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 د افغانستان د څيړنى او ارزونى اداره
 د څيړنى له الرى د افغانانو ژوند ښه كول   

 د افغانستان 
 د څيړنو خبر پاڼه



 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

  د افغانستان د ملى نفوس سر شميرنه
د افـغـانسـتـان       ”  كال كې، ډانـيـل بـاالنـډ ولـيـكـل چـې                    1996په  

حـتـى د     .   .   .   .   جمعيت پوهنه په نړى كـې تـر ټـولـو لـږ پـيـژنـدل شـوى                          
احصايې د موادو د نشتون څخه هم زيات ستـونـځـمـن پـه مـوجـودو                    

زياتره معلومات يوازى د تخميـن پـر بـنـسـټ              .   موادو باندى باور دى   
او پـه دى      .   .   .   .   والړ دى، او په مهارت سره د استعماليدو پـه مـوخـه                 

 كال كې 2002په  “   . نتيجى سره چې هر كله مختلف ارقام نشر شوى دى         
نن ورځ په دى هكلـه چـې افـغـانسـتـان           ” ټاماس ايګمى زياته كړه چې  

كې څومره خلك ژوند كوى د پـام وړ شـك مـوجـود دى، ارقـام پـه                         
 مـيـلـيـون       31,0 څـخـه تـر          22,1زياته اندازه توپير لرى، چې اوس لـه            

 “)جدول وګورى. (اوسيدونكې دى

 تير حال
په افغانستان كې د سر شميرنى د فعاليتونو تـر ټـولـو ال جـامـع                     

 كلونو په لومړيو كې د ډانيل باالنډ له خوا وليكل شـو      1990تاريخ د   
 59لـه    ( او د ايرانيكا په انسايكلوپيډيا په پنځم ټوك كې څپور شو             

د هـغـه پـه        )   .   www.iranica.com/newsiteم مـخ پـورى         152څخه تر    
 څــخــه زيــاتــو مــطــالــعــو او څــپــرونــو مــفــصــلــه               30مضــمــون كــې د       

بيبليوګرافى شامله ده او د افغانستان د سر شـمـيـرنـى د تـاريـخ پـه                       
بله مهمه څپرونه د ټـومـاس       .   هكله د څيړنى لپاره د پيل ستر ټكى دى        

اسـالم  ( د افغانستان نفوس، په دننـه او بـهـر كـې                 اچ اګمى ليكنه ده     
د افغانانو د چارو د بين المـلـلـى پـرمـخـتـګ لـپـاره د مـتـحـده                           :   آباد

 ) كال1990اياالتو د دفتر نماينده ګې، 
دواړه مقالى د ستونځو مـفـصـل بـحـث د راتـلـونـكـې مـوجـوده                         
ارقامو په هكله خصوصاْ، د كوچيانو د نفوس د تخمـيـن پـه اړونـد،           

دواړه ليكونكې موافق دى چې دوه مـنـابـع بـنـسـټـيـز                   .   وړاندى كوى 
او جمعيت پوهنـى  “   نمونه سر شميرنه” لومړى يې   :   معلومات برابروى 

 كال كې د پالن وزارت له خوا بشپړه شـوه، او        1974سروى ده چې په     
  د افغانستان د خلكو ديموكراتيك ګـونـد د سـر        1979دوهمه يې د    

دغه د سروى فعاليتونه منتج پر      .   شميرنى د مركزى دفتر را ټولونه ده      
دى شول چې ټول نفوس تخمين  او څنى جمعيت پوهنى خصوصيات            

 . او نفوس د ولسواليو په حساب، څرګند شى

1974 
د (  كال په سروى كې، د جمعيـت پـوهـنـى خصـوصـيـات              1974د  
او د   )   جنسيت ويشنى، معارف، روغتيا، د وظـايـفـو لـويـدنـه             -عمر

 سيمو پر بنسټ د كليوالو قشرونـو او سـتـرو              27نفوسو مجموعى د    
او په نتيجه كې يې د ميشتـو  .     او كوچنيو ښارى مراكزو وشميرل شو     

له دغه مطالعى څخه مـخـكـى د مـيـشـت                .   خلكو ټوله رامينځته شوه   
 1974د   .    ميـلـيـونـه پـورى وو         19 څخه تر 12نفوس د اندازى اټكل له  

 15 ته رسيدله چې لږ تر لږه 10،882،753كال شميرل شوى مجموعه     
 )م مخ2 كال، 2002ايګمى . (فيصده يې ښارى خلكو جوړوله

1979 
 كال  فعاليت كې په جدى توګه هڅه كيده چـې د نـفـوس             1979د  

د سر شميرنى مركزى دفتر د سر شـمـيـرنـى             .   يو علمى راپور جوړ شى    
ابتدايې فعاليتونه د ملګرو ملتو د سازمان په مرسته بشپړ كړل خـو              
د افغانستان د خلكو ديموكراتيك ګوند په مخه مخالفتـونـو د سـر                

مـامـوريـن او دولـتـى          .   شميرنى سم پوره كيدو څخه مخنيـوى وكـړو         
كاركوونكې چې د سرشـمـيـرنـى لـپـاره خـدمـت تـه اړ شـوى وو پـه                             

كـه  .   كليوالو سيمو كې د نوى دولت استاذى توب لپاره خوښ نـه وو              
څه هم يو بشپړ او دقيق حساب تكميل نشو خو يو ملى مـجـمـوعـه د             

پـه  .   ميشتو منابعو او ابتدايې حسابونو پـر بـنـسـټ رامـنـځـتـه شـوه                    
ــفــوس اعــالن شــوى مــجــمــوعــه                             1974  كــال كــې د اســتــوګــن ن

( فـيـصـده زيـات يـې ښـارى نـفـوس وو                    15 وه چې له   13،051،358
Encyclopedia Iranica  ،د رعايـت وړ  كـلـنـى           )  مخ157پنځم ټوك ،

 د افغانستان نفوس د منابع پر بنسټ 

 (CSO)د سر شميرنى مركزى دفتر

www.cso.gov.af 
 

)٢٠٠۴ (٢١٫٧  
)٢٠٠۵-٠۶ (٢٢٫١ 

 يو نيسيف
www.unvafghanistan.org/

country_profile/population.htm 

)2003 (23,8 

 د پيسو بين المللى صندوق
www.imf.org/external/pubs/cat/

longres.cfm?sk=19051.0 
www.imf.org/external/country/AFG 

كوچيان په دغو ارقامو 
 كې شامل ندى

)2004-05 (24,5 
)2005-06 (24,8 

   (UNFPA)د ملګرو ملتو د نفوس صندوق
http://afghanistan.unfpa.org  

)2004 (24,5 

 (WHO) د روغتيا نړيوال دفتر
www.who.int/countries/afg/en 

)2005 (29,9 

د امريكى د استخباراتى ادارى د نړى د حقايقو 
 كتاب

https://www.cia.gov/cia/publications/
factbook/geos/af.html 

  31,0) 2006جوالى (

د (د نفوس اټكل  منبع
 ميليون په كچه
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 1974په نظر كې نيولو سره د )    فيصده2,4( طبعى زياتيدو د اندازى   
 12،252،890 كال كې   1979كال د ارقامو زياتوالى په نتيجه كې په  

تـه  )    فـيـصـده   6,5( كال 1979چې په كافى اندازه د —رقم تر السه شو 
نږدى دى تر څو د دواړو ارقامو تر منځ داخلى تناسب باندى ټيـنـګـار         

 . وشى

 راتلونكى سر شميرنه
 كال څخه را په دى خوا د سر شميرنى مركزى دفتـر د سـر        2003له  

 كـال د بـن         2002شميرنى په لومړنيو فعاليتونو باندى څنـګـه چـې د             
د ) .   III،  3   ،iiضـمـيـمـه       .   ( تړون ليك كې ټاكل شـوى وه بـوخـت دى              

 واليـاتـو   34، په (UNFPA)ملګرو ملتو د نفوسو د سرمايې په مالتړ  
 2005 كال لـومـړيـو او د          2003كې د كورنيو لومړنى ليسټ جوړونه د  

 كـال    2006د كورنيـو لـيـسـتـونـه د              .   كال وروستيو تر منځ بشپړه شوه     
آګست مياشت كې په رسمى توګه خپاره شول او په دغـه كـار سـره د                    
 . افغانستان د ملى نفوس د سر شميرنى لومړى مرحله بشپړه شوه

 كال د اكتوبر د مياشت په پيل كې د سرشميرنى د مركـزى              2006د  
دفتر او د ايران د سر شميرنى د مركز تر منځ د تـفـاهـم يـو يـادداشـت                
السليك شو، چې د هغه پربنسټ به ايران له افغانستان سره د نفوس            

 . پالن شوى سرشميرنى او د كورونو په هكله مرسته وكړى
 كال كې پيل كيږى او داسى اټكل شـوى  2008سمه سر شميرنه په  

 كـار    25،000 ميليون امريكايې ډالر بـه پـى ولـګـيـږى او              50دى چې   
تر څو چې هغه پيل كيـږى، د سـر شـمـيـرنـى               .   كوونكو ته به اړتيا وى    

مركزى دفتر د سر شميرنى په لومړنيو فـعـالـيـتـونـو كـې د تـر السـه                         
شويو معلوماتو په تحليل، په ښارى سيمو كې چې ګړنده رشد كـوى            
د ليستونو په نوى كولو، د شميرنـى د سـيـمـو د سـرحـد ټـاكـنـو، د                        
پوښتنليكونو په طرح كولو او د سر شـمـيـرنـى پـه كـاركـوونـكـو پـه                        

 . روزلو باندى كار كوى
د افغانستان د څيړنى او ارزونى ادارى د سر شميرنى له مـركـزى       
دفتر څخه د معلوماتو غـوښـتـنـه وكـړه او هـغـوى پـه درنـاوى سـره                           

 . الندنى نوى معلومات راكړل
الندنى اسناد فعالٌ د سر شميرنى د مركزى دفتر له بريښنـا پـانـى               

 : www.cso.gov.afڅخه را ښكته شوى دى، 
 د سنى ګروپ پر بنسټ نفوس  •
 كال سر شميرنه د ولسـوالـيـو او د سـنـى                  1986د كابل د ښار د       •

 ګروپونو پر بنسټ
 )په درى او انګريزى ژبه(اټكل شوى نفوس  •
 د نفوس جدول •

همدارنګه د كابل د مستهلكيـنـو د لـګـښـتـونـو د فـهـرسـتـونـو                         
 جـنـورى     2006 اكـتـوبـر تـر           2002( بريښناييزه كاپيانى موجـودى دى        

 ). پورى

  كال د سر شميرنى په هكله د سرشميرنى د مركزى دفتر څرګندونه2008د 

په افـغـانسـتـان كـې د سـر             .   كله نا كله دغه شان تيارى كلونه وخت نيسى:   په ټولو هيوادونو كې د سر شميرنى څخه مخكى يو لړ بنسټيز فعاليتونه الزم دى              
 . د كورنيو سروى او سر شميرنه: شميرنى لپاره پالن او بودجه جوړونه داسى طرح شوى ده چې په دوو مرحلو كې اجرا شى

د دغى مرحلى په دوران كې د سرشميرنى يو تخنيكى كوميټه د سر شميـرنـى مـركـزى       .    كال تر منځ اجرا شوه2005 او 2002لومړى مرحله، د كورنيو سروى د  
دفتر په چوكات كې جوړه شوه؛ ميشتى نخشى او كارتوګرافى اسناد وكتل شول او نوى شول؛ نوى نخشى جوړى شوى؛ د ادارى واحدونو او كليو ليسـټ   

ه بشـپـړ   ؛ او د نخشه كښونكو لپاره الرښودونه برابر شو او نخشه كښونكې وروزل شول، او په پاى كې د كورنيو ليسټونه او د كليو د حالت پوښتن ليكون              
 . شو

په كاميابى سره د دغه كار تر سره كولو لپاره  بايد چـې ځـنـى      .    ورزو په ترځ كې اجرا شى20د )   2008(  لمريځ كال كې 1387د پالن به مطابق سر شميرنه به په     
به د دغه مركز د كاركوونـكـو   :    كال څخه را په دى خوا، كله چې د كورنيو سروى تكميله شوه، د سر شميرنى مركزى دفتر2005له . بنسټيزه دندى تر سره شى 

مـركـز؛ د     ظرفيتونه پراخ كړى وى؛ بريښنايې اسباب او د والياتو، ولسواليو او كليو نخشى يې تيارى كړى دى؛ د لومړنيو معلوماتو د بهير لپاره يې يـو                   
ه جلسى را كورنيو سروى له مخى يې والياتى پروفايل؛ او د سر شميرنى د پوښتن ليك يوه مسوده يې جوړه كړه او د هغه په هكله د نظرياتو د ټولولو لپار                        

 . غونډى كړى؛ او د كورنيو يو كارى چوكاټ او يو ديټابيز يې د سرشميرنى د لومړنيو معلوماتو د راغونډولو لپاره جوړ كړ
د )   2 نخـشـو لـه مـخـى د سـر شـمـيـرى سـيـمـى څـرګـنـده كـړى؛                                   1:50،000د ) 1:  د دغو كارونو سر بيره، د سر شميرنى څخه مخكى دغه مركز به همدارنګه 

د سر شميرنى اسناد پاى ته ورسـوى او كـارى پـالن بـيـا              )   4د سروى كوونكو لپاره الرښود وليكى؛ او ) 3سرشميرنى د اجرا لپاره كړنالرى برابرى كړى؛  
 .وګورى

په افغانستان كې ال تر اوسه پوره سر شميرنه شوى نده، او اوس دغـه كـار د                .   په هر هيواد كې د كورونو سروى او سر شميرنه زياتو لګښتونو ته اړتيا لرى              
د سر شميرنى مركزى دفتر په برياليتوب سره د دغه كار تر سره كولو لپاره د بسپنه وركـوونـكـو               .   عمومى كارى ظرفيت د نشتون له كبله ډير ستونځمن دى        

سر شميرنه به د افغانستان د نفوس پـه هـكلـه، د ويشـنـى او اقـتـصـاد، د ټـولـنـيـزه او كـلـتـورى                                  .   هيوادونو هم تخنيكى او هم مالى مرستى ته اړتيا لرى      
 .  خصوصياتو په هكله زيات معلومات برابر كړى، چې هم به د ملى او هم د بين المللى فعالينو لپاره ګټه وروى
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

  
 واليت 

 ښارى كليوال جمله

 جمله نرينه ښځينه جمله نرينه ښځينه جمله نرينه ښځينه

 4759,2 2450,1 2309,1 17338,7 8851,2 8487,5 22097,9 11301,3 10796,6 جلمه

 29,7 15,2 14,5 775,8 395,2 380,6 805,5 410,4 395,1 بدخشان

 11,7 6,0 5,7 408,7 208,9 199,8 420,4 214,9 205,5 بادغيس

 146,0 74,3 71,7 616,5 316,5 300,0 762,5 3909,8 371,7 بغالن

 363,8 184,8 177,0 709,2 362,0 347,2 1073,0 548,8 524,2 بلخ

 10,2 5,1 5,1 369,0 187,1 181,9 379,2 192,2 187,0 باميان

 2,9 1,5 1,4 388,1 199,3 188,8 391,0 200,8 190,2 دايكوندى

 29,6 15,3 14,3 399,2 204,6 194,6 428,8 219,9 208,9 فراه

 96,6 49,1 47,5 743,8 379,8 364,0 840,4 428,9 411,5 فارياب

 47,7 24,4 23,3 992,4 507,1 485,3 1040,1 531,5 508,6 غزنى

 5,6 2,9 2,7 580,3 296,4 283,9 585,9 299,3 286,6 غور

 43,4 22,7 20,7 738,7 378,8 359,9 782,1 401,5 380,6 هلمند

 395,5 200,9 194,6 11,49 581,6 567,7  1544,8 782,5 762,3 هرات

 91,9 46,7 45,2 360,1 183,3 176,8 452,0 230,0 222,0 جوزجان

 2499,8 1293,9 1205 571,8 292,4 279,4 3071,6 1586,3 1485,3 كابل

 317,8 163,6 154,2 672,3 344,2 328,1 990,1 507,8 482,3 كندهار

 1,2 0,7 0,5 373,3 188,3 185,0 374,5 189,0 185,5 كاپيسا

 9,3 4,8 4,5 478,1 244,8 233,3 487,4 249,6 237,8 خوست

 11,0 5,7 5,3 370,9 189,8 181,1 381,9 195,5 186,4 كنړ

 193,8 99,6 94,2 639,5 324,4 315,1 833,3 424,0 409,3 كندز

 4,0 2,1 1,9 374,1 191,6 182,5 378,1 193,7 184,4 لغمان

 7,9 4,0 3,9 324,5 165,1 159,4 332,4 169,1 163,3 لوګر

 169,0 87,0 82,0 1092,9 558,8 534,1 1261,9 645,8 616,1 ننګرهار

 21,3 10,7 10,3 117,5 60,1 57,4 138,5 70,8 67,7 نيمروز

 ـ ـ ـ 125,7 64,1 61,6 125,7 64,1 61,6 نورستان
 19,6 10,0 9,6 447,9 229,0 218,9 465,5 239,0 228,5 پكتيا

 2,2 1,2 1,0 366,9 188,2 178,7 369,1 189,4 179,7 پكتيكا

 ـ ـ ـ 130,4 66,7 63,7 130,4 66,7 63,7 پنجشير
 47,0 23,8 23,2 513,8 259,9 253,9 560,8 283,7 277,1 پروان

 23,4 11,7 11,7 304,2 156,1 148,2 327,7 167,8 159,9 سمنګان

 34,5 17,8 16,7 438,2 224,2 214,0 472,7 242,0 230,7 سرپل

 102,8 52,2 50,6 724,7 369,8 354,9 827,5 422,0 405,5 تخار

 8,2 4,2 4,0 289,0 148,8 140,2 297,2 153,0 144,2 اروزګان

 2,4 1,2 1,2 503,9 257,2 246,7 506,3 258,4 249,9 وردك

 9,7 5,0 4,7 247,9 127,1 120,8 257,6 132,1 125,5 ذابل 

 .  كال ميشت نفوس، د زرو ارقام2006 او 2005او د جنسيت له مخى د ) ښارى او كليوال(د مدنى ويش 
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  كال تلى او د مرغومى مياشتى1385

 

 خبرونه او نوښتونه
 كال د اكتـوبـر او د       2006د افغانستان د څيړنو د خبر پاڼى دغه ګڼه د       

