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د وړاندې شوو معلوماتو سرچينې غالبا هغه آثار دي چې په مـتـن كـې ورتـه اسـتـنـاد                .   1
ته ورتـه      www.cartographic.comشوى دى، په كابل كې له ځينو وګړو سره مركې او  

سربېره، منفردې نخشې يا د هغو نخشو لـړۍ چـې پـه هـېـواد كـې پـه يـوې                        وب پاڼو ته    
د مثـال پـه تـوګـه ځـمـكـه              ( ځانګړې برخې يا په يوې خاصې ځانګړنې باندې متمركز دي      

اړينه بولم چې لـه هـغـو ټـولـو خـلـكـو                 .   بحث ندى پرې شوۍ   )   پېژندنه او د اوبو مركزونه    
 . څخه چې دغه معلومات يې زما په اختيار كې ايښي دي مننه وكړم

د افغانستان د پولو او نورو فعاليتونو په باره كې ډېر جزئيات د بريتانيا په خپرونو . 2
      .  www.idcpulishers.com/ead/362.xmlكې د 

 د هوايي نخشه اخيستنې آرشيونه په اوس حال كې په كالييفرنيا كې د Fairchildد . 3
Whitteirپه ماڼۍ كې دي  . 

 

خشــې د ډېــرو وزارتــونــو، پــراخــتــيــايــي مــوســســو، مــرســتــه              ن
د .   كوونكو، څېړونكو او زده كوونكو لپاره اړينې وسيلې دي         

ې نـه     نـخـشـ     (AREU)افغانسـتـان د څـېـړنـې او ارزونـې اداره                   
وړاندې كوي خو ډېر مهال د نخشو او يا د افغانستان د نخشو د نسخو               

د افـغـانسـتـان د         .   د معلوماتو په اړوند غوښتنليكـونـه تـر السـه كـوي               
څېړنې او ارزونې اداره دغه استعالمونه د افغانستـان د اطـالعـاتـو د               

 . ته په كابل كې لېږي (AIMS)مديريت مركز 
د ملي نخشه اخيستنې او د نخشه اخيستنې د اوسنيو سرچـيـنـو د                
هڅو په باره كې لـنـډې كـتـنـې چـې د دې بـحـث پـه دوام كـې راځـي،                                   
مرستياالنو، خېړونكو او نورو هغو خلكو ته چې په افغانستان كې پـه              

 افـغـانسـتـان، عـامـو خـلـكـو تـه د                     1. كار بوخت دي، راټولې شـوي دي        
د افـغـانسـتـان د نـخـشـې              .   السرسي لپاره د ملي نخشو يوه ټولګه نلري       

جوړولو د تاريخ يوه تلپاتې ځانګړتيا، موجودو د ملي نخشو ټـولـګـې               
لـه اړونـده       (AIMS)حتا نـن، د      .   ته د عامو خلكو السرسي يوه ستونزه ده   

په نتيجه كې تـر اوسـه           . سخته ده نخشې ته السرسي    مسئلو څخه پرته،    
نخشي خپروي چـې    ]   زړې[ ځينې سازمانونه د افغانستان هغه ړومئنۍ       

م كـال    2005په هغوى كې د دايكندي او پنجشېر نوي واليتونه چـې پـه                
 . كې منځته راغلل نه ښودل كېږي

د نخشو توليد، اوس هم ال په افغانستان كې يو حسـاس كـار دى،                
له دې مخې، د نخشو له خپرولو مخكې د دولت اړونده مسئوولينو تـه             

چـې    (AGCHO)د مـثـال پـه تـوګـه،              .   ( د سال مشورو وركول اړين برېښي     
 ). الندې ذكر شوى دى

 د ټول هيواد نخشې.  1
  د امريكا د متحده اياالتو او بريتانيې پوځې1. 1

  54-1936 نخشى 
د يوې اوږدې مودې لپاره، تر ټولو باوري مـوجـودې نـخـشـې دوه                    

د هنـدوسـتـان د نـخـشـه           ]   په رنګي ډول او بېال بېلو نسخو كې   [ ټولګې  
 1879او ځينې نورې نخشې وې چې په )   44-1910(اخيستنې پر بنسټ  

.  كلونو په ترڅ كې د بريتانيا د حكومت له خـوا بشـپـړې شـوې        1929او  
  2.دغه نخشې د منځني مقياس له نخشو څخه برابرې شوې وې

• GSGS 3919 )  د ټولګو عام مورد1:253440جغرافيايې برخه، د  (
 )نخشې181) (1936-54(

)  1942-50( (AMS)د امريكې د متحده اياالتو د پوځ نخشو مركز  •
 رنګه نخشې، هغه شمېر مخونه چې يو له بل سره په تړلې 68(

 ).  په ټولګه كې وړاندې شوي دي  GSGS 3919توګه، د 
اوس په افغانستان كې، له پورتنيو ياد شوو نخشو څخه هېـڅ ډول             

 . يې د عامو خلكو په واك كې نشته

 60-1975 د هوايي عكس اخيستنې پروژې 2. 1
هوايي [  او متحده اياالت (technoexpert)د شوروي جماهيراتحاد  

، دواړو د هوا له الرې له افغانستان څـخـه     Fairchild [3نخشه اخيستنې  
د نخشه اخيستنې په پروژو كې د هوايي عـكـس اخـيـسـتـنـې لـه الرې                        

 د افـغـانسـتـان لـه سـهـيـلـى                  Fairchildم كې،   1957په كال   .     ګډون وكړ 
هـوايـي   )    مـتـره    9800كابو   (  درجو څخه په ټيټه ارتفاع كې     36برخو، له  

 درجو 36له     (Technoexpert)پداسې حال كې چې .   عكسونه واخيستل 
پدې توګه د دغـو عـكـس          .   څخه په لوړه سطحه كې عكسونه واخيستل      

اخيستنو له ټولګې څخه د ډېر كيفيت لرونكې نخـشـې د افـغـانسـتـان                  
 لـه لـږ تـرلـږه         1:100،000.(شاهي او د متحده اياالتو دولتونو ته برابر شول 

 ئ  افغانستان نخشې چې كوالى شى له ويب پاڼو څخه راښكته كړد
: (AIMS)  د افــغــانســتــان د مــعــلــومــاتــو د مــديــريــت د خــدمــتــونــو مــركــز                         •

www.aims.org.af  

 او بــيــا     mapsپــه ښــۍ خــوا كــې            (   www.reliefweb.int:   د مــرســتــو شــبــكــه      •
 )افغانستان غوره كړئ

 (Perry Castaneda)د پـيـرى كـاسـتـانـدا             په آستين د تګزاس پوهنتون كـې          •
  www.lib.utexas.edu/maps/afghanistan.htmlپه كتابتون د نخشو ټولګه 

 دغه بريښنا پتې نورې ګټورې پتې هم ستاسو په اختيار كې ږدي 

 د افغانستان نخشه اخيستنه: سرليك
  د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د معلوماتي سرچينو همغږى كوونكۍ: ليكونكي



  لمريز كال د و رى مياشت1386د 

 

 او د ځينو سـرچـيـنـو پـر          1:50،000 او ځينې برخې د 4 متره فاصل سره،50
  5). يوه تولګه1:100،000بنسټ د 

د دغو هوايي عكسونو دوه ټولګې اوس هم ال په كابل كـې مـوجـود               
 . دي

د ] زمين سنجي[د نخشه اخيستنې او د افغانستان ځمكه سنجونه  •
 كتابتون پدې باره كې ډېر جزئيات په (AGCHO)مركزي دفتر 

اختيار كې نشته خو، په دغې ټولګې كې څو زره تور او سپين 
 . عكسونه او د الرښود فهرست پكې شامل ده

 7،500كـابـو     :   د افغانستان د ځمكې پېژندنې د ارزونـې كـتـابـتـون               •
 پـه شـاوخـوا كـې د             54،600 په مقياس كې او د     1:30،000عكسونه  

د دغـو    .   (Fairchild)  1:50،000 په مقياس كې عكسـونـه او           1:60،000
 .پاتې عكسونو كيفيت ښه خو فزيكي وصعيت يې توپير لري

د متحده اياالتو د دفـاعـي نـقـشـه اخـيـسـتـنـې آژانـس                        3.   1
(USDMA) 1968-86) له وروستيو نورو نمونو سره ( 

 په مقياس كې د آژانس نخشې د مـتـحـده ايـاالتـو د يـاد             1:100،000د  
دغه ټولګـې  .   شوې هوايي عكس اخيستنې د ټولګې پر بنسټ جوړېدلي     

د وروستيو نخشه اخيستنې بنسټ و او د افغانسـتـان پـه مـلـي نـخـشـه                  
 د   1972 په كال (USDMA).   اخيستنه كې د پام وړ پرمختګ شمېرل كېده       

متحده اياالتو د دولت د نخشه اخيستنې د ملي آژانس او هوايي عكس             
 كـال كـې د         2004 په تشـكـيـل كـې ورګـډ شـو او پـه                      (NIMA)اخيستنې  

 فضا د اطالعاتو د ملي آژانـس نـوې مـوسـسـه مـنـځـتـه راغلـه                         -ځمكې
(NGA) . 

د متحده اياالتو   (NGA)په اوس حال كې، د ملي آژانس نوې موسسه  
پوځي نخشه اخيستنې په يوازېتوب سره د متحده اياالتو د متـحـديـنـو               

د مهمو ټولګو له جـمـلـې       .   په همكارۍ له همكارو هېوادونو سره خپروي     
پورته شكل وګـورئ،  [ څخه يو هم د ګډو عملياتو انځوريزې نخشې دي         

JOG   [            پـه مـنـځـنـي          1:250،000دغه ټولګه د پوځي نخشه اخـيـسـتـنـې د 
پـه دغـو نـخـشـو          .   مقياس كې دي خو، ډېر معلومات په كې نغښتـي دي           

كې، لوړې او ژورې د فاصل حد پوسيله، ځـوړ د سـيـوري پـوسـيلـه او                    
په افغانستان پـورې اړونـد     .  لوړځايونه د متر په مقياس ښودل شوي دي 

 :  د موجودو نخشو ټولګه عبارت دي له(NGA)د 
ښاري انځور، ( په مقياس كې توپوګرافيكې نخشې 1:25،000په  •

 )U911كابل ته يوازې دوه پاڼې، ټولګه 
 پاڼې، 505( مقياس كې، توپوګرافيكي خطي نخشې 1:100،000په  •

 )U611ټولګه 
 مقياس كې هوايي نخشې، د ګډو عملياتو انځورونه 1:250،000په  •

(JOG) )65 او) ټولګه، هوايي 1501الف  پاڼې، د C 1501 هوايي او 
 څخه AIMS ګانو كې د پېرودلو لپاره له CDدغه نخشې په . ځمكني

 د 1190-1889چې په نيويورك كې (په كابل كې السته راتالى شي 
ملګرو ملتونو د كتابتون د نخشو له ټولګې څخه بيا خپاره شوي 

 ).دي
 مقياس كې هوايي نخشې، پيلوټي تاكتيكي نخشې    1:500،000په  •

 ). ټولګه TPC پاڼې د 7(
جهت ( كې هوايي نخشې د عملياتي لور پېژندنې 1:1،000،000په  •

 ).  ټولګهONG پاڼې د 4(نخشې ) يابي

 له افغانستان څخه د شوروي اتحاد  4. 1
   86-1984نخشه اخيستنه 
د هـېـواد پـه        )  كې افغانستان ته ننوتل1979چې په (د شوروي پوځ  

كچه يې د عكاسي له الرې د نخشه اخيستنې پراخه ارزونه تـر سـره كـړه            
 م كې د توپوګرافيكـو نـخـشـو يـوه مـدرنـه ټـولـګـه پـه                          86-1984او په   

په نخشو كې د ټولو ځايونو نومونه پـه  (  مقياس كې بشپړه شوه    1:50،000
دغه نخشې د داسې ارزښتناكو جزئياتو درلـودونـكـي و      )   روسۍ ژبې و  

 . چې په نورو ځايونو كې موندل كېداى نشي
 :  د افغانستان توپوګراف نخشې

 په مقياس 1:25،000 يا 1:10،000د ) 89-1984(د ښارونو نخشې  •
چاريكار، هرات، ( متره په مقياس كې 10 يا 5، 2د فاصل حد د . كې

 ). مزار شريف]  نخشېو4[جالل آباد، قندهار، كابل، 

3 

   نخشې جزياتJOGد 

 Aloys A. Michel. “On  - حـد فـاصـل     100 سره د 100 له 1:250000يوه بله سرچينه وايي، . 4

writ ing the geography of strange lands and faraway places: 
Afghanistan for example” Economic geography, v. 36 (no. 4) October 

1960, p. 355-368, p. 359). 
 : Ludwig E. Adamec. Graz, Austriaد \د افغانستان سياسي او تاريخي مجله. 5

Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1972-1985 (6 v.), v. 1, p. viii-ix 
 . جوړه شوې ده



 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 
4 

 مترو له خد 10د ) پاڼې1644) (86-1984( مقياس 1:50،000د  •
د غه نخشې د ناحيو په باره كې مفصل جزئيات لري او . فاصل سره

 CDدغه نخشې په . وروستۍ نخشې د هغوى پر بنسټ جوړې شوې
 .  څخه په كابل كې الس ته راتالى شيAIMSګانو له 

 . متره د فاصل حد20)  پاڼې444( مقياس كې 1:100،000په  •
 . پورې د فاصل حد40-20د )  پاڼې128( مقياس كې 1:200،000په  •
 مترو پورې د فاصل 100-50له )  پانې20( مقياس كې 1:500،000په  •

 . حد
 .  پاڼې7) 90-1984( مقياس كې 1:1000،000په  •

يو كتاب چې په دې وروستيو كې چاپ شوى دئ، د افغانستان پـه       
اړوند د شوروي د پوځي نخشه اخيستنې د موسسو د موجودو نخـشـو              
د معلوماتو لنډيز، د وګړو، سړكونـو، نـخـشـه اخـيـسـتـنـه او خـاوره،                        

او اوبـه او هـوايـې پـه             )   پوشش ګـيـاهـي     ( سطحي اوبه، د بوټو پوښښ      
  6.انګرېزي ژبې وړاندې كړي دي

 له AIMS د افغانستان د معلوماتو د مديريت مركز 5. 1
  څخه راپدې خوا2002

 د پـاكسـتـان پـه           (ProMIS)د پروژو د مديريت معلوماتې سيسټم           
 د نـېـغـې څـارنـې            (FAO)د كرنې او خـواړو سـازمـان             اسالم آباد كې او     

د دغـې پـروژې مـوخـه د             .   م كې په كـار پـيـل وكـړ          1997الندې، په كال    
ملګرو ملتونو، نادولتي سازمانونو او د مرسته كـوونـكـو د ظـرفـيـت                   
لوړوالۍ، د افغانستان د پراختيا او بيا جوړونې لپاره د ګډو پروګـرام             

د .   جوړولو او د عملياتي فعاليتونو د طرحـې او شـنـنـې پـه مـنـظـور و                        
لـومـړنـيـو     (  د ډيـټـا         (ProMIS)پروژو د مديريت معلومـاتـې سـيـسـټـم                 

مركز په اسالم آباد كـې جـوړ او د افـغـانسـتـان پـه اړونـد                          )   معلوماتو
 6. معلومات يې له جملې څخه موضوعي نخشې يې وړاندې كړې

مې او د طـالـبـانـو د دولـت لـه                11 م كال سپتمبر د مياشتې له       2001د  
د پروژو د مـديـريـت مـعـلـومـاتـې سـيـسـټـم                       راپرځېدو څخه وروسته،    

(ProMIS)    د مرسته كوونكو سازمانونو د ملګرو ملتونو د پرمختيايـې 
، افغانستان تـه د      (FAO)  ، د خواړو او د كرنې سازمان  (UNDP)پروګرام  

  (UNOCHA)  بشرې مرستو د همغږى كولو لپاره د ملګرو ملتونـو دفـتـر      
 تـه واړول      (AIMS) د افغانستان د معلړوماتو د مديريت مـركـز             پوسيله

شو او اصلي موخه يې د لومړنيو نخشه اخيسـتـنـې بـرابـرول او د بشـر                

 م كـې   2002پـه    .   پالنې د چارو فعاالنو ته د معلوماتو د مديريت چـوپـړ و     
(AIMS)خپلې ټولې چارې افغانستان ته ولېږدول  . 

 هېڅ ډول ارزونـه      (AIMS)د افغانستان د معلوماتو د مديريت مركز  
 د نخشو د برابرولو لـپـاره   مركزيا د معلوماتو راټولول نه ترسره كوي، د  
متحدو اياالتو د دفاع وزارت      د معلوماتو سرچينې په بنسټيزه توګه د        

نـخـشـې چـې پـورتـه يـې يـادونـه                    (USDMA)  د نخشه كښلو نماينده ګې    
م كـال د      1999د     (FAO)  خواړو او كـرنـې مـوسـسـه        او د 1:100،000وشوه  

 اړونده ټولګه چې الندې يې يادونه 1:250،000ځمكې د پوښښ د نخشو  
كېږي او نور داسې معلومات دي چـې د مـنـفـردو مـوسـسـو لـه خـوا د                            

 . موضوعي نخشو په باره كې وړاندې شوي دي
 د افغانستان د موضوعي نـخـشـو د يـوې           (AIMS) كال څخه 2002له  

ټولګې، له جملې څخه د واليتونو نخشې، د ولسواليو، د ولسواليو د            
زيان مننې نخشې، فزيكي نخشې، سيمه ييزې نخشـې، د سـړكـونـو د                 
بيا جوړونې نخشې، د ځمكنۍ پـوښـښ نـخـشـې، د روغـتـيـا اړونـده                        
نخشې، توپوګرافيكې نخشې، د سيندونو نخشې، د ښارونو او هـغـه          
نخشې چې د وزارتونو، سفارتونو او د ملګـرو مـلـتـونـو د سـازمـان د                       

ډېـرې    (AIMS)  د.   دفترونو موقعيت پكې ښيي، چاپ او ويـې پـلـورلـې              
 څـخـه تـر السـه           www.aims.org.afسرچينې د د غه دفتر لـه وېـبـپـاڼـې                

 . كېداى شي

 د افغانستان اطلسونه . 2
 ) 1985(د افغانستان د ډموكراتيك جمهوريت ملى اطلس  1. 2

 رنګه نخشو سـره پـه     36د افغانستان لومړنۍ ملي رسمي اطلس له     
 پاڼو كې د پوليند د خلكو د جمهوري دولت په هـمـكـارۍ پـه بـېـال                       36

د .    كې په انګرېزي او درې ژبـو چـاپ شـو           1985بېلو مجلو كۍ په كال   
هغو مطلبونو پر بنسټ چې په سرېزه كې راغـلـي دي د ډېـريـو نـخـشـو                        

 كلونو پـورې اړونـده مـعـلـومـات و، ښـودل                   81-1975د  ]   مبنا[ بنسټ  
 مـقـيـاس      1:3،000،000په .  پورې اړه لري1984شوئ اداري وېش په كال  

كې او په ځمكې پېژندنې پورې اړونده نخشې، د سمـنـدر لـه سـطـحـې                
 مقياس كې د زلزله لـرونـكـو    1:6،000،000څخه لوړ ځايونه، توريزم او په  

ځايونو، لوړې او ژورې، طبيعي منظرې، معدني سرچـيـنـې، سـطـحـي            
 . اوبه، د تودوخې درجه، باد او ژبو كې په شامل و

او په كـابـل     ]     الندې وګورئ[  او (AGCHO)اوس اوس دغه اطلس له     
كېداى شي چې له دغـو    .  كې له ځينو كتابخانو څخه الس ته راتالى شي 

 څـخـه     www.aims.org.af  ب پـاڼـې    ي له و(AIMS)  نخشو څخه ځينې يې د    
 .  شيراښكته
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Minneapolis : East View Cartographic, 2003. 390 p., [7] fold 
out map guides ; 22 cm.   

