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است  مصمم  عامه  کتابخانه  ههرچند 
بخشد،  وسعت  کشور  در  را  خدماتش  تا 
را  خدماتی  نیز  خصوصی  های  کتابخانه 
از  یکی  مینمایند.  فراهم  عالقمندان  برای 
است  وحدت”  کتابخانه   “ ها،  کتابخانه  این 
که آدرس مکمل آن ذیاًل ارائه گردیده است: 

کتابخانه مذکور که در ساحهء کمتر ثروتمند نشین تاسیس شده است کتب 
یکمقدار  هرچند  مینماید.  فراهم  عالقمندان  برای  رایگان  بطور  را  منابع  و 
خارجی،  و  داخلی  خبرنگاران  شود،  پرداخته  باید  عضویت  شکل  به  پول 
معلمین، محصلین و عالقمندان کتاب و مطالعه میتوانند از مطالب تاریخی 
این کتابخانه رایگان استفاده نمایند. یکی از اصول کتابخانه وحدت اینست 
که تمامی منابع چاپی و تاریخی در داخل افغانستان جمع آوری گردند. این 

کتابخانه غیر انتفاعی بوده و هدفمند است تا از کتب دست داشته محافظت 
نماید و آنها را بدسترس عالقمندان کتاب قرار دهد. 

تاسیس  پاکستان  پشاور  آباد، در  کتابخانه وحدت در سال 1993 در حیات 
را  از خارج  منابع  بشمول  نشریات جهادی  کتابخانه  این  آنزمان  در  گردید. 
جمع آوری نموده و به دسترس مردم قرار میداد. در جریان سلطه طالبان، 

کتابخانه وحدت
مالک آن کارمند دولت بود )اما بخاطر چاپ عکس یک زن در چادری که 
از سوی طالبان مورد لت و کوب قرار گرفته بود زندانی شد(. زمانیکه این 
خانواده به کابل برگشت منابع این کتابخانه را در البالی لوازم خانه بطور 
این  ننماید.  توقیف  را  مذکور  کتب  سرحدی  پولیس  تا  داد،  انتقال  پنهانی 
کتابخانه اکنون در منطقه نیاز بیگ کابل، جاییکه هیچ کتابفروشی، کتابخانه 
مکاتب یا دیگر نشریات چاپی وجود ندارد، واقع است. مجموعه ی نشریات 
جهادی آن هنوز هم خیلی معتبر بوده و در حال حاضر نشریات معاصر افغان 

نیز شامل آن میشود.

کتابخانه  میگردند.  آوری  جمع  انگلیسی  و  پشتو  دری،  زبان  به  آن  منابع 
مذکور بیشتر اوقات، در پشاور، نشریات مربوط به افغانستان را از فروشندگان 
کاغذ های باطله در بدل 10 روپیه پاکستانی فی کیلو خریداری مینمود که 
از فراموش شدن نجات  افغانستان  از نشریات محلی  ترتیب بسیاری  بدین 

یافتند.

این کتابخانه دارای مجموعۀ بزرگ مجله ها و فصلنامه ها به زبان دری، 
پشتو و انگلیسی است، همچنان کتب آن در مورد تاریخ، ادبیات و خبرنگاری 
ها  روزنامه  خصوصی  مجموعه  بهترین  داشتن  برای  کتابخانه  این  است. 
در کابل شهرت دارد، که مجموعه مذکور به چهار دوره دسته بندی شده 
است1. روزنامه هایکه قبل از حکومت استاد ربانی نشر گردیده بودند )60 
عنوان( ،2. روزنامه های دوره مجاهدین )140 عنوان( 3. از دوره طالبان )40 

عنوان مخصوصًا نشر شده توسط طالبان( 4. و از دوره رئیس جمهور کرزی 
)بیش از 120 عنوان(. در تصویر پایین دسته های روزنامه ها در عقب آقای 
وحدت دیده میشوند. هیچ کتابخانه ای دیگری در افغانستان کتب و منابع 

را بدین ترتیب جمع آوری و ذخیره نمی نماید.
مجله ها معمواًل نوع قابل دسترس و ارزان رسانه های چاپی در افغانستان 
اند که به چهار دوره تقسیم شده اند، اول: قبل از استاد ربانی )80 عنوان(، 
دوم: دوره مجاهدین )95 عنوان(، سوم:دوره طالبان )25 عنوان(؛ و چهارم: 
دوره کرزی )150 عنوان که در حال بیشتر شدن است(. هفتاد درصد این 
مجموعه ها تکمیل شده اند و این دارایی ها نایاب میباشند. تصویر پایین 
نشریات سلسله ای را نشان میدهند که منتظر ثبت اند. این نشریات همه 

ساله صحافی میشوند و این منابع به عاریت داده نمیشوند. 

منابع را دو نفر مسئول این کتابخانه یکی از کابل و دیگری از والیات بدست 
می آورند. آنها از تمامی کتابفروشی ها، بخش های نشراتی وزارتخانه ها، 
از  ها  روزنامه  مینمایند.  دیدار  سیاسی  موسسات  و  دولتی،  غیر  موسسات 
کابل  در  ده محل  الی  از شش  روز  هر  آنها  میشوند.  دوکانداران خریداری 
کتابخانه  والیات  در  نمایند.  آوری  جمع  را  ها  فصلنامه  تا  مینمایند  دیدار 
مذکور از طریق برگزاری کورس های کوتاه مدت فناوری معلوماتی مصارف 

خریداری را تامین مینمایند.

مینمایند.  استفاده  کتابخانه  این  از  بیشتر  خبرنگاران  و  محصلین  معلمین، 
قسمیکه قبأل تذکار بعمل آمد، کتابخانه وحت دارای سیستم عضویت است. 
با پرداخت 500 افغانی میتوان در یک زمان یک کتاب را به عاریت گرفت، 
در صورتیکه قیمت کتاب بیشتر از 500 افغانی باشد کتاب به عاریت داده 
نمیشود. همچنان یک دستگاه فوتوکاپی کم مصرف و یک پایه پرنتر برای 
کمک به معلمین و محصلین موجود است. اگر نسخه های اضافه از ضرورت 

رئیس کتابخانه آقای احمد شاه وحدت در کتابخانه وحدت )ثور 1389(

توسط مسئولین جمعآوری منابع این کتابخانه جمع آوری شوند، این نسخه 
توزیع  رایگان  بطور  کتابخانه  اعضای  و  شاگردان  به  کتابخانه  از طرف  ها 
عمل  نیز  منابع  توزیعی  محل  یک  منحیث  مذکور  مرکز  بنابراین  میشوند؛ 
میکند. بعالوه، بعضی از مکاتب خصوصی شاگردان شانرا برای بازدید از این 
تا نشان دهند که یک کتابخانه محلی منسجم چگونه  کتابخانه می آورند 

فعالیت میکند.

احمد شاه وحدت رئیس این کتابخانه است، یک نفر دیگر مسئول نظارت 
و ارائه خدمات به مشتریان بوده و کارمندان دیگر مشغول جمع آوری کتب 

از والیات میباشند.

دیتابیس این کتابخانه در نرم افزار “ ام اس اِکسل” تهیه میشود: فصلنامه ها 
و گاهنامه ها از طریق شماره دسترسی ترتیب میشوند و کتب به دسته های 
تاریخ،  ادبیات،  کتب  میشوند:  بندی  شماره  ترتیب  به  شده  تقسیم  عمومی 
خبرنگاری، اسالمی، کتب انگلیسی، روانشناسی، علوم اجتماعی، عمومیات، 
و آثار طبی بر اساس موضوع تقسیم بندی میشوند. لست موضوعات فصلنامه 
ها و گاهنامه ها )روزنامه و مجالت( که در این کتابخانه نگهداری میشوند 

قرار ذیل اند.
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زمری  نگارش  نویسنده   / افغانستان  در  ها  ساسانی  دوره  هنر  "تاثیر 
کمال؛ به اهتمام فایقه لحظه.

کابل : اکادمی علوم افغانستان، 1388. ط، 86 ص. : مصور ؛ 21 س 
م.

