها سهم بزرگي دارند؛ زيرا با جذب گازهاي سمي از جمله گاز كربنيك  
و ساخت اكسيجن كه يكي از اساسي ترين نيازهاي حيات انسان و حيوان 

است، باعث دوام حيات انسان و حيوان مي شوند.
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2.  بهبود كيفيت آب و خاك و هوا

درختان موجب بازگشت آب به چرخه طبيعت شده و كيفيت خاك 
را بهبود مي بخشند و قابليت جذب مقادير زيادي گرد و غبار را از اتمسفر 
دارا مى باشند. درختاِن هميشه سبز، قادرند گرد و غبار و ساير آلودگي هاي 
موجود در هوا را بر روي سطح برگ خود جذب كنند. شستشوي اين مواد 
در اثر بارندگي، به همراه خار و خاشاك و برگ درختان در فصل خزان 
موجب افزايش حاصل خيزي خاك در دراز مدت مي شود. طبق بررسيهاى 
دانشمندان روسى برخى درختان از خود موادى در هوا پخش مى كنند كه 
باعث از بين رفتن بسيارى از باكتريها و قارچهاى تك سلولى و برخى از 

حشرات مضر مى شود. 

3.  استفاده از ميوه درختان:

افزون بر آنچه گفته شد، ميوه بسياري از درختان مورد استفاده 
انسان ها و حيوانات است؛ به  طوري كه مي تواند در سالمت تغذيه انسان 
و تأمين ويتامين هاي مورد نياز آدمي تأثير به سزايي داشته باشد. در 
فوايد گياه و گياه خواري، در متون ديني و طبي، توصيه هاي زيادي شده 
و امروزه ثابت شده است كه انسان اوليه از ميوه درختان، امرار معاش مي

 كرده است.

اهميت كاشت درخت

بر كاشت  بزرگان دين  و  پيامبر اسالم (ص)   ابتداى اسالم،  از 
درخت سفارش كرده و فضيلت بسيارى براى آن بيان داشته اند. گرچه 
متأسفانه با پيشرفت تكنولوژي، تخريب جنگلها و نابودي درختان علي 
طبيعت  و  حيوان  انسان،  زندگي  در  كه  عظيمي  نقش  و  اهميت   رغم 

دارد، رو به افزايش است، اما جاي خوشبختي است كه بشر امروز به 
اين عمل زشت خود اذعان و اقرار دارد و سازمان هايي را براي حفظ، 

حراست و گسترش پاركها و ازدياد درختان به وجود آورده اند.

گرچه درخت سبز به خودى خود داراى فوايد بسيار مى باشد، اما 
بزرگان دين بر كاشت درخت داراى محصول، تاكيد بيش ترى نموده 

اند. در اكثر آيات و روايات نيز از درختانى سخن به ميان آمده است كه 
داراى ميوه مى باشند. چنان كه در قرآن، از درختان انار، خرما،  انگور،  

زيتون،  و... سخن به ميان آمده است.

نقل است كه روزى انوشيروان از روستايى عبور مى كرد. پيرمردى 
را ديد كه نهال چهار مغز مى نشاند. انوشيروان گفت: «اى پير زمانه! 
ناتوانى و درخت چهار مغز  درخت نشاندن تو گذشته؛ زيرا تو پيرمرد 
دير بار مى دهد.» پيرمرد گفت: «كسانى كه پيش از ما بودند، درخت 
نشاندند، ما خورديم، ما هم مى نشانيم، بعد از ما مى خورند. انوشيروان، او 
را آفرين گفت و كيسه زرى به او داد. پيرمرد گفت: «ديگران درخت مى 

نشانند و چند سالى زحمت مى كشند تا درختشان به بار بنشيند و حاصل 
بدهد، درخت من چه زود به بار نشست و حاصل داد. انوشيروان كه از 
اين جمله خوشش آمده بود، كيسه زر ديگرى به او داد و از آنجا گذر 

كرد. 

چه زيبا است كه اين مسئله به عنوان يك سنت ترويج گردد و 
براى كاشت نهال هاى جديد در پاركها و جاده ها، از درختان داراى 
محصول و متناسب با خاك آن منطقه استفاده شود تا عالوه بر فوايد 

ذاتى درخت، مردم از محصوالت آن نيز استفاده كنند.
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1-    آب دادن به درخت

ثمرى  و  فايده  آبيارى  بدون  درخت،  كاشت  كه  است  مسلم 
به  اقدام  اسالم  دستور  اساس  بر  كه  كسانى  ديگر،  تعبير  به  ندارد. 
آبيارى آن كوتاهى مى  اما در رسيدگى و  كاشت درخت مى كنند، 

نمايند و موجب خشك و بال استفاده شدن آن مى شوند، نبايد انتظار 
ثوابى را كه در اسالم بر آن تصريح شده است، داشته باشند. آبيارى 
وظيفه اى  و  نيست  خاص  افراد  مخصوص  درختان،  از  حفاظت  و 
است انسانى كه هر جا درخت تشنه اى مشاهده كرد، در آب دادن 
آن كوتاهى نكند، مگر آنكه آن درخت، درون ملك خصوصى كسى 
باشد كه مسلمًا حضور در آن ملك، نياز به اجازه صاحب آن خواهد 

داشت.

حفظ و نگهدارى از درختان  .2

برخى بر اين باورند كه حفظ درختان تنها بر عهده صاحبان آن 
است و اگر درختى، صاحب مشخصى نداشت و يا جزء مراتع و جنگلها 
بود، هر نوع كارى را مى توان با آن نمود. متأسفانه چنين افرادى نه 

تنها به خود اجازه بريدن درختان جنگلى را مى دهند و از چوب آن در جهت 
منافع خود استفاده مى كنند، بلكه با خوشحالى از چنين اقدامى، زمين هاى 
آن را كه جزء منابع طبيعى و سرمايه ملى و يا بهتر بگوييم سرمايه جهانى 
است، براى كشت و زرع و گاه ساختمان سازى استفاده مى نمايند. برخى ديگر 
نيز جنگل را مكانى متعلق به خود دانسته و عالوه بر آنكه شاخه هاى سبز 
درختان را براى دقايقى تفريح، مى َكنند و براى افروختن آتش استفاده مى

 كنند، بدون هيچ گونه احساس مسئوليتى، آتش افروخته را رها مى كنند و اين 
بى مسئوليتى عامل آتش سوزى در جنگل و نابودى ده ها و صدها هكتار از 
درختانى مى شود كه نه تنها براى انسانهاي فعلى، بلكه ميراثى براى نسلهاي 

آينده نيز مى باشد.

دين مقدس اسالم شديداً با چنين طرز تفكرى كه متأسفانه در زمان 
فعلى رواج بيش ترى يافته استـ  مبارزه كرده و از 14 قرن پيش كه سخنى 
از دود ماشين ها و كارخانجات و اهميت حفظ محيط زيست و غيره نبوده 
است، بر حفظ درختان تأكيد فراوان نموده و آن را تكليفى بر عهده همگان 

دانسته است.
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درختكارى، صدقه جاريه  .3

دين مبين اسالم براى آنكه اهميت درختكارى را براى مسلمانان 
قابل  نمايد، كاشت درخت  بيان  ملموس تر  آن،  از  و پس  اسالم  صدر 
محصول را نوعى صدقه معرفى مى نمايد. شايد اين عنايت از آن جهت 
است كه همانند صدقات مالى، كاشت درخت و نيز حفاظت و نگهدارى 
از آن، به صورت يك برنامه هميشگى در زندگى مسلمانان جارى باشد 
و مسلمانان اين برنامه را جزئى از برنامه هاى خود تلقى نمايند و از آن 
غافل نگردند. وقف نيز نوعى صدقه جاريه است. به همين علت دين 
مبين اسالم به پيروان خويش تعليم نموده  است تا با وقف درختان اين 

صدقه را ابدى نمايند.

منفعت اخروى درختكارى  .4

اهميت كاشت و نگهدارى درخت تا بدانجا است كه در روايات 
تصريح شده است كسى كه درخت بكارد عالوه بر نفع در زمان حيات، 
پس از مرگ نيز از آن بهره خواهد بُرد، تا هر زمان كه مردم از يك 
درخت بهره برند، ثواب و پاداش براى صاحب آن درخت يا كسى كه 
آن را كاشته است نوشته مى شود. اين پاداش فوق العاده، نشان از جايگاه 
ويژه درختكارى از منظر اسالم دارد. در صورتى هدف ما از  زراعت و 
درختكارى در كنار تالش براى تأمين معاش خانواده و زندگى، استفاده 

فقراء و نيازمندان از آن باشد.

5.  قطع درختان ممنوع

در منابع روايى اسالم، از قطع درختان به شدت منع شده است. 
به  همواره  (ص)  اكرم  رسول  كه  است  حدى  به  مسئله  اين  اهميت 

بر دشمن،  پيروزى  در صورت  تا  اسالم سفارش مى نمود،  رزمندگان 
درختان  قطع  از  پرهيز  آنها  از  يكى  كه  دهند  قرار  نظر  مد  را  نكاتى 
يا  جنگ  مانع  كه  درختى  مگر  بپرهيزيد؛  درختان  قطع  از  يعنى  بود. 
مانع بين شما و مشركين باشد. اينكه آن بزرگوار، پس از سفارش بر 
رعايت كودكان، زنان، و پيران، بر حفظ درختان و عدم قطع آنها در 
حين جنگ تأكيد مى فرمايد، حكايت از اهميت وجود درخت از ديدگاه 

اسالم دارد.
افزون بر آنچه گفته شد، حفاظت از درختان جنگلى كه خداوند 
متعال براى استفاده همه انسانها آفريده است، از حساسيت بيش ترى 
برخوردار است. سخن درباره آثار وجود جنگل و نقش آن در زندگى 
انسانها بسيار است و نوشتارى مستقل مى طلبد، اما تنها به اين نكته 
اشاره مى شود كه جنگل عالوه بر پاكيزگى هوا و زيبايى محيط زندگى، 
در كاهش بالياى طبيعى و كنترول آبهاى زيرزمينى نقش بسيار موثرى 
به عهده دارد. بررسيها نشان مى دهد هنگام كربن گيرى درختان، از 
264 گرم ئيدريد كربنيك هوا مقدار 129 گرم اكسيجن آزاد مى شود. از 
اين نظر هر هكتار جنگل قادر است ساالنه 2/5 تن اكسيجن (اكسيجن 

الزم براى 10 نفر در سال) را آزاد كند. 