د افغانستان د څيړنى او ارځـونـى ادارى     .    كال د جنورى ګډه ګڼه ده  2007
د زياتو خپرونو ډيـر زيـات كـارى فشـار چـې د مـوږ پـه كـتـابـدارانـو،                             
چلوونكو او ژباړونكـو بـانـدى دى د هـغـه لـه كـبلـه دغـه يـو ضـرورى                                

خو په راتلونكى وخت كې به موږ بيرته د خپلى خـبـر پـانـى        .   مصلحت وو 
درى مياشتنى مرحلى ته را وګرځو چې راتلونكې خبر پاڼه به پـه آپـريـل                  

 .كې څپره شى
لـه خـپـريـدو       )    كال د اپريل د مـيـاشـت     2006د  ( د وروستنى خبر پاڼى     

څخه وروستـه، د افـغـانسـتـان د خـيـړنـى او ارځـونـى ادارى يـو نـوى                                
او همدارنګه موږ د خپلى خبر پاڼى بڼه هـم د ال        .   موقعيت ته كډه كړى ده 

ښه اسانه لوستلو او د دغى ادارى له نورو خپرونو سره د سـمـون لـپـاره                    
موږ د ليكنو نظم د مضمون پر اساس په لويو ګروپونو بدل    .   بدله كړى ده  

كړى دى، او ټول د يوه مضون په هـكلـه مـواد مـو د يـوه عـنـوان النـدى                             
 .راوستى دى

ســره لــه دى چــې مــوږ د دغــى خــبــر پــاڼــى لــه لــوســتــونــكــو څــخــه                         
تشويقوونكى عكسل العمل تر السه كوو، خو د موادو راغونـډول ډيـر               
ګران كار دى ځكه چې په افغانستان كې زياتى ادارى او انفرادى كسـان             

موږ د نـورو سـازمـانـونـو چـې پـه                .   په فعاله توګه خپلى خپرونى څپروى 
كابل او يا په نورو ځايونو كې دى په مينه والو كـاركـوونـكـو بـانـدى د                       

 .  خپرونو او مرجعو د استولو لپاره حساب كوو
موږ هڅه كوو چې په دغه خبر پاڼه كې تر ټولو نوى خپرونى شـامـلـى          
كړو خو كله داسى هم كيږى چـې ځـنـى خـپـرونـى د اصـلـى وخـت څـخـه                            
وروسته څپريږى او يا زموږ ذهن ته په داسـى وخـت كـې راځـى چـې لـه                         
خپريدو څخه يې مياشتى تيرى شوى وى؛ موږ تر ټولو مهـمـو خـپـرونـو                  

 . لسټ دلته د ال زياتى خبرتيا لپاره ځاي پر ځاي كوو

كه تاسو د افغانستان په هكله د نويو څـيـړنـو پـه اړه كـومـو پـاڼـو،                    
څيړنو، اسنادو او نخشو سره كله هم مخامخ شى نو بى له واره يـې مـوږ                  

 newsletter@areu.org.af. ته په دغه بريښنا ليك را واستوى
 چلوونكې

د دغى خبر پانى موخه دا ده چې مينه وال د   .    درى مياشتنى خپرونه ده (AREU)د افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى   د افغانستان د څيړنو خبر پانه       
ځنى منابع چې په دغه خبر پاڼه كى درج شوى دى په بريښنا پـاڼـه     .   افغانستان په اړوند نويو څيړنو څخه خبر كړى او د څيړنو موندنى او تحليونه خپاره كړى  

د ګـل فـروشـى كـوڅـه د دوهـمـى كـوڅـى                      ( كې موجود دى؛ او زياتره كتابونه او خپرونى د دغى ادارى په كتابتون كې چې د همدغى ادارى په دفتر كې ده         
رويس وايلس او ډاكـټـر   .   بجو خالص وى4 څخه تر 1:00 او له 12:30 بجو تر 9موجود دى، او نوموړي كتابتون له يك شنبه څخه تر پنج شنبه پورى له )  ګوښه

ن شارق يـې    جميل الكوزى نوموړى خبر پاڼه تاليفوى، او بيا وروسته له دى چې د آنيا هاويدال له خوا تصحيح او ډيزاين شى نو احمداهللا امرخيل او فريدو  
كـه تـاسـو كـتـابـونـه، نـورى خـپـرونـى او يـا مـنـابـع لـرى هـيلـه كـوو چـې مـوږ تـه يـې پـه دغـه بـريښـنـا لـيـك را واسـتـوى؛                                                                         .   په پښتو او درى ژبـاړى        

newsletter@areu.org.af . 
 او په افغانستان كې د ملګرو ملتو مرستندويه هيات نوموړى خبر پانه تميولوى

دغه اداره په افغانستان كي د څيړني او زده          .  د افغانستان د څيړني او ارځوني اداره د پاليسي او تمرين د آګاه كولو لپاره د لوړ كيفيت څيړنى تر سره كوي                          
د دغه ادارى له    .  كړې د فرهنگ د پرمختگ لپاره د افغانستان تحليلي ظرفيت د تقويې او د تحليل او مباحثى د فرصتونو د مينځته راوړلو لپاره كار كوي                           

د ملگرو ملتونو د مرستندويه هيأت          (EC)ن  د نوموړي ادارې اوسني بودجه د اروپا كميسو        موخى څخه ده جې د هغى څيړنى به د افغانانو ژوند ښه كړى،                
(UNAMA)   ،         ملگروملتونود مهاجرينو عالى كميشنرى(UNHCR)    د كانا دا، دنمارك، نوروى، سويدن،  سويتزرلند، او برتانيې                     ،   ، نړيوال بانك

 . www.areu.ogg.af.ادارى ټولى خپرونى په دغه بريښنا پانه كې موجودى دى نور معلومات او د دغه . هيوادونو له خوا وركول كيږي

 د افغانستان د څيړنى او ارزونى ادارى د منابعو مركز
دغه بيلګه چې د زياتيدو په حال كې ده، په دغه شان ده؛ د افغـانسـتـان د                    
دولت خپرونى، د بسپڼه وركوونكو او د غـيـر حـكـومـتـى سـازمـانـونـو                          
خپرونى او راپورونه چې د افغانستان په هكله دى، او د مـلـګـرو مـلـتـو                       

د .   اړونده څپرونى، موقوته څپرونى، نخشى، سي ډيان او ډى وى ډيـان               
 . رسمى مجلو خاصى يادونى او د افغانستان د سرشميرنى كتاب

 څخه زياتى رده بندى شوى نـمـونـى لـرى چـې پـه                   5000دغه بيلګه اوس له    
لـكـه فـرانسـوى،       ( انګريزۍ، پښتو او درى ژبو او داسى نورو ژبو بانـدى             

 نـورى ال در رده بـنـدى پـه                 2000او   .   دى)   جرمنى، ايتالياوى، او روسـى      
د دغه كتابتون منظور له نورو بين المـلـلـى كـتـابـتـونـونـو            .  پروسه كې دى 

سره د رقابت نده بلكه غواړى چې اړونده مواد چې په افـغـانسـتـان او لـه                      
افغانستان څخه بهر دى د بين المللى او ملى څيړونكو د استفادى لـپـاره          

 . وساتى
د ګل فروشى ( د افغانستان د څيړنى او ارځونى په اداره كې          دغه كتابتون   

دى، او د څيړونكو په مخ له يـك    )   كوڅه او د دوهمى كوځى په كوښه كې     
 1:00 پـورى او لـه         12:30 بجو تر 9 د سهار له  شنبه څخه تر پنج شنبه پورى،     

د دغه كتابتون ټول مـواد يـوازى د         .    بجو خالص دى  4څخه د مازديګر تر     
كتابتون دننه او د كاپى كولو لـپـاره الس رسـيـدونـكـى دى، امـانـت نـه                           

كه غواړى چې له كتابتـون سـره تـمـاس كـې شـى نـو دغـى                       .   وركول كيږى 
 . newsletter@areu.org.af.  بريښناييزى پتى ته بريښنا ليك وليكى
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

 اوسنى څيړنى
 په افغانستان كې لويه جرګه

دغـه  “   په افغانستان كې لويه جـرګـه    ” د دغه كار ى عنوان الندى       
پى ډى اف موضوعى ليكنه به د يو سيا سى نـهـاد او يـا پـه مـلـى                         
كچه د يو پريګړه كوونكې ادارى په بڼه د لـويـې جـرګـى تـاريـخـى                     

د نوموړى ليكنى څخه موخه دا ده چې د دغـه            .   پرمختګ وازمايې 
 كال د اساسى قانون څخه را پـه  1964بى سارى دود په هكله چې د        

دى خوا د يو نهاد بڼه وركړ شوى ، ال ښه پوهاوى تر السه كړى او د       
يو عصرى حكومت په لور افغانستان كې د لويې جرګى سـيـاسـى                

 2004تمركز به د پاچا امان اهللا له وخـت څـخـه د              .   برخه تحليل كړى  
 . كال د اساسى قانون لويې جرګى په موده باندى وى

نوموړى څيړنه هغه فرضيه تعقيبوى چې كله چې لويه جرګه لـه             
عصرى دولت سره يو ځاى شوه د خپلو فرهنګى ريښو څخه جال او        
يو سياسى نښه شوى ده چې د دولتونو د راز راز مفكورو له خوا د     

 . سياسى اساسى پريكړو قانونى كولو لپاره په كار كيږى
د دغه د تصـديـقـولـو لـپـاره، دغـه مـوضـوعـى څـيـړنـى بـه د                                

 : الندنيواساسى سوالونو د ځواب وركولو هڅه وكړى
 مى پيړى كې څنګه پرمختګ كړى دى؟ 20لويه جرګه په 

 كلونو را په دى خوا د بريـالـى لـويـې جـرګـى او د هـغـه د                            1920له  
 چاپيريال تر منځ توپيرونه او تسلسل څه دى؟

لويه جرګه د افغانستان د مختلفو دولتونو له خوا څنـګـه قـانـونـى             
 او د يو پريكړه كوونكو ادارى په شان په كار شوى ده؟

په پخوانيو او اوسنيو سياسـى خـبـرو اتـرو كـې لـويـه جـرګـه څـه                         
 موقف لرى؟

لومړنيو مـنـابـعـو،      )   1د دغه هدف تر سره كولو لپاره، څيړنى د          
د )     2لكه ورځپانـو، د لـويـې جـرګـې دغـونـډو صـورت، خـبـرو؛                          
د )   3افغانستان په تاريخ پوهنه كې د لويې جرګى په څـرګـنـدولـو                

پخوانيو لويو جرګو له ګډونكو او عالمانو سره د مركو، پر بنسټ           
 . تر سره كيږى

دغه څيړنه د برلين جرمنى په هامبولډ پوهنتون كـې د مـركـزى           
لـه  .   آسيا ډيپارټمنـټ كـې د بـنـجـامـن پـه واسـتـه تـر سـره كـيـږى                              

ليكونكې سره د بريښنا ليك په كرښه دغه پټه كې تمـاس نـيـولـى              
 .http://131.220.109.9/index.php?id=751. شى

 د آمو سيند پرله پسى څيړنى
د :   سيمه ييزه حكومت دارۍ او ژر ماتيدونـكـې دولـتـى مـوقـف            ” د    

“ آمو سيند په سرحدى ځمكو كې تـنـظـيـم او د پـرمـخـتـګ مسـيـر                       
 كـال    2008 كال اپريل مياشت كـې پـيـل او د            2005څيړنيزه پروژه د    

دغـه څـيـړنـى د فـلـكـس واګـون                 .   سپټمبر پـورى بـه دوام ومـومـى            
موسسى له خوا تمويليږى او د بـن، جـرمـنـى پـه پـوهـنـتـون كـې د                          

 . څيړنى د پرمختګ د مركز له خوا تر سره كيږى
د دغى څيړنيزه پروژى له موخى څخه ده چې د آمو سيند په سرحدى   

شـمـال خـتـيـځ افـغـانسـتـان،              ( سيمه كې د دولتى موقفونو اړيكـى         
تشخيص )   جنوب ختيځ اوزبكستان، او جنوب لويديځ تاجكستان   

نوموړى څيړنى د سيمه ييزه حكومت دارى دوه اړيكو او د ژر      .   كړى
ماتيدونكى دو لت په شرايطو كې  د دولت په پلوى بانـدى د نـفـوذ          

 . كوښښونو په تحليل تمركز كوى
او غـيـر     )   دولـتـى  ( د څيړنوبين المللى  اووه كسيزه ډله به د رسـمـى              

نهادونو تر منځ اړيـكـى وڅـيـړى چـې د حـكـومـت                    )   ټولنيز( رسمى  
دارى د امنيت، واكمنى، ادارى په اندازه او همـدارنـګـه د طـبـعـى                    

 كـال كـې د آمـو سـيـنـد                 2006په .   منابعو په اداره باندى تمركز كوى   
 : پروژى درى څپرونى څپرى كړى

په افغانستان كې د كليو د نهادونو په اړوند د ملى او بين الـمـلـلـى                  
د پـرمـخـتـګ       :   بـن ښـار    .   كـريـمـى   —كريسټين نويـل    /   فعالينو پوهه 
 .  سانتى متره30؛ . مخه11 كال 2006څيړنو مركز، 

د مـخـالـفـتـونـو         :   په مركزى اسيا كې د سرحد ها خـوا د اوبـو اداره                
برناردكزمتس، د  /   زياتى او د يو پاييدونكې منبع د استفادى الرى        

نـخـشـى؛    زنـګـه     ؛ .  مخه11 كال 2006د پرمختګ څيړنو مركز: بن ښار 
) . 2.   د آمو سيند پرله پسى څيړنى؛ د پانى شـمـيـره    .   (  سانتى متره  30

http://131.220.109.9/index.php?id=752.  
په كندهار، كندز او پكتيا كـې        :   د سيمه ييزه زور زياتى پيژندنه     

د .   رينر ګالسنر، مسود كروخيل   شوتر،  كونارد  /   د امنيت انتظام    
 سانتى 30؛ .  مخه15.    كال 2006د پرمختګ څيړنو مركز،     :   بن ښار 
 . متره

د ال زياتو معلـومـاتـو لـپـاره دغـه             هكله  د دغه څيړنيزه پروژى په      
 .http://131.220.109.9/index.php?id=751بريښنا پانه وګورى 
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  كال تلى او د مرغومى مياشتى1385

 

 د آكسفام څيړنى
 سوداګرى

آكسفام اوس د سوداګرى نړيوال سازمان ته د افغانسـتـان د الس               
دغه پاڼـه بـه      .   رسى په هكله يوى پاليسى پاڼى ليكلو په پروسه كې ده          

د پاليسى پاڼى سـره     .   د افغانستان د الس رسى تهديد او ګټى وګورى        
سره، آكسفام د سوداګرى نړيوال سازمان په هكله د لـنـډ مـعـلـومـات                   

او .   لرونكى كوچنى معلوماتى پاڼى هم په پښتو او درى لـيـكـلـى دى                
دغه د افغانستان د څيړنى او ارزونى ادارى  پـه كـتـابـتـون او يـا پـه                          

د پاليسى پاڼى او يا د كوچنيو معلـومـاتـى           .   آكسفام كې موجودى دى   
پاڼو په هكله د معلوماتو لپاره هيله كوو چې له كـريسـټـيـن ديـنـيـس                    

 .cdennys@oxfam.org.uk. سره په دغه پټه په تماس كى شى

 ښوونه او روزنه
اكسفام به په ډير ژر په افغانستان كې د ښوونى او روزنـى مـالـيـه           

دغه راپور به په دغه سكـتـور كـې           .   كولو په هكله يو راپور خپور كړى      
لګښتونه ښكاره كړى، او دا به څرګنده كـړى چـې دغـه سـكـتـور پـه                        
راتلونكې پنځو كلونو كې څـومـره سـرمـايـې تـه اړتـيـا ولـرى، او د                           

د ال زيـاتـو       .   بودجى اوسنې ميخانـيـزمـونـو سـمـون پـيـشـنـهـاد كـړى                    
معلوماتو لپاره له بصير مجددى سره په دغه بريښنا پته په تماس كې            

 .bmojaddidi@oxfam.org.uk شى

 اساسى خدمات
همدارنګه آكسفم به ډير ژر د جنـوبـى آسـيـا د اسـاسـى خـدمـاتـو                        

افغانستان، پاكستان،  ( دغه را پور به په جنوبى آسيا      .   راپور واستوى 
كـې د اسـاسـى خـدمـاتـو؛             )   سرى النكا، هند، بنګال ديش، او نيپـال       

د بـرابـرى       ښوونى او روزنـى، روغـتـيـا او اوبـو او د روغـتـنـپـالـى                          
دغه راپور به په دغه بريښنا پـاڼـه كـې         .   څرنګوالى په هكله بحث كوى    

كه تاسو ال زيات معلومات غـواړى    .   www.oxfam.org.ukموجود وى  
نــو هــيلــه كــوو چــې بصــيــر مــجــددى ســره پــه تــمــاس كــې شــى                                 

bmojaddidi@oxfam.org.uk . 