رساله تاثیر هنر دوره ساسانی ها در افغانستان نگارش نامزد محقق محترم 
زمری کمال یکی از آثار پژوهشی می باشد که گوشه ای از تحول و نفوذ 
آثار هنری کشور ما را روشن ساخته و عناصر گوناگون مشتمل در هنر بارور 
را مسجل و مشخص می گرداند. اثر مذکور در سه فصل به مقدمه و نتیجه، 
حاوی نقشه و عکس های متعدد تدوین گردیده دارای عناوین می باشد که 
موضوعات زیادی را احتوا می کند. و تاثیر هنرهای ساسانی را در یک برهه 
از تاریخ کشور ما با تمام ابعاد گسترده آن توضیح می دارد. این ابعاد شامل 
نگاهی تحلیلی بر منابع و ماخذ، نفوذ امپراتوری ساسانی در افغانستان، تاثیر 
هنر ساسانی در کشور اعم از هنر معماری مسکوکات مجسمه سازی صنایع 
مستظرفه و امثال آن می شود که با استفاده از منابع موثق تالیف شده است. 
که در نتیجه از اختالط و امتزاج و پیوند هنر های ساسانی و کوشانی یاد 
آوری به عمل آمده و عناصر مشخص این دوره ها برجسته گردیده است 
که برای محققان بعدی نکات نظر های را یاد آور می شود و رهنمود های 

را ارائه میکند.

از سوی دیگر در این نوشته بر هنر های که بروی سکه ها نمایان است، 
معاصر  انکشافات  مبنای  بر  که  شده  برجسته  و  یافته  انجام  مطالعاتی  هم 
معلوم  تا هفتم میالدی چنین  دوم  قرن  به  مربوط  افغانستان  باستانشناسی 
گردیده که باز یافته های مسکوکات ساسانی بیشتر از دیگر عناصر باستانی 
شده  گفته  اثر  این  در  بر عالوه  دارد.  قرار  دسترس  در  کنونی  وضیعت  در 
نوین  باستانشناسی  انکشافات  اثر  بر  که  تصویری  و  نقاشی  های  نمود  که 
کشور روشن گردیده می تواند روشنگر زوایای پر محتوای هنر ساسانی در 

افغانستان باشد...   صفحه الف.

تپه  معبد  با  آن  مقایسه  و  غزنی  سردار  تپه  بودایی  ساحه  مختصر  بررسی 
نظر  نوری؛ تحت  فرید اهلل  ؛ مهتمم  احمد جعفری  نویسنده علی  مرنجان/ 
بشری  علوم  بخش  معاونیت  علوم  اکادمی   : کابل  جیالنزی.  نعیم  محمد 
مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی، 1388. ر، 97 ص. : مصور ؛ 21 س م. 
رساله محترم نامزد معاون محقق علی احمد جعفری عضو مرکز بین المللی 
تحقیقات کوشانی اکادمی افغانستان، که تحت عنوان )بررسی مختصر ساحه 
با معبد تپه مرنجان( مورد پژوهش،  بودایی تپه سردار غزنی و مقایسه آن 
تهیه و به نگارش در آورده است، دارای محتویات آتی میباشد: مقدمه، فصل 
بر متن و محتوای علمی موضوع،  نگاهی  پیشینه موضوع،  بر  اول مروری 

نگاه گذرا به اسناد و مدارک.
سردار  تپه  معماری  های  ساختمان  پیرامون  تحقیق  شامل  که  دوم  فصل 

غزنی از نگاه سبک هنری در دوجز.

الف   چگونگی سبک هنری در معبد مذکور.

ب   آثار بدست آمده از رهگذر طرز روش مکتب هنری در معبد یاد شده.

از نظر  با تپه سردار غزنی،  فصل سوم   مقایسه معبد بودایی تپه مرنجان 
مهندسی و معماری میباشد، که این موضوع در دو جز آمده است:

از ستوپه های  با برخی  الف   تفاوت های مهندسی و معماری تپه سردار 
خورد کابل.

تپه  معبد  با  آن  مقایسه  و  غزنی  سردار  تپه  معبد  ساختار  چگونگی  ب   
مرنجان.

در قسمت اخیر رساله، نتیجه، پیشنهادات، ماخذ و منابع که از آن استفاده 
صورت گرفته تحریر شده است   صفحه الف.

له   = میالدی   1920 تا   1830 سالهای  بین  افغانستان  از  اندازهایی  چشم 
افغانستان څخه د 1830 تر1920 کالونو لیدلی حال.

لندن : کتابخانه بریتانیا، 2010. ]50 ص. ؟[ : مصور رنگه ؛ 24×22 س م. 

این کتالگ جهت استفاده در نمایشگاه مشاهدۀ از افغانستان )1920 1830 
تهیه  آقا خان  بنیاد کلتوری  و  برنامۀ جهانی کلکسیون ها  میالدی( توسط 
بابر، کابل و در حوض  باغ  گردیده است. نمایش مذکور در قصر ملکه در 
چهار سوق در شهر قدیم هرات طی سال 2010 میالدی برگزار گردید  عقب 

صفحه عنوان.

اداره مرکزی احصائیه. مشخصات نشر کابل:   / سالنامه احصائیوی تجارت 
اداره مرکزی احصائیه؛ 22 ×35 س م.

اداره مرکزی احصائیه به سلسله نشرات خویش نشریه ربع اول و ربع دوم 
سال 1388 احصائیه تجارت را به لسان های دری انگلیسی به دست نشر 
ارائه  را  مملکت  و  تفکیک جنس  به  تجارت  ارقام  هذا  نشریه  است  سپرده 
مینماید. همچنان درین نشریه، واردات تجارتی نقده انعکاس یافته و واردات 

از مدرک امداد بال عوض و قروض شامل آنها نمیباشد.

و  قانون  تدوین  در  مدنی  ی  جامعه  مشارکت  افزایش   : ها  خالء  پرکردن 
پالیسی در افغانستان / سرپرست تیم آنیکا آیرپتیانتس؛ سرپرست پژوهشگران 
ادریس زمان. ]کابل؟[ : موسسۀ بین المللی کاونترپارت، 1388. 27 ص. 28 

س م.
و  منتخب  مقامات  دولت،  بین  ارتباط  افغانستان،  اخیر  تاریخ  در  خالصه: 
ابهام قرار داشت.  با سوء تفاهم در  فعاالن جامعه ی مدنی پیچیده و توأم 
این تحقیق برای کمک به فهم بهتر روشهایی که مقامات منتخب و دولت 
و فعاالن جامعه مدنی می توانند در حال حاضر باهم کار کنند، طراحی شده 
است تا در تدوین قوانین و پالیسی ها در افغانستان کمک کند و همچنین 

نشریات و منابع جدید بنياد شهيد احمدشاه مسعود ياديار
رياست عمومی څارنوالی څارنوالی
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شماره 26، سرطان/ اسد 1389خبرنامه تحقیقات افغانستان

روشهای بهبود اشتراک شان را تشخیص دهد. دو قانون   قانون رسانه ها و 
قانون انتخابات   پالیسی   استراتیژی ملی انکشاف افغانستان و بسته های 
اساسی خدمات صحی   محراق این تحقیق را تشکیل میدهد. مصاحبه ها 
و مباحث گروه های محوری با مقامات منتخب، دولت و نمایندگان جامعه 
ی مدنی )بیشتر مؤسسات جامعه مدنی( در سطوح ولسوالی، والیت و ملی 
ایجاد گردیده تا روشهایی که آنها در تشکیل این قوانین و پالیسی ها بکار 

می برند را بهتر درک کنند.

این تحقیق نشان می دهد که تا کنون میان بخشهای متعدد قانون و پروسه 
های پالیسی سازی، مشارکت کمی وجود داشته است. بعالوه، نه قانون و نه 
پروسه های پالیسی سازی، رهنمودهایی را برای مشوره با نهادهای جامعه 
ی مدنی مشخص ساخته اند. یک تعداد از عوامل و فاکتور ها در اینجا نقش 
دارند. ریشه ی این حالت را باید در فهم ضعیف از جامعه ی مدنی، قانون 
و پروسه های پالیسی سازی نقش هایی که هر سکتور ممکن داشته باشد، 
جستجو کرد. عدم اعتماد بین مؤسسات جامعه ی مدنی و دولت عامل مهم 
دیگری است. گرچه باوجود مسئله مؤسسات جامعه مدنی نشان داده اند که 
جامعه ی  مؤسسات  اما  هستند.  مسائل  این  در  دولت  با  اشتراک  عالقمند 
مدنی استراتیژی های الزم و ظرفیت آنکه کامال در پروسه های قانون و 
پالیسی سازی دخیل باشند، نداشته اند. به عالوه، ضمن آنکه تالش های 
برای تأثیر گذاری بر قوانین و پالیسی ها وجود داشت، مؤسسات جامعه ی 
مدنی در کابل قادر نبوده اند که روشها و رویکردهای سیستماتیک مؤثر را 

ایجاد کنند.