برآوردن  سر  جنگلها،  تخريب  و  درختان،  كردن  قمع  و  قلع 
تجاوز  خالصه  و  جنگلها  البالى  در  صنعتى  كارخانه هاى  و  خانه ها 
افسارگسيخته انسان عصر تكنولوژى و ارتباطات، بر حريم طبيعت و 
محيط زيست، پيامدهاى وخيمى در پى خواهد داشت و آسيبهاى جدى 
فراوانى بر پيكره محيط زيست وارد خواهد آورد. هم اكنون آلودگى 
فزاينده هوا در جهان، به گونه اى است كه بيماريهايى بسيار شايع شده 
و آمارى سرسام آور به دست مى دهد كه به گفته كارشناسان از بين 

رفتن بخش قابل توجهى از جنگلها از جمله عوامل آن است.
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باهوش  همه ما دوست داريم فرزندى خوش ذوق، خالق و 
داشته باشيم. همه پدر و مادرها دوست دارند در مورد تربيت و زندگى 
فرزندانشان نگرانى كمترى داشته باشند. ما فكر مى كنيم شما هم اين 

گونه هستيد و چنين طرز فكرى داريد، اگر پاسخ تان مثبت است به 
ياد داشته باشيد براى رسيدن به چنين هدفى بايد از همان ماه هاى 
نخست تولد فرزندتان به اين موضوعات توجه كنيد. پيش از فرزندتان 
اين شما هستيد كه بايد آماده باشيد. آماده براى تربيت خالقيت، هوش 
و استعداد او. درست است كه هوش و استعداد تا حد زيادى خدادادى 

است، اما خانواده در تربيت و شكوفايى آن نقشى اساسى دارد.

 تصوير روشهاى ايجاد خالقيت در كودكان

در همين جا بايد به اين نكته هم اشاره كنيم كه خالقيت با 
هوش و استعداد متفاوت است. همه افراد باهوش الزاما خالق نيستند. 
حل  براى  آنها  مى بينند.  ديگرى  نوع  را  خود  پيرامون  خالق،  افراد 
و ديدشان  نمى كنند  راه هاى هميشگى و همگانى رجوع  به  مسائل 

به همه آنچه دور و بر ماست با بقيه تفاوت دارد. به همين داليل و چون 
اين افراد راه هاى جديد و بديع براى مشكالت شان پيدا مى كنند، از زندگى 

بيشتر لذت مى برند و شادتر از بقيه هستند.

پس اگر فرزند شما چنين روحيه اى دارد، سرزنشش نكنيد. نگوييد 
تو با بقيه فرق دارى. از دستش عصبانى نشويد و به جاى همه اين كارها 
تالش كنيد تا آنجا كه مى توانيد خالقيت او را پرورش دهيد. تا يادم نرفته 
تاكيد كنم از اين كه بچه بگويد حوصله اش سر رفته نبايد ناراحت شويد. 
اتفاقا اين لحظه همان بزنگاهى است كه شما مى توانيد او را با كارهاى 

جالب سرگرم كنيد و خالقيتش را پرورش دهيد.

از خاك و گل كمك بگيريد

مدت هاست ديگر بچه ها با خاك و گل بازى نمى كنند. اگر حياط 
مناسبى داريد يا پاركى نزديكى خانه تان قرار دارد، به شما توصيه مى كنيم 
فرزندتان را از اين بازى هاى لذتبخش محروم نكنيد. با او همراه شويد و 
اجازه دهيد حسابى خاك بازى كند. اين نوع بازى و ساختن برخى سازه ها 

و اشيا با گل به خالقيت او بسيار كمك مى كند.
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كاردستى بسازيد

اگر پاركى در دسترس نيست نااميد نشويد. با استفاده از چند وسيله 
كهنه و از كار افتاده يا خميرهاى بازى هم مى توانيد بچه ها را سرگرم و به 
افزايش قدرت خالقيت آنها كمك كنيد. البته به شرطى كه بچه ها را آزاد 
بگذاريد تا قدرى ريخت و پاش هم بكنند. مى توانيد با آنها مسابقه ساختن 
كاردستى هاى مختلف بدهيد و ده ها كار ديگر كه مى توان در خانه انجام 

داد.
بچه ها را منفعل بار نياوريد

مشكل بزرگ خانواده هاى دوران ما و به تبع آنها بچه ها، تماشاى 
بيش از حد تلويزيون است. حاال ديگر به طور معمول از عصر تا موقعى 
كه آخرين نفر در خانه به خواب رود، تلويزيون روشن است. بچه ها هم 
(بويژه در فصل تعطيل مدارس) جلوى اين جعبه جادويى لم مى دهند و 
مشغول تماشا مى شوند. به همين دليل الزم است ساعات تماشا را محدود 
كنيد و به جاى آن اسباب بازى هاى ساده و مناسب سن بچه ها را در 
اختيارشان قرار دهيد. تأكيد بر اين كه اسباب بازى ساده باشد به اين دليل 
است كه بچه بايد از بازى با آن لذت ببرد. نكته ديگر هم اين كه اسباب 
بازى هاى گران قيمت الزاما بهتر نيستند و در اغلب آنها (مانند يك آدم

 آهنى) بچه نقش بسيار كمى در بازى دارد و بيشتر تماشاچى است.

تشويق فراموش نشود

يادتان باشد همه ما درصدى خالقيت داريم و مهم آن است كه 

همان را پرورش دهيم. پس انتظار نداشته باشيد كودك شما در تمام 
كه  است  آن  دهيد  انجام  بايد  شما  كه  كارى  باشد.  بهترين  زمينه ها 
پيشرفت هاى عادى كودك تان را ببينيد و او را براى انجام آنها تشويق 
نقاشى هاى كودك روى  مانند نصب  كارهايى  و  لفظى  تشويق  كنيد. 

ديوار يا يخچال خانه از اين دست موارد است.

به او مسئوليت بدهيد

يادتان باشد متناسب با سن فرزندتان كار هايى را در خانه به او 
محول كنيد. اين شيوه در او احساس خوبى ايجاد خواهد كرد. دادن 
براى حل مسائل  فرزند شما مى آموزد  به  او،  از  و خواستن  مسئوليت 

زندگى اش فكر كند و راه حلى بيابد.

كتاب خواندن يادتان نرود

هميشه به خاطر داشته باشيد خواندن كتاب يكى از بهترين شيوه
 ها براى پرورش خالقيت بچه هاست. برايش كتاب بخوانيد و پيش از 
پايان يافتن كتاب از او بخواهيد پايان داستان را تعريف كند. پس از 
خواندن كتاب هم مى توانيد با كمك هم داستان را به صورت نمايشى 

اجرا كنيد.

همه اين كارها خالقيت كودك شما را تقويت خواهد كرد. نكته 
مهم آن است كه برنامه هايى از اين دست بايد به صورت مداوم استمرار 

داشته باشد تا اثرى ماندگار بر جاى گذارد.

 

43

ى
ماع

ــــ
جتـ

ا

روشهاى ايجاد خالقيت در كودكان
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بچه ها را درست تربيت كنيم

سال هاى نسبتا دور، مادرها كمتر به فكر مسائل و مشكالت 
روحى بچه ها بودند. پدرها كه جاى خود را داشت؛ اغلب آنها به دليل 
مشكالت مالى خانواده و مسائل اقتصادى شهر و كشورشان دغدغه

 هاى خاصى داشتند كه اصال فرصتى براى به فكر بچه ها بودن به 
آنها نمى داد.

با تغيير ديدگاه ها طى سال هاى متمادى، شاهد دگرگونى نگاه 
خانواده نسبت به بچه ها بوديم. دگرگونى هايى كه نتايجش در نقاط 
مختلف، متفاوت و گاهى متناقض بود.اين روش در قرن بيست و يكم 
نيز ادامه يافت به طورى كه سال هاى اخير شاهد رفتارهايى از سوى 
والدين نسبت به بچه ها هستيم كه به همان اندازه بى تفاوتى سال هاى 
دور خطرناك تر است. البته برخيمحققان اثرات سوء روش اخير پدر و 

مادرها را بدتر از رفتارهاى قديم مى دانند.

امروزه در بعضى خانه ها شاهد رفتار افراط گونه والدين و بويژه 
مادرها هستيم. مادرهايى كه گويا از صبح تا شب وظيفه اى جز مراقبت 
از فرزندشان ندارند.اين شيوه غلط از نوع بيدار كردن بچه (يا بچه ها) 
آغاز مى شود و تا هنگام خواب آنها ادامه دارد. وقتى بچه با خواهش و 
تمناى مادر دست و رويش را مى شويد و صبحانه اش روى ميز آماده 
و چيده شده است. اگر گاهى اشتهايى براى خوردن نباشد، مادر است 
كه لقمه مى گيرد و فنجان شير يا چاى را به سوى دهان بچه مى برد. 
پس از اين مراسم صبحانه خوردن، نوبت به پوشيدن لباس ها مى رسد 

و باز هم خواهش و تمناى مادر!

را روى تخت مى اندازد، ولى مادر  بدخلقى مى كند و خودش  بچه 
دست بردار نيست. بچه كارش را مى كند و مادر روش خود را ادامه مى 

دهد. اين كار تا گرفتن دست او و بردنش به آن طرف خيابان، ايستادن تا 
آمدن اتوبوس مدرسه، خوراندن به زور ناهار و... ادامه دارد. دادن آب ميوه 
و قرص هاى ويتامين و مشاوره با پزشك و روان شناس و... هم جاى خود 

را دارد.

چنين شيوه هايى نه تنها به سود بچه هاى امروزى نيست كه جوامع 
فاقد  و  بى تحرك  بى برنامه،  بروز نسل جوان  و  با خطر ظهور  را  مختلف 
و  پدرها  كه  باورند  اين  بر  مى كند.محققان  مواجه  خالقيت  و  مسئوليت 
مادرها بايد پيش و بيش از هر چيز، خالقيت، استقالل و آمادگى رويارويى 
با مشكالت زندگى را به فرزندان شان بياموزند. تربيت بچه هايى كه ديگر 
قادر نيستند غذاى خود را هم گرم كنند يا لباس شان را هيچ وقت اتو نمى

 زنند هم به زيان خودشان است و هم به ضرر خانواده و جامعه.

در  را  و...  خودباورى  خالقيت،  حس  چگونه  بياموزند  بايد  والدين 
در  رسمى،  آموزش  سيستم  هر  از  قبل  بچه ها  كنند.  تقويت  فرزندانشان 
خانه و كنار خانواده رشد مى كنند و اگر در اين محيط براى زندگى جمعى 
آماده نشوند، هنگام مواجهه با دنياى خارج از خانه دچار مشكالت متعدد 

خواهند شد.