 . دغه نخشې د خرڅالو لپاره هم موجودې دې
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  1999 د واليتونو د ځمكو د پوښښ اطلس 2. 2
له لـېـرې   :   د افغانستان د اسالمي دولت د واليتونو د پوښښ اطلس     

: افـغـانسـتـان    .   واټن څخه د كرنيزو ځمكو د ارزونې د كتنو په الره اچول           
FAO/UNDP Project AFG/90/002. Rome: FAO, 1999. 78 p.: col. 

maps ; 30 x 44 cm. 
 اصلي موخه د افغانسـتـان د ځـمـكـنـۍ           FAO/UNDPد دغې پروژې    

پوښښ د يوې غوره او نوې نخشې برابرول و چې په عمـده تـوګـه يـې د                  
په هغـه وخـت      .   بيا رغونې او كرنيزو فعاليتونو مديريت ته مرسته كوله        

كې دغه نخشه په افغانستان كې د كاري ستونزو د دليل پر بـنـسـټ پـه                  
د دغې پروژې لپاره بـنـسـټـيـز           .   بشپړه توګه د روم په ښار كې برابره شوه        

په السې او رنګه قلمونو باندې د رسامي شوو نخشو ) 1: معلومات دا و
 كې له هوايي عكاسي څخـه  1972يوه ټولګه چې په ښكاره توګه په كال         
 د لسيزې په وروستيـو او    1960د .   د بصري تفسير پر بنسټ تر سره شول    

 )2.    په وسيله رسامي شوي و  (AGCHO) لسيزې په لومړيو كې د       1970د  
الندې شـكـل       [ 93-1990]   تصاوير ماهواره يې  [ سپوږمكۍ انځورونه   

 ]. وګورئ
د دغې پروژې بله نتيجه د افغانستان د ځمكنۍ پوښښ د نـخـشـو                 

په مقياس كـې د ټـول هـيـواد نـخـشـو يـوه                     )   1:250،000(وړاندې كول و  
. كـال و   ]   م1997  [ 1375د دغو نخشـو تـاريـخ          .   ټولګه پكښې شامليږى  

 پـروژې تـه       (ProMIS)داسې ښكاري چې د دغو معلوماتو ډېره برخـه د             
 . چې الندې يې يادونه شوې لېږدول شوي دي

 جغرافيايي او موضوعي : افغانستان 3. 2
 )ProMIS 2001(] اليه ها[پوړونه 

بــرېښــنــايــي [ جــغــرافــيـايــي او مــوضــوعــي پـوښــونــه           :   افـغــانســتــان 
 . اسالم آباد. (ProMIS)د پروژو د مديريت معلوماتې سيستم / ]سرچينه

ProMIS,2001سانتې متره12رنګه، .  زيږديز كال، تصويرى سېډى  . 
 څـخـه   38 كه څه هم چې په دقيقه توګه يو اطلس نده، خو له CDدغه  

زياتې جال جال نخشې، له بېال بېلو سـرچـيـنـو څـخـه د افـغـانسـتـان د                          
پوښښ وركونې اليې چې په ځانګړې توګه پـه هـره نـخـشـه كـې ښـودل                        

دغه سرچينې د متحدو ايـاالتـو     .   شوي دي پخپل ځان كې ځاى كړي دي       
 پـورتـه كـې د يـاد             (USDMA)د دفاع وزارت د نخشه كښلو نماينده ګې        

 خـواړو او كـرنـې         شوو نخشو، د احصائيوي معلوماتو مركزي دفتر، د       
 .  شاملېږي څېړنې او د سپوږمكيو په انځورونو كې(FAO)موسسې 

د دولـت    :   دغه نخشې الندې موضوع ګـانـې پـه ځـان كـې رانـغـاړي                   
، د سـپـوږمـكـيـو          ] 32 او     29دواړه نـمـونـې واليـتـي          [اداري واحدونه  

اوبه ]   حمل او نقل، سطحي اوبه، ځوړ، لوړې      [ انځورونه، توپوګرافي،   
خواړو ، د ځمكې پوښښ، د ]د اورښت كچه، د تودوخې درجه[او هوا، 

، كرنه او   او د اوك ريج د ملى البراتوار نسخې  (FAO)او كرنې موسسې    
مـالـداري، غـواوې، واړه څـاروي، د نـومـوړى د خـواړو او كـرنـى د                              

، 1999اوك ريـج     ( ې  ، وګړ ]  سرشمېرنې، د پالنې موده    (FAO)موسسې  
؛ د پوهنتون ډيټا ډ متقابله 1997، 1979 ؛ د احصايه مركزى دفتر2000

؛ د نړيوال پرمختګ لپاره د متحـدو       1991محاسبه او مفاهمې سيستم     
تـاسـيـسـات، د مـاشـومـانـو ګـوزڼ،                ( روغتـيـا     )   1990اياالتو موسسه   

كورني بېځايه شوي، وچـكـالـي، ځـمـكـنـي              ( ، اوسنۍ مسالې    ) مالريا
ماينونه، د خشخاش په باره كې د ملګرو ملتونو د نشه يې توكو پرضد              

 ). له عكس سره(او لرغوني ځايونه )  سروى(UNDCP)د مبارزى دفتر 
 د كارولو تګالره دومره آسانه نده او د نخشې د ښـكـاره                 CDد دغه 

 .  ګتور كارول محدودويCDكولو د كړكۍ كوچنيوالۍ د 

 ) 5-2004( د اوبو اطلس 4. 2
د پالن جوړوونكو لـپـاره      :   د افغانستان د اوبو اطلسو لومړۍ چاپ       

رافى فاورو غالم منور كمال د افغانستان د مـعـلـومـاتـو د         /   كارى سند   
د اوبـو لـږونـې، د اوبـو د سـرچـيـنـو، او                       :   كابل.   (AIMS)مديريت مركز   

 مخه، رنګه، نخشـى،  183.  زيږديز كال2004، (MIWRE)وزارت چاپيريال  
  .  سانتې متره33

دغه اطلس پدې وروستيو كې د طبيـعـي سـرچـيـنـو د مـديـريـت د                        
لكه د سيندونو بهير، د (مالتړ او د اړونده څارنيزو فعاليتونو په موخه 

چاپ شوي او د اوبـو   )   اوبو او هوا په اړوند معلومات، كرنيز توليدات       
د حوزې په باره كې معلومات او د اوبو د ډنډونو نخشې پكې شـامـلـې            

 ډنـډونـو پـه بـاره كـې              41دغه اطلس د پنځو سيندونو د حـوزو او            .   دي

5 



 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

همدا شان د هغوى ضميمې هم د اوبو او د هوا        .   معلومات وړاندې كوې  
د اورښـت كـچـه، تـبـخـيـر او تـعـرق، د                     ( په باره كې تاريخي معلومات      

 . كې شامل دي...) تودوخې درجه، د باد چټكوالۍ، لمر او داسې نور 
 كال د جـون  2005د )    رنګه نخشې145دويم كتاب، پاڼه  ( دويم ټوك   

مياشت او د هر يوه ډنډ لپاره يې دغه النـدې مـوضـوع ګـانـې وړانـدې                        
 مترو له فاصل حد سره، سړك، اداري   500د لوړو نخشې د )   1.   كړي دي 

 د   93-1990د   ( د ځمكې د پـوښـښ نـخـشـه            )   2.   حدود، مېشت ځايونه 
وږمكيو د انځورونو پر اساس  ځمكـې د پـوښـښ طـبـقـه بـنـدي، د                       پس

-Landsat)د سپوږمكې تصويرونه )   3)   [FAO]خواړو او كرنې موسسه     

5 Thematic mapper scenes) )       د نخشه كښلو د منظرو د پنځـو درجـه
 كلونو په تـرڅ كـې الس تـه             1990چې د   )   كيفيت سپوږمكې تصويرونه  

د افغانستان د مـعـلـومـاتـو د مـديـريـت مـركـز                      دواړه ټوكه   .   راغلي دي 
(AIMS)   ډالرو په بيـه الس تـه راتـالى          50 څخه په كابل كې د امريكايي 
 . شي

 د افغانستان د هېواد د ټيكاو انځور 5. 2
 .)برېښنايي سرچينې( (ACSP)د افغانستان د هېواد د ټيكاو انځور 

 زيـږديـز     2007  ،(ISAF)شپږم ټوك، كابل، نړيوال سوله ساتې ځواكـونـه           
 .  سانتې متره12كال كمپيوټرې تصويرې ډسكونه، 

دغه جغرافيايي برېښنايي ماخذ سرچينه په ټول افغانستان كې تـر            
دغه پـروژه چـې د       .    زياتې د پراختيا او بيا جوړونې پروژې لري      45،000

آيســاف تــر الرښــود النــدې ده، د افــغــانســتــان د دولــت د وزارتــونــو                      
نــاحـكــومـتــې   /   اطـالعـات، مـرســتـه كـوونــكـي، نـړيـوالــې مــوسـســې                    

سازمانونه او واليتي د بيا جوړونې ټيمونه يـې د افـغـانسـتـان د مـلـي                       
دغـه  .   پراختيا د ستراتېژۍ په ټولو بـرخـو كـې سـره راغـونـډ كـړي دي                       

هغو كسانو ته چې ترېنه كار اخـلـي     .    ګانو كې شامله ده    CDټولګه په څو    
دا امكان برابروي چې معلومات په جغرافيايي شكل يا كه لېوال وي د              

دغـه مـاخـذ د ګـټـې            .   جغرافيايي ماخذ د فايلونو په شكل يـې وګـوري           

اخيستلو لپاره په پراخه كچه او وېش د پراختيا د فعاالنو په مـنـځ كـې                  
د لېوالتيا په صورت كې د دغه ماخذ د برابرولـو لـپـاره               .   برابر شوى دى  

 ISAF لـه       mary.froehlich@hg.isaf.nato.intپه دغه بريښنا پانه كې       له  

NU HQ Mary Froehlich تماس كې شئ سره په . 

د افغانستان د ځمكې پلټنې او نخشه      . 3
 (AGCHO)ر اخيستنې مركزي دفت   

 د دولت مركزي موسسه او د ځمكې په باره كې د څېړنې،            دغه دفتر 
د نخشو د توليد او د نخشه اخيستنې د ټولو فعاليتونو مسئوليـت پـه                

 كې جوړه او د ټـولـو هـغـو دنـدو                  1985دغه موسسه په كال     .   غاړه لري 
مسئووليت چې مخكې د ملي دفاع وزارت لـه خـوا تـر سـره كـېـدل او                       

د افغانستان د كدستري څېړنو او نخشـه اخـيـسـتـنـې         [ ړومبنۍ نوم يې    
د دغه دفتر رئـيـس د افـغـانسـتـان د ولـس                .   و، په غاړه درلود]  موسسه

مشر له خوا ټاكل شوئ دئ او نېغ په نېغه د ولس مشر دفتر ته ريپـورټ                
 . وكوي

پـه  ر   د افغانستان د ځمكې پلټنې او نخشه اخيستنې مـركـزي دفـتـ              
كابل كې د معدن د وزارت شاته په پښتونستان واټ كې موقعيت لـري             

 سيمه ييز دفترونه لري چې غالبا د كرنيزو ځمكو د نخشو په بـاره        16او  
نا دولتي سازمانونه او نور كه چېرې يوه وزارت له      .   كې پكار بوخت دي   

خوا غوښتنليك ولري كوالى شي د دغه دفتر له معلوماتو څـخـه ګـټـه                 
 . پورته كړي

 اندازه اخيستنه د ٪26  دغه دفتر  كلونو په اوږدو كې،      79-1958د  
 څـېـړنـې يـې د نـخـشـو د                  ٪30سامان آالتو او د ځمكې د ثبت په اړوند          

د كـرنـيـزو      .   وړاندې كولو لپاره د هېواد له جزئياتو سـره وړانـدې كـړى              
 كـې يـې د كـرنـيـزو ځـمـكـو                   1966، په كال ] د ځمكې ثبټ[ ځمكو برخه   

 كـې    1996څېړنه يې پيل خو، د طالبانو د حكومت له راتلو سره په كال         
 30د دغـې      .   په ټپه ودرېده چې د دغه كار دقيق الملونه ال څـرګـنـد نـدي       

كلنې مودې په اوږدو كې د نخشه اخيستنې او چاپ ډېر پـر مـخـتـلـلـي                 
تجهيزات له جملې څخه يو غټ دوربيـن او د آفسـت د چـاپ مـاشـيـن                          

(off-set printing machine)يې تر السه كړل  . 
 پوسيله د كابل، مزارشريف، دغه دفترد افغانستان رنګه نخشې د 

، ) 1:25000( ؛ كابل، جالل آبـاد، كـنـدهـار         ) 1:10،000(كندهار، جالل آباد  
؛ د   ) 1:500،000،   1:250،000،   1:100،000،   1:50،000( ټــول افــغــانســتــان        

؛ اداري   ) 1:1000،000( ؛ سـيـاسـې نـخـشـه             ) 1:250،000( واليتونو نخشې    
م څـخـه     1996لـه    )   1:2،000،000(؛ واټنونه )1:2،000،000(رسمي واحدونه  
 . مخكې توليد شول

له دغو نخشو څخه هېڅ كومه بشپړه ټولګه د افغانسـتـان پـه هـېـڅ                   
د نورو ريـپـورټـونـو     .   ځاى كې د عامو وګړو د مطالعې لپاره شتون نلري    
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په حواله د ځمكې د ثبت نخشې د ځمكې د ثبت په ځينو دفـتـرونـو كـې               
 . شته خو، هېڅ وخت په رسمي توګه ښودل شوي ندي

 د افغانستان د ځايونو نومونه. 4
د افغانستان د ځايونو د نومونو يادول د دوو دليلونو پر بنسټ تـل         

التين ليكدود ته د دغو نومونـو  )   2بابېزه نوموونه، او    )   1:   ستونزمنه ده 
د افـغـانسـتـان، پـاكسـتـان او ايـران لـه                    .   د اړولو بېال بېل سيستمـونـه     

] يـكـسـان سـازي      [ ړومبني پرېكړه ليك سره سره د نومونو د يو كـولـو               
ليكدود، په اوس وخت كې د منلو وړ كوم معيار په دې هكله نشته، په               

د تـدويـن لـپـاره دوه عـمـده               ]   آوانګاري[ افغانستان كې د نومونو د ګړ     
 . سيستمونه شته

 (AIMS)د افغانستان د اطالعاتو د مديريت د سيسټم  1. 4
  ځايونو د نومونو فهرستد

يـوازې پـه التـيـن         (  ځايونو نومونه  32،000دغه فهرست، شاوخوا د     
 د بـا      (AIMS) د افغانستان د اطالعاتو د مـديـريـت سـيـسـټـم            ) دودليك

تجربه كاركوونكو له خوا برابر شوي دي او په اوس حال كې د بيـا نـوي                 
په افغانستان كې دغه د ګټې اخيستلو په حال كې .   كولو په حال كې دي  

ړومبنۍ د سيستم فهـرسـت د افـغـانسـتـان د دولـت او د نـورو ګـټـې                              
دغـه فـهـرسـت د احصـائـيـې د                .   اخيستونكو اړتياوې په پام كې نيسي     

 او د افغانستان د دولت د نورو موسسو لخوا مـنـل        (CSO)  مركزي دفتر 
 لخوا په خـپـرو شـوو نـخـشـو           د دغه دفتر فهرست د (AIMS)د  .   شوي دي 

 . كې هم كارول كېږي

   (NGA)فضا  - د ځمكې د اطالعاتو ملي آژانس2. 4
 كې د متحده اياالتو پوځ د افغانستـان  1971 او بيا په     1952په كال   

دغه فـهـرسـت د هـغـه مـعـيـار پـر                  .   د ځايونو د نومونو فهرست خپور كړ   
پـه  .   بنسټ و چې د ډېريو عربي جغرافيايي موسسو پـه وسـيلـه كـارېـده            

د   (NGA)اوس حال كې، دغه د ځـمـكـې او د اطـالعـاتـو مـلـى آژانـس                            
نومونو په اړوند يا جيوپوليتيكې برخې له هغه جملې څخه افغانستان          

دغه نوى فهرست د ړومبنيو فهرستـونـو پـر        .   ( بشپړ اسناد وړاندې كوي   
نوموړي اسناد د معمولي مـجـلـې پـه شـكـل نـدي،              )   ځاى كارول كېږي  

بلكې په مناسب قالب كې د جغرافيايي سيسټمونو، برېښنايـي مـاخـذ       
دغـه سـيـسـتـم د          .   او په پراخو پاڼو كې د كارولو لپاره بـرابـر شـوي دي           

افغانستان د ځايونو د نومونو د وړاندې كولو لپاره د متحده اياالتو د              
افغـانسـتـان د اطـالعـاتـو د             دولتي موسسو پوسيله كارول كېږي او د        