این تحقیق آشکار می سازد که ضمن آنکه پروسه های قانونگذاری به طور 
پالیسی ها وجود  برای  مفصل تشریح شده وجود دارد، چنین پروسه هایی 
ندارد. پروسه های قانونگذاری و نه پالیسی سازی برای مشوره با مؤسسات 
که  زمانی  دارند.  ای  شده  تعریف  و  واضح  رهنمودهای  مدنی،  ی  جامعه 
ارتباطات  این  عمومآ  گیرند،  قرار  مشوره  مورد  مدنی  ی  جامعه  مؤسسات 
را  گیرد  قرار  مورد مشوره  اینکه چه کسی  انتخاب  که  است  بوده  شخصی 
مشخص کرده است. این امر کمتر منجر به یک پروسه ی فراگیر مشوره 
دهی شده که در جریان آن اغلب دیده می شود مؤسسات جامعه ی مدنی 
از فراهم کردن توصیه ها و پیشنهاداتی که منفی تلقی می شود، جلوگیری 
شده اند. به عالوه، آشکار شده که تدوین پالیسی و پروسه های قانونگذاری 
در  است.  به والیتها رسیده  وندرتًا  بوده  متمرکز  ای  قابل مالحظه  به طور 
شامل  را  زنان  مشارکت  تا  بود  گرفته  هایی صورت  کوشش  موارد،  برخی 

سازند اما این مشارکت عمدتًا سمبولیک دیده شده است.   ص. 5.

سید  مهتمم  ؛  شریفی  فاضل  محمد  مؤلف   / افغانستان  در  کودک  ادبیات 
حامد هاشمی.

کابل : اکادمی علوم افغانستان، 1388، 271 ص. 
؛ 21 س م.                                          در این 
اثر بر عالوۀ مقدمه که پیرامون نقش و جایگاه 
کودک  ادبیات  و  شعر  به  راجع  میباشد،  کودک 
مطالبی توضیح شده است و نیز طی شش فصل 
پیشینۀ  بر  مروری  چون:  های،  بحث  جداگانه 

موضوع، نگرش فشرده پیرامون ادبیات کودک، ادبیات کودک و رابطۀ آن 
با فلکلور، ادبیات منثور کودک، شعر کودک چیست و شاعر کودک کیست؟ 
سهم مکاتب و مراکز تربیتی در رشد ادبیات کودک و نتیجه، پیشنهاد ها، 

فهرست مآخذ و ضمایم، مورد نگرش و تحلیل قرار گرفته است.
اثر معاون محقق محمد افضل شریفی در مجموع دارای مزایای آتی است:

گزینش موضوع دارای مبرمیت است.. 1

روش تنظیم فصول که عمدتًا چندین عنوان برجسته را در بر میگیرد و . 2
با عنوانهای ضمنی پیوند محتوایی دارد، با دقت صورت گرفته است.

به . 3 ژرفنگرانه  و  محققانه  عناوین،  الی  به  ال  در  تحلیلی  های  بحث 
شده  ارایه  جدید  های  بینش  با  کودک  ادبیات  ماهیت  و  آمده  عمل 
است. در واقع همۀ بحث ها به دالیل و تحلیل های متیقن و استوار 

متکی میباشد.
استنتاج و پیشنهاد ها در پایان اثر مدلل و مستند است.. 4

در مجموع روش تحقیق و استفاده از مراجع و ماخذ معیاری است و . 5
بر مبنای عملکرد پژوهشهای پذیرفتنی، به تحقق پیوسته است   ص. 

تقریظ.

تیم پروژه  )راپور تفصیلی( / توسط   : لوگر  انکشافی منطقوی والیت  پالن 
پالن سازی انکشاف منطقوی )SDP( ؛ اعضای تیم رشاد ]و دیگران[. کابل: 
منطقوی، 1388. 570،  انکشاف  پروژه پالن های  انکشاف شهری  وزارت 

]60[ ص. : مصور، نقشه های رنگه ؛ 30 س م.
در  شهری  انکشاف  مسئله  به  سکتوری  نگاه 
افغانستان که چند دهه از عمر آن می گذرد به 
توجه  بدون  شهری  گذاری  پالن  بررسی  دلیل 
سطح  در  شهر  انکشاف  گذار  تاثیر  عوامل  به 
از  موجب  منطقوی  های  توان  منابع  و  منطقه 
کشور  در  توازن  عدم  و  منابع  این  رفتن  دست 
دچار  را  انکشاف  از طرفی جریان  و  است  شده 

و  امکانات  از  مناسب  برداری  بهره  برای  جهت  ازاین  بود.  نموده  اختالل 
قابلیت های منطقه ایجاد تعادل قضایی در کشور و هماهنگی میان بخش 
های مختلف اقتصادی و انکشافی جهت جلوگیری از موازی کاری و تداخل 
پالن  اهمیت  به  توجه  با  گرفت  تصمیم  شهری  انکشاف  وزارت  ها  پروژه 
گذاری منطقوی که می تواند رشد متوازن بین شهر ها و دهات در منطقه 
را به مفهوم واقعی، با استفاده از قابلیت های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی 

به وجود آورد.

پروژه پالن گذاری منطقوی)SDP( برای اولین بار در تاریخ افغانستان در 
سال 2006م تحت اداره مستقیم وزارت انکشاف شهری پایه گذاری گردید 
که با سرپرستی دیپلوم شهر ساز انجنیر عبدالخالق نعمت این پروژه کار خود 
را آغاز کرد و ایشان تیم پروژه سازی پالن ها انکشافی منطقوی را ترتیب 
را  منطقه  هر  فضایی،  انکشاف  چوکات  در  جانبه  همه  مطالعه  با  که  نمود 
مناسب با شرایط و ظرفیت های امکانات انکشاف همان منطقه مورد مطالعه 

قرار میدهد.   صفحه پیشگفتار.

پالن انکشافی منطقوی حوزه مرکزی / تیم پروژه سازی پالن های انکشافی 
منطقوی )SDP( ؛ اعضای تیم رشاد... ]و دیگران[.

کابل : وزارت انکشاف شهری پروژه پالن های انکشاف منطقوی، 1388. 
225، ]30[ ص. : مصور، نقشه های رنگه ؛ 30 س م.

راپوری را که مطالعه میفرمایید به عنوان اولین پالن انکشافی حوزه مرکزی 
کشور ترتیب شده است. پروژه پالن های انکشافی منطقوی از بدو آغاز تا به 
حال توانسته به اثبات برساند که پروسه ساختن پالن های انکشافی شهری، 
از پالن های استراتیژیک، انکشافی و شهری بدون مطالعات و پالن  اعم 
های منطقوی ناقص می باشد و تمام پالن ها و انکشاف همه جانبه در بستر 
پالن های منطقوی باید مطالعه و ترتیب گردد. البته این مطالعات در مراحل 
ارتباط  با تمام سکتور ها  ارزیابی  از مراحل تطبیق، کنترول و  مختلف اعم 

دارد که به همین جهت بر اساس حکم محترم 
معاون اول ریاست جمهوری کمیته مشترک از 
تمامی سکتور ها تشکیل شد، کمیسیون خاص 
و  از 15 وزارت  اضافه  به سطح معین صاحبان 
انکشاف  معین  ریاست  تحت  مهم  های  ارگان 
شهری تعیین و فعال شد که به این ترتیب پالن 
کمیسیون  این  نظر  و  بحث  و  ارزیابی  مورد  ها 
از حالت مسوده خارج  آن  از  بعد  و  قرار گرفت 

از اکمال مطالعه هشت حوزه در نظر  بعد  شده و جنبه اجرایی پیدا کردند. 
است در دور دوم با تفصیل بیشتر اجزای هر حوزه مورد مطالعه قرار گیردو 

پالن انکشافی اجزای هر منطقه ترتیب شود   صفحه پیشگفتار.

پروژه  تیم  توسط   / تفصیلی  راپور   : غزنی  منطقوی والیت  انکشافی  پالن 
سازی پالن های انکشاف منطقوی ؛ اعضای تیم رشاد...]و دیگران[.

کابل : وزارت انکشاف شهری پروژه پالن های انکشاف منطقوی، 1387. 
866، ]100[ ص. : مصر، نقشه های رنگه ؛ 30 س م.