شايد به جرأت بتوان گفت «امروز مهم ترين نقش پدر و مادر، آماده 
كردن بچه ها براى زندگى در جامعه و آموختن شيوه هاى صحيح مواجهه با 

مسائل جهان امروز به آنهاست.»
منبع: جام جم سرا
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روشهاى ايجاد خالقيت در كودكان
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 «تحليل و ارزيابى اقتصادى صنايع عمدة دستى افغانستان»

چاپ كتاب

(1369 – 1350)

كتاب «تحليل و ارزيابى اقتصادى صنايع عمدة دستى افغانستان  
1350 – 1369» نوشتة سرمحقق شيرعلى تزرى، رئيس مركز  علوم 
اجتماعى اكادمى علوم افغانستان و عضو هيأت تحرير ماهنامة غضنفر 
بانك، زير نظر استاد محمد ناصر ناصر در سال 1395 خورشيدى با تيراژ 
500 جلد در چاپخانه صدف به چاپ رسيد. در اين كتاب كه به منظور 
دريافت يكى از رتب عملى نگاشته شده است، تاريخچة مختصر توسعة 
صنايع دستى درا فغانستان، ماهيت صنايع دستى، انواع صنايع دستى و 
اهميت صنايع دستى در اقتصاد ملى، مورد بحث و بررسى قرار گرفته 
است. مطالب اين  كتاب يكى از غنى ترين منبع علمى پيرامون صنايع 
دستى افغانستان به شمار مى رود. مديريت ماهنامة غضنفر بانك اين 
دستاورد بزرگ را به استاد گرامى شير على تزرى تبريك گفته و براى 

شان موفقيت هاى بيشترى آرزو مى نمايد.
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تغيير  گونه  فناورى، هر  و  علوم  پيشرفت  به  توجه  با  امروزه 
جديد مى تواند آثار متفاوتى را در كليه ابعاد زندگى فردى، اجتماعى و 
اقتصادى انسان به وجود آورد. اما از اين ميان عواملى كه در سالمت 
انسان تاثيرگذار است، از نقش ويژه اى برخوردار مى باشد. امروزه به 
دليل گذر اپيدميولوژيك يعنى جايگزينى بيمارى هاى غير سارى به 
جاى بيمارى هاى سارى به دليل كنترول عوامل بيولوژيك از يك 
طرف و نقش رفتارهاى ناهنجار بهداشتى و سبك زندگى و شيوه 
هاى تغذيه در افزايش ميزان بيمارى هاى غيرسارى از طرف ديگر، 
ارتقاى  و  حفظ  با هدف  بهداشت  و  مراقبت  در  نگرش  تغيير  لزوم 
سالمتى ضرورى است. با توجه به موارد ذكر شده نقش بى تحركى 
به عنوان يكى از عوامل اصلى در شيوع بيمارى ها و بروز مرگ، حائز 

اهميت است.

با توجه به اين كه فعاليت فيزيكى مناسب مى تواند تاثير    
مهمى در پيش گيرى از بروز بيمارى ها، عوارض آن ها و در نهايت 
مرگ و مير ناشى از آن ها داشته باشد، بررسى متون و مقاالت علمى 
در مورد ارتباط بيمارى ها و فعاليت فيزيكى گوياى اين مطلب است 
كه ورزش پياده روى داراى تاثيرات مفيدى در زمينه پيش گيرى از 

بيمارى هاى مزمن و غير سارى است. در دنياى امروز پياده روى بهترين 
فعاليت و طبيعى ترين ورزش براى كسب آمادگى جسمانى و روانى است. 
پياده روى ورزش لذت بخش و كم خطرى است كه در دسترس همگان 
است و همه جا و همه وقت امكان اجراى آن وجود دارد. در خصوص تاثير 
ورزش پياده روى در ايجاد و ابقاى سالمتى سواالتى مطرح است كه به آن 

پرداخته مى شود.

 چه نوع ورزش پياده روى مفيد و موثر است؟

فعاليت فيزيكى مناسب براى تقويت عضالت قلب و ريه و در    
تغييرات  بروز  بتواند سبب  زمانى مفيد و موثر مى شود كه  كل سالمتى، 
افزايش  از آن جمله مى توان به  انسان شود كه  بيولوژيك مفيد در بدن 
تعداد ضربان تا شكل سريع آن يعنى يك دوش نرم و سبك اشاره كرد. 
ميزان پياده روى مى تواند از شكل آرام يعنى راه رفتن متفاوت باشد. برنامه 
بر اساس ميزان آمادگى جسمانى افراد با هدف نهايى طى 3 هزار و 200 
متر در مدت نيم ساعت و با افزايش ضربان قلب 120-130 بار در دقيقه 

مى تواند متفاوت باشد.
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انتظار  توان  مى  روى  پياده  ورزش  از  فوايدى  چه 
داشت؟

بررسى متون و مقاله ها بيانگر آثار بسيار مفيد و متعدد    
ابعاد مختلف است كه براى  از  انسان  ورزش پياده روى بر سالمت 
و  گيرى  پيش  زمينه  در  سودمند  آثار  اين  مورد  در  بيشتر  آگاهى 
روند  كرد: كاهش  اشاره  زير  موارد  به  توان  ها مى  بيمارى  كنترول 
خون،  چربى  اختالالت  كنترول  زنان،  در  ويژه  به  استخوان  پوكى 
كنترول  آن،  درمان  و  چاقى  عوارض  كاهش  خون،  فشار  كنترول 
ديابت و كاهش بروز ابتال به ديابت تيپ 2 (مرض قند)، پيشگيرى 
از آترواسكلروزيس عروق كرونرى (تصلب شرايين)، كاهش عوارض 
عوارض  كاهش  (آرتروز)،  ها  استئوارتريت  و  مفصلى  هاى  بيمارى 
حاملگى، تقويت سيستم ايمنى بدن، تقويت وضعيت تنفسى،كاهش 
عاليم بيمارى هاى روده اى، تقويت روانى افراد با كاهش استرس، 
بى خوابى و اضطراب، تقويت و ايجاد حس شادابى، پيش گيرى و 
درمان اعتياد. با توجه به مطالب مذكور و سهولت انجام ورزش پياده 
روى و آثار گسترده آن در ارتقاى سالمت فرد و جامعه، اين مقوله 
از ورزش نيازمند توجه ويژه اى در برنامه ريزى هاى بهداشتى است 
بين  هماهنگى  و  مشاركت  لزوم  موضوع،  گستردگى  مسلم  قدر  و 
بخشى و مردمى را هم در زمينه برنامه ريزى و هم در اجراى برنامه 
هاى جامع مى طلبد، به ويژه بعد هماهنگى بين بخشى در حفظ و 

ارتقاى سالمتى افراد جامعه از طريق ترويج فرهنگ پياده روى گامى در 
توانمندسازى مردم و جامعه و به عبارت ديگر ارتقاى سالمت محسوب 

مى شود.

 ورزش و درمان بيمارى ها

از  بسيارى  بروز  از  كه  آن  بر  عالوه  گوناگون  هاى  ورزش    
بيمارى ها جلوگيرى مى كند و نقش پيش گيرى را به عهده دارد، همواره 
در درمان بسيارى از بيمارى ها موثر واقع مى شود و يك نقش درمانى 
را از نظر علم پزشكى برعهده مى گيرد. بدين منظور توجه شما را به آثار 
درمانى ورزش در ارگان هاى مختلف بدن و بيمارى هاى مربوط جلب 

مى كنيم.

 فشار خون باال

با انجام ورزش هاى معمولى همراه با رژيم غذايى و استراحت    
مناسب در يك سال مى توان يك فشار خون ماكزيمم را از 17 به حدود 
14 رسانيد و روشن است كه ورزشكاران معموًال دچار عوارض فشار خون 
نمى شوند و ورزش حتى در سنين 60 تا 80 سالگى مى تواند در متعادل 
نگه داشتن فشار خون سهيم باشد. زيرا بر اثر ورزش، عروقى كه در سطح 
بدن جريان دارد انبساط مى يابد و فشار خون سقوط مى كند. ورزش پياده 

روى و كوه نوردى به خوبى فشار خون باال را متعادل مى سازد.

نقش ورزش در سالمتى انسان
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بيماران با دردهاى قلبى (سكته)

انجام ورزش هاى سبك طبق آمارهاى جهانى نه تنها    
انواع دردهاى قلبى پايدار و غيرپايدار را تسكين و كاهش مى دهد 
بلكه سبب حل شدن لخته هاى داخل خون شريان قلب مى شود و 
از بروز سكته هاى بعدى ممانعت مى كند. هم چنين ورزش هاى 
سبك مانع از رسوب پالكت هاى چربى در داخل عروق كرونر قلب 
يا عروق ساير نقاط بدن مى شود و در پيش گيرى بروز بيمارى هاى 
قلبى عروقى افرادى كه يك بار به انفركتوس مبتال شده اند، دخيل 
است. امروزه ثابت شده است كه ورزش هاى مناسب در نزد افرادى 
كه مبتال به ديابت هستند و حتى انسولين نيز تزريق مى كنند، بسيار 
مفيد است و مقاومت بدن را در برابر عوارض ناشى از اين بيمارى 

بيشتر مى كند.

 تاثير ورزش در سرطان

ورزش سبب تقويت سيستم ايمنى در بيماران سرطانى    
مى شود. بنابرگزارش پژوهشگران كوريايى، انجام حركات ورزشى 
ساده مى تواند سيستم ايمنى بيمارانى را كه به دليل سرطان معده 
 25 روى  مطالعه  كند.  تقويت  اند،  گرفته  قرار  جراحى  تحت عمل 
بيمار كه تحت عمل جراحى خارج شدن تومورهاى معده قرار گرفته 
بودند، نشان داد عملكرد ايمنى بدن افراد كه 2 روز پس از عمل، 

بود كه  اشخاصى  از  تر  قوى  بودند،  اجرا كرده  را  ورزشى  انجام حركات 
ورزش نكرده بودند. 2 هفته پس از جراحى تعداد سلول هاى ضد سرطان 
در افرادى كه ورزش كرده بودند به نحو چشمگيرى بيشتر از ديگران بود. 
سلول هاى ضد سرطان يا قاتل به سلول هاى سرطانى حمله و به رفع 
عفونت كمك مى كند. دكتور يانگ مونا وهمكارانش از دانشگاه اينجو در 
شمى كويانگر، يك گروه 17 نفره از بيماران را مورد بررسى قرار دادند. 
اين بيماران 2 روز بعد از جراحى در حالى كه روى تخت دراز كشيده بودند 
انجام حركات ساده ورزشى را آغاز كردند. هم چنين از زمانى كه قادر به 
راه رفتن بودند انجام حركات ورزشى روى دوچرخه ثابت را به تعداد 5 بار 

در هفته شروع كردند.