د افـغـانسـتـان د         .    له فهرست سره تـوپـيـر لـري         (AIMS)مديريت سيستم   
اووه ام بې دى او له دغه بريښنا پـاڼـې څـخـه تـر السـه             اړونده سند حجم    
  http://earth-info.nga.mil/gns/html/namesfiles.htm. كيداى شى

 (EVC) د ختيځې نما نخشه اخيستنه. 5
 په سپتـمـبـر كـې، د         2006 د (EVC)د ختيځې سيمې نخشه اخيستنه      

افغانستان د اروزګان په واليت كې يې د نخشه اخـيـسـتـنـې پـروژه پـه                      
پراخه كچه بشپړه كړه، دغه پروژه د بشپړ نوو نخشو وړاندې كول او د                

د هالند د دغه د نخشه اخيستنې پروګرام . موجودو نخشو نوي كول دي
 1:50،000شاهي پوځ د جغرافـيـايـي آژانـس سـره پـه قـرارداد كـې، پـه                           

مقياس كـې د تـوپـوګـرافـيـكـو نـخـشـو تـولـيـد او پـه ټـولـيـزه تـوګـه                                      
 كيلو مـتـره مـربـع       25،000 خطي نخشې چې شاوخوا      39توپوګرافيكې  

د خـتـيـځـې سـيـمـې د              .   ځمكه يې تر پوښښ الندې راوړله، وړاندې كړه 
نخشه اخيستنې پروګرام د اروزګان ضميـمـه نـخـشـه پـه تـيـر مـخ كـې                          

  2,5د نخشو د ځانګړنو تخصيص او استخراج د انځـورونـو د       . ئ وګور
 د سـپـوږمـكـۍ         SPOT-5متره د دقت د كچې د مـيـزان پـر بـنـسـټ، د                     

پوسيله تر سره شو او د بېال بېلو معلوماتي سرچينو پوسيلـه لـه هـغـې                   
 دغـه پـروګـرام       جملې څخه د ځانګړو سرچينو څخه السته راغلي دي، د         

تر السه شوې نخشې د جيوپوليتيك د صنعت بېال . په وسيله بشپړ شو
بېلو ديجيتلي قالبونو كې او د پوځي معيارونو د دقت له سـمـون سـره                 

 . وړاندې شول
وروستۍ نخشې، په موجوده پراخ مقياس كې له سيـمـې څـخـه تـر               
ټولو بشپړو او نوو نخشو ښودونكي دي او پـه سـيـمـه كـې د جـرمـنـي                      
ځواكونو د ځاى پر ځاى كېدو له پيل څخه چې د امـريـكـې د سـرتـېـرو                     

د غـه    .   مسئووليت يې په سيمه كې پـه غـاړه اخـيـسـتـۍ، مـالتـړ كـوي                      
ټـولـګـو      پروګرام د افغانستان په اړوند د نـخـشـو يـو لـه ډېـرو پـراخـو                        
دغه بريښنا . درلودونكې ده چې په سوداګريزه توګه تر السه كېداى شي

  www.cartographic.com. ئپاڼې ته مخه وكړ
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

 د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې خبرونه او نوښتونه
 د كتابتون فهرست اوس دغې ادارې د 

 . د انترنت له الرې تر السه كېداى شي
د افغانستان  [ د كتابتون فهرست له دغه سرليك څخه          د دغه ادارى   

 www.areu.org.afد څېړنې او ارزونې د ادارې د كتابتون بريښنا پانې            
 د  د دغه ادارې  د تېرو څو كلونو په اوږدو كې           . څخه تر السه كېداى شي     

كتابتون ټولګه په دوامداره توګه زياته شوې ده او اوس د دغې ټولګې                 
انترنتي فهرست موجودې سرچينې د افغانستان او د ټولې نړۍ د                            

دغه فهرست په نورو انترنتي پتو كې د              . څېړونكو په اختيار كې ږدي       
كې شامل او همدا شان د ډېرو اړينو اسنادو          URLډېريو موجودو اسنادو    

 د راښكته كولو وړ فايلونه دي چې هغوى ته السرسي په نورو                       PDFد  
بريښنا پاڼو كې شونې نده او دغه د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره                

(AREU)                    د افغانستان د     .  د دغو اسنادو د تكثير لپاره مجاز ه منبع ده
څيړنو د خبرپانې په وروستې ګڼه كې لست شوو خپرونو ته د السرسي                    

 . يوه آسانه تګالره د كتابتون په لست كې پلټنه ده
تكنالوژي همدا شان د كابل په پوهنتون كې د افغانستان مركز                        

(ACKU)    د دغه  .  د  خورلڼې كتابخانې په اختيار كې دي               دغه ادارى ، د
. مركز د كتابتون فهرست د هغه د وېبپاڼې له الرې تر السه كېداى شي                      

مينه وال كوالى شي د دغو فهرستونو په لټولو سره په افغانستان كې د                  
موجودو كتابتوني ضميمه شوو توكو له تر ټولو څخه د بنسټيزو ټولګو              

د دغه انترنتي فهرست كيفيت اوس هم د دغه ادارى                . څخه ګټه واخلي   
پدغه معلوماتي ماخذ كې د هر ډول ستونزې د                     . پوسيله كنترولېږي  

، هيله ده د دغه بريښنا        ]هره ژبه چې وي    [رامنځته كېدو په صورت كې        
 library@areu.org.afئ پتې باندى موږته بريښنا لكى راواستو

د دغى خبر پاڼى موخه دا ده چې مـيـنـه وال د        .   درى مياشتنى خپرونه ده   (AREU)د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى         د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه        
ځنى منابع چې په دغه خبر پاڼه كـى درج شـوى دى پـه بـريښـنـا                 .   افغانستان په اړوند نويو څيړنو څخه خبر كړى او د څيړنو موندنى او تحليونه خپاره كړى      

د ګل فروشى كوڅه د دوهمى كـوڅـى     ( پاڼه كې موجود دى؛ او زياتره كتابونه او خپرونى د دغى ادارى په كتابتون كې چې د همدغى ادارى په دفتر كې ده                
رويـس وايـلـس او        .    بـجـو خـالص وى         4 څخه تـر      1:00 او له 12:30 بجو تر 9موجود دى، او نوموړي كتابتون له يك شنبه څخه تر پنج شنبه پورى له )   ګوښه

 فـريـدون     ډاكټر جميل الكوزى نوموړى خبر پاڼه تاليفوى، او بيا وروسته له دى چې د آنيا هاويدال له خوا تصحيح او ډيزاين شى نو احمداهللا امـرخـيـل او              
كه تاسو كتابونه، نورى خپرونى او يا منـابـع لـرى هـيلـه كـوو چـې مـوږ تـه يـې پـه دغـه بـريښـنـا لـيـك را واسـتـوى؛                                              .   شارق يې په پښتو او درى ژباړى      

newsletter@areu.org.af . 
دغه اداره په افغانستان كي د څـيـړنـي او          . وني اداره د پاليسي او تمرين د آګاه كولو لپاره د لوړ كيفيت څيړنى تر سره كويزد څيړني او ارافغانستان د  

د دغـه    .   زده كړې د فرهنگ د پرمختگ لپاره د افغانستان تحليلي ظرفيت د تقويې او د تحليل او مباحثى د فرصتونو د مينځته راوړلـو لـپـاره كـار كـوي                
د مـلـگـرومـلـتـونـود          ،   (EC)ن   د نوموړي ادارې اوسـنـي بـودجـه د اروپـا كـمـيـسـو                    ې د هغى څيړنى به د افغانانو ژوند ښه كړى،           چادارى له موخى څخه ده     

 نور معلومـات  .   د دنمارك، نوروى، سويدن،  سويتزرلند، او برتانيې هيوادونو له خوا وركول كيږي، ، نړيوال بانك(UNHCR)مهاجرينو عالى كميشنرى    
        ...www.areu.org.af. ادارى ټولې خپرونې په دغه بريښنا پانه كې موجودى دىاو د دغه 
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 اوسنۍ څيړنې
 د ناايلې ژوو د ژوندانه د حفاظت موسسه 

د افغانستان د       [(WCS)د ناايلې ژوو د ژوندانه د حفاظت موسسه                     
د پروګرام له الرې، د افغانستان د ناايلې ژوو او             ] ساكښو د تنوع د حفاظت     

دغه پروګرام څلور سترې برخې     . د بكرو ځمكو د حفاظت په كار كې بوخته ده         
 . لرى

واخان، ختيځ  [د افغانستان په دريو ځايونو كې          لومړۍ، دغه پروګرام     
چې د ژوند پوهنې له نظره تر ټولو            ] فالت[څنګلونه او د هزاره جاتو سيمه           

څخه مهمې سيمې شمېرل كېږي، د علمي، اقتصادي او ټولنپېژندنې پراخو             
معلوماتو په راټولو او هغه معلومات چې له موضوع سره حتا ډېره لږه اړيكه               

دغه سروې ګانې دغې موسسې ته دا امكان وركوي چې د            . لري، پر مخ بيايي   
ژوند په اړوند بېال بېل وضعيتونه او په افغانستان كې د هغوى په اړوند                       

 كلونو په دغو دريو ځايونوكې د ناايلې                 30موجود ګواښونه شني او په            
 .طبيعت په هكله په سروې ګانو كې شامله ده

 د قوانينو، سياستونو او موسسو په                     دوهمه برخه، دغه موسسه          
پياوړتيا او ځواكمن كېدو كې پيل كوي چې ګټورې موسسې، ساتل شوې                
سيمې او داسې سياستونو ته پراختيا وركړي چې د شتو ګواښونو د                               
كموالي المل كېږي او د قانون د اجرا او حاكميت كچه لوړوي او د ژوندانه د                 

 . تنوع د حفاظت شونتياوې زياتوي
د دغه موسسې دريمه برخه، د ټولنو لپاره د ژوندانه د تنوع په مخه د                        
تهديدونو د ښې پوهې لپاره نوښتونه رامنځته كوې، او محلې خلكو                             
ظرفيتونو زيات كړې ترڅو وشى كوالى په عاقالنه توګه خپلې طبيعې                          
سرچينې اداره كړى، او همدارنګه دغه وشى كوالى د دغو تهديدونو څخه                  

 . مخنيوى كوونكې سټراټيژۍ طرح كړى
د ظرفيت جوړونې او زده كړې پراخ          بالخره څلورمه او وروستۍ برخه،         

پروګرامونه ترسره كوي چې د افغانستان وړتياوې د خپل ژوندانه د تنوع په               
د  كارپوهانو ه خوا په ډګر         : دغه پروګرام عبارت ده له     .  كنترول كې لوړ كړي    

. كې عملي زده كړه او تر ولو څخه د كارولو وړ علمي ساتندويه الرې چارې                    
 او پيټر، بريښنا     adehgan@wcs.org، بريښنا پته،     تماس؛ الكس ډيګان   

     zahlerpzahler@wcs.org پته
 كې غونډ   CDريپورټونه او اړونده علمي ليكنې په يوه           د دغه موسسې     

 .  ځينې برخې الندې راغليCDد دغه .  كې وړاندي شو2007او په كال 
د ډګريز ريپورټونه     - د پروژې اړوند سيمه ييز          د دغې موسسې    

دغه ټول ريپورټونه د سټيفن        : افغانستان د ژوندون د تنوع د ساتنې لپاره             
 .  له خوا برابر شوي دي چې ډېرې برخې يې رنګه انځورونه لرياستروسمكې

څخه ) كاه فروشي (د كابل د الوتونكو له بازار          : د ناايلې ژوو سوداګري     •
 )  مخه10(مه 27م كال د اګست د مياشتې 2006د لېدنه 

څخه ) كاه فروشي (د كابل د الوتونكو له بازار          : د ناايلې ژوو سوداګري     •
 ) مخه6(مه 20م كال د ډيسمبر د مياشتې 2007 لېدنه د

ديوډول دوديزدرمل د جوړولو لپاره په واخان كې د            : د طاليې باز وژنې     •
  ) مخه3(له منځه وړل،  (Aquila chrysaetos)نادر باز يو ډول 

په واخان كې د اكوسيستم د روغتيايي ټيم               : د واخان ژمني اوتونكي       •
م كال د   2006پوسيله د ليدل شوو الوتونكو د ډولونو مشروح فهرست د              

 ) مخه13( نومبر او دسمبر په مياشتو كې

په واخان او لوى پامير كې د اكوسيستم د                  : د واخان ژمني اوتونكي       •
روغتيايي ټيم پوسيله د ليدل شوو الوتونكو د ډولونو مشروح فهرست             

 )مخه13(م كال د جوالى او اګست په مياشتو كې 2006د 

د افغانستان د پۍ لرونكو په اړوند كيميايي                    : د ناايلې ژوو درول         •
 ) مخه4(محدوديتونه، د افغانې د ژويو د طبيبانو لپاره يو سند 

 ) مخه49 جنوري 2007د  (2006په لوى پامير كې اهلي څاروي، كال  •

   كالني او نور ريپورټونه  
د  كرسټوفر سى، شانك    )  كالنى ريپورټ    2006د   (د هزاره جاتو سيمه          •

 .  پاڼو كې34 كال جنوري 2007

د لوى پامير په ساتل شوې سيمه كې د لويو پۍ لرونكو وضعيت،                            •
 )  مخه45(بالل حبيب / 01كالنۍ ريپورټ . افغانستان، واخان

په افغانستان كې د نا ايلې ژوو د ژوندانه د تنوع ساتنه، د ژوو د                                   •
ژوندانه د ساتنې د ټولنې يو پروګرام چې د بين المللى پرختګ لپاره د                   

 زيږديز   2006د   :  لخوا ساتل كيږى      (USAID)متحدو اياالتو د موسسې         
 ) مخه20. (كال كالني ريپورت

تخصصي : په افغانستان كې د ناايلې ژوو د ژوندانه د تنوع ساتنه                           •
 33 كال دسمبر    2006د  )  پاڼې 24(  كال جون او سپتمبر        2006ريپورټونه د   

 .  مخه

 كې ړومبني علمې ريپورټونه CDپه 
 61-13[محمد عالم    /ونې، د افغانستان نيالګي او ځينې واړه نيالګي             •

 Société vaudoise des sciences naturelles (89.1.   مخ

(2004) 

د افغانستان له ښكارځايونو او د با دوامه مديريت د حوړولو په منظور                •
 Donald. د سياست او ستراتېژۍ د وضع د كنترول د مسئلو څخه شننه             

J. Bedunah 2006] 80پاڼې  [ 

د افغانستان په شمال او د تاجكستان په ګاونډې هېواد كې د ځمكې،                   •
 او  Kristian Toderich. بوټو او د اوبو لګولو د سيستم په هكله سروي           

Tsuneo Tsukatani 2004] 45پاڼې  [ 
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

 
 د افغانستان د كليو د پراختيا انستيتيوت

د كليواله پراختيا لپاره د افـغـانسـتـان نـوى انسـتـيـتـيـوت                      
(AIRD)      د سياستونو او د كليو د پراختيا په بهير كې د ظرفيـت د 
لو د تنظيم لپاره د مركز په نامه، د افغانستان د بيا جوړونې ولوړ

دغـه  .   او د كليو د پراختـيـا پـه وزارت كـې مـنـځـتـه راغـلـئ دئ                          
انستيتيوت د څېړنې د دوه ګوني عامـل پـر بـنـسـټ د سـيـاسـت                   

د دغـو    .   جوړونې او تعليمي زده كړې په برخه كې جـوړ شـوئ دئ              
دواړو عاملونو پروګرامونه د يوې ټوليزې او غوڼد كـړاى شـوې              
منسجم پاليسۍ په منظور د كليو د پراختـيـا لـپـاره طـرح شـوي                    

د افغانستان د كليو د پـراخـتـيـا د ريـپـورټ پـه اړونـد يـو                           .   دي
په وېبـپـاڼـه كـې        پروپوزل د كليو د بيارغونې او پرمختيا وزارت 

 .  ته مخه وكړئwww.mrrd.gov.af/aird. شته

 
 

 د عالمه حبيبې ويبپاڼه

www.alamahabibi.com  
دغه نوې وېبپاڼه د افغان نامتو عالم عالمه حبيبي د مـقـالـو                

 فايلونه په دري،   PDFاو د كتابونو د نسخو د راښكته كولو وړ د        
 . پښتو او انګرېزي ژبو رانغاړي

 
 
 
 
 

470 285 0700 / 480 285 0700 / 860 373 0799 / aabrar_adcms@yahoo.com 

 د ابرار د پيغام وړلو له خدمتاتو څخه په كار اخستلو سره به تاسو نه يوازى د خپلو د فعاليتونو لګښت راكم كړى 
 . اشخاصو له كورنيو څخه هم مالتړ وكړى) معلولو(بلكه تاسو به د ګوډو 

د افغانستانې معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او بيارغونې 
 (AABRAR)تفريحې مؤسسه  

  پيغام رسونې خدمتونهدد معيوبو بايسكل چلوونكو 
 په كابل كې د ليكونو، غوټو، رستورانتي فرمايشي خواړو رسول  •
 سيالى كوونكې بيې •
 .  د تلپاتې مشتريانو لپاره له تخفيف سره د قراردادونه •

 ۍ ګليزهافغان
 : په افغانستان كې د كليزۍ درې سيسټمونه كارول كېږي

چې د ) لمريزه اسالمي كليزه: (لمريز  هجري كليزه •
د افغانستان په اساسي قانون كې . افغانستان رسمي كليزه ده

م زيږديز كال راپدې خوا په رسمي 1957تصويب شوې او له 
د دغې كليزې نومونه له اېراني نومونو سره . (توګه كارول كېږي

م كال 2007 د وري د مياشتې لومړۍ نېټه د 1386د ). توپير لري
 .مې نيټې سره سمون خوري21د مارچ 

د مذهبي  )قمرى اسالمې كليزه(: د هجري قمري كليزه •
 .مسئلو او رخصتيو په اړه كارول كېږي

په نړيوالو اړيكو كې كارو ل ): ګريګورين(زېږديزه كليزه  •
 .كېږي

د افغانستان د رسمي كليزو د راښكته كولو وړ نسخې د 
www.nongnu.org/afghancalendarپه دغې .  نوې وېبپاڼه كې شته

 كال د اساسي قانون د انګرېزي او 2003وېبپاڼې كې د افغانستان د 
جرمني ژپو په نسخو كې ځينې تيروتنې شته چې دغه تېروتنې د نېټو 

