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مصاحبه کننده پیتر ولسن

داکتر پییر فاالویی اخیراً منحیث رئیس 
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان اشغال 
منحیث  قباًل  وی  است.  نموده  وظیفه 
دفتر  با  شهری  پالنگذاری  مشاور 
است  کرده  کار  ملل  سازمان  هبیتات 
تطبیق  و  طرح  قسمت  در  آن  در  که 
انکشاف  های  پالیسی  و  ها  پروژه 
و  آباد  کندهار، جالل  کابل،  در  شهری 
فاالوی  داکتر  مینمود.  کمک  لشکرگاه 
که متخصص موضوع کاهش فقر اجتماعی میباشد، با موسسات غیر دولتی، 

ادارات سازمان ملل و ادارات دولتی کار کرده است. 
قبل از اجرای وظیفه در افغانستان وی با برنامه های مشارکتی انکشافی و 
مصونیت اجتماعی در آسیا و افریقای جنوبی فعالیت داشت. وی دوره کاری 
های  پالیسی  و  رفته  کمبودیا  به  بعداً  کرد،  آغاز  ویتنام  و  تایلند  در  را  خود 
کاهش فقر شهری را ارزیابی مینمود و پروژه های مشارکتی بهبود بخشیدن 
در  افغانستان  از  قبل  وی  همچنان  میکرد.  حمایت  را  نشین  فقیر  محالت 
زامبیا و هندوستان کار کرده است. درجه تحصیلی وی شامل درجه لیسانس 
پالنگذاری  در  ماستری  تجارت،  مدیریت  و  اداره  در  ماستری  تجارت،  در 
پالنگذاری  بخش  در  را  خویش  دوکتورای  رتبه  و  بوده  محلی  اجتماعی 

شهری و منطقوی اخذ نموده است.

چرا تصمیم گرفتید تا به افغانستان بیائید؟

در  که  همکارانم  از  ام.  کرده  کار  اجتماعی  انکشاف  بخش  در  سالها  من 
افغانستان کار کرده بودند در مورد قدرت و انعطاف پذیری افغانها و توانایی 
تنظیم و اداره زندگی اجتماعی شان با وجود محیط مختل کننده، حکومت 
ضعیف و حمایت بی نظم خارجی، شنیده بودم. ازآنجائیکه کار با مردمی که 
با وضعیت های پرچالش مواجه اند برایم خیلی جالب است، تصمیم گرفتم تا 
به افغانستان بیایم. من در سال 1387 اینجا رسیدم تا با دفتر هبیتات سازمان 
ملل کار کنم. من موقع بدست آوردم تا در این دفتر تجربه کار پروژه ای خود 
را با پالنگذاری استراتژیک و با پالیسی های انکشاف ملی بر اساس آموزش 
میخواهم  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  در  سازم.  یکجا  ساحوی  های 
مسیر همکاری های الزم و معمول را پیموده و زمینه های بیشتری برای 
استفاده از نظریات و دانش مردم محل در چگونگی اتخاذ تصامیم در مورد 

پالیسی ها و پروژه های مربوط به آنها را مساعد سازم . 

جالب ترین شغل شما قبل از آمدن به این اداره کدام بود؟

مشارکتی  انکشاف  کیفیت  بخشیدن  بهبود  افغانستان  در  من  قبلی  وظیفۀ 

معرفی با داکتر پییر فاالویی رئیس جدید 
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

های  استراتیژی  شوند  قادر  آنها  تا  بوده  ها  شاروالی  به  کمک  و  شهری 
ایجاد  در قسمت  انکشاف شهری  وزارت  با  کار  و  بسازند  را  انکشافی خود 
رهنمود ها بود که به فعالیت های والیان کمک میکرد؛ و من فکر میکنم 
اینها جالبترین وظایفی بوده اند که تا کنون به عهده داشته ام. در این کار 
باید به شهرنشینان این مفکوره داده میشد که اگر باهم کار کنند میتوانند 
وضع زندگی همه را بهبود بخشند. حتی اگر از گذشته ها منازعات بین آنها 
وجود می داشت، به آنها میفهماندیم که چنین منازعات را بطور غیر مستقیم 
حل نمایند و آنها را تشویق می کردیم تا یکجا روی پروژه های که وضع 

