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 د افغانستان د ملى پرمختګ د ستراتيژۍ د بهير شرح

 (AREU)انيا هاويدال، د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

د افغانستان د ملي پراختيا ستراتېژي د افغانستان د پرمختګ مركزي 
چوكاټ دي چې د بېوزلو د مالتړ د ودې ترويج، د ارګانونو او                                    
ډيموكراسۍ د پروسې مالتړ او د بېوزلۍ او زيان مننې د كچې ټيټوالي 

ستراتيژيك لومړيتوبونه او د دولت لخوا د                     .  د هغه موخې دي          
پراختيايي لرليد د پلي كولو ميكانيزمونه د دغه ستراتېژۍ لخوا ټاكل           

شوي دي اوپه هېواد كې د بېوزلۍ د له منځه                 
د .    وړلو د ستراتېژۍ د سند په توګه عمل كوي           

دغه ملي ستراتېژۍ پراختيا د لومړي ځل لپاره          
 2005د افغانستان د پرمختيا په غونډه كې د                

كال په اپريل كې مطرح شوه او تمه ده چې د                      
 .  كال د مارچ تر مياشتې بشپړه شي2008

حكومت هڅه كوي تر څو د ملي پراختيا                          
ستراتېژي د پاليسۍ په چوكاټ كې راوړي او پلې يې كړي او                                   
همدارنګه ستراتېژيك لومړيتوبونه د اغېزناكو پروګرامونو په                         
چوكاټ كې چې د افغانانو لپاره لنډمهالې او اوږدمهالې پايلې ولري،             

د لګښت او د لومړيتوبونو د لړ د ټاكلو وروسته د                             .  څرګند كړي  
افغانستان د پراختيا ټوله ملي ستراتېژي او د افغانستان تړون د                          
زريزې پراختيايي موخو ته د افغانستان د السرسي لپاره د يوې همغږۍ      

 . الرې نخشه ترسيموي

 كال د ډسمبر په مياشت كې يوه پراختيايي ستراتېژي د حكومت 2005د 
 كال د جنوري د مياشتې د لندن په كنفرانس كې            2006لخوا تصويب او د     

د افغانستان د پراختيا     .  د افغانستان د تړون سره يو ځاي وړاندې شوه           
 كلونه پكې راځي، په بنسټيزه         2010 تر    2006لنډمهاله ستراتېژي چې د       

توګه د افغانستان د تړون سره تړلې ده او پدې لنډمهاله ستراتېژۍ كې                
پنځه لويې موخې د پنځه كلونو مخ ته بېولو له موخو سره يو ځاي                             

 كال كې حكومت او د هغه نړيوال همكاران د                         2006په   .    تعيينوي
لنډمهالې ستراتېژۍ په پلي كولو پيل وكړ او هغه ته يې د داسې يوې                    
بشپړې كړنالرې په چوكاټ كې چې د بېوزلۍ د له منځه وړلو د                                 
ستراتيژيك سند دتدوين مخكينۍ اړتياوي پكښې راځي، پراختيا              

 . وركړېده

د افغانستان د پراختيا د بشپړې ستراتېژۍ تدوين د افغانستان د ملي              
پراختيا د داراالنشاء لخوا همغږئ كېږي او پر ستراتېژۍ د څارونكو                 

د .  كميټو لخوا پرې څارنه كېږي چې له اوو وزيرانو جوړې شوې دي                     
، هغه لوړپوړې اداره چې د افغانستان       )JCMB(څارنې او همغږۍ پالوي     

د تړون د پلي كېدو پر بهير څارنه كوي، همدارنګه د ملي ستراتېژۍ د                  
وروستۍ .  تدوين په موخه اړينې الرښوونې كوي             

 لويو   8 سكتورونه لري چې په            18ملي ستراتېژي     
ښه حكومت كول،   )  2امنيت،  )  1:  برخو وېشل شوېده    

زده كړې او كلتور،    )  4بېخبنا او طبيعي زېرمې،     )  3
كرنه او د كليو پراختيا،       )  6روغتيا او تغذيه ،       )  5
 او د   اقتصادى حكومت دارى  )  8ټولنيز مالتړ او    )  7

همدارنګه په دغه ستراتېژي       .  خصوصي برخې وده    
كې شپړ متقاطعې او عامې موضوع ګانې شاملې               

د مخدره توكو سره      )  3جنسيتي انډول،    )  2ظرفيت جوړونه،    )  1:  دي  
د )  6د فساد پروړاندې مبارزه او       )  5سيمه ايزې همكارۍ،    )  4مبارزه،  

 . ژوندانه چاپېريال

 كال تر پايه بشپړېږي چې د سكتوري                  2007سكتوري ستراتېژۍ د        
چې په هره څانګه كې د                 -ستراتېژۍ د پراختيا د ګروپونو لخوا                 

سكتوري وزارتونو او ماليې وزارت استازي او متقاطع او عامې                        
د افغانستان د ملي پراختيا     .  موضوع ګانې پكښې راځي، تدوين كېږي     

د ستراتېژۍ د تدوين لپاره لومړنۍ ګام د هر وزارت او ادارې لخوا د                     
يوې ستراتېژي جوړول دي چې د ملي پراختيا د ستراتېژۍ د داراالنشاء 

دغه ستراتېژۍ  .  لخوا د يوې نمونې د وړاندې كولو وروسته، ترسره شو          
 كال د اپريل په مياشت كې       2007 نسخې وې، د     43ګانې چې په ټوله كې      

بشپړې شوې او د زياتو مشورو په پايله كې بشپړې او پياوړې شوې او               
د دوي ستراتېژيك لومړيتوبونه د بوديجې د تخصيص سره يو ځاي                   

 . شول

د مختلفو وزارتونو ستراتېژۍ په ملي ستراتېژۍ كې د ځاي په ځاي                     
كېدو مخكې د مشورتي ډلو، د تمويلوونكو د نظرونو د راكړې وركړې            
غونډو او د ملي خطرونو او زيانونو د ارزونې له الرې د بېوزلۍ د                            
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بله .  كمولو په الره كې د هغه د ال اغېزمنتيا په موخه بيا وكتل شوې                       
ارزښتناكه برخه چې وروسته د ملي پراختيا په ستراتېژۍ كې زياته                     

 واليتونو په    34 پالنونو برخه ده چې د            د شوه، د واليتونو د پراختيا       
د افغانستان د ملي پراخيتا د      .  كچه د مشورو په پايله كې السته راغلى        

ستراتېژۍ د مشورې بهير ددې ټكي د تضمين په موخه چې د                                    
افغانستان دملي ستراتېژۍ وروستۍ نسخه په افغاني ټولنه كې د                     
 . پراختيايي لومړيتوبونو په اړه د نظر ديوه پراخه اجماع څرګندونه كوي

د ټولو سكتورونو د ستراتېژيو د آخري كيدو وروسته پر ملي                                  
ستراتېژۍ د څارنې كميټه، د اوسنيو تصويب شويو ضوابطو سره سم               

د دغه ضوابطو څخه يو د ملي ستراتېژۍ د لوي           .  په لومړيتوبونو ويشي  
اقتصاد د چوكاټ سره سم د بودجې شونتياوې دي چې اوس مهال د                     

 كال په ملي     1387ځينې برخې ښايي د      .    وروستي كېدو په حال كې دي      
 كال په ملي        1388بودجه كې شاملېږي، اوهمدارنګه زياتره يې د                  

د ملي ستراتېژۍ داراالنشاء د اړونده وزارتونو           .  بودجه كې شاملېږي   
سره په نږدې همكارۍ دغه سكتوري ستراتېژۍ د افغانستان د ملي                    

د ملي پراختيا وروستۍ نسخه       .  پراختيا له سراتېژۍ سره يو ځاي كړې        
د مشورتي ډلو لخوا كتل شوې او د تصويب په موخه د بياكتنې او                         
څارنې كميټې ته لېږل كېږي ترڅو تضمين شي چې د غه ستراتېژي د                     

د .  حكومت د لومړيتوبونو او د افغانستان د تړون د معيارونو لپاره ده              
 كال د مارچ په مياشت كې د ملي پراختيا د             2007افغانستان حكومت د    

 . ستراتېژۍ د تصويب په هڅه كې دي

د ويب    www.ands.gov.afد ملي پراختيا د ستراتېژۍ زياتره اسناد د               
 .پاڼې له الرې د موندلو وړ دي

 ئ د ملى پرمختګ ستراټيژۍ له داراالنشأ سره اړيكه ټينګه كړ
 د ګلخانې ماڼۍ، صدارت، كابل 

 info@ands.gov.af: بريښنا پته

 + 93 75 2014 821: ټلفون

 www.ands.gov.af: بريښنا پاڼه

3 

بيخبناوى او . 3 مناثب حكومت. 2 امنيت. 1
 طبيعې سر چينې

كرنه او كليواله . 6 روغتيا او خواړه. 5 زده ګړه او معارف. 4
 پرمختګ

افتصادى . 8 ټولنيزه ساټنه . 7
حاكميت  او د 

خصوصى سكتور 
 پرمختګ 

               

عدالت او دقانون  امنيت
 حاكميت

زرده ګړه سره د  انرژى
 ورزش

كرنه او كليواله  روغتيا او خواړه
 پرمختګ

د سوداګرى او  ټولنيزه ساتنه
خصوصى سكتور 
 پرمختګ

حكومت سره د عامه   
ادارى سمون او د 
 بشر حقونه

ترانسپورت سره د 
 ملكى هوانوردى

مهاجران،      كلتور او رسنۍ
راستنيدونكې او  

 داخلى بى ځايه شوى 

 عامه مالى اداره

 مذهبى چارى  
 

د اوبو د منابعو 
 اداره

          

د معلوماتو او     
 اړيكو تكنالوژى

          

 ښارى پرمختګ    
 

          

 كانونه    
 

          

 لنډ مسايل
 د ظرفيتونو وړوالى
 د جنيست مساوات

 د نشه يې توكو پر ضد مبارزه
 سيمه ييزه همكارى
 ادارى فساد سره مبارزه
 د استوګنې چاپيريال 

 آتمه پايه اوومه پايه شپږمه پايه پنځمه پايه څلرمه پايه دريمه پايه دويمه پايه لومړۍ پايه 
 ټولنيز او اقتصادى پرمختګ  حكومت امنيت 

 سكتور

 ) 2007د اكتوبر (د ملى پرمختګ د ستراتيژۍ جوړښت 
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 په كابل كې نوي څيړنيز مركز

پــه كابــل كــې مېــشت يــو        )  CFPP(د پاليــسې د لومړيتــوب بنــدۍ مركــز          
دغه مركز . خپلواكه فكري او نوي جوړ شوي څېړنيز او ښوونيز مركز دي

د افغان متخصـصينو پـه نوښـت د څـو اړخـيزه علمـي څـېړنو او د عامـه                        
پاليــسۍ پــه مختلفــو موضــوعاتو      
كې د زده كـړې او د سـمو پاليـسيو            
په جوړولو كې د ګډون د هڅولو په      

ــز   .  موخــه جــوړ شــوي دي       دغــه مرك
د سياست جوړولو او د عامه پروګرامونو لپاره ) 1ديوې ټولنې په شان د 

د )  3د روانـو موضـوعاتو پـه اړه د خپلواكـو څـېړنو،                )   2دوړانديزونو،  
ــرادو د                    ــده اف پاليــسي جوړوونكــو، د پاليــسۍ څخــه اغــېزمن او اړون

ــو،                     ــاره د فرصــت د برابرول ــرو لپ ــالرونكو او روغــو خــبرو ات ــر )  4مان پ
سياسي او اقتصادي پروګرامونو څارنه او اړونـده افـرادو او ارګانونـو             

دغـه  .  او عامه خلكو ته د اطالعاتو د رسولو په برخـو كـې فعاليـت كـوي               
مركز هڅه كوي ترڅو د عامه پاليسيو د جوړولواو پلي كولـو د فورمـول       
بندۍ اړوند اطالعات د عامه خلكو په واك كې وركړي او په عين وخت 
كې طرح شوو موضؤعاتو پـه اړه د خبرتيـا او معلومـاتو د زيـاتوالي پـه                    

لــدې كبلــه د دغــه مركــز موخــه د مهــارتونو پــه             .  برخــه كــې ونــډه واخلــي     
پراختيــا كــې ګــډون او د ارګــانونو د وړتيــاوو لوړوالــي او د ټولنــيزو،                 

ــارزې وده ده                      ــه مبــ ــه اړه د عامــ ــسئلو پــ  .  سياســــي او اقتــــصادي مــ

www.cfpp.org.af  

استونيا د كابل په پوهنتون كې د افغانستان پېژندنې د مركز 
 . مالتړ كوي

استونيا پرېكړه كړې ترڅو د كابل پوهنتون د افغانستان پېژندنې مركـز   
ــه    ــه     (ت ــابو    )  www.ackuaf.orgويــب پاڼ ــه       47000د ك ــرو پ  امريكــايي ډال

د پــروژې اصــلي موخــه د افغانــستان        .  وركــړې ســره د هغــه مالتــړ وكــړي       
پېژندنې د مركز لپاره ديوې ودانۍ د جوړولو په موخه د اړينو اسنادو د     

. نوي ودانـۍ د مركـز د فعاليتونوكچـه لـوړوي           .   راټولولو لپاره مالتړدي  
همدارنګه دغه پروژه هڅه كوي ترڅو د افغاني ټولـنې د زده كـړې كچـې                 
تــه پراختيــا وركــړي، ښــوونيز توكــي او مرجــع كتابونــه چمتــو كــړي او                 

د افغانستان پېژنـدنې مركـز    . آرشيف شويو توكو ته السرسي آسانه كړي 
چې په فعاله توګه د افغانستان په اړه معلومات او اسناد راغونډوي، د      
ــو  دراكــړې                     ــډياګانو او نظرون ــرويج او د آي ــه ت اكــاډميكو مطالعــاتو پ

د .  وركړې دي او همدارنګه د ټولنې په كچه د زده كړې سره مرسـته كـوي      
زده كوونكو، ښوونكو او افغان او بهرنيو څېړونكو لپـاره نـوې ودانـۍ              

 . الزمه ده

 خبرونه او تازه څيړنې

د دفاع د وزارت د يوه آزمايښتي پروګرام له الرې د انسان پېژندونـكـو يـوې                 
ډلې ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان او عـراق كـې مـبـارزه كـوونـكـو                         

په افغانستان كـې د دغـه ډلـې ځـيـنـې               .   امريكايي واحدونو سره يو ځاي شي  
اطالعات په كاليفورنيا كې د نوال د فارغ التحصيالو د ښوونځۍ د فرهنګ 

دغه اطـالعـات پـه        .  او د تعارضاتو د څېړنو په ويب پاڼه كې څرګند شوي دي 
افغانستان كې د مېشتو ډلو سره د ګډو هلو ځلـو پـايلـه ده تـرڅـو د ټـولـو د                           
السرسۍ وړ او سمې اطالعـاتـي سـرچـيـنـې د واليـتـې بـيـارغـونـې ډلـو، د                              
عملياتو قوماندانانو، د پوهنتونونو متخصصينو او عامو خلكو تـه چـمـتـو          

دغه اطالعات د قبايلو، سياست، ليوالتـيـاوو او خـلـكـو تـر پـوښـښ                      .   كړي

الندې راوستلو سره د واليتونو سروې، نخشې، د ټاكنو پايلې او نور پكښې 
د خپرونو پدې لړكې د افغـانسـتـان د خـتـيـځـو واليـتـونـو اړونـد                    .  شامل دي 

اطالعات راغلي دي او په راتلونكو خپرونو كې د افغانستان نـورې سـيـمـې             
او همدارنګه د اوسنيو خپرو شوو سيمو په اړه نوي معـلـومـات هـم وړانـدې                    

   www.nps.edu/programs/CCSئ  دغه پاڼه وګور.كېږي

د امريكا د انسان پېژندونكو ټولنې اعالميه خپره كړې او د ځمكو د ډولـو د         
ټاكنو روښ يې پر هغه د مېشتو انسانانو په پام كې نيولو سره د اطالعاتـو د       

 . وګورئwww.aaanet.org/blog/resolution.htm. راټولولو لپاره رد كړي دي

 . د مېشتو انساني ډلو پربنسټ د افغانستان د ځمكو د ډولو په اړه د څېړنو پايلې په آنالين توګه د موندلو وړ دي
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 د دغه ادارې نوى خپرونې 

 سياسى اقتصاد

نازول كه غځول؟ په كليواله افغانستـان كـې د كـوچـنـيـو او مـنـځـنـيـو                           
. شركتونو د كړنو چاپيريال، سعيد پرتو، انا پيټرسن او آصـف كـريـمـى               

دغه پاڼه په كليوال افغانسـتـان كـې د كـوچـنـيـو او مـنـځـنـيـو انـدازې                              
او .   شركتونو پر وړاندى د اساسـى چـالشـونـو يـو مـرور وړانـدى كـوى                      

همدارنګه د دغو شركتونو د كړنو د چاپيريال د پـرمـخـتـګ پـه مـوخـه                       
 . موضوعى څيړنې، تهليلونه او يو لړ سپارښتنې وړاندى كوى

 معيشتونه

په كابل كې د   :   كوچنۍقرضى، غير رسمى قرضى او كليواله معيشتونه      
دغـه څـيـړنـه د         .   پاال كانتور او ايرنا انـدرسـن       .   يوه كلې موضوعې څيړنه   

هغو دريو موضوعې څيړنو له لړۍ څخه لومړى څيړنه ده چـې د لـومـړى                  
ځل لپاره د كليو او كورنيو په اقتصاد كې د كوچنيو قرضو شامليدل او        
د كلې پر ټوليزه اقتصاد باندى د اغيزې له الرى په غير رسمې قرضو او        

دغـه څـيـړنـه د         .   د معيشتونو په توليداتو باندى د هغو اغيزه و ازمـايـې          
د ( غير رسمې قرضو د سيستمونو په اړه د دغه ادارې د پخوانيو څيړنو               

 . پر بنسټ تر سره كيږى)  كال2007فلور كلين او آدم پين 

 مهاجرت

په ګاونډيو هيوادونو كې د افغانانو دوهم نسـل، لـه مـهـاجـر څـخـه تـر                         
افغانان كورته را ستنيږى، مميـكـو سـايـتـو او پـامـيـال                   :   هموطن پورى 

دغه څيړنه د ځلميو افغانانو د ژوند د تجربـو او د راسـتـنـيـدو د               .   هنتى
نيت په پوهاوى كې خالى ګاوى په ګوته كوى،  هـغـه افـغـانـان چـې پـه                          

او همدارنګه پـه تـيـر نـيـږدى            .   پاكستان كې لوى شوى او هلته پاتې دى       
وخت كې خپل وطن ته ددغو ځلميو د بيرته په ځاي كيدو چالشـونـه  پـه                 

 . ګوته كوى

 طبيعى منابع 

د اوبـو د ادارى، د          ” د دغه ادارى درى كلنې عملى موضوعـې څـيـړنـې               
، د څارويـو د بـازارونـو پـه نـام                “ څارويو او د ترياكو د اقتصاد په هكله       

 . موضوعى پاڼه خپره كړه

 ژباړه

د قانون حاكميت؟ د ملى پوليس د سـمـون          ” دغه ادارى د نوموړى كتاب      
د :   د ګــټــو مــوضــوع    ” درى او پښــتــو،       “   لــپــاره هــڅــې، انــډريــو وايــلــدر      

، درى او     “ افغانستان په ولسى جرګه كې جنسيت او د حضور سـيـاسـت            
په پاكستان كې د افغـانسـتـان د      :   پښتو، او راستنيدل او كه پاتې كيدل      

دوهم نسل اللهاندتيا، مميكو سايتو او پـامـيـال هـنـټـې درى، ژبـاړې                      
 . خپرې كړه
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 كال د اګست او ډيسمبر  د مياشتو ترمينـځ دغـه          2007دغه اداره د    
د دغـه ادارې ټـولـې خـپـرونـې د                 :   الندې خپرونې خپرى كـړى دي       

www.areu.org.af        د .     ويب پاڼې څخه كښته يا ډانلوډ كـوالي شـئ
دغه خپرونو چاپي نسخې په وړيا توګه د دغـه ادارى د دفـتـر لـه                      

د دغــه ادارى د نــوو خــپــرونــو د                  .   الرې مــونــدل كــېــداي شــي          
  publications@areu.org.afالكترونيكي فهرست د موندلو لپاره،  

ښناليك چې ستاسو نوم او تړاو پكې ذكر شوي وي          يپتې ته يو بر   
 .وليږئ



 د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه

 

 لنډ او عمومى

د افغانستان د خلكو يوه احصائيه د آسيا         :  كال كې  2007  افغانستان په   
د .  سانتي متر  23 مخ،   167،  2007بنياد په مرسته، كابل، د آسيا بنياد،          

 كلونو كې د عمومي افكارو يوه              2007 او     2006،   2004آسيا بنياد په       
سروې پلې كړېده چې دغه ټول اطالعات د دې بنياد په وېب پاڼه كې د                   

 34 تنو سره په      6283وروستۍ سروې چې په هغه كې له . موندلو وړ دي 
د دغه نظرسنجۍ موخه په هېواد كې د               . واليتونو كې مركې شوېدي      

بدلونونو له كبله پر عمومي افكارو اغېزه او د افغانانو اخيستنې                         
  . دي) برداشتونه(

www.asiafoundation.org/pdf/AG-survey07.pdf  

د بي بي سي لخوا په افغانستان كې د عمومي افكارو نظرسنجي، د                     
د بي بي سى نړيوال         ): لندن. (17 د نومبر تر         28 كال د اكټوبر له           2007

دغه سروې د بي بي سى د    . ((  سانتي متر30 مخونه، 25، 2007سرويس،  
د اخبارونو په ګډون د          ) آلمان (ARD او     ABCنړيوال سرويس لخوا د          

بالغو افغانانو سره د مخامخ مركې له الرې چې په تصادفي توګه               1377
 او د نومبر د      28 كال داكټوبر د      2007په ټول هېواد كې ټاكل شوي وو د           

  .)) تر مينځ ترسره شوېده17

 h t t p : / / n e w s . b b c . c o . u k / 2 / s h a r e d / b s p / h i /
pdfs/03_12_07_afghanpoll2007.pdf  

دغه وېب پاڼه   د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د اسنادو راغونډول،  
په (، د دغه شورا ټول نوي اسناد              لرى چې د امنيت په شورا پورې اړه          

 : د الندې لړليك په بڼه راغونډ كړي دي) كمپيوټري نسخه كې
www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.2225621/
k.6EFA/AfghanistanBRUN_Documents.htm 

د امنيت د   )   نيټې راپدېخوا  31 كال د اكټوبر د مياشتې د         1988(د   •
 شورا پرېكړې

 د ولسمشر ويناوې)  نېټې راپدېخوا24 كال د جنوري  1994(د  •

د شورا د سرمنشي       )   نېټې راپدېخوا    16 كال د جون د            1997(د    •
 ليكونه/رپوټونه

د عمومي سرمنشي او د     )   نېټې راپدېخوا  4 كال د اكټوبر د       2001(د   •
 )ټاكلي ليكونه(شورا د رئيس ترمنځ ليكونه 

د امنيت د شورا       )   نېټې راپدېخوا    24 كال د جنوري د           1994(د    •
 مناظرې

 نور اسناد )  نېټې راپدېخوا14 كال د جنوري د 1980(د •

... په النجه او همكارۍ كې ګرايشونه        :  افغانستان:   نوي توكي   FASTد  
دغه خبري منظم بولټن . او) د سويس د سولې سازمان(سويس پيس : برن

په افغانستان كې د سياسي، ټولنيز، اقتصادي        )  چې اوس نه خپرېږي   (
او امنيتي وضعيت د تشريح يو غورچاڼ چمتو كړي او په راتلونكو                      

دغه بولټن  .  مياشتو كې يې د دوي د وضعيت لرليد هم ترسيم كړي دي               
په راتلونكو مياشتو كې په افغانستان كې د پراختيا د لرليد د السته                  

) مي  - كال اپريل  2007د  (دوهمه ګڼه   .  راوړلو لپاره ترټولو آسانه الره ده       
 )جوالي - كال جون2007د (دريمه ګڼه 

www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/early-
warning/archive/index.html#c1199 

 كلونو تر    2007 او    2002د  :  ته پاملرنه ى  د افغانستان پراختيايي ستونز     
منځ د السته راغلې تجربې سنجش، او راتلونكي  مسائل او                                      

، xii.  ..2007نړيوال بانك،   :  واشنګټن ډي سي  .  ويليم بېرد /  لومړيتوبونه
دغه سند د طالبانو د دورې          :    غورچاڼ.  سانتي متره     28 مخونه؛    54

 نوى خپرونې او سر چينې

ټولې سرچينې چې په دغه برخه كې راغلې دى د دغه ادارى د سرچينو په مركز كې د استفادى لپاره موجودى دى، زياتره اسناد د  دغـه ادارى                      
له ويب پاڼې او د نوموړى مركز د كاتالوګ څخه د ښكته كولو لپاره موجودى دى، مشروط پر دى چې د چاپ حق يې محفوظ نوى د ال زيـاتـو                                

  ... library@areu.org.afئ معلوماتو لپاره او د موجودو پى دى اف كاپيانو د السته راوړلو لپاره له دغه پتې سره په تماس كې ش

پرونى په درى او انګريزۍ برخه كې درج دى او ځنې ډير غـوره يـې     خپه دغه برخه كې د ځنو درى او انګريزى خپرونو معلومات د همدغى    :   نوټ
 .دا كار له تكرار څخه د ډډې لپاره شوى دى. ژباړل شوى دى چې هغه تاسو كوالى شى د درى او انګريزۍ برخې څخه په همغو ژبو تر السه كړى

 ژباړنكي
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راوروسته د افغانستان پراختيايي سياستونه او فعاليتونه ارزوي او             
. همدارنګه د السته راغلو تجربو پر بنسټ د افغانستان وړاندوينه كوي           

امنيت، بيارغونه،  (دغه خپرونه د پراختيايي پروګرام د اصلي برخو                 
) اقتصادي وده، حكومت، دولت جوړونه، د مخدره توكو سره مبارزه              

تر منځ پر ستراتېژيكو اړيكو د تمركز سره د مديريت او اقتصادي ودې              
مسئلې، د عامه سكتور مديريت، پراختيايي مديريت او د مرستو                    

نوموړي .  همغږي، او د سكتورونو كاركړنې او  سياستونه څېړي                      
خپرونه بيانوي چې د سكتورونو د پروګرامونو ترمنځ د زياتو بدلونونو           

د .     كال راهيسې د منلو وړ پرمختګ شوي دي                       2001سره سره د         
اصالحاتو او د لوي اقتصاد د ثبات د برخو وضعيت، ګړندۍ اقتصادي 
وده او د عايد  زياتوالي، په منظمه توګه د دولت د كاركوونكو د                              
معاشونو وركړه،  د ځينې سكتورونو د خدماتود كچې زياتوالي                          

، كوچنۍ بېخبنايي پانګې اچونې، او            )روغتيا او ښوونه او روزنه        (
همدارنګه په سكتورونو كې نورې السته راوړنې ډېرې ګواښوونكې                

، )د الرو او مخابراتو څخه پرته       (له بل لوري د بېخبنا په برخه كې             .  دي
، او په رسمي         )د عامه مالي مديريت څخه پرته             (حكومتي سمون      

سكتور كې د خصوصي سوداګرۍ د پرمختګ چاپېريال ډېر كم يا هېڅ              
برسېره پر دې د بهيرونو او پلټنو د بدلون                .  ډول پرمختګ ندي كړي     

لپاره يوه مركبه پلټنه چې په وار وار  په مخالف لوري حركت كړي، بسنه 
دغه ليكنه استدالل كوي چې پدې برخه كې، له ارزښتناكو                   .  نه كوي  

فرصتونو څخه په ځانګړې توګه په پوځي او سياسي برخو كې په انډول              
دغه ليكنه هغه څه چې د راتلونكو               .    ډول ګټه نه ده اخيستل شوې           

ګامونو لپاره غوره ګڼي، وړانديز او پايلې ارزوي چې د اضافي                              
سرچينو او د شته سرچينو څخه د ښې ګټې اخيستنې يو تركيب د                            
څانګو د پراختيايي فعاليتونو د ترسره كېدو او د سستې ودې او د                      
بېرته راګرځېدنې د مخنيوي لپاره چې جدي ګواښ له ځانه سره لري، په              

وېب   www.worldbank.org.afكوالي شئ په     .  منځ مهال كې الزم دي      
 . پاڼه كې هغه مطالعه كړئ

د افغانستان د انرژۍ او برښنا وزارت بايد د روزنې مخكې د ارزونې                   
د امريكا د متحده اياالتو د نړيوالې       :  واشنګټن ډي سي  .  بهير بشپړ كړي  

 30؛  )  توپير لرونكي صفحه بندي     (، لومړي كال      2006پراختيا اداره،    
 ).  ګڼه سند وارد كړئwww.dec.org )PB-ADJ-139.  سانتي متر

 

د افغانستان اقتصادى ټولنيز او ديـمـوګـرافـيـك مـلـى او واليـتـې                      
د افغانستان د نفوس لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق،        /   انځور  

.  سانتې متره30نخشې ؛ )    كال2007( د احصايې مركزى دفتر، كابل،   
 . كمپيوترى دسك

اقتصادي نفوسو د              -د ټولنيز     
احصائيې دغه چارټونه د ملګرو                
ملتونو د جمعيت د صندوق او د                  
مركزي احصائيې د ادارې د ګډو                 

دغه پروګرام د           .  هڅو پايله ده          
افغانستان د نفوس او كورونو د                 
احصائيې لومړۍ برخه ده چې د بن د           

 . تړون او د بېړنۍ لويې جرګې د وړاندوينو سره سم پلي كېږي
خپرې شوې پايلې، كليوالې نفوس دشمير، سني جوړښت او جنسي            
تركيب او د تقسيم بندۍ واټن او ځينو آسانتياوو د هغوى  د                                 

همدارنګه د كورونو       .  السرسي په اړه معلومات وړاندې كوي                 
احصائيه او لست د اقتصادي، روغتيايي او د زده كړې د شونتياوو             

د دوي السته راوړنې په ټول          .  په اړه زيات معلومات وړاندې كوي         
هېواد كې كورپه كور سرشمېرنه، د كورنيو لست كول، د ناحيو د                    
نخشو په اړه نوي اطالعات، كمپيوټر ته د اطالعاتو داخلول، د                       

 . اطالعاتو تصفيه دي
 كال د دوبي لپاره پالن شوېده چې          2008د هېواد بشپړه سرشمېرنه د       

دغه سرشمېرنه ځينې تشې     .  خپله د لندن د تړون د معيارونو څخه ده          
چې د امنيتي مسئلو له كبله د ځينو ولسواليو د نه سروې كېدلو له                   

 . امله دي، ډكوي
د :  ملي معلومات تر الندې عنوان الندې وړاندې شوي دي                               

ځانګړتياوې، د    )  د سرشمېرنې   (استوګنځۍټ، ډيموګرافيكي       
د زده كړې او روغتيايي خدمات، د پُست                        (ژوندانه وضعيت       

، اقتصادي  )  دفترونه، عامه ټليفونونه، ژرندې، راډيو او ټلويزيون        
، فزيكي  )كرهڼه، صنعتي كرهڼه، سپك او السي صنايع       (فعاليتونه  

استوګنځي، ښوونځي، كارخانې، ډوډۍ        (او ټولنيزې بېخبناوې        
 .، ټولنيزه او اقتصادي سوكالي)پخلنځۍ، جماتونه

نوې پراختيايي او څېړنيزې پروژې بايد په افغانستان كې د دغه                    
رسمي او پراخه اطالعاتو او ښكارندويانو څخه چې پدې وروستيو           

 . كې راغونډ شوي دي، ګټه واخلي
: د ال زياتو معلوماتو لپاره په الندې پته او ټليفونونو اړيكه ونيسئ              

كې، د جالل آباد          UNOCAد ملګرو ملتونو د جمعيت صندوق په                 
 )0700181149-51(سړك، كابل، 
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 مدنى ټولنه 

/دافغان مدنى ټولنى ارزونه او دمدنى ټولنى په اړه دافغانانو انګيرنى            
كاونټر پارټ نړيواله ټولنه، دافغانانو مدنى ټولنى دپياوړتيا نوښت                

كاونټر پارټ نړيواله ټولنه، دافغانانو مدنى ټولنى        : كابل   --). آپيكس(
 22شكل، نخشى؛    : مخه  177 --]. 1386[،  )آپيكس(دپياوړتيا نوښت    

 .س م

د افغانانو دمدنى ټولنى دپياوړتيا نوښت          . كاونټرپارټ نړيواله ټولنه   
په افغانستان كى دمدنى ټولنى داوسنى حالت ارزونه                       ). آپيكس(

دنړيوال كاونټر پارټ په مرسته ددى لپاره وشوه چى په ټول افغانستان             
دغه . كى دمدنى ټولنى صحت او تركيب په ښه توګه وپيژندل شى                          

ارزونه دمتحده ايالتونو دنړيوالى پرمختيايى ادارى په كارى چوكاټ           
كى دهمكارى دالسليك شوى تړون له مخى دافغان مدنى ټولنى                          

ددغى ارزونى اساسى . په وسيله ترسره شوه) آيپكس(دپياوړتيا نوښت 
موخه په افغانستان كى دمدنى ټولنى دپراختيا لپاره باورى معلوماتو، 

دآيپكس . تحقيق بنا پاليسى اودمنابعو ويشلو عادالنه يقينى كول دى          
ترنامه الندى دغه طرح شوى ارزونه يو پليزګام دى، چى دتجربو په                       
نتيجه كى به دراغليو تصفيه شوو معلوماتو په رڼاكى نوره هم پراخه                   
شى، ترڅو د مدنى ټولنى دپياوړتيا په ګټورى اوموثرى الرى په ګوته                

امكان لرى چى له دغى ارزونى څخه به نه يواځى دمتحده ايالتونو . كړى

دنړيوالى پرمختيايى ادارى اړوند پروژى استفاده كوى، بلكى ټولى              
هغه نړيوالى ټولنى چه په افغانستان كى دبيارغونى  په هڅو كى                            
بوختى دى، دخپلو كارى اهدافو دترسره كولو لپاره ښايى استفاده ترى    

ددى ارزونى دپوره مطالعى لپاره دافغانستان دڅيړنى                           .   وكړى
اوارزونى دادارى كتابتون ته او ياهم كوالى شى چى ددى ارزونى                         
دالسته راوړلو لپاره دكاونټر پارټ نړيوالى ټولنى دفتر ته مراجعه                      

 .وكړى

 كرهڼه 

 كال د هوا او ځمكې پېژندنې درۍ                    2007 او      2006د افغانستان د         
 كال د     2007دغه كلنئ بولټن چې د           ). څلورمه ګڼه  (مياشتنۍ خپرونه     

نوامبر په مياشت كې خپور شوي دي، په هغه كې د مخكينې فصل                         
د باران اورېدنه، واورينې ورځې، د تودوخې درجه،         (كرهڼيزې شمېرې   

 او د    31 كال د جوالي په        2007دغه بولټن د     . شته) وچې او لندې ورځې    
 خپرېږي او د اوبو او هوا، محصوالتو او سبو          31همدې كال د اكټوبر په      

h  . په اړه معلومات وړاندې كوي                  )   سبزيجاتو(  t t p : / /

afghanistan.cr.usgs.gov/documents.php .           د دواړو خپرونو د ترالسه
كولو لپاره له محمد فهيم زهير سره په كابل كې د متحده اياالتو د                           

. ځمكې پېژندنې د سروې په مركز كې اړيكه ونيسي                                                      
fahimzaheer@yahoo.com 