محققان به منظور بررسى تغييرات حاصله در تعداد سلول هاى    
قاتل چندين نمونه خون از بيماران گرفتند. نتايج تحقيقات حاكى از آن بود 
كه هفته اول پس از جراحى تعداد سلول هاى قاتل در هر گروه كاهش 
يافت. اما در هفته دوم سلول هاى قاتل در بيمارانى كه ورزش مى كردند 
به وضعيت موفقيت آميز اول بازگشت. اما در افرادى كه ورزش نمى كردند 
روند نزولى سلول ها هم چنان ادامه داشت. البته به مرور زمان تعداد سلول 
هاى قاتل در تمامى اين بيماران افزايش پيدا كرد. به گفته دكتور مونا به 
دليل اين كه ضعف سيستم ايمنى موجب تقويت سلول هاى سرطانى مى 
شود، انجام حركات ورزشى براى تقويت سيستم ايمنى حائز اهميت است.
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شا ه توت گونه  اى از توت است كه خواص مفيدى براى سالمتى 
دارد، از جمله جلوگيرى از عفونت  هاى دستگاه ادرارى، سرطان، بيمارى

  هاى وابسته به سن و سكته مغزى. درخت شاتوت از توت هاى ديگر 
كوچك  تر است. اين درخت طول عمر طوالنى  اى دارد و مى  تواند 

براى چند صد سال زنده بماند.

ميوه شاتوت بزرگ تر از توت سفيد است و رنگ آن سرخ تيره 
يا ارغوانى و مزه اش ترش و شيرين و مطبوع است. شاتوت را مى  توان 
به شكل  هاى متفاوتى به صورت خام، پخته و يا به صورت مربا مورد 

استفاده قرار داد.

محققان انجمن تغذيه آمريكا، شاتوت را در مقايسه با 40 نوع 
آنتى اكسيدانى  فعاليت  نظر  از  ميوه  اولين  عنوان  به  ديگر،  تازه  ميوه 
قرار داده اند كه داراى فيتوكميكال  هاى قوى مانند آنتوسيانين است. 
آنتوسيانين رنگدانه  اى است كه رنگ سياه شا توت از آن ناشى مى  

شود.

پايينى  شاتوت ها، گوشتى و خوشمزه هستند و داراى كالورى 
بوده(در هر 100 گرام، 43 كالورى) و سرشار از خواص سالمتى براى 
آنتى  و   C ويتامين  از  نوع توت حاوى منبع خوبى  اين  بدن هستند. 

اكسيدان بااليى است. مصرف غذاهاى سرشار از ويتامين C مقاومت 
بدن را در برابر عوامل عفونت  زا  افزايش داده و التهاب را از بين برده 

و با راديكال هاى آزاد مضر براى بدن مبارزه مى  كنند. وجود انواع آنتى 
 اكسيدان  هاى گوناگون در شاتوت،" درجه ظرفيت جذب راديكال  هاى 
آزاد" آن را كه يك شاخص اندازه  گيرى تاثير مواد غذايى در پيشگيرى 

از سرطان  است، به رقم 5350 در هر صد گرام رسانده است.

شاتوت از ساخته شدن كلسترول بد كه به بيمارى  ها و حمالت 
قلبى منجر مى  شود، جلوگيرى مى  كند. عالوه بر اين، شاتوت داراى 
ويتامين  هاى A ، C و امالح نكل، پتاشيم، آهن، كلسيم و منيزيم است.

ساير آنتى  اكسيدان  ها و فنول  هاى موجود در شاتوت شامل موارد 
زير هستند: االژيك اسيد، روتين، گاليك اسيد، هيدروكافئيك اسيد، پى 
آنتى  اكسيدان  هاى مشهور يعنى ويتامين   كوماريك اسيد سيناميك و 

.C و A هاى

شاتوت ها حاوى مقدار مناسبى از ويتامين A و ويتامين E هستند. 
نقش  پوست  زيبايى  و  شادابى  در   A ويتامين  داشتن  دليل  به  شا توت 
بسزايى دارد. شاتوت ها منبع خوبى از آهن هستند كه به ندرت در ديگر 
انواع توت ها پيدا مى  شود. اين ميوه همچنين سرشار از پتاشيم،  منگنز 
و منيزيم است. پتاشيم بخش مهمى از سلول و مايعات بدن است كه 

ميزان ضربان قلب و فشار خون را كنترول مى  كند.



گروه  از  كمپلكس   B ويتامين  فراوانى  مقدار  داراى  شاتوت 
ويتامين  ها و نيز ويتامين K است. اين نوع توت حاوى مقدار بسيار 
خوبى از ويتامى B6، نياسين، ريبوفالوين و اسيدفوليك است. اين 
ويتامين  ها داراى وظايف مشتركى بوده و به بدن در سوخت و ساز 

كربوهيدرات  ها، پروتئين  ها و چربى  ها كمك مى  كنند.

استحكام جداره  به  تانن موجود در شاتوت  متعادل  محتواى 
رگ  ها كمك كرده و از خون  ريزى  هاى پوستى جلوگيرى مى  كند. 
غرغرة آب شاتوت براى زخم  ها و جوش  هاى دهان مفيد است و 

ورم حلق، درد گلو و تورم لثه را التيام مى  بخشد.

مصرف منظم اين ميوه فرآيند پير شدن را ُكند مى  كند و به 
دليل وجود خاصيت ضد باكتريايى آن، به بهبود شرايط اسهال ناشى 

از باكترى  ها كمك مى  كند.

كاهش  سبب  واريس  دچار  افراد  در  شاتوت  عصاره  مصرف 
نشت ديواره نازك رگ  هاى خونى مى شود. اين عصاره داراى آنتى 

بافت  بهبود  به  آنتوسيانيدين   است.  آنتوسيانيدين  نام  به   اكسيدان  هايى 
پيوندى آسيب ديده كمك مى  كند. مصرف ميوه شاتوت نيز اثر مشابهى 
در رفع اين مشكل دارد. اگر شاه توت را صبح ناشتا بخوريد، ملين است. 
خاصيت ضدالتهابى از ديگر فوايد اين ميوه است كه مى  تواند براى درمان 
را  خانم ها  بيشتر  روزها  اين  كه  مفاصل)   روماتوئيد(درد  آرتريت  بيمارى 

گرفتار كرده مفيد باشد.

شاه توت از نظر طبيعت، سرد و خشك است و قابض، شاه توت عطش 
با توجه به وجود قند طبيعى  بيدار مى  كند.  را  را فرو مى  نشاند و اشتها 
فروكتوز در اين ميوه در صورت مصرف درست و به اندازه آن، براى افراد 
ديابتى نيز مفيد بوده و حتى مى  تواند جايگزين مناسبى براى مصرف قند 
باشد. شاه توت بازكننده گرفتگى  ها بوده و عوارض صفرا را از بين مى  برد. 

همچنين براى تسكين زخم  هاى روده اى مناسب است.

شاه توت، توت  فرنگى و عصاره آن ها به  طور موثرى از رشد سرطان 
سينه و دهانه رحم جلوگيرى مى  كنند و به عالوه عصاره آن موثرترين عامل 

در كاهش رشد سلول  هاى سرطانى در سينه است.
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خواص برگ شاتوت

برطرف كردن  براى  ميوه  اين  برگ  هاى  از جوشانده  استفاده 
حالت تهوع از قديم معمول بو ده و ريشه آن براى درمان اسهال خونى 
استفاده مى  شده است. در برگ شاه توت ماده  اى ضد قند وجود دارد 
كه مى  تواند مرض قند را درمان كرده و قند خون را كاهش دهد. به 
ادرار و معالجه  قند در  از آن در صورت وجود  همين دليل مى  توان 

ديابت استفاده كرد.

حدود 30 گرام عصاره ى برگ شاتوت براى گزيدن جانوران 
گزنده و حشرات گزنده تاثير گذار است. آب دم كرده ريشه توت و شاه 
توت كه با حدود 40 گرام ريشه دم شده باشد براى دفع انگل كدودانه 
خصوصا اگر برگ شفتالو به آن اضافه كرده باشند، مفيد است. خوردن 

دم كرده برگ آن نيز همين اثرات را دارد.

تقويت حافظه با شاه توت 

پژوهشگران به تازگى دريافتند كه با گنجاندن ميوه هايى مانند 
شاه توت در رژيم غذايى خود مى  توانند عملكرد مغز را بهبود بخشيده 
جمله  از  فالوونوئيدها  معتقدند  محققان  اين  كنند.  تقويت  را  آن  و 
آنتوسيانين و فالوانول  هاى موجود در اين ميوه و خانواده آن از طريق 
راه ويژه  اى در هيپوكامپوس مغز مى  توانند پروتئين  هاى خاصى را 
فعال كرده و حافظه را تقويت كنند. هيپوكامپوس بخشى از مغز است 

كه يادگيرى و حافظه را كنترول مى  كند.

دكتر مت ويتمن محقق دانشكده پزشكى دانشگاه پنسيلوانيا معتقد 
است تقويت حافظه در درازمدت و كوتاه مدت در سطح ملكولى در نورون

  ها كنترول مى  شود ولى خوردن اين ميوه خوشمزه مى  تواند ظرفيت 
حافظه را تا حد زيادى افزايش داده و منجر به تقويت آن شود.

چند توصيه

شاه توت در معرض آ لودگى  هاى مختلفى قرار دارد. اين ميوه در 
صورت تماس با فضله پرندگان بر روى درخت ممكن است با ميكروب  

هاى سالمونال، ايكوالى و انواع ويروس  ها و قارچ  ها آلوده شود. مهم  تر 
آن كه اگر يك ميوه آلوده داخل ظرفى قرار گيرد، مى  تواند تمامى شاه 

توت   هاى داخل ظرف را آلوده كند.

نكته ديگر سموم دفع آفات است كه ممكن است در اين محصول 
استفاده شود. اين ميوه به دليل آن كه بدون پوست است و از آنجا كه سم 
مستقيما وارد گوشت اين ميوه مى  شود، اگر فاصله زمانى استفاده از سم تا 
مصرف ميوه رعايت نشود فرد با توجه به نوع سم مصرفى در معرض انواع 

بيمارى  هاى كبدى و سرطان  زا قرار مى  گيرد.

از سوى ديگر شاه توت به دليل آن كه در گروه ميوه  هاى نرم قرار 
دارد، شستشوى آن سخت و گاهى ناممكن است. بر اين اساس بهتر است 
اين ميوه زمانى كه از درخت چيده مى  شود و تا حدودى قابليت شستشو 
داشته و به دور از آلودگى  هاى محيطى است تهيه، شستشو و ميل كنيد. 
در صورتى كه شاتوت تازه به سرعت فريز شود، مى  تواند مواد مغذى خود 

را به خوبى حفظ كند.
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 1395 حوت   29 مورخ  يكشنبه  روز  افغانستان  سال  خبرنگار 
خورشيدى در مراسمى كه به مناسبت روز خبرنگار به حمايت مالى 
با لوح ويژه و 1200 دالر  بود  بانك در كابل برگزار گرديده  غضنفر 

جايزه نقدى تقدير شد.