زندگی دیگران را بهبود میبخشیدند، کار کنند.
بهبودی  و  به خدمات  دسترسی  افزایش  باعث  تنها  نه  اقدامات  این  نتیجۀ 
ارتقای  باعث  بلکه  گردید،  محالت  از  کننده  اشتراک  مردم  زندگی  وضع 
جمعی  دسته  های  مکانیزم  طریق  از  را  منازعات  تا  شد  آنها  های  توانایی 
نمایند.  حل  بودند،  آموخته  محلی  انکشافی  های  پروژه  با  فعالیت  از  که 
زمانیکه این کار در چند محل موثر گردید، مردم در محالت همجوار آنها 
این  در  شمولیت  خواهان  کردند،  ارزیابی  را  آمده  بدست  تغییرات  زمانیکه 
مانند  مشارکتی،  بزرگ  اقدامات  از  بخشی  کار،  طرز  این  شدند.  ها  پروژه 
انکشافات  و  صلح  به  رسیدن  راستای  در  که  است  ملی  همبستگی  برنامۀ 

الزم، تطبیق آنها ضروری و مهم است.

چرا واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را انتخاب کردید؟

گیری  تصمیم  برای  را  اداره  این  کیفیت  با  پژوهشی  نشریات  کار  من 
را  ها  پژوهش  چنین  انجام  در  افغان  پژوهشگران  توانایی های  و  همگانی 
می پسندیدم. هرچند ادارات بین المللی در مورد چگونگی به وجود آوردن 
تغییر در نهادهای افغان و اینکه این نهاد ها در گامهای نخستین، مبتنی بر 
چه اساساتی ایجاد گردیده اند، معلومات و دانش ناچیز دارند، اما این ادارات 
اکثراً تالش میورزند تا بر اساس بهترین طرز العمل های ُمَجَرب خودشان، 
چگونگی عملکرد نهاد های افغان را به منظور دستیابی به نتایج بهتر امور، 
تغییر دهند. کار واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کمک میکند تا این خأل 
پر گردیده و به تصمیم گیری ها در سطح ملی و بین المللی کمک صورت 
گیرد. شخصًا، افتخار دارم که که با چنین اداره ای که باعث میشود در مورد 

گذشته و حال افغانستان بیشتر بیاموزم، کار میکنم.

چه تجارب و مهارت های را فکر میکنید با خود به این اداره 
آورده اید؟

عملی  های  عرصه  در  شده،  اندوخته  دانش  از  همیشه  دارم  دوست 
باید  اما  اند،  مهم  خیلی  کیفی  های  پژوهش  انجام  آید.  بعمل  استفاده 
از  رابطه  این  در  میکنم  فکر  میشوند.  عملی  آن  نتایج  که  شد  مطمئن 
میدانم  و  ام  نموده  کار  مختلف  ممالک  در  زیرا  کنم  استفاده  خود  تجارب 
شده  اجرا  موثق  کیفی  پژوهش  تا  شوند  داده  ارتقا  چگونه  ها  ظرفیت  که 
های  پژوهش  نتایج  که  دارم  هم  را  این  تجربۀ  من  ضمن  در  بتواند. 
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حکومت  بشمول  مختلف  گیرندگان  تصمیم  با  چگونه  را  یافته  انجام 
برسانم.                                                                                                   المللی  بین  رسانی  ادارات کمک  و  مدنی  جامعۀ  موسسات  محلی، 
پژوهشی،  ادارات  با  روابط  ایجاد  و  مذاکرات  افزایش  بر  بیشتر  میخواهم 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که عالقمند به افغانستان و ساحات پژوهشی 
ما اند، تمرکز داشته باشم. یک راه انجام آن اینست که پژوهش و کار خود 
از نشریات ما برای تحلیل ها و  آنها  تا  را به مراکز علمی مشهور برسانیم 
کورس های آموزشی خویش استفاده نمایند. شیوۀ دیگر پژوهش و نشریات 
مشترک است، این اقدامات کمک میکند که بحث کمک و انکشاف خارج 

از افغانستان مطرح گردند.