 ] د كرنې وزارت او د ښاري پراختيا وزارت[د ځمكې د پاليسې مسوده 
  سانتي متر30 مخونه؛ 11 . ]2007[

 www.terrainstitute.org/pdf/Land_Admin_PostConflict.pdf 

د ډيويډ / افغانستان: د جګړې وروسته شرايطو كې د ځمكې مديريت
دغه سند د . "  سانتي متر30 مخونه، مصور؛ 21.  2006. ستنفيلد ليكنه

ارضي سياستونو او د بېوزلو د حقوقي پياوړتيا په كنفرانس كې 
 . "، نړيوال بانك، واشنګټن3-2 د نومبر 2006وړاندې شو، د 

www.terrainstitute.org/pdf/Land_Admin_PostConflict.pdf  

 

 

هغه شمېريزه كليزه چـې پـدې       )    ګڼه 28(  كال تصحيح    1386د  
 .وروستيو كې خپره شوېده

كه غواړئ د قره قل د پـوسـت پـه            
(اړه د دولت د وروستـي شـمـېـر             

يا د ډايـكـنـډي د          )    تكه 927000
(واليــت د پــراخــوالــي پــه امــه              

)  كـــيــلـــومــتـــر مـــربـــع        17501,5
او ( وپوهېـږئ، دغـه اطـالعـات           

كـې د    )    پـاڼـې    299(  كال پـه شـمـيـريـزه كـلـيـزه                  1386د  )   زيات نور 
چې د   ( د پيرودلو د اجازې د السته راوړلو په موخه .   السرسي وړ دي 

تاسو بايد د محمد سمـيـع نـبـي د مـركـزي             )    افغانۍ ده1000هغه بيه   
د آريـانـا     ( احصائيې د دفتر د سروې او احصائيې د رئيس پـه نـامـه              

د خپل سازمان له لوري يو مكتوب له ځانـه سـره           )   څلور الرې، كابل  
 . راوړئ
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  لمريز كال د وږى او د مرغومې مياشتې 1386ګڼه، مه 16 او 15

 

 لرغون پيژندنه او كلتور

يوه نوې وېب پاڼه، افغاني لرغون پېژندنې سيمې جديداً له مينځه تللې            
، 1971(تصويرونه د برنت ګالدزر ،           . د مشهد شاهي اسناد      . ښيي) ؟(

. لخوا چمتو شوي دي         ) 1970(او د مايكل كازيمير         ) 1993،    1970
شاهي مشهد د افغانستان د بادغيس د واليت د جاوند په ولسوالۍ                    

 پېړۍ د غوري      12كې د يوې سيمې سيمه ايز نوم دي هغه ځاي چې د                     
مدرسې كنډوالې د بايزيد اچك، مايكل كازيمير او برنت ګالتزر په                  

د يوې تېږې د ليكنو په بنسټ دغه تاريخي اثر د                  . وسيله كشف شوې   
. كال كې جوړ شوي دي     )  زېږديز 1176( لمريز   571يوې مېرمنې لخوا په      

شاهي مشهد د كتيبه جوړونې په برخه كې د غوري پر فردي پوړې تړلې               
بېلګو څخه يو دي چې كابو كوالي شي د غوريانو د خطاطۍ سره يو                       

شاهي مشهد د غزنويانو،          . ځاي معماري نندارې ته وړاندې كړي               
 زيزديزې  12 او    11(سلجوقيانو او غوريانو د قدرت په لوړه څوكه كې                

 كال په    1993كله چې د      . ترټولو پرمختللې او تلپاتې كتيبه ده        ) پېړۍ
مني كې برنت ګالتزر يو ځل بيا شاهي مشهد وكاته، هغه يې تر مخ                          

كابو نيم د هغه ودانۍ او تزئيناتو چې مونږ په             . زيات خراب شوي وليد    
په زيات احتمال، اوس    .  لسيزه كې ثبت كړي وو، له منځه تللي وو          1970

دغه تاريخي اثر د مسلمانانو د        . په سيمه كې څه شي پاتې ندي        ) 2007(
كتيبې جوړونې ترټولو ښې بېلګې وړاندې كوي او په خواشينۍ سره                 

 لسيزه   1970يواځې هغه چې ترې پاتې دي، هغه تصويرونه دي چې په                  
 . كې ترې اخيستل شوي دي

www.ag-afghanistan.de/sim/index-sim.htm  

-DAIد هغه كارونو غورچاڼ چې د                  : لرغوني هرات   -آريايي انتيك   

Mission  لخوا د اطالعاتو او كلتور د وزارت د لرغوني پېژندنې د ارګان 
د /  كال اګسټ او سپټمبر       2006د  : په همكارۍ تر سره شوي دي، كابل           

د آلمان د لرغوني پېژندنې       ): برلين(يوتي فرنك او توماس اربن لخوا          
 مخونه، د تصويرونو ټولګه، د نخشو ټولګه،            51،  2006انسټيټيوټ،  

دغه سروې په هرات كې د لرغون پېژندنې په برخه كې              .  سانتي متره  30
 . وروستي كارونه او موندنې په لنډه توګه وړاندې كوي

د :  “هغه ملت ژوندى پاتې كېږي چې د هغه كلتور ژوندى وي                                 ”
افغانستان پر ملي موزيم د جنګ د اغېزو د سنجولو لپاره موردي                         
مطالعه او د دغه لرغوني ځاي د بيارغولو په موخه د نړيوالې ټولنې                      

 سانتي  30، مصور؛    Col.   مخه 85.   كال 2007.  كارالين مونتيل /  هڅې
دغه د ماسټرۍ رساله چې د ليسيستر د پوهنتون لپاره ليكل                     .  متره

چې كله ناكله د كابل د        (شوېده، په هغه كې د افغانستان د ملي موزيم             
 كال كې د هغه 1919په اړه يوه موردي مطالعه په ) موزيم په نامه يادېږي

د جوړښت له مهاله د طالبانو د له منځه تلو او د كرزي د دولت تر                                  
دغه مطالعه پر هغه    .   كلونو كې، شامله ده    2002 تر   2001جوړېدو پورې په    

 لسيزې په لومړيو كې د هغه شديدو                 1990هڅو متمركزه ده چې د            
زيانونو څخه وروسته چې دغه تاريخي ودانۍ ته اوښتي دي، ترسره                   

 . شوې دي

 اقتصادى پراختيا او مالى مسالې

د اقتصاد    / شپږ مياشتنى       : دنادولتى موسسو دفعاليتونو هنداره          
 س  28شكل، انځور رنګه؛    : ټوك --. د اقتصاد وزارت  : كابل   --. وزارت
نادولتى موسسو     .   په درى، پښتو اوانګريزى ژبو                   --.   م

دفعاليتونوهندارې ترعنوان الندى داقتصاد وزارت لمړى ځل لپاره                
درى، (نوموړى مجله چى په دريو ژبو            . شپږ مياشتنى مجله خپره كړه       

ژبو باندى خپريږى په لمړى شميره كى يى الندى                  ) پښتو اوانګريزى  
 :پښتو او درى موضوعات خپاره شوى دى

ت هڅوته دنادولتى موسسو دفعاليتونو دښه سمباليدو       داقتصاد وزار 
دغير دولتى    –ليكونكى نذير احمد شهيدى            / په موخه لنډه كتنه            

 –دسيد رحيم ستار ژباړه        / موسسو لپاره مهمه او اصلى الرښونه                  

په   –شفيقى   . م/ دافغانى ارزښتونو په كچ او ميچ برابره مدنى ټولنه                   
پرختيايى كارونو كى دنادولتى موسسو ونډه اددوى په اړه ناسمى                    

  –محمد حليم فدايى / انګيرنى 

دمډرنو اودوديزو بنسټونو     : 2007افغانستان دبشرى پراختيا رپوټ          
 .دقانون واكمنى اودعدالت لټون: نښلونه 

رنګه : مخه 176د،  --. 2007دپاليسى او بشرى پراختيا مركز، : كابل 
په دوسيه .)  س م28رنګه شكل ؛ : مخه 14(لنډه كتنه . +  س م28شكل ؛ 

دپاليسى اوبشرى . دكابل پوهنتون. افغانستان --.).  س م30(كى 
.پراختيا مركز  

http://www.cphd.af/ 
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بشرى پراختيا دخلكو پر ازاديو ټينګار كوى چى د هغو په ترڅ كى ديوه   
روغ، اوږده او له مانا ډك ژوند لپاره خپلى رښتينى خوښى او                                  

دافغانستان . انتخابونه وكارولى شى اودخپلو وړتياوو كچه لوړه كړى         
لپاره بشرى پرمختګ ددولتى موسسو اوديوى داسى ټولنى په مانا                 

ټولو خلكو ته روغتيايى       . دى چى، خپلو ځوانانو ته زده كړه وركړى               
لپاره ) معيشت(خدمتونه وړاندى كړى، دپايدونكى ژوند ژواك                      

آسانتياوى برابرى اوسوله پداسى توګه يقينى كړى چى، داسالم له                    
دى موخى ته رسيدل يوه داسى ټولنيز          . وىګسپيڅلى دين سره اړخ ول      

عدالت ته دافغانستان ددولت او خلكو دژمنتيا غوښتونكى دى چى،             
دقانون پربرالسى اودټولو افغانانو دديموكراتيكو واكمنيدو پر بنسټ         

 كال دبشرى پراختيا رپوټ دمډرنو                   2007دافغانستان د        . والړوى
د قانون واكمنى اودعدالت لټون، داددى        : اودوديزو بنسټونو نښلونه     

 كال دملى   2004رپوټ سرليك دى چى، دافغانستان دبشرى پراختيا د          
دبشرى پراختيا تيوريكى چوكاټ         . رپوټ پر بنسټ ټاكل شوى دى             

اوورسره تړلى شاخصونه كارول شوى دى ترڅوپدى باب يو پوهاوى                  
رامنځته شى چى، په افغانستان دقانون اوعدالت برالسى څرنګه                       

دبشرى پراختيا داندازه كولو     .دبشرى پراختيا لپاره ځواكمنيدلى شى      
اودبشرى پراختيااودقانون دبرالسى ترمنځ داړيكو دپوهيدلو لپاره              
دارپوټ دتيوريكى او تحليلى الرو چارو له برابرولو نه سربيره، په                      
افغانستان كى دقضايى رسمى اونارسمى سيستمونو په ګډون دقانون         

هم وړاندى  ) پاليسى(دبرالسى دپياوړتيا لپاره رغنده بديلى كړنالرى         
ددى دډيرومهمو موضوع ګانو دڅيړلو نه مخكى، دبشرى                          . كوى

پراختيا پراخه اجنډا معرفى او هغه پرمختګونه چى، دنوى زريزى                      
دڅو . پرمختيايى موخو ته درسيدلو په لور شوى وړاندى كيږى                           

لسيزوجګړو او كړاوونو سره سره، افغانستان دخپلو پرمختيايى                      
دبشرى . موخو دالسته راوړلو لپاره په پرله پسى توګه پر مختګ كوى              

دسړى . كال دځانګړو پرختګونو شاهد وو) 1385 (2006پراختيا له پلوه 
 كال  2005 امريكايى ډالرونه په      822 كال له    2002سر كورنى عايد كچه د     

سړكونه په بى سارى چټكى او پر       .  امريكايى ډالروته لوړه شوه    964كى  
 كيلومتره  132000له پسى توګه دجوړيدو په حال كى دى او څه دپاسه                  

دټليفون څخه  . مربع اضافى ځمكه له ځمكنيو ماينونو نه پاكه كړل شوه            
 ميليون كسانو   2,5دګټه اخيستونكو شمير له يو ميليون كسانو څخه            

ته لوړ شو په ښوونځيوكى       ) كسانو 10يادمجموعى نفوس په سلو كى        (
دزده كوونكو دشموليت شميره په پنځو تيرو كلونو كى له اټكل سره                   

ددى راپور  .  ميليونو كسانو ته لوړه شوه     5,4  څخه نژدى       900،000سم له   

دبشپړ متن لوستلو لپاره دافغانستان دڅيړنى اوارځونى دادارى                      
كتابتون او يا هم په كابل پوهنتون كى دپاليسى اوبشرى پراختيا مركز             

 .ته مراجعه وكړى

 Nathan): واشنګټن ډي سي. (د اقتصادي كاركړنې سنجش: افغانستان

Associates   ،2007   ،34     ،كال د اپريل       2007د   ( سانتي متره       30 مخونه 
دغه رپوټ د اقتصادي كاركړنى د ارزولو په اړه د رپوټونو              ). " مياشت

دلړۍ څخه يو دي، چې د امريكې د متحده اياالتو د نړيوالې پراختيا د                
ادارې او د كليدي شاخصونو د ارزونې د سيمه ايز دفتر لپاره چې په                     
هغه كې د كوربه هېواد لخوا د تنظيم شوو اقتصادي هڅو وده راځي،                  

رپوټ د مختلفو نړيوالو اطالعاتو سرچينو او د اړونده ډلو    . چمتو كوي 
د منځنيو معيارونو، د پرتلې وړ هېوادونو، او د لويو محدوديتونو                   
شميريز نورمونه، ميالنونه او د ودې د پياوړتيا فرصتونه او د بېوزلۍ             

پدې څېړنه كې، كامبوج او             . د كمښت پر بنسټ چمتو شوى دي                   
موزامبيك د افغانستان سره د پرتلې وړ هېوادونو په توګه څېړل شوي              
دي، لكه څرنګه چې دوي د كم عايد لرونكي دي او اوږدمهالې جګړې                

دواړه هېوادونه اوس د يوې لسيزې څخه زيات وخت          . يې تېرې كړې دي   
په سوله كې دي، او د افغانستان هڅې په لسو راتلونكو كلونو كې                        

. كېداي شي په هماغه ډول چې پدې هېوادونو كې دي، توجيه شي                        
برسېره پر دې د افغانستان اقتصادي كړن،  د آسيايي هېوادونو د                          
منځنيو ارزښتونو سره او د آسيا د كم عايد لرونكو هېوادونو سره د                      

ضميمه شوي اطالعات د ډېرو      . لومړى مخ  –). " LI-Asia(پرتلې وړ دي     
 ,www.dec.org (enter PN-ADJ-073 .شمېرو لپاره ښه بشپړ كوونكي دي

PN-ADJ-076). PDFs (391.478 KB) 

د افغانى كوچنيو او منځنيو   
اندازو شركتونو پرمختګ      

(ASMED) :    د :  لومړۍ مرحله
شيدې :   بازارونو معلومات    

او مستى، كشميره، اوړه،        
قيمتى ډبرې، شركتې                  

. ډوډۍ، كيك او شيرينې         
التاى مشورتى اداره، د متحده اياالتو د نړيوال پرمختګ اداره              : كابل

(USAID)   ،(DAI) 2007  21:  نخشې      .رنګه) دوه جلده  ( مخه،     319.  كال * 
لومړۍ برخه د پروژى     : محتوا.  كال د مى مياشت      2007.  سانتې متره   30
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  لمريز كال د وږى او د مرغومې مياشتې 1386ګڼه، مه 16 او 15

 

د افغانستان اقتصاد او د افغانى كوچنيو او منځنيو شركتونو              (مرور  
د سكتورونو ټاكل او لومړنى                  —موخې او شيوى          -)   پرمختګ
 -) د واليتونو مرور        —كمى څيړنه    —د څيړنى لوازم        —سكتورونه

شيدې او    —د تهليلونو ځاي       (دوهمه برخه د سكتورونو تهليل                    
—كيك—شركتې ډوډۍ  —قيمتى ډبرې  —اوړه—كشميره—مستې

د سوداګرۍ چاپيريال په         (دريمه برخه ورپسى ساليدونه            ) شيرينې
د ببليوګرافى    —د كمى سروى د نمونى شرحه                   —افغانستان كې   

دغه تاليف كې د څيړل شويو سكتورونو په                ). واحدونه او مخففونه    
 . هكله د سوداګرى زيات معلومات شامل دى

د كار، ټولنيزو چارو او شهيدانو او معلولينو د چارو وزارت د كار د                    
بازار او د اطالعاتو د ارزونې د څانګې لخوا د انساني سرچينو او د                      

د كار، ټولنيزو   :  كابل.  كار د بازار د غوښتنې د چمتو كولو په اړه څېړنه؛   
 مخونه،  75،  264،  2007چارو او شهيدانو او معلولينو د چارو وزارت           

دغه څېړنه د ملي       ".   كال د جوالي مياشت         2007د   .  "   سانتي متر    30
له ادارې سره د مرستې په موخه د                    )  ANDS(پراختيا د ستراتېژۍ         

كارګرانو د چمتو كولو  او د كار د بازار د غوښتنې د الزيات پوهاوي په   
د يوې كتابتوني څېړنې وروسته، د سياست                  .  موخه چمتو شوېده     

جوړونې په كچه مسئلې، د كارګر د چمتو كولو او د كار د بازار د                             

په افغانستان كې پر ټولنه والړ د زده كړې له سيستم څخه د لـوړو زده                  
پـه ټـاكـلـو سـيـمـو كـې د زده                   :   كړو د وزارت ښوونيز سيستم ته اوښت      

د افـغـانسـتـان د         ( كوونكو او ښوونكو د يو ځاي كېدو د بهير څـېـړنـه               
ويـنـدي ګـويـت؛ د         /   ګـډون )   ټولنو د زده كړې په ښه كـېـدو كـې ګـډون              

د :   نجيب اهللا محبون او مينا ولي پـه مـرسـتـه  د كـابـل پـه نـاحـيـه كـې                            
د پـاڼـو     .   2007افغانستان د ټولنو د زده كړې په ښه كـېـدو كـې ګـډون،                   

: د اړيـكـې پـتـه        .    سـانـتـي مـتـر         PDF   (30كيـلـوبـايـټ،       260.   ( 34شمېر  
wendyguyot@yahoo.com 

تر مالتړ الندې د         IRC/CAREد دغه څېړنيزې پروژې ټوليزه موخه د               
سيمه ايزو ښوونځيو سره د زده كوونكو او ښوونكو د يوځاي كولو په             