 نوى څيړنيز سازمان
 كـال    2006چـې د         (CAPS)د اختالفاتو او د سولى څيړنيزه مـركـز         

جوالى مياشت كې جوړ شو د حكمت كـرزى لـه خـوا اداره كـيـږى او                        
څيړنى او تحليل، تعليم او مـعـارف، او د افـغـانـى            :   درى اهداف لرى  

نوموړى مركز چې په كابـل كـې ځـاي        .   څيړونكو د ظرفيتونو جوړښت   
پر ځاي دى يو ناپايېلى څيړنيزه مركز دى چې د عملى څيړنـى د اجـرا                  

دغه مركز پـه    .   هڅه كوى تر څو پاليسى جوړوونكو باندى نفوذ وكړى        
خوارى سره په محلى ظـرفـيـت جـوړونـه بـانـدى كـار كـوى تـر څـو د                              
مخالفت او تهديد براورد برابر كړى چې دا به د هغو خلكوچـې دولـت      
ته خدمت كوى او د بين المللى مرستندويـه سـازمـانـونـو امـنـيـت او                      

 . حفاظت باندى نفوذ وكړى
د دغه څيړنيزه لنډى مقالى چې تر اوسه پورى خپرى شوى دى پـه               

 www.caps.af. دغه بريښنا پا ڼه كې موجودى دى

 په كابل كې عدالت، زور زياتى او د بشر حقوق
د دوكتورا دورى څيړنيزه پروژه، چې په خـاص ډول د عـدالـت پـه                     
بشر پوهنه كې برابريږى، په قانونى قضايې سـيـسـټـم كـې د تـوكـم                 

د ټـولـنـيـز فـعـالـيـنـو پـه يـو                    .   پيژندنى يو تحقيق په بڼه كڼل كـيـږى         
كټګورى، قاضيانو، او د يو قانونى شيوى په وروسـتـنـى تـنـظـيـم                   
باندى خاص ټينګار دى چې د افـغـانسـتـان د قـانـونـى سـنـاريـو د                          
اوسنى تګ الرى په محـراق كـى بـه وى، كـه څـه هـم دا د راز راز                               

بلـه دا چـې، دغـه          .   ستونځو او توپيـورونـو د السـه رنـځـيـدلـى ده                 
سناريو د سوابقو پر مقابل ځاي پر ځـاي شـوى ده چـې د سـيـاسـى                        
لحاظه څخه بى ثباته او له حد څخه زياتومختلفو مرجع سيستمونو          
باندى پيژندل شـوى دى، د بـيـلـګـى پـه تـوګـه، اسـالمـى قـانـون                              

 . او د بشر خوځيدنه) شريعت(
لـويـه   ( حقوق، د مخالفتونو د حل رسمى او غيـر رسـمـى سـيـسـټـم                     

د څيړنى په دغه مرحله كـې، د تـوكـم پـيـژنـدنـى كـار هـغـه                       ) .  جرګه
يې د ښځو په مخـه پـاريـدنـى          ”   قانونى دستګاه “ ځوابونه ګورى چې    

له ليارى وركوى چې ځنو قاضيان يـې اجـرا            “   ګډونكو د كتنى  ” ته د   
كوى او يو شمير ښځى چې د دغى پاريدنـى قـربـقـانـى ګـرځـيـدلـى                      

 . ثبوت له ليارى
د دغه څيړنى اجرا د انټونيو دى لورى په غاړه ده، چې د ايټاليـا پـه                
بيكوكا ښار كې، په ميالن پـوهـنـتـون كـې پـه بشـر پـوهـنـه كـې د                             

كوالى شى چې له هغه سره د بريښنا ليك      .   دكتورا لپاره كانديد دى   
  antonio.delauri@gmail.com :په كرښه تماس ونيسى

د بشر حقوقو څيړنـى او مـدافـعـى           د مدنى پوهنى د ښوونى او روزنى په هكله          
دغـه راپـور پـه        :    يو راپور به د جنورى منځ كې واستول شى      (HRRAC)كنسرسيوم  

ــكــى دى                                          ــدون ــاره الس رســي ــپ ــو ل ــول ــه ك ــه كــې د ښــكــت ــاڼ ــا پ ــريښــن دغــه ب
www.afghanadvocacy.org.af.  
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

 دولت دارى
تـر عـنـوان      د پرمختګ؟ په افغانستان كې د عامه ادارى سـمـون               

الندى توضيح پاڼه چې سارا ليسټر ليكلى ده، د افغانستان دولـت د               
عامه ادارى سمـون پـروګـرام ګـورى او د هـغـه د پـرمـخـتـګ لـپـاره                               

 . سپارښتنى كوى
 معيشت

 پـه    په افغانستان كې د كليوالـه مـعـيـشـت          
نامه تركيبى څيـړنـيـزه پـاڼـه چـې سـټـيـفـن                   
ــيــكــلــى ده، پــه كــابــل، هــرات،                  شــوټ ل
مزارشريف، جالل آباد او پل خمـرى كـې د            
پنځو موضوعى  څيړنو څخـه مـونـدنـى او             

دغه را پور پـه دغـو        .   سپارښتنى راكښاږى 
ټولو سيمو كې په يو شـمـيـر ټـاكـل شـويـو                 
كورنيو كې د وخت په تيريدو سره د معيشت ستراټيژى، سرمايـې او              

نوموړۍ پاڼه د افـغـانسـتـان دولـت دى تـه                 .   د بحرانونو اداره آزمايې  
راغواړى چې د اقتصاد ودى لپاره اوږدمحاله ستراتيـژۍ اجـرا كـړى           

—چې ال زيـات كـارونـو سـره د مـنـظـمـو عـوايـدو رامـنـځـتـه كـړى                                 
همدارنګه نـومـوړى پـاڼـه د مـلـى مـرسـتـى نـا بـرابـره فشـار تـه پـام                                   

چې په كليواله ټولـنـو كـې زيـاتـره د خـوارى د لـږولـو پـه                           —ورآړوى
او ښارى سيمـو تـه د پـروګـرامـونـو پـه پـراخـولـو                       —نوښتونو باندى 
 . باندى متركز دى

موضـوعـى   .   غير رسمى قرضو شيوى    په كلليوال افغانستان كې د    
 چې فلور كليېـن لـيـكـلـى ده لـه دريـو مـوضـوعـى                        كاپيسا،:   2څيړنه  

څيړنيزه پاڼو څخه دوهمه پانه ده چـې كـوچـنـى قـرضـى يـا مـايـكـرو                           
 . كريديت ښايې د قرضو غير رسمى شيوى غوڅى او يا پرى اثر وكړى

 مهاجرت
دغـه  د بيا ستنيدو هـا خـوا كـتـل،           :   د افغانستان فراملتى شبكې  

چې اليساندرو مانسوتى ليكلى ده د افغانستان د څيړنـى او              خپرونه

ارزونى د ادارى اوږدمهاله څيړنيزه پروژى چې د افغانانو فـرامـلـتـى               
شبكو ته په افغانستان، ايران او پاكسـتـان كـې ګـورى، وروسـتـنـى                    

 . څپرونه ده
 طبيعى منابع

د اوبو ادارى،    ” افغانستان د څيړنى او ارزونى ادارى درى كلنه         د  
، چې د اوبـو     “ څارويو او د كوكنارو د اقتصاد عملى موضوعى څيړنه        

د ادارى، د څارويو، د ځمكى نيونى، او هـمـدارنـګـه د كـوكـنـارو د                        
په همدغـه اړونـد دوه نـوى           .   كرنى شرايط او چلوونكى، تحليل كوى     

 . موضوعى څيړنيزه پاڼى په اكتوبر او ډيسمبر كې خپرى شوى
 د ايوان ټامسن ليكنهد څارويو توليد او روغتيا 

 د ډيويډ منسفيلد ليكنهننګرهار او غور كې د كوكنارو كرنه 
كه هيڅه له  :   د كوكنارو ريښى ايستل   له همدغى څيړنيزه پروژى څخه      

په نام توضيح پاڼه د ډيـويـډ     السه نه وركوو نو خطر به څنګه لوړ شى؟        
منسفلډ او آدم پن ليكنه، استدالل كوى چې د بزګرانو لپـاره د امـرار                 
معيشت د نورو قانونى الرو له جوړولو څخه مخكـى د كـوكـنـارو لـه                   
ريښى ايستل به د افغانستان د نشه يې توكو د مـحـصـول لـه مـنـځـه                        
وړلو سره په اوږدمحال كې هيڅ مرسته ونه كړى او د خلكو او دولـت                 

 . تر منځ تحميلى اړيكى به د كم زورى كولو په خطر كې واچوى
 سياسى اقتصاد او بازارونه

اس د ګاډى تر شاه تړل؟ په افغانستان كـې خصـوصـى كـول او د                      
په نام توضيح پاڼه چې انا پيټرسن ليكلى ده مـخـكـى        اقتصاد سمون  

له دى چې دولت شركتونه خصوصى كړى چې د مالى لحاظه ډير ضرر             
نه رسوى، بايد چې ساختارى سمون اجرا كړى تر څو د پانګى اچونـى          
پوره قانون، پرمختللى امنيت او زيربـنـا او مـوثـر او سـاده او قـوى                        

 . ګړنالرى ډاده كړى

 كال د جوالى او ډيسمبر مياشت په منځ كې د 2006الندنى خپرونى د 
كوالى . افغانستان د څيړنى او ارځونى ادارى له خوا خپرى شوى دى

څخه يې را ښكته كړى او چاپ شوى  www.areu.org.afشى چې له 
كه غواړى چې د نوى . كاپيانى له دغه ادارى څخه بى له بيې تر السه كړى

څپرى شويو خپرونو اعالم د بريښنا ليك په كرښه تر السه كړى نو دغه 
 .publications@areu.org.afپتى ته ليك را واستوى 

 د افغانستان د څيړنى او ارزونى ادارى نوى خپرونى

الف څخه تر يا پورى؛ د افـغـانسـتـان لـپـاره د                   د
نځم ټوك د ډيسمبر په ميـاشـت   پمرستى الرښود   

لـه اف څـخـه تـر يـا الرښـود چـې د                      .   كې څپور شـو   
افغانستان د څيړنى او ارزونـى د ادارى تـر ټـولـو                 
ستره خپرونه ده، هدف يې د يو شريكې لغت نامـې           
ــه                           ــدوي ــه قــواوو پــوهــه د مــرســتــن ــر حــال او د ب
اصطالحاتو د يو ليسټ په برابرولو، د افغانستـان       

د دولت دارى د سيسټم يو منظر، د نـخـشـو يـوه لـړى، اسـاسـى ابـتـدايـې                        
 . اسناد، بريښناييزه رابطى، او د تماسونو پراخ يادداشتونه، ډاډه كړى
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  كال تلى او د مرغومى مياشتى1385

 

 كرهنه
خپـرى  .   كرهنى، څارويو او خواړو وزارت    /     ورځپاڼه  پوهنى  هوا  

آپـريـل،   (  كال 2004؛ ) مارچ، اپريل، مى، جون (  كال   2004:   شوى ګڼى 
 كــال   2006؛   ) مـى، جـون، جــوالى، اوكـتـوبــر، نـوومـبــر، ډيسـمـبــر                  

درى ژباړل شوى كـاپـيـانـى د كـرهـنـى وزارت پـه                  .   جنورى، جوالى ( 
د (    www.agriculture.gov.af.   بريښناييزه پـاڼـه كـې مـوجـودى دى             

 كال اكتوبر مياشت كې د بريښنـا پـاڼـى انـګـلـيـسـى ګـڼـه ال د                          2006
د فايلونو كاپيانى پـه انـګـريـزى ژبـه دغـه               ). جوړښت په حال كې وه 

ــر ســره مــوجــودى دى                                ــي ــيــم ظــه ــه ــحــمــود ف ــه م  :وزارت كــې ل
fahimzaheer@yahoo.com . 

Assessment and handover of market center facilities.      څـيـړنـه
چې د افغانستان د كرنيزه بازارونـو د بـيـارغـونـى د بـرنـامـى او د                          
خواړو او كرنى وزارت د توسعه د څانګې له خوا په ګـډه سـره اجـرا                   

 Kabul: USAID, 2006. 53 p.; 30 cm. www.dec.org (enter.  شوه

code PN-ADG-503) 
Conference on Afghan pastoralists (kuchi): report of pro-
ceedings, November 15-17, 2005. Kabul, Afghanistan: 
Chemonics International, 2006. 42 p.; 30 cm. www.dec.org, 
enter order no. PN-ADG-505. 

Making poultry production projects work in Afghanistan: 
guidelines for the assessment, design, monitoring and 
evaluation of poultry production projects / FAO, MAAHF. 
Kabul: Food and Agriculture Organization (FAO), 2006. 19 
p.; 30 cm. 

 لرغون پيژندنه او بيرته جوړول
نـومـوړى   .   د فرهنګ لپاره د اغا خان امانت سرمـايـې خـبـر پـاڼـه                 

پروګرام يوه خبر پاڼه څپره كړى ده چې خلك د خپل له كار څخه آګاه               
د افغانستان د څيړنى او ارځونى ادارى د دغه خبر پاڼى ګڼى د      .   كړى
د تفصيـالتـو   .    كال د آګست او سپټمبر مياشت كې تر السه كړى2006

سره   anna.soave@aktc-afg.org او يا له   http://archnet.orgلپاره  
-http://archnet.org/library/places/oneهمدارنګه  .   تماس ونيسى 

place.tcl?place_id=1779                       د تصـاويـرو او څـپـرونـو لـپـاره چـې د
 . معمارى د بيا رغونى د پروژو په اړه دى وګورى

Training course manual on conservation science for ar-
chaeological objects: the conservation of archaeological 
ceramics / by Estelle Ottenwelter، 

. درى ژباړه رضا شر يف، چلوونكې برنډن كـاسـار او مـحـمـدضـيـا                    

 نوى خپرونى او منابع

د افغانستان دولت او د بـيـن       ، (JCMB) د انسجام او څارنى ګډ دفتر 
د افغـانسـتـان د        او   د افغانستان د تړون ليك    المللى ټولنى له خوا    

د ټوليزه سټراټيژيك انسـجـام او         (ANDS)ملى انكشافى سټراټيژۍ  
اجرا لپاره جوړ  شوى وو  د انسجام او څارنى ګډ دفتر تر او سـه پـورى            

مـه نـيـټـه او د           30 كال د اپريل او جـوالى پـه         2006د (درى غونډى كړى  
د هرى غوڼدى ګزارشـونـه او اړونـده اسـنـاد پـه                  ) .   مه نيټه 12نوومبر په   

په چـپ اړخ كـې د         (     ww.ands.gov.af. دغه بريښنا پاڼه كې موجود دى   
د ګزارشونو پـه  )   ټولټاكنو ګډ ادارى دفتر د ليست ارتباط تعقيب كړۍ     

 : منځ كې الندنى ګزارشونه وتلى دى
 كال له مارچ څخـه تـر     2006د افغانستان د تړون ليك د معيارونو اجرا،  

د انـكـشـافـى       .    مخـه 176 مخه، درى ګڼه 176انګريزى ګڼه .   آګست پورى 
لـكـه د قـانـون         :   ساحو په يو پراخـه لـړى كـې د پـرمـخـتـګ بـيـا كـتـنـه                           

 . حاكميت، د ځمكى ثبت، د بشر حقوق، سړكونه، برق او داسى نور
د افغانستان په هكله د اقتصادى همكارى سيمه ييزه كنفرانـس، نـوى        

د سيمه ييزه همـكـارى لـپـاره       :    پورى19  -  18 نوومبر  د كال   2006ديلى د   
 25انګـريـزى     د كابل له كنفرانس څخه را په دى خوا پرمختګ، :   يو ليد 

د سيمه ييزه مسايلو غوره مطالـب  چـې د سـيـمـه                   .    مخه 25مخه، درى   
 كابل كنفرانس كـې را پـورتـه            2005ييزه اقتصادى همكارى په هكله د       

 . شوو
د افـغـانسـتـان اسـالمـى جـمـهـوريـت، د                   :   د سكتورونو خالصه راپـور    

كابل د افغانستان د انـكـشـاف    افغانستان د انكشاف ملى سټراټيژى،     
پـه هـر     .      سـانـتـى مـتـر         30؛   .  مـخـه   17.    كال 2006د ملى سټراټيژى دفتر،     

سكتور كې د لنډ مهاله معيارونو او بحرانى محدوديتونو د اجـرا بـيـا                
كتنه، څنګه چې هغوى د افغانستان د ملى انكـشـاف د سـتـراتـيـژى د                     

په دى كې شامـل د       .   مشورتى  ګروپ له پروسى څخه را پورته شوى دى        
امنيت، حكومت دارى، زيربـنـا     :   تيرنږدى پرمختګ يوه لنډى سروى ده     

او طبيعى منابع، معارف، روغتيا، كرنه او كليواله پرمختګ، ټولنيـز     
 . حفاظت، اقتصادى حكومت داريو، جنسيت او داسى نور
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د نوموړى خبر پاڼى د نويو خپرونو او منابعو په برخـه كـې د                 :   نوټ
ځنو درى خپرونو معلومات د همدخى څپرونى په درى بـرخـه كـې                 

ځكه چې هغه خپرونى لـه مـوږ سـره يـوازى پـه درى ژبـه                      .   درج دى 
 . موجودى دى نو په پښتو ژباړه كې مو له تكرار څخه ډډه كړى ده
 ژباړنكي



 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

 UNESCO/SPACH, 2006. vi, 36 p.: col. ill., forms ; 28: كــابــل

cm. In English and Dari. 

 لنډ او عمومى مسايل
: كابـل د افغانستان د خلكو سروى، :    كال كې  2006په  افغانستان  

د مـونـدنـو      .    سـانـتـى مـتـره         23:    مـخـه،  128 كال، 2006د آسيا بنياد،  
 www.asiafound.   لــنــډيــز پــه درى او پښــتــو ژبــه مــوجــودى دى                 

ation.org/pdf/AG-survey06.pdf. 
Afghanistan five years later: the return of the Taliban / 
Senlis Council. London: Senlis Council Afghanistan, 2006. 
xxiv, 404 p.: ill.; 30 cm. www.senliscouncil.net/modules/
publications/014_publication. 

A passage to Nuristan: exploring the mysterious Afghan 
hinterland / Nicholas Barrington, Joseph T. Kendrick, 
Reinhard Schlagintweit ; foreword by Sandy Gall. London: 
I.B. Tauris, 2006. xiv, 145 p., [16] p. of plates: ill. (some 
col.), maps, ports.; 25 cm.  

Linking relief rehabilitation and development in Afghanistan: 
a review based on a multi and cross sector approach / ed-
ited by Amélie Banzet et al. Kabul: Groupe Urgence 
Réhabilitation Développement (URD), 2006. 51, 115 p.: 
map ; 30 cm. Contents: 1) Cross cutting issues, 2) Urban 
development / by Beatrice Boyer 3) Water and irrigation 
sector / by Nicolas Rivière, 4) Agriculture sector / by Peggy 
Pascal, 5) Nutrition / by Domitille Kauffman, 5) Health sec-
tor / by Christine Bousquet, 7) Education / by Agnes De 
Geoffroy. Contact: ppascal@urd.org. 

USAID’s progress in helping the people of Afghanistan / 
statement of James R. Kunder, assistant administrator for 
Asia and the Near East, before the Committee on Armed 
Services, U.S. House of Representatives, June 28, 2006. 
Washington, D.C.: [USAID], 2006. 4 p.; 30 cm. Available at: 
www.dec.org (enter code PD-ACH-478). 

 افتصادى پرمختګ
Afghanistan competitiveness project key documents 
library / compiled by OTF Group. Kabul: OTF Group, 2006. 
2 v.: ill.; 30 cm. + 1 CD-ROM.  