مختار وفايى، خبرنگار روزنامه هشت صبح با گزارشى در مورد 
دولتى  نقليه  وسايط  از  سابق  دولتى  ارشد  هاى  مقام  استفاده  سوء 
را  افغانستان»  داوران، عنوان «خبرنگار سال  راى هيئت  با  توانست 

بدست آورد.

وفايى در اين گزارش اسامى اشخاص و چهره هاى سياسى را 
كه با وجود نداشتن پست برحال در دولت از موترهاى زرهى و يا مدل 

باالى دولتى استفاده مى كنند، آشكار ساخته است.

در رقابت امسال، از 50 رسانه در كابل و واليات و همچنان 

خبرنگاران آزاد نامزد شده بودند كه از ميان آن ها، 10 گزارش و فعاليت 
رسانه اى  به شرح زير به مرحله نيمه نهايى راه پيدا كردند.

1.  گزارش تحقيقى"نقض قانون اساسى افغانستان در 13 سال"، 
خانه آزادى افغانستان، گزارشگران: على آقا مزيدى و نوروز رجا

2.   برنامه سياسى پرس وپال تلويزيون طلوع نيوز، گرداننده حارث 
جمال زاده

3.  عكس يكى از افراد گيرمانده در رويداد آتش سوزى ماركت 
اباسين كابل كه بخاطر نجات جانش خود را از ساختمان بلند اين ماركت 
به زمين مى اندازد اما جان خود را از دست مى دهد. عكاس: احمد فياض 

عمرى، آژانس خبرى پژواك

قتل  پرونده  در  پيشرفت  مورد چگونگى  در  تحقيقى  گزارش    .4
فرخنده، نهاد تحقيقى پيك. گزارشگر: سجيه سعادت
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5.  گزارشى در وضعيت يك خانواده معتاد در كابل، تلويزيون 
شمشاد. گزارشگر: حسيبه اتكپال

6.  محور؛ برنامه سياسى طلوع نيوز، گرداننده: مسلم شيرزاد

از  7.  گزارش تحقيقى در مورد چگونگى واردات و استفاده 
موترهاى زرهى در كشور، راديو كليد. گزارشگر: على آرش

8.   گزارش تحقيقى در مورد سوء استفاده مقام هاى پيشين 
دولتى از وسايط دولتى، روزنامه هشت صبح. گزارشگر: مختار وفايى

يك.  تلويزيون  زنان،  عليه  خشونت  مورد  در  گزارشى     .9
گزارشگر: فيصل نويد

10.  گزارشى در مورد سه برادر سرباز كه بر اثر حمله طالبان 
در قندهار كشته شده اند، طلوع نيوز، گزارشگر: ميرعابد جوينده

سرانجام با راى هيئت داوران، گزارش تحقيقى سوء استفاده 
مقام هاى سابق دولتى از وسايط نقليه دولتى به دليل مطابقت بيشتر 
با شرايط و معيارهاى تعيين شده اين رقابت، به ويژه سوژه بهتر و 

روشنگرى برگزيده شد و مختار وفايى به عنوان خبرنگار سال افغانستان 
در سال 1395 انتخاب گرديد.

اين رقابت در سال 1392 آغاز شد. مليار صادق آزاد، خبرنگار بى بى 
سى، وحيد پيمان، خبرنگار روزنامه هشت صبح و معروفه ذكى از تلويزيون 
افغانستان  خبرنگار سال  عنوان  به  در  سه سال گذشته  ترتيب  به  آريانا 

انتخاب شده اند.
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به مناسبت 8 مارچ روز جهانى زن، روز چهارشنبه مورخ 18 
حوت 1395 خورشيدى، طى مراسمى از زنان و دختران كارمند غضنفر 

بانك تقدير به عمل آمد.

در اين مراسم كه در حضور هيأت رهبرى غضنفر بانك انجام 
شد، محترم جاينتا راى رئيس عامل غضنفر بانك ضمن تبريك روز 
جهانى زن، از نقش كارمندان اناث در جهت توسعه و تعالى غضنفر 
بانك  تقدير به عمل آورد. وى افزود: كارمندان اناث دوشادوش مردان 
زحمات خستگى نا پذيرى را در راستاى پيشرفت غضنفر بانك متحمل 
شده و دستاورد كنونى اين بانك مديون تالش هاى شما بوده است. 

رئيس عامل غضنفر بانك از كارمندان اناث اين بانك تقاضا 
نمود كه براى بهبود كارها و اعادة حقوق شان يك انجمنى را تشكيل 
بدهند تا از اين طريق بهتر بتوانند مشكالت خود را مطرح كنند و به 
جايگاه واقعى خود دست يابند. اين پيشنهاد از سوى شركت كنندگان 

مراسم استقبال شد و اعضاى انجمن انتخاب شدند.

در اين مراسم هدايايى نيز به كارمندان اناث غضنفر بانك اهدا گرديد.
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و چگونگى  كودكى  از  فرزند محمد،  جعفر  رودكى،  ابوعبداهللا 
تحصيل او آگاهى چندانى به دست نيست. در 8 سالگى قرآن آموخت 
و آن را حفظ كرد و از همان هنگام به شاعرى پرداخت.  برخى مى 
آشكار  آنچه  است.  خوانده  درس  سمرقند  مكاتب  در  رودكى  گويند 
فارسى  واژگان  بر  او  تسلط  و  بود  آموختة  دانش  است، وى شاعرى 

چندان است كه هر فرهنگ نامه اى از شعر او گواه مى آورد.

از هم عصران رودكى، منجيك ترمذى (نيمه دوم سده    
چهارم) و پس از او فرخى (429 ق) استاد موسيقى زمانه خويش بودند. 
شاعران، معموًال قصيده هاى شان را با ساز و در يكى از پرده هاى 
موسيقى مى خواندند. هركس كه صدايى خوش نداشت يا موسيقى 
ممدوح  حضور  در  را  شعرش  تا  خواست  مى  راوى  از  دانست،  نمى 

بخواند. گفته مى شود رودكى، شعرش را با ساز مى خواند .

رفته رفته آوازة رودكى به دربار سامانيان رسيد و نصربن    
احمد سامانى (301 ـ 331 ق) او را به دربارفرا خواند. برخى بر اين 
در  بود،  رفته  دربار سامانيان  به  احمد  نصربن  از  پيش  او  كه  گمانند 
آنجا بزرگترين شاعر دربار سامانى شد. در آن روزگار در محيط ادبى، 
روى  تحولى شگرف  چنان  آن  فرارود،  اجتماعى  و  اقتصادى  علمى، 

دانش پژوهان، آن دوره را دوران نوزايى (رسانس) زبان فارسى مى 
نامند.

برپايه دانش دوستى برخى از پادشاهان سامانى، همچنين با    
تالش و خردمندى وزيرانى دانشمند و كاردان چون ابوالفضل بلعمى (330 
ق) و ابوعلى محمد جيهانى (333 ق)، بخارا به صورت مركز بزرگ علمى، 
ادبى و فرهنگى درآمد. دربار سامانيان، محيط گرم بحث و برخورد انديشه 
شد و شاعران و فرهنگمداران از راههاى دور و نزديك به آنجا روى مى 

آوردند.

بهترين آثار علمى، ادبى و تاريخى مانند شاهنامه منصورى،    
حدود  البلدان،  عجايب  هجرى)،  چهارم  (سده  بلخى  ابوالمؤيد  شاهنامه 
العالم من المشرق الى المغرب در جغرافيا، ترجمه تفسير طبرى كه چند تن 
از دانشمندان فراهم كرده اند، ترجمه تاريخ طبرى از ابوعلى بلعمى، آثار 
روزگار  در  ق)   428) بلخى  سيناى  وابوعلى  ق)   440) بيرونى  ابوريحان 
سامانيان پديد آمدند. دانشمندان برجسته اى مانند محمد زكرياى رازى 
(313 ق) ابونصر فارابى (339)، ابوريحان بيرونى، ابوعلى سيناى بلخى و 
بسيارى از شاعران بزرگ مانند فردوسى (410/416 ق) در اين روزگار يا 

متأثر از آن برآمده اند.



سال نهم– شماره هاى 98-97-96حوت 95 و حمل و ثور 1396 خورشيدى

رودكى ثمرقندى پدر شعر فارسى

58

سال نهم– شماره هاى 96-97-98حوت 95 و حمل و ثور 1396 خورشيدى

,

ى
گ

هن
فر

ى  
دب

بزرگترين كتابخانه در آن دوران در بخارا بود كه ابوعلى سينا آن ا
را ديد و گفت كه نظير آن را هرگز نديده است. تأثير اين تحول، نه تنها 
در آن دوره كه در دوران پس از آن نيز پيدا است. رودكى فرزند چنين 
روزگارى است. وى در دربار سامانى نفوذى فراوان يافت و به ثروتى 
افزون دست يافت. نفوذ شعر و موسيقى او در دربار نصربن احمد چندان 
بود كه داستان بازگشت پادشاه از هرات به بخارا، به خوبى بيانگر آن 

است.
هنگامى كه نصربن احمد سامانى به هرات رفته، ديرگاهى    
در آن ديار مانده بود، هيچ كس را ياراى آن نبود تا از پادشاه بخواهد 
كه به بخارا بازگردد؛ درباريان از رودكى خواستند تا او اين وظيفه دشوار 
را بپذيرد. رودكى شعر پر آوازه «بوى جوى موليان آيد همى ـ ياد يار 

مهربان آيد همى» را سروده است.

درباريان و شاعران، همه او را گرامى مى داشتند و بزرگانى    
چون ابوالفضل بلعمى و ابوطيب مصعبى صاحب ديوان رسالت، شاعر و 
فيلسوف. شهيد بلخى (325 ق) و ابوالحسن مرادى شاعر با او دوستى 

و نزديكى داشتند.

مانند  ديگرى  كسان  سامانى  احمد  نصربن  از  گذشته  رودكى 
امير جعفر بانويه از اميران سيستان، ابوطيب مصعبى، خاندان بلعمى، 
ابوالحسن كسايى، عماره مروزى و ماكان كاكى را  عدنانى، مرادى، 

 نيز مدح كرده است. 

رودكى در پيرى با بى اعتنايى دربار روبرو شد و به زادگاهش 
بازگشت؛ شعرهاى دوران پيرى او، سرشار از شكوه روزگار، حسرت از 
گذشته و بيان نادارى است. رودكى از شاعران بزرگ سبك خراسانى 
است. شعرهاى اندكى از او به يادگار مانده، كه بيشتر به صورت بيت 

هايى پراكنده از قطعه هاى گوناگون است.