دغه مطالعه ددې    .  برخه كې د السته راغلو تجربو څخه ، زده كړه ده                 
موخې لپاره طرح شوېده ترڅو دهغه بهيرونو او معيارونو په اړه د                       
معلوماتو د السته راوړلو له الرې چې د پوهنې وزارت د پرېكړه كولو               
پر مهال د هغه څخه ګټه اخلي، د ګډون كوونكو تجربې او اخيستنې                 

برسېره پر هغې نوموړې مطالعه په پام كې لري ترڅو د             .  ښې درك كړي  
CARE      او د IRC                    د ګټې وړ استراتېژي ګانو د پرتله كولو له الرې د 

كمزورتيا ټكي او السته راوړنې او همدارنګه له سيمه ايزو زده كړو                  
 .  سره د افرادو د يوځاي كېدو څخه السته راغلي درسونه وپېژني

د ناامنۍ د مسئلې برسېره چې د سيمې د ټاكلو په برخه كې يې                                
ستونزې رامنځ ته كړې دي، كلتوري محدوديتونو او دودونو هم د                    

د ميندو او   .  تمركز د ډلو پر جوړښت او د هغه پر بحثونو اغېزه كړېده               
ناستو د جوړلو لپاره وړاندې شويو غوښتنو سره          )  جال(پلرونو سره د    

سره يواځې د لوګر ټولنيزو غړو ښځو ته د تمركز په ډله كې د ګډون                       
برسېره پر هغوي د مراتبو شته لړۍ ته د افغانانو د ډېر             .  اجازه وركړېده 

زيات درناوي له كبله، زياتره ګډون كوونكو په يوه ډله كې له سپين                   

ږيرو يا د درناوي وړ شخص څخه غوښتي ترڅو د هغوي په ځاي خبرې               
دغه چاره د كار د ستونزمن كېدو المل شوي په ځانګړي ډول                 .  وكړي

برسېره پردې  .  هغه وخت چې ويونكي خپله پدې بهير كې شامل نه وي            
، په ټوليزه توګه، افغانان د هغه نظرونو په وړاندې كولو كې چې ويل                

په .  كېږي د نورو د نارضايتۍ المل كېږي، د ناراحتۍ احساس كوي               
پايله كې د يوځاي كېدو په بهير كې د شته ننګونو او خنډونو په اړه د                  
دوي د همدې عقايدو د بيان سره سره يا د وزارت تر څارنې الندې يوه                 
ښوونځۍ كې ليدل شوې نيمګړتياوې، بيا هم د ستونزو سهر مخ                       

په همدې ترتيب سره لدې چې سيستم ياوضعيت ښېګڼې ته           .  شوي دي 
اړتيا لري، خلكو په داوطلبانه توګه خپل وړانديزونه او سپارښتنې د             

 . څېړنې د ډلې په واك كې نه اېښودل

د دغه څېړنې بنسټيزې السته راوړنې، لكه څرنګه چې د رپوټ په متن             
كې راغلي دي، د دغه واقعيت له كبله دي چې د د سيمه ايزو                                     
ښوونځيو سره يو ځاي كېدو په اړه د زياتره ګډونوالو ليدلوري د يوې              
تلپاتې، مثبت او مطلوبې پايلې په توګه دي، چې وايي، د يوځاي                      
كېدو په اړه تېرې پرېكړې موردي او پر شرايطو والړې وې او په روڼ                 

د يوځاي كېدو لپاره د رڼو         .  او خپلواك بهير كې نه وې ترسره شوې            
معيارونو نشتوالي ددې المل كېږي چې د پرېكړې كونې بهير په                        

نسبي يوځاي كېدنه او د غير دولتي نړيوالو         .  موردي توګه تر سره شي    
موسساتو د مالتړ پاي، يوه مناسبه ستراتېژي ده، كه څه هم د زده كړې  
د يوې شورا شتون او د يو ځاي كېدو د بهير څخه وروسته د ښوونځيو 

برسېره پر هغې د       .  د برياليتوب لپاره يو ټولنيز خوځښت اړين دي               
نجونو د ښوونيزو اړتياوو د پوره كولو لپاره د پاليسۍ د پلي كولو په      
بهير كې  د انعطاف پذيرۍ په اړه د ټولو ګډونوالو ترمينځ د نظر                            

 . يووالي دي

11 



 د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه

 

غوښتنې وروستيو اطالعاتو غورچاڼ او دغه غوښتنه د زيات تفصيل            
رپوټ لدې سپارښتنې سره پاي ته           .  سره په ضميمو كې شرح شوېده          

رسېږي چې د افغانستان د كار د بازار څه ډول اطالعات او شننې ښايي               
 . په ترټولو ښه توګه اوس مهال او په راتلونكي كې ګټور دي

د افغانستان د ملي پراختيا د              :  لويې مسئلې او هر اړخيزه مركې             
كابل .  ستراتېژۍ د مسودې په اړه د تمويلوونكو هېوادونو بحثونه                  

دهغه مخه د جال كولو او       ( سانتي متره، ضميمه     30.   مخونه 238،  2007
دغه رساله د افغانستان د ملي پراختيا د           ).  بېرته يو ځاي كولو وړ دي       

 2007كړنالرې د ادارې د لويو سياستونو يو انځور، هغه مسئلې چې د                
كال د اكټوبر او نومبر د مياشتو په غونډو كې د تمويلوونكو هېوادونو      

د تمويلوونكو هېوادونو ترمنځ نولس     .  د پاملرنې وړ دي، وړاندې كوي      
 تمويلوونكو  32 تنو استازو لخوا د      437ناستې جوړې شوې دي چې د        

.  ليكلو تبصرو په وسيله چمتو شوي دي            157هېوادونواو ارګانونو د      
پدې رساله كې د افغانستان د ملي پراختيا د ادارې د پام وړ مسئلې                     

 . راغونډې شوې دي

د بلواوو پر ضد د مبارزى د مالتړ لپاره د پروګرام د پرمختګ وجهې                    
 كال  2006عى څيړنه، افغانستان په        ود ننګرهار واليت موض     :  صندوق
واشنګټن، متحده   (جى مكناير      .  فورت ليسلى  .  مايكل پاركر  /  كې

.  مخه 22).  ؟2007(د تكنالوژۍ او ملى امنيت د پاليسۍ مركز،     ):  اياالت
دغه موضوعى څيړنه د پروګامونو د پرمختګ داسى         .   سانتې متره  30:  

شرحه وړاندى كوى چې په سيمه ييزه كچه د بلواوو پر ضد مبارزى                         
 . باندى غوره اغيزه وكړى

www.ndu.edu/CTNSP/pubs/Case%2010%20-%20PRTs  

درى مياشتنۍ احصايې او اقتصادى      
پاڼه، د كال د دريمو درى مياشتو                  

 -  21 كال د سپټمبر     2006د    (1385ګڼه،  
په تير نږدى وخت كې د       )  21د ډيسمبر   

(افغانستان بانك له خوا خپره شوه             
دغه منظمه پاڼه چې په             ).   مخه   54

انګريزۍ وى، په افغانستان كې د غټ       
اقتصاد حاالت، د بانكې سيستم كړنه      

 . او مالى پرمختګ مرور وړاندى كوى
www.centralbank.gov.af/publications-dab.asp.  

/ د واليتونو د بيا رغونې په ډلو كې د متحده اياالتو د دفاع وزارت رول 
.  كال   2007رانډ شركت،       .:  سانتا مونيكا، كالفورنيا      .  مايكل پاركر   

 كال كې د واليتونو د بيا رغونې د               2006په  .   سانتى متره   30.  :  مخه14
 .ټيمونو د كارونو بيلګه

http://armedservices.house.gov/pdfs/OI090507/Parker_ 
Testimony090507.pdf  

د يو بل تر څنګ يا له يوبل سره؟ په افغانستان او ليبريا كې د امنيت د                     
د لورا اولسون  او هراچ              /  ټينګښت، پراختيا او سولې لپاره هڅه             

د سولې د ټينګښت، پراختيا او           ):  كاناډا(كالګري.  ګريګورين ليكنه  
امنيت پروژه، د كالګاري د پوهنتون د پوځي او ستراتېژيكو مطالعاتو     

 كال د مارچ د مياشتې      2007د  .  "   سانتي متره  30 مخه؛   120،  2007مركز،  
امنيت ، پراختيا او د       "   نېټو د وركشاپونو په اړه رپوټ د             31 او    20د  

د افغانستان ا واليبريا څخه      :  سولې د ټينګښت په اړه همغږې كړنالرې        
چې د ستراتېژيكو او پوځي مطالعاتو د مركز لخوا          "  زده شوي درسونه    

دغه مقاله پدې دواړو هېوادونو كې د مرستو د همغږۍ            .  جوړ شوي دي  
 . د سياستونو د پلي كېدو پر الرو چارو متمركزه ده

www.afghanconflictmonitor.org/2007/10/peacebuilding-a.html  

د ملي پيوستون د پروګرام          : په ټولنو كې د ګذار ستراتېژي او بهير               
د فني همكاريو او پراختيا سازمان،        : كابل) مي- مارچ 2007د  (مطالعه  

د .  PDF ميګابايټ    1.  سانتي متره   30؛ نخشې؛    57د پاڼو شمېر      . 2007
فني همكاريو او پراختيا اداره د سيمه ايزې پراختيايي شورا د                              

د .  سنجشونه تر سره كړي دي      365كاركړلو د څرنګوالي د څېړنو په اړه          
ارزونې پايلې ښيي چې د سيمه ايزې پراختيا شوراګانې د دوي د خپلې             
مشرتابه په مخ ته وړلو كې پياوړي دي، پرمختګ يې كړي او په روڼ او              
مسئوالنه ډول عمل كوي، مګر د اړتيا له مخې په بهرني ګډون او                            

  د اړيكې پته. اړيكو كې په بسياكوونكې كچه پياوړې ندي
marina.franco@acted.org. 

 ښوونه او روزنه 

په افغانستان كې د زده كړو په لومړنيو مرحلو كې د پرېښودو په هكله                 
... 2007د افغانستان لپاره دسويډن كميټه،      :  كابل.امير منصوري /څېړنه

د پام وړ دا چي په افغانستان كي د زده                 .   سانتى متره   30:   مخه،    34
كونكود زدكړو د پريښودو د كچې او د هغوي ددليلونو په هكله ډير لږ                
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ددي سروې په ترسره كولو كې، د كمي او كيفې روښونو . معلومات شته
د زده كړې د پرېښودو د ماهيت د سنجش           .  تركيب په كار وړل شوى دي      

په موخه د ښوونځيو د وروستيو ازموينو د فورمو رپوټونه د شميرېزې             
په دغه رپوټونو كې په هر ټولګې كې ثبت                 .  شننې الندې ونيول شول      

شويو ماشومانو شمېر او همدارنګه هغوي چې د بېوزلۍ له كبله نشي                
 واليتونه د       12.  كوالي راتلونكي صنف ته حاضر شي، شامل دي                     

څلور :  قشربندي شويو بېلګو اخيستنو د روښ له مخې سروې شول                   
ښاري، نيمه ښاري او    (ډوله ښوونځۍ د دريو ټولنيزو قشرونو له مينځه         

له هرې ډلې يوه تصادفي بېلګه چې د        .    ټاكل شوي دي ) كليواله  جمعيت 
 88237 ښوونځۍ    72(شپږو ښوونځيو استازي دي، سروې شوي دي           

 22شمېرو ته په پام په منځني ډول          )  .   ټولګيو كې  2021زده كوونكي په     
په سلو كې ثبت شوي محصلين د تېرو دريو كلونو په اوږدو كې په                           

د هغه زده كوونكو اوسط چې په . وروستۍ ازموينه كې ګډون ندي كړي 
 په سلو كې تر     8 او   7زده كړه پرېږدي، د     )  د لومړي ځل لپاره   (كلني ډول   

د زده كړې د پرېښودو اصلي داليل عموماً په كور كې د                           .  مينځ ده  
د .  كاركولو اړتيا يا په ښوونځيو كې د زده كړې د كيفيت نشتوالي دي               

نجونو لپاره په كم عمر واده او د كورڅخه د ښوونځيو واټن، د دوي د                     
دغه .  زده كړې د پرېښودو د اصلي الملونو په توګه رپوټ كړل شوي دي              

رپوټ د افغانستان په ښوونځيو كې د زده كوونكو د ساتنې په موخه                   
 ). مخونه29-28. (يو لړ عيني سپارښتنې وړاندې كوي

: كابل.  وروستۍ رپوټ :  په كابل كې د انګريزي ژبې د زده كړې مركزونه          
 نخشې؛ مصور؛    :   مخه ca.80] 60.  [ كال 2007.    د التاى مشورتى اداره    

دغه څېړنې په كابل كې د انګريزي         .  د سي ډي سره    .   سانتي متره  21×  30
 مركزونه   289په ټوله كې       ( مركزونه څېړلي دي         153ژبې د زده كړې         
زده كوونكي په لويه كچه په لومړنيو كچو كې ګډون          ). پېژندل شوي دي 

كابو ټول  .  كوي او د ثبت شويو زده كوونكو دريمه برخه نجونې جوړوي            
ښوونكي افغانان دي چې د تدريس د شرايطو لرونكي نه دي او په                          

 .  امريكايي ډالره عايد لري56منځنۍ كچه په مياشت كې 

 ټول ټاكنې 

 7.  2007.  ريچاردوود/  په افغانستان كې د ټاكنو د سيستم چوكاټ                
 كال كې د ملي شورا د ټاكنو          2005دغه مقاله په    .   سانتي متره  30؛  .مخه

په څېړنې سره؛ د افغانستان د ټاكنو د ټوليز چوكاټ د كمزورتيا ټكي                 
 . تر څېړنې الندې ونيول

 قوم ليكنه 

. فرن ليابل   /  لنډه كتنه   :  پښتانه، قبايلتوب، مشرتابه، اسالم او طالبان      
كوچنيو جګړو او     ”د   .   سانتې متره    30:   مخونه     510  -  429.   كال  2007
د پښتنو د   ...   مخه 510-492)  مه شميره 3(مه ګڼه     18.  په پاڼه كې  “  بلواوو

قبايليتوب لنډه كتنه، په مشرتابه باندى د هغه د اغيزى څرنګوالى، او             
په دى كې تاريخې    .  په هغه باندى د اسالم  او اسالمى بنياد ګرايانو اثر            

او په دغه   .  سابقه، جغرافيايې موقعيت او قبيلوى دايناميزم شامل دى         
پانه كې همدارنګه د پښتنو دوديزه مشرتابه د جوړښت ضلت او شرحه               

 . موجوده ده

كلي چيرته دي؟ په كندز واليت كې سيمه ييزه برداشتونه او د پرمختګ 
د   (104د آسيان خپرونې په         .  كتجا ميلك او كونرات شيتر        /  شيوى   
د :  افغانى هويت ”خاصه ګڼه كې خپره شوى مقاله،           )   كال 2007جوالى  

په كندز، شمال      .   مخونه  87-71،   “هويت پيژندنه په افغانستان كې          
لويديز واليت كې، دغه پاڼه داسى استدالل كوى چې د يو واليت غربې               
تصويرونه په اتوماتيكه توګه د نړى په نورو سيمو كې په محلې ماحول              

 . كې نشى تطبيقيداى
www.dga-ev.de/articles/A104_071_087.pdf  

. ريچاردتپر/  كوچيان څوك دي؟ په افغانستان كې د كوچيانو هويت               
د انسان پېژندنې سلطنتي     .   سانتي متره  30 مخونه؛   116-97.   كال 2008

-97)  208( مخه    14موسسى په جورنال كې چاپ شوي، د پاڼو شمېر               
دغه مقاله د كوچي د ويوكي استعمال په پام كې نيولي او پلټنه                     .  116

كوي چې دغه ويوكي د قومي نوم اېښودنې، د خلكو پېژندنې په                            
بحثونو او د كوچ كولو او د افغانستان او ايران د دولتونو او كوچيانو                 

 . تر منځ د اړيكو په پراخه برخو كې د استعمال كوم ځايونه لري

 جنسيت 

-311.   كال 2006.  آنيال دولت زى  /  ټكي او پوښتنې  :  د افغانستان پېژندنه  
د كلتوري فعاالنو په خپرونه كې چاپ           .   سانتي متره   30 مخونه؛    293
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 د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه

 

 د افغانې ښځو د           دغه مقاله  .   مخونه  311-293،   2006)  3(18شوي   
حقايقو د پوهاوى په موخه جنسيت ته د يوازنې الرى په توګه وركړ                        

دغه مقاله ښيي چې جنسيت ته        .  تر پوښتنې الندې راولي    شوى ارزښت   
اول، د  :  وركړل شوي ارزښت، د يوې دوه برخيزې ستونزې يوه برخه ده               

د افغانانو   (افغانانو د ورځني ژوند او تجربو په اړه د خبرتيا كمى                          
 -؛ دوهم داچې، كه څه هم يو كم شمېر تحليلي مفاهيم او ريښې             )ذهنيت

د بحثونو اصلي       -په ځانګړي ډول جنسيت او اسالمي بنسټ پالنه                 
موضوع ده، بيا هم د افغانانو د ورځني ژوند او تجربو په اړه                                        

پدې ځاي كې راپورته شوې دعوئ داده چې . بسياكوونكې خبرتيا نشته
د افغانستان په اړه خبرتيا چې د تحليلي شاخصونو په ټولګې پورې                    
محدود كېږي، د افغانو نارينه وو او ښځو د تجربو زده كړه په يوه كچه                  

دلته د قوم پېژندنې بحث په كابل كې د كونډو ښځو د                   .  ناشونې كوي 
يوې ډوډۍ پخلنځاي په اړه د افغانستان په اړه د د خلكو د ليد د                               

 . روښونو د بياكتنې لپاره د پيل د ټكي په توګه شمېرل كېږي
http://cdy.sagepub.com/cgi/content/abstract/18/3/293 PDF (146 
KB) 

د يوې   :  په افغانستان كې له ځان تېرېدنه           :  د اورېدو لپاره مړ كېدل         
مديكا مادينال،  )  :  كابل.  (د مادينال ليكنه   /  څېړنيزې پروژې موندنې   

 ) كيلوبايټPDF )922.  سانتي متره30؛  مخه87 كال، 2006

جنسيت، سازمان او هويت، په افغانستان، پاكستان او ايران كې د                    
د پراختيايي څېړنو په خپرونه        .  پاوي-اله رستمي /  افغانو ښځو مورد   

 311-294)   كال فبروري    2007د   )  (   ګڼه  20( كال     43كې نشر شوي،        
 .مخونه

نارينه او ښځې د مدني        :  د افغانستان په مدني ټولنه كې د ښځو ډلې              
د كونتر  /  ټولنې په ارګانونو كې د انډول ګډون په برخه كې فعاليت كوي    

پارت يا سارى نړيواله موسسې لپاره ترسره شوې څېړنه، د سيپي                         
كابل د سارى نړيوالې موسسې دفتر، د                .  مقدم  -آذربايجاني ليكنه  

؛  مخه I-PCA  (  ،2006  .213(افغانستان د مدني ټولنې د پياوړتيا نوښت          
دغه څېړنه د ښځو د سازمانونو او په ټولنيز ژوند كې د             .   سانتي متره  22

دوي د ګډون لپاره اصلي خنډونه همدارنګه پدې مسئله كې د نارينه وو 
پدې څېړنه كې په اتو واليتونو كې د مدني ټولنې           .  رول په پام كې نيسي    

 . تر دېرشو زيات سازمانونه تر څېړنې الندې نيول شوي دي

 ځمكه پيژندنه 

دنور، )  (د آنتوني كرون ليكنه     (زلزله د افغانستان لپاره جدي ګواښ            
 د پاڼو    2007د امريكا د ځمكې پېژندنې نظرسنجي،          )  كلرادو، امريكا 

  سانتي متره30؛ نخشې، مصور؛ 4شمېر 
http://pubs.usgs.gov/fs/2007/3027/ 

 حكومت، سياست او تاريخ

/ دافغان مدنى ټولنى ارزونه او دمدنى ټولنى په اړه دافغانانو انګيرنى             
كاونټر پارټ نړيواله موسسه، دافغانانو مدنى ټولنى دپياوړتيا نوښت         

كاونټر پارټ نړيواله موسسه، دافغانانو مدنى           :  كابل     --).  آپيكس(
شكل، :  مخه    177  --].  1386[،    )آپيكس(ټولنى دپياوړتيا نوښت          

دافغانانو دمدنى ټولنى   .  كاونټرپارټ نړيواله موسسه  .   س م  22نخشى ؛   
 ). آپيكس(دپياوړتيا نوښت 

په افغانستان كى دمدنى ټولنى داوسنى حالت ارزونه دنړيوال كاونټر              
پارټ موسسې په مرسته ددى لپاره وشوه چى په ټول افغانستان كى                    

دغه ارزونه  .  دمدنى ټولنى صحت او تركيب په ښه توګه وپيژندل شى               
دمتحده ايالتونو دنړيوالى پرمختيايى ادارى په كارى چوكاټ كى                  
دهمكارى دالسليك شوى تړون له مخى دافغان مدنى ټولنى دپياوړتيا 

ددغى ارزونى اساسى موخه په      .  په وسيله ترسره شوه    )  آيپكس(نوښت  
افغانستان كى دمدنى ټولنى دپراختيا لپاره باورى معلوماتو، تحقيق           

دآيپكس ترنامه  .  بنا پاليسى اودمنابعو ويشلو عادالنه يقينى كول دى          
الندى دغه طرح شوى ارزونه يو پليزګام دى، چى دتجربو په نتيجه كى                
به دراغليو تصفيه شوو معلوماتو په رڼاكى نوره هم پراخه شى، ترڅو د              

امكان .  مدنى ټولنى دپياوړتيا په ګټورى اوموثرى الرى په ګوته كړى              
لرى چى له دغى ارزونى څخه به نه يواځى دمتحده ايالتونو دنړيوالى                  
پرمختيايى ادارى اړوند پروژى استفاده كوى، بلكى ټولى هغه                           
نړيوالى ټولنى چه په افغانستان كى دبيارغونى  په هڅو كى بوختى                     

. دى، دخپلو كارى اهدافو دترسره كولو لپاره ښايى استفاده ترى وكړى           
ددى ارزونى دپوره مطالعى لپاره دافغانستان دڅيړنى اوارزونى                       
دادارى كتابتون ته او ياهم كوالى شى چى ددى ارزونى دالسته راوړلو              

 .لپاره دكاونټر پارټ نړيوالى موسسې دفتر ته مراجعه وكړى
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 30 مخه،    7.   كال 2007د سيمه ايز امن ګډه جرګه ،           ):  كابل(سپارښتنې  
، ) مخ 1(دوهمه كميټه    –)  مخه2(لمړۍ كميټه    :  محتويات.  سانتي متره 

، )مخ2(، پنځمه كميټه       )مخه2(، څلورمه كميټه       )مخ1(دريمه كميټه     
PDF) 393كيلوبايټ ( 

. انتوني كوديس من   /  د وضعيت رپوټ   :  پاكستان جګړه -د افغانستان 
د پاڼو   .  2007.  د ستراتېژيكو څېړنو نړيوال مركز         :  واشنګټن ډي سي    

د .   د دسمبر څلورمه      2007د   .   سانتي متر    21×30، نخشې؛     138شمېر   
 . افغانستان د مسائلو په اړه دځينو عمومي رايو د رپوټ غورچاڼ

 www.csis.org/media/csis/pubs/071129_afghan-pakconfl.pdf 

د قاضي محمد امين       /  يوه مركه     :  د افغانستان پخواني جهادي مشر        
چاپ شوي د ټروريزم د كنټرول په         .  وقاد سره، د وحيداهللا رحمان ليكنه      

  مخونه4-1) مه3 كال د مي 2007د )(لومړۍ ګڼه (شبكه كې، څلورم كال 
h t t p : / / j a m es t o w n . o r g / t e r r o r i s m / ne ws / a r t i c l e . php ?
articleid=2373371 

له جګړې وروسته حكومت، د امرېكې متحده اياالتو                    :  افغانستان
د امريكا د كانګريس        :  واشنګټن ډي سي     .  پاليسى، كينيت كتزمن     

كانګرس ته د كانګرس د            .  (څېړنيز خدمات، د كانګريس كتابتون           
 كال د جون     2007نوي كړل شوي د      ).  RL30588څيړنيز سازمان رپوټ،     

 . مه10 او د همدې كال د سپټمبر په 21په 
www.opencrs.com/document/RL30588/  

. كينيت كتزمن   /  د دولت جوړښت او د هغه كاركړنه                    :  افغانستان
د امريكا د كانګرس څېړنيز سازمان، د كانګرس              :  واشنګټن ډي سي   

د ). RS21922كانګرس ته د كانګرس د څيړنيز سازمان رپوټ،. (كتابتون
 .  مه15 د جون 2007

 http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21922.pdf  

استري /  د افغانستان قضيه    :  د يوه تړلي دولت ديموكراسي جوړونه           
 سانتي  30،   مخه 15،   كال 2007ميشلسن،  .  ر سازمان .د ك :  برګن.  سوركه
ه افغانستان كې د طالبانو پ (CMI Working Paper WP 2007 10). متر

. څخه وروسته ديموكراتيك سمون په حقيقت كې د تېرو بيارغونه ده               
 كلونو تر منځ د شپږو اساسي قوانينو                1990 او     1923افغانستان د     

لرونكي دي چې زياتره يې په يوه بڼه د لويې جرګې يا ټاكنو لپاره چمتو                 

په افغانستان كې دولت جـوړونـه او         
د ولــف كــنــګ دنســپــيــك       /   امــنــيــت

پرينستون،  فين  .   ګروبر او رابرت پ   
وودرو ويــلــســون د           . نــيــوجــرســي   

نړيوالو او عامـه چـارو ښـوونـځـۍ،            
 23؛   305، د پـاڼـو شـمـېـر          28.   2007

 .ISBN X097735444. سانتي متر

 : لړليك

 16-14( حامد كرزي   /   افغانستان د يوه ځمكني پل په توګه:   سريزه
 )مخونه

آيا افغانستان د آسيا سويس كېداي شي؟ پـرنـس هـانـس               :   سريزه
 ) مخونه20-17( له ليختن اشتاين څخه 2ادم 

 )28-21. (فين. ولف ګنګ دنسپيك ګروبر او رابرت پ/ پېژندنه

ويـلـيـام    /   د دولت او امنيت جوړول. 1:       لومړۍ برخه دولت جوړونه   
/تـاريـخـي كـتـنـه           :   په افغانستان كـې امـنـيـت      .   2  ) :   18-3( مالي  

د اســاســي قــانــون او             .   3:       ) 35-19( ويــنــبــاوم      .   مــارويــن ګ    
پـه افـغـانسـتـان كـې د سـيـاسـي                  :   ډيموكراټيك ثبات مهنـدسـي    

. 4) :       55-36( انـدرو رنـولـدز        / ګوندونو د جوړښت په اړه بـحـث          
/ په افغانستان كې د قضايي سيستم بياجـوړښـت     :   دريمه څانګه؟ 
 ) 71-56(الكساندرتير 

. 5:       دوهمه برخه متمركز كول د تمركز د له منځه وړلو پر وړانـدې         
پـه تـرتـيـب د         :   متمركز كول د تمركز د له منځـه وړلـو پـر وړانـدې            

. 6) :       84-75( مولـن    . راني د /   راوړلو او پر وخت د وېشلو ارزښت      
لـه السـه وتـلـي         :   په افغانستان كې دولت جوړونه او مـلـي مـرحلـه        

په افغانسـتـان   .   7)       101-85( اندرو ويلدر او ساراليستر /   فرصت
. 8)       127-102( سوزان اشميدل  /   كې مدني ټولنه او دولت جوړونه     

.   (فـيـن  . ولف ګنګ دنسپيك ګروبر او رابرت پ       / افغاني اقتصاد 
د :   د امنيت د تشـې پـه ډكـولـو كـې پـاتـې راتـګ                      .   9)       128-146

استيپلتـون  .   بارباراج/   2004-2002واليتي بيارغونې د ډلې طرحه      
د سولې د ټينګوونكو ځواكونـو پـرتـه د سـولـې            .   10) :       137-166( 

 ) 211-167(اكارت شيويك /ټينګښت

پاكستـان پـوـلـه او د           -د افغانستان.   11:   دريمه برخه نړيواله كتنه 
اسـالم او    .   12):     266-215(امين سايكل / افغانستان تلپاتې ثبات 
 ) 240-227(آناسلني / د سنتو د بدلون وړ ځواك

 )247-241(ولف ګنګ دنسپيك ګروبر / د پاي خبرې
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 د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه

 

سره لدې هم د وروستيو سمونونو په بهير كې د بهرنيو د                       .  شوي وو  
د بهرنيو دخالت د ملي خپلواكۍ د زيري اود            .  ګډون كچه بې سارې ده     

هغه استازيتوب او عادالنه بهير چې د ديموكراسې كولو د كړنالرې په              
د ديموكراسي كولو بهير د هغه د           .  توګه غوره شوي ؤ، بطالن وښوده        

پياوړي كولو د چارود ارزښت د ضمني كمېدو له كبله زيان رسوونكې               
برسېره پر دې لويديځو هېوادونو د                     .  اغېزې هم درلودلې دي            

ډيموكراسۍ د ترويج سره په عين وخت كې داسې يو دولت جوړ كړ چې               
په بهرني مالتړ والړ وي او دغه چارې د ډيموكراسۍ ليبرال حياتي                        

د ملي شورا     .  ارګان يا مقننه قوه د هغه د مفهوم څخه بې برخې كړه                        
منطقي ځواب هم دادي چې تر شوني پولې سياسي چارو ته الس واچوي       

حاضره مقاله د سياسي سمون پر       .  هم په سمبوليك ډول او هم په اصلي        
د لنډمهالې ادارې جوړښت، د نوي اساسي           :  درۍ برخې د پام وړ ګڼي        

 . قانون خپرېدل، او د پارلمان جوړېدل
www.cmi.no/publications/publication/?2810=democratization-of-
a-dependent-state 

د كنفرانس د السته راوړنو       :  په افغانستان كې د مدني ټولنې پراختيا          
الف تر ب، په      .   كال 2007د افغان مدني ټولنې غونډه،          ):  كابل(رپوټ  

د دغه كنفرانس موخه چې د        .   سانتي متره   24مصور؛  .   مخونو كې   144
 كال د ډسمبر په لومړيو كې جوړ شو، د بن د تړون د پاي ته رسېدو                   2006

د غونډې  .  وروسته په افغانستان كې د مدني ټولنې د بدلون ارزونه وه             
 . ويناوې، بحثونه، د ډله ايزو كارونو رپوټونه او نور توكي دلته چاپېږي

د هغه كنفرانس رپوټ چې د      :  نېټه، پېښې او راتلونكې   :  د ډيورنډ كرښه  
 كال د جوالي په مياشت كې د افغانستان د څېړنو د امريكايي                       2007

سازمان او د هالينګ د مركز لخوا د تركيې په استانبول كې جوړ شوي                 
واشنګټن ډي  ).  (د امي هاوتورن تصحيح   ...  د توماس بارفيلد ليكنه   (ؤ؛  
د نړيوالې مكالمې لپاره د هالينګ مركز، د افغانستان د څېړنې  ):  سي؟

.  "  سانتي متره  30نخشې؛  :   مخونو كې    19، په   2007.  امريكايي سازمان 
  نومبر2007ّد 

www.bu.edu/aias/reports/durand_conference.pdf 
 www.hollingscenter.org/programs.htm#ap 

د هيمش نېكسون      :  په افغانستان كې حكومت او نړيوالې مرستې                
 سانتي  24،  40، د پاڼو شمېر     2007د هنريش بول بنياد،        :  برلين.  څېړنه
د دولت د زيانمننې د شرايطو الندې د ډيموكراسۍ د ترويج په اړه (متره 

دغه څېړنه د افغانستان د مرستو د                 ).  د خپرونو لړۍ؛ دوهم ټوك          

اقتصاد او د مرستو د معمارۍ او پر حكومت او پراختيا د هغه د                             
اغېزې په اړه معلومات وركوي او د افغانستان سره د حكومت په كولو              
كې د مرستو د سيستم د اصلي ځانګړتياوو لكه د كليدي موضوعاتو د 
شننې او څېړنې چمتو كول چې دغه سيستم د حكومت، دولت                                  
جوړونې، امنيت او پراختيا له اوږد مهاله ستونزو سره مخ كوي،  پلټنه              

او د  )  I-ANDS(  د افغانستان د ملي پراختيا لنډمهالې ستراتېژي          .  كوي
 33-26(افغانستان تړونليك په بحثونو او وړانديزونو كې راغلي دي            

 ) .مخونه
www.boell.de/downloads/nahost/Demokratie-vol2-i.pdf 

-2001كابل او د كندهار د نيولو لپاره د زورواكو سيالي،             :  نسكور څرخ 
د مركزي آسيا     :  چاپ شوي په       :  انتوني ګويستوزي او نوراهللا      /  2006

افغان قبايل او سيمه     .    "   مخونه 184-167)   جون 2007د  )  (  2  (26سروې  
 پېړۍ راوروسته د بهرنيو تر سروې الندې           19ايزې ټولنې كم تر كمه د          

 1970وو مګر د افغانستان د كورني اقتصاد د نسبي مالتړ كچه د                           
هرو مرو دغه . زيږديزې لسيزې راوروسته د پام وړ زياتوالي موندلي دي

چارې د افغانستان په كورنيو ځواكونو او د سياسي مشروعيت پر                      
دغه مقاله د كندهار په واليت چې د        .  ميكانيزمونو بنسټيزه اغېزه كړېده   

افغانستان په تاريخ او سياست كې يوه استثنايي فضا لري او كابو د                   
هېواد د ټولو حكومتي لوړ پوړو د زېږېدو ځاي دي، متمركزه ده او                        
پردريو قبيله اي زورواكو ډلو پورې چې د مالتړ د سيستم څخه په ګټه                 
اخيستنې په سيمه ايزه كچه د واك د ترالسه كولو په هڅه كې وو،                           

 لنډيز. اړونده ده 

كتجه ميلكه  /  د فرخار او ورساج په ولسواليو كې سيمه ايز حكومت               
 Zentrum für:  بن.  رينر ګالسنر، كنراد شيتر او نصرت اهللا يارش                   

Entwicklungsforschung  =     ،مخونه؛  41،  2007پراختيايي څېړنيز مركز 
واحد (،  )   ګڼه مقاله   مه7د آمو سيند د مقالو ټولګه،         .  ( سانتي متره  30

د تخار د واليت په دوه         ).  پرمختګ، د چاپېريال او ثبات لومړۍمقاله       
ولسواليو فرخار او رساج كې سيمه ايزه څېړنه تر سره شوه،  چې دغه                     
سيمې د سيند پر سر د اوبو د ذخيرې د بندونو او د ځنګلونو لپاره په                       

د سيمه ايز حكومت رپوټ        )  په ټوليز ډول   .  ...  (پام كې نيول شوې دي       
پدې موخه په پام كې نيول شوي ؤ تر څو د پروژې له مديرانو سره د                            
جوړښت، منطق او د سيمې په كچه د پرېكړې كولو پر ميكانيزمونو او               
د حكومت كولو په سرچينو د پروژې د پلي كولو په هماغه لومړيو                          
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  لمريز كال د وږى او د مرغومې مياشتې 1386ګڼه، مه 16 او 15

 

د څېړنيزې شننې په    .  مرحلو كې د ښه پوهاوي په برخه كې مرسته وكړي           
نشتوالي كې، لومړي رپوټ د سيمه ايز حوكت د جوړښت په اړه يو                         
اجمالي ، پراخه او هراړخير نظر وړاندې كړ چې د طبيعې سرچينو د                       

د لومړنيو موندنو پر       .  ادارې د فعاليتونو لپاره د دوي اړيكې ښيي               
بنسټ چې په خپرونه كې غورچاڼ شوي دي، وروستنۍ بشپړ كوونكې             

 . څېړنې وروسته تر سره كېږي
h t t p : / / 1 3 1 . 2 2 0 . 1 0 9 . 9 / f i l e a d m i n / w e b f i l e s / d o w n 
loads/projects/amudarya/publications/ZEF_Amu_Darya_ 
Series_7.pdf 

افغانستان د النجو د حل او د دولت د           :  د شاته تګ د دندې تر سره كول         
 2007آلكس مارشال   /  بيارغونې په هڅو كې د ياده وتلې بېلګې په توګه          

كوچنۍ جګړې او   "  چاپ شوي په    .  سانتي متره30 مخونه؛ 89-68.  كال
دغه .   مخونه 89-68)   كا 2007مارچ  )  (لومړۍ ګڼه ( ټوك    م18"  بلواوې

مقاله هڅه كوي ترڅو  د روسيې څخه د نويو يادونو د ليكنو په برخه كې 
-د شته توكو څخه په ګټې اخيستنې، انفرادي  رسالې او د عملياتي                    

سياسي داليلو په اړه غير محرمانه اسناد، د افغانستان څخه د روس د                
 . وتلو ستراتېژي توضيح كړي

د براين ګلين ويليامز    /  ترټولو خطرناك ځان وژونكي؟   :  طالب فداكاران 
 30.   مخونه  5،   2007.  د جيمز ټاون ټولنه       :  واشنګټن ډي سي     .  ليكنه

 )مه19 د جوالي 2007د " (د تروريزم پلټنه " سانتي متر، بيا چاپ د 
www.jamestown.org/news_details.php?news_id=263#  

 روغتيا

د افغانستان د عامې     /  مه23 د اپريل     2007څېړنيز ګردي ميز، د       :  لنډيز
د افغانستان د    :  كابل.  روغتيا وزارت، د افغان د عامې روغتيا بنياد            

د څېړنيزې  .  ه سانتي متر   30 مخونه؛    15.  2007عامې روغتيا وزارت،      
د جګړې وروسته د      :  عامه روغتيا :  لړليك.  پروژې يو مخيز غورچاڼ     

افغان ښځو تر منځ تلفات، خواشيني، تشويش او د رواني او جسماني              
په افغانستان كې د ملي          -فروزان عصمتي /  ناروغيو څخه شكايتونه   

_ ارنود قرمين /  كليدي ځانګړتياوې او اصلي موندنې     :  معلوليت پلټنه 
په افغانستان كې د كورني زيږون وروسته د وينې توييدو مخنيوي؟                  

په افغانستان كې د روغتونونو د كاركړنو د                     -غالم شمس بېګانه     
او ...  (فيليپ بونور/ سنجش په موخه د بيالنس د پاڼو څخه ګټه اخيستنه 

 KAPد واتسن د پروژې پر اغېزو د                :  پوهه، ليوالتيا او عمل        -)نور
/ د ليشمانيا ټولنيزې اغېزې، افغانستان           -شير احمد صافي    /  څېړنه

د خصوصي  :  د باكيفيته درملنې برابرول      -)او نور ...  (ريچارد ريتينجر    
په افغانستان كې د لومړنيو خدماتو       -فريد دانش /  برخې درمل جوړونه  

. ل/  2006-2004د تمايالتو شننه     :  د پنډكي له الري د درملو ترالسه كول          
په افغانستان كې د كيفيت د بيمې د بهير پلي               –)  او نور .    (سينګهـ.  پ
د _  اګبرت سوندروپ  /  په افغانستان كې تړون          -بصير فريد  /  كول

د افغانستان په كابل او تخار كې تمويل ته د : روغتيايي خدماتو تمويل
په افغانستان كې روغتيايي پاملرنو         -اجمل سباوون /  ليوالتيا څېړنه 

 ).او نور( اشتينهارد . لوراس/ او لګښتونو د مالي وضعيت اغېزه

 هپاتيتس باندى اخته كېدل او د تزريقي مخدره توكو د             B او   HIV  ،Cپه  
كاترين /  معتادينو د سلوك او عادت سره خطرونه، كابل، افغانستان            

د عفوني ناروغيو د ښكاره كېدو         "  چاپ شوي په     ).  او نور ...  (تاد  .  س
دغه رپوټ په كابل كې     .   مخونه 1331-1327)   سپټمبر 2007د  "  (خپرونه  

 هپاتيتس او د سلوكي خطرونو خپراوي              B هپاتيت او د         C،د   HIVد   
 تنه  464 د جون د مياشتو ترمنځ         2006 د جون او د        2005د  .  تشريح كوي 

په عين حال   .  لويان په تزريقي مخدره توكو اخته كسان پېژندل شوي دي         
 په هپاتيب   C٪ د   37،  )  ٪3( د اخته كسانو سلنۍ ټيټه ده          HIVكې په په    

څرګندونه كوي چې د      HIVد يوه ټول نيوونكي      "  اخته دي، دغه موندنه      
خطرناكو عواملو له كبله رامنځته شوې او د دغه ناپاكيو له الرې                           

 ).  مخ1329" (خپرېږي 
www.cdc.gov/eid/content/13/9/pdfs/07-0036.pdf  

 بشر دوستانه مرستې 

د افغانستان    :  د بشردوستانه مرستو د فساد او خطرونو موندل                       
كيوين ساواج، لورنز او دليسګ، اين مارتين او ګل           /موضوعې څيړنه 

 30 مخه؛     17.  2007د هر اړخيزې پراختيا سازمان،           :  لندن.  پاچا الفت  
 2007د  "    .  ) كارې پاڼه  HPGد بشردوستانه پاليسيو د ډلې      (سانتي متره   

دغه ياددښت د فساد هغه خطرونه چې په                          )  "د جوالي مياشت       
افغانستان كې مرسته كوونكي او د مرستو السته راوړونكي ورسره                 
مخ دي، پلټي چې د سيمه ايزې څېړنې او مركو څخه اخځ شوي دي او                     
بايد هغه ته د موضوع او د ستونزې د اړخونو د پوهاوي د لومړۍ هڅې                 

سره لدې هم هغه انځور چې لدې څخه السته راځي              .  په توګه وكتل شي    
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 د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه

 

ويرانوونكي دي او د دولت، مرستندويو سازمانونو او مالي مالتړو له            
لوري د فساد خطرونو ته د زياتې پاملرنې لپاره دزياتو همغږو او ګډو                 

 . اقداماتو ته اړتيا ښيي
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/AMMF-765HSA?
OpenDocument PDF (216 KB) 

...  سانتي متره سره د سي ډي        30  .  ، لومړى ټوك  2007آيساف،  ):  كابل(
د سيمه ايز حكومت خپلواكه      /وينا)  (2  (-) مخه 6(پروګرام  )  1:  (لړليك
د /  د افغانستان د ملي پراختيا ستراتېژي          )  3  (-)  مخه9)  (مديريت

په افغانستان كې د قانون د حكومت       )  4  (-)   مخه 4(وحيد ويسي ليكنه    
د ډيموكراسۍ او حكومت دفتر د نړيواله پرمختګ لپاره د                    /  پروژه

د )  5  (-)   مخه 5(  مالى كلونه      2008-2004متحده اياالتو د ادارى مالى        
افغانستان د قانون د حكومت د پروژې د شته توكو څخه په ګټه                                

په افغانستان كې د     )  6  (-)   مخه 13(اخيستنې عمومي حقوقي مرستې      
د نړيواله پرمختګ لپاره د متحده اياالتو              /  محكمې ادارې سيسټم    

د امريكا مدافع وكيالن د افغانستان د حقوقو په اړه           )7  (-)   مخ 1(اداره  
عدلي همكارۍ او د افغانستان په واليتونو       )  8  (-)  مخ    1(  زده كړه كوي  

په كابل كې د امريكا سفارت، د مخدره              /  كې د سمون لپاره مرستې       
د افغان   )  9  (-)   مخه  3(توكو نړيوالې چارې او د قانون پلي كول                    

 Power)د   :  پر ولسوالۍ متمركزه پراختيا      :  پوليسو د ظرفيت لوړول      

Point)       د واليتي بيارغونې د ډلې د        )  10  (-)  مخه2( دوره منځنى رپوټ
 (-) مخه7) (د پاورپاينټ ساليډ(ميروسالو كوركه / كنفرانس غورچاڼ 

د )  12  (-)   مخه 13(استيسي اندسون    /  د افغانستان د ثبات انځور      )  11
د واليتي بيارغونې د ډلې روزنيز وركشاپ، كابل، د               :  بحث وړ ټكي   

 -)  مخه9(د ګډوالو په چارو كې د ناروې شورا        /  مه3 كال د ډسمبر     2007
جيمز /  د افغانستان د بېخبنايي اطالعاتو بانك او د كيفيت بيمه          )  13(

/ د آيساف كتنه    :  د مخدره توكو سره مبارزه        )  14(،   ) مخه  5(ويكس   
د سولې  )  "  PTS(د سولې د تخم په نامه           )15  (-)  مخه3(استيو هورن    

او په آيساف كې د واليتي بيا رغونې          CIMIC)  16(،  )   مخه 2"  (ټينګښت  
/ د عامه چارو عمليات     )  17  (-)   مخه 4(برين مارش    /  د ډلې عمليات   

(جان ديماګ   /  د رسنيو د ډلې استول     )  18  (-)   مخه 3(جوهان بورنيوال   
د   (S/CRC)د ثبات او بيا رغونې د انسجام د ادارې                 )  19  (-)   مخه 3

 )  مخه2(طرحې 

په افغانستان كې د ّنښتو وروسته         :  بيارغونه د مډرنيزه كولو په توګه        
 سانتي متره،     30.   مخونه  1308-1291...  2007.  استري سوركه  /  پروژه"

)  ګڼه  مه7(ټوك   م   28"  د دريمې نړۍ درۍ مياشتنۍ        "چاپ شوي په       
دغه مقاله په افغانستان كې د جګړې وروسته د                .   مخونه 1291-1308

بيارغونې پروګرام لدې بحث سره چې په دغه پروګرام كې د ټولنيزو                     
دغه .  ريښه اي بدلونونو راوستل شامل وي، تر څېړنې الندې نيسي                   

ليكنه د اوسنۍ بيارغونې په پروژه كې شته كړكېچ د ورته پروګرامونو             
د تېرو تجربو په پام كې نيولو سره چې د افغانستان دحاكمانو او د دوي 
دبهرنيو مرستندويانو لخوا ترسره شوې دي، ترڅېړنې او شننې الندې             

اصلي او مركزي بحث دادى چې د جګړې وروسته د پراختيا او               .  نيسي
عصري كولو لپاره د يوه پراخه كاري پروګرام په چوكاټ كې د                                  
بيارغونې راوستل، پراخه كړكېچونه چې د ټولنيزو بدلونونو سره                      

په همدې ډول پدې چارو كې د بهرنيانو         .  يوځاي دي، رامنځ ته كړي دي      
په پايله كې ټوله       .  پراخه ونډې زياتېدونكې ناوړه اغېزه درلودلې ده            

پروژه د شديدو مخالفتونو د نښانو ښودونكې ده چې د بلواوو د ودې                 
 . څخه راوتلې ستونزې الزياتوي

په نا امن چاپېريال كې     :  د ولسي جرګې نړيوالې كميټې ته وړاندې شوي       
د :  آكسفان/  پر لومړيتوبونو يوه كتنه     :  افغانستان:  پراختيايي مرستې 
 سانتي  30 مخونه؛    24،  2007):  آكسفام، بريتانيا (  مت والدمن ليكنه      

دغه لنډه  )  په افغانستان كې د آكسفام د نېغو تجربو پر بنسټ                .  (متره
څېړنه د مرستې لپاره لومړيتوبونه، كړنې او د كمزورتيا ټكي ترپوښښ           
الندې راولې، د دولت جوړني او همكاريو په بهير كې سيستماتيكې                
ستونزې راپېژني او د افغانستان سره د مرستو د الزياتې اغېزمنتيا په              

 . برخه كې وړانديزونه كوي
www.oxfam.org.uk/resources/policy/conflict_disasters/
uksubmission_afghanistan.html  

 قانون، عدالت او د بشر حقونه

په ) كابل(.  كال  2007اپريل   : د افغانستان د قضايي څانګې بياكتنه              
 2007  ،39  (UNAMA)افغانستان كې د ملګرو ملتونو مرستندوى هيات         

 كيلوبايټ كه څه هم چې دغه ليكنه              PDF 328،  ه سانتي متر   30مخه،  
پدې اړه هراړخيزه پلټنه نه ده، مګر كيداي شي د افغانستان په رسمي                 

دغه ليكنه د    . قضايي سيسټم كې د ځينو نوښتونو ګټور غورچاڼ وي              
قضايي څانګې همغږۍ او د قضايي، فزيكي بېخبناوو، د عدلي                          
موسساتو د سمون، د مسلكي او حقوقي زده كړو، حقوقي مرستې                      
عدالت ته السرسي، د نيولو مركزونه او زندانونه، په قضايي سيسټم                

18 



  لمريز كال د وږى او د مرغومې مياشتې 1386ګڼه، مه 16 او 15

 

انتقالي / كې ښځې او ماشومان، ملكي سمونونه، د بشر حقوق                            
عدالت، د مخدره توكو پر وړاندې مبارزه، د فساد ضد كړنې او په                         
افغانستان كې د ملګرو ملتونو د مرستندوى هيات لخوا د وروستيو                
پلټل شوو دوسيو لنډيز ترپوښښ الندې نيسي برسېره پر هغې د عدلي              

. هم شامل دي  )  مخ م39(اصالحاتو سره اړوند ارزښتناكو اسنادو لست       
دغه ليكنه د ټولو هغو كسانو لپاره چې په افغانستان كې د عدالت او                   

په .   عدلي سمون ليوال دي، يو ارزښتناك غورچاڼ دي                                   
briefel@un.org پته اړيكه ونيسئ . 

كابل؛ د افغانستان     . 2په افغانستان كې اقتصادي او ټولنيز حقوق                 
 ه سانتي متر    30:  مخه  53،   2007دبشر د حقوقو خپلواك كميسيون،           

 كال كې د بشر د حقوقو د ساحوي   2006دغه رپوټ په "  كال2007اګست " 
 كال د جنوري او ډسمبر د مياشتو ترمنځ د                  2006څېړنې پايلې چې د        

افغانستان د بشرد حقوقو د خپلواك كميسيون لخوا د كډوالو په چارو            
كې د ملګرو ملتونو د عالي كمېشنرۍ په همكارۍ سره ترسره شوه،                    

دغه رپوټ همدارنګه په افغانستان كې پر اقتصادي او            . وړاندې كوي 
په . ټولنيزو حقوقو د څارنې د پياوړتيا په موخه ځينې وړانديزونه كوي            

 كال كې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواك كميسيون او د                           2006
كډوالو په چارو كې د ملګرو ملتونو عالي كميشنرۍ د افغانستان د                   

 زياتې مركې       11،286 واليتونو كې تر              32 واليتونو څخه په              34
زيانمنونكو او په ليرې پرتو سيمو كې مېشتو افرادو ته په زياتې                           

 په  10 په سلو كې مركې په كليوالي او              90. پاملرنې سره ترسره كړېدي     
دغه رپوټ د ټولنيزو او         . سلو كې په ښاري سيمو كې ترسره شوېدي              

اقتصادي حقوقو پر ټاكلو موضوعاتو متمركز دي او د بشر د حقوقو                   
د دغه رپوټ اصلي موضوعات       . مسئله په ټوليزه توګه په پام كې لري           

د كورنيو   (د ژوند اړينو معيارونو ته د السرسي حق                   : عبارت دي له    
د ملكيت او د مناسبې استوګنځۍ د                    : كارګر ماشومان   ): زيانمننه

روغتيايي خدماتو ته د السرسي        : اوبو ته د السرسي حق       : درلودلو حق 
د : په پراختيا كې د ګډون حق        : ښوونې او روزنې ته د السرسي حق         : حق

د راتلونكي لپاره         :   زيانونو د جبران څخه د برخمن كېدو حق                              
 : دغه رپوټ د كښته كولو لپاره په الندې پته موندالي شى. لومړيتوبونه

www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/LSGZ-76PJGE?
OpenDocument PDF (879 KB) 

كې ماشومانو    “ خطر په معرض       ”د    
د افغان زيان      : لپاره ملي ستراتېژي     

منونكو ماشومانو او د هغوي د                   
چمتو / كورنيو لپاره ښه راتلونكي          

شوي د كار او ټولنيزو چارو د وزار ت 
لخوا د د ماشومانو لپاره د ملګرو               
ملتونو نړيوال وجهې صندوق                      

(UNICEF)     په مالتړ، كابل، افغانستا .
.  سانتي متره   30 مخه؛    38.  كال 2007د كار او ټولنيزو چارو وزارت،           

 ) كال د مي مياشت2007د (همدارنګه خپور شوي په پښتو 

په افغانستان كې د رسمي او غير رسمي قضايي سيتم تر منځ                 : موقف
د ) كابل؟) (سارا كلګن (د كډوالو په چارو كې د ناروې شورا؛            / اړيكه

د " سانتي متر     30 مخه،   13،  2007كډوالو په چارو كې د ناروې شورا،          
دغه پاڼه د غير        )  كيلوبايټ  PDF )92.   مخ  م13" .  مه  21 د نومبر        2007

رسمي قضايي سيستم ګټې او د هغه په اړه نيوكو ته ځواب، د كډوالو                 
په . په چارو كې د ناروې د شورا د تجربو پر بنسټ ترڅېړنې الندې نيسي     

افغانستان كې د دغه دوه سيستمونو اوسنۍ اړيكې او د نورو قضايي             
سيسټمونو بېلګې ترڅېړنې الندې نيول شوي او په افغانستان كې د                  
رسمي او غير رسمي قضايي سيسټم ترمنځ د اړيكو د پراختيا لپاره                    

 . وړانديزونه هم شوي دي

/ لومړنى اټكل    :   په افغانستان كې د قضايي سيسټم بيارغونه                          
د مداخلې او دولت جوړونې په " چاپ شوي په .  كال2007. مَتيوتونديني

