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 يسې، ډاكتر پاوال كانتور، سره مركهئد دغې ادارى له نوى ر
 مركه كوونكى كرس بَست

 افغانستان سره مو څنګه مينه پيدا كړه؟ 

زما مينه دوه اړخه لرى، هم له افغانستان سره د يو هيواد په توګه او همدارنګه د                                 
مخكې له دى په     .  افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارى سره د يوې موسسى په توګه                 

كال كې دغه ادارى ته راشم، څه نا څه لس كاله مې په علمې برخو كې كار كاوه                             2005 
، په دى دوران كې مې په هند كې           )هم خپله زده كړه كې او هم په مسلكې ژوندانه كې             (

په هند كې   .  څيړنه تر سره كړه او د جنوبى آسيا په هكله مې يو ډول تخصص تر السه كړ                    
مې د خپل تر سره كړي كار څخه خوند واخيست، او داسى احساس مې الره چې د                            

كله .  مينې وړ او غوره كار ؤ، خو كله نا كله به مې دا فكر كاوه چې تاثيرات به يې څه وي                      
مې چې دا فكرونه په سر كې وو، همدارنګه مې له رسنيو څخه د افغانستان په هكله                       
اوريدل، او له دغه هيواد سره مې مينه پيدا كړه، په ځانګړې توګه د دى لپاره چې له                           

يو توپير چې ماته ډير د مينې وړ ؤ هغه دا دى چې په تاريخ                   .  هند څخه يې توپيرونه لرل     
همدارنګه په افغانستان كې د جندر مسايلو زما         .  كې دغه هيواد هيڅكه استعمار نه ؤ       

مينه جلب كړه، ځكه چې د جندر اړيكې زما د مطالعې مركزي برخه وه چې زه يې                                
سهيلي آسيايي سيمې ته وهڅولم، همدارنګه د شرايطو پيچلتيا، د جنګ څخه                         

ټولو .  وروسته شرايطو كې د دغه هيواد له بيارغونې څخه د پرمختګ په لورى حركت               
خو لكه مې چې د افغانستان د څيړنې او               .  دغو څيزونو زه افغانستان ته راوڅكولم         

ارزونې ادارى په هكله خبرتيا تر السه كړه نو افغانستان زما په فكر كې داسى يو ځاى                     
ؤ چيرى چې ما كوالى شول د خپلو مهارتونو په واسطه د پرمختګ په بهير كې مرسته                  

زه يوه څيړونكې يم، او زما         .  وكړم، په داسى يو ځاى كې چې له هند څخه توپير لري                  
د داسى يو ځاى پيدا كول چې يوه افغاني           .  احساس دا دى چې دغه زما اصلى دنده ده          

موسسه وي او تمركز يې څيړنه ده او پروګرامونو او پاليسيو ته د دغو څيړنو په                                
كارولو كې زياته ژمنتيا ښكاروي، زما لپاره د الرى څراغ شو او زه يې دغه هيواد ته                        

 راوهڅولم 

مخكې له دى چې د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارى ته  راشې، تاسو د خپل                   
 مسلك ځانګړې سرته رسونې څه بولى؟ 

زما لپاره يو ستر فرست لومړۍ يوازنۍ مالي مرسته وه چې د فورد له بنياد                 
څخه مې تر السه كړه، چې زه يې په پاليسيو باندى متمركزو څيړنو سره                         

ما په هند كې د هندوستان د اكسفام وجهي صندوق سره په               .  عالقمنده كړم 
دغه څيړنه د ښاري بيوزلۍ او زيانمننې په               .  تړاو كې څيړنه تر سره كوله          

هكله وه، او كوم شي چې زما مينه له دغه څيړنې سره را پاروله داسى يو                         
ډلې سره كار ؤ چې په رښتيا يې هيله لرله چې دغه څيړنې ته وده وركړي او                     

د دغه جايزى تر السه كول زما        .  په خپل پروګرام جوړونه كې ترې كار واخلي        
لپاره ډيره معنا درلودله ځكه چې له زده كړې څخه عمل او پاليسۍ ته د                          

 . اړيكې لپاره د پله په شان يو چانس ؤ

د افغانستان د څيړنې او ارزونې له ادارى سره د كار په دوران كې تر 
 اوسه پورى ستاسو تر ټولو په زړه پورى تجربې څه دي؟ 

په دغه اداره كې زما د كار په اوږدو كې، ما د دغه ادارى له ډله ييزه                                    
همكاريو څخه ډير خوند اخستى دى، دغه شان همكاري هم د دغه ادارى او               

زما په باور دغه دوه اړخيزه زده كړه        .  هم د هغه د كار كوونكو ظرفيت لوړوي       
همدارنګه له هغو لږو     .  چې د كاركوونكو تر منځ تر سره كيږي ډيره غوره ده             

فرصتونو مې چې له كابل څخه د بهر تګ لپاره لرل، له هغو مې خوند                                
اخستى دى، په ځانګړې توګه په ډير نږدى وخت كې مې چې سرپل ته د                           

دغو ساحوي كارونو كې مې هغه څه وليدل چې  له              .  ساحوي كار تجربه لرله    
كابل څخه توپير لري، او په نتيجه كې يې له عملي ساحوي كار سره زما                         

 . مينه زياته كړه

تاسو څه فكر كوۍ چې د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د دوو                 
يسې په توګه د كار     ئڅيړنيزو پروګرامونو رهبري تاسو د دغه ادارى د ر         

 كولو لپاره څه ډول چمتو كړى يې؟ 

نومـوړې  مـخـكـې لـه دى د                .  يسې په توګه خپله دنده پيل كړهئډاكتر پاوال كانټور په دى وروستيو كې د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د ر
پـه دغـه     .  كال تر سپتمبر پورى په دغه اداره كې د معيشتونو او جندر د څيړنې د لوړ رتبه مديرې په تـوګـه كـار كـاوه           2007كال له دسمبر څخه د  2005

فراملتي معيشتونه او شبكې، د افـغـانـانـو د دوهـم            :  اداره كې د خپل د كار په اوږدو كې نوموړې تر دغو عنوانونو الندى د څيړنو مديريت كړې دى
نسل د مهاجرت او راستنيدو تجربې، په كليواله معيشت كې رسمي او غير رسمي پورونه، د ښاري معيشت ستراتيژي، كارګر ماشومان، كـورنـۍ   

 . ډايناميزم او تاوتريخوالى، او ټولنيز عدلي سيستمونه

شرقى انګليا پوهنتون د پرمختګونو د مطالعى په مكتـب كـې د ټـولـنـيـز پـرمـخـتـګ                   )  برتانيې( ډاكتر كانټور له خپلې وروستۍ دندى څخه چې د 
ښوونكې وه، د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارى ته راستنه شوه؛ نوموړې همدارنګه د امريكې په ويسكانسن ميديسن پوهنـتـون كـې ښـوونـه          

د هغې د زدكړې سابقه، د اقتصاد ليسانس، په جندر او پرمختګ كې ماسټري او په ښاري پالن جوړونه كې دوكتورا ده، او تخصص يې په . كړې ده
مخكې له دى چې هغه په افغانستان كې كار وكړي، نوموړې په شمالي هند كـې د جـنـدر او غـيـر              .  جندر او نړيوال اقتصادي پرمختګ كې كړې دى

 . رسمي دندو، او همدارنګه په ښاري بيوزلۍ او زيان مننې باندى څيړنې ترسره كړي دي
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د دوو كلونو په شاه و خوا كې د معيشتونو او جندر څيړنيزه پروګرام د                           
څيړنې لوړ رتبه مديره پاتى شوم، او د دغې مودى كار د دغې ادارى د                             

له يوى خوا زما تيرى تجربى راسره       .  يسې په توګه زما دنده ډيره آګاه كوى        ئر
: مرسته كړى چې د دغه ادارى شرايطو الندى ال ښه پوه شم، او دغه مهمه ده                 

زه داسى يو څوك نه يم چې تازه افغانستان ته راغلى وى او دغه هيواد نه                       
زه دغه  .  او بله مرسته هم داده چې زه دغه اداره تر زياته حده پيژنم                    .  پيژني

موسسه او د هغى فعاليت پيژنم ځكه چې دغه اداره مې د يو څيړونكې له                     
د څيړنې د تر سره كيدو، د مالى او ادارى څانګې             .  ليد لورى څخه ليدلى ده    

سره د څيړنيزې څانګې د اړيكو د څرنګوالى او د اړيكو او مدافعې له                           
څانګې سره د اړيكو د څرنګوالى په هكله خپل ځاني ليدلورى لرم، ځكه                     
خو فكر كووم چې زه د دغې ادارى او د هغه د كار په هكله بى سارى پوهه                        

همدارنګه زما تجربه له ما سره د يوې څيړونكې په توګه  مرسته كوي                    .  لرم
چې په افغانستان كې د بيالبيلو ډلو اړتياوو او ګټو باندى پوه شم او له دى                 
څخه معنا ده چې له هغو مرستندوى برخه والو سره چې د دغې ادارى له كار                 

د :  سره مينه لرى له هغو سره مى د اړيكو د رامنځته كولو وخت درلود                            
يسې په توګه به زه وشم كوالى چې د هغوى سره د اړيكو او په دغه اداه                        ئر

 . كې د خپلى پخوانې تجربى پر بنسټ كار وكړم

د افغانستان او په بين المللى ټولنو كې د افغانستان د څيړنې او                             
 ارزونې د ادارى رول څنګه څرګندوى؟ 

په (د غه اداره د هغو كارونو په مالتړ كې چې اوسمهال په افغانستان                             
افغانى ټولنه، په حكومت او ملكي ټولنه، او همدارنګه د بسپنه                                     

كې تر سره كيږى مهم رول لري، ځكه چې دغه اداره يو            )  هوركوونكې په ټولن  
خپلواك غږ دى چې د لوړ كيفيت او ټينګه څيړنه توليدوى چې پاليسى                       
جوړونه، د بسپنه وركوونكو پروګرامونه او د ناحكومتي سازمانونو روان            

د دغه ادارى تر تولو يو مهم رول د خپلواكۍ ساتل دى،                .  كارونه اګاه كوى  
دغه نوم چې موږ د يوى منتقدى او باور وړ موسسى په توګه تر السه كړى د                   

زه فكر كووم چې په     .  دى ساتل، همدارنګه د خپل څيړنې د كيفيت ساتل دى         
دوامداره توګه ټولنې ته خپل د اړيكو پراخول غوره كار دى، تر څو ډاډ تر                    

 . السه كړو چې زموږ كار پر ځاى دى او سمه ګټه ترى اخستل كيږى

تاسو څه ډول غواړى چې دغه اداره خپل  پوهاوى خپلو ټولو حضارو ته               
 وغځوي؟ 

د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د كار اساسي ليد د كيفيت                               
د دغه كار بل اړخ له بيال بيلو                  .  لرونكې څيړنې توليد او محصول دى            

ذيصالح اړخونو او برخه والو سره، له افغانستان څخه بهر نړيوالو ټولنو                    
سره، په هيواد كې د بسپنه وركوونكو له ټولنې او د افغانستان حكومت                    

زموږ د دندى يوه مركزي برخه د دغو اړيكو               .  سره د اړيكو ټينګوالى دى       
ټينګوالى دى او هغو خلكو ته چې زموږ كار ته اړتيا لري د خپلو كارونو                        

موږ كوالى شو دغه كاري اړيكې د خپلو لوستونكو د ال ښه                       .  رسول دي  
پيژندلو له الرى ال ښې كړو تر څو وكوالى شو هغه څه چې هغوى غواړي                         

همدارنګه د خپلو د كارونو د محصوالتو د ال ښې السرسۍ              .  توليد يې كړو  

لپاره كوالى شو كار وكړو او د ټولو ذيدخلو خواوو سره د څيړنيزو اړتياوو                
سره خپلې كاري اړيكې ال       د ال ښى پوهې له الرى په دوامداره توګه له هغوى          

ښې كړو چې دغه به زموږ په كار كې د هغوى د مينې ډاډه كولو سره مرسته                     
وكړي، همدارنګه به مرسته وكړي چې خلك زموږ له خبرو سره ليوال                            

 .  وساتي، ځكه چې هغوى به د پروسى په ټول بهير كې بوخت وي

همدارنګه فكر كووم چې د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره د مسايلو                 
. او معتبرو پاڼو په اړه چې موږ يې خپروو بحثونو ته وده او ترويج وركړو                     

كله چې موږ يوه خپرونه خپره كړو نو اكثره د لويې كچې مراسم او                                      
كنفرانسونه لمانځو خو په نورو مواردو كې د بيلګې په توګه بايد چې د                        
ګردى ميز لپاره خلك راغونډ كړو تر څو وكوالى شو په ال تفسيل او ژوره                    

داسى فكر كووم چې دا يو غوره رول         .   توګه دغو مسايلو باندى بحث وكړو      
دى چې دغه اداره يې كوالى شي ترسره كړي كوم چې به مونږ ته الر هواره                        
كړي څو خپل پوهاوى هغو اړونده خواوو ته وغځوو چې زمونږ د څيړنې په                 

 . يئوړاندى ليوالتيا ښا

د دغه ادارى د راتلونكي لپاره ستاسو تر ټولو لوړ لومړيتوبونه او                         
 موخې څه دي؟ 

له يوى خوا، زه بنيادي لومړيتوبونه او موخې لرم، لكه په دننه كې دغه                          
اداره د يوى موسسى په شكل جوړولو ته دوام وركول، د خپلو كاركوونكو               
د ظرفيتونو لوړول، د تعليمي او صميمى كارى فضا چې موږ لرو د هغه                       

له .  ساتل او د خپلو بيال بيلو څانګو تر منځ د خبرو اترو د اړيكو ال ښه كول                    
د خپل  :  بلى خوا، زما موخې په زياته كچه زموږ په كار باندى ټينګې دي چې             

د كار د كيفيت ساتل او ذيدخله خواوو ته د رسيدو د ښه والى دوام او                             
داسى ډاډ تر السه كول چې هغه څه چې موږ يې تر سره كوو د هغو خلكو                            

 . السته ورسيږي چې ورته اړتيا لري

له پورته څخه زيات به د اړيكو په جوړولو باندى ټينګار وي، چې په                                
حكومت، مدني ټولنه او مرستندويه ټولنه كې له ذيصالحو خواوو او برخه              

. والو سره غونډى وي، لدى چې سترې او له غږو ډكې مراسم په الره واچوو                 
دغه غونډى او اړيكې زموږ كوښښ ته اړتيا لري، چې غونډو ته تګ باندى               

په خپلو   .  ټيګنار وكړو او له خلكو سره اوږدمهاله اړيكې رامنځته كړو                    
كلنيزو پالنونو كې د دغه شان فلسفى ځاى پر ځاى كول به په خپل وار زموږ                

 . د كار تناسب او ګټورتيا ال ښه كړي

داسى څه وروستنې فكرونه لرۍ چې وغواړۍ د افغانستان د څيړنې او             
 ارزونې د ادارى له ټولنې سره يې شريك كړۍ؟ 

په بى صبرى سره په دغه اداره كې د خپل د كار دوام ته سترګي په الره يم                           
د ساتلو او پراخولو ننګونه چې اندريو          . چې تر اوسه پورى غوره تجربه وه         

يسانو زيار ايسته چې منځته يې           ئوايلدر او پال فشتاين زما پخواني ر             
راوړي، هغه څه دي چې په ټينګه توګه سره به يې په پام كې نيسم او په اړه                        

 . يې ډيره زياته وړاندوينه كووم
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كه په مقايسوي ډول سره وكتل شي په اوسني وخت كې دپښتو خپرونـو  
ځـكـه چـې د         . علمى څيړنيز اړخ دوروسته والي په حالت كى ليدل كيږي

عـلـمـي او        ډيـرى كـمـې     پښتو ليكواالنو او څيړونكو د استفادى لپـاره    
پرونو ادبي اړخ په افغانستان او خدپښتو خو. څيړنيزې منابع وجود لري

دپاكستان په پيښور صوبه او بلوچستان صوبه كې پرمختګ پيداكـړې  
زده    او   و، خـپـرنـدويـه ټـولـنـ         و، علمى څيړونكوكه دپښتو ليكواالن.  دى

بـه دپښـتـو عـلـمـي              ېنشي نو په راتلـونـكـي كـ       پامدى ټكي ته  كوونكو
سره مخامخ شو چې دپښتو دعلمي څيړنو پـه   لږوالىڅيړنيزو خپرونو د 

  .وروسته والي به داللت وكړي

سره لدى چې د چاپ تكنالوژى هندوستان ته په شپاړسمه پيړۍ كـې لـه     
په پښتونستان كې دپښتو موقوتـو خـپـرونـو       اروپا څخه راوړل شوه خو 

لمړى ځل دپيښور دافـغـان     .   لپاره تر ډيره وخته پورى زمينه برابره نشوه
كال په شاوخواكې د پښتو برخه پيداشوه او بيا پـه   1290په جريده كې د 

ځينو نورو جريدو او مجلو لكه افغان مجله، سرحد مجله او نـورو كـې         
چاپخانه دحاجى تركزى )  ډبرينه( لمړى پښتو.  پښتو برخې منځته راغلى

هجرى شمسى كال دخيبر ايجنسى په شاوخـواكـى چـى د        1294لخوا په 
الجهاد پنوم ورځـپـاڼـه يـې چـاپـوـلـه پـيـل شـوه داهـغـه وخـت وو چـى                                

 .دانګريزى ښكيالك په وړاندى جهاد اعالن شوى وو

پنوم مجله يـواځـې     )  دپښتون( هجرى شمسى كال كې  پاچا خان 1307په 
همدارنګه د المجاهد پـه نـوم بلـه ورځـپـاڼـه هـم                  ، په پښتوژبه خپره كړه

سـيـد راحـت        . كـال كـى خـپـريـدـلـه              1302دمجاهدينو د هڅونو لپاره پـه    
زاخيلى نه يواځې يوپښتو ناول او كيسه ليكونكى وو، بـلـكـه لـمـړنـى             
دپښتو ژورنالست هم وو چى دپښتو لپـاره يـې نـه سـتـړى كـيـدونـكـي                  

. په نوم پيل كـړه )  افغان( خدمتونه كړي او لمړۍ دوه اونيزه خپرونه يې د 
يـو داسـى وخـت          .  بيا د وخت په تيريدو سره پښتو خپرونې زياتى شـوى   