 . د اړولو په وخت كې له ستونزو څخه راوالړېږي
يا اېراني نېټو ته د [يو بل ته د قمري او زېږديزو نېټو د اړولو لپاره 

 .الندې وېبپاڼو ته مخه وكړئ] اېراني نومونو په كارولو
www.fournmilab.ch/documents/dalendar او يا 

www.iranchamber.com/calendar/
iranian_calendar_converter.php  
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  لمريز كال د ورى مياشت1386د 

 

 د افغانستان لپاره الف څخه تر يا مرستندى الرښود كتاب 
د :   الف څخه تر يا            

افغانستان لپاره مرستندوى      
الرښود كتاب د پنځمې ګڼې         
ژباړه اوس په انګريزۍ،                  
پښتو او درى ژبه باندى                   

دغه څپرونه چې د      . موجود ده 
افغانستان د څيړنې او                     
ارزونې د ادارې سر كښه                 

، په پام كې ده چې د       څپرونه ده 
مرستندويه اصطالحاتو               
ترمينالوژي په وړاندې كولو،    
د فعالو قواوو د پوهاوى په           

هكله، د افغانستان د حكومت د سيستم په هكله يوه ارزونه، د وضعيت د                 
تعيينولو د نخشو يوه ټولګه، اړين لومړني اسناد، انترنتي لينكونه او د                     

د دغه الرښود پښتو او درى كاپيانې بى له كومې                . تماسونو پراخ الرښود   
 امريكايې ډالرو په بدل كى تر السه كيداى           10بيې او انګريزس ګاپۍ يې د         

 .  شى

 د مرستو اغېزمنتوب/حكومت
دولت ته مرسته؟ په افغانستان كې نړيوالې مرستې او د دولت                          د   

په نامه توضيح پاڼه، د هيمش نكسون ليكنه، په بهرنيو                جوړونې تناقض    
مرستو كې اړيكې، دولت جوړونه او په افغانستان كې اوسنۍ كړكېچ تر                   

دغه خپرونه د هغو مرستو اغېزې چې تر اوسه                            . شننې الندې نيسي      
افغانستان ته وركړل شوي دي ارزوي او د افغانستان د دولت او د مرسته                    

 . كوونكو د وروستيو اقداماتو په هكله وړانديزونه كوى

 معيشتونه
د افغانستان په كليواله سيمو كې د غير رسمى پورونو د رواجونو                       
ډول، دريمه موضوعى څيړنه، په غور واليت كې، د فلور كلينج ليكنه،  د                   
دريو موردي مطالعو وروستنۍ مورد دى چې يو نظر پدې باره كې چې                         
څرنګه كوچنۍ پور كوالى شي له نارسمي پورونو د رواجونو څخه جال شي               

دغه پاڼه همدا شان د پورونو                . او اغېزې پرې كېږدي، وړاندې كوي               
/تغييراتو په باره كې يو نظر، او په هغوى باندې په كليو كې دننه د ټولنيز                    

د دغو دريو موردي مطالعو په              . اقتصادي اړيكو اغېزې وړاندې كوي          
 . اړوند يو تركيبي ريپورټ د جوالى په مياشت كې خپور شو

د افغانې دوهم نسل د دوو نخوښيو تر منځ                  : ستنيدل كه باتې كيدل      
دغه څپرونه په پېښور، كوټه      . ټاكل، د مميكو سايتو او پميال هنټې ليكنه         

او كراچۍ كې د ميشتو افغانانو د دويم نسل ستونزمن وضعيت چې دوى                 
دغه . نه پوهېږي چې آيا افغانستان ته بېرته راوګرځي كه همهلته پاتې شي                

يوه بله موردي مطالعه هم په      . مورد له هغو دريو موردي مطالعو څخه يوه ده         
 په همكارۍ تر سره شوه او       دغه ادارې ايران كې د تهران د پوهنتون له خوا د           

دريمه مطالعه د دغه ادارې په هغو ځوانانو او د دويم نسل په افغانانو                           
 . باندې چې د بېرته راګرځېدو پرېكړه يې كړې وه، تر سره شوه

 روغتيا
ليندۍ د مياشتى را په دى خوا د افغانستان روغتيايي           د   كال   1385له  

سيستم توضيح پاڼه، د رونالډ والډمن، ليسلى سټرانګ او ډاكټر                               
 لمريز كال څخه راپدېخوا د افغانستان د                    1385، له      عبدالولي ليكنه  

روغتيايي سيستم پرمختګ څېړي او هڅه كوي چې د دولت، مرسته                          
. كوونكو او نادولتي سازمانونو په وړاندې راتلونكي ننګونې په ګوته كړي           

د دغه سند د پام وړ ټكۍ له نا حكومتې موسسو سره د عامې روغتيا                             
وزارت د قراردادي پرېكړه ليك، د افغانستان خلكو ته د روغتيايي                           

 . بنسټيزو خدمتونو د وړاندې كول و

 طبيعې سرچينې
د اوبو د اداري، څارويو او      ”د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د          

 اوبو د مديريت په هكله روانو             ، د  “په هكله     (WOL)د ترياكو د اقتصاد         
اقداماتو ارزونه، د څارويو توليدات، د ځمكې تصرف او همدا شان د                        

 په هكله كاري موضوعي څېړنې، تر         خشخاشو د كښت محركين او حاالتو        
د اليك مكوين او    . نامه الندې د دغې ادارې درې كلنه مطالعه تر سره كېږي          

د څمكې د   شارنا نولن، په ليك د دغې درى كلنې پروژې يوه نوې څپرونه                  
 .  په نامه د فبرورى په مياشت كې خپره شوهثبت الرى 

 دري او پښتو: ژباړې
 د جنوري او فبروري       (AREU) د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې           

په مياشت كې په ګاډۍ پسى اس تړل، خصوصى كول او اقتصادى سمون                  
مه او  11، د افغانستان د څيړنو دخبر پانې           )پښتو/درى(په افغانستان كې     

او يوه تركيبى ليكنه بازارونو ته تګ، په شپږو                   ) پښتو/درى(مه ګڼه     12
او الف څخه تر يا؛ د      ) درى(افغانې سكتورونو كې سودارګان او سوداګرې       

ژبو ) پښتو/درى(افغانستان لپاره مرستندى الرښود كتاب پنځمه ګڼه                   
 . باندى وژباړل شو

 كـال د      2007الندۍ خپرونې د افغانستان د څيړنې او ارزنې د ادارې لخوا د               
 لـه    www.areu.org.af  د   .   جنوري او اپريل مـيـاشـتـو كـې چـاپ شـوي دي                  

 ټولې خپرونې راښـكـتـه كـړئ او            د دغې ادارې  وېبپاڼې څخه كوالى شئ چې      
دغـه  د   .    له دفتر څخه له بيې پرته تر السـه كـړئ          دغه ادارې چاپې نسخې يې د     

 د نوو خپرونو په باره كې د ال زياتو معلوماتو د السته راوړلـو لـپـاره،                   ادارې
ــپــه النــدې پــتــې خــپــل نــومــونــه او ځــانــګــړتــيــاوې مــوږ تــه راو                              . ېــږئل

publications@areu.org.af 

 د دغه ادارې نوې خپرونې
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

 تازه خپرونې او سرچينې
 طبيعى ناورينونه اود ژغورنى ساتونكې اقدامات

په افغانستان كى په كليو او ښارو ورته سيمو كى دزلزلى په وړاندى    .   1
پـه افـغـانسـتـان        /   دغير انجنيرى مقاوموودانيو جوړولو لپاره الرښود        

كى دطبيعى پيښوپه هكله دخبرتيا او دهغوى دمنفـى اغـيـزو كـمـولـو                  
لپاره محلى پروګرام افغانستان، دملګرو ملتونو دميشته كولـو اداره           

، ) هـبـيـتـات    ( دملګرو ملتونو دمـيـشـتـه كـولـو اداره             :   كابل) .   هبيټاټ( 
په افغانستـان كـى     .     س م30مصور، نخشى رنګه ؛ : مخه 32، 5. 1385

دطبيعى پيښوپه هكله دخبرتيا او دهغوى دمنفى اغيزو كمولـو لـپـاره              
دملګرو ملتونو دميشتـه كـولـو      .  افغانستان)C-DAMP(محلى پروګرام  

 ).هبيټاټ(اداره 

 ,IAEE, NSET)دزلزلى په وړاندى دمقاومو آباديو دجـوړولـو الرښـود د               

UNCRD(   او(DPC)           په مرسته چى دمعلوماتو لويى سرچيـنـى دى بشـپـړ
 څخه زيات كورونه په غير فنى شكـل   ٪95په افغانستان كى    .   شوى دى 

دخټو له دغو ودانيو   .   له خټو، خامو خښتو او تيګو څخه جوړ شوى دى         
څخه په كليوالى اونيمه ښارى  سيمو كى داوسيدلو دكورونو په تـوګـه            

همدارنګه دزلزلى له ويجاړوونكو اغيزو سره سره،      .   كار اخستل كيږى  
دزلزلى په وړاندى دچمتـوالـى اودهـغـى داغـيـزو دكـمـولـو پـه هـكلـه                          

نو ځـكـه داضـرورى ده چـى           .  دخلكو دخبرتيا او وړتيا كچه ډيره كمه ده 
دكليو اوسيدونكى خلك او ساختمانى كارګران له دغو ساده طـريـقـو            

ددى .   څخه چى دودانيو جوړولو كى ترينه كار اخستل كيـږى خـبـر شـى                
الرښود موخه داده ترڅو په كليوالى اونيمه ښارى سيمو كى دانجنيرى           
اصولو په پام كى نيولو څخه پرته دزلزلى په وړاندى دمقاومو ودانـيـو               
په هكله ضرورى معلومات دساختمانى كارګرانو، محلـى خـټـګـرو او             

 . ټرينرانو په اختيار كى وركړى

ښت دپالن لپاره داسانتيـا     زلزلى ته دچمتوالى اودهغى داغيزو دكم     .   2
ترتيبونكى په افغانستان كى دطبيعى مصيبتونـو       /   برابرونكو الرښود   

په هكله خبرتيا اودهـغـوى داغـيـزودكـمـولـولـپـاره مـحـلـى پـروګـرام،                        
دملګرو مـلـتـونـو دمـيـشـتـه             :   كابل  .   ديونيچا او يوناما په مالى مرسته     

، په افغانستان كـى دطـبـيـعـى پـيـښـوپـه هـكلـه                      ) هبيټاټ( كولو اداره   
دخبرتيا او دهـغـوى دمـنـفـى اغـيـزو كـمـولـو لـپـاره مـحـلـى پـروګـرام                                

 . س م30مصور، نخشى رنګه ؛ : مخه 24، 5). 1385(افغانستان، 

په افغانستان كى دطبيعى پيښوپه هكله دخبرتيا او دهـغـوى دمـنـفـى                 
دمـلـګـرو    .    افـغـانسـتـان      (C-DAMP)اغيزو كمولو لپاره محلى پـروګـرام      

 ).هبيټاټ(ملتونو دميشته كولو اداره 

داسند دچمتوالى او منفى اغيزو دكمولو هغه عملـى اهـداف بـيـانـوى                 
كوم چى دمحلى ټولنو لخوا طبيعى ناورين لرونكى سيمـو كـى اسـانـه                 

داتوقع ده چى دولتى اوغيردولتى مـؤسـسـات اود        . كارول كيداى شى 
پرمختيايى محلى شوراى غړى په زلزله لرونكو سيمو كـى ددى سـنـد                

 . څخه ګټه اخلى

په محلى سطح باندى دخـبـرتـيـا اودطـبـيـعـى غـمـيـزو كـمـولـو پـروژه                             
دافغانستان دغميزو دادارى تر چوكاټ الندى له دوو نورو وړو پـروژو      

 او   (PEA)چى دادعامه زده كړى او خبرتيا كمپاين         .   څخه جوړه شوى ده   
د دغـه    .   ى د  (C-DAMP)په محلى سطح دطبيعى غميزو دكمولـو پـروژه            

 :كليدى هدفونه په الندى ډول دىپروګرام 

دسيالب وچكالى او زلزلى دخطرونو په هكله دعامى خـبـرتـيـايـى               •
كچى لوړول دهغوى داغيزو كمـولـو اواداره كـولـو لـپـاره شـونـى                     

 .اقدامونه

دطبيعى غميزو داغيزو كمولو دعملى اقدامونو په تشخيص كـى             •
 .له ټولنى سره مرسته كول

طبيعى غميزو ته چمتوالى اودهغوى داغيزو كمولو درس وركـول          •
وهغو غيردولتى موسسوته چه په داسى سيموكى موقعيت لرى په 

 .كومو كى چى دسيالب، وچكالى او زلزلى خطر ډير دى

دانجنيرانو، محـلـى خـټـګـرو، اجـتـمـاعـى كـاركـونـكـو اودكـلـى                          •
دمشرانو روزل ترڅو هغوى دطبيعى غـمـيـزول څـخـه دخـبـرتـيـا او                   
دهغوى داغيزو دكمولو لپاره چمتو شى چه په كلى كى نور خـلـك               

 .مسئلو ته وروزىداسى 

چـمـتـوالـى اودهـغـى داغـيـزو كـمـولـو دپـالن لـپـاره                         وچكالى تـه د   .   3
په افغانستان كى دطـبـيـعـى پـيـښـو پـه                 /   داسانتيا برابرونكو الرښود    

 .هكله دخبرتيا اودهغوى دناوړه اغيزو كمولو لپاره محلى پروګرام

ملګرى ملتونه هبيتات، په افغانستان كى دطبيـعـى پـيـښـو پـه                 :   كابل  
(هكله دخبرتيا اودهغوى دناوړه اغيزو كمولو لپاره محلى پـروګـرام،              

 . س م30مصور، نخشى رنګه ؛ : مخه 27، 5) . 1385

په افغانستان كى دطبيعى پيښوپه هكله دخبرتيا او دهـغـوى دمـنـفـى                 
دمـلـګـرو    .    افـغـانسـتـان      (C-DAMP)اغيزو كمولو لپاره محلى پـروګـرام      

 ). هبيټاټ(ملتونو دميشته كولو اداره 

رښود اساسى هدف مصيبتونوته دچمتوالى او دوچكالى څـخـه       ددى ال 
. دژغورنى لپاره دمحلى عملى پالن دروزنى دپروسى آسـانـه كـول دى               
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  لمريز كال د ورى مياشت1386د 

 

آسانتيا برابروونكى په له محلى ټولنى سره دخطرونو، زيـان مـونـدنـى              
اودوچكالى دمنفى اغيزو كمولو لپاره دضرورى اقدامونو په پيژندلو          

 كى مرسته وكړى

 كرنه
A selection of grasses from Central Afghanistan / [Dan 
Robinett]. [Kabul] : USAID, 2006. 33 p. : col. ill. ; 22 cm.  

 ډوله غوره نباتو په هكله په انـګـريـزۍ او درى ژبـه پـه رنـګـه ډول                           33
دغه په افغانستان كـې د ورسـتـنـيـو ارزونـو او                 .   توضيحات او تشريح  

 . څيړنو لپاره په دغه اړه يو پيل دى

Agrometeorological monthly bulletin / Agromet Project of 
USGS. Kabul: Agromet Project of USGS. 

 كـال د جـنـورى او            2007 كال د اكتوبر او نوامبر د مياشتو او د              2006د  
 . فبرورى د مياشتو ګڼې موجودى دى

Agrometeorological seasonal bulletin / Agromet Project of 
USGS. Kabul: Agromet Project of USGS. 2005-2006 (24 p.) 
issue received. 

. ئ د ال زياتو معلوماتو لـپـاره دغـه بـريښـنـا پـتـى سـره پـه تـمـاس كـې ش                                  
fahimzaheer@yahoo.com ئاو يا دغه بريښنا پاڼه وګور 

  http://afghanistan.cr.usgs.gov/agro.asp 

Infrastructure and water distribution in the Asqalan and Sufi-
Qarayateem canal irrigation systems in the Kunduz river basin: 
field report, March-June 2006 / Bernie ter Steege. Bonn: 
Zentrum für Entwicklungsforschung, 2006. 40 p. : ill., map ; 30 
cm. (Amu Darya series; paper no. 5).  

 د خـپـرونـو        (SMWA)په افغانستان كې د اوبو ټولنيزه مديريـت          ( 
په دغه پورته خـپـرونـه كـې د كـنـدز واليـت پـه                      . )   2لړۍ، شميره   

صوفى قرايتيم او اسقال كانالونو  او د اوبو لږونـى پـه سـيـسـتـم            
پورى اړونده ټولنيزه شرايطو، د بيخ بنا د تنظـيـم پـه هـكلـه يـوه                     

دغه كار د دغه سيسټم د طرحې، د اوبـو  .   طرحه وړاندى شوى دى   
توزيع او اوبو ته د الس رسنى د حق تر منح د اړيكو د مطالعى لـه                

ــر ســره شــوى دى              ?http://131.220.109.9/index.php .   الرى ت

id=752   د دغه سند اندازه(3.6MB) 3،6ميګا بايټه ده  . 

Livelihoods in the Asqalan and Sufi-Qarayateem canal irriga-
tion systems in the Kunduz river basin: field report, March-
June 2006 / Usman Shah. Bonn: Zentrum für Entwicklungsfor-
schung, 2006. 21 p. : map ; 30 cm. (Amu Darya series; paper 
no. 4).  

 د خـپـرونـو        (SMWA)په افغانستان كې د اوبو ټولنيزه مديريـت          ( 
دغه خپـرونـه د سـاحـوى         “    كال د نومبر مياشت2006د  ” . )   4لړۍ، شميره   

 كـال د     2006 رامنځته شوى چې د      ټكار د معلوماتو او اطالعاتو پربنس     

په مجموع كـې  .   نيټى ترمنځ تر السه شوى15 او جون د مياشت 15مارچ  
 ورځې او د صوفى قرايتيم كانال پـه          15د استقال كانال په څيړنه باندى       

 .  كارى ورځې ولږيدى30څيړنه باندى 
 http://131.220.109.9/index.php?id=752 (450 KB) 

Rangeland assessment of the Wakhan: preliminary results 
from the 2006 field season [photocopy] / by Donald J. Bedu-
nah. 2006. 34 p. : col. ill., col. map ; 30 cm. 