.  مخه 354-333)  كال 2007 ګڼه، نومبر    مه3(لومړي ټوك   " خپرونه كې 
دغه لومړنۍ ارزونه د افغانستان د قضايي سيسټم په بيارغونه كې د                 

دغه ليكنه پدې ټكي متمركزه ده         . نړيوالې همكارۍ ونډه تشريح كوي      
چې څرنګه نړيوال سياست په بهر كې د مركزي ادارې د جوړو شوو                         
قوانينو او بېلګو په منلو او پراختيا كې هڅه كوي او څه ډول د هغه                         
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 په تير نږدى وخت كې په رسمې جريده كې خپاره شوى قوانين 

    د تجارتى عاليمو د ثبت اعالنونه1386   926، 922

حــقــوقــى څــيــړنــې د چــارو د           -   د قــانــون جــوړونــې            1386      926
او د افـغـانسـتـان ښـارى اوبـو رسـولـو او                    .   انستيتوت اساسنامه 

 . كاناليزاسيون د شركت اساسنامه



 د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه

 

دودونو د منلو هڅه كوي چې د اسالمي سنتونو په وسيله رامنځته                       
 . شوي دي

د : په افغانستان كې دكورنۍد حقوقو په اړه وروستي پرمختګونه                    
چاپ شوې په آسيايي مجله كې  .  كال2007. ايرن اشنايدر/ څېړنې اړخونه

په افغانستان كې      : افغان هويتونه  " ځانګړې ګڼه      )  كال  2007جوالى   (
 كال سره د         1985دغه ليكنه د         : غورچاڼ.  مخونه  118-106"  هويتونه

ودونو د وضعيت دپرتلې د پلټلو وروسته، د دغه چارې په پلټلو پيل                  
كوي چې افغان روڼ اندي، حقوق پوهان او سياستمداران د كورنۍ                    
حقوقو ته په پام د افغانستان د معمول حقوقي سيسټم د ستونزو لپاره                

 . د كومو كړنالرو په پلټنه كې دي
www.dga-ev.de/articles/A104_106_118.pdf  

مه 912په    .  سانتى متره      30. :  مخه   40)  كال   2007. (د چاپيريال قانون      
 . شميره رسمې جريده كې خپور شوى

www.afghanistantranslation.com (PDF 312 KB) 

 كلونو بشپړه   34د تقنينې اسنادو د      : د رسمى جريدې ضميمه د نيټو په ترتيب           
  لمريز كال د كب تر         1385 لمريز كال د كب له مياشتې څخه د             1342د  . ضميمه

. :  مخه 542.  كال 1386د عدليې وزارت،    : كابل) درى او پښتو  . (مياشتې پورى 
په دغه لست كې د رسمې جريدى د محتوا دسرليكونو له مخى            .  سانتې متره  25

 شميرى پورى موجودى دى، او د عدلې وزارت           970له لومړۍ شميرى څخه تر       
 .  افغانيو په بدل كې د الس رسنې وړ ده150څخه د 

 ادبيات

ؤ نه وو په كابل كې يو كتاب                        
. شاه محمد رئيس       / پلورونكي ؤ   

. 2007د كتاب شاه شركت،            : كابل
دغه د  .  سانتي متر   19 مخونه؛    99

زوږ او تودوخې ډك ځواب د كابلي       
په كتاب پلورنځۍ كې له دري                 
څخه انګريزي ته ژباړل شوي دي او        
همدارنګه په كابل كې موندل                  

)  امريكايي ډالر      20(كېداي شي       

شاه محمد رئيس ښايي د افغانستان د كتاب د نړۍ ترټولو پېژندل                        
 . شوې څېره وي

داسې وب سايټ جوړ      AfghanWire. د افغانو ښځو د شعرونو وېب پاڼه       
بشپړه ) ONLINE(كړي دي چې د ناديه انجمن د شعرونو د لومړني ټوك                

خپل ټول عمر په هرات كې تېر كړي        ) 2005-1980(ناديه انجمن   . ژباړه ده 
 كال د ډسمبر په مياشت      2005او د نړيوال هڅونې وړ ګرځېدلې ده مګر د       

يواځې څو مياشتې مخكې د نوموړې د ګل                  . كې سترګې پټې كړي       
نوموړې د مرګ په مهال غوښتل تر        . دودي كتاب په هرات كې چاپ شو       

هيله لري چې      AfghanWire. څو د خپلو شعرونو دوهم ټوك چاپ كړي              
وكوالي شي د افغانو ښځو د شعرونو په ژباړه چې د ناديې د دوهم ټوك                

 . سره پيل كېږي، ادامه وركړي

 معيشتونه 

 10د ډايكنډي د واليت د        :  په افغانستان كې د كليوالي معيشت څېړنه         
د انګري نيبورګ ليكنه، جال الدين اكرمي او اسلوګ                   /  كليو څېړنه  
 67؛ 11.  2007د ناروې د كليسا مرستې، : كابل. وروستي ټوك: ګوتهوس
د دغه څېړنې اصلي      "   كال 2007اكټوبر  " سانتي متره      30رنګه،  :  پانې

موخه په ډايكنډي كې د ټاكلو ټولنو د ژور درك ترالسه كول او په                             
كليوالي ټولنو كې د نوي او دوامدار معيشت د پراختيا په برخه كې د                  

پدې كتاب كې د ټولنو ترمنځ د توپيرونو او د    . كليدي سيمو پېژندل دي 
بېوزلو او ښځو په شان بې برخو ډلو د معيشتي لګښتونو پېژندلو ته                    

دغه څېړنه د شهرستان او ميرامور د ولسواليو           .  ځانګړې پاملرنه كوي  
 كليو كې، زياتره د ډله ايزو مركو له الرې د كيفي معلوماتو په تر                   10په  

 . السه كولو سره سرته رسېدلې دي

 نخشې

د فضايې جغرافيې د لوړ رتبه مسؤل د نظر الندى              . د افغانستان نخشه   
 2007. كابل: رامنځته شوى، نړيواله سوله ساتې ځواكونو مركزى دفتر            

 ميزان      .(ISAF MISC 2201).  سانتې متره        26 * 17 نخشه،          .col 1كال،    
1:5000،000  PDF (37 MB) ...    

د / په افغانستان كې د واليتونو د بيا رغونې د ډلو د موقعيت نخشه                     
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فضايې جغرافيې د لوړ رتبه مسؤل د نظر الندى رامنځته شوى، نړيواله             
:  كال، نخشه،     ed  ،2007 27 كابل  : سوله ساتې ځواكونو مركزى دفتر         

 PDF 1:5000،000ميزان       .(ISAF MISC 2201) سانتى متره،             26 *17

(5.79 MB) ...  

د نړيواله پرمختګ    .: د افغانستان د شمال ختيځې سيمې نخشه كابل           
لپاره د متحده اياالتو اداره، د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام، او               

نخه چې  . د افغانستان په هكله د معلوماتو د خدمتونو اداره، په مرسته          
 )  كال2007اكتوبر . (د نوى حكومت ولسوالۍ پكښى ښكارى

www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/SSHN-78GDXV?
OpenDocument&rc=3&cc=afg  

لنډن، په استخباراتى چارو كې فضايې جفرافيې          . د افغانستان نخشه   
:  سانتي متره ،      21*31: نخشه.  كال 2005. د دفاع وزارت، برتانيه   : څانګه

(2.2MB) PDF      د برتانيې د    :. لندن). نخشه) (افغانستان(د هلمند واليت
د (  سهيل    3MB،PDF  RC ). سانتي متر ه   30: نخشه  ،  2006دفاع وزارت،   

 ، 2006د دفاع وزارت، برتانيه،              : لندن) افغانستان د سهيل نخشه          
  دغه نخشه په دغه پته تر السه              (980KB) ). سانتي متر      21×30نخشه،  
  www.operations.mod.uk/mapping/mapping.htm. كوالى شى

 رسنۍ

داوسنيو مطبوعاتو اودهغودمشرانو لنډه              .   ځلمى، محمد ولى        
مصور، انځور  : مخه  196. 1386انتشارات اميرى،   : پيژندګلوى، كابل   

دغه كتاب دافغانستان درسنيو په اړوند تاريخى معلومات          .  س م  22؛  
وركوى مطبوعات اوټولنيزى رسنى ددى سره چى ځانته پرنسيپونه او             

بين المللى عام قوانين لرى، خو په بيلو طبقاتى ټولنو كى دهرى طبقى                
دعينى خاصيتونو په حكمفرمايى بيل دكار طرز اوهدفونه يى يو له بله             

دافغانستان ژورناليزم هم اصل ددغه داغيزى څخه وتالى             . توپير لرى 
نشى او دډيرو تاريخى زمانو راهيسى هغه دحاكمى طبقى دګټو                           

داعليحضرت امان اهللا خان دسلطنت په             . دساتلو په رازونو لګيادى       
دوره كى دنورو اصالحى چارو په لړكى دفكر او بيان دآزادى                                    
اودموكراسى قوانينو دتامينولو په الركى پوره توجه شوى وه اوپه                     

ددى كتاب په   . نتيجه كى يى دمطبوعاتو قانون يا نظام نامه نافذه شوه            
متنونو كى دهغو نامتو ژورنالستانو لكه عالمه سلجوقى، خليل اهللا                
خليلى، سيد قاسم رشتيا، محمد قدير تركى، محمد هاشم ميوندوال،           
محمد عثمان صدقى، ډاكټر محمد انس، محمود حبيبى، صباح الدين           
كشككى اوداسى نورو نامتو ليكواالنو او ژورنالستانو دبيوګرافى او         

ددغه كتاب دغه كتاب      . درسنيو په اړوند كړنو باندى بحث شوى دى            
اوس په بازار كى په اسانى سره ترالسه كيداى شى او يا هم كوالى شى                   
چه دافغانستان دڅيړنى اوارزونى دادارى په كتابتون كى ورڅخه                      

 په سپټمبر كې چاپ        2007د  (د رسنيو د كتونكو رپوټ           .مستفيد شى 
د رسنيو د پېښو او د هغه د اړونده مسئلو منظم              ).  مخه 25) (شوې ګڼه 

غورچان او شرحه په افغانستان كې د خپلواكو رسنيو د مالتړ لپاره د                  
 www.nai.org.af. نۍ د پروژې له الرې تر السه شوي دي

 كډواليتوب 

په ايران، پاكستان، برتانيا او متحده اياالتو كې افغان كډوال او د                      
الهى رستمي  /  د جنسيت تطبيقي شننه    :  راستون وروسته د دوي ژوند      

، "د ايران مطالعات  "، خپور شوي په      )Essais en antheropoligie(پاوه  
دغه سند  .   مخونه 261-241،  ) اپريل 2007د  )  (دوهمه ګڼه (څلوېښتم كال   

په ايران ، پاكستان، برتانيا او متحده اياالتو كې او د طالبانو د                               
پرزېدو وروسته افغانستان ته د افغانو ښځو د راستنېدو وروسته د                   

 . دوي موقف پرتله كوي

د مليت د كړۍ څخه پراخه ودونه، تابعيت او جندر، او د هغه ايرانيو                     
/ ښځو د برخليك كړكېچنه وضعه چې له افغانانو سره يې واده كړي                     

د "خپور شوي په     .   سانتي متره  30 مخونه؛   239-)225.  (اشرف زاهدي 
په ايران كې   ).   اپريل 2007د  )  ( ګڼه مه2(څلوېښتم كال   "  ايران مطالعات   

زياتره .  د افغان كډوالو د راستون لپاره زماني پروګرام جوړ شوي دي                

21 



 د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه

 

افغانانو له ايرانۍ ښځو سره واده كړى او د دوي راستون د دوي د ښځو               
د ايران د تابعيت د قوانينو د                 .  لپاره په لويه ستونزه بدله شوېده             

كمزورتيا له كبله ده چې ايرانۍ ښځې د دوي د غير ايراني مېړونو او                     
د دغه ډول ايراني ښځو په زرګونو ماشومان د            .  اوالدونو تابعيت اخلي  

دوي د افغان تابع په توګه پېژندل         .  ايراني تابع په توګه نه پېژندل كېږي       
كېږي او لدې كبله د دولتي زده كړو او روغتيايي خدماتو څخه د                            

 . برخمنتيا حق نلري

 طبيعي سرچينې

د افغانستان لپاره د       - علمي سرچينو معلوماتي سرچينه       جغرافيايې د
د رابرت اپنجر، جوليان     )/  بريښنايز سرچينه ( كال ځمكه پېژندنه       2007

رستون، .  دوهمه تصحيح   .  سپيكي او اسكو اسكوفيلد په وسيله               
د كورنيو چارو وزارت، متحده اياالت، د                .  متحده اياالت  :  ورجنيا

په افغانستان  .  ( مخه، د سي ډي سره       11،  2007ځمكې پېژندنې سروې،     
غورچان )  162كې د متحده اياالتو د ځمكې پېژندنې د سروې پروژه؛                

 نه خپرې شوې مرجع ګانې د افغانستان د               174 خپرې شوې  او          2467
ځمكې پېژندنې اړوندد اوبو او انرژۍ سرچينې، د ځمكې پېژندنې                    
خطرونه او د نورو علمي برخو اصول په معلوماتي سرچينه كې د                             

بله آنالين     http://pubs.usgs.gov/of/2007/1297.  موندلو وړ دي     
معلوماتي سرچينه چې په هغه كې د ځمكې پېژندنې د سروې اسناد دي              
په كابل كې د افغانستان د ځمكې پېژندنې د سروې په آرشيف كې                         

 : ساتل كېږي چې د الندې پتې څخه د موندلو وړ ده
www.bgs.ac.uk/scripts/ags/home.cfm 

 ترياك

د مخدره توكو   /  غورچاڼ:   كال د ترياكو سروې    2007په افغانستان كې د     
د مخدره توكو   ):  كابل.  (او جرمو نو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر         

 مخه،   21،   2007او جرمو نو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر،                         
 هكتار ځمكه     193000 كال كې پر          2007په   .  ه سانتي متر    30نخشې؛   

.  زياته شوېده  ٪17 كال په پرتله      2006باندې كوكنار كرل شوي وو چې د          
مناسب اقليم هم د ترياكو په زياتوالي كې ونډه درلودلې ده چې په                          

په ټوله .  كيلو ګرام ته رسيدلي دي42,5 كيلوګرام څخه 37هكتار كې له 
 زيات  ٪34 كال په پرتله        2006 ټنه ترياك توليد شوي چې د              8200كې  

 . شوي دي
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EDIS-76GK8Y?
OpenDocument  

د آندين له ستراتېژۍ د افغانستان تر ستراتېژۍ : پر كښتونو دوا شيندل
 30 مخه؛     8 كال،     2007موسسه،   )  TNI(د   :  امستردام، هالند  .  پورې

 2007د   ).  "   ګڼه  25د مخدره توكو د پاليسۍ تشريح،             .  (سانتي متره  
دغه سند د سهيلي امريكا څخه د السته راغلو تجربو په                       )  "ډسمبر

راغونډولو د غير قانوني ډلو لخوا د كښتونو د هوايي دوا شيندلو                       
په افغانستان كې د كښتونو د دواشيندلو لپاره د                        .  مسئله څېړي  

ميليونونو ډالرو د لګولو په ځاي بايد دغه پيسې د پراختيايي                                
پروګرامونو او د مخدره توكو دقاچاق وړونكو سره د مبارزې پر                            

 )  مخ1. ( ستراتېژيو ولګېږي
www.tni.org/policybriefings/brief25.pdf?efing 

/ مناسبت او شونتيا  :  په افغانستان كې د ترياكو توليد ته جواز وركول          
 كال،  2007د بروكينګز موسسه،     :  واشنګټن ډي سي   .  براون-وندافالب

د بروكينګز    /  د سياست جوړولو سند        .  ( سانتي متره     30 مخه،      14
كه په افغانستان كې د كوكنارو كښت       .  "   اګسټ 2007د  )   ګڼه 1موسسه؛  

ته د قانوني طبي موخو لپاره په پراخه كچه جواز وركړل شي، د داسې                   
دا ډول   .  پروګرام د ګټو له الرې ښايي پر شتو ستونزو بريالي شو                          

سياست د ترياكو د غيرقانوني كښت سره د مبارزې د اوسني سياست                
او همدارنګه د مخده توكو سره د مبارزې د ډېرو سټنډرډ سياستونو په              
پرتله ګټور واقع شي؛ كه څه هم چې د بديل معيشت د پروګرامونو څخه               

په حقيقت كې د كليوالي پراختيا او اقتصاد يوه لويه برخه              .  غوره ندي 
بايدپه افغانستان كې د ترياكو د توليد د جواز وركولو د پروګرام له                     

سره لدې هم د افغانستان اوسني شرايط منجمله د            .  پيل سره وتړل شي    
هېواد په مهمو سيمو كې د دولت د بسياكوونكي حضور  او د امنيت                   
او ثبات نشتوالي او همدارنګه په افغانستان او نړۍ كې نور حقوقي،                
سياسي او اقتصادي خنډؤنه نه پرېږدي ترڅو د جواز وركولو پروګرام               

  مخم14. " په ډېره غوره توګه پلې شي
www.brookings.edu/fp/research/felbab-brown200708.htm PDF 
(220 KB) 

په افغانستان كې د مخدره توكو سره د مبارزې لپاره د متحده اياالتو                  
راغونډ شوي په افغانستان كې د مخدره توكو سره د                        /  ستراتېژي

مبارزې او د عدلي سمون د همغږي كوونكي سازمان لخوا، توماس                    
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 79.   كال 2007د بهرنيو چارو وزارت،        ):  واشنګټن ډي سي   .  (اسكوېچ
دغه سند په    ".  " اګسټ 2007د  .  "   سانتي متره   30مخه، رنګه نخشې،      

افغانستان كې د مخدره توكو سره د مبارزې اوسنۍ سراتېژي ارزوي او 
نوموړي سند  .  مسئلو، خنډونو او اخيستل شويو درسونو پلټنه كوي            