سيرى در آثار رودكى

كامل ترين مجموعه عروض فارسى، نخستين بار در شعرهاى 
رودكى پيدا شد و در همين شعرهاى باقى مانده، 35 وزن گوناگون 
ديده مى شود. اين شعرها داراى گشادگى زبان و توانايى بيان است. 
از سادگى و روانى به زبان گفتار مى ماند. جمله هاى  او، گاه  زبان 
كوتاه، فعل هاى ساده، تكرار فعل ها و برخى از اجزاى جمله مانند 
زبان محاوره در شعر او پيداست. وجه غالب صور خيال در شعر او، 
تشبيه است. تخيل او نيرومند است. پيچيدگى در شعر او راه ندارد و 

شادى گرايى و روح افزايى، خردگرايى، دانش دوستى، بى اعتبار دانستن 
جهان، لذت جويى و به خوشبختى انديشيدن در شعرهاى او موج مى زند.

وى نماينده كامل شعر دوره سامانى و اسلوب شاعرى سده    
چهارم است. تصويرهايش زنده و طبيعت در شعر او جاندار است. پيدايش 
و مطرح كردن رباعى را به او نسبت مى دهند. رباعى در بنياد، همان ترانه 
هايى بود كه خنياگران مى خوانده اند و به پهلويات مشهور بوده است؛ 
رودكى به اقتضاى آوازه خوانى به اين نوع شعر بيشتر گرايش داشته، شايد 
نخستين شاعرى باشد كه بيش از ساير گويندگان روزگارش در ساختن 
آهنگ ها از آن سود برده باشد. از بيت ها، قطعه ها، قصيده ها و غزل 
هاى اندكى كه از رودكى به يادگار مانده، مى توان به نيكى دريافت كه 

او در همه فنون شعر استاد بوده است.

معرفى آثار رودكى

تعداد شعرهاى رودكى را از صدهزار تا يك ميليون بيت دانسته اند؛ 
آنچه اكنون مانده، بيش از 1000 بيت نيست كه مجموعه اى از قصيده، 
مثنوى، قطعه و رباعى را در بر مى گيرد. از ديگر آثارش منظومه كليله و 
دمنه است كه محمد بلعمى آن را از عربى به فارسى برگرداند و رودكى 
به خواسته اميرنصر و ابوالفضل بلعمى آن را به نظم فارسى در آورده است 
(به باور فردوسى در شاهنامه، رودكى به هنگام نظم كليله و دمنه كور بوده 

است.)
اين منظومه مجموعه اى از افسانه ها و حكايتهاى هندى از زبان 
حيوانات است كه تنها 129 بيت آن باقى مانده است و در بحر رمل مسدس 
مقصور سروده شده است؛ مثنويهاى ديگرى در بحرهاى متقارب، خفيف، 
هزج مسدس و سريع به رودكى نسبت مى دهند كه بيتهايى پراكنده از آنها 
به يادگار مانده است. گذشته از آن شعرهاى ديگرى از وى در موضوع هاى 
گوناگون مدحى، غنايى، هجو، وعظ، هزل ، رثاء و چكامه، در دست است.

عوفى درباره او مى گويد: " چنان ذكى و تيز فهم بود كه در هشت 
سالگى تمام قرآن را حفظ كرد و قرائت بياموخت و شعر گفت و معناى 
دقيق مى گفت، چنانكه خلق بر وى اقبال نمودند و رغبت او زيادت شد 
و آفريدگار متعال او را آواز خوش و صوت دلكش داده بود. از ابوالعبك 
بختيار بربط بياموخت و در آن ماهر شد و آوازه او به اطراف واكناف عالم 
برسيد و امير نصر بن احمد سامانى كه امير خراسان بود، او را به قربت 
حضرت خود مخصوص گردانيد و كارش باال گرفت و ثروت و نعمت او 

به حد كمال رسيد.
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زادگاه او قريه بنج از قراء رودك سمرقند است. بعضى او را كور 
مادر زاد دانسته اند و عقيده برخى بر آن است كه در اواخر عمر نابينا 
شده است. وفات وى به سال 320 هـجرى در زادگاهش قريه بنج 

اتفاق افتاده و در همان جا به خاك سپرده شده است.

رودكى در سرودن انواع شعر مخصوصًا قصيده، مثنوى،    
غزل و قطعه مهارت داشته است و از نظر خوشى بيان در تاريخ ادبيات 

 فارسى پيش از او شاعرى وجود ندارد كه بتواند با وى برابرى كند.

 (331-301) سامانى  احمد  بن  نصر  امير  به  تقرب  واسطه  به 
رودكى به دريافت جوائز و صله فراوانى از پادشاه سامانى و وزيران و 
رجال در بارش نائل گرديد و ثروت و مكنتى زياد به دست آورده است. 
عالوه بر دارا بودن مقام ظاهرى رفعت پايه سخنورى و شاعرى رودكى 
به اندازه اى است كه از معاصران او شعراى معروفى چون شهيد بلخى 
و معروفى بلخى او را ستوده اند و از گويندگان بعد از او كسانى چون 
دقيقى، نظامى عروضى، عنصرى، فرخى و ناصرخسرو از او به بزرگى 

ياد كرده اند.

 ويژگى سخن رودكى

سخنان رودكى در قوت تشبيه و نزديكى معانى به طبيعت و 
وصف،كم نظير است و لطافت و متانت و انسجام خاصى در ادبيات 

وى مشاهده مى شود كه مايه تأثير كالم او در خواننده و شنونده است. 
از غالب اشعار او روح طرب و شادى و عدم توجه به آنچه مايه اندوه و 
سستى باشد مشهود است و اين حالت گذشته از اثر محيط زندگى و عصر 
حيات شاعر نتيجه فراخى عيش و فراغت بال او نيز مى باشد. با وجود 
آنكه تا يك ميليون و سيصد هزار شعر بنا به گفته رشيدى سمرقندى به 
رودكى نسبت داده اند تعداد اشعارى كه از او امروزه در دست است به 

هزار بيت نمى رسد.
مدايح  رودكى  آثار  گرانبهاترين قسمت  ادبى  نظر صنايع  از    
او نيست، بلكه مغازالت اوست كه كامًال مطابق احساسات آدمى است، 
وى شاعر شادى پسند بسيار جالب توجه و شاعر غزلسراى نشاط انگيز، 
بسيار ظريف و پر از احساسات است. گذشته از مدايح و مضمون هاى 
شادى پسند و نشاط انگيز در آثار رودكى، انديشه ها و پندهايى آميخته 
انديشه ها  به بدبينى مانند گفتار شهيد بلخى ديده مى شود. شايد اين 
در نزديكى پيرى و هنگامى كه توانگرى او بدل به تنگدستى شده نمو 
كرده باشد، مى توان فرض كرد كه اين حوادث در زندگى رودكى، بسته 
به سرگذشت نصر دوم بوده است. پس از آنكه امير قرمطى را خلع كردند 
مقام افتخارى كه رودكى در دربار به آن شاد بود به پايان رسيد. با فرا 
رسيدن روزهاى فقر و تلخ پيرى، ديگر چيزى براى رودكى نمانده بود، 
بنالد و مويه  بياد روزهاى خوش گذشته و جوانى سپرى شده  جز آنكه 

كند.
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نمونه اشعار رودكى

اى آنكه غمگينى و سزاوارى ----- وندر نهان سرشك همى بارى

رفت آنكه رفت و آمد آنكه آمد---- بود آنچه بود، خيره چه غم دارى؟

 هموار كرد خواهى گيتى را؟ ----- گيتى ست، كى پذيرد هموارى؟

 مستى نكن كه او نشنود مستى --- زارى مكن كه نشنود او زارى

 شو، تا قيـامت آيـد زارى كن! ---- كى رفته را به زارى باز آرى؟

 آزار بيـش بيـنى زيـن گردون ---- گر تو به هر بهانه بيـازارى

 گوئى گماشته است بالئى او ----- بر هر كه تو بر او دل بگمارى

ابرى پديدنى و كسوفى نى   ----- بگرفت ماه و گشت جهان تارى

فرمان كنى و يا نكنى ترسم  ----- بر خويشتن ظفر ندهى بارى

اندر بالى سخت پديـد آيد   ----- فضل و بزرگمردى و ساالرى

آثار رودكى (كليله و دمنه)

مهمترين كار رودكى به نظم در آوردن كليله و دمنه است،    
متاسفانه اين اثر گرانبها مانند ساير آثار و مثنويهاى رودكى گم شده 
است و از آن جز ابياتى پراكنده در دست نيست. از ادبيات پراكنده اى 
كه از منظومه كليله و دمنه و ساير مثنويهاى رودكى باقى مانده است 
مى توان فهميد كه صاحبقران ملك سخن لقبى برازنده او بوده است. 
در شعر او قوه تخيل، قدرت بيان، استحكام و انسجام كالم همه با هم 
جمع است و بهمين دليل در دربار سامانيان، قدر و مرتبه اى داشت كه 

شاعران بعد از او هميشه آرزوى روزگار او را داشتند.

رودكى، قصيده بوى جوى موليان را ميخواند و امير چنان تحت 
تأثير قرار مى گيرد كه همان لحظه سوار بر اسب شده و به سمت بخارا 

مى تازد:

بوى جوى موليان آيد همى       ياد يار مهربان آيد همى

ريگ آموى و درشتى راه او       زير پايم پرنيان آيد همى

آب جيهون از نشاط روى دوست   خنگ ما را تا ميان آيد همى

اسب ما را ز آرزوى روى او       زيرران جوالن كنان آيد همى

كه ازجويم وصل اوكزهرطرف      مى نفير عاشقان آيد همى

اى بخارا شاد باش و ديرزى       ميرزى تو شادمان آيد همى

مير ماه است و بخارا آسمان        ماه سوى آسمان آيد همى

مير سرو است و بخارا بوستان      سرو سوى بوستان آيد همى

آفرين و مدح سود آيد همى       گربه گنج اندر زيان آيد همى
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نيستان
(ويژه شعر و ادب)

سرباز 
لبريز لب خنديم 

از مهر تو 
و ز صبر و پايدارى  تو، 

به زندگى بنديم
و مى خوابيم، آرام 

از بزرگى  روحت

از عشق تو سبزه ها در اهتزاز
 ازشهامت ات حنجره ى كوه و كمر در آواز 

عشق ات سر به كوه سليمان مي زند
و جسارت ات سر به آسمان 

كوه هاو صخره ها
زير گام هاى آهنين تو  

هموار مي شوند
خس و خاشاك در برابر طغيان تو ناچار

 
از ِمهر ُ مهره ى ِمهرت 

گردن دوشيزه گان ميهن بلند است  و رنگين
و چهره ها! با تبسم وتمكين 

سر بلندى هاى زنان و مادران و دختران
از توست 

 جوشش وكوشش و درخشش درياى زندگى 
از گهر توست

بى غمى ودل جمعى 
با تو و در بر توست    

و آوارگى وسر افگندگى دشمن
- اين لرزه در كوه ها  -

از  نعره وخشم و غريو  تو
    

سرخى  دشت هاى پر از الله از خون تست 
  درخت ها و سبزه ها ،پرنده ها 

مديون تو
شك ندارم  

كه سبزى و استوارى سرو  
از قامت توست

وثبات كوه 
از استقامت تو

 
از هر سرى كه باختى 

هزاران سر بلند شد 
و از هر عشقى كه نواختى 

هزران لب 
پر از لبخند شد 
تو خنده هايت را
به ما بخشيدى و

گريه هايت را به ابر ها 
ما در حرير خوابيديم 

تو باالى سنگ 
 نا امنى ما  

ترا ننگ
 

هزاران سر داشتى و باختى 
با دشمن هزار سر، نساختى

با عشق و با غرور 
با رضايت و سرور

سر دادى و تاختى 
ما چه داديم به تو ؟ 

اى جگر گوشه به خاك وخون خفته ى  ميهن 
اى در آتش عشق سوخته ى  مهين

تنها دعا 
تنها سرود 

در قلب مادرت 
در دست خواهرت 

ديگر چيزى نبود
اى تك سوار نستوه !   