Reconstructing agriculture in Afghanistan / edited by Adam 
Pain and Jacky Sutton. Rugby, Warwickshire, UK: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 2007. 335 p. ; 
30 cm. ISBN 9789251054475 (FAO), 9781853396342 
(Practical Action Publishing). Contents: Introduction (p. 1-10)—
Afghanistan: the context / Adam Pain (p. 11-28)—2. Rural resil-
ience and diversity across Afghanistan’s agricultural land-
scapes / Anthony Fitzherbert (p. 29-48)—3. Rural livelihoods in 
Afghanistan / Adam Pain (p. 49-64)—4. The evolution of food 
security information in Afghanistan: a case of limited 
“availability”, “access”, and “utilization” / Wendy Johnecheck 
(p. 65-92)—5. Towards a public nutrition response in Afghani-
stan: evolutions in nutritional assessment and response (p. 
93-118)—6. Food security in Afghanistan after 2001: from 
assessment to analysis and interpretation to response / An-
drew Pinney and Scott Ronchini (p. 119-164)—7. Narratives of 
rehabilitation in Afghan agricultural interventions / Ian Chris-
toplos (p. 165-188)—8. Afghan women, Afghan livelihoods / 
Elizabeth Stites (p. 189-212)—9. ‘Economical with the truth’: 
the limits of price and profitability in both explaining opium 
poppy cultivation in Afghanistan and in designing effective 
responses / David Mansfield (p. 213-250)—10. Markets in 
Afghanistan / Adam Pain and Sarah Lister (p. 235-250)—11. 
Towards a framework for agricultural development and food 
security in Afghanistan / Alberto Zezzo and Mauro Migotto (p. 
251-282)—12. Responding to food insecurity: could we have 
done it better? / Margarita Flores (p. 283-296).  

په افغانستان كې د كرنې )   1:   دغه كتاب دوه غوره مسألې په ګوته كوى       
م 21او د خواړو د امنيت د مسألى مرور، تـر څـو راڅـرګـنـده كـړى چـې                         

پيړۍ په لومړيو كې څـه مـعـلـوم وواو څـه نـه وو او شـواهـد څـرنـګـه                                 
تر څو د طبعى وضعى څخه  او عـمـلـى كـاركـولـو              )   2رامنځته شوو، او    

 څـخـه     2001څخه زده شوى درسـونـه سـره يـو ځـاي كـړى، خصـوصـاً د                           
د دغه كار مـونـدنـې دا راڅـرګـنـدوى چـې څـه شـى                       .   وروسته زمانه كې  

عملې وو او څه عملې نه وو، او همـدارنـګـه د سـيـاسـى بـى ثـبـاتـۍ د                             
شرايطو الندى د راتلونكې لپاره د خواړو د امـنـيـت د جـوړولـو لـپـاره                      

 . پراخى اغيزى راسپڼى
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

 عمومى خپرونې
Afghan public opinion amidst rising violence: a World Public 
Opinion poll / fielded by D3 systems and Afghan Center for 
Social and Opinion Research in Kabul; principal investigator 
Stephen Weber; research staff Clay Ramsay … [et al.]. Wash-
ington, D.C.: WorldPublicOpinion.org, 2006. 11 p. ; 30 cm. 
www.WorldPublicOpinion.org.  

د .    كـال   1384)   مه ګـڼـه  3  ( 1/2د افغانستان درى مياشتنۍ مجله ټوك،       
په توليد كې د مديريت اهمـيـت      :   محتوا.   افغانستان د علومو اكاډيمۍ   

) . م مخـه پـورى    8 څخه تر 1( محمد ناصر ستانكزى /   له يو لړ نظريو سره   
م 11 څخه تـر    9(مددى / عبدالغفور صوات : د افغانستان ملې جنګيالې 

مه پـيـړۍ كـې د افـغـانسـتـان ازادې غـوښـتـونـكـې                        19په  )   مخه پورى 
الرښوونه او له ښوونې او روزنې )   م مخه پورى18 څخه تر 12( جنګيالې  

، ) م مـخـه پـورى       25 څخه تر    19( محمد يونس بيريا    /   سره د هغه اړيكې     
-26( جـالت خـان حـكـمـتـى             /   په افغانستان كې د كونډو ښځو وديدنه        

(عـبـدالصـبـور جـنـبـش            /   ، مير غالم محمد غبار او د هغه څيړنې           ) 38
(محمد رزاق بهيـر    /   ، د افغانستان د اوسنې حالت ډايناميزم )39-47
مـحـمـد نـثـار        /   ، په افغانستان كې د بيـو د شـاخـص تـرتـيـب               ) 48-56

د ولور رسم او په پښتـنـو كـې د ښـځـو او نـجـونـو                   )   61-57( ستانكزى  
 ). 70-62(جالت خان حكمتى / قسمت 

Afghanistan’s endangered Compact. Kabul/Brussels: Interna-
tional Crisis Group, 2007. 15 p. ; 30 cm. (Asia briefing ; no. 
59). 

له كومه ځايه چې د ياغى توب  زياتيدونكې حمالت ډيره زياتـه تـوجـو                 
راڅكوى، د باثبـاتـه او ټـيـنـګـو دولـتـې نـهـادونـو د جـوړښـت لـپـاره                                

پـه دغـه     .   اوږدمهاله هڅې چې افغانستان ورته اړين دى، لړزيـدلـې دى           
خپرونه كې پرمختګ يو كال وروسته له هغه چې د افغانستان حكومت 
او بين المللى ټولنې د يو ټينګ او باثباته افغانستان لپاره د راتلونكې 

مى څـخـه د       31يو لرليد په ګډه سره د لندن په كنفرانس كې د جنورى له             
سم د السه  د بن د بـهـيـر       .   فبرورى تر لومړى نيټې پورى جوړ كړ، آزمايې       

له پايلې څخه وروسته چې د هيواد ټاكلې ادارى يې رامنځتـه كـړى، د                 
افغانستان تړونليك د دى لپاره رامنځته شو چې د افغانسـتـان د بـيـا                  

. رغونې په بهير كې شاملو شريكانو لپاره كارى چوكاټ رامنځته كـړى           
خو د افغانستان په تړونليك كې د ثبات پرته انګيرنه د ياغى تـوب لـه                 

او .   خوا چې د سرحدونو هاخوا څخه حـمـايـت كـيـږى، لـه مـنـځـه والړه                       
دولت جوړونه له همغه پيل څخه له كړكيچ سره مخامخ وه، د دى لـپـاره               
چې د نوينې اداره په قوى څوكيـو كـې د نـه مـنـل شـويـو عـنـاصـرو نـه                           

 ...   www.crisisgroup.org/home/index.cfm . شاملول رد شوى وو

Breaking point: Measuring progress in Afghanistan / lead au-
thor Seema Patel; coauthor Steven Ross. Washington, D.C.: 
Post-Conflict Reconstruction Project, Center for Strategic and 

International Studies (CSIS), 2007. February 23, 2007. The 
study is a follow-up to the 2005 baseline report “In the bal-
ance :  measur ing  progress  in  A fghanis tan” . 
www.pcrproject.com (1.3 MB) 

Bribes or bargains? Peace conditionalities and ‘post-conflict’ 
reconstruction in Afghanistan / Jonathan Goodhand and Mark 
Sedra. Published in “International peacekeeping” v. 14 (no.1, 
January 2007), p. 41-61.  

 كال كې د بن د تړونلـيـك د السـلـيـك كـيـدو څـخـه                        2001دغه مقاله په    
وروسته په افغانستان كې د نړيواله مـرسـتـنـدويـه ادارو دنـده بـانـدى                     

دغه مقاله په ډيرو نازكو شرايطو كې لـه        په ځانګړى توګه،    .   تمركز كوى 
جګړى څخه د سولې په لور د انتقال د حدود او د سوله ييزه شرايـطـو د                   

د جيو ستراتيژيكو او بيخ بنايې مسـايـلـو پـه اړه                .   مفيديت په هكله ده   
انــديښــنــې د دى ســبــب شــوى دى چــې بســپــنــه وركــوونــكــې او يــا                           

دا سـى    .   مرستندويان د مرستو يوه بى قيـد او شـرطـه الره خـپلـه كـړى                     
استدالل كيږى چې د بى قيد او شرطو مـرسـتـو بـهـيـدنـه د جـوړښـت د                   

الزمـه ده    .   شرايطو چې د مخالفتونو سبب كيږى، خطر رامـنـځـتـه كـوى        
چې د مرستو په شرايطو باندى يو ځل بيا كار وشى، داسى چې مرستې 
د سولى لپاره نه دا چې مرستې د امـنـيـت د راوسـتـلـو لـپـاره يـو ډول                              

په افغانستان كې د ټولنيزه تړون د رامنځته كولو لپاره څـه             .   رشوت دى 
دغـه مـونـدنـه د مـرسـتـنـدويـه بسـپـنـه                     .   نا څه قيد او شرط ضرورى دى      

وركوونكو لپاره ډير د تناسب وړ ده، او هـغـوى بـايـد د يـو لـړزيـدلـې                          
دولت په شرايطو كې د پرمختګ پر واك ټينګ مـوډلـونـه پـه پـام كـې                      

د دى پرځاي چې شرط او ملكيت د يو پاليسـۍ د سـپـكـتـروم                   .   ونيسى
دوه پايلو په شان وپيژنو، كيداى شى چې د ملـكـيـت د سـرتـه رسـولـو                       

 . لپاره يو بنسټيزه آله وى

On living with negative peace and a half-built state: gender 
and human rights / Sippi Azarbaijani-Moghaddam. Published 
in “International peacekeeping” v. 14 (no.1, January 2007), p. 
127-142.  

دغه ليكنه دوه ګونې معيارونه چې په افغانستان كې د سولى جوړونې            
بې اعتباره نړيوالې ستراتيژۍ سره مل دى، د يـو مـعـافـيـت او نـيـمـه                         

. حقيقت، نه دا چې د يو باورى او انتقالى عدالت پـر بـنـسـټ، آزمـايـې                  
زياتره نړيواله موسسو د بشرى حقونو په وړاندى د پخوانۍ او اوسنيو 
بې رحميو په وړاندى، د دوديزو توپيرونو، د پرمخـتـګ او پـالـيـسـى                   

پـه  .   كموالۍ پربنسټ د راز راز تعبيرونو له الرى، سترګې پټې كړى دى      
نتيجه كې، او د حـقـوقـو لـپـاره پـه سـمـه تـوګـه د تـطـبـيـق وړ اوزارو                                   
نشتوالى سره، د جندر ټولنيزه ويشنه، نژادى او نـورو كـرخـو د بشـرى                
حقونو په وړاندى د افغانستان د نه زغم دود پياوړى كړى دى، لـه دغـه         
ځايه د ډيرو اساسى حقونو ربړونه نړيواله ټـولـنـه داسـى ښـكـارى چـې                     

د لومړنيو تجربو، شخصى مـركـو او د تـګ الرو              .   غواړى مالتړ وكړى 
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ريښتنې تحليل پر بنسټ، دغه ليكنه د افغانانو تر منځ د بشر د حقونـو               
په پاى كې، دغـه لـيـكـنـه د              .   د درك او پوهې معمولې انګيرنې ننګوې      

راتلونكې مطالعو لپاره شونې الرى، هم د انتقالى عدالت او هم دا چې             
څنګه عام افغانان له پراخې بې عدالتې او نابرابرۍ سره څنګـه مـقـابلـه        

 . وكړى، راپيژندلو سره، په پاى رسى

Saving Afghanistan / by Barnett R. Rubin. 2007. [11] p. ; 30 
cm. Published in “Foreign Affairs” (January/February 2007). 
www.foreignaffairs.org/20070101faessay86105/barnett-r-
rubin/saving-afghanistan.html.  

دغه راپور د افغانستان دولت د اوسنيو امـنـيـتـې شـرايـطـو او د دغـه                   
 د طـالـبـانـو د بـيـابـيـا                 . هيواد د بيارغونې د هڅو لنډيز وړانـدى كـوى           

حمالتو، د بيارغونې لړزيدلى بهير او د كوكنارو كر چې په ټولو زمانو             
كـه  .   كې لوړدى، له دغو ټولو سره افغانستان بى نظمى تـه ور څـكـاګـې                

واشنګټن غواړى چې په دغه ځاي كې خپلې نـړيـوالـه هـڅـې وسـاتـي،                     
بايد چې په دغه سيمـه كـې خـپـل مسـؤلـيـت زيـات كـړى او د خـپـلـې                                 
سټراټيژى په هكله بيا سوچ وكړى، خصوصاً د پاكستان په وړانـدى د               
خپلى شيوى په مخه چې په خپلو قبايلې سـرحـدى سـيـمـو كـې يـاغـى                         

 . اشخاصو ته سيب وركوى

 اقتصادى پرمختګ
Afghanistan: challenges & the way ahead / Joint Coordination 
and Monitoring Board (JCMB). Kabul: JCMB, 2007. 7 p. ; 30 
cm.  

دغه راپور د افغانستان له خوا د تنظيـم او څـارنـې پـه ګـډ مـجـلـس                          
(JCMB)        مـه نـيـټـه       31 او     30 كـال د جـنـورى پـه               2007برلين ښار كې د

 .ئ د ال زياتو معلـومـاتـو لـپـاره دغـه بـريښـنـا پـاڼـه وګـور                         .   وړاندى شو 
www.ands.gov.af 

Integrity in reconstruction: Afghan roads reconstruction: de-
construction of a lucrative assistance / report author Lorenzo 
Delesgues. London: Tiri, 2007.10 p.: ill. ; 30 cm. 

Interim strategy note for [the] Islamic Republic of Afghanistan 
for the period FY[20]07-FY[20]08. Washington, D.C.: The World 
Bank, [2006]. xi, 90 p. : col. ill. ; 28 cm.  

به د راتلونكې دوه كالونو په اوږدو   (ISN)دغه د موقتې ستراتيژې پاڼه      
كې په افغانستان كې د نړيواله بانك كارې بهير څرګنده كړي، چـې تـر                
هغه مودې پورى به حكومت د افغانستان د ملې پرمختګ سټـراټـيـژى              
په بشپړه توګه سمه جوړه كړى وى، چې دغه سټراټيژى ته د بـانـك پـه                    
اصطالح د خوارى د له منځه وړلو سټراټيژى پاڼه وايې چې د هـيـواد د          

د دغې . مرستو د سټراټيژى د تيارى لپاره د ګام ايښودو الره كڼل كيږى
پاڼې خالصه په پښتو، انګريزى او درى ژبو باندى چـاپ شـوى ده، او                  

 په اندازه له دغې بريښنـا پـاڼـې      و ميګابايټ0،36  (0.36MB)دغه پاڼه د    

د افغانـې اقـتـصـاد د سـوداګـرۍ اړونـده غـوره مـطـالـبـو                           
 www.doingbusiness.org بريښنا پاڼه: خالصه

د نړيوال بانك په دغه بريښنا پاڼـه كـې سـوداګـرۍ پـورى تـړلـې                 
افغانې اقتصاد د مسـايـلـو مـقـايسـوى درجـه بـنـدۍ پـه هـكلـه                            
معلومات، لكه، د سوداګـرۍ د ثـبـتـولـو لـپـاره د الزمـو ورځـو                         
اړتيا، ثبت او مليكت، د يو كانتينر بير اسـتـول، او د مـالـيـاتـو                     

په دغه بريښنا پاڼه كې ښكته د پانې په پاى كـې          .   تاديې، په هكله  
چـې افـغـانـې قـوانـيـن پـه اړه ده، د                     )   لينك( يوه انټرنټې اړيكه    

افغانستان د سوداګرى غوره شوو قوانينـو او كـړنـالرو پـى ډى                  
او النـدنـى     .   اف درى او انګـريـزى كـاپـۍ تـه الس رسـى وركـوى                    

 : معلومات هم پكې شامل دى

 كړنالرې
 د يو شخص لپاره د پور برابرولو كړنالره •
 د دارايې د ويش او د قرضو د زيان تيارى كړنالره •
 د پانګې د بسيا كړنالره  •
 د كنټرول كړنالره •
 د يوواليتوب حكومت دارى كړنالره  •

 (DTMF)د كوچنيو پانګود پاسرى موسسو كړنالره 
 د انفاذ كړنالره •
 د خارجې صرافانو كړنالره •

  د لويو عرضو كړنالره، د اجازه ليك كړنالره
 د پورونو د ادا كولو د توان كړنالره •
 د نغدو پيسو د خدماتو د وړاندى كوونكو كړنالره •
 د خارجې اسعارو د تبادلى د آزاده وضعيت كړنالره •
 د مجازو او منع شويو فعاليتونو كړنالره •
 د تاريو د سيسټم د ساتنې كړنالره •
 د پيسو د پاليسيو د موخو لپاره د سپما د اړتيا كړنالره •

 قانون
 د ګمركاتو د قوانينو مجموعه •
 د ګمركاتو قانون •
 )هم په پښتو (2005پر عوايداتو باندى د مالياتو قانون  •
 )هم په پښتو(د ماليه پر عايداتو كتاب  •
 د بانكدارۍ قانون •
 ټروريزم د تمويلوونكو منابعو سره د مبارزې قانون د  •
 په افغانستان كې د بهرنيو او كورنيو خصوصى پانګو قانون  •
 كال د اكتوبر د مياشتې د     2005د  ( د خصوصى پانګې اجونې قانون       •

 )مې نيټې مسوده8
 د مخابراتو د خدمتونو كړنالره  •
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

 .څخه راښكته كيداى شى
www.worldbank.org.af/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/
SOUTHASIAEXT/AFGHANISTANEXTN/0,,contentMDK: 
20149725~menuPK:305990~pagePK:1497618~piPK:2178
54~theSitePK:305985,00.html (6.03 MB) 

 The National Skills Development Programme (NSDP): strategy 
summary. [2007]. 11 p. ; 21 x 30 cm. (114 KB) 

Reconstruction National Integrity System survey: Afghanistan 
2007 / report authors Lorenzo Delesgues, Yama Torabi. Lon-
don: Tiri, 2007. 105 p. ; 30 cm.  

دغه پاڼه د يو لړ پاڼو برخه ده چې جنګ څخه ورستـه هـيـوادونـو كـې د                       
بيارغونې په هكله ده، دغه پاڼه د مدافعې او څارنې اجـنـدا اسـاسـات                  
تياروى تر څو په اتو هيوادنو او په نړيواله كچه د بيا رغونې بشـپـړتـيـا                  

  www.tiri.org.ته ترقى وركړى

Assessing the NSP: the role of accountability in reconstruc-
tion / report author Yama Torabi. London: Tiri, 2007. 32 p. ; 30 
cm.  