هم راورسيد چې پښتو خپرونې دافغانستان او پښتونستان له چوكـاټـه   
دباندى هم ووتلې اود نړۍ په نورو هيوادونو لكه هندوستان، آلمـان او    

  .خپريږيځينى نورو كې پښتو خپرونې 

-1247(   افغانستان ته داميرشيرعلى خان دواكمنۍ په دوهمه دوره كـې   
مطبعې له راتللو او په هيواد كې دچاپ لـه    دولتي د ) لمريز كلونو 1258

دوديدلو سره سم پښتو ژبې هم د رسنيو په لمن كـې ځـاى ومـونـد او د               
لـمـريـز    1252(   پښتو په باب د كتابونو په خپريدو سربيره د شمس النهـار 

په جريده كې هـم دپښـتـو رسـمـي او عسـكـري نـومـونـه دخـلـكـو                           ) كال
همدا راز په سراج االخبار كـې هـم پښـتـو تـه              .  دخبرتيا لپاره خپاره شول

دغـازي امـان اهللا       .  برخه وركول شوه او دپښتو په باب څيړنې پيل شـوى   
خان په دوره كې هم د ټولو خپرونو په لـمـن كـې د پښـتـو ځـاى شـتـه او                     

 1311څو ددى ټولو هڅو په رڼا كې د .  جوړه شوه اكادميدپشتو لومړنۍ 
كال په پيل كې دطلوع افغان جريده  ټـوـلـه پـه پښـتـو ژبـه واوښـتـه، او                    

مـجلـه خـپـره       )  پښـتـو  ( دهمدى كال په پاى كې دكندهار د پښتو انجمـن    
 .  كړه

كه په عمومي ډول سره نظر واچول شي له يوه اړخه پښتو خـپـرونـې مـخ        
هـغـه   .  په وړاندى تګ كې دي او دبل اړخه يې وروسته والـى پـيـدا كـړې        

داسى چې دا د بى لحاظه پښتو خپرونو وړاندى تګ پـيـدا كـړې دى او          
كلونو  1350داځكه چى د .  دڅيړنيز اړخه يې وروسته والى پيداكړې دى

داود خان د جـمـهـوري ريـاسـت تـرپـاى پـورى دپښـتـو                      دپه شاوخوا او 
خپرونو ادبي او څيړنيز اړخ قوي بريښيده ځكه چې پـه هـغـه وخـت كـې            
كلتوري فعالـيـتـونـه زيـات وو او هـركـال بـه دپښـتـو خـپـرونـو لـپـاره                                
سيمينارونه جوړيدل چې د هر سيمينار په پـاى كـې بـه يـولـړ كـتـابـونـه                  

ولى اوس لپاره داسى سيمينارونه كم جـوړيـږي   .  ليكل كيدل او خپريدل
او كه جوړ هم شي نو دكتابونو په ليكلو او خپرولو باندى دومره زور نـه    

دهغه وخت حاكم دولت دا كوښـښ كـاوه چـې پښـتـو څـيـړنـيـزې                  .  اچوي
خپرونې زياتى كړي داځكه چې يو اساسي هدف يې هم دا وو چـې ددى        
خپرونو له الرى پښتونستان پورى اړوند پښتانه ملتونه راخـپـل كـړي،      

 . ولى اوس داسى نده

د پښتو خپرونو د ادبي اړخ زيـات وړانـدى تـګ د ډيـرو پښـتـو ويـب                        
چى دا وړانـدى  .  پاڼواوزياتو ادبي ټولنو په پام كې نيولو سره څرګند دى

تګ هم پدى پورى اړه لري چى اوس پښـتـو خـپـرونـې د عـامـو خـلـكـو                     
السونو ته غورځيدلى، چى همدا لړۍ دافغانستان دشوروى يرغل سـره    
سم د مهاجرتونو پـه دوره كـې پـه خـاصـه تـوګـه هـغـه مـهـاجـريـن چـې                                 
دپاكستان د پيښور او بلوچستان صوبواوهمدارنګـه ځـيـنـې اروپـايـي           

پخوا چا په اسـانـۍ سـره نشـو         .  هيوادونو لكه آلمان ته الړل، شروع شوه
كوالى چى آزادى خپرونې وكړي، خو اوس د يو مثبت پرمختګ په بـڼـه     
خپرونې دعامو خلكو په السونو كى دى او هر كله چى يـوه ژبـه دعـامـو           

 .خلكو السونو ته وغورځي هغه هيڅكله هم نشي له منځه تللى

د پښتو څيړنيزه خپرونو د اړخ د كمزورى كيدو دلـيـل دا دى چـې هـغـه              
كتابونه او منابع چې په څيړنو باندى ليكل شوي وي  د جنګونو له املـه    
له منځه الړې او يا هم د ډله ايزو او سياسي تعصبونو له كـبلـه وسـوزول      
شوى، ځكه خو د پښتو څيړنيزو خپرونـو د پـرمـخـتـګ لـپـاره دپښـتـو                  

خو د دري او فارسي ژبو څـيـړنـيـزو     .  څيړنيزو خپرونو ډيرى زيرمې نشته
څپرونو اړخ نظر پښتو ته زيات دى، دا ځكه چې د دري خـپـرونـو لـپـاره          
يوه منبع وجود لري چې ښه بيلګه يې د ايران خپاره شـوي كـتـابـونـه دي            
 . چې زيات ليكواالن هغو كتابونو ته مراجعه كوي او ورڅخه ګټه اخلي

 په افغانستان كې دپښتو خپرونو څرنګوالى
 ليكوال عبدالجميل الكوزى
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كال څخه را په ديخوا په عمومي ډول سـره خـپـرونـې او رسـنـۍ                1380د
زيات پرمختګ پيداكړې چې پدى پرمختګ كې دولـتـي او شـخـصـي            
ټولى خپرونې راځي چې تقريباً نيـمـايـي پښـتـو خـپـرونـې دي، چـې دا                    
خپرونې په زياتره ډول سره ژورنالستي اړخ لري لكه تصويـري، غـږيـزي      

داټولى رسنۍ موږ كوالى شوچې پـه درى ډلـو         .  او نورى كاغذي رسنۍ
 :باندى وويشو

حكومتي رسنۍ چى د حكومت دپاليسۍ سره سم عمل كوي او د : لمړى
حكومت دبودجى پوسيله خپريږي، او كومه احصاييه چې د كـلـتـور او        

عنوانه نوبتي خپرونې د اوس لـپـاره        58ځوانانو د وزارت لخوا شوى، 
عـنـوانـه       29په فعال ډول خپرونې كوي چې  د دوى له هغه جمـلـې څـخـه         

نوبتي خپرونو يې د خپرونې جواز هم لري، په ژبني لحـاظ سـره نـوبـتـي          
 .خپرونو خپلو توازن په پښتو اونورو ژبو كې ساتلي دي

هغه نوبتى خپرونې چې دغير دولتي موسسواو نورو غير دولـتـي   :  دويم
دا خـپـرونـې د خـپـلـى اړونـدى مـوسـسـى او                       .  ارګانو نو لخوا خپـريـږي  

ارګانونو دپاليسيو مطابق عمل كوي، ځكه چې مـالـي لـګـښـت يـې پـه              
پدوى كې ژبني توازن ډير قـوي نـه لـيـدل         .   اړوندو ادارو پورى تړلى دي

كيږي، اكثره غير دولتي موسسى خپلى خپرونې په انګريزۍ ژبه باندى 
چاپوي چې په لږ پيمانه سره يې په دريو ژبو باندى ژباړل كيږي ولـى پـه       

خـو ددى ګـروپ       .  ډيره ټيټه كچه سره په پښتو ژبه بـانـدى ژبـاړل كـيـږي           
احصاييه التراوسه پورى په سم ډول سره نده شوى هر څو كه داخـپـرونـې    

 . نظر دولتي خپرونو ته زياتى دي، چې څيړنيز اړخ يې هم ښه دى

آزادى نوبتي خپرونې چې په دولت او كومى موسسى پورى تـړلـى   :  دريم
عنوانه دى چى دهيواد په كچه خپـلـى خـپـرونـى         298نه وى، داخپرونى 

يى په مركز او متباقى يـى پـه        198ترسره كوى چى د هغوى له ډلى څخه 
، 1دوى هم په مختلفو ژبو سره خپـرونـه كـوى      .  والياتو كى خپرونى كوى

اودا به ډيره مشكله وى چى وويل شى چـى آيـا دوى ژبـنـى او څـيـړنـيـز                   
توازن ساتلى دى او كه نه؟ خو پدى كى ډير داسى خپرونى هم شـتـه چـى      
دآزادى خپرونى ترنوم الندى دكوم بل هيواد او يا ګوند لپاره كار كوى، 

 .دمباحثو سبب هم كيداى شىچى ځينى وختونه 

پښتو خپرونى دافغانستان په مركزى برخو كى په كـمـه پـيـمـانـه لـيـدل               
كيږى، خو داسى خپرونى چې په دوو ژبو لكه پښتو او درى څـپـريـږى،        

په ختيځ او سهيلي واليـتـونـو كـى       .  په ډيره زياته پيمانه سره ليدل كيږى
يواځى پښتو خپرونى زياتى ليدل كيږى چى په هغوى كى هم د څـيـړنـيـز     

دبيلـګـى پـه ډول دهـيـواد پـه               .  اړخ په پرتله ادبى اړخ زيات غښتلى وى
عنوانونو په شاوخواكى نوبتى دولـتـى    55ختيځو واليتونو كى نژدى د

يى يواځى پـه پښـتـو       90او غير دولتى خپرونى شته دى چى په سلو كى 
برخه يى په ادبى موضـوعـاتـو بـانـدى         70ژبه باندى دى، چى په سلو كى 

 .  راڅرخى

يى په درى  98او هغه خپرونى چى په هرات كى ترسره كيږى په سلو كى 
يا فارسى ژبه باندى دى چى څيړنيز، تاريخى او ادبـى اړخـونـه يـى ښـه              
بريښي داځكه چى هلته زياتره خپرندويه ټولنى او لـيـكـواالن دايـرانـى          

 .كتابونو څخه ګټه اخلى

په وروستيو شپږو كلونو كى دپښتو او درى خپرونو سره پخواكى يـوى  
بلى ژبى پخپل څيړنيز اړخ كى ډير زيات پرمخـتـګ پـيـداكـړ چـى هـغـه               

كه له څيړنيز اړخه ورته وګورو په سلـو  .  عبارت له انګريزى ژبى څخه دى
او داسـى ډيـرى ويـب پـاڼـى              .  خپرونى په انګريزى ژبه باندى دى 80كى 

شته دى چى نظر پښتو ته يى انګريزى خپرونى زياتى دى، دبيـلـګـى پـه       
ډول دافغانستان دټولو وزارتونو ويب پاڼـى پـه انـګـريـزى ژبـو بـانـدى                 
جوړى شوى دى، او لدى خبرى بايد انكار ونشى چى ګوندى پښـتـو او       
درى برخى نلرى، ولى هغه برخى يى چى د لمړى ځل لپاره ترتـيـب شـوى      

ټولى نوى څيړنيزى خپرونى په .  ددوهم ځل لپاره چا الس هم ندى وروړى
چى اصلى علت يـى ددى نـوى سـيـاسـى نـظـام                .  انګريزى ژبو باندى وى
ګونو نړيوالوغيردولتى موسسو منځته راتـګ    سلدمنځته راتللو سره د

زيـاتـره   داځـكـه چـى پـدى مـوسـسـاتـو كـى                    .  اود هغوى فعاليتـونـه دى    
 . په انګريزۍ ژبه باندى ليكنى كوىكاركوونكى بهرنى دى او 

دپخوا پر پرتله زياترو نوبتى خپرونو خپله سپيڅلتيا هم دالسه وركـړى  
داسى دولتى خپرونى شته دى چى نوبتى خپرونى يى په بـيـال بـيـلـو        .  ده

موضوعګانو باندى بحث كوى، خو ښه به داوى چى دهرى ادارى پـورى  
دوه مياشتنى علمـى،  :  اړوند خپرونى خپله سپيڅلتيا وساتى لكه كرنه 

دكرنى او مالدارى وزارت په خپرونه كې سـر تـرپـايـه       /  مسلكى خپرونه 
عـدالـت   ( موضوعات يى په كـرنـى اومـالـدارى بـانـدى راڅـرخـى، يـا د                   

پــه دغــه خــپــرونــه كــې ټــول         )  دعــدلــيــى وزارت  /  مــيــاشــتــنــى خــپــرونــه     
د وزارتونو خپـرونـې د     .  موضوعات په عدالت او قانون پورى اړوند دى
 : هغوى له ويب پاڼو څخه تر السه كوالى شى

http://www.moj.gov.af/adalatissues.html  

كه له بل اړخه وكتل شـى چـى عـبـارت لـه الـكـتـرونـيـكـى مـنـابـعـو او                              
دمعلوماتو له ټكنـالـوژى څـخـه ده چـې پـه وروسـتـيـو كـې يـې زيـات                             

په سلګونو او حتى په زرګونو ويب الګونـه او ويـب       .  پرمختګ كړى دى
پـه پښـتـو، درى او          ى چـې      پاڼى دافغـانسـتـان پـه اړونـد جـوړشـوى د               

ولى دغه ويب پاڼـى بـيـا هـم نشـى كـوالى چـى                  .  انګريزى ژبو باندى دى
دكاغذى يا كتابى خپرونو ځاى ونيسى په ځانګړى توګه دافـغـانسـتـان       
پورى اړوند څيړنو لپاره، داځكه چى ټول افغان څيړونكى هـغـه سـرحـد       
پورى ندى رسيدلى چى له دغو الكترونيكى منابعو څخه په سمه تـوګـه   
ګټه پورته كړى، په خاصه توګه دافغـانسـتـان پـخـوانـى څـيـړونـكـى او                 
دپوهنتونو زياتره څيړونكى او استادان ددى ټكنالوژى سـره ډيـره بـلـد         
تيا نلرى، نو دوى بياهم هغو معلوماتو او منابـعـو تـه مـخ وراړوى چـى              

 . چراغ: كابل ]. په درى ژبه[گهاى سبز مطبوعات بر. 1387. ويدا، كاترين.    1
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 . دكتاب په شكل سره خپاره شوى وى

د ليكواالنو او څيړونكو لپاره دپښتو ژبى منابع كمى بريښـى، چـى پـه        
افغانستان كى يواځى دعلومو اكاډمى دپښتو څيړنو مـركـز دى او پـه            
پوهنتون كى دپښتو ادبياتو پوهنځى دى، اوځينى نور شخصى مـنـابـع      
به هم موجودى وى چى اكثره يى په رسنـيـو پـورى اړونـد مـوضـوعـاتـو               

او بل مركز په پيښور كى دپښتو اكادمى ده، خو دهغى . باندى كار كوى
داځكه .  اكادمۍ خپرونى دڅيړنيز لحاظه په ډيره ټيټه كچه كې قرار لرى

چى په هغه منطقه كې څوك نه غواړى چى پښتو علمى څـيـړنـې وكـړى،       
دهغه ځاى داكادمى غوره لـيـكـنـى چـى تـرسـره شـوى دى، د آدم خـان                          

 . اودرخانۍ او داسى نورى افسانوى كيسى دى

ځينى نورى منابع هم په كـنـدهـار، كـويـټـه بـلـوچسـتـان او هـمـدارنـګـه                       
اروپايى هيوادونو كى پښتو څيړونكى له هغه ځـايـه څـيـړنـى كـوى او               

پـنـوم   )  كلتورى ودى ټـولـنـى   ( خپروى يى لكه په آلمان كى دافغانستان د
خو هغه څيړنـى پـه خـپـل وخـت            .  مركز چى دافغانانو لخوا جوړشوى دى

 .سره افغانستان كى ميشته څيړونكو ته په اسانى سره نشى رسيدالى

لپاره ددى چى څيړنيز او ژبنى بيالنس وساتل شى، غوره بـه داوى چـى       
. علمى څيړنيزه خپرونو ته په خاصه توګه په پښتو ژبه كى پاملرنه وشـى   

نو پښتو ليكواالن، څيړونكى، او نور اكاډميكو مراكزو لپاره ددى چى 
دپښتو علمى څيړنو اړخ راژوندى كړى بايد څيـړنـو تـه خـپلـه پـامـلـرنـه                

 . زياته كړى

 :اخيستنه

پښـتـو ورځـپـاڼـو، جـريـدو او              :  پښتو خپرونى   .  1356.  رفيع، حبيب اهللا
 .دپښتو دپرمختيا او پياوړتيا امريت: كابل . مجلو پيژندګلوى

از شمس الـنـهـار تـا         :  تاريخ مطبوعات افغانستان .  1387. رهين، رسول
شــوراى فــرهــنــگــى افــغــانســتــان       :  كــابــل   ).  1978-1863( جــمــهــوريــت   

 ].استكهلم[

 . چراغ: كابل . برگهاى سبز مطبوعات. 1387. وداع، كاترين

ددغه خبرپاڼې موخه داده چې لوستونكي د نوو څـيـړنـو څـخـه          .  د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى درى مياشتنۍ خپرونه ده افغانستان څيړنيزه خبر پاڼهد 
ځينى د يادو شويو .  ړيچې په افغانستان كې  په الره اچول كيږي خبر  كړي او همدارنګه د څيړنې موندنې او  پايلو د رپوټونو په ويشلو او خپرولو  كې مرسته وك

ى وړ دي؛ زياتره كتابونه او نورى خپرونې د دغه ادارى په كتابتون كې موجودى دي، نوموړى كتابتون ددغـه ادارى پـه       نمنابعو څخه د انترنيټ په پاڼه د السرس
بـجـې      1او د ماسپښين د  12:30بجو څخه تر  9كې موقعيت لري او د يكشنبه څخه تر پنجشنبه پورى د سهار د ) د ګل فروشۍ كوڅه، د دوهمى كوڅې ګوټ(دفتر 

دغه خبر پاڼه د رويس وايلز او ډاكټر جميل الكوزي لخوا تصنيف، د كرس بَست لخوا اصـالح او    .  بجو پورى د څيړونكو پرمخ پرانستى دى 4څخه تر د مازديګر 
كه چيرى تاسو د كتابونو يا نورو خپرونو يا سرچينو په اړه وړانديزونه لرۍ چې بـايـد   .  د احمد اهللا امرخيل او سوسن فخرى لخوا په پښتو او دري ژبو ژباړل كيږي

