
سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى در هفتادو دومین نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد



حضور غضنفر بانک در نخستین نمایشگاه ملى تخنیکى و صنعتى 

پوهنتون پولى تخنیک کابل



شاهین آسمایى

بار دیگر قهرمان رقابت هاى لیگ برتر فوتبال افغانستان شد



Ninth  Years -Vol, 102-103-104  Sep, Oct & Nov 2017

پیشکش جدید غضنفر بانک
 AF Pay 



فهرست مطالب
سرمقاله

•    نقش کارت  Af Pay  غضنفر بانک در توسعۀ تجارت       2 

اقتصادى
•   در مجمع عموم� سازمان ملل متحد                                                       ٣

•   ضرورت جمـع آوری زکات و نقش آن در ازدیاد عواید دولت        ۵ 

•   نقش صنایع  در ازدیاد عواید دولت        ١٣ 

•   زموږ هېواد او د پایښت لرونک� پراختیا مسئل�       ٢١  

•   هفت پیشران تجارت جهان در سال ٢٠١٧                    ٢٧ 

•   اس�ناس های ارزشمند؛ ١٠ واحد پول� برتر جهان      ٣٠ 

 
اجتماعى

•   آسیب های اجتماع�         ٣۴ 

•   چ�ونگ� پرورش خالقیت کودکان         ۴٠ 

•   مسجد خواجه ابو نصرپارسا        ۴٢ 

•   نمایندگ� های غضنفر بانک        ۴۴ 

•   راه های مبارزه با ترک دست ها           ۴۵ 

•   بابونه(طالی خودرو)        ۵٢ 

•   چاپ کتاب «تحلیل اوضاع اقتصادی افغانستان  ١٣۵٠ تا ١٣٧٠»    ۵۴ 

•   در گذشت بانو «نانس� دوپری» افغانستان شناس آمری�ایی در کابل    ۵۵ 

 

ادبى
•   شمس و سماع موالنا         ۵۶ 

•   نیستان (ویژۀ شعر و ادب)        ۶١ 

•   ح�ایت          ۶٣ 

•   جمله های طالیی         ۶۵ 

•   محاورۀ اوزبی�� (٢۶)        ۶۶ 

دیزاینر: نویداهللا محمدى



جناب رئیس نشست، جاللت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میالدى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تالش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با مالحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان باالى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادالنه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعالمیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طوالنى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حمالت بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان ملِل مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جاللتمآ ب میروسالو الجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جاللتمآب  تالش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جاللتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصالحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعالمیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصالح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعالم  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایاالت متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایاالت متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین االفغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسالمى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تالش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طوالنى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقالل ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصالحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میالدى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصالح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى
را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طوالنى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پالن ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طوالنى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه موالناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پالن ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصالحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى

مبداى اختراع ماشین هاى  اتومات صرافى و دبت کارت ها در جهان به دهه 1960 میالدى برمى گردد. افراد زیادى در این راستا تالش 
نمودند تا زمینۀ تشکیل و استفاده از ماشین هاى اتومات صرافى را فراهم نمایند، برخى از آنها به نتایجى هم دست یافتند، اما  بر سر ثبت این 
اختراع به نام یک فرد اختالفات زیادى ایجاد گردید، سرانجام بعد از کشمکش هاى زیاد این اختراع به نام یکى از انجنیران انگلیسى کارمند 
شرکت صنایع اسمیت با همکارى یکى از شرکت هاى سیف سازى به نام (CHUBB)  به ثبت رسید.  ولى نخستین ماشین صرافى اتومات به 
شکل امروزى، به صورت همزمان در کشورهاى آمریکا، انگلستان، جاپان و سویدن نصب گردید و مورد استقبال شدید تاجران ملى کشورهاى 

نامبرده قرار گرفت.

نخستین ماشین صرافى اتومات در سال 1966 در توکیو پایتخت جاپان به فعالیت آغاز کرد. در این ماشین پول توسط کارت اعتبارى به 
گیرنده  پرداخت مى شد، اما مشتریان دسترسى به حساب خود نداشتند. این ماشین در جهان  کم نظیر بود. نخستین ماشین صرافى که با ماشین 
  IBM  2948  نام داشت  و از طریق بانک لیالد در سال 1972 در اسکس انگلستان نصب شد. شرکت هاى IBM  ،هاى امروزى مشابه بود

2948  و  NCR  ماشین هاى صرافى مدرن را  عرضه نمودند.

با ارزشترین ماشین ATM   جهان گلدتوگو نام دارد که در ابوظبى یکى از ایالت هاى امارات متتحدة عربى نصب شده و از طال ساخته شده 
است.  این ماشین، پول نه بلکه  سکه هاى 10 گرامى طال تحویل مى دهد و هر 10 دقیقه بعد نرخ طال و ارز را بیان مى کند. این ماشین توسط 

یکى از دانشمندان آلمانى به نام توماس گیسلر ساخته شده است.

یعنى بعد از تشکیل حکومت موقت و تشکیل بانک هاى خصوصى، بانکدارى الکترونیک  و استفاده از دبت کارت ها  در افغانستان اخیراَ 
و ماشین هاى خودکار صرافى رونق یافت. گرچه این محصول هنوز در افغانستان همگانى نشده، اما بسیارى از مردم به ویژه تاجران ملى در 
شهرهاى بزرگ افغانستان به صورت مرتب از این کارت ها در انجام معامالت بانکى خود استفاده مى نمایند. همین طور  در برخى از فروشگاه 

هاى بزرگ کشور که مجهز به ماشین هاى  POS  هستند، پول خریدارى خود را از این طریق پرداخت مى نمایند. 

کاهش هزینه چاپ پول،  جلوگیرى از ضیاع وقت و  مراجعه به بانکها، کاهش ترافیک و آلودگى هوا، تامین امنیت مالى دارنده کارت، آرامش 
خاطر از نظر دسترسى به پول در ساعات و روزهاى رخصتى، جلوگیرى از حمل پول و جلوگیرى از سرقت یا مفقود شدن وجه نقد، جلوگیرى از انتقال 
بیماریهاى واگیردار در اثر تماس با اسکناس هاى مستعمل و آلوده، سهولت در خرید و بى نیازى از شمارش وجه نقد، از مزایاى عمدة دبت کارت ها 

و وجود ماشین هاى صرافى اتومات به شمار مى روند.

حاال غصنفر بانگ براى رضایت هر چه بیشتر  مشتریان خویش  خدمات Af Pay را عرضه نموده است.  با کارت  Af Pay  مشتریان محترم 
 Afghanistan Payment با فیس اندك پول دریافت کنند. مشروط بر اینکه به شبکه (ATM) مى توانند هر لحظه از تمام ماشین هاى
systems  وصل باشد.  البته با این کارت در یک روز پنج بار مى توانند از حساب خود پول دریافت نمایند. که مجموع برداشت هاى مشترى تا 

50000  افغانى و یا  1000 دالر امریکائى مى شود.

سخن ماه
نقش کارت  Af Pay  غضنفر بانک در توسعۀ تجارت



جناب رئیس نشست، جاللت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میالدى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تالش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با مالحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان باالى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادالنه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعالمیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طوالنى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حمالت بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان ملِل مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جاللتمآ ب میروسالو الجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جاللتمآب  تالش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جاللتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصالحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعالمیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصالح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعالم  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایاالت متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایاالت متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین االفغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسالمى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تالش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طوالنى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقالل ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصالحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى
در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد

بسم اهللا الرحمن الرحیم

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میالدى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصالح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى
را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طوالنى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پالن ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طوالنى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه موالناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پالن ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصالحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.
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جناب رئیس نشست، جاللت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میالدى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تالش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با مالحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان باالى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادالنه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعالمیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طوالنى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حمالت بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان ملِل مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جاللتمآ ب میروسالو الجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جاللتمآب  تالش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جاللتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصالحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعالمیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصالح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعالم  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایاالت متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایاالت متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین االفغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسالمى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تالش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طوالنى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقالل ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصالحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى در هفتاد و دومین نشست ...

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میالدى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصالح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى
را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طوالنى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پالن ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طوالنى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه موالناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پالن ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصالحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى



جناب رئیس نشست، جاللت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میالدى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تالش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با مالحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان باالى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادالنه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعالمیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طوالنى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حمالت بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان ملِل مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جاللتمآ ب میروسالو الجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جاللتمآب  تالش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جاللتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصالحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعالمیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصالح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعالم  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایاالت متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایاالت متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین االفغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسالمى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تالش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طوالنى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقالل ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصالحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى در هفتاد و دومین نشست ...

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میالدى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصالح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى
را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طوالنى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پالن ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طوالنى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه موالناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پالن ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصالحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى



جناب رئیس نشست، جاللت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میالدى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تالش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با مالحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان باالى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادالنه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعالمیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طوالنى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حمالت بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان ملِل مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جاللتمآ ب میروسالو الجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جاللتمآب  تالش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جاللتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصالحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعالمیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصالح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعالم  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایاالت متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایاالت متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین االفغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسالمى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تالش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طوالنى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقالل ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصالحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى در هفتاد و دومین نشست ...

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میالدى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصالح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى
را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طوالنى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پالن ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طوالنى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه موالناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پالن ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصالحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى



جناب رئیس نشست، جاللت مآبان، خانم ها و آقایان!
در حالى که امروز در مقابل شما ایستاده ام، مردان و زنان سال 
1945 میالدى که از خود شایستگى منحصربه  فردى نشان دادند تا از 
تاریخ بیاموزند و به درس هاى آن عمل کنند، را به یاد مى آورم. آنان که 
با رکود بزرگ [اقتصادى] شکل گرفتند و با خونریزى و کشتار جنگ 
جهانى دوم آب دیده شدند، نظم جهانى را با [ایجاد] نهادهایى که براى 
نسل هاى آینده، امنیت و ثبات به ارمغان آورد، برقرار کردند. سازمان 
دیگر سازمان ها  و  بانک جهانى  پول،  بین المللى  متحد، صندوق  ملل 

تأسیس شدند تا براى پاسخ به چالش هاى بین المللى منسجم گردند و 
جرایم علیه بشریت را به تعلقى از گذشته، مبدل سازند.

و  هدف،  معیار،  از  نمونه اى  که  دارد  وجود  اندکى  تردید  امروز 
سرعت تصور و تالش هاى آنها، هنوز وجود ندارد؛ اما مورخین آینده، 
از روى چگونگى پاسخ آنها به چالش هاى امروزى و چالش هایى که 
در آینده باید با آن روبه رو شویم، در مورد این نهادها، قضاوت خواهند 

کرد.

ما، به عنوان رهبران جهان، در جست وجوى قاطعیت و آشنایى 
با قوانین بازى که بر قرن بیستم حکمفرما بود، هستیم. اما در دنیاى 
امروزى همیشه در حال تغییر، ابهام شدید، ویژگى حاکم بر شرایطى 
است که عصر ما را تعریف مى کند. روشن ساختن این ابهام با مالحظه 
خطراتى که اقتصاد، امنیت و ارزش هاى مان را تهدید مى کند، کار آسانى 

است .

اجماع درحال ظهورى وجود دارد که اقتصادهاى پیشرفته هنوز به 
«مودل هاى رشد مناسب» دست نیافته اند که بر میزان باالى بیکارى، 
بحران  خطر  بنابراین،  شوند.  غالب  ثروت  نابرابرى  و  درآمد  کاهش 

اقتصادى هنوز ما را تهدید مى کند.

شانزده سال پس از تراژیدى 11 سپتمبر، خطر خشونت به دست 
عوامل غیردولتى، شکل موج پنجم خشونت سیاسى و تروریزم را به 
خود گرفته است. به نظر مى رسد، موج پنجم که عامل آن شبکه هاى 
تروریستى فرامرزى، سازمان هاى جنایتکار، و جرایم سایبرى و تمویل 
تروریزم از طرف دولت ها است، تهدیدى چنددهه یى براى امنیت بین

 المللى باشد، نه گذرا. در قرن بیستم، جهان یکجا شد تا با گسترش 
امروز،  بمانند.  مصون  دموکراتیک  آزادى هاى  و  نموده  مقابله  فاشیزم 
مى گیرند.  قرار  حمله  مورد  جهانى  تروریزم  سوى  از  آزادى ها  همان 
تروریزم تنها حمله بر زندگى بشر و آزادى هاى ابتدایى نه، بلکه حمله
با مردم که جوامع  روابط دولت  بر  و  قرارداد شهروندى،  بر   اى است 
دموکراتیک را بى همتا، عادالنه و آزاد مى سازد. ما باید در مقابل تهدید 
تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه حل درازمدت که 

با اجنداى درازمدت تروریستان برابرى کند، با آن برخورد کنیم.

و سرانجام، على رغم گنجانیده شدن اصول اعالمیه جهانى حقوق 
علیه  جرایم  از کشورهاى جهان،  بسیارى  اساسى  قانون هاى  در  بشر 
بشریت، هنوز با نظم دردناکى در حال اتفاق افتادن است. تصفیه نژادى 
در روهنگیا به شکل خاص تکان دهنده  مى باشد. سکوت طوالنى «آنگ 
سان سوچى» غم انگیز بود طورى که امیدهاى ما به اینکه یک نماد 

حقوق بشر، اصل را بر قدرت ترجیح خواهد داد، به یأس مبدل شد.

من از فرصتى که در شوراى حقوق بشر، یک کرسى به افغانستان 

این  روى  بحث  در  بیش ترى  مرکزى  نقش  تا  شود،  داده  اختصاص 
موضوعات مهم داشته باشد، استقبال مى کنم. ما به عنوان مردمى که 
میرزا  قریه  در  غیرنظامیان  اخیر  کشتار  مانند  جرایم ضدبشرى،  هنوز 
اولنگ و حمالت بر مساجد در کابل و هرات و در هر جاى دیگر  را 
تجربه مى کنند، خواهان اضافه نمودن صداى مان در حمایت از حقوق 

بشر هستیم.

بیست  در قرن  تغییر  بر مودل هاى مخرب و مختل کننده  غلبه 
و یکم، مستلزم اقدام منسجم و جمعى در سطوح جهانى، منطقه یى، 
ملى، محلى و فردى مى باشد. در شرایط کنونى، یک سازمان ملِل مؤثر 
و کارا که به آن احترام گذاشته شود، یک نیاز است. ما باید نهادهاى 

قرن بیستم را مورد آزمایش قرار دهیم.

بنابراین، من به جاللتمآ ب میروسالو الجکاك به خاطر عهده دار 
شدن ریاست نشست هفتاد و دوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
تامسون  پیتر  جاللتمآب  تالش هاى  از  مى خواهم  مى گویم.  تبریک 
قدردانى کنم، همچنین جاللتمآب گوتیرس،  قبلى  در جریان نشست 
سکرترجنرال سازمان ملل متحد، را به خاطر راه اندازى اصالحات در 

این سازمان تحسین مى کنم.

مى  مجبور  شاید  ما  نمى داشت،  وجود  امروز  ملل  سازمان  اگر 
به مطالبات عصر کنونى مان رسیدگى  تا  ابداع کنیم  را  شدیم که آن 
بشر  حقوق  جهانى  اعالمیه  و  منشور  وعده هاى  نمودن  عملى  کنیم. 
مهندسى  مرکزى،  وظایف  دوباره  بررسى  نیازمند  ابهام  شرایط  در 
سازمانى،  فرهنگ  و  ارزش  دوباره  تقویت  تجارتى،  روندهاى  دوباره 
ملل  سازمان  موجودیت  اگر  است.  پاسخگویى  سیستم هاى  اصالح  و 
متحد وابسته به کشورهایى مثل کشور من باشد، باید به مثابه «یک 
سازمان ملل» عمل کند، اما تاکنون به این امر جامه عمل پوشانیده 
نشده است. مودل به میراث مانده دفاتر ملل متحد به عنوان ابزارهاى 
قرار  بازار  آزمایش  تحت  باید  ظرفیت  ارتقاى  و  تخنیکى  همکارى 
در  نتایج  پایدارى  و  پول  ارزش  از  مى توان  نمونه  طور  به  که  گیرد، 
مقایسه حکومت، سکتور خصوصى و گونه هاى غیردولتى ارائه خدمات 
نام برد. پاسخگویى متقابل، یک میکانیزم تثبیت شده تحکیم و توسعه 

همکارى ها و اعتمادسازى است.

به  و  بایستم  برجسته  مجمع  این  مقابل  در  که  دارم  افتخار 
و  محرومیت  بدبختى،  ما  کنم.  افغانستان صحبت  مردم  از  نمایندگى 
خشکسالى را با عزت و افتخار تحمل کرده ایم، دلیرانه در مقابل تجاوز 
ایستادیم؛ و با احساس میهن پرستانه از وطن مان دفاع کردیم. به عنوان 
دولتى که در خط مقدم نبرد مبارزه جهانى علیه تروریزم و خط مقدم 
دفاع از آزادى هاى دموکراتیک قرار دارد، مردم و نیروهاى امنیتى ما 

اعمال قهرمانانه  شان را به صورت روزمره انجام مى دهند.

ما همچنین به عنوان یک ملت، یک دولت و یک مردم در حال 
تغییر خودمان به منظور رسیدگى به چالش ها و در عین حال بررسى 
ظرفیت بالقوه اى که براى مان در قرن بیست و یکم فراهم شده، هستیم.

با  مبارزه  براى  ترامپ  رئیس جمهور  جدید  استراتیژى  اعالم  با 
با  افغانستان  دوامدار  آسیا، همکارى  باثبات ساختن جنوب  و  تروریزم 
ایاالت متحده و جامعه بین المللى تجدید گردیده و دوباره جهت یافته 
است. ما از این استراتیژى که ما را در مسیرى به طرف اعتماد قرار 
داده است، استقبال مى کنیم. مردم افغانستان براى سال ها منتظر اتخاذ 
چنین تصمیمى از طرف ایاالت متحده بودند. ما به تمام مردان و زنان 
قربانى  که  آنانى  به خصوص  کردند  یکجا خدمت  ما  با  که  ملت هایى 

گزاف پرداختند، اداى احترام مى کنیم.

این استراتیژى تمامى ابزارهاى قدرت امریکایى را تحکیم نموده، 
دربرگیرنده پیامى است که طالبان و حامیان آنان نمى توانند از لحاظ 
نظامى پیروز شوند. ما تنها به واسطه راه حل سیاسى مى توانیم به صلح 
پایدار دست یابیم؛ من از همه افراد در صفوف طالبان دعوت مى کنم 

که به یک گفت وگوى بین االفغانى بپیوندند.

ما همچنین یک فرصت براى گفت وگو با همسایه هاى مان داریم 
که چگونه با هم صادقانه کار کنیم تا تروریزم را از بین برده و افراط
 گرایى را مهار سازیم. من از پاکستان دعوت مى کنم که با ما وارد یک 
همکارى  و  امنیت  صلح،  روى  دولت  با  دولت  همه جانبه  گفت وگوى 

منطقه یى که منتج به رفاه مى گردد، شود.

پروسه هاى  از طریق  را  به صلح  تعهد خود  افغانستان  حکومت 

داخلى ثابت کرده است؛ معاهده صلح با حزب اسالمى افغانستان نمونه
 اى از آن است. اکنون، ما از همسایگان دور و نزدیک مان مى خواهیم 
که از طریق پروسه کابل براى تالش همه جانبه به منظور صلح و ثبات 

منطقه یى، به ما بپیوندند.

هرچند رو به جلو حرکت مى کنیم، ما خواستار یک تغییر دیدگاه از 
سوى شرکاى بین المللى هستیم. براى مدت زمان طوالنى، به جنگ در 
افغانستان به مثابه یک جنگ داخلى نگریسته شده، اما جنگ کنونى در 

داخل خاك ما نه، بلکه فراتر از خاك ماست.

خاك  بر  که  بین المللى  تروریستى  گروه  بیست  از  بیش  امروز، 
افغانستان تحمیل شده اند، در کشور ما فعالیت دارند. آینده افغانستان 
ریشه  به منظور  مبارزه جهانى  ما در خط مقدم یک  زیرا  مهم است، 
کن نمودن خطر تروریزم قرار داریم. سربازان شجاع ما بدین منظور 
افغان هر روز مى جنگند و کشته مى شوند.  و به خاطر استقالل ملت 
این تهدید هیچ سرحدى نمى  اما  باشیم،  نبرد  ما شاید در خط مقدم 
شناسد. براى گروه هاى تروریستى که در منطقه پناه گرفته اند، حمله 
جاى  هر  یا  و  لندن  بارسلونا،  پاریس،  بروکسل،  بر  حمله  و  کابل  بر 

دیگرى، پیروزى مشابه محسوب مى گردد. در استراتیژى جدید رئیس 
جمهور ترامپ، درهم شکستن و عدم پذیرش پناهگاه هاى تروریستان 

که محرکان شان هیچ مرزى نمى شناسد، شامل شده است.

اگرچه، تنها یک تعهد قدرتمند و دوامدار از جانب شرکاى بین
 المللى ما به تنهایى نمى تواند موفقیت جمعى مان در افغانستان را تضمین 
کند،  ریشه هاى موفقیت در حقیقت در ما به عنوان افغان ها وجود دارد.

امروز که نزدیک به سه سال از دهه تحول مى گذرد، ما در حال 
مبدل ساختن افغانستان به عرصه اى براى ثبات هستیم، که تهداب آن 
گذاشته شده است. ما نقشه راه هاى اصالحى را بیان نموده و با دقت 
زیاد در حال تطبیق آنان هستیم. به طور نمونه، ما در حال تعقیب عدلى 
و قضایى فاسدین، پایان دادن به فساد در سکتور امنیتى، تعویض نظام
 هاى واسطه محور با سیستم هاى شایسته محور، و شفاف سازى پروسه

 هاى مالى هستیم.

ما همچنین در حال دسترسى به آن دسته اقشارى هستیم که 
پیش تر از جامعه طرد شده بودند، یعنى جوانان، فقرا و زنان. هنوز هم 

سخنرانى رئیس جمهور محمد اشرف غنى در هفتاد و دومین نشست ...

این اقشار منشأ توانایى و انعطاف پذیرى ملت ما هستند.

نفوس  اکثریت  و  شد  بزرگ  میالدى  نود  دهه  در  که  نسلى 
کشورم را تشکیل مى دهد، رهبرى کشور به صورت یکجا به آنان به 
امانت گذاشته مى شود. یک تغییر نسلى در حال صورت گرفتن است، 
همان  نسل،  این  گردیده اند.  توانمند  سطوح  تمامى  در  جوانان  زیرا 
نسلى خواهد بود که حکومت کنونى را به حکومتى که خدمات محور 

و شهروندمحور باشد، اصالح خواهند کرد.

زنان افغان، با رنج غیرقابل تصور، تار و پود جوامع و اجتماعات ما 
را على رغم این که خودشان پارچه پارچه شدند، باهم یکجا نگه  داشتند. 
با این وجود، هنوز هم زنان به سطوح پایینى جامعه منتسب مى شدند؛ 
این غیرقابل پذیرش بود، و ملت ما به خاطر آن رنج زیادى را تحمل کرد. 
امروز، زنان افغان بیشترى در حکومت، و در قواى بشرى حضور دارند و 
بیشتر از هر زمان دیگرى در تاریخ افغانستان، در جامعه مدنى سهم فعال 
دارند، اما ما هنوز راه زیادى پیش رو داریم. در صدر آنان، شش زن به 
عنوان سفیر و چهار تن به عنوان عضو کابینه ایفاى وظیفه مى کنند. در 

حقیقت، توانمندى زنان براى آینده ما، حایز اهمیت است.

افغانستان  در  عددى  اکثریت هاى  جوانان  و  زنان  کنار  در  فقرا 
هستند که از خطوط نژادى، زبانى، جنسیتى و مذهبى عبور کرده اند. 
حدود چهل درصد افغان ها هنوز با عاید روزانه کمتر از دو دالر زندگى 
مى کنند. تحقیقات نشان مى دهد که فقر خودش باعث تداوم فقر مى
را  فقرا  باید  ما  تأثیرگذار است.  ترکیب علمى مغز طفل  بر  زیرا   شود، 
توانمند بسازیم. آنها براى مدت زمان طوالنى اکثریت خاموش کشور 

ما بوده اند.

ما در حال ایجاد دوباره پیوندهاى جامعه هستیم تا فرهنگ دولت
 مان را تغییر بدهیم. و ما نه تنها پیوندهاى  داخلى ، بلکه پیوندهاى منطقه 

یى مان را نیز تقویت مى کنیم.

ما به همسایگان مان در آسیاى جنوبى و آسیاى میانه نظر افکنده
 ایم و به صورت همزمان در حال تقویت اتصال ملى، جهانى و منطقوى 
نیز هستیم. افغانستان مجدداً در قرن بیست و یکم به محور چندجانبه در 

عرصه هاى ترانسپورت، انرژى، آب و معدن و به منظور برقرارى امنیت 
و رفاه اقتصادى در تمام منطقه مبدل خواهد شد.

لین   پروژه  مى بینیم.  را  زحمت مان  و  کار  نتیجه  پیشاپیش  ما 
انتقالى برق آسیاى میانه به آسیاى جنوبى در حال ساخت است. خط 
آهن ترکمنستان به سرحد ما رسیده است. خط لوله گاز طبیعى تاپى 

در حال ساخت است.

به عنوان بخش مرکزى پالن ما به منظور پیشرفت اقتصادى، ما 
به کار با شرکاى منطقه یى براى جست وجوى مسیرهاى همکارى ادامه 

مى دهیم.

در میان ابهامات، تهدیدها و چالش هاى منحصر بفرد قرن بیست 
و یکم، اکنون شاهد آن هستیم که افغانستان، که به یک معما براى 
رویکردهاى قرن بیستم مبدل شده است، چگونه هنوز به برقرار شدن 

نظم جهانى گرایش دارد.

هرچند که تهدید بین المللى تروریزم که در خاك ما بازى مى 
شود، روایت کشور ما را تحت شعاع قرار داده است و سرنوشت مردم
این حال ما همچنین  با  را براى مدت طوالنى به دست گرفته،   مان 
صلح،  منطقه یى  [کارگزار]  واسطه  به  که  هستیم  ظرفیت  این  داراى 
باشیم.  دموکراتیک  ارزش هاى  روشنى بخش  و  اقتصادى  رفاه  محور 
در زادگاه موالناى رومى هنوز صداى پیام هاى مملو از عشق، صلح و 
امید انعکاس مى یابد. افغانستان یک بار دیگر به چهارراه آسیا به خاطر 
همکارى  و  بردبارى  فرهنگ  و  انسجام  مودل  تمدن ها،  گفت وگوى 

مبدل خواهد شد.

و  خودکفایى  براى  ما  برنامه هاى  و  پالن ها  که  دارم  اطمینان 
به  را  مسیرى  بین المللى  مان،  شرکاى  تعهدات  بر  تکیه  با  اصالحات، 

سوى درك ظرفیت  کامل مان، براى ما ترسیم خواهد کرد.

از شما تشکر مى کنم.
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خالصه
استعمار،  زادة  جهان  میلیاردى  هاى  توده  اقتصادى  محرومیت 
استثمار، غصب، رشوه، سرقت و سلب حقوق اقتصادى ملت ها بوسیلۀ 

دول مستبد و قدرت هاى مستکبر، متجاوز و آشوبگر دنیا است.

عدیدة  مشکالت  نسبت  به  افغانستان  دولت  که  شرایطى  در 
امنیتى دست طلب به قدرت  اقتصادى، اجتماعى، سیاسى- نظامى و 
مالحظه  هزاران  پیدایش  موجب  و  کرده  دراز  استعمارى  بدنام  هاى 
رفع  براى  دولت  تا  مینماید  ایجاب  است،  گردیده  نیز  عامه  افکار  در 
به  بخود  اتکا  و  دولت  عواید  سطح  بردن  بلند  و  اقتصادى  مشکالت 
اقداماتى الزم، مفید و عملى دست بزند. یکى از راه هاى ازدیاد عواید 
به فقرا، مساکین،  از مردم غنى و توزیع آن  دولت جمع آورى زکات 

عاملین (مأمورین و اجیران) زکات و سایر نیازمندان است.

از دالیل مهم طرح پیشنهاد جمع آورى زکات توسط دولت، یکى 
هم عدم آمادگى اکثر صاحبان نصاب زکات در جامعه است که به میل 
و رغبت خود حاضر نیستند چیزیرا بنام خدا و مصلحت اجتماع مصرف 
نمایند. فلهذا دولت میتواند این حق خدا (ج) را از مردم براى مردم با 
توسل به تدابیر اجرایى دولتى بستاند. طوریکه در متن بحث این مقاله 
از منابع مهم عایداتى دولت است که میتواند  خواهد آمد زکات یکى 

سطح عواید را بقسم چشمگیرى ازدیاد بخشد.

مقدمه
یکى از زیر بناهاى مادى- معنوى نظام اقتصادى اسالم زکات 
در   اجتماعى  اقتصادى-  معضالت  بزرگ  بخش  پاسخگوى  که  است 
جامعه بوده و مهمترین قلم عایداتى دولت بحساب میآید. زکات نقش 
بارزى را در جلوگیرى از بروز جوامع غیر عادالنۀ طبقاتى چون سرمایه 
فقر  علیه  مبارزه  عوامل  از  یکى  زکات  چنین  میکند. هم  بازى  دارى 

در جامعه بوده حامى دستگیرى بینوایان، افراد تهیدست و ناتوان و بپا 
ایستاده نمودن آنها میشود. زکات عامل ایجاد روحیۀ برادرى، تعاون، 
تساند، همکارى و همیارى بى قید و شرط و بدون منت گذارى و ایذاى 
متعال  خداى  زیرا  باشد.  میتواند  اسالمى  جوامع  در  زکات  مستحقین 
میفرماید:  چنانکه  میداند.  جامعه  فقیر  و  محروم  اقشار  حق  را  زکات 
ترجمه: و آنانیکه در اموال شان حق معلوم است براى تقاضاکننده و 

محروم. (1:  25-24) 

قابل توضیح است که چرا خداى متعال اقشار تهیدست جامعه را با 
کلمۀ «محروم» توصیف مینماید؟ زیرا محروم بکسى اطالق میگردد که 
حقى از حقوقش به نسبت ظلم و جور یا بیکفایتى حاکمیت هاى جابر و 
مستبد اجتماعى- اقتصادى و سیاسى غیر عادالنه سلب و یا غصب شده 
باشد. فقدان عدالت اجتماعى، نبود عدالت اقتصادى و هر مفسدة دیگر 
سیاسى، اجتماعى، ادارى، نظامى و اقتصادى ایکه سبب بروز بیکارى، 
فقر و موجب محکومیت فرد و جامعه به مظلومیت و بینوایى اقتصادى 
گردد، محرومیت هاى فردى و اجتماعى را ببار میآورد. پس واژه هاى 
حقوقى اقتصادى «حق» و «محروم» که در آیات کریمۀ تالوت شده 
تجلى یافته اند پیوند هاى متین و منطقى حقوقى اقتصادى با هم دارند. 
چه اگر استعمارگران متجاوز و استثمارگران ستمگر و زورمندان فرومایه 
و مستبد جامعه حقوق حقۀ ملت ها را بنحوى از انحا غصب و یا سلب 
ننمایند، اینان هیچگاه به فقر، محرومیت، بیکارى، بدروزى و دربدرى 
مواجه نمى شوند. حال که مستضعفین حقوق شانرا بهر شکلى جبراً از 
دست داده اند بنابر این هر آنچه از جامعه بایشان باز گردانده شود حق 

آنها است و منتى بر ایشان نباید گذاشت.

افراد جامعه  از دارایى هاى حالل و شخصى  زکات که بخشى 
ندارد، در قرآن  دارایى ها وجود  اتالفى در آن  است و هیچ غصب و 
حکیم و مجید بعنوان حق سائل و محروم تعریف میشود. چون سیستم 
اجتماعى ظالم و حاکم این محرومیت را بر توده هاى فقیر و مظلوم 

اداى  بزرگ  خداى  که  است  دلیل  بهمین  شاید  است.  نموده  تحمیل 
زکات را امر ایمانى و وجدانى مؤمنین و وسیلۀ تقرب بخدا (ج) اعالم 
میکند تا ایشان بر مبناى ایمان به خدا (ج) و آخرت دست محرومین 
بالکشیدة جامعه را به نیابت از همه افراد اجتماع بعنوان اداى یک حق 

الهى- اجتماعى آنها از مال حالل خود بگیرند.

و  جانب حق  اذیت  و  گذارى  منت  بدون  پرداخت  مستلزم  حق 
وجیبۀ طرف پرداخت کننده میباشد. بهمین وجه است که خداى متعال 
در جاى دیگر چنین دستور میفرمایند: ترجمه: اى کسانیکه ایمان آورده 
اید! باطل و ضایع نسازید صدقات تانرا بامنت گذارى و اذیت. (2:  264)

بسیار جالب اینست که در آیۀ بعدى خداوند بى نیاز (ج) خودش 
را گیرندة حقیقى صدقات معرفى میکند: ترجمه: آیا نمیدانستند که فقط 
خداوند توبه را ازبنده گانش مى پذیرد و صدقات را مى گیرد و خداوند 

توبه پذیر و مهربان است. (3:  104)

زکات  و  پذیرش صدقه  خداوند  آیه  این  در  تالوت شد  چنانکه 
را بخود نسبت میدهد نه به کسانیکه آنرا مى گیرند و نیاز دارند. بناًء 
وقتیکه انسان چیزیرا بخداى متعال میدهد هیچ منت گذارى و اذیتى 
باالى زکات گیرنده باقى نمى ماند. بدون شک که بر خداى متعال نیز 
هیچ منتى نیست، زیرا اینهمه وجود، عقل، دارایى، صحت، سالمت و 
غیره اسباب ثروت را خداى متعال به بندگانش بعنوان امانت و آزمایش 
داده است. از همین جاست که زکات را میتوان عبادتى مالى و پولى و 
از مبانى عمدة دین مقدس اسالم تعریف کرد. این وجیبۀ بزرگ بمقصد 
ایجاد  الهى، زدایش فقر در جامعه،  کسب حصول رضاى ذات اقدس 
برادرى میان مسلمانان و در نهایت با هدف تکامل روحى و اخالقى 
افراد بر هر مسلمان ثروتمند (صاحب نصاب) فرض گردانیده شده است.

زکات نیز مانند همه فرایض الهى از عبادات قدیم و سابقه دار 
ذات  طوریکه  است.  زمین  کرة  در  انسانى  جوامع  ظهور  معادل  تاریخ 
اقدس الهى بزبان حضرت عیسى (ع) میفرماید: ترجمه: و مرا به نماز 

و زکات توصیه کرده است و ... (4: 31)

هم چنین خداوند (ج) در وصف حضرت اسماعیل (ع) میفرماید: 

ترجمه: و در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق 
و رسول و پیامبرى (بزرگ) بود. او همیشه خانواده اشرا به نماز و زکات 

فرمان میداد و همواره مورد رضائیت پروردگارش بود. (5: 55-54)

در آیۀ دیگر بطور عام میفرماید: ترجمه: و همان کسانیکه هرگاه 
در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا میدارند و زکات میدهند 
و امر به معروف و نهى از منکر میکنند و پایان همه کار ها از آن خدا 

است. (6: 41)

از آیات تالوت شده بخوبى بر میآید که زکات نیز پیشینۀ دیرینۀ 
تاریخى براى همه ملت ها دارد. قاعدتًا مردم و جوامع بشرى همیشه 
خاصى  طبیعى  و  اجتماعى  سیاسى،  عوامل  باثر  اقتصادى  فقر  درگیر 
میشوند که تنها راه حل عاجل و آجل اخالقى و ایمانى این معضالت 
اداى زکات و صدقات است. متأسفانه از آنجا که رؤوس بعضى دول 
و  ها  روش  اتخاذ  با  اخیر  قرن  یک  تقریبًا  طى  اسالمى  هاى  کشور 

سیاست هاى غیر دینى و یا ضد دینى متمایل به قدرت هاى حامى 
زکات  حصول  جمله  از  اسالمى  بمسایل  الزمى  توجه  خود  جهانى 
مبذول نداشته اند بناًء به این اصل بزرگ اقتصادى و دینى نیز متوجه 
هرگاه  اند.  نگرفته  بهره  متعصبانه  الهى  حکم  این  اجراى  از  و  نشده 
رهبرى هر یک از سیستم هاى حاکم بر جوامع اسالمى اگرچه خود 
معتقد به اسالم و نظام اسالمى هم نباشند اما میتوانند با جمع آورى 
درست و منظم زکات در بخش عواید دولتى شان بحیث یک قلم مهم 

عایداتى کشور بیفزایند.

فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات
قسمیکه در مقدمه تذکر رفت، زکات بعنوان یک فریضۀ الهى که 
از ثروت هاى انباشته شدة نقدى و جنسى (پول و کاال) گرفته میشود 
آثار اجتماعى- اقتصادى خاصى در جوامع اسالمى میگذارد. در روایتى 
از حضرت امام جعفر صادق (رض) میآید که: اگر همۀ مردم زکات اموال 
خود را بپردازند مسلمان فقیر و نیازمندى باقى نمى ماند...! و مردم، فقیر 
و محتاج و گرسنه و برهنه نمى مانند مگر بخاطر گناه ثروتمندان. (7: 

(196

قبل از همه زدایش فقر مهمترین اثر عاجل زکات است که میتواند 
میلیون ها انسان فقیر را همه ساله دستگیرى نماید و ریشۀ فقر را در 
مدت زمان کوتاهى بر کند. بشرطیکه این پروژة عبادى- اقتصادى بطور 
صحیح و حقیقى آن در جامعۀ اسالمى توسط حکام مربوط تطبیق و 

عملى گردد. 

خداوند حکیم (ج) موارد مصرف زکات را براى مستحقین آن خود 
تعیین میفرمایند: ترجمه: صدقات مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى 
است که براى (جمع آورى) آن زحمت میکشند و کسانیکه براى جلب 
محبت شان (به اسالم) اقدام میشود و براى (آزادى) برده گان و (اداى 
دین) قرضداران و در راه (تقویت آئین) خدا و وامانده گان در راه، این 

یک فریضۀ مهم الهى است و خداوند دانا و حکیم است (8: 60).

در این آیۀ کریمه فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات با چه حکمت 
و زیبایى اى ترسیم گردیده است!

مساکین،  فقرا،  اجتماعى:  گروه  چند  و  اسالم  هدف  به  توجه 
مأموران جمع آورى زکات، مؤلفۀ القلوب یعنى آنانیکه با خدمات مالى 
بسوى حق دعوت میشوند، آزادى برده گان، قرضداران، تقویت دین 
خدا (ج)، در راه مانده گان (کسانیکه فقیر نیستند اما به نسبت عوامل 

خاصى در مسافرت یا مهاجرت محتاج گردیده اند).

واقعًا نیازمندان بر حق در هر جامعه همین اکثریت مستضعف اند 
که بایشان رسیدگى باید شود. فقرا و مساکین به هر علتى طبیعى یا 
سیاسى که محکوم به فقر شده باشند، مأموران و اجیران جمع آورى 
زکات که در راه این خدمت حیات خود را وقف مینمایند، مؤلفۀ القلوب 
یعنى کسانیکه اهداى مال و پول در امر دعوت شان مؤثر تر باشد، برده 
گان که باید از قید برده گى آزاد شوند، قرضداران که وام آنها پرداخته 
شود، در راه مانده گان که کمک شوند تا بسر منزل خود باعزت و رفاه 

برسند و هم چنین تقویت دین خدا (ج).

جوامع  اکثریت  که  شده  یاد  اجتماعى  هاى  گروه  اگر  براستى 
برده  مسکنت،  فقر،  از  نجات  به  نیاز  اشد  میدهند  تشکیل  را  انسانى 
و  فقر  زنجیر هاى  اینهمه  از  اگر  دارند  وامانده گى  و  قرضدارى  گى، 
برده گى نجات یابند آنگاه مشکل اقتصادى - اجتماعى را حل شده 
مؤلفۀ  رفته یکى  تذکر  آیۀ کریمه  در  دیگر که  مورد  دو  دانست.  باید 
القلوب و دومى تقویۀ دین خدا (ج)، این موارد هم براى ساختن یک 
جامعۀ پاك و مقدس موجب تغییرات اجتماعى بزرگى میشود که جلو 
همه فساد ها، جنگ ها و جنایات گرفته شده و منتج به تغییرات مثبت 

اجتماعى میگردد. 

بینوایان و زدایش فقر الاقل در سطح خود کفایى  با  مساعدت 
غذایى که از تبعات ملموس اداى زکات بصورت کامل و درست آنست 
نیز میکشاند. چه  اقتصادى  نسبى  توازن  را بسوى  بدون شک جامعه 
این فیصدى قیمت سایر  ثروتمندان و معادل  نقد  ٪ 2/5 پول  توزیع 
ثروت هاى نقد و جنس ایشان اعم از طال و نقره، مواشى و غیره یک 
رقم بسیار بزرگ حد اقل تریلیونى در یکسال میشود که واقعًا ملیونها 

انسان را از نیستى و فقر نجات میدهد.

ضرورت جمع آورى زکات و نقش آن در ازدیاد عواید دولت

سرمحقق عبدالبارى راشد
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خالصه
استعمار،  زادة  جهان  میلیاردى  هاى  توده  اقتصادى  محرومیت 
استثمار، غصب، رشوه، سرقت و سلب حقوق اقتصادى ملت ها بوسیلۀ 

دول مستبد و قدرت هاى مستکبر، متجاوز و آشوبگر دنیا است.

عدیدة  مشکالت  نسبت  به  افغانستان  دولت  که  شرایطى  در 
امنیتى دست طلب به قدرت  اقتصادى، اجتماعى، سیاسى- نظامى و 
مالحظه  هزاران  پیدایش  موجب  و  کرده  دراز  استعمارى  بدنام  هاى 
رفع  براى  دولت  تا  مینماید  ایجاب  است،  گردیده  نیز  عامه  افکار  در 
به  بخود  اتکا  و  دولت  عواید  سطح  بردن  بلند  و  اقتصادى  مشکالت 
اقداماتى الزم، مفید و عملى دست بزند. یکى از راه هاى ازدیاد عواید 
به فقرا، مساکین،  از مردم غنى و توزیع آن  دولت جمع آورى زکات 

عاملین (مأمورین و اجیران) زکات و سایر نیازمندان است.

از دالیل مهم طرح پیشنهاد جمع آورى زکات توسط دولت، یکى 
هم عدم آمادگى اکثر صاحبان نصاب زکات در جامعه است که به میل 
و رغبت خود حاضر نیستند چیزیرا بنام خدا و مصلحت اجتماع مصرف 
نمایند. فلهذا دولت میتواند این حق خدا (ج) را از مردم براى مردم با 
توسل به تدابیر اجرایى دولتى بستاند. طوریکه در متن بحث این مقاله 
از منابع مهم عایداتى دولت است که میتواند  خواهد آمد زکات یکى 

سطح عواید را بقسم چشمگیرى ازدیاد بخشد.

مقدمه
یکى از زیر بناهاى مادى- معنوى نظام اقتصادى اسالم زکات 
در   اجتماعى  اقتصادى-  معضالت  بزرگ  بخش  پاسخگوى  که  است 
جامعه بوده و مهمترین قلم عایداتى دولت بحساب میآید. زکات نقش 
بارزى را در جلوگیرى از بروز جوامع غیر عادالنۀ طبقاتى چون سرمایه 
فقر  علیه  مبارزه  عوامل  از  یکى  زکات  چنین  میکند. هم  بازى  دارى 

در جامعه بوده حامى دستگیرى بینوایان، افراد تهیدست و ناتوان و بپا 
ایستاده نمودن آنها میشود. زکات عامل ایجاد روحیۀ برادرى، تعاون، 
تساند، همکارى و همیارى بى قید و شرط و بدون منت گذارى و ایذاى 
متعال  خداى  زیرا  باشد.  میتواند  اسالمى  جوامع  در  زکات  مستحقین 
میفرماید:  چنانکه  میداند.  جامعه  فقیر  و  محروم  اقشار  حق  را  زکات 
ترجمه: و آنانیکه در اموال شان حق معلوم است براى تقاضاکننده و 

محروم. (1:  25-24) 

قابل توضیح است که چرا خداى متعال اقشار تهیدست جامعه را با 
کلمۀ «محروم» توصیف مینماید؟ زیرا محروم بکسى اطالق میگردد که 
حقى از حقوقش به نسبت ظلم و جور یا بیکفایتى حاکمیت هاى جابر و 
مستبد اجتماعى- اقتصادى و سیاسى غیر عادالنه سلب و یا غصب شده 
باشد. فقدان عدالت اجتماعى، نبود عدالت اقتصادى و هر مفسدة دیگر 
سیاسى، اجتماعى، ادارى، نظامى و اقتصادى ایکه سبب بروز بیکارى، 
فقر و موجب محکومیت فرد و جامعه به مظلومیت و بینوایى اقتصادى 
گردد، محرومیت هاى فردى و اجتماعى را ببار میآورد. پس واژه هاى 
حقوقى اقتصادى «حق» و «محروم» که در آیات کریمۀ تالوت شده 
تجلى یافته اند پیوند هاى متین و منطقى حقوقى اقتصادى با هم دارند. 
چه اگر استعمارگران متجاوز و استثمارگران ستمگر و زورمندان فرومایه 
و مستبد جامعه حقوق حقۀ ملت ها را بنحوى از انحا غصب و یا سلب 
ننمایند، اینان هیچگاه به فقر، محرومیت، بیکارى، بدروزى و دربدرى 
مواجه نمى شوند. حال که مستضعفین حقوق شانرا بهر شکلى جبراً از 
دست داده اند بنابر این هر آنچه از جامعه بایشان باز گردانده شود حق 

آنها است و منتى بر ایشان نباید گذاشت.

افراد جامعه  از دارایى هاى حالل و شخصى  زکات که بخشى 
ندارد، در قرآن  دارایى ها وجود  اتالفى در آن  است و هیچ غصب و 
حکیم و مجید بعنوان حق سائل و محروم تعریف میشود. چون سیستم 
اجتماعى ظالم و حاکم این محرومیت را بر توده هاى فقیر و مظلوم 

اداى  بزرگ  خداى  که  است  دلیل  بهمین  شاید  است.  نموده  تحمیل 
زکات را امر ایمانى و وجدانى مؤمنین و وسیلۀ تقرب بخدا (ج) اعالم 
میکند تا ایشان بر مبناى ایمان به خدا (ج) و آخرت دست محرومین 
بالکشیدة جامعه را به نیابت از همه افراد اجتماع بعنوان اداى یک حق 

الهى- اجتماعى آنها از مال حالل خود بگیرند.

و  جانب حق  اذیت  و  گذارى  منت  بدون  پرداخت  مستلزم  حق 
وجیبۀ طرف پرداخت کننده میباشد. بهمین وجه است که خداى متعال 
در جاى دیگر چنین دستور میفرمایند: ترجمه: اى کسانیکه ایمان آورده 
اید! باطل و ضایع نسازید صدقات تانرا بامنت گذارى و اذیت. (2:  264)

بسیار جالب اینست که در آیۀ بعدى خداوند بى نیاز (ج) خودش 
را گیرندة حقیقى صدقات معرفى میکند: ترجمه: آیا نمیدانستند که فقط 
خداوند توبه را ازبنده گانش مى پذیرد و صدقات را مى گیرد و خداوند 

توبه پذیر و مهربان است. (3:  104)

زکات  و  پذیرش صدقه  خداوند  آیه  این  در  تالوت شد  چنانکه 
را بخود نسبت میدهد نه به کسانیکه آنرا مى گیرند و نیاز دارند. بناًء 
وقتیکه انسان چیزیرا بخداى متعال میدهد هیچ منت گذارى و اذیتى 
باالى زکات گیرنده باقى نمى ماند. بدون شک که بر خداى متعال نیز 
هیچ منتى نیست، زیرا اینهمه وجود، عقل، دارایى، صحت، سالمت و 
غیره اسباب ثروت را خداى متعال به بندگانش بعنوان امانت و آزمایش 
داده است. از همین جاست که زکات را میتوان عبادتى مالى و پولى و 
از مبانى عمدة دین مقدس اسالم تعریف کرد. این وجیبۀ بزرگ بمقصد 
ایجاد  الهى، زدایش فقر در جامعه،  کسب حصول رضاى ذات اقدس 
برادرى میان مسلمانان و در نهایت با هدف تکامل روحى و اخالقى 
افراد بر هر مسلمان ثروتمند (صاحب نصاب) فرض گردانیده شده است.

زکات نیز مانند همه فرایض الهى از عبادات قدیم و سابقه دار 
ذات  طوریکه  است.  زمین  کرة  در  انسانى  جوامع  ظهور  معادل  تاریخ 
اقدس الهى بزبان حضرت عیسى (ع) میفرماید: ترجمه: و مرا به نماز 

و زکات توصیه کرده است و ... (4: 31)

هم چنین خداوند (ج) در وصف حضرت اسماعیل (ع) میفرماید: 

ترجمه: و در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق 
و رسول و پیامبرى (بزرگ) بود. او همیشه خانواده اشرا به نماز و زکات 

فرمان میداد و همواره مورد رضائیت پروردگارش بود. (5: 55-54)

در آیۀ دیگر بطور عام میفرماید: ترجمه: و همان کسانیکه هرگاه 
در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا میدارند و زکات میدهند 
و امر به معروف و نهى از منکر میکنند و پایان همه کار ها از آن خدا 

است. (6: 41)

از آیات تالوت شده بخوبى بر میآید که زکات نیز پیشینۀ دیرینۀ 
تاریخى براى همه ملت ها دارد. قاعدتًا مردم و جوامع بشرى همیشه 
خاصى  طبیعى  و  اجتماعى  سیاسى،  عوامل  باثر  اقتصادى  فقر  درگیر 
میشوند که تنها راه حل عاجل و آجل اخالقى و ایمانى این معضالت 
اداى زکات و صدقات است. متأسفانه از آنجا که رؤوس بعضى دول 
و  ها  روش  اتخاذ  با  اخیر  قرن  یک  تقریبًا  طى  اسالمى  هاى  کشور 

سیاست هاى غیر دینى و یا ضد دینى متمایل به قدرت هاى حامى 
زکات  حصول  جمله  از  اسالمى  بمسایل  الزمى  توجه  خود  جهانى 
مبذول نداشته اند بناًء به این اصل بزرگ اقتصادى و دینى نیز متوجه 
هرگاه  اند.  نگرفته  بهره  متعصبانه  الهى  حکم  این  اجراى  از  و  نشده 
رهبرى هر یک از سیستم هاى حاکم بر جوامع اسالمى اگرچه خود 
معتقد به اسالم و نظام اسالمى هم نباشند اما میتوانند با جمع آورى 
درست و منظم زکات در بخش عواید دولتى شان بحیث یک قلم مهم 

عایداتى کشور بیفزایند.

فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات
قسمیکه در مقدمه تذکر رفت، زکات بعنوان یک فریضۀ الهى که 
از ثروت هاى انباشته شدة نقدى و جنسى (پول و کاال) گرفته میشود 
آثار اجتماعى- اقتصادى خاصى در جوامع اسالمى میگذارد. در روایتى 
از حضرت امام جعفر صادق (رض) میآید که: اگر همۀ مردم زکات اموال 
خود را بپردازند مسلمان فقیر و نیازمندى باقى نمى ماند...! و مردم، فقیر 
و محتاج و گرسنه و برهنه نمى مانند مگر بخاطر گناه ثروتمندان. (7: 

(196

قبل از همه زدایش فقر مهمترین اثر عاجل زکات است که میتواند 
میلیون ها انسان فقیر را همه ساله دستگیرى نماید و ریشۀ فقر را در 
مدت زمان کوتاهى بر کند. بشرطیکه این پروژة عبادى- اقتصادى بطور 
صحیح و حقیقى آن در جامعۀ اسالمى توسط حکام مربوط تطبیق و 

عملى گردد. 

خداوند حکیم (ج) موارد مصرف زکات را براى مستحقین آن خود 
تعیین میفرمایند: ترجمه: صدقات مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى 
است که براى (جمع آورى) آن زحمت میکشند و کسانیکه براى جلب 
محبت شان (به اسالم) اقدام میشود و براى (آزادى) برده گان و (اداى 
دین) قرضداران و در راه (تقویت آئین) خدا و وامانده گان در راه، این 

یک فریضۀ مهم الهى است و خداوند دانا و حکیم است (8: 60).

در این آیۀ کریمه فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات با چه حکمت 
و زیبایى اى ترسیم گردیده است!

مساکین،  فقرا،  اجتماعى:  گروه  چند  و  اسالم  هدف  به  توجه 
مأموران جمع آورى زکات، مؤلفۀ القلوب یعنى آنانیکه با خدمات مالى 
بسوى حق دعوت میشوند، آزادى برده گان، قرضداران، تقویت دین 
خدا (ج)، در راه مانده گان (کسانیکه فقیر نیستند اما به نسبت عوامل 

خاصى در مسافرت یا مهاجرت محتاج گردیده اند).

واقعًا نیازمندان بر حق در هر جامعه همین اکثریت مستضعف اند 
که بایشان رسیدگى باید شود. فقرا و مساکین به هر علتى طبیعى یا 
سیاسى که محکوم به فقر شده باشند، مأموران و اجیران جمع آورى 
زکات که در راه این خدمت حیات خود را وقف مینمایند، مؤلفۀ القلوب 
یعنى کسانیکه اهداى مال و پول در امر دعوت شان مؤثر تر باشد، برده 
گان که باید از قید برده گى آزاد شوند، قرضداران که وام آنها پرداخته 
شود، در راه مانده گان که کمک شوند تا بسر منزل خود باعزت و رفاه 

برسند و هم چنین تقویت دین خدا (ج).

جوامع  اکثریت  که  شده  یاد  اجتماعى  هاى  گروه  اگر  براستى 
برده  مسکنت،  فقر،  از  نجات  به  نیاز  اشد  میدهند  تشکیل  را  انسانى 
و  فقر  زنجیر هاى  اینهمه  از  اگر  دارند  وامانده گى  و  قرضدارى  گى، 
برده گى نجات یابند آنگاه مشکل اقتصادى - اجتماعى را حل شده 
مؤلفۀ  رفته یکى  تذکر  آیۀ کریمه  در  دیگر که  مورد  دو  دانست.  باید 
القلوب و دومى تقویۀ دین خدا (ج)، این موارد هم براى ساختن یک 
جامعۀ پاك و مقدس موجب تغییرات اجتماعى بزرگى میشود که جلو 
همه فساد ها، جنگ ها و جنایات گرفته شده و منتج به تغییرات مثبت 

اجتماعى میگردد. 

بینوایان و زدایش فقر الاقل در سطح خود کفایى  با  مساعدت 
غذایى که از تبعات ملموس اداى زکات بصورت کامل و درست آنست 
نیز میکشاند. چه  اقتصادى  نسبى  توازن  را بسوى  بدون شک جامعه 
این فیصدى قیمت سایر  ثروتمندان و معادل  نقد  ٪ 2/5 پول  توزیع 
ثروت هاى نقد و جنس ایشان اعم از طال و نقره، مواشى و غیره یک 
رقم بسیار بزرگ حد اقل تریلیونى در یکسال میشود که واقعًا ملیونها 

انسان را از نیستى و فقر نجات میدهد.

ضرورت جمع آورى زکات و نقش آن در ازدیاد عواید دولت
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خالصه
استعمار،  زادة  جهان  میلیاردى  هاى  توده  اقتصادى  محرومیت 
استثمار، غصب، رشوه، سرقت و سلب حقوق اقتصادى ملت ها بوسیلۀ 

دول مستبد و قدرت هاى مستکبر، متجاوز و آشوبگر دنیا است.

عدیدة  مشکالت  نسبت  به  افغانستان  دولت  که  شرایطى  در 
امنیتى دست طلب به قدرت  اقتصادى، اجتماعى، سیاسى- نظامى و 
مالحظه  هزاران  پیدایش  موجب  و  کرده  دراز  استعمارى  بدنام  هاى 
رفع  براى  دولت  تا  مینماید  ایجاب  است،  گردیده  نیز  عامه  افکار  در 
به  بخود  اتکا  و  دولت  عواید  سطح  بردن  بلند  و  اقتصادى  مشکالت 
اقداماتى الزم، مفید و عملى دست بزند. یکى از راه هاى ازدیاد عواید 
به فقرا، مساکین،  از مردم غنى و توزیع آن  دولت جمع آورى زکات 

عاملین (مأمورین و اجیران) زکات و سایر نیازمندان است.

از دالیل مهم طرح پیشنهاد جمع آورى زکات توسط دولت، یکى 
هم عدم آمادگى اکثر صاحبان نصاب زکات در جامعه است که به میل 
و رغبت خود حاضر نیستند چیزیرا بنام خدا و مصلحت اجتماع مصرف 
نمایند. فلهذا دولت میتواند این حق خدا (ج) را از مردم براى مردم با 
توسل به تدابیر اجرایى دولتى بستاند. طوریکه در متن بحث این مقاله 
از منابع مهم عایداتى دولت است که میتواند  خواهد آمد زکات یکى 

سطح عواید را بقسم چشمگیرى ازدیاد بخشد.

مقدمه
یکى از زیر بناهاى مادى- معنوى نظام اقتصادى اسالم زکات 
در   اجتماعى  اقتصادى-  معضالت  بزرگ  بخش  پاسخگوى  که  است 
جامعه بوده و مهمترین قلم عایداتى دولت بحساب میآید. زکات نقش 
بارزى را در جلوگیرى از بروز جوامع غیر عادالنۀ طبقاتى چون سرمایه 
فقر  علیه  مبارزه  عوامل  از  یکى  زکات  چنین  میکند. هم  بازى  دارى 

در جامعه بوده حامى دستگیرى بینوایان، افراد تهیدست و ناتوان و بپا 
ایستاده نمودن آنها میشود. زکات عامل ایجاد روحیۀ برادرى، تعاون، 
تساند، همکارى و همیارى بى قید و شرط و بدون منت گذارى و ایذاى 
متعال  خداى  زیرا  باشد.  میتواند  اسالمى  جوامع  در  زکات  مستحقین 
میفرماید:  چنانکه  میداند.  جامعه  فقیر  و  محروم  اقشار  حق  را  زکات 
ترجمه: و آنانیکه در اموال شان حق معلوم است براى تقاضاکننده و 

محروم. (1:  25-24) 

قابل توضیح است که چرا خداى متعال اقشار تهیدست جامعه را با 
کلمۀ «محروم» توصیف مینماید؟ زیرا محروم بکسى اطالق میگردد که 
حقى از حقوقش به نسبت ظلم و جور یا بیکفایتى حاکمیت هاى جابر و 
مستبد اجتماعى- اقتصادى و سیاسى غیر عادالنه سلب و یا غصب شده 
باشد. فقدان عدالت اجتماعى، نبود عدالت اقتصادى و هر مفسدة دیگر 
سیاسى، اجتماعى، ادارى، نظامى و اقتصادى ایکه سبب بروز بیکارى، 
فقر و موجب محکومیت فرد و جامعه به مظلومیت و بینوایى اقتصادى 
گردد، محرومیت هاى فردى و اجتماعى را ببار میآورد. پس واژه هاى 
حقوقى اقتصادى «حق» و «محروم» که در آیات کریمۀ تالوت شده 
تجلى یافته اند پیوند هاى متین و منطقى حقوقى اقتصادى با هم دارند. 
چه اگر استعمارگران متجاوز و استثمارگران ستمگر و زورمندان فرومایه 
و مستبد جامعه حقوق حقۀ ملت ها را بنحوى از انحا غصب و یا سلب 
ننمایند، اینان هیچگاه به فقر، محرومیت، بیکارى، بدروزى و دربدرى 
مواجه نمى شوند. حال که مستضعفین حقوق شانرا بهر شکلى جبراً از 
دست داده اند بنابر این هر آنچه از جامعه بایشان باز گردانده شود حق 

آنها است و منتى بر ایشان نباید گذاشت.

افراد جامعه  از دارایى هاى حالل و شخصى  زکات که بخشى 
ندارد، در قرآن  دارایى ها وجود  اتالفى در آن  است و هیچ غصب و 
حکیم و مجید بعنوان حق سائل و محروم تعریف میشود. چون سیستم 
اجتماعى ظالم و حاکم این محرومیت را بر توده هاى فقیر و مظلوم 

اداى  بزرگ  خداى  که  است  دلیل  بهمین  شاید  است.  نموده  تحمیل 
زکات را امر ایمانى و وجدانى مؤمنین و وسیلۀ تقرب بخدا (ج) اعالم 
میکند تا ایشان بر مبناى ایمان به خدا (ج) و آخرت دست محرومین 
بالکشیدة جامعه را به نیابت از همه افراد اجتماع بعنوان اداى یک حق 

الهى- اجتماعى آنها از مال حالل خود بگیرند.

و  جانب حق  اذیت  و  گذارى  منت  بدون  پرداخت  مستلزم  حق 
وجیبۀ طرف پرداخت کننده میباشد. بهمین وجه است که خداى متعال 
در جاى دیگر چنین دستور میفرمایند: ترجمه: اى کسانیکه ایمان آورده 
اید! باطل و ضایع نسازید صدقات تانرا بامنت گذارى و اذیت. (2:  264)

بسیار جالب اینست که در آیۀ بعدى خداوند بى نیاز (ج) خودش 
را گیرندة حقیقى صدقات معرفى میکند: ترجمه: آیا نمیدانستند که فقط 
خداوند توبه را ازبنده گانش مى پذیرد و صدقات را مى گیرد و خداوند 

توبه پذیر و مهربان است. (3:  104)

زکات  و  پذیرش صدقه  خداوند  آیه  این  در  تالوت شد  چنانکه 
را بخود نسبت میدهد نه به کسانیکه آنرا مى گیرند و نیاز دارند. بناًء 
وقتیکه انسان چیزیرا بخداى متعال میدهد هیچ منت گذارى و اذیتى 
باالى زکات گیرنده باقى نمى ماند. بدون شک که بر خداى متعال نیز 
هیچ منتى نیست، زیرا اینهمه وجود، عقل، دارایى، صحت، سالمت و 
غیره اسباب ثروت را خداى متعال به بندگانش بعنوان امانت و آزمایش 
داده است. از همین جاست که زکات را میتوان عبادتى مالى و پولى و 
از مبانى عمدة دین مقدس اسالم تعریف کرد. این وجیبۀ بزرگ بمقصد 
ایجاد  الهى، زدایش فقر در جامعه،  کسب حصول رضاى ذات اقدس 
برادرى میان مسلمانان و در نهایت با هدف تکامل روحى و اخالقى 
افراد بر هر مسلمان ثروتمند (صاحب نصاب) فرض گردانیده شده است.

زکات نیز مانند همه فرایض الهى از عبادات قدیم و سابقه دار 
ذات  طوریکه  است.  زمین  کرة  در  انسانى  جوامع  ظهور  معادل  تاریخ 
اقدس الهى بزبان حضرت عیسى (ع) میفرماید: ترجمه: و مرا به نماز 

و زکات توصیه کرده است و ... (4: 31)

هم چنین خداوند (ج) در وصف حضرت اسماعیل (ع) میفرماید: 

ترجمه: و در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق 
و رسول و پیامبرى (بزرگ) بود. او همیشه خانواده اشرا به نماز و زکات 

فرمان میداد و همواره مورد رضائیت پروردگارش بود. (5: 55-54)

در آیۀ دیگر بطور عام میفرماید: ترجمه: و همان کسانیکه هرگاه 
در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا میدارند و زکات میدهند 
و امر به معروف و نهى از منکر میکنند و پایان همه کار ها از آن خدا 

است. (6: 41)

از آیات تالوت شده بخوبى بر میآید که زکات نیز پیشینۀ دیرینۀ 
تاریخى براى همه ملت ها دارد. قاعدتًا مردم و جوامع بشرى همیشه 
خاصى  طبیعى  و  اجتماعى  سیاسى،  عوامل  باثر  اقتصادى  فقر  درگیر 
میشوند که تنها راه حل عاجل و آجل اخالقى و ایمانى این معضالت 
اداى زکات و صدقات است. متأسفانه از آنجا که رؤوس بعضى دول 
و  ها  روش  اتخاذ  با  اخیر  قرن  یک  تقریبًا  طى  اسالمى  هاى  کشور 

سیاست هاى غیر دینى و یا ضد دینى متمایل به قدرت هاى حامى 
زکات  حصول  جمله  از  اسالمى  بمسایل  الزمى  توجه  خود  جهانى 
مبذول نداشته اند بناًء به این اصل بزرگ اقتصادى و دینى نیز متوجه 
هرگاه  اند.  نگرفته  بهره  متعصبانه  الهى  حکم  این  اجراى  از  و  نشده 
رهبرى هر یک از سیستم هاى حاکم بر جوامع اسالمى اگرچه خود 
معتقد به اسالم و نظام اسالمى هم نباشند اما میتوانند با جمع آورى 
درست و منظم زکات در بخش عواید دولتى شان بحیث یک قلم مهم 

عایداتى کشور بیفزایند.

فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات
قسمیکه در مقدمه تذکر رفت، زکات بعنوان یک فریضۀ الهى که 
از ثروت هاى انباشته شدة نقدى و جنسى (پول و کاال) گرفته میشود 
آثار اجتماعى- اقتصادى خاصى در جوامع اسالمى میگذارد. در روایتى 
از حضرت امام جعفر صادق (رض) میآید که: اگر همۀ مردم زکات اموال 
خود را بپردازند مسلمان فقیر و نیازمندى باقى نمى ماند...! و مردم، فقیر 
و محتاج و گرسنه و برهنه نمى مانند مگر بخاطر گناه ثروتمندان. (7: 

(196

قبل از همه زدایش فقر مهمترین اثر عاجل زکات است که میتواند 
میلیون ها انسان فقیر را همه ساله دستگیرى نماید و ریشۀ فقر را در 
مدت زمان کوتاهى بر کند. بشرطیکه این پروژة عبادى- اقتصادى بطور 
صحیح و حقیقى آن در جامعۀ اسالمى توسط حکام مربوط تطبیق و 

عملى گردد. 

خداوند حکیم (ج) موارد مصرف زکات را براى مستحقین آن خود 
تعیین میفرمایند: ترجمه: صدقات مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى 
است که براى (جمع آورى) آن زحمت میکشند و کسانیکه براى جلب 
محبت شان (به اسالم) اقدام میشود و براى (آزادى) برده گان و (اداى 
دین) قرضداران و در راه (تقویت آئین) خدا و وامانده گان در راه، این 

یک فریضۀ مهم الهى است و خداوند دانا و حکیم است (8: 60).

در این آیۀ کریمه فلسفۀ اجتماعى- اقتصادى زکات با چه حکمت 
و زیبایى اى ترسیم گردیده است!

مساکین،  فقرا،  اجتماعى:  گروه  چند  و  اسالم  هدف  به  توجه 
مأموران جمع آورى زکات، مؤلفۀ القلوب یعنى آنانیکه با خدمات مالى 
بسوى حق دعوت میشوند، آزادى برده گان، قرضداران، تقویت دین 
خدا (ج)، در راه مانده گان (کسانیکه فقیر نیستند اما به نسبت عوامل 

خاصى در مسافرت یا مهاجرت محتاج گردیده اند).

واقعًا نیازمندان بر حق در هر جامعه همین اکثریت مستضعف اند 
که بایشان رسیدگى باید شود. فقرا و مساکین به هر علتى طبیعى یا 
سیاسى که محکوم به فقر شده باشند، مأموران و اجیران جمع آورى 
زکات که در راه این خدمت حیات خود را وقف مینمایند، مؤلفۀ القلوب 
یعنى کسانیکه اهداى مال و پول در امر دعوت شان مؤثر تر باشد، برده 
گان که باید از قید برده گى آزاد شوند، قرضداران که وام آنها پرداخته 
شود، در راه مانده گان که کمک شوند تا بسر منزل خود باعزت و رفاه 

برسند و هم چنین تقویت دین خدا (ج).

جوامع  اکثریت  که  شده  یاد  اجتماعى  هاى  گروه  اگر  براستى 
برده  مسکنت،  فقر،  از  نجات  به  نیاز  اشد  میدهند  تشکیل  را  انسانى 
و  فقر  زنجیر هاى  اینهمه  از  اگر  دارند  وامانده گى  و  قرضدارى  گى، 
برده گى نجات یابند آنگاه مشکل اقتصادى - اجتماعى را حل شده 
مؤلفۀ  رفته یکى  تذکر  آیۀ کریمه  در  دیگر که  مورد  دو  دانست.  باید 
القلوب و دومى تقویۀ دین خدا (ج)، این موارد هم براى ساختن یک 
جامعۀ پاك و مقدس موجب تغییرات اجتماعى بزرگى میشود که جلو 
همه فساد ها، جنگ ها و جنایات گرفته شده و منتج به تغییرات مثبت 

اجتماعى میگردد. 

بینوایان و زدایش فقر الاقل در سطح خود کفایى  با  مساعدت 
غذایى که از تبعات ملموس اداى زکات بصورت کامل و درست آنست 
نیز میکشاند. چه  اقتصادى  نسبى  توازن  را بسوى  بدون شک جامعه 
این فیصدى قیمت سایر  ثروتمندان و معادل  نقد  ٪ 2/5 پول  توزیع 
ثروت هاى نقد و جنس ایشان اعم از طال و نقره، مواشى و غیره یک 
رقم بسیار بزرگ حد اقل تریلیونى در یکسال میشود که واقعًا ملیونها 

انسان را از نیستى و فقر نجات میدهد.

ضرورت جمع آورى زکات و نقش آن در ازدیاد عواید دولت
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فلسفۀ روحى- معنوى زکات
مسلمًا براى هر انسان مال بعد از جان خیلى ارزشمند و عزیز 
است, چنانکه بخاطر کسب مال و پول شب و روز چه از راه حالل، 
چه حرام تالشهاى پیگیر و خستگى ناپذیر مینمایند و هرگز حاضر 
نیستند تا یک پول آن هم به هدر رود یا مفقود شود و یا بدیگران 
بدون بدل و مقصد مادى داده شود. زمانیکه انسان با اینهمه محبت 
مال بدستور الهى حاضر میشود تاقسمتى از دارایى خود را محضًا 
هللا بدیگرى اهدا کند بدون شک نفس او تزکیه گردیده و روح او 

تصفیه و تکامل مییابد.

رشد و تکامل روحى انسان از یکسو در گرو تزکیۀ نفس از 
طریق مخالفت  با خواست هاى نفس از جمله حب مال و شهوات 
است. از سوى دیگر رشد روحى بسطح شناخت و معرفت خدا (ج)، 
ایفاى عبادات و خدمت به خلق اهللا بخاطر خشنودى خدا (ج) رابطۀ 

مستقیم دارد.

ایفاى زکات نیز بعنوان یک عبادت مالى عالوه بر تزکیۀ 
نفس رأسًا در رشد و تکامل روح و ایمان انسان نقش سازنده و 
برازنده را ایفا مینماید. این فریضۀ الهى یکى از ارکان بزرگ دین 
اسالم در جهت رشد و کمال روحى و معنوى انسان ها محسوب 
بر  اسالم  ترجمه:  میفرمایند:  اکرم (ص)  پیامبر  میگردد. حضرت 
معبودى  نیست هیچ  باینکه  است: شهادت  یافته  بنا  عبادت  پنج 
بجز خدا (ج) و اینکه محمد (ص) رسول خدا است و برپایى نماز، 

اداى زکات، روزة ماه رمضان و حج بیت اهللا. (10: ج1 ص9)

با توجه به اهداف معنوى و اخروى زکات باید دانست که 
رشد روحى- ایمانى، عبور موفقانه از آزمون الهى در دنیا، تزکیۀ 
نفس و باآلخره پیروزى اخروى یعنى رسیدن به جنات النعیم و 
نتیجۀ نهایى سایر عبادات و زکات است. فلسفۀ روحى  لقاء اهللا 
و معنوى زکات بر مبناى رشد روح و کمال ایمان، تزکیۀ نفس، 
رستگارى اخروى و پیروزى در میدان آزمایش خداوندى (جهان) 
بحیث اصل اول فلسفۀ خلقت بمعنى شناخت و پرستش خدا (ج) 
بر دو اصل  مبتنى  فلسفه  این  است.  استوار  و عبادت محضًا هللا 

است: الف- نشان ایمان. ب- تزکیۀ ایشان.

از صفات مؤمنین  و یکى  ایمان  نشان  ایفاى زکات  الف- 

و راسخین در علم است. آیات بسیارى در قرآن عظیم الشأن بر 
این حقیقت مشعر اند. بطور مثال با تالوت چندتاى آن در اینمورد 
بسنده میکنم: ترجمه: الم- آن کتاب با عظمتى است که شک در 
آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیز کاران است. (پرهیزکاران) کسانى 
هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا میدارند و از تمام 
نعمت ها و مواهبى که به آنان روزى داده ایم انفاق میکنند. (11: 

(3-1

ترجمه: ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان بتمام آنچه بر 

تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند. نماز 
گزاران و زکات دهنده گان و ایمان آورنده گان بخدا (ج) و روز 
قیامت بزودى بهمۀ آنان پاداش عظیمى خواهیم داد. (12: 162)

 ترجمه: (قرآنکریم) وسیلۀ هدایت و بشارت براى مؤمنان 
است. همان کسانیکه نماز را برپا میدارند و زکات را ادا میکنند. 

(3-2 :13)

ب- اداى زکات انسان را از نظر معنوى و رفتارى تطهیر 
و تزکیه میکند. چنانکه خداى متعال میفرمایند: ترجمه: از اموال 
را پاك سازى و  آنها  تا بوسیلۀ آن  آنها صدقه اى (زکات) بگیر 
پرورش دهى و به آنها دعا کن که دعاى تو مایۀ آرامش آنها است 

و خداوند(ج) شنوا و دانا است.(14: 103)

در آیۀ تالوت شده هدف معنوى و روحى زکات با فصاحت، 
بالغت و صراحت خاص باین عبارت انعکاس یافته: یعنى زکات 
ایشانرا تطهیر و تزکیه سازى. تطهیر و تزکیه  تا  آنها بگیر  از  را 

دو مفهوم کامًال و مطلقًا معنوى، اخالقى و روحى اند و به تعقیب 
آنها  از  بکسانیکه  که  میفرماید  دستور  (ص)  اکرم  پیامبر  به  آن 
زکات میگیرى دعا بفرست، زیرا دعاى تو منحیث رسول خدا که 
مستجاب است مایۀ آرامش و سکون دلهاى آنها میگردد. که دعا 
و سکون دل نیز دو امر روحى و معنوى اند. از آیۀ کریمۀ فوق 
هیچ مفهوم مادى بعنوان هدف زکات استنباط شده نمیتواند. در 
مجموع تطهیر، تزکیه، آرامش قلبى و دعاى رسول اهللا (ص) در 
حق مؤمنین اینها همه موجبات رشد و تکامل روحى، معنوى و 
به  ایشان  اند که در بدل زکات مال  انسان هاى مؤمن  اخالقى 

آنها در دنیا و آخرت میرسد.

زکات- رقم درشت عایداتى دولت
پیش از همه الزم به تذکر است بپذیریم، هیچ جامعه اى 
در  اقتصادى  امر  یک  در  و  بوده  بیکار  کًال  آن  افراد  که  نیست 
و  تجارت  امور  صنعتى،  مالدارى،  زراعتى،  تولیدات  هاى  عرصه 
سایر خدمات شاغل نباشد. پس معلوم است که تولید، تجارت و 
خدمات و عواید ناشى از آنها حتمًا ثمراتى براى جامعه دارند. این 
را نیز میدانیم که تمام عواید تولیدات و خدمات بشرى بطور کامل 
در میان ملت ها عادالنه توزیع نمیگردند و این ثروت هاى نقد 
سودخوار،  محتکر،  غاصب،  هاى  وگروه  افراد  دست  در  و جنس 
قاچاقبر، رشوه ستان، دزد، استثمارگر، انحصار طلب، منفعت پرست 

و چپاولگر تمرکز مى یابند.

معنى مطلب چنین است که ثروت هاى سرشار و هنگفتى 
در دست افراد و اجتماعات بشرى همیشه وجود دارد که آنرا هرگز 

انفاق نمى نمایند، بلکه بر عکس در بانک هاى سودى، سیف ها، 
صندوق ها و جاى هاى مطمئن و مخصوص ذخیره مینمایند و یا 
قسمت کمى از آنرا بقسم اسراف و تبذیر به مصرف میرسانند. از 
آنجا که انسان ها با فطرت حب مال و جاه و ریاست خلق گردیده 
اند، لذا دوستى و محبت مال آنقدر در قلوب ایشان جاى میگیرد که 
بسختى حاضر میشوند تا مال و دارایى شانرا براى اهداف و مقاصد 

عالیۀ دینى- انسانى و اجتماعى ایثار نمایند. 

ایمان  نیروى  کمال  به  که  جهان  مسلمانان  اکثر  حتى 
نرسیده اند و تنها برخى عبادات آسان و رایگان را که ابتالى جان 
و مال در آنها نیست انجام میدهند، اما در دادن مال و پول شان 
چه بعنوان صدقات فرضى چه نفلى تنبلى و سستى ها مینمایند و 
حاضر نیستند تا زکات همۀ مال شانرا که گاهى به ملیونها افغانى 
و یا ملیونها دالر میرسد به مستحقین آن توزیع نمایند. از همینجا 
استعمار  مداخالت  و  تصرفات  بر  عالوه  گفت،  میتوان  که  است 
خارجى و زدن و بردن و خوردن دارایى ها و اسیر گرفتن ملت 
هاى مسلمان به همکارى حکومت هاى مزدور و وابسته، علت 
دوم فقر در جوامع اسالمى عدم توجه خود مردم از راِه همکارى 
هاى اقتصادى مخصوصًا اداى زکات که حق مستحقین آن است 

باین وضع نابسامان اقتصادى رسیده اند.

فلهذا جمع آورى زکات و مداخله در تحقق این فریضۀ الهى 
بواسطۀ دولت ها یک ضرورت جدى دینى، سیاسى و ملى است. 
دولت اگر جمع آورى و مصرف زکات را در جاى هاى مشخصۀ آن 
بعهده بگیرد، از اینطریق میتواند بخش عمدة مشکالت اقتصادى 
جامعه و دولت را برطرف نماید. جمع آورى زکات از جانب دولت 
تریلیون ها دالر را وارد عایدات دولت میسازد. در حالیکه همه کمک 
هاى نامنهاد و گمشدة جهانى در طول هفده سال گذشته تا حال 
هرگز به تریلیون ها دالر نرسیده و مشکلى اجتماعى را تا کنون حل 

نکرده است.

اگر دولت % 10 محصول بر مصارف مخابرات را جبراً وضع 
نمود همزمان عدم رضائیت قلبى ملیونها انسان فقیر و کم در آمد 
را نسبت به دولت و رهبرى آن ایجاد کرد، اما اگر % 5/2 زکات را 
دولت جمع آورى نماید و آنرا به مستحقین اش توزیع کند، نه تنها 
نفرت و انزجارى را در مقابل دولت بوجود نمى آورد، بلکه محبوبیت 

دولت را نیز در قلوب ملت مسلمان افغانستان ایجاد میکند.

اکنون احصائیۀ دقیقى اگر از ثروت هاى به نصاب رسیده از 
هر جامعۀ اسالمى داشته باشیم آنگاه میتوان بیقین رسید که واقعًا 
این % 5/2 ثروت ها و سرمایه هاى مادى بشرى میتواند بعنوان 
بزرگترین قلم عایداتى دولت مشکل فقر جامعه را بدرستى حل کند 

و توازن خاص نسبى اقتصادى در جامعه ببار آرد.

اآلن که احصائیۀ کامل و دقیق ثروت ها و سرمایه هاى 
مادى جامعه در دست مان نیست مى توان بمنظور تسهیل فهم 
و درك این مسئله بطور تخمینى و عقلى یک احصائیۀ قرین به 
حقیقت را از ثروت هاى افراد مثال زد و بر اساس آن پذیرفت که 
آرى! اگر زکات بطور کامل جمع آورى و بطبقۀ مظلوم و محروم 
جامعه توزیع شود قطعًا مشکل اقتصادى همه ابناى وقت جامعه 

بر طرف میگردد.

این  میرود،  تخمینى  احصائیۀ  ارایۀ  بر  بحث  وقتى  پس 
احصائیه به هیچوجه بر یک مبناى خیالى و میان تهى نباید استوار 
باشد، بلکه بر روى واقعیت هاى عینى و ذهنى جامعه و انسان 

فرض و تخمین زده شده باشد.

هاى  سرمایه  و  بیکران  هاى  ثروت  موجودیت  قبول  با 
بیحساب در هر جامعۀ انسانى اکنون افغانستان را مثال میزنیم: 

نخست همه دارایى هاى تریلیونى ذخیره شده در بانک ها، 
استخراج لعل، زمرد، الجورد، یاقوت و غیره و فروش آنها در بازار 
هاى بیرونى، ثروت هاى بزرگ طال، نقره، الماس و سایر دانه هاى 
قیمتى ارباب ثروت جامعه را در خانه ها و مغازه ها، هم چنین داشته 
هاى گله ها و رمه هاى حیوانى به ارزش میلیون ها دالر و سایر 
ثروت ها و ملکیت هاى موجود افغانستان را مجموعًا صرف یکصد 

تریلیون دالر سنجش میکنیم.