بالخره، من تدویر ادوار آموزشی را که یک کمک مهم این اداره به افغانستان 
میباشد، می پسندم. در ماه های آینده، بخاطر تضمین انسجام میان گروه 
باالی  اداره،  این  کاری  های  شیوه  سازی  مستند  نیز جهت  و  کاری  های 
تطبیق بعضی از آموزش ها برای گروه های کاری خویش کار خواهیم کرد 

تا بتوانیم شیوه های موثق خویش را با ادارات همکار در میان بگذاریم.

نکتۀ قوت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را در چه می بینید؟

نکات چندی وجود دارند، اما در حال حاضر مهمترین نکتۀ قوت این اداره، 
اکثریت  است.  متفاوت  افراد  از  جالبی  ترکیب  که  میباشد  آن  کارمندان 
دانش  ارتقای سطح  بخاطر  افغان هستند که  ما  پژوهشی  کارمندان بخش 
و تصمیم گیری ها برای کشور شان کار میکنند و یک تعداد پژوهشگران 
منبع  یک  برایم  همه  این  میکنند.  حمایت  را  آنها  المللی  بین  متخصص 
به دیگر موسساتی که  این دفتر، نسبت  اداری  بزرگ است. بخش مالی و 
تاکنون در آنها کار کرده ام بشمول ادارات سازمان ملل با معیار های عالی 
کار میکنند. تمامی گروه کاری این اداره در کار هایشان مسلکی هستند. ما 
دارای افراد شایسته هستیم و میخواهم در راستای ارتقای ظرفیت هایشان 

بیشتر کارکنم.
ما مثال های خوبی از کارمندانیکه از یک موقف آغاز نموده، اما به بخش 
به  که  محافظ  یک  مثال،  طور  داریم.  اند،  نموده  رجوع  دیگر  کاری  های 
در  اخیراً  و  گردید،  تحقیق  معاون  داشت،  زیاد  عالقۀ  یادگیری  و  آموزش 
موقف معاون ارشد تحقیق ارتقاء نموده است. همچنان ما دارای آشپز خوبی 
بودیم که بعداً یک حسابدار عالی گردید، و نیز چند تن از رانندگان قبلی ما 
اکنون در بخش های لوجستیکی و خریداری ایفای وظیفه مینمایند. برای 
ارتقا وجود  برای تحرک و  این دفتر فضا  اشخاص متعهد و عالقه مند در 
دارد. میخواهم راه پیشینیان خود را دنبال کنم تا وسایل و آموزش الزم برای 

خرسندی کارمندان برایشان فراهم گردد.

اهداف شما منحیث رئیس این اداره چه بوده، آیا تغییراتی را 
درنظر دارید؟

تغییرات عمده ای را در نظر ندارم. روئسای قبلی این اداره کار های زیادی 
بخوبی  که  میکنم  کار  نهادی  در  اینکه  از  خوشبختم  و  اند  داده  انجام  را 
اداره شده است. هدف من افزایش قوت، تعهد، کیفیت و موثریت این اداره 

میباشد.
من به ارتقای توانایی های کارمندان این اداره دوام خواهم داد. ارائۀ آموزش 

راستا  این  در  باید  و  است،  مهم  بسیار  کیفیت  با  پژوهش  اجرای  برای  ها 
بیشتر کار کنیم. و همچنان، کار من به اینکه شیوه های را بهبود بخشم تا 
از طریق آن نتایج کاری خویش را قابل استفاده نمائیم، و هم مطمئن شویم 
استفادۀ  قابل  ما  نشریات  و  بوده  عالی  کیفیت  دارای  ما  های  پژوهش  که 
که  دیگری  موسسات  همانند  بود.  خواهد  متمرکز   ، اند  خوانندگان  تمامی 
در افغانستان فعالیت دارند، ما نیز در قسمت کارمندان، بخصوص کارمندان 
آنها  خدمات  تا  میخواهم  من  میکنیم.  مشاهده  را  زیادی  تغییرات  خارجی، 
دیگران  به  که  آنها  کاری  روش  و  اند  داده  انجام  پژوهش  راستای  در  که 
روش  اساس  بر  را  های  آموزش  باشد.  ماندگار  داشت،  خواهد  زیاد  ارزش 
کاری آنها در داخل دفتر فراهم خواهم کرد تا روش های مذکور را با گروه 
های کاری خود و همکاران ما در حکومت و جامعۀ مدنی در میان بگذاریم. 
این امر شامل روش های پژوهشی مختص به شرایط افغانستان، همچنان 
بعداً  اینکار  میشود.  میدهیم،  قرار  مطالعه  مورد  که  را  موضوعات مشخصی 
ارتقای  یابد در حالیکه در راستای  انسجام  تا کیفیت کار ما  کمک مینماید 

ظرفیت نهاد های دیگر افغان نیز کمک مینماید. 

