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تهداب گذارى پروژة برق گازى در مزار شریف



برگزارى دهمین سالروز تاسیس غضنفر بانک



 برگزارى نهم حوت روز حمایت از نیروهاى امنیتى کشور
در غضنفر بانک

از نهم حوت روز حمایت از نیروهاى امنیتى کشور در غضنفر بانک تجلیل به عمل آمد. هیأت رهبرى غضنفر بانک به این 
مناسبت از نیروهاى امنیتى غضنفر بانک تقدیر بعمل آورد. 

 جاینتا راى رئیس عامل غضنفر بانک طى سخنانى گفت:  نهم حوت روز حمایت از نیروهاى امنیتى افغانستان یک روز 
ارزشمند و سرنوشت ساز است و بر ما الزم است که  از شهامت و فداکارى هاى نیروهاى امنیتى افغانستان بویژه نیروهاى 
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کرده و قربانى هاى فراوانى را متحمل شده اند. 
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حضرت على کرم اهللا وجهه است.  اولیاء، علما و صوفیان بزرگ 
بلخ  اند،  کرده  نگاه  عرفان  و  علم  فکر،  مرکز  را  مزار  و  بلخ  ما 
همیشه مرکزعلم بوده است و باز انشاء اهللا تعالى، درخشان خواهد 
درخشید.  سوم، موالنا جالل الدین بلخى امروز شاعرى است که  
دیده  شاعران  همه  از  بیشتر  کتاب هایش  انگلیسى  زبان  در  حتا 
مى شود و خوانده مى شود. چهارم، شرافت خاص مردم بلخ است 
که امروزه، از 34 والیت افغانستان درچارچوب وحدت ملى باهم 

زندگى مى کنند. مبارکباد وحدت ملى بلخ
 و پنجم، از تاجران بلخ  و سرمایه داران بلخ و تمام افغانستان، 
به خاطر ایجاد تحرك اقتصادى بلخ، بلخ  را شرافت اش دوچند مى 
شود. بلخ  بامى مهد تمدن ها بوده، به احتمال قوى یکى از اولین 
مراکزى که آبیارى ایجاد شد، بلخ بود وهمیشه بلخ در تاریخ خوب 
درخشیده، خاصتا در دوران عباسى. بررسى هاى آخرین که شده،  
نشان مى دهد که تعداد مدارس بلخ و تجارت بلخ از بغداد کمتر 

نبوده است.
دیدگاه من براى بلخ چیست؟  بسیار ساده، خواهران و برادران، 

احیاى مجدد بلخ، احیاى بلخ بامى، تحکیم شرافت مزار شریف و 
تبدیل نمودن بلخ به یک دروازة عظیم تجارتى آسیاى میانه و چین. 
در سال 1398 انشاءاهللا تعالى شاهد افتتاح کوریدور مزارشریف – 
شانگهاى خواهیم بود و این تنها از راه زمین نیست، براى اولین بار 
یک قسمت زیاد صادرات افغانستان از راه دریا، از سرحد قزاقستان 
نکنید که  فراموش  به چین صادر خواهد شد،  راسًا  ازبکستان  و 
خواهران ما، میراث رابعه بلخى را دارند و همیشه  خواهند درخشید.
سال 1398 خصوصیت هاى خاص دارد و در این بخش من 
مى خواهم از والى پرتالش بلخ جناب رهگذر صاحب، خاصتًا ابراز 
تشکر کنم. نماینده خاصم بودى، هستى و خواهى بود. به قوت، 
به صالبت و به عزت تمام، عزت بلخ را حفظ کنید. جنرال صاحب 
احمدزى و تمام مسئولین امنیتى از رشادت و سربازى روزانه تان 

ابراز امتنان مى کنم
خصوصیات سال 1398چیست؟

 اول، سال 1398، سال صدمین استقالل افغانستان است، به 
پاس آن رادمرد قهرمان ملى افغانستان غازى امیر امان اهللا خان، 
تمام ابنیه ى تاریخى دوران اش احیا خواهند شد. قصر داراالمان، 
قصرهاى پغمان، قصر تاج بیک و تمام قصرهاى دیگرى که در 
زمان وى وجود داشتند، دوباره شاهد احیاى آنان خواهیم بود. اما 
افغانستان این است که  سال صدمین  صداى من برتمام مردم 
استقالل ما را به حیث ممثل وحدت ملى افغانستان، تمام اقشار 

و در تمام والیات افغانستان تجلیل کنید.
در  است.  ریاست جمهورى  انتخابات  سال   ،1398 سال  دوم، 
سابق مردم از پادشاه گردشى ترس داشتند، امروز به اراده مردم، 
به  است  افغانستان  جمهورى  ریاست  که  کشور  مقام  عالى ترین 
اساس اراده شفاف مردم انتخاب مى شود. دوران بادارى گذشته 
است، دوران خدمت ملى است. هدایت من به تمام قواى امنیتى 
و دفاعى ما و ادارات ملکى ما این است که در انتخابات بى طرف 
دارند،  تشریف  صاحب  کشاف  جناب  ما،  علماى  شوراى  باشند. 
اصلى مملکت  افغانستان، مطالب  نماینده هاى سکتور خصوصى 
آزاد، خود  ارادة  به  و  قرار دهند  آزادانه مورد بحث  به صورت  را 
مردم  افغانستان تصمیم بگیرند که آیندة خود را ما چگونه رقم 

مى زنیم.
خواست ما از کمیسیون محترم انتخابات این بود که انتخابات را 
در تاریخ تعیین شده انجام بدهند، اما این ها مستقل هستند و این ها 
فیصله ى خود را دیشب اعالن کردند، ما به فیصله هاى  کمیسیون 
مستقل انتخابات احترام مى گذاریم، اما دیگر به هیچ صورت تعویق 

تاریخ مورد قبول ما نیست.
۱۳۹۸ کال به انشااهللا و تعالی د سولې کال وی، سوله هر افغان 
ته له اکسیجن نه هم مهمه ده، اما خبره په دې کې ده چې موږ 
بوی  وینې  د  نه  هغې  له  سوله چې  هغه  نه  غواړو،  سوله  تلپاتې 

راځی. انتخابات او سوله د یو بل الزم او ملزوم دی، په دې معنی 
چې په انتخاباتو کې ولس صالحیت ورکوی او خپله راتلونکې 
رهبری مسئوله ساتی چې څنګه سوله کوی او څنګه یې نتیجې ته 
یې رسوی. ماته به په تاریخ کې دا ویاړ پاتې شی چې ما د سولې 
پروسه شروع کړه او اولین بار مې د افغانستان په څلوېښت کالو 
باندې  قواو  او دفاعی  امنیتی  په خپلو  اوربند عملی کړ. زه  کې 
اوربند وکړ، وزیر  افغانستان کې  ټول  امر یې  یو  په  نازېږم چې 
صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله د زړه له کومې نه مننه، ټولو 
امنیتی او دفاعی قواو باندې موږ ویاړو. زموږ امنیتی او دفاعی قوا 
زموږ د سترګو تور دی او څوک چې ورته چپ ګوری، افغان 
ولس ته چپ ګوری. او تاسې فکر کوه چې څوک د ۱۵ زره یا 
۳۰ زره افغانیو لپاره جنګېږی؟ دا د وطن رېښتینې بچیان دی، دا 

سرتېری دی، دا قهرمانان دی موږ ورباندې ویاړ کوو.
بارگاه  از  اول  تعالى،  اهللا  انشاء  است  رفاه  سال   ،1398 سال 
خداوند (ج) ابراز تشکر مى کنیم که برف و باران وافر آمده ، امروز 
دشت هاى بلخ، فاریاب و بادغیس که سال گذشته از خشک سالى 
صاحب  وزیر  جناب  اند،  شده  وسیع  مراتع  امروز  مى بردند،  رنج 
زراعت  و  وزیر صاحب انکشاف دهات، خاصتا براى مالدارى و 
زراعت، توجه اصلى تان را مى خواهم.  امسال بلخ بامى باآلخره 
آبادى  و  داشتید  را  انتظارش  که سال ها  را  قوش تپه  برق  پروژة 

سواحل دریاى آمو را شاهد خواهید بود.
 د افغانستان اوبه زموږ ابرو ده، دا اوبه خوندی کېږی؛ بلخی 

صیب که این کوې که پین کوې دا اوبه به مصئونوې.
افغانستان  است،  ساده  عنوان  یک  تان  خدمت  آخرم  نکات   
را  امروز  افغانستان  که  هرکس  نیست.  دیروز  افغانستان  امروز، 
نمى شناسد، به این اجتماع بزرگ یک نظر کند. خواهران ما که 
امروز در تاریخ رقم مى زنند، جوانان ما، علماى ما، ریش سفیدان 
ما، بزرگان اقوام ما، امروز در این جا وحدت ملى را ببینید، امروز 
در این جا تعهد به آبادى را ببینید، امروز در این جا تعهد به ترقى 

را ببینید.
باید  آینده،  چهارسال  در  خود.  به  اتکاء  چیست؟  ما  هدف 
افغانستان تمام مصارف بودجۀ عادى خود را  خودش فراهم کند، 
از یک مملکت وارد کننده به یک مملکت صادر کننده بدل شود 
انکشاف  معادن،  تا  و زمین گرفته  از آب  را  منابع عظیم خود  و 

دهد.
خداوند براى ما همه چیز را داده است، ما وحدت و طرح کار 
داریم که رفاه مردم خود را تامین کنیم. فقر مردم افغانستان مورد 
قبول من نیست. من نمى خواهم رئیس جمهور یک مملکتى باشم 
که 100 نفر میلیونر باشد و 40 فیصد مردم، گرسنه به خواب بروند. 
هدف ما باید این باشد که هیچ افغان، زن، مرد و طفل گرسنه 

بخواب نه رود. این به اساس مشارکت شفاف تمام اقشار افغانستان 
و زنان و مردان افغانستان در اجتماع افغانستان و دولت افغانستان، 

تامین مى شود.
سوم، ثبات و امنیت بدون اتکاء به قوت سازى قواى امنیتى و 
دفاعى ما به وجود نمى آید، نقش قواى امنیتى و دفاعى ما تنها 
این  از  است،  آبادى  و  آرامى  و  ثبات، صلح  تامین  نیست،  جنگ 
جهت خاصتًا از شهداى قواى امنیتى و دفاعى یادآورى مى کنیم. 
افغانستان هدیه ى کس به افغان ها نیست، نتیجۀ خون ما است و 
به خون خود نگاهش مى کنیم. وقتیکه چندسال پیش گفتم تان 

که افغانستان به چهارراه منطقه بدل مى شود، باز گفتید: 
بیا لېونی شوی. اوس پوهېږئ چې په شاهراه بدلېږی او که 
نه؟ د الجورد الره مو ولیدله؟ هوایی کوریدور مو ولیدو؟ د 
چابهار الره مو ولیده؟ سبا به د شانګهای الره ګورئ. ځان 
باندې باور ولرئ، خدای بېځایه د اسیا په زړه کې نه یوو پیدا 

کړی.
وقتى که مى گوییم قلب آسیا، آیا آسیا قلب متحرك مى داشته 
از حمله ى قلبى خود  باشد؟ آسیا  یا قلبى که سقوط کرده  باشد، 
وقتى مى براید که افغانستان با ثبات باشد. این قلب متحرك مى

 شود، افغانستان به همه وصل مى شود، ما مردم وصل هستیم، ما 
مردم فصل نیستیم. من مى خواهم به جمهورى ازبکستان برادر 
برادرعزیزم  عزیزم شوکت میرضیایف، به جمهورى ترکمنستان 
بیردى محمدوف، به جمهورى تاجیکستان و به جمهورى ایران 
ابراز  و قزاقستان، روز نوروز را تبریک بگویم و از قونسل شان 
تشکر مى کنیم. ما عنعنات عظیم داریم، براى 120 سال از آسیاى 
مرکزى جدا شده بودیم، امروز با آسیاى مرکزى بهترین روابط 

داریم و سر روابط آسیاى مرکزى خود افتخار مى کنیم.
مرکزى  آسیاى  جمهورى هاى  مرکزى،  آسیاى  و  افغانستان 
هزارها سال روابط داشتند، استعمار ما را از هم جدا کرد، امروز 
جایگاه  این  در  بازهم  مى دهیم.  تغییر  را  آسیا  باهم  متحدانه 
مقدس دعا مى کنیم که سال آینده، سال خوش باشد، سال آرامى 
براى همه افغانستان باشد، سال همکارى، هم زیستى، برادرى و 
خواهرى بین تمام افغان ها باشد. هیچ افغان از هیچ افغان کمتر 
افغان  مساوات  نیست.  برتر  افغان  هیچ  از  افغان  هیچ  و  نیست 
ها در وثیقه ى ملى ما قانون اساسى ما جاى داده شده و وظیفه
به صورت  رئیس جمهور  و وظیفه ى  به صورت عموم  دولت   ى 

خاص، تطبیق قانون اساسى است.
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تجهیز غضنفر بانک با سیستم نوین بانکى اوریکل
غضنفر بانک به منظور دستیابى هموطنان محترم به خدمات نوین بانکى، سیستم بانکدارى (اوریکل) محصول یکى از شرکت هاى 

بزرگ جهان را که از سهولت هاى بیشتر بانکى و امنیتى برخوردار مى باشد، تهیه نموده و در اختیار مشتریان محترم قرار داده است.
اوریکل شرکت تولید نرم افزار آمریکایى است که در زمینۀ تولید سخت  افزارهاى کامپیوترى، ابزارهاى توسعه بانکى، طراحى و ساخت 

نرم  افزارهاى تجارتى، مدیریت ارتباط با مشترى و  ابزارهاى مدیریت پروژه ها فعالیت مى نماید.
سیستم بانکى اوریکل یکى از قدرتمندترین نرم افزارهاى بانکى بوده که از تسهیالت و امنیت ویژة برخوردار مى باشد. این سیستم 
بانکى  به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت و در امنیت کامل معامالت بانکى خویش را انجام داده  و به اهداف تجارتى خود دست 

یابید.
شرکت اوریکل در سال 1977 توسط «لرى الیسون» تأسیس شد و امروزه از بزرگترین شرکت هاى جهان در بخش تولید سیستم هاى 
سخت افزار و نرم افزارهاى کامپیوترى و بانکى بشمار مى آید. دفتر مرکزى این شرکت در شهر ردوود سیتى، کالیفرنیاى آمریکا قرار دارد 

و بخشى از سهام آن در بازار بورس نیویارك معامله مى شود.
در حال حاضر اوریکل بزرگترین و قدرتمندترین ذخیره گاه اطالعاتی می باشد که به صورت گسترده در کل جهان مورد استفاده قرار 
می گیرد. استفاده از این سیستم اطالعاتی به دلیل افزایش حجم مطالب، امنیت فوق العاده و سرعت عمل امر ضرورى مى باشد. در 
ضمن سایر ذخایر اطالعاتی در مقایسه با اوریکل، جوابگوي نیاز شرکت ها و سازمانهاي بزرگ نمی باشند. در بسیارى از کشور ها استفاده 
از این سیستم اطالعاتی روز به روز در حال افزایش است. بنابراین، می توان گفت که به منظور سرعت عمل در انجام معامالت بانکى 

و حفظ اسرار آن و در نهایت توسعۀ تجارت، استفاده از این سیستم اطالعاتی امر کامًال ضروري است.
این در حالیست که غضنفر بانک همواره تالش نموده است که براى دستیابى مشتریان محترم عالوه بر تجهیز سیستم بانکى انواع 
تسهیالت بانکى از جمله سرمایه گذارى هاى  اسالمى و قروض بانکى بویژه قرضه هاى میعادى و اضافه برداشت، قرضه براى بانوان 

متشبث، قرضۀ ارزان و قرضۀ مسکن را فراهم نموده و به زودى قرضۀ زراعتى نیز اعالم مى گردد. 
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سخنرانى محمداشرف غنى رئیس جمهورى اسالمى افغانستان
 در جشن نوروز1398 خورشیدى- مزارشریف

غضنفر  جناب  انجنیرصاحب،  جناب  مسلمیارصاحب،  جناب 
اراکین  خواهران،  بزرگان،  تمام  کابینه،  محترم  اعضاى  صاحب، 
قواى امنیتى و دفاعى افغانستان، متولیان محترم مزار شاه اولیا، 
اطفال عزیز، جوانان، علما، تمام همشهریان مزارشریف، هموطنان 
عزیز، اولتر از همه تحفۀ پیشواى بشریت را خدمت تان تقدیم مى

 کنم، السالم علیکم و رحمت اهللا وبرکاته!
وطنداش باغینگ ده بیر نهال قده بو نهال نامینى تینچلیک اته.  
حرمتلى و قدرلى وطنداشلر ینگى ییل قوتلوغ بولسین! اللهیم بو 

ییل نى تینچیلیک، برابرلیک و فراوانلیک ییلى ایتسین.
سال  سال صلح،  است  امید  که  را  نو  سال  عزیز،  هموطنان   
انتخابات سالم و سال رفاه عمومى مردم افغانستان باشد، به همه 

تبریک مى گویم.
ګرانو وطنوالو! د مزار�یف په برکت او د شاه اولیا په دعا انشاالله و 

تعالی ۱۳۹۸ کال به د سولې، سوکالۍ او د ګټورو شفافو انتخاباتو کال وی. 

مزار شریف لقب شرافت را به آسانى کمایى نکرده، چرا مزار 
شریف را  شریف مى گوییم؟  اول، از برکت شاه اولیا شیر خدا 

حضرت على کرم اهللا وجهه است.  اولیاء، علما و صوفیان بزرگ 
بلخ  اند،  کرده  نگاه  عرفان  و  علم  فکر،  مرکز  را  مزار  و  بلخ  ما 
همیشه مرکزعلم بوده است و باز انشاء اهللا تعالى، درخشان خواهد 
درخشید.  سوم، موالنا جالل الدین بلخى امروز شاعرى است که  
دیده  شاعران  همه  از  بیشتر  کتاب هایش  انگلیسى  زبان  در  حتا 
مى شود و خوانده مى شود. چهارم، شرافت خاص مردم بلخ است 
که امروزه، از 34 والیت افغانستان درچارچوب وحدت ملى باهم 

زندگى مى کنند. مبارکباد وحدت ملى بلخ
 و پنجم، از تاجران بلخ  و سرمایه داران بلخ و تمام افغانستان، 
به خاطر ایجاد تحرك اقتصادى بلخ، بلخ  را شرافت اش دوچند مى 
شود. بلخ  بامى مهد تمدن ها بوده، به احتمال قوى یکى از اولین 
مراکزى که آبیارى ایجاد شد، بلخ بود وهمیشه بلخ در تاریخ خوب 
درخشیده، خاصتا در دوران عباسى. بررسى هاى آخرین که شده،  
نشان مى دهد که تعداد مدارس بلخ و تجارت بلخ از بغداد کمتر 

نبوده است.
دیدگاه من براى بلخ چیست؟  بسیار ساده، خواهران و برادران، 

احیاى مجدد بلخ، احیاى بلخ بامى، تحکیم شرافت مزار شریف و 
تبدیل نمودن بلخ به یک دروازة عظیم تجارتى آسیاى میانه و چین. 
در سال 1398 انشاءاهللا تعالى شاهد افتتاح کوریدور مزارشریف – 
شانگهاى خواهیم بود و این تنها از راه زمین نیست، براى اولین بار 
یک قسمت زیاد صادرات افغانستان از راه دریا، از سرحد قزاقستان 
نکنید که  فراموش  به چین صادر خواهد شد،  راسًا  ازبکستان  و 
خواهران ما، میراث رابعه بلخى را دارند و همیشه  خواهند درخشید.
سال 1398 خصوصیت هاى خاص دارد و در این بخش من 
مى خواهم از والى پرتالش بلخ جناب رهگذر صاحب، خاصتًا ابراز 
تشکر کنم. نماینده خاصم بودى، هستى و خواهى بود. به قوت، 
به صالبت و به عزت تمام، عزت بلخ را حفظ کنید. جنرال صاحب 
احمدزى و تمام مسئولین امنیتى از رشادت و سربازى روزانه تان 

ابراز امتنان مى کنم
خصوصیات سال 1398چیست؟

 اول، سال 1398، سال صدمین استقالل افغانستان است، به 
پاس آن رادمرد قهرمان ملى افغانستان غازى امیر امان اهللا خان، 
تمام ابنیه ى تاریخى دوران اش احیا خواهند شد. قصر داراالمان، 
قصرهاى پغمان، قصر تاج بیک و تمام قصرهاى دیگرى که در 
زمان وى وجود داشتند، دوباره شاهد احیاى آنان خواهیم بود. اما 
افغانستان این است که  سال صدمین  صداى من برتمام مردم 
استقالل ما را به حیث ممثل وحدت ملى افغانستان، تمام اقشار 

و در تمام والیات افغانستان تجلیل کنید.
در  است.  ریاست جمهورى  انتخابات  سال   ،1398 سال  دوم، 
سابق مردم از پادشاه گردشى ترس داشتند، امروز به اراده مردم، 
به  است  افغانستان  جمهورى  ریاست  که  کشور  مقام  عالى ترین 
اساس اراده شفاف مردم انتخاب مى شود. دوران بادارى گذشته 
است، دوران خدمت ملى است. هدایت من به تمام قواى امنیتى 
و دفاعى ما و ادارات ملکى ما این است که در انتخابات بى طرف 
دارند،  تشریف  صاحب  کشاف  جناب  ما،  علماى  شوراى  باشند. 
اصلى مملکت  افغانستان، مطالب  نماینده هاى سکتور خصوصى 
آزاد، خود  ارادة  به  و  قرار دهند  آزادانه مورد بحث  به صورت  را 
مردم  افغانستان تصمیم بگیرند که آیندة خود را ما چگونه رقم 

مى زنیم.
خواست ما از کمیسیون محترم انتخابات این بود که انتخابات را 
در تاریخ تعیین شده انجام بدهند، اما این ها مستقل هستند و این ها 
فیصله ى خود را دیشب اعالن کردند، ما به فیصله هاى  کمیسیون 
مستقل انتخابات احترام مى گذاریم، اما دیگر به هیچ صورت تعویق 

تاریخ مورد قبول ما نیست.
۱۳۹۸ کال به انشااهللا و تعالی د سولې کال وی، سوله هر افغان 
ته له اکسیجن نه هم مهمه ده، اما خبره په دې کې ده چې موږ 
بوی  وینې  د  نه  هغې  له  سوله چې  هغه  نه  غواړو،  سوله  تلپاتې 

راځی. انتخابات او سوله د یو بل الزم او ملزوم دی، په دې معنی 
چې په انتخاباتو کې ولس صالحیت ورکوی او خپله راتلونکې 
رهبری مسئوله ساتی چې څنګه سوله کوی او څنګه یې نتیجې ته 
یې رسوی. ماته به په تاریخ کې دا ویاړ پاتې شی چې ما د سولې 
پروسه شروع کړه او اولین بار مې د افغانستان په څلوېښت کالو 
باندې  قواو  او دفاعی  امنیتی  په خپلو  اوربند عملی کړ. زه  کې 
اوربند وکړ، وزیر  افغانستان کې  ټول  امر یې  یو  په  نازېږم چې 
صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله د زړه له کومې نه مننه، ټولو 
امنیتی او دفاعی قواو باندې موږ ویاړو. زموږ امنیتی او دفاعی قوا 
زموږ د سترګو تور دی او څوک چې ورته چپ ګوری، افغان 
ولس ته چپ ګوری. او تاسې فکر کوه چې څوک د ۱۵ زره یا 
۳۰ زره افغانیو لپاره جنګېږی؟ دا د وطن رېښتینې بچیان دی، دا 

سرتېری دی، دا قهرمانان دی موږ ورباندې ویاړ کوو.
بارگاه  از  اول  تعالى،  اهللا  انشاء  است  رفاه  سال   ،1398 سال 
خداوند (ج) ابراز تشکر مى کنیم که برف و باران وافر آمده ، امروز 
دشت هاى بلخ، فاریاب و بادغیس که سال گذشته از خشک سالى 
صاحب  وزیر  جناب  اند،  شده  وسیع  مراتع  امروز  مى بردند،  رنج 
زراعت  و  وزیر صاحب انکشاف دهات، خاصتا براى مالدارى و 
زراعت، توجه اصلى تان را مى خواهم.  امسال بلخ بامى باآلخره 
آبادى  و  داشتید  را  انتظارش  که سال ها  را  قوش تپه  برق  پروژة 

سواحل دریاى آمو را شاهد خواهید بود.
 د افغانستان اوبه زموږ ابرو ده، دا اوبه خوندی کېږی؛ بلخی 

صیب که این کوې که پین کوې دا اوبه به مصئونوې.
افغانستان  است،  ساده  عنوان  یک  تان  خدمت  آخرم  نکات   
را  امروز  افغانستان  که  هرکس  نیست.  دیروز  افغانستان  امروز، 
نمى شناسد، به این اجتماع بزرگ یک نظر کند. خواهران ما که 
امروز در تاریخ رقم مى زنند، جوانان ما، علماى ما، ریش سفیدان 
ما، بزرگان اقوام ما، امروز در این جا وحدت ملى را ببینید، امروز 
در این جا تعهد به آبادى را ببینید، امروز در این جا تعهد به ترقى 

را ببینید.
باید  آینده،  چهارسال  در  خود.  به  اتکاء  چیست؟  ما  هدف 
افغانستان تمام مصارف بودجۀ عادى خود را  خودش فراهم کند، 
از یک مملکت وارد کننده به یک مملکت صادر کننده بدل شود 
انکشاف  معادن،  تا  و زمین گرفته  از آب  را  منابع عظیم خود  و 

دهد.
خداوند براى ما همه چیز را داده است، ما وحدت و طرح کار 
داریم که رفاه مردم خود را تامین کنیم. فقر مردم افغانستان مورد 
قبول من نیست. من نمى خواهم رئیس جمهور یک مملکتى باشم 
که 100 نفر میلیونر باشد و 40 فیصد مردم، گرسنه به خواب بروند. 
هدف ما باید این باشد که هیچ افغان، زن، مرد و طفل گرسنه 

بخواب نه رود. این به اساس مشارکت شفاف تمام اقشار افغانستان 
و زنان و مردان افغانستان در اجتماع افغانستان و دولت افغانستان، 

تامین مى شود.
سوم، ثبات و امنیت بدون اتکاء به قوت سازى قواى امنیتى و 
دفاعى ما به وجود نمى آید، نقش قواى امنیتى و دفاعى ما تنها 
این  از  است،  آبادى  و  آرامى  و  ثبات، صلح  تامین  نیست،  جنگ 
جهت خاصتًا از شهداى قواى امنیتى و دفاعى یادآورى مى کنیم. 
افغانستان هدیه ى کس به افغان ها نیست، نتیجۀ خون ما است و 
به خون خود نگاهش مى کنیم. وقتیکه چندسال پیش گفتم تان 

که افغانستان به چهارراه منطقه بدل مى شود، باز گفتید: 
بیا لېونی شوی. اوس پوهېږئ چې په شاهراه بدلېږی او که 
نه؟ د الجورد الره مو ولیدله؟ هوایی کوریدور مو ولیدو؟ د 
چابهار الره مو ولیده؟ سبا به د شانګهای الره ګورئ. ځان 
باندې باور ولرئ، خدای بېځایه د اسیا په زړه کې نه یوو پیدا 

کړی.
وقتى که مى گوییم قلب آسیا، آیا آسیا قلب متحرك مى داشته 
از حمله ى قلبى خود  باشد؟ آسیا  یا قلبى که سقوط کرده  باشد، 
وقتى مى براید که افغانستان با ثبات باشد. این قلب متحرك مى

 شود، افغانستان به همه وصل مى شود، ما مردم وصل هستیم، ما 
مردم فصل نیستیم. من مى خواهم به جمهورى ازبکستان برادر 
برادرعزیزم  عزیزم شوکت میرضیایف، به جمهورى ترکمنستان 
بیردى محمدوف، به جمهورى تاجیکستان و به جمهورى ایران 
ابراز  و قزاقستان، روز نوروز را تبریک بگویم و از قونسل شان 
تشکر مى کنیم. ما عنعنات عظیم داریم، براى 120 سال از آسیاى 
مرکزى جدا شده بودیم، امروز با آسیاى مرکزى بهترین روابط 

داریم و سر روابط آسیاى مرکزى خود افتخار مى کنیم.
مرکزى  آسیاى  جمهورى هاى  مرکزى،  آسیاى  و  افغانستان 
هزارها سال روابط داشتند، استعمار ما را از هم جدا کرد، امروز 
جایگاه  این  در  بازهم  مى دهیم.  تغییر  را  آسیا  باهم  متحدانه 
مقدس دعا مى کنیم که سال آینده، سال خوش باشد، سال آرامى 
براى همه افغانستان باشد، سال همکارى، هم زیستى، برادرى و 
خواهرى بین تمام افغان ها باشد. هیچ افغان از هیچ افغان کمتر 
افغان  مساوات  نیست.  برتر  افغان  هیچ  از  افغان  هیچ  و  نیست 
ها در وثیقه ى ملى ما قانون اساسى ما جاى داده شده و وظیفه
به صورت  رئیس جمهور  و وظیفه ى  به صورت عموم  دولت   ى 

خاص، تطبیق قانون اساسى است.

بسم اهللا الرحمن الرحیم
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حضرت على کرم اهللا وجهه است.  اولیاء، علما و صوفیان بزرگ 
بلخ  اند،  کرده  نگاه  عرفان  و  علم  فکر،  مرکز  را  مزار  و  بلخ  ما 
همیشه مرکزعلم بوده است و باز انشاء اهللا تعالى، درخشان خواهد 
درخشید.  سوم، موالنا جالل الدین بلخى امروز شاعرى است که  
دیده  شاعران  همه  از  بیشتر  کتاب هایش  انگلیسى  زبان  در  حتا 
مى شود و خوانده مى شود. چهارم، شرافت خاص مردم بلخ است 
که امروزه، از 34 والیت افغانستان درچارچوب وحدت ملى باهم 

زندگى مى کنند. مبارکباد وحدت ملى بلخ
 و پنجم، از تاجران بلخ  و سرمایه داران بلخ و تمام افغانستان، 
به خاطر ایجاد تحرك اقتصادى بلخ، بلخ  را شرافت اش دوچند مى 
شود. بلخ  بامى مهد تمدن ها بوده، به احتمال قوى یکى از اولین 
مراکزى که آبیارى ایجاد شد، بلخ بود وهمیشه بلخ در تاریخ خوب 
درخشیده، خاصتا در دوران عباسى. بررسى هاى آخرین که شده،  
نشان مى دهد که تعداد مدارس بلخ و تجارت بلخ از بغداد کمتر 

نبوده است.
دیدگاه من براى بلخ چیست؟  بسیار ساده، خواهران و برادران، 

احیاى مجدد بلخ، احیاى بلخ بامى، تحکیم شرافت مزار شریف و 
تبدیل نمودن بلخ به یک دروازة عظیم تجارتى آسیاى میانه و چین. 
در سال 1398 انشاءاهللا تعالى شاهد افتتاح کوریدور مزارشریف – 
شانگهاى خواهیم بود و این تنها از راه زمین نیست، براى اولین بار 
یک قسمت زیاد صادرات افغانستان از راه دریا، از سرحد قزاقستان 
نکنید که  فراموش  به چین صادر خواهد شد،  راسًا  ازبکستان  و 
خواهران ما، میراث رابعه بلخى را دارند و همیشه  خواهند درخشید.
سال 1398 خصوصیت هاى خاص دارد و در این بخش من 
مى خواهم از والى پرتالش بلخ جناب رهگذر صاحب، خاصتًا ابراز 
تشکر کنم. نماینده خاصم بودى، هستى و خواهى بود. به قوت، 
به صالبت و به عزت تمام، عزت بلخ را حفظ کنید. جنرال صاحب 
احمدزى و تمام مسئولین امنیتى از رشادت و سربازى روزانه تان 

ابراز امتنان مى کنم
خصوصیات سال 1398چیست؟

 اول، سال 1398، سال صدمین استقالل افغانستان است، به 
پاس آن رادمرد قهرمان ملى افغانستان غازى امیر امان اهللا خان، 
تمام ابنیه ى تاریخى دوران اش احیا خواهند شد. قصر داراالمان، 
قصرهاى پغمان، قصر تاج بیک و تمام قصرهاى دیگرى که در 
زمان وى وجود داشتند، دوباره شاهد احیاى آنان خواهیم بود. اما 
افغانستان این است که  سال صدمین  صداى من برتمام مردم 
استقالل ما را به حیث ممثل وحدت ملى افغانستان، تمام اقشار 

و در تمام والیات افغانستان تجلیل کنید.
در  است.  ریاست جمهورى  انتخابات  سال   ،1398 سال  دوم، 
سابق مردم از پادشاه گردشى ترس داشتند، امروز به اراده مردم، 
به  است  افغانستان  جمهورى  ریاست  که  کشور  مقام  عالى ترین 
اساس اراده شفاف مردم انتخاب مى شود. دوران بادارى گذشته 
است، دوران خدمت ملى است. هدایت من به تمام قواى امنیتى 
و دفاعى ما و ادارات ملکى ما این است که در انتخابات بى طرف 
دارند،  تشریف  صاحب  کشاف  جناب  ما،  علماى  شوراى  باشند. 
اصلى مملکت  افغانستان، مطالب  نماینده هاى سکتور خصوصى 
آزاد، خود  ارادة  به  و  قرار دهند  آزادانه مورد بحث  به صورت  را 
مردم  افغانستان تصمیم بگیرند که آیندة خود را ما چگونه رقم 

مى زنیم.
خواست ما از کمیسیون محترم انتخابات این بود که انتخابات را 
در تاریخ تعیین شده انجام بدهند، اما این ها مستقل هستند و این ها 
فیصله ى خود را دیشب اعالن کردند، ما به فیصله هاى  کمیسیون 
مستقل انتخابات احترام مى گذاریم، اما دیگر به هیچ صورت تعویق 

تاریخ مورد قبول ما نیست.
۱۳۹۸ کال به انشااهللا و تعالی د سولې کال وی، سوله هر افغان 
ته له اکسیجن نه هم مهمه ده، اما خبره په دې کې ده چې موږ 
بوی  وینې  د  نه  هغې  له  سوله چې  هغه  نه  غواړو،  سوله  تلپاتې 

راځی. انتخابات او سوله د یو بل الزم او ملزوم دی، په دې معنی 
چې په انتخاباتو کې ولس صالحیت ورکوی او خپله راتلونکې 
رهبری مسئوله ساتی چې څنګه سوله کوی او څنګه یې نتیجې ته 
یې رسوی. ماته به په تاریخ کې دا ویاړ پاتې شی چې ما د سولې 
پروسه شروع کړه او اولین بار مې د افغانستان په څلوېښت کالو 
باندې  قواو  او دفاعی  امنیتی  په خپلو  اوربند عملی کړ. زه  کې 
اوربند وکړ، وزیر  افغانستان کې  ټول  امر یې  یو  په  نازېږم چې 
صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله د زړه له کومې نه مننه، ټولو 
امنیتی او دفاعی قواو باندې موږ ویاړو. زموږ امنیتی او دفاعی قوا 
زموږ د سترګو تور دی او څوک چې ورته چپ ګوری، افغان 
ولس ته چپ ګوری. او تاسې فکر کوه چې څوک د ۱۵ زره یا 
۳۰ زره افغانیو لپاره جنګېږی؟ دا د وطن رېښتینې بچیان دی، دا 

سرتېری دی، دا قهرمانان دی موږ ورباندې ویاړ کوو.
بارگاه  از  اول  تعالى،  اهللا  انشاء  است  رفاه  سال   ،1398 سال 
خداوند (ج) ابراز تشکر مى کنیم که برف و باران وافر آمده ، امروز 
دشت هاى بلخ، فاریاب و بادغیس که سال گذشته از خشک سالى 
صاحب  وزیر  جناب  اند،  شده  وسیع  مراتع  امروز  مى بردند،  رنج 
زراعت  و  وزیر صاحب انکشاف دهات، خاصتا براى مالدارى و 
زراعت، توجه اصلى تان را مى خواهم.  امسال بلخ بامى باآلخره 
آبادى  و  داشتید  را  انتظارش  که سال ها  را  قوش تپه  برق  پروژة 

سواحل دریاى آمو را شاهد خواهید بود.
 د افغانستان اوبه زموږ ابرو ده، دا اوبه خوندی کېږی؛ بلخی 

صیب که این کوې که پین کوې دا اوبه به مصئونوې.
افغانستان  است،  ساده  عنوان  یک  تان  خدمت  آخرم  نکات   
را  امروز  افغانستان  که  هرکس  نیست.  دیروز  افغانستان  امروز، 
نمى شناسد، به این اجتماع بزرگ یک نظر کند. خواهران ما که 
امروز در تاریخ رقم مى زنند، جوانان ما، علماى ما، ریش سفیدان 
ما، بزرگان اقوام ما، امروز در این جا وحدت ملى را ببینید، امروز 
در این جا تعهد به آبادى را ببینید، امروز در این جا تعهد به ترقى 

را ببینید.
باید  آینده،  چهارسال  در  خود.  به  اتکاء  چیست؟  ما  هدف 
افغانستان تمام مصارف بودجۀ عادى خود را  خودش فراهم کند، 
از یک مملکت وارد کننده به یک مملکت صادر کننده بدل شود 
انکشاف  معادن،  تا  و زمین گرفته  از آب  را  منابع عظیم خود  و 

دهد.
خداوند براى ما همه چیز را داده است، ما وحدت و طرح کار 
داریم که رفاه مردم خود را تامین کنیم. فقر مردم افغانستان مورد 
قبول من نیست. من نمى خواهم رئیس جمهور یک مملکتى باشم 
که 100 نفر میلیونر باشد و 40 فیصد مردم، گرسنه به خواب بروند. 
هدف ما باید این باشد که هیچ افغان، زن، مرد و طفل گرسنه 

بخواب نه رود. این به اساس مشارکت شفاف تمام اقشار افغانستان 
و زنان و مردان افغانستان در اجتماع افغانستان و دولت افغانستان، 

تامین مى شود.
سوم، ثبات و امنیت بدون اتکاء به قوت سازى قواى امنیتى و 
دفاعى ما به وجود نمى آید، نقش قواى امنیتى و دفاعى ما تنها 
این  از  است،  آبادى  و  آرامى  و  ثبات، صلح  تامین  نیست،  جنگ 
جهت خاصتًا از شهداى قواى امنیتى و دفاعى یادآورى مى کنیم. 
افغانستان هدیه ى کس به افغان ها نیست، نتیجۀ خون ما است و 
به خون خود نگاهش مى کنیم. وقتیکه چندسال پیش گفتم تان 

که افغانستان به چهارراه منطقه بدل مى شود، باز گفتید: 
بیا لېونی شوی. اوس پوهېږئ چې په شاهراه بدلېږی او که 
نه؟ د الجورد الره مو ولیدله؟ هوایی کوریدور مو ولیدو؟ د 
چابهار الره مو ولیده؟ سبا به د شانګهای الره ګورئ. ځان 
باندې باور ولرئ، خدای بېځایه د اسیا په زړه کې نه یوو پیدا 

کړی.
وقتى که مى گوییم قلب آسیا، آیا آسیا قلب متحرك مى داشته 
از حمله ى قلبى خود  باشد؟ آسیا  یا قلبى که سقوط کرده  باشد، 
وقتى مى براید که افغانستان با ثبات باشد. این قلب متحرك مى

 شود، افغانستان به همه وصل مى شود، ما مردم وصل هستیم، ما 
مردم فصل نیستیم. من مى خواهم به جمهورى ازبکستان برادر 
برادرعزیزم  عزیزم شوکت میرضیایف، به جمهورى ترکمنستان 
بیردى محمدوف، به جمهورى تاجیکستان و به جمهورى ایران 
ابراز  و قزاقستان، روز نوروز را تبریک بگویم و از قونسل شان 
تشکر مى کنیم. ما عنعنات عظیم داریم، براى 120 سال از آسیاى 
مرکزى جدا شده بودیم، امروز با آسیاى مرکزى بهترین روابط 

داریم و سر روابط آسیاى مرکزى خود افتخار مى کنیم.
مرکزى  آسیاى  جمهورى هاى  مرکزى،  آسیاى  و  افغانستان 
هزارها سال روابط داشتند، استعمار ما را از هم جدا کرد، امروز 
جایگاه  این  در  بازهم  مى دهیم.  تغییر  را  آسیا  باهم  متحدانه 
مقدس دعا مى کنیم که سال آینده، سال خوش باشد، سال آرامى 
براى همه افغانستان باشد، سال همکارى، هم زیستى، برادرى و 
خواهرى بین تمام افغان ها باشد. هیچ افغان از هیچ افغان کمتر 
افغان  مساوات  نیست.  برتر  افغان  هیچ  از  افغان  هیچ  و  نیست 
ها در وثیقه ى ملى ما قانون اساسى ما جاى داده شده و وظیفه
به صورت  رئیس جمهور  و وظیفه ى  به صورت عموم  دولت   ى 

خاص، تطبیق قانون اساسى است.
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حضرت على کرم اهللا وجهه است.  اولیاء، علما و صوفیان بزرگ 
بلخ  اند،  کرده  نگاه  عرفان  و  علم  فکر،  مرکز  را  مزار  و  بلخ  ما 
همیشه مرکزعلم بوده است و باز انشاء اهللا تعالى، درخشان خواهد 
درخشید.  سوم، موالنا جالل الدین بلخى امروز شاعرى است که  
دیده  شاعران  همه  از  بیشتر  کتاب هایش  انگلیسى  زبان  در  حتا 
مى شود و خوانده مى شود. چهارم، شرافت خاص مردم بلخ است 
که امروزه، از 34 والیت افغانستان درچارچوب وحدت ملى باهم 

زندگى مى کنند. مبارکباد وحدت ملى بلخ
 و پنجم، از تاجران بلخ  و سرمایه داران بلخ و تمام افغانستان، 
به خاطر ایجاد تحرك اقتصادى بلخ، بلخ  را شرافت اش دوچند مى 
شود. بلخ  بامى مهد تمدن ها بوده، به احتمال قوى یکى از اولین 
مراکزى که آبیارى ایجاد شد، بلخ بود وهمیشه بلخ در تاریخ خوب 
درخشیده، خاصتا در دوران عباسى. بررسى هاى آخرین که شده،  
نشان مى دهد که تعداد مدارس بلخ و تجارت بلخ از بغداد کمتر 

نبوده است.
دیدگاه من براى بلخ چیست؟  بسیار ساده، خواهران و برادران، 

احیاى مجدد بلخ، احیاى بلخ بامى، تحکیم شرافت مزار شریف و 
تبدیل نمودن بلخ به یک دروازة عظیم تجارتى آسیاى میانه و چین. 
در سال 1398 انشاءاهللا تعالى شاهد افتتاح کوریدور مزارشریف – 
شانگهاى خواهیم بود و این تنها از راه زمین نیست، براى اولین بار 
یک قسمت زیاد صادرات افغانستان از راه دریا، از سرحد قزاقستان 
نکنید که  فراموش  به چین صادر خواهد شد،  راسًا  ازبکستان  و 
خواهران ما، میراث رابعه بلخى را دارند و همیشه  خواهند درخشید.
سال 1398 خصوصیت هاى خاص دارد و در این بخش من 
مى خواهم از والى پرتالش بلخ جناب رهگذر صاحب، خاصتًا ابراز 
تشکر کنم. نماینده خاصم بودى، هستى و خواهى بود. به قوت، 
به صالبت و به عزت تمام، عزت بلخ را حفظ کنید. جنرال صاحب 
احمدزى و تمام مسئولین امنیتى از رشادت و سربازى روزانه تان 

ابراز امتنان مى کنم
خصوصیات سال 1398چیست؟

 اول، سال 1398، سال صدمین استقالل افغانستان است، به 
پاس آن رادمرد قهرمان ملى افغانستان غازى امیر امان اهللا خان، 
تمام ابنیه ى تاریخى دوران اش احیا خواهند شد. قصر داراالمان، 
قصرهاى پغمان، قصر تاج بیک و تمام قصرهاى دیگرى که در 
زمان وى وجود داشتند، دوباره شاهد احیاى آنان خواهیم بود. اما 
افغانستان این است که  سال صدمین  صداى من برتمام مردم 
استقالل ما را به حیث ممثل وحدت ملى افغانستان، تمام اقشار 

و در تمام والیات افغانستان تجلیل کنید.
در  است.  ریاست جمهورى  انتخابات  سال   ،1398 سال  دوم، 
سابق مردم از پادشاه گردشى ترس داشتند، امروز به اراده مردم، 
به  است  افغانستان  جمهورى  ریاست  که  کشور  مقام  عالى ترین 
اساس اراده شفاف مردم انتخاب مى شود. دوران بادارى گذشته 
است، دوران خدمت ملى است. هدایت من به تمام قواى امنیتى 
و دفاعى ما و ادارات ملکى ما این است که در انتخابات بى طرف 
دارند،  تشریف  صاحب  کشاف  جناب  ما،  علماى  شوراى  باشند. 
اصلى مملکت  افغانستان، مطالب  نماینده هاى سکتور خصوصى 
آزاد، خود  ارادة  به  و  قرار دهند  آزادانه مورد بحث  به صورت  را 
مردم  افغانستان تصمیم بگیرند که آیندة خود را ما چگونه رقم 

مى زنیم.
خواست ما از کمیسیون محترم انتخابات این بود که انتخابات را 
در تاریخ تعیین شده انجام بدهند، اما این ها مستقل هستند و این ها 
فیصله ى خود را دیشب اعالن کردند، ما به فیصله هاى  کمیسیون 
مستقل انتخابات احترام مى گذاریم، اما دیگر به هیچ صورت تعویق 

تاریخ مورد قبول ما نیست.
۱۳۹۸ کال به انشااهللا و تعالی د سولې کال وی، سوله هر افغان 
ته له اکسیجن نه هم مهمه ده، اما خبره په دې کې ده چې موږ 
بوی  وینې  د  نه  هغې  له  سوله چې  هغه  نه  غواړو،  سوله  تلپاتې 

راځی. انتخابات او سوله د یو بل الزم او ملزوم دی، په دې معنی 
چې په انتخاباتو کې ولس صالحیت ورکوی او خپله راتلونکې 
رهبری مسئوله ساتی چې څنګه سوله کوی او څنګه یې نتیجې ته 
یې رسوی. ماته به په تاریخ کې دا ویاړ پاتې شی چې ما د سولې 
پروسه شروع کړه او اولین بار مې د افغانستان په څلوېښت کالو 
باندې  قواو  او دفاعی  امنیتی  په خپلو  اوربند عملی کړ. زه  کې 
اوربند وکړ، وزیر  افغانستان کې  ټول  امر یې  یو  په  نازېږم چې 
صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله د زړه له کومې نه مننه، ټولو 
امنیتی او دفاعی قواو باندې موږ ویاړو. زموږ امنیتی او دفاعی قوا 
زموږ د سترګو تور دی او څوک چې ورته چپ ګوری، افغان 
ولس ته چپ ګوری. او تاسې فکر کوه چې څوک د ۱۵ زره یا 
۳۰ زره افغانیو لپاره جنګېږی؟ دا د وطن رېښتینې بچیان دی، دا 

سرتېری دی، دا قهرمانان دی موږ ورباندې ویاړ کوو.
بارگاه  از  اول  تعالى،  اهللا  انشاء  است  رفاه  سال   ،1398 سال 
خداوند (ج) ابراز تشکر مى کنیم که برف و باران وافر آمده ، امروز 
دشت هاى بلخ، فاریاب و بادغیس که سال گذشته از خشک سالى 
صاحب  وزیر  جناب  اند،  شده  وسیع  مراتع  امروز  مى بردند،  رنج 
زراعت  و  وزیر صاحب انکشاف دهات، خاصتا براى مالدارى و 
زراعت، توجه اصلى تان را مى خواهم.  امسال بلخ بامى باآلخره 
آبادى  و  داشتید  را  انتظارش  که سال ها  را  قوش تپه  برق  پروژة 

سواحل دریاى آمو را شاهد خواهید بود.
 د افغانستان اوبه زموږ ابرو ده، دا اوبه خوندی کېږی؛ بلخی 

صیب که این کوې که پین کوې دا اوبه به مصئونوې.
افغانستان  است،  ساده  عنوان  یک  تان  خدمت  آخرم  نکات   
را  امروز  افغانستان  که  هرکس  نیست.  دیروز  افغانستان  امروز، 
نمى شناسد، به این اجتماع بزرگ یک نظر کند. خواهران ما که 
امروز در تاریخ رقم مى زنند، جوانان ما، علماى ما، ریش سفیدان 
ما، بزرگان اقوام ما، امروز در این جا وحدت ملى را ببینید، امروز 
در این جا تعهد به آبادى را ببینید، امروز در این جا تعهد به ترقى 

را ببینید.
باید  آینده،  چهارسال  در  خود.  به  اتکاء  چیست؟  ما  هدف 
افغانستان تمام مصارف بودجۀ عادى خود را  خودش فراهم کند، 
از یک مملکت وارد کننده به یک مملکت صادر کننده بدل شود 
انکشاف  معادن،  تا  و زمین گرفته  از آب  را  منابع عظیم خود  و 

دهد.
خداوند براى ما همه چیز را داده است، ما وحدت و طرح کار 
داریم که رفاه مردم خود را تامین کنیم. فقر مردم افغانستان مورد 
قبول من نیست. من نمى خواهم رئیس جمهور یک مملکتى باشم 
که 100 نفر میلیونر باشد و 40 فیصد مردم، گرسنه به خواب بروند. 
هدف ما باید این باشد که هیچ افغان، زن، مرد و طفل گرسنه 

بخواب نه رود. این به اساس مشارکت شفاف تمام اقشار افغانستان 
و زنان و مردان افغانستان در اجتماع افغانستان و دولت افغانستان، 

تامین مى شود.
سوم، ثبات و امنیت بدون اتکاء به قوت سازى قواى امنیتى و 
دفاعى ما به وجود نمى آید، نقش قواى امنیتى و دفاعى ما تنها 
این  از  است،  آبادى  و  آرامى  و  ثبات، صلح  تامین  نیست،  جنگ 
جهت خاصتًا از شهداى قواى امنیتى و دفاعى یادآورى مى کنیم. 
افغانستان هدیه ى کس به افغان ها نیست، نتیجۀ خون ما است و 
به خون خود نگاهش مى کنیم. وقتیکه چندسال پیش گفتم تان 

که افغانستان به چهارراه منطقه بدل مى شود، باز گفتید: 
بیا لېونی شوی. اوس پوهېږئ چې په شاهراه بدلېږی او که 
نه؟ د الجورد الره مو ولیدله؟ هوایی کوریدور مو ولیدو؟ د 
چابهار الره مو ولیده؟ سبا به د شانګهای الره ګورئ. ځان 
باندې باور ولرئ، خدای بېځایه د اسیا په زړه کې نه یوو پیدا 

کړی.
وقتى که مى گوییم قلب آسیا، آیا آسیا قلب متحرك مى داشته 
از حمله ى قلبى خود  باشد؟ آسیا  یا قلبى که سقوط کرده  باشد، 
وقتى مى براید که افغانستان با ثبات باشد. این قلب متحرك مى

 شود، افغانستان به همه وصل مى شود، ما مردم وصل هستیم، ما 
مردم فصل نیستیم. من مى خواهم به جمهورى ازبکستان برادر 
برادرعزیزم  عزیزم شوکت میرضیایف، به جمهورى ترکمنستان 
بیردى محمدوف، به جمهورى تاجیکستان و به جمهورى ایران 
ابراز  و قزاقستان، روز نوروز را تبریک بگویم و از قونسل شان 
تشکر مى کنیم. ما عنعنات عظیم داریم، براى 120 سال از آسیاى 
مرکزى جدا شده بودیم، امروز با آسیاى مرکزى بهترین روابط 

داریم و سر روابط آسیاى مرکزى خود افتخار مى کنیم.
مرکزى  آسیاى  جمهورى هاى  مرکزى،  آسیاى  و  افغانستان 
هزارها سال روابط داشتند، استعمار ما را از هم جدا کرد، امروز 
جایگاه  این  در  بازهم  مى دهیم.  تغییر  را  آسیا  باهم  متحدانه 
مقدس دعا مى کنیم که سال آینده، سال خوش باشد، سال آرامى 
براى همه افغانستان باشد، سال همکارى، هم زیستى، برادرى و 
خواهرى بین تمام افغان ها باشد. هیچ افغان از هیچ افغان کمتر 
افغان  مساوات  نیست.  برتر  افغان  هیچ  از  افغان  هیچ  و  نیست 
ها در وثیقه ى ملى ما قانون اساسى ما جاى داده شده و وظیفه
به صورت  رئیس جمهور  و وظیفه ى  به صورت عموم  دولت   ى 

خاص، تطبیق قانون اساسى است.
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تهداب گذارى پروژة برق گازى در مزار شریف
پروژة برق گازى با ظرفیت 50 میگاوات روز پنجشنبه مورخ 
اول حمل سال  1398 خورشیدى توسط جاللتماب دوکتور محمد 

اشرف غنى رئیس محترم جمهورى تهداب گذارى شد.
این پروژه که داراى ظرفیت تولید  50 میگاوات برق مى باشد 
محمد  الحاج  ریاست  به  گروپ  غضنفر  رهبرى  هیأت  ابتکار  به 
از یکسو در  پروژه مذکور  بود،  ابراهیم غضنفر طرح ریزى شده 
تقویۀ زیربناى اقتصادى کشور و از سوى دیگر در امر بلند بردن 

عواید ملى و ایجاد اشتغال براى هموطنان از اهمیت بسزایى 
برخور دار است .

رئیس جمهور محمد اشرف غنى در جریان سفرش به والیت 
بلخ پس از اشتراك در جشن باستانى نوروز، پروژة برق گازى 50 

میگاوات مزارشریف را تهداب گذارى کرد.
براى  تواند  یادآوریست که پروژه مستقل برق مزار مى  قابل 
150 تن زمینه کار را فراهم کند و براى حمایت از این سرمایه 
وزارت  آب،  و  انرژى  وزارت  شمول  به  مختلف  ادارات  گذارى 
معادن، وزارت شهرسازى، ریاست برشنا و سایر ادارات دست به 
دست هم داده اند. در ضمن پروژه برق مستقل مزار IPP ساالنه 
نزدیک به 345 گیگا وات ساعت برق تولید خواهد کرد و توقع 
مى رود که این پروژه ساالنه نیازمندى برق حدود 1 میلیون تن 
به شمول مشترکان رهایشى، صنعتى و تجارتى را مرفوع سازد. 
پروژه متذکره توسط غضنفر گروپ در همکارى با بانک جهانى 

اجرا مى شود و وزارت انرژى و آّب ناظر این پروژه خواهد بود.
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افتتاح ساختمان مقام والیت بلخ
در این سفر رئیس جمهور کشور  با قطع نوار ساختمان مقام 

آن والیت را نیز افتتاح و  به بهره بردارى سپرد.
ساختمان والیت بلخ به مساحت 1680 متر مربع در پنج طبقه 
طور اساسى از سوى وزارت شهر سازى و اراضى به هزینۀ بیشتر 
افغانى توسط شرکت ساختمانى و سرك سازى  از 274 میلیون 
خانۀ سبز اعمار گردیده است. ساختمان مذکور داراى 47 شعبۀ 
تشناب  باب  آشپزخانۀ مجهز و 42  کارى، 3 سالون جلسات، 4 

و از امکانات لفت و پارکینگ وسایط نیز برخودار مى باشد.
همچنان به مناسبت سال نو خورشیدى مسابقات کریکت 10 
آوره میان غضنفر بانک و غضنفر گروپ در شهر مزار شریف به 
کمک مالى غضنفر بانک برگزار گردید که در نتیجه تیم غضنفر 

گروپ با تفاوت  8 رنز برندة این مسابقات اعالم شد.



بانکدارى اسالمى 

  مشارکه متناقصه 

بانکدارى عمومى 

    قرضه میعادى 

شرایط قابل تطبیق است

قرضۀ مسکن 
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اهمیت راه الجورد براى توسعۀ تجارت افغانستان

سرمحقق شیرعلى تزرى

راه ها و شاهراه ها در طول تاریخ بشریت یکى از نیاز هاى 
اساسى بوده و انسان ها به هر نحوى ممکن تالش نموده اند تا 
با یکدیگر روابط برقرار نموده ازهم دیگر بیاموزند، از دست آورد 
پیداوار  و  تولیدى  محصوالت  نمایند،  استفاده  یکدیگر  هاى 
منطقۀ خویش را به مناطق دیگر عرضه نموده و به قیمت بلند 
تر بفروش برسانند، تا وضع زنده گى خویش را بهبود بخشند. 
ابتدائى  تا  شده  سبب  بهزیستى  خاطر  به  انسان  تالش  همین 
ترین وسایل ترانسپورتى (حیوانات) و راه هاى دشوار گذر گذشته 
را، امروز به پیشرفته ترین وسایل ترانسپورتى (موتر، ریل، کشتى 
و هواپیما) و راه هاى مدرن بدل نمایند و بتوانند به زود ترین 
انتقال  دیگر  نقطۀ  به  را  نقطه  یک  تولیدى  محصوالت  زمان 

دهند.
از  نه هم  و  نه وسایل مخابراتى وجود داشت  زمانى که  در 
امنیت کامل راه ها خبرى بود، انسانها با عزم و ارادة قوى و با 
قبول خطر و تحمل خسته گى طاقت فرسا با استفاده از مرکب، 
اسب و شتر از یک نقطه به نقطۀ دیگر سفر نموده و دشوارى ها 
را براى نسل هاى بعدى به سهولت تبدیل مى نمودند. زیرا به 
این امرمتیقن بودند که ارتقاى سطح زنده گى جوامع ازطریق 
وتوسعۀ  رشد  بدون  آن  رشد  آهنگ  وتسریع  ملى  اقتصاد  رشد 
شبکۀ مواصالتى نه تنها مشکل بلکه ناممکن خواهد بود. عدم 
موجودیت شاهراه ها و وسایل کافى حمل ونقل باعث میشود تا 
دیگر  حوزة  به  جغرافیایى  حوزة  یا  محل  یک  شدة  تولید  مواد 
نیازمندى احداث  لذا جدى ترین  انتقال نشده و بفروش نرسد. 
شاهراه ها و ترانسپورت درتجارت احساس میشود. نبود راه هاى 
مواصالتى استندرد درکشورما باعث شده تا مناسبات تجارتى ما 

با جهان طور شاید و باید تأمین نشود، درحالیکه شاهراه ها به 
حیث زیربناى مهم اقتصادى میتوانند نقش با ارزشى را در رشد 
شهرها،  واتصال  وپیوند  زراعت  صنعت،  تجارت،  وانکشاف 
آمیزش اجتماعات، بهبود وضع ادارى، سیاسى  و فرهنگى داشته 

باشد.
واحداث  اعمار  به  ضرورت  خشکه  به  محاط  درکشورهاى 
شاهراه هاى زمینى وخط آهن بیشتر از دیگر کشورها احساس 
مواصالتى  خطوط  انکشاف  کشورها  بعضى  در  الکن  میشود، 
وقت زیاد، مصارف گزاف، پرسونل کافى و وسایل پیشرفته را 
نقطۀ  مثابۀ  به  کشورما  جغرافیایى  مگرموقعیت  میکند.  ایجاب 
وصل آسیا و اروپا، ایجاب میکند که به هروسیلۀ ممکن باید به 
به  افغانستان  زیرا  شود.  پرداخته  آهن  هاى  راه  و  اعمارسرکها 
حیث کوتاه ترین، ارزان ترین و مناسب ترین حلقۀ اتصال آسیا 
منطقوى،  اقتصادى  همکاریهاى  حوزة  منجمله  و  اروپا  و 
سازمانهاى ایکو، سارك وشانگهاى نقش ارزنده را ایفا مینماید. 
طرح یک مارکیت تجارتى بین المللى دریکى ازوالیات کشورما 
نه تنها براى افعانستان بلکه براى کشورهاى منطقه ازمؤثریت 
طرح  این  ساختن  پیاده  و  بوده  برخوردار  العادة  فوق  ومثمریت 
لذا  نیست.  ممکن  مناسب  وسرکهاى  ها  راه  موجودیت  بدون 
تکمیل راه هاى حلقوى واعمار راه آهن درمینه بهترین وسیلۀ 
پیاده ساختن این طرح خواهدبود. زیرا همان طورکه تذکر داده 
قدیمى  هاى  تمدن  وصل  نقطۀ  تاریخ  درطول  افغانستان  شد 
و  عبور  محل  و  بوده  اروپا  و  ایران  میانه،  آسیاى  هند،  چین، 

مرورکاروان هاى انتقال اموال تجارتى شناخته شده است.
نمونۀ روشن آن موجودیت راه ابریشم و راه الجورد مى باشد. 
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اهمیت راه الجورد براى توسعۀ تجارت افغانستان

گرچه امروز وسایل ترانسپورتى مدرن و سریع السیر بوجود 
است،  ساخته  کوتاه  را  ها  فاصله  اطالعاتى  تکنالوژى  و  آمده 
الکن اهمیت راه ها و شاهراه ها نه تنها با همان پیمانۀ گذشته 
بلکه بیشتر از پیش باقیست. به همین خاطر کشور ها مى کوشند 
تا به راه هاى دست پیدا کنند که کوتاه تر بوده و ارزانتر امتعه را 
از یک بازار به بازار دیگر انتقال دهند، زیرا در تجارت پیروزى 
ازآن کسى است که هر کاال را به وقت معین آن به بازار عرضه 

نماید، به یک کالم پیروزى بر وقت پیروزى بر همه چیزاست.
دهلیزنفتى  درمسیرعبورچندین  افغانستان  اکنون  همین 
وگازى قراردارد که  پروژة تاپى نقش پل ارتباطى را در زمینه 
سیاست  اتخاذ  با  افغانستان  که  گفت  میتوان  میکند.  بازى 
انکشاف زیربنا هاى اقتصادى میتواند نقش مؤثر و مهمى را در 
منطقوى  وهمگرایى  سیاسى  اقتصادى،  هاى  همکارى  زمینۀ 
بازى کند. زیرا ازیک طرف کشورهاى آسیاى میانه میخواهند از 
آسیاى  دیگرکشورهاى  وازسوى  یابند  راه  بحر  به  طریق  این 
جنوبى تالش دارند به بازارهاى آسیاى میانه راه پیدا کنند. (2: 
ص33) افغانستان باتطبیق طرح احیاى راه الجورد میتواند زمینه 
را براى کشورهاى متذکره فراهم کند. خوشبختانه احیاى این 
راه آغازشده است، نمونۀ روشن آن خط آهن حیرتان مزارشریف 
میباشد. این خط تحول بزرگ در زمینۀ بهبود مواصالت وتوسعۀ 

روابط اقتصادى افغانستان و ازبکستان میباشد.
باتوضیح مختصراهمیت راه هاى مواصالتى الزم است تا به 

تاریخچه واهمیت راه الجورد پرداخته شود.
        مى توان گفت که راه الجورد احیاى دو بارة راه ابریشم 
بوده و قدامت دوهزار ساله دارد که با گذشت سالهاى متمادى 
هنوز هم از اهمیت ویژه برخوردار بوده  و از اینطریق بصورت 
خارج،  به  ما  کشور  قیمتى  سنگهاى  سایر  و  الجورد  عمده، 
بخصوص کشور هاى قفقاز، روسیه، اروپا و شمال افریقا انتقال 
داده مى شده است و امروز یکبار دیگرکشورهایى که به وسیلۀ 
این راه باستانى و تاریخى باهم در ارتباط بوده اند به پیشنهاد و 
و  مدرن  وسایل  با  آن  مجدد  احیاى  در صدد  افغانستان  ابتکار 

عصرى مطابق به نیاز زمان برآمده اند.
هرگاه به پیشینۀ تاریخى این راه نظرانداخته شود، به صراحت 
دیده میشود که به دوره هاى باستان ارتباط دارد واین راه نقش 
مهمى را در ترقى وپیشرفت اقتصادى و پیوند تمدنهاى کشور 
هایى که درمسیر این راه موقعیت داشته اند، بازى کرده است. 
زمانیکه براى انجام تجارت از راه هاى بحرى استفاده نمى شد 
و یا آنکه بعضى کشورها به راه هاى بحرى دسترسى نداشتند و 
یا هم راه هاى بحرى به مقایسۀ راه هاى زمینى از مصئونیت 
کمتر برخوردار بودند، آنزمان استفاده از راه خشکه براى کشورها 
که  بود  مندى  ارزش  همین  اساس  به  داشت،   خاص  اهمیت 
راه الجورد شهرت جهانى  منجمله  راه هاى خشکه،  از  بعضى 
کسب نموده وکشورهاى را که در مسیر این راه ها قرار داشتند 

به پله هاى بلند شهرت رسانیده است. (3: ص279) 
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وافریقا  اروپا  آسیا،  ارتباط  تأمین  راه الجورد وسیلۀ  درحقیقت 
گرجستان  و  آذربایجان  ترکمنستان،  مسیر  از  راه  این  میباشد. 
گذشته و به بحیرة سیاه میرسد و با عبور از بحیرة سیاه و رسیدن 
به ترکیه، افغانستان را به آبهاى آزاد وصل مى نماید. این مسیر 
ترانزیتى مناسب ترین راه تجارتى میان افغانستان، آسیاى میانه، 
قفقاز و اروپاى مرکزى بوده و وسیلۀ مؤثرى براى اتصال آسیاى 

جنوبى به اروپا مى باشد.
اهمیت این راه بخاطر قابل ذکر است که کوتاه ترین، مطمئن 
از  امروز  زیرا  باشد،  مى  افغانستان  براى  راه  ترین  ساده  و  ترین 
ترکمنستان تامرز افغانستان هم سرك و هم خط آهن وجود دارد، 
از آن میگذرد سرك  راه  این  همچنان در سایر کشور هایى که 
وجود داشته و آمادة استفاده مى باشد. این کار در حقیقت با زود 
ترین زمان و کمترین هزینۀ میتواند افغانستان را باخطوط آهن 
وصل کند که یکى از مزایاى تجارت نیز سرعت زمانى و هزینه 
کم مى باشد. به اساس ارزیابى هاى تخنیکى که تاکنون صورت 
قارس  تا  تورغندى  ازمرز  اموال  الرى  یک  انتقال  است،  گرفته 
ترکیه (راه الجوارد) ده تا یازده روز زمان و حدود 3200 دالر هزینه 
تا  پاکستان  کراچى  بندر  از  اموال  عین  درحالیکه  داشت.  خواهد 
شهر مرزى جالل آباد چهارده روز زمان و 5000   هزاردالر هزینه 
خواهد داشت.(4: انترنت) بنابرآن دیده میشود که مصارف این راه 
چه از نظر زمان و چه از نظر مالى با صرفه بوده و میتواند کمک 
افغانستان  به همین خاطر دولت  باشد.  افغانى  براى تجار  بزرگ 

همانطوریکه افتخار ابتکار این طرح را دارد باید گامهاى عملى را 
در راه تطبیق این طرح نیز بردارد که نخستین اقدام درین راستا 
احداث خط آهن ازتورغندى به هرات و ازهرات به اسالم قلعه مى 
است  الزم  همچنان  گردد.  وصل  ایران  آهن  خط  با  تا  باشد 
ازحیرتان تا آقینه - مزار شریف وشبرغان هم خط آهن احداث 
اروپا  و  روسیه  اوکرایین،  باقزاغستان،  مستقیم  شکل  به  تا  شود 
ایران به  وصل شویم. به همین ترتیب قرارداد تمدید خط آهن 
به  هرات  ازطریق  بهارایران  چاه  بندر  رابه  افغانستان  افغانستان، 
تنها  نه  راه  این  تکمیل  میکند.  وصل  میانه  آسیاى  کشورهاى 
دشواریهاى اقتصادى وسیاسى افغانستان را حل خواهد کرد، بلکه 
براى کشورهاى همسایه نیز سهولت هاى تجارتى را به ارمغان 
کیلو  یکهزار  طول  به  را  افغانستان  هاى  شاهراه  زیرا  آورد.  مى 
متربه بندر چاه بهار نزدیک ساخته و در ضمن از وابسته گیهاى 
نیز  وهند  ایران  بالمقابل  و  میسازد  رها  پاکستان  به  اقتصادى 
میتوانند از طریق این شاهراه به بازارهاى آسیاى میانه راه یابند. 
درنتیجه افغانستان و هند ازقید بهانه گیریهاى ترانزیتى پاکستان 
پیش  بیشتراز  تنها  نه  افغانستان  و  میابند  رهایى  بندرکراچى  در 
کرده،  حاصل  المللى  بین  درتجارت  را  خود  استراتیژیک  موقف 
بلکه یک وسیلۀ ارتباط تجارتى و ترانزیتى مهم براى کشورهاى 

آسیاى میانه، آسیاى جنوبى و شرق آسیا نیز خواهد شد.
همچنان کشور چین درقسمت استخراج معادن براى کشورما 
با اهمیت است که درقدم اول باید سرك بدخشان به چین وصل 

شود. زیرا افغانستان با احداث تأسیسات معاصردر بنادر و خدمات 
راه  در  ازآن  میتواند  ترانزیتى  سهولتهاى  و  شفاف  گمرکى 
بهره  منطقه  و  افغانستان  وپیشرفت  توسعه  اقتصادى،  شگوفایى 
بردارى بهتر نماید. تعهد چین براى سرمایه گذارى حدود چهل 
میلیارد دالر در این بخش یک فرصتى خوبى براى عملى شدن 

طرح راه الجورد مى باشد.
افغانستان  در  تجارت  راه  سر  بر  همیشه  که  دیگرى  مشکل 
طورکه  همان  افزاید،  مى  راه الجورد  اهمیت  به  و  داشته  وجود 
گفته شد، مشکل ترانزیتى با کشور هاى همسایه و منطقه مى 
باشد که از طریق موافقتنامۀ راه الجورد تسهیالت گمرکى و سایر 
سهولت ها به تاجران و سرمایه گذاران بوجود خواهد آمد. بطور 

مثال:
•  موتر هاى افغانستان مى توانند براى بارگیرى و تخلیه اموال 

بدون موانع گمرکى، داخل خاك هر یک از این کشور ها شوند؛
•  تجارت، ترانزیت و ترانسپورت دو جانبه و چندجانبه میان 

کشور هاى امضأ کنندة راه الجورد گسترش مى یابد؛
•  با عضویت کشور هاى بیشتر، امکان دسترسى افغانستان به 

بحر، بیشتر از گذشته مى شود؛
•  کشور هاى ذیدخل، هیچ نوع تعرفه و یا محدودیتى باالى 
کاالهاى افغانى وضع نمى کنند و حتى براى ترانزیتى کارگو هاى 

افغانستان، سهولت بیشتر ایجاد مى نمایند؛
•  قیمت ترانزیت و تجارت با این کشور پائین مى آید؛

•  افغانستان مى تواند از خطوط آهن و کشتى هاى این کشور 
ها استفاده کند.(6: انترنیت)

به همین ترتیب یکى دیگر از مشکالت اساسى که امروز براى 
اموال تجارتى کشور ها وجود دارد، نبود بازار است که خوشبختانه 
عبور از مسیر راه الجورد بازار هاى مناسب و جدید را در کشور 
هاى عضو و سایر کشور ها براى کاال ها و محصوالت تولیدى 
افغانستان بوجود مى آورد. همچنان سبب مى شود تا محصوالت 

ارزان و با کیفیت از این طریق وارد افغانستان شود.
با بهره بردارى از راه الجورد، افغانستان به چهار راه ترانزیتى 
منطقه یى و بین المللى بدل خواهد شد و از این طریق عواید قابل 
توجهى را نصیب خواهد شد. همچنان راه الجورد نه تنها باعث 
باعث  بلکه  شود،  مى  منطقه  هاى  کشور  میان  اقتصادى  رونق 
هاى  کشور  با  افغانستان  تجارتى  فعالیتهاى  و  تجارت  رونق 

اروپایى نیز خواهد شد.
استفاده از این مسیر، اهمیت بسزایى در جهت رونق تجارت و 
اقتصاد کشور ما داشته، زمینه هاى مساعد را در عرصۀ سرمایه 
گذارى، انتقال اموال، کاهش بیکارى و رشد تولیدات مهیا خواهد 
ساخت و افغانستان بطور گسترده از این راه مستفید خواهد شد. 

یا  تعرفه  نوع  هیچ  که  اند  سپرده  تعهد  عضو  هاى  کشور  زیرا 
نخواهند  افغانستان وضع  تجارتى  امتعۀ   و  اموال  بر  محدودیتى 
راه الجورد  اقتصادى  اهمیت  را درمورد  نکته   کرد. درکل، چند 

میتوان نام برد: 
•  کاهش زمان وهزینۀ انتقال اموال تجارتى؛

•  رفع موانع گمرکى براموال تجارتى افغانستان؛
•  پیدا کردن بازار براى تولیدات داخلى کشور؛

ارزان  و  با کیفیت  تولیدى جدید،  پیدا کردن محصوالت     •
براى واردات؛

•  ایجاد رقابت بین کشورهاى صادرکنندة کاال به افغانستان؛
•  افزایش عواید ترانزیتى؛

•  تعدد شرکاى ترانزیتى وتجارتى افغانستان.(6: انترنت)
  نقطۀ قابل تذکر دیگر اینکه افغانستان درپهلوى اینکه حیثیت 
نقطۀ وصل میان کشورهاى ذیدخل را دارا میباشد، اموال معینى 
منجمله احجارکریمه، جواهرات، صنایع دستى وامثالهم را نیز دارد 
که ازگذشته تا کنون آنها را به خارج صادرمینماید. چنانچه باستان 
شناس جاپانى (ماوریزیوتوزى) درمقالۀ نوشته است که:"درمصر، 
باستان شناسان از قبر هاى مختلف فراعنه سنگهایى را به دست 
آورده اند که سه هزارسال قبل ازمیالد به شکل اموال تجارتى از 
افغانستان به آنجا منتقل گردیده است."(1: ص24) این امرگویاى 
اینست که افغانستان نه تنها نقش گذرگاه و یا بندر تجارتى را به 
عهده داشته، بلکه خود به مثابۀ صادر و وارد کنندة اموال تجارتى 

نقش مهم داشته است.
عالوه از بعد اقتصادى، ازبعد سیاسى و امنیتى نیز بهره بردارى 
از راه الجورد به افغانستان کمک مى کند تا با قوت وارد تعامالت 
منطقوى و بین المللى شده و زمینۀ  تأمین امنیت و ثبات را مهیا 
ساخته و از وابستگى هاى گذشته به بعضى از کشور هاى مغرض 

همسایه رهایى یابد(5: انترنیت) 
پس میتوان گفت که اهمیت راه الجورد تنها در داد و ستد و 
نیک  روابط  وگسترش  توسعه  سبب  بلکه  نبوده  تجارت  رشد 
سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، امنیتى ونظامى بین کشورها میشود 
مساعد  گردان  وجهان  سیاحان  براى  را  سیاحتى  هاى  زمینه  و 
راه  واقتصادى  سیاسى  نقش  درمورد  تردیدى  هیچ  لذا  میسازد. 
الجورد وجود ندارد. بخصوص اکنون که هیچ کشورى خود کفا 
تولیدى خود  براى محصوالت  بازار هاى مناسب  به  ونیاز  نبوده 
دارد و با استفاده از وسایل مدرن وعصرى به ساده گى میتوان این 
محصوالت را ازیکجا به جاى دیگر انتقال داد، تا از این طریق 
ازداشته ها و تولیدات مادى ومعنوى یکدیگر بهرة متقابل گرفته 
شود وهمه کشورهاى بزرگ وکوچک ذینفع درمسیر این راه به 
طور عادالنه بتوانند ازمزایاى احیاى مجدد این راه مستفید گردند. 

یک  زمان  مقتضاى  به  نظر  که  گفت  میتوان  سخن  یک  به 
باردیگربراى تأمین وتحکیم روابط گسترده بین ممالک مختلف 
ضرورت احساس میگردد. بخصوص کشورهاى محاط به خشکه 
که از مسیر دریا ها و راه هاى بحرى به دورمانده اند بیشتر از 
دیگران میتوانند ازمزایاى این راه بهره مند شوند و از این طریق 

به بحر وآبهاى آزاد راه یابند.
احیا وفعال  آید که  نتیجه بدست مى  ازآنچه گفته آمد چنین 
سازى راه الجورد یکى از نیازمندى هاى اساسى مرحلۀ  کنونى 
رشد و انکشاف اقتصادى کشور ما بوده و باید تا به ثمر رسیدن 
نهایى همان طورکه در اولویت کارى دولت قرار دارد باقى بماند 
و دولت در جلب و جذب سرمایه گذاریهاى داخلى و خارجى در 
ننماید. زیرا هیچ راهى  از هیچ گونه سعى و تالش دریغ  زمینه 
بهتراز سرمایه گذارى درمواصالت ومناقالت براى انکشاف بعدى 
افغانستان  اقدام  این  با  داشت.  نخواهد  وجود  کشورما  اقتصادى 
و  همگرایى  سوى  به  دوامدار  درگیریهاى  از  توانست  خواهد 
براى  مناسب  محل  و  گذاشته  قدم  جانبه  همه  هاى  همکارى 

سرمایه گذاریهاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى گردد.
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وافریقا  اروپا  آسیا،  ارتباط  تأمین  راه الجورد وسیلۀ  درحقیقت 
گرجستان  و  آذربایجان  ترکمنستان،  مسیر  از  راه  این  میباشد. 
گذشته و به بحیرة سیاه میرسد و با عبور از بحیرة سیاه و رسیدن 
به ترکیه، افغانستان را به آبهاى آزاد وصل مى نماید. این مسیر 
ترانزیتى مناسب ترین راه تجارتى میان افغانستان، آسیاى میانه، 
قفقاز و اروپاى مرکزى بوده و وسیلۀ مؤثرى براى اتصال آسیاى 

جنوبى به اروپا مى باشد.
اهمیت این راه بخاطر قابل ذکر است که کوتاه ترین، مطمئن 
از  امروز  زیرا  باشد،  مى  افغانستان  براى  راه  ترین  ساده  و  ترین 
ترکمنستان تامرز افغانستان هم سرك و هم خط آهن وجود دارد، 
از آن میگذرد سرك  راه  این  همچنان در سایر کشور هایى که 
وجود داشته و آمادة استفاده مى باشد. این کار در حقیقت با زود 
ترین زمان و کمترین هزینۀ میتواند افغانستان را باخطوط آهن 
وصل کند که یکى از مزایاى تجارت نیز سرعت زمانى و هزینه 
کم مى باشد. به اساس ارزیابى هاى تخنیکى که تاکنون صورت 
قارس  تا  تورغندى  ازمرز  اموال  الرى  یک  انتقال  است،  گرفته 
ترکیه (راه الجوارد) ده تا یازده روز زمان و حدود 3200 دالر هزینه 
تا  پاکستان  کراچى  بندر  از  اموال  عین  درحالیکه  داشت.  خواهد 
شهر مرزى جالل آباد چهارده روز زمان و 5000   هزاردالر هزینه 
خواهد داشت.(4: انترنت) بنابرآن دیده میشود که مصارف این راه 
چه از نظر زمان و چه از نظر مالى با صرفه بوده و میتواند کمک 
افغانستان  به همین خاطر دولت  باشد.  افغانى  براى تجار  بزرگ 

همانطوریکه افتخار ابتکار این طرح را دارد باید گامهاى عملى را 
در راه تطبیق این طرح نیز بردارد که نخستین اقدام درین راستا 
احداث خط آهن ازتورغندى به هرات و ازهرات به اسالم قلعه مى 
است  الزم  همچنان  گردد.  وصل  ایران  آهن  خط  با  تا  باشد 
ازحیرتان تا آقینه - مزار شریف وشبرغان هم خط آهن احداث 
اروپا  و  روسیه  اوکرایین،  باقزاغستان،  مستقیم  شکل  به  تا  شود 
ایران به  وصل شویم. به همین ترتیب قرارداد تمدید خط آهن 
به  هرات  ازطریق  بهارایران  چاه  بندر  رابه  افغانستان  افغانستان، 
تنها  نه  راه  این  تکمیل  میکند.  وصل  میانه  آسیاى  کشورهاى 
دشواریهاى اقتصادى وسیاسى افغانستان را حل خواهد کرد، بلکه 
براى کشورهاى همسایه نیز سهولت هاى تجارتى را به ارمغان 
کیلو  یکهزار  طول  به  را  افغانستان  هاى  شاهراه  زیرا  آورد.  مى 
متربه بندر چاه بهار نزدیک ساخته و در ضمن از وابسته گیهاى 
نیز  وهند  ایران  بالمقابل  و  میسازد  رها  پاکستان  به  اقتصادى 
میتوانند از طریق این شاهراه به بازارهاى آسیاى میانه راه یابند. 
درنتیجه افغانستان و هند ازقید بهانه گیریهاى ترانزیتى پاکستان 
پیش  بیشتراز  تنها  نه  افغانستان  و  میابند  رهایى  بندرکراچى  در 
کرده،  حاصل  المللى  بین  درتجارت  را  خود  استراتیژیک  موقف 
بلکه یک وسیلۀ ارتباط تجارتى و ترانزیتى مهم براى کشورهاى 

آسیاى میانه، آسیاى جنوبى و شرق آسیا نیز خواهد شد.
همچنان کشور چین درقسمت استخراج معادن براى کشورما 
با اهمیت است که درقدم اول باید سرك بدخشان به چین وصل 

شود. زیرا افغانستان با احداث تأسیسات معاصردر بنادر و خدمات 
راه  در  ازآن  میتواند  ترانزیتى  سهولتهاى  و  شفاف  گمرکى 
بهره  منطقه  و  افغانستان  وپیشرفت  توسعه  اقتصادى،  شگوفایى 
بردارى بهتر نماید. تعهد چین براى سرمایه گذارى حدود چهل 
میلیارد دالر در این بخش یک فرصتى خوبى براى عملى شدن 

طرح راه الجورد مى باشد.
افغانستان  در  تجارت  راه  سر  بر  همیشه  که  دیگرى  مشکل 
طورکه  همان  افزاید،  مى  راه الجورد  اهمیت  به  و  داشته  وجود 
گفته شد، مشکل ترانزیتى با کشور هاى همسایه و منطقه مى 
باشد که از طریق موافقتنامۀ راه الجورد تسهیالت گمرکى و سایر 
سهولت ها به تاجران و سرمایه گذاران بوجود خواهد آمد. بطور 

مثال:
•  موتر هاى افغانستان مى توانند براى بارگیرى و تخلیه اموال 

بدون موانع گمرکى، داخل خاك هر یک از این کشور ها شوند؛
•  تجارت، ترانزیت و ترانسپورت دو جانبه و چندجانبه میان 

کشور هاى امضأ کنندة راه الجورد گسترش مى یابد؛
•  با عضویت کشور هاى بیشتر، امکان دسترسى افغانستان به 

بحر، بیشتر از گذشته مى شود؛
•  کشور هاى ذیدخل، هیچ نوع تعرفه و یا محدودیتى باالى 
کاالهاى افغانى وضع نمى کنند و حتى براى ترانزیتى کارگو هاى 

افغانستان، سهولت بیشتر ایجاد مى نمایند؛
•  قیمت ترانزیت و تجارت با این کشور پائین مى آید؛

•  افغانستان مى تواند از خطوط آهن و کشتى هاى این کشور 
ها استفاده کند.(6: انترنیت)

به همین ترتیب یکى دیگر از مشکالت اساسى که امروز براى 
اموال تجارتى کشور ها وجود دارد، نبود بازار است که خوشبختانه 
عبور از مسیر راه الجورد بازار هاى مناسب و جدید را در کشور 
هاى عضو و سایر کشور ها براى کاال ها و محصوالت تولیدى 
افغانستان بوجود مى آورد. همچنان سبب مى شود تا محصوالت 

ارزان و با کیفیت از این طریق وارد افغانستان شود.
با بهره بردارى از راه الجورد، افغانستان به چهار راه ترانزیتى 
منطقه یى و بین المللى بدل خواهد شد و از این طریق عواید قابل 
توجهى را نصیب خواهد شد. همچنان راه الجورد نه تنها باعث 
باعث  بلکه  شود،  مى  منطقه  هاى  کشور  میان  اقتصادى  رونق 
هاى  کشور  با  افغانستان  تجارتى  فعالیتهاى  و  تجارت  رونق 

اروپایى نیز خواهد شد.
استفاده از این مسیر، اهمیت بسزایى در جهت رونق تجارت و 
اقتصاد کشور ما داشته، زمینه هاى مساعد را در عرصۀ سرمایه 
گذارى، انتقال اموال، کاهش بیکارى و رشد تولیدات مهیا خواهد 
ساخت و افغانستان بطور گسترده از این راه مستفید خواهد شد. 

یا  تعرفه  نوع  هیچ  که  اند  سپرده  تعهد  عضو  هاى  کشور  زیرا 
نخواهند  افغانستان وضع  تجارتى  امتعۀ   و  اموال  بر  محدودیتى 
راه الجورد  اقتصادى  اهمیت  را درمورد  نکته   کرد. درکل، چند 

میتوان نام برد: 
•  کاهش زمان وهزینۀ انتقال اموال تجارتى؛

•  رفع موانع گمرکى براموال تجارتى افغانستان؛
•  پیدا کردن بازار براى تولیدات داخلى کشور؛

ارزان  و  با کیفیت  تولیدى جدید،  پیدا کردن محصوالت     •
براى واردات؛

•  ایجاد رقابت بین کشورهاى صادرکنندة کاال به افغانستان؛
•  افزایش عواید ترانزیتى؛

•  تعدد شرکاى ترانزیتى وتجارتى افغانستان.(6: انترنت)
  نقطۀ قابل تذکر دیگر اینکه افغانستان درپهلوى اینکه حیثیت 
نقطۀ وصل میان کشورهاى ذیدخل را دارا میباشد، اموال معینى 
منجمله احجارکریمه، جواهرات، صنایع دستى وامثالهم را نیز دارد 
که ازگذشته تا کنون آنها را به خارج صادرمینماید. چنانچه باستان 
شناس جاپانى (ماوریزیوتوزى) درمقالۀ نوشته است که:"درمصر، 
باستان شناسان از قبر هاى مختلف فراعنه سنگهایى را به دست 
آورده اند که سه هزارسال قبل ازمیالد به شکل اموال تجارتى از 
افغانستان به آنجا منتقل گردیده است."(1: ص24) این امرگویاى 
اینست که افغانستان نه تنها نقش گذرگاه و یا بندر تجارتى را به 
عهده داشته، بلکه خود به مثابۀ صادر و وارد کنندة اموال تجارتى 

نقش مهم داشته است.
عالوه از بعد اقتصادى، ازبعد سیاسى و امنیتى نیز بهره بردارى 
از راه الجورد به افغانستان کمک مى کند تا با قوت وارد تعامالت 
منطقوى و بین المللى شده و زمینۀ  تأمین امنیت و ثبات را مهیا 
ساخته و از وابستگى هاى گذشته به بعضى از کشور هاى مغرض 

همسایه رهایى یابد(5: انترنیت) 
پس میتوان گفت که اهمیت راه الجورد تنها در داد و ستد و 
نیک  روابط  وگسترش  توسعه  سبب  بلکه  نبوده  تجارت  رشد 
سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، امنیتى ونظامى بین کشورها میشود 
مساعد  گردان  وجهان  سیاحان  براى  را  سیاحتى  هاى  زمینه  و 
راه  واقتصادى  سیاسى  نقش  درمورد  تردیدى  هیچ  لذا  میسازد. 
الجورد وجود ندارد. بخصوص اکنون که هیچ کشورى خود کفا 
تولیدى خود  براى محصوالت  بازار هاى مناسب  به  ونیاز  نبوده 
دارد و با استفاده از وسایل مدرن وعصرى به ساده گى میتوان این 
محصوالت را ازیکجا به جاى دیگر انتقال داد، تا از این طریق 
ازداشته ها و تولیدات مادى ومعنوى یکدیگر بهرة متقابل گرفته 
شود وهمه کشورهاى بزرگ وکوچک ذینفع درمسیر این راه به 
طور عادالنه بتوانند ازمزایاى احیاى مجدد این راه مستفید گردند. 