د اسنادو دغه غونډه د افغانستان د ماهرينـو لـه پـاره د يـو شـمـيـر                     
. مهمه باالقوه سوداګرى پرمـخـتـګ سـابـقـه مـواد پـه بـر كـې لـرى                           

د افغانستان د   )   3روزنه، )   2عمومى او امدادى، )   1:   1.   :   محتويات
بير استولو ترقى د ترفيع د پيشنهاد شوى مركز لپاره د افغانسـتـان              

وچـه مـيـوه او        )   4د سوداګرى د سيـالـيـو هـيـات لـنـډ يـادداشـت،                     
د وچـى مـيـوى  او            )   7مرمـر،    )   6غالۍ، )   5:   2محتويات  .   مغزيات

سـوداګـرى او د       )   8مغزياتو، مر مر او د غـالـيـو لـپـاره مـالـيـات،                     

 (NSP) ملى پيوستون پروګرام

Spaces of power and participatory development in Af-
ghanistan: a case study of the National Solidarity Pro-
gramme and (un)changing political power structures in 
Faryab Province / Jennifer McCarthy. 47 p.: color 
maps ; 30 cm. July 2006. Unpublished dissertation.   

دغه پاڼه په فارياب واليت كې د افغانستان د ملى پيـوسـتـون پـه                 
برنامه كې د قدرت عمليات او د محل په كچه د سـيـاسـى قـدرت                   

دغه پانه داسـى اسـتـدالل        .   جوړښتونو باندى د هغه اغيزه آزمايې  
كوى چې د ګډ انكشاف د سياسى كولو له كبله د ملى پـيـوسـتـون       
پروګرام له الرى په محلى كـچـه تـدريـجـى او پـيـچـلـى د قـدرت                          

داسـى څـرګـنـديـږى چـې د مـلـى                 .   سياسى بدلونونه تر سره كيـږى     
پيوستون پروګرام كې قدرت تنظيميږى، هـمـدارنـګـه دغـه پـاڼـه                 
وايې چې دغه تنظيم او اداره د ګـډو انـكـشـافـى شـيـوو سـره يـو                         
ځاى، فارياب واليت په محلى حكومت دارى كې مثبت بدلونونـه           

  .jennifer.mccarthy@elf.mcgill.ca..  راوستلى دى

د ملى پيوستون الرښود پاڼې په كابل كې د يو ان هبيتات په دفتر 
كې موجودى دى او يا دغه بريښنا پتـى تـه د لـيـك پـه اسـتـولـو                         

 :newsletter@areu.org.af.كوالى شى تر السه كړۍ
CDC chairperson training manual / prepared by UN-
Habitat Afghanistan, February 2005. Kabul: UN-
Habitat, 2005. 1 v. (various pagings): forms ; 30 cm. 

CDC secretary training manual / prepared by UN-
Habitat Afghanistan, February 2005. Kabul: UN-
Habitat, 2005. 1 v. : ills., forms ; 30 cm. 

NSP Cartoon Magazine. Kabul: UN-Habitat, 2005. 5 v.: 
ills ; 30 cm. 

NSP Training Manual for Core and District Trainers / 
prepared by UN-Habitat Afghanistan. Kabul: UN-
Habitat, 2005. 5 v.: ills., maps, forms ; 30 cm. 

NSP Accounting Training Manual for Core and District 
Trainers / prepared by UN-Habitat: 3rd draft, March 
2005. Kabul: UN-Habitat, 2005. 1 v. : ills., forms ; 30 
cm. 

NSP Business Planning Training Manual / prepared by 
UN-Habitat Afghanistan. Kabul: UN-Habitat, 2005. 1 v. 
: forms ; 30 cm. 

NSP Project book / prepared by UN-Habitat Afghani-
stan. Kabul: UN-Habitat, 2005. 1 v. : forms ; 30 cm. 
NSP Village book / prepared by UN-Habitat Afghani-
stan. Kabul: UN-Habitat, 2005. 1 v. : forms ; 30 cm. 
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پــه دغــه بــريښــنــا پــاڼــه كــې مــوجــود دى                .   ټــرانــزيــټ تصــحــيــالت   
www.ccca.org.af . 

ANDS economic issues and terminology: a CSANDS basic 
guide to the Afghanistan National Development Strategy / 
Saurabh Naithani. Kabul: ACBAR, 2006. 24 p.; 30 cm.  

د افغانستان د ملى انكشاف د ستراتيـژى پـه اړه دغـه د اقـتـصـاد                       
الرښود د افغانستان د مدنى ټولنى د سازمانونو لپاره په كابـل كـې          

نـومـوړى الر ښـود اصـلـى            .   د اكبر د دفتر لـه خـوا خـپـور شـوى وو                  
اقتصادى اصطالحات او سترى مسالى چې په افـغـانسـتـان كـې د                  
اقتصاد پرمختګ له پروسى څخه را پورته كيږى د پـوښـښ النـدى               

دغه الرښود ټولو اقتصادى اصطالحاتو بشپړ ليست نـدى،          .   نيسى
بلكه شيوه داسى وه چې اقتصادى معـانـى او مـوضـوعـات پـراخـه                    
افغان او بين المللى غير حكومتى سازمانونو نندارچـيـانـو لـپـاره،           

: دغه الرښود د اكبر په اصلى بريښنا پانه كې موجود دى           .   ساده كړى 
www.acbar.org   .                ،لــه ســوراب نــيــتــانــى ســره پــه تــمــاس كــې شــى

 . saurabh@acbar.org:اكبر

د .   د افغانستان بانك درى مياشتنۍ اقتصادى او احصايېوى پاڼـه         
، 1384-1382( افغانستان بانك د دغى خپرونى ټـولـى لـس ګـڼـى              

اوس په بريښـنـا پـاڼـه كـې د ښـكـتـه كـولـو لـپـاره                         )   200302005/06
. www.centralbank.gov.af/publications-dab.asp:   مـوجـودى دى    

 كال د اپريل د مـيـاشـتـى ده         2006د ) مخه79(تر ټولو وروستنى ګڼه  
د ستر اقتصاد مرور؛ د پـيـسـو پـالـيـسـى او                   :   او الندنۍ برخى لرى   

پـيـسـو    / بازارى فعاليتونه؛ د مالى سكتور پرمختګ؛ د مـالـيـاتـى            
پـه  :   سكتور پرمختګ؛ د بهرنى سكتور پرمختګ؛ ځـانـګـړى بـڼـى          

 . افغانستان كې د مروجو پيسو اړونه؛ خبرى
Getting infrastructure priorities right in post-conflict 
reconstruction / P.B. Anand. Helsinki, Finland: United 
Nations University and World Institute for Development 
Economics Research (WIDER), 2005. 22 p.; 30 cm.  

دغه پاڼه هڅه كوى چې ځنى اصلى چالشونه د زيربنايې سكتورونو           
لپاره له جنګ څخه وروسته بـيـا رغـونـى دپـاره راوپـيـژنـى چـې د                         
افغانستان په شمول د ارزونى له مطالعاطو څخه چې پـه بـوسـنـيـا،                
كروشيا، شرقى تيمور او رونډا كې شوى را وكښاږى، دغه پـاڼـه د                
جنګ څخه وروسته شرايطو كې په زيربنايې سكتور كې د پاليسـى            

: تـمـاس  .   جوړونى لپاره د پاليسى تشنج او د عمل ټكـى څـرګـنـدوى              
p.b.anand@bradford.ac.uk . 

د پيسو د بين المللى سرمايې بريښنـا پـاڼـه، افـغـانسـتـان، د لـوى                       
د پيسو د بين المللـى سـرمـايـې د             .   ډيټا/ اقتصاد لومړنى معلومات  

بريښنا پاڼى د معلوماتو د څپرولو په عمومـى لـيـسـټ كـې اوس د                     

د بـيـلـګـې پـه تـوګـه             ( افغانستان اقتصادى معلومات هم شامل دى       
داخلى حسابونه، د مستهلكينو د قـيـمـت ضـمـيـمـه، د حـكـومـت                        
عملياتونه، د مركزى بانك غونډه، د زياتو پيسو او قرضو غونډه،           

/http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds) .   د تاديو بـيـالنـس     

gddscountrylist/?strcode=AFG . 
Islamic Republic of Afghanistan: Letter of Intent, Memoran-
dum of Economic and Financial Policies, and Technical 
Memorandum of Understanding / International Monetary 
Fund (IMF). Washington, D.C.: IMF. (30 p.) www.imf.org/
External/NP/LOI/2006/afg/051506.pdf.  

Islamic Republic of Afghanistan: selected issues and 
statistical appendix. Washington, D.C.: International 
Monetary Fund, 2006. 130 p.: 30 cm. (IMF Country report 
no. 06/114). 

: په لومړى برخه كې درى موضوع پاڼى لـرى .   دغه سند دوه برخى لرى  
لومړى پاڼه د افغانستان بهرنى سيالى شاخصونه آزمايـې؛ دوهـمـه             
پاڼه د داخلى عايداتو د بيا رغونى په هكله بحث كوى؛ دريمه پـاڼـه                
په لوى اقتصاد كې  د ترياكو د اقتصاد د اثر او د نشه يې تـوكـو پـر                

ددغـه سـنـد دوهـمـه بـرخـه د                .   ضد د مبارزى د هڅو، تحـلـيـل كـوى           
رښتنى، مالياتى، د پيسو او بهرنى سكتورونو په هكله معلـومـات    

او همدارنګه په دغه برخه كې د دولتى سهاميو ليـسـت او              .   برابروى
 كال د ډيسـمـبـر د وروسـتـيـو تـازه                2005تكس سيستم د /د مالياتو 

?www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm. لنډيز موجود دى 

sk=19051.0 . 

 1385د افغانستان كالنۍ احصاييه، 

د نشــر شــوى احصــايــى        
لــپــاره د افــغــانســتــان د        
دولــت دغــه بــنــســټــيــزه        
منبع، هر كال د احصايى     
مركزى دفتر لـه خـوا پـه           
انــګــريــزى او درى ژبــه          

 كـال    1385د .   توليديږى
)امريكايې ډالرو پـه بـدل      20( د ) .    مخه307( ګڼه تازه چاپ شوى ده    

كه غواړى يوه كاپى تر السه كړى نو د بـهـرنـيـو اړيـكـو لـه مشـر،                          
عبداهللا غزيزى سره د احصايى مركزى دفتر كابل كې په تماس كـې   

الندنى ګڼى د افغانستان د څيړنى او ارزونى ادارى پـه دفـتـر            .   شى
؛ 1360؛   1357:   كې د څيړونكو د استفادى له پـاره مـوجـودى دى             

 كـلـونـو تـر مـنـځ هـيـڅ                 79-1375د . 1385؛ 1380؛ 1373؛ 1362
 .www.cso.gov.af.. ټوك نوو څپور شوى
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

Mining Journal: Afghanistan. London: Mining Journal, 2006. 
11 p.; col. ill., maps ; 30 cm.  

په نام د غه خاصه خپرونه په افغانستان كې د ژورنالونو كيندل 
د كان كيندلوفرصتونه په ) فلز، جواهرو، او نور و معدنى موادو(

دغه پاڼه د افغانستان د جيالوجى سروى له بريښنا پاڼى . ګوته كوى
 . www.bgs.ac.uk/afghanmineralsڅخه كوالى شى راښكته كړى 

 معارف او ماشومان
معلوماتى :  وړيا او با كيفيته زده كړى دافغان كوچنيانو لپاره                     

 28مصور رنگه؛   :  مخه  25.   كال 2006اكسفام،  :  كابل   .اكسفام/  سند  
دغه معلوماتى سند دهغو         .  www.oxfam.org.af.  اكسفام.  س م  

ننګونو پراخوالى چى دافغانستان پوهنى ورسره مخامخ دى او                  
 .همدارنګه ددغو ننګونو بودجوى اثرات تر څيړنى الندى نيسى

افغانستان بايد ددى توان ولرى چى په بى سارى توګه ښوونځيو                 
كى دشامليدو دكچى د پراخوالى او دى سره سم دشامليدو                            
دغوښتنو دزياتوالى، په ځانګړى توګه دنجونو په برخه كى چى په              
دوامداره توګه دښوونى او روزنى څخه بى برخى پاتى دى، جوګه                

يعنى ( ټولګى باندى ټينګار كوى       12دارپوټ دلومړى څخه تر      .  شى
 ).لومړنيو، منځنيو او عالى ښوونځيو ته دمالى وجوه په برابرولو

دغه سند په افغانستان كى دپوهنى دخدمتونو دوړاندى كولو څو             
په دوهمه برخه كى په        .  ګونو اړونده مراجعو په پيژندنه پيل كوى          

اودتقاضا دفشارونو دڅيړنو په     )  اكمالولو(مفصله توګه دعرضى     
ترڅ كى دپوهنى دمالى وجوه دبرابرولو په برخه كى داساسى                          

دريمه برخه په افغانستان كى      .  پاليسى  لومړيتوبونه په ګوته كوى       
دبيالبيلو اړونده مراجعو په كچه دپوهنى دمالى وجوه دبرابرولو              
څو بعديز بهير په دى موخه تشريح كوى ترڅو وكوالى شى هغه                       
اساسى ساحى چى په هغوى كى مداخله كول په پراخه توګه                              
دكړنالرو او جوړښتونو دنا اغيزمنتيا دكمولو لپاره اړين دى، په               

 ).لومړى مخ. (روښانه توګه وښايى
د /   څيړنيـز ګـزارش       :   په افغانستان كې د ماشومانو د كارګرى مرور       

 54 كـال    2006كابل  .   افغانستان د بشرى حقوقو نا پايېلى كميسيون      
 .  www.aihrc.org.af.  سانتى متره30مخه،؛ 

Back to school in Afghanistan: Determinants of school 
enrolment / Stephane Guimbert, Keiko Miwa, Duc Thanh 
Nguyen. 2006. 28 p.: map ; 30 cm. Unpublished draft.  

دغه مسوده پاڼه په افغانستان كې د معارف سيسټم ځـنـى اسـاسـى                
دغه مسوده د كورونو او د ولسواليو په كـچـه د              .   اشكال بيا آزمايې  

ډيـټـا پـه مـقـايسـه كـولـو سـره پـه                     / ښوونځيو لومړنـى مـعـلـومـات        

ښوونځې كې شموليت باندى د بيالبيلو عاملونو د اغـيـزو بـراورد               
دغه تحليل نوموړۍ ادعا څخه مـالتـړ نـكـوى چـې يـوازى د                     .   كوى

تداركاتو ال زياتوالى كيداى شى په ښوونځيو كې شمولـيـت زيـات          
 .كړى

Education and the role of NGOs in emergencies: Afghani-
stan 1978-2002 / by American Institute of Research with 
Hassan Mohammad (CARE). Washington, D.C.: American 
Institutes for Research, 2006. 16 p.: ill.; 30 cm. http://
dec.usaid.gov (enter code: PNADG858). 

Free, quality education for every Afghan child / Oxfam Inter-
national. Kabul: Oxfam International, 2006. 32 p.; 30 cm.  

 كال څخه را پـه دى خـوا       2001د دغه راپور په وينا، سره له دى چې له         
په ښوونځيو كې شموليت پنځه برابره زيات شوى دى، ال اوس هـم                 

په پـنـځـو كـې        .   له نيم څخه زيات افغان ماشومان ښوونځى ته نه ځى         
. يوازى  يوه نجلۍ لومړنى او له شلو څخه يوه ثانـوى زده كـړه كـوى                   

همدارنګه د دغه ګزارش پر بنسـټ د شـتـمـنـو هـيـوادونـو مـرسـتـه                         
تحويل شوى نده يعنى چې د ميليونهاوو ماشومان د زده كړى څخـه             

 ميليونه افغان ماشومان اوس ښوونځـى تـه زى،       5.   انكار شوى دى  
 كال له يو ميليون څخـه  2001 ميليون څخه او د 3,1 كال له 2003چې د  

/www.oxfam.org/en/news/pressreleases2006. اوچته شميره ده 

pr061127_education . 
Learning away from home: a book about ‘Basic education 
refugees’, BEFARe and other refugee and returnee educa-
tion activities in Pakistan and Afghanistan 1980-2005: ex-
panded volume / Atle Hetland. Islamabad, Pakistan: Al-
hamra, 2006. 282 p.; 30 cm.  

 (BEFARe)د افغانى مهاجرينـو لـپـاره د اسـاسـى ښـوونـى او روزنـى                         

سازمان د مهاجرينو لپاره د عاجلو زده كړو د نړى تر ټولـو سـتـره او                   
 كلونو پـه مـنـځ كـې           1980دغه سازمان چې    .   اوږده پروژه اداره كوى   

رامنځته شوى ده او په لومړى قدم كې د جرمنى هيواد او د مـلـګـرو                
 300ملتو د مهاجرينو د عالى كميشنرى لـه خـوا تـمـويـل شـوى، د                      

 غير رسمى كورسونو په 1000 ګډونكو لپاره د     20،000ښوونځيو او د    
 څـخـه زيـات درسـى           100دغه سـازمـان لـه         .   كنټرول كې الس درلودو   

كتابونه او د ښوونكو الرښود كتابونه رامنځته او توليد كـړى دى،             
او د ښوونكو د روزنى پراخه بـرنـامـه لـرى چـې پـه مـعـمـول ډول د                         

همدارنګه دغه سازمان د . ښوونكو په څارنه او نظارت تر سره كيږى 
. سولى، روغتيا، د ښځو زده كړى او حقوق د ترقى لپـاره كـار كـوى        

www.berare.org . 
Lessons in terror: attacks on education in Afghanistan / 
Human Rights Watch. New York: Human Rights Watch, 
2006. 126 p.: ill., map ; 30 cm.  
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نوموړى ګزارش په افغانستان كې ښوونـه او روزنـه، خصـوصـاٌ د                  ”
او د هـيـواد پـه          .   نجونو په تعليم،  باندى د ناامنى  اغـيـزه آزمـايـې                

جنوب او جنوب شرق كې چې د تعليم سيسـټـم بـانـدى كـوم مسـلـح                      
بريدونه كيږى په هغو باندى تمركز كوى، چيرى چې بيا پـاڅـيـدلـى                
مخالف قواه، محلى اورپكى، د مجرمينـو ګـروپـونـو چـې ورځ پـه                  
ورځ قوى كيږى، په  داسى سو استفادى سره چې استوګن خلك يې           
تروريزم ته را غوښتلى تر څو د مركزى حكومت لـه مـقـام سـره او د                     

دغه مخالفت د انـكـشـاف         .   هغه بهرنيو پلويانو سره مقاومت وكړى     
او د بيارغونى كار، چې محلى اوسيدونكې يې سخت تـږى دى، د                

م 4( “   پرمختګ خنډ ګرځى او په ځنى ځـايـونـو كـې يـې درولـي دى                     
 . www..hrw.org/reports/2006/afghanistan0706). مخ

Needs assessment exercise of education sector / prepared 
by Andrew Wilder. Islamabad: CCAR-UNHCR, 2006. 75 p.; 
30 cm.  