 .newsletter@areu.org.af: ئپه خبر پاڼه كې اضافه شي، نو هيله كيږي چې دغه بريښنا پتى ته بريښناليك را واستو

ددغه ادارى ماموريت د لوړ كيفيت لرونكو څيړنو         .  يوه خپلواكه څيړنيزه اداره ده چې په كابل كې موقعيت لري                (AREU)د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره         
همدارنګه، دغه اداره په افغانستان كې د تحليلي ظرفيت د پياوړي كولو پواسطه د څيړنې               .  تنظيمول دي تر څو پديوسيله پاليسي او كړنالر متأثره او آګاه كړي           

دافغانستان د څيړنې او    .  او زده كړې كلتور ته په فعاله توګه وده وركوي او دغه راز په سيمه كې د موجودو ستونزو په هكله فكرونو او مباحثو ته الر هواروي                                 
 . ارزونې د ادارى بنسټيز ليد دادى چې ددغه ادارى كار او فعاليت بايد د افغانانو ژوند كې ښه والى رامنځته كړي

د دغه ادارى مديره هيأت د بسپنه       .  كال كې د مرستندويه ټولنې لخوا چې په افغانستان كې كار كوى تأسيس شوه                2002د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره په         
اروپا   دغه ادارى په نږدى تير وخت كې د           .  وركوونكو، د ملګرو ملتونو او نورو څواړخيزه سازمانونو او نا حكومتې سازمانونو له استازو څخه عبارت دى                         

هيوادونو، د كډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالى                  (SIDA)، نوروى او سويدن         (SDC)، سوتزرلند     (DFID)، برتانيې     (DANIDA)، د دنمارك       )EC(كميسيون   
، د افغانستان حكومت د كرنى اوبو او مالدارى له وزارت څخه، نړيوال بانك، د اغاخان بنياد، او د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهې                              )UNHCR(كميشنرۍ  

 ...    www.areu.org.af: دالزياتو معلوماتو او ددغه د ادارى خپرونو پي ډي ايف كاپيانو لپاره ويب پاڼه. صندوق څخه  څخه مالي مرستې تر السه كړى دى

 د افغانستان د څيړنې او ارزونې د اداري نوى كاركوونكې

نوموړى د وچو ځمكو د سرچينـو پـه پـوهـه كـې            .  لن ميليچ له دغه ادارى سره د طبيعې زيرمو د مديريت په څانګه كې د څيړنې لوړ رتبه مدير په توګه كار پيل كړ
د :  هغه راز راز تخنيكې ساحو كې كـار كـړى دى      . دكتورا لرى، او د ځنګلونو او چاپيريال په څيړنو كې ماسټرى او د مترالوجى په پوهه كې د ليسانس درجه لرى

ى اوبـو    امـلـ  راز راز رشتوپر اساس د بشرى چاپيريال د ارتباطاتو تطبيق؛ د طبيعي زيرمو پاليسى او پرمختګ؛ پايدار پرمختګ او پايدار معيـشـتـونـه؛ د فـر         
نوموړى همدارنګه .  نهزيرمو مديريت؛ د نړيوال چاپيريال او اقليم بدلون؛ د خواړو د مسؤنيت پاليسى او پالن جوړونه؛ او د طبيعى منابعو او د ژوو د تنوع سات

هغه په نږدى تير وخت كې پـه انـدونـيـزيـا كـې د غـواړو د                  .  لكه اندونيزيا، انګوليا، ايران، سعودى عربستان، ګانا او يمن:  په زياتو هيوادونو كې كار كړى دى
 len@areu.org.af:  پته. مسؤنيت تحليل بشپړ كړى دى
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 څيړنيزه خبرونه
 يس ئد افغانستان د مطالعاتو په امريكايي انستيتيوت كې نوى ر

كال   2003 د افغانستان  د څيړنو امريكايي موسسه  چې په               
هم (كې تأسيس شوه په كابل كې د امريكايي ميلمه پوهانو              

چې د افغانستان په هكله         ) ښوونكي او هم زده كوونكي        
 25 له   . څيړنو كې بوخت وي، د هغوى لپاره يو مركز دى                    

امريكايي پوهنتونونو څخه غړې د دغې موسسى د كار                  
مشرتابه په غاړه لرى، دغه پوهنتونونه هر يو د افغانستان په           

كله چې دغه   . هكله د چارو درسى پروګرامونه وړاندى كوى        
غړى په كابل كې وى نو د خپلو څيړنيزو ساحو په هكله                        
: لكچرونه وړاندى كوى، د بيلګې په توګه په دغو ساحو كې           

د دغه  . ، محلى ادبيات، او موسيقى    )هنر(بشرپوهنه، سياست پوهنه، تاريخ، ارت       
موسسى اوږدمهاله موخې په امريكايي پوهنتونونو كې د افغانستان په هكله ان تر             
جنګ څخه مخكې د زدكړو زياتول او د امريكايي مسلكي او د هغو د هم مسلكه                     

 . افغاني پوهانو تر منځ د مخامخ اړيكو ټيينګول دي

كال ) 1978( 1357داكتر محمد عمر شريفى، د دغه موسسى نوى ريس په             
كال كې له نادريه عالى       1374نوموړى په   . كې په كابل ښار كې زيږيدلى دى       

د طبعي  . كال كې د طب پوهنځې څخه فارغ شو            1382ښوونځې څخه او په      
زدګړې څخه وروسته هغه په كابل كې د فرهنګ او مدني ټولنې د بنياد د                       

څخه تر    2006نوموړي له   . څيړنو او خپرونو د رئيس په توګه دنده تر سره كړه            
كاله پورى په نويارك ښار كې د كولمبيا په پوهنتون كې د فرهنګې                     2008

د افغانستان د څيړنو د امريكايي        . بشر پوهنې په هكله زده كړه تر سره كړه           
: ئموسسى په هكله د ال زياتو معلوماتو لپاره دغه ويب پاڼه وګور                                 

www.bu.edu/aias.  

 څيړنيزه پروژې

د مستندو فلمونو او نورو راز راز رسنيو د : د پښتنو تاريخ او توكم پيژندنه
 )ډيټابيز(لټون وړ كمپيوټري زيرمه 

دغه نوى پروژه چې د بشر دوستۍ لپاره د ملى اهدا د پروګرام لخوا                       
تمويليږى، د پښتنو د تاريخ او توكم پيژندنې په هكله به د موادو                           

دغه ساتنځاى چې د دغې         . ساتنځاى په بڼه يوه زيرمه رامنځته كړي             
پروژې په پالن كې ده، هم به د زده كړې لپاره او هم به يو علمي زيرمه                         

مواد او راز راز رسنيز مواد         پښوييزهپه دغه زيرمه كې به متنونه،         . وي
دغه پروژه به د اساسي معلوماتو له          . به په اسانه توګه د پلټنې وړ وي           

پلټنې او د څار توان څخه زياتې خاصې وړانديېنې رامنځته كړي؛ د                    
بيلګې په توګه دغه ويب پاڼه به د خلكو، ځايونو، سازمانونو او پيښو               

كې ذكر  ) لكه ويبالګونو او نويو كيسو       (په هكله چې په نوى متنونو            
 . شوى د هغو په هكله تاريخې او كلتوري شاليد وړاندى كړى

دغه پروژه د توكو په راغونډولو پيل كوي، او په ځانګړې توګه د داسى     
كتابونو او متنونو پلټه كې ده چې ترى اقتباس او لنډ تعريفونه                                

مې پيړۍ د لومړيو متنونه       20او    19د  : واخستل شي، په ځانګړى توګه      

چې نور نه چاپيږى خو داسى توكي پكې موجود دي چې د معاصرى                      
ګټې وړ دي؛ انځوري توكي چې ورځنې فعاليتونه څرګندوي لكه؛ د                   
خصوصي فضا جوړښت، د السي كارونو لپاره اوزار او تخنيكونه؛ او              

د دغه پروژى په هكله ال زيات معلومات په              . داسى نور توكميزه مواد     
 http://csproj2.colgate.edu/neh:  دغه پاڼه كې موجود دي

 اليكساندر ناخيمووسكى : د اړيكو پته
 د كمپيوټر د پوهى څانګه، كالګت پوهنتون

 13346هيملتن، نيويارك 
adnakhimovsky@eolgate.edu 

 په كابل كې د دوه نوو څيړنيزه ادارو جوړيدنه

له دغه نوى څيړنيزه ډلې څخه موخه د اغيزمنه               : (GI-A)حكومتې نهاد    
حكومت دارۍ پياوړى كول دي ترڅو د افغانستان په اقتصادي او                       

له دغه نهاد څخه موخه د      . ټولنيزه پرمختګ كې څه بدلون رامنځته كړي      
حكومتدارۍ په پرمختګ كې د لومړني تاسيس په شان ده، او خاص                  
تمركز به يې د حكومتي او مدني ټولنې موسسو د اغيزمنتيا،                                 

دغه نهاد به د سمو      . شفافيت، حساب وركونې، او ټينګښت باندى وي        
پاليسيو د رامنځته كولو او پر مشهودو بناوو باندى د تصميم نيولو د               

 . ترويج لپاره څيړنې، سروى، او ارزونې تر سره كړي

دغه نهاد له افغانستان څخه دباندى پوهنتونونو او موسسو سره كارى             
د لندن د روغتنپالنې او         : اړيكې ټينګې كړى دي، د بيلګې په توګه              

ټراپيكل ميډيسن پوهنتون، د تهران طبى پوهنتون، او د هندوستان د             
د دغه نهاد او د هغه د همكارانو                  . روغتيا د مديريت څيړنيزه نهاد         

هغه اشخاص چې     . لومړنې تمركز به د روغتيا په مسايلو باندى وي                 
غواړي له دغه نهاد سره اړيكې ټينګې كړي دغه پتې سره دى اړيكې                    

، ټلفون؛  giafghanistan@gmail.comټينګې كړي؛ بريښنا ليك؛  
0798-263-027 ... 

دغه : د علمي څيړنو څانګه، د لوړو زده كړو لپاره د كاتب انستيتيوت               
انستيتيوت چې ملي سرك باندى موقعيت لري د علمي څيړنو يوه                       
څانګه يې جوړه كړې ده، تر څو په الندى ساحو كې د علمي څيړنو له                        

حقوقي مسايل   : الرې د هيواد د پرمختګ له بهير سره مرسته وكړي                  
اوسني حقوقي مسايل، د بشري حقونو د پرمختګ، عدلي سكتور،               (

؛ سياسى  )بيارغونه، د جنايي جرايمو قانون او د جنايي جرايمو څيړنه           
؛ ټولنيزه    )دولت، ټولټاكنې، ديموكراسى او مدنې ټولنه               (مسايل    
فساد، نشه يې توكي، امنيت، ښځې او ماشومان، او                             (مسايل    
؛ او خالصه څيړنه           )ژبه او ادبيات       (؛ كلتورى مسايل           )مهاجرين

د ال زياتو معلوماتو       ). سياسى افكار او فلسفه، او اسالمي څيړنې            (
w: بريښنا پاڼه    :  لپاره w w . k a t e b . e d u . a f          او بريښنا پته :

info@kateb.edu.af  ... 
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 د دغې ادارى اوسنۍ څيړنې

الندني متنونه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د اوسـنـيـو څـيـړنـيـزو                
فعاليتونو يوه كره كتنه ده او د هغه معلوماتو يوه بشپړونه پـه ګـوتـه كـوي چـې            

 .  زمونږ په ويب پاڼه كې د السرسنې وړ دي
 جندر

د جندر څيړنيزه پروګرام غواړى چې په افغانستان كې د جندر د دايناميزم             
او  وننګوي) كليشي(پراخه پوهه تر السه كړي، تر څو ځنې پراخې نمونې              

د دواړو ښځو او نارينه وو د ګټو لپاره پاليسي او پروګرام جوړونه په ښه                  
څلور څيړنې چې په الندنيو موضوع ګانو باندى تمركز                . توګه آګاه كړي   

كورنى دايناميزم او كورنى             :  كوي اوسمهال دغه اجندا تعقيبوي                 
تاوتريخوالى؛ په ملى كچه د جندر پرمختګ؛ د شخړو د هوارولو ټولنيز              
ميكانيزمونه  او جندر؛ او په محلى حكومتدارۍ او پرمختيايې پروژو                

كورنى تاوتريخوالى او دايناميزم او په       . او پروګرامونو كې د ښځو ګډون      
ملي كچه د جندر د پرمختګ په هكله د څيړنې تحليل، ليكل او خپرونې                 

همدارنګه، د شخړو د هوارولو د ټولنيزه              . په وروستيو مرحلو كې دى        
ميكانيزمونو د څيړنې ساحوى څيړنه په بلخ واليت كې روانه ده؛ د دغه                   

 . څيړنې ليكنه او خپرونې به د روان كال په وروستيو كې تر سره شى
كال د مى په مياشت كې د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارى د جندر                  2008 د  

او په محلې حكومتدارۍ او پرمختګ كې د ښځو د ګډون په هكله خپله تر                       
دغه څيړنه  راز راز انګيرنې چې د ملى پيوستون د             . ټولو ال نوى څيړنه پيل كړه      

پروګرام او د نورو نا حكومتې سازمانونو په پرمختګ كې د جندر د ګډون د                    
دغه پروژه به په     . مساواتو د نوښتونو د توجيه كولو لپاره پكار كيږى آزمايي             

ځانګړى توګه په هغو انګيرنو باندى تمركز وكړى چې دكليو په كچه په محلې                
حكومتدارۍ او د كوچنيو مالياتو د پورونو په ډلو كې د ښځو ګډون د افرادو                 

او له دغو الرو دغه      . او يا ډلو په توګه د ښځو په پياوړى كولو كې چوپړ كوى                 
څيړنه د كورنۍ او د محلې ټولنې په شرايطو كې دجندر په دايناميزم باندى د                   

دا چې د كليو په كچه د ښځو د               . ښځو د ګډون په اغيزه باندى تمركز وكړى            
ګډون كوم اړخونه د ښځو له پياوړى كولو سره مرسته كوى او يا يې                                      

همدارنګه  هم په عام     . محدودوى، د دغو اړخونو پيژندل د دغه څيړنې موخه ده         
او هم خصوصى چاپيريال كې دښځو په نفوذ او واك باندى تمركز كوى، تر څو                

او په  . د فعالينو په توګه د افغانو ښځو مقام څخه عامه خبرتيا رامنځته كړى                  
همدى وخت كې، په دى پوهيدو كې چې ښځې څنګه هر وخت د ظلم قربانى                       

  deborah@areu.org.af: د اړيكو لپاره. ګرځي دغه څيړنه به رښتنپاله وى

 حكومتدارى

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره حكومت داري په پراخو                                     
اصطالحاتو بيانوي، لكه د پريكړو كولو پروسه او د دغو پريكړو پر ځاى             

د دغې ادارى په چوكاټ كې د حكومت دارۍ د څيړنيزه پروګرام                     .  كول
موخه په امنيت او ثبات، د جګړى څخه وروسته بيا رغونه او پرمختګ                   

په )  نوموړي فعالين (كې بوخت داخلي او خارجي فعالين دي، څو هغوى             

د حكومت  .  افغانستان كې د حكومت دارۍ اړوند مسايلو څخه  خبر كړي            
 : دارۍ څيړنيزه پروګام څيړنې اوسمهال په دغو ساحو باندى تمركز كوي

 د مرستو اغيزمنتيا
له دى څخه   . دغه روانه پروژه په افغانستان كې د مرستو مديريت آزمايي            

دمخه د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارى څيړنيزه موندنې چې د                         
 راتلونكى. حكومت جوړونې او د مرستو اړيكې سپړي، خپرې كړې دي              

څيړنه په سيمه ييزه، ملې او نړيواله كچه د افغانستان د ملى پرمختګ                    
ستراتيژۍ او په اغيزمنه توګه د مرستو د پلي كولو پر وړاندى ننګونې                    

 . آزمايې

 مرسته او امنيت
د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره د تفتس په پوهنتون كې د                                   

مياشتو لپاره يوه څيړنه په غاړه          15فينشټاين نړيوال مركز سره په ګډه د          
دغه څيړنه به د      . اخلې تر څو د امنيت او مرستو تر منځ اړيكې وسپړى                   

موضوعي مطالعاتو په اساس چې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو په                           
موندنې به د پروژى په ټول بهير كې        . فعاليتونو متمركزي دي، تر سره شي     

كال د پاى لپاره طرح          2009خپريږي او يوه وروستۍ تركيبي خپرونه د              
 . كيږي

 د ټول ټاكنې پروسه
 1388دغه پروژه د ولس مشرۍ، ولسي جرګې او واليتي شوراګانو د                      

د . لمريز كال د ټولټاكنو پر وړاندى تخنيكي او سياسي ننګونې څيړي                   
كال د وروستيو لپاره د يوې توضيح پاڼې ليكنه په پام كې نيول                         2008
 . شوى ده

 د سيمه ييزه حكومت دارۍ په كچه د پاليسيو پروسه

د سيمه ييزه حكومت دارۍ په كچه د پاليسيو د پروسى د چلوونكو                           
كال د        2008د    . اشخاصو او اجنداوو د پوهې لپاره څيړنه روانه ده                        

 . وروستيو لپاره يوه توضيح پاڼه او يوه كاري پاڼه پالن شوى ده

 سياسې ګوندونه
دغه څيړنه د هيواد په تير نږدى تاريخ كې د سياسي ګوندونو رول ګوري،               
او همدارنګه په معاصر افغانستان كې د ګوندونو بالقوه ګټې او زيانونه               

  rebecca@areu.org.af: د اړيكو لپاره. ارزوى

 روغتيا
د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداري په نږدى تير وخت كې د اعصابو د                

هغه درمل چې په دماغي فعاليت باندى اغيزه كوى، لكه                ( ارامۍ درمل 
د ناڅرګنده كارولو په هكله       ) ډيازيپم چې د والييم په نوم يې هم يادوى             

دغه څيړنه د دغه شان درملو د سمبالولو،                . يوه لنډه څيړنه تر سره كړه          
كال د اګست په مياشت كې    2008د . كارولو او د مقرراتو بڼي په ګوته كوى