فکر میکنید این اداره در افغانستان چه نقش دارد؟

نقش این اداره دارای چندین بخش است. یکی آن مطالعه و درک مسایل 
انکشافی میباشد، تا فهمیده شود که اگر بر اساس واقعیت ها باشند، میتوان 
جهت  که  دریافت  میتوان  سپس  نمود.  اتخاذ  زمینه  در  را  بهتری  تصامیم 
افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  است.  نیاز  چیزی  چه  به  تصامیم  اتخاذ 
این  تا  نماید  ارائه  زیادی  افراد  برای  را  آموزش  و  تحلیل  حقایق،  میتواند 

رویکرد را اتخاذ نمایند. 
به تدریج این رویکرد بنیادی برای پالیسی سازی را در رابطه به فعالیت های 
حکومت و فعالیت های جامعۀ مدنی و ادارات انکشافی ایجاد خواهد کرد. ما 
با داشتن اشتغال در پروسه سیاسی نه بلکه با ارائۀ اطالعات به افراد مناسب 
این جنبه  باشیم.  تاثیر گذار  بر تصمیم گیرندگان  در وقت مناسب میتوانیم 
اداره است که در راستای آگاهی دهی به روند دموکراتیک  این  عمدۀ کار 
کمک میکند و نیز موقع را برای افراد مساعد میسازد تا تصامیم بهتر و آگاه 

تر را اتخاذ نمایند. 

بزرگترین چالشی را که افغانستان در حال حاضر با آن مواجه 
است، چیست؟

اگرچه حرف کلیشه ای است، اما بزرگترین چالش برای افغانستان اینست 
که مراقب خود باشد. بیشتر تصامیمی که در حال حاضر از جانب افغانستان 
توسط  ها  پیامد  عوض،  در  نیستند؛  ها  واقعیت  اساس  بر  میشوند  گرفته 

فرصت طلبی های سیاسی و منافع شخصی و مالی تعیین میشوند. 
باید بخاطر داشت که حضور هر کشوریکه در امور افغانستان مشارکت دارد، 
بخاطر منافع دو جانبه است. چنین رهبران سیاسی برنامه های کاری خود 
شانرا دارند که با نیاز ها و ظرفیت های افغانستان سروکاری ندارد؛ و زمانیکه 
کشور های مذکور به خطر امنیتی مواجه شوند، پس از اینجا خواهند رفت. 
در حالیکه در آیندۀ نزدیک بکلی از اینجا خارج نخواهند شد، اما مشارکت 
های نظامی شانرا با ملکی تعویض خواهند کرد. ما در واحد تحقیق و ارزیابی 
بر  مبتنی  کشور  این  در  را  تصامیم  اتخاذ  چگونگی  میخواهیم  افغانستان، 
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دریافت و مشترک سازی دانش و آگاهی بسازیم، هرچند، ما بخش کوچکی 
از عرصۀ بزرگ و تصویر جامع این روند هستیم، من بدین باورم که ما بخش 
مهمی از آن هستیم. کوشش ما همین است تا مردم بتوانند بر اساس آگاهی 

ها تصمیم بگیرند و به نظر من این کار خیلی مهم است. 
شریک  خوانندگان  با  که  دارید  پیامی  یا  نظر  آیا  اخیر،  در 

بسازید؟

تاثیر  ها  گیری  بر تصمیم  باید  ما  کار  اما  میکنیم،  ارائه  اطالعات جدید  ما 
گذار باشد تا تضمین شود که تصامیم بر اساس معلومات واقعی گرفته شده 
اند، نه کاًل بر اساس پایه های سیاسی. میخواهیم مردم بدانند که مطالعات 
ما آغاز مباحث اند، مباحثی که در آن نقش داشته باشیم چه در کابل یا هم 
در سراسر افغانستان باشد. میخواهیم مردم بیشتر از کار ما یعنی از نشریات، 
منابع و کتبی که در کتابخانۀ ما است و از مهارت های کارمندان ما استفاده 

نمایند. 