یک  زمان  مقتضاى  به  نظر  که  گفت  میتوان  سخن  یک  به 
باردیگربراى تأمین وتحکیم روابط گسترده بین ممالک مختلف 
ضرورت احساس میگردد. بخصوص کشورهاى محاط به خشکه 
که از مسیر دریا ها و راه هاى بحرى به دورمانده اند بیشتر از 
دیگران میتوانند ازمزایاى این راه بهره مند شوند و از این طریق 

به بحر وآبهاى آزاد راه یابند.
احیا وفعال  آید که  نتیجه بدست مى  ازآنچه گفته آمد چنین 
سازى راه الجورد یکى از نیازمندى هاى اساسى مرحلۀ  کنونى 
رشد و انکشاف اقتصادى کشور ما بوده و باید تا به ثمر رسیدن 
نهایى همان طورکه در اولویت کارى دولت قرار دارد باقى بماند 
و دولت در جلب و جذب سرمایه گذاریهاى داخلى و خارجى در 
ننماید. زیرا هیچ راهى  از هیچ گونه سعى و تالش دریغ  زمینه 
بهتراز سرمایه گذارى درمواصالت ومناقالت براى انکشاف بعدى 
افغانستان  اقدام  این  با  داشت.  نخواهد  وجود  کشورما  اقتصادى 
و  همگرایى  سوى  به  دوامدار  درگیریهاى  از  توانست  خواهد 
براى  مناسب  محل  و  گذاشته  قدم  جانبه  همه  هاى  همکارى 

سرمایه گذاریهاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى گردد.
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وافریقا  اروپا  آسیا،  ارتباط  تأمین  راه الجورد وسیلۀ  درحقیقت 
گرجستان  و  آذربایجان  ترکمنستان،  مسیر  از  راه  این  میباشد. 
گذشته و به بحیرة سیاه میرسد و با عبور از بحیرة سیاه و رسیدن 
به ترکیه، افغانستان را به آبهاى آزاد وصل مى نماید. این مسیر 
ترانزیتى مناسب ترین راه تجارتى میان افغانستان، آسیاى میانه، 
قفقاز و اروپاى مرکزى بوده و وسیلۀ مؤثرى براى اتصال آسیاى 

جنوبى به اروپا مى باشد.
اهمیت این راه بخاطر قابل ذکر است که کوتاه ترین، مطمئن 
از  امروز  زیرا  باشد،  مى  افغانستان  براى  راه  ترین  ساده  و  ترین 
ترکمنستان تامرز افغانستان هم سرك و هم خط آهن وجود دارد، 
از آن میگذرد سرك  راه  این  همچنان در سایر کشور هایى که 
وجود داشته و آمادة استفاده مى باشد. این کار در حقیقت با زود 
ترین زمان و کمترین هزینۀ میتواند افغانستان را باخطوط آهن 
وصل کند که یکى از مزایاى تجارت نیز سرعت زمانى و هزینه 
کم مى باشد. به اساس ارزیابى هاى تخنیکى که تاکنون صورت 
قارس  تا  تورغندى  ازمرز  اموال  الرى  یک  انتقال  است،  گرفته 
ترکیه (راه الجوارد) ده تا یازده روز زمان و حدود 3200 دالر هزینه 
تا  پاکستان  کراچى  بندر  از  اموال  عین  درحالیکه  داشت.  خواهد 
شهر مرزى جالل آباد چهارده روز زمان و 5000   هزاردالر هزینه 
خواهد داشت.(4: انترنت) بنابرآن دیده میشود که مصارف این راه 
چه از نظر زمان و چه از نظر مالى با صرفه بوده و میتواند کمک 
افغانستان  به همین خاطر دولت  باشد.  افغانى  براى تجار  بزرگ 

همانطوریکه افتخار ابتکار این طرح را دارد باید گامهاى عملى را 
در راه تطبیق این طرح نیز بردارد که نخستین اقدام درین راستا 
احداث خط آهن ازتورغندى به هرات و ازهرات به اسالم قلعه مى 
است  الزم  همچنان  گردد.  وصل  ایران  آهن  خط  با  تا  باشد 
ازحیرتان تا آقینه - مزار شریف وشبرغان هم خط آهن احداث 
اروپا  و  روسیه  اوکرایین،  باقزاغستان،  مستقیم  شکل  به  تا  شود 
ایران به  وصل شویم. به همین ترتیب قرارداد تمدید خط آهن 
به  هرات  ازطریق  بهارایران  چاه  بندر  رابه  افغانستان  افغانستان، 
تنها  نه  راه  این  تکمیل  میکند.  وصل  میانه  آسیاى  کشورهاى 
دشواریهاى اقتصادى وسیاسى افغانستان را حل خواهد کرد، بلکه 
براى کشورهاى همسایه نیز سهولت هاى تجارتى را به ارمغان 
کیلو  یکهزار  طول  به  را  افغانستان  هاى  شاهراه  زیرا  آورد.  مى 
متربه بندر چاه بهار نزدیک ساخته و در ضمن از وابسته گیهاى 
نیز  وهند  ایران  بالمقابل  و  میسازد  رها  پاکستان  به  اقتصادى 
میتوانند از طریق این شاهراه به بازارهاى آسیاى میانه راه یابند. 
درنتیجه افغانستان و هند ازقید بهانه گیریهاى ترانزیتى پاکستان 
پیش  بیشتراز  تنها  نه  افغانستان  و  میابند  رهایى  بندرکراچى  در 
کرده،  حاصل  المللى  بین  درتجارت  را  خود  استراتیژیک  موقف 
بلکه یک وسیلۀ ارتباط تجارتى و ترانزیتى مهم براى کشورهاى 

آسیاى میانه، آسیاى جنوبى و شرق آسیا نیز خواهد شد.
همچنان کشور چین درقسمت استخراج معادن براى کشورما 
با اهمیت است که درقدم اول باید سرك بدخشان به چین وصل 

شود. زیرا افغانستان با احداث تأسیسات معاصردر بنادر و خدمات 
راه  در  ازآن  میتواند  ترانزیتى  سهولتهاى  و  شفاف  گمرکى 
بهره  منطقه  و  افغانستان  وپیشرفت  توسعه  اقتصادى،  شگوفایى 
بردارى بهتر نماید. تعهد چین براى سرمایه گذارى حدود چهل 
میلیارد دالر در این بخش یک فرصتى خوبى براى عملى شدن 

طرح راه الجورد مى باشد.
افغانستان  در  تجارت  راه  سر  بر  همیشه  که  دیگرى  مشکل 
طورکه  همان  افزاید،  مى  راه الجورد  اهمیت  به  و  داشته  وجود 
گفته شد، مشکل ترانزیتى با کشور هاى همسایه و منطقه مى 
باشد که از طریق موافقتنامۀ راه الجورد تسهیالت گمرکى و سایر 
سهولت ها به تاجران و سرمایه گذاران بوجود خواهد آمد. بطور 

مثال:
•  موتر هاى افغانستان مى توانند براى بارگیرى و تخلیه اموال 

بدون موانع گمرکى، داخل خاك هر یک از این کشور ها شوند؛
•  تجارت، ترانزیت و ترانسپورت دو جانبه و چندجانبه میان 

کشور هاى امضأ کنندة راه الجورد گسترش مى یابد؛
•  با عضویت کشور هاى بیشتر، امکان دسترسى افغانستان به 

بحر، بیشتر از گذشته مى شود؛
•  کشور هاى ذیدخل، هیچ نوع تعرفه و یا محدودیتى باالى 
کاالهاى افغانى وضع نمى کنند و حتى براى ترانزیتى کارگو هاى 

افغانستان، سهولت بیشتر ایجاد مى نمایند؛
•  قیمت ترانزیت و تجارت با این کشور پائین مى آید؛

•  افغانستان مى تواند از خطوط آهن و کشتى هاى این کشور 
ها استفاده کند.(6: انترنیت)

به همین ترتیب یکى دیگر از مشکالت اساسى که امروز براى 
اموال تجارتى کشور ها وجود دارد، نبود بازار است که خوشبختانه 
عبور از مسیر راه الجورد بازار هاى مناسب و جدید را در کشور 
هاى عضو و سایر کشور ها براى کاال ها و محصوالت تولیدى 
افغانستان بوجود مى آورد. همچنان سبب مى شود تا محصوالت 

ارزان و با کیفیت از این طریق وارد افغانستان شود.
با بهره بردارى از راه الجورد، افغانستان به چهار راه ترانزیتى 
منطقه یى و بین المللى بدل خواهد شد و از این طریق عواید قابل 
توجهى را نصیب خواهد شد. همچنان راه الجورد نه تنها باعث 
باعث  بلکه  شود،  مى  منطقه  هاى  کشور  میان  اقتصادى  رونق 
هاى  کشور  با  افغانستان  تجارتى  فعالیتهاى  و  تجارت  رونق 

اروپایى نیز خواهد شد.
استفاده از این مسیر، اهمیت بسزایى در جهت رونق تجارت و 
اقتصاد کشور ما داشته، زمینه هاى مساعد را در عرصۀ سرمایه 
گذارى، انتقال اموال، کاهش بیکارى و رشد تولیدات مهیا خواهد 
ساخت و افغانستان بطور گسترده از این راه مستفید خواهد شد. 

یا  تعرفه  نوع  هیچ  که  اند  سپرده  تعهد  عضو  هاى  کشور  زیرا 
نخواهند  افغانستان وضع  تجارتى  امتعۀ   و  اموال  بر  محدودیتى 
راه الجورد  اقتصادى  اهمیت  را درمورد  نکته   کرد. درکل، چند 

میتوان نام برد: 
•  کاهش زمان وهزینۀ انتقال اموال تجارتى؛

•  رفع موانع گمرکى براموال تجارتى افغانستان؛
•  پیدا کردن بازار براى تولیدات داخلى کشور؛

ارزان  و  با کیفیت  تولیدى جدید،  پیدا کردن محصوالت     •
براى واردات؛

•  ایجاد رقابت بین کشورهاى صادرکنندة کاال به افغانستان؛
•  افزایش عواید ترانزیتى؛

•  تعدد شرکاى ترانزیتى وتجارتى افغانستان.(6: انترنت)
  نقطۀ قابل تذکر دیگر اینکه افغانستان درپهلوى اینکه حیثیت 
نقطۀ وصل میان کشورهاى ذیدخل را دارا میباشد، اموال معینى 
منجمله احجارکریمه، جواهرات، صنایع دستى وامثالهم را نیز دارد 
که ازگذشته تا کنون آنها را به خارج صادرمینماید. چنانچه باستان 
شناس جاپانى (ماوریزیوتوزى) درمقالۀ نوشته است که:"درمصر، 
باستان شناسان از قبر هاى مختلف فراعنه سنگهایى را به دست 
آورده اند که سه هزارسال قبل ازمیالد به شکل اموال تجارتى از 
افغانستان به آنجا منتقل گردیده است."(1: ص24) این امرگویاى 
اینست که افغانستان نه تنها نقش گذرگاه و یا بندر تجارتى را به 
عهده داشته، بلکه خود به مثابۀ صادر و وارد کنندة اموال تجارتى 

نقش مهم داشته است.
عالوه از بعد اقتصادى، ازبعد سیاسى و امنیتى نیز بهره بردارى 
از راه الجورد به افغانستان کمک مى کند تا با قوت وارد تعامالت 
منطقوى و بین المللى شده و زمینۀ  تأمین امنیت و ثبات را مهیا 
ساخته و از وابستگى هاى گذشته به بعضى از کشور هاى مغرض 

همسایه رهایى یابد(5: انترنیت) 
پس میتوان گفت که اهمیت راه الجورد تنها در داد و ستد و 
نیک  روابط  وگسترش  توسعه  سبب  بلکه  نبوده  تجارت  رشد 
سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، امنیتى ونظامى بین کشورها میشود 
مساعد  گردان  وجهان  سیاحان  براى  را  سیاحتى  هاى  زمینه  و 
راه  واقتصادى  سیاسى  نقش  درمورد  تردیدى  هیچ  لذا  میسازد. 
الجورد وجود ندارد. بخصوص اکنون که هیچ کشورى خود کفا 
تولیدى خود  براى محصوالت  بازار هاى مناسب  به  ونیاز  نبوده 
دارد و با استفاده از وسایل مدرن وعصرى به ساده گى میتوان این 
محصوالت را ازیکجا به جاى دیگر انتقال داد، تا از این طریق 
ازداشته ها و تولیدات مادى ومعنوى یکدیگر بهرة متقابل گرفته 
شود وهمه کشورهاى بزرگ وکوچک ذینفع درمسیر این راه به 
طور عادالنه بتوانند ازمزایاى احیاى مجدد این راه مستفید گردند. 

یک  زمان  مقتضاى  به  نظر  که  گفت  میتوان  سخن  یک  به 
باردیگربراى تأمین وتحکیم روابط گسترده بین ممالک مختلف 
ضرورت احساس میگردد. بخصوص کشورهاى محاط به خشکه 
که از مسیر دریا ها و راه هاى بحرى به دورمانده اند بیشتر از 
دیگران میتوانند ازمزایاى این راه بهره مند شوند و از این طریق 

به بحر وآبهاى آزاد راه یابند.
احیا وفعال  آید که  نتیجه بدست مى  ازآنچه گفته آمد چنین 
سازى راه الجورد یکى از نیازمندى هاى اساسى مرحلۀ  کنونى 
رشد و انکشاف اقتصادى کشور ما بوده و باید تا به ثمر رسیدن 
نهایى همان طورکه در اولویت کارى دولت قرار دارد باقى بماند 
و دولت در جلب و جذب سرمایه گذاریهاى داخلى و خارجى در 
ننماید. زیرا هیچ راهى  از هیچ گونه سعى و تالش دریغ  زمینه 
بهتراز سرمایه گذارى درمواصالت ومناقالت براى انکشاف بعدى 
افغانستان  اقدام  این  با  داشت.  نخواهد  وجود  کشورما  اقتصادى 
و  همگرایى  سوى  به  دوامدار  درگیریهاى  از  توانست  خواهد 
براى  مناسب  محل  و  گذاشته  قدم  جانبه  همه  هاى  همکارى 

سرمایه گذاریهاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى گردد.
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څېړندوی محمد ولید همت

د هېواد په اقتصادی پرمختیا کې د بانکي پورونو رول

اقتصادي  د  پراختیا  پورونو  بانکي  د  کې  هېواد  هر  په 
فعالیتونو د ودې او پراختیا لپاره ډېره اړینه او ضروري ده. 
ځینی پوهان په دې باور دي چې پور په اقتصاد کې دومره 
اړین دی لکه څرنګه چې وینه د انسان په وجود کې مهمه 
ده. که چېرته د انسان د بدن یوه غړی ته وینه و نه رسيږي، 
ځي.  لمنځه  او  کېږي  پاتې  څخه  فعالیت  له  غړی  هغه 
یوه  یا  برخې  یوې  کې  اقتصاد  په  چېري  که  همدارنګه 
سکتور ته منظم کریدیتي سیستم وجود ونلري، هغه سکتور 
د پرمختګ څخه پاتې کيږي. د پور د دغه اهمیت په پام 
کې نيولو سره، په دې لیکنې کې هڅه کېږي چې د هېواد 
رڼا  باندې  رول  پورونو  بانکي  د  کې  پرمختیا  اقتصادي  په 
واچول شي او هغه چینلونه معرفی شي چې د هغو له الرې 

پورونه اقتصادی ودې او پرمختیا لپاره الره هواروي.
اقتصادي  پورونو  د  هېواد کې  په  د  له دې چې  مخکې 
اغېزې باندې بحث وشي، الزمه ده چې د پور په مفهوم او 

مهمو ډولونو باندې رڼا واچول شي.
 د قرضې یا پور په هکله د پوهانو لخوا بېالبېل تعریفونه 
یا  پور  دي چې  باور  دې  په  پوهان  ځینې  دي.  شوي  بیان 
قرضه د تمویلي منابعو د برابرولو څخه عبارت دی چې د 
هغه په واسطه مالي وجوه سوداګرو او هغو خلکو ته جریان 
د  یا  او  ودې  د  فعالیتونو  اقتصادي  خپل  د  پیدا کوي چې 

ژوندانه اړتیاوو د برابرولو لپاره ورته اړتیا لري. ځينې په دې 
باور دي چې پور له هغه تړون څخه عبارت دی چې د هغه 
پور  یا  سوداګر  وجوه  اندازه  ټاکلی  بانک  واسطه  په 
اخیستونکي ته ورکوي. همدارنګه پور هغه مالي قدرت ته 
لخوا  موسسو  مالي  نورو  او  بانکونو  د  چې  کېږي  ویل 
بزګرانو، سوداګرو او نورو عامو وګړو ته د قرضې په توګه 
(باز  ورکولو  بېرته  د   کې  راتلونکي  په  او  کېږي  ورکول 
پرداخت) وړ وي. یعنی پور سوداګرو ته په وړیا توګه نه 
ورکول کېږي، بلکې د یوې مودې لپاره پور اخیستونکي ته 
مالي قدرت ورکوي او په ځانګړی موده کې باید بېرته پور 

ورکونکي (بانک)ته ورکړل شي. 
پور په عام ډول په شخصي او بانکي ډولونو باندې ویشل 
کېږي. شخصي پورونه هغو پورونو ته ویل کېږي چې د عام 
په  لپاره  رفع کولو  د  اړتیاوو  بېړنېو  ژوندانه ځینې  د  وګړو 
رسمي او یا غیر رسمي ټوګه له یو بل څخه اخیستل کېږي. 
بانکي پورونه هغو پورونو ته ویل کېږي چې بانکونه د یوه 
منظم او پیاوړی تمویلونکي منبع په توګه د هېواد په کچه د 
ته  اخیستونکو  پور  موخه  په  کولو  پوره  د  اړتیاوو  مالي 
ورکوي. په اوسني عصر کې، شخصي پورونه د یوو هېواد 
د اړتیاوو په پوره کولو کې ډېر کم رول لري، بلکې بانکونه 
د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه ښه باوري سرچنیه 

دي. په دې مقاله کې د پور څخه مقصد بانکې پورونه دي.   
دي.  ویشلي  کتګوریو  بېالبېلو  په  پورونه  بانکي  پوهانو 
نور د  او ځینې  نظره ویشلي  له  پور د موخې  پوهان  ځینې 
مودې له پلوه او ځینې نورو یې د ماهیت له نظره ویشلي دي. 
د مودې له نظره پورونه په الندې ډولونو باندې ویشل شوي 

دي:
1- لنډمهاله پورونه: دا ډول پورونه د لنډې مودې لپاره 
ور کول کېږي او موده یې له یوه کال څخه کمه وي. دغه 
يوه کمپنۍ د  اخیستل کېږي چې  اکثرْا هغه وخت  پورونه 
سیالیت له ستونزې سره مخ شي او د ضروري راکړه ورکړه 

لپاره په الزمه کچه پیسې ونلري. 
2- منځ مهاله پورونه: منځ مهاله پورونه هغه پورونه دي 
چې د يوه کال څخه تر پنځو کالونو مودې پورې ورکول 
په  شتمني  منقولو  غیر  د  معموْال  پورونه  ډول  دغه  کېږي. 
مقابل کې ورکول کېږي. په دغه ډول پورونو کې د سود یا 

ربحې کچه د لنډ مهاله پورونو په پرتله زیات وي.
3- اوږد مهاله پورونه: اوږد مهاله پورنه معموال د اوږدې 
اخیستل  زیاته وي،  کالونو څخه  پنځو  له  لپاره چې  مودې 
لپاره  اخیستلو  د  شتمنیو  ثابتو  د  پورونه  ډول  دغه  کېږي. 
اخیستل کېږي او پور اخیستونکي د پور په مقابل بانک ته 

قوي تضمین ورکوي.
ویشل  ډولونو  مهمو  په الندې  پورونه  نظره  له  موخې  د 

کېږي:

1- د ملکیتونه پورونه: دغه پورونه د ملکیتونو د ایجادولو 
د  او  تاسیسول  کمپنۍ  د  اخیستل،  ځمکې  د  لکه،  لپاره 
کورونو د جوړولو لپاره ورکول کېږي او قوي تضمین ته 

اړتیا لري.
2- کرنیز پورونه: دغه پورونه د بزګرانو د ستونزو دحل 
وسایلو  تولیدي  د  بزګران  کېږي.  ورکول  موخه  په  کولو 
برابرولو، د اصالح شوو تخمونو اخیستل او ځینې نورو ورته 
اړتیاوو پوره کولو لپاره پانګې ته اړتیا لري او ډېری وخت 
مالي  الزمه کچه  په  لپاره  اخیستل  د  توکو  دغو  د  بزګران 
امکانات نلري. له همدې امله زراعتی یا کرنیز پورونه کولی 
شي چې د بزګرانو د اړتیاوو په پوره کولو کې مهمه ونډه 

ولري.
3- د بانکونو پورونه: ځینی وخت داسې حالت منځ ته 
راځي چې بانکونه او پولی موسسې لکه د بیمې کمپنۍ د لنډ 
مهالې مودې لپاره د سیالیت له ستونزې سره مخامخ کېږي 
او دغه راز ستونزې د لنډ مهاله پورونو له الرې حل کېدی 
شي. همدا راز د بانکونو پورونه د پولي سیستم د ثبات لپاره 

هم مهم رول لوبوالی شي.
4- سوداګری پورونه: دغه پورونه د کمپنیو او تشبثاتو د 
تمویلولو او پراختیا لپاره مرسته کوي. دغه ډول پورونه په 
هر هېواد کې د تشبثاتو او اقتصادی فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره 

ډېر اغېزناک رول لوبوي.
5- شخصی پورونه: انفرادی پورونه په یوه هېواد کې د 

عام وګړو د اړتیاوو د تمویلولو په موخه ورکول کېږي.
پور د ماهیت له پلوه په مالي او غیر مالي پورونه باندې 
تقسیم کېږي. مالي پور هغه پور ته ویل کېږي چې د بانک 
او  وګړو  عام  ډول  نغدي  غیر  او  نغدي  په  خزانې څخه  د 
کمپنیو ته ورکول کېږي. غیر مالي کریدیت هغه پور ته ویل 
کېږي چې په غیر نغدي توګه د مهمو اسنادو د برابرولو په 
واسطه سوداګر ته قدرت ورکوي چې خپل سوداګری او 
اقتصادی فعالیتونه پر مخ یوسي. د غیر مالي پور مهمه بیلګه 

لیتر آف کریدیت (Letter of Credit) دی.
د هر هېواد په اقتصادی پرمختیا کې بانکي پورونه خورا 
ډېر اهمیت لري او هغو مولدو پروژو لپاره تمویلی سرچینه 
په  کچې  د  ژوند  د  زیاتوالې،  په  تولیداتو  د  چې  برابروي 
رول  اغېزناک  لوی  کې  کموالې  په  بېوزلۍ  د  او  لوړوالې 

لوبوي. 
وروسته پاتې هېوادنه له ډېرو اقتصادي ستونزو سره الس 
پانګې  د  المل  مهم  لپاره  ستونزو  ټولو  د  دي.  ګریوان  او 
کموالۍ دی. پوهان په دې باور دي چې د اقتصادي فعالیتونو 
لپاره د تمویلي سرچینو برابرول د یادو فعالیتونو د پرمختیا 
لپاره ډېرې ګټورې دي. زموږ په هېواد کې چې یو ورسته 
پاتې هېواد دی، د الزمې تمویلي پانګې د نه شتون له امله، 
اقتصادي فعالیتونه یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او په 
چې  لري  شتون  ستونزې  اقتصادي  ډېرې  ننه  د  کې  هېواد 

خلکې له بېالبېل ستونزو سره مخامخ کړي دي. 
يو له هغو ستونزو څخه چې د ټولنې د ژوند سره مستقیم 
لوړوالی دی. وزګارتیا  لري هغه د وزګارتیا د کچې  تړاو 

هغه خطرناکه اقتصادي پدیده ده چې د ژوند بېالبېلې برخې 
او  اقتصادی  بېالبېل  ژوند  د  او  کېږي  اغېزمن  څخه  ور 

ټولنېزې برخې ورسره تړاو لري. 
په هېواد کې د وزګارتیا د کچې د لوړوالې په تړاو یو 
مهم المل دا دی چې په دغه هېواد کې د بېوزلی شیطاني 
دایره حاکمه ده او د اقتصادي پرمختیا په وړاندې لوی خنډ 
بلل کېږي. د بیوزلی د شیطاني دایرې د شتون لپاره یو مهم 
المل دا دی چې په دغه هېواد کې د عاید کچه دېره ټیټه ده 
او د دې سبب ګرځېدلی چې خلک و نه توانيږي چې سپما 
وکړي. د سپما کموالی د پانګونې د کموالۍ سبب ګرځي 
پاتې  لوړې سطحې کې  د وزګارتیا کچه  توګه  په دې  او 
کېږي. دا لړی به همداسی دوام مومي، ترڅو چې د بیوزلۍ 
شیطاني دایره له مینځه الړه شي. پوهان په دې باور دي چې 
د یادې دایرې د لمنځه وړلو لپاره د تمویلي منابع برابرول 
یوه ډېره غوره الره ده و په دې برخه کې بانکونه ډېر مهم 

رول لوبولی شي. 
 له څرنګه چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی او ګن شمېر 
سکتور  دغه  د  لري،  بوختیا  کې  برخه  دغه  په  یې  وګړي 
پرمختګ د هېواد د خلکو د ژوند په لوړوالۍ کې خورا لوی 
رول لوبولی شي. اوس مهال په هېواد کې د کرنې سکتور 
تکنالوژی  پرمختللي  د  و  روان دي  پرمخ  توګه  په دودیزه 
څخه په کښې ګټه نه اخیستل کېږي. له همدې امله په دغه 
سکتور کې د مولدیت کچه ډېره ټیټه ده او د هېواد زیاد 
شمېر وګړي چې په دغه برخه کې بوختیا لري، له بېوزلۍ 

سره مخامخ دي. 

تکنالوژۍ،  پرمختللې  له  کې  سکتور  یاد  په  چېرې  که 
اصالح شويو تخمونو او د نويو کرنیزو تخنیکونو څخه ګټه 
پورته شي، بې له شکه به د تولید کچه لوړيږي او د خلکو 
په ژوند کې به مثبت بدلون را منځ ته کېږي. د یادو وسایلو 
د چمتو کولو او استعمال لپاره الزمې پانګې ته اړتیا ده چې 

د بزګرانو له توان څخه لرې لیدل کېږي. 
په هېواد کې بانکي پورونه د کرنې د پرمختیا لپاره دېره 
ضروري بلل کېږي. بانکونه کولی شي چې د یاد سکتور د 
پرمختګ لپاره الزمې بانکې آسانتیاوې برابرې کړي تر څو 
په دغه سکتور کې د مولدیت کچه لوړه شي او د خلکو 

ژوند هم ورسره لوړوالی و مومي. 
بانکونو د کرنې  که څه هم د تېرو کلونو په موده کې 
سکتور لپاره الزمې آسانتیاوې برابرې کړي نه دي، خو له 
نیکه مرغه اوس مهال ځینې بانکونه لکه غضنفربانک د یاد 
سکتور د پرمختګ لپاره ځينې کریدیتی آسانتیاوې برابرې 
کړی دی چې د هغه په چوکاټ کې بزرګران کوالی شي 
د نوی تکنالوژۍ او د اصالح شويو تخمونو د اخیستلو لپاره 

له یاد بانک څخه پور ترالسه کړي. 
لپاره  پرمختګ  د  د کرنې سکتور  یوازې  پورونه  بانکي 
اړین نه دي، بلکې د هېواد په کچه په بېالبېلو برخو کې رول 
او  هوساینې  د  دخلک  او  پرمختګ  اقتصادي  د  او  لري 
سوکالی لپاره  خورا مهم رول لوبوي. د صنعت پرمختګ د 
یوه منظم بانکي خدمتونو په نشتون سره ناشونی دی. بانکي 

پورونه د خدمتونو په سکتور کې هم دېره ونډه درلودلي 
د خدمتونو  هېواد کې  په  لسیزه کې  نیمه  یو  تېرو  په  شي. 
سکتور یو له هغو سکتورونو څخه دي چې دېر چټک او 
چټک  د  سکتور  یاد  د  دی.  کړی  یې  پرمختګ  ګړندی 
پرمختګ یو المل هم دا دی چې دغه سکتور په یاد موده 
راوړي  السته  پورونه  زیات  څخه  سکتورونو  ټولو  تر  کې 
د  چې  کوي  ډاګه  په  دا  راپورونه  بانک  مرکزي  د  دي. 
خدمتونو سکتور له پنځوس سلنې څخه زیات بانکې پورونه 

السته راوړي دي. 
بانکي پورونو د نشتون په  په لنډه کې ویلی شو چې د 
صورت کې په هېواد کې هر اړخیز پر مختګ نا شونی دی. 
او د دې لپاره چې په ټولو سکتورونو او اقتصادی برخو کې 
پرمختیایی لړی ګړندی شي، نو هرې برخې لپاره د بانکي 
پورونو د آسانتیاوو برابرولو ته خورا ډېره اړتیا لیدل کېږي 

او په دې هکله باید اوچت ګامونه پورته شي.    
آخذونه:

سبسحران  (2018).د  الګایدد  پاول  او  ابراهیم  مازو،   .1
افریقا پر اقتصادي ودې باندې د مالي پرختیا اغېزې: آیا د 

سکتوري ودي توپیر مهمه ده؟
د  هندوستان  د  ودې:  اقتصادي  او  کریدیتونه  بانکي   .2

مختلفو ایالتونو څخه علمي او عملی شواهد. 
په   .(2015) نور  او  پاسکال  کارمن  دانیل،  ارمینو،   .3

اقتصادي پرمختګ کې د کریدت اغېزې.
4. د افغانستان اقتصادي پولټن، 1393. 
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اقتصادي  د  پراختیا  پورونو  بانکي  د  کې  هېواد  هر  په 
فعالیتونو د ودې او پراختیا لپاره ډېره اړینه او ضروري ده. 
ځینی پوهان په دې باور دي چې پور په اقتصاد کې دومره 
اړین دی لکه څرنګه چې وینه د انسان په وجود کې مهمه 
ده. که چېرته د انسان د بدن یوه غړی ته وینه و نه رسيږي، 
ځي.  لمنځه  او  کېږي  پاتې  څخه  فعالیت  له  غړی  هغه 
یوه  یا  برخې  یوې  کې  اقتصاد  په  چېري  که  همدارنګه 
سکتور ته منظم کریدیتي سیستم وجود ونلري، هغه سکتور 
د پرمختګ څخه پاتې کيږي. د پور د دغه اهمیت په پام 
کې نيولو سره، په دې لیکنې کې هڅه کېږي چې د هېواد 
رڼا  باندې  رول  پورونو  بانکي  د  کې  پرمختیا  اقتصادي  په 
واچول شي او هغه چینلونه معرفی شي چې د هغو له الرې 

پورونه اقتصادی ودې او پرمختیا لپاره الره هواروي.
اقتصادي  پورونو  د  هېواد کې  په  د  له دې چې  مخکې 
اغېزې باندې بحث وشي، الزمه ده چې د پور په مفهوم او 

مهمو ډولونو باندې رڼا واچول شي.
 د قرضې یا پور په هکله د پوهانو لخوا بېالبېل تعریفونه 
یا  پور  دي چې  باور  دې  په  پوهان  ځینې  دي.  شوي  بیان 
قرضه د تمویلي منابعو د برابرولو څخه عبارت دی چې د 
هغه په واسطه مالي وجوه سوداګرو او هغو خلکو ته جریان 
د  یا  او  ودې  د  فعالیتونو  اقتصادي  خپل  د  پیدا کوي چې 

ژوندانه اړتیاوو د برابرولو لپاره ورته اړتیا لري. ځينې په دې 
باور دي چې پور له هغه تړون څخه عبارت دی چې د هغه 
پور  یا  سوداګر  وجوه  اندازه  ټاکلی  بانک  واسطه  په 
اخیستونکي ته ورکوي. همدارنګه پور هغه مالي قدرت ته 
لخوا  موسسو  مالي  نورو  او  بانکونو  د  چې  کېږي  ویل 
بزګرانو، سوداګرو او نورو عامو وګړو ته د قرضې په توګه 
(باز  ورکولو  بېرته  د   کې  راتلونکي  په  او  کېږي  ورکول 
پرداخت) وړ وي. یعنی پور سوداګرو ته په وړیا توګه نه 
ورکول کېږي، بلکې د یوې مودې لپاره پور اخیستونکي ته 
مالي قدرت ورکوي او په ځانګړی موده کې باید بېرته پور 

ورکونکي (بانک)ته ورکړل شي. 
پور په عام ډول په شخصي او بانکي ډولونو باندې ویشل 
کېږي. شخصي پورونه هغو پورونو ته ویل کېږي چې د عام 
په  لپاره  رفع کولو  د  اړتیاوو  بېړنېو  ژوندانه ځینې  د  وګړو 
رسمي او یا غیر رسمي ټوګه له یو بل څخه اخیستل کېږي. 
بانکي پورونه هغو پورونو ته ویل کېږي چې بانکونه د یوه 
منظم او پیاوړی تمویلونکي منبع په توګه د هېواد په کچه د 
ته  اخیستونکو  پور  موخه  په  کولو  پوره  د  اړتیاوو  مالي 
ورکوي. په اوسني عصر کې، شخصي پورونه د یوو هېواد 
د اړتیاوو په پوره کولو کې ډېر کم رول لري، بلکې بانکونه 
د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه ښه باوري سرچنیه 

دي. په دې مقاله کې د پور څخه مقصد بانکې پورونه دي.   
دي.  ویشلي  کتګوریو  بېالبېلو  په  پورونه  بانکي  پوهانو 
نور د  او ځینې  نظره ویشلي  له  پور د موخې  پوهان  ځینې 
مودې له پلوه او ځینې نورو یې د ماهیت له نظره ویشلي دي. 
د مودې له نظره پورونه په الندې ډولونو باندې ویشل شوي 

دي:
1- لنډمهاله پورونه: دا ډول پورونه د لنډې مودې لپاره 
ور کول کېږي او موده یې له یوه کال څخه کمه وي. دغه 
يوه کمپنۍ د  اخیستل کېږي چې  اکثرْا هغه وخت  پورونه 
سیالیت له ستونزې سره مخ شي او د ضروري راکړه ورکړه 

لپاره په الزمه کچه پیسې ونلري. 
2- منځ مهاله پورونه: منځ مهاله پورونه هغه پورونه دي 
چې د يوه کال څخه تر پنځو کالونو مودې پورې ورکول 
په  شتمني  منقولو  غیر  د  معموْال  پورونه  ډول  دغه  کېږي. 
مقابل کې ورکول کېږي. په دغه ډول پورونو کې د سود یا 

ربحې کچه د لنډ مهاله پورونو په پرتله زیات وي.
3- اوږد مهاله پورونه: اوږد مهاله پورنه معموال د اوږدې 
اخیستل  زیاته وي،  کالونو څخه  پنځو  له  لپاره چې  مودې 
لپاره  اخیستلو  د  شتمنیو  ثابتو  د  پورونه  ډول  دغه  کېږي. 
اخیستل کېږي او پور اخیستونکي د پور په مقابل بانک ته 

قوي تضمین ورکوي.
ویشل  ډولونو  مهمو  په الندې  پورونه  نظره  له  موخې  د 

کېږي:

1- د ملکیتونه پورونه: دغه پورونه د ملکیتونو د ایجادولو 
د  او  تاسیسول  کمپنۍ  د  اخیستل،  ځمکې  د  لکه،  لپاره 
کورونو د جوړولو لپاره ورکول کېږي او قوي تضمین ته 

اړتیا لري.
2- کرنیز پورونه: دغه پورونه د بزګرانو د ستونزو دحل 
وسایلو  تولیدي  د  بزګران  کېږي.  ورکول  موخه  په  کولو 
برابرولو، د اصالح شوو تخمونو اخیستل او ځینې نورو ورته 
اړتیاوو پوره کولو لپاره پانګې ته اړتیا لري او ډېری وخت 
مالي  الزمه کچه  په  لپاره  اخیستل  د  توکو  دغو  د  بزګران 
امکانات نلري. له همدې امله زراعتی یا کرنیز پورونه کولی 
شي چې د بزګرانو د اړتیاوو په پوره کولو کې مهمه ونډه 

ولري.
3- د بانکونو پورونه: ځینی وخت داسې حالت منځ ته 
راځي چې بانکونه او پولی موسسې لکه د بیمې کمپنۍ د لنډ 
مهالې مودې لپاره د سیالیت له ستونزې سره مخامخ کېږي 
او دغه راز ستونزې د لنډ مهاله پورونو له الرې حل کېدی 
شي. همدا راز د بانکونو پورونه د پولي سیستم د ثبات لپاره 

هم مهم رول لوبوالی شي.
4- سوداګری پورونه: دغه پورونه د کمپنیو او تشبثاتو د 
تمویلولو او پراختیا لپاره مرسته کوي. دغه ډول پورونه په 
هر هېواد کې د تشبثاتو او اقتصادی فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره 

ډېر اغېزناک رول لوبوي.
5- شخصی پورونه: انفرادی پورونه په یوه هېواد کې د 

عام وګړو د اړتیاوو د تمویلولو په موخه ورکول کېږي.
پور د ماهیت له پلوه په مالي او غیر مالي پورونه باندې 
تقسیم کېږي. مالي پور هغه پور ته ویل کېږي چې د بانک 
او  وګړو  عام  ډول  نغدي  غیر  او  نغدي  په  خزانې څخه  د 
کمپنیو ته ورکول کېږي. غیر مالي کریدیت هغه پور ته ویل 
کېږي چې په غیر نغدي توګه د مهمو اسنادو د برابرولو په 
واسطه سوداګر ته قدرت ورکوي چې خپل سوداګری او 
اقتصادی فعالیتونه پر مخ یوسي. د غیر مالي پور مهمه بیلګه 

لیتر آف کریدیت (Letter of Credit) دی.
د هر هېواد په اقتصادی پرمختیا کې بانکي پورونه خورا 
ډېر اهمیت لري او هغو مولدو پروژو لپاره تمویلی سرچینه 
په  کچې  د  ژوند  د  زیاتوالې،  په  تولیداتو  د  چې  برابروي 
رول  اغېزناک  لوی  کې  کموالې  په  بېوزلۍ  د  او  لوړوالې 

لوبوي. 
وروسته پاتې هېوادنه له ډېرو اقتصادي ستونزو سره الس 
پانګې  د  المل  مهم  لپاره  ستونزو  ټولو  د  دي.  ګریوان  او 
کموالۍ دی. پوهان په دې باور دي چې د اقتصادي فعالیتونو 
لپاره د تمویلي سرچینو برابرول د یادو فعالیتونو د پرمختیا 
لپاره ډېرې ګټورې دي. زموږ په هېواد کې چې یو ورسته 
پاتې هېواد دی، د الزمې تمویلي پانګې د نه شتون له امله، 
اقتصادي فعالیتونه یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او په 
چې  لري  شتون  ستونزې  اقتصادي  ډېرې  ننه  د  کې  هېواد 

خلکې له بېالبېل ستونزو سره مخامخ کړي دي. 
يو له هغو ستونزو څخه چې د ټولنې د ژوند سره مستقیم 
لوړوالی دی. وزګارتیا  لري هغه د وزګارتیا د کچې  تړاو 

هغه خطرناکه اقتصادي پدیده ده چې د ژوند بېالبېلې برخې 
او  اقتصادی  بېالبېل  ژوند  د  او  کېږي  اغېزمن  څخه  ور 

ټولنېزې برخې ورسره تړاو لري. 
په هېواد کې د وزګارتیا د کچې د لوړوالې په تړاو یو 
مهم المل دا دی چې په دغه هېواد کې د بېوزلی شیطاني 
دایره حاکمه ده او د اقتصادي پرمختیا په وړاندې لوی خنډ 
بلل کېږي. د بیوزلی د شیطاني دایرې د شتون لپاره یو مهم 
المل دا دی چې په دغه هېواد کې د عاید کچه دېره ټیټه ده 
او د دې سبب ګرځېدلی چې خلک و نه توانيږي چې سپما 
وکړي. د سپما کموالی د پانګونې د کموالۍ سبب ګرځي 
پاتې  لوړې سطحې کې  د وزګارتیا کچه  توګه  په دې  او 
کېږي. دا لړی به همداسی دوام مومي، ترڅو چې د بیوزلۍ 
شیطاني دایره له مینځه الړه شي. پوهان په دې باور دي چې 
د یادې دایرې د لمنځه وړلو لپاره د تمویلي منابع برابرول 
یوه ډېره غوره الره ده و په دې برخه کې بانکونه ډېر مهم 

رول لوبولی شي. 
 له څرنګه چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی او ګن شمېر 
سکتور  دغه  د  لري،  بوختیا  کې  برخه  دغه  په  یې  وګړي 
پرمختګ د هېواد د خلکو د ژوند په لوړوالۍ کې خورا لوی 
رول لوبولی شي. اوس مهال په هېواد کې د کرنې سکتور 
تکنالوژی  پرمختللي  د  و  روان دي  پرمخ  توګه  په دودیزه 
څخه په کښې ګټه نه اخیستل کېږي. له همدې امله په دغه 
سکتور کې د مولدیت کچه ډېره ټیټه ده او د هېواد زیاد 
شمېر وګړي چې په دغه برخه کې بوختیا لري، له بېوزلۍ 

سره مخامخ دي. 

تکنالوژۍ،  پرمختللې  له  کې  سکتور  یاد  په  چېرې  که 
اصالح شويو تخمونو او د نويو کرنیزو تخنیکونو څخه ګټه 
پورته شي، بې له شکه به د تولید کچه لوړيږي او د خلکو 
په ژوند کې به مثبت بدلون را منځ ته کېږي. د یادو وسایلو 
د چمتو کولو او استعمال لپاره الزمې پانګې ته اړتیا ده چې 

د بزګرانو له توان څخه لرې لیدل کېږي. 
په هېواد کې بانکي پورونه د کرنې د پرمختیا لپاره دېره 
ضروري بلل کېږي. بانکونه کولی شي چې د یاد سکتور د 
پرمختګ لپاره الزمې بانکې آسانتیاوې برابرې کړي تر څو 
په دغه سکتور کې د مولدیت کچه لوړه شي او د خلکو 

ژوند هم ورسره لوړوالی و مومي. 
بانکونو د کرنې  که څه هم د تېرو کلونو په موده کې 
سکتور لپاره الزمې آسانتیاوې برابرې کړي نه دي، خو له 
نیکه مرغه اوس مهال ځینې بانکونه لکه غضنفربانک د یاد 
سکتور د پرمختګ لپاره ځينې کریدیتی آسانتیاوې برابرې 
کړی دی چې د هغه په چوکاټ کې بزرګران کوالی شي 
د نوی تکنالوژۍ او د اصالح شويو تخمونو د اخیستلو لپاره 

له یاد بانک څخه پور ترالسه کړي. 
لپاره  پرمختګ  د  د کرنې سکتور  یوازې  پورونه  بانکي 
اړین نه دي، بلکې د هېواد په کچه په بېالبېلو برخو کې رول 
او  هوساینې  د  دخلک  او  پرمختګ  اقتصادي  د  او  لري 
سوکالی لپاره  خورا مهم رول لوبوي. د صنعت پرمختګ د 
یوه منظم بانکي خدمتونو په نشتون سره ناشونی دی. بانکي 

پورونه د خدمتونو په سکتور کې هم دېره ونډه درلودلي 
د خدمتونو  هېواد کې  په  لسیزه کې  نیمه  یو  تېرو  په  شي. 
سکتور یو له هغو سکتورونو څخه دي چې دېر چټک او 
چټک  د  سکتور  یاد  د  دی.  کړی  یې  پرمختګ  ګړندی 
پرمختګ یو المل هم دا دی چې دغه سکتور په یاد موده 
راوړي  السته  پورونه  زیات  څخه  سکتورونو  ټولو  تر  کې 
د  چې  کوي  ډاګه  په  دا  راپورونه  بانک  مرکزي  د  دي. 
خدمتونو سکتور له پنځوس سلنې څخه زیات بانکې پورونه 

السته راوړي دي. 
بانکي پورونو د نشتون په  په لنډه کې ویلی شو چې د 
صورت کې په هېواد کې هر اړخیز پر مختګ نا شونی دی. 
او د دې لپاره چې په ټولو سکتورونو او اقتصادی برخو کې 
پرمختیایی لړی ګړندی شي، نو هرې برخې لپاره د بانکي 
پورونو د آسانتیاوو برابرولو ته خورا ډېره اړتیا لیدل کېږي 

او په دې هکله باید اوچت ګامونه پورته شي.    
آخذونه:

سبسحران  (2018).د  الګایدد  پاول  او  ابراهیم  مازو،   .1
افریقا پر اقتصادي ودې باندې د مالي پرختیا اغېزې: آیا د 

سکتوري ودي توپیر مهمه ده؟
د  هندوستان  د  ودې:  اقتصادي  او  کریدیتونه  بانکي   .2

مختلفو ایالتونو څخه علمي او عملی شواهد. 
په   .(2015) نور  او  پاسکال  کارمن  دانیل،  ارمینو،   .3

اقتصادي پرمختګ کې د کریدت اغېزې.
4. د افغانستان اقتصادي پولټن، 1393. 

د هېواد په اقتصادی پرمختیا کې د بانکي پورونو رول
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اقتصادي  د  پراختیا  پورونو  بانکي  د  کې  هېواد  هر  په 
فعالیتونو د ودې او پراختیا لپاره ډېره اړینه او ضروري ده. 
ځینی پوهان په دې باور دي چې پور په اقتصاد کې دومره 
اړین دی لکه څرنګه چې وینه د انسان په وجود کې مهمه 
ده. که چېرته د انسان د بدن یوه غړی ته وینه و نه رسيږي، 
ځي.  لمنځه  او  کېږي  پاتې  څخه  فعالیت  له  غړی  هغه 
یوه  یا  برخې  یوې  کې  اقتصاد  په  چېري  که  همدارنګه 
سکتور ته منظم کریدیتي سیستم وجود ونلري، هغه سکتور 
د پرمختګ څخه پاتې کيږي. د پور د دغه اهمیت په پام 
کې نيولو سره، په دې لیکنې کې هڅه کېږي چې د هېواد 
رڼا  باندې  رول  پورونو  بانکي  د  کې  پرمختیا  اقتصادي  په 
واچول شي او هغه چینلونه معرفی شي چې د هغو له الرې 

پورونه اقتصادی ودې او پرمختیا لپاره الره هواروي.
اقتصادي  پورونو  د  هېواد کې  په  د  له دې چې  مخکې 
اغېزې باندې بحث وشي، الزمه ده چې د پور په مفهوم او 

مهمو ډولونو باندې رڼا واچول شي.
 د قرضې یا پور په هکله د پوهانو لخوا بېالبېل تعریفونه 
یا  پور  دي چې  باور  دې  په  پوهان  ځینې  دي.  شوي  بیان 
قرضه د تمویلي منابعو د برابرولو څخه عبارت دی چې د 
هغه په واسطه مالي وجوه سوداګرو او هغو خلکو ته جریان 
د  یا  او  ودې  د  فعالیتونو  اقتصادي  خپل  د  پیدا کوي چې 

ژوندانه اړتیاوو د برابرولو لپاره ورته اړتیا لري. ځينې په دې 
باور دي چې پور له هغه تړون څخه عبارت دی چې د هغه 
پور  یا  سوداګر  وجوه  اندازه  ټاکلی  بانک  واسطه  په 
اخیستونکي ته ورکوي. همدارنګه پور هغه مالي قدرت ته 
لخوا  موسسو  مالي  نورو  او  بانکونو  د  چې  کېږي  ویل 
بزګرانو، سوداګرو او نورو عامو وګړو ته د قرضې په توګه 
(باز  ورکولو  بېرته  د   کې  راتلونکي  په  او  کېږي  ورکول 
پرداخت) وړ وي. یعنی پور سوداګرو ته په وړیا توګه نه 
ورکول کېږي، بلکې د یوې مودې لپاره پور اخیستونکي ته 
مالي قدرت ورکوي او په ځانګړی موده کې باید بېرته پور 

ورکونکي (بانک)ته ورکړل شي. 
پور په عام ډول په شخصي او بانکي ډولونو باندې ویشل 
کېږي. شخصي پورونه هغو پورونو ته ویل کېږي چې د عام 
په  لپاره  رفع کولو  د  اړتیاوو  بېړنېو  ژوندانه ځینې  د  وګړو 
رسمي او یا غیر رسمي ټوګه له یو بل څخه اخیستل کېږي. 
بانکي پورونه هغو پورونو ته ویل کېږي چې بانکونه د یوه 
منظم او پیاوړی تمویلونکي منبع په توګه د هېواد په کچه د 
ته  اخیستونکو  پور  موخه  په  کولو  پوره  د  اړتیاوو  مالي 
ورکوي. په اوسني عصر کې، شخصي پورونه د یوو هېواد 
د اړتیاوو په پوره کولو کې ډېر کم رول لري، بلکې بانکونه 
د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه ښه باوري سرچنیه 

دي. په دې مقاله کې د پور څخه مقصد بانکې پورونه دي.   
دي.  ویشلي  کتګوریو  بېالبېلو  په  پورونه  بانکي  پوهانو 
نور د  او ځینې  نظره ویشلي  له  پور د موخې  پوهان  ځینې 
مودې له پلوه او ځینې نورو یې د ماهیت له نظره ویشلي دي. 
د مودې له نظره پورونه په الندې ډولونو باندې ویشل شوي 

دي:
1- لنډمهاله پورونه: دا ډول پورونه د لنډې مودې لپاره 
ور کول کېږي او موده یې له یوه کال څخه کمه وي. دغه 
يوه کمپنۍ د  اخیستل کېږي چې  اکثرْا هغه وخت  پورونه 
سیالیت له ستونزې سره مخ شي او د ضروري راکړه ورکړه 

لپاره په الزمه کچه پیسې ونلري. 
2- منځ مهاله پورونه: منځ مهاله پورونه هغه پورونه دي 
چې د يوه کال څخه تر پنځو کالونو مودې پورې ورکول 
په  شتمني  منقولو  غیر  د  معموْال  پورونه  ډول  دغه  کېږي. 
مقابل کې ورکول کېږي. په دغه ډول پورونو کې د سود یا 

ربحې کچه د لنډ مهاله پورونو په پرتله زیات وي.
3- اوږد مهاله پورونه: اوږد مهاله پورنه معموال د اوږدې 
اخیستل  زیاته وي،  کالونو څخه  پنځو  له  لپاره چې  مودې 
لپاره  اخیستلو  د  شتمنیو  ثابتو  د  پورونه  ډول  دغه  کېږي. 
اخیستل کېږي او پور اخیستونکي د پور په مقابل بانک ته 

قوي تضمین ورکوي.
ویشل  ډولونو  مهمو  په الندې  پورونه  نظره  له  موخې  د 

کېږي:

1- د ملکیتونه پورونه: دغه پورونه د ملکیتونو د ایجادولو 
د  او  تاسیسول  کمپنۍ  د  اخیستل،  ځمکې  د  لکه،  لپاره 
کورونو د جوړولو لپاره ورکول کېږي او قوي تضمین ته 

اړتیا لري.
2- کرنیز پورونه: دغه پورونه د بزګرانو د ستونزو دحل 
وسایلو  تولیدي  د  بزګران  کېږي.  ورکول  موخه  په  کولو 
برابرولو، د اصالح شوو تخمونو اخیستل او ځینې نورو ورته 
اړتیاوو پوره کولو لپاره پانګې ته اړتیا لري او ډېری وخت 
مالي  الزمه کچه  په  لپاره  اخیستل  د  توکو  دغو  د  بزګران 
امکانات نلري. له همدې امله زراعتی یا کرنیز پورونه کولی 
شي چې د بزګرانو د اړتیاوو په پوره کولو کې مهمه ونډه 

ولري.
3- د بانکونو پورونه: ځینی وخت داسې حالت منځ ته 
راځي چې بانکونه او پولی موسسې لکه د بیمې کمپنۍ د لنډ 
مهالې مودې لپاره د سیالیت له ستونزې سره مخامخ کېږي 
او دغه راز ستونزې د لنډ مهاله پورونو له الرې حل کېدی 
شي. همدا راز د بانکونو پورونه د پولي سیستم د ثبات لپاره 

هم مهم رول لوبوالی شي.
4- سوداګری پورونه: دغه پورونه د کمپنیو او تشبثاتو د 
تمویلولو او پراختیا لپاره مرسته کوي. دغه ډول پورونه په 
هر هېواد کې د تشبثاتو او اقتصادی فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره 

ډېر اغېزناک رول لوبوي.
5- شخصی پورونه: انفرادی پورونه په یوه هېواد کې د 

عام وګړو د اړتیاوو د تمویلولو په موخه ورکول کېږي.
پور د ماهیت له پلوه په مالي او غیر مالي پورونه باندې 
تقسیم کېږي. مالي پور هغه پور ته ویل کېږي چې د بانک 
او  وګړو  عام  ډول  نغدي  غیر  او  نغدي  په  خزانې څخه  د 
کمپنیو ته ورکول کېږي. غیر مالي کریدیت هغه پور ته ویل 
کېږي چې په غیر نغدي توګه د مهمو اسنادو د برابرولو په 
واسطه سوداګر ته قدرت ورکوي چې خپل سوداګری او 
اقتصادی فعالیتونه پر مخ یوسي. د غیر مالي پور مهمه بیلګه 

لیتر آف کریدیت (Letter of Credit) دی.
د هر هېواد په اقتصادی پرمختیا کې بانکي پورونه خورا 
ډېر اهمیت لري او هغو مولدو پروژو لپاره تمویلی سرچینه 
په  کچې  د  ژوند  د  زیاتوالې،  په  تولیداتو  د  چې  برابروي 
رول  اغېزناک  لوی  کې  کموالې  په  بېوزلۍ  د  او  لوړوالې 

لوبوي. 
وروسته پاتې هېوادنه له ډېرو اقتصادي ستونزو سره الس 
پانګې  د  المل  مهم  لپاره  ستونزو  ټولو  د  دي.  ګریوان  او 
کموالۍ دی. پوهان په دې باور دي چې د اقتصادي فعالیتونو 
لپاره د تمویلي سرچینو برابرول د یادو فعالیتونو د پرمختیا 
لپاره ډېرې ګټورې دي. زموږ په هېواد کې چې یو ورسته 
پاتې هېواد دی، د الزمې تمویلي پانګې د نه شتون له امله، 
اقتصادي فعالیتونه یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او په 
چې  لري  شتون  ستونزې  اقتصادي  ډېرې  ننه  د  کې  هېواد 

خلکې له بېالبېل ستونزو سره مخامخ کړي دي. 
يو له هغو ستونزو څخه چې د ټولنې د ژوند سره مستقیم 
لوړوالی دی. وزګارتیا  لري هغه د وزګارتیا د کچې  تړاو 

هغه خطرناکه اقتصادي پدیده ده چې د ژوند بېالبېلې برخې 
او  اقتصادی  بېالبېل  ژوند  د  او  کېږي  اغېزمن  څخه  ور 

ټولنېزې برخې ورسره تړاو لري. 
په هېواد کې د وزګارتیا د کچې د لوړوالې په تړاو یو 
مهم المل دا دی چې په دغه هېواد کې د بېوزلی شیطاني 
دایره حاکمه ده او د اقتصادي پرمختیا په وړاندې لوی خنډ 
بلل کېږي. د بیوزلی د شیطاني دایرې د شتون لپاره یو مهم 
المل دا دی چې په دغه هېواد کې د عاید کچه دېره ټیټه ده 
او د دې سبب ګرځېدلی چې خلک و نه توانيږي چې سپما 
وکړي. د سپما کموالی د پانګونې د کموالۍ سبب ګرځي 
پاتې  لوړې سطحې کې  د وزګارتیا کچه  توګه  په دې  او 
کېږي. دا لړی به همداسی دوام مومي، ترڅو چې د بیوزلۍ 
شیطاني دایره له مینځه الړه شي. پوهان په دې باور دي چې 
د یادې دایرې د لمنځه وړلو لپاره د تمویلي منابع برابرول 
یوه ډېره غوره الره ده و په دې برخه کې بانکونه ډېر مهم 

رول لوبولی شي. 
 له څرنګه چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی او ګن شمېر 
سکتور  دغه  د  لري،  بوختیا  کې  برخه  دغه  په  یې  وګړي 
پرمختګ د هېواد د خلکو د ژوند په لوړوالۍ کې خورا لوی 
رول لوبولی شي. اوس مهال په هېواد کې د کرنې سکتور 
تکنالوژی  پرمختللي  د  و  روان دي  پرمخ  توګه  په دودیزه 
څخه په کښې ګټه نه اخیستل کېږي. له همدې امله په دغه 
سکتور کې د مولدیت کچه ډېره ټیټه ده او د هېواد زیاد 
شمېر وګړي چې په دغه برخه کې بوختیا لري، له بېوزلۍ 

سره مخامخ دي. 

تکنالوژۍ،  پرمختللې  له  کې  سکتور  یاد  په  چېرې  که 
اصالح شويو تخمونو او د نويو کرنیزو تخنیکونو څخه ګټه 
پورته شي، بې له شکه به د تولید کچه لوړيږي او د خلکو 
په ژوند کې به مثبت بدلون را منځ ته کېږي. د یادو وسایلو 
د چمتو کولو او استعمال لپاره الزمې پانګې ته اړتیا ده چې 

د بزګرانو له توان څخه لرې لیدل کېږي. 
په هېواد کې بانکي پورونه د کرنې د پرمختیا لپاره دېره 
ضروري بلل کېږي. بانکونه کولی شي چې د یاد سکتور د 
پرمختګ لپاره الزمې بانکې آسانتیاوې برابرې کړي تر څو 
په دغه سکتور کې د مولدیت کچه لوړه شي او د خلکو 

ژوند هم ورسره لوړوالی و مومي. 
بانکونو د کرنې  که څه هم د تېرو کلونو په موده کې 
سکتور لپاره الزمې آسانتیاوې برابرې کړي نه دي، خو له 
نیکه مرغه اوس مهال ځینې بانکونه لکه غضنفربانک د یاد 
سکتور د پرمختګ لپاره ځينې کریدیتی آسانتیاوې برابرې 
کړی دی چې د هغه په چوکاټ کې بزرګران کوالی شي 
د نوی تکنالوژۍ او د اصالح شويو تخمونو د اخیستلو لپاره 

له یاد بانک څخه پور ترالسه کړي. 
لپاره  پرمختګ  د  د کرنې سکتور  یوازې  پورونه  بانکي 
اړین نه دي، بلکې د هېواد په کچه په بېالبېلو برخو کې رول 
او  هوساینې  د  دخلک  او  پرمختګ  اقتصادي  د  او  لري 
سوکالی لپاره  خورا مهم رول لوبوي. د صنعت پرمختګ د 
یوه منظم بانکي خدمتونو په نشتون سره ناشونی دی. بانکي 

پورونه د خدمتونو په سکتور کې هم دېره ونډه درلودلي 
د خدمتونو  هېواد کې  په  لسیزه کې  نیمه  یو  تېرو  په  شي. 
سکتور یو له هغو سکتورونو څخه دي چې دېر چټک او 
چټک  د  سکتور  یاد  د  دی.  کړی  یې  پرمختګ  ګړندی 
پرمختګ یو المل هم دا دی چې دغه سکتور په یاد موده 
راوړي  السته  پورونه  زیات  څخه  سکتورونو  ټولو  تر  کې 
د  چې  کوي  ډاګه  په  دا  راپورونه  بانک  مرکزي  د  دي. 
خدمتونو سکتور له پنځوس سلنې څخه زیات بانکې پورونه 

السته راوړي دي. 
بانکي پورونو د نشتون په  په لنډه کې ویلی شو چې د 
صورت کې په هېواد کې هر اړخیز پر مختګ نا شونی دی. 
او د دې لپاره چې په ټولو سکتورونو او اقتصادی برخو کې 
پرمختیایی لړی ګړندی شي، نو هرې برخې لپاره د بانکي 
پورونو د آسانتیاوو برابرولو ته خورا ډېره اړتیا لیدل کېږي 

او په دې هکله باید اوچت ګامونه پورته شي.    
آخذونه:

سبسحران  (2018).د  الګایدد  پاول  او  ابراهیم  مازو،   .1
افریقا پر اقتصادي ودې باندې د مالي پرختیا اغېزې: آیا د 

سکتوري ودي توپیر مهمه ده؟
د  هندوستان  د  ودې:  اقتصادي  او  کریدیتونه  بانکي   .2

مختلفو ایالتونو څخه علمي او عملی شواهد. 
په   .(2015) نور  او  پاسکال  کارمن  دانیل،  ارمینو،   .3

اقتصادي پرمختګ کې د کریدت اغېزې.
4. د افغانستان اقتصادي پولټن، 1393. 

د هېواد په اقتصادی پرمختیا کې د بانکي پورونو رول
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اقتصادي  د  پراختیا  پورونو  بانکي  د  کې  هېواد  هر  په 
فعالیتونو د ودې او پراختیا لپاره ډېره اړینه او ضروري ده. 
ځینی پوهان په دې باور دي چې پور په اقتصاد کې دومره 
اړین دی لکه څرنګه چې وینه د انسان په وجود کې مهمه 
ده. که چېرته د انسان د بدن یوه غړی ته وینه و نه رسيږي، 
ځي.  لمنځه  او  کېږي  پاتې  څخه  فعالیت  له  غړی  هغه 
یوه  یا  برخې  یوې  کې  اقتصاد  په  چېري  که  همدارنګه 
سکتور ته منظم کریدیتي سیستم وجود ونلري، هغه سکتور 
د پرمختګ څخه پاتې کيږي. د پور د دغه اهمیت په پام 
کې نيولو سره، په دې لیکنې کې هڅه کېږي چې د هېواد 
رڼا  باندې  رول  پورونو  بانکي  د  کې  پرمختیا  اقتصادي  په 
واچول شي او هغه چینلونه معرفی شي چې د هغو له الرې 

پورونه اقتصادی ودې او پرمختیا لپاره الره هواروي.
اقتصادي  پورونو  د  هېواد کې  په  د  له دې چې  مخکې 
اغېزې باندې بحث وشي، الزمه ده چې د پور په مفهوم او 

مهمو ډولونو باندې رڼا واچول شي.
 د قرضې یا پور په هکله د پوهانو لخوا بېالبېل تعریفونه 
یا  پور  دي چې  باور  دې  په  پوهان  ځینې  دي.  شوي  بیان 
قرضه د تمویلي منابعو د برابرولو څخه عبارت دی چې د 
هغه په واسطه مالي وجوه سوداګرو او هغو خلکو ته جریان 
د  یا  او  ودې  د  فعالیتونو  اقتصادي  خپل  د  پیدا کوي چې 

ژوندانه اړتیاوو د برابرولو لپاره ورته اړتیا لري. ځينې په دې 
باور دي چې پور له هغه تړون څخه عبارت دی چې د هغه 
پور  یا  سوداګر  وجوه  اندازه  ټاکلی  بانک  واسطه  په 
اخیستونکي ته ورکوي. همدارنګه پور هغه مالي قدرت ته 
لخوا  موسسو  مالي  نورو  او  بانکونو  د  چې  کېږي  ویل 
بزګرانو، سوداګرو او نورو عامو وګړو ته د قرضې په توګه 
(باز  ورکولو  بېرته  د   کې  راتلونکي  په  او  کېږي  ورکول 
پرداخت) وړ وي. یعنی پور سوداګرو ته په وړیا توګه نه 
ورکول کېږي، بلکې د یوې مودې لپاره پور اخیستونکي ته 
مالي قدرت ورکوي او په ځانګړی موده کې باید بېرته پور 

ورکونکي (بانک)ته ورکړل شي. 
پور په عام ډول په شخصي او بانکي ډولونو باندې ویشل 
کېږي. شخصي پورونه هغو پورونو ته ویل کېږي چې د عام 
په  لپاره  رفع کولو  د  اړتیاوو  بېړنېو  ژوندانه ځینې  د  وګړو 
رسمي او یا غیر رسمي ټوګه له یو بل څخه اخیستل کېږي. 
بانکي پورونه هغو پورونو ته ویل کېږي چې بانکونه د یوه 
منظم او پیاوړی تمویلونکي منبع په توګه د هېواد په کچه د 
ته  اخیستونکو  پور  موخه  په  کولو  پوره  د  اړتیاوو  مالي 
ورکوي. په اوسني عصر کې، شخصي پورونه د یوو هېواد 
د اړتیاوو په پوره کولو کې ډېر کم رول لري، بلکې بانکونه 
د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه ښه باوري سرچنیه 

دي. په دې مقاله کې د پور څخه مقصد بانکې پورونه دي.   
دي.  ویشلي  کتګوریو  بېالبېلو  په  پورونه  بانکي  پوهانو 
نور د  او ځینې  نظره ویشلي  له  پور د موخې  پوهان  ځینې 
مودې له پلوه او ځینې نورو یې د ماهیت له نظره ویشلي دي. 
د مودې له نظره پورونه په الندې ډولونو باندې ویشل شوي 

دي:
1- لنډمهاله پورونه: دا ډول پورونه د لنډې مودې لپاره 
ور کول کېږي او موده یې له یوه کال څخه کمه وي. دغه 
يوه کمپنۍ د  اخیستل کېږي چې  اکثرْا هغه وخت  پورونه 
سیالیت له ستونزې سره مخ شي او د ضروري راکړه ورکړه 

لپاره په الزمه کچه پیسې ونلري. 
2- منځ مهاله پورونه: منځ مهاله پورونه هغه پورونه دي 
چې د يوه کال څخه تر پنځو کالونو مودې پورې ورکول 
په  شتمني  منقولو  غیر  د  معموْال  پورونه  ډول  دغه  کېږي. 
مقابل کې ورکول کېږي. په دغه ډول پورونو کې د سود یا 

ربحې کچه د لنډ مهاله پورونو په پرتله زیات وي.
3- اوږد مهاله پورونه: اوږد مهاله پورنه معموال د اوږدې 
اخیستل  زیاته وي،  کالونو څخه  پنځو  له  لپاره چې  مودې 
لپاره  اخیستلو  د  شتمنیو  ثابتو  د  پورونه  ډول  دغه  کېږي. 
اخیستل کېږي او پور اخیستونکي د پور په مقابل بانک ته 

قوي تضمین ورکوي.
ویشل  ډولونو  مهمو  په الندې  پورونه  نظره  له  موخې  د 

کېږي:

1- د ملکیتونه پورونه: دغه پورونه د ملکیتونو د ایجادولو 
د  او  تاسیسول  کمپنۍ  د  اخیستل،  ځمکې  د  لکه،  لپاره 
کورونو د جوړولو لپاره ورکول کېږي او قوي تضمین ته 

اړتیا لري.
2- کرنیز پورونه: دغه پورونه د بزګرانو د ستونزو دحل 
وسایلو  تولیدي  د  بزګران  کېږي.  ورکول  موخه  په  کولو 
برابرولو، د اصالح شوو تخمونو اخیستل او ځینې نورو ورته 
اړتیاوو پوره کولو لپاره پانګې ته اړتیا لري او ډېری وخت 
مالي  الزمه کچه  په  لپاره  اخیستل  د  توکو  دغو  د  بزګران 
امکانات نلري. له همدې امله زراعتی یا کرنیز پورونه کولی 
شي چې د بزګرانو د اړتیاوو په پوره کولو کې مهمه ونډه 

ولري.
3- د بانکونو پورونه: ځینی وخت داسې حالت منځ ته 
راځي چې بانکونه او پولی موسسې لکه د بیمې کمپنۍ د لنډ 
مهالې مودې لپاره د سیالیت له ستونزې سره مخامخ کېږي 
او دغه راز ستونزې د لنډ مهاله پورونو له الرې حل کېدی 
شي. همدا راز د بانکونو پورونه د پولي سیستم د ثبات لپاره 

هم مهم رول لوبوالی شي.
4- سوداګری پورونه: دغه پورونه د کمپنیو او تشبثاتو د 
تمویلولو او پراختیا لپاره مرسته کوي. دغه ډول پورونه په 
هر هېواد کې د تشبثاتو او اقتصادی فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره 

ډېر اغېزناک رول لوبوي.
5- شخصی پورونه: انفرادی پورونه په یوه هېواد کې د 

عام وګړو د اړتیاوو د تمویلولو په موخه ورکول کېږي.
پور د ماهیت له پلوه په مالي او غیر مالي پورونه باندې 
تقسیم کېږي. مالي پور هغه پور ته ویل کېږي چې د بانک 
او  وګړو  عام  ډول  نغدي  غیر  او  نغدي  په  خزانې څخه  د 
کمپنیو ته ورکول کېږي. غیر مالي کریدیت هغه پور ته ویل 
کېږي چې په غیر نغدي توګه د مهمو اسنادو د برابرولو په 
واسطه سوداګر ته قدرت ورکوي چې خپل سوداګری او 
اقتصادی فعالیتونه پر مخ یوسي. د غیر مالي پور مهمه بیلګه 

لیتر آف کریدیت (Letter of Credit) دی.
د هر هېواد په اقتصادی پرمختیا کې بانکي پورونه خورا 
ډېر اهمیت لري او هغو مولدو پروژو لپاره تمویلی سرچینه 
په  کچې  د  ژوند  د  زیاتوالې،  په  تولیداتو  د  چې  برابروي 
رول  اغېزناک  لوی  کې  کموالې  په  بېوزلۍ  د  او  لوړوالې 

لوبوي. 
وروسته پاتې هېوادنه له ډېرو اقتصادي ستونزو سره الس 
پانګې  د  المل  مهم  لپاره  ستونزو  ټولو  د  دي.  ګریوان  او 
کموالۍ دی. پوهان په دې باور دي چې د اقتصادي فعالیتونو 
لپاره د تمویلي سرچینو برابرول د یادو فعالیتونو د پرمختیا 
لپاره ډېرې ګټورې دي. زموږ په هېواد کې چې یو ورسته 
پاتې هېواد دی، د الزمې تمویلي پانګې د نه شتون له امله، 
اقتصادي فعالیتونه یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او په 
چې  لري  شتون  ستونزې  اقتصادي  ډېرې  ننه  د  کې  هېواد 

خلکې له بېالبېل ستونزو سره مخامخ کړي دي. 
يو له هغو ستونزو څخه چې د ټولنې د ژوند سره مستقیم 
لوړوالی دی. وزګارتیا  لري هغه د وزګارتیا د کچې  تړاو 

هغه خطرناکه اقتصادي پدیده ده چې د ژوند بېالبېلې برخې 
او  اقتصادی  بېالبېل  ژوند  د  او  کېږي  اغېزمن  څخه  ور 

ټولنېزې برخې ورسره تړاو لري. 
په هېواد کې د وزګارتیا د کچې د لوړوالې په تړاو یو 
مهم المل دا دی چې په دغه هېواد کې د بېوزلی شیطاني 
دایره حاکمه ده او د اقتصادي پرمختیا په وړاندې لوی خنډ 
بلل کېږي. د بیوزلی د شیطاني دایرې د شتون لپاره یو مهم 
المل دا دی چې په دغه هېواد کې د عاید کچه دېره ټیټه ده 
او د دې سبب ګرځېدلی چې خلک و نه توانيږي چې سپما 
وکړي. د سپما کموالی د پانګونې د کموالۍ سبب ګرځي 
پاتې  لوړې سطحې کې  د وزګارتیا کچه  توګه  په دې  او 
کېږي. دا لړی به همداسی دوام مومي، ترڅو چې د بیوزلۍ 
شیطاني دایره له مینځه الړه شي. پوهان په دې باور دي چې 
د یادې دایرې د لمنځه وړلو لپاره د تمویلي منابع برابرول 
یوه ډېره غوره الره ده و په دې برخه کې بانکونه ډېر مهم 

رول لوبولی شي. 
 له څرنګه چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی او ګن شمېر 
سکتور  دغه  د  لري،  بوختیا  کې  برخه  دغه  په  یې  وګړي 
پرمختګ د هېواد د خلکو د ژوند په لوړوالۍ کې خورا لوی 
رول لوبولی شي. اوس مهال په هېواد کې د کرنې سکتور 
تکنالوژی  پرمختللي  د  و  روان دي  پرمخ  توګه  په دودیزه 
څخه په کښې ګټه نه اخیستل کېږي. له همدې امله په دغه 
سکتور کې د مولدیت کچه ډېره ټیټه ده او د هېواد زیاد 
شمېر وګړي چې په دغه برخه کې بوختیا لري، له بېوزلۍ 

سره مخامخ دي. 

تکنالوژۍ،  پرمختللې  له  کې  سکتور  یاد  په  چېرې  که 
اصالح شويو تخمونو او د نويو کرنیزو تخنیکونو څخه ګټه 
پورته شي، بې له شکه به د تولید کچه لوړيږي او د خلکو 
په ژوند کې به مثبت بدلون را منځ ته کېږي. د یادو وسایلو 
د چمتو کولو او استعمال لپاره الزمې پانګې ته اړتیا ده چې 

د بزګرانو له توان څخه لرې لیدل کېږي. 
په هېواد کې بانکي پورونه د کرنې د پرمختیا لپاره دېره 
ضروري بلل کېږي. بانکونه کولی شي چې د یاد سکتور د 
پرمختګ لپاره الزمې بانکې آسانتیاوې برابرې کړي تر څو 
په دغه سکتور کې د مولدیت کچه لوړه شي او د خلکو 

ژوند هم ورسره لوړوالی و مومي. 
بانکونو د کرنې  که څه هم د تېرو کلونو په موده کې 
سکتور لپاره الزمې آسانتیاوې برابرې کړي نه دي، خو له 
نیکه مرغه اوس مهال ځینې بانکونه لکه غضنفربانک د یاد 
سکتور د پرمختګ لپاره ځينې کریدیتی آسانتیاوې برابرې 
کړی دی چې د هغه په چوکاټ کې بزرګران کوالی شي 
د نوی تکنالوژۍ او د اصالح شويو تخمونو د اخیستلو لپاره 

له یاد بانک څخه پور ترالسه کړي. 
لپاره  پرمختګ  د  د کرنې سکتور  یوازې  پورونه  بانکي 
اړین نه دي، بلکې د هېواد په کچه په بېالبېلو برخو کې رول 
او  هوساینې  د  دخلک  او  پرمختګ  اقتصادي  د  او  لري 
سوکالی لپاره  خورا مهم رول لوبوي. د صنعت پرمختګ د 
یوه منظم بانکي خدمتونو په نشتون سره ناشونی دی. بانکي 

پورونه د خدمتونو په سکتور کې هم دېره ونډه درلودلي 
د خدمتونو  هېواد کې  په  لسیزه کې  نیمه  یو  تېرو  په  شي. 
سکتور یو له هغو سکتورونو څخه دي چې دېر چټک او 
چټک  د  سکتور  یاد  د  دی.  کړی  یې  پرمختګ  ګړندی 
پرمختګ یو المل هم دا دی چې دغه سکتور په یاد موده 
راوړي  السته  پورونه  زیات  څخه  سکتورونو  ټولو  تر  کې 
د  چې  کوي  ډاګه  په  دا  راپورونه  بانک  مرکزي  د  دي. 
خدمتونو سکتور له پنځوس سلنې څخه زیات بانکې پورونه 

السته راوړي دي. 
بانکي پورونو د نشتون په  په لنډه کې ویلی شو چې د 
صورت کې په هېواد کې هر اړخیز پر مختګ نا شونی دی. 
او د دې لپاره چې په ټولو سکتورونو او اقتصادی برخو کې 
پرمختیایی لړی ګړندی شي، نو هرې برخې لپاره د بانکي 
پورونو د آسانتیاوو برابرولو ته خورا ډېره اړتیا لیدل کېږي 

او په دې هکله باید اوچت ګامونه پورته شي.    
آخذونه:

سبسحران  (2018).د  الګایدد  پاول  او  ابراهیم  مازو،   .1
افریقا پر اقتصادي ودې باندې د مالي پرختیا اغېزې: آیا د 

سکتوري ودي توپیر مهمه ده؟
د  هندوستان  د  ودې:  اقتصادي  او  کریدیتونه  بانکي   .2

مختلفو ایالتونو څخه علمي او عملی شواهد. 
په   .(2015) نور  او  پاسکال  کارمن  دانیل،  ارمینو،   .3

اقتصادي پرمختګ کې د کریدت اغېزې.
4. د افغانستان اقتصادي پولټن، 1393. 

د هېواد په اقتصادی پرمختیا کې د بانکي پورونو رول

 اعتبار نامه هاى بانکى

لیتر آف کریدت
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چهل و نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد (WEF) با حضور 
رهبران اقتصادى کشورهاى مختلف و با شعار «جهانى شدن 4؛ 
شکل دهى به ساختار جهانى در عصر انقالب صنعتى چهارم» در 
داووس سوئیس آغاز شد. جهانى شدن، بهداشت روانى، تغییرات 
اقلیمى، کاهش رشد اقتصادى در چین و اقتصاد جهانى، جنگ 
با  هاى تجارى، بحران سوریه و یمن، بحران مهاجرت، مبارزه 

فقر از جمله موضوعات اجالس داووس بوده است. 
 موضوع مسابقه تکنولوژى هاى جدید با انسان و خطر پیشى
 گرفتن تکنولوژى از انسان و تهدیدهایى که این روند مى تواند 
براى جوامع و آینده بشریت ایجاد کند، اذهان شرکت کنندگان در 
چهل  و نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد را به خود جلب کرد.
 هزاران نفر تاجر، سیاستمدار و کارآفرینان مطرح جهان هفته 
آخرین  خصوص  در  تا  رساندند   سوییس  به  را  خود  گذشته 
نظر  تبادل  و  بحث  به  یکدیگر  با  جهان  اقتصادى  تحوالت 
بپردازند. مجمع جهانى اقتصاد شعار امسال را (جهانى سازى 4: 
شکل دهى معمارى جدید در عصر انقالب صنعتى چهارم) نام 

گذارى کرده بود.
با  که  دیجیتال  نوین  تکنولوژى هاى  افسار گسیخته  توسعه 

انفجار داده هاى در گردش همراه است، تهدیداتى که گسترش 
تهدیدات  و  مى کنند  ایجاد  جهان  در  اشتغال  براى  ربات ها 
گسترش چشم گیر تکنولوژى هوش مصنوعى براى دموکراسى، 
از جمله پرسش هایى بودند که در طول برگزارى اجالس داوُوس 
مطرح شد و شرکت کنندگان درباره هر یک از آنها بحث و گفتگو 
بهتر  را  تکنولوژى ها  این  منفى  تأثیرات  کردند  و تالش  کردند 

بشناسند.
نابرابرى اقتصادى در جهان و نبود یک نظام مالیاتى متناسب 
که بتواند مانع افزایش شکاف هاى بیشتر میان طبقات مرفه و 
کم درآمد شود، از دیگر موضوع هاى مهم مورد بحث در چهل و 

نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد در داووس بود.
سوئیس،  در  داووس  امسال  اجالس  در  بحث  اصلى  محور 
شرکت و  بود  صنعتى  چهارم  انقالب  عصر  در  شدن  جهانى 
 کنندگان در این اجالس در خصوص ایجاد یک چارچوب جهانى 
که پاسخگوى نیازهاى عصر حاضر یا همان عصر انقالب چهارم 

صنعتى باشد، با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند.
داوُوس 2019 فرصت مناسبى را براى گفت وگو در مورد به 
خطر افتادن روند جهانى شدن و گسترش پوپولیزم و ناسیونالیزم 

در جهان به بهانه بهبود استندردهاى زندگى شهروندان، فراهم 
کرد.

دیجیتال،  پیشرفته  فناورى هاى  جدید  موج  اجالس  این  در 
خطرات جدى تغییرات آب و هوایى براى آینده بشر و راهکارهاى 
جمله  از  جهانى،  اقتصاد  پیشرفت  سرعت  و  عملکرد  بهبود 

محورهاى اصلى شرکت کنندگان بود.
سخنرانى بسیار هشداردهنده "جورج سوِرز"، میلیاردر معروف 
مجارستانى در پنجشنبه شب و به هنگام میهمانى سنتى شام در 
ناظران  از  بسیارى  توجه  اقتصاد،  حاشیه اجالس مجمع جهانى 

حاضر در این اجالس را به خود جلب کرد.
جورج سوِرز، در سخنان خود انگشت اتهام را تلویحًا به سوى 
چین نشانه رفت و گفت:« من مى خواهم توجه شما را به خطرات 
بسیار بزرگى که توسعه فناورى هوش مصنوعى و ابزار کنترول 
ناشى از این فناورى در دست کشورهاى با نظام سیاسى سرکوب

 گر براى جوامع آزاد ایجاد مى کنند، جلب مى کنم.»

از  بسیارى  حذف  جهت  در  ربات ها  گسترش  که  تهدیدى 
نابرابرى  که  درشرایطى  کنند،  مى  ایجاد  جهان  در  مشاغل 
درآمدها و شکاف میان ثروتمندان و طبقات کم درآمد به شدت 
افزایش یافته است، از جمله دیگر نگرانى هاى شرکت کنندکان در 
چهل و نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد در "داوُوس" بود. 
بسیار از شرکت کنندگان نگرانى هاى خود را از افزایش و قدرت 
گرفتن احزاب و جنبش هاى عوام گرایى یا پوپولیستى در چنین 

شرایطى ابراز داشتند.
"مایکرو  اجرایى  مدیر  معاون  کورتوآ"،  فیلیپ  "ژان    
فرانسه  خبرگزارى  به  خطر  این  از  ممانعت  براى  اروپا،  سافت" 
گفت:« ثروت ایجادشده از توسعه فناورى هاى دیجیتال، باید با 
ایجاد مکانیزم هاى جدیدى در سطح بسیار گسترده اى در جوامع 

توزیع شود.»
مهم ترین چالش هاى جهان امروز از نگاه دبیرکل 

سازمان ملل متحد
متحد، طى سخنرانى  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
از تغییرات آب و  خود در اجالس ساالنه مجمع جهانى اقتصاد 
هوا، مسئله مهاجرت و پناهندگى و نیز فرآیند دیجیتالى شدن به 

عنوان مهم ترین چالش هاى جهان امروز نام برد.
اولویت مورد  در  همچنین  پرتگالى  کهنه کار  سیاستمدار  این 
آینده سازمان ملل متحد سخن گفت و تالش براى رفع   هاى 
تبعیض جنسیتى در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى را یکى از این 
اولویت ها خواند. وى در مورد ماهیت تبعیض جنسیتى نکاتى را 
مطرح کرد و نظراتش را در مورد ضرورت رفع تبعیض جنسیتى 

در دولت ها و کسب وکارها ارائه داد.

سخنان معاون رئیس جمهور چین 
همه باید از جهانى شدن سود ببرند، وانگ کى شان، معاون 
نخست وزیر چین که به عنوان نماینده ارشد دولت این کشور در 
جهان  کشورهاى  از  بود،  یافته  حضور   2019 داووس  اجالس 
بتوانند  تا  باشند  داشته  بیشترى  همکارى  یکدیگر  با  خواست 
چالش هاى جهانى را به گونه اى حل وفصل کنند که منافع همه 

تأمین شود.
این مقام بلندپایه چینى با اشاره به اینکه منافع و آینده چین 
تأکید کرد: «چین  است،  به سایر کشورهاى جهان گره خورده 
براى توسعه خود تالش مى کند اما در عین حال عالقه مند است 
که در راستاى اهداف مشترك توسعه با سایر کشورهاى جهان 
همکارى کند. در چهارچوب موج چهارم جهانى شدن، کشورها 
همکارى  با  دیگران،  روى  به  خود  درهاى  بستن  جاى  به  باید 
یکدیگر به مسائل و چالش هاى روز جهان واکنش نشان دهند. 
امروز جامعه جهانى به تحلیل هاى جدى و عمیق و مهم تر از آن 

به اقدامات جمعى نیاز دارد».
ساخت:  خاطرنشان  ادامه  در  چین  رئیس جمهور  معاون 
با جدیت دنبال کنند، در  را  باید اصالحات ساختارى  «کشورها 
سیاست هاى  بکوشند،  برابرى  و  کارآیى  بین  توازن  برقرارى 
مؤثرى را جهت پیشگیرى از تشدید نابرابرى درآمدى در دستور 
فناورى هاى  منفى  اثرات  با  مقابله  براى  و  دهند  قرار  خود  کار 
جدید و بازار رقابتى بر برخى مناطق و صنایع جهان تالش کنند 

تا همه از توسعه مستمر جهان منتفع شوند».
سخنان شینزو آبه نخست وزیر جاپان 

نخست وزیر  است،  کرده  غلبه  بدبینى  و  ناامیدى  بر  جاپان 
جاپان طى سخنرانى خود در اجالس داووس 2019 به موفقیت
 هاى دولت تحت امرش در تزریق امید به اقتصاد جاپان اشاره 
کرد و ترغیب زنان به حضور فعال تر در عرصه هاى اقتصادى به
 منظور جبران کمبود نیروى کار را جزو راهبردهاى مؤثر خود در 

این مسیر خواند.
شینزو آبه بخشى از زمان سخنرانى خود را به نشست آینده 
رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان (G-20) که تابستان امسال در 
شهر اوساکاى جاپان برگزار خواهد شد، اختصاص داد و در مورد 
طرح جدید خود براى حکمرانى داده ها (data governance) تحت 
نظارت سازمان تجارت جهانى نیز صحبت کرد. وى همچنین از 
طرح جهانى به رهبرى جاپان براى سرعت بخشیدن به نوآورى 
در زمینه مسائل زیست محیطى و آب و هوایى سخن گفت و در 
از جمله  بین المللى  تجارى  توافقات  به  تعهد کشورش  بر  پایان 

موافقتنامه اخیر با اتحادیه اروپا تأکید کرد.
سخنان سران آلمان، ایتالیا و اسپانیا  

رهبران سه کشور آلمان، ایتالیا و اسپانیا که در کنار فرانسه و 

نظرات  مى دهند-  تشکیل  را  اروپا  بزرگ  اقتصاد  پنج  انگلیس 
متفاوتى را در مورد آینده اقتصاد اتحادیه اروپا بیان کردند.

جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا که کشورش خطر گرفتارى 
با  مى کند،  احساس  کامًال  را  دیگر  مالى  بحران  یک  ورطه  در 
است،  یافته  شیوع  اروپا  در  آینده  از  ناامیدى  اینکه حس  اعالم 
همه  است.  مواجه  فقر  با  نیز  متوسط  قشر  کرد: «حتى  تصریح 
احساس مى کنند که فردا از امروز بدتر خواهد بود. تجربه ما مى
 تواند نشان دهد که اروپا فردا چه وضعى خواهد داشت». نخست
براى  را  پیشنهاداتى  از صحبت هاى خود  ایتالیا در بخشى   وزیر 
پایه  درآمد  که  کرد  مطرح  اجتماعى»  شدید  جراحات  «التیام 
این  جزو  بازنشستگى  سن  شدن  انعطاف پذیر  و  همگانى 

پیشنهادات بودند.
بسیار  اظهارات  آلمان،  صدراعظم  مرکل،  آنگال  اما 
جهان  که  کرد  اشاره  واقعیت  این  به  و  داشت  امیدوارکننده اى 
کنونى در قیاس با جهان سال 1971 جاى بسیار بهترى براى 
زندگى است و فقر کمترى در آن مشاهده مى شود. وى همچنین 
از کشورهاى جهان خواست فراتر از منافع ملى بیاندیشند و براى 
تا زمینه  هاى موفقیت  بین المللى تالش کنند  نهادهاى  اصالح 
به  خود  رویکرد  خصوص  در  مرکل  شود.  فراهم  همه  براى 
همکارى هاى بین المللى خاطرنشان ساخت: «من اینجا به عنوان 
کسى که به نظم بین المللى اعتقاد راسخ دارد، در برابر شما سخن 

مى گویم».