دغه . به دغه اداره د نوموړى څيړنې په هكله يوه توضيح پاڼه خپره كړى                    
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كال په لومړيو كې دوام پيدا كړى، خو د افغانستان په               2009څيړنه به د    
خو پريكړه ال نده        (دريو واليتونو كې د يوى پراخې مطالعې لپاره                    

دغه څيړنه به هغه موضوع ګانې چې په توضيح پاڼه كې په ګوته               ). شوى
څيړلو ته به ادامه وركړى، او د                ) موضوع ګانو  (شوى وى، د هغو           

اعصابو د ارامۍ د درملو انګيرنې، سمبالول، د تقاضا نمونه، زدكړه،             
  deborah@areu.org.af:د اړيكو لپاره. او پروګرامونه ال زيات وسپړي

 معيشتونه او د بشر مسؤونيت

كال كې د دغه ادارى د معيشتونو او د بشر مسؤنيت څيړنه په                      2008 په  
يوه مطالعه هغه عاملونه آزمايې چې             . دوه مطالعو باندى تمركز كوى         

دماشومانو د غريبكارى په هكله د بيوزلو كورنيو په پريكړو باندى                        
كال د جون په مياشت كې پيل كيږى او د               2007 اغيزه كوى؛ دغه څيړنه د        

مهاجرينو لپاره د ملګرو ملتونو د عالى كميشنرى او د ماشومانو د                          
د يو كار د پلى كولو لپاره د څو شركتونو يا بانكونو                (حقونو كنسرسيوم   

دغه مطالعه به د دغه ادارى د ماشومانو د                    . لخوا تمويليږى  )  ئتالفا
غريبكارى په هكله له اوسنۍ څيړنې سره مرسته كوى، له دى درك سره                  
چې ټولې بيوزله كورنۍ خپل ماشومان غريبكارى كې نه بوختوى، او                    
وړانديز يې دادى چې د كورنيو بيوزلى د ماشومانو د غريبكارى يوازنى               

د موضوعى څيړنو دغه لړۍ هڅه كوى چې هغه عاملونه                       . عامل ندى  
په دريو څيړنيزه ساحو    . وپيژنې چې په دغه شان پريكړو باندى اغيزه كوى        

: كې د لږو ټاكل شويو كورنيو د پراخو مركو له الرى دغه كار تر سره كيږي                
او يو كلى په بدخشان     : هرات او اسالم قلعه ته نږدى يوسرحدى كلى        : كابل
دغه څيړنې به له څيړونكو سره د كورنيو د امرار معيشت له الرو د                      . كې

ډولونو په پوهه كې مرسته وكړى، او دا چې كورنۍ دغه الرى څنګه                           
ارزوى، او دا چې ولى د ماشومانو له غريبكارى څخه كار اخستل كيږى                 

د دغه څيړنې موندنې به د معيشتونو د مسؤنيت او د                         . او يا نكيږى    
ماشومانو د ساتنې د پرمختګ په هكله پاليسى او پروګرام جوړونه آګاه              

دغه څيړنې د لومړنيو معلوماتو د راغونډولو پروسه بشپړه كړى                  . كړى
ده؛ يوه موضوعى پاڼه اوسمهال د السرنى وړ ده، او دوه نورى به د آګست                

د څيړنې د پاى تركيبى او توضيح پانې به په                . په مياشت كې خپرى شى      
 . منى كې د السرسنى وړ وګرځى

دوهمه څيړنه چې د افغانستان د معيشت تګالرې په نوم ياديږى، د                      
د برتانيې د اقتصادى او اجتماعى           (كال د مى په مياشت كې                2008

پيل شوه او د دوو كالو لپاره به دوام               ) څيړنيزه شورا په مالى مرسته       
په دغه څيړنه كې به هغو كورنيو ته بيا د څيړنې لپاره ورشى               . پيدا كړى 

كال كې د كليواله معيشتونو لپاره ټاكل شوې وى، تر څو               03-2002چې  
څرګنده كړى چې د دغو كورنيو معيشتونه څه ډول او په څه دليل په                        

څيړنه به د دغو پنڅو واليتونو      . دغو پنځو كلونو كې بدلون موندلى دى      
په درو كليو كې تر سره شى؛ سرپل، فارياب، هرات، بدخشان او                            

په بدخشان او كندهار كې به د آغاخان بنياد او مرسى كراپس                . كندهار
د دغه څيړنې پايلې به د معيشت د        . په همكارى سره مطالعه تر سره كړى      

بدلون د ډولونو يوه بى سارى او مهمه پوهه وړاندى كړى، دغه پوهه به                
په يوه كلى كې د كورنيو تر منځ او د نورو كليو له كورنيو سره او                                 
همدارنګه په يوه واليت كې د كورنيو تر منځ او د نورو واليتونو له                          
كورنيو سره د معيشتونو د يووالى او توپيرونو د ارزونې پر بنسټ                       

د دغه څيړنې موخه په ټولنيزه، اقتصادى، سياسى او                  . وړاندى شى  
شرايطو د توپيرونو پوهه ده        ) د ټولنپيژندنې حدود   (اګرو ايكالوجې    

چې څه ډول نوموړى پيژندل شوى بڼې تشريح كوى، او دا چې دغه بڼې د 
كرنيز او كليواله پرمختګ پروګرامونو او پاليسۍ لپاره څه ارزښت                 

   paula@areu.org.af: داړيكو لپاره. لرى

 د طبيعې سرچينو مديريت

د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د طبيعې سرچينو دمديريت                 
څيړنه د افغانستان د ملى پرمختګ د ستراتيژى د كرنى هويت په                          
افغانستان كې د ودى لپاره د لومړيتوب د يوى كليدى ساحى په توګه                 

د ملى پرمختګ ستراتيژى همدارنګه څرګندوى چې په                      . تاييدوى
مشروع كرنه باندى ټينګار او د مشروع كرنى پراختيا د نشه يې توكو                  

د دغو لمړيتوبونو تر    . پر ضد د مبارزى د پاليسۍ د مالتړ لپاره غوره ده          
شاه د افغانستان د طبعيې سرچينو د مديريت د ښه والى څرګنده اړتيا                
پرته ده، په ځانګړى توګه د خړوبه كولو د اوبو، د ځمكو امنيت او                           

دغه اداره د الندينو دوو پروژو له الرى د طبعيې سرچينو د                     . څارويو
 : مديريت څيړنه تر سره كوى

د ترياكو د اقتصاد او د مديريت، په افغانستان كې د اوبو د 
 څارويو په هكله عملى موضوعې څيړنه

 2008دغه اوږدمهاله او موضوعې څيړنې چې په كندز او غزنې كې د                    
كال د اپريل په مياشت كې پاى ته ورسيدې، خو په هرات او ننګرهار او               

د دغه څيړنې موخه په مشروع كرنيزه . د كوچيانو په ټولنو كې ادامه لرى
توليداتو د ښه والى لپاره د فرصتونو پيژندنه او همدارنګه د بزګرانو                 
په هغو كړنالرو باندى له ټينګار څخه دى چې د طبيعې سرچينو غلطه                 

د درى كلونو لپاره لومړنيزه معلومات را غونډ                . استعمال څرګندوى  
م كال به په پاليسۍ باندى د نفوذ لپاره          5م او   4شوى دى؛ د دغه څيړنې      

 . د موندنو په ويشلو باندى تمركز وكړى

د شخړو او زيانمننى د په نښه پر سر په افغانستان كې د ځمكو 
 كولو لپاره د ظرفيتونو جوړول

د دغه پروژي موخه په كليواله او نيمه ښارى سيمو كې د ځمكو پر سر د                
د . شخړو د هوارولو لپاره د ميتودونو طرح، آزمايښت او سمول دى                    

شخړو پنځه ډوله وټاكل شوى او تحليل شوى، د هرى شخړې لپاره تر                  
ټولو ال ښه اړوند ميكانيزمونه په نښه شوى دى، او همدارنګه د دغو                   

. شخړو لپاره اړونده شريكان په دغه پروژه كې په كار ګمارل شوى دى                 
دغه ادارى د حكومت كاركوونكو لپاره د اړوندو قوانينو او پاليسيو               

 len@areu.org.af: د اړيكو لپاره. لپاره يو وركشاپ تر سره كړى دى
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 معيشتونه

ځاى په ځاى كيدل، هويت او       : په ايران كې د افغانانو دوهم نسل       ”
د محمد جالل عباسى شهوازى، ديانا ګليزبروك، غالم                 “ ستنديل،

دغه . رضا جمشيدى، حسين محموديان او رسول صديقى ليكنه                        
څيړنيزه پاڼه د دوهم نسل د زدكړى، د دندى او ټولنيزو شبكو تجربى د                

دغه څيړنه په   . بيرته ځاى پر ځاي كيدو د موضوع په چوكاټ كې سپړى            
ايران كې د دوهم نسل ځوابويونكو خپل ځاني تشريح په افغانستان كې    
د خپلو سياالنو يا هم سارو، خپلو ايراني همځولو او د هغوى ميندو                     

دغه څيړنه هغه مسايل سپړى چې د           . پالرونو سره په تړاو كې ازمايي        
افغانانو د دوهم نسل په انګيړنو او نيتونو باندى اغيزه كوى، او                            
همدارنګه د يو وطن په توګه د افغانانو د دوهم نسل نسبت افغانستان                

 .او يا ايران ته هم سپړى

كوچنۍ، غير رسمې پورونه او كليواله معيشت د باميانو په                  ”
د ايرنا اندرسن، پاال كانتور       “ واليت كې د يوكلې موردى مطالعه،       

او امندا سيم ليكنه، دغه د درو موردى مطالعو له لړۍ څخه دوهمه پاڼه 
ده چې په افغانستان كې د كليو او كورنيو په اقتصاد كې د كوچنيو                       
پورونو داخليدل په غير رسمې پور او د معيشتونو محصوالتو باندى               

دغه اغيزه به په     . نيغ په نيغه او يا په غير مستقيم ډول څه اغيزه كوى                  
 .ټوليزه توګه د كلې په اقتصاد باندى د اغيزو له الرى وسپړل شى

 د طبيعې سرچينو مديريت

په افغانستان كې د      : د اوبو مديريت، څاروى او د ترياكو اقتصاد             
دغه څپرونه د باب روت لخوا ليكل            اوبو لګولو د سيستمونو ډولونه،     

په افغانستان كې د اوبولګولو د سيستم د        ”شوى يوه موضوعې پاڼه ده چې         
دغه پاڼه د اوبو لګولو د ميتودونو         . ډولونو پوهه رامنځته او وړاندى كوى       

او مديريت پوهه لوړوى او موخه يې د دغه سيستم دفعاليت او توليد ښه                     
والى دى، او همدارنګه مقصديې دا دى چې هغه نهادونه او يا اشخاص چې              
د اوبو لګولو په بيا رغولو او د طبيعې سرچينو په مديريت كې كار كوى                        
هغوى د اوبو لګولو د سيستمونو او د معيشتونو د ټينګښت تر منځ اړيكو               

 ) د دغه كتاب پښتو او درى ژباړه به  په راتلونكى كې خپره شى(“ .څخه آګاه كړى

كلونو كې د      7 -2006 ننګرهار او غور كې په         : بيا زياتيدل او لږوالى    ”
د ډيويډ منسفيلد لخوا ليكل         “  كوكنارو د كر د متغييرو كچو بيان،           

شوى يوه موردى خپرونه ده، په دغه خپرونه كې داسى راغلى چې په                               
ننګرهار او غور كې چې كورنۍ كوكنار كرى د اشخاصو پر سر ثابت عايد                   

نلرى چې حتى پنځوس افغانيو څخه هم نه زياتيږى، نسبت هغو كورنيو ته                  
او په اوسمهال كې د ډاډ وړ د . چې په همدغو سيمو كې دى خو كوكنار نكرى

نورو الرو نشتوالى سره مخامخ دى، چې وشى كوالى خپل لومړى اړتياوى              
 . پوره كړى

 ژباړه

الف څخه تريا د افغانستان     د افغانستان دڅيړنې او ارزونې ادارى د         
مې ګڼې پښتو او دري ژباړه؛ او         6د  لپاره مرستندوى الرښود كتاب      

د ماشومانو پر وړاندى ورځنې تاوتريخوالى       : د مينې ويرى او تربيت    
 . د ديبرا جى سميت د ليكنې پښتو ژپاړه خپره كړه

 د دغې ادارى نوى خپرونې
 كال د اپريل او جوالى مياشتو تر منځ 2008د 

د افغانستان لپاره مرستندوى : دغه ادارى د الف څخه تر يا
 الرښود درى او پښتو ژباړه خپره كړه

كال د جوالى په مياشت كـې د افـغـانسـتـان د څـيـړنـې او                      2008د 
د افغانستان لپاره د مـرسـتـنـدوى     :  ارزونې ادارى د الف څخه تر يا

د دغـه ادارى    .  مى ګنې درى او پښتو ژباړې خپرى كړي6الرښود د 
د تر ټولو سترې خپرونـې پـه تـوګـه، الـف څـخـه تـر يـا الرښـود د                           
مرستندويه ادارو يو ليـسـت، د افـغـانسـتـان د حـكـومـتـدارى د                     
سيستم بياكتنه، د هيواد د ښـارونـو نـخـشـې، اسـاسـى لـومـړنـې                   
اسناد، او د پتو او تماسونو يـو پـراخ لسـت چـې دولـتـى ادارى،                 
ناحكومتې موسسى بسپنه وركونكې او نـړيـوال فـعـالـيـن پـكـې               

د ( د دغه الرښود چاپى كاپيانى د دغه ادارى لـه دفـتـر            .  شامل دى
څخه په وړيا توګه د السرسنى وړ دى او     )  ګل فروشى كوڅه، كابل

نه چاپ شوى كاپيانې كوالى شى د دغه ادارى لـه بـريښـنـا پـاڼـې               
  .www.areu.org.af  :څخه په وړيا توګه راښكته كړۍ
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 او عمومي  خپرونې لنډې

Dayani, Khalid A. and Thomas Lehmann. Afghan watan : 
jedem Ende wohnt ein Anfang inne =    افغان وطن 
Konzeption, Layout, Realisierung. Frankfurt am Main, 
Deutschland: (Druck) Dumat, 2008. 102 p. ISBN: 
9783000235214.  

د عصرى افغانستان د عكسونو دغه ټولګه د هنرى مستندى پروژى                   
 . يوه برخه ده چې د جرمنې په فرانكفورت ښار كې ځاى پر ځاى ده

Neumann, Ronald E. “Implementation : a new approach to 
multinational coordination in Afghanistan.” Muscatine, Indi-
ana: The Stanley Foundation, April 2008. 8 p. http://
www.stan leyfoundat ion.org/publ i cat ions/pab/
NeumannPAB408.pdf (104 KB).  

د پاليسۍ دغه لنډيز د پلى كولو او د اوسنيو همغاړيتوب د                                      
 . سيستمونو په كارولو باندى د ال زيات تمركز لپاره استدالل كوى

Torabi, Yama and Lorenzo Deslegues. “Afghanistan: Bring-
ing Accountability Back In: From Subjects of Aid to Citizens 
of the State.” Kabul: Integrity Watch Afghanistan, 2008. 43 
p. http://www.iwaweb.org/BringingAccountability 
BackIn.pdf (4.27 MB).  

كال د مى په مياشت كې         2008دغه سروى چې د انتګريتى واچ لخوا د            
تر سره شوه داسى وړانديز كوى چې د بهرنيو مرستو او د افغانستان د                 
حكومت بى سيكه حساب وركونه د نړيواله حكومتداريو د پخوانيو                
هڅو مستقيمه نتيجه ده، كه دولت جوړونه وى او كه ديموكراسى                        

دغه . راوړل، كه سوله رامنځته كول وى او كه د دهشت پر وړاندى جنګ            
 . سند د معلوماتو د بهير لپاره يو لړ وړانديزونه كوى

 كرنه

“Afghanistan Small and Medium Enterprise Development 
(ASMED): Market Information, Phase 2: Edible Vegetable 
Oil.” Kabul: Altai Consulting, November 2007. 103 p. 
http://afghanistan.buildingmarkets.org/afghan-market-

research (PDFs, 10.5 MB).  
دغه رپوټ په افغانستان كې د خوراكې نباتى غوړو توليد سپړي، د                    

) لكه؛ كتان، كاپر ګل، كونځل، پنبه دانه، زيتون         (اوسنيو محصوالتو   
كاجير، كانوال، غوړو لرونكې خرما،          (او وړانديز شوى محصوالت          

 ). سويابين

“Community Based Approaches for Rural Land Admini-
stration and Management in Afghanistan.” Ministry of 
Agriculture, Irrigation and Livestock, Islamic Republic of 
Afghanistan. Kabul: Asian Development Bank, 2008. 52 
p .  h t tp : / /www.adb.org /Documents /Repor ts /
Consultant/38221-AFG/38221-01-AFG-TACR.pdf (523 KB).  

دغه پاڼه د حكومتې او نا حكومتې فعالينو تر منځ د ګډو هڅو  تجربې                 
خالصه كوى تر څو په هيواد كې د ځمكو اړونده ستونزې هوارى كړى                  
او د ځمكو د يو ملى پاليسى په ليكلو كې د دولت له هڅو سره مرسته                    
وكړى؛ همدارنګه پدغه پاڼه كې د كليواله ځمكو د ثبت د محلى ادارى               

 . لپاره ميتودولوژى هم موجوده ده

Chabot, Philippe. “Comparing Gross Revenues for Nuts 
and Dried Fruits in California and Opium Poppy in Af-
ghanistan : A Review of Available Data.” USDA Foreign 
Agricultural Service. 9 p.  