چيزى بگو! 
از عشقى كه ترا به باختن سر آماده كرد 

و از شهامتى كه ترا چون سرو  آزاده كرد  

       نفيسه خوشنصيب غضنفر

زنى ترانه ساز
زنى خيالى و محجوب

هرگز رد پاى مردى را دنبال نمى كند
زنى وامانده از قافله عشق

روزى به ياد ديروز 
با سبكبالى پروانه ها

به اوج عشق و آفاق پرواز مى كند
زنى از كوچه ى پشت كوه هاى بلند

با انبوهى شعر بيرون مى آيد
زنى از جنس ستارگان

ذرات ماه را از نم نم باران
و خنده هاى صبح را الى ستاره ها مى چيند

زنى از باغچه ديروز
آميخته اى عطر امروز

با ردپاى آهوان سرشار، زندگى را دنبال مى كند
اشك را از رخسار ارغوان هاى باران زده 

و واژه ”ننگ“ را از قاموس آزادگى بر مى چيند
زنى از گذشته هاى دور
با پر و بالى چون عقاب
دلش پرواز مى خواهد

                      شهال لطيفى
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غزل 
په زړه مـې ولـې راورېږې څه باران خـو نه يې 
 هسې مې درد راويښوې زما درمـان خو نه يې 
د مخ په پاڼـه به دې څه خوږه غزله ليک وي 
سپينه کتابه يـادوم دې دومره ګران خو نه يې 

د خيال ُهد ُهد دې راته ډېر ډېر پيغامونه راوړي 
دا مې خطا وه چـې ويل مې سليمان خو نه يې 

ستا د ستم د انـتـها به درته څـه وايـــــمـه 
د کوم ظـالم مذهب پيرو يې مسلمان خو نه يې 

ما به بې وخته لېونی کړې په اغزو به ګرځم 
غېږ به رانه کړې ښکليه باغــه بيابان خو نه يې 

د ژوندد وچ ساحل په مخ مې لمدې شونډې نه ږدې 
شنه سمندره زه دې څه کــړمه توپان خو نه يـې 
د نور پـه غشو مې له هسک نه په لېمو کې ولـې 
نه راځې ستوری د اسمان شوې مهربان خو نه يې 
ښکليه سـاالر که مې د عشق د منزلونو نه کـړې 
بيا راته وايه چې درواغ وايې کـاروان خـو نه يې

                                                   پیرمحمد کاروان

نوراني مخ دی هر لوری ته رڼا کړي
 لمر سپوږمي واړه له شرمه مخ پنا کړي

 خدایږو ولی می و خوب ته زړه نه غواړی
 وایم هسی نه یو څوک دی راڅه غال کړي

 ته چی نه یی له اسمانه کاڼی اورئ
 ستا راتګ ټوله ګلونه په خندا کړي

 زلیخا ستا په عشق کی خپل خدای هیرکړ
 یو دیدن دی د یعقوب سترګی بینا کړی

 و چی دښتي ټوله فرش سی په ګلونو
 بلبالن هم ترانې ستا د ښکال کړي

                                   خلیل منتظر

پرښې ملګرې د سهاره سره وي
 ګل خو هميش وېده د خاره سره وي

 د اسمان لمنه هسې ډکه ښکاري
 رنګونه ډير خو د بهاره سره وي
 د سپرلي هغه شيبې زما ياديږي

 نری باران چې له غباره سره وي
 زه ئې هسې تهمتي او مالمت کړم

 څړيکې هميش بيا له پرهاره سره وي
 د زاهد په سجدو کله خطا مه شئ

 ډار خو له خدايه توبه ګاره سره وي

 دا د ويرې ژوند ( وارثه ) هيڅ خوند نه کړي
 خوند په مينه کې له داره سره وي

                                 پوهنمل محمدوارث  
  

د نـړۍ شمعې بلـیږي زړه مې ژاړي چې یار نه شـته
 پـسرلـی دی ګل غــوړیـږي د بلــبـلـو چــغـار نـه شـتـه
 د هـنـدارو سپـیـن چې ویـنم د زړه خیري مې صفـا شي

 چـا د تـلـو الرې تــړلـي د راتـلــو انـتـــظار نـه شـته
 د ښکــال بـازار تـړلی ســـتـونـي غـوڅ دي د خـوبـانـو
 وچ غـزل پـروت په کاغـذ دی چې رباب اوسـتارنه شته

 د جانان د کـور پـه وره کې محتـسب کـوڅه نیـولې
 ګل بڼـونه هـدیرې شـوې اوس زیـارت او مزار نه شـته

 د افـغـان ولـس پــه بـرخـه پـولـیـــګــون د زور واکـانـو
 نوم يي شته چې حکومت دی خوپه الس کې اختیارنه شته

 خد متګار په رنځ اخته شو څوک يي نه کوي پوښتـنه
 نـن غـزل وايي جانان ته خـو ســبا خـدمــتـــګار نه شـته

                                            محمديوسف خدمتګار 
ښځه پټه خزانه ده
دغمیو سره ګاڼه ده

نړۍ خدای داسی ویېشلې
نیمه یې ښځې ته بښلې
دا د حق ښه ترکه ده
د غمیو سره ګاڼه ده

ښځه مینه د خلقت شوه
هم خو مور د حقیقت شوه

دا د بحر دور دانه ده
 دغمیوسره ګاڼه ده

پوه ښوونکې د بچیانو
ښه زړه سوانده د لمسیانو
داسی کړنه ښه توشه ده

دغمیو سره ګاڼه ده
سترګی اوښکونه شوې ډکې

ښځی سوځي دسیسه کې
دا د کور رڼه ډیوه ده
دغمیو سره ګاڼه ده

مبارک موشه ای خویندو
دا ښادي د ټولو میندو

ښځه رنځ ته تل ادویه ده
دغمیو سره ګاڼه ده

د سرحد د زړه ټوټه ده
                       امرالدین سرحد
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قسمت چهل و چهارم:

نيك بخت ترين مردم كسى است كه كردار را به سخاوت بيارايد و گفتار به راستى.  (ابن سينا)  •

ميانجى مانند كسى است كه به تمساح غذا مى دهد و اميدوار است كه آخرين كسى باشد كه طعمه او مى شود.  (وينستون چرچيل)  •

با داشتن اراده قوي مالك همه چيز هستيد.  (گوته)  •

آرزو كردن شرط نيست، شرط تحقق آرزو است.   (لئوناردو داوينچى)  •

بهترين رابطه بين دو نفر زمانيست كه عشقشان به هم بيشتر از نيازشان به هم باشد. (پائولو كوليو)  •

•  بهاى هيچ چيز گزاف تر از انتقام جويى نيست. (وينستون چرچيل)

بدبختى را فراموش كنيد تا خوشبخت شويد (مترلينگ)  •

•  تجربه هميشه به سود انسان نيست، زيرا، هيچ رويدادى دوبار به يك شكل رخ نمى دهد.  (وينستون چرچيل)

مرگ بهترين پناه دردها و غمها و رنج ها و بيدادگرى هاى زندگانى است.   (صادق هدايت)  •

لبخند، بيش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ي آن جاوداني است.  (آبراهام لينكلن)  •

بكوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه كه بدان مى نگرى (دكتر شريعتى)  •

انسانها هرچه حساس تر باشند، رنج بيشترى مى كشند.  (لئوناردو داوينچى)  •

امتحان كن مرد را به فعل او و نه به قول او. (افالطون)  •

كسي كه داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي كند.  (گوته)  •

•  ما از جهانيان، هيچ نمى خواهيم، جز احترام. (وينستون چرچيل)

آنان كه مى فهمند عذاب مى كشند وآنان كه نمى فهمند عذاب مى دهند. (شريعتى)  •

•  بدون انگيزه و شوق، همه ى خوبيهاى ديگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.  (وينستون چرچيل)

به چيزى كه گذشت غم نخور ، به آن چيزى كه پس از آن آمد لبخند بزن. (ناشناس)  •

•  شهامت چيزى است كه باعث مى شود انسان بايستد و سخن بگويد. البته اين هم كه انسان بنشيند و گوش دهد، شهامت است.  (وينستون چرچيل)

مرد بي شهامت كسي است كه در جايي كه بايد اعتراف كند، خاموش بنشيند.  (آبراهام لينكلن)  •

براى شوهردانش الزم است براى زن نجابت (ژرژهربرت)  •

•  موفقيت، توانايى رفتن از شكستى به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.  (وينستون چرچيل)

انسان با برآوردن تمايالت خويش به لذت نمى رسد  بلكه وقتى بر تمايالتش پا مى گذارد به لذت مى رسد. (ناشناس)  •

•  امپراتورهاى آينده، امپراتورهاى فكر و انديشه اند.  (وينستون چرچيل)

عشق انسان را از ديدن عيوب منع مى كند.  (ارسطو)  •

•  سياستمدار كسى است كه حوادث فردا و يك ماه و يكسال بعد را پيش بينى كند و سپس بتواند داليلى بياورد كه چرا اتفاق نيفتاد

جمله هاى طاليى
(يك جملة ارزشمند مى تواند زندگى انسان را دگرگون و هدفمند كند)
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•  سياستمدار كسى است كه حوادث فردا و يك ماه و يكسال بعد را پيش بينى كند و سپس بتواند داليلى بياورد كه چرا اتفاق نيفتاد.  (وينستون چرچيل)
تمايالت خود را ميان دو ديوار محكم اراده و عقل حبس كنيد . (ارسطو)  •