یک  با  را  خود  نیز سخنان  اسپانیا  نخست وزیر  سانچز،  پدرو 
هشدار جدى آغاز کرد و حاضران در اجالس داووس 2019 را از 
خطر فراموش کردن درس هایى که در جریان بحران مالى 2008 
این  داشت.  حذر  بر  گرفته اند،  فرا  آن  از  پس  سال هاى  و 
که  خواست  خود  مخاطبان  از  همچنین  اسپانیایى  سیاستمدار 
فراموش نکنند اقتصاد باید همواره در خدمت مردم باشد. وى در 
که  کنند  احساس  باید  «شهروندان  گفت:  خصوص  این 
و  استعداد  تالش،  و  است  خودشان  دست  در  سرنوشتشان 
شجاعت شان روزى به نتیجه مى رسد. آنها باید احساس کنند که 
داشته  مستقل  برنامه ریزى  خودشان  زندگى  براى  مى توانند 

باشند».
 سخنان مدیرعامل مایکروسافت 

در  مایکروسافت،  نرم افزار  شرکت  مدیرعامل  نادال،  استایا 
میزگرد تخصصى اعتماد دیجیتال و انتقال اطالعات، حفظ حریم 
خصوصى را بخشى از حقوق بشر امروز خواند و از قوانینى که 
رسیده  اجرا  مرحله  به  منظور  این  براى  اروپا  اتحادیه  در  اخیراً 
است، تقدیر کرد. مدیرعامل مایکروسافت در این خصوص اظهار 
داشت: «نظر شخصى من این است که اقدام اتحادیه اروپا یک 
شروع فوق العاده براى قبول کردن حفظ حریم خصوصى به عنوان 
در  اقدامى  چنین  که  امیدوارم  من  است.  بشر  حقوق  از  بخشى 
آمریکا نیز انجام شود و در نهایت همه کشورهاى جهان به یک 

استاندارد مشترك در این زمینه برسند».

مجمع جهانى اقتصاد (اجالس داووس 2019)
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چهل و نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد (WEF) با حضور 
رهبران اقتصادى کشورهاى مختلف و با شعار «جهانى شدن 4؛ 
شکل دهى به ساختار جهانى در عصر انقالب صنعتى چهارم» در 
داووس سوئیس آغاز شد. جهانى شدن، بهداشت روانى، تغییرات 
اقلیمى، کاهش رشد اقتصادى در چین و اقتصاد جهانى، جنگ 
با  هاى تجارى، بحران سوریه و یمن، بحران مهاجرت، مبارزه 

فقر از جمله موضوعات اجالس داووس بوده است. 
 موضوع مسابقه تکنولوژى هاى جدید با انسان و خطر پیشى
 گرفتن تکنولوژى از انسان و تهدیدهایى که این روند مى تواند 
براى جوامع و آینده بشریت ایجاد کند، اذهان شرکت کنندگان در 
چهل  و نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد را به خود جلب کرد.
 هزاران نفر تاجر، سیاستمدار و کارآفرینان مطرح جهان هفته 
آخرین  خصوص  در  تا  رساندند   سوییس  به  را  خود  گذشته 
نظر  تبادل  و  بحث  به  یکدیگر  با  جهان  اقتصادى  تحوالت 
بپردازند. مجمع جهانى اقتصاد شعار امسال را (جهانى سازى 4: 
شکل دهى معمارى جدید در عصر انقالب صنعتى چهارم) نام 

گذارى کرده بود.
با  که  دیجیتال  نوین  تکنولوژى هاى  افسار گسیخته  توسعه 

انفجار داده هاى در گردش همراه است، تهدیداتى که گسترش 
تهدیدات  و  مى کنند  ایجاد  جهان  در  اشتغال  براى  ربات ها 
گسترش چشم گیر تکنولوژى هوش مصنوعى براى دموکراسى، 
از جمله پرسش هایى بودند که در طول برگزارى اجالس داوُوس 
مطرح شد و شرکت کنندگان درباره هر یک از آنها بحث و گفتگو 
بهتر  را  تکنولوژى ها  این  منفى  تأثیرات  کردند  و تالش  کردند 

بشناسند.
نابرابرى اقتصادى در جهان و نبود یک نظام مالیاتى متناسب 
که بتواند مانع افزایش شکاف هاى بیشتر میان طبقات مرفه و 
کم درآمد شود، از دیگر موضوع هاى مهم مورد بحث در چهل و 

نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد در داووس بود.
سوئیس،  در  داووس  امسال  اجالس  در  بحث  اصلى  محور 
شرکت و  بود  صنعتى  چهارم  انقالب  عصر  در  شدن  جهانى 
 کنندگان در این اجالس در خصوص ایجاد یک چارچوب جهانى 
که پاسخگوى نیازهاى عصر حاضر یا همان عصر انقالب چهارم 

صنعتى باشد، با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند.
داوُوس 2019 فرصت مناسبى را براى گفت وگو در مورد به 
خطر افتادن روند جهانى شدن و گسترش پوپولیزم و ناسیونالیزم 

در جهان به بهانه بهبود استندردهاى زندگى شهروندان، فراهم 
کرد.

دیجیتال،  پیشرفته  فناورى هاى  جدید  موج  اجالس  این  در 
خطرات جدى تغییرات آب و هوایى براى آینده بشر و راهکارهاى 
جمله  از  جهانى،  اقتصاد  پیشرفت  سرعت  و  عملکرد  بهبود 

محورهاى اصلى شرکت کنندگان بود.
سخنرانى بسیار هشداردهنده "جورج سوِرز"، میلیاردر معروف 
مجارستانى در پنجشنبه شب و به هنگام میهمانى سنتى شام در 
ناظران  از  بسیارى  توجه  اقتصاد،  حاشیه اجالس مجمع جهانى 

حاضر در این اجالس را به خود جلب کرد.
جورج سوِرز، در سخنان خود انگشت اتهام را تلویحًا به سوى 
چین نشانه رفت و گفت:« من مى خواهم توجه شما را به خطرات 
بسیار بزرگى که توسعه فناورى هوش مصنوعى و ابزار کنترول 
ناشى از این فناورى در دست کشورهاى با نظام سیاسى سرکوب

 گر براى جوامع آزاد ایجاد مى کنند، جلب مى کنم.»

از  بسیارى  حذف  جهت  در  ربات ها  گسترش  که  تهدیدى 
نابرابرى  که  درشرایطى  کنند،  مى  ایجاد  جهان  در  مشاغل 
درآمدها و شکاف میان ثروتمندان و طبقات کم درآمد به شدت 
افزایش یافته است، از جمله دیگر نگرانى هاى شرکت کنندکان در 
چهل و نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد در "داوُوس" بود. 
بسیار از شرکت کنندگان نگرانى هاى خود را از افزایش و قدرت 
گرفتن احزاب و جنبش هاى عوام گرایى یا پوپولیستى در چنین 

شرایطى ابراز داشتند.
"مایکرو  اجرایى  مدیر  معاون  کورتوآ"،  فیلیپ  "ژان    
فرانسه  خبرگزارى  به  خطر  این  از  ممانعت  براى  اروپا،  سافت" 
گفت:« ثروت ایجادشده از توسعه فناورى هاى دیجیتال، باید با 
ایجاد مکانیزم هاى جدیدى در سطح بسیار گسترده اى در جوامع 

توزیع شود.»
مهم ترین چالش هاى جهان امروز از نگاه دبیرکل 

سازمان ملل متحد
متحد، طى سخنرانى  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
از تغییرات آب و  خود در اجالس ساالنه مجمع جهانى اقتصاد 
هوا، مسئله مهاجرت و پناهندگى و نیز فرآیند دیجیتالى شدن به 

عنوان مهم ترین چالش هاى جهان امروز نام برد.
اولویت مورد  در  همچنین  پرتگالى  کهنه کار  سیاستمدار  این 
آینده سازمان ملل متحد سخن گفت و تالش براى رفع   هاى 
تبعیض جنسیتى در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى را یکى از این 
اولویت ها خواند. وى در مورد ماهیت تبعیض جنسیتى نکاتى را 
مطرح کرد و نظراتش را در مورد ضرورت رفع تبعیض جنسیتى 

در دولت ها و کسب وکارها ارائه داد.

سخنان معاون رئیس جمهور چین 
همه باید از جهانى شدن سود ببرند، وانگ کى شان، معاون 
نخست وزیر چین که به عنوان نماینده ارشد دولت این کشور در 
جهان  کشورهاى  از  بود،  یافته  حضور   2019 داووس  اجالس 
بتوانند  تا  باشند  داشته  بیشترى  همکارى  یکدیگر  با  خواست 
چالش هاى جهانى را به گونه اى حل وفصل کنند که منافع همه 

تأمین شود.
این مقام بلندپایه چینى با اشاره به اینکه منافع و آینده چین 
تأکید کرد: «چین  است،  به سایر کشورهاى جهان گره خورده 
براى توسعه خود تالش مى کند اما در عین حال عالقه مند است 
که در راستاى اهداف مشترك توسعه با سایر کشورهاى جهان 
همکارى کند. در چهارچوب موج چهارم جهانى شدن، کشورها 
همکارى  با  دیگران،  روى  به  خود  درهاى  بستن  جاى  به  باید 
یکدیگر به مسائل و چالش هاى روز جهان واکنش نشان دهند. 
امروز جامعه جهانى به تحلیل هاى جدى و عمیق و مهم تر از آن 

به اقدامات جمعى نیاز دارد».
ساخت:  خاطرنشان  ادامه  در  چین  رئیس جمهور  معاون 
با جدیت دنبال کنند، در  را  باید اصالحات ساختارى  «کشورها 
سیاست هاى  بکوشند،  برابرى  و  کارآیى  بین  توازن  برقرارى 
مؤثرى را جهت پیشگیرى از تشدید نابرابرى درآمدى در دستور 
فناورى هاى  منفى  اثرات  با  مقابله  براى  و  دهند  قرار  خود  کار 
جدید و بازار رقابتى بر برخى مناطق و صنایع جهان تالش کنند 

تا همه از توسعه مستمر جهان منتفع شوند».
سخنان شینزو آبه نخست وزیر جاپان 

نخست وزیر  است،  کرده  غلبه  بدبینى  و  ناامیدى  بر  جاپان 
جاپان طى سخنرانى خود در اجالس داووس 2019 به موفقیت
 هاى دولت تحت امرش در تزریق امید به اقتصاد جاپان اشاره 
کرد و ترغیب زنان به حضور فعال تر در عرصه هاى اقتصادى به
 منظور جبران کمبود نیروى کار را جزو راهبردهاى مؤثر خود در 

این مسیر خواند.
شینزو آبه بخشى از زمان سخنرانى خود را به نشست آینده 
رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان (G-20) که تابستان امسال در 
شهر اوساکاى جاپان برگزار خواهد شد، اختصاص داد و در مورد 
طرح جدید خود براى حکمرانى داده ها (data governance) تحت 
نظارت سازمان تجارت جهانى نیز صحبت کرد. وى همچنین از 
طرح جهانى به رهبرى جاپان براى سرعت بخشیدن به نوآورى 
در زمینه مسائل زیست محیطى و آب و هوایى سخن گفت و در 
از جمله  بین المللى  تجارى  توافقات  به  تعهد کشورش  بر  پایان 

موافقتنامه اخیر با اتحادیه اروپا تأکید کرد.
سخنان سران آلمان، ایتالیا و اسپانیا  

رهبران سه کشور آلمان، ایتالیا و اسپانیا که در کنار فرانسه و 

نظرات  مى دهند-  تشکیل  را  اروپا  بزرگ  اقتصاد  پنج  انگلیس 
متفاوتى را در مورد آینده اقتصاد اتحادیه اروپا بیان کردند.

جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا که کشورش خطر گرفتارى 
با  مى کند،  احساس  کامًال  را  دیگر  مالى  بحران  یک  ورطه  در 
است،  یافته  شیوع  اروپا  در  آینده  از  ناامیدى  اینکه حس  اعالم 
همه  است.  مواجه  فقر  با  نیز  متوسط  قشر  کرد: «حتى  تصریح 
احساس مى کنند که فردا از امروز بدتر خواهد بود. تجربه ما مى
 تواند نشان دهد که اروپا فردا چه وضعى خواهد داشت». نخست
براى  را  پیشنهاداتى  از صحبت هاى خود  ایتالیا در بخشى   وزیر 
پایه  درآمد  که  کرد  مطرح  اجتماعى»  شدید  جراحات  «التیام 
این  جزو  بازنشستگى  سن  شدن  انعطاف پذیر  و  همگانى 

پیشنهادات بودند.
بسیار  اظهارات  آلمان،  صدراعظم  مرکل،  آنگال  اما 
جهان  که  کرد  اشاره  واقعیت  این  به  و  داشت  امیدوارکننده اى 
کنونى در قیاس با جهان سال 1971 جاى بسیار بهترى براى 
زندگى است و فقر کمترى در آن مشاهده مى شود. وى همچنین 
از کشورهاى جهان خواست فراتر از منافع ملى بیاندیشند و براى 
تا زمینه  هاى موفقیت  بین المللى تالش کنند  نهادهاى  اصالح 
به  خود  رویکرد  خصوص  در  مرکل  شود.  فراهم  همه  براى 
همکارى هاى بین المللى خاطرنشان ساخت: «من اینجا به عنوان 
کسى که به نظم بین المللى اعتقاد راسخ دارد، در برابر شما سخن 

مى گویم».

یک  با  را  خود  نیز سخنان  اسپانیا  نخست وزیر  سانچز،  پدرو 
هشدار جدى آغاز کرد و حاضران در اجالس داووس 2019 را از 
خطر فراموش کردن درس هایى که در جریان بحران مالى 2008 
این  داشت.  حذر  بر  گرفته اند،  فرا  آن  از  پس  سال هاى  و 
که  خواست  خود  مخاطبان  از  همچنین  اسپانیایى  سیاستمدار 
فراموش نکنند اقتصاد باید همواره در خدمت مردم باشد. وى در 
که  کنند  احساس  باید  «شهروندان  گفت:  خصوص  این 
و  استعداد  تالش،  و  است  خودشان  دست  در  سرنوشتشان 
شجاعت شان روزى به نتیجه مى رسد. آنها باید احساس کنند که 
داشته  مستقل  برنامه ریزى  خودشان  زندگى  براى  مى توانند 

باشند».
 سخنان مدیرعامل مایکروسافت 

در  مایکروسافت،  نرم افزار  شرکت  مدیرعامل  نادال،  استایا 
میزگرد تخصصى اعتماد دیجیتال و انتقال اطالعات، حفظ حریم 
خصوصى را بخشى از حقوق بشر امروز خواند و از قوانینى که 
رسیده  اجرا  مرحله  به  منظور  این  براى  اروپا  اتحادیه  در  اخیراً 
است، تقدیر کرد. مدیرعامل مایکروسافت در این خصوص اظهار 
داشت: «نظر شخصى من این است که اقدام اتحادیه اروپا یک 
شروع فوق العاده براى قبول کردن حفظ حریم خصوصى به عنوان 
در  اقدامى  چنین  که  امیدوارم  من  است.  بشر  حقوق  از  بخشى 
آمریکا نیز انجام شود و در نهایت همه کشورهاى جهان به یک 

استاندارد مشترك در این زمینه برسند».

مجمع جهانى اقتصاد (اجالس داووس 2019)
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چهل و نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد (WEF) با حضور 
رهبران اقتصادى کشورهاى مختلف و با شعار «جهانى شدن 4؛ 
شکل دهى به ساختار جهانى در عصر انقالب صنعتى چهارم» در 
داووس سوئیس آغاز شد. جهانى شدن، بهداشت روانى، تغییرات 
اقلیمى، کاهش رشد اقتصادى در چین و اقتصاد جهانى، جنگ 
با  هاى تجارى، بحران سوریه و یمن، بحران مهاجرت، مبارزه 

فقر از جمله موضوعات اجالس داووس بوده است. 
 موضوع مسابقه تکنولوژى هاى جدید با انسان و خطر پیشى
 گرفتن تکنولوژى از انسان و تهدیدهایى که این روند مى تواند 
براى جوامع و آینده بشریت ایجاد کند، اذهان شرکت کنندگان در 
چهل  و نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد را به خود جلب کرد.
 هزاران نفر تاجر، سیاستمدار و کارآفرینان مطرح جهان هفته 
آخرین  خصوص  در  تا  رساندند   سوییس  به  را  خود  گذشته 
نظر  تبادل  و  بحث  به  یکدیگر  با  جهان  اقتصادى  تحوالت 
بپردازند. مجمع جهانى اقتصاد شعار امسال را (جهانى سازى 4: 
شکل دهى معمارى جدید در عصر انقالب صنعتى چهارم) نام 

گذارى کرده بود.
با  که  دیجیتال  نوین  تکنولوژى هاى  افسار گسیخته  توسعه 

انفجار داده هاى در گردش همراه است، تهدیداتى که گسترش 
تهدیدات  و  مى کنند  ایجاد  جهان  در  اشتغال  براى  ربات ها 
گسترش چشم گیر تکنولوژى هوش مصنوعى براى دموکراسى، 
از جمله پرسش هایى بودند که در طول برگزارى اجالس داوُوس 
مطرح شد و شرکت کنندگان درباره هر یک از آنها بحث و گفتگو 
بهتر  را  تکنولوژى ها  این  منفى  تأثیرات  کردند  و تالش  کردند 

بشناسند.
نابرابرى اقتصادى در جهان و نبود یک نظام مالیاتى متناسب 
که بتواند مانع افزایش شکاف هاى بیشتر میان طبقات مرفه و 
کم درآمد شود، از دیگر موضوع هاى مهم مورد بحث در چهل و 

نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد در داووس بود.
سوئیس،  در  داووس  امسال  اجالس  در  بحث  اصلى  محور 
شرکت و  بود  صنعتى  چهارم  انقالب  عصر  در  شدن  جهانى 
 کنندگان در این اجالس در خصوص ایجاد یک چارچوب جهانى 
که پاسخگوى نیازهاى عصر حاضر یا همان عصر انقالب چهارم 

صنعتى باشد، با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند.
داوُوس 2019 فرصت مناسبى را براى گفت وگو در مورد به 
خطر افتادن روند جهانى شدن و گسترش پوپولیزم و ناسیونالیزم 

در جهان به بهانه بهبود استندردهاى زندگى شهروندان، فراهم 
کرد.

دیجیتال،  پیشرفته  فناورى هاى  جدید  موج  اجالس  این  در 
خطرات جدى تغییرات آب و هوایى براى آینده بشر و راهکارهاى 
جمله  از  جهانى،  اقتصاد  پیشرفت  سرعت  و  عملکرد  بهبود 

محورهاى اصلى شرکت کنندگان بود.
سخنرانى بسیار هشداردهنده "جورج سوِرز"، میلیاردر معروف 
مجارستانى در پنجشنبه شب و به هنگام میهمانى سنتى شام در 
ناظران  از  بسیارى  توجه  اقتصاد،  حاشیه اجالس مجمع جهانى 

حاضر در این اجالس را به خود جلب کرد.
جورج سوِرز، در سخنان خود انگشت اتهام را تلویحًا به سوى 
چین نشانه رفت و گفت:« من مى خواهم توجه شما را به خطرات 
بسیار بزرگى که توسعه فناورى هوش مصنوعى و ابزار کنترول 
ناشى از این فناورى در دست کشورهاى با نظام سیاسى سرکوب

 گر براى جوامع آزاد ایجاد مى کنند، جلب مى کنم.»

از  بسیارى  حذف  جهت  در  ربات ها  گسترش  که  تهدیدى 
نابرابرى  که  درشرایطى  کنند،  مى  ایجاد  جهان  در  مشاغل 
درآمدها و شکاف میان ثروتمندان و طبقات کم درآمد به شدت 
افزایش یافته است، از جمله دیگر نگرانى هاى شرکت کنندکان در 
چهل و نهمین اجالس مجمع جهانى اقتصاد در "داوُوس" بود. 
بسیار از شرکت کنندگان نگرانى هاى خود را از افزایش و قدرت 
گرفتن احزاب و جنبش هاى عوام گرایى یا پوپولیستى در چنین 

شرایطى ابراز داشتند.
"مایکرو  اجرایى  مدیر  معاون  کورتوآ"،  فیلیپ  "ژان    
فرانسه  خبرگزارى  به  خطر  این  از  ممانعت  براى  اروپا،  سافت" 
گفت:« ثروت ایجادشده از توسعه فناورى هاى دیجیتال، باید با 
ایجاد مکانیزم هاى جدیدى در سطح بسیار گسترده اى در جوامع 

توزیع شود.»
مهم ترین چالش هاى جهان امروز از نگاه دبیرکل 

سازمان ملل متحد
متحد، طى سخنرانى  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
از تغییرات آب و  خود در اجالس ساالنه مجمع جهانى اقتصاد 
هوا، مسئله مهاجرت و پناهندگى و نیز فرآیند دیجیتالى شدن به 

عنوان مهم ترین چالش هاى جهان امروز نام برد.
اولویت مورد  در  همچنین  پرتگالى  کهنه کار  سیاستمدار  این 
آینده سازمان ملل متحد سخن گفت و تالش براى رفع   هاى 
تبعیض جنسیتى در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى را یکى از این 
اولویت ها خواند. وى در مورد ماهیت تبعیض جنسیتى نکاتى را 
مطرح کرد و نظراتش را در مورد ضرورت رفع تبعیض جنسیتى 

در دولت ها و کسب وکارها ارائه داد.

سخنان معاون رئیس جمهور چین 
همه باید از جهانى شدن سود ببرند، وانگ کى شان، معاون 
نخست وزیر چین که به عنوان نماینده ارشد دولت این کشور در 
جهان  کشورهاى  از  بود،  یافته  حضور   2019 داووس  اجالس 
بتوانند  تا  باشند  داشته  بیشترى  همکارى  یکدیگر  با  خواست 
چالش هاى جهانى را به گونه اى حل وفصل کنند که منافع همه 

تأمین شود.
این مقام بلندپایه چینى با اشاره به اینکه منافع و آینده چین 
تأکید کرد: «چین  است،  به سایر کشورهاى جهان گره خورده 
براى توسعه خود تالش مى کند اما در عین حال عالقه مند است 
که در راستاى اهداف مشترك توسعه با سایر کشورهاى جهان 
همکارى کند. در چهارچوب موج چهارم جهانى شدن، کشورها 
همکارى  با  دیگران،  روى  به  خود  درهاى  بستن  جاى  به  باید 
یکدیگر به مسائل و چالش هاى روز جهان واکنش نشان دهند. 
امروز جامعه جهانى به تحلیل هاى جدى و عمیق و مهم تر از آن 

به اقدامات جمعى نیاز دارد».
ساخت:  خاطرنشان  ادامه  در  چین  رئیس جمهور  معاون 
با جدیت دنبال کنند، در  را  باید اصالحات ساختارى  «کشورها 
سیاست هاى  بکوشند،  برابرى  و  کارآیى  بین  توازن  برقرارى 
مؤثرى را جهت پیشگیرى از تشدید نابرابرى درآمدى در دستور 
فناورى هاى  منفى  اثرات  با  مقابله  براى  و  دهند  قرار  خود  کار 
جدید و بازار رقابتى بر برخى مناطق و صنایع جهان تالش کنند 

تا همه از توسعه مستمر جهان منتفع شوند».
سخنان شینزو آبه نخست وزیر جاپان 

نخست وزیر  است،  کرده  غلبه  بدبینى  و  ناامیدى  بر  جاپان 
جاپان طى سخنرانى خود در اجالس داووس 2019 به موفقیت
 هاى دولت تحت امرش در تزریق امید به اقتصاد جاپان اشاره 
کرد و ترغیب زنان به حضور فعال تر در عرصه هاى اقتصادى به
 منظور جبران کمبود نیروى کار را جزو راهبردهاى مؤثر خود در 

این مسیر خواند.
شینزو آبه بخشى از زمان سخنرانى خود را به نشست آینده 
رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان (G-20) که تابستان امسال در 
شهر اوساکاى جاپان برگزار خواهد شد، اختصاص داد و در مورد 
طرح جدید خود براى حکمرانى داده ها (data governance) تحت 
نظارت سازمان تجارت جهانى نیز صحبت کرد. وى همچنین از 
طرح جهانى به رهبرى جاپان براى سرعت بخشیدن به نوآورى 
در زمینه مسائل زیست محیطى و آب و هوایى سخن گفت و در 
از جمله  بین المللى  تجارى  توافقات  به  تعهد کشورش  بر  پایان 

موافقتنامه اخیر با اتحادیه اروپا تأکید کرد.
سخنان سران آلمان، ایتالیا و اسپانیا  

رهبران سه کشور آلمان، ایتالیا و اسپانیا که در کنار فرانسه و 

نظرات  مى دهند-  تشکیل  را  اروپا  بزرگ  اقتصاد  پنج  انگلیس 
متفاوتى را در مورد آینده اقتصاد اتحادیه اروپا بیان کردند.

جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا که کشورش خطر گرفتارى 
با  مى کند،  احساس  کامًال  را  دیگر  مالى  بحران  یک  ورطه  در 
است،  یافته  شیوع  اروپا  در  آینده  از  ناامیدى  اینکه حس  اعالم 
همه  است.  مواجه  فقر  با  نیز  متوسط  قشر  کرد: «حتى  تصریح 
احساس مى کنند که فردا از امروز بدتر خواهد بود. تجربه ما مى
 تواند نشان دهد که اروپا فردا چه وضعى خواهد داشت». نخست
براى  را  پیشنهاداتى  از صحبت هاى خود  ایتالیا در بخشى   وزیر 
پایه  درآمد  که  کرد  مطرح  اجتماعى»  شدید  جراحات  «التیام 
این  جزو  بازنشستگى  سن  شدن  انعطاف پذیر  و  همگانى 

پیشنهادات بودند.
بسیار  اظهارات  آلمان،  صدراعظم  مرکل،  آنگال  اما 
جهان  که  کرد  اشاره  واقعیت  این  به  و  داشت  امیدوارکننده اى 
کنونى در قیاس با جهان سال 1971 جاى بسیار بهترى براى 
زندگى است و فقر کمترى در آن مشاهده مى شود. وى همچنین 
از کشورهاى جهان خواست فراتر از منافع ملى بیاندیشند و براى 
تا زمینه  هاى موفقیت  بین المللى تالش کنند  نهادهاى  اصالح 
به  خود  رویکرد  خصوص  در  مرکل  شود.  فراهم  همه  براى 
همکارى هاى بین المللى خاطرنشان ساخت: «من اینجا به عنوان 
کسى که به نظم بین المللى اعتقاد راسخ دارد، در برابر شما سخن 

مى گویم».

یک  با  را  خود  نیز سخنان  اسپانیا  نخست وزیر  سانچز،  پدرو 
هشدار جدى آغاز کرد و حاضران در اجالس داووس 2019 را از 
خطر فراموش کردن درس هایى که در جریان بحران مالى 2008 
این  داشت.  حذر  بر  گرفته اند،  فرا  آن  از  پس  سال هاى  و 
که  خواست  خود  مخاطبان  از  همچنین  اسپانیایى  سیاستمدار 
فراموش نکنند اقتصاد باید همواره در خدمت مردم باشد. وى در 
که  کنند  احساس  باید  «شهروندان  گفت:  خصوص  این 
و  استعداد  تالش،  و  است  خودشان  دست  در  سرنوشتشان 
شجاعت شان روزى به نتیجه مى رسد. آنها باید احساس کنند که 
داشته  مستقل  برنامه ریزى  خودشان  زندگى  براى  مى توانند 

باشند».
 سخنان مدیرعامل مایکروسافت 

در  مایکروسافت،  نرم افزار  شرکت  مدیرعامل  نادال،  استایا 
میزگرد تخصصى اعتماد دیجیتال و انتقال اطالعات، حفظ حریم 
خصوصى را بخشى از حقوق بشر امروز خواند و از قوانینى که 
رسیده  اجرا  مرحله  به  منظور  این  براى  اروپا  اتحادیه  در  اخیراً 
است، تقدیر کرد. مدیرعامل مایکروسافت در این خصوص اظهار 
داشت: «نظر شخصى من این است که اقدام اتحادیه اروپا یک 
شروع فوق العاده براى قبول کردن حفظ حریم خصوصى به عنوان 
در  اقدامى  چنین  که  امیدوارم  من  است.  بشر  حقوق  از  بخشى 
آمریکا نیز انجام شود و در نهایت همه کشورهاى جهان به یک 

استاندارد مشترك در این زمینه برسند».

مجمع جهانى اقتصاد (اجالس داووس 2019)
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منبع: سینا پرس

قواعد مؤسس على بابا براى زندگى و کار
الکترونیک  جک ما، مؤسس و سهامدار عمده گروه تجارت 
على بابا که جزء بزرگترین کسب وکارهاى الکترونیکى جهان به 
 2019 داووس  اجالس  در  خود  سخنرانى  طى  مى رود،  شمار 
توصیه هایى را براى کارآفرینان جوان مطرح کرد. این کارآفرین 
موفق چینى که ثروتش بیش از 35 میلیارد دالر تخمین زده مى

تجربیات  از  مى خواهند  که  نوپایى  کارآفرینان  به  خطاب   شود، 
کسب وکار  «در  گفت:  شوند،  بهره مند  جهان  بزرگ  کارآفرینان 
اگر  نباشید.  فشارها  نگران  هرگز  نباشد؛  رقابت  نگران  هرگز 
ترك  را  کسب وکار  دنیاى  است  بهتر  هستید،  فشارها  نگران 
براى شما فراهم خواهد  ایجاد کنید، فرصت  ارزش  اگر  کنید... 
شد. امروز همه دنیا نگران است و این بدان معناست که فرصت

 هاى بزرگى وجود دارد».

وى همچنین در پاسخ به سؤال یکى از مخاطبان که پرسیده 
اظهار  نگاه مى دارد؟»  بیدار  را شب ها  ما  بود «چه چیزى جک 

داشت: «هیچ چیز! اگر خوب نخوابم، مشکالت همچنان پابرجا 
با  بیشترى در جنگ  بهتر بخوابم، شانس  اگر  اما  ماند.  خواهند 

مشکالت خواهم داشت».
زباله هاى الکترونیکى؛ معضل جدید دنیاى پیشرفته

ما هر سال کوهى از زباله هاى الکترونیکى را زیر خاك دفن 
مى کنیم و از این طریق هم محیط زیست و هم رفاه خودمان را 
داووس  اجالس  در  که  گزارشى  اساس  بر  مى اندازیم.  به خطر 
زباله  تن  میلیون   44,7 ساالنه  شد،  رونمایى  آن  از   2019
الکترونیکى در جهان تولید مى شود که این رقم با وزن 125 هزار 
هواپیماى غول پیکر بوئینگ 747 و 4500 سازه برج ایفل برابرى 
مى کند. بازیافت فلزات قیمتى به کار رفته در وسایل و قطعات 
ثروتى  رفتن  هدر  از  مى تواند  زباله  به  تبدیل شده  الکترونیکى 
داووس  اجالس  در  کند.  جلوگیرى  دالر  میلیارد   62,5 معادل 
نیز  و  الکترونیکى  زباله هاى  تولید  اصلى  منابع  مورد  در   2019
زباله ها  قبیل  این  تولید  رشد  به  رو  روند  با  مقابله  راهکارهاى 

صحبت هایى مطرح شد.

مجمع جهانى اقتصاد (اجالس داووس 2019)



قرضۀ میعادى

 با شرایط سهل

از یکصد هزار الى دو میلیون افغانى

قرضه براى بانوان متشبث

تکتانه  تنزیلى 5 %

رنځ وړي د پیسو د سختي پالیسی څخه د خارجي فشار او 
د انفالسیون د متحرکاتو له امله په ۲۰۱۸ کال کې استفاده 
انفالسیون کچه د فلپین او جاپان  وکړه. په اسیا کې به د 
پرته نورمال وي، د تیلو نرخونو د غورزیدلو له امله به رامنځ 
نرخ د  ټيټ  لپاره وي ځکه  تغییر د کمي مودې  ته شوی 
OPEC لپاره په زیان دی او په اړه به يې مارکيټ ته د تیلو 
په صادرلو سره غور کوي، خو په وروستیو کې د متحده 
ایاالتو د شیل کمپنۍ هم د تیلو د تولید او صادرولو لپاره 
تصمیم نیولی دی  دا په داسي حال کې دی چې د ۲۰۱۸ 
کال په وروستیو کې د یو بیرل تیلو بیه د ۵۵ ډالرو څخه ټيته 
وه، خو سعودي بیا د یو بیرل تیلو لپاره ۹۵ ډالرو ته اړتیا 
لري تر څو د ۲۰۱۹ کال مالي بودجه ترالسه کړي. جاپان 
به په مالي پالیسۍ کې د سختۍ خو چین او جنوبي کوریا 
بیا د اعتدال الره  به  به د نرمۍ څخه استفاده وکړي، هند 
غوره کړي. په هند او اندونیزیا کې د ۲۰۱۹ کال انتخابات 
مودني  بازار  د  او  بدلونونه  احتمالي  کې  پالیسیانو  په  به 

فرصتونه رامنځ ته کړي.
په ۲۰۱۸ کال کې د ډالرو بیه د توقع خالف لوړه وه، خو 
په ۲۰۱۹ کال کې د ډالر اغیز د نورو هیوادونو په کرنسي 
باندې کم وي، ځکه چې د ډالر لوړوالی به خپل طبیعي حد 
پولي  هیوادونو  نورو  به  کې  مقابل  په  چې  ورسیږي،  ته 

ډول  لنډ  په  راوړي.  ته  بیرته الس  ارزښت  واحدونه خپل 
ویلی شو چې په ۲۰۱۹ کال کې د چین کمزوري اقتصادي 
بي                           کې  بازارونو  په  اسعارو  او  ونډو  د  وده، 
ثباتي پانګه اچونکو بې باوره کړي دي. ددغه سترو ننګونو 
سره سره چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرتونه ورسره مخامخ 
پیسو  د  وروسته  بحران څخه  مالي  کال  د ۲۰۰۸  هغه  دي 
پلي  وروسته  څخه  لسیزي  یوي  د  چې  ده،  پالیسی  سخته 

کیږي.
                خپروونکی: تاند

Source:
•  https://www.goldmansachs.com/
•  https://www.forbes.com
•  https://www.livemint.com
•  https://www.cnbc.co-

mo-slow-in-2019.html
•  https://www.businessinsid-

er.ineres-why/articleshow/65414896.cms
•  Financial Times
•  The Economic Times

په ۲۰۱۸ کال کې د نړۍ اقتصادي وده ۳,۸٪ وه خو په 
  ۲۰۱۸ د  ده.   شوې  اټکل   ۳,۶ وده  دغه  کې  کال   ۲۰۱۹
میالدي کال د مهمو اقتصادي پېښو شاهد و، مثْال د ترکیې 
کې  ترکیه  په  يې  امله  له  چې  بحران  اقتصادي  هېواد 
انفالسیون رامنځ ته شو او د ترکیې هیواد پولي واحد د ډالر 
په مقابل کې ۴۰٪  خپل ارزښت د السه ورکړ، همدارنګه 
د چین او امریکا متحده ایاالتو ترمنځ اقتصادي جګړه چي 
په نتیجه کې امریکا د چين په المونیم، سټیل او نورو چينايي 
توکو باندې ګمرکي تعرفه د ۱۰٪ څخه ۲۵٪ ته لوړه کړه 
موبایل،  آپیون  په  ایاالتو  متحده  د  چين  کې  مقابل  په  او 
ګمرکي  باندې  توکو  امریکايي  نورو  او  موټرو  سویابین، 

تعرفه لوړه کړه.
خو د ۲۰۱۹ کال اقتصادي خبرونه شاید بل ډول وي، 
مثًال د کاروبارونو خرابېدل، او آن ښايي بانکونه د بحران 
سره مخامخ شي. چين او متحده ایاالت به په ۲۰۱۹ کال 
منځګړیتوب  په  بازارونو  مالي  او  شرکتونو  نړیوالو  د  کې 
سره د خبرو میز ته کښينول شي، خو هغه څه چې ښايي د 
د  به  هغه  وځوریږي  ورڅخه  هېوادونو  حال  په  پرمختګ 
سوداګرۍ ناکامي وي چي بانکونه به هم ورسره د ناکامۍ 
په  سیستمونه  اقتصادي  دغه  چي  ځکه  شي،  مخامخ  سره 

بهرنۍ پانګه باندي تکیه دي.

پیسو  او د آسانه  لوړوالی  به يي د سود د کچي  عامل 
(Easy Money) له منځه تلل وي. آسانه پیسې هغه پیسو 
ته وايي چې کله یو مرکزي بانک وغواړي د سود د کچې 
په ټيټولو سره د نورو بانکونو ترمنځ د پیسو جریان ګړندی 
کړي. په دې سره بانکونه کوالی شي خپلو مشتریانو ته په 
ټيټ نرخ پور ورکړي چې په اقتصادي وده کې ترې ګټه 
په  له دې موقع څخه  بانکونه هم کله کله  واخیستل شي. 
د  پالیسي  دغه  بیا  کله  خو  کوي،  پانګونه  سره  استفادې 

انفالسیون سبب هم کرځي.
په تېره لسیزه کې بیا آسانه پیسو د سونامي په څېر اثر 
ته  حد  لوړ  کچه  نړیواله  په  يې  تقاضا  او  عرضه  درلوده، 
پورته کړل. مشتریان يي دې ته اړ کړل ترڅو زیات پور 
ترالسه کړي. د مثال په ډول يې د چين پور د GDP  په 
نسبت د ۱۸٪ څخه په ۲۰۰۸ کال کې ۵۰٪ ته په ۲۰۱۸ کال 
کې لوړ شو. د عرضې له اړخه آسانه پیسې بیا شرکتونه او 
سوداګر دې ته اړ باسي ترڅو د ټيټې ګتې سرمایه ګذاري 

وکړي.
په بله بڼه ډېر پورونه د مشتریانو له خوا مصرف ته الره 
زمینه  ته  ګذارۍ  سرمایه  ډیري  مصرف  ډېر  هواروي، 
او  عایداتو  ودي،  اقتصادي  بیا  دواړه  چې  مساعدوي، 
کارموندنې کې زیاتوالی راولي. په لنډ ډول ویلی شو چې 

آسانه پیسي د نړیوال اقتصاد د ودي لپاره آسانه الر ده.
په وروستیو کې بانکونو د سود د کچې په لوړلو سره د 
آسانه پیسو په پالیسۍ کې بدلون راوستلي دي، چې له امله 
به يي نړیوال اقتصاد د ورو ودې سره مخامخ شي. په دې 
معنی چې کم پور د مصرف د کمولو سبب ګرځي او کم 
ټولو  د  ګرځي.  سبب  غورځېدلو  د  سوداګرۍ  د  مصرف 
نړیوال کېدل پر  استنباط سره ویلی شو چې د  په  ستونزو 
ضد پالیسیانې نړیوال اقتصاد ته په ۲۰۱۹ کال کې ستونزې 

جوړوالی شي.
په ۲۰۱۸ میالدي کال کې د چین اقتصادي وده د دوو 
الملونو له امله ټيټه شوه. لومړی د پور په کچه کې کموالی 
او دوهم د متحده ایاالتو سره د تجارتي جګړې د ال پیچلي 
کیدو له مهم الملونو څخه شمېرل کېږي، له دې امله چین 
به په ۲۰۱۹ کال کې هڅه وکړي تر څو په مالي او پیسو 
پالیسي کې د نرمۍ څخه کار واخلي، د سود کچه يې ال د 
مخه د لنډې مودې پور لپاره د ۳٪ څخه ۲٪ ته راکم کړی 

دی.
په وروستیو کې د اروپايي اتحاديې اقتصادي وده هم نا 
هېلې کوونکې ده. په ۲۰۱۹ کال کې د ال نورو ستونزو سره 
مخامخ کېدالی شي. مثْال د ایټالیا د بودیجي بحران تر اوسه 
ادامه لري، همدارنګه د اروپايي اتحاديي څخه د انګلستان 
په  ترڅنګ  ددی  ده.  جنجالي  اوسه  تر  هم  مسئله  وتلو  د 

کورني  کیږي،  لیدل  هم  هیلي  بدلونو  مثبت  د  کې  اروپا 
السته  مثبته  کې  کارموندنه  په  زیاتوالی،  کې  عایداتو 
راوړني، د معاشاتو په وده کې پرمختګ، په اقتصادي وده 
کې د پور مثبت رول، ددي ټولو الس ته راوړنو له مخي 
اروپا ښايي په ۲۰۱۹ کال کې د ۱,۹٪ اقتصادي وده وکړي.

آسيايي هیوادونه
اوږدې  د  هېوادونو  آسیايي  اکثره  کې  کلونو  تېرو  په 
په  خو  درلوده،  وده  اقتصادي  اغېزمنه  لوړه  لپاره  مودې 
وروستیو کې منقبض مالي پالیسي له امله به په ۲۰۱۹ کې 

په منځنۍ کچه د ورو ودې سبب وګرځي.
په  امله  له  پيښو  طبیعي  د  هم  څه  که  کې  جاپان  په 
اقتصادي وده منفي اثر شتون درلوده، خو په روان کال کې 
د  کارۍ  بي  د  اصالحاتو،  د  کې  مارکيټ  په  کارګرو  د 
کچې په کموالې او د معاشاتو په نرخ کې د زیاتوالی له 
امله  د ښه اقتصادي ودې وړاندوینه کوالی شو، خو ددې 
  Value-added Tax) یا  مالیه  ارزښت  اضافي  د  سربیره 
هغه ماليه چې د شیانو او خدماتو د ارزښت په زیاتیدو سره 
په مالیه کې هم زیاتوالی راځي) به د جاپان په GDP باندې 
منفی اثر ولري. په چين کې د پور د کچې د کموالې او 
متحده ایاالتو سره د اقتصادي جګړې ترڅنګ نور اسیایی 
 current د  چې  فليپین  او  اندونیزیا  هند،  لکه  هیوادونه 
Account deficit  یا د صادراتو او وارداتو نا آنډولۍ څخه 
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د 2019 کال اقتصادي نړۍ
 زاهد اهللا محمدي

رنځ وړي د پیسو د سختي پالیسی څخه د خارجي فشار او 
د انفالسیون د متحرکاتو له امله په ۲۰۱۸ کال کې استفاده 
انفالسیون کچه د فلپین او جاپان  وکړه. په اسیا کې به د 
پرته نورمال وي، د تیلو نرخونو د غورزیدلو له امله به رامنځ 
نرخ د  ټيټ  لپاره وي ځکه  تغییر د کمي مودې  ته شوی 
OPEC لپاره په زیان دی او په اړه به يې مارکيټ ته د تیلو 
په صادرلو سره غور کوي، خو په وروستیو کې د متحده 
ایاالتو د شیل کمپنۍ هم د تیلو د تولید او صادرولو لپاره 
تصمیم نیولی دی  دا په داسي حال کې دی چې د ۲۰۱۸ 
کال په وروستیو کې د یو بیرل تیلو بیه د ۵۵ ډالرو څخه ټيته 
وه، خو سعودي بیا د یو بیرل تیلو لپاره ۹۵ ډالرو ته اړتیا 
لري تر څو د ۲۰۱۹ کال مالي بودجه ترالسه کړي. جاپان 
به په مالي پالیسۍ کې د سختۍ خو چین او جنوبي کوریا 
بیا د اعتدال الره  به  به د نرمۍ څخه استفاده وکړي، هند 
غوره کړي. په هند او اندونیزیا کې د ۲۰۱۹ کال انتخابات 
مودني  بازار  د  او  بدلونونه  احتمالي  کې  پالیسیانو  په  به 

فرصتونه رامنځ ته کړي.
په ۲۰۱۸ کال کې د ډالرو بیه د توقع خالف لوړه وه، خو 
په ۲۰۱۹ کال کې د ډالر اغیز د نورو هیوادونو په کرنسي 
باندې کم وي، ځکه چې د ډالر لوړوالی به خپل طبیعي حد 
پولي  هیوادونو  نورو  به  کې  مقابل  په  چې  ورسیږي،  ته 

ډول  لنډ  په  راوړي.  ته  بیرته الس  ارزښت  واحدونه خپل 
ویلی شو چې په ۲۰۱۹ کال کې د چین کمزوري اقتصادي 
بي                           کې  بازارونو  په  اسعارو  او  ونډو  د  وده، 
ثباتي پانګه اچونکو بې باوره کړي دي. ددغه سترو ننګونو 
سره سره چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرتونه ورسره مخامخ 
پیسو  د  وروسته  بحران څخه  مالي  کال  د ۲۰۰۸  هغه  دي 
پلي  وروسته  څخه  لسیزي  یوي  د  چې  ده،  پالیسی  سخته 

کیږي.
                خپروونکی: تاند

Source:
•  https://www.goldmansachs.com/
•  https://www.forbes.com
•  https://www.livemint.com
•  https://www.cnbc.co-

mo-slow-in-2019.html
•  https://www.businessinsid-

er.ineres-why/articleshow/65414896.cms
•  Financial Times
•  The Economic Times

په ۲۰۱۸ کال کې د نړۍ اقتصادي وده ۳,۸٪ وه خو په 
  ۲۰۱۸ د  ده.   شوې  اټکل   ۳,۶ وده  دغه  کې  کال   ۲۰۱۹
میالدي کال د مهمو اقتصادي پېښو شاهد و، مثْال د ترکیې 
کې  ترکیه  په  يې  امله  له  چې  بحران  اقتصادي  هېواد 
انفالسیون رامنځ ته شو او د ترکیې هیواد پولي واحد د ډالر 
په مقابل کې ۴۰٪  خپل ارزښت د السه ورکړ، همدارنګه 
د چین او امریکا متحده ایاالتو ترمنځ اقتصادي جګړه چي 
په نتیجه کې امریکا د چين په المونیم، سټیل او نورو چينايي 
توکو باندې ګمرکي تعرفه د ۱۰٪ څخه ۲۵٪ ته لوړه کړه 
موبایل،  آپیون  په  ایاالتو  متحده  د  چين  کې  مقابل  په  او 
ګمرکي  باندې  توکو  امریکايي  نورو  او  موټرو  سویابین، 

تعرفه لوړه کړه.
خو د ۲۰۱۹ کال اقتصادي خبرونه شاید بل ډول وي، 
مثًال د کاروبارونو خرابېدل، او آن ښايي بانکونه د بحران 
سره مخامخ شي. چين او متحده ایاالت به په ۲۰۱۹ کال 
منځګړیتوب  په  بازارونو  مالي  او  شرکتونو  نړیوالو  د  کې 
سره د خبرو میز ته کښينول شي، خو هغه څه چې ښايي د 
د  به  هغه  وځوریږي  ورڅخه  هېوادونو  حال  په  پرمختګ 
سوداګرۍ ناکامي وي چي بانکونه به هم ورسره د ناکامۍ 
په  سیستمونه  اقتصادي  دغه  چي  ځکه  شي،  مخامخ  سره 

بهرنۍ پانګه باندي تکیه دي.

پیسو  او د آسانه  لوړوالی  به يي د سود د کچي  عامل 
(Easy Money) له منځه تلل وي. آسانه پیسې هغه پیسو 
ته وايي چې کله یو مرکزي بانک وغواړي د سود د کچې 
په ټيټولو سره د نورو بانکونو ترمنځ د پیسو جریان ګړندی 
کړي. په دې سره بانکونه کوالی شي خپلو مشتریانو ته په 
ټيټ نرخ پور ورکړي چې په اقتصادي وده کې ترې ګټه 
په  له دې موقع څخه  بانکونه هم کله کله  واخیستل شي. 
د  پالیسي  دغه  بیا  کله  خو  کوي،  پانګونه  سره  استفادې 

انفالسیون سبب هم کرځي.
په تېره لسیزه کې بیا آسانه پیسو د سونامي په څېر اثر 
ته  حد  لوړ  کچه  نړیواله  په  يې  تقاضا  او  عرضه  درلوده، 
پورته کړل. مشتریان يي دې ته اړ کړل ترڅو زیات پور 
ترالسه کړي. د مثال په ډول يې د چين پور د GDP  په 
نسبت د ۱۸٪ څخه په ۲۰۰۸ کال کې ۵۰٪ ته په ۲۰۱۸ کال 
کې لوړ شو. د عرضې له اړخه آسانه پیسې بیا شرکتونه او 
سوداګر دې ته اړ باسي ترڅو د ټيټې ګتې سرمایه ګذاري 

وکړي.
په بله بڼه ډېر پورونه د مشتریانو له خوا مصرف ته الره 
زمینه  ته  ګذارۍ  سرمایه  ډیري  مصرف  ډېر  هواروي، 
او  عایداتو  ودي،  اقتصادي  بیا  دواړه  چې  مساعدوي، 
کارموندنې کې زیاتوالی راولي. په لنډ ډول ویلی شو چې 

آسانه پیسي د نړیوال اقتصاد د ودي لپاره آسانه الر ده.
په وروستیو کې بانکونو د سود د کچې په لوړلو سره د 
آسانه پیسو په پالیسۍ کې بدلون راوستلي دي، چې له امله 
به يي نړیوال اقتصاد د ورو ودې سره مخامخ شي. په دې 
معنی چې کم پور د مصرف د کمولو سبب ګرځي او کم 
ټولو  د  ګرځي.  سبب  غورځېدلو  د  سوداګرۍ  د  مصرف 
نړیوال کېدل پر  استنباط سره ویلی شو چې د  په  ستونزو 
ضد پالیسیانې نړیوال اقتصاد ته په ۲۰۱۹ کال کې ستونزې 

جوړوالی شي.
په ۲۰۱۸ میالدي کال کې د چین اقتصادي وده د دوو 
الملونو له امله ټيټه شوه. لومړی د پور په کچه کې کموالی 
او دوهم د متحده ایاالتو سره د تجارتي جګړې د ال پیچلي 
کیدو له مهم الملونو څخه شمېرل کېږي، له دې امله چین 
به په ۲۰۱۹ کال کې هڅه وکړي تر څو په مالي او پیسو 
پالیسي کې د نرمۍ څخه کار واخلي، د سود کچه يې ال د 
مخه د لنډې مودې پور لپاره د ۳٪ څخه ۲٪ ته راکم کړی 

دی.
په وروستیو کې د اروپايي اتحاديې اقتصادي وده هم نا 
هېلې کوونکې ده. په ۲۰۱۹ کال کې د ال نورو ستونزو سره 
مخامخ کېدالی شي. مثْال د ایټالیا د بودیجي بحران تر اوسه 
ادامه لري، همدارنګه د اروپايي اتحاديي څخه د انګلستان 
په  ترڅنګ  ددی  ده.  جنجالي  اوسه  تر  هم  مسئله  وتلو  د 

کورني  کیږي،  لیدل  هم  هیلي  بدلونو  مثبت  د  کې  اروپا 
السته  مثبته  کې  کارموندنه  په  زیاتوالی،  کې  عایداتو 
راوړني، د معاشاتو په وده کې پرمختګ، په اقتصادي وده 
کې د پور مثبت رول، ددي ټولو الس ته راوړنو له مخي 
اروپا ښايي په ۲۰۱۹ کال کې د ۱,۹٪ اقتصادي وده وکړي.

آسيايي هیوادونه
اوږدې  د  هېوادونو  آسیايي  اکثره  کې  کلونو  تېرو  په 
په  خو  درلوده،  وده  اقتصادي  اغېزمنه  لوړه  لپاره  مودې 
وروستیو کې منقبض مالي پالیسي له امله به په ۲۰۱۹ کې 

په منځنۍ کچه د ورو ودې سبب وګرځي.
په  امله  له  پيښو  طبیعي  د  هم  څه  که  کې  جاپان  په 
اقتصادي وده منفي اثر شتون درلوده، خو په روان کال کې 
د  کارۍ  بي  د  اصالحاتو،  د  کې  مارکيټ  په  کارګرو  د 
کچې په کموالې او د معاشاتو په نرخ کې د زیاتوالی له 
امله  د ښه اقتصادي ودې وړاندوینه کوالی شو، خو ددې 
  Value-added Tax) یا  مالیه  ارزښت  اضافي  د  سربیره 
هغه ماليه چې د شیانو او خدماتو د ارزښت په زیاتیدو سره 
په مالیه کې هم زیاتوالی راځي) به د جاپان په GDP باندې 
منفی اثر ولري. په چين کې د پور د کچې د کموالې او 
متحده ایاالتو سره د اقتصادي جګړې ترڅنګ نور اسیایی 
 current د  چې  فليپین  او  اندونیزیا  هند،  لکه  هیوادونه 
Account deficit  یا د صادراتو او وارداتو نا آنډولۍ څخه 



سال دهم و یازدهم- شماره هاى 120-121-122 حوت 97 – حمل و ثور1398 خورشیدى

24

د 2019 کال اقتصادي نړۍ

رنځ وړي د پیسو د سختي پالیسی څخه د خارجي فشار او 
د انفالسیون د متحرکاتو له امله په ۲۰۱۸ کال کې استفاده 
انفالسیون کچه د فلپین او جاپان  وکړه. په اسیا کې به د 
پرته نورمال وي، د تیلو نرخونو د غورزیدلو له امله به رامنځ 
نرخ د  ټيټ  لپاره وي ځکه  تغییر د کمي مودې  ته شوی 
OPEC لپاره په زیان دی او په اړه به يې مارکيټ ته د تیلو 
په صادرلو سره غور کوي، خو په وروستیو کې د متحده 
ایاالتو د شیل کمپنۍ هم د تیلو د تولید او صادرولو لپاره 
تصمیم نیولی دی  دا په داسي حال کې دی چې د ۲۰۱۸ 
کال په وروستیو کې د یو بیرل تیلو بیه د ۵۵ ډالرو څخه ټيته 
وه، خو سعودي بیا د یو بیرل تیلو لپاره ۹۵ ډالرو ته اړتیا 
لري تر څو د ۲۰۱۹ کال مالي بودجه ترالسه کړي. جاپان 
به په مالي پالیسۍ کې د سختۍ خو چین او جنوبي کوریا 
بیا د اعتدال الره  به  به د نرمۍ څخه استفاده وکړي، هند 
غوره کړي. په هند او اندونیزیا کې د ۲۰۱۹ کال انتخابات 
مودني  بازار  د  او  بدلونونه  احتمالي  کې  پالیسیانو  په  به 

فرصتونه رامنځ ته کړي.
په ۲۰۱۸ کال کې د ډالرو بیه د توقع خالف لوړه وه، خو 
په ۲۰۱۹ کال کې د ډالر اغیز د نورو هیوادونو په کرنسي 
باندې کم وي، ځکه چې د ډالر لوړوالی به خپل طبیعي حد 
پولي  هیوادونو  نورو  به  کې  مقابل  په  چې  ورسیږي،  ته 

ډول  لنډ  په  راوړي.  ته  بیرته الس  ارزښت  واحدونه خپل 
ویلی شو چې په ۲۰۱۹ کال کې د چین کمزوري اقتصادي 
بي                           کې  بازارونو  په  اسعارو  او  ونډو  د  وده، 
ثباتي پانګه اچونکو بې باوره کړي دي. ددغه سترو ننګونو 
سره سره چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرتونه ورسره مخامخ 
پیسو  د  وروسته  بحران څخه  مالي  کال  د ۲۰۰۸  هغه  دي 
پلي  وروسته  څخه  لسیزي  یوي  د  چې  ده،  پالیسی  سخته 

کیږي.
                خپروونکی: تاند

Source:
•  https://www.goldmansachs.com/
•  https://www.forbes.com
•  https://www.livemint.com
•  https://www.cnbc.co-

mo-slow-in-2019.html
•  https://www.businessinsid-

er.ineres-why/articleshow/65414896.cms
•  Financial Times
•  The Economic Times

په ۲۰۱۸ کال کې د نړۍ اقتصادي وده ۳,۸٪ وه خو په 
  ۲۰۱۸ د  ده.   شوې  اټکل   ۳,۶ وده  دغه  کې  کال   ۲۰۱۹
میالدي کال د مهمو اقتصادي پېښو شاهد و، مثْال د ترکیې 
کې  ترکیه  په  يې  امله  له  چې  بحران  اقتصادي  هېواد 
انفالسیون رامنځ ته شو او د ترکیې هیواد پولي واحد د ډالر 
په مقابل کې ۴۰٪  خپل ارزښت د السه ورکړ، همدارنګه 
د چین او امریکا متحده ایاالتو ترمنځ اقتصادي جګړه چي 
په نتیجه کې امریکا د چين په المونیم، سټیل او نورو چينايي 
توکو باندې ګمرکي تعرفه د ۱۰٪ څخه ۲۵٪ ته لوړه کړه 
موبایل،  آپیون  په  ایاالتو  متحده  د  چين  کې  مقابل  په  او 
ګمرکي  باندې  توکو  امریکايي  نورو  او  موټرو  سویابین، 

تعرفه لوړه کړه.
خو د ۲۰۱۹ کال اقتصادي خبرونه شاید بل ډول وي، 
مثًال د کاروبارونو خرابېدل، او آن ښايي بانکونه د بحران 
سره مخامخ شي. چين او متحده ایاالت به په ۲۰۱۹ کال 
منځګړیتوب  په  بازارونو  مالي  او  شرکتونو  نړیوالو  د  کې 
سره د خبرو میز ته کښينول شي، خو هغه څه چې ښايي د 
د  به  هغه  وځوریږي  ورڅخه  هېوادونو  حال  په  پرمختګ 
سوداګرۍ ناکامي وي چي بانکونه به هم ورسره د ناکامۍ 
په  سیستمونه  اقتصادي  دغه  چي  ځکه  شي،  مخامخ  سره 

بهرنۍ پانګه باندي تکیه دي.

پیسو  او د آسانه  لوړوالی  به يي د سود د کچي  عامل 
(Easy Money) له منځه تلل وي. آسانه پیسې هغه پیسو 
ته وايي چې کله یو مرکزي بانک وغواړي د سود د کچې 
په ټيټولو سره د نورو بانکونو ترمنځ د پیسو جریان ګړندی 
کړي. په دې سره بانکونه کوالی شي خپلو مشتریانو ته په 
ټيټ نرخ پور ورکړي چې په اقتصادي وده کې ترې ګټه 
په  له دې موقع څخه  بانکونه هم کله کله  واخیستل شي. 
د  پالیسي  دغه  بیا  کله  خو  کوي،  پانګونه  سره  استفادې 

انفالسیون سبب هم کرځي.
په تېره لسیزه کې بیا آسانه پیسو د سونامي په څېر اثر 
ته  حد  لوړ  کچه  نړیواله  په  يې  تقاضا  او  عرضه  درلوده، 
پورته کړل. مشتریان يي دې ته اړ کړل ترڅو زیات پور 
ترالسه کړي. د مثال په ډول يې د چين پور د GDP  په 
نسبت د ۱۸٪ څخه په ۲۰۰۸ کال کې ۵۰٪ ته په ۲۰۱۸ کال 
کې لوړ شو. د عرضې له اړخه آسانه پیسې بیا شرکتونه او 
سوداګر دې ته اړ باسي ترڅو د ټيټې ګتې سرمایه ګذاري 

وکړي.
په بله بڼه ډېر پورونه د مشتریانو له خوا مصرف ته الره 
زمینه  ته  ګذارۍ  سرمایه  ډیري  مصرف  ډېر  هواروي، 
او  عایداتو  ودي،  اقتصادي  بیا  دواړه  چې  مساعدوي، 
کارموندنې کې زیاتوالی راولي. په لنډ ډول ویلی شو چې 

آسانه پیسي د نړیوال اقتصاد د ودي لپاره آسانه الر ده.
په وروستیو کې بانکونو د سود د کچې په لوړلو سره د 
آسانه پیسو په پالیسۍ کې بدلون راوستلي دي، چې له امله 
به يي نړیوال اقتصاد د ورو ودې سره مخامخ شي. په دې 
معنی چې کم پور د مصرف د کمولو سبب ګرځي او کم 
ټولو  د  ګرځي.  سبب  غورځېدلو  د  سوداګرۍ  د  مصرف 
نړیوال کېدل پر  استنباط سره ویلی شو چې د  په  ستونزو 
ضد پالیسیانې نړیوال اقتصاد ته په ۲۰۱۹ کال کې ستونزې 

جوړوالی شي.
په ۲۰۱۸ میالدي کال کې د چین اقتصادي وده د دوو 
الملونو له امله ټيټه شوه. لومړی د پور په کچه کې کموالی 
او دوهم د متحده ایاالتو سره د تجارتي جګړې د ال پیچلي 
کیدو له مهم الملونو څخه شمېرل کېږي، له دې امله چین 
به په ۲۰۱۹ کال کې هڅه وکړي تر څو په مالي او پیسو 
پالیسي کې د نرمۍ څخه کار واخلي، د سود کچه يې ال د 
مخه د لنډې مودې پور لپاره د ۳٪ څخه ۲٪ ته راکم کړی 

دی.
په وروستیو کې د اروپايي اتحاديې اقتصادي وده هم نا 
هېلې کوونکې ده. په ۲۰۱۹ کال کې د ال نورو ستونزو سره 
مخامخ کېدالی شي. مثْال د ایټالیا د بودیجي بحران تر اوسه 
ادامه لري، همدارنګه د اروپايي اتحاديي څخه د انګلستان 
په  ترڅنګ  ددی  ده.  جنجالي  اوسه  تر  هم  مسئله  وتلو  د 

کورني  کیږي،  لیدل  هم  هیلي  بدلونو  مثبت  د  کې  اروپا 
السته  مثبته  کې  کارموندنه  په  زیاتوالی،  کې  عایداتو 
راوړني، د معاشاتو په وده کې پرمختګ، په اقتصادي وده 
کې د پور مثبت رول، ددي ټولو الس ته راوړنو له مخي 
اروپا ښايي په ۲۰۱۹ کال کې د ۱,۹٪ اقتصادي وده وکړي.

آسيايي هیوادونه
اوږدې  د  هېوادونو  آسیايي  اکثره  کې  کلونو  تېرو  په 
په  خو  درلوده،  وده  اقتصادي  اغېزمنه  لوړه  لپاره  مودې 
وروستیو کې منقبض مالي پالیسي له امله به په ۲۰۱۹ کې 

په منځنۍ کچه د ورو ودې سبب وګرځي.
په  امله  له  پيښو  طبیعي  د  هم  څه  که  کې  جاپان  په 
اقتصادي وده منفي اثر شتون درلوده، خو په روان کال کې 
د  کارۍ  بي  د  اصالحاتو،  د  کې  مارکيټ  په  کارګرو  د 
کچې په کموالې او د معاشاتو په نرخ کې د زیاتوالی له 
امله  د ښه اقتصادي ودې وړاندوینه کوالی شو، خو ددې 
  Value-added Tax) یا  مالیه  ارزښت  اضافي  د  سربیره 
هغه ماليه چې د شیانو او خدماتو د ارزښت په زیاتیدو سره 
په مالیه کې هم زیاتوالی راځي) به د جاپان په GDP باندې 
منفی اثر ولري. په چين کې د پور د کچې د کموالې او 
متحده ایاالتو سره د اقتصادي جګړې ترڅنګ نور اسیایی 
 current د  چې  فليپین  او  اندونیزیا  هند،  لکه  هیوادونه 
Account deficit  یا د صادراتو او وارداتو نا آنډولۍ څخه 
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د 2019 کال اقتصادي نړۍ

رنځ وړي د پیسو د سختي پالیسی څخه د خارجي فشار او 
د انفالسیون د متحرکاتو له امله په ۲۰۱۸ کال کې استفاده 
انفالسیون کچه د فلپین او جاپان  وکړه. په اسیا کې به د 
پرته نورمال وي، د تیلو نرخونو د غورزیدلو له امله به رامنځ 
نرخ د  ټيټ  لپاره وي ځکه  تغییر د کمي مودې  ته شوی 
OPEC لپاره په زیان دی او په اړه به يې مارکيټ ته د تیلو 
په صادرلو سره غور کوي، خو په وروستیو کې د متحده 
ایاالتو د شیل کمپنۍ هم د تیلو د تولید او صادرولو لپاره 
تصمیم نیولی دی  دا په داسي حال کې دی چې د ۲۰۱۸ 
کال په وروستیو کې د یو بیرل تیلو بیه د ۵۵ ډالرو څخه ټيته 
وه، خو سعودي بیا د یو بیرل تیلو لپاره ۹۵ ډالرو ته اړتیا 
لري تر څو د ۲۰۱۹ کال مالي بودجه ترالسه کړي. جاپان 
به په مالي پالیسۍ کې د سختۍ خو چین او جنوبي کوریا 
بیا د اعتدال الره  به  به د نرمۍ څخه استفاده وکړي، هند 
غوره کړي. په هند او اندونیزیا کې د ۲۰۱۹ کال انتخابات 
مودني  بازار  د  او  بدلونونه  احتمالي  کې  پالیسیانو  په  به 

فرصتونه رامنځ ته کړي.
په ۲۰۱۸ کال کې د ډالرو بیه د توقع خالف لوړه وه، خو 
په ۲۰۱۹ کال کې د ډالر اغیز د نورو هیوادونو په کرنسي 
باندې کم وي، ځکه چې د ډالر لوړوالی به خپل طبیعي حد 
پولي  هیوادونو  نورو  به  کې  مقابل  په  چې  ورسیږي،  ته 

ډول  لنډ  په  راوړي.  ته  بیرته الس  ارزښت  واحدونه خپل 
ویلی شو چې په ۲۰۱۹ کال کې د چین کمزوري اقتصادي 
بي                           کې  بازارونو  په  اسعارو  او  ونډو  د  وده، 
ثباتي پانګه اچونکو بې باوره کړي دي. ددغه سترو ننګونو 
سره سره چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرتونه ورسره مخامخ 
پیسو  د  وروسته  بحران څخه  مالي  کال  د ۲۰۰۸  هغه  دي 
پلي  وروسته  څخه  لسیزي  یوي  د  چې  ده،  پالیسی  سخته 

کیږي.
                خپروونکی: تاند

Source:
•  https://www.goldmansachs.com/
•  https://www.forbes.com
•  https://www.livemint.com
•  https://www.cnbc.co-

mo-slow-in-2019.html
•  https://www.businessinsid-

er.ineres-why/articleshow/65414896.cms
•  Financial Times
•  The Economic Times

په ۲۰۱۸ کال کې د نړۍ اقتصادي وده ۳,۸٪ وه خو په 
  ۲۰۱۸ د  ده.   شوې  اټکل   ۳,۶ وده  دغه  کې  کال   ۲۰۱۹
میالدي کال د مهمو اقتصادي پېښو شاهد و، مثْال د ترکیې 
کې  ترکیه  په  يې  امله  له  چې  بحران  اقتصادي  هېواد 
انفالسیون رامنځ ته شو او د ترکیې هیواد پولي واحد د ډالر 
په مقابل کې ۴۰٪  خپل ارزښت د السه ورکړ، همدارنګه 
د چین او امریکا متحده ایاالتو ترمنځ اقتصادي جګړه چي 
په نتیجه کې امریکا د چين په المونیم، سټیل او نورو چينايي 
توکو باندې ګمرکي تعرفه د ۱۰٪ څخه ۲۵٪ ته لوړه کړه 
موبایل،  آپیون  په  ایاالتو  متحده  د  چين  کې  مقابل  په  او 
ګمرکي  باندې  توکو  امریکايي  نورو  او  موټرو  سویابین، 

تعرفه لوړه کړه.
خو د ۲۰۱۹ کال اقتصادي خبرونه شاید بل ډول وي، 
مثًال د کاروبارونو خرابېدل، او آن ښايي بانکونه د بحران 
سره مخامخ شي. چين او متحده ایاالت به په ۲۰۱۹ کال 
منځګړیتوب  په  بازارونو  مالي  او  شرکتونو  نړیوالو  د  کې 
سره د خبرو میز ته کښينول شي، خو هغه څه چې ښايي د 
د  به  هغه  وځوریږي  ورڅخه  هېوادونو  حال  په  پرمختګ 
سوداګرۍ ناکامي وي چي بانکونه به هم ورسره د ناکامۍ 
په  سیستمونه  اقتصادي  دغه  چي  ځکه  شي،  مخامخ  سره 

بهرنۍ پانګه باندي تکیه دي.

پیسو  او د آسانه  لوړوالی  به يي د سود د کچي  عامل 
(Easy Money) له منځه تلل وي. آسانه پیسې هغه پیسو 
ته وايي چې کله یو مرکزي بانک وغواړي د سود د کچې 
په ټيټولو سره د نورو بانکونو ترمنځ د پیسو جریان ګړندی 
کړي. په دې سره بانکونه کوالی شي خپلو مشتریانو ته په 
ټيټ نرخ پور ورکړي چې په اقتصادي وده کې ترې ګټه 
په  له دې موقع څخه  بانکونه هم کله کله  واخیستل شي. 
د  پالیسي  دغه  بیا  کله  خو  کوي،  پانګونه  سره  استفادې 

انفالسیون سبب هم کرځي.
په تېره لسیزه کې بیا آسانه پیسو د سونامي په څېر اثر 
ته  حد  لوړ  کچه  نړیواله  په  يې  تقاضا  او  عرضه  درلوده، 
پورته کړل. مشتریان يي دې ته اړ کړل ترڅو زیات پور 
ترالسه کړي. د مثال په ډول يې د چين پور د GDP  په 
نسبت د ۱۸٪ څخه په ۲۰۰۸ کال کې ۵۰٪ ته په ۲۰۱۸ کال 
کې لوړ شو. د عرضې له اړخه آسانه پیسې بیا شرکتونه او 
سوداګر دې ته اړ باسي ترڅو د ټيټې ګتې سرمایه ګذاري 

وکړي.
په بله بڼه ډېر پورونه د مشتریانو له خوا مصرف ته الره 
زمینه  ته  ګذارۍ  سرمایه  ډیري  مصرف  ډېر  هواروي، 
او  عایداتو  ودي،  اقتصادي  بیا  دواړه  چې  مساعدوي، 
کارموندنې کې زیاتوالی راولي. په لنډ ډول ویلی شو چې 

آسانه پیسي د نړیوال اقتصاد د ودي لپاره آسانه الر ده.
په وروستیو کې بانکونو د سود د کچې په لوړلو سره د 
آسانه پیسو په پالیسۍ کې بدلون راوستلي دي، چې له امله 
به يي نړیوال اقتصاد د ورو ودې سره مخامخ شي. په دې 
معنی چې کم پور د مصرف د کمولو سبب ګرځي او کم 
ټولو  د  ګرځي.  سبب  غورځېدلو  د  سوداګرۍ  د  مصرف 
نړیوال کېدل پر  استنباط سره ویلی شو چې د  په  ستونزو 
ضد پالیسیانې نړیوال اقتصاد ته په ۲۰۱۹ کال کې ستونزې 

جوړوالی شي.
په ۲۰۱۸ میالدي کال کې د چین اقتصادي وده د دوو 
الملونو له امله ټيټه شوه. لومړی د پور په کچه کې کموالی 
او دوهم د متحده ایاالتو سره د تجارتي جګړې د ال پیچلي 
کیدو له مهم الملونو څخه شمېرل کېږي، له دې امله چین 
به په ۲۰۱۹ کال کې هڅه وکړي تر څو په مالي او پیسو 
پالیسي کې د نرمۍ څخه کار واخلي، د سود کچه يې ال د 
مخه د لنډې مودې پور لپاره د ۳٪ څخه ۲٪ ته راکم کړی 

دی.
په وروستیو کې د اروپايي اتحاديې اقتصادي وده هم نا 
هېلې کوونکې ده. په ۲۰۱۹ کال کې د ال نورو ستونزو سره 
مخامخ کېدالی شي. مثْال د ایټالیا د بودیجي بحران تر اوسه 
ادامه لري، همدارنګه د اروپايي اتحاديي څخه د انګلستان 
په  ترڅنګ  ددی  ده.  جنجالي  اوسه  تر  هم  مسئله  وتلو  د 

کورني  کیږي،  لیدل  هم  هیلي  بدلونو  مثبت  د  کې  اروپا 
السته  مثبته  کې  کارموندنه  په  زیاتوالی،  کې  عایداتو 
راوړني، د معاشاتو په وده کې پرمختګ، په اقتصادي وده 
کې د پور مثبت رول، ددي ټولو الس ته راوړنو له مخي 
اروپا ښايي په ۲۰۱۹ کال کې د ۱,۹٪ اقتصادي وده وکړي.

آسيايي هیوادونه
اوږدې  د  هېوادونو  آسیايي  اکثره  کې  کلونو  تېرو  په 
په  خو  درلوده،  وده  اقتصادي  اغېزمنه  لوړه  لپاره  مودې 
وروستیو کې منقبض مالي پالیسي له امله به په ۲۰۱۹ کې 

په منځنۍ کچه د ورو ودې سبب وګرځي.
په  امله  له  پيښو  طبیعي  د  هم  څه  که  کې  جاپان  په 
اقتصادي وده منفي اثر شتون درلوده، خو په روان کال کې 
د  کارۍ  بي  د  اصالحاتو،  د  کې  مارکيټ  په  کارګرو  د 
کچې په کموالې او د معاشاتو په نرخ کې د زیاتوالی له 
امله  د ښه اقتصادي ودې وړاندوینه کوالی شو، خو ددې 
  Value-added Tax) یا  مالیه  ارزښت  اضافي  د  سربیره 
هغه ماليه چې د شیانو او خدماتو د ارزښت په زیاتیدو سره 
په مالیه کې هم زیاتوالی راځي) به د جاپان په GDP باندې 
منفی اثر ولري. په چين کې د پور د کچې د کموالې او 
متحده ایاالتو سره د اقتصادي جګړې ترڅنګ نور اسیایی 
 current د  چې  فليپین  او  اندونیزیا  هند،  لکه  هیوادونه 
Account deficit  یا د صادراتو او وارداتو نا آنډولۍ څخه 
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راه هاى مدیریت اقتصاد خانواده 
ارسطو اقتصاد را علم تدبیر منزل مى دانست، اما هنر اقتصاد 
و  درآمد  محدود  منابع  میان  تعادل  برقرارى  معنى  به  خانواده 
مخارج است و تأمین اقتصادى یکى از مولفه هاى بقاى خانواده

 هاست.
اقتصاد خانواده را مى توان چگونگى سازمان دهى و مدیریت 
از زمان، پول،  منابع خانه تعریف کرد. مى توان فهرست کاملى 
فضاى زندگى و... تهیه کرد. شاید اقالم این فهرست متفاوت به
هستند.  مشترك  ویژگى  یک  داراى  آنها  همه  ولى  برسد،   نظر 
کمیاب  که  است  این  امروز  زندگى  در  اقالم  این  همه  ویژگى 
وقت  کاش  مى گویند  اى  مردم  که  شنیده اید  حتما  هستند. 
بیشترى داشتم،  اى کاش خانه بزرگ ترى داشتم،  اى کاش پول 
بیشترى داشتم و... . هرچند که خانواده به غیر از منابع مادى، 
منابعى نظیر عشق، وحدت خانواده، خاطرات خوش، لحظه هاى 
پول  به  تبدیل  قابل  که  دارد  اختیار  در  و...  خانوادگى  شادمانه 
که  دارد  اهمیت  قدر  آن  هم  مادى  منابع  نقش  اما  نیست 
تحقق  ارکان  از  یکى  را  خانواده  اقتصاد،  مدیریت  کارشناسان 
مدیریت  شیوه  مى کنند.  عنوان  موفق  و  خوشبختى  رویاى 
را  آنان  هویت  از  عمده اى  بخش  امروزه  خانواده ها،  اقتصادى 

تشکیل داده، رونق و شگوفایى اقتصادى، رشد و ترقى خانواده را 
در پى خواهد داشت.

انتخاب، قلب اقتصاد خانواده
خانواده دوست دارد بهترین نوع غذا را مصرف کند، زیباترین 
لباس ها را براى اعضاى خود تهیه کند، در بهترین نقطه شهر و 
در  را  امکانات  و  وسایل  بهترین  کند،  زندگى  منزل  بهترین  در 
اختیار داشته باشد، به طور مکرر سفر برود، بهترین آموزش ها را 
براى فرزندان خود فراهم کند و.... واقعیت این است که اگرچه 
اما  مى شود  مطرح  خانواده ها  همه  وسیله  به  درخواست ها  این 
واضح است که فقط درصد کمى از خانواده ها قادر به تأمین همه 
این خواسته ها هستند. درآمد یک خانوادة متوسط فقط مى تواند 
تعداد محدودى از این خواسته ها را برآورده کند؛ از این رو خانواده 
به  نیاز  آورد.  به عمل  انتخاب  خود  خواسته هاى  میان  از  باید 

انتخاب در تمامى طول و سطوح مختلف زندگى وجود دارد.
حتمًا بارها پیش خود فکر کرده اید اگر این کاال را بخرم، نمى
فیس  بروم،  مسافرت  اگر  بپردازم،  را  برق  مصرف  پول   توانم 
کورس بچه ها را نمى توانم بپردازم، اگر براى خود لباسى را که 
در  و...  بخرم  لباس  نمى توانم  فرزندم  براى  بخرم،  دارم  دوست 

زندگى روزمره با صدها مورد از این نوع مواجه هستیم که باید 
تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم.

کار کند، چند  قدر مصرف کنیم، چه کسى  و چه  اینکه چه 
داشته  آپارتمان  کنیم،  زندگى  شهر  کجاى  در  کند،  کار  ساعت 
باشیم با چند اتاق و... پرسش هایى اند که هر روز در خانواده ها 
مطرح اند  . پاسخ به همه پرسش هاى باال مستلزم تصمیم  گیرى 
اقتصاد خانواده  قلب  انتخاب،  دلیل  به همین  و  انتخاب است  و 

است.
چگونگى توزیع منابع براى رسیدن به مطلوبیت

آن  اعضاى  بین  خانواده،  دسترس  در  منابع  توزیع  چگونگى 
بسیار مهم است. واضح است اگر یکى از اعضاى خانواده قسمت 
بیشترى از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد، سهم کمترى 
براى دیگرى باقى مى ماند. در اینجا یک راه حل طالیى براى حل 
از  لیستى  مسئله توزیع مناسب منابع خانواده پیشنهاد مى کنیم: 
را  ممکن  انتخاب هاى  کنید.  تهیه  خانواده  افراد  خواسته هاى 
به بهترین  با هم تعویض کنید که  آنقدر  را  انتخاب ها  بنویسید. 
هر  که  کنید  توجه  یابید.  دست  درآمدتان  به  توجه  با  انتخاب 
خانواده سازمانى است که تولید و توزیع کاال را انجام مى دهد، 
ولى مثل خط تولید یک کارخانه نیست، سیستم جوى دنیا هم 
نیست بلکه مکانى است که در آن گروهى زندگى، کار و بازى 

مى کنند و عمل هریک بر دیگرى اثر مى گذارد.
بهترین و اقتصادى ترین انتخاب براى خانواده، انتخابى است 
بار  به  خانواده  براى  را  (خشنودى)  خاطر  رضایت  بیشترین  که 
آورد. اقتصاددانان به جاى رضایت خاطر از یک اصطالح علمى 
به نام مطلوبیت استفاده مى کنند. آنها مى گویند بهترین انتخاب، 

انتخابى است که بیشترین مطلوبیت را براى خانواده ایجاد کند.

راهکارهاى موفقیت در اقتصاد خانواده
ثروتمند  و  مرفه  خانواده هاى  به  تنها محدود  خانواده  اقتصاد 
نیست. این علم براى اقشار کم درآمد که اتفاقًا دخل و خرجشان 
همخوانى ندارد، کاربرد هاى بیشترى خواهد داشت. از نکات قابل 
به معنى  درآمد،  افزایش  این است که  اقتصاد خانواده  در  توجه 
بهبود معاش خانواده نیست، بلکه افزایش درآمد افزایش هزینه ها 
هنر  که  هزینه هاست  مدیریت  بلکه  داشت  خواهد  به دنبال  را 
گردانندگان اقتصاد خانواده را آشکار مى کند. خانواده ها نمى توانند 
هنگام مواجهه با کمبود بودجه شان یک متمم بودجه بیاورند و 
هزینه هاى اضافى را حذف کنند، بنابراین باید قادر باشند هزینه

 ها را مدیریت کنند.
آنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد مى کند وجود ارتباطات 

درونى بین نقش هاى شغلى و خانوادگى است. با این وجود نباید 
بلکه  دانست  سرگرمى  و  را شوخى  خانواده  اقتصاد  فعالیت هاى 
باید با جدیت و برنامه ریزى دقیق آنها را پیگیرى کرد. این بدان 
سیاست هاى  از  اند  موظف  خانواده  اعضاى  تمام  که  معناست 
کنند.  تبعیت  آن  اهداف  پیشبرد  جهت  در  خانواده  اقتصادى 
مدیریت اقتصادى خانواده در شرایط عادى باید براساس میزان 
شود.  تنظیم  هزینه ها  و  خانواده  اعضاى  از  یک  هر  درآمدهاى 
همان طور که در خانواده، والدین باید مدیریت عاطفى، روانى و 
اجتماعى را اعمال کنند، در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین 

دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است.

راهکارهاى پیشنهادى براى دوام اقتصاد خانواده
1. برنامه ریزى براى آینده اقتصاد خانواده

بدون  شک برنامه ریزى براى آینده زندگى در تمامى خانواده
خانواده،  اقتصاد  سیستم  مدل  یک  بطن  در  است.  مطرح   ها 
خانواده و اقتصاد آن را نمى توان از هم مجزا کرد، بنابراین زمانى 
که براى هر یک از آنها برنامه ریزى مى کنیم، ناگزیریم دیگرى 
را نیز مدنظر قرار دهیم. توجه به نیازهاى آنى خانواده و همچنین 
راستا  این  در  خانواده  اقتصاد  تهدیدهاى  و  فرصت ها  شناخت 

اهمیت دارد. این کار براى تمام اعضاى خانواده مفید خواهد بود. 
مى توان جلسات خانوادگى را روى این موارد متمرکز کرد.

2. انجام مشاوره هاى اقتصادى 
الزم  توان  از  خود  اقتصادى  مدیریت  در  ازخانواده ها  برخى 
برخوردار نیستند و یا اینکه با مسائل و مشکالتى مواجه مى شوند 
امروزه منابع و مراجع  بر نمى آیند.  آنان  از عهده  تنهایى  به  که 
بسیار با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد. که مرجع شایسته و 
مراجعه به آن مناسب است. از منابع بالقوه اطالعات و مشاوره 
مى توان به دوستان و آشنایان، اقوام، اعضاى خانواده، همکاران 

شغلى و... اشاره کرد.
3. افزایش سطح دانش اقتصادى خانواده 

از  آگاهى  و  دانش  سطح  افزایش  براى  مرجع  ابتدایى ترین 
پژوهش هاى جدید، کتاب ها و نشریات است. ارائه آموزش هاى 
الزم به فرزندان و ارتقاى سطح عمومى دانش اقتصادى خانواده 
اقتصادى  تصمیم گیرى هاى صحیح  براى  زمینه خوبى  مى تواند 

باشد.
4. روحیه همکارى بین اعضاى خانواده 

اولویت بندى  اعضاى خانواده و همچنین  بین  مناسب  تعامل 
مى خانواده  اقتصاد  و سالمت  تقویت  سبب  اقتصادى  نیازهاى 

 شود.
جایگاه فرزندان در اقتصاد خانواده

مصرف کنندگان  از  یکى  به عنوان  فرزندان  و  کودکان  نقش 
عمده در خانواده ها از یک سو و همچنین جایگاه آنان در آینده 
اقتصاد خانواده ها از سوى دیگر، لزوم توجه به آموزش صحیح و 
هدایت آنان را ایجاب مى کند. با رهبرى صحیح و به جا در اقتصاد 
خانواده، خصوصیات جمع گرایى، صداقت، دلسوزى، صرفه جویى، 
پرورش مى و  رشد  مثبت  دیگر خصوصیات  و  مسئولیت پذیرى 
 یابد. هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسائل، مشکالت، کمبود
 ها و محدودیت هاى اقتصادى خانواده ها مى تواند در اصالح رفتار 

مالى و همچنین واقعیت نگرى آنان نقش مهمى ایفا کند.

زنان و مدیریت اقتصاد خانواده
زنان در مدیریت و برنامه ریزى الگوهاى مصرفى در خانواده 
نقش اصلى را دارند و در جوامع سنتى این نقش در مسیر قناعت 
در خانواده پر رنگ تر بود. با توجه به جایگاهى که زن در خانواده 
به عنوان مادر و فردى که در انتقال ارزش هاى اخالقى به نسل 

بسیار  نقش  الگوى مصرف  در اصالح  است، مى تواند  مؤثر  بعد 
مهم داشته باشد.

برخى از کارشناسان مصرف را کلید فهم تحوالت اجتماعى 
بیان مى کنند، چرا که بر این اساس واقعیت خانواده را بهتر مى
 توان شناخت. با توجه به اینکه سطح زندگى افراد در جامعه دچار 
نگاهى  جامعه  در  اقتصاد  به  امروز  نگاه  است،  اساسى  تغییرات 
وسیع و گسترده  است. در قدیم مصرف صرفًا یک رفتار اقتصادى 
از  باال،  درآمد  لحاظ  به  غنى  افراد  که  به طورى  مى شد  بیان 
امروزه  آنکه  حال  مى کردند،  مصرف  هم  بیشترى  کاالهاى 
مصرف وسیله اى شده که افراد شخصیت خود را با آن به دیگران 
تبدیل  اجتماعى  رفتار  یک  به  مصرف  واقع  در  مى دهند؛  نشان 

شده است.
اگر در خانواده اى مصرف و استفاده از کاالهاى مصرفى توسط 
مادر خانواده مدیریت نشود اقتصاد خانواده دچار مشکل مى شود. 
بسیار  قناعت،  در  سنتى  جامعه  در  زن  نقش  که  طور  همان 
عدم یا  گرایش  در  هم  مدرن  جوامع  در  است،  بوده  چشمگیر 

 گرایش افراد خانواده به مصرف گرایى بسیار مؤثر است.
و  احساسات  لحاظ  از  که  ویژه اى  جایگاه  از  استفاده  با  زن 
عواطف در خانواده دارد، نیز مى تواند روى الگوى مصرف و نظام 

اقتصادى خانواده تأثیر مستقیم داشته باشد.

افزایش بهر ه ورى در خانواده
روشى،  هر  از  استفاده  از  قبل  خانواده،  هزینه  کاهش  براى 
قیمت روش هاى مختلف را با هم مقایسه کنید. آن گاه از روشى 
استفاده کنید که ضمن تحقق خواستۀ نهایى و ایجاد مطلوبیت در 
خانواده، پایین ترین هزینه را داشته باشد. مثًال در انتخاب وسایل 
زندگى با توجه به قیمت انواع کاال و در نظر گرفتن کیفیت هر 
کدام، موردى را انتخاب کنید که در عین ارزان تر بودن، هدف 
شما از به کارگیرى آن وسیله را هم به نحو مطلوبى محقق مى

 سازد.
در زندگى خانوادگى باید تصمیمات مختلفى اتخاذ شود. مى
یخچال،  مثل  بادوام  کاالى مصرفى  به  را  خانواده  بودجه   توان 
تلویزیون، موتر، مسکن یا... اختصاص داد یا آن را براى کاالى 
مصرفى بى دوام مثل رستوران رفتن و لباس خریدن صرف کرد. 
این موضوع در مورد تعداد فرزندان، بین کیفیت آموزش، بهداشت 
باید حواس  ما همواره  یعنى  است؛  نیز صادق  (تعداد)  یا کمیت 
خود را جمع کنیم تا انتخابى را انجام دهیم که اوًال بین در آمد و 
هزینه ها تعادل برقرار باشد؛ ثانیًا با توجه به تفاوت در ترجیحات، 
سلیقه، فرهنگ حاکم در جامعه و خانواده انتخابى را داشته باشیم 
که وقتى به آن انتخاب دست یافتیم، به منظور تغییر آن، تالش 

دوباره اى انجام نشود.

اهمیت زمان و برنامه ریزى در اقتصاد خانواده
زمان، منبعى  است که در اختیار همه افراد قرار دارد. این منبع 
مهم داراى ویژگى هاى خاص خود است که از سایر منابع که نزد 
فرد و خانواده قرار دارد، متمایز است. زمان منبعى محدود است 
که نه قابل ذخیره کردن است و نه برگشت پذیر. آهنگ آن را 
باید در قبال  لذا منبعى است که  نمى توان تندتر یا کندتر کرد. 
قبال  در  انسان  که  آنجا  از  مى آید، صرف شود.  به دست  آنچه 
هرچه که در اختیار دارد، مسئول است، در مقابل زمان نیز مسئول 
است. با این نگرش نسبت به زمان، برنامه ریزى زمان براى خود 
و خانواده از اهمیت ویژه اى برخوردار است. در واقع برنامه ریزى 
راه  در  قدم  نخستین  زمان،  از  بهینه  استفاده  به منظور  خانواده 

برنامه ریزى اقتصادى خانواده است.
خانواده بدون برنامه مثل سازمانى است که به حال خود رها 
شده است. اهداف تشکیل دهندگان خانواده محقق نمى شود مگر 
آنکه رئیس و مدیر خانه براى رسیدن به اهداف مورد نظرشان با 
برنامه ریزى داشته  اختیار،  منابع در  امکانات و  از  شناخت کافى 
شود،  تعیین  خانواده  کلى  اهداف  چارچوب  باید  نخست  باشند. 
آنگاه کل برنامه به برنامه ها و هدف هاى کوچک تر براى رسیدن 
افق  سه  در  برنامه ریزى  این رو  از  شود.  تقسیم  اصلى  هدف  به 

زمانى بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ضرورت دارد. در برنامه
 ریزى بلندمدت خانواده، با توجه به منابعى نظیر ثروت و درآمد و 

زمان که در اختیار دارد، اهداف بلندمدت خود را تعیین مى کند.
نمى بچه ها  فرستادن  دانشگاه  به  مثل  اهدافى  است  طبیعى 
 تواند یک شبه تحقق پیدا کند، بلکه احتیاج به پیش زمینه هایى 
دارد. از این رو به همراه برنامه هاى بلندمدت، خانواده باید برنامه
 هاى کوتاه مدت و میان مدت هم تهیه کند. در برنامه میان مدت 
که در راستاى برنامه بلندمدت تنظیم مى شود خانواده باید نیازها 
و امکانات خود را شناسایى کرده تا بهترین شیوه را اتخاذ کند. 
مثًال در مثال دانشگاه رفتن بچه ها، خانواده باید زمینه تحصیل 
در محیط هایى مناسب پیش از دانشگاه، در دوره ابتدایى و لیسه 
را براى فرزندان در برنامه میان مدت فراهم کند. به همین ترتیب 
الزم است که براى دستیابى به اهداف برنامۀ میان مدت، چند 

برنامه کوتاه مدت نیز پیش روى خانواده قرار بگیرد.
کارشناسان اقتصادى معتقدند پس از این مرحله، یعنى برنامه
برنامه ها،  این  اهداف  تحقق  براى  خط مشى  انتخاب  و   ریزى 
موفقیت به روى خانواده ها لبخند مى زند و فقط کافى است زنگار 
خودخواهى، خودرایى و منیت را از دل هاى اعضا بشوییم و چشم
با صداقت، همراه و همدل و جمع گراى  فداکار،  به جمال   مان 

اعضاى خانواده ها روشن شود.
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راه هاى مدیریت اقتصاد خانواده 

ارسطو اقتصاد را علم تدبیر منزل مى دانست، اما هنر اقتصاد 
و  درآمد  محدود  منابع  میان  تعادل  برقرارى  معنى  به  خانواده 
مخارج است و تأمین اقتصادى یکى از مولفه هاى بقاى خانواده

 هاست.
اقتصاد خانواده را مى توان چگونگى سازمان دهى و مدیریت 
از زمان، پول،  منابع خانه تعریف کرد. مى توان فهرست کاملى 
فضاى زندگى و... تهیه کرد. شاید اقالم این فهرست متفاوت به
هستند.  مشترك  ویژگى  یک  داراى  آنها  همه  ولى  برسد،   نظر 
کمیاب  که  است  این  امروز  زندگى  در  اقالم  این  همه  ویژگى 
وقت  کاش  مى گویند  اى  مردم  که  شنیده اید  حتما  هستند. 
بیشترى داشتم،  اى کاش خانه بزرگ ترى داشتم،  اى کاش پول 
بیشترى داشتم و... . هرچند که خانواده به غیر از منابع مادى، 
منابعى نظیر عشق، وحدت خانواده، خاطرات خوش، لحظه هاى 
پول  به  تبدیل  قابل  که  دارد  اختیار  در  و...  خانوادگى  شادمانه 
که  دارد  اهمیت  قدر  آن  هم  مادى  منابع  نقش  اما  نیست 
تحقق  ارکان  از  یکى  را  خانواده  اقتصاد،  مدیریت  کارشناسان 
مدیریت  شیوه  مى کنند.  عنوان  موفق  و  خوشبختى  رویاى 
را  آنان  هویت  از  عمده اى  بخش  امروزه  خانواده ها،  اقتصادى 

تشکیل داده، رونق و شگوفایى اقتصادى، رشد و ترقى خانواده را 
در پى خواهد داشت.

انتخاب، قلب اقتصاد خانواده
خانواده دوست دارد بهترین نوع غذا را مصرف کند، زیباترین 
لباس ها را براى اعضاى خود تهیه کند، در بهترین نقطه شهر و 
در  را  امکانات  و  وسایل  بهترین  کند،  زندگى  منزل  بهترین  در 
اختیار داشته باشد، به طور مکرر سفر برود، بهترین آموزش ها را 
براى فرزندان خود فراهم کند و.... واقعیت این است که اگرچه 
اما  مى شود  مطرح  خانواده ها  همه  وسیله  به  درخواست ها  این 
واضح است که فقط درصد کمى از خانواده ها قادر به تأمین همه 
این خواسته ها هستند. درآمد یک خانوادة متوسط فقط مى تواند 
تعداد محدودى از این خواسته ها را برآورده کند؛ از این رو خانواده 
به  نیاز  آورد.  به عمل  انتخاب  خود  خواسته هاى  میان  از  باید 

انتخاب در تمامى طول و سطوح مختلف زندگى وجود دارد.
حتمًا بارها پیش خود فکر کرده اید اگر این کاال را بخرم، نمى
فیس  بروم،  مسافرت  اگر  بپردازم،  را  برق  مصرف  پول   توانم 
کورس بچه ها را نمى توانم بپردازم، اگر براى خود لباسى را که 
در  و...  بخرم  لباس  نمى توانم  فرزندم  براى  بخرم،  دارم  دوست 

زندگى روزمره با صدها مورد از این نوع مواجه هستیم که باید 
تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم.

کار کند، چند  قدر مصرف کنیم، چه کسى  و چه  اینکه چه 
داشته  آپارتمان  کنیم،  زندگى  شهر  کجاى  در  کند،  کار  ساعت 
باشیم با چند اتاق و... پرسش هایى اند که هر روز در خانواده ها 
مطرح اند  . پاسخ به همه پرسش هاى باال مستلزم تصمیم  گیرى 
اقتصاد خانواده  قلب  انتخاب،  دلیل  به همین  و  انتخاب است  و 

است.
چگونگى توزیع منابع براى رسیدن به مطلوبیت

آن  اعضاى  بین  خانواده،  دسترس  در  منابع  توزیع  چگونگى 
بسیار مهم است. واضح است اگر یکى از اعضاى خانواده قسمت 
بیشترى از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد، سهم کمترى 
براى دیگرى باقى مى ماند. در اینجا یک راه حل طالیى براى حل 
از  لیستى  مسئله توزیع مناسب منابع خانواده پیشنهاد مى کنیم: 
را  ممکن  انتخاب هاى  کنید.  تهیه  خانواده  افراد  خواسته هاى 
به بهترین  با هم تعویض کنید که  آنقدر  را  انتخاب ها  بنویسید. 
هر  که  کنید  توجه  یابید.  دست  درآمدتان  به  توجه  با  انتخاب 
خانواده سازمانى است که تولید و توزیع کاال را انجام مى دهد، 
ولى مثل خط تولید یک کارخانه نیست، سیستم جوى دنیا هم 
نیست بلکه مکانى است که در آن گروهى زندگى، کار و بازى 

مى کنند و عمل هریک بر دیگرى اثر مى گذارد.
بهترین و اقتصادى ترین انتخاب براى خانواده، انتخابى است 
بار  به  خانواده  براى  را  (خشنودى)  خاطر  رضایت  بیشترین  که 
آورد. اقتصاددانان به جاى رضایت خاطر از یک اصطالح علمى 
به نام مطلوبیت استفاده مى کنند. آنها مى گویند بهترین انتخاب، 

انتخابى است که بیشترین مطلوبیت را براى خانواده ایجاد کند.

راهکارهاى موفقیت در اقتصاد خانواده
ثروتمند  و  مرفه  خانواده هاى  به  تنها محدود  خانواده  اقتصاد 
نیست. این علم براى اقشار کم درآمد که اتفاقًا دخل و خرجشان 
همخوانى ندارد، کاربرد هاى بیشترى خواهد داشت. از نکات قابل 
به معنى  درآمد،  افزایش  این است که  اقتصاد خانواده  در  توجه 
بهبود معاش خانواده نیست، بلکه افزایش درآمد افزایش هزینه ها 
هنر  که  هزینه هاست  مدیریت  بلکه  داشت  خواهد  به دنبال  را 
گردانندگان اقتصاد خانواده را آشکار مى کند. خانواده ها نمى توانند 
هنگام مواجهه با کمبود بودجه شان یک متمم بودجه بیاورند و 
هزینه هاى اضافى را حذف کنند، بنابراین باید قادر باشند هزینه

 ها را مدیریت کنند.
آنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد مى کند وجود ارتباطات 

درونى بین نقش هاى شغلى و خانوادگى است. با این وجود نباید 
بلکه  دانست  سرگرمى  و  را شوخى  خانواده  اقتصاد  فعالیت هاى 
باید با جدیت و برنامه ریزى دقیق آنها را پیگیرى کرد. این بدان 
سیاست هاى  از  اند  موظف  خانواده  اعضاى  تمام  که  معناست 
کنند.  تبعیت  آن  اهداف  پیشبرد  جهت  در  خانواده  اقتصادى 
مدیریت اقتصادى خانواده در شرایط عادى باید براساس میزان 
شود.  تنظیم  هزینه ها  و  خانواده  اعضاى  از  یک  هر  درآمدهاى 
همان طور که در خانواده، والدین باید مدیریت عاطفى، روانى و 
اجتماعى را اعمال کنند، در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین 

دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است.

راهکارهاى پیشنهادى براى دوام اقتصاد خانواده
1. برنامه ریزى براى آینده اقتصاد خانواده

بدون  شک برنامه ریزى براى آینده زندگى در تمامى خانواده
خانواده،  اقتصاد  سیستم  مدل  یک  بطن  در  است.  مطرح   ها 
خانواده و اقتصاد آن را نمى توان از هم مجزا کرد، بنابراین زمانى 
که براى هر یک از آنها برنامه ریزى مى کنیم، ناگزیریم دیگرى 
را نیز مدنظر قرار دهیم. توجه به نیازهاى آنى خانواده و همچنین 
راستا  این  در  خانواده  اقتصاد  تهدیدهاى  و  فرصت ها  شناخت 

اهمیت دارد. این کار براى تمام اعضاى خانواده مفید خواهد بود. 
مى توان جلسات خانوادگى را روى این موارد متمرکز کرد.

2. انجام مشاوره هاى اقتصادى 
الزم  توان  از  خود  اقتصادى  مدیریت  در  ازخانواده ها  برخى 
برخوردار نیستند و یا اینکه با مسائل و مشکالتى مواجه مى شوند 
امروزه منابع و مراجع  بر نمى آیند.  آنان  از عهده  تنهایى  به  که 
بسیار با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد. که مرجع شایسته و 
مراجعه به آن مناسب است. از منابع بالقوه اطالعات و مشاوره 
مى توان به دوستان و آشنایان، اقوام، اعضاى خانواده، همکاران 

شغلى و... اشاره کرد.
3. افزایش سطح دانش اقتصادى خانواده 

از  آگاهى  و  دانش  سطح  افزایش  براى  مرجع  ابتدایى ترین 
پژوهش هاى جدید، کتاب ها و نشریات است. ارائه آموزش هاى 
الزم به فرزندان و ارتقاى سطح عمومى دانش اقتصادى خانواده 
اقتصادى  تصمیم گیرى هاى صحیح  براى  زمینه خوبى  مى تواند 

باشد.
4. روحیه همکارى بین اعضاى خانواده 

اولویت بندى  اعضاى خانواده و همچنین  بین  مناسب  تعامل 
مى خانواده  اقتصاد  و سالمت  تقویت  سبب  اقتصادى  نیازهاى 

 شود.
جایگاه فرزندان در اقتصاد خانواده

مصرف کنندگان  از  یکى  به عنوان  فرزندان  و  کودکان  نقش 
عمده در خانواده ها از یک سو و همچنین جایگاه آنان در آینده 
اقتصاد خانواده ها از سوى دیگر، لزوم توجه به آموزش صحیح و 
هدایت آنان را ایجاب مى کند. با رهبرى صحیح و به جا در اقتصاد 
خانواده، خصوصیات جمع گرایى، صداقت، دلسوزى، صرفه جویى، 
پرورش مى و  رشد  مثبت  دیگر خصوصیات  و  مسئولیت پذیرى 
 یابد. هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسائل، مشکالت، کمبود
 ها و محدودیت هاى اقتصادى خانواده ها مى تواند در اصالح رفتار 

مالى و همچنین واقعیت نگرى آنان نقش مهمى ایفا کند.

زنان و مدیریت اقتصاد خانواده
زنان در مدیریت و برنامه ریزى الگوهاى مصرفى در خانواده 
نقش اصلى را دارند و در جوامع سنتى این نقش در مسیر قناعت 
در خانواده پر رنگ تر بود. با توجه به جایگاهى که زن در خانواده 
به عنوان مادر و فردى که در انتقال ارزش هاى اخالقى به نسل 

بسیار  نقش  الگوى مصرف  در اصالح  است، مى تواند  مؤثر  بعد 
مهم داشته باشد.

برخى از کارشناسان مصرف را کلید فهم تحوالت اجتماعى 
بیان مى کنند، چرا که بر این اساس واقعیت خانواده را بهتر مى
 توان شناخت. با توجه به اینکه سطح زندگى افراد در جامعه دچار 
نگاهى  جامعه  در  اقتصاد  به  امروز  نگاه  است،  اساسى  تغییرات 
وسیع و گسترده  است. در قدیم مصرف صرفًا یک رفتار اقتصادى 
از  باال،  درآمد  لحاظ  به  غنى  افراد  که  به طورى  مى شد  بیان 
امروزه  آنکه  حال  مى کردند،  مصرف  هم  بیشترى  کاالهاى 
مصرف وسیله اى شده که افراد شخصیت خود را با آن به دیگران 
تبدیل  اجتماعى  رفتار  یک  به  مصرف  واقع  در  مى دهند؛  نشان 

شده است.
اگر در خانواده اى مصرف و استفاده از کاالهاى مصرفى توسط 
مادر خانواده مدیریت نشود اقتصاد خانواده دچار مشکل مى شود. 
بسیار  قناعت،  در  سنتى  جامعه  در  زن  نقش  که  طور  همان 
عدم یا  گرایش  در  هم  مدرن  جوامع  در  است،  بوده  چشمگیر 

 گرایش افراد خانواده به مصرف گرایى بسیار مؤثر است.
و  احساسات  لحاظ  از  که  ویژه اى  جایگاه  از  استفاده  با  زن 
عواطف در خانواده دارد، نیز مى تواند روى الگوى مصرف و نظام 

اقتصادى خانواده تأثیر مستقیم داشته باشد.

افزایش بهر ه ورى در خانواده
روشى،  هر  از  استفاده  از  قبل  خانواده،  هزینه  کاهش  براى 
قیمت روش هاى مختلف را با هم مقایسه کنید. آن گاه از روشى 
استفاده کنید که ضمن تحقق خواستۀ نهایى و ایجاد مطلوبیت در 
خانواده، پایین ترین هزینه را داشته باشد. مثًال در انتخاب وسایل 
زندگى با توجه به قیمت انواع کاال و در نظر گرفتن کیفیت هر 
کدام، موردى را انتخاب کنید که در عین ارزان تر بودن، هدف 
شما از به کارگیرى آن وسیله را هم به نحو مطلوبى محقق مى

 سازد.
در زندگى خانوادگى باید تصمیمات مختلفى اتخاذ شود. مى
یخچال،  مثل  بادوام  کاالى مصرفى  به  را  خانواده  بودجه   توان 
تلویزیون، موتر، مسکن یا... اختصاص داد یا آن را براى کاالى 
مصرفى بى دوام مثل رستوران رفتن و لباس خریدن صرف کرد. 
این موضوع در مورد تعداد فرزندان، بین کیفیت آموزش، بهداشت 
باید حواس  ما همواره  یعنى  است؛  نیز صادق  (تعداد)  یا کمیت 
خود را جمع کنیم تا انتخابى را انجام دهیم که اوًال بین در آمد و 
هزینه ها تعادل برقرار باشد؛ ثانیًا با توجه به تفاوت در ترجیحات، 
سلیقه، فرهنگ حاکم در جامعه و خانواده انتخابى را داشته باشیم 
که وقتى به آن انتخاب دست یافتیم، به منظور تغییر آن، تالش 

دوباره اى انجام نشود.

اهمیت زمان و برنامه ریزى در اقتصاد خانواده
زمان، منبعى  است که در اختیار همه افراد قرار دارد. این منبع 
مهم داراى ویژگى هاى خاص خود است که از سایر منابع که نزد 
فرد و خانواده قرار دارد، متمایز است. زمان منبعى محدود است 
که نه قابل ذخیره کردن است و نه برگشت پذیر. آهنگ آن را 
باید در قبال  لذا منبعى است که  نمى توان تندتر یا کندتر کرد. 
قبال  در  انسان  که  آنجا  از  مى آید، صرف شود.  به دست  آنچه 
هرچه که در اختیار دارد، مسئول است، در مقابل زمان نیز مسئول 
است. با این نگرش نسبت به زمان، برنامه ریزى زمان براى خود 
و خانواده از اهمیت ویژه اى برخوردار است. در واقع برنامه ریزى 
راه  در  قدم  نخستین  زمان،  از  بهینه  استفاده  به منظور  خانواده 

برنامه ریزى اقتصادى خانواده است.
خانواده بدون برنامه مثل سازمانى است که به حال خود رها 
شده است. اهداف تشکیل دهندگان خانواده محقق نمى شود مگر 
آنکه رئیس و مدیر خانه براى رسیدن به اهداف مورد نظرشان با 
برنامه ریزى داشته  اختیار،  منابع در  امکانات و  از  شناخت کافى 
شود،  تعیین  خانواده  کلى  اهداف  چارچوب  باید  نخست  باشند. 
آنگاه کل برنامه به برنامه ها و هدف هاى کوچک تر براى رسیدن 
افق  سه  در  برنامه ریزى  این رو  از  شود.  تقسیم  اصلى  هدف  به 

زمانى بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ضرورت دارد. در برنامه
 ریزى بلندمدت خانواده، با توجه به منابعى نظیر ثروت و درآمد و 

زمان که در اختیار دارد، اهداف بلندمدت خود را تعیین مى کند.
نمى بچه ها  فرستادن  دانشگاه  به  مثل  اهدافى  است  طبیعى 
 تواند یک شبه تحقق پیدا کند، بلکه احتیاج به پیش زمینه هایى 
دارد. از این رو به همراه برنامه هاى بلندمدت، خانواده باید برنامه
 هاى کوتاه مدت و میان مدت هم تهیه کند. در برنامه میان مدت 
که در راستاى برنامه بلندمدت تنظیم مى شود خانواده باید نیازها 
و امکانات خود را شناسایى کرده تا بهترین شیوه را اتخاذ کند. 
مثًال در مثال دانشگاه رفتن بچه ها، خانواده باید زمینه تحصیل 
در محیط هایى مناسب پیش از دانشگاه، در دوره ابتدایى و لیسه 
را براى فرزندان در برنامه میان مدت فراهم کند. به همین ترتیب 
الزم است که براى دستیابى به اهداف برنامۀ میان مدت، چند 

برنامه کوتاه مدت نیز پیش روى خانواده قرار بگیرد.
کارشناسان اقتصادى معتقدند پس از این مرحله، یعنى برنامه
برنامه ها،  این  اهداف  تحقق  براى  خط مشى  انتخاب  و   ریزى 
موفقیت به روى خانواده ها لبخند مى زند و فقط کافى است زنگار 
خودخواهى، خودرایى و منیت را از دل هاى اعضا بشوییم و چشم
با صداقت، همراه و همدل و جمع گراى  فداکار،  به جمال   مان 

اعضاى خانواده ها روشن شود.
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ارسطو اقتصاد را علم تدبیر منزل مى دانست، اما هنر اقتصاد 
و  درآمد  محدود  منابع  میان  تعادل  برقرارى  معنى  به  خانواده 
مخارج است و تأمین اقتصادى یکى از مولفه هاى بقاى خانواده

 هاست.
اقتصاد خانواده را مى توان چگونگى سازمان دهى و مدیریت 
از زمان، پول،  منابع خانه تعریف کرد. مى توان فهرست کاملى 
فضاى زندگى و... تهیه کرد. شاید اقالم این فهرست متفاوت به
هستند.  مشترك  ویژگى  یک  داراى  آنها  همه  ولى  برسد،   نظر 
کمیاب  که  است  این  امروز  زندگى  در  اقالم  این  همه  ویژگى 
وقت  کاش  مى گویند  اى  مردم  که  شنیده اید  حتما  هستند. 
بیشترى داشتم،  اى کاش خانه بزرگ ترى داشتم،  اى کاش پول 
بیشترى داشتم و... . هرچند که خانواده به غیر از منابع مادى، 
منابعى نظیر عشق، وحدت خانواده، خاطرات خوش، لحظه هاى 
پول  به  تبدیل  قابل  که  دارد  اختیار  در  و...  خانوادگى  شادمانه 
که  دارد  اهمیت  قدر  آن  هم  مادى  منابع  نقش  اما  نیست 
تحقق  ارکان  از  یکى  را  خانواده  اقتصاد،  مدیریت  کارشناسان 
مدیریت  شیوه  مى کنند.  عنوان  موفق  و  خوشبختى  رویاى 
را  آنان  هویت  از  عمده اى  بخش  امروزه  خانواده ها،  اقتصادى 

تشکیل داده، رونق و شگوفایى اقتصادى، رشد و ترقى خانواده را 
در پى خواهد داشت.

انتخاب، قلب اقتصاد خانواده
خانواده دوست دارد بهترین نوع غذا را مصرف کند، زیباترین 
لباس ها را براى اعضاى خود تهیه کند، در بهترین نقطه شهر و 
در  را  امکانات  و  وسایل  بهترین  کند،  زندگى  منزل  بهترین  در 
اختیار داشته باشد، به طور مکرر سفر برود، بهترین آموزش ها را 
براى فرزندان خود فراهم کند و.... واقعیت این است که اگرچه 
اما  مى شود  مطرح  خانواده ها  همه  وسیله  به  درخواست ها  این 
واضح است که فقط درصد کمى از خانواده ها قادر به تأمین همه 
این خواسته ها هستند. درآمد یک خانوادة متوسط فقط مى تواند 
تعداد محدودى از این خواسته ها را برآورده کند؛ از این رو خانواده 
به  نیاز  آورد.  به عمل  انتخاب  خود  خواسته هاى  میان  از  باید 

انتخاب در تمامى طول و سطوح مختلف زندگى وجود دارد.
حتمًا بارها پیش خود فکر کرده اید اگر این کاال را بخرم، نمى
فیس  بروم،  مسافرت  اگر  بپردازم،  را  برق  مصرف  پول   توانم 
کورس بچه ها را نمى توانم بپردازم، اگر براى خود لباسى را که 
در  و...  بخرم  لباس  نمى توانم  فرزندم  براى  بخرم،  دارم  دوست 

زندگى روزمره با صدها مورد از این نوع مواجه هستیم که باید 
تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم.

کار کند، چند  قدر مصرف کنیم، چه کسى  و چه  اینکه چه 
داشته  آپارتمان  کنیم،  زندگى  شهر  کجاى  در  کند،  کار  ساعت 
باشیم با چند اتاق و... پرسش هایى اند که هر روز در خانواده ها 
مطرح اند  . پاسخ به همه پرسش هاى باال مستلزم تصمیم  گیرى 
اقتصاد خانواده  قلب  انتخاب،  دلیل  به همین  و  انتخاب است  و 

است.
چگونگى توزیع منابع براى رسیدن به مطلوبیت

آن  اعضاى  بین  خانواده،  دسترس  در  منابع  توزیع  چگونگى 
بسیار مهم است. واضح است اگر یکى از اعضاى خانواده قسمت 
بیشترى از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد، سهم کمترى 
براى دیگرى باقى مى ماند. در اینجا یک راه حل طالیى براى حل 
از  لیستى  مسئله توزیع مناسب منابع خانواده پیشنهاد مى کنیم: 
را  ممکن  انتخاب هاى  کنید.  تهیه  خانواده  افراد  خواسته هاى 
به بهترین  با هم تعویض کنید که  آنقدر  را  انتخاب ها  بنویسید. 
هر  که  کنید  توجه  یابید.  دست  درآمدتان  به  توجه  با  انتخاب 
خانواده سازمانى است که تولید و توزیع کاال را انجام مى دهد، 
ولى مثل خط تولید یک کارخانه نیست، سیستم جوى دنیا هم 
نیست بلکه مکانى است که در آن گروهى زندگى، کار و بازى 

مى کنند و عمل هریک بر دیگرى اثر مى گذارد.
بهترین و اقتصادى ترین انتخاب براى خانواده، انتخابى است 
بار  به  خانواده  براى  را  (خشنودى)  خاطر  رضایت  بیشترین  که 
آورد. اقتصاددانان به جاى رضایت خاطر از یک اصطالح علمى 
به نام مطلوبیت استفاده مى کنند. آنها مى گویند بهترین انتخاب، 

انتخابى است که بیشترین مطلوبیت را براى خانواده ایجاد کند.

راهکارهاى موفقیت در اقتصاد خانواده
ثروتمند  و  مرفه  خانواده هاى  به  تنها محدود  خانواده  اقتصاد 
نیست. این علم براى اقشار کم درآمد که اتفاقًا دخل و خرجشان 
همخوانى ندارد، کاربرد هاى بیشترى خواهد داشت. از نکات قابل 
به معنى  درآمد،  افزایش  این است که  اقتصاد خانواده  در  توجه 
بهبود معاش خانواده نیست، بلکه افزایش درآمد افزایش هزینه ها 
هنر  که  هزینه هاست  مدیریت  بلکه  داشت  خواهد  به دنبال  را 
گردانندگان اقتصاد خانواده را آشکار مى کند. خانواده ها نمى توانند 
هنگام مواجهه با کمبود بودجه شان یک متمم بودجه بیاورند و 
هزینه هاى اضافى را حذف کنند، بنابراین باید قادر باشند هزینه

 ها را مدیریت کنند.
آنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد مى کند وجود ارتباطات 

درونى بین نقش هاى شغلى و خانوادگى است. با این وجود نباید 
بلکه  دانست  سرگرمى  و  را شوخى  خانواده  اقتصاد  فعالیت هاى 
باید با جدیت و برنامه ریزى دقیق آنها را پیگیرى کرد. این بدان 
سیاست هاى  از  اند  موظف  خانواده  اعضاى  تمام  که  معناست 
کنند.  تبعیت  آن  اهداف  پیشبرد  جهت  در  خانواده  اقتصادى 
مدیریت اقتصادى خانواده در شرایط عادى باید براساس میزان 
شود.  تنظیم  هزینه ها  و  خانواده  اعضاى  از  یک  هر  درآمدهاى 
همان طور که در خانواده، والدین باید مدیریت عاطفى، روانى و 
اجتماعى را اعمال کنند، در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین 

دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است.

راهکارهاى پیشنهادى براى دوام اقتصاد خانواده
1. برنامه ریزى براى آینده اقتصاد خانواده

بدون  شک برنامه ریزى براى آینده زندگى در تمامى خانواده
خانواده،  اقتصاد  سیستم  مدل  یک  بطن  در  است.  مطرح   ها 
خانواده و اقتصاد آن را نمى توان از هم مجزا کرد، بنابراین زمانى 
که براى هر یک از آنها برنامه ریزى مى کنیم، ناگزیریم دیگرى 
را نیز مدنظر قرار دهیم. توجه به نیازهاى آنى خانواده و همچنین 
راستا  این  در  خانواده  اقتصاد  تهدیدهاى  و  فرصت ها  شناخت 

اهمیت دارد. این کار براى تمام اعضاى خانواده مفید خواهد بود. 
مى توان جلسات خانوادگى را روى این موارد متمرکز کرد.

2. انجام مشاوره هاى اقتصادى 
الزم  توان  از  خود  اقتصادى  مدیریت  در  ازخانواده ها  برخى 
برخوردار نیستند و یا اینکه با مسائل و مشکالتى مواجه مى شوند 
امروزه منابع و مراجع  بر نمى آیند.  آنان  از عهده  تنهایى  به  که 
بسیار با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد. که مرجع شایسته و 
مراجعه به آن مناسب است. از منابع بالقوه اطالعات و مشاوره 
مى توان به دوستان و آشنایان، اقوام، اعضاى خانواده، همکاران 

شغلى و... اشاره کرد.
3. افزایش سطح دانش اقتصادى خانواده 

از  آگاهى  و  دانش  سطح  افزایش  براى  مرجع  ابتدایى ترین 
پژوهش هاى جدید، کتاب ها و نشریات است. ارائه آموزش هاى 
الزم به فرزندان و ارتقاى سطح عمومى دانش اقتصادى خانواده 
اقتصادى  تصمیم گیرى هاى صحیح  براى  زمینه خوبى  مى تواند 

باشد.
4. روحیه همکارى بین اعضاى خانواده 

اولویت بندى  اعضاى خانواده و همچنین  بین  مناسب  تعامل 
مى خانواده  اقتصاد  و سالمت  تقویت  سبب  اقتصادى  نیازهاى 

 شود.
جایگاه فرزندان در اقتصاد خانواده

مصرف کنندگان  از  یکى  به عنوان  فرزندان  و  کودکان  نقش 
عمده در خانواده ها از یک سو و همچنین جایگاه آنان در آینده 
اقتصاد خانواده ها از سوى دیگر، لزوم توجه به آموزش صحیح و 
هدایت آنان را ایجاب مى کند. با رهبرى صحیح و به جا در اقتصاد 
خانواده، خصوصیات جمع گرایى، صداقت، دلسوزى، صرفه جویى، 
پرورش مى و  رشد  مثبت  دیگر خصوصیات  و  مسئولیت پذیرى 
 یابد. هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسائل، مشکالت، کمبود
 ها و محدودیت هاى اقتصادى خانواده ها مى تواند در اصالح رفتار 

مالى و همچنین واقعیت نگرى آنان نقش مهمى ایفا کند.

زنان و مدیریت اقتصاد خانواده
زنان در مدیریت و برنامه ریزى الگوهاى مصرفى در خانواده 
نقش اصلى را دارند و در جوامع سنتى این نقش در مسیر قناعت 
در خانواده پر رنگ تر بود. با توجه به جایگاهى که زن در خانواده 
به عنوان مادر و فردى که در انتقال ارزش هاى اخالقى به نسل 

بسیار  نقش  الگوى مصرف  در اصالح  است، مى تواند  مؤثر  بعد 
مهم داشته باشد.

برخى از کارشناسان مصرف را کلید فهم تحوالت اجتماعى 
بیان مى کنند، چرا که بر این اساس واقعیت خانواده را بهتر مى
 توان شناخت. با توجه به اینکه سطح زندگى افراد در جامعه دچار 
نگاهى  جامعه  در  اقتصاد  به  امروز  نگاه  است،  اساسى  تغییرات 
وسیع و گسترده  است. در قدیم مصرف صرفًا یک رفتار اقتصادى 
از  باال،  درآمد  لحاظ  به  غنى  افراد  که  به طورى  مى شد  بیان 
امروزه  آنکه  حال  مى کردند،  مصرف  هم  بیشترى  کاالهاى 
مصرف وسیله اى شده که افراد شخصیت خود را با آن به دیگران 
تبدیل  اجتماعى  رفتار  یک  به  مصرف  واقع  در  مى دهند؛  نشان 

شده است.
اگر در خانواده اى مصرف و استفاده از کاالهاى مصرفى توسط 
مادر خانواده مدیریت نشود اقتصاد خانواده دچار مشکل مى شود. 
بسیار  قناعت،  در  سنتى  جامعه  در  زن  نقش  که  طور  همان 
عدم یا  گرایش  در  هم  مدرن  جوامع  در  است،  بوده  چشمگیر 

 گرایش افراد خانواده به مصرف گرایى بسیار مؤثر است.
و  احساسات  لحاظ  از  که  ویژه اى  جایگاه  از  استفاده  با  زن 
عواطف در خانواده دارد، نیز مى تواند روى الگوى مصرف و نظام 

اقتصادى خانواده تأثیر مستقیم داشته باشد.

افزایش بهر ه ورى در خانواده
روشى،  هر  از  استفاده  از  قبل  خانواده،  هزینه  کاهش  براى 
قیمت روش هاى مختلف را با هم مقایسه کنید. آن گاه از روشى 
استفاده کنید که ضمن تحقق خواستۀ نهایى و ایجاد مطلوبیت در 
خانواده، پایین ترین هزینه را داشته باشد. مثًال در انتخاب وسایل 
زندگى با توجه به قیمت انواع کاال و در نظر گرفتن کیفیت هر 
کدام، موردى را انتخاب کنید که در عین ارزان تر بودن، هدف 
شما از به کارگیرى آن وسیله را هم به نحو مطلوبى محقق مى

 سازد.
در زندگى خانوادگى باید تصمیمات مختلفى اتخاذ شود. مى
یخچال،  مثل  بادوام  کاالى مصرفى  به  را  خانواده  بودجه   توان 
تلویزیون، موتر، مسکن یا... اختصاص داد یا آن را براى کاالى 
مصرفى بى دوام مثل رستوران رفتن و لباس خریدن صرف کرد. 
این موضوع در مورد تعداد فرزندان، بین کیفیت آموزش، بهداشت 
باید حواس  ما همواره  یعنى  است؛  نیز صادق  (تعداد)  یا کمیت 
خود را جمع کنیم تا انتخابى را انجام دهیم که اوًال بین در آمد و 
هزینه ها تعادل برقرار باشد؛ ثانیًا با توجه به تفاوت در ترجیحات، 
سلیقه، فرهنگ حاکم در جامعه و خانواده انتخابى را داشته باشیم 
که وقتى به آن انتخاب دست یافتیم، به منظور تغییر آن، تالش 

دوباره اى انجام نشود.

اهمیت زمان و برنامه ریزى در اقتصاد خانواده
زمان، منبعى  است که در اختیار همه افراد قرار دارد. این منبع 
مهم داراى ویژگى هاى خاص خود است که از سایر منابع که نزد 
فرد و خانواده قرار دارد، متمایز است. زمان منبعى محدود است 
که نه قابل ذخیره کردن است و نه برگشت پذیر. آهنگ آن را 
باید در قبال  لذا منبعى است که  نمى توان تندتر یا کندتر کرد. 
قبال  در  انسان  که  آنجا  از  مى آید، صرف شود.  به دست  آنچه 
هرچه که در اختیار دارد، مسئول است، در مقابل زمان نیز مسئول 
است. با این نگرش نسبت به زمان، برنامه ریزى زمان براى خود 
و خانواده از اهمیت ویژه اى برخوردار است. در واقع برنامه ریزى 
راه  در  قدم  نخستین  زمان،  از  بهینه  استفاده  به منظور  خانواده 

برنامه ریزى اقتصادى خانواده است.
خانواده بدون برنامه مثل سازمانى است که به حال خود رها 
شده است. اهداف تشکیل دهندگان خانواده محقق نمى شود مگر 
آنکه رئیس و مدیر خانه براى رسیدن به اهداف مورد نظرشان با 
برنامه ریزى داشته  اختیار،  منابع در  امکانات و  از  شناخت کافى 
شود،  تعیین  خانواده  کلى  اهداف  چارچوب  باید  نخست  باشند. 
آنگاه کل برنامه به برنامه ها و هدف هاى کوچک تر براى رسیدن 
افق  سه  در  برنامه ریزى  این رو  از  شود.  تقسیم  اصلى  هدف  به 

زمانى بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ضرورت دارد. در برنامه
 ریزى بلندمدت خانواده، با توجه به منابعى نظیر ثروت و درآمد و 

زمان که در اختیار دارد، اهداف بلندمدت خود را تعیین مى کند.
نمى بچه ها  فرستادن  دانشگاه  به  مثل  اهدافى  است  طبیعى 
 تواند یک شبه تحقق پیدا کند، بلکه احتیاج به پیش زمینه هایى 
دارد. از این رو به همراه برنامه هاى بلندمدت، خانواده باید برنامه
 هاى کوتاه مدت و میان مدت هم تهیه کند. در برنامه میان مدت 
که در راستاى برنامه بلندمدت تنظیم مى شود خانواده باید نیازها 
و امکانات خود را شناسایى کرده تا بهترین شیوه را اتخاذ کند. 
مثًال در مثال دانشگاه رفتن بچه ها، خانواده باید زمینه تحصیل 
در محیط هایى مناسب پیش از دانشگاه، در دوره ابتدایى و لیسه 
را براى فرزندان در برنامه میان مدت فراهم کند. به همین ترتیب 
الزم است که براى دستیابى به اهداف برنامۀ میان مدت، چند 

برنامه کوتاه مدت نیز پیش روى خانواده قرار بگیرد.
کارشناسان اقتصادى معتقدند پس از این مرحله، یعنى برنامه
برنامه ها،  این  اهداف  تحقق  براى  خط مشى  انتخاب  و   ریزى 
موفقیت به روى خانواده ها لبخند مى زند و فقط کافى است زنگار 
خودخواهى، خودرایى و منیت را از دل هاى اعضا بشوییم و چشم
با صداقت، همراه و همدل و جمع گراى  فداکار،  به جمال   مان 

اعضاى خانواده ها روشن شود.
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راه هاى مدیریت اقتصاد خانواده 

ارسطو اقتصاد را علم تدبیر منزل مى دانست، اما هنر اقتصاد 
و  درآمد  محدود  منابع  میان  تعادل  برقرارى  معنى  به  خانواده 
مخارج است و تأمین اقتصادى یکى از مولفه هاى بقاى خانواده

 هاست.
اقتصاد خانواده را مى توان چگونگى سازمان دهى و مدیریت 
از زمان، پول،  منابع خانه تعریف کرد. مى توان فهرست کاملى 
فضاى زندگى و... تهیه کرد. شاید اقالم این فهرست متفاوت به
هستند.  مشترك  ویژگى  یک  داراى  آنها  همه  ولى  برسد،   نظر 
کمیاب  که  است  این  امروز  زندگى  در  اقالم  این  همه  ویژگى 
وقت  کاش  مى گویند  اى  مردم  که  شنیده اید  حتما  هستند. 
بیشترى داشتم،  اى کاش خانه بزرگ ترى داشتم،  اى کاش پول 
بیشترى داشتم و... . هرچند که خانواده به غیر از منابع مادى، 
منابعى نظیر عشق، وحدت خانواده، خاطرات خوش، لحظه هاى 
پول  به  تبدیل  قابل  که  دارد  اختیار  در  و...  خانوادگى  شادمانه 
که  دارد  اهمیت  قدر  آن  هم  مادى  منابع  نقش  اما  نیست 
تحقق  ارکان  از  یکى  را  خانواده  اقتصاد،  مدیریت  کارشناسان 
مدیریت  شیوه  مى کنند.  عنوان  موفق  و  خوشبختى  رویاى 
را  آنان  هویت  از  عمده اى  بخش  امروزه  خانواده ها،  اقتصادى 

تشکیل داده، رونق و شگوفایى اقتصادى، رشد و ترقى خانواده را 
در پى خواهد داشت.

انتخاب، قلب اقتصاد خانواده
خانواده دوست دارد بهترین نوع غذا را مصرف کند، زیباترین 
لباس ها را براى اعضاى خود تهیه کند، در بهترین نقطه شهر و 
در  را  امکانات  و  وسایل  بهترین  کند،  زندگى  منزل  بهترین  در 
اختیار داشته باشد، به طور مکرر سفر برود، بهترین آموزش ها را 
براى فرزندان خود فراهم کند و.... واقعیت این است که اگرچه 
اما  مى شود  مطرح  خانواده ها  همه  وسیله  به  درخواست ها  این 
واضح است که فقط درصد کمى از خانواده ها قادر به تأمین همه 
این خواسته ها هستند. درآمد یک خانوادة متوسط فقط مى تواند 
تعداد محدودى از این خواسته ها را برآورده کند؛ از این رو خانواده 
به  نیاز  آورد.  به عمل  انتخاب  خود  خواسته هاى  میان  از  باید 

انتخاب در تمامى طول و سطوح مختلف زندگى وجود دارد.
حتمًا بارها پیش خود فکر کرده اید اگر این کاال را بخرم، نمى
فیس  بروم،  مسافرت  اگر  بپردازم،  را  برق  مصرف  پول   توانم 
کورس بچه ها را نمى توانم بپردازم، اگر براى خود لباسى را که 
در  و...  بخرم  لباس  نمى توانم  فرزندم  براى  بخرم،  دارم  دوست 

زندگى روزمره با صدها مورد از این نوع مواجه هستیم که باید 
تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم.

کار کند، چند  قدر مصرف کنیم، چه کسى  و چه  اینکه چه 
داشته  آپارتمان  کنیم،  زندگى  شهر  کجاى  در  کند،  کار  ساعت 
باشیم با چند اتاق و... پرسش هایى اند که هر روز در خانواده ها 
مطرح اند  . پاسخ به همه پرسش هاى باال مستلزم تصمیم  گیرى 
اقتصاد خانواده  قلب  انتخاب،  دلیل  به همین  و  انتخاب است  و 

است.
چگونگى توزیع منابع براى رسیدن به مطلوبیت

آن  اعضاى  بین  خانواده،  دسترس  در  منابع  توزیع  چگونگى 
بسیار مهم است. واضح است اگر یکى از اعضاى خانواده قسمت 
بیشترى از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد، سهم کمترى 
براى دیگرى باقى مى ماند. در اینجا یک راه حل طالیى براى حل 
از  لیستى  مسئله توزیع مناسب منابع خانواده پیشنهاد مى کنیم: 
را  ممکن  انتخاب هاى  کنید.  تهیه  خانواده  افراد  خواسته هاى 
به بهترین  با هم تعویض کنید که  آنقدر  را  انتخاب ها  بنویسید. 
هر  که  کنید  توجه  یابید.  دست  درآمدتان  به  توجه  با  انتخاب 
خانواده سازمانى است که تولید و توزیع کاال را انجام مى دهد، 
ولى مثل خط تولید یک کارخانه نیست، سیستم جوى دنیا هم 
نیست بلکه مکانى است که در آن گروهى زندگى، کار و بازى 

مى کنند و عمل هریک بر دیگرى اثر مى گذارد.
بهترین و اقتصادى ترین انتخاب براى خانواده، انتخابى است 
بار  به  خانواده  براى  را  (خشنودى)  خاطر  رضایت  بیشترین  که 
آورد. اقتصاددانان به جاى رضایت خاطر از یک اصطالح علمى 
به نام مطلوبیت استفاده مى کنند. آنها مى گویند بهترین انتخاب، 

انتخابى است که بیشترین مطلوبیت را براى خانواده ایجاد کند.

راهکارهاى موفقیت در اقتصاد خانواده
ثروتمند  و  مرفه  خانواده هاى  به  تنها محدود  خانواده  اقتصاد 
نیست. این علم براى اقشار کم درآمد که اتفاقًا دخل و خرجشان 
همخوانى ندارد، کاربرد هاى بیشترى خواهد داشت. از نکات قابل 
به معنى  درآمد،  افزایش  این است که  اقتصاد خانواده  در  توجه 
بهبود معاش خانواده نیست، بلکه افزایش درآمد افزایش هزینه ها 
هنر  که  هزینه هاست  مدیریت  بلکه  داشت  خواهد  به دنبال  را 
گردانندگان اقتصاد خانواده را آشکار مى کند. خانواده ها نمى توانند 
هنگام مواجهه با کمبود بودجه شان یک متمم بودجه بیاورند و 
هزینه هاى اضافى را حذف کنند، بنابراین باید قادر باشند هزینه

 ها را مدیریت کنند.
آنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد مى کند وجود ارتباطات 

درونى بین نقش هاى شغلى و خانوادگى است. با این وجود نباید 
بلکه  دانست  سرگرمى  و  را شوخى  خانواده  اقتصاد  فعالیت هاى 
باید با جدیت و برنامه ریزى دقیق آنها را پیگیرى کرد. این بدان 
سیاست هاى  از  اند  موظف  خانواده  اعضاى  تمام  که  معناست 
کنند.  تبعیت  آن  اهداف  پیشبرد  جهت  در  خانواده  اقتصادى 
مدیریت اقتصادى خانواده در شرایط عادى باید براساس میزان 
شود.  تنظیم  هزینه ها  و  خانواده  اعضاى  از  یک  هر  درآمدهاى 
همان طور که در خانواده، والدین باید مدیریت عاطفى، روانى و 
اجتماعى را اعمال کنند، در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین 

دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است.

راهکارهاى پیشنهادى براى دوام اقتصاد خانواده
1. برنامه ریزى براى آینده اقتصاد خانواده

بدون  شک برنامه ریزى براى آینده زندگى در تمامى خانواده
خانواده،  اقتصاد  سیستم  مدل  یک  بطن  در  است.  مطرح   ها 
خانواده و اقتصاد آن را نمى توان از هم مجزا کرد، بنابراین زمانى 
که براى هر یک از آنها برنامه ریزى مى کنیم، ناگزیریم دیگرى 
را نیز مدنظر قرار دهیم. توجه به نیازهاى آنى خانواده و همچنین 
راستا  این  در  خانواده  اقتصاد  تهدیدهاى  و  فرصت ها  شناخت 

اهمیت دارد. این کار براى تمام اعضاى خانواده مفید خواهد بود. 
مى توان جلسات خانوادگى را روى این موارد متمرکز کرد.

2. انجام مشاوره هاى اقتصادى 
الزم  توان  از  خود  اقتصادى  مدیریت  در  ازخانواده ها  برخى 
برخوردار نیستند و یا اینکه با مسائل و مشکالتى مواجه مى شوند 
امروزه منابع و مراجع  بر نمى آیند.  آنان  از عهده  تنهایى  به  که 
بسیار با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد. که مرجع شایسته و 
مراجعه به آن مناسب است. از منابع بالقوه اطالعات و مشاوره 
مى توان به دوستان و آشنایان، اقوام، اعضاى خانواده، همکاران 

شغلى و... اشاره کرد.
3. افزایش سطح دانش اقتصادى خانواده 

از  آگاهى  و  دانش  سطح  افزایش  براى  مرجع  ابتدایى ترین 
پژوهش هاى جدید، کتاب ها و نشریات است. ارائه آموزش هاى 
الزم به فرزندان و ارتقاى سطح عمومى دانش اقتصادى خانواده 
اقتصادى  تصمیم گیرى هاى صحیح  براى  زمینه خوبى  مى تواند 

باشد.
4. روحیه همکارى بین اعضاى خانواده 

اولویت بندى  اعضاى خانواده و همچنین  بین  مناسب  تعامل 
مى خانواده  اقتصاد  و سالمت  تقویت  سبب  اقتصادى  نیازهاى 

 شود.
جایگاه فرزندان در اقتصاد خانواده

مصرف کنندگان  از  یکى  به عنوان  فرزندان  و  کودکان  نقش 
عمده در خانواده ها از یک سو و همچنین جایگاه آنان در آینده 
اقتصاد خانواده ها از سوى دیگر، لزوم توجه به آموزش صحیح و 
هدایت آنان را ایجاب مى کند. با رهبرى صحیح و به جا در اقتصاد 
خانواده، خصوصیات جمع گرایى، صداقت، دلسوزى، صرفه جویى، 
پرورش مى و  رشد  مثبت  دیگر خصوصیات  و  مسئولیت پذیرى 
 یابد. هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسائل، مشکالت، کمبود
 ها و محدودیت هاى اقتصادى خانواده ها مى تواند در اصالح رفتار 

مالى و همچنین واقعیت نگرى آنان نقش مهمى ایفا کند.

زنان و مدیریت اقتصاد خانواده
زنان در مدیریت و برنامه ریزى الگوهاى مصرفى در خانواده 
نقش اصلى را دارند و در جوامع سنتى این نقش در مسیر قناعت 
در خانواده پر رنگ تر بود. با توجه به جایگاهى که زن در خانواده 
به عنوان مادر و فردى که در انتقال ارزش هاى اخالقى به نسل 

بسیار  نقش  الگوى مصرف  در اصالح  است، مى تواند  مؤثر  بعد 
مهم داشته باشد.

برخى از کارشناسان مصرف را کلید فهم تحوالت اجتماعى 
بیان مى کنند، چرا که بر این اساس واقعیت خانواده را بهتر مى
 توان شناخت. با توجه به اینکه سطح زندگى افراد در جامعه دچار 
نگاهى  جامعه  در  اقتصاد  به  امروز  نگاه  است،  اساسى  تغییرات 
وسیع و گسترده  است. در قدیم مصرف صرفًا یک رفتار اقتصادى 
از  باال،  درآمد  لحاظ  به  غنى  افراد  که  به طورى  مى شد  بیان 
امروزه  آنکه  حال  مى کردند،  مصرف  هم  بیشترى  کاالهاى 
مصرف وسیله اى شده که افراد شخصیت خود را با آن به دیگران 
تبدیل  اجتماعى  رفتار  یک  به  مصرف  واقع  در  مى دهند؛  نشان 

شده است.
اگر در خانواده اى مصرف و استفاده از کاالهاى مصرفى توسط 
مادر خانواده مدیریت نشود اقتصاد خانواده دچار مشکل مى شود. 
بسیار  قناعت،  در  سنتى  جامعه  در  زن  نقش  که  طور  همان 
عدم یا  گرایش  در  هم  مدرن  جوامع  در  است،  بوده  چشمگیر 

 گرایش افراد خانواده به مصرف گرایى بسیار مؤثر است.
و  احساسات  لحاظ  از  که  ویژه اى  جایگاه  از  استفاده  با  زن 
عواطف در خانواده دارد، نیز مى تواند روى الگوى مصرف و نظام 

اقتصادى خانواده تأثیر مستقیم داشته باشد.

افزایش بهر ه ورى در خانواده
روشى،  هر  از  استفاده  از  قبل  خانواده،  هزینه  کاهش  براى 
قیمت روش هاى مختلف را با هم مقایسه کنید. آن گاه از روشى 
استفاده کنید که ضمن تحقق خواستۀ نهایى و ایجاد مطلوبیت در 
خانواده، پایین ترین هزینه را داشته باشد. مثًال در انتخاب وسایل 
زندگى با توجه به قیمت انواع کاال و در نظر گرفتن کیفیت هر 
کدام، موردى را انتخاب کنید که در عین ارزان تر بودن، هدف 
شما از به کارگیرى آن وسیله را هم به نحو مطلوبى محقق مى

 سازد.
در زندگى خانوادگى باید تصمیمات مختلفى اتخاذ شود. مى
یخچال،  مثل  بادوام  کاالى مصرفى  به  را  خانواده  بودجه   توان 
تلویزیون، موتر، مسکن یا... اختصاص داد یا آن را براى کاالى 
مصرفى بى دوام مثل رستوران رفتن و لباس خریدن صرف کرد. 
این موضوع در مورد تعداد فرزندان، بین کیفیت آموزش، بهداشت 
باید حواس  ما همواره  یعنى  است؛  نیز صادق  (تعداد)  یا کمیت 
خود را جمع کنیم تا انتخابى را انجام دهیم که اوًال بین در آمد و 
هزینه ها تعادل برقرار باشد؛ ثانیًا با توجه به تفاوت در ترجیحات، 
سلیقه، فرهنگ حاکم در جامعه و خانواده انتخابى را داشته باشیم 
که وقتى به آن انتخاب دست یافتیم، به منظور تغییر آن، تالش 

دوباره اى انجام نشود.

اهمیت زمان و برنامه ریزى در اقتصاد خانواده
زمان، منبعى  است که در اختیار همه افراد قرار دارد. این منبع 
مهم داراى ویژگى هاى خاص خود است که از سایر منابع که نزد 
فرد و خانواده قرار دارد، متمایز است. زمان منبعى محدود است 
که نه قابل ذخیره کردن است و نه برگشت پذیر. آهنگ آن را 
باید در قبال  لذا منبعى است که  نمى توان تندتر یا کندتر کرد. 
قبال  در  انسان  که  آنجا  از  مى آید، صرف شود.  به دست  آنچه 
هرچه که در اختیار دارد، مسئول است، در مقابل زمان نیز مسئول 
است. با این نگرش نسبت به زمان، برنامه ریزى زمان براى خود 
و خانواده از اهمیت ویژه اى برخوردار است. در واقع برنامه ریزى 
راه  در  قدم  نخستین  زمان،  از  بهینه  استفاده  به منظور  خانواده 

برنامه ریزى اقتصادى خانواده است.
خانواده بدون برنامه مثل سازمانى است که به حال خود رها 
شده است. اهداف تشکیل دهندگان خانواده محقق نمى شود مگر 
آنکه رئیس و مدیر خانه براى رسیدن به اهداف مورد نظرشان با 
برنامه ریزى داشته  اختیار،  منابع در  امکانات و  از  شناخت کافى 
شود،  تعیین  خانواده  کلى  اهداف  چارچوب  باید  نخست  باشند. 
آنگاه کل برنامه به برنامه ها و هدف هاى کوچک تر براى رسیدن 
افق  سه  در  برنامه ریزى  این رو  از  شود.  تقسیم  اصلى  هدف  به 

زمانى بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ضرورت دارد. در برنامه
 ریزى بلندمدت خانواده، با توجه به منابعى نظیر ثروت و درآمد و 

زمان که در اختیار دارد، اهداف بلندمدت خود را تعیین مى کند.
نمى بچه ها  فرستادن  دانشگاه  به  مثل  اهدافى  است  طبیعى 
 تواند یک شبه تحقق پیدا کند، بلکه احتیاج به پیش زمینه هایى 
دارد. از این رو به همراه برنامه هاى بلندمدت، خانواده باید برنامه
 هاى کوتاه مدت و میان مدت هم تهیه کند. در برنامه میان مدت 
که در راستاى برنامه بلندمدت تنظیم مى شود خانواده باید نیازها 
و امکانات خود را شناسایى کرده تا بهترین شیوه را اتخاذ کند. 
مثًال در مثال دانشگاه رفتن بچه ها، خانواده باید زمینه تحصیل 
در محیط هایى مناسب پیش از دانشگاه، در دوره ابتدایى و لیسه 
را براى فرزندان در برنامه میان مدت فراهم کند. به همین ترتیب 
الزم است که براى دستیابى به اهداف برنامۀ میان مدت، چند 

برنامه کوتاه مدت نیز پیش روى خانواده قرار بگیرد.
کارشناسان اقتصادى معتقدند پس از این مرحله، یعنى برنامه
برنامه ها،  این  اهداف  تحقق  براى  خط مشى  انتخاب  و   ریزى 
موفقیت به روى خانواده ها لبخند مى زند و فقط کافى است زنگار 
خودخواهى، خودرایى و منیت را از دل هاى اعضا بشوییم و چشم
با صداقت، همراه و همدل و جمع گراى  فداکار،  به جمال   مان 

اعضاى خانواده ها روشن شود.
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نقش صنایع دستى در توسعه اقتصادى

ارسطو اقتصاد را علم تدبیر منزل مى دانست، اما هنر اقتصاد 
و  درآمد  محدود  منابع  میان  تعادل  برقرارى  معنى  به  خانواده 
مخارج است و تأمین اقتصادى یکى از مولفه هاى بقاى خانواده

 هاست.
اقتصاد خانواده را مى توان چگونگى سازمان دهى و مدیریت 
از زمان، پول،  منابع خانه تعریف کرد. مى توان فهرست کاملى 
فضاى زندگى و... تهیه کرد. شاید اقالم این فهرست متفاوت به
هستند.  مشترك  ویژگى  یک  داراى  آنها  همه  ولى  برسد،   نظر 
کمیاب  که  است  این  امروز  زندگى  در  اقالم  این  همه  ویژگى 
وقت  کاش  مى گویند  اى  مردم  که  شنیده اید  حتما  هستند. 
بیشترى داشتم،  اى کاش خانه بزرگ ترى داشتم،  اى کاش پول 
بیشترى داشتم و... . هرچند که خانواده به غیر از منابع مادى، 
منابعى نظیر عشق، وحدت خانواده، خاطرات خوش، لحظه هاى 
پول  به  تبدیل  قابل  که  دارد  اختیار  در  و...  خانوادگى  شادمانه 
که  دارد  اهمیت  قدر  آن  هم  مادى  منابع  نقش  اما  نیست 
تحقق  ارکان  از  یکى  را  خانواده  اقتصاد،  مدیریت  کارشناسان 
مدیریت  شیوه  مى کنند.  عنوان  موفق  و  خوشبختى  رویاى 
را  آنان  هویت  از  عمده اى  بخش  امروزه  خانواده ها،  اقتصادى 

تشکیل داده، رونق و شگوفایى اقتصادى، رشد و ترقى خانواده را 
در پى خواهد داشت.

انتخاب، قلب اقتصاد خانواده
خانواده دوست دارد بهترین نوع غذا را مصرف کند، زیباترین 
لباس ها را براى اعضاى خود تهیه کند، در بهترین نقطه شهر و 
در  را  امکانات  و  وسایل  بهترین  کند،  زندگى  منزل  بهترین  در 
اختیار داشته باشد، به طور مکرر سفر برود، بهترین آموزش ها را 
براى فرزندان خود فراهم کند و.... واقعیت این است که اگرچه 
اما  مى شود  مطرح  خانواده ها  همه  وسیله  به  درخواست ها  این 
واضح است که فقط درصد کمى از خانواده ها قادر به تأمین همه 
این خواسته ها هستند. درآمد یک خانوادة متوسط فقط مى تواند 
تعداد محدودى از این خواسته ها را برآورده کند؛ از این رو خانواده 
به  نیاز  آورد.  به عمل  انتخاب  خود  خواسته هاى  میان  از  باید 

انتخاب در تمامى طول و سطوح مختلف زندگى وجود دارد.
حتمًا بارها پیش خود فکر کرده اید اگر این کاال را بخرم، نمى
فیس  بروم،  مسافرت  اگر  بپردازم،  را  برق  مصرف  پول   توانم 
کورس بچه ها را نمى توانم بپردازم، اگر براى خود لباسى را که 
در  و...  بخرم  لباس  نمى توانم  فرزندم  براى  بخرم،  دارم  دوست 

زندگى روزمره با صدها مورد از این نوع مواجه هستیم که باید 
تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم.

کار کند، چند  قدر مصرف کنیم، چه کسى  و چه  اینکه چه 
داشته  آپارتمان  کنیم،  زندگى  شهر  کجاى  در  کند،  کار  ساعت 
باشیم با چند اتاق و... پرسش هایى اند که هر روز در خانواده ها 
مطرح اند  . پاسخ به همه پرسش هاى باال مستلزم تصمیم  گیرى 
اقتصاد خانواده  قلب  انتخاب،  دلیل  به همین  و  انتخاب است  و 

است.
چگونگى توزیع منابع براى رسیدن به مطلوبیت

آن  اعضاى  بین  خانواده،  دسترس  در  منابع  توزیع  چگونگى 
بسیار مهم است. واضح است اگر یکى از اعضاى خانواده قسمت 
بیشترى از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد، سهم کمترى 
براى دیگرى باقى مى ماند. در اینجا یک راه حل طالیى براى حل 
از  لیستى  مسئله توزیع مناسب منابع خانواده پیشنهاد مى کنیم: 
را  ممکن  انتخاب هاى  کنید.  تهیه  خانواده  افراد  خواسته هاى 
به بهترین  با هم تعویض کنید که  آنقدر  را  انتخاب ها  بنویسید. 
هر  که  کنید  توجه  یابید.  دست  درآمدتان  به  توجه  با  انتخاب 
خانواده سازمانى است که تولید و توزیع کاال را انجام مى دهد، 
ولى مثل خط تولید یک کارخانه نیست، سیستم جوى دنیا هم 
نیست بلکه مکانى است که در آن گروهى زندگى، کار و بازى 

مى کنند و عمل هریک بر دیگرى اثر مى گذارد.
بهترین و اقتصادى ترین انتخاب براى خانواده، انتخابى است 
بار  به  خانواده  براى  را  (خشنودى)  خاطر  رضایت  بیشترین  که 
آورد. اقتصاددانان به جاى رضایت خاطر از یک اصطالح علمى 
به نام مطلوبیت استفاده مى کنند. آنها مى گویند بهترین انتخاب، 

انتخابى است که بیشترین مطلوبیت را براى خانواده ایجاد کند.

راهکارهاى موفقیت در اقتصاد خانواده
ثروتمند  و  مرفه  خانواده هاى  به  تنها محدود  خانواده  اقتصاد 
نیست. این علم براى اقشار کم درآمد که اتفاقًا دخل و خرجشان 
همخوانى ندارد، کاربرد هاى بیشترى خواهد داشت. از نکات قابل 
به معنى  درآمد،  افزایش  این است که  اقتصاد خانواده  در  توجه 
بهبود معاش خانواده نیست، بلکه افزایش درآمد افزایش هزینه ها 
هنر  که  هزینه هاست  مدیریت  بلکه  داشت  خواهد  به دنبال  را 
گردانندگان اقتصاد خانواده را آشکار مى کند. خانواده ها نمى توانند 
هنگام مواجهه با کمبود بودجه شان یک متمم بودجه بیاورند و 
هزینه هاى اضافى را حذف کنند، بنابراین باید قادر باشند هزینه

 ها را مدیریت کنند.
آنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد مى کند وجود ارتباطات 

درونى بین نقش هاى شغلى و خانوادگى است. با این وجود نباید 
بلکه  دانست  سرگرمى  و  را شوخى  خانواده  اقتصاد  فعالیت هاى 
باید با جدیت و برنامه ریزى دقیق آنها را پیگیرى کرد. این بدان 
سیاست هاى  از  اند  موظف  خانواده  اعضاى  تمام  که  معناست 
کنند.  تبعیت  آن  اهداف  پیشبرد  جهت  در  خانواده  اقتصادى 
مدیریت اقتصادى خانواده در شرایط عادى باید براساس میزان 
شود.  تنظیم  هزینه ها  و  خانواده  اعضاى  از  یک  هر  درآمدهاى 
همان طور که در خانواده، والدین باید مدیریت عاطفى، روانى و 
اجتماعى را اعمال کنند، در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین 

دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است.

راهکارهاى پیشنهادى براى دوام اقتصاد خانواده
1. برنامه ریزى براى آینده اقتصاد خانواده

بدون  شک برنامه ریزى براى آینده زندگى در تمامى خانواده
خانواده،  اقتصاد  سیستم  مدل  یک  بطن  در  است.  مطرح   ها 
خانواده و اقتصاد آن را نمى توان از هم مجزا کرد، بنابراین زمانى 
که براى هر یک از آنها برنامه ریزى مى کنیم، ناگزیریم دیگرى 
را نیز مدنظر قرار دهیم. توجه به نیازهاى آنى خانواده و همچنین 
راستا  این  در  خانواده  اقتصاد  تهدیدهاى  و  فرصت ها  شناخت 

اهمیت دارد. این کار براى تمام اعضاى خانواده مفید خواهد بود. 
مى توان جلسات خانوادگى را روى این موارد متمرکز کرد.

2. انجام مشاوره هاى اقتصادى 
الزم  توان  از  خود  اقتصادى  مدیریت  در  ازخانواده ها  برخى 
برخوردار نیستند و یا اینکه با مسائل و مشکالتى مواجه مى شوند 
امروزه منابع و مراجع  بر نمى آیند.  آنان  از عهده  تنهایى  به  که 
بسیار با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد. که مرجع شایسته و 
مراجعه به آن مناسب است. از منابع بالقوه اطالعات و مشاوره 
مى توان به دوستان و آشنایان، اقوام، اعضاى خانواده، همکاران 

شغلى و... اشاره کرد.
3. افزایش سطح دانش اقتصادى خانواده 

از  آگاهى  و  دانش  سطح  افزایش  براى  مرجع  ابتدایى ترین 
پژوهش هاى جدید، کتاب ها و نشریات است. ارائه آموزش هاى 
الزم به فرزندان و ارتقاى سطح عمومى دانش اقتصادى خانواده 
اقتصادى  تصمیم گیرى هاى صحیح  براى  زمینه خوبى  مى تواند 

باشد.
4. روحیه همکارى بین اعضاى خانواده 

اولویت بندى  اعضاى خانواده و همچنین  بین  مناسب  تعامل 
مى خانواده  اقتصاد  و سالمت  تقویت  سبب  اقتصادى  نیازهاى 

 شود.
جایگاه فرزندان در اقتصاد خانواده

مصرف کنندگان  از  یکى  به عنوان  فرزندان  و  کودکان  نقش 
عمده در خانواده ها از یک سو و همچنین جایگاه آنان در آینده 
اقتصاد خانواده ها از سوى دیگر، لزوم توجه به آموزش صحیح و 
هدایت آنان را ایجاب مى کند. با رهبرى صحیح و به جا در اقتصاد 
خانواده، خصوصیات جمع گرایى، صداقت، دلسوزى، صرفه جویى، 
پرورش مى و  رشد  مثبت  دیگر خصوصیات  و  مسئولیت پذیرى 
 یابد. هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسائل، مشکالت، کمبود
 ها و محدودیت هاى اقتصادى خانواده ها مى تواند در اصالح رفتار 

مالى و همچنین واقعیت نگرى آنان نقش مهمى ایفا کند.

زنان و مدیریت اقتصاد خانواده
زنان در مدیریت و برنامه ریزى الگوهاى مصرفى در خانواده 
نقش اصلى را دارند و در جوامع سنتى این نقش در مسیر قناعت 
در خانواده پر رنگ تر بود. با توجه به جایگاهى که زن در خانواده 
به عنوان مادر و فردى که در انتقال ارزش هاى اخالقى به نسل 

بسیار  نقش  الگوى مصرف  در اصالح  است، مى تواند  مؤثر  بعد 
مهم داشته باشد.

برخى از کارشناسان مصرف را کلید فهم تحوالت اجتماعى 
بیان مى کنند، چرا که بر این اساس واقعیت خانواده را بهتر مى
 توان شناخت. با توجه به اینکه سطح زندگى افراد در جامعه دچار 
نگاهى  جامعه  در  اقتصاد  به  امروز  نگاه  است،  اساسى  تغییرات 
وسیع و گسترده  است. در قدیم مصرف صرفًا یک رفتار اقتصادى 
از  باال،  درآمد  لحاظ  به  غنى  افراد  که  به طورى  مى شد  بیان 
امروزه  آنکه  حال  مى کردند،  مصرف  هم  بیشترى  کاالهاى 
مصرف وسیله اى شده که افراد شخصیت خود را با آن به دیگران 
تبدیل  اجتماعى  رفتار  یک  به  مصرف  واقع  در  مى دهند؛  نشان 

شده است.
اگر در خانواده اى مصرف و استفاده از کاالهاى مصرفى توسط 
مادر خانواده مدیریت نشود اقتصاد خانواده دچار مشکل مى شود. 
بسیار  قناعت،  در  سنتى  جامعه  در  زن  نقش  که  طور  همان 
عدم یا  گرایش  در  هم  مدرن  جوامع  در  است،  بوده  چشمگیر 

 گرایش افراد خانواده به مصرف گرایى بسیار مؤثر است.
و  احساسات  لحاظ  از  که  ویژه اى  جایگاه  از  استفاده  با  زن 
عواطف در خانواده دارد، نیز مى تواند روى الگوى مصرف و نظام 

اقتصادى خانواده تأثیر مستقیم داشته باشد.

افزایش بهر ه ورى در خانواده
روشى،  هر  از  استفاده  از  قبل  خانواده،  هزینه  کاهش  براى 
قیمت روش هاى مختلف را با هم مقایسه کنید. آن گاه از روشى 
استفاده کنید که ضمن تحقق خواستۀ نهایى و ایجاد مطلوبیت در 
خانواده، پایین ترین هزینه را داشته باشد. مثًال در انتخاب وسایل 
زندگى با توجه به قیمت انواع کاال و در نظر گرفتن کیفیت هر 
کدام، موردى را انتخاب کنید که در عین ارزان تر بودن، هدف 
شما از به کارگیرى آن وسیله را هم به نحو مطلوبى محقق مى

 سازد.
در زندگى خانوادگى باید تصمیمات مختلفى اتخاذ شود. مى
یخچال،  مثل  بادوام  کاالى مصرفى  به  را  خانواده  بودجه   توان 
تلویزیون، موتر، مسکن یا... اختصاص داد یا آن را براى کاالى 
مصرفى بى دوام مثل رستوران رفتن و لباس خریدن صرف کرد. 
این موضوع در مورد تعداد فرزندان، بین کیفیت آموزش، بهداشت 
باید حواس  ما همواره  یعنى  است؛  نیز صادق  (تعداد)  یا کمیت 
خود را جمع کنیم تا انتخابى را انجام دهیم که اوًال بین در آمد و 
هزینه ها تعادل برقرار باشد؛ ثانیًا با توجه به تفاوت در ترجیحات، 
سلیقه، فرهنگ حاکم در جامعه و خانواده انتخابى را داشته باشیم 
که وقتى به آن انتخاب دست یافتیم، به منظور تغییر آن، تالش 

دوباره اى انجام نشود.

اهمیت زمان و برنامه ریزى در اقتصاد خانواده
زمان، منبعى  است که در اختیار همه افراد قرار دارد. این منبع 
مهم داراى ویژگى هاى خاص خود است که از سایر منابع که نزد 
فرد و خانواده قرار دارد، متمایز است. زمان منبعى محدود است 
که نه قابل ذخیره کردن است و نه برگشت پذیر. آهنگ آن را 
باید در قبال  لذا منبعى است که  نمى توان تندتر یا کندتر کرد. 
قبال  در  انسان  که  آنجا  از  مى آید، صرف شود.  به دست  آنچه 
هرچه که در اختیار دارد، مسئول است، در مقابل زمان نیز مسئول 
است. با این نگرش نسبت به زمان، برنامه ریزى زمان براى خود 
و خانواده از اهمیت ویژه اى برخوردار است. در واقع برنامه ریزى 
راه  در  قدم  نخستین  زمان،  از  بهینه  استفاده  به منظور  خانواده 

برنامه ریزى اقتصادى خانواده است.
خانواده بدون برنامه مثل سازمانى است که به حال خود رها 
شده است. اهداف تشکیل دهندگان خانواده محقق نمى شود مگر 
آنکه رئیس و مدیر خانه براى رسیدن به اهداف مورد نظرشان با 
برنامه ریزى داشته  اختیار،  منابع در  امکانات و  از  شناخت کافى 
شود،  تعیین  خانواده  کلى  اهداف  چارچوب  باید  نخست  باشند. 
آنگاه کل برنامه به برنامه ها و هدف هاى کوچک تر براى رسیدن 
افق  سه  در  برنامه ریزى  این رو  از  شود.  تقسیم  اصلى  هدف  به 

زمانى بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ضرورت دارد. در برنامه
 ریزى بلندمدت خانواده، با توجه به منابعى نظیر ثروت و درآمد و 

زمان که در اختیار دارد، اهداف بلندمدت خود را تعیین مى کند.
نمى بچه ها  فرستادن  دانشگاه  به  مثل  اهدافى  است  طبیعى 
 تواند یک شبه تحقق پیدا کند، بلکه احتیاج به پیش زمینه هایى 
دارد. از این رو به همراه برنامه هاى بلندمدت، خانواده باید برنامه
 هاى کوتاه مدت و میان مدت هم تهیه کند. در برنامه میان مدت 
که در راستاى برنامه بلندمدت تنظیم مى شود خانواده باید نیازها 
و امکانات خود را شناسایى کرده تا بهترین شیوه را اتخاذ کند. 
مثًال در مثال دانشگاه رفتن بچه ها، خانواده باید زمینه تحصیل 
در محیط هایى مناسب پیش از دانشگاه، در دوره ابتدایى و لیسه 
را براى فرزندان در برنامه میان مدت فراهم کند. به همین ترتیب 
الزم است که براى دستیابى به اهداف برنامۀ میان مدت، چند 

برنامه کوتاه مدت نیز پیش روى خانواده قرار بگیرد.
کارشناسان اقتصادى معتقدند پس از این مرحله، یعنى برنامه
برنامه ها،  این  اهداف  تحقق  براى  خط مشى  انتخاب  و   ریزى 
موفقیت به روى خانواده ها لبخند مى زند و فقط کافى است زنگار 
خودخواهى، خودرایى و منیت را از دل هاى اعضا بشوییم و چشم
با صداقت، همراه و همدل و جمع گراى  فداکار،  به جمال   مان 

اعضاى خانواده ها روشن شود.
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اتاق  بانکدارى  کمیسیون  سالیانۀ  جلسه  در  بانک  غضنفر 
براى مدت   آپریل 2019   تاریخ 8   در  المللى، که  بین  تجارت 
چهار روز در شهر پیکنگ چین با حضور  بیش از  600  اشتراك 
مالى جهان شرکت  معتبر  نهاد هاى  دیگر  و  ها  بانک  از  کننده 

نمود.
اخیراً  که  اعتبارات  بخش  ارشد  معاون  صبورى  نوید  محترم 
بین  تجارت  اتاق  بانکدارى  کمیسیون  جایگزینى  عضو  منحیث 
المللى در پاریس برگزیده شده بود، در جلسات این کمیسیون نیز 
و  تجارت  تمویل  در  بانک  عملکرد غضنفر  از  و  داشته  اشتراك 
ارائه  معلومات  این کمیسیون   براى  آن  به  فعالیت هاى مرتبط 
اتاق تجارت  بانکدارى  نموده و مورد توجه و حمایت کمیسیون 

بین المللى قرار گرفت.
یکبار  ساالنه  المللى  بین  تجارت  اتاق  بانکدارى  کمیسیون   
جلسه عمومى و یکبار دیگر جلسه تخنیکى برگزار مى نماید. در 
مالى  برجستۀ  هاى  نهاد  و  ها  بانک  نمایندگان  کمیسیون  این 
جهان شرکت مى نمایند و پیرامون تغییرات الزمه در قوانین و 
مقررات تمویل تجارت بین المللى بحث و تبادل نظر مى نمایند.

گزینش غضنفر بانک به عنوان عضو جایگزینى کمیسیون
 بانکدارى اتاق تجارت بین المللى در سال 2019
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در  افغانستان  و  تاجیکستان  میان  تجارتى  تواصل  کنفرانس 
تاجکیستان  دوشنبه  شهر  در  خورشیدى   1398 حمل   9 تاریخ  

برگزار شد.
در حاشیۀ نمایشگاه بین المللى تاجیکستان، کنفرانس تواصل 
و  افغانستان  و  صنایع  تجارت  اتاق  میان هیئت رهبرى  تجارتى 
مقیم  افغانستان  سفیر  با  جمهورى  ریاست  امور  اداره  مشاوریت 
تاجیکستان و رئیس  اتاق تجارت تاجیکستان با حضور تاجران دو 
دوشنبه  شهر  در  جارى  سال  حمل   9 مورخ  جمعه  روز  کشور 

تاجیکستان  برگزار شد .   
تاجران  میان  موجود  مشکالت  روى  نشست  این  در    
افغان و تاجیک، از جمله مشکالت سرمایه گذاران،  صادرکنندگان 
دریوران،  سیر  جواز  و  ویزه  صدور  مشکالت  کنندگان،  وارد  و 
مشکالت گمرکى و سهل  سازى پروسیجرها و سایر موضوعات 
و   گرفته  بحث صورت  دو کشور  هر  تجارت  توسعۀ  به  مربوط 
فیصله شد تا شرکت هاى صادرکننده و وارد کننده جهت دریافت 

ویزه به سفارت هاى دو کشور معرفى  گردند. 
نمایندگان دو کشور  به بهبود و گسترش روابط تجارتى میان 

هم تاکید نمودند  
کبراى  سفارت  سرپرست  بدخش  معصوم  سید  محترم 
مورد  در  این نشست  افتتاح  افغانستان ضمن  اسالمى  جمهورى 
کشور  در  افغانستان  تاجران   راه  فرا  چالشهاى  و  ها  فرصت 
تاجیکستان نیز سخنرانى نمود و از اتشه تجارتى و تاجران کشور 

هایى که در این نمایشگاه سهم فعال داشتند، ابراز تشکر و امتنان 
نمود.

به تعقیب آن محترم فردین هاشمى نماینده اداره امور، محترم 
خان جان الکوزى نمایندة  اتاق هاى تجارت جمهورى اسالمى 
افغانستان، نماینده اتاق هاى تجارت جمهورى تاجیکستان، خانم 
خاورى نماینده تاجران زن و نماینده گان بانک هاى خصوصى 
برنامه هاى  و  آوردها، چالشهاى  از دست  ترتیب  به  افغانستان  
این  در  نمودند.  تاجیکستان صحبت  و  افغانستان  تاجران  بعدى 
نشست حجم ساالنه مبادالت اموال تجارتى، چالشها و فرصتهاى 
تجارتى میان دوکشور دوست و همسایه مورد بحث و بررسى قرار 

گرفت.
بخش  ارشد  آمر  مشتاق  على  محترم  کنفرانس  این  در 
بانکدارى اسالمى و محترم کنشکا آئین معاون بخش عملیاتى 
غضنفر بانک نیز شرکت داشتند. محترم کنشکا آئین در بخشى از 
سخنان خود روى تحکیم روابط بین البانکى تاکید کرد و گفت:  
روابط بین ا لبانکى روى کاهش هزینه ها و توسعۀ تجارت میان 
دو کشور اثرگذار است به همین منظور ما با مسئولین و نمایندگان  
امانت بانک، بانک بین المللى تاجیکستان و FMFB  در خصوص 
ایجاد روابط بین البانکى دیدار و تبادل نظر نموده و دو طرف به 
و  مالى  منافع  البانکى  بین  روابط  ایجاد  که  رسیدیم  نتیجه  این 
تجارتى دو کشور را تقویت مى نماید و براى رسیدن به این هدف 

وعده همکارى دادند.

تدویر کنفرانس تجارتى میان تاجیکستان وافغانستان



   www.ghazanfarbank.com   info@ghazanfarbank.com+93 (0) 798 786 786 

مرابحه،

ناب ترین شیوة سرمایه گذارى اسالمى
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افغانستان به عنوان کشور زراعتى در منطقه و جهان شناخته 
آمریکا  المللى  بین  همکارى  اداره  گزارش  اساس  بر  مى شود. 
و  کشاورزى  به  افغانستان  مردم  زراعتى80٪  آمار  و   (  USAID)
از  این کشور  ناخالص ملى  مالدارى اشتغال دارند، و 31٪ درآمد 
صادرات  اعظم  بخش  مى آید.  بدست  زراعتى  محصوالت 
افغانستان را نیز محصوالت زراعتى و مالدارى تشکیل میدهد. به 
از  زراعت  افغانستان،  جامعه  اقتصادى  ساختار  در  لحاظ،  همین 
مهم  را  کشاورزى  کارشناسان،  است.  برخوردار  خاصى  اهمیت 
ترین بخش در اقتصاد افغانستان مى دانند و اعتقاد دارند که تنها 
با توسعه بخش زراعت مى توان به رشد و توسعه اقتصادى مطلوب 

دست یافت.
در شرایط کنونى کشاورزى در افغانستان شاید بهترین گزینه 
و  جانسون  گفتۀ  به  باشد.  اقتصادى  هاى  فعالیت  توسعۀ  براى 
ملور(1961) زراعت تنها نقش انفعالى در توسعه ایفا نمى کند، بلکه 
به  رو  در کشورهاى  اقتصادى  ساختارى  ریزى  پایه  در  مى تواند 
از:"فراهم  اند  عبارت  که  دهد  انجام  را  مهم  کمک  پنج  توسعه، 
براى بخش روبه رشد  ارز، مواد خام  نیروى کار، سرمایه،  آورى 

تولید شده در  براى کاالى صنعتى  بازار مناسب  ایجاد  و  صنعتى 
داخل".

براى درك جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان و مقایسه آن با 
را  این بخشها  یافتن بخش کلیدى  اقتصادى و  دیگر بخش هاى 
باید با همدیگر مقایسه نمائیم. در این مقایسه به چند عنصر توجه 
 ،(GDP) کرد که عبارتند از سهم هر بخش در تولید ناخالص ملى
میزان  بخش،  هر  در  اشتغال  سطح  صادرات،  و  تجارت  میزان 
امرار معیشت مى کنند و همچنین  این بخش ها  جمعیتى که در 

میزان سرمایه گذارى که در هر بخش  اشاره کرد.
احصائیه  مرکزى  اداره  سوى  از  منتشرشده  ارقام  و  آمار   
افغانستان از سال 1384خورشیدى تاکنون نشان مى دهد که سه 
اقتصاد  در  را  نقش  مهم ترین  زراعت  و  صنعت  خدمات،  بخش 

افغانستان بازى مى کنند.

1. سهم اشتغال در هر بخش
آمار واحد درباره میزان اشتغال در بخش زراعت و سایر بخش
 ها به دلیل اینکه آمارگیرى سراسرى انجام نشده وجود ندارد. بر 

عنوان  زیر   2003 سال  در  آسیایى  توسعه  بانک  گزارش  اساس 
این  جمعیت  میزان  افغانستان'  زراعت  سکتور(بخش)  'بازسازى 
از  درصد   85 الى   80 دارند  اشتغال  زراعت  بخش  در  که  کشور 
ارزیابى  آمار  براساس  اما  است.  شده  اعالم  کشور  این  جمعیت 
کشور  جمعیت  از  درصد   75 حدود  در   (NRVA) ملى  خطرات 

کشاورز اند.
براساس آمار اداره احصائیه مرکزى در سال 1387 سهم بخش 
زراعت 78٪، خدمات 16٪ و صنعت 6٪ بوده است. اما براساس 
آمار این اداره در سال 1390-1389 سهم زراعت در اشتغال، به 

67٪ کاهش یافته است.
با توجه به اینکه سهم بخش زراعت در میزان اشتغال زایى در 
کشور نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما هنوز هم بیش از 
دو سوم جمعیت در بخش زراعت شاغل هستند. موضوع دیگر 
اینکه گزراشهاى وجود دارد که حدود %80 از جمعیت کشور در 
فعالیتهاى  طریق  از  افراد  این  اغلب  که  مى کنند  زندگى  روستا 
کشاورزى امرار معاش مى کنند. با توجه به این دو آمار مى توان 
اقتصاد  در  را  بارزى  نقش  تاکنون  زراعت  که  گرفت  نتیجه 

افغانستان بازى مى کند.

2. سهم زراعت در تولید ناخالص داخلى
بر اساس آمار نشر شدة ادارة مرکزى احصائیه دیده مى شود 
تولید  رشد  در  صنعت  و  خدمات  زراعت،  بخش  سه  نقش  که 
ناخالص ملى نقش بخش زراعت در سال هاى 1383، 1387 و 

1389 خورشیدى نه تنها رشد الزم را نداشته بلکه سیر نزولى 
داشته است. دالیل کاهش سهم بخش زراعت در تولید ناخالص 
سرمایه  کمبود  چون  عواملى  تاثیر  تحت  عمومًا  کشور،  ملى 
گذارى، مهاجرت روستائیان به شهرها و آفات و امراض نباتى و 

حیوانى ذکر شده است.
بوده و  رشد بخشهاى خدمات و صنعت همه ساله صعودى 
علت اصلى این رشد را مى توان توجه بیشتر مردم به این بخشها، 
این دو  توسعه  و  به رشد  توجه دولت  و  بازار  در  تقاضا  افزایش 

بخش دانست.
با درنظر داشت شرایط آب و هوایى و اقلیم مناسب افغانستان، 
منابع آبى فراوان، زمین کافى و خاك مناسب براى تربیه انواع 
مختلف میوه جات مثمر، زراعت مى تواند عامل مهم در افزایش 
در آمد خانواده ها از طریق صادرات و ارز آورى در کشور حساب 

شود.
خاص  محصوالت  بعضى  تولید  در  افغانستان  توانمندى 
کشاورزى مانند "انار بى دانه" و سایر تولیدات زراعتى از ظرفیت 
هاى مهم در سکتور زراعت به حساب مى آید. سرمایه گذارى و 
ترین  کلیدى  به  را  زراعت  مى تواند  دولت  حمایتى  هاى  طرح 

بخش براى رشد اقتصادى این کشور تبدیل کند.

3. میزان سرمایه گذارى در هر بخش
دیده مى شود که بیشترین سرمایه گذارى (با احتساب منابع 
داخلى و خارجى) در بخش خدمات صورت گرفته است. طوریکه 

افغانى(0.764  میلیون   38.2 خدمات  بخش  در   1385 سال  در 
میلیون دالر) سرمایه گذارى شده، ولى در بخش صنعت و زراعت 

به ترتیب 5.6 و 3.3 میلیون دالر سرمایه گذارى شده است.
مرور روند سرمایه گذارى ساالنه در بخشهاى صنعت و زراعت 
مشابه بوده ولى در بخش خدمات این روند روز به روز بیشتر شده 
ناخالص داخلى داشته  را در تولید  از همین رو بیشترین سهم  و 
است. برعکس، سهم بخش زراعت در تولید ناخالص داخلى همه 

ساله سیر نزولى را پیموده است.
با توجه به تمام این موارد، باید گفت که بستر زراعت افغانستان 
تاکنون  است.  نخورده  دست  و  بکر  کامًال  گذارى  سرمایه  براى 
اندك  و  نشده  انجام  این بخش  در  بزرگ  سرمایه گذارى خیلى 
نیز  گرفته  صورت  خصوصى  بخش  توسط  که  گذارى  سرمایه 

تاکنون به خوبى از آن استقبال شده است.
گردیده،  اعمار  کابل  در  که  هایى  کشتارگاه  مثال  عنوان  به 
ذخیره خانه ها و سردخانه هایى که در هرات و سایر والیت ها 
با چندین برابر ظرفیت خود مشغول به کار  فعالیت دارند اکنون 
سرمایه  براى  مناسب  فرصت هاى  دهنده  نشان  این  و  هستند 

گذارى در عرصه زراعت است.
تفکیک بخش ها، بخش  به  نشان مى دهد که صادرات  آمار 
در  اشتغال  ایجاد  در  و  صادرات  در  را  نقش  بیشترین  زراعت 
افغانستان بازى مى کند. در یک دورة ده ساله، آمار نشان مى دهد 
که در سال 1381، سهم زراعت در صادرات 839.3 میلیون دالر 
بوده، سهم صنعت فقط 29.8 میلیون دالر و سهم بخش خدمات 

نیز صفر بوده است.
در پایان این دوره نیز این جایگاه حفظ شده و زراعت در سال 
1390، با سهم 202.6 میلیون دالرى در جایگاه نخست و بخش 
صنعت جایگاه دوم خویش را با سهم 149.4 میلیون دالرى در کل 
صادرات کشور حفظ کرده است. در بخش خدمات نیز هیچ گونه 
کاالهاى صادراتى که مربوط به بخش خدمات شود، وجود نداشته 

است.
آمار نشان مى دهد که مهم ترین کاالهاى صادارتى افغانستان 
را تاکنون محصوالت زراعتى تشکیل مى دهد. با نگاهى به آمار 
فوق، مى توان دریافت که نقش بخش زراعت در قسمت سرمایه 
گذارى و تولید ناخالص ملى در وضعیت خوبى نیست، ولى با تمام 
این مشکالت، این بخش بیشترین ارز آورى را به داخل افغانستان 

داشته است.
از کل  عالوه بر آن، بیشترین جمعیت کشور که حدود 80% 
افراد  این  دارند.  اشتغال  زراعت  به  دهد  مى  تشکیل  را  جمعیت 
جایگاه ویژه اى را در اقتصاد افغانستان داشته و بخش زراعت مى
 تواند یکى از شاخص ترین و اساسى ترین بخش ها براى توسعه 
بنیادین و متوازن در اقتصاد افغانستان به حساب آید و نقش تعیین 
داشته  کشور   (GDP) ملى  ناخالص  تولید  در  تواند  مى  را  کننده 

باشد.
طبق ارزیابى یکى از اداره هاى آمریکا، درآمد سرانه افغانستان 
بین سال هاى 2000 تا 2010 به طور اوسط، 500 دالر بوده و 
افغانستان از این لحاظ در جایگاه 170 مین کشور جهان قرار دارد. 

بر اساس ارزیابى بانک جهانى نیز درآمد سرانه افغانستان از سال 
1990تا 2010 به طور اوسط، 150 دالر در سال بوده و در بین 
190 کشور جهان، جایگاه 175 مین را دارا بوده و درحال صعود 
است. اداره مرکزى احصائیه افغانستان، عواید سرانه این کشور را 
طى 10 سال از 1381 الى 1390 به ترتیب زیر اعالم کرده است:
گزارش بانک جهانى تعداد افراد مستعد به کار را در افغانستان 
حدود 15 میلیون نفر اعالم کرده که از این میان دو بخش صنعت 
و خدمات هریک 10 فیصد از نیروى کار را به خود اختصاص داده 
کار  به  مشغول  مالدارى  و  زراعت  بخش  در  آن  دیگر   80% و 
نفر در بخش زراعت  این نشان مى دهد که 12 میلیون  هستند. 
سرانه  درآمد  افزایش  در  را  عمده  نقش  آنان  کارند.  به  مشغول 
کشور داشته زیرا اغلب این افراد نان آور اصلى خانواده خود به 

حساب مى آیند.
وزارت زراعت افغانستان چهار چوب توسعه ملى این کشور را 
سال  از  آن  اجرایى شدن  از  بعد  مى رود  انتظار  که  کرده  تدوین 
پیش  چنین  افغانستان  زراعت  ساله  دورنمایى 10  بعد  به   2010

بینى شده است، این نقش در اقتصاد ملى کامًال برجسته گردد.

اهداف عمده این طرح عبارت است از:
•   افزایش تولید ساالنه غله جات به 9 میلیون تن در سال

•   اعمار تعداد 30  بند آبى متوسط و کوچک براى آبیارى
•   افزایش زمین هاى تحت آبیارى به 3 میلیون هکتار

•   افزایش ارزش صادرات زراعتى از 500 میلیون دالر کنونى 
به حداقل 2.5 میلیارد دالر در سال

•   رشد ساالنه %4.5 مالدارى و %5 باغدارى.
•   احیاء 200 هزار هکتار جنگالت و 5 میلیون هکتار علفچرها
•   اجاره دهى 600 هزار جریب زمین به هدف فعالیت هاى 

صنایع زراعتى، مخابراتى، تجارى، تولیدى و خدمات عمومى.
بر اساس برنامه جامع توسعه زراعت و چهارچوب توسعه ملى 
زراعت، به مدرنیزه شدن بخش زراعت توجه شده و کشاورزى به 
توان گفت که  یافت. در کل مى  توسعه خواهد  صورت جهشى 
زراعت تاکنون عامل مهم در تولید خانواده روستایى بوده و توسعه 

زراعت مى تواند به توسعه اقتصادى در افغانستان منجر شود.
با در نظر داشت اهمیت این موضوع، غضنفر بانک در آیندة 
کشاورزى،  توسعۀ  منظور  به  را  کشاورزى  بخش  قرضۀ  نزدیک 
تهیۀ بذر اصالح شده، مدیریت علف هاى هرز، مبارزه با حشرات 
کود  تهیه  کشت،  تناوب  و  تنظیم  طبیعى،   هاى  بیمارى  و 
شیمیایى، خریدارى ماشین آالت و ادوات زراعتى، مدیریت آب و 
العاده به هموطنان و  امتیازات فوق  با شرایط آسان و  امثال آن 

کشاورزان کشور فراهم مى نماید.

جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان
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افغانستان به عنوان کشور زراعتى در منطقه و جهان شناخته 
آمریکا  المللى  بین  همکارى  اداره  گزارش  اساس  بر  مى شود. 
و  کشاورزى  به  افغانستان  مردم  زراعتى80٪  آمار  و   (  USAID)
از  این کشور  ناخالص ملى  مالدارى اشتغال دارند، و 31٪ درآمد 
صادرات  اعظم  بخش  مى آید.  بدست  زراعتى  محصوالت 
افغانستان را نیز محصوالت زراعتى و مالدارى تشکیل میدهد. به 
از  زراعت  افغانستان،  جامعه  اقتصادى  ساختار  در  لحاظ،  همین 
مهم  را  کشاورزى  کارشناسان،  است.  برخوردار  خاصى  اهمیت 
ترین بخش در اقتصاد افغانستان مى دانند و اعتقاد دارند که تنها 
با توسعه بخش زراعت مى توان به رشد و توسعه اقتصادى مطلوب 

دست یافت.
در شرایط کنونى کشاورزى در افغانستان شاید بهترین گزینه 
و  جانسون  گفتۀ  به  باشد.  اقتصادى  هاى  فعالیت  توسعۀ  براى 
ملور(1961) زراعت تنها نقش انفعالى در توسعه ایفا نمى کند، بلکه 
به  رو  در کشورهاى  اقتصادى  ساختارى  ریزى  پایه  در  مى تواند 
از:"فراهم  اند  عبارت  که  دهد  انجام  را  مهم  کمک  پنج  توسعه، 
براى بخش روبه رشد  ارز، مواد خام  نیروى کار، سرمایه،  آورى 

تولید شده در  براى کاالى صنعتى  بازار مناسب  ایجاد  و  صنعتى 
داخل".

براى درك جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان و مقایسه آن با 
را  این بخشها  یافتن بخش کلیدى  اقتصادى و  دیگر بخش هاى 
باید با همدیگر مقایسه نمائیم. در این مقایسه به چند عنصر توجه 
 ،(GDP) کرد که عبارتند از سهم هر بخش در تولید ناخالص ملى
میزان  بخش،  هر  در  اشتغال  سطح  صادرات،  و  تجارت  میزان 
امرار معیشت مى کنند و همچنین  این بخش ها  جمعیتى که در 

میزان سرمایه گذارى که در هر بخش  اشاره کرد.
احصائیه  مرکزى  اداره  سوى  از  منتشرشده  ارقام  و  آمار   
افغانستان از سال 1384خورشیدى تاکنون نشان مى دهد که سه 
اقتصاد  در  را  نقش  مهم ترین  زراعت  و  صنعت  خدمات،  بخش 

افغانستان بازى مى کنند.

1. سهم اشتغال در هر بخش
آمار واحد درباره میزان اشتغال در بخش زراعت و سایر بخش
 ها به دلیل اینکه آمارگیرى سراسرى انجام نشده وجود ندارد. بر 

عنوان  زیر   2003 سال  در  آسیایى  توسعه  بانک  گزارش  اساس 
این  جمعیت  میزان  افغانستان'  زراعت  سکتور(بخش)  'بازسازى 
از  درصد   85 الى   80 دارند  اشتغال  زراعت  بخش  در  که  کشور 
ارزیابى  آمار  براساس  اما  است.  شده  اعالم  کشور  این  جمعیت 
کشور  جمعیت  از  درصد   75 حدود  در   (NRVA) ملى  خطرات 

کشاورز اند.
براساس آمار اداره احصائیه مرکزى در سال 1387 سهم بخش 
زراعت 78٪، خدمات 16٪ و صنعت 6٪ بوده است. اما براساس 
آمار این اداره در سال 1390-1389 سهم زراعت در اشتغال، به 

67٪ کاهش یافته است.
با توجه به اینکه سهم بخش زراعت در میزان اشتغال زایى در 
کشور نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما هنوز هم بیش از 
دو سوم جمعیت در بخش زراعت شاغل هستند. موضوع دیگر 
اینکه گزراشهاى وجود دارد که حدود %80 از جمعیت کشور در 
فعالیتهاى  طریق  از  افراد  این  اغلب  که  مى کنند  زندگى  روستا 
کشاورزى امرار معاش مى کنند. با توجه به این دو آمار مى توان 
اقتصاد  در  را  بارزى  نقش  تاکنون  زراعت  که  گرفت  نتیجه 

افغانستان بازى مى کند.

2. سهم زراعت در تولید ناخالص داخلى
بر اساس آمار نشر شدة ادارة مرکزى احصائیه دیده مى شود 
تولید  رشد  در  صنعت  و  خدمات  زراعت،  بخش  سه  نقش  که 
ناخالص ملى نقش بخش زراعت در سال هاى 1383، 1387 و 

1389 خورشیدى نه تنها رشد الزم را نداشته بلکه سیر نزولى 
داشته است. دالیل کاهش سهم بخش زراعت در تولید ناخالص 
سرمایه  کمبود  چون  عواملى  تاثیر  تحت  عمومًا  کشور،  ملى 
گذارى، مهاجرت روستائیان به شهرها و آفات و امراض نباتى و 

حیوانى ذکر شده است.
بوده و  رشد بخشهاى خدمات و صنعت همه ساله صعودى 
علت اصلى این رشد را مى توان توجه بیشتر مردم به این بخشها، 
این دو  توسعه  و  به رشد  توجه دولت  و  بازار  در  تقاضا  افزایش 

بخش دانست.
با درنظر داشت شرایط آب و هوایى و اقلیم مناسب افغانستان، 
منابع آبى فراوان، زمین کافى و خاك مناسب براى تربیه انواع 
مختلف میوه جات مثمر، زراعت مى تواند عامل مهم در افزایش 
در آمد خانواده ها از طریق صادرات و ارز آورى در کشور حساب 

شود.
خاص  محصوالت  بعضى  تولید  در  افغانستان  توانمندى 
کشاورزى مانند "انار بى دانه" و سایر تولیدات زراعتى از ظرفیت 
هاى مهم در سکتور زراعت به حساب مى آید. سرمایه گذارى و 
ترین  کلیدى  به  را  زراعت  مى تواند  دولت  حمایتى  هاى  طرح 

بخش براى رشد اقتصادى این کشور تبدیل کند.

3. میزان سرمایه گذارى در هر بخش
دیده مى شود که بیشترین سرمایه گذارى (با احتساب منابع 
داخلى و خارجى) در بخش خدمات صورت گرفته است. طوریکه 

افغانى(0.764  میلیون   38.2 خدمات  بخش  در   1385 سال  در 
میلیون دالر) سرمایه گذارى شده، ولى در بخش صنعت و زراعت 

به ترتیب 5.6 و 3.3 میلیون دالر سرمایه گذارى شده است.
مرور روند سرمایه گذارى ساالنه در بخشهاى صنعت و زراعت 
مشابه بوده ولى در بخش خدمات این روند روز به روز بیشتر شده 
ناخالص داخلى داشته  را در تولید  از همین رو بیشترین سهم  و 
است. برعکس، سهم بخش زراعت در تولید ناخالص داخلى همه 

ساله سیر نزولى را پیموده است.
با توجه به تمام این موارد، باید گفت که بستر زراعت افغانستان 
تاکنون  است.  نخورده  دست  و  بکر  کامًال  گذارى  سرمایه  براى 
اندك  و  نشده  انجام  این بخش  در  بزرگ  سرمایه گذارى خیلى 
نیز  گرفته  صورت  خصوصى  بخش  توسط  که  گذارى  سرمایه 

تاکنون به خوبى از آن استقبال شده است.
گردیده،  اعمار  کابل  در  که  هایى  کشتارگاه  مثال  عنوان  به 
ذخیره خانه ها و سردخانه هایى که در هرات و سایر والیت ها 
با چندین برابر ظرفیت خود مشغول به کار  فعالیت دارند اکنون 
سرمایه  براى  مناسب  فرصت هاى  دهنده  نشان  این  و  هستند 

گذارى در عرصه زراعت است.
تفکیک بخش ها، بخش  به  نشان مى دهد که صادرات  آمار 
در  اشتغال  ایجاد  در  و  صادرات  در  را  نقش  بیشترین  زراعت 
افغانستان بازى مى کند. در یک دورة ده ساله، آمار نشان مى دهد 
که در سال 1381، سهم زراعت در صادرات 839.3 میلیون دالر 
بوده، سهم صنعت فقط 29.8 میلیون دالر و سهم بخش خدمات 

نیز صفر بوده است.
در پایان این دوره نیز این جایگاه حفظ شده و زراعت در سال 
1390، با سهم 202.6 میلیون دالرى در جایگاه نخست و بخش 
صنعت جایگاه دوم خویش را با سهم 149.4 میلیون دالرى در کل 
صادرات کشور حفظ کرده است. در بخش خدمات نیز هیچ گونه 
کاالهاى صادراتى که مربوط به بخش خدمات شود، وجود نداشته 

است.
آمار نشان مى دهد که مهم ترین کاالهاى صادارتى افغانستان 
را تاکنون محصوالت زراعتى تشکیل مى دهد. با نگاهى به آمار 
فوق، مى توان دریافت که نقش بخش زراعت در قسمت سرمایه 
گذارى و تولید ناخالص ملى در وضعیت خوبى نیست، ولى با تمام 
این مشکالت، این بخش بیشترین ارز آورى را به داخل افغانستان 

داشته است.
از کل  عالوه بر آن، بیشترین جمعیت کشور که حدود 80% 
افراد  این  دارند.  اشتغال  زراعت  به  دهد  مى  تشکیل  را  جمعیت 
جایگاه ویژه اى را در اقتصاد افغانستان داشته و بخش زراعت مى
 تواند یکى از شاخص ترین و اساسى ترین بخش ها براى توسعه 
بنیادین و متوازن در اقتصاد افغانستان به حساب آید و نقش تعیین 
داشته  کشور   (GDP) ملى  ناخالص  تولید  در  تواند  مى  را  کننده 

باشد.
طبق ارزیابى یکى از اداره هاى آمریکا، درآمد سرانه افغانستان 
بین سال هاى 2000 تا 2010 به طور اوسط، 500 دالر بوده و 
افغانستان از این لحاظ در جایگاه 170 مین کشور جهان قرار دارد. 

بر اساس ارزیابى بانک جهانى نیز درآمد سرانه افغانستان از سال 
1990تا 2010 به طور اوسط، 150 دالر در سال بوده و در بین 
190 کشور جهان، جایگاه 175 مین را دارا بوده و درحال صعود 
است. اداره مرکزى احصائیه افغانستان، عواید سرانه این کشور را 
طى 10 سال از 1381 الى 1390 به ترتیب زیر اعالم کرده است:
گزارش بانک جهانى تعداد افراد مستعد به کار را در افغانستان 
حدود 15 میلیون نفر اعالم کرده که از این میان دو بخش صنعت 
و خدمات هریک 10 فیصد از نیروى کار را به خود اختصاص داده 
کار  به  مشغول  مالدارى  و  زراعت  بخش  در  آن  دیگر   80% و 
نفر در بخش زراعت  این نشان مى دهد که 12 میلیون  هستند. 
سرانه  درآمد  افزایش  در  را  عمده  نقش  آنان  کارند.  به  مشغول 
کشور داشته زیرا اغلب این افراد نان آور اصلى خانواده خود به 

حساب مى آیند.
وزارت زراعت افغانستان چهار چوب توسعه ملى این کشور را 
سال  از  آن  اجرایى شدن  از  بعد  مى رود  انتظار  که  کرده  تدوین 
پیش  چنین  افغانستان  زراعت  ساله  دورنمایى 10  بعد  به   2010

بینى شده است، این نقش در اقتصاد ملى کامًال برجسته گردد.

اهداف عمده این طرح عبارت است از:
•   افزایش تولید ساالنه غله جات به 9 میلیون تن در سال

•   اعمار تعداد 30  بند آبى متوسط و کوچک براى آبیارى
•   افزایش زمین هاى تحت آبیارى به 3 میلیون هکتار

•   افزایش ارزش صادرات زراعتى از 500 میلیون دالر کنونى 
به حداقل 2.5 میلیارد دالر در سال

•   رشد ساالنه %4.5 مالدارى و %5 باغدارى.
•   احیاء 200 هزار هکتار جنگالت و 5 میلیون هکتار علفچرها
•   اجاره دهى 600 هزار جریب زمین به هدف فعالیت هاى 

صنایع زراعتى، مخابراتى، تجارى، تولیدى و خدمات عمومى.
بر اساس برنامه جامع توسعه زراعت و چهارچوب توسعه ملى 
زراعت، به مدرنیزه شدن بخش زراعت توجه شده و کشاورزى به 
توان گفت که  یافت. در کل مى  توسعه خواهد  صورت جهشى 
زراعت تاکنون عامل مهم در تولید خانواده روستایى بوده و توسعه 

زراعت مى تواند به توسعه اقتصادى در افغانستان منجر شود.
با در نظر داشت اهمیت این موضوع، غضنفر بانک در آیندة 
کشاورزى،  توسعۀ  منظور  به  را  کشاورزى  بخش  قرضۀ  نزدیک 
تهیۀ بذر اصالح شده، مدیریت علف هاى هرز، مبارزه با حشرات 
کود  تهیه  کشت،  تناوب  و  تنظیم  طبیعى،   هاى  بیمارى  و 
شیمیایى، خریدارى ماشین آالت و ادوات زراعتى، مدیریت آب و 
العاده به هموطنان و  امتیازات فوق  با شرایط آسان و  امثال آن 

کشاورزان کشور فراهم مى نماید.

جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان
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افغانستان به عنوان کشور زراعتى در منطقه و جهان شناخته 
آمریکا  المللى  بین  همکارى  اداره  گزارش  اساس  بر  مى شود. 
و  کشاورزى  به  افغانستان  مردم  زراعتى80٪  آمار  و   (  USAID)
از  این کشور  ناخالص ملى  مالدارى اشتغال دارند، و 31٪ درآمد 
صادرات  اعظم  بخش  مى آید.  بدست  زراعتى  محصوالت 
افغانستان را نیز محصوالت زراعتى و مالدارى تشکیل میدهد. به 
از  زراعت  افغانستان،  جامعه  اقتصادى  ساختار  در  لحاظ،  همین 
مهم  را  کشاورزى  کارشناسان،  است.  برخوردار  خاصى  اهمیت 
ترین بخش در اقتصاد افغانستان مى دانند و اعتقاد دارند که تنها 
با توسعه بخش زراعت مى توان به رشد و توسعه اقتصادى مطلوب 

دست یافت.
در شرایط کنونى کشاورزى در افغانستان شاید بهترین گزینه 
و  جانسون  گفتۀ  به  باشد.  اقتصادى  هاى  فعالیت  توسعۀ  براى 
ملور(1961) زراعت تنها نقش انفعالى در توسعه ایفا نمى کند، بلکه 
به  رو  در کشورهاى  اقتصادى  ساختارى  ریزى  پایه  در  مى تواند 
از:"فراهم  اند  عبارت  که  دهد  انجام  را  مهم  کمک  پنج  توسعه، 
براى بخش روبه رشد  ارز، مواد خام  نیروى کار، سرمایه،  آورى 

تولید شده در  براى کاالى صنعتى  بازار مناسب  ایجاد  و  صنعتى 
داخل".

براى درك جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان و مقایسه آن با 
را  این بخشها  یافتن بخش کلیدى  اقتصادى و  دیگر بخش هاى 
باید با همدیگر مقایسه نمائیم. در این مقایسه به چند عنصر توجه 
 ،(GDP) کرد که عبارتند از سهم هر بخش در تولید ناخالص ملى
میزان  بخش،  هر  در  اشتغال  سطح  صادرات،  و  تجارت  میزان 
امرار معیشت مى کنند و همچنین  این بخش ها  جمعیتى که در 

میزان سرمایه گذارى که در هر بخش  اشاره کرد.
احصائیه  مرکزى  اداره  سوى  از  منتشرشده  ارقام  و  آمار   
افغانستان از سال 1384خورشیدى تاکنون نشان مى دهد که سه 
اقتصاد  در  را  نقش  مهم ترین  زراعت  و  صنعت  خدمات،  بخش 

افغانستان بازى مى کنند.

1. سهم اشتغال در هر بخش
آمار واحد درباره میزان اشتغال در بخش زراعت و سایر بخش
 ها به دلیل اینکه آمارگیرى سراسرى انجام نشده وجود ندارد. بر 

عنوان  زیر   2003 سال  در  آسیایى  توسعه  بانک  گزارش  اساس 
این  جمعیت  میزان  افغانستان'  زراعت  سکتور(بخش)  'بازسازى 
از  درصد   85 الى   80 دارند  اشتغال  زراعت  بخش  در  که  کشور 
ارزیابى  آمار  براساس  اما  است.  شده  اعالم  کشور  این  جمعیت 
کشور  جمعیت  از  درصد   75 حدود  در   (NRVA) ملى  خطرات 

کشاورز اند.
براساس آمار اداره احصائیه مرکزى در سال 1387 سهم بخش 
زراعت 78٪، خدمات 16٪ و صنعت 6٪ بوده است. اما براساس 
آمار این اداره در سال 1390-1389 سهم زراعت در اشتغال، به 

67٪ کاهش یافته است.
با توجه به اینکه سهم بخش زراعت در میزان اشتغال زایى در 
کشور نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما هنوز هم بیش از 
دو سوم جمعیت در بخش زراعت شاغل هستند. موضوع دیگر 
اینکه گزراشهاى وجود دارد که حدود %80 از جمعیت کشور در 
فعالیتهاى  طریق  از  افراد  این  اغلب  که  مى کنند  زندگى  روستا 
کشاورزى امرار معاش مى کنند. با توجه به این دو آمار مى توان 
اقتصاد  در  را  بارزى  نقش  تاکنون  زراعت  که  گرفت  نتیجه 

افغانستان بازى مى کند.

2. سهم زراعت در تولید ناخالص داخلى
بر اساس آمار نشر شدة ادارة مرکزى احصائیه دیده مى شود 
تولید  رشد  در  صنعت  و  خدمات  زراعت،  بخش  سه  نقش  که 
ناخالص ملى نقش بخش زراعت در سال هاى 1383، 1387 و 

1389 خورشیدى نه تنها رشد الزم را نداشته بلکه سیر نزولى 
داشته است. دالیل کاهش سهم بخش زراعت در تولید ناخالص 
سرمایه  کمبود  چون  عواملى  تاثیر  تحت  عمومًا  کشور،  ملى 
گذارى، مهاجرت روستائیان به شهرها و آفات و امراض نباتى و 

حیوانى ذکر شده است.
بوده و  رشد بخشهاى خدمات و صنعت همه ساله صعودى 
علت اصلى این رشد را مى توان توجه بیشتر مردم به این بخشها، 
این دو  توسعه  و  به رشد  توجه دولت  و  بازار  در  تقاضا  افزایش 

بخش دانست.
با درنظر داشت شرایط آب و هوایى و اقلیم مناسب افغانستان، 
منابع آبى فراوان، زمین کافى و خاك مناسب براى تربیه انواع 
مختلف میوه جات مثمر، زراعت مى تواند عامل مهم در افزایش 
در آمد خانواده ها از طریق صادرات و ارز آورى در کشور حساب 

شود.
خاص  محصوالت  بعضى  تولید  در  افغانستان  توانمندى 
کشاورزى مانند "انار بى دانه" و سایر تولیدات زراعتى از ظرفیت 
هاى مهم در سکتور زراعت به حساب مى آید. سرمایه گذارى و 
ترین  کلیدى  به  را  زراعت  مى تواند  دولت  حمایتى  هاى  طرح 

بخش براى رشد اقتصادى این کشور تبدیل کند.

3. میزان سرمایه گذارى در هر بخش
دیده مى شود که بیشترین سرمایه گذارى (با احتساب منابع 
داخلى و خارجى) در بخش خدمات صورت گرفته است. طوریکه 

افغانى(0.764  میلیون   38.2 خدمات  بخش  در   1385 سال  در 
میلیون دالر) سرمایه گذارى شده، ولى در بخش صنعت و زراعت 

به ترتیب 5.6 و 3.3 میلیون دالر سرمایه گذارى شده است.
مرور روند سرمایه گذارى ساالنه در بخشهاى صنعت و زراعت 
مشابه بوده ولى در بخش خدمات این روند روز به روز بیشتر شده 
ناخالص داخلى داشته  را در تولید  از همین رو بیشترین سهم  و 
است. برعکس، سهم بخش زراعت در تولید ناخالص داخلى همه 

ساله سیر نزولى را پیموده است.
با توجه به تمام این موارد، باید گفت که بستر زراعت افغانستان 
تاکنون  است.  نخورده  دست  و  بکر  کامًال  گذارى  سرمایه  براى 
اندك  و  نشده  انجام  این بخش  در  بزرگ  سرمایه گذارى خیلى 
نیز  گرفته  صورت  خصوصى  بخش  توسط  که  گذارى  سرمایه 

تاکنون به خوبى از آن استقبال شده است.
گردیده،  اعمار  کابل  در  که  هایى  کشتارگاه  مثال  عنوان  به 
ذخیره خانه ها و سردخانه هایى که در هرات و سایر والیت ها 
با چندین برابر ظرفیت خود مشغول به کار  فعالیت دارند اکنون 
سرمایه  براى  مناسب  فرصت هاى  دهنده  نشان  این  و  هستند 

گذارى در عرصه زراعت است.
تفکیک بخش ها، بخش  به  نشان مى دهد که صادرات  آمار 
در  اشتغال  ایجاد  در  و  صادرات  در  را  نقش  بیشترین  زراعت 
افغانستان بازى مى کند. در یک دورة ده ساله، آمار نشان مى دهد 
که در سال 1381، سهم زراعت در صادرات 839.3 میلیون دالر 
بوده، سهم صنعت فقط 29.8 میلیون دالر و سهم بخش خدمات 

نیز صفر بوده است.
در پایان این دوره نیز این جایگاه حفظ شده و زراعت در سال 
1390، با سهم 202.6 میلیون دالرى در جایگاه نخست و بخش 
صنعت جایگاه دوم خویش را با سهم 149.4 میلیون دالرى در کل 
صادرات کشور حفظ کرده است. در بخش خدمات نیز هیچ گونه 
کاالهاى صادراتى که مربوط به بخش خدمات شود، وجود نداشته 

است.
آمار نشان مى دهد که مهم ترین کاالهاى صادارتى افغانستان 
را تاکنون محصوالت زراعتى تشکیل مى دهد. با نگاهى به آمار 
فوق، مى توان دریافت که نقش بخش زراعت در قسمت سرمایه 
گذارى و تولید ناخالص ملى در وضعیت خوبى نیست، ولى با تمام 
این مشکالت، این بخش بیشترین ارز آورى را به داخل افغانستان 

داشته است.
از کل  عالوه بر آن، بیشترین جمعیت کشور که حدود 80% 
افراد  این  دارند.  اشتغال  زراعت  به  دهد  مى  تشکیل  را  جمعیت 
جایگاه ویژه اى را در اقتصاد افغانستان داشته و بخش زراعت مى
 تواند یکى از شاخص ترین و اساسى ترین بخش ها براى توسعه 
بنیادین و متوازن در اقتصاد افغانستان به حساب آید و نقش تعیین 
داشته  کشور   (GDP) ملى  ناخالص  تولید  در  تواند  مى  را  کننده 

باشد.
طبق ارزیابى یکى از اداره هاى آمریکا، درآمد سرانه افغانستان 
بین سال هاى 2000 تا 2010 به طور اوسط، 500 دالر بوده و 
افغانستان از این لحاظ در جایگاه 170 مین کشور جهان قرار دارد. 

بر اساس ارزیابى بانک جهانى نیز درآمد سرانه افغانستان از سال 
1990تا 2010 به طور اوسط، 150 دالر در سال بوده و در بین 
190 کشور جهان، جایگاه 175 مین را دارا بوده و درحال صعود 
است. اداره مرکزى احصائیه افغانستان، عواید سرانه این کشور را 
طى 10 سال از 1381 الى 1390 به ترتیب زیر اعالم کرده است:
گزارش بانک جهانى تعداد افراد مستعد به کار را در افغانستان 
حدود 15 میلیون نفر اعالم کرده که از این میان دو بخش صنعت 
و خدمات هریک 10 فیصد از نیروى کار را به خود اختصاص داده 
کار  به  مشغول  مالدارى  و  زراعت  بخش  در  آن  دیگر   80% و 
نفر در بخش زراعت  این نشان مى دهد که 12 میلیون  هستند. 
سرانه  درآمد  افزایش  در  را  عمده  نقش  آنان  کارند.  به  مشغول 
کشور داشته زیرا اغلب این افراد نان آور اصلى خانواده خود به 

حساب مى آیند.
وزارت زراعت افغانستان چهار چوب توسعه ملى این کشور را 
سال  از  آن  اجرایى شدن  از  بعد  مى رود  انتظار  که  کرده  تدوین 
پیش  چنین  افغانستان  زراعت  ساله  دورنمایى 10  بعد  به   2010

بینى شده است، این نقش در اقتصاد ملى کامًال برجسته گردد.

اهداف عمده این طرح عبارت است از:
•   افزایش تولید ساالنه غله جات به 9 میلیون تن در سال

•   اعمار تعداد 30  بند آبى متوسط و کوچک براى آبیارى
•   افزایش زمین هاى تحت آبیارى به 3 میلیون هکتار

•   افزایش ارزش صادرات زراعتى از 500 میلیون دالر کنونى 
به حداقل 2.5 میلیارد دالر در سال

•   رشد ساالنه %4.5 مالدارى و %5 باغدارى.
•   احیاء 200 هزار هکتار جنگالت و 5 میلیون هکتار علفچرها
•   اجاره دهى 600 هزار جریب زمین به هدف فعالیت هاى 

صنایع زراعتى، مخابراتى، تجارى، تولیدى و خدمات عمومى.
بر اساس برنامه جامع توسعه زراعت و چهارچوب توسعه ملى 
زراعت، به مدرنیزه شدن بخش زراعت توجه شده و کشاورزى به 
توان گفت که  یافت. در کل مى  توسعه خواهد  صورت جهشى 
زراعت تاکنون عامل مهم در تولید خانواده روستایى بوده و توسعه 

زراعت مى تواند به توسعه اقتصادى در افغانستان منجر شود.
با در نظر داشت اهمیت این موضوع، غضنفر بانک در آیندة 
کشاورزى،  توسعۀ  منظور  به  را  کشاورزى  بخش  قرضۀ  نزدیک 
تهیۀ بذر اصالح شده، مدیریت علف هاى هرز، مبارزه با حشرات 
کود  تهیه  کشت،  تناوب  و  تنظیم  طبیعى،   هاى  بیمارى  و 
شیمیایى، خریدارى ماشین آالت و ادوات زراعتى، مدیریت آب و 
العاده به هموطنان و  امتیازات فوق  با شرایط آسان و  امثال آن 

کشاورزان کشور فراهم مى نماید.

جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان
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افغانستان به عنوان کشور زراعتى در منطقه و جهان شناخته 
آمریکا  المللى  بین  همکارى  اداره  گزارش  اساس  بر  مى شود. 
و  کشاورزى  به  افغانستان  مردم  زراعتى80٪  آمار  و   (  USAID)
از  این کشور  ناخالص ملى  مالدارى اشتغال دارند، و 31٪ درآمد 
صادرات  اعظم  بخش  مى آید.  بدست  زراعتى  محصوالت 
افغانستان را نیز محصوالت زراعتى و مالدارى تشکیل میدهد. به 
از  زراعت  افغانستان،  جامعه  اقتصادى  ساختار  در  لحاظ،  همین 
مهم  را  کشاورزى  کارشناسان،  است.  برخوردار  خاصى  اهمیت 
ترین بخش در اقتصاد افغانستان مى دانند و اعتقاد دارند که تنها 
با توسعه بخش زراعت مى توان به رشد و توسعه اقتصادى مطلوب 

دست یافت.
در شرایط کنونى کشاورزى در افغانستان شاید بهترین گزینه 
و  جانسون  گفتۀ  به  باشد.  اقتصادى  هاى  فعالیت  توسعۀ  براى 
ملور(1961) زراعت تنها نقش انفعالى در توسعه ایفا نمى کند، بلکه 
به  رو  در کشورهاى  اقتصادى  ساختارى  ریزى  پایه  در  مى تواند 
از:"فراهم  اند  عبارت  که  دهد  انجام  را  مهم  کمک  پنج  توسعه، 
براى بخش روبه رشد  ارز، مواد خام  نیروى کار، سرمایه،  آورى 

تولید شده در  براى کاالى صنعتى  بازار مناسب  ایجاد  و  صنعتى 
داخل".

براى درك جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان و مقایسه آن با 
را  این بخشها  یافتن بخش کلیدى  اقتصادى و  دیگر بخش هاى 
باید با همدیگر مقایسه نمائیم. در این مقایسه به چند عنصر توجه 
 ،(GDP) کرد که عبارتند از سهم هر بخش در تولید ناخالص ملى
میزان  بخش،  هر  در  اشتغال  سطح  صادرات،  و  تجارت  میزان 
امرار معیشت مى کنند و همچنین  این بخش ها  جمعیتى که در 

میزان سرمایه گذارى که در هر بخش  اشاره کرد.
احصائیه  مرکزى  اداره  سوى  از  منتشرشده  ارقام  و  آمار   
افغانستان از سال 1384خورشیدى تاکنون نشان مى دهد که سه 
اقتصاد  در  را  نقش  مهم ترین  زراعت  و  صنعت  خدمات،  بخش 

افغانستان بازى مى کنند.

1. سهم اشتغال در هر بخش
آمار واحد درباره میزان اشتغال در بخش زراعت و سایر بخش
 ها به دلیل اینکه آمارگیرى سراسرى انجام نشده وجود ندارد. بر 

عنوان  زیر   2003 سال  در  آسیایى  توسعه  بانک  گزارش  اساس 
این  جمعیت  میزان  افغانستان'  زراعت  سکتور(بخش)  'بازسازى 
از  درصد   85 الى   80 دارند  اشتغال  زراعت  بخش  در  که  کشور 
ارزیابى  آمار  براساس  اما  است.  شده  اعالم  کشور  این  جمعیت 
کشور  جمعیت  از  درصد   75 حدود  در   (NRVA) ملى  خطرات 

کشاورز اند.
براساس آمار اداره احصائیه مرکزى در سال 1387 سهم بخش 
زراعت 78٪، خدمات 16٪ و صنعت 6٪ بوده است. اما براساس 
آمار این اداره در سال 1390-1389 سهم زراعت در اشتغال، به 

67٪ کاهش یافته است.
با توجه به اینکه سهم بخش زراعت در میزان اشتغال زایى در 
کشور نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما هنوز هم بیش از 
دو سوم جمعیت در بخش زراعت شاغل هستند. موضوع دیگر 
اینکه گزراشهاى وجود دارد که حدود %80 از جمعیت کشور در 
فعالیتهاى  طریق  از  افراد  این  اغلب  که  مى کنند  زندگى  روستا 
کشاورزى امرار معاش مى کنند. با توجه به این دو آمار مى توان 
اقتصاد  در  را  بارزى  نقش  تاکنون  زراعت  که  گرفت  نتیجه 

افغانستان بازى مى کند.

2. سهم زراعت در تولید ناخالص داخلى
بر اساس آمار نشر شدة ادارة مرکزى احصائیه دیده مى شود 
تولید  رشد  در  صنعت  و  خدمات  زراعت،  بخش  سه  نقش  که 
ناخالص ملى نقش بخش زراعت در سال هاى 1383، 1387 و 

1389 خورشیدى نه تنها رشد الزم را نداشته بلکه سیر نزولى 
داشته است. دالیل کاهش سهم بخش زراعت در تولید ناخالص 
سرمایه  کمبود  چون  عواملى  تاثیر  تحت  عمومًا  کشور،  ملى 
گذارى، مهاجرت روستائیان به شهرها و آفات و امراض نباتى و 

حیوانى ذکر شده است.
بوده و  رشد بخشهاى خدمات و صنعت همه ساله صعودى 
علت اصلى این رشد را مى توان توجه بیشتر مردم به این بخشها، 
این دو  توسعه  و  به رشد  توجه دولت  و  بازار  در  تقاضا  افزایش 

بخش دانست.
با درنظر داشت شرایط آب و هوایى و اقلیم مناسب افغانستان، 
منابع آبى فراوان، زمین کافى و خاك مناسب براى تربیه انواع 
مختلف میوه جات مثمر، زراعت مى تواند عامل مهم در افزایش 
در آمد خانواده ها از طریق صادرات و ارز آورى در کشور حساب 

شود.
خاص  محصوالت  بعضى  تولید  در  افغانستان  توانمندى 
کشاورزى مانند "انار بى دانه" و سایر تولیدات زراعتى از ظرفیت 
هاى مهم در سکتور زراعت به حساب مى آید. سرمایه گذارى و 
ترین  کلیدى  به  را  زراعت  مى تواند  دولت  حمایتى  هاى  طرح 

بخش براى رشد اقتصادى این کشور تبدیل کند.

3. میزان سرمایه گذارى در هر بخش
دیده مى شود که بیشترین سرمایه گذارى (با احتساب منابع 
داخلى و خارجى) در بخش خدمات صورت گرفته است. طوریکه 

افغانى(0.764  میلیون   38.2 خدمات  بخش  در   1385 سال  در 
میلیون دالر) سرمایه گذارى شده، ولى در بخش صنعت و زراعت 

به ترتیب 5.6 و 3.3 میلیون دالر سرمایه گذارى شده است.
مرور روند سرمایه گذارى ساالنه در بخشهاى صنعت و زراعت 
مشابه بوده ولى در بخش خدمات این روند روز به روز بیشتر شده 
ناخالص داخلى داشته  را در تولید  از همین رو بیشترین سهم  و 
است. برعکس، سهم بخش زراعت در تولید ناخالص داخلى همه 

ساله سیر نزولى را پیموده است.
با توجه به تمام این موارد، باید گفت که بستر زراعت افغانستان 
تاکنون  است.  نخورده  دست  و  بکر  کامًال  گذارى  سرمایه  براى 
اندك  و  نشده  انجام  این بخش  در  بزرگ  سرمایه گذارى خیلى 
نیز  گرفته  صورت  خصوصى  بخش  توسط  که  گذارى  سرمایه 

تاکنون به خوبى از آن استقبال شده است.
گردیده،  اعمار  کابل  در  که  هایى  کشتارگاه  مثال  عنوان  به 
ذخیره خانه ها و سردخانه هایى که در هرات و سایر والیت ها 
با چندین برابر ظرفیت خود مشغول به کار  فعالیت دارند اکنون 
سرمایه  براى  مناسب  فرصت هاى  دهنده  نشان  این  و  هستند 

گذارى در عرصه زراعت است.
تفکیک بخش ها، بخش  به  نشان مى دهد که صادرات  آمار 
در  اشتغال  ایجاد  در  و  صادرات  در  را  نقش  بیشترین  زراعت 
افغانستان بازى مى کند. در یک دورة ده ساله، آمار نشان مى دهد 
که در سال 1381، سهم زراعت در صادرات 839.3 میلیون دالر 
بوده، سهم صنعت فقط 29.8 میلیون دالر و سهم بخش خدمات 

نیز صفر بوده است.
در پایان این دوره نیز این جایگاه حفظ شده و زراعت در سال 
1390، با سهم 202.6 میلیون دالرى در جایگاه نخست و بخش 
صنعت جایگاه دوم خویش را با سهم 149.4 میلیون دالرى در کل 
صادرات کشور حفظ کرده است. در بخش خدمات نیز هیچ گونه 
کاالهاى صادراتى که مربوط به بخش خدمات شود، وجود نداشته 

است.
آمار نشان مى دهد که مهم ترین کاالهاى صادارتى افغانستان 
را تاکنون محصوالت زراعتى تشکیل مى دهد. با نگاهى به آمار 
فوق، مى توان دریافت که نقش بخش زراعت در قسمت سرمایه 
گذارى و تولید ناخالص ملى در وضعیت خوبى نیست، ولى با تمام 
این مشکالت، این بخش بیشترین ارز آورى را به داخل افغانستان 

داشته است.
از کل  عالوه بر آن، بیشترین جمعیت کشور که حدود 80% 
افراد  این  دارند.  اشتغال  زراعت  به  دهد  مى  تشکیل  را  جمعیت 
جایگاه ویژه اى را در اقتصاد افغانستان داشته و بخش زراعت مى
 تواند یکى از شاخص ترین و اساسى ترین بخش ها براى توسعه 
بنیادین و متوازن در اقتصاد افغانستان به حساب آید و نقش تعیین 
داشته  کشور   (GDP) ملى  ناخالص  تولید  در  تواند  مى  را  کننده 

باشد.
طبق ارزیابى یکى از اداره هاى آمریکا، درآمد سرانه افغانستان 
بین سال هاى 2000 تا 2010 به طور اوسط، 500 دالر بوده و 
افغانستان از این لحاظ در جایگاه 170 مین کشور جهان قرار دارد. 

بر اساس ارزیابى بانک جهانى نیز درآمد سرانه افغانستان از سال 
1990تا 2010 به طور اوسط، 150 دالر در سال بوده و در بین 
190 کشور جهان، جایگاه 175 مین را دارا بوده و درحال صعود 
است. اداره مرکزى احصائیه افغانستان، عواید سرانه این کشور را 
طى 10 سال از 1381 الى 1390 به ترتیب زیر اعالم کرده است:
گزارش بانک جهانى تعداد افراد مستعد به کار را در افغانستان 
حدود 15 میلیون نفر اعالم کرده که از این میان دو بخش صنعت 
و خدمات هریک 10 فیصد از نیروى کار را به خود اختصاص داده 
کار  به  مشغول  مالدارى  و  زراعت  بخش  در  آن  دیگر   80% و 
نفر در بخش زراعت  این نشان مى دهد که 12 میلیون  هستند. 
سرانه  درآمد  افزایش  در  را  عمده  نقش  آنان  کارند.  به  مشغول 
کشور داشته زیرا اغلب این افراد نان آور اصلى خانواده خود به 

حساب مى آیند.
وزارت زراعت افغانستان چهار چوب توسعه ملى این کشور را 
سال  از  آن  اجرایى شدن  از  بعد  مى رود  انتظار  که  کرده  تدوین 
پیش  چنین  افغانستان  زراعت  ساله  دورنمایى 10  بعد  به   2010

بینى شده است، این نقش در اقتصاد ملى کامًال برجسته گردد.

اهداف عمده این طرح عبارت است از:
•   افزایش تولید ساالنه غله جات به 9 میلیون تن در سال

•   اعمار تعداد 30  بند آبى متوسط و کوچک براى آبیارى
•   افزایش زمین هاى تحت آبیارى به 3 میلیون هکتار

•   افزایش ارزش صادرات زراعتى از 500 میلیون دالر کنونى 
به حداقل 2.5 میلیارد دالر در سال

•   رشد ساالنه %4.5 مالدارى و %5 باغدارى.
•   احیاء 200 هزار هکتار جنگالت و 5 میلیون هکتار علفچرها
•   اجاره دهى 600 هزار جریب زمین به هدف فعالیت هاى 

صنایع زراعتى، مخابراتى، تجارى، تولیدى و خدمات عمومى.
بر اساس برنامه جامع توسعه زراعت و چهارچوب توسعه ملى 
زراعت، به مدرنیزه شدن بخش زراعت توجه شده و کشاورزى به 
توان گفت که  یافت. در کل مى  توسعه خواهد  صورت جهشى 
زراعت تاکنون عامل مهم در تولید خانواده روستایى بوده و توسعه 

زراعت مى تواند به توسعه اقتصادى در افغانستان منجر شود.
با در نظر داشت اهمیت این موضوع، غضنفر بانک در آیندة 
کشاورزى،  توسعۀ  منظور  به  را  کشاورزى  بخش  قرضۀ  نزدیک 
تهیۀ بذر اصالح شده، مدیریت علف هاى هرز، مبارزه با حشرات 
کود  تهیه  کشت،  تناوب  و  تنظیم  طبیعى،   هاى  بیمارى  و 
شیمیایى، خریدارى ماشین آالت و ادوات زراعتى، مدیریت آب و 
العاده به هموطنان و  امتیازات فوق  با شرایط آسان و  امثال آن 

کشاورزان کشور فراهم مى نماید.

جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان

منبع: بى بى سى
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مراسم افتتاح ارسال اولین محموله تجارتى افغانستان از طریق 
بندر چابهار به کشور هندوستان از سوى محمد اشرف غنى رئیس 
جمهورى اسالمى افغانستان در حضور سفراى کشورهاى ترکیه، 
ایران و هندوستان روز یکشنبه مورخ  5 حوت 1397 خورشیدى 

دایر گردید.
برگزار  نیمروز  والیت  مرکز  زرنج  در شهر  که  مراسم  این  در 
و  کرد  نیمروز صحبت  والى  سلطان  ولى  سید  ابتدا  بود،  گردیده 
گفت: رسیدن به رشد و توسعه اقتصادى تنها به وسیله همگرایى 
منطقه  کشورهاى  همکارى  و  همگرایى  و  است  میسر  منطقوى 
تنها با تطبیق پروژه هاى بزرگ امکان پذیر مى باشد. وى افزود،  
با افتتاح پروژه چابهار روابط میان افغانستان، ایران و هندوستان 

هرچه بیشتر گسترش مى یابد.
در این مراسم محترم  اجمل احمدى سرپرست وزارت صنایع و 
تجارت نیز صحبت کرد و گفت: نیمروز در گذشته ها در مسیر راه 
ابریشم قرار داشت و امروز این جایگاه اش را دوباره دریافت کرد. 
وى افزود، امضا تفاهم نامه هاى همکارى با کشورهاى ازبکستان، 
دهلیزهاى  ایجاد  و  ترانزیتى  ایجاد مسیرهاى جدید  ترکمنستان،  
هوایى همه نشان دهنده این است که موقعیت افغانستان چالش 
که  است  این  ما  هدف  گفت،  احمدى  است.  فرصت  بلکه  نه 
افغانستان را از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده مبدل نمائیم 
و در این راستا اقدامات زیادى صورت گرفته است. وى افزود از 
طریق دهلیز هاى هواى تجار افغانستان توانسته اند 60 هزار تن 

کاالى تجارتى به کشورهاى مختلف صادر نمایند و از این طریق 
بیش از 120 میلیون دالر منفعت حاصل نموده اند.

سپس محترم یما یارى وزیر فواید عامه کشور صحبت کرد و 
گفت: مراسم امروز نتیجه ملموس از گسترش روابط تجارى میان 
ارقام نشان مى دهد که صادرات  افزود،   باشد. وى  کشورها مى 
از  این صادرات  اکثر  و  است  یافته  افزایش  افغانستان 30 درصد 
مسیر هاى جدید صورت گرفته است. یارى افزود:  وزارت فواید 
عامه در نظر دارد تا شعبه کشتى رانى را با پرچم افغانستان در آب 

هاى آزاد ایجاد نماید.
همچنان محترم خان جان الکوزى معاون اتاق تجارت و صنایع 
افغانستان در مراسم متذکره صحبت کرد و گفت که در چهار سال 
گذشته سکتور خصوصى رشد بى پیشنه کرده است و تالش هاى 
کشور  یک  انحصار  از  افغانستان  تا  گردید  باعث  جمهور  رئیس 

رهایى یابد.
این  در  ایران  اسالمى  جمهورى  سفیر  بهرامى  رضا  محترم 
مراسم نیز صحب کرد و افتتاح بندر چابهار را تالش هاى مشترك 
سه کشور خواند و گفت: پیام چابهار مشارکت منطقوى،  پرهیز از 
رقابت، دورى از خشونت و توسعه منطقه مى باشد. وى افزود: بندر 
استفاده  منطقه  تمام  براى  بلکه  کشور  سه  براى  تنها  نه  چابهار 
ایران در سطح  با  افغانستان  روابط  بهرامى گفت،   خواهد گردید. 
عالى قرار دارد و این روابط بر اصل رابطه دولت به دولت،  احترام 

متقابل و منافع مشترك استوار مى باشد.

مراسم  این  در  افغانستان  مقیم  محترم کمار سفیر هندوستان 
صحبت کرد و گفت:  ایجاد مسیر هاى ترانزیتى زمینى،  دهلیز هاى 
منطقوى  اتصال  هدف  به  ترانزیتى  جدید  مسیرهاى  و  هوایى 
صورت مى گیرد. وى افزود: رشد اقتصاد زمینه ساز براى تامین 
تمرکز  گفت،   کمار  وینى  باشد.  مى  منطقه  در  ثبات  و  صلح 
وى  است.  بوده  منطقوى  مشارکت  و  همکارى  روى  کشورش 
افغانستان،   اقتصادى  رشد  راستاى  در  تنها  نه  هندوستان  افزود: 

بلکه در عرصه تامین صلح و ثبات به همکارى ادامه خواهد داد.
سپس محترم محمد اشرف غنى رئیس جمهور کشور در مراسم 
جمهورى  هاى  تالش  و  همکارى  از  و  کرد  صحبت  متذکره 
اسالمى ایران و هندوستان بخاطر ایجاد بندر چابهار ابراز امتنان 
کرد و گفت: با تالش و همکارى مشترك توانستیم که یک تغییر 
این  دلیل  افزود،   نمائیم. وى  و عملى  تمثیل  را  روایت  و  دیدگاه 
خصوصى  سکتور  با  دولت  مشارکت  نوع  در  تغییر  دیدگاه  تغییر 
است. رئیس جمهور کشور اضافه کرد: تغییر دیگر در روایت این 
است که افغانستان از یک کشور وارد کننده به کشور صادر کننده 
افزود:  وى  شود.  حمایت  باید  روایت  این  است،  تغییر  حال  در 
صادرات افغانستان براى اولین بار به یک میلیارد دالر رسیده است 

که تاثیر آن باالى زندگى مردم پایدار مى باشد.

خصوصى  سکتور  مشارکت  بدون  گفت:  غنى  جمهور  رئیس 
رشد اقتصادى امکان پذیر نیست و دولتدارى ناقص مانع عمده بر 
سر راه تجارت ما بوده،  از این جهت همکارى مشترك یک نیاز 
به  رسیدن  ما  همه  مشترك  و  اساسى  هدف  افزود،  وى  است. 
خودکفایى است. رئیس جمهور به سکتور خصوصى وعده سپرد که 
در والیت نیمروز بندر خشکه به زودترین فرصت ایجاد خواهد شد 
و از تجار افغانستان خواست تا در آن سرمایه گذارى کنند. وى 
همچنان به رئیس عمومى ارگان هاى محلى هدایت داد تا ترتیب 
ارتقاى والیت نیمروز را از درجه سوم به درجه دوم روى دست 
گیرد.رئیس جمهور غنى به مردم والیت نیمروز اطمینان داد که 
انتخابات ریاست جمهورى به وقت و زمان آن برگزار مى گردد و 
لویه  در  تا  نیمروز خواست  اقشار والیت  تمام  و  زنان  از جوانان، 
تا حکومت در روشنایى  جرگه مشورتى صلح سهم فعال بگیرند 

نظریات و پیشنهادات آنان تصمیم بگیرد. 
سفراى  و  مسوولین  داشت  حضور  در  جمهور  رئیس  سپس 
کشورها ارسال اولین محموله صادراتى افغانستان را با قطع نوار 
کشور  به  چابهار  بندر  راه  از  که  متذکره  محموله  کرد.  افتتاح 

هندوستان مى رود حاوى 570 تن کاالى صادراتى مى باشد.

صدور نخستین محمولۀ تجارتى افغانستان
از طریق بندر چابهار به هند
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مراسم افتتاح ارسال اولین محموله تجارتى افغانستان از طریق 
بندر چابهار به کشور هندوستان از سوى محمد اشرف غنى رئیس 
جمهورى اسالمى افغانستان در حضور سفراى کشورهاى ترکیه، 
ایران و هندوستان روز یکشنبه مورخ  5 حوت 1397 خورشیدى 

دایر گردید.
برگزار  نیمروز  والیت  مرکز  زرنج  در شهر  که  مراسم  این  در 
و  کرد  نیمروز صحبت  والى  سلطان  ولى  سید  ابتدا  بود،  گردیده 
گفت: رسیدن به رشد و توسعه اقتصادى تنها به وسیله همگرایى 
منطقه  کشورهاى  همکارى  و  همگرایى  و  است  میسر  منطقوى 
تنها با تطبیق پروژه هاى بزرگ امکان پذیر مى باشد. وى افزود،  
با افتتاح پروژه چابهار روابط میان افغانستان، ایران و هندوستان 

هرچه بیشتر گسترش مى یابد.
در این مراسم محترم  اجمل احمدى سرپرست وزارت صنایع و 
تجارت نیز صحبت کرد و گفت: نیمروز در گذشته ها در مسیر راه 
ابریشم قرار داشت و امروز این جایگاه اش را دوباره دریافت کرد. 
وى افزود، امضا تفاهم نامه هاى همکارى با کشورهاى ازبکستان، 
دهلیزهاى  ایجاد  و  ترانزیتى  ایجاد مسیرهاى جدید  ترکمنستان،  
هوایى همه نشان دهنده این است که موقعیت افغانستان چالش 
که  است  این  ما  هدف  گفت،  احمدى  است.  فرصت  بلکه  نه 
افغانستان را از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده مبدل نمائیم 
و در این راستا اقدامات زیادى صورت گرفته است. وى افزود از 
طریق دهلیز هاى هواى تجار افغانستان توانسته اند 60 هزار تن 

کاالى تجارتى به کشورهاى مختلف صادر نمایند و از این طریق 
بیش از 120 میلیون دالر منفعت حاصل نموده اند.

سپس محترم یما یارى وزیر فواید عامه کشور صحبت کرد و 
گفت: مراسم امروز نتیجه ملموس از گسترش روابط تجارى میان 
ارقام نشان مى دهد که صادرات  افزود،   باشد. وى  کشورها مى 
از  این صادرات  اکثر  و  است  یافته  افزایش  افغانستان 30 درصد 
مسیر هاى جدید صورت گرفته است. یارى افزود:  وزارت فواید 
عامه در نظر دارد تا شعبه کشتى رانى را با پرچم افغانستان در آب 

هاى آزاد ایجاد نماید.
همچنان محترم خان جان الکوزى معاون اتاق تجارت و صنایع 
افغانستان در مراسم متذکره صحبت کرد و گفت که در چهار سال 
گذشته سکتور خصوصى رشد بى پیشنه کرده است و تالش هاى 
کشور  یک  انحصار  از  افغانستان  تا  گردید  باعث  جمهور  رئیس 

رهایى یابد.
این  در  ایران  اسالمى  جمهورى  سفیر  بهرامى  رضا  محترم 
مراسم نیز صحب کرد و افتتاح بندر چابهار را تالش هاى مشترك 
سه کشور خواند و گفت: پیام چابهار مشارکت منطقوى،  پرهیز از 
رقابت، دورى از خشونت و توسعه منطقه مى باشد. وى افزود: بندر 
استفاده  منطقه  تمام  براى  بلکه  کشور  سه  براى  تنها  نه  چابهار 
ایران در سطح  با  افغانستان  روابط  بهرامى گفت،   خواهد گردید. 
عالى قرار دارد و این روابط بر اصل رابطه دولت به دولت،  احترام 

متقابل و منافع مشترك استوار مى باشد.

منبع: سایت ریاست جمهورى

مراسم  این  در  افغانستان  مقیم  محترم کمار سفیر هندوستان 
صحبت کرد و گفت:  ایجاد مسیر هاى ترانزیتى زمینى،  دهلیز هاى 
منطقوى  اتصال  هدف  به  ترانزیتى  جدید  مسیرهاى  و  هوایى 
صورت مى گیرد. وى افزود: رشد اقتصاد زمینه ساز براى تامین 
تمرکز  گفت،   کمار  وینى  باشد.  مى  منطقه  در  ثبات  و  صلح 
وى  است.  بوده  منطقوى  مشارکت  و  همکارى  روى  کشورش 
افغانستان،   اقتصادى  رشد  راستاى  در  تنها  نه  هندوستان  افزود: 

بلکه در عرصه تامین صلح و ثبات به همکارى ادامه خواهد داد.
سپس محترم محمد اشرف غنى رئیس جمهور کشور در مراسم 
جمهورى  هاى  تالش  و  همکارى  از  و  کرد  صحبت  متذکره 
اسالمى ایران و هندوستان بخاطر ایجاد بندر چابهار ابراز امتنان 
کرد و گفت: با تالش و همکارى مشترك توانستیم که یک تغییر 
این  دلیل  افزود،   نمائیم. وى  و عملى  تمثیل  را  روایت  و  دیدگاه 
خصوصى  سکتور  با  دولت  مشارکت  نوع  در  تغییر  دیدگاه  تغییر 
است. رئیس جمهور کشور اضافه کرد: تغییر دیگر در روایت این 
است که افغانستان از یک کشور وارد کننده به کشور صادر کننده 
افزود:  وى  شود.  حمایت  باید  روایت  این  است،  تغییر  حال  در 
صادرات افغانستان براى اولین بار به یک میلیارد دالر رسیده است 

که تاثیر آن باالى زندگى مردم پایدار مى باشد.

خصوصى  سکتور  مشارکت  بدون  گفت:  غنى  جمهور  رئیس 
رشد اقتصادى امکان پذیر نیست و دولتدارى ناقص مانع عمده بر 
سر راه تجارت ما بوده،  از این جهت همکارى مشترك یک نیاز 
به  رسیدن  ما  همه  مشترك  و  اساسى  هدف  افزود،  وى  است. 
خودکفایى است. رئیس جمهور به سکتور خصوصى وعده سپرد که 
در والیت نیمروز بندر خشکه به زودترین فرصت ایجاد خواهد شد 
و از تجار افغانستان خواست تا در آن سرمایه گذارى کنند. وى 
همچنان به رئیس عمومى ارگان هاى محلى هدایت داد تا ترتیب 
ارتقاى والیت نیمروز را از درجه سوم به درجه دوم روى دست 
گیرد.رئیس جمهور غنى به مردم والیت نیمروز اطمینان داد که 
انتخابات ریاست جمهورى به وقت و زمان آن برگزار مى گردد و 
لویه  در  تا  نیمروز خواست  اقشار والیت  تمام  و  زنان  از جوانان، 
تا حکومت در روشنایى  جرگه مشورتى صلح سهم فعال بگیرند 

نظریات و پیشنهادات آنان تصمیم بگیرد. 
سفراى  و  مسوولین  داشت  حضور  در  جمهور  رئیس  سپس 
کشورها ارسال اولین محموله صادراتى افغانستان را با قطع نوار 
کشور  به  چابهار  بندر  راه  از  که  متذکره  محموله  کرد.  افتتاح 

هندوستان مى رود حاوى 570 تن کاالى صادراتى مى باشد.

صدور نخستین محمولۀ تجارتى افغانستان...
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تغییرات آب و هوا و گرم شدن روز افزون زمین دانشمندان را 
غافلگیر کرده و با چنان سرعتى هستى بشر ساکن بر روى کره 
زمین را تهدید مى کند که تیم هاى متعدد پژوهشى مشغول کار 
خسته گى ناپذیر شبانه روزى هستند، تا بتوانند با ماهیت این پدیده 
بیشتر آشنا شوند و احتماًال راه حلى براى پیشگیرى یا حداقل کم 
کردن عواقب آن بیابند. دریاها باال مى آیند، موج بر موج مى نشیند، 
طرح هاى از پیش تعیین شده آب و هوا به سرعت تغییر مى کند. 
این امر کارشناسان را متعجب کرده و بار مسئولیت بشر امروز را 

بیش  از پیش سنگین تر ساخته است.
و  پژوهشى  محافل  همه  بر  آن  انجام  لزوم  که  اقدامى  اولین 
جوامع بشرى قطعى است انجام کارى جدى در مقابله با گازهاى 
کره  روى  بر  ساکن  شهروندان  از  حفاظت  منظور  به  گلخانه اى 
آسیب  همه  از  بیش  که  انسان  میلیون ها  ویژه  به  است.  زمین 
پذیرند. اما همچنان که شروع به بررسى و شناخت وضعیت بشر و 
باید  مى کنیم  خطیر  شرایط  این  از  نجات  براى  آنها  نیازهاى 
موجودات دیگرى را که در زندگى بر روى کره زمین با بشر سهیم
 اند، در نظر داشته باشیم. به ویژه آنکه تمامى مسئولیت وضعیت 

پیش آمده براى کرة زمین فقط و فقط بر عهده ما انسان هاست. 
مهره دار،  و  پستاندار  جانورى،  و  گیاهى  گونه هاى  از  یک  هیچ 
خزنده و چرنده، آبزى و خشکى زى و جز آن کوچکترین تقصیرى 
مى بینیم  اغلب  نیز  حال  و  نداشته اند  موجود  شرایط  ایجاد  در 
دانشمندانى را که در محاسبات خود براى نجات زمین صرفًا به 

انسان ها مى اندیشند.
براى  اى  چاره  اگر  که  گویند  مى  ما  به  صراحتًا  دانشمندان 
جلوگیرى از این تخریب بى رحمانۀ زیستگاه هاى آنان اندیشیده 
نشود، حداقل نیمى و شاید دو سوم  همه گونه موجودات روى 
زمین تا پایان قرن حاضر در راه بى بازگشت انقراض گام خواهند 

گذاشت! 
هوایى  و  آب  تغییرات  دولتى  بین  هیات  از  گزارشى  اخیراً 
گیرى  نتیجه  دانشمندان چنین  آن  در  یافت که  انتشار   (IPCC)
کرده بودند که گرمایش زمین در قرن حاضر زیستگاه هاى جهان 
بخش  مثال  براى  ساخت.  خواهد  بزرگ  تغییرات  دستخوش  را 
هاى بزرگى از جنگل هاى آمازون (این بزرگترین و ارزشمندترین 
زیستگاه حیات وحش کویر و ریه تنفسى کره زمین) تغییر شکل 

مسئولیت بشر در قبال محیط زیست

خواهد داد و به علفزارهاى بزرگ تبدیل خواهد شد، در حالى که 
بسیارى از جنگل ها و علفزار ها تبدیل به بیابان خواهد شد.

به نظر دانشمندان، خوشبختانه هنوز فرصتى براى تغییر رفتار 
و حفاظت از محیط زیست باقى مانده است. ما باید با تمام توان 
و امکاناتى که داریم براى متوقف کردن گرمایش زمین کار کنیم، 
و نیز نیازمند ساختن یک کشتى نوح مدرن و مطابق نیاز امروز 
عظیم  هاى  پروژه  از  اى  استعاره  اینجا  در  نوح  کشتى  هستیم. 
زیست محیطى است که بتواند به نابودى گونه هاى مخلوق روى 
زمین پایان دهد، یا الاقل بازماندگان را تحت حفاظت درآورد و 
نقاط  کویر  حیات وحش  کریدورهاى  طریق  از  و  بخشد.  نجات 
مختلف به هم متصل باشند تا چنانچه قسمتى از زیستگاه دچار 
خرابى و ویرانى شد حیوانات بتوانند به منطقه اى دیگر رفته و به 
بقاى خود ادامه دهند. چنانچه حیوانات بتوانند گدار کنند و تغییر 
محل دهند، خواهند توانست خود را با تغییرات دما در جهانى که 
گرم مى شود، دمساز کنند. در همین حال باید به جوامع محلى 
آموزش  زندگى مى کنند  اطراف چنین مناطقى  یا  که در درون 
داده شود تا بتوانند به طرز موافق طبیعت به شکار، کشاورزى و 
تولید انرژى بپردازند، بدون آنکه اکو سیستم ها را خراب کنند و 

آینده خود و فرزندانشان را با مخاطره مواجه سازند.
اجراى این طرح ها نه مشکل است و نه گران و پر هزینه. 
فعالیت هاى  توانند در چنین  تنهایى مى  به  کشورهاى ثروتمند 
جهانى قدم پیش گذارند و در این پروژه ها سرمایه گذارى کنند. 

در حال حاضر ساالنه صدها میلیون دالر در سطح جهان صرف 
فعالیت هاى حفاظتى مى شود که البته به هیچ وجه کافى نیست. 
کارشناسان حفاظت مى گویند این رقم باید به 5 میلیارد دالر در 
سال برسد تا نتیجه اى مناسب حاصل آید. توجه داشته باشید که 
5 میلیارد دالر رقمى ناچیز و حدود یک درصد هزینه اى است که 

ساالنه صرف تعویض و مبادله ارزهاى خارجى مى شود. 
تازه و گونه  اینکه درهاى حفاظت زیستگاه هاى  با توجه به 
هاى موجود به سرعت بسته مى شوند، حامیان حفاظت پیشنهاد 
روى  مخلوقات  نجات  صندوق  عنوان  تحت  صندوقى  تشکیل 
زمین را داده اند که ماموریت ایجاد شبکه اى کارآمد و ایمن در 
نقاطى از جهان را دارند که داراى بیشترین تمرکز مخلوقات در 
معرض خطر هستند. از آنجا که بیشتر این مناطق در کشورهاى 
در حال توسعه قرار دارند، این صندوق باید براى مردم فقیر جوامع 

روستایى نیز سودمند باشد. 
در کوتاه مدت، صندوق نجات مخلوقات کرة زمین با سرمایه 
کشورهاى ثروتمند، کمپنى هاى بزرگ و حتى افراد، پروژه هاى 
تجارب  رساند. یک سیستم  انجام خواهد  به  را  حفاظتى جهانى 
جهانى کربن نیز براى کسب درآمد و تامین مالى این شبکه به راه 
یک  باید  که  معتقدند  متخصصان  این  بر  عالوه  افتاد.  خواهد 
اجبار صاحبان  و  هوا  و  آب  تغییر  با  مواجهه  براى  قوى  سیستم 
صنایعى که گازهاى گلخانه اى ایجاد مى کنند به انجام کارهاى 
و  گازها  این  تصاعد  کاهش  یا  و  کامل  جلوگیرى  براى  الزم 

دریافت مبالغ بیشترى براى پروژه هاى صندوق پایه ریزى شود. 
نجات مخلوقات موجود در جهان یک  اینها گذشته،  از همه 
موضوع ایمانى نیز هست. چه طرفدار محیط زیست باشیم یا نه، 
ایمان به خداوند و اعتقاد به دین ما را وا مى دارد که از مخلوقات 
زیباى  و  شگفت  هاى  آفریده  این  زمین،  کره  روى  بر  موجود 

خداوند تا حد ممکن و تا آنجا که مى توانیم نگهدارى کنیم.

افزایش روز افزون گاز هاى گلخانه اي
کره زمین به طور طبیعى بر اثر تابش خورشید گرم مى شود، 
اما منظور از گرم شدن زمین پدیده دیگرى است. این پدیده نسبتًا 
جدید عبارت از تغییر دماى زمین بر اثر فعالیت هاى بشرى که با 
کره  گذشته  سال   100 طول  در  دارد.  فرق  آن  طبیعى  تغییرات 
زمین به طور غیر طبیعى 4 درجه سانتیگراد گرم تر شده که این 
موضوع دانشمندان را نگران کرده است. آنان حدس مى زنند که 
فعالیت هاى صنعتى بر ایجاد این مشکل بسیار موثر است و سبب 

گرم شدن کره زمین مى شود.
افزایش  زمین»  شدن  گرم   » از  منظور  ایسنا  گزارش  به 
میانگین دماى زمین است و تغییرات آب و هوا بر اثر این افزایش 
الگوى  تغییرات  موجب  زمین  شدن  گرم   . مى آید  وجود  به  دما 
بارش، افزایش سطح آب دریاهاى آزاد و کاهش سطح آب دریاچه
 ها و تاثیرات وسیع بر گیاهان، حیات وحش و انسان ها مى شود.

گازهاى گلخانه اى چه گازهایى هستند؟
به مجموعه اى ازگازهایى که مقدارى از انرژى خورشید را در 
جو زمین نگه مى دارند و باعث گرم شدن جو مى شوند گازهاى 
متان  و  نیتروژن،  اکسید  دى  آب،  بخار  مى گویند.  گلخانه اى 
نبودند،   جو  در  گازها  این  اگر  اصلى هستند.  گلخانه اى  گازهاى 
انرژى گرمایى خورشید مجددا به فضا برمى گشت و به این ترتیب 
هواى زمین 33 درجه سانتیگراد سردتر از حاال مى شد. اثر گلخانه
 اى به افزایش دماى کره زمین بر اثر وجود گازهاى گلخانه اى در 

جو زمین گفته مى شود.
کنوانسیون تغییر آب و هوا و اهداف آن 

گازهاى  انتشار  که  داد  نشان   علمى  شواهد   1980 دهۀ  در 
گلخانه اى ناشى از فعالیت هاى انسانى خطراتى براى آب و هواى 
ایجاد  لزوم  عمومى  افکار  ترتیب  این  به  و  مى کند  ایجاد  جهان 
براى  پیمان نامه اى  المللى دوره اى و تشکیل  بین  کنفرانس هاى 
افکار  انعکاس  براى  دولت ها  کرد.  احساس  را  مسئله  این  حل 
عمومى کنفرانس هاى بین المللى را برگزار کردند و تنظیم قرارداد 
سال  در  شدند.  خواستار  مسئله  این  بررسى  براى  را  بین المللى 
بین  مذاکرات  کمیته  متحد  ملل  سازمان  عمومى  مجمع   1990
هوا  و  آب  تغییرات  کنوانسیون  تدوین  جهت  را   "INC الدول" 

(UNFCCC) تشکیل داد.
مهمترین اهداف کنوانسیون و فعالیت هاى مرتبط با آن عبارت 

گردآوری: محبوبه خلیل

است از تثبیت غلظت گازهاى گلخانه اى در جو در سطحى که از 
اثرات خطرناك فعالیت هاى بشر بر سیستم اقلیم جلوگیرى کند، 
ارائه گزارش دوره اى وضعیت ملى تغییر  آب و هوا به کنوانسیون، 
تهیه میزان انتشار گازهاى گلخانه اى و جذب توسط چاهک ها به
انتشار  کاهش  برنامه هاى  اجراى  و  تنظیم  دوره اى،   صورت 
تهیه  در  بین المللى  و  منطقه اى  همکارى  و  گلخانه اى  گازهاى 

روش هاى تطبیق با پدیده تغییر آب و هوا.
سازمان  وهواى  آب  تغییرات  کنوانسیون  پذیرش  با  دولت ها 
ملل در سال 1992 این کنوانسیون را به عنوان سکوى پرتابى 
براى اقدامات اساسى تر در آینده مورد توجه قرار دادند. در پاسخ 
به تغییرات ناشى از شناخت علمى و خواست سیاسى کنوانسیون 
امکان پذیرش تعهدات اضافى دیگرى را از طریق بازنگرى بحث 
و تبادل نظر فراهم شد. اولین بازنگرى در مورد کفایت تعهدات 
کشورهاى توسعه یافته که در نخستین جلسه کنفرانس اعضا یا 
متعهدین COP 1بر ضرورت  آن تاکید شده بود، در سال 1995 در 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  حاضر  هیئت هاى  شد.  انجام  برلین 
انتشار  میزان  کاهش  براى  یافته  توسعه  کشورهاى  تعهدات 
گازهاى گلخانه اى آن ها در سال 2000 به سطح موجود در سال 
تداخل  از  جلوگیرى  براى  کنوانسیون  مدت  دراز  باهدف   1990
ضایعات خطرناك انسان ساز با سیستم آب و هوایى تناسب ندارد.
وزرا و مقامات اجرایى همراه با پذیرش توافقنامه برلین و آغاز 

دور جدید مذاکرات براى تقویت تعهدات کشورهاى توسعه یافته، 
تعهدات جدیدى را پذیرفتند. گروه ویژه این کار که در توافق نامه 
برلین براى تهیه پیش نویس پرتوکول تشکیل شده بود بعد از 8  
 COP3)جلسه این پرتوکول را به سومین جلسه اعضا یا متعهدین
) ارسال کرد. در کنفرانسى که به میزبانى  کشور جاپان در شهر 
شرکت  نفر  هزار   10 حدود  شد  برگزار   1997 دسمبر  در  توکیو 
پرتوکول  پذیرش  کنفرانس  این  مثبت  نتایج  از  یکى  داشتند. 
جدیدى بود که به موجب آن کشورهاى صنعتى متعهد شدند که 
اندازة سال کاهش  به  را  انتشار گازهاى گلخانه اى خود  میزان 
دهند. با اطمینان مى توان گفت این تعهد اجبارى وقانونى منحنى 
انتشار گازهاى گلخانه اى کشورهاى صنعتى را که در  باالرونده 
150 سال گذشته روند صعودى  داشته است، به تدریج معکوس 

خواهد کرد.
پرتوکول توکیو در 16 مارس 1998 جهت امضا اعضا آماده 
شد. این پرتوکول 90 روز پس از تصویب  حداقل 55  هیئت عضو 
انتشار  میزان  اینکه  بر  مشروط  است.  اجرا  قابل  کنوانسیون 
گازهاى  کل  درصد   55 از  عضو   55 این  اى  گلخانه  گازهاى 
گلخانه اى منتشر شده در سال 1990 توسط کشورهاى صنعتى 
بیشتر باشد، همچنین اعضاى کنوانسیون تغییرات آب و هوا به 
برابر کنوانسیون و آمادگى براى اجراى  اجراى تعهدات خود در 

پروتوکول در آینده ادامه خواهند داد.
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تغییرات آب و هوا و گرم شدن روز افزون زمین دانشمندان را 
غافلگیر کرده و با چنان سرعتى هستى بشر ساکن بر روى کره 
زمین را تهدید مى کند که تیم هاى متعدد پژوهشى مشغول کار 
خسته گى ناپذیر شبانه روزى هستند، تا بتوانند با ماهیت این پدیده 
بیشتر آشنا شوند و احتماًال راه حلى براى پیشگیرى یا حداقل کم 
کردن عواقب آن بیابند. دریاها باال مى آیند، موج بر موج مى نشیند، 
طرح هاى از پیش تعیین شده آب و هوا به سرعت تغییر مى کند. 
این امر کارشناسان را متعجب کرده و بار مسئولیت بشر امروز را 

بیش  از پیش سنگین تر ساخته است.
و  پژوهشى  محافل  همه  بر  آن  انجام  لزوم  که  اقدامى  اولین 
جوامع بشرى قطعى است انجام کارى جدى در مقابله با گازهاى 
کره  روى  بر  ساکن  شهروندان  از  حفاظت  منظور  به  گلخانه اى 
آسیب  همه  از  بیش  که  انسان  میلیون ها  ویژه  به  است.  زمین 
پذیرند. اما همچنان که شروع به بررسى و شناخت وضعیت بشر و 
باید  مى کنیم  خطیر  شرایط  این  از  نجات  براى  آنها  نیازهاى 
موجودات دیگرى را که در زندگى بر روى کره زمین با بشر سهیم
 اند، در نظر داشته باشیم. به ویژه آنکه تمامى مسئولیت وضعیت 

پیش آمده براى کرة زمین فقط و فقط بر عهده ما انسان هاست. 
مهره دار،  و  پستاندار  جانورى،  و  گیاهى  گونه هاى  از  یک  هیچ 
خزنده و چرنده، آبزى و خشکى زى و جز آن کوچکترین تقصیرى 
مى بینیم  اغلب  نیز  حال  و  نداشته اند  موجود  شرایط  ایجاد  در 
دانشمندانى را که در محاسبات خود براى نجات زمین صرفًا به 

انسان ها مى اندیشند.
براى  اى  چاره  اگر  که  گویند  مى  ما  به  صراحتًا  دانشمندان 
جلوگیرى از این تخریب بى رحمانۀ زیستگاه هاى آنان اندیشیده 
نشود، حداقل نیمى و شاید دو سوم  همه گونه موجودات روى 
زمین تا پایان قرن حاضر در راه بى بازگشت انقراض گام خواهند 

گذاشت! 
هوایى  و  آب  تغییرات  دولتى  بین  هیات  از  گزارشى  اخیراً 
گیرى  نتیجه  دانشمندان چنین  آن  در  یافت که  انتشار   (IPCC)
کرده بودند که گرمایش زمین در قرن حاضر زیستگاه هاى جهان 
بخش  مثال  براى  ساخت.  خواهد  بزرگ  تغییرات  دستخوش  را 
هاى بزرگى از جنگل هاى آمازون (این بزرگترین و ارزشمندترین 
زیستگاه حیات وحش کویر و ریه تنفسى کره زمین) تغییر شکل 

مسئولیت بشر در قبال محیط زیست

خواهد داد و به علفزارهاى بزرگ تبدیل خواهد شد، در حالى که 
بسیارى از جنگل ها و علفزار ها تبدیل به بیابان خواهد شد.

به نظر دانشمندان، خوشبختانه هنوز فرصتى براى تغییر رفتار 
و حفاظت از محیط زیست باقى مانده است. ما باید با تمام توان 
و امکاناتى که داریم براى متوقف کردن گرمایش زمین کار کنیم، 
و نیز نیازمند ساختن یک کشتى نوح مدرن و مطابق نیاز امروز 
عظیم  هاى  پروژه  از  اى  استعاره  اینجا  در  نوح  کشتى  هستیم. 
زیست محیطى است که بتواند به نابودى گونه هاى مخلوق روى 
زمین پایان دهد، یا الاقل بازماندگان را تحت حفاظت درآورد و 
نقاط  کویر  حیات وحش  کریدورهاى  طریق  از  و  بخشد.  نجات 
مختلف به هم متصل باشند تا چنانچه قسمتى از زیستگاه دچار 
خرابى و ویرانى شد حیوانات بتوانند به منطقه اى دیگر رفته و به 
بقاى خود ادامه دهند. چنانچه حیوانات بتوانند گدار کنند و تغییر 
محل دهند، خواهند توانست خود را با تغییرات دما در جهانى که 
گرم مى شود، دمساز کنند. در همین حال باید به جوامع محلى 
آموزش  زندگى مى کنند  اطراف چنین مناطقى  یا  که در درون 
داده شود تا بتوانند به طرز موافق طبیعت به شکار، کشاورزى و 
تولید انرژى بپردازند، بدون آنکه اکو سیستم ها را خراب کنند و 

آینده خود و فرزندانشان را با مخاطره مواجه سازند.
اجراى این طرح ها نه مشکل است و نه گران و پر هزینه. 
فعالیت هاى  توانند در چنین  تنهایى مى  به  کشورهاى ثروتمند 
جهانى قدم پیش گذارند و در این پروژه ها سرمایه گذارى کنند. 

در حال حاضر ساالنه صدها میلیون دالر در سطح جهان صرف 
فعالیت هاى حفاظتى مى شود که البته به هیچ وجه کافى نیست. 
کارشناسان حفاظت مى گویند این رقم باید به 5 میلیارد دالر در 
سال برسد تا نتیجه اى مناسب حاصل آید. توجه داشته باشید که 
5 میلیارد دالر رقمى ناچیز و حدود یک درصد هزینه اى است که 

ساالنه صرف تعویض و مبادله ارزهاى خارجى مى شود. 
تازه و گونه  اینکه درهاى حفاظت زیستگاه هاى  با توجه به 
هاى موجود به سرعت بسته مى شوند، حامیان حفاظت پیشنهاد 
روى  مخلوقات  نجات  صندوق  عنوان  تحت  صندوقى  تشکیل 
زمین را داده اند که ماموریت ایجاد شبکه اى کارآمد و ایمن در 
نقاطى از جهان را دارند که داراى بیشترین تمرکز مخلوقات در 
معرض خطر هستند. از آنجا که بیشتر این مناطق در کشورهاى 
در حال توسعه قرار دارند، این صندوق باید براى مردم فقیر جوامع 

روستایى نیز سودمند باشد. 
در کوتاه مدت، صندوق نجات مخلوقات کرة زمین با سرمایه 
کشورهاى ثروتمند، کمپنى هاى بزرگ و حتى افراد، پروژه هاى 
تجارب  رساند. یک سیستم  انجام خواهد  به  را  حفاظتى جهانى 
جهانى کربن نیز براى کسب درآمد و تامین مالى این شبکه به راه 
یک  باید  که  معتقدند  متخصصان  این  بر  عالوه  افتاد.  خواهد 
اجبار صاحبان  و  هوا  و  آب  تغییر  با  مواجهه  براى  قوى  سیستم 
صنایعى که گازهاى گلخانه اى ایجاد مى کنند به انجام کارهاى 
و  گازها  این  تصاعد  کاهش  یا  و  کامل  جلوگیرى  براى  الزم 

دریافت مبالغ بیشترى براى پروژه هاى صندوق پایه ریزى شود. 
نجات مخلوقات موجود در جهان یک  اینها گذشته،  از همه 
موضوع ایمانى نیز هست. چه طرفدار محیط زیست باشیم یا نه، 
ایمان به خداوند و اعتقاد به دین ما را وا مى دارد که از مخلوقات 
زیباى  و  شگفت  هاى  آفریده  این  زمین،  کره  روى  بر  موجود 

خداوند تا حد ممکن و تا آنجا که مى توانیم نگهدارى کنیم.

افزایش روز افزون گاز هاى گلخانه اي
کره زمین به طور طبیعى بر اثر تابش خورشید گرم مى شود، 
اما منظور از گرم شدن زمین پدیده دیگرى است. این پدیده نسبتًا 
جدید عبارت از تغییر دماى زمین بر اثر فعالیت هاى بشرى که با 
کره  گذشته  سال   100 طول  در  دارد.  فرق  آن  طبیعى  تغییرات 
زمین به طور غیر طبیعى 4 درجه سانتیگراد گرم تر شده که این 
موضوع دانشمندان را نگران کرده است. آنان حدس مى زنند که 
فعالیت هاى صنعتى بر ایجاد این مشکل بسیار موثر است و سبب 

گرم شدن کره زمین مى شود.
افزایش  زمین»  شدن  گرم   » از  منظور  ایسنا  گزارش  به 
میانگین دماى زمین است و تغییرات آب و هوا بر اثر این افزایش 
الگوى  تغییرات  موجب  زمین  شدن  گرم   . مى آید  وجود  به  دما 
بارش، افزایش سطح آب دریاهاى آزاد و کاهش سطح آب دریاچه
 ها و تاثیرات وسیع بر گیاهان، حیات وحش و انسان ها مى شود.

گازهاى گلخانه اى چه گازهایى هستند؟
به مجموعه اى ازگازهایى که مقدارى از انرژى خورشید را در 
جو زمین نگه مى دارند و باعث گرم شدن جو مى شوند گازهاى 
متان  و  نیتروژن،  اکسید  دى  آب،  بخار  مى گویند.  گلخانه اى 
نبودند،   جو  در  گازها  این  اگر  اصلى هستند.  گلخانه اى  گازهاى 
انرژى گرمایى خورشید مجددا به فضا برمى گشت و به این ترتیب 
هواى زمین 33 درجه سانتیگراد سردتر از حاال مى شد. اثر گلخانه
 اى به افزایش دماى کره زمین بر اثر وجود گازهاى گلخانه اى در 

جو زمین گفته مى شود.
کنوانسیون تغییر آب و هوا و اهداف آن 

گازهاى  انتشار  که  داد  نشان   علمى  شواهد   1980 دهۀ  در 
گلخانه اى ناشى از فعالیت هاى انسانى خطراتى براى آب و هواى 
ایجاد  لزوم  عمومى  افکار  ترتیب  این  به  و  مى کند  ایجاد  جهان 
براى  پیمان نامه اى  المللى دوره اى و تشکیل  بین  کنفرانس هاى 
افکار  انعکاس  براى  دولت ها  کرد.  احساس  را  مسئله  این  حل 
عمومى کنفرانس هاى بین المللى را برگزار کردند و تنظیم قرارداد 
سال  در  شدند.  خواستار  مسئله  این  بررسى  براى  را  بین المللى 
بین  مذاکرات  کمیته  متحد  ملل  سازمان  عمومى  مجمع   1990
هوا  و  آب  تغییرات  کنوانسیون  تدوین  جهت  را   "INC الدول" 

(UNFCCC) تشکیل داد.
مهمترین اهداف کنوانسیون و فعالیت هاى مرتبط با آن عبارت 

است از تثبیت غلظت گازهاى گلخانه اى در جو در سطحى که از 
اثرات خطرناك فعالیت هاى بشر بر سیستم اقلیم جلوگیرى کند، 
ارائه گزارش دوره اى وضعیت ملى تغییر  آب و هوا به کنوانسیون، 
تهیه میزان انتشار گازهاى گلخانه اى و جذب توسط چاهک ها به
انتشار  کاهش  برنامه هاى  اجراى  و  تنظیم  دوره اى،   صورت 
تهیه  در  بین المللى  و  منطقه اى  همکارى  و  گلخانه اى  گازهاى 

روش هاى تطبیق با پدیده تغییر آب و هوا.
سازمان  وهواى  آب  تغییرات  کنوانسیون  پذیرش  با  دولت ها 
ملل در سال 1992 این کنوانسیون را به عنوان سکوى پرتابى 
براى اقدامات اساسى تر در آینده مورد توجه قرار دادند. در پاسخ 
به تغییرات ناشى از شناخت علمى و خواست سیاسى کنوانسیون 
امکان پذیرش تعهدات اضافى دیگرى را از طریق بازنگرى بحث 
و تبادل نظر فراهم شد. اولین بازنگرى در مورد کفایت تعهدات 
کشورهاى توسعه یافته که در نخستین جلسه کنفرانس اعضا یا 
متعهدین COP 1بر ضرورت  آن تاکید شده بود، در سال 1995 در 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  حاضر  هیئت هاى  شد.  انجام  برلین 
انتشار  میزان  کاهش  براى  یافته  توسعه  کشورهاى  تعهدات 
گازهاى گلخانه اى آن ها در سال 2000 به سطح موجود در سال 
تداخل  از  جلوگیرى  براى  کنوانسیون  مدت  دراز  باهدف   1990
ضایعات خطرناك انسان ساز با سیستم آب و هوایى تناسب ندارد.
وزرا و مقامات اجرایى همراه با پذیرش توافقنامه برلین و آغاز 

دور جدید مذاکرات براى تقویت تعهدات کشورهاى توسعه یافته، 
تعهدات جدیدى را پذیرفتند. گروه ویژه این کار که در توافق نامه 
برلین براى تهیه پیش نویس پرتوکول تشکیل شده بود بعد از 8  
 COP3)جلسه این پرتوکول را به سومین جلسه اعضا یا متعهدین
) ارسال کرد. در کنفرانسى که به میزبانى  کشور جاپان در شهر 
شرکت  نفر  هزار   10 حدود  شد  برگزار   1997 دسمبر  در  توکیو 
پرتوکول  پذیرش  کنفرانس  این  مثبت  نتایج  از  یکى  داشتند. 
جدیدى بود که به موجب آن کشورهاى صنعتى متعهد شدند که 
اندازة سال کاهش  به  را  انتشار گازهاى گلخانه اى خود  میزان 
دهند. با اطمینان مى توان گفت این تعهد اجبارى وقانونى منحنى 
انتشار گازهاى گلخانه اى کشورهاى صنعتى را که در  باالرونده 
150 سال گذشته روند صعودى  داشته است، به تدریج معکوس 

خواهد کرد.
پرتوکول توکیو در 16 مارس 1998 جهت امضا اعضا آماده 
شد. این پرتوکول 90 روز پس از تصویب  حداقل 55  هیئت عضو 
انتشار  میزان  اینکه  بر  مشروط  است.  اجرا  قابل  کنوانسیون 
گازهاى  کل  درصد   55 از  عضو   55 این  اى  گلخانه  گازهاى 
گلخانه اى منتشر شده در سال 1990 توسط کشورهاى صنعتى 
بیشتر باشد، همچنین اعضاى کنوانسیون تغییرات آب و هوا به 
برابر کنوانسیون و آمادگى براى اجراى  اجراى تعهدات خود در 

پروتوکول در آینده ادامه خواهند داد.
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تغییرات آب و هوا و گرم شدن روز افزون زمین دانشمندان را 
غافلگیر کرده و با چنان سرعتى هستى بشر ساکن بر روى کره 
زمین را تهدید مى کند که تیم هاى متعدد پژوهشى مشغول کار 
خسته گى ناپذیر شبانه روزى هستند، تا بتوانند با ماهیت این پدیده 
بیشتر آشنا شوند و احتماًال راه حلى براى پیشگیرى یا حداقل کم 
کردن عواقب آن بیابند. دریاها باال مى آیند، موج بر موج مى نشیند، 
طرح هاى از پیش تعیین شده آب و هوا به سرعت تغییر مى کند. 
این امر کارشناسان را متعجب کرده و بار مسئولیت بشر امروز را 

بیش  از پیش سنگین تر ساخته است.
و  پژوهشى  محافل  همه  بر  آن  انجام  لزوم  که  اقدامى  اولین 
جوامع بشرى قطعى است انجام کارى جدى در مقابله با گازهاى 
کره  روى  بر  ساکن  شهروندان  از  حفاظت  منظور  به  گلخانه اى 
آسیب  همه  از  بیش  که  انسان  میلیون ها  ویژه  به  است.  زمین 
پذیرند. اما همچنان که شروع به بررسى و شناخت وضعیت بشر و 
باید  مى کنیم  خطیر  شرایط  این  از  نجات  براى  آنها  نیازهاى 
موجودات دیگرى را که در زندگى بر روى کره زمین با بشر سهیم
 اند، در نظر داشته باشیم. به ویژه آنکه تمامى مسئولیت وضعیت 

پیش آمده براى کرة زمین فقط و فقط بر عهده ما انسان هاست. 
مهره دار،  و  پستاندار  جانورى،  و  گیاهى  گونه هاى  از  یک  هیچ 
خزنده و چرنده، آبزى و خشکى زى و جز آن کوچکترین تقصیرى 
مى بینیم  اغلب  نیز  حال  و  نداشته اند  موجود  شرایط  ایجاد  در 
دانشمندانى را که در محاسبات خود براى نجات زمین صرفًا به 

انسان ها مى اندیشند.
براى  اى  چاره  اگر  که  گویند  مى  ما  به  صراحتًا  دانشمندان 
جلوگیرى از این تخریب بى رحمانۀ زیستگاه هاى آنان اندیشیده 
نشود، حداقل نیمى و شاید دو سوم  همه گونه موجودات روى 
زمین تا پایان قرن حاضر در راه بى بازگشت انقراض گام خواهند 

گذاشت! 
هوایى  و  آب  تغییرات  دولتى  بین  هیات  از  گزارشى  اخیراً 
گیرى  نتیجه  دانشمندان چنین  آن  در  یافت که  انتشار   (IPCC)
کرده بودند که گرمایش زمین در قرن حاضر زیستگاه هاى جهان 
بخش  مثال  براى  ساخت.  خواهد  بزرگ  تغییرات  دستخوش  را 
هاى بزرگى از جنگل هاى آمازون (این بزرگترین و ارزشمندترین 
زیستگاه حیات وحش کویر و ریه تنفسى کره زمین) تغییر شکل 

مسئولیت بشر در قبال محیط زیست

خواهد داد و به علفزارهاى بزرگ تبدیل خواهد شد، در حالى که 
بسیارى از جنگل ها و علفزار ها تبدیل به بیابان خواهد شد.

به نظر دانشمندان، خوشبختانه هنوز فرصتى براى تغییر رفتار 
و حفاظت از محیط زیست باقى مانده است. ما باید با تمام توان 
و امکاناتى که داریم براى متوقف کردن گرمایش زمین کار کنیم، 
و نیز نیازمند ساختن یک کشتى نوح مدرن و مطابق نیاز امروز 
عظیم  هاى  پروژه  از  اى  استعاره  اینجا  در  نوح  کشتى  هستیم. 
زیست محیطى است که بتواند به نابودى گونه هاى مخلوق روى 
زمین پایان دهد، یا الاقل بازماندگان را تحت حفاظت درآورد و 
نقاط  کویر  حیات وحش  کریدورهاى  طریق  از  و  بخشد.  نجات 
مختلف به هم متصل باشند تا چنانچه قسمتى از زیستگاه دچار 
خرابى و ویرانى شد حیوانات بتوانند به منطقه اى دیگر رفته و به 
بقاى خود ادامه دهند. چنانچه حیوانات بتوانند گدار کنند و تغییر 
محل دهند، خواهند توانست خود را با تغییرات دما در جهانى که 
گرم مى شود، دمساز کنند. در همین حال باید به جوامع محلى 
آموزش  زندگى مى کنند  اطراف چنین مناطقى  یا  که در درون 
داده شود تا بتوانند به طرز موافق طبیعت به شکار، کشاورزى و 
تولید انرژى بپردازند، بدون آنکه اکو سیستم ها را خراب کنند و 

آینده خود و فرزندانشان را با مخاطره مواجه سازند.
اجراى این طرح ها نه مشکل است و نه گران و پر هزینه. 
فعالیت هاى  توانند در چنین  تنهایى مى  به  کشورهاى ثروتمند 
جهانى قدم پیش گذارند و در این پروژه ها سرمایه گذارى کنند. 

در حال حاضر ساالنه صدها میلیون دالر در سطح جهان صرف 
فعالیت هاى حفاظتى مى شود که البته به هیچ وجه کافى نیست. 
کارشناسان حفاظت مى گویند این رقم باید به 5 میلیارد دالر در 
سال برسد تا نتیجه اى مناسب حاصل آید. توجه داشته باشید که 
5 میلیارد دالر رقمى ناچیز و حدود یک درصد هزینه اى است که 

ساالنه صرف تعویض و مبادله ارزهاى خارجى مى شود. 
تازه و گونه  اینکه درهاى حفاظت زیستگاه هاى  با توجه به 
هاى موجود به سرعت بسته مى شوند، حامیان حفاظت پیشنهاد 
روى  مخلوقات  نجات  صندوق  عنوان  تحت  صندوقى  تشکیل 
زمین را داده اند که ماموریت ایجاد شبکه اى کارآمد و ایمن در 
نقاطى از جهان را دارند که داراى بیشترین تمرکز مخلوقات در 
معرض خطر هستند. از آنجا که بیشتر این مناطق در کشورهاى 
در حال توسعه قرار دارند، این صندوق باید براى مردم فقیر جوامع 

روستایى نیز سودمند باشد. 
در کوتاه مدت، صندوق نجات مخلوقات کرة زمین با سرمایه 
کشورهاى ثروتمند، کمپنى هاى بزرگ و حتى افراد، پروژه هاى 
تجارب  رساند. یک سیستم  انجام خواهد  به  را  حفاظتى جهانى 
جهانى کربن نیز براى کسب درآمد و تامین مالى این شبکه به راه 
یک  باید  که  معتقدند  متخصصان  این  بر  عالوه  افتاد.  خواهد 
اجبار صاحبان  و  هوا  و  آب  تغییر  با  مواجهه  براى  قوى  سیستم 
صنایعى که گازهاى گلخانه اى ایجاد مى کنند به انجام کارهاى 
و  گازها  این  تصاعد  کاهش  یا  و  کامل  جلوگیرى  براى  الزم 

دریافت مبالغ بیشترى براى پروژه هاى صندوق پایه ریزى شود. 
نجات مخلوقات موجود در جهان یک  اینها گذشته،  از همه 
موضوع ایمانى نیز هست. چه طرفدار محیط زیست باشیم یا نه، 
ایمان به خداوند و اعتقاد به دین ما را وا مى دارد که از مخلوقات 
زیباى  و  شگفت  هاى  آفریده  این  زمین،  کره  روى  بر  موجود 

خداوند تا حد ممکن و تا آنجا که مى توانیم نگهدارى کنیم.

افزایش روز افزون گاز هاى گلخانه اي
کره زمین به طور طبیعى بر اثر تابش خورشید گرم مى شود، 
اما منظور از گرم شدن زمین پدیده دیگرى است. این پدیده نسبتًا 
جدید عبارت از تغییر دماى زمین بر اثر فعالیت هاى بشرى که با 
کره  گذشته  سال   100 طول  در  دارد.  فرق  آن  طبیعى  تغییرات 
زمین به طور غیر طبیعى 4 درجه سانتیگراد گرم تر شده که این 
موضوع دانشمندان را نگران کرده است. آنان حدس مى زنند که 
فعالیت هاى صنعتى بر ایجاد این مشکل بسیار موثر است و سبب 

گرم شدن کره زمین مى شود.
افزایش  زمین»  شدن  گرم   » از  منظور  ایسنا  گزارش  به 
میانگین دماى زمین است و تغییرات آب و هوا بر اثر این افزایش 
الگوى  تغییرات  موجب  زمین  شدن  گرم   . مى آید  وجود  به  دما 
بارش، افزایش سطح آب دریاهاى آزاد و کاهش سطح آب دریاچه
 ها و تاثیرات وسیع بر گیاهان، حیات وحش و انسان ها مى شود.

گازهاى گلخانه اى چه گازهایى هستند؟
به مجموعه اى ازگازهایى که مقدارى از انرژى خورشید را در 
جو زمین نگه مى دارند و باعث گرم شدن جو مى شوند گازهاى 
متان  و  نیتروژن،  اکسید  دى  آب،  بخار  مى گویند.  گلخانه اى 
نبودند،   جو  در  گازها  این  اگر  اصلى هستند.  گلخانه اى  گازهاى 
انرژى گرمایى خورشید مجددا به فضا برمى گشت و به این ترتیب 
هواى زمین 33 درجه سانتیگراد سردتر از حاال مى شد. اثر گلخانه
 اى به افزایش دماى کره زمین بر اثر وجود گازهاى گلخانه اى در 

جو زمین گفته مى شود.
کنوانسیون تغییر آب و هوا و اهداف آن 

گازهاى  انتشار  که  داد  نشان   علمى  شواهد   1980 دهۀ  در 
گلخانه اى ناشى از فعالیت هاى انسانى خطراتى براى آب و هواى 
ایجاد  لزوم  عمومى  افکار  ترتیب  این  به  و  مى کند  ایجاد  جهان 
براى  پیمان نامه اى  المللى دوره اى و تشکیل  بین  کنفرانس هاى 
افکار  انعکاس  براى  دولت ها  کرد.  احساس  را  مسئله  این  حل 
عمومى کنفرانس هاى بین المللى را برگزار کردند و تنظیم قرارداد 
سال  در  شدند.  خواستار  مسئله  این  بررسى  براى  را  بین المللى 
بین  مذاکرات  کمیته  متحد  ملل  سازمان  عمومى  مجمع   1990
هوا  و  آب  تغییرات  کنوانسیون  تدوین  جهت  را   "INC الدول" 

(UNFCCC) تشکیل داد.
مهمترین اهداف کنوانسیون و فعالیت هاى مرتبط با آن عبارت 

است از تثبیت غلظت گازهاى گلخانه اى در جو در سطحى که از 
اثرات خطرناك فعالیت هاى بشر بر سیستم اقلیم جلوگیرى کند، 
ارائه گزارش دوره اى وضعیت ملى تغییر  آب و هوا به کنوانسیون، 
تهیه میزان انتشار گازهاى گلخانه اى و جذب توسط چاهک ها به
انتشار  کاهش  برنامه هاى  اجراى  و  تنظیم  دوره اى،   صورت 
تهیه  در  بین المللى  و  منطقه اى  همکارى  و  گلخانه اى  گازهاى 

روش هاى تطبیق با پدیده تغییر آب و هوا.
سازمان  وهواى  آب  تغییرات  کنوانسیون  پذیرش  با  دولت ها 
ملل در سال 1992 این کنوانسیون را به عنوان سکوى پرتابى 
براى اقدامات اساسى تر در آینده مورد توجه قرار دادند. در پاسخ 
به تغییرات ناشى از شناخت علمى و خواست سیاسى کنوانسیون 
امکان پذیرش تعهدات اضافى دیگرى را از طریق بازنگرى بحث 
و تبادل نظر فراهم شد. اولین بازنگرى در مورد کفایت تعهدات 
کشورهاى توسعه یافته که در نخستین جلسه کنفرانس اعضا یا 
متعهدین COP 1بر ضرورت  آن تاکید شده بود، در سال 1995 در 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  حاضر  هیئت هاى  شد.  انجام  برلین 
انتشار  میزان  کاهش  براى  یافته  توسعه  کشورهاى  تعهدات 
گازهاى گلخانه اى آن ها در سال 2000 به سطح موجود در سال 
تداخل  از  جلوگیرى  براى  کنوانسیون  مدت  دراز  باهدف   1990
ضایعات خطرناك انسان ساز با سیستم آب و هوایى تناسب ندارد.
وزرا و مقامات اجرایى همراه با پذیرش توافقنامه برلین و آغاز 

دور جدید مذاکرات براى تقویت تعهدات کشورهاى توسعه یافته، 
تعهدات جدیدى را پذیرفتند. گروه ویژه این کار که در توافق نامه 
برلین براى تهیه پیش نویس پرتوکول تشکیل شده بود بعد از 8  
 COP3)جلسه این پرتوکول را به سومین جلسه اعضا یا متعهدین
) ارسال کرد. در کنفرانسى که به میزبانى  کشور جاپان در شهر 
شرکت  نفر  هزار   10 حدود  شد  برگزار   1997 دسمبر  در  توکیو 
پرتوکول  پذیرش  کنفرانس  این  مثبت  نتایج  از  یکى  داشتند. 
جدیدى بود که به موجب آن کشورهاى صنعتى متعهد شدند که 
اندازة سال کاهش  به  را  انتشار گازهاى گلخانه اى خود  میزان 
دهند. با اطمینان مى توان گفت این تعهد اجبارى وقانونى منحنى 
انتشار گازهاى گلخانه اى کشورهاى صنعتى را که در  باالرونده 
150 سال گذشته روند صعودى  داشته است، به تدریج معکوس 

خواهد کرد.
پرتوکول توکیو در 16 مارس 1998 جهت امضا اعضا آماده 
شد. این پرتوکول 90 روز پس از تصویب  حداقل 55  هیئت عضو 
انتشار  میزان  اینکه  بر  مشروط  است.  اجرا  قابل  کنوانسیون 
گازهاى  کل  درصد   55 از  عضو   55 این  اى  گلخانه  گازهاى 
گلخانه اى منتشر شده در سال 1990 توسط کشورهاى صنعتى 
بیشتر باشد، همچنین اعضاى کنوانسیون تغییرات آب و هوا به 
برابر کنوانسیون و آمادگى براى اجراى  اجراى تعهدات خود در 

پروتوکول در آینده ادامه خواهند داد.
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انسانى و  تاریخ تمدن  نهاد در  ترین  خانواده نخستین و مهم 
نخستین مکتبى است که پاى انسان به آن باز مى شود و با درس 
زندگى و روش تفاهم با دیگران آشنا مى گردد. خانه، فضایى است 
که در زیر سقف آن، ارزش هاى اخالقى و اجتماعى از نسلى به 
نسل دیگر منتقل مى شود. ادیان الهى به ویژه دین مبین اسالم، 
از نهاد خانواده حمایت کرده، براى حفظ و بهبود کارکردهاى آن 
و  خانه  بنیاد  متاسفانه  حاضر  عصر  در  اند.  قائل  بسیار  اهمیت 
خانواده در حال فروریختن است و اگر خردمندان و متفکران براى 
با  بشریت  نکنند،  اتخاذ  را  تدابیر الزم  پیشامد،  این  از  جلوگیرى 
بحران هاى جدى مواجه خواهد شد. سست شدن اساس خانواده، 
افزایش خشونت، اضطراب، ناامنى و بحران هاى اجتماعى در واقع 

ریشه در عدم توجه به اهمیت و نقش خانواده دارد.

بهترین نوع زندگى
خانواده واحد اجتماعى کوچکى است که با ازدواج آغاز مى شود 
و با تولد فرزندان توسعه و استحکام مى یابد. بشر از آغاز، زندگى 
خانوادگى را به عنوان بهترین نوع زندگى برگزیده، در همه زمان 
امتیازات  از  زندگى  نوع  این  و هست.  بوده  پایبند  بدان  مکان  و 
انسان محسوب مى شود و فواید گوناگونى به همراه دارد. از جمله 

این که زن و مرد را از پریشانى و بى هدفى نجات مى دهد، به 
خانواده وابسته و دلگرم مى کند و از نعمت انس، مودت و لذت 
هاى مشروع زناشویى بهره مند مى سازد. از سوى دیگر، زن و مرد 
در کانون گرم و باصفاى خانواده صاحب فرزند شده، در تعلیم و 
تربیت آنان مى کوشند و به عنوان بهترین یادگار از خویشتن باقى 
مى گذارند. پرورش فرزندان و انس با آنان از بهترین لذت هاى 
زندگى است. خانواده بوستان پرطراوت و حاصلخیز است و والدین 
ایثارگرند. تا پدر و مادر این حقیقت را ندانند،  باغبانانى پرمهر و 
میوه هاى دلشان در باغ زندگى به ثمر نمى رسد. میوه آفت زده 
لحظه  ترین  تلخ  بنابراین،  نیست.  باغبانى  هیچ  مطلوب  که  هم 
براى والدین، وقتى است که متوجه گونه اى ناهنجارى در فکر و 
رفتار کودکانشان مى شوند و انحرافى در آنان مشاهده مى کنند. 
این آفت از کجا به این میوه رخنه کرده است؟ چه کسى کوتاهى 
کرده؟ غصه اش، بى شک، سهم پدر و مادر است. شاید کوتاهى 

از سوى همان ها بوده است.

خانواده و تربیت فرزند
وقت صرف کردن پدر و مادر براى تربیت فرزند مسئله مهمى 
است. پدر و مادرى که به علت مشغولیت کارى، نمى رسند بخشى 

از وقت خود را صرف رسیدگى به امور تربیتى فرزندان کنند، نباید 
امیدبخشى داشته باشند. والدین  انتظار وضعیت کامًال مطلوب و 
و  خاطر  نگرانى  کنار  در  که  اند  کسانى  آشنا  مسئولیت  و  دلسوز 
حساسیتى که نسبت به تأمین وسائل و امکانات آموزشى و رفاهى 
فرزندانشان دارند، به تغذیه فکرى و تربیت روحى آنان نیز همت 
مى گمارند؛ زیرا تربیت فرزندانى با انگیزه و مسئولیت پذیر، کارى 

عظیم و خدمت به آنان و جامعه است.
 

مالك و معیارهاى انتخاب همسر
یکى از معیارهاى مهم براى انتخاب همسر اعم از زن و مرد، 
هایى  خانواده  از  باید  مرد  و  زن  یعنى  اوست.  خانوادگى  اصالت 
باشند که داراى اصل و ریشه باشند؛ خانواده هایى که در آنها پدر 
و مادرى عاقل و دلسوز با همه وجود در رشد و تعالى فرزندان مى 
یابند،  و پسرى که در چنین خانواده اى رشد مى  کوشند. دختر 
سجایاى اخالقى را از پدر و مادر خود مى آموزند و در برخورد با 
دشوارى ها و سختى هاى زندگى هرگز از جاده درستى و راستى 
خارج نمى شوند. به عبارت دیگر، پایبندى به آبرو و حیثیت آنان 
را از انحراف باز مى دارد. در ضمن پایبندى به مقررات آیین اسالم 
انجام  از  از عوامل خوشبختى خانواده است. دختر و پسر متدین 
دادن بسیارى از اعمال خالف خوددارى مى کنند؛ زیرا دین عاملى 
ارتکاب  از  را  آنان  و  است  افراد  همراه  همیشه  که  است  درونى 

اعمال زشت باز مى دارد. 

اخالق نیکو
از  اخالقى  اصول  باید  دو  هر  مرد  و  زن  خانوادگى  در محیط 
هرگاه  کنند.  رعایت  را  متقابل  احترام  و  سازگارى  قبیل گذشت، 
یکى از آن دو دچار لغزش و اشتباه شود، بالفاصله به عذرخواهى 
پرداخته، از جدال جداً خوددارى کند؛ زیرا جدال، صمیمیت ها را از 
بین برده، دشمنى و نفاق را جانشین آن مى کند. بدیهى است که 

طرف مقابل هم باید عذر و پوزش شخص خطاکار را بپذیرد. 

تناسب اجتماعى و اقتصادى
دختر و پسرى که مى خواهند ازدواج کنند، بهتر است از نظر 
اجتماعى و اقتصادى هم سطح خودشان باشند؛ یعنى پدر و مادر و 
اطرافیان هر دو طرف از لحاظ شغلى، تحصیالت، نوع پوشاك و 
آداب و رسوم، منزل و وسائل منزل، وسیله نقلیه و غیر آن تقریبا 
در یک سطح یا نزدیک به هم باشند. البته چنین نیست که اگر 
خانواده دختر و پسر فاصله طبقاتى زیادى داشته باشند، هیچ وقت 
خوشبخت نمى شوند، بلکه زمانى چنین ازدواج هایى با موفقیت 
توأم مى شود که زن و شوهر قبًال مسائل خود را حل کرده، با 

شناخت و با آگاهى کامل ازدواج کنند.

تناسب در تحصیالت و آگاهى
در  که  است  مواردى  از  اطالعات،  و  تحصیالت  در  تناسب 

فاصله  که  افرادى  دارد.  مهمى  نقش  ازدواج  دوام  و  تحکیم 
را  همدیگر  حرف  توانند  نمى  معموًال  دارند،  زیادى  تحصیالتى 
بفهمند و در نتیجه اختالف و مشاجره ها شروع و پایه هاى زندگى 

سست مى شود.

مهم ترین معیار انتخاب
تقواست.  و  ایمان  اسالم،  در  انتخاب همسر  معیار  ترین  مهم 
را مهم  ایمان و عمل صالح  انتخاب همسر دین،  افرادى که در 
ترین معیار انتخاب قرار مى دهند، سازگارى و آرامش را در زندگى 
از دستورهاى  پیروى  به علت  ایمان،  با  افراد  احساس مى کنند. 
دین، تابع ارزش هاى مشخص و واحد و همچنین داراى بینش، 
خواست و سلیقه هاى کم وبیش یکسانى هستند. از این رو، در 
زندگى مشترك تناسب فکرى و روحى دارند. زن و شوهرى که 
هر دو در سایه دین بزرگ شده اند، اگرچه ممکن است همدیگر را 
از قبل نشناسند، اما به علت برخوردارى از تربیت واحد دینى، نقاط 
اختالف  که  مواردى  در  و  دارند  هم  با  فراوانى  اساسى  مشترك 
نظرى پیش آید، مى توانند با مراجعه به تعالیم دینى ـ که مورد 
قبول هر دو است ـ به وحدت نظر برسند و این بهترین و مطمئن 

ترین وسیله براى تضمین سعادت در پیوند زناشویى است.

حقوق مشترك زن و مرد در خانه و خانواده
را  آنان  از حقوق یکدیگر،  زنان و مردان  تردید آشنایى  بدون 
اولین  کرد.  خواهد  کمک  بسیار  صمیمى  و  موفق  زندگى  براى 
امرى که زن و مرد باید رعایت کنند، خوش اخالقى است؛ زیرا 
سازگارى،  است،  نیازمند  آن  به  به شدت  خانوادگى  کانون  آنچه 
گذشت و فداکارى است. همان گونه که بدن انسان براى سالمت 
و تندرستى به خون نیازمند است تا همه اعضاى آن به تحرك و 
فعالیت درآیند، در کانون خانوادگى هم آنچه به افراد خانواده توان 
و قدرت کار و کوشش مى دهد، خوش اخالقى است؛ چرا که با 
و  صفا  تجلیات  ترین  عالى  که  است  خوش  خلق  از  برخوردارى 

آید. بر همین اساس  دلدادگى در محیط خانوادگى به وجود مى 
از همه  است که رسول خدا(ص) فرمود: «من به همسران خود 
مهربان ترم. هرکه بخواهد به من نزدیک تر باشد، باید با خانواده 

خود مهربان باشد».

احترام و تکریم
یکى از حقوقى که به طور مشترك بین زن و مرد وجود دارد، 
احترام و تکریم یکدیگر است. مرد و زن باید همیشه احترام خود 
باشند.  دارند، خواه در محیط خانه و خواه در جاى دیگر  نگه  را 
بسیارى از جنگ و جدال ها در محیط خانوادگى، وقتى شروع مى 
از بین رفته باشد و در چنین وضعى  شود که حرمت زن یا مرد 
است که درگیرى بین آن دو آغاز مى شود. از این رو، احترام و 
تکریم همسر به خصوص در برابر دیگران امرى بسیار ضرورى و 
حیاتى است؛ زیرا انسان ها در برابر دیگران حساسیت خاصى دارند 
و از این رو زن و مرد باید در تمام دوران زندگى از بیان هرگونه 
و  کنند  اجتناب  جدا  است،  تکریم  و  احترام  منافى  که  جمالتى 
همواره در برخورد و ارتباط با یکدیگر کلمات و الفاظ احترام آمیز 

به کار برند.
پاکدامنى زن و مرد

است؛  مرد  و  زن  مشترك  وظایف  جمله  از  و عفت  پاکدامنى 
یعنى همان گونه که زن قبل از ازدواج و پس از ازدواج باید پایبند 
به اصل پاکدامنى باشد، مرد نیز باید همانند زن مقید به پاکى و 
پاکدامنى باشد. در آیات قرآن همان طور که به زنان دستور حفظ 
عفت و پاکدامنى داده شده به همان مقدار به مردان تأکید شده که 

از جاده عفاف خارج نشوند. 

تعدیل توقعات
و  و صفا  بخشد  مى  استحکام  خانواده  به  که  امورى  از  یکى 
از  مرد  و  زن  هاى  خواست  تعدیل  کند،  مى  بیشتر  را  دلدادگى 
«خداوند  فرماید:  مى  زمینه  این  در  کریم  قرآن  است.  یکدیگر 
متعال از هر کسى در محدوده توان او تکلیف مى خواهد، نه بیشتر 
و نه کم تر». بدیهى است که افراد متفاوتند و مقدورات هر فرد با 
دیگرى فرق دارد. حتى همه افراد از نظر درك و فهم و معلومات 
یکسان نیستند، از این روى یکى از رسالت هاى اساسى زنان و 
دیگرى  توان  از  بیش  آنان  توقعات  حدود  که  است  این  مردان 

نباشد.
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تغییرات آب و هوا و گرم شدن روز افزون زمین دانشمندان را 
غافلگیر کرده و با چنان سرعتى هستى بشر ساکن بر روى کره 
زمین را تهدید مى کند که تیم هاى متعدد پژوهشى مشغول کار 
خسته گى ناپذیر شبانه روزى هستند، تا بتوانند با ماهیت این پدیده 
بیشتر آشنا شوند و احتماًال راه حلى براى پیشگیرى یا حداقل کم 
کردن عواقب آن بیابند. دریاها باال مى آیند، موج بر موج مى نشیند، 
طرح هاى از پیش تعیین شده آب و هوا به سرعت تغییر مى کند. 
این امر کارشناسان را متعجب کرده و بار مسئولیت بشر امروز را 

بیش  از پیش سنگین تر ساخته است.
و  پژوهشى  محافل  همه  بر  آن  انجام  لزوم  که  اقدامى  اولین 
جوامع بشرى قطعى است انجام کارى جدى در مقابله با گازهاى 
کره  روى  بر  ساکن  شهروندان  از  حفاظت  منظور  به  گلخانه اى 
آسیب  همه  از  بیش  که  انسان  میلیون ها  ویژه  به  است.  زمین 
پذیرند. اما همچنان که شروع به بررسى و شناخت وضعیت بشر و 
باید  مى کنیم  خطیر  شرایط  این  از  نجات  براى  آنها  نیازهاى 
موجودات دیگرى را که در زندگى بر روى کره زمین با بشر سهیم
 اند، در نظر داشته باشیم. به ویژه آنکه تمامى مسئولیت وضعیت 

پیش آمده براى کرة زمین فقط و فقط بر عهده ما انسان هاست. 
مهره دار،  و  پستاندار  جانورى،  و  گیاهى  گونه هاى  از  یک  هیچ 
خزنده و چرنده، آبزى و خشکى زى و جز آن کوچکترین تقصیرى 
مى بینیم  اغلب  نیز  حال  و  نداشته اند  موجود  شرایط  ایجاد  در 
دانشمندانى را که در محاسبات خود براى نجات زمین صرفًا به 

انسان ها مى اندیشند.
براى  اى  چاره  اگر  که  گویند  مى  ما  به  صراحتًا  دانشمندان 
جلوگیرى از این تخریب بى رحمانۀ زیستگاه هاى آنان اندیشیده 
نشود، حداقل نیمى و شاید دو سوم  همه گونه موجودات روى 
زمین تا پایان قرن حاضر در راه بى بازگشت انقراض گام خواهند 

گذاشت! 
هوایى  و  آب  تغییرات  دولتى  بین  هیات  از  گزارشى  اخیراً 
گیرى  نتیجه  دانشمندان چنین  آن  در  یافت که  انتشار   (IPCC)
کرده بودند که گرمایش زمین در قرن حاضر زیستگاه هاى جهان 
بخش  مثال  براى  ساخت.  خواهد  بزرگ  تغییرات  دستخوش  را 
هاى بزرگى از جنگل هاى آمازون (این بزرگترین و ارزشمندترین 
زیستگاه حیات وحش کویر و ریه تنفسى کره زمین) تغییر شکل 

مسئولیت بشر در قبال محیط زیست

خواهد داد و به علفزارهاى بزرگ تبدیل خواهد شد، در حالى که 
بسیارى از جنگل ها و علفزار ها تبدیل به بیابان خواهد شد.

به نظر دانشمندان، خوشبختانه هنوز فرصتى براى تغییر رفتار 
و حفاظت از محیط زیست باقى مانده است. ما باید با تمام توان 
و امکاناتى که داریم براى متوقف کردن گرمایش زمین کار کنیم، 
و نیز نیازمند ساختن یک کشتى نوح مدرن و مطابق نیاز امروز 
عظیم  هاى  پروژه  از  اى  استعاره  اینجا  در  نوح  کشتى  هستیم. 
زیست محیطى است که بتواند به نابودى گونه هاى مخلوق روى 
زمین پایان دهد، یا الاقل بازماندگان را تحت حفاظت درآورد و 
نقاط  کویر  حیات وحش  کریدورهاى  طریق  از  و  بخشد.  نجات 
مختلف به هم متصل باشند تا چنانچه قسمتى از زیستگاه دچار 
خرابى و ویرانى شد حیوانات بتوانند به منطقه اى دیگر رفته و به 
بقاى خود ادامه دهند. چنانچه حیوانات بتوانند گدار کنند و تغییر 
محل دهند، خواهند توانست خود را با تغییرات دما در جهانى که 
گرم مى شود، دمساز کنند. در همین حال باید به جوامع محلى 
آموزش  زندگى مى کنند  اطراف چنین مناطقى  یا  که در درون 
داده شود تا بتوانند به طرز موافق طبیعت به شکار، کشاورزى و 
تولید انرژى بپردازند، بدون آنکه اکو سیستم ها را خراب کنند و 

آینده خود و فرزندانشان را با مخاطره مواجه سازند.
اجراى این طرح ها نه مشکل است و نه گران و پر هزینه. 
فعالیت هاى  توانند در چنین  تنهایى مى  به  کشورهاى ثروتمند 
جهانى قدم پیش گذارند و در این پروژه ها سرمایه گذارى کنند. 

در حال حاضر ساالنه صدها میلیون دالر در سطح جهان صرف 
فعالیت هاى حفاظتى مى شود که البته به هیچ وجه کافى نیست. 
کارشناسان حفاظت مى گویند این رقم باید به 5 میلیارد دالر در 
سال برسد تا نتیجه اى مناسب حاصل آید. توجه داشته باشید که 
5 میلیارد دالر رقمى ناچیز و حدود یک درصد هزینه اى است که 

ساالنه صرف تعویض و مبادله ارزهاى خارجى مى شود. 
تازه و گونه  اینکه درهاى حفاظت زیستگاه هاى  با توجه به 
هاى موجود به سرعت بسته مى شوند، حامیان حفاظت پیشنهاد 
روى  مخلوقات  نجات  صندوق  عنوان  تحت  صندوقى  تشکیل 
زمین را داده اند که ماموریت ایجاد شبکه اى کارآمد و ایمن در 
نقاطى از جهان را دارند که داراى بیشترین تمرکز مخلوقات در 
معرض خطر هستند. از آنجا که بیشتر این مناطق در کشورهاى 
در حال توسعه قرار دارند، این صندوق باید براى مردم فقیر جوامع 

روستایى نیز سودمند باشد. 
در کوتاه مدت، صندوق نجات مخلوقات کرة زمین با سرمایه 
کشورهاى ثروتمند، کمپنى هاى بزرگ و حتى افراد، پروژه هاى 
تجارب  رساند. یک سیستم  انجام خواهد  به  را  حفاظتى جهانى 
جهانى کربن نیز براى کسب درآمد و تامین مالى این شبکه به راه 
یک  باید  که  معتقدند  متخصصان  این  بر  عالوه  افتاد.  خواهد 
اجبار صاحبان  و  هوا  و  آب  تغییر  با  مواجهه  براى  قوى  سیستم 
صنایعى که گازهاى گلخانه اى ایجاد مى کنند به انجام کارهاى 
و  گازها  این  تصاعد  کاهش  یا  و  کامل  جلوگیرى  براى  الزم 

دریافت مبالغ بیشترى براى پروژه هاى صندوق پایه ریزى شود. 
نجات مخلوقات موجود در جهان یک  اینها گذشته،  از همه 
موضوع ایمانى نیز هست. چه طرفدار محیط زیست باشیم یا نه، 
ایمان به خداوند و اعتقاد به دین ما را وا مى دارد که از مخلوقات 
زیباى  و  شگفت  هاى  آفریده  این  زمین،  کره  روى  بر  موجود 

خداوند تا حد ممکن و تا آنجا که مى توانیم نگهدارى کنیم.

افزایش روز افزون گاز هاى گلخانه اي
کره زمین به طور طبیعى بر اثر تابش خورشید گرم مى شود، 
اما منظور از گرم شدن زمین پدیده دیگرى است. این پدیده نسبتًا 
جدید عبارت از تغییر دماى زمین بر اثر فعالیت هاى بشرى که با 
کره  گذشته  سال   100 طول  در  دارد.  فرق  آن  طبیعى  تغییرات 
زمین به طور غیر طبیعى 4 درجه سانتیگراد گرم تر شده که این 
موضوع دانشمندان را نگران کرده است. آنان حدس مى زنند که 
فعالیت هاى صنعتى بر ایجاد این مشکل بسیار موثر است و سبب 

گرم شدن کره زمین مى شود.
افزایش  زمین»  شدن  گرم   » از  منظور  ایسنا  گزارش  به 
میانگین دماى زمین است و تغییرات آب و هوا بر اثر این افزایش 
الگوى  تغییرات  موجب  زمین  شدن  گرم   . مى آید  وجود  به  دما 
بارش، افزایش سطح آب دریاهاى آزاد و کاهش سطح آب دریاچه
 ها و تاثیرات وسیع بر گیاهان، حیات وحش و انسان ها مى شود.

گازهاى گلخانه اى چه گازهایى هستند؟
به مجموعه اى ازگازهایى که مقدارى از انرژى خورشید را در 
جو زمین نگه مى دارند و باعث گرم شدن جو مى شوند گازهاى 
متان  و  نیتروژن،  اکسید  دى  آب،  بخار  مى گویند.  گلخانه اى 
نبودند،   جو  در  گازها  این  اگر  اصلى هستند.  گلخانه اى  گازهاى 
انرژى گرمایى خورشید مجددا به فضا برمى گشت و به این ترتیب 
هواى زمین 33 درجه سانتیگراد سردتر از حاال مى شد. اثر گلخانه
 اى به افزایش دماى کره زمین بر اثر وجود گازهاى گلخانه اى در 

جو زمین گفته مى شود.
کنوانسیون تغییر آب و هوا و اهداف آن 

گازهاى  انتشار  که  داد  نشان   علمى  شواهد   1980 دهۀ  در 
گلخانه اى ناشى از فعالیت هاى انسانى خطراتى براى آب و هواى 
ایجاد  لزوم  عمومى  افکار  ترتیب  این  به  و  مى کند  ایجاد  جهان 
براى  پیمان نامه اى  المللى دوره اى و تشکیل  بین  کنفرانس هاى 
افکار  انعکاس  براى  دولت ها  کرد.  احساس  را  مسئله  این  حل 
عمومى کنفرانس هاى بین المللى را برگزار کردند و تنظیم قرارداد 
سال  در  شدند.  خواستار  مسئله  این  بررسى  براى  را  بین المللى 
بین  مذاکرات  کمیته  متحد  ملل  سازمان  عمومى  مجمع   1990
هوا  و  آب  تغییرات  کنوانسیون  تدوین  جهت  را   "INC الدول" 

(UNFCCC) تشکیل داد.
مهمترین اهداف کنوانسیون و فعالیت هاى مرتبط با آن عبارت 

است از تثبیت غلظت گازهاى گلخانه اى در جو در سطحى که از 
اثرات خطرناك فعالیت هاى بشر بر سیستم اقلیم جلوگیرى کند، 
ارائه گزارش دوره اى وضعیت ملى تغییر  آب و هوا به کنوانسیون، 
تهیه میزان انتشار گازهاى گلخانه اى و جذب توسط چاهک ها به
انتشار  کاهش  برنامه هاى  اجراى  و  تنظیم  دوره اى،   صورت 
تهیه  در  بین المللى  و  منطقه اى  همکارى  و  گلخانه اى  گازهاى 

روش هاى تطبیق با پدیده تغییر آب و هوا.
سازمان  وهواى  آب  تغییرات  کنوانسیون  پذیرش  با  دولت ها 
ملل در سال 1992 این کنوانسیون را به عنوان سکوى پرتابى 
براى اقدامات اساسى تر در آینده مورد توجه قرار دادند. در پاسخ 
به تغییرات ناشى از شناخت علمى و خواست سیاسى کنوانسیون 
امکان پذیرش تعهدات اضافى دیگرى را از طریق بازنگرى بحث 
و تبادل نظر فراهم شد. اولین بازنگرى در مورد کفایت تعهدات 
کشورهاى توسعه یافته که در نخستین جلسه کنفرانس اعضا یا 
متعهدین COP 1بر ضرورت  آن تاکید شده بود، در سال 1995 در 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  حاضر  هیئت هاى  شد.  انجام  برلین 
انتشار  میزان  کاهش  براى  یافته  توسعه  کشورهاى  تعهدات 
گازهاى گلخانه اى آن ها در سال 2000 به سطح موجود در سال 
تداخل  از  جلوگیرى  براى  کنوانسیون  مدت  دراز  باهدف   1990
ضایعات خطرناك انسان ساز با سیستم آب و هوایى تناسب ندارد.
وزرا و مقامات اجرایى همراه با پذیرش توافقنامه برلین و آغاز 

دور جدید مذاکرات براى تقویت تعهدات کشورهاى توسعه یافته، 
تعهدات جدیدى را پذیرفتند. گروه ویژه این کار که در توافق نامه 
برلین براى تهیه پیش نویس پرتوکول تشکیل شده بود بعد از 8  
 COP3)جلسه این پرتوکول را به سومین جلسه اعضا یا متعهدین
) ارسال کرد. در کنفرانسى که به میزبانى  کشور جاپان در شهر 
شرکت  نفر  هزار   10 حدود  شد  برگزار   1997 دسمبر  در  توکیو 
پرتوکول  پذیرش  کنفرانس  این  مثبت  نتایج  از  یکى  داشتند. 
جدیدى بود که به موجب آن کشورهاى صنعتى متعهد شدند که 
اندازة سال کاهش  به  را  انتشار گازهاى گلخانه اى خود  میزان 
دهند. با اطمینان مى توان گفت این تعهد اجبارى وقانونى منحنى 
انتشار گازهاى گلخانه اى کشورهاى صنعتى را که در  باالرونده 
150 سال گذشته روند صعودى  داشته است، به تدریج معکوس 

خواهد کرد.
پرتوکول توکیو در 16 مارس 1998 جهت امضا اعضا آماده 
شد. این پرتوکول 90 روز پس از تصویب  حداقل 55  هیئت عضو 
انتشار  میزان  اینکه  بر  مشروط  است.  اجرا  قابل  کنوانسیون 
گازهاى  کل  درصد   55 از  عضو   55 این  اى  گلخانه  گازهاى 
گلخانه اى منتشر شده در سال 1990 توسط کشورهاى صنعتى 
بیشتر باشد، همچنین اعضاى کنوانسیون تغییرات آب و هوا به 
برابر کنوانسیون و آمادگى براى اجراى  اجراى تعهدات خود در 

پروتوکول در آینده ادامه خواهند داد.
منبع: ویستا



سال دهم و یازدهم- شماره هاى 120-121-122 حوت 97 – حمل و ثور1398 خورشیدى

45

نقش خانواده در سالمت زندگى
تهیه کننده: مصطفى رستگار

انسانى و  تاریخ تمدن  نهاد در  ترین  خانواده نخستین و مهم 
نخستین مکتبى است که پاى انسان به آن باز مى شود و با درس 
زندگى و روش تفاهم با دیگران آشنا مى گردد. خانه، فضایى است 
که در زیر سقف آن، ارزش هاى اخالقى و اجتماعى از نسلى به 
نسل دیگر منتقل مى شود. ادیان الهى به ویژه دین مبین اسالم، 
از نهاد خانواده حمایت کرده، براى حفظ و بهبود کارکردهاى آن 
و  خانه  بنیاد  متاسفانه  حاضر  عصر  در  اند.  قائل  بسیار  اهمیت 
خانواده در حال فروریختن است و اگر خردمندان و متفکران براى 
با  بشریت  نکنند،  اتخاذ  را  تدابیر الزم  پیشامد،  این  از  جلوگیرى 
بحران هاى جدى مواجه خواهد شد. سست شدن اساس خانواده، 
افزایش خشونت، اضطراب، ناامنى و بحران هاى اجتماعى در واقع 

ریشه در عدم توجه به اهمیت و نقش خانواده دارد.

بهترین نوع زندگى
خانواده واحد اجتماعى کوچکى است که با ازدواج آغاز مى شود 
و با تولد فرزندان توسعه و استحکام مى یابد. بشر از آغاز، زندگى 
خانوادگى را به عنوان بهترین نوع زندگى برگزیده، در همه زمان 
امتیازات  از  زندگى  نوع  این  و هست.  بوده  پایبند  بدان  مکان  و 
انسان محسوب مى شود و فواید گوناگونى به همراه دارد. از جمله 

این که زن و مرد را از پریشانى و بى هدفى نجات مى دهد، به 
خانواده وابسته و دلگرم مى کند و از نعمت انس، مودت و لذت 
هاى مشروع زناشویى بهره مند مى سازد. از سوى دیگر، زن و مرد 
در کانون گرم و باصفاى خانواده صاحب فرزند شده، در تعلیم و 
تربیت آنان مى کوشند و به عنوان بهترین یادگار از خویشتن باقى 
مى گذارند. پرورش فرزندان و انس با آنان از بهترین لذت هاى 
زندگى است. خانواده بوستان پرطراوت و حاصلخیز است و والدین 
ایثارگرند. تا پدر و مادر این حقیقت را ندانند،  باغبانانى پرمهر و 
میوه هاى دلشان در باغ زندگى به ثمر نمى رسد. میوه آفت زده 
لحظه  ترین  تلخ  بنابراین،  نیست.  باغبانى  هیچ  مطلوب  که  هم 
براى والدین، وقتى است که متوجه گونه اى ناهنجارى در فکر و 
رفتار کودکانشان مى شوند و انحرافى در آنان مشاهده مى کنند. 
این آفت از کجا به این میوه رخنه کرده است؟ چه کسى کوتاهى 
کرده؟ غصه اش، بى شک، سهم پدر و مادر است. شاید کوتاهى 

از سوى همان ها بوده است.

خانواده و تربیت فرزند
وقت صرف کردن پدر و مادر براى تربیت فرزند مسئله مهمى 
است. پدر و مادرى که به علت مشغولیت کارى، نمى رسند بخشى 

از وقت خود را صرف رسیدگى به امور تربیتى فرزندان کنند، نباید 
امیدبخشى داشته باشند. والدین  انتظار وضعیت کامًال مطلوب و 
و  خاطر  نگرانى  کنار  در  که  اند  کسانى  آشنا  مسئولیت  و  دلسوز 
حساسیتى که نسبت به تأمین وسائل و امکانات آموزشى و رفاهى 
فرزندانشان دارند، به تغذیه فکرى و تربیت روحى آنان نیز همت 
مى گمارند؛ زیرا تربیت فرزندانى با انگیزه و مسئولیت پذیر، کارى 

عظیم و خدمت به آنان و جامعه است.
 

مالك و معیارهاى انتخاب همسر
یکى از معیارهاى مهم براى انتخاب همسر اعم از زن و مرد، 
هایى  خانواده  از  باید  مرد  و  زن  یعنى  اوست.  خانوادگى  اصالت 
باشند که داراى اصل و ریشه باشند؛ خانواده هایى که در آنها پدر 
و مادرى عاقل و دلسوز با همه وجود در رشد و تعالى فرزندان مى 
یابند،  و پسرى که در چنین خانواده اى رشد مى  کوشند. دختر 
سجایاى اخالقى را از پدر و مادر خود مى آموزند و در برخورد با 
دشوارى ها و سختى هاى زندگى هرگز از جاده درستى و راستى 
خارج نمى شوند. به عبارت دیگر، پایبندى به آبرو و حیثیت آنان 
را از انحراف باز مى دارد. در ضمن پایبندى به مقررات آیین اسالم 
انجام  از  از عوامل خوشبختى خانواده است. دختر و پسر متدین 
دادن بسیارى از اعمال خالف خوددارى مى کنند؛ زیرا دین عاملى 
ارتکاب  از  را  آنان  و  است  افراد  همراه  همیشه  که  است  درونى 

اعمال زشت باز مى دارد. 

اخالق نیکو
از  اخالقى  اصول  باید  دو  هر  مرد  و  زن  خانوادگى  در محیط 
هرگاه  کنند.  رعایت  را  متقابل  احترام  و  سازگارى  قبیل گذشت، 
یکى از آن دو دچار لغزش و اشتباه شود، بالفاصله به عذرخواهى 
پرداخته، از جدال جداً خوددارى کند؛ زیرا جدال، صمیمیت ها را از 
بین برده، دشمنى و نفاق را جانشین آن مى کند. بدیهى است که 

طرف مقابل هم باید عذر و پوزش شخص خطاکار را بپذیرد. 

تناسب اجتماعى و اقتصادى
دختر و پسرى که مى خواهند ازدواج کنند، بهتر است از نظر 
اجتماعى و اقتصادى هم سطح خودشان باشند؛ یعنى پدر و مادر و 
اطرافیان هر دو طرف از لحاظ شغلى، تحصیالت، نوع پوشاك و 
آداب و رسوم، منزل و وسائل منزل، وسیله نقلیه و غیر آن تقریبا 
در یک سطح یا نزدیک به هم باشند. البته چنین نیست که اگر 
خانواده دختر و پسر فاصله طبقاتى زیادى داشته باشند، هیچ وقت 
خوشبخت نمى شوند، بلکه زمانى چنین ازدواج هایى با موفقیت 
توأم مى شود که زن و شوهر قبًال مسائل خود را حل کرده، با 

شناخت و با آگاهى کامل ازدواج کنند.

تناسب در تحصیالت و آگاهى
در  که  است  مواردى  از  اطالعات،  و  تحصیالت  در  تناسب 

فاصله  که  افرادى  دارد.  مهمى  نقش  ازدواج  دوام  و  تحکیم 
را  همدیگر  حرف  توانند  نمى  معموًال  دارند،  زیادى  تحصیالتى 
بفهمند و در نتیجه اختالف و مشاجره ها شروع و پایه هاى زندگى 

سست مى شود.

مهم ترین معیار انتخاب
تقواست.  و  ایمان  اسالم،  در  انتخاب همسر  معیار  ترین  مهم 
را مهم  ایمان و عمل صالح  انتخاب همسر دین،  افرادى که در 
ترین معیار انتخاب قرار مى دهند، سازگارى و آرامش را در زندگى 
از دستورهاى  پیروى  به علت  ایمان،  با  افراد  احساس مى کنند. 
دین، تابع ارزش هاى مشخص و واحد و همچنین داراى بینش، 
خواست و سلیقه هاى کم وبیش یکسانى هستند. از این رو، در 
زندگى مشترك تناسب فکرى و روحى دارند. زن و شوهرى که 
هر دو در سایه دین بزرگ شده اند، اگرچه ممکن است همدیگر را 
از قبل نشناسند، اما به علت برخوردارى از تربیت واحد دینى، نقاط 
اختالف  که  مواردى  در  و  دارند  هم  با  فراوانى  اساسى  مشترك 
نظرى پیش آید، مى توانند با مراجعه به تعالیم دینى ـ که مورد 
قبول هر دو است ـ به وحدت نظر برسند و این بهترین و مطمئن 

ترین وسیله براى تضمین سعادت در پیوند زناشویى است.

حقوق مشترك زن و مرد در خانه و خانواده
را  آنان  از حقوق یکدیگر،  زنان و مردان  تردید آشنایى  بدون 
اولین  کرد.  خواهد  کمک  بسیار  صمیمى  و  موفق  زندگى  براى 
امرى که زن و مرد باید رعایت کنند، خوش اخالقى است؛ زیرا 
سازگارى،  است،  نیازمند  آن  به  به شدت  خانوادگى  کانون  آنچه 
گذشت و فداکارى است. همان گونه که بدن انسان براى سالمت 
و تندرستى به خون نیازمند است تا همه اعضاى آن به تحرك و 
فعالیت درآیند، در کانون خانوادگى هم آنچه به افراد خانواده توان 
و قدرت کار و کوشش مى دهد، خوش اخالقى است؛ چرا که با 
و  صفا  تجلیات  ترین  عالى  که  است  خوش  خلق  از  برخوردارى 

آید. بر همین اساس  دلدادگى در محیط خانوادگى به وجود مى 
از همه  است که رسول خدا(ص) فرمود: «من به همسران خود 
مهربان ترم. هرکه بخواهد به من نزدیک تر باشد، باید با خانواده 

خود مهربان باشد».

احترام و تکریم
یکى از حقوقى که به طور مشترك بین زن و مرد وجود دارد، 
احترام و تکریم یکدیگر است. مرد و زن باید همیشه احترام خود 
باشند.  دارند، خواه در محیط خانه و خواه در جاى دیگر  نگه  را 
بسیارى از جنگ و جدال ها در محیط خانوادگى، وقتى شروع مى 
از بین رفته باشد و در چنین وضعى  شود که حرمت زن یا مرد 
است که درگیرى بین آن دو آغاز مى شود. از این رو، احترام و 
تکریم همسر به خصوص در برابر دیگران امرى بسیار ضرورى و 
حیاتى است؛ زیرا انسان ها در برابر دیگران حساسیت خاصى دارند 
و از این رو زن و مرد باید در تمام دوران زندگى از بیان هرگونه 
و  کنند  اجتناب  جدا  است،  تکریم  و  احترام  منافى  که  جمالتى 
همواره در برخورد و ارتباط با یکدیگر کلمات و الفاظ احترام آمیز 

به کار برند.
پاکدامنى زن و مرد

است؛  مرد  و  زن  مشترك  وظایف  جمله  از  و عفت  پاکدامنى 
یعنى همان گونه که زن قبل از ازدواج و پس از ازدواج باید پایبند 
به اصل پاکدامنى باشد، مرد نیز باید همانند زن مقید به پاکى و 
پاکدامنى باشد. در آیات قرآن همان طور که به زنان دستور حفظ 
عفت و پاکدامنى داده شده به همان مقدار به مردان تأکید شده که 

از جاده عفاف خارج نشوند. 

تعدیل توقعات
و  و صفا  بخشد  مى  استحکام  خانواده  به  که  امورى  از  یکى 
از  مرد  و  زن  هاى  خواست  تعدیل  کند،  مى  بیشتر  را  دلدادگى 
«خداوند  فرماید:  مى  زمینه  این  در  کریم  قرآن  است.  یکدیگر 
متعال از هر کسى در محدوده توان او تکلیف مى خواهد، نه بیشتر 
و نه کم تر». بدیهى است که افراد متفاوتند و مقدورات هر فرد با 
دیگرى فرق دارد. حتى همه افراد از نظر درك و فهم و معلومات 
یکسان نیستند، از این روى یکى از رسالت هاى اساسى زنان و 
دیگرى  توان  از  بیش  آنان  توقعات  حدود  که  است  این  مردان 

نباشد.
منابع و ماخذ

پاوول ویلسون، رموز دستیابى به آرامش .  .1
لیندا فیلد، 60 نکته براى زندگى بهتر .  .2

کریس کول، کلید طالیى ارتباطات .  .3
محمد فاضل جمالى، تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن.  .4

تغییرات آب و هوا و گرم شدن روز افزون زمین دانشمندان را 
غافلگیر کرده و با چنان سرعتى هستى بشر ساکن بر روى کره 
زمین را تهدید مى کند که تیم هاى متعدد پژوهشى مشغول کار 
خسته گى ناپذیر شبانه روزى هستند، تا بتوانند با ماهیت این پدیده 
بیشتر آشنا شوند و احتماًال راه حلى براى پیشگیرى یا حداقل کم 
کردن عواقب آن بیابند. دریاها باال مى آیند، موج بر موج مى نشیند، 
طرح هاى از پیش تعیین شده آب و هوا به سرعت تغییر مى کند. 
این امر کارشناسان را متعجب کرده و بار مسئولیت بشر امروز را 

بیش  از پیش سنگین تر ساخته است.
و  پژوهشى  محافل  همه  بر  آن  انجام  لزوم  که  اقدامى  اولین 
جوامع بشرى قطعى است انجام کارى جدى در مقابله با گازهاى 
کره  روى  بر  ساکن  شهروندان  از  حفاظت  منظور  به  گلخانه اى 
آسیب  همه  از  بیش  که  انسان  میلیون ها  ویژه  به  است.  زمین 
پذیرند. اما همچنان که شروع به بررسى و شناخت وضعیت بشر و 
باید  مى کنیم  خطیر  شرایط  این  از  نجات  براى  آنها  نیازهاى 
موجودات دیگرى را که در زندگى بر روى کره زمین با بشر سهیم
 اند، در نظر داشته باشیم. به ویژه آنکه تمامى مسئولیت وضعیت 

پیش آمده براى کرة زمین فقط و فقط بر عهده ما انسان هاست. 
مهره دار،  و  پستاندار  جانورى،  و  گیاهى  گونه هاى  از  یک  هیچ 
خزنده و چرنده، آبزى و خشکى زى و جز آن کوچکترین تقصیرى 
مى بینیم  اغلب  نیز  حال  و  نداشته اند  موجود  شرایط  ایجاد  در 
دانشمندانى را که در محاسبات خود براى نجات زمین صرفًا به 

انسان ها مى اندیشند.
براى  اى  چاره  اگر  که  گویند  مى  ما  به  صراحتًا  دانشمندان 
جلوگیرى از این تخریب بى رحمانۀ زیستگاه هاى آنان اندیشیده 
نشود، حداقل نیمى و شاید دو سوم  همه گونه موجودات روى 
زمین تا پایان قرن حاضر در راه بى بازگشت انقراض گام خواهند 

گذاشت! 
هوایى  و  آب  تغییرات  دولتى  بین  هیات  از  گزارشى  اخیراً 
گیرى  نتیجه  دانشمندان چنین  آن  در  یافت که  انتشار   (IPCC)
کرده بودند که گرمایش زمین در قرن حاضر زیستگاه هاى جهان 
بخش  مثال  براى  ساخت.  خواهد  بزرگ  تغییرات  دستخوش  را 
هاى بزرگى از جنگل هاى آمازون (این بزرگترین و ارزشمندترین 
زیستگاه حیات وحش کویر و ریه تنفسى کره زمین) تغییر شکل 

خواهد داد و به علفزارهاى بزرگ تبدیل خواهد شد، در حالى که 
بسیارى از جنگل ها و علفزار ها تبدیل به بیابان خواهد شد.

به نظر دانشمندان، خوشبختانه هنوز فرصتى براى تغییر رفتار 
و حفاظت از محیط زیست باقى مانده است. ما باید با تمام توان 
و امکاناتى که داریم براى متوقف کردن گرمایش زمین کار کنیم، 
و نیز نیازمند ساختن یک کشتى نوح مدرن و مطابق نیاز امروز 
عظیم  هاى  پروژه  از  اى  استعاره  اینجا  در  نوح  کشتى  هستیم. 
زیست محیطى است که بتواند به نابودى گونه هاى مخلوق روى 
زمین پایان دهد، یا الاقل بازماندگان را تحت حفاظت درآورد و 
نقاط  کویر  حیات وحش  کریدورهاى  طریق  از  و  بخشد.  نجات 
مختلف به هم متصل باشند تا چنانچه قسمتى از زیستگاه دچار 
خرابى و ویرانى شد حیوانات بتوانند به منطقه اى دیگر رفته و به 
بقاى خود ادامه دهند. چنانچه حیوانات بتوانند گدار کنند و تغییر 
محل دهند، خواهند توانست خود را با تغییرات دما در جهانى که 
گرم مى شود، دمساز کنند. در همین حال باید به جوامع محلى 
آموزش  زندگى مى کنند  اطراف چنین مناطقى  یا  که در درون 
داده شود تا بتوانند به طرز موافق طبیعت به شکار، کشاورزى و 
تولید انرژى بپردازند، بدون آنکه اکو سیستم ها را خراب کنند و 

آینده خود و فرزندانشان را با مخاطره مواجه سازند.
اجراى این طرح ها نه مشکل است و نه گران و پر هزینه. 
فعالیت هاى  توانند در چنین  تنهایى مى  به  کشورهاى ثروتمند 
جهانى قدم پیش گذارند و در این پروژه ها سرمایه گذارى کنند. 

در حال حاضر ساالنه صدها میلیون دالر در سطح جهان صرف 
فعالیت هاى حفاظتى مى شود که البته به هیچ وجه کافى نیست. 
کارشناسان حفاظت مى گویند این رقم باید به 5 میلیارد دالر در 
سال برسد تا نتیجه اى مناسب حاصل آید. توجه داشته باشید که 
5 میلیارد دالر رقمى ناچیز و حدود یک درصد هزینه اى است که 

ساالنه صرف تعویض و مبادله ارزهاى خارجى مى شود. 
تازه و گونه  اینکه درهاى حفاظت زیستگاه هاى  با توجه به 
هاى موجود به سرعت بسته مى شوند، حامیان حفاظت پیشنهاد 
روى  مخلوقات  نجات  صندوق  عنوان  تحت  صندوقى  تشکیل 
زمین را داده اند که ماموریت ایجاد شبکه اى کارآمد و ایمن در 
نقاطى از جهان را دارند که داراى بیشترین تمرکز مخلوقات در 
معرض خطر هستند. از آنجا که بیشتر این مناطق در کشورهاى 
در حال توسعه قرار دارند، این صندوق باید براى مردم فقیر جوامع 

روستایى نیز سودمند باشد. 
در کوتاه مدت، صندوق نجات مخلوقات کرة زمین با سرمایه 
کشورهاى ثروتمند، کمپنى هاى بزرگ و حتى افراد، پروژه هاى 
تجارب  رساند. یک سیستم  انجام خواهد  به  را  حفاظتى جهانى 
جهانى کربن نیز براى کسب درآمد و تامین مالى این شبکه به راه 
یک  باید  که  معتقدند  متخصصان  این  بر  عالوه  افتاد.  خواهد 
اجبار صاحبان  و  هوا  و  آب  تغییر  با  مواجهه  براى  قوى  سیستم 
صنایعى که گازهاى گلخانه اى ایجاد مى کنند به انجام کارهاى 
و  گازها  این  تصاعد  کاهش  یا  و  کامل  جلوگیرى  براى  الزم 

دریافت مبالغ بیشترى براى پروژه هاى صندوق پایه ریزى شود. 
نجات مخلوقات موجود در جهان یک  اینها گذشته،  از همه 
موضوع ایمانى نیز هست. چه طرفدار محیط زیست باشیم یا نه، 
ایمان به خداوند و اعتقاد به دین ما را وا مى دارد که از مخلوقات 
زیباى  و  شگفت  هاى  آفریده  این  زمین،  کره  روى  بر  موجود 

خداوند تا حد ممکن و تا آنجا که مى توانیم نگهدارى کنیم.

افزایش روز افزون گاز هاى گلخانه اي
کره زمین به طور طبیعى بر اثر تابش خورشید گرم مى شود، 
اما منظور از گرم شدن زمین پدیده دیگرى است. این پدیده نسبتًا 
جدید عبارت از تغییر دماى زمین بر اثر فعالیت هاى بشرى که با 
کره  گذشته  سال   100 طول  در  دارد.  فرق  آن  طبیعى  تغییرات 
زمین به طور غیر طبیعى 4 درجه سانتیگراد گرم تر شده که این 
موضوع دانشمندان را نگران کرده است. آنان حدس مى زنند که 
فعالیت هاى صنعتى بر ایجاد این مشکل بسیار موثر است و سبب 

گرم شدن کره زمین مى شود.
افزایش  زمین»  شدن  گرم   » از  منظور  ایسنا  گزارش  به 
میانگین دماى زمین است و تغییرات آب و هوا بر اثر این افزایش 
الگوى  تغییرات  موجب  زمین  شدن  گرم   . مى آید  وجود  به  دما 
بارش، افزایش سطح آب دریاهاى آزاد و کاهش سطح آب دریاچه
 ها و تاثیرات وسیع بر گیاهان، حیات وحش و انسان ها مى شود.

گازهاى گلخانه اى چه گازهایى هستند؟
به مجموعه اى ازگازهایى که مقدارى از انرژى خورشید را در 
جو زمین نگه مى دارند و باعث گرم شدن جو مى شوند گازهاى 
متان  و  نیتروژن،  اکسید  دى  آب،  بخار  مى گویند.  گلخانه اى 
نبودند،   جو  در  گازها  این  اگر  اصلى هستند.  گلخانه اى  گازهاى 
انرژى گرمایى خورشید مجددا به فضا برمى گشت و به این ترتیب 
هواى زمین 33 درجه سانتیگراد سردتر از حاال مى شد. اثر گلخانه
 اى به افزایش دماى کره زمین بر اثر وجود گازهاى گلخانه اى در 

جو زمین گفته مى شود.
کنوانسیون تغییر آب و هوا و اهداف آن 

گازهاى  انتشار  که  داد  نشان   علمى  شواهد   1980 دهۀ  در 
گلخانه اى ناشى از فعالیت هاى انسانى خطراتى براى آب و هواى 
ایجاد  لزوم  عمومى  افکار  ترتیب  این  به  و  مى کند  ایجاد  جهان 
براى  پیمان نامه اى  المللى دوره اى و تشکیل  بین  کنفرانس هاى 
افکار  انعکاس  براى  دولت ها  کرد.  احساس  را  مسئله  این  حل 
عمومى کنفرانس هاى بین المللى را برگزار کردند و تنظیم قرارداد 
سال  در  شدند.  خواستار  مسئله  این  بررسى  براى  را  بین المللى 
بین  مذاکرات  کمیته  متحد  ملل  سازمان  عمومى  مجمع   1990
هوا  و  آب  تغییرات  کنوانسیون  تدوین  جهت  را   "INC الدول" 

(UNFCCC) تشکیل داد.
مهمترین اهداف کنوانسیون و فعالیت هاى مرتبط با آن عبارت 

است از تثبیت غلظت گازهاى گلخانه اى در جو در سطحى که از 
اثرات خطرناك فعالیت هاى بشر بر سیستم اقلیم جلوگیرى کند، 
ارائه گزارش دوره اى وضعیت ملى تغییر  آب و هوا به کنوانسیون، 
تهیه میزان انتشار گازهاى گلخانه اى و جذب توسط چاهک ها به
انتشار  کاهش  برنامه هاى  اجراى  و  تنظیم  دوره اى،   صورت 
تهیه  در  بین المللى  و  منطقه اى  همکارى  و  گلخانه اى  گازهاى 

روش هاى تطبیق با پدیده تغییر آب و هوا.
سازمان  وهواى  آب  تغییرات  کنوانسیون  پذیرش  با  دولت ها 
ملل در سال 1992 این کنوانسیون را به عنوان سکوى پرتابى 
براى اقدامات اساسى تر در آینده مورد توجه قرار دادند. در پاسخ 
به تغییرات ناشى از شناخت علمى و خواست سیاسى کنوانسیون 
امکان پذیرش تعهدات اضافى دیگرى را از طریق بازنگرى بحث 
و تبادل نظر فراهم شد. اولین بازنگرى در مورد کفایت تعهدات 
کشورهاى توسعه یافته که در نخستین جلسه کنفرانس اعضا یا 
متعهدین COP 1بر ضرورت  آن تاکید شده بود، در سال 1995 در 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  حاضر  هیئت هاى  شد.  انجام  برلین 
انتشار  میزان  کاهش  براى  یافته  توسعه  کشورهاى  تعهدات 
گازهاى گلخانه اى آن ها در سال 2000 به سطح موجود در سال 
تداخل  از  جلوگیرى  براى  کنوانسیون  مدت  دراز  باهدف   1990
ضایعات خطرناك انسان ساز با سیستم آب و هوایى تناسب ندارد.
وزرا و مقامات اجرایى همراه با پذیرش توافقنامه برلین و آغاز 

دور جدید مذاکرات براى تقویت تعهدات کشورهاى توسعه یافته، 
تعهدات جدیدى را پذیرفتند. گروه ویژه این کار که در توافق نامه 
برلین براى تهیه پیش نویس پرتوکول تشکیل شده بود بعد از 8  
 COP3)جلسه این پرتوکول را به سومین جلسه اعضا یا متعهدین
) ارسال کرد. در کنفرانسى که به میزبانى  کشور جاپان در شهر 
شرکت  نفر  هزار   10 حدود  شد  برگزار   1997 دسمبر  در  توکیو 
پرتوکول  پذیرش  کنفرانس  این  مثبت  نتایج  از  یکى  داشتند. 
جدیدى بود که به موجب آن کشورهاى صنعتى متعهد شدند که 
اندازة سال کاهش  به  را  انتشار گازهاى گلخانه اى خود  میزان 
دهند. با اطمینان مى توان گفت این تعهد اجبارى وقانونى منحنى 
انتشار گازهاى گلخانه اى کشورهاى صنعتى را که در  باالرونده 
150 سال گذشته روند صعودى  داشته است، به تدریج معکوس 

خواهد کرد.
پرتوکول توکیو در 16 مارس 1998 جهت امضا اعضا آماده 
شد. این پرتوکول 90 روز پس از تصویب  حداقل 55  هیئت عضو 
انتشار  میزان  اینکه  بر  مشروط  است.  اجرا  قابل  کنوانسیون 
گازهاى  کل  درصد   55 از  عضو   55 این  اى  گلخانه  گازهاى 
گلخانه اى منتشر شده در سال 1990 توسط کشورهاى صنعتى 
بیشتر باشد، همچنین اعضاى کنوانسیون تغییرات آب و هوا به 
برابر کنوانسیون و آمادگى براى اجراى  اجراى تعهدات خود در 

پروتوکول در آینده ادامه خواهند داد.



سال دهم و یازدهم- شماره هاى 120-121-122 حوت 97 – حمل و ثور1398 خورشیدى

46

نقش خانواده در سالمت زندگى

انسانى و  تاریخ تمدن  نهاد در  ترین  خانواده نخستین و مهم 
نخستین مکتبى است که پاى انسان به آن باز مى شود و با درس 
زندگى و روش تفاهم با دیگران آشنا مى گردد. خانه، فضایى است 
که در زیر سقف آن، ارزش هاى اخالقى و اجتماعى از نسلى به 
نسل دیگر منتقل مى شود. ادیان الهى به ویژه دین مبین اسالم، 
از نهاد خانواده حمایت کرده، براى حفظ و بهبود کارکردهاى آن 
و  خانه  بنیاد  متاسفانه  حاضر  عصر  در  اند.  قائل  بسیار  اهمیت 
خانواده در حال فروریختن است و اگر خردمندان و متفکران براى 
با  بشریت  نکنند،  اتخاذ  را  تدابیر الزم  پیشامد،  این  از  جلوگیرى 
بحران هاى جدى مواجه خواهد شد. سست شدن اساس خانواده، 
افزایش خشونت، اضطراب، ناامنى و بحران هاى اجتماعى در واقع 

ریشه در عدم توجه به اهمیت و نقش خانواده دارد.

بهترین نوع زندگى
خانواده واحد اجتماعى کوچکى است که با ازدواج آغاز مى شود 
و با تولد فرزندان توسعه و استحکام مى یابد. بشر از آغاز، زندگى 
خانوادگى را به عنوان بهترین نوع زندگى برگزیده، در همه زمان 
امتیازات  از  زندگى  نوع  این  و هست.  بوده  پایبند  بدان  مکان  و 
انسان محسوب مى شود و فواید گوناگونى به همراه دارد. از جمله 

این که زن و مرد را از پریشانى و بى هدفى نجات مى دهد، به 
خانواده وابسته و دلگرم مى کند و از نعمت انس، مودت و لذت 
هاى مشروع زناشویى بهره مند مى سازد. از سوى دیگر، زن و مرد 
در کانون گرم و باصفاى خانواده صاحب فرزند شده، در تعلیم و 
تربیت آنان مى کوشند و به عنوان بهترین یادگار از خویشتن باقى 
مى گذارند. پرورش فرزندان و انس با آنان از بهترین لذت هاى 
زندگى است. خانواده بوستان پرطراوت و حاصلخیز است و والدین 
ایثارگرند. تا پدر و مادر این حقیقت را ندانند،  باغبانانى پرمهر و 
میوه هاى دلشان در باغ زندگى به ثمر نمى رسد. میوه آفت زده 
لحظه  ترین  تلخ  بنابراین،  نیست.  باغبانى  هیچ  مطلوب  که  هم 
براى والدین، وقتى است که متوجه گونه اى ناهنجارى در فکر و 
رفتار کودکانشان مى شوند و انحرافى در آنان مشاهده مى کنند. 
این آفت از کجا به این میوه رخنه کرده است؟ چه کسى کوتاهى 
کرده؟ غصه اش، بى شک، سهم پدر و مادر است. شاید کوتاهى 

از سوى همان ها بوده است.

خانواده و تربیت فرزند
وقت صرف کردن پدر و مادر براى تربیت فرزند مسئله مهمى 
است. پدر و مادرى که به علت مشغولیت کارى، نمى رسند بخشى 

از وقت خود را صرف رسیدگى به امور تربیتى فرزندان کنند، نباید 
امیدبخشى داشته باشند. والدین  انتظار وضعیت کامًال مطلوب و 
و  خاطر  نگرانى  کنار  در  که  اند  کسانى  آشنا  مسئولیت  و  دلسوز 
حساسیتى که نسبت به تأمین وسائل و امکانات آموزشى و رفاهى 
فرزندانشان دارند، به تغذیه فکرى و تربیت روحى آنان نیز همت 
مى گمارند؛ زیرا تربیت فرزندانى با انگیزه و مسئولیت پذیر، کارى 

عظیم و خدمت به آنان و جامعه است.
 

مالك و معیارهاى انتخاب همسر
یکى از معیارهاى مهم براى انتخاب همسر اعم از زن و مرد، 
هایى  خانواده  از  باید  مرد  و  زن  یعنى  اوست.  خانوادگى  اصالت 
باشند که داراى اصل و ریشه باشند؛ خانواده هایى که در آنها پدر 
و مادرى عاقل و دلسوز با همه وجود در رشد و تعالى فرزندان مى 
یابند،  و پسرى که در چنین خانواده اى رشد مى  کوشند. دختر 
سجایاى اخالقى را از پدر و مادر خود مى آموزند و در برخورد با 
دشوارى ها و سختى هاى زندگى هرگز از جاده درستى و راستى 
خارج نمى شوند. به عبارت دیگر، پایبندى به آبرو و حیثیت آنان 
را از انحراف باز مى دارد. در ضمن پایبندى به مقررات آیین اسالم 
انجام  از  از عوامل خوشبختى خانواده است. دختر و پسر متدین 
دادن بسیارى از اعمال خالف خوددارى مى کنند؛ زیرا دین عاملى 
ارتکاب  از  را  آنان  و  است  افراد  همراه  همیشه  که  است  درونى 

اعمال زشت باز مى دارد. 

اخالق نیکو
از  اخالقى  اصول  باید  دو  هر  مرد  و  زن  خانوادگى  در محیط 
هرگاه  کنند.  رعایت  را  متقابل  احترام  و  سازگارى  قبیل گذشت، 
یکى از آن دو دچار لغزش و اشتباه شود، بالفاصله به عذرخواهى 
پرداخته، از جدال جداً خوددارى کند؛ زیرا جدال، صمیمیت ها را از 
بین برده، دشمنى و نفاق را جانشین آن مى کند. بدیهى است که 

طرف مقابل هم باید عذر و پوزش شخص خطاکار را بپذیرد. 

تناسب اجتماعى و اقتصادى
دختر و پسرى که مى خواهند ازدواج کنند، بهتر است از نظر 
اجتماعى و اقتصادى هم سطح خودشان باشند؛ یعنى پدر و مادر و 
اطرافیان هر دو طرف از لحاظ شغلى، تحصیالت، نوع پوشاك و 
آداب و رسوم، منزل و وسائل منزل، وسیله نقلیه و غیر آن تقریبا 
در یک سطح یا نزدیک به هم باشند. البته چنین نیست که اگر 
خانواده دختر و پسر فاصله طبقاتى زیادى داشته باشند، هیچ وقت 
خوشبخت نمى شوند، بلکه زمانى چنین ازدواج هایى با موفقیت 
توأم مى شود که زن و شوهر قبًال مسائل خود را حل کرده، با 

شناخت و با آگاهى کامل ازدواج کنند.

تناسب در تحصیالت و آگاهى
در  که  است  مواردى  از  اطالعات،  و  تحصیالت  در  تناسب 

فاصله  که  افرادى  دارد.  مهمى  نقش  ازدواج  دوام  و  تحکیم 
را  همدیگر  حرف  توانند  نمى  معموًال  دارند،  زیادى  تحصیالتى 
بفهمند و در نتیجه اختالف و مشاجره ها شروع و پایه هاى زندگى 

سست مى شود.

مهم ترین معیار انتخاب
تقواست.  و  ایمان  اسالم،  در  انتخاب همسر  معیار  ترین  مهم 
را مهم  ایمان و عمل صالح  انتخاب همسر دین،  افرادى که در 
ترین معیار انتخاب قرار مى دهند، سازگارى و آرامش را در زندگى 
از دستورهاى  پیروى  به علت  ایمان،  با  افراد  احساس مى کنند. 
دین، تابع ارزش هاى مشخص و واحد و همچنین داراى بینش، 
خواست و سلیقه هاى کم وبیش یکسانى هستند. از این رو، در 
زندگى مشترك تناسب فکرى و روحى دارند. زن و شوهرى که 
هر دو در سایه دین بزرگ شده اند، اگرچه ممکن است همدیگر را 
از قبل نشناسند، اما به علت برخوردارى از تربیت واحد دینى، نقاط 
اختالف  که  مواردى  در  و  دارند  هم  با  فراوانى  اساسى  مشترك 
نظرى پیش آید، مى توانند با مراجعه به تعالیم دینى ـ که مورد 
قبول هر دو است ـ به وحدت نظر برسند و این بهترین و مطمئن 

ترین وسیله براى تضمین سعادت در پیوند زناشویى است.

حقوق مشترك زن و مرد در خانه و خانواده
را  آنان  از حقوق یکدیگر،  زنان و مردان  تردید آشنایى  بدون 
اولین  کرد.  خواهد  کمک  بسیار  صمیمى  و  موفق  زندگى  براى 
امرى که زن و مرد باید رعایت کنند، خوش اخالقى است؛ زیرا 
سازگارى،  است،  نیازمند  آن  به  به شدت  خانوادگى  کانون  آنچه 
گذشت و فداکارى است. همان گونه که بدن انسان براى سالمت 
و تندرستى به خون نیازمند است تا همه اعضاى آن به تحرك و 
فعالیت درآیند، در کانون خانوادگى هم آنچه به افراد خانواده توان 
و قدرت کار و کوشش مى دهد، خوش اخالقى است؛ چرا که با 
و  صفا  تجلیات  ترین  عالى  که  است  خوش  خلق  از  برخوردارى 

آید. بر همین اساس  دلدادگى در محیط خانوادگى به وجود مى 
از همه  است که رسول خدا(ص) فرمود: «من به همسران خود 
مهربان ترم. هرکه بخواهد به من نزدیک تر باشد، باید با خانواده 

خود مهربان باشد».

احترام و تکریم
یکى از حقوقى که به طور مشترك بین زن و مرد وجود دارد، 
احترام و تکریم یکدیگر است. مرد و زن باید همیشه احترام خود 
باشند.  دارند، خواه در محیط خانه و خواه در جاى دیگر  نگه  را 
بسیارى از جنگ و جدال ها در محیط خانوادگى، وقتى شروع مى 
از بین رفته باشد و در چنین وضعى  شود که حرمت زن یا مرد 
است که درگیرى بین آن دو آغاز مى شود. از این رو، احترام و 
تکریم همسر به خصوص در برابر دیگران امرى بسیار ضرورى و 
حیاتى است؛ زیرا انسان ها در برابر دیگران حساسیت خاصى دارند 
و از این رو زن و مرد باید در تمام دوران زندگى از بیان هرگونه 
و  کنند  اجتناب  جدا  است،  تکریم  و  احترام  منافى  که  جمالتى 
همواره در برخورد و ارتباط با یکدیگر کلمات و الفاظ احترام آمیز 

به کار برند.
پاکدامنى زن و مرد

است؛  مرد  و  زن  مشترك  وظایف  جمله  از  و عفت  پاکدامنى 
یعنى همان گونه که زن قبل از ازدواج و پس از ازدواج باید پایبند 
به اصل پاکدامنى باشد، مرد نیز باید همانند زن مقید به پاکى و 
پاکدامنى باشد. در آیات قرآن همان طور که به زنان دستور حفظ 
عفت و پاکدامنى داده شده به همان مقدار به مردان تأکید شده که 

از جاده عفاف خارج نشوند. 

تعدیل توقعات
و  و صفا  بخشد  مى  استحکام  خانواده  به  که  امورى  از  یکى 
از  مرد  و  زن  هاى  خواست  تعدیل  کند،  مى  بیشتر  را  دلدادگى 
«خداوند  فرماید:  مى  زمینه  این  در  کریم  قرآن  است.  یکدیگر 
متعال از هر کسى در محدوده توان او تکلیف مى خواهد، نه بیشتر 
و نه کم تر». بدیهى است که افراد متفاوتند و مقدورات هر فرد با 
دیگرى فرق دارد. حتى همه افراد از نظر درك و فهم و معلومات 
یکسان نیستند، از این روى یکى از رسالت هاى اساسى زنان و 
دیگرى  توان  از  بیش  آنان  توقعات  حدود  که  است  این  مردان 

نباشد.
منابع و ماخذ

پاوول ویلسون، رموز دستیابى به آرامش .  .1
لیندا فیلد، 60 نکته براى زندگى بهتر .  .2

کریس کول، کلید طالیى ارتباطات .  .3
محمد فاضل جمالى، تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن.  .4
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نقش خانواده در سالمت زندگى

انسانى و  تاریخ تمدن  نهاد در  ترین  خانواده نخستین و مهم 
نخستین مکتبى است که پاى انسان به آن باز مى شود و با درس 
زندگى و روش تفاهم با دیگران آشنا مى گردد. خانه، فضایى است 
که در زیر سقف آن، ارزش هاى اخالقى و اجتماعى از نسلى به 
نسل دیگر منتقل مى شود. ادیان الهى به ویژه دین مبین اسالم، 
از نهاد خانواده حمایت کرده، براى حفظ و بهبود کارکردهاى آن 
و  خانه  بنیاد  متاسفانه  حاضر  عصر  در  اند.  قائل  بسیار  اهمیت 
خانواده در حال فروریختن است و اگر خردمندان و متفکران براى 
با  بشریت  نکنند،  اتخاذ  را  تدابیر الزم  پیشامد،  این  از  جلوگیرى 
بحران هاى جدى مواجه خواهد شد. سست شدن اساس خانواده، 
افزایش خشونت، اضطراب، ناامنى و بحران هاى اجتماعى در واقع 

ریشه در عدم توجه به اهمیت و نقش خانواده دارد.

بهترین نوع زندگى
خانواده واحد اجتماعى کوچکى است که با ازدواج آغاز مى شود 
و با تولد فرزندان توسعه و استحکام مى یابد. بشر از آغاز، زندگى 
خانوادگى را به عنوان بهترین نوع زندگى برگزیده، در همه زمان 
امتیازات  از  زندگى  نوع  این  و هست.  بوده  پایبند  بدان  مکان  و 
انسان محسوب مى شود و فواید گوناگونى به همراه دارد. از جمله 

این که زن و مرد را از پریشانى و بى هدفى نجات مى دهد، به 
خانواده وابسته و دلگرم مى کند و از نعمت انس، مودت و لذت 
هاى مشروع زناشویى بهره مند مى سازد. از سوى دیگر، زن و مرد 
در کانون گرم و باصفاى خانواده صاحب فرزند شده، در تعلیم و 
تربیت آنان مى کوشند و به عنوان بهترین یادگار از خویشتن باقى 
مى گذارند. پرورش فرزندان و انس با آنان از بهترین لذت هاى 
زندگى است. خانواده بوستان پرطراوت و حاصلخیز است و والدین 
ایثارگرند. تا پدر و مادر این حقیقت را ندانند،  باغبانانى پرمهر و 
میوه هاى دلشان در باغ زندگى به ثمر نمى رسد. میوه آفت زده 
لحظه  ترین  تلخ  بنابراین،  نیست.  باغبانى  هیچ  مطلوب  که  هم 
براى والدین، وقتى است که متوجه گونه اى ناهنجارى در فکر و 
رفتار کودکانشان مى شوند و انحرافى در آنان مشاهده مى کنند. 
این آفت از کجا به این میوه رخنه کرده است؟ چه کسى کوتاهى 
کرده؟ غصه اش، بى شک، سهم پدر و مادر است. شاید کوتاهى 

از سوى همان ها بوده است.

خانواده و تربیت فرزند
وقت صرف کردن پدر و مادر براى تربیت فرزند مسئله مهمى 
است. پدر و مادرى که به علت مشغولیت کارى، نمى رسند بخشى 

از وقت خود را صرف رسیدگى به امور تربیتى فرزندان کنند، نباید 
امیدبخشى داشته باشند. والدین  انتظار وضعیت کامًال مطلوب و 
و  خاطر  نگرانى  کنار  در  که  اند  کسانى  آشنا  مسئولیت  و  دلسوز 
حساسیتى که نسبت به تأمین وسائل و امکانات آموزشى و رفاهى 
فرزندانشان دارند، به تغذیه فکرى و تربیت روحى آنان نیز همت 
مى گمارند؛ زیرا تربیت فرزندانى با انگیزه و مسئولیت پذیر، کارى 

عظیم و خدمت به آنان و جامعه است.
 

مالك و معیارهاى انتخاب همسر
یکى از معیارهاى مهم براى انتخاب همسر اعم از زن و مرد، 
هایى  خانواده  از  باید  مرد  و  زن  یعنى  اوست.  خانوادگى  اصالت 
باشند که داراى اصل و ریشه باشند؛ خانواده هایى که در آنها پدر 
و مادرى عاقل و دلسوز با همه وجود در رشد و تعالى فرزندان مى 
یابند،  و پسرى که در چنین خانواده اى رشد مى  کوشند. دختر 
سجایاى اخالقى را از پدر و مادر خود مى آموزند و در برخورد با 
دشوارى ها و سختى هاى زندگى هرگز از جاده درستى و راستى 
خارج نمى شوند. به عبارت دیگر، پایبندى به آبرو و حیثیت آنان 
را از انحراف باز مى دارد. در ضمن پایبندى به مقررات آیین اسالم 
انجام  از  از عوامل خوشبختى خانواده است. دختر و پسر متدین 
دادن بسیارى از اعمال خالف خوددارى مى کنند؛ زیرا دین عاملى 
ارتکاب  از  را  آنان  و  است  افراد  همراه  همیشه  که  است  درونى 

اعمال زشت باز مى دارد. 

اخالق نیکو
از  اخالقى  اصول  باید  دو  هر  مرد  و  زن  خانوادگى  در محیط 
هرگاه  کنند.  رعایت  را  متقابل  احترام  و  سازگارى  قبیل گذشت، 
یکى از آن دو دچار لغزش و اشتباه شود، بالفاصله به عذرخواهى 
پرداخته، از جدال جداً خوددارى کند؛ زیرا جدال، صمیمیت ها را از 
بین برده، دشمنى و نفاق را جانشین آن مى کند. بدیهى است که 

طرف مقابل هم باید عذر و پوزش شخص خطاکار را بپذیرد. 

تناسب اجتماعى و اقتصادى
دختر و پسرى که مى خواهند ازدواج کنند، بهتر است از نظر 
اجتماعى و اقتصادى هم سطح خودشان باشند؛ یعنى پدر و مادر و 
اطرافیان هر دو طرف از لحاظ شغلى، تحصیالت، نوع پوشاك و 
آداب و رسوم، منزل و وسائل منزل، وسیله نقلیه و غیر آن تقریبا 
در یک سطح یا نزدیک به هم باشند. البته چنین نیست که اگر 
خانواده دختر و پسر فاصله طبقاتى زیادى داشته باشند، هیچ وقت 
خوشبخت نمى شوند، بلکه زمانى چنین ازدواج هایى با موفقیت 
توأم مى شود که زن و شوهر قبًال مسائل خود را حل کرده، با 

شناخت و با آگاهى کامل ازدواج کنند.

تناسب در تحصیالت و آگاهى
در  که  است  مواردى  از  اطالعات،  و  تحصیالت  در  تناسب 

فاصله  که  افرادى  دارد.  مهمى  نقش  ازدواج  دوام  و  تحکیم 
را  همدیگر  حرف  توانند  نمى  معموًال  دارند،  زیادى  تحصیالتى 
بفهمند و در نتیجه اختالف و مشاجره ها شروع و پایه هاى زندگى 

سست مى شود.

مهم ترین معیار انتخاب
تقواست.  و  ایمان  اسالم،  در  انتخاب همسر  معیار  ترین  مهم 
را مهم  ایمان و عمل صالح  انتخاب همسر دین،  افرادى که در 
ترین معیار انتخاب قرار مى دهند، سازگارى و آرامش را در زندگى 
از دستورهاى  پیروى  به علت  ایمان،  با  افراد  احساس مى کنند. 
دین، تابع ارزش هاى مشخص و واحد و همچنین داراى بینش، 
خواست و سلیقه هاى کم وبیش یکسانى هستند. از این رو، در 
زندگى مشترك تناسب فکرى و روحى دارند. زن و شوهرى که 
هر دو در سایه دین بزرگ شده اند، اگرچه ممکن است همدیگر را 
از قبل نشناسند، اما به علت برخوردارى از تربیت واحد دینى، نقاط 
اختالف  که  مواردى  در  و  دارند  هم  با  فراوانى  اساسى  مشترك 
نظرى پیش آید، مى توانند با مراجعه به تعالیم دینى ـ که مورد 
قبول هر دو است ـ به وحدت نظر برسند و این بهترین و مطمئن 

ترین وسیله براى تضمین سعادت در پیوند زناشویى است.

حقوق مشترك زن و مرد در خانه و خانواده
را  آنان  از حقوق یکدیگر،  زنان و مردان  تردید آشنایى  بدون 
اولین  کرد.  خواهد  کمک  بسیار  صمیمى  و  موفق  زندگى  براى 
امرى که زن و مرد باید رعایت کنند، خوش اخالقى است؛ زیرا 
سازگارى،  است،  نیازمند  آن  به  به شدت  خانوادگى  کانون  آنچه 
گذشت و فداکارى است. همان گونه که بدن انسان براى سالمت 
و تندرستى به خون نیازمند است تا همه اعضاى آن به تحرك و 
فعالیت درآیند، در کانون خانوادگى هم آنچه به افراد خانواده توان 
و قدرت کار و کوشش مى دهد، خوش اخالقى است؛ چرا که با 
و  صفا  تجلیات  ترین  عالى  که  است  خوش  خلق  از  برخوردارى 

آید. بر همین اساس  دلدادگى در محیط خانوادگى به وجود مى 
از همه  است که رسول خدا(ص) فرمود: «من به همسران خود 
مهربان ترم. هرکه بخواهد به من نزدیک تر باشد، باید با خانواده 

خود مهربان باشد».

احترام و تکریم
یکى از حقوقى که به طور مشترك بین زن و مرد وجود دارد، 
احترام و تکریم یکدیگر است. مرد و زن باید همیشه احترام خود 
باشند.  دارند، خواه در محیط خانه و خواه در جاى دیگر  نگه  را 
بسیارى از جنگ و جدال ها در محیط خانوادگى، وقتى شروع مى 
از بین رفته باشد و در چنین وضعى  شود که حرمت زن یا مرد 
است که درگیرى بین آن دو آغاز مى شود. از این رو، احترام و 
تکریم همسر به خصوص در برابر دیگران امرى بسیار ضرورى و 
حیاتى است؛ زیرا انسان ها در برابر دیگران حساسیت خاصى دارند 
و از این رو زن و مرد باید در تمام دوران زندگى از بیان هرگونه 
و  کنند  اجتناب  جدا  است،  تکریم  و  احترام  منافى  که  جمالتى 
همواره در برخورد و ارتباط با یکدیگر کلمات و الفاظ احترام آمیز 

به کار برند.
پاکدامنى زن و مرد

است؛  مرد  و  زن  مشترك  وظایف  جمله  از  و عفت  پاکدامنى 
یعنى همان گونه که زن قبل از ازدواج و پس از ازدواج باید پایبند 
به اصل پاکدامنى باشد، مرد نیز باید همانند زن مقید به پاکى و 
پاکدامنى باشد. در آیات قرآن همان طور که به زنان دستور حفظ 
عفت و پاکدامنى داده شده به همان مقدار به مردان تأکید شده که 

از جاده عفاف خارج نشوند. 

تعدیل توقعات
و  و صفا  بخشد  مى  استحکام  خانواده  به  که  امورى  از  یکى 
از  مرد  و  زن  هاى  خواست  تعدیل  کند،  مى  بیشتر  را  دلدادگى 
«خداوند  فرماید:  مى  زمینه  این  در  کریم  قرآن  است.  یکدیگر 
متعال از هر کسى در محدوده توان او تکلیف مى خواهد، نه بیشتر 
و نه کم تر». بدیهى است که افراد متفاوتند و مقدورات هر فرد با 
دیگرى فرق دارد. حتى همه افراد از نظر درك و فهم و معلومات 
یکسان نیستند، از این روى یکى از رسالت هاى اساسى زنان و 
دیگرى  توان  از  بیش  آنان  توقعات  حدود  که  است  این  مردان 

نباشد.
منابع و ماخذ

پاوول ویلسون، رموز دستیابى به آرامش .  .1
لیندا فیلد، 60 نکته براى زندگى بهتر .  .2

کریس کول، کلید طالیى ارتباطات .  .3
محمد فاضل جمالى، تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن.  .4
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راه هاى احساس موفقیت در زندگى
تهیه کننده: احمد ولى ظریف

پرسند، به دنبال پاسخ مى گردند و مسیرهاى تازه اى را براى 
به  شان  رفتارهاى  با  ها  آن  کنند.  مى  امتحان  قدیمى  مشکالت 
راحتى قابل تشخیص هستند. آن ها یک مشکل را با دید تازه و 
ذهن باز بررسى مى کنند و به یک راه حل خالقانه و نوآورانه مى 

رسند.
انسان هاى کنجکاو همیشه به دنبال اطالعات جدید هستند. 
همیشه آن ها را در کتابخانه ها و کتابفروشى ها پیدا مى کنید. آن 
ها از مدیر، همسر، دوستان و یا همکارانشان درخواست اظهار نظر 
در مورد خود مى کنند و همیشه سواالت عمیق و متفکرانه مى 
تازه  اطالعات  دنبال  به  موفقیت  به  رسیدن  براى  بنابرین  پرسند. 
دهید.  گسترش  را  ها  آن  و  بگیرید  نظر  در  را  خود  منابع  باشید. 
شخصى را پیدا کنید که الهام بخش تان باشد و از او بپرسید چه 

مى خواند، چه مى بیند و چه گوش مى دهد؟
کنجکاوى باعث مى شود یاد بگیرید، از یاد ببرید و دوباره یاد 
بگیرید. اریک هافر فیلسوف مى گوید: در آینده یاد گیرنده ها وارث 
زمین مى شوند در حالى که دانایان خودشان را مجهز به زندگى در 

همه دوست دارند به نقطه اى از زندگى برسند که استعدادها، 
شان  اطراف  دنیاى  نیازهاى  با  شان  هاى  توانایى  و  ها  مهارت 
تطبیق داده شود. این در واقع تعریف من از هدفى است که همه 
ما به دنبالش هستیم. اما در مسیر هدف نقطه ثابتى وجود ندارد 
که به آن جا برسیم و براى همیشه همانجا بمانیم. دنیا در حال 
جستجوى  این  هستیم.  تغییر  حال  در  ها  انسان  ما  است.  تغییر 
دائمى براى رسیدن به این نقطه است که باعث پیشرفت و رسیدن 
به هدف مى شود. از راهنماى کلیدى زیر براى روشن کردن مسیر 

موفقیت خود استفاده کنید.

حس کنجکاوى خود را تحریک کنید
کنجکاوى  نگیرید.  کم  دست  را  کنجکاوى  قدرت  هیچوقت 
همان میل به دانستن و یاد گرفتن است که ذهن تان را روشن و 
پویا نگه مى دارد. وقتى مى پذیرید که چیزى را نمى دانید براى 
را  پیدا مى کنید و تمام تالش تان  دانستن آن تمایل و اشتیاق 
براى به دست آوردن آن به کار مى برید. افراد کنجکاو سوال مى 
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دنیایى مى بینند که هنوز وجود ندارد. زمانى که از دنیا مى رویم 
مردم ما را از روى موفقیت هاى مان قضاوت مى کنند. تا آن زمان 

این وظیفه خودمان است که به دنبال موفقیت ها باشیم.

انگیزه هاى خود را بررسى کنید
اگر انگیزه هاى شما خالصانه و صادقانه باشند پیشرفت را تجربه 
خواهید کرد در غیر اینصورت هرگز به هدف نخواهید رسید. وقتى 
ایجاد  باعث  نرود  بین  از  دیگران  واکنش  با  شما  نفس  به  اعتماد 
انگیزه بیشتر و نتایج بهتر مى شود. اعتماد به نفس خود را با تقویت 
شخصیت باال ببرید. مهربان باشید. به جاى گرفتن انتقام ببخشید. 
انجام دهد اهمیت  حتى به کسى که نمى تواند براى شما کارى 
بدهید. کوشش کنید انگیزه هاى خود را بررسى کنید. مهم نیست 
در چه موقعیتى هستید اگر این کار را انجام ندهید زندگى خود را 
پرهیز  و بحث هاى سیاسى  انتقاد کردن  از  متزلزل خواهید کرد. 
آرامش  کنید،  پیدا  آرامش  تا  کنید  هدفمند  را  خود  زندگى  کنید. 
درونى شما را به هدف مى رساند. هدف یک چیز بیرونى نیست 

بلکه چیزى است که در درون خود دارید.

بخش هاى اصلى زندگى خود را ارزیابى کنید
اگر احساس مى کنید در کار تمام وقت تان گیر افتاده اید، اگر 
یا  هستید  تجربه  بى  ندارید،  خاصى  مهارت  کنید  مى  احساس 
آموزش کافى ندیده اید پس در مسیر هدف زندگى نمى کنید و یا 
هدفى در زندگى ندارید. چگونه این را تشخیص دهیم و بفهمیم که 

چه هدفى در زندگى داریم؟
بخش هاى اصلى زندگى هر شخصى مختص خودش است و 
فقط خودش مى تواند آن ها را تعیین کند. ذهن و جسم، خانواده و 

دوستان، معنویات، مادیات و شغل.
از خودتان سواالت شخصى درباره زندگى تان بپرسید. به عنوان 
مثال: در بخش هاى اصلى زندگى ام چه کارهایى مى کنم؟ آیا در 

برخى از آن ها عالى هستم اما در برخى نقص هایى دارم؟
به عنوان مثال شغل یکى از بخش هاى اصلى زندگى است که 
نیز  شما  زندگى  اصلى  بخش  اگر  هستند.  درگیر  آن  با  ها  خیلى 
هست از خودتان بپرسید: من در چه کارى خوب هستم؟ استعدادها، 
مهارت ها و توانایى هاى خاص من چیست؟ چه کارى مى خواهم 

انجام دهم؟
چه مشکل یا نیاز بیرونى شما را آزار مى دهد؟ چه فرصت ها، 

شغل ها و یا تفریح هایى دوست داشتید اما به آن ها نرسیدید؟ 
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تا  پیدا کنید  تان  را در بخش هاى اصلى زندگى  واقعیت خود 
بتوانید در یک مسیر هدف دار پیش بروید.

عادت هاى تاثیرگذار را تقویت کنید
زندگى  یک  شود  مى  باعث  که  چیزهایى  ترین  مهم  از  یکى 
را  خود  تاثیرگذار  هاى  عادت  که  است  این  باشید  داشته  هدفمند 
مسیر  در  شود  مى  باعث  که  کارهایى  و  رفتارها  کنید.  تقویت 
رویاهاى قلبى تان سریع تر حرکت کنید و بالعکس عادت هایى که 
تاثیرگذارى پایینى دارند باعث از بین رفتن انرژى، اشتیاق و تالش 

مى شوند و مانع از پیدا کردن هدف مى شوند.
یکى از عادت هایى که باید تقویت کنید این است که مراقب 
زمان و انرژى خود باشید. هر کارى که با این دو منبع انجام مى 
دهید تعیین کننده نتیجه زندگى تان است. زمان یکى از باارزش 
ترین دارایى هاى ماست و آن را با انجام دادن کارهایى که ما را به 
تماشاى  براى  وقت  چقدر  دهیم.  مى  هدر  برد  نمى  پیش  جلو 
تلویزیون، پرسه زدن در فضاى مجازى و پاسخ دادن به پیام ها مى 

بیهوده  کار  سه  این  براى  را  زیادى  زمان  متاسفانه  گذرانید؟ 
صرف مى کنیم.

مان  اهداف  به  و  کنیم  زندگى  هدف  جهت  در  بخواهیم  اگر 
برسیم باید این عادت هاى بى تاثیر را از زندگى خود حذف کنیم. 
در عوض در ساعت هایى که به آن ها ”ساعت قدرت“ مى گویند 
به خودتان انرژى و روحیه بدهید. هر روز صبح 20 دقیقه مراقبه 
کنید، 20 دقیقه ورزش کنید و 20 دقیقه با صداى بلند مطالعه کنید.
نور  سرعت  به  که  کنیم  مى  زندگى  الکترونیکى  دنیاى  در  ما 
حرکت مى کند و ما فراموش مى کنیم که چگونه تمرکز کنیم. این 
برنامه صبحگاهى ذهن، قلب و روح را در جهت هدف باز مى کند.

بیدار  خواب  از  هیجان  با  صبح  روز  هر  یعنى  هدفمند  زندگى 
توانیم براى  پا روى زمین مى گذاریم نمى  از زمانى که  شویم و 
تغییر در زندگى منتظر بمانیم. براى حل مشکالت، آوردن لبخند به 
چهره دیگران و پیدا کردن راه حل هیجان زده هستیم و شب ها با 

رضایت مى خوابیم زیرا امروز روز پربارى داشتیم.
منبع: بدونیم
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تفاوت عزت نفس و اعتماد بنفس چیست؟
نفس  عزت  با  همراه  لزومًا  بنفس  اعتماد  موارد،  بسیارى  در 
نیست. براى مثال، مریلین مونرو، بازیگر مشهور امریکایى، على
در  حتى  بود،  بنفس  اعتماد  با  و  جسور  توانا،  بازیگر  اینکه   رغم 
دوران شهرت نیز از مشکل اضطراب و عزت نفس ضعیف رنج مى
 برد. بنابراین، عزت نفس و اعتماد بنفس را نباید یکسان فرض 
مى  توضیح  بنفس  اعتماد  و  نفس  تفاوت عزت  ادامه،   در  کرد. 

گردد.

عالئم کمبود اعتماد به نفس چیست؟
عزت نفس یعنى اینکه خود را چگونه مى بینید و چه تصورى 
از خود دارید یا بهتر بگوییم: عزت نفس یعنى اینکه خود را چقدر 
دوست مى دارید و چقدر به خود روى خوش نشان مى دهید. کلمه
 ى «esteem» در انگلیسى، که در فارسى «عزت و اَرج وُقرب» 
معادل یابى شده است، از کلمۀ التین «aestimare» به معنى 
مى گیرد.  ریشه  ارزیابى»  یا  تخمین  ارزش گذارى،  «سنجش، 
بنابراین، عزت نفس یعنى اینکه چقدر خود را ارزشمند مى شمارید. 
فکر،  به طرز  که  است  احساسى  نفس  عزت  ها،  افزون براین 
احساسات و نوع برخورد افراد در ارتباط با خود و دیگران شکل مى
 دهد و به عبارتى، مستقیمًا بر مناسبات فردى و اجتماعى اثر مى

 گذارد. عزت نفس از تجارب زندگى، به ویژه در سنین پایین، نشأت 
مى  گیرد. این تجارِب حساس، تعیین کنندة احساس خودارزشى فرد 

در درازمدت به شمار مى روند.
افرادى که از عزت نفس باالیى برخوردارند، از آنچه هستند، 
پیدا  اینکه حس وحال بهترى  براى  افراد  این  راضى و خشنودند. 
کنند، هیچ نیازى به مصرف مواد مخدر یا روى  آوردن به رفتارهاى 
دربارة  خوبى  حس  اینکه  براى  افرادى  چنین  نمى بینند.  پرخطر 
خودشان پیدا کنند، به عوامل خارجى مانند ُپست ومقام یا درآمد 
باال وابسته نیستند. افراد داراى عزت نفس به خود به دیگران و 
ازجمله  انعطاف پذیرى  مى گذارند.  احترام  اطراف شان  محیط 
خصوصیات بارز این افراد است. به این معنى که به آسانى قادرند 
از  افرادى  چنین  بکشند.  بیرون  شکست   و  امیدى   نا  از  را  خود 
پیشرفت و تحول استقبال مى کنند، اهل مدارا هستند و به راحتى 
خشنود مى شوند. عزت نفس موجب مى شود فرد راحت تر بتواند 

ببخشد و دیگران را بپذیرد.

اعتماد بنفس چیست؟
اینکه در تحقق هدف یا کارى خاص به  اعتماد بنفس یعنى 
توانمندى هاى خود باور و اطمینان داشته باشید. اعتماد به نفس از 

گرفته  ریشه  داشتن»  «اعتماد  به معنى   «�dere» کلمۀ التین
است. در بسیارى موارد، افرادى که در حوزة خاصى به مهارت و 
تخصص دست مى یابند، در همان حوزه از اعتماد بنفس باالترى 
برخوردار مى شوند. اعتماد بنفس کلِى فرد نیز به  موجب موفقیتش 
خاص  حوزه  اى  در  فرد  است  ممکن  گاهى  مى کند.  پیدا  بهبود 
احساس اعتماد بنفس کند، اما در حوزة دیگر هرگز چنین حسى 

نداشته باشد.
آبراهام مازلو، روان شناس برجسته ى امریکایى، تأکید مى کند 
که باید بین اعتماد بنفس به عنوان نوعى ویژه گى شخصیتِى کلى، 
تمایز  توانمندى هاى خاص  یا  مهارت   ها  درمورد  بنفس  اعتماد  و 
توانمندى ها  و  مهارت ها  درمورد  بنفس  اعتماد  به  شد.  قائل 
«خودکارآمدى» نیز گفته مى شود: باور به موفقیت در انجام کارى 
خاص یا رویارویى با موقعیت هاى چالشى. تفاوت خودکارآمدى با 
در  کلى،  شخصیتى  گى  ویژه  نوعى  به عنوان  بنفس  اعتماد 
اینجاست که: مثًال برخى افراد در انجام مهارت هایى مانند خواندن 
یا تدریس از خودکارآمدى باالیى برخوردارند، اما از اعتماد بنفس 
حتى  بى  بهره  اند.  کلى  شخصیتى  گى  ویژه  نوعى  به عنوان 

برعکس این قضیه نیز امکان  پذیر است.

تفاوت بین عزت نفس و اعتماد بنفس در چیست؟
افراِد داراى اعتماد بنفس لزومًا از عزت نفس برخوردار نیستند. 

عزت نفس یعنى اینکه ارزش خودتان را چگونه ارزیابى مى کنید. 
در واقع، عزت نفس، بنیانى احساسى محسوب مى شود که تعیین
 کنندة تفکر منطقى، نوع احساسات و طرز رفتار هر شخص است. 
یا  خاص  کارى  انجام  درمورد  فردى  باور  به  بنفس  اعتماد  اما 

دستیابى به اهداف دلخواه اشاره دارد.
افرادى که از عزت نفس کافى برخوردارند، معموًال براى اینکه 
ُپست به  نیازى  هیچ  باشند،  داشته  خودشان  دربارة  خوبى  حس 
دستاویزهایى  به  و  نمى کنند  احساس  پول  یا  شهرت   ومقام، 
همچون مواد مخدر یا رفتارهاى پرخطر متوسل نمى شوند. ازسوى
و  چالش ها  با  حاضرند  زیاد  بنفِس  اعتماد  داراى  افراد   دیگر، 
مصاف  به  قادرند  افراد  این  شوند.  روبه رو  جدید  مسئولیت هاى 
موقعیت هاى دشوار بروند و در شکار فرصت ها تردیدى به خود راه 

نمى دهند.
خالصه اینکه عزت نفس یعنى ارزیابى احساس خودارزشى و 
مانند  خصوصیاتى  در  و  مى گیرد  ریشه  زندگى  مثبت  تجارب  از 
انعطاف پذیرى، جسارت و احترام به خود و دیگران نمود مى یابد. 
اما اعتماد بنفس یعنى اینکه فرد به توانمندى هاى فردِى خود باور 
داشته باشد. اعتماد بنفس درنتیجۀ انجام موفقیت آمیز کارى خاص 
یا رویارویى پیروزمندانه با چالشى بخصوص شکل مى گیرد و در 
و  مسئولیت  ها  چالش ها،  مشتاقانۀ  پذیرش  مانند  خصوصیاتى 

فرصت هاى جدید نمود مى یابد. 

گرد آورى: شیما کریمى
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تفاوت عزت نفس و اعتماد بنفس چیست؟

نفس  عزت  با  همراه  لزومًا  بنفس  اعتماد  موارد،  بسیارى  در 
نیست. براى مثال، مریلین مونرو، بازیگر مشهور امریکایى، على
در  حتى  بود،  بنفس  اعتماد  با  و  جسور  توانا،  بازیگر  اینکه   رغم 
دوران شهرت نیز از مشکل اضطراب و عزت نفس ضعیف رنج مى
 برد. بنابراین، عزت نفس و اعتماد بنفس را نباید یکسان فرض 
مى  توضیح  بنفس  اعتماد  و  نفس  تفاوت عزت  ادامه،   در  کرد. 

گردد.

عالئم کمبود اعتماد به نفس چیست؟
عزت نفس یعنى اینکه خود را چگونه مى بینید و چه تصورى 
از خود دارید یا بهتر بگوییم: عزت نفس یعنى اینکه خود را چقدر 
دوست مى دارید و چقدر به خود روى خوش نشان مى دهید. کلمه
 ى «esteem» در انگلیسى، که در فارسى «عزت و اَرج وُقرب» 
معادل یابى شده است، از کلمۀ التین «aestimare» به معنى 
مى گیرد.  ریشه  ارزیابى»  یا  تخمین  ارزش گذارى،  «سنجش، 
بنابراین، عزت نفس یعنى اینکه چقدر خود را ارزشمند مى شمارید. 
فکر،  به طرز  که  است  احساسى  نفس  عزت  ها،  افزون براین 
احساسات و نوع برخورد افراد در ارتباط با خود و دیگران شکل مى
 دهد و به عبارتى، مستقیمًا بر مناسبات فردى و اجتماعى اثر مى

 گذارد. عزت نفس از تجارب زندگى، به ویژه در سنین پایین، نشأت 
مى  گیرد. این تجارِب حساس، تعیین کنندة احساس خودارزشى فرد 

در درازمدت به شمار مى روند.
افرادى که از عزت نفس باالیى برخوردارند، از آنچه هستند، 
پیدا  اینکه حس وحال بهترى  براى  افراد  این  راضى و خشنودند. 
کنند، هیچ نیازى به مصرف مواد مخدر یا روى  آوردن به رفتارهاى 
دربارة  خوبى  حس  اینکه  براى  افرادى  چنین  نمى بینند.  پرخطر 
خودشان پیدا کنند، به عوامل خارجى مانند ُپست ومقام یا درآمد 
باال وابسته نیستند. افراد داراى عزت نفس به خود به دیگران و 
ازجمله  انعطاف پذیرى  مى گذارند.  احترام  اطراف شان  محیط 
خصوصیات بارز این افراد است. به این معنى که به آسانى قادرند 
از  افرادى  چنین  بکشند.  بیرون  شکست   و  امیدى   نا  از  را  خود 
پیشرفت و تحول استقبال مى کنند، اهل مدارا هستند و به راحتى 
خشنود مى شوند. عزت نفس موجب مى شود فرد راحت تر بتواند 

ببخشد و دیگران را بپذیرد.

اعتماد بنفس چیست؟
اینکه در تحقق هدف یا کارى خاص به  اعتماد بنفس یعنى 
توانمندى هاى خود باور و اطمینان داشته باشید. اعتماد به نفس از 

گرفته  ریشه  داشتن»  «اعتماد  به معنى   «�dere» کلمۀ التین
است. در بسیارى موارد، افرادى که در حوزة خاصى به مهارت و 
تخصص دست مى یابند، در همان حوزه از اعتماد بنفس باالترى 
برخوردار مى شوند. اعتماد بنفس کلِى فرد نیز به  موجب موفقیتش 
خاص  حوزه  اى  در  فرد  است  ممکن  گاهى  مى کند.  پیدا  بهبود 
احساس اعتماد بنفس کند، اما در حوزة دیگر هرگز چنین حسى 

نداشته باشد.
آبراهام مازلو، روان شناس برجسته ى امریکایى، تأکید مى کند 
که باید بین اعتماد بنفس به عنوان نوعى ویژه گى شخصیتِى کلى، 
تمایز  توانمندى هاى خاص  یا  مهارت   ها  درمورد  بنفس  اعتماد  و 
توانمندى ها  و  مهارت ها  درمورد  بنفس  اعتماد  به  شد.  قائل 
«خودکارآمدى» نیز گفته مى شود: باور به موفقیت در انجام کارى 
خاص یا رویارویى با موقعیت هاى چالشى. تفاوت خودکارآمدى با 
در  کلى،  شخصیتى  گى  ویژه  نوعى  به عنوان  بنفس  اعتماد 
اینجاست که: مثًال برخى افراد در انجام مهارت هایى مانند خواندن 
یا تدریس از خودکارآمدى باالیى برخوردارند، اما از اعتماد بنفس 
حتى  بى  بهره  اند.  کلى  شخصیتى  گى  ویژه  نوعى  به عنوان 

برعکس این قضیه نیز امکان  پذیر است.

تفاوت بین عزت نفس و اعتماد بنفس در چیست؟
افراِد داراى اعتماد بنفس لزومًا از عزت نفس برخوردار نیستند. 

عزت نفس یعنى اینکه ارزش خودتان را چگونه ارزیابى مى کنید. 
در واقع، عزت نفس، بنیانى احساسى محسوب مى شود که تعیین
 کنندة تفکر منطقى، نوع احساسات و طرز رفتار هر شخص است. 
یا  خاص  کارى  انجام  درمورد  فردى  باور  به  بنفس  اعتماد  اما 

دستیابى به اهداف دلخواه اشاره دارد.
افرادى که از عزت نفس کافى برخوردارند، معموًال براى اینکه 
ُپست به  نیازى  هیچ  باشند،  داشته  خودشان  دربارة  خوبى  حس 
دستاویزهایى  به  و  نمى کنند  احساس  پول  یا  شهرت   ومقام، 
همچون مواد مخدر یا رفتارهاى پرخطر متوسل نمى شوند. ازسوى
و  چالش ها  با  حاضرند  زیاد  بنفِس  اعتماد  داراى  افراد   دیگر، 
مصاف  به  قادرند  افراد  این  شوند.  روبه رو  جدید  مسئولیت هاى 
موقعیت هاى دشوار بروند و در شکار فرصت ها تردیدى به خود راه 

نمى دهند.
خالصه اینکه عزت نفس یعنى ارزیابى احساس خودارزشى و 
مانند  خصوصیاتى  در  و  مى گیرد  ریشه  زندگى  مثبت  تجارب  از 
انعطاف پذیرى، جسارت و احترام به خود و دیگران نمود مى یابد. 
اما اعتماد بنفس یعنى اینکه فرد به توانمندى هاى فردِى خود باور 
داشته باشد. اعتماد بنفس درنتیجۀ انجام موفقیت آمیز کارى خاص 
یا رویارویى پیروزمندانه با چالشى بخصوص شکل مى گیرد و در 
و  مسئولیت  ها  چالش ها،  مشتاقانۀ  پذیرش  مانند  خصوصیاتى 

فرصت هاى جدید نمود مى یابد. 
منبع: چطور
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د افغانستان موزیمونه
د مـوزیم کلمه د یوناني لغت (Mousein) څخـه اخیستل 
شوې چې د استوګنې د ځـای مـانا ورکـوي. په انګلیسي ژبه 
ورته (Museum) او په فرانسوي ژبه ورته (Musee) ویل 

کېږي.
په ننۍ نړۍ کې موزیمونه د بشر د  فرهنګي، هنري او 
د  او  ډکه  پوهاوي  د  اړینه،  یوه  راوړنو  ته  الس  تمدني 
پخوانیو دورو د مهمو کلتوري، تاریخي، علمي، مذهبي او 
او  اوسنیو  موزیمونه  کېږي.  ګڼل  مرجع  کړنو  دودیزو 
راتلونکو نسلونو ته دا ذهنیتونه ورکوي چې  د پخواني نسل 
تاریخي، علمي، مذهبي او فرهنګي  چلند او چارې څنګه 

وې.  
داسې ویلی شو چې په نړۍ کې لومړنی موزیم د مصر په 
پر   (Ptolemaeus) د  موزیم و چې  د سکندریه  هېواد کې 

مهال رامنځته شوی دی.
سلو  تر  (قدامت)  مخينه  موزیمونو  د  کې  افغانستان  په 
کلونو پورې رسېږي، چې لومړی موزیم په کابل او بیا په 
د  دلته  دي.  رامنځته شوي  والیتونو کې  نورو  په  سره  وار 
هېواد له ځینو مشهورو موزیمونو په لڼده توګه یادونه کوو: 

د افغانستان ملي موزيم
د افغانستان د ملي موزیم بنسټ په ۱۲۹۷هـ.ل کال د باغ 
کابل  د  موزیم  دغه  پخوا  شو.  کېښودل  کې  ماڼۍ  په  باال 

موزیم په نوم یادېده، خو په ۱۳۵۲هـ.ل کال کې په ملي 

موزیم ونومول شو.
د افغانستان په ملي موزیم کې پخواني، تاریخي آثار، د 
افغانستان تاریخي مسکوکات او د اسالمي دورو بېالبېل آثار 

ساتل کېږي. 
له ۱۳۷۰ لمریز کال څخه ترمخه څه نا څه  ۱۰۰۰ پخواني 
آثار په دغه موزیم کې ساتل کېدل چې دغه آثار له تاریخ 
څخه وړاندې د معاصرو دورو پر ملتونو پورې اړوند آثار 

یادولی شو. 
د ملي موزیم د آثارو لوټ او تاالن د ۱۳۷۱هـ.ل کال د 
تېرو  په  او  شو  پیل  اونۍ څخه  لومړۍ  له  میاشتې  مرغومي 
پنځو کلونو(۱۳۷۰-۱۳۷۵هـ.ل) خپلمنځي جګړو کې د دغه 
او  توپ  د  آثار  تاریخي  سلنه    ۷۰ څه  نا  څه  موزیم  ملي 
راکټ په واسطه یا خو له منځه الړل او یا د مسلحو افرادو 

له خوا لوټ شول.
د موقتې ادارې له راتګ سره سم دغه ملي موزیم یو ځل 
اوس  پرانیستل شو.  په ۲۰۰۳ز کال کې  او  ورغول شو  بیا 
مهال دغه موزیم د داراالمان ماڼۍ ته څېرمه په یوه ښکلې 

ودانۍ کې ځای پر ځای شوی دی.
د هرات موزيم

(د  الدوله  شجاع  د  کې  کال  ۱۳۰۳هـ.ل  په  موزیم  دغه 
هرات تنظیمه رییس) د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوی دی. 
د موزیم د تاسیس سره سم د هرات والیت اړونده دولتي 

هغه  او  تسلیم  ته  موزیم  توکي  فرهنګي  او  تاریخي  ادارو، 
تاریخي سیمو کې ساتل شوي وو  او  لرغونو  په  آثار چې 
ړنګېدو  د  د دولت  اهللا خان  امیرامان  د  ته وسپارل.  موزیم 
پرمهال د دغه موزیم ور په زور خالص او هغه توکي چې 
راوړل شوي وو بېرته له موزیم څخه بل ځای ته ولېږدول 
شول. دغه موزیم هغه وخت ال بډای او د پام وړ وګرځېد 
چې د UNESCO له خوا په ۱۳۵۲هـ.ل کال کې هرات د 
ته  میراث  کلتوري  نړیوال  توګه  په  سیمې  فرهنګي  یوې 

نوماند شو. 
پر مهال  له یو څه ځنډ وروسته د مجاهدینو د واکمنۍ 
(۱۳۷۲ل) د هرات د والي له خوا دغه موزیم د جهاد موزیم 

په نوم ونومول شو او یو وار بیا پرانیستل شو.
د فارياب موزيم

په ۱۳۲۵هـ.ل کال د میمنې حاکم غالم حیدرخان د خپلو 
مېلمنو او ملګرو سره د سیل لپاره د سلطان سنجرسلجوقي 
غونډۍ ته والړ، د غونډۍ په یوه برخه کې د حاکم زوی 
محمدسهیل ناڅاپه یو خاورین لوښی وموند چې په هغه کې 
یو تعداد سکې وې. له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دغه 
سکې د غوریانو د سلطنت د مهال دي؛ نو له دې کبله د 

حاکم په الرښوونه او زیار د میمنې موزیم پرانیستل شو. 
په ۱۳۳۶ لمریز کال کې د میمنې موزیم چارې د ښوونې 
او دغه  په واک کې ورکړل شوې  ته  مدیریت  او روزنې 
موزیم هغه مهال ال نور بډای شو، چې د هېواد د شمال په 
ځینو برخو کې د فاروق آباد او دولت آباد په یو شمېر سیمو 
کې د لرغونپوهانو له خوا سپړنې او څیړنې وشوې، چې د 
دغو څېړنو په پایله کې د برونزو دورې زیات شمېر اثار د 
میمنې موزیم ته ورکړل او یو لوی او بډای موزیم ترې جوړ 

شو.
د دغه موزیم ځینې تاریخي آثار چې د سوغاتو په شکل 
السي  قالینې،  شوې  اوبدل  مهارت  په  لکه  شوي،  ورکړل 
لیکنې او نسخې، ځینې جنګي ټوکي او یو شمېر نور آثار د 

نندارې لپاره پیدا کړل.
خو له بده مرغه د۱۳۷۰هـ.ل کلونو وروسته د ملیشه یي 
نه  سره  پیداکېدو  په  اندېښنو  امنیتي  او  ډېرېدو  په  قوتونو 
یوازې دا چې د موزیم د ودې بهیر په ټپه ودرېد، بلکې د 
موزیم ور په زور خالص او یو زیات شمېر تاریخي آثار يې 

لوټ او نورو هېوادونو ته قاچاق شول.
د موقتې ادارې د رامنځته کېدو څخه تر اوسه پورې دغه 

موزیم ته کومه ځانګړې پراختیا او پاملرنه نه ده شوې. 

د کندهار موزيم
کې  ماڼۍ  په  ښاروالۍ  کندهار  د  بنسټ  موزیم  دغه  د 
ایښودل شوی او تر ۱۳۳۴هـ.ل کال پورې د موزیم ټول آثار 
یوځای ایښودل شوي وو. په ۱۳۳۹هـ.ل کال کې یو شمېر 
ادارو او ځینو قومي مشرانو څه نا څه ۳۰ قلمه نوي آثار د 
موزیم ادارې ته وسپارل. په ۱۳۵۱هـ.ل کال کې د وخت د 
اطالعاتو او کلتور د وزیر په الرښوونه د کندهار موزیم ته 
اوولس قلمه نور ارزښتمن آثار چې ځینې یې د آزاد بازار 
څخه پیرودل شوي وو د ډالۍ په توګه ورکړل شول. دغه 
موزیم وروسته د ځینو نا امنیو له کبله په ۱۳۵۹هـ.ل کال کې 
د نندارچیانو پر مخ د شاوخوایوولسو کلونو لپاره  وتړل شو.
د  یوه جوړه کالي  موزیم کې  په دغه  ویل کیږې چې 
وال  زیرمه  د  موزیم  د دغه  نوم،  په  د کالیو  وزیراکبرخان 
(محمدعیسی خان) له خوا ساتل شوي و. دا کالي هغه کالي 
مخامخ  د  سره  مکناټن  انګلیسي  د  وزیراکبرخان  چې  و 
جګړې پر مهال پر تن و او کېدای شي چې همدغه کالي د 

دغه موزیم د پرانیستلو سبب ګرځېدلی وي.
د  څېر  په  موزیمونو  نورو  د  افغانستان  د  مرغه  بده  له 
خپلسرو  د  کلونو  د۱۳۷۱-۱۳۷۵هـ.ل  هم  موزیم  کندهار 
جګړو له امله یو زیات شمېر تاریخي آثار د ناپوهو کسانو 
له خوا چور او وسوځول شول. د موقتې ادارې (۱۳۸۰هـ.ل) 
له را منځ ته کېدو نه تر اوسه پورې دغه موزیم ته د دولتي 

چارواکو کومه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې.
د مزارشريف موزيم

کې  روضه  په  علی(ک)  حضرت  د  چې  موزیم  دغه 
موقعیت لري، په لومړي پړاو کې هغه سوغاتونه او ډالۍ چې 
پاچاهانو او جګپوړو چارواکو د زیارت فقیرانو یا درویشانو 
درویش  تن  یو  د  زیارت  د  کې  یوځای  په  ورکولې  ته 
حاجی سلیم خان له خوا راټولېدلې. څه وخت وروسته دا 
فکر او ملي مفکوره را پيدا شوه تر څو دغه ملي ثروت په 
یو ځانګړي ځای کې سره راټول شي. د همدغې مفکورې 
او  خیال پر اساس د مزارشریف موزیم په ۱۳۱۲هـ.ل کال 
کې تاسیس شو او حاجي سلیم خان تر اوه دیرش کلونو 

پورې د دغه موزیم د رئيس دنده په مخ یووړه.
څنګه چې ددغه موزیم آثار ورو ورو زیاتېدل، په کال 
۱۳۳۸هـ.ل کال کې د موزیم د ادارې مسولیت له ښاروالۍ 
څخه د ښوونې او روزنې ادارې ته وسپارل شو او په همدغه 
دوران کې د موزیم د آثارو شمېر څه نا څه ۷۰۰ ته رسېده. 
په دغه موزیم کې د قران عظیم الشان بېالبېلي لیکل شوې 

نسخې، تفسیرونه، دیني او مذهبي کتابونه، اوبدل شوي او 
او  طالیي  تسبیح،  قسمه  بېالبېل  جاینمازونه،  شوي  ګنډل 
زینتي توکي او یو شمېر مهم هنري او ارزښتمن آثار ساتل 

شوي دي.
له ډیر وخت را پدېخوا د موزیم چارې د درویشانو له 
خوا اداره شوې چې د دغه موزیم له آثارو یې په ښه ډول 
او امانت دارۍ توګه ساتنه کړې ده. د ۱۳۷۵هـ.ل کال څخه 
وروسته څو واره په سیمینارونو کې ددغه موزیم د پراختیا 
او ال ښه مدیریت په اړه هوډونه ونیول شول، ولې متاسفانه 

تر اوسه هیڅ کومه ځانګړې پاملرنه ورته نه ده شوې.  
د ننګرهار موزيم

دغه موزیم په ۱۳۵۷هـ.ل کال کې د جالل آباد په ښار 
کې تاسیس شوی دی. په دغه موزیم کې د هډې لرغوني 
توکي ساتل کېدل. کله چې په ۱۳۷۱ لمریز کال کې افغان 
مجاهدینو دغه ښار په ولکه کې واخیست نو د دغه موزیم 
توګه  ناقانونه  په  آثار  موزیم  د  پاتې شو.  نامعلوم  برخلیک 
چور او له هېواد څخه بهر قاچاق شول او اوس مهال په دغه 

موزیم کې کوم مهم آثار پاتې نه دي.
د غزني موزيم

دغه موزیم د دولتی پالن له مخې نه دی پرانیستل شوی 
بلکې د محلي واکمنو د هڅو او زیارو په پایله کې پرانیستل 
تاریخي  پخوانیو  له  هېواد  د  غزنی  چې  څنګه  دی.  شوی 
ځینو  د  کې  والیت  دغه  په  کېږي،  شمېرل  څخه  ښارونو 
لرغونپوهانو د هڅو او څیړنو په پایله کې یو شمېر تاریخي 

آثار وموندل شول. بیا دغه آثار په یو ځای کې سره راټول 
وخت  څه  له  چې  زیاتېدل  آثار  دغه  ورو  ورو  او  شول 

وروسته یې د یوه موزیم بڼه غوره کړه.
هغه مهال دغه موزیم ال نور بډای شو چې په ۱۳۳۸هـ.ل 
ابراهیم د مقبری تر خوا دوه څلویښت  کال کې د سلطان 
مرمرین ډبر لیکونه وموندل شول او په ۱۳۴۰هـ.ل کال کې 
هراتي  د  کې  غزني  په  چې  ماڼۍ  عبدالرزاق  سلطان  د 
په  نمونه ده، د غزني موزیم  ارزښتمنه  پېر یوه  تیموریانو د 

واک کې ورکړل شول. 
په دې موزیم کې یو شمېر په الس لیکل شوي کتابونه، 
ډبرینې لیکنې، سکې، ډبرینې مجسمې، مرمرینې نقاشۍ، هغه 
انساني ټولنو پورې یې تړاو  ډبرین آثار چې د پخوا زمانو 

درلود او یو شمېر نور بېالبېل تاریخي آثار ساتل کېدل. 
په ۱۳۶۹ لمریز کال کې د دغه موزیم ځینې آثار د امنیتي 
پېښو له امله د افغانستان ملي موزیم (کابل) ته ولیږدول شول 
او په ۱۳۷۱هـ.ل کال کې د وخت د چارواکو له خوا دغه 
بیا پرانیستل شو. یاد موزیم د هېواد د نورو  موزیم یو ځل 
موزیمونو په څیر قاچاقبرانو او وطن پلورونکو له خوا لوټ 
شو او هم د غزني په ځینو لرغونو سیمو او ځایونو دغو داړه 
او په  له منځه یووړل  اثار یې  مارانو یرغل وکړ، ارزښتمن 
زیاته کچه آثار یې بهرنيو هېوادونو باندې وپلورل. اوسمهال 
ځایي  او  دولت  د  ځایونه  لرغوني  ځینې  والیت  دغه  د 
اوسېدونکيو د نه پاملرنې له کبله له نابودۍ سره مخامخ دي 
په  یا  او  تلل  له منځه  تاریخي سیمو  او کیدای شي د دغو 
غیرقانوني توګه سپړل، د هېواد لپاره یو بل تاریخي ناورین 

رامنځ ته کړي.

لیکنه: احمدشاه وحدت
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د افغانستان موزیمونه

هغه  او  تسلیم  ته  موزیم  توکي  فرهنګي  او  تاریخي  ادارو، 
تاریخي سیمو کې ساتل شوي وو  او  لرغونو  په  آثار چې 
ړنګېدو  د  د دولت  اهللا خان  امیرامان  د  ته وسپارل.  موزیم 
پرمهال د دغه موزیم ور په زور خالص او هغه توکي چې 
راوړل شوي وو بېرته له موزیم څخه بل ځای ته ولېږدول 
شول. دغه موزیم هغه وخت ال بډای او د پام وړ وګرځېد 
چې د UNESCO له خوا په ۱۳۵۲هـ.ل کال کې هرات د 
ته  میراث  کلتوري  نړیوال  توګه  په  سیمې  فرهنګي  یوې 

نوماند شو. 
پر مهال  له یو څه ځنډ وروسته د مجاهدینو د واکمنۍ 
(۱۳۷۲ل) د هرات د والي له خوا دغه موزیم د جهاد موزیم 

په نوم ونومول شو او یو وار بیا پرانیستل شو.
د فارياب موزيم

په ۱۳۲۵هـ.ل کال د میمنې حاکم غالم حیدرخان د خپلو 
مېلمنو او ملګرو سره د سیل لپاره د سلطان سنجرسلجوقي 
غونډۍ ته والړ، د غونډۍ په یوه برخه کې د حاکم زوی 
محمدسهیل ناڅاپه یو خاورین لوښی وموند چې په هغه کې 
یو تعداد سکې وې. له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دغه 
سکې د غوریانو د سلطنت د مهال دي؛ نو له دې کبله د 

حاکم په الرښوونه او زیار د میمنې موزیم پرانیستل شو. 
په ۱۳۳۶ لمریز کال کې د میمنې موزیم چارې د ښوونې 
او دغه  په واک کې ورکړل شوې  ته  مدیریت  او روزنې 
موزیم هغه مهال ال نور بډای شو، چې د هېواد د شمال په 
ځینو برخو کې د فاروق آباد او دولت آباد په یو شمېر سیمو 
کې د لرغونپوهانو له خوا سپړنې او څیړنې وشوې، چې د 
دغو څېړنو په پایله کې د برونزو دورې زیات شمېر اثار د 
میمنې موزیم ته ورکړل او یو لوی او بډای موزیم ترې جوړ 

شو.
د دغه موزیم ځینې تاریخي آثار چې د سوغاتو په شکل 
السي  قالینې،  شوې  اوبدل  مهارت  په  لکه  شوي،  ورکړل 
لیکنې او نسخې، ځینې جنګي ټوکي او یو شمېر نور آثار د 

نندارې لپاره پیدا کړل.
خو له بده مرغه د۱۳۷۰هـ.ل کلونو وروسته د ملیشه یي 
نه  سره  پیداکېدو  په  اندېښنو  امنیتي  او  ډېرېدو  په  قوتونو 
یوازې دا چې د موزیم د ودې بهیر په ټپه ودرېد، بلکې د 
موزیم ور په زور خالص او یو زیات شمېر تاریخي آثار يې 

لوټ او نورو هېوادونو ته قاچاق شول.
د موقتې ادارې د رامنځته کېدو څخه تر اوسه پورې دغه 

موزیم ته کومه ځانګړې پراختیا او پاملرنه نه ده شوې. 

د کندهار موزيم
کې  ماڼۍ  په  ښاروالۍ  کندهار  د  بنسټ  موزیم  دغه  د 
ایښودل شوی او تر ۱۳۳۴هـ.ل کال پورې د موزیم ټول آثار 
یوځای ایښودل شوي وو. په ۱۳۳۹هـ.ل کال کې یو شمېر 
ادارو او ځینو قومي مشرانو څه نا څه ۳۰ قلمه نوي آثار د 
موزیم ادارې ته وسپارل. په ۱۳۵۱هـ.ل کال کې د وخت د 
اطالعاتو او کلتور د وزیر په الرښوونه د کندهار موزیم ته 
اوولس قلمه نور ارزښتمن آثار چې ځینې یې د آزاد بازار 
څخه پیرودل شوي وو د ډالۍ په توګه ورکړل شول. دغه 
موزیم وروسته د ځینو نا امنیو له کبله په ۱۳۵۹هـ.ل کال کې 
د نندارچیانو پر مخ د شاوخوایوولسو کلونو لپاره  وتړل شو.

د  یوه جوړه کالي  موزیم کې  په دغه  ویل کیږې چې 
وال  زیرمه  د  موزیم  د دغه  نوم،  په  د کالیو  وزیراکبرخان 
(محمدعیسی خان) له خوا ساتل شوي و. دا کالي هغه کالي 
مخامخ  د  سره  مکناټن  انګلیسي  د  وزیراکبرخان  چې  و 
جګړې پر مهال پر تن و او کېدای شي چې همدغه کالي د 

دغه موزیم د پرانیستلو سبب ګرځېدلی وي.
د  څېر  په  موزیمونو  نورو  د  افغانستان  د  مرغه  بده  له 
خپلسرو  د  کلونو  د۱۳۷۱-۱۳۷۵هـ.ل  هم  موزیم  کندهار 
جګړو له امله یو زیات شمېر تاریخي آثار د ناپوهو کسانو 
له خوا چور او وسوځول شول. د موقتې ادارې (۱۳۸۰هـ.ل) 
له را منځ ته کېدو نه تر اوسه پورې دغه موزیم ته د دولتي 

چارواکو کومه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې.
د مزارشريف موزيم

کې  روضه  په  علی(ک)  حضرت  د  چې  موزیم  دغه 
موقعیت لري، په لومړي پړاو کې هغه سوغاتونه او ډالۍ چې 
پاچاهانو او جګپوړو چارواکو د زیارت فقیرانو یا درویشانو 
درویش  تن  یو  د  زیارت  د  کې  یوځای  په  ورکولې  ته 
حاجی سلیم خان له خوا راټولېدلې. څه وخت وروسته دا 
فکر او ملي مفکوره را پيدا شوه تر څو دغه ملي ثروت په 
یو ځانګړي ځای کې سره راټول شي. د همدغې مفکورې 
او  خیال پر اساس د مزارشریف موزیم په ۱۳۱۲هـ.ل کال 
کې تاسیس شو او حاجي سلیم خان تر اوه دیرش کلونو 

پورې د دغه موزیم د رئيس دنده په مخ یووړه.
څنګه چې ددغه موزیم آثار ورو ورو زیاتېدل، په کال 
۱۳۳۸هـ.ل کال کې د موزیم د ادارې مسولیت له ښاروالۍ 
څخه د ښوونې او روزنې ادارې ته وسپارل شو او په همدغه 
دوران کې د موزیم د آثارو شمېر څه نا څه ۷۰۰ ته رسېده. 
په دغه موزیم کې د قران عظیم الشان بېالبېلي لیکل شوې 

نسخې، تفسیرونه، دیني او مذهبي کتابونه، اوبدل شوي او 
او  طالیي  تسبیح،  قسمه  بېالبېل  جاینمازونه،  شوي  ګنډل 
زینتي توکي او یو شمېر مهم هنري او ارزښتمن آثار ساتل 

شوي دي.
له ډیر وخت را پدېخوا د موزیم چارې د درویشانو له 
خوا اداره شوې چې د دغه موزیم له آثارو یې په ښه ډول 
او امانت دارۍ توګه ساتنه کړې ده. د ۱۳۷۵هـ.ل کال څخه 
وروسته څو واره په سیمینارونو کې ددغه موزیم د پراختیا 
او ال ښه مدیریت په اړه هوډونه ونیول شول، ولې متاسفانه 

تر اوسه هیڅ کومه ځانګړې پاملرنه ورته نه ده شوې.  
د ننګرهار موزيم

دغه موزیم په ۱۳۵۷هـ.ل کال کې د جالل آباد په ښار 
کې تاسیس شوی دی. په دغه موزیم کې د هډې لرغوني 
توکي ساتل کېدل. کله چې په ۱۳۷۱ لمریز کال کې افغان 
مجاهدینو دغه ښار په ولکه کې واخیست نو د دغه موزیم 
توګه  ناقانونه  په  آثار  موزیم  د  پاتې شو.  نامعلوم  برخلیک 
چور او له هېواد څخه بهر قاچاق شول او اوس مهال په دغه 

موزیم کې کوم مهم آثار پاتې نه دي.
د غزني موزيم

دغه موزیم د دولتی پالن له مخې نه دی پرانیستل شوی 
بلکې د محلي واکمنو د هڅو او زیارو په پایله کې پرانیستل 
تاریخي  پخوانیو  له  هېواد  د  غزنی  چې  څنګه  دی.  شوی 
ځینو  د  کې  والیت  دغه  په  کېږي،  شمېرل  څخه  ښارونو 
لرغونپوهانو د هڅو او څیړنو په پایله کې یو شمېر تاریخي 

آثار وموندل شول. بیا دغه آثار په یو ځای کې سره راټول 
وخت  څه  له  چې  زیاتېدل  آثار  دغه  ورو  ورو  او  شول 

وروسته یې د یوه موزیم بڼه غوره کړه.
هغه مهال دغه موزیم ال نور بډای شو چې په ۱۳۳۸هـ.ل 
ابراهیم د مقبری تر خوا دوه څلویښت  کال کې د سلطان 
مرمرین ډبر لیکونه وموندل شول او په ۱۳۴۰هـ.ل کال کې 
هراتي  د  کې  غزني  په  چې  ماڼۍ  عبدالرزاق  سلطان  د 
په  نمونه ده، د غزني موزیم  ارزښتمنه  پېر یوه  تیموریانو د 

واک کې ورکړل شول. 
په دې موزیم کې یو شمېر په الس لیکل شوي کتابونه، 
ډبرینې لیکنې، سکې، ډبرینې مجسمې، مرمرینې نقاشۍ، هغه 
انساني ټولنو پورې یې تړاو  ډبرین آثار چې د پخوا زمانو 

درلود او یو شمېر نور بېالبېل تاریخي آثار ساتل کېدل. 
په ۱۳۶۹ لمریز کال کې د دغه موزیم ځینې آثار د امنیتي 
پېښو له امله د افغانستان ملي موزیم (کابل) ته ولیږدول شول 
او په ۱۳۷۱هـ.ل کال کې د وخت د چارواکو له خوا دغه 
بیا پرانیستل شو. یاد موزیم د هېواد د نورو  موزیم یو ځل 
موزیمونو په څیر قاچاقبرانو او وطن پلورونکو له خوا لوټ 
شو او هم د غزني په ځینو لرغونو سیمو او ځایونو دغو داړه 
او په  له منځه یووړل  اثار یې  مارانو یرغل وکړ، ارزښتمن 
زیاته کچه آثار یې بهرنيو هېوادونو باندې وپلورل. اوسمهال 
ځایي  او  دولت  د  ځایونه  لرغوني  ځینې  والیت  دغه  د 
اوسېدونکيو د نه پاملرنې له کبله له نابودۍ سره مخامخ دي 
په  یا  او  تلل  له منځه  تاریخي سیمو  او کیدای شي د دغو 
غیرقانوني توګه سپړل، د هېواد لپاره یو بل تاریخي ناورین 

رامنځ ته کړي.
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د افغانستان موزیمونه

هغه  او  تسلیم  ته  موزیم  توکي  فرهنګي  او  تاریخي  ادارو، 
تاریخي سیمو کې ساتل شوي وو  او  لرغونو  په  آثار چې 
ړنګېدو  د  د دولت  اهللا خان  امیرامان  د  ته وسپارل.  موزیم 
پرمهال د دغه موزیم ور په زور خالص او هغه توکي چې 
راوړل شوي وو بېرته له موزیم څخه بل ځای ته ولېږدول 
شول. دغه موزیم هغه وخت ال بډای او د پام وړ وګرځېد 
چې د UNESCO له خوا په ۱۳۵۲هـ.ل کال کې هرات د 
ته  میراث  کلتوري  نړیوال  توګه  په  سیمې  فرهنګي  یوې 

نوماند شو. 
پر مهال  له یو څه ځنډ وروسته د مجاهدینو د واکمنۍ 
(۱۳۷۲ل) د هرات د والي له خوا دغه موزیم د جهاد موزیم 

په نوم ونومول شو او یو وار بیا پرانیستل شو.
د فارياب موزيم

په ۱۳۲۵هـ.ل کال د میمنې حاکم غالم حیدرخان د خپلو 
مېلمنو او ملګرو سره د سیل لپاره د سلطان سنجرسلجوقي 
غونډۍ ته والړ، د غونډۍ په یوه برخه کې د حاکم زوی 
محمدسهیل ناڅاپه یو خاورین لوښی وموند چې په هغه کې 
یو تعداد سکې وې. له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دغه 
سکې د غوریانو د سلطنت د مهال دي؛ نو له دې کبله د 

حاکم په الرښوونه او زیار د میمنې موزیم پرانیستل شو. 
په ۱۳۳۶ لمریز کال کې د میمنې موزیم چارې د ښوونې 
او دغه  په واک کې ورکړل شوې  ته  مدیریت  او روزنې 
موزیم هغه مهال ال نور بډای شو، چې د هېواد د شمال په 
ځینو برخو کې د فاروق آباد او دولت آباد په یو شمېر سیمو 
کې د لرغونپوهانو له خوا سپړنې او څیړنې وشوې، چې د 
دغو څېړنو په پایله کې د برونزو دورې زیات شمېر اثار د 
میمنې موزیم ته ورکړل او یو لوی او بډای موزیم ترې جوړ 

شو.
د دغه موزیم ځینې تاریخي آثار چې د سوغاتو په شکل 
السي  قالینې،  شوې  اوبدل  مهارت  په  لکه  شوي،  ورکړل 
لیکنې او نسخې، ځینې جنګي ټوکي او یو شمېر نور آثار د 

نندارې لپاره پیدا کړل.
خو له بده مرغه د۱۳۷۰هـ.ل کلونو وروسته د ملیشه یي 
نه  سره  پیداکېدو  په  اندېښنو  امنیتي  او  ډېرېدو  په  قوتونو 
یوازې دا چې د موزیم د ودې بهیر په ټپه ودرېد، بلکې د 
موزیم ور په زور خالص او یو زیات شمېر تاریخي آثار يې 

لوټ او نورو هېوادونو ته قاچاق شول.
د موقتې ادارې د رامنځته کېدو څخه تر اوسه پورې دغه 

موزیم ته کومه ځانګړې پراختیا او پاملرنه نه ده شوې. 

د کندهار موزيم
کې  ماڼۍ  په  ښاروالۍ  کندهار  د  بنسټ  موزیم  دغه  د 
ایښودل شوی او تر ۱۳۳۴هـ.ل کال پورې د موزیم ټول آثار 
یوځای ایښودل شوي وو. په ۱۳۳۹هـ.ل کال کې یو شمېر 
ادارو او ځینو قومي مشرانو څه نا څه ۳۰ قلمه نوي آثار د 
موزیم ادارې ته وسپارل. په ۱۳۵۱هـ.ل کال کې د وخت د 
اطالعاتو او کلتور د وزیر په الرښوونه د کندهار موزیم ته 
اوولس قلمه نور ارزښتمن آثار چې ځینې یې د آزاد بازار 
څخه پیرودل شوي وو د ډالۍ په توګه ورکړل شول. دغه 
موزیم وروسته د ځینو نا امنیو له کبله په ۱۳۵۹هـ.ل کال کې 
د نندارچیانو پر مخ د شاوخوایوولسو کلونو لپاره  وتړل شو.
د  یوه جوړه کالي  موزیم کې  په دغه  ویل کیږې چې 
وال  زیرمه  د  موزیم  د دغه  نوم،  په  د کالیو  وزیراکبرخان 
(محمدعیسی خان) له خوا ساتل شوي و. دا کالي هغه کالي 
مخامخ  د  سره  مکناټن  انګلیسي  د  وزیراکبرخان  چې  و 
جګړې پر مهال پر تن و او کېدای شي چې همدغه کالي د 

دغه موزیم د پرانیستلو سبب ګرځېدلی وي.
د  څېر  په  موزیمونو  نورو  د  افغانستان  د  مرغه  بده  له 
خپلسرو  د  کلونو  د۱۳۷۱-۱۳۷۵هـ.ل  هم  موزیم  کندهار 
جګړو له امله یو زیات شمېر تاریخي آثار د ناپوهو کسانو 
له خوا چور او وسوځول شول. د موقتې ادارې (۱۳۸۰هـ.ل) 
له را منځ ته کېدو نه تر اوسه پورې دغه موزیم ته د دولتي 

چارواکو کومه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې.
د مزارشريف موزيم

کې  روضه  په  علی(ک)  حضرت  د  چې  موزیم  دغه 
موقعیت لري، په لومړي پړاو کې هغه سوغاتونه او ډالۍ چې 
پاچاهانو او جګپوړو چارواکو د زیارت فقیرانو یا درویشانو 
درویش  تن  یو  د  زیارت  د  کې  یوځای  په  ورکولې  ته 
حاجی سلیم خان له خوا راټولېدلې. څه وخت وروسته دا 
فکر او ملي مفکوره را پيدا شوه تر څو دغه ملي ثروت په 
یو ځانګړي ځای کې سره راټول شي. د همدغې مفکورې 
او  خیال پر اساس د مزارشریف موزیم په ۱۳۱۲هـ.ل کال 
کې تاسیس شو او حاجي سلیم خان تر اوه دیرش کلونو 

پورې د دغه موزیم د رئيس دنده په مخ یووړه.
څنګه چې ددغه موزیم آثار ورو ورو زیاتېدل، په کال 
۱۳۳۸هـ.ل کال کې د موزیم د ادارې مسولیت له ښاروالۍ 
څخه د ښوونې او روزنې ادارې ته وسپارل شو او په همدغه 
دوران کې د موزیم د آثارو شمېر څه نا څه ۷۰۰ ته رسېده. 
په دغه موزیم کې د قران عظیم الشان بېالبېلي لیکل شوې 

نسخې، تفسیرونه، دیني او مذهبي کتابونه، اوبدل شوي او 
او  طالیي  تسبیح،  قسمه  بېالبېل  جاینمازونه،  شوي  ګنډل 
زینتي توکي او یو شمېر مهم هنري او ارزښتمن آثار ساتل 

شوي دي.
له ډیر وخت را پدېخوا د موزیم چارې د درویشانو له 
خوا اداره شوې چې د دغه موزیم له آثارو یې په ښه ډول 
او امانت دارۍ توګه ساتنه کړې ده. د ۱۳۷۵هـ.ل کال څخه 
وروسته څو واره په سیمینارونو کې ددغه موزیم د پراختیا 
او ال ښه مدیریت په اړه هوډونه ونیول شول، ولې متاسفانه 

تر اوسه هیڅ کومه ځانګړې پاملرنه ورته نه ده شوې.  
د ننګرهار موزيم

دغه موزیم په ۱۳۵۷هـ.ل کال کې د جالل آباد په ښار 
کې تاسیس شوی دی. په دغه موزیم کې د هډې لرغوني 
توکي ساتل کېدل. کله چې په ۱۳۷۱ لمریز کال کې افغان 
مجاهدینو دغه ښار په ولکه کې واخیست نو د دغه موزیم 
توګه  ناقانونه  په  آثار  موزیم  د  پاتې شو.  نامعلوم  برخلیک 
چور او له هېواد څخه بهر قاچاق شول او اوس مهال په دغه 

موزیم کې کوم مهم آثار پاتې نه دي.
د غزني موزيم

دغه موزیم د دولتی پالن له مخې نه دی پرانیستل شوی 
بلکې د محلي واکمنو د هڅو او زیارو په پایله کې پرانیستل 
تاریخي  پخوانیو  له  هېواد  د  غزنی  چې  څنګه  دی.  شوی 
ځینو  د  کې  والیت  دغه  په  کېږي،  شمېرل  څخه  ښارونو 
لرغونپوهانو د هڅو او څیړنو په پایله کې یو شمېر تاریخي 

آثار وموندل شول. بیا دغه آثار په یو ځای کې سره راټول 
وخت  څه  له  چې  زیاتېدل  آثار  دغه  ورو  ورو  او  شول 

وروسته یې د یوه موزیم بڼه غوره کړه.
هغه مهال دغه موزیم ال نور بډای شو چې په ۱۳۳۸هـ.ل 
ابراهیم د مقبری تر خوا دوه څلویښت  کال کې د سلطان 
مرمرین ډبر لیکونه وموندل شول او په ۱۳۴۰هـ.ل کال کې 
هراتي  د  کې  غزني  په  چې  ماڼۍ  عبدالرزاق  سلطان  د 
په  نمونه ده، د غزني موزیم  ارزښتمنه  پېر یوه  تیموریانو د 

واک کې ورکړل شول. 
په دې موزیم کې یو شمېر په الس لیکل شوي کتابونه، 
ډبرینې لیکنې، سکې، ډبرینې مجسمې، مرمرینې نقاشۍ، هغه 
انساني ټولنو پورې یې تړاو  ډبرین آثار چې د پخوا زمانو 

درلود او یو شمېر نور بېالبېل تاریخي آثار ساتل کېدل. 
په ۱۳۶۹ لمریز کال کې د دغه موزیم ځینې آثار د امنیتي 
پېښو له امله د افغانستان ملي موزیم (کابل) ته ولیږدول شول 
او په ۱۳۷۱هـ.ل کال کې د وخت د چارواکو له خوا دغه 
بیا پرانیستل شو. یاد موزیم د هېواد د نورو  موزیم یو ځل 
موزیمونو په څیر قاچاقبرانو او وطن پلورونکو له خوا لوټ 
شو او هم د غزني په ځینو لرغونو سیمو او ځایونو دغو داړه 
او په  له منځه یووړل  اثار یې  مارانو یرغل وکړ، ارزښتمن 
زیاته کچه آثار یې بهرنيو هېوادونو باندې وپلورل. اوسمهال 
ځایي  او  دولت  د  ځایونه  لرغوني  ځینې  والیت  دغه  د 
اوسېدونکيو د نه پاملرنې له کبله له نابودۍ سره مخامخ دي 
په  یا  او  تلل  له منځه  تاریخي سیمو  او کیدای شي د دغو 
غیرقانوني توګه سپړل، د هېواد لپاره یو بل تاریخي ناورین 

رامنځ ته کړي.
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هغه  او  تسلیم  ته  موزیم  توکي  فرهنګي  او  تاریخي  ادارو، 
تاریخي سیمو کې ساتل شوي وو  او  لرغونو  په  آثار چې 
ړنګېدو  د  د دولت  اهللا خان  امیرامان  د  ته وسپارل.  موزیم 
پرمهال د دغه موزیم ور په زور خالص او هغه توکي چې 
راوړل شوي وو بېرته له موزیم څخه بل ځای ته ولېږدول 
شول. دغه موزیم هغه وخت ال بډای او د پام وړ وګرځېد 
چې د UNESCO له خوا په ۱۳۵۲هـ.ل کال کې هرات د 
ته  میراث  کلتوري  نړیوال  توګه  په  سیمې  فرهنګي  یوې 

نوماند شو. 
پر مهال  له یو څه ځنډ وروسته د مجاهدینو د واکمنۍ 
(۱۳۷۲ل) د هرات د والي له خوا دغه موزیم د جهاد موزیم 

په نوم ونومول شو او یو وار بیا پرانیستل شو.
د فارياب موزيم

په ۱۳۲۵هـ.ل کال د میمنې حاکم غالم حیدرخان د خپلو 
مېلمنو او ملګرو سره د سیل لپاره د سلطان سنجرسلجوقي 
غونډۍ ته والړ، د غونډۍ په یوه برخه کې د حاکم زوی 
محمدسهیل ناڅاپه یو خاورین لوښی وموند چې په هغه کې 
یو تعداد سکې وې. له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دغه 
سکې د غوریانو د سلطنت د مهال دي؛ نو له دې کبله د 

حاکم په الرښوونه او زیار د میمنې موزیم پرانیستل شو. 
په ۱۳۳۶ لمریز کال کې د میمنې موزیم چارې د ښوونې 
او دغه  په واک کې ورکړل شوې  ته  مدیریت  او روزنې 
موزیم هغه مهال ال نور بډای شو، چې د هېواد د شمال په 
ځینو برخو کې د فاروق آباد او دولت آباد په یو شمېر سیمو 
کې د لرغونپوهانو له خوا سپړنې او څیړنې وشوې، چې د 
دغو څېړنو په پایله کې د برونزو دورې زیات شمېر اثار د 
میمنې موزیم ته ورکړل او یو لوی او بډای موزیم ترې جوړ 

شو.
د دغه موزیم ځینې تاریخي آثار چې د سوغاتو په شکل 
السي  قالینې،  شوې  اوبدل  مهارت  په  لکه  شوي،  ورکړل 
لیکنې او نسخې، ځینې جنګي ټوکي او یو شمېر نور آثار د 

نندارې لپاره پیدا کړل.
خو له بده مرغه د۱۳۷۰هـ.ل کلونو وروسته د ملیشه یي 
نه  سره  پیداکېدو  په  اندېښنو  امنیتي  او  ډېرېدو  په  قوتونو 
یوازې دا چې د موزیم د ودې بهیر په ټپه ودرېد، بلکې د 
موزیم ور په زور خالص او یو زیات شمېر تاریخي آثار يې 

لوټ او نورو هېوادونو ته قاچاق شول.
د موقتې ادارې د رامنځته کېدو څخه تر اوسه پورې دغه 

موزیم ته کومه ځانګړې پراختیا او پاملرنه نه ده شوې. 

د کندهار موزيم
کې  ماڼۍ  په  ښاروالۍ  کندهار  د  بنسټ  موزیم  دغه  د 
ایښودل شوی او تر ۱۳۳۴هـ.ل کال پورې د موزیم ټول آثار 
یوځای ایښودل شوي وو. په ۱۳۳۹هـ.ل کال کې یو شمېر 
ادارو او ځینو قومي مشرانو څه نا څه ۳۰ قلمه نوي آثار د 
موزیم ادارې ته وسپارل. په ۱۳۵۱هـ.ل کال کې د وخت د 
اطالعاتو او کلتور د وزیر په الرښوونه د کندهار موزیم ته 
اوولس قلمه نور ارزښتمن آثار چې ځینې یې د آزاد بازار 
څخه پیرودل شوي وو د ډالۍ په توګه ورکړل شول. دغه 
موزیم وروسته د ځینو نا امنیو له کبله په ۱۳۵۹هـ.ل کال کې 
د نندارچیانو پر مخ د شاوخوایوولسو کلونو لپاره  وتړل شو.

د  یوه جوړه کالي  موزیم کې  په دغه  ویل کیږې چې 
وال  زیرمه  د  موزیم  د دغه  نوم،  په  د کالیو  وزیراکبرخان 
(محمدعیسی خان) له خوا ساتل شوي و. دا کالي هغه کالي 
مخامخ  د  سره  مکناټن  انګلیسي  د  وزیراکبرخان  چې  و 
جګړې پر مهال پر تن و او کېدای شي چې همدغه کالي د 

دغه موزیم د پرانیستلو سبب ګرځېدلی وي.
د  څېر  په  موزیمونو  نورو  د  افغانستان  د  مرغه  بده  له 
خپلسرو  د  کلونو  د۱۳۷۱-۱۳۷۵هـ.ل  هم  موزیم  کندهار 
جګړو له امله یو زیات شمېر تاریخي آثار د ناپوهو کسانو 
له خوا چور او وسوځول شول. د موقتې ادارې (۱۳۸۰هـ.ل) 
له را منځ ته کېدو نه تر اوسه پورې دغه موزیم ته د دولتي 

چارواکو کومه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې.
د مزارشريف موزيم

کې  روضه  په  علی(ک)  حضرت  د  چې  موزیم  دغه 
موقعیت لري، په لومړي پړاو کې هغه سوغاتونه او ډالۍ چې 
پاچاهانو او جګپوړو چارواکو د زیارت فقیرانو یا درویشانو 
درویش  تن  یو  د  زیارت  د  کې  یوځای  په  ورکولې  ته 
حاجی سلیم خان له خوا راټولېدلې. څه وخت وروسته دا 
فکر او ملي مفکوره را پيدا شوه تر څو دغه ملي ثروت په 
یو ځانګړي ځای کې سره راټول شي. د همدغې مفکورې 
او  خیال پر اساس د مزارشریف موزیم په ۱۳۱۲هـ.ل کال 
کې تاسیس شو او حاجي سلیم خان تر اوه دیرش کلونو 

پورې د دغه موزیم د رئيس دنده په مخ یووړه.
څنګه چې ددغه موزیم آثار ورو ورو زیاتېدل، په کال 
۱۳۳۸هـ.ل کال کې د موزیم د ادارې مسولیت له ښاروالۍ 
څخه د ښوونې او روزنې ادارې ته وسپارل شو او په همدغه 
دوران کې د موزیم د آثارو شمېر څه نا څه ۷۰۰ ته رسېده. 
په دغه موزیم کې د قران عظیم الشان بېالبېلي لیکل شوې 

نسخې، تفسیرونه، دیني او مذهبي کتابونه، اوبدل شوي او 
او  طالیي  تسبیح،  قسمه  بېالبېل  جاینمازونه،  شوي  ګنډل 
زینتي توکي او یو شمېر مهم هنري او ارزښتمن آثار ساتل 

شوي دي.
له ډیر وخت را پدېخوا د موزیم چارې د درویشانو له 
خوا اداره شوې چې د دغه موزیم له آثارو یې په ښه ډول 
او امانت دارۍ توګه ساتنه کړې ده. د ۱۳۷۵هـ.ل کال څخه 
وروسته څو واره په سیمینارونو کې ددغه موزیم د پراختیا 
او ال ښه مدیریت په اړه هوډونه ونیول شول، ولې متاسفانه 

تر اوسه هیڅ کومه ځانګړې پاملرنه ورته نه ده شوې.  
د ننګرهار موزيم

دغه موزیم په ۱۳۵۷هـ.ل کال کې د جالل آباد په ښار 
کې تاسیس شوی دی. په دغه موزیم کې د هډې لرغوني 
توکي ساتل کېدل. کله چې په ۱۳۷۱ لمریز کال کې افغان 
مجاهدینو دغه ښار په ولکه کې واخیست نو د دغه موزیم 
توګه  ناقانونه  په  آثار  موزیم  د  پاتې شو.  نامعلوم  برخلیک 
چور او له هېواد څخه بهر قاچاق شول او اوس مهال په دغه 

موزیم کې کوم مهم آثار پاتې نه دي.
د غزني موزيم

دغه موزیم د دولتی پالن له مخې نه دی پرانیستل شوی 
بلکې د محلي واکمنو د هڅو او زیارو په پایله کې پرانیستل 
تاریخي  پخوانیو  له  هېواد  د  غزنی  چې  څنګه  دی.  شوی 
ځینو  د  کې  والیت  دغه  په  کېږي،  شمېرل  څخه  ښارونو 
لرغونپوهانو د هڅو او څیړنو په پایله کې یو شمېر تاریخي 

آثار وموندل شول. بیا دغه آثار په یو ځای کې سره راټول 
وخت  څه  له  چې  زیاتېدل  آثار  دغه  ورو  ورو  او  شول 

وروسته یې د یوه موزیم بڼه غوره کړه.
هغه مهال دغه موزیم ال نور بډای شو چې په ۱۳۳۸هـ.ل 
ابراهیم د مقبری تر خوا دوه څلویښت  کال کې د سلطان 
مرمرین ډبر لیکونه وموندل شول او په ۱۳۴۰هـ.ل کال کې 
هراتي  د  کې  غزني  په  چې  ماڼۍ  عبدالرزاق  سلطان  د 
په  نمونه ده، د غزني موزیم  ارزښتمنه  پېر یوه  تیموریانو د 

واک کې ورکړل شول. 
په دې موزیم کې یو شمېر په الس لیکل شوي کتابونه، 
ډبرینې لیکنې، سکې، ډبرینې مجسمې، مرمرینې نقاشۍ، هغه 
انساني ټولنو پورې یې تړاو  ډبرین آثار چې د پخوا زمانو 

درلود او یو شمېر نور بېالبېل تاریخي آثار ساتل کېدل. 
په ۱۳۶۹ لمریز کال کې د دغه موزیم ځینې آثار د امنیتي 
پېښو له امله د افغانستان ملي موزیم (کابل) ته ولیږدول شول 
او په ۱۳۷۱هـ.ل کال کې د وخت د چارواکو له خوا دغه 
بیا پرانیستل شو. یاد موزیم د هېواد د نورو  موزیم یو ځل 
موزیمونو په څیر قاچاقبرانو او وطن پلورونکو له خوا لوټ 
شو او هم د غزني په ځینو لرغونو سیمو او ځایونو دغو داړه 
او په  له منځه یووړل  اثار یې  مارانو یرغل وکړ، ارزښتمن 
زیاته کچه آثار یې بهرنيو هېوادونو باندې وپلورل. اوسمهال 
ځایي  او  دولت  د  ځایونه  لرغوني  ځینې  والیت  دغه  د 
اوسېدونکيو د نه پاملرنې له کبله له نابودۍ سره مخامخ دي 
په  یا  او  تلل  له منځه  تاریخي سیمو  او کیدای شي د دغو 
غیرقانوني توګه سپړل، د هېواد لپاره یو بل تاریخي ناورین 

رامنځ ته کړي.
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اهمیت گردشگرى در جهان

هغه  او  تسلیم  ته  موزیم  توکي  فرهنګي  او  تاریخي  ادارو، 
تاریخي سیمو کې ساتل شوي وو  او  لرغونو  په  آثار چې 
ړنګېدو  د  د دولت  اهللا خان  امیرامان  د  ته وسپارل.  موزیم 
پرمهال د دغه موزیم ور په زور خالص او هغه توکي چې 
راوړل شوي وو بېرته له موزیم څخه بل ځای ته ولېږدول 
شول. دغه موزیم هغه وخت ال بډای او د پام وړ وګرځېد 
چې د UNESCO له خوا په ۱۳۵۲هـ.ل کال کې هرات د 
ته  میراث  کلتوري  نړیوال  توګه  په  سیمې  فرهنګي  یوې 

نوماند شو. 
پر مهال  له یو څه ځنډ وروسته د مجاهدینو د واکمنۍ 
(۱۳۷۲ل) د هرات د والي له خوا دغه موزیم د جهاد موزیم 

په نوم ونومول شو او یو وار بیا پرانیستل شو.
د فارياب موزيم

په ۱۳۲۵هـ.ل کال د میمنې حاکم غالم حیدرخان د خپلو 
مېلمنو او ملګرو سره د سیل لپاره د سلطان سنجرسلجوقي 
غونډۍ ته والړ، د غونډۍ په یوه برخه کې د حاکم زوی 
محمدسهیل ناڅاپه یو خاورین لوښی وموند چې په هغه کې 
یو تعداد سکې وې. له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دغه 
سکې د غوریانو د سلطنت د مهال دي؛ نو له دې کبله د 

حاکم په الرښوونه او زیار د میمنې موزیم پرانیستل شو. 
په ۱۳۳۶ لمریز کال کې د میمنې موزیم چارې د ښوونې 
او دغه  په واک کې ورکړل شوې  ته  مدیریت  او روزنې 
موزیم هغه مهال ال نور بډای شو، چې د هېواد د شمال په 
ځینو برخو کې د فاروق آباد او دولت آباد په یو شمېر سیمو 
کې د لرغونپوهانو له خوا سپړنې او څیړنې وشوې، چې د 
دغو څېړنو په پایله کې د برونزو دورې زیات شمېر اثار د 
میمنې موزیم ته ورکړل او یو لوی او بډای موزیم ترې جوړ 

شو.
د دغه موزیم ځینې تاریخي آثار چې د سوغاتو په شکل 
السي  قالینې،  شوې  اوبدل  مهارت  په  لکه  شوي،  ورکړل 
لیکنې او نسخې، ځینې جنګي ټوکي او یو شمېر نور آثار د 

نندارې لپاره پیدا کړل.
خو له بده مرغه د۱۳۷۰هـ.ل کلونو وروسته د ملیشه یي 
نه  سره  پیداکېدو  په  اندېښنو  امنیتي  او  ډېرېدو  په  قوتونو 
یوازې دا چې د موزیم د ودې بهیر په ټپه ودرېد، بلکې د 
موزیم ور په زور خالص او یو زیات شمېر تاریخي آثار يې 

لوټ او نورو هېوادونو ته قاچاق شول.
د موقتې ادارې د رامنځته کېدو څخه تر اوسه پورې دغه 

موزیم ته کومه ځانګړې پراختیا او پاملرنه نه ده شوې. 

د کندهار موزيم
کې  ماڼۍ  په  ښاروالۍ  کندهار  د  بنسټ  موزیم  دغه  د 
ایښودل شوی او تر ۱۳۳۴هـ.ل کال پورې د موزیم ټول آثار 
یوځای ایښودل شوي وو. په ۱۳۳۹هـ.ل کال کې یو شمېر 
ادارو او ځینو قومي مشرانو څه نا څه ۳۰ قلمه نوي آثار د 
موزیم ادارې ته وسپارل. په ۱۳۵۱هـ.ل کال کې د وخت د 
اطالعاتو او کلتور د وزیر په الرښوونه د کندهار موزیم ته 
اوولس قلمه نور ارزښتمن آثار چې ځینې یې د آزاد بازار 
څخه پیرودل شوي وو د ډالۍ په توګه ورکړل شول. دغه 
موزیم وروسته د ځینو نا امنیو له کبله په ۱۳۵۹هـ.ل کال کې 
د نندارچیانو پر مخ د شاوخوایوولسو کلونو لپاره  وتړل شو.
د  یوه جوړه کالي  موزیم کې  په دغه  ویل کیږې چې 
وال  زیرمه  د  موزیم  د دغه  نوم،  په  د کالیو  وزیراکبرخان 
(محمدعیسی خان) له خوا ساتل شوي و. دا کالي هغه کالي 
مخامخ  د  سره  مکناټن  انګلیسي  د  وزیراکبرخان  چې  و 
جګړې پر مهال پر تن و او کېدای شي چې همدغه کالي د 

دغه موزیم د پرانیستلو سبب ګرځېدلی وي.
د  څېر  په  موزیمونو  نورو  د  افغانستان  د  مرغه  بده  له 
خپلسرو  د  کلونو  د۱۳۷۱-۱۳۷۵هـ.ل  هم  موزیم  کندهار 
جګړو له امله یو زیات شمېر تاریخي آثار د ناپوهو کسانو 
له خوا چور او وسوځول شول. د موقتې ادارې (۱۳۸۰هـ.ل) 
له را منځ ته کېدو نه تر اوسه پورې دغه موزیم ته د دولتي 

چارواکو کومه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې.
د مزارشريف موزيم

کې  روضه  په  علی(ک)  حضرت  د  چې  موزیم  دغه 
موقعیت لري، په لومړي پړاو کې هغه سوغاتونه او ډالۍ چې 
پاچاهانو او جګپوړو چارواکو د زیارت فقیرانو یا درویشانو 
درویش  تن  یو  د  زیارت  د  کې  یوځای  په  ورکولې  ته 
حاجی سلیم خان له خوا راټولېدلې. څه وخت وروسته دا 
فکر او ملي مفکوره را پيدا شوه تر څو دغه ملي ثروت په 
یو ځانګړي ځای کې سره راټول شي. د همدغې مفکورې 
او  خیال پر اساس د مزارشریف موزیم په ۱۳۱۲هـ.ل کال 
کې تاسیس شو او حاجي سلیم خان تر اوه دیرش کلونو 

پورې د دغه موزیم د رئيس دنده په مخ یووړه.
څنګه چې ددغه موزیم آثار ورو ورو زیاتېدل، په کال 
۱۳۳۸هـ.ل کال کې د موزیم د ادارې مسولیت له ښاروالۍ 
څخه د ښوونې او روزنې ادارې ته وسپارل شو او په همدغه 
دوران کې د موزیم د آثارو شمېر څه نا څه ۷۰۰ ته رسېده. 
په دغه موزیم کې د قران عظیم الشان بېالبېلي لیکل شوې 

نسخې، تفسیرونه، دیني او مذهبي کتابونه، اوبدل شوي او 
او  طالیي  تسبیح،  قسمه  بېالبېل  جاینمازونه،  شوي  ګنډل 
زینتي توکي او یو شمېر مهم هنري او ارزښتمن آثار ساتل 

شوي دي.
له ډیر وخت را پدېخوا د موزیم چارې د درویشانو له 
خوا اداره شوې چې د دغه موزیم له آثارو یې په ښه ډول 
او امانت دارۍ توګه ساتنه کړې ده. د ۱۳۷۵هـ.ل کال څخه 
وروسته څو واره په سیمینارونو کې ددغه موزیم د پراختیا 
او ال ښه مدیریت په اړه هوډونه ونیول شول، ولې متاسفانه 

تر اوسه هیڅ کومه ځانګړې پاملرنه ورته نه ده شوې.  
د ننګرهار موزيم

دغه موزیم په ۱۳۵۷هـ.ل کال کې د جالل آباد په ښار 
کې تاسیس شوی دی. په دغه موزیم کې د هډې لرغوني 
توکي ساتل کېدل. کله چې په ۱۳۷۱ لمریز کال کې افغان 
مجاهدینو دغه ښار په ولکه کې واخیست نو د دغه موزیم 
توګه  ناقانونه  په  آثار  موزیم  د  پاتې شو.  نامعلوم  برخلیک 
چور او له هېواد څخه بهر قاچاق شول او اوس مهال په دغه 

موزیم کې کوم مهم آثار پاتې نه دي.
د غزني موزيم

دغه موزیم د دولتی پالن له مخې نه دی پرانیستل شوی 
بلکې د محلي واکمنو د هڅو او زیارو په پایله کې پرانیستل 
تاریخي  پخوانیو  له  هېواد  د  غزنی  چې  څنګه  دی.  شوی 
ځینو  د  کې  والیت  دغه  په  کېږي،  شمېرل  څخه  ښارونو 
لرغونپوهانو د هڅو او څیړنو په پایله کې یو شمېر تاریخي 

آثار وموندل شول. بیا دغه آثار په یو ځای کې سره راټول 
وخت  څه  له  چې  زیاتېدل  آثار  دغه  ورو  ورو  او  شول 

وروسته یې د یوه موزیم بڼه غوره کړه.
هغه مهال دغه موزیم ال نور بډای شو چې په ۱۳۳۸هـ.ل 
ابراهیم د مقبری تر خوا دوه څلویښت  کال کې د سلطان 
مرمرین ډبر لیکونه وموندل شول او په ۱۳۴۰هـ.ل کال کې 
هراتي  د  کې  غزني  په  چې  ماڼۍ  عبدالرزاق  سلطان  د 
په  نمونه ده، د غزني موزیم  ارزښتمنه  پېر یوه  تیموریانو د 

واک کې ورکړل شول. 
په دې موزیم کې یو شمېر په الس لیکل شوي کتابونه، 
ډبرینې لیکنې، سکې، ډبرینې مجسمې، مرمرینې نقاشۍ، هغه 
انساني ټولنو پورې یې تړاو  ډبرین آثار چې د پخوا زمانو 

درلود او یو شمېر نور بېالبېل تاریخي آثار ساتل کېدل. 
په ۱۳۶۹ لمریز کال کې د دغه موزیم ځینې آثار د امنیتي 
پېښو له امله د افغانستان ملي موزیم (کابل) ته ولیږدول شول 
او په ۱۳۷۱هـ.ل کال کې د وخت د چارواکو له خوا دغه 
بیا پرانیستل شو. یاد موزیم د هېواد د نورو  موزیم یو ځل 
موزیمونو په څیر قاچاقبرانو او وطن پلورونکو له خوا لوټ 
شو او هم د غزني په ځینو لرغونو سیمو او ځایونو دغو داړه 
او په  له منځه یووړل  اثار یې  مارانو یرغل وکړ، ارزښتمن 
زیاته کچه آثار یې بهرنيو هېوادونو باندې وپلورل. اوسمهال 
ځایي  او  دولت  د  ځایونه  لرغوني  ځینې  والیت  دغه  د 
اوسېدونکيو د نه پاملرنې له کبله له نابودۍ سره مخامخ دي 
په  یا  او  تلل  له منځه  تاریخي سیمو  او کیدای شي د دغو 
غیرقانوني توګه سپړل، د هېواد لپاره یو بل تاریخي ناورین 

رامنځ ته کړي.

تهیه کننده: هاشم کریمى

بدون شک امروزه صنعت توریزم به عنوان مهمترین صنعت 
جهان، رشد سریعی در توسعه اقتصادي جهان داشته که در نتیجه 
افزایش نرخ رشد ساالنه در تولید ناخالص ملی در سطح جهان، 
صادرات، تجارت جهانی و خدمات، سهم گردشگران بین المللی در 

فعالیت اقتصادي جهان نیز به طور مداوم باال رفته است.
اشتغالزایی می این رشد سریع  اقتصادي  اثرات مهم  از  یکی 
اقشار  براي  شغلی  فرصت هاي  گسترش  و  توسعه  در  که   باشد 
مختلف جامعه مؤثر بوده است. براساس گزارش سازمان جهانی 
جهانگردي در سال 2003، بیش از 694 میلیون نفر گردشگر بین
 المللی در سطح جهانی به سیاحت پرداخته و بیش از 600 میلیارد 
دالر  درآمد ایجاد کرده اند که پیش بینی می شود این رقم تا هفت 

سال  به دو برابر برسد. 
سیاحت روستایی در مناطق توریستی اهمیت ویژه اي یافته و 
براي رفاه جوامع محلی تلقی  این نوع سیاحت وسیله اي  توسعه 
گردشگري  زمینه  در  رابرت  و  هال  درك   بررسی هاي  می شود. 
روستایی نشان می دهد که گردشگري در مناطق روستایی 10 تا 

20 درصد تمامی فعالیت هاي جهانگردي را شامل می شود.
ادیان  و  تمدن  فرهنگ  در  را  خاصی  جایگاه  همواره  سفر 

کشورهاي مختلف جهان داشته است. فولکلور کشورهایی مانند 
ایتالیا، یونان، چین و... پر است از افسانه ها، قهرمانان و آداب و 
رسومی که سفر نقشی کلیدي را در آن ایفا می کند. بسیاري از 
ادیبان، فالسفه و دانشمندان تمدن جهان به بررسی اثرات روحی 
و روانی سفر پرداخته اند و آن را در پدید آمدن نگرشی نو نسبت 
به دنیاي اطراف موثر می دانند. انبوه سفرنامه ها و زندگینامه ها 

نشانگر این موضوع است. 
تا  گردشگري،  جهانی  سازمان  توسط  شده  منتشر  آمار  طبق 
به رقمی  سال 2020 میالدي تعداد گردشگران در سرتاسر دنیا 
حدود 6/1 میلیارد نفر خواهد رسید. این امرنشان دهنده گسترش 
اکنون  هم  که  طوري  به  است.  گردشگري  صنعت  روزافزون 
سومین  موترسازي  و  نفت  صنعت  از  پس  گردشگري  صنعت 
صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا چند 
سال دیگر با پشت سر گذاشتن این دو به بزرگترین صنعت دنیا 
گردشگري  جهانی  سازمان  سایت  وب  به  اگر  اما  گردد.  بدل 
صنعت  درآمد  شد.  خواهیم  مواجه  جالبی  ارقام  با  کنیم  مراجعه 
گردشگري در دنیا در سال 2005 میالدي، رقمی معادل 7682 
میلیارد دالر  و تعداد گردشگران نیز در همین سال رقمی حدود 

8806 میلیون نفر اعالم شده است. این ارقام نشان می دهد که 
توجه به صنعت گردشگري و چگونگی مدیریت و بهره برداري 
موثر از آن باید جزء اولویت هاي اصلی نظام اقتصادي اجتماعی 
کشورهاي داراي پتانسیل گردشگري قرار گیرد، تا با بهره گرفتن 
از اثرات بی شمار اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... آن 
کشور  یا  منطقه  ناحیه،  یک  جانبه  همه  توسعه  در  موثري  گام 

برداشته شود. 
بدون شک فرهنگ و تمدن شرقی پتانسیل باالیی را در توسعه 
گردشگري فرهنگی دارد و با توجه به اینکه اثرات منفی توسعه 
این نوع گردشگري بسیار کمتر از انواع دیگر گردشگري بوده و 
یک  تواند  می  فرهنگی  گردشگري  توسعه  بیشتر،  آن  اثرات 
از  بسیارى  براي  گردشگري  صنعت  در  مناسب  استراتژي 
عبارت  دو  از  فرهنگی  گردشگري  باشد.  آسیایی  کشورهاي 
گردشگري و فرهنگ تشکیل شده است. به منظور این که تعریف 
واضح تري از گردشگري فرهنگی داشته باشیم، بهتر است ابتدا 
تعریف  به  سپس  و  کنیم  تعریف  را  آن  دهنده  تشکیل  اجزاي 
واژه گردشگري وجود  از  متعددي  تعاریف  بپردازیم.  آن  مستقیم 
دارد. اما به نظر می رسد جامع ترین آن ها تعریفی باشد که توسط 
این  برطبق  است.  شده  ارایه  گردشگري  جهانی  سازمان  خود 
تعریف گردشگري به فعالیت سفر یک شخص به منطقه اي خارج 
از محل زندگی خود که تا یک سال ادامه پیدا نکند و با هدف 
این  برطبق  باشد، گفته می شود.  اهداف  یا سایر  ترویج تجارت 
تعریف می توان به راحتی حوزه گردشگران را از سایر مسافران 
جدا کرد. از فرهنگ نیز تعاریف متعددي ارائه شده است. تعداد آن 
ها بسیار زیاد است. چیزي در حدود 160 تعریف! در ادامه تعدادي 

از مهمترین تعاریف را بیان می کنیم. 
مارگارت مید، فرهنگ را مجموعه اي از رفتارهاي آموختنی، 
افراد می داند که به  باورها، عادات و سنت هاي مشترك میان 
صورتی متوالی توسط فردي که وارد آن جامعه می شود آموخته و 
به کار گرفته می شود. ادوارد ساپیر نیز فرهنگ را مجموعه اي از 
معناهاى که یک گروه معین به مدد آن با یکدیگر ارتباط برقرار 
می کند، می داند. گرت هافسند فرهنگ را این گونه تعریف می 
جداسازي  به  که  است  ذهن  جامع  ریزي  برنامه  فرهنگ  کند: 
اعضاي یک گروه می انجامد اما شاید بهترین تعریف از فرهنگ 
تعریفی باشد که ادوارد تیلور ارائه داده است. ازنظر تیلور فرهنگ 
مجموعه اي پیچیده از باورها، هنرها، اخالق ، حقوق، ارزش ها، 
آداب و رسوم و دیگر قابلیت ها و عاداتی است که انسان به عنوان 

عضوي از جامعه کسب می کند.
 اکنون در بررسی گردشگري فرهنگی باید توجه کرد که دو 
گرایش عمده در بازار گردشگري وجود دارد. یکی بازار انبوه (که 

با عالئق  بازاري  و دیگري  را شامل می شود)  انبوه  گردشگري 
ویژه به هنر، میراث و فرهنگ. گردشگري فرهنگی جزء گروه دوم 
است. بر طبق تعاریف موجود گردشگري فرهنگی مجموعه اي از 
مکان ها، سنت ها و هنرها و جشن ها و تجاربی است که یک 
کشور و مردم آن را به تصویر می کشد و تنوع و شخصیت آن 
کشور را منعکس می نماید. شاید بتوان گفت گریسون کیلر در 
همایشی که در کاخ سفید برگزار شد به بهترین شکل گردشگري 
فرهنگی را تعریف کرد: ما واقعا نیاز داریم که درباره گردشگري 
فرهنگی فکر کنیم. زیرا در واقع هیچ نوع دیگري از گردشگري 

وجود ندارد.
گردشگري فرهنگی معناي اصلی گردشگري است. مردم براي 
دیدن فرودگاه ها، رستوران ها، هتل ها و دیگر تسهیالت تفریحی 
به آمریکا نمی آیند. بلکه آن ها براي دیدن فرهنگ کشور مورد 
نظر می آیند، فرهنگ باال، فرهنگ پایین، متوسط چپ، متوسط 
راست، واقعی ... یا خیالی. بلى! آن ها براي دیدن آمریکا می آیند. 
همینطور بسیاري از گردشگران براي دیدن آداب و رسوم، طرز 
لباس پوشیدن، معماري و بسیاري دیگر از اجزاي فرهنگی به آن 
کشور مورد نظر خود سفر میکنند. تا در فضاي مساجد تاریخى، 
از  اي  لحظه  شاید  و  کنند  جستجو  را  اسالمی  عرفان  و  فلسفه 
فضاي ماشینی و تاریک دنیاي صنعتی رهایی جویند. به اماکن 
انگشت  و  آشنا شوند  دنیا  تاریخى  تمدن  با  تا  روند  تاریخى می 

تعجب بر دهان بگذارند. به دیدن فرهنگ فولکلور کشور ها می 
روند تا زیبایی زندگی ملت آن کشور را احساس نمایند. آن ها با 
در  را  روح  آرامش  ها  آن  روح.  آرامش  دنبال  به  آرامند...  دیدن، 

اماکن فرهنگى می جویند. 

گردشگرى و افزایش درآمد ملى
جاذبه هاى گردشگرى موجب جلب گردشگران مى شود واین 
درآمد و منفعت براى کشورهایى که گردشگران را جذب مى کنند 
به دنبال خواهد داشت.کشورها مى توانند از طرق مختلف مانند 
کشاورزى، صنعت و تولید درآمد کسب نمایند؛ که هرکدام ازآنها 
از  از جوامع  بسیارى  امکانات خاص ومنابع است.  مستلزم وجود 
نظر کسب درآمد از طرق مذکور در وضعیت مناسبى قرار ندارند، 
کسب  گردشگرى  طریق  از  توانند  مى  جوامع  کلیه  تقریبًا  ولى 
درآمد کنند وامکانات الزم براى گردشگرى در هر کشور، به گونه 
اى خاص فراهم است. در این میان مى توان گردشگرى رایک 
رویه دوسویه دانست؛ یعنى به همان ترتیب که کشورى باجذب 
گردشگر درآمد ارزى کسب مى کند، براثر مسافرت ساکنین کشور 
به بیرون از آن متحمل هزینه هاى ارزى نیز مى گردد. از این رو 
استفاده خالص از گردشگرى مربوط به رابطه میان درآمد وهزینه 
و  «صادرات  جزء  ها  پرداخت  موازنه  در  که  است  درآن  حاصل 
واردات نامرئى » محسوب مى شود. گردشگرى پول وجمعیت را 
از مرکزتمرکز وثقل صنعتى به سوى روستاها ونقاط طبیعى مى 
"صادرات  اقتصادى  اصطالح  رادر  گردشگرى  معموًال  کشاند. 
اثر  که  حالى  در  زیرا  نامند،  "مى  وخدمات  محصوالت  نامریى 

اقتصادى آن در تراز پرداخت هاى یک کشور مشهود و ظاهر مى 
گردد؛ درآمدهاى ناشى از آن، نظیر درآمدهاى به دست آمده از 
ومعلوم  مشهود  بیگانه  کشور  در  کشور  یک  افراد  خدمات  ارائه 
که  کشورهایى  براى  بخصوص  نامریى  صادرات  این  نیست. 

چشمگیرى نداشته باشند، غنیمتى با ارزش به شمار مى رود.
هزینه هایى که معموًال توسط یک نفر گردشگر صورت مى 
ونقل  حمل  اقامت،  محل  تفریح،  غذا،  هزینه  از:  عبارتند  گیرد 
به  وتیلفون،  وتلگراف  ُپست  داخلى،  وتورهاى  ها  گشت  داخلى، 
اضافه خرید ره آوردها وکاالهاى بومى وسوغات، این هزینه ها 
راگردشگر با ارزى که همراه آورده انجام مى دهد ودر عمل مانند 
گردشگر  متبوع  کشور  به  فوق  وکاالهاى  خدمات  که  است  آن 
صادر شده باشد وچون این جریان دقیقًا قابل محاسبه نیست، لذا 
به این جریان اقتصادى «صادرات نامرئى» گفته مى شود. از این 
رو با بررسى آثار مستقیم گردشگرى بر روى درآمد ملى مى توان 
در  وخارجى  داخلى  گردشگران  مخارج  که  رسید  نتیجه  این  به 
از  بسیارى  گردد.  مى  ملى  درآمد  افزایش  به  منجر  مجموع 
کشورهاى توسعه یافته وحتى کشورهاى در حال توسعه از طریق 
گردشگرى درآمدهاى کالنى رابه دست مى آورند وسهم درآمد 
گردشگرى در درآمد ملى در این کشورها روبه صعود است حتى 
در بعضى کشورها به عنوان منبع اصلى درآمد ملى ارزیابى مى 
شود. جریان گردشگرى وسیله مهمى در تحصیل ارز وشناساندن 
و  نتیجه گسترش  ودر  خارجیان  به  داخلى  تولیدات ومحصوالت 
کسب  باعث  نتیجه  در  و  است  صادراتى  بازارهاى  دادن  وسعت 

درآمد مى شود.
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اهمیت گردشگرى در جهان

هغه  او  تسلیم  ته  موزیم  توکي  فرهنګي  او  تاریخي  ادارو، 
تاریخي سیمو کې ساتل شوي وو  او  لرغونو  په  آثار چې 
ړنګېدو  د  د دولت  اهللا خان  امیرامان  د  ته وسپارل.  موزیم 
پرمهال د دغه موزیم ور په زور خالص او هغه توکي چې 
راوړل شوي وو بېرته له موزیم څخه بل ځای ته ولېږدول 
شول. دغه موزیم هغه وخت ال بډای او د پام وړ وګرځېد 
چې د UNESCO له خوا په ۱۳۵۲هـ.ل کال کې هرات د 
ته  میراث  کلتوري  نړیوال  توګه  په  سیمې  فرهنګي  یوې 

نوماند شو. 
پر مهال  له یو څه ځنډ وروسته د مجاهدینو د واکمنۍ 
(۱۳۷۲ل) د هرات د والي له خوا دغه موزیم د جهاد موزیم 

په نوم ونومول شو او یو وار بیا پرانیستل شو.
د فارياب موزيم

په ۱۳۲۵هـ.ل کال د میمنې حاکم غالم حیدرخان د خپلو 
مېلمنو او ملګرو سره د سیل لپاره د سلطان سنجرسلجوقي 
غونډۍ ته والړ، د غونډۍ په یوه برخه کې د حاکم زوی 
محمدسهیل ناڅاپه یو خاورین لوښی وموند چې په هغه کې 
یو تعداد سکې وې. له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دغه 
سکې د غوریانو د سلطنت د مهال دي؛ نو له دې کبله د 

حاکم په الرښوونه او زیار د میمنې موزیم پرانیستل شو. 
په ۱۳۳۶ لمریز کال کې د میمنې موزیم چارې د ښوونې 
او دغه  په واک کې ورکړل شوې  ته  مدیریت  او روزنې 
موزیم هغه مهال ال نور بډای شو، چې د هېواد د شمال په 
ځینو برخو کې د فاروق آباد او دولت آباد په یو شمېر سیمو 
کې د لرغونپوهانو له خوا سپړنې او څیړنې وشوې، چې د 
دغو څېړنو په پایله کې د برونزو دورې زیات شمېر اثار د 
میمنې موزیم ته ورکړل او یو لوی او بډای موزیم ترې جوړ 

شو.
د دغه موزیم ځینې تاریخي آثار چې د سوغاتو په شکل 
السي  قالینې،  شوې  اوبدل  مهارت  په  لکه  شوي،  ورکړل 
لیکنې او نسخې، ځینې جنګي ټوکي او یو شمېر نور آثار د 

نندارې لپاره پیدا کړل.
خو له بده مرغه د۱۳۷۰هـ.ل کلونو وروسته د ملیشه یي 
نه  سره  پیداکېدو  په  اندېښنو  امنیتي  او  ډېرېدو  په  قوتونو 
یوازې دا چې د موزیم د ودې بهیر په ټپه ودرېد، بلکې د 
موزیم ور په زور خالص او یو زیات شمېر تاریخي آثار يې 

لوټ او نورو هېوادونو ته قاچاق شول.
د موقتې ادارې د رامنځته کېدو څخه تر اوسه پورې دغه 

موزیم ته کومه ځانګړې پراختیا او پاملرنه نه ده شوې. 

د کندهار موزيم
کې  ماڼۍ  په  ښاروالۍ  کندهار  د  بنسټ  موزیم  دغه  د 
ایښودل شوی او تر ۱۳۳۴هـ.ل کال پورې د موزیم ټول آثار 
یوځای ایښودل شوي وو. په ۱۳۳۹هـ.ل کال کې یو شمېر 
ادارو او ځینو قومي مشرانو څه نا څه ۳۰ قلمه نوي آثار د 
موزیم ادارې ته وسپارل. په ۱۳۵۱هـ.ل کال کې د وخت د 
اطالعاتو او کلتور د وزیر په الرښوونه د کندهار موزیم ته 
اوولس قلمه نور ارزښتمن آثار چې ځینې یې د آزاد بازار 
څخه پیرودل شوي وو د ډالۍ په توګه ورکړل شول. دغه 
موزیم وروسته د ځینو نا امنیو له کبله په ۱۳۵۹هـ.ل کال کې 
د نندارچیانو پر مخ د شاوخوایوولسو کلونو لپاره  وتړل شو.

د  یوه جوړه کالي  موزیم کې  په دغه  ویل کیږې چې 
وال  زیرمه  د  موزیم  د دغه  نوم،  په  د کالیو  وزیراکبرخان 
(محمدعیسی خان) له خوا ساتل شوي و. دا کالي هغه کالي 
مخامخ  د  سره  مکناټن  انګلیسي  د  وزیراکبرخان  چې  و 
جګړې پر مهال پر تن و او کېدای شي چې همدغه کالي د 

دغه موزیم د پرانیستلو سبب ګرځېدلی وي.
د  څېر  په  موزیمونو  نورو  د  افغانستان  د  مرغه  بده  له 
خپلسرو  د  کلونو  د۱۳۷۱-۱۳۷۵هـ.ل  هم  موزیم  کندهار 
جګړو له امله یو زیات شمېر تاریخي آثار د ناپوهو کسانو 
له خوا چور او وسوځول شول. د موقتې ادارې (۱۳۸۰هـ.ل) 
له را منځ ته کېدو نه تر اوسه پورې دغه موزیم ته د دولتي 

چارواکو کومه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې.
د مزارشريف موزيم

کې  روضه  په  علی(ک)  حضرت  د  چې  موزیم  دغه 
موقعیت لري، په لومړي پړاو کې هغه سوغاتونه او ډالۍ چې 
پاچاهانو او جګپوړو چارواکو د زیارت فقیرانو یا درویشانو 
درویش  تن  یو  د  زیارت  د  کې  یوځای  په  ورکولې  ته 
حاجی سلیم خان له خوا راټولېدلې. څه وخت وروسته دا 
فکر او ملي مفکوره را پيدا شوه تر څو دغه ملي ثروت په 
یو ځانګړي ځای کې سره راټول شي. د همدغې مفکورې 
او  خیال پر اساس د مزارشریف موزیم په ۱۳۱۲هـ.ل کال 
کې تاسیس شو او حاجي سلیم خان تر اوه دیرش کلونو 

پورې د دغه موزیم د رئيس دنده په مخ یووړه.
څنګه چې ددغه موزیم آثار ورو ورو زیاتېدل، په کال 
۱۳۳۸هـ.ل کال کې د موزیم د ادارې مسولیت له ښاروالۍ 
څخه د ښوونې او روزنې ادارې ته وسپارل شو او په همدغه 
دوران کې د موزیم د آثارو شمېر څه نا څه ۷۰۰ ته رسېده. 
په دغه موزیم کې د قران عظیم الشان بېالبېلي لیکل شوې 

نسخې، تفسیرونه، دیني او مذهبي کتابونه، اوبدل شوي او 
او  طالیي  تسبیح،  قسمه  بېالبېل  جاینمازونه،  شوي  ګنډل 
زینتي توکي او یو شمېر مهم هنري او ارزښتمن آثار ساتل 

شوي دي.
له ډیر وخت را پدېخوا د موزیم چارې د درویشانو له 
خوا اداره شوې چې د دغه موزیم له آثارو یې په ښه ډول 
او امانت دارۍ توګه ساتنه کړې ده. د ۱۳۷۵هـ.ل کال څخه 
وروسته څو واره په سیمینارونو کې ددغه موزیم د پراختیا 
او ال ښه مدیریت په اړه هوډونه ونیول شول، ولې متاسفانه 

تر اوسه هیڅ کومه ځانګړې پاملرنه ورته نه ده شوې.  
د ننګرهار موزيم

دغه موزیم په ۱۳۵۷هـ.ل کال کې د جالل آباد په ښار 
کې تاسیس شوی دی. په دغه موزیم کې د هډې لرغوني 
توکي ساتل کېدل. کله چې په ۱۳۷۱ لمریز کال کې افغان 
مجاهدینو دغه ښار په ولکه کې واخیست نو د دغه موزیم 
توګه  ناقانونه  په  آثار  موزیم  د  پاتې شو.  نامعلوم  برخلیک 
چور او له هېواد څخه بهر قاچاق شول او اوس مهال په دغه 

موزیم کې کوم مهم آثار پاتې نه دي.
د غزني موزيم

دغه موزیم د دولتی پالن له مخې نه دی پرانیستل شوی 
بلکې د محلي واکمنو د هڅو او زیارو په پایله کې پرانیستل 
تاریخي  پخوانیو  له  هېواد  د  غزنی  چې  څنګه  دی.  شوی 
ځینو  د  کې  والیت  دغه  په  کېږي،  شمېرل  څخه  ښارونو 
لرغونپوهانو د هڅو او څیړنو په پایله کې یو شمېر تاریخي 

آثار وموندل شول. بیا دغه آثار په یو ځای کې سره راټول 
وخت  څه  له  چې  زیاتېدل  آثار  دغه  ورو  ورو  او  شول 

وروسته یې د یوه موزیم بڼه غوره کړه.
هغه مهال دغه موزیم ال نور بډای شو چې په ۱۳۳۸هـ.ل 
ابراهیم د مقبری تر خوا دوه څلویښت  کال کې د سلطان 
مرمرین ډبر لیکونه وموندل شول او په ۱۳۴۰هـ.ل کال کې 
هراتي  د  کې  غزني  په  چې  ماڼۍ  عبدالرزاق  سلطان  د 
په  نمونه ده، د غزني موزیم  ارزښتمنه  پېر یوه  تیموریانو د 

واک کې ورکړل شول. 
په دې موزیم کې یو شمېر په الس لیکل شوي کتابونه، 
ډبرینې لیکنې، سکې، ډبرینې مجسمې، مرمرینې نقاشۍ، هغه 
انساني ټولنو پورې یې تړاو  ډبرین آثار چې د پخوا زمانو 

درلود او یو شمېر نور بېالبېل تاریخي آثار ساتل کېدل. 
په ۱۳۶۹ لمریز کال کې د دغه موزیم ځینې آثار د امنیتي 
پېښو له امله د افغانستان ملي موزیم (کابل) ته ولیږدول شول 
او په ۱۳۷۱هـ.ل کال کې د وخت د چارواکو له خوا دغه 
بیا پرانیستل شو. یاد موزیم د هېواد د نورو  موزیم یو ځل 
موزیمونو په څیر قاچاقبرانو او وطن پلورونکو له خوا لوټ 
شو او هم د غزني په ځینو لرغونو سیمو او ځایونو دغو داړه 
او په  له منځه یووړل  اثار یې  مارانو یرغل وکړ، ارزښتمن 
زیاته کچه آثار یې بهرنيو هېوادونو باندې وپلورل. اوسمهال 
ځایي  او  دولت  د  ځایونه  لرغوني  ځینې  والیت  دغه  د 
اوسېدونکيو د نه پاملرنې له کبله له نابودۍ سره مخامخ دي 
په  یا  او  تلل  له منځه  تاریخي سیمو  او کیدای شي د دغو 
غیرقانوني توګه سپړل، د هېواد لپاره یو بل تاریخي ناورین 

رامنځ ته کړي.

بدون شک امروزه صنعت توریزم به عنوان مهمترین صنعت 
جهان، رشد سریعی در توسعه اقتصادي جهان داشته که در نتیجه 
افزایش نرخ رشد ساالنه در تولید ناخالص ملی در سطح جهان، 
صادرات، تجارت جهانی و خدمات، سهم گردشگران بین المللی در 

فعالیت اقتصادي جهان نیز به طور مداوم باال رفته است.
اشتغالزایی می این رشد سریع  اقتصادي  اثرات مهم  از  یکی 
اقشار  براي  شغلی  فرصت هاي  گسترش  و  توسعه  در  که   باشد 
مختلف جامعه مؤثر بوده است. براساس گزارش سازمان جهانی 
جهانگردي در سال 2003، بیش از 694 میلیون نفر گردشگر بین

 المللی در سطح جهانی به سیاحت پرداخته و بیش از 600 میلیارد 
دالر  درآمد ایجاد کرده اند که پیش بینی می شود این رقم تا هفت 

سال  به دو برابر برسد. 
سیاحت روستایی در مناطق توریستی اهمیت ویژه اي یافته و 
براي رفاه جوامع محلی تلقی  این نوع سیاحت وسیله اي  توسعه 
گردشگري  زمینه  در  رابرت  و  هال  درك   بررسی هاي  می شود. 
روستایی نشان می دهد که گردشگري در مناطق روستایی 10 تا 

20 درصد تمامی فعالیت هاي جهانگردي را شامل می شود.
ادیان  و  تمدن  فرهنگ  در  را  خاصی  جایگاه  همواره  سفر 

کشورهاي مختلف جهان داشته است. فولکلور کشورهایی مانند 
ایتالیا، یونان، چین و... پر است از افسانه ها، قهرمانان و آداب و 
رسومی که سفر نقشی کلیدي را در آن ایفا می کند. بسیاري از 
ادیبان، فالسفه و دانشمندان تمدن جهان به بررسی اثرات روحی 
و روانی سفر پرداخته اند و آن را در پدید آمدن نگرشی نو نسبت 
به دنیاي اطراف موثر می دانند. انبوه سفرنامه ها و زندگینامه ها 

نشانگر این موضوع است. 
تا  گردشگري،  جهانی  سازمان  توسط  شده  منتشر  آمار  طبق 
به رقمی  سال 2020 میالدي تعداد گردشگران در سرتاسر دنیا 
حدود 6/1 میلیارد نفر خواهد رسید. این امرنشان دهنده گسترش 
اکنون  هم  که  طوري  به  است.  گردشگري  صنعت  روزافزون 
سومین  موترسازي  و  نفت  صنعت  از  پس  گردشگري  صنعت 
صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا چند 
سال دیگر با پشت سر گذاشتن این دو به بزرگترین صنعت دنیا 
گردشگري  جهانی  سازمان  سایت  وب  به  اگر  اما  گردد.  بدل 
صنعت  درآمد  شد.  خواهیم  مواجه  جالبی  ارقام  با  کنیم  مراجعه 
گردشگري در دنیا در سال 2005 میالدي، رقمی معادل 7682 
میلیارد دالر  و تعداد گردشگران نیز در همین سال رقمی حدود 

8806 میلیون نفر اعالم شده است. این ارقام نشان می دهد که 
توجه به صنعت گردشگري و چگونگی مدیریت و بهره برداري 
موثر از آن باید جزء اولویت هاي اصلی نظام اقتصادي اجتماعی 
کشورهاي داراي پتانسیل گردشگري قرار گیرد، تا با بهره گرفتن 
از اثرات بی شمار اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... آن 
کشور  یا  منطقه  ناحیه،  یک  جانبه  همه  توسعه  در  موثري  گام 

برداشته شود. 
بدون شک فرهنگ و تمدن شرقی پتانسیل باالیی را در توسعه 
گردشگري فرهنگی دارد و با توجه به اینکه اثرات منفی توسعه 
این نوع گردشگري بسیار کمتر از انواع دیگر گردشگري بوده و 
یک  تواند  می  فرهنگی  گردشگري  توسعه  بیشتر،  آن  اثرات 
از  بسیارى  براي  گردشگري  صنعت  در  مناسب  استراتژي 
عبارت  دو  از  فرهنگی  گردشگري  باشد.  آسیایی  کشورهاي 
گردشگري و فرهنگ تشکیل شده است. به منظور این که تعریف 
واضح تري از گردشگري فرهنگی داشته باشیم، بهتر است ابتدا 
تعریف  به  سپس  و  کنیم  تعریف  را  آن  دهنده  تشکیل  اجزاي 
واژه گردشگري وجود  از  متعددي  تعاریف  بپردازیم.  آن  مستقیم 
دارد. اما به نظر می رسد جامع ترین آن ها تعریفی باشد که توسط 
این  برطبق  است.  شده  ارایه  گردشگري  جهانی  سازمان  خود 
تعریف گردشگري به فعالیت سفر یک شخص به منطقه اي خارج 
از محل زندگی خود که تا یک سال ادامه پیدا نکند و با هدف 
این  برطبق  باشد، گفته می شود.  اهداف  یا سایر  ترویج تجارت 
تعریف می توان به راحتی حوزه گردشگران را از سایر مسافران 
جدا کرد. از فرهنگ نیز تعاریف متعددي ارائه شده است. تعداد آن 
ها بسیار زیاد است. چیزي در حدود 160 تعریف! در ادامه تعدادي 

از مهمترین تعاریف را بیان می کنیم. 
مارگارت مید، فرهنگ را مجموعه اي از رفتارهاي آموختنی، 
افراد می داند که به  باورها، عادات و سنت هاي مشترك میان 
صورتی متوالی توسط فردي که وارد آن جامعه می شود آموخته و 
به کار گرفته می شود. ادوارد ساپیر نیز فرهنگ را مجموعه اي از 
معناهاى که یک گروه معین به مدد آن با یکدیگر ارتباط برقرار 
می کند، می داند. گرت هافسند فرهنگ را این گونه تعریف می 
جداسازي  به  که  است  ذهن  جامع  ریزي  برنامه  فرهنگ  کند: 
اعضاي یک گروه می انجامد اما شاید بهترین تعریف از فرهنگ 
تعریفی باشد که ادوارد تیلور ارائه داده است. ازنظر تیلور فرهنگ 
مجموعه اي پیچیده از باورها، هنرها، اخالق ، حقوق، ارزش ها، 
آداب و رسوم و دیگر قابلیت ها و عاداتی است که انسان به عنوان 

عضوي از جامعه کسب می کند.
 اکنون در بررسی گردشگري فرهنگی باید توجه کرد که دو 
گرایش عمده در بازار گردشگري وجود دارد. یکی بازار انبوه (که 

با عالئق  بازاري  و دیگري  را شامل می شود)  انبوه  گردشگري 
ویژه به هنر، میراث و فرهنگ. گردشگري فرهنگی جزء گروه دوم 
است. بر طبق تعاریف موجود گردشگري فرهنگی مجموعه اي از 
مکان ها، سنت ها و هنرها و جشن ها و تجاربی است که یک 
کشور و مردم آن را به تصویر می کشد و تنوع و شخصیت آن 
کشور را منعکس می نماید. شاید بتوان گفت گریسون کیلر در 
همایشی که در کاخ سفید برگزار شد به بهترین شکل گردشگري 
فرهنگی را تعریف کرد: ما واقعا نیاز داریم که درباره گردشگري 
فرهنگی فکر کنیم. زیرا در واقع هیچ نوع دیگري از گردشگري 

وجود ندارد.
گردشگري فرهنگی معناي اصلی گردشگري است. مردم براي 
دیدن فرودگاه ها، رستوران ها، هتل ها و دیگر تسهیالت تفریحی 
به آمریکا نمی آیند. بلکه آن ها براي دیدن فرهنگ کشور مورد 
نظر می آیند، فرهنگ باال، فرهنگ پایین، متوسط چپ، متوسط 
راست، واقعی ... یا خیالی. بلى! آن ها براي دیدن آمریکا می آیند. 
همینطور بسیاري از گردشگران براي دیدن آداب و رسوم، طرز 
لباس پوشیدن، معماري و بسیاري دیگر از اجزاي فرهنگی به آن 
کشور مورد نظر خود سفر میکنند. تا در فضاي مساجد تاریخى، 
از  اي  لحظه  شاید  و  کنند  جستجو  را  اسالمی  عرفان  و  فلسفه 
فضاي ماشینی و تاریک دنیاي صنعتی رهایی جویند. به اماکن 
انگشت  و  آشنا شوند  دنیا  تاریخى  تمدن  با  تا  روند  تاریخى می 

تعجب بر دهان بگذارند. به دیدن فرهنگ فولکلور کشور ها می 
روند تا زیبایی زندگی ملت آن کشور را احساس نمایند. آن ها با 
در  را  روح  آرامش  ها  آن  روح.  آرامش  دنبال  به  آرامند...  دیدن، 

اماکن فرهنگى می جویند. 

گردشگرى و افزایش درآمد ملى
جاذبه هاى گردشگرى موجب جلب گردشگران مى شود واین 
درآمد و منفعت براى کشورهایى که گردشگران را جذب مى کنند 
به دنبال خواهد داشت.کشورها مى توانند از طرق مختلف مانند 
کشاورزى، صنعت و تولید درآمد کسب نمایند؛ که هرکدام ازآنها 
از  از جوامع  بسیارى  امکانات خاص ومنابع است.  مستلزم وجود 
نظر کسب درآمد از طرق مذکور در وضعیت مناسبى قرار ندارند، 
کسب  گردشگرى  طریق  از  توانند  مى  جوامع  کلیه  تقریبًا  ولى 
درآمد کنند وامکانات الزم براى گردشگرى در هر کشور، به گونه 
اى خاص فراهم است. در این میان مى توان گردشگرى رایک 
رویه دوسویه دانست؛ یعنى به همان ترتیب که کشورى باجذب 
گردشگر درآمد ارزى کسب مى کند، براثر مسافرت ساکنین کشور 
به بیرون از آن متحمل هزینه هاى ارزى نیز مى گردد. از این رو 
استفاده خالص از گردشگرى مربوط به رابطه میان درآمد وهزینه 
و  «صادرات  جزء  ها  پرداخت  موازنه  در  که  است  درآن  حاصل 
واردات نامرئى » محسوب مى شود. گردشگرى پول وجمعیت را 
از مرکزتمرکز وثقل صنعتى به سوى روستاها ونقاط طبیعى مى 
"صادرات  اقتصادى  اصطالح  رادر  گردشگرى  معموًال  کشاند. 
اثر  که  حالى  در  زیرا  نامند،  "مى  وخدمات  محصوالت  نامریى 

اقتصادى آن در تراز پرداخت هاى یک کشور مشهود و ظاهر مى 
گردد؛ درآمدهاى ناشى از آن، نظیر درآمدهاى به دست آمده از 
ومعلوم  مشهود  بیگانه  کشور  در  کشور  یک  افراد  خدمات  ارائه 
که  کشورهایى  براى  بخصوص  نامریى  صادرات  این  نیست. 

چشمگیرى نداشته باشند، غنیمتى با ارزش به شمار مى رود.
هزینه هایى که معموًال توسط یک نفر گردشگر صورت مى 
ونقل  حمل  اقامت،  محل  تفریح،  غذا،  هزینه  از:  عبارتند  گیرد 
به  وتیلفون،  وتلگراف  ُپست  داخلى،  وتورهاى  ها  گشت  داخلى، 
اضافه خرید ره آوردها وکاالهاى بومى وسوغات، این هزینه ها 
راگردشگر با ارزى که همراه آورده انجام مى دهد ودر عمل مانند 
گردشگر  متبوع  کشور  به  فوق  وکاالهاى  خدمات  که  است  آن 
صادر شده باشد وچون این جریان دقیقًا قابل محاسبه نیست، لذا 
به این جریان اقتصادى «صادرات نامرئى» گفته مى شود. از این 
رو با بررسى آثار مستقیم گردشگرى بر روى درآمد ملى مى توان 
در  وخارجى  داخلى  گردشگران  مخارج  که  رسید  نتیجه  این  به 
از  بسیارى  گردد.  مى  ملى  درآمد  افزایش  به  منجر  مجموع 
کشورهاى توسعه یافته وحتى کشورهاى در حال توسعه از طریق 
گردشگرى درآمدهاى کالنى رابه دست مى آورند وسهم درآمد 
گردشگرى در درآمد ملى در این کشورها روبه صعود است حتى 
در بعضى کشورها به عنوان منبع اصلى درآمد ملى ارزیابى مى 
شود. جریان گردشگرى وسیله مهمى در تحصیل ارز وشناساندن 
و  نتیجه گسترش  ودر  خارجیان  به  داخلى  تولیدات ومحصوالت 
کسب  باعث  نتیجه  در  و  است  صادراتى  بازارهاى  دادن  وسعت 

درآمد مى شود.
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اهمیت گردشگرى در جهان

بدون شک امروزه صنعت توریزم به عنوان مهمترین صنعت 
جهان، رشد سریعی در توسعه اقتصادي جهان داشته که در نتیجه 
افزایش نرخ رشد ساالنه در تولید ناخالص ملی در سطح جهان، 
صادرات، تجارت جهانی و خدمات، سهم گردشگران بین المللی در 

فعالیت اقتصادي جهان نیز به طور مداوم باال رفته است.
اشتغالزایی می این رشد سریع  اقتصادي  اثرات مهم  از  یکی 
اقشار  براي  شغلی  فرصت هاي  گسترش  و  توسعه  در  که   باشد 
مختلف جامعه مؤثر بوده است. براساس گزارش سازمان جهانی 
جهانگردي در سال 2003، بیش از 694 میلیون نفر گردشگر بین
 المللی در سطح جهانی به سیاحت پرداخته و بیش از 600 میلیارد 
دالر  درآمد ایجاد کرده اند که پیش بینی می شود این رقم تا هفت 

سال  به دو برابر برسد. 
سیاحت روستایی در مناطق توریستی اهمیت ویژه اي یافته و 
براي رفاه جوامع محلی تلقی  این نوع سیاحت وسیله اي  توسعه 
گردشگري  زمینه  در  رابرت  و  هال  درك   بررسی هاي  می شود. 
روستایی نشان می دهد که گردشگري در مناطق روستایی 10 تا 

20 درصد تمامی فعالیت هاي جهانگردي را شامل می شود.
ادیان  و  تمدن  فرهنگ  در  را  خاصی  جایگاه  همواره  سفر 

کشورهاي مختلف جهان داشته است. فولکلور کشورهایی مانند 
ایتالیا، یونان، چین و... پر است از افسانه ها، قهرمانان و آداب و 
رسومی که سفر نقشی کلیدي را در آن ایفا می کند. بسیاري از 
ادیبان، فالسفه و دانشمندان تمدن جهان به بررسی اثرات روحی 
و روانی سفر پرداخته اند و آن را در پدید آمدن نگرشی نو نسبت 
به دنیاي اطراف موثر می دانند. انبوه سفرنامه ها و زندگینامه ها 

نشانگر این موضوع است. 
تا  گردشگري،  جهانی  سازمان  توسط  شده  منتشر  آمار  طبق 
به رقمی  سال 2020 میالدي تعداد گردشگران در سرتاسر دنیا 
حدود 6/1 میلیارد نفر خواهد رسید. این امرنشان دهنده گسترش 
اکنون  هم  که  طوري  به  است.  گردشگري  صنعت  روزافزون 
سومین  موترسازي  و  نفت  صنعت  از  پس  گردشگري  صنعت 
صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا چند 
سال دیگر با پشت سر گذاشتن این دو به بزرگترین صنعت دنیا 
گردشگري  جهانی  سازمان  سایت  وب  به  اگر  اما  گردد.  بدل 
صنعت  درآمد  شد.  خواهیم  مواجه  جالبی  ارقام  با  کنیم  مراجعه 
گردشگري در دنیا در سال 2005 میالدي، رقمی معادل 7682 
میلیارد دالر  و تعداد گردشگران نیز در همین سال رقمی حدود 

8806 میلیون نفر اعالم شده است. این ارقام نشان می دهد که 
توجه به صنعت گردشگري و چگونگی مدیریت و بهره برداري 
موثر از آن باید جزء اولویت هاي اصلی نظام اقتصادي اجتماعی 
کشورهاي داراي پتانسیل گردشگري قرار گیرد، تا با بهره گرفتن 
از اثرات بی شمار اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... آن 
کشور  یا  منطقه  ناحیه،  یک  جانبه  همه  توسعه  در  موثري  گام 

برداشته شود. 
بدون شک فرهنگ و تمدن شرقی پتانسیل باالیی را در توسعه 
گردشگري فرهنگی دارد و با توجه به اینکه اثرات منفی توسعه 
این نوع گردشگري بسیار کمتر از انواع دیگر گردشگري بوده و 
یک  تواند  می  فرهنگی  گردشگري  توسعه  بیشتر،  آن  اثرات 
از  بسیارى  براي  گردشگري  صنعت  در  مناسب  استراتژي 
عبارت  دو  از  فرهنگی  گردشگري  باشد.  آسیایی  کشورهاي 
گردشگري و فرهنگ تشکیل شده است. به منظور این که تعریف 
واضح تري از گردشگري فرهنگی داشته باشیم، بهتر است ابتدا 
تعریف  به  سپس  و  کنیم  تعریف  را  آن  دهنده  تشکیل  اجزاي 
واژه گردشگري وجود  از  متعددي  تعاریف  بپردازیم.  آن  مستقیم 
دارد. اما به نظر می رسد جامع ترین آن ها تعریفی باشد که توسط 
این  برطبق  است.  شده  ارایه  گردشگري  جهانی  سازمان  خود 
تعریف گردشگري به فعالیت سفر یک شخص به منطقه اي خارج 
از محل زندگی خود که تا یک سال ادامه پیدا نکند و با هدف 
این  برطبق  باشد، گفته می شود.  اهداف  یا سایر  ترویج تجارت 
تعریف می توان به راحتی حوزه گردشگران را از سایر مسافران 
جدا کرد. از فرهنگ نیز تعاریف متعددي ارائه شده است. تعداد آن 
ها بسیار زیاد است. چیزي در حدود 160 تعریف! در ادامه تعدادي 

از مهمترین تعاریف را بیان می کنیم. 
مارگارت مید، فرهنگ را مجموعه اي از رفتارهاي آموختنی، 
افراد می داند که به  باورها، عادات و سنت هاي مشترك میان 
صورتی متوالی توسط فردي که وارد آن جامعه می شود آموخته و 
به کار گرفته می شود. ادوارد ساپیر نیز فرهنگ را مجموعه اي از 
معناهاى که یک گروه معین به مدد آن با یکدیگر ارتباط برقرار 
می کند، می داند. گرت هافسند فرهنگ را این گونه تعریف می 
جداسازي  به  که  است  ذهن  جامع  ریزي  برنامه  فرهنگ  کند: 
اعضاي یک گروه می انجامد اما شاید بهترین تعریف از فرهنگ 
تعریفی باشد که ادوارد تیلور ارائه داده است. ازنظر تیلور فرهنگ 
مجموعه اي پیچیده از باورها، هنرها، اخالق ، حقوق، ارزش ها، 
آداب و رسوم و دیگر قابلیت ها و عاداتی است که انسان به عنوان 

عضوي از جامعه کسب می کند.
 اکنون در بررسی گردشگري فرهنگی باید توجه کرد که دو 
گرایش عمده در بازار گردشگري وجود دارد. یکی بازار انبوه (که 

با عالئق  بازاري  و دیگري  را شامل می شود)  انبوه  گردشگري 
ویژه به هنر، میراث و فرهنگ. گردشگري فرهنگی جزء گروه دوم 
است. بر طبق تعاریف موجود گردشگري فرهنگی مجموعه اي از 
مکان ها، سنت ها و هنرها و جشن ها و تجاربی است که یک 
کشور و مردم آن را به تصویر می کشد و تنوع و شخصیت آن 
کشور را منعکس می نماید. شاید بتوان گفت گریسون کیلر در 
همایشی که در کاخ سفید برگزار شد به بهترین شکل گردشگري 
فرهنگی را تعریف کرد: ما واقعا نیاز داریم که درباره گردشگري 
فرهنگی فکر کنیم. زیرا در واقع هیچ نوع دیگري از گردشگري 

وجود ندارد.
گردشگري فرهنگی معناي اصلی گردشگري است. مردم براي 
دیدن فرودگاه ها، رستوران ها، هتل ها و دیگر تسهیالت تفریحی 
به آمریکا نمی آیند. بلکه آن ها براي دیدن فرهنگ کشور مورد 
نظر می آیند، فرهنگ باال، فرهنگ پایین، متوسط چپ، متوسط 
راست، واقعی ... یا خیالی. بلى! آن ها براي دیدن آمریکا می آیند. 
همینطور بسیاري از گردشگران براي دیدن آداب و رسوم، طرز 
لباس پوشیدن، معماري و بسیاري دیگر از اجزاي فرهنگی به آن 
کشور مورد نظر خود سفر میکنند. تا در فضاي مساجد تاریخى، 
از  اي  لحظه  شاید  و  کنند  جستجو  را  اسالمی  عرفان  و  فلسفه 
فضاي ماشینی و تاریک دنیاي صنعتی رهایی جویند. به اماکن 
انگشت  و  آشنا شوند  دنیا  تاریخى  تمدن  با  تا  روند  تاریخى می 

تعجب بر دهان بگذارند. به دیدن فرهنگ فولکلور کشور ها می 
روند تا زیبایی زندگی ملت آن کشور را احساس نمایند. آن ها با 
در  را  روح  آرامش  ها  آن  روح.  آرامش  دنبال  به  آرامند...  دیدن، 

اماکن فرهنگى می جویند. 

گردشگرى و افزایش درآمد ملى
جاذبه هاى گردشگرى موجب جلب گردشگران مى شود واین 
درآمد و منفعت براى کشورهایى که گردشگران را جذب مى کنند 
به دنبال خواهد داشت.کشورها مى توانند از طرق مختلف مانند 
کشاورزى، صنعت و تولید درآمد کسب نمایند؛ که هرکدام ازآنها 
از  از جوامع  بسیارى  امکانات خاص ومنابع است.  مستلزم وجود 
نظر کسب درآمد از طرق مذکور در وضعیت مناسبى قرار ندارند، 
کسب  گردشگرى  طریق  از  توانند  مى  جوامع  کلیه  تقریبًا  ولى 
درآمد کنند وامکانات الزم براى گردشگرى در هر کشور، به گونه 
اى خاص فراهم است. در این میان مى توان گردشگرى رایک 
رویه دوسویه دانست؛ یعنى به همان ترتیب که کشورى باجذب 
گردشگر درآمد ارزى کسب مى کند، براثر مسافرت ساکنین کشور 
به بیرون از آن متحمل هزینه هاى ارزى نیز مى گردد. از این رو 
استفاده خالص از گردشگرى مربوط به رابطه میان درآمد وهزینه 
و  «صادرات  جزء  ها  پرداخت  موازنه  در  که  است  درآن  حاصل 
واردات نامرئى » محسوب مى شود. گردشگرى پول وجمعیت را 
از مرکزتمرکز وثقل صنعتى به سوى روستاها ونقاط طبیعى مى 
"صادرات  اقتصادى  اصطالح  رادر  گردشگرى  معموًال  کشاند. 
اثر  که  حالى  در  زیرا  نامند،  "مى  وخدمات  محصوالت  نامریى 

اقتصادى آن در تراز پرداخت هاى یک کشور مشهود و ظاهر مى 
گردد؛ درآمدهاى ناشى از آن، نظیر درآمدهاى به دست آمده از 
ومعلوم  مشهود  بیگانه  کشور  در  کشور  یک  افراد  خدمات  ارائه 
که  کشورهایى  براى  بخصوص  نامریى  صادرات  این  نیست. 

چشمگیرى نداشته باشند، غنیمتى با ارزش به شمار مى رود.
هزینه هایى که معموًال توسط یک نفر گردشگر صورت مى 
ونقل  حمل  اقامت،  محل  تفریح،  غذا،  هزینه  از:  عبارتند  گیرد 
به  وتیلفون،  وتلگراف  ُپست  داخلى،  وتورهاى  ها  گشت  داخلى، 
اضافه خرید ره آوردها وکاالهاى بومى وسوغات، این هزینه ها 
راگردشگر با ارزى که همراه آورده انجام مى دهد ودر عمل مانند 
گردشگر  متبوع  کشور  به  فوق  وکاالهاى  خدمات  که  است  آن 
صادر شده باشد وچون این جریان دقیقًا قابل محاسبه نیست، لذا 
به این جریان اقتصادى «صادرات نامرئى» گفته مى شود. از این 
رو با بررسى آثار مستقیم گردشگرى بر روى درآمد ملى مى توان 
در  وخارجى  داخلى  گردشگران  مخارج  که  رسید  نتیجه  این  به 
از  بسیارى  گردد.  مى  ملى  درآمد  افزایش  به  منجر  مجموع 
کشورهاى توسعه یافته وحتى کشورهاى در حال توسعه از طریق 
گردشگرى درآمدهاى کالنى رابه دست مى آورند وسهم درآمد 
گردشگرى در درآمد ملى در این کشورها روبه صعود است حتى 
در بعضى کشورها به عنوان منبع اصلى درآمد ملى ارزیابى مى 
شود. جریان گردشگرى وسیله مهمى در تحصیل ارز وشناساندن 
و  نتیجه گسترش  ودر  خارجیان  به  داخلى  تولیدات ومحصوالت 
کسب  باعث  نتیجه  در  و  است  صادراتى  بازارهاى  دادن  وسعت 

درآمد مى شود.
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برگزارى هشتم مارچ روز جهانى زن در غضنفر بانک
از روز جهانى زن در تاریخ  9  مارچ 2019 طى مراسم با شکوهى در غضنفر بانک تجلیل بعمل آمد.

محترم جاینتا راى رئیس عامل غضنفر بانک ضمن تبریک روز جهانى زن به بانوان کارمند این بانک، گفت:  غضنفر بانک به بانوان  
کارمند خود افتخار مى کند زیرا توسعۀ غضنفر بانک  دوشادوش کارمندان ذکور مدیون زحمات خستگى ناپذیر شما مى باشد. وى به 
بانوان کارمند  تعهد نمود که در جهت زمینه سازى رسیدن شما به پست هاى کلیدى بانک از هرگونه همکارى دریغ نخواهد کرد. در 

این مراسم از بانوان کارمند با دستۀ گل و تحایف ویژه تقدیر بعمل آمد.
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برگزارى هفته جهانى زن و نمایشگاه کار و تحصیل در کابل
افغانستان با همکارى وزارت مخابرات و  افغانستان (صیام بزنس) و اتاق تجارت و صنایع  مرکز انکشاف تجارت و کاروبار 
تکنالوجى معلوماتى، غضنفربانک،  اداره آسان خدمت، معینیت جوانان و اتحادیه پوهنتون هاى خصوصى افغانستان، نمایشگاه 
چهار روزه تحت عنوان «هفته جهانى زن و نمایشگاه کار و تحصیل» را روز سه شنبه مورخ  5 مارچ 2019 در هوتل انترکانتیننتال 

کابل برگزار نمود.
طبق گزارش اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز سه شنبه مورخ 14 حوت سال روان با حضور 
مقامات عالیرتبه حکومتى، معاون صنعتى اتاق تجارت و صنایع افغانستان، رئیس عامل غضنفر بانک، نمایندگان نهاد هاى مختلف 

داخلى و خارجى،  شمار زیادى از بانوان، خبرنگاران و اعضاى سکتور خصوصى برگزار شد.
و  اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معین  سادات  کمال  محترم 
فرهنگ، برگزارى نمایشگاه را براى جوانان کشور و به خصوص 
در جهت اشتغالزایى مهم خوانده و ابراز امیدوارى کرد که این 
با  ارتباط  طریق  از  را  اشتغالزایى  خوب  زمینه  بتواند  نمایشگاه 
به  وى  سازد.  فراهم  خصوصى  سکتور  مختلف  هاى  شرکت 
خاطر حمایت از محصوالت و تولیدات داخلى کشور، از مردم و 

جوانان کشور خواست تا از این تولیدات استفاده کنند.
از  بخشى  در  بانک  غضنفر  عامل  رئیس  راى  جاینتا  محترم 
سهیم  در جهت  ها  بانک  ابتکار   » عنوان  تحت  خود  سخنان 
کلید  زنان  گفت:   افغانستان»  اقتصاد  توسعۀ  در  زنان  نمودن 
زنان  برین  بنا  روند،  مى  شمار  به  کشورها  اقتصاد  توسعه 
افغانستان باید این جایگاه را دریابند تا بتوانند نقش خود را در 
جهت رشد اقتصاد افغانستان ایفا نمایند. وى افزود: غضنفربانک 
و  متشبث  بانوان  بویژه  بانوان  مالى  بنیۀ  تقویۀ  و  رشد  جهت 
تشویق آنها در راستاى عملى نمودن مهارت آنها که در نهایت 

منجر به رشد و توسعه اقتصاد افغانستان مى شود، خدمات مالى و 
سرمایه گذارى هاى اسالمى را با امتیازات فوق العاده  اختصاص 
داده است. از سوى دیگر  زنان بیشتر به اجراى وظیفه با عزت 
گردد  تامین  آنها  امنیت  ینکه   ا  بر  مشروط  هستند  مند  عالقه 
غضنفر بانک پیوسته با نهاد هاى دولتى، غیر دولتى و بین المللى 
در این راستا همکار بوده و جهت توان مند سازى خانمها با اجراى 
خدمات مالى و تدوین سمینار ها، نمایشگاها و کنفرانسها زمینۀ 
استخدام بانوان و توسعۀ تجارت را فراهم کرده است. همکارى 

مینماید.
محترم الحاج باز محمد افسرزى معاون صنعتى اتاق تجارت و 
صنایع افغانستان، هفته جهانى زن را به زنان کشور تبریک گفته 
در جهت  ها که  نمایشگاه  برگزارى همچو  از  را  اتاق  و حمایت 
اشتغال زایى زنان و جوانان و همچنان تشویق تولیدات داخلى، 
مهم مى باشند، اعالم داشت. آقاى افسرزى، کار و اشتغال را براى 
همچنان  و  دهند  مى  تشکیل  را  کشور  جمعیت  نصف  که  زنان 
اقتصاد خانواده ها خیلى مهم خوانده و از تالش هاى اتاق در این 
زمینه یاآورى کرد. وى از نهاد مختلف تحصیلى خصوصى که در 
در  با  آورد که  به عمل  تقاضا  اند،  نموده  اشتراك  نمایشگاه  این 
اقتصاد ضعیف خانواده ها و جوانان، تخفیف  نظرداشت وضعیت 

هاى ویژه اى را براى محصلین مخصوصًا زنان، مد نظر گیرند.
 USAID-Promote – WIE and) اداره  نمایشگاه،  این  در 
مختلف  هاى  عرصه  در  که  را  زن  هزار  پنج  از  بیشتر   (WIG

آموزش داده است، با پرداخت 6000 هزار افغانى امتیاز به شرکت 
هایى که نیاز به کارمند دارند، معرفى مینماید.

بر  کار و تحصیل» عالوه  نمایشگاه  و  در «هفته جهانى زن 
تحلیل و ارزیابى بازار کار و ظرفیت هاى موجوده، معرفى تولیدات 
هاى  کمپنى  و  ها  پوهنتون  پیرامون  معلومات  ارائه  افغان،  زنان 
موجود در کشور و سایر موضوعات دیگر، در روز چهارم نمایشگاه 
فرهنگى،  اقتصادى،  هاى  عرصه  در  برتر  زنان  از  آنعده  براى 
اجتماعى و سیاسى که از سوى نهادهاى مختلف معرفى شده اند، 

جوایز یا  (Award) نیز اهداء مى گردد.
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افغانستان با همکارى وزارت مخابرات و  افغانستان (صیام بزنس) و اتاق تجارت و صنایع  مرکز انکشاف تجارت و کاروبار 
تکنالوجى معلوماتى، غضنفربانک،  اداره آسان خدمت، معینیت جوانان و اتحادیه پوهنتون هاى خصوصى افغانستان، نمایشگاه 
چهار روزه تحت عنوان «هفته جهانى زن و نمایشگاه کار و تحصیل» را روز سه شنبه مورخ  5 مارچ 2019 در هوتل انترکانتیننتال 

کابل برگزار نمود.
طبق گزارش اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز سه شنبه مورخ 14 حوت سال روان با حضور 
مقامات عالیرتبه حکومتى، معاون صنعتى اتاق تجارت و صنایع افغانستان، رئیس عامل غضنفر بانک، نمایندگان نهاد هاى مختلف 

داخلى و خارجى،  شمار زیادى از بانوان، خبرنگاران و اعضاى سکتور خصوصى برگزار شد.

منجر به رشد و توسعه اقتصاد افغانستان مى شود، خدمات مالى و 
سرمایه گذارى هاى اسالمى را با امتیازات فوق العاده  اختصاص 
داده است. از سوى دیگر  زنان بیشتر به اجراى وظیفه با عزت 
گردد  تامین  آنها  امنیت  ینکه   ا  بر  مشروط  هستند  مند  عالقه 
غضنفر بانک پیوسته با نهاد هاى دولتى، غیر دولتى و بین المللى 
در این راستا همکار بوده و جهت توان مند سازى خانمها با اجراى 
خدمات مالى و تدوین سمینار ها، نمایشگاها و کنفرانسها زمینۀ 
استخدام بانوان و توسعۀ تجارت را فراهم کرده است. همکارى 

مینماید.
محترم الحاج باز محمد افسرزى معاون صنعتى اتاق تجارت و 
صنایع افغانستان، هفته جهانى زن را به زنان کشور تبریک گفته 
در جهت  ها که  نمایشگاه  برگزارى همچو  از  را  اتاق  و حمایت 
اشتغال زایى زنان و جوانان و همچنان تشویق تولیدات داخلى، 
مهم مى باشند، اعالم داشت. آقاى افسرزى، کار و اشتغال را براى 
همچنان  و  دهند  مى  تشکیل  را  کشور  جمعیت  نصف  که  زنان 
اقتصاد خانواده ها خیلى مهم خوانده و از تالش هاى اتاق در این 
زمینه یاآورى کرد. وى از نهاد مختلف تحصیلى خصوصى که در 
در  با  آورد که  به عمل  تقاضا  اند،  نموده  اشتراك  نمایشگاه  این 
اقتصاد ضعیف خانواده ها و جوانان، تخفیف  نظرداشت وضعیت 

هاى ویژه اى را براى محصلین مخصوصًا زنان، مد نظر گیرند.
 USAID-Promote – WIE and) اداره  نمایشگاه،  این  در 
مختلف  هاى  عرصه  در  که  را  زن  هزار  پنج  از  بیشتر   (WIG

آموزش داده است، با پرداخت 6000 هزار افغانى امتیاز به شرکت 
هایى که نیاز به کارمند دارند، معرفى مینماید.

بر  کار و تحصیل» عالوه  نمایشگاه  و  در «هفته جهانى زن 
تحلیل و ارزیابى بازار کار و ظرفیت هاى موجوده، معرفى تولیدات 
هاى  کمپنى  و  ها  پوهنتون  پیرامون  معلومات  ارائه  افغان،  زنان 
موجود در کشور و سایر موضوعات دیگر، در روز چهارم نمایشگاه 
فرهنگى،  اقتصادى،  هاى  عرصه  در  برتر  زنان  از  آنعده  براى 
اجتماعى و سیاسى که از سوى نهادهاى مختلف معرفى شده اند، 

جوایز یا  (Award) نیز اهداء مى گردد.
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(ویژة شعر و ادب)
نیستان

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند
باده از جام تجلى صفاتم دادند

چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى
آن شب قدر که این تازه براتم دادند

بعد از این روى من و آینه وصف جمال
که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند

هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

این همه شهد و شکر کز سخنم مى ریزد
اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

که ز بند غم ایام نجاتم دادند

هر وعده که دادند به ما باد هوا بود
هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود
چوپانی این گله به گرگان بسپردند

این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود ؟
رندان به چپاول سر این سفره نشستند
اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود!

خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند
هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود

گفتند چنینیم و چنانیم دریغا...
اینها همه الالیی خواباندن ما بود!
ایکاش در دیزي ما باز نمی ماند

یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود

حافظ

گهر شناس

ایرج میرزا
هر دم از عمر میرود نفسی

چون نگه میکنی نمانده بسی
اي که پنجاه رفت و در خوابی

مگر این پنج روزه دریابی

زان روز که از چشم فلک زاده بدیم 
چون سرو سمن برین استاده بدیم
تا دیده گشودیم خزان امده است 

بیهوده، کنار جاده افتاده بدیم 
اغشته به بیماریى کورى شاید 
بودیم که بار دوش هر جاده بدیم

بنشسته به خانقاِه غم ،" رومى"1  را
 دیوانه ! به قو نیه  چرا داد ه بدیم ؟ 

کو  گوهر و کو  گهر شناسى انجا
با عر بده میگفت ،که ازاده بدیم !

 سعدى

نفیسه خوشنصیب غضنفر

باران که شدى

باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست..
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست..
باران که شدى، پیاله ها را نشمار…

جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست…
باران ! تو که از پیش خدا مى آیى

توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست…
بر درگه او چونکه بیفتند به خاك

شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست
با سوره ى دل ، اگر خدارا خواندى

حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست
این بى خردان،خویش ، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق ، هرچه گرفتند به کار

در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست
گر درك کنى خودت خدا را بینى

درکش نکنى , کعبه و بتخانه یکیست..

بیا، که بى تو به جان آمدم ز تنهایى
نمانده صبر و مرا بیش ازین شکیبایى

بیا، که جان مرا بى تو نیست برگ حیات
بیا، که چشم مرا بى تو نیست بینایى

فخرالدین عراقى

مهدى مختار زاده

خجل آنکس که رفت و کار نساخت
کوس رحلت زدند و باز نساخت

خواب نوشین بامداد رحیل
باز دارد پیاده را ز سبیل

هر که آمد عمارتی نو ساخت
رفت و منزل بدیگري پرداخت
وان دگر پخت همچنین هوسی

وین عمارت بسر نبرد کسی
یار ناپایدار دوست مدار

دوستی را نشاید این غدار
نیک و بد چون همی بباید مرد
خنک آنکس که گوي نیکی برد
برگ عیشی بگو ز خویش فرست
کس نیارد ز پس تو پیش فرست

عمر برفست و آفتاب تموز
اندکی ماند و خواجه غره هنوز
اي تهی دست رفته در بازار
ترسمت پر نیاوري دستار

هر که مزروع خود بخورد بخوید
وقت خرمنش خوشه باید چید

بیا، که بى تو دلم راحتى نمى یابد
بیا، که بى تو ندارد دو دیده بینایى

اگر جهان همه زیر و زبر شود ز غمت
تو را چه غم؟ که تو خو کرده اى به تنهایى

حجاب روى تو هم روى توست در همه حال
نهانى از همه عالم ز بسکه پیدایى
عروس حسن تو را هیچ درنمى یابد
به گاه جلوه، مگر دیده تماشایى

ز بس که بر سر کوى تو ناله ها کردم
بسوخت بر من مسکین دل تماشایى
ندیده روى تو، از عشق عالمى مرده
یکى نماند، اگر خود جمال بنمایى
ز چهره پرده برانداز، تا سر اندازى
روان فشاند بر روى تو ز شیدایى

به پرده در چه نشینى؟ چه باشد ار نفسى
به پرسش دل بیچاره اى برون آیى!
نظر کنى به دل خستۀ شکسته دلى
مگر که رحمتت آید، برو ببخشایى
دل عراقى بیچاره آرزومند است

امید بسته که: تا کى نقاب بگشایى؟
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ترانې دې زما همزولې کتابونه
ترېنه جوړ مې د سندرو تاويزونه

څڼې څنډو وهه، غبار ورباندې ناست دی
باڼه پورته کړه، چې بار ورباندې ناست دی

ځم چې څو وړې نانځکې درته راوړم
نوراني،  پرېولې لپې درته راوړم

دوتنې يې کړه،  د زړه د زړګي سره
ستا وجود، رڼې اوبه د زړګي سره

په روغتون یا ناروغتون کي لېونیان وه
دوه له کلیو وه راغلي دوه ښاریان وه

یوه بل ته یې کتله مسېدله
له سهاره تر ماښامه یې خندله

که ډاکټر که نور کسان ټول حیران وه
چي دا څنګه بې خبرو ټول خندان وه

ټول به چوپ سول چي به ستړي له خندا سوه
بیا به هر سړي ته جوړه تماشا سوه

په دېوال کي د اتاق یې یو سوری وو
په نوبت ورته والړ هر لېونی وو

ګړی وروسته به چي به لیري یو سړی سو
په تلوار به ورته ځير بل لېونی سو
کرې ورځ یې په دې رسم تېرېدله

په نوبت یې ساعتونه کښېوتله
چي یوه به غار ته سترګي ورنیژدې کړې
دریو به نورو د خندا ناوې سپرې کړې

یو به ناست وو د غار خولې ته حیرت وړی
دریو به هر یوه کړ ځان  له خندا مړی

ډاکټر راغی سو اتاق ته ور دننه
په دېوال کي یې د غار وکړه پوښتنه
سم پخپله ور روان سو د غار لورته

ورته ځير سو یو ګړی کښته او پورته
مخ یې واړاوه پر لور د ناروغانو

په دې غار کي خو هیڅ نسته لېونیانو
له خندا چي مو خوږیږي ورته تشي

په دې تور غار کي میندلي تاسي څشي؟
په خندا په یوه کړیکه لېونیان سول

د ډاکټر په لېونتوب پوري حیران سول
دې جواب ته موږ هفتې میاشتي کړې تیري
د هیڅ شي مو څرک ایستلی نه دی چیري

په هفتو چي موږ ته هیڅ نه معلومېږي
په یوه ګړي به څنګه در ښکاریږي؟

خلک وايي ته ډاکټر د لېونو یې
ته پخپله اوس الیق  د زولنو یې

ماته جوړه  د وطن داسي ښکاریږي
سرپر سر کلونه تېر سول او تیریږی

هم سپین ږیري هم تور ږیري دي راغلي
تش السونه له میدانه بیرته تللي

چي یې جوړي ته راغلی هر سړی دی
بیرته تللی سودايی یا لېونی دی

چي راکټ یې پر اوږه دی سوله غواړي
چي بمونه اوروي له جنګه ژاړي
یوه سولي ته بللي دي لښکري

تر قصرونوتر ښارونو تاوکي زغري
بل د سولي په نوم جوړ کي مورچلونه

پر ښارونو را روان کي واسکټونه
یو یې جنګ بولي د چرسو د کوکنارو

بل پنجاب ته په ښکنځلو په چیغارو
هر یو جنګ، تباهي بولي له پردیو

هر یو ژاړي له لمبو د بمباریو
هر یوه دي پر خپل نیت ایستلي الري
هر یوه ته ښې ښکاریږي خپلي چاري

دلته سر د ماشوړې له هر چا ورک دی
هر سړي یې پر خپل زړه ایستلی څرک دی

یو د بل په کاروبار پوري حیران دي
که ډاکټر که لېونیان دي ټوله خاندي.

عبدالبارى جهانى

 انتظار

للمه

پر مخ يې زلفي دي پرتې ترې الندي خال نه ښكاري 
دلته نور هرڅه دي موجود مګر كمال نه ښكاري 

پرونۍ ناوې پښتنه په سر سرتوره ده نن 
نه يې پېزوان په پزه سته ، په سر يې شال نه ښكاري 

دماشومتوب دورانه ، تاكي دومره ښه خو ومه 
دپېغلتوب دورانه تاكي خو هيڅ سيال نه ښكاري 
ستا سپين رخسار ګالبي شونډي تل به ياره نه وي 
ستا پر تندي به هم يو وخت دزلفو جال نه ښكاري 
ماته مي كړي ( انتظار ) دميرويس خان كيسې دي 
خير كه پردې فاني دنيا باندي خوشحال نه ښكاري

**********
د ژوندون شپې به ترخې سي كه زه والړم 

رڼا ورځي به ترخې سي كه زه والړم 
درته سپارمه وروستى جام دسرو شونډو 

چي دي اوښكي پرې خوږې سي كه زه والړم 
دهجران دخزانو ور به درخالص كړم 

دوصال شمعي به مړې سي كه زه والړم 
دومره قدر به كوې زما دبيتونو 

چي درپاته مي ټپې سي كه زه والړم 
ستا مړې سترګي به وخوري ( انتظاره)

ترې نه جوړي به كيسې سي كه زه والړم

�ري ورکي دي له ټولو
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نمایندگى هاى غضنفر بانک از شما استقبال میکند 

سراى شهزاده
سراى شهزاده، منزل سوم – کابل

0797860010
shahzada@ghazanfarbank.com

شهر نو
منزل دوم شهر نو پالزا، مقابل 
 ام تى ان پالزا ، شهر نو – کابل

0797860042
shahrenaw@ghazanfarbank.com

مزار شریف
جادة بیهقى، برج غضنفر

شهر مزار شریف
0797860080

Mazar@ghazanfarbank.com

دفتر مرکزى
866 چهار راهى شیر پور،سرك عمومى 

وزیر محمد اکبر خان، کابل- افغانستان

mainbranch@ghazanfarbank.com

هرات
شهر نو، جادة بهزاد، حفیظى پالزا 

منزل دوم – شهر هرات
0797860070

herat@ghazanfarbank.com

قندهار
چوك کفتان مدد، احمدى پالزا

 مقابل مارکیت صرافى – شهر قندهار
0797860012

kandahar@ghazanfarbank.com

جالل آباد
چوك تالشى، مقابل مسجد گمرك 

سپین غر تاور، بالكA- شهر جالل آباد
0797860008

jalalabad@ghazanfarbank.com

پلخمرى
بندر قشالق، فیصل مارکیت 

منزل دوم– شهر پلخمرى
0797860038

polekhomri@ghazanfarbank.com

کندز
جادة شیرخان بندر، سراى صرافى

 مارکیت حاجى امان- شهر کندز
0797860075

kunduz@ghazanfarbank.com

تخار
چوك تخار، رستۀ مدرسه جامع 

باالى قالین فروشى ها – شهرتالقان
0797860073

takhar@ghazanfarbank.com

حیرتان
بازار پطرولیم، مقابل ریاست 

مواد نفت و گاز، شهرك حیرتان
0797860022

hayratan@ghazanfarbank.com

+93 (0) 797 860 003 

کوتۀ سنگى
کوتۀ سنگى، سرك سیلو 

زم زم تاور منزل اول- شهرکابل 
0797860036

kotesangi@ghazanfarbank.com

کارتۀ نو
کارتۀ نو، سرك 2، مارکیت

 منگل منزل دوم- شهرکابل 
0797860035

kartenaw@ghazanfarbank.com

لیسۀ مریم
لیسۀ مریم، مرکز تجارتى 

هریرود- شهرکابل 
0797860037

lasemaryam@ghazanfarbank.com

•   شک هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن. (نلسون ماندال)
•   استعدادهاي درون خود را کشف و شکوفا کنید. (آنتونی رابینز)

•   زن کودکى است که با اندك تبسم خندان و با کمترین بى مهرى گریان مى شود. (هرود)
•   موفقیت، پیش رفتن است، نه به نقطه ي پایان رسیدن. (آنتونی رابینز)

•   در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده است.  (افالطون)
•   کسی که خانه اش شیشه اي است، سنگ پرتاب نمی کند. (آنتونی رابینز)

•   عید ما روزى است که آذوقه یک سال دهقانى مصرف یک روز اربابى نشود. (دکتر على شریعتى)
•   اگر کاري را بدون نتیجه در نظر بگیریم، خواه ناخواه بدون نتیجه خواهد بود. (آنتونی رابینز)

•   شما هرگز یک دزد را به خانه تان دعوت نمى کنید. پس چرا اجازه میدهید افکارى که شادى شما را مى دزدند در ذهنتان 
    جایگزین کنید. (چارلى چاپلین)

•   نیروي معجزه آسایی که بزرگترین رؤیاها و آرزوهاي ما را برآورده می سازد، در درون همه ي ما نهفته است؛ وقت آن است 
    که این نیرو را آزاد کنیم! (آنتونی رابینز)

•   به عقیده من تنها موضوعى که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار  
    کند تا فرزندان او خوشبخت شوند. (افالطون)

•   تمام افکار خود را روى کارى که انجام مى  دهید متمرکز کنید. پرتوهاى خورشید تا متمرکز نشوند نمى سوزانند. (الکساندر 
    گراهام بل)

•   اندیشه هاي خود را شکل دهید، وگرنه دیگران، اندیشه هاي شما را شکل می دهند. (آنتونی رابینز)
•   تنفر تنها با عشق از بین مى رود، نه با تنفر؛ این قانونى ابدى است. (بودا)

•   افرادي که موفق هستند، آمادگی تغییر و قابلیت انعطاف دارند؛ تا جایی که بتوانند زندگی دلخواه خود را فراهم نمایند. (آنتونی 
    رابینز)

•   مردم در روابط خود، خواهان عشق هستند. عشق، به زندگی نیرو و رنگ و معنا می بخشد. هیچ عظمتی بدون عشقی بزرگ 
    به دست نمی آید. (آنتونی رابینز)

•   افراد ناموفق کسانی هستند که بدبختی هاي زندگی را به عنوان حقیقت و سرنوشت ناگزیر می پذیرند. (آنتونی رابینز)
•   فقط عدالت است که مى تواند موجد خوشبختى شود. (افالطون)

•   آزمایش و خطا بسیار خوب است، تنها یک عیب دارد: مقدار زیادي از سرمایه اي که همه ي ما کم داریم، یعنی زمان، در این
    راه صرف می شود. (آنتونی رابینز)

•   فرق آدمهاي موفق و ناموفق در آنچه که دارند نیست، بلکه در این است که با توجه به امکانات و تجربه هاي خود، چه می 
    بینند و چه می کنند. (آنتونی رابینز)

•   نباید از خسته بودن خود شرمنده باشى بلکه فقط باید سعى کنى خسته آور نباشى. (هیلزهام)
•   زندگی همچون رودخانه است؛ همیشه جریان دارد و اگر مسیر خود را آگاهانه و با اراده معین نکنید دستخوش امواج آن خواهید

    شد. (آنتونی رابینز)

•   در نهایت دار و ندار ما کلمات است. پس بهتر است درست انتخاب شوند. (ریموند کارور)
•   هیچ نیرویی براي هدایت انسان نیرومندتر از ایمان نیست. ( آنتونی رابینز)

•   غیر ممکن است که هم عاشق باشى و هم عاقل. (فرانسیس بیکن)
•   ثروت واقعى اندوخته هاى درونى ما هستند. )بى. سى. فوربز(

•   ایده ى خوب کم نیست، آنچه که کم پیدا مى شود عزم اجرا کردن آنهاست. )ست گودین(
•   زمان شما ارزشمند است، پس آن را صرف تقلید از زندگى دیگران نکنید. )استیو جابز(

•   تمام رؤیاهاى ما مى توانند به واقعیت بدل شوند، اگر شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم. )والت دیزنى(
•   در جهان یگانه مایه نیکبختى انسان محبت است. )افالطون(

•   کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید. (محمدعلی کلی)
•   تنها کسانی تحقیر می شوند که بگذارند تحقیرشان کنند. (الکس هیل)

•   زندگی شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست بگیرید.(سقراط)
•   شعله هاى بزرگ ناشى از جرقه اى کوچک است.(دانته)

•   هیچ کس نمى تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . (گوته)
•   انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تالش کردن شان را متوقف مى سازند(ارنست همینگوى)

•   شجاعت مترادف نترسیدن نیست،بلکه شجاعت به معناى غلبه بر ترس است. (نلسن ماندیال)
•   انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. (ادکارآلن پو)

•   همه آدم ها به تغییر دادن دنیا فکر مى کنند اما هیچ کس به تغییردادن خودش فکر نمى کند. (لئوتولستوى)
•   شکست یک عامل نیروبخش است، نه یک بازدارنده؛ هر شکست بذرى از موفقیت در دل دارد. (ناپلئون هیل)

•   عامل کلیدى تمام موفقیتها ”عمل کردن“ است . . . (پابلو پیکاسو)
•   اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگى است. (اپیگتت)

•   کارهاى بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامى بزرگ مى شوند که بخواهند. (شارل دوگل)
•   انسان همانند رود است،هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. (مونتسکیو)

•   دیروز سپرى شده،امروزم را دوست دارم و از فرداى خود نمى هراسم. (ویلیام آلن هوایت)
•   زندگى شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگى کنید. (نلسن ماندیال)

•   اگر میخواهى تغییر ببینى، باید تغییر کنى. (ماهاتما گاندى)
•   وقتى امید داشته باشید، هر چیزى ممکن مى شود. (کریستوفر ریو)

•   اگر نمى توانید کارهاى فوق العاده اى انجام دهید، کارهاى کوچک را بصورت فوق العاده انجام دهید. (ناپلئون هیل)
•   مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمى میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل هاى آینده است.  (توسیدید)

•   ثروتمند واقعى کسى است که بخششى داشته باشد. کسى که از این عمل امتناع کند مسکینى بیش نیست. (سوجین)
•   آنانى که در گذشته زندگی می کنند، تماس خود را با حال شگفت آور از دست می دهند. (فلورانس اسکاول شین)

•   من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم. (کترینگ)
•   محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست. (سمنون محب)

•   زمان را بر کارهاى خود تقسیم کنید تا کارى بر زمین نماند. (بطلیموس)
•   اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد. (ماروا کلینز)

•   تغییر، قانون زندگى است و هرکس به گذشته یا آینده چشم بدوزد، قطعا حال را از دست خواهد داد. (جان. اف. کندى)
•   هیچ شوروشوقى در کار نخواهد بود، وقتى در زندگى کم کارى وجود داشته باشد. کم کارى یعنى نرسیدن به آنچه ظرفیتش را دارى. 

    (نلسون ماندال)



سال دهم و یازدهم- شماره هاى 120-121-122 حوت 97 – حمل و ثور1398 خورشیدى

67

جمالت طالیى

قسمت پنجاه و دوم:

( یک جملۀ ارزشمند مى تواند زندگى انسان را دگرگون و هدفمند کند. )

•   شک هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن. (نلسون ماندال)
•   استعدادهاي درون خود را کشف و شکوفا کنید. (آنتونی رابینز)

•   زن کودکى است که با اندك تبسم خندان و با کمترین بى مهرى گریان مى شود. (هرود)
•   موفقیت، پیش رفتن است، نه به نقطه ي پایان رسیدن. (آنتونی رابینز)

•   در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده است.  (افالطون)
•   کسی که خانه اش شیشه اي است، سنگ پرتاب نمی کند. (آنتونی رابینز)

•   عید ما روزى است که آذوقه یک سال دهقانى مصرف یک روز اربابى نشود. (دکتر على شریعتى)
•   اگر کاري را بدون نتیجه در نظر بگیریم، خواه ناخواه بدون نتیجه خواهد بود. (آنتونی رابینز)

•   شما هرگز یک دزد را به خانه تان دعوت نمى کنید. پس چرا اجازه میدهید افکارى که شادى شما را مى دزدند در ذهنتان 
    جایگزین کنید. (چارلى چاپلین)

•   نیروي معجزه آسایی که بزرگترین رؤیاها و آرزوهاي ما را برآورده می سازد، در درون همه ي ما نهفته است؛ وقت آن است 
    که این نیرو را آزاد کنیم! (آنتونی رابینز)

•   به عقیده من تنها موضوعى که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار  
    کند تا فرزندان او خوشبخت شوند. (افالطون)

•   تمام افکار خود را روى کارى که انجام مى  دهید متمرکز کنید. پرتوهاى خورشید تا متمرکز نشوند نمى سوزانند. (الکساندر 
    گراهام بل)

•   اندیشه هاي خود را شکل دهید، وگرنه دیگران، اندیشه هاي شما را شکل می دهند. (آنتونی رابینز)
•   تنفر تنها با عشق از بین مى رود، نه با تنفر؛ این قانونى ابدى است. (بودا)

•   افرادي که موفق هستند، آمادگی تغییر و قابلیت انعطاف دارند؛ تا جایی که بتوانند زندگی دلخواه خود را فراهم نمایند. (آنتونی 
    رابینز)

•   مردم در روابط خود، خواهان عشق هستند. عشق، به زندگی نیرو و رنگ و معنا می بخشد. هیچ عظمتی بدون عشقی بزرگ 
    به دست نمی آید. (آنتونی رابینز)

•   افراد ناموفق کسانی هستند که بدبختی هاي زندگی را به عنوان حقیقت و سرنوشت ناگزیر می پذیرند. (آنتونی رابینز)
•   فقط عدالت است که مى تواند موجد خوشبختى شود. (افالطون)

•   آزمایش و خطا بسیار خوب است، تنها یک عیب دارد: مقدار زیادي از سرمایه اي که همه ي ما کم داریم، یعنی زمان، در این
    راه صرف می شود. (آنتونی رابینز)

•   فرق آدمهاي موفق و ناموفق در آنچه که دارند نیست، بلکه در این است که با توجه به امکانات و تجربه هاي خود، چه می 
    بینند و چه می کنند. (آنتونی رابینز)

•   نباید از خسته بودن خود شرمنده باشى بلکه فقط باید سعى کنى خسته آور نباشى. (هیلزهام)
•   زندگی همچون رودخانه است؛ همیشه جریان دارد و اگر مسیر خود را آگاهانه و با اراده معین نکنید دستخوش امواج آن خواهید

    شد. (آنتونی رابینز)

•   در نهایت دار و ندار ما کلمات است. پس بهتر است درست انتخاب شوند. (ریموند کارور)
•   هیچ نیرویی براي هدایت انسان نیرومندتر از ایمان نیست. ( آنتونی رابینز)

•   غیر ممکن است که هم عاشق باشى و هم عاقل. (فرانسیس بیکن)
•   ثروت واقعى اندوخته هاى درونى ما هستند. )بى. سى. فوربز(

•   ایده ى خوب کم نیست، آنچه که کم پیدا مى شود عزم اجرا کردن آنهاست. )ست گودین(
•   زمان شما ارزشمند است، پس آن را صرف تقلید از زندگى دیگران نکنید. )استیو جابز(

•   تمام رؤیاهاى ما مى توانند به واقعیت بدل شوند، اگر شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم. )والت دیزنى(
•   در جهان یگانه مایه نیکبختى انسان محبت است. )افالطون(

•   کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید. (محمدعلی کلی)
•   تنها کسانی تحقیر می شوند که بگذارند تحقیرشان کنند. (الکس هیل)

•   زندگی شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست بگیرید.(سقراط)
•   شعله هاى بزرگ ناشى از جرقه اى کوچک است.(دانته)

•   هیچ کس نمى تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . (گوته)
•   انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تالش کردن شان را متوقف مى سازند(ارنست همینگوى)

•   شجاعت مترادف نترسیدن نیست،بلکه شجاعت به معناى غلبه بر ترس است. (نلسن ماندیال)
•   انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. (ادکارآلن پو)

•   همه آدم ها به تغییر دادن دنیا فکر مى کنند اما هیچ کس به تغییردادن خودش فکر نمى کند. (لئوتولستوى)
•   شکست یک عامل نیروبخش است، نه یک بازدارنده؛ هر شکست بذرى از موفقیت در دل دارد. (ناپلئون هیل)

•   عامل کلیدى تمام موفقیتها ”عمل کردن“ است . . . (پابلو پیکاسو)
•   اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگى است. (اپیگتت)

•   کارهاى بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامى بزرگ مى شوند که بخواهند. (شارل دوگل)
•   انسان همانند رود است،هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. (مونتسکیو)

•   دیروز سپرى شده،امروزم را دوست دارم و از فرداى خود نمى هراسم. (ویلیام آلن هوایت)
•   زندگى شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگى کنید. (نلسن ماندیال)

•   اگر میخواهى تغییر ببینى، باید تغییر کنى. (ماهاتما گاندى)
•   وقتى امید داشته باشید، هر چیزى ممکن مى شود. (کریستوفر ریو)

•   اگر نمى توانید کارهاى فوق العاده اى انجام دهید، کارهاى کوچک را بصورت فوق العاده انجام دهید. (ناپلئون هیل)
•   مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمى میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل هاى آینده است.  (توسیدید)

•   ثروتمند واقعى کسى است که بخششى داشته باشد. کسى که از این عمل امتناع کند مسکینى بیش نیست. (سوجین)
•   آنانى که در گذشته زندگی می کنند، تماس خود را با حال شگفت آور از دست می دهند. (فلورانس اسکاول شین)

•   من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم. (کترینگ)
•   محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست. (سمنون محب)

•   زمان را بر کارهاى خود تقسیم کنید تا کارى بر زمین نماند. (بطلیموس)
•   اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد. (ماروا کلینز)

•   تغییر، قانون زندگى است و هرکس به گذشته یا آینده چشم بدوزد، قطعا حال را از دست خواهد داد. (جان. اف. کندى)
•   هیچ شوروشوقى در کار نخواهد بود، وقتى در زندگى کم کارى وجود داشته باشد. کم کارى یعنى نرسیدن به آنچه ظرفیتش را دارى. 

    (نلسون ماندال)
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•   شک هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن. (نلسون ماندال)
•   استعدادهاي درون خود را کشف و شکوفا کنید. (آنتونی رابینز)

•   زن کودکى است که با اندك تبسم خندان و با کمترین بى مهرى گریان مى شود. (هرود)
•   موفقیت، پیش رفتن است، نه به نقطه ي پایان رسیدن. (آنتونی رابینز)

•   در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده است.  (افالطون)
•   کسی که خانه اش شیشه اي است، سنگ پرتاب نمی کند. (آنتونی رابینز)

•   عید ما روزى است که آذوقه یک سال دهقانى مصرف یک روز اربابى نشود. (دکتر على شریعتى)
•   اگر کاري را بدون نتیجه در نظر بگیریم، خواه ناخواه بدون نتیجه خواهد بود. (آنتونی رابینز)

•   شما هرگز یک دزد را به خانه تان دعوت نمى کنید. پس چرا اجازه میدهید افکارى که شادى شما را مى دزدند در ذهنتان 
    جایگزین کنید. (چارلى چاپلین)

•   نیروي معجزه آسایی که بزرگترین رؤیاها و آرزوهاي ما را برآورده می سازد، در درون همه ي ما نهفته است؛ وقت آن است 
    که این نیرو را آزاد کنیم! (آنتونی رابینز)

•   به عقیده من تنها موضوعى که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار  
    کند تا فرزندان او خوشبخت شوند. (افالطون)

•   تمام افکار خود را روى کارى که انجام مى  دهید متمرکز کنید. پرتوهاى خورشید تا متمرکز نشوند نمى سوزانند. (الکساندر 
    گراهام بل)

•   اندیشه هاي خود را شکل دهید، وگرنه دیگران، اندیشه هاي شما را شکل می دهند. (آنتونی رابینز)
•   تنفر تنها با عشق از بین مى رود، نه با تنفر؛ این قانونى ابدى است. (بودا)

•   افرادي که موفق هستند، آمادگی تغییر و قابلیت انعطاف دارند؛ تا جایی که بتوانند زندگی دلخواه خود را فراهم نمایند. (آنتونی 
    رابینز)

•   مردم در روابط خود، خواهان عشق هستند. عشق، به زندگی نیرو و رنگ و معنا می بخشد. هیچ عظمتی بدون عشقی بزرگ 
    به دست نمی آید. (آنتونی رابینز)

•   افراد ناموفق کسانی هستند که بدبختی هاي زندگی را به عنوان حقیقت و سرنوشت ناگزیر می پذیرند. (آنتونی رابینز)
•   فقط عدالت است که مى تواند موجد خوشبختى شود. (افالطون)

•   آزمایش و خطا بسیار خوب است، تنها یک عیب دارد: مقدار زیادي از سرمایه اي که همه ي ما کم داریم، یعنی زمان، در این
    راه صرف می شود. (آنتونی رابینز)

•   فرق آدمهاي موفق و ناموفق در آنچه که دارند نیست، بلکه در این است که با توجه به امکانات و تجربه هاي خود، چه می 
    بینند و چه می کنند. (آنتونی رابینز)

•   نباید از خسته بودن خود شرمنده باشى بلکه فقط باید سعى کنى خسته آور نباشى. (هیلزهام)
•   زندگی همچون رودخانه است؛ همیشه جریان دارد و اگر مسیر خود را آگاهانه و با اراده معین نکنید دستخوش امواج آن خواهید

    شد. (آنتونی رابینز)

•   در نهایت دار و ندار ما کلمات است. پس بهتر است درست انتخاب شوند. (ریموند کارور)
•   هیچ نیرویی براي هدایت انسان نیرومندتر از ایمان نیست. ( آنتونی رابینز)

•   غیر ممکن است که هم عاشق باشى و هم عاقل. (فرانسیس بیکن)
•   ثروت واقعى اندوخته هاى درونى ما هستند. )بى. سى. فوربز(

•   ایده ى خوب کم نیست، آنچه که کم پیدا مى شود عزم اجرا کردن آنهاست. )ست گودین(
•   زمان شما ارزشمند است، پس آن را صرف تقلید از زندگى دیگران نکنید. )استیو جابز(

•   تمام رؤیاهاى ما مى توانند به واقعیت بدل شوند، اگر شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم. )والت دیزنى(
•   در جهان یگانه مایه نیکبختى انسان محبت است. )افالطون(

•   کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید. (محمدعلی کلی)
•   تنها کسانی تحقیر می شوند که بگذارند تحقیرشان کنند. (الکس هیل)

•   زندگی شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست بگیرید.(سقراط)
•   شعله هاى بزرگ ناشى از جرقه اى کوچک است.(دانته)

•   هیچ کس نمى تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . (گوته)
•   انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تالش کردن شان را متوقف مى سازند(ارنست همینگوى)

•   شجاعت مترادف نترسیدن نیست،بلکه شجاعت به معناى غلبه بر ترس است. (نلسن ماندیال)
•   انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. (ادکارآلن پو)

•   همه آدم ها به تغییر دادن دنیا فکر مى کنند اما هیچ کس به تغییردادن خودش فکر نمى کند. (لئوتولستوى)
•   شکست یک عامل نیروبخش است، نه یک بازدارنده؛ هر شکست بذرى از موفقیت در دل دارد. (ناپلئون هیل)

•   عامل کلیدى تمام موفقیتها ”عمل کردن“ است . . . (پابلو پیکاسو)
•   اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگى است. (اپیگتت)

•   کارهاى بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامى بزرگ مى شوند که بخواهند. (شارل دوگل)
•   انسان همانند رود است،هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. (مونتسکیو)

•   دیروز سپرى شده،امروزم را دوست دارم و از فرداى خود نمى هراسم. (ویلیام آلن هوایت)
•   زندگى شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگى کنید. (نلسن ماندیال)

•   اگر میخواهى تغییر ببینى، باید تغییر کنى. (ماهاتما گاندى)
•   وقتى امید داشته باشید، هر چیزى ممکن مى شود. (کریستوفر ریو)

•   اگر نمى توانید کارهاى فوق العاده اى انجام دهید، کارهاى کوچک را بصورت فوق العاده انجام دهید. (ناپلئون هیل)
•   مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمى میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل هاى آینده است.  (توسیدید)

•   ثروتمند واقعى کسى است که بخششى داشته باشد. کسى که از این عمل امتناع کند مسکینى بیش نیست. (سوجین)
•   آنانى که در گذشته زندگی می کنند، تماس خود را با حال شگفت آور از دست می دهند. (فلورانس اسکاول شین)

•   من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم. (کترینگ)
•   محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست. (سمنون محب)

•   زمان را بر کارهاى خود تقسیم کنید تا کارى بر زمین نماند. (بطلیموس)
•   اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد. (ماروا کلینز)

•   تغییر، قانون زندگى است و هرکس به گذشته یا آینده چشم بدوزد، قطعا حال را از دست خواهد داد. (جان. اف. کندى)
•   هیچ شوروشوقى در کار نخواهد بود، وقتى در زندگى کم کارى وجود داشته باشد. کم کارى یعنى نرسیدن به آنچه ظرفیتش را دارى. 

    (نلسون ماندال)
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