كلونو په دوره كې د افغانستان د كوكنارو او           1997-2006دغه يادونه د    
موندنه . د كالفورنيا د بادامو، پسته او مميزو خالص عايداتو ته ګورى          

يې داده چې، په څو مواردو كې، د كالفورنيا د محصوالتو عايد د                          
دغه يادونه همدارنګه په بازارونو      . افغانستان د ترياكو څخه زيات وو       

كې د محصوالتواړوندو مسايل او د دغو محصوالتو تر منځ ټوليزه                    
د دغه څيړنې ليكوال سره په دغه بريښنا پته اړيكې                         . ګټې ارزوى  
  philippe.chabot@fas.usda.gov: ټينګوالى شى

 اقتصادي پرمختګ  او مالي چارې 

“1387 Donors’ Financial Review.” Aid Coordination Unit, 
Directorate-General Budget, Ministry of Finance, Islamic 
Republic of Afghanistan. Kabul: Ministry of Finance, 

 نوى خپرونې او سرچينې

زياتره خپرونې په هغـو بـريښـنـا        ټولې سرچينې چې په دغه برخه كې راغلې دي د دغه ادارى د سرچينو په مركز كې د استفادى لپاره موجودي دي،
د نوموړى مركز د كټالګ څخه د ښكته كولو لپاره  مـوجـود دي، مشـروط         كتابونه  ځينې.  پتو كې چې په دغه خبر پاڼه كې وركړ شوى موجودى دى

د مـوجـودو پـى دى اف            .   ئ او بيا د كتابتون نښه تعقيب كـړ  www.areu.org.afد ال زياتو معلوماتو لپاره . پر دى چې د چاپ حق يې محفوظ نوي
 ...  library@areu.org.af ئكاپيانو د السته راوړلو لپاره له دغه پتې سره په تماس كې ش

پرونى په دري او انـګـريـزۍ بـرخـه          خپه دغه برخه كې ځينې ډير غوره دري او انګريزى خپرونو معلومات ژباړل شوى دى او نور يې د همدغى :  نوټ
 .دا كار له تكرار څخه د ډډې لپاره شوى دى. ئچې هغه تاسو كوالى شى د دري او انګريزۍ برخې څخه په همغو ژبو تر السه كړ. كې درج دي

 ژباړونكي
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2008. 21 p.  
د بسپنه وركوونكو مالى ارزونه په كال كې دوه ځلې تر سره كيږې تر څو           
افغانستان ته د بسپنه وركوونكو د مرستى په هكله معلومات راغونډ             

د دغه ارزونې د پايلى محصول د بسپنه وركوونكو د               . او تحليل كړى   
وعدو، دندو، مصارفو او مرستو د طرحو په هكله د رپوټ يو كليدى                  

د دغه ارزونې لومړنې تمركز پدى دى چې د بسپنه وركوونو له            . سند دى 
. بهرنۍ بودجې څخه د مرستو د چوپړ په هكله معلومات تر السه كړى                  

سږكال د لومړى ځل لپاره دغه ارزونه د واليتې د بيارغونې له الرې د                     
د دغه راپور چاپ شوى          . مرستو د لګښت معلومات په بر كې لرى                 
 . كاپيانى د ماليې په وزارت كې موجودى دى

Afghanistan National Development 
Strategy 1387-1391 (2008-2013): A 
Strategy for Security, Governance, 
Economic Growth and Poverty Re-
duction. Kabul: Afghanistan National 
Development Strategy Secretariat, 
2008. 261 p. Also published as: Is-
lamic Republic of Afghanistan: Pov-
erty Reduction Strategy Paper (IMF 
country reports; no. 08/153). 
http://www.imf.org/external/pubs/
ft/scr/2008/cr08153.pdf (4 MB). 

دغه د افغانستان د پرمختګ د ملې                     
كال د مى په مياشت كې خپور             2008ستراتيژۍ بشپړ ټوك دى چې د           

 ). مخه 23. (شو، د پيسو د نړيوال صندوق د ټوك يو لنډيز فصل هم لرى

Baudienville, Geraldine and Eric Davin. “Aid Effective-
ness in Afghanistan: Paper Prepared for the Paris Confer-
ence — June 2008.” Altai Consulting. Kabul: Altai Con-
sulting, May 2008. 45 p.  

دغه پاڼه تر نن پورى د شويو پرمختګونو يو عمومى لنډيز او د مرستو                
د اغيزمنتيا د ښه والى پر وړاندى چې كومې كليدى ننګونې پرتې دى                

ڼې موخه دا نده چې ځانګړى فرعى اقتصادى              د دغه پا   . وړاندى كوى 
سكتورونه مرور كړى، په كومو كې چې كيداى شى د مرستو پيمانه او              

. ځانګړتيا ډير توپير ولرى، او نا مساوى پايلو باندى برالسى كيږى                   
دهغه پر ځاى د پر زړه پورى فعاليتونو د ښكارولو لپاره يې يو لږ لړ                         
ځانګړى مثالونه، د مرستو د پلى كولو او مديريت له لحاظه رامنځته                 
شول، چې د پرمختګ څرګندوى دى او كيداى شى چې ال بيا هم                               

نوموړى تحليل د كليدى اسنادو د مرور پر بنسټ . پرمختګ وركړل شى
دغه پاڼه د فرانسى د حكومت د واك او تر ګمارنى               ). م مخ 6. (شوى دى 

 . الندى ترسره شوه

“Far From the Center: A Study of Jawzjan Development 
Planning.” Kabul: ActionAid Afghanistan, 2008. 36 p. Also 
published in Dari.  

دغه راپور هڅه كوى ترڅو په افغانستان كې د سيمه ييزه                                           ”
د بهير    (PDP)حكومتدارۍ او د واليتونو د پرمختګ د پالن جوړوني             

د . مسايل په ځانګړى توګه د مدنى ټولنى د ليدلورى څخه تحليل كړى               
پروژې د      314لپاره د جوزجان د واليتې پرمختګ شورا                  1386كال   

خو يوازى  ... ميليونه امريكايې ډالو بودجى سره پالن كړي          54تخميناً  
دغه راپور د دغه ستونزې د سببونو پيداكولو ته          “ .پروژى پلى شوى    15

د دغه  . ادامه وركوى او د حاالتو د ښه والى لپاره حل الرى وړاندى كوى            
د ال زياتو   . كتاب لنډيز په اتو مخونو كې د انترنت په كرخه موجود دى               

 mudasser@actionaidafg.org: معلوماتو لپاره تماس

Informal Sector Survey. Altai Consulting. Kabul: Ministry 
of Commerce and Industries, 4 September 2006. 159 p. 
http://afghanistan.buildingmarkets.org/sites/all/
downloads/Informal-Sector.pdf (783 KB).  

دغه سروى كې هڅه كيږى تر څو د رسمياتو او غير رسمياتو چلوونكې ”
څرګندكړى، او هم د رسمياتو      ) د افغانستان په اقتصادى سيستم كې      (

د هر يو اړخ د قبلولو يا نه قبلولو كې د سوداګرو د پريكړى تر شاه پروت 
برسيره پر دى چې د دغه رپوټ        ). اووم مخ، لنډيز  (“ دليل باندى پوه شى   

كال ده خو ښكارى چې يوازى په نږدى تير وخت كې د                                2006نيټه   
 . السرسنى وړ ګرځيدلى وي

“Joint Staff Advisory Note on the Poverty Reduction Strategy 
Paper.” International Monetary Fund (IMF) and the Interna-
tional Development Association (IDA), IMF Country Report No. 
08/193. Washington, DC: International Monetary Fund, 15 May 
2008. 14 p. http://www.imf.org/external/pubs/cat/
longres.cfm?sk=22073.0 (PDF, 183 KB).  

دغه لنډه كتنه   ) 2013-2008(د افغانستان د ملى پرمختګ د ستراتيژى         
د دغه ستراتيژى د تحليل له مخى يو لړ د قوت او ضعف ټكې په كوته                     
كوى او څنګه چې د نوموړى ستراتيژى پلى كول پيل كيږى په ځنو                          

 . ساحو كې د ښه والى لپاره وړانديزونه كوى

Rahmani, Ahmad Idrees and Haroun Mir. “Regional Trade 
Regime & Declining Rate of Private Investment in Afghani-
stan.” Kabul: Afghanistan’s Center for Research & Policy 
Studies, April 2008. 38 p.   

دغه څيړنه په افغانستان كې د سوداګرۍ د پاليسى د پيچلتيا په هكله ”
په . د افغانانو او د نړيواله ټولني انديښنو ته په ځواب كې تر سره شوه                   

ته د    ٪40څخه    ٪20غير الكولى مشروبو باندى دګمركى محصوالتو له          
بى بنياده زياتوالى په هكله د افغانستان د حكومت پريكړى دغه                          

د دغه پاليسى پاڼى لومړنۍ موخه دا وه          . پيچلتيا ال نوره هم پراخه كړه      
كال د سپتمبر د مياشت د يادونو مسوده               2007چې د نړيوال بانك د          

تعقيب كړى او د افغانستان د صنايعو او په ګاونډيو هيوادونو كې د                   
بر سيره پر دى،    . هغو د سيالو صنايعو تر منځ رقابتى څيړنه تر سره كړى           

د بى طرفه څيړنې تر سوره كولو په داسى يو ځاى كې چيرى چې د ډاډ                      
وړ معلومات نشته، د بشپړه تحليل او د پوره سپارښتونو د وړاندى                    

له نورو   . كولو لپاره زموږ هڅې په جدى توګه محدودى كړى دى                          
هيوادونو سره چې لږ تر لږه پرمختلى دى د افغانستان د ټولنيز كلتور د               
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ځانګړتياوو د توپيرونو په پام كې نيولو سره، ستونځمنه خبر ده چې                   
داسى خيال وكړو چې په نورو ځايونو كې د اقتصادى ودى كاميابه                      

موږ باور لرو   . واحدونه به په برياليتوب سره په افغانستان كې پلى شى           
چې په افغانستان كې موفقه پاليسۍ ښايې له دوديزه اقتصادى                           
تحليلونو څخه ليدلورى له يو پراخ څواصوليزه تګالرى سره چې ټولنيز           

افغان پاليسى    . او سياسى حقيقتونه سره شاملوى، يوځاى كړى                      
جوړوونكې دى ته اړتيا لرى چې په ټولنه كې بيالبيل اقتصادى او غير               
اقتصادى عاملونه، په شمول د كلتورى، سياسى او انستيتيوتى                       
ميكانيزمونه وګوري، تر څو د پرمختګ مناسب ملى اهداف او                            

په افغانستان كې اوسمهاله لږ اقتصادى              . ستراتيژى رامنځته كړى     
فعاليت په لږه كچه د نړيواله مسؤليتونو  له كبله او په زياته كچه د                           
افغانانو لخوا د اقتصادى ليد او د ښو پاليسيو د مشرتابه د نشتون له                

 ). م مخ، لنډيز4(“ كبله دى

Chayes, Sarah. “Security and Development in Afghani-
stan: A Reality Check.” Calgary, Canada: The Peace-
building, Development and Security Program, University 
of Calgary, 2008. 3 p. http://wcmprod1. ucalgary.ca/
pdsp/files/pdsp/pdsp-seminar-brief_chayes2008-
longfinal.pdf.  

نيټه د كلګرى په پوهنتون كې د سارا  31كال د مارچ په  2008دغه سند د 
تقوا -”سارا چايېس د     . لخوا د وركړل شوى سمينار لنډيز وړاندى كوى         

د خپرونې ليكواله د       -په افغانستان كې دننه وروسته له طالبانو          : سزا
امريكې د متحده اياالتو د ملى عامه راديو پخوانۍ رپوټ وركوونكې           
وه چې په افغانستان كې پاتى شوه ترڅو دغه جنګ ځپلى هيواد دسره                 

په تيرو شپږو كلونو كې نوموړى په كندهار كې ژوند كړى او              . روغ كړى 
د پرمختګ په راز راز لومړيتوبونو باندى كار كوى، چې د اوسنۍ                       
مناقشى، او تر نن ورځ پورى دنړيواله ټولنى لخوا د امدادى هڅو او د                 
افغانستان او كندهار لپاره په مخكې الر په هكله يې بى سارى فرصت                

د نوموړى نظريات په افغانستان كې د روانو واقعاتو          . تر السه كړى دى   
اكثره پرمختللى پوهې ننګوى، او داچې له افغانستان څخه بهر ملكونه 

سارا چايېس د هغو معمولو افغانانو تر       . څنګه كوالى شى مرسته وكړى    
منځ چې ژوند كوى د هغوى تجربې د اوسمهال دولت جوړونې په هكله                

د هغى ليد په يو ډيره بى ثباته سيمه لكه كندهار كې د              . څرګندونى كوى 
امنيت، پرمختګ او ډاډمن حكومت د مالتړ دننګونو پوهى سره                         

 ). لومړى مخ(“ مرسته كوى

 بهرنۍ اړيكې

Amin, Haron. Afghan-Japan Relations: Lands Under the 
Rising Sun. Foreword by Ludwig Adamec. Tokyo: Embassy 
of the Islamic Republic of Afghanistan, 2007. 63 p.  

 76له جاپان څخه د شهزاده ايوب خان د كتنې د سل كلنيزى په ياد او د                  ”
د دغه سند په چاپ كې دواړه چاپانې او              “ كالو رسمى اړيكو لمانځنه     

انګريزى ژبې پكار شوى دى، او محتويات       
د لرغونو نفوذ او د       ) 1: يې په دغه ډول دى      

بودا مجسمې ته انسانى شخصيت وركول؛      
د جاپان او افغانستان تر منځ تاريخې             ) 2

رسمى ديپلوماتيكې اړيكى؛    ) 3اړيكې؛  
د افغانو مقاماتو     . پايله؛ لومړى جدول    ) 4

كال څخه را په دى خوا           2001نومونه چې له     
يې له جاپان څخه ليدنه كړى ده؛ دوهم                     

كال څخه را په دى خوايې         2001د جاپانې مقاماتو نومونه چې له         . جدول
په جاپان كې د افغانو        . له افغانستان څخه ليدنه كړى ده؛ دريم جدول            

په . ديپلوماتانو نومونه، بستونه او د دندو نيټه؛ څلورم جدول                              
افغانستان كې د چاپانې ديپلوماتانو نومونه، بستونه او د دندو نيټه                

؛ پنځم جدول؛ د چاپان د بهرينو         )كال كې تاسيس شوى      1934چې په   (
چارو په وزارت كې د افغانستان د مرستو لپاره مسؤل سفير؛ او                             

 . بيبليوګرافى

 سياست او حكومتداري

“Afghan and Somali Views on the United States Presiden-
tial Elections 2008: Candidate Preference Interviews, 
Afghanistan and Somalia (March/April 2008).” London: 
The Senlis Council, 2008. http://www.senliscouncil.net/
documents/Afghan_Somali_Views_US (PDF, 225 KB).  

دغه سروى د دى لپاره شوى تر څو څرګنده شى چې په افغانستان او                       
 . سوماليا كې خلك د امريكې د ولسمشرى كانديدان تر څه حده پيژنى

Safi, Mariam. “Afghan-Pak Joint Peace Jirga: Possibilities and 
Improbabilities.” IPCS Special Report no. 51. New Delhi: Insti-
tute of Peace and Conflict Studies (ICPS), March 2008. 8 p. 
http://www.humansecuritygateway.info/documents/
IPCS_AfghanPakJointPeaceJirga.pdf (132 KB).  

كال د اګسټ مياشت د سولى  2007دغه سند د افغانستان او پاكستان د 
 . جرګې ارزونه وړاندى كوي

Ruttig, Thomas. Afghanistan: Institutionen ohne 
Demokratie: strukturelle Schwächen des Staatsaufbaus 
und Ansätze für eine politische Stabilisierung. Berlin: 
Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institute für 
Internationale Politik und Sicherheit, 2008. 34 p. http://
www.swp-berlin.org/common/get_document.php?
asset_id=5054 (252 KB).  

دغه سند په افغانستان كې د ديموګراتيكو نهادونو د بالقوه فعاليت او 
 .  كوم عاملونه چې د افغانستان د ثبات خنډ ګرځي تحليلوى

Young, Dennis O. “Overcoming the obstacles to establishing a 
democratic state in Afghanistan.” Carlisle, PA, USA: Strategic 
Studies  Inst i tute,  2007.  22 p.  http:/ /
www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB818.pdf.  

دغه پاڼه په افغانستان كې د ديموكراسۍ پر وړاندى پراته خنډونه                      
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د يو ديموكراتيك تاريخ او دود نشتوالى؛ د فساد          : ګورې، په شمول د   
خپريدونكى كلتور؛ د نشه يې توكو خپريدونكى سوداګرې او د نشه                 
يې توكو د انتقال ستونزه؛ د خلكو قبيله ييز او نژادى تقسيمات؛ او د                  

د دغه پانې   . ګاونډى هيواد پاكستان لخوا د مالتړ او مرستى نشتوالى         
ليكوال دنړيواله ټولنې د اوسمهالو هڅو لپاره پنځه ستراتيژۍ او                       

 . نظمونه وړاندى كوى

Haidari, M. Ashraf. “Paris Conference: An Opportunity to 
Address Afghanistan’s Key Rebuilding Challenges.” Ar-
lington, VA, USA: International Affairs Forum, 22 June 
2008. 3 p. http://www.ia-forum.org/Content/ViewInternal 
Document.cfm?ContentID=6295 (HTML, 244 KB). 

د نظرياتو دغه لنډه لړۍ د پاريس د كانفرانس غوره ټكې څرګندوى، او              
ددى لپاره چې افغانستان مخ پر وړاندى سوق كړو نو څه ګامونه بايد په   

 . سمه توګه واخستل شى

Progress Against the Compact’s Civil Service Reform Goals : 
A Report of the Independent Administrative Reforms and 
Civil Service Commission.” Kabul: Independent Administra-
tive Reforms and Civil Service Commission, June 2008. 

د دغه پاڼې موخه دا وه چې د چارو اوسمهاله حالت، د افغانستان د                        
تړون ليك د موخې د ملكې چوپړ د سمون قيد او شرط ته په پام سره،                    

 . څرګند كړى

 روغتيا

“Final Evaluation Reports on Health Financing Pilots: 
The Effects of User Fees vs. Free Services in Primary 
Care in Afghanistan.” Kabul: Ministry of Health, Islamic 
Republic of Afghanistan, 2008. 131 p.  