دغه راپور د بلوچستان د مهاجرينو د تاثير الندى سيمو كـې او پـه                  
پاكستان كې د سرحدى واليت شمال لويديځ كې د تعليم د اړتيـاوو              

دغـه د څـو سـكـتـورى اړتـيـاوو د                  .   د براورد موندنى وړاندى كـوى     
براورد يو جزء دى چې د مهاجرينو د تاثير الندى سيمو د نـووښـت د             
يوى برخى په شان تر سره شوى دى، چـې هـدف يـې د پـاكسـتـان د                    
مهاجرينو د تاثير الندى سيمو كې د بشرى مرسـتـو لـه لـنـډ مـهـالـه                       

. پروژو څخه اوږدمهاله انكشافى عملى پروګرامونو ته اوښتـل دى          
د نوموړى نوښت له موخى څخه ده چې پخوانۍ خطا سمه كـړى چـې      
يوازى به يې د مهاجرينو په اړتياوو باندى تمـركـز كـاوو پـه داسـى                    
حال كې چې د شاه و خوا كوربه ټولنو ډيرو لويو اړتياوو په وړانـدى               

 . سترګى پټولوى
Research report on child marriages in Afghanistan / 
Inkeshaf Consulting. Kabul: Inkeshaf Consulting, 2006. 18 
p.; 30 cm.  

د دغه څيړنى ابتدايې هدف داوو چې د ماشومانو د وادو مسـايـلـو                
دوهـم  .   په اړه د ځواب وركوونكو تر منځ د كـړو وړو بـراورد وكـړى                  

هدف دا وو چې د عامه خلكو د آګاهى كامپاين بر آورد وكړى چې د               
 كال كـې اجـرا     2005ملګرو ملتو د نفوس وجهى صندوق پروګرام په         

، په دغه دوران كې د افـغـانسـتـان       28-3 كال د ډيسمبر 2005د .   كړو
 .  ناټاكلى نمونى راغونډى شوى900 والياتو كې د سروى 9په 

Needs assessment exercise of education sector / prepared 
by Andrew Wilder. Islamabad: CCAR-UNHCR, 2006. 75 p.; 
30 cm.  

 كلـو عـمـر درلـود د            17 كلنو څخه تر 3 افراد چې له    288دغه سروى   
د افـغـانسـتـان       :   او درى اهداف يـې درلـودل       .   پوښښ الندى راوستل  

پاكستان سر حد تورخم كې د ماشومانـو د كـار پـه هـكلـه مـفـصـل                         
ډيټا تر السه كړى، او د غو ماشومانو د كورنيو د حـالـت        / معلومات

ډيټا تر السه كړى، د راتلونكـې لـپـاره د             / په هكله مفصل معلومات   
د معلوماتو د غونډولو لپـاره نـيـمـه       .   ساتنى ميكانيزمونه جوړ كړى   

ســاخــتــارى او ســاخــتــارى مــركــى، د ګــډونــكــو لــيــدنــه، ورځــنــى                 
يادداشتونه، تفريحى فعاليتونه او د ميشتو اسنـادو كـتـنـى څـخـه                 

 . استفاده كيدله

 جنسيت
Enhancing women's roles in the household economy: Lal 
district (Ghor province), Oxfam: final report / Groupe Ur-
gence Réhabilitation Développement (URD); written by 
Peggy Pascal, Cecile Duchet, Jean-Christophe Duchier. 
London: Oxfam, 2005. 64 p.; 30 cm.  

 كال په وروستيو كې د هزاره جات پنځو كليـو د             2005دغه راپور، د    
كتنى پر بنسټ، دركوى چې زياتـره كـورنـۍ ال تـر اوسـه د خـواړو                         

د عـايـداتـو رامـنـځـتـه            .   ناامنى او د سرمايو د لږوالى دورى زغـمـى         
كولو يوه پروژه چې هدف يې يوازى ښځى وى مناسب او پر ځاي نـه                
وو، ځكه چې د ښځينه وو او نرينه وو نقشونه په كلكه سره تـثـبـيـت                  

ــه ښــكــارى                               .   دى ــوب ــوه مــطــل ــتــحــده شــي ــوه م ــر ځــاى ي . د دى پ
www.newsletter@areu.org.af . 

 [Papers from the] technical workshop: gender and criminal 
justice in Afghanistan, 15-16 May 2006 / 25-26 Sawr 1385 / 
International Development Law Organization (IDLO). Kabul: 
IDLO, 2006. 1 v.; 30 cm.  

دغه څيړنه ښكاروى چې د طالبانو د نظام له سقوط څخه پنځه كـالـه            
وروسته مزيتونه چې د ښځو او نجونو لپاره په پاڼو كې ليكل شوى              

دغه بيالنس  .   دى له رښتيا سره چې په عمل كې روان دى نه برابريږى          
پاڼه چې، د ښځو د اصلى حقوقو د مسايلو په شاه و خـوا كـې د يـو                       
جدول په بڼه ترتيب شـوى ده، زيـاتـه انـدازه څـيـړنـيـزه او روايـنـى                           
شواهد چې له ملى او بين المللى منابعو څخه را غـونـډ شـوى دى،                  

د دغى څيړنى له موخى څخه ده چـې د هـغـو        .   سره يو ځاى را كښاږى   
نهادونو لپاره چې په افغانستان كې د ښـځـو د حـقـوقـو لـپـاره كـار                   
كوى يوه منبع تياره كړى، او هيله لرى چې د اوسنې شرايطو آګاهـى              

. لوړه كړى او همدارنګه بين المللى ټولنه فورى عمل ته را وغـواړى             
www.womankind.org.uk . 

Uncounted and discounted: a secondary data research 
project on violence against women in Afghanistan /UNIFEM 
Afghanistan and Julie Lafreniere. Kabul: UNIFEM, 2006. 36 
p.; 30 cm.  

م كال جنـورى  2003 څخه زياتو قضيو مطالعه چې مقاماتو ته     1300د  
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

 كال جون تر منځ راپور شوى دى، درك كړه چې د ښـځـو پـه            2005او  
د افغانى ټـولـنـى       —څه جنسى، فزيكى او يا روانى     —مخه خشونت 

ټولى څانګى، د ښځو د مدنى حالت او يا د تـعـلـيـم او يـا دنـدى د                           
دغـه مـثـايـل پـه دغـه             .   درجى په پام كى نيولو څخه پرته، متـاثـروى         

//:http:   بـريښــنـا پــانـه كــې پــه انــګــريـزى او درى ژبــه مــوجــود دى                      

afghanistan.unifem.org . 

 حكومت دارى او سياست
Afghanistan's geo-strategic identity / Barnett R. Rubin. 
2006. 18 p.; 30 cm.  

 2006دغى پاڼى د امريكا د سياست پوهنى د سازمان، فيالدلفيا، د      
د ” .   كال د سپټمبر د لومړى نيټى، كـلـنـۍ غـونـډه وړانـدى كـړى ده                      

هستوى اسلحو قوتونو، نړيواله تـروريسـتـى شـبـكـو، د جـرايـمـو                     
د سـب سـهـاران        ( انتقالى شركتونو او د نړى تر ټولـو ژوره خـواريـو             

دوه سـيـمـو      )   افريقا څخه بهر افغانستان تر ټولو ال خوار هيـواد دى           
د خـوارى تـحـلـيـل          .   كې په يوه وخت اوسيدنه د جګرو خطر زياتـوى         

شوى اغيزه او د فعاله زيربنا نشتون د خشـونـت او افـراط ګـرايـې                      
خطر په اړه بيا هم د بشرى امنيت او د بين المـلـلـى امـنـيـت اړيـكـې                        

خو د دغى جګړى خاتمه او يا محدودول د پـاكسـتـان او              .   ښكاروى
افغانستان تر منځ د سرحد او همدارنګه د لويـې سـرحـدى ځـمـكـى                   
چې د درى سترو سيمو تر منځ چې لـه دغـو هـيـوادونـو را چـاپـيـره                          
ده،سياسى ترتيب ته اړتيا لرى، په داسى شرايطو كې چې مـتـحـده               
اياالت او ناټو په څرګند ډول شامل دى، كه څه هم په اوږد مهال كـې             
بى له ستراتيژيكى شيوى او يا د هغه له واضع پـوهـى څـخـه پـرتـه،                   
جګړه يوه په زړه پورى الره ښكاروى او د دولت ساختار بـى سـيـكـه             

 ).  مخ18(“ .كوى
Causes of the fall of the Islamic state of Afghanistan under 
Ustad Rabbani in Kabul / Syed Allam-uddin Atseer; trans-
lated by Sher Zaman Taizi; edited by Syed Fida Yunas. 
Peshawar, Pakistan: Area Study Centre (Russia, China and 
Central Asia), 2005. ix, 177 p.; 22 cm. Translated from Per-
sian. 

Genesis of a ‘prince’: the rise of Ismail Khan in western 
Afghanistan, 1979-1992 / Antonio Giustozzi. London: De-
velopment Research Centre, Crisis States Programme, 
2006. 24 p.: maps ; 30 cm. www.crisisstates.com/
Publications/wp/WPseries2/wp4.2.htm. 

Islamic leftists and a void in the center: Afghanistan’s politi-
cal parties and where they came from (1902-2006) / Tho-
mas Ruttig. [Kabul]: Konrad Adenauer Stiftung, 2006. 47 p.; 
30 cm 

دغه پاڼه په افغانستان كې د سياسى ډلـو جـوړيـدنـه او ګـونـدونـو                      
ګړنده حركت تحليلوى، او د لسيزو په اوږدو كې نوموړى تشريح د             

لـيـكـونـكـى د خـپـل درى او                .   سياسى پيښو او پرمختګ سره تـړى      
پښتو پوهى په استفادى سره د دغه مضمون په هكله د افغـانسـتـان          

په دى ډول هغه لوستـونـكـې تـه پـه              .   ظاهريدونكې ادبيات راپيژنى  
افغانستان كې د سياسى ژوند متداول جوړښتونو او څرګندوونكو   

عالوه پر دى، دغه پـاڼـه مـوږ خـبـروى چـې د يـو                       .   يو څرك برابروى  
افغانستان چې سياسى تكثر او ديـمـوكـراسـى لـپـاره هـڅـى كـوى                      
سياسى تاريخ يوازى پنځه كاله مخكى د طالبانو د رژيم لـه سـقـوط         

ــيــږى                ــيــل ك ــه پ /www.kas.de/proj/home/pub/80/2.   ســره ســم ن

dokument_id-9674/index.html . 
Pakistan: the worsening conflict in Balochistan / Interna-
tional Crisis Group. Islamabad/Brussels: International Crisis 
Group (ICG), 2006. 34 p.; 30 cm. www.crisis group.org/
home/index.cfm?l=1&id=4373.  

Profile report: Afghanistan / Security Council Report. New 
York, NY: Security Council Report, November 2006. 26 p.; 
30 cm.  

دغه راپور د افغانستان نږدى تير شرايط او خصوصاً د ملګرو ملتو            
په دغه راپور كـې د مـلـګـرو مـلـتـو د اړونـده                      .   كوښښونه بيا ګورى  

 . www.securitycouncilreport.org. اسنادو ليست موجود دى

:  كـال جـون مـيـاشـت           2002د افغانستان د لويې جرګى عام ثبت، د      .
د .    سـانـتـى مـتـره         30؛   .  مـخـه    337] .   پـه درى او پښـتـو         [ بشپړ نقل   

مهاجرت بين المللى موسسى پـه مـالتـړ سـره د سـولـى او جـګـړى                         
موسسى د لويـې جـرګـې د هـرى مـرحـلـى راپـور وركـړو، لـه دغـو                              
يادداشتونو څخه په درى او پښتو يوه ليكنه رامنـځـتـه شـوه، دغـه                  
ليكنه د تصحيح او ژباړى په حال كې ده، تر څو كـتـاب او سـى دى                      

د   په عين حال كې د سـولـى او جـګـړى مـوسـسـى               .   رام ته واړول شى   
مهاجرت بين المللى سازمان سره يوځاي خوشهاله دى چې د لـويـې              

 ساعته ليكنه بى له تصحيح د پى ډى اف په بڼـه خـپـره      70جرګې ټول  
 .www.iwpr.orgكړى 

Resolving the Pakistan-Afghanistan stalemate / Barnett R. 
Rubin and Abubakar Siddique. Washington, D.C.: United 
States Institute of Peace (USIP), October 2006. 20 p.: col. 
map; 30 cm.  

د طالبانو او القاعده اورپكې نن هم په افغانستان او پاكستـان كـې           
ملى ګراه اورپكې په پاكستانى بلوچستان كـې         .   هماغسى فعال دى  

چې پاكستانې رهبران داسى وايې چې د هندى جاسوسانـو لـه خـوا                
د سـر زوره      .   چې پـه كـابـل كـې مـوجـود دى مـالتـړ تـر السـه كـوى                             

تاوتريخوالى ګواښ دواړو هـيـوادونـو څـخـه غـواړى چـې خـپـلـى                       
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خصوصاً كله چې پـه سـرحـدى سـيـمـه بـانـدى                  .   اړيكى په ګوته كړى   
 www.;usip.org. اغيزه كوى

The failure of a clerical proto-state: Hazarajat, 1979-1984 / 
Niamatullah Ibrahimi. London: Development Research 
Centre, Crisis States Programme, 2006. 23 p.; 30 cm.  

دغه پاڼه د ايتالفى تحليلونو په استفـاده د افـغـانسـتـان اسـالمـى                    
اتفاق انقالبى شورا د يوى هڅى په شان  د دولت ساختار ابـتـدايـې                  
مراحلو د جوړولو  او د هزاره جات او افغانستان د شرايطو د قطعى              

كه د دولت اصلى خصوصـيـات د داسـى يـو               .   ستونځولپاره آزمايې 
سـيـاسـى مشـروعـيـت، يـو ادارى              :   اولس په شان تشريـح ګـړو چـې          

سيسټم، په څپله خاوره باندى نظامى كنټرول، د خدماتو زيـرمـه او         
د يو دولت په بڼه خارجى رسميت، ولرى، نو ليكونكې آزمايې چـې              

هـمـدارنـګـه دغـه        .   شورا دغه اهداف تر څه اندازه سرته رسـولـى دى           
پانه د شورا مفكوره او سياسى برخى، په شمول د عنعنـوى عـلـمـا،                 

د شـورا    .   اساسى اسالمى علما، خـانـان او روشـنـفـكـران، آزمـايـې                 
نظامى ساختار او ديپلوم ماسى پاليسى په نظر كې نيولو سره هـغـه      
هڅه كوى چې جوته كړى چې ولى وروسته له پنځو كلو يـې سـقـوط                

/www.crisisstates.com.   وكړو او مـنـتـج پـر داخـلـى جـګـړى شـو                     

Publications/wp/working.htm . 
Throttled phoenix: the great betrayal in Afghanistan / Vanni 
Cappelli. 2006. Published in “New politics” (Summer 2006, 
p. 147-159). 

‘Tribes’ and warlords in southern Afghanistan, 1980-2005 / 
Antonio Giustozzi, Noor Ullah. London: Development Re-
search Centre, Crisis States Programme, 2006. 21 p.: 
maps ; 30 cm 

دغه پاڼه هڅه كوى چې د غير دولتى او نا ايديالوژيكو فعالينـو تـر              
منځ مختلف ايډيال اشخاص جال كړى، لكه اورپكى جنګـيـاالن او              

په افغانستان كې د جنګ جګرو او پـورتـه ذكـر شـويـو                  .   قوى خلك 
ناورتوالى د اهميت په آزمـيـيـلـو كـې، دغـه پـاڼـه هـمـدارنـګـه پـه                             
اصطالح د پښتنوالى چيرى چې جنګياليتـوب ځـاي پـيـدا نـكـړو،               

د جهاد او كورنى جنګ جګړو كلونو پـه اوږدو كـې دغـه                 .   تحليلوى
ساحه كې ډير لږ جنګيالى اورپكى سره غونډ شول او له هغـو څـخـه                 

ليـكـونـكـې بـاور لـرى چـې د                .   هم لږ يې د ډير وخت لپاره پاتى شول        
جنګيالى اورپكو شتون د بايد چې د محلى عاملو له كبله وى او د                
هغه پاڼه په دغه ساحه كې د قومى مشرتـابـه جـوړښـت او سـيـاسـى                      

/www.crisisstates.com//download/wp/wpSeries. نفوس آزمايې 

wp7.2.pdf . 
Village institutions in the perception of national and interna-
tional actors in Afghanistan / Christine Noelle-Karimi. Bonn: 
Center for Development Research, 2006. 11 p.; 30 cm.  

تورى چـې د      ‘   مرسومى’ او  ‘   رواينى’ نوموړى سروى څرګندوى چې     ”
پريكړى كولو محلى ادارو ته استعماليږى سره تړلـى اصـطـالحـات              
دى او په هيڅ وجه بى وختى او معافيت په معنى ندى تر څو چې پـه                  
ډير نږدى وخت كې، د استازى توب او قضاوت محلى مثـالـونـه پـه                 
ژوره توګه د جګړى د ډايناميزم او د نويو ټاكل شويو وسله والـو لـه                 
خوا متاثر كيږى د پام وړ يوه پيښه دا ده چې د كليو نهادونه په هغـو           
نمونو كې چې په سمه توګه د دولت او د بين المللى نهادونو چې لـه                 
كليواله سيمو سـره ادارى اړيـكـى جـوړوى، پـه مـنـاسـبـه ډول نـه                            

?http://131.220.109.9/index.php) .    مـــخـــه   9-  8  ( “. بـــرابـــريـــږى

id=752 . 

 روغتيا
Afghanistan HIV/AIDS prevention project: identification mis-
sion (June 24-29, 2006): aide-memoire. Kabul: World Bank, 
2006. 9, 5, 5 p.; 30 cm.  

Aide-memoire: exploring World Bank support for the na-
tional HIV/AIDS program, the Islamic Republic of Afghani-
stan, Kabul, 31 January-5 February 2006. Kabul: World 
Bank, 2006. 4, 1 p.; 30 cm.  

Involving women in Afghanistan’s community health com-
mittees: some lessons learned / Miho Sato. Cambridge: 
Rural Expansion of Afghanistan’s Community-based 
Healthcare Program (REACH), 2006. 16 p.; 30 cm.  