دغه پاڼه د يو لړ پاڼو برخه ده چې جنګ څخه ورستـه هـيـوادونـو كـې د                       
بيارغونې په هكله ده، دغه پاڼه د مدافعې او څارنې د اجندا اسـاسـات               
تياروى تر څو په اتو هيوادنو او په نړيواله كچه د بيا رغونې بشـپـړتـيـا                  

  www.tiri.org.ته ترقى وركړى

دنړيوال بانك لنډ مهاله اسـتـراتـيـژى لـنـډيـز دافـغـانسـتـان اسـالمـى                        
: كـابـل  .   نړيوال بـانـك  /    مالى كلونو لپاره 2008-2007جمهوريت لپاره د    

 . نړيوال بانك.  س م30مصور رنګه ؛ : مخه 13. 2007نړيوال بانك، 

پدى خپرونه كى دنړيوال بانك لنډمهاله مالى ستراتيژي تشريح شـوى     
 كـلـونـو لـپـاره چـى پـه النـدى تـوګـه ددى                       2008-2007په خاصه توګه د     

 :خپرونى ځينى برخى دالزياتو معلوماتو لپاره رااخلو

دنړيوالى پرمختيا اداره مستقيما خپلى مرستى دافغانستان دولت تـه   
ترڅو وكړاى شى هغه پانګه اچونى چى لومړيـتـوبـونـه يـى پـه           .   برابروى

ملى بودجه كى مشخص شوى دى ترسره كړى، او پـه عـيـن وخـت كـى                      
دمالى وجهو په بـرابـرولـو بـرسـيـره دنـړيـوال                .   ددولت ظرفيت كوړ كړى   

بانك دكاريومهم او لـه اهـمـيـتـه ډك عـنـصـر دغـه هـيـواد تـه دفـنـى                                 
 .اوتخنيكى مرستو اوخدمتونو برابرول دى

دافغانستان له پاره دنـړيـوال بـانـك سـتـراتـيـژي پـه دريـو حـمـايـتـى                            
 :اومرستندويه برخو تمركز لرى

اسـاسـاً دهـيـواد       .   دظرفيتونو پياوړتيا اودحكومـت حسـاب وركـول         .   1
داستوګنو لپاره داجراوړ، باكيفيتـه اودالس رسـيـدنـى وړخـدمـتـونـه                  

 . برابرول

له افغانستان څخه دمالتړاساسى موخه دداسى الرو چـارو بـرابـرول        .   2

دى چى له هغو څخه په استفاده كولو سره دولت په بشپړه توګه دخـپـلـو       
داجـرا وړ    .  پرمختيايى پروګرامونو دتشخيص اوالرښوونى توان ولرى 

او اغيزناك خدمتونه بايد بـرابـر كـړاى شـى او دعـامـه كـاركـوونـكـو                         
دا د داسى سيستمونو رامنـځـتـه    .   ظرفيت بايد وده او پرمختيا ومومى     

كولوته اړتيا لرى چى دهغى په وسيله عامه وجهى په روښانه اوشفـافـه        
توګه حساب وركړل شى اودهيواد داستوګنو خلكو لـه پـلـوه دحسـاب                

 . وركولو روش اوطريقه رامينځته او عمل كى پلى شى

هغه فعاليتونه چى دنړيوال بانك له خوايى مرسته او مـالتـړ كـيـږى           .   3
دعامى ادارى اصالحات، عامه مالـى اداره، دفسـاد ضـد              :   په هغو كى  

اومالى پايښت، چى ګمركى اصالحات اودهيواد له پـاره دګـټـى وټـى               
اوعايداتو منابعو ته هميشنى پاملرنه شامله ده، دايو ډيـر حـيـاتـى او                
ارزښتناك كاردى، او په مشخصو برخوكى به دښـوونـى او روزنـى او                 

 ). مخه څخه4دخپرونى د . (روغتيا خدمتونه پكى شامل وى

امنيت په يوه انسـانـى بـڼـه         :   2004دبشپړى ودى ملى راپور :   افغانستان  
: كـابـل  .   دملګرو مـلـتـونـو پـرمـخـتـايـى اداره              /   ګواښونه او مسوليتونه    

مصـور، نـقـشـى       :   مـخـه     288.   2004دملګرو ملتونو پرمختايـى اداره،        
//:http.   دمــلــګــرو مــلــتــونــوپــرمــخــتــيــايــى اداره         .    س م    28رنــګــه ؛      

www.undp.org.af/  

 زيږديز كال كى خپور شوى وو 2004ددى راپور اصل په انګريزى ژبه په        
دا راپـور لـرونـكـى دهـغـو             .    كال كى خپره شـوه     2007اما پښتو ژباړه يى     

 : موضوعاتو ده چى ځينى بيلګى يى په لنډه توګه سره رااخلو

دبشرى ودى دغه ملى راپور دامنيت له دوديزى مفهوم څخه هـغـه خـوا         
راپور داسى انګيرى چى امنيت ته ريښتنى ګواښ دبيا ودانولـو           .   اوړى

د بهير په الره كى پراته خنډونه دى او هغه د خدمتونو دوړاندى كولـو،               
دكار ځايونو دبرابرولواود بشرى حقونو د درناوى او خونديتوب لپاره          

ناامنى په افغانسـتـان كـى يـوازى دځـانـى               .   داړينو وسايلو برابرول دى   
خونديتوب ستونزه نه ګـڼـل كـيـږى، بـلـكـه هـمـدا راز لـه روغـتـيـايـى                              
اوروزنيزو آسانتيا وو اوخدمتونو نه بى برخى توب يا هغو ته نيمګـړى         
السرسى، سياسى او قانونى حـقـونـو تـه نـه السـرسـى اوـلـه ټـولـنـيـزو                            

دبشـرى ودى د راپـور         .   فرصتونو نه بى برخيتوب هم پكى نغښتـى دى         
ډلى چى داراپور يى برابر كړى، دخلكو بيالبيلى نـظـريـى دبـيـالبـيـلـو                    
غونډو او د هيواد په پوهنتونونو او دعامو ښارى غونډو پـه تـرڅ كـى                   

دګډون كوونكو ستر اكـثـريـت لـه دى ډاره چـى بـيـا                    .   راغونډ كړى دى  
رغونى بهير دعادى افغانانو له څنګزن تيريږى، خپله ناخوښى څرګنده         

 ). دراپور دځغلنده كتنى څخه. (كړى ده

همدارنګه دغه راپور په اته څپركو كى راغونډ شوى دى چـى پـه لـنـډه                    
دبشرى ودى او بشرى امنـيـت     :   لمړى څپركى :   توګه سره يى نومونه اخلو    
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دافـغـانسـتـان لـپـاره         :   په هكله يو څيړندويه چـوكـاټ، دوهـم څـپـركـى               
دګـواښـونـو    :   دبشرى ودى دشاخصونو دوضعيت ارزونه، دريم څپركـى       

پر بنسټ دافغانستان لپاره دبشرى ودى او بشرى امنيت دشـاخصـونـو              
دحرص او رنـځـونـو يـو چـوكـاټ           :  ديوى څيړنى برابرول، څلورم څپركى 

 كلو جـنـګـونـو المـلـونـه وارزوى،              23كاروى ترڅو په افغانستان كى د       
په افغانستان كى دنظام جوړونى بهير دبشرى امنيـت لـه       :   پنځم څپركى 

اړخه څيړى او دسياسى اوښتون ټولنيز ګډون او دمـركـز او كـلـيـوالـو                    
دملى ودى راپـور    :   سيمو اړيكى تر ارزونى الندى نيسى، شپږم څپركى       

دهغو ستراتيژيو پر بنسټ برابرشوى چى په وروستيو دوو كلـونـو كـى               
جوړشوى دى، اووم څپركى دنړى والـى ټـولـنـى رول دودى دمـرسـتـو                      
دهڅونكو اومخه نيونكو الملونو له اړخه چى په افـغـانسـتـان كـى يـى                  

دراپور عمده پايلى او    :   دسولى ټينګښت لپاره لرى ارزوى، اتم څپركى      
 . وړانديزونه راوړى

په افـغـانسـتـان كـى خصـوصـى            :     په ګاډى پسى آس تړل؟      .   پيټرسن، انا 
: كـابـل  .   انـا پـيـټـرسـن او جـيـمـس بـويـټ                  /   كول او اقـتـصـادى سـمـون             

دغـه  .    س م    28مخـه؛    20.   1385دافغانستان دڅيړنى او ارځونى اداره،      
توضيع پاڼه دلړم اوليندى مياشتو په اوږدو كى دافغانستان دڅـيـړنـى             
اوارزونى د ادارى لخوا په پښتو ژبه خپره شوه چـى درى او انـګـريـزى                    
ژباړى يى پخوا خپرى شوى دى، چى دمتن ځنى برخى يـى دلـنـډيـز پـه                     

خصوصى كول ياخصوصى سكټور ته ددولتى صنايعو او        :   ډول رااخلو 
پانګو انتقال دافغانستان دانتقالى دولت دجوړيدو لـه پـيـل څـخـه تـر                  

له دى چى دپرمختګ په هكله تمويل كوونكو موسسو . بحث الندى وو
اومالى نړيوالو سازمانونوعموما موافقه كـړى، پـه افـغـانسـتـان كـى                   

دافغانستان دولـت دخصـوصـى       .   دخصوصى كولو لړى ګړندى شوى ده     
كولو له آجنډا سره دافغانستان په موقتى ملى پرمختيايى سټـراټـيـژى            

م كال د جنورى په مـيـاشـت كـى           2006او د افغانستان په تړون كى چى د         
له هغـه څـخـه       .    پرى موافقه كړى، ژمنه كړى ده      هيى له نړيوالى ټولنى سر   

م كال په نوامبر كى دوزيـرانـو شـوراى ددولـتـى تصـديـو                   2005دمخه د   
دقانون اصالح كيدل منلى وو ترڅو ددولتى تصديو خصوصى كولو له          

دالزيـاتـو مـعـلـومـاتـو          )   دپاڼى له لنډيز څـخـه    .   ( بيالبيلوالرو ترسره شى  
  www.areu.org.af: لپاره الندى ويب پانى ته مراجعه وكړى

War and peace economies of Afghanistan’s strongmen / Anto-
nio Giustozzi. Published in International peacekeeping v. 14 
(no. 1, January 2007), p. 75-89.  

 كـال  1992د افغانستان جنګ ځپلې اقتصاد خپل دغه اوسنې حالت له        
څخه تر السه كړى دى، له هغه وخته چې څانـګـړو سـيـاسـى مـلـيـشـاوو                 
فعالينو بايد د عايداتو راز راز الرى مـونـدلـى واى، ځـكـه چـې خـپـل                     

 كـال كـې د       2001همدغو فعالينو په . نړيوال مالتړ يې له السه وركړى وو 
جنګ په پاى كې د سولى په اقتصاد كې السونه سره يو كړل، او دا يـوه          
داسى پروسه ده چې د مافيا د شبكو له جوړښت سره ورتـه والـى لـرى،                  

كه چيرى مركزى . په كوم كې چې د ترياكو اقتصاد يوه غوره رول لوبوى
دولت دغه مساله په ګوته نكړى نو ښايې چې نړيواله ټولنه به يـوه ورځ                 
دى ته مجبوره شى چې نيغ په نيغه اقدام وكړى تر څو دغه فعالين ترقى        

  .   له غلو څخه مخورو اشخاصو ته آسانه كړى

 ښوونه او روزنه او ماشومان

Afghan policy for the development of the book industry. 
[Kabul] : Ministry of Youth and Culture, [2006?]. 6 p.; 30 cm. 
PDF (269 KB) 

Audit of USAID/Afghanistan’s primary education program / 
Office of the Inspector General. Manila, Philippines: USAID, 
2005. 14 p. ; 30 cm. www.usaid.gov/oig/public/fy05rpts/5-
306-05-005-p.pdf  

The national strategic plan for education in Afghanistan: draft. 
Kabul, Afghanistan : Ministry of Education, 2006. 129 p. ; 30 
cm.  

د .   1:   د الندنې مسايل په بـر كـې لـرى         د ښوونې او روزنې دغه ملى پالن   
(سټراټيژيك كـارى چـوكـاټ        . 2). پورى مخه 53-22. (شرايطو تحليل 

د .   4) .    مـخـه پـورى       188-57( اصـلـى بـرنـامـې          .   3).    مخه پورى54-56
 ).مخه پورى124-119(څارنې او بشپړونى كارى چوكاټ 

 1389-1385پنځه كلنه سټـراټـيـژې      :   د ښوونې او روزنې ملى پروګرام    

 په افغانستان كې د ناورينو په وړاندى تيارى

هبـيـتـات پـه       - كال څخه را پديخوا د ملګرو ملتونو يو دفتر         2004له  
  (C-DAMP)ې   سيمه ييزه كچه د ناورينو د پوهاوى او كمولو د برنامـ     

 كـال كـې       2006پـه    .   په تطبيقولو باندى په افغانستان كې كار كـاوو         
درى الرښود كتابونه په درى،  انګريزۍ او پښـتـو ژبـو چـاپ شـول                    

هبيتات څخه  -چې دغه كتابونه په كابل كې د ملګرو ملتونو د دفتر          
 . تر السه كيداى شى

Guidelines for drought preparedness and mitigation train-
ing / produced by C-DAMP Project of UN-HABITAT, Afghani-
stan. Kabul : UN-HABITAT, [2006]. v, 26 p. : col. ill. ; 30 cm. 

Guidelines for earthquake preparedness and mitigation 
training / produced by C-DAMP Project of UN-HABITAT, Af-
ghanistan. Kabul : UN-HABITAT, [2006]. v, 24 p. : col. ill. ; 
30 cm. 

Guidelines for earthquake resistant construction of non-
engineered, rural and suburban houses in Afghanistan. 
Kabul : UN-HABITAT, 2006. iv, 37 p. : col. ill., map ; 30 cm. 
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 2007لمريز كال پورى، د ښوونې او روزنې وزارت، كابل افغانسـتـان،              
 . مخه، رنګه16زيږديز كال، 

 جندر

Outreach to Afghan women guide / [writer] Sippi Azarbaijani-
Moghaddam; [editors] Sahar Alnouri, Wazhma Frogh. Kabul: 
Counterpart International, 2006. 37 p. : col. ill. ; 30 cm.  

د دغه الرښود له موخې څخه ده چې داسى الرى ښـكـاره كـړى چـې هـم                  
ښځې او هم نارينه د پرمختګ په پروژو كې برخه واخلې، همدارنګـه د         
مناسبو الرو لپاره عملى مشورې وركوى تـر څـو د ښـځـو ونـډه زيـاتـه                        

: دغه خپرونه كوالى شى له دغه بريښنا پانې څخه راښـكـتـه كـړى               .   كړي
www.counterpart-afg.org/pub.html  

 ځمكه پيژندنه

Seismicity of Afghanistan and vicinity / edited by James W. 
Dewey. Reston, Virginia : US Department of Interior, US Geo-
logical Survey, 2006. 55 p. : col. maps ; 30 cm. Contents: Over-
view of the seismicity of Afghanistan and vicinity / by James W. 
Dewey … [et al.]. (p. 1-13)—A comprehensive earthquake cata-
log for the Afghanistan region / by Eric A. Bergman (p. 14-55 — 
[Plate 1] Instrumental seismicity (1964-2004) of the Afghani-
stan region / by Stuart A. Sipkin … [et al.] — [Plate 2] Damaging 
historical earthquakes in the Afghanistan region / by Margaret 
G. Hopper … [et al.]. Includes bibliographical references (p. 36-
37, 47-48). www.dec.org (enter PN-ADH-238) Plate 1 and plate 
2 available separately for download at http://pdf.usaid.gov/
pdf_docs/related/PNADH238plates.zip (49 MB). 

 سياست او حكومت دارى

Afghanistan. Berlin: Heinrich Boell Foundation, 2006. 84 p. : 
ill. ; 24 cm. ISBN 3927760552.  

د دولت په لړزيدلـې حـالـت كـې دمـوكـراسـى تـه وده وركـول، د دغـه                              
د باربارا، انټـونـې   / سريزه : محتويات). 1خپرونې د بحث مضمون دى؛  

، پـه افـغـانسـتـان كـې د               ) م مـخـه    7  -5( نورد او ډيرك سپيلر ليـكـنـه،          
بيارغونې معضله؛ د دولت، ملكې ټولنې او رواينې مشرانو تر مـيـنـځ               

، جـنـدر پـه        ) م مـخـه    11  -9( د كونرډ شاټرليكـنـه،       /   نړيوال منځګړتوب   
، د   ) م مـخـه    45  -25( مـغـادم     -سـيـپـې آذربـايـجـانـې         /   افغانستان كـې      

افغانانو لپاره د افغانستان بيارغول؟ په افغانستان كې د هينرچ بـويـل         
، ) م مخه57  -47( مارين ريګينا مولر    /   موسسې په ليكنه باندى يو نظر     

د لـوى    :   د دولت جوړونې په بهير كې د دوديـزو جـوړښـتـونـو شـامـلـول                    
مسعود كروخـيـل   / پكتيا د قومې ارتباطاتو څخه تر السه شوى تجربې  

 ).  مخه78 -59(او سوزن شميدل 

Afghanistan on the brink: where do we go from here?  Hearing 

before the Committee on Foreign Affairs, House of Represen-
tatives, February 15, 2007. 2007. 1 v. (various pagings) ; 30 
cm. Contents: Member statements/witness testimony 1) Tom 
Lantos [2 p.]— 2) Mark Kirk [10 p.]— 3) David W. Barno [8 p.]— 
4) Peter Bergen [12 p.]— 5) Anthony H. Cordesman [8 p.] 
h t t p : / / f o r e i g n a 
ffairs.house.gov/dayevent.asp?date=2/15/2007 (428 KB) 

ولسـى جـرګـه،      ]   :   كـابـل  .   [ ولسـى جـرګـه     /   جرګى دكړنـو راپـور        دولسى  
  س   22مصور رنګه؛ :    مخه51.   1395دافغانستان اسالمى جمهوريت،    

پرونه چى دلمړى ځل لپاره دافغانستان      داخ.   ولسى جرګه .   افغانستان.   م
دولسى جرګى لخوا خپره شوى ده، دافغانستان دولسـى جـرګـى ددوه                
ناستو او دهغوى دكړنو په اړوند پكى معلومات راغونډشوى دى چـى            

 :دلمړى مخ څخه يى ځينى برخى دبيلګى په توګه رااخلو

دافغانستان ملى شوراى دافغانستا داسالمـى جـمـهـوريـت داسـاسـى                
 مادى پر بنسټ په داسى وخت كى منځ ته راغله چى دجـګـړى                81قانون  

پيړى، زمونږ دټولنى مدنى جوړښت اوټولنيز سيسـتـم څـلـورمـه بـرخـه                  
ټينګول، دانسانى حقوقو ساتنى اودمشروع آزادى برابرولـو لـپـاره او              
په نړيواله كورنى كى دافغانستان دوړځاى دتثبيتولوپه موخه منـځـتـه            
راغلى دى چى وكوالى شو دافغانستان اسالمى جمـهـوريـت سـيـاسـى               

دا دى اوس دمـلـى شـورا دلـومـړى كـال                   .   مشروعيت بيرته اعاده شـى     
دتاسيس څخه د دوو غونډو ټولنيزى كړنى تاسى ته وړاندى كيږى چى            

 . تاسو باندى ديوه روښانه راتلونكى زيرى وكړى

Better elections, better future: the case for civic educations 
[sic] and political awareness in Afghanistan. Kabul: The Hu-
man Rights Research and Advocacy Consortium (HRRAC), 
c2006. I, 12 p. ; col. ill. ; 30 cm. “February 2007.”  