كال كې، د افغانستان د عامه روغتيا وزارت د جان هاپكنس                 2004په  
پوهنتون او د هندوستان د روغتيا د مديريت له څيړنيز انستيتيوت                  

سره په افغانستان كې د روغتيايې                      
لومړنيزې پاملرنې راز راز داسى                          
ميكانيزمونو د طرح او ارزونې لپاره                 
تړون وكړ چې د ټولنو لخوا ورسره مالى            

كال په پسرلى كې، د       2007د . مرسته وشى
آزمايښتې تسهيالتو وروستۍ ارزونې د     
ګټه اخستونكو د فيس او د وړيا چوپړ               
فعاليت و ازمايه، په دى توګه چې؛                      
عايدات يې زيات كړل، د پاملرنى كيفيت 

يې ښه كړ، د پاملرنې څخه د ګټه اخستنې او تمويل يې ډاډه كړ، او د                       
روغتيايي خدمتونو څخه د ټولنى څښتنوالى كې زياتوالى منځته                     

د دغه  . دغه څيړنيزه پاڼه د ارزونې د هغه پروسى پايلې ښكاروى            . راوړ
كال داپريل په مياشت كې د         2008څيړنې پر بنسټ، د روغتيا وزارت د         

 . روغتيا د خدماتو د اساسى پيغام په تسهيالتو باندى فيس بندكړ

“Presentation on Mullahs HIV & AIDS Peer Education Pro-
ject.” Kabul: ActionAid, May 2008. Slides. 24 p.   

كې د يو آزمايښتې        ) په كابل، بلخ، او تخار واليتونو            (دغه رپوټ      
پروژې د پايلو لنډيز وړاندى كوى، دغه وړاندوينه د اچ اى وى ايدس د               

دغى پروژى د مذهبى مشرانو او د        . ملى ستراتيژيك پالن الندى كيږى    
زده كړو پروګرامونو له الرى چې ماليانو ته د نورو دينې عالمانو لخوا                

په شمول د اچ اى وى              (ښوونه كيږى، د عامه روغتيايې معلوماتو             
 .  په خپرولو باندى تمركز كاوه)  ايدس

Saving the lives of mothers and newborns in Afghanistan. 
Kabul: Save the Children, March 2008. 57 p. http://
www.savethechildren.org/publications/technical-resources/
saving-newborn-lives/snl-publications/Afghanistan-2008-Sit-
An.pdf.  

كال د روغتيا سروى د زيږيدنې پرمهال د كوچنيانو  2006د افغانستان د 
كلونو څخه    5او همدارنګه د      129كې    1،000د مړينې تخمينې اندازه په       

څرګنده   191كې    1،000كوچنيو ماشومانو د مړينى تخمينې اندازه يې په         
 95چې له پنځو كلونو څخه د كوچنيو ماشومانو د مړينې په اړه                      . كړه

د . ترمنځ اوسي      233او    149فيصده ډاډ ښودل شوى چې توپير به يې             
كال د نړۍ د ميندو حالت د راپور پر             2007ماشومانو د ژغورنى دفتر د       

بنسټ افغانستان كې د ميندو د مړينې اندازه د تر ټولو لوړو كچو څخه               
له پنځو    370،000ميندې او      20،000يو نسبت لرى، چې په هر كال كې               

د يو افغانې مور لپاره د دغه ارقامو         . كلونو څخه كوچنې ماشومان مرى    
رښتيا دا ده چې هره مور په خپل ژوند كې له پنځو كلونو څخه كوچنى                    

د دغو معلوماتو تريخوالى په دى كې دى چې             . ماشوم له السه وركوى    
په دغه سند كې د       . زياتره دغه مرينې په آسانه توګه د مخنيوى وړ دى              

حاالتو تحليل وروسته له دى خپور شو چې؛ پدى هكله ميشت                                
معلومات ولوستل شول، او د روغتيا وزارت او د ماشومانو د ژغورنې 

 له وچكالۍ وړاندى خبرتيا د سيستمونو شبكه
FEWSNET)( 

له وچكالۍ وړاندى  خبرتيا د سيستمونو شبكه د افغانستان په هكله  په 
:كال كې دغه الندى اسناد خپاره كړل 2008  

له اوسط څخه ټيټ لوند موسم، ”:  ګواښونهد خوړو د خونديتوب  •
 )كال، اپريل 2008د (“ لوړې بيې د خوړو خونديتوب زياتوي

 جنوري، مارچ، اپريل: اړه نوى خبرتياوېد خوړو د خونديتوب  په  •

 د هوا د حاالتو اوونيزه وړاندوينه: اقليمي خطرونه •

 )كال، اپريل 2008(د شمالي افغانستان د وچكالۍ د اغيزې اټكل  •

 :دغه اسناد د الندينۍ ويب پانې پرمخ د السرسنې وړ دي
http://www.fews.net/pages/country.aspx?gb=af&l=en 
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د دفتر له كاركوونكو سره، او همدارنګه د نورو ناحكومتي سازمانونو           
او بسپڼه وركوونكو له كاركوونكو سره چې د روغتيا په سكتور كې                  

 . كار كوى پراخې مركې تر سره شوى

 قانون، عدالت او قانوني سيستم

“Arbitrary Justice: Trials of 
Bagram and Guantanamo 
Detainees in Afghanistan.” 
New York: Human Rights 
First, 2008. 36 p. Executive 
summary also published in 
Dari (4 p.) and Pushto (5 p.). 
h t t p : / /
www.humanrightsfirst.org/
media/usls/2008/alert/278/
index.htm (PDF, 734 KB).  

څخه زيات    250په دغه راپور كې        
افغان بنديان چې مخكې له دى د           
متحده اياالتو لخوا په ګوانتانامو     

او بګرام كې وو د افغانستان دولت ته د پلټنې لپاره د هغوى د انتقال                     
دغه بنديان له كابل څخه بهر د څرخي پله زندان             . پروسه ارزول شوى ده    

په دال بالك كې، چې د امريكې د متحده اياالتو د حكومت لخوا جوړ                  
د پلټنو د څار او له قاضيانو،          . شوى دى د پلټنې لپاره ساتل شوي دي          

څارنواالنو، مدافع وكيالنو، د دال بالك پخوانى مدافعينو، او په                     

كابل كې د بنديانو له كورنيو سره د اول الس مركو پر بنسټ، دغه راپور     
څرګندوى چې څه ډول د امريكې متحده اياالتو لخوا د ادعاوو پر بنياد             

 . بنديان د افغانستان د حكومت لخوا مجازات او محاكمه كيږى

“International Instruments for the Protection of Women’s Hu-
man Rights.” Kabul: UNIFEM Afghanistan, 2007 [?]. 37 p. http://
afghanistan.unifem.org/prog/GJ/publications. html#toolkit1 
(PDF, 2MB).  

U.S. Congress. House of Representatives. Subcommittee on 
National Security and Foreign Affairs.“Oversight of U.S. 
Efforts to Train and Equip Police and Enhance the Justice 
Sector in Afghanistan” Washington: [n.p.], 2008. 

په دغه سند كې د قانون د حاكميت د پروژو په اړوند د افرادو شهادت                   
شامل دى، خصوصاً د افغانو پوليسو، او په كارى فعاليتونو كې د                      

 . بدلونونو لپاره وړانديزونه هم پكې شامل دى

 كډوالي

Monsutti, Alessandro. “Afghan Migratory Strategies and the 
Three Solutions to the Refugee Problem.” Refugee Studies 
Quarterly 27 (2008): 58-73. http://rsq.oxfordjournals.org/cgi/
reprint/27/1/58 (PDF).  

په افغانستان او د          : دغه مقاله درى اصلى ادعاوى وړاندى كوى                   

 م كال كې خپاره شوي1386نوي قوانين چې په 

 د رسمي
 مجلې 
 ګڼه 

دافغانستان داسالمى جمهوريت درئيس فرمانونه،                      923
 .ځآيونو قانوندمحبسونو اوتوقيف  

) جواز سير(دځمكنيو نقليه وسايطو دګرځيدود جواز  927
 .مقرره
 .مقرره) تحصيالتو(په بهر كى دبورسونو اوزده كړو                929
 دتجارتى عاليمو او سندونو دثبت اعالنونه                930

 دمدافع وكيالنو قانون              934
 .دمحبسونو او توقيف ځايونو د چارو دتنظيم مقرره             935 

 دتجارتى عاليمو او سندونو دثبت اعالنونه،  928، 925
930 ،933، 

937 ،938، 

 د افغانستان قومي نخښه
د لسان څخه د پورته درجې زده كړې د ښوونځي د جګړې او   )  سمندري( د نوال 

واليـتـونـو       34كلتوري مطالعو لپاره د پروګرام ويب پاڼه چې د افغانستان پـه    
كې د متحده اياالتو د سرچينو سره سم حاكمې قومي او قبيلوي نخښې ښيـي،  

هغه قبيلې چې پدغو نخښو كې وړاندى شوي، يوازې هغه قبيـلـې پـه      .  لستوي
بركې نلري چې په خپلو مشخصو سيمو كې دي؛ دوى په هرصـورت د حـاكـمـو         

دغه نخښې بايد د يو الرښود په څير چې راتلونكو .   قبيلو په څير انګيرل كيږي
څيړنو سره مرسته كـوي،پـه پـام كـې ونـيـول شـي، او د ذكـر شـويـو مـعـيـنـو                                 

 .خصوصياتو او مشخصاتو توضيح  استدالل كيداى شي

دغه نخښې د الندنۍ ويب پانې پرمخ د پي دي اف په بڼه د السرسنې وړ     

: http://www.nps.edu/Programs/CCS/Tribal_maps.html. 
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افغانستان په شاه و خوا كې د فرا ملى شبكو له مخكې شتون او له دغو             
فرا ملى شبكو سره د پرمختګونو تنظيم؛ د افغانستان د خلكو ارتجاع              
او ابتكار، خصوصاً د حوالې سيستم؛ او د هيواد د بيارغونى او د                        
سيمې د ثبات لپاره د مهاجرت اړوند چارو او د فراملى شبكو ترمنځ                    

د مهاجرت د ستراتيژيو پر خالف چې د مهاجرينو لخوا                              . تناسب
رامنځته شوى دى، درى حل الرى چې د مهاجرينو لپاره د ملګرو                            

خپل (ملتونو عالى كميشنرى دفتر يې د مهاجرينو لپاره ترويجوى                     
هيواد ته داوطلبانه راستنيدل؛ په همغه كوربه هيواد كې چې استوګن              

د  )دى هغلته ځاى پر ځاى كيدل؛ او يا په دريم هيواد كې استوګن كيدل 
ودريږى نو  ) پرمختګ/حركت(دى نظر پر بنسټ دى چې هركله فعاليت          

په داسى حال كې چې خوځښت ښايې د معيشت          .  د حل الرى پيداكيږى   
دغه مقاله همدارنګه د يو ال پراخ          . يوه كليدى ستراتيژى هم وګڼل شى       

حل الرى اړتيا څخه مالتړ كوى چې د ستراتيژيو او ځوابونو                                      
بشپړليست چې د افغانستان د نفوسو لخوا رامنځته شوى په حساب                 
كې نيسى، د افغانستان، پاكستان او ايران تر منځ د خوځښتونو په                     

 . شمول

 د طبيعى سرچينو مديريت

Afghanistan’s Environment 2008 : Executive Summary. Kabul [?]: 
United Nations Environment Programme (UNEP), 2008. 29 p. 
ISBN: 9788277010489. http://postconflict.unep.ch/publications/
afg_soe_E.pdf (8.61 MB).  

دغه خالصه لوستونكى د چاپيريال له كليدى مسايلو څخه، په                              
افغانستان كې د چاپيريال د بدلون له عواملو او چلوونكو څخه آګاه                    

د . او تير نږدى برياليتوبونه او پر وړاندى ليدلورى روښانه كوى             . كوى
دغه خالصې موخه د افغانستان لپاره د يو زيات څو اړخيزه چاپيريال د              

اول الس رپوټ يو مرور دى، چې ملى چاپيريال د ساتنې               (SOE)حالت  
برخې ) 12( 9كال د چاپيريال قانون له  2007د ادارى لخوا د افغانستان د 

كال په منځ كې د ملګرو           2008دغه پراخ سند به د         . سره سم توليديږى   
دغه راپور د ملى        . ملتونو د چاپيريال پروګرام په مرسته خپور شى                

لوستونكو لپاره طرح شوى دى، ملى لوستونكي لكه؛ حكومتي                        
مقامات، د ټولنو مشران، او د ملى او سيمه ييزه كچې څخه د طبيعې                   
سرچينو پاليسى جوړوونكى، او همدارنګه د پراخه نړيواله ټولنې                     
لپاره لكه؛ بسپنه وركوونكي او نړيواله موسسې، په ګاونډيو                              
هيوادونو كې پاليسى جوړوونكي، او خلك او انستيتيوتونه چې                    

دغه خالصه د موضوع په هكله په كلكه                  . افغانستان سره مينه لرى       
ټوليزه توګه تر ټولو ال ښه معلومات وړاندى كوى او د چاپيريال د حالت        

د لنډيز فصل كې دغه مسايل شامل         . په هكله د معلوماتو خال راپيژنې      
دى؛ د دغه موضوع د شرايط ټوليزه مرور؛ د طبيعې سرچينواهميت او             
كاراخيستل؛ د سرچينو د حالت په هكله اوسمهاله پوهه؛ او سيمه ييزه            

همدارنګه دغه رپوټ څرګندوى     . او نړيواله عواملو ته اړيكې او الرې         

چې كه چيرى د افغانستان طبيعى سرچينې، په سمه او ټينګه توګه                       
اداره شى، څه ډول كيداى شى د راتلونكى اقتصادى ودى او ثبات                       

 .  لپاره اساسات برابر كړى

“Progress Report: Capacity Building and Institutional Development 
Programme for Environmental Management in Afghanistan 
(January-December 2007).” UNEP Post-Conflict and Disaster Man-
agement Branch. Kabul: UNEP, 2008. 45 p. http://
postconflict.unep.ch/publications.php?prog=afghanistan.  

دافغانستان د اوبو لګولو او د اوبو د منابعو او چاپيريال پخوانى                         
د ملګرو ملتونو د چاپيريال پروګرام د            (وزارت وړانديز كړى وو چې          

) ظرفيتونو د لوړوالى او د افغانستان لپاره د نهادى پرمختګ پروګرام
په نامه د   “ له جنګ څخه وروسته د افغانستان د چاپيريال ارزونه          (دى د 

كال د جنورى په       2003ملګرو ملتونو د چاپيريال پروګرام راپور چې د             
. د يو متعاقب كليدى  فعاليت په توګه وى               ) مياشت كې خپور شوى     

نوموړى د ظرفيتونو د لوړوالى او دافغانستان لپاره د نهادى پرمختګ 
 2007كال له اكتوبر څخه د ديسمبر تر          2003پروګرام په دوو مرحلو كې د       

كال د    2008مياشتنۍ مرحله د      36د دغه پروګرام دريمه      . پورى پلى شو  
كلونو   2006او    2005،  2004دغه راپور د     . اپريل په مياشت كې پيل شوه       

د پروژى په اصلى اسنادو كې د           . پراخو راپورونو په بهير پسى راځى        
كال له      2007برخو د ليسټ پر بنسټ، دغه راپور د                ) 9(پروګرام د نه      

د . جنورى څخه تر ديسمبر پورى د پروګرام د پرمختګ بهير څرګندوى             
كال په دوران كې چې څرګنده فعاليت او پايلى تر السه شوى د                        2007

د چاپيريال انسجام؛ ګړنده        : دغو عنوانونو الندى خالصه شوى دى            
سمون او د تشكيالتو تجديد؛ د چاپيريال قانون؛ د چاپيريال د اثر                       
ارزونه؛ د سيمه ييزه اساساتو پر بنسټ د طبيعې منابعو مديريت؛ د                    
چاپيريال معلومات او څارنه؛ د چاپيريال زده كړه؛ او د چاپيريال څو                  

په دغه پاڼه كې د افغانستان د ملى چاپيريال د ساتنې د               . اړخيزه تطابق 
كال د مارچ په مياشت كې خپره                2007مخه، د        13(ادارى ستراتيژى     

كال په ديسمبر     2007مخه، د     45(او د ملى چاپيريال ستراتيژى       ) شوى
 . پكې شاملې دې) كې خپره شوى

 ترياك

Afghanistan: Opium-poppy-free 
Road Map and Provincial Pro-
files. United Nations Office on 
Drugs and Crime. Kabul [?]: 
UNODC, June 2008. 124 p. 
http://www.unodc. org/
documents/regional/central-
asia/Blue_Opium%20Poppy%
20Roadmap-Work%20 in%
20Progress_June08.pdf.  

دغه سند ددى لپاره تيار شوى چې د           
افغانستان د ټولو واليتونو لنډ                    
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تحليل هم د نشه يې توكو پر ضد د مبارزى د هڅو او هم د قانون د                                
له دغه كار څخه موخه دا       . حاكميت د شاخصونو له لحاظه وړاندى كړى       

ده چې هغه واليتونه او اړونده سيمې چې بايد په راتلونكې كلونو كې د              
يو تدريجې شيوى له الرى په ګوته شى، د هغو د لومړيتوب وړانديز                     

لومړى، بايد د دغه شيوې له الرى د انګيزو او د مثبتو انعامونو         -وكړى
په واسطه او دوهم د انسجام، همكاريو، او د عملياتو په كچه د هڅو د                
اغيزمنتيا د زياتولو لپاره د سهامينو په نښه كولو له الرى دغه كار                       

نوموړى شيوه بايد په افغانستان كې د پرمختللې حكومتدارۍ          . وكړى
د دغه سند   . پر سابقه او له ترياكو څخه پاكو واليتونو شمير زيات كړى            

 .  كال په ديسمبر كې خپور شوى ؤ 2007د ) مخه 79(لومړنى ټوك 

Grare, Frédéric. “Anatomy of a Fallacy : the Senlis Council and 
Narcotics in Afghanistan” Working paper No. 34, Centre for 
International Governance Innovation, February 2008. 30 p. 
http://www.cigionline.org/cigi/download-nocache/
Publications/workingp/anatomyofa/workingpap (PDF, 519 KB).  

دغه پاڼه په افغانستان كې د كوكنارو د كر ته د مجوز كولو په هكله د                     
سنلس د وړانديزونو پر وړاندى انتقادى نظر په خپلولو سره داسى                       

اقتصادى، (استدالل كوى چې د دغو وړانديزونو تر شاه پرنسيبونه                   
له هغو پرنسيبونو څخه چې د پخوانيو شيوو مالتړ           ) ټولنيز او سياسى  

كوى يوازى لږ توپير لرى او اوسمهالى سياسى شرايطو كې د                                  
دغه پاڼه په دى سره خپل استدالل ته . برياليتوب ډير لږ بالقوه داليل لرى

پايله ږدى چې د زياتو نيمګړتياوو سربيره، هم دافغانستان د                                  
اوسمهاله شرايطو او هم جوړښتيزه ستونځې چې دنشه يې توكو پر                     
وړاندى د نړيواله مبارزې په اساس كې دى په پام كې نيولو سره،                              

 . اوسمهاله پاليسۍ ښايې خوشبينوونكى وې

Goodhand, Jonathan. Corrupting or Consolidating the 
Peace?: The Drugs Economy and Post-conflict Peacebuilding 
in Afghanistan.” International Peacekeeping 15, no.3 (June 
2008): 405–423. http://www.informaworld.com/smpp/
content~content=a793322435~db=all.  