Measuring program outcomes through household surveys / 
Omid Ameli, Paul Ickx and Sally Huber. Cambridge: Rural 
Expansion of Afghanistan’s Community-Based Healthcare 
(REACH), 2006. 25 p.; 30 cm.  

د ښځو او ماشومانو د روغتيايې حالـت د شـاخسـونـو سـروى، پـه                     
افغانستان كې د امريكا د مرستو د شركت لـه پـروګـرامـونـو څـخـه                     

 ). 2006(او له هغو څخه وروسته ) 2004(مخكى 
National disability survey in Afghanistan: Understanding the 
challenge ahead, Executive Summary Report / by Jean-
François Trani, Parul Bakhshi. Lyon, France: Handicap 
International, 2006. xiii, 77 p.; 30 cm.  

په افغانستان كې د ملى معلولـيـت سـروى سـاحـوى كـار پـه ژورو                       
د اجـرايـيـه دغـه         .   امنيتى شرايطو او سختو حاالتو كـې بشـپـړ شـو              

خالصه د څيړنيزه پروژى ټوليزه تصوير وړاندى كوى په داسى حـال            
كې چې نورى موندنى به په مكملو فصلونو كې په تعليم، روغتيـا،             

-www..handicap.   كار او جنسيت باندى تمـركـز سـره بـرابـرى شـى                

international.org/uploads/media/Understanding-the-
challenge-ahead/pdf. 

Provincial survey of Nuristan / Katarina Larsson. Stock-
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holm, Sweden: Swedish Committee for Afghanistan, 2006. 
2-70 p.; col. ill., maps ; 30 cm.  

د نورستان په هكله د ميشتو معلوماتوځاي پر ځاي سروى، چې پـه             
ې دغه  چافغانستان كې د سويدن كميتى له خوا تيار شوى دى ځكه           

دفتر ته د عامه روغتيا وزارت له خوا يو قرار داد د انـعـام پـه ډول                      
وركړ شوى وو تر څو په نورستان كې د روغتيايې خـدمـاتـو اصـلـى                

 . بشپړ كړى (BPHS)پيغام پروګرام 
Rural Expansion of Afghanistan’s Community-based 
Healthcare (REACH) Program (electronic resource). 
[Boston]: Management Sciences for Health, 2006. 1 com-
puter optical disc; 12 cm. 

يو د كمپيـوټـر خـاص ډيسـك؛         .   كال2006د روغتيا د علومو اداره،  
د افغانستان لپاره د امـريـكـا د مـرسـتـو د               :   خالصه.   سانتى متره12

 څخه د زياتو اسنادو، مطالعو، د ارزونى ګزارشونو او           60شركت له  
د يـو ژر مـاتـيـدونـكـې             )   1:     لـنـډ مـحـتـويـات        :   داسى نورو، غـونـډه     

د روغتـيـايـې    )     3د خدماتو پراخول؛    )   2روغتيايې سيسټم اړونه؛      
د )     6نتـايـج مـقـيـاسـول؛              )     5د ثبات وده؛      )     4سيسټمونو تقويه؛   

 . پروژى نور اساسى اسناد
Zoonotic cutaneous Leishmaniasis, Afghanistan / Michael 
K. Faulde, Gerhard Heyl, and Mohammed L. Amirih. Pub-
lished in Emerging infectious diseases  12: 10, October 
2006. www.cdc.gov/ncidod/EID/vol12no10/pdfs/06-
0076.pdf. 

Strengthening the Provincial Ministry of Public Health: im-
pact of REACH’s capacity building initiatives / San San Min. 
Kabul: Rural Expansion of Afghanistan’s Community-based 
Healthcare (REACH), 2006. 48 p.; 30 cm.  

The fully functional service delivery point in Afghanistan: 
results of first six-month improvement cycle / report au-
thored by Laurence Laumonier and the REACH FFSDP 
Team. Cambridge, Ma.: Rural Expansion of Afghanistan’s 
Community-based Health Care Program (REACH), 2006. 
36 p.: ill.; 30 cm. www.dec.org (enter code PN-ADF-961). 

 بشردوستانه مرستى
Activity report 2002-2005 / Delegation of the European 
Commission to Afghanistan. Kabul, Afghanistan: Delegation 
of the European Commission to Afghanistan, 2006. 39 p.: 
col. ill.; 30 cm.  

 كال تر پاى پورى دغه د اروپا د كميـسـيـون    2005 كال څخه د 2002له  
د كار په هكله لومړنى عام جامع راپـور دى چـې عـام اشـخـاص او                        
همدارنګه د افغانستان په دولت او بين المللى ټولـنـه كـې د اروپـا                   
كميسيون ملګرى، د دغى مودى پـه دوران كـې د كـمـيـسـيـون لـه                         

 . فعاليتونو څخه خبروى
Afghanistan: octobre 2001-octobre 2006: 5 ans après la 
chute des Talibans, et si on parlait enfin des Afghans? / 
Action contre la Faim. Kabul: Action Contre la Faim, 2006. 
18 p.: map, ill.; 30 cm. www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/
db900SID/EVOD-6TSGDK?OpenDocument. 

Aid effectiveness in Afghanistan: At a crossroads / lead 
author Holly Ritchie. Kabul: Agency Coordinating Body for 
Afghan Relief (ACBAR), November 2006. 20 p.; 30 cm. 
(ACBAR briefing paper). 

د دغى پاڼى له موخى څخه ده چې د مرسـتـو د هـڅـى هـغـه اړخـونـه                     
څرګنده كړى چې د بين المللى ټولنى او د افغانستان د دولـت نـوى               

او داسى استدالل كوى چې د افغـانسـتـان اوسـنـى        .   پام ته اړتيا لرى  
شرايطو لپاره  يو زيات نرم ، مبتكر او عملـى ځـواب د پـرمـخـتـګ                      
ټينګښت لپاره چې تر نن پورى شوى ده اوس ضـرورى دى او بـايـد                   

/www.reliefweb.int.   چې د دغو هڅو پر بنسټ رغونـه تـر سـره شـى             

rw/rwb.nsf/db900SID/SMIN-6VYQPD?OpenDocument . 
An assessment of the hearts and minds campaign in south-
ern Afghanistan: zroona aw zehnoona / The Senlis Council 
Afghanistan. London: Senlis Afghanistan, 2006. ix, 151 p. : 
col. ill., col. maps; 30 cm.  

-iii( ؛ نتايج او سپارښتنى )  مخونهi-ii( داجراييه خالصه   :   محتويات
ix (   موږ په جنوبى افغانستان كې د خلكو افكار او زړونـه  )   1؛ فصل

پـه جـنـوبـى       :   د ويـرى سـيـاسـت        )   2؛   )  مـخـونـه    14-1( له السه وركوو    
په جنوبى افـغـانسـتـان       )   3؛  ) 46-25( افغانستان كې د بمونو باران      

كې د لوږى بحران ناكام او غير عملى بين المللى مرستى څرګندوى            
په جنوبى افـغـانسـتـان كـې د مـهـاجـريـنـو داخـلـى                       )     4؛  ) 47-68( 

په افغـانسـتـان    )    5؛  )96-69(كمپونه ياغى توب ته لمن ورته كوى  
غلطه پاليسـى د كـرزى څـخـه مـالتـړ               :   كې د كوكنارو ريښى ايستل  
د طـالـبـانـو د زړونـو او              )   6)     112-97( كمزورى او خوارى زياتوى؛    

؛ ) 132-113(   افكارو كاميابه پروپاګندلويديځى سـاحـى غـنـدى؛             
 . www.senliscouncil.net). 151-133(ضميمه 

Bargains for peace? Aid, conditionalities and reconstruction 
in Afghanistan / Jonathan Goodhand and Mark Sedra. The 
Hague: Netherlands Institute of International Relations, 
August 2006. 109 p.; 30 cm.  

د دغى څيړنى له موخى څخه ده چې دوه مركزى سوالونـه پـه ګـوتـه                 ” 
لومړى دا چې، تر څه حده پـورى او څـه اغـيـزى سـره بسـپـنـه                          .   كړى

وركوونكو د سولى شرطونه په افغانستان كې د سولى د رامـنـځـتـه               
كولو لپاره د يو آلى په شان استـعـمـال كـړى دى؟ دوهـم دا چـې، د                          
پورته ذكر شوۍ مسالى په رڼا كې، آيا كيداى شى چـې د سـولـى د                   
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شرطونو په اړه نوى ستراتيژۍ او شيوى وپيژندل شـى كـومـى چـې                  
ممكن بين المللى كوښښونه د دوامداره سولى د رامـنـځـتـه كـولـو                

 . www.clingendael.nl/cscp). لومړى مخ(“ لپاره قوى كړى؟

Conditioning peace? The scope and limitations of peace 
conditionalities in Afghanistan and Sri Lanka: synthesis 
study / Jonathan Goodhand. [The Hague]: Netherlands 
Institute of International Relations, 2006. 67 p.; 30 cm.  

دغه مطالعه دوه بيلى خو د اكاديميكـى تـحـقـيـقـاتـو او پـالـيـسـى                        
لـومـړى،   .   بحثونو له حده زياتيدونكې ساحي سره يو ځاى راټولـوى        

په انكشافى دايرو كې څنګه چې خبرى اترى د ملګـرتـيـا تصـوراتـو                 
باندى اووښتى دى، پاليسى شرطـونـه پـه زيـاتـيـدونـكـې تـوګـه د                       

بسپنه وركوونكې لكه د بين     .   بسپنه وركونى زاړه ډول سره تړلى دى      
المللى پرمختګ لپاره برتانيوى موسـسـه ښـكـارى چـې د جـګـړى                    
څخه وروسته حالت شرطونه چې د سياسى ديالوګ او څښتن تـوب             

دوهـم، مـرسـتـنـدويـه بسـپـنـه              .   باندى ټينګار كوى، خپـل كـړى دى         

وركوونكې ځانونه په داسى ساحو كې ويـنـى كـومـى چـې د وسـلـه                    
د نازك دولت چاپـيـريـال كـې چـې پـه                .   والو جګرو څخه متاثرى دى    

ورانى حكومت دارى او د قوتونو سيالى كوونكى مـراكـزو بـانـدى             
پيژندل كيږى، څرګنده نده چې د سياليتوب انګيزه، څيښتـن تـوب             

 . www.clingendael.nl/cscp. او ملګرتيا په عمل كې پياده شى

Humanitarian agenda 2015: Afghanistan country study / by 
Antonio Donini. Medford, Ma.: Feinstein International 
Center, June 2006. 53 p.: ill., map,; 30 cm.  

دغه مطالعه د يوى څيړنيزه  پروګرام برخه ده، دغه څيړنيزه پروګرام            
 2015” په تفتس پوهنتون كې د فينسټين بين المللى مركز له خـوا د               

پـه هـكلـه اجـرا         “   پرنسيپونه، سياست او ادراك   :   كال د بشرى اجندا   
په افغانستان كې د څـيـړنـى اصـلـى          ) .    كال 2015بشرى اجندا   ( كيږى  

 بشردوستانه څلورو عناوينو الندى وړانـدى شـوى           2015موندنى د   
د بشردوستانه شركتونو نړيوال عموميت؛ ويره او د ويـرى پـر               :   دى

ضد فعاليتونو او په بشر دوستانه فعاليتونو باندى د هغو اغـيـزه؛              

په بريښنا پاڼه او ډى وى ډى كې د افغانستان قوانين 
www.moj.gov.af 

د څپله د افغانستـان      (AROLP)د افغانستان د قانون د حاكميت پروژى  
د رسمى جريدى، د افغانستان د قوانـيـنـو رسـمـى خـپـرونـى او نـور                   
قانونى اسنادو غونډى بشپړ محتويات د عدلى وزارت بريښنا پاڼى           

. تـــــه ورپـــــورتـــــه كـــــړى دى                
www. m o j . g o v . a f   . د

اصـلـى   ” خـاص    افغانستان   
ــه       ــونــى مــتــنــون چــې “   قــان

پخوا به يې ورته اساسى     ( 
ويـيـل،   )   قانونى مـتـنـونـه     

او د ضــمــيــمــو انــګــريــزى         
. ژبــــاړه هــــم مــــوجــــوده ده             

ــوه همدارنګه دغـه غـونـډه پـه يـوازى              يـــ
راتلونكې پالنونه دا دى چې پـه كـابـل      .   ډى وى ډى كې هم موجوده ده      

كې د مختلفو غونډو څخه د اصولنامو او نظامنامو اصلى كـاپـيـانـو               
. له سكن څخه معلومات او تصويرونه  په دغه غونډه كې زيـات شـى                 

ــوجــودى دى                                  ــه كــې م ــاڼ ــا پ ــريښــن ــه دغــه ب ــاړى پ ــزى ژب ــګــري ان
www.afghanistantranslation.com   . په هغه بريښنا پاڼه كې ال تر

اوسه هم د پورته كولو او ترتيبولو په حال كـې دى او پـه سـل هـاوو                         
كه تاسـو كلـه څـه شـى راپـيـدا                .   اسناد ال تر اوسه ورپورته شوى ندى      

.  نكړى، هيله كوو چې دغى بـريښـنـا پـتـى سـره پـه تـمـاس كـې شـى                             
r remias@afghanis tanro lp .org ــا                         او يــــــــــــــــ

mhamilton@afghanistanrolp.org.  

 تازه خپاره شوى قوانين

 .د تجارتى عاليمو د ثبت اعالنونه): 1385( 882
د اقتصاد وزارت د اجراآتو اوفعاليتونو د                  ): 1385( 883

 تنظيم مقرره او د محبسونو د صناعتى تصدى اساسنامهّ
 د تجارتى عاليمو د ثبت اعالنونه ): 1385 (884/892

دافغانستان داسالمى جمهوريت دجمهور              ) :   1385(  893
ئيس فرمان او دمالى او عامه لګښتونو دچارو دادارى دتنظيم             ر

 .مقرره
د افغانستان اسالمى جمهوريت كى د ميشتو          ): 1385( 894

سياسى نماينده ګيو او نړيوالو سازمانونو د عراده جاتو د                          
پيرودنى او پلورنى مقرره او د اوزن د اليى د ويجاړ وونكو                          

 موادو د كنترول مقرره 
 دتجارتى عاليمو دثبت اعالنونه): 1385( 895
دافغانستان داسالمى جمهوريت دجمهور              ) :   1385(  896
(مادى د   ) 8(ئيس فرمان دتحصيلى موسسو دليليو دمقررى د          ر
 فقرى تعليق او دآريانا افغان هوايى شركت اساسنامه) 2

 دتجارتى عاليمو دثبت اعالنونه): 1385 (897-899
بى سرپناه ښوونكو ته داوسيدنى د ځمكى                 ): 1385( 900

دنمرو دويش مقرره او دملكى خدمتونو دمامورينو دسلوك د                
  ډول مقرره
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د سياسى او بشر دوستانه هڅو تړون؛ او مسايـل چـې د ټـولـنـو او                      
دغه د يو خالصه تاريخى سابـقـى       .   بشردوستى امنيت پورى اړه لرى    

او د مرستندويه هڅو په هكله د افغـانـانـو د ادراك د مـرور څـخـه                        
) د پـالـيـسـى      ( يو وروستنۍ برخه اصـلـى نـتـايـج او                .   مخكى راځى 

 .  http://fic.tufts.edu. سپارښتنى وړاندى كوى

Humanitarian agenda 2015: principles, power and percep-
tions: preliminary report / prepared by Antonio Donini et al. 
Medford, Ma.: Feinstein International Center, September 
2006. 42 p.: ill., map,; 27 cm.  

National Spatial Data Infrastructure (NSDI) workshop: pres-
entations and photos, 17-19 July 2006, Kabul, Afghanistan / 
Afghan Geodesy and Cartography Head Office (AGCHO), 
United States Geological Service (USGS), Central Statistics 
Office (CSO). Kabul: AGCHO, USGS, CSO, 2006. 1 v. 
(various pagings) ; 30 cm. + 1 CD-ROM. For further details 
please contact USGS representative Fahim Zaheer at fa-
himzaheer@yahoo.com.  

NGOs playing for humanitarian space in the New Great 
Game: lessons from post-9/11 Afghanistan / Shannon 
Roisin. 2006. [70] p.; 30 cm.  

د مرستو سياسى كول، پرمختـګ او امـنـيـت چـې هـر كلـه د نـوى                          
 نيټى څـخـه     11بشردوستى په نام ياديږى په افغانستان كې د سپټمر          

د ناحكومتى سازمانونو رول د بى طرفـه  .   وروسته كاميابه شوى دى   
فعالينو په بڼه په ژوره توګه كمزوره شوى دى، او دغـه سـازمـانـونـه                  

 . shannon_roisin@yahoo.co.uk. څپله پكى هيڅ الس نلرى

Voices of Afghanistan: an evaluation study / by Seema 
Patel. Washington, D.C.: Center for Strategic and 
International Studies, 2005. 7 p.; 30 cm. 

د دولـت    .   افغانان نن ورځ له يو كال مخكـى څـخـه لـږ هـيلـه مـن دى                      
جوړونى دندى خپل موقف له السـه وركـړى او ال نـوره هـم د خـطـر                         

دغه د جـنـګ څـخـه وروسـتـه د بـيـارغـونـى                      .   ناحيې ته ور ښوييږى   
 كـال تـر سـره شـوى څـيـړنـى                  2006پروژى له خوا د پرمختګ د كچو     

لومړنى موندنى او عقيدى دى، دغه څيړنى د دى لـپـاره اجـرا شـوه                  
چې په عادى افغانانو باندى د بـيـا رغـونـى د كـوښـښـونـو اغـيـزه                           

 1000 واليـاتـو كـې          13شپږو افغانى مـركـچـيـانـو پـه              .   ارزيابى كړى 
كيفيتى مركى د شپږو اونيو په اوږدو كې تر سـره كـړى چـې د بـيـا                        

امـنـيـت، حـكـومـت         :    اساسات يې د پوښښ الندى ونـيـول         5رغونى  
ــيــزه اوســاتــوب                      ــن ــول . دارى، عــدالــت، اقــتــصــادى فــرصــت او ټ
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/TAKE-6V44GJ?

OpenDocument            اوhttp://pcrproject.com/blog/2006/09/25/

csis-event-impressions-of-afghanistan . 
When more is less: aiding statebuilding in Afghanistan / 

Astri Suhrke. Madrid: Fundación par las Relaciones Interna-
cionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), 2006. 32 p.; 30 cm. 
Available at www.fride.org.  

 قانون، عدالت او د بشر حقوق
د افغانستان د بشـر د      :   په افغانستان كې د بشر حقوق رامنځته كول      

-2006حقوقو د ناپايېلى كميسيون د فعاليت درى كلنيز پالن، جون  
د افغانستان د بشر د حقوقو ناپايېـلـى       :   كابل افغانستان .   2008جون  

. www.aihrc.org.af.    سانتى مـتـره    30؛ ]    پانى 50.   [ 2006كميسيون،  
څارنه او تحقيق؛ انتـقـالـى عـدالـت؛ د بشـرى حـقـوقـو                     :   محتويات

تعليم؛ د ښځو حقوق؛ د ماشومانو حقوق؛ د معيـوبـو اشـخـاصـو د                  
 . حقوقو ښه والى

Organisation and jurisdiction of the newly established Af-
ghan courts: the compliance of the formal system of justice 
with the Bonn agreement / Ramin Moschtaghi. 2006. Pub-
lished in “Max Planck yearbook of United Nations law” v. 
10, 2006. p. [531]-590. www.mpil.de/ww/en/pub/research/
details/publications/institute/mpyunl.cfm.  

German-Italian seminar on best practice cooperation be-
tween the Afghan National Police and the Saranwal, 12-13 
August 2006, Hotel Serena, Kabul. [Kabul]: [s.n.], 2006.  31, 
12 p.; 30 cm. 

(هـارټـمـن      .   مايكـل اى   /   قانونى كارى چوكاټ    :   څارنوال:   محتويات
د يارمـنـد   :   ؛ د قانون د حاكميت اورګانونو تر منځ همكارى        ) مخه31

چاپ شوى كـاپـيـانـى يـوازى د افـغـانسـتـان د                    ) .   مخه12( پيشكش  
 . څيړنى او ارزونى ادرى په كتابتون كې موجودى دى

د افغانستان د اسالمى امارت د كارګرى د قانون د اړولو په هكله د          
رسـمـى جـريـده       :   افغانستان د اسالمى امـارت د ولـس مشـر حـكـم                 

) (مـه نـيـتـه      22 هجرى قمرى كال د رجب المرجب 1420د  (790شميره  
د طالـبـانـو د دولـت د           .    سانتى متره30؛ . . مخه]  38[). 01/11/1999

 ).  پى ډى اف. (كارګرى قانون ناخپور شوى انګريزى ژپاړى مسوده
The case of an Afghan apostate: the right to a fair trial 
between Islamic law and human rights in the Afghan 
constitution / Mandana Knust Rassekh Afshar, 2006. 
Published in “Max Planck yearbook of United Nations law” 
v. 10, 2006. p. [593]-605; 30 cm.  
 . د عبدالرحمن په هكله د وروستنيو اجراتو د قانونى اساساتو بحث

 معيشت او خوارى
د ولسواليو د بـازارونـو     :    كال2005د ملى خطر او زيان منلو براورد،  

د سـر شـمـيـرنـى        .   كابل.   د زيان منلو د تحليل واحد او فيوز نت/   بيې  
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 2006مركزى دفتر او د كليواله بيا رغونـى او پـرمـخـتـګ وزارت،                    
 . www.mrrd.gov.af/vau.  سانتى متره30نخشى؛ .:  مخه30. كال

 Provision of technical assistance to the Ministry of Rural 
Rehabilitation and Development for further development of 
a national poverty, vulnerability and food security surveil-
lance system, Kabul and provinces, Afghanistan: interim 
report / report submitted by the ICON Consortium, author 
Andrew Pinney et al. Kabul: Ministry of Rural Rehabilitation 
and Development, 2006. 64, 71, 4 p.: col. map; 30 cm. 
www.mrrd.gov.af/vau. 

 نخشى
Afghanistan: International Security Assistance Force 
(ISAF), Provincial Reconstruction Teams (PRTs) / produced 
by SITCEN Geo Branch and Public Diplomacy Division. 6th 
ed. Kabul: ISAF, 2006. 1 col. map ; 21 x 30 cm. Scale 12 
cm=100 km (E 59°34–E 76°06/N 36°39–N 27°22). Data 
valid as of 31 July 2006. www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/
db900SID/CMAS-6TRTDY?OpenDocument  

Afghanistan landcover map / RAMP GIS Unit. Kabul: 
RAMP, 2006. 1 col. map ; 30 x 42 cm. Scale 1:15,000,000. 
1.5 cm=100 km.  

دغه نخشه د څمكنى قمر موضوعى نخشه كښونكې د افغانستان د     
 كـال كـې تـر السـه             1990قمر تصويرى د ژباړى پر بنسټ ده، چې په          

پـه دغـه بـريښـنـا          ). يوه برخه( كال كې 1993او ) بشپړه نخشه( شوى
 ). PN-ADG-278كوډ (  www.dec.org. پاڼه كې موجوده ده

د كرهنى د بازار د بيا رغونى پروګرام د سـاحـوى واحـد              :   افغانستان
د كرهـنـى بـازار د بـيـارغـونـى پـروګـرام د                    / ] نخشه[بيطارى شبكه 

نـومـوړى پـروګـرام،       :   كـابـل  .   جغرافيوى معلوماتى سـيـسـټـم واحـد          
؛ . رنـګـه  :   يـوه نـخـشـه      .    كال د سپـټـمـبـر مـيـاشـت         2005افغانستان، د  

ــره         34* 24 ــت ــتــى م ــيــاس     .    ســان ــق ــتــى     1  . 5.       1:15،000،000م  ســان
  www.dec.org.   دغه بريښنا پاڼه كې موجوده ده     .   كيلو متره 100= متره

 ). PN-ADG-278كوډ (
Epidemiological geomatics in evaluation of mine risk educa-
tion in Afghanistan: introducing population weighted raster 
maps / Neil Andersson and Steven Mitchell, 2006. Pub-
lished in “International Journal of Health Geographics” 5:1. 
Accessible through www.ncbi.nlm.nih.gov (search under 
Afghanistan) 

 رسنۍ
چې د جهادى پر سـتـرو بـريښـنـا            د اسالمى بريښنا پاڼي څارونكى،      

پاڼو باندى تمركز كوى، د منځنى ختيځ د رسنيو څيړنيزى موسسى        

(MEMRI)نوموړى څيړنيزه .    د جهاد او تروريزم مطالعو يو نوى پيل دى
موسسه يوه ناپايېلى او غير انتفايې سـازمـان دى چـې د مـنـځـنـى                      
ختيځ رسنى ژباړه او تحليل كوى او دغه موسسه به په منظم ډول لـه              
دغو بريښنا پاڼو څخه ژباړل شوى خبرونه، تحليلونه او ويـډيـويـې               

 كال له اكټوبر څخه تر ډيسمبر پـورى لـه       2006د  .   تصاوير خپاره كړى  
د نـوومـبـر مـيـاشـت د             .    څخه زيات نوى خبرونه خپاره شوى دى        35

مى نيټى راپور د جنوبى افغانستان په ارغنداب ولسوالى كـې د       17
 . www.memri.org/iwmp.html. يرغلونو تصاوير شامل دى

Transnational Afghani audiences after September 11 / 
Sayed Askar Mousavi. Published in “Journal of ethnic and 
migration studies” v. 32, issue 6 (August, 2006). p. 1041-
1061; 30 cm. Study of perceptions of Afghans living abroad 
to media coverage of Afghanistan. 

 مهاجرت
Afghan migratory strategies: an assessment of repatriation 
and sustainable return in response to the “Convention 
Plus” / Elca Stigter. Published in “Refugee survey quarterly” 
v. 25, issue 2 (2006). p. 109-122. 

د دغى مقالى له موخى څخه ده چې د پايېدونكې ستنيدلو هدف او             
په دغه اړه د مرستو اغيزه له جنګ څخه وروسته هـيـوادونـو كـې د                   
مهاجرت له پراخه بـحـث سـره وتـړى، او افـغـانسـتـان د څـيـړنـيـزه                           

 http://rsq.oxfordjournals.orgموضوع په بڼه استعمال كړى 

Integration of returnees in the Afghan labor market: an em-
pirical study / Altai Consulting. Kabul: Altai Consulting, 
2006. 105 p.: col. maps; 30 cm.  

د كارګرى بـيـن الـمـلـلـى سـازمـان لـپـاره څـيـړنـيـزه سـروى چـې د                                  
افغانستان د كارګرى په بازار باندى د راسـتـنـيـدونـكـو اغـيـزى او               

 مــركــچــيــان د     25پــه دغــه ســروى كــې          .   بشــپــړونــى بــر آورد كــوى       
، ) كابـل، هـرات، نـنـګـرهـار          ( افغانستان په دريو سترو والياتو كې       

موجود وو، او د كيفيتى او كميتى مـوادو څـخـه يـې پـه ګـډه كـار                         
/www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home.   واخســـــــــــتـــــــــــو

o p e n d o c . p d f ? t b l = S U B S I T E S & p a g e 
=SUBSITES&id=45333Ed72.  

Material and social remittances to Afghanistan / Shah 
Mahmoud Hanifi. Published in “Converting migration drains 
into gains: harnessing the resources of overseas 
professionals” / edited by C. Wescot, J. Brinkerhoff. Manila, 
Philippines: Asian Development Bank, 2006. p.; 30 cm. p. 
[98]-126.  

دغه فصل د نـغـدو پـيـسـود حـوالـى  او لـه سـرګـردانـۍ څـخـه د                                 ”   
افغانستان  راتلونكې د پرمختګ  د مالتړ لپاره فكرى مهارتونو ته     

ــتــقــال پــروســى، ســپــړى                    /www.adb.org“   . بــالــقــوه حــجــم او د ان
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Documents/Books/Converting-Migration-Drains-Gains/
default.asp . 

Networks in transition: wartime migration in Afghanistan / 
Kristian Berg Harpviken. Oslo, Norway: University of Oslo, 
2006. 384 p.: maps; 24 cm. Bibliography, p. 351-384. PhD 
thesis, University of Oslo, 2006. 

د دغۍ مطالعى لومړنۍ هيله دا وه چې په مهاجرت كې د ټـولـنـيـزه                   
شبكو د رول د پوهاوى لپاره د يو نظرى كـارى چـوكـاټ رامـنـځـتـه                    

 كلو جګړو په اوږدو   25كولو كې مرسته وكړى، دا سى چې، د تيرو          
كې د افغانانو د بى ځايه كيدو څو اړخيزه بڼو پر بنسټ يـې تشـريـح                   
كوى په داسى حال كې چې په جنوب لويديځ افغانستان كې په دوو              

 . kristian@prio.no: تماس. مختلفو ټولنو باندى تمركز كوى

 طبيعى منابع
Afghanistan: an overview of ground water resources and 
challenges / by Vincent W. Uhl. 2 p.: map; 30 cm. 2006. 
Published in “Ground water”, v. 44, issue 5 (September–
October 2006) p. 626–627. www.blackwell-synergy.com/
doi/abs/10.1111/j.1745-6584.2006.00251.x. This two-page 
overview builds on an earlier paper by the same author: An 
overview of groundwater resources and challenges / Vin-
cent W. Uhl; assisted by M. Qasem Tahiri.  Washington 
Crossing, Pa. [USA]: Uhl, Baron, Rana Associates, 2003. 
39 p.: col. maps, col. ill ; 30 cm. www.vuawater.com/

vuasite/vua.casestudies.body.html  

د افغـانسـتـان د بـريښـنـا د              .   د افغانستان د بريښنا معلوماتى مركز     
ــات                               ــومـــــ ــلـــــ ــعـــــ ــه مـــــ ــكلـــــ ــه هـــــ ــو پـــــ ــعـــــ ــابـــــ ــنـــــ .  مـــــ

www.afghanenergyinformationcenter.org . 
Cross-bordering water management in Central Asia: conflict 
constellations and ways to a sustainable resource use / 
Bernd Kuzmits. Bonn: Center for Development Research, 
2006. 11 p.: col. map ; 30 cm. (Amu Darya series ; paper 
no. 2). http://131.220.109.9/index.php?id=752.  

Managing natural resource wealth / Jill Shankleman. Wash-
ington, D.C.: United States Institute of Peace (USIP), 2006. 
10 p.; 30 cm. (Stabilization and reconstruction series, no. 
4).  

دغه لنډ راپور د هيدروكاربن او كانى موادو بډاى هـيـوادونـو كـې                 
ثبات او بيا رغونى خاصو ګواښونو تحليـل كـوى او پـه دغـه شـان                      
هيوادونو كې لكه حراق، سودان، انګوال، اليبريا او افغانستـان لـه         

. نږدى تيرو تجـاربـو څـخـه تـر السـه شـوى درسـونـه وړانـدى كـوى                           
www.usip.org/pubs/specialreports/srs/srs4.pdf . 

 ترياك
Afghanistan opium survey 2006. Kabul: UNODC, 2006. 148 
p.: map, ill.; 30 cm. and Afghanistan opium survey 2006: 
executive summary. Kabul: UNODC, 2006. 30 p.: col. 
maps ; 30 cm.  

 هـكـتـارو تـه         165،000سږ كال، په افغانستان كې د كوكنارو كـرنـه        .
پـه  .    فيصده لوړ والـى څـرګـنـدوى      59 كال كې   2005لوړه شوه چې په     
 ټنه كوكنار وكرل شوو، چـې پـه رښـتـيـا سـره                   6،100بى سابقه ډول،    

سـږ  .   افغانستان په نړى كې د ترياكو يوازنى توليدوونكې ثابت كړو         
كال به د كوكنارو د كرنى عايدات لـه درو مـيـلـيـاردو ډالـرو څـخـه                       

د امنيت او حكومت دارى مسـايـل پـه افـغـانسـتـان كـې د                       .   واوړى
داسى ګامونو په بڼه څرګند شـوى دى چـې پـه افـغـانسـتـان كـې د                           

/www.unodc.org/afg. كوكنارو د توليد د مخنيوى په لور روان دى 

reports_surveys.html  كال سروى ال تـر اوسـه پـرى زيـاتـه                2006 د 
 ).  كال د ډيسمبر وسط2006شوى نده، 

Afghanistan’s drug industry: structure, functioning, dynam-
ics and implications for counter-narcotics policy / edited by 
Doris Buddenberg and William A. Byrd. Kabul: United Na-
tions Office on Drugs and Crime, the World Bank, 2006. vii, 
214 p.: maps; 30 cm. 

نوموړى ټوك، د ملګرو ملتونو د نشـه يـې تـوكـو او د جـرايـمـو د                          
كنټرول د دفتر او د نړيواله بانك د كاركوونـكـو، پـه شـمـول د يـو                       
شمير مرسته كوونكو كار، له خوا تصحيح شوى ګډه هڅه ده چـې د              

Det var en gang en bokhendler 
i Kabul (”Once upon a time 
there was a bookseller in 
Kabul”) / Shah Muhammad 
Rais [Oslo]: N. W. Damm & 
Son, 2006. 94 p.; 22 cm. 

دغه كتاب به ډير ژر په انګريـزى ژبـه           
يـو وخـت شـاه        .   د الس رسنى وړ شـى      

د كابل د كتاب فروشى     محمود ريس   
روانــى اوبــه نــه       ” پــه هــكلــه وويــيــل،    

د ريــس او د هــغــه             “   درول كــيــږى،   
كورنى په هكله دغه بحث انـګـيـز او            

 Åsneپروا نكوى چې هغه بـه څـه وكـړى خـو د                   .   څرګندوونكې كتاب 
Seierstad            كتاب به يو حقيقت پاتى شى او هـيـڅ ځـواب نشـى كـوالى 

سره له دى چې، ريس ټاكـلـى ده چـې د پـيـښـو پـه                      .   چې حقيقت واړوى  
وه نه وو په كابل كې يږ كتاب خرڅوونـكـې           .   هلكه خپله ژباړه خپره كړى    

پـه شـمـول د شـاه پـېـريـانـو كـيـسـى او نـاول                           ( له ښكولى هـنـرونـو        وو  
سره يوه ګړنده لوبه ده او دهغه د سيال د كتاب ځـوروونـكـې                ] )   كيسو[ 

  tone.hansen@damm.no, www.damm.no.ږغ وړاندى كوى
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افغانستان د كوكنارو د اقتصاد د تحليل لومړنى هڅى جـوړوى تـر              
د ترياكو سوداګرى، د بيو نـمـونـى      : كورنيو كچه/څو د كليواله فارم 

غير رسمى حـوالـى اړيـكـى، د           / او د بيو ټاكلو الرى، نشه يې توكې       
. منظمو جرايمو ليد، او د لوى اقتصاد انـدازه پـه بـر كـې ونـيـسـى                       

www.worldbank.org/afghanistanopium . 
Afghanistan: narcotics and US policy / Christopher Blanch-
ard. Washington, D.C.: Congressional Research Service, 
The Library of Congress, 2004, updated September 26, 
2006. 45 p.; 30 cm.  

 كلونو لـه  1970 كال د وروستيو دغه پاڼه په افغانستان كې د   2005د  
 كال پورى د كوكنارو او غير قانونى اقتصـاد ريښـى     2005اوايلو تر  

 كا څخه را پـه دى خـوا د          1994تحليلونه له  .   نيولو شرايط مروروى  
ليكونكې تاريخى، سـيـاسـى، نـظـامـى، ټـولـنـيـز، او اقـتـصـادى                         

. ډيټا او پراخ ساحوى كتنى پر بـنـسـټ والړ دى             / لومړنيو معلوماتو 
نوموړى موندنى په افغانستان كې هغو پاروونكو كيسو سـره چـې              
هر كله د نشه يې توكو په هكله اوريدل كيږى مخالفت څـرګـنـدوى،                
هغه فعالين چې د نشه يې توكو پر ضد د مبارزى او د مـعـيـشـت پـه           

پـا خـاص     . ساحو كې كار كوى هڅه كوى چې دغه كيسى تكرار كړى 
ډول، په داسى درك سره چې د ترياكو توليد يا د حرص او يـا هـم د                     

دغـه  .   خوارى له كبله ده، د كوكنارو مساله ساده كول، يو چالش دى           
پاڼه ښـكـاروى چـې غـيـر قـانـونـى اقـتـصـاد پـه دوامـداره ډول د                                

اصلى مالتړ دى او د هغه د توليدى سـيـسـټـم              افغانستان د اقتصاد    
سربيـره پـر دى،       .   پر ځاي ساتل د اكثره افغانانو له پاره ضرورى دى        

دغه پاڼه د اصلى فعالينو ټولنيزه او اقتصادى رول د غـيـر قـانـونـى                  
اقتصاد د توليد د سيسټم پـه دايـمـى كـولـو كـې، څـيـړى چـې پـه                             

پـه پـاى كـې، دغـه           .   دوامداره ډول اكثره افغانانو ته ګټه ور رسـوى         
پاڼه، په داسى شرايطو كې چې زياتره افغانان په كوكنـارو او غـيـر                 
قانونى اقتصاد كې برخه لرى، له حد څخه زياته ګړنـده سـټـراټـيـژى                
تمبولو بالقوه خطر، چې غواړى له هغو څـخـه خـالـصـون ومـومـى،                   

 . raphyfavre@gmx.net: د ليكونكې تماس. څرګندوى
Mapping of alternative livelihood projects / United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC). [Kabul]: United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2005. 60 p.: 
col. maps ; 30 cm.  

 كال د جوالى د مياشت دغه راپور په ټول افغـانسـتـان كـې د         2005د  
معيشت پروژو تحليل تر سره كوى او ډيـټـابـيـز چـې هـغـه پـروژى                        
ليسټوى او سرمايه چې د هغو لپاره موجوده دى او لګول كـيـږى، د              

ــوى                  ــدى كــ ــل وړانــ ــيــ ــصــ ــفــ ــو تــ ــغــ /www.unodc.org/afg.   هــ

alternative_livelihood_2005.html . 

 امنيت
Afghanistan cross walk / [Karl S. Linderman]. Kabul: Com-
bined Security Transition Command (Afghanistan)/National 
Defense University, September 2006. 29 p.: maps, ill.; 21 x 
30 cm.  

د افغانستان د ملى پوليس د سمون په شمول د رتبو او د تـنـخـاوو                    
 . سمون، استخدامولو تصحيالتو، د ستراتيژى مرور

د كـورنـيـو      /   د افغانستان د ملى پوليس د تنخاوو او رتـبـو سـمـون                 
:  شـكـل،  . . :    مـخـه    6] .   ؟2006.   [ د افغانستان ملى پوليس.   چارو وزارت 

 .  سانتى متره30
All along the watch tower: bringing peace to the Afghan 
Pakistan border / Peter J. Middlebrook and Sharon M. 
Miller. New York: Foreign Policy Futures, 2006. 8 p.: col. 
maps; 30 cm.  

نوموړى پاڼه داسى استدالل كوى چې، په داسـى حـال كـې چـې، د                    
ديورند كرخه د اوسنى قانونى افغانستان او پاكستان حكومـتـونـو            
تر منځ د ګاونډيتوب يوه مساله نه ګڼل كـيـږى، د دغـو هـيـوادونـو                      
سيمه ييزه ډلى چې د خپلو ګټو پسى دى، دهغـو تـر مـنـځ سـيـاسـى                 
ناراضى توب په دوامداره توګه د قانـون حـاكـمـيـت غصـبـوى او د                 

د قـانـونـاْ پـه         .   سرحد د مديريت د ادارۍ اغيزمنتوب كمزورى كـوى   
رسميت پيژندل شوى او تعميل شوى سرحـد نشـتـون سـره، د بـيـن                
المللى ټولنى لپاره نا ممكنه ده چې د ياغى توب، تروريزم، نشه يې             
توكو او قاچـاق د حـكـومـت اغـيـزمـنـه كـنـټـرول د نشـتـون لـپـاره                                

؛ داسى شرايط چې په حـتـمـى تـوګـه بـايـد د                    .   . مسؤليتونه وويشى 
. ملګرو ملتو، متحده اياالتو او برتانيـې لـپـاره د مـنـلـو وړ نـه وى                       

ليكونكى داسى استدالل كوى چې طالبان، تروريزم، ياغى توب او     
د ترياكو د اقتصاد لوړيدل د تاريخى خپګان منشاء څرګندونى دى            

 د تـړونـلـيـك پـه          2001 او نه د بون 1839چې نه د ديورند     )   نه داليل ( 
 . www.middlebrook-miller.com .وخت كې ورته اشاره وشوه

Countering Afghanistan’s insurgency: no quick fixes. Kabul: 
International Crisis Group, November 2006. 34 p.: maps; 30 
cm.  

په جنوبى افغانستان كې شديد جنګونه له واكه اوځې، په شرق كـې            
د ياغى توب حملې د كابل د چاپير واليـاتـو تـه را ښـويـېـږى  او د                            
ښارونو مراكز د تروريزم د پاريدنى د يـو نـوى كـامـپـايـن تـر هـدف                       

د هيواد ديموكراتيك حكومـت د عـاجـل تـهـديـد سـره                   .   الندى دى 
د جګړى سيمو ته د ال     .  مخامخ ندى خو فعالً اقدام كول ضرورى دى 

زياتو بين المللى قواوو استول په دغه اقـدام كـې شـامـل دى، خـو                     
كوالى شو ووايو چې ياغى توب يوازى په نظامى قوتونو نـه ټـكـول       
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د پـاكسـتـان هـيـواد بـانـدى              .   كيږى، او هيڅ ډول چټـك حـل نـلـرى            
ديپلوماتيك فشار ضرورى دى، او د ولس مشر كرزى دولت د دى              
لپاره چې په فساد باندى حمله وكړى، ټاكل شوى مـلـى شـورا سـره                   
كار وكړى او د معافيت د كلتور له منځه وړلو سره د قانون حاكميت        
پراخ كړى بايد حتماً د داخلى نارضايتيـو پـه ځـواب كـې سـيـاسـى                  

افغانستان يو نوى او اوږدمهاله هڅـى تـه اړتـيـا           .   اراده ښكاره كړى  
لرى تر څو يو اغيزمن او با انصاف حكومت چې د خپلو خلكو لپـاره             

/www.crisisgroup.org/home.   رښتني امنيت برابروى، جـوړ كـړى        

index.cfm?id=4485&l=1  . 
Denying terrorists safe haven in Pakistan / Lisa Curtis. 
Washington, D.C.: The Heritage Foundation, 2006. 10 p.: 
map; 30 cm.  

په افغانستان او جنوبى آسيا كې ثبات په زيـاتـه عـمـومـى كـچـه لـه                 
نږدى هغو پاليسيو سره تړلى ده چې اسالم اباد به يې په راتلـونـكـې                
څو كلونو كې تعقيبوى، په شمول د اقداماتو چې د پاكستان خاوره            
كې د طالبانو فعاليت محدودوى، له ګاونډى هـيـواد هـنـدوسـتـان                
سره سولى ساتى هڅـى، پـه مـنـطـقـه كـې د سـوداګـرى سـپـړنـه او                              

/www.heritage.org.   ديــمــوكــراتــيــكــه ســيــاســت تــه راســتــنــيــدل           

Research/AsiaandthePacific/bg1981.cfm  . 
Interagency assessment of Afghan police training and 
readiness. Washington, D.C.: US State Department and 
Department of Defense, 2006. 97 p.: maps; 30 cm.  

 مخه د حسابونو د تصفى ګډه پاڼه چې د امريكا د بـهـرنـيـو          97دغه  
چارو وزارت او د دفاه وزارت خپره كړى ده، د افـغـانسـتـان د مـلـى                     
پوليس قواوو لپاره د امريكې دولت د روزنيزه پروګرامونـو د بـري               

 كال د جون مياشت 2006د .   او كمزوري د ارزيابى د يو سفر نتايج دى    
 نيټى ترمنځ يـوى اتـه كسـيـزه ډلـى پـه كـابـل، كـنـدهـار،                            22 او   1د  

باميان، جالل آباد، مزار شريف او كندز كې د پـولـيـسـانـو روزنـيـزه            
نوموړى راپور څرګندوى چې د ملى     .   پروګرامونو څخه براورد وكړو   

او د ښارونو انديښنـى د    “   له كافى څخه ډير ليرى دى،” پوليس توان   
/www.dodig.osd.mil.   پراخـه فسـاد او د مسـؤلـيـت نشـتـون، دى                   

IGInformation/IGInformationRelea ses/D2006-DIP0E1-
0193.pdf.  

NATO in Afghanistan: a test case for the future: draft / by 
Helle Dale. Washington, D.C.: The Heritage Foundation, 
2006. 8, 1 p.; 30 cm.  

د ناتو راتلـونـكـې پـه نـه جـال كـيـدونـكـي ډول د افـغـانسـتـان لـه                                  
ناټو، يـوه ايـتـالفـى قـوه ده چـې سـوړ                    .   راتلونكې سره تړل شوى ده    

په لومړنيو وختو كې رامنځته شوه تر څو د روس تـجـاوز پـه                 جنګ
مخه له غرب څخـه دفـاه وكـړى، دغـه قـوه اوس پـه فـعـالـه ډول د                              

افغانستان له نوى ديموكراتيك دولت سره د طالبانو په مقابل كـې            
دغه نه يـوازى لـه اروپـا څـخـه بـهـر د نـاټـو لـومـړنـۍ                             .   مرسته كوى 

. ماموريت دى بلكه د دغى قوى تر ټولو ستر نظامى عمليات هم دى      
افغانستان اوس د ناټو د توان يو امتهان دى تر څو ځان بدل كړى او                

. مى نيټه څخه وروسته د تهديد چاپيريال سره وګالـى         11د سپټمبر د    
www.heritage.org/Research/MiddleEast/bg1985.cfm . 

Pakistan’s tribal areas: appeasing the militants. Kabul: In-
ternational Crisis Group, December 2006. 29 p.; 30 cm. 
(ICG Asia Report 125).  

دغه راپور د پاكستان د آزادو قبايلو سيمو كې چې اكثـره پـخـتـانـه                  
دى، د حكومت دارى، د مليشاوو د فعاليتونو او طفريت د مسايلو  

همدارنګه هغه چـالشـونـه چـې دولـت د               .   داخلى روابط سره آزمايې   
دغو سيمو په كنټرول كې ورسره مخامخ ده او د امـريـكـې او نـورى             

 . www.crisisgroup.org. غربى هيوادونو برخى، راپيژنى

The cost of Iraq, Afghanistan and other Global War on Ter-
ror operations since 9/11 / Amy Belasco.  Washington, 
D.C.: Congressional Research Service, Library of Con-
gress, September 2006. 36 p.; 30 cm. www.fas.org/sgp/crs/
natsec/RL33110.pdf.  

The privatizing of war and security in Afghanistan: future or 
dead end? / Antonio Giustozzi. Published in “The econom-
ics of peace and security journal” v. 2, issue 1, 2007. p. 
[29]-34; 30 cm.  

په ايتالف كې د زورمندانو خصوصى لښكر څخه كار اخستل د يـو              
نه يوازه په افغانستان كـې    ( شمير ماتو څخه وروسته له موډه وليږى       

، د غير جنګى امنيتى خصوصى كمـپـنـيـو او             ) بلكه په حراق كې هم    
په مزد نيول شوى عساكرو باندى ډاډ د واشـنـګـټـن او ځـنـى نـورو                     

پـه  .   اروپايې هيوادونو په پاليسيو كې خـوښـوونـكـې پـاتـى كـيـږى                
همدغه دليل، نوموړې مقاله د امنيت په خصوصى كـمـپـنـيـو او لـه               
طالبانو څخه وروسته افغانستان باندى تمركز كوى، او داسى هڅه          
كوى چې څرګنده كړى چې آيا دغه كـمـپـنـۍ او يـا مـزدور عسـاكـر                         
سودمند ثابت شوى كه نه، آيا د هغوى په مقررولو كـې كـوم اړخـيـز                  
ضرر هم شته كه نه او دا چې آيا په راتلونكې كې د هغوى د انكشاف      

 . www.epsjournal.org.uk. او مقررولو امكانات شته كه نه

Security sector reform in Afghanistan: the slide towards 
expediency / Mark Sedra. 2006. Published in “International 
peacekeeping” v. 13, issue 1, March 2006. p. 94-110; 30 
cm.  

د دى څرګندولو لپـاره چـې آيـا د افـغـانسـتـان الر د سـولـى او د                               ” 
دوامداره پرمختګ په لورى زى او كه پاريدنى او مـحـرومـيـت تـه                   
ستنيږى، د افغانستان امنيتى سكتور د سمون پروسه به يو اصـلـى         
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كه تاسو كومه منبع چې دلته شامله نه وى پيژنى، هيله كوو 
. چې دغى پتى ته بريښنا ليك واستول 

newsletter@areu.org.af 

كه څه هم د دغى پروسى په ا ړوند د وروستنى پـريـكـون                .   عنصر وى 
سپارل به له مـودى څـخـه مـخـكـى وى، خـو يـو انـتـقـالـى بـراورد                               
څرګندوى چې دغى پروسى هغه بدلوونكې اغيره چې اساساً وړاند          

/www.tandf.co.uk/journals) .    مـخ   108( “   . ليد شوى وه نه درلـودـلـه       

titles/13533312.asp . 
Afghanistan, Taliban and “the unruly border” / by Petter 
Bauck. 2006. 14 p.: col. ill.; 30 cm.  

نـژادى  :   دغه لنډه مقاله چې د څنو مسايلو اهمـيـت څـرګـنـدوى لـكـه                 
 كال څخه وروسته د روسانو په مقابل مـقـاومـت،           1979مسايل، له  

 كال څخه په وړانـدى د طـالـبـانـو وده، د افـغـانسـتـان او                        1993له  
پاكستان تر منځ د سرحدى سيمو تاريخ او متناقض عالقمندۍ چې         

. د بين المللى ټولنى او د افـغـانسـتـان دولـت كـې وړانـدى كـيـږى                         
petter@bauck.com . 

From Coalition to ISAF command in Afghanistan: the pur-
pose and impact of the transition. Hearing before the Com-
mittee on Foreign Relations, United States Senate, One 
Hundred Ninth Congress, second session, September 21, 
2006.  

د سنا د مجلس د بهرنـيـو اړيـكـو د كـومـيـټـى ريـس                  )  1:   محتويات
ريچارډ جى لوګر، په افغانستان كې د امنيتى چالشونو په هـكلـه د           

د سناتور جوسف )   2مه نيټه؛  21 كال د سپټمبر    2006څرګنده وينا، د    
جنرال جيمس م جانس، ستر متحد قـومـنـدان،      )   3ار بايډن بيانيه؛      

شفاهى وينا اروپا، د سنا مجلس د بهرنيو اړيوكـو د كـومـيـټـى پـه                     
ال اوس هـم د بـرى           )   4مـه نـيـټـه؛            21 كال د سپټمبر 2006مخكى، د   
د ليكل شوى بـيـانـيـې پـه        :   افغانستان د السه تلو په لور     :   چانس شته 

/www.senate.gov/-foreign.   بــرانــټ آر بـوبــن     /   بـڼــه ســپــارل شــوى        

hearings/2006/hrg060921a.html . 
How the western nations gamble (or not) with the new free-
dom in Afghanistan: discussion about the developments 
and security measures in the battle against the Taleban / by 
Michael Clasen. Kabul: Afghan Chamber of Commerce, 
2006. 56 p.; 30 cm.  

Provincial reconstruction teams in Afghanistan: an inter-
agency assessment / Department of State, Office of the 
Coordinator for Stabilization and Reconstruction et al. 
Washington, D.C.: USAID, 2006. 32 p.; 30 cm. http://
dec.usaid.gov (enter code PN-ADG-252). 

The call for tough arms controls: voices from Afghanistan / 
Christian Dennys and Anthea Lawson. London and Kabul: 
Oxfam International, 2006. 21 p.; 30 cm. www.oxfam.org/
e n / p o l i c y / b r i e f i n g n o t e s / b n 0 6 0 1 _ a f g h a n  i s -
tan_call_for_arms_controls.  

Understanding local violence: security arrangements in 
Kandahar, Kunduz and Paktia (Afghanistan) / Conrad 

Schetter, Rainer Glassner, Masood Karokhail. Bonn: Center 
for Development Research, 2006. 15 p.; 30 cm (Amu Darya 
series, paper no. 3). 

‘ جګړه مـارۍ  ’ د دغى پاڼى له موخى څخه ده چې څرګنده كړى چې د            ” 
اصطالح او د هـغـه ضـمـنـى ژبـاړى ادراك پـه افـغـانسـتـان كـې د                               

پـه  . . . پاريدنى د جوړښتونو د خصوصياتو د پيژندلو لپاره كافى نـده          
 2( “   محلى كچه د امنيتى ترتيباتو اختالف توپيرونه ډيـر زيـات دى             

 . http://131.220.109.9/index.php?id=751). . مخ

 ښارى مسايل
Emergency Infrastructure Rehabilitation Program: eleven 
provincial towns’ water supply and sewerage project: sani-
tation strategy report / Beller Consult, Kocks Consult, Bets. 
Kabul: Beller Consult, Kocks Consult, Bets, 2005. 52 p.; ill., 
plans ; 30 cm. 

Modes de subsistence des réfugiés en milieu urbain / de 
Eric Lévron. Geneva, Switzerland: United Nations Hgh 
Commissioner for Refugees, 2006. 5 v.; 30 cm. 
(EPAU/2006/03-1, 2, 3, 4, 5). Contents: 1) Note de 
synthèse; 2) Étude de cas, Kaboul, Afghanistan; 3) Étude 
en cas Angola; 4) Étude de cas Bogota, Colombie; 5) Étude 
de cas Guinée. www.unhcr.org/epau (follow the links to the 
French language website). 

Trialog: a journal for planning and building in the Third 
World: issue 88 Afghanistan. Darmstadt: Vereinigung zur 
wissenschaftlichen Erforschung des Planens und Bauens in 
Entwicklungslāndern, 2006. 51 p.: ill., maps, ports ; 30 cm.  

په كـابـل او هـرات كـې د ښـارى                :   د دوه ښارونو نكل)   1:     محتويات
يـو ښـار چـې كلـه هـم              :   كـابـل  )     2جولين ليسـلـى؛      /   فضا بيا ودانول    

/ د لرغونى ښار د بـيـا سـمـسـورولـو پـه اړه پـژواك                         :   موجود نه وو  
ــاركـــــوس شـــــډل؛                     Für mich sind die Menschen“)   3مـــ

ausschlaggebend”: Interview mit dem afghanischen 
Vizeminister für Stadtentwicklung und Wohnungsbau Dr. 
Qiamuddin Djallalzada / Peter Gotsch, Niloufar Tajeri, 

Kerstin Bräutigam  د افغانستان بـيـا     :   ملى پيوستون پروګرام)   4؛
په افغانسـتـان كـې د        :   تضمين شوى ګډوډيا)   6:     اوى فيتز/ ودانول  

 . رينرګالسنر/ واليتى بيارغونى ډلى 
 