 كال د ولسى جرګې د ټول ټاكنې په بهير كـې د رايـې         2005دغه راپور د  
 څخه زيـاتـو     1300د سروى له   .   وركوونكو په پوهاوى باندى متمركز دى     

ګډون كوونكو څخه پوښتنه وشوه چې آيا هغوى د ټول ټاكنو پـه هـكلـه               
معلومات ترالسه كړل كه نه، آيا هغوى څه ډول معلومات غوښتل، او د            

 . رايه وركولو په هكله يې خپل معلومات په څه اندازه وو

Building democracy in Afghanistan: the statebuilding agenda 
and international engagement / Hamish Nixon and Richard 
Ponzio. Published in “International peacekeeping” v. 14 (no.1, 
January 2007), p. 26-40.  

 كال د ډيسمبر د مياشتې د بـن    2001دغه مقاله د نړيواله ټولنې تعهد، د       
تړون څخه را په دى خوا، آزمايې، تر څو پـه مـلـې او مـحـلـې كـچـه پـه                           

د .   افغانستان كې دموكراتيكه حكومتې موسسې او كړنې جوړى كـړى         
دموكراسۍ د ترقى د فعاليتـونـو او د سـيـاسـې اسـتـحـكـام د دولـت                           

 كال د ټول ټاكـنـو د بـهـيـر پـه             2005و تر منځ انديښنې د جوړونې اړتياو 
آزماييلو او د ملى شورا، واليتې شوراګانو او د ټـولـنـو د پـرمـخـتـګ                      
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دغه تحليلونه په افغـانسـتـان    .   شوراګانو په جوړولو سره، پيژندل شوې   
كې د زياتو او رقيبو اجـنـداوو شـتـه والـى څـرګـنـدوى، چـې پـه دغـو                             

د دولـت    .   موسسو كې له ميشتو متناقضو عناصرو سره راڅـرګـنـديـږى          
جوړونې د يو داسى فصيح اجندا جوړولو لپاره سـپـارښـتـنـې وړانـدى                
شــوى دى، چــې دغــه اجــنــدا وشــى كــوالى الزم مشــروعــيــت چــې د                         
افغانستان د ملى پرمختګ په مـوقـتـه سـتـراتـيـژى او د افـغـانسـتـان                         

 كال جنورى مياشت كې په لندن ښار كې يې پايلې           2006تړونليك كې د    
 . كښيښوول شوى، مهمه اووښتنه بشپړه كړى

From Bonn to London: governance challenges and the future 
of statebuilding in Afghanistan / Barnett R. Rubin and Huma-
yun Hamidzada. Published in “International peacekeeping” v. 
14 (no.1, January 2007), p. 8-25.  

 كال د ديسمبر څخه د 2001د  ( د بن د تړون د بشپړونې څلور كلنۍ مودى          
څخه وروسته د افـغـانسـتـان پـه هـكلـه د                )    كال تر ديسمبره پورى    2005

مې نيټې څخه د فبرورى تر لومړې نـيـټـې           31لندن كنفرانس د جنورى له     
پورى، راغونډ شو تر څو په افغانستان كې د دولت جوړونې او سـمـون               
دوهمې مرحلې لپاره د نړى د مشرانو مسؤليت باندى يو ځل بيا ټينګار 

د دغې غونډې مركزى اسناد چې د افغانستـان تـړونـلـيـك وو،          .   وكړى
چې د راتلونكې پنـځـو كـلـونـو لـپـاره د امـنـيـت، حـكـومـت دارۍ او                               
پرمختګ په ساحو كې په وخت پورى تړلې يو شمير معيارونه وړاندى            

دغه مقاله د افغانستان د تړونليك اساسى اړخونه آزمايې او دا            .   كوى
چې د افغانستان دولت هدف ته د رسيدو لپاره،  د نـړيـوالـه كـمـيـټـې                         

د بيارغونې د كـوښـښـونـو د روانـولـو              .   مالتړسره سره، څه ته اړتيا لرى     
لپاره سپارښتنې شوى تر څو په افغانستان كې د ناكامۍ د مـخـنـيـولـو                 

 . لپاره د نړيوالې بوختيا پوره كچه وساتل شى

The future of the mujahideen: legitimacy, legacy and demobili-
zation in post-Bonn Afghanistan / Michael Bhatia. Published in 
“International peacekeeping” v. 14 (no. 1, January 2007), p. 
90-107.  

دغه ليكنه د مجاهدينو په هكله سيالۍ او د دغـو سـيـالـيـو اغـيـزه د                         
او پوښته دا ده چـې آيـا         .   افغانستان د راتلونكې سياست لپاره آزمايې     

په افغانستان كې د مشروعيت لپاره مجاهدين د كوښښونو يـوه غـوره             
برخه، د مشرتابه حق، د خشونت او د جنګياليو د ساتلو له پلوه، ده كـه               

 . نه

Inter Communal Rural Development Project (IRDP): project 
implementation plan-1, first phase. [photocopy] [Kabul]: Minis-
try of Rural Rehabilitation and Development, Japan Interna-
tional Coooperation Agency (JICA), 2006. 1-13, 2-36, 3-29, 4-
13 : ill., maps ; 30 cm.  

د دغې پروژې له موخې څخه ده چې د ټولنو د پرمخـتـګ د شـوراګـانـو                  
(CDCs)      چې د ملى پيوستون د پـروګـرام ،(NSP)             لـه خـوا جـوړې شـوى

. دى، د تقويه كولو له الرى د خلكو لخوا د پرمختګ بهير ګـړنـده كـړى                
دغه پروژه به د خوارۍ د كمولو بهير او هـمـدارنـګـه دولـتـې ظـرفـيـت                         

 . پياوړى كړى

NGOs as political actors: a Japanese approach? / Emily Perkin. 
2006. 4 p. ; 30 cm. “30 Nov 2006”. Focuses on Japanese 
NGOs in Afghanistan. www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/
db900SID/KHII-6WA9EM?OpenDocument  

 نوى تصحيح شوى ټوك  

Scratching the surface: democracy, traditions, gender / 
edited by Jennifer Bennett. Lahore : Heinrich Boell Founda-
tion, 2007. 369 p. ; 23 cm. ISBN 9699080000.  

د )   افغانستـان، هـنـد، پـاكسـتـان          ( په دغه كتاب كې د جنوبې آسيا        
ديموكراتيكو پروسو او مفكورو په هكله لنډى مـقـالـى مـوجـودى               

په الندى كې ځنې ليست شوى دى چـې پـه افـغـانسـتـان پـورى                 .   دى
اړونده مطالب پكښې موجود دى او په دغه بريښنا پاڼه كې د الس               

 www.hbfasia.org . رسۍ وړ ده

ځكه چې دغه ليكنې يوازى په انګريزۍ ژبه دى نو له ژبـاړې څـخـه          :   يادونه
مو ډده كړى ده، او تاسو كوالى شى چې دغه ليكنې يوازى د دغو انګريزى             

 . ئنښو په مرسته سره وموند

Women’s “empowerment” in post conflict Afghanistan / 
Palwasha Hassan, p. [39]-51. 

Aspects of citizenship in the special context of Afghan refu-
gees and return and reintegration in Afghanistan / 
Katharina Lumpp, p. [53]-[69]. 

Legal pluralism and women’s rights in Afghanistan / Han-
gama Anwari, p. [119]-133. 

Advocates on trial [the situation of Afghan women] / Roya 
Rahmani, p. [157] -166. 

Some considerations on local democracy and traditional 
societies [some discussion of Afghanistan] / Hamish Nixon, 
p. [171]-191. 

Informal structures and the approach of the Tribal Liaison 
Office / Masoo Karokhali, p. [193]-211. 

Establishing village institutions through the National Soli-
darity Programme / Bijay Karmacharya, p. [213]-228. 

Gender aspects of traditional structures and local govern-
ance in Afghanistan / Shinkai Karokhail and Mariane Elli-
ott, p. [227]-254. 

How to accommodate the agenda of the Afghan govern-
ment, local communities and development actors? / 
Raphaelle Guillon and Bobby Anderson, p. [333]-357. 



 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

The missing ingredient: non-ideological insurgency and state 
collapse in Western Afghanistan, 1979-1992 / Antonio Gius-
tozzi. London: Crisis States Programme, Development Re-
search Centre, 2007. 21 p. ; 30 cm. Crisis States Programme 
working papers. Series no. 2, ISSN 1749-1797 (print), 1749-
1800 (online) ; no. 11.  

دغه پاڼه په افغانستان كـې د جـهـاد حـركـت، خصـوصـاً د هـيـواد پـه                              
لويديځ هرات كې، تر مطالعې الندى نيسـى، او د سـراسـرى دولـت د                     

 زيـږديـز كـال        1992پايښت او يا بيا رامنځته كولو لپاره وروسـتـه لـه                
څخه، د دغو موسسو د كوښښونو د ناكامۍ د شرح لپـاره چـې كـومـى                   

هـمـدارنـګـه دغـه پـاڼـه دا سـى                 .   سټونځې راپورته شوى هـغـه آزمـايـې         
استدالل كوى چې د ناكامۍ نهايې سبب د جهاد په اصلى حركت كې د               
ايديالوژيكو موسسو ضعيفه برخه وه، او دغه پـاڼـه سـپـړى چـې ولـى                 

دغـه  .   ايديالوژيك فعالين په دغه مبارزه كې په حاشيه كې پاتـې شـول             
 . ئبريښنا پاڼه د ال زياتو معلوماتو لپاره وګور

www.cr is isstates .com/Publ icat ions/wp/WPser ies2/
wp11.2.htm  

Report on the accomplishments of [the] Wolesi Jirga: 2005-
2006. [Kabul : National Assembly, 2006]. 36 p. ; col. ill. ; 22 
cm. 

 . په دغه راپور كې د ملې شورا له خوا تصويب شوى قوانين درج دى

The state of pro-poor governance in Afghanistan : findings of a 
study in 12 villages of Afghanistan. Kabul : Actionaid, 2006. 
25 p. : col. ill., col. maps ; 30 cm. Contact: mu-
dasser@actionaidafg.org.  

 روغتيا

Afghanistan National Strategic Framework for HIV/AIDS 
(2006-2010): working draft [July 2006]. Kabul : Ministry of 
Public Health, DG Preventive Medicine and PHC, National HIV/
AIDS and STI Control Programme, 2006. Bound with: Harm 
reduction strategy for IDU (injecting drug use) and HIV/AIDS 
prevention in Afghanistan: draft for discussion only / HIV/AIDS 
Unit, Ministry of Public Health, Demand Reduction Section, 
Ministry of Counter Narcotics (May 2005) (11 p.) and National 
guideline[s] for voluntary HIV/AIDS counseling and testing: VCT 
guideline[s] / Ministry of Public Health, DG. Preventive Medi-
cine and PHC, National HIV/AIDS/STI Control Program (June 
2006) (36 p.). 

Community hospital boards: purpose and experiences from 
Afghanistan and other countries / by Jay Clark and Dr. Shin-
wary. [Kabul]: Tech-Serve/MSH, 2007. 6 p. ; 30 cm. Over-
heads from a PowerPoint presentation.“19 March 2007.” PDF 
(83 KB) 

 بشرې مرستې

Code of conduct for NGOs engaged in humanitarian action, 
reconstruction and development in Afghanistan. [Kabul]: 
ACBAR, [2006?]. 14 p. ; 30 cm.  

 .   دغه خپرونه په درى او پښتو ژبه په دغه بريښنا پاڼه كـې مـوجـوده ده                  

www.acbar.org/display.php?page_id=66. 

Local perceptions of assistance to Afghanistan / Antonio 
Donini. Published in “International peacekeeping” v. 14 (no.1, 
January 2007), p. 158-172.  

په بهرانې شرايطو كې د مرستې په اړوند د خلكو د پوهې په هكله لـږې       
دغه مقاله چې په افـغـانسـتـان كـې د مـتـاثـرو                   .   څيړنې تر سره شوى دى    

افرادو او ټولنو سره د مركو پر بـنـسـټ والړه ده، اسـاسـى مسـالـې را                          
پورته كوې چې د نړيوالو مرستو په تيارى بانـدى اغـيـزه كـوى، او پـه                   
خاصه توګه د بهرنيو او محلې ټولنو تر منځ د پوهـاوى خـالـيـګـاه او د                      

سيمه ييزه خلك بشر دوستۍ فـعـالـيـتـونـه            .   هغه د ښوونې تحليل كوى    
كه څه هم د تصديو جهانې ارزښت د نړى د محلى .   “شمالې تصدۍ ګنې” 

خلكو له قضاوت سره ټكر نخورى، خو د مرستو د كاركوونـكـو فـردى                
. كړنالرې، كړه وړه او د مرستو اصول د مرستو له بيهر سره ټكر خـورى              

په دغه مقاله كې د دغې خاليګاه په ګوته كولو لپـاره سـپـارښـتـنـې هـم                   
 . وړاندى شوى دى

 قانون، عدالت او بشرې حقونه

Land, law, and Islam: property and human rights in the Muslim 
world / Siraj Sait and Hilary Lim. London and New York: Zed 
Books, 2006. xi, 241 p. ; 24 cm.  

—د ملكيت او ځمكې په هكله اسالمې مفـكـورې  :   د دغې پاڼې محتوا   
د اسالم له سـتـرګـو د        —د ځمكو او ملكيتونو په اړوند اسالمې قانون       

په ملكيتونو باندى د     —اسالم، بشرې حقونه او ځمكه    —ځمكې نيونه 
د اسـالم لـه سـتـرګـو د مـيـراث قـوانـيـن او                         —مسلمانې ښځې حقونـه   

مـالـې چـارې او مـايـكـرو             —وقف او اسالمې بشر دوسـتـې     —سيسټم
دغه كتاب د ختيځ لنډن د پوهنتون  (GLTN). كريډيټ د اسالم له سترګو

د )   سـيـب  ( پوهانو او ملګرو ملتونو د هبـيـتـات دفـتـر د پـنـا وركـورو                        
څانګې د ځمكې او د شتمنې برخې لخوا تر سره شويو څيړنو پر بنسټ، 

د ځمكې او ملكيتونو د حقونو اسالمې اړخونه په عـمـومـې    . خپور كړو 
توګه ندى څيړل شوى، او همدغه مساله د ځمـكـې د اسـالمـې عـمـلـې                      

د خـتـيـځ لـنـدن         .   اوزارو د سمولو او مستند كولو ګواښ زيات كړى دى         
پوهنتون كې د ځمكې اسالمې اوزارو د نوښت د تسهيل لپاره يو مركز         

سكرتريت، د ملګـرو مـلـتـونـو د هـبـيـتـات دفـتـر،                      (GLTN)د  :   جوړ شو 
د ځمكې د حقونو د نوښتونو مركز، د حـقـوقـو        www.gltn.net.   نايروبې

     ...s.a.senner@uel.ac.uk: تماس. پوهنځاي د ختيځ لنډن پوهنتون

National Assembly’s resolution regarding national reconcilia-
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tion and amnesty: draft translation / by Wahdat Wassel. 1385. 
3 leaves ; 30 cm. 

په پارلمانې چارو كې د دولت د وزير دفتر، او د ادارى چارو ريـس او          ”
 “.كابينې سكرتريت

The role of Italy in rebuilding the judicial system in Afghani-
stan / Matteo Tondini. 2006. p. 79-118 ; 30 cm. Published in 
“Revue de droit militaire et de droit de la guerre” (45.1) (2006) 
p. 79–118.  

دغه پاڼه په قضايـې سـمـون كـې د ايـتـالـيـا هـيـواد رول آزمـايـى، او                                
همدارنګه د د غې پاڼې د مخونو په پاې كې يـادونـې د افـغـانسـتـان د                       

 دغه . قانونې سيسټم په هكله يو لړ ډير زيات معلومات په بر كې لرى

 خبرې رسنۍ

Internews network, final report: building independent media in 
Afghanistan / Internews. [Kabul]: USAID, 2006. 47 p. ; 30 cm.  

 كال په وروستيو كې كله چې د طالبانو حكـومـت ړنـګ شـو پـه            2001د ” 
د افـغـانسـتـان د         .   افغانستان كې هيڅ ډول فعاله رسـنـۍ مـوجـوده نـوه              

كـه چـيـرى      .   رسنيو خپرونه له همغه پيل څخه د دولت لخوا اداره كـيـده       
خصوصى رسنۍ ته په تيـرو راز راز رژيـمـونـو كـې اجـازه هـم وركـول                           

د دغـه    .   كيده، نو د دولتې چارواكو لخوا بـه اداره او سـانسـور كـيـده                    
سابقې په پام كې نيولو سره، د تيرو څلورو كلونو په ترځ كې د رسـنـيـو                  

 18نـن ورځ      .   پرمختـګ بـايـد چـې يـو سـتـر بـريـالـيـتـوب وګـڼـل شـى                             
 څـخـه     300 خپلواكـه راريـويـې شـبـكـې او د                  40تلويزيونې شبكې، او    

راديو چې تر ټولـو ال    .   زياتې ورځ پاڼې او مجلې په فعاله توګه كار كوى 

 فيصده خلك ورتـه الس رسـى          62سرته خبرى منبع ده نږدى په سلو كې         
 ) ... PDA-CI-368دغه كوډ داخل كړى ( www.dec.or مخه 3“ .لرى

 طبيعې سرچينې او كرنه 
Water Users Association (WUAs) in Afghanistan: report / pre-
pared by the Institution Building and Advisory Services Team, 
Development Alternatives Inc. (DAI). [Kabul?] : RAMP/USAID, 
2006. 156 p. ; 30 cm.  