دارو د اقتصاد د راپورته كيدو، ودى او د            /دغه مقاله د نشه يې توكو       
له . افغانستان سياسى اقتصاد ته داوښت خپلولو څرنګوالى آزمايې              

جنګ څخه سولې ته د اوښت چې ور پسى د بن تړون وليكل شو، پر دغه   
اوښت باندى لومړنى تمركز سره، دغه مقاله د نشه يې توكواو سياسى               

د قدرت د اړيكو او د نشه يي             . بى نظمۍ تر منځ اړيكې سپړى         / نظم  
موادو د جوړولو سازمانونه چې د نشه اې توكو د اقتصاد په چاپيريال                

د يو ماديول پر بنسټ       . كې رامنځته شو د دغه تحليل مركزې ټكې دې            
تصريح شوى  كال كې رامنځته شو، داسى           2004چې د سنايد لخوا په         

ې د نشه يې توكو د جوړولو ګډ رژيمونه چې چلوونكې او خصوصى                 چ
فعالين پكې بوخت دى ښايې چې سياسى نظم رامنځته كوى، په داسى             
حال كې چې د نشه يې توكو د جوړولو خصوصى رژيمونه په سيمه كې د               

دغه ماديول د         . تاوتريخوالى او سياسى سقوط سبب ګرځيدلى                    

افغانستان په ځينو برخو كې د سياسى نظم له كچې سره د نشه يې توكو               
او فساد مرسته او په عين حال كې په نورو سيمو كې د بى نظمې اور ته                   

 .  لمن وحلو د څرنګوالى له بيانولو سره مرسته كوى

“Effective Factors Associated with Drug Addiction and 
the Consequences of Addiction among Afghan Women.” 
Kabul: Afghanistan Independent Human Rights Commis-
sion, Research and Planning Section, 2008. 26 p. http://
w w w . a i h r c . o r g . a f / 2 0 0 8 / M a r / R e p _ A f g h a n _ 
women_Drug_Abuse.pdf (800KB).  

اشخاصو سره د شپږو        828واليتونو كې له        21د دغه پروژى لپاره په         
له دغو اشخاصو سره د ناټاكو            . مياشتو په اوږدو كې مركې وشوى           

روغتيايې مركزونو، د غاليو يا          (نمونو په توګه د بيالبيلو ځايونو               
) قالينو د اودلو  مركزونو او په ګډوډ ډول ټاكل شويو استوګن سيمو                 

د معتادو ښځو د ژوند د بيل بيل اړخونو د سپړو                  . څخه مركې وشوى   
لپاره له داسى يوې ميتودالوژى څخه كار واخستل شو چې د څارنې او               
د داسى سروى چې نمونه يې د ټول نفوس څخه استازيتوب كوى، سره                 

په ) 1: د سروى په اوږدو كې يو لړ ستونځې رامخته شوى           . يو ځاى كوى  
ځنې مواردو كې به ځواب وركوونكو له مركه كوونكو څخه د مالې                       
مرستى تمع كوله، كه څه هم هغوى ته وييل شوى وو چې د پوښتنليك                 
له ډكلو څخه وروسته به هغوى سره هيڅ ډول مالى مرسته نكيږې، خو                 
كه ځواب وركوونكو د مالې مرستې تمع كوله نو مركه كوونكو به د                      

په ځينو ټولنو كې    ) 2مركې ادامه وركولو كې د ناراحتې احساس كاوه؛     
د هيواد په ليرو پرتو سيمو كې د انفرادى خلوت خبرى د هغوى په ډله                    
ييزه ژوند كې امكان نه الره، او د مركه كوونكو لپاره ډيره ستونزمنه                    

د ) 3. خبر وه چې له ځواب وركوونكو سره په خلوت كې خبرى وكړى                    
خبرو اترو له لحاظه، په لرى پرتو سيمو كې ځواب وركوونكو د مركه                   
كوونكو په اړوند لږه مشكوكتيا ښكاره كوله او د مرستې لپاره                             
خوشحاله وو خو په سيمو كې چې ښارونو ته نږدى پرتى وې او يا پخپله 

 ). مخونه 7-5. (ښارونو كې دغه شانتې نه وو

 امنيت

“Afghanistan Arms Proliferation Fuels Further Abuse.” Am-
nesty International Public Briefing, 3 April 2008. 6 p. http://
www.humansecur i tygateway. in fo /documents /
AI_Afghanistan_armsproliferationfurtherabuse.pdf.  

د عفو نړيوالي اداري دغه راپور ادعا كوى چې د ناتو غړى هيوادونه او              
د افغانستان محلې امنيتې          ) تالفى ځواكونو غړى هيوادونه         ئد ا   ( 

ځواكونو او پوليسو ته په بى حده اندازه ټوپك، سپكې وسلې او                          
مهمات ور سمبالوى، په داسى شرايطو كې چيرى چې داسى خطر                        
موجود دى چې دغه مهمات به د بشر نړيوالو حقونو او بشردوستانه                     

د عفو نړيواله    . قانون پر وړاندى د جدى تاوتريخوالى لپاره پكار شى             
اداره داسى انديښنه څرګندوى چې په جنګ جګړه كې را ګير افغان                      
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ښاروندان الزيات زيانمنونكې دى، ځكه چې په جنګ كې بوخت ټول                 
په شمول د افغانستان حكومت، نړيوال پوځې ځواكونه او                   (اړخونه   
. د خپلو نړيوالو قانونې تعهداتو په ساتلو كې ناكام دى                           ) طالبان

همدارنګه دغه اداره انديښنه څرګندوى چې د افغانستان د حكومت                 
چې غواړي په هيواد كې         ) د نړيواله ټولنې په مالتړ        (دوامداره هڅې     

اغيزمن بشرى حقوق پياوړى كړى د وسلو د بى كنتروله خپريدو له كبله         
 . په خطر كې دى

Afghanistan Security: Further Congressional Action may be 
Needed to Ensure Completion of a Detailed Plan to Develop and 
Sustain Capable Afghan National Security Forces. Washington, 
D.C.: United States Government Accountability Office (GAO), 
June 2008. 71 p. http://www.gao.gov/new.items/d08661.pdf 
(2.76 MB).  

كه څه هم د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د ملې پوليسو شمير له                       ”
زره ميليونه امريكايي ډالرو پانګه         6كال څخه را په دى خوا، د              2005

اچونې څخه وروسته، زيات شوى دى، خو د پوليسو هيڅ يو واحد                        
بشپړه وړتيا نلرى، او د پوليسو د پرمختګ لپاره د امريكې د هيواد                   

لومړى، د ټولو پوليسو له          . “هڅې له راز راز ننګونو سره مخ شوي                 
څلورمې برخې څخه لږ يې په ساحه كې ميشت مشاورڅارنكي لرى تر                  

. څو روزنه وړاندى كړى او ډاډه كړى چې پوليس په دندو فعال دى                          
دوهم، ال اوس هم پوليسې څانګې د تجهيزاتو له كمۍ سره مخ دى                         

عالوه پر دى، د افغانستان ضعيفه         ). نقليه وسيلې، مخابرې، او زره      (
قضايې سيستم د اغيزمنه پوليسى چارو او د قانون حاكميت څخه                      
مخنيوى كوى، او د افغانستان ملى پوليس په بيا بيا توګه له تنخاوو                  

 ) دوهم مخ(“ .ستونځو، فساد او د ياغيانو د حمالتو سره مخامخ كيږى

Frewen, John. “Contested Nation-building: The Challenge of 
Countering Insurgency in Afghanistan in 2007.” Australian 
Army Journal 5, no. 1 (Autumn 2008): 19-37. http://
www.afghanconflictmonitor.org/AAJ_5_1.pdf.  

په افغانستان كې د دغه ليكوال د وخت په پام كې نيولو سره نوموړي                 ”
. په دغه هيواد كې له سياليو ډكې د ملت جوړونې ننګونې تشريح كوى               

دغه مقاله د ښاروندانو د ظرفيتونو د لوړولو او په عين حال كې د                            
د . بلواوو پر ضد د مبارزى په كامپاين كې د ګډون سختۍ سپړې                          

ليكوال له ټينګار څخه ډك استدالل دا دى چې په افغانستان كې                            
تالفى پوځې ځواكونه بايد د تازه كار ملى حكومت اړتياوو او ئميشت ا

الرښوونو مسؤل پاتى شى او په عين حال كې د قانون او نظام لپاره                         
 ). اخز(“ الزمه بيخبنا رامنځته كړى

Suhrke, Astri. “A Contradictory Mission? NATO from Stabili-
zation to Combat in Afghanistan.” International Peacekeep-
ing 15, no. 2 (April 2008): 214-236. http://www.cmi.no/
publications/publication/?3038=a-contradictory-mission 
(PDF, 212 KB).  

كلونو تر منځ د امريكې متحده اياالتو او ناتو خپلې                  2007او    2001د  ”

دندې او مسؤليتونو په تدريجې توګه كمو پوځې فعاليتونو او                             
مداخالتو ته واړول، په لومړې سر كې دغه كار ځكه وشو چې د شوروى              

د امريكې او د ناتو د پوځونو          . اتحاد ورته سهوى څخه مخنيوى وشى       
پراخ شتون او فعاليتونو څخه ويره دا ده چې ښايې مليشاوو ته د اسالم          

څنګه . او افغانيت په نام د مقاومت د ال چمتو كولو توان ور وبخښى                     
چې څرګنده ده مليشاوو په اغيزمنه توګه پراختيا وموندله تر څو د                       

د ال زياتو جنګې     . بهرنى پوځ زياتيدونكې شته والى سره مقابله وكړى          
عساكرو ناتو ته ځينې تكتيكې برى ور په برخه كړى، خو مليشاوو ته د               
ماتې وركولو د شيوې محدوديتونه او مخالفې اغيزې ښايې چې په                   
افغانستان كې د ناتو د فعاليت پراخ ثبات كمزورى كړى، چې دغه                        

د ناتو د    . مساله د ناتو په ماموريت كې بنسټيز مخالفت په ګوته كوى               
جنګې رول پياوړى كول ښايې چې دغه مخالفت ال زيات كړى او د يو                     

 ).  اخز(“ ستراتيژيكي ناكامۍ اړونده امكانات زيات كړى

Belasco, Amy. The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other 
Global War on Terror Operations Since 9/11. Washington, DC: 
Congressional Research Service, Library of Congress, 2008. 57 
p. http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf (316 KB).  

كال د عمومې        2008مه نيټه د       26كال د ديسمبر مياشتې په               2007د   
اختصاصونو يا بودجې د مقررې تصويب سره سم د امريكې كانګرس                

ميليارډه امريكايې ډالر د پوځې عملياتو،           700په ټوليزه توګه تقريباً       
بنسټيزه امنيت، بيا رغونې، بهرنۍ مرستې، د سفارتونو لګښتونو، او 

مې حمالتو څخه وروسته د دريو پوځې عملياتو په                    11د سپتمبر د        
جنګونو كې د خپلو جنګياليو د روغتنپالنې لپاره تصويب كړې، دغه               

د افغانستان لپاره د آزادۍ عمليات               : درى عمليات عبارت دي له           
(OEF)                   او د ترور پر ضدنور عملياتونه؛  نوبل ايګل عمليات(ONE) 

چې په پوځې قرارګاوو كې امنيتې تدابير ساتې؛ او د عراق د ازادۍ                    
كې د  ) كال په جنورى     2008د  (كال د مرغومې       1386د  . (OIF)عمليات  

امريكا د دفاع وزارت د قراردادونو او تنخاوو مياشتنۍ تاديه په                        
 9.8ميليارده امريكايې ډالره شوه، په شمول د                       12.2منځنې كچه      

 . ميليارده د افغانستان لپاره 2.4ميليارد امريكايې ډالره د عراق  او 

Senate of Canada. “How are We Doing in Afghanistan? Canadi-
ans Need to Know.” Report of the Standing Senate Committee 
on National Security and Defence., second session, Thirty-
ninth Parliament, 9 June 2008. 107 p. http://
www.parl.gc.ca/39/2/parlbus/commbus/senate/com-e/defe-e/
rep-e/rep09jun08-e.htm (PDF, 598 KB).  

په داسى حال كې چې په افغانستان كې د برى پر وړاندى ننګونې                          ”
ويروونكې دى، خو په هغه ډول چې دغه دنده تر سره كيږې موږ د پام وړ              

خو د دغو پرمختګونو د كچ كولو او د كانادا                . پرمختګ موندلى دى   
خلكو ته د دغو پرمختګونو د اطالع رسولو په الرو كې مو ښه والى ونه        

د سناتورانو د كوميټې يو لومړنۍ پايله دا ده چې د كاناډا هيواد              . موند
د خبر  ) او يا د پرمختګ د كمى         (بايد د كاناډا خلكو ته د پرمختګ              
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وركولو لپاره ال ښى الرى وموندې، تر څو د كاناډا خلك وشى كوالى                  
په دى هكله چې آيا دغه ماموريت هم د مرګ ژوبلې او هم د پيسو د                            
لګښتونو له اړخه، په دغو ګرانو قيمتونو ارزښت لرى كه نه، په دى                       

د كانګرس كميټه ال باور لرى چې د دغه               . هكله آګاهانه پريكړه وكړى     
آيا دغه ارزښت به دوام ولرى كه نه په          . هيواد ماموريت د ارزښت وړ دى      

دى پورى اړه لرى چې تر څه حده به موږ د افغانانو سوكالى او امنيت ښه 
 “).د عنوان مخ(والى ته دوام وركړو 

French, Nils N. “Learning from the Seven Soviet Wars: Lessons 
for Canada in Afghanistan.” Canadian Army Journal 10, no. 4 
(Winter 2008): 36-47. http://www.army.forces.gc.ca/caj/
documents/vol_10/iss_4/CAJ_vol10.4_06_e.pdf (100 KB).  

په افغانستان كې د شوروې او د اوسنيو پوځې تكتكونو لنډه                                 
 . مقايسوى مطالعه

Thruelsen, Peter Dahl. NATO in Afghanistan: What Les-
sons Are We Learning and Are We Willing to Adjust? Co-
penhagen: Danish Institute for International Studies 
(DIIS), 2007. 52 p. ISBN: 9788776052348. http://
www.diis.dk/sw45914.asp (PDF, 480 KB).  

دغه رپوټ په افغانستان كې د ناتو په مشرتابه د نړيوال سوله ساتى                     
نوموړې . د هيات  يا اصلى موخى پيچلتيا سپړي                    ) ايساف(ځواكو

رپوټ د عملياتو بيالبيل اړخونه تحليلوي او باالخره مهم  او ارزښتمن              
وړانديزونه چې د ال ډيرو موثرو عملياتو د په الره اچولو او همدارنګه د        
برياليتوب د ترالسه كولو په صورت كې چې بايد په نظر كې ونيول                        

دغه مطالعه هغه مهم درسونه او عبرت ازمايي چې د                    . شي، لستوي  
ساحوي مطالعو په اساس چې د فرمان په كچو او اندازو تمركز كوي،                 
كيداى شي د نړيوالو سوله  ساتو ځواكونو د اوسني هيات څخه                              

په بشپړ ډول دغه موندنې توصيه كوي چې         . رابرڅيره يا سرچينه واخلي   
د نړيوال سوله ساتو ځواكونو هيات د هيات د تړلي سياسي او                                 

 . ستراتيژيكې پوهى، دندى او ستراتيژۍ د كمښت سره مخ دي

House of Commons Defence Committee. “Operational 
costs in Afghanistan and Iraq: Spring Supplementary Esti-
mate 2007–08.” Eighth Report of Session 2007–08. Lon-
don: The Stationery Office, 2008. http://
www.publications.parl iament.uk/pa/cm200708/
cmselect/cmdfence/400/400.pdf (271 KB 

د وزارت لخوا وړاندى    دفاع  د پسرلي بشپړيدونكې وړاند وينه، چې د        
ددغه پيسو د جملى    . ميليون پونډو غوښتنه كوله     2192شوه، د اضافي    

 2007-2008ميليون پونډه په پام كې نيول شوي وو څو د                 1410.5څخه،  
زيږديز مالي كلونو په بهير كې په اعراق او افغانستان كې د اټكل                           

 .     شويو عملياتو اضافي لګښت برابر كړي

Yusufzai, Rahimullah. “Pakistan's Taliban: Negotiating 
Peace, Preparing for War.” Terrorism Focus 15, no. 18 
(May 6, 2008): 6-7. http://www.jamestown.org/
terrorism/news/article.php?articleid=2374153 (HTML, 

accessed 31 July 2008).  
چې د پاكستان د       )TTP(د حكومت او د طالبانو د تحريك پاكستان             

خپل چتر  د  داسى يو سازمان چې      (طالبانو ډلو يوچترۍ ډولى سازمان         
الندى نور واړه سازمانونه يا ډلى سره راغونډوي، هغه تنظيموي، او                 
څاري يې څو په ډاګه كړي چې د هغوى فعاليتونه  د پالن سره سم روان                    

زيږديز كال د      2008ترمنځ  سوله ايزې پټې او سري خبرى اترى د                )  دي
اپريل د مياشت په ورستيو كې نسكورى شوى، خو يو اړخيز اور بند                   

د . چې پدغه وروستيو كې روښانه شو، اوس هم په خپل ځاى پاتى دى                
د طالبانو د تحريك اوربند د جاري ساتلو سره د منښت او تړون پوسيله 

پاكستان سازمان خپل ليوالتيا ته اشاره وكړه څو د سولى مذاكراتو ته              
بيا قوت ور په برخه كړي، پدى شرط چې د نومړي سازمان ځينې                              

    . غوښتنې پوره كړاى شي

Mihalka, Michael. “Pashtunistan, NATO and the Global War 
on Terror : “If you don’t fight, you cannot have peace in 
Afghanistan.”” China and Eurasia Forum Quarterly 6, no. 1 
(2008): 51-78. http://www.silkroadstudies.org/new/inside/
publications/CEF_quarterly.htm (PDF, 169 KB). 