سپس فرض مى نمائیم که این صد تریلیون دالر با تناسب 
هاى مختلف در دست ده ملیون انسان قرار داشته باشد و بیست 
ملیون اتباع دیگر این سرزمین در فقر و بیکارى مطلق بسر ببرند. 
هرگاه بر این فرض زکات یکسالۀ صد تریلیون دالر را که مجموعًا 
دو و نیم تریلیون دالر میشود بر بیست میلیون انسان فقیر و محروم 

تقسیم کنیم بهر یک ساالنه مبلغ (125000) دالر امریکایى میرسد. 
یعنى عاید ماهانۀ هر یک، (10416،66) دالر میشود.

هر گاه چنین امرى محقق شود جامعه ایکه مبرا از الیه هاى 
منحوس طبقاتى متخاصم شوند و محرومان آن به کسانى مبدل 
گردند که بدون کسب و کار بچنین سطح عاید برسند مسلمًا روحیۀ 
برادرى، تعاون و تساند اجتماعى نیز برفضاى آن جامعه مستولى 
میگردد. دیرى نخواهد گذشت که این فقرا با مصرف قسمت کمى 
از ثروت بدست آمده یعنى مبلغ (416،66) دالر با پس انداز متباقى 
ده هزار دالر راه هاى فعالیت هاى اقتصادى ایرا جستجو کنند تا در 
سال هاى بعدى اصًال نیازى به اخذ زکات احساس ننمایند، بلکه بر 

عکس خود شان زکات بدهند. 

با این محاسبۀ تخمینى متکى بر پایۀ عقل و منطق و عینیت 
هاى جامعه دیده خواهد شد که در جامعه هیچ فقیر و محتاجى 
باقى نمى ماند. پس معنى جمع آورى دقیق و کامل زکات و توزیع 
عادالنۀ آن به مستحقین اش معادل است با زدایش کامل فقر و 

مبارزه با ظهور طبقات متخاصم ظالم و مظلوم در یک جامعه.

روایت است که در عهد خالفت حضرت عمر ابن 
عبدالعزیز (رح) زکات را دولت اسالمى جمع نموده به 
اما کسى مستحق  بازار ها و قصبات عرضه میکردند 
اخذ زکات پیدا نمیشد و باآلخره دارایى زکات دوباره به 
بیت المال تحویل میگردید و یا در راه هاى دیگر مورد 

نیاز و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار میگرفت. 

چنانچه این روایت بعبارت ذیل آمده است: «یحیى بن سعید 
یکى از کارمندان دستگاه خالفت عمر ابن عبدالعزیز (رح) میگوید: 
خلیفه مرا براى جمع آورى زکات مردم افریقا مأموریت داد. من 
اموال زکات را جمع آورى کردم، اما هر چه جستجو نمودم فقیر و 
مستحق را در آن سرزمین نیافتم تا زکات را به او بدهم؛ زیرا عمر 
ابن عبدالعزیز (رض) همۀ مردم را مستغنى ساخته بود، بناچار با 
اموال زکات غالمانى خریدارى کرده و آزاد نمودم.» (15: صفحۀ 

انترنتى) 

زکات این عاید مهم و مشروع که در اعتقادات دینى ملت 
متدین افغانستان جا دارد میتواند هزار ها انسان محروم و بیکار 

ایشانرا  معاش  مدرك  همین  از  و  کند  مشغول  کار  به  را  کشور 
تأمین نماید. چنانکه جملۀ (و العاملین علیها) در آیۀ (انما الصدقات 
را براى مأمورین و اجیران جمع آورى  للفقراء....) مصرف زکات 
زکات نیز دستور میدهد. پس دولت نیاز مند تدارك کدام بودجۀ 

جداگانه براى تشکیالت عاملین زکات نخواهد بود. 

اگر دولت این قلم عایداتى مهم را جمع آورى نموده و در موارد 
مشخصۀ آن بمصرف برساند یقینًا دست ملت و دولت افغانستان از 
تگدى به ارباب زر و زور و تزویر منطقوى و جهانى جمع میگردد و 

بیک اقتصاد متکى به ایمان مردم مان دست مى یابد. 

با اطمینان میتوان گفت که زکات منحیث یکى  پایان  در 
از اقالم بزرگ عایداتى دولت اگر کل مصارف نظامى، امنیتى و 
اجتماعى کشور را تکافو نکند قطعًا مصارف عادى روزمرة جامعۀ 

مظلوم، فقیر و دربدر ما را تأمین مینماید.

نتیجه
با توصل  درآمد دولت است که  منابع مهم  از  زکات یکى 
به احکام دین مقدس اسالم آنرا میتواند از مردم متمول (صاحب 
نصاب) جمع آورى نموده در امور رفع مشکالت فقرا، مساکین، 
و  جامعه  محروم  اقشار  غیره  و  قرضداران  راه،  در  گان  وامانده 
دعوت  و  دین  به  خدمت  راه  در  یعنى  (ج)،  خدا  راه  در  باآلخره 
از  باید  که  الهى  ایست  فریضه  زکات  باآلخره  برساند.  بمصرف 

اهل ثروت گرفته شده و به اهل مصرفش سپرده شود.

یکى از وظایف دولت ها در کشور هاى اسالمى جمع آورى 
زکات از رعایاى مسلمان است. با مالحظه و مطالعۀ تخمینى ایکه 
این مقاله بعمل آمد حد اقل ساالنه معادل دو ونیم تریلیون  در 
دالر زکات بر سرمایه داران و دیگر اهل نصاب زکات افغانستان 
فرض میگردد- متأسفانه به نسبت ضعف ایمانى و اعتقادى اکثر 
تجار و سرمایه داران بزرگ و کوچک و بدلیل حب بیشتر این قشر 
اکثراً حرامخوار به مال نسبت به ارزش هاى واالى دینى و کسب 

حصول رضاى خدا (ج) زکات را داوطلبانه نمى پردازند.

فلهذا بر دولت الزم مى افتد تا این بخش حق اهللا (حصۀ 
االجتماع) را از مردم بهر شکل ممکن بستاند و به مستحقین آن 

برساند. در آنصورت است که هم مشکل فقر در جامعه حل میشود 
و هم در بخش عواید دولت ازدیاد چشمگیرى بعمل میآید.

پیشنهاد
افغانستان  دولت  مسؤولین  به  آمد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
پیشنهاد میگردد تا در چهارچوب تشکیالت ریاست جمهورى کشور 
ادارة مستقلى را براى جمع آورى زکات ایجاد نمایند. که ایجاد 
همچو اداره از یکسو هزار ها فرزند بیکار، عاطل و بى روزگار وطن 
را بکار مى گمارد و از جانب دیگر تریلیون ها افغانى ساالنه به 
عواید کشور از طریق جمع آورى زکات اضافه مى شود. در نتیجه 
مشکالت موجود فقر کشور شمول توسط ثروتمندان خود افغانستان 
از راه اداى یک فریضۀ دینى بساده گى حل خواهد شد انشاء اهللا.
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فلسفۀ روحى- معنوى زکات
مسلمًا براى هر انسان مال بعد از جان خیلى ارزشمند و عزیز 
است, چنانکه بخاطر کسب مال و پول شب و روز چه از راه حالل، 
چه حرام تالشهاى پیگیر و خستگى ناپذیر مینمایند و هرگز حاضر 
نیستند تا یک پول آن هم به هدر رود یا مفقود شود و یا بدیگران 
بدون بدل و مقصد مادى داده شود. زمانیکه انسان با اینهمه محبت 
مال بدستور الهى حاضر میشود تاقسمتى از دارایى خود را محضًا 
هللا بدیگرى اهدا کند بدون شک نفس او تزکیه گردیده و روح او 

تصفیه و تکامل مییابد.

رشد و تکامل روحى انسان از یکسو در گرو تزکیۀ نفس از 
طریق مخالفت  با خواست هاى نفس از جمله حب مال و شهوات 
است. از سوى دیگر رشد روحى بسطح شناخت و معرفت خدا (ج)، 
ایفاى عبادات و خدمت به خلق اهللا بخاطر خشنودى خدا (ج) رابطۀ 

مستقیم دارد.

ایفاى زکات نیز بعنوان یک عبادت مالى عالوه بر تزکیۀ 
نفس رأسًا در رشد و تکامل روح و ایمان انسان نقش سازنده و 
برازنده را ایفا مینماید. این فریضۀ الهى یکى از ارکان بزرگ دین 
اسالم در جهت رشد و کمال روحى و معنوى انسان ها محسوب 
بر  اسالم  ترجمه:  میفرمایند:  اکرم (ص)  پیامبر  میگردد. حضرت 
معبودى  نیست هیچ  باینکه  است: شهادت  یافته  بنا  عبادت  پنج 
بجز خدا (ج) و اینکه محمد (ص) رسول خدا است و برپایى نماز، 

اداى زکات، روزة ماه رمضان و حج بیت اهللا. (10: ج1 ص9)

با توجه به اهداف معنوى و اخروى زکات باید دانست که 
رشد روحى- ایمانى، عبور موفقانه از آزمون الهى در دنیا، تزکیۀ 
نفس و باآلخره پیروزى اخروى یعنى رسیدن به جنات النعیم و 
نتیجۀ نهایى سایر عبادات و زکات است. فلسفۀ روحى  لقاء اهللا 
و معنوى زکات بر مبناى رشد روح و کمال ایمان، تزکیۀ نفس، 
رستگارى اخروى و پیروزى در میدان آزمایش خداوندى (جهان) 
بحیث اصل اول فلسفۀ خلقت بمعنى شناخت و پرستش خدا (ج) 
بر دو اصل  مبتنى  فلسفه  این  است.  استوار  و عبادت محضًا هللا 

است: الف- نشان ایمان. ب- تزکیۀ ایشان.

از صفات مؤمنین  و یکى  ایمان  نشان  ایفاى زکات  الف- 

و راسخین در علم است. آیات بسیارى در قرآن عظیم الشأن بر 
این حقیقت مشعر اند. بطور مثال با تالوت چندتاى آن در اینمورد 
بسنده میکنم: ترجمه: الم- آن کتاب با عظمتى است که شک در 
آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیز کاران است. (پرهیزکاران) کسانى 
هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا میدارند و از تمام 
نعمت ها و مواهبى که به آنان روزى داده ایم انفاق میکنند. (11: 

(3-1

ترجمه: ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان بتمام آنچه بر 

تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند. نماز 
گزاران و زکات دهنده گان و ایمان آورنده گان بخدا (ج) و روز 
قیامت بزودى بهمۀ آنان پاداش عظیمى خواهیم داد. (12: 162)

 ترجمه: (قرآنکریم) وسیلۀ هدایت و بشارت براى مؤمنان 
است. همان کسانیکه نماز را برپا میدارند و زکات را ادا میکنند. 

(3-2 :13)

ب- اداى زکات انسان را از نظر معنوى و رفتارى تطهیر 
و تزکیه میکند. چنانکه خداى متعال میفرمایند: ترجمه: از اموال 
را پاك سازى و  آنها  تا بوسیلۀ آن  آنها صدقه اى (زکات) بگیر 
پرورش دهى و به آنها دعا کن که دعاى تو مایۀ آرامش آنها است 

و خداوند(ج) شنوا و دانا است.(14: 103)

در آیۀ تالوت شده هدف معنوى و روحى زکات با فصاحت، 
بالغت و صراحت خاص باین عبارت انعکاس یافته: یعنى زکات 
ایشانرا تطهیر و تزکیه سازى. تطهیر و تزکیه  تا  آنها بگیر  از  را 

دو مفهوم کامًال و مطلقًا معنوى، اخالقى و روحى اند و به تعقیب 
آنها  از  بکسانیکه  که  میفرماید  دستور  (ص)  اکرم  پیامبر  به  آن 
زکات میگیرى دعا بفرست، زیرا دعاى تو منحیث رسول خدا که 
مستجاب است مایۀ آرامش و سکون دلهاى آنها میگردد. که دعا 
و سکون دل نیز دو امر روحى و معنوى اند. از آیۀ کریمۀ فوق 
هیچ مفهوم مادى بعنوان هدف زکات استنباط شده نمیتواند. در 
مجموع تطهیر، تزکیه، آرامش قلبى و دعاى رسول اهللا (ص) در 
حق مؤمنین اینها همه موجبات رشد و تکامل روحى، معنوى و 
به  ایشان  اند که در بدل زکات مال  انسان هاى مؤمن  اخالقى 

آنها در دنیا و آخرت میرسد.

زکات- رقم درشت عایداتى دولت
پیش از همه الزم به تذکر است بپذیریم، هیچ جامعه اى 
در  اقتصادى  امر  یک  در  و  بوده  بیکار  کًال  آن  افراد  که  نیست 
و  تجارت  امور  صنعتى،  مالدارى،  زراعتى،  تولیدات  هاى  عرصه 
سایر خدمات شاغل نباشد. پس معلوم است که تولید، تجارت و 
خدمات و عواید ناشى از آنها حتمًا ثمراتى براى جامعه دارند. این 
را نیز میدانیم که تمام عواید تولیدات و خدمات بشرى بطور کامل 
در میان ملت ها عادالنه توزیع نمیگردند و این ثروت هاى نقد 
سودخوار،  محتکر،  غاصب،  هاى  وگروه  افراد  دست  در  و جنس 
قاچاقبر، رشوه ستان، دزد، استثمارگر، انحصار طلب، منفعت پرست 

و چپاولگر تمرکز مى یابند.

معنى مطلب چنین است که ثروت هاى سرشار و هنگفتى 
در دست افراد و اجتماعات بشرى همیشه وجود دارد که آنرا هرگز 

انفاق نمى نمایند، بلکه بر عکس در بانک هاى سودى، سیف ها، 
صندوق ها و جاى هاى مطمئن و مخصوص ذخیره مینمایند و یا 
قسمت کمى از آنرا بقسم اسراف و تبذیر به مصرف میرسانند. از 
آنجا که انسان ها با فطرت حب مال و جاه و ریاست خلق گردیده 
اند، لذا دوستى و محبت مال آنقدر در قلوب ایشان جاى میگیرد که 
بسختى حاضر میشوند تا مال و دارایى شانرا براى اهداف و مقاصد 

عالیۀ دینى- انسانى و اجتماعى ایثار نمایند. 

ایمان  نیروى  کمال  به  که  جهان  مسلمانان  اکثر  حتى 
نرسیده اند و تنها برخى عبادات آسان و رایگان را که ابتالى جان 
و مال در آنها نیست انجام میدهند، اما در دادن مال و پول شان 
چه بعنوان صدقات فرضى چه نفلى تنبلى و سستى ها مینمایند و 
حاضر نیستند تا زکات همۀ مال شانرا که گاهى به ملیونها افغانى 
و یا ملیونها دالر میرسد به مستحقین آن توزیع نمایند. از همینجا 
استعمار  مداخالت  و  تصرفات  بر  عالوه  گفت،  میتوان  که  است 
خارجى و زدن و بردن و خوردن دارایى ها و اسیر گرفتن ملت 
هاى مسلمان به همکارى حکومت هاى مزدور و وابسته، علت 
دوم فقر در جوامع اسالمى عدم توجه خود مردم از راِه همکارى 
هاى اقتصادى مخصوصًا اداى زکات که حق مستحقین آن است 

باین وضع نابسامان اقتصادى رسیده اند.

فلهذا جمع آورى زکات و مداخله در تحقق این فریضۀ الهى 
بواسطۀ دولت ها یک ضرورت جدى دینى، سیاسى و ملى است. 
دولت اگر جمع آورى و مصرف زکات را در جاى هاى مشخصۀ آن 
بعهده بگیرد، از اینطریق میتواند بخش عمدة مشکالت اقتصادى 
جامعه و دولت را برطرف نماید. جمع آورى زکات از جانب دولت 
تریلیون ها دالر را وارد عایدات دولت میسازد. در حالیکه همه کمک 
هاى نامنهاد و گمشدة جهانى در طول هفده سال گذشته تا حال 
هرگز به تریلیون ها دالر نرسیده و مشکلى اجتماعى را تا کنون حل 

نکرده است.

اگر دولت % 10 محصول بر مصارف مخابرات را جبراً وضع 
نمود همزمان عدم رضائیت قلبى ملیونها انسان فقیر و کم در آمد 
را نسبت به دولت و رهبرى آن ایجاد کرد، اما اگر % 5/2 زکات را 
دولت جمع آورى نماید و آنرا به مستحقین اش توزیع کند، نه تنها 
نفرت و انزجارى را در مقابل دولت بوجود نمى آورد، بلکه محبوبیت 

دولت را نیز در قلوب ملت مسلمان افغانستان ایجاد میکند.

اکنون احصائیۀ دقیقى اگر از ثروت هاى به نصاب رسیده از 
هر جامعۀ اسالمى داشته باشیم آنگاه میتوان بیقین رسید که واقعًا 
این % 5/2 ثروت ها و سرمایه هاى مادى بشرى میتواند بعنوان 
بزرگترین قلم عایداتى دولت مشکل فقر جامعه را بدرستى حل کند 

و توازن خاص نسبى اقتصادى در جامعه ببار آرد.

اآلن که احصائیۀ کامل و دقیق ثروت ها و سرمایه هاى 
مادى جامعه در دست مان نیست مى توان بمنظور تسهیل فهم 
و درك این مسئله بطور تخمینى و عقلى یک احصائیۀ قرین به 
حقیقت را از ثروت هاى افراد مثال زد و بر اساس آن پذیرفت که 
آرى! اگر زکات بطور کامل جمع آورى و بطبقۀ مظلوم و محروم 
جامعه توزیع شود قطعًا مشکل اقتصادى همه ابناى وقت جامعه 

بر طرف میگردد.

این  میرود،  تخمینى  احصائیۀ  ارایۀ  بر  بحث  وقتى  پس 
احصائیه به هیچوجه بر یک مبناى خیالى و میان تهى نباید استوار 
باشد، بلکه بر روى واقعیت هاى عینى و ذهنى جامعه و انسان 

فرض و تخمین زده شده باشد.

هاى  سرمایه  و  بیکران  هاى  ثروت  موجودیت  قبول  با 
بیحساب در هر جامعۀ انسانى اکنون افغانستان را مثال میزنیم: 

نخست همه دارایى هاى تریلیونى ذخیره شده در بانک ها، 
استخراج لعل، زمرد، الجورد، یاقوت و غیره و فروش آنها در بازار 
هاى بیرونى، ثروت هاى بزرگ طال، نقره، الماس و سایر دانه هاى 
قیمتى ارباب ثروت جامعه را در خانه ها و مغازه ها، هم چنین داشته 
هاى گله ها و رمه هاى حیوانى به ارزش میلیون ها دالر و سایر 
ثروت ها و ملکیت هاى موجود افغانستان را مجموعًا صرف یکصد 

تریلیون دالر سنجش میکنیم.

سپس فرض مى نمائیم که این صد تریلیون دالر با تناسب 
هاى مختلف در دست ده ملیون انسان قرار داشته باشد و بیست 
ملیون اتباع دیگر این سرزمین در فقر و بیکارى مطلق بسر ببرند. 
هرگاه بر این فرض زکات یکسالۀ صد تریلیون دالر را که مجموعًا 
دو و نیم تریلیون دالر میشود بر بیست میلیون انسان فقیر و محروم 

تقسیم کنیم بهر یک ساالنه مبلغ (125000) دالر امریکایى میرسد. 
یعنى عاید ماهانۀ هر یک، (10416،66) دالر میشود.

هر گاه چنین امرى محقق شود جامعه ایکه مبرا از الیه هاى 
منحوس طبقاتى متخاصم شوند و محرومان آن به کسانى مبدل 
گردند که بدون کسب و کار بچنین سطح عاید برسند مسلمًا روحیۀ 
برادرى، تعاون و تساند اجتماعى نیز برفضاى آن جامعه مستولى 
میگردد. دیرى نخواهد گذشت که این فقرا با مصرف قسمت کمى 
از ثروت بدست آمده یعنى مبلغ (416،66) دالر با پس انداز متباقى 
ده هزار دالر راه هاى فعالیت هاى اقتصادى ایرا جستجو کنند تا در 
سال هاى بعدى اصًال نیازى به اخذ زکات احساس ننمایند، بلکه بر 

عکس خود شان زکات بدهند. 

با این محاسبۀ تخمینى متکى بر پایۀ عقل و منطق و عینیت 
هاى جامعه دیده خواهد شد که در جامعه هیچ فقیر و محتاجى 
باقى نمى ماند. پس معنى جمع آورى دقیق و کامل زکات و توزیع 
عادالنۀ آن به مستحقین اش معادل است با زدایش کامل فقر و 

مبارزه با ظهور طبقات متخاصم ظالم و مظلوم در یک جامعه.

روایت است که در عهد خالفت حضرت عمر ابن 
عبدالعزیز (رح) زکات را دولت اسالمى جمع نموده به 
اما کسى مستحق  بازار ها و قصبات عرضه میکردند 
اخذ زکات پیدا نمیشد و باآلخره دارایى زکات دوباره به 
بیت المال تحویل میگردید و یا در راه هاى دیگر مورد 

نیاز و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار میگرفت. 

چنانچه این روایت بعبارت ذیل آمده است: «یحیى بن سعید 
یکى از کارمندان دستگاه خالفت عمر ابن عبدالعزیز (رح) میگوید: 
خلیفه مرا براى جمع آورى زکات مردم افریقا مأموریت داد. من 
اموال زکات را جمع آورى کردم، اما هر چه جستجو نمودم فقیر و 
مستحق را در آن سرزمین نیافتم تا زکات را به او بدهم؛ زیرا عمر 
ابن عبدالعزیز (رض) همۀ مردم را مستغنى ساخته بود، بناچار با 
اموال زکات غالمانى خریدارى کرده و آزاد نمودم.» (15: صفحۀ 

انترنتى) 

زکات این عاید مهم و مشروع که در اعتقادات دینى ملت 
متدین افغانستان جا دارد میتواند هزار ها انسان محروم و بیکار 

ایشانرا  معاش  مدرك  همین  از  و  کند  مشغول  کار  به  را  کشور 
تأمین نماید. چنانکه جملۀ (و العاملین علیها) در آیۀ (انما الصدقات 
را براى مأمورین و اجیران جمع آورى  للفقراء....) مصرف زکات 
زکات نیز دستور میدهد. پس دولت نیاز مند تدارك کدام بودجۀ 

جداگانه براى تشکیالت عاملین زکات نخواهد بود. 

اگر دولت این قلم عایداتى مهم را جمع آورى نموده و در موارد 
مشخصۀ آن بمصرف برساند یقینًا دست ملت و دولت افغانستان از 
تگدى به ارباب زر و زور و تزویر منطقوى و جهانى جمع میگردد و 

بیک اقتصاد متکى به ایمان مردم مان دست مى یابد. 

با اطمینان میتوان گفت که زکات منحیث یکى  پایان  در 
از اقالم بزرگ عایداتى دولت اگر کل مصارف نظامى، امنیتى و 
اجتماعى کشور را تکافو نکند قطعًا مصارف عادى روزمرة جامعۀ 

مظلوم، فقیر و دربدر ما را تأمین مینماید.

نتیجه
با توصل  درآمد دولت است که  منابع مهم  از  زکات یکى 
به احکام دین مقدس اسالم آنرا میتواند از مردم متمول (صاحب 
نصاب) جمع آورى نموده در امور رفع مشکالت فقرا، مساکین، 
و  جامعه  محروم  اقشار  غیره  و  قرضداران  راه،  در  گان  وامانده 
دعوت  و  دین  به  خدمت  راه  در  یعنى  (ج)،  خدا  راه  در  باآلخره 
از  باید  که  الهى  ایست  فریضه  زکات  باآلخره  برساند.  بمصرف 

اهل ثروت گرفته شده و به اهل مصرفش سپرده شود.

یکى از وظایف دولت ها در کشور هاى اسالمى جمع آورى 
زکات از رعایاى مسلمان است. با مالحظه و مطالعۀ تخمینى ایکه 
این مقاله بعمل آمد حد اقل ساالنه معادل دو ونیم تریلیون  در 
دالر زکات بر سرمایه داران و دیگر اهل نصاب زکات افغانستان 
فرض میگردد- متأسفانه به نسبت ضعف ایمانى و اعتقادى اکثر 
تجار و سرمایه داران بزرگ و کوچک و بدلیل حب بیشتر این قشر 
اکثراً حرامخوار به مال نسبت به ارزش هاى واالى دینى و کسب 

حصول رضاى خدا (ج) زکات را داوطلبانه نمى پردازند.

فلهذا بر دولت الزم مى افتد تا این بخش حق اهللا (حصۀ 
االجتماع) را از مردم بهر شکل ممکن بستاند و به مستحقین آن 

برساند. در آنصورت است که هم مشکل فقر در جامعه حل میشود 
و هم در بخش عواید دولت ازدیاد چشمگیرى بعمل میآید.

پیشنهاد
افغانستان  دولت  مسؤولین  به  آمد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
پیشنهاد میگردد تا در چهارچوب تشکیالت ریاست جمهورى کشور 
ادارة مستقلى را براى جمع آورى زکات ایجاد نمایند. که ایجاد 
همچو اداره از یکسو هزار ها فرزند بیکار، عاطل و بى روزگار وطن 
را بکار مى گمارد و از جانب دیگر تریلیون ها افغانى ساالنه به 
عواید کشور از طریق جمع آورى زکات اضافه مى شود. در نتیجه 
مشکالت موجود فقر کشور شمول توسط ثروتمندان خود افغانستان 
از راه اداى یک فریضۀ دینى بساده گى حل خواهد شد انشاء اهللا.
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فلسفۀ روحى- معنوى زکات
مسلمًا براى هر انسان مال بعد از جان خیلى ارزشمند و عزیز 
است, چنانکه بخاطر کسب مال و پول شب و روز چه از راه حالل، 
چه حرام تالشهاى پیگیر و خستگى ناپذیر مینمایند و هرگز حاضر 
نیستند تا یک پول آن هم به هدر رود یا مفقود شود و یا بدیگران 
بدون بدل و مقصد مادى داده شود. زمانیکه انسان با اینهمه محبت 
مال بدستور الهى حاضر میشود تاقسمتى از دارایى خود را محضًا 
هللا بدیگرى اهدا کند بدون شک نفس او تزکیه گردیده و روح او 

تصفیه و تکامل مییابد.

رشد و تکامل روحى انسان از یکسو در گرو تزکیۀ نفس از 
طریق مخالفت  با خواست هاى نفس از جمله حب مال و شهوات 
است. از سوى دیگر رشد روحى بسطح شناخت و معرفت خدا (ج)، 
ایفاى عبادات و خدمت به خلق اهللا بخاطر خشنودى خدا (ج) رابطۀ 

مستقیم دارد.

ایفاى زکات نیز بعنوان یک عبادت مالى عالوه بر تزکیۀ 
نفس رأسًا در رشد و تکامل روح و ایمان انسان نقش سازنده و 
برازنده را ایفا مینماید. این فریضۀ الهى یکى از ارکان بزرگ دین 
اسالم در جهت رشد و کمال روحى و معنوى انسان ها محسوب 
بر  اسالم  ترجمه:  میفرمایند:  اکرم (ص)  پیامبر  میگردد. حضرت 
معبودى  نیست هیچ  باینکه  است: شهادت  یافته  بنا  عبادت  پنج 
بجز خدا (ج) و اینکه محمد (ص) رسول خدا است و برپایى نماز، 

اداى زکات، روزة ماه رمضان و حج بیت اهللا. (10: ج1 ص9)

با توجه به اهداف معنوى و اخروى زکات باید دانست که 
رشد روحى- ایمانى، عبور موفقانه از آزمون الهى در دنیا، تزکیۀ 
نفس و باآلخره پیروزى اخروى یعنى رسیدن به جنات النعیم و 
نتیجۀ نهایى سایر عبادات و زکات است. فلسفۀ روحى  لقاء اهللا 
و معنوى زکات بر مبناى رشد روح و کمال ایمان، تزکیۀ نفس، 
رستگارى اخروى و پیروزى در میدان آزمایش خداوندى (جهان) 
بحیث اصل اول فلسفۀ خلقت بمعنى شناخت و پرستش خدا (ج) 
بر دو اصل  مبتنى  فلسفه  این  است.  استوار  و عبادت محضًا هللا 

است: الف- نشان ایمان. ب- تزکیۀ ایشان.

از صفات مؤمنین  و یکى  ایمان  نشان  ایفاى زکات  الف- 

و راسخین در علم است. آیات بسیارى در قرآن عظیم الشأن بر 
این حقیقت مشعر اند. بطور مثال با تالوت چندتاى آن در اینمورد 
بسنده میکنم: ترجمه: الم- آن کتاب با عظمتى است که شک در 
آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیز کاران است. (پرهیزکاران) کسانى 
هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا میدارند و از تمام 
نعمت ها و مواهبى که به آنان روزى داده ایم انفاق میکنند. (11: 

(3-1

ترجمه: ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان بتمام آنچه بر 

تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند. نماز 
گزاران و زکات دهنده گان و ایمان آورنده گان بخدا (ج) و روز 
قیامت بزودى بهمۀ آنان پاداش عظیمى خواهیم داد. (12: 162)

 ترجمه: (قرآنکریم) وسیلۀ هدایت و بشارت براى مؤمنان 
است. همان کسانیکه نماز را برپا میدارند و زکات را ادا میکنند. 

(3-2 :13)

ب- اداى زکات انسان را از نظر معنوى و رفتارى تطهیر 
و تزکیه میکند. چنانکه خداى متعال میفرمایند: ترجمه: از اموال 
را پاك سازى و  آنها  تا بوسیلۀ آن  آنها صدقه اى (زکات) بگیر 
پرورش دهى و به آنها دعا کن که دعاى تو مایۀ آرامش آنها است 

و خداوند(ج) شنوا و دانا است.(14: 103)

در آیۀ تالوت شده هدف معنوى و روحى زکات با فصاحت، 
بالغت و صراحت خاص باین عبارت انعکاس یافته: یعنى زکات 
ایشانرا تطهیر و تزکیه سازى. تطهیر و تزکیه  تا  آنها بگیر  از  را 

دو مفهوم کامًال و مطلقًا معنوى، اخالقى و روحى اند و به تعقیب 
آنها  از  بکسانیکه  که  میفرماید  دستور  (ص)  اکرم  پیامبر  به  آن 
زکات میگیرى دعا بفرست، زیرا دعاى تو منحیث رسول خدا که 
مستجاب است مایۀ آرامش و سکون دلهاى آنها میگردد. که دعا 
و سکون دل نیز دو امر روحى و معنوى اند. از آیۀ کریمۀ فوق 
هیچ مفهوم مادى بعنوان هدف زکات استنباط شده نمیتواند. در 
مجموع تطهیر، تزکیه، آرامش قلبى و دعاى رسول اهللا (ص) در 
حق مؤمنین اینها همه موجبات رشد و تکامل روحى، معنوى و 
به  ایشان  اند که در بدل زکات مال  انسان هاى مؤمن  اخالقى 

آنها در دنیا و آخرت میرسد.

زکات- رقم درشت عایداتى دولت
پیش از همه الزم به تذکر است بپذیریم، هیچ جامعه اى 
در  اقتصادى  امر  یک  در  و  بوده  بیکار  کًال  آن  افراد  که  نیست 
و  تجارت  امور  صنعتى،  مالدارى،  زراعتى،  تولیدات  هاى  عرصه 
سایر خدمات شاغل نباشد. پس معلوم است که تولید، تجارت و 
خدمات و عواید ناشى از آنها حتمًا ثمراتى براى جامعه دارند. این 
را نیز میدانیم که تمام عواید تولیدات و خدمات بشرى بطور کامل 
در میان ملت ها عادالنه توزیع نمیگردند و این ثروت هاى نقد 
سودخوار،  محتکر،  غاصب،  هاى  وگروه  افراد  دست  در  و جنس 
قاچاقبر، رشوه ستان، دزد، استثمارگر، انحصار طلب، منفعت پرست 

و چپاولگر تمرکز مى یابند.

معنى مطلب چنین است که ثروت هاى سرشار و هنگفتى 
در دست افراد و اجتماعات بشرى همیشه وجود دارد که آنرا هرگز 

انفاق نمى نمایند، بلکه بر عکس در بانک هاى سودى، سیف ها، 
صندوق ها و جاى هاى مطمئن و مخصوص ذخیره مینمایند و یا 
قسمت کمى از آنرا بقسم اسراف و تبذیر به مصرف میرسانند. از 
آنجا که انسان ها با فطرت حب مال و جاه و ریاست خلق گردیده 
اند، لذا دوستى و محبت مال آنقدر در قلوب ایشان جاى میگیرد که 
بسختى حاضر میشوند تا مال و دارایى شانرا براى اهداف و مقاصد 

عالیۀ دینى- انسانى و اجتماعى ایثار نمایند. 

ایمان  نیروى  کمال  به  که  جهان  مسلمانان  اکثر  حتى 
نرسیده اند و تنها برخى عبادات آسان و رایگان را که ابتالى جان 
و مال در آنها نیست انجام میدهند، اما در دادن مال و پول شان 
چه بعنوان صدقات فرضى چه نفلى تنبلى و سستى ها مینمایند و 
حاضر نیستند تا زکات همۀ مال شانرا که گاهى به ملیونها افغانى 
و یا ملیونها دالر میرسد به مستحقین آن توزیع نمایند. از همینجا 
استعمار  مداخالت  و  تصرفات  بر  عالوه  گفت،  میتوان  که  است 
خارجى و زدن و بردن و خوردن دارایى ها و اسیر گرفتن ملت 
هاى مسلمان به همکارى حکومت هاى مزدور و وابسته، علت 
دوم فقر در جوامع اسالمى عدم توجه خود مردم از راِه همکارى 
هاى اقتصادى مخصوصًا اداى زکات که حق مستحقین آن است 

باین وضع نابسامان اقتصادى رسیده اند.

فلهذا جمع آورى زکات و مداخله در تحقق این فریضۀ الهى 
بواسطۀ دولت ها یک ضرورت جدى دینى، سیاسى و ملى است. 
دولت اگر جمع آورى و مصرف زکات را در جاى هاى مشخصۀ آن 
بعهده بگیرد، از اینطریق میتواند بخش عمدة مشکالت اقتصادى 
جامعه و دولت را برطرف نماید. جمع آورى زکات از جانب دولت 
تریلیون ها دالر را وارد عایدات دولت میسازد. در حالیکه همه کمک 
هاى نامنهاد و گمشدة جهانى در طول هفده سال گذشته تا حال 
هرگز به تریلیون ها دالر نرسیده و مشکلى اجتماعى را تا کنون حل 

نکرده است.

اگر دولت % 10 محصول بر مصارف مخابرات را جبراً وضع 
نمود همزمان عدم رضائیت قلبى ملیونها انسان فقیر و کم در آمد 
را نسبت به دولت و رهبرى آن ایجاد کرد، اما اگر % 5/2 زکات را 
دولت جمع آورى نماید و آنرا به مستحقین اش توزیع کند، نه تنها 
نفرت و انزجارى را در مقابل دولت بوجود نمى آورد، بلکه محبوبیت 

دولت را نیز در قلوب ملت مسلمان افغانستان ایجاد میکند.

اکنون احصائیۀ دقیقى اگر از ثروت هاى به نصاب رسیده از 
هر جامعۀ اسالمى داشته باشیم آنگاه میتوان بیقین رسید که واقعًا 
این % 5/2 ثروت ها و سرمایه هاى مادى بشرى میتواند بعنوان 
بزرگترین قلم عایداتى دولت مشکل فقر جامعه را بدرستى حل کند 

و توازن خاص نسبى اقتصادى در جامعه ببار آرد.

اآلن که احصائیۀ کامل و دقیق ثروت ها و سرمایه هاى 
مادى جامعه در دست مان نیست مى توان بمنظور تسهیل فهم 
و درك این مسئله بطور تخمینى و عقلى یک احصائیۀ قرین به 
حقیقت را از ثروت هاى افراد مثال زد و بر اساس آن پذیرفت که 
آرى! اگر زکات بطور کامل جمع آورى و بطبقۀ مظلوم و محروم 
جامعه توزیع شود قطعًا مشکل اقتصادى همه ابناى وقت جامعه 

بر طرف میگردد.

این  میرود،  تخمینى  احصائیۀ  ارایۀ  بر  بحث  وقتى  پس 
احصائیه به هیچوجه بر یک مبناى خیالى و میان تهى نباید استوار 
باشد، بلکه بر روى واقعیت هاى عینى و ذهنى جامعه و انسان 

فرض و تخمین زده شده باشد.

هاى  سرمایه  و  بیکران  هاى  ثروت  موجودیت  قبول  با 
بیحساب در هر جامعۀ انسانى اکنون افغانستان را مثال میزنیم: 

نخست همه دارایى هاى تریلیونى ذخیره شده در بانک ها، 
استخراج لعل، زمرد، الجورد، یاقوت و غیره و فروش آنها در بازار 
هاى بیرونى، ثروت هاى بزرگ طال، نقره، الماس و سایر دانه هاى 
قیمتى ارباب ثروت جامعه را در خانه ها و مغازه ها، هم چنین داشته 
هاى گله ها و رمه هاى حیوانى به ارزش میلیون ها دالر و سایر 
ثروت ها و ملکیت هاى موجود افغانستان را مجموعًا صرف یکصد 

تریلیون دالر سنجش میکنیم.

سپس فرض مى نمائیم که این صد تریلیون دالر با تناسب 
هاى مختلف در دست ده ملیون انسان قرار داشته باشد و بیست 
ملیون اتباع دیگر این سرزمین در فقر و بیکارى مطلق بسر ببرند. 
هرگاه بر این فرض زکات یکسالۀ صد تریلیون دالر را که مجموعًا 
دو و نیم تریلیون دالر میشود بر بیست میلیون انسان فقیر و محروم 

تقسیم کنیم بهر یک ساالنه مبلغ (125000) دالر امریکایى میرسد. 
یعنى عاید ماهانۀ هر یک، (10416،66) دالر میشود.

هر گاه چنین امرى محقق شود جامعه ایکه مبرا از الیه هاى 
منحوس طبقاتى متخاصم شوند و محرومان آن به کسانى مبدل 
گردند که بدون کسب و کار بچنین سطح عاید برسند مسلمًا روحیۀ 
برادرى، تعاون و تساند اجتماعى نیز برفضاى آن جامعه مستولى 
میگردد. دیرى نخواهد گذشت که این فقرا با مصرف قسمت کمى 
از ثروت بدست آمده یعنى مبلغ (416،66) دالر با پس انداز متباقى 
ده هزار دالر راه هاى فعالیت هاى اقتصادى ایرا جستجو کنند تا در 
سال هاى بعدى اصًال نیازى به اخذ زکات احساس ننمایند، بلکه بر 

عکس خود شان زکات بدهند. 

با این محاسبۀ تخمینى متکى بر پایۀ عقل و منطق و عینیت 
هاى جامعه دیده خواهد شد که در جامعه هیچ فقیر و محتاجى 
باقى نمى ماند. پس معنى جمع آورى دقیق و کامل زکات و توزیع 
عادالنۀ آن به مستحقین اش معادل است با زدایش کامل فقر و 

مبارزه با ظهور طبقات متخاصم ظالم و مظلوم در یک جامعه.

روایت است که در عهد خالفت حضرت عمر ابن 
عبدالعزیز (رح) زکات را دولت اسالمى جمع نموده به 
اما کسى مستحق  بازار ها و قصبات عرضه میکردند 
اخذ زکات پیدا نمیشد و باآلخره دارایى زکات دوباره به 
بیت المال تحویل میگردید و یا در راه هاى دیگر مورد 

نیاز و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار میگرفت. 

چنانچه این روایت بعبارت ذیل آمده است: «یحیى بن سعید 
یکى از کارمندان دستگاه خالفت عمر ابن عبدالعزیز (رح) میگوید: 
خلیفه مرا براى جمع آورى زکات مردم افریقا مأموریت داد. من 
اموال زکات را جمع آورى کردم، اما هر چه جستجو نمودم فقیر و 
مستحق را در آن سرزمین نیافتم تا زکات را به او بدهم؛ زیرا عمر 
ابن عبدالعزیز (رض) همۀ مردم را مستغنى ساخته بود، بناچار با 
اموال زکات غالمانى خریدارى کرده و آزاد نمودم.» (15: صفحۀ 

انترنتى) 

زکات این عاید مهم و مشروع که در اعتقادات دینى ملت 
متدین افغانستان جا دارد میتواند هزار ها انسان محروم و بیکار 

ایشانرا  معاش  مدرك  همین  از  و  کند  مشغول  کار  به  را  کشور 
تأمین نماید. چنانکه جملۀ (و العاملین علیها) در آیۀ (انما الصدقات 
را براى مأمورین و اجیران جمع آورى  للفقراء....) مصرف زکات 
زکات نیز دستور میدهد. پس دولت نیاز مند تدارك کدام بودجۀ 

جداگانه براى تشکیالت عاملین زکات نخواهد بود. 

اگر دولت این قلم عایداتى مهم را جمع آورى نموده و در موارد 
مشخصۀ آن بمصرف برساند یقینًا دست ملت و دولت افغانستان از 
تگدى به ارباب زر و زور و تزویر منطقوى و جهانى جمع میگردد و 

بیک اقتصاد متکى به ایمان مردم مان دست مى یابد. 

با اطمینان میتوان گفت که زکات منحیث یکى  پایان  در 
از اقالم بزرگ عایداتى دولت اگر کل مصارف نظامى، امنیتى و 
اجتماعى کشور را تکافو نکند قطعًا مصارف عادى روزمرة جامعۀ 

مظلوم، فقیر و دربدر ما را تأمین مینماید.

نتیجه
با توصل  درآمد دولت است که  منابع مهم  از  زکات یکى 
به احکام دین مقدس اسالم آنرا میتواند از مردم متمول (صاحب 
نصاب) جمع آورى نموده در امور رفع مشکالت فقرا، مساکین، 
و  جامعه  محروم  اقشار  غیره  و  قرضداران  راه،  در  گان  وامانده 
دعوت  و  دین  به  خدمت  راه  در  یعنى  (ج)،  خدا  راه  در  باآلخره 
از  باید  که  الهى  ایست  فریضه  زکات  باآلخره  برساند.  بمصرف 

اهل ثروت گرفته شده و به اهل مصرفش سپرده شود.

یکى از وظایف دولت ها در کشور هاى اسالمى جمع آورى 
زکات از رعایاى مسلمان است. با مالحظه و مطالعۀ تخمینى ایکه 
این مقاله بعمل آمد حد اقل ساالنه معادل دو ونیم تریلیون  در 
دالر زکات بر سرمایه داران و دیگر اهل نصاب زکات افغانستان 
فرض میگردد- متأسفانه به نسبت ضعف ایمانى و اعتقادى اکثر 
تجار و سرمایه داران بزرگ و کوچک و بدلیل حب بیشتر این قشر 
اکثراً حرامخوار به مال نسبت به ارزش هاى واالى دینى و کسب 

حصول رضاى خدا (ج) زکات را داوطلبانه نمى پردازند.

فلهذا بر دولت الزم مى افتد تا این بخش حق اهللا (حصۀ 
االجتماع) را از مردم بهر شکل ممکن بستاند و به مستحقین آن 

برساند. در آنصورت است که هم مشکل فقر در جامعه حل میشود 
و هم در بخش عواید دولت ازدیاد چشمگیرى بعمل میآید.

پیشنهاد
افغانستان  دولت  مسؤولین  به  آمد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
پیشنهاد میگردد تا در چهارچوب تشکیالت ریاست جمهورى کشور 
ادارة مستقلى را براى جمع آورى زکات ایجاد نمایند. که ایجاد 
همچو اداره از یکسو هزار ها فرزند بیکار، عاطل و بى روزگار وطن 
را بکار مى گمارد و از جانب دیگر تریلیون ها افغانى ساالنه به 
عواید کشور از طریق جمع آورى زکات اضافه مى شود. در نتیجه 
مشکالت موجود فقر کشور شمول توسط ثروتمندان خود افغانستان 
از راه اداى یک فریضۀ دینى بساده گى حل خواهد شد انشاء اهللا.
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فلسفۀ روحى- معنوى زکات
مسلمًا براى هر انسان مال بعد از جان خیلى ارزشمند و عزیز 
است, چنانکه بخاطر کسب مال و پول شب و روز چه از راه حالل، 
چه حرام تالشهاى پیگیر و خستگى ناپذیر مینمایند و هرگز حاضر 
نیستند تا یک پول آن هم به هدر رود یا مفقود شود و یا بدیگران 
بدون بدل و مقصد مادى داده شود. زمانیکه انسان با اینهمه محبت 
مال بدستور الهى حاضر میشود تاقسمتى از دارایى خود را محضًا 
هللا بدیگرى اهدا کند بدون شک نفس او تزکیه گردیده و روح او 

تصفیه و تکامل مییابد.

رشد و تکامل روحى انسان از یکسو در گرو تزکیۀ نفس از 
طریق مخالفت  با خواست هاى نفس از جمله حب مال و شهوات 
است. از سوى دیگر رشد روحى بسطح شناخت و معرفت خدا (ج)، 
ایفاى عبادات و خدمت به خلق اهللا بخاطر خشنودى خدا (ج) رابطۀ 

مستقیم دارد.

ایفاى زکات نیز بعنوان یک عبادت مالى عالوه بر تزکیۀ 
نفس رأسًا در رشد و تکامل روح و ایمان انسان نقش سازنده و 
برازنده را ایفا مینماید. این فریضۀ الهى یکى از ارکان بزرگ دین 
اسالم در جهت رشد و کمال روحى و معنوى انسان ها محسوب 
بر  اسالم  ترجمه:  میفرمایند:  اکرم (ص)  پیامبر  میگردد. حضرت 
معبودى  نیست هیچ  باینکه  است: شهادت  یافته  بنا  عبادت  پنج 
بجز خدا (ج) و اینکه محمد (ص) رسول خدا است و برپایى نماز، 

اداى زکات، روزة ماه رمضان و حج بیت اهللا. (10: ج1 ص9)

با توجه به اهداف معنوى و اخروى زکات باید دانست که 
رشد روحى- ایمانى، عبور موفقانه از آزمون الهى در دنیا، تزکیۀ 
نفس و باآلخره پیروزى اخروى یعنى رسیدن به جنات النعیم و 
نتیجۀ نهایى سایر عبادات و زکات است. فلسفۀ روحى  لقاء اهللا 
و معنوى زکات بر مبناى رشد روح و کمال ایمان، تزکیۀ نفس، 
رستگارى اخروى و پیروزى در میدان آزمایش خداوندى (جهان) 
بحیث اصل اول فلسفۀ خلقت بمعنى شناخت و پرستش خدا (ج) 
بر دو اصل  مبتنى  فلسفه  این  است.  استوار  و عبادت محضًا هللا 

است: الف- نشان ایمان. ب- تزکیۀ ایشان.

از صفات مؤمنین  و یکى  ایمان  نشان  ایفاى زکات  الف- 

و راسخین در علم است. آیات بسیارى در قرآن عظیم الشأن بر 
این حقیقت مشعر اند. بطور مثال با تالوت چندتاى آن در اینمورد 
بسنده میکنم: ترجمه: الم- آن کتاب با عظمتى است که شک در 
آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیز کاران است. (پرهیزکاران) کسانى 
هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا میدارند و از تمام 
نعمت ها و مواهبى که به آنان روزى داده ایم انفاق میکنند. (11: 

(3-1

ترجمه: ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان بتمام آنچه بر 

تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند. نماز 
گزاران و زکات دهنده گان و ایمان آورنده گان بخدا (ج) و روز 
قیامت بزودى بهمۀ آنان پاداش عظیمى خواهیم داد. (12: 162)

 ترجمه: (قرآنکریم) وسیلۀ هدایت و بشارت براى مؤمنان 
است. همان کسانیکه نماز را برپا میدارند و زکات را ادا میکنند. 

(3-2 :13)

ب- اداى زکات انسان را از نظر معنوى و رفتارى تطهیر 
و تزکیه میکند. چنانکه خداى متعال میفرمایند: ترجمه: از اموال 
را پاك سازى و  آنها  تا بوسیلۀ آن  آنها صدقه اى (زکات) بگیر 
پرورش دهى و به آنها دعا کن که دعاى تو مایۀ آرامش آنها است 

و خداوند(ج) شنوا و دانا است.(14: 103)

در آیۀ تالوت شده هدف معنوى و روحى زکات با فصاحت، 
بالغت و صراحت خاص باین عبارت انعکاس یافته: یعنى زکات 
ایشانرا تطهیر و تزکیه سازى. تطهیر و تزکیه  تا  آنها بگیر  از  را 

دو مفهوم کامًال و مطلقًا معنوى، اخالقى و روحى اند و به تعقیب 
آنها  از  بکسانیکه  که  میفرماید  دستور  (ص)  اکرم  پیامبر  به  آن 
زکات میگیرى دعا بفرست، زیرا دعاى تو منحیث رسول خدا که 
مستجاب است مایۀ آرامش و سکون دلهاى آنها میگردد. که دعا 
و سکون دل نیز دو امر روحى و معنوى اند. از آیۀ کریمۀ فوق 
هیچ مفهوم مادى بعنوان هدف زکات استنباط شده نمیتواند. در 
مجموع تطهیر، تزکیه، آرامش قلبى و دعاى رسول اهللا (ص) در 
حق مؤمنین اینها همه موجبات رشد و تکامل روحى، معنوى و 
به  ایشان  اند که در بدل زکات مال  انسان هاى مؤمن  اخالقى 

آنها در دنیا و آخرت میرسد.

زکات- رقم درشت عایداتى دولت
پیش از همه الزم به تذکر است بپذیریم، هیچ جامعه اى 
در  اقتصادى  امر  یک  در  و  بوده  بیکار  کًال  آن  افراد  که  نیست 
و  تجارت  امور  صنعتى،  مالدارى،  زراعتى،  تولیدات  هاى  عرصه 
سایر خدمات شاغل نباشد. پس معلوم است که تولید، تجارت و 
خدمات و عواید ناشى از آنها حتمًا ثمراتى براى جامعه دارند. این 
را نیز میدانیم که تمام عواید تولیدات و خدمات بشرى بطور کامل 
در میان ملت ها عادالنه توزیع نمیگردند و این ثروت هاى نقد 
سودخوار،  محتکر،  غاصب،  هاى  وگروه  افراد  دست  در  و جنس 
قاچاقبر، رشوه ستان، دزد، استثمارگر، انحصار طلب، منفعت پرست 

و چپاولگر تمرکز مى یابند.

معنى مطلب چنین است که ثروت هاى سرشار و هنگفتى 
در دست افراد و اجتماعات بشرى همیشه وجود دارد که آنرا هرگز 

انفاق نمى نمایند، بلکه بر عکس در بانک هاى سودى، سیف ها، 
صندوق ها و جاى هاى مطمئن و مخصوص ذخیره مینمایند و یا 
قسمت کمى از آنرا بقسم اسراف و تبذیر به مصرف میرسانند. از 
آنجا که انسان ها با فطرت حب مال و جاه و ریاست خلق گردیده 
اند، لذا دوستى و محبت مال آنقدر در قلوب ایشان جاى میگیرد که 
بسختى حاضر میشوند تا مال و دارایى شانرا براى اهداف و مقاصد 

عالیۀ دینى- انسانى و اجتماعى ایثار نمایند. 

ایمان  نیروى  کمال  به  که  جهان  مسلمانان  اکثر  حتى 
نرسیده اند و تنها برخى عبادات آسان و رایگان را که ابتالى جان 
و مال در آنها نیست انجام میدهند، اما در دادن مال و پول شان 
چه بعنوان صدقات فرضى چه نفلى تنبلى و سستى ها مینمایند و 
حاضر نیستند تا زکات همۀ مال شانرا که گاهى به ملیونها افغانى 
و یا ملیونها دالر میرسد به مستحقین آن توزیع نمایند. از همینجا 
استعمار  مداخالت  و  تصرفات  بر  عالوه  گفت،  میتوان  که  است 
خارجى و زدن و بردن و خوردن دارایى ها و اسیر گرفتن ملت 
هاى مسلمان به همکارى حکومت هاى مزدور و وابسته، علت 
دوم فقر در جوامع اسالمى عدم توجه خود مردم از راِه همکارى 
هاى اقتصادى مخصوصًا اداى زکات که حق مستحقین آن است 

باین وضع نابسامان اقتصادى رسیده اند.

فلهذا جمع آورى زکات و مداخله در تحقق این فریضۀ الهى 
بواسطۀ دولت ها یک ضرورت جدى دینى، سیاسى و ملى است. 
دولت اگر جمع آورى و مصرف زکات را در جاى هاى مشخصۀ آن 
بعهده بگیرد، از اینطریق میتواند بخش عمدة مشکالت اقتصادى 
جامعه و دولت را برطرف نماید. جمع آورى زکات از جانب دولت 
تریلیون ها دالر را وارد عایدات دولت میسازد. در حالیکه همه کمک 
هاى نامنهاد و گمشدة جهانى در طول هفده سال گذشته تا حال 
هرگز به تریلیون ها دالر نرسیده و مشکلى اجتماعى را تا کنون حل 

نکرده است.

اگر دولت % 10 محصول بر مصارف مخابرات را جبراً وضع 
نمود همزمان عدم رضائیت قلبى ملیونها انسان فقیر و کم در آمد 
را نسبت به دولت و رهبرى آن ایجاد کرد، اما اگر % 5/2 زکات را 
دولت جمع آورى نماید و آنرا به مستحقین اش توزیع کند، نه تنها 
نفرت و انزجارى را در مقابل دولت بوجود نمى آورد، بلکه محبوبیت 

دولت را نیز در قلوب ملت مسلمان افغانستان ایجاد میکند.

اکنون احصائیۀ دقیقى اگر از ثروت هاى به نصاب رسیده از 
هر جامعۀ اسالمى داشته باشیم آنگاه میتوان بیقین رسید که واقعًا 
این % 5/2 ثروت ها و سرمایه هاى مادى بشرى میتواند بعنوان 
بزرگترین قلم عایداتى دولت مشکل فقر جامعه را بدرستى حل کند 

و توازن خاص نسبى اقتصادى در جامعه ببار آرد.

اآلن که احصائیۀ کامل و دقیق ثروت ها و سرمایه هاى 
مادى جامعه در دست مان نیست مى توان بمنظور تسهیل فهم 
و درك این مسئله بطور تخمینى و عقلى یک احصائیۀ قرین به 
حقیقت را از ثروت هاى افراد مثال زد و بر اساس آن پذیرفت که 
آرى! اگر زکات بطور کامل جمع آورى و بطبقۀ مظلوم و محروم 
جامعه توزیع شود قطعًا مشکل اقتصادى همه ابناى وقت جامعه 

بر طرف میگردد.

این  میرود،  تخمینى  احصائیۀ  ارایۀ  بر  بحث  وقتى  پس 
احصائیه به هیچوجه بر یک مبناى خیالى و میان تهى نباید استوار 
باشد، بلکه بر روى واقعیت هاى عینى و ذهنى جامعه و انسان 

فرض و تخمین زده شده باشد.

هاى  سرمایه  و  بیکران  هاى  ثروت  موجودیت  قبول  با 
بیحساب در هر جامعۀ انسانى اکنون افغانستان را مثال میزنیم: 

نخست همه دارایى هاى تریلیونى ذخیره شده در بانک ها، 
استخراج لعل، زمرد، الجورد، یاقوت و غیره و فروش آنها در بازار 
هاى بیرونى، ثروت هاى بزرگ طال، نقره، الماس و سایر دانه هاى 
قیمتى ارباب ثروت جامعه را در خانه ها و مغازه ها، هم چنین داشته 
هاى گله ها و رمه هاى حیوانى به ارزش میلیون ها دالر و سایر 
ثروت ها و ملکیت هاى موجود افغانستان را مجموعًا صرف یکصد 

تریلیون دالر سنجش میکنیم.

سپس فرض مى نمائیم که این صد تریلیون دالر با تناسب 
هاى مختلف در دست ده ملیون انسان قرار داشته باشد و بیست 
ملیون اتباع دیگر این سرزمین در فقر و بیکارى مطلق بسر ببرند. 
هرگاه بر این فرض زکات یکسالۀ صد تریلیون دالر را که مجموعًا 
دو و نیم تریلیون دالر میشود بر بیست میلیون انسان فقیر و محروم 

تقسیم کنیم بهر یک ساالنه مبلغ (125000) دالر امریکایى میرسد. 
یعنى عاید ماهانۀ هر یک، (10416،66) دالر میشود.

هر گاه چنین امرى محقق شود جامعه ایکه مبرا از الیه هاى 
منحوس طبقاتى متخاصم شوند و محرومان آن به کسانى مبدل 
گردند که بدون کسب و کار بچنین سطح عاید برسند مسلمًا روحیۀ 
برادرى، تعاون و تساند اجتماعى نیز برفضاى آن جامعه مستولى 
میگردد. دیرى نخواهد گذشت که این فقرا با مصرف قسمت کمى 
از ثروت بدست آمده یعنى مبلغ (416،66) دالر با پس انداز متباقى 
ده هزار دالر راه هاى فعالیت هاى اقتصادى ایرا جستجو کنند تا در 
سال هاى بعدى اصًال نیازى به اخذ زکات احساس ننمایند، بلکه بر 

عکس خود شان زکات بدهند. 

با این محاسبۀ تخمینى متکى بر پایۀ عقل و منطق و عینیت 
هاى جامعه دیده خواهد شد که در جامعه هیچ فقیر و محتاجى 
باقى نمى ماند. پس معنى جمع آورى دقیق و کامل زکات و توزیع 
عادالنۀ آن به مستحقین اش معادل است با زدایش کامل فقر و 

مبارزه با ظهور طبقات متخاصم ظالم و مظلوم در یک جامعه.

روایت است که در عهد خالفت حضرت عمر ابن 
عبدالعزیز (رح) زکات را دولت اسالمى جمع نموده به 
اما کسى مستحق  بازار ها و قصبات عرضه میکردند 
اخذ زکات پیدا نمیشد و باآلخره دارایى زکات دوباره به 
بیت المال تحویل میگردید و یا در راه هاى دیگر مورد 

نیاز و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار میگرفت. 

چنانچه این روایت بعبارت ذیل آمده است: «یحیى بن سعید 
یکى از کارمندان دستگاه خالفت عمر ابن عبدالعزیز (رح) میگوید: 
خلیفه مرا براى جمع آورى زکات مردم افریقا مأموریت داد. من 
اموال زکات را جمع آورى کردم، اما هر چه جستجو نمودم فقیر و 
مستحق را در آن سرزمین نیافتم تا زکات را به او بدهم؛ زیرا عمر 
ابن عبدالعزیز (رض) همۀ مردم را مستغنى ساخته بود، بناچار با 
اموال زکات غالمانى خریدارى کرده و آزاد نمودم.» (15: صفحۀ 

انترنتى) 

زکات این عاید مهم و مشروع که در اعتقادات دینى ملت 
متدین افغانستان جا دارد میتواند هزار ها انسان محروم و بیکار 

ایشانرا  معاش  مدرك  همین  از  و  کند  مشغول  کار  به  را  کشور 
تأمین نماید. چنانکه جملۀ (و العاملین علیها) در آیۀ (انما الصدقات 
را براى مأمورین و اجیران جمع آورى  للفقراء....) مصرف زکات 
زکات نیز دستور میدهد. پس دولت نیاز مند تدارك کدام بودجۀ 

جداگانه براى تشکیالت عاملین زکات نخواهد بود. 

اگر دولت این قلم عایداتى مهم را جمع آورى نموده و در موارد 
مشخصۀ آن بمصرف برساند یقینًا دست ملت و دولت افغانستان از 
تگدى به ارباب زر و زور و تزویر منطقوى و جهانى جمع میگردد و 

بیک اقتصاد متکى به ایمان مردم مان دست مى یابد. 

با اطمینان میتوان گفت که زکات منحیث یکى  پایان  در 
از اقالم بزرگ عایداتى دولت اگر کل مصارف نظامى، امنیتى و 
اجتماعى کشور را تکافو نکند قطعًا مصارف عادى روزمرة جامعۀ 

مظلوم، فقیر و دربدر ما را تأمین مینماید.

نتیجه
با توصل  درآمد دولت است که  منابع مهم  از  زکات یکى 
به احکام دین مقدس اسالم آنرا میتواند از مردم متمول (صاحب 
نصاب) جمع آورى نموده در امور رفع مشکالت فقرا، مساکین، 
و  جامعه  محروم  اقشار  غیره  و  قرضداران  راه،  در  گان  وامانده 
دعوت  و  دین  به  خدمت  راه  در  یعنى  (ج)،  خدا  راه  در  باآلخره 
از  باید  که  الهى  ایست  فریضه  زکات  باآلخره  برساند.  بمصرف 

اهل ثروت گرفته شده و به اهل مصرفش سپرده شود.

یکى از وظایف دولت ها در کشور هاى اسالمى جمع آورى 
زکات از رعایاى مسلمان است. با مالحظه و مطالعۀ تخمینى ایکه 
این مقاله بعمل آمد حد اقل ساالنه معادل دو ونیم تریلیون  در 
دالر زکات بر سرمایه داران و دیگر اهل نصاب زکات افغانستان 
فرض میگردد- متأسفانه به نسبت ضعف ایمانى و اعتقادى اکثر 
تجار و سرمایه داران بزرگ و کوچک و بدلیل حب بیشتر این قشر 
اکثراً حرامخوار به مال نسبت به ارزش هاى واالى دینى و کسب 

حصول رضاى خدا (ج) زکات را داوطلبانه نمى پردازند.

فلهذا بر دولت الزم مى افتد تا این بخش حق اهللا (حصۀ 
االجتماع) را از مردم بهر شکل ممکن بستاند و به مستحقین آن 

برساند. در آنصورت است که هم مشکل فقر در جامعه حل میشود 
و هم در بخش عواید دولت ازدیاد چشمگیرى بعمل میآید.

پیشنهاد
افغانستان  دولت  مسؤولین  به  آمد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
پیشنهاد میگردد تا در چهارچوب تشکیالت ریاست جمهورى کشور 
ادارة مستقلى را براى جمع آورى زکات ایجاد نمایند. که ایجاد 
همچو اداره از یکسو هزار ها فرزند بیکار، عاطل و بى روزگار وطن 
را بکار مى گمارد و از جانب دیگر تریلیون ها افغانى ساالنه به 
عواید کشور از طریق جمع آورى زکات اضافه مى شود. در نتیجه 
مشکالت موجود فقر کشور شمول توسط ثروتمندان خود افغانستان 
از راه اداى یک فریضۀ دینى بساده گى حل خواهد شد انشاء اهللا.
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فلسفۀ روحى- معنوى زکات
مسلمًا براى هر انسان مال بعد از جان خیلى ارزشمند و عزیز 
است, چنانکه بخاطر کسب مال و پول شب و روز چه از راه حالل، 
چه حرام تالشهاى پیگیر و خستگى ناپذیر مینمایند و هرگز حاضر 
نیستند تا یک پول آن هم به هدر رود یا مفقود شود و یا بدیگران 
بدون بدل و مقصد مادى داده شود. زمانیکه انسان با اینهمه محبت 
مال بدستور الهى حاضر میشود تاقسمتى از دارایى خود را محضًا 
هللا بدیگرى اهدا کند بدون شک نفس او تزکیه گردیده و روح او 

تصفیه و تکامل مییابد.

رشد و تکامل روحى انسان از یکسو در گرو تزکیۀ نفس از 
طریق مخالفت  با خواست هاى نفس از جمله حب مال و شهوات 
است. از سوى دیگر رشد روحى بسطح شناخت و معرفت خدا (ج)، 
ایفاى عبادات و خدمت به خلق اهللا بخاطر خشنودى خدا (ج) رابطۀ 

مستقیم دارد.

ایفاى زکات نیز بعنوان یک عبادت مالى عالوه بر تزکیۀ 
نفس رأسًا در رشد و تکامل روح و ایمان انسان نقش سازنده و 
برازنده را ایفا مینماید. این فریضۀ الهى یکى از ارکان بزرگ دین 
اسالم در جهت رشد و کمال روحى و معنوى انسان ها محسوب 
بر  اسالم  ترجمه:  میفرمایند:  اکرم (ص)  پیامبر  میگردد. حضرت 
معبودى  نیست هیچ  باینکه  است: شهادت  یافته  بنا  عبادت  پنج 
بجز خدا (ج) و اینکه محمد (ص) رسول خدا است و برپایى نماز، 

اداى زکات، روزة ماه رمضان و حج بیت اهللا. (10: ج1 ص9)

با توجه به اهداف معنوى و اخروى زکات باید دانست که 
رشد روحى- ایمانى، عبور موفقانه از آزمون الهى در دنیا، تزکیۀ 
نفس و باآلخره پیروزى اخروى یعنى رسیدن به جنات النعیم و 
نتیجۀ نهایى سایر عبادات و زکات است. فلسفۀ روحى  لقاء اهللا 
و معنوى زکات بر مبناى رشد روح و کمال ایمان، تزکیۀ نفس، 
رستگارى اخروى و پیروزى در میدان آزمایش خداوندى (جهان) 
بحیث اصل اول فلسفۀ خلقت بمعنى شناخت و پرستش خدا (ج) 
بر دو اصل  مبتنى  فلسفه  این  است.  استوار  و عبادت محضًا هللا 

است: الف- نشان ایمان. ب- تزکیۀ ایشان.

از صفات مؤمنین  و یکى  ایمان  نشان  ایفاى زکات  الف- 

و راسخین در علم است. آیات بسیارى در قرآن عظیم الشأن بر 
این حقیقت مشعر اند. بطور مثال با تالوت چندتاى آن در اینمورد 
بسنده میکنم: ترجمه: الم- آن کتاب با عظمتى است که شک در 
آن راه ندارد و مایۀ هدایت پرهیز کاران است. (پرهیزکاران) کسانى 
هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را برپا میدارند و از تمام 
نعمت ها و مواهبى که به آنان روزى داده ایم انفاق میکنند. (11: 

(3-1

ترجمه: ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان بتمام آنچه بر 

تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان میآورند. نماز 
گزاران و زکات دهنده گان و ایمان آورنده گان بخدا (ج) و روز 
قیامت بزودى بهمۀ آنان پاداش عظیمى خواهیم داد. (12: 162)

 ترجمه: (قرآنکریم) وسیلۀ هدایت و بشارت براى مؤمنان 
است. همان کسانیکه نماز را برپا میدارند و زکات را ادا میکنند. 

(3-2 :13)

ب- اداى زکات انسان را از نظر معنوى و رفتارى تطهیر 
و تزکیه میکند. چنانکه خداى متعال میفرمایند: ترجمه: از اموال 
را پاك سازى و  آنها  تا بوسیلۀ آن  آنها صدقه اى (زکات) بگیر 
پرورش دهى و به آنها دعا کن که دعاى تو مایۀ آرامش آنها است 

و خداوند(ج) شنوا و دانا است.(14: 103)

در آیۀ تالوت شده هدف معنوى و روحى زکات با فصاحت، 
بالغت و صراحت خاص باین عبارت انعکاس یافته: یعنى زکات 
ایشانرا تطهیر و تزکیه سازى. تطهیر و تزکیه  تا  آنها بگیر  از  را 

دو مفهوم کامًال و مطلقًا معنوى، اخالقى و روحى اند و به تعقیب 
آنها  از  بکسانیکه  که  میفرماید  دستور  (ص)  اکرم  پیامبر  به  آن 
زکات میگیرى دعا بفرست، زیرا دعاى تو منحیث رسول خدا که 
مستجاب است مایۀ آرامش و سکون دلهاى آنها میگردد. که دعا 
و سکون دل نیز دو امر روحى و معنوى اند. از آیۀ کریمۀ فوق 
هیچ مفهوم مادى بعنوان هدف زکات استنباط شده نمیتواند. در 
مجموع تطهیر، تزکیه، آرامش قلبى و دعاى رسول اهللا (ص) در 
حق مؤمنین اینها همه موجبات رشد و تکامل روحى، معنوى و 
به  ایشان  اند که در بدل زکات مال  انسان هاى مؤمن  اخالقى 

آنها در دنیا و آخرت میرسد.

زکات- رقم درشت عایداتى دولت
پیش از همه الزم به تذکر است بپذیریم، هیچ جامعه اى 
در  اقتصادى  امر  یک  در  و  بوده  بیکار  کًال  آن  افراد  که  نیست 
و  تجارت  امور  صنعتى،  مالدارى،  زراعتى،  تولیدات  هاى  عرصه 
سایر خدمات شاغل نباشد. پس معلوم است که تولید، تجارت و 
خدمات و عواید ناشى از آنها حتمًا ثمراتى براى جامعه دارند. این 
را نیز میدانیم که تمام عواید تولیدات و خدمات بشرى بطور کامل 
در میان ملت ها عادالنه توزیع نمیگردند و این ثروت هاى نقد 
سودخوار،  محتکر،  غاصب،  هاى  وگروه  افراد  دست  در  و جنس 
قاچاقبر، رشوه ستان، دزد، استثمارگر، انحصار طلب، منفعت پرست 

و چپاولگر تمرکز مى یابند.

معنى مطلب چنین است که ثروت هاى سرشار و هنگفتى 
در دست افراد و اجتماعات بشرى همیشه وجود دارد که آنرا هرگز 

انفاق نمى نمایند، بلکه بر عکس در بانک هاى سودى، سیف ها، 
صندوق ها و جاى هاى مطمئن و مخصوص ذخیره مینمایند و یا 
قسمت کمى از آنرا بقسم اسراف و تبذیر به مصرف میرسانند. از 
آنجا که انسان ها با فطرت حب مال و جاه و ریاست خلق گردیده 
اند، لذا دوستى و محبت مال آنقدر در قلوب ایشان جاى میگیرد که 
بسختى حاضر میشوند تا مال و دارایى شانرا براى اهداف و مقاصد 

عالیۀ دینى- انسانى و اجتماعى ایثار نمایند. 

ایمان  نیروى  کمال  به  که  جهان  مسلمانان  اکثر  حتى 
نرسیده اند و تنها برخى عبادات آسان و رایگان را که ابتالى جان 
و مال در آنها نیست انجام میدهند، اما در دادن مال و پول شان 
چه بعنوان صدقات فرضى چه نفلى تنبلى و سستى ها مینمایند و 
حاضر نیستند تا زکات همۀ مال شانرا که گاهى به ملیونها افغانى 
و یا ملیونها دالر میرسد به مستحقین آن توزیع نمایند. از همینجا 
استعمار  مداخالت  و  تصرفات  بر  عالوه  گفت،  میتوان  که  است 
خارجى و زدن و بردن و خوردن دارایى ها و اسیر گرفتن ملت 
هاى مسلمان به همکارى حکومت هاى مزدور و وابسته، علت 
دوم فقر در جوامع اسالمى عدم توجه خود مردم از راِه همکارى 
هاى اقتصادى مخصوصًا اداى زکات که حق مستحقین آن است 

باین وضع نابسامان اقتصادى رسیده اند.

فلهذا جمع آورى زکات و مداخله در تحقق این فریضۀ الهى 
بواسطۀ دولت ها یک ضرورت جدى دینى، سیاسى و ملى است. 
دولت اگر جمع آورى و مصرف زکات را در جاى هاى مشخصۀ آن 
بعهده بگیرد، از اینطریق میتواند بخش عمدة مشکالت اقتصادى 
جامعه و دولت را برطرف نماید. جمع آورى زکات از جانب دولت 
تریلیون ها دالر را وارد عایدات دولت میسازد. در حالیکه همه کمک 
هاى نامنهاد و گمشدة جهانى در طول هفده سال گذشته تا حال 
هرگز به تریلیون ها دالر نرسیده و مشکلى اجتماعى را تا کنون حل 

نکرده است.

اگر دولت % 10 محصول بر مصارف مخابرات را جبراً وضع 
نمود همزمان عدم رضائیت قلبى ملیونها انسان فقیر و کم در آمد 
را نسبت به دولت و رهبرى آن ایجاد کرد، اما اگر % 5/2 زکات را 
دولت جمع آورى نماید و آنرا به مستحقین اش توزیع کند، نه تنها 
نفرت و انزجارى را در مقابل دولت بوجود نمى آورد، بلکه محبوبیت 

دولت را نیز در قلوب ملت مسلمان افغانستان ایجاد میکند.

اکنون احصائیۀ دقیقى اگر از ثروت هاى به نصاب رسیده از 
هر جامعۀ اسالمى داشته باشیم آنگاه میتوان بیقین رسید که واقعًا 
این % 5/2 ثروت ها و سرمایه هاى مادى بشرى میتواند بعنوان 
بزرگترین قلم عایداتى دولت مشکل فقر جامعه را بدرستى حل کند 

و توازن خاص نسبى اقتصادى در جامعه ببار آرد.

اآلن که احصائیۀ کامل و دقیق ثروت ها و سرمایه هاى 
مادى جامعه در دست مان نیست مى توان بمنظور تسهیل فهم 
و درك این مسئله بطور تخمینى و عقلى یک احصائیۀ قرین به 
حقیقت را از ثروت هاى افراد مثال زد و بر اساس آن پذیرفت که 
آرى! اگر زکات بطور کامل جمع آورى و بطبقۀ مظلوم و محروم 
جامعه توزیع شود قطعًا مشکل اقتصادى همه ابناى وقت جامعه 

بر طرف میگردد.

این  میرود،  تخمینى  احصائیۀ  ارایۀ  بر  بحث  وقتى  پس 
احصائیه به هیچوجه بر یک مبناى خیالى و میان تهى نباید استوار 
باشد، بلکه بر روى واقعیت هاى عینى و ذهنى جامعه و انسان 

فرض و تخمین زده شده باشد.

هاى  سرمایه  و  بیکران  هاى  ثروت  موجودیت  قبول  با 
بیحساب در هر جامعۀ انسانى اکنون افغانستان را مثال میزنیم: 

نخست همه دارایى هاى تریلیونى ذخیره شده در بانک ها، 
استخراج لعل، زمرد، الجورد، یاقوت و غیره و فروش آنها در بازار 
هاى بیرونى، ثروت هاى بزرگ طال، نقره، الماس و سایر دانه هاى 
قیمتى ارباب ثروت جامعه را در خانه ها و مغازه ها، هم چنین داشته 
هاى گله ها و رمه هاى حیوانى به ارزش میلیون ها دالر و سایر 
ثروت ها و ملکیت هاى موجود افغانستان را مجموعًا صرف یکصد 

تریلیون دالر سنجش میکنیم.

سپس فرض مى نمائیم که این صد تریلیون دالر با تناسب 
هاى مختلف در دست ده ملیون انسان قرار داشته باشد و بیست 
ملیون اتباع دیگر این سرزمین در فقر و بیکارى مطلق بسر ببرند. 
هرگاه بر این فرض زکات یکسالۀ صد تریلیون دالر را که مجموعًا 
دو و نیم تریلیون دالر میشود بر بیست میلیون انسان فقیر و محروم 

تقسیم کنیم بهر یک ساالنه مبلغ (125000) دالر امریکایى میرسد. 
یعنى عاید ماهانۀ هر یک، (10416،66) دالر میشود.

هر گاه چنین امرى محقق شود جامعه ایکه مبرا از الیه هاى 
منحوس طبقاتى متخاصم شوند و محرومان آن به کسانى مبدل 
گردند که بدون کسب و کار بچنین سطح عاید برسند مسلمًا روحیۀ 
برادرى، تعاون و تساند اجتماعى نیز برفضاى آن جامعه مستولى 
میگردد. دیرى نخواهد گذشت که این فقرا با مصرف قسمت کمى 
از ثروت بدست آمده یعنى مبلغ (416،66) دالر با پس انداز متباقى 
ده هزار دالر راه هاى فعالیت هاى اقتصادى ایرا جستجو کنند تا در 
سال هاى بعدى اصًال نیازى به اخذ زکات احساس ننمایند، بلکه بر 

عکس خود شان زکات بدهند. 

با این محاسبۀ تخمینى متکى بر پایۀ عقل و منطق و عینیت 
هاى جامعه دیده خواهد شد که در جامعه هیچ فقیر و محتاجى 
باقى نمى ماند. پس معنى جمع آورى دقیق و کامل زکات و توزیع 
عادالنۀ آن به مستحقین اش معادل است با زدایش کامل فقر و 

مبارزه با ظهور طبقات متخاصم ظالم و مظلوم در یک جامعه.

روایت است که در عهد خالفت حضرت عمر ابن 
عبدالعزیز (رح) زکات را دولت اسالمى جمع نموده به 
اما کسى مستحق  بازار ها و قصبات عرضه میکردند 
اخذ زکات پیدا نمیشد و باآلخره دارایى زکات دوباره به 
بیت المال تحویل میگردید و یا در راه هاى دیگر مورد 

نیاز و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار میگرفت. 

چنانچه این روایت بعبارت ذیل آمده است: «یحیى بن سعید 
یکى از کارمندان دستگاه خالفت عمر ابن عبدالعزیز (رح) میگوید: 
خلیفه مرا براى جمع آورى زکات مردم افریقا مأموریت داد. من 
اموال زکات را جمع آورى کردم، اما هر چه جستجو نمودم فقیر و 
مستحق را در آن سرزمین نیافتم تا زکات را به او بدهم؛ زیرا عمر 
ابن عبدالعزیز (رض) همۀ مردم را مستغنى ساخته بود، بناچار با 
اموال زکات غالمانى خریدارى کرده و آزاد نمودم.» (15: صفحۀ 

انترنتى) 

زکات این عاید مهم و مشروع که در اعتقادات دینى ملت 
متدین افغانستان جا دارد میتواند هزار ها انسان محروم و بیکار 

ایشانرا  معاش  مدرك  همین  از  و  کند  مشغول  کار  به  را  کشور 
تأمین نماید. چنانکه جملۀ (و العاملین علیها) در آیۀ (انما الصدقات 
را براى مأمورین و اجیران جمع آورى  للفقراء....) مصرف زکات 
زکات نیز دستور میدهد. پس دولت نیاز مند تدارك کدام بودجۀ 

جداگانه براى تشکیالت عاملین زکات نخواهد بود. 

اگر دولت این قلم عایداتى مهم را جمع آورى نموده و در موارد 
مشخصۀ آن بمصرف برساند یقینًا دست ملت و دولت افغانستان از 
تگدى به ارباب زر و زور و تزویر منطقوى و جهانى جمع میگردد و 

بیک اقتصاد متکى به ایمان مردم مان دست مى یابد. 

با اطمینان میتوان گفت که زکات منحیث یکى  پایان  در 
از اقالم بزرگ عایداتى دولت اگر کل مصارف نظامى، امنیتى و 
اجتماعى کشور را تکافو نکند قطعًا مصارف عادى روزمرة جامعۀ 

مظلوم، فقیر و دربدر ما را تأمین مینماید.

نتیجه
با توصل  درآمد دولت است که  منابع مهم  از  زکات یکى 
به احکام دین مقدس اسالم آنرا میتواند از مردم متمول (صاحب 
نصاب) جمع آورى نموده در امور رفع مشکالت فقرا، مساکین، 
و  جامعه  محروم  اقشار  غیره  و  قرضداران  راه،  در  گان  وامانده 
دعوت  و  دین  به  خدمت  راه  در  یعنى  (ج)،  خدا  راه  در  باآلخره 
از  باید  که  الهى  ایست  فریضه  زکات  باآلخره  برساند.  بمصرف 

اهل ثروت گرفته شده و به اهل مصرفش سپرده شود.

یکى از وظایف دولت ها در کشور هاى اسالمى جمع آورى 
زکات از رعایاى مسلمان است. با مالحظه و مطالعۀ تخمینى ایکه 
این مقاله بعمل آمد حد اقل ساالنه معادل دو ونیم تریلیون  در 
دالر زکات بر سرمایه داران و دیگر اهل نصاب زکات افغانستان 
فرض میگردد- متأسفانه به نسبت ضعف ایمانى و اعتقادى اکثر 
تجار و سرمایه داران بزرگ و کوچک و بدلیل حب بیشتر این قشر 
اکثراً حرامخوار به مال نسبت به ارزش هاى واالى دینى و کسب 

حصول رضاى خدا (ج) زکات را داوطلبانه نمى پردازند.

فلهذا بر دولت الزم مى افتد تا این بخش حق اهللا (حصۀ 
االجتماع) را از مردم بهر شکل ممکن بستاند و به مستحقین آن 

برساند. در آنصورت است که هم مشکل فقر در جامعه حل میشود 
و هم در بخش عواید دولت ازدیاد چشمگیرى بعمل میآید.

پیشنهاد
افغانستان  دولت  مسؤولین  به  آمد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
پیشنهاد میگردد تا در چهارچوب تشکیالت ریاست جمهورى کشور 
ادارة مستقلى را براى جمع آورى زکات ایجاد نمایند. که ایجاد 
همچو اداره از یکسو هزار ها فرزند بیکار، عاطل و بى روزگار وطن 
را بکار مى گمارد و از جانب دیگر تریلیون ها افغانى ساالنه به 
عواید کشور از طریق جمع آورى زکات اضافه مى شود. در نتیجه 
مشکالت موجود فقر کشور شمول توسط ثروتمندان خود افغانستان 
از راه اداى یک فریضۀ دینى بساده گى حل خواهد شد انشاء اهللا.
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مقدمه
خدمات  و  زراعت  صنعت،  عمدة  سکتورهاى  از  اقتصاد 
تشکیل شده است که سکتورهاى متذکره در پیوند نا گسستنى با 
یکددیگر رشد و توسعه مى یابند و ممد و مکمل همدیگر میباشند. 
صورت  همسان  توجه  ها  سکتور  این  همه  باالى  تا  است  الزم 
گیرد، هرچند همه کشورها در رشد و توسعۀ سکتورهاى متذکره 
یک  توسعۀ  و  رشد  امکان  الکن  ندارند،  قرار  مساوى  درشرایط 
سکتوردر یک کشور بهتر از سکتور دیگر بوده میتواند، زیرا کشور 
ها نظر به وضعیت جغرافیایى، اقلیمى و طبیعى مسلطى که دارند، 
خدماتى  و  صنعتى  زراعتى،  محصوالت  تولید  در  شان  امکانات 
نیز متفاوت میباشد و درعرضۀ محصوالت از مزیت نسبى نظربه 
یکدیگر برخوردار میباشند. لذا ضرور است تا هرکشور با مطالعۀ 
رشد  یا  و  محصول  تولید  به  خویش  تولیدى  امکانات  از  دقیق 
نسبى  مزیت  داراى  دیگر  کشور  به  نسبت  که  بپردازد  سکتورى 
ممکن  نا  مقاله  یک  در  سکتورها  این  وضعیت  تحلیل  میباشد. 
است، لذا روى سکتور صنعت و چگونگى رشد، توسعه و نقش آن 

در ازدیاد عواید دولت افغانستان تمرکز میشود.

صنایع وانواع آن
صنایع یکى از بخش هاى مهم در اقتصاد هر کشور میباشد 
و به هر پیمانه که در یک کشور سهم صنعت نسبت به دو بخش 
دیگر در تولید ناخالص داخلى(GDP) بیشتر باشد و تعداد نیروى 
کار بیشتر درین بخش مشغول بکار باشند گویاى صنعتى بودن و 
پیشرفت آن کشور میباشد. در افغانستان نقش سکتور صنعت نسبت 
به دو سکتور دیگر در ایجاد شغل و فرصتهاى کارى تا کنون کمتر 
بوده است. اینکه چرا چنین بوده است؟ چه چالشها و فرصتها فرا راه 
رشد و توسعۀ صنعت در کشور ما قرار دارد و چگونه میشود صنایع 
افغانستان را به منبع عمدة عایداتى کشور تبدیل نمود؟ سواالت 

اساسى این مقاله را تشکیل میدهند. 

بصورت کل صنایع به دو بخش صنایع ماشینى و صنایع 
دستى تقسیم میشود: 

صنایع ماشینى: صنایع ماشینى نیزبه دو بخش صنایع   - 1
سنگین و صنایع سبک دسته بندى شده است.

الف: صنایع سنگین: صنایع سنگین نسبت به صنایع سبک 
نیازمند سرمایه، امکانات و نیروى متخصص بیشتر میباشد؛مانند: 
صنایع ساخت موتر، طیاره، کشتى و سایر ماشین آالت سنگین. 

 تجربه نشان داده است که در کشور هاى عقب ماندة مانند 
افغانستان و بازار هاى رقابتى موجود جهانى و قلت سرمایه،شرایط 
لذا  ندارد.  وجود  باید  و  شاید  طور  سنگین  صنایع  توسعۀ  و  رشد 
نباید پیش از ایجاد امکانات الزم، وقت و سرمایه را درین بخش 
به مصرف رساند. در حالیکه عدم مؤفقیت آن پیش از پیش قابل 

درك و پیش بینى است. 

آن  در  که  اند  صنایعى  از  عبارت  سبک:  صنایع  ب:   
مانند:  است؛  نیروى متخصص کمتر ضرورت  و  امکانات، هزینه 
صنایع نساجى، چرم گرى، محصوالت چوبى، سنگى، تولید مواد 
ساختمانى محصوالت کاغذى، صنایع چاپ، پالستیک پروسس 

محصوالت متنوع زراعتى، مالدارى وغیره... 

درهرکشوروبخصوص  دستى  صنایع  دستى:  صنایع   - 2
جایگاه  و  اهمیت  از  افغانستان  مانند  ماندة  عقب  هاى  کشور 
در  است.  برخوردار  ویژه  اجتماعى  و  اقتصادى  هنرى،  فرهنگى، 
ملت  یک  تمدن  و  هنر  فرهنگ،  زبان،  دستى  صنایع  حقیقت 
دور،از  هاى  گذشته  از  افغانستان  دستى  صنایع  است.  جامعه  و 

شهرت خاص برخور دار بوده 
کشور  مردم  از  تعدادى  و 
این  فروش  و  تولید  راه  از 
مندیهاى  نیاز  محصوالت 
نموده  رفع  را  خود  اقتصادى 

ومینماید. 

همواره  افغان  زنان 
صنایع  محصوالت  تولید  در 
ظرفیت  و  توانایى  از  دستى 
باالیى برخوردار بوده و تالش 

مى کنند از این راه نیازمندیهاى هاى اقتصادى خانواده هاى خود 
را (و لو در حد اقل) رفع کنند. با وجود اینکه تا هنوزهم صنایع 

دستى نقش مؤثرى در اقتصاد خانواده هاى افغان دارد، متأسفانه 
از رونق گذشته برخوردار نیست. (1: 348)

بافندگى،  دوزندگى،  از:  عبارتند  افغانستان  دستى  صنایع 
نساجى، معمارى، زرگرى، نقاشى، کندن کارى، حکاکى، نجارى،  
وغیره  دوزى  بوت  زراعت،  خیاطى،   سازى،  سرامیک  کارى،  فلز 
که در آن محصوالت چون قالین، گلیم، خورجین، نمد، پوستین، 
قره  کاله  و  قرص  کاله  شده،  خامکدوزى  لباسهاى  پوستینچه، 
لباسهاى  ابریشمى مانند(لنگى، چپن، دستمال)،  لباس هاى  قل، 
دستکش،  جراب،  بوت،  شال،  شده،  دوزى  چرمه  شده،  گلدوزى 
جاکت، ظروف سفالى و امثالهم توسط مردم بخصوص زنان تولید 

میشود. 

صنایع دستى عالوه بر اینکه زمینه ساز خوبى براى ازدیاد 
زنان  بویژه  زنان  بیکارى  کاهش  و  ها  خانواده  اقتصاد  و  عواید 
روستائى میباشد،نمادى از گنجینۀ ارزشمند فرهنگ و هنرگوناگون 
و پر بار والیات و مناطق مختلف کشور بشمار میرود. متأسفانه کم 
توجهى به این صنعت در سالهاى اخیر سبب شده تا این ثروت 

ملى و گنجینۀ گرانبها در معرض نا بودى قرار گیرد. 

دنیا  فرشهاى  بهترین  جزء  افغانستان  قالین  گذشته  در 
محسوب میشد  و بیش از 25 فیصد مردم از راه تولید و فروش 

قالین امرار حیات میکردند و امروز این صنعت باستانى به رکود 
مواجه بوده و توان رقابت با محصوالت مشابۀ کشور هاى همسایه 

موارد  بسیارى  در  و  یافته  کاهش  آن  داده، صادرات  از دست  را 
نسبت عدم توجه به زنده گى قالین بافان و ایجاد سهولت در تولید 
و پروسس قالین افغانى، این محصول جهت پروسس به پاکستان 
انتقال شده و بعد از برش و شستشو به نام و مارك پاکستان به 
خارج صادر میشود.بناًء طرح توسعۀ این صنعت باستانى به تدوین 
یک پالن و ستراتیژى بلند مدت، همه جانبه و فراگیر فرهنگى، 

هنرى و اقتصادى نیاز دارد.(1: 342)  

سهم صنایع درتولید ناخالص داخلى
صنایع ماشینى در حقیقت شکل تکامل یافته صنایع دستى بوده 
که رشد و انکشاف آن نیازمند سرمایۀ کافى، تکنالوژى مدرن،تخصص 
و مدیریت علمى، راه هاى مواصالتى مناسب، انرژى برق و تأسیسات 
زیر بنایى میباشد که متأسفانه هیچکدام اینها در افغانستان به اندازة 
که بتواند نیازمندیهاى صنعتى کشور را مرفوع سازد وجود ندارد، به 
همین خاطر صنایع افغانستان طور شاید و باید رشد و توسعه نیافته و 

نمیتواند جوابگوى ضروریات مردم باشد. 

با وجود اینکه فعآل چندین پارك صنعتى در شهر هاى بزرگ 
کابل، مزار شریف،هرات، قندهار، جالل آباد،پلخمرى و ... تأسیس 
شده اند و بطور متوسط در طى یک و نیم دهۀ اخیر رشد اقتصادى 
کشور بین 8 تا 11 در صد بوده است، اما نقش صنایع پارکهاى 
صنعتى موجود در تولید ناخالص داخلى و اقتصاد ملى از 20 تا 24 

در صد بیشتر نبوده است. (1: 343) 

فعالیتهاى صنعتى در افغانستان در پنج بخش ذیل خالصه 
میشود:1 - استخراج معادن؛ 2 - صنایع فابریکاتى؛ 3 - برق و 

آب؛ 4 -صنایع ساختمانى وصنایع دستى.

      بخش صنعت در سال 1390 در تولید نا خالص داخلى 
21.3 درصد بوده و بیشتر براى مصرف داخلى تولید میشود در 9 
پارك صنعتى که در کابل و والیات افغانستان ساخته شده صرف 
حدود  براى  را  کار  زمینۀ  و  داشته  فعالیت  تولیدى  شرکت   580
سى هزار نفر فراهم کرده اند که در  مقایسه به نیاز مندى شدید 

مردم به محصوالت صنعتى ومیلیونها نیروى بیکار کشور بسیار 
ناچیزاست.(1: 346) 

ارزش تولید ناخالص داخلى (GDP) کشور در سال1393
ه.ش.21 ملیارد دالر بوده که نسبت به سال 1392یک فیصدکاهش 

ناخالص  تولید  رشد  سال  درین  میدهد.  نشان  را 
ملى %21 بوده و ارزش(GDP) سرانه 747 دالر 
بود. درسال مذکورسهم صنعت، زراعت و خدمات 
  51.30% و   24.32  ،20.92 بالترتیب   (GDP)در
بوده که بیشترین سهم را سکتور خدمات دارا بوده 

است. (2: 163)

به شمول   1394 سال  در   (GDP) ارزش 
18.9 کوکنار  بدون  و  دالر  ملیارد   19.4 کوکنار 
سرانه   (GDP) ارزش  همچنان  بود،  دالر  ملیارد 
بدون  و  دالر   677 کوکنار  به شمول  سال  درین 

کوکنار 663 دالر بوده است. (3: 176)

تولیدات صنایع خصوصى و دولتى در سال 1393،   ارزش 
7.315 ملیارد افغانى بوده که نسبت به سال 1392، %29.5کاهش 
و  دولتى  صنایع  ارزش  ترتیب  همین  به   (163  :2) است.  داشته 
خصوصى در سال 1394، 6.1199 ملیارد افغانى بوده که نسبت به 
سال1393، %15.3 کاهش را نشان میدهد. (3: 176) ولى سرمایه 
نبود  برق،  انرژى  نبود  عدیدة؛ چون  نسبت مشکالت  به  گذاران 
تکنالوژي مناسب، عدم توان رقابت با محصوالت مشابۀ خارجى 

از سرمایه گذارى درین بخش صرف نظر نموده اند.

چالشها و زمینه هاى رشد و توسعۀ صنایع در افغانستان

صنعت رکن مهمى از اقتصاد و تولید ناخالص داخلى اکثر 
کشور ها و بخصوص کشور هاى صنعتى و نیمه صنعتى میباشد. 
و  اقتصادى  توسعۀ  الزم  شرایط  از  یکى  صنعتى  اصوآل  توسعۀ 
پیشرفت کشور هاست.الکن بدون توجه به فراهم آورى امکانات 
الزم؛ مانند: تأسیسات زیربنایى، تأمین انرژى مورد نیاز شرکتهاى 
تولیدى، رشد و توسعه صنایع نا ممکن خواهد بود. لذا براى رشد 
توریدى  از یک کشور  تبدیل شدن  و توسعۀ صنایع در کشور و 

نیازمند  صادراتى  و  کفا  خود  تولیدى،  کشور  یک  به  مصرفى  و 
تقویت  میباشد.  ساله  بیست  تا  ده  المدت،  طویل  پالنگذارى 
سهولتهاى  ایجاد  میکانیزم  طریق  از  داخلى  صنایع  حمایت  و 
پایین،بدسترس  بهره  با  یا  و  بهره  بدون  کریدیتى و قرضه هاى 
اینها  مانند  و  برق  انرژى  تأمین  نازل  اقساط  با  زمین  دادن  قرار 

شدیدآ احساس مى گردد. 

گرچه بعد از سال 1381 سرمایه گذارى در بخش صنایع 
افغانستان افزایش یافت اما به نسبت ضعف و کمبود زیر بنا ها، نبود 
انرژى کافى برق، نبود سیاست حمایوى مدون دولت، بکار گیرى 
سیاست دمپنگ کشور هاى همسایه و نبود استراتیژى مشخص 
مبارزه با دمپنگ سبب شده تا صنایع در کشور نه تنها رشد نکند 
بلکه بیشتر کار خانه هاى تولیدى از فعالیت باز مانده اند. به همین 
دلیل تا کنون بخش صنعت در روند رشد و توسعۀ پایدار اقتصادى 
بخصوص بر رشد تولید نا خالص داخلى نقش قابل توجه نداشته 
است. به اساس گزارش احصائیه مرکزى در طى ده سال اخیر سهم 
صنعت در تولید ناخالص داخلى بطور اوسط در حدود 23 در صد 

بوده است. (4: 163) 

 امروزه یکى از عوامل عدم رشد و توسعۀ زراعت، نبود انگیزه 
و کاهش بى رویۀ قیمت محصوالت حین برداشت به نسبت عدم 
امکان نگهداشت و پروسس آنها میباشد. توجه به رشد و توسعۀ 
صنایع زراعتى از یکطرف باعث ثبات قیمت محصوالت زراعتى 
گردیده و از کاهش بى رویۀ قیمت ها در وقت برداشت محصول 

جلوگیرى مینماید. چون محصوالت زراعتى سریع الفساد بوده و در 
صورتیکه زمینۀ حفظ و نگهداشت آن مساعد نباشد در وقت جمع 
آورى،قیمت آن تا کمتر از قیمت تمام شد کاهش یافته و انگیزه 
تولید را محدود مى سازد و بر عکس تأسیس فابریکه هاى پروسس 
محصوالت زراعتى به این انگیزه قوت مى بخشد. از طرف دیگر 
باعث  بیکار مساعد ساخته،  فرد  ملیونها  استخدام  براى  را  زمینه 
را  زنده گى مردم  ازدیاد عواید خانوار هاودولت گردیده و سطح 
بهبود مى بخشد و هم چنان از مهاجرت ساکنان دهات به شهرها 
که یکى از مشکالت موجود افغانستان میباشد میکاهد، زیرا زراعت 

کشور ما  بیشتر در قراء  و قصبات متمرکز میباشد. 

توسعۀ  و  رشد  زمینۀ  افغانستان  در  شد  گفته  که  همانطور 
صنایع یى از امکانات بهتر بر خوردار است که منبع تغذیۀ آن را 

بخش  تلفیق  میدهد.زیرا  تشکیل  مالدارى  و  زراعتى  محصوالت 
صنعت و زراعت مى تواند از ضایعات بخش زراعت بطور معمول 
که در هنگام برداشت محصوالت اتفاق مى افتد،جلو گیرى نموده 
محصوالت خام زراعتى را به مواد پخته و قابل استفاده و دوامدار 
فابریکه  تأسیس  نماید؛بطورمثال:  بازار عرضه  به  و  نموده  تبدیل 
هاى تولید روغن نباتى در محل تولید مواد خام آن زمینه را براى 
کشت و زرع بیشتر گل آفتاب گردان، جوارى،کنجد، زیتون، زغر، 

پنبه و سایر نباتات روغنى مساعد مى سازد. 

افزایش  را  نیشکر  و  لبلبو  زرع  تولید شکر  فابریکۀ  احداث 

با طعم  الکولى  غیر  هاى  نوشابه  تولید  ترتیب  به همین  میدهد. 
غیره  و  رومى  رب  میوه،  متنوع  کنسروهاى  مربا،  مختلف،  هاى 
و  رومى  بادنجان  زرع  و  کشت  باغدارى،  رشد  سازخوبى  زمینه 

امثالهم میباشد. 

ئى  پنبه  پشمى،  ابریشمى،  لباسهاى  تجارت  وتوسعۀ  رشد 
و  پنبه  زرع  و  کشت  ورى،  پیله  نساجى،  صنایع  براى  را  زمینه 

مالدارى بیشتر از پیش مهیا میسازد. 

چون زراعت شغل موسمى بوده و در فصل مشخص از سال 
زمینۀ رشد وانکشاف محصوالت زراعتى بیشتر مساعد میباشد و 
مشغولین زراعت همواره درفصل زمستان بیکار میباشند و همچنان 
موجودیت بیکارى مخفى در زراعت از ویژه گى هاى دیگر این 
توجه  آن  بر  بنا  میباشد،  اقتصادى  سکتور 
حرفه  و  دستى  صنایع  توسعۀ  و  رشد  به 
و  رشد  عوامل  از  دیگر  یکى  هاى خانگى 
توسعه زراعت به حساب مى آید. زیرا زمینۀ 
و  بیکارى  فصل  در  زارعین  براى  را  کار 
نیم  زنان که  کم کارى مساعد مى سازد. 
تشکیل  را  کار  به  مستعد  نیروى  بدنۀ  از 
به  میدهند و زمینه کار در سایر سکتورها 
نسبت عدم تخصص و مهارت براى شان 
مساعد نیست و یا اینکه خود شان نسبت 
بعضى ازمحدودیتهاى حاکم درجامعۀ سنتى 
از  بیرون  در  کردن  کار  به  حاضر  افغانى 
خانه نیستند، لذا مشغولیت در صنایع دستى و حرفه هاى خانگى 
بهترین راه ازدیاد عواید خانواده هاى دهقان و زارع بخصوص زنان 

روستایى بیسواد وکم سواد میباشد. (5: 83) 

به همین ترتیب صنایع وقتى میتواند رشد و توسعه پیدا کند 
که با توجه به قیمت عوامل تولید، هزینۀ تمام شد و بهبود کیفیت 
محصول بویژه از نظر کیفیت و قیمت براى مصرف کننده در حد 
باشد که بتواند در بازار با کاال هاى وارداتى رقابت کند.صنعت سالم 

بصورت معمولى میتواند کیفیت و قیمت قابل قبول و رقابت- 

سرمحقق شیرعلى تزرى

نقش صنایع  در ازدیاد عواید دولت

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى



مقدمه
خدمات  و  زراعت  صنعت،  عمدة  سکتورهاى  از  اقتصاد 
تشکیل شده است که سکتورهاى متذکره در پیوند نا گسستنى با 
یکددیگر رشد و توسعه مى یابند و ممد و مکمل همدیگر میباشند. 
صورت  همسان  توجه  ها  سکتور  این  همه  باالى  تا  است  الزم 
گیرد، هرچند همه کشورها در رشد و توسعۀ سکتورهاى متذکره 
یک  توسعۀ  و  رشد  امکان  الکن  ندارند،  قرار  مساوى  درشرایط 
سکتوردر یک کشور بهتر از سکتور دیگر بوده میتواند، زیرا کشور 
ها نظر به وضعیت جغرافیایى، اقلیمى و طبیعى مسلطى که دارند، 
خدماتى  و  صنعتى  زراعتى،  محصوالت  تولید  در  شان  امکانات 
نیز متفاوت میباشد و درعرضۀ محصوالت از مزیت نسبى نظربه 
یکدیگر برخوردار میباشند. لذا ضرور است تا هرکشور با مطالعۀ 
رشد  یا  و  محصول  تولید  به  خویش  تولیدى  امکانات  از  دقیق 
نسبى  مزیت  داراى  دیگر  کشور  به  نسبت  که  بپردازد  سکتورى 
ممکن  نا  مقاله  یک  در  سکتورها  این  وضعیت  تحلیل  میباشد. 
است، لذا روى سکتور صنعت و چگونگى رشد، توسعه و نقش آن 

در ازدیاد عواید دولت افغانستان تمرکز میشود.

صنایع وانواع آن
صنایع یکى از بخش هاى مهم در اقتصاد هر کشور میباشد 
و به هر پیمانه که در یک کشور سهم صنعت نسبت به دو بخش 
دیگر در تولید ناخالص داخلى(GDP) بیشتر باشد و تعداد نیروى 
کار بیشتر درین بخش مشغول بکار باشند گویاى صنعتى بودن و 
پیشرفت آن کشور میباشد. در افغانستان نقش سکتور صنعت نسبت 
به دو سکتور دیگر در ایجاد شغل و فرصتهاى کارى تا کنون کمتر 
بوده است. اینکه چرا چنین بوده است؟ چه چالشها و فرصتها فرا راه 
رشد و توسعۀ صنعت در کشور ما قرار دارد و چگونه میشود صنایع 
افغانستان را به منبع عمدة عایداتى کشور تبدیل نمود؟ سواالت 

اساسى این مقاله را تشکیل میدهند. 

بصورت کل صنایع به دو بخش صنایع ماشینى و صنایع 
دستى تقسیم میشود: 

صنایع ماشینى: صنایع ماشینى نیزبه دو بخش صنایع   - 1
سنگین و صنایع سبک دسته بندى شده است.

الف: صنایع سنگین: صنایع سنگین نسبت به صنایع سبک 
نیازمند سرمایه، امکانات و نیروى متخصص بیشتر میباشد؛مانند: 
صنایع ساخت موتر، طیاره، کشتى و سایر ماشین آالت سنگین. 

 تجربه نشان داده است که در کشور هاى عقب ماندة مانند 
افغانستان و بازار هاى رقابتى موجود جهانى و قلت سرمایه،شرایط 
لذا  ندارد.  وجود  باید  و  شاید  طور  سنگین  صنایع  توسعۀ  و  رشد 
نباید پیش از ایجاد امکانات الزم، وقت و سرمایه را درین بخش 
به مصرف رساند. در حالیکه عدم مؤفقیت آن پیش از پیش قابل 

درك و پیش بینى است. 

آن  در  که  اند  صنایعى  از  عبارت  سبک:  صنایع  ب:   
مانند:  است؛  نیروى متخصص کمتر ضرورت  و  امکانات، هزینه 
صنایع نساجى، چرم گرى، محصوالت چوبى، سنگى، تولید مواد 
ساختمانى محصوالت کاغذى، صنایع چاپ، پالستیک پروسس 

محصوالت متنوع زراعتى، مالدارى وغیره... 

درهرکشوروبخصوص  دستى  صنایع  دستى:  صنایع   - 2
جایگاه  و  اهمیت  از  افغانستان  مانند  ماندة  عقب  هاى  کشور 
در  است.  برخوردار  ویژه  اجتماعى  و  اقتصادى  هنرى،  فرهنگى، 
ملت  یک  تمدن  و  هنر  فرهنگ،  زبان،  دستى  صنایع  حقیقت 
دور،از  هاى  گذشته  از  افغانستان  دستى  صنایع  است.  جامعه  و 

شهرت خاص برخور دار بوده 
کشور  مردم  از  تعدادى  و 
این  فروش  و  تولید  راه  از 
مندیهاى  نیاز  محصوالت 
نموده  رفع  را  خود  اقتصادى 

ومینماید. 

همواره  افغان  زنان 
صنایع  محصوالت  تولید  در 
ظرفیت  و  توانایى  از  دستى 
باالیى برخوردار بوده و تالش 

مى کنند از این راه نیازمندیهاى هاى اقتصادى خانواده هاى خود 
را (و لو در حد اقل) رفع کنند. با وجود اینکه تا هنوزهم صنایع 

دستى نقش مؤثرى در اقتصاد خانواده هاى افغان دارد، متأسفانه 
از رونق گذشته برخوردار نیست. (1: 348)

بافندگى،  دوزندگى،  از:  عبارتند  افغانستان  دستى  صنایع 
نساجى، معمارى، زرگرى، نقاشى، کندن کارى، حکاکى، نجارى،  
وغیره  دوزى  بوت  زراعت،  خیاطى،   سازى،  سرامیک  کارى،  فلز 
که در آن محصوالت چون قالین، گلیم، خورجین، نمد، پوستین، 
قره  کاله  و  قرص  کاله  شده،  خامکدوزى  لباسهاى  پوستینچه، 
لباسهاى  ابریشمى مانند(لنگى، چپن، دستمال)،  لباس هاى  قل، 
دستکش،  جراب،  بوت،  شال،  شده،  دوزى  چرمه  شده،  گلدوزى 
جاکت، ظروف سفالى و امثالهم توسط مردم بخصوص زنان تولید 

میشود. 

صنایع دستى عالوه بر اینکه زمینه ساز خوبى براى ازدیاد 
زنان  بویژه  زنان  بیکارى  کاهش  و  ها  خانواده  اقتصاد  و  عواید 
روستائى میباشد،نمادى از گنجینۀ ارزشمند فرهنگ و هنرگوناگون 
و پر بار والیات و مناطق مختلف کشور بشمار میرود. متأسفانه کم 
توجهى به این صنعت در سالهاى اخیر سبب شده تا این ثروت 

ملى و گنجینۀ گرانبها در معرض نا بودى قرار گیرد. 

دنیا  فرشهاى  بهترین  جزء  افغانستان  قالین  گذشته  در 
محسوب میشد  و بیش از 25 فیصد مردم از راه تولید و فروش 

قالین امرار حیات میکردند و امروز این صنعت باستانى به رکود 
مواجه بوده و توان رقابت با محصوالت مشابۀ کشور هاى همسایه 

موارد  بسیارى  در  و  یافته  کاهش  آن  داده، صادرات  از دست  را 
نسبت عدم توجه به زنده گى قالین بافان و ایجاد سهولت در تولید 
و پروسس قالین افغانى، این محصول جهت پروسس به پاکستان 
انتقال شده و بعد از برش و شستشو به نام و مارك پاکستان به 
خارج صادر میشود.بناًء طرح توسعۀ این صنعت باستانى به تدوین 
یک پالن و ستراتیژى بلند مدت، همه جانبه و فراگیر فرهنگى، 

هنرى و اقتصادى نیاز دارد.(1: 342)  

سهم صنایع درتولید ناخالص داخلى
صنایع ماشینى در حقیقت شکل تکامل یافته صنایع دستى بوده 
که رشد و انکشاف آن نیازمند سرمایۀ کافى، تکنالوژى مدرن،تخصص 
و مدیریت علمى، راه هاى مواصالتى مناسب، انرژى برق و تأسیسات 
زیر بنایى میباشد که متأسفانه هیچکدام اینها در افغانستان به اندازة 
که بتواند نیازمندیهاى صنعتى کشور را مرفوع سازد وجود ندارد، به 
همین خاطر صنایع افغانستان طور شاید و باید رشد و توسعه نیافته و 

نمیتواند جوابگوى ضروریات مردم باشد. 

با وجود اینکه فعآل چندین پارك صنعتى در شهر هاى بزرگ 
کابل، مزار شریف،هرات، قندهار، جالل آباد،پلخمرى و ... تأسیس 
شده اند و بطور متوسط در طى یک و نیم دهۀ اخیر رشد اقتصادى 
کشور بین 8 تا 11 در صد بوده است، اما نقش صنایع پارکهاى 
صنعتى موجود در تولید ناخالص داخلى و اقتصاد ملى از 20 تا 24 

در صد بیشتر نبوده است. (1: 343) 

فعالیتهاى صنعتى در افغانستان در پنج بخش ذیل خالصه 
میشود:1 - استخراج معادن؛ 2 - صنایع فابریکاتى؛ 3 - برق و 

آب؛ 4 -صنایع ساختمانى وصنایع دستى.

      بخش صنعت در سال 1390 در تولید نا خالص داخلى 
21.3 درصد بوده و بیشتر براى مصرف داخلى تولید میشود در 9 
پارك صنعتى که در کابل و والیات افغانستان ساخته شده صرف 
حدود  براى  را  کار  زمینۀ  و  داشته  فعالیت  تولیدى  شرکت   580
سى هزار نفر فراهم کرده اند که در  مقایسه به نیاز مندى شدید 

مردم به محصوالت صنعتى ومیلیونها نیروى بیکار کشور بسیار 
ناچیزاست.(1: 346) 

ارزش تولید ناخالص داخلى (GDP) کشور در سال1393
ه.ش.21 ملیارد دالر بوده که نسبت به سال 1392یک فیصدکاهش 

ناخالص  تولید  رشد  سال  درین  میدهد.  نشان  را 
ملى %21 بوده و ارزش(GDP) سرانه 747 دالر 
بود. درسال مذکورسهم صنعت، زراعت و خدمات 
  51.30% و   24.32  ،20.92 بالترتیب   (GDP)در
بوده که بیشترین سهم را سکتور خدمات دارا بوده 

است. (2: 163)

به شمول   1394 سال  در   (GDP) ارزش 
18.9 کوکنار  بدون  و  دالر  ملیارد   19.4 کوکنار 
سرانه   (GDP) ارزش  همچنان  بود،  دالر  ملیارد 
بدون  و  دالر   677 کوکنار  به شمول  سال  درین 

کوکنار 663 دالر بوده است. (3: 176)

تولیدات صنایع خصوصى و دولتى در سال 1393،   ارزش 
7.315 ملیارد افغانى بوده که نسبت به سال 1392، %29.5کاهش 
و  دولتى  صنایع  ارزش  ترتیب  همین  به   (163  :2) است.  داشته 
خصوصى در سال 1394، 6.1199 ملیارد افغانى بوده که نسبت به 
سال1393، %15.3 کاهش را نشان میدهد. (3: 176) ولى سرمایه 
نبود  برق،  انرژى  نبود  عدیدة؛ چون  نسبت مشکالت  به  گذاران 
تکنالوژي مناسب، عدم توان رقابت با محصوالت مشابۀ خارجى 

از سرمایه گذارى درین بخش صرف نظر نموده اند.

چالشها و زمینه هاى رشد و توسعۀ صنایع در افغانستان

صنعت رکن مهمى از اقتصاد و تولید ناخالص داخلى اکثر 
کشور ها و بخصوص کشور هاى صنعتى و نیمه صنعتى میباشد. 
و  اقتصادى  توسعۀ  الزم  شرایط  از  یکى  صنعتى  اصوآل  توسعۀ 
پیشرفت کشور هاست.الکن بدون توجه به فراهم آورى امکانات 
الزم؛ مانند: تأسیسات زیربنایى، تأمین انرژى مورد نیاز شرکتهاى 
تولیدى، رشد و توسعه صنایع نا ممکن خواهد بود. لذا براى رشد 
توریدى  از یک کشور  تبدیل شدن  و توسعۀ صنایع در کشور و 

نیازمند  صادراتى  و  کفا  خود  تولیدى،  کشور  یک  به  مصرفى  و 
تقویت  میباشد.  ساله  بیست  تا  ده  المدت،  طویل  پالنگذارى 
سهولتهاى  ایجاد  میکانیزم  طریق  از  داخلى  صنایع  حمایت  و 
پایین،بدسترس  بهره  با  یا  و  بهره  بدون  کریدیتى و قرضه هاى 
اینها  مانند  و  برق  انرژى  تأمین  نازل  اقساط  با  زمین  دادن  قرار 

شدیدآ احساس مى گردد. 

گرچه بعد از سال 1381 سرمایه گذارى در بخش صنایع 
افغانستان افزایش یافت اما به نسبت ضعف و کمبود زیر بنا ها، نبود 
انرژى کافى برق، نبود سیاست حمایوى مدون دولت، بکار گیرى 
سیاست دمپنگ کشور هاى همسایه و نبود استراتیژى مشخص 
مبارزه با دمپنگ سبب شده تا صنایع در کشور نه تنها رشد نکند 
بلکه بیشتر کار خانه هاى تولیدى از فعالیت باز مانده اند. به همین 
دلیل تا کنون بخش صنعت در روند رشد و توسعۀ پایدار اقتصادى 
بخصوص بر رشد تولید نا خالص داخلى نقش قابل توجه نداشته 
است. به اساس گزارش احصائیه مرکزى در طى ده سال اخیر سهم 
صنعت در تولید ناخالص داخلى بطور اوسط در حدود 23 در صد 

بوده است. (4: 163) 

 امروزه یکى از عوامل عدم رشد و توسعۀ زراعت، نبود انگیزه 
و کاهش بى رویۀ قیمت محصوالت حین برداشت به نسبت عدم 
امکان نگهداشت و پروسس آنها میباشد. توجه به رشد و توسعۀ 
صنایع زراعتى از یکطرف باعث ثبات قیمت محصوالت زراعتى 
گردیده و از کاهش بى رویۀ قیمت ها در وقت برداشت محصول 

جلوگیرى مینماید. چون محصوالت زراعتى سریع الفساد بوده و در 
صورتیکه زمینۀ حفظ و نگهداشت آن مساعد نباشد در وقت جمع 
آورى،قیمت آن تا کمتر از قیمت تمام شد کاهش یافته و انگیزه 
تولید را محدود مى سازد و بر عکس تأسیس فابریکه هاى پروسس 
محصوالت زراعتى به این انگیزه قوت مى بخشد. از طرف دیگر 
باعث  بیکار مساعد ساخته،  فرد  ملیونها  استخدام  براى  را  زمینه 
را  زنده گى مردم  ازدیاد عواید خانوار هاودولت گردیده و سطح 
بهبود مى بخشد و هم چنان از مهاجرت ساکنان دهات به شهرها 
که یکى از مشکالت موجود افغانستان میباشد میکاهد، زیرا زراعت 

کشور ما  بیشتر در قراء  و قصبات متمرکز میباشد. 

توسعۀ  و  رشد  زمینۀ  افغانستان  در  شد  گفته  که  همانطور 
صنایع یى از امکانات بهتر بر خوردار است که منبع تغذیۀ آن را 

بخش  تلفیق  میدهد.زیرا  تشکیل  مالدارى  و  زراعتى  محصوالت 
صنعت و زراعت مى تواند از ضایعات بخش زراعت بطور معمول 
که در هنگام برداشت محصوالت اتفاق مى افتد،جلو گیرى نموده 
محصوالت خام زراعتى را به مواد پخته و قابل استفاده و دوامدار 
فابریکه  تأسیس  نماید؛بطورمثال:  بازار عرضه  به  و  نموده  تبدیل 
هاى تولید روغن نباتى در محل تولید مواد خام آن زمینه را براى 
کشت و زرع بیشتر گل آفتاب گردان، جوارى،کنجد، زیتون، زغر، 

پنبه و سایر نباتات روغنى مساعد مى سازد. 

افزایش  را  نیشکر  و  لبلبو  زرع  تولید شکر  فابریکۀ  احداث 

با طعم  الکولى  غیر  هاى  نوشابه  تولید  ترتیب  به همین  میدهد. 
غیره  و  رومى  رب  میوه،  متنوع  کنسروهاى  مربا،  مختلف،  هاى 
و  رومى  بادنجان  زرع  و  کشت  باغدارى،  رشد  سازخوبى  زمینه 

امثالهم میباشد. 

ئى  پنبه  پشمى،  ابریشمى،  لباسهاى  تجارت  وتوسعۀ  رشد 
و  پنبه  زرع  و  کشت  ورى،  پیله  نساجى،  صنایع  براى  را  زمینه 

مالدارى بیشتر از پیش مهیا میسازد. 

چون زراعت شغل موسمى بوده و در فصل مشخص از سال 
زمینۀ رشد وانکشاف محصوالت زراعتى بیشتر مساعد میباشد و 
مشغولین زراعت همواره درفصل زمستان بیکار میباشند و همچنان 
موجودیت بیکارى مخفى در زراعت از ویژه گى هاى دیگر این 
توجه  آن  بر  بنا  میباشد،  اقتصادى  سکتور 
حرفه  و  دستى  صنایع  توسعۀ  و  رشد  به 
و  رشد  عوامل  از  دیگر  یکى  هاى خانگى 
توسعه زراعت به حساب مى آید. زیرا زمینۀ 
و  بیکارى  فصل  در  زارعین  براى  را  کار 
نیم  زنان که  کم کارى مساعد مى سازد. 
تشکیل  را  کار  به  مستعد  نیروى  بدنۀ  از 
به  میدهند و زمینه کار در سایر سکتورها 
نسبت عدم تخصص و مهارت براى شان 
مساعد نیست و یا اینکه خود شان نسبت 
بعضى ازمحدودیتهاى حاکم درجامعۀ سنتى 
از  بیرون  در  کردن  کار  به  حاضر  افغانى 
خانه نیستند، لذا مشغولیت در صنایع دستى و حرفه هاى خانگى 
بهترین راه ازدیاد عواید خانواده هاى دهقان و زارع بخصوص زنان 

روستایى بیسواد وکم سواد میباشد. (5: 83) 

به همین ترتیب صنایع وقتى میتواند رشد و توسعه پیدا کند 
که با توجه به قیمت عوامل تولید، هزینۀ تمام شد و بهبود کیفیت 
محصول بویژه از نظر کیفیت و قیمت براى مصرف کننده در حد 
باشد که بتواند در بازار با کاال هاى وارداتى رقابت کند.صنعت سالم 

بصورت معمولى میتواند کیفیت و قیمت قابل قبول و رقابت- 

نقش صنایع  در ازدیاد عواید دولت
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مقدمه
خدمات  و  زراعت  صنعت،  عمدة  سکتورهاى  از  اقتصاد 
تشکیل شده است که سکتورهاى متذکره در پیوند نا گسستنى با 
یکددیگر رشد و توسعه مى یابند و ممد و مکمل همدیگر میباشند. 
صورت  همسان  توجه  ها  سکتور  این  همه  باالى  تا  است  الزم 
گیرد، هرچند همه کشورها در رشد و توسعۀ سکتورهاى متذکره 
یک  توسعۀ  و  رشد  امکان  الکن  ندارند،  قرار  مساوى  درشرایط 
سکتوردر یک کشور بهتر از سکتور دیگر بوده میتواند، زیرا کشور 
ها نظر به وضعیت جغرافیایى، اقلیمى و طبیعى مسلطى که دارند، 
خدماتى  و  صنعتى  زراعتى،  محصوالت  تولید  در  شان  امکانات 
نیز متفاوت میباشد و درعرضۀ محصوالت از مزیت نسبى نظربه 
یکدیگر برخوردار میباشند. لذا ضرور است تا هرکشور با مطالعۀ 
رشد  یا  و  محصول  تولید  به  خویش  تولیدى  امکانات  از  دقیق 
نسبى  مزیت  داراى  دیگر  کشور  به  نسبت  که  بپردازد  سکتورى 
ممکن  نا  مقاله  یک  در  سکتورها  این  وضعیت  تحلیل  میباشد. 
است، لذا روى سکتور صنعت و چگونگى رشد، توسعه و نقش آن 

در ازدیاد عواید دولت افغانستان تمرکز میشود.

صنایع وانواع آن
صنایع یکى از بخش هاى مهم در اقتصاد هر کشور میباشد 
و به هر پیمانه که در یک کشور سهم صنعت نسبت به دو بخش 
دیگر در تولید ناخالص داخلى(GDP) بیشتر باشد و تعداد نیروى 
کار بیشتر درین بخش مشغول بکار باشند گویاى صنعتى بودن و 
پیشرفت آن کشور میباشد. در افغانستان نقش سکتور صنعت نسبت 
به دو سکتور دیگر در ایجاد شغل و فرصتهاى کارى تا کنون کمتر 
بوده است. اینکه چرا چنین بوده است؟ چه چالشها و فرصتها فرا راه 
رشد و توسعۀ صنعت در کشور ما قرار دارد و چگونه میشود صنایع 
افغانستان را به منبع عمدة عایداتى کشور تبدیل نمود؟ سواالت 

اساسى این مقاله را تشکیل میدهند. 

بصورت کل صنایع به دو بخش صنایع ماشینى و صنایع 
دستى تقسیم میشود: 

صنایع ماشینى: صنایع ماشینى نیزبه دو بخش صنایع   - 1
سنگین و صنایع سبک دسته بندى شده است.

الف: صنایع سنگین: صنایع سنگین نسبت به صنایع سبک 
نیازمند سرمایه، امکانات و نیروى متخصص بیشتر میباشد؛مانند: 
صنایع ساخت موتر، طیاره، کشتى و سایر ماشین آالت سنگین. 

 تجربه نشان داده است که در کشور هاى عقب ماندة مانند 
افغانستان و بازار هاى رقابتى موجود جهانى و قلت سرمایه،شرایط 
لذا  ندارد.  وجود  باید  و  شاید  طور  سنگین  صنایع  توسعۀ  و  رشد 
نباید پیش از ایجاد امکانات الزم، وقت و سرمایه را درین بخش 
به مصرف رساند. در حالیکه عدم مؤفقیت آن پیش از پیش قابل 

درك و پیش بینى است. 

آن  در  که  اند  صنایعى  از  عبارت  سبک:  صنایع  ب:   
مانند:  است؛  نیروى متخصص کمتر ضرورت  و  امکانات، هزینه 
صنایع نساجى، چرم گرى، محصوالت چوبى، سنگى، تولید مواد 
ساختمانى محصوالت کاغذى، صنایع چاپ، پالستیک پروسس 

محصوالت متنوع زراعتى، مالدارى وغیره... 

درهرکشوروبخصوص  دستى  صنایع  دستى:  صنایع   - 2
جایگاه  و  اهمیت  از  افغانستان  مانند  ماندة  عقب  هاى  کشور 
در  است.  برخوردار  ویژه  اجتماعى  و  اقتصادى  هنرى،  فرهنگى، 
ملت  یک  تمدن  و  هنر  فرهنگ،  زبان،  دستى  صنایع  حقیقت 
دور،از  هاى  گذشته  از  افغانستان  دستى  صنایع  است.  جامعه  و 

شهرت خاص برخور دار بوده 
کشور  مردم  از  تعدادى  و 
این  فروش  و  تولید  راه  از 
مندیهاى  نیاز  محصوالت 
نموده  رفع  را  خود  اقتصادى 

ومینماید. 

همواره  افغان  زنان 
صنایع  محصوالت  تولید  در 
ظرفیت  و  توانایى  از  دستى 
باالیى برخوردار بوده و تالش 

مى کنند از این راه نیازمندیهاى هاى اقتصادى خانواده هاى خود 
را (و لو در حد اقل) رفع کنند. با وجود اینکه تا هنوزهم صنایع 

دستى نقش مؤثرى در اقتصاد خانواده هاى افغان دارد، متأسفانه 
از رونق گذشته برخوردار نیست. (1: 348)

بافندگى،  دوزندگى،  از:  عبارتند  افغانستان  دستى  صنایع 
نساجى، معمارى، زرگرى، نقاشى، کندن کارى، حکاکى، نجارى،  
وغیره  دوزى  بوت  زراعت،  خیاطى،   سازى،  سرامیک  کارى،  فلز 
که در آن محصوالت چون قالین، گلیم، خورجین، نمد، پوستین، 
قره  کاله  و  قرص  کاله  شده،  خامکدوزى  لباسهاى  پوستینچه، 
لباسهاى  ابریشمى مانند(لنگى، چپن، دستمال)،  لباس هاى  قل، 
دستکش،  جراب،  بوت،  شال،  شده،  دوزى  چرمه  شده،  گلدوزى 
جاکت، ظروف سفالى و امثالهم توسط مردم بخصوص زنان تولید 

میشود. 

صنایع دستى عالوه بر اینکه زمینه ساز خوبى براى ازدیاد 
زنان  بویژه  زنان  بیکارى  کاهش  و  ها  خانواده  اقتصاد  و  عواید 
روستائى میباشد،نمادى از گنجینۀ ارزشمند فرهنگ و هنرگوناگون 
و پر بار والیات و مناطق مختلف کشور بشمار میرود. متأسفانه کم 
توجهى به این صنعت در سالهاى اخیر سبب شده تا این ثروت 

ملى و گنجینۀ گرانبها در معرض نا بودى قرار گیرد. 

دنیا  فرشهاى  بهترین  جزء  افغانستان  قالین  گذشته  در 
محسوب میشد  و بیش از 25 فیصد مردم از راه تولید و فروش 

قالین امرار حیات میکردند و امروز این صنعت باستانى به رکود 
مواجه بوده و توان رقابت با محصوالت مشابۀ کشور هاى همسایه 

موارد  بسیارى  در  و  یافته  کاهش  آن  داده، صادرات  از دست  را 
نسبت عدم توجه به زنده گى قالین بافان و ایجاد سهولت در تولید 
و پروسس قالین افغانى، این محصول جهت پروسس به پاکستان 
انتقال شده و بعد از برش و شستشو به نام و مارك پاکستان به 
خارج صادر میشود.بناًء طرح توسعۀ این صنعت باستانى به تدوین 
یک پالن و ستراتیژى بلند مدت، همه جانبه و فراگیر فرهنگى، 

هنرى و اقتصادى نیاز دارد.(1: 342)  

سهم صنایع درتولید ناخالص داخلى
صنایع ماشینى در حقیقت شکل تکامل یافته صنایع دستى بوده 
که رشد و انکشاف آن نیازمند سرمایۀ کافى، تکنالوژى مدرن،تخصص 
و مدیریت علمى، راه هاى مواصالتى مناسب، انرژى برق و تأسیسات 
زیر بنایى میباشد که متأسفانه هیچکدام اینها در افغانستان به اندازة 
که بتواند نیازمندیهاى صنعتى کشور را مرفوع سازد وجود ندارد، به 
همین خاطر صنایع افغانستان طور شاید و باید رشد و توسعه نیافته و 

نمیتواند جوابگوى ضروریات مردم باشد. 

با وجود اینکه فعآل چندین پارك صنعتى در شهر هاى بزرگ 
کابل، مزار شریف،هرات، قندهار، جالل آباد،پلخمرى و ... تأسیس 
شده اند و بطور متوسط در طى یک و نیم دهۀ اخیر رشد اقتصادى 
کشور بین 8 تا 11 در صد بوده است، اما نقش صنایع پارکهاى 
صنعتى موجود در تولید ناخالص داخلى و اقتصاد ملى از 20 تا 24 

در صد بیشتر نبوده است. (1: 343) 

فعالیتهاى صنعتى در افغانستان در پنج بخش ذیل خالصه 
میشود:1 - استخراج معادن؛ 2 - صنایع فابریکاتى؛ 3 - برق و 

آب؛ 4 -صنایع ساختمانى وصنایع دستى.

      بخش صنعت در سال 1390 در تولید نا خالص داخلى 
21.3 درصد بوده و بیشتر براى مصرف داخلى تولید میشود در 9 
پارك صنعتى که در کابل و والیات افغانستان ساخته شده صرف 
حدود  براى  را  کار  زمینۀ  و  داشته  فعالیت  تولیدى  شرکت   580
سى هزار نفر فراهم کرده اند که در  مقایسه به نیاز مندى شدید 

مردم به محصوالت صنعتى ومیلیونها نیروى بیکار کشور بسیار 
ناچیزاست.(1: 346) 

ارزش تولید ناخالص داخلى (GDP) کشور در سال1393
ه.ش.21 ملیارد دالر بوده که نسبت به سال 1392یک فیصدکاهش 

ناخالص  تولید  رشد  سال  درین  میدهد.  نشان  را 
ملى %21 بوده و ارزش(GDP) سرانه 747 دالر 
بود. درسال مذکورسهم صنعت، زراعت و خدمات 
  51.30% و   24.32  ،20.92 بالترتیب   (GDP)در
بوده که بیشترین سهم را سکتور خدمات دارا بوده 

است. (2: 163)

به شمول   1394 سال  در   (GDP) ارزش 
18.9 کوکنار  بدون  و  دالر  ملیارد   19.4 کوکنار 
سرانه   (GDP) ارزش  همچنان  بود،  دالر  ملیارد 
بدون  و  دالر   677 کوکنار  به شمول  سال  درین 

کوکنار 663 دالر بوده است. (3: 176)

تولیدات صنایع خصوصى و دولتى در سال 1393،   ارزش 
7.315 ملیارد افغانى بوده که نسبت به سال 1392، %29.5کاهش 
و  دولتى  صنایع  ارزش  ترتیب  همین  به   (163  :2) است.  داشته 
خصوصى در سال 1394، 6.1199 ملیارد افغانى بوده که نسبت به 
سال1393، %15.3 کاهش را نشان میدهد. (3: 176) ولى سرمایه 
نبود  برق،  انرژى  نبود  عدیدة؛ چون  نسبت مشکالت  به  گذاران 
تکنالوژي مناسب، عدم توان رقابت با محصوالت مشابۀ خارجى 

از سرمایه گذارى درین بخش صرف نظر نموده اند.

چالشها و زمینه هاى رشد و توسعۀ صنایع در افغانستان

صنعت رکن مهمى از اقتصاد و تولید ناخالص داخلى اکثر 
کشور ها و بخصوص کشور هاى صنعتى و نیمه صنعتى میباشد. 
و  اقتصادى  توسعۀ  الزم  شرایط  از  یکى  صنعتى  اصوآل  توسعۀ 
پیشرفت کشور هاست.الکن بدون توجه به فراهم آورى امکانات 
الزم؛ مانند: تأسیسات زیربنایى، تأمین انرژى مورد نیاز شرکتهاى 
تولیدى، رشد و توسعه صنایع نا ممکن خواهد بود. لذا براى رشد 
توریدى  از یک کشور  تبدیل شدن  و توسعۀ صنایع در کشور و 

نیازمند  صادراتى  و  کفا  خود  تولیدى،  کشور  یک  به  مصرفى  و 
تقویت  میباشد.  ساله  بیست  تا  ده  المدت،  طویل  پالنگذارى 
سهولتهاى  ایجاد  میکانیزم  طریق  از  داخلى  صنایع  حمایت  و 
پایین،بدسترس  بهره  با  یا  و  بهره  بدون  کریدیتى و قرضه هاى 
اینها  مانند  و  برق  انرژى  تأمین  نازل  اقساط  با  زمین  دادن  قرار 

شدیدآ احساس مى گردد. 

گرچه بعد از سال 1381 سرمایه گذارى در بخش صنایع 
افغانستان افزایش یافت اما به نسبت ضعف و کمبود زیر بنا ها، نبود 
انرژى کافى برق، نبود سیاست حمایوى مدون دولت، بکار گیرى 
سیاست دمپنگ کشور هاى همسایه و نبود استراتیژى مشخص 
مبارزه با دمپنگ سبب شده تا صنایع در کشور نه تنها رشد نکند 
بلکه بیشتر کار خانه هاى تولیدى از فعالیت باز مانده اند. به همین 
دلیل تا کنون بخش صنعت در روند رشد و توسعۀ پایدار اقتصادى 
بخصوص بر رشد تولید نا خالص داخلى نقش قابل توجه نداشته 
است. به اساس گزارش احصائیه مرکزى در طى ده سال اخیر سهم 
صنعت در تولید ناخالص داخلى بطور اوسط در حدود 23 در صد 

بوده است. (4: 163) 

 امروزه یکى از عوامل عدم رشد و توسعۀ زراعت، نبود انگیزه 
و کاهش بى رویۀ قیمت محصوالت حین برداشت به نسبت عدم 
امکان نگهداشت و پروسس آنها میباشد. توجه به رشد و توسعۀ 
صنایع زراعتى از یکطرف باعث ثبات قیمت محصوالت زراعتى 
گردیده و از کاهش بى رویۀ قیمت ها در وقت برداشت محصول 

جلوگیرى مینماید. چون محصوالت زراعتى سریع الفساد بوده و در 
صورتیکه زمینۀ حفظ و نگهداشت آن مساعد نباشد در وقت جمع 
آورى،قیمت آن تا کمتر از قیمت تمام شد کاهش یافته و انگیزه 
تولید را محدود مى سازد و بر عکس تأسیس فابریکه هاى پروسس 
محصوالت زراعتى به این انگیزه قوت مى بخشد. از طرف دیگر 
باعث  بیکار مساعد ساخته،  فرد  ملیونها  استخدام  براى  را  زمینه 
را  زنده گى مردم  ازدیاد عواید خانوار هاودولت گردیده و سطح 
بهبود مى بخشد و هم چنان از مهاجرت ساکنان دهات به شهرها 
که یکى از مشکالت موجود افغانستان میباشد میکاهد، زیرا زراعت 

کشور ما  بیشتر در قراء  و قصبات متمرکز میباشد. 

توسعۀ  و  رشد  زمینۀ  افغانستان  در  شد  گفته  که  همانطور 
صنایع یى از امکانات بهتر بر خوردار است که منبع تغذیۀ آن را 

بخش  تلفیق  میدهد.زیرا  تشکیل  مالدارى  و  زراعتى  محصوالت 
صنعت و زراعت مى تواند از ضایعات بخش زراعت بطور معمول 
که در هنگام برداشت محصوالت اتفاق مى افتد،جلو گیرى نموده 
محصوالت خام زراعتى را به مواد پخته و قابل استفاده و دوامدار 
فابریکه  تأسیس  نماید؛بطورمثال:  بازار عرضه  به  و  نموده  تبدیل 
هاى تولید روغن نباتى در محل تولید مواد خام آن زمینه را براى 
کشت و زرع بیشتر گل آفتاب گردان، جوارى،کنجد، زیتون، زغر، 

پنبه و سایر نباتات روغنى مساعد مى سازد. 

افزایش  را  نیشکر  و  لبلبو  زرع  تولید شکر  فابریکۀ  احداث 

با طعم  الکولى  غیر  هاى  نوشابه  تولید  ترتیب  به همین  میدهد. 
غیره  و  رومى  رب  میوه،  متنوع  کنسروهاى  مربا،  مختلف،  هاى 
و  رومى  بادنجان  زرع  و  کشت  باغدارى،  رشد  سازخوبى  زمینه 

امثالهم میباشد. 

ئى  پنبه  پشمى،  ابریشمى،  لباسهاى  تجارت  وتوسعۀ  رشد 
و  پنبه  زرع  و  کشت  ورى،  پیله  نساجى،  صنایع  براى  را  زمینه 

مالدارى بیشتر از پیش مهیا میسازد. 

چون زراعت شغل موسمى بوده و در فصل مشخص از سال 
زمینۀ رشد وانکشاف محصوالت زراعتى بیشتر مساعد میباشد و 
مشغولین زراعت همواره درفصل زمستان بیکار میباشند و همچنان 
موجودیت بیکارى مخفى در زراعت از ویژه گى هاى دیگر این 
توجه  آن  بر  بنا  میباشد،  اقتصادى  سکتور 
حرفه  و  دستى  صنایع  توسعۀ  و  رشد  به 
و  رشد  عوامل  از  دیگر  یکى  هاى خانگى 
توسعه زراعت به حساب مى آید. زیرا زمینۀ 
و  بیکارى  فصل  در  زارعین  براى  را  کار 
نیم  زنان که  کم کارى مساعد مى سازد. 
تشکیل  را  کار  به  مستعد  نیروى  بدنۀ  از 
به  میدهند و زمینه کار در سایر سکتورها 
نسبت عدم تخصص و مهارت براى شان 
مساعد نیست و یا اینکه خود شان نسبت 
بعضى ازمحدودیتهاى حاکم درجامعۀ سنتى 
از  بیرون  در  کردن  کار  به  حاضر  افغانى 
خانه نیستند، لذا مشغولیت در صنایع دستى و حرفه هاى خانگى 
بهترین راه ازدیاد عواید خانواده هاى دهقان و زارع بخصوص زنان 

روستایى بیسواد وکم سواد میباشد. (5: 83) 

به همین ترتیب صنایع وقتى میتواند رشد و توسعه پیدا کند 
که با توجه به قیمت عوامل تولید، هزینۀ تمام شد و بهبود کیفیت 
محصول بویژه از نظر کیفیت و قیمت براى مصرف کننده در حد 
باشد که بتواند در بازار با کاال هاى وارداتى رقابت کند.صنعت سالم 

بصورت معمولى میتواند کیفیت و قیمت قابل قبول و رقابت- 

نقش صنایع  در ازدیاد عواید دولت
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مقدمه
خدمات  و  زراعت  صنعت،  عمدة  سکتورهاى  از  اقتصاد 
تشکیل شده است که سکتورهاى متذکره در پیوند نا گسستنى با 
یکددیگر رشد و توسعه مى یابند و ممد و مکمل همدیگر میباشند. 
صورت  همسان  توجه  ها  سکتور  این  همه  باالى  تا  است  الزم 
گیرد، هرچند همه کشورها در رشد و توسعۀ سکتورهاى متذکره 
یک  توسعۀ  و  رشد  امکان  الکن  ندارند،  قرار  مساوى  درشرایط 
سکتوردر یک کشور بهتر از سکتور دیگر بوده میتواند، زیرا کشور 
ها نظر به وضعیت جغرافیایى، اقلیمى و طبیعى مسلطى که دارند، 
خدماتى  و  صنعتى  زراعتى،  محصوالت  تولید  در  شان  امکانات 
نیز متفاوت میباشد و درعرضۀ محصوالت از مزیت نسبى نظربه 
یکدیگر برخوردار میباشند. لذا ضرور است تا هرکشور با مطالعۀ 
رشد  یا  و  محصول  تولید  به  خویش  تولیدى  امکانات  از  دقیق 
نسبى  مزیت  داراى  دیگر  کشور  به  نسبت  که  بپردازد  سکتورى 
ممکن  نا  مقاله  یک  در  سکتورها  این  وضعیت  تحلیل  میباشد. 
است، لذا روى سکتور صنعت و چگونگى رشد، توسعه و نقش آن 

در ازدیاد عواید دولت افغانستان تمرکز میشود.

صنایع وانواع آن
صنایع یکى از بخش هاى مهم در اقتصاد هر کشور میباشد 
و به هر پیمانه که در یک کشور سهم صنعت نسبت به دو بخش 
دیگر در تولید ناخالص داخلى(GDP) بیشتر باشد و تعداد نیروى 
کار بیشتر درین بخش مشغول بکار باشند گویاى صنعتى بودن و 
پیشرفت آن کشور میباشد. در افغانستان نقش سکتور صنعت نسبت 
به دو سکتور دیگر در ایجاد شغل و فرصتهاى کارى تا کنون کمتر 
بوده است. اینکه چرا چنین بوده است؟ چه چالشها و فرصتها فرا راه 
رشد و توسعۀ صنعت در کشور ما قرار دارد و چگونه میشود صنایع 
افغانستان را به منبع عمدة عایداتى کشور تبدیل نمود؟ سواالت 

اساسى این مقاله را تشکیل میدهند. 

بصورت کل صنایع به دو بخش صنایع ماشینى و صنایع 
دستى تقسیم میشود: 

صنایع ماشینى: صنایع ماشینى نیزبه دو بخش صنایع   - 1
سنگین و صنایع سبک دسته بندى شده است.

الف: صنایع سنگین: صنایع سنگین نسبت به صنایع سبک 
نیازمند سرمایه، امکانات و نیروى متخصص بیشتر میباشد؛مانند: 
صنایع ساخت موتر، طیاره، کشتى و سایر ماشین آالت سنگین. 

 تجربه نشان داده است که در کشور هاى عقب ماندة مانند 
افغانستان و بازار هاى رقابتى موجود جهانى و قلت سرمایه،شرایط 
لذا  ندارد.  وجود  باید  و  شاید  طور  سنگین  صنایع  توسعۀ  و  رشد 
نباید پیش از ایجاد امکانات الزم، وقت و سرمایه را درین بخش 
به مصرف رساند. در حالیکه عدم مؤفقیت آن پیش از پیش قابل 

درك و پیش بینى است. 

آن  در  که  اند  صنایعى  از  عبارت  سبک:  صنایع  ب:   
مانند:  است؛  نیروى متخصص کمتر ضرورت  و  امکانات، هزینه 
صنایع نساجى، چرم گرى، محصوالت چوبى، سنگى، تولید مواد 
ساختمانى محصوالت کاغذى، صنایع چاپ، پالستیک پروسس 

محصوالت متنوع زراعتى، مالدارى وغیره... 

درهرکشوروبخصوص  دستى  صنایع  دستى:  صنایع   - 2
جایگاه  و  اهمیت  از  افغانستان  مانند  ماندة  عقب  هاى  کشور 
در  است.  برخوردار  ویژه  اجتماعى  و  اقتصادى  هنرى،  فرهنگى، 
ملت  یک  تمدن  و  هنر  فرهنگ،  زبان،  دستى  صنایع  حقیقت 
دور،از  هاى  گذشته  از  افغانستان  دستى  صنایع  است.  جامعه  و 

شهرت خاص برخور دار بوده 
کشور  مردم  از  تعدادى  و 
این  فروش  و  تولید  راه  از 
مندیهاى  نیاز  محصوالت 
نموده  رفع  را  خود  اقتصادى 

ومینماید. 

همواره  افغان  زنان 
صنایع  محصوالت  تولید  در 
ظرفیت  و  توانایى  از  دستى 
باالیى برخوردار بوده و تالش 

مى کنند از این راه نیازمندیهاى هاى اقتصادى خانواده هاى خود 
را (و لو در حد اقل) رفع کنند. با وجود اینکه تا هنوزهم صنایع 

دستى نقش مؤثرى در اقتصاد خانواده هاى افغان دارد، متأسفانه 
از رونق گذشته برخوردار نیست. (1: 348)

بافندگى،  دوزندگى،  از:  عبارتند  افغانستان  دستى  صنایع 
نساجى، معمارى، زرگرى، نقاشى، کندن کارى، حکاکى، نجارى،  
وغیره  دوزى  بوت  زراعت،  خیاطى،   سازى،  سرامیک  کارى،  فلز 
که در آن محصوالت چون قالین، گلیم، خورجین، نمد، پوستین، 
قره  کاله  و  قرص  کاله  شده،  خامکدوزى  لباسهاى  پوستینچه، 
لباسهاى  ابریشمى مانند(لنگى، چپن، دستمال)،  لباس هاى  قل، 
دستکش،  جراب،  بوت،  شال،  شده،  دوزى  چرمه  شده،  گلدوزى 
جاکت، ظروف سفالى و امثالهم توسط مردم بخصوص زنان تولید 

میشود. 

صنایع دستى عالوه بر اینکه زمینه ساز خوبى براى ازدیاد 
زنان  بویژه  زنان  بیکارى  کاهش  و  ها  خانواده  اقتصاد  و  عواید 
روستائى میباشد،نمادى از گنجینۀ ارزشمند فرهنگ و هنرگوناگون 
و پر بار والیات و مناطق مختلف کشور بشمار میرود. متأسفانه کم 
توجهى به این صنعت در سالهاى اخیر سبب شده تا این ثروت 

ملى و گنجینۀ گرانبها در معرض نا بودى قرار گیرد. 

دنیا  فرشهاى  بهترین  جزء  افغانستان  قالین  گذشته  در 
محسوب میشد  و بیش از 25 فیصد مردم از راه تولید و فروش 

قالین امرار حیات میکردند و امروز این صنعت باستانى به رکود 
مواجه بوده و توان رقابت با محصوالت مشابۀ کشور هاى همسایه 

موارد  بسیارى  در  و  یافته  کاهش  آن  داده، صادرات  از دست  را 
نسبت عدم توجه به زنده گى قالین بافان و ایجاد سهولت در تولید 
و پروسس قالین افغانى، این محصول جهت پروسس به پاکستان 
انتقال شده و بعد از برش و شستشو به نام و مارك پاکستان به 
خارج صادر میشود.بناًء طرح توسعۀ این صنعت باستانى به تدوین 
یک پالن و ستراتیژى بلند مدت، همه جانبه و فراگیر فرهنگى، 

هنرى و اقتصادى نیاز دارد.(1: 342)  

سهم صنایع درتولید ناخالص داخلى
صنایع ماشینى در حقیقت شکل تکامل یافته صنایع دستى بوده 
که رشد و انکشاف آن نیازمند سرمایۀ کافى، تکنالوژى مدرن،تخصص 
و مدیریت علمى، راه هاى مواصالتى مناسب، انرژى برق و تأسیسات 
زیر بنایى میباشد که متأسفانه هیچکدام اینها در افغانستان به اندازة 
که بتواند نیازمندیهاى صنعتى کشور را مرفوع سازد وجود ندارد، به 
همین خاطر صنایع افغانستان طور شاید و باید رشد و توسعه نیافته و 

نمیتواند جوابگوى ضروریات مردم باشد. 

با وجود اینکه فعآل چندین پارك صنعتى در شهر هاى بزرگ 
کابل، مزار شریف،هرات، قندهار، جالل آباد،پلخمرى و ... تأسیس 
شده اند و بطور متوسط در طى یک و نیم دهۀ اخیر رشد اقتصادى 
کشور بین 8 تا 11 در صد بوده است، اما نقش صنایع پارکهاى 
صنعتى موجود در تولید ناخالص داخلى و اقتصاد ملى از 20 تا 24 

در صد بیشتر نبوده است. (1: 343) 

فعالیتهاى صنعتى در افغانستان در پنج بخش ذیل خالصه 
میشود:1 - استخراج معادن؛ 2 - صنایع فابریکاتى؛ 3 - برق و 

آب؛ 4 -صنایع ساختمانى وصنایع دستى.

      بخش صنعت در سال 1390 در تولید نا خالص داخلى 
21.3 درصد بوده و بیشتر براى مصرف داخلى تولید میشود در 9 
پارك صنعتى که در کابل و والیات افغانستان ساخته شده صرف 
حدود  براى  را  کار  زمینۀ  و  داشته  فعالیت  تولیدى  شرکت   580
سى هزار نفر فراهم کرده اند که در  مقایسه به نیاز مندى شدید 

مردم به محصوالت صنعتى ومیلیونها نیروى بیکار کشور بسیار 
ناچیزاست.(1: 346) 

ارزش تولید ناخالص داخلى (GDP) کشور در سال1393
ه.ش.21 ملیارد دالر بوده که نسبت به سال 1392یک فیصدکاهش 

ناخالص  تولید  رشد  سال  درین  میدهد.  نشان  را 
ملى %21 بوده و ارزش(GDP) سرانه 747 دالر 
بود. درسال مذکورسهم صنعت، زراعت و خدمات 
  51.30% و   24.32  ،20.92 بالترتیب   (GDP)در
بوده که بیشترین سهم را سکتور خدمات دارا بوده 

است. (2: 163)

به شمول   1394 سال  در   (GDP) ارزش 
18.9 کوکنار  بدون  و  دالر  ملیارد   19.4 کوکنار 
سرانه   (GDP) ارزش  همچنان  بود،  دالر  ملیارد 
بدون  و  دالر   677 کوکنار  به شمول  سال  درین 

کوکنار 663 دالر بوده است. (3: 176)

تولیدات صنایع خصوصى و دولتى در سال 1393،   ارزش 
7.315 ملیارد افغانى بوده که نسبت به سال 1392، %29.5کاهش 
و  دولتى  صنایع  ارزش  ترتیب  همین  به   (163  :2) است.  داشته 
خصوصى در سال 1394، 6.1199 ملیارد افغانى بوده که نسبت به 
سال1393، %15.3 کاهش را نشان میدهد. (3: 176) ولى سرمایه 
نبود  برق،  انرژى  نبود  عدیدة؛ چون  نسبت مشکالت  به  گذاران 
تکنالوژي مناسب، عدم توان رقابت با محصوالت مشابۀ خارجى 

از سرمایه گذارى درین بخش صرف نظر نموده اند.

چالشها و زمینه هاى رشد و توسعۀ صنایع در افغانستان

صنعت رکن مهمى از اقتصاد و تولید ناخالص داخلى اکثر 
کشور ها و بخصوص کشور هاى صنعتى و نیمه صنعتى میباشد. 
و  اقتصادى  توسعۀ  الزم  شرایط  از  یکى  صنعتى  اصوآل  توسعۀ 
پیشرفت کشور هاست.الکن بدون توجه به فراهم آورى امکانات 
الزم؛ مانند: تأسیسات زیربنایى، تأمین انرژى مورد نیاز شرکتهاى 
تولیدى، رشد و توسعه صنایع نا ممکن خواهد بود. لذا براى رشد 
توریدى  از یک کشور  تبدیل شدن  و توسعۀ صنایع در کشور و 

نیازمند  صادراتى  و  کفا  خود  تولیدى،  کشور  یک  به  مصرفى  و 
تقویت  میباشد.  ساله  بیست  تا  ده  المدت،  طویل  پالنگذارى 
سهولتهاى  ایجاد  میکانیزم  طریق  از  داخلى  صنایع  حمایت  و 
پایین،بدسترس  بهره  با  یا  و  بهره  بدون  کریدیتى و قرضه هاى 
اینها  مانند  و  برق  انرژى  تأمین  نازل  اقساط  با  زمین  دادن  قرار 

شدیدآ احساس مى گردد. 

گرچه بعد از سال 1381 سرمایه گذارى در بخش صنایع 
افغانستان افزایش یافت اما به نسبت ضعف و کمبود زیر بنا ها، نبود 
انرژى کافى برق، نبود سیاست حمایوى مدون دولت، بکار گیرى 
سیاست دمپنگ کشور هاى همسایه و نبود استراتیژى مشخص 
مبارزه با دمپنگ سبب شده تا صنایع در کشور نه تنها رشد نکند 
بلکه بیشتر کار خانه هاى تولیدى از فعالیت باز مانده اند. به همین 
دلیل تا کنون بخش صنعت در روند رشد و توسعۀ پایدار اقتصادى 
بخصوص بر رشد تولید نا خالص داخلى نقش قابل توجه نداشته 
است. به اساس گزارش احصائیه مرکزى در طى ده سال اخیر سهم 
صنعت در تولید ناخالص داخلى بطور اوسط در حدود 23 در صد 

بوده است. (4: 163) 

 امروزه یکى از عوامل عدم رشد و توسعۀ زراعت، نبود انگیزه 
و کاهش بى رویۀ قیمت محصوالت حین برداشت به نسبت عدم 
امکان نگهداشت و پروسس آنها میباشد. توجه به رشد و توسعۀ 
صنایع زراعتى از یکطرف باعث ثبات قیمت محصوالت زراعتى 
گردیده و از کاهش بى رویۀ قیمت ها در وقت برداشت محصول 

جلوگیرى مینماید. چون محصوالت زراعتى سریع الفساد بوده و در 
صورتیکه زمینۀ حفظ و نگهداشت آن مساعد نباشد در وقت جمع 
آورى،قیمت آن تا کمتر از قیمت تمام شد کاهش یافته و انگیزه 
تولید را محدود مى سازد و بر عکس تأسیس فابریکه هاى پروسس 
محصوالت زراعتى به این انگیزه قوت مى بخشد. از طرف دیگر 
باعث  بیکار مساعد ساخته،  فرد  ملیونها  استخدام  براى  را  زمینه 
را  زنده گى مردم  ازدیاد عواید خانوار هاودولت گردیده و سطح 
بهبود مى بخشد و هم چنان از مهاجرت ساکنان دهات به شهرها 
که یکى از مشکالت موجود افغانستان میباشد میکاهد، زیرا زراعت 

کشور ما  بیشتر در قراء  و قصبات متمرکز میباشد. 

توسعۀ  و  رشد  زمینۀ  افغانستان  در  شد  گفته  که  همانطور 
صنایع یى از امکانات بهتر بر خوردار است که منبع تغذیۀ آن را 

بخش  تلفیق  میدهد.زیرا  تشکیل  مالدارى  و  زراعتى  محصوالت 
صنعت و زراعت مى تواند از ضایعات بخش زراعت بطور معمول 
که در هنگام برداشت محصوالت اتفاق مى افتد،جلو گیرى نموده 
محصوالت خام زراعتى را به مواد پخته و قابل استفاده و دوامدار 
فابریکه  تأسیس  نماید؛بطورمثال:  بازار عرضه  به  و  نموده  تبدیل 
هاى تولید روغن نباتى در محل تولید مواد خام آن زمینه را براى 
کشت و زرع بیشتر گل آفتاب گردان، جوارى،کنجد، زیتون، زغر، 

پنبه و سایر نباتات روغنى مساعد مى سازد. 

افزایش  را  نیشکر  و  لبلبو  زرع  تولید شکر  فابریکۀ  احداث 

با طعم  الکولى  غیر  هاى  نوشابه  تولید  ترتیب  به همین  میدهد. 
غیره  و  رومى  رب  میوه،  متنوع  کنسروهاى  مربا،  مختلف،  هاى 
و  رومى  بادنجان  زرع  و  کشت  باغدارى،  رشد  سازخوبى  زمینه 

امثالهم میباشد. 

ئى  پنبه  پشمى،  ابریشمى،  لباسهاى  تجارت  وتوسعۀ  رشد 
و  پنبه  زرع  و  کشت  ورى،  پیله  نساجى،  صنایع  براى  را  زمینه 

مالدارى بیشتر از پیش مهیا میسازد. 

چون زراعت شغل موسمى بوده و در فصل مشخص از سال 
زمینۀ رشد وانکشاف محصوالت زراعتى بیشتر مساعد میباشد و 
مشغولین زراعت همواره درفصل زمستان بیکار میباشند و همچنان 
موجودیت بیکارى مخفى در زراعت از ویژه گى هاى دیگر این 
توجه  آن  بر  بنا  میباشد،  اقتصادى  سکتور 
حرفه  و  دستى  صنایع  توسعۀ  و  رشد  به 
و  رشد  عوامل  از  دیگر  یکى  هاى خانگى 
توسعه زراعت به حساب مى آید. زیرا زمینۀ 
و  بیکارى  فصل  در  زارعین  براى  را  کار 
نیم  زنان که  کم کارى مساعد مى سازد. 
تشکیل  را  کار  به  مستعد  نیروى  بدنۀ  از 
به  میدهند و زمینه کار در سایر سکتورها 
نسبت عدم تخصص و مهارت براى شان 
مساعد نیست و یا اینکه خود شان نسبت 
بعضى ازمحدودیتهاى حاکم درجامعۀ سنتى 
از  بیرون  در  کردن  کار  به  حاضر  افغانى 
خانه نیستند، لذا مشغولیت در صنایع دستى و حرفه هاى خانگى 
بهترین راه ازدیاد عواید خانواده هاى دهقان و زارع بخصوص زنان 

روستایى بیسواد وکم سواد میباشد. (5: 83) 

به همین ترتیب صنایع وقتى میتواند رشد و توسعه پیدا کند 
که با توجه به قیمت عوامل تولید، هزینۀ تمام شد و بهبود کیفیت 
محصول بویژه از نظر کیفیت و قیمت براى مصرف کننده در حد 
باشد که بتواند در بازار با کاال هاى وارداتى رقابت کند.صنعت سالم 

بصورت معمولى میتواند کیفیت و قیمت قابل قبول و رقابت- 

نقش صنایع  در ازدیاد عواید دولت
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مقدمه
خدمات  و  زراعت  صنعت،  عمدة  سکتورهاى  از  اقتصاد 
تشکیل شده است که سکتورهاى متذکره در پیوند نا گسستنى با 
یکددیگر رشد و توسعه مى یابند و ممد و مکمل همدیگر میباشند. 
صورت  همسان  توجه  ها  سکتور  این  همه  باالى  تا  است  الزم 
گیرد، هرچند همه کشورها در رشد و توسعۀ سکتورهاى متذکره 
یک  توسعۀ  و  رشد  امکان  الکن  ندارند،  قرار  مساوى  درشرایط 
سکتوردر یک کشور بهتر از سکتور دیگر بوده میتواند، زیرا کشور 
ها نظر به وضعیت جغرافیایى، اقلیمى و طبیعى مسلطى که دارند، 
خدماتى  و  صنعتى  زراعتى،  محصوالت  تولید  در  شان  امکانات 
نیز متفاوت میباشد و درعرضۀ محصوالت از مزیت نسبى نظربه 
یکدیگر برخوردار میباشند. لذا ضرور است تا هرکشور با مطالعۀ 
رشد  یا  و  محصول  تولید  به  خویش  تولیدى  امکانات  از  دقیق 
نسبى  مزیت  داراى  دیگر  کشور  به  نسبت  که  بپردازد  سکتورى 
ممکن  نا  مقاله  یک  در  سکتورها  این  وضعیت  تحلیل  میباشد. 
است، لذا روى سکتور صنعت و چگونگى رشد، توسعه و نقش آن 

در ازدیاد عواید دولت افغانستان تمرکز میشود.

صنایع وانواع آن
صنایع یکى از بخش هاى مهم در اقتصاد هر کشور میباشد 
و به هر پیمانه که در یک کشور سهم صنعت نسبت به دو بخش 
دیگر در تولید ناخالص داخلى(GDP) بیشتر باشد و تعداد نیروى 
کار بیشتر درین بخش مشغول بکار باشند گویاى صنعتى بودن و 
پیشرفت آن کشور میباشد. در افغانستان نقش سکتور صنعت نسبت 
به دو سکتور دیگر در ایجاد شغل و فرصتهاى کارى تا کنون کمتر 
بوده است. اینکه چرا چنین بوده است؟ چه چالشها و فرصتها فرا راه 
رشد و توسعۀ صنعت در کشور ما قرار دارد و چگونه میشود صنایع 
افغانستان را به منبع عمدة عایداتى کشور تبدیل نمود؟ سواالت 

اساسى این مقاله را تشکیل میدهند. 

بصورت کل صنایع به دو بخش صنایع ماشینى و صنایع 
دستى تقسیم میشود: 

صنایع ماشینى: صنایع ماشینى نیزبه دو بخش صنایع   - 1
سنگین و صنایع سبک دسته بندى شده است.

الف: صنایع سنگین: صنایع سنگین نسبت به صنایع سبک 
نیازمند سرمایه، امکانات و نیروى متخصص بیشتر میباشد؛مانند: 
صنایع ساخت موتر، طیاره، کشتى و سایر ماشین آالت سنگین. 

 تجربه نشان داده است که در کشور هاى عقب ماندة مانند 
افغانستان و بازار هاى رقابتى موجود جهانى و قلت سرمایه،شرایط 
لذا  ندارد.  وجود  باید  و  شاید  طور  سنگین  صنایع  توسعۀ  و  رشد 
نباید پیش از ایجاد امکانات الزم، وقت و سرمایه را درین بخش 
به مصرف رساند. در حالیکه عدم مؤفقیت آن پیش از پیش قابل 

درك و پیش بینى است. 

آن  در  که  اند  صنایعى  از  عبارت  سبک:  صنایع  ب:   
مانند:  است؛  نیروى متخصص کمتر ضرورت  و  امکانات، هزینه 
صنایع نساجى، چرم گرى، محصوالت چوبى، سنگى، تولید مواد 
ساختمانى محصوالت کاغذى، صنایع چاپ، پالستیک پروسس 

محصوالت متنوع زراعتى، مالدارى وغیره... 

درهرکشوروبخصوص  دستى  صنایع  دستى:  صنایع   - 2
جایگاه  و  اهمیت  از  افغانستان  مانند  ماندة  عقب  هاى  کشور 
در  است.  برخوردار  ویژه  اجتماعى  و  اقتصادى  هنرى،  فرهنگى، 
ملت  یک  تمدن  و  هنر  فرهنگ،  زبان،  دستى  صنایع  حقیقت 
دور،از  هاى  گذشته  از  افغانستان  دستى  صنایع  است.  جامعه  و 

شهرت خاص برخور دار بوده 
کشور  مردم  از  تعدادى  و 
این  فروش  و  تولید  راه  از 
مندیهاى  نیاز  محصوالت 
نموده  رفع  را  خود  اقتصادى 

ومینماید. 

همواره  افغان  زنان 
صنایع  محصوالت  تولید  در 
ظرفیت  و  توانایى  از  دستى 
باالیى برخوردار بوده و تالش 

مى کنند از این راه نیازمندیهاى هاى اقتصادى خانواده هاى خود 
را (و لو در حد اقل) رفع کنند. با وجود اینکه تا هنوزهم صنایع 

دستى نقش مؤثرى در اقتصاد خانواده هاى افغان دارد، متأسفانه 
از رونق گذشته برخوردار نیست. (1: 348)

بافندگى،  دوزندگى،  از:  عبارتند  افغانستان  دستى  صنایع 
نساجى، معمارى، زرگرى، نقاشى، کندن کارى، حکاکى، نجارى،  
وغیره  دوزى  بوت  زراعت،  خیاطى،   سازى،  سرامیک  کارى،  فلز 
که در آن محصوالت چون قالین، گلیم، خورجین، نمد، پوستین، 
قره  کاله  و  قرص  کاله  شده،  خامکدوزى  لباسهاى  پوستینچه، 
لباسهاى  ابریشمى مانند(لنگى، چپن، دستمال)،  لباس هاى  قل، 
دستکش،  جراب،  بوت،  شال،  شده،  دوزى  چرمه  شده،  گلدوزى 
جاکت، ظروف سفالى و امثالهم توسط مردم بخصوص زنان تولید 

میشود. 

صنایع دستى عالوه بر اینکه زمینه ساز خوبى براى ازدیاد 
زنان  بویژه  زنان  بیکارى  کاهش  و  ها  خانواده  اقتصاد  و  عواید 
روستائى میباشد،نمادى از گنجینۀ ارزشمند فرهنگ و هنرگوناگون 
و پر بار والیات و مناطق مختلف کشور بشمار میرود. متأسفانه کم 
توجهى به این صنعت در سالهاى اخیر سبب شده تا این ثروت 

ملى و گنجینۀ گرانبها در معرض نا بودى قرار گیرد. 

دنیا  فرشهاى  بهترین  جزء  افغانستان  قالین  گذشته  در 
محسوب میشد  و بیش از 25 فیصد مردم از راه تولید و فروش 

قالین امرار حیات میکردند و امروز این صنعت باستانى به رکود 
مواجه بوده و توان رقابت با محصوالت مشابۀ کشور هاى همسایه 

موارد  بسیارى  در  و  یافته  کاهش  آن  داده، صادرات  از دست  را 
نسبت عدم توجه به زنده گى قالین بافان و ایجاد سهولت در تولید 
و پروسس قالین افغانى، این محصول جهت پروسس به پاکستان 
انتقال شده و بعد از برش و شستشو به نام و مارك پاکستان به 
خارج صادر میشود.بناًء طرح توسعۀ این صنعت باستانى به تدوین 
یک پالن و ستراتیژى بلند مدت، همه جانبه و فراگیر فرهنگى، 

هنرى و اقتصادى نیاز دارد.(1: 342)  

سهم صنایع درتولید ناخالص داخلى
صنایع ماشینى در حقیقت شکل تکامل یافته صنایع دستى بوده 
که رشد و انکشاف آن نیازمند سرمایۀ کافى، تکنالوژى مدرن،تخصص 
و مدیریت علمى، راه هاى مواصالتى مناسب، انرژى برق و تأسیسات 
زیر بنایى میباشد که متأسفانه هیچکدام اینها در افغانستان به اندازة 
که بتواند نیازمندیهاى صنعتى کشور را مرفوع سازد وجود ندارد، به 
همین خاطر صنایع افغانستان طور شاید و باید رشد و توسعه نیافته و 

نمیتواند جوابگوى ضروریات مردم باشد. 

با وجود اینکه فعآل چندین پارك صنعتى در شهر هاى بزرگ 
کابل، مزار شریف،هرات، قندهار، جالل آباد،پلخمرى و ... تأسیس 
شده اند و بطور متوسط در طى یک و نیم دهۀ اخیر رشد اقتصادى 
کشور بین 8 تا 11 در صد بوده است، اما نقش صنایع پارکهاى 
صنعتى موجود در تولید ناخالص داخلى و اقتصاد ملى از 20 تا 24 

در صد بیشتر نبوده است. (1: 343) 

فعالیتهاى صنعتى در افغانستان در پنج بخش ذیل خالصه 
میشود:1 - استخراج معادن؛ 2 - صنایع فابریکاتى؛ 3 - برق و 

آب؛ 4 -صنایع ساختمانى وصنایع دستى.

      بخش صنعت در سال 1390 در تولید نا خالص داخلى 
21.3 درصد بوده و بیشتر براى مصرف داخلى تولید میشود در 9 
پارك صنعتى که در کابل و والیات افغانستان ساخته شده صرف 
حدود  براى  را  کار  زمینۀ  و  داشته  فعالیت  تولیدى  شرکت   580
سى هزار نفر فراهم کرده اند که در  مقایسه به نیاز مندى شدید 

مردم به محصوالت صنعتى ومیلیونها نیروى بیکار کشور بسیار 
ناچیزاست.(1: 346) 

ارزش تولید ناخالص داخلى (GDP) کشور در سال1393
ه.ش.21 ملیارد دالر بوده که نسبت به سال 1392یک فیصدکاهش 

ناخالص  تولید  رشد  سال  درین  میدهد.  نشان  را 
ملى %21 بوده و ارزش(GDP) سرانه 747 دالر 
بود. درسال مذکورسهم صنعت، زراعت و خدمات 
  51.30% و   24.32  ،20.92 بالترتیب   (GDP)در
بوده که بیشترین سهم را سکتور خدمات دارا بوده 

است. (2: 163)

به شمول   1394 سال  در   (GDP) ارزش 
18.9 کوکنار  بدون  و  دالر  ملیارد   19.4 کوکنار 
سرانه   (GDP) ارزش  همچنان  بود،  دالر  ملیارد 
بدون  و  دالر   677 کوکنار  به شمول  سال  درین 

کوکنار 663 دالر بوده است. (3: 176)

تولیدات صنایع خصوصى و دولتى در سال 1393،   ارزش 
7.315 ملیارد افغانى بوده که نسبت به سال 1392، %29.5کاهش 
و  دولتى  صنایع  ارزش  ترتیب  همین  به   (163  :2) است.  داشته 
خصوصى در سال 1394، 6.1199 ملیارد افغانى بوده که نسبت به 
سال1393، %15.3 کاهش را نشان میدهد. (3: 176) ولى سرمایه 
نبود  برق،  انرژى  نبود  عدیدة؛ چون  نسبت مشکالت  به  گذاران 
تکنالوژي مناسب، عدم توان رقابت با محصوالت مشابۀ خارجى 

از سرمایه گذارى درین بخش صرف نظر نموده اند.

چالشها و زمینه هاى رشد و توسعۀ صنایع در افغانستان

صنعت رکن مهمى از اقتصاد و تولید ناخالص داخلى اکثر 
کشور ها و بخصوص کشور هاى صنعتى و نیمه صنعتى میباشد. 
و  اقتصادى  توسعۀ  الزم  شرایط  از  یکى  صنعتى  اصوآل  توسعۀ 
پیشرفت کشور هاست.الکن بدون توجه به فراهم آورى امکانات 
الزم؛ مانند: تأسیسات زیربنایى، تأمین انرژى مورد نیاز شرکتهاى 
تولیدى، رشد و توسعه صنایع نا ممکن خواهد بود. لذا براى رشد 
توریدى  از یک کشور  تبدیل شدن  و توسعۀ صنایع در کشور و 

نیازمند  صادراتى  و  کفا  خود  تولیدى،  کشور  یک  به  مصرفى  و 
تقویت  میباشد.  ساله  بیست  تا  ده  المدت،  طویل  پالنگذارى 
سهولتهاى  ایجاد  میکانیزم  طریق  از  داخلى  صنایع  حمایت  و 
پایین،بدسترس  بهره  با  یا  و  بهره  بدون  کریدیتى و قرضه هاى 
اینها  مانند  و  برق  انرژى  تأمین  نازل  اقساط  با  زمین  دادن  قرار 

شدیدآ احساس مى گردد. 

گرچه بعد از سال 1381 سرمایه گذارى در بخش صنایع 
افغانستان افزایش یافت اما به نسبت ضعف و کمبود زیر بنا ها، نبود 
انرژى کافى برق، نبود سیاست حمایوى مدون دولت، بکار گیرى 
سیاست دمپنگ کشور هاى همسایه و نبود استراتیژى مشخص 
مبارزه با دمپنگ سبب شده تا صنایع در کشور نه تنها رشد نکند 
بلکه بیشتر کار خانه هاى تولیدى از فعالیت باز مانده اند. به همین 
دلیل تا کنون بخش صنعت در روند رشد و توسعۀ پایدار اقتصادى 
بخصوص بر رشد تولید نا خالص داخلى نقش قابل توجه نداشته 
است. به اساس گزارش احصائیه مرکزى در طى ده سال اخیر سهم 
صنعت در تولید ناخالص داخلى بطور اوسط در حدود 23 در صد 

بوده است. (4: 163) 

 امروزه یکى از عوامل عدم رشد و توسعۀ زراعت، نبود انگیزه 
و کاهش بى رویۀ قیمت محصوالت حین برداشت به نسبت عدم 
امکان نگهداشت و پروسس آنها میباشد. توجه به رشد و توسعۀ 
صنایع زراعتى از یکطرف باعث ثبات قیمت محصوالت زراعتى 
گردیده و از کاهش بى رویۀ قیمت ها در وقت برداشت محصول 

جلوگیرى مینماید. چون محصوالت زراعتى سریع الفساد بوده و در 
صورتیکه زمینۀ حفظ و نگهداشت آن مساعد نباشد در وقت جمع 
آورى،قیمت آن تا کمتر از قیمت تمام شد کاهش یافته و انگیزه 
تولید را محدود مى سازد و بر عکس تأسیس فابریکه هاى پروسس 
محصوالت زراعتى به این انگیزه قوت مى بخشد. از طرف دیگر 
باعث  بیکار مساعد ساخته،  فرد  ملیونها  استخدام  براى  را  زمینه 
را  زنده گى مردم  ازدیاد عواید خانوار هاودولت گردیده و سطح 
بهبود مى بخشد و هم چنان از مهاجرت ساکنان دهات به شهرها 
که یکى از مشکالت موجود افغانستان میباشد میکاهد، زیرا زراعت 

کشور ما  بیشتر در قراء  و قصبات متمرکز میباشد. 

توسعۀ  و  رشد  زمینۀ  افغانستان  در  شد  گفته  که  همانطور 
صنایع یى از امکانات بهتر بر خوردار است که منبع تغذیۀ آن را 

بخش  تلفیق  میدهد.زیرا  تشکیل  مالدارى  و  زراعتى  محصوالت 
صنعت و زراعت مى تواند از ضایعات بخش زراعت بطور معمول 
که در هنگام برداشت محصوالت اتفاق مى افتد،جلو گیرى نموده 
محصوالت خام زراعتى را به مواد پخته و قابل استفاده و دوامدار 
فابریکه  تأسیس  نماید؛بطورمثال:  بازار عرضه  به  و  نموده  تبدیل 
هاى تولید روغن نباتى در محل تولید مواد خام آن زمینه را براى 
کشت و زرع بیشتر گل آفتاب گردان، جوارى،کنجد، زیتون، زغر، 

پنبه و سایر نباتات روغنى مساعد مى سازد. 

افزایش  را  نیشکر  و  لبلبو  زرع  تولید شکر  فابریکۀ  احداث 

با طعم  الکولى  غیر  هاى  نوشابه  تولید  ترتیب  به همین  میدهد. 
غیره  و  رومى  رب  میوه،  متنوع  کنسروهاى  مربا،  مختلف،  هاى 
و  رومى  بادنجان  زرع  و  کشت  باغدارى،  رشد  سازخوبى  زمینه 

امثالهم میباشد. 

ئى  پنبه  پشمى،  ابریشمى،  لباسهاى  تجارت  وتوسعۀ  رشد 
و  پنبه  زرع  و  کشت  ورى،  پیله  نساجى،  صنایع  براى  را  زمینه 

مالدارى بیشتر از پیش مهیا میسازد. 

چون زراعت شغل موسمى بوده و در فصل مشخص از سال 
زمینۀ رشد وانکشاف محصوالت زراعتى بیشتر مساعد میباشد و 
مشغولین زراعت همواره درفصل زمستان بیکار میباشند و همچنان 
موجودیت بیکارى مخفى در زراعت از ویژه گى هاى دیگر این 
توجه  آن  بر  بنا  میباشد،  اقتصادى  سکتور 
حرفه  و  دستى  صنایع  توسعۀ  و  رشد  به 
و  رشد  عوامل  از  دیگر  یکى  هاى خانگى 
توسعه زراعت به حساب مى آید. زیرا زمینۀ 
و  بیکارى  فصل  در  زارعین  براى  را  کار 
نیم  زنان که  کم کارى مساعد مى سازد. 
تشکیل  را  کار  به  مستعد  نیروى  بدنۀ  از 
به  میدهند و زمینه کار در سایر سکتورها 
نسبت عدم تخصص و مهارت براى شان 
مساعد نیست و یا اینکه خود شان نسبت 
بعضى ازمحدودیتهاى حاکم درجامعۀ سنتى 
از  بیرون  در  کردن  کار  به  حاضر  افغانى 
خانه نیستند، لذا مشغولیت در صنایع دستى و حرفه هاى خانگى 
بهترین راه ازدیاد عواید خانواده هاى دهقان و زارع بخصوص زنان 

روستایى بیسواد وکم سواد میباشد. (5: 83) 

به همین ترتیب صنایع وقتى میتواند رشد و توسعه پیدا کند 
که با توجه به قیمت عوامل تولید، هزینۀ تمام شد و بهبود کیفیت 
محصول بویژه از نظر کیفیت و قیمت براى مصرف کننده در حد 
باشد که بتواند در بازار با کاال هاى وارداتى رقابت کند.صنعت سالم 

بصورت معمولى میتواند کیفیت و قیمت قابل قبول و رقابت- 

نقش صنایع  در ازدیاد عواید دولت
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پذیرى را براى مشتریها ارایه کند. هر چه صنعت سالم تر باشد به 
همان پیمانه توانمندى هایش در زمنیه نیز بیشتر و فرصت رشد و 
توسعۀ آن مساعد تر خواهد بود.بامالحظۀ وضع موجودبه صورت 
بویژه صنایع  فراراه رشد وتوسعۀ صنایع  را  کل دشواریهاى ذیل 

دستى میتوان برشمرد:

دشواریهاى صنایع کشور 
•   نبود امنیت کامل و سراسرى جهت تأمین مواد خام صنعتى از 

داخل و یا خارج کشور؛

•  قلت انرژى برق، آب و یا بلند بودن قیمت برق وارداتى؛ 

•  کمبود زمین و دیگر تأسیسات زیر بنائى الزم براى صنایع؛

•  نبود کادر مسلکى،تخصصى و ماهر از یک طرف و فرار سیل 
آساى مغز ها از سوى دیگر مانع بزرگ در راه رشد و توسعۀ صنایع 

به شمار میرود؛ 

•  نبود تکنالوژى مناسب و مدرن؛

•  موجودیت فساد ادارى در ادارات دولتى؛ 

•  قلت سرمایه و مشکالت قرضه دهى و باز پرداخت آن؛

•   نبود شاهراه هاى مواصالتى ستندرد وترانسپورت ریلى وبحرى 
و  زیاد  وقت  مصرف  و  تولیدى  محصوالت  انتقال  و  نقل  جهت 
قیمت بلند جهت انتقال تولید به بازار هاى بین المللى ازطریق موتر 

وطیاره؛ 

•  ضعف مدیریت و بازاریابى براى محصوالت مذکور؛ 

در  خصوصى  سکتور  و  دولت  همکارى  و  هماهنگى  ضعف    •
زمینۀ بازاریابى، فروش و استفاده از محصوالت تولیدى کشوروده 

هامشکل خوردوبزرگ دیگررامیتوان نام برد.

•  پس چاره چیست؟وراه حل درکجاست؟ 

راه هاى حل
•  تأمین امنیت سراسرى به هروسیلۀ ممکن؛

• احداث خط آهن سراسرى وشاهراه هاى جدید،مرمت شاهراه 
هاى موجود و حل مشکالت ترانزیتى با همسایه ها؛

• جلب کمکهاى بیشترمؤسسات مالى بین المللى و سرمایه گذارى 
آن در بخش صنایع سبک،دستى وزودثمر؛ 

•  جلب سرمایه گذارى مشترك خارجى و داخلى درصنایع تولیدى؛

مهارت  و  تخصص  فراگیرى  جهت  خارج  به  جوانان  اعزام    •
مسلکى و فنى در رشته هاى مختلف صنعتى؛ 

• جلب متخصصین و کار شناسان خارجى جهت مطالعات تخنیکى 
و اقتصادى پروژه هاى جدید صنعتى؛ 

درین  هائیکه  کشور  اقتصادى  و  تخنیکى  همکاریهاى  جلب   •
عرصه تجارب و تخصص کافى دارند؛ 

• سرمایه گذارى  مشترك دولت با سکتور خصوصى در تأسیسات 
صنعتى عام المنفعه؛ 

• تأمین انرژى وبه دسترس قرار دادن زمین به قیمت مناسب به 
متشبثین، سرمایه گذارها و کنترول مداوم مبنى بر اینکه واقعًا زمین 

بدست آورده را به منظور سرمایه گذارى صنعتى به کار گرفته اند 
یا خیر. 

• مبارزه پیگیر و خسته گى نا پذیر علیه فساد در ادارات دولتى؛

• سپردن کار به اهل آن مطابق تخصص، تجربه وتعهد؛

• انتقال سرمایه از تجارت به صنعت،تا زمانیکه قسمتى از سرمایۀ 
و  رشد  زمینۀ  نشود  تبدیل  (صنعتى)  تولیدى  به سرمایۀ  تجارتى 

توسعۀ صنایع ممکن نخواهد بود؛ 

• تشویق مردم به استفاده از محصوالت داخلى بجاى محصوالت 
تولیدى خارجى اعم از محصوالت غذائى البسه و لوازم دفترى،حد 

اقل جبرى ساختن استفادة آن در ادارات دولتى بویژه اردو، پولیس 
و امنیت ملى؛ 

• تقویۀ سکتور زراعت و مالدارى مبتنى به رشد و توسعۀ صنایع 
مواد غذائى و محصوالت زراعتى و مالدارى؛ 

• باقیماندن معادن در انحصار دولت و سرمایه گذارى در استخراج 
آن نیز زمینه ساز خوب ازدیاد عواید دولت بوده و زمینه را براى 

ارتقاى سطح زند گى مردم مساعد میسازد؛ 

صراحتًا  آن  در  که  صنایع  از  بخشى  توسعۀ  به  دادن  اولویت   •
امکانات بیشتر به مشاهده میرسد؛

• احداث فابریکه هاى تولیدى در محل تولید مواد خام،نزدیک 

شاهراه ها و بازار مؤفقیت تولید را تضمین مى نماید؛ 

• اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیرى از فرار مغز ها و تربیۀ کادر هاى 
جدید؛ 

• ایجاد هماهنگى بین رشد صنعت و زراعت از طریق بکار گیریى 
پالیسى هاى عمومى اقتصادى؛ 

• با وجود تعقیب سیاست اقتصاد بازار،نباید سکتور دولتى را در 
صنایع کلیدى که مستلزم سرمایه گذارى هنگفت و زمان بهره 
دهى طویل المدت است فراموش کرد، بلکه در صدر قرار داد تا 

به توجه به مشکالت آینده به سرمایه گذارى بپردازد.

• درنتیجه میتوان گفت که بابه کارگیریى پالیسى علمًا تنظیم شده 
رقابت  تغییروزمینۀ  را  میشود وضعیت صنایع  دولت  جانبۀ  وهمه 
سالم محصوالت تولیدى داخلى را باکاالهاى وارداتى فراهم نمود. 
بانظارت مستمروهدف مند بربهبود کیفیت کاالهاى داخلى ازطریق 
معافیت مالیاتى مواد خام ویا نیم کارة صنعتى وارداتى وهمچنان 
وضع مالیات بلندبرکاالهاى وارداتى مشابه تولیدات داخلى، را از این 
وضع نابه هنجارنجات داده وبه سوى رشد و توسعۀ پایدار سوق داد. 

مأخذ
1- شبان، محمدانور. تیوریها، عوامل و سیاستهاى انکشاف، یونین 

اید، پشاور، 1375

2- توسلى، محمد، غرجستانى. اقتصاد افغانستان، ظرفیتها، چالشها 
و راه کارها، چاپ اول،1394

3- ادارة مرکزى احصائیه، سالنامۀ احصائیوى 1390، مطبعۀ ادارة 
مرکزى احصائیه،1391

4- ادارة مرکزى احصائیه،سالنامۀ احصائیوى 1393،مطبعۀ ادارة 
مرکزى احصائیه،1394

5- ادارة مرکزى احصائیه،سالنامۀ احصائیوى 1394،مطبعۀ ادارة 
مرکزى احصائیه،1395

6- تزرى، شیرعلى. تحلیل و ارزیابى اقتصادى صنایع عمدة دستى 
افغانستان1350-1369، کابل 1395
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پذیرى را براى مشتریها ارایه کند. هر چه صنعت سالم تر باشد به 
همان پیمانه توانمندى هایش در زمنیه نیز بیشتر و فرصت رشد و 
توسعۀ آن مساعد تر خواهد بود.بامالحظۀ وضع موجودبه صورت 
بویژه صنایع  فراراه رشد وتوسعۀ صنایع  را  کل دشواریهاى ذیل 

دستى میتوان برشمرد:

دشواریهاى صنایع کشور 
•   نبود امنیت کامل و سراسرى جهت تأمین مواد خام صنعتى از 

داخل و یا خارج کشور؛

•  قلت انرژى برق، آب و یا بلند بودن قیمت برق وارداتى؛ 

•  کمبود زمین و دیگر تأسیسات زیر بنائى الزم براى صنایع؛

•  نبود کادر مسلکى،تخصصى و ماهر از یک طرف و فرار سیل 
آساى مغز ها از سوى دیگر مانع بزرگ در راه رشد و توسعۀ صنایع 

به شمار میرود؛ 

•  نبود تکنالوژى مناسب و مدرن؛

•  موجودیت فساد ادارى در ادارات دولتى؛ 

•  قلت سرمایه و مشکالت قرضه دهى و باز پرداخت آن؛

•   نبود شاهراه هاى مواصالتى ستندرد وترانسپورت ریلى وبحرى 
و  زیاد  وقت  مصرف  و  تولیدى  محصوالت  انتقال  و  نقل  جهت 
قیمت بلند جهت انتقال تولید به بازار هاى بین المللى ازطریق موتر 

وطیاره؛ 

•  ضعف مدیریت و بازاریابى براى محصوالت مذکور؛ 

در  خصوصى  سکتور  و  دولت  همکارى  و  هماهنگى  ضعف    •
زمینۀ بازاریابى، فروش و استفاده از محصوالت تولیدى کشوروده 

هامشکل خوردوبزرگ دیگررامیتوان نام برد.

•  پس چاره چیست؟وراه حل درکجاست؟ 

راه هاى حل
•  تأمین امنیت سراسرى به هروسیلۀ ممکن؛

• احداث خط آهن سراسرى وشاهراه هاى جدید،مرمت شاهراه 
هاى موجود و حل مشکالت ترانزیتى با همسایه ها؛

• جلب کمکهاى بیشترمؤسسات مالى بین المللى و سرمایه گذارى 
آن در بخش صنایع سبک،دستى وزودثمر؛ 

•  جلب سرمایه گذارى مشترك خارجى و داخلى درصنایع تولیدى؛

مهارت  و  تخصص  فراگیرى  جهت  خارج  به  جوانان  اعزام    •
مسلکى و فنى در رشته هاى مختلف صنعتى؛ 

• جلب متخصصین و کار شناسان خارجى جهت مطالعات تخنیکى 
و اقتصادى پروژه هاى جدید صنعتى؛ 

درین  هائیکه  کشور  اقتصادى  و  تخنیکى  همکاریهاى  جلب   •
عرصه تجارب و تخصص کافى دارند؛ 

• سرمایه گذارى  مشترك دولت با سکتور خصوصى در تأسیسات 
صنعتى عام المنفعه؛ 

• تأمین انرژى وبه دسترس قرار دادن زمین به قیمت مناسب به 
متشبثین، سرمایه گذارها و کنترول مداوم مبنى بر اینکه واقعًا زمین 

بدست آورده را به منظور سرمایه گذارى صنعتى به کار گرفته اند 
یا خیر. 

• مبارزه پیگیر و خسته گى نا پذیر علیه فساد در ادارات دولتى؛

• سپردن کار به اهل آن مطابق تخصص، تجربه وتعهد؛

• انتقال سرمایه از تجارت به صنعت،تا زمانیکه قسمتى از سرمایۀ 
و  رشد  زمینۀ  نشود  تبدیل  (صنعتى)  تولیدى  به سرمایۀ  تجارتى 

توسعۀ صنایع ممکن نخواهد بود؛ 

• تشویق مردم به استفاده از محصوالت داخلى بجاى محصوالت 
تولیدى خارجى اعم از محصوالت غذائى البسه و لوازم دفترى،حد 

اقل جبرى ساختن استفادة آن در ادارات دولتى بویژه اردو، پولیس 
و امنیت ملى؛ 

• تقویۀ سکتور زراعت و مالدارى مبتنى به رشد و توسعۀ صنایع 
مواد غذائى و محصوالت زراعتى و مالدارى؛ 

• باقیماندن معادن در انحصار دولت و سرمایه گذارى در استخراج 
آن نیز زمینه ساز خوب ازدیاد عواید دولت بوده و زمینه را براى 

ارتقاى سطح زند گى مردم مساعد میسازد؛ 

صراحتًا  آن  در  که  صنایع  از  بخشى  توسعۀ  به  دادن  اولویت   •
امکانات بیشتر به مشاهده میرسد؛

• احداث فابریکه هاى تولیدى در محل تولید مواد خام،نزدیک 

شاهراه ها و بازار مؤفقیت تولید را تضمین مى نماید؛ 

• اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیرى از فرار مغز ها و تربیۀ کادر هاى 
جدید؛ 

• ایجاد هماهنگى بین رشد صنعت و زراعت از طریق بکار گیریى 
پالیسى هاى عمومى اقتصادى؛ 

• با وجود تعقیب سیاست اقتصاد بازار،نباید سکتور دولتى را در 
صنایع کلیدى که مستلزم سرمایه گذارى هنگفت و زمان بهره 
دهى طویل المدت است فراموش کرد، بلکه در صدر قرار داد تا 

به توجه به مشکالت آینده به سرمایه گذارى بپردازد.

• درنتیجه میتوان گفت که بابه کارگیریى پالیسى علمًا تنظیم شده 
رقابت  تغییروزمینۀ  را  میشود وضعیت صنایع  دولت  جانبۀ  وهمه 
سالم محصوالت تولیدى داخلى را باکاالهاى وارداتى فراهم نمود. 
بانظارت مستمروهدف مند بربهبود کیفیت کاالهاى داخلى ازطریق 
معافیت مالیاتى مواد خام ویا نیم کارة صنعتى وارداتى وهمچنان 
وضع مالیات بلندبرکاالهاى وارداتى مشابه تولیدات داخلى، را از این 
وضع نابه هنجارنجات داده وبه سوى رشد و توسعۀ پایدار سوق داد. 

مأخذ
1- شبان، محمدانور. تیوریها، عوامل و سیاستهاى انکشاف، یونین 

اید، پشاور، 1375

2- توسلى، محمد، غرجستانى. اقتصاد افغانستان، ظرفیتها، چالشها 
و راه کارها، چاپ اول،1394

3- ادارة مرکزى احصائیه، سالنامۀ احصائیوى 1390، مطبعۀ ادارة 
مرکزى احصائیه،1391

4- ادارة مرکزى احصائیه،سالنامۀ احصائیوى 1393،مطبعۀ ادارة 
مرکزى احصائیه،1394

5- ادارة مرکزى احصائیه،سالنامۀ احصائیوى 1394،مطبعۀ ادارة 
مرکزى احصائیه،1395

6- تزرى، شیرعلى. تحلیل و ارزیابى اقتصادى صنایع عمدة دستى 
افغانستان1350-1369، کابل 1395
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پذیرى را براى مشتریها ارایه کند. هر چه صنعت سالم تر باشد به 
همان پیمانه توانمندى هایش در زمنیه نیز بیشتر و فرصت رشد و 
توسعۀ آن مساعد تر خواهد بود.بامالحظۀ وضع موجودبه صورت 
بویژه صنایع  فراراه رشد وتوسعۀ صنایع  را  کل دشواریهاى ذیل 

دستى میتوان برشمرد:

دشواریهاى صنایع کشور 
•   نبود امنیت کامل و سراسرى جهت تأمین مواد خام صنعتى از 

داخل و یا خارج کشور؛

•  قلت انرژى برق، آب و یا بلند بودن قیمت برق وارداتى؛ 

•  کمبود زمین و دیگر تأسیسات زیر بنائى الزم براى صنایع؛

•  نبود کادر مسلکى،تخصصى و ماهر از یک طرف و فرار سیل 
آساى مغز ها از سوى دیگر مانع بزرگ در راه رشد و توسعۀ صنایع 

به شمار میرود؛ 

•  نبود تکنالوژى مناسب و مدرن؛

•  موجودیت فساد ادارى در ادارات دولتى؛ 

•  قلت سرمایه و مشکالت قرضه دهى و باز پرداخت آن؛

•   نبود شاهراه هاى مواصالتى ستندرد وترانسپورت ریلى وبحرى 
و  زیاد  وقت  مصرف  و  تولیدى  محصوالت  انتقال  و  نقل  جهت 
قیمت بلند جهت انتقال تولید به بازار هاى بین المللى ازطریق موتر 

وطیاره؛ 

•  ضعف مدیریت و بازاریابى براى محصوالت مذکور؛ 

در  خصوصى  سکتور  و  دولت  همکارى  و  هماهنگى  ضعف    •
زمینۀ بازاریابى، فروش و استفاده از محصوالت تولیدى کشوروده 

هامشکل خوردوبزرگ دیگررامیتوان نام برد.

•  پس چاره چیست؟وراه حل درکجاست؟ 

راه هاى حل
•  تأمین امنیت سراسرى به هروسیلۀ ممکن؛

• احداث خط آهن سراسرى وشاهراه هاى جدید،مرمت شاهراه 
هاى موجود و حل مشکالت ترانزیتى با همسایه ها؛

• جلب کمکهاى بیشترمؤسسات مالى بین المللى و سرمایه گذارى 
آن در بخش صنایع سبک،دستى وزودثمر؛ 

•  جلب سرمایه گذارى مشترك خارجى و داخلى درصنایع تولیدى؛

مهارت  و  تخصص  فراگیرى  جهت  خارج  به  جوانان  اعزام    •
مسلکى و فنى در رشته هاى مختلف صنعتى؛ 

• جلب متخصصین و کار شناسان خارجى جهت مطالعات تخنیکى 
و اقتصادى پروژه هاى جدید صنعتى؛ 

درین  هائیکه  کشور  اقتصادى  و  تخنیکى  همکاریهاى  جلب   •
عرصه تجارب و تخصص کافى دارند؛ 

• سرمایه گذارى  مشترك دولت با سکتور خصوصى در تأسیسات 
صنعتى عام المنفعه؛ 

• تأمین انرژى وبه دسترس قرار دادن زمین به قیمت مناسب به 
متشبثین، سرمایه گذارها و کنترول مداوم مبنى بر اینکه واقعًا زمین 

بدست آورده را به منظور سرمایه گذارى صنعتى به کار گرفته اند 
یا خیر. 

• مبارزه پیگیر و خسته گى نا پذیر علیه فساد در ادارات دولتى؛

• سپردن کار به اهل آن مطابق تخصص، تجربه وتعهد؛

• انتقال سرمایه از تجارت به صنعت،تا زمانیکه قسمتى از سرمایۀ 
و  رشد  زمینۀ  نشود  تبدیل  (صنعتى)  تولیدى  به سرمایۀ  تجارتى 

توسعۀ صنایع ممکن نخواهد بود؛ 

• تشویق مردم به استفاده از محصوالت داخلى بجاى محصوالت 
تولیدى خارجى اعم از محصوالت غذائى البسه و لوازم دفترى،حد 

اقل جبرى ساختن استفادة آن در ادارات دولتى بویژه اردو، پولیس 
و امنیت ملى؛ 

• تقویۀ سکتور زراعت و مالدارى مبتنى به رشد و توسعۀ صنایع 
مواد غذائى و محصوالت زراعتى و مالدارى؛ 

• باقیماندن معادن در انحصار دولت و سرمایه گذارى در استخراج 
آن نیز زمینه ساز خوب ازدیاد عواید دولت بوده و زمینه را براى 

ارتقاى سطح زند گى مردم مساعد میسازد؛ 

صراحتًا  آن  در  که  صنایع  از  بخشى  توسعۀ  به  دادن  اولویت   •
امکانات بیشتر به مشاهده میرسد؛

• احداث فابریکه هاى تولیدى در محل تولید مواد خام،نزدیک 

شاهراه ها و بازار مؤفقیت تولید را تضمین مى نماید؛ 

• اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیرى از فرار مغز ها و تربیۀ کادر هاى 
جدید؛ 

• ایجاد هماهنگى بین رشد صنعت و زراعت از طریق بکار گیریى 
پالیسى هاى عمومى اقتصادى؛ 

• با وجود تعقیب سیاست اقتصاد بازار،نباید سکتور دولتى را در 
صنایع کلیدى که مستلزم سرمایه گذارى هنگفت و زمان بهره 
دهى طویل المدت است فراموش کرد، بلکه در صدر قرار داد تا 

به توجه به مشکالت آینده به سرمایه گذارى بپردازد.

• درنتیجه میتوان گفت که بابه کارگیریى پالیسى علمًا تنظیم شده 
رقابت  تغییروزمینۀ  را  میشود وضعیت صنایع  دولت  جانبۀ  وهمه 
سالم محصوالت تولیدى داخلى را باکاالهاى وارداتى فراهم نمود. 
بانظارت مستمروهدف مند بربهبود کیفیت کاالهاى داخلى ازطریق 
معافیت مالیاتى مواد خام ویا نیم کارة صنعتى وارداتى وهمچنان 
وضع مالیات بلندبرکاالهاى وارداتى مشابه تولیدات داخلى، را از این 
وضع نابه هنجارنجات داده وبه سوى رشد و توسعۀ پایدار سوق داد. 
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او  ټولنیزو   ،سیاس اقتصادي،  په  او  تمدن   اوسن

فرهنګ چارو ک السته راوړن د انسان د فردي او ټولنیزو 

هڅو پایله  ده. 
اما هغه څه چ د انسانانو تر منځ بېلوال رامنځته 

کوي، هغه ددې السته راوړنو ناعادالنه وېش او د هغه 

څخه د بېال بېلو انسانانو ناانډوله برخمن کېدل دي.

وینو چ یوه ډله هېوادونه او وګړي په بېسارې توګه 

پر مختلل دي او د ژوند ټول مادي او معنوي امانات په 

اختیار ک لري، اما بله خوا  پراخه انسان ډل او هېوادونه 

په بېوزل، لوږه  بېسوادۍ او مرض ک ژوند کوي او پر 

مختللیو او بډایه هېوادونو ته یې الس اوږد دی او د هغوی 

د مرستو په تمه دي.

ټول پوهېږو چ دا توپير او دوه ګون حالت تل نه و 

او هم به نه وي اوسن ډېر پرمختلل هېوادونه پخوا ډېر 

وروسته پات و چ ددې بدلون راز د هغوی په اقتصادي 

او ټولنیزه وده او پراختیا ک دی. 

د یوه هېواد اقتصادي او ټولنیزه وده د طبیع زیرمواو 

اماناتو د شته وال تر څنګ په انسان هڅو او کړنو پورې 

تړاو لري. کېدای ش ډېر هېوادونه د خپلو طبیع زیرمو 

څېړنوال عبدالحیم رامیار 

زموږ هېواد او د پایښت لرونکې پراختیا مسئلې

او یا هم له پخوان استعماري هېوادونو غوندې د پخوانیو 

او  مرسته  په  بشري ځواک  او  زیرمو  مادي  د  مستعمرو 

تمویل سره پرمختګ کړی وي، اما ډېرو بیا ددې اماناتو 

 راز یې په مل سره هم پرمختګ کړی دی، چ په نشتوال

 – روحیه کار کول، او د هېواد ګټو ته ژمن سیاس او وطن

اقتصادي مسؤلین او چارواک و او دي.

پات هېوادونو  زمونږ هېواد چ یو د ډېرو وروسته 

له ډل څخه دی، نه پرمختګ او وروسته پاتېوال یې ډېر 

سياس، اقتصادي او طبیع الملونه لري او جړه او نورې 

 پاتېوال په توګه  دا وروسته  بېالبېل ناخوال د الملونو 

دوامداره کوي.

د ټولو هېوادونو د هغ جمل څخه زمونږ اقتصادي 

ټولنیز وروسته پات وال په وده او پراختیا پورې تړل دی. 

هس چ د هرې ښارندې چارې او ستونزې حل کول او 

د خپلو خواستو مطابق یې سمبالول اصولو او مقرراتو ته 

اړتیا لري نو د یو هېواد د چارو سمبالتیا او پراختیا هم 

ځانته اصول او نظریی لري چ وتلیو کار پوهانو او اړوند 

متبونو د نظرونو او څېړنو محصول وي.

د   چ ډاګه کوي  په  تاریخ  اقتصادي  هېوادونو  د 

 چ تبونو او پوهانو د نظریو له ډلبېالبېلو اقتصادي م

هېوادونوته د اقتصادي پرمختګ په اړوند  وړاندې شوې 

 (Growth) وده  دي  شوې   عمل خوا  له  هېوادونو  د  او 

پراختیا   لرونک پایښت  او   (Development) پراختیا 

(Sustainable Development) دي.

وده هغه اقتصادي نظریه ده چ تر ډیره هېوادونو 

د دوهم نړېوال جړی څخه مخ د خپلو هېوادونو د 

په  پوه شومپیتر  اقتصاد  په موخه کارول ده د  پرمختګ 

نظر هغه تدریج او آرام بدلونونه چ په اوږد مهال په 

یوه اقتصادک منځته راځ او له امله یې ورو، ورو د سپما 

نرخ او نفوس زیاتوال موم وده ده،  د بل اقتصاد پوه په 

 بدلون راش په زیر بناوو ک نظر فرید من، بې له دې چ

د اقتصادي سیستم پراخېدل او تودارو هم هغه دوامداره 

بهیر چ له امله یې د وخت به تېرېدو د اقتصاد توليدي 

ظرفیت زیاتېږي او د مل عاید کچه لوړوي وده ګڼل ده.

 هس چ له یوې خوا دوهم نړیوال جړې په 

له بشري  او  و  مادي لحاظ ډېر هېوادونه ویجاړ کړي 

لحاظه په ډېرو هېوادونو ک ناورین منځته راغل و، له 

بل خوا ډېرو افریقایي او آسیایي هېوادونو د استعماري 

ښېالک څخه خالص او خپلواک  یې تر السه کړې وه 

او هم د ودې په اړوند نظریو څخه چ د عمل کېدو له 

امله یې په ډېرو هېوادونو ک کوم د پاموړ اقتصادي – 

ټولنیز بدلونون نه و راغل او په ډېرو هېوادونو ک د 

حاکمو طبقو، پوړونو او د تولیدي وسایلو د مالینو او 

پانګوالو د بډایښت او د کاریرو، بزګرو او نورو عوامو 

دال بېوزل سبب شوې وې ښه خاطره نه درلوده نو د 

ودې پر ځای نورو الرو چارو او نظریو په لټه ک و. 

 (Development) (توسعه) د پراختیا هماغه و چ

تر عنوان الندې نظر یه منځته راغله او ورته د اصولو او 

په  ته د عمل کولو  پرنسیپونو جوړولو وروسته هېوادونو 

خاطر وړاندې شوه.

د پراختیا په نظر یو ک د ودې د هدفونو یعن د 

مادي تولیداتو او د مل عاید د زیاتوال سربېره د ټولنیزو 

چارو ښه وال او پرمختګ هم مطرح شوی و. نو هېوادونو 

د  او  خالصون  د  څخه  پرابلمونو  ټولنیزو  او  اقتصادي  د 

بنا  پر  پراختیا  د  موخه  په  پرمختګ  ټولنیز  او  اقتصادی 

 اقتصادي ټولنیزو پروګرامونو او کړنالرو ته مخه کړه چ

که وش په عمل کولو سره یې د ودي د موخو د تر السه 

ټولنیزو شاخصونو وضعیت  د   ټولن د  کولو څخه عالوه 

ښه ش. په ټولنو ک د اقتصادي پراختیا څخه موخه داده 

چ د ټولن اقتصادي وضعیت ښه او پراخه ش، پراختیا 

وزګارتیا،  کېدل،  میشت  ښار  نابرابرۍ،  اقتصادي  د 

د  کچه،  سواد  د  دوګړو   ،څرنګوال  وېشن دو  عاید  د 

 فرهنګ ټولنیز،  نور  او  ښه کېدل  حالت  روغتیایي  وګړو 

شاخصونو ته پام لري.

تولید  د  پراختیا  اقتصادي  برګر  پوه کيندل  اقتصاد 

 څرنګوال په  تولید  د  محصوالتو  د  عالوه  نه   زیاتوال د 

ک تحول ګڼي او نظر لري چ دا بدلون او تحول د کار 

په معنا دی. د  بدلون  د  او د هغه د تخصص  د ځواک 

مل  نوښتونو سره  د  او  یو خالق  پراختیا  په آند  فریدمن 

بهیر دی چ بنسټیز اقتصادي او ټولنیز بدلونونه منځته 

 ل تودارو چایی اقتصاد پوه مایامری راوړي. بل وتل

کلونه، کلونه یې په ډېرو افریقایي او 

د   ک هېوادونو  په   امری  التین د 

 ودې او پرمختګ اړوند چارې څېړل

او ډېرې لین لري د پراختیا الندې 

او  اشاره کوي  ته  اړخونو  اهمو  درېو 

یوه هېواد ک د  په  لري چ که  نظر 

 او ټولنیزو بدلونو په ترڅ ک اقتصاد 

دا درې ښودونک منځته راغل وي 

او خل د هغه د تحقق څخه برخمن 

او ګټه واخل په دې معنا ده چ هغه 

هغه   چ ده،   موندل پراختیا   ټولن

عبارت دي له:

لوړ وال د وګړو د ژوند د کچ  ‑

‑  د هغه شرایطو رامنځته کېدل چ د وګړو د نفس عزت 

ته وده ورکړي.

‑  د هغه شرایطو او اماناتو منځته راتګ چ د وګړو 

لپاره د ټاکنو ساحه پراخه کړي.

 د اقتصادي، سیاس د یوې ټولن له هغه ځایه چ

او ټولنیزو چارو او بدلونونو د حرکت څرنګوال، بریاوې او 

مات په داخل او خارج عواملو پورې تړاو لري، نو اړینه 

ده داخل عواملو ته د باندنیو عواملو په پرتله ارجحیت 

ورکړل ش ځه چ هغه اقتصادي، سیاس او ټولنیز بهیر، 

فعالیت او کړنالره په یوه ټولنه او یا د ژوند په یوه برخه 

 پایل وړ مثبت او د تم په بریا سره تطبیق کېدای ش ک

پر ځای پریږدي چ د شته اماناتو پر بنا په مل سوچ او 

روحیه ورته پروګرامونه او کړنالرې طرح شوې وي او د 

خلو د خواستو به نظر ک نیولو سره د هغوی  په ونډه، او 

شراکت سره پل کړای ش، ځه چ د انسان ژوند تاریخ 

په تېره بیا د وروسته پات هېوادونو د اقتصادي او ټولنیزې 

او د هغوي دسست پرمختګ ډېر   پایل پراختیا ناکام

الملونه د نورو د پروګرامونو کاپي کول او د نورو د سفار 

شونو پل کول دي. چ زمونږ هېواد یې ژوندۍ بېله ده. 

زمونږ په هېواد ک د کلونو، کلونو را پدیخوا د دولتونو او 

سیاس رژیم کړنالرې او پروګرامونه د رژیم سره د دوستو 

تر  موخو  او  تګالرو  د  دولتونو  کونکو  مالتړ  او  هېوادونو 

اغیزو الندې و او د رژیم په بدلېدو سره مخن تګالرې، 

پروګرامونه او حت پروژې یا بیخ له نظره غورخېدل او 

یا هم په ک بدلون راغل او نوي لښتونه پرې شوي او په 

بشپړېدو سره یې لښتونه د پالن شویو لښتونو په پرتله 

زیات شوي دي. چ په دې توګه د قیمت په لوړېدو سره  

هغه اقتصادي او موثره نه ګڼل کېږي

 پایل ځانته  عمل  هر   چ دا 

 مثبت  پایل دا   ش کېدای  او  لري، 

او یا هم منف وي نو د یوې ټولن د 

 فرهنګ ټولنیزو،  اقتصادي،  بېلو  بېال 

چارو د کچ د ارزولو او ښودلو لپاره 

هم شاخصونه او نورمونه جوړ او ټاکل 

شوي دي.

نړیوالو  د   چ شاخصونه  هغه 

ملتونو،  ملرو  له  سازمانو  او  ادارو 

لخوا جوړ شوي  نورو  او  بانګ  نړیوال 

او د هغه پر بنا د هېوادونو د پراختیا 

کچه ارزول کېږي عبارت دی له:

(GNP) نا خالص تولید مل  ‑

‑  د سړي په سر واقع تولید.

‑  د فقر کچه 

‑  د بوختیا نرخ

‑  د اقتصادي ساختار بدلون

د مشارکتونو د نرخ څرنګوال  ‑

څرنګوال اناتو ته د السرسروغتیایي ام  ‑

اناتو څرنګوالد زده کړو لپاره د ام  ‑

(HDI) پراختیا شاخص د انسان  ‑

(PPP) د خرید د ځواک د برابرۍ شاخص  ‑

(GNA, SSI) د دوامداره عاید شاخص  ‑

کابو  د  هېوادونو   ک وروستیو  په  پېړۍ  تېرې  د 

څلوېښتو کلونو عمل شویو پراختیایي اقتصادي، ټولنیزو 

پروګرامو د پایلو او السته راوړنو د ارزون وروسته دې 

شویو   عمل موخه  په  پراختیا  د   چ ورسېدل  ته   پایل

اقتصادي  هېوادونو   پات وروسته  و  ډېر  د  پروګرامونو 

او ټولنیز وضعیت نه دی بدل کړی او په  ډېرو نورو په 

 ک هېوادونو  شویو   صنعت نویو  او   صنعت په  بیا  تېره 

یې نوې ستونزې زېږول دي چ هغه په غیر اقتصادي 

توګه د طبیع زیرمو کارول دي چ ډېریې د خالصېدو 

 ،د استوګن او کمښت سره مخامخ شوې دي. بله دا چ

کار او چاپېریال خرابېدل او کړتیا پر وګړو 

 ښتونه تحميل کړي چاو هېوادونو زیات ل

به دوام سره یې ژوند ته د ګواښ ترڅنګ د 

هېوادونو د ودې او پراختیا بهیر ټکن کوي.

 اوسن  چ ځایه  هغه  له  راز،  همدا 

پرمختګ  وروسته  د  ټولنو  د   زېرم  طبیع

او په ترڅ ک یې هغه یوازې  اړتیا ده  لپاره 

 یت نه دي بلنسل حق او مال د اوسن

راتلونکیو  د  څو  تر   وکارول ش  داس باید 

.ش خوندي پات نسلونو ونډه او حق په ک

په دې توګه د اقتصادي اصطالحاتو په قاموس ک په 

کال ١٩٨٧م، یوه بله اصطالح زیاته شوه چ هغه پايښت 

لرونک پراختیا (Sustainable Development) ده.

په  یو  نظر  او  مفهوم  د  پراختیا   لرونک پایښت  د 

پراختیا  د  باید  دولتونه   چ شوه  وپتېيل  رامنځته کېدو 

 کړن او  وکړي  نظر  سره  له  کړنو  پخوانیو  پر  خاطر  په 

وګړو  او  پرمختګ  د   چ جوړ کړي   داس پروګرامونه  او 

 داس بهیر د دوام ترڅنګ زېرم وال د  د ژوند د ښه 

او  د خالصېدو  هغه  د   مهال ک لنډ  به   چ وکارول ش

محوه کېدو مخه ونیول ش او هم د اقتصادي فعالیتونو 

په پایله ک طبیع چاپيریال زیان و نه وین او د انسانانو 

.او نور حیه موجوداتو ژوند ته ګواښ پېښ نه ش

په دې اړوند د ملرو ملتو سازمان د ٢٠١۵  کال په 

سپتمبر ک ١٧ موخ او ١۶٩مقصده تصویب او هېوادونه 

په  د هغه  زمونږ هېواد هم   وړاندې کړي دی چ یې  ته 

اړوند باید کار وکړي او هر کال د خپل پر مختګونو راپور 

د ملرو ملتونو اړوند ادارو ته وسپاري.

پایښت لرونک پراختیا ته  زمونږ د هېواد رسېدل 

ډېرو کارونه او هڅ غواړي. موږ د جړې او ناامنیو له 

کبله ډېر اقتصادي پروژې نه شو پل کوالی، ډېر متبونه 

مو تړل دي او نور علم، فرهنګ چارې مو د ګواښ سره 

مخ دي.

سره له دې چ دولت هڅه کوي د ستونزو د حل 

لپاره الرې پیدا کړي، خو د هېواد د وروسته پات حالت، د 

مال او عایدات مل سر چینو کموال او تر څنګ یې د تېر 

پنځلس کلن رژیم څخه پات ستونزې د هېواد د پرمختګ 

به وړاندې لویې ستونزې دي چ له منځه وړل یې وخت 

ته اړتیا لري.

مونږ باید د مل او نړيوالو پانګو د جلبولو تر څنګ 

 مل او  پانګه   انسان  مل تأمین کړو،  امنیت  او  سوله 

کادرونه وروزو او ترڅنګ یې په صداقت او مل روحیه 

وطن ته د خدمت به چارو ک ونډه واخلو. او په دې ترڅ 

ک ټول خل په تیره بیا ځوان نسل دې امر ته وهڅوو.

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى



او  ټولنیزو   ،سیاس اقتصادي،  په  او  تمدن   اوسن

فرهنګ چارو ک السته راوړن د انسان د فردي او ټولنیزو 

هڅو پایله  ده. 
اما هغه څه چ د انسانانو تر منځ بېلوال رامنځته 

کوي، هغه ددې السته راوړنو ناعادالنه وېش او د هغه 

څخه د بېال بېلو انسانانو ناانډوله برخمن کېدل دي.

وینو چ یوه ډله هېوادونه او وګړي په بېسارې توګه 

پر مختلل دي او د ژوند ټول مادي او معنوي امانات په 

اختیار ک لري، اما بله خوا  پراخه انسان ډل او هېوادونه 

په بېوزل، لوږه  بېسوادۍ او مرض ک ژوند کوي او پر 

مختللیو او بډایه هېوادونو ته یې الس اوږد دی او د هغوی 

د مرستو په تمه دي.

ټول پوهېږو چ دا توپير او دوه ګون حالت تل نه و 

او هم به نه وي اوسن ډېر پرمختلل هېوادونه پخوا ډېر 

وروسته پات و چ ددې بدلون راز د هغوی په اقتصادي 

او ټولنیزه وده او پراختیا ک دی. 

د یوه هېواد اقتصادي او ټولنیزه وده د طبیع زیرمواو 

اماناتو د شته وال تر څنګ په انسان هڅو او کړنو پورې 

تړاو لري. کېدای ش ډېر هېوادونه د خپلو طبیع زیرمو 

او یا هم له پخوان استعماري هېوادونو غوندې د پخوانیو 

او  مرسته  په  بشري ځواک  او  زیرمو  مادي  د  مستعمرو 

تمویل سره پرمختګ کړی وي، اما ډېرو بیا ددې اماناتو 

 راز یې په مل سره هم پرمختګ کړی دی، چ په نشتوال

 – روحیه کار کول، او د هېواد ګټو ته ژمن سیاس او وطن

اقتصادي مسؤلین او چارواک و او دي.

پات هېوادونو  زمونږ هېواد چ یو د ډېرو وروسته 

له ډل څخه دی، نه پرمختګ او وروسته پاتېوال یې ډېر 

سياس، اقتصادي او طبیع الملونه لري او جړه او نورې 

 پاتېوال په توګه  دا وروسته  بېالبېل ناخوال د الملونو 

دوامداره کوي.

د ټولو هېوادونو د هغ جمل څخه زمونږ اقتصادي 

ټولنیز وروسته پات وال په وده او پراختیا پورې تړل دی. 

هس چ د هرې ښارندې چارې او ستونزې حل کول او 

د خپلو خواستو مطابق یې سمبالول اصولو او مقرراتو ته 

اړتیا لري نو د یو هېواد د چارو سمبالتیا او پراختیا هم 

ځانته اصول او نظریی لري چ وتلیو کار پوهانو او اړوند 

متبونو د نظرونو او څېړنو محصول وي.

د   چ ډاګه کوي  په  تاریخ  اقتصادي  هېوادونو  د 

 چ تبونو او پوهانو د نظریو له ډلبېالبېلو اقتصادي م

هېوادونوته د اقتصادي پرمختګ په اړوند  وړاندې شوې 

 (Growth) وده  دي  شوې   عمل خوا  له  هېوادونو  د  او 

پراختیا   لرونک پایښت  او   (Development) پراختیا 

(Sustainable Development) دي.

وده هغه اقتصادي نظریه ده چ تر ډیره هېوادونو 

د دوهم نړېوال جړی څخه مخ د خپلو هېوادونو د 

په  پوه شومپیتر  اقتصاد  په موخه کارول ده د  پرمختګ 

نظر هغه تدریج او آرام بدلونونه چ په اوږد مهال په 

یوه اقتصادک منځته راځ او له امله یې ورو، ورو د سپما 

نرخ او نفوس زیاتوال موم وده ده،  د بل اقتصاد پوه په 

 بدلون راش په زیر بناوو ک نظر فرید من، بې له دې چ

د اقتصادي سیستم پراخېدل او تودارو هم هغه دوامداره 

بهیر چ له امله یې د وخت به تېرېدو د اقتصاد توليدي 

ظرفیت زیاتېږي او د مل عاید کچه لوړوي وده ګڼل ده.

 هس چ له یوې خوا دوهم نړیوال جړې په 

له بشري  او  و  مادي لحاظ ډېر هېوادونه ویجاړ کړي 

لحاظه په ډېرو هېوادونو ک ناورین منځته راغل و، له 

بل خوا ډېرو افریقایي او آسیایي هېوادونو د استعماري 

ښېالک څخه خالص او خپلواک  یې تر السه کړې وه 

او هم د ودې په اړوند نظریو څخه چ د عمل کېدو له 

امله یې په ډېرو هېوادونو ک کوم د پاموړ اقتصادي – 

ټولنیز بدلونون نه و راغل او په ډېرو هېوادونو ک د 

حاکمو طبقو، پوړونو او د تولیدي وسایلو د مالینو او 

پانګوالو د بډایښت او د کاریرو، بزګرو او نورو عوامو 

دال بېوزل سبب شوې وې ښه خاطره نه درلوده نو د 

ودې پر ځای نورو الرو چارو او نظریو په لټه ک و. 

 (Development) (توسعه) د پراختیا هماغه و چ

تر عنوان الندې نظر یه منځته راغله او ورته د اصولو او 

په  ته د عمل کولو  پرنسیپونو جوړولو وروسته هېوادونو 

خاطر وړاندې شوه.

د پراختیا په نظر یو ک د ودې د هدفونو یعن د 

مادي تولیداتو او د مل عاید د زیاتوال سربېره د ټولنیزو 

چارو ښه وال او پرمختګ هم مطرح شوی و. نو هېوادونو 

د  او  خالصون  د  څخه  پرابلمونو  ټولنیزو  او  اقتصادي  د 

بنا  پر  پراختیا  د  موخه  په  پرمختګ  ټولنیز  او  اقتصادی 

 اقتصادي ټولنیزو پروګرامونو او کړنالرو ته مخه کړه چ

که وش په عمل کولو سره یې د ودي د موخو د تر السه 

ټولنیزو شاخصونو وضعیت  د   ټولن د  کولو څخه عالوه 

ښه ش. په ټولنو ک د اقتصادي پراختیا څخه موخه داده 

چ د ټولن اقتصادي وضعیت ښه او پراخه ش، پراختیا 

وزګارتیا،  کېدل،  میشت  ښار  نابرابرۍ،  اقتصادي  د 

د  کچه،  سواد  د  دوګړو   ،څرنګوال  وېشن دو  عاید  د 

 فرهنګ ټولنیز،  نور  او  ښه کېدل  حالت  روغتیایي  وګړو 

شاخصونو ته پام لري.

تولید  د  پراختیا  اقتصادي  برګر  پوه کيندل  اقتصاد 

 څرنګوال په  تولید  د  محصوالتو  د  عالوه  نه   زیاتوال د 

ک تحول ګڼي او نظر لري چ دا بدلون او تحول د کار 

په معنا دی. د  بدلون  د  او د هغه د تخصص  د ځواک 

مل  نوښتونو سره  د  او  یو خالق  پراختیا  په آند  فریدمن 

بهیر دی چ بنسټیز اقتصادي او ټولنیز بدلونونه منځته 

 ل تودارو چایی اقتصاد پوه مایامری راوړي. بل وتل

کلونه، کلونه یې په ډېرو افریقایي او 

د   ک هېوادونو  په   امری  التین د 

 ودې او پرمختګ اړوند چارې څېړل

او ډېرې لین لري د پراختیا الندې 

او  اشاره کوي  ته  اړخونو  اهمو  درېو 

یوه هېواد ک د  په  لري چ که  نظر 

 او ټولنیزو بدلونو په ترڅ ک اقتصاد 

دا درې ښودونک منځته راغل وي 

او خل د هغه د تحقق څخه برخمن 

او ګټه واخل په دې معنا ده چ هغه 

هغه   چ ده،   موندل پراختیا   ټولن

عبارت دي له:

لوړ وال د وګړو د ژوند د کچ  ‑

‑  د هغه شرایطو رامنځته کېدل چ د وګړو د نفس عزت 

ته وده ورکړي.

‑  د هغه شرایطو او اماناتو منځته راتګ چ د وګړو 

لپاره د ټاکنو ساحه پراخه کړي.

 د اقتصادي، سیاس د یوې ټولن له هغه ځایه چ

او ټولنیزو چارو او بدلونونو د حرکت څرنګوال، بریاوې او 

مات په داخل او خارج عواملو پورې تړاو لري، نو اړینه 

ده داخل عواملو ته د باندنیو عواملو په پرتله ارجحیت 

ورکړل ش ځه چ هغه اقتصادي، سیاس او ټولنیز بهیر، 

فعالیت او کړنالره په یوه ټولنه او یا د ژوند په یوه برخه 

 پایل وړ مثبت او د تم په بریا سره تطبیق کېدای ش ک

پر ځای پریږدي چ د شته اماناتو پر بنا په مل سوچ او 

روحیه ورته پروګرامونه او کړنالرې طرح شوې وي او د 

خلو د خواستو به نظر ک نیولو سره د هغوی  په ونډه، او 

شراکت سره پل کړای ش، ځه چ د انسان ژوند تاریخ 

په تېره بیا د وروسته پات هېوادونو د اقتصادي او ټولنیزې 

او د هغوي دسست پرمختګ ډېر   پایل پراختیا ناکام

الملونه د نورو د پروګرامونو کاپي کول او د نورو د سفار 

شونو پل کول دي. چ زمونږ هېواد یې ژوندۍ بېله ده. 

زمونږ په هېواد ک د کلونو، کلونو را پدیخوا د دولتونو او 

سیاس رژیم کړنالرې او پروګرامونه د رژیم سره د دوستو 

تر  موخو  او  تګالرو  د  دولتونو  کونکو  مالتړ  او  هېوادونو 

اغیزو الندې و او د رژیم په بدلېدو سره مخن تګالرې، 

پروګرامونه او حت پروژې یا بیخ له نظره غورخېدل او 

یا هم په ک بدلون راغل او نوي لښتونه پرې شوي او په 

بشپړېدو سره یې لښتونه د پالن شویو لښتونو په پرتله 

زیات شوي دي. چ په دې توګه د قیمت په لوړېدو سره  

هغه اقتصادي او موثره نه ګڼل کېږي

 پایل ځانته  عمل  هر   چ دا 

 مثبت  پایل دا   ش کېدای  او  لري، 

او یا هم منف وي نو د یوې ټولن د 

 فرهنګ ټولنیزو،  اقتصادي،  بېلو  بېال 

چارو د کچ د ارزولو او ښودلو لپاره 

هم شاخصونه او نورمونه جوړ او ټاکل 

شوي دي.

نړیوالو  د   چ شاخصونه  هغه 

ملتونو،  ملرو  له  سازمانو  او  ادارو 

لخوا جوړ شوي  نورو  او  بانګ  نړیوال 

او د هغه پر بنا د هېوادونو د پراختیا 

کچه ارزول کېږي عبارت دی له:

(GNP) نا خالص تولید مل  ‑

‑  د سړي په سر واقع تولید.

‑  د فقر کچه 

‑  د بوختیا نرخ

‑  د اقتصادي ساختار بدلون

د مشارکتونو د نرخ څرنګوال  ‑

څرنګوال اناتو ته د السرسروغتیایي ام  ‑

اناتو څرنګوالد زده کړو لپاره د ام  ‑

(HDI) پراختیا شاخص د انسان  ‑

(PPP) د خرید د ځواک د برابرۍ شاخص  ‑

(GNA, SSI) د دوامداره عاید شاخص  ‑

کابو  د  هېوادونو   ک وروستیو  په  پېړۍ  تېرې  د 

څلوېښتو کلونو عمل شویو پراختیایي اقتصادي، ټولنیزو 

پروګرامو د پایلو او السته راوړنو د ارزون وروسته دې 

شویو   عمل موخه  په  پراختیا  د   چ ورسېدل  ته   پایل

اقتصادي  هېوادونو   پات وروسته  و  ډېر  د  پروګرامونو 

او ټولنیز وضعیت نه دی بدل کړی او په  ډېرو نورو په 

 ک هېوادونو  شویو   صنعت نویو  او   صنعت په  بیا  تېره 

یې نوې ستونزې زېږول دي چ هغه په غیر اقتصادي 

توګه د طبیع زیرمو کارول دي چ ډېریې د خالصېدو 

 ،د استوګن او کمښت سره مخامخ شوې دي. بله دا چ

کار او چاپېریال خرابېدل او کړتیا پر وګړو 

 ښتونه تحميل کړي چاو هېوادونو زیات ل

به دوام سره یې ژوند ته د ګواښ ترڅنګ د 

هېوادونو د ودې او پراختیا بهیر ټکن کوي.

 اوسن  چ ځایه  هغه  له  راز،  همدا 

پرمختګ  وروسته  د  ټولنو  د   زېرم  طبیع

او په ترڅ ک یې هغه یوازې  اړتیا ده  لپاره 

 یت نه دي بلنسل حق او مال د اوسن

راتلونکیو  د  څو  تر   وکارول ش  داس باید 

.ش خوندي پات نسلونو ونډه او حق په ک

په دې توګه د اقتصادي اصطالحاتو په قاموس ک په 

کال ١٩٨٧م، یوه بله اصطالح زیاته شوه چ هغه پايښت 

لرونک پراختیا (Sustainable Development) ده.

په  یو  نظر  او  مفهوم  د  پراختیا   لرونک پایښت  د 

پراختیا  د  باید  دولتونه   چ شوه  وپتېيل  رامنځته کېدو 

 کړن او  وکړي  نظر  سره  له  کړنو  پخوانیو  پر  خاطر  په 

وګړو  او  پرمختګ  د   چ جوړ کړي   داس پروګرامونه  او 

 داس بهیر د دوام ترڅنګ زېرم وال د  د ژوند د ښه 

او  د خالصېدو  هغه  د   مهال ک لنډ  به   چ وکارول ش

محوه کېدو مخه ونیول ش او هم د اقتصادي فعالیتونو 

په پایله ک طبیع چاپيریال زیان و نه وین او د انسانانو 

.او نور حیه موجوداتو ژوند ته ګواښ پېښ نه ش

په دې اړوند د ملرو ملتو سازمان د ٢٠١۵  کال په 

سپتمبر ک ١٧ موخ او ١۶٩مقصده تصویب او هېوادونه 

په  د هغه  زمونږ هېواد هم   وړاندې کړي دی چ یې  ته 

اړوند باید کار وکړي او هر کال د خپل پر مختګونو راپور 

د ملرو ملتونو اړوند ادارو ته وسپاري.

پایښت لرونک پراختیا ته  زمونږ د هېواد رسېدل 

ډېرو کارونه او هڅ غواړي. موږ د جړې او ناامنیو له 

کبله ډېر اقتصادي پروژې نه شو پل کوالی، ډېر متبونه 

مو تړل دي او نور علم، فرهنګ چارې مو د ګواښ سره 

مخ دي.

سره له دې چ دولت هڅه کوي د ستونزو د حل 

لپاره الرې پیدا کړي، خو د هېواد د وروسته پات حالت، د 

مال او عایدات مل سر چینو کموال او تر څنګ یې د تېر 

پنځلس کلن رژیم څخه پات ستونزې د هېواد د پرمختګ 

به وړاندې لویې ستونزې دي چ له منځه وړل یې وخت 

ته اړتیا لري.

مونږ باید د مل او نړيوالو پانګو د جلبولو تر څنګ 

 مل او  پانګه   انسان  مل تأمین کړو،  امنیت  او  سوله 

کادرونه وروزو او ترڅنګ یې په صداقت او مل روحیه 

وطن ته د خدمت به چارو ک ونډه واخلو. او په دې ترڅ 

ک ټول خل په تیره بیا ځوان نسل دې امر ته وهڅوو.

زموږ هېواد او د پایښت لرونکې پراختیا مسئلې
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او  ټولنیزو   ،سیاس اقتصادي،  په  او  تمدن   اوسن

فرهنګ چارو ک السته راوړن د انسان د فردي او ټولنیزو 

هڅو پایله  ده. 
اما هغه څه چ د انسانانو تر منځ بېلوال رامنځته 

کوي، هغه ددې السته راوړنو ناعادالنه وېش او د هغه 

څخه د بېال بېلو انسانانو ناانډوله برخمن کېدل دي.

وینو چ یوه ډله هېوادونه او وګړي په بېسارې توګه 

پر مختلل دي او د ژوند ټول مادي او معنوي امانات په 

اختیار ک لري، اما بله خوا  پراخه انسان ډل او هېوادونه 

په بېوزل، لوږه  بېسوادۍ او مرض ک ژوند کوي او پر 

مختللیو او بډایه هېوادونو ته یې الس اوږد دی او د هغوی 

د مرستو په تمه دي.

ټول پوهېږو چ دا توپير او دوه ګون حالت تل نه و 

او هم به نه وي اوسن ډېر پرمختلل هېوادونه پخوا ډېر 

وروسته پات و چ ددې بدلون راز د هغوی په اقتصادي 

او ټولنیزه وده او پراختیا ک دی. 

د یوه هېواد اقتصادي او ټولنیزه وده د طبیع زیرمواو 

اماناتو د شته وال تر څنګ په انسان هڅو او کړنو پورې 

تړاو لري. کېدای ش ډېر هېوادونه د خپلو طبیع زیرمو 

او یا هم له پخوان استعماري هېوادونو غوندې د پخوانیو 

او  مرسته  په  بشري ځواک  او  زیرمو  مادي  د  مستعمرو 

تمویل سره پرمختګ کړی وي، اما ډېرو بیا ددې اماناتو 

 راز یې په مل سره هم پرمختګ کړی دی، چ په نشتوال

 – روحیه کار کول، او د هېواد ګټو ته ژمن سیاس او وطن

اقتصادي مسؤلین او چارواک و او دي.

پات هېوادونو  زمونږ هېواد چ یو د ډېرو وروسته 

له ډل څخه دی، نه پرمختګ او وروسته پاتېوال یې ډېر 

سياس، اقتصادي او طبیع الملونه لري او جړه او نورې 

 پاتېوال په توګه  دا وروسته  بېالبېل ناخوال د الملونو 

دوامداره کوي.

د ټولو هېوادونو د هغ جمل څخه زمونږ اقتصادي 

ټولنیز وروسته پات وال په وده او پراختیا پورې تړل دی. 

هس چ د هرې ښارندې چارې او ستونزې حل کول او 

د خپلو خواستو مطابق یې سمبالول اصولو او مقرراتو ته 

اړتیا لري نو د یو هېواد د چارو سمبالتیا او پراختیا هم 

ځانته اصول او نظریی لري چ وتلیو کار پوهانو او اړوند 

متبونو د نظرونو او څېړنو محصول وي.

د   چ ډاګه کوي  په  تاریخ  اقتصادي  هېوادونو  د 

 چ تبونو او پوهانو د نظریو له ډلبېالبېلو اقتصادي م

هېوادونوته د اقتصادي پرمختګ په اړوند  وړاندې شوې 

 (Growth) وده  دي  شوې   عمل خوا  له  هېوادونو  د  او 

پراختیا   لرونک پایښت  او   (Development) پراختیا 

(Sustainable Development) دي.

وده هغه اقتصادي نظریه ده چ تر ډیره هېوادونو 

د دوهم نړېوال جړی څخه مخ د خپلو هېوادونو د 

په  پوه شومپیتر  اقتصاد  په موخه کارول ده د  پرمختګ 

نظر هغه تدریج او آرام بدلونونه چ په اوږد مهال په 

یوه اقتصادک منځته راځ او له امله یې ورو، ورو د سپما 

نرخ او نفوس زیاتوال موم وده ده،  د بل اقتصاد پوه په 

 بدلون راش په زیر بناوو ک نظر فرید من، بې له دې چ

د اقتصادي سیستم پراخېدل او تودارو هم هغه دوامداره 

بهیر چ له امله یې د وخت به تېرېدو د اقتصاد توليدي 

ظرفیت زیاتېږي او د مل عاید کچه لوړوي وده ګڼل ده.

 هس چ له یوې خوا دوهم نړیوال جړې په 

له بشري  او  و  مادي لحاظ ډېر هېوادونه ویجاړ کړي 

لحاظه په ډېرو هېوادونو ک ناورین منځته راغل و، له 

بل خوا ډېرو افریقایي او آسیایي هېوادونو د استعماري 

ښېالک څخه خالص او خپلواک  یې تر السه کړې وه 

او هم د ودې په اړوند نظریو څخه چ د عمل کېدو له 

امله یې په ډېرو هېوادونو ک کوم د پاموړ اقتصادي – 

ټولنیز بدلونون نه و راغل او په ډېرو هېوادونو ک د 

حاکمو طبقو، پوړونو او د تولیدي وسایلو د مالینو او 

پانګوالو د بډایښت او د کاریرو، بزګرو او نورو عوامو 

دال بېوزل سبب شوې وې ښه خاطره نه درلوده نو د 

ودې پر ځای نورو الرو چارو او نظریو په لټه ک و. 

 (Development) (توسعه) د پراختیا هماغه و چ

تر عنوان الندې نظر یه منځته راغله او ورته د اصولو او 

په  ته د عمل کولو  پرنسیپونو جوړولو وروسته هېوادونو 

خاطر وړاندې شوه.

د پراختیا په نظر یو ک د ودې د هدفونو یعن د 

مادي تولیداتو او د مل عاید د زیاتوال سربېره د ټولنیزو 

چارو ښه وال او پرمختګ هم مطرح شوی و. نو هېوادونو 

د  او  خالصون  د  څخه  پرابلمونو  ټولنیزو  او  اقتصادي  د 

بنا  پر  پراختیا  د  موخه  په  پرمختګ  ټولنیز  او  اقتصادی 

 اقتصادي ټولنیزو پروګرامونو او کړنالرو ته مخه کړه چ

که وش په عمل کولو سره یې د ودي د موخو د تر السه 

ټولنیزو شاخصونو وضعیت  د   ټولن د  کولو څخه عالوه 

ښه ش. په ټولنو ک د اقتصادي پراختیا څخه موخه داده 

چ د ټولن اقتصادي وضعیت ښه او پراخه ش، پراختیا 

وزګارتیا،  کېدل،  میشت  ښار  نابرابرۍ،  اقتصادي  د 

د  کچه،  سواد  د  دوګړو   ،څرنګوال  وېشن دو  عاید  د 

 فرهنګ ټولنیز،  نور  او  ښه کېدل  حالت  روغتیایي  وګړو 

شاخصونو ته پام لري.

تولید  د  پراختیا  اقتصادي  برګر  پوه کيندل  اقتصاد 

 څرنګوال په  تولید  د  محصوالتو  د  عالوه  نه   زیاتوال د 

ک تحول ګڼي او نظر لري چ دا بدلون او تحول د کار 

په معنا دی. د  بدلون  د  او د هغه د تخصص  د ځواک 

مل  نوښتونو سره  د  او  یو خالق  پراختیا  په آند  فریدمن 

بهیر دی چ بنسټیز اقتصادي او ټولنیز بدلونونه منځته 

 ل تودارو چایی اقتصاد پوه مایامری راوړي. بل وتل

کلونه، کلونه یې په ډېرو افریقایي او 

د   ک هېوادونو  په   امری  التین د 

 ودې او پرمختګ اړوند چارې څېړل

او ډېرې لین لري د پراختیا الندې 

او  اشاره کوي  ته  اړخونو  اهمو  درېو 

یوه هېواد ک د  په  لري چ که  نظر 

 او ټولنیزو بدلونو په ترڅ ک اقتصاد 

دا درې ښودونک منځته راغل وي 

او خل د هغه د تحقق څخه برخمن 

او ګټه واخل په دې معنا ده چ هغه 

هغه   چ ده،   موندل پراختیا   ټولن

عبارت دي له:

لوړ وال د وګړو د ژوند د کچ  ‑

‑  د هغه شرایطو رامنځته کېدل چ د وګړو د نفس عزت 

ته وده ورکړي.

‑  د هغه شرایطو او اماناتو منځته راتګ چ د وګړو 

لپاره د ټاکنو ساحه پراخه کړي.

 د اقتصادي، سیاس د یوې ټولن له هغه ځایه چ

او ټولنیزو چارو او بدلونونو د حرکت څرنګوال، بریاوې او 

مات په داخل او خارج عواملو پورې تړاو لري، نو اړینه 

ده داخل عواملو ته د باندنیو عواملو په پرتله ارجحیت 

ورکړل ش ځه چ هغه اقتصادي، سیاس او ټولنیز بهیر، 

فعالیت او کړنالره په یوه ټولنه او یا د ژوند په یوه برخه 

 پایل وړ مثبت او د تم په بریا سره تطبیق کېدای ش ک

پر ځای پریږدي چ د شته اماناتو پر بنا په مل سوچ او 

روحیه ورته پروګرامونه او کړنالرې طرح شوې وي او د 

خلو د خواستو به نظر ک نیولو سره د هغوی  په ونډه، او 

شراکت سره پل کړای ش، ځه چ د انسان ژوند تاریخ 

په تېره بیا د وروسته پات هېوادونو د اقتصادي او ټولنیزې 

او د هغوي دسست پرمختګ ډېر   پایل پراختیا ناکام

الملونه د نورو د پروګرامونو کاپي کول او د نورو د سفار 

شونو پل کول دي. چ زمونږ هېواد یې ژوندۍ بېله ده. 

زمونږ په هېواد ک د کلونو، کلونو را پدیخوا د دولتونو او 

سیاس رژیم کړنالرې او پروګرامونه د رژیم سره د دوستو 

تر  موخو  او  تګالرو  د  دولتونو  کونکو  مالتړ  او  هېوادونو 

اغیزو الندې و او د رژیم په بدلېدو سره مخن تګالرې، 

پروګرامونه او حت پروژې یا بیخ له نظره غورخېدل او 

یا هم په ک بدلون راغل او نوي لښتونه پرې شوي او په 

بشپړېدو سره یې لښتونه د پالن شویو لښتونو په پرتله 

زیات شوي دي. چ په دې توګه د قیمت په لوړېدو سره  

هغه اقتصادي او موثره نه ګڼل کېږي

 پایل ځانته  عمل  هر   چ دا 

 مثبت  پایل دا   ش کېدای  او  لري، 

او یا هم منف وي نو د یوې ټولن د 

 فرهنګ ټولنیزو،  اقتصادي،  بېلو  بېال 

چارو د کچ د ارزولو او ښودلو لپاره 

هم شاخصونه او نورمونه جوړ او ټاکل 

شوي دي.

نړیوالو  د   چ شاخصونه  هغه 

ملتونو،  ملرو  له  سازمانو  او  ادارو 

لخوا جوړ شوي  نورو  او  بانګ  نړیوال 

او د هغه پر بنا د هېوادونو د پراختیا 

کچه ارزول کېږي عبارت دی له:

(GNP) نا خالص تولید مل  ‑

‑  د سړي په سر واقع تولید.

‑  د فقر کچه 

‑  د بوختیا نرخ

‑  د اقتصادي ساختار بدلون

د مشارکتونو د نرخ څرنګوال  ‑

څرنګوال اناتو ته د السرسروغتیایي ام  ‑

اناتو څرنګوالد زده کړو لپاره د ام  ‑

(HDI) پراختیا شاخص د انسان  ‑

(PPP) د خرید د ځواک د برابرۍ شاخص  ‑

(GNA, SSI) د دوامداره عاید شاخص  ‑

کابو  د  هېوادونو   ک وروستیو  په  پېړۍ  تېرې  د 

څلوېښتو کلونو عمل شویو پراختیایي اقتصادي، ټولنیزو 

پروګرامو د پایلو او السته راوړنو د ارزون وروسته دې 

شویو   عمل موخه  په  پراختیا  د   چ ورسېدل  ته   پایل

اقتصادي  هېوادونو   پات وروسته  و  ډېر  د  پروګرامونو 

او ټولنیز وضعیت نه دی بدل کړی او په  ډېرو نورو په 

 ک هېوادونو  شویو   صنعت نویو  او   صنعت په  بیا  تېره 

یې نوې ستونزې زېږول دي چ هغه په غیر اقتصادي 

توګه د طبیع زیرمو کارول دي چ ډېریې د خالصېدو 

 ،د استوګن او کمښت سره مخامخ شوې دي. بله دا چ

کار او چاپېریال خرابېدل او کړتیا پر وګړو 

 ښتونه تحميل کړي چاو هېوادونو زیات ل

به دوام سره یې ژوند ته د ګواښ ترڅنګ د 

هېوادونو د ودې او پراختیا بهیر ټکن کوي.

 اوسن  چ ځایه  هغه  له  راز،  همدا 

پرمختګ  وروسته  د  ټولنو  د   زېرم  طبیع

او په ترڅ ک یې هغه یوازې  اړتیا ده  لپاره 

 یت نه دي بلنسل حق او مال د اوسن

راتلونکیو  د  څو  تر   وکارول ش  داس باید 

.ش خوندي پات نسلونو ونډه او حق په ک

په دې توګه د اقتصادي اصطالحاتو په قاموس ک په 

کال ١٩٨٧م، یوه بله اصطالح زیاته شوه چ هغه پايښت 

لرونک پراختیا (Sustainable Development) ده.

په  یو  نظر  او  مفهوم  د  پراختیا   لرونک پایښت  د 

پراختیا  د  باید  دولتونه   چ شوه  وپتېيل  رامنځته کېدو 

 کړن او  وکړي  نظر  سره  له  کړنو  پخوانیو  پر  خاطر  په 

وګړو  او  پرمختګ  د   چ جوړ کړي   داس پروګرامونه  او 

 داس بهیر د دوام ترڅنګ زېرم وال د  د ژوند د ښه 

او  د خالصېدو  هغه  د   مهال ک لنډ  به   چ وکارول ش

محوه کېدو مخه ونیول ش او هم د اقتصادي فعالیتونو 

په پایله ک طبیع چاپيریال زیان و نه وین او د انسانانو 

.او نور حیه موجوداتو ژوند ته ګواښ پېښ نه ش

په دې اړوند د ملرو ملتو سازمان د ٢٠١۵  کال په 

سپتمبر ک ١٧ موخ او ١۶٩مقصده تصویب او هېوادونه 

په  د هغه  زمونږ هېواد هم   وړاندې کړي دی چ یې  ته 

اړوند باید کار وکړي او هر کال د خپل پر مختګونو راپور 

د ملرو ملتونو اړوند ادارو ته وسپاري.

پایښت لرونک پراختیا ته  زمونږ د هېواد رسېدل 

ډېرو کارونه او هڅ غواړي. موږ د جړې او ناامنیو له 

کبله ډېر اقتصادي پروژې نه شو پل کوالی، ډېر متبونه 

مو تړل دي او نور علم، فرهنګ چارې مو د ګواښ سره 

مخ دي.

سره له دې چ دولت هڅه کوي د ستونزو د حل 

لپاره الرې پیدا کړي، خو د هېواد د وروسته پات حالت، د 

مال او عایدات مل سر چینو کموال او تر څنګ یې د تېر 

پنځلس کلن رژیم څخه پات ستونزې د هېواد د پرمختګ 

به وړاندې لویې ستونزې دي چ له منځه وړل یې وخت 

ته اړتیا لري.

مونږ باید د مل او نړيوالو پانګو د جلبولو تر څنګ 

 مل او  پانګه   انسان  مل تأمین کړو،  امنیت  او  سوله 

کادرونه وروزو او ترڅنګ یې په صداقت او مل روحیه 

وطن ته د خدمت به چارو ک ونډه واخلو. او په دې ترڅ 

ک ټول خل په تیره بیا ځوان نسل دې امر ته وهڅوو.

زموږ هېواد او د پایښت لرونکې پراختیا مسئلې
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او  ټولنیزو   ،سیاس اقتصادي،  په  او  تمدن   اوسن

فرهنګ چارو ک السته راوړن د انسان د فردي او ټولنیزو 

هڅو پایله  ده. 
اما هغه څه چ د انسانانو تر منځ بېلوال رامنځته 

کوي، هغه ددې السته راوړنو ناعادالنه وېش او د هغه 

څخه د بېال بېلو انسانانو ناانډوله برخمن کېدل دي.

وینو چ یوه ډله هېوادونه او وګړي په بېسارې توګه 

پر مختلل دي او د ژوند ټول مادي او معنوي امانات په 

اختیار ک لري، اما بله خوا  پراخه انسان ډل او هېوادونه 

په بېوزل، لوږه  بېسوادۍ او مرض ک ژوند کوي او پر 

مختللیو او بډایه هېوادونو ته یې الس اوږد دی او د هغوی 

د مرستو په تمه دي.

ټول پوهېږو چ دا توپير او دوه ګون حالت تل نه و 

او هم به نه وي اوسن ډېر پرمختلل هېوادونه پخوا ډېر 

وروسته پات و چ ددې بدلون راز د هغوی په اقتصادي 

او ټولنیزه وده او پراختیا ک دی. 

د یوه هېواد اقتصادي او ټولنیزه وده د طبیع زیرمواو 

اماناتو د شته وال تر څنګ په انسان هڅو او کړنو پورې 

تړاو لري. کېدای ش ډېر هېوادونه د خپلو طبیع زیرمو 

او یا هم له پخوان استعماري هېوادونو غوندې د پخوانیو 

او  مرسته  په  بشري ځواک  او  زیرمو  مادي  د  مستعمرو 

تمویل سره پرمختګ کړی وي، اما ډېرو بیا ددې اماناتو 

 راز یې په مل سره هم پرمختګ کړی دی، چ په نشتوال

 – روحیه کار کول، او د هېواد ګټو ته ژمن سیاس او وطن

اقتصادي مسؤلین او چارواک و او دي.

پات هېوادونو  زمونږ هېواد چ یو د ډېرو وروسته 

له ډل څخه دی، نه پرمختګ او وروسته پاتېوال یې ډېر 

سياس، اقتصادي او طبیع الملونه لري او جړه او نورې 

 پاتېوال په توګه  دا وروسته  بېالبېل ناخوال د الملونو 

دوامداره کوي.

د ټولو هېوادونو د هغ جمل څخه زمونږ اقتصادي 

ټولنیز وروسته پات وال په وده او پراختیا پورې تړل دی. 

هس چ د هرې ښارندې چارې او ستونزې حل کول او 

د خپلو خواستو مطابق یې سمبالول اصولو او مقرراتو ته 

اړتیا لري نو د یو هېواد د چارو سمبالتیا او پراختیا هم 

ځانته اصول او نظریی لري چ وتلیو کار پوهانو او اړوند 

متبونو د نظرونو او څېړنو محصول وي.

د   چ ډاګه کوي  په  تاریخ  اقتصادي  هېوادونو  د 

 چ تبونو او پوهانو د نظریو له ډلبېالبېلو اقتصادي م

هېوادونوته د اقتصادي پرمختګ په اړوند  وړاندې شوې 

 (Growth) وده  دي  شوې   عمل خوا  له  هېوادونو  د  او 

پراختیا   لرونک پایښت  او   (Development) پراختیا 

(Sustainable Development) دي.

وده هغه اقتصادي نظریه ده چ تر ډیره هېوادونو 

د دوهم نړېوال جړی څخه مخ د خپلو هېوادونو د 

په  پوه شومپیتر  اقتصاد  په موخه کارول ده د  پرمختګ 

نظر هغه تدریج او آرام بدلونونه چ په اوږد مهال په 

یوه اقتصادک منځته راځ او له امله یې ورو، ورو د سپما 

نرخ او نفوس زیاتوال موم وده ده،  د بل اقتصاد پوه په 

 بدلون راش په زیر بناوو ک نظر فرید من، بې له دې چ

د اقتصادي سیستم پراخېدل او تودارو هم هغه دوامداره 

بهیر چ له امله یې د وخت به تېرېدو د اقتصاد توليدي 

ظرفیت زیاتېږي او د مل عاید کچه لوړوي وده ګڼل ده.

 هس چ له یوې خوا دوهم نړیوال جړې په 

له بشري  او  و  مادي لحاظ ډېر هېوادونه ویجاړ کړي 

لحاظه په ډېرو هېوادونو ک ناورین منځته راغل و، له 

بل خوا ډېرو افریقایي او آسیایي هېوادونو د استعماري 

ښېالک څخه خالص او خپلواک  یې تر السه کړې وه 

او هم د ودې په اړوند نظریو څخه چ د عمل کېدو له 

امله یې په ډېرو هېوادونو ک کوم د پاموړ اقتصادي – 

ټولنیز بدلونون نه و راغل او په ډېرو هېوادونو ک د 

حاکمو طبقو، پوړونو او د تولیدي وسایلو د مالینو او 

پانګوالو د بډایښت او د کاریرو، بزګرو او نورو عوامو 

دال بېوزل سبب شوې وې ښه خاطره نه درلوده نو د 

ودې پر ځای نورو الرو چارو او نظریو په لټه ک و. 

 (Development) (توسعه) د پراختیا هماغه و چ

تر عنوان الندې نظر یه منځته راغله او ورته د اصولو او 

په  ته د عمل کولو  پرنسیپونو جوړولو وروسته هېوادونو 

خاطر وړاندې شوه.

د پراختیا په نظر یو ک د ودې د هدفونو یعن د 

مادي تولیداتو او د مل عاید د زیاتوال سربېره د ټولنیزو 

چارو ښه وال او پرمختګ هم مطرح شوی و. نو هېوادونو 

د  او  خالصون  د  څخه  پرابلمونو  ټولنیزو  او  اقتصادي  د 

بنا  پر  پراختیا  د  موخه  په  پرمختګ  ټولنیز  او  اقتصادی 

 اقتصادي ټولنیزو پروګرامونو او کړنالرو ته مخه کړه چ

که وش په عمل کولو سره یې د ودي د موخو د تر السه 

ټولنیزو شاخصونو وضعیت  د   ټولن د  کولو څخه عالوه 

ښه ش. په ټولنو ک د اقتصادي پراختیا څخه موخه داده 

چ د ټولن اقتصادي وضعیت ښه او پراخه ش، پراختیا 

وزګارتیا،  کېدل،  میشت  ښار  نابرابرۍ،  اقتصادي  د 

د  کچه،  سواد  د  دوګړو   ،څرنګوال  وېشن دو  عاید  د 

 فرهنګ ټولنیز،  نور  او  ښه کېدل  حالت  روغتیایي  وګړو 

شاخصونو ته پام لري.

تولید  د  پراختیا  اقتصادي  برګر  پوه کيندل  اقتصاد 

 څرنګوال په  تولید  د  محصوالتو  د  عالوه  نه   زیاتوال د 

ک تحول ګڼي او نظر لري چ دا بدلون او تحول د کار 

په معنا دی. د  بدلون  د  او د هغه د تخصص  د ځواک 

مل  نوښتونو سره  د  او  یو خالق  پراختیا  په آند  فریدمن 

بهیر دی چ بنسټیز اقتصادي او ټولنیز بدلونونه منځته 

 ل تودارو چایی اقتصاد پوه مایامری راوړي. بل وتل

کلونه، کلونه یې په ډېرو افریقایي او 

د   ک هېوادونو  په   امری  التین د 

 ودې او پرمختګ اړوند چارې څېړل

او ډېرې لین لري د پراختیا الندې 

او  اشاره کوي  ته  اړخونو  اهمو  درېو 

یوه هېواد ک د  په  لري چ که  نظر 

 او ټولنیزو بدلونو په ترڅ ک اقتصاد 

دا درې ښودونک منځته راغل وي 

او خل د هغه د تحقق څخه برخمن 

او ګټه واخل په دې معنا ده چ هغه 

هغه   چ ده،   موندل پراختیا   ټولن

عبارت دي له:

لوړ وال د وګړو د ژوند د کچ  ‑

‑  د هغه شرایطو رامنځته کېدل چ د وګړو د نفس عزت 

ته وده ورکړي.

‑  د هغه شرایطو او اماناتو منځته راتګ چ د وګړو 

لپاره د ټاکنو ساحه پراخه کړي.

 د اقتصادي، سیاس د یوې ټولن له هغه ځایه چ

او ټولنیزو چارو او بدلونونو د حرکت څرنګوال، بریاوې او 

مات په داخل او خارج عواملو پورې تړاو لري، نو اړینه 

ده داخل عواملو ته د باندنیو عواملو په پرتله ارجحیت 

ورکړل ش ځه چ هغه اقتصادي، سیاس او ټولنیز بهیر، 

فعالیت او کړنالره په یوه ټولنه او یا د ژوند په یوه برخه 

 پایل وړ مثبت او د تم په بریا سره تطبیق کېدای ش ک

پر ځای پریږدي چ د شته اماناتو پر بنا په مل سوچ او 

روحیه ورته پروګرامونه او کړنالرې طرح شوې وي او د 

خلو د خواستو به نظر ک نیولو سره د هغوی  په ونډه، او 

شراکت سره پل کړای ش، ځه چ د انسان ژوند تاریخ 

په تېره بیا د وروسته پات هېوادونو د اقتصادي او ټولنیزې 

او د هغوي دسست پرمختګ ډېر   پایل پراختیا ناکام

الملونه د نورو د پروګرامونو کاپي کول او د نورو د سفار 

شونو پل کول دي. چ زمونږ هېواد یې ژوندۍ بېله ده. 

زمونږ په هېواد ک د کلونو، کلونو را پدیخوا د دولتونو او 

سیاس رژیم کړنالرې او پروګرامونه د رژیم سره د دوستو 

تر  موخو  او  تګالرو  د  دولتونو  کونکو  مالتړ  او  هېوادونو 

اغیزو الندې و او د رژیم په بدلېدو سره مخن تګالرې، 

پروګرامونه او حت پروژې یا بیخ له نظره غورخېدل او 

یا هم په ک بدلون راغل او نوي لښتونه پرې شوي او په 

بشپړېدو سره یې لښتونه د پالن شویو لښتونو په پرتله 

زیات شوي دي. چ په دې توګه د قیمت په لوړېدو سره  

هغه اقتصادي او موثره نه ګڼل کېږي

 پایل ځانته  عمل  هر   چ دا 

 مثبت  پایل دا   ش کېدای  او  لري، 

او یا هم منف وي نو د یوې ټولن د 

 فرهنګ ټولنیزو،  اقتصادي،  بېلو  بېال 

چارو د کچ د ارزولو او ښودلو لپاره 

هم شاخصونه او نورمونه جوړ او ټاکل 

شوي دي.

نړیوالو  د   چ شاخصونه  هغه 

ملتونو،  ملرو  له  سازمانو  او  ادارو 

لخوا جوړ شوي  نورو  او  بانګ  نړیوال 

او د هغه پر بنا د هېوادونو د پراختیا 

کچه ارزول کېږي عبارت دی له:

(GNP) نا خالص تولید مل  ‑

‑  د سړي په سر واقع تولید.

‑  د فقر کچه 

‑  د بوختیا نرخ

‑  د اقتصادي ساختار بدلون

د مشارکتونو د نرخ څرنګوال  ‑

څرنګوال اناتو ته د السرسروغتیایي ام  ‑

اناتو څرنګوالد زده کړو لپاره د ام  ‑

(HDI) پراختیا شاخص د انسان  ‑

(PPP) د خرید د ځواک د برابرۍ شاخص  ‑

(GNA, SSI) د دوامداره عاید شاخص  ‑

کابو  د  هېوادونو   ک وروستیو  په  پېړۍ  تېرې  د 

څلوېښتو کلونو عمل شویو پراختیایي اقتصادي، ټولنیزو 

پروګرامو د پایلو او السته راوړنو د ارزون وروسته دې 

شویو   عمل موخه  په  پراختیا  د   چ ورسېدل  ته   پایل

اقتصادي  هېوادونو   پات وروسته  و  ډېر  د  پروګرامونو 

او ټولنیز وضعیت نه دی بدل کړی او په  ډېرو نورو په 

 ک هېوادونو  شویو   صنعت نویو  او   صنعت په  بیا  تېره 

یې نوې ستونزې زېږول دي چ هغه په غیر اقتصادي 

توګه د طبیع زیرمو کارول دي چ ډېریې د خالصېدو 

 ،د استوګن او کمښت سره مخامخ شوې دي. بله دا چ

کار او چاپېریال خرابېدل او کړتیا پر وګړو 

 ښتونه تحميل کړي چاو هېوادونو زیات ل

به دوام سره یې ژوند ته د ګواښ ترڅنګ د 

هېوادونو د ودې او پراختیا بهیر ټکن کوي.

 اوسن  چ ځایه  هغه  له  راز،  همدا 

پرمختګ  وروسته  د  ټولنو  د   زېرم  طبیع

او په ترڅ ک یې هغه یوازې  اړتیا ده  لپاره 

 یت نه دي بلنسل حق او مال د اوسن

راتلونکیو  د  څو  تر   وکارول ش  داس باید 

.ش خوندي پات نسلونو ونډه او حق په ک

په دې توګه د اقتصادي اصطالحاتو په قاموس ک په 

کال ١٩٨٧م، یوه بله اصطالح زیاته شوه چ هغه پايښت 

لرونک پراختیا (Sustainable Development) ده.

په  یو  نظر  او  مفهوم  د  پراختیا   لرونک پایښت  د 

پراختیا  د  باید  دولتونه   چ شوه  وپتېيل  رامنځته کېدو 

 کړن او  وکړي  نظر  سره  له  کړنو  پخوانیو  پر  خاطر  په 

وګړو  او  پرمختګ  د   چ جوړ کړي   داس پروګرامونه  او 

 داس بهیر د دوام ترڅنګ زېرم وال د  د ژوند د ښه 

او  د خالصېدو  هغه  د   مهال ک لنډ  به   چ وکارول ش

محوه کېدو مخه ونیول ش او هم د اقتصادي فعالیتونو 

په پایله ک طبیع چاپيریال زیان و نه وین او د انسانانو 

.او نور حیه موجوداتو ژوند ته ګواښ پېښ نه ش

په دې اړوند د ملرو ملتو سازمان د ٢٠١۵  کال په 

سپتمبر ک ١٧ موخ او ١۶٩مقصده تصویب او هېوادونه 

په  د هغه  زمونږ هېواد هم   وړاندې کړي دی چ یې  ته 

اړوند باید کار وکړي او هر کال د خپل پر مختګونو راپور 

د ملرو ملتونو اړوند ادارو ته وسپاري.

پایښت لرونک پراختیا ته  زمونږ د هېواد رسېدل 

ډېرو کارونه او هڅ غواړي. موږ د جړې او ناامنیو له 

کبله ډېر اقتصادي پروژې نه شو پل کوالی، ډېر متبونه 

مو تړل دي او نور علم، فرهنګ چارې مو د ګواښ سره 

مخ دي.

سره له دې چ دولت هڅه کوي د ستونزو د حل 

لپاره الرې پیدا کړي، خو د هېواد د وروسته پات حالت، د 

مال او عایدات مل سر چینو کموال او تر څنګ یې د تېر 

پنځلس کلن رژیم څخه پات ستونزې د هېواد د پرمختګ 

به وړاندې لویې ستونزې دي چ له منځه وړل یې وخت 

ته اړتیا لري.

مونږ باید د مل او نړيوالو پانګو د جلبولو تر څنګ 

 مل او  پانګه   انسان  مل تأمین کړو،  امنیت  او  سوله 

کادرونه وروزو او ترڅنګ یې په صداقت او مل روحیه 

وطن ته د خدمت به چارو ک ونډه واخلو. او په دې ترڅ 

ک ټول خل په تیره بیا ځوان نسل دې امر ته وهڅوو.

زموږ هېواد او د پایښت لرونکې پراختیا مسئلې
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او  ټولنیزو   ،سیاس اقتصادي،  په  او  تمدن   اوسن

فرهنګ چارو ک السته راوړن د انسان د فردي او ټولنیزو 

هڅو پایله  ده. 
اما هغه څه چ د انسانانو تر منځ بېلوال رامنځته 

کوي، هغه ددې السته راوړنو ناعادالنه وېش او د هغه 

څخه د بېال بېلو انسانانو ناانډوله برخمن کېدل دي.

وینو چ یوه ډله هېوادونه او وګړي په بېسارې توګه 

پر مختلل دي او د ژوند ټول مادي او معنوي امانات په 

اختیار ک لري، اما بله خوا  پراخه انسان ډل او هېوادونه 

په بېوزل، لوږه  بېسوادۍ او مرض ک ژوند کوي او پر 

مختللیو او بډایه هېوادونو ته یې الس اوږد دی او د هغوی 

د مرستو په تمه دي.

ټول پوهېږو چ دا توپير او دوه ګون حالت تل نه و 

او هم به نه وي اوسن ډېر پرمختلل هېوادونه پخوا ډېر 

وروسته پات و چ ددې بدلون راز د هغوی په اقتصادي 

او ټولنیزه وده او پراختیا ک دی. 

د یوه هېواد اقتصادي او ټولنیزه وده د طبیع زیرمواو 

اماناتو د شته وال تر څنګ په انسان هڅو او کړنو پورې 

تړاو لري. کېدای ش ډېر هېوادونه د خپلو طبیع زیرمو 

او یا هم له پخوان استعماري هېوادونو غوندې د پخوانیو 

او  مرسته  په  بشري ځواک  او  زیرمو  مادي  د  مستعمرو 

تمویل سره پرمختګ کړی وي، اما ډېرو بیا ددې اماناتو 

 راز یې په مل سره هم پرمختګ کړی دی، چ په نشتوال

 – روحیه کار کول، او د هېواد ګټو ته ژمن سیاس او وطن

اقتصادي مسؤلین او چارواک و او دي.

پات هېوادونو  زمونږ هېواد چ یو د ډېرو وروسته 

له ډل څخه دی، نه پرمختګ او وروسته پاتېوال یې ډېر 

سياس، اقتصادي او طبیع الملونه لري او جړه او نورې 

 پاتېوال په توګه  دا وروسته  بېالبېل ناخوال د الملونو 

دوامداره کوي.

د ټولو هېوادونو د هغ جمل څخه زمونږ اقتصادي 

ټولنیز وروسته پات وال په وده او پراختیا پورې تړل دی. 

هس چ د هرې ښارندې چارې او ستونزې حل کول او 

د خپلو خواستو مطابق یې سمبالول اصولو او مقرراتو ته 

اړتیا لري نو د یو هېواد د چارو سمبالتیا او پراختیا هم 

ځانته اصول او نظریی لري چ وتلیو کار پوهانو او اړوند 

متبونو د نظرونو او څېړنو محصول وي.

د   چ ډاګه کوي  په  تاریخ  اقتصادي  هېوادونو  د 

 چ تبونو او پوهانو د نظریو له ډلبېالبېلو اقتصادي م

هېوادونوته د اقتصادي پرمختګ په اړوند  وړاندې شوې 

 (Growth) وده  دي  شوې   عمل خوا  له  هېوادونو  د  او 

پراختیا   لرونک پایښت  او   (Development) پراختیا 

(Sustainable Development) دي.

وده هغه اقتصادي نظریه ده چ تر ډیره هېوادونو 

د دوهم نړېوال جړی څخه مخ د خپلو هېوادونو د 

په  پوه شومپیتر  اقتصاد  په موخه کارول ده د  پرمختګ 

نظر هغه تدریج او آرام بدلونونه چ په اوږد مهال په 

یوه اقتصادک منځته راځ او له امله یې ورو، ورو د سپما 

نرخ او نفوس زیاتوال موم وده ده،  د بل اقتصاد پوه په 

 بدلون راش په زیر بناوو ک نظر فرید من، بې له دې چ

د اقتصادي سیستم پراخېدل او تودارو هم هغه دوامداره 

بهیر چ له امله یې د وخت به تېرېدو د اقتصاد توليدي 

ظرفیت زیاتېږي او د مل عاید کچه لوړوي وده ګڼل ده.

 هس چ له یوې خوا دوهم نړیوال جړې په 

له بشري  او  و  مادي لحاظ ډېر هېوادونه ویجاړ کړي 

لحاظه په ډېرو هېوادونو ک ناورین منځته راغل و، له 

بل خوا ډېرو افریقایي او آسیایي هېوادونو د استعماري 

ښېالک څخه خالص او خپلواک  یې تر السه کړې وه 

او هم د ودې په اړوند نظریو څخه چ د عمل کېدو له 

امله یې په ډېرو هېوادونو ک کوم د پاموړ اقتصادي – 

ټولنیز بدلونون نه و راغل او په ډېرو هېوادونو ک د 

حاکمو طبقو، پوړونو او د تولیدي وسایلو د مالینو او 

پانګوالو د بډایښت او د کاریرو، بزګرو او نورو عوامو 

دال بېوزل سبب شوې وې ښه خاطره نه درلوده نو د 

ودې پر ځای نورو الرو چارو او نظریو په لټه ک و. 

 (Development) (توسعه) د پراختیا هماغه و چ

تر عنوان الندې نظر یه منځته راغله او ورته د اصولو او 

په  ته د عمل کولو  پرنسیپونو جوړولو وروسته هېوادونو 

خاطر وړاندې شوه.

د پراختیا په نظر یو ک د ودې د هدفونو یعن د 

مادي تولیداتو او د مل عاید د زیاتوال سربېره د ټولنیزو 

چارو ښه وال او پرمختګ هم مطرح شوی و. نو هېوادونو 

د  او  خالصون  د  څخه  پرابلمونو  ټولنیزو  او  اقتصادي  د 

بنا  پر  پراختیا  د  موخه  په  پرمختګ  ټولنیز  او  اقتصادی 

 اقتصادي ټولنیزو پروګرامونو او کړنالرو ته مخه کړه چ

که وش په عمل کولو سره یې د ودي د موخو د تر السه 

ټولنیزو شاخصونو وضعیت  د   ټولن د  کولو څخه عالوه 

ښه ش. په ټولنو ک د اقتصادي پراختیا څخه موخه داده 

چ د ټولن اقتصادي وضعیت ښه او پراخه ش، پراختیا 

وزګارتیا،  کېدل،  میشت  ښار  نابرابرۍ،  اقتصادي  د 

د  کچه،  سواد  د  دوګړو   ،څرنګوال  وېشن دو  عاید  د 

 فرهنګ ټولنیز،  نور  او  ښه کېدل  حالت  روغتیایي  وګړو 

شاخصونو ته پام لري.

تولید  د  پراختیا  اقتصادي  برګر  پوه کيندل  اقتصاد 

 څرنګوال په  تولید  د  محصوالتو  د  عالوه  نه   زیاتوال د 

ک تحول ګڼي او نظر لري چ دا بدلون او تحول د کار 

په معنا دی. د  بدلون  د  او د هغه د تخصص  د ځواک 

مل  نوښتونو سره  د  او  یو خالق  پراختیا  په آند  فریدمن 

بهیر دی چ بنسټیز اقتصادي او ټولنیز بدلونونه منځته 

 ل تودارو چایی اقتصاد پوه مایامری راوړي. بل وتل

کلونه، کلونه یې په ډېرو افریقایي او 

د   ک هېوادونو  په   امری  التین د 

 ودې او پرمختګ اړوند چارې څېړل

او ډېرې لین لري د پراختیا الندې 

او  اشاره کوي  ته  اړخونو  اهمو  درېو 

یوه هېواد ک د  په  لري چ که  نظر 

 او ټولنیزو بدلونو په ترڅ ک اقتصاد 

دا درې ښودونک منځته راغل وي 

او خل د هغه د تحقق څخه برخمن 

او ګټه واخل په دې معنا ده چ هغه 

هغه   چ ده،   موندل پراختیا   ټولن

عبارت دي له:

لوړ وال د وګړو د ژوند د کچ  ‑

‑  د هغه شرایطو رامنځته کېدل چ د وګړو د نفس عزت 

ته وده ورکړي.

‑  د هغه شرایطو او اماناتو منځته راتګ چ د وګړو 

لپاره د ټاکنو ساحه پراخه کړي.

 د اقتصادي، سیاس د یوې ټولن له هغه ځایه چ

او ټولنیزو چارو او بدلونونو د حرکت څرنګوال، بریاوې او 

مات په داخل او خارج عواملو پورې تړاو لري، نو اړینه 

ده داخل عواملو ته د باندنیو عواملو په پرتله ارجحیت 

ورکړل ش ځه چ هغه اقتصادي، سیاس او ټولنیز بهیر، 

فعالیت او کړنالره په یوه ټولنه او یا د ژوند په یوه برخه 

 پایل وړ مثبت او د تم په بریا سره تطبیق کېدای ش ک

پر ځای پریږدي چ د شته اماناتو پر بنا په مل سوچ او 

روحیه ورته پروګرامونه او کړنالرې طرح شوې وي او د 

خلو د خواستو به نظر ک نیولو سره د هغوی  په ونډه، او 

شراکت سره پل کړای ش، ځه چ د انسان ژوند تاریخ 

په تېره بیا د وروسته پات هېوادونو د اقتصادي او ټولنیزې 

او د هغوي دسست پرمختګ ډېر   پایل پراختیا ناکام

الملونه د نورو د پروګرامونو کاپي کول او د نورو د سفار 

شونو پل کول دي. چ زمونږ هېواد یې ژوندۍ بېله ده. 

زمونږ په هېواد ک د کلونو، کلونو را پدیخوا د دولتونو او 

سیاس رژیم کړنالرې او پروګرامونه د رژیم سره د دوستو 

تر  موخو  او  تګالرو  د  دولتونو  کونکو  مالتړ  او  هېوادونو 

اغیزو الندې و او د رژیم په بدلېدو سره مخن تګالرې، 

پروګرامونه او حت پروژې یا بیخ له نظره غورخېدل او 

یا هم په ک بدلون راغل او نوي لښتونه پرې شوي او په 

بشپړېدو سره یې لښتونه د پالن شویو لښتونو په پرتله 

زیات شوي دي. چ په دې توګه د قیمت په لوړېدو سره  

هغه اقتصادي او موثره نه ګڼل کېږي

 پایل ځانته  عمل  هر   چ دا 

 مثبت  پایل دا   ش کېدای  او  لري، 

او یا هم منف وي نو د یوې ټولن د 

 فرهنګ ټولنیزو،  اقتصادي،  بېلو  بېال 

چارو د کچ د ارزولو او ښودلو لپاره 

هم شاخصونه او نورمونه جوړ او ټاکل 

شوي دي.

نړیوالو  د   چ شاخصونه  هغه 

ملتونو،  ملرو  له  سازمانو  او  ادارو 

لخوا جوړ شوي  نورو  او  بانګ  نړیوال 

او د هغه پر بنا د هېوادونو د پراختیا 

کچه ارزول کېږي عبارت دی له:

(GNP) نا خالص تولید مل  ‑

‑  د سړي په سر واقع تولید.

‑  د فقر کچه 

‑  د بوختیا نرخ

‑  د اقتصادي ساختار بدلون

د مشارکتونو د نرخ څرنګوال  ‑

څرنګوال اناتو ته د السرسروغتیایي ام  ‑

اناتو څرنګوالد زده کړو لپاره د ام  ‑

(HDI) پراختیا شاخص د انسان  ‑

(PPP) د خرید د ځواک د برابرۍ شاخص  ‑

(GNA, SSI) د دوامداره عاید شاخص  ‑

کابو  د  هېوادونو   ک وروستیو  په  پېړۍ  تېرې  د 

څلوېښتو کلونو عمل شویو پراختیایي اقتصادي، ټولنیزو 

پروګرامو د پایلو او السته راوړنو د ارزون وروسته دې 

شویو   عمل موخه  په  پراختیا  د   چ ورسېدل  ته   پایل

اقتصادي  هېوادونو   پات وروسته  و  ډېر  د  پروګرامونو 

او ټولنیز وضعیت نه دی بدل کړی او په  ډېرو نورو په 

 ک هېوادونو  شویو   صنعت نویو  او   صنعت په  بیا  تېره 

یې نوې ستونزې زېږول دي چ هغه په غیر اقتصادي 

توګه د طبیع زیرمو کارول دي چ ډېریې د خالصېدو 

 ،د استوګن او کمښت سره مخامخ شوې دي. بله دا چ

کار او چاپېریال خرابېدل او کړتیا پر وګړو 

 ښتونه تحميل کړي چاو هېوادونو زیات ل

به دوام سره یې ژوند ته د ګواښ ترڅنګ د 

هېوادونو د ودې او پراختیا بهیر ټکن کوي.

 اوسن  چ ځایه  هغه  له  راز،  همدا 

پرمختګ  وروسته  د  ټولنو  د   زېرم  طبیع

او په ترڅ ک یې هغه یوازې  اړتیا ده  لپاره 

 یت نه دي بلنسل حق او مال د اوسن

راتلونکیو  د  څو  تر   وکارول ش  داس باید 

.ش خوندي پات نسلونو ونډه او حق په ک

په دې توګه د اقتصادي اصطالحاتو په قاموس ک په 

کال ١٩٨٧م، یوه بله اصطالح زیاته شوه چ هغه پايښت 

لرونک پراختیا (Sustainable Development) ده.

په  یو  نظر  او  مفهوم  د  پراختیا   لرونک پایښت  د 

پراختیا  د  باید  دولتونه   چ شوه  وپتېيل  رامنځته کېدو 

 کړن او  وکړي  نظر  سره  له  کړنو  پخوانیو  پر  خاطر  په 

وګړو  او  پرمختګ  د   چ جوړ کړي   داس پروګرامونه  او 

 داس بهیر د دوام ترڅنګ زېرم وال د  د ژوند د ښه 

او  د خالصېدو  هغه  د   مهال ک لنډ  به   چ وکارول ش

محوه کېدو مخه ونیول ش او هم د اقتصادي فعالیتونو 

په پایله ک طبیع چاپيریال زیان و نه وین او د انسانانو 

.او نور حیه موجوداتو ژوند ته ګواښ پېښ نه ش

په دې اړوند د ملرو ملتو سازمان د ٢٠١۵  کال په 

سپتمبر ک ١٧ موخ او ١۶٩مقصده تصویب او هېوادونه 

په  د هغه  زمونږ هېواد هم   وړاندې کړي دی چ یې  ته 

اړوند باید کار وکړي او هر کال د خپل پر مختګونو راپور 

د ملرو ملتونو اړوند ادارو ته وسپاري.

پایښت لرونک پراختیا ته  زمونږ د هېواد رسېدل 

ډېرو کارونه او هڅ غواړي. موږ د جړې او ناامنیو له 

کبله ډېر اقتصادي پروژې نه شو پل کوالی، ډېر متبونه 

مو تړل دي او نور علم، فرهنګ چارې مو د ګواښ سره 

مخ دي.

سره له دې چ دولت هڅه کوي د ستونزو د حل 

لپاره الرې پیدا کړي، خو د هېواد د وروسته پات حالت، د 

مال او عایدات مل سر چینو کموال او تر څنګ یې د تېر 

پنځلس کلن رژیم څخه پات ستونزې د هېواد د پرمختګ 

به وړاندې لویې ستونزې دي چ له منځه وړل یې وخت 

ته اړتیا لري.

مونږ باید د مل او نړيوالو پانګو د جلبولو تر څنګ 

 مل او  پانګه   انسان  مل تأمین کړو،  امنیت  او  سوله 

کادرونه وروزو او ترڅنګ یې په صداقت او مل روحیه 

وطن ته د خدمت به چارو ک ونډه واخلو. او په دې ترڅ 

ک ټول خل په تیره بیا ځوان نسل دې امر ته وهڅوو.

زموږ هېواد او د پایښت لرونکې پراختیا مسئلې
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او  ټولنیزو   ،سیاس اقتصادي،  په  او  تمدن   اوسن

فرهنګ چارو ک السته راوړن د انسان د فردي او ټولنیزو 

هڅو پایله  ده. 
اما هغه څه چ د انسانانو تر منځ بېلوال رامنځته 

کوي، هغه ددې السته راوړنو ناعادالنه وېش او د هغه 

څخه د بېال بېلو انسانانو ناانډوله برخمن کېدل دي.

وینو چ یوه ډله هېوادونه او وګړي په بېسارې توګه 

پر مختلل دي او د ژوند ټول مادي او معنوي امانات په 

اختیار ک لري، اما بله خوا  پراخه انسان ډل او هېوادونه 

په بېوزل، لوږه  بېسوادۍ او مرض ک ژوند کوي او پر 

مختللیو او بډایه هېوادونو ته یې الس اوږد دی او د هغوی 

د مرستو په تمه دي.

ټول پوهېږو چ دا توپير او دوه ګون حالت تل نه و 

او هم به نه وي اوسن ډېر پرمختلل هېوادونه پخوا ډېر 

وروسته پات و چ ددې بدلون راز د هغوی په اقتصادي 

او ټولنیزه وده او پراختیا ک دی. 

د یوه هېواد اقتصادي او ټولنیزه وده د طبیع زیرمواو 

اماناتو د شته وال تر څنګ په انسان هڅو او کړنو پورې 

تړاو لري. کېدای ش ډېر هېوادونه د خپلو طبیع زیرمو 

او یا هم له پخوان استعماري هېوادونو غوندې د پخوانیو 

او  مرسته  په  بشري ځواک  او  زیرمو  مادي  د  مستعمرو 

تمویل سره پرمختګ کړی وي، اما ډېرو بیا ددې اماناتو 

 راز یې په مل سره هم پرمختګ کړی دی، چ په نشتوال

 – روحیه کار کول، او د هېواد ګټو ته ژمن سیاس او وطن

اقتصادي مسؤلین او چارواک و او دي.

پات هېوادونو  زمونږ هېواد چ یو د ډېرو وروسته 

له ډل څخه دی، نه پرمختګ او وروسته پاتېوال یې ډېر 

سياس، اقتصادي او طبیع الملونه لري او جړه او نورې 

 پاتېوال په توګه  دا وروسته  بېالبېل ناخوال د الملونو 

دوامداره کوي.

د ټولو هېوادونو د هغ جمل څخه زمونږ اقتصادي 

ټولنیز وروسته پات وال په وده او پراختیا پورې تړل دی. 

هس چ د هرې ښارندې چارې او ستونزې حل کول او 

د خپلو خواستو مطابق یې سمبالول اصولو او مقرراتو ته 

اړتیا لري نو د یو هېواد د چارو سمبالتیا او پراختیا هم 

ځانته اصول او نظریی لري چ وتلیو کار پوهانو او اړوند 

متبونو د نظرونو او څېړنو محصول وي.

د   چ ډاګه کوي  په  تاریخ  اقتصادي  هېوادونو  د 

 چ تبونو او پوهانو د نظریو له ډلبېالبېلو اقتصادي م

هېوادونوته د اقتصادي پرمختګ په اړوند  وړاندې شوې 

 (Growth) وده  دي  شوې   عمل خوا  له  هېوادونو  د  او 

پراختیا   لرونک پایښت  او   (Development) پراختیا 

(Sustainable Development) دي.

وده هغه اقتصادي نظریه ده چ تر ډیره هېوادونو 

د دوهم نړېوال جړی څخه مخ د خپلو هېوادونو د 

په  پوه شومپیتر  اقتصاد  په موخه کارول ده د  پرمختګ 

نظر هغه تدریج او آرام بدلونونه چ په اوږد مهال په 

یوه اقتصادک منځته راځ او له امله یې ورو، ورو د سپما 

نرخ او نفوس زیاتوال موم وده ده،  د بل اقتصاد پوه په 

 بدلون راش په زیر بناوو ک نظر فرید من، بې له دې چ

د اقتصادي سیستم پراخېدل او تودارو هم هغه دوامداره 

بهیر چ له امله یې د وخت به تېرېدو د اقتصاد توليدي 

ظرفیت زیاتېږي او د مل عاید کچه لوړوي وده ګڼل ده.

 هس چ له یوې خوا دوهم نړیوال جړې په 

له بشري  او  و  مادي لحاظ ډېر هېوادونه ویجاړ کړي 

لحاظه په ډېرو هېوادونو ک ناورین منځته راغل و، له 

بل خوا ډېرو افریقایي او آسیایي هېوادونو د استعماري 

ښېالک څخه خالص او خپلواک  یې تر السه کړې وه 

او هم د ودې په اړوند نظریو څخه چ د عمل کېدو له 

امله یې په ډېرو هېوادونو ک کوم د پاموړ اقتصادي – 

ټولنیز بدلونون نه و راغل او په ډېرو هېوادونو ک د 

حاکمو طبقو، پوړونو او د تولیدي وسایلو د مالینو او 

پانګوالو د بډایښت او د کاریرو، بزګرو او نورو عوامو 

دال بېوزل سبب شوې وې ښه خاطره نه درلوده نو د 

ودې پر ځای نورو الرو چارو او نظریو په لټه ک و. 

 (Development) (توسعه) د پراختیا هماغه و چ

تر عنوان الندې نظر یه منځته راغله او ورته د اصولو او 

په  ته د عمل کولو  پرنسیپونو جوړولو وروسته هېوادونو 

خاطر وړاندې شوه.

د پراختیا په نظر یو ک د ودې د هدفونو یعن د 

مادي تولیداتو او د مل عاید د زیاتوال سربېره د ټولنیزو 

چارو ښه وال او پرمختګ هم مطرح شوی و. نو هېوادونو 

د  او  خالصون  د  څخه  پرابلمونو  ټولنیزو  او  اقتصادي  د 

بنا  پر  پراختیا  د  موخه  په  پرمختګ  ټولنیز  او  اقتصادی 

 اقتصادي ټولنیزو پروګرامونو او کړنالرو ته مخه کړه چ

که وش په عمل کولو سره یې د ودي د موخو د تر السه 

ټولنیزو شاخصونو وضعیت  د   ټولن د  کولو څخه عالوه 

ښه ش. په ټولنو ک د اقتصادي پراختیا څخه موخه داده 

چ د ټولن اقتصادي وضعیت ښه او پراخه ش، پراختیا 

وزګارتیا،  کېدل،  میشت  ښار  نابرابرۍ،  اقتصادي  د 

د  کچه،  سواد  د  دوګړو   ،څرنګوال  وېشن دو  عاید  د 

 فرهنګ ټولنیز،  نور  او  ښه کېدل  حالت  روغتیایي  وګړو 

شاخصونو ته پام لري.

تولید  د  پراختیا  اقتصادي  برګر  پوه کيندل  اقتصاد 

 څرنګوال په  تولید  د  محصوالتو  د  عالوه  نه   زیاتوال د 

ک تحول ګڼي او نظر لري چ دا بدلون او تحول د کار 

په معنا دی. د  بدلون  د  او د هغه د تخصص  د ځواک 

مل  نوښتونو سره  د  او  یو خالق  پراختیا  په آند  فریدمن 

بهیر دی چ بنسټیز اقتصادي او ټولنیز بدلونونه منځته 

 ل تودارو چایی اقتصاد پوه مایامری راوړي. بل وتل

کلونه، کلونه یې په ډېرو افریقایي او 

د   ک هېوادونو  په   امری  التین د 

 ودې او پرمختګ اړوند چارې څېړل

او ډېرې لین لري د پراختیا الندې 

او  اشاره کوي  ته  اړخونو  اهمو  درېو 

یوه هېواد ک د  په  لري چ که  نظر 

 او ټولنیزو بدلونو په ترڅ ک اقتصاد 

دا درې ښودونک منځته راغل وي 

او خل د هغه د تحقق څخه برخمن 

او ګټه واخل په دې معنا ده چ هغه 

هغه   چ ده،   موندل پراختیا   ټولن

عبارت دي له:

لوړ وال د وګړو د ژوند د کچ  ‑

‑  د هغه شرایطو رامنځته کېدل چ د وګړو د نفس عزت 

ته وده ورکړي.

‑  د هغه شرایطو او اماناتو منځته راتګ چ د وګړو 

لپاره د ټاکنو ساحه پراخه کړي.

 د اقتصادي، سیاس د یوې ټولن له هغه ځایه چ

او ټولنیزو چارو او بدلونونو د حرکت څرنګوال، بریاوې او 

مات په داخل او خارج عواملو پورې تړاو لري، نو اړینه 

ده داخل عواملو ته د باندنیو عواملو په پرتله ارجحیت 

ورکړل ش ځه چ هغه اقتصادي، سیاس او ټولنیز بهیر، 

فعالیت او کړنالره په یوه ټولنه او یا د ژوند په یوه برخه 

 پایل وړ مثبت او د تم په بریا سره تطبیق کېدای ش ک

پر ځای پریږدي چ د شته اماناتو پر بنا په مل سوچ او 

روحیه ورته پروګرامونه او کړنالرې طرح شوې وي او د 

خلو د خواستو به نظر ک نیولو سره د هغوی  په ونډه، او 

شراکت سره پل کړای ش، ځه چ د انسان ژوند تاریخ 

په تېره بیا د وروسته پات هېوادونو د اقتصادي او ټولنیزې 

او د هغوي دسست پرمختګ ډېر   پایل پراختیا ناکام

الملونه د نورو د پروګرامونو کاپي کول او د نورو د سفار 

شونو پل کول دي. چ زمونږ هېواد یې ژوندۍ بېله ده. 

زمونږ په هېواد ک د کلونو، کلونو را پدیخوا د دولتونو او 

سیاس رژیم کړنالرې او پروګرامونه د رژیم سره د دوستو 

تر  موخو  او  تګالرو  د  دولتونو  کونکو  مالتړ  او  هېوادونو 

اغیزو الندې و او د رژیم په بدلېدو سره مخن تګالرې، 

پروګرامونه او حت پروژې یا بیخ له نظره غورخېدل او 

یا هم په ک بدلون راغل او نوي لښتونه پرې شوي او په 

بشپړېدو سره یې لښتونه د پالن شویو لښتونو په پرتله 

زیات شوي دي. چ په دې توګه د قیمت په لوړېدو سره  

هغه اقتصادي او موثره نه ګڼل کېږي

 پایل ځانته  عمل  هر   چ دا 

 مثبت  پایل دا   ش کېدای  او  لري، 

او یا هم منف وي نو د یوې ټولن د 

 فرهنګ ټولنیزو،  اقتصادي،  بېلو  بېال 

چارو د کچ د ارزولو او ښودلو لپاره 

هم شاخصونه او نورمونه جوړ او ټاکل 

شوي دي.

نړیوالو  د   چ شاخصونه  هغه 

ملتونو،  ملرو  له  سازمانو  او  ادارو 

لخوا جوړ شوي  نورو  او  بانګ  نړیوال 

او د هغه پر بنا د هېوادونو د پراختیا 

کچه ارزول کېږي عبارت دی له:

(GNP) نا خالص تولید مل  ‑

‑  د سړي په سر واقع تولید.

‑  د فقر کچه 

‑  د بوختیا نرخ

‑  د اقتصادي ساختار بدلون

د مشارکتونو د نرخ څرنګوال  ‑

څرنګوال اناتو ته د السرسروغتیایي ام  ‑

اناتو څرنګوالد زده کړو لپاره د ام  ‑

(HDI) پراختیا شاخص د انسان  ‑

(PPP) د خرید د ځواک د برابرۍ شاخص  ‑

(GNA, SSI) د دوامداره عاید شاخص  ‑

کابو  د  هېوادونو   ک وروستیو  په  پېړۍ  تېرې  د 

څلوېښتو کلونو عمل شویو پراختیایي اقتصادي، ټولنیزو 

پروګرامو د پایلو او السته راوړنو د ارزون وروسته دې 

شویو   عمل موخه  په  پراختیا  د   چ ورسېدل  ته   پایل

اقتصادي  هېوادونو   پات وروسته  و  ډېر  د  پروګرامونو 

او ټولنیز وضعیت نه دی بدل کړی او په  ډېرو نورو په 

 ک هېوادونو  شویو   صنعت نویو  او   صنعت په  بیا  تېره 

یې نوې ستونزې زېږول دي چ هغه په غیر اقتصادي 

توګه د طبیع زیرمو کارول دي چ ډېریې د خالصېدو 

 ،د استوګن او کمښت سره مخامخ شوې دي. بله دا چ

کار او چاپېریال خرابېدل او کړتیا پر وګړو 

 ښتونه تحميل کړي چاو هېوادونو زیات ل

به دوام سره یې ژوند ته د ګواښ ترڅنګ د 

هېوادونو د ودې او پراختیا بهیر ټکن کوي.

 اوسن  چ ځایه  هغه  له  راز،  همدا 

پرمختګ  وروسته  د  ټولنو  د   زېرم  طبیع

او په ترڅ ک یې هغه یوازې  اړتیا ده  لپاره 

 یت نه دي بلنسل حق او مال د اوسن

راتلونکیو  د  څو  تر   وکارول ش  داس باید 

.ش خوندي پات نسلونو ونډه او حق په ک

په دې توګه د اقتصادي اصطالحاتو په قاموس ک په 

کال ١٩٨٧م، یوه بله اصطالح زیاته شوه چ هغه پايښت 

لرونک پراختیا (Sustainable Development) ده.

په  یو  نظر  او  مفهوم  د  پراختیا   لرونک پایښت  د 

پراختیا  د  باید  دولتونه   چ شوه  وپتېيل  رامنځته کېدو 

 کړن او  وکړي  نظر  سره  له  کړنو  پخوانیو  پر  خاطر  په 

وګړو  او  پرمختګ  د   چ جوړ کړي   داس پروګرامونه  او 

 داس بهیر د دوام ترڅنګ زېرم وال د  د ژوند د ښه 

او  د خالصېدو  هغه  د   مهال ک لنډ  به   چ وکارول ش

محوه کېدو مخه ونیول ش او هم د اقتصادي فعالیتونو 

په پایله ک طبیع چاپيریال زیان و نه وین او د انسانانو 

.او نور حیه موجوداتو ژوند ته ګواښ پېښ نه ش

په دې اړوند د ملرو ملتو سازمان د ٢٠١۵  کال په 

سپتمبر ک ١٧ موخ او ١۶٩مقصده تصویب او هېوادونه 

په  د هغه  زمونږ هېواد هم   وړاندې کړي دی چ یې  ته 

اړوند باید کار وکړي او هر کال د خپل پر مختګونو راپور 

د ملرو ملتونو اړوند ادارو ته وسپاري.

پایښت لرونک پراختیا ته  زمونږ د هېواد رسېدل 

ډېرو کارونه او هڅ غواړي. موږ د جړې او ناامنیو له 

کبله ډېر اقتصادي پروژې نه شو پل کوالی، ډېر متبونه 

مو تړل دي او نور علم، فرهنګ چارې مو د ګواښ سره 

مخ دي.

سره له دې چ دولت هڅه کوي د ستونزو د حل 

لپاره الرې پیدا کړي، خو د هېواد د وروسته پات حالت، د 

مال او عایدات مل سر چینو کموال او تر څنګ یې د تېر 

پنځلس کلن رژیم څخه پات ستونزې د هېواد د پرمختګ 

به وړاندې لویې ستونزې دي چ له منځه وړل یې وخت 

ته اړتیا لري.

مونږ باید د مل او نړيوالو پانګو د جلبولو تر څنګ 

 مل او  پانګه   انسان  مل تأمین کړو،  امنیت  او  سوله 

کادرونه وروزو او ترڅنګ یې په صداقت او مل روحیه 

وطن ته د خدمت به چارو ک ونډه واخلو. او په دې ترڅ 

ک ټول خل په تیره بیا ځوان نسل دې امر ته وهڅوو.
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رشد  محرك  هفت  پیش بینى  با  جهانى  تجارت  سازمان 
تجارت در سال 2017، گزارش جدیدى را در مورد شاخص چشم
این شاخص،  از محاسبه   انداز تجارت جهانى منتشر کرد. هدف 
تعیین جهت گیرى رشد تجارت در آینده نزدیک است. ارزیابى ها 
نشان مى دهد که در فصل اول سال 2017، افزایش حمل  و نقل 
بین المللى هوایى و فروش و تولید وسایط نقلیه، دو محرك اصلى 

رشد تجارت هستند.

طبق گزارش سازمان تجارت جهان WTO، رشد تجارت 
جهانى براى سال 2017 بین ارقام 8/ 1 تا 1/ 3 درصد پیش

 بینى شده است. این در حالى است که رشد تجارت جهان در سال 
گذشته میالدى 7/ 1 درصد برآورد شده بود.

درخصوص  جهانى،  تجارت  سازمان  گزارش  جدیدترین 
«شاخص چشم انداز تجارت جهانى» (WTOI) مربوط به فصل 
نخست سال 2017 منتشر شد. به دنبال رشد تجارت جهانى در 
فصل پایانى سال 2016، پیش بینى مى شود تجارت جهانى در 

فصل نخست سال 2017 روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

چراکه شاخص رونق تجارت جهانى در فصل نخست سال 
جارى به 102 رسید که در مقایسه با 100.9 در ماه نوامبر سال 
رشد  به  رو  روند  ادامه  نشانگر  امر  این  که  یافته  افزایش  گذشته 
تجارت جهانى است. در همین زمینه، شاخص چشم انداز تجارت 
جهانى (WTOI)، هفت محرك  رشد تجارت را مورد ارزیابى قرار 

سفارشات  کاالیى،  تجارت  چون «حجم  مواردى  که  است  داده 
کانتینر  عملیاتى  توان  هوایى،  بین المللى  حمل ونقل  صادرات، 
بندرى، فروش و تولید وسایط نقلیه، اجزا و قطعات الکترونیکى و 

مواد خام  کشاورزى» را در بر مى گیرد.

آمارهاى مربوط به حمل بار هوایى، فروش وسایط نقلیه، 
در  که  کانتینر  جابه جایى  ظرفیت  و  صادراتى  کاالهاى  سفارش 
شاخص رونق تجارت جهانى آمده است، در چند ماه گذشته رشدى 
باثبات پیدا کرده که نشان مى دهد میزان تجارت جهانى در سه ماه 
نخست سال 2017 رشدى سریع تر پیدا خواهد کرد؛ با این حال، 
کشاورزى»  خام  مواد  و  الکترونیکى  «قطعات  تجارت  وضعیت 

همچنان نامطلوب بوده است.

اما در مقابل، داده هاى این تحلیل نشانگر این است که دو 
وسایط  تولید  و  فروش  و  هوایى  بین المللى  محرك «حمل ونقل 
نقلیه»، بیشترین سهم را در رشد تجارت جهانى در فصل نخست 
بررسى  معاونت  راستا،  همین  در  داشت.  خواهند   2017 سال 

هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران 
تجارت  چشم انداز  شاخص  جزئیات  بررسى  به  گزارشى  طى 

جهانى(WTOI) در فصل نخست سال 2017 پرداخته است.

به  مربوط   (WTOI) جهانى  تجارت  چشم انداز  شاخص 
فصل نخست سال 2017 که از سوى سازمان تجارت جهانى 

هفت پیشران تجارت جهان در سال 2017
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منتشر شده، یکى از شاخص هاى پیشرو ارائه کننده وضعیت تجارت 
جهانى است. این شاخص در واقع به دنبال ارائه اطالعاتى به موقع 
از مسـیر تجـارت در باره زمان سه تا چهار ماه قبل از انتشار آمار 
مربوط به تغییرات واقعى حجم تجارت است. شاخص چشم انداز 
تجارت جهانى یک شاخص ترکیبى از چند عامل بوده که عملکرد 
کوتاه مدت را در مقایسه با روندهاى میـان مـدت اندازه گیرى مى 

که عدد 100  است  متغیر  تا 110  بین 90  این شاخص  کند. 
شاخص به منزله رشد تجارت بر وفق روند قبلى اسـت و ارقـام 
بیشتر یا کمتر از صد به ترتیب رشد را باالتر یا پایین تر از روند 
قبلى ارزیابى مى کند. طبق گزارش فوریه 2017 سازمان تجارت 
جهـانى، شاخص مذکور براى ماه نوامبر 2016 تعیین شده است 

که معنى آن پیش بینى رشـد 
تجـارت در بـازه زمـانى فوریه 
مارس در مسیر باالتر از روند 

است.

براسـاس این گزارش، 
سـازمان تجـارت جهانـى در 
سـپتامبر 2016 رشد تجارت 
جهانـى را براى سـال 2016 
برابـر با1/ 7 درصـد برآورد و 
رشـد بــراى سـال 2017 را 
بین ارقام 1/ 8 تا 3/ 1 درصد 
پیش بینى کرده بود. شاخص 

چشم انداز جهانى تجارت اخیر، نشان مى دهد احتمال بهبود رشـد 
حجـم تجـارت در فصـل چهارم 2016 از ارقام قبلى برآورد شده 
اسـت. هدف از محاسبه شـاخص WTOI ارائه چشـم انداز کوتاه 
مدت از وضعیت تجارت جهانى نیسـت بلکه این شاخص جهــت
 گیرى رشـد تجارت را در آینده نزدیک مشخص مى کند. مهم ترین 
استفاده از این ابزار تعیین نقاط عطف و درجه رشد تجارت جهانى 
اســت. همچنین، این شاخص به تکمیل آمار تجارى و پیش بینى
 هاى مربوط به تجارت ارائه شـده از سوى سازمان تجارت جهانى 

یا سـایر مراجـع بین المللى نیز کمک مى کند.

راستا، شاخص تجارت جهانى در فصل نخست  در همین 
تجارت  «حجم  شامل  تجارت  رشد  محرك  هفت   ،2017 سال 
توان  هوایى،  بین المللى  حمل ونقل  صادرات،  سفارشات  کاالیى، 
عملیاتى کانتینر بندرى، فروش وتولید وسایط نقلیه، اجزا و قطعات 
الکترونیکى و مواد خام کشاورزى» را مورد ارزیابى قرار داده که 
این شاخص ترکیبى، نشان مى دهد که  از شش جزء  چهار جزء 
آگوست 2016  به  مربوط  قبلى  ارقام  از  جهانى  تجارت  شاخص 
مثبـت تـر است. به عبارت دیگر، 4 محرك «حمل ونقل هوایى، 
فروش وسایط نقلیه، سفارشات صادرات و حمل دریایى کانتینرها» 
مربوط بـه این شـاخص، همـه در جهـت مثبـت، افزایشى و باالتر 

از روند قرار دارند.

همچنین داده هاى مربوط به شاخص چشم انداز تجارت جهانى، 
نشان مى دهد سطح شاخص دو محرك «حمل ونقل بین المللى هوایى 
و فروش وتولید وسایط نقلیه» به ترتیب نزدیک به 106 و 103 است 
کـه سـهم قابل توجهـى را در رشـد تجارت جهانى در فصل نخسـت 
سال 2017 رقم خواهند زد. اما این در حالى است که سطح شاخص 
«حجم تجارت کاالیى» با 4/ 97 از پایین تر سطح نسبت به سایر اجزا 
برخوردار اسـت. همچنین داده هاى این تحلیل نشـان مى دهد سطح 
شـاخص سفارشات صادرات 102، توان عملیاتى بندرى 101، اجزاى 
قطعات الکترونیکى 99 مواد خام کشاورزى 2/ 99 گزارش شده است.

بر همین اساس، داده هاى مربوط به تن کیلومتر هزینه بین
 المللـى براساس آمـار انجمـن حمل ونقـل هـوایى IATA با توجه 
به رشد قابل توجه محموله هاى هوایى اروپایى، موئید رشد قوى 
در این بخش است. از سوى دیگر، افزایش حمل و نقل دریایى و 
همچنین برگشت مجدد رشد فروش وسایط نقلیه بعد از افت نیمه 
نخست 2016 از عوامل اصلى بهبود شاخص چشم انداز جهـانى 
تجـارت است. اما وضعیت تجارت قطعات الکترونیک و مواد خام 
کشاورزى در موقعیت پایین تر از روند قبلى قرار دارند و چشم انداز 
مثبتـى بـراى تجارت این دو زیر شاخص در فصل نخست 2017 

متصور نیست.

طى  پیش تر  جهانى  تجارت  سازمان  دیگر،  سوى  از  البته 
تجارى  مهم  کشورهاى  تعداد  افزایش  بود  کرده  اعالم  گزارشى 
و تغییر جهت نسبت تجارت و رشد تولید ناخالص داخلى، پیش
 بینى آینده رشد تجارت را دشوارتر کرده است. به همین دلیل این 

سازمان براى نخستین بار به منظور پیش بینى ارقام 
درنظر گرفته  را  از سناریوها  سال 2017 طیفى 

بود. به طورى که سازمان تجارت جهانى پیش بینى 
کرده بود در سال 2017 تجارت جهان بین 8/ 1 تا 

1/ 3 درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطى است که 
در گزارش قبلى رشد 6/ 3 درصدى براى سال آینده در نظر 

گرفته شده بود.

براساس گزارش سازمان تجارت جهانى، این کاهش 
انتظار حجم تجارت  از حد  افت بیش  به دلیل  پیش بینى 
کاال در فصل نخست و بهبود اندك ارقام تجارت در فصل 
دوم امسال بوده است. در فصل نخست حجم تجارت کاال 
منفى 1/ 1 درصد بود و در فصل دوم این رقم به مثبت 3/ 
0 درصد رسید. از این رو، تحلیلگران نیز بر این باورند که 
کندى قابل توجه رشد تجارت یک مساله جدى است و مى 
تواند هشداردهنده باشد. چراکه رشد پایین تجارت تبعات 

منفى براى اقتصاد کشورها به دنبال خواهد داشت.

به طورى که آمار منتشر شده از سوى سازمان تجارت 
جهانى، نیز بر این نگرانى صحه مى گذارد که پس از یک دوره 
طوالنى رشد اقتصادى ناشى از جهانى شدن و تجارت جهانى، درپى 
وقوع یک دوره مشکالت اقتصادى، دولت ها به طور فزاینده به دنبال 
حفاظت از صنایع داخلى خود هستند و رشد اقتصادى بیش از پیش 

از مصرف داخلى حاصل مى شود.

اگرچه همه دولت ها سیاست هاى حمایتى را رد مى کنند، اما 
تجارت همچون گذشته از رشد اقتصادى سبقت نمى گیرد. البته از 
سوى دیگر، نشانه هایى نیز مبنى بر احتمال افزایش تجارت در نیمه 
دوم سال 2017 وجود دارد. اما احتماال آهنگ این رشد همچنان 
ضعیف خواهد بود. ازجمله این نشانه ها افزایش تردد کانتینرها در 
بنادر، افزایش سفارشات صادراتى در ایاالت متحده و تثبیت جریان 

تجارت اسمى به دالر آمریکا است.

منبع: انترنت

هفت پیشران تجارت جهان در سال 2017
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آن چه در تعیین ارزش پولى کشورها نقش اساسى دارد 
ثروت و پشتوانه ى ارزى کشورهاست. هم چنان موقف سیاسى 

کشورها هم نقش انکار ناپذیر را دارا مى باشد.

کشورهاى قدرت مند جهان توانسته اند، با استفاده اعظمى 
از منابع کشورى شان، گام هاى بلندى را در راه رشد و توسعه 
اقتصادى بردارند و از این راه به توسعه در ابعاد مختلف زندگى 

از جمله توسعه انسانى، دست یابند.

بدون شک پول هر کشور تشیکل دهنده بخش مهمى از 
اقتصاد آن کشور مى باشد که در زندگى روزمره افراد آن جامعه، 
نقش اساسى را بازى مى کند. خبرنامه در این گزارش به معرفى 

ده پول ارزشمند دنیا پرداخته است.

دینار کویت
دینار کویت واحد رسمى پول کویت مى باشد. این کشور 
به دلیل داشتن منابع غنى نفتى و صادر نمودن آن، به یکى از 
ثروتمندترین کشور ها در خارو میانه مبدیل گردیده است. هر 

دینار کویت از ارزش 3٫42 دالرى برخوردار مى باشد.

دینار بحرین
کشور شاهى بحرین ارزشمند ترین واحد پولى بعد از کویت 
را در جهان دارا مى باشد. داشتن روابط سیاسى با کشور شاهى 
عربستان و ذخایر نفتى نقش عمده را در ازرش این واحد پولى 
بازى مى نماید. ارزش هر دینار این کشور به 2.65 دالر مى رسد.

ریال عمان
ریال عمان بعد از سال 1959 به حیث واحد پولى 
جدید در این کشور، معرفى شد. ذخایر فراوان نفتى در 
عمان به ارزش آن افزوده. ارزش فعلى هر ریال به 2،60 

دالر مى رسد.

التِس لتونى

لتونى یک کشور کوچک از جمله کشورهاى شمالى 
اروپا است. پایتخت این کشور ریگا است که بعد از سال 
2004 به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. یک التس لتونى 

برابر است با 89 .1 دالر امریکایى.

پوند انگلیس
بریتانیا یکى از گران ترین کشورهاى دنیا مى باشد 
که از معتبرترین و قدیم ترین واحد پولى برخوردار است. 
پنى واحد کوچک تر آن مى باشد و صد پنى آن یک پوند 
مى شود. در حال حاضر یک پوند برابر است با 61 ,1 دالر

دینار اردن
اردن با داشتن 6.5 میلیون جمعیت از جمله کشور 
هاى خارومیانه است. واحد پولى آن در سال 1940 معرفى 
گردید. برخالف کشورهاى دیگر عربى داراى منابع و ذخایر 
نفتى نمى باشد؛ اما واحد پولى آن از ارزش خوبى برخوردار 

است. یک دینار اردن فعال برابر به 1,41 دالر است.

یورو اتحادیه اروپا

این واحد پولى به خاطر وصل نمودن کشورهاى 
اروپایى و خالص نمودن این کشورها، از مشکالت تجارى 
و سیاسى به وجود آمد که بزرگ ترین قدرت تجارى دنیا را 
شکل داده و در سال 1999 توسط اتحایه اروپا به معرفى 
گرفته شد. 26 کشور عضو برحال این اتحادیه مى باشد. 
بریتانیا در یک همه پرسى در سال گذشته میالدى راى به 

خروج از این اتحادیه داد. ارزش پولى فعلى این اتحادیه، برابر به 
1,31  دالر است.

دالر کایمن

مجموعه جزایر کایمن با مساحت 260 کیلومتر مربع، در 
شرق دریاى کارائیب موقعیت دارد. این واحد پولى تنها در این 
جزیره مورد استفاده قرار مى گیرد. از مزایایى که دارد مالیات به 
آن تعلق نمى گیرد. ارزش هر دالر کایمن مساوى به 1٫22 دالر 

مى گردد.

فرانک سویس
باشد.  مى  اشتاین  لختن  و  سویس  پولى  واحد  فرانک 
سویس به خاطر داشتن مناظر و جاهایى دیدنى زیبا از شهرت 
به        مساوى  فرانک سویس  هر  ارزش  است.  برخوردار  جهانى 

1٫10 دالر مى باشد.

دالر آمریکا
آمریکا یکى از قدرتمند ترین کشورهاى جهان است که 
ارزش پول آن در رده دهم جهان قرار دارد. هر دالر آمریکایى 

حدود 67 افغانى ارزش دارد.

منبع: خبرنامه

منتشر شده، یکى از شاخص هاى پیشرو ارائه کننده وضعیت تجارت 
جهانى است. این شاخص در واقع به دنبال ارائه اطالعاتى به موقع 
از مسـیر تجـارت در باره زمان سه تا چهار ماه قبل از انتشار آمار 
مربوط به تغییرات واقعى حجم تجارت است. شاخص چشم انداز 
تجارت جهانى یک شاخص ترکیبى از چند عامل بوده که عملکرد 
کوتاه مدت را در مقایسه با روندهاى میـان مـدت اندازه گیرى مى 

که عدد 100  است  متغیر  تا 110  بین 90  این شاخص  کند. 
شاخص به منزله رشد تجارت بر وفق روند قبلى اسـت و ارقـام 
بیشتر یا کمتر از صد به ترتیب رشد را باالتر یا پایین تر از روند 
قبلى ارزیابى مى کند. طبق گزارش فوریه 2017 سازمان تجارت 
جهـانى، شاخص مذکور براى ماه نوامبر 2016 تعیین شده است 

که معنى آن پیش بینى رشـد 
تجـارت در بـازه زمـانى فوریه 
مارس در مسیر باالتر از روند 

است.

براسـاس این گزارش، 
سـازمان تجـارت جهانـى در 
سـپتامبر 2016 رشد تجارت 
جهانـى را براى سـال 2016 
برابـر با1/ 7 درصـد برآورد و 
رشـد بــراى سـال 2017 را 
بین ارقام 1/ 8 تا 3/ 1 درصد 
پیش بینى کرده بود. شاخص 

چشم انداز جهانى تجارت اخیر، نشان مى دهد احتمال بهبود رشـد 
حجـم تجـارت در فصـل چهارم 2016 از ارقام قبلى برآورد شده 
اسـت. هدف از محاسبه شـاخص WTOI ارائه چشـم انداز کوتاه 
مدت از وضعیت تجارت جهانى نیسـت بلکه این شاخص جهــت
 گیرى رشـد تجارت را در آینده نزدیک مشخص مى کند. مهم ترین 
استفاده از این ابزار تعیین نقاط عطف و درجه رشد تجارت جهانى 
اســت. همچنین، این شاخص به تکمیل آمار تجارى و پیش بینى
 هاى مربوط به تجارت ارائه شـده از سوى سازمان تجارت جهانى 

یا سـایر مراجـع بین المللى نیز کمک مى کند.

راستا، شاخص تجارت جهانى در فصل نخست  در همین 
تجارت  «حجم  شامل  تجارت  رشد  محرك  هفت   ،2017 سال 
توان  هوایى،  بین المللى  حمل ونقل  صادرات،  سفارشات  کاالیى، 
عملیاتى کانتینر بندرى، فروش وتولید وسایط نقلیه، اجزا و قطعات 
الکترونیکى و مواد خام کشاورزى» را مورد ارزیابى قرار داده که 
این شاخص ترکیبى، نشان مى دهد که  از شش جزء  چهار جزء 
آگوست 2016  به  مربوط  قبلى  ارقام  از  جهانى  تجارت  شاخص 
مثبـت تـر است. به عبارت دیگر، 4 محرك «حمل ونقل هوایى، 
فروش وسایط نقلیه، سفارشات صادرات و حمل دریایى کانتینرها» 
مربوط بـه این شـاخص، همـه در جهـت مثبـت، افزایشى و باالتر 

از روند قرار دارند.

همچنین داده هاى مربوط به شاخص چشم انداز تجارت جهانى، 
نشان مى دهد سطح شاخص دو محرك «حمل ونقل بین المللى هوایى 
و فروش وتولید وسایط نقلیه» به ترتیب نزدیک به 106 و 103 است 
کـه سـهم قابل توجهـى را در رشـد تجارت جهانى در فصل نخسـت 
سال 2017 رقم خواهند زد. اما این در حالى است که سطح شاخص 
«حجم تجارت کاالیى» با 4/ 97 از پایین تر سطح نسبت به سایر اجزا 
برخوردار اسـت. همچنین داده هاى این تحلیل نشـان مى دهد سطح 
شـاخص سفارشات صادرات 102، توان عملیاتى بندرى 101، اجزاى 
قطعات الکترونیکى 99 مواد خام کشاورزى 2/ 99 گزارش شده است.

بر همین اساس، داده هاى مربوط به تن کیلومتر هزینه بین
 المللـى براساس آمـار انجمـن حمل ونقـل هـوایى IATA با توجه 
به رشد قابل توجه محموله هاى هوایى اروپایى، موئید رشد قوى 
در این بخش است. از سوى دیگر، افزایش حمل و نقل دریایى و 
همچنین برگشت مجدد رشد فروش وسایط نقلیه بعد از افت نیمه 
نخست 2016 از عوامل اصلى بهبود شاخص چشم انداز جهـانى 
تجـارت است. اما وضعیت تجارت قطعات الکترونیک و مواد خام 
کشاورزى در موقعیت پایین تر از روند قبلى قرار دارند و چشم انداز 
مثبتـى بـراى تجارت این دو زیر شاخص در فصل نخست 2017 

متصور نیست.

طى  پیش تر  جهانى  تجارت  سازمان  دیگر،  سوى  از  البته 
تجارى  مهم  کشورهاى  تعداد  افزایش  بود  کرده  اعالم  گزارشى 
و تغییر جهت نسبت تجارت و رشد تولید ناخالص داخلى، پیش
 بینى آینده رشد تجارت را دشوارتر کرده است. به همین دلیل این 

سازمان براى نخستین بار به منظور پیش بینى ارقام 
درنظر گرفته  را  از سناریوها  سال 2017 طیفى 

بود. به طورى که سازمان تجارت جهانى پیش بینى 
کرده بود در سال 2017 تجارت جهان بین 8/ 1 تا 

1/ 3 درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطى است که 
در گزارش قبلى رشد 6/ 3 درصدى براى سال آینده در نظر 

گرفته شده بود.

براساس گزارش سازمان تجارت جهانى، این کاهش 
انتظار حجم تجارت  از حد  افت بیش  به دلیل  پیش بینى 
کاال در فصل نخست و بهبود اندك ارقام تجارت در فصل 
دوم امسال بوده است. در فصل نخست حجم تجارت کاال 
منفى 1/ 1 درصد بود و در فصل دوم این رقم به مثبت 3/ 
0 درصد رسید. از این رو، تحلیلگران نیز بر این باورند که 
کندى قابل توجه رشد تجارت یک مساله جدى است و مى 
تواند هشداردهنده باشد. چراکه رشد پایین تجارت تبعات 

منفى براى اقتصاد کشورها به دنبال خواهد داشت.

به طورى که آمار منتشر شده از سوى سازمان تجارت 
جهانى، نیز بر این نگرانى صحه مى گذارد که پس از یک دوره 
طوالنى رشد اقتصادى ناشى از جهانى شدن و تجارت جهانى، درپى 
وقوع یک دوره مشکالت اقتصادى، دولت ها به طور فزاینده به دنبال 
حفاظت از صنایع داخلى خود هستند و رشد اقتصادى بیش از پیش 

از مصرف داخلى حاصل مى شود.

اگرچه همه دولت ها سیاست هاى حمایتى را رد مى کنند، اما 
تجارت همچون گذشته از رشد اقتصادى سبقت نمى گیرد. البته از 
سوى دیگر، نشانه هایى نیز مبنى بر احتمال افزایش تجارت در نیمه 
دوم سال 2017 وجود دارد. اما احتماال آهنگ این رشد همچنان 
ضعیف خواهد بود. ازجمله این نشانه ها افزایش تردد کانتینرها در 
بنادر، افزایش سفارشات صادراتى در ایاالت متحده و تثبیت جریان 

تجارت اسمى به دالر آمریکا است.

منبع: انترنت

هفت پیشران تجارت جهان در سال 2017

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدىسال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشیدى



آن چه در تعیین ارزش پولى کشورها نقش اساسى دارد 
ثروت و پشتوانه ى ارزى کشورهاست. هم چنان موقف سیاسى 

کشورها هم نقش انکار ناپذیر را دارا مى باشد.

کشورهاى قدرت مند جهان توانسته اند، با استفاده اعظمى 
از منابع کشورى شان، گام هاى بلندى را در راه رشد و توسعه 
اقتصادى بردارند و از این راه به توسعه در ابعاد مختلف زندگى 

از جمله توسعه انسانى، دست یابند.

بدون شک پول هر کشور تشیکل دهنده بخش مهمى از 
اقتصاد آن کشور مى باشد که در زندگى روزمره افراد آن جامعه، 
نقش اساسى را بازى مى کند. خبرنامه در این گزارش به معرفى 

ده پول ارزشمند دنیا پرداخته است.

دینار کویت
دینار کویت واحد رسمى پول کویت مى باشد. این کشور 
به دلیل داشتن منابع غنى نفتى و صادر نمودن آن، به یکى از 
ثروتمندترین کشور ها در خارو میانه مبدیل گردیده است. هر 

دینار کویت از ارزش 3٫42 دالرى برخوردار مى باشد.

دینار بحرین
کشور شاهى بحرین ارزشمند ترین واحد پولى بعد از کویت 
را در جهان دارا مى باشد. داشتن روابط سیاسى با کشور شاهى 
عربستان و ذخایر نفتى نقش عمده را در ازرش این واحد پولى 
بازى مى نماید. ارزش هر دینار این کشور به 2.65 دالر مى رسد.

ریال عمان
ریال عمان بعد از سال 1959 به حیث واحد پولى 
جدید در این کشور، معرفى شد. ذخایر فراوان نفتى در 
عمان به ارزش آن افزوده. ارزش فعلى هر ریال به 2،60 

دالر مى رسد.

التِس لتونى

لتونى یک کشور کوچک از جمله کشورهاى شمالى 
اروپا است. پایتخت این کشور ریگا است که بعد از سال 
2004 به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. یک التس لتونى 

برابر است با 89 .1 دالر امریکایى.

پوند انگلیس
بریتانیا یکى از گران ترین کشورهاى دنیا مى باشد 
که از معتبرترین و قدیم ترین واحد پولى برخوردار است. 
پنى واحد کوچک تر آن مى باشد و صد پنى آن یک پوند 
مى شود. در حال حاضر یک پوند برابر است با 61 ,1 دالر

دینار اردن
اردن با داشتن 6.5 میلیون جمعیت از جمله کشور 
هاى خارومیانه است. واحد پولى آن در سال 1940 معرفى 
گردید. برخالف کشورهاى دیگر عربى داراى منابع و ذخایر 
نفتى نمى باشد؛ اما واحد پولى آن از ارزش خوبى برخوردار 

است. یک دینار اردن فعال برابر به 1,41 دالر است.

یورو اتحادیه اروپا

این واحد پولى به خاطر وصل نمودن کشورهاى 
اروپایى و خالص نمودن این کشورها، از مشکالت تجارى 
و سیاسى به وجود آمد که بزرگ ترین قدرت تجارى دنیا را 
شکل داده و در سال 1999 توسط اتحایه اروپا به معرفى 
گرفته شد. 26 کشور عضو برحال این اتحادیه مى باشد. 
بریتانیا در یک همه پرسى در سال گذشته میالدى راى به 

خروج از این اتحادیه داد. ارزش پولى فعلى این اتحادیه، برابر به 
1,31  دالر است.

دالر کایمن

مجموعه جزایر کایمن با مساحت 260 کیلومتر مربع، در 
شرق دریاى کارائیب موقعیت دارد. این واحد پولى تنها در این 
جزیره مورد استفاده قرار مى گیرد. از مزایایى که دارد مالیات به 
آن تعلق نمى گیرد. ارزش هر دالر کایمن مساوى به 1٫22 دالر 

مى گردد.

فرانک سویس
باشد.  مى  اشتاین  لختن  و  سویس  پولى  واحد  فرانک 
سویس به خاطر داشتن مناظر و جاهایى دیدنى زیبا از شهرت 
به        مساوى  فرانک سویس  هر  ارزش  است.  برخوردار  جهانى 

1٫10 دالر مى باشد.

دالر آمریکا
آمریکا یکى از قدرتمند ترین کشورهاى جهان است که 
ارزش پول آن در رده دهم جهان قرار دارد. هر دالر آمریکایى 

حدود 67 افغانى ارزش دارد.

منبع: خبرنامه

اسکناس هاى ارزشمند؛ 10 واحد پولى برتر جهان

منتشر شده، یکى از شاخص هاى پیشرو ارائه کننده وضعیت تجارت 
جهانى است. این شاخص در واقع به دنبال ارائه اطالعاتى به موقع 
از مسـیر تجـارت در باره زمان سه تا چهار ماه قبل از انتشار آمار 
مربوط به تغییرات واقعى حجم تجارت است. شاخص چشم انداز 
تجارت جهانى یک شاخص ترکیبى از چند عامل بوده که عملکرد 
کوتاه مدت را در مقایسه با روندهاى میـان مـدت اندازه گیرى مى 

که عدد 100  است  متغیر  تا 110  بین 90  این شاخص  کند. 
شاخص به منزله رشد تجارت بر وفق روند قبلى اسـت و ارقـام 
بیشتر یا کمتر از صد به ترتیب رشد را باالتر یا پایین تر از روند 
قبلى ارزیابى مى کند. طبق گزارش فوریه 2017 سازمان تجارت 
جهـانى، شاخص مذکور براى ماه نوامبر 2016 تعیین شده است 

که معنى آن پیش بینى رشـد 
تجـارت در بـازه زمـانى فوریه 
مارس در مسیر باالتر از روند 

است.

براسـاس این گزارش، 
سـازمان تجـارت جهانـى در 
سـپتامبر 2016 رشد تجارت 
جهانـى را براى سـال 2016 
برابـر با1/ 7 درصـد برآورد و 
رشـد بــراى سـال 2017 را 
بین ارقام 1/ 8 تا 3/ 1 درصد 
پیش بینى کرده بود. شاخص 

چشم انداز جهانى تجارت اخیر، نشان مى دهد احتمال بهبود رشـد 
حجـم تجـارت در فصـل چهارم 2016 از ارقام قبلى برآورد شده 
اسـت. هدف از محاسبه شـاخص WTOI ارائه چشـم انداز کوتاه 
مدت از وضعیت تجارت جهانى نیسـت بلکه این شاخص جهــت
 گیرى رشـد تجارت را در آینده نزدیک مشخص مى کند. مهم ترین 
استفاده از این ابزار تعیین نقاط عطف و درجه رشد تجارت جهانى 
اســت. همچنین، این شاخص به تکمیل آمار تجارى و پیش بینى
 هاى مربوط به تجارت ارائه شـده از سوى سازمان تجارت جهانى 

یا سـایر مراجـع بین المللى نیز کمک مى کند.

راستا، شاخص تجارت جهانى در فصل نخست  در همین 
تجارت  «حجم  شامل  تجارت  رشد  محرك  هفت   ،2017 سال 
توان  هوایى،  بین المللى  حمل ونقل  صادرات،  سفارشات  کاالیى، 
عملیاتى کانتینر بندرى، فروش وتولید وسایط نقلیه، اجزا و قطعات 
الکترونیکى و مواد خام کشاورزى» را مورد ارزیابى قرار داده که 
این شاخص ترکیبى، نشان مى دهد که  از شش جزء  چهار جزء 
آگوست 2016  به  مربوط  قبلى  ارقام  از  جهانى  تجارت  شاخص 
مثبـت تـر است. به عبارت دیگر، 4 محرك «حمل ونقل هوایى، 
فروش وسایط نقلیه، سفارشات صادرات و حمل دریایى کانتینرها» 
مربوط بـه این شـاخص، همـه در جهـت مثبـت، افزایشى و باالتر 

از روند قرار دارند.

همچنین داده هاى مربوط به شاخص چشم انداز تجارت جهانى، 
نشان مى دهد سطح شاخص دو محرك «حمل ونقل بین المللى هوایى 
و فروش وتولید وسایط نقلیه» به ترتیب نزدیک به 106 و 103 است 
کـه سـهم قابل توجهـى را در رشـد تجارت جهانى در فصل نخسـت 
سال 2017 رقم خواهند زد. اما این در حالى است که سطح شاخص 
«حجم تجارت کاالیى» با 4/ 97 از پایین تر سطح نسبت به سایر اجزا 
برخوردار اسـت. همچنین داده هاى این تحلیل نشـان مى دهد سطح 
شـاخص سفارشات صادرات 102، توان عملیاتى بندرى 101، اجزاى 
قطعات الکترونیکى 99 مواد خام کشاورزى 2/ 99 گزارش شده است.

بر همین اساس، داده هاى مربوط به تن کیلومتر هزینه بین
 المللـى براساس آمـار انجمـن حمل ونقـل هـوایى IATA با توجه 
به رشد قابل توجه محموله هاى هوایى اروپایى، موئید رشد قوى 
در این بخش است. از سوى دیگر، افزایش حمل و نقل دریایى و 
همچنین برگشت مجدد رشد فروش وسایط نقلیه بعد از افت نیمه 
نخست 2016 از عوامل اصلى بهبود شاخص چشم انداز جهـانى 
تجـارت است. اما وضعیت تجارت قطعات الکترونیک و مواد خام 
کشاورزى در موقعیت پایین تر از روند قبلى قرار دارند و چشم انداز 
مثبتـى بـراى تجارت این دو زیر شاخص در فصل نخست 2017 

متصور نیست.

طى  پیش تر  جهانى  تجارت  سازمان  دیگر،  سوى  از  البته 
تجارى  مهم  کشورهاى  تعداد  افزایش  بود  کرده  اعالم  گزارشى 
و تغییر جهت نسبت تجارت و رشد تولید ناخالص داخلى، پیش
 بینى آینده رشد تجارت را دشوارتر کرده است. به همین دلیل این 

سازمان براى نخستین بار به منظور پیش بینى ارقام 
درنظر گرفته  را  از سناریوها  سال 2017 طیفى 

بود. به طورى که سازمان تجارت جهانى پیش بینى 
کرده بود در سال 2017 تجارت جهان بین 8/ 1 تا 

1/ 3 درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطى است که 
در گزارش قبلى رشد 6/ 3 درصدى براى سال آینده در نظر 

گرفته شده بود.

براساس گزارش سازمان تجارت جهانى، این کاهش 
انتظار حجم تجارت  از حد  افت بیش  به دلیل  پیش بینى 
کاال در فصل نخست و بهبود اندك ارقام تجارت در فصل 
دوم امسال بوده است. در فصل نخست حجم تجارت کاال 
منفى 1/ 1 درصد بود و در فصل دوم این رقم به مثبت 3/ 
0 درصد رسید. از این رو، تحلیلگران نیز بر این باورند که 
کندى قابل توجه رشد تجارت یک مساله جدى است و مى 
تواند هشداردهنده باشد. چراکه رشد پایین تجارت تبعات 

منفى براى اقتصاد کشورها به دنبال خواهد داشت.

به طورى که آمار منتشر شده از سوى سازمان تجارت 
جهانى، نیز بر این نگرانى صحه مى گذارد که پس از یک دوره 
طوالنى رشد اقتصادى ناشى از جهانى شدن و تجارت جهانى، درپى 
وقوع یک دوره مشکالت اقتصادى، دولت ها به طور فزاینده به دنبال 
حفاظت از صنایع داخلى خود هستند و رشد اقتصادى بیش از پیش 

از مصرف داخلى حاصل مى شود.

اگرچه همه دولت ها سیاست هاى حمایتى را رد مى کنند، اما 
تجارت همچون گذشته از رشد اقتصادى سبقت نمى گیرد. البته از 
سوى دیگر، نشانه هایى نیز مبنى بر احتمال افزایش تجارت در نیمه 
دوم سال 2017 وجود دارد. اما احتماال آهنگ این رشد همچنان 
ضعیف خواهد بود. ازجمله این نشانه ها افزایش تردد کانتینرها در 
بنادر، افزایش سفارشات صادراتى در ایاالت متحده و تثبیت جریان 

تجارت اسمى به دالر آمریکا است.

منبع: انترنت
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آن چه در تعیین ارزش پولى کشورها نقش اساسى دارد 
ثروت و پشتوانه ى ارزى کشورهاست. هم چنان موقف سیاسى 

کشورها هم نقش انکار ناپذیر را دارا مى باشد.

کشورهاى قدرت مند جهان توانسته اند، با استفاده اعظمى 
از منابع کشورى شان، گام هاى بلندى را در راه رشد و توسعه 
اقتصادى بردارند و از این راه به توسعه در ابعاد مختلف زندگى 

از جمله توسعه انسانى، دست یابند.

بدون شک پول هر کشور تشیکل دهنده بخش مهمى از 
اقتصاد آن کشور مى باشد که در زندگى روزمره افراد آن جامعه، 
نقش اساسى را بازى مى کند. خبرنامه در این گزارش به معرفى 

ده پول ارزشمند دنیا پرداخته است.

دینار کویت
دینار کویت واحد رسمى پول کویت مى باشد. این کشور 
به دلیل داشتن منابع غنى نفتى و صادر نمودن آن، به یکى از 
ثروتمندترین کشور ها در خارو میانه مبدیل گردیده است. هر 

دینار کویت از ارزش 3٫42 دالرى برخوردار مى باشد.

دینار بحرین
کشور شاهى بحرین ارزشمند ترین واحد پولى بعد از کویت 
را در جهان دارا مى باشد. داشتن روابط سیاسى با کشور شاهى 
عربستان و ذخایر نفتى نقش عمده را در ازرش این واحد پولى 
بازى مى نماید. ارزش هر دینار این کشور به 2.65 دالر مى رسد.

ریال عمان
ریال عمان بعد از سال 1959 به حیث واحد پولى 
جدید در این کشور، معرفى شد. ذخایر فراوان نفتى در 
عمان به ارزش آن افزوده. ارزش فعلى هر ریال به 2،60 

دالر مى رسد.

التِس لتونى

لتونى یک کشور کوچک از جمله کشورهاى شمالى 
اروپا است. پایتخت این کشور ریگا است که بعد از سال 
2004 به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. یک التس لتونى 

برابر است با 89 .1 دالر امریکایى.

پوند انگلیس
بریتانیا یکى از گران ترین کشورهاى دنیا مى باشد 
که از معتبرترین و قدیم ترین واحد پولى برخوردار است. 
پنى واحد کوچک تر آن مى باشد و صد پنى آن یک پوند 
مى شود. در حال حاضر یک پوند برابر است با 61 ,1 دالر

دینار اردن
اردن با داشتن 6.5 میلیون جمعیت از جمله کشور 
هاى خارومیانه است. واحد پولى آن در سال 1940 معرفى 
گردید. برخالف کشورهاى دیگر عربى داراى منابع و ذخایر 
نفتى نمى باشد؛ اما واحد پولى آن از ارزش خوبى برخوردار 

است. یک دینار اردن فعال برابر به 1,41 دالر است.

یورو اتحادیه اروپا

این واحد پولى به خاطر وصل نمودن کشورهاى 
اروپایى و خالص نمودن این کشورها، از مشکالت تجارى 
و سیاسى به وجود آمد که بزرگ ترین قدرت تجارى دنیا را 
شکل داده و در سال 1999 توسط اتحایه اروپا به معرفى 
گرفته شد. 26 کشور عضو برحال این اتحادیه مى باشد. 
بریتانیا در یک همه پرسى در سال گذشته میالدى راى به 

خروج از این اتحادیه داد. ارزش پولى فعلى این اتحادیه، برابر به 
1,31  دالر است.

دالر کایمن

مجموعه جزایر کایمن با مساحت 260 کیلومتر مربع، در 
شرق دریاى کارائیب موقعیت دارد. این واحد پولى تنها در این 
جزیره مورد استفاده قرار مى گیرد. از مزایایى که دارد مالیات به 
آن تعلق نمى گیرد. ارزش هر دالر کایمن مساوى به 1٫22 دالر 

مى گردد.

فرانک سویس
باشد.  مى  اشتاین  لختن  و  سویس  پولى  واحد  فرانک 
سویس به خاطر داشتن مناظر و جاهایى دیدنى زیبا از شهرت 
به        مساوى  فرانک سویس  هر  ارزش  است.  برخوردار  جهانى 

1٫10 دالر مى باشد.

دالر آمریکا
آمریکا یکى از قدرتمند ترین کشورهاى جهان است که 
ارزش پول آن در رده دهم جهان قرار دارد. هر دالر آمریکایى 

حدود 67 افغانى ارزش دارد.

منبع: خبرنامه

اسکناس هاى ارزشمند؛ 10 واحد پولى برتر جهان
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آن چه در تعیین ارزش پولى کشورها نقش اساسى دارد 
ثروت و پشتوانه ى ارزى کشورهاست. هم چنان موقف سیاسى 

کشورها هم نقش انکار ناپذیر را دارا مى باشد.

کشورهاى قدرت مند جهان توانسته اند، با استفاده اعظمى 
از منابع کشورى شان، گام هاى بلندى را در راه رشد و توسعه 
اقتصادى بردارند و از این راه به توسعه در ابعاد مختلف زندگى 

از جمله توسعه انسانى، دست یابند.

بدون شک پول هر کشور تشیکل دهنده بخش مهمى از 
اقتصاد آن کشور مى باشد که در زندگى روزمره افراد آن جامعه، 
نقش اساسى را بازى مى کند. خبرنامه در این گزارش به معرفى 

ده پول ارزشمند دنیا پرداخته است.

دینار کویت
دینار کویت واحد رسمى پول کویت مى باشد. این کشور 
به دلیل داشتن منابع غنى نفتى و صادر نمودن آن، به یکى از 
ثروتمندترین کشور ها در خارو میانه مبدیل گردیده است. هر 

دینار کویت از ارزش 3٫42 دالرى برخوردار مى باشد.

دینار بحرین
کشور شاهى بحرین ارزشمند ترین واحد پولى بعد از کویت 
را در جهان دارا مى باشد. داشتن روابط سیاسى با کشور شاهى 
عربستان و ذخایر نفتى نقش عمده را در ازرش این واحد پولى 
بازى مى نماید. ارزش هر دینار این کشور به 2.65 دالر مى رسد.

ریال عمان
ریال عمان بعد از سال 1959 به حیث واحد پولى 
جدید در این کشور، معرفى شد. ذخایر فراوان نفتى در 
عمان به ارزش آن افزوده. ارزش فعلى هر ریال به 2،60 

دالر مى رسد.

التِس لتونى

لتونى یک کشور کوچک از جمله کشورهاى شمالى 
اروپا است. پایتخت این کشور ریگا است که بعد از سال 
2004 به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. یک التس لتونى 

برابر است با 89 .1 دالر امریکایى.

پوند انگلیس
بریتانیا یکى از گران ترین کشورهاى دنیا مى باشد 
که از معتبرترین و قدیم ترین واحد پولى برخوردار است. 
پنى واحد کوچک تر آن مى باشد و صد پنى آن یک پوند 
مى شود. در حال حاضر یک پوند برابر است با 61 ,1 دالر

دینار اردن
اردن با داشتن 6.5 میلیون جمعیت از جمله کشور 
هاى خارومیانه است. واحد پولى آن در سال 1940 معرفى 
گردید. برخالف کشورهاى دیگر عربى داراى منابع و ذخایر 
نفتى نمى باشد؛ اما واحد پولى آن از ارزش خوبى برخوردار 

است. یک دینار اردن فعال برابر به 1,41 دالر است.

یورو اتحادیه اروپا

این واحد پولى به خاطر وصل نمودن کشورهاى 
اروپایى و خالص نمودن این کشورها، از مشکالت تجارى 
و سیاسى به وجود آمد که بزرگ ترین قدرت تجارى دنیا را 
شکل داده و در سال 1999 توسط اتحایه اروپا به معرفى 
گرفته شد. 26 کشور عضو برحال این اتحادیه مى باشد. 
بریتانیا در یک همه پرسى در سال گذشته میالدى راى به 

خروج از این اتحادیه داد. ارزش پولى فعلى این اتحادیه، برابر به 
1,31  دالر است.

دالر کایمن

مجموعه جزایر کایمن با مساحت 260 کیلومتر مربع، در 
شرق دریاى کارائیب موقعیت دارد. این واحد پولى تنها در این 
جزیره مورد استفاده قرار مى گیرد. از مزایایى که دارد مالیات به 
آن تعلق نمى گیرد. ارزش هر دالر کایمن مساوى به 1٫22 دالر 

مى گردد.

فرانک سویس
باشد.  مى  اشتاین  لختن  و  سویس  پولى  واحد  فرانک 
سویس به خاطر داشتن مناظر و جاهایى دیدنى زیبا از شهرت 
به        مساوى  فرانک سویس  هر  ارزش  است.  برخوردار  جهانى 

1٫10 دالر مى باشد.

دالر آمریکا
آمریکا یکى از قدرتمند ترین کشورهاى جهان است که 
ارزش پول آن در رده دهم جهان قرار دارد. هر دالر آمریکایى 

حدود 67 افغانى ارزش دارد.

منبع: خبرنامه

اسکناس هاى ارزشمند؛ 10 واحد پولى برتر جهان
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اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان توسط گروهى از زنان متشبث به ریاست بانو منیژه وافق به منظور فراهم نمودن زمینه 

هاى فعالیت زنان تجارت پیشه و  سهم زنان کار آفرین در توسعه پایدار اقتصادى افغانستان در کابل گشایش یافت.



آسیبهاى اجتماعى به عنوان امورى که نظم عمومى جامعه 
را به هم مى زنند و هنجارهاى آن را مورد تعرض قرار مى دهند 
بسیار حایز اهمیت مى باشند. چراکه افزایش ناهنجارى ها نشانه 
اى از وجود بحران محسوب مى شود و نظم اجتماعى را تهدید 

مى کند.

با توجه به اهمیت آسیب هاى اجتماعى و روند رو به رشد 
آن بى شک مداخله در آسیب هاى اجتماعى نیاز به تفکر جامع 
دارد که فعالیت آن در سطوح مختلف پیشگیرى مراقبت و حمایت 

قابل پیشگیرى باشد.

آسیب شناسى اجتماعى
آسیب شناسى اجتماعى به بررسى انواع مشکالت مى 

پردازد که در سطح اجتماعى مطرح هستند و سعى مى کنند علل 
مختلف آنها را از جنبه هاى مختلف فردى، اجتماعى و غیره مورد 

بررسى قرار دهد.

هر جامعه متناسب با شرایط خود، فرهنگ، رشد و انحطاط 
تأثیرات  که  روبروست  مشکالت  و  انحرافات  از  انواعى  با  خود 
مخربى روى فرآیند ترقى دارد، شناخت چنین عواملى مى تواند 
مسیر حرکت جامعه را به سوى ترقى هموار سازد به طورى که 
عالوه بر درك عمل آنها و جلوگیرى از تداخل با ارائه راه هاى 

حل آن به سالمت جامعه کمک نماید.

علل و عوامل پیدایش آسیب هاى اجتماعى
مطالعه انحرافات و کجروى هاى اجتماعى و به اصطالح، 
آسیب شناسى اجتماعى عبارت است از مطالعه و شناخت ریشۀ 
بى نظمى هاى اجتماعى، در واقع آسیب شناسى اجتماعى مطالعه 
نظیر  هایى  آسیب  و  ها  ناهنجارى  ها،  نظمى  بى  یابى  ریشه  و 
بیکارى، اعتیاد، فقر، طالق و … همراه با علل و شیوه هاى پیش 
نابسامانى  بیمارگونه و  نیز مطالعه شرایط  آنها و  گیرى و درمان 
به عبارت دیگر خاستگاه اختالل ها، بى نظمى  اجتماعى است. 
است  اجتماعى  شناسى  آسیب  اجتماعى،  هاى  نابسامانى  و  ها 

زیرا اگر در جامعه اى هنجارها مراعات نشود. رفتارها آسیب مى 
مقبول  هنجارهاى  از  که  آید  مى  پدید  زمانى  آسیب  یعنى  بیند 
رفتارهاى  به  بندى  پاى  عدم  پذیرد.  صورت  تخلفى  اجتماعى 
دیگر،  از سوى  است.  اجتماعى  آسیب  پیدایش  موجب  اجتماعى 
گروه  یا یک  و  جامعه  اعضاى  مشترك  انتظارات  با  رفتارى  اگر 
یا  و  ناپسند  را  آن  افراد  بیشتر  و  نباشد  اجتماعى سازگار  نهاد  یا 
نادرست تصور کنند کجروى اجتماعى تلقى مى شود نهاد یا هر 
جامعه اى از اعضاى خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهاى 
خود تبعیت کنند. اما همواره افرادى در جامعه یافت مى شوند که 
از پاره اى از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمى کنند افرادى 
که همساز و هماهنگ با ارزش ها و جامعه و یا سازمانى باشند 
همنوا و یا سازگار و اشخاصى که برخالف هنجارهاى اجتماعى 
رفتار کنند و به آنها پاى بند نباشند افرادى ناسازگار مى باشند. 
در واقع کسانى که رفتار انحرافى و نابهنجارى آنان دائمى باشد 
و زودگذر و گذرا نباشد کجرو یا منحرف نامیده مى شود رفتارها 
یا کجروى  و   social devianced یا  اجتماعى  انحراف  را 

اجتماعى گویند.

آسیب هاى اجتماعى
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نقش خانواده در سالمت روان فرزندان 
تأثیرخانواده که مهم ترین عوامل مؤثر در رشد همه جانبه 
کودك است، با قدرت فراگیرى خاصى آغاز و در سراسر زندگى فرد 
آشکار مى شود. تأثیر روابط صحیح بین والدین و فرزندان و اهمیت 
آن بر هیچ کسى پوشیده نیست زیرا کودکان داراى خصوصیت 
«اخالق دیگر پیرو» هستند یعنى با چشم بسته رفتار والدین خود 
را تقلید مى کنند و به همین علت علماى تعلیم و تربیت همگى 
بر این باورند که نقش والدین در شکل گیرى شخصیت کودکان 
غیرقابل انکار و از مهم ترین عوامل در تأمین بهداشت کودکان 

است.

همچنین بخش اعظمى از رفتارها، جامعه پذیرى، احساس 
مسئولیت، داشتن زندگى سالم و عادى از آلودگى در خانواده شکل 
مى گیرد و اگر نظارت و کنترول والدین در کنار فضاى صمیمى 
به همراه مهر و محبت باشد هرگز شاهد وجود آسیبهاى اجتماعى 
نخواهیم بود. اهم موضوعاتى که داخل خانواده مى توانند در آسیب 

پذیرى فرزندان تأثیر گذار باشند به شرح ذیل مى باشند:

الف: ساختار خانواده
بررسى  مورد  مختلف  ابعاد  از  توان  مى  را  خانواده  ساختار 
قرار داد و از این جنبه مى توان خانواده را به چند نوع تقسیم کرد. 
که مى توان از آنها به عنوان خانواده بى تفاوت، خانواده گسسته، 
خانواده پرکار و خانواده اردوگاهى نام برد. هر کدام از ساختارها 
فرزندان خود  از  متفاوتى  انتظارات  و  تربیتى  متفاوت  شیوه هاى 
دارند که من جمله مى توان به ویژگى خانواده بى تفاوت اشاره 

نمود:

معنوى،  ارزشهاى  فقدان  از  حکایت  خانواده  این  ساختار 
محیط سرد و طرد کننده داشته به طورى که والدین این فرزندان 
رفتارهاى  تفاوت  بى  تماشاچیان  و  نداده  آنان  آینده  به  اهمیتى 
نرمش  علت  به  والدین  ها  خانواده  اینگونه  هستند.  فرزندانشان 
موافقت  تفاوتى،  بى  دلیل  به  فرزندان  رفتارهاى  کلیه  با  محض 
در  همچنین  شوند.  مى  آنان  کارهاى  تسلیم  راحتى  به  و  نموده 

خانواده هاى گسسته که نبود حمایت عاطفى روانى و بى توجهى 
از  خانواده  فضاى  است.  آن  ویژگى  از  کنترول  و  نظارت  امر  به 
حالت امن خارج شده و عنصر عاطفه و محبت از آن رخت بسته 
این خانواده ها محیط مناسبى براى رشد انواع شرارت، خشونت 

و … هستند.

هاى  آسیب  گزند  از  هایى  خانواده  فرزندان  است  بدیهى 
اجتماعى مصئون خواهند ماند که منطقى تر عمل نمایند و فرزندان 
خانواده هاى پرکار، ارودگاهى، بى تفاوت و گسسته نوعًا در لب 

پرتگاه سقوط مى باشند.

ب: نظام هاى حمایتى خانوادگى
والدین جوانان خالف کار در مقایسه با والدین جوانان غیر 
خالف کار عمدتًا در برخورد با رفتارهاى فرزندان خود از مهارت 
کافى برخوردار نیستند. در بسیارى از موارد، والدین عمدتًا وقت 
و خالء  کنند  مى  کار سپرى  محیط  در  و  خانه  از  خارج  را  خود 
حضور پدر در خانواده، جوانان پسر را از نظام حمایت پدر در یافتن 
بحران  با  پسران  شدن  مواجه  سازد.  مى  محروم  مردانه  هویت 
خانه  در  پدران  مدت  غیبت طوالنى  از  ناشى  که  جنسى  هویت 
است آن را به سوى رفتارهاى پر خطر مى کشند. در این مورد 
پرداختن به امور تربیتى فرزندان توسط والدین که شامل اصول 
اخالقى مناسب و منسجمى است که ویژگى تنبیهى نداشته باشد 
زندگى  در  والدین  آنها شرکت  کار  بر  دقیق  نظارت  مقابل  در  و 
روزمره جوانان، کسب اطالع از فعالیتهاى فرزندان در طول روز 
و آموزش مهارتهاى زندگى، مى توان از گرایش جوانان به سمت 

رفتارهاى پرخطر پیش گیرى کرد.

پ: فقــــر
فقر ما در تمام آسیبهاى اجتماعى است. فقر را با بسیارى 
شکست  روانى،  بیمارى  میر،  و  مرگ  افزایش  همچون  مسائلى 
تحصیلى و …. رابطه دارد. هر چند خود فقر به طور ذاتى یک 
مشکل و آسیب است این لزومًا به این معناست که تمام افرادى 
که زیر خط فقر زندگى مى کنند، افرادى نابسامان و مشکل ساز 

نیازهاى  تأمین  عدم  اقتصادى،  مشکالت  هستند  اجتماع  براى 
مشکالت  ظهور  و  بروز  براى  اى  زمینه  اغلب  روانى  و  جسمى 

اجتماعى دیگر است.

ج: محبت افراطى
تأکید محبت به معناى افراط و زیاده روى در آن نیست. 
دانشمندان علوم اجتماعى بر این باورند که «بدترین پدران کسى 
کند.»  روى  زیاده  فرزند  به  نسبت  نیکى  و  محبت  در  که  است 

محبت باید چنان باشد که:

•  فرزندان بیش از حد وابسته بار نیایند و در غیاب والدین بتوانند 
روى پاى خود بایستند.

•  از خود راضى و پر توقع بار نیایند فرزندانى که بیش از حد مورد 
محبت والدین قرار مى گیرند از دیگران نیز توقع محبت هاى آن 
چنانى دارند و زمانى که وارد جامعه مى شوند چون توقعات آنان 
برآورده نمى شود سرخورده و مأیوس مى شوند و به علت روحیه 
آسیب پذیر و نامتعادل در زندگى با مشکالت جدى روبه رو مى 

شوند.

د: خشونت پدر
بعضى از پدران مدیریت خانواده را با زورگویى و اعمال خشونت 
اشتباه گرفته اند و رفتارى تند و خشن دارند بدرفتارى بعضى پدران 
گاه چنان شدید است که محیط خانه را به جهنمى سوزان براى زن 

و فرزندان تبدیل مى کند. 

       وجود خفقان و خشونت در محیط خانه فرزندان را نسبت 
به زندگى بى عالقه و بدبین مى سازد و زمینه را براى انحرافاتى 
آنها فراهم  اعتیاد و برخى عادتهاى خطرناك دیگر در  قبیل:  از 
مى سازد زیرا این قبیل امور در واقع عواملى براى فرار از وضع 
موجود و تسکین اضطراب هستند خانواده هایى که فاقد آرامش 

و آسایشند زمینه ساز تمایل به انحرافات اجتماعى هستند.

ر: پائین بودن سطح آگاهى خانواده ها
خانواده، یک نهاد و یک مثلث مقدس است که اضالع آن را پدر، 
مادر و فرزندان تشکیل مى دهند اضالع این مثلث هم در یکدیگر 
اثر مى گذارند و هم از یکدیگر اثر مى پذیرند. اگر بین اعضاى 
خانواده یک رابطه سالم متعادل و ارزشمند حاکم باشد زمینه هاى 
رشد و شکوفایى به روى این خانواده باز خواهد شد و رفتارهاى 

متعادل در آن شکل خواهد گرفت.

با گذشت زمان و ماشینى تر شدن زندگى، بین اعضاى خانواده 
ها جدایى افتاده و آنها روز به روز بیشتر احساس تنهایى و از خود 
بیگانگى مى کنند و رابطه بین فرزندان و خانواده مختل شده هر 
انحرافات  به همان میزان  باشد  تر  ارتباط طوالنى  این  چه قطع 

اخالقى در فرزندان بیشتر مشاهده خواهد شد.

شرایط پیش آمده شرایطى است که والدین نیاز جدى و مبرم به 
افزایش دانش دارند. دانش و آگاهى خانواده ها باید تقویت شود 
آنها باید بتوانند با ویژگیهاى روانى و شخصیتى همدیگر آشنایى 

پیدا کرده تا ارتباط خود را مستحکم تر نمایند.
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نقش خانواده در سالمت روان فرزندان 
تأثیرخانواده که مهم ترین عوامل مؤثر در رشد همه جانبه 
کودك است، با قدرت فراگیرى خاصى آغاز و در سراسر زندگى فرد 
آشکار مى شود. تأثیر روابط صحیح بین والدین و فرزندان و اهمیت 
آن بر هیچ کسى پوشیده نیست زیرا کودکان داراى خصوصیت 
«اخالق دیگر پیرو» هستند یعنى با چشم بسته رفتار والدین خود 
را تقلید مى کنند و به همین علت علماى تعلیم و تربیت همگى 
بر این باورند که نقش والدین در شکل گیرى شخصیت کودکان 
غیرقابل انکار و از مهم ترین عوامل در تأمین بهداشت کودکان 

است.

همچنین بخش اعظمى از رفتارها، جامعه پذیرى، احساس 
مسئولیت، داشتن زندگى سالم و عادى از آلودگى در خانواده شکل 
مى گیرد و اگر نظارت و کنترول والدین در کنار فضاى صمیمى 
به همراه مهر و محبت باشد هرگز شاهد وجود آسیبهاى اجتماعى 
نخواهیم بود. اهم موضوعاتى که داخل خانواده مى توانند در آسیب 

پذیرى فرزندان تأثیر گذار باشند به شرح ذیل مى باشند:

الف: ساختار خانواده
بررسى  مورد  مختلف  ابعاد  از  توان  مى  را  خانواده  ساختار 
قرار داد و از این جنبه مى توان خانواده را به چند نوع تقسیم کرد. 
که مى توان از آنها به عنوان خانواده بى تفاوت، خانواده گسسته، 
خانواده پرکار و خانواده اردوگاهى نام برد. هر کدام از ساختارها 
فرزندان خود  از  متفاوتى  انتظارات  و  تربیتى  متفاوت  شیوه هاى 
دارند که من جمله مى توان به ویژگى خانواده بى تفاوت اشاره 

نمود:

معنوى،  ارزشهاى  فقدان  از  حکایت  خانواده  این  ساختار 
محیط سرد و طرد کننده داشته به طورى که والدین این فرزندان 
رفتارهاى  تفاوت  بى  تماشاچیان  و  نداده  آنان  آینده  به  اهمیتى 
نرمش  علت  به  والدین  ها  خانواده  اینگونه  هستند.  فرزندانشان 
موافقت  تفاوتى،  بى  دلیل  به  فرزندان  رفتارهاى  کلیه  با  محض 
در  همچنین  شوند.  مى  آنان  کارهاى  تسلیم  راحتى  به  و  نموده 

خانواده هاى گسسته که نبود حمایت عاطفى روانى و بى توجهى 
از  خانواده  فضاى  است.  آن  ویژگى  از  کنترول  و  نظارت  امر  به 
حالت امن خارج شده و عنصر عاطفه و محبت از آن رخت بسته 
این خانواده ها محیط مناسبى براى رشد انواع شرارت، خشونت 

و … هستند.

هاى  آسیب  گزند  از  هایى  خانواده  فرزندان  است  بدیهى 
اجتماعى مصئون خواهند ماند که منطقى تر عمل نمایند و فرزندان 
خانواده هاى پرکار، ارودگاهى، بى تفاوت و گسسته نوعًا در لب 

پرتگاه سقوط مى باشند.

ب: نظام هاى حمایتى خانوادگى
والدین جوانان خالف کار در مقایسه با والدین جوانان غیر 
خالف کار عمدتًا در برخورد با رفتارهاى فرزندان خود از مهارت 
کافى برخوردار نیستند. در بسیارى از موارد، والدین عمدتًا وقت 
و خالء  کنند  مى  کار سپرى  محیط  در  و  خانه  از  خارج  را  خود 
حضور پدر در خانواده، جوانان پسر را از نظام حمایت پدر در یافتن 
بحران  با  پسران  شدن  مواجه  سازد.  مى  محروم  مردانه  هویت 
خانه  در  پدران  مدت  غیبت طوالنى  از  ناشى  که  جنسى  هویت 
است آن را به سوى رفتارهاى پر خطر مى کشند. در این مورد 
پرداختن به امور تربیتى فرزندان توسط والدین که شامل اصول 
اخالقى مناسب و منسجمى است که ویژگى تنبیهى نداشته باشد 
زندگى  در  والدین  آنها شرکت  کار  بر  دقیق  نظارت  مقابل  در  و 
روزمره جوانان، کسب اطالع از فعالیتهاى فرزندان در طول روز 
و آموزش مهارتهاى زندگى، مى توان از گرایش جوانان به سمت 

رفتارهاى پرخطر پیش گیرى کرد.

پ: فقــــر
فقر ما در تمام آسیبهاى اجتماعى است. فقر را با بسیارى 
شکست  روانى،  بیمارى  میر،  و  مرگ  افزایش  همچون  مسائلى 
تحصیلى و …. رابطه دارد. هر چند خود فقر به طور ذاتى یک 
مشکل و آسیب است این لزومًا به این معناست که تمام افرادى 
که زیر خط فقر زندگى مى کنند، افرادى نابسامان و مشکل ساز 

نیازهاى  تأمین  عدم  اقتصادى،  مشکالت  هستند  اجتماع  براى 
مشکالت  ظهور  و  بروز  براى  اى  زمینه  اغلب  روانى  و  جسمى 

اجتماعى دیگر است.

ج: محبت افراطى
تأکید محبت به معناى افراط و زیاده روى در آن نیست. 
دانشمندان علوم اجتماعى بر این باورند که «بدترین پدران کسى 
کند.»  روى  زیاده  فرزند  به  نسبت  نیکى  و  محبت  در  که  است 

محبت باید چنان باشد که:

•  فرزندان بیش از حد وابسته بار نیایند و در غیاب والدین بتوانند 
روى پاى خود بایستند.

•  از خود راضى و پر توقع بار نیایند فرزندانى که بیش از حد مورد 
محبت والدین قرار مى گیرند از دیگران نیز توقع محبت هاى آن 
چنانى دارند و زمانى که وارد جامعه مى شوند چون توقعات آنان 
برآورده نمى شود سرخورده و مأیوس مى شوند و به علت روحیه 
آسیب پذیر و نامتعادل در زندگى با مشکالت جدى روبه رو مى 

شوند.

د: خشونت پدر
بعضى از پدران مدیریت خانواده را با زورگویى و اعمال خشونت 
اشتباه گرفته اند و رفتارى تند و خشن دارند بدرفتارى بعضى پدران 
گاه چنان شدید است که محیط خانه را به جهنمى سوزان براى زن 

و فرزندان تبدیل مى کند. 

       وجود خفقان و خشونت در محیط خانه فرزندان را نسبت 
به زندگى بى عالقه و بدبین مى سازد و زمینه را براى انحرافاتى 
آنها فراهم  اعتیاد و برخى عادتهاى خطرناك دیگر در  قبیل:  از 
مى سازد زیرا این قبیل امور در واقع عواملى براى فرار از وضع 
موجود و تسکین اضطراب هستند خانواده هایى که فاقد آرامش 

و آسایشند زمینه ساز تمایل به انحرافات اجتماعى هستند.

ر: پائین بودن سطح آگاهى خانواده ها
خانواده، یک نهاد و یک مثلث مقدس است که اضالع آن را پدر، 
مادر و فرزندان تشکیل مى دهند اضالع این مثلث هم در یکدیگر 
اثر مى گذارند و هم از یکدیگر اثر مى پذیرند. اگر بین اعضاى 
خانواده یک رابطه سالم متعادل و ارزشمند حاکم باشد زمینه هاى 
رشد و شکوفایى به روى این خانواده باز خواهد شد و رفتارهاى 

متعادل در آن شکل خواهد گرفت.

با گذشت زمان و ماشینى تر شدن زندگى، بین اعضاى خانواده 
ها جدایى افتاده و آنها روز به روز بیشتر احساس تنهایى و از خود 
بیگانگى مى کنند و رابطه بین فرزندان و خانواده مختل شده هر 
انحرافات  به همان میزان  باشد  تر  ارتباط طوالنى  این  چه قطع 

اخالقى در فرزندان بیشتر مشاهده خواهد شد.

شرایط پیش آمده شرایطى است که والدین نیاز جدى و مبرم به 
افزایش دانش دارند. دانش و آگاهى خانواده ها باید تقویت شود 
آنها باید بتوانند با ویژگیهاى روانى و شخصیتى همدیگر آشنایى 

پیدا کرده تا ارتباط خود را مستحکم تر نمایند.

39

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى

آسیب هاى اجتماعى



ح: شیوه هاى فرزند پرورى
خانواده هاى قاطع و آسان گیرى که در آنها محبت زیادى 
سازگارى  بر  بیشترى  تأثیر  کنند  مى  اعمال  فرزندان  به  نسبت 
فرزندان دارند اما خانواده هاى مستبد و بى توجه که در آن میزان 
محبت والدین پائین است سازگارى کم ترى در فرزندان مشاهده 

مى شود.

حمایت و محبت والدین به عنوان یکى ازعوامل مهم تأمین 
کننده بهداشت روانى فرزندان محسوب مى شود. بنابراین به منظور 
کاهش انحرافات و خالف کارى هاى دوره نوجوانى توصیه مى 
شود که والدین به جاى فاصله گرفتن از نوجوان، در جهت نزدیک 
تر شدن به او و ابراز محبت زیاد تالش کنند. در صورت نزدیکى 
عاطفى والدین الزم نیست کنترول زیادى بر فرزندان صورت گیرد 
زیرا فرزندان، خودشان، ارزش ها و مالك ها را درونى مى سازند.

چ: طــــالق
آسیبهاى  افزایش  به  اخیر  سالهاى  در  که  مهمى  مسأله 
اجتماعى دامن زده است، افزایش آمار طالق در کشور است. باید 
است.  زندگى شده  در  نابسامانى  این همه  باعث  دید چه عاملى 
با توجه به اینکه بحث طالق، باعث ایجاد جدائى و شکستهاى 
باعث  و  شود  مى  فرزندان  و  خانواده  در  همسران  میان  عاطفى 
ایجاد افسردگى و عوارض بعد از جدائى مى گردد، سرانجام طالق 
که  زیرا  شود.  مى  اجتماعى  آسیبهاى  به  گرایش  افزایش  باعث 
از عوامل مهم در تولید رفتار خالف  گسیختگى خانوادگى یکى 
کارانه است زیرا هنگامى که فرزندان والدین خود را در اثر طالق 
از دست مى دهند، مراقبت، سرپرستى، کنترول و راهنمائى هاى 
آنان را نیز از دست خواهند داد. در نهایت طالق منجر به افزایش 

انحرافات اجتماعى مى گردد.

خ: شکاف بین نسل
شکاف نسل بین جوانان و والدین از عوامل خانوادگى مؤثر 
در خالف کارى جوانان است. منظور از شکاف نسل فقط فاصله 
سنى و جسمانى فرزندان با والدین نیست بلکه دربرگیرنده جدائى 

در ارزشها و هنجارهاى جوانان با والدین است که به بیگانه شدن 
جوانان از والدین منتهى مى شود. بیگانه شدن جوانان از ارزش ها 
و هنجارى هاى فرهنگى والدین آنان را به ارتکاب اعمال نابهنجار 

و خالف قانون برمى انگیزد.

و: عدم وجود پیوندهاى قوى عاطفى در خانواده
یکى از ویژه گى هاى خانواده منسجم، پیوند عاطفى است 
افکار و  که در امر وجود و است مرار فضاى گفت و گو، تعامل 
تبادل نظر میان اعضاى آن شکل مى گیرد. پیوند عاطفى خود به 
عنوان یک عامل انگیزش موجب ارتقاء خانواده مى شود. عوامل 
گوناگونى موجب آسیب دیدن پیوند عاطفى خانواده شده و انسجام 
آن را به مخاطره مى اندازد که یکى از این وسایل گسترش رسانه 
هاى جمعى و استفاده افراطى از آنهاست. این رسانه ها، بتدریج 
جاى ارتباط بین فردى از نوع چهره به چهره را گرفته و توانسته 
اند فضاى انفرادى را به جاى فضاى جمعى و اجتماعى خانواده 
حاکم کنند و به تدریج رعب فرهنگى و انفعال شخصیتى را در 

افراد ایجاد مى کنند.

هـ: پایـگاه اجتماعى افراد
مطالعات نشان مى دهد پایگاه اجتماعى فرد در خانواده در 
گرایش آنها به آسیبهاى اجتماعى مؤثر است این موضوع با سطح 
سواد فرد، درآمد والدین ارتباط پیدا مى کند. بدین معنى که هر چه 
سطح سواد و همچنین درآمد والدین باالتر باشد گرایش و ابتالء 
به آسیبهاى اجتماعى در آنها کمتر است. محل سکونت خانواده و 
محلى که در آن زندگى مى کنند نیز تأثیرگذار است. چرا که بیشتر 
کسانى که به آسیبهاى اجتماعى گرفتار مى شوند اکثراً در شهرهاى 
بزرگ و در محالت آسیب خیز، فقیرنشین و حاشیه نشین زندگى 

مى کنند.

از  جلوگیرى  زمینه  در  پیشگیرانه  فعالیتهاى 
آسیبهاى اجتماعى:

تدوین و اجراى برنامه هاى آموزشى از طریق رادیو،   .1
تلویزیون، روزنامه، کتاب و…
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سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشیدى

2. آموزش والدین و جوانان به روشهاى 
نوین روانشناسى نوجوان و جوان

و  کالمى  ارتباط  برقرارى  آموزش   .3
عاطفى والدین با یکدیگر و با فرزندان

4.  آگاهسازى والدین نسبت به نقش ها 
و وظائف و روشهاى تربیتى صحیح

به  نسبت  صحیح  ریزى  برنامه   .5
استفاده بهینه از اوقات فراغت نوجوانان

براى  زندگى  هاى  مهارت  آموزش   .6
جوانان.

که  اى  جامعه  در  اینکه  نتیجه 
وقوع و بروز آسیبها از حد بگذرد، همه 
قضائى  آموزشى،  فرهنگى،  نهادهاى 

در  بپردازند  نقش  ایفاى  به  تلطیف کجرویها  براى  باید    .… و 
چنین جامعه اى از شهروندان نیز انتظار مى رود تا ضمن شناخت 
آسیب ها و کج رویهاى اجتماعى، از نهادها و سازمان هاى متولى، 
قلمرو حفظ صیانت  را در  اقدامات خویش  و  تا گام ها  بخواهند 
را  جامعه  خالقانه  تدابیر  و  ها  طرح  با  و  بخشند  سرعت  ارزشى 
تعالى بخشند همچنین توجه به آموزش خانواده ها سرمنشأ برنامه 
هاى آموزشى ارگانها و سازمانهاى دولتى و غیردولتى قرار گیرد تا 
بتوانند منشأ رشد و شکوفائى آسیبهاى اجتماعى را که در خانه و 
خانواده است با آموزش هاى صحیح کنترول نموده و فضاى خانه 
را به محل شکوفائى استعدادها و خلوصیت و اخالق حسنه تبدیل 
نمایند. امید است با مجهز کردن خودمان به علم همراه با عمل، 
فرزندانمان را براى زندگى در عصر پیچیده هزار سوم آماده سازیم.

فهرست منابع

1- علیزاده: حسن، نگرانى هاى والدین و راهکارهاى آن، قم، ؟؟؟؟؟؟؟؟ کوثر، 
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2- جهانگرد، یداهللا نحوه رفتار والدین با فرزندان انتشارات انجمن اولیاء و مربیان 
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3- سادات، محمدعلى، راهنماى پدران و مادران، تهران، دفتر نشر، 1376

انتشارات سروش، چاپ سوم،  تهران،  4- ساروخانى، جامعه شناسى خانواده، 
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5- ساروخانى، طالق پژوهشى در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران، دانشگاه 

تهران، چاپ دوم، �1377

6- پیوند، وزارت آموزش و پرورش، آبان ماه، 1386، ص �40
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خالقیت، شکل کنترول شده یا محدود شده اى از تخیل 
است. خالقیت ها ى افراد نه تنها براى زیبایى ظاهرى، بلکه به 
خاطر نتایج نهایى که در بر دارد  به کار برده میشود. این نتیجه 
نهایى معموًال شکلى به خود مى گیرد که دیگران نیز مى توانند 
آن را ببینند. خالقیت ممکن است خلق یک نقاشى، یک لباس، 
یک قطعه کوچک موسیقى یا پختن یک غذاى جدید باشد. به 
خود  انسانى  پیشرفتهاى  به  تواند  مى  شخص  خالقیت،  واسطه 
هستند  زیادى  تخیل  قوه  داراى  که  افرادى  همچنین  بیافزاید، 
نسبت به کسانى که فاقد خالقیت هستند، معموًال به پیشرفتهاى 

بیشترى در زندگى نائل مى شوند. 

خالقیت حتى در سن کودکى نیز خود را نشان مى دهد. 
اغلب خانواده ها شاید با این نوع پدیده ها در رفتار،کردار و گفتار 
کودکان خود مواجه شوند. برخى از آنان یا بى توجه هستند و یا کم 
توجه؛ با این حال آن دسته از والدین که به کوچکترین رفتارهاى 
کودکان خود توجه دارند، مى توانند با به کارگیرى توصیه هاى 
12 گانه پرورش خالقیت، کودکان خود را به مرحله خود شکوفایى 
سوق دهند، البته به کار گیرى این روش آنچنان هم ساده نیست. 
داشتن صبر و حوصله از یک سو و نکته سنجى دررفتار کودکان 

مى تواند آینده درخشانى را براى کودك شما رقم بزند .

شیوة افزایش خالقیت در کودکان

را  او  تان،  کودك  ذهن  در  تازه  سؤاالت  ایجاد  براى   •
راهنمایى کنید. آموزش به کودك باید طورى باشد که او را به 
طرف پرسشهاى تازه هدایت کند. معلم باید هنگام جواب دادن 
به سؤاالت کودك، او را به سمت مهارتهاى جدید سوق دهد و 
از به کار بردن کلماتى مانند بله، خیر، هرگز و امثال آن دورى 
کند. این نوع جوابها نمى تواند ارتباط کاملى بین سؤاالت کودك 

و معلومات قبلى او برقرار کند.

•  حس کنجکاوى در کودکان را پرورش دهید. براى این 

امر، هیچ چیز مثل پاسخ هاى صحیح و مناسب به پرسش هاى 
او موثر نیست. سؤال، در واقع انعکاس از ذهن تشنه اى است که 
مى خواهد با دریافت جواب از فردى که بهتر از او مى داند خود را 
سیراب کند، اگر چه احتیاج، باید فوراً برآورده شود اما کمى مکث 
بین سؤال و جواب، غالبًا مى تواند افکار و ایده اى مفید جهت 

مباحثه و گفتگو به بار آورد .

•  والدین و مربیان، نه تنها درباره امور مربوط به کودك، 
بلکه درباره امور خانه و مکتب نیز از او نظر خواهى کنند و عقاید 
گفتگو  و  به بحث  در حضور خود،  بزرگساالن  عقاید  مانند  را  او 

بگذارند.

•  به عقاید جدید و تازه کودك تان احترام بگذارید. کودکانى 
را  مفاهیم  و  روابط  شده،  برانگیخته  آنها  خالقیت  نوعى  به  که 
درك مى کنند. لذا والدین و مربیان آنها ممکن است به آنها توجه 
کند  مطرح  چنان  را  خود  عقاید  او  گاهى  حتى  و  باشند  نداشته 
که بزرگساالن قادر به ارزشیابى وجایگزینى آنها نباشند، تشویق 
کودکان به ابراز عقاید جدید، مى تواند در رشد خالقیت آنها موثر 

واقع شود .

•  از مراقبت ها و دخالت هاى بیش از حد در زندگى کودکان 
که  است  این  خالق  انسان  هاى  ویژگى  از  یکى  کنید.  اجتناب 
تواناییش را خودش به کارمى اندازد. وظیفه والدین و مربیان این 
است که این قابلیت را در او زنده نگاه دارند و به کودکان اجازه 
دهند بعضى اوقات مطابق سلیقه خود اشیاء را کشف کنند. مراقبت 
ها و دخالت هاى زیاد از حد بزرگساالن در زندگى و رفتارهاى 

کودکان، قابلیت یادگیرى مبتکرانه آنها را تضعیف مى کند .

•  از کودکان بخواهید که اشیاء و امور نیمه تمام را تکمیل 
نا  تمام و داستانهاى  نا  تا جمالت  تقاضا کنید  از کودکان  کنند؛ 
را  ناقص  اشیاء  و حتى  تمام  نیمه  نقاشى هاى  و  تصاویر  کامل، 
کامل نمایند. براى او اسباب بازى هایى بخرید که خودش بتواند 

آنها را به یکدیگر متصل کند و با آنها مدلهاى مختلف خلق کند 
.

•  اجازه دهید اشیا را از نزدیک لمس کنند. عالوه بر مشاهدة 
اشیا الزم است کودك آنها را لمس نماید، زیرا مشاهده شئى به 
تنهایى کنجکاوى کودك را ارضا نمى کند، کودکانى که از لمس 
کردن اشیا محروم مى شوند توانایى الزم جهت کشف و اختراع 
را از دست مى دهند. مشاهده با لمس اشیا، آنها را در بازى هاى 
خیالى، اختراعات و پاسخ گویى به آزمونهاى خالقیت یارى مى 
دهد. به کودکان اجازه دهید وسایل بى خطر خانه را لمس نمایند. 
خصوصًا کودکان بیرون کشیدن وسایل آشپزخانه از داخل المارى 

و بازى با کاسه و بشقاب ها را بسیار دوست دارند  .

بسکویت،  خاص  مارك  یک  همیشه  کودکان  براى   •
ساجق، 

آیسکریم یا دیگر چیزهاى مورد عالقۀ آنها را نخرید. کودکان را 
تشویق کنید در خرید خوراکى ها و پوشاك، مدل هاى مختلفى 
اجتناب  یکسان  و  تکرارى  کاالهاى  خرید  از  و  کنند  امتحان  را 

کنید .

•  کودك را همیشه از یک مسیر خاص به خانه نبرید. زمانى 
که با او بیرون مى روید، هنگام برگشتن به خانه به او توضیح دهید 
که  مى خواهید از یک راه جدید به خانه بروید. او از این طریق در 
مى یابد براى رسیدن به یک هدف راه هاى مختلفى وجود دارد .

•  در مورد کاربردهاى مختلف یک وسیله خاص از کودکان 
سؤال کنید. کاربرد ابزارها و وسایل مختلفى را که در خانه دارید، 
براى کودك شرح دهید و از او بپرسید: به نظر تو این وسیله چه 
کاربردهاى دیگرى مى تواند داشته باشد. به این طریق شما ذهن 

کودك را مستعد مى کنید .

•  از مکان هاى جدید دیدن کنید، همراه با کودك 
طبیعت  و  مختلف  هاى  موزیم  و  ها  نمایشگاه  به 
زیبا بروید، اجازه دهید او از نزدیک مکان هاى 

گوناگون را شناسایى کند .

سفید  هاى  کاغذ  او  اتاق  به    •
بچسبانید. حدود یک متر از اتاق کودك 
تان را از سطح زمین به طرف باال به طور 
سراسرى و افقى کاغذ سفید بچسبانید و 
به او بگویید هر طور که دوست دارد روى 
آنها نقاشى و طراحى کند. در تزئین اتاق او 
از سلیقه اش استفاده نمایید. به او یاد بدهید 
که هر چند روز یک بار محل وسایلش را در 
اتاق تغییر دهد تا به این وسیله زمینه خالقیت 

در او پرورش یابد.
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خالقیت، شکل کنترول شده یا محدود شده اى از تخیل 
است. خالقیت ها ى افراد نه تنها براى زیبایى ظاهرى، بلکه به 
خاطر نتایج نهایى که در بر دارد  به کار برده میشود. این نتیجه 
نهایى معموًال شکلى به خود مى گیرد که دیگران نیز مى توانند 
آن را ببینند. خالقیت ممکن است خلق یک نقاشى، یک لباس، 
یک قطعه کوچک موسیقى یا پختن یک غذاى جدید باشد. به 
خود  انسانى  پیشرفتهاى  به  تواند  مى  شخص  خالقیت،  واسطه 
هستند  زیادى  تخیل  قوه  داراى  که  افرادى  همچنین  بیافزاید، 
نسبت به کسانى که فاقد خالقیت هستند، معموًال به پیشرفتهاى 

بیشترى در زندگى نائل مى شوند. 

خالقیت حتى در سن کودکى نیز خود را نشان مى دهد. 
اغلب خانواده ها شاید با این نوع پدیده ها در رفتار،کردار و گفتار 
کودکان خود مواجه شوند. برخى از آنان یا بى توجه هستند و یا کم 
توجه؛ با این حال آن دسته از والدین که به کوچکترین رفتارهاى 
کودکان خود توجه دارند، مى توانند با به کارگیرى توصیه هاى 
12 گانه پرورش خالقیت، کودکان خود را به مرحله خود شکوفایى 
سوق دهند، البته به کار گیرى این روش آنچنان هم ساده نیست. 
داشتن صبر و حوصله از یک سو و نکته سنجى دررفتار کودکان 

مى تواند آینده درخشانى را براى کودك شما رقم بزند .

شیوة افزایش خالقیت در کودکان

را  او  تان،  کودك  ذهن  در  تازه  سؤاالت  ایجاد  براى   •
راهنمایى کنید. آموزش به کودك باید طورى باشد که او را به 
طرف پرسشهاى تازه هدایت کند. معلم باید هنگام جواب دادن 
به سؤاالت کودك، او را به سمت مهارتهاى جدید سوق دهد و 
از به کار بردن کلماتى مانند بله، خیر، هرگز و امثال آن دورى 
کند. این نوع جوابها نمى تواند ارتباط کاملى بین سؤاالت کودك 

و معلومات قبلى او برقرار کند.

•  حس کنجکاوى در کودکان را پرورش دهید. براى این 

امر، هیچ چیز مثل پاسخ هاى صحیح و مناسب به پرسش هاى 
او موثر نیست. سؤال، در واقع انعکاس از ذهن تشنه اى است که 
مى خواهد با دریافت جواب از فردى که بهتر از او مى داند خود را 
سیراب کند، اگر چه احتیاج، باید فوراً برآورده شود اما کمى مکث 
بین سؤال و جواب، غالبًا مى تواند افکار و ایده اى مفید جهت 

مباحثه و گفتگو به بار آورد .

•  والدین و مربیان، نه تنها درباره امور مربوط به کودك، 
بلکه درباره امور خانه و مکتب نیز از او نظر خواهى کنند و عقاید 
گفتگو  و  به بحث  در حضور خود،  بزرگساالن  عقاید  مانند  را  او 

بگذارند.

•  به عقاید جدید و تازه کودك تان احترام بگذارید. کودکانى 
را  مفاهیم  و  روابط  شده،  برانگیخته  آنها  خالقیت  نوعى  به  که 
درك مى کنند. لذا والدین و مربیان آنها ممکن است به آنها توجه 
کند  مطرح  چنان  را  خود  عقاید  او  گاهى  حتى  و  باشند  نداشته 
که بزرگساالن قادر به ارزشیابى وجایگزینى آنها نباشند، تشویق 
کودکان به ابراز عقاید جدید، مى تواند در رشد خالقیت آنها موثر 

واقع شود .

•  از مراقبت ها و دخالت هاى بیش از حد در زندگى کودکان 
که  است  این  خالق  انسان  هاى  ویژگى  از  یکى  کنید.  اجتناب 
تواناییش را خودش به کارمى اندازد. وظیفه والدین و مربیان این 
است که این قابلیت را در او زنده نگاه دارند و به کودکان اجازه 
دهند بعضى اوقات مطابق سلیقه خود اشیاء را کشف کنند. مراقبت 
ها و دخالت هاى زیاد از حد بزرگساالن در زندگى و رفتارهاى 

کودکان، قابلیت یادگیرى مبتکرانه آنها را تضعیف مى کند .

•  از کودکان بخواهید که اشیاء و امور نیمه تمام را تکمیل 
نا  تمام و داستانهاى  نا  تا جمالت  تقاضا کنید  از کودکان  کنند؛ 
را  ناقص  اشیاء  و حتى  تمام  نیمه  نقاشى هاى  و  تصاویر  کامل، 
کامل نمایند. براى او اسباب بازى هایى بخرید که خودش بتواند 

آنها را به یکدیگر متصل کند و با آنها مدلهاى مختلف خلق کند 
.

•  اجازه دهید اشیا را از نزدیک لمس کنند. عالوه بر مشاهدة 
اشیا الزم است کودك آنها را لمس نماید، زیرا مشاهده شئى به 
تنهایى کنجکاوى کودك را ارضا نمى کند، کودکانى که از لمس 
کردن اشیا محروم مى شوند توانایى الزم جهت کشف و اختراع 
را از دست مى دهند. مشاهده با لمس اشیا، آنها را در بازى هاى 
خیالى، اختراعات و پاسخ گویى به آزمونهاى خالقیت یارى مى 
دهد. به کودکان اجازه دهید وسایل بى خطر خانه را لمس نمایند. 
خصوصًا کودکان بیرون کشیدن وسایل آشپزخانه از داخل المارى 

و بازى با کاسه و بشقاب ها را بسیار دوست دارند  .

بسکویت،  خاص  مارك  یک  همیشه  کودکان  براى   •
ساجق، 

آیسکریم یا دیگر چیزهاى مورد عالقۀ آنها را نخرید. کودکان را 
تشویق کنید در خرید خوراکى ها و پوشاك، مدل هاى مختلفى 
اجتناب  یکسان  و  تکرارى  کاالهاى  خرید  از  و  کنند  امتحان  را 

کنید .

•  کودك را همیشه از یک مسیر خاص به خانه نبرید. زمانى 
که با او بیرون مى روید، هنگام برگشتن به خانه به او توضیح دهید 
که  مى خواهید از یک راه جدید به خانه بروید. او از این طریق در 
مى یابد براى رسیدن به یک هدف راه هاى مختلفى وجود دارد .

•  در مورد کاربردهاى مختلف یک وسیله خاص از کودکان 
سؤال کنید. کاربرد ابزارها و وسایل مختلفى را که در خانه دارید، 
براى کودك شرح دهید و از او بپرسید: به نظر تو این وسیله چه 
کاربردهاى دیگرى مى تواند داشته باشد. به این طریق شما ذهن 

کودك را مستعد مى کنید .

•  از مکان هاى جدید دیدن کنید، همراه با کودك 
طبیعت  و  مختلف  هاى  موزیم  و  ها  نمایشگاه  به 
زیبا بروید، اجازه دهید او از نزدیک مکان هاى 

گوناگون را شناسایى کند .

سفید  هاى  کاغذ  او  اتاق  به    •
بچسبانید. حدود یک متر از اتاق کودك 
تان را از سطح زمین به طرف باال به طور 
سراسرى و افقى کاغذ سفید بچسبانید و 
به او بگویید هر طور که دوست دارد روى 
آنها نقاشى و طراحى کند. در تزئین اتاق او 
از سلیقه اش استفاده نمایید. به او یاد بدهید 
که هر چند روز یک بار محل وسایلش را در 
اتاق تغییر دهد تا به این وسیله زمینه خالقیت 

در او پرورش یابد.

چگونگى پرورش خالقیت کودکان



مسجد ابو نصر پارسا یک بناى با عظمت هنر معمارى دوره 
تیمورى است این مسجد یک نوع مخصوص مسجد براى استفاده 
جنازه گاه مى باشد که در کنار مزار این مرد پارسا بنا گردیده است. 
در  بابا"  "هاتان  تل  گاه که شبیه مسجد  نوع جنازه  مسجدهاى 
ترکمنستان جنوبى را مى توان نام برد، مقایسه ى مسجدهاى جوار 
مزار زین الدین تایبادى در تایباد و شیخ جمال الدین در انا و خواجه 
نصر پارسا در بلخ اختالف ترکیب این بناها را به اساس طرح و 

ماهیت هنرى دوره خودشان متصل مى کند.

ماهر قرن دهم هجرى  از شعراى  تن  بلخى یک  سلطان 
قمرى بلخ، به اسم سلطان محمد متخلص به سلطان بلخى پسر 
موالنا درویش محمد مفتى است که این رباعى را در تاریخ اعمار 
مرقد حضرت خواجه پارسا گفته و ماده ى تاریخ آن را استخراج 

کرده است.
عبدالهادى خواجه ى نیکو کردار

فرموده بناى مرقد آباى کبار
هرگه به طواف مرقد خواجه روى

از "مرقد خواجه" سال شمار(959 هـ  ق)

تنها یادگار دورة تیمورى
به اعتقاد فرهنگیان افغان، تنها مسجد باقى مانده از دوره 
تیمورى با تمام مشخصات این دوره با گنبد دندانه دار در افغانستان، 

همین مسجد خواجه پارساى بلخ است.

یعنى حدود 550  میالدى  در سال 1460  که  این مسجد 
افغانستان  افتخارات تاریخى  از  از امروز ساخته شده،  سال پیش 
از کنار  اما اکنون کشیدن جاده قیرریزى شده  شمرده مى شود، 
مسجد خواجه ابونصر پارسا، باستان شناسان افغان را نگران کرده 
که ترافیک و رفت و آمد وسایط سنگین وزن در این جاده رفته 

رفته زمینه تخریب مسجد را فراهم مى کند.

مسجد خواجه ابونصر پارسا در گذشته از محالت توریستى 
والیت بلخ نیز به شمار مى رفت و ساکنان ولسوالى بلخ از حضور 
مسافران افغان و خارجى در این محله سود مى بردند. از این رو، 
احداث جاده قیرریزى شده در کنار مسجد اعتراض ساکنان عادى 

این محل را نیز برانگیخته است.

مزار خواجه ابو نصر پارسا پسر خواجه محمد پارسا در مرکز 
با شکوهى  بلخ واقع شده و جوار آن مسجد جامع عالى و  شهر 
وجود دارد، این ساختمان با عظمت به فرمان "میر فرید ارغون"در 
خان  امر  به  است.  گردیده  اعمار  مطابق 1462م  ه ق   867 سال 
بخارا عبدالمومن در سال 977ه ق بخشى از ساختمان این مسجد  
بازسازى شد و قسمت هاى زیادى کاشى هاى ستون هاى مارپیچى 
آن فرو ریخته که حدود سى سال قبل توسط متخصصین هندى 
جهت جلوگیرى از فروریزى بیشتر آن تحکیماتى صورت گرفته، 
از  گردیده  وارد  برآن  شدیدى  خسارات  جنگ  سال هاى  اما طى 
اثر اصابت  این مسجد در  از کاشى هاى گنبد  جمله یک قسمت 

موشک تخریب شده که در سال 1375 دوباره ترمیم شد.

در جناح راست ساختمان و متصل آن یعنى به جاى حجره
 هاى تخریب شده مسجد، اکنون مسجد جدید با سبک عصرى 

اعمار شده که اصالت ساختمان را از بین برده است.

مسجد داراى یک اطاق مربع شکل است که در محورهاى 
آن سه ورودگاه قرار دارد، از نگاه خارجى به شکل هفت ضلعى 
بوده و میل آن به قبله مى باشد. که دروازه ورودى در سمت نماى 
داخل مسجد  در  دیگر  از طرف  است  شمال شرقى ساخته شده 
یک زیر زمینى به شکل چلیپا هست که به وسیله زینه هایى که 
از طاقچه خفته شرقى شروع گردیده است مى توان راه یافت و از 
دیوارها و عکس هاى قدیمى مى توان حکم کرد که یک ساختمان 
ملحق نسبتًا جدیدتر به ارتفاع مسجد و در طرف راست و چپ آن 

قرار داشته است.

 مواد تعمیراتى مسجد ابونصر پارسا مخلوطى از خشت  و 
گچ تشکیل گردیده است. و پوشش اطاق اصلى توسط چهار رواق 
قوى ساخته شده و شبکه هاى سه گوشه بین سقف و دیوار که در 

آن 6 پنجره قرار گرفته، وجود دارد.

نماى اساسى مسجد به صورت بسیار واضح جلب توجه مى 
کند و این به دلیل مناسب بودن پالن دو محورى آن است. نماى 
بلند ورودى که در عین حال  دروازه  توسط یک  اساسى مسجد 
ورودگاه  این  گردیده  مشخص  دارد،  بزرگ  محراب  یک  شکل 
محرابى شکل متشکل از سنگ هاى لوحه ى قبور بوده وچوکات 
صفه را تشکیل مى دهد. این دروازه بزرگ ورودى بسیار بلند بوده 
و به شکل رواق نوك تیز مى باشد و این رواق توسط کتیبه هاى 
شکل  چوکات  فوقانى  قسمت  است.  گردیده  احاطه  کوفى  خط 
طاق، نماى خمیده را داشته که فعًال از هم پاشیده است. گوشه
باالى سنگ هاى  حلزونى شکل  ستون هاى  توسط  مسجد   هاى 

مربع شکل نیم رخه قرار گرفته، تزیین گردیده است.

محراب  و  پهن  سطح  است.  روشن  و  بلند  مسجد  داخل 
مسجد توسط موزاییک و مخلوط گچ سفید پوشیده شده و تنها 
از  که  دیوار  و  میان سقف  و گوشه هاى  رواق ها  برجسته  زوایاى 
گچ ساخته شده، در باالى قبه قرار گرفته اند، توسط رنگ سرخ 

تیره و یا سیاه حاشیه شده اند.
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خالقیت، شکل کنترول شده یا محدود شده اى از تخیل 
است. خالقیت ها ى افراد نه تنها براى زیبایى ظاهرى، بلکه به 
خاطر نتایج نهایى که در بر دارد  به کار برده میشود. این نتیجه 
نهایى معموًال شکلى به خود مى گیرد که دیگران نیز مى توانند 
آن را ببینند. خالقیت ممکن است خلق یک نقاشى، یک لباس، 
یک قطعه کوچک موسیقى یا پختن یک غذاى جدید باشد. به 
خود  انسانى  پیشرفتهاى  به  تواند  مى  شخص  خالقیت،  واسطه 
هستند  زیادى  تخیل  قوه  داراى  که  افرادى  همچنین  بیافزاید، 
نسبت به کسانى که فاقد خالقیت هستند، معموًال به پیشرفتهاى 

بیشترى در زندگى نائل مى شوند. 

خالقیت حتى در سن کودکى نیز خود را نشان مى دهد. 
اغلب خانواده ها شاید با این نوع پدیده ها در رفتار،کردار و گفتار 
کودکان خود مواجه شوند. برخى از آنان یا بى توجه هستند و یا کم 
توجه؛ با این حال آن دسته از والدین که به کوچکترین رفتارهاى 
کودکان خود توجه دارند، مى توانند با به کارگیرى توصیه هاى 
12 گانه پرورش خالقیت، کودکان خود را به مرحله خود شکوفایى 
سوق دهند، البته به کار گیرى این روش آنچنان هم ساده نیست. 
داشتن صبر و حوصله از یک سو و نکته سنجى دررفتار کودکان 

مى تواند آینده درخشانى را براى کودك شما رقم بزند .

شیوة افزایش خالقیت در کودکان

را  او  تان،  کودك  ذهن  در  تازه  سؤاالت  ایجاد  براى   •
راهنمایى کنید. آموزش به کودك باید طورى باشد که او را به 
طرف پرسشهاى تازه هدایت کند. معلم باید هنگام جواب دادن 
به سؤاالت کودك، او را به سمت مهارتهاى جدید سوق دهد و 
از به کار بردن کلماتى مانند بله، خیر، هرگز و امثال آن دورى 
کند. این نوع جوابها نمى تواند ارتباط کاملى بین سؤاالت کودك 

و معلومات قبلى او برقرار کند.

•  حس کنجکاوى در کودکان را پرورش دهید. براى این 

امر، هیچ چیز مثل پاسخ هاى صحیح و مناسب به پرسش هاى 
او موثر نیست. سؤال، در واقع انعکاس از ذهن تشنه اى است که 
مى خواهد با دریافت جواب از فردى که بهتر از او مى داند خود را 
سیراب کند، اگر چه احتیاج، باید فوراً برآورده شود اما کمى مکث 
بین سؤال و جواب، غالبًا مى تواند افکار و ایده اى مفید جهت 

مباحثه و گفتگو به بار آورد .

•  والدین و مربیان، نه تنها درباره امور مربوط به کودك، 
بلکه درباره امور خانه و مکتب نیز از او نظر خواهى کنند و عقاید 
گفتگو  و  به بحث  در حضور خود،  بزرگساالن  عقاید  مانند  را  او 

بگذارند.

•  به عقاید جدید و تازه کودك تان احترام بگذارید. کودکانى 
را  مفاهیم  و  روابط  شده،  برانگیخته  آنها  خالقیت  نوعى  به  که 
درك مى کنند. لذا والدین و مربیان آنها ممکن است به آنها توجه 
کند  مطرح  چنان  را  خود  عقاید  او  گاهى  حتى  و  باشند  نداشته 
که بزرگساالن قادر به ارزشیابى وجایگزینى آنها نباشند، تشویق 
کودکان به ابراز عقاید جدید، مى تواند در رشد خالقیت آنها موثر 

واقع شود .

•  از مراقبت ها و دخالت هاى بیش از حد در زندگى کودکان 
که  است  این  خالق  انسان  هاى  ویژگى  از  یکى  کنید.  اجتناب 
تواناییش را خودش به کارمى اندازد. وظیفه والدین و مربیان این 
است که این قابلیت را در او زنده نگاه دارند و به کودکان اجازه 
دهند بعضى اوقات مطابق سلیقه خود اشیاء را کشف کنند. مراقبت 
ها و دخالت هاى زیاد از حد بزرگساالن در زندگى و رفتارهاى 

کودکان، قابلیت یادگیرى مبتکرانه آنها را تضعیف مى کند .

•  از کودکان بخواهید که اشیاء و امور نیمه تمام را تکمیل 
نا  تمام و داستانهاى  نا  تا جمالت  تقاضا کنید  از کودکان  کنند؛ 
را  ناقص  اشیاء  و حتى  تمام  نیمه  نقاشى هاى  و  تصاویر  کامل، 
کامل نمایند. براى او اسباب بازى هایى بخرید که خودش بتواند 

آنها را به یکدیگر متصل کند و با آنها مدلهاى مختلف خلق کند 
.

•  اجازه دهید اشیا را از نزدیک لمس کنند. عالوه بر مشاهدة 
اشیا الزم است کودك آنها را لمس نماید، زیرا مشاهده شئى به 
تنهایى کنجکاوى کودك را ارضا نمى کند، کودکانى که از لمس 
کردن اشیا محروم مى شوند توانایى الزم جهت کشف و اختراع 
را از دست مى دهند. مشاهده با لمس اشیا، آنها را در بازى هاى 
خیالى، اختراعات و پاسخ گویى به آزمونهاى خالقیت یارى مى 
دهد. به کودکان اجازه دهید وسایل بى خطر خانه را لمس نمایند. 
خصوصًا کودکان بیرون کشیدن وسایل آشپزخانه از داخل المارى 

و بازى با کاسه و بشقاب ها را بسیار دوست دارند  .

بسکویت،  خاص  مارك  یک  همیشه  کودکان  براى   •
ساجق، 

آیسکریم یا دیگر چیزهاى مورد عالقۀ آنها را نخرید. کودکان را 
تشویق کنید در خرید خوراکى ها و پوشاك، مدل هاى مختلفى 
اجتناب  یکسان  و  تکرارى  کاالهاى  خرید  از  و  کنند  امتحان  را 

کنید .

•  کودك را همیشه از یک مسیر خاص به خانه نبرید. زمانى 
که با او بیرون مى روید، هنگام برگشتن به خانه به او توضیح دهید 
که  مى خواهید از یک راه جدید به خانه بروید. او از این طریق در 
مى یابد براى رسیدن به یک هدف راه هاى مختلفى وجود دارد .

•  در مورد کاربردهاى مختلف یک وسیله خاص از کودکان 
سؤال کنید. کاربرد ابزارها و وسایل مختلفى را که در خانه دارید، 
براى کودك شرح دهید و از او بپرسید: به نظر تو این وسیله چه 
کاربردهاى دیگرى مى تواند داشته باشد. به این طریق شما ذهن 

کودك را مستعد مى کنید .

•  از مکان هاى جدید دیدن کنید، همراه با کودك 
طبیعت  و  مختلف  هاى  موزیم  و  ها  نمایشگاه  به 
زیبا بروید، اجازه دهید او از نزدیک مکان هاى 

گوناگون را شناسایى کند .

سفید  هاى  کاغذ  او  اتاق  به    •
بچسبانید. حدود یک متر از اتاق کودك 
تان را از سطح زمین به طرف باال به طور 
سراسرى و افقى کاغذ سفید بچسبانید و 
به او بگویید هر طور که دوست دارد روى 
آنها نقاشى و طراحى کند. در تزئین اتاق او 
از سلیقه اش استفاده نمایید. به او یاد بدهید 
که هر چند روز یک بار محل وسایلش را در 
اتاق تغییر دهد تا به این وسیله زمینه خالقیت 

در او پرورش یابد.

چگونگى پرورش خالقیت کودکان

منبع: بیتوته



مسجد ابو نصر پارسا یک بناى با عظمت هنر معمارى دوره 
تیمورى است این مسجد یک نوع مخصوص مسجد براى استفاده 
جنازه گاه مى باشد که در کنار مزار این مرد پارسا بنا گردیده است. 
در  بابا"  "هاتان  تل  گاه که شبیه مسجد  نوع جنازه  مسجدهاى 
ترکمنستان جنوبى را مى توان نام برد، مقایسه ى مسجدهاى جوار 
مزار زین الدین تایبادى در تایباد و شیخ جمال الدین در انا و خواجه 
نصر پارسا در بلخ اختالف ترکیب این بناها را به اساس طرح و 

ماهیت هنرى دوره خودشان متصل مى کند.

ماهر قرن دهم هجرى  از شعراى  تن  بلخى یک  سلطان 
قمرى بلخ، به اسم سلطان محمد متخلص به سلطان بلخى پسر 
موالنا درویش محمد مفتى است که این رباعى را در تاریخ اعمار 
مرقد حضرت خواجه پارسا گفته و ماده ى تاریخ آن را استخراج 

کرده است.
عبدالهادى خواجه ى نیکو کردار

فرموده بناى مرقد آباى کبار
هرگه به طواف مرقد خواجه روى

از "مرقد خواجه" سال شمار(959 هـ  ق)

تنها یادگار دورة تیمورى
به اعتقاد فرهنگیان افغان، تنها مسجد باقى مانده از دوره 
تیمورى با تمام مشخصات این دوره با گنبد دندانه دار در افغانستان، 

همین مسجد خواجه پارساى بلخ است.

یعنى حدود 550  میالدى  در سال 1460  که  این مسجد 
افغانستان  افتخارات تاریخى  از  از امروز ساخته شده،  سال پیش 
از کنار  اما اکنون کشیدن جاده قیرریزى شده  شمرده مى شود، 
مسجد خواجه ابونصر پارسا، باستان شناسان افغان را نگران کرده 
که ترافیک و رفت و آمد وسایط سنگین وزن در این جاده رفته 

رفته زمینه تخریب مسجد را فراهم مى کند.

مسجد خواجه ابونصر پارسا در گذشته از محالت توریستى 
والیت بلخ نیز به شمار مى رفت و ساکنان ولسوالى بلخ از حضور 
مسافران افغان و خارجى در این محله سود مى بردند. از این رو، 
احداث جاده قیرریزى شده در کنار مسجد اعتراض ساکنان عادى 

این محل را نیز برانگیخته است.

مزار خواجه ابو نصر پارسا پسر خواجه محمد پارسا در مرکز 
با شکوهى  بلخ واقع شده و جوار آن مسجد جامع عالى و  شهر 
وجود دارد، این ساختمان با عظمت به فرمان "میر فرید ارغون"در 
خان  امر  به  است.  گردیده  اعمار  مطابق 1462م  ه ق   867 سال 
بخارا عبدالمومن در سال 977ه ق بخشى از ساختمان این مسجد  
بازسازى شد و قسمت هاى زیادى کاشى هاى ستون هاى مارپیچى 
آن فرو ریخته که حدود سى سال قبل توسط متخصصین هندى 
جهت جلوگیرى از فروریزى بیشتر آن تحکیماتى صورت گرفته، 
از  گردیده  وارد  برآن  شدیدى  خسارات  جنگ  سال هاى  اما طى 
اثر اصابت  این مسجد در  از کاشى هاى گنبد  جمله یک قسمت 

موشک تخریب شده که در سال 1375 دوباره ترمیم شد.

در جناح راست ساختمان و متصل آن یعنى به جاى حجره
 هاى تخریب شده مسجد، اکنون مسجد جدید با سبک عصرى 

اعمار شده که اصالت ساختمان را از بین برده است.

مسجد داراى یک اطاق مربع شکل است که در محورهاى 
آن سه ورودگاه قرار دارد، از نگاه خارجى به شکل هفت ضلعى 
بوده و میل آن به قبله مى باشد. که دروازه ورودى در سمت نماى 
داخل مسجد  در  دیگر  از طرف  است  شمال شرقى ساخته شده 
یک زیر زمینى به شکل چلیپا هست که به وسیله زینه هایى که 
از طاقچه خفته شرقى شروع گردیده است مى توان راه یافت و از 
دیوارها و عکس هاى قدیمى مى توان حکم کرد که یک ساختمان 
ملحق نسبتًا جدیدتر به ارتفاع مسجد و در طرف راست و چپ آن 

قرار داشته است.

 مواد تعمیراتى مسجد ابونصر پارسا مخلوطى از خشت  و 
گچ تشکیل گردیده است. و پوشش اطاق اصلى توسط چهار رواق 
قوى ساخته شده و شبکه هاى سه گوشه بین سقف و دیوار که در 

آن 6 پنجره قرار گرفته، وجود دارد.

نماى اساسى مسجد به صورت بسیار واضح جلب توجه مى 
کند و این به دلیل مناسب بودن پالن دو محورى آن است. نماى 
بلند ورودى که در عین حال  دروازه  توسط یک  اساسى مسجد 
ورودگاه  این  گردیده  مشخص  دارد،  بزرگ  محراب  یک  شکل 
محرابى شکل متشکل از سنگ هاى لوحه ى قبور بوده وچوکات 
صفه را تشکیل مى دهد. این دروازه بزرگ ورودى بسیار بلند بوده 
و به شکل رواق نوك تیز مى باشد و این رواق توسط کتیبه هاى 
شکل  چوکات  فوقانى  قسمت  است.  گردیده  احاطه  کوفى  خط 
طاق، نماى خمیده را داشته که فعًال از هم پاشیده است. گوشه
باالى سنگ هاى  حلزونى شکل  ستون هاى  توسط  مسجد   هاى 

مربع شکل نیم رخه قرار گرفته، تزیین گردیده است.

محراب  و  پهن  سطح  است.  روشن  و  بلند  مسجد  داخل 
مسجد توسط موزاییک و مخلوط گچ سفید پوشیده شده و تنها 
از  که  دیوار  و  میان سقف  و گوشه هاى  رواق ها  برجسته  زوایاى 
گچ ساخته شده، در باالى قبه قرار گرفته اند، توسط رنگ سرخ 

تیره و یا سیاه حاشیه شده اند.

مسجد خواجه
ابو نصر پارسا
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خالقیت، شکل کنترول شده یا محدود شده اى از تخیل 
است. خالقیت ها ى افراد نه تنها براى زیبایى ظاهرى، بلکه به 
خاطر نتایج نهایى که در بر دارد  به کار برده میشود. این نتیجه 
نهایى معموًال شکلى به خود مى گیرد که دیگران نیز مى توانند 
آن را ببینند. خالقیت ممکن است خلق یک نقاشى، یک لباس، 
یک قطعه کوچک موسیقى یا پختن یک غذاى جدید باشد. به 
خود  انسانى  پیشرفتهاى  به  تواند  مى  شخص  خالقیت،  واسطه 
هستند  زیادى  تخیل  قوه  داراى  که  افرادى  همچنین  بیافزاید، 
نسبت به کسانى که فاقد خالقیت هستند، معموًال به پیشرفتهاى 

بیشترى در زندگى نائل مى شوند. 

خالقیت حتى در سن کودکى نیز خود را نشان مى دهد. 
اغلب خانواده ها شاید با این نوع پدیده ها در رفتار،کردار و گفتار 
کودکان خود مواجه شوند. برخى از آنان یا بى توجه هستند و یا کم 
توجه؛ با این حال آن دسته از والدین که به کوچکترین رفتارهاى 
کودکان خود توجه دارند، مى توانند با به کارگیرى توصیه هاى 
12 گانه پرورش خالقیت، کودکان خود را به مرحله خود شکوفایى 
سوق دهند، البته به کار گیرى این روش آنچنان هم ساده نیست. 
داشتن صبر و حوصله از یک سو و نکته سنجى دررفتار کودکان 

مى تواند آینده درخشانى را براى کودك شما رقم بزند .

شیوة افزایش خالقیت در کودکان

را  او  تان،  کودك  ذهن  در  تازه  سؤاالت  ایجاد  براى   •
راهنمایى کنید. آموزش به کودك باید طورى باشد که او را به 
طرف پرسشهاى تازه هدایت کند. معلم باید هنگام جواب دادن 
به سؤاالت کودك، او را به سمت مهارتهاى جدید سوق دهد و 
از به کار بردن کلماتى مانند بله، خیر، هرگز و امثال آن دورى 
کند. این نوع جوابها نمى تواند ارتباط کاملى بین سؤاالت کودك 

و معلومات قبلى او برقرار کند.

•  حس کنجکاوى در کودکان را پرورش دهید. براى این 

امر، هیچ چیز مثل پاسخ هاى صحیح و مناسب به پرسش هاى 
او موثر نیست. سؤال، در واقع انعکاس از ذهن تشنه اى است که 
مى خواهد با دریافت جواب از فردى که بهتر از او مى داند خود را 
سیراب کند، اگر چه احتیاج، باید فوراً برآورده شود اما کمى مکث 
بین سؤال و جواب، غالبًا مى تواند افکار و ایده اى مفید جهت 

مباحثه و گفتگو به بار آورد .

•  والدین و مربیان، نه تنها درباره امور مربوط به کودك، 
بلکه درباره امور خانه و مکتب نیز از او نظر خواهى کنند و عقاید 
گفتگو  و  به بحث  در حضور خود،  بزرگساالن  عقاید  مانند  را  او 

بگذارند.

•  به عقاید جدید و تازه کودك تان احترام بگذارید. کودکانى 
را  مفاهیم  و  روابط  شده،  برانگیخته  آنها  خالقیت  نوعى  به  که 
درك مى کنند. لذا والدین و مربیان آنها ممکن است به آنها توجه 
کند  مطرح  چنان  را  خود  عقاید  او  گاهى  حتى  و  باشند  نداشته 
که بزرگساالن قادر به ارزشیابى وجایگزینى آنها نباشند، تشویق 
کودکان به ابراز عقاید جدید، مى تواند در رشد خالقیت آنها موثر 

واقع شود .

•  از مراقبت ها و دخالت هاى بیش از حد در زندگى کودکان 
که  است  این  خالق  انسان  هاى  ویژگى  از  یکى  کنید.  اجتناب 
تواناییش را خودش به کارمى اندازد. وظیفه والدین و مربیان این 
است که این قابلیت را در او زنده نگاه دارند و به کودکان اجازه 
دهند بعضى اوقات مطابق سلیقه خود اشیاء را کشف کنند. مراقبت 
ها و دخالت هاى زیاد از حد بزرگساالن در زندگى و رفتارهاى 

کودکان، قابلیت یادگیرى مبتکرانه آنها را تضعیف مى کند .

•  از کودکان بخواهید که اشیاء و امور نیمه تمام را تکمیل 
نا  تمام و داستانهاى  نا  تا جمالت  تقاضا کنید  از کودکان  کنند؛ 
را  ناقص  اشیاء  و حتى  تمام  نیمه  نقاشى هاى  و  تصاویر  کامل، 
کامل نمایند. براى او اسباب بازى هایى بخرید که خودش بتواند 

آنها را به یکدیگر متصل کند و با آنها مدلهاى مختلف خلق کند 
.

•  اجازه دهید اشیا را از نزدیک لمس کنند. عالوه بر مشاهدة 
اشیا الزم است کودك آنها را لمس نماید، زیرا مشاهده شئى به 
تنهایى کنجکاوى کودك را ارضا نمى کند، کودکانى که از لمس 
کردن اشیا محروم مى شوند توانایى الزم جهت کشف و اختراع 
را از دست مى دهند. مشاهده با لمس اشیا، آنها را در بازى هاى 
خیالى، اختراعات و پاسخ گویى به آزمونهاى خالقیت یارى مى 
دهد. به کودکان اجازه دهید وسایل بى خطر خانه را لمس نمایند. 
خصوصًا کودکان بیرون کشیدن وسایل آشپزخانه از داخل المارى 

و بازى با کاسه و بشقاب ها را بسیار دوست دارند  .

بسکویت،  خاص  مارك  یک  همیشه  کودکان  براى   •
ساجق، 

آیسکریم یا دیگر چیزهاى مورد عالقۀ آنها را نخرید. کودکان را 
تشویق کنید در خرید خوراکى ها و پوشاك، مدل هاى مختلفى 
اجتناب  یکسان  و  تکرارى  کاالهاى  خرید  از  و  کنند  امتحان  را 

کنید .

•  کودك را همیشه از یک مسیر خاص به خانه نبرید. زمانى 
که با او بیرون مى روید، هنگام برگشتن به خانه به او توضیح دهید 
که  مى خواهید از یک راه جدید به خانه بروید. او از این طریق در 
مى یابد براى رسیدن به یک هدف راه هاى مختلفى وجود دارد .

•  در مورد کاربردهاى مختلف یک وسیله خاص از کودکان 
سؤال کنید. کاربرد ابزارها و وسایل مختلفى را که در خانه دارید، 
براى کودك شرح دهید و از او بپرسید: به نظر تو این وسیله چه 
کاربردهاى دیگرى مى تواند داشته باشد. به این طریق شما ذهن 

کودك را مستعد مى کنید .

•  از مکان هاى جدید دیدن کنید، همراه با کودك 
طبیعت  و  مختلف  هاى  موزیم  و  ها  نمایشگاه  به 
زیبا بروید، اجازه دهید او از نزدیک مکان هاى 

گوناگون را شناسایى کند .

سفید  هاى  کاغذ  او  اتاق  به    •
بچسبانید. حدود یک متر از اتاق کودك 
تان را از سطح زمین به طرف باال به طور 
سراسرى و افقى کاغذ سفید بچسبانید و 
به او بگویید هر طور که دوست دارد روى 
آنها نقاشى و طراحى کند. در تزئین اتاق او 
از سلیقه اش استفاده نمایید. به او یاد بدهید 
که هر چند روز یک بار محل وسایلش را در 
اتاق تغییر دهد تا به این وسیله زمینه خالقیت 

در او پرورش یابد.



مسجد ابو نصر پارسا یک بناى با عظمت هنر معمارى دوره 
تیمورى است این مسجد یک نوع مخصوص مسجد براى استفاده 
جنازه گاه مى باشد که در کنار مزار این مرد پارسا بنا گردیده است. 
در  بابا"  "هاتان  تل  گاه که شبیه مسجد  نوع جنازه  مسجدهاى 
ترکمنستان جنوبى را مى توان نام برد، مقایسه ى مسجدهاى جوار 
مزار زین الدین تایبادى در تایباد و شیخ جمال الدین در انا و خواجه 
نصر پارسا در بلخ اختالف ترکیب این بناها را به اساس طرح و 

ماهیت هنرى دوره خودشان متصل مى کند.

ماهر قرن دهم هجرى  از شعراى  تن  بلخى یک  سلطان 
قمرى بلخ، به اسم سلطان محمد متخلص به سلطان بلخى پسر 
موالنا درویش محمد مفتى است که این رباعى را در تاریخ اعمار 
مرقد حضرت خواجه پارسا گفته و ماده ى تاریخ آن را استخراج 

کرده است.
عبدالهادى خواجه ى نیکو کردار

فرموده بناى مرقد آباى کبار
هرگه به طواف مرقد خواجه روى

از "مرقد خواجه" سال شمار(959 هـ  ق)

تنها یادگار دورة تیمورى
به اعتقاد فرهنگیان افغان، تنها مسجد باقى مانده از دوره 
تیمورى با تمام مشخصات این دوره با گنبد دندانه دار در افغانستان، 

همین مسجد خواجه پارساى بلخ است.

یعنى حدود 550  میالدى  در سال 1460  که  این مسجد 
افغانستان  افتخارات تاریخى  از  از امروز ساخته شده،  سال پیش 
از کنار  اما اکنون کشیدن جاده قیرریزى شده  شمرده مى شود، 
مسجد خواجه ابونصر پارسا، باستان شناسان افغان را نگران کرده 
که ترافیک و رفت و آمد وسایط سنگین وزن در این جاده رفته 

رفته زمینه تخریب مسجد را فراهم مى کند.

مسجد خواجه ابونصر پارسا در گذشته از محالت توریستى 
والیت بلخ نیز به شمار مى رفت و ساکنان ولسوالى بلخ از حضور 
مسافران افغان و خارجى در این محله سود مى بردند. از این رو، 
احداث جاده قیرریزى شده در کنار مسجد اعتراض ساکنان عادى 

این محل را نیز برانگیخته است.

مزار خواجه ابو نصر پارسا پسر خواجه محمد پارسا در مرکز 
با شکوهى  بلخ واقع شده و جوار آن مسجد جامع عالى و  شهر 
وجود دارد، این ساختمان با عظمت به فرمان "میر فرید ارغون"در 
خان  امر  به  است.  گردیده  اعمار  مطابق 1462م  ه ق   867 سال 
بخارا عبدالمومن در سال 977ه ق بخشى از ساختمان این مسجد  
بازسازى شد و قسمت هاى زیادى کاشى هاى ستون هاى مارپیچى 
آن فرو ریخته که حدود سى سال قبل توسط متخصصین هندى 
جهت جلوگیرى از فروریزى بیشتر آن تحکیماتى صورت گرفته، 
از  گردیده  وارد  برآن  شدیدى  خسارات  جنگ  سال هاى  اما طى 
اثر اصابت  این مسجد در  از کاشى هاى گنبد  جمله یک قسمت 

موشک تخریب شده که در سال 1375 دوباره ترمیم شد.

در جناح راست ساختمان و متصل آن یعنى به جاى حجره
 هاى تخریب شده مسجد، اکنون مسجد جدید با سبک عصرى 

اعمار شده که اصالت ساختمان را از بین برده است.

مسجد داراى یک اطاق مربع شکل است که در محورهاى 
آن سه ورودگاه قرار دارد، از نگاه خارجى به شکل هفت ضلعى 
بوده و میل آن به قبله مى باشد. که دروازه ورودى در سمت نماى 
داخل مسجد  در  دیگر  از طرف  است  شمال شرقى ساخته شده 
یک زیر زمینى به شکل چلیپا هست که به وسیله زینه هایى که 
از طاقچه خفته شرقى شروع گردیده است مى توان راه یافت و از 
دیوارها و عکس هاى قدیمى مى توان حکم کرد که یک ساختمان 
ملحق نسبتًا جدیدتر به ارتفاع مسجد و در طرف راست و چپ آن 

قرار داشته است.

 مواد تعمیراتى مسجد ابونصر پارسا مخلوطى از خشت  و 
گچ تشکیل گردیده است. و پوشش اطاق اصلى توسط چهار رواق 
قوى ساخته شده و شبکه هاى سه گوشه بین سقف و دیوار که در 

آن 6 پنجره قرار گرفته، وجود دارد.

نماى اساسى مسجد به صورت بسیار واضح جلب توجه مى 
کند و این به دلیل مناسب بودن پالن دو محورى آن است. نماى 
بلند ورودى که در عین حال  دروازه  توسط یک  اساسى مسجد 
ورودگاه  این  گردیده  مشخص  دارد،  بزرگ  محراب  یک  شکل 
محرابى شکل متشکل از سنگ هاى لوحه ى قبور بوده وچوکات 
صفه را تشکیل مى دهد. این دروازه بزرگ ورودى بسیار بلند بوده 
و به شکل رواق نوك تیز مى باشد و این رواق توسط کتیبه هاى 
شکل  چوکات  فوقانى  قسمت  است.  گردیده  احاطه  کوفى  خط 
طاق، نماى خمیده را داشته که فعًال از هم پاشیده است. گوشه
باالى سنگ هاى  حلزونى شکل  ستون هاى  توسط  مسجد   هاى 

مربع شکل نیم رخه قرار گرفته، تزیین گردیده است.

محراب  و  پهن  سطح  است.  روشن  و  بلند  مسجد  داخل 
مسجد توسط موزاییک و مخلوط گچ سفید پوشیده شده و تنها 
از  که  دیوار  و  میان سقف  و گوشه هاى  رواق ها  برجسته  زوایاى 
گچ ساخته شده، در باالى قبه قرار گرفته اند، توسط رنگ سرخ 

تیره و یا سیاه حاشیه شده اند.

مسجد خواجه ابو نصر پارسا
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مسجد ابو نصر پارسا یک بناى با عظمت هنر معمارى دوره 
تیمورى است این مسجد یک نوع مخصوص مسجد براى استفاده 
جنازه گاه مى باشد که در کنار مزار این مرد پارسا بنا گردیده است. 
در  بابا"  "هاتان  تل  گاه که شبیه مسجد  نوع جنازه  مسجدهاى 
ترکمنستان جنوبى را مى توان نام برد، مقایسه ى مسجدهاى جوار 
مزار زین الدین تایبادى در تایباد و شیخ جمال الدین در انا و خواجه 
نصر پارسا در بلخ اختالف ترکیب این بناها را به اساس طرح و 

ماهیت هنرى دوره خودشان متصل مى کند.

ماهر قرن دهم هجرى  از شعراى  تن  بلخى یک  سلطان 
قمرى بلخ، به اسم سلطان محمد متخلص به سلطان بلخى پسر 
موالنا درویش محمد مفتى است که این رباعى را در تاریخ اعمار 
مرقد حضرت خواجه پارسا گفته و ماده ى تاریخ آن را استخراج 

کرده است.
عبدالهادى خواجه ى نیکو کردار

فرموده بناى مرقد آباى کبار
هرگه به طواف مرقد خواجه روى

از "مرقد خواجه" سال شمار(959 هـ  ق)

تنها یادگار دورة تیمورى
به اعتقاد فرهنگیان افغان، تنها مسجد باقى مانده از دوره 
تیمورى با تمام مشخصات این دوره با گنبد دندانه دار در افغانستان، 

همین مسجد خواجه پارساى بلخ است.

یعنى حدود 550  میالدى  در سال 1460  که  این مسجد 
افغانستان  افتخارات تاریخى  از  از امروز ساخته شده،  سال پیش 
از کنار  اما اکنون کشیدن جاده قیرریزى شده  شمرده مى شود، 
مسجد خواجه ابونصر پارسا، باستان شناسان افغان را نگران کرده 
که ترافیک و رفت و آمد وسایط سنگین وزن در این جاده رفته 

رفته زمینه تخریب مسجد را فراهم مى کند.

مسجد خواجه ابونصر پارسا در گذشته از محالت توریستى 
والیت بلخ نیز به شمار مى رفت و ساکنان ولسوالى بلخ از حضور 
مسافران افغان و خارجى در این محله سود مى بردند. از این رو، 
احداث جاده قیرریزى شده در کنار مسجد اعتراض ساکنان عادى 

این محل را نیز برانگیخته است.

مزار خواجه ابو نصر پارسا پسر خواجه محمد پارسا در مرکز 
با شکوهى  بلخ واقع شده و جوار آن مسجد جامع عالى و  شهر 
وجود دارد، این ساختمان با عظمت به فرمان "میر فرید ارغون"در 
خان  امر  به  است.  گردیده  اعمار  مطابق 1462م  ه ق   867 سال 
بخارا عبدالمومن در سال 977ه ق بخشى از ساختمان این مسجد  
بازسازى شد و قسمت هاى زیادى کاشى هاى ستون هاى مارپیچى 
آن فرو ریخته که حدود سى سال قبل توسط متخصصین هندى 
جهت جلوگیرى از فروریزى بیشتر آن تحکیماتى صورت گرفته، 
از  گردیده  وارد  برآن  شدیدى  خسارات  جنگ  سال هاى  اما طى 
اثر اصابت  این مسجد در  از کاشى هاى گنبد  جمله یک قسمت 

موشک تخریب شده که در سال 1375 دوباره ترمیم شد.

در جناح راست ساختمان و متصل آن یعنى به جاى حجره
 هاى تخریب شده مسجد، اکنون مسجد جدید با سبک عصرى 

اعمار شده که اصالت ساختمان را از بین برده است.

مسجد داراى یک اطاق مربع شکل است که در محورهاى 
آن سه ورودگاه قرار دارد، از نگاه خارجى به شکل هفت ضلعى 
بوده و میل آن به قبله مى باشد. که دروازه ورودى در سمت نماى 
داخل مسجد  در  دیگر  از طرف  است  شمال شرقى ساخته شده 
یک زیر زمینى به شکل چلیپا هست که به وسیله زینه هایى که 
از طاقچه خفته شرقى شروع گردیده است مى توان راه یافت و از 
دیوارها و عکس هاى قدیمى مى توان حکم کرد که یک ساختمان 
ملحق نسبتًا جدیدتر به ارتفاع مسجد و در طرف راست و چپ آن 

قرار داشته است.

 مواد تعمیراتى مسجد ابونصر پارسا مخلوطى از خشت  و 
گچ تشکیل گردیده است. و پوشش اطاق اصلى توسط چهار رواق 
قوى ساخته شده و شبکه هاى سه گوشه بین سقف و دیوار که در 

آن 6 پنجره قرار گرفته، وجود دارد.

نماى اساسى مسجد به صورت بسیار واضح جلب توجه مى 
کند و این به دلیل مناسب بودن پالن دو محورى آن است. نماى 
بلند ورودى که در عین حال  دروازه  توسط یک  اساسى مسجد 
ورودگاه  این  گردیده  مشخص  دارد،  بزرگ  محراب  یک  شکل 
محرابى شکل متشکل از سنگ هاى لوحه ى قبور بوده وچوکات 
صفه را تشکیل مى دهد. این دروازه بزرگ ورودى بسیار بلند بوده 
و به شکل رواق نوك تیز مى باشد و این رواق توسط کتیبه هاى 
شکل  چوکات  فوقانى  قسمت  است.  گردیده  احاطه  کوفى  خط 
طاق، نماى خمیده را داشته که فعًال از هم پاشیده است. گوشه
باالى سنگ هاى  حلزونى شکل  ستون هاى  توسط  مسجد   هاى 

مربع شکل نیم رخه قرار گرفته، تزیین گردیده است.

محراب  و  پهن  سطح  است.  روشن  و  بلند  مسجد  داخل 
مسجد توسط موزاییک و مخلوط گچ سفید پوشیده شده و تنها 
از  که  دیوار  و  میان سقف  و گوشه هاى  رواق ها  برجسته  زوایاى 
گچ ساخته شده، در باالى قبه قرار گرفته اند، توسط رنگ سرخ 

تیره و یا سیاه حاشیه شده اند.

A چوك تالشى، مقابل مسجد گمرك، سپین غر تاور، بالك



شستشوي دست ها را به وسیله روغن حمام توصیه می 
کند. البته به این ترتیب ممکن است تمیز شدن دست ها 
را آن طور که با صابون تمیز می شوند احساس نکنید، 
ولی در عوض از خشک شدن آن ها جلوگیري می شود.

محلول، کریم و پمادهاي موضعی

پس از هر بار شستشوي دست ها قبل از خواب از 
یک نرم کننده موضعی دست استفاده کنید. انتخاب نوع 
نرم کننده بستگی به شدت ترك خوردگی دست ها دارد. 
محلول ها (لوسیون ها) و پمادها به ترتیب داراي کمترین 
و بیشترین میزان نرم کنندگی هستند. کریم ها از نظر 
میزان تأثیر بین محلول ها و پمادها قرار می گیرند. ابتدا 
از محلول و در صورت عدم مشاهده تأثیر کافی در فصل 

زمستان به ترتیب از کریم و پماد استفاده نمایید.

از دستپاك استفاده نمایید

اگر ناچارید در دستشویی محل کار خود به جاي 
خود  با  کنید،  استفاده  کن  خشک  دستگاه  از  دستپاك 
دستپاك اي از خانه به همراه ببرید. زیرا هواي داغ تولید 
شده توسط خشک کن با ترك خوردن دست ها رابطه 
مستقیم دارد. با این حال اگر مجبور به استفاده از این 
دستگاه هستید دست ها را در فاصله 15 سانتی متري 
از خشک کن نگه دارید و آن ها را به طور کامل خشک 

کنید.

فرو بردن دست ها در آب

آب  رسیدن  از  کلی  طور  به  است  الزم  چند  هر 
به دست ها جلوگیري کنید. ولی گاهی می توان دست 
هارا به عنوان درمان در آب فرو برد. براي آن که بتوان 
با روشی ارزان قیمت به اثر مرطوب کنندگی کریم ها 

دست یافت، کافی است دست ها را به مدت چند دقیقه 
را  ها  دست  اضافی  آب  ببرید. سپس  فرو  گرم  آب  در 
بگیرید و جهت حفظ رطوبت آن ها از روغن هاي نباتی 
یا معدنی استفاده نمایید. به همین ترتیب می توان دست 
ها را در مخلوطی از آب و محلول هاي روغنی فرو برد. 4 
پیمانه (معادل درب بطري محلول) روغن حمام (آلفاکري 
بهتر از انواع دیگر است.) را با نیم لیتر آب مخلوط کنید. 
در پایان روز دست ها را براي 20 دقیقه در آن فرو ببرید 
تا چربی الزم به پوست دست ها بازگردد. با این کار می 

توان ترك دست ها را از بین برد.

C استفاده از کریم ویتامین

درمان  ترین  ارزان   « بارك   » دکتر  گفته ي  به 
خانگی براي ترك دست ها استفاده از کریسکو است. 
این ماده، مرطوب کننده بسیار خوبی است و با پوشاندن 
مهم  نکته  می شود.  آن  رطوبت  از خروج  مانع  پوست 
آن است که باید مقدار کمی از این کریم را به دست ها 
بمالید و سپس آن ها را به هم بمالید. به طوریکه کریم 
احساس  ها چربی  روي دست  بر  و  پوست شود  جذب 
رطوبت  حفظ  براي  ها  دست  که  کریمی  مقدار  نشود. 
خود نیاز دارند، تنها به اندازه ضخامت دو ملکول است. 
این کریم واقعًا مؤثر است. به عقیده ي دکتر « دانسکی 
» افراد براي درمان دست هاي خود مجبور به خریدن 
کریم هاي گران قیمت نیستند. افرادي که داراي پوست 
از جایگزین  توانند  یا معمولی هستند می  هاي خشک 
هاي ارزان قیمتی نظیر کره کاکائو، النولین، ژل هاي 
هیدروکربنی و روغن هاي معدنی سبک استفاده نمایید.

دو الیه کریم یا محلول بمالید

هنگام استفاده از هر نوع کریم یا محلول، روشی 

غدد  توسط  چربى  ترشح  کاهش  اثر  در  بدن  پوست 
پوستى خشک مى شود که در این صورت نسبت به عوامل 
محیطى و بعضى مواد حساس مى شود. پوست حالت سوختگى 
پیدا مى کند. از دست رفتن آب بدن را «دى هیدریشن» مى 
نامند و یکى از عوامل اصلى خشک شدن پوست به شمار مى 
رود . براى حل کردن این مشکل چندین فاکتور در خشک 
موقعیت  هوا،  و  آب  محیط،  جمله  از  موثرند  پوست  شدن 
سالمتى و یا نوع زندگى . بعضى از آنها به آسانى قابل عالج 
هستند ولى بعضى دیگر زمان و تالش بیشترى را براى درمان 

نیازمندند.

خشکی دست ها علل مختلفی می تواند داشته باشد. یکی 
از علل شایع آن، اگزماي پوستی است که 15-10 درصد را 
شامل می شود. از سایر علل خشک شدن پوست و ترك دست 
ها می توان به بیماري هاي قارچی و پسوریازیس اشاره کرد که 

شیوع کمتري دارد.

اکثر  در  بیماري  این  است.  شایع  بسیار  اگزماي دست 
بعدا  و  شروع  پوسته ریزي  و  خشکی  صورت  به  ابتدا  مردم، 
ملتهب، خارش دار و پوسته دهنده می شود. عوامل زیادي می 
تواند به پوست آسیب برساند. تماس زیاد با آب، هواي خیلی 
شویی،  لباس  پودرهاي  پاك کننده،  مواد  صابون ها،  خشک، 
به کار  مواد شیمیایی، دستکش هاي پالستیکی و حتی مواد 
رفته در کریم ها و فرآورده هاي بهداشتی، اگزماي دست ایجاد 
می کند.  حال توصیه کارشناسان براي درمان و تسکین این 

دست هاي صدمه دیده به شرح زیر است.

دوري جستن از آب

نخستین کار براي رفع این مشکل، دوري جستن از آب 
به هر قیمت ممکن است. دکتر « جوزف بارك » معتقد است 

آب را باید همانند اسید بر روي دست ها در نظر گرفت. زیرا 
تا جایی که پزشکان و متخصصان اطالع دارند، آب بدترین 
ها  دست  مکرر  شستشوي  هاست.  دست  ترك  براي  عامل 
موجب از بین رفتن الیه چربی طبیعی پوست می شود و با از 
بین رفتن چربی رطوبت موجود هم به راحتی تبخیر می گردد. 
تبخیر رطوبت پوست را به شدت خشک می کند. شما هم می 
توانید به روش فرانسوي ها مانع از خشک شدن پوست شوید. 
فرانسوي ها دست هاي خود را خیلی زود به زود نمی شویند. 
فقط آن ها را از پنجره بیرون می برند و می تکانند! اما گذشته 
از این مزاح در تعداد دفعات شستشوي دست هاي خود تجدید 

نظر کنید.

کف دست ها را بشویید

حتی  مجبورید،  ها  دست  مکرر  شستشوي  به  وقتی 
االمکان از شستن پشت آن ها اجتناب کنید و فقط به شستن 
کف دست ها اکتفا نمایید. شستن مکرر کف دست نسبت به 
پشت آن که پوست نازك تري دارد و به راحتی خشک می 

شود، کم تر ایجاد مشکل می کند.

استفاده از محلول هاي پاك کننده

چربی  فاقد  هاي  کننده  پاك  از  صابون  جاي  به 
سی  اف  اس  محلول  یا  ستافیل  مانند  پوست،  مخصوص 
به هم  و  کنید  آغشته  محلول  به  را  ها  کنید. دست  استفاده 
یک  وسیله  به  را  ها  آن  سپس  کند.  کف  محلول  تا  بمالید 
خوبی  بسیار  روش  روش،  این  کنید.  پاك  کاغذي  دستمال 
پوست  تحریک  گونه  هیچ  بدون  ها  دست  شستشوي  براي 

است.(1)

استفاده از روغن مخصوص حمام

و  رود  می  فراتر  قدم  یک   « باسلر  رادنی   » دکتر 

راه هاى مبارزه با ترك دست ها

را که دکتر « بارك » نام آن را روش دو الیه اي بارك نهاده به 
کار ببندید. یک الیه ي نازك کریم یا محلول به دست ها بمالید 
و چند دقیقه صبر کنید تا جذب پوست شود و سپس الیه دوم را 
به دست ها بمالید. عملکرد دو الیه نازك کریم یا محلول خیلی 

بهتر از یک الیه ضخیم آن است.

استفاده از روغن لیمو

جهت درمان و 
نرمی دست هاي ترك 

خورده چند قطره 

گلسیرین را با 
چند قطره روغن 

لیمو مخلوط کنید. قبل 
از خواب مقداري از این مخلوط 

را به دست ها بمالید و ماساژ دهید.

پوشیدن دستکش

انتظار آن نمی رود در گوشه و کنار  بسیاري از چیزها که 
خانه موجب تحریک دست ها می شوند. دکتر « بیهووا » پوشیدن 
دستکش نخی سفید را براي انجام انواع کارهاي خشک توصیه می 
کند. حتی براي خواندن روزنامه و جابجا کردن خواروبار. پوستی که 
خشک، قرمز و ترك خورده است، در صورت اصطکاك پیدا کردن 

بدتر می شود. مزیت استفاده از دستکش نخی آن است که مانع از 
تنفس پوست نمی شود و در عین حال رطوبت اضافی و عرق دست 
را جذب کرده و از تحریک پوست جلوگیري می کند. به عالوه به 
عقیده دکتر « نلسون لی نوویک » دستکش نخی پوست را تمیز 
نگه می دارد و فرد مجبور به شستن مکرر دست ها و در نتیجه 
باال بردن شانس ترك خوردگی دست ها نمی شود. در مواردي که 
الزم است چیزي را محکم بین انگشتان بگیرید از 

دستکش چرمی استفاده کنید.

پیشگیري بهترین راه حل 

است

به نظر دکتر

 « بیهووا » 
پیشگیري از ترك خوردن 

دست ها همواره سهل 
تر از درمان آن هاست. به 

روش هاي زیر می توان از بروز 
ترك دست پیشگیري نمود.

اجتناب از تماس آب داغ با دست ها

کامًال واضح است که باید از تماس آب داغ، شوینده ها و 
حالل هاي خانگی قوي با دست ها پرهیز کرد.

دقت در استفاده از صابون

نتیجه کاهش چربی پوست  آنجا که ترك دست ها در  از 
بروز می کند، باید از شستن دست ها با صابون هاي قوي یا قلیایی 
خودداري کرد. بهتر است براي شستن دست ها از صابون هاي 
مالیم حاوي کریم سرد استفاده نمود. دکتر « بارك » صابون « داو 
» را به دلیل مالیم تر بودن آن نسبت به سایر صابون ها توصیه 

می کند(2)

48

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى



شستشوي دست ها را به وسیله روغن حمام توصیه می 
کند. البته به این ترتیب ممکن است تمیز شدن دست ها 
را آن طور که با صابون تمیز می شوند احساس نکنید، 
ولی در عوض از خشک شدن آن ها جلوگیري می شود.

محلول، کریم و پمادهاي موضعی

پس از هر بار شستشوي دست ها قبل از خواب از 
یک نرم کننده موضعی دست استفاده کنید. انتخاب نوع 
نرم کننده بستگی به شدت ترك خوردگی دست ها دارد. 
محلول ها (لوسیون ها) و پمادها به ترتیب داراي کمترین 
و بیشترین میزان نرم کنندگی هستند. کریم ها از نظر 
میزان تأثیر بین محلول ها و پمادها قرار می گیرند. ابتدا 
از محلول و در صورت عدم مشاهده تأثیر کافی در فصل 

زمستان به ترتیب از کریم و پماد استفاده نمایید.

از دستپاك استفاده نمایید

اگر ناچارید در دستشویی محل کار خود به جاي 
خود  با  کنید،  استفاده  کن  خشک  دستگاه  از  دستپاك 
دستپاك اي از خانه به همراه ببرید. زیرا هواي داغ تولید 
شده توسط خشک کن با ترك خوردن دست ها رابطه 
مستقیم دارد. با این حال اگر مجبور به استفاده از این 
دستگاه هستید دست ها را در فاصله 15 سانتی متري 
از خشک کن نگه دارید و آن ها را به طور کامل خشک 

کنید.

فرو بردن دست ها در آب

آب  رسیدن  از  کلی  طور  به  است  الزم  چند  هر 
به دست ها جلوگیري کنید. ولی گاهی می توان دست 
هارا به عنوان درمان در آب فرو برد. براي آن که بتوان 
با روشی ارزان قیمت به اثر مرطوب کنندگی کریم ها 

دست یافت، کافی است دست ها را به مدت چند دقیقه 
را  ها  دست  اضافی  آب  ببرید. سپس  فرو  گرم  آب  در 
بگیرید و جهت حفظ رطوبت آن ها از روغن هاي نباتی 
یا معدنی استفاده نمایید. به همین ترتیب می توان دست 
ها را در مخلوطی از آب و محلول هاي روغنی فرو برد. 4 
پیمانه (معادل درب بطري محلول) روغن حمام (آلفاکري 
بهتر از انواع دیگر است.) را با نیم لیتر آب مخلوط کنید. 
در پایان روز دست ها را براي 20 دقیقه در آن فرو ببرید 
تا چربی الزم به پوست دست ها بازگردد. با این کار می 

توان ترك دست ها را از بین برد.

C استفاده از کریم ویتامین

درمان  ترین  ارزان   « بارك   » دکتر  گفته ي  به 
خانگی براي ترك دست ها استفاده از کریسکو است. 
این ماده، مرطوب کننده بسیار خوبی است و با پوشاندن 
مهم  نکته  می شود.  آن  رطوبت  از خروج  مانع  پوست 
آن است که باید مقدار کمی از این کریم را به دست ها 
بمالید و سپس آن ها را به هم بمالید. به طوریکه کریم 
احساس  ها چربی  روي دست  بر  و  پوست شود  جذب 
رطوبت  حفظ  براي  ها  دست  که  کریمی  مقدار  نشود. 
خود نیاز دارند، تنها به اندازه ضخامت دو ملکول است. 
این کریم واقعًا مؤثر است. به عقیده ي دکتر « دانسکی 
» افراد براي درمان دست هاي خود مجبور به خریدن 
کریم هاي گران قیمت نیستند. افرادي که داراي پوست 
از جایگزین  توانند  یا معمولی هستند می  هاي خشک 
هاي ارزان قیمتی نظیر کره کاکائو، النولین، ژل هاي 
هیدروکربنی و روغن هاي معدنی سبک استفاده نمایید.

دو الیه کریم یا محلول بمالید

هنگام استفاده از هر نوع کریم یا محلول، روشی 

غدد  توسط  چربى  ترشح  کاهش  اثر  در  بدن  پوست 
پوستى خشک مى شود که در این صورت نسبت به عوامل 
محیطى و بعضى مواد حساس مى شود. پوست حالت سوختگى 
پیدا مى کند. از دست رفتن آب بدن را «دى هیدریشن» مى 
نامند و یکى از عوامل اصلى خشک شدن پوست به شمار مى 
رود . براى حل کردن این مشکل چندین فاکتور در خشک 
موقعیت  هوا،  و  آب  محیط،  جمله  از  موثرند  پوست  شدن 
سالمتى و یا نوع زندگى . بعضى از آنها به آسانى قابل عالج 
هستند ولى بعضى دیگر زمان و تالش بیشترى را براى درمان 

نیازمندند.

خشکی دست ها علل مختلفی می تواند داشته باشد. یکی 
از علل شایع آن، اگزماي پوستی است که 15-10 درصد را 
شامل می شود. از سایر علل خشک شدن پوست و ترك دست 
ها می توان به بیماري هاي قارچی و پسوریازیس اشاره کرد که 

شیوع کمتري دارد.

اکثر  در  بیماري  این  است.  شایع  بسیار  اگزماي دست 
بعدا  و  شروع  پوسته ریزي  و  خشکی  صورت  به  ابتدا  مردم، 
ملتهب، خارش دار و پوسته دهنده می شود. عوامل زیادي می 
تواند به پوست آسیب برساند. تماس زیاد با آب، هواي خیلی 
شویی،  لباس  پودرهاي  پاك کننده،  مواد  صابون ها،  خشک، 
به کار  مواد شیمیایی، دستکش هاي پالستیکی و حتی مواد 
رفته در کریم ها و فرآورده هاي بهداشتی، اگزماي دست ایجاد 
می کند.  حال توصیه کارشناسان براي درمان و تسکین این 

دست هاي صدمه دیده به شرح زیر است.

دوري جستن از آب

نخستین کار براي رفع این مشکل، دوري جستن از آب 
به هر قیمت ممکن است. دکتر « جوزف بارك » معتقد است 

آب را باید همانند اسید بر روي دست ها در نظر گرفت. زیرا 
تا جایی که پزشکان و متخصصان اطالع دارند، آب بدترین 
ها  دست  مکرر  شستشوي  هاست.  دست  ترك  براي  عامل 
موجب از بین رفتن الیه چربی طبیعی پوست می شود و با از 
بین رفتن چربی رطوبت موجود هم به راحتی تبخیر می گردد. 
تبخیر رطوبت پوست را به شدت خشک می کند. شما هم می 
توانید به روش فرانسوي ها مانع از خشک شدن پوست شوید. 
فرانسوي ها دست هاي خود را خیلی زود به زود نمی شویند. 
فقط آن ها را از پنجره بیرون می برند و می تکانند! اما گذشته 
از این مزاح در تعداد دفعات شستشوي دست هاي خود تجدید 

نظر کنید.

کف دست ها را بشویید

حتی  مجبورید،  ها  دست  مکرر  شستشوي  به  وقتی 
االمکان از شستن پشت آن ها اجتناب کنید و فقط به شستن 
کف دست ها اکتفا نمایید. شستن مکرر کف دست نسبت به 
پشت آن که پوست نازك تري دارد و به راحتی خشک می 

شود، کم تر ایجاد مشکل می کند.

استفاده از محلول هاي پاك کننده

چربی  فاقد  هاي  کننده  پاك  از  صابون  جاي  به 
سی  اف  اس  محلول  یا  ستافیل  مانند  پوست،  مخصوص 
به هم  و  کنید  آغشته  محلول  به  را  ها  کنید. دست  استفاده 
یک  وسیله  به  را  ها  آن  سپس  کند.  کف  محلول  تا  بمالید 
خوبی  بسیار  روش  روش،  این  کنید.  پاك  کاغذي  دستمال 
پوست  تحریک  گونه  هیچ  بدون  ها  دست  شستشوي  براي 

است.(1)

استفاده از روغن مخصوص حمام

و  رود  می  فراتر  قدم  یک   « باسلر  رادنی   » دکتر 

راه هاى مبارزه با ترك دست ها

را که دکتر « بارك » نام آن را روش دو الیه اي بارك نهاده به 
کار ببندید. یک الیه ي نازك کریم یا محلول به دست ها بمالید 
و چند دقیقه صبر کنید تا جذب پوست شود و سپس الیه دوم را 
به دست ها بمالید. عملکرد دو الیه نازك کریم یا محلول خیلی 

بهتر از یک الیه ضخیم آن است.

استفاده از روغن لیمو

جهت درمان و 
نرمی دست هاي ترك 

خورده چند قطره 

گلسیرین را با 
چند قطره روغن 

لیمو مخلوط کنید. قبل 
از خواب مقداري از این مخلوط 

را به دست ها بمالید و ماساژ دهید.

پوشیدن دستکش

انتظار آن نمی رود در گوشه و کنار  بسیاري از چیزها که 
خانه موجب تحریک دست ها می شوند. دکتر « بیهووا » پوشیدن 
دستکش نخی سفید را براي انجام انواع کارهاي خشک توصیه می 
کند. حتی براي خواندن روزنامه و جابجا کردن خواروبار. پوستی که 
خشک، قرمز و ترك خورده است، در صورت اصطکاك پیدا کردن 

بدتر می شود. مزیت استفاده از دستکش نخی آن است که مانع از 
تنفس پوست نمی شود و در عین حال رطوبت اضافی و عرق دست 
را جذب کرده و از تحریک پوست جلوگیري می کند. به عالوه به 
عقیده دکتر « نلسون لی نوویک » دستکش نخی پوست را تمیز 
نگه می دارد و فرد مجبور به شستن مکرر دست ها و در نتیجه 
باال بردن شانس ترك خوردگی دست ها نمی شود. در مواردي که 
الزم است چیزي را محکم بین انگشتان بگیرید از 

دستکش چرمی استفاده کنید.

پیشگیري بهترین راه حل 

است

به نظر دکتر

 « بیهووا » 
پیشگیري از ترك خوردن 

دست ها همواره سهل 
تر از درمان آن هاست. به 

روش هاي زیر می توان از بروز 
ترك دست پیشگیري نمود.

اجتناب از تماس آب داغ با دست ها

کامًال واضح است که باید از تماس آب داغ، شوینده ها و 
حالل هاي خانگی قوي با دست ها پرهیز کرد.

دقت در استفاده از صابون

نتیجه کاهش چربی پوست  آنجا که ترك دست ها در  از 
بروز می کند، باید از شستن دست ها با صابون هاي قوي یا قلیایی 
خودداري کرد. بهتر است براي شستن دست ها از صابون هاي 
مالیم حاوي کریم سرد استفاده نمود. دکتر « بارك » صابون « داو 
» را به دلیل مالیم تر بودن آن نسبت به سایر صابون ها توصیه 
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شستشوي دست ها را به وسیله روغن حمام توصیه می 
کند. البته به این ترتیب ممکن است تمیز شدن دست ها 
را آن طور که با صابون تمیز می شوند احساس نکنید، 
ولی در عوض از خشک شدن آن ها جلوگیري می شود.

محلول، کریم و پمادهاي موضعی

پس از هر بار شستشوي دست ها قبل از خواب از 
یک نرم کننده موضعی دست استفاده کنید. انتخاب نوع 
نرم کننده بستگی به شدت ترك خوردگی دست ها دارد. 
محلول ها (لوسیون ها) و پمادها به ترتیب داراي کمترین 
و بیشترین میزان نرم کنندگی هستند. کریم ها از نظر 
میزان تأثیر بین محلول ها و پمادها قرار می گیرند. ابتدا 
از محلول و در صورت عدم مشاهده تأثیر کافی در فصل 

زمستان به ترتیب از کریم و پماد استفاده نمایید.

از دستپاك استفاده نمایید

اگر ناچارید در دستشویی محل کار خود به جاي 
خود  با  کنید،  استفاده  کن  خشک  دستگاه  از  دستپاك 
دستپاك اي از خانه به همراه ببرید. زیرا هواي داغ تولید 
شده توسط خشک کن با ترك خوردن دست ها رابطه 
مستقیم دارد. با این حال اگر مجبور به استفاده از این 
دستگاه هستید دست ها را در فاصله 15 سانتی متري 
از خشک کن نگه دارید و آن ها را به طور کامل خشک 

کنید.

فرو بردن دست ها در آب

آب  رسیدن  از  کلی  طور  به  است  الزم  چند  هر 
به دست ها جلوگیري کنید. ولی گاهی می توان دست 
هارا به عنوان درمان در آب فرو برد. براي آن که بتوان 
با روشی ارزان قیمت به اثر مرطوب کنندگی کریم ها 

دست یافت، کافی است دست ها را به مدت چند دقیقه 
را  ها  دست  اضافی  آب  ببرید. سپس  فرو  گرم  آب  در 
بگیرید و جهت حفظ رطوبت آن ها از روغن هاي نباتی 
یا معدنی استفاده نمایید. به همین ترتیب می توان دست 
ها را در مخلوطی از آب و محلول هاي روغنی فرو برد. 4 
پیمانه (معادل درب بطري محلول) روغن حمام (آلفاکري 
بهتر از انواع دیگر است.) را با نیم لیتر آب مخلوط کنید. 
در پایان روز دست ها را براي 20 دقیقه در آن فرو ببرید 
تا چربی الزم به پوست دست ها بازگردد. با این کار می 

توان ترك دست ها را از بین برد.

C استفاده از کریم ویتامین

درمان  ترین  ارزان   « بارك   » دکتر  گفته ي  به 
خانگی براي ترك دست ها استفاده از کریسکو است. 
این ماده، مرطوب کننده بسیار خوبی است و با پوشاندن 
مهم  نکته  می شود.  آن  رطوبت  از خروج  مانع  پوست 
آن است که باید مقدار کمی از این کریم را به دست ها 
بمالید و سپس آن ها را به هم بمالید. به طوریکه کریم 
احساس  ها چربی  روي دست  بر  و  پوست شود  جذب 
رطوبت  حفظ  براي  ها  دست  که  کریمی  مقدار  نشود. 
خود نیاز دارند، تنها به اندازه ضخامت دو ملکول است. 
این کریم واقعًا مؤثر است. به عقیده ي دکتر « دانسکی 
» افراد براي درمان دست هاي خود مجبور به خریدن 
کریم هاي گران قیمت نیستند. افرادي که داراي پوست 
از جایگزین  توانند  یا معمولی هستند می  هاي خشک 
هاي ارزان قیمتی نظیر کره کاکائو، النولین، ژل هاي 
هیدروکربنی و روغن هاي معدنی سبک استفاده نمایید.

دو الیه کریم یا محلول بمالید

هنگام استفاده از هر نوع کریم یا محلول، روشی 
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غدد  توسط  چربى  ترشح  کاهش  اثر  در  بدن  پوست 
پوستى خشک مى شود که در این صورت نسبت به عوامل 
محیطى و بعضى مواد حساس مى شود. پوست حالت سوختگى 
پیدا مى کند. از دست رفتن آب بدن را «دى هیدریشن» مى 
نامند و یکى از عوامل اصلى خشک شدن پوست به شمار مى 
رود . براى حل کردن این مشکل چندین فاکتور در خشک 
موقعیت  هوا،  و  آب  محیط،  جمله  از  موثرند  پوست  شدن 
سالمتى و یا نوع زندگى . بعضى از آنها به آسانى قابل عالج 
هستند ولى بعضى دیگر زمان و تالش بیشترى را براى درمان 

نیازمندند.

خشکی دست ها علل مختلفی می تواند داشته باشد. یکی 
از علل شایع آن، اگزماي پوستی است که 15-10 درصد را 
شامل می شود. از سایر علل خشک شدن پوست و ترك دست 
ها می توان به بیماري هاي قارچی و پسوریازیس اشاره کرد که 

شیوع کمتري دارد.

اکثر  در  بیماري  این  است.  شایع  بسیار  اگزماي دست 
بعدا  و  شروع  پوسته ریزي  و  خشکی  صورت  به  ابتدا  مردم، 
ملتهب، خارش دار و پوسته دهنده می شود. عوامل زیادي می 
تواند به پوست آسیب برساند. تماس زیاد با آب، هواي خیلی 
شویی،  لباس  پودرهاي  پاك کننده،  مواد  صابون ها،  خشک، 
به کار  مواد شیمیایی، دستکش هاي پالستیکی و حتی مواد 
رفته در کریم ها و فرآورده هاي بهداشتی، اگزماي دست ایجاد 
می کند.  حال توصیه کارشناسان براي درمان و تسکین این 

دست هاي صدمه دیده به شرح زیر است.

دوري جستن از آب

نخستین کار براي رفع این مشکل، دوري جستن از آب 
به هر قیمت ممکن است. دکتر « جوزف بارك » معتقد است 

آب را باید همانند اسید بر روي دست ها در نظر گرفت. زیرا 
تا جایی که پزشکان و متخصصان اطالع دارند، آب بدترین 
ها  دست  مکرر  شستشوي  هاست.  دست  ترك  براي  عامل 
موجب از بین رفتن الیه چربی طبیعی پوست می شود و با از 
بین رفتن چربی رطوبت موجود هم به راحتی تبخیر می گردد. 
تبخیر رطوبت پوست را به شدت خشک می کند. شما هم می 
توانید به روش فرانسوي ها مانع از خشک شدن پوست شوید. 
فرانسوي ها دست هاي خود را خیلی زود به زود نمی شویند. 
فقط آن ها را از پنجره بیرون می برند و می تکانند! اما گذشته 
از این مزاح در تعداد دفعات شستشوي دست هاي خود تجدید 

نظر کنید.

کف دست ها را بشویید

حتی  مجبورید،  ها  دست  مکرر  شستشوي  به  وقتی 
االمکان از شستن پشت آن ها اجتناب کنید و فقط به شستن 
کف دست ها اکتفا نمایید. شستن مکرر کف دست نسبت به 
پشت آن که پوست نازك تري دارد و به راحتی خشک می 

شود، کم تر ایجاد مشکل می کند.

استفاده از محلول هاي پاك کننده

چربی  فاقد  هاي  کننده  پاك  از  صابون  جاي  به 
سی  اف  اس  محلول  یا  ستافیل  مانند  پوست،  مخصوص 
به هم  و  کنید  آغشته  محلول  به  را  ها  کنید. دست  استفاده 
یک  وسیله  به  را  ها  آن  سپس  کند.  کف  محلول  تا  بمالید 
خوبی  بسیار  روش  روش،  این  کنید.  پاك  کاغذي  دستمال 
پوست  تحریک  گونه  هیچ  بدون  ها  دست  شستشوي  براي 

است.(1)

استفاده از روغن مخصوص حمام

و  رود  می  فراتر  قدم  یک   « باسلر  رادنی   » دکتر 

راه هاى مبارزه با ترك دست ها

را که دکتر « بارك » نام آن را روش دو الیه اي بارك نهاده به 
کار ببندید. یک الیه ي نازك کریم یا محلول به دست ها بمالید 
و چند دقیقه صبر کنید تا جذب پوست شود و سپس الیه دوم را 
به دست ها بمالید. عملکرد دو الیه نازك کریم یا محلول خیلی 

بهتر از یک الیه ضخیم آن است.

استفاده از روغن لیمو

جهت درمان و 
نرمی دست هاي ترك 

خورده چند قطره 

گلسیرین را با 
چند قطره روغن 

لیمو مخلوط کنید. قبل 
از خواب مقداري از این مخلوط 

را به دست ها بمالید و ماساژ دهید.

پوشیدن دستکش

انتظار آن نمی رود در گوشه و کنار  بسیاري از چیزها که 
خانه موجب تحریک دست ها می شوند. دکتر « بیهووا » پوشیدن 
دستکش نخی سفید را براي انجام انواع کارهاي خشک توصیه می 
کند. حتی براي خواندن روزنامه و جابجا کردن خواروبار. پوستی که 
خشک، قرمز و ترك خورده است، در صورت اصطکاك پیدا کردن 

بدتر می شود. مزیت استفاده از دستکش نخی آن است که مانع از 
تنفس پوست نمی شود و در عین حال رطوبت اضافی و عرق دست 
را جذب کرده و از تحریک پوست جلوگیري می کند. به عالوه به 
عقیده دکتر « نلسون لی نوویک » دستکش نخی پوست را تمیز 
نگه می دارد و فرد مجبور به شستن مکرر دست ها و در نتیجه 
باال بردن شانس ترك خوردگی دست ها نمی شود. در مواردي که 
الزم است چیزي را محکم بین انگشتان بگیرید از 

دستکش چرمی استفاده کنید.

پیشگیري بهترین راه حل 

است

به نظر دکتر

 « بیهووا » 
پیشگیري از ترك خوردن 

دست ها همواره سهل 
تر از درمان آن هاست. به 

روش هاي زیر می توان از بروز 
ترك دست پیشگیري نمود.

اجتناب از تماس آب داغ با دست ها

کامًال واضح است که باید از تماس آب داغ، شوینده ها و 
حالل هاي خانگی قوي با دست ها پرهیز کرد.

دقت در استفاده از صابون

نتیجه کاهش چربی پوست  آنجا که ترك دست ها در  از 
بروز می کند، باید از شستن دست ها با صابون هاي قوي یا قلیایی 
خودداري کرد. بهتر است براي شستن دست ها از صابون هاي 
مالیم حاوي کریم سرد استفاده نمود. دکتر « بارك » صابون « داو 
» را به دلیل مالیم تر بودن آن نسبت به سایر صابون ها توصیه 

می کند(2)

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى



مرطوب کردن هوا
رطوبت پوست همواره از سطوح زیرین به سطوح خارجی 
آن می آید. اگر در هوا رطوبت کافی وجود داشته باشد، رطوبت 
سطوح زیرین پوست کمتر به سطح خواهد آمد. بنابراین استفاده 

از یک دستگاه مرطوب کننده هوا در خانه مفید است.

خوب مراقبت کردن از دست ها
صبح ها که به صورت خود مرطوب کننده 

مــی زنید، مقداري هم به دســت هایتان 
بمالید. شب ها هم همین کار را تکرار 

کنید. با این کار دســت ها نرمی 
خود را حفظ کــرده و از ترك 

خوردن آن ها پیشگیري می 
شود. اســتفاده از مرطوب 
بــار  دو  روزي  کننــده 
به عالوه  است.  ضروري 
بهتر اســت بعد از هر بار 

شستشوي دســت ها نیز از 
مرطوب کننده استفاده کنید.

قبل از بروز مشکل به فکر 
چاره باشید

خانم « وبستر » می گوید: « به هر قیمتی که 
باشد سعی می کنم از رسیدن آب به دست هایم جلوگیري 

کنم. به همین دلیل همیشه شستن ظرف ها را به فرد دیگري 
واگذار می کنم. (این یکی از علت هاي جوان ماندن دست هاي 
از رسیدن آب به دست  من است!) مواقعی که امکان جلوگیري 
هایم وجود ندارد، مثًال بالفاصله پس از استحمام، آن ها را مرطوب 
روي  بر  استحمام  اثر  در  که  رطوبتی  شدن  بخار  زیرا  کنم.  می 
پوست جمع شده، تنها چند دقیقه طول می کشد و هنگامی که این 
رطوبت تبخیر شود دست ها حتی از قبل هم خشک تر می شوند.»

حفاظت از دست ها
در زمستان هرگز بدون دستکش از خانه خارج نمی شوم. 
قبل از ترك خانه دست هایم را با یک مرطوب کننده به طور کامل 

پوشش می دهم و سپس دستکش می پوشم.

پرهیز از نور خورشید
از مدت ها قبــل رفتن زیر نور آفتاب را 
کنار گذاشته ام. زیرا نور خورشید درست 
همان گونه که موجب پیر شــدن 
شود،  می  صورت  پوست 
دست  پوســت 

نیز  را  ها 
می  پیر  و  خشک 
کند. بــه عقیده دکتر « 
بیهــووا » در صورت اجبار به 
ترك خانه در زیر نور خورشید، باید 
از مرطــوب کننده هاي ضــد آفتاب بر 
روي دست ها اســتفاده نمود. این ترکیبات، دست ها را مرطوب 
کرده و موجب جوان تر به نظر رسیدن آن ها می شوند. پس باید 
اســتفاده از مرطوب کننده ها به صورت یک عادت روزانه درآید. 
از مصرف ضد آفتاب هاي حاوي الکل و ژل خودداري کنید. زیرا 
الکل ماده اي خشک کننده اســت. همچنین محصوالتی حاوي 

PABA(3) موجب تحریک پوست هاي احساس می شوند.
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پوشیدن دستکش نخی و پالستیکی
انجام کارهاي مرطوب، پوشیدن دستکش نخی زیر  براي 
دستکش پالستیکی از اهمیت بسیاري برخوردار است. در صورت 

خیس شدن دستکش هاي نخی فوراً آن ها را تعویض کنید. در 
غیر این صورت هر 20 دقیقه یکبار دستکش هاي نخی خود را 
عوض کنید. با پوشیدن دستکش، عرق، داروها و محلول بیشتري 
بر روي پوست تجمع می کنند و همین امر خود می تواند عاملی 
براي تحریک سریع پوست دست ها شود. دکتر « ناویک » استفاده 
از دستکش هاي پالستیکی با پوشش داخلی نخی را به دلیل دشوار 
بودن شستشوي آن ها توصیه نمی کند. اما اگر از دستکش نخی 
زیر دستکش پالستیکی استفاده کنید، شستشوي آن ها به طور 
جداگانه به راحتی امکان پذیر خواهد بود. دکتر « بیهووا » نیز با 
این نظر موافق است. وي می گوید: « بزرگترین اشتباهی که زنان 
هنگام داشتن مشکالت پوستی دست ها مرتکب می شوند، استفاده 
از دستکش پالستیکی بدون دستکش نخی است. » این کار تنها 
افتادن  دام  به  موجب  پالستیک  کند.  می  چندان  دو  را  مشکل 
رطوبت و مانع از تنفس پوست می شود و اصطکاك زیادي ایجاد 
می کند. به گفته دکتر « توماس گودمن جونیور » گاهی ظرف 
شستن، به شرط استفاده از برس ظرفشویی دسته بلند می توان 

کامًال از رسیدن آب به دست ها جلوگیري نمود.

شب ها زیبا و با سلیقه بخوابید!
جهت  نخی  دستکش  گهگاه  پوشیدن   « گودمن   » دکتر 
دستکش  کند.  می  توصیه  را  خواب  درمانی حین  اثرات  افزایش 
هاي نخی را به حدود یک قاشق چاي خوري ژل هیدروکربنی(4) 
آغشته کنید. به طوري که قادر به جذب کریم روي پوست دست 
ها نباشند. سپس هنگام خواب به دست ها کریم بمالید و دستکش 
هاي نخی را بپوشید و بخوابید. در واقع در این حالت دستکش ها 
مانند نوعی پانسمان عمل می کنند و به بهبود ترك هاي دست 

سرعت می بخشند.

به عقیده ي دکتر « بارك » مهم ترین مسأله این است 
از  ها  کریم  و شستن  دستشویی  به  رفتن  از  روز  آن  فرداي  که 
روي دست طبق عادت هر روز بپرهیزید. به عالوه دکتر « بارك 
» پوشیدن دستکش پالستیکی حین خواب را توصیه نمی کند. 
زیرا باعث عرق کردن بیش از حد دست ها می شوند. به طوري 
که صبح که از خواب برمی خیزید دست ها به طور باور نکردنی 

متورم و پهن شده اند.

مصرف هیدرو کورتیزون
پمادها و کریم هاي هیدروکورتیزون مجاز بدون نسخه در درمان 
ترك دست ها ارزش زیادي دارند. روزي چند بار از کورتید(5) یا 
هر نوع کریم یا پماد هیدروکورتیزونی 5/0٪ دیگر استفاده کنید. 
سپس روي آن یک الیه ضخیم تر و چرب تر از یک کریم دیگر 
نگه  براي  خوبی  جایگزین  کورتیزون  هیدرو  هاي  کریم  بمالید. 
داري و مراقبت از دست ها نیستند. اما در درمان ترك ها معجزه 
می کنند. هر بار پس از شستن دست ها از این کریم ها استفاده 

کنید.(6)

اجتناب از تماس شامپو با دست ها
باعث  توانند  می  شامپوها  حتی  نه،  یا  باشید  داشته  باور 
تحریک دست ها و بدتر شدن وضعیت آن ها شوند. از فرد دیگري 
پالستیکی  دستکش  از  یا  و  بشوید  شامپو  با  را  سرتان  بخواهید 

استفاده کنید.

گذاشتن دست ها در آرد جو 

به منظور جدا کردن الیه سطحی پوست- متشکل از سلول 
هاي مرده- از روي دست، به توصیه ي « اسکور » می توان از 
یک نوع شیوه درمانی مخصوص کمک گرفت. یک گیالس جو 
نپخته را آرد کنید. آرد به دست آمده را در کاسه بزرگی بریزید و 
سپس دست ها را در آن مالش دهید و به آرامی پوسته هاي خشک 
شده را از سطح پوست جدا کنید. دست ها را با آب سرد بشویید و 
خشک کنید و به آن ها کریم بمالید. 2 دقیقه صبر کنید و دوباره 

یک الیه ي دیگر از کریم به دست ها بمالید.

آشپز استخدام کنید
از گوشت خام و سبزیجات- مانند سیب زمینی،  آب حاصل 
پیاز، گوجه فرنگی و حتی هویج- گاهی براي پوست بسیار مضر و 
خطرناکند. به ویژه اگر پوست از قبل تحریک شده باشد. بنابراین یا 
یک آشپز استخدام کنید و یا از دستکش هاي پپالستیکی که پوشش 
داخلی نخی دارند براي تهیه غذا استفاده نمایید. به خصوص از گرفتن 
آب میوه هاي داراي اسید نظیر لیمو، گریپ فروت و پرتقال، بدون 
دستکش اجتناب کنید. آب این میوه جات به شدت تحریک کننده 

است و موجب خشکی بیشتر دست ها می شود.

چه وقت به پزشک و داکتر متخصص مراجعه کنیم؟

وجود شکاف یا ترك بر روي دست ها نشانه ابتال به اگزما 
و لزوم مراجعه به پزشک است. به عالوه آنچه را که شما ترك 
دست در نظر می گیرید، اگر با تاول در طول انگشتان آغاز شود، 
احتماًال نشانه ابتال به اگزما و نیاز به درمان دارویی است. عالیم 
مبتال  آن  به  آنچه شما  آنند  نشانگر  که  دارند  وجود  نیز  دیگري 
شده اید تنها ترك دست نیست و چیزي فراتر از آن است. اگر 
به  باید  نیافتند  بهبود  ها  دست  خانگی،  درمان  هفته  دو  از  پس 
پزشک مراجعه کنید. زیرا ممکن است به عفونت قارچی و یا حتی 
« پسوریازیس »(7) مبتال شده باشید. دکتر « بیهووا » به افرادي 
(مانند پزشکان، پرستاران، آشپزها و خانه دارها) که بنا به شغل 
و حرفه خود به شستشوي زیاد دست ها در دراز مدت نیاز دارند، 
نام  ابتال به نوعی عفونت قارچی دست به  در خصوص سهولت 
« پارونیشیاي مونیلیایی » هشدار می دهد. این عفونت قارچی، 
پوست اطراف ناخن را مبتال کرده و هنگامی که عفونت به الیه 
این الیه متورم،  ناخن حمله ور می شود،  دارنده و محافظ  نگه 

قرمز رنگ و دردناك می شود.

پی نوشت ها:
1-   به نظر می رسد در صورت وجود این داروها، بتوان در مصرف 

آب هم صرفه جویی کرد! «ویراستار پزشکی»
می  استفاده  قابل  و  بوده  مالیم  هم  بچه  صابون  البته   -2

باشد.«ویراستار پزشکی»
در  و  است  آفتاب  ماده ضد  اسید، یک  بنزوییک  آمینو  پارا    -3
باشد.«ویراستار  می  موجود  محصوالت  این  از  بسیاري  ترکیب 

پزشکی»
4-  پارافین مایع
Cortaid  -5

گلوکو  محتوي  دار  ي  بالقوه  جانبی  عوارض  به  توجه  با   -6
کورتیکوییدها (یا به اصطالح عام، کورتون ها)، توصیه می شود 
و  دستور  به  تنها  ترکیبات  این  حاوي  داروي  نوع  هر  مصرف 
تحت نظر پزشک بوده و از مصرف خودسرانه آن خودداري می 

شود.«ویراستار پزشکیم»

7- نوعی بیماري با علت نامشخص و البته غیر عفونی که با پوسته 
ریزي الیه سطحی پوست همراه است.«ویراستار پزشکی»

نویسنده: دبورا تکاك - مترجم: مینا اسماعیلی
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پوشیدن دستکش نخی و پالستیکی
انجام کارهاي مرطوب، پوشیدن دستکش نخی زیر  براي 
دستکش پالستیکی از اهمیت بسیاري برخوردار است. در صورت 

خیس شدن دستکش هاي نخی فوراً آن ها را تعویض کنید. در 
غیر این صورت هر 20 دقیقه یکبار دستکش هاي نخی خود را 
عوض کنید. با پوشیدن دستکش، عرق، داروها و محلول بیشتري 
بر روي پوست تجمع می کنند و همین امر خود می تواند عاملی 
براي تحریک سریع پوست دست ها شود. دکتر « ناویک » استفاده 
از دستکش هاي پالستیکی با پوشش داخلی نخی را به دلیل دشوار 
بودن شستشوي آن ها توصیه نمی کند. اما اگر از دستکش نخی 
زیر دستکش پالستیکی استفاده کنید، شستشوي آن ها به طور 
جداگانه به راحتی امکان پذیر خواهد بود. دکتر « بیهووا » نیز با 
این نظر موافق است. وي می گوید: « بزرگترین اشتباهی که زنان 
هنگام داشتن مشکالت پوستی دست ها مرتکب می شوند، استفاده 
از دستکش پالستیکی بدون دستکش نخی است. » این کار تنها 
افتادن  دام  به  موجب  پالستیک  کند.  می  چندان  دو  را  مشکل 
رطوبت و مانع از تنفس پوست می شود و اصطکاك زیادي ایجاد 
می کند. به گفته دکتر « توماس گودمن جونیور » گاهی ظرف 
شستن، به شرط استفاده از برس ظرفشویی دسته بلند می توان 

کامًال از رسیدن آب به دست ها جلوگیري نمود.

شب ها زیبا و با سلیقه بخوابید!
جهت  نخی  دستکش  گهگاه  پوشیدن   « گودمن   » دکتر 
دستکش  کند.  می  توصیه  را  خواب  درمانی حین  اثرات  افزایش 
هاي نخی را به حدود یک قاشق چاي خوري ژل هیدروکربنی(4) 
آغشته کنید. به طوري که قادر به جذب کریم روي پوست دست 
ها نباشند. سپس هنگام خواب به دست ها کریم بمالید و دستکش 
هاي نخی را بپوشید و بخوابید. در واقع در این حالت دستکش ها 
مانند نوعی پانسمان عمل می کنند و به بهبود ترك هاي دست 

سرعت می بخشند.

به عقیده ي دکتر « بارك » مهم ترین مسأله این است 
از  ها  کریم  و شستن  دستشویی  به  رفتن  از  روز  آن  فرداي  که 
روي دست طبق عادت هر روز بپرهیزید. به عالوه دکتر « بارك 
» پوشیدن دستکش پالستیکی حین خواب را توصیه نمی کند. 
زیرا باعث عرق کردن بیش از حد دست ها می شوند. به طوري 
که صبح که از خواب برمی خیزید دست ها به طور باور نکردنی 

متورم و پهن شده اند.

مصرف هیدرو کورتیزون
پمادها و کریم هاي هیدروکورتیزون مجاز بدون نسخه در درمان 
ترك دست ها ارزش زیادي دارند. روزي چند بار از کورتید(5) یا 
هر نوع کریم یا پماد هیدروکورتیزونی 5/0٪ دیگر استفاده کنید. 
سپس روي آن یک الیه ضخیم تر و چرب تر از یک کریم دیگر 
نگه  براي  خوبی  جایگزین  کورتیزون  هیدرو  هاي  کریم  بمالید. 
داري و مراقبت از دست ها نیستند. اما در درمان ترك ها معجزه 
می کنند. هر بار پس از شستن دست ها از این کریم ها استفاده 

کنید.(6)

اجتناب از تماس شامپو با دست ها
باعث  توانند  می  شامپوها  حتی  نه،  یا  باشید  داشته  باور 
تحریک دست ها و بدتر شدن وضعیت آن ها شوند. از فرد دیگري 
پالستیکی  دستکش  از  یا  و  بشوید  شامپو  با  را  سرتان  بخواهید 

استفاده کنید.

گذاشتن دست ها در آرد جو 

به منظور جدا کردن الیه سطحی پوست- متشکل از سلول 
هاي مرده- از روي دست، به توصیه ي « اسکور » می توان از 
یک نوع شیوه درمانی مخصوص کمک گرفت. یک گیالس جو 
نپخته را آرد کنید. آرد به دست آمده را در کاسه بزرگی بریزید و 
سپس دست ها را در آن مالش دهید و به آرامی پوسته هاي خشک 
شده را از سطح پوست جدا کنید. دست ها را با آب سرد بشویید و 
خشک کنید و به آن ها کریم بمالید. 2 دقیقه صبر کنید و دوباره 

یک الیه ي دیگر از کریم به دست ها بمالید.

آشپز استخدام کنید
از گوشت خام و سبزیجات- مانند سیب زمینی،  آب حاصل 
پیاز، گوجه فرنگی و حتی هویج- گاهی براي پوست بسیار مضر و 
خطرناکند. به ویژه اگر پوست از قبل تحریک شده باشد. بنابراین یا 
یک آشپز استخدام کنید و یا از دستکش هاي پپالستیکی که پوشش 
داخلی نخی دارند براي تهیه غذا استفاده نمایید. به خصوص از گرفتن 
آب میوه هاي داراي اسید نظیر لیمو، گریپ فروت و پرتقال، بدون 
دستکش اجتناب کنید. آب این میوه جات به شدت تحریک کننده 

است و موجب خشکی بیشتر دست ها می شود.

چه وقت به پزشک و داکتر متخصص مراجعه کنیم؟

وجود شکاف یا ترك بر روي دست ها نشانه ابتال به اگزما 
و لزوم مراجعه به پزشک است. به عالوه آنچه را که شما ترك 
دست در نظر می گیرید، اگر با تاول در طول انگشتان آغاز شود، 
احتماًال نشانه ابتال به اگزما و نیاز به درمان دارویی است. عالیم 
مبتال  آن  به  آنچه شما  آنند  نشانگر  که  دارند  وجود  نیز  دیگري 
شده اید تنها ترك دست نیست و چیزي فراتر از آن است. اگر 
به  باید  نیافتند  بهبود  ها  دست  خانگی،  درمان  هفته  دو  از  پس 
پزشک مراجعه کنید. زیرا ممکن است به عفونت قارچی و یا حتی 
« پسوریازیس »(7) مبتال شده باشید. دکتر « بیهووا » به افرادي 
(مانند پزشکان، پرستاران، آشپزها و خانه دارها) که بنا به شغل 
و حرفه خود به شستشوي زیاد دست ها در دراز مدت نیاز دارند، 
نام  ابتال به نوعی عفونت قارچی دست به  در خصوص سهولت 
« پارونیشیاي مونیلیایی » هشدار می دهد. این عفونت قارچی، 
پوست اطراف ناخن را مبتال کرده و هنگامی که عفونت به الیه 
این الیه متورم،  ناخن حمله ور می شود،  دارنده و محافظ  نگه 

قرمز رنگ و دردناك می شود.

پی نوشت ها:
1-   به نظر می رسد در صورت وجود این داروها، بتوان در مصرف 

آب هم صرفه جویی کرد! «ویراستار پزشکی»
می  استفاده  قابل  و  بوده  مالیم  هم  بچه  صابون  البته   -2

باشد.«ویراستار پزشکی»
در  و  است  آفتاب  ماده ضد  اسید، یک  بنزوییک  آمینو  پارا    -3
باشد.«ویراستار  می  موجود  محصوالت  این  از  بسیاري  ترکیب 

پزشکی»
4-  پارافین مایع
Cortaid  -5

گلوکو  محتوي  دار  ي  بالقوه  جانبی  عوارض  به  توجه  با   -6
کورتیکوییدها (یا به اصطالح عام، کورتون ها)، توصیه می شود 
و  دستور  به  تنها  ترکیبات  این  حاوي  داروي  نوع  هر  مصرف 
تحت نظر پزشک بوده و از مصرف خودسرانه آن خودداري می 

شود.«ویراستار پزشکیم»

7- نوعی بیماري با علت نامشخص و البته غیر عفونی که با پوسته 
ریزي الیه سطحی پوست همراه است.«ویراستار پزشکی»
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کتاب «تحلیل اوضاع 
اقتصادى افغانستان 

1350  تا  1370»  
چاپ و منتشر 

شد

تا     1350 افغانستان   اقتصادى  اوضاع  تحلیل   » کتاب 
1370» نوشتۀ شیرعلى تزرى رئیس مرکز علوم اجتماعى اکادمى 
افغانستان و عضو هیأت تحریر ماهنامۀ غضنفر بانک، زیر  علوم 
تیراژ  با  خورشیدى  سال 1396  در  ناصر  ناصر  محمد  استاد  نظر 
در  افغانستان  علوم  اکادمى  نشرات  ریاست  سوى  از  جلد    500

چاپخانه شمشاد در کابل به چاپ رسید.

در این کتاب که جهت ترفیع به رتبه علمى معاون سرمحقق 
نگاشته شده است، موضوعات مهم اقتصادى کشور طى دو دهه 
تولیدى،  افغانستان،  وضعیت سکتور  اقتصادى  از جمله وضعیت 
وضعیت سکتور خدماتى و غیر تولیدى، وضعیت مالى و پولى و 

وضعیت قواى بشرى کشور به ویژه وضعیت استخدام ها و مهاجرت 
ها مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

این اثر علمى منبع خوبى براى پژوهشگرانى که  در راستاى 
 1370 تا   1350 سالهاى   طى  خصوصًا  کشور  اقتصادى  اوضاع 

تحقیق مى نمایند، به شمار مى رود.

تزرى  جناب  به  را  بزرگ  دستاورد  این  بانک  ادارة غضنفر 
صاحب تبریک گفته و براى شان موفقیت هاى بیشترى آرزو مى 

نماید. 
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  Nancy Hatch Dupree دوپرى  هاچ  نانسى 
مسئول مرکز پژوهش هاى افغانستان در دانشگاه کابل و مؤلف 
پنج جلد کتاب دربارة افغانستان است. وى بیوة لوئى دوپرى، 
باستان شناس سرشناس آمریکایى و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ 
مرکز  افغانستان،  در  سال هاى جنگ  در  که  است  افغانستان 
پژوهشهاى افغانستان را در شهر پیشاور پاکستان تاسیس کرد.

خانم دوپرى که از سال 1950 میالدى در افغانستان کار 
مى کند، پس از تشکیل حکومت موقت در افغانستان این مرکز 
را به کابل انتقال داد. خانم دوپرى یک ساختمان جدید را با 
طراحى قدیمى در محوطه دانشگاه کابل به نام "مرکز منبع 
معلومات افغانستان" تاسیس کرد و تا لحظۀ مرگ مسئولیت 
این مرکز حاوى 80 هزار  به عهده داشت.  نیز  را  این مرکز 
نسخه اطالعاتى در زمینه تاریخ و فرهنگ افغانستان است که 
شامل کتاب، مجله، روزنامه و آثار پژوهشى مى شود و روزانه ده ها دانشجو و محقق افغان و خارجى از این مرکز بازدید مى 

نمایند.

نانسى و همسرش لویى در طى دوران اقامت شان در کابل آثار 
زیادى دربارة افغانستان گردآورى کردند. آنها از سال 1962 تا 

آپریل 1978 به منظور کاوش هاى باستان شناسى به اکثریت 
والیات افغانستان سفر کردند.

خانم دوپرى به دلیل کهولت سن روز یکشنبه 19 
بامداد در  سنبله 1396 خورشیدى، ساعت 3:20 دقیقه 
متولد  دوپرى  خانم  درگذشت.  کابل  امیرى  بیمارستان 

1927 بود و به هنگام مرگ 90 سال داشت.

درگذشت بانو
«نانسى دوپرى»
افغانستان شناس

آمریکایى در کابل
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قبل از این که بحث را آغاز کنیم یکى از نکاتى که خیلى 
در شناخت موالنا و روابط او با شمس مهم است این که آیا اساسًا 
آن گونه اى که نوشته اند اسباب تغییر و تحول و گرایش پیدا کردن 
موالنا به تصوف و عرفان واقعًا به واسطه شمس صورت گرفته؟ و 
این مطلب مبناى این سخنرانى خواهد بود که این دگرگونى که 
موالنا را از خود بیخود کرد و آن کسى که تسبیح و سجاده داشت 
یکدفعه تبدیل شد به یک شیخ چرخ  زِن ترانه گوى غزل  سرا، آیا 
واحد صورت گرفت،  زمان  و در یک  یکباره  این تحول  واقع  به 
تبریزى؟   الدین  ملکداد  نام شمس  به  با دیدن یک فردى  آنهم 
اگر اینگونه فکر بکنیم که متأسفانه اکثر منابع و مآخذى که بعد 
از موالنا نوشته شده و بیشتر کتاب ها و مقاالتى که در دوره هاى 
مختلف درباره موالنا و شمس و چگونگى تغییر و تحول زندگانى 
موالنا ثبت کردند، شاید مقدارى ساده اندیشى باشد. و این را من 
از این جهت مى گویم که برخى مسائل از زندگانى موالنا مفقود و 

گم است.

این مفقود بودن برخى به خاطر غلط نوشتن مسائل تاریخى 
است در حوزه زندگى موالنا، و برخى عدم توجه مورخان، در طول 
تاریخ به ارقام و اعداد و زمان ها که شاید بسیارى تصور مى کنند که 
ما مى خواهیم مولوى را بشناسم، به ما چه که او در چه سالى متولد 
شده، براى ما چه تفاوتى مى کند که او در 38 سالگى متحول شده 
یا در بچگى یا در کهن سالى؟ اما سخن در این است که آیا مگر 
حقیقت موالنا بیرون از این گردونه مکان و زمان است؟ بى این 
که زمان هاى موالنا را بشناسیم مگر مى توانیم اشرافى بر زندگانى، 

اندیشه و سلوك عرفانى موالنا داشته باشیم؟

در کتاب موالنا پیر عشق و سماع، به اختصار ولى با دقت 
بسیار یادداشت هایى را در این باره آورده ایم و مبناى بحث از این جا 
آغاز مى شود که آن سنینى که براى موالنا قید کرده اند و متأسفانه 
به مدار همان مکتوبات و  تقریبًا همه  امروز  به  تا  از موالنا  پس 
نوشته هایى که دیگران داشتند زندگى موالنا را تحلیل کرده اند، من 
چنین باورى را ندارم، معتقدم که خطایى در نگارش تاریخ ها و زمان 

هاى موالنا صورت گرفته است. در آن کتاب شواهدى را آورده ام 
و یکى دو مورد از آنها را این جا عرض مى کنم تا معلوم شود که 
موالنا فراتر از آن چیزى است که در این کتاب ها نوشته اند و شاید 
این کتاب ها نه تنها ما را به موالنا نزدیک نکرده  بلکه از او دور هم 

ساخته باشد.

در نوشته هاى خود موالنا در کتاب موالنا پیر عشق و سماع 
آنجا اشاره کردم که ما، طبق نوشته هاى خود موالنا و دیواِن کبیر، 
چه اشاراتى که در مثنوى دارد و چه آنچه که در فیه مافیه بیان کرده 
چاره اى نداریم جز این که سّن موالنا را بیست سال جلوتر ببریم که 
اگر این کار را نکنیم مسائل و مشکالِت ما خیلى پیچیده مى شود. 
طبق تاریخ ها و نوشته هاى رسمى که با آن آشنا هستید بیان کردند 
که موالنا در تاریخ ششم ربیع االّول سنه ششصد و چهار در شهر 
بلخ واقع در افغانستان امروزى متولّد شده؛ حاال این را نوشته اند، 
بسیارى هم روى این پافشارى کردند اما در زندگى موالنا دو سند 
قطعى داریم. یکى سال 642 است که برخورد موالناست با شمس 
تبریزى و یکى هم تاریخ وفاِت خود موالنا در پنجم ربیع الّثانى سال 
672 هجرى. این دو تاریخ قطعى است یعنى ما نمى توانیم بگوییم 
موالنا پیش از این یا پس از این فوت کرده. برخورد موالنا و شمس 
از آنچه که موّرخان و محقّقان و مولوى شناسان ثبت کردند که در 

این تاریخ موالنا دگرگون شد تاریخ قطعى 642 هجرى است.

ابهاماِت  بود؟  سالش  چند  سال  آن  در  موالنا  که  این  اّما 
بسیارى وجود دارد. آیا موالنا 38 ساله بود؟ آیا در این برخوردى 
که در سال 642 براى موالنا به واسطه شمس پدید مى آید، آیا به 
واقع موالنا چیزى را که داشت رها کرد و وارد یک مسیر زندگى 
جدید شد؟ سخن در این است که آیا موالنا پیش از این شمس 
را ندیده بود؟ ما مى دانیم که موالنا پس از وفاِت پدرش سلطان 
العلماء چند سالى را براى تکمیل علوم به مرکز نشو و نماى علم 
به دمشق رفت در همان جا موالنا هم شیخ اکبر محیى الدین ابن 
عربى را دید که برایش جاذبه اى نداشت، شیخ سعدالدین حموى 
که  کسى  کرمانى،  ابوالفخر  نیامد.  جالب  برایش  چندان  دید  را 

شمس و سماع موالنا
بعدها شمس حسابى با او درگیر شد و او را به خاطر صورت گرایى 
و جمال پرستى اش گوش مالى داد، را هم آنجا دید اصًال خوشش 
نیامد در همانجا چندین بار شمس الّدین تبریزى را هم دید چون 
بعد به هم زد  ابن عربى میانه خوبى داشت که  با  مدتى شمس 
حاال چرا به هم زد؟ بر مى گردد به شخصیت  شناسى شمس، که 
تنها  با او به هم نزد بلکه با بسیارى از بزرگان، این آشنایى و این 
دعوا را داشته که حاال در کتاب زندگانى شمس که زیر چاپ دارم، 
مفّصل این نگاه انتقادى را به این حرکتها ثبت کرده ام. صحبت 
در این است که چرا آن موقع از دیدن شمس تبریزى دگرگون 
نشد؟ آیا در موالنا استعداد دگرگونى نبود یا در شمس آن قدرت 

نبود که او را تسخیر بکند؟

حرفى  شما  شاید  است  کدامشان  بگویم  نمى خواهم  حاال 
داشته باشید، حرِف شما را بشنوم. غرض اینکه اینها یک مقدارى 
خواستم  فقط  شعورى.  نوشته هاى  نه  است  شعارى  نوشته هاى 

هم  این  ندید   642 سال  در  فقط  را  موالنا شمس  که  بگویم 
در کلماِت خود موالنا هست، هم در کلمات شمس. شمس 

با هم  آن لحظه اى که  یعنى  این لحظه،  براى  مى گوید: 
پانزده سال لحظه شمارى  برخورد کردند در سال 642 

کردم.

موالنا  آیا  مى آید.  پیش  سئوالى  یک  جا  همین  در 
احتیاجى به شمس داشت یا شمس محتاِج موالنا بود؟ ودر 

پرتو این آیا رابطه موالنا و شمس از چه نوعى بوده؟ آیا رابطه 
مرید و مراد بود یا رابطه عاشق و معشوق؟! اگر بگوییم عاشق و 
معشوق بودند، یک سرى مسائل طرح مى شود. اگر بگوئید، مریدى 

و مرادى بود، یک سرى مسائل دیگر، مخصوصًا اینکه باید 
پرسید کدام مرید بود و کدام مراد؟ و اگر بگوئید رابطه 
یک نیازمند و یک غنى بود باز این پرسش است که کدام 
غنى است و کدام محتاج؟ اینها همه  مسائلى است که 
در بسیارى از منابع هیچ جوابى برایش نیست. و بعد، از 
شمس یک خیال ساختند، یک اسطوره کامًال خیالى 
انگار که اصًال وجود خارجى نداشته. بعضى ها اصًال 
باورشان این است چنانکه فردوسى رستم را ساخت 
و پرورد، مى گویند که شمسى وجود ندارد! و تنها 

ساخته و پرداخته ذهن و خیال موالناست:

که رستم یلى بود در سیستان
منش کرد مى رستم داستان

موالنا  خیال  در  فکر مى کنند که شمس  اینگونه  بعضى ها 
بوده، برخى مى گویند که نه! به نوعى در حقیقت، حقیقِت وجودى 
خود موالنا است که به شکل شمس متبلور شده. چرا؟ چون ما مى
 دانیم که شمس در حدود چه سالى متولّد شده پدرش کیست، نزد 
چه اساتیدى در کودکى درس خوانده، چالش هایى که با پدرش 
زمان  در  خودش  نوع هاى  هم  با  که  چالش هایى  است.  داشته 
خودش داشته و بعد پیش کدام یک از مشایخ رفته و تلّمذ کرده، 
مرید کدام یک از این شیوخ بوده، درگیرى هایى که با شیوخش 
داشته، درگیریهایى که با اهِل حکمت و فلسفه و کالم داشته، همه 

اینها موجود است.

این حّس اسطوره گرایى و اسطوره پرورى نوعى نگاه مریدانه 
است که تا به امروز هم وجود داشته و حقیقت ها را کتمان کرده؛ 
مى مى گوید،  زندگانى خودش سخن  از  خود شمس  که  موقعى 
 گوید من بّچه بودم و بسیار ترسو بودم، بسیار نحیف و الغر بودم، 
در برخورد با پدرم، مى ترسدیدم که چنان کشیده اى در گوش من 
بزند که من طاقت نیاورم، گاهى اوقات پدرم بر من تّرحم مى کرد 
به خاطر نحیف بودنم، اینها همه اش یک شخصیت واقعى بیرونى 
است. کام ها و ناکامى هایى که در زندگانى شمس وجود دارد از 
خیلى  بخواهم  من  اگر  شود.  تحلیل  باید  روان شناس  یک  نگاه 
صریح و بى پرده بگویم، مى گویم، شمس آنى نیست که در ذهن 
شماست. نه تنها در ذهِن شما، در ذهِن هیچ کدام از محقّقانى که 
به شمس  بخواهیم  اگر عاشقانه  نیست  آن  امروز هست، شمس 

نگاه بکنیم، شمس یک پدیده است.

اگر مغرضانه بخواهیم به شمس نگاه بکنیم، شمس موجود 
دیگرى اســـت. اّما 
استناد  به  اگر 
خود  کلماِت 
 ، شـــمس
او  بخواهید 
را تحلیل بکنید، 
جدیدى  چیز  یک 
متولّد مى شـــود که 
بیشـــتر  این  به  من 
زیاد هم  اّما  دارم.  اعتقاد 
پافشارى نمى کنم، دلیلش 
از شمس  اســـت که  این 
چیزى باقى نیست، آنچه که 
تلّقى  مقاالت  عنوان  به  ما 
مستقیم  نوشـــته  مى کنیم، 
شمس نیســـت که شما بتوانید 
اســـتناد صریح بکنید. نکاتى است که 
یکى از عالقه مندان او که در بســـیارى از مواقع در 

حضور او نشســـته، برخى از کلماِت او را که خوشایند او بوده ثبت 
کرده، معلوم نیســـت قبل از این شـــمس چه چیزى را گفته؟ و 
معلوم نیست پس از این چه چیزى را گفته؟ و لذا مى بینید که این 
گسیخته بودن، این پاره پاره بودن در کلماِت شمس، در مقاالت 
کامًال محسوس اســـت. هیچ جمله اى تمام نیست، هیچ حکایتى 
به انتها نمى رسد، هیچ داستانى نیست که روال طبیعى داستان را 
داشته باشد. کلمات همه تکه تکه است. هر چند که خود شمس 

هم، نحوه سخن گویى اش اینگونه بود.

همه اینها به مبهم نگاه داشتن موالنا و شمس کمک مى
را دید، یکدفعه منّور   کند.  مى گویند موالنا، موقعى که شمس 
شمس  شد.  دگرگون  شد،  عوض  چیزش  همه  شد!  نورانى  شد! 
اهِل عرفان و  بود،  را که یک فقیه و زاهِد سجاده  نشین  موالنا 
معرفت کرد. یکدفعه از درون وى سرچشمه هاى حکمت معنوى 
جوشیدن گرفت. جالب اینجاست که در بین این افراد که موالنا را 
یکدفعه دگرگون شده تلّقى مى کنند، یک محقق برجسته اى مثل 
آقاى فروزان فر هم هست. وى یکى از جنبه هاى معجزه بودن در 
زندگى موالنا را یا به قوِل خود او نابغه بودن موالنا را در این مى 

بیند که تا قبل از شمس او یک کلمه شعر بلد نبود بگوید، یکدفعه 
با شمس که آشنا مى شود شاعر چیره دستى مى شود. اینها خواب و 
خیال است. چرا خواب و خیال است؟ مرحوم فروزان فر مثل اینکه 
یا اِشراف نداشت یا یادش رفت و یا نوشته و متوّجه نشده که چه 

چیزى را نوشته!

شمس یکى از مخالفتهایى که با موالنا داشت این بود که 
دیوان  حافِظ  نگوییم  اگر  بود.  متنّبى  دیواِن  شیفته  شدیداً  موالنا 
متنّبى که یک مجموعه غزلیاِت شعرى بسیار بسیار غنى عربى 
بار به واسطه  او بود. موالنا چندین  بود مى توانیم بگوییم شیفته 
شمس مورد عتاب واقع شد که این چه چیزى است که تو مى 
خوانى، یک بار از او گرفت و آنرا پرت کرد. اگر مرید و مرادى و 
یا عاشق و معشوقى بود، موالنا باید با همان فرماِن اّول کنار مى

 زد. نه تنها آنرا بلکه نوشته هاى پدرش را، که خاطرات و شرِح ما 
به آن  موالنا  بود و شدیداً  وقع سلوکى و زندگى عرفانى پدرش 
دلبستگى داشت، شمس چند بار به او گفت اینها چه هست که تو 

مى خوانى؟ ببینید، قاعده مریدى و مرادى نبود. عشق و عاشقى 
را  باید آن  نبود، یک چیزى است که  نیاز موالنا به شمس  نبود 

پیدا کرد.

من هم نمى گویم پیدا کردم مى گویم باید پیدا کرد و بعد 
سخن در اینجاست که آیا موالنا در تمامى عمرش، تا زمانى که 
به شمس برسد حاال به زعِم بسیارى در 38 سالگى آیا تا آن موقع 
اصًال عرفان نمى فهمید؟ اصًال با عرفا آشنا نبود؟ یکدفعه شمس 
نیست،  بیش  خیالى  یک  هم  این  مى شود.  عارف  او  مى آید  که 
به  اصًال  بلخ  سلطان العلماى  موالنا،  پدر  که  است  حالى  در  این 
تصوف شهرت داشت. موالنا نعره هاى مستانه پدرش را، در خلوت
 هاى او در دِل شب و در سحرگاهان، هر شب و هر روز مى شنید. 
یعنى هم با نعره صوفیانه آشنا بود، هم با خلوت آشنا بود. هم با 
چلّه نشینى آشنا بود هم با حلقه صوفیان آشنا بود و هم با همه 
اینها را  مفاهیم عرفانى. موالنا تربیت سلوکى شده بود، ما همه 
کنار بگذاریم و یکدفعه به این بسنده بکنیم که موالنا با برخورد 

شمس یکدفعه عارف شد. زیاد معقول نیست!

به اندیشه فرو بُرد مرا عقِل چهل سال

به شصت و دو شدم صید و ز تدبیر بجستم

سال شصت و دو را توّجه بکنید در جاهاى دیگر هم تکرار 
با یک اختالِف زمانى دو ساله مورد دّوم  مى شود. در یک مورد 
در غزل 175: شمس تبریزى جوانم کرد باز. پس نشان مى دهد 
که موالنا زمانى که با شمس برخورد کرده 38 ساله نبوده، جوان 
نبوده، جوان شده، اما نه از لحاظ صورت، از لحاظ ماهیت، یک 

انرژى گرفت که به قولى این انرژى برابرى مى کرد با جوانى:

شیوه ها  سّتین  بعد  ببینم  تا  باز  کرد  جوانم  تبریزى  شمس 
ستین یعنى شصت. مورد سّوم، پیر منظور شمس است: پیر ما را 
ز سر جوان کرده است الجرم، هم جوان و هم پیرم الجرم هم 
جوان و هم پیرم در غزِل 1757 و مورد چهارم غزل 1419 مى 

گوید:

مرا واجب کند که من برون آیم چو گل از تن که عمرم شد 
به شصت و من چو سین و شین در این شصتم حاال چه شصت 

سالگى او را لحاظ بکنیم. چه شصت و دو سالگى او را به هنگام 
برخورد با شمس مى بینید که با تاریخ 604 بیست سال اختالف 
پیدا مى کند و برخى از مسائلى که در مورد موالنا نقل شده تحت
موالنا  سفرى  در  اینکه  مى شود.  واقع  جدید  سنوات  این   الشعاع 
همراه با پدرش ابن عربى را مى بیند، در سفرى در همان سالها که 
هفت، هشت ساله است مالقاتى با شیخ عّطار دارد در هر دو این 
نقل کردند.  نقل کردند، حّتى محّققان داخلى هم  روایتهایى که 
ابن عربى مواجه مى با  زمانیکه  بچه است. مى گویند  موالنا یک 
 شوند، ابن عربى از سلطان العلماء تجلیل مى کند و از او پذیرائى مى
 کند و زمانیکه مى خواهد خداحافظى بکند موالنا همراه او است. تا 
دوردست ها به قولى او را با نگاه بدرقه مى کند. شاگرداِن ابن عربى 
مى گویند که شیخا! تا به حال اینطور با کسى خداحافظى نکردى، 
گفت شما نمى دانید چه خبر است. گفتند چه هست؟ گفت هماره 
به  دریا چه سان  این  دریا مى گردد، در حیرتم که  دنبال  به  رود 

دنبال رود روان است؟!

اگر قرار بود شمس، موالنا را موالنا بکند با یک نگاه، من 
فکر مى کنم از اّول مثنوى، تا آخر، مدام این تذکر را مى داد ولى 
هدف او دادن مفاهیم باورهاى معنوى به انسان بود تا براساس آنها 
انسان، انساِن دیگرى بشود یا به اصِل خودش برگردد و تمامش 
این بوده که من این کار را کردم و شما هم این کار را بکنید و با 
توّجه به این مسائل در کنار همدیگر نمى تواند شمس، موالنا را 

موالنا کرده باشد.
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قبل از این که بحث را آغاز کنیم یکى از نکاتى که خیلى 
در شناخت موالنا و روابط او با شمس مهم است این که آیا اساسًا 
آن گونه اى که نوشته اند اسباب تغییر و تحول و گرایش پیدا کردن 
موالنا به تصوف و عرفان واقعًا به واسطه شمس صورت گرفته؟ و 
این مطلب مبناى این سخنرانى خواهد بود که این دگرگونى که 
موالنا را از خود بیخود کرد و آن کسى که تسبیح و سجاده داشت 
یکدفعه تبدیل شد به یک شیخ چرخ  زِن ترانه گوى غزل  سرا، آیا 
واحد صورت گرفت،  زمان  و در یک  یکباره  این تحول  واقع  به 
تبریزى؟   الدین  ملکداد  نام شمس  به  با دیدن یک فردى  آنهم 
اگر اینگونه فکر بکنیم که متأسفانه اکثر منابع و مآخذى که بعد 
از موالنا نوشته شده و بیشتر کتاب ها و مقاالتى که در دوره هاى 
مختلف درباره موالنا و شمس و چگونگى تغییر و تحول زندگانى 
موالنا ثبت کردند، شاید مقدارى ساده اندیشى باشد. و این را من 
از این جهت مى گویم که برخى مسائل از زندگانى موالنا مفقود و 

گم است.

این مفقود بودن برخى به خاطر غلط نوشتن مسائل تاریخى 
است در حوزه زندگى موالنا، و برخى عدم توجه مورخان، در طول 
تاریخ به ارقام و اعداد و زمان ها که شاید بسیارى تصور مى کنند که 
ما مى خواهیم مولوى را بشناسم، به ما چه که او در چه سالى متولد 
شده، براى ما چه تفاوتى مى کند که او در 38 سالگى متحول شده 
یا در بچگى یا در کهن سالى؟ اما سخن در این است که آیا مگر 
حقیقت موالنا بیرون از این گردونه مکان و زمان است؟ بى این 
که زمان هاى موالنا را بشناسیم مگر مى توانیم اشرافى بر زندگانى، 

اندیشه و سلوك عرفانى موالنا داشته باشیم؟

در کتاب موالنا پیر عشق و سماع، به اختصار ولى با دقت 
بسیار یادداشت هایى را در این باره آورده ایم و مبناى بحث از این جا 
آغاز مى شود که آن سنینى که براى موالنا قید کرده اند و متأسفانه 
به مدار همان مکتوبات و  تقریبًا همه  امروز  به  تا  از موالنا  پس 
نوشته هایى که دیگران داشتند زندگى موالنا را تحلیل کرده اند، من 
چنین باورى را ندارم، معتقدم که خطایى در نگارش تاریخ ها و زمان 

هاى موالنا صورت گرفته است. در آن کتاب شواهدى را آورده ام 
و یکى دو مورد از آنها را این جا عرض مى کنم تا معلوم شود که 
موالنا فراتر از آن چیزى است که در این کتاب ها نوشته اند و شاید 
این کتاب ها نه تنها ما را به موالنا نزدیک نکرده  بلکه از او دور هم 

ساخته باشد.

در نوشته هاى خود موالنا در کتاب موالنا پیر عشق و سماع 
آنجا اشاره کردم که ما، طبق نوشته هاى خود موالنا و دیواِن کبیر، 
چه اشاراتى که در مثنوى دارد و چه آنچه که در فیه مافیه بیان کرده 
چاره اى نداریم جز این که سّن موالنا را بیست سال جلوتر ببریم که 
اگر این کار را نکنیم مسائل و مشکالِت ما خیلى پیچیده مى شود. 
طبق تاریخ ها و نوشته هاى رسمى که با آن آشنا هستید بیان کردند 
که موالنا در تاریخ ششم ربیع االّول سنه ششصد و چهار در شهر 
بلخ واقع در افغانستان امروزى متولّد شده؛ حاال این را نوشته اند، 
بسیارى هم روى این پافشارى کردند اما در زندگى موالنا دو سند 
قطعى داریم. یکى سال 642 است که برخورد موالناست با شمس 
تبریزى و یکى هم تاریخ وفاِت خود موالنا در پنجم ربیع الّثانى سال 
672 هجرى. این دو تاریخ قطعى است یعنى ما نمى توانیم بگوییم 
موالنا پیش از این یا پس از این فوت کرده. برخورد موالنا و شمس 
از آنچه که موّرخان و محقّقان و مولوى شناسان ثبت کردند که در 

این تاریخ موالنا دگرگون شد تاریخ قطعى 642 هجرى است.

ابهاماِت  بود؟  سالش  چند  سال  آن  در  موالنا  که  این  اّما 
بسیارى وجود دارد. آیا موالنا 38 ساله بود؟ آیا در این برخوردى 
که در سال 642 براى موالنا به واسطه شمس پدید مى آید، آیا به 
واقع موالنا چیزى را که داشت رها کرد و وارد یک مسیر زندگى 
جدید شد؟ سخن در این است که آیا موالنا پیش از این شمس 
را ندیده بود؟ ما مى دانیم که موالنا پس از وفاِت پدرش سلطان 

العلماء چند سالى را براى تکمیل علوم به مرکز نشو و نماى علم 
به دمشق رفت در همان جا موالنا هم شیخ اکبر محیى الدین ابن 
عربى را دید که برایش جاذبه اى نداشت، شیخ سعدالدین حموى 
که  کسى  کرمانى،  ابوالفخر  نیامد.  جالب  برایش  چندان  دید  را 

شمس و سماع موالنا

بعدها شمس حسابى با او درگیر شد و او را به خاطر صورت گرایى 
و جمال پرستى اش گوش مالى داد، را هم آنجا دید اصًال خوشش 
نیامد در همانجا چندین بار شمس الّدین تبریزى را هم دید چون 
بعد به هم زد  ابن عربى میانه خوبى داشت که  با  مدتى شمس 
حاال چرا به هم زد؟ بر مى گردد به شخصیت  شناسى شمس، که 
تنها  با او به هم نزد بلکه با بسیارى از بزرگان، این آشنایى و این 
دعوا را داشته که حاال در کتاب زندگانى شمس که زیر چاپ دارم، 
مفّصل این نگاه انتقادى را به این حرکتها ثبت کرده ام. صحبت 
در این است که چرا آن موقع از دیدن شمس تبریزى دگرگون 
نشد؟ آیا در موالنا استعداد دگرگونى نبود یا در شمس آن قدرت 

نبود که او را تسخیر بکند؟

حرفى  شما  شاید  است  کدامشان  بگویم  نمى خواهم  حاال 
داشته باشید، حرِف شما را بشنوم. غرض اینکه اینها یک مقدارى 
خواستم  فقط  شعورى.  نوشته هاى  نه  است  شعارى  نوشته هاى 

هم  این  ندید   642 سال  در  فقط  را  موالنا شمس  که  بگویم 
در کلماِت خود موالنا هست، هم در کلمات شمس. شمس 

با هم  آن لحظه اى که  یعنى  این لحظه،  براى  مى گوید: 
پانزده سال لحظه شمارى  برخورد کردند در سال 642 

کردم.

موالنا  آیا  مى آید.  پیش  سئوالى  یک  جا  همین  در 
احتیاجى به شمس داشت یا شمس محتاِج موالنا بود؟ ودر 

پرتو این آیا رابطه موالنا و شمس از چه نوعى بوده؟ آیا رابطه 
مرید و مراد بود یا رابطه عاشق و معشوق؟! اگر بگوییم عاشق و 
معشوق بودند، یک سرى مسائل طرح مى شود. اگر بگوئید، مریدى 

و مرادى بود، یک سرى مسائل دیگر، مخصوصًا اینکه باید 
پرسید کدام مرید بود و کدام مراد؟ و اگر بگوئید رابطه 
یک نیازمند و یک غنى بود باز این پرسش است که کدام 
غنى است و کدام محتاج؟ اینها همه  مسائلى است که 
در بسیارى از منابع هیچ جوابى برایش نیست. و بعد، از 
شمس یک خیال ساختند، یک اسطوره کامًال خیالى 
انگار که اصًال وجود خارجى نداشته. بعضى ها اصًال 
باورشان این است چنانکه فردوسى رستم را ساخت 
و پرورد، مى گویند که شمسى وجود ندارد! و تنها 

ساخته و پرداخته ذهن و خیال موالناست:

که رستم یلى بود در سیستان
منش کرد مى رستم داستان

موالنا  خیال  در  فکر مى کنند که شمس  اینگونه  بعضى ها 
بوده، برخى مى گویند که نه! به نوعى در حقیقت، حقیقِت وجودى 
خود موالنا است که به شکل شمس متبلور شده. چرا؟ چون ما مى
 دانیم که شمس در حدود چه سالى متولّد شده پدرش کیست، نزد 
چه اساتیدى در کودکى درس خوانده، چالش هایى که با پدرش 
زمان  در  خودش  نوع هاى  هم  با  که  چالش هایى  است.  داشته 
خودش داشته و بعد پیش کدام یک از مشایخ رفته و تلّمذ کرده، 
مرید کدام یک از این شیوخ بوده، درگیرى هایى که با شیوخش 
داشته، درگیریهایى که با اهِل حکمت و فلسفه و کالم داشته، همه 

اینها موجود است.

این حّس اسطوره گرایى و اسطوره پرورى نوعى نگاه مریدانه 
است که تا به امروز هم وجود داشته و حقیقت ها را کتمان کرده؛ 
مى مى گوید،  زندگانى خودش سخن  از  خود شمس  که  موقعى 
 گوید من بّچه بودم و بسیار ترسو بودم، بسیار نحیف و الغر بودم، 
در برخورد با پدرم، مى ترسدیدم که چنان کشیده اى در گوش من 
بزند که من طاقت نیاورم، گاهى اوقات پدرم بر من تّرحم مى کرد 
به خاطر نحیف بودنم، اینها همه اش یک شخصیت واقعى بیرونى 
است. کام ها و ناکامى هایى که در زندگانى شمس وجود دارد از 
خیلى  بخواهم  من  اگر  شود.  تحلیل  باید  روان شناس  یک  نگاه 
صریح و بى پرده بگویم، مى گویم، شمس آنى نیست که در ذهن 
شماست. نه تنها در ذهِن شما، در ذهِن هیچ کدام از محقّقانى که 
به شمس  بخواهیم  اگر عاشقانه  نیست  آن  امروز هست، شمس 

نگاه بکنیم، شمس یک پدیده است.

اگر مغرضانه بخواهیم به شمس نگاه بکنیم، شمس موجود 
دیگرى اســـت. اّما 
استناد  به  اگر 
خود  کلماِت 
 ، شـــمس
او  بخواهید 
را تحلیل بکنید، 
جدیدى  چیز  یک 
متولّد مى شـــود که 
بیشـــتر  این  به  من 
زیاد هم  اّما  دارم.  اعتقاد 
پافشارى نمى کنم، دلیلش 
از شمس  اســـت که  این 
چیزى باقى نیست، آنچه که 
تلّقى  مقاالت  عنوان  به  ما 
مستقیم  نوشـــته  مى کنیم، 
شمس نیســـت که شما بتوانید 
اســـتناد صریح بکنید. نکاتى است که 
یکى از عالقه مندان او که در بســـیارى از مواقع در 

حضور او نشســـته، برخى از کلماِت او را که خوشایند او بوده ثبت 
کرده، معلوم نیســـت قبل از این شـــمس چه چیزى را گفته؟ و 
معلوم نیست پس از این چه چیزى را گفته؟ و لذا مى بینید که این 
گسیخته بودن، این پاره پاره بودن در کلماِت شمس، در مقاالت 
کامًال محسوس اســـت. هیچ جمله اى تمام نیست، هیچ حکایتى 
به انتها نمى رسد، هیچ داستانى نیست که روال طبیعى داستان را 
داشته باشد. کلمات همه تکه تکه است. هر چند که خود شمس 

هم، نحوه سخن گویى اش اینگونه بود.

همه اینها به مبهم نگاه داشتن موالنا و شمس کمک مى
را دید، یکدفعه منّور   کند.  مى گویند موالنا، موقعى که شمس 
شمس  شد.  دگرگون  شد،  عوض  چیزش  همه  شد!  نورانى  شد! 
اهِل عرفان و  بود،  را که یک فقیه و زاهِد سجاده  نشین  موالنا 
معرفت کرد. یکدفعه از درون وى سرچشمه هاى حکمت معنوى 
جوشیدن گرفت. جالب اینجاست که در بین این افراد که موالنا را 
یکدفعه دگرگون شده تلّقى مى کنند، یک محقق برجسته اى مثل 
آقاى فروزان فر هم هست. وى یکى از جنبه هاى معجزه بودن در 
زندگى موالنا را یا به قوِل خود او نابغه بودن موالنا را در این مى 

بیند که تا قبل از شمس او یک کلمه شعر بلد نبود بگوید، یکدفعه 
با شمس که آشنا مى شود شاعر چیره دستى مى شود. اینها خواب و 
خیال است. چرا خواب و خیال است؟ مرحوم فروزان فر مثل اینکه 
یا اِشراف نداشت یا یادش رفت و یا نوشته و متوّجه نشده که چه 

چیزى را نوشته!

شمس یکى از مخالفتهایى که با موالنا داشت این بود که 
دیوان  حافِظ  نگوییم  اگر  بود.  متنّبى  دیواِن  شیفته  شدیداً  موالنا 
متنّبى که یک مجموعه غزلیاِت شعرى بسیار بسیار غنى عربى 
بار به واسطه  او بود. موالنا چندین  بود مى توانیم بگوییم شیفته 
شمس مورد عتاب واقع شد که این چه چیزى است که تو مى 
خوانى، یک بار از او گرفت و آنرا پرت کرد. اگر مرید و مرادى و 
یا عاشق و معشوقى بود، موالنا باید با همان فرماِن اّول کنار مى

 زد. نه تنها آنرا بلکه نوشته هاى پدرش را، که خاطرات و شرِح ما 
به آن  موالنا  بود و شدیداً  وقع سلوکى و زندگى عرفانى پدرش 
دلبستگى داشت، شمس چند بار به او گفت اینها چه هست که تو 

مى خوانى؟ ببینید، قاعده مریدى و مرادى نبود. عشق و عاشقى 
را  باید آن  نبود، یک چیزى است که  نیاز موالنا به شمس  نبود 

پیدا کرد.

من هم نمى گویم پیدا کردم مى گویم باید پیدا کرد و بعد 
سخن در اینجاست که آیا موالنا در تمامى عمرش، تا زمانى که 
به شمس برسد حاال به زعِم بسیارى در 38 سالگى آیا تا آن موقع 
اصًال عرفان نمى فهمید؟ اصًال با عرفا آشنا نبود؟ یکدفعه شمس 
نیست،  بیش  خیالى  یک  هم  این  مى شود.  عارف  او  مى آید  که 
به  اصًال  بلخ  سلطان العلماى  موالنا،  پدر  که  است  حالى  در  این 
تصوف شهرت داشت. موالنا نعره هاى مستانه پدرش را، در خلوت
 هاى او در دِل شب و در سحرگاهان، هر شب و هر روز مى شنید. 
یعنى هم با نعره صوفیانه آشنا بود، هم با خلوت آشنا بود. هم با 
چلّه نشینى آشنا بود هم با حلقه صوفیان آشنا بود و هم با همه 
اینها را  مفاهیم عرفانى. موالنا تربیت سلوکى شده بود، ما همه 
کنار بگذاریم و یکدفعه به این بسنده بکنیم که موالنا با برخورد 

شمس یکدفعه عارف شد. زیاد معقول نیست!

به اندیشه فرو بُرد مرا عقِل چهل سال

به شصت و دو شدم صید و ز تدبیر بجستم

سال شصت و دو را توّجه بکنید در جاهاى دیگر هم تکرار 
با یک اختالِف زمانى دو ساله مورد دّوم  مى شود. در یک مورد 
در غزل 175: شمس تبریزى جوانم کرد باز. پس نشان مى دهد 
که موالنا زمانى که با شمس برخورد کرده 38 ساله نبوده، جوان 
نبوده، جوان شده، اما نه از لحاظ صورت، از لحاظ ماهیت، یک 

انرژى گرفت که به قولى این انرژى برابرى مى کرد با جوانى:

شیوه ها  سّتین  بعد  ببینم  تا  باز  کرد  جوانم  تبریزى  شمس 
ستین یعنى شصت. مورد سّوم، پیر منظور شمس است: پیر ما را 
ز سر جوان کرده است الجرم، هم جوان و هم پیرم الجرم هم 
جوان و هم پیرم در غزِل 1757 و مورد چهارم غزل 1419 مى 

گوید:

مرا واجب کند که من برون آیم چو گل از تن که عمرم شد 
به شصت و من چو سین و شین در این شصتم حاال چه شصت 

سالگى او را لحاظ بکنیم. چه شصت و دو سالگى او را به هنگام 
برخورد با شمس مى بینید که با تاریخ 604 بیست سال اختالف 
پیدا مى کند و برخى از مسائلى که در مورد موالنا نقل شده تحت
موالنا  سفرى  در  اینکه  مى شود.  واقع  جدید  سنوات  این   الشعاع 
همراه با پدرش ابن عربى را مى بیند، در سفرى در همان سالها که 
هفت، هشت ساله است مالقاتى با شیخ عّطار دارد در هر دو این 
نقل کردند.  نقل کردند، حّتى محّققان داخلى هم  روایتهایى که 
ابن عربى مواجه مى با  زمانیکه  بچه است. مى گویند  موالنا یک 
 شوند، ابن عربى از سلطان العلماء تجلیل مى کند و از او پذیرائى مى
 کند و زمانیکه مى خواهد خداحافظى بکند موالنا همراه او است. تا 
دوردست ها به قولى او را با نگاه بدرقه مى کند. شاگرداِن ابن عربى 
مى گویند که شیخا! تا به حال اینطور با کسى خداحافظى نکردى، 
گفت شما نمى دانید چه خبر است. گفتند چه هست؟ گفت هماره 
به  دریا چه سان  این  دریا مى گردد، در حیرتم که  دنبال  به  رود 

دنبال رود روان است؟!

اگر قرار بود شمس، موالنا را موالنا بکند با یک نگاه، من 
فکر مى کنم از اّول مثنوى، تا آخر، مدام این تذکر را مى داد ولى 
هدف او دادن مفاهیم باورهاى معنوى به انسان بود تا براساس آنها 
انسان، انساِن دیگرى بشود یا به اصِل خودش برگردد و تمامش 
این بوده که من این کار را کردم و شما هم این کار را بکنید و با 
توّجه به این مسائل در کنار همدیگر نمى تواند شمس، موالنا را 

موالنا کرده باشد.
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قبل از این که بحث را آغاز کنیم یکى از نکاتى که خیلى 
در شناخت موالنا و روابط او با شمس مهم است این که آیا اساسًا 
آن گونه اى که نوشته اند اسباب تغییر و تحول و گرایش پیدا کردن 
موالنا به تصوف و عرفان واقعًا به واسطه شمس صورت گرفته؟ و 
این مطلب مبناى این سخنرانى خواهد بود که این دگرگونى که 
موالنا را از خود بیخود کرد و آن کسى که تسبیح و سجاده داشت 
یکدفعه تبدیل شد به یک شیخ چرخ  زِن ترانه گوى غزل  سرا، آیا 
واحد صورت گرفت،  زمان  و در یک  یکباره  این تحول  واقع  به 
تبریزى؟   الدین  ملکداد  نام شمس  به  با دیدن یک فردى  آنهم 
اگر اینگونه فکر بکنیم که متأسفانه اکثر منابع و مآخذى که بعد 
از موالنا نوشته شده و بیشتر کتاب ها و مقاالتى که در دوره هاى 
مختلف درباره موالنا و شمس و چگونگى تغییر و تحول زندگانى 
موالنا ثبت کردند، شاید مقدارى ساده اندیشى باشد. و این را من 
از این جهت مى گویم که برخى مسائل از زندگانى موالنا مفقود و 

گم است.

این مفقود بودن برخى به خاطر غلط نوشتن مسائل تاریخى 
است در حوزه زندگى موالنا، و برخى عدم توجه مورخان، در طول 
تاریخ به ارقام و اعداد و زمان ها که شاید بسیارى تصور مى کنند که 
ما مى خواهیم مولوى را بشناسم، به ما چه که او در چه سالى متولد 
شده، براى ما چه تفاوتى مى کند که او در 38 سالگى متحول شده 
یا در بچگى یا در کهن سالى؟ اما سخن در این است که آیا مگر 
حقیقت موالنا بیرون از این گردونه مکان و زمان است؟ بى این 
که زمان هاى موالنا را بشناسیم مگر مى توانیم اشرافى بر زندگانى، 

اندیشه و سلوك عرفانى موالنا داشته باشیم؟

در کتاب موالنا پیر عشق و سماع، به اختصار ولى با دقت 
بسیار یادداشت هایى را در این باره آورده ایم و مبناى بحث از این جا 
آغاز مى شود که آن سنینى که براى موالنا قید کرده اند و متأسفانه 
به مدار همان مکتوبات و  تقریبًا همه  امروز  به  تا  از موالنا  پس 
نوشته هایى که دیگران داشتند زندگى موالنا را تحلیل کرده اند، من 
چنین باورى را ندارم، معتقدم که خطایى در نگارش تاریخ ها و زمان 

هاى موالنا صورت گرفته است. در آن کتاب شواهدى را آورده ام 
و یکى دو مورد از آنها را این جا عرض مى کنم تا معلوم شود که 
موالنا فراتر از آن چیزى است که در این کتاب ها نوشته اند و شاید 
این کتاب ها نه تنها ما را به موالنا نزدیک نکرده  بلکه از او دور هم 

ساخته باشد.

در نوشته هاى خود موالنا در کتاب موالنا پیر عشق و سماع 
آنجا اشاره کردم که ما، طبق نوشته هاى خود موالنا و دیواِن کبیر، 
چه اشاراتى که در مثنوى دارد و چه آنچه که در فیه مافیه بیان کرده 
چاره اى نداریم جز این که سّن موالنا را بیست سال جلوتر ببریم که 
اگر این کار را نکنیم مسائل و مشکالِت ما خیلى پیچیده مى شود. 
طبق تاریخ ها و نوشته هاى رسمى که با آن آشنا هستید بیان کردند 
که موالنا در تاریخ ششم ربیع االّول سنه ششصد و چهار در شهر 
بلخ واقع در افغانستان امروزى متولّد شده؛ حاال این را نوشته اند، 
بسیارى هم روى این پافشارى کردند اما در زندگى موالنا دو سند 
قطعى داریم. یکى سال 642 است که برخورد موالناست با شمس 
تبریزى و یکى هم تاریخ وفاِت خود موالنا در پنجم ربیع الّثانى سال 
672 هجرى. این دو تاریخ قطعى است یعنى ما نمى توانیم بگوییم 
موالنا پیش از این یا پس از این فوت کرده. برخورد موالنا و شمس 
از آنچه که موّرخان و محقّقان و مولوى شناسان ثبت کردند که در 

این تاریخ موالنا دگرگون شد تاریخ قطعى 642 هجرى است.

ابهاماِت  بود؟  سالش  چند  سال  آن  در  موالنا  که  این  اّما 
بسیارى وجود دارد. آیا موالنا 38 ساله بود؟ آیا در این برخوردى 
که در سال 642 براى موالنا به واسطه شمس پدید مى آید، آیا به 
واقع موالنا چیزى را که داشت رها کرد و وارد یک مسیر زندگى 
جدید شد؟ سخن در این است که آیا موالنا پیش از این شمس 
را ندیده بود؟ ما مى دانیم که موالنا پس از وفاِت پدرش سلطان 
العلماء چند سالى را براى تکمیل علوم به مرکز نشو و نماى علم 
به دمشق رفت در همان جا موالنا هم شیخ اکبر محیى الدین ابن 
عربى را دید که برایش جاذبه اى نداشت، شیخ سعدالدین حموى 
که  کسى  کرمانى،  ابوالفخر  نیامد.  جالب  برایش  چندان  دید  را 

بعدها شمس حسابى با او درگیر شد و او را به خاطر صورت گرایى 
و جمال پرستى اش گوش مالى داد، را هم آنجا دید اصًال خوشش 
نیامد در همانجا چندین بار شمس الّدین تبریزى را هم دید چون 
بعد به هم زد  ابن عربى میانه خوبى داشت که  با  مدتى شمس 
حاال چرا به هم زد؟ بر مى گردد به شخصیت  شناسى شمس، که 
تنها  با او به هم نزد بلکه با بسیارى از بزرگان، این آشنایى و این 
دعوا را داشته که حاال در کتاب زندگانى شمس که زیر چاپ دارم، 
مفّصل این نگاه انتقادى را به این حرکتها ثبت کرده ام. صحبت 
در این است که چرا آن موقع از دیدن شمس تبریزى دگرگون 
نشد؟ آیا در موالنا استعداد دگرگونى نبود یا در شمس آن قدرت 

نبود که او را تسخیر بکند؟

حرفى  شما  شاید  است  کدامشان  بگویم  نمى خواهم  حاال 
داشته باشید، حرِف شما را بشنوم. غرض اینکه اینها یک مقدارى 
خواستم  فقط  شعورى.  نوشته هاى  نه  است  شعارى  نوشته هاى 

هم  این  ندید   642 سال  در  فقط  را  موالنا شمس  که  بگویم 
در کلماِت خود موالنا هست، هم در کلمات شمس. شمس 

با هم  آن لحظه اى که  یعنى  این لحظه،  براى  مى گوید: 
پانزده سال لحظه شمارى  برخورد کردند در سال 642 

کردم.

موالنا  آیا  مى آید.  پیش  سئوالى  یک  جا  همین  در 
احتیاجى به شمس داشت یا شمس محتاِج موالنا بود؟ ودر 

پرتو این آیا رابطه موالنا و شمس از چه نوعى بوده؟ آیا رابطه 
مرید و مراد بود یا رابطه عاشق و معشوق؟! اگر بگوییم عاشق و 
معشوق بودند، یک سرى مسائل طرح مى شود. اگر بگوئید، مریدى 

و مرادى بود، یک سرى مسائل دیگر، مخصوصًا اینکه باید 
پرسید کدام مرید بود و کدام مراد؟ و اگر بگوئید رابطه 
یک نیازمند و یک غنى بود باز این پرسش است که کدام 
غنى است و کدام محتاج؟ اینها همه  مسائلى است که 
در بسیارى از منابع هیچ جوابى برایش نیست. و بعد، از 
شمس یک خیال ساختند، یک اسطوره کامًال خیالى 
انگار که اصًال وجود خارجى نداشته. بعضى ها اصًال 
باورشان این است چنانکه فردوسى رستم را ساخت 
و پرورد، مى گویند که شمسى وجود ندارد! و تنها 

ساخته و پرداخته ذهن و خیال موالناست:

که رستم یلى بود در سیستان
منش کرد مى رستم داستان

موالنا  خیال  در  فکر مى کنند که شمس  اینگونه  بعضى ها 
بوده، برخى مى گویند که نه! به نوعى در حقیقت، حقیقِت وجودى 
خود موالنا است که به شکل شمس متبلور شده. چرا؟ چون ما مى
 دانیم که شمس در حدود چه سالى متولّد شده پدرش کیست، نزد 
چه اساتیدى در کودکى درس خوانده، چالش هایى که با پدرش 
زمان  در  خودش  نوع هاى  هم  با  که  چالش هایى  است.  داشته 
خودش داشته و بعد پیش کدام یک از مشایخ رفته و تلّمذ کرده، 
مرید کدام یک از این شیوخ بوده، درگیرى هایى که با شیوخش 
داشته، درگیریهایى که با اهِل حکمت و فلسفه و کالم داشته، همه 

اینها موجود است.

این حّس اسطوره گرایى و اسطوره پرورى نوعى نگاه مریدانه 
است که تا به امروز هم وجود داشته و حقیقت ها را کتمان کرده؛ 
مى مى گوید،  زندگانى خودش سخن  از  خود شمس  که  موقعى 
 گوید من بّچه بودم و بسیار ترسو بودم، بسیار نحیف و الغر بودم، 
در برخورد با پدرم، مى ترسدیدم که چنان کشیده اى در گوش من 
بزند که من طاقت نیاورم، گاهى اوقات پدرم بر من تّرحم مى کرد 
به خاطر نحیف بودنم، اینها همه اش یک شخصیت واقعى بیرونى 
است. کام ها و ناکامى هایى که در زندگانى شمس وجود دارد از 
خیلى  بخواهم  من  اگر  شود.  تحلیل  باید  روان شناس  یک  نگاه 
صریح و بى پرده بگویم، مى گویم، شمس آنى نیست که در ذهن 
شماست. نه تنها در ذهِن شما، در ذهِن هیچ کدام از محقّقانى که 
به شمس  بخواهیم  اگر عاشقانه  نیست  آن  امروز هست، شمس 

نگاه بکنیم، شمس یک پدیده است.

اگر مغرضانه بخواهیم به شمس نگاه بکنیم، شمس موجود 
دیگرى اســـت. اّما 
استناد  به  اگر 
خود  کلماِت 
 ، شـــمس
او  بخواهید 
را تحلیل بکنید، 
جدیدى  چیز  یک 
متولّد مى شـــود که 
بیشـــتر  این  به  من 
زیاد هم  اّما  دارم.  اعتقاد 
پافشارى نمى کنم، دلیلش 
از شمس  اســـت که  این 
چیزى باقى نیست، آنچه که 
تلّقى  مقاالت  عنوان  به  ما 
مستقیم  نوشـــته  مى کنیم، 
شمس نیســـت که شما بتوانید 
اســـتناد صریح بکنید. نکاتى است که 
یکى از عالقه مندان او که در بســـیارى از مواقع در 

حضور او نشســـته، برخى از کلماِت او را که خوشایند او بوده ثبت 
کرده، معلوم نیســـت قبل از این شـــمس چه چیزى را گفته؟ و 
معلوم نیست پس از این چه چیزى را گفته؟ و لذا مى بینید که این 
گسیخته بودن، این پاره پاره بودن در کلماِت شمس، در مقاالت 
کامًال محسوس اســـت. هیچ جمله اى تمام نیست، هیچ حکایتى 
به انتها نمى رسد، هیچ داستانى نیست که روال طبیعى داستان را 
داشته باشد. کلمات همه تکه تکه است. هر چند که خود شمس 

هم، نحوه سخن گویى اش اینگونه بود.

همه اینها به مبهم نگاه داشتن موالنا و شمس کمک مى
را دید، یکدفعه منّور   کند.  مى گویند موالنا، موقعى که شمس 
شمس  شد.  دگرگون  شد،  عوض  چیزش  همه  شد!  نورانى  شد! 
اهِل عرفان و  بود،  را که یک فقیه و زاهِد سجاده  نشین  موالنا 
معرفت کرد. یکدفعه از درون وى سرچشمه هاى حکمت معنوى 
جوشیدن گرفت. جالب اینجاست که در بین این افراد که موالنا را 
یکدفعه دگرگون شده تلّقى مى کنند، یک محقق برجسته اى مثل 
آقاى فروزان فر هم هست. وى یکى از جنبه هاى معجزه بودن در 
زندگى موالنا را یا به قوِل خود او نابغه بودن موالنا را در این مى 

بیند که تا قبل از شمس او یک کلمه شعر بلد نبود بگوید، یکدفعه 
با شمس که آشنا مى شود شاعر چیره دستى مى شود. اینها خواب و 
خیال است. چرا خواب و خیال است؟ مرحوم فروزان فر مثل اینکه 
یا اِشراف نداشت یا یادش رفت و یا نوشته و متوّجه نشده که چه 

چیزى را نوشته!

شمس یکى از مخالفتهایى که با موالنا داشت این بود که 
دیوان  حافِظ  نگوییم  اگر  بود.  متنّبى  دیواِن  شیفته  شدیداً  موالنا 
متنّبى که یک مجموعه غزلیاِت شعرى بسیار بسیار غنى عربى 
بار به واسطه  او بود. موالنا چندین  بود مى توانیم بگوییم شیفته 
شمس مورد عتاب واقع شد که این چه چیزى است که تو مى 
خوانى، یک بار از او گرفت و آنرا پرت کرد. اگر مرید و مرادى و 
یا عاشق و معشوقى بود، موالنا باید با همان فرماِن اّول کنار مى

 زد. نه تنها آنرا بلکه نوشته هاى پدرش را، که خاطرات و شرِح ما 
به آن  موالنا  بود و شدیداً  وقع سلوکى و زندگى عرفانى پدرش 
دلبستگى داشت، شمس چند بار به او گفت اینها چه هست که تو 

مى خوانى؟ ببینید، قاعده مریدى و مرادى نبود. عشق و عاشقى 
را  باید آن  نبود، یک چیزى است که  نیاز موالنا به شمس  نبود 

پیدا کرد.

من هم نمى گویم پیدا کردم مى گویم باید پیدا کرد و بعد 
سخن در اینجاست که آیا موالنا در تمامى عمرش، تا زمانى که 
به شمس برسد حاال به زعِم بسیارى در 38 سالگى آیا تا آن موقع 
اصًال عرفان نمى فهمید؟ اصًال با عرفا آشنا نبود؟ یکدفعه شمس 
نیست،  بیش  خیالى  یک  هم  این  مى شود.  عارف  او  مى آید  که 
به  اصًال  بلخ  سلطان العلماى  موالنا،  پدر  که  است  حالى  در  این 
تصوف شهرت داشت. موالنا نعره هاى مستانه پدرش را، در خلوت
 هاى او در دِل شب و در سحرگاهان، هر شب و هر روز مى شنید. 
یعنى هم با نعره صوفیانه آشنا بود، هم با خلوت آشنا بود. هم با 
چلّه نشینى آشنا بود هم با حلقه صوفیان آشنا بود و هم با همه 
اینها را  مفاهیم عرفانى. موالنا تربیت سلوکى شده بود، ما همه 
کنار بگذاریم و یکدفعه به این بسنده بکنیم که موالنا با برخورد 

شمس یکدفعه عارف شد. زیاد معقول نیست!

به اندیشه فرو بُرد مرا عقِل چهل سال

به شصت و دو شدم صید و ز تدبیر بجستم

سال شصت و دو را توّجه بکنید در جاهاى دیگر هم تکرار 
با یک اختالِف زمانى دو ساله مورد دّوم  مى شود. در یک مورد 
در غزل 175: شمس تبریزى جوانم کرد باز. پس نشان مى دهد 
که موالنا زمانى که با شمس برخورد کرده 38 ساله نبوده، جوان 
نبوده، جوان شده، اما نه از لحاظ صورت، از لحاظ ماهیت، یک 

انرژى گرفت که به قولى این انرژى برابرى مى کرد با جوانى:

شیوه ها  سّتین  بعد  ببینم  تا  باز  کرد  جوانم  تبریزى  شمس 
ستین یعنى شصت. مورد سّوم، پیر منظور شمس است: پیر ما را 
ز سر جوان کرده است الجرم، هم جوان و هم پیرم الجرم هم 
جوان و هم پیرم در غزِل 1757 و مورد چهارم غزل 1419 مى 

گوید:

مرا واجب کند که من برون آیم چو گل از تن که عمرم شد 
به شصت و من چو سین و شین در این شصتم حاال چه شصت 

سالگى او را لحاظ بکنیم. چه شصت و دو سالگى او را به هنگام 
برخورد با شمس مى بینید که با تاریخ 604 بیست سال اختالف 
پیدا مى کند و برخى از مسائلى که در مورد موالنا نقل شده تحت
موالنا  سفرى  در  اینکه  مى شود.  واقع  جدید  سنوات  این   الشعاع 
همراه با پدرش ابن عربى را مى بیند، در سفرى در همان سالها که 
هفت، هشت ساله است مالقاتى با شیخ عّطار دارد در هر دو این 
نقل کردند.  نقل کردند، حّتى محّققان داخلى هم  روایتهایى که 
ابن عربى مواجه مى با  زمانیکه  بچه است. مى گویند  موالنا یک 
 شوند، ابن عربى از سلطان العلماء تجلیل مى کند و از او پذیرائى مى
 کند و زمانیکه مى خواهد خداحافظى بکند موالنا همراه او است. تا 
دوردست ها به قولى او را با نگاه بدرقه مى کند. شاگرداِن ابن عربى 
مى گویند که شیخا! تا به حال اینطور با کسى خداحافظى نکردى، 
گفت شما نمى دانید چه خبر است. گفتند چه هست؟ گفت هماره 
به  دریا چه سان  این  دریا مى گردد، در حیرتم که  دنبال  به  رود 

دنبال رود روان است؟!

اگر قرار بود شمس، موالنا را موالنا بکند با یک نگاه، من 
فکر مى کنم از اّول مثنوى، تا آخر، مدام این تذکر را مى داد ولى 
هدف او دادن مفاهیم باورهاى معنوى به انسان بود تا براساس آنها 
انسان، انساِن دیگرى بشود یا به اصِل خودش برگردد و تمامش 
این بوده که من این کار را کردم و شما هم این کار را بکنید و با 
توّجه به این مسائل در کنار همدیگر نمى تواند شمس، موالنا را 

موالنا کرده باشد.
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قبل از این که بحث را آغاز کنیم یکى از نکاتى که خیلى 
در شناخت موالنا و روابط او با شمس مهم است این که آیا اساسًا 
آن گونه اى که نوشته اند اسباب تغییر و تحول و گرایش پیدا کردن 
موالنا به تصوف و عرفان واقعًا به واسطه شمس صورت گرفته؟ و 
این مطلب مبناى این سخنرانى خواهد بود که این دگرگونى که 
موالنا را از خود بیخود کرد و آن کسى که تسبیح و سجاده داشت 
یکدفعه تبدیل شد به یک شیخ چرخ  زِن ترانه گوى غزل  سرا، آیا 
واحد صورت گرفت،  زمان  و در یک  یکباره  این تحول  واقع  به 
تبریزى؟   الدین  ملکداد  نام شمس  به  با دیدن یک فردى  آنهم 
اگر اینگونه فکر بکنیم که متأسفانه اکثر منابع و مآخذى که بعد 
از موالنا نوشته شده و بیشتر کتاب ها و مقاالتى که در دوره هاى 
مختلف درباره موالنا و شمس و چگونگى تغییر و تحول زندگانى 
موالنا ثبت کردند، شاید مقدارى ساده اندیشى باشد. و این را من 
از این جهت مى گویم که برخى مسائل از زندگانى موالنا مفقود و 

گم است.

این مفقود بودن برخى به خاطر غلط نوشتن مسائل تاریخى 
است در حوزه زندگى موالنا، و برخى عدم توجه مورخان، در طول 
تاریخ به ارقام و اعداد و زمان ها که شاید بسیارى تصور مى کنند که 
ما مى خواهیم مولوى را بشناسم، به ما چه که او در چه سالى متولد 
شده، براى ما چه تفاوتى مى کند که او در 38 سالگى متحول شده 
یا در بچگى یا در کهن سالى؟ اما سخن در این است که آیا مگر 
حقیقت موالنا بیرون از این گردونه مکان و زمان است؟ بى این 
که زمان هاى موالنا را بشناسیم مگر مى توانیم اشرافى بر زندگانى، 

اندیشه و سلوك عرفانى موالنا داشته باشیم؟

در کتاب موالنا پیر عشق و سماع، به اختصار ولى با دقت 
بسیار یادداشت هایى را در این باره آورده ایم و مبناى بحث از این جا 
آغاز مى شود که آن سنینى که براى موالنا قید کرده اند و متأسفانه 
به مدار همان مکتوبات و  تقریبًا همه  امروز  به  تا  از موالنا  پس 
نوشته هایى که دیگران داشتند زندگى موالنا را تحلیل کرده اند، من 
چنین باورى را ندارم، معتقدم که خطایى در نگارش تاریخ ها و زمان 

هاى موالنا صورت گرفته است. در آن کتاب شواهدى را آورده ام 
و یکى دو مورد از آنها را این جا عرض مى کنم تا معلوم شود که 
موالنا فراتر از آن چیزى است که در این کتاب ها نوشته اند و شاید 
این کتاب ها نه تنها ما را به موالنا نزدیک نکرده  بلکه از او دور هم 

ساخته باشد.

در نوشته هاى خود موالنا در کتاب موالنا پیر عشق و سماع 
آنجا اشاره کردم که ما، طبق نوشته هاى خود موالنا و دیواِن کبیر، 
چه اشاراتى که در مثنوى دارد و چه آنچه که در فیه مافیه بیان کرده 
چاره اى نداریم جز این که سّن موالنا را بیست سال جلوتر ببریم که 
اگر این کار را نکنیم مسائل و مشکالِت ما خیلى پیچیده مى شود. 
طبق تاریخ ها و نوشته هاى رسمى که با آن آشنا هستید بیان کردند 
که موالنا در تاریخ ششم ربیع االّول سنه ششصد و چهار در شهر 
بلخ واقع در افغانستان امروزى متولّد شده؛ حاال این را نوشته اند، 
بسیارى هم روى این پافشارى کردند اما در زندگى موالنا دو سند 
قطعى داریم. یکى سال 642 است که برخورد موالناست با شمس 
تبریزى و یکى هم تاریخ وفاِت خود موالنا در پنجم ربیع الّثانى سال 
672 هجرى. این دو تاریخ قطعى است یعنى ما نمى توانیم بگوییم 
موالنا پیش از این یا پس از این فوت کرده. برخورد موالنا و شمس 
از آنچه که موّرخان و محقّقان و مولوى شناسان ثبت کردند که در 

این تاریخ موالنا دگرگون شد تاریخ قطعى 642 هجرى است.

ابهاماِت  بود؟  سالش  چند  سال  آن  در  موالنا  که  این  اّما 
بسیارى وجود دارد. آیا موالنا 38 ساله بود؟ آیا در این برخوردى 
که در سال 642 براى موالنا به واسطه شمس پدید مى آید، آیا به 
واقع موالنا چیزى را که داشت رها کرد و وارد یک مسیر زندگى 
جدید شد؟ سخن در این است که آیا موالنا پیش از این شمس 
را ندیده بود؟ ما مى دانیم که موالنا پس از وفاِت پدرش سلطان 

العلماء چند سالى را براى تکمیل علوم به مرکز نشو و نماى علم 
به دمشق رفت در همان جا موالنا هم شیخ اکبر محیى الدین ابن 
عربى را دید که برایش جاذبه اى نداشت، شیخ سعدالدین حموى 
که  کسى  کرمانى،  ابوالفخر  نیامد.  جالب  برایش  چندان  دید  را 

شمس و سماع موالنا

بعدها شمس حسابى با او درگیر شد و او را به خاطر صورت گرایى 
و جمال پرستى اش گوش مالى داد، را هم آنجا دید اصًال خوشش 
نیامد در همانجا چندین بار شمس الّدین تبریزى را هم دید چون 
بعد به هم زد  ابن عربى میانه خوبى داشت که  با  مدتى شمس 
حاال چرا به هم زد؟ بر مى گردد به شخصیت  شناسى شمس، که 
تنها  با او به هم نزد بلکه با بسیارى از بزرگان، این آشنایى و این 
دعوا را داشته که حاال در کتاب زندگانى شمس که زیر چاپ دارم، 
مفّصل این نگاه انتقادى را به این حرکتها ثبت کرده ام. صحبت 
در این است که چرا آن موقع از دیدن شمس تبریزى دگرگون 
نشد؟ آیا در موالنا استعداد دگرگونى نبود یا در شمس آن قدرت 

نبود که او را تسخیر بکند؟

حرفى  شما  شاید  است  کدامشان  بگویم  نمى خواهم  حاال 
داشته باشید، حرِف شما را بشنوم. غرض اینکه اینها یک مقدارى 
خواستم  فقط  شعورى.  نوشته هاى  نه  است  شعارى  نوشته هاى 

هم  این  ندید   642 سال  در  فقط  را  موالنا شمس  که  بگویم 
در کلماِت خود موالنا هست، هم در کلمات شمس. شمس 

با هم  آن لحظه اى که  یعنى  این لحظه،  براى  مى گوید: 
پانزده سال لحظه شمارى  برخورد کردند در سال 642 

کردم.

موالنا  آیا  مى آید.  پیش  سئوالى  یک  جا  همین  در 
احتیاجى به شمس داشت یا شمس محتاِج موالنا بود؟ ودر 

پرتو این آیا رابطه موالنا و شمس از چه نوعى بوده؟ آیا رابطه 
مرید و مراد بود یا رابطه عاشق و معشوق؟! اگر بگوییم عاشق و 
معشوق بودند، یک سرى مسائل طرح مى شود. اگر بگوئید، مریدى 

و مرادى بود، یک سرى مسائل دیگر، مخصوصًا اینکه باید 
پرسید کدام مرید بود و کدام مراد؟ و اگر بگوئید رابطه 
یک نیازمند و یک غنى بود باز این پرسش است که کدام 
غنى است و کدام محتاج؟ اینها همه  مسائلى است که 
در بسیارى از منابع هیچ جوابى برایش نیست. و بعد، از 
شمس یک خیال ساختند، یک اسطوره کامًال خیالى 
انگار که اصًال وجود خارجى نداشته. بعضى ها اصًال 
باورشان این است چنانکه فردوسى رستم را ساخت 
و پرورد، مى گویند که شمسى وجود ندارد! و تنها 

ساخته و پرداخته ذهن و خیال موالناست:

که رستم یلى بود در سیستان
منش کرد مى رستم داستان

موالنا  خیال  در  فکر مى کنند که شمس  اینگونه  بعضى ها 
بوده، برخى مى گویند که نه! به نوعى در حقیقت، حقیقِت وجودى 
خود موالنا است که به شکل شمس متبلور شده. چرا؟ چون ما مى
 دانیم که شمس در حدود چه سالى متولّد شده پدرش کیست، نزد 
چه اساتیدى در کودکى درس خوانده، چالش هایى که با پدرش 
زمان  در  خودش  نوع هاى  هم  با  که  چالش هایى  است.  داشته 
خودش داشته و بعد پیش کدام یک از مشایخ رفته و تلّمذ کرده، 
مرید کدام یک از این شیوخ بوده، درگیرى هایى که با شیوخش 
داشته، درگیریهایى که با اهِل حکمت و فلسفه و کالم داشته، همه 

اینها موجود است.

این حّس اسطوره گرایى و اسطوره پرورى نوعى نگاه مریدانه 
است که تا به امروز هم وجود داشته و حقیقت ها را کتمان کرده؛ 
مى مى گوید،  زندگانى خودش سخن  از  خود شمس  که  موقعى 
 گوید من بّچه بودم و بسیار ترسو بودم، بسیار نحیف و الغر بودم، 
در برخورد با پدرم، مى ترسدیدم که چنان کشیده اى در گوش من 
بزند که من طاقت نیاورم، گاهى اوقات پدرم بر من تّرحم مى کرد 
به خاطر نحیف بودنم، اینها همه اش یک شخصیت واقعى بیرونى 
است. کام ها و ناکامى هایى که در زندگانى شمس وجود دارد از 
خیلى  بخواهم  من  اگر  شود.  تحلیل  باید  روان شناس  یک  نگاه 
صریح و بى پرده بگویم، مى گویم، شمس آنى نیست که در ذهن 
شماست. نه تنها در ذهِن شما، در ذهِن هیچ کدام از محقّقانى که 
به شمس  بخواهیم  اگر عاشقانه  نیست  آن  امروز هست، شمس 

نگاه بکنیم، شمس یک پدیده است.

اگر مغرضانه بخواهیم به شمس نگاه بکنیم، شمس موجود 
دیگرى اســـت. اّما 
استناد  به  اگر 
خود  کلماِت 
 ، شـــمس
او  بخواهید 
را تحلیل بکنید، 
جدیدى  چیز  یک 
متولّد مى شـــود که 
بیشـــتر  این  به  من 
زیاد هم  اّما  دارم.  اعتقاد 
پافشارى نمى کنم، دلیلش 
از شمس  اســـت که  این 
چیزى باقى نیست، آنچه که 
تلّقى  مقاالت  عنوان  به  ما 
مستقیم  نوشـــته  مى کنیم، 
شمس نیســـت که شما بتوانید 
اســـتناد صریح بکنید. نکاتى است که 
یکى از عالقه مندان او که در بســـیارى از مواقع در 

حضور او نشســـته، برخى از کلماِت او را که خوشایند او بوده ثبت 
کرده، معلوم نیســـت قبل از این شـــمس چه چیزى را گفته؟ و 
معلوم نیست پس از این چه چیزى را گفته؟ و لذا مى بینید که این 
گسیخته بودن، این پاره پاره بودن در کلماِت شمس، در مقاالت 
کامًال محسوس اســـت. هیچ جمله اى تمام نیست، هیچ حکایتى 
به انتها نمى رسد، هیچ داستانى نیست که روال طبیعى داستان را 
داشته باشد. کلمات همه تکه تکه است. هر چند که خود شمس 

هم، نحوه سخن گویى اش اینگونه بود.

همه اینها به مبهم نگاه داشتن موالنا و شمس کمک مى
را دید، یکدفعه منّور   کند.  مى گویند موالنا، موقعى که شمس 
شمس  شد.  دگرگون  شد،  عوض  چیزش  همه  شد!  نورانى  شد! 
اهِل عرفان و  بود،  را که یک فقیه و زاهِد سجاده  نشین  موالنا 
معرفت کرد. یکدفعه از درون وى سرچشمه هاى حکمت معنوى 
جوشیدن گرفت. جالب اینجاست که در بین این افراد که موالنا را 
یکدفعه دگرگون شده تلّقى مى کنند، یک محقق برجسته اى مثل 
آقاى فروزان فر هم هست. وى یکى از جنبه هاى معجزه بودن در 
زندگى موالنا را یا به قوِل خود او نابغه بودن موالنا را در این مى 

بیند که تا قبل از شمس او یک کلمه شعر بلد نبود بگوید، یکدفعه 
با شمس که آشنا مى شود شاعر چیره دستى مى شود. اینها خواب و 
خیال است. چرا خواب و خیال است؟ مرحوم فروزان فر مثل اینکه 
یا اِشراف نداشت یا یادش رفت و یا نوشته و متوّجه نشده که چه 

چیزى را نوشته!

شمس یکى از مخالفتهایى که با موالنا داشت این بود که 
دیوان  حافِظ  نگوییم  اگر  بود.  متنّبى  دیواِن  شیفته  شدیداً  موالنا 
متنّبى که یک مجموعه غزلیاِت شعرى بسیار بسیار غنى عربى 
بار به واسطه  او بود. موالنا چندین  بود مى توانیم بگوییم شیفته 
شمس مورد عتاب واقع شد که این چه چیزى است که تو مى 
خوانى، یک بار از او گرفت و آنرا پرت کرد. اگر مرید و مرادى و 
یا عاشق و معشوقى بود، موالنا باید با همان فرماِن اّول کنار مى

 زد. نه تنها آنرا بلکه نوشته هاى پدرش را، که خاطرات و شرِح ما 
به آن  موالنا  بود و شدیداً  وقع سلوکى و زندگى عرفانى پدرش 
دلبستگى داشت، شمس چند بار به او گفت اینها چه هست که تو 

مى خوانى؟ ببینید، قاعده مریدى و مرادى نبود. عشق و عاشقى 
را  باید آن  نبود، یک چیزى است که  نیاز موالنا به شمس  نبود 

پیدا کرد.

من هم نمى گویم پیدا کردم مى گویم باید پیدا کرد و بعد 
سخن در اینجاست که آیا موالنا در تمامى عمرش، تا زمانى که 
به شمس برسد حاال به زعِم بسیارى در 38 سالگى آیا تا آن موقع 
اصًال عرفان نمى فهمید؟ اصًال با عرفا آشنا نبود؟ یکدفعه شمس 
نیست،  بیش  خیالى  یک  هم  این  مى شود.  عارف  او  مى آید  که 
به  اصًال  بلخ  سلطان العلماى  موالنا،  پدر  که  است  حالى  در  این 
تصوف شهرت داشت. موالنا نعره هاى مستانه پدرش را، در خلوت
 هاى او در دِل شب و در سحرگاهان، هر شب و هر روز مى شنید. 
یعنى هم با نعره صوفیانه آشنا بود، هم با خلوت آشنا بود. هم با 
چلّه نشینى آشنا بود هم با حلقه صوفیان آشنا بود و هم با همه 
اینها را  مفاهیم عرفانى. موالنا تربیت سلوکى شده بود، ما همه 
کنار بگذاریم و یکدفعه به این بسنده بکنیم که موالنا با برخورد 

شمس یکدفعه عارف شد. زیاد معقول نیست!

به اندیشه فرو بُرد مرا عقِل چهل سال

به شصت و دو شدم صید و ز تدبیر بجستم

سال شصت و دو را توّجه بکنید در جاهاى دیگر هم تکرار 
با یک اختالِف زمانى دو ساله مورد دّوم  مى شود. در یک مورد 
در غزل 175: شمس تبریزى جوانم کرد باز. پس نشان مى دهد 
که موالنا زمانى که با شمس برخورد کرده 38 ساله نبوده، جوان 
نبوده، جوان شده، اما نه از لحاظ صورت، از لحاظ ماهیت، یک 

انرژى گرفت که به قولى این انرژى برابرى مى کرد با جوانى:

شیوه ها  سّتین  بعد  ببینم  تا  باز  کرد  جوانم  تبریزى  شمس 
ستین یعنى شصت. مورد سّوم، پیر منظور شمس است: پیر ما را 
ز سر جوان کرده است الجرم، هم جوان و هم پیرم الجرم هم 
جوان و هم پیرم در غزِل 1757 و مورد چهارم غزل 1419 مى 

گوید:

مرا واجب کند که من برون آیم چو گل از تن که عمرم شد 
به شصت و من چو سین و شین در این شصتم حاال چه شصت 

سالگى او را لحاظ بکنیم. چه شصت و دو سالگى او را به هنگام 
برخورد با شمس مى بینید که با تاریخ 604 بیست سال اختالف 
پیدا مى کند و برخى از مسائلى که در مورد موالنا نقل شده تحت
موالنا  سفرى  در  اینکه  مى شود.  واقع  جدید  سنوات  این   الشعاع 
همراه با پدرش ابن عربى را مى بیند، در سفرى در همان سالها که 
هفت، هشت ساله است مالقاتى با شیخ عّطار دارد در هر دو این 
نقل کردند.  نقل کردند، حّتى محّققان داخلى هم  روایتهایى که 
ابن عربى مواجه مى با  زمانیکه  بچه است. مى گویند  موالنا یک 
 شوند، ابن عربى از سلطان العلماء تجلیل مى کند و از او پذیرائى مى
 کند و زمانیکه مى خواهد خداحافظى بکند موالنا همراه او است. تا 
دوردست ها به قولى او را با نگاه بدرقه مى کند. شاگرداِن ابن عربى 
مى گویند که شیخا! تا به حال اینطور با کسى خداحافظى نکردى، 
گفت شما نمى دانید چه خبر است. گفتند چه هست؟ گفت هماره 
به  دریا چه سان  این  دریا مى گردد، در حیرتم که  دنبال  به  رود 

دنبال رود روان است؟!

اگر قرار بود شمس، موالنا را موالنا بکند با یک نگاه، من 
فکر مى کنم از اّول مثنوى، تا آخر، مدام این تذکر را مى داد ولى 
هدف او دادن مفاهیم باورهاى معنوى به انسان بود تا براساس آنها 
انسان، انساِن دیگرى بشود یا به اصِل خودش برگردد و تمامش 
این بوده که من این کار را کردم و شما هم این کار را بکنید و با 
توّجه به این مسائل در کنار همدیگر نمى تواند شمس، موالنا را 

موالنا کرده باشد.
دکتر کاظم محمدى وایقانى
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ماهی تو که خورشید ز تو شرمیده
راهی تو که رهروان در آن رقصیده
.چاهى تو که یوسف بدهد یعقوب را
آنى که دل و دین همه را دزدیده

اى بحر  کرانه ى  تو بس  نا پیدا
در اینه تو اسمان ها پیدا

آغوش تو ماواى هزاران گوهر
امواج  تو مى روند تنهاتنها

دریا شده ام پاك کنم  تا جان را  
اندر دل او خاك کنم مر جان را

 جان راچه کنم جان چه بود ، بى جانان
دل را چو دهم به او ، نگیرم ان را

 این دل به کجا کجا کشاند ما را
مانند خودش عجب تپاند ما را 
با بال چه کس کجا پراند ما را

"با اتش عشق مى پزاند ما را" مولوى

 گفتم که: سرم، گفت که: داغى از غم  
گفتم که برم  گفت برى از عالم

گفتم که دلم گفت  که بى دل بهتر  
گفتم که  رخم گفت که با غ مریم 

 
 گفتم که رخم گفت که تابنده بود

گفتم که غمم  گفت که سازنده بود 
گفتم که سرم گفت برازنده بود 
گفتم که دلم گفت که بازنده بود

هرشب هواي کوچه ي دلدار میکنم
دل را تسلی از در و دیوار میکنم

از بسکه با خیال وي آغشته میشوم
هر ذره را خیال سپیدار میکنم

با جفت کفتر ته ي پر چال بام شان

گفت دانایى که: گرگى خیره سر،
هست پنهان در نهاد هر بشر!

الجرم جارى است پیکارى سترگ
روز و شب، مابین این انسان و گرگ
زور بازو چاره ى این گرگ نیست
صاحب اندیشه داند چاره چیست

اى بسا انسان رنجور پریش
سخت پیچیده گلوى گرگ خویش

وى بسا زور آفرین مرد دلیر
هست در چنگال گرگ خود اسیر 
هر که گرگش را در اندازد به خاك
رفته رفته مى شود انسان پاك 

وآنکه از گرگش خورد هردم شکست
گرچه انسان مى نماید گرگ هست
وآن که با گرگش مدارا مى کند
خلق و خوى گرگ پیدا مى کند 

در جوانى جان گرگت را بگیر!
واى اگر این گرگ گردد با تو پیر 
روز پیرى، گر که باشى هم چو شیر

ناتوانى در مصاف گرگ پیر 
مردمان گر یکدگر را مى درند
گرگ هاشان رهنما و رهبرند 

اینکه انسان هست این سان دردمند
گرگ ها فرمانروایى مى کنند 

وآن ستمکاران که با هم محرم اند
گرگ هاشان آشنایان هم اند 

گرگ ها همراه و انسان ها غریب
با که باید گفت این حال عجیب؟... 

نفیسه خوشنصیب غضنفر

قهار عاصى

رباعى

نیستان
(ویژه شعر و ادب)

از دور دور قصه ي بسیار میکنم
آنجا براي دفع گمان بد کسان
تمثیل نقش مردم هشیار میکنم
نذرانه ي مراد همه سیم و زر بود
من نان گرم نذر رخ یار میکنم

در ماه ، در ستاره ي شام و غروب شهر
او را تمام باغچه دیدار میکنم

از جنس دل ز سینه دکانی گشوده ام
سرتا به پاي عشقم وبازار میکنم



زه خپلو یادونو سره  ژاړمه
ځ�ه   فریادونو سره ژاړمه

اوښ�� م� شوکارې ل�وي په مخ
خود به له سوزونو سره ژاړمه

خپلو ته م� هم چ� ډیر پردي ښ�اري
زه داس� غمونو سره   ژاړمه

زړه ئ� کړ سوری راته ،ځی�ر ویل�
دغس� دردونو سره   ژاړمه

کری�ه م� د سوز ،د بریښنا منډه ده
مستو تو فانون سره ژاړمه

نخښه د کوم ټپ م� په صورت نشته
پټو   پرهرونو  سره   ژاړمه

تښت� م� له روح نه ددوزخ لمبې
داس� عذابونو سره ژاړمه

وبه چوی که تیږې ته ئ� ووایم
زه د زړه حالونو سره ژاړمه

هر بند ک� ئ� موج وه� دزړه وین�
تل چ� م� شعرونو سره ژاړمه

خوله ک� د غربت ددیو پریوت� یم
ډیرو حسرتونو سره ژاړمه

وای چ� د وطن ددنګو غرو زمری
سوو امیدونو سره ژاړمه

                          اسدال�ه زمری

نن م� ډیریوازیتوب احساسولو 
بی مزی م� زلمیتوب احساسولو
نه هوس او نه سرور پ�� پیدا شو

دا جهان م� هس� خوب احساسولو
د ځوان� په مست� مستومست� وکړه
ما ځوان� یو لیونتوب احساسولو
ما نادان د مین� خوند کله څ�ل�
ما خو مینه یو م�روب احساسولو

                            محمد یوسف میرزایی

د ژړا مل�ري

غزل

غزل

نه پوهېږمه ستا الر څومره اوږده شوه
په ما شپه د انتظار څومره اوږده شوه
په اظهار ک� م� سم حد وکړو د مین�
توقع ستا د اقرار څومره اوږده شوه
په وعده د پسرل� دې ستا قسم وي

ستا د سرو ګوتو په شمار څومره اوږده شوه
په پالنګ میاشت م� پې هېره شوه بېلتونه

دا ګړۍ نیمه په دار څومره اوږده شوه
په شاداب د انتظار کاڼي ورېږي

چ� لمحه ستا د سینګار څومره اوږده شوه
                                             شاداب

غزل

پټ سره پخال به شو بل به چاته نه وایو
غم ته شا په شا به شو بل به چاته نه وایو
ته به م� رنګین قلم زه به دي انځور شمه
پل به شو بیدیا به شو بل به چاته نه وایو

زه به له نسیم سـره ستا پر سالو الوزم
خوب لره معن� به شو بل به چاته نه وایو

نور به له قسمت سره جنګ د نوبت نه لرو
جام به شو مینا به شو بل به چاته نه وایو

رنګ به د غزلو شو بوی به د سنځلو شو
ګل به شو بورا به شو بل به چاته نه وایو

ورک به له رقیبه شو شپه رنګه په غرونو ک�
سیـوری د عنقا به شو بل به چاته نه وایو
نور به له طبیب سره شپې له درده نه ژاړو
دم د مسیـح� به شو بل به چاته نه وایو
زه به منصـوري نـاره ته د جهان� غزل
دار لره تنـها به شو بل به چاته نه وایو

عبدالباری جهان�
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گویند پادشاهى در جریان سفر از پهلوى چوپانى مى گذشت که 
متوجه شد با یک اشاره چوپان رمه ها به دره اى باال میشوند 
به سوى دریاچه اى که در  دوباره  از دره  او  با یک صداى  و 
همان نزدیکى قرار داشت فرود آمده و بعد از نوشیدن آب مورد 
نیاز شان دوباره با صداى دیگر چوپان به محل اصلى شان باز 

میگردند.

پادشاه با مشاهده این حالت خیلى ها متعجب شده و چوپان را 
نزد خود خواست و دلیل این همه نظم و نسق را از او جویا شد. 
چوپان این همه نظم و نسق را مدیون سه عمل دانست مهارت 

چوپان ، تربیه درست ومجازات به موقع.

پادشاه که سخت تحت تاثیر سخنان چوپان قرار گرفته بود از او 
پرسید که آیا میتواند با این درایت سرزمین بى نظم و بى قانون 
تحت تسلط اورا نیز چنین نظم و نسقى ببخشد؟ چوپان با کمال 
جرآت گفت بلى ولى به یک شرط و اینکه باید داراى صالحیت 

عام تام باشد حتى باالى وزارء وخود پادشاه هم.

پادشاه با قبول این شرط چوپان را به شهر آورد . شهرى که 
دزدى ،رشوت ، چور و چپاول و غضب زمین، واسطه و وسیله، 

فحشا ،خیانت وغدر و سایر بدبختى ها در آن بیداد میکرد.

با آمدن چوپان به شهر پادشاه صالحیت ها را بدو محول نموده 
وخود به عنوان ناظر در گوشه اى خزید و چوپان با اعالن قانون 

و تربیت آن به وزرا شروع به کار نمود.

چوپان مدبر بدبختى هاى شهر را نزد خود یاد داشت نموده و 
آنرا اولویت بندى نموده و اولین عمل را از محو دزدى و رشوت 
در ادارات شروع نمود. با دستگیرى اولین دزد و اولین فرد رشوه 
خوار براى جالد امر کرد تا دستهاى ایشان را قطع نماید. در این 
وقت جالد خود را نزدیک چوپان رسانده و آهسته در گوش وى 
نجوا نمود که این دو از وابستگان وزیر اند ، ولى چوپان گویى که 

اصال نشنیده است با آواز بلند فریاد زد که جالد! گفتم دست ها 
راقطع کن. در این حال وزیرى از اعضاى کابینه خود را نزدیک 
چوپان رسانده و با اهستگى به شکل عذر آمیز در گوشش گفت 
که اینها وابستگان من اند و باید حکم رهایى شان صادر گردد. 
در این حال چوپان با خشم و غضب و صداى بلندى فریاد زد که 
اى جالد! دست دزد وانگشت رشوه خوار و زبان وزیر باید قطع 

گردد!

روز دوم چوپان قاتلى را دستگیر کردکه یک پیره زن و دوسه 
طفلى را به قتل رسانده بود. فورا حکم قصاص و گردن زدن 
او را به جالد صادر نمود ، دراین میان وزیر دیگرى ازکابینه در 
گوش چوپان گفت که وى پسر کاکاى من است .... چوپان در 
جمع همه وزرا ، مردم و پادشاه با خشم هرچه بیشترى بر جالد 
فریاد زد که قاتل را گردن زنید و وزیر مذکور را فورا در همین 

محفل 100 تازیانه .

روز  گذشت5  ،با  مشابه  دیگر  قضیه  چندین  با  باالخره 
دیگرسرزمین مربوطه پادشاه یکى از پر امن ترین ، عادل ترین، 
و  گشته  منطقه  هاى  خطه  ترین  سعادت  با  و  ترین  مصوون 
پادشاه با اموزش از چوپان از وى تقاضا نمود که تا او درهمین 
شهر به عنوان پادشاه بماند و خودش رو به سوى همان وادى 
نمود که چوپان را در آنجا مالقات نموده بود و عهده دار چراندن 

رمه هاى چوپان گردید.

حکایت و اندرز
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یک جملۀ ارزشمند مى تواند زندگى انسان را دگرگون و هدفمند کند.

قسمت چهل و ششم :
•    یک خانواده خوشحال چیزى جز یک بهشت زود رس نیست. (برنارد شاو)

•    آنکه در پى اثبات خویش است خود را نفى مى کند  وآنکه از خود میگذرد خود را اثبات مى کند. (ژید)

•    یک چیز میتواند همه چیزرا دگرگون کند، انتخاب هدف و چسبیدن به آن. ( اسکات رید)

•    اگر سخن چون نقره است، خاموشى چون زر پربهاست. (لقمان)

•    اگر دل بخواهد هزار راه پیدا مى کند و اگر نخواهد هزار بهانه میتراشد. (مثل برنئو)

•    بیشتر مردم دعا نمى کنند فقط التماس مى کنند. (برنارد شاو)

•    عید ما روزى است که آذوقه یک سال دهقانى مصرف یک روز اربابى نشود. (دکتر على شریعتى)

•    زندگى یعنى جستجوى دائم . (المارتین)

•    تنهایى در بهشت هم ارزشى ندارد . (برنارد دوسن پیر)

•    هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود. (ناپلئون بناپارت)

•    تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادى دوبار به یک شکل رخ نمى دهد.  (وینستون چرچیل)

•    کاملترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسی در حالی که عادل نیستی.   (افالطون)

•    آدم بدبین، سختى را در هر فرصتى مى بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختى.  (وینستون چرچیل)

•    آنان که مى فهمند عذاب مى کشند وآنان که نمى فهمند عذاب مى دهند. (دکتر علی شریعتی)

•    هر چه باالتر روي از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید. (آندره ژید)

•    از نزدیکی به کسی قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما. (افالطون)

•    بهتر است براي چیزي که هستی، مورد نفرت باشی تا اینکه براي چیزي که نیستی محبوب باشی. (آندره ژید)

•    من جزء یک چیز، چیزى نمى دانم و آن این است که هیچ نمى دانم. (سقراط)

•    کار هایی هست که دیگران هم میتوانند انجام دهند، آن را انجام نده. حرف هایی هست که دیگران هم میتوانند بزنند، آن را بیان 
نکن و چیز هایی هست که دیگران هم می توانند بنویسند، آن را ننویس! کاري را بکن که فقط تو میتوانی انجامش بدهی. (آندره ژید)

•    عاقل آنچه را که می داند نمی گوید، ولی آنچه را که میگوید میداند. (ارسطو)

•    عوام ثروتمندان را محترم میدانند و خواص، دانشمندان را.  (افالطون)

•    خداوند براي ما نیکی و شادي را پسندیده است این ماییم که از میان هزاران شادي به دنبال حاشیه غمگین شادي ها می رویم. (فرانک)

•    با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن. براي کسی که گوش ندهد حرف نزن. (افالطون)

•    براى دوست خود یک دفعه تمام محبت خود را ظاهر نکن. زیرا هروقت اندك تغییرى مشاهده کرد تورا دشمن خود مى داند. (سقراط)

•    نادانی هر کس به دو چیز دانسته میشود: اول، به چیزي که از او نپرسیده اند خبر گوید. دوم: سخن راندن بیش از ضرورت. (افالطون)

•    در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده است. (افالطون)

•    سعی نکن انسان موفق باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندي باشی. (انیشتن) 

•    گوش هایت را به همه بسپار اما صدایت را به عده اي معدود. (ویلیم شکسپیر)

•    ظرف که خالی باشد صداي بیشتري دارد.   (ویلیام شکسپیر)

•    روشندل و نکته دان کسى است که سخنان کوتاه و پر معنى بگوید. (بزرگمهر)

•    اگر خاموش بنشینى تا دیگران به سخنت آورند، بهتر از آنست که سخن بگویى و خاموشت کنند. (سقراط)

•    به کسى عشق بورز که الیق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزى سیراب مى شود.  (ویکتور هوگو)

•    آنچه میگویى بکن و آنچه میکنى بگو!   (ویکتور هوگو)

•    راهی جز نرمش و بازي با هستی نیست.  (ارد بزرگ)

•    دوست واقعی کسی است که دست هاي تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.  (مارکز)

•    عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست.  (باربارا دي آنجلیس)

•    اگر فکر میکنید که موفق میشوید یا شکست میخورید ، در هر دو صورت درست فکر کرده اید.  (آنتونی رابینز)

•    وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوي آن در جاي دیگر کار بیهوده اي است.  (الرو شفوکو)

•    هنگامی که میخواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر.  (ارد بزرگ)

•    موفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن.  (توماس ادیسون)

•    مهم این نیست که در کجاي این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر میداریم.  (هولمز)

•    بسیاري از آرزوهایمان را میتوانیم با نشان دادن توانمندي خویش به آسانی بدست آوریم.  (ارد بزرگ)

•    سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم.  (مارکوس گداویر)

•    مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متأسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ از آن استفاده نمی کنیم.  (ویلیام جیمز)

•    آدم پرحرف تخم مى زند و آدم خاموش درو میکند. (اقلیدس)

•    آدم بی فضیلت و بی هنر را ستودن چنان است که به او دشنام دهند. (الروشفوکولد)

•    انسان زاییده شرایط نیست ، خالق آن هاست. (آنتونى رابینز)

جمالت طالیى
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یک جملۀ ارزشمند مى تواند زندگى انسان را دگرگون و هدفمند کند.

قسمت چهل و ششم :
•    یک خانواده خوشحال چیزى جز یک بهشت زود رس نیست. (برنارد شاو)

•    آنکه در پى اثبات خویش است خود را نفى مى کند  وآنکه از خود میگذرد خود را اثبات مى کند. (ژید)

•    یک چیز میتواند همه چیزرا دگرگون کند، انتخاب هدف و چسبیدن به آن. ( اسکات رید)

•    اگر سخن چون نقره است، خاموشى چون زر پربهاست. (لقمان)

•    اگر دل بخواهد هزار راه پیدا مى کند و اگر نخواهد هزار بهانه میتراشد. (مثل برنئو)

•    بیشتر مردم دعا نمى کنند فقط التماس مى کنند. (برنارد شاو)

•    عید ما روزى است که آذوقه یک سال دهقانى مصرف یک روز اربابى نشود. (دکتر على شریعتى)

•    زندگى یعنى جستجوى دائم . (المارتین)

•    تنهایى در بهشت هم ارزشى ندارد . (برنارد دوسن پیر)

•    هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود. (ناپلئون بناپارت)

•    تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادى دوبار به یک شکل رخ نمى دهد.  (وینستون چرچیل)

•    کاملترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسی در حالی که عادل نیستی.   (افالطون)

•    آدم بدبین، سختى را در هر فرصتى مى بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختى.  (وینستون چرچیل)

•    آنان که مى فهمند عذاب مى کشند وآنان که نمى فهمند عذاب مى دهند. (دکتر علی شریعتی)

•    هر چه باالتر روي از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید. (آندره ژید)

•    از نزدیکی به کسی قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما. (افالطون)

•    بهتر است براي چیزي که هستی، مورد نفرت باشی تا اینکه براي چیزي که نیستی محبوب باشی. (آندره ژید)

•    من جزء یک چیز، چیزى نمى دانم و آن این است که هیچ نمى دانم. (سقراط)

•    کار هایی هست که دیگران هم میتوانند انجام دهند، آن را انجام نده. حرف هایی هست که دیگران هم میتوانند بزنند، آن را بیان 
نکن و چیز هایی هست که دیگران هم می توانند بنویسند، آن را ننویس! کاري را بکن که فقط تو میتوانی انجامش بدهی. (آندره ژید)

•    عاقل آنچه را که می داند نمی گوید، ولی آنچه را که میگوید میداند. (ارسطو)

•    عوام ثروتمندان را محترم میدانند و خواص، دانشمندان را.  (افالطون)

•    خداوند براي ما نیکی و شادي را پسندیده است این ماییم که از میان هزاران شادي به دنبال حاشیه غمگین شادي ها می رویم. (فرانک)

•    با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن. براي کسی که گوش ندهد حرف نزن. (افالطون)

•    براى دوست خود یک دفعه تمام محبت خود را ظاهر نکن. زیرا هروقت اندك تغییرى مشاهده کرد تورا دشمن خود مى داند. (سقراط)

•    نادانی هر کس به دو چیز دانسته میشود: اول، به چیزي که از او نپرسیده اند خبر گوید. دوم: سخن راندن بیش از ضرورت. (افالطون)

•    در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده است. (افالطون)

•    سعی نکن انسان موفق باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندي باشی. (انیشتن) 

•    گوش هایت را به همه بسپار اما صدایت را به عده اي معدود. (ویلیم شکسپیر)

•    ظرف که خالی باشد صداي بیشتري دارد.   (ویلیام شکسپیر)

•    روشندل و نکته دان کسى است که سخنان کوتاه و پر معنى بگوید. (بزرگمهر)

•    اگر خاموش بنشینى تا دیگران به سخنت آورند، بهتر از آنست که سخن بگویى و خاموشت کنند. (سقراط)

•    به کسى عشق بورز که الیق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزى سیراب مى شود.  (ویکتور هوگو)

•    آنچه میگویى بکن و آنچه میکنى بگو!   (ویکتور هوگو)

•    راهی جز نرمش و بازي با هستی نیست.  (ارد بزرگ)

•    دوست واقعی کسی است که دست هاي تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.  (مارکز)

•    عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست.  (باربارا دي آنجلیس)

•    اگر فکر میکنید که موفق میشوید یا شکست میخورید ، در هر دو صورت درست فکر کرده اید.  (آنتونی رابینز)

•    وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوي آن در جاي دیگر کار بیهوده اي است.  (الرو شفوکو)

•    هنگامی که میخواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر.  (ارد بزرگ)

•    موفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن.  (توماس ادیسون)

•    مهم این نیست که در کجاي این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر میداریم.  (هولمز)

•    بسیاري از آرزوهایمان را میتوانیم با نشان دادن توانمندي خویش به آسانی بدست آوریم.  (ارد بزرگ)

•    سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم.  (مارکوس گداویر)

•    مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متأسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ از آن استفاده نمی کنیم.  (ویلیام جیمز)

•    آدم پرحرف تخم مى زند و آدم خاموش درو میکند. (اقلیدس)

•    آدم بی فضیلت و بی هنر را ستودن چنان است که به او دشنام دهند. (الروشفوکولد)

•    انسان زاییده شرایط نیست ، خالق آن هاست. (آنتونى رابینز)

جمالت طالیى
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یۉقاتیشگم کردن Loss
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دستکش هایم را گم کردم

عینک هایم را گم کردم

کمره خود را گم کردم

بکسک پولم را گم کردم

بکسم مفقود شده است

فکر میکنم کلید خودرا در موتر فراموش کردم

شاید او در هوتل از پیشم افتیده باشد

اواین جاست!

پیدا کردم!

پاسپورت تانرا در کجا گم کردید؟

آخرین بار چه وقت دیده بودید؟

بکسک پول تان چى رنگ داشت؟

مدل کمره تان چه بود؟ 

امید وارم پیدا شود      

I have lost my gloves

I have lost my glasses

I have lost my camera

I have lost my wallet

My suitcase is missing

I think I left my key in the car

Perhaps I dropped it 

Here it is!

I have got it!

Where did you lose your passport?

When did you see it last?

What color was your wallet?

What model was your camera?

I hope we find it

م ی د ی ۉ ق ب  ی ت ا ق و ی ی  ن م  ی پ ا ق ۉل ق ن  ې م

م ی د ی ۉ ق ب  ی ت ا ق و ی ی  ن م  ی ک ن ی ع ز  ۉ ک

م ی د ی ۉ ق ب  ی ت ا ق و ی ی  ن م  ر م ا ک ن  ې م

م ی د ی ۉ ق ب  ی ت ا ق ۉ ی ی  ن م  ی ن ا ی م ه

ی د ال ق ب  ی ال ق و ی م  ی س ک ب

ی ل ل ي ک ش ن،  م ن  رگ ی د ال ق ه  رد ت و م ی  ن م  ی د ی کل

ن م ن  رگ ا ب و ی ب  ی ر ی ش و ت ه  د ه  ن ا خ ن � ه م ی  ون ا ل،  � ت ح ا

! ن ک ې ا ه  رد ې ی و  ب ه  ن م

! م ی د پ ا ت

؟ ز ی گ ن ی د ې ی ۉ ق ب  ی ت ا ق و ی ه  رد ې ی ه  ق ی  زن ی گ ن ی ت ر و پ س ا پ

؟ ز ی گ ن ی د ې ا ن  رگ ۉ ک ن  ا چ ق ه  ت ر م ی  گ گ ۉن س ی  ون ا

؟ ی د ې ا ی  ه  د ن ق ی     گ رن ی  زن ی گ ن ی ن ا ی م ه

؟ ی د ې ا ی  ه  د ن ق ی  ر و ت گ  ن ی زن ی گ ن ره  م ا ک

ن م ی ه  ل ی ۉ ا ب        ی د ز  ی م ه  پ ا ت ی  ون ا

somewhere in the hotel
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بیر

ایککی

اوچ

تۉرت

بېش

آلتی

یېتتی

سککیز

تۉققیز

اۉن

اۉن بیر

اۉن ایککی

اۉن اوچ

اۉن تۉرت

اۉن بېش

اۉن آلتی

اۉن یېتتی

اۉن سککیز

اۉن تۉققیز

یېگیرمه

یېگیرمه بیر

اۉتتیز

اۉتتیز بیر

قیرق

قیرق بیر

اېللیک

 اېللیک بیر

آلتمیش

آلتمیش بیر

یېتمیش

یېتمیش بیر

سکسان

سکسان بیر

تۉقسان

One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten
Eleven
Twelve
Thirteen
Fourteen
Fifteen
Sixteen
Seventeen
Eighteen
Nineteen
Twenty
Twenty one
Thirty
Thirty one
Fourty
Fourty one
Fifty
Fifty one
Sixty
Sixty one
Seventy
Seventy one
Eighty
Eighty one
Ninety

 یک
دو
سه

چهار
پنج

شش
هفت

هشت
نه
ده

یازده
دوازده
سیزده

چهارده
پانزده

شانزده
هفده
هژده
نزده

بیست
بیست و یک

سى
سى و یک

چهل
چهل و یک

پنجاه
پنجاه و یک

شصت
شصت و یک

هفتاد
هفتاد و یک

هشتاد
هشتاد و یک

نود

سال نهم – شماره هاى 102-103-104 سنبله، میزان و عقرب 1396 خورشیدى

ک نود و ی

صد

ک يكصد و ی

هزار

ک كهزار و ی ي

صد هزار

ک میلیون ی

تۉقسان بیر

یوز

بیر یوز بیر

گ مین

گ بیر بیر مین

گ یوز مین

بیر ميلیون

Ninety one
Hundred
One hundred-one
Thousand
One thousand-one
Hundred thousand
A million