د اوبـو د كـاروونـكـو د انـجـمـن                  :   په دغه راپور كې شامل مـحـتـويـات         

، د اوبو د كاروونكـو د    )  مخه پورى34 څخه تر    14( مسوده  :   اساسنامه  
د افغـانسـتـان د      ، ) مخه پورې45 څخه تر 35(انجمن كورنۍ كړنالرې  

 د اوبو  امتهانې پروژو په ساحو كې(RAMP)كرهنې بازارونو د پروګرام 
 46( مسـوده    :   د كاروونكو د انجمن د روزونكو لپاره روزنـيـز الرښـود                

، د افغانستان د كرهـنـې بـازارونـو د پـروګـرام                 )  مخه پورې  68څخه تر   
(RAMP)د اوبو د كاروونكـو د انـجـمـن د            امتهانې پروژو په ساحو كې 

، )  مـخـه پـورې       111 څخه تر 69(مسوده : روزونكو لپاره روزنيز الرښود  
په هلمند كې د اوبو د اوسنيو زيرمو د ټـولـنـيـزه جـوړښـتـونـو پـه بـاب                           

، په هلمند كې د اوبو د )  مخه پورى125 څخه تر 111: (څيړنيزه راپورونه  
(مسوده  :   اوسنيو زيرمو د ټولنيزه جوړښتونو په باب څيړنيزه راپورونه        

“ .  زيږديز كال د جـنـورى مـيـاشـت           2006د ” ) .    مخه پورى125 څخه تر    126
www.dec.org )ئ دغه كوډ داخل كړPN-ADH-209 ( 

 ترياك 

Afghanistan: opium winter rapid assessment survey / United 
Nations Office on Drugs and Crime; Government of Afghani-
stan, Counter Narcotics Ministry. Kabul: United Nations Office 
on Drugs and Crime (UNODC), 2007. 47 p. : col. ill., col. maps ; 
30 cm. “February 2007.”  

پـه  .   د افغانستان په زياتو سيمو كې د خشاشخاشو كـرنـه بشـپـړه شـوه                  
 كال د محصول لپاره د خاشخاشو بـوټـې مـخ        2007داسى حال كې چې د   

په لوړيدو دى، د نشه يې توكو او جرايمو پرضد د ملګرو ملتونو دفتـر               
(UNODC)                      دغـه سـروى     .   د احتـمـالـې كـرنـو د خـواوو بـرآورد كـړى دى

 كال د ټيكـى  2006 كال كې د خاشخاشو كرنه به د     2007څرګندوى چې په    
 هكتاره وه، كمه نوى، كه څه هم كړنالرى به د والياتو 165،000څخه چې 

كه څه هم خاشخاش زياته پاملـرنـه خـپلـه كـړى خـو                  .   تر منځ توپير ولرى   
دغه راپور يوه نوى او غمجنه مساله راپورته كوې چې هغه د حشـيـشـو                

د كرنې د زياتيدو مسالـه  )   چې ګانجه يا مارجوانا هم ورته وييل كيږى       ( 
?www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/RMOI-6Z225M.   ده

OpenDocument (4.5MB) 

Le défi afghan de l'opium / Pierre-Arnaud Chouvy. 2006. p. 
597-607 ; 30 cm. Published in “Etvdes” Tome 405/6 
(Decembre 2006) p. 597-607. Brief overview of opium  

production in Afghanistan. www.geopium.org/Chouvy-
ETVDES-2006-Defi_afghan_opium.html 

Poppies for peace: reforming Afghanistan’s opium industry / 
Peter van Ham and Jorrit Kamminga. Published in ‘The Wash-
ington quarterly” 30.1 (Winter 2006-2007) (p. 69-81). 
www.twq.com (108 KB) 

Statebuilding, conflict and narcotics in Afghanistan: the view 
from below / Jan Koehler and Christoph Zuercher. 2007. Pub-
lished in “International peacekeeping” v. 14 (no.1, January 

 په رسمې جريده كې تازه خپاره شوى قوانين

 د تجاتې عاليمو د ثبت اعالنونه 905، 904، 903، 902، 901
له هيواد څخه بهر ته د كارګرانو د استولو مقرره، د  906 

 عاليمو د ثبت اعالنونه تجارتى 
 د تجارتې عاليمو د ثبت اعالنونه  909، 908، 907
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 د افغانستان د څيړنو خبرپاڼه

 

2007), p. 62-74.  

 2005دغه مقاله د يو لړ مركو او يوه سروې د تحليل پر بـنـسـټ، چـې د                       
كال په پسرلې كې په لغمان او ننګرهار واليتونو كې تر سره شـوى دى،      
د دولت جوړونې، نشه يې توكو او منازعاتو تر منځ يو پر بـل بـانـدى د                    

د افغانستان كليواله سيمې د مـنـازعـاتـو د حـل د                 .   اړيكو تكيه سپڼې  
ضعيفو ميكانيزمونو څخه برخمن دى او د پاريـدنـې پـه لـورى د تـګ                     

په دغو سيمو كې دولتې ادارى چـې     .   زيات امكانات هم ور سره مل دى      
د منازعاتو د حلولو مسؤليت لرى لږ په سترګو كيږى، او همدارنـګـه د               

بسپنه ( د دوديزو نهادونو، لكه د كليو شوراګانو  څخه د مرستندويانو  
د مالتړ هڅې د واقعى نتايـجـو پـه رامـنـځـتـه كـولـو كـې                        )   وركوونكو

بزګران پوهيږى چې د لږو ميشـتـو مـحـصـوالتـو تـر مـنـځ                       . ناكامه شوى 
ترياك يوازنې توكې دى چې زياتې پيسى ګټى، نو ځـكـه خـو پـه غـيـر                      
مستقيم ډول د ترياكو اقتصاد د لږو ځمكو پر سر سيالۍ او د پاريدنې 

دغه څيړنه په پايله كې د كـوكـنـارو د ريښـې                 .   تمايالت  رامنځته كوى   
د والياتو مشران د كوكنـارو د ريښـى        .   ايستلو هڅو باندى انتقاد كوى    

ايستلو د يو غير رسمې تړون پر بنسټ مجبور دى چې د مركـزى دولـت                 
غوښتنې ته غاړه كيږدى، او د زياتې سياسې خپـلـواكـۍ او د بسـپـنـه                     

 . وركوونكو د مرستو د ډاډ په بدل كې د كوكنارو كر را كم كړى

 امنيت

Canada in Afghanistan: is it working? / by Gordon Smith. Cal-
gary, Canada : Canadian Defence and Foreign Affairs Institute, 
2007. 27 p. ; 30 cm. www.cdfai.org/indexmockup.htm PDF 
(364 KB) 

A clash of mindsets? An insider’s account of Provincial Recon-
struction Teams / Touko Piiparinen. Published in “International 
peacekeeping” v. 14 (no.1) (January 2007), p. 143-157.  

تيرو تحليلونو په افغانستان كې د واليـاتـو د بـيـارغـونـې ټـيـمـونـو د                      
بهرنيو اړيكو په هكله پراخ او مفصـل مـعـلـومـات، خصـوصـاً د دغـو                       
ټيمونو او د بشرى مرستو ټولنې تر منځ د كار د ويشلو په هكله، بـرابـر                

دغه مقاله د واليتونو د بيارغونې د ټيمونو په داخلې اړيـكـو              .   كړى دى 
باندى، خصوصاً د دغـو ټـيـمـونـو پـه جـوړښـت كـې د نـظـامـيـانـو او                                 
غيرنظامې برخو ترمنځ، د تـمـركـز لـه الرى نـومـوړى لـيـكـنـه ارتـه او                             

او همدارنګه څرګندوى چې د دغو ټيمـونـو بـريـا او نـا كـامـې                .   ژوروى
يوازى د انفرادى مشاورينو، آمرانو او شريكانو چې مـرسـتـه نـكـوى،                 
مسؤوليت ندى، بلكه كيداى شى په عـمـومـې تـوګـه د دغـو ټـيـمـونـو                         

له يـوى خـوا، د غـه ټـيـمـونـه لـه                    .   سازمانې جوړښت پورى هم تړلى وى     
داســى يــو ټــولــګــې څــخــه رامــنــځــتــه شــوې دې چــې د غــيــر نــظــامــې                      
متخصصينو، نظاميانو او ملى ګـټـې ښـايـې سـره ټـكـر وخـورى او د                         

او لـه بـلـې خـوا، د             .   لپاره يو دليل رامـنـځـتـه شـى       “   افكارو د اختالف  ” 

 د افغانستان ارزښتناكه كاڼې
په افغانستان كې د كاڼو د كانونو كيندل د هغو كسبه كارانو لـخـوا      

هـغـوى د     .   تر سره كيږى چې دغو كانونو ته نږدى كليو كې اوسـيـږى            
السې برمو، چاودونكې موادو په واسطه چې له وسلو څخه يـې تـر              
السه كوى، سمڅې كيندى او دغه كاڼې تر السه كوى چې په نتيجـه              
كې كاڼې يا ضايع او يا تاوان ور رسيږې او په پاې كې لږ حاصل تـر           

 . السه كيږى
زياتره دغه كاڼې چې په افغانستان كې له كانونو كينـدل كـيـږى پـه                 

 95 تـر      90ناقانونه توګه له هيواد څخه بـيـر اسـتـول كـيـږى، چـې                     
فيصده يې پيښور ته ځې او بيا هغلته د كـيـفـيـت لـه مـخـى ويشـل                        

د ټيټ ارزښت كاڼې د پاكستان د بازارونو لپاره جـال كـيـږى               .   كيږى
او د منځنې او لوړ ارزښت كاڼې د نړۍ نـورو بـرخـو تـه د نـړيـوالـو                           

دغـه راز سـوداګـرې د دى سـبـب                .   ماركيټونو لپاره استـول كـيـږى       
كيږى چې افغانستان د خپلو با ارزښته كاڼو څخه لږه ګټـه تـر السـه                  

كه چيرى له سمو الرو چارو څخه كار واخستل شـى او ټـولـې             .   كړى
پيژندل شوى زيرمى سمـى پـه كـار شـى ښـايـې چـې د دغـو كـاڼـو                              

 مـيـلـيـونـو امـريـكـايـې              160ارزښت دافغانستان د اقتصاد لپاره د         
 . ډالرو په اندازه لوړ وى

د دولت وروستنې نوښتونه د دغو با ارزښـتـه كـاڼـو تـولـيـد پـورى                      
تړلې اقتصاد مسالې په ګوته كوي، چې په دى كې د كـان كـيـنـدلـو                 
نوى قانون، او د رسمې سپڼلو او كان كيندلو لـپـاره نـوى كـړنـالره                   

) ارزښـتـنـاكـو كـاڼـو        ( كـيـداى شـى چـې اوس د غـمـيـو                    .   شامله ده  
سوداګرې ال قانونې شى او په كانونو باندى سترې پانګـې اچـونـې               

اوس مهال افغانستان د سوداګرۍ په دغه بازار كـې د            .   تشويق شى 
خپلې برخې د زياتولو لپاره ستر فرصت په الس كې لـرې، او دا پـه               
ځانګړى توګه ددى لپاره چې افغانستان د هندوستان، هغه هـيـواد            

د نړى تر ټـولـو سـتـر واردوونـكـۍ بـازار                  )   رنګه غميو ( چې د كاڼو    
 . لرى، تر څنګ پروت دى

د كانونو د وزارت سـكـرتـريـت يـو شـمـيـر مشـرح بـروشـورونـه د                              
 : افغانستان د طبيعې منابعو شتمنيو په هكله خپاره كړى دى

 د عينك د مسو كان •
 )غمې(د افغانستان ارزښتناكه كاڼې  •
 د حاجې ګك د وسپنۍ كان •
 د مسو احتمالې كان •
 د طال احتمالې كان •
 د نادرو فلزاتو كان •

ځنې دغه بروشورونه اوس مهال په دغه بريښنـا پـاڼـه كـې مـوجـود                    
 www.bgs.ac.uk/afghanminerals/mininfo.htm. دى
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  لمريز كال د ورى مياشت1386د 

 

افكارو دغه شان تضاد كيداى شى ګټورې پايلې او مبتكرى پاليسـۍ            
 . چې د بيال بيلې نظريې يو له بل سره تكميلې شى

Countering the insurgency in Afghanistan: losing friends and 
making enemies. London : Senlis Afghanistan, 2007. v, 157 p. 
; col. ill. ; 30 cm. ISBN 095550080X. 

په حجم سره له النـدنـۍ بـريښـنـا            (8.8MB) ميګابايټ 8,8دغه راپور د  
/http://senliscouncil.net/modules پانې څخه تر السه كيداى شـى         

publications/018_publication  

FAST update Afghanistan : semi-annual risk assessment (June 
to November 2006). (10 p.)  

 كال له جون څخه تر نومبر پورى د خطراتـو ارزونـه وشـوه چـې د             2006د  
 .هغه راپور په دغه بريښنا پاڼه كې موجود دى

 www.swisspeace.org/fast/default.htm  

National internal security strategy / Ministry of Interior. 
[Kabul] : Ministry of Interior, 2006. 51 p. ; 30 cm. “September 
2006.”  

د ملې امنيت كورنۍ سټراټيژې راپور چې د كورنـيـو چـارو وزارت لـه                  
 . په حجم سره په درى ژبه موجود دى 2MBخوا برابر شوى د 

Police-building in Afghanistan: a case study of civil security 
reform / Tonita Murray. Published in “International peacekeep-
ing” v. 14 (no.1, January 2007), p. 108-126.  

په افغانستان كې د پنځو كلونو په اوږدو كې د پام وړ هڅو او د زيـاتـو             
پيسو سره سره چې د پوليسو په سمون باندى لږيدلې دى، خو بيا هـم د          

داليل چې په دغه راپور كـې درج دى            .   پام وړ سمې پايلې يې ندى لرلى      
يو دليل يې، د امنيت د سكتور سمون سره د مرستې لپاره د پـولـيـسـو                 
او د نظامې اشخاصو د رولونو تر منځ د څرګنده ټـوپـيـر تشـخـيـصـولـو            
ناكامې؛ د يو سټراټيژيك لرليد او اغيزمنه پالن جوړونې نشـتـوالـى؛             
او پر پوهه باندى د حسابولو نه برياليتوب، او همدارنګه، ډيـرې ښـى                

 كلونو په ترځ كې په غرب كـې تـر السـه            30كړنې او درسونه چې د تيرو       
 . شوى دى له هغو څخه د استفادى نه برياليتوب هم يوه ناكامې ده

Provincial Reconstruction Team handbook / International Se-
curity Assistance Force. Edition 3 (3 Feb [20]07. [Kabul] : Inter-
national Security Assistance Force, 2007. [207 p.] ; 30 cm. 
“Unclassified: for official use only”–running caption. PDF (5 
MB) Contact: roger.barajas@hq.isaf.nato.int  

Provincial Reconstruction Team handbook: draft / Interna-
tional Security Assistance Force. [Kabul] : International Secu-
rity Assistance Force, 2006. 85, 1/1-1/20, 2/1-2/11, 3/1-
3/2, 4/1-4/4, 6/1-6/4, 7/1-7/6, 8/1-8/4, 9/1-9/2, 2, 3, 2, 
10 p. ; 30 cm. “Unclassified : for official use only”–cover. 
“Version 6 as at 14 July [20]06”–cover.  

The situation in Afghanistan and its implications for interna-
tional peace and security / report of the Secretary-General. 

New York : United Nations. Report to the 61st session of the 
General Assembly, 15 March 2007.  

 زيږديز كال څخه را په دى خوا په مـنـظـم ډول              1997دغه څپورنه چې له    
 مې نيټې په ګـڼـه كـې؛ د امـنـيـت پـه                15 كال د مارچ د      2007خپريږى، د   

هكله د ملګرو ملتونو اوسنۍ ارزونـه، سـيـاسـى پـرمـخـتـګ، د بشـر                       
او په دغو بريښنا پـاڼـو كـې د          .   حقوق، او اقتصاد خالصه خپره كړى ده     

 . الس رنې وړ ده
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EGUA-6ZFSUK?  
OpenDocument ; www.un.org/Docs/sc/index.html  

Understanding the Taliban and insurgency in Afghanistan / by 
Thomas H. Johnson and M. Chris Mason. 2006. p. 1-19 ; 30 
cm. Published in “Orbis” 416 (Winter 2007) p. 1-19.  

 د يو ساده اسالميست افغانې حركت په بڼه د طـالـبـانـو عـام نـظـر ډيـر                        
ساده دى، نو ځكه خو هغوى د قومونـو تـر مـنـځ اړيـكـې او يـو ډول د                             

پديدې يې جوړى كړى دى چې په كلـيـوالـه سـيـمـو كـې يـې يـو                         ماليې  
دغه راپور په دغه بـريښـنـا         .   دايناميك او خاص مالتړ تر السه كړى دى       

  www.fpri.org/orbis/ PDFپاڼه كې موجود دى 

 ښارې پرمختګ

Report on the property transfer tax regime in Afghanistan / 
Land Titling & Economic Restructuring in Afghanistan Project. 
[Kabul?] : Emerging Markets Group, 2006. 14 p. ; 30 cm. 
“April 2006.”  

دغه راپور چې په افغانستان كې د مالې نظامو د ځمكو د راجستر او د               
اقتصادى جوړښت د بدلون په هكله ليكل شوى دى په دغه بريښنا پاڼه          

د راښكته كولو يا دونلود لپاره لـه دغـه         www.dec.org. كې موجود دى 
      .....(PN-ADH-445)ئ كوډ څخه كار واخل

 

كه تاسو ته داسى كومه منبع معلومه وى چې دلته يې ذكر نوى شوى نو 
. ئهيله كوو چې موږ ته په دغه بريښنا پته ليك را واستو

newsletter@areu.org.af.  
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