ستره محکمه در چهار راهی مسعود و نبش سرک میدان هوایی )سمت چپ 
سرک میدان هوایی( شهر کابل قرار دارد. کتابخانه ستره محکمه که در سال 
1346 رسمًا افتتاح گردیده، دارای آثار حقوقی ، فقهی ، قانونی وغیره بوده 
و دارای 6000 جلد به زبان های فارسی، پشتو، عربی، اردو، است و طبق 

گفته کارمندان آن حدود 80 فیصد کتب آن بزبان عربی است.
کتابخانه مذکور در حال حاضر دارای بودجه نبوده و لست کامل داشته های 
از  این کتابخانه دارای شش کارمند بوده که دو تن آن  آن موجود نیست. 
تعداد  یک  اند.  یافته  آموزش  کتابداری  بخش  در  پارلمان  کتابخانه  سوی 
در  که  میگویند  و  میکردند  کار  آنجا  طالبان  از  قبل  زمان  از  آن  کارمندان 
دوره جنگ و شورش کتابخانه مذکور خساره ندیده و تاراج نشد. مساعدت 
های که از سوی مراجع مختلف از 1380 خورشیدی بدینسو  به کتابخانه 
ارزش دوصد هزارافغانی کمک  به  اند:  قرار ذیل  اند  مذکور صورت گرفته 
سفارت فرانسه درکابل کتاب خریداری وغرض استفاده عالقمندان کتابخانه 
گذاشته شده است، به تعداد )1000( جلد کتاب اهدای بخش وکالی مدافع 
کمک  ایران  اسالمی  جمهوری  کتاب  جلد   312 تعداد  به  کشورانگلستان، 
نموده است، به تعداد )76( جلد کتاب کمک کشور عربستان سعودی .به 
کتاب  )44( جلد  تعداد  به  عدلیه،  وزارت  قوانین  کلکسیون  )86( جلد  تعداد 
محکمه. ستره  داراالنشاء  رئیس  سابق  صدیقی  عبدالحق  محترم   اهدای 
به دو نشریه محلی سبا و روز اشتراک صورت گرفته و بعالوه، این کتابخانه 
دارای مجله قضا )که در سال 1309 برای اولین بار نشر گردید( و جریده 

کتابخانه قضا
کرد،  بکار  آغاز  کرزی  حکومت  دوره  در  که  میباشد  محکمه  ستره  میزان 

میباشد. 

است:  دارا  را  اشتراک  حق  ذیل  های  روزنامه  و  جراید  با  مذکور  کتابخانه 
افغانستان

• آرمان ملی )13841389(، 	

• آشتی صبح )1387 1389( ،	

• بولتن خاص )از سوی وزارت اطالعات و فرهنگ( ،	

• چراغ، هفته نامۀ کابل، 	

• هفته نامۀ کرامت،	

• هیواد )1384 1389(، اراده،	

• اصالح )1384 1389(، ماندگار	

• انیس ملی )1384 1389( 	

• راه نجات و ویسا.	

کتابخانه قضا در کابل )میزان 1389(
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در  فعلی  کاهش  پایداری  بررسی  ــلها چه شدند؟  ـُ گـ آنهمه 
علل  که  میسازد  خاطرنشان  نشریه  این  افغانستان:  در  تریاک  تولید 
محیطی  و  سیاسی،  اقتصادی،  مختلط  های  پروسه  نتایج  کاهش،  فعلی 
است که تسلط داشتن روی حفظ و نگهداشت این شرایط در یک وضعیت 

مشخص، مشکل بنظر میرسد.

های  و شبکه  ولسی جرگه  انتخابات  اهمیت  کابل،  با  پیوستن 
این  بحث  به  بخصوص  نشریه  این  افغانستان:  در  محلی  سیاسی 
موضوع می پردازد که جامعه جهانی نیاز دارد تا به انتخابات پارلمانی امسال 

تحلیلی بر قانون رسانه های همگانی افغانستان / نویسنده صدیق 
اهلل توحیدی ؛ به همکاری محمد قاسم رحمانی. کابل : گروه رسانه های 

افغانستان، 1389. 63 ص. ؛ 21 س م.

همگانی  های  رسانه  قانون  های  ماده  مورد  در  است  تحلیلی  کتاب  این 
افغانستان.

 Combating women = )مبارزه با قاچاق انسان )زنان و اطفال
گان  گردآورنده    and children trafficking in Afghanistan
فرید زبیر اندیش و محمد جوادی. کابل : موسسۀ فرهنگی اجتماعی جوانان 

افغانستان، 1389. 35ص. ؛ 30 س م.
نوشته دست داشته معلومات مختصر راجع به قاچاق انسان )زنان و اطفال( 
و جلوگیری از آن که شامل موضوعات مختلف در این رابطه بوده و برای 
آموزش کوتاه مدت ورکشاپهای جلوگیری از قاچاق انسان ترتیب شده است. 

 : افغانستان  مدرن  دیپلماسی  تاسیس 
مجموعه مقاالت برگزیدۀ کنفرانس بین المللی: 
نقش عالمه محمود طرزی و محمد ولی خان 
وزارت  استراتیژیک  مطالعات  مرکز  دروازی/ 
امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان. کابل: 
خارجه  امور  وزارت  استراتیژیک  مطالعات  مرکز 
جمهوری اسالمی افغانستان، 1388. 340 ص. 

؛ 24 س م.

نشریات جدید از این اداره

فراهم سازی کتب به کتابخانه های افغانستان

شرکت جدید بنام کتابخانه افغانستان )ABH(  هدفمند است تا به کتابخانه های افغانستان کتب فراهم نماید. منابع برای کتابخانه ها از داخل کشور و خارج 
بدست می آیند و این شرکت نیز آموزش های را برای پیشبرد کتابخانه پیشکش میکند. تماس: nazari.gholam@gmail.com تلیفون: 843 544 799 93+ 

+93 798 611 502 jafari.massuma@gmail.com و

الگو  گونه  به  میتواند  تنها  نه  پارلمانی  انتخابات  باشد  داشته  بیشتر  توجه 
سبب  بلکه  نماید،  عمل  کشور  در  نمایندگان  حکومتداری  ترویج  بخاطر 
تحریک بحث های سیاسی محلی و تغییر شکل شبکه های سیاسی محلی 

در سراسر افغانستان به طرز پر معنی تر گردد. 

1389 سیاست های قبل از انتخابات و  ولسی جرگه در سال 
ظهور مخالفین: این مختصر بعضی از یافته های ابتدایی مطالعه جاری 

این اداره را روی پویایی و عملکرد های پارلمانی ارائه میکند.

این کتاب حاوی ده ها مقاله ی علمی و سیاسی است که پیرامون چگونگی 
حین  در  و  یافته  نگارش  استقالل  از  بعد  افغانستان  جدید  دیپلماسی  ایجاد 
حال نقش شخصیت محمود طرزی و محمد ولی دروازی در تاسیس و پایه 

گذاری این دیپلماسی مدرن در افغانستان نیز عنوان شده است.

و  شاعر  عاصی/  قهار  اشعار  کلیات 
و  تصحیح  تدوین  ؛  عاصی  قهار  سخنور 
خیام،  انتشارات   : کابل  رحیمی.  نیالب  مقدمه 

1388. ز، 722 ص. ؛ 22 س م.
تمامی  برگیرندۀ  در  واقع  در  عاصی  قهار  کلیات 
اشعار  از  اکثری  حال  حین  در  و  شده  چاپ  آثار 
قطع  با  که  است  عاصی  قهار  ی  شده  چاپ  نا 
چاپ  به  خیام  انتشارات  بوسیله  خاص  ظرافت  و 

رسیده است.

برای  ملی  ظرفیت  های  نیازمندی  ارزیابی  خود  افغانستان: 
در  سازگاری  ملی  عمل  برنامه  و  جهانی  زیست  محیط  تنظیم 
پروگرام   : کینیا  نایروبی،  نهایی.  مشترک  گزارش   : اقلیم  تغییر  برابر 
محیط زیست ملل متحد )UNDP(، 1387. 125 ص. : مصور رنگه، نقشه 

رنگه، جدول ؛ 29 س م.

نشریات و منابع جدید
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متحد  ملل  زیست  محیط  پروگرام  خالصه: 
 )GDF( زیست  جهانی  تسهیالت  و   )UNDP(
حمایتهای تخنیکی و مالی را برای تحکیم نهاد 
زیستی  محیط  عرصه  در  ظرفیت  ارتقائ  و  ها 
افغانستان فراهم نموده اند. این گزارش، خود – 
ارزیابی نیازمندی های ملی برای تنظیم محیط 
سازگاری  ملی  عمل  پروگرام  و  جهانی  زیست 
2008، نشان دهنده مثالی  اقلیم  تغییر  برابر  در 

پروسه  از طریق یک  است.  این مدت  در جریان  مهم  آورد های  از دست 
مشورتی، این گزارش خالءها و نیازمندی های فوری برای ارتقاء ظرفیت در 
 )Rio( سطوح مختلف کشور را برای کمک در تطبیق کنوانسیون های ریو
بین کنوانسیون  این گزارش همچنین مسائل مشترک  ، مشخص مینماید. 
های ریو و اولیتهای کاری برای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم را شناسایی 

میکند. )پیشگفتار، ص. 5(. همچنان به زبان انگلیسی نیز موجود است: 

 Afghanistan : National Capacity Needs SelfAssessment
 for Global Environmental Management )NCSA( and
 National Adaptation Programme of Action for Climate
Change (NAPA) : final joint report. http://unfccc.int/
pdf.resource/docs/napa/afg01

اساسات علمی کشف و تحقیق جرایم/ مؤلف محمد عظیم فاریابی. 
]کابل؟[ : ]بی نا[، 1388. ر، 429 ص. ؛ 24 س م.

ملی،  امنیت  مسلکی  کارمندان  پولیس  موظفین  اثر مخصوص  این  مطالعه 
حقوق  پوهنځی  محصلین  و  محکمه  ستره  مسلکی  اعضای  و  څارنوالی 

میباشد. صفحه نخست.

 م ج رم  ک ی س ت : ج رم  ش ن اس ی  چ ی س ت / ت ال ی ف  ت اج  زم ان  دان ش .  ت ه ران  : ک ی ه ان  
، 1388.  386 ص . ؛ 24 س م.

این کتاب شامل شش فصل بوده که قرار ذیل میباشد: 

فصل اول: سیر تحول جرم شناسی. فصل دوم: تعریف جرم شناسی و اقسام 
آن. فصل سوم رابطه جرم شناسی باعلوم دیگر. فصل چهارم: روش تحقیق 
در جرم شناسی. فصل پنجم: موضوع جرم شناسی. فصل ششم: اصول جرم 

شناسی.
 : کابل  حسامی.  گل  حضرت  نویسنده  افغانستان/  در  قضا  تاریخ 

انتشارات سعید، 1388. ح، 320 ص. ؛ 22 س م.

قضائی  اندیشه  تکوین  سیر  درباره  تحقیقی  این 
به  درافغانستان  وایجاد های قضایی  درافغانستان 

بحث پرداخته است.

مهسا  نویسنده  جمهور/  رئیس  بخیر  شب 
350 ص.   .1389 سعید،  انتشارات   : کابل  طایع. 

؛ 25 س م.

اجتماعی  و  پیرامون مسایل سیاسی  متعدد  مقاالت  برگیرنده  در  کتاب  این 
افغانستان است که بصورت واقع بینانه نگارش یافته و دیدگاه و تحلیل های 

این کتاب بگونه ی در عرصه ی سیاسی افغانستان اتفاق می افتد.

حق پادشاهی: هفته آخر زندگی حبیب اهلل کلکانی / نویسنده رزاق 
مأمون. کابل : انتشارات سعید، 1388. 133 ص. ؛ 22 س م.

این کتاب پیرامون حوادث تاریخی چگونگی محاکمه امیر حبیب اهلل کلکانی 
به وسیله محمد نادر شاه و اعمال او. البته در قالب نمایش نامه.

سیاه و سفید : حقایق تاریخی از چشم انداز تصویر جلد اