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  اشت:دیاد
مقاله رس&ً از آدرس مشخص با ذکـر نـام، تخلـص، رتبـه علمـی، �ـرب تیلفـون، و ایمیـل آدرس  - 

  نویسنده به اداره اکادمی علوم فرستاده شود.
 باشد. و مطابق معیارهای پذیرفته شدۀ علمی بکر ،تحقیقی –مقالۀ ارسالی باید  علمی  - 
 باشد. شدهدیگری چاپ ن جایدر   مقاله باید قبالً - 
 عنوان مقاله مخترص و با محتوا مطابقت داشته باشد. - 
پرسشـی اصـلی  گویـایو کلمـه بـوده،    ٢٠٠الی  ٨٠حد اقل حاوی  ۀباید دارای خالصمقاله  - 

هـای یونسـکو نان خالصه باید به یکـی از زبـانهمچ باشد که مقاله در پی پاسخ دهی به آن است.
 ترجمه شده باشد.

دسـت آمـده و ه تحقیق، نتایج بـ سؤال تحقیق، روشمربمیت، هدف،  دارای مقدمه،مقاله باید  - 
 فهرست منابع بوده و در م0 به منبع اشاره شده باشد.

در تسلسل منطقی موضـوعات  ،ی با رعایت 7ام نکات دستور زبانمقاله باید بدون اغالط تایپ - 
 شده باشد.تنظیم   wordدر برنامۀ   A٤کاغذ یک رویه صفحۀ 

فاصـله بـین  ،تایپ شود ١٣بوده، با فونت  معیاریصفحه ١٥و حد اک8  ٧حجم مقاله حد اقل  - 
 باشد و به شکل هارد و سافت کاپی فرستاده  شود.  (Single)سطر ها واحد

ـاتی الیحـۀ اشـتد و اصـالح مقـاالت را بـا در نظـر هیأت تحریر مجله صالحیت رد، قبـول  -   نرش
 اکادمی علوم دارد.

های ارائه شده بیـانگر نظریـات محقـق و نویسـنده بـوده، الزامـاً ربطـی بـه  تحلیل ها و اندیشه - 
 .موقف اداره ندارد

محفوظ بوده، فقط در صـورت ذکـر مأخـذ از آن اسـتفاده  منترشهحق کاپی مقاالت و مضامین  - 
 نرشاتی شده می تواند.

  .گرددوارده دوباره مسرتد �ی مقالۀ  - 



  



 

 
  
  
  

  افغانستان ریاست اطالعات و ارتباط عامه اکادمی علوم نارش:
  عبدالحکیم رامیارمحقق  معاون رس مدیر مسؤول:

  معاون محقق رفیع هللا عرفان مهتمم:
  تحریر:هیأت 

 محقق شیر علی تزری رس - 
  محقق عبدالجبار عابد رس - 
  محقق محمد موسی رحیمی معاون رس - 
  محقق داکرت فاروق انصاری معاون رس - 
  هللا  شپون هوجی محقق معاون رس - 

 ه&یون محمد مجتبی دیزاین:
  هاشمی مطبعه شمشاد محل چاپ:

  نسخه ۵۰۰ تیراژ:
  ټ،واباز خان ه ر ط اکادمی علوم افغانستان،  آدرس:

  بوبوجان، شهرنو، کابله شا کوچه
  )۰۰۹۳(۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹ عامه:ریاست اطالعات و ارتباط ش�رۀ �اس 

  informationasakabul@gmail.com عامه:ایمیل ریاست اطالعات و ارتباط 
   gmail.comaryanajournal@ :مدیریت مجله ایمیل

  :اشرتاک ساالنه
  افغانی  ٣٠٠کابل: 

  افغانی ٥٠٠ والیات:
  دالر امریکایی ١٠٠کشورهای خارجی: 

   قیمت یک ش&ره در کابل: •
  افغانی ٧٠ :برای استادان و دانشمندان اکادمی علوم •
  افغانی ٤٠برای محصلین و شاگردان مکاتب:  •
  افغانی ٨٠برای سایر ادارات:  •



  
  
  
  

  فهرست موضوعات
  صفحه  نویسنده  عنوان  ش�ره

 ۱  �هللا اورم لیدکتور خل  ...نیرسزم نیدوم Suγd ُســـــــغد .۱
 ۹  یتزر  یرعلیرسمحقق ش  یمحصوالت زراعت یابیبازار تیاهم .٢
 ۲۰  رسمحقق فضل احمد غروب       از آن یر یشگیپ یوسواس و راه ها .٣
 ۳۴  یاز ین یپوهنوال دکتور محمد مصطف  اصول ۍرهرب  اید مرشتوب  .٤
 ۵۴  صادق یابو  یرسمحقق طوب …در تینقش صلح و امن .٥
  ۶۳  یمعاون رسمحقق دکتور فاروق انصار   ...یر یدر باب شکل گ یکند وکاو   .٦
  ۷۲  نیتر نیمحقق نرس  ...هیروش مناسب رسما صیتشخ  .۷
  ۹۰  یمحقق انوشه هاشم  ...ن و جواناننوجوانا ادیعوامل اعت  .٨
  ۱۰۳  �یمشوا ملیا لیمحمداس�ع ارین�ې�   ...ېک اتوايلیپه ز دوید دولت د عوا  .٩

  ۱۱۵  دران�رسمحقق دکتور محمد رشيف   ... یاجت�ع ،ید ((اوضاع سياس  .١٠
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  �دکتور خلیل هللا اورم   

  
 دومین رسزمین آهورایی Suγd غدـــــــسُ 

  (مقاله سوم)
  
  مقدمه

قطعــه رسزمــین آریانــا بــه اســتناد اوســتا،  ۱۶به ادامۀ مقاالت تثبیت و شناخت  ــا ســغد باســتان رسزمینــی اســت شــامل تاجکســتان و بخــش خــاوری   �ردد.اینک مقالۀ سوم بنام سغد ارائه می ُســغد ی  ســغدیاناهای تیانشان و رود آمو. گاهی به این رسزمــین   ستان کنونی میان کوهازبک
)Sogdianaهــای  مردم اين ناحيه به زبان سغدی که یکی از زبان. گویند ) هم می از میــان رفتنــد  هاها و ترکا  گفتند. سغدیان با تازش عرب میانه بود، سخن می آریانی های باستانشناســان و یــا  ست، بیشــرت از یافتــهو آنچه امروزه از آنها آگاهی در دست ا   مانند ابوریحان بیرونی است. ؛های نخستین اسالمی  های نویسندگان سده  نوشته

  سغد در آثار باستانی

ت "ســوغده" ســخن از اين ايالت بــه صــور  ،است. در کتاب مقدس زرتشتيان (اوستا)تــرين دوران در تــاريخ مــاوراءالنهر و خراســان قــديم معــروف بــوده  ســغد از کهن آمــده اســت:  يعنــی در بنــد دوم از فرگــرد اول ونديــداد ؛رفته و آن هم فقط در يک جا
) در  مــردم ســغد مزدا آفريدم، دشتی بود که سوغدها ( هوراآ "دوم
 رسزم
 که من  از قوم  ۀاست که اين اسم نخست نام يک شاخا آن سکنی گرفتند". از اين روايت پيد گــاوا   كــه  شــده  شــود، در آنجــا گفتــه می  اوستا نیز یادآوری  كتاب  در متون سغد  تورانی بوده است.



  آریانا

٢ 

 

  بوجود آورد.  اماكن  بهــرتین  ۀو از جملــ  منطقــه  دومــین  عنــوان  مزدا به هوراآ و آنرا   است  سغدیان  رسزمین
    ۴ م� فرگرد اول وندیداد بند،

,mvsvrvBqArf ,mvtSihaW ,acm&narqiOC,acm&hMasa,mItib 	
	 

,mvza    ,OY `,mvnayaC-ODGus ,miY ,muAg ,ldzam ,Oruha 
    ,Suyniam ,OrMa ,TatNvrvkArf ,mvrAytiap ,eh 
,acawag ,m&Y,mItiaks,TaA,Okrham-uruop   

.,mvkrham-uruop ,acayad 
  :۴آوانویسی م� بند  

  

bitīm asanghãmča Cōithranãmča vahiStem frāϑweresem 
azem ýō ahurō mazdå gāum ýim suγδō-Cayanem, 
āat ahe paityārem frākereñtat angrō mainyuS pouru-mahrkō 
skaitīm ýãm gavača dayača pouru-mahrkem.  

  

آفریــدم، مــزدا،  اهور آ دومین رسزمین و کشور نیکی که من : ۴ترجمۀ م� بند    ). ۴، بند ۳، ج. ۳: ص ۱۱(  م� اوستایی) ترجمه از(  گاوان افگند گلــۀ تن مرگ بیامد و به پتیارگی، خرَفسرتی به نام ْسکـَیتیَه را بیافریــد کــه مــرگ درَمینیوی همــه   انگره آنگاه  ،بود. پس ]Sogdiana در[ – Suγd (gava) سغدجلگۀ 
  سغد در اسناد تاریخی

 ۱۵۸۲و  gava ۵۰۹: صــص. suγδō.šayana  )۱۲ وgava  بــه اوســتایی:
suγδō.šayana .( باستان به فارسی :suguda- sugda  )۱۳ .۲۰۹: ص (  به یونانی باستان: Σογδιάνη  میانه: به فارسیsugutistān   و suγgut. )۶.به بندهش:  )۵۲۲:صsgwtst ̕ n̕ : sugudistān )۵.در تحقیقــات خــود  دوهــارلز  )۳۵۷:صgava  را پایتخــت ســغد مــی دانــد، امــا دارمســترت  >gāy و آن را تبدیل به جای می دانــد به معنای دشت است  gavaعقیده دارد که 

gava )۷ .۶۱: ص (  
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اقلیم های ماوراء النهر در مرشق قسمتی از فرغانه و فامر، در مغــرب حــدود ســمرقند مــون آن از شهری بدین نام ندارد و در پیرا دیگر جدا شده اند. سغد نام اقلیم است و) و در ش)ل رشقی بلخ و اقع بوده کــه توســط جیحــون از یــک ۲۲۴ ص.  :۲ النهر (ایالت سغد رسزمینی است بین رود سیحون و جیحون و در جانب غربی مــاوراء 
م قــراقطــراف ســمرقند در نزدیــک صــحرای فوگل ســنگ، رسزمــین ســغد را در ا  ). ۳۰ ۲ -۲۲۹: صص. ۱واسجردو راشت قرار دارد (و در ش)ل چاچ و قسمت از فرغانه و در جنوب قسمتی از کش و چغانیانو ســومان و  : ص. ۱۵(  جایی که ماساژیت ها زنده گی مــی کردنــد و یــا در نزدیکــی بخــارا مــی دانــد : سغد سمرقند و ۲: سغد بخارا ۱سمرقند می روند و نیز آورده که دو سغد وجود دارد یعقوبی، ســغد را جــزء شــهرهای بلــخ بــه حســاب آورد و گفتــه از آنجــا بــه کشــور   ). ۵۱ بزرگرتین شهرهای سغد، سمرقند و بخارا بودند که اولی مرکز سیاسی و دومــی   ). ۶۶: ص. ۳ت ( این دو ناحیه با هم پیوسته اس
  های ایالت محسوب می شدند.مرکز دینی آن اقلیم بش)ر می آمد، ولی هر دو از حیث اهمیت برابر بودنــد و کرســی 

 بخارا
سانســکریت گرفتــه شــده، معنــای محــل اجــرای   Vihāraنــام بخــارا از کلمــۀ نیز می گفتند. در حوالی این شهر، کوهی وجود نداشــت و » نومجکث«بخارا را   ). ۱۰۴۲: ص. ۱۴مذهبی را میدهد (  مناسک

در سمت خاور واقع و عبارت بودنــد از: درب نوبهــار، درب ســمرقند، درب رامیشــنه و شهر، زندان و خزانه در این قهندز وجود داشت. حومــه هــای بــزرگ شــهر   جای والیباخرتی، قهندزی متصل به شهر وجود داشت که خود به انــدازۀ شــهر کــوچکی بــود. اطراف آنرا باغ ها، کاخها و آبادیها فرا گرفته بود. بیرون شهر بخــارا در ســمت شــ)ل 
منزلــت خــود را حفــظ کــرد، ولــی در ســال قرون وســطی مقــام و  لیبخارا تا اوا«  را معین کرد.درب های دیگر که نام بردن و برشمردن آنها آسان نیست و Iی توان امروز محــل آن  م. فتنۀ مغول بر رس آن نیز فرود آمدو به باد غارت رفت و با خاک یکسان گردیــد ۶۱۶
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 ). ۴۹۲ : ص.۹» ( و اهمیت گذشته اش را دوباره بدست آورد آبادیسمرقند را دارامللک خویش ساخت، بخارا نیــز کــه همعنــان ســمرقند بــود، بهــری از مخروبــۀ پــس از هجــوم مغــول بــاقی مانــده بــود. در پایــان قــرن هشــتم چــون تیمــور نزل داشت و در آنزمان قسمت عمدۀ مساجد، مــدارس و بــازار هــا بــر هــ)ن حالــت مکه ابن بطوطه از آن شهر دیدن کرد، در حومۀ شــهر کــه آن را فــتح آبــاد مــی گفتنــد، و مدتی بیش از یک قرن به حالت مخروبه و نکبت باقی مانــد. در اوایــل قــرن هشــت 
  آبادی های جالب توجه است.بخــارا دارای روســتاها و نــواحی پــر برکــت و بااهمیــت و اعــ)ل مهــم و بــزرگ و 

  سمرقند
النهــر اســت. ســمرقند بــه پهلــوی  اءســمرقند یکــی از شــهرهای معــروف مــاور  قــول ه آمده است. ب Marakandaو به یونانی مراکند  samarakandسمرکند  میل در خــاور بخــارا واقــع اســت و از  ۱۵۰شهر به فاصله  این ،جغرافیه نویسان قدیم گرداگرد شــهر  و شده ءزیاد ندارد و در محل مرتفع بنا ۀساحل جنوبی رود سغد فاصل چنانکــه  ،زمــین مرتفــع اســتوار اســت. ایــن قلعــه خندق ژرف کنده اند و قلعۀ شهر بر زینۀ بلند از آن فرود می آمدند و رود سغد پیرشــوی آن قــرار داشــت، دروازۀ بخــارا در  ۀبه وســیل دروازۀ چین در سمت رشق که چهار دروازه داشت:است، اصطخری نوشته 

خره دروازۀ بــزرگ بود و باآل  واقع ش)ل، دروازۀ نوبهار در غرب که آنهم در محل مرتفع   کش در جنوب.  ۀمعروف به درواز 
ز جــویی در داخــل شــهر جریــان داشــت و ا شهر ع)رات بسیار داشت و آب در د و رودخانه نیز از جانب ش)ل خط دفاعی را در نمو جانب صحرا ربض را حراست میشکل نیمه دایره کشیده شده بود که طــول آن بــه دو فرســخ میرســید. ایــن حصــار از ربض سمرقند در کناره هــای رود امتــداد داشــت و پیرامــون ربــض حصــاری بــه   .دروازۀ کش به درون شهر می آمد ارگ روی  شــهر و ،کوهک که به تپه منتهی میشد ۀدروازه افشینه، پنجم درواز  چهارماز آن خارج میشد: اول دروازه غــداود، دوم دروازۀ اسفســک، ســوم دروازۀ سوخشــین، میل میکرد. ربض هشت دروازه داشت که جاده های مختلــف مقابل صحرا رسارس تک فــرخ  ۀدرواز ورســنین، هفــتم دروازۀ ریــود و هشــتم  ۀآن ساخته شده بود، ششــم درواز 
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در گلوگــاه  و دارای مردان بیشرت و قهرمانان رسسخت تر و جنگجویان شکیباتر استسمرقند یکی از بــا شــکوه تــرین و ارجمنــدترین و نیرومنــد تــرین بــالدی اســت کــه "    مــی نویســد:  ،مسافات و اتفاقــاتی کــه در ســمرقند افتــاده ،یعقوبی ضمن بیان  .) ۲۴۸ – ۲۴۶ صص. :۲ ( شیذ ) جهت خصومت که با اهل این دیــار افتــادش آن شــهر را خــراب کــرد و  پادشاه یمن (  بعد از اســکندر بــه عهــد ملــک الطــوایفی ســمرنامی از نســل تبــع " القلوب گوید:  ةایــن شــهر بــه ســمرقند در کتــاب نزهــ ۀتسمی هی هم برای وجفهللا مستو  حمد  .) ۶۹ ص. :۳ (میباشد " ع ترک واق ) خواندنــد، عــرب  ســمرکند آن را ( ،پــس .بر پا نگذاشــتچنانکه هیچ ع)رتی  ؛بکند ــ  سمرقند بوده است.ســمرقند شــهر عمــدۀ درۀ زر افشــان علیــا و پنجیکنــت در جانــب رشق قلمــرو   .) ۲۴۵ ص. :۶ ( سمرقند گفتند و معرب گردانید ــابر گ ــانز بن ــدیم ،ارش باستانشاس ــی از ق ــمرقند یک ــهر س ــهرهای یش رتین ش گردیــده بــود و  ءکه این شهر در محل افراسیاب امروز بنالنهر است و میگویند اءماورا در عهــد  این شهر به دست سلوکیان افتاد و سپس ،فتح سکندر مقدونیبعد از   به عنوان پایتخت سغد آمده است. و م. بنام مراکند ق. ۴بار در مأخذ یونانی قرن  ینبوده است. نام ســمرقند اولــ"  gavaسمرقند گوه "  ،سغد پایتخت آن شهر قدیم )  گریکــو باکرتیــان حکومت مرکب از سمرقند و بلخ یونانیان با نــام ( ،انتیوخوس دوم ابریشم قرار داشت محل تالقی فرهنگهای  ۀتشکیل گردید. سمرقند که در کنار جاد ) ســود بســیار بــه دســت مــی آوردنــد و  آشــینا اهالی سمرقند از تبعیت ترکــان (  میشد.چین را گردن نهادنــد. ســمرقند در عهــد نوشــیروان تحــت ســلطۀ ترکــان غربــی اداره اطاعــت از امپراطــوری  ،بــه پیــروی از ســغدیان .م ۶۰۹مردم سمرقند در ســال   از دوران حکومت کوشانیها دارد. ینشان ،آثــار باســتانی شــهر ســمرقند کهنــه کــه را اعــالن Iودنــد عوض آن حکومت آریــایی ،اقوام آریــایی کوشــانیان بســاط حکومــت ســلوکیان را برچیــده ،م. ق. ۱۲۹در   غربی و چین شد.
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سمرقند بــه  ،ویX ا بازرگانی و کار و پیشه حاصل میکردند. از ۀامکانات وسیع در زمین
  .دل شدمبتکیه گاه ترک 

ــر میشــدابریشــــم چــــین از راه ســــمرقند و بخــــارا بســــوی امپراطــــوری روم رشقــــی  ــ ،یــن جهــتا از .رسازی ــان ســغدی و ســمرقندی کــم کــم حاکمی ــطترکــــان را پذیرفتنــــد و بــــه ایفــــای نقشــــهای سیاســــی و اقتصــــادی در دولــــت ت بازرگان ــتند و بواس ــرک برخواس ــای ت ــان ۀخاقانه ــزایش ترک ــوذ و اف ــته  ،نف ــوانین و نوش ق مــردم ســمرقند در  ،هــای بــه زبــان ترکــی بــا خــط ســغدی پدیــد آمــد و بــدین ترتیــب ــ  .ایفا Iودند ییساختار خط ترکی نقش بسزا ــان حمل ــر ا ۀدر زم ــهاع ــان ب ب ــاه  ،خراس ــواحی پن ــن ن ــه ای ــه ب ــوم ک ــرد س یزگ مــدار ایــن دماویســوری رس ( یکــی از ترکــان ســمرقند  یــۀتوط ۀبــه واســط ،بــرده بــود شـــد و رسانجـــام هـــ)ن طوریکـــه در قســـمت مـــرو  مواجـــه شکســـت )ناحیـــه  ــاه ســمرقند طُ  ،گذشــت ــیابانی کشــته شــد. لقــب ش ــه دســت آس ــود و در ب رخــان ب
  .است شده  نوشتهمنابع اسالمی بصورت طرخون 

هـــزار هکتـــار اســـت و  ۱۵ وزهمســـاحت ســـمرقند امـــر  ســـمرقند امـــروز:
ـــ)ری  ـــق رس ش ـــت آن طب ـــن  .م ۱۹۸۰جمعی ـــزار ت ـــه ه ـــت و س ـــد و بیس پنجص ــت ــان .اس ــای رود افش ــمرقند در وادی زیب ــهر س ــده ش ــع ش ــت. رود واق ــان اس ـــرتی می ۶۶۰مـــرتی و در جنـــوب غربـــی از ارتفـــاع  ۷۵۰در جنـــوب رشق شـــهر از ارتفـــاع  افش ـــذردم ـــایالق و گ ـــی آن ت ـــد رشق ـــت (= ده  ،رسح طـــرف شـــ)ل آن دهبی : رسواژۀ ۸( طـــرف غـــرب چـــرخین و طـــرف جنـــوب آن الـــغ بیـــک میگـــردد ،بیـــد)  سمرکند ).

  زبان سغدی

ــا اســت  دورۀ میانــه بــوده  رشقــی  آریــانی  زبانهــای ۀشــاخ  بــه  متعلــق  ســغدی  زبــان ــك  ، ام ــون  سلســله  ی ــغدی  مت ــی  س ــدیم  خیل ــی ؛تر ق ــرون  یطــ  یعن ــا   اول  ق ت ـــه  ، ولـــی اســـت  متـــداول  از تاجكســـتان  جدیـــد) نیـــز در منـــاطقی  (ســـغدی  یغنـــابی  زبـــان ،ســـغدی  زبــان  هـــای  از لهجـــه  یكــی.  اســـت  بوجــود آمـــده  چهــار مـــیالدی ـــذكور از   لهج ـــانم ـــغدی  زب ـــی  س ـــار خط ـــی  در آث ـــاوت  خیل ـــی  متف ـــد.  م  )۱۸ : ص.۴(  باش
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  نتیجه
بکستان کنونی واقع شده اســت و شــهر هــای مشــهور رسزمین قدیم سغد در از    آن سمرقند و بخارا است.
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  رسمحقق شیرعلی تزری

 
  اهمیت بازاریابی محصوالت زراعتی

  
  خالصه

جاییکــه بازاریــابی را میتــوان یکــی ازعوامــل رشــد تولیــدات داخلــی مهمــی دارد، تابازاریابی به عنوان شــاخۀ ازعلــوم اقتصــادی درتجــارت داخلــی وخــارجی نقــش  ــژۀ چــون:   دانست. ــت وی ــه علــت ماهی ــابی محصــوالت زراعتــی ب ــد گفــت کــه بازاری بای
ــه خــدمات چــون: جمــع آوری، درجــه بنــدی،   بدست آخرین مستهلک وقیمت آن به مؤلد میرسد انجام می یابد.زمــزارع آغازیافتــه و تاهنگامیکــه امــوال به همین ترتیــب فعالیتهــای بازاریــابی ا  محصوالت صنعتی متفاوت است.فسادپذیری، داش� حجم زیــاد، داشــ� آب زیــاد وزمــان محــدود تولیــد ازبازاریــابی    گرفته شده اند. موضوعات اند که درین مقاله به توضیحپروســس، بســته بنــدی، ذخیــره، ترانســپورت، تبلیغــات واشــتهارات نیــازدارد. اینهــا بازاریــابی محصــوالت زراعتــی ب

  مقدمه
ــه برای شناخت بهرت ســکتور زراعــت، شــناخت بازارمحصــوالت زراعتــی ازاهمیــت  ــناخت عرض ــتلزم ش ــی مس ــوالت زراعت ــناخت بازارمحص ــت. ش ــاص برخورداراس زراعتی موسمی بــوده ودرفصــل معینــی ازســال بــدون درنظرداشــت تقاضا،عرضــۀ آن معنــا کــه تولیــد محصــوالت  درمقایســه بــا محصــوالت صــنعتی متفــاوت اســت. بــدینوتقاضای محصوالت زراعتی است، زیرا چگونگی عرضه وتقاضای محصــوالت زراعتــی خ
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درحالیکــه تقاضــا بــه محصــوالت زراعتــی  افــزایش یافتــه وقیمــت آن کــاهش مییابــد،
دایمی بوده وتابع فصــل مشخصــی Iیباشــد و دربعضــی ازفصــول ســال ولــو قیمتهــا 

را افــزایش دهــد. یــا بــرعکس  تولیــدات خــودافــزایش هــم پیداکنــد مؤلــد Iیتوانــد 
باکاهش قیمت مؤلد Iی تواند تولید را توقف ویــا حــد اقــل کــاهش دهــد. بنــا بــرآن 
  برده شود؟زراعتی میباشد. پس باید دانست که بازاریابی چیست؟ چــه گونــه مؤفقانــه بــه پــیش بازارتهیه وبه بازار عرضه شود. این امرمستلزم تدابیر منظم برای بازاریــابی محصــوالت ت تــا بازارهــا دقیقاَمطالعــه شــده ومحصــوالت مطــابق بــه تقاضــای این هدف الزم اسمشخصی حفظ  ونگهداری محصوالت  روی دست گرفته شود، بــرای نایــل شــدن بــه ایجاب مین)ید تا بــرای جــواب بــه تقاضــای دایمــی بــه محصــوالت زراعتــی پالنهــای 

  هدف وروش تحقیق مربمیت،
اینکه زراعت ما تجارتی شود نیاز اســت تــا مؤلــد ازتقاضــای بازاروســلیقۀ مســتهلکین عنعنوی وسنتی به پیش برده میشود و ازتجارتی شــدن زراعــت خــربی نیســت. بــرای یــک کشــور زراعتــی اســت هنــوزهم زراعــت آن بــه شــیوۀ  درحالیکــه افغانســتان

  شیوۀ تحلیلی وترشیحی به رشتۀ تحریر درآمده است.این مقاله را توضیح زمینه های بهــرت تجــارتی شــدن زراعــت تشــکیل میدهــد کــه بــه کمرتو فایدۀ بیشرتبه فروش رسانیده بتواند. بادرنظرداشت این مربمیت هدف تحریــر بــه زمــان آگاهی داشته وتولیدات خود را مطابق به نیاز بازارعیاروعرضه Iایــد تــا آنــرا 
  اهمیت آن بازاریابی و

  )۴۴ ص.:۱(نبود بازارمناسب را نیزمیتوان عامل عقب مانی زراعت قلم دادکرد.خشک سالی، مهاجرت، قلت رسمایه، پایین بــودن عایــد دهقانها)ضــعف بازاریــابی و وصنعت دانست ودرپهلوی سایرعوامل عقب مانی زراعت افغانستان (ازقبیل: جنگ، ابی رامیتــوان یکــی ازعوامــل رشــد تولیــدات داخلــی اعــم از زراعــت تاجاییکــه بازاریــنفوس ومهاجرت انبــوه مــردم ازدهــات بــه شــهرها روزبروزاهمیــت بیشــرتیافته اســت، راه های ارایه آنها وهمچنان گسرتش تولیــد کننــده هــای کاالهــا وخــدمات، افــزایش کشورهانقش مهمی دارد و باگسرتش مبادالت داخلی وخارجی وباتنوع کاالها وتنوع اقتصــادی درتجــارت داخلــی وخــارجی امروزه بازاریابی به عنوان شاخۀ ازعلــوم 
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زمیشــود وتارســیدن محصــول بدســت مرصــف کننــده که ازمزرعۀ تولیدات زراعتــی آغاو فروش یاد میکنند. درحقیقت بازاریابی محصوالت زراعتــی عبــارت ازحرکتــی اســت یادمیشود، یعنی رساندن تولیدات از مؤلد به مستهلک. این مرحله را بنام بازار یــابی بین عملیه تولید و مرصف یــک مرحلــه قــرار دارد کــه بنــام مرحلــۀ توزیــع تولیــد   بازاریابی محصوالت صنعتی متفاوت است.باید متذکرشد که بازاریابی محصوالت زراعتی به علت ماهیــت ویــژۀ کــه دارد از   شده توسط کار شناسان میباشد.مستقیم با مرصف کننده ها و ارزیابی نیــاز هــای آنهــا، تبــدیل اطالعــات جمــع آوری ی در ارتبــاط تقاضا میباشد و معنای محدود آن عبارت از وظــایف یــک رشکــت تجــارتتجارتی و تشــویق فــروش، پالنگــذاری فــروش محصــوالت و انجــام تحقیقــات در بــارۀ بطورکل بازاریابی عبارت است از: مطالعۀ روش انجــام فــروش، توزیــع تبلیغــات  )۲۱۳:ص. ۲ادامه می یابد(
  ویژه گیهای محصوالت زراعتی

یشــوند وخــواص : محصوالت زراعتی اکkاً بــه رسعــت فاســد مفساد پذیری -١  گردد.است، لذا الزم است تا این ویژه گیها مخترصاً توضیح شوند تا درک موضوع ساده تــر صنعتی تفاوت دارد، بنابر آن بازاریابی آن نیز ازبازاریابی محصوالت صنعتی متفــاوت محصوالت زراعتی بنــابرویژه گیهــای خــاص خــود ازمحصــوالت  مربهن است که
: اکk محصوالت زراعتی نسبت به وزن خــودحجم زیــاد داش� حجم زیــاد -٢ خود را ازدست میدهند به همین خاطرباید بازاریابی وفروش آن زود انجام شود؛

: قسمت اعظم محصوالت زراعتــی داش� آب زیاد درساخت!ن کیمیاوی -٣ دارند، لذا جابجا کردن آنها گرانرت mام میشود؛
: محصوالت زراعتی برعکس تولیدات صنعتی که بطــور زمان محدود تولید -٤ شوند؛وکاهش کیفیت محصــول میگــردد، لــذا بایــد درفاصــلۀ زمــانی کوتــاه تولیــد ومرصــف یل میدهدکه درهوای گرم رسیعاً تبخیرمیشود ودرنتیجه سبب کاهش وزن را آب تشک

لیــد میشــوند دوامدار ودر طول سال بدست می آیند فقط یک یا دوباردرطول سال تو 
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  دیده میشود که بنام فعالیتهای بازاریابی یاد میشوند.برای بازاریابی وفروش بهرت محصــوالت زراعتــی رضورت بــه یــک رسی فعالیتهــا  این محصوالت در طول سال میباشد؛درحالیکه مرصف آنها دایمی میباشد. بنا براین وظیفۀ نظام بازاریــابی تنظــیم عرضــۀ 
ــابی ــای بازاری ــا : فعالیته ــه وت ــاز یافت ــزارع آغ ــی م ــدایی یعن ــای ابت ــازار ه از ب

نیازمندیها بفــروش میرســانند فــرق میکنــد. در مــزارع متکــی بخــود اینگونــه خــدمات چقدر از تولیدات را خود شان رصف مین)یند و چه مقدار را برای رفــع دیگــر  زراعتینوع و حجم خدماتیکه به عنوان بازاریابی اجــرا میشــود نظــر بــه اینکــه مؤلــدین   تقاضا و قیمت که او تأدیه میکند و رساندن پول به مؤلدین میباشد. زراعتی در حقیقــت رســاندن محصــوالت از مزرعــه تــا مســتهلک بشــکل و وقــت مــورد )  پــس بــازار یــابی محصــوالت ٤٥٣: ۳ضــایعات صــورت میگیــرد.( وکــاهش -٤ تغییر شکل وپروسس محصول؛ -٣ ایجاد تعادل بین عرضه وتقاضا برای محصول درطول سال؛ -٢ ایجاد تعادل بین کمبود ومازاد تولیدات؛ -١  میابد.این فعالیتها به منظورهنگامیکــه امــوال بــه دســت آخــرین مســتهلک وقیمــت آن بــه مؤلــد میرســد انجــام 
پیرشــفته و حتــی در کشــور هــای  بازار یابی توسعه پیدا میکند. اکنون در کشور هایخیلی محدود است و هر قدر زراعت تجارتی شود به ه)ن پی)نه خدمات مربوط بــه 
عقب مانده زراعت به درجات مختلف تجارتی شده است. بدین معنا که زارعین mــام 
برای محصوالت زراعتی عمدتآ تقاضا برای غذا است. چون مقدار غذاییکه رصف می شکیل میدهد، بنابر ایــن تقاضــا قسمت بزرگ تولیدات زراعتی را مواد غذایی ت  فروخته و با آن احتیاجات خود را بدست می آورند. احتیاجات خود را خود شان تولیــد Iــی کننــد بلکــه تولیــدات خــود را در بــدل پــول 
چــون هــدف تولیــد رفــع تقاضــای مســتهلکین اســت بنــابراین بایــد محصــوالت   امتعه نیز ثابت است. شود تقریبآ ثابت می باشد و به رسعت قابل تغییــر Iــی باشــد لــذا تقاضــا بــرای ایــن  عتی را نیز در وقت، بجای و  به شــکلیکه مســتهلکین تقاضــا دارنــد بــه آنهــا عرضــه زرا
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کرد. لذا باید اشخاص و مؤسسات موجود باشند که به بینند چقدرو از کدام چیز هــا 
و در چه وقت مستهلک می خواهد. بدین معنا که مؤلد ســعی Iایــد تــا محصــوالتیرا 

زیرامؤلد تابع مستهلک است نــه مســتهلک تــابع مؤلــد، پــس مؤلــد بایــد تقاضــا را بــا انتظارداشته باشدکه مستهلک تقاضــای خــودرا بــه محصــول عرضــه شــده عیارســازد، وردن آنــرا داشــته باشــد، نــه اینکــه تولیــد Iایدکــه مشــرتی تقاضــا وآرزوی بدســت آ 
  یک سلسله خدمات نیازداردکه اساسی ترین آنها عبارت انداز:بنابرآن این اموربه توجه بیشرتنیازدارد. به عبارۀ دیگر بازاریابی محصوالت زراعتی بــه استفاده مــی شــود کــه ایــن وســایل موجــب گرانرتشــدن قیمــت محصــوالت میشــود، بسته بندی، حمل ونقل ونگهداری آنها ازوسایل ویــژه ورسیــع همین دلیل درچیدن، عرضه وفق دهد. چون محصوالت زراعتی ه)نطورکه گفته شد فسادپذیر هستند بــه 

  ت اساسی بازاریابیخدما
: اولین وظیفۀ نظام بازاریابی جمع آوری محصوالت جمع آوری محصوالت .١

فشاروصدمه به آنهاوارد نشود. جهت سهولت درجمع آوری محصوالت رسدرختی حتــا ودرجالیهای مخصوص می پیچند وسعی می کنند موقع چیدن ازدرخت کــوچکرتین  یش ازپختــه شــدن کامــل آنهاراچیــده باشد و به صــورت درســت بــه بازاربرســد حتــا پــگیرد تا به محصول آسیب نرسد؛مثالَ:  برای اینکه ســیب ویــا نــاک دوام بیشرتداشــته است. تــالش میشــود تاچیــدن و برداشــت محصــوالت بااحتیــاط هرچــه بیشرتصــورت 
) بــرای اینکــه ۴۵۴:ص. ۳شکل درختان را اصــالح Iــوده ازارتفــاع آنهــامی کاهنــد.( ــتی و ــه درس ــدی ب ــدمات بع ــت اول  خ ــد رضور اس ــده بتوان ــرا ش ــت الزم اج ــا کفای محصــوالت مــورد نیــاز در یــک محــل جمــع گــردد، زیــرا درصــورت بدســرتس بــودن ب

: محصــوالت جمــع شــده بایــد بــه ســورت هــا و درجــه بنــدی محصــوالت  .٢ محصوالت به پی)نۀ زیاد خدمات بعدی آسانرت وارزانرتانجام شده میتواند.
ــورت درآیند تا هرخریداربدون اتــالف وقــت ومطــابق بــه درجات مختلف به حالت استندرد  ــراین ص ــت آورد درغی ــود را بدس ــر خ ــورد نظ ــول م ــویش محص ــد خ ــوان خری ـــورد نظرخـــودرصف ت ـــرای انتخـــاب محصـــول م خریداربایدمـــدت ازوقـــت خـــودرا ب

درجه های مختلف یکجا باهم جابجا شده اند،هرگاه این میکنید که درآن میوه ها به Iاید؛بطورمثال: شــ) خریطــه هــای میــوه هــای مختلــف رادرکنــار رسکهــا مشــاهده 



  آریانا

١٤ 

 

اکــk محصــوالت زراعتــی پــیش از آنکــه بــه  پروسس(تبدیل محصوالت):  .٣ میشود ودرنتیجه ارزش افزوده محصوالت زراعتی افزایش مییابد.به سویه های مختلف رفع که ذوق مستهلکین خوبرت مراعات شده و احتیاجات شان جلب اطمینان مرصف کننده هامیشود. اهمیت این خدمات بیشرت از این نگاه است بدست می آوردبیشرتازقیمت بدون سورت خواهد بود. درجه بندی محصــوالت ســبب نیزبا این شــیوه نفــع میــربد. زیــرا قیمــت راکــه ازفــروش ســورتهای مختلــف محصــول ده میکند وازضیاع وقت درپالیدن سورت موردنیازجلوگیری شده وازطرف دیگر فروشنشده وهرکس میوه مورد نیــاز خــود را مطــابق بــه ذوق وتــوان خریــدخویش خریــداری میوه هادرست سورت ودرجه بندی شوند،ازیکطرف تقاضای بازاردرســت درنظرگرفتــه 
شود و حتا میتواند خشک شــود وبــه مســتهلک برســد تــا بعــداَ از آن اســتفاده کننــد. ویاکنرسودرآید، رومی به رب تبدیل شود،ازمیوه جوس،مربا ویا چیزهــای دیگرســاخته به شکل نان تبدیل شود، گوسفند  ذبح گردیده و به شکل پارچه های گوشت شده و باید قبل از آنکه بدست مستهلک برســد تحــت پروســس قــرار گیرنــد. گنــدم بایــد آرد ولی برخی دیگر از قبیل گندم، گوسفند وبعضــی میــوه هــا وترکاریهــا و ماننــد اینهــا، تولید گردید به پروسس بیشرت رضورت ندارد؛مثآل: تخم مرغ، میوۀ تازه و مانند اینها. صــوالت بعــد از آنکــه در مزرعــه داده و یا آنرا قابل مرصف میسازد بگذرد.بعضــی از محمستهلک برسد باید پروسس گردد. یعنی از یک یا چند عملیــه کــه شــکل آنــرا تغییــر 

: یکی دیگرازجمله خدمات بازاریابی بسته بندی اســت، چــون بسته بنــدی .٤ صورت گرفته وانگیزۀ اساسی آن ایجاد محصوالت اضافی میباشد.وافزایش عمرنگهــداری آن  پروسس موادغذایی به منظور پایدارIودن عرضۀ محصول
 zمحصــوالت زراعتــی ماهیتــاَ درمعــرض انــواع خطرقراردارنــد، لــذا بــه منظورســا

بسته بندی زمینــه حمــل ونقــل را آســان ترســاخته، ســطح آســیب پــذیری محصــوالت عوارض محصوالت جلوگیری کرد، به همین ترتیــب هم چسبیده گی،تغییررنگ ودیگر بودن آن وسایر موارد ازجمله نیاز است. بابسته بندی درست میتوان ازشکستگی، بــه شوند. بسته بندی معموالَازنظراندازۀ موردنیازمرصف کننده بی خطربودن آن، صــحی وپیشگیری ازخراب شدن زودهنگام وســایر مشــکالت بایــد بطوردرســت بســته بنــدی ده،ســهولت درمرصــف نگهداش�، ســهولت درامــر انتقــال، اطالعــات بــه مرصــف کنن
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: ذخیره کردن از این لحاظ اهمیت دارد که مرصف کننده ها ذخیره کردن .٥ بسته ها اهمیت زیاد دارد.بودن آن، امکان استفادۀ مجدد بسته هابعدازمرصف محصــول وزیبــایی رنــگ آمیــزی اهمیت بسته بندی خوب ازنظراندازه، نوع وبی خطربودن بسته بنــدی، صــحی  ه مرصف کننده برساند.ومقدارمحصول ببنـــدی بایدطورصـــورت گیـــرد کـــه بتوانـــد معلومـــات کـــافی را راجـــع بـــه کیفیـــت رادرهنگام انتقال کاهش داده وازهزینه های فروش میکاهد. قابل تذکر اینکــه بســته 
: چون محصوالت زراعتی در مزارع پراگنده و دور دست تولیــد ترانسپورت  .٦ معین صورت میگیرد. زراعتی از حیث وقت در مرور سال تقسیم شده وطوریکــه گفتــه شــد در موســم هــای منظم مواد غذایی را در طول سال آرزو دارند. در حالیکه تولیدات  یک عرضۀ مرتب و

است تا این خدمات به وجه احسن ووقت معین به دسرتس مستهلکین قرار گیرندکــه ه ~رصف میرسد بنــابرآن الزم میشود وهمچنان قسمت بزرگ تولیدات در خارج مزرع
فقط به وسیلۀ ترانسپورت فعال این هدف برآورده شده میتواند. هر قدر که mام شــد 
خــود ســورت را  محصول سورت بندی گردد تامرصف کننده نظر به ذوق و توان خریدخواهند یا عادت دارند بــه آنهــا فروختــه شــود. ایــن امــر ایجــاب میکنــد کــه هــر نــوع زمانیکه محصوالت به مراکز استهالک رسانیده شد باید به شکل که مســتهلکین مــی کــه mــام شــد تولیــد آن پــایینرت اســت خریــداری شــود،     بــاالخره  احتیاج از مــزارعترانسپورت کمرت باشد به)ن انــدازه امکــان ایــن موجــود اســت کــه محصــوالت مــورد 

: گرچــه دادن آگــاهی وانجــام تبلیغــات دربازاریــابی تبلیغــات واشــتهارات .٧ که می خواهد خریداری Iاید. 
ــدهباپیرشفت تکنالوژی پروسس محصــوالت زراعتــی اهمیــت تبلیغــات دربازاریــابی ایــن کاالهــای صــنعتی نســبت بــه کاالهــای زراعتــی نقــش مهمــرتی دارد، بــاوجود آنهــم  ــوالت نیززیادش ــاندن  محص ــی شناس ــی ازدادن آگه ــدف واقع ــل ه ــت. دراص زراعتی تولید میشود نیاز به تبلیغــات ودادن آگهــی نیززیــاد تراحســاس میشــود مگــر محصوالت میباشد. با افزایش رسیع تعداد محصوالت پروسس شده کــه ازمحصــوالت محصوالت جدید به مرصف کننده ها وایجــاد گــرایش مثبــت بــه آنــان نســبت بــه ایــن اس



  آریانا
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برای بهبود دادوستد،ثبات قیمتهــا واستقرارعرضــه  درکشــورما بایــد یــک دســته  )  ۴۷۱:ص. ۳باشد، نه میان تهی ودورازواقعیت. (تبلیغات زمانی موفقیت آمیز خواهد بود کــه متکــی بــه واقعیــت وبــه منظــورآگهی این 
زراعتی قیمتها آنقدرنزول میکند که حتا کرایه انتقال خویش را ازمحل تولید به محل بفروش برســانند. چنانچــه ماشــاهد ایــن هســتیم کــه دروقــت جمــع آوری محصــوالت ن است آنرا خریداری کرده و ذخیره Iایند ودروقــت رضورت و احســاس کمبــود و ارزااشخاص به ذخیره ساخ� محصوالت زراعتی بپردازند. وقتی که این محصوالت وافــر 

ــه فــروش میرســد، شــود وضــمن عــالوه کــردن مرصــف نگهــدونگهداری شده ودرفصل کمبود محصول دوباره بــه بازارهــای افغانســتان عرضــه مــی وارزانــی آن محصــوالت خریــداری وبــه پاکســتان انتقــال مــی شــود ودرآنجــا ذخیــره شود تا زراعت ما رشد نکند. بعضاَچنین واقع میشودکه درفصل جمــع آوری محصــول زه تولیــد شــده وســبب مــی فروش پوره کرده Iیتوانند وهمین امرباعث کــاهش انگیــ ــه ب ــۀ دوطرف د. نــدرحقیقت منفعتی راکه باید زارع افغان بدســت آورد تجارخــارجی تصــاحب میکناری وکرای
که به محصول مذکورشدیداَنیاز دارند الکن نسبت مشــکالت ترانســپورتی بــه آن معنا بودن قیمت آن کمرتاز هزینه تولید مترضرشود ونقطه دیگرازقلت آن رنج بــربد. بــدین مسؤولین امنیتی راه ها باعث شده تا یک نقطــه ازوفــرت محصــوالت زراعتــی وپــایین ترانسپورت میباشد. نبود رسکهای مناسب،مشــکالت امنیتــی و ســوء  اســتفاده هــای ساســـی فـــروش محصـــوالت زراعتـــی کشورمامشـــکل یکـــی دیگرازمشـــکالت ا ازنیازمندیهای مربم رشد وتوسعۀ محصوالت زراعتی کشورمابه حساب می آید.برای حل این مشکل ساخ� سیلوها، ذخیره گاه ها ورسدخانــه هــای معیــاری یکــی 

ــابی محصــوالت زراعتــی کمرتازهــیچ اقــدام الزم دیهرروزاختصاصی ترشده واهمیــت بیشــرتی دراقتصــاد وتجــارت پیــدا میکنــد،اهمیت بـــا در نظـــر داشـــت توضـــیحات فـــوق مـــی بینـــیم کـــه بازاریـــابی باگذشـــت  دست پیدا Iیکنند. ــرای توســعه اقتصــادی بازاری گرب چون دهقانها بطور مستقل درمزارع خود مشغول کــار انــد و mــاس زیــاد بــا  .١  دهقانان ماتوجهی چندانی به آن ندارند؟درپاسخ باید گفت که: ) مگرپرسش اساسی اینست که بــاوجود اهمیــت بازاریــابی چــرا ۲۳۲:ص. ۴نیست.(



  اهمیت بازاریابی محصوالت زراعتی 
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ــت ت بـــازار یـــابی مســـتلزم فعالیتهـــای دســـته جمعـــی اقتصـــادی و خـــدما  .٣ دور از مزرعه ایجاب می کند. خارج ازمحیط مزرعه میباشد بنابر ایــن مطالعــات الزمــه را در بــازار هــا و در ســاحات بازار یابی در بســاموارد خــدمات پیچیــده و اختصاصــی رادربــر میگیرد،کــه   .٢  بازار یابی دور از مزرعه و خارج کنرتول دهقان صورت میگیرد.را جلب Iی کند، زیــرا خــدمات مراکز مرصف ندارند، لذا این موضوع آنقدر توجه شان ــان تثبی ــک دهق ــرای ی ــه ب ــد. در حالیک ــمندانه میباش ــات هوش ــر اطالع ــی ب ــد و مصــارف زیــاد را نیــز بــه کــار دارد. از همــین مبن ـــازار یـــابی را مؤسســـات و ایــن امــر طبعــآ مشــکل میباش ــــی بیشــرت از یــک ســازمان انجــام مــی یابــد، کــه هــر کــدام در یکــی یــا بیشــرت از ایــن یکننــد. ایــن گونــه خــدمات از طــرف یــک ســازمان یــا غالبــآ اشــخاص متعــدد اجــرا مســـبب اســـت کـــه عمومـــآ مراحـــل مختلـــف خـــدمات ب ــــده م ــــه عه ــــخص را ب ــــۀ مش ــــرده و وظیف ــــل ک ــــص حاص ــــدمات تخص ــــــط طورشایدوبایدمســــــاعد گیرد،خ ــــــن رشای درافغانســــــتان هــــــیچ یکــــــی ازای
ــرای ر  ــد ب ــرد نیســت،زیرادرقدم اول اکkاًتولی ــورت میگی ــی ص ــدی شخص ــع نیازمن ــه همــین خــاطرهم هســت وازســــوی دیگرازطــــرف دولــــت وســــکتور خصوصــــی طــــور دربخــــش بازاریــــابی ف ــه اســت، ب ــی توجــه الزم صــورت نگرفت درمحـــل تولیـــد مـــورد  کـــه دادو ستدمحصـــوالت زراعتـــی کمرنـــگ بـــوده ومعمـــوالًمحصــوالت زراعت ــه محلــی کــه عرضــه موجــوده منطقــه در آنجــا گــرد آوده میشــود معمــوآل جمـــع آوری محصـــوالت اســـتفاده قرارمیگیرند.مرحلـــه اول توزیـــع کـــه متشـــکل از  ــرد  ولــی بعــد از آن مؤسســات و اشــخاص دیگــری از مــزارع ب ــایل توســط دهقانهــا صــورت مــی گی ــه گــدام هــای ذخیــره امتعــه زراعتــی را ســاخته و دیگــر وس ــه م میکننـــد. مؤسســـات الزمـــه را بـــرای حمـــل کـــردن و خـــدمات مربوطـــه آن فـــراهوجــود دارنــد ک ــی را ب ــه زراعت ــره امتع ــای الری و غی ــوتر ه ــای م ــت ه ــل رشک ــپورت از قبی میکنند و حتی بعضی اوقات برای تأسیس وســایل مهمــرت قرضــه طویــل املــدت نیــز مــدتی تهیــه  تجارتی و غیره به تجاریکه در این کار هــا اشــتغال دارنــد رسمایــۀ کوتــاهبانکهای زراعتی و دیگر مؤسسات مالی مشابه مانند رشکتهای بیمــه، بانکهــای  نرخ های معین و معموآل ثابت حمل میکنند. ترانس
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  عرضه میدارد. 
  نتیجه

مگربازاریابی زمانی توأم به مؤفقیــت خواهــد بــود کــه کــم مرصــف تولید بیشرت باشد. اساسی رشد وانکشاف زراعت بوده ومیتواند انگیزۀ قوی برای دهقــان درتــالش بــرای درنتیجه میتوان گفت که بازار یــابی محصــوالت زراعتــی یکــی ازنیــاز منــدیهای 
بــا آنهــم باعث صعود قیمت ها شده هم مؤلد وهم مستهلک را مترضرخواهد ساخت. وبرمبنای واقعیت استوار باشد درغیــرآن نــه تنهــا �ــره وفایــدۀ نخواهــد داشــت بلکــه  ــه خــارج بیشــرت ازپــیش فــراهم خواهــد شــد وازایــن طریــق کرســبیالنس تجــارت محصوالت زراعتی برای مرصف داخلی خودکفا خواهد شد، بلکــه زمینــۀ صــادرات آن د، افغانســتان نــه تنهــا درتولیــد وازتخمهای اصالح شده بــذری اســتفاده بــه عمــل آیــشود و زمینهای مستعد وخاکهــای مناســب کشــت انــواع محصــوالت شناســایی شــود گذاری درزیربناهای زراعتی صورت گیرد،همچنان روشهای میکــانیزۀ آبیــاری تــرویج محصــوالت زراعتــی دارد،هرگــاه بازارمناســب بــه تولیــدات کشــورپیدا شــود ورسمایــه ولیــد بعضــی میتــوان امیــد وار بودکــه بــا توجــه بــه مزیــت نســبی کــه افغانســتان درت   فزایش خواهد یافت.صادرات محصوالت زراعتی نیزاافغانســتان نیــز تــا انــدازۀ کــاهش مییابــد وبــاپالن گــذاری میــان مــدت ودراز مــدت ب

  پیشنهادها
اخ� سیلوها، رسدخانــه هــاوذخیره گــاه تعادل بین عرضه وتقاضاازطریق س .۳ مؤلدین به کمک ارگانهای دولتی مساعد ساخته شود؛دهقانان ازاهمیت بازاریابی آگاه ســاخته شــده وزمینــۀ بازاریــابی ه)هنــگ  .۲ دهقانان آموزش مسلکی داده شود؛برای تجارتی شدن محصــوالت زراعتــی، زراعــت بایــد تخصصــی شــده و بــه  .۱ ان وسایردســت انــدرکاران دولت برای تشویق وایجــاد انگیــزۀ تولیــد، دهقانــ .۵ واطمینان پیداکنند؛که درزمینه صورت میگیرد مبتنی به واقعیت باشــد تــا مشــرتی هــا بــه تولیــدات بــاور تولیدات با استانداردهای پذیرفته شــده عیارگردیــده وتبلیغــات واشــتهارات  .۴ های معیاری برقرارگردد؛
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  سکتور زراعت را ح)یت Iاید.
  مآخذ

ــرات آن  .۱ ــکتورزراعت واث ــت س ــاف وتقوی ــیار،فیاض احمد(ودیگران).انکش س
ــاد کشاورزی،ت .۲ ۱۳۸۸پالیسی،پوهنتون کابل،براقتصــاد افغانســتان، پــروژۀ تحقیقــاتی دیپارmنــت اقتصــاد، مرکــز ملــی تحقیقــات  ــف. اقتص ــطفی رشی ــت هللا ومص ــربی، نعم ــمت، اک هران:س ـــلی، .۴ ۱۳۸۳انتشارات وچاپ،کوپاهی،مجید.اصــول اقتصادکشــاورزی، تهــران: دانشــگاه تهران،موسســۀ  .۳ ۱۳۹۱ ـــاد توس ـــتانی. اقتص ـــا، محمدغرجس ـــتان، ظرفیته ـــها افغانس محمدانور. تیوریها، عوامل وسیاستهای انکشاف، نارش: یــونین ایــد،  شبان، .۵ ۱۳۹۴انتشارات فرهنگ، چاپ اول،  وراهکارها، چالش  ۱۳۷۵/۱۹۹۶شاور،پ
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  رسمحقق فضل احمد غروب     

 
  وسواس و راه های پیشگیری از آن

  
  خالصه       

را  گونه و غیر معمول دچار می شود. وسواس موضوعاتی مربوط به زنــده گــی انســانوسواس یک نوع اختالل روانی است که مبتال به آن به طرز فکر های اضــطراب  مــی دانــد، ایــن طــرز فکــر  شــخص می Iاید، در حــالی کــهدر ذهن تکرار  ناخواسته
وسواس به صورت عادی در همه افراد بــه مشــاهده مــی رســد؛ امــا حالــت هــای غیــر نامناسب و غیر معمول است؛ اما Iی تواند آن را فی الواقع از ذهن خود دور Iایــد. 

هایی محیطــی و رشایــط درون جامعــه منشــاء مــی گیرنــد، ماننــد: وســواس از هــوای دهندۀ اضطراب، نگرانی و پیش آمد هایی ناگوار زنده گی اند که به نحوی از انگیــزه ز نگاه شکل و محتوا یکســان و انعکــاس وسواس فکری و وسواس فکری عملی ا  به مشکل دچار می سازد. وسواس به دو نوع است: وسواس فکری و وسواس عملی.    انسان را برهم می زند و شخص را در انجام فعالیت های روزمره و سازگاری با محــیط به حیث یک احساس، تصور و یا عمل تکرارشونده و غیرمفید، تعادل روانی و رفتاری ســواس عادی، تنها در افرادی که دچار بی)ری وسواس اند، به مشاهده مــی رســد. و 
آن بیان شده است. در پایان از موضوع نتیجه گیری به عمل آمده و جهت جلــوگیری گرفته شده. همچنان انواع وسواس توضیح و زمینه های پیدایش، علل و نشانه هــای ین مقاله وسواس ریشه یابی و چگــونگی رفتــار هــای وسواســی بــه مطالعــه در ا  آلوده، رسایت بی)ری، نظم و سلیقه، پاکی و صفایی، صحت، مرگ ناامنی و غیره.   

  ت.از وسواس برای بی)ران توصیه های الزم پیشنهاد شده اس
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 مقدمه
وسواس یک نوع اختالل روانی اســت کــه در زنــده گــی انســان دشــواری هــای 
تکرارشونده است که به صورت فکر، احساس و یا عقیده به وجود می آید و بــرای فــرد مــوارد بــه بــروز ناگهــانی آن نیــز اشــاره شــده اســت. وســواس یــک رویــداد ذهنــی و روز می کند و در پارۀ از دانشمندان عقیده دارند، وسواس بیشرت به صورت تدریجی بجوانــان بیشــرت بــه مشــاهده مــی رســد و شــیوع آن در مــردان و زنــان یکســان اســت. وسواس هر چند ممکن اســت در کودکــان نیــز دیــده شــود، امــا در نوجوانــان و   عملکرد، وسواس بیخوابی و وسواس در اندیشه می باشند.سواس راه رفــ�، وســواس در درد (دردی که علت عضوی ندارد)، وسواس شستشو، و اضطراب و نگرانی در انسان می گردد. از معمولی تــرین نــوع وســواس هــا، وســواس زیادی به وجود می آورد. وسواس در mام بخش های زنده گی اثرگذار است و باعــث 
و خــود اجباری تکرار شود، رفتار شخص را نامتعادل می سازد، در آن صورت کنرتول کمک کننده در زنده گی انسان دارد و هرگاه وسواس به صورت افراطی، نامناســب و غیرعادی رس می زند و او را با اشخاص عادی متفاوت دارد. وسواس متعــادل، نقــش مرتب کردن کار ها و اتفاقــاتی اســت کــه از یــک فــرد  چندان با اهمیت، چک کردن،وسواسی مزاحمت ایجــاد مــی کنــد. وســواس دقــت بی)رگونــه بــه مســایل ریــزه و نــه  الزم بحث گرفته شده و در اخیر بعد از نتیجه گیری برای افراد وسواسی راهکار هــای همچنان نشانه ها و عالیم افراد وسواسی روشن و زمینــه هــای پیــدایش وســواس بــه در این مقاله وســواس ریشــه یــابی شــده و انــواع وســواس بیــان گردیــده اســت،   داری از رفتار وسواسی برای شخص دشوار می گردد.   جهت پیشگیری پیشنهاد شده است.

  مربمیت و رضورت تحقیق
ــا  ــام دادن و ي ــه انج ــان را ب ــه انس ــت ک ــدی اس ــاس نیرومن ــک احس ــواس ی وس
خانواده، اطرافیان و جامعه نیز رفتار ناسازگارانه دارد. به همین اساس مطالعه افــراد اجبار قرار می گیرند. فرد وسواسی نه تنها خودش نــاآرام و نگــران اســت، بلکــه بــرای ر فشــار نگرانی و درخودمانده گی دچار می باشند و در تکرار و مداومت رفتار خود زیبازداش� از کاری مجبور مي کردانــد. افــراد وسواســی اکــkاً در زنــده گــی بــه تــرس، 
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  برای بهبود و اصالح  شخص وسواسی ارایه گردد.ن شناسایی وســواس و انــواع آن، راهکــار هــای الزم تحقیق بیشرت صورت گیرد و ضموسواسی از اهم موضوعات بــوده و رضورت احســاس مــی گــردد، پیرامــون آن بحــث و 
  هدف تحقیق

  طالعه نکات زیر اند:این موضوع بررسی و مانسان می شود. به همین سبب این موضوع را به تحقیــق گــرفتم و هــدف از تحقیــق وسواس در زنده گی تأثیرات ناگوار دارد و وسیله برای ترس، اضطراب و نگرانی 
  شناخت وسواس و انواع آن -
 تشخیص زمینه های پیدایش وسواس -
 شناسایی تأثیرات رفتار های وسواسی در زنده گی -

  وسواسیوسواس و رفتار های 
-Obsessio(nگویند و از واژۀ التینــی  Obsessionوسواس را در زبان انگلیسی  ــــرار گــــر  Obsidereو از فعــــل  ( ــــل ق ــــای در مقاب ــــه معن ــــه شــــده (ب ف�) گرفت ) وسواس در اصطالح تکرار یک فکر مزاحم و غیر عــادی ذهنــی ۱۰۴۷:ص.۱است.(

ی شود. تقریباً همه افــراد کــم و بــیش در موقعیــت هــای خــاص وســواس را شخص موســواس تصــویر هــای ذهنــی اســت کــه باعــث رفتــار بی)رگونــه و تکــراری در گــردد. شخص در بارۀ شیوۀ انجام یک کار و نحــوۀ پــیش آمــد آن دچــار هــراس و دلهــره مــی وسواس یک اختالل روانی است که ) ۶۵۸:ص.۲اضطراب و نگرانی ایجاد می کند.(های روانی را تحت نفوذ خود قرار می دهد و در فرد گفته می شود. وسواس ساختار یا محرکی که با فشار وارد ذهن شود و با رفتار عــادی در تقابــل قــرار گیــرد، وســواس است که شخص Iی تواند به آسانی آن را از خود دور Iاید. فکــر، اندیشــه، خیــال و 
وسواس، رفتاری است که باعث فعالیت های خودبخودی و بــی اختیــار در فــرد  تجربه می Iایند. 

د؛ فردی که فکر می کند دروازۀ اتــاق عمل می گردد، بیان می کنند. آن ها می گوینمی شود. روانشناسان وسواس را به عنوان بی)ریــی کــه باعــث اخــتالل فکــر و تکــرار 
کار، خانه و یا لولۀ اجاق گاز را باز مانده و مکرراً از آن ها وارسی می Iاید، یا هنگام 
رف� به خواب در فکر رسقت اموال خانه، مغازه و دفرت قرار مــی گیــرد و ذهــنش بــی 
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واس دچــار موجب از وقوع خطر و حوادث غیر مرتقبه نگران می شود، در واقع به وســ دارد، برای ديگران مخصوصاً کودکان الگو قرار گیرد و در روابط خــانواده گــی اثــرات سواس مبتال باشد، عالوه بر اينکه احت)ل کنند. هر گاه يکي از اعضاي خانواده به و رفتار های وسواسی در میان اعضای خانواده دشواری های زیــادی ایجــاد مــی   گردد. وسعت بیشرت پیدا می کند و راه بیرون رفت از آن برای شخص وسواســی دشــوار مــی ) هر قدر یک رفتار وسواسی تکــرار شــود، دامنــۀ آن ۳۸۲-۳۸۱ صص.:۳شده است.(
سوء بجا گذارد، همچنان احــت)ل مــي رود، مســائل مهمــی در زنــدگي اعضــای ایــن 
هاي وسواس نزد ديگران، اعضای این خانواده از معــارشت بــا دوســتان و اقــوام خــود خانواده مورد غفلت قرار گ�ند و يا به علت ترس و رشمنده گي از فــاش شــدن نشــانه 

وسواس در قرآن مجید به معناي افکــار بيهــوده و نادرســت کــه در ذهــن خطــور   کناره گیری Iایند. 
را مجبور مي کند، رفتاری بــر خــالف ميــل و ارادۀ آور معريف شده، طوری که شخص مي کند، بیان شده است. وسواس به عنوان بي)ريي پيچيــده، آزار دهنــده و اســارت  يْطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَىل َشَجرَِة الُْخلِْد َوُملٍْك الَّ يـَـبَْىل های مردم وسوسه می کند چه از جــن و چــه از انــس. همچنــان در جــای دیگــر مــی مردم از رش وسوسه گــر نهــانی آن کــس کــه در ســینه گار مردم، پادشاه مردم، معبود الَِّذي يَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس ِمَن الِْجنَِّة َو النَّاِس ترجمه: بگو پنا می برم به پــرورده خداوند(ج) در کالم خود مــی فرمایــد: ِمــن َرشِّ الَْوْســَواِس الَْخنَّــاِس  .خود انجام دهد كرد گفت اى آدم آيــا تــو را بــه درخــت جــاودانگى و ترجمه: پس شيطان او را وسوسه فرماید: فََوْسَوَس إِلَيِْه الشَّ

، ســوره ط آیــه  ٦و  ٥، ٤: ســوره النــاس آیــه ٤شــود راه Iــايم. ( مل� كــه زايــل Iــى   ها از چنین افکار بیهوده و نادرست خود را نجات داد.دانسته می شود، پایان بخشید و با پناه بردن به پروردگار عاملیان و تحمل دشــواری می گردد، بناًء بایــد بــا ایــن نگرانــی هــا و وســواس هــای کــه شــیطان محــرک آن هــا انســان  رسگردان دارد و باعث گناه و کوتاهی در زنده گی و مشاغل و حتــی عبــاداتاز آیه های مبارگه معلوم می شود، وسواس انســان را بــه نگرانــی هــای نافرجــام   )١٢٠
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كننــد و  ريف مــيروانكــاو هــا وســواس را نــوعي غريــزه واخــورده و ناخودآگــاه معــ آميــز و اشــتباه  دانند كه در آن، فكر، ميل، يا عقيدۀ خاص كــه اغلــب وهــم حالتي مي دهد؛ آنچنان كه حتي اختيار و اراده را از او ســلب  است آدمي را در بند خود قرار مي
اش انجام دهــد.  دارد، حتي رفتاري برخالف ميل و خواسته می کند و بي)ر را وا مي  پا، زمزمۀ یک آهنگ، کوبیدن انگشت روی میز و بسی موارد دیگر به فــرد کمــک مــی : بعضی عملکرد ها، مانند؛ بازی با قلم، بازی با انگشت، شــور دادن آن ها می گویند

وسواســی بــا وجــودی وسواس افزایش بخشد. اشنایدر به این عقیده است: "شــخص کند تا تنش درونی خود را به این وســیله کــاهش دهــد و تواIنــدی خــود را در برابــر 
که از بیهوده بودن رفتار بی)ر گونۀ خــود آگــاه اســت، امــا Iــی توانــد در آن کنــرتول 
  )۱۰۱۹-۱۰۲۰ صص.:۵(. دارندزنده گی انسان رفتار های وسواسی، اگر چه ظاهراَ عادی به نظر می رسند؛ امــا عواقــب نــاگواری در داشته باشد، چون؛ mایالت درونی او را به تکرار مجدد آن عمل مجبور می گرداند". 

  انواع وسواس
  تفاوت میان آن دو وجود دارد که قرار زیر به بحث گرفته می شود: مرتادف به کار برده می شود، در حالی که هر کدام، موضوع جداگانــه از هــم بــوده و اصطالح وسواس فکری و وسواس فکری عملــی در بعضــی از کتــب، بــه صــورت 

فکــری افکــار مــزاحم، تکــراری و اضــطرب وســواس  :اول) وســواس فکــری(
انگیزی است که در ذهن ایجاد می شود و فرد بر محور ه)ن فکر برای مدتی mرکز 
می Iاید. وسواس فکری بخش هوشیاری انسان را به خــود مشــغول مــی ســازد و بــه 

. فرد مبتال به وسواس فکری می داند، این فکر تولید ذهن و بــه آسانی کنار Iی رود وســواس در بــاره صــحت و آلــوده گــی هــوا: ایــن وســواس بخــش عمــدۀ از  -١  )۴۱۲ ص.:۶(در عملکرد های زیر به مشاهده می رسد.جامعه وابسته است و  Iی تواند بر آن کنرتول داشته باشد. وســواس فکــری فرهنگ 
Iایــد و  همین منظور شخص، متواتر به داکرت مراجعه مــىتندرستی انسان است. به اشــتغاالت ذهنــی را بــه خــود مرصــوف مــی Iایــد و بیشــرت متوجــه بــی)ری و عــدم 
تعــدادی از خــاطر پــاکی، طهــارت و رفــع به این وسواس دچارنــد بــه علــل جداگانــه (در صدد به دست آوردن دارو هایی جدید برای دفع بی)ری می شــود. آن هــایی کــه 
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ه نجاست و عدۀ از خاطر آلــوده گــی هــوا و رسایــت امــراض و مصــاب شــدن بــه آن) بــ
  مسأله *رکز می کنند. 

وسواس شستشو: افرادی که بــه شستشــوی مکــرر انــدام، ظــروف، البســه و  -۲
مواد غذایی مداومت می ورزند، بیشرت به ایــن نــوع وســواس دچــار مــی باشــند. ایــن 
افراد دست ها، ظرف ها و البسه خود را چندین مرتبه می شویند، اما به پــاک شــدن 

عــد از شســH، دســت هــای شــان بــه چیــز دیگــری آن متیقین Eی گردند. هر گــاه ب
*اس کند، نگرانی آن ها بیشرت شده، مکرراً به شسH آن ادامــه مــی دهنــد. گــاهی 
وسواس این افراد به اندازۀ شدید است که بعد از شسH دست ها شیر دهــن نــل آب 
را بسته Eی کنند، زیرا نگرانی دارند، اگر دست های شــان بــه شــیردهن نــل دوبــاره 

 )۵۵:ص.۷( س کند، ملوث شده و مکرراً باید بشویند.*ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
وسواس اندیشه: بدون آن که موضوع یــا فکــری بــه زنــده گــی حــال و آینــده  -۲

شخص ارتباط بگیرد، در قبول و یــا رد آن شــخص دچــار وســواس مــی شــود، ماننــد: 
ر وسواسی که در رابطه به مؤثریــت داروی خــاص، وظیفــه، بازنشســته گــی، رشکــت د

یک جلسه و غیره در ذهــن شــخص بــه وجــود مــی آیــد. همچنــان در بعضــی حــاالت 
شخص از تصمیم هایی که در مورد زندگى، اعاشه، اباطه و تندرستی می گیــرد، نیــز 

  دچار وسواس می شود.

وســواس بیخــوابی: انســان هــای حســاس و زود رنــج در مــورد فایــده و رضر  - ۳
شوند. این افراد کمــرتین نــامالیlت زنــده معامالت روزانه خود به وسواس دچار می 
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  )۳۳:ص.۸بیخوابی در آنها می گردد.( گی را کوهی از مشکالت می پندارند که باعــث بلنــد رفــ� فشــار عصــبی و وســواس 
از جالب ترین نوع وسواس است. در این نوع وسواس شــخص  وسواس درد: -۴

درد او را به ســوی نــابودی با وجودی که از درد شکایت می کند و اظهار می دارد که 
می کشاند، بآنهم وابسته به درد بــاقی مــی مانــد. ایــن هــ)ن دردی اســت کــه علــت 
عضوی ندارد و در واقع پوششی برای فکر وسواسی او گردیــده اســت. شــخص بــی)ر 
سواســی کــه فکــر او را بــه تکــرار و mرکــز بــاالی درد عــوارض ناشــی از آن اســت نــه و به جای شــکایت از وســواس، از درد شــکایت مــی کنــد و mرکــز او بیشــرت روی درد و      )۱۰۲۰ ص.:۹مرصوف کرده است. (

شخصی که یک عمل را بار ها تکرار کند و به دوم وسواس فکری عملی: 
روانشناســان اضطراب بــه وجــود مــی آیــد و در ذهــن جنبــۀ عملــی پیــدا مــی کنــد. رای رهــایی از وسواس فکری عملی یک فعالیت کلیشه یی رفتــار انســان اســت کــه بــدرستی و نادرســتی آن متیقــین نباشــد بــه وســواس فکــری عملــی دچــار مــی باشــد. 
رفتارگرا وسواس فکری عملی را عادت هایی آموخته شدۀ می دانند که بیشــرت باعــث 
و پنجره اتاق، بازنگری از لولــۀ گــاز و شــیردهن اثاثیه خانه و آشپزخانه، کنرتل دروازۀ تکرار عمل و رسگردانی در شخص می شود، مانند: شســ� مکــرر انــدام هــا، تنظــیم 
) وســواس فکــری عملــی در مــوارد زیــر بــه ۳۸۷ ص.:۱۰(لباس، بســرتخواب و غیــره.آب و قرینه های منحرص بــه خطــر، شــ)رکردن اجنــاس، مراقبــت از پــاکی و صــفایی  چیز را مورد بازرسی و کنرتول قرار می دهند و مجدداً نسبت به آن شک و تردید مــی رتــب هــر وسواس وارسی و باز نگری قرینه ها: افراد مبتال به این وســواس م - ١ مشاهده می رسد: 
 مکرراً به تنظیم آن اقدام می ورزند.کوچکرتین بی نظمی در کار و محیط خود بــه بیننــد، نگرانــی شــان افــزایش یافتــه و ورزند همه چیز در زندگی و محیط شان در یک نظم و سلیقۀ خاص قرار گیــرد و اگــر ید دارند. همچنــان بعضــی افــراد همیشــه تــالش مــی نادرستی رفتار خود شک و تردســاکت هــای بــرق، پنجــره هــا و قفــل هــای دروازه را کنــرتول و بــاز هــم از درســتی و Iایند. این افراد هنگامی که می خواهند از خانه بیرون روند، چندین بار اجاق گاز، 
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شخص در هنگام راه رف� دچار وسواس می شــود   وسواس راه رف�: گاهى -۳  یا عجوالنه؟ ته شده بجا بوده تصمیم های گرفانجام دهد یا نه؟ امروز که کارش نتیجۀ مطلوب نداده، آیا درست اندیشــده یــا خیــر؟ چنین کاری انجام داده و نتیجۀ مطلوب از آن نگرفتــه، آیــا حــق داشــته فــالن کــار را اندیشــد، چــرا در گذشــته  نکن  های وسواس گونــه مرصــوف مــی شــود. مــثالً او مــى کــه فکــر و عمــل شــخص در بکــن و وسواس در عملکرد: نوع وسواسی است  -۲ رود و ارصار دارد کــه تعــداد قــدم هــایش معــین و طبــق  و از این سو به آن سو راه مى 
ادی در زنده گی به وجود مــی آورنــد. فعالیــت هــای روزمــره و روابــط دشواری های زیضابطۀ که خود به آن باور دارد برابر Iی باشد. وسواس فکری و فکری عملی هــر دو 

افــراد معمــوالً در ســن   عدۀ از محققین عقیده دارند کــه پنجــاه درصــد وســواس  )۳۹۸:ص.۱۱اجت)عی فرد را مختل می سازند.(
ریزى مــی شــود و بــا بلنــد رفــ� ســن در شــکل و   جوا� و پس از دوران کودکى پایه بزرگســاالن بروز می کند و در پارۀ از موارد به بروز ناگهانی آن نیز اشاره شــده اســت. زه به وجود می آید. وسواس در هر دو جنس به صورت تدریجی نوعیت آن تغییرات تا در صد از وسواس فکری عمىل رنج می برند و زنان بیش از مردان بــا ایــن  ۳تا  ۲بین 

ــاس تــر انــد، امکــان ابــتال بــه وســواس در آن هــا بیشــرت پــیش بینــی مــی هایی باهوش نیز به وسواس مبتال مــی شــوند. همچنــان آن هــایی کــه در زنــده گــی هوش نیســت؛ بلکــه انســان بی)ری مبتال می باشند. وسواس تنها خصیصه افراد کم    )  ۱۵۰-۱۴۷ صص.:۱۲شود.(حس
  نشانه ها و ویژه گی های افراد وسواسی

در مواجهه با دشواری ها، احساس ناتوا� و درمانده گــي مــي ناتوانی(فرد وسواسی ترس(فرد وسواسی اضطراب دارد که دچــار حادثــۀ نــاگواری خواهــد شــد)، احســاس خاصــی دارنــد، ماننــد؛ افرادی که دچار اختالل شدید وسواس اند، نشانه های 
است، دست به کار هايي مي زند که بــا پرخاشــگري و عصــبانيت و حتــی خــود آزاری اعضاي خانواده و اطرافیــان او مــي شــود)، پرخاشگري(شخصــی کــه دچــار وســواس نظم و ترتيــب خــايص پــ�وي مــي کنــد کــه موجــب آزار  رفتار هاي وسوايس دقيقاً ازکند و قادر به کنرتل مشکالت پیش آمده Iی باشــد)، نظــم افراطــي (فــرد در تکــرار 



  وسواس و راه های پیشگیری از آن 

٢٨ 

 

شک و تردید در انجام فرائض ديني (در هنگام ادای Iــاز بــه ايــن  همراه می باشد)، اجبار و لزوم (فرد در خود احساس الزام به انجام رفتــاری  صحيح انجام داده يا نه؟)،مي افتد که آيا رکعت سوم است يا چهــارم؟، تشــهد را بجــا کــرده یــاخیر، وضــو را  فکر
خــودرایی، انعطــاف ناپــذیری،  مجبور مــي دانــد)،خود را به انجام رفتار هاي تکراري می کند و مجبور است آن رفتار و عمل را انجام دهــد و بــا وجــود آگــاهي از بــي)ري، 
ا انسان های کــه مبــتال بــه وســواس انــد در بیــان عواطــف گــرم و ســلیقه یــی بــ  )  ۸۵ -۸۳ صــص.:۱۳دشواری های روانی مانند: دلهره، نگرانی، اسرتس و افرسده گی دارند. (تعصب و غیره. بی)ران وسواسی کسانی اند که از اختالل اضــطرابی رنــج مــی برنــد، 
دیگران ناتوانند، به احساسات دیگران توجه Iی کنند و بر مســایلی کــه خــود قبــول 
پیــدا شــدن شــک و کم معارشتند و به صورت ماشینی به تکرار کــار هــا مــی پردازنــد. شــوند، اغلــب انســان هــای خشــک و اشتباهات در تصمیم گیری ها دچار تردید می اند و به جزئیات نسبت به اصــل موضــوع بیشــرت توجــه مــی کننــد، بــه علــت تــرس از دارند، ارصار می ورزند، در انجام کار های مثمر mرکز افراطــی دارنــد، ســخت کــوش 
استفاده می شــود. اســتفاده از شــیوه هــایی روان درمــانی و دارو درمــانی هــر دو، در روانکاوی، رفتار درمانی (عقلی و عــاطفی) و دارو درمــانی کــه نتــایج متفــاوت دارنــد، نــد: در حال حارض برای درمان وسواس های فکــری و عملــی از ســه شــیوه، مان  وسواسی محسوب می شوند.تردید، اختالل در mرکز، یاد فراموشی و گاهی کم خوابی از نشانه های دیگــر افــراد 
درمان بی)ران وسواسی مؤثرند و برای اینکــه درمــان موفقیــت آمیــز باشــد،الزم اســت 

تشخیص و به کــار گرفتــه شــود و ایــن خــود غالبــاً متناسب با وضع بی)ر، نوع درمان 
نیازمند یک سلسله ابتکار و خالقیت از جانب درمانگر و بی)ر می باشد. به هــر حــال 
) یکــی از ۲۱۲ ص.:۱۴ای خوب درمان ایــن بــی)ری محســوب مــی شــوند. (روش هسازماندهی موقعیت های که چنــین تعــارض هــا در چهــار چــوب آن شــکل گرفتــه از هوشیار ساخ� بی)ران وسواســی نســبت بــه تعــارض هــای ناهوشــیاری کــه دارنــد و 
  می باشد.اهداف این مقاله نیز آگاهی دهی به بی)ران وسواسی جهت درمان و بهداشــت آنهــا 
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همــرتین آنهــا روش های دارویی از روش های خاصــی نیــز اســتفاده مــی کننــد کــه مدر منابع علمی جدید، برای متوقــف کــردن افکــار وسواســی، عــالوه بــر درمــان 
ادی بر می گردد. همچنان نتــایج تحقیقــات کیــاه هــای طبــی شود و فرد به حالت عناگهان فریاد می زند: ایست؟ با این عمل درمانگر جریان فکر وسواسی متوقــف مــی وسواسی خود را آزاد نگهدارد، در این میــان درمــانگر بــا صــدای بلنــد و بیــزار کننــدۀ توقیف فکر نام دارد. با این روش از بی)ر خواسته می شــود کــه بــه طــور عمــد افکــار  خطــر بــرای درمــان  دهد که عصاره آبی گل گاوزبان، دارویــی مــؤثر و بی نیز نشان می

  .بی)ران مبتالء به اختالل
  زمینه های پیدایش وسواس

پیدایش وسواس، دانشــمندان نظریــاتی ارایــه کــرده انــد. الفــرد بعضی از زمینه های علل اساسی وسواس تا کنون به صورت واضح شناخته نشده است، اما در مورد  عملی را ناشی از احساس عدم خودکفایتی می داند و باور دارد، کودکــان بــه خــاطر ) روانشناسی اتریشی اختالل وســواس فکــری و Alfred Adler )۱۸۷۰- ۱۹۳۷ادلر
احساس خودکفایتی و مسؤولیت پذیری پرورش دهند، می توانند بر وسواس مســلط دچار می شوند. ادلر عالوه می کند، اگر والدین کودکان خــود را افــراد مطمــنئ و بــا وســواس والدین سختگیر شان، احساس خود کفایتی Iی کنند و به عقدۀ حقارت و 

پیدا می شوند. این والدین اگر کــوچکرتین خطــا و یــا لغزشــی از فرزنــدان مالمت گر لجوج، ایرادگیر، خسیس، ممســک، عیبجــو، کــم گذشــت، بــی حوصــله، طعنــه زن و بعضی از دانشمندان به این عقیده اند؛ بسیاری از کودکان وسواسی از والدین   شود تا دیگران. مىوســواس مؤثرنــد، بهمــین دلیــل وســواس در بــین دوقلــو هــاى یکســان بیشــرت دیــده همسان خویى و محیطى در اختالل  شخصیت والدین و حتى صفات ژنتیکى، روابط) پارۀ از تحقیقات نشان مــی دهــد کــه ۲۰۲:ص.۱۵شده و از آن پیشگیری Iایند. (
آن ها به خاطر تهدید و خطری که از جانب والــدین در ذهــن دارنــد در بــارۀ موضــوع ال و اهداف خود را برآورده می ســازند. حیله و ترفند هایی خاص، والدین خود را اغفاوامر والدین، خود را مطیع و فرمانربدار نشــان مــی دهنــد؛ امــا بعضــاً بــا اســتفاده از خود ببینند، آنها را مالمت و رسزنش مــی Iاینــد. اگــر چــه کودکــان ظــاهراً در برابــر 
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  شک و تردید می Iایند و به وسواس دچار می شوند. 
از جانب دیگر، نحوۀ از شیر گرف�، احســاس کمبــود، طــرد شــدن از خــانواده، 

  ده گی و اضطراب دچار می گرداند.افزایش می دهد و فرد وسواسی را به افرس ناگوار دارد. وسواس، روابط میان زن و شوهر را خدشه دار می سازد، کشمکش ها را های وسواسی نه تنها برای فرد وسواسی مرض است، بلکه برای دیگــران نیــز تــأثیرات را در کودکــان رشــد مــی دهــد. عملکــرد  نبود ح)یت های عاطفی و غیــره، وســواس
  رینتیجه گی

و باعث ناراحتی و دشواری های زیاد در زنده گی آن ها گردیده است. وسواس پیش از بحث فوق نتیجه می شود که اختالل وسواس در بعضی از افــراد وجــود دارد 
زمینه های متفاوت دارد و تابع محیط و ارزش های زنده گی اجت)عــی اســت کــه بــا 

د، مردم بیشرت به وسواس هــای گذشت زمان تغیر می Iاید. مطالعات نشان می ده
وسواس فکری و عملی را تا حدی کنرتول و در ارادۀ خود داشــته باشــیم، الزم اســت ارنــد. اکنــون بــرای اینکــه بتــوانیم زمینه های تربیتی و الگوبرداری از بزرگان تأکید دپیش زمینه ها برای پیدایش وســواس گونــاگون اســت و بیشــرت دانشــمندان بــر   مجموع به وسواس فکری و فکری عملی مبتال می باشند. بیخوابی، آلــوده گــی محــیط، رسایــت بــی)ری، امنیــت، کنــرتول نظــم و ترتیــب و در 

  نکات زیر را مراعات Iایم.
  توصیه ها برای کاهش وسواس      

: کــاربُرد شــیوه هــای مناســب تربیــت در پــرورش مناسب تربیــت شیوه های -٣  های مورد عالقه در داخل و بیرون از منزل باعث کاهش وسواس می گردند.مــی هــای دلچســپ و مرصــوفیت تغییر محیط شــغلی: انتخــاب شــغل، رسگر  -٢  افراد وسواسی نقش فراوان دارند. و هوا، فشار جو و رشایــط اقلیمــی نیــز در ایجــاد بازســالمتی   می کند، بلکه تغییر آبهمکاری و احرتام متقابل باشد. ایجاد تنوع در زنده گی نه تنهــا بــه ایــن امــر کمــک غــه هــای زنــده گــی و مملــو از محبــت، دوســتی، کــه خــالی از نگرانــی، فشــار و دغدتغییر محیط زندگی: برای فرد مبتال به وسواس بایــد محیطــی فــراهم گــردد  -١
 توقعاتگیری، تحقیر و جلوگیری از  خود داری از اِع)ل فشار، خرده ساz فرزندان و
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م و ترتیــب امــور خانــه وســواس را در میــان اعضــای خصوص در امر نظــ سلیقه یی به  طلبــی،  خودداری از خیاالت واهی: دوری ٌجس� از خیــاالت رویــایی، ک)ل -٤  خانواده کاهش می دهد. دوری ُجس� از تنهایی: رف� به درون جمع و معــارشت بــا افــراد، ســعی در  -٥  در کاهش وسواس نقش فراوان دارند.  شدن  و بهرتین  شدن اول  ،جمــع، حضــور در ســفر هــای جمعــی، نشســت هــای علمــی  هایی  ازش با اندیشهس
هــا، صــنف هــای درســی و گرده�یــی هــا وســواس را کــاهش مــی  فرهنگی، مه)نی در   عث کاهش وســواسها با خود و دیگران، کسب اطالعات و آمادگی در همه زمینه گذاش� به خود و دیگران، ح)یت کــردن از  پذیرف� خود و دیگران: احرتام -٦  دهند. دادن   جلوگیری از ترس، خشــونت، کــم کــردن احســاس تقصــیر، شخصــیت -٧  شخص می شوند. به خود تلقین کنید که وسواس یک عمل شیطانی است و بایــد هــر چــه زود  -۸  خود، فرزندان، همرس و همکاران وسواس را کاهش می بخشد. به 

ه این واقعیت و اســتعانت جســ� از تر از آن دست بردارم. ارادۀ و ای)ن محکم ش) ب در خود، باال بردن قــدرت تحمــل بــه وســیلۀ مراقبــه   بردن حساسیت از بین -١٠  خدا باعث کاهش وسواس می گردد. Meditation )تفکر خاموشانه و عمیــق در بــارۀ خــود، اهــداف، ارتباطــات و  یک نوع
رویــی،  ، کاهش دادن احساس های منفــی، ماننــد: کممعنویت در شخص می گردد)آرامش و جلوگیری از اسرتس است. مراقبه موجب ارتقاء شخصیت و رشد روحانیــت و اشیاء نیز گفته شده است. هدف از مراقبه آگاهی انسان از لحظه حــال، رســیدن بــه تصــویر هــا، و ســایر دیگر مفاهیم زنده گی است. مراقبه mرکز ذهن بر روی صدا ها،  اند که شخص را از افکــار وسواســی نجــات مــی حسادت و اضطراب، عنارصی   کینه،   دهند.

همچنان الزم است فضای آرام برای بی)ر وسواسی در خانواده مســاعد گــردد و 
از رشایط پٌر تنش جلوگیری به عمل آیــد، از انتقــاد و مســخره کــردن بــی)ر وسواســی 
، خود داری شود (خانواده باید به پذیرد که وسواس یک بی)ری است و بــا ایــن درک
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بهرت می تــوان بــه بــی)ر کمــک Iــود)، از رسزنــش هــای کالمــی(بکن، نکــن) بــی)ر 
جلوگیری، حس اعت)د به نفس بــی)ر وسواســی تقویــت گــردد، بــا بــی)ر همکــاری، 
همیاری و همدلی صورت گیرد، در پایــداری و اســتقامت بــی)ر تــالش شــود، در بــاال 

  افکار و وسوسه های ناخوش آیند، کمک و دلگرمی ایجاد گردد. و بــه بــی)ر در راه مبــارزه بــا بردن سطح دانش، درک و فهم بی)ر از بی)ری کوشــش 
راه بی اعتنایی و عدم توجه به پیــام هــای ذهنــی و  آن برای مقابله با وسواس بهرتینوسواسی پاسخ مثبت و ارادی نشان دهد و به تکرار آن خــود را مقیــد بدانــد. در غیــر وسواس زمانی افزایش می یابد که فرد، مستعد پذیرش آن باشــد و بــه mــایالت 
  نفس شخص تقویت می گردد و از وسواس پیش گیری به عمل می آید.ترتیب اثر ندادن به آنها است. اگر این روش برای مدتی ادامه پیدا Iاید، اعت)د بــه 
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  پوهنوال دکتور محمد مصطفی نیازی

  
  اصول ۍد مرشتوب یا رهرب 

 
  لن�یز    

رهربیت هغه چاره ده چې په ¨ولنه، هیواد او آن په ن§ۍ کې بدلون راويل، £که 
غوره مرش او رهرب دايس ت»الره انتخابوي چــې د ¨ولــو خلکــو توجــه £انتــه را اړوي او 

د اعت)د برابر عیاروي، پردې بنس® دغسې چاره قوي تصــمیم او عــزم £ان د هغوي 
غواړي تر°و خپل هدف ته پرې £ان ورسوي. کامیاب رهرب او مرش هغــه دی  چــې د 
نو²تونو د تأیید او اخالقو لوړه فضاء جوړه ک§ي او پــه ســلوکیاتو کــې د ده اړیکــې لــه 

هــرب لــوړې او داســې چــارې خپلو افرادو رسه د ده اساس او بنس® بلل کي³ي. غوره ر 
 مرصوفوي.تــررسه کــوي چــې د خپــل ملــت پــه �´ــه وي، پــه وړو او عــادي چــارو کــې £ــان نــه 

  ملخص البحث 
تبــاههم و یجعــل نفســه نالفائق یختار لقیادتــه سیاســة تــؤدي الــی جــذب الشــعوب االقیادة الناجحة البارزة تغیر املجت)ت والــدول بــل والعــاz بــأرسه، ألن القائــد  إلــی  جة و السیاسة تحتــاإال أن اختیار مثل هذه القیادکون موضع ثقة بهم شخصیة ت ویمة مبنیة علــی اســس ثابتــة و مجتمع فاضل فالقائد الناجح یعامل افراده بسلوک قنبيلة و ابتکارات متشــعبة یــتمکن بواســطتها بنــاء ذو خلق القائد الناجح هو من کان ة قویــة کــی یــتمکن مــن الوصــول الــی هدفــه الســامي، و ال شــک أن عزم متین وإراد
اصول متحکمة و بناء علیه فیقوم بأع)ل حیوية تــؤدی الــی صــالح املجتمــع و Iــوه 

  و شانه.  باستننها ال تویجنب األع)ل التافهة والحقیرة أل 
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  رسیزه
دا چې له یوې خوا ن§یــوال اقتصــاد مــخ پــر وده روان دی او دغــې ک§نــې زیاتــه 

بــيل خــوا اقتصــادي ن§یوالتــوب وررسه پــه °نــº کــې  ترقي رامن¹ ته ک§ي ده، خو له
روان دی او دغــه چــارې د ازادۍ د انتقــال المــل �ر£يــديل چــې پــه خپــل وار يــې  
مؤسسات دی ته اړیستيل چې په خپلو ت»ــالرو کــې اســايس تغییــرات راويل، خــپيل 
ه برشي عنرص باندې وي، £که چــې دا د نو²ــت اســاس بلــل کیــ³ي او دا هغــه يې پاداري ت»الري بديل ک§ي او د داسې نویو اداري ت»الرو په ل´ه کې يش چــې اعــت)د 

  مهال کې³ي چې د درستې اداري لپاره زمینه برابره وي. 
حاالت چې په چاپیریال کې بدلیدونکي دي، نو مــوږ نــه شــو کــوالی لــه هغــه مــنظم کله چې دهغه  نو²ت په اړه بحث کوو چې له فرد °خه مــن¹ تــه را£ــي او هغــه 

خه غافل شو چې د افرادو په توانايي کې سرت اثر لــري. البتــه دغــه تغییــر د بدلون °
مرش په عقایدي توانایي او نو²ت پورې تــ§او لــري، پــه دې معنــا چــې مرشــ پــه کومــه 
هم د هغوی د نو²ت توانایي تــه وده  نورو په سلوکیاتو کې تغییرات راوستالی يش اواندازه کې په خپلو اتباعو کې د نو²ت توان راوستالی يش، £که رهربان او مرشان د 
ورکوالی يش. البته دا به هغه مهال کې³ي چې کله هغوی تــه د کــار زمینــه مســاعده 
ک§ي او هم يې نو²تونو تــه تشــویق کــ§ي او هــم ورتــه °ر�نــده کــ§ي چــې د دغســې 

  نو²تونو پر مهال به ستونزي او ک§اوونه �ايل.
  ک�نالره

رتیــب پــه برخــه کــې لــه ترشــیحي او د دغــه مضــمون یــا مقــالې د لیکنــې او ت 
تحلیيل میتــود °خــه کــار اخيســتل شــوی دی چــې پــه دې اړه د اړونــدو مســلکي او 
  ده.علمي کتابونو، علمي لیکنو او مجلو °خه د °ی§نې د میتود رسه سم اســتفاده شــوې 

  موخه
  د رهربیت له مواصفاتو °خه عام و�§ي په تیره زده کوونکي خربول. -۳  ت د اصولو پیژندنه او دهغو پيل کول.ید رهرب -۲  معقوله پیژندنه. د رهربیت یا مرشتوب -۱  د رهربیت د اصولو تر رسلیک الندې د مقالې موخې په دې ډول دي:
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  په عام مفهوم رسه د ادارې رهربیت تعریف:    البیلو نظریاتو ترمن¹ مقایسه او غوره نظر ²کاره کول.د رهربیت په اړه د بی -۶  د کامیابې ادارې رشائط او په کامیاب¿ کې د رهربیت رول په ډا�ه کول. -۵  د رهربیت یا مرشتوب ډولونه او اقسام. -۴
د رهربیت یا مرشۍ کلمه په اصل کې له یونا� فکر او یــا هــم لــه التینــي فکــر 

او دا د   )۱وایــې(» leadership«°خــه اخســتل شــوې چــې پــه ان»لیيســ کــې ورتــه  »Archein « ې او هغــه د رشوع پــه معنــا ده او دا د التینــي له فعل °خه اخســتل شــو رسه برابر دی چې د حرکت او پورته کیدو په معنــا را£ــي، دا مخکنــي » Agere«فعل 
دواړه فعلونه په دوو ډولونو ویشل کې³ي. په پیل کي یو شخص دا رسته رسوي او دغــه 

یــواد هغه نــوم دی چــې پــه ه» Archein «دنده او عمل په درسته تو�ه پای ته رسوي 
کې يې په لوم§ي شخص اطالق کی³ي، له دې °خــه دا پایلــه مــن¹ تــه راغلــه چــې د 
مرش او اتباعو ترمن¹ به رابطه موجوده وي، په دوو یو له بله جال دندو کــې بــه رسه يــو 
£ای کی³ي چې هغه د اوامرو او تعلی)تو ورکولو دنده ده چــې دا د مرشــ حــق دی او 

 بیق دی چې دا د اتباعو واجب دی. بله د دغو اوامرو او تعلی)تو تط
°خه اخســتل شــوي » قود«البته په عرÁ ژبه کې بیا رهرب ته قائد وایې او دا له  رهربي یا مرشي په اصطالح کې هغه عمل یــا کــار دی چــې د همــدې کــار پــه   ).۲ر لري (په نورو تأثینو قائد د مرشد یا دلیل په معنا دی، دا هغه شخص دی چې د خپل قوت پــه اعتبــار ویل کی³ي  چې حیوان د مخي یا شاه له خــوا رهــربي کــ§ي، » سوق«چې ضد ته يې 

وسیله رسه د نورو افرادو یا ¨ولنو په سلوکیاتو کې اغیزه کوي، دا لــه دې کبلــه چــې د 
  ..یو عمل په لور يې سوق کوي چې له هغه °خه محدود اهداف الس ته راوړي

ته توجیه کوي چې مشرتک هدف پري الس تــه راوړي، پــر هغــه يــې اتفــاق وي او پــه چې انسا� ســلوک دايس لــور £یني وایې: مرشي هغه متبادل مؤثر عمل دی 
اهمیت يې ¨ول قانع وي، ¨ول په �Âه تو�ه دغه چاره تررسه کوي هغه هم پــه داســې 
تو�ه چې د ¨ــولني د ¨ین»Ãــت او د هغــې الرې ضــامنه وي چــې د اهــدافو د تحقــق 

  المل �ر£ي. 
بل تعریف داسی دی: هغه فعالیت دی چې اداري مرشــ يــې د  د اداري مرشۍ
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د رســمي قــدرت د اســتع)ل او د ددې تعریف پر اساس ویالی شو چې مرشي   ته راوړلو په خاطر وي.هم د رسمي قدرت له الرې چې تأثیر به يې معلوم وي او هم به د معین هــدف دالس اوامرو د صادرولو په ډ�ر کې تررسه کوي او هم يــې اداري مراقبــت پــر غــاړه لــري، دا 
د پورتنیو تعریفاتو په اساس ویالی شو چې د مرشۍ اجرائیــوي تعریــف داســې   ومومي. نــورو پــه ســلوکیاتو د اغیــزې تــرمن¹ جمــع راويل، تر°ــو ه)غــه معــین هــدف تحقــق 
و افرادو ترمن¹ رابطه قایموي، د همدې قدرت پر اساس رئیس په بل عبارت د رئیس ادی: عميل او فاعيل مرشي ده چې د شخص او افرادو ترمن¹ اړیکې قــایموي، یــا پــه 
مستقیمه تو�ه  د هغو  افرادو په سلوکیاتو تــأثیر کــوي چــې لــه ده رسه یــو £ــای کــار 

  ).۳کوي، تر°و هغه مشرتک هدف تحقق ومومي (
  د اداري مرشۍ اهمیت

مرشي خپل اهمیت له برشي عنرص °خه اخيل، هغــه چــې پــه ســازمان کــې د 
کې سرت رول لوبوي، البته نور تغییرات د دې عکس دي د فرد پــه ســلوکیاتو کنــرتول اساس �Äل کی³ي او هم دغه عنرص هغــه منبــع ده چــې د اهــدافو پــه تحقــق  اهت)م

او واکمنــي د تغییراتــو د بــدلونونو پــه رÅــا کــې  ســتونزمن کــار دی، £کــه دا دده پــه 
استفاده متضــمنه يش احساس کې دوامدار عمل دی. دا چې د برشي کفاءت °خه 

تر°و هغه اهداف پري تحقق ومومي چــې رهربیــت يــې غو²ــتونکی دی او هــم دغــه 
عمل دوام او استمرار پیدا ک§ي نو ددې کار لپاره الزمه ده چې اداري فعاله مرشي یا 
پــه همــدې اســاس دی تــه خــورا اړیــن رضورت دی چــې د رهربیــت د کچــي د   ک§ي چې د دوی د کفاءت او فعالیت رسه ت§يل وي . يې هغه کار ته وادار رهربیت وجود ولري، په دې تواmند وي چې د نورو په ســلوکیاتو اغیــزه وکــ§ي او بیــا 
لوړايل لپاره تصامیم او ¨رینن»ونه چمتو ک§ل يش. کامیاب اداري مرش هغه دی چــې 
د رهرب اړیکې په سلوکي برخه کې د مرشۍ اساس او بنســ® بلــل کیــ³ي، £کــه  رسهد نو²تونو د تأیید او اخالقو لوړه فضاء جوړه ک§ي. پر همدې بنســ® لــه خپلــو افــرادو 
مرش د نورو افرادو او ¨ولنــو پــه ســلوکیاتو تــأثیر لــري، دغــه ک§نــه د انســا� ســلوکو د  
ژورې پوهې غو²تنه کوي، تر °و هغه حقیقت درک يش چې وايي: پــه مؤسســه کــې 
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د غو²ــتنه کیــ³ي، آن کــه کار�ران هغه وساېل دي چې لــه دوی °خــه یــوازې د تولیــ
   ).۴اداره په دې قایله ده (دهغوی په حساب رسه دغه ک§نه تر رسه يش نــو صــحیح ده لکــه °رن»ــه چــې علمــي 

  د مرشتوب یا رهربیت ارکان
دقیق نظر: له د دې °خه مقصد هغه حالــت دی چــې غــواړي پــه راتلــونکي  -۱  ادارې مرشي درې ارکان لري او په الندې ډول دي.

مخلص اتباع: هر مرش باید مخلص اتباع ولــري تر°ــو د ده پــه شــاوخوا کــې  -۲  تحقق لپاره پالن جوړوي. ان ورسوي، £کــه دغــه ک§نــه يــې ابتکــار او نو²ــت تــه رابــويل اوهــم يــې د کې ورته £
راغونÂ يش، د ده افکار رایج ک§ي او له ده رسه یو £ای د اهدافو د تحقق لپاره هــيل 

: دغه عنرص د مرشۍ اساس �Äل کی³ي، £که دا د اتبــاعو هÇونه او تشویق -۳  £يل وک§ي. 
په معنویاتو پورې ت§او لري، که چیرې دا تحقق ومومي نــو د خپلــو کــارونو د ادا کولــو 
لپاره به په ذاÈ تو�ه منÂي وهي چې دا به بیــا پــه خپــل وار ددې المــل يش چــې د 

  ادا او تولید لوړه کچه به رامن¹ ته ک§ي.
میر نظریــات نقــل شــوي او دغــه نظریــات د ماســلو د د تشــویق پــه اړه �ــÉ شــ

انسا�  اړتیاوو په رÅا کې من¹ ته راغيل هغه چي دغه اړتیاوې به يې پــه النــدي ک§نــو 
د بیالوژي اړتیاوې ، د امنیت اړتیاوې ، د تقدیر او احرتام اړتیاوې ، د «کې mثیلولې: 

°لــورو اړتیــاوو تــرمن¹  نظریــه چــې وايــې: د» کــويف«دغه راز د » ذاÈ تحقق اړتیاوې  دا رن»ــه د فــرد °لــور ». روح، جسد، عقل او عاطفــه «توازن الزمي دی او هغه دا دي:  د ذات ادارک چې د شخصیت په قوت پــوري تــ§او لــري، «توانايي هم همدا ډول دي 
ژوندی ضمیر چې په ای)� قوت پوري ت§او لري، مستقله اداره چې د عقل پــه قــوت 

  ).۵»(پوري ت§او لري
  د رهربیت یا مرشتوب په اړه نظریات

  الندې ډول دي.د رهربیت یا مرشۍ په اړه بې شمېره نظریــات ورکــ§ل شــوي چــې مهــم يــې پــه 
ددې نظريــې مقصــد دا دی چــې وراÊ ». موروÊ مرشــي« د س!ت نظریه -۱
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عوامل د مرش د صفاتو د تحدید مسؤلیت لري، £یني دايس پیدا کی³ي چې هغه بــه 
اسې پیدا کی³ي چې هغه به د بــل تــابع وي، م»ــر دغــه نظریــه لــه مرش وي، £ینې د

  ډیرو نیوکو رسه مخامخ شوې ده چې £ينې په الندې ډول دي: 
  د ¨ولني تأثیر او اداري سیايس دریËونه  يې له پامه غور£ويل. 

  د پیاوړتیا لپاره خورا رضوري دي. هم دغه صفات د شخصیتدغه نظریه د هغو صفاتو په اړه ناکامه ده چې مرش لــه نــورو °خــه جــال کــوي او 
دغه نظریه د انسا� سلوکو په تحلیل ترکیز نه دی ک§ی یــوا£ې پــه صــفت يــې 

  بسنه ک§ې ده. 
د وراÊ مرش د صفاتو تحدید يې نه دی ک§ی، هغه له دي کبله چــې د مرشــۍ 

  د خاصو صفاتو او مشرتکو صفاتو ترمن¹ جالوالی �ران کار دی. 
دې نه ده توانیديل چې د فعال مرش د صفاتو او غیر  دا چې د س)ت نظریه په

   ).۶دی (فعال مرش د صفاتو ترمن¹ توپېر °ر�ند ک§ي نو ترکیز يې د مرشــ پــه ســلوکیاتو کــ§ی 
  د مرش د سلوکیاتو نظریه: -۲

کامیاب مرش هغه دی چې د خپلې مرشۍ پر لري د رهرب صفات کسبي وي. غوره او دغه نظریه د لوم§ۍ نظريې په رد کې را ²ــکاره شــوه او داســې ده چــې امکــان 
مهال چې پر ¨ولنه يې لري دغه صفات  د خپل کار او دندې په رÅا کې کسب کــ§ي. 

الف: په رهربیت یا مرشۍ کې د دوامدارې لیکي نظریه: دغه نظریه داســې ده   هغه مهم نظریات چې د مرش له سلوکیاتو رسه ت§يل دي په الندي ډول دي: 
وکاروي، وجود نه لري، بلکې د فعالې مرشۍ یا رهربۍ سلوک هغه دی چــې لــه هــر ک چې په مرشۍ پورې ت§لی وي او پــه ¨ولــو دریËونــو کــې هغــه چې يو £ان»§ی سلو 

  هغه موقف رسه £ان عیاروي چې مرش هلته موجودیت لري. 
ب: د مرشــۍ پــه اړه د لیکــرت نظریــه: امکــان لــري د مرشــۍ پــه اړه د °لــورو 

هغه خپله فیصله تحدیدوي او اتباع يې په تطبیق ملــزم کــوي، او کلــه ناکلــه پــه اداره د �´ي اخستني واکمن نظام: په دې حالت کې د مرش باور په افرادو لــ³ وي،  -  ک§و: نظامونو ترمن¹ توپیر و 
  کې له ویرې او اکراه °خه هم کار اخيل.
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د نفعي مرکزي نظام: دا د مخکنــي پــه شــان دی، م»ــر مرکزیــت يــې لــه هغــه  -
ل³ دی. مرش خپل اتباع د فیصلې په صادرولو کې له £ــان رسه رشیکــوي، خــو  °خه

د مشورې نظام: پدې صورت کې مرشان په خپلو اتباعو اعت)د کــوي، هغــوی  -  بیا وروست¿ فیصله  خپله کوي.
کــې مرشــ پــه خپلــو اتبــاعو پــه کاملــه تو�ــه  مشرتک ¨ولیز نظام: په دې نظــام -   ).۷په £ینو فیصلو کې د دوی له افکارو او نظریاتو °خه استفاده کوي (

اعت)د لري او د فیصلو په صادرولو کې په مشرتکه تو�ــه کــار کــوي چــې وروســته پــه 
ج: د بعدین نظریه: د دې نظريې پــر اســاس د مرشــ ســلوک د بعــدین لــه انــده   اکkیت رسه پریک§ه صادروي.

د: د اداري شبکې نظریه: دغې نظريې د رهرب یا مرش د سلوک لپــاره دوه الرې   د احساساتو او شعور احرتام او مفاهمت.  د نورو -  د عمل د تحدید او تنظیم لپاره چ´کتیا. -  تحدیدی³ي.
  په تولید اهت)م. -  په افرادو اهت)م. -  انتخاب ک§ې دي:

: د دې نظريې پر اساس مرشــي یــا رهربیــت موهبــه نــه ده، د موقف نظریه -۳
ولنه په کې خپل موقف پــه کــار اچــوي. کامیــاب بلکې دا یو موقف دی چې مرش او ¨

رهرب یا مرش هغه دی چې په خپلو سلوکو کې تغییــر راويل او داســې يــې عیــار کــ§ي 
 ســلوک پــه اکــk حــاالتو الف: د فیدلر نظریه: دغه نظریه داسې ده چې د مرش  مهم نظریات په الندي ډول دي: چې د ¨ولنې له دود رسه وړ وي او دا به هم په معین وخــت کــې تــررسه کــوي، د دې 

  له خپلو اتباعو رسه د مرش اړیکه. -  د کار طبیعي بÄه. -  د مرش مرکزي قوت.  -  کې دمرشۍ له موقف رسه ت§يل وي چې په الندې عواملو رسه تغییر خوري: 
که چیري مرش په خپل کار ترکیز وک§ي نو ارومرو بــه د مرکزیــت پــه لــور حرکــت 



  آریانا

٤١ 

 

که د اتبــاعو لــوړ تولیــد پــه ســختو مواقفــو رسه تحقــق کوي او بیا به واکمن کی³ي، £ هغه مرش چې يوا£ي په انسا� اړیکــو او » یا به ډیر اسانه وي یا به ډیر سخت«مومي 
هدف په نوم هم یادی³ي.  ب: د هاونس او ایفانس نظریه: دغه نظریه د مسار او  ».معتدله سختي«برخو ترکیز کوي نو لوړ انسا� تولید بیا د معتــدل موقــف پــه رÅــا کــې تحقــق مــومي 
د دې نظرېې پر بنس® د مرش رول د اهدافو په وضاحت او د اتباعو د الرو پــه تحقــق 

مرسته: دا خپلــه ددې المــل �ر£ــي چــې د اتبــاعو اړتیــاوو تــه توجــه وکــ§ي او  -  ایې، او په خپل نفس باور.د کارکوونکو صفات: دهغوی اړتیاوې، توان -  د کار ¨ولنه، دهغې مهموالی، مکافات، له نورو رسه اړیکې.  -  رسه °ر�ندی³ي، هغه عوامل چې په موقف اغیزه کوي په الندي ډول دي: 
مشارکت: مرش په خپلو اتباعو باور پیدا کوي او هغوی تــه ددې زمینــه ورکــوي  -  دهغوی د راحت لپاره کار وک§ي. 

چیلنجونه او رستــه رســول: پــه دې صــورت کــې داســې اهــداف ¨ــاکي چــې د  -  په واضح شکل رسه تعلی)ت او د اجراآتو واک ورکوي. اجرائیه: اتباعو ته  -  چې د فیصلو په صادرولو کې وررسه �Âون وک§ي. 
   ).۸نفسونو باوري وي (اتباعو توانایي پري معلوموي، تر°ــو دهغــوی ادا مــخ پــه ترقــ¿ روانــه وي او پــه خپلــو 

  د مرشۍ یا رهربیت ډولونه
  س رهربیت په دوو ډولونو ویشل کی�يد مرش د معیاري سلوکو پر اسا

  د مرش د سلوکو د معیار پر بنس5 چې په الندې ک�نو کې تطبیقی,ي: -۱
الف: واکمنه مرشي: مرش ¨ول قوتونه تر خپل کنرتول الندي راويل، تر°و اتباع 
م»ر ددغه هدف لپاره له �واښ، سزا او له عقوباتو °خه کار اخــيل. اعتبار نه ورکوي، هغه ک§نې پر مخ بو£ي چې نوموړی يې غو²تونکی دی، دهغوی نظریــاتو او اراوو تــه 
دغه ډول مرشي د نظم راوستلو المــل �ر£ــي او هــم تولیــدات زیــاتوالی پیــدا کــوي، 
£که خلک له سزا او عقوباتو °خه په ویره کې وي، خو دا به دیوې لنÂې مودې لپاره 

وي، م»ــر پــه اوږده مــوده وي، د ¨ولنې یووالی به د همدې مرش په وجود پورې ت§لــی 
کې ارومرو عدم رضایت ²کاره کی³ي چې دا بیا د اتباعو د روحیاتو د کمزورتیــا المــل 



  ۍ اصولد مرشتوب یا رهرب  

٤٢ 

 

د تولیــد لــه مخــې دغــه ډول مرشــي » د نه مــداخلې مرشــي«ب: مطلقه مرشي   �ر£ي او په ک§نو يې منفي اغیزه کوي.
زاد پریــ³دي، لوم§ی مقام لري. مرش خپل اتباع د ترصف او ســلوکیاتو پــه برخــو کــې ا

دهغوی په کارونو کې مداخله نــه کــوي، نــه يــې رهن)يــې کــوي او نــه ورتــه نصــیحت 
کوي، نو مرش په دې صورت کې په سلبیاتو او تسامح رسه موصوفی³ي. د دې نظرېې 
نیم»§تیا په دې کې ده چې افراد په یو شمیر مواقفو  کــې رهن)يــې تــه اړتیــا لــري د 

توايل احســاس کــوي چــې دا پــه کــار منفــي اغیــزه عدم توانایي او ساz ترصف د نش
ج: دیموکراتیکه  مرشي: په دې حالت کې د مرشــ بــاور پــه افــرادو خــورا زیــات   کوي او د مرش عالقه له ¨ولنې رسه کمی³ي. 

رشــ تــل هغــوی تــه خپــل نصــیحتونه او هغــوی تــل وررسه پــه اړیکــه کــې وي، دا راز موي، د هغوی له اراوو °خه اغېزمن کېــ³ي او هــم د هغــوی پــه افکــارو اهــت)م کــوي، 
رهن)يي په داسې شکل وړاندي کوي چې هغــوي خپلــو مســؤلیتونو تــه بیــا پــه پــوره 
ــایي  ــه د هغــوی د  نو²ــتونونو او ابتکــار قــدرت او توان اهــت)م متوجــه وي. دغــه ک§ن
زیاتوي، په خپلو منËونو کې يې مرسته او همکاري موجوده وي او لــه دې رسه خپــل 

Èدغه چارې افراد دی تــه رابــويل چــې هغــوی لــه خپلــو ک§نــو °خــه ذاتیت هم سا .
   ).۹هم خپل مرش ته وفادار وي (رايض وي او هÇې کوي چې خپل اهداف او مشرتکې مصــالح یــې تحقــق ومــومي او 

  د تنظیم پر اساس مرشي: -۲
رشي ده چې د هغو لواېحو او قوانینو پــه رÅــا کــې الف: رسمي مرشي: دا هغه م  په دې کې به د رسمي مرشۍ او غیر رسمي مرشۍ ترمن¹ فرق کی³ي:

من¹ ته را£ي چې د یو هیواد یا  سازمان ک§نې تنظیموي.  په دې ډول مرشۍ کې د 
دا د لوم§ۍ مرشۍ په عکس ده. مرش د خپل منصب یا ب: غیر رسمي مرشي:   ده او هم لوایح او قوانین د ده صالحیتونه محدودوي. مرش صالحیتونه او واکونه محدود وي، £کــه د ده د مرکزیــت او دنــدې تقاضــا هــم دا 
چوک¿ °خه صالحیتونه او وا�ې الس تــه نــه راوړي، بلکــې لــه خپلــې هغــې مــوهبې 
کې د قوی شخصیت درلودونکی دی، په ترصفاتو او قانع کولو قادر دی، غیر رســمي °خه يې راوړي چې په ده کې د مرشتوب صفات موجود دي، د خپلو مل»رو پــه مــن¹ 



  آریانا

٤٣ 

 

    ).۱۰د ¨ولنې او افرادو په ک§نو او سلوکیاتو تأثیر لري( -  تحقق ومومي.د دې توانايې وررسه وي چې د ¨ولني غو²ــتنې بشــپ§ې کــ§ي او اهــداف يــې  -  ان په الندې صفاتو موصوف وي: مرش 
  ساحي په درشل کې د نو ت  مفاهمت د اداري

  د نو;ت تعریف:  - ۱
دغه کلمه په لسان العرب کې داسې نو²ت چې په عرÁ کې ورته ابتکار وايی،  °خه اخستل شــوې او بــدع د یــو داســې يش » بدع«راغلې: د ابتکار یا ابداع کلمه له 

ــه انکلیيســ ژبــه کــې ورتــه  و رسه متداخله ده، لکه اخرتاع، اکتشاف، ابتکار او داسې نور. په ډیرو نورو اصطالحاتوايي چې دا هم د نوي يش د ایجاد په معنا ده، البته دغه اصــطالح لــه » innovate«جــوړول چــې مخکــي چــا هغســې نــه وي جــوړ کــ§ی. پ
همدې بنس® په کار ده چې دغه تداخل له منËه یووړل يش. ابتکــار داســې د نــوې 
مفکورې په معنا دی چې له نــورو °خــه جــال وي. ابــداع پــه دې معنــا دی چــې دغــه 

بــداع °خــه مفکوره د تنفیــذ پــر £ــای کــې کيÃــودله يش. پــر دې بنســ® ابتکــار د ا
  ).۱۱وړاندې وي او په دې والړه وي چې °ه راز دغې مفکورې ته رسیدلی دی (

  د نو ت یا ابتکار اصطالحي تعریف
داسې عمل دی چــې انســان دخپــل فکــر د کــارولو، عقــيل  توانــایی او د  -الف

    ).۱۲¨ولنې لپاره په کې �´ه وي چې دی په کې اوسی³ي(د هغې مختلفو تأثیراتو او افرادو په رÅا کې غواړي نوي شیان تولید ک§ي چې هم د ده او هم 
ب: هغه ترصف دی چې هدف د  داســې نــوې تولیــد رامــن¹ تــه کــول وي چــې 

  مالئم او د ترق¿ امکان ولري.
ج: یو شمیر تعریفونــه بیــا خپلــه د نو²ــت»رو پــه صــفاتو ترکیــز کــوي، لکــه پــراخ 

ور تــه مــیالن او فکــري خیال، په خپــل نفــس اعــت)د، دوامــداره °ی§نــه، د ســتونزو لــ   استقالل. 
د: یو شمیر تعریفونه بیا د نو²ت په امکاناتو او نفيس استعدادونو ترکیــز کــوي، 
د بیل»ي په تو�ه استقالل، د حقیقت °ی§نه او نو²ت ته اړتیا . لــه همــدې کبلــه يــې 

  دايس تعریف ذکر ک§ی دی: د لوړوايل او mیز لپاره بشپ§ استعداد.



  ۍ اصولد مرشتوب یا رهرب  

٤٤ 

 

ونه د نو²ت په پ§اوونو ¨ین»ار کوي، پر همــدې بنســ® £ینــو یو شمیر تعریف: هـ
ویيل دي چې نو²ت له یو داسې مرکب عمل °خه تشکیل شوی دی چې یو لــه بلــه 
  متالزم پ§اوونه لري، چې هغه دا دي: اهت)م، ترکیز، ساتنه، ²کاره کیدل او تحقق.

فنــي  یو شمیر بیــا د دواړو ډولونــو د  نو²ــتونونو تــرمن¹ فــرق کــوي چــې یــو یــې
لري، لکه د توکو وړاندې کول، د نویو خــدماتو تــررسه کــول، یــا داســې الرو چــارو تــه نو²ت دی او بل يې اداري. لوم§ی د هیــواد پــه داخــل کــې پــه فنــي اړخ پــورې تــ§او 
رسیدل چې په مستقیمه تو�ه په تولید پورې ت§او ولري م»ر دوهــم يــې پــه اداري اړخ 

اداري چوکاټ کې تغییرات راوستل، یا پــه مهمــو  پورې ت§او لري، د بیل»ي په تو�ه په     ).۱۳وختونو کې تغییرات راوستل(
نو²ت ¨ولو نویو تولیداتو ته شامل دی چې په هغه کې د فــرد او ¨ــولني لپــاره  -  د پورتنیو تعریفاتو °خه الندې پایلې الس ته راوړو: 

د نو²ت تحدید په £ان»§یو صفاتو او هغو خصوصــیاتو رسه کېــ³ي چــې خپلــه  -  هم رسایت کوي. نو²ت فرد پورې خاص نه دی بلکې ¨ولنو او سازمانونو ته  -  �´ه وي.
نو²ت په عاريض یا تصاديف تو�ه من¹ تــه نــه را£ــي، بلکــې د °ــو پ§اوونــو پــه  -  په نو²ت»رانو کې موجود وي. 

پایله کې رامن¹ ته کی³ي چــې مهــم يــې پــه دې ډول دي: اهــت)م، ترکیــز، کنــرتول، 
امکان لري چې د نو²ت سلوکیات د سازمان په دننه کې د ¨ولنې او افرادو د  -  او تحقق. ²کاره کیدل 

  ¨رییننº او مناسبې فضاء په وسیله ترقي او وده وک§ي. 
  په سازمانونو کې د نو;ت اهمیت: -۲

ــه  معــارص ســازمانونه لــه �ــÉ شــمیر �وا²ــونو رسه مخــامخ دي او دا د ¨ولنــو ل
°خــه رامــن¹ تــه شــوي دي. د دغــو �وا²ــونو او  �ــÂوډې وضــعې او پیچلیــو حــاالتو

چیلنجونو مقابله زیات کفاءت او فعالیت ته اړتیا لري، نو دغه ک§نې زیــاتو نو²ــتونو او 
لوړو تواناییو ته رضورت لري، تر°و دغــه ســازمانونه لــه خپــل پــاتیوايل، دوام او ترقــ¿ 

  °خه داډمن يش. 
یره بیا په معــارصو بــدلونونو اوسمهال نو²ت د پام وړ یو £ان»§ې سیايل ده په ت
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کې، £که چې دا د ن§یوالتوب غو²تنه او د تنکالوژي او مواصالÈ ارتباطــاتو انفجــار 
دی، £که اوسمهال په بازارونو کې ن§یوالتوب روان دی، د مستهلکینو پــه ذائقــه کــې 
بدلون راغلی، نو د مؤسسې کامیاÁ په هغونویــو افکــارو پــورې ت§لــې چــې دا يــې پــه 

رانغاړي، دارن»ه د دغو افکارو د سمونتیا توانایي  له واقعیت رسه  تر کومــه  °نº کې
حــده برابــره ده، £کــه یــوازې پــه مــادي مــواردو رسه نــه يش کــوالی ســیايل وکــ§ي. 
اوسمهال د سازمانونو کامیاÁ په هغو نویو افکــارو پــورې ت§لــې چــې ســازمان یــې پــه 

افکار تر کومه حده له د واقعیــت  واک کې لري او هم په دې پورې ت§او لري چې دغه
رسه سمون لري. �É شمیر لیکواالنــو او °ی§ونکــو °ر�نــده کــ§ی ده چــې ســازمانونه 
نو²تونو ته اړتیا لري، £که د سازمان لپاره تر ¨ولو مهمه منبع �Äل کی³ي نــو پــه کــار 

په بیالبیلو الرو يې خپله پاملرنه ورته واړوله، هغه په داسې ډول چې خپلــه ســرتاتیژي خورا اهمیت لري نو �É شمیر سازمانونو دې ته مثبت £واب ووایه او دا چې دا   ده چې ²ه اداره يې ويش او هم يې د ودې او پراختیا لپاره هيل £يل ويش. 
او سیاست يې داسې عیار ک§ چې د نو²ت فکر او سلوک يې تشــویق کــ§. يــو شــمیر 

د بیل»ي په تو�ه د ترقــ¿ £ان»§ې کمي´ې يې د نو²ت د پرمختº لپاره جوړې ک§ې، 
او °ی§نې کمی´ه، یو شمیر نورو بیا په پری)نه کچه شــتمن¿ د موهبــه يــې نو²ــت پــه 

  خاطر مرصف ک§ي دي. 
  :د نو;ت عنارص -۳

له دې رسه رسه چې °ی§ونکي او بــاحثین د نو²ــت د تعریــف پــه اړه جــال جــال 
°خــه  نظریات لري، م»ر ¨ول په دې متفق دي چې نو²ــت لــه هغــه متشــکل قــدرت

   ).۱۴عبارت دی چې په الندې عنارصو پورې ت§او لري(
الف: اصالت: له دې °خه مقصــد دا دی چــې داســې افکــار تولیــد کــ§ي چــې 
مخکې نه و موجود او وړاندې چا ته نه و معلوم، £که نو²ت»ر اصیل فکر لــري چــې د 

  پیژندل شویو او معلومو افکارو °خه لري وي. 
غــه قــدرت دی چــې نــوي افکــار پــه داســې ب: اطالقیت: له دې °خه مقصد ه

  شکل تولید ک§ي چې په مستقیمه تو�ه د مشکالتو لپاره حلول ل´والی يش. 
ج: مرونت: له د دې °خه مقصد د نرمو اړیکو ایجاد دی چې لــه بیالبیلــو زاویــو 

  °خه ورته په مختلف نظر کتل کی³ي.
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رصو فهــم او د: تحلیل او تفصیل ته میالن لرل: له دې °خــه مقصــد دهغــو عنــا
تحلیل دی چې له هغو °خه نور شیان جوړی³ي او داسې ک§نــې تــررسه کــوي چــې د 

د مشکالتو د احساس توانــایي : دغــه عنرصــ د نو²ــت اســايس عمــل �Äــل : هـ  دغو عنارصو ترمن¹ اړیکي قایمې ک§ي. 
چې ¨ــول اړخونــه او برخــې تحدیــد کــ§ي دهغــو نیم»§تیــاوې پــه  هغه په داسې شکلکی³ي چې د �É شمیر مشکالتو تشخیص د یو موحــد موقــف لــه الرې تــررسه کــوي، 

  �وته ک§ي چې ورته نوي حلول پیدا ک§ي. 
و: تجربې ته میالن: نو²ت»ر تل هغو چــارو او قضــایاوو تــه د شــک او انتقــاد پــه 
نظر �وري چې بل چا تررسه ک§ي وي، خو هغوی يې داسې درست بويل چې د شک 

ړی یې نسبي بويل چې په ذاÈ نظر پــورې تــ§او هیÒ £ای په کې نه ویني، م»ر نومو   لري. 
ز: په خپل نفس اعت)د: نو²ت»ر به پــه خپــل نفــس بــاوري وي تر°ــو لــه خپلــو 
افکارو او آراوو °خه دفاع وک§ي، £که د ده امتیاز پــه دې کــې دی چــې لــوړ امیدونــه 

  لري او د کامیاب¿ هیله وررسه وي.
ت»ر تــر ¨ولــو مخکــې د نویــو ح : خطرات: له دې °خه مقصــد دا دی چــې نو²ــ

عین وخت کــې دی تــه چمتــو وي چــې مســؤلیت پــر غــاړه واخــيل پــه تیــره بیــا هغــه کارونو مرشي په غاړه اخيل او د هغو په رÅا کــې خپــل نــوي افکــار ایجــادوي، خــو پــه 
  مسؤلیت چې په دې کارونو پورې ت§او لري.

�ــه نیــوکې ط: ذاÈ نقد: نو²ت»ر تل دی تــه مــیالن لــري چــې پــه دوامــداره تو 
وک§ي او د خپلو افکارو ارزونه د اجت)عــي او نفيســ تحلیلونــو د اســتخدام پــه شــکل 
تررسه ک§ي، په هیÒ تو�ه له داسې صورت رسه توافق نه ²يي چــې لــه هغــو نو²ــتونو 
  ې ت§او لري. بیا هغه چې په نیوکې یا ارزونې پور رسه په ¨کر کې وي چې د انسا� شخصیت په جوړونه کې خنÂ واقع کی³ي پــه تیــره 
دغه عنارص داسې نÃانې دي چــې نو²ــت»ران لــه نــورو °خــه بیلــوي، دا دهغــو 
°ی§نو او بحثونو پایلې دي چې اروا پوهنه او د ¨ولنپوهنه کې لوستل کی³ي، دا رن»ــه 
رتونو د مــوهبې لپــاره پــان»ونې وکــ§ي تر°ــو غــوره الزمه ده چې د دغو معرفتونو او مهاد فردي او ¨ولنیز نو²ت اساس او بنیاد هــم بلــل کیــ³ي. پــر دې بنســ® پــه ســازمان 
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  ترقي او بهرتي الس ته راوړي. 
  :د نو;ت د کارونې پ�اونه -۴

نو²ت یوه انسا� چاره  ده چې د £ان»§یو پالنونو او پ§اوونو مطابق کې³ي چــې 
پ§او پــه دې پ§اوکــې د هغــې ســتونزې تحدیــدوالی  »:interest«الف: د پاملرنې   دغو پالنونو ته به په لنÂ ډول په الندې کر²و کې اشاره وک§و: 

کې³ي چې د نو²ت»ر اصيل موخه ده. په همدې اساس پرې الزمه ده چې �É شمیر 
رضوري پو²تنې د دغې ستونزې د حل لپاره  مطرح ک§ي. پــه ¨ولــه کــې دغــه پــ§او د 

ــاري   مشکل د اړخونو تحدید او د معتمدو پالنونو پ§او دی.  ــه اړه پ» preparation«ب: د تی ــل پ ــې د مشــکل د ح ــ§او ک ــه دې پ §او:پ
معلومات را غونÂی³ي په دې صــورت کــې پــه نو²ــت»رو الزمــه ده چــې بیالبیلــې الرې 
وکاروي او د پو²تنو Iونې وړاندې ک§ي پر دې رسبیــره د معلومــاتو د غونــÂولو لپــاره 

د °ی§ونکي د شخصــیت او د پ§او: په دې پ§او کې » incubation«ج: د کنرتول   خپل ¨ول کوشش په کار واچوي. 
  يې هم په نظر کې نیيس. °ی§نې د موضوع په اړه تفاعل کې³ي. دارن»ه د مشکل لپاره حلول هم ¨اکي او بــدیل 

پــ§او: پــه دې  پــ§او کــې نو²ــت»ر خپــل افکــار » illumination«د: د °ر�ندیدو 
د  تنسیق او تنظیموي، تر°و پرې حل ته ورسی³ي. پــه دې پــ§او کــې پــه نــابربه تو�ــه

پ§او: په دې پ§او کې د هغې مفکــورې ريÃــتینويل » verification«هـ: د تحقق   نو²ت نÃا� را °ر�ندی³ي.
په ډا�ه کی³ي چې فرد کشف ک§ې ده، ایا دا د دې وړ ده چې پاملرنه ورتــه ويش کــه 
یاب¿ لپاره يې کوم ظروف الزم دي او کوم اشخاص بــه دغــه چــاره پــرمخ يش او د کامنه؟ دارن»ه په نو²ت»ر الزمه ده چې پردې فکر وک§ي °ه راز دغه مفکوره تطبیقیدالی 

  بیايي چې يې تطبیق ک§ي. 
د دې پالنونو او پ§اوونو عميل کــول دايس Iونــه نــه ده چــې ارومــرو بــه دهغــې 
ل دې د پالنونــو مطــابق تــررسه يش. پــه تیــره بیــا د دې؛ نفې نه  کوي چې دغــه عمــپیروي کی³ي، £که د نو²ت قضیه یوه متداخله او یو له بل رسه ورته قضــیه ده، نــو دا 
¨ولیز نو²ت، رسبیره پردې چې دا داسې ک§نه نه ده چې واکمني پري تررسه يش. او 
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داسې دې توجیــه يش چــې د ســازمان اهــداف پــرې تحقــق ومــومي، £کــه پــه ډيــرو 
  حاالتو کې پخوا له حاجت °خه نوي افکار من¹ ته را£ي. 

  د نو;ت خن?ونه: -۵
تغییر له بÄو °خه يوه بÄه ده  چې ظروف او تغییرات مــن¹ تــه راوړي او نو²ت د 

هم دا  دهغو سازمانونو د mیز مصدر دی چې د بقاء او استمرار په ل´ه کې وي، م»ــر 
په اکkو حاالتو کې دغه ک§� له خنÂونو او ک§اونو رسه مخامخ کی³ي چې د ســازمان 

وکي پرمختº د نو²ت مخه نیيســ چــې په داخل کې د افرادو او ¨ولنو د ترق¿ او سل
نویو افکارو ته نه پاملرنه په تیره بیا هغــه نظریــات چــې د ¨ی´ــې طبقــې خلکــو  -   ):۱۵£يني په الندي ډول دي(

په نفسونو باندې د اداري مرشانو نــه اعــت)د او د نــورو لــه �ــÂون °خــه ویــره،  -  ونه يش. رايجې نظريې مخالفت باید په سازمان کې رایج تنظیم هغه چې دهر نوي فکر مخالف وي پردې اساس د  -  نو²ت وي او هغو ته د شک په سرت�ه کتل. 
د هÇونکي سیاست نشتوالی هغه چې مجتهدین او کامیاب اشخاص کــار تــه  -  په حرفوي تو�ه د قوانینو، تعلی)تو او اجراآتو التزام. -  £که دا د £ان لپاره �واښ �Äي.

د تنظیمي بیوکراÈ چوکاټ اعــت)د هغــه چــي پــه مرکزیــت او د تخصــص پــه  -  نو مصدر �Äل کی³ي. تشویقوي، £که دا اشخاص د نو²تو 
د سازمان د اهدافو نه وضاحت هغه چې د کار پــه ډ�ــر کــې د پیچلتیــا او �ــÂ  -  مبداء يې اعت)د دی، د ازادۍ اجتهاد او د فکر ازادي چا ته نه ورکوي. 

د نظامونو په ارزونه او تصمیم کې پــه علمــي او موضــوعي اساســاتو د اعــت)د  -  تأثیر کوي.  وډۍ سبب کې³ي، او بیا په خپل وار په نو²ت
  نشتوالی، £که دغه عمل د نو²ت د شاته تº المل �ر£ي. 
  دریم: د اداري رهربیت اړیکه له نو ت د ادارې رسه

د چ´کــو بــدلونونو پــه هغــه ســاحه کــې چــې ســازمانونه پــه کــې ژونــد کــوي او 
�ر£ويل، بیا دهغې تکنالوژۍ او معرفت انفجــار چــې پــه ن§یوالــه او  ن§یوالتوب الزمي

سیمه ییزه کچه په کې سیايل روانه ده. همدارن»ه د محیط د تغییراتــو او پــه ادا کــې 
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د تحقق د mییزشتون هغه °ه دي چې پان»ه وال فکر، الزموي، په تیره بیا په برشــي 
ادارې  ادبیاتو °ی§ونکی او اداري مرشتوب °ی§نه چې په دې ډ�ر کې تــررسه  د  عنرص کې چې اوسمهال د رفتار اساس �Äل کی³ي. 

شوي ددې °ر�ندوی دي چې د افرادو توانایي او نو²تي مهارتونه په مستقیمه تو�ه 
له هغې مرشۍ °خه متأثر کی³ي چې په سازمان کې موجوده ده، یا په بل عبــارت د 

  ه.  مرشۍ د ت»الرې او د نو²ت ترمن¹ اړیکه موجوده د
پردې بنس® مرشان په مستقیمه تو�ه د اتباعو په سلوکیاتو تأثیر لــري، مرشــان 

 Hage«د هغوی په نو²تي قدراتو بانــدې زیــات تــأثیر غور£ــوي، پــه همــدې اســاس 
&Dewar1973 « شــمیر ســازمانونو کــې د نو²ــتونونو Éتــر ¨ولــو اســايس المــل د  اوابتکاراتو په اړه چــې کــوم اختالفــات موجــود دي، د هغــوپــه دې انــد دی چــې پــه �ــ

مرشانو عادات او سلوکیات دي. د اتباعو نو²تي توانايي د دیموکراســ¿ لــه مرشــتابه 
°خه متأثر دي، له دې رسبیره مرشان کوالی يش چې د اتباعو د نو²تي توانایې پــه 
رکولو کې پوره ازادي ورک§ي، همدارن»ه په خپله د مرشــ ســلوک فــرد او د نظریاتو په و اضافه کولو کې سرته ونÂه واخيل، دا هغه مهال کې³ي چې کله هغوی تشــویق کــ§ي 
د ستونزو او هغو مشکالتو مخه پرې ونیيس چې د همــدې کــار پــه وخــت کــې وررسه دې ته رابويل چې د نو²ت او ابتکار په لور مخه ک§ي، دهغه معنویات لوړ ک§ي تر°و 

ي او مرشــ دې ه)غــه مخامخ کی³ي. دا معقوله نه ده چې اتباع دې د نو²ت فکر ولر 
پخوا� فکرونه کوي، د بدلون او تغییر هیÒ فکــر دې وررسه نــه وي، بلکــې خپلــه پــه 
مرش الزمه ده چې نوی فکر ولري، په اتباعو کې د مثبت بدلون روح تازه کــ§ي، تر°ــو 
  ) .۱۶ررسه مرسته او همکاري کوي(له دې رسه رسه به و په دې رسه وکوالی يش چې نویو افکارو ته ورسی³ي او هغه وررسه مناقشــه کــ§ي خــو 
په دې اساس °ی§ونکي او باحثین وايي چې د نو²ت توانایي لــه یــو فــرد °خــه 
چــې تقــدیر او احــرتام يــې ويش، خــو د اداري رهربیــت اهــل فــرد همدغــه عمــل تــه بل ته فرق کوي، خو فرد تل د خپل فردي نو²ت او ذاÈ فکر پــه لــور کوشــش کــوي 

چې د نو²ت مفکــوره او نظریــه پــه خپلــو کــار�رانو او  تشویقوي. ²ه مرش کوالی يش
  کاروي:افرادو کې را ژونــدۍ او هغــي تــه وده ورکــ§ي چــې پــه دې کــار کــې بــه النــدې الرې 
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، هغه صفات چــې مرشــ وربانــدې »د مرش شخيص صفات«کارزماتیکي تأثیر   -ا
د یو شمیر اداري مرشانو °ی§نه ک§ي ده  او په دې اړه يــې د » Hover john«او » Danny Cox«موصوف وي د نو²ت په غریزه کې سرت رول لوبوي. په دې ډ�ر کې هر یــو 

: په فعال رهرب الزمه ده چې په ژوندي صفاتو رسه موصــوف وي، ب: لوړ فعالیت  اخالق يې له وظیفي د اخالقو رسه برابر وي. الف: د لوړو شخيص اخالقیاتو برابري: پــه فعــال مرشــ الزمــه ده چــې شخيصــ   ):۱۷مرشانو £ینې مواصفات مشخص ک§ي دي چې هغه په الندي ډول دي(
هرب به جرآmند او می§نی وي، کله نــا د: د شجاعت خاوند به وي: فعال مرش یا ر   اهداف پرې الس ته راوړي. ج: رسته رسول: فعــال رهــرب بایــد د عمــل ررستــه رســولو فکــر ولــري چــې خپــل   د عادي ک§نو °خه باید لوړ وي، ¨وله پاملرنه به مهمو قضایاوو او پيÃو ته کوي. 

د نو²ت پر بنس® کوي: فعال مرشــان پــه ذاÈ تو�ــه تــل پــه نو²ــت : كار به هـ  اخيل. کله به خپله د خطر £ایونو ته چمتوالی نیيس او د هغو د ¨ولو پــایلو پــ§ه بــه پــر غــاړه 
تو�ه د کار رسته رسول: فعال مرشان خپل ورسپارل شوې دندې پــه  و: په کلکه  رسه له نورو °خه جال کی³ي هیÇکله په معلوم عمل نه رايض کی³ي. 

  اخالص او جدیت رسه رسته رسوي، همدارن»ه خپلو دندو ته ملتزم پاÈ کي³ي.
ز : ذکاوت: فعال مرش د غوره عقل خاوند وي زیات £یرک وي چــې پــه اســان¿ 

ـان پــه دې رسه موصــوف وي چــې دوی خپــل ح : دهــ  رسه کوالی يش فکر ته بدلون ورک§ي چې له ظروفو رسه برابر يش.  دف تحدیــد: فعــال مرشـ
  اهداف پخوا له پریک§و °خه  مشخص کوي.

ــد وي،  ــونې خاون Çــویق او ه ــال اداري مرشــ د تش ــویق: فع ــداره تش ط : دوام
یــو °ــه حــده  د نویو افکارو تشویق: مرش ته په کار ده چې خپلو اتباعو ته تر -۲  نوموړی د ملبي مثال لري چې هیÇکله نه �ل کی³ي. 

داسې ډول چې د دوی وړاندیزونه ته غوږ ونیول يش، کوم چې غوره وي هغه تطبیــق ازادي ورک§ي چې د مشکالتو په تشخیص او نظر ورکولو کــې برخــه واخــيل، هغــه پــه 
ک§ی يش او یا هم لوړو مقاماتو تــه وړانــدې يش، £کــه برخــه اخیســتل لــه یــوې خــوا 
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رادو روحیــات وررسه لــوړی³ي، دې تــه يــې اړبــايس زیات تأثیر لري او له بلې خوا د اف
چې زیات کوشش وک§ي په راتلونکي کې نــور د پــام وړ وړاندیزونــه وکــ§ي او نو²ــتونه 

نیابت او د قدرت سپارل: په دې معنا چې مرش خپلــو افــرادو تــه د هغــوی د  -۳  تررسه ک§ي. 
پخپلــه صالحیت او مسؤلیت په چوکاټ کې صالحیتونه ورک§ي چې یو شــمیر دنــدې  د کار�رې ډلــې او مرشــ تــرمن¹ بــه د تفاعــل تحقــق موجــود وي: £کــه دغــه  -۴  رسته ورسوي.

متبادله مرسته ددې المل �ر£ي چې یو له بله مفید معلومات رسه رشیک ک§ي او په 
 غوره انسا� اړیکې: دا د مرش له ای)ن °خه رسچینه اخيل او دی یقین تــه -۵  جدیت رسه نوي افکار رامن¹ ته ک§ي.

رسی³ی چــې کــارکوونکی احساســات او معنویــات لــري الزمــه ده چــې دهغــو احــرتام 
ويش، همدارن»ه هغوی داسې ستونزې، امیدونه او حقوق لري چې هغه په کار پــورې 

اعرتاف او قدردا�: د مرشانو له خوا پر نــورو اعــرتاف او پــه ملموســه تو�ــه د  -۶  ت§او لري نو هغو ته پاملرنه خورا اړینه ده.  وی قدر کول، هغوی ته مکافات ورکول د نو²تي ســلوکیاتو لپــاره تــر ¨ولــو غــوره او هغ
پیغام ورسوي چې بدلون هم د دوی او هم د ادارې لپــاره غــوره او مفیــد دی، د دغــه د بدلیدونکي فرهنº پیونــدول: پــه مرشــ الزمــه ده چــې خپلــو افــرادو تــه دا  -۷  ²ه دلیل دی.

اضــافه کیــ³ي چــې کلــه افــراد د دغــه تغییــر او اعتقاد احت)الت هغه مهــال نــور هــم  په مرشانو الزمه ده چې خپلو افرادو تــه چمتــوک§ل شــوي حلــول ورنــه کــ§ي،  -۸  بدلون په تنفیذ کې برخه واخيل. 
£که دا يې له هغه فرصت °خه منع کوي چې دخپل قوت اظهار پرې وک§ي، £که د 

پــه غــاړه اخســتل  نو²ت د قدرت بنس® په خپل نفس اعت)د کــول دي، د مســؤلیت په مرشانو واجب ده چې د افرادو د فــردي توپیرونــو احــرتام وکــ§ي، د ســاده  -۹  دي او هم يې د بدیل لپاره فکر کول دي.
نو²تونو د °Ãــتنانو ســپکاوی ونــه کــ§ي، بلکــې لــه دوی رسه لــه تعــاطف °خــه کــار 

  واخيستل يش آن که د هغوی ک§نې ډیرې نیم»§ې او متواضع هم وي.
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انو الزمه ده چې د هغو بیاناتو قواعد په پوره کچه چمتــو کــ§ي چــې په مرش  -۱۰
د الزمــو پرمخت»ونــو د معلومــاتو پــه جمــع کولــو کــې مرســته کــوي. نو²ــت»ر پرتــه لــه 

  معلوماتو °خه نه يش کوالی چې خپل عمل ته ادامه ورک§ي. 
د دې رسبیره په مرشانو الزمه ده چې د مايل اعت)داتو تخصیص ولــري او هغــه  دومره انداز کې وي چې د ¨ریننº، د مرشانو او افرادو د تجربوي پرمختــº  لپــاره په 
کفایت وک§ي، تر°و په دې رسه خپل مشکالت حل ک§ي او هم هغو اشخاصــو تــه پــه 

  فوري تو�ه مکافات ورک§ي چې نو²تونه او ابتکارات يې ک§ي وي.  
  پایله

نیت، اقتصــاد، ترقــي او دا یو واقعیت دی چې د ¨ولنو او هیوادونو استحکام، ام
پرمختº په رهربیت او مرشتوب پوري ت§او لري. هر کله چې د یوې ¨ــولنې یــا هیــواد 
رهربیت ساz او صحیح وي، هغه ¨ولنې او هیوادونه به له هر راز کشــالو، مصــیبتونو، 
نو د غوره رهرب په واسطه ¨ولنې او ملتونــو لــه » قانتا أمةبراهیم کان إ  إن«امت وویل: بدلون او تغییر ورکوالی يش، همدا المل وو چــې هللا پــاک ابــراهیم علیــه الســالم تــه ستونزو رسه بــه الس او �ریــوان وي، £کــه غــوره رهــرب یــو ملــت تــه لري نو له بیالبیلو کشمکشونو او ناخوالو °خه خوندي وي، خــو کــومې ¨ــولنې چــې غــوره رهربیــت ونــه 

  ال¿ او ترق¿ په لور سوق کوي.بدبختیو او ناخوالو °خه خالصی³ي او هم يې د سوک
  مآخذ

کال،  ۲۰۰۳فاروق فرحات. د اداري اساساتو اختیار او ترقي، چاپ دمشق،  -۱ اپ ،مرکــز الکتــب فــؤاد شــیخ ســاz. املفــاهم االداریــه الحدیثــه،°لورم چــ -۳  مخ. ۱۶۵کال، ۲۰۰۲والطباعه بیروت، محمد اکرم عدلو�.العمل املؤسيس، لــوم§ی چــاپ، دار ابــن حــزم للنرشــ  -۲  مخ. ۳۲۹
ـــ)ح  -۵  مخ. ۱۸۴کال  ۲۰۰۷احمد مسعودان. االداره املدرسیه الرشیده،  -۴  مخ .۱۸۵کال،  ۱۹۹۴األرد�، ـــاپ ،دار س ـــوم§ی چ ـــه، ل ـــارات القیادی ـــه امله ـــید. تنمی ـــوه س علی کامل مغرÁ. اساسیات يف االداره، لوم§ی چاپ ،دار الفکر للنرش والتوزیع،  -۶  مخ .۴۵کال ۲۰۰۱قاهره،
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وفیق حلمي اغا، دور القیادات االداریه فی التطویر والتنمیه، چاپ دمشــق،  -۹  مخ. ۹۸م کــال ، پیÃــور،۲۰۱۰نیازی، مصطفی. فکري اســتع)ر، دویــم چــاپ ، -۸ مخ.۷۸کال  ۲۰۰۷عجیله محمد بن نوي مصطفی. متطلبات القیاده االداریه الرشــیده،  -۷  مخ .۶۳کال، ۱۹۹۵  مخ.۲۸۵کال ، ۲۰۰۳
و فر. القیــاده يف االزمــات، لــوم§ی چــاپ ،بیــت افکــار الدولیــه ، کوکس وه -۱۰ حسین حریم. اداره مــنظ)ت، لــوم§ی چــاپ،دار حامــد للنرشــ والتوزیــع،  -۱۱  مخ. ۷۱م کال،  ۱۹۹۸
حسین حریم. السلوک التنظیمي يف املنظ)ت، دار وائل للنرشــ عــ)ن،  -۱۳  مخ .۷۰کال ،  ۲۰۰۶/ ۰۶ر، جامعه سطیف، عددالعلوم االقتصادیه والتسییهوارې معراج، خلیل عبــد الــرزاق. االبــداع فــی القطــاع الحکــومي، مجلــه  -۱۲  مخ .۲۰۰۴م کال ،۲۰۰۳ع)ن   Yenat.Z, fonction GRH, fonction stratégique de l’entreprise aujourd’hui et demain, ALGRH, le 24-25-26 Octobre 1998,pp 01-15.  ۱۶- HAge, J. Dewar,elite values versus organizational structure in -۱۵  مخ. ۳۰۵حسین حریم، اداره منظ)ت مخکنی مصدر،  -۱۴  مخ .۴۶۵م کال ۱۹۹۷

predicting innovation, administrative science quarterly 1973,18,279,290.  ۱۷-  ،کوکس وهو فر. القیــاده يف االزمــات، لــوم§ی چــاپ، بیــت افکــار الدولیــه           مخ . ۷۱کال ،  م۱۹۹۸
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  رسمحقق طوبی ابوی صادق

  
  امنیت در کاهش خشونت نقش صلح و

  
  خالصه

مربهن که جنگ ونا امنی عرصه های مختلف زنــدگی انســانی را دســتخوش تــأ 
ثیرات منفی Iوده رشایطی را به میان می آورد که نه تنها امنیت جــان و مــال مــردم 

بــه صــلح در کشــور هــای جنــگ زده، دشــواری هــای زیــادی بــه با آنکه رسیدن   خشونت بار نیز فراهم آید.غیر مًصون شود بلکه بسرت انجام اع)ل 
ایجاب میکند تادر طرح های رسیدن به صلح و امنیت و کاهش خشونت سهم گرفته ًء آمیز است که از اولویت های عمده برای زمینه ســازی صــلح محســوب میگــردد. بنــاممکن نیست. حاکمیت قانون یکی از عوامل عمده برای ایجاد رشایط  جامعــه صــلح چینیم، این را هم نه باید فراموش کرد که  صــلح بــدون مشــارکت ملــی وآشــتی ملــی ســت مــی یــابیم تــا از طریــق آن گلــیم نــا بســامانی را بــر که خواه نا خواه بــه صــلح د هســتیم  نئمحدود و جامعه یی نابه سامانی را دارا  باشند، اما بــدون شــک مــا مطمــهمراه دارد به ویژه آن کشورهای که نهاد های سیاسی و اجت)عی ضعیف، امکانــات 

یم چنانچــه ایــن مقالــه بــه ایــن هــدف تحریــر شــده ئدر مورد آن تحقیق و بررسی Iــا   است.
 مقدمه

صلح و صلح گرایــی بــا  ذیزشپ  ئیمIا عدیده یی ناشی از جنگ و خشونت را جربانما نیاز مــربم بــه صــلح و امنیــت داریــم، تــا از طریــق آن چــالش هــا و خســارات    وصف دشواری های آن  امکان پذیر بوده و باید به آن برسیم. 
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خویش پرداخت می کنند، الزم است نیــروی هــای سیاســی نا امنی را به قیمت جان کودکان بیشرتین صدمه آنرا میبینند و هکذا نیرو های امنیتی که هزینه ی مقابله بــا با در نظرداشت جوانب مختلــف صــلح  و زدودن خشــونت کــه متاًســفانه زنــان و 
  .وزند�ی دلخواه داریم و صلح مقدمه یی است برای امنیتشامل در نظام و خارج از آن همه به منظوز صلح تالش Iایند زیــرا مــا بــه صــلح نیــاز 

  مربمیت
چنانکه سعی گردیده تا به نحوی قابــل درک در کــاهش خشــونت هــای تلقی میشود نگارش این مقاله احساس مسؤلیت و همدردی  با رسزمین خــود و مردمــان آن   میلی را منحیث پدیده منفی در ابعاد اجت)عی، فرهنگــی، اقتصــادی بــه تحقیــق حت

کــه گزینــه یــی بــا در پرتو یاد گیری و هــم پــذیری جهــت رســیدن بــه صــلح و امنیــت گرفته و راهکار های تجربی  تغییر مثبت در افکار عامه و زدون اعــ)ل خشــونت زا  را 
I وده است . ائیم اهمیت در کاهش خشونت میباشد پیشنهاد  

  هدف
هدف اساسی موضوع، mرکز بر کاهش خشونت و ریشه یابی آن، رول امنیت و 
ا وجــود ســعی فــراوان بــرای ایجــاد وقایع  اسف انگیز و درد  آوری دارد که تــا هنــوز بــنیل به صلح  از منظر و دید ملــی و بــین املللــی بــوده و در کــل mرکــز بــر حــوادث و  لح  طــور آگاهانــه از . همچنان روند نیل به صهیمو هم زیستی ممد دانسته و سوق دخاص بر خوردار بوده و به خوبی میتوانیم این ارزش ها را در ترغیب به صــلح گرایــی در کشور ما افغانستان به شکل سنتی، گرایش به ارزش ها و باورهــا از اهمیــت   فضای مناسب ما را مجالی نیست.
طریق وسایل سمعی، برصی و امثالهم میتواند اجت)عات مثل خــانواده، اجت)عــات 
دینی و سازمانهای اجت)عی را در راستای بسرت سازی برای صلح و امنیت تقویــت و 

I فکری را ایجاد zهدف، صلح را  بارور میسازد . وضعیت، رفتــار، ســلوک، عــادات ارزشــی در جامعــه، بهــرتین الگــو بــرای رســیدن بــه در آن باورمندی فرد جامعه بــه خــود و مــاحول خــود باشــد. بــادر نظــر داشــت چنــین  یکی دیگری اهداف صلح سازی، تقویه و گرایش به فرهنــگ ســاالری بــوده کــه  د.ایفضا سا  
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در واقــع صــلح گرایــی و زدودن خشــونت رونــد، دمــوکراتیزه کــردن نهــاد هــای 
را نیــز تشــدید Iــوده و اثــرات مثبــت بــر اجت)عــات  سیاسی، اجت)عی و اقتصادی 

بزرگ، کوچک، نهاد های اجت)عی و دینی که عامــل بســیار ارزشــمند بــرای جامعــه 
آرمانی اند منتهی می گردد. به گونه مثال بهرتین Iونه را در دوران مهاmا گاندی و 

سنن دینی خود و دیگر ادیان مانند اسالم و مسیحیت را به گونه ای تفسیر کــرد کــه  د و آداب و مارتین لوتر کینگ میتوان یافت. چنانکه گاندی Iاد از عدم خشــونت بــو 
  مردمان خود را برای ایجاد صلح تشویق Iود. 

  میتودتحقیق
ترشیحی بااستفاده از آثار علمــی ومنــابع  میتود علمی تحقیقیاز دراین مقاله     کار گرفته شده است.کتابخانه 

  صلح وامنیت
  مقابل جنگ، نا امنی وخشونت  مبارزه میگردد. منیت اصــطالحات عــام فهمــی انــد کــه بــه منظــوز دســتیابی بــه آن در صلح و ا

در ادبیات قدیم پارسی معنای آشتی و به معنــای مقابــل حــرب و جنــگ  :ُصلح
متعددی که صــلح  را در ات گسرتش یافته و با تفکر  صلح مفهوم اما امروز ،آمده است ــد آمیختــه شــده کــرده ابعــاد وســیع معرفــی  اســت ،چنانکــه صــلح رشایطــی آرام،   ان توان آنرا  ده  Iیتوانیم و میشود که مفهوم مطلق به آن دا جهانی تلقی می آرمــان یکدغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز گفته شده است. بدین ترتیب صــلح  بی بیشــرت وابســـــــــته بــه  ل تســلیحات نظــامی و ســایر موضــوعات کــهو ســالح و کنــرت های مختلفی مورد مطالعه قرار داد مانند: طردجنگ،کاهش خشونت، خلــع  از جنبه      .دیـــــــدگاه ها و تعــریفات متـــفاوتــی اند

شد، اما به مفهــوم عــام  ادا می هاریزین و دری کالسیک، زِنهار به زبان :امنیت
امنیت به جای امن و ایمنــی  اطــالق میگــردد. امنیــت در بــر گیرنــده ابعــاد مختلــف 

منیت ملــی، امنیــت ا امنیت خانواده، حیات برشی است مانند: امنیت اجت)عی که  امنیــت فرهنگــی، امنیــت روانــی، امنیــت  ،اقتصــادی وهم امنیــت فرد را احتوا میکند صلح و امنیت اصطالحات عــام فهمــی انــد کــه بــه مبــازره در میــان جنــگ، نــا امنــی بدین ملحوظ میتوان گفــت، : انرتنت) ۶.» ( شهری، امنیت صحی وغیره ملی، امنیت
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وجامعــه رول  ثبات سیاسی بوده کــه در شــکل گیــری و تــأمین امنیــت و آرامــش فــردوخشونت  قرار دارند، به همین منظورصلح در رشایط خاص، یکــی از ارکــان اساســی  فراهم و میکــانیزم  صــلح وامنیــت را از یــک  ناب از انتقام  راجسورانه به گذشته واجتصلح به مثابه مقدمه امنیت است. وجود رشایط صلح آمیز زمینه های فکری، برخــورد فکر کرد. "از آن جاییکه امنیت رکــن مهــم ایجــاد و تحکــیم ثبــات سیاســی میباشــد، زمینه سازی فکری صلح و امنیت ، بایددر مورد اساسات تأمین صــلح نیــز  برای  ارزنده دارد
نظریه پردازان جامعه شناس دیدگاه های مختلف در این ارتبــاط ارایــه کــرده      )۱۷ : ص.۱( ,خواست به یک واقعیت در چارچوب نهاد های مشخص و قانوIنــد تبــدیل مین)یــد

رتیب  با توجه به تاریخ  تحوالت اجت)عی، خشــونت منحیــث پدیــده به همین ت  جنگ بوده که نیازمند مبارزه دوامدار برای رسیدن به این آرمان تلقی میگردد. منتهی میگردد. از این رو پیاده کردن صلح نیاز وخواست بــزرگ در برابــر خشــونت و به صلح  و امنیت در دامــان افــراد شایســته ممکــن بــوده و نهایتــأ بــه نتیجــه مطلــوب اظهار داشته اند، زیرا گــرایش  وجود افراد ساz اند، چنانکه تیوری جامعه ساz را در
شوم همواره  فراراه برشیت قرار داشته، زیرا آنرا نحوی از مبارزه برای بقا تلقی Iــوده 
مانــدن) کــه در ذات خشــونت اســت نــربد  (دیدگاه خشونت آمیــز را یعنــی تنــازع بقــااند و در نهایت تاریخ از آن منشا گرفته اســت، بنــآ بــه هــیچ عنــوانی Iیتــوان چنــین 
در روابــط بســیار خــوب انســانی الگو های تجربــی رســیدن بــه صــلح و امنیــت،   رصف با صلح میتوان بدست  آورد و به آن بقا داد. های رسیدن به صلح  و کاهش خشونت، نیاز به الگو هــای تجربــی دارد کــه صــلح را قطعی پذیرفت ویا تحمل Iود.  به هر حال این دیدگاه نا امید کننــده اســت امــا راه 
ممکن و عملی است  چنانکه، "گاندی بزرگ برای رفاه اجت)عــی، زنــده گــی خــود را 
وقف صلح و ه)هنگی ملی کرد و سعی Iود تا نظریات کاهش خشونت را در ابعــاد 
ای تفســیر کــرد کــه بــرای ایجــاد در آداب و سنن دیگران به گونــه سنن جامعه خود رازندگی افراد جامعــه بــارور ســازد. وی  الگــو و Iــادی از عــدم خشــونت بــود و آداب و    )  ۱۴: ص.۳( صلح موثر بود."
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مــدن امنیــت مبــارزه  امنــی ، در رس خــط عمــل کــرد دولــت بــوده و بــرای بــه وجــود آ ایجاد فضای صلح آمیز و کاهش خشونت در افغانســتان  درگیــر در جنــگ و نــا   برنامه های دولت ملی باید قرار گیرند.درســت از وضــعیت سیاســی، اقتصــادی وامنیتــی کشــور، صــلح و امنیــت در اولویــت که این واقعیت تلخ باعث می شود  با درک  فقر و بیسوادی به رس می برند اینجاستعرصه های مختلف اقتصادی وفرهنگی عقب مانده تر از بسیاری کشــور هــا انــد و در هیچ شکی نیست  که امروز کشور های رو بــه انکشــاف منجملــه افغانســتان در 
صــلح پایــدار، بــر تقویــت نقــش رســانه هــا، نهــاد هــای فرهنگــی، مــدنی، سیاســی و مین)یند. منشور تحول و تداوم  در زمینه چنین مینگارد:  "برای تــآمین وحفاظــت از 
اســت ما باور داریم، اما افغانستان که میراث دار نقض حقوق برشدر دهه های جنگ به این تعهــد  ) ۱۷: ص.1پروسه ی دولت سازی و ملت سازی میداند، ایجاد شود". (فرهنگ واضع ملی که صلح پایــدار را بخشــی از زمینــه ی حاکمیــت قــانون و اجــرای ویت خود در نظر خواهد گرفت تا در نتیجــه ی آن یــک زمینه را به حیث مهمرتین اولاجت)عی به صــورت اساســی و قانوIنــد رسمایــه گــذاری خواهــد کــرد و کــار در ایــن  نباید انتظار داشت تا یک باره نظام مبتنی بر خشونت را از جامعه بــر چیــد و صــلح و امنیت هم اجزای یــک کلیــت واحــد بــرای محــو خشــونت میباشــد،  و عدالت، صلح و
نقـــش نیــرو هــای صــلح  هــــای اجـ,ــت)عی وکامـــل از جامـــعه  دارند و به ارزش ثبات را تامین Iاید. بناً ما حضــور فعــال نیــرو هــای طرفــدار حقیقــت را کــه آگــاهی  اشــارات فــوق گزینــه هــای انــد کــه اراده سیاســی، ترســیع رونــد تــالش هــای   تحول در خود آگهی وخود نگری برای رفع  خشونت.  -۳  گسرتش و تقویه آموزش و آنهم آموزش زنان و مردان در جامعه.    -۲ از راهکار های سازنده برای تامین امنیت می باشد. مشارکت ملی یکی -۱  رستارسی است رشیک سازیم:بیایید طرحهای خود را جهت نیل به جامعه عــاری از خشــونت کــه مبنــی بــر امنیــت سوال طرح میشود که چگونه میتوان صلح و امنیت را در جامعه بر قــرار کــرد!؟   خواه اهمیت مـــیدهد نیـــازمنـــدیم. 

نی ملی وبــین املللــی، را نیازمنــد اجت)عی و فردی، همکاری مشرتک با مراجع قانو 
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میرساند، در یافت مولفه های مثمر و حــامی صــلح اســت.   بایــد گفــت ایجــاد صــلح است. در یــک ســخن بایــد گفــت، آنچــه مــا را بــرای رســیدن بــه هــدف بیشــرت  یــاری 
  برخورد جسورانه به گذشته و اجتناب از انتقام گیری را انتظار دارد. و جامعه متاثر از جنگ برس میربند.  گذر به زندگی صلح آمیــز،  آن با امکانات محدودبدون امنیت نا ممکن است به ویژه در کشور های که نهاد های اجت)عــی وسیاســی 
عموماً کشور های رو به انکشاف با وجود آنکه در عمل کرد های خــود متحدانــه   اد های دولت. نهشد، کاهش خشونت برمیگردد بــه اصــالح جامعــه و تصــمیم گیــری مشــرتک مــردم و ه)نطوریکه در مبحث باال بر تحــول جامعــه بــرای ایجــاد صــلح وامنیــت اشــاره 
ن میکند این است که ما  بیشرت عالقمندیم به گذشته درخشــان خــود هســتیم و بــه آ زدایی را به صورت عملی روی دست گیریم . اما آنچــه مــا رابــه گذشــته بیشــرت وصــل ما دریافت و جستجو جایگاه خود در بین ملل جهان است تا راهکــار هــای خشــونت .  در این  ارتباط موضوع کلیدی  و قابل دقت برای عملکرد بسیار ضعیفی داشته اندوسیع، مخالفت می ورزند و در زمینه اجرای حقوق برش و در رابطه بــا حقــوق زن نیــز عمل Iی Iاینــد، از لحــاظ ایــدیالوژی نیــز بــا کشــور هــای بــزرگ و دارای امکانــات 
ی خواهد بود. در این راستا باید و دیدگاه های منطقی یگانه راه عملی در تغییر فکر بس. لذا فرهنگ صلح گرایی و زدودن خشونت، منحیث مکتبی درپرتو آموزش نــوین چیزی برای ارائه نداریم زیرا گذشــته رصف بــه تیــوری موضــوع کمــک خواهــد کــرد و افتخار می کنــیم، حــال آنکــه Iیتــوان گذشــته را بــاز گردانیــد ولــی در حــال حــارض 
  بسیار زود متالشی واز هم پاشیده اند. بسپاریم زیرا تا جائیکه دیده شده کشور های عقب مانده ای در گیر چنــین وضــعیت mام کوشش  ها را به کار گرفت  تا بــا در نظــر داشــت رشایــط کنــونی تعهــد خــدمت 

  بین املللی به پا ایستادند. به زودی با اراده ملی و همکاری ساختار جامعه عاری از خشونت گردید و آنعده کشور های  که در گیــر جنــگ بودنــد املللــی، جامعــه مــدنی و دیگــر نهــاد هــای ملــی بــین املللــی، انگیــزه مــوثری  بــرای بــا وجودخســارات مــادی ومعنــوی ناشــی از خشــونت هــا، ایجــاد ســازمان هــای بــین س از جنــگ جهــانی دوم  اگر کمی به عقب بنگریم تاریخ فراموش Iیکند که پــ
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سیمون فیرش می نویسد: "خشونت عبارت از عملکرد ها، واژه ها، ذهنیــت هــا، 
ــان بــاز ساختارها و سیستم های انــد کــه باعــث آســیب هــایی جســمی، روانــی، اجت)عــی و  ــتعداد هــای انســانی ش ــردم را از رســیدن بــه اس ه این تعریف از جمله  عوامل موثر کــاهش و محــو )  بنأ  با توجه ب۴۶:ص.۴میدارد."(محیطــی مــی شــود و م

  خشونت، در بسرتجامعه مملو از جنگ وخشونت را میتوان چنین ارایه  Iود:  
  رفع اختالفات درونی و توسعه فرهنگ تغییر  فکری.  •
  تصمیم گیری، خود ارادیت اجت)ع به اساس قانون گرای. •
ی، میانــه روی در مدیریت افکار صلح خواهانه در محــور ملــی، تحمــل پــذیر  •   تقابل و تفاوت ها. 
زمانیکه می بینیم خشونت، خواست انسان نیست پس بایــد زمینــه شــناخت و آزادی ه شــده وثابــت. در آخــرین تحلیــل جستجوی دوامدار می یابیم تا یک موضــوع فیصــلفضای صلح  در جامعه  مملو از خشونت نیست، بلکه  آنــرا  در بســرت ســعی، تــالش و با آنکه طرح های باال بــه خــودی خــود تــرمیم آالم و رنــج هــای گذشــته و ایجــاد   مسولیت پذیری در تعهدات زندگی رشافت مند.  •

ــافع همگــانی فــراهم Iــود و از  ــأمین من ــرای زدودن نابســامانی هــا وت به یک گفت)ن اجت)عی مبــدل ســاخت. در اینصــورت بــاال جویی و زدودن خشونت تصادمات منافع خودی جلوگیری کرد بنأ باید ارزشهای شــهروندی را در بســرت صــلح شــناخت را ب
رف� سطح اقتصاد، توسعه فرهنگ، رشد رسیع و دســت یــابی بــه تکنــالوژی جدیــد، 
و تفهیم مساملت آمیز که در درون فرد پرورده شود یک دیــد پایــه دار ومثمــر خواهــد هستیم و هم باور داریم به اینکه تغییر بدون جنگ و خشونت ممکن است زیرا افهــام ی ما هنوز در جنگ قرار داریم، اما امیدوار به عمل گرایــی، تعــاملگرایی همگــان  حصول تعلی)ت و آموزش، ارمغان پس از خشونت های حاصله از جنگ خواهد بود.  
mا گانــدی ، مــارتین لــوتر کینــگ را بــرای آینــده مثالهای ارزنده ی  در عمل کرد مهابود تا محیط و افراد جامعــه از آن بهرمنــد  گــردد چنانکــه تــاریخ تحــوالت اجت)عــی،  اینجاســت کــه  نــابرابری، عــدم دســت رســی بــه فرصــت هــای کــاری، تبعــیض،   روشن به جا گذاشته است. 
تعصب،  فقدان اعت)د، ترس، خصومت  که اســباب گــرایش بــه خشــونت انــد، جــای 
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، مطالعــات، خود را به صلح گرایی و خشونت زدایی می دهد که، بر بنیاد فعالیت ها در احکام دین مبــین اســالم، صــلح بــر مبنــای اصــل عــدالت و انصــاف اســتوار   تجارب عملی و سعی  برای تغییر ذهنیت ها پدید می آید .
گفته شده  پیروی از آن در میکانیزم ، اصول و قوانین الهی به صورت روشن توضیح واست، خشونت را نکوهش Iــوده و صــاحب تــرین زمینــه فکــری گــرایش بــه صــلح  و    است.

ی شــاعر معــروف قــرون ییم  امیرعلیشــیر نــوائاگــر مکثــی در علــوم و فنــون Iــا
پرتــو آیــات قــرآن، احادیــث نبــوی و در اثر معروف خود خمســه  از عــدل و عــدالت در قابل توجیه عدم خشونت بوده است. وی با درک عمیق از جامعــه عــاری از خشــونت وسطی منحیث یک سیاستمدار، عــاz و شــاعر،  در عرصــ خــود یکــی از مثــال هــای 
صــلح در واقــع  مقدمــه یــی  عدالت که  ) بناً می توان  تاکید Iود۱۷: ص.۵گردد."(قــدم اول، جلــو ظلم(خشــونت) گرفتــه شــود، در قــدم دوم عــدالت در جامعــه تــأمین تجارب تاریخی بحث Iــوده. چنانکــه وی مینویســد: " بــرای جلــوگیری از جنــگ، در    ودن خشونت.است بر امنیت و زد

  نتیجه

ســال  رضوری بوده چنانکه در افغانستان جستجو راه حل های رسیدن به امنیــت درسکتور های امنیتی جهت تحکیم صلح و امنیت که در بر گیرنده محو خشونت است رتاتیژی های ملی در کشور های جنگ زده در قبــال بــاز ســازی و اصــالحات س  است تا هنوز هم ادامه دارد.است متاًسفانه، عدم صلح و ناامنی که دامن گیر  جامعــه پــر از آشـــــــــوب مــا شــده نکــه مــردم ودولــت مــا خواهــان آرامــش آ  بــا انکشاف و برنامه های آن محسوب میشودفقدان صلح یکی از موانع دایمــی تطبیــق کامــل فعالیــت هــا در مــورد امنیــت،  ثبات ملی و باز سازی زیربنا ها مثــل آمــوزش و راهکار مثمری برای کاهش خشونت، میباشد.  باید خــاطر نشــان ســاخت، تطبیــق مکــانیزم  تــامین امنیــت و آوردن صــلح سازی نظامی، اصالحات سکتور های قضایی، خلع سالح و مبارزه علیه مــواد مخــدر اساسی اعالم و برای تطبیق آن پرداخته شــده کــه در بخــش هــای تقویــت و ظرفیــت ین روند در پــنج رکــن از جلسه توکیو به طور جدی آغاز گردیده است. نتیجه ا ۲۰۰۳
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بنا بر این اگر فرهنگ حقوق برش و حقوق دموکراتیک در جامعه ما توسعه پیــدا   ظرفیت سازی است. گــر رشایــط و ااختالفات درونی و خشونت ها میتوانــد کــاهش یابــد  و عملی شودکند رسیدن به کاهش خشونت بوده پدید خواهد آمد. در کــل پایــان دادن  بــه خشــونت، خواهد آمدو فرهنگ تحمــل پذیری،میانــه روی و رفــع اختالفــات کــه بخــش الینفــک منطقی به میــان زندگی صلح آمیز میرس گردد زمینه های تفکرات علمی و دیدگاهی 
  رشایط و زمینه های موثر و کارا راکه قس)ًدر باال به آن اشاره شد، تقاضا دارد.

  منابع و مآخذ
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  معاون رسمحقق دکتور فاروق انصاری

 
های سیاسی در گیری احزاب و جریان کند وکاوی در باب شکل

 دهۀ دموکراسی
 

  خالصه
های سیاسی در دهه دموکراســی و بــه میــان آمــدن آنچــه تحــزب دی فعالیتآزا -در پی استعفای محمدهاشم خان در کشور پدید آمــد و در نتیجــه احــزاب و جریــانشود در جامعۀ نسبتاً سنتی افغانی مرهون تغییر روش حکــومتی بــود کــه خوانده می هــای کــاریافــراطهای چپی و راستی شکل گرفتند. آزادی های مزبور که ســپس بــا  ــت  شدت زیر تاثیر خویش قرار داد. های نو تشکیل بــه افــراط کشــانده شــد، دهــه قــانون اساســی را بــه جریان بخشی از ــفانه فعالی ــانی متاس ــه افغ ــوعی در جامع ــا ن ــاز ب ــ)ن آغ ــی از ه ــای حزب ـــه تضـــادهای موجـــود ه ـــراه شـــد و نتوانســـت کـــه ب ـــی نظمـــی هم ـــدگی و ب ـوعیت رضوری بپراکن ــد؛ جامعــه، مرشـ ــه ثبــات نظــام سیاســی کمکــی Iای ــا ب بخشــد و ی

ــانزیـــرا تنـــدروی در رفتـــار اجت)عـــی، نداشـــ� انضـــباط صـــحیح حزبـــی، داشـــ�  ــنن آرم ــرف� س ــده گ ــی و نادی ــت سیاس ــافتنی، دوری از عقالنی ــت نی ــای دس ــهه ــانریش ــوی جری ــی از س ــاعد دار مردم ــت مس ــی فرص ــه دموکراس ــزاب ده ــا و اح ه ــاء بــه اســناد و منــابع تــاریخی و رویکــرد تـــا چـــالش آفرینـــی کننـــد و مـــانع رشـــد پدیـــدۀ تحـــزب در کشـــور گردنـــد.  ایـــن بــرد و بــاری دیگــر بــه نیروهــای توتــالیرت میــدان داد و مغتــنم ایجادشــده را از بــین  ــه، بررســی همــین موضــوع بــا اتک   تحلیلی است.مقال
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  مقدمه
-تدهه دموکراسی در تاریخ افغانستان معارص، فرصــت اســتثنایی بــرای فعالیــ

آیــد. رونــد دموکراســی کــه بــا های  متنوع سیاسی حزبی و اجت)عی به حســاب مــی تقویــت یافــت، در صــورت ادامــۀ  ۱۹۶۴توشیح قانون اساســی جدیــد در اول اکتــوبر 
-روند عادی و به دور از چالش و بحراِن ایجاد شــده از ســوی شــ)ری از حلقــات مــی را بــرای نخســتین بــار قــانون توانســت توســعه و انکشــاف افغانســتان را بــار آورد؛ زیــ هــای فــردی ارج گرفت که به حقــوق و آزادییی در کشور مدار اعتبار قرار میاساسی گیری از این فرصت استثنایی تاریخی بود؛ زیرا نــه ت کافی سیاسی برای بهرهعقالنیهمسویی راستین، فقدان همکــاری نیروهــای حــارض در صــحنه و بــه وجــود نیامــدن های پسین تلقی کرد. نکتۀ درخور دقت و توجه عــدم توان آن را منشاء تحول دههمیمتضاد سیاسی به خصوص در کابل و خاصتاً در پوهنتون این شهر شد تا جــایی کــه هــای مختلــف و بعضــاً هــا و جریــانظهــور گــروه این رشایط در عین حال باعــث  داشت.Iود و هر نوع شکنجه، تبعید و سانسور را ممنوع اعالم میمیگذاشت، آزادی مناسک و اع)ل مذهبی، تشکیل اجت)عات و احزاب را تضمین می ها و واکنش به این پدیده، موضوعی اســت چگونگی و چرایی ظهور چنین گروه  منصه ظهور رسیدند.با ایشان به میان آمدن سازمان های اسالمی پیامدی بود که در دهــه دموکراســی بــه رادیکال و در رویــارویی های چپ گیری جریانومرج نیز کشانیدند. به خصوص شکلشهری و به ویــژه دانشــجویان و محصــالن جــوان و احساســاتی را تالــب پرتگــاه هــرج جــات دهــه مزبــور بــه ایفــای نقــش مثبــت نپرداختنــد کــه جامعــه تنها احزاب و دسته  که در این مقاله بررسی گردیده است.

  مربمیت
گرفتــه هــای سیاســی شــکلبر حوادث و تحوالت کنونی است و چون احزاب و جریانهای اجت)عی تاثیرگــذار گذشــته دیدهیکی از کارکردهای علم تاریخ، بررسی پ ) به نحــوی ریشــه در احــزاب و جریــان هــای ۱۹۶۳ -۱۹۷۳پس از دهه دموکراسی ( کننــد. بنــا بــراین از حیــث شــناخت درســت و نیکــوی تغذیــه مــیمشــابه و همســانی الواقع با اندک تفــاوتی از آبشــخور فکــری، سیاســی و ایــدئولوژیک مزبور داشته و فی
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توانــد مربمیــت و رضورت موضــوع را حزبی در افغانستان صورت گرفــت و همــین مــیهای سیاسی در دهه دموکراسی به عنوان منشــاء و مبــداء فعالیــت سیاســی و جریانهــا و احــزاب سیاســی امــروزی، کنــد وکــاوی در نحــوه شــکل گیــری احــزاب و جریان   توجیه کند.
   هدف

گسیختگی و در واقع شــکاف اجت)عــی را بــار آورد و جانب دیگر همین وضعیت ازهمظهور و بروز احزاب و جریان های سیاسی متعدد با گرایش هــای متنــوع گردیــد و از هدف تحقیق تبیین رشایطی است که در دهــه دموکراســی از یــک ســو موجــب  هــا و نیز بــذری افشــانده شــد کــه در ســال ساز هرج و مرج در دهه مذکور شد وزمینه   های بعدی �ره داد.دهه
  روش تحقیق

به موضــوع  موضوع امروز مانیز هست، بنابر این با رویکرد تحلیلی ونه رصف توصیفیهــای سیاســی دهــه دموکراســی) بــه نحــوی موضــوع مــورد بررســی(احزاب و جریــانوسقم اطالعــات و تجزیــه وتحلیــل آنهــا، تحقیــق صــورت مــی گرفــت؛ امــا از آنجــا کــه شــیابی و بررســی صــحت آوری اطالعــات، ارز بایســت از طریــق جمــعهمین دلیل میبه این معنی که موضوع مورد مطالعه درست است که در گذشــته اتفــاق افتــاده و بــه اســت؛ » روش تاریخی با رویکرد تحلیلی« روش برگزیده شده برای این پژوهش    عه امروزی نیز مفید واقع گردد.پرداخته شد تا برآیند آن برای جام
  م�

خانی که در تاریخ معارص افغانستان به نام دوره استبداد صغیر نیز یــاد شــده اســت، واقعیت اینست که با سپری شدن دورۀ پر از اختنــاق و خفقــان صــدارت هاشــم 
ــره  ــی) و چه ــه در س ــد ک ــار دارای صــدراعظمی گردی ــرای نخســتین ب -۲۴۵ ص.: صــ۶در کابل و ایجاد مطبوعات آزاد و احزاب جدید را به دنبال داشــت (های سیاسی، رهایی زندانیان سیاسی، تشکیل نخســتین اتحادیــه محصــالن فعالیتملقب به پدر دموکراسی در افغانستان به مردم اعطا شد، برای مدت کوتــاهی، آزادی ) ۱۹۴۶-۱۹۵۳کشــور گــردد. آزادی هــایی کــه در عرصــ صــدارت شــاه محمودخــان(خواست حامی و مجری تغییرات مهم اجت)عــی و سیاســی در میدموکرات و لیربال افغانســتان ب



  آریانا

٦٦ 

 

ان ســه جریــده غیــر نخبگان سیاسی و فرهنگی آن دوره بــود شــکل گرفتندکــه همزمــزملیــان کــه متشــکل از  Øخلق به رهــربی دکتــور محمــودی و جریــان موســوم بــه وی) و طی همین دوره بودکه حزب وطن به رهــربی میــر غــالم محمــد غبــار، حــزب ۲۴۰ کمیته رهربی آن کسانی مانند بربک کارمل( با گرایش چپ رادیکال)، حســن رشق( یــی کــه در نیز نقش ایفا Iــود؛ اتحادیــه ۱۹۵۰یل در ایجاد اتحادیه محصالن در اپرمحمودی دارای جهت گیری چپ رادیکال بود که افزون بر انتقاد از عملکــرد دولــت، کردنــد و در آن میــان دکتــور محمودی، انگار وابسته بــه ویــش زملیــان را منترشــ مــیهای وطن وابســته بــه حــزب وطــن، نــدای خلــق متعلــق بــه حــزب خلــق دولتی به نام
) ایــن وضــعیت امیــدواری بــه ایجــاد فضــای ۱۲۰-۱۲۴ : ص۶دیگران شامل بودند.(بعدها از عنارص و کارگزاران مهم چپــی)، میــر علــی احمــد شــامل، اســحق عــث)ن و  های مدنی را به وجود آورد؛ اما در نتیجــه رای فعالیت های سیاسی و آزادیمناسب ب د شده  مکــدر گردیــد و شــاه دادند، فضای مغتنم ایجاصدراعظم را زیر فشار قرار میخیــالی و آرمــانی تحقــق نیــافتنی داشــتند و زیــر تــاثیر احساســات هیجــانی خــویش ش)ری از نو برخاســتگان بــه خصــوص آنــان کــه داعیــۀ  هایها و تندرویکاریافراط
) و ســپس بــا اســتعفای ۱۹ .: ص۱۳»(که دموکراسی نه دموکراســی« اعالم بدارد که مجبور شد فاتحه دموکراســی نوپــای افغــانی را بخوانــد و در جمــع محصــالن آشــکارا محمود خــان نیــز کــه بــر ادامــه مســیر دموکراســی طلبــی اعــت)دش را از دســت داد   ــه حیــث  شــاه محمــود خــان، محمــد ظــاهر پادشــاه کشــور، رسدار محمــد داود را ب
) اما در ه)ن حال به دلیل اتکای رسدار مــذکور ۶۷۶/ ۲ ص.: ص۹محکمی کوبید.(صدراعظم معرفی Iود و وی که اعتقادی بــه دموکراســی نداشــت بــر تــابوت آن مــیخ  اش به شوروی ســابق و تــردد اتبــاع آن کشــور بــه افغانســتان آثــار در سیاست خارجی یــی مبــادرت ورزیدنــد کــه وخیرب) دامنه فعالیت شان را گسرتدند و به تشکیل کمیتههمکاران محمد داود به ویژه سه نفر از رهربان چپ در افغانســتان (تــره کــی، کارمــل ســتی فراوانــی وارد کشــور گردیــد و درعــین زمــان در ح)یــت حســن رشق از مارکسی و نیــز » ماهنامه مردم«و » مسایل بین املللی«، »دنیا«حزب توده ایران مانند: مجالت سیاسی چپ ایران نیز عالقمندانی در داخل افغانستان یافت و به خصوص نرشــیات هــای ب دیگــر آثــار و نوشــته) از جانــ۷۲۸ .: ص۹بعد ها موسوم به کمیته اول شــد. (
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شــد، در دیگر آثار ترجمه شده فارسی که در بازار کتاب افغانستان به وفور یافــت مــی -شد و در ایجاد و تقویت گــرایشانان و تحصیل کردگان دست به دست میمیان جو    )۴ : ص۱۴؛ ۸۳-۸۴/ ۱: ۱۰های چپ مارکسیستی نقش مهمی داشت.(
رســید از ح)یــت ضــمنی دولتمــردان افغانســتان های افغانستان که به نظر مییچپکه پس از استعفای رسدار داود خان در کشور آغاز یافت ابعاد بیشرتی کســب کــرد و ) ۱۹۶۳-۱۹۷۳گرایانه به خصوص در دوره موسوم به دموکراســی(mایالت چپ )در زمینــه اســتحکام و گســرتش تشــکیالت ۱۶۵،۷۳ : ص۱۱برخوردار شــده بودنــد( بــود کــه  ۱۹۶۳هــای بیشــرتی بــه دســت آوردنــد و دقیقــاً در ســال چپی نیز موفقیت های شان یافتند و نخستین سازمان چپــی زمینه مساعدی برای تبارز افکار و اندیشهپیشرت با اندیشه های چپی مارکسیستی آشــنایی حاصــل کــرده بودنــد، در ایــن دوره افغــان کــه  هــای) و چپــی۵۷ .: ص۱اندیشه ایجاد جبهــه چــپ جامــه عمــل پوشــید(   به وجود آوردند. ۱۹۶۵در اول جنــوری » حزب دموکراتیک خلق افغانستان«متشکل سیاسی را به نام

های سیاسی قضیه، اهمیت تاسیس حــزب مــذکور در جنبهبدون در نظرگرف� 
حــزب دموکراتیــک خلــق « داشــت: کارگری افغانستان بود که با رصاحــت اعــالم مــیپراکنده ساخ� برنامه مارکسیستی در جامعــه شــدیداً دینــی و بیشــرت دهقــانی و نــه  تــرین ســازمان سیاســی طبقــه کــارگر افغانستان پیش آهنگ طبقــات رنجــرب و عــالی هــای لنینیزم و اتحاد داوطلبانــه تــوده -انستان است. حزب... بر اصول مارکسیزمافغ ــه در همــین  )۵۲-۵۳ ص.: ص۱۲»(پیشتاز...افغانستان تکیه دارد. ــری موســوم ب ــان چپــی دیگ ــوین «حــال جری حــزب دموکراتیــک ن نیز کــه پیــروی از مــدل کمــونیزم چینــی را در رسلوحــه کــارش قــرار داد، » افغانستان ســازمان «شود کــه ایــن حــزب کــه بــه نــام ) و گفته می۱۷۷ : ص۱۱د کرد(اعالم وجو  شــد، بعــد از شــورش متعلمــین مکاتــب کابــل در ســوم نیز خوانده می»جوانان مرتقی را کــه بعــداً » شــعله جاویــد«محمودی( رحیم و هادی) بنیانگــذاری شــد و هفتــه نامــهبا مشارکت گروهی از روشنفکران چپی به ویــژه بــرادران دکتــور  ۱۳۴۴/۱۹۶۵عقرب  ). بنابراین دوره موسوم به دموکراسی یا قانون اساســی فرصــت خــوبی بــرای بــروز ۷۹ .: ص۱۵؛۱۳۳ .: ص۵حزب مــذکور نیــز بــدان اســم اشــتهار یافــت منترشــ ســاخت(
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هــای افغانســتان در ایــن زمــان افکــار و mــایالت مختلــف چپــی فــراهم آورد و چپــی بــه دو دســته پیــروان مــدل مارکســیزم شــوروی و هواخواهــان الگــوی کمــونیزم چــین توان  آنان را در یک تقسیم بندی کلی میهای خاص خود را پدید آوردند که سازمان
تقســیم گشــت  متفاوت طبقاتی پیروان این دو، حزب دموکرات خلق نیز به دو جنــاحدلیل رقابت شخصی میــان کارمــل و تــره کــی از رهــربان ایــن حــزب و نیــز خاســتگاه کلی به زودی در میان حزب دموکراتیــک خلــق نیــز اخــتالف شــدید ایجــاد شــد و بــه ). بــه رغــم ایــن تقســیم بنــدی ۱۷۸ .: ص۱۱کردند.(بر همدیگر وارد می اتهاماتی رابردند، دو جریان چپی افغانســتان نیــز بــالتبع علیــه یکــدیگر خصــومت ورزیــده و میتقسیم Iود و چون ایــن دو کشــور در آن روزگــار در حــال تخاصــم و دشــمنی بــه رس  ) و چون یکی از آن دو، هفته نامة خلق و دیگری پرچم را انتشار داد بــه ۱۹۶۶(پاییز  ــراه ). یک سال پس از انشقاق مزبــور، ۵۳ .: ص۱۲های خلق و پرچم شهرت یافتند (نام ــز هم ــق نی ــک خل ــزب دموکراتی ــس ح ــای موس ــی از اعض ــاهر بدخش ــد ط بــه » محفل انتظــار« دیگری را به نام  باهواخواهانش از حزب مذکور جدا شد و شاخةمحم ) و چون اظهارات این ج)عت به قدری شــدید بــود کــه ۷۰، ۱ ص.:ص۷وجود آورد ( 

یی منترش نکردند؛ امــا ایــن شــاخة چپــی توانست از صافی سانسور بگذرد نرشیهIی مشهور شد . محمد طاهر که تاجیک تبار و اهل بدخشان بــود راه » ستم ملی«نیز به  کش افغانستان (سفزا) نام کشان افغانستان (سازا) و دیگری سازمان فداییان زحمت(ستم ملی) نیز بعدها به دو شاخۀ دیگر تقسیم شد که یکی سازمان انقالبی زحمــت ). محفــل انتظــار ۸۰ ص.:ص۱۵دانست (ستم ورزی ها را قیام مسلحانه می نجات از ی بــه حیــات سیاســی خــویش گرفت و هر دو شاخه تا ایام پیروزی مجاهدین به نحــو  ) شــناخته شــدند کــه بــه ویــژه در ۱۹۷۳-۱۹۶۳موسوم به دموکراسی در افغانســتان(و احزاب چپی خارجی بود، از فعــال تــرین جمعیــت هــا در دوره مشابه به سازمان ها انتظار یا ستم ملی ) با تشکیالت و سازمان منظم حزبی که به دست آوردند و بیشــرت و پرچم، حزب دموکراتیک نوین یا ســازمان مرتقــی جوانــان (شــعله جاویــد) و محفــل ). به این ترتیب احزاب و جریان های چپی مــذکور (خلــق ۷۲ص.: ص۷ادامه دادند (
: ۸هــا فعالیــت داشــتند،(پوهنتــون کابــل و برخــی ادارات دولتــی و شــ)ری از لیســه ــ ــک ۸۱ : ص۴؛۴۸ : ص۳؛۱۱-۱۱۰ : ص۲؛۲۲-۲۳ ص.ص ــا تحری ــژه ب ــه وی ــه ب ) ک
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ها و تظاهرات زیــادی را بــه ها، راه پی)ییات جوانان کم سن و سال در لیسهاحساس ) و بــه طــوری کــه در منــابع ایــن دوره آمــده ۲۰۰-۲۰۱/ ۱ : ص۱۰انداختنــد(راه می م. موفــق شــدند تــا دو هــزار نشســت ۱۹۷۲ -۱۹۶۵هــای اســت، اینــان طــی ســال ــد.( ــر کنن ــاهره را دای ــی و مظ ــک ) ۱۹۹/ ۱ : ص۱۰؛ ۱۰۴ : ص۱۱سیاس ــن از ی ای -های این ج)عت باعث واکــنش از ســوی گــروهجهت، از جانب دیگر برخی تندروی

-ها و ســکوالرها در کابــل حرکــتجریحه دار گردیده بود، این بار در مخالفت با چپیهــای دیگــر در کشــور شــد؛ بــه خصــوص شــ)ری از محصــالن کــه احساســات شــان  هــای تصــادم و ند. بنــابر ایــن زمینــههایی را پدید آوردهایی را سازمان دادند و تشکل شــان کــه ابتــدا حرکــت» جوانــان مســل)ن«تقابل، به وجود آمــد و حرکــت موســوم بــه  الــدین ربــانی) هللا مجــددی و برهــانم محمد نیــازی، صــبغهاساتید خویش(مانند غال سیاسی به ویــژه در پوهنتــون کابــل تبــدیل شــد. گــروه مــذکور از پشــتیبانی ضــمنی بــه نیــروی فعــال  ۱۳۴۹واکنشی بــود بــه تــدریج بــه نیــروی مهــم منســجم و از ســال 
پی)ئــی و برخوردار بودند و هــر از چنــد گــاهی بــا تشــکیل اجت)عــات و یــا انجــام راه
دادنــد و بــا تظاهرات، نیروی متشکل جوانان مسل)ن را در معرض Iــایش قــرار مــی -مین برنامــهاملســلهای اسالمی معارص خویش خاصتاً نهضت اخوانالهام از نهضت املسلمین به کشور بــود کــه بــه های اخواننکتۀ دیگر تاثیر ورود افکار و اندیشه  های خویش را اعالم داشتند. هللا مجــددی و الــدین ربــانی، صــبغهکردگان االزهر( مانند برهــانویژه توسط تحصیل -(سازمان تحت رهربی حسن البناء مرصی) به کشــور بازگشــتند نقــش مهــم و تعــینین باری از افکــار اخــوان املســلمعبدالرسول سیاف) صورت گرفت و اینان که با کوله هــای تــازة ابــوالعلی مــودودی شد بازی کردند و البته کــه در مراحــل بعــدی برداشــتاندازی آنچه که فعالیت جوانان مســل)ن نامیــده یی در القاء، سازماندهی و راههکنند

خصوص در میان دو جریان حزب اسالمی و جمعیت اسالمی کــه بیشــرتین رابطــه را عــت اســالمی پاکســتان تــاثیر خــود را بــه متفکر پاکستانی از دین نیــز از طریــق ج)
 با ج)عت اسالمی پاکستان داشتند گذاشت.
  نتیجه

توان گفت با وجــود نیــت و عــزم ســلطنت و شــخص پادشــاه بــرای در نتیجه می
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م به قانون اساســی متاســفانه اجرای نظام مرشوطه و تحقق دموکراسی در دهه موسو 
خواســته از یــک ســو، و مســاعد نگردیــدن محــیط مناســب تحقــق ایــن هــدف بــزرگ به نحوی که مشاهده شد به دلیل فقــدان دانــش و آگــاهی کــافی بــرای اعــ)ل ایــن 
هــای سیاســی و نیــز جــات و گــروهگیــری دســتهلو با این که آزادی کــافی بــرای شــکسیاسی و اجت)عی از جانب دیگر، دموکراسی به هرج و مرج و بی نظمی منجر شــد  های مختلف جامعه نفــوذ یابــد و از طریــق تشــویق مشــارکت واقعی که بتواند در الیههای حزبی و سازمانی مساعد گشت؛ اما به وجود نیامدن حــزب و یــا احــزاب فعالیت هــای اجت)عــی، بــه ثبــات نظــام سیاســی کشــور کمــک کنــد، ایــن مردم در فعالیــت وجود جو و فضای ملتهب سیاســی در پــی تشــدید تضــادهای درونــی جامعــه ســنتی رسد علت این امر اگــر از جــانبی جربه قرین موفقیت تام نبود و به نظر مینخستین ت
زیــرا زمــانی بــرای هایی در کابل صورت گرفت؛ برای تشکیل و راه اندازی چنین گروهافغانی بود، در ه)ن حال این علت نیز نقــش داشــت کــه نــوعی شــتاب غیــررضوری  توانــد مناســب باشــد کــه توســعه و انکشــاف پیــدایی و فعالیــت احــزاب سیاســی مــی
 بود.فرایند نتیجۀ مطلوب و دلخواه را در پی نداشت و شاید بتوان گفــت تجربــۀ ناکــاملی دموکراسی، چون ساختار پذیرش چنــین تغییــر و تحــولی فــراهم نگردیــده بــود، ایــن رغم  برخــی اقــدامات و تــدابیر دولــت هــای دهــه احوال وجود نداشت و بنابر این به گذر از جوامع سنتی انجام شده باشد و این چیــزی بــود کــه دســتکم در آن اوضــاع و سیاسی، اقتصادی، اجت)عی و فرهنگی در جامعه رخ داده باشد و بــه عبــارت دیگــر 

  مآخذ

ــی،  .۱ ــف علم ــایان،ترجمه یوس ــذرگاه کشورگش ــتان گ ــارج ، افغانس ــی، ج آرن ارغنـــداوی، عبـــدالعلی ، تـــاریخ شـــفاهی افغانســـتان، بـــه اهـــت)م صـــفا  .۲  .۱۳۷۶،  ۲:میوند،چپشاور
بــرادرش، هــXی ،افغانســتان، تجــاوز شــوروی و مقاومــت مجاهدین،ترجمــه  .۳  . ۱۳۸۰اخوان،تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپل)سی،

، مجموعــــه »کمونیســــت افغانســــتانریشــــه هــــای حــــزب «روا، اولیــــه،  .۴  . ۱۳۷۰، ۲شورای ثقافتی مجاهدین، پشاور:میوند،چ
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عطایی، ابراهیم ، دافغانستان پــر معارصتــاریخ یــو لنــده کتنه،کابل:میونــد،  .۶  . ۱۳۸۴، ۲طنین، ظاهر ، افغانستان در قرن بیستم، تهران: عرفان،چ .۵ . ۱۳۷۲مقاالت،ترجمه پاپلی یزدی،مشهد:آستان قدس رضوی،
ه اخیــر افغانستان،پشــاور: عظیمی، محمد نبی ،اردو و سیاست در ســه دهــ .۷  .۱۳۸۲،  ۳چ

ـــــنج قـــــرن  .۹  . ۱۳۷۹مطبوعات افغانی،فــایق، غــوث الــدین ، رازی را کــه Iــی خواســتم فــاش کنم،پشــاور: مرکــز  .۸  .۱۳۷۸، ۲میوند،چ ـــــتان در پ ـــــد صـــــدیق ، افغانس ـــــر محم ـــــگ، می هـــا و رویـــدادهای تـــاریخی،(بی کشـــتمند، ســـلطان علـــی ،یادداشـــت .۱۰  .۱۳۷۴، ۲اخیر،تهران:عرفان،جفرهن هــای رسخ، بــه اهــت)م امــین الــدین ســعیدی،  ودان، فقیر محمد ،دشنه .۱۴  .۱۳۷۹ننگیال، شهرت ، محمد ظاهرشاه،پشاور:میوند، .۱۳  . ۱۳۷۸مسایل جنگ وصلح،ترجمه عزیز آریانفر،تهران:اندیشه،روسی و افغانی زیر نظر آ.د.داویدوف،افغانســتان و  گروهی از دانشمندان .۱۲  .۱۳۷۷، ۳کشککی، صباح الدین ،دهه قانون اساسی،پشاور:میوند،چ .۱۱  م.۲۰۰۲بیر،جا)،نجیب ک ــدهللا .۱۵  م.۱۹۹۹(بی جا)،مولف، ــه اس ــوروی، ترجم ــلطه ش ــر س ــتان در زی ــونی ، افغانس ــایمن، آنت  ه
  .۱۳۷، ۴طاهری، تهران: شباویز،چ
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  محقق نرسین ترین

 
تشخیص روش مناسب رسمایه گذاریهای خارجی در 

  افغانستان
  

  خالصه
در عرص حارض تامین مالی رسمایــه گــذاری هــا میتوانــد از طریــق منــابع مــالی   رسمایه گذاری خارجی یک راه حل برای حل این مشکل پنداشته میشود.ای رسمایه گــذاری در جهــت افــزایش تولیــدات داخلــی مــی باشــد کــه رسمایه الزم بر وجــود مشــکالت ســاختاری در اقتصــاد کشــور میباشــد. از جملــه مشــکالت، فقــدان اقتصادی نسبی برخوردار بوده است لــیکن عــدم پایــداری آن در همــین دوره بیــانگر امنیتی آسیب های فراوانی دیده است. گرچه کشور مــا در ســال هــای اخیــر از رشــد ی مــت)دی جنــگ و بــی ثبــاتی هــای سیاســی و اقتصاد افغانستان در سال ها

مهارت ومدیریت برای بلند بردن تــوان کیفــی نیــروی کــار داخلــی، تــدارک بازارهــای برعالوه تامین مالی اهداف دیگری چون انتقال تکنالوژی و دانش، توســعه و انتقــال است. به کارگیری ایــن نــوع رسمایــه گــذاریها   یق رسمایه گذاری مستقیم خارجیطرداخلی و یا منابع مالی خارجی صورت گیرد که یکی از روشهای مطــرح آن mویــل از 
و نشــیب هــای متعــددی داشــته اســت ، هرگــاه توجــه بــه  رسمایه های خــارجی فــرازچند سال اخیر نظر به موجودیت مشکالت اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی در جــذب صنایع داخلی و تقویت آن برای جلب مشارکت رشکای خارجی است. کشور ما  طــی اقتصاد بازار را نیز دنبال میکند که در این بخش وظیفه دولت،کمــک و همکــاری بــا تولیدات داخلــی و حرکــت بــه ســوی خارجی برای امتعه صادراتی، استاندارد Iودن 
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  پرداخته شده است.رسمایه گذاری به منظور کارایی الزم یک امــر رضوری بــوده کــه در ایــن مقالــه بــه آن های اقتصادی کشور بیشرت خواهد شد. بناًء تحقیق و تشخیص روش هــای مناســب مگیری رسمایــه گــذاری خــارجی در امکانــات و ظرفیــت که باالثر آن عالقمندی و سهدر قبال معضله افغانستان امید تغییر وضع به سود صلح و ثبــات بیشــرت شــده اســت عرصه های تجارت بین املللی بخصوص زیر بناهای ترانسپورتی و تغییــر دیــدگاه هــا با توجه به دستآورد های کشــور در عرصــه روابــط منطقــه وی و بــین املللــی در   ی درکشور خواهد شد .خارجسیاسی و امنیت درکشور صورت گیرد، منجر بــه جــذب بیشــرت رسمایــه گــذاری مــوثر توجه به کارایی و بهره وری رسمایــه گــذاری هــا و اقــداماتی در جهــت افــزایش ثبــات زیرساخت های قانونی، تشویق و تقویت رسمایه گذاری بخــش خصوصــی در داخــل، 
  مقدمه

ــدی وخــدماتی جهــت انکشــاف ــه گــذاری در بخشــهای تولی اقتصــادی  رسمای
رسمایــه گــذاری بــه واجت)عــی رضورت هــر کشــور اســت و از دیــد اکــk دانشــمندان 

در چنــین حالــت  .مواجــه میشــوند های تولیدی و خدماتی خویش به کمبود رسمایه ها برای رفع رضوریات خویش رسمایــه داخلــی کــافی نداشــته بــرای انکشــاف بخــش عنوان یک عامل موثر در پیشربد روند رشد اقتصادی  تلقی میشود. امــا اکــk کشــور 
جمله کشور های اســت کــه جنــگ در آن باعــث گردیــد تــا بخــش افغانستان از   خارجی انتخاب گردد که امکان رشد و بازدهی بیشرت را داشته باشد. رسمایه های خارجی بین کشور هــای مختلــف جهــان وجــود دارد. بنــاًء بایــد رسمایــه فراهم می سازد. از این رو است که دیده میشود رقابت های گسرتده ای برای جــذب لید بیشرت و بهــرت شــده و زمینــه اشــتغال را معموالً با خود فناوری می آورد  و باعث تو گرچه ورود هر رسمایه خارجی اثرات منفی و مثبت خــود را دارد امــا رسمایــه خــارجی برای رفع نیازمندی mــویلی خــویش بــه جــذب رسمایــه هــای خــارجی رو مــی آورنــد. 
ر نظام بــازار کار آمدن حکومت به رهربی حامد کرزی و زمانیکه درقانون اساسی کشو بخش های آن از بین برود و میزان تولید نیز بگونۀ چشمگیری کــاهش یابــد. بــا روی اعظم زیر بناهای اقتصادی و اجت)عی آن خساره مند گردد. ثروت ورسمایه بســیاری 
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بسیاری از رسمایه گــذاران داخلــی و خــارجی عالقــه منــد رسمایــه گــذاری در کشــور وقت مشوق هــایی را جهــت جــذب رسمایــه گــذاری هــا در نظــر گرفــت کــه از اثــر آن ت های خارجی نیاز مربم داشته و هنوز هم دارد. بنابر این رضورت ها بود کــه حکومــکشورما برای رسیدن به رشد و انکشاف اقتصــادی بــه جلــب وجــذب رسمایــه گــذاری تراکم پس اندازهائی که منجر به رسمایــه گــذاری میشــوند بســیار محــدود بــوده بنــاًء داخلی و خارجی فراهم Iود. از اینکــه در کشــور، جلب و جذب رسمایه گذاری های امید واری را در قسمت رسمایه گذاری نیز روبه افزایش نهاد و زمینۀ  مطمنئ را بــرای کشور توشیح گردید، بسرتحقوقی  برای رسمایــه گــذاری ایجــاد گردیدکــه ایــن عمــل بحیث نظام اقتصادی قبول و تسجیل شد و قانون رسمایه گذاری های خصوصــی در 
مایــه گــذاری شدند و رشکتهای متعددی جهت رسمایه گذاری در اداره ح)یت از رس    رسمایه گذاری ها بیان گردیده است.و مقایسه آن اشاره شده و در بخــش اخیــر روشــهای مناســب گذاری های انجام شده خصوصــی داخلــی و خــارجی بحــث شــده و در قســمت بعــدی آن بــه مقــدار رسمایــه مفاهیم رسمایه و رسمایــه گــذاری  بحــث شــده بعــداً پیرامــون قــانون رسمایــه گــذاری این مقاله را تشکیل میدهد. بنا براین در ایــن مقالــه ابتــدا بــه طــور خالصــه در مــورد ها مؤثر بــوده یــا خیــر محتــوای ، اینکه آیا این رسمایه گذاری ها ثبت وراجسرت گردید

  مربمیت موضوع
نوش� مقاله هذا بــدون شــک ناشــی از اهمیــت رسمایــه گــذاری هــا در کشــور 
است، زیرا اکk کشورها قادر به این نیستند تا همه بخش هــای رسمایــه گــذاری را از 

، خارجی شــده ی بیشرتآمدن حکومت موقت دولت در صدد جذب رسمایه گذاری هاکمبود منابع مالی روبه رو است و نظــر بــه همــین رضورت اســت کــه بعــداز روی کــار . افغانستان هم یکی از همین کشــور هــای اســت کــه بــه منابع داخلی mویل Iایند   . صورت �یردای مختلف رسمایه گذاری و در بخش ه شود ور رسازیرکش بــارسمایه های داخلی و خارجی  بیشرتیک دهۀ اخیر مقادیر  تحکیم دستاودرهایو 
  هدف مقاله

  های خارجی درکشور میباشد. هدف نوش� این مقاله بیان Iــودن روش مناســب بکــارگیری رسمایــه گــذاری 
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در نوش� این مقاله از کتــب و اعــداد و ارقــام از اداره ح)یــت از  میتود تحقیق :
  کیفی استفاده به عمل آمده است.به عمل آمــده اســت کــه میتــوان گفــت  از میتــود کمــی و رسمایه گذاری ها استفاده 

  رسمایه گذاری خارجی در کشور
تواند می خدمات دیگر میشود. ویا به عبارت دیگر رسمایه آن کاالهایی است که خوداز کــاال و خــدمات اســت کــه موجــب تولیــد کــاال و رسمایــه عبــارت از آن بخــش   ، الزم است تا مفهوم رسمایه و رسمایه گذاری  توضیح شود.شوداست بحث قبل ازاینکه دربارۀ اصل موضوع که روش های مناسب رسمایه گذاری خــارجی  رسمایــۀ  -رسمایه شامل دو بخش تولیدکنندۀ کاالها و خدمات دیگر در اقتصاد باشد. ت بــه عبــارت دیگــر رسمایــه گــذاری عبــار  .)۶۰:ص. ۱(ثابت ورسمایۀ جاری میباشــد
 ( گذاری مختلط حکومت افغانســتان بــا رسمایــه گــذاران خصوصــی رسمایه -٢  صد در صد مالکیت رسمایه گذاران. -١  اشكال ذیل صورت می گیرد:رسمایه گذاری آمده اســت کــه مالکیــت تشــبثات منظــور شــده در کشــور بــه یكــی از درمادۀ دهم قانون رسمایه گذاری های خصوصی داخلــی وخــارجی در مــورد اشــکال ). ۲:ص. ۳(جی از خارج به کشور منتقل میگرددیر نقدی توسط شخص خار گیری غعبارت از رسمایه گذاریی اســت کــه بشــکل اســعار قابــل تبادلــۀ آزاد یــا بشــکل ســهم با استناد به قانون رسمایه گذاری خصوصی افغانستان، رسمایه گذاری خارجی   ویا غیرمستقیم درپروسه تولید سهیم باشد.ازتبدیل Iودن رسمایه پولی به آن نوع دارائی متشبث است کــه بــه صــورت مســتقیم 

قانون تذکر رفته  که،" اساساً این قانون به منظور تشویق این ضمناً درمادۀ اول   .)۱۵ه)ن:ص. 
ــی بازار كــار، بلنــد بــردن عایــد رسمایه گذاری در این قانون، انكشاف اقتصادی، توسعۀ وح)یت از رسمایه داران خصوصی داخلی وخــارجی وضــع گردیــده اســت وهــدف از  ــتان م ــازی افغانس ــه بازس ــه پروس ــك ب ــردم وكم ــدگی م ــطح زن ــای س ــی، ارتق برمبنــای ایــن قــانون، دولــت مزایــا، معافیــت هــا و وجایــب را بــرای  ).۱:ص.3"(باشدمل
تشبثات نیز تثبیت Iوده است، تا رسمایه گذاران داخلی و خارجی تشــویق شــوند و 
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  کشور Eایند.  اقدام به رسمایه گذاری در

، رسمایه گذاری مقدارکاالهای خریداری شــده در واحــد اقتصاد کالنتئوری در 
شــوند. طــور مثــال  شوند اما برای تولید آینده اســتفاده می زمان است که مرصف Eی
و کارخانه جــات میباشــد،  ساختlن، فابریکاتیا  راه آهناین رسمایه گذاریها شامل 

حاصل برداشته شده از رسمایه گذاری در یک دوره میتواند، مثبت و یا منفــی باشــد( 
 . رسمایه گذاری خارجی تعاریف گوناگون دارد، مثالً: )٨

شــور هر نوع رسمایه گذاری که به وسیلۀ رشکتهــای خصوصــی یــا افــراد در ک •
هــای خــارجی انجــام مــی شــود واهــداف شــان در کنــار اهــداف دولــت قــرار داشــته 

  باشد،رسمایه گذاری خارجی نامیده میشود.

رسمایه گذاری خارجی به کارگیری رسمایۀ خارجی در یک تشبث جدید یــا  •
 .موجود میباشد

در چارت پایان جریان رسمایه های خارجی به کشور هــای رسمایــه پــذیر دیــده 
  میشود:

بــدو نــوع  طوریکه در چارت مشاهده میشود رسمایه های خارجی بصورت عموم  
  در یک کشور رسازیر میشود: 

  رسمایه  خارجی خصوصی  -١

 رسمایه خارجی دولتی  -٢

ای 
ه ه

رماي
ب س

 جذ
های

ش 
رو

جی
خار

 

 خصوصیسرمايه های 

 خارجیسرمايه گذاری مستقيم 

 خارجیسرمايه گذاری مستقل 

 مشترکسرمايه گذاری 

 مشترک قرار دادیسرمايه گذاری 
 مشترک سهامیسرمايه گذاری 

)گذاريهای غير مستقيمسرمايه (خارجی سرمايه گذاری پرتفوی   

 هاجريان سرمايه بانک 

 سهام شرکت ها

 اوراق قرضه

خزانه دولتی اسناد )دولتی(عمومیسرمايه های رسمی يا    

 وام 

 اعتبار خارجی
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کشور میزبان اقدام به رسمایه گذاری میکنــد و بــا حضــور فزیکــی در محــل رسمایــه یم در مستقیم صورت میگیرد. دررسمایه گذاری مستقیم، رسمایه گــذار بطــور مســتقمســتقیم و غیــر  شــیوهبصورت عمومی رسمایه گذاری خصوصــی خــارجی بــدو 
یکی از خصوصیات این رسمایه گذاری محدود بودن مدت رسمایه گذاری می باشد رسمایه گذاری های مشرتک قرار دادی مشابه قرارداد های مشــرتک بــوده کــه   ک سهامی . رسمایه مشرت ٢  . رسمایه مشرتک قرار دادی ١  میشود:رسمایــه گــذاری هــای مشــرتک خــارجی بــه نوبــه خــود  بــه دو نــوع تقســیم   . رسمایه گذاری مشرتک خارجی٢  . رسمایه گذاری مستقل خارجی ١  رسمایه گذاری مستقیم خارجی از نظر حقوقی به دو نوع تقسیم شده است: .را وارد کشــور میزبــان مــی کنــد خارجی با خرید سهام یا اوراق قرضه رسمایــۀ خــودنقــش ایفــای مــی کنــد. درحالیکــه در رسمایــه گــذاری غیــر مســتقیم رسمایــه گــذار گذاری و قبول مسئولیت مالی مستقی)ً در کنرتول ادارۀ و واحدهای احــداث شــده 
  به دو شکل انجام می شود : نیزرسمایه گذاری دولتی خارجی    .)٩٠ ص.:٤(در مدیریت واحد تولیدی نقش دارد،سهامداران داخلی وخارجی صورت می گیرد ومعموال رشکاء نســبت بــه ســهام خــود الکیــت ســهام و رسمایــه بــین رسمایــه گــذاری مشــرتک ســهامی از طریــق تقســیم مو با پایان یاف� مدت قــرار داد، دورۀ رسمایــه گــذاری نیــز بــه پایــان مــی رســد. امــا 

به شکل قرار داد اعتبار و قرضه یا کمک خارجی بصورت دو جانبــه بــین دو  ♦  ر یا بانکهای مرکزی آن ها .کشو 
و یــا ســایر  ١IMFبه واســطۀ ســازمانهای بــین املللــی ماننــد بانــک جهــانی، ♦ برخی از این قرضه ها بــه صــورت مســتقیم در اختیــار کشــور هــای در خواســت  سازمانها این مبالغ بین کشور ها انتقال یابد.

                                                
1 IMF(International Monetary System) 
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آنرا بکــار بربنــد. امــا کننده قرار می گیرد و می توانند در زمینه ای که خواسته باشند 
مشخص می کند و به صورت چند مرحله ای و مرشوط به حاصــل شــدن اطمینــان از اکk این قرضه ها مرشوط بوده و کشور یا سازمان اعطا کننده مورد مرصف آنرا دقیقاً 
احــداث، راه انــدازی و انتقــال  (Build, Operate, Transfer – BOT) روش .١  اد آوری میشویم:آن به صورت مخترص یمیشود و هر روش آن از خود دارای مراحلی میباشد که در اینجــا فقــط از چنــد روش رسمایه گذاری مستقیم خــارجی بــه گونــه قــرارداد هــا بــه روش هــای مختلــف انجــام از یک کشور به کشور دیگر نسبت به گذشته سهل تر شده است که از اثــر آن  انجــام اد ستد و جریــان رسمایــه هــا با تغییر رشایط، آزاد سازی و ایجاد فضای جدید د  .)٤٩،٥٣: ٢( کشورها قرار داردمواجه اند وبه همین منظور جذب این نوع رسمایه های خــارجی در اولویــت انتخــاب سیاست های اقتصادی خاص بدون توجه به رشایط داخلی و نیز نرخ بهرۀ بسیار باال ز قبیــل تهدیــدات سیاســی و اقتصــادی، اجــرای گذاری های رســمی بــا مشــکالتی امرصف دره)ن مورد خــاص بــه کشــور درخواســت کننــده پرداخــت میشــود. رسمایــه  ). ایــن روش در ٤:٧پروژه بــدون هــیچ نــوع مســوولیتی بــه دولــت واگــذار مــی شــود (می آید در مدت تعیین شده به رسمایه گذار تعلق میگیرد. در پایان زمان مشخصــی، و گاهی اوقات تولیدات مجدد کــه بــه دســت مقدار مفاد مشخصی از طریق درآمدها زمانی مشخص تامین مالی می کند. کلیه هزینه هــای رسمایــه گــذاری اصــلی و نیــز رسمایه گذار خارجی یک پروژه را بــرای یــک دوره مالکيت( واگذاری) که از طریق آن 
مشرتک( قراردادی، بانک، بیمه، موسسه مشورتی....) می سپارد تا پروژه را طراحــی میشــود. در ایــن شــیوه رسمایــه گــذاری دولــت طرحــی را بــه یــک کنرسســیوم گرفتــه ساخ� پروژه های زیربنایی مانند فابریکــات بــزرگ و بنــدهای تولیــد انــرژی بــه کــار 

سال  ٣٠، ٢٠و امور ساخت)نی را تکمیل Iوده فعال سازد و طی یک مدت طوالنی 
فابریکه  و پروژه را بــه دولــت از عواید آن استفاده Iوده بعداز سپری شده موعد مقرر 

از این شیوه رسمایه گذاری کشــورهای مختلــف جهــان کــه عمــدتاً کشــور هــای  واگذار Iاید.
 BOT عقب)نده اند کار گرفته اند. بعضی از کشــور هائیکــه از شــیوه رسمایــه گــذاری
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گرفته شده ومعنی احداث، مالکيت، راه انــدازی  Build, Ownership, Operate, Transfer  کلــــ)ت  کــــه مخترصــــ از  ایــــن حــــروف : (B.O.O.T)روش  .٢  : انرتنت ).١٢ایالت ایاالت متحده امریکا اند،(رسائیل، هند، ایران، کوروشیا، جاپان، چین، ویتنام، مالیزیا، فلیپــین، مرصــ و چنــد اغرض mویل پروژه بزرگ خود استفاده Iوده اند، کشور های تایلند، ترکیــه، تــایوان،  ــه کــه در ایــن روش  احــداث،  است کــه معنــی احــداث، مالکيــت و راه انــدازیرا میدهــد  Build Ownership, Operate): ایــن حــروف اختصــاری ازB.O.Oروش( .٣  میباشد.خالل اين مدت و در نهايت انتقال مالکيت پروژه به دولت و يــا طــرف اداری قــرارداد پروژه، دارنده امتياز رسمی آن در طول مــدت قــرارداد بــوده و حــق راه انــدازی آن در میدهد کــه در ایــن نــوع روش، احــداث کننــده و يــا ايجــاد کننــد  لکيت راو انتقال ما ــدازی در خــالل مرحل ــروژه در طــول مــدت قــرارداد و حــق راه ان مــي Build, Lease, Transfer :  ایــن حــروف اختصــاری از )B.L.T( روش .٤ واگذاری میباشد.مالکيــت مقيــد پ مي باشد که به معنای احداث، انتقــال مالکيــت و راه انــدازی بــوده و ايــن  Build, Transfer, Operate ): ایـــن حـــروف اختصـــاری عبـــاراتB.T.O (روش  .٥  پروژه به دولت بر حسب رشايط تعیین شده میباشد.بــرای دولــت، اجــاره آن از دولــت و ســپس انتقــال مالکيــت باشد. يعنی احداث پروژه 
) دولــت از ابتــدای امــر (B.O.T يابد. در این نوع روش قرارداد برخالف روش  قراردادپروژه های خدمات عمومی منعقد شده و سپس مالکيت پروژه بــه دولــت انتقــال مــی کــت خصوصــی رسمايــه گــذار جهــت احــداث نوع قراردادها ب
 دولت و شخص يا رش   ,Design, Build ): ایـــن حـــروف اختصـــاری عبـــارات D.B.F.Oروش( .٦ مالک پروژه خواهد بود.

Finance, Operate  اعتبــار و راه انــدازی 
است کــه معنــی طراحــی، احــداث، تــأم میدهد.  که بر اساس mویل اين نوع روش دولت بر ايجاد پــروژه هــای زيربنــائی و  را
ی رسد وپــس از پايــان مرحلــه های مشاوره دهی خود، با رسمايه گذار به اتفاق نظر مخدمات عمومی مطابق با رشايط فنی و طراحی هاي مع
 شده بــه وســيله سيســتم 
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ــدازی  Modernize, Operate, Own, Transfer ) : ایــــن حــــروف اختصــــاری عبــــاراتM.O.O.Tروش ( .٧  واگذاری، مالکيت پروژه به دولت انتقال Iی يابد. ــت، راه ان ــازی، مالکي ــی نوس ــد ومعن ــي باش م ـــت را ـــال مالکي ـــد.  و انتق ـــه  میده ـــا، رسماي ـــل قرارداده ـــوع روش mوی ـــن ن در اي ـــ ـــول گ ـــائی و تح ـــا زيربن ـــومی ي ـــروژه هـــای خـــدمات عم ـــازی يکـــی از پ ــول ذار نوس ــده دارد، در ط ــه ع ــانی را ب ــوژی جه ــدرنرتين تکنول ــا م ــابق ب ــوژی آن مط ــود و در تکنول ــی ش ــدازی آن م ــده دار راه ان ــده و عه ــروژه گردي ــک پ ــذاری مال ــدت واگ ــت واگــذار مــي م ــه دول ــافتی ب ــدون هــيچ دري ــروژه را ب ــان دوره مالکيــت پ ــد. پاي ــدازی Iاي ــدهای راه ان ــذاری درآم ــالل دوره واگ ــذار در خ ــه گ ــه رسماي ــت ک ــديهی اس ب
ــــاراتR.O.Oروش (  .٨ پروژه را کسب می Iايد. ــــاری عب ــــروف اختص ــــن ح ــد.  Rehabilitate, Operate, Own ): ای ــدازی را میده ــت و راه ان ــازی، مالکي ــی بازس ــد. معن ــي باش ــورم ــه منظ ــاً ب ــا عموم ــل قرارداده ــوع mوی ــن ن ــای  در ای ــروژه ه ــی از پ ــازی يک ــه بازس ــت و رسماي ــ
 دول ــد، ب ــته باش ــتيبانی داش ــازی و پش ــه بازس ــاز ب ــه ني ــی ک ــا  .گــذار منعقــد مــی شــوددولت ـفته و ايــن بازســازی مــی توانــد در ســاخت)ن و اثاثيــه باشــد ي ـــن رو انرتنیـــت )١٠غـــ�ه،(در ماشــــ
 آالت، دســــتگاه هــــا، تجهيــــزات، ابــــزار بــــا تکنولــــوژی پيرشـــ ـــین ای ــه دارای هــای دولتــی ) BOT,BOOT,BLT( ش هـــا، روش هـــای.  در ب ــروژه ب ــه دلیــل اینکــه بعــداز یــک دوره مشــخص مالکیــت پ ــا ب ــزد کشــور ه ــردد ن ــدیل میگ ــرار داد اســت، تب ــک ق ــه رشی ــی ک ــش خصوص ــا بخ ــا ی ــوع روش ه ــن ن ــق ای ــای آن ازطری ــروژه ه ــل پ ــه mوی ــرارداد هایک ــت دارد، ق ــاولوی ــای اح ــه ه ــدتاً در زمين ــرد عم ــورت میگی ــدمات ص ــائی و خ ــای زيربن ــروژه ه ـــن روش هـــا انـــد بایـــد در آن کمیتـــه اداری مشـــخص کشــور هــای کــه  .عمــومی بــ
 بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی منعقــد میگــرددداث پ ــقــرارداد هــا موجــود باشــد تــا شــخص يــا رشکــت خصوصــی رسمايــه گــذار را جهــت خواهـــان اســـتفاده از ای ــر بن ــروژه هــای زي ــار و احــداث يکــی از پ ــأم
 اعتب ــداز ت ــد، و بع ائی انتخــاب Iاي   mویل رسمایه گذاری ها استفاده Iوده اند.اکk کشور های جهان از روش های که در جداول ذیل نشان داده شده جهــت    اولویت بندی پروژه ها زمینه تحقق آن میرس گردد.
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  )روش های محبوب تامین مالی در دنیا ١١ماخذ(

ل و نقل بوده کــه توســط بانــک جهــانی، عمدتا این پروژه ها در بخش های حم
 بانک انکشاف آسیایی، بانک توسعه اروپا و بانک توسعه اسالمی *ویل شــده اســت،

  : انرتنت).١١(

گذاری، ســوال مطــرح میشــود رسمایه  و روش های با درنظرداشت تعاریف انواع
مایــه که در کشورما کدام نوع رسمایه گذاری و چه مقدار صورت گرفته وآیــا از ایــن رس 

  گذاری ها استفاده مؤثر صورت گرفته یا خیر؟

افغانستان کشوریست که جنگ و خسارات زیــادی را بــه اقتصــاد آن وارد کــرده 
است که بهبود آن به سادگی امکان نــدارد. امــا بــه کمــک رسمایــه گــذاری در بخــش 

د های تولید و زیربنایی در کشور، تا اندازه امکان این میرس خواهد شد تا سطح تولی
  باال برود و به مرور زمان اقتصاد کشور از حالت رکود نجات یابد.

با درنظرداشت اهمیت که رسمایــه گــذاری در اقتصــاد کشــور دارد و مــا هــم بــه 
حیث یک کشور عقبlنــده نیــاز بــه منــابع مــالی داشــتیم وداریــم  و بــه خــاطر جلــب 

م الــی ٢٠٠٣ز ســال رسمایه داران سهولت ها و امکانات زیادی را فراهم ساختیم ،  ا
ــع دوم ســال  ــداد  ٢٠١٦رب ــه تع رشکــت جــواز فعالیــت را از اداره آیســا  ٤٥٩٩٦م ب

رشکت خــارجی  ٢٩٠٢رشکت داخلی و  ٤٣٠٩٣دریافت Eوده است که از آن جمله 
دالــر را  ایــن رشکــت هــا رسمایــه  ١٠٤٢٣٣٦٩٠٠٧.٥٠میباشد. که بطور مجموعی 

نفــر مهیــا  ٨٤٨٩٤٢زمینــه کــار را بــه  گذاری Eوده است،  که این رسمایه گذاری ها
نفــر کارمنــد  ٦٣٤٣نفر کارمند از طبقه ذکور و   E٨٤٢٥٩٩وده است، که از آنجمله 
  ).٢٠١٦: دیتابس ٥از طبقه اناث بوده است،(

با در نظرداشت رسمایــه گــذاری هــای انجــام شــده در کشــور اینکــه آیــا از ایــن 
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نحــوه بــه  خیــر ارتبــاط میگیــرد بــهرسمایه گذاری هــا اســتفاده موثرصــورت گرفتــه یــا  ز جمله رسمایه گذاری های انجــام کارگیری و روش استفاده رسمایه گذاری ها. بناًء ا
دالــر رسمایــه گــذاری داخلــی و  ٨٥٦٣٣٣٧٤٩٨.٤٠شــده کــه قــبالً ذکــر Iــودیم،  رسمایه گذاری خارجی میباشد، از مجموع این رسمایه گــذاری  ١٨٦٠٠٣١٥٠٩.١٠ دالــر در   ٣٠٢٢٠٢٤٠٢٦.٧٠ر در بخــش ســاخت)ن، دالــ ٣٢٦٣٨٩٢٦٦٠.٤٠هــا دالر در  ۱۷۶۴۱۰۰۴۴۰.۸۰دالر در بخش زراعت،  433328673.60 بخش خدمات، ــادن و  ۱۲۳۳۰۷۴۴۰۵.۰۰بخــش صــنایع،  ــر در بخــش مع : دیتـــابس ٥(دالـــر در بخـــش انـــرژی وآب رسمایـــه گـــذاری صـــورت گرفتـــه اســـت، ۷۰۶۹۴۸۷۶۳.۰۰دال ور نیاز به امنیت، دسرتسی به قرضه، رقابــت رسمایه گذاری در یک کشچون ).٢٠١٦

نــی بــر خارجی در نظر گرفته بود، بنابر تبلیغات دشمنان داخلی و خارجی کشــور مبدولت یک سلسله امتیازات و امکانات را برای رسمایــه گــذاران و متشــبثین داخلــی و م  ٢٠١٤ساz در بازار، انرژی، زمین، ترانسپورت و ... دارد، و طی سال های قبــل از  ذب رسمایه گــذاری خــارجی بدین منظور بود که وزارت مالیۀ کشور در جهت ج  عده یی از رسمایه گذاران به خصوص رسمایه های خارجی از کشور خارج شد.مخاطره افتاده و فضای کار وبار دشوار خواهد شد روند رسمایــه گــذاری کنــد شــده و م وضع امنیتــی و سیاســی کشــور بــه ٢٠١٤اینکه بعداز خروج قوای خارجی در سال 
افغانســتان رسمایــه گــذاری کننــد، تســهیالت ویــژه داده میشــود. وزارت مالیــه بیــان م در ۲۰۱۳و داخلی در کشــور اعــالم Iــود کــه بــرای رسمایــه گــذارانی کــه در ســال 

م در ۲۰۱۳رسمایــه گــذاری کــه تــا یــک میلیــون دالــر و یــا بیشــرت از آن را در ســال داخلی و خارجی سهولت های ویژه یی را فــراهم میســازد. بــر اســاس ایــن طــرح هــر است کــه بــرای رسمایــه گــذاران، بازرگانــان و صــنعتکاران  گذاری " روی دست گرفتهIوده بود که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور، طرحی را زیــر نــام "فرصــت هــای رسمایــه  ن م بــه کــار آغــاز کنــد، بــرایش زمــی۲۰۱۴افغانستان رسمایه گذاری کنــد و تــا ســال 
م در افغانســتان رسمایــه ۲۰۱۴م تــا ۲۰۱۳رسمایه گذارانی داده میشود که در سال معاف میگردد. بربنیاد گفته هــای مقــام هــای وزارت مالیــه، ایــن فرصــت تنهــا بــه آن رایگان داده میشود، از واردات موادخام تعرفه گرفته Iیشود و تا ده ســال از مالیــات   )۴:ص. ۶(گذاری کنند.
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م به بعد مورد مطالعه قرار گیــرد ۲۰۱۳رسمایه گذاری ها را  ازسال  اما اگر روند
    است.رسمایه گذاری ها روبه کاهش بوده است، که موضوع طی جدول ذیــل ارائــه گردیــده دیده میشود که با وجود فراهم Iودن فرصت برای رسمایه گــذاران از جانــب دولــت، 

کرزی و حکومت ماه اخیر حکومت  ۲۱ول مقایسه رسمایه گذاری در جد
  جدید

License of Intial Investment Report from 21 months 

Sectors 

21 last months of 
Karzai Administration  
 (Jan-2013 - Sep-2014) 

21 months of National 
Unity Government 

(Oct-2014 - Jun-2016 

Difference % (21 
of Administration -

21 of NUG) 

Lice
nse 

Intial 
Investment 

Licens
e 

Intial 
Investment License 

Intial 
Invest
ment 

Mining 141 833,117,000.00 116 183,720,574.00 -17.73% -77.95% 

Constru
ction 1,762 489,834,488.30 947 207,285,275.9

0 -46.25% -57.68% 

Service 3,032 456,133,727.90 2,431 408,488,685.6
0 -19.82% -10.45% 

Manufa
cturing 1,101 249,816,331.20 961 164,872,086.6

0 -12.72% -34.00% 

Agricult
ure 188 52,697,112.00 129 34,803,074.40 -31.38% -33.96% 

Energy 
and 

Water 
96 18,482,000.00 61 8,497,000.00 -36.46% -54.03% 

total 6,320 2,100,080,659.4
0 4,645 1,007,666,696.

50 -26.50% -52.02% 

  م٢٠١٦) دیتابیس اداره ح�یت از رسمایه گذاری ها سال ٥ماخذ(
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ماه اخیرحکومت آقــای حامــد کــرزی و  ۲۱در جدول فوق رسمایه گذاری ها در  فیصد کاهش و  ۲۶.۵۰رسمایه گذاران مجموعاً این مقایسه در قسمت دادن جواز به ماه حکومت آقای رئیس جمهور محمد ارشف غنی با هم مقایســه شدهاســت. در  ۲۱ چنانچــه مطــابق  مؤثر بودن رسمایه گذاری ها ارتباط میگیــرد بــه نــوع اســتفاده از آنصورت کل گفته میتوانیم که رسمایه گذاری ها در کشور سیر نزولی داشته اســت.اما فیصــد کــاهش دیــده میشــود. بنــاًء بــه  ۵۲.۰۲در قسمت انجام رسمایــه گــذاری هــا  برای سكتور خصوصی فراهم سازد و رسمایه های جلب شده مــی بایســت در جهتــی دولت مكلــف اســت زمینــه هــا و مشــوق هــای رسمایــه گــذاری را   د قانون اساسی،موا
سمت وسو داده شود که زمینــه هــای الزم  بــرای اعــ)ر زیربناهــای اقتصــادی كشــور 

ادی کمرت توجــه صــورت مهیا گردد، ولی متاسفانه در راستای اع)ر زیربناهای اقتص
  کشور کوتاه مدت بوده و بیشرت در بخش های خدماتی تطبیق گردیده است.گرفته است،  و طی ده سال گذشــته  اکــk پــروژه هــای انکشــافی در مرکــز و والیــات 
مایه گذاری های مستقیم خارجی است، مناسبرتین نوع رسمایه گذاری در کشور رس با در نظرداشت انواع و روش هــای رسمایــه گــذاری خــارجی کــه بیــان Iــودیم، 
کشور رسمایه پذیر انطباق ندارد در ضمن عمده تــرین اثــرات منفــی رسمایــه گــذاری تکنالوژی بر باشد به کار میندازند، کــه بــا نحــوۀ تخصــیص منــابع در  های که شدیداً داران خارجی همچنان  رسمایه گذاران خــارجی رسمایــه خــویش را عمــدتاً در پــروژه کار و دیگر خدمات عمــومی، معافیــت هــای گمرکــی ومالیــاتی بیشــرت بــرای رسمایــه زیرا با وجود نکات منفی چون فراهم Iودن تسهیالت اساسی، ماننــد زمــین، نیــروی 
هــای خــارجی اثــرات سیاســی و اجت)عــی آن اســت کــه کشــور میزبــان را مقیــد بــه 

تخصص و مدیریت در تقویــت حضــور  تحقیق و نوآوری در روشهای تولید، تکنولوژی،در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال رسمایــه، خارجی به یکی ازعنارص عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع گــذاری مســتقیم  خواسته های خود مین)ید. باوجود این همه نواقص، امروز رسمایــه بخش های زیر بنای صورت گیرد و رسمایه گذاری زمانی در این زمینه میتوانــد مــوثر در ضمن با در نظرداشت مــواد قــانون اساســی،  رسمایــه گــذاری هــا بیشــرت در   تجارت جهانی نقش بسزایی ایفا میکند.  این کشورها در اقتصاد و
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  ).   ۴ص.:۷نیاز جامعه میباشد استفاده میکنند ( مورد بشدت که زیربنایی های پــروژه رسیــع ســاخت و گــذاری رسمایــه بــرای مناســب روش یک بعنوان روش این از مختلــف دولت های شده جهت توسعه پروژه های زیر بنای به سطح جهان میباشد.شود. این روش یکی از روش های پذیرفته واگذاری)  mویل داری و (ساخت، بهره بر  BOT٢بــه روش پــروژه هــای زیــر بنــایی توســط رسمایــه هــای خــارجی واقع شــود کــه
رسمایــه گــذار واحــد صــنعتی را بــرای یــک دوره از پــیش تعریــف شــده بهــره بــرداری در این روش رسمایه گذار یک واحد صنعتی را طراحــی و راه انــدازی مین)یــد. 
دولت میزبان واگــذار میشــود.  در ایــن روش پــنج مرحلــه در نظــر گرفتــه میشــود کــه ور مالکیــت و فعالیــت  واحــد صــنعتی بــه گذار اختصاص می یابد.  در پایان دوره مزبمین)ید و درآمد های حاصله طی این دوره برای پوشــش هزینــه هــا و عوایــد رسمایــه 

گردد. مرحله دوم آن مرحله مذاکره است کــه  می مشخص BOTروش  طرح به اجرای از حاصــله منــافع و شــده انجــام سیاسی و اقتصادی اوضاع به توجه با فنی و مالی ، بررسی های اقتصادی مقدماتی شامل مطالعات مرحله این شود.  در باید انجام اول گــام بعنــوان پروژه شناسایی طرح ها سایر مرحله اول آن شناسایی است که ه)نند مــی  واگــذار رشایــط واجــد گــذار رسمایــه بــه مســتقیم بصــورت را پروژهدر این مرحله 
ودر ایــن  میرسد امضاء فین بهطر  ای فی مابین نامه تفاهم  مذاکرات انجام با Iایند، توســعه  گردد. مرحلــه ســوم مرحلــه می منعقد نیز محصول خرید نامه موافقت مرحله تــرین  والنیط یکی ازنگهداری  و مرحله پنجم مرحله بهره برداری. میشود آغاز بعدی فــاز مجوزهــای کســب بــرداری، بهــره دســتورالعمل هــای  تهیه آموزشها و آزمایشات، در موفقیــت صــورت در و شــده انجــام پــروژه اندازی راه و وساز، نصب ساخت مرحله اجرات بعدی مرحله چهارم است که در اینمیشود.  مشخص ژهپرو تحقق برای سهام مشارکت و شده پروژه انجام رشکت ساختار دادن شکل جهت گذاران رسمایه مابین نامــه فــی موافقــت تنظــیم پــروژه، موافقتنامــه امضــاء پــس از مرحله این راست که د  نظــارت اعــ)ل گزارشــها بــر دریافــت و ای بازرســی دوره انجــام بــا برداری بهره طول در پروژه،کارفرما اندازی راه میگردد، در این مرحله پس از محسوب پروژه دوره مرحله

                                                
٢ ) BOT-Build operate Transfer (  
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همچون نصب تجهیزات، اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی میــادین، راه انــدازی رشکت رسمایــه گــذار خــارجی کلیــه هزینــه هــای انجــام طــرح مــورد رسمایــه گــذاری طبــق ایــن قــرارداد،  ) است کهBuy Backمتقابل( روش دیگر قراردادها بیع  ).۴:ص. ۷(دهد  ادامه را پروژه از برداری بهره بتوانــد کارفرمــا تــا بوده مناسب بصورت بایست می واگذاری تاریخ تا پروژه نگهداری میرســد. بــه انتهــا کارفرمــا به طرح واگذاری با BOTپروژه با روش  مرحله پایان ت های مرتبط به پروژه را سازماندهی می Iاید.و سایر فعالی محیطی زیست رشایــط حفــظ ، کــار نیــروی رشکــت، پــروژه  آمــوزش از تکنولــوژی انتقــال بر Iوده و
اد موجــود اســت رسمایــه گــذاران میتواننــد از آن اســتفاده بخش های مختلــف اقتصــموجودیت نیروی کار ارزان، منابع طبیعی، سهولت های رسمایه گذاری وغیره که در خــاص جغرافیــایی و اقلیمــی کــه دارد، و از جانــب هــم ظرفیــت هــای بــالقوۀ ماننــد، صورت گیرد خیلی موثر واقع میشود. از سوی دیگــر کشــور مــا بــا توجــه بــه موقعیــت ه گــذاری خــارجی در کشــور مــا  به این صورت هر گاه به اینگونــه روشــها رسمایــ  : انرتنت).٩میزبان بر قرارداد حاکم خواهد بود، (مالکیت کامل کشــور میزبــان بــر منــابع طبیعــی ترصــیح شــده و اصــوالقوانین کشــور ها، دارای هیچ گونه حقی نسبت به پروژه نخواهد بود. در این قراردادها حاکمیــت و رسمایــه وســود رسمایــه گــذاری متقابل رسمایه گذار پس از پایان دوره پرداخت اصــل محصوالت تولیدی آن پروژه طی مدت مشخصی برداشت مــی کنــد. در قــرارداد بیــع رسمایه و همچنــین  مفــاد ناشــی از رسمایــه گــذاری خــود را رصفــا از طریــق دریافــت کشور میزبــان واگــذار مــی کنــد. در ایــن نــوع قــرارداد رسمایــه گــذار خــارجی، اصــل بــه و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پــس از اmــام و راه انــدازی پــروژه، آن را 

سطح تولید را در کشور افزایش داده و در پهلــوی اینکــه تقاضــای داخلــی را کفایــت Iایند و با رسمایه گذاری در بخش های مختلف خاصتاً بخش های تولید و صــنعتی 
وبــیالنس Iاید باعث آن گردد تا واردات در کشــور کــاهش و صــادرات افــزایش یابــد  كارآمدن دولت آقای حامد کرزی دركشور، نظام اقتصادی افغانســتان ـ جــدا  از ایــن با توجه به تحلیلی که صورت گرفت می توان نتیجه گیری كرد که: پــس از روی   تجارت حالت مثبت را به خود بگیرد.
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م الی ربــع دوم ٢٠٠٣شده برای رسمایه گذاری در کشور سبب شده است تا از سال زیربناهای اقتصادی كشور، بپردازد. بناًء موجودیت فرصت ها و سهولت هــای ایجــاد میگیرد با ایجاد زمینه هــای الزم، بــه اعــ)ر  فراهم آورد و رسمایه گذاری هایی صورتدولت مكلف بود زمینه ها و مشوق های رسمایــه گــذاری را بــرای ســكتور خصوصــی،   انتخاب، پهنه وسیعی برای رسمایه گذاری های اقتصادی فراهم شد كه طبق قانون،نظر گرفته شد كه قانون اساسی، به رصاحت از آن یاد می كند. با در نظرداشت ایــن ، در  كه تا چه میزان با چگونگی رشایط و نیازمندی ها منطبق بود یا نــه ـ نظــام بــازار  هزار رشکت جــواز فعالیــت را از اداره آیســا دریافــت ٤٥٩٩٦م به تعداد  ٢٠١٦سال 
رشکت خارجی میباشــد. کــه  ٢٩٠٢رشکت داخلی و  I٤٣٠٩٣ایند که از آن جمله  ــه مشــکالتی ازقبیــل بناهــا صــورت گیــرد، قوانین افغانستان ذکرشده که رسمایه گذاری ها بیشــرت روی زیرشده است. اما با وجود ظرفیت های بالقوه بســیاری در بخــش اقتصــاد، قســمیکه در دالــر توســط ایــن رشکــت هــا رسمایــه گــذاری  ١٠٤٢٣٣٦٩٠٠٧.٥٠بطور مجموعی  ــه گــذاری هــای انجــام شــده نظــر ب صــورت نگرفتــه و از رسمای

کــه در کشــور وجــود دارد بــه صــورت مناســب دسرتســی بــه زمــین و ســایر مشــکالتی نبود قــوانین شــفاف و روشــن رسمایــه گــذاری در افغانســتان، مشــکالت مــالی، عــدم موجودیت فساد اداری در اکk ادارات دولتی، نبودانرژی برق کافی برای فابریکــات،  نرخ بهرۀ بسیار باال مواجه انــد کــه کشــور مــا طــی یــک دهــه گذشــته از هــر دو روش ی و نیــز اقتصادی، اجرای سیاست های اقتصادی خاص بدون توجه به رشایط داخلــمیگیرد که این رسمایه گذاری های رســمی بــا مشــکالتی از قبیــل تهدیــد سیاســی و ضمناً رسمایه گذاری دولتــی خــارجی بــه دو روش کــه قــبالً بیــان شــده صــورت    استفاده به عمل نیامده است.
همکاری دولت و نهاد های خصوصی و غیر دولتی در زمینه ی ارزیابی رضورت هــا و مهم که میتواند برای جذب و تشویق روند رسمایه گذاری در افغانســتان مــوثر باشــد، یکــی از موضــوعات  گذاری  در بخش زیربنایی آن یک  امر رضوری پنداشته میشــود.اقتصاد متکی بــه خــود داشــته باشــد رسمایــه بناًء برای اینکه در آینده کشور ما  این نوع رسمایه گذاری ها ادامه دارد و متاسفاً نتایج مطلوب بدست نیامده است.رسمایه خارجی دولتی  استفاده Iوده است و هنوز هم در قالب کمک های خارجی 
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ارجی بــا مذکور و در عین حال توسعه و پیرشفت منــابع از طریــق رسمایــه گــذاری خــنــرتول و تســلط خــود بــر منــابع کشور مرتبط است، دولــت همــواره مایــل بــه حفــظ کاز آنجا که سلطه بر طرح های زیــر بنــایی بــا منــافع ملــی و امنیــت داخلــی  در ضمنرسمایه گذار و نهاد های فراهم کننده ی سهولت برای رسمایه گذاری، موجود باشد.  زیابی و اولویت بندی زمانی نتیجه ی مطلوب می دهد که هم آهنگی درست میان ار بگیرد کــه ارزیــابی دقیــق از رضورت هــا بــرای رسمایــه گــذاری صــورت بگیــرد، و ایــن اولویت های اقتصادی در راستای رسمایه گذاری موثر زمــانی مــی توانــد شــکل  .گذاری با مشکالت و چالش ها مواجه نگرددکنند تا جریان پروژه های اقتصادی به ویژه پروژه هــای عــام املنفعــه و رونــد رسمایــه مــل آهنگی بیشرت با رسمایه گــذار بــرای ارزیــابی و اولویــت بنــدی هــای اقتصــادی عهای خصوصی در عرصه ی رسمایه گذاری و موسســات غیــر دولتــی همکــار، در هــم اولویت های اقتصادی، زمانی می تواند به شکل درست بوجود آیــد کــه دولــت، نهــاد ه این شناخت و آگــاهی بــه منظــور درک رضورت هــا و ی رسیدن بول .اقتصادی استدرســت آغــازی بــرای شــناخت بهــرت در زمینــه ی رسمایــه گــذاری هــا و پــروژه هــای نقطه ای، نیازمندی و رضورت هــای خاصــی دارنــد و ایــن اقتصادی و فرهنگی در هر افغانستان کشوری است که مردم آن با توجه بــه عوامــل محیطــی، جغرافیــایی،  .ویت های اقتصادی برای رسمایه گذاری استاول   شناخت بهرتین روش هستند.
  پیشنهاد

ــه گــذاری با توجه به مراتب فوق، بهرتین روش های رسمایه گذاری خارجی که هــم بــرای  ــوب اســت، رسمای ــه گــذار خــارجی مطل ــه  رو کشــور مــا و هــم رسمای ش ب جهــان  ســطح در BOTروشدر کشــور میباشــد،  )BBو بیــع متقابــل( BOT های کــاهش  روش ایــن مزایــای جملــه ازباشــد کــه  هــای زیربنــایی پــروژه وتوسعه احداث مثمــر در و جدیــد روش هــای از یکــی بعنــوان تــوان داشــته و مــی کوتاهی تاریخچه هــا  هپــروژ  ریســک پــذیرش ، خــارجی اســتقراض زمینــه در دولــت عدیــده مشــکالت روش میباشد در نهایت درک صحیح این روشــها از طــرف دولــت و رشکــت  اصلی این هــای شاخصــه از زیربنــایی توســعه و کشــور بــه تکنولوژی انتقال گردد می محسوب
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های دولتــی و اســتفاده از آن در رشایــط مناســب پــیش نیــاز اصــلی جهــت موفقیــت 
یــق بخــش هــای تولیــدی و بحساب می آید و با بــه کــار انــداخ� رسمایــه از ایــن طر

  میتواند از بازار مرصفی تبدیل به یک اقتصاد متکی به خود گردد. صنعتی رونق میابد، سطح تولید در کشور افزایش Iوده و  به مرور زمــان افغانســتان 
  مآخذ

.فرهنــگ اصــطالحات روزمــره اقتصــادی، چــاپ ١٣٨٢اکــربی، نعمــت هللا،  .1  دوم، تهران: انتشارات کهر.
.  رشد اقتصــادی و رسمایــه گــذاری، چــاپ اول، ١٣٨٤لقاسم، مهدوی، ابوا .2   تهران: انتشارات، جنگل.
. کابــل: مطبعــه ١٣٨١قانون رسمایه گذاری خصوصــی داخلــی و خــارجی،  .3  . ٨٠٣دولتی، جریده رسمی، ش)ره 
. نقــش رسمایــه گــذاری خــارجی در رشــد ١٣٨٨ســید آقــا زاده، ســید رضــا، .4  اقتصادی، کابل: مطبعه دولتی. 
 م٢٠١٦دیتابیس سال ح)یت از رسمایه گذاری ها ، دیپارmنت تشــویق رسمایــه گــذاری هــا اداره  .5
ـــه گـــذاری در دوره انتقـــال جمهـــوری اســـالمی  .6  .١٣٩٢افغانستان، وزارت مالیه، معینیت پالیسی، پالیســـی تشـــویق رسمای
فصــلنامه  بررسی عوامــل مــوثر برجــذب رسمایــه گــذاری هــا،بیات، روح هللا، .7  .١٣٩٤، سال ١٣رم،ش)ره مطالعات، سال چها
ــــت از  از ویکی .8 ــــاریخ برداش ــــذاری، ت ــــه گ ــــنامه آزاد، رسمای ــــدیا، دانش پ   %/http://fa.wikipedia.org/wiki      ٢/٥/١٣٩٦سایت
  http://asrebank.ir/news/٧٤١٩١    ٢٠١٧/ ١٠/ ١٠انواع قراردادهای رسمایه گذاری خارجی، تاریخ برداشت از ســایت  .9
، ١٣٩١روش های رسمایه گذاری، تاریخ نرش در سایت دوشــنبه دهــم مهــر .10 ـــــــــــــــــــــــایت  ـــــــــــــــــــــــت از س ـــــــــــــــــــــــاریخ برداش                                http://faghasemitax.blogfa.com/post                                                                       ١٠/٢٠١٧/ ١٠ت
محبــوب تــامین مــالی دردنیــا، رسمایه گذاری مستقیم خارجی، روش هــای  .11 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاریخ برداش ـــــــــــــــــــــــــایت ت   eqtesad.com-e-http://donya                                                                                  ١/٦/٢٠١٨ت از س
اریخ تــ، ٢/٤/١٣٩٠)، تــاریخ نرشــ در ســایت، BOTقراردادهای بی او تی (  .12     ٢٠/١٠/١٧٢٠http://www.cloob.com/c/persia_sub/14771680برداشت از سایت 
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 محقق انوشه هاشمی

 
عوامل اعتیاد نوجوانان و جوانان به مواد مخدر و راه 

  آناز های پیشگیری 
  

 خالصه
حوادث و وقایع آزار دهنده اجت)عی، فشار های روانی ناشی از آن، نبود رفاه و 

 هوشیار و متفکر را به سوی اعتیادبه مواد مخدر، مسکر، دخانیات و ســایر انحرافــاتزنــده گــی موجــود برشــی را بــه خیــاالت واهــی و ناسازشــی مواجــه ســاخته و انســان د و اطمینان به باور های همــدیگر آسایش مناسب و کافی برای زنده گی، عدم اعت)
جوانان و نوجوانان امروزی که بیشرتین استفاده را از قوای مغزی خود بایــد بــه   بزرگ برشی رخ خواهد داد که عواقب خطرناکی در قبال دارد.فاجعه کشانیده است. اگر برش نتواند، جلو این همه نامالی)ت و حاالت نا همگون را بگیرد 
عمل آورند و از توانایی های خود در عمران و آبادی جهان و نجات برش از بی)ری ها 

  های روانی و بدنی خود را مساعد میگردانند.مخدر و دخانیات ضایع ساخته و به این وسیله زمینه نــابودی اســتعداد هــا و توانــایی را بــا اســتفاده از مــواد  استفاده Iایند، ولی متاسفانه خالقیت و توانــایی هــای خــود
ع بــین مــه و در مجمــوع جوابلکه فــرد، جامعــ مسکر و دخانیات کار ساده یی نیست،معتادان، افراد محتاج به کمک اند. جلوگیری و م)نعت آن ها از مــواد مخــدر، 
از آن جایی که اعتیاد نوجوانان و جوانان بــه مــواد مخــدر بــه علــت هــای پــیش   ورطه مهیب و خطرناک نجات دهند. املللی متحداً در این عرصه بایــد مجادلــه و مبــارزه شــدید Iاینــد، تــا برشــ را از ایــن 



  آریانا

٩١ 

 

قیــر و کــم درامــد بینی نشده به میان میاید، مهار کــردن ایــن افــت ســیاه در کشــور ف
امراض بدنی با یک کمپاین وسیع تبلیغاتی و یا وقایوی، محــو یــا نــابود ســاخت و در مانند افغانستان کار مشکلی محســوب مــی شــود و Iــی تــوان آن هــا را ماننــد ســایر 

  باز یافت سالمت نوجوانان و جوانان کمک Iود. 
  مقدمه

نــاک  برشــی بــوده کــه  اعتیاد به مواد مخدر یکی از بــی)ری هــای مرضــ و خطر 
دامنه آن بس وسعت یافته است. این بی)ری نه تنها یکی از امراض اجت)عی بــوده، 
ســطح جهــان در دخانیات به معضله بزرگ جهانی تبدیل شــده و آمــار آن روز بــه روز احتیــاج و وابســتگی بــه مــواد مخــدر ، نوشــابه هــای الکــولی و در حــال حارض   قتصادی و اجت)عی دچار می سازد.را به مشکالت بزرگ اهمچنان زمینه عملکرد های انحرافی و جرایم مختلف را مساعد می ســازد و  جوامــع بلکه امراض و بی)ری های مدهش و خطــر نــاک بــدنی و روانــی را بــه بــار مــی آورد و  حیث یــک مشــکل اعتیاد به مواد مخدر نه تنها یک موضوع فردی بوده بلکه به   بلند میرود. 

. با آن به کام مرگ کشاند را عقب مانده، که توان مبارزه با این پدیده را ندارند، افراداز کشــور هــای جهــان را فــرا گرفتــه اســت و در کشــور هــای  ی اکkیتبزرگ اجت)ع پدیده ای با تاریخ طوالنی است اما   رصف مواد مخدر، مسکر و دخانیاتکه تولید و م ست یکم گســرتش آن بــیش از هــر وقــت از دهه های اخیر قرن بیستم و اوایل قرن بی
دیگر  بیشرت شده و شدت یافته و برشیت را در mام عرصــه هــای زنــده گــی ، اعــم از 
کار مخدر و نوشابه های الکولی و دخانیات معتاد اند، نه تنها از لحاظ اقتصادی بــار اقتصادی ، اجت)عی ، فرهنگی و روانی تهدید Iوده است . افــراد کــه بــه مــواد نابــه 
و تخلفــات رفتــاری گونــاگونی از آنهــا بــه مشــاهده میرســد،که بــه منزلــت و جایگــاه دوش جامعه میباشند، بلکه از نگاه اجت)عی مرتکب انحراف و جرایم بــزرگ گردیــده 
جوانــان بررســی شــده و اعتیــاد نوجوانــان و به واقعیت ها عوامــل اعتیــاد نوجوانــان و اجت)عی آن صدمه میزند، در مقاله هذا با توجه به نظریات صاحبنظران و با اســتناد 
در پرتو آن راه های پیشگیری از آن نیز نشان داده شده اســت. و رس انجــام مقالــه بــا جوانان از دیدگاه عوامل فردی، خانواده گی و اجت)عی مطالعه و ارزیابی گردیــده و 
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  نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات به پایان می رسد. 
  مربمیت موضوع

مواد مخدر مبتال اند و دامنه آن روز تا روز گسرتش میابد. ایــن معضــله ضــمن آن کــه زیادی از هموطنان، از مرد و زن گرفته تا اطفال به بالی خطرناکی به نام اعتیــاد بــه دیده می شود و احصایه های پخش شده حــاکی از آن اســت کــه عــده  طوریکه
نتایج حاصل شده از تحقیــق رهنمــود و  توقع می رود  خیلی با اهمیت و مربم بوده وها و علل اعتیاد در مجموع و بــه خصــوص اعتیــاد نوجوانــان و جوانــان یــک موضــوع چنین افراد معضله بسیار ناگوار برای آینده خواهد بود.بناًء مطالعه و تحقیــق انگیــزه درد رس و پــرابلم اســت، وجــود  در حال حارض برای افراد، فامیل ها و mام کشور یک   برای معتادان، فامیل ها و دست اندر کاران در مبارزه با این پدیده شود. راهکاری

  رضورت تحقیق
نوجوانان و جوانان  رسمایه و نیروی انسانی فعال جامعه اند که بــرای پیرشــفت  القی نوجوانان و جوانان به معنای پرورش فرد ساz گردد. توجه به نیروی فکری و اخنکشاف جامعه در پهلوی منابع مالی به کیفیت نیروی بدنی و فکری آن باید توجه او 
ها است . جامعه یی که به منابع انسانی خود بها میدهــد و مــانع عاطــل شــدن و بــه به مثابه رسمایه انسانی برای جامعه و دور داش� آنهــا از هرنــوع انحــراف و کجــرروی 

ایر انحرافــات هدر رف� منابع و نیرو های خود می شود و از گسرتش مواد مخدر و س
ــه روز در کشور ما ضمن نا رسایی ها و مشکالت زیاد، دیده میشــود کــه تعــداد قابــل    سازد. جلوگیری مین)ید، به صورت طبیعی ملت و مردم خود را به رفاه و آسایش  نایــل مــی  ــده و روز ب ــیر ش ــدر اس ــواد مخ ــان در دام م ــان و جوان ــه ای  از نوجوان   موضوع رضوری است. مختلف اعتیاد به مواد مخدر و علــل آن بــه منظــور جســتجوی راه هــای حــل آن یــک اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه به جا میگذارد. بنــاًء مطالعــه و تحقیــق جوانــب شود  که این امر پیامــد هــای منفــی زیــادی در زمینــه هــای برجمیعت آنها افزورده میمالحظ

  هدف تحقیق
جوانان  دریافت علل و انگیزه هایی  هدف از تحقیق پیرامون اعتیاد نوجوانان و
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  های پیشگیری و راه های ممکنه مبارزه با آن میباشد . است  که باعث  اعتیاد به مــواد مخــدر میشــود کــه نتیجــه متوقعــه آن دریافــت شــیوه 
  میتود تحقیق

   در این مقاله از روش کتابحانه ای استفاده صورت گرفته است. 
  ن به مواد مخدرنوجوانان و جوانا عوامل اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بالی اجت)عی، پدیده شوم و خاIان ســوز    جمله یکی هم اعتیاد است.بوده که بعضی از آنها بقای انسان ها را در معرض تهدید قــرار داده ا ســت، کــه از آن جامعه برشی از بدو پیدایش تا کنون به بال هــا و بحــران هــای مختلفــی مواجــه    جامعه اختالل ایجاد می کند. اعتیاد حالت رس مستی مزمن است که بــر اثــر اســتفاده مکــرر مــواد مخــدر در فــرد و انی پنداشته می شود.  اعتیاد از نظر لغوی به معنی عادت و خو گــرف� میباشــد جه
تی، اقتصادی، ا جت)عی، سیاسی و حقوقی است. اعتیاد بــا کــم گوناگون روانشناخاعتیاد و گرایش به مواد مخدر نوعی نا هنجاری اجت)عی است که دارای ابعاد 
ارتکاب جرایم را آماده می سازد. در جامعــه جنــگ زده افغانســتان، مــواد  و انحرافاتکــردن عالقــه فــرد بــه هنجــار هــای اخالقــی و ارزش هــای اجت)عــی جامعــه، زمینــه 

ع، عکــس العمــل جداگانــه نشــان دهــد. افــرادی کــه در مقابــل هــر مشــکل و یــا مــاندشواری های فراوانی رو به رو و به انواع مختلف موانع برخورد میکند. او مجبوراســت انسان از بدو تولد و از آن زمانی که به سوی زنده گــی در حرکــت مــی شــود بــا    )۱:ص. ۱نظم و انسجام جامعه را برهم زده و نهایتا جامعه را به انحطاط میکشاند. (جت)عــی، مخدر یک مشکل جدی اجت)عی است که در تعامل با دیگر آسیب های ا
  میدهد. وهله اول منطقی به نظر میرسد، اما بــه زودی مشــکالت بــزرگ را پیرشــوی آنهــا قــرار انــان در وابسته شدن به مواد مخدر است. باوجود که این  شــیوه  نــزد نوجوانــان و جو درهنگام فراراز مشکالت طی میکنند، گوناگون و متفاوت است، یکــی از ایــن راه هــا Iیتوانند با مشکل و موانــع مقابلــه کننــد پــا بــه فرارمــی گذارنــد، مســیری راکــه آنهــا 
بسیاری از جوانان و نوجوانان mایل دارند به زنده گی پرشــعف و لــذت بخشــی 
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ای میگردد که درزنده گی آنها اثرات سو بجا می گذارد. جوانــان و نوجوانــان بــا ایــن آسفانه این انتخاب باعــث مشــکالت و فشــارهای عدیــده مخدر را انتخاب میکنند. متبرسند، آن ها به خاطر تحقق و عملی شــدن آرزو هــا و آرمــان شــان راه تاریــک، مــواد 
و خــواری و از  میآفزایند و خود را از زنده گی پرعیش و عرشت به زنده گی پر از ذلــتانتخاب،  نه تنها مشکالت خود را کم Iی کنند، بلکه بــه مشــکالت ومعضــالت خــود  افغانستان که از جمله کشور های جنگ زده اســت اساســاً کشــور عقــب مانــده  )۴۳ ص.2جمع  به انزوا و گوشه گیری می کشانند.(

یادی مواجه شــده انــد. همچنــان نوجوانــان و گردیده و برعالوه آن به دشواری های زآهنگری ،کار های شاقه در کوره های خشت پزی، کار در مزارع خاش خــاش و غیــره انجــام کــار هــای شــاقه چــون: اســپندی گــری ، تگــدی گــری ، پالســتیک فروشــی ، آسیب های شدید را متحمل شــده انــد، از درس و تعلــیم بــه دور مانــده  و مجبــور بــه ان ایــن رس زمــین سطح نازل را هم رضبه زده است. و در پهلــوی آن نوجوانــان وجوانــجنگ و تــاثیرات ســوء آن ایــن  ،بوده و اقتصاد اکk مردم آن در سطح پایین قرار دارد از ، نــا گزیــر بــه کارهــای شــاقه زنــده گــیدارند یا در شهر هــا  دهات وجوانان که در  کــه قیلون خانه ها، کلپ های بلیارد وغیره میشوند. واقعیت ها نشان دهنــده آنســت : جمع آوری تریاک ، فروش مواد مخدر ، کار در البراتوارهای پروســس، کــار در جمله نــان  بیشــرت بــر مبنــای دیــدگاه هــای روان فردی گــرایش بــه اعتیــاد نوجوانــان و جوااز این شخصیت ها به تبهکاری و ارتکاب جرایم گرایش پیدا می کنند. در واقع علــل را بر حسب  نقص شخصیتی مورد بررسی قرار می دهند. و به این باور اند که برخــی : بسیاری از روان شناسان علل رفتار انحرافی نوجوانــان : عوامل فردی اعتیاد۱  : بر این علل و عوامل بحث می Iایم در میگرداند که ادامهبالفعل عوامل زیادی آن  وجود دارد که نوجوانان و جوانــان را بــه مــواد مخــدر معتــاد از آن جاییکه بــه صــورت کــل عوامــل اعتیــاد بســیار زیــاد اســت و در کشــور مــا   این نوجوانان و جوانان به زودی به مواد مخدر معتاد می گردند.  اعتیاد نوجوانــان و جوانــان را غیــر ار آنچــه دیگــران تصــور دارنــد مــی اندیشــند. ایــن الف: علل و عوامل روانی (شخصیتی ) : دانشمندان روانشناسی علل و عوامــل   شناختی متکی می باشد. 
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نداش� قدرت حل مسله و تحمــل ســختی هــا  اراده  ،مقابله با چالش های زنده گینوجوانان و جوانان دخیل می باشند.این عوامل عبــارت انــد از : نــاتوانی جوانــان در نــد کــه در اعتیــاد دانشمندان بیشرت روی علل و عوامل روانی و شخصیتی تاکیــد دار 
ضعیف و شکنند در تصمیم گیــری، نداشــ� اعــت)د بــه نفــس و عــزت نفــس پــایین، 

  سوی اعتیاد می کشاند. مخدر می گردند.  عوامل روانی رفتار نوجوانان و جوانان را تغیر می دهند و آنها را به جمله عوامل روانی و شخصــیتی انــد کــه باعــث اعتیــاد جوانــان و نوجوانــان بــه مــواد روانی مانند: افرسده گی، ناپایداری عاطفی، اضــطراب، محرومیــت و مــوارد دیگــر از کافی بودن رشد شخصیت، تحقیر شخصیت، کمبود عاطفه، عقده ها، حــاالت نــارام عدم شناخت از خود و از توانایی هــای ذاتــی، نــا  نداش� تفکر منطقی و استداللی،
افرادیکه به مشکل توافق و سازگاری بامحیط و رشایط اجت)عــی مواجــه انــد و 
مشکالت تشکیل میدهند، استفاده میکنند. تا زنده گی آرام و بــدون دغدغــه داشــته اعی که بخــش از فعالیــت هــای انســان را هنگــام مواجــه شــدن بــه میکانیزم های دفبــرای بیــرون رفــت از مشــکالت زنــده گــی Iیتواننــد راه درســت را انتخــاب کننــد از 
ی را اختیــار مــی زنــده گــی دلخــواه خــود را از جامعــه کنــار میکشــند و گوشــه تنهــایباشند. این نوجوانان و جوانان با شکست درمبارزه بــا مشــکالت و نیــاف� راه و چــاره 
Iایند. تنهایی آنها بیشرت به مآیوسیت آنها می افزاید و باعث نا امیدی آنها میشــود ، 
با رشکت در مجالس دوستان آنها میبیننــد، دیگــران از  ب: کنجکاوی: عده ای )288 ص.:3( ند و لحظه ای آرامش حاصل Iایند.ماده  نشه آور پناه برب بسیاری از آنها چاره Iی بابند به جز اینکه برای رفع خســتگی و گریــز از تنهــایی بــه 
لبتــه آنهــا مواد مخدر در فرد احساس مثبت ایجاد گردیده و بعــدأ تکــرار مــی شــود . ادوستان ناباب به مرصف مواد مخدر گرایش پیدا میکننــد.  بــا اولــین بــار اســتفاده از مواد مخدر استفاده مــی Iاینــد حــس کنجکــاوی در انهــا تحریــک شــده بــا تقلیــداز 
آن شخصیت وارده فــرد را اســتحکام داده قــوی میســازد. تربیــت در پــاالیش و مســیر ضعف اراده:  ه)نطوریکه رشد طبیعی فرد، رسیدن به بلوغ و مراحل بعد از -ج   میکشاندغافل از این که این نوع لذت زود گذر و خاIانســوز بــوده آنهــا را بــه مــرگ تــدریجی 
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د  نقــش اساســی دارد. اراده عــاملی اســت کــه باعــث درست دادن عملکــرد هــای فــر 
حرکت فرد می شود و به اثــر  تربیــت و آمــوزش ســاz تقویــت  مــی گــردد. فــردی کــه 
مطابق موازین اصول اخالقی ســاz تربیــت شــود دارای اراده قــوی میباشــد. در اثــر 
اوال دچار نوعی رسدرگمی و خستگی  میشود و ثانیــا ممکــن در مقابــل هــر انحرافــی انتخاب کند. اما اگر جوان  اراده ضعیف داشته و بدون برنامه برای زنــده گــی باشــد، لزلی نشان Iی دهــد و تــالش مــی کنــد هــدف خــود را در زنــده گــی بطــور قــاطع تز مشاهده یک عمل خالف با قاطعیت mام در مقابل آن استاده گــی Iــوده و از خــود 

نه تنها شخص Iــی توانــد مــانع پاسخ مثبت نشان داده توافق Iاید. در این صورت 
  )289 ص.:ه)ناستفاده می شود و به مرور زمان باعث اعتیاد می گردد. (ی تسکین درد کمر، درد دندان، درد گــوش و ماننــد آن هــا از تریــاک از روستا ها  برااستفاده از مواد مخدر برای رسیدن به تعادل جسمی وصحت یابی اســت. در برخــی مواد مخدر در روستا هــا نوعــا بــا انگیــزه درمــانی صــورت مــی پــذیرد . در ایــن بخــش آغاز جنبه مداوا داشته و سپس در بسرت زمان به اعتیاد مبدل گردیــده اســت. شــیوع وارد گــرایش بــه مــواد مخــدر در درمانی آن است. حقیقت آنست که در بســیاری از مــانگیزه های درمانی: یکی از علل اعتیاد به مواد مخدر چگونگی جنبــه هــای  -د  دارد. یین مسله در اعتیاد فرد اهمیت بسزاایانحراف و اع)ل انحرافی دیگران شود، بلکه خود نیز در این انحراف شامل میگــردد. 

خانواده اولین و نزدیک ترین نهاد اجت)عی است کــه عوامل خانواده گی:  -۲
بعضــی از خــانواده هــا  .و سالمت روانی و بدنی نوجوانان و جوانان نقش بزرگی  داردچگونگی ساختار خانواده در تعین رسنوشت و شخصیت بعدی اخالقی صــحت   سوب میشوند .زنده گی و نقش پذیری جوانان محتهداب گذاری خصوصیات اخالقی، عاطفی و شخصیت آنها از پر اهمیت تــرین دوره پرورش می یابند . از این رو سال هــای اول زنــده گــی نوجوانــان و جوانــان بــه دلیــل بار نخست در خانواده پا به عرصــه  وجــود میگذارنــد و در بطــن ایــن کــانون تربیــت و ده انــد بــرای جوانان و نوجوانان را تحت تربیت قرار میدهد. کودکانی که جوانان اینــ

آمرانه بدون این که بــه شخصــیت آنهــا ارزش قایــل  هر موضوع را باالی آنها به صورتبنابر عوامل گوناگون اجازه اظهار نظر را به کودکان نوجوانان وجوانان Iــی دهنــد و 
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انواده هــا چون سخت گیری بیش از حد و ناز پــروری بــیش از حــد نوجوانــان ایــن خــخود کار میکنند و انها را نازپرورده تربیت میکنند در اثر این دو نوع عملکرد متقابــل شوند تحمیل می کنند. و یا برعکس از روی محبت زیاد همیشه به دلخــواه فرزنــدان  بی نظم و نا به سامان که در آن خانواده ها از محبت و عواطف کمــرتین اثــری دیــده جوانان منحرف و معتاد معموال در میان افرادی هستند که در کــانون خــانواده هــای و متکی به دیگران بار می آیند. تجارب نشان می دهد که نوجوانان و  مطمنئنا افراد
علل و انگیزه ولگردی، عقــب افتــاده گــی، اعتیــاد بــه دخانیــات مخــدرات ومســکرات در تحقیقاتی که روی این موضوع انجام داده  اند دریافته اند کــه یکــی از مهمــرتین ظار انها قرار دارد . جامعه شناسان و عل)ی تربیتی عواقب وخیم و خطر ناکی در انتکه پدر و مادر خود را در اثر جنگ، مرگ طبیعی، طالق و جدایی از دســت داده انــد اند که باعث اعتیاد نوجوانان و جوانان می شوند. بسیاری از نوجوانان  و جوانان کــه از اعضای خانواده، بی سوادی و کم سوادی والدین و فقر خانواده از جملــه عــواملی کی در خانواده  کمبود محبت، افراط در محبت، تبعیض بین فرزندان، اعتیاد ی  )77 ص.:4انها متوقف مانده افراد نابسامان و معتاد تربیت شده اند .(واقعی زنده گی خاتواده گی را درک نکرده اند که در نتیجه رشد عاطفی و شخصیت اینکه از ه)ن آوان طفولیت بنابر علل خاص فامیلی مفهوم Iیشود تولد شده اند یا 

مهربانی والدین محسوس نگردد، در آن خانواده ها بسیاری از ناهنجاری های روانی در خانواده های که محبت صمیمیت و عواطف موجود نباشد، در خانواده کــه تــرحم وه داشــت اطفال ه)نا نداش� رس پرست و موجودیت والدین معتاد است. بایــد عــال 
. اگــر ایــن پدید می آیــد و امراض اجت)عی که باعث جرایم و انحراف جوانان میشود   .و جرایم شدید تر سوق میگردند جوانان توجه نکنند نه تنها اعضای آن خانواده به اعتیاد می گراید، بلکه بــه انحــرافل هــای شکســته ووضــع نابســامان نوجوانــان و خــانواده هــا بــه پیشــگیری و تــرمیم د 

  علل اجت!عی:  -۳
ــده گــی شخصــی و افرار از مشکالت: روانشناسان متوجه مشکالت و نارســایی هــای انــد کــه  –الف  ــان و انســان هــا در زن ــد . جوان ــه آن مواجــه میگردن جت)عــی ب

نوجوانــان کــه در ســازش بــا محــیط فــامیلی شــغلی و اجت)عــی بــه مشــکل مواجــه 
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شوند سعی می ورزنــد نــاراحتی هــا  و شکســت هــای خــود را بــه شــیوه  نادرســت بــر های روانی مواجه می شوند. جوانــانی کــه دچــار ایــن نــوع تعــارض هــای روانــی مــی نزدیک شدن به هدف و آرمان های زنده گی شان گردد، با نوعی شکست و پریشانی کــه اعــ)ل آنهــا ســبب  این حاالت بسیاری از آنها دچار وحشت گردیده به عوض اینناراحتی های خود زمینه های را دریابند که آنها را از چنین رشایطی نجات دهــد. در نجات از وضع ناگوار و ناراحت کننده موجود و به خاطر کاهش دادن پریشــانی هــا و میال و آرزو هــای خــود ناکــام مــی شــوند، کوشــش مــی Iاینــد بــرای راه رسیدن به اوارد میشود به مواد مخدر رجوع می کنند. همچنان آنعده جوانان و نوجوانــان کــه در برای شان محدود و ناممکن می گردد. در چنین رشایط، به اثر فشار های که بر آنهــا رشایطی قرار میگیرند که بعضی اوقات فرار از مشکالت و عبور از موانــع و انگیــزه هــا در زنــده گــی بــه  در زنده گی حاالتی هم رخ می دهــد کــه نوجوانــان و جوانــان  آن مواد مخدر پناه میربند. میگردند تعادل روانی خود را از دست میدهند نا گزیر به نا هنجــاری هــایی از جملــه 
بزنند برای رفع ناراحتی های خــود بــه مــواد مخــدر پنــا میربنــد.  همچنــان جوانــان و د . اما قبل از این کــه بــه چنــین اع)لــی دســت دیگران تحمیل و انتقام گیری Iاین

نوجوانان مغرور و خود خواه که خود را به رعایت قــانون و مقــررات جامعــه تــابع Iــی 
میان همساالن و همقطار های خــود دوســتانی انتخــاب است، نوجوانان و جوانان از مطالعه گردد دیده می شود که یکی از مشخصات دوره جــوانی آمیــزش باهمقطــاران اگر خصوصیات دوره نوجوانی و جوانی به دقــت همقطار ها و همبازی ها :  -ب  پناه میربند.به هر موضوعی بی اعتنایی اختیار کرده، ناگزیر بــه مــواد مخــدر، مســکر و دخانیــات و نســبت  دانند، و پیروی از قوانین و ارزش های اجت)عی را وظیفه دیگــران میداننــد

می Iایند که با آنها هم فکر و هم نظر باشند . پــس جــوان و نوجــوانی کــه دوســتان 
اندوهناک و اسفباری آنها مواجه می شوند. تاثیرات گروه های همبازی و هم قطارها نامناســب، معتــاد و منحــرف انتخــاب مــی Iاینــد حتمــی اســت کــه بــه رس نوشــت 
و نداش� رس پرست و رهن)ی ساz برای جوانان و نوجوانان آنها را به سوی انحــراف 
و کج رفتاری های اجت)عی و اعتیاد سوق می دهند که ایــن امــر در رشایــط کنــونی 
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ی دچار گردیده، جهت فرار از این حالت به مواد مخــدر اضطراب و تشویش های روانبسیاری از جوانان و نوجوانان که از حوادث ناگوار آسیب می پذیرند، به افرسده گی، یک کشور ادامه پیدا می کند، تعداد معتــادان افــزایش مــی یابــد. در رشایــط جنــگ  جنگ های ناموجه و تحمیلی: تحقیقات نشان داده، زمانی که جنگ هــا در -ج  نایات سوق داده است.تنگنا قرار دارند به اعتیاد و جکشور بسیاری از نوجوانان و جوانان کشور را که بیکار اند و به خصوص  بنابر فقــر در  ه و رس انجــام بــه آن ناچاری ها و فشار های زنده گی و یــا هــم از روی تفــنن کــار رفتــباعث می گردد تا  به سهولت به دسرتس نوجوان  قرار گیرد و نوجوانــان و جوانــان از صد مواد مخدر جهان در افغانستان تهیه می شود. فراوانی وارزان بودن مــواد مخــدر گزارش های ارایه شده بیان می دارد که بیش از نود در چنانچه  )۲۹۱ ص.:۳شود.(هم به اسانی در دسرتس او قرار گیرد از مرصف آن دریغ نکــرده بــه زودی معتــاد مــی فرد را به اعتیاد مساعد می سازد.هرگاه فرد برای کجروی مستعد باشد و مواد مخــدر در دسرتس بودن مواد مخدر عاملی است که همراه با علل دیگر زمینه گــرایش   ودی معتاد می شوند.ناآگاهانه از این مواد استفاده می کنند و به ز و آزمایشگر اند، سعی می کنند از تأثیرات مواد مخدر آشنایی داشته باشند. از آن رو چون نوجوانان و جوانان موجودات متجســس دسرتسی آسان به مواد مخدر:  -د  و مسکر پناه میربند. کلپ های بلیارد، پوسته های امنیتی، اجراآت ضعیف قانون، تأثیرات جنــگ، بحــران مهیا بودن  انگیزه ها و امکانات انحراف در جامعه: سالون هــای و یــدیویی،  -هـ  معتاد می گردد.
خرابی وضع اقتصاد، بیکاری، پٌر منفعت بودن قاچاق مواد مخدر، ناکافی بودن نهاد کم رنگ شدن ارزش هایی اخالقی و باور هــا، غیــر عملــی بــودن موعظــه هــا،  مخدر،های طبیعی و اجت)عی، سیاست های نادرست ملی و بین املللی در مبارزه با مواد 
های درمانی و درمان های ناقص و ناکارا و بــاالخره عــدم پیگیــری م)نعــت از رجــوع 

ی باشد که متأسفانه حد اکــk ایــن مجدد بی)ران به مواد مخدر زمینه های اعتیاد م   )۱۸۹ ص.:۲مهیا بوده و کمرت کسی به آن توجه می Iاید.( ،رشایط در کشور
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 پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر راه های
ــار هــای پیشــگیری کــه در ا ــه و راهک ــوثر ب ــام م ــرد، رســاندن پی ــرار گی ــت ق ــالوی ــا در نوجوان ــرده انــد ت ــتفاده نک ــدر اس ــه مــواد مخ ــت ک ــانی اس تنفــر نســبت بــه مــواد مخــدر و دیــدگاه منفــی نســبت بــه اعتیــاد ایجــاد گــردد. در ن و جوانــان کس

ــه صــورت همکــار  ــربط ب ــی ذی ــر دولت ــد mــام ارگــان هــا دولتــی و غی ــد بای ــن رون ــرار ای ــه ق ــورد توج ــت م ــد در دو جه ــاد بای ــگیری از اعتی ــان پیش ــد. همچن ــالش کنن ــن دوت ــر کــدام از ای ــع. ه ــا و طــرف توزی ــرد: طــرف تقاض ــای  گی ــژه گــی ه ــت وی ــه جه ــده، مجموع ــع کنن ــگیری از توزی ــای پیش ــار ه ــد راهک ــود را دارن ــه خ ــوص ب ــرد. مخص ــر میگی ــده را در ب ــا مرصــف کنن ــد ت ــع تولی ــه از منب ــند ک ــایی میباش فعالیــت ه
ــه  ــر ک ــش دیگ ــد و در بخ ــه Iاین ــربط توج ــای ذی ــاد ه ــت و نه ــش دول ــن بخ ــدر ای ــه فــرد معتــاد (تقاضــا کننــده)  مــی شــود  جنب ــن رو مربــوط ب رضوری اســت کــه عوامــل فــراهم کننــده گــرایش بــه مــواد مخــدر نظیــر نابســامانی ه وســیعی دارد. از ای
ــدود و از بــین هـــای خـــانواده گـــی، دوســـتان بـــد، محـــیط زنـــده گـــی ناســـاz، بیکـــاری، فقـــر  ــد و مح ــه قــرار گیرن ــورد توج ــامی و محرومیــت ... م ــادی، ناک   )۱۳۱ ص.:۵برده شوند.(اقتص

  نتیجه گیری
بــاز میــدارد. نیــرو  ســاz برشی را به خطر مواجه ساخته و جامعه را از رونــد انکشــافمهلک در جامعه محسوب می شوند. این نیرو های نامیمون و ضــد انســانی، مــدنیت حارض مخدرات، دخانیات، مسکرات و تروریزم همه نیرو های مخــرب و در عرص  همــدیگر را تکمیــل و  ل با هم بــودهدر ارتباط متقاب های مخرب و شیطانی ذکر شده

، از این ســبب ایــن نیروهــا  ندیل Iوده  و در موجودیت همدیگر استفاده می گردmو
و امتیــــازات  چــــون معتــــادان اعضــــای جامعــــه برشــــی بــــوده و از حقــــوق  قرارداده و در حاالتی هم آن ها را به تباهی میکشانند.دست به دست هم داده و  جوامع برشی را تحت  فشار هــای اجت)عــی و اقتصــادی 
ـــ� روان  ـــد، نداش ـــوردار ان ـــه برخ ـــای جامع ـــایر اعض ـــا س ـــان ب ـــاوی و همس مس
ــی دیگــر  ــزه هــای بیرون متعــادل، ضــعف شخصــیتی، فشــار هــای اجت)عــی و انگی
ماننــد، فقــر و تنــگ دســتی، فشــار هــای خــانواده گــی و اجت)عــی، رشایــط جنــگ 
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ــا پســند، تقلیــد و  ــه از موضـــوعات دیگـــر باعـــث اعتیـــاد نوجوانـــان و جوانـــان گردیـــده و مـــی گـــردد . بســیاری و مهــاجرت، و هــم نشــین هــای ناســاz، ســنت هــای ن ــوند ک ــرادی میش ــد، اف ــاد روی میاورن ــه اعتی ــا ب ــزه ه ــن انگی ــا ای ــه ب ــادانی ک لــذت مــاده نشــه آور بــه انــدازه ای قــوی و دوســت داشــتنی مــی گــردد کــه در زنــده ار مــی گیرنــد. مــاده مخــدر مــی شــوند و همــواره در جســتجوی لــذت هــای آنــی  قــر قــدرت و تــوان مقابلــه را بــا مشــکالت از دســت میدهنــد. ایــن معتــادان جــذب معت
  است.مراجعــه بــه ایــن نــوع لــذت، خــود را از لــذت هــای دینــوی و اخــروی محــروم کــرده گی معتــادان جــای mــام لــذت هــا را میگیــرد. در حالیکــه معتــاد Iــی دانــد کــه بــا 

اره و تباکن مــواد مخــدر جامعــه و دولــت بناً در نظرداشت نتایج پیامد های نا�و 
وظیفه دارد تا متوجه وضع بوده از mام امکانات برای از بین بردن زمینه های اعتیاد 

  و جلو�یری به آن دست به کار شده و دین ملی خود را ادا Iایند.
  پیشنهادات

فراهم Iودن زمینه هــای مناســب بــرای تطبیــق پروگــرام مبــارزه علیــه مــواد  -1 شیوه های تربیتی مناسب در خانواده ها جهت تربیه فرزندان اتخاذ Iاینــد  -4  ا و روحانیون.رسانه هدخانیات و رضر های طبی، روانی و رشعــی آن بــه زبــان هــای مــردم محــل از طریــق آگاهی دادن در مورد عواقب وخیم و ناگوار اعتیاد به مــواد مخــدر، مســکر و   -3  حفظ محیط زیست و صحت مردم.مساعد Iودن رشایط بهرت کار و محیط زیست بــرای افــراد جامعــه از طریــق  -2  مسکر و دخانیات  مخدر،
  مخدر دوری جویند. تا به این وسیله جوانان با ثبات، با اعت)د و مطمین تربیت گردند و از اعتیاد به مواد 

  منابع
غروب،فضــل احمــد، بررســی علــل اعتیادبــه مــواد مخــدروتاثیرات آن بــر -۲  ۱۳۹۰صبور، چاپ اول،صدیقی، ستار الدین، مجموعه مقاالت اعتیــاد بــه مــواد مخــد،کابل، مطبعــه -۱



  عوامل اعتیاد نوجوانان و جوانان... 
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کابل، مطبعــه  رضایی، صــدیقه، آســیب شناســی اجت)عــی زنــان افغانســتان،-۳ ۱۳۹۲جوانان،کابل،مطبعه بهیر،چاپ اول،  تحقیقــی ارتقــا  –علمی هاشمی، انوشه، اثرات روانی جنگ بر اطفال، پروژه  -۴ ۱۳۹۵خراسان قدیم، چاپ دوم،     ۱۳۸۸سمت، چاپ سوم، بهرامی احسان، هــادی، اعتیــاد و فراینــد هــای پیشــگیری، تهــران، مطبعــه  -۵ ۱۳۹۴به رتبه محقق، اکادمی علوم افغانستان، 
    



  

١٠٣ 

 

 

 
  Eې�نیار محمداس!عیل ایمل مشواAی

  
  د دولت د عوایدو په زیاتوايل کې د �کنالوژۍ د عامولو رول

  
  لن?يز

ۍ °خه �´ه اخيستل په اقتصادي سکتورونو او د ¨ولنو په نــورو برخــو د ¨کنالوژ 
کې د بدلون سبب کې³ي، دغه بــدلون کېــدای يش د £ــان رسه مثبتــې او يــا منفــي 
اغېزې ولري؛ خو هر بدلون چې د ¨کنالوژۍ د پرمختº له امله منËته را£ي اغېــزې 

، بلکې په عــین حــال يې نه یوازې د تولید په مخکنیو طریقو کې تغییر رامنËته کوي
کې د تولید نوې الرې چارې هم په �وته کوي. په مايل ادارو کې د ¨کنالوژۍ °خــه 
استفاده کــول او هغــې تــه پراختیــا ورکــول د مــايل ک§نــو  ²ــه والــی، د مــايل ک§نــو د 
چ´کوايل، د عوایدو په زیاتولو او د فساد پــه راکمولــو کــې مرســته کــوي. د دولــت پــه 

الوژۍ پــه عــامولو رسه کېــدلې يش د دولــت پــه عوایــدو کــې اداري چارو کــې د ¨کنــ
زیاتولی رايش. په دې مقاله کې د رسیزې رسبېره د ¨کنــالوژي مفهــوم، اهمیــت، پــه 

دا موضــوع ، چــې د هېــواد د عایــداتو  اقتصــادي پرمختــº کــې د ¨کنــالوژۍ رول او 
ايل سطحه °رن»ه لوړه ک§و، په هېواد کې  په مروج مايل سیســتمونو کــې چــې پــه مــ

ادارو کې ترې �´ه اخيستل کې³ي °رن»ه ²ه والی راولو °ې§ل شوي دي په ترڅ کــې 
د سي»´اس، اسیکوډا او آفميس سیستمونو °خه یادونــه هــم شــوې ده. د مقــالې پــر 

 منËپان»ې رسبېره نتیجه اخيستنه،وړاندیزونه او په ترتیب مآخذ کÃل شوي دي.
 رسيزه   

د ودې  مهــارتونو يتخنيک په اوږدوکې دوخت  برشي پرمختگ اوالسته راوړنې د
که موږ ل³ °ه مخکې په اړوند فکر وکــ§و؛ نــو دا بــه راتــه دي.  ېپه اساس رامنËته شو 



  آریانا
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  رول لوبولی دی.جوته يش، چې د اقتصادي پرمختگ په پ§اونوکې تکنــالوژي °ــومره اهميــت او 
د صــنعتي انقــالب °خــه وروســته د نــ§ۍ پــه مختلفــو ســيمو کــې اخرتاعــات او  يات رامنËته شول لکــه: د بخارماشــ
، د حمــل و نقــل وســايل، بحــري الرې او کشف

ــور...  ــې ن ــفياتو او ¨رانســپورت او داس ــاتو او کش ــه اخرتاع ــې دغ ــه اوږدوک ــت پ دوخ
دې برخه کې £ينــو هېوادونــو ه چې پ وموند،رسعت  او یزياتوالبدلونونو  ي¨کنالوژيک

چــې خپــل  ی،شوکوال ه په اساس ون عواملوبېالبېلو  دبیا  £ينو او زيات پرمختگ وک§و کــې  پــه اوږدو ۍ§ ېــشــلمې پ د راز ورکــ§ي. همــدا یــا پرمختــº ختيــااتــه پر  اقتصــاد
د تــه داخــل کــ§و.  پــ§او ينــو  يــو ژونــد يي د ې برش، چي دومره پرمختگ وک§وژ کنالو¨

تخنيکي وسايلو پرمختگ په بېالبېلو ســاحو کــې زيــات بــدلون رامنËتــه کــ§و لکــه: د 
پــه رامنËتــه کېــدو رسه ســودا�رۍ زياتــه وده وکــ§ه، همدارنگــه د �§ندي ¨رانســپورت 

کمپيوتر، انرتنــ® او نــورو ارتبــاطي وســايلو هــم پــه دې برخــه کــې دومــره آســانتياوې 
اســاس جــوړوي د يــوه هېــواد د مــيل اقتصــاد ¨ولــو ســکتورونو تــه زياتــه  تغيیرات يــيپه دې ترتيب د تخنيکــي او فنــي ظرفيتونــو پــه زياتېــدو رسه چــې تکنــالوژيکي   رامنËته ک§ې، چې په آسان¿ رسه يې تصورکول هم گران دي. 

پرمختيا ور په برخه کوي. په £ان»§ې تو�ه پــه مــايل ســکتور کــې د ¨کنــالوژۍ °خــه 
 بــدلونچ´ــک  ېــرپه برخــه کــې ډ اقتصادي پرمختيا ي دژ په مجموع کې تکنالو  �´ه اخيستنه شفافیت ته الره هواروي او د دولت د عوایدو د زیاتېدو سبب �ر£ي. 

ناشــو�  °خــه اقتصــادي پرمختــگ يــو ژۍتکنالو پرته د شو یچې ويل ويرامنËته ک   دى. کار
  د موضوع مربمیت او هدف

د  ¨کنالوژۍ °خه په مايل چارو کې استفاده، د مايل سکتور په £ان»§ې تو�ــه 
اليې په �مرکونو، مستوفیتونو، ²اروالیو او ورته نــورو  مــايل ادارو او وزارتونــو کــې د مــ

روÅتیا او شفافیت د رامن¹ ته کولو په خاطر استفاده صورت نیيس. زموږ هــدف دلتــه 
دا دې چې °رن»ه کوالی شو د افغانستان په مايل سکتور کې پــه £ــانک§ې تو�ــه پــه 
عایداÈ ادارو کې د ¨کنالوژۍ پر م® شفافیت رامنËته ک§و تر °و د دولت د عوایــدو 

  د زیاتوايل سبب و�ر£ي.



  ...ېک يلاو تایز هپ ودیاو ع د تلو د د 
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  اهمیتد موضوع 

د مالیاتو پــه اهميــت چــې هــر °ــومره خــربې ويش، کمــې دي، £کــه عوایــد د 
هېواد په اقتصادي او ¨ولنیز پرمختº کې سرت رول لري او د هېواد په بودجــه کــې د 
زیاتوايل المل کې³ي، چې د بودجې په زیــاتوايل رسه هېــواد  پــه اقتصــادي تو�ــه پــه 

¿ پــه مقابــل کــې مبــارزه نــوره هــم پÃو درې³ي او دولت کوالی يش د فقر او بــې وزلــ
زیاته ک§ي، دا چې حکومــت مســؤلیت لــري، د هېــواد اقتصــادي بنســ´ونه ورغــوي او 
عامه خدمات په منظمه تو�ه وړاندې ک§ي؛ نو الزمه ده چــې د مالیــاتو را¨ولولــو لپــاره 
منظمه برنامه او مالياÈ سيستم ولري، چې پر اســاس يــې مالیــات د قــانون مطــابق 

يش چې نه هــم °ــوک د مالیــاتو لــه ورکــ§ې تېÃــته وکــ§ي او نــه هــم د داسې را¨ول 
  هېواد په و�§و ظلم او تېری ويش.

  د 6ې�نې میتود
تحقیقي مقاله کې د کتابخانه يې میتود °خــه عــالوه د مــاليې  –په دغه علمي    شوي ده.د موضوع اړونــد اشخاصــو رسه د معلومــاتو پــه راغونــÂولو او ترتیــب کــې مرکــې  وزارت

 لوژي مفهوم د 7کنا

°خه ا خیستل شوې چې  Tecnalogiaد ¨کنالوژي اصطالح د یونا� کلمې 
د هX، مهــارت او صــنعت پــه مانــا دی. همدارن»ــه ¨کنــالوژي د شــیانو، ماشــینونو، د 
تخنیک، صنعت او ادارو هغه طرزالعملونه دي چې مشکل حل ک§ي او £ــان»§ی کــار 

  )۶۱۷ ص.:۱تررسه ک§ي.(
يا تکنالوژيکي تغيیــرات يــو پراخــه او هــر اړخیــز مفهــوم  د ¨کنالوژۍ اصطالح او ¨کنــالوژي د برشــ هغــه پوهــه ده چــې پــه صــنعت، زراعــت، مــايل امــورو او نــور . لري

¨کنالوژي د برش هغه پوهه ده، چــې زیــاتره   اقتصادي برخو کې ترې استفاده کې³ي.
ده د په صنعتي فعاليتونو کې ورتــه نســبت ورکــول کېــ³ي. د ¨کنــالوژۍ °خــه اســتفا

توليــد د مقــدار او ډولونــو پــه زيــاتوايل او د جنســيت د ²ــه وايل لپــاره پــه صــنعتي 
  اقتصادکې منعکس کې³ي. 

  د 7کنالوژي رول په اقتصادي پرمختگ کې

اقتصادي پرمختگ د هر هېواد هدف دی. اقتصادي پرمختگ په £ينو الملونــو 
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¨کنالوژي د یوه  باندې متکي وي چې د هغې له جملې °خه ¨کنالوژي یادولی شو .
هېــواد اقتصــادی پرمختــگ لــوی او مهــم عامــل دی. ¨ــول پــرمختليل او پرمختیــايي 
هېوادونه اوس کوØ² کوي، چــې د پرمختللــې ¨کنــالوژۍ °خــه د اقتصــاد پــه ¨ولــو 
ې ¨کنالوژي د اقتصادي پرمختيا لپاره يو مهــم فکتورگÄــل کېــ³ي او د يــوه دا چ  داسې نورو برخو کې کار واخيل.سکتورونو لکه: زراعت، صنعت، خــدمتونو، ¨رانســپورټ، بــانکې، روغتیــا، د ²ــوونې او 
سکتورونه بیا يو بل رسه دوه اړخيزې اړيکې لري. هغه پــه دې مانــا ده چــې د يــوه پــه هېواد د مــيل اقتصــاد پــه مختلفــو ســکتورونو کــې رغنــده رول لــري، همدارن»ــه دغــه 

ه وروســته پــاتې وايل رسه نــور پرمختگ رسه نورو ته د پرمختــگ زمينــه برابرېــ³ي او پــ
ســکتورونه وروســته پــاÈ کېــ³ي مــثالً: د صــنعت ســکتور پــه پرمختــگ رسه زراعــت 
پرمختº کوي او حاصــالت يــي زيــاتې³ي، دغــه راز زراعتــي محصــوالت د ¨رانســپورت 
سکتور په مرسته بازار ته انتقالې³ي، چې په دې ترتيب رسه د ســودا�رۍ ســکتور هــم 

لې اغېــزې د هېــواد پــه اقتصــادي وضــعه اغېــزه کــوي؛ نــو په حرکت را£ي او دغه ¨ــو 
تکنالوژۍ رول په ¨ولو مهمو سکتورونو کې زراعت، صنعت، خــدمتونو،مايل ســک´ورنو 

  او ¨ولنیزو برخو لکه: روغتیا،²وونې، مخابراÈ کې مهم رول لري.
¨کنالوژي د چارو په ²ه والې، د توليد په زياتوايل کې،  برشي پان»ې د مهــارت  ړوايل، حاصالتو او عوایدو پــه  زیــاتوايل، د عرضــې پــه زيــاتوايل او چ´کــوايل، د په لو
ن§يوالې سودا�رۍ په پراختيا، د  رسچينو په نه ضایع کېدلو، د مصــارفو پــه کمــوايل، 
د اجناســو او خــدمتونو د کیفیــت پــه اصــالح کــې او بــاالخره  مــايل ســک´ور کــې د 

کــوي، چــې د دولــت د عوایــدو د  شــفافیت پــه رامنËتــه کولــو رسه د فســاد مخنیــوی
  زیاتوايل باعث �ر£ي.

  د دولت د عوایدو په زیاتوالې کې د 7کنالوژۍ رول
عواید چې د هېواد د بودجې یو مهم عنرص او په سودا�ریز بیالنس کې د کرســ 
مالیــاÈ او غیــر ماليــاÈ برخــه جــوړوي، مالیــه د الزامــي  داخيل عوایدو زیاتره برخــهد منËه وړلو یو مهم فکتور جــوړوي پــه اقتصــادي وده کــې خــورا مهــم رول لوبــوي. د 
ورک§ې °خه عبارت ده،  چې حکومت يې د عامه خــدمتونو د اجــرا پــه مقابــل کــې د 
¨ولنې د پرمختº په موخه او د دولتي مصارفو د پوره کولو په خاطر د هېواد لــه و�ــ§و 
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ه اقتصادي وده، د استخدام د سطحې په لوړېدو او د ²ــه ميل عواید د هېواد پ  انرتنیت )۵°خه د قانون مطابق را¨ولوي.(
  وکارول يش.ژوند په رامن¹ ته کولو کې  مثبت تاثیر لري په دې رشط چې هغه وخت په دې موخه 
) زیــات GNPيــد(چېرې د هېواد اقتصادي وده یا په بله اصــطالح مــيل ناخــالص تولهمدارن»ه عواید د حکومت د کلن¿ بودجې په ¨اکلو کې مهــم رول لوبــوي. کــه   وي  طبعاً هغه هېواد به د زیات عواید لرونکی وي. 
د یوه هېواد اقتصادي ودې او پرمختº لپاره الزمه ده، چې د هېــواد اقتصــادي 
£واکونو د نیم»§تیاوو ارزونه په سم ډول رسه ويش. که چېــرې مــوږ عوایــد اقتصــادي 

يس¿ په کــار واچــوي تــر قوت و�Äو؛ نو ویلی شو چې دولت باید داسې ک§نالرې او پال
°و د داخيل تولیداتو د زیاتوايل او د عوایدو د کچې د لوړوايل پــه موخــه وي. طبعــاً  
زموږ اقتصادي کمزوري دا ده چې نه شو کوالی په ²ه تو�ه رسه  عوایــد را¨ــول کــ§و، 
  خه کې اغېزمن mامي³ي.کارول په دی بر چې علت  یې هم په عایــداÈ او مــايل بنســ´ونو کــې پــراخ فســاد  دی. د ¨کنــالوژۍ 
شکل نه لري. الندې هغه عوامل دی چې د افغانستان په اقتصادي وده يې مســتقیم دا چې زموږ د هېواد اقتصادي وده ډېره ¨ي´ه او نوسا� حالــت لــري، یــو ثابــت 

زېرمــو °خــه نــه اســتفاده،  د مســلکي برشــي قــوې د شــتون کمــوالی، طبیعــي  اثر ک§ی او د افغانستان د اقتصادي  بې ثبات¿ المل شوي دي. 
جن»ونــه، رشــوت او د اداري فســاد شــتون، د رسمــايې پــه جوړ²ــت کــې ســتونزې، د 
هغـــه عوامـــل دي چـــې  زمـــوږ د هېـــواد د اقتصـــادي ودې د پـــاتې کېـــدو باعـــث عرصي ¨کنالوژۍ نه استع)ل، ¨ولنیز او ســيايس عوامــل او د قــانون نــه پــيل کېــدل 

د ¨کنــالوژۍ پــه اســتع)ل بحــث وکــ§م چــې زمــوږ اصــل ؛ خو دلته غــواړم چــې   )انرتنیت۸کې³ي.(   موضوع ده.
ــه  ــو °خ ــو عوامل ــº د مهم ــالوژۍ اســتع)ل د اقتصــادي ودې د پرمخت د ¨کن
شمېرل کې³ي. هغه هېوادونه چې د تولید لپــاره لــه عرصــي او پرمختللــې ¨کنــالوژۍ 
°خه کار اخيل ډېر پرمختº ک§ی نظر هغــه هېوادونــو تــه چــې د عرصــي ¨کنــالوژۍ 
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)انرتنیت، چې ²ه مثال يې د هندوستان هېواد دی چــې يــوازی ۸)ل نه لري.(استع
ميلیــارده ډالــره پان»ونــه کــ§ې او د دې هېــواد پــه  ۳.۷يې د ¨کنالوژۍ په برخــه کــې 

اقتصــادي پرمختــº کــې يــې مهــم رول لوبــولی او اقتصــادي وده يــې خــورا زیاتــه د 
وژۍ پــه برخــه کــې پان»ونــه کــوي ډېــر ژر هغه هېوادونــه چــې د عرصــي ¨کنــال   پرمختº په حال کې ده.

  کوي.پرمختº کوي نسبت هغه هېوادونو ته چې د ¨کنــالوژۍ پــه برخــه کــې  لــ³ه پان»ونــه 
متاسفانه په افغانستان کې د عرصي ¨کنالوژۍ استع)ل بېخــي کــم او پــه دې 
کوÃ²ونه پيل ک§ي دي باید د عرصــي ¨کنــالوژۍ پــه برخــه کــې پان»ونــه زیاتــه لپاره برخه کې پان»ونه کمه شوې ده. دا چې د افغانستان دولت د ميل اقتصاد د پياوړتیــا 
ک§ي، چې د عرصي ¨کنالوژۍ په واسطه موږ کوالی شو د فني او مسلکي کارکوونکو 

  په ل³ شتون کې هم د کمو موجوده رسچینو °خه په زیاته اندازه �´ه پورته ک§و.
وژۍ رول دی؛ نــو دلتــه °رن»ه چې موضوع د عوایدو د زیــاتوايل لپــاره د ¨کنــال

غواړم هغه مهم ¨کنالوژيک سيستمونه چې په دې وروستیو کې د عوایــدو د زیــاتوايل 
  او مايل فساد د راکمولو په موخه په الره اچول شوي دي یادونه ترې وک§م.

ــانو د  ــو ، د وړ کس Çــاطر د ه ــه خ ــارزې پ ــاد رسه د مب ــه فس ــاليې وزارت ل »ولو رسه د زیاتو عوایدو را¨ولــو تــه کــار کــ§ی دی، استخدام او د نویو سيستمونو په لد م
  چې کوالی شو دلته د مالياÈ سیستمونو °خه په لنÂه تو�ه یادونه وک§و:

یا د مالياتو را¨ولولو معیاري سیستم: دغه سیستم چې  )SIGTAS(٣سی»´اس
  دغه سیستم مالیه ورکوونکو ته اسانتیاوې برابروي.الياÈ ک§نو کې چ´کتیا رامنËته کوي،که په ساده الفاظو رسه ووایو په ¨ولــه کــې په مماليات په ²ه، شفاف او عرصي  ډول را¨ولوي او تر ډېره حده د فساد مخه نييســ. او 
همدارن»ه د یاد سيستم په واسطه کوالی شو مالیات په شفاف او معیــاري ډول 

ي ¨ــول کن´رول، مالياÈ قوان
 په ¨ول هېواد کې یــو شــان پــيل او د مالیــه ورکــوونک
                                                

   ٣ -SIGTASډول د  : سی-,اس یو ډول مالیا) سیستم دی، چې د هغې په اساس ماليات په شفاف
عرصي ;کنالوژۍ =خه په استفادې را;ولوي چې تر ډېره حده دغه سيستم د مايل فساد مخنیوي کوي. دغه 

  سیستم =خه د نFۍ په زیاتو هېوادونو کې استفاده کېCي.
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  اسناد په دې سيستم کې خوندي ک§و.
د سی»´اس سيستم د مالیه ورکوونکي ¨ولې £انک§تیاوې خونــدي کــوي، مالیــه 
ورکــوونکي تــه پــه اتومــات ډول ماليــاÈ اظهارلیــک اســتوي، ماليــات ســنجوي او د 

  مالياÈ مکلفیتونو، معافیتونو او مالياÈ تعلیق هم په دې سيستم کې تنظمې³ي.
والیتونو کې بشپ§ فعال شــوی دی  ۱۶ستم  تر اوسه د هېواد په د سی»´اس سي   )انرتنیت۴فعال يش، چې وررسه به د عوایدو کچه هم لوړه يش.(ل کال تر اخره به د هېواد په ¨ولو والیتونو او د کابل په اړوندو حــوزو کــې  ۱۳۹۶او د 

د د ماليې را¨ولونې په برخه کې که °ه هــم ســتونزې وجــود لــري؛ خــو بیــا هــم 
س»´اس سيستم رسه چې د عوایدو را¨ولولو لپاره جوړ یو سيستم دی، چــې تــر ډېــره 
بریده يې دغه ستونزې راکمې ک§ي دي. د س»´اس سيستم ډېرې برخې لــري، چــې 

ــی  ــاÈ حســابونه يعن ــ§ه)،  ٤STOتشخصــیه Iــرب، مالي ــاليې ورک   ٥MTOد(وړې م
مــاليې تحقــق او  لــوړې مــاليې ورکــ§ې سیســتم او د ٦LTOمتوسطې ماليې ورکــ§ه، 

تشخصیه Iرب اخیستل کېده او د مالیه ورکوونکي هویت بــه )TIN(٧واسطه یوازې د نورې مهمې برخې لري. په تېرو کلونو کــې پــه والیتونــو کــې د ســ»´اس سيســتم پــه 
یې له £انه رسه ثبتاوه، م»ر اوس د مالیه ورکولو سيستم تر ډېــره پــه ســی»´اس دی، 

نکي مالیه د بانــک آویــز د نې´ــې پــه اســاس محاســبه سی»´اس سیستم د مالیه ورکوو 
کوي او که مودې د ماليې په ورک§ه کې £نÂ وک§ي او یا هم مالیاÈ مامورینو اشــتباه 
ک§ې وي، سيستم يې په اتومات ډول دغه اشتباه نييس او د تحقق فــورمې کــې درج 

باه لــه کې³ي تر °و هغه اضايف مالیه د بیا £ل لپاره تحویل کــ§ي کومــه چــې د اشــت
                                                

 ٤- STO(small tax office)  Gه په دې کې ;ول هغه موسسات، تصدۍ او کمپنFد وړې ماليې ورک
  ميليونه افغانG =خه کم خر=الو لري. ۳۵۰شاملېCي کوم په کلنG توMه 

٥ - MTO(Medium tax office )  ه: په دې کې هغه موسسات، تصدۍ اوFیا متوسطې سطحې ماليې ورک
ميليونو افغانیو پورې خر=الو  ۷۵۰ميليونو افغانیو =خه تر  ۳۵۰کمپنG شاملېCي کوم چې په کلنG توMه د 

  ولري.
  

٦ - LTO(large tax office) د لوي Gه: په دغه سطحه کې ;ول هغه موسسات، تصدۍ او کمپنFې ماليې ورک
  ميلیونو افغانیو =خه زیات وي. ۷۵۰شاملېCي چې کلنې خر=الو يې 

٧ - TIN(Tax identification  number  ) رب =خه عبارت دی  د ماليه ورکوونکې دW رب: د هغهW پېژندنې
 Wرب کې جمع کېCي. کوم چې د یو شخص ماليه او تقاعد په دغه مشخص
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وجې پاتې وه او د تحويل °خه وروسته ورپسې مالیه صفر کېــ³ي، چــې پــه وروســتیو 
کې دغه سيستم ته د مالیاتو قانون هم داخل ک§ی شوی او والیات لــه مرکــز رسه پــه 
) asycudaبل سیستم چې د عوایدو را¨ولولو کــې تــرې اســتفاده کېــ³ي د( -  ان´رنی®. )۷ی.(موجودیت د داخيل عوایدو د لوړېدو سبب شوی دانالین ډول تحویــل شــوي مالیــات رشیکــوي چــې دغــه کــار او د ســی»´اس سيســتم 

ترې استفاده کې³ي، اوس مهــال پــه ¨ولــو اسیکوډا سيستم دی، چې په �مرکونو کې 
ــــا  )asycuda(  �مرکونو کې کارول کې³ي. ــــات ي ــــارو اتوم ــــي چ ــــې د �مرک ــــتم چ ــــیکوډا سيس اس ــو  ــودام کمپی ــو، � ــي چــارې د صــادراتو، واردات ــولې �مرک ¨ري سيســتم دی، چــې ¨

کـــول، د مـــالونو ترشـــیح، د ¨رانزي´ـــي مـــالونو کنـــرتول او نـــورې �مرکـــي اړونـــدې 
چــارې د دې سیســتم  پــه اســاس صــورت نييســ. �مرکونــه د يــوې شــبکې پــه 
ــرتول  ــز °خــه کن ــز رسه وصــل او د مرک ــ® د مرک ــر م ــالوژۍ پ شــکل د عرصــي ¨کن

  ³ي.او °ارل کې
ــات ډول محاســبه او  ــه اتوم ــه پ ــي محصــول او مالی د اســیکوډا سيســتم �مرک
سنجش کوي. په دغه سيستم کې د ¨ولو ن§یوالو پېژندل شویو او منل شــویو نورمونــو 
°خه �´ه اخیستل کې³ي. د دغه سيستم په اساس د هر �مرک ور£نیو چارو راپور د 

ــه د اســ  ور£ې په اخر کې د سيستم په واسطه چمتو کې³ي. ــو کــې پ ــه د ترشــېح پ§اوون ــه واســطه �مرکــي مالون یکوډا د سيســتم پ
ــه چــې د اســیکوډا  ــو ت ــ§و او رسو چینلون ــه، ژې ــنو، اســ)� رن» ــه ش ــات ډول پ اتوم
ــه ¨اکــل شــوي دي ورپېژنــدل کېــ³ي. د دغــه سيســتم ²ــه والــی  سیســتم کــې  ورت
ــه  ــا رامنËت ــا او £�تی ــانتیا، چ´کتی ــې آس ــارو ک ــي چ ــې �مرک ــې دی، چ ــه دې ک د مـــيل عوایـــدو د فـــرار °خـــه مخنیـــوی کـــوي، د وخـــت د ضـــایع کېـــدو  کـــوي،پ
ــت شــوی  ــور ثاب ــه راوســتلو کــې �´ ــو او شــفافیت پ ــه راکمول ــوی او د فســاد پ   دی، چې اغېزې يې موږ د عوایدو په زیاتوايل کې وینو.مخنی
دا چې �مرکې خدمتونه او ماليــاÈ سيســتم د پراختیــا پــه حــال کــې دي، پــه 

هېــواد پــه �مرکونــو کــې زېربنــايي پــروژې لکــه: ډيجيــ´يل  ن³دې راتلونکې کــې بــه د
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ــو¨رو کــې د  ــو م ــار وړونک ــه ب ــامرې او پ ــ´يل £�کــې ک ــان)، ډيجي  GPS٨تلې(ترازو�
ــو¨رو وزن  ــو م ــار وړونک ــه واســطه د ب ــانو پ ــل ترازو� ــه يش. د ډيجي´ سيســتمونه فعال
د معلومې³ي، چې د شبکې رسه د نÃلېدو په اساس به په مرکز کــې هــم معلــومې³ي، 

کیلو �رام پــه انــدازه غلطــي هــم  ۰.۰۱چارواکو په وينا چې دغه تلې (ترازو�ان) به د 
نه کوي. په �مرکونو کې د سودا�ریزو مالونو د ترشــېح پــه وخــت کــې بــه د ډيجي´ــل 
£یرکو کامرو په واسطه په مرکز کې لیدل کېــ³ي، دغــه £یرکــې کــامرې بــه د مــو¨ر د 

I ربپليــ® پــه تشــخیص کــې او سيســتم تــه دI ربپليــ® پــه پېژنــدلو او مرکــز تــه د
پواسطه به د مــو¨ر اړونــد معلومــات چــې  GPSمعلوماتو په لې³لو کې مرسته کوي، د 

مو¨ر په کومــه ســاحه کــې روان دی، معلومــات بــه يــې مرکــز تــه ورکــول کېــ³ي، دغــه 
ســاعته بــرق درلودلــو وړتیــا  ۲۴سيستم پرته د مــو¨ر د برېÃــنا °خــه پــه اســتفادې د    نیت) انرت ۱۰لري.(

الکرتونيکي حکومتويل یا په ساده ¨کو د عرصي ¨کنالوژۍ °خه �´ــه اخیســته  
د ²ې حکتومتول¿ او فساد په ملنËه وړلو کې يو پېژندل شوی ن§یوال سيســتم دی. 

)، او د �مرکونــو ن§یــوال WTOدولت، ن§يوالــه ¨ولنــه، د ســودا�رۍ ن§یــوال ســازمان( الياÈ سيستم الکرتونیکي او ) دې ته ژمن دي چې د افغانستان مWCO(٩سازمان 
  ساده ک§ي.

د �مرکي خدمتونو او مالياÈ سيستم د پراختیا په پایله کې به مــيل عوایــد پــه 
²ه ډول را¨ول، د ســودا�رۍ پــه کــره اطالعــاتو او ¨ــولنې تــه د ناقانونــه توکــو د راتلــو 

  مخنیوی به ويش او وررسه به د فساد کچه هم را¨ی´ه يش.
  کې ستونزې د مالياتو په را7ولولو

په ¨ولیزه تو�ه د افغانستان اوسني جوړ شوي مالياÈ قوانین له ســتونزو خــايل 
نــه دي، زیــاتره قــوان
 د نــورو هېوادونــو لــه قوانیــو °خــه رااخيســتل شــوي دي، د 

                                                
 ٨- )Global Positioning SystemGPS( د مصنوعی س,االي,ونو د شبکې یوه برخه ده چې په ]مکه کې د :

  ]اي پر ]ای شوي آلې په واسطه معلومات لېCدوي.
 ٩- WCO(World Customs Organization) : کې  ۱۹۵۲د نادولتی مؤسسو سازمان دی . په

) په توMه، د نFۍ د Mمرکي ادارو اغېزمنتیا او CCCد همغCۍ شورا ( تاسیس شوی چې په Mمرکونو کې
  اغېزمنتوب ته وده ورکوي.
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افغانستان موجوده اقتصادي حالت ته په کې پوره پاملرنه نه ده شوې، همدغــه وجــه 
کــول ســتونزې راوالړوي او يــا هــم قــانون پــه ســمه  ده چې زیاتره وخت د قوانینو پيل

  تو�ه نه پلی کي³ي.
له بلې خوا په افغانستان کې د زورواک¿ او د قــانون مــاتونې فرهنــº اوس هــم 
شتون لري، زیاتره پان»وال او زورواکي د ماليې ورکولو °خه ډډه کــوي، چــې پــه دې 

  تو�ه زموږ د عوایدو لویه برخه ضایع کې³ي.
وروســتیو کــې د رســنیو لــه لــوري د لوړپــوړو چــارواکو نومونــه  که °ه هم په دې

اعالن شول کومو، چې دولت ته د مــاليې ورکولــو °خــه تيÃــته کولــه؛ خــو متاســفانه 
  تراوسه دا ستونزې پر£ای پاتې دي.

که °ه هم اداري فساد د قوانینو د واقعي تطبیــق مخــه نیــولې او هغســې چــې 
ي؛ خــو ډېــر کلــه د ادارو ســخت او پيچلــی پکار ده، قوان
 په عمل کې نه پــيل کېــ³

پروسیجر خپله فساد ته زمینه برابره ک§ې ده او هــم يــې د قوانینــو د پــيل کولــو مخــه 
ډب ک§ې ده. اکkه وخت و�§ي دولتي مامورینو ته د بÂو ورکولو په مقابــل کــې کمــه 

  مالیه ورکوي او په دې تو�ه د عوایدو یوه برخه ضایع کې³ي.
ه ستونزو راکمولو ²ه الره الکرتونیکــي مالیــه را¨ولونــه ده، چې په ¨وله کې د دغ

 Èد ستونزو راکمول.ډېره د دغه اصالحاتو موخه يوازې د عوایدو لوړول دي، نه د خلکو سيستم کې د اوسني حکومت له لورې په کايف اندازه اصالحات راغيل دي؛ خــو تــر چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وک§ي، که °ه هم پــه وروســتیو کــې پــه ماليــا  
  پايله

مالیــات پــه ¨ولــه نــ§ۍ کــې د دولــت لــه لــوري لــه هغــه چــا اخيســتل کېــ³ي، 
چـــې قـــانو� رشایـــط يـــې پـــوره کـــ§ي وي. د قـــانون لـــه مخـــې هـــر حقیقـــي او 
ــه  ــاليې پ ــدې م ــ§ي او د هم ــه ورک ــې مالی ــف دی، چ ــر دې مکل ــخص پ ــي ش ــواحکم ــخ وړي، د هې ــر م ــه پ ــايي کارون ــواد پرمختی ــل هې ــت د خپ ــت دول د د ودې او برک
ــو  ــوي؛ ن ــار ک ــه انک ــو °خ ــاليې ورکول ــه م ــه °ــوک ل ــول يش، ک ــاره ول» ــا لپ پراختی
ــې  ــه واخــيل او خپل ــه زوره مالی ــه دغــه راز کســانو °خــه پ دولــت مکلــف دی چــې ل
ــالوژۍ  ــې د ¨کن ــدیریت ک ــه م ــه ² ــدو پ ــوږ د عوای ــو م ــپاري؛ ن ــې وس ــه ي ــې ت خزان

ــدیریتي س ــدو د ²ــه م ــه شــو غور£ــولی. د عوای ــه ن ــه پام ــت ل ــو اهمی ــه لرل ــتم پ يس



  ...ېک يلاو تایز هپ ودیاو ع د تلو د د 
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ــه  ــه کچ ــدو پ ــول او د عوای ــه شــکل را¨ ــه ² ــد پ ــوالی يش، چــې عوای ــت ک رسه دول
  کې زیاتوالی راويل، چې دا ¨ول د نوې ¨کنالوژۍ پر م® ²ه کیدای يش.

ـــې او  ـــو سيســـتم ســـاده، پرمختلل ـــواد مـــاليې ورکول هـــر °ـــومره چـــې د هې
پــه  شــفاف وي، همدارن»ــه د عرصــي ¨کنــالوژيکي آســانتیاوو °خــه بــرخمن وي،

ــ³ي. د  ــبب کې ــوړوايل س ــدو د ل ــت د عوای ــاور وړ او د دول ــ§و د ب ــه د و� ــه کچ ه)غ
ــا  پــه لــور روان دی، د مــاليې وزارت لــه خــوا پــه  هېــواد ماليــاÈ سیســتم د پرمختی
ــبول،  پــه مســتوفیتونو کــې د ســی»´اس  ــو کــې د ســی»´اس سيســتم نص ـــې د (�مرکون ـــه ک ـــه برخ ـــو پ ـــالول او د خزاین ـــتم فع ـــتم فAFFISسيس ـــالول د ) سیس ع

  مايل سيستم په برخه کې لويې السته راوړنې شمېرل کې³ي.
  وړاندیزونه

ــــورو ²ــــوونېزو  -۱ ــــو، ²ــــوونËيو، ن ــــو، پوهنتونون ــــد د هو¨لون ــــت بای حکوم
ــې  ــدو رسچين ــه د عوای ــکتور ت ــې  خصــويص س ــه چ ــو °خ ــو رشکتون ــو او لوی مرکزون
ــوړوي مــالیې را¨ولــو تــه دی خــاص ميکــانیزم او کــ§نالره جــوړه کــ§ي تــر °ــو  ج
ـــدو ســـبب يش، چـــې دا د  ـــدو د لوړې ـــه او د عوای مالیـــه د قـــانون رسه ســـمه را¨ول

په ¨ولو ماليــاÈ ادارو کــې اداري کــارکوونکي بایــد لــه دنــدې د مخــه خپلــه  -۲  عرصي ¨کنالوژۍ پر م® شونې ده. 
 Èپان»ه او بانکي حسابونو اړوند معلومات دولت ته ورک§ي او د دولت امنيتي او ماليا

د مالياÈ ادارو ترمن¹ بايــد د مــاليې را¨ولــو پــه اړه جــدي همغــ³ي موجــوده  -۳  غوی په پان»ې نظر وک§ي.ار�انونه د ه
د ماليې، �مرکــاتو، مســتوفیتونو او ²ــاروالیو ¨ــول سيســتم بایــد کمپیــو¨ري  -۴  کوالی يش.وي، دولت دغــه همغــ³ي د اوســن¿ عرصــي ¨کنــالوژۍ °خــه پــه اســتفادې رامنËتــه 

په لویو الرو کې د حق العبور سيســتمونه هــم بایــد کمپیــو¨ري يش، تــر °ــو  -۵   ولکې امکان کم يش.يش تر °و په کې د انسا�
عواید په شفافه تو�ه د دولت خزانې ته الړ يش، همدارن»ه لویو تم £ایونو کې دولــت 
باید خپل منشیان مقرر ک§ي او د معلومې تنخوا په مقابل کې يې  په دنــده و�ــ)ري 

  نو عاید د شخيص جیبونو پر £ای دولت ته الړ يش.تر °و د دغه تم £ایو 
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  نرسمحقق دکتور محمد رشيف Iدرا

 
  د ((اوضاع سياسی، اجت&عی و جغرافيای تاريخی قندهار

�وک کره  ي(بعداز اسالم تا پايان عرص صفوی)) کتاب پر لوم- 
 کتنه

  
  لن�يز

انصــاري د کتــاب، اوضــاع ســيايس، اجت)عــي  قنوموړې مقاله د ²ــاغيل فــارو 
 وجغرافيای تاريخ (بعد از اسالم تاپايان عرص صفوی) کــره کتنــې او نقــد تــه £ــان»§ې
شوې ده. د ليکوال دغه نظريې چې پÃتانه په پنËلسمه ميالدي پې§ۍ کې له ختي¹ 
نه کندهار تــه را مهــاجر شــول او دا د دغــو پÃــتني قومونــو لــوم§نی مهــاجرت و چــې 
اييدوي؛ د محمد هوتک اثر (( پ´ــه نور تاريخي آثار نه ت ))پ´ې خزانې((حضور پرته له کندهار او د هغه اړوندې شتمنې £مکې يې  تصــاحب کــ§ې؛ پــه غــور کــې د پÃــتنو  مقــالې د °ې§نــې موضــوع جــوړ وي. پــه مقالــه کــې  دېخزانه)) يو جعيل اثــر دی؛ د 

 ورکول کې³ي چې �´ه ترې واخيل.کې په واک ياتو د اصالح په اړه مستند، معترب، علمي او تاريخي آثار په �وته شــوي او د دوی نظرنه يوازې نقد او رد شوي دي، بلکې د کتاب د ليکوال او د نورو هېوادونو لپاره د دغــو د علمي °ې§نو د اصولو او د معتربو تاريخي منابعو پــر بنســ® ²اغيل انصاري نظريې 
 غوره اصطالحات

 ، اوغان.، پ´ه خزانه، افغاني، سکز ي، اوستا، سجستان، سجز يعرص، صفوي، ويد ،کندهار، اوضاع، سيايس، اجت)عي، پÃتانه، مهاجرت، غور، افغانستان، کــوچ
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  رسيزه
ملريز کال د کندهار په ²ار کې دنيا تــه راغلــی او د  ²۱۳۴۳اغلی انصاري په 

د ماس´رۍ او دکتورا لوړ تحصيالت د ايران په پوهنتون کــې رستــه رســويل  تللی اوته کندهار په نعمتونو لوی شوی او له ثانوي زده ک§و وروسته د لوړو زده ک§و لپــاره ايــران  کتاب اوضاع ســيايس، اجت)عــي وجغرافيــای تــاريخي کنــدهار ( انصاري خپل   دي.
بعد از اسالم تا پايــان عرصــ صــفوي) د ايــرا� اســتادانو ( داکــرت احســان ارشاقــي او 

ملريــز کــال  ۱۳۸۰داکرت غالم حس
 زر�ري نژاد) تر الر²وونې الندې کÃــلی او پــه 
  يې د قم په مجليس مطبعه کې چاپ ک§ی دی.

فصلونو کــې ترتيــب او تنظــيم شــوی دی. د  ۱۲برخو او نوموړی کتاب په °لور 
کتــاب پــه لــوم§ۍ برخــه کــې درې فصــلونه شــامل دي او پــه ترتيــب رسه د کنــدهار 

تســميې وجــه، تــاريخي الرې، پــه خراســان او هندوســتان کــې د دپخوا� نومونــه او 
کندهار په نامه سيمې معريف شوي دي. د کندهار په اړه د مسل)نو او غ� مســل)نو 
مه برخه کې دکندهار تاريخي جغرافيه او د تاريخ په اوږدو کــې هد کتاب په دو   دي.سيالنيانو، �زارشونه، طبيعي جغرافيوي، انسا� او اقتصادي معلومات وړاندې شوي 

  معلومات وړاندې شوي دي.په اړه دلته د بېالبېلو انسا� ډلو ژوند او ژواک 
º پــورې د کنــدهار ســيايس او د کتــاب پــه درàــه برخــه کــې د اســالم تــر راتــ

اجت)عي اوضاع او بېالبېل دينونه تر بحث الندې راغيل دي. د دې برخــې پــه دريــم 
وړاندې د افغانستان د محيل حکومتونو مقاومت، د اسالم په الره کې د يعقــوب ليــث فصل کې د اسالم له راتº وروسته د کندهار سيايس وضعه او د اسالمي لÃــکرو پــه 

  د همدې دورې سيايس او اجت)عي اوضاع °ې§ل شوې ده.صفاري هÇې او 
يې (( مساله قندهار در عرص صفويه)) تر بحث الندې راغلې. پــه دويــم فصــل کــې د فصلونو تر تيب شوې، چې په لوم§ي فصل کــې  ووروست¿ °لورمه برخه له دريو 

�، اړخونــو تــه پاملرنــه شــوې او د افغانســتان اداري، عمــرا واجت)عي اوضاع بېالبېلــ
دکتاب په ضميمه کــې راز وروستي فصل کې د ليکنې پايلې وړاندې شوې دي. دغه قومي جوړ²ت، د پÃــتو او دري ادب وضــعه °ېــ§ل شــوې ده. د وروســت¿ برخــې پــه 
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او لــه يــو شــمېر مقــالو °خــه �´ــه  و) تــاريخي آثــار ۸۷د کتاب په ليکنه کې له (  لرغو� £ايونه او آثار معريف شوي دي. ليکنــو او رســالو  هغــو، خو په £ينو تاريخي او ميل مســئلو کــې پــر اخيستل شوې ده
 منــابعو کــې نــه را£ــي او د کتــاب دالس م هــحواله ورک§ل شوې چې په لوم§ي او دو 

²ې»Äو تر °نº يې نيم»§تياوې او تېروتنې هم رامــن¹ تــه کــ§ې دي. بــې لــه شــکه د 
 ،اصالح ته اړتيا لري چې زه يې په دغه مقالــه کــې د خپــل وس پــه کچــه د مســتند وره کتنــې او کتاب ²ې»Äې د درنÃت وړ دي، خو تــاريخي او علمــي تېروتنــې غــور، کــ

  معتربو علمي او تاريخي منابعو پر بنس® °ې§م.
  مربميت

تر هر °ه مخکې هر هېواد پال او افغان ليکــوال دنــده لــري، چــې د هېــواد لــه 
ي. د دې مــيل او تاريخ، ميل ارزشــونو او تــاريخي حقــايقو °خــه ســاتنه او دفــاع وکــ§ 

ولوست، نو په کتاب کې يو شمېر نظريې وړاندې شوې وې چې د هېــواد لــه تــاريخي تاريخي دندې په پام کې نيولــو رسه کلــه چــې مــا د ²ــاغيل انصــاري کتــاب پــه غــور 
د حقايقو رسه يې ډډه نه ل»وله؛ کره کتنې او اصالح تــه يــې لويــه اړتيــا وليــدل شــوه،    اله وکÃل شوه.همدې اړتيا له مخې حارضه مق

  هدف
بــې لــه شــکه د مقــالې د ليکنــې هــدف د افغانــانو لــه تــاريخ، مــيل ارزشــونو او 
تاريخي حقايقو °خه علمي، اصويل او پرحقه دفــاع کــول دي، هېچــا تــه بايــد اجــازه 

د افغانــانو مــيل تــاريخ تحريــف  ورنه ک§ل يش، چې په خپلو غ� مســتندو نظريــو رسه
الســه شــوی او د ²ــاغيل انصــاري د کتــاب غــ� ک§ي. په مقاله کــې دغــه  هــدف تــر 

مستندې نظريې په �وته شوي او د اصالح لپاره يې لس»ونه مستند او معترب تــاريخي 
  آثار ور په �وته شوي دي.

  د 6ې�نې ميتود
او تحلــييل ميتــود °خــه �´ــه نقادانــه  دمقالې په ليکنه کې له علمــي تــاريخي،

د مقالې په ليکنه کې رعايت شــوي  اخيستل شوې ده. دغه راز ¨ول اکاډميک اصول او مستندو آثارو پر بنس® ثابته شوه، چې پÃتانه په پنËلسمه پېــ§ۍ کــې نــه،  ومعترب د دې ليکنې او °ې§نې اهميــت هــم پــه دې کــې دي چــې د علمــي او تــاريخي  دي.
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 ميالد °خه پخوا کندهار او غور ته ورغيل او هلته تر اوسه مېشت دي. لهبلکې 
  نهد کتاب کره کت

ــدود ليکوال د کتاب د رس په خربو کې کندهار داسې راپېژ�: ((قندهار کــه اينــک  ــاريخی خــويش، ح ــته ت ــت، در گذش ــی افغانســتان اس ــوب غرب اســتانی در جن
قلمروش در غرب تا سبزوار (ش
 دند) در نزديکی هــرات، در رشق تــا حــوالی غزنــه، 

پشــ
 در بلوچســتان  در شــ)ل تــا هــزاره جــات در مرکــز افغانســتان و در جنــوب تــا م کــاروو او پــه و په داسې حــال کــې چــې مــوږ د اســتان لپــاره د واليــت اصــطالح او نــبايد ووايم، چې استان يوه ايرانــ¿ اصــطالح ده.  ) مخ ۱۱: ۱ پاکستان می رسيد....(
  اداري ويش کې رسميت لري.افغانستان کې د °و پې§يو راهيسې دولتــي او رســمي نــوم دی چــې د افغانســتان پــه 
²اغلی انصاري د صديق فرهنº د کتاب ((افغانستان در پنج قــرن اخــ�)) پــه 
ې او ددې غ� مستندې نظريــې پــه لکندهار ته را مهاجر شول او دغه سيمې يې ونيو حواله ليکي، چې پÃتانه قبايــل پــه پنËلســمه مــيالدي پېــ§ۍ کــې لــه ختــي¹ °خــه 

ويران کرد ولی زمينة خوبی به پشتون ها داد تا بر ويرانی های مــذکور بنيــان زنــدگی بر اين هجوم مغوالن گرچه عده ای را به کام مرگ و نيستی فرو برد و آبــادی هــايی را و داسې وړاندې کــوي: ((بنــا مالت§ او تاييد کې خپل نظر پرته له کومو تاريخي اسناد
  )۵۶ -۵۵:صص. ۱ند.)) (تصاحب کنجديــد را اســتوار ســازند و رسزمــ
 هــای پــر ثــروت و از جملــه قنــدهار پــر نعمــت را 
حتی د پÃتنو دغه مهاجرت د افغانستان جنــوب او جنــوب لويــدي¹ تــه لــوم§نی 
کوچ او مهاجرت �Äي او ليکي: ((کوچ اولية اين اقوام به سوی جنوب و جنوب غربــی 
  )۵۵ص. :۱لشکرکشی های تيمورنباشد.)) (افغانســتان فعلــی بــه شــملو قنــدهار، گــ)ن مــی رود بــی ارتبــاط بــه هجــوم مغــول و 
د²اغلی انصاري پــه £ــواب کــې بايــد ولــيکم، چــې ((افغانســتان در پــنج قــرن 
اخ�)) په لوم§ي الس منابعو کې نه را£ي او د هغه په حواله د ده ليکنه لــه واقعيــت 

ک§ي نه وي، خو د پÃتنو کــوم مهــاجرت تاريخ په اوږدوکې لوی او کوچني مهاجرتونه م دا چې په دې هېÒ شک نه شــته، چــې پÃــتنو بــه د هرسه هېÒ ډډه نه ل»وي او دو 
چې دی يې پخپله ليکنه کې بيانوي، دا لوم§نی مهاجرت نه و چې پÃتنو کنــدهار او 
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¹ د هغه په ترڅ کې تصاحب ک§، بلکــې پÃــتنو ييا د افغانستان جنوب او جنوب لويد
ې او پــه دغــه لويــه لن، هلمند، کندهار، کابل او تر�ندهارا پورې ســيمې ونيــو سيستاچــې پخپلــه هــم آريايــان وو د بلــخ نــه د آريايــانو د لېــ³د پــه بهــ� کــې غــور، هــرات،    پراخه سيمه کې مېشت شول او تر اوسه هم مېشت دي.

و قبيله هم د هندوکش جنوب ته راغله او د آريانا په جنوب ختيËــو ســيمو او د پکتيانشاوخوا کې له باخرتنه د آريايانو مهاجرت پيل شــو او د لســوقبيلو پــه اتحاديــه کــې د ق.م. پــه ۱۹۰۰او  ۲۰۰۰کهــزاد د ويــدي رسودونــو پــر بنســ® ليکــي، چــې د 
غرو په ملنو کې مېشت شوه او دغه £ای يې د پکتيانو د استو�نËی په نامــه مشــهور 
ک§ او له دغو رسودونو ²کاري، چې د پکتيانو قبيلې په ويدي زمانــه کــې دهنــدوکش 

  )  ۱۱۶، ۱۰۹:صص. ۲د. (په جنوب کې £ان ته پاچا او اداري نظام درلو 
مــيالد نــه °لــور پېــ§ۍ مخکــې د (پکتــي) يــا  لــهدغه راز د تاريخ پالر ه�ودوت  دوي وطن او استو�نËی (پکتيکــا) يــا (پکتيــا) دواړه  (پکتيس) يا (پکتويس) قوم او د

عنې له هغې خطې نه چې په جنوب کې يې بايد پکت
 او د پکتيانو له پارو پاميزاد يياد ک§ي دي. بطليموس د اراکوزيا (د ارغنداب حوزې) په تعريف کې وايي: اراکوزيــا 
وطن وپل´ل يش يو داسې غر جدا کوي چې پرسوتس نومې³ي. دغه راز بطليموس په 

د غز� ننن¿ ســيمه او  اراکوزيا په واليت کې راوستې ده او د آريانا په دغه واليت کېپÃــتيخا) نــوم نــه يــادوي، خــو هغــه يــې د  -خپلو جغرافيوي تقســي)تو کــې د (پکتيــا
د سلي)ن د غره سلسله تر اندوس پورې پــه کــې شــامله وه. هغــه پکتيکــا او پÃــتيخا 
چې ه�ودوت يې يا دونه کوي، په جغرافيوي لحاظ ک® مــ® د نننــ¿ ((پÃــتونخوا)) 
£مکه  په کې را£ي او په دغه سيمه کې د سلي)ن غره او د اويستا ســپيتا�ونا��ي 

ه ²اخونه غËېديل دي او ددغو غرونو له جاري اوبو °خه اوبــه يعنې د ننني سپ
 غر 
، چې د ويدا  له رسودونو ²کاري چې آريايي قبايــل لــه هنــدوکش يجاللی ليک  )۱۱۳ -۱۱۱:صص. ۲کي³ي. (

نه جنوب ته واو²تل، لوم§ی د کوهدامن او کاپيسا په حوزه کې مېشــت شــول او بيــا 
کوي، چې آريــايي مهــاجرين لــه بلــخ نــه ميمنــې، مرغــاب او د هريــرود وادي تــه او د ديدل. دغه راز د اوستا م� پــه ډا�ــه ختيËو، جنوب او جنوب لويديËو سيمو ته ولې³ 

:صــص. ۳هندوکش له الرې کابل او غز� ته او له دغــو الرو ارغنــداب تــه ورســيدل.(
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دو ) واليتو کې يو هم د ((اوروه)) واليت شامل و. د وخت په تېري۱۶د اوستا په (  )۳۹ -۳۸
لــه ((اوروه)) °خــه د ((روه)) او ((روهــي)) کلمــې راوتــيل او د پÃــتنو د نــورو نومونــو 
نيــولې تــر ســيوۍ پــورې، چــې د بهکــر لــه  پلنوالی او اوږدوالی د باجوړ او ســوات نــه((داودي تــاريخ)) کــې د ((روه)) تعريــف پــه دې ډول راغلــی دی: ((د روه د ســيمې (سل)�، پ´ان، سهاک، اوغان، افغــان) تر°نــº د روهــي يادونــه هــم شــوې ده. پــه 
توابعونه دی او د حسن ابدال نه تر کابل او کندهار پورې غËېدلی دی او هر °ــومره 

:ص. ۴سيمې چې پــه دغــه مــن¹ کــې موقعيــت لــري هغــه د روه پــه نامــه يــادي³ي)) ( ۱۷۷(  
توروايانا ليکي: چې پÃتانه د آريايي قبايلو يو له مهمو ²ــاخونو °خــه دی او پــه  ونو زمانو کې د نورو آريايي قبايلو رسه يو £ای افغانستان ته راغلــل او پــه پخــوان¿ لرغ
آريانا کې له نورو وروÅــو رسه يــو £ــای اوســيدل. لــه دغــو خلکــو °خــه يــو شــمېريې د 

 يهرات، غز�، بلخ او باميانو ترمن¹ اوســيدل، �ويــا دغــه خلــک د هغــو طــايفو مرکــز 
جنوÁ ²ــاخونه يــې پــه اراکوزيــا، شــ)يل هسته وه چې ختي¹ ²اخونه يې په پکتيا، 

  )۲۳۶:ص. ²۵اخونه يې په بخدي، لويدي¹ ²اخونه يې په پارتيا کې اوسيدل.(
د کوشانيانو دواکمن¿ مؤسس کوزولو يا کــدفيزس د°لوېÃــتمو مــيالدي کلونــو 
) خلک هم تسليم ک§ل، چې د فرانسوي پوهاند واله دوپوســن PAUTAيې د پوتا (په حدودو کې پارتيا (خراسان)، کابل او کاپيسا فتح ک§ل او د غز� په شــاوخوا کــې 

  ) ۶۳:ص. ۶په قول، همدغه خلک پÃتانه وو. (
رويس مؤرخ واســييل والدàــ�ويچ بارتولــد نــه يــوازې پÃــتانه د هلمنــد او هنــد 
ترمن¹ په پراخه سيمه کې له ميالد نه پخــوا مېشــت او اريــايي نــژاده �Äــي او زيــاتوي 

ختون يا پÃتون، چې د جمعې حالت يې پختانا يا پÃتانه دي، چې افغانان £ان ته پ ) بارتولــد وړانــدې زيــاتوي، چــې د سجســتان کلمــه پــه مخونه ۱۳۱ -۱۳۰: ۷وايي. (
اصيل تو�ه د سکستان له کلمې يعنې د ساکو د هېــواد °خــه اخيســتل شــوې ده او 

يــا تــرمن¹ ايزيدور خاراکيس يــې ساکاســتانه ليکــی. دغــه واليــت د درن»يانــا او اراکوز
را²يي او د هخامنشيانو پرمهــال دغــه کلمــه موجــوده وه او پــه منËنيــو پې§يــو کــې د 

  )۱۲۰:ص. ۷سکزي کلمه هم ليدل کي³ي. (



  ... و یع!تجا ،یسایس عا ضو ا(( د 
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الکرام اثر په حواله ليکي، چې سيستان تــه سجســتان هــم  ةعالمه رشاد د تحف
م وايي او سجستان بن فارس آباد ک§ی دی. د زابلستان او د نيمــروز ²ــار پــه نامــه هــ

شهرت لري او د دغه £ای اوسيدونکي د ســ»زيو پــه نامــه شــهرت لــري، عربــو معــرب 
) د سيفي هروي په قــول، ملــک شــمس الــدين ۳۷:ص. ۸سجزی ورته وايي. ( ،ک§ی هـ . ق. کې د سجستان د ²ار د ســجزيانو د مرشــ ملــک عــيل مســعود  ۶۵۶کرت په 

جزيانو د خپل مرش رس کالله ک§ک¿ يې الندې را واچوه، کله چې س لهرس غوڅ ک§ او 
(( نيــاکو)) رس د وليد، نو يې چيغې ک§ې او په سجزۍ ژبه يې وويل: ای وای دا زمــوږ 

) د سيفي هروي له سجزۍ ژبې او د ( نياکو) له کلمې °خــه هــدف °ــه ۲۴۴ -۲۴۰ :صــص.۱۶دی. ملک شمس الدين کــرت پــر ســجزيانو د وســلو �ر£ــول بنــد کــ§ل. (   دی؟
ې سجزي او يا ساکزي پÃتانه وو او اوس هــم پــه £واب رو²انه دی او هغه دا چ

پÃتو ژبــه خــربې کــوي، پــس ويلــی شــو چــې هغــه مهــال ســجزۍ ژبــه پÃــتو وه او د 
  (نياکو) کلمه هم له نيکه °خه اخيستل شوې ده.

رو کنرص بن احمد او د نورو نيــوالوايل ابوالفضل  د غزنويانوپرمهال په سيستان کې د باســورث لــيکيل، چــې د ســلطان محمــد غزنــوي او مســعود غزنــوي د واکمنــ¿ 
  )۳۹:ص. ۹په وړاندې د ساکزيو پا°ون او مقاومت ډېر لوړ او �´ور رول ولوباوه.(

پوهاند م� حس
 شاه ليکي، چې د ام� تاج الدين په مرشــۍ د سيســتان پــه 
) دغــه مخونــه ۵۳ -۵۲: ۱۰)  مياشتې مقاومــت وکــ§. (۱۹ړاندې (د زوی اوکتای په وارګ کې افغان لÃکرو، چې غوري، تولکي، سکزي او ترک پــه کــې وو، د چن»يزخــان 

قبل امليالد کال په شاوخوا کــې اشــکا� پاچــا لــه  ۱۲۳راز �وتشميد ليکي، چې د 
) د سيســتان ســاکانو او ســکزيو ۱۳۸:ص. ۱۱سکزيانو رسه °و £لې ج»§ې وک§ې. (

غــونی په اړه پورته °ر�ندونې پردې داللت کوي، چــې ســکزي او ســهاک د پÃــتنو لر 
²اخ دی چې په سيستان کې اوسيدل او د پرديو په وړانــدې يــې لــه خپــل وطــن نــه 

  دفاع ک§ې ده.
پÃتانه د مغولــو ديرغــل پرمهــال هــم د کابــل، غــور، سيســتان او د ســند ســيند 
ترمن¹ مېشت وو او محــيل حکومتونــه يــې درلــودل، چــې د تــاريخي معتــربو آثــارو پــر 

ې د مغولو په لÃکرو کې د پÃــتنو د برخــې بنس® به و°ې§ل يش. خو زه تر ¨ولو مخک



  آریانا
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اخيستنې موضوع دلته رو²انه کوم. چن»يزخان د خپل لــوی £ــواک او وحشــت رسه 
رسه د پÃتنو مالت§ او مرسته جلــب کــ§ې وه او پــه دې اړه د مغولــو د دربــار منيشــ او 
 وزير جويني ليکي، چې د مروې د بيانيولو لپاره د قوتوقو نوين په لÃکرو کې د غز�

) رويس پوهانــد مــخ ۱۳۲: ۱۲غلجيان او افغانيان د حرش په تو�ــه بيــول شــوي وو. (   )۹۳۲:ص. ۱۳بارتولد ورته نظر لري. (
اسفزاري هم د مغولو په لÃکرو کې د پÃتنو شته والی تاييــدوي او ليکــي چــې 
ياغي شوي دي، نو زيات په تعجب کې شو او ويې ويل: م§ي °رن»ــه ژونــدي وژيل او چن»يزخان ته د هراتيانو د پا°ون په اړه خرب ورسيد چې ملک ابوبکر او منکتــای يــې 
شول؟ ه)غه و چې د دوی د£پلو لپــاره يــې د ايلچيکــدای نــوين پــه مرشــۍ اتيــازره 
سپاره  مغول  جن»يايل او پنËوس زره نور سپاره او پيل خراسا� او افغــان جن»يــايل 

ات کالبند وســاته تــر °ــو يــې ) ور£ې يې هر ۱۷هرات ته واستول او شپ³ مياشتې او (
  )۳۲۰:ص. ۱۴فتح ک§. (

پÃتنو) د مرشکک کهزاد افغان او د هغه د وراره  بهزاد افغــان د ســيايس -د (افغانانو د فردويس په شاهنامه کې (د ليکلو وخت يې شپ³مه هجري قمري پې§ۍ) هــم 
و لوړ غــر حکمران¿ په اړه بيان راغلی  چې له زابل °خه د دريوو  ور£و مزل په وا¨ن ي

 
و او په دغه غره کې د مرباد په نامه يوه کــال وه چــې يــو توريــالی او جن»يــالی ســپ
اوسېده او د هغوی مرشي يې پرغاړه وه. حتــی د سيســتان لــه پهلــوان او د رســتم لــه ږيری افغان د کک کهزاد په نامه له زر�ونو افغانــانو، الچــ
 او بلو°ــو جن»يــاليو رسه 

او خراج اخيست. دغه کال اوس د فراه پــه واليــت کــې دده پــه پالر  زال °خه يې باج 
نامه شهرت لري. پÃتانه دغه وخت د کنــدهار پــه شــمول پــه يــوه پراخــه ســيمه کــې 
خت نورو شاعرانو او پوهانو، لکــه مســعود ســعد ســل)ن د دغه راز د غزنويانو د و   )۳۰۳ -۳۰۲، ۲۹۱ -۲۸۹:صص. ۱۵په نامه يادوي. (اوسيدل، دواک او شهرت °Ãتنان وو، نو £که فردويس د دوی وطن د (مــرز افغــان) 
پÃتنو هېواد د ((کشور افغان)) په نامه، محمد بن محمود بن احمد طويس د ((حــد 

  افغانيان)) او الب�و� د ((جبال االفغانيه)) په نامه ياد ک§ی دی.
سلطان محمد خوارزمشاه چې په منËن¿ آسيا، افغانستان او تر ايران پورې يې  م. کــې يــې د چن»يزخــان د يرغــل پرمهــال د ۱۲۲۰يه امپراتوري جوړه ک§ې وه، په لو



  ... و یع!تجا ،یسایس عا ضو ا(( د 
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سمرقند له ²ار °خه د دفاع په موخه د غوريانو، غلجيو، ترکانو، تاجيکو او قــرل غــانو 
) جــويني مخ ۸۵۷: ۱۳الرې فارس ته وتÃتيد. ( يې په نصيب شوه او د افغانستان لهله قومي جن»ياليو يو لوی لÃکر جوړ ک§ او د سمرقند دفاع ته يې واستاوه، خــو ماتــه 

م. کلونــو پــه مــوده کــې د ســيفي ۱۳۲۱ -۱۳۱۸((تاريخ نامــة هــرات)) چــې د   )۱۹۶ -۱۹۵:صــص. ۱۲هم د خوارزمشاهانو په لÃکرو کې د پÃــتنو موجوديــت تاييــدوي (
) £لې د افغــان، اوغــان، ۱۳) £لې د اوغانستان او (۲£لې د افغانستان، ( )۴۶کې (هروي له خوا کÃل شوي، د مغولو د دورې يو مستند او تاريخي اثر دی. په دغــه اثــر 
افغا�، اوغا� او افغانيانو ذکــر راغلــی دی. معنــی دا چــې پÃــتانه او د دوی  وطــن 
دغه مهال زيات شهرت �´لی و، د سيايس پېÃــو پــه مرکــز کــې واقــع وو، نــو £کــه د 

د کندهار او د هغه په شاوخوا سيفي هروي پاملرنه يې £انته اړولې وه. سيفي هروي 
کې د پÃتنو د محــيل خپلواکــو حکومتونــو او د پÃــتنو د موجوديــت يادونــه کــوي: د 
 ºحکمران، املار افغان د تېري (ترين کوټ) حکمران، شعيب افغــان پــه قــوم ســوری د بېل»ــې پــه تو�ــه د مغولــو د يرغــل د واکمنــ¿ پرمهــال ملــک شاهنشــاه د مســتون

ن افغــان د دوکــ¿ کــال حکمــران او د ســاجي او بکــرکالوو که�اکال حکمــران، ســندا
هـــ. ق. کــې د  ۶۵۳سيفي هــروي ليکــي، چــې ملــک شــمس الــدين کــرت پــه   )۲۲۷ -۲۰۱، ۱۹۸:صص. ۱۶افغان مرشانو مغولو ته غاړه نه ايÃوده. (

په ش)ل کې موقعيت لري او هغه مهال د کندهار يوه برخــه  ميله لرې د کندهار ۴۰چن»يزي منوکوخان د مشاور (جاهو) په مرسته د ت�ې کال ( اوسنی ترين کوټ چــې 
وه) د نوميايل واکمن، املار افغان پر ضد لÃکر کيش پيــل کــ§ه او د ده د تســليميدو 
تر م§ينې ونه منم. زمــا دملک شمس الدين خدمت او ماليه ومني، خو زه املار به يې غو²تنه يې وک§ه، خو د املــار افغــان £ــواب دا و: (( کــه زمــا ¨ــول خپلــوان او عزيــزان 
پلرونو او نيکونو د هېÒ سلطان په وخت کې د مغولو خدمت نه دی منلی او نــه يــې د 
کفارو ماليې ته تن ورک§ی دی. °و واره مغول طاهر بهادر او سالی نــوين راغلــل، خــو 

  )۲۰۵:ص. ۱۶(له خپلو سرتو لÃکرو رسه پÃې)نه او م§ه م§ه °´ونه بېرته والړل)).
ريــالی پÃــتون املــار د ملــک شــمس الــدين کــرت او د مغولــو د کــه °ــه هــم تو 

ور£ې کلک مقاومــت وکــ§، خــو پــه پــای کــې دغــه نومايــالی د  ۵۹پو£ونو په وړاندې 



  اآریان
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د²ــمن پــه الس دوه ¨ــو¨ې شــو او د ده د افرســانو او رستېــرو °خــه ســرت�ې وايســتل 
¿ رسه شوې، السونه، پÃې، غوږونه او پوزې يې لنÂې شوې خو تر پايــه پــه بــې غ�تــ

  تسليم نه شول او په لوی کندهار کې يې د وياړونو تاريخ پرېÃود.
زمچي اســفزاري هــم د تېــرې کــال ډيــره کلکــه او د پÃــتنو پــه الس کــې �Äــي.  نســتان او قنــدهار هـ . ق.) کــې د افغا ۶۱۳اثر (فتحنامه سنداملعروف به چچنامه ( ) دغه راز عيل بن حامد بن اÁ بکر الکويف پــه خپــل مخونه ۴۱۰ -۴۰۹:صص. ۱۷(

) درويزه ليکي، چــې ۲۵۸:ص. ۱۸ذکر کوي او دلته افغانان (پÃتانه) مېشت �Äي. ( م.) په کندهار کې پÃــتانه اوســيدل. ۱۰۳۰ -۹۹۷د غزنوي پرمهال (و د سلطان محم ) له پورته °ر�ندونو په ډا�ــه ²ــکاري، چــې کنــدهار د پÃــتنو لرغــونی ۸۶:ص. ۱۹(
سيفي هروي زياتوي، چې د هرات محيل واکمن ملک شــمس الــدين کــرت پــه   ²اغلی ډاکرت انصاري بايد دا واقعيت ومني. ¨ا¨وبی دی او د کندهار اوسيدونکی هجري  کې له هرات نه د مســتونº د نيــول پــه نيــت روانيــ³ي، پــه الره کــې لــه ۶۴۸

سيستان، فراه، اسفزار او غور نــه د نــورو جن»يــاليو تــر °نــº ډېــر پÃــتانه جن»يــايل 
ه چې تکناباد ته رسي³ي، هلته يې په لÃکرو کې د پÃتنو شــمېر دومــره را¨ولوي او کل

زياتي³ي چې ملک شمس الدين کــرت د دوی لپــاره د ((افغانســتان)) يــو لــوی مرشــ 
) تکنابــاد هغــه مهــال د ۲۰۱:ص. ۱۶ملک تاج الدين د قوماندان پــه تو�ــه ¨ــاکي. (

Ãتنو لÃکرې درلودې او ليکي چې په تکناباد کې سيفي هروي تاييدوي چې پ  کندهار په لويدي¹ کې موقعيت درلود.
اډې ته يــو ماشــوم دابــاجي  پــه نامــه ورننــوتلی و او  يد ملک شمس الدين کرت پو£

وويــل:  يکله چې ونيول شو، له هغه يې و پو²تل، ولې بې اجازې را ننوتی يــې ابــاج
) راغيل چې د کندهار اوسيدونکي يهجر  ۸۹۹ -۸۹۷په روضات الجنات کې (  ) دا نظر پردې داللت کوي، چې پÃتنو خپلې لÃکرې درلودې.۱۹۴ -۱۹۲:صــص. ۱۶ما الره ورکه ک§ې وه او فکر مې کاوه چې دا د افغانانو لÃکر دی. ( ) دغــه راز عبــدالرزاق ســمرقندي  پــه خپــل اثــر ۳۴۱، ۱۱۲:صص. ۱۷افغانان دي. ( ره ) د کنــدهار پــه واليــت کــې پÃــتانه خپــايهجر  ۸۷۵ -۸۷۲(مطلع السعدين کې (

ملک سيفل زوی ملک محمد ... يــو بــل  ي�Äي او ليکي: ((خرب راغی چې د قندهار 
رسه ج»§ې کوي... او يو شمېر افغانانو غلو په �رمس� او د قنــدهار پــه شــاوخوا کــې 
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ان د سند د سيند ترغاړې پــورې خلــک پــه فغــان راوســتي دي. ســمرقندی زيــاتوي، 
ه حکم وکــ§ چــې بايــد افغانــان منظمــه °رن»ه چې د �رمس� واليت ډير آباد و، پادشا

ماليه ورک§ي، که نه وي نــو هــر کــال بــه زر مې§ونــه يرغــل پــرې کــوي. افغانــانو د °ــه 
تخفيف غو²تنه وک§ه، م»ر ونه منل شوه او داسې فيصله وشوه چــې بايــد هــر کــال د 

کنــدهار او �رمســ� کــې د اوغانــانو ( حافظ ابرود شــاهرخ د دربــار ليکــوال پــه   )۳۵۶، ۲۴۱:صص. ۲۰خراج په ډول ماليه ورک§ي)). (
) دغــه راز ۲۶۷ -۲۶۶:صص. ۲۱پÃتنو) د اوسيدو او د هغوی د لÃکرو تاييد کوي. ( هـ.) کې ورته نظر لــري.  ۸۳۳حافظ ابرو په خپل يوه بل اثر (جغرافيايي حافظ ابرو (  هجــري  ۱۱۸۴حافظ رحمت خان په خپل اثر ((خالصة االنساب)) کې چې په   )۱۷۶ -۱۷۵:صص. ۲۲(

کال يې ليکي چې سلطان محمــود غزنــوي °ــو وارې د ســند او هنــد د فتحــې لپــاره 
افغانانو ملن ونيوله. وايي چې ددغو سيمو د افغانانو دولــس زره ســپاره او دولــس زره راغی، خو بې سوده او بې فتحې بېرتــه والړ. پــه پــای کــې يــې د غــز� او کنــدهار د 

آخوند دروېزه بيا ليکي چې سلطان محمود د کندهار افغانانو ته ورغی او مرســته يــې ) ۱۳۱:ص. ۲۳ې تــر دکنــه پــورې ونيــو. (پياده وررسه مل»ــري شــول او هندوســتان يــ
تــرې وغو²ــته. °ــوارلس زره افغــا� مې§ونــه ور رسه مل»ــري شــول او هنــديې ونيــو. 
  )۱۳۳:ص. ۲۳(افغانــان £ينــې پــه هندوســتان کــې پــاتې شــول او نــوريې بېرتــه کنــدهار تــه والړل. 
د هېواد نوميالی مؤرخ کهزاد ليکي چې الکوزيان د ارغنداب پر غــاړه اوســې³ي. 
ارغنداب په ويدي رسودونو کې د ((رساسوÈ))، په اوســتا کــې د ((هــاراوي È)، پــه 

يســتان، بســت او رخــج حکومــت وزف ليکــي، چــې حجــاج د سيــ) پروفيســور مخونــه ۷۲ -۷۱: ۲۴ج)) کــ§ی دی.(خيــو نــا� کــې د (( اراکوزيــا)) پــه نامــه او عربــو (( الــر 
عبدالرحمن بن محمد تــه ورکــ§ او د ترکــو، غــوز او خلجيــو ( غلجــي) لــه طوايفــو رسه 
وجن»يد. او د ابن اث� په قول، د غلجيو دنامه ذکر د لوم§ي £ل لپاره د يعقوب ليــث 

د دوی اخــالف نــن پــه  صفاري د لÃکرکش¿ پر مهال په رخج او زابل کې شوی دی. دغه راز توروايانا ليکي، چې د سکندر د يرغل پر مهــال د اراکوزيــا اوســيدونکي   )۱۶۱ -۱۵۹:صص. ۲۵د غلجيو په نامه اوسي³ي. ( کالت او ترنک کې
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له آريايانو °خه وو او £انونه يې پÃتانه �Äل. ه�ودوت د سکندر له يرغل °خه پخــوا 
: ۶مرشان او حکمرانان وو او د مغولو پر ضد يې د ميل جهاد رهربي پرغاړه درلــوده. ( هجری) او د هغه زوی ملکيــار هوتــک د کــالت محــيل ۷۴۰ -۶۶۱بابا هوتک (  )۵۷:ص. ۵هغوی د پکتويس او پختويس په نامه راپېژ�. ( ) په تواريخ خورشيد جهان کې راغــيل، چــې يوســفزي، مومنــد او خليــل پــه مخ ۱۰۱ رمن¹ ســيمو ميالدي پې§يو کې د کندهار د ترنــک او ارغســتان د ســيندونو تــ ۱۴ -۱۲

کې اوسيدل، پــه کرنــه او مالــدارۍ بوخــت وو، وروســته يــې د £مکــو پــر رس لــه نــورو 
ــه وکوچيــدل. ( ــل ت ) ۲۷ -۲۶:صــص. ۲۶قومونــو رسه النجــې  راغلــې، غــز� او کاب

اصــيل وطــن د کنــدهار د �ــارا او  یالفنســ� ورتــه نظــر لــري، خــو وايــي، چــې د دو  م. کې د يوه تجــارÈ کــاروان ۱۳۳۳) ابن بطوطه په ۸:ص. ۲۷نوشکي سيمې وې. (
رسه د بلخ، کابل، لو�ر، غز�، پکتيا او کرمې له الرې هندوستان ته تليل او په کابل 
برخې په خپل حال ويجاړې  پرتې وې او ډيــره کمــه برخــه يــې آبــاده شــوې وه. ددې کې افغانان (پÃتانه) مېشت �Äي او د غز� پــه اړه ليکــي چــې د غــز� ²ــار زيــاتره 

. يه ژمي کې ډېره س§ه وي، نو £که ددې ²ار اوســيدونکي کنــدهار تــه £ــ²ار هوا پ   )۴۰۱ -۴۰۰:صص. ۲۸(
مــخ، د تــواريخ حــافظ رحمــت  ۴۳۸هجــري) د  ۴۴۳ -۴۴۲د تــاريخ �رديــزي ( مخ، د مطلــع  ۹۱مخونو، د س�ت جالل الدين منکرب� د اثر د  ۴۲، ۳۵، ۵خانی د  ــعدين د  ــی د  ۲۳اس ــاريخ بيهق ــخ، د ت ــه  ۴۹۹، ۴۲۵، ۲۷۱، ۲۶۰، ۲۵۶م ــو پ مخون

  حواله پÃتانه د غز� په ²ار او د هغه په شاوخوا کې اوسيدل.
ب§يÇي د پÃتنو يوه لرغو� قبيلــه ده او د ري»ويــدا د رسودونــو پــه زمانــه کــې د  ندا و او هلمند ترمن¹ اوسيدل. د چن»يزيانو او ام� تيمور پرمهال په زرنــج، بســت غار 

يــو شــمېر لــه دغــو  ید يرغل په نتيجه کې د هغــو  او ²وراوک کې اوسيدل او د تيمور
) ام� تيمور د کندهار د فتحې پر مهــال د ۱۳۲ -۱۳۱:صص. ۲۹سيمو کÂه شول. (

پÃتنو ذکر د ((پاتان يا پ´ان)) په بÄه کوي. او په غور کې د ابدال غلجــي واکمنــي را 
) غبار ليکي چې په نهمه هجــري قمــري پېــ§ۍ کــې ۲۳۱ -۲۲۷:صص. ۳۰پېژ�. ( . دغــه راز عمــر خــان ابــدايل  د قالت غلجايي کې توخيانو محيل حکومــت درلــودپه 

نهمې هجري قمري پې§ۍ په پيــل کــې د �ــرم آب او ارغســان پــه ســيمه کــې محــيل  
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هـــ . ق. کــې د ده زوی (( ســدوخان)) واک تــه ورســيد.  ۸۴۰او پــه حکومــت درلــود    )سدوخان د سدوزيو سرت نيکه و.۳۰ -۲۷:صص. ۳۱(
لمي °ې§نې په ډا�ه ²کاري چې پÃتانه له لرغونو زمــانو °خــه بيــا له پورتن¿ ع

تر ننه په کندهار کې اوسيدل او اوســي³ي. د مغولــو او تيموريــانو پــه وړانــدې يــې لــه 
حکومتونــه  واک محــيلحواله په کندهار او د هغه وخت پــه افغانســتان کــې يــې خپلــخپل هېواد °خه نه يــوازې دفــاع کــ§ې ده، بلکــې د ((تــاريخ نامــه هــرات)) د اثــر پــه 
درلودل چې د مغولو پــه الس لــه منËــه الړل. کــه °ــه هــم د دوی محــيل حکومتونــه 
مغولو او تيموريانو له منËه يو وړل، خو پÃتنو خپلو آزادي بخÃونکو مبارزو ته تر پايــه 
دوام ورک§، تر هغې چې  د م�ويس هوتک په مرشۍ يې د خپل هېــواد آزادي اعــالن 

  ک§ه.
انصاري د ليکنــې پــه اړه بايــد ووايــم  چــې د مغولــو او تيموريــانو دکتور   ²اغيل

يرغل نه يوازې د پÃتنو رسه د کندهار په نيولو کې مرسته ک§ې، بلکې پÃتانه يې لــه 
کابل، غور، هرات او کندهار °خه کÂه کولــو تــه اړايســتل. کنــدهار تــه د کنــدهاريانو 

 يه و او نه کندهار د لــوم§ مهاجرت په پنËلسمه مېالدي پې§ۍ کې لوم§نی مهاجرت ن
بلکــې کنــدهار د پÃــتنو لرغــونی  ،£ل لپاره ددغــه مهــاجرت پــه ل§کــې تصــاحب شــو

  ¨ا¨وبی و او دی.
کيد وشو، دا واقعيت پــه ډا�ــه کــوي چــې پــه تــاريخي افغانســتان کــې د أاستناد او تهغه تاريخی آثار چې په دغه ليکنه کې تر دې £ايه د مأخــذ پــه تو�ــه وربانــدې 

وندانه لوم§ن¿ زان»و يوازې د سلي)ن غرونه او د هغوی �اونÂۍ ســيمې نــه پÃتنو د ژ 
سيستان او د هندوکش په جنوب کې تر سنده  ،شول او بلې برخې يې تر غور، هراتق.م. په شاوخوا کې يو شمېر پÃتانه په بلخ کې پــاتې ۲۰۰۰شمېرل کي³ي، بلکې د 

راوسته او تر ننه په دې پراخه سيمه کې اويس. پــه پــای کــې د داکــرت انصــاري دغــه يــې تــر خپلــې ولکــې النــدې  اوان ترسند هاخوا يې مهاجرت وک§ او يوه پراخــه ســيمه
نظريه چې له ويهند °خه پÃتنو په تدريج رسه د هندوستان، پاکستان او افغانســتان 
برخه وه چې لــه دې  ېېÃور وادي ده او دا د تاريخي افغانستان يوه لرغوند کابل او پپه لور مهاجرت وک§، يوه غ� مستنده نظريه ده. د �ندهارا يا ويهند درې °خه مقصد 
الرې آريايي قبايل او وروســته نــور قومونــه تــر هندوســتانه تلــيل دي. کــه °ــه هــم پــه 
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پنËمـــه مـــيالدي پېـــ§ۍ کـــې د �نـــدهارا د ســـيمې £ينـــې ولســـونه د هلمنـــد او 
ــدهار  ــا د کن ــدهارا ي ــې د �ن ــه ي ــدل او هلت ــه وکوچي ــه رسه ارغنداوغاړوت ــه £ان ــوم ل ن

ولې³داوه، خو دا ددې معنا نه لري چې �ويا پــه کنــدهار کــې د دوی لــه ورتــº °خــه 
مخکې پÃتانه مېشت نه وو. هانري وال´ر بيليو دغه مهاجرت تاييدوي او ليکي چې د 

:صــص. �۳۲ندهارا مهاجرين په کندهار کې له محيطي خلکــو رسه مېشــت شــول. ( تېــرو مخونــو کــې پÃــتانه و²ــودل چــې پــه  ) دغه محيطي خلک مــوږ پــه۲۱۷ -۲۱۶
آريايي لې³د کې د آريانا جنوب لويدي¹، جنوب او ختي¹ ته راغلل او التراوسه پــه دغــو 

دوهمه موضوع  چې د ډاکرت انصاري  په کتاب کې راغيل او دغــور وړ ده  هغــه   سيمو کې اوسي³ي.
(بــدون پ´ــه په غور کې د پÃــتو او د پÃــتنو د موجوديــت ردول دي. انصــاري ليکــی (

خزانه حضور پشتون ها در غور نيز هــيچ �ونــه اثــر تــاريخی ديگــری تاييــد Iــی کنــد 
  )۱۱۷:ص ۱بدين جهت هم
 امر خود ترديد آور است...)) (

چــې د ) محمد هوتک د تاريخ سوري پــه قــول ليکــي مخونه ۳۲۴ -۳۲۱: ۳۳ريس. (د جوزجا� په قول، د غوري او سوري واکمنو د نســب لــ§ۍ تــر ضــحاک پــورې 
) مــوږ اوس هــم پÃــتانه ســهاک پــه کابــل، لغــ)ن، ۱۶:ص. ۳۴سهاک له پÃته وو. (

لو�ر او £ينو نورو واليتونو کې لرو چې پــه غلجيــو �ــÂي³ي. دغــه راز ســوري او لــودي 
) ¨ــول روايتونــه پــه دې ۲۲۹، ۱۷۶، ۱۵۸:صص. ۳۵قبايل هم په غلجيو ور�Âي³ي. (

ې د غــور پــه غرنــ¿ ســيمه کــې موافق دي چــې پÃــتانه پــه ډېــرې لرغــونې زمــانې کــ
ــه خپــل کــ§ي وو. د  اوســېدل او داســې ²ــکاري چــې دوی الپخــوا د ســلي)ن غرون
سلي)ن غرونه په خپل پراخ مفهوم رسه د افغانستان ¨ول جنوÁ غرونه پــه £ــان کــې 
رانغاړي. خو دا يقيني ده چې د غور شاهزاد�ان د پÃتون سور قوم تــه منســوب وو او 

ولسمې پې§ۍ کې هم اوږدتاريخ الره، داســې ²ــکاري چــې د دوی کورن¿ حتی په يو 
  )۱۶۵:ص. ۲۷غور، ف�وز کوه او هم باميان د دوی لوی ²ارونه وو. (

د تواريخ خورشيد جهان ليکوال، ليکي، چې په غور کې د س§بني، ب´نــی، غــور 
(کرالÅي) قبيلو نفوس خورا زيات شو، د خلکــو د اوســېدنې او  غشتی، متي او کررا� اتو د روزنې او پالنې لپاره يې نور د اړتيا وړ امکانات نه لــرل، نــو £کــه د دغــو د حيوان

او په هــرات، کنــدهار، غــز� او کابــل کــې  هقبايلو يوه برخه له غورستان °خه را ووتل
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. هتيــت او خپــره شــول پــورې ، حتی تر بلوچستان، کشم� او هندوســتانهمېشت شول وم په اmه مېالدي پې§ۍ کې را °ر�ند شــو. د عربــو بيليو ليکي، چې د افغان ق  )۲۰۶:ص. ۲۶(
داړه مارغرنيان اوسيدل، چې د افغان او د جمــع پــه شــکل د افاغنــه پــه نامــه بانــدې د لÃکرکش¿ پرمهال د سيستان ش)ل پلوته د غور په غرنيو سيمو کــې پراتــه بــدوي 
ــاتره کــوچي، خــو ډيــر جن»يــايل، ²ــه پــو£ي او حکــومتي  تعدادونه لري. افغانانو په غزنوي دربار کي سرت قدرت او نفوذ و مونــد او بــاالخره د اسپېژنــدل کيــ³ي، دوی زي
  )۴۶۹ -۴۶۸:صــص. ۳۲د غور د سور په قبيلې پــورې اړه درلــوده. دوی ســوري افغــان وو. (غزنويانو قدرت د غور افغان ته ور انتقال شو. د غز� د شاهي کورن¿ غــوري افغانــانو 

°لــور زره کالــه وړانــدې د آريــايي قومونــو هغــه  پژواک ليکي چې د غور پÃــتانه
خواته راغلــل او دلتــه د  ²اخ دی چې له باخرته  يې حرکت پيل او هريرود او فراه رود

غور پÃتانه د آريــايي ) توروايانا ورته نظر لري او ليکي، چې غوري يا د ۱۰۱:ص. ۳۶(غور په زړه پورې هوا د دوي پاملرنه £ان ته واړوله او دلته د سوري پÃتنو ¨ربآبادشــو. 
قبايلو يو مهم ²اخ دی او  په لرغونو زمانو کې د نورو آريايي قبايلو رسه افغانســتان تــه 

) ۲۳۷ -۲۳۶:ص. ۵راغلل او پــه پخــوان¿ آريانــا کــې لــه خپلــو وروÅــو رسه اوســيدل.(
ترکيب کې يې د (سور) يا ملر کلمه ور�Âه ده او د سور کلمــه تــر اوســه  ي§ نوم په لومکهزاد ورته نظر لري او ليکي چې د غور آريايي قوم ه)غه افغان سوريان دي چــې د 

  )۱۰۲ -۱۰۱:صص. ۳۶په پÃتو کې ساتل شوې ده. (
يــې  اولــف کــارورس شېرشاه سوری چې سوري قوم ته منسوب و، ان»ريزي مؤرخ 

داسې راپېژ�: ((شېرشاه سوري د پÃتون قوم او ¨ولنې يــوه داســې مهمــه ¨و¨ــه ده، 
وي چــې د  ې رسه نÃلوي. ترده وروسته به دا قــوم ¨ــول ســرت�ې پــه الرچې ¨ولې ¨و¨

شېرشاه سوري غوندې الر²ود يې په برخه يش او دا ¨و¨ې او پارچې قوم رسه يو ک§ي 
) فرانســوي مــؤرخ �روســه ۲۲۹:ص. ۳۷او د پÃتون قوم په تاريخ کې £ــای ولــري. ( وې افغا� قبيلــې د م. کال په شاوخوا کې د ((سوري)) په نامه ي۱۱۵۰ليکي چې د 

  )۲۸۲:ص. ۳۸(غزنويانو پر ضد پا°ون پيل او د هرات او باميانو ترمن¹ يې د مخالفت بــ�غ ورپــاوه.)) 
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افغانــانو د محمــد  يمشهور ان»ريــز ختــي¹ پېژنــدونکی لــ
 پــول ليکيچــې غــور  ) جرمنــي ختــي¹ مخونــه ۲۶۳ -۲۶۲: ۳۹پــه وړانــدې مــاتې وخــوړه. (کلکــو افغانــانو تر مرشۍ الندې ژوند کــاوه او د ســلطان محمــود غزنــوي £ايناســتی د غــوري  يسور 
پېژندونکی پروفيسور مارکوارت ليکي کله چې سبکت»
 غزنی تــر خپــل واک النــدې 
ري پــورې ) نعمت هللا هروي هم د لوديانو د نســب لــ§ۍ تــر بهــرام غــو ۱۶۱:ص. ۲۵(راوست، ه)غه مهــال د غــور افغانــان (افغانيــه غــور) دده پــه لÃــکرو کــې شــامل وو. 
رسوي او زياتوي چې سلطان شهاب الدين غوري هند ته په خپله درàــه لÃکرکيشــ 
کې له غور °خه دولس زره پÃتانه جن»يايل له £انه رسه بوتلل او ملک محمد لودي 

ې کورن¿ له غور °خه راکÂه ک§لې او ي د افغانانو ډېر ر سلطان شهاب الدين غو   )۱۲۱ -۱۲۰:صص. ۴۰د زياتې مې§انې له امله د پو£ونو سپه ساالر و¨اکل شو. (
) دغــه ۴۵۱:ص. ۳۲دفاع وک§ي. (°خه اړتيا په صورت کې د افغانستان له رسحدونو د هندوستان رسه يې پر رسحد باندې د يو �ارډ په °ېر £ــای پــر £ــای کــ§ې، °ــو د 
راز نعمت هللا هروي ليکي چې سلطان شهاب الدين غوري هند تــه پــه خپلــه درàــه 

ه غور °خه دولس زره پÃتانه جن»يايل له £ان رسه بوتلل او د هند لÃکرکش¿ کې ل
تر فتحې وروسته ددغو پÃتنو جن»ياليو کورن¿ د شل زره کســانو پــه مرســته لــه غــور 
کــ§ې. ملــک محمــود لــودي چــې د کابل نه ترنيالبه او له کندهاره ترملتانه يې آبادې °خه را کÂه ک§ې او د روه او د سلي)ن په غرونــو، اشــنغر، ســواد (ســوات)، بــاجوړ، د 
ملسن په خپل اثر (تاريخ افغانســتان) کــې ليکــي چــې د غورشــاهان او د دوی   )۱۲۱ -۱۲۰:صص. ۴۰د پو£ونو سپه ساالر و¨اکل شو. ( يشهاب الدين غور غور د پÃتنو مرشو، د هندوستان په فتح کې لــه مې§انــې ²ــودنې وروســته د ســلطان 

دارن»ه مسرت بــرون، ويلــيم بــل او فريــه غوريــان رعيت دواړه د پÃتنو له نسله دي. هم
²ــکاري  ´نــوافغانان �Äي. د رويس پروفيسور ډورن او د ډي �ن»ويس له °ې§نــو او پل

) رومــيال زيــاتوي، چــې ((شــېرخان)) د ۶۲:ص. ۴۱چې غوريان ســوچه پÃــتانه وو. (
  )  ۳۸۴:ص. ۴۲افغا� ام�انو له جملې °خه يو ام� و. (

Ãتنو رسه چې له کابل، کندهار او هلمنــد °خــه هنــد شېرشاه سوري له خپلو پ
ته ورتلل، په پÃتو ژبه خربې کولې، £که دی پردې پوهېده چــې مــيل پÃــتو ژبــه پــر 

) پــه اکربشــاهي کــې مــخ ۱۷۷: ۴او پÃتونول¿ بانــدې °ــومره اغېــزه کــوي. ( يووايل
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  )۱۷۷:ص. ۴(راغــيل  چــې شېرشــاه د حســن ســور زوی او د پÃــتنو لــه ســوري طــايفې °خــه دی. 
د شېرشاهي تــاريخ ليکــوال، ليکــي چــې شېرشــاه ســوري لــه ¨ولــو پÃــتنو او د 
هغوی له رسدارانو رسه په پÃتو ژبه غ³يده او په °ر�نده يې ويل: (پÃتو ژبه، زما ديره 
خو²ه ده)). د پÃتنو °خه يې په پÃتو ژبه پو²تنې کولې، هر چــا بــه چــې پــه روانــه 

نــده وباســه، کــه لينــده بــه يــې پــه ²ــه ډول پÃتو £واب ورک§ بيا به يې ورتــه ويــل: لي   )۲۰۵ -۲۰۴، ۷:صــص. ۴۳پرتلــه ډيــره زياتولــه. (پــه وايستله، نو بيايې د هغه تنخوا د نــورو 
د ((mدن ايرانی)) اثر ليکواالن، غوري واکمنان د افغــا� سلســلې پــه تو�ــه را 

) پــه لغــت نامــه دهخــدا کــې راغــيل چــې شــېرخان ســوري د مــخ۴۱۲: ۴۴پېــژ�. ( انو له آريــايي نــژاده طــايفې °خــه و او پــه هنــد کــې يــې د يــوه حکومــت بنســ® افغان
) يو بــل ايرانــی ليکــوال، ابــری ليکــي چــې غوريــان او پــه ۱۴۶۷۴:ص. ۴۵کېÃود. (

£ان»§ې تو�ه د غرنيو سيمو اوسيدونکو تر پنËمې پې§ۍ پــورې پــه پÃــتو ژبــه خــربې 
، تº او راتº، پو£ي ســوقياتو کولې او له هغه وروسته د �اونÂيو واليتونو رسه د اړيکو

  )۸:ص. ۴۶او مهاجرتونو په نتيجه کې ورو ورو دغه £ای ته فاريس ژبو الر وموندله. (
) دغه راز �وډ تيمور په خپل اثر ((منم تيمــور جهان»شــا)) مخ ۶۴:ص. ۴۷اوسيدل.(عرÁ ليکوال، شاکر ليکي چې د غور او هندوکش په جنوÁ غرونو کې پÃــتانه  جي د غور په هېواد کې ژوند کوي او د غور د هېواد پادشاه (ابــدال کې ليکي چې غل

کـــې د يـــوې ســـيمې نـــوم دی او هـــم زيـــاتوي چـــې ملـــک غـــازي (اختيارالـــدين) ) جوزجا� ليکي، چې خلج په غور ۲۸۰، ۲۲۷:صص. ۳۰غلزايي) په نامه يادي³ي. (
الــدين ءقوماندان و. دغه راز محمد شېران خلجــي، احمــد شــېران خلجــی، ملــک عال  محمدبختيار خلجي د غور لــه �رمســ� °خــه و او پــه هنــد کــې د قطــب ايبــک لــوی
خلجــي، ملــک حســام الــدين خلجــي او عــوض حســ
 خلجــي د غــور لــه مشــهورو 

:  ²اغليه ته نه پوهي³ې چې دلته په هند کې نهه لکه افغانــان او سلطانپوري ته وويلليکوال، رحيم ليکي چې د شېرشاه سوري زوی اسالم شاه ســوري مــال عبــدهللا   )۴۳۵ -۴۳۳، ۴۲۵ -۴۲۲:صص. ۳۳شخصيتونو °خه وو. (
) خــو پروفيســور پريشــان خ´ــک د ۱۲۱:ص. ۴۸ســي³ي او زمــا £ــای ډکــولی يش. (
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ل، که زه م§ شم، په کتابتون کې خوندي ده، په حواله ليکي: ((اسالم شاه سوري وويکتابتون او د برتانوي موزيم  ينسخې چې د هند په مرکز  ي((افسانه شاهان)) د خط
نو د هندوستان په ديارلس لکه پÃتنو کې به يو °وک پيدا يش چې زما تخت او تــاج 

) ابراهيم زی زياتوي چې په پخوا زمانو کې بي´ني لــه ۲۸۰:ص. ۴۹. ())سمبال ک§ي
نورو افغا� طايفو رسه يو £ای په غور کــې اوســيدل. لــه غــور °خــه نومــوړي پÃــتانه 

ابل ته راغلل او د سلي)ن غرونو په لويديËــه برخــه کــې آبــاد لوم§ی زابلستان او بيا ک ) په مخزن افغانی کــې راغــيل چــې کنــد د خرشــبون زوی دوه ۲۰۶:ص. ۲۶شول. (
زامن درلودل. د لوم§ي زوی اصيل نوم يې شيخ ابــراهيم و، °رن»ــه چــې نومــوړی پــه 

  )۵۶۷ -۵۶۶:صــص. ۵۰و له دې امله يې هغه ته غوري خطاب کــاوه. (نغور کې زي³يدلی و 
رويس مؤرخ
، ماسون او رومادين ليکي، چې غــوري شــاهي کــورن¿ پــه خ´ــه 

) حمدهللا مستويف ليکي چې د غور پادشــاهان پــه ۲۵۶:ص. ۵۱سوري پÃتانه وو. ( ) بارتولــد ليکــي، چــې د ۴۰۲:ص. ۵۲پادشاه له نسله وو. ( ياصل کې د غور د سور 
نوموړی ليکوال په يوه بل اثر کې زياتوي چې د غوريــانو ژبــه پــه دومــره انــدازه د اوارو ) ۷۰۹:ص. ۱۳ند توپ� درلــود. (غور د خلکو ژبه د خراسان د خلکو له ژبې رسه °ر�

منيشــ او ليکــوال بيهقــي د دربــار  ي) د غزنو ۱۰۴:ص. ۷هغوی رسه خربې کولې. ( لــهسيمو د خلکو له ژبې رسه متفاوته وه چې ام� مسعود غزنوي د ژباړونکو په وسيله  ول، امــ� مســعود د ژبــاړونکو پــه وســيله لــه غــوري ام�انــو رسه خــربې وکــ§ې. پــه قــ ) د پورته خربو معنا داده چې غوري واکمنان او ام�ان د خراســان پــه ۱۱۷:ص. ۵۳(
  ژبو نه پوهيدل، £که د دوی ژبه پÃتو وه.

دوی وطن وروسته د غور په نامه مشهور شو. غور او غر د پÃــتو لرغــو�  ليکي چې دغبار هم د قبل امليالد °خه پخوا د غور واليــت تــه د پÃــتنو راتــº تاييــدوي او 
نسوب دی او يو شــمېر مؤرخينــو يوې طايفې نوم هم همدغه واليت غرچ او يا غور ته مدي او په اسالمي دوره کې پر غرجستان باندې شهرت پيدا کوي. دغلجيو او غلزيو د کلمې دي او د وخت په تېريدو رسه دغې کلمې پر غرج، غرچ او غرش باندې او²ــتي   ۷۶۰د تاريخ فرشته په قول، خلجي ننني غلجي دي. فرشته زيــاتوي، چــې پــه   )۱۴۶:ص. ۵۴د خلج په نامه نومويل دي. (
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نــو  ،م. کې د پÃتنو او د الهــور راجــه جيپــال او د اجمــ� راجــه تــرمن¹ ج»ــ§ه ونÃــته
ل، چې په نتيجه کې راجه £که، د پÃتنو په مالت§ د غور، خلج او کابل پÃتانه ودرېد

: �۵۵انو ماتې وخوړه او د ملتــان حکومــت يــې شــيخ حميــد لــودي تــه تســليم کــ§. ( رت خلجــي او غلجــي يــو ت) فرانسوي ختي¹ پېژندونکی جيمزدارمســمخونه ۳۱۵ -۳۱۳
) او ان»ريــزي مــؤرخ اولــف ۷۴۳ -۷۴۲:صــص. ۵۶مفهوم او مرتادفــې کلمــې �Äــي. ( ياتوي  چې لوديان او سوريان هــم غلجيــان وو. �Äي او ز يکارو هم خلجي ننني غلج ) خوشحال خان خ´ک هم خلجي د غلجي په نامه راپېژ�. ۲۰۷ -۲۰۶:صص. ۳۷( ) دهلوي ليکي چې د هندوســتان پــه پÃــتنو پاچاهــانو کــې شېرشــاه ۴۲۴:ص. ۵۷(

زياتوي، چې ســوريان پÃــتانه  ي) يو بل هندی ليکوال، صديق۴۵ -۳۳:صص. ۵۸و.(سوري يو بې همتا پاچا تېر شوی دی. دی يــو غــ�mن پÃــتون او نيــک زړی انســان  ــرات ۴۰ -۳۹:صــص. ۵۹وو. ( ــة ه ــاريخ نام ــر (ت ــل اث ــه خپ ــروي پ ــيفي ه ليکي، د تيمور د يرغــل پــه وړانــدې ملــک محمــد د غــور د زيــاتو مغــرورو  يزمچ  )۲۱۲ -۲۰۸:صص. ۱۶په ترکيب کې د سام افغان نوم راوړي. ( د هيأتافغان کلمه راوړي او دوی ته د افغان خطاب کوي. حتی د ملک شمس الدين کــرت هـــ.ق.) کــې د ســوري قبيلــې د مرشــانو شــعيب او ســندان د نومونــو تر°نــº د ۷۲۲ -۷۲۱) س
ــه او د   فــراه رود، تولــک او فــريس(آثار هرات) کې د غور واليت د غوريان، قلعه نو، مرغــاب، چغچــران، جونــد، شــهرک، ه خپــل اثــر کاله وړاندې پ ۷۹کابو  ) مرحوم خلييل۴۵ -۴۳:صص. ۱۴مغول ووژل. (ف´انانو (پÃتنو) په مرسته پر هرات بريد وکــ§ او د اختيارالــدين پــه کــال کــې يــې ¨ــول  ــو پÃــتني قبــايلو نومون ــه ســيمو کــې د بــيال بيل پ

) دغــه راز عبدالبصــ� د ۹۵ -۸۱، ۷۶:صص. ۶۰هستو�نې £ايونه را په �وته کوي. (
ند د سلمن کيل اوسيدونکی مــا ت د يــوې پو²ــتنې غور واليت د دولينه ولسوال¿ اړو 

په £واب کې وويل: (( زه په قوم تاàني پÃتون يم او د تاàني له قوم °خه زمــوږ پــه 
£ای کې د هزارخان، عيني او غيبي په نامه درې نورې پÃتني °ان»ې هم اوسې³ي. 

پÃتانه په اmه مېالدي پېــ§ۍ کــې پــه  مشهور رويس مؤرخ اريستوف ليکي چې  ).۱۳۹۵/ ۱۱/ ۱( کابل: د مرکې نې´ه: 
غور کــې اوســيدل او د عربــو لــه خــوا د هغــوی يــو شــمېر مســل)نان شــول. د پÃــتنو 

خيلونو ويشل شوي دي چې يو شمېر يې د آمــو او  ۴۰۵لرغونی نوم پÃتون دی او په 
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  )۲۴ -۲۳:صص. ۶۱سند د سيندونوترمن¹ اوسيدل. (
، د ، مــرآة االفغــا�مخــزن افغــا� د پÃتنو د نســب او شــجرې پــه اړه آثــار، لکــه

، جــامع ، صــولت افغــا�تاريخ، تواريخ خورشيد جهان، حيات افغــا� يابراهيم بي´ن تون، خالصةاالنساب او په لس»ونو نور دغه ډول آثار په تــواتر ډول شالتواريخ، تحفةالب
) بنــاًء ډاکــرت : رسيــزه ، پنËلســم۲۳ليکي چې د پÃتنو يو لرغونی ¨ا¨وبی غور دی. (

انصاري بايد دا واقعيت ومني چې پÃــتانه لــه لرغــونې زمــانې راهيســې پــه غــور کــې 
  اوسيدل او ال تر اوسه هم اوسې³ي.

زما د نقد درېمه موضوع د انصاري په کتاب کــې د محمــد هوتــک د اثــر ((پ´ــه 
کي³ي چې د پ´ې خزانــې د دريــم چــاپ پــه رسيــزه کــې د عالمــه  °خه هيله يانصار خزانه)) ردول دي، خوزه په دې اړه خپل نظر نه وړانــدې کــوم او پــه ډېــر درنÃــت لــه    رفع يش.مخ پورې ولويل او انشاءهللا شک به يې د کندهار د يــوه اوســيدونکي پــه تو�ــه  ۴۴تر  ۳هغه ليکنه چې د کورنيو او بهرنيو شکاکانو په £واب کې يې کÃيل ده، لــه  يحبيب

  نتيجه
Ëلســمه مــېالدي پېــ§ۍ کــې د مستندې تاريخي منابع په ډا�ه کوي چې په پن

نــه دی، بلکــې دغــه  ت�ندهاريو مهاجرت ننني کندهار ته نــه يــوازې لــوم§نی مهــاجر 
مهاجرت په پنËمه عيسوی پې§ۍ کې شوی دی او هلته له نورو پÃــتنو رسه يــو £ــای 
مېشت شوي دي. په کندهار کې پÃتانه ان له  مېالد °خه پخوا اوسيدل او د آريايي 

تــه راغلــی دي. دوهــم دا چــې غــور د پÃــتنو يــو لــه لرغونــو مهاجرت په بهــ� کــې دل
استو�نËايونو °خه دی او په دغه سيمه کــې ال تراوســه پÃــتانه مېشــت دي چــې يــو 
شمېر يې پÃتو ژبه له السه ورک§ې، خو يــو شــمېر يــې ال پــه پÃــتو ژبــه خــربې کــوي. 

تــه ولــې د  دريم دا چې د پ´ې خزانې په °ېر د افغانستان او د سيمې نورو ډيرو آثــارو
جعل خطاب نه کي³ي؟ £واب رو²انه دی او هغه دا چې يو شمېر پــه تعصــب ککــ§ او 
�رفتار کسان نه غواړي د خپل ورور قوم فرهن»ي او تاريخي برياوې او لرغــونی تــاريخ 
مومند نقد پر پ´ه خزانــه بانــدې آيــا دومــره مســتند او های خراسانيان)) او د درشح در غوړيدلی او پرانيستی وويني. په پای کې زه له ډاکرت انصاري °خــه پو²ــتم، چــې (( 

�Äل يش؟ و علمي کتابونه دي چې د هغوی پر بنس® د  پ´ې خزانې اثر يو جعيل اثر 
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دا د انصاف او عدالت نه لرې خربه ده. هر °وک د رد او نقد حق لري، خو دا په دې 
تاســو پــه شــان د  ني مؤرخ لپاره دتاييــد وړ و�ر£ــي او يــا ديمعنا نه ده چې د هر ر²ت الس منــابع  يمهر پرې ووهي. ²ه او بهرت محقق هغه دی چې مســتند او لــوم§  دتايي

  وکاروي او د هغوی پر بنس® موضوع مدã ک§ي. 
  مآخذ

ــی -۲  ش. ۱۳۸۰سی، (بعداز اسالم تا پايان عرص صفوی)، جلد اول، قم، انتشارات مجلاوضــاع سياســی، اجت)عــی و جغرافيــای تــاريخی قنــدهار  .انصاری، فــاروق -۱ ــد عل ــزاد، احم ــوک،د  .که ــوم§ی ¨ ــاريخ، ل پÃــتو  افغانســتان پخــوانی ت ودي تــاريخ، د عبــدالطيف طــالبي ژبــاړه، دوهــم چــاپ، پېÃــور: عبــدهللا. دا -۴  ش. ۱۳۴۳چاپ اول، کابل: مطبعه وزارت دفاع، جاليل، عيل احمد. مطالعه تــاريخ افغانســتان از ن»ــاه عســکري، جلــد اول،  -۳  ش.۱۳۳۴ژباړونکی: محمد يونس مراد او نور،  کابل: دولتي مطبعه، 
  ش. ۱۳۴۶انجمن تاريخ، حبيبي، عبدالحی. تاريخ مخترص افغانســتان، جلــد اول، چــاپ اول، کابــل:  -۶  ش. ۱۳۷۹انتشارات االزهر، توروايانــا، نجيــب هللا. آريانــا يــا افغانســتان، دوهــم چــاپ، پشــاور: مؤسســه  -۵  ش. ۱۳۵۸دانش خپرندويه ¨ولنه، 

ــد،  -۷ ــذکرةبارتول ــه  واســيلی والدàــ�ويچ ت ــران، ترجم ــاريخی اي ــای ت رشاد، عبدالشکور. د کندهار يادا²تونه، لــوم§ی او دوهــم ¨ــوک، چــاپ اول،  -۸  ش.۱۳۰۸رسدادور طالب زاده، چاپ اول، تهران: چاپ خانه اتحاديه، جغرافي
دموند. تاريخ غزنويــان، جلــد دوم، ترجمــه حســن انوشــه، باسورث، کليفور دا -۹  ش. ۱۳۸۶پېÃور: دانش خپرندويه ¨ولنه، 

میر حس
 شاه. (( اوکتای وايالت جنوب غرب افغانستان))، آريانــا مجلــه،  -۱۰  ش. ۱۳۴۶تهران: مؤسسه انتشارات ام� کب�، 
�وتشميده آلفــرد. تــاريخ ايــران و م)لــک همجــوار آن از زمــان ســکندر تــا  -۱۱  ش. ۱۳۳۶اوومه �Äه، کابل،    ش. ۱۳۱۹ض اشکانيان، ترجمه کيکاووس، تهران: ققنوس، انقرا
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جوينی، عالءالدين عطــا ملــک. تــاريخ جــوينی، جلــد دوم، لنــدن: مطبعــه  -۱۲ بارتولــد، واســيلی والدàــ�ويچ. ترکســتان نامــه، جلــد دوم، ترجمــه کــريم  -۱۳  م.۱۹۱۶بريل، 
اسفزاری، مع
 الدين: روضات الحيات فی اوصاف مدينة الهــرات،  زمچی -۱۴  ش. ۱۳۵۲کشاورز، تهران: بنياد نرشات فرهنº، مطبعه داور، 

کهزاد، احمد عيل. افغانستان در شاهنامه، چاپ اول، کابــل: د بيهقــي د  -۱۵  ش. ۱۳۳۹جلد دوم، تهران: دانش»اه تهران،  ن هروی، سيف بن محمد، تاريخ نامه هرات، لوم§ی چاپ، کلکتــه: د �لشــ -۱۶  ش. ۱۳۵۵خپرولو مؤسسه،  -کتاب
زمچی اسفزاری، مع
 الدين. روضات الجنات فی اوصاف مدينة الهــرات،  -۱۷  م.۱۹۴۳افس® چاپخونه، 

سمرقندی، عبدالرزاق. مطلع الســعدين و مجمــع البحــرين، دوهــم ¨ــوک،  -۲۰  ش. ۱۳۰۸رشار، هند، مطبعه پريس، آخوند، درويزه. تذکرة االبرارواال  -۱۹  ش. ۱۳۳۹دهلی: لطيفي مطبعه، ابی بکــر الکــوفی، علــی بــن حامــد. فتحنامــه ســنداملعروف بــه چچنامــه،  -۱۸  ش. ۱۳۳۹لوم§ی ¨وک، تهران: تهران پوهنتون، 
هـــ .)،  ۸۳۳بــدهللا. جغرافيــای حــافظ ابــرو ( حافظ ابرو، شــهاب الــدين ع -۲۲  ش. ۱۳۷۲چاپ، تهران: نرشنی، حافظ ابرو، شهاب الدين عبــدهللا. زيــدت التــواريخ، لــوم§ی ¨ــوک، لــوم§ی  -۲۱  م. ۱۹۶۳لوم§ی جز، الهور: �يال� چاپخونه، 

مــ�  مــارکوارت، يــوزف. ايرانشــهر در جغرافيــای بطليمــوس، ترجمــه مــريم -۲۵  ش.۱۳۸۶کهزاد، احمد عيل. آريانا، چاپ دوم، کابل: انتشارات ام�ي،  -۲۴  ش. ۱۳۷۷ت³ی، حبيب هللا. پÃتانه، پېÃور، دانش خپرندويه ¨ولنه،  -۲۳  ش. ۱۳۸۸دريم ¨وک، تهران:    م.۱۸۹۴اسالميه مطبعه، ابراهيم زی �ندا پور، شــ� محمــد خــان. تــواريخ خورشــيد جهــان، الهــور:  -۲۶  ش. ۱۳۸۲احمد، تهران: انتشارات طهوری، 
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الفنس�، مون® س´وارټ. د کابل ســلطنت بيــان، لــوم§ی ¨ــوک، د محمــد  -۲۷
ابــل: دولتــي حسن کاک§ او نرصهللا سو~ن ژبــاړه، د افغانســتان د علومــو اکــاډمي، ک غبار، م�غالم محمــد، ((فهرســت قســمتی از امــرای محلــی افغانســتان))،  -۳۱  ش. ۱۳۶۲وري ژباړه، تهران: د مستويف کتابتون خپرونه، ذبيح هللا منصمارسل، بريون. منم تيمور جهان»شا ( رس�ذشت تيمور بــه قلــم خــود او) د  -۳۰  ش. ۱۳۳۲کهزاد، احمد عيل. لشکر �اه، کابل: دولتي مطبعه،  -۲۹  ش. ۱۳۳۷کتاب خپرولو مؤسسه، رحله، ابن بطوطــه. ســفرنامه ابــن بطوطــه، لــوم§ی ¨ــوک، تهــران: د بن»ــاه  -۲۸  .۱۳۵۹مطبعه، 

طــالبي، عبــداللطيف، پÃــتني قبيلــې، پېÃــور: دانــش خپرندويــه ¨ولنــه،  -۳۵  ش. ۱۳۵۴هوتک، محمد، پ´ه خزانه، دريم چاپ، کابل: دولتي مطبعه،  -۳۴  ش. ۱۳۴۲پوهنې مطبعه، جوزجا�، منهاج رساج. طبقات نارصي، لوم§ی ¨وک، دوهم چاپ، کابل:  -۳۳  ش. ۱۳۹۰خپرندويه ¨ولنه،  نوميايل ژباړه، کندهار: عالمه رشادبيليو، هانری وال´ر، د افغانستان د اتنو �راف¿ په باب پل´نه، د محمد انــور  -۳۲  ش.۱۳۲۳مجله آريانا، ش)ره هفتم،  عتيق. غوريان، د اورن»زيب ارشاد ژباړه، پېÃــور: دانــش خپرندويــه  پژواک، -۳۶  ش. ۱۳۸۵
کارو، رس اولف. پÃتانه، د الحاج شېر محمد کرàي ژباړه، پېÃــور: دانــش  -۳۷  ش. ۱۳۸۸¨ولنه،  �روسه، رنه. امپراتوري صحرانوردان، د عبدالحس
 ميکــده ژبــاړه، تهــران:  -۳۸  ش. ۱۳۷۸کتابتون، 

  م.۱۹۶۰زيکوپرس، هروی، نعمت هللا، تاريخ خان جهانی ومخزن افغا�، لوم§ی ¨ــوک، ډاکــه:  -۴۰  ش. ۱۳۱۲د مهر مطبعه، ل
 بول، استانلی. طبقات سالط
 اسالم، د عباس اقبال ژبــاړه، تهــران:  -۳۹  ش.۱۳۷۹علمي او فرهن»ي چاپخونه، 
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، روميال. لوم§ی ¨وک، د ه)يون صنعتي ژباړه، قم: د اديــان خپرونــه، تاپاز -۴۲  ش. ۱۳۸۰سو~ن، نرصهللا. پÃتانه په هند کې، الهور: ملت چاپخانه،  -۴۱ دا، عــيل اکــرب، لغــات نامــه د هخــدا، لســم ¨ــوک، تهــران: د تهــران د هخــ -۴۵  م. ۲۰۰۸ژباړې مؤسسه، د ليکوالو ډله، mدن ايــرا�، د عيســی ژبــاړه، تهــران: د کتــاب خپرولــو او  -۴۴  ش. ۱۳۵۴دولتي مطبعه، رسواÅی، عبايس. ش�شاهي تاريخ، د دولــت محمــد لــودين ژبــاړه، کابــل:  -۴۳  ش. ۱۳۸۰ م.) ، د  ۱۶۳۱ -۱۵۴۵محمد رحيم. په هندوستان کې د افغانانو تــاريخ (  -۴۸  م. ۱۹۷۴شاکر، محمود. افغانستان، ب�وت: د رسالې مؤسسه،  -۴۷  ش. ۱۳۸۹ابری، اصغر فروعی. تــاريخ غوريــان، پــنËم چــاپ، تهــران: ســمت،  -۴۶  ش. ۱۳۷۷پوهنتون، 
خ´ک، پرېشان. پÃــتانه °ــوک دي؟، لــوم§ی ¨ــوک، د هجــرت هللا اختيــار  -۴۹  ش. ۱۳۶۳محمد حسن ضم� صايف ژباړه، کابل: کابل پوهنتون، 

و. م. ماسون، و. ا. رمادين. د افغانستان تاريخ لوم§ی ¨وک، مسکو، ناوکــا،  -۵۱  م. ۱۹۶۲زيکوپرس، هروی، نعمت هللا. تاريخ خان جهان و مخزن افغا�، دوهــم ¨ــوک، ډاکــه:  -۵۰  ش.۱۳۹۰ژباړه، جالآباد: د مومند خپرندويه ¨ولنه،  بيهقي، ابوالفضل محمد بن حس
. تاريخ بيهقي، کابــل: دولتــي کمي´ــه،  -۵۳  ش. ۱۳۶۲مستويف، حمدهللا، تاريخ �زيده، دوهم چاپ، تهران: سپهر،  -۵۲  م. ۱۹۶۴ سمتي از امرأ محلی افغانستان))، آريانا غبار، م�غالم محمد. (( فهرست ق -۵۴  ش.  ۱۳۶۴
اسرتآباد، محمد قاسم هندوشاه، تاريخ فرشته، لوم§ی ¨وک، دوهم چــاپ،   -۵۵  ش. ۱۳۲۳مجله، درàه �Äه،    ش. ۱۳۸۷تهران: 
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دارمسترت، جيمز. د پÃتونخوا د شعرهارو بهار، دريــم چــاپ، کابــل: پÃــتو  -۵۶
صديقي، اقتدار حس
. سلطنت افغانها در هند، د حميد هللا ام
 ژبــاړه،  -۵۹  ش. ۱۳۶۹کابل: آريانا مطبعه، دهلــوی، مظهــر انصــاري. پÃــتون شېرشــاه، د عبــدالرحيم £ــدراڼ ژبــاړه،  -۵۸  ش. ۱۳۸۴ال خــان. کليــات، پېÃــور: دانــش خپرندويــه ¨ولنــه، خ´ک، خوشح -۵۷  ش. ۱۳۵۶¨ولنه، دولتي مطبعه، 

 م.۱۸۸۹غه اوسيدونکي، پيرتزبورګ، اريستوف ا. ن. افغانستان او د ه -۶۱  ش. ۱۳۸۳ار هرات، دوهم چاپ تهران: عرفان، خلييل، خليل هللا. آث -۶۰  م. ۱۹۹۰پېÃور: وفا، 
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A critical study on the first volume of the A critical study on the first volume of the A critical study on the first volume of the A critical study on the first volume of the 
book ‘’ the political, social and historical book ‘’ the political, social and historical book ‘’ the political, social and historical book ‘’ the political, social and historical 
geography of Kandahar post the emerge of geography of Kandahar post the emerge of geography of Kandahar post the emerge of geography of Kandahar post the emerge of 
Islam up to the epoch of Safavee’’Islam up to the epoch of Safavee’’Islam up to the epoch of Safavee’’Islam up to the epoch of Safavee’’    

    
Senior Research Fellow Shareef ZadranSenior Research Fellow Shareef ZadranSenior Research Fellow Shareef ZadranSenior Research Fellow Shareef Zadran    

Abstract        Abstract        Abstract        Abstract            
This article has been specialized for criticism and critic for the 
book of Mr. Farooq Ansaree’’ Political. Social and Geography of 
History” (After Islam to the end of Safavee period). 
The opinion of author that he claim. Pashton nations are 
immigrated in 15 th century from east to Kandahar and it is the 
first immigration of pashtons that they appropriated Kandahar’s 
link and rich lands. Without patakhazana. None of the 
references confirm the availability of pashon nation in Ghor, 
The reference of Mohammad Hotak (Patakhazana), is a fake 
reference. Which make the subject of this article. 
In this article, not only the opinion of Mr. Faroq Ansaree has 
been criticized and reject on the base of principle of scientific 
research and authentic references, but also for author of book 
and other countrymen to correction of these opinions, point out 
to authentic, true, scientific and historical references and present 
to them that they get benefit from. 
 

 

Role of publication of technology in Role of publication of technology in Role of publication of technology in Role of publication of technology in 
increasing government revenuesincreasing government revenuesincreasing government revenuesincreasing government revenues    

 
Assistant research M.Ismail Assistant research M.Ismail Assistant research M.Ismail Assistant research M.Ismail MashwanayMashwanayMashwanayMashwanay    

AbstractAbstractAbstractAbstract    
The use of technology for various purposes like economic and 
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other social goals will bring a visible and tremendous change and 
such changes can be positive or adverse to the expectation of the 
individuals or society.  Nevertheless, any changes due to 
technological advancement in the subject matter (production) 
not only brings considerable diversification in production 
method, further it identifies the new method of production as 
well.  
The use of technology in financial and administrative affairs 
would help to boost these arenas in terms of financial transaction 
and other activities. It also helps organizations to developmental, 
mitigate corruption, and increase the level of revenues.   
This article is examining the significance, meaning and the role 
of technology in administrative and financial affairs in economic 
development. It also shed light to the possibilities that 
technology would help countries to boost the government 
revenues and make the system more efficient. This article can 
name the qualified technological system such as SIGTAS, 
Asycuda and AFFIS and their implication in the country. 
However, this article will end up with conclusion, 
recommendations and references regarding the issue, being 
placed in a respective sequence.  
 

 

Couse of narcotic addiction in adults and Couse of narcotic addiction in adults and Couse of narcotic addiction in adults and Couse of narcotic addiction in adults and 
adolescents, and its anticipation waysadolescents, and its anticipation waysadolescents, and its anticipation waysadolescents, and its anticipation ways    

    
Researcher Anosha hashmiResearcher Anosha hashmiResearcher Anosha hashmiResearcher Anosha hashmi    

AbstractAbstractAbstractAbstract    
Irritable accident and cases which are the cause of Psychotic 
stress, deficit of access for a comfortable life, being doubtful to 
each other, it faced the human contemporary life to 
hallucination and no adoption, it can guide the sensible and 
thinker person toward addiction to narcotics, intoxicant, 
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tobacco and other digression, they will face to a big tragedy if 
the people couldn’t control these harsh and though situations.  
The present adults and adolescents who should use from their 
talent for building of the world, and rescuing the people from 
disease, unfortunately they have lost their ability because of 
addicting   to narcotics and tobacco, and because they have 
destroyed all their physical and mental abilities.  
Addicts need being supported, and it is not easy to control them 
from using the narcotics, intoxicant, and tobacco, but it is 
responsibility of everyone and the society as well as the 
international communities to persist fighting against the 
mentioned problems, moreover they should do save the human 
from gigantic problem.  
As the addiction is mostly among adults and adolescents 
because of not prospect and restraining issues, therefor the same 
black deuce is a big problem in poor countries like Afghanistan, 
and it is impossible to eliminate it by an enormous publicity or 
preventing compain for resumption of adults and adolescents’ 
health.  

    
    
  

Identifying suitable method of foreign Identifying suitable method of foreign Identifying suitable method of foreign Identifying suitable method of foreign 
investment in Afghanistaninvestment in Afghanistaninvestment in Afghanistaninvestment in Afghanistan    

    
ResearcheResearcheResearcheResearcher Nasrin Tarinr Nasrin Tarinr Nasrin Tarinr Nasrin Tarin    

AbstractAbstractAbstractAbstract    
Due to long years’ war, political and security instability, the 
economy of Afghanistan sustained a lot of damages. Although 
our country economy is relativity progressed during   the last 
years, but it is instability indicates the existence of structural 
problems in economy during this phase. The lack of the 
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required investment is one of these problems against the progress 
of the domesticated productions and the foreign investment is 
considered a recognize way solving the problem. 
At present the investment can be supplied for the domesticated   
financial sources   and foreign financial sources and one of the 
method of finance which is under the consideration is the direct 
foreign investment. Utilizing this investment, in addition to 
financial supply follows the other purposes such as transferring 
technology   and science, expansion and transition of   skill and 
management in order to raise the quality of the domesticated 
work force, provision of foreign markets for the exportable 
goods, standardizing   the domesticated production and    
moving toward   the market economy. In this part   the  state  is  
obliged to  assist  and cooperate   the  domesticated  industries 
and  support  them to draw  the  attention   of  foreign  partners  
for  their partnership   
As per the existing economical, political and security problems, 
our country had much more ups and downs relevant the 
attraction of foreign investment during the last years. Whenever 
attention paid to the legal infrastructure, promote and support 
the private domesticated investments, heeding to the futility and 
usefulness of investment as well as taking necessary actions 
relevant political stability and security of the country, then this 
will lead to the attraction of much more foreign investment to 
Afghanistan . 
Considering the achievement of the country in regional and 
international relations as well as in the fields of international 
trade, especially transportation infrastructures and change of 
viewpoints relevant the problem of Afghanistan, it is expected 
that the situation will be changed to the advantage of peace and 
stability. Due to this eagerness the participation of foreign 
investment will be increased in the economical capability and 
possibility of the country. Therefore research and identification 
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of suitable methods of investment are necessary for utility and it 
is discussed in this article. 
 

    

Research on the Formation of the Political Research on the Formation of the Political Research on the Formation of the Political Research on the Formation of the Political 
Parties in Decade of Democracy in Parties in Decade of Democracy in Parties in Decade of Democracy in Parties in Decade of Democracy in 

AfghanistanAfghanistanAfghanistanAfghanistan    
    
Research Fellow Farooq Ansari Research Fellow Farooq Ansari Research Fellow Farooq Ansari Research Fellow Farooq Ansari     

AbstractAbstractAbstractAbstract    
Freedom on political activities and development of what is 
called “Partisanism” within a relatively traditional society of 
Afghanistan to the wide extent were required to the changes 
in the system of governance. Mohammad Hashim Khan’s 
resign in (1946) provide the foundation and resulted in the 
formation of the left and right-wing political parties within 
the country which by the indulge of some parties resulted in 
the extremism and considerably influenced the decade of 
democracy in Afghanistan. 
Unfortunately, political parties’ activities in decade of 
democracy in Afghanistan due to the lack of proper party 
discipline, impossible idealities, separation from the political 
rationality, and inattention to the influential local traditions 
since the start were accompanied by the dispersion and 
anarchy and couldn’t help out to the legitimacy of the 
existing conflicts or stabilizing of the political system and 
destroyed the golden provided opportunity and again give 
this chance to the (Totalitarisme) to struggle and prevent 
the growth of Partisanism in the country. 
This paper is going to investigate the subject by the 
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deduction on the historical resources. 
 

 
The Role of peace and security in The Role of peace and security in The Role of peace and security in The Role of peace and security in  

Reducing violenceReducing violenceReducing violenceReducing violence    
    

Senior research fellow Tooba Abavi SadiqSenior research fellow Tooba Abavi SadiqSenior research fellow Tooba Abavi SadiqSenior research fellow Tooba Abavi Sadiq    
AbstractAbstractAbstractAbstract    
Referring to the issue of peace and security, researches discuss 
the process that helps to overcome violence in post war countries 
for stablishing a peaceful society. 
Stablishing of peace is a challenging task for post war countries 
especially for those facing with weak political and social 
structures, lack of resources and war affected society. 
Definitely, peace establishment is impossible in the absence of 
national cooperation and reconciliation. Therefore, the role of 
law is considered to be the pre-condition and important factor 
for a peaceful society. Hence, to reduce the problems of 
insecurity and violence, it is important to share constrictive 
strategies with collaborating organization so that to we can fulfil 
our individual responsibilities and solve part of the problems our 
society and people are suffering from. 
 

    
Obsession Obsession Obsession Obsession and its preventionand its preventionand its preventionand its prevention    

    
Senior Research Fazal Ahmad GhorobSenior Research Fazal Ahmad GhorobSenior Research Fazal Ahmad GhorobSenior Research Fazal Ahmad Ghorob    

    
AbstractsAbstractsAbstractsAbstracts    
Obsessions are repetitive, unwanted, intrusive cognitive events 
that may take the form of thoughts, images or impulses. The 
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person with obsessions disorder knows this kind of thoughts and 
images are not normal but cannot leave them out of his mind. 
Obsessions are relatively common and that clinical obsessions 
differ from normal obsessions in degree rather than in nature. 
Most normal people experience obsessions in one form or 
another, but unacceptable thoughts or impulses that are similar 
in many ways to those experienced by patients being treated 
obsessive disorder. Two kinds of obsessions are important: 
obsessive compulsive disorder and practical obsession. 
The both obsessions are similar from the form and content and 
reflected the anxiety and traumatic events in the life which 
resourced from the social and environmental motives; Like 
obsession from the wither pollution, diseases, tact and good 
order, cleanness, death and etc.  
In this essay I tried to find the rout of obsession and study the 
behavior of the obsessive person. Also introduce and analysis the 
kind of obsessions, causes and the signs. At the end of the essay I 
give a conclusion and some recommendations for the obsessive’s 
people. 

 

The Importance of Marketing for The Importance of Marketing for The Importance of Marketing for The Importance of Marketing for     
Agricultural OutputsAgricultural OutputsAgricultural OutputsAgricultural Outputs    

    
Senior Research Fellow Shir Ali TazriSenior Research Fellow Shir Ali TazriSenior Research Fellow Shir Ali TazriSenior Research Fellow Shir Ali Tazri    

 

AbstractsAbstractsAbstractsAbstracts    
As the integral part of economics, marketing is considered to 
play important role in boosting domestic and international 
trade, as for as, it is accounted to be the main factor for 
economic growth. 
It is worth mentioning that since agricultural good has specific 
nature such as; rottenness, large volume, having much water and 
limited time for harvesting, its marketing is different than those 
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of the manufacturing goods. Therefore, the process of marketing 
for agricultural goods starts from the place of harvesting and 
continues until the product meets its final consumer.  
Marketing for agricultural goods required the services such as; 
harvesting, sorting, processing, packaging, stocking, transporting 
and advertisement. These are the issues that have been described 
in this paper.   
 

 

SuSuSuSuγdddd    
    

Senior Research Fellow Khalilullah OrmarSenior Research Fellow Khalilullah OrmarSenior Research Fellow Khalilullah OrmarSenior Research Fellow Khalilullah Ormar    
AbstractAbstractAbstractAbstract    
Avestan geography, is the geographical references in the Avesta, 
which are limited to the regions on the Aryānā plateau (of which 
mostly including today's Afghanistan) up to Indo-Aryāni border. 
It was common among the Indo-Aryāni to identify concepts or 
features of traditional cosmography-mountains, lakes, rivers, 
etc.—with their concrete historical and geographical situation as 
they migrated and settled in various places. 
Vendidad references 
The main Avestan text of geographical interest is the first 
chapter of the Vidēvdād.  This consists of a list of sixteen 
districts (gava suγδō-Cayanem  ,mvnayaC-ODGus) created by 
Ahura Mazda and threatened by a corresponding number of 
counter-creations that Angra Mainyu  set up against them 
(paityāra-). 
1. Airyana Vaēǰah; 2. Gava = Sogdiana; 3. Mōuru; 4. Bāxδī; 5. 
Nisāya= Maimana; 6. Harōiva = Areia, Herat; 7. Vaēkərəta; 8. 
Urvā; 9. Xnənta; 10 Haraxᵛaitī; 11. Haētumant; 12. Raγa; 13. 
Čaxra; 14. Varəna; 15. Hapta Həndu; 16. Raŋhā.      
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