•  آيين دموكراسى بدترين شكل حكومت است. با وجود اين از تمام آيين هايى كه تاكنون آزمايش شده بهتر است.  (وينستون چرچيل)
برنده ترين سالح يك زن تقوا ونجابت اوست. (ارسطو)  •

بدون پول، آرامش به دشوارى به دست خواهد آمد. (وينستون چرچيل)  •
هيچ چيز مانند بخشش و احسان انسان را سير نمى كند. (ارسطو)  •

•  سرسخت و سمج و پايدار باشيد و هرگز تسليم نشويد. (وينستون چرچيل)
اگر خواستى انسان را بشناسى به گفته هايش نه به نگفته هايش گوش بسپار چراكه حقيقت انسان در چيزى است كه از گفتن آن ناتوان است (دكتر شريعتى)  •

اگر دل بخواهد هزار راه پيدا مى كند و اگر نخواهد هزار بهانه ميتراشد (مثل برنئو)  •
اگرآرامش ذهنى بيشترى مى خواهيد؛ برروى هرواقعه اى برچسب خوب يا بد نزنيد. (ناشناس)  •

خود را قربانى كنيم بهتر است تا ديگران را. (ماهاتما گاندى)  •
اگرمى خواهيدمردم درباره ى شماخوب فكركنند ازخودتان تعريف نكنيد(پاسكال)  •

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.  (آبراهام لينكلن)  •
انسان گاهى براى زندگى الزم مى بيند احساساتش را بكشد در حالى كه او زندگى مى كند تا احساساتش نميرند. ( ناشناس)  •

با همه چيز در آميز و با هيچ چيز آميخته نشو در انزوا پاك ماندن نه سخت است نه با ارزش (دكتر شريعتى)  •
بايد زياد مطالعه كنيد تا بدانيد كه هيچ نمى دانيد. (مونت كيو)  •

بسيار كمتر از آنچه مى دانيم مى انديشيم (دكتر شريعتى)  •
رنج و غصه را براي خودت بپذير و رفاه و آسايش را براي همه .  (آبراهام لينكلن)  •

بسيارى ازمردان بزرگ براى عظمت خودمديون مشكالت بزرگى هستندكه درزندگى باآن روبروبودند(اسپرژن)  •
اگر بر ناتوان خشمگين شوى، دليلش اين است كه قوى نيستى. (فرانسوا ولتر)  •

دوران طاليى پيش روست نه پشت سر.   (ويليام شكسپير)  •
كسي كه "امروز" از "ديروز" آگاهتر نباشد، انسان خردمندي نيست.  (آبراهام لينكلن)  •
به زور مى توان چيزى را گرفت ولى به زور نمى توان آنرا نگه داشت(دكتر شريعتى)  •

اگر مى خواهيد انسان شايسته اى شويد، از هواى نفس بكاهيد. (فرانسوا ولتر)  •
تخيل مهتر از دانش است. علم محدود است اما تخيل دنيا را در بر ميگيرد. (انيشتن)  •

اگر مي خواهي چيزي را بياموزي، در آن غوطه ور شو. (پائولو كوئليو)  •
حكومت كشورى كه در آن گدايى به صورت حرفه در آيد، بد و فاسد است. (فرانسوا ولتر)  •

بهترين وسيله براى شكست يك ملت ناتوان ساختن انرژى و اراده معنوى آنها است .   (هيتلر)  •
اشتباه، جهان را به حركت در مي آورد. هرگز از اشتباه نترس.  (پائولو كوئليو)  •

نيرومند ترين مردم كسي است كه بر خشم خود غلبه كند. (افالطون)  •
درجه سعادت اشخاص بستگي به اراده و ميل خود آنها دارد.  (آبراهام لينكلن)  •
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حكايت و  اندرز
پير مرد فقير

دركانادا پيرمردى را به خاطر دزديدن نان به دادگاه احضار كردند. 
پيرمرد به اشتباهش اعتراف كرد ولى كار خودش را اينگونه توجيه كرد:  

خيلى گرسنه بودم و نزديك بود بميرم، قاضى گفت:  

تو خودت مى دانى كه دزد هستى و من ده دالر تو را جريمه مى 
كنم و ميدانم كه توانايى پرداخت آنرا ندارى به همين خاطر من جاى تو 
جريمه را پرداخت ميكنم، درآن لحظه همه سكوت كرده بودند و ديدند 
كه قاضى ده دالر از جيب خود درآورد و درخواست كرد به خزانه بابت 
حكم پيرمرد پرداخت شود سپس ايستاد و به حاضرين در جلسه گفت:

همه شما محكوم هستيد و بايد هركدام ده دالر:جريمه پرداخت 
كنيد چون شما در شهرى زندگى ميكنيد كه فقيرى مجبور مى شود تكه 
اى نان دزدى كند؛ درآن جلسه دادگاه 480 دالر جمع شد و قاضى آن 

را به پيرمرد بخشيد.

بزرگان مى گويد: اگر در شهر مسلمانان فقيرى ديدى، بدان كه 
ثروتمندان آن شهرمال او را مى دزدند!!

پند استاد

با  ميخواهد  به كودكان صنف گفت كه  معلّم يك كودكستان 
آنها بازى كند. او به آنها گفت كه فردا هر كدام يك خريطه پالستيكى 
بردارند و درون آن، به تعداد آدمهايى كه از آنها بدشان ميآيد، كچالو 
هاى  خريطه  با  ها  بچه  فردا  بياورند.  كودكستان  به  خود  با  و  بريزند 
پالستيكى به كودكستان آمدند . در خريطه بعضى ها 2، بعضى ها 3، 
بعضى ها تا 5 كچالو بود. معلّم به كودكان گفت تا يك هفته هر كجا 
كه ميروند خريطه پالستيكى را با خود ببرند . روزها به همين ترتيب 
ناخوش  بوى  از  شكايت  به  كردن  شروع  ها  بچه  كم  كم  و  گذشت 
كچالو هاى گنديده. به عالوه، آنهايى كه كچالوى بيشترى در خريطه 
خود داشتند از حمل اين بار سنگين خسته شده بودند. پس از گذشت 

يك هفته، بازى باالخره تمام شد و بچه ها راحت شدند. معلّم از بچه 
ها پرسيد: «از اين كه كچالو ها را با خود يك هفته حمل ميكرديد چه 
احساسى داشتيد؟ » بچه ها از اين كه مجبور بودند كچالو هاى بدبو و 
سنگين را همه جا با خود ببرند شكايت داشتند. آنگاه معلّم منظور اصلى 
خود از اين بازى را اين چنين توضيح داد: «اين درست شبيه وقتى است 
كه شما كينه آدمهايى كه دوستشان نداريد را در دل خود نگاه ميداريد 
و همه جا با خود ميبريد. بوى بد كينه و نفرت، قلب شما را فاسد ميكند 
بد  بوى  كه شما  حاال  ميكنيد.  جا همراه خود حمل  را همه  آن  و شما 
سيب زمينى ها را فقط براى يك هفته نتوانستيد تحمل كنيد پس چطور 
ميخواهيد بوى بد نفرت را براى تمام عمر در دل خود تحمل كنيد؟ » 
پس هميشه سعى كنيم كينه كسى رو به دل نگيريم بلكه به خوبى هاى 

شخص بيشتر بيانديشيم تا كينه اى از اون به دل بگيريم .

حل مسائل

مى گويند شخصى سر كالس رياضى خوابش برد. وقتى كه زنگ 
با عجله دو مسأله را كه روى تخته سياه نوشته بود  بيدار شد،  را زدند 
يادداشت كرد و به خيال اينكه استاد آنها را به عنوان تكليف منزل داده 
است به منزل برد و تمام آن روز و آن شب براى حل آنها فكر كرد. هيچ 
يك را نتوانست حل كند، اما تمام آن هفته دست از كوشش بر نداشت. 
سرانجام يكى را حل كرد و به كالس آورد. استاد به كلى مبهوت شد 

زيرا آنها را به عنوان دو نمونه از مسائل غيرقابل حل رياضى داده بود.

اگر اين دانشجو اين موضوع را مى دانست احتماًال آنرا حل نمى
بود كه مسأله غيرقابل حل است،  نكرده  تلقين  به خود   كرد ولى چون 
فكر مى كرد بايد حتمًا آن مسأله را حل كند و سرانجام راهى براى حل 

مسأله يافت.

حل نشدن بيشتر مشكالت زندگى ما به افكار خودمان بر مى گردد.
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هزارونه صد و نود و پنج
(1995) 

درآستانة سال    هزار و نه صدو 
هفتادوهشت
در طول سال
سال كبيسه
سال گذشته

سال آينده
امسال

One Thousand Nine Hundred    
Ninety Five (1995)

On the eve of (1978)

All year round

Leap year

Last year

Next year

This year

بير مينگ توقيز يوز تۉقسان بېش
(١٩٩۵) 

بير مينگ تۉقيز يوز يېتميش 
سککيزينچی يېل عرفه سيده

ييل بويی
کبيسه يېلی
اۉتگن يېل

کېله سی يېل
بو يېل

امروزتاريخ چنداست؟

امروز 26 جوالى است

در ماه اگست سال 1958

اول ماه مى نوزده شصت وچهار                   

درسال نوزده نودوچهار

What’s the date today?

Today is the 26th of July

In August 1958

On May 1,1958

In 1994

بوگون تاريخ نېچه؟

بوگون جوالی آيی نينگ يېگيرمه

 آلتينچی کونی 

بير مينگ تۉقيز يوز اېلليک 

سککيزنچی يېلنينگ اوگوست آيی ده

بير مينگ تۉقيز يوز آلتميش

 تۉرتينچی يېل می آيی نينگ

 بېرينچی سی ده

بير مينگ تۉقيز يوز تۉقسان

 تۉرتينچی يېل ده

سال

تاريخ

یٻل

تاريخ

Year

Date
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فصل لرفصل ها Seasons

قيينچيليك لرمشكالت Problems

زمستان(درزمستان)
بهار

تابستان
خزان

خزان گذشته
آخرهاى بهار

زمستان سخت
بهار زودرس 

winter (in winter)

Spring

Summer

Autumn

Last autumn

Late spring

Severe winter

Early spring

قيش (قيش ده)
کۉکلم 

ياز
کوز

اۉتگن کوز
کوکلم سۉنگگی

قتتيق قيش
اېرته بهار

عينك هايم را شكستاندم
پياله را شكستاندم

بشقاب را شكستاندم

I’ve broken my glasses

I have broken a cup

I have broken a plate

کۉز عينکيم نی سينديريب قۉيديم

پياله نی سينديريب قۉيديم

بشقاب نی سينديريب قۉيديم
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,

ى
گ

هن
فر

ى  
دب

ا

ادامه دارد...
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