راپديخوا بلوا يا تروريزم  زيات شوى او         څخه  د سپتمبر د يولسمې نيټې         ”
ناتو په   . د روان بغاوت  د څرګندى او ښكاره څيرې بڼه يې خپله كړې                               

كه څه هم چې په     . افغانستان كې پداسى يو بلوا كې تر پخوا ډير ښكيل شوى          
افغانستان كې د ناتو د ناكاميدو درك او پوهى د ناتو د ماموريت  او اصلى                 

 .    موخى په وړاندى د خلكو مالتړ  كم كړې دى

Progress in Afghanistan : Bucharest Summit 2-4 April 2008 / 
Brussels, Belgium : NATO, 2008. 20 p. http://www.nato.int/
isaf/docu/epub/pdf/progress_afghanistan.pdf (3.2 MB).  

چې پرمختګ رامنځته كيږي  يو فورى             چيرته  دغه  سند په افغانستان كې            
نړيواله هڅه او    ”د جلسه د رپوټ  پراخه پايله  دا ده چې                     . عكس په ګوته كوي     

كوښښ څو افغانستان سره مرسته وكړي چې  ډير با ثباته او خوندى راتلونكى                     
 ).     وړاندوينه(“ ولري، د كاميدو وړ دى او ترالسه كيږي هم 

Jones, Seth G. “The Rise of Afghanistan’s Insurgency: 
State Failure and Jihad.” International Security 32, no. 4 
(Spring 2008): 7–40. http://www.mitpressjournals.org/
doi/pdf/10.1162/isec.2008.32.4.7 (PDF, 520 KB). 

د غ ه   م ق ا ل ه   ا س ت د ال ل   ك و ي   چ ې   د   ا ف غ ا ن س ت ا ن     د   ط ر ح   ګـر ۍ   د   پـيـل   لـپـا ر ه   ”
د   ر ژ ي م   د   طالبانو   د   : ي و   م خ ك ي ن ې   ش ر ط ،   ج و ړ ښ ت ي   بـڼـه   د ر لـو دـلـه 

ض ع ي ف ه   .  ن س ك و ر ي د و   څ خ ه   و ر و س ت ه   د   ح كـو مـتـد ا ر ۍ   پـر ځـيـد ل 
ا ف غ ا ن   ح ك و م ت   . ح ك و م ت د ا ر ي   د   ط ر ح   ګ ر يـو   يـو   عـا م     لـو مـړ نـى   شـر ط   د ى 

پ د ى   ق ا د ر   ن ه   ؤ   چ ې   خ ل ك و   ت ه   ل و م ړ ن ي   خ د م ت و ن ه   چ م تـو   كـړ ي ؛   ا و   
ه م د ا ر ن ګ ه   ا م ن ي ت ي   ځ و ا ك   ي ې   ه م   ډ ي ر   كـمـز و ر ى   ؤ   څـو   قـا نـو ن   ا و   مـقـر ر ا ت   
ر ا م ن ځ ت ه   ك ړ ي ؛   ا و   پ د ى   ت ر څ ك ې   ډ ي ر   لـږ   نـړ يـو ا ل   ځـو ا ك   شـتـو ن   د ر لـو د   

 ).ا ت م   مـخ ( “ت ر څ و   د غ ه   خـال و ى   ډ كـې   كـړ ي 

  Afsar, Shahid, Chris Samples and Thomas Wood. “The Tali-
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ban: An Organisational Analysis.” Military Review (May/June 
2008): 58-72. http://www.humansecuritygateway.info/
documents/MILREVIEW_Taliban_Organisational_Analysis.pdf 
(1.95 MB).  

دغه مقاله د طالبانو د حكومت يو شالـيـد او تـوضـيـح پـه بـركـې لـري، چـې يـو                          
 . سازماني طرحه يا انځور او اړوند رپوټ وركوونه پكې شامله ده

Helmer, Daniel. “Twelve Urgent Steps of the Advisor Mission in 
Afghanistan.” Military Review (July/August 2008): 73-81. 
http://usacac.army.mil/CAC/milreview/English/JulAug08/
HelmerEngJulAug08.pdf (879 KB).  

لـخـوا   )  د پوليسو مـربـى  ( دغه مقاله چې په افغانستان كې د يو پخواني  پالندويه  
ليكل شوى، د طرحګرۍ په وړاندى مبارزې د زده كړې د ښه والي او پياوړتيـا پـه     

پـه   ا فـغـا ن سـتـا ن   كـې   د   طـر حـګــر ۍ   پــه   ”.  اړه يو لړ وړانديزونه وړاندى كوي   
و ړ ا ن د ى   م ب ا ر ز ه   ا و   ث بـا ت   لـو ر   تـه   تـګــال ر   ا و س   هــم   د   قــا بــو   كــيــد و   ا و   
ك ا م ي ا ب ي د و   و ړ   د ه ،   خ و   ك ه   د غ ه   م ب ا ر ز ه   ا و   د   ټـيـكــا و   هــڅــې   پــه   ځــو ړ نــد ه   
ل و ر   ر و ا ن ې   ا و س ى   ا و   ك ه   چ ي ر ى   م و ن ږ   خ پ ل   ع م ل يـا تـو   تـه   پـه   هـمـد ى   شــكــل   
ا د ا م ه   و ر ك ړ و ،   ن و   ښ ا ي ي   ز م و ن ږ   ه څـې   ا و   كــړ نــال ر   د   بــى   ســو د ه   ا و   د   بــى   

 ). ا ت ل س م   مـخ (“د ر م ا ن ه   د ر د   څ يـر ه   خـپ لـه   كـړ ي 

Maloney, Sean M. “A Violent Impediment: The Evolution of 
Insurgent Operations in Kandahar Province, 2003-07.” 
Small Wars & Insurgencies 19, no. 2 (June 2008): 201-20. 
h t t p : / / w w w . i n f o r m a w o r l d . c o m / s m p p /
content~content=a793324547~db=all~order=page.  

دغه سند بحث كوي چې په افغانستان كې د طالبانو د عـمـلـيـاتـو پـه هـكلـه               
لري چې د كابل امكان او دا لري، تصور او د نظريو وړاندى كول خپل حدود 

مركزي ستراتيژي  په هيواد كې د هر زون بى سارى او يكړ شرايط پـه بسـيـا        
طـالـبـان    :  دغه مقاله وړاندى پوښتنې پوښتي.  كوونكې توګه نه په ګوته كوي

څنګه كټ مټ د كندهار په واليت كې د خپلو موخو د حاصلولو په لور بوخت 
كال راپديخوا د طالبانو دغه تګالرو په تـدريـجـي ډول         2002 وو، او څنګه د 

تالفي ځواكونو د كوښښـونـو او عـمـلـيـاتـو            ئتكامل كړې؟ څنګه طالبانو د ا
سره چې د طرح ګرۍ په وړاندى مبارزه ده څو طرح ګر او طرحـګـړي تـر پـخـو          
الندى كړي، ځان چمتو او د بيالبيلو عملياتو سره په ورته څير ځان برابر كړ؟  
مقاله زياتوي چې دغه پوښتنو ته ځوابونه د افغانستان لپاره د طرحګرۍ پـه    
وړاندى د هر راز تګالر تركيب خطرناك، انتقادي او په هر صورت د ډاډ وړ     

 . ندى

 اوبه

Dwerryhouse, Susan. “NGO Voices on Water.” ACBAR Advo-
cacy Series. Kabul: Agency Coordinating Body for Afghan Re-
lief (ACBAR), April 2008. 9 p. Also published in 
Pashto: دناحكومتي مؤسسو غږ د اوبو په هكله Also published in Dari: 

آب صداى مؤسسات غير دولتى در رابطه به       http://www.acbar.org/
ACBAR%20Publications/NGO%20Voices%20on%20Water%20
(20%20Apr%2008).pdf (286 KB). 

(اټكل اشتراكي  چې  د افغانستا د فقر  ازمايښتي  اساس د هغه لومړيتوبونو په 
APPPA  (                    لخوا په ګوته شوي ، يعنې په نښه شوى ټـولـنـو، يـو شـمـيـر مـلـي او

نړيوالو ناحكومتي موسسو ته  چې د اوبو په سكتور كې كار كوي،  په مركـو او    
دغه پاڼـه يـا     .  پرلپسى د ګردي ميزونو  په بحثونو كې د ګډون لپاره مراجعه شوى

 .غوره سند د هغه پروسو او پړاوونو پايله ده

 ښځې

“Gender Budgeting in Afghanistan.” Kabul: UNIFEM 
Afghanistan, 2008. 26 p. http://afghanistan.unifem.org/
prog/GJ/pub/. 

څو د حكومت بودجه بندى پـه  دى د جندر لپاره د بودجې تخصيص پدى لټه ”
د .  نارينه او ښځينه طبقو باندى د هغې د اغيزې له نظره تجزيه يا تحليل كـړي 

جندر لپاره د بودجې په تخصيص كې ستونزه او ننګونه د جندر د كيفيـت او    
د ښځو په وړاندى په بودجوي تخصيصونو او پايلو كې د تبعيض د لـمـنـځـه     

 ).  لومړى مخ( “وړلو په اړه د پاليسۍ د ژمنو  په ژباړه كې رامنځته كيږي

 Nijhowne, Diya and Lauryn 
Oates. Living with Violence: A 
National Report on Domestic 
Abuse in Afghanistan. Kabul: 
Global Rights, Partners for Jus-
tice, March 2008. 60 p. ISBN: 
0977609898. 

واليتونو كې  په  16 ددغه رپوټ لپاره، په 
كورنيو كې د ښـځـو څـخـه سـروى             4700 

وشــوه څــو پــه ټــول افــغــانســتــان كــې د               
افغانستان د ښځينه استازو د توكمي او 
جغرافيايي نمونو د توپـيـر پـر بـنـسـټ د             

هـمـدارنـګـه دا       .  په اړه لومړنـې رپـوټ مـنـځـتـه راشـي             تاوتريخوالي كورني 
لومړنۍ سروى ده چـې د فـرعـى سـرچـيـنـو لـكـه د پـولـيـسـو پـه حـوزو يـا                                   
روغتونونو كې د تاوتريخوالي په اړه د وركړل شويو رپوټونو د ريـكـارډ يـا          
ثبت  باندى د اتكا په نسبت د كورنۍ په كچه د ښځو د سروى ګانو لـمـخـې د      
ددغه . احصاييې لومړني معلومات يوځاى كوي او نتيجه ترى اخستل كيږي

څيړنې په الره اچونه كې، د افغاني ميرمنو د څلورو موسـسـو سـره د بشـري           
 .  حقونو نړيوال سازمان برخه اخستى

دښارونو، كليوالى، ادارى : دهيواد د وګړو اټكل  
 Estimated population of= واحدونو او جنس په توپير 

Afghanistan 2008-2009 

مركزي اداره    ېداحصايي.  س م   x  22  30؛  .  ټ.  دمركزى احصايى اداره  :  كابل  
كال دهيواد دوګړو داټكل ټولګه          )  2009-2008(  1387د      ېچ   يوياړ

دوګړو اټكل    ېچ  يهيله كيږ .  خپرويپه پښتو او انګليسى ژبو      )  نشريه(
. ينورو اړتياوى پوره كړ     ، او د  څيړونكوشوى ټولګه دپالن جوړونكو،     



 وږى/كال زمرى 1387

21 

كلونو سره   )  زيږديز  2009-2008(  1387دوګړو داټكل ټولګه چى د             
 ېبشپړ    يوګړو دلمړن       يكال دځاي   )1979(1358، د        يمطابقت لر   
 يكال دكورنيو دلمړن      )  2005-2002(1384-1381چى د           ېسرشميرن

 د  جګړو او د  ددوه لسيزو    .  فهرست درقمونو پر بنسټ جوړه شوى ده           
شويو ستونزو له كبله تراوسه پورى دوګړو            رامنځته    د  ى له امله   هغو

ي دغه ټولګه چى دديموګراف        .  دوهمه سر شميرنه تر سره شوى نده                
تخنيكونو دبنسټ په پام كى نيولو سره                 يعلم  د   )جمعيت پيژندنه  (

 ي، دادار   ي، كليوال   يدبيړنيو ستونزو دله منځه وړلو لپاره دښار                  
 364(واليتونه        34  ېواحدونواو جنس په توپير جوړه شويده چ                   

ده   وړ  ېديادون.  يشامل د   ېكپ)  واليتونو مركزونه   34  ۍ او د  ولسوال
. يښارونه هم شامل د     66  ېواحدونو ك   يادار  398هيواد په ټولو      د  ېچ

 يميليونه كسان اټكل شو      25كى    1387ټولو وګړو شمير په        دهيواد د 
ميليونه ښځينه    2.12ميليونه تنه نارينه او       8.12څخه    ېلدى جمل   ېچ  يد

 . يوګړى د

مـيـشـتـو وګـړو اټـكـل              هـيـواد د      د ېكال ك 1387په  ېده چ  وړ نېديادو
 ېاټكل شويو ميشتو وګـړو لـه جـمـلـ           د ېچ يميليونه تنوته رسيږ 5.23
) ٪1.51( ميـلـيـونـه يـا           12ښځينه او )  ٪9.48( ميليونه يا              5.11څخه 

ميليونو ميشتو 23.5د ېكال ك 1387سره لدى په .  يجوړو ينارينه وګړ
او    يكـلـيـوالـ    ) ٪4.77( ميليونه تنـه يـا                                  2.18څخه  ېوګړو له جمل

 .يجوړو يوګړ يښار) ٪6.22(ميليونه يا 5.3

كـال  )  زيـږديـز   2004(   1383د  يچ يوګړو په اړوند بايد وويل ش يدكوچ
او پـراخـتـيـا وزارت دسـرحـدونـو چـارو                ېدكليو بيا رغون ېپه لمړيو ك

اړخـيـزو     څـو    يمـلـ    ادارى پـه مـرسـتـه د             يدمركز يېوزارت اود احصاي
ددغـى سـروى        ېترسره شـوى چـ       ېګانو ترنامه الندى په هيوادك  سروى

او پراخيتا  ېنه وروسته دكليو بيا رغون ېګانو نتيجى دتحليل او تجزي

ددى سروى ګانو دنـتـيـجـو     .  خپرى اونشرته وسپارل شوى اوزارت له خو
 .يميليونو ته رسيږ1.5ګړو شمير �په بنسټ دكوچى و

 ېګـټـ    ارقـامـو د      نشـريـه د      دا   ېچـ    ياداره هـيلـه لـر          يداحصايـى مـركـز     
 د   ېاو هيلـه مـنـديـو چـ         .  ياخيستونكو ځينى ضرورى اړتيا وى پوره كړ

له اجراسره به په وخت،  ېسرشميرن ېبشپړ ېدوهم  د ېوګړو او استوګن
 ېلـه سـريـز        ېدخـپـرونـ   . ( يدباور وړ، دقيق او جامع رقمونه په الس راشـ 

 ).څخه

 يدافغانستان اسالم/ غوره شاخصونه  ياحصايو
 .اداره يمركز يېجمهوريت، داحصاي

دمـركـزي احصـايـيـې        .  س م     21؛   .  ټ  --  . اداره   يمركز ېداحصايي:  كابل 
 يلـمـريـز كـال داحصـايـو             1387پـه څـرګـنـدولـو سـره د                ۍښاداره دخو

او ټـولـنـيـزو          يډول ډول اقـتـصـاد         چـى د   )  مجموعه( شاخصونو ټولګه 
 يكـلـونـو پـه پـرتلـه احصـايـو                 1385او      1384ده د  ېمعلوماتو لرونك

پدى ټولـګـه   .  يپوره كولو لپاره چاپ او خپرو  د اړتياوو  ګړنديواړوندو 
څـرګـنـد       يمعلومات چى ورته اړتيا ليدل كـيـږ     يغوره احصايو ههغ ېك
 ېكـ    ۍلمريز كال په كلن 1387دهيواد ټول دقيق رقمونه به  په .  يد يشو

 .يبه خپريدو ته وسپارل ش

ې د احصايي يځل لپاره دمركز يوړده چى داخپرونه دلمړ ېالبته ديادون
 .يد يځاى په ځاى كړ ېپك ېچى دڅو برخو ارقام ي يلخوا خپريږ ادارى

كه چيرى تاسو د كومې سرچينې په اړه چې دلته لست شوي ندي خبرتيا لرى، 
 :ئهيله كوو چې په اړه يې دغه الندى بريښنا پتې ته خپل بريښنا ليك راواستو

newsletter@areu.org.af  
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 د هيواد د وګړو نوى شوى اټكل
كلونو لپاره د حكومت د نفوسو د رسمي اټكل اوسنى نوښت په ګوته كوي چې د احصاييې د مـركـزي دفـتـر څـخـه تـرالسـه                    2008-2009دغه ارقام د 

 .    دغه معلومات په دري او انګريزۍ ژبه موجود دي. كليوالي استوګنې په ترتيب لست شوي-پدغه جدول كې ارقام د واليت، جندر او ښاري. شوي

 . مخونه 1-2، )م كال2008د احصاييې مركزي دفتر، : كابل(، 2008-2009د هيواد د وګړو اټكل : سرچينه ارقام په زريزو

 .كې اقتباس شوي)  كال په جنورۍ 2007د /كال په اكتوبر 2006د ( 12/11دغه اټكلونه د هغه ارقامو يو نوښت دى چې د افغانستان په څيړنيزه خبرپاڼه 

 

نارينه او ښځينهنارينهښځينهنارينه او ښځينهښځينهنارينهنارينه اوښځينهنارينهښځينه
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ارزگان 
وردك

پكتيا
پنجشير

نورستان
پكتيكا

كابل
كندهار

پاروان
سمنگان
سرپل
تخار

لغمان 
لوگر 
ننگرهار
نيمروز 

كاپيسا
خوست
كنړ

كندز 

فارياب
غزنى
غور
هرات
هلمند

جوزجان 

مجموعه
بدخشان
بادغيس

بغالن 

زابل 

واليتونه 

بلخ
باميان
دايكندى
فراه

كليوالښاريد ښاري او كليوال نفوس مجموعه