راپوری را که مطالعه می فرمایید به عنوان اولین پالن انکشافی منطقوی 
والیت غزنی )پالن تفصیلی منطقوی( ترتیب شده 
است. بناء دولت های منظم و مؤثر بدون داشتن 
المدت  طویل  اقتصادی  و  انکشافی  های  پالن 
میان  و  المدت  قصیر  های  پروگرام  توانند  نمی 
مدت خود را تعیین نمایند. پروسه به وجود آمدن 
در   )ANDS( افغانستان  ملی  انکشاف  استراتژی 
حقیقت یک سند ملی انکشافی میان مدت است 
و باید تمرکز مطالعات استراتژی مذکور بر اسناد 
تفصیلی اقتصادی و جغرافیایی منطقوی می بود 

که درآن زمان به اساس عدم موجودیت پالن های منطقوی این کار انجام 
ترتیب  برای  و  گردیده  برطرف  نقیصه  این  هلل  الحمد  الحال  لکن  نیافت. 
ملی  سند  حیث  به  آینده  قصیرالمدت  و  مدت  میان  انکشافی  های  پالن 
بسا عظیمی، می توان بر آن اتکاء نمود. پروژه پالن انکشافی منطقوی از 

بدو آغاز تا به حال توانسته به اثبات برساند که پروسه ساختن پالن های 
انکشافی شهری اعم از پالن استراتیژیک، انکشافی و شهری بدون مطالعات 
و پالن های منطقوی ناقص می باشدو تمام پالن ها و انکشاف همه جانبه 

در بستر پالن های منطقوی باید مطالعه و ترتیب گردد. 
شیر خوارگی کودک : اهمیت، شرایط و احکام / مؤلف عبدالروف هجرت. 
وثقافت،  عقیده  مرکز  اسالمی  علوم  افغانستان بخش  علوم  اکادمی   : کابل 

1388. و، 102 ص. ؛ 21 س م.

محترم  تحقیقی  علمی  اثر  احکام(  و  شرایط  )اهمیت  کودک  خوراگی  شیر 
رشته  به  معاون محقق  نامزدی  دورۀ  رفع  منظور  به  عبدالروف هجرت که 
آن شرح  نحوه علمی  به  را  اولی کودک  و  آورده شده، حق طبیعی  تحریر 
نموده است. پژوهشگر محترم اثر خود را بر مقدمه، چهارم فصل، نتیجه و 
موضوع،  گذشته  به  مروری  اول  فصل  در  است.  نموده  تقسیم  پیشنهادات 
احکام شیر خوارگی،  بر شرایط  آن، فصل سوم مشتمل  فصل دوم ماهیت 
در فصل چهارم بحث طب و شیر خوارگی به شکلی علمی آن بیان شده، 
و در اخیر نتائج و پیشنهادات برای مراجع ذیدخل یاد آوری گردیده است.   

صفحه تقریظ.

آلن   / پیرامون حفاظت و تحقیقات ساحوی حیات وحش  آموزش  رهنمای 
رابینویتز. ]کابل؟[ جامعه حفاظت حیات وحش، ]1388؟[. 332 ص. : مصور 

بعضی رنگه ؛ 25 س م.

و  تحقیقات  به  مربوط  مختلف  های  تخنیک  و  مضامین  رهنما  کتاب  این 
درسی  مواد  تأکید  اینکه  وجود  با  نماید.  می  احتوا  را  وحش  حیات  تنظیم 
کورس در مورد پستانداران خاکی است ، هدف کتاب رهمنا همچنان کاربرد 
به حیث رهنما برای آموزگاران و منبع خوب معلوماتی برای کارمندان حیات 
وحش میباشد. بعضی از تخنیک های کلیدی بیشتر از دیگران مورد تأکید 
قرار گرفته اند، اما هیچ موضوع مشخص بصورت مکمل در این کتاب رهنما 
احتوا نشده است. مواد درسی به شکل مفصل داده شده و مربوط به خود 
آموزگار است تا معلومات یا توضیحات اضافی را در مورد عناوین که بصورت 
آوری  / منطقوی میگردد، جمع  نیازمندی های محلی  به  مشخص مربوط 
وسایل  و  ها  تخنیک  تمام  با  مکمل  بصورت  آموزگار  تا  است  مهم  نماید. 
ساحوی که در جریان این کورس مورد استفاده قرار میگیرد، آشنایی کامل 

داشته باشد   صفحه 16.

زنان شاغل خانه در افغانستان : مطرود و بی قدر / ربیکا رایت ؛ پرسشگران 
روح اهلل، جمیله پویا. ]کابل[ : گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر، 1389. و، 

32 ص. ؛ 28 س م.

هدف از پژوهش حاضر آن است که برای زنان شاغل خانه فرصتی داده شود 
تا آنها بتوانند شرایط خود را درک و بیان کرده و 
راه های پیشنهاد کنند که از آن روش ها بتوانند 
وضعیت خود را بهبود ببخشند. این گزارش یافته 
پنج  در  خانه  شاغل  زن   520 با  مصاحبه  های 
تا  گزارش  این  دارد.  بر  در  را  افغانستان  والیت 
از هر  بیش  و  است  نقطه شروع  زیادی یک  حد 
چیز قصد دارد که ضرورت تحقیق های بعدی بر 



1011

شماره 26، سرطان/ اسد 1389خبرنامه تحقیقات افغانستان

شرایط کار زنان در افغانستان را برجسته سازد. )ص. 1(.

و  توسعۀ حمایت  : ضرورت  انسانی  حفظ کرامت 
 / افغانستان  مصونیت کاری کارکنان غیر رسمی 

ربیکا رایت؛ جمیله پویا، روح اهلل.

بشر،  حقوق  از  دفاع  و  تحقیق  گروه   : ]کابل[ 
1389. و، 48 ص. : مصور ؛ 28 س م.

غیر  کارکنان  وضعیت  ساختن  آشکار  منظور  به 
گروه  شان،  نظریات  کردن  بیان  جهت  فرصت  ایجاد  و  افغانستان،  رسمی 
با 1493 کارگر غیر رسمی، مسوالن دولت  از حقوق بشر،  تحقیق و دفاع 
اند در پنج  قراردادی ها و دکانداران که به کارکنان غیر رسمی در تماس 
والیت مصاحبه کرد. این پژوهش بر تجارب فردی کارکنان غیر رسمی و 
تالش های روزمره شان برای امرار معیشت تمرکز دارد. گزارش هذا شرح 
ژرف و کامل از اقتصاد غیر رسمی در افغانستان نیست، در عوض، قصد ما 
این بوده است که گزارش، سر آغاز تحقیقات و تحلیل های بیشتر جهت 
برجسته ساختن هر چه بیشتر کارکنان غیر رسمی و در نتیجه حمایت هر 

چه بیشتر آنان است.   )ص. 1(.
همچنان به زبان پشتو و انگلیسی نیز نشر گردیده است: 

د  کارکوونکو  غيرې رسمې  د  افغانستان  د  ساتنه:  کرامت  انستانې  د 
مالتړ او ساتنې د پراختيا ضرورت.

 Securing human dignity: the need to extend labour
 protection and security to Afghanistan’s informal

workers

سیاست نامه 
کابل : انتشارات آرمان شهر. ج. ؛ 22 س م. 

مندرجات: 

پردیس   / چرخی  پل  و  بگرام  های  زندان  در  بشر  حقوق  نقص   :1 شماره 
پندار )ص.21(  فاروم   / از گوانتانامو  بدتر  کبریایی )ص. 9(   زندان بگرام 
مارتی  دیک  ترور/  با  جنگ  چارچوب  در  ناتو  نقش  و  بشر  حقوق  جایگاه 
)ص. 25(   سیا، پروازهای انتقال فوق العاده شکنجه و مسئولیت پذیری / 
مانفرد نواک )ص 31(   عدالت و مسئولیت پذیری در اروپا بحثی در باره 
ی راهبردها / ولفانگ کالک )ص. 33(   برنامه ی انتقال های فوق العاده 
و بازداشت مخفی: گذشته و آینده / مارگارت سترتوایت )ص. 39(   پیش 
هرناندو   / سیاه  سازمان  ضربت  گروه  ناجوانمردانه  ضربات  سال  پنجاه  از 
کالوو اوسپینا )ص. 43(   معنای حبس / نیکوالس فریز )ص.51(   تروریزم 
چیست؟ / جیوانا بورادوری )ص57(   مصاحبه با یورگن هابرماس )فیسلوف 
آلمانی( )ص. 59(   مصاحبه با ژاک دریدا )فیلسوف الجزایری تبار فرانسوی( 

)ص.63(.

شماره 2: رهیافت گام به گام به کاربرد صالحیت )کیفری( قضایی جهانی 

در کشور های اروپای غربی / یورگن شور )ص. 69(.

شماره 3: شبکه از اسرار؟ ناتو و اشاعه ی قواعد پنهان کاری / آلسدیر رابرتز 
اُتفرید ناسائر  افغانستان: مشکالت فرماندهی و کنترول  ناتو در  )ص. 9(   
)ص. 17(   پیمان اتالنتیک در پی ماموریت های تازه / پیر ُکنسا )ص. 23(   
تامین آینده ی ما بااستثنا قائل شدن در حاکمیت قانون و دموکراسی کامیل 
ماچرزاک )ص. 34(   روئسای جمهور عوض می شوند، اما امپراتوری آمریکا 
بر جای می ماند / آرنو جی. میر )ص. 48(   در آستانه قرن پسا   آمریکایی 
آلن گرش )ص. 59(   از مافوق ابر قدرت ... / آلن گرش )ص. 65(   افول 
امپراتوری ها / اریک هابزبام )ص. 68(   معرفی بنیاد آرمان شهر )ص. 76(   

انتشارات آرمان شهر )ص 78(.

انتشارات آرمان شهر: 

• کاروان شعر برای صلح و دموکراسی در افغانستان، بهار 1382.	

• کاروان مهر )ویژه جوانان( بهار 1382 خورشیدی	

• تجلیل از احمد شاملو وجدان آگاه شعر جهان، قوس 1385.	

• شهروند کیست، چه وظایف و اختیاراتی در مقابل دولت و جامعه دارد؟ 	
قوس 1385.

• 	 1385 قوس  جویی،  عدالت  و  یابی  حقیقت  در  شهروندان  نقش 
خورشیدی.

• عدالت اجتماعی در اسالم: سیستم های دولت داری و مکاتب دیگر، 	
جدی 1385.

• دلو 	 افغانستان،  در  مطبوعات  و  ها  رسانه  بیان:  آزادی  های   چالش 
.1385

• دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور های کثیرالقوم، حوت 1385.	

• در جستجوی جامعه مدنی: تجارب بین المللی و حقیقت های محلی، 	
حمل 1368.

• و 	 فرهنگی  امور  در  مهاجرت  قرن  ربع  یک  تأثیر  و  فرهنگی  تهاجم 
سیاسی، ثور 1386.

• ثور 	 دادخواهی،  و  حقیقت  های  کمیسیون  تجربه  فراموشی،  علیه 
.1386

• آیا دانشگاه های افغانستان ظرفیت پرورش نخبگان جامعه را دارد یا 	
خیر؟ جوزای 1386.

• دو تعبیر از جهانی شدن، سرطان 1386.	

• ما همه فمینیستیم )شاید خبر نداریم( اسد 1386.	

• جنبش زنان : نهضت ملی یا روند تصنیف اسد 1386.	

• زنان صلح ر امی سرایند )ویژه زنان( بهر 1388.	

• سنت و تجدد رویارویی یا همسویی؟ بهار 1388.	

• سید جمال الدین و نواندیشی دینی، بهار 1388.	

• جای خالی اندیشه در تحصیالت عالی افغانستان: دالیل و راه حل ها، 	
بهار 1388.

• )سیاست 	 پاییز1388  تابستان    امریکا،  سیاست  و  بشر  حقوق  نقض 
نامه(.

• سیمرغ )مجموعه شعر برای صلح( پاییز 1388.	

• جوانان و شورای والیتی   شورای والیتی چه می کند؟ پاییز 1388.	

• راهنمای قربانیان به دادگاه بین المللی جنایی، پاییز 1388.	

• مذاکراه ملی با زنان دادرسی یا عقب نشینی؟ پاییز 1388.	

• ناتو استثنا بر دموکراسی و افول امپراتوری ها، زمستان 1388 )سیاست 	
نامه 3(.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان کودتا حاکمیت 
محمد  نویسنده   /  )1371    1357( فروپاشی  و 
میوند،  انتشارات  بنگاه   : کابل  اندیشمند.  اکرم 

1388. ی، 598 ص. ؛ 21 س م.
مندرجات:

فصل اول   کودتای ثور 1357. فصل دوم   حزب 
دموکراتیک خلق در کرسی حاکمیت. فصل سوم   

حاکمیت حفیظ اهلل امین و تجاوز نظامی شوروی. فصل چهارم   مرحله ی 
استیال و اشغال در تجاوز. فصل پنجم   شکست تجاوز و برگشت انقالب.

بینش.  وحید  محمد  نویسنده   / سیاسی  سامان  چالش  و  معاصر  افغانستان 
کابل : مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان، 1388. 

257 ص. ؛ 24 س م.

این کتاب به شش بخش تقسیم شده است: 

افغانستان. بخش  بخش اول   ساخت اجتماعی و ساخت فکری سنتی در 
دوم   نظام های سیاسی سنتی در افغانستان. بخش سوم   اندیشه و نظام 
سیاسی جدید در افغانستان. بخش چهارم   بازگشت سلطنت موروثی. بخش 
نظام جمهوری. بخش ششم   اسالم  و  اندیشه جمهوری خواهی  پنجم   

سیاسی.

نابسامانی  علل  یا  و  سیاسی  سامان  فراوری  موانع  یافتن  رساله  این  هدف 
قدیم  از  نمودیم  مالحظه  چنانکه  است.  بوده  معاصر  افغانستان  در  سیاسی 

االیام تا امروز بحث عقب ماندگی، عدم توسعه و بی ثباتی در شرق مورد 
توجه اندیشمندان بوده و در این راستا نظریه های ارائه گردیده است. ص. 

.256

دیموکراسی   / افغانستان  در  انتخاباتی  اصالحات  برای  توافقی  پیشنهادات 
انترنیشنل، 1389. 9 ص. : جدول ؛ 22  انترنیشنل. ]کابل؟[ : دیموکراسی 

س م.

بررسی و تحلیل جامع و  نتیجه یک  توافق نظر همه،  به  پیشنهاد  این 34 
در  انتخابات  پروسه  گان  کننده  تمویل  جانب  از  شده  ارایه  وسیع  نظریات 
انفرادی  بگونه  نفر  صدها  طرف،  بدین   2004 سال  از  میباشد.  افغانستان 
در  انتخاباتی  سیستم  اصالح  برای  عملی  اقدامات  سلسله  یک  ها  نهاد  و 
نهاد  میان  توافق  عمده  نقاط  پیشنهادات  این  اند.  نموده  تجویز  افغانستان، 
های جامعه مدنی افغانستان، ماموریت ناظرین بین المللی، نهاد های همکار، 

و کارشناسان مستقل انتخابات را تشکیل میدهد." ص. 1.

ریتو  مترجم  ؛  اوباما  باراک   / پدرم  های  رویا 
 Dreams from my father: a[ بحری. 
story of race and inheritance[. دری. 
کابل: ادارۀ دارالنشر افغانستان، 1388. 484 ص. 

؛ 21 س م. 

باراک اوباما در سال 1995 خاطراتش را با عنوان 
رویای پدرم منتشر کرد که خیلی زود به پرفروش 
ترین کتاب سال تبدیل و در سال 2004 مجدداً 

چاپ شد.   ص. 5.

 The letters of Khwaja Ubayd Allah Ahrar and
 his associates / Persian text edited by Asom
 Urunbaev ; English translation with notes by
 Jo Ann Gross and Asom Urunbaev. Leiden ;
 Boston : Brill, 2002. xvi, 469 p., ]49[ p. of
 plates : ill. ; 25 cm. ISBN 9004126031 acid
free paper

این نسخه انگلیسی در مورد شیخ صوفی خواجه 
مرکزی  آسیای  نقشبندی  اهل  احرار  عبیداهلل 
در  که  است  وی  پیوستگان  و  پانزدهم  قرن  در 
اقتصادی آسیای  تاریخ اجتماعی سیاسی و  مورد 
رهبران  نفوذ  با  نقش  و  تمدن  از  قبل  مرکزی 
مرسالت  مجموعه  از  تیموریان  آنزمان  صوفی 
ازبکستان  تاشکند،  در  خاور  مطالعات  انستیتیوت 

به هرات فرستاده شد.

رهنمای حکومتداری شاروالی در افغانستان / تألیف ویجی سمراویرا ؛ مترجم 
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انجمن ترجمه پوهنځی ژورناليزم.

 .1387 ،)ICMA( مدیریت شهری  المللی  بین  انجمن   : افغانستان  کابل، 
2ج. : )xii، 153، ج2. هـ، 315 ص.( : نقشه، جدول ؛ 29 س م.

این نشریه مهم و اصل یک هدف خیلی سیاسی دارد که عبارت از کمک 
به رهبران حکومت داخلی در قسمت درک نقش و وظایف شان در میان 
نقش و وظایف کلی ساختار دولت افغانستان می باشد. افرادیکه در مسایل 
حکومتداری )بشمول حکومتداری محلی( و توسعه وی در افغانستان کار می 
کنند، معلومات، توضیحات یا بینش را که در این کتاب ذکر گردیده نادیده 

گرفته نمی توانند. 

این کتاب ارزیابی مفصل کار شاروالی در افغانستان را ارایه نمی نماید، در 
برای شاروالی ها  عوض در قسمت مستند سازی ترتیبات نهادی که اخیراً 
موجود است اولین گام نهایتًا ضروری می باشد. نویسنده این کتاب محتویات 
هزاران منابع و ماخذ را به چندین زبان )که اغلب به بسیار مشکالت دریافت 
آنرا به شیوه ای پیشکش نموده  می گردند( مرور و ترکیب نموده است و 
بین  کنندگان  تمویل  اجتماع  اعضای  افغانستان،  دولت  کارمندان  برای  که 
مواجه  در حکومتداری محلی  با مسایل شاروالی  تمامی کسانیکه  و  المللی 
اند فوراً مفید واقع خواهد گردید. برعالوه، ریاست مستقل ارگان های محل 
دولت افغانستان محتوای این کتاب را )به زبان انگلیسی، دری و پشتو( مرور 
نموده است و این تضمین ارزش کیفیت این نشریه را افزایش بخشیده است. 

)مقدمه، صفحه5(

مکان  توضیح  و  تحلیل  به  گردید  نشر   2009 جون  در  که  آن  اول  جلد 
شاروالی در ساختار حکومتداری محلی در افغانستان اختصاص یافته است. 
جلد دوم آن منابع ماخذ، منابع ابتدایی که از نشریات دولت افغانستان بخاطر 
نماید.  ارائه می  را  بودند  اول شامل  در جلد  برجسته سازی موضوعات که 
جلد اول گفتگوی شاروالی ها را با مراکز ذیصالح، دولت والیتی، ولسوالی 
ها وغیره شرح می دهد. تمامی کار های آینده شاروالی ها در افغانستان از 

توضیحات و تحلیل های این کتاب مستفید خواهند گردید.

تا خواننده  است،  این کتاب ذکر گردیده  در  اول  از محتویات جلد  خالصۀ 
گان با محتویات اصلی این کتاب آشنا گردند. مقدمه و فصل دوم این کتاب 
نماید  می  ارایه  افغانستان  دولت  ساختار  در  را  ها  شاروالی  مکان  فشرده 
سه  کتاب  این  خالصه  نماید.  می  فراهم  آنرا  تاسیس  خالصه  تاریخچه  و 
بنیاد سازمانی را برای حکومتداری محلی شناسایی می نماید که عبارت از 
والیات، ولسوالی ها و شاروالی ها می باشد. سمراویرا نویسنده این کتاب 
بیان می کند چنانکه نشریات قبلی نیز باالی شاروالی ها تمرکز داشته اند 
“ آنها کابل را در رابطه با ساختار و حکومتداری طوری نمایان نموده اند...
از شاروالی ها نماینده گی نمی کند” شاروالی  نایاب است که بکلی  بسیار 
اداره  را  پایتخت  نهادیکه  که  است چون  گردیده  کتاب حذف  این  از  کابل 
می کند در ردیف یک وزارت میاید و در رابطه با اداره و سیاست از ترتیبات 

معمول برای شاروالی ها خارج می باشد.

 .1 است:  والیت   34 های  ولسوالی  در  شاروالی  نوع  دو  دارای  افغانستان 

شاروالی های والیتی بر اساس مراکز والیتی بوده و فرمان اداره نمودن آنها 
را دارد و 2. شاروالی روستایی آنهایی اند که خارج از ولسوالی ها با مراکز 
والیتی قرار دارند. منحصراً برای نهاد های محلی در افغانستان به شاروالی 
ها نیاز است تا عواید را از منابع محلی جمع آوری نموده و خدمات و کارکرد 
نمایند. در مقابل، والیات و ولسوالی ها  تامین  از همان بودجه  های شانرا 
جمع کننده عواید اند، که آنها این عواید را به مرکز جهت شامل سازی در 
انتقال پول از طرف دولت  بودجه ملی می فرستند و به ترتیب آنها توسط 

مرکزی تمویل می گردند.

هنوز  تا  تصویب شده،  ها  برای شاروالی  اساسی  قانون  جانب  از  که  قانون 
وضع نگردیده است؛ در عوض شاروالی ها تحت رهبری شاروال فعالیت می 
نمایند که از جانب رئیس جمهور استخدام می شوند و شورا های منتخب 
ها  شاروالی  نویسنده  گفته  طبق  اند.  نگردیده  ایجاد  باید  هنوز  تا  شاروالی 
کدام طبقه همبسته سلسله مراتب حکومت والیتی نمی باشند و با والیات، 
گونه  به  عوض  در  ندارند،  مستقیم  ارتباط  کدام  جات  قریه  و  ها  ولسوالی 
شاروالی  طورمثال،  گردند،  می  تلقی  والیتی  دولت  های  ساختار  ضمیمه 
ویژه  و  عملی  روابط  اگرچه  باشند،  نمی  والی  کنترول  تحت  ها  شاروال  و 
به  که  بوده  اداری  طبقه  پائینترین  ها  شاروالی  دهد.  می  رخ  واضح  بطور 
بیشترین فیصدی مردم افغانستان سروکار دارد، این موضوع نشان می دهد 
که شاروالی ها برای حکومت محلی جایگاه خیلی مهم را اشغال نموده است. 
“شناخت اهمیت عملکرد ها و پالیسی های مناسب حکومتداری محلی که 
به نیاز های باشنده گان پاسخ می دهد اهداف و دیدگاه ها برای حکومت 
محلی که از سال 1380 بدینسو از دولت افغانستان و تمویل کننده گان بین 
المللی منشأ گرفته است را حمایت میکند...زمانیکه سروی ها نظریات مردم 
افغانستان را در مورد مسایل حکومت محلی ارزیابی می کند، چیزیکه بیشتر 

واضح می گردد اهمیت خدمات اساسی به آنها می باشد” )ص. 5(
برای حکومتداری به سطح  را که  ترتیبات فعلی  الی شش  فصل های سه 
محلی در افغانستان موجود اند ارزیابی می نماید. وضاحت جایگاه شاروالی 
اهمیت خاص  از  برابر سلسله مراتب والیات، ولسوالی و قریه جات  ها در 
در  متعددی  فعالین  مورد  در  این بخش های کتاب مذکور  است.  برخوردار 
حکومتداری محلی: وزارات، کمیسیون های مستقل، سکرتریت ها یا دفاتر، 
همچنان  وغیره،  والیتی  ادارات  جات،  قریه  والیتی،  های  شورا  ها،  والی 
قانون اساسی که در شاروالی ها استعمال می گردند و  قانونی و  چارچوب 

صالحیت ها و نقش های که به آنها سپرده شده اند را بیان می کند.

مالی،  با صالحیت  رابطه  در  شاروالی  مالی  مدیریت  مورد  در  هفتم  بخش 
منابع عایداتی، اجرا و تشکیل بودجه و تدارکات معلومات می دهد. بخش 
هشتم به گفتگو های شاروالی ها با ادارات ذیصالح مرکزی، دولت والیتی، 
فاصل  و “خطوط  اندازد  نظری می  ها  روستا  و  ها  ولسوالی  شاروالی های 
روابط را که شاروال ها با افراد با صالحیت حکومت، جامعه مدنی و ادارات 
انکشافی برقرار نموده اند را مرور می کند” )ص. 119(. تعریف و مشخص 

سازی مسوولیت ها میان این نهاد مختلف خیلی مبهم می باشد.

بخش دوم این جلد مسایل مدیریت شاروالی را به تفصیل ارزیابی می نماید: 
کارکرد شاروال، دستگاه اداری شاروالی، حساب های داخلی، حقوق اساسی 
باشندگان، مدیریت  اشتراک  یا حقوق بشری، شفافیت، حسابدهی و فساد، 

استفاده از اراضی و مصوونیت محیطی. دو ضمیمه وجود دارد: اول وظایف 
به وزارت  و قدرت شاروالی ها و دوم جدول حساب های شاروالی مربوط 
مالیه می باشد. بالخره لست مأخذ و وبسایت ها که در قسمت انکشاف این 
کتاب خیلی مفید بوده اند ذکر می گردد. در مجموع بحث در این کتاب برای 
شاروالی های والیات قابل تطبیق و معتبر می باشد، اگرچه بسیاری از مثال 

فرامین و قوانین تاریخ
 شماره

 مسلسل
جریده

مقررۀ نفت و گاز  هایدروکاربن ها 10 عقرب 1388 1000

قانون حمل و نقل اموال مقررۀ کادر علمی اکادمی علوم جمهوری اسالمی افغانستان 16 عقرب 1388 1001

قانون تخم های بزری 25 قوس 1388 1005

قانون انتخابات 10 حوت 1388 1012

قانون حمایت از رقابت ایزاد فقرۀ )2( در تعدیل مادۀ سیزدهم قانون استمالک زمین 10 دلو 1388 1010

اعالنات ثبت و عالیم تجارتی 29 دلو 1388 1011

 تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قوانین فرمان رئیس ج.ا.ا. در مورد تکمیل یک ثلث اعضای مشرانو جرگه

فهرست اسناد اعضای تقنینی منتشره جریده رسمی سال 1388
20 حوت 1388 1013

اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 29 حوت 1388 1014

تقویت  پروژه  از شاروالی های که تحت پوشش  اند  های که ذکر گردیده 
شاروالی افغانستان می باشند گرفته شده اند. نسخه های دری و پشتو این 
المللی  بین  انکشاف  اداره  جانب  از  که  کتاب  این  است.  چاپ  آماده  کتاب 
سازمان ملل حمایت می گردد نباید از جانب هیچ یک از سازمان های که 
در قسمت مسایل حکومتداری در افغانستان کار می کنند چشم انداز گردد.

فهرست اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی سال 1388
]از جریده رسمی شماره )1013( مورخ1388/12/2 صحفه10 17[

 نمبر
مسلسل

تاریخ نشر عنوان سند شماره

978 1388/1/20

 1. شماره )174( مؤرخ 1388/12/29 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح تعدیل و ایزاد اجزای )1و 2( شماره )2( مادۀ دوم تعرفۀ
محصول دولتی درمحاکم ج.ا.ا

 2. فرمان شماره )10(مؤرخ 1388/1/18 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح تعدیل، حذف و ایزاد برخی از مواد قانون اخذ قیمت
اسناد مصدقه درنمایندگی های سیاسی و قونسلی ج.ا.ا

1388/1/318 رئیس ج.ا.ا درمورد توشیح تعدیل مواد )19و 44( قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در ج.ا.ا

1

 979 1388/2/31 اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 2

980 1388/2/31 فرمان شماره )22( مؤرخ 1388/2/6 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح قانون آب 3

981 1388/2/31 اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 4
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982 1388/3/20

 1. فرمان شماره )45( مؤرخ 1388/3/5 رئیس ج.ا.ا درمورد توشیح مصوبات شماره)129 و 115( مجلسین شورای ملی
مبنی بر قبول تعدل ماده )119(اساسنامه سازمان بین المللی

 2. فرمان شماره )46( مؤرخ 1388/3/5رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح مصوبات شماره)130و 113( مجلسین شورای ملی
  مبنی بر الحاق افغانستان به کنوانسیون شماره )159( در مورد توان بخشی ملکی افراد دارای معلولیت وکاریابی

 3. فرمان شماره )47( مؤرخ 1388/3/5رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح مصوبات)128و114( مجلسین شورای ملی مبنی بر
الحاق افغانستان به کنوانسیون شماره )182( سال 1999 دربارۀ بدترین شکل کار اطفال

 4. فرمان شماره )48( مؤرخ 1388/3/5 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح مصوبات شماره )131 و 112( مجلسین شورای ملی
)114( مشوره های سه جانبه )معیارهای بین المللی کار C( مبنی بر الحاق افغانستان به کنوانسیون شماره

 5. فرمان شماره )53(مؤرخ 1388/3/16 رئیس ج.ا.ا مورد الحاق افغانستان به میثاق حفظ وتوسعه تنوع به بیان های
فرهنگی سازمان تعلیمی علمی وفرهنگی ملل متحد

6 فرمان شماره )54( مؤرخ 1388/3/16 رئیس ج.ا.ا درمورد پیمان تأمین روابط همکاری میان جمهوری قزاقستان و ج.ا.ا
 7. فرمان شماره )55( مؤرخ 1388/3/16 رئیس ج.ا.ا در مورد موافقتنامۀ بین حکومت قطر و ج.ا.ا در مورد تنظیم استخدام

 کارگران افغانی در دولت قطر

5

983 1388/3/25  فرمان شماره )60( مؤرخ 1388/3/23 رئیس ج.ا.ا در باره توشیح پروتوکول های عالوه شده بر میثاق های ژینو )12(
 اگست 1949 مربوط کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و منسوب به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین المللی

)پروتوکول 1( 8 جون 1977
6

984 1388/3/31 اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 7

985 12/4/1388
1. فرمان شماره )58( مؤرخ 1388/3/18 رئیس ج.ا.ا دربارۀ تعدیل مادۀ )61( قانون سرمایه گذاری خصوصی

 2. فرمان شماره )61( مؤرخ 1388/3/23 رئیس ج.ا.ا دربارۀ المللی میان ج.ا.ا و حکومت جمهوری ترکیه. توشیح
موافقتنامۀ ترانسپورتی زمینی بین المللی

3. فرمان شماره )72( مؤرخ 1388/4/6 رئیس ج.ا.ا درمورد توشیح کنوانسیون پاسداری از میراث های فرهنگی ناملموس

8

986 15/4/1388 .1. مکتوب نمبر )5860( مؤرخ 1388/4/9 دربارۀ نشر قانون رسانه های همگانی
2. مکتوب نمبر )5861( مؤرخ 1388/4/9 دربارۀ نشر قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

9

987 1388/4/31 اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 10

988 1388/5/5 فرمان شماره )90( مؤرخ 1388/4/29 رئیس ج.ا.ا دربارۀ توشیح قانون احوال شخصیه اهل تشیع 11

989 1388/5/10 فرمان شماره )91( مؤرخ 1388/4/29 رئیس ج.ا.ا دربارۀ توشیح قانون منع خشونت علیه زن 12

990 1388/5/15 .1. فرمان شماره )50(مؤرخ 1388/3/10 رئیس ج.ا.ا دربارۀ توشیح قانون رهن اموال منقول در معامالت بانکی
.2. فرمان شماره )57( مؤرخ 1388/3/18 رئیس ج.ا.ا دربارۀ توشیح قانون رهن اموال غیر منقول در معامالت بانکی

13

991 1388/5/20 مصوبۀ شماره )18(مؤرخ 1388/4/29 شورای وزیران ج.ا.ا درمورد انفاذ مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا 14

1388/5/26
 1. فرمان شماره )98( مؤرخ 1388/5/12 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح تعدیل، حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان

.خدمات ملکی
.2. مصوبۀ شماره )18( مؤرخ 1388/4/29 شورای وزیران ج.ا.ا در بارۀ انفاذ مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی

 3. مصوبۀ شماره )18( مؤرخ 1388/4/29 شورای وزیران ج.ا.ا در بارۀ انفاذ مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات
ملکی

15

993 1388/5/26 اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی 16

944 1388/6/5 فرمان شماره )96( مؤرخ 1388/5/10 رئیس ج.ا.ا در بارۀ توشیح قانون پولیس 17

945 1388/6/10 فرمان شماره )111( مؤرخ 1388/6/5 رئیس ج.ا.ا در بارۀ توشیح قانون ثبت عالیم تجارتی 18

946 1388/6/15 مکتوب نمبر )8820( مؤرخ 1388/6/7 رئیس ج.ا.ا در بارۀ نشر قانون احزاب سیاسی 19

947 1388/6/28 اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 20

998 1388/7/25 مصوبۀ شماره )29( مؤرخ 1388/7/20 شورای وزیران ج.ا.ا دربارۀ مقررۀ ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار 21

999 1388/7/30 اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 22

1000 1388/8/10 .)مصوبۀ شماره )31( مؤرخ 1388/7/27 وزیران ج.ا.ا دربارۀ انفاذ مقررۀ نفت و گاز )هایدرو کاربن ها 23

1001 1388/8/16 1. فرمان شماره )125( مؤرخ 1388/7/30 رئیس ج.ا.ا در بارۀ توشیح قانون حمل ونقل اموال
2. مصوبۀ شماره )32( مؤرخ 138/8/11 شورای وزیران ج.ا.ا در مورد انفاذ مقررۀ کادر علمی اکادمی علوم ج.ا.ا

24

1002 1388/8/20 1. فرمان شماره )128( مؤرخ 1388/8/4 رئیس ج.ا.ا در بارۀ توشیح قانون اتاق تجارت واحد افغانستان
 2. مصوبۀ شماره )31( مؤرخ 138/8/7 رئیس ج.ا.ا در مورد تعدیل مادۀ دهم قانون شرکت های سهامی و محدود

المسولیت
25

1388/8/30 اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 26

1004 1388/9/31 فرمان شماره )5( مؤرخ 1388/9/15 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح قانون صحت عامه 27

1005 1388/9/21 1. فرمان شماره )21( مؤرخ 1388/9/15 رئیس ج.ا.ا دربارۀ توشیح قانون تخم های بزری 28

1006 1388/9/30 .اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 29

1007 1388/10/10 .مصوبۀ شماره )( مؤرخ 1388/9/23 شورای وزیران ج.ا.ا در بارۀ انفاذ مقررۀ معادن 30

1008 1388/10/15 .ج.ا.ا در مورد توشیح کنوانسیون شماره )138( سال 1973 در رابطه به حداقل سن شمولیت به کار 31

1009 1388/10/20 .اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 32

1010 1388/11/10 1. فرمان شماره )30( مؤرخ 1388/11/5 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح قانون حمایت از رقابت
 2. فرمان شماره )31( مؤرخ 1388/11/5 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح ایزاد فقرۀ )2( در تعدیل مادۀ سیزدهم قانون

استمالک زمین
33

1011 1388/11/29 اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 34

1012 1388/12/10 فرمان شماره )43( مؤرخ 1388/11/28 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح قانون انتخابات 35

1013 1388/12/20

1. فرمان شماره )42( مؤرخ 1388/11/27 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح، حذف وتعدیل در مادۀ )7( قانون د افغانستان بانک
 2. فرمان شماره )44( مؤرخ 1388/11/28 رئیس ج.ا.ا در مورد تعدیل فقرۀ )3( مادۀ هشتاد وسوم قانون اجراآت جزائی

مؤقت باالی محاکم
.3. فرمان شماره )45( مؤرخ 1388/11/28 رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح تعدیل فقرۀ )2( مادۀ نهم قانون احزاب سیاسی

 4. فرمان شماره )46( مؤرخ 1388/11/28 رئیس ج.ا.ا در مورد ایزادجزء )13( مادۀ سیزدهم و تعدیل فقرۀ )1( مادۀ
.شانزدهم قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال

 5. فرمان )45( مؤرخ 1388/12/16 رئیس ج.ا.ا در مورد تکمیل یک ثلث اعضای مشرانو جرگه از نمایندگان ولسوالی
های هر والیت

6. فهرست اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی سال 1388

36

1014 1388/12/29 اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی 37
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خبرنامه تحقیقات افغانستان

• کتاب 	 یا  تا  الف  از   1389 جوزای 
افغانستان  به  کمک  برای  راهنما 
تا  نسخه هشتم: این کتاب هدفمند است 
فعالین، ساختار  در مورد  را  معلومات عمومی 
کمک  با  رابطه  در  دولت  های  پروسه  و  ها 
افغانستان  در  بازسازی  های  تالش  و  ها 
میشود:  ذیل  موارد  شامل  و  نماید  ارائه 
سیستم  خالصه  کمک،  جدید  اصطالحات 

دولت افغانستان، توضیح مفصل سیستم انتخاباتی سال 1388و 1389، 
نقشه های افغانستان که از اداره جیودیزی و کارتوگرافی گرفته شده 
اند و اسناد مهم و آدرس های تماس با موسسات غیر دولتی، ادارت 

دولتی و بین المللی.

قیمت هر نسخه انگلیسی آن 15 دالر /750 افغانی بوده و نسخه های دری و 
 www.areu.org.af پشتو آن رایگان که میتوان آنرا از وبسایت این اداره

داونلود کرد و نسخه های چاپی آن در دفتر این اداره نیز قابل دریافت اند.

از روی شواهد، حکومتداری، عدالت و توسعه: پالیسی نامه ها برای کنفرانس 
کابل

هدف این پالیسی نامه ها آگهی دهی از چگونگی عملکرد در روند مرتبط 
به عدالت، حکومتداری و توسعه در جریان بحث ها است. پالیسی نامه ها 

قرار ذیل اند:

• بازتاب ها در مورد اعالمیه پاریس و موثریت کمک ها در 	

نشریات جدید از این اداره
اجرای  های  چالش  و  ها  محدودیت  نامه  پالیسی  این  افغانستان: 
را مورد  افغانستان  برای موثریت کمک ها در  پاریس  اصول اعالمیه 

بحث قرار میدهد.

• و 	 تحقیق  واحد  پژوهش  این  انتخابات:  و  سازی  دموکراسی 
افغانها را در  افغانستان روی حکومتداری نمایندگان، نظریات  ارزیابی 

رابطه با دموکراسی در شش والیت بررسی میکند.

• نامه 	 پالیسی  این  افغانستان:  در  عدالت  جانبه  همه  سیستم 
مطالعات موضوعی سیستم حل منازعات محلی این اداره را همراهی 
کار  رسمی  غیر  عدلی  سکتور  با  کسانیکه  به  مطالعات  این  میکند. 

میکنند و با دولت ارتباط دارند مشوره میدهد.
• وضعیت عدالت انتقالی در افغانستان: پالیسی نامه هذا باالی 	

افغانستان،  دولت  های  آرزو  و  ها  فعالیت  پالیسی،  اخیر  های  رویکرد 
جامعه جهانی و جامعه مدنی تمرکز مینماید و مبنی بر مصاحبه های 

است که روی عدالت انتقالی اجرا گردیده بودند.
• بهبودی تالش ها برای رشد منصفانه و کاهش فقر: روی 	

اجندای کاهش فقر در افغانستان متمرکز است.

• امروز 	 افغانستان:  قیمومیت و تمرد: نهضت دانشجویی در 
در افغانستان، نهضت دانشجویی میان دو دسته مسیر خودش را طئ 
میکند: یکی، حمایت و قیمومیت و دیگری، شورش و تمرد که اینک 
با مطالعهء این دو، نظر اجمالیی از سیاست آیندهء افغانستان را میتوان 

دریافت.

در مورد واحد تحقیق و ارزیابي افغانستان 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان موسسهء مستقل تحقیقاتی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء تحقیقات و پژوهش با کیفیت در عرصه های مختلف جهت اطالع رسانی و 
آگهی دهی، و استفاده از آنها در تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون میباشد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با تقویت و ارتقا ظرفیت های تحلیلی و ایجاد فرصت برای تفکر 
و بحث، میکوشد تا فرهنگ پژوهش و مطالعه را فعاالنه در این کشور ترویج دهد. این اداره سعی مینماید تا زمینه های بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و مباحث علمی را در کشور فراهم سازد که 

متصور است باعث بهبود و پیشرفت فکری و ذهنی در ابعاد مختلف در زندگی افغانها میگردد. 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 1381 خورشیدی با همکاری سازمان های امدادی که در این کشور فعالیت دارند تأسیس گردیده و اعضای هیئت مدیرهء آنرا نماینده گان مراجع تمویل 
کننده، سازمان ملل متحد، ادارات غیر دولتی و دیگر  نهاد های که در امور مختلف در افغانستان مصروف فعالیت اند، تشکیل میدهد. این اداره، در حال حاضر، عمدتأ از جانب کشور های دنمارک، 
فنلند، ناروی، سویدن، سویس، و انگلستان تمویل مالی گردیده و موسساتی مثل انستیتوت جامعه باز افغانستان )FOSIA(، بنیاد آسیایی )TAF(، کمیسیون اروپا )EC(، و مرکز بین المللی 

انکشاف تحقیقات )IDRC( نیز بعضی از پروژه های مشخص این اداره را حمایت مالی می نمایند.

تماس با واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

کوچه گلفروشی )نبش سرک دوم(
شهر نو، کابل

تیلفون: 548 603 799)0(93+
 www.areu.org.af :وبسایت
areu@areu.org.af :ایمیل