همدارنګه د دغه ستراتېژي د ارزښتناكو برخو منجمله عمومي                             
معلومات، د بديل پراختيا، د مخدره توكو له منځه وړل، ممنوع كول                 

 –"  او د عدلي سيستم سمون دمخ ته بېولو لپاره الرې وړاندې كوي                      
 غورچاڼ 

www.state.gov/documents/organization/90671.pdf (636 KB) 

 امنيت 

نړيوالې /  د آيساف  :  د شكنجې لپاره لېږل شوي بنديان            :  افغانستان
نخشه، :   مخه 41،  2007د نړيوالې بښنې سازمان،     ):  لندن.  (بښنې يووالي 

د هغه رپوټونو سره سم چې د نړيوالې بښنې سازمان ته          . "  سانتي متر 30
رسېدلي، د افغانستان استخبارات، د ملي امنيت رياست، زندانيان              

. شكنجه كړي بدسلوك ورسره كوي او حتي په خپل سر  دوي نيسي                       
نړيوال ځواكونه چې په افغانستان كې د آيساف ديوې برخې په توګه                     

آيساف دغه زندانيان . كار كوي، زندانيان افغان مقاماتو ته سپارلي دي
پداسې شرايطو كې افغان چارواكو ته سپارلي چې له دوي سره د                           
برسلوك او شكنجې امكان شته او پدې كار يې خپل ګډون غير                              
بشردوستانه عمل اعالن كړى او د خپلو نړيوالو قانوني دندو پرخالف              

دغه رپوټ د افغانستان د عدلي سيستم په اړه د نړيوالې          . عمل كړي دي 

بښنې د سازمان د ترسره شوې څېړنې پر بنسټ جوړ شوي او د زندانيانو 
 غورچاڼ. " د نيولو او د هغوي د لېږد پر سياستونو متمركز دي

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA110112007 

په افغانستان كې : په افغانستان كې د نړيواله سوله ساتې ځواك ارزونه
د برتانيې او امريكې    : لنډن. كيمرن سكات / د ناتو د رول اساسى څيړنه        
 30: نخشې.:  مخه   13.  كال   2007،    (BASIC)د امنيتې معلوماتو ډله              

 . سانتې متره
www.basicint.org/europe/NATO/afghanistan.pdf (2.19 MB)  

/په افغانستان كې د سيـمـه ايـز امـنـيـت جـوړښـت              :   پراخد جګړه مارۍ څخه     
 30 مـخـونـه،      152-136.  2007. كونراداسكتر، رينرګلسنر او مسعود كارخېل 

 152-136،   ) 2007( 2.   ټولنه اونړيوال سيـاسـتـونـه    :  خپور شوي په . سانتي متر 
لغت او دهغه ضمني مفاهيم څـه  "   جګړه مارۍ "   دغه سند ښيي چې د .  مخونه

ډول په افغانستان كې د تاوتريخوالي د جوړښت د تـرسـيـم لـپـاره بسـنـه نـه                         
په سيمه ايزه كچه د امنيتي ) كندز، كنړ، پكتيا(درۍ موردي مطالعې . كوي

 . جوړښت د توپير ښكارندوي دي
www.fes.de/ipg/inhalt_d/pdf/10_Schetter_US.pdf 

نومړى : د شغړو او سولې څيړنيزه مركز، كابل، افغانستان               / تبصرې   
: افغانستان: محتوا.  سانتې متره       30.  كال   2007مركز، افغانستان،        

ماركوس / كلتورى مسالې د څه لپاره يا كلتور ولى دومره غوره دى                     
په افغانستان كې د ياغى           -)  مخه  3) (مه20 كال جون       2007(سكينر،   

 -)  مخه 8) (12 جوالى    2007(حسيب همايون    / توب عراقى ډوله كيدل     
) (26 اګست   2007( د ځواك ساتل او د جګړې بايلل؟ ايريك جيمس            27

حكمت كرزى او جولين          /  افغانانو ته غوږ ايښودل                29 -)  مخه   3
)  مخه 2) (19 نومبر   2007افغانستان ټايمس ورځپاڼه،     (فرينچ  -لندسلى

/ د ترياكو قانونې كول، له باران څخه تښته او ناوى ته كښيناستل                          
 ). مخه5) (10 دسمبر 2007(نجيب الرحمن منلى 

www.caps.af/publication.asp  

. اشوك، بيهوريا /  پاكستان له ځانه سره په جګړه      :  له طالبانو سره جګړه    
د نړيوالو  "خپور شوي په      .   سانتي متر   30 مخونه؛    543-)529.  (2007

( مخونه،     543-529،   ) ګڼه  4( كال  61"  چارو لپاره د آسترليا مجله           
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 په افغانستان كې د واليتي بيارغونې د ډلې د همكارۍ پيل

دغه پاڼه د هغه سازمانونو لپاره چې په افغانستان كـې كـار كـوي                  
دغه پاڼه د دې موخې لپاره جـوړه شـوې چـې نـړيـوال               .   جوړه شوېده 

سازمانونه، د ملګرو ملتونـو دفـتـرونـه، نـادولـتـي مـوسـسـې، د                      
واليتي بيارغونې ډلې، او د ځانګړې ډلې د مدني چارو څانګې په            

 . هغه كې معلومات شريكوي او له يوبل سره همكاري كوي

د امنيتي داليلو له كبله دغه ويب پـاڼـې تـه د عـمـومـي السـرسـۍ                        
سايټ ته د ورود څخه مخكې له تاسو غوښتل كـېـږي   .   امكان نشته 

چې خپل نوم ثبت كړي او غوښتنه چې وړانـدې كـوي، پـاڼـې تـه د                      
-www.apan.   السرسي د غوښتنې په تـوګـه پـه پـام كـې نـيـول كـېـږي                       

info.net/part ...   



 د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه
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پدې رپوټ كې په پاكستان د طالبانو د جوړښت پر مسئلې او د               ).  2007
 . هغه د الزاماتو په اړه بحث شوي دي

له جبهې څخه انګېرنه،     :  په افغانستان كې جګړې ته مفهوم ور بخښل           
.  سانتي متره    30 مخونه،     44-27.   كال  2007.  سين ملوني    /  2001-2006

 44-27،   )   ګڼه  لومړۍ"  (كوچنۍ جګړې او بلواوې      "  خپور شوي په       
لكه څرنګه چې په افغانستان كې د جګړې شپږم كال ته ننوځو،             .    مخونه

په دام كې    :  دغه څېړنه د جګړې څلور دورې له يوبل سره توپير كوي                   
(د لمړني ثبات د ټينګښت لپاره هڅې           )  2002-2001(دالقاعده راګيرول   

د افغانستان په   )  20004-2003(، د كورنيو جګړو مخنيوي        )2002-2003
 ). 2006-2005(شمال كې جګړه 

په افغانستان كې د طالبانو د ژوند نوي                :  د يوه لوي كړنګ په غاړه          
آسيا او چين د بحثونو     -خپور شوي په د اروپا    .  توماس، جانسون /  كېدل

پدې مقاله  .   مخونه 129-93)  2007)  ( ګڼه 2(درۍ مياشتنۍ، پنځم كال      
نده چې د ناټو ځواكونه او امريكايان پكې ګير پاتې دي،                    دكې هغه    
يواځې د انګېزو او طالبانو ته دڅوګوني هويت چې دوي ته                        .  پلټي

وركول كېږي د سم درك له الرې كوالي شو د بلواوو او د دوي د ګړندۍ                 
د بلوا تاريخي بڼې ته په         .  ودې مخنيوي وكړو او سوله بيا ټينګه كړو            

پام، د طالبانو طبيعت څرګندېږي د دغه مسئلې درك د امريكې د                         
متحده اياالتو او د ناټو د ځواكونو لپاره چې غواړي افغان خلك له                      

 .  غورچاڼ. دوي څخه راضي وي ، حياتي ارزښت لري
www.silkroadstudies.org/new/docs/CEF/Quarterly/May_2007/
Johnson.pdf 

د افغانستان مطالعه   :  خصوصي امنيتي شركتونه او سيمه ايز جمعيت        
:  مخه    85 كال،        2007.  ليسا ريميلى او سوزان شميدل               /وانګوال
د .  "   سانتي متره   30 مخه؛    85.  2007سويس پيسو اداره،     :  سويتزرلند

دغه څېړنيزې مطالعې موخه په سيمه ايز جمعيت د خصوصي امنيتي               
شركتونو د مثبتي او منفي او مستقيمې او غير مستقيمې اغېزې په                  

دغه مطالعه بيانوي چې خصوصي       " مخ       6"    (اړه د ليدلورو بيان دي         
امنيتي شركتونه د مركه كوونكو ترمنځ د ناامنۍ د حس او د ناباورۍ                 

 ).  مخ7" (درامنځ ته كېدلو المل شوي دي 
www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/index.html  

په افغانستان  :  كابل)  2007-2001(په افغانستان كې ځان مرګه بريدونه          

 د 2007د . " مخه30 مخه، 140) 2007(كې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر 
دغه مطالعه په افغانستان كې د ځان وژونكو حملو په اړه              "  .  9سپټمبر  

د يوناماد هر اړخيزې څېړنې موندنې وړاندې كوي او همدارنګه په                      
افغانستان كې ځان وژونكي پېښې د هغه د پېښېدو په ځاي كې، په                     
نورو هېوادونو او دورو كې په پام كې نيسي او د ځان وژونكو حملو                      

دغه .  هغه روښونه چې له نورو ځايونو سره توپير لري، تشريح كوي                     
څېړنه دځان وژونكو حملو او د هغوي د شاليد په اړه شته معلومات او                
د افغانستان او پاكستان په پوله د هغوي د مالتړ سرچينې وړاندې                      

دغه رپوټ غير جنګي قربانيانو ته اوښتي انساني زيانونه تشريح          .  كوي
كوي او د سياست جوړولو اړتياوې او د دغه ستونزو كموونكې                            

 . ستراتېژۍ راپېژني
  www.unama-afg.org/docs/_UN-Docs/UNAMA%20-%20SUICIDE%
20ATTACKS%20STUDY%20-%20SEPT%209th%202007.pdf (PDF 1.52 
MB) 

د افغانستان بلواګره ډله په كومه كچه د            :  د طالبانو تبليغاتي فعاليت     
استاكهولم، (،    2007اړيكو په ټينګولو بريالۍ ده؟ تيم فاكسلي                         

 19،   2007د استاكهولم د نړيوالې سولې د څېړنو موسسه،                )  سويډن
نړيوال شنونكي او ټوليزۍ       ).  د پروژې سند    .    ( سانتي متر    30مخه؛   

رسنۍ زياتره وخت ادعا كوي چې د طالبانو اوسني تبليغات د                                 
افغانستان د نېولو هڅه كوي او دا خپله په افغانستان كې د بلواوو د                    

د دغه رپوټ پر بنسټ دغه ډول ادعاوې               .  زياتوالي سره مرسته كوي     
مګر د امنيت او اغېزمنې بيارغونې په تر سره كولو كې د                    .  مبالغه ده 

افغان دولت او نړيوالو ځواكونو پاتې راتګ د خلكو محبوبيت او                        
اوس د  .     كال كې د طالبانو د ماتې په پرتله له السه وركړل             2002مالتړ په   

طالبانو فعاليت زيات شوي او د بلواګرو له لوري ستونزو او بلواوو په               
 . سهيل كې د دولت او نړيوالو ځواكونو لپاره وضع خطرناكه كړېده

www.sipri.org/contents/conflict/foxleytaliban 

توماس اچ جانسون،    /  د پاكستان او افغانستان له پولي سره آشنايي            
دغه مقاله دامسئله   .   سانتي متره  30 مخونه،   43،  2007.  كريس ماسون 

څېړي چې ولې د افغانستان پاكستان سرحدي سيمې د متحده اياالتو              
د دواړو ځمكو او د دغه         .  د ملي امنيت لپاره مشكل جوړوونكې دي          

سرحدي سيمو د خلكو د څېړلو له الرې دې مسئلې ته داځواب وركوي               
چې ولې مذهبي او سياسي تندالري پدې پښتون مېشته سيمه كې پناه             
كېږي، ولې دغه سيمه د مذهبي تندالرو او بلواګرو خوځښتونو لپاره                



  لمريز كال د وږى او د مرغومې مياشتې 1386ګڼه، مه 16 او 15

 

د دغه خبرپاڼې د خپرېدو موخه پـه افـغـانسـتـان كـې د نـويـو                   .   د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې درۍ مياشتنۍ خپرونه ده         د څيړنو خبر پاڼه     د افغانستان   
په خبرپاڼه كې ځينې يادې شوې سرچينـې د انـټـرنـټ لـه الرې د                .   ترسره شوو څېړنو څخه د لوستونكو خبرول او د څيړنيزو پلټنو د پايلو د خپرولو سره مرسته ده              

كـې  مـوجـود دي او څـېـړونـكـي                  )   د ګل فروشۍ كوڅه او د د وهمى كوڅې څـنـډه  ( السرسي وړ دي، زياتره كتابونه او نورې خپرونې د دغه ادارې په كتابتون كې       
دغـه خـبـرپـاڼـه د رويـس وايـلـز او ډاكـټـر                       .    بجو پورې له هغه څخه ګټـه واخـلـي     4 تر 1 او د ماسپښين له 12:30 تر 9كوالي شي د يكشنبې تر پنجشنبې د سهار له        

كه فكـر كـوئ چـې        .   عبدالجميل الكوزي لخوا چمتو، انيا هاويدال  د هغه د تصحي او ډيزاين كار كوي او د احمداهللا امرخيل او فريدون شارق لخوا ژباړل كيږى                    
 newsletter@areu.org.af: بايد پدې خبرپاڼه كې نور كتابونه او سرچينې هم ځاي په ځاي شي، د دغه پتې سره اړيكه ونيسئ

دغه اداره د څيړنې او زده كـړې    .   د دغه ادارې موخه د باكيفيته څېړنو تر سره كول دي  ترڅو د هرې برخې پر خبرتيا المل شي او په سياستونو او كړنو اغېزه وكړي 
د افغانسـتـان د څـېـړنـې او ارزونـې د ادارې د لـرلـيـد تـر ټـولـو                                  .   كلتور ته د څيړنيز ظرفيت د ځواكمن كولو او د نيوكو د آسانه كولو له الرې پرمختګ وركوي                

د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې اوسني مالي لګښتونه د اروپايي كميسيون، د كډوالو په چـارو كـې د         .   ارزښتناك ټكى د افغانانو د ژوند ښه والي دي   
زيـات مـعـلـومـات او د            .   ملګرو ملتونو د عالي كميشنرۍ، نړيوال بانك او د ناروې، ډنمارك، سويډن، سويتزرلند او برتانيې د هېوادونو لخوا وركـول كـيـږي                       

 www.areu.org.af:نوموړى ادارې  ټولې خپرونې د پي ډي اف په بڼه د همدغه ادارې د ويب پاڼې له الرې په الس راوړالي شئ 
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مقاله دا پايله راباسي چې پدې          .    په فرد پورې تړلي د پاملرنې وړ ده            
سيمه كې د متحده اياالتو اوږدمهالې مبارزه نه اقتصادي نه مذهبي او             

متحده .  نه هم قومي ستونزه ده، بلكه يواځې يوه كلتوري ستونزه ده                   
اياالت او نړيواله ټولنه بايد په افغانستان او د پاكستان په قبيلوي                      

چې په آسانې د    "  د مركزي دولت د قدرت د لمنې د پراختيا          "  سيمو كې     
اړودوړ د رامنځته كېدو المل كېږي، د خبرو په ځاي هڅه وكړي ترڅو د               
هرې شونې الرې د قبيلوي سپين ږيرو ځوك زيات كړي او شته سيستم               

 .  كال كې د شوروي د رژيم لخوا مختل شوي، متعادل كړي1979چې په 
www.nps.edu/Programs/CCS/Docs/Pubs/Border_article%
201001.pdf 

  د ژوند دچاپېريال ساتنه او د ښارونو پراختيا

په افغانستان كې د ښاري ژوند         :  د آغاخان د تاريخي ښارونو پروګرام        
 -جنوا.  د اغاخان كلتورى بنياد     /  چاپېريال ساتنه او د سيمو پراختيا         

 30 مخه، مصورې نخشې ؛           72،   ) كال  2007(نوموړى دفتر،     :  سويس
د وتلو عكسونو سره دغه كتاب په تېرو پنځو كلونو كې په . سانتي متره

افغانستان كې د نوموړى دفتر د پروژې فعاليتونه او السته راوړنې                    
د مسلم تيمورشاه     :  په كابل كې درۍ سيمې د تمركز وړ دي                  .  څېړي

تاريخي سيمه، د عاشقان او عارفان تاريخي مسكوني سيمه او د بابر               

د سيمه ايزو   .  دغه دفتر په هرات كې د سروې كارونه ترسره كړي دي           .  بڼ
سيمو لمړنۍ پالن جوړونه او د دوه سربندونو جوړول او همدارنګه په                
ګذرګاه كې د عبداهللا انصاري په حرم كې مخنيوي كوونكي كار په                        

 . هرات كې دغه دفتر د فعاليتونو له ډلې څخه دي
www.akdn.org/agency/aktc.html (PDF 7 MB) 

د كابل ښار په لويو سيمو كې د                 
د پروژې د    :  ښاري پراختيا مطالعه   

: وروستنۍ رپوټ: جوړښت مطالعه
د جاپان د نړيوالې       /  اصلي رپوټ  

)  . JICA(همكارۍ سازمان                 
، RECS Internaional)  :توكيو(

، لومړى كال    كال 2006نيپون كوي،   
مصورې )  توپيرلرونكې مخه       (

 2006د  "   سانتي متر،      30نخشې،  
په كابل  ...  (PDF 4.7 MB)"  سپټمبر  

كې د ښاري پراختيا اړوند د ستراتېژي او الرښوونو په اړه لومړنۍ                      
مطالعه او همدارنګه  د كابل د شمال په ده سبز كې د لسو سيمو كې د                      

 . نوي ښار د پراختيايي وضعيت لپاره



 د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه
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 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 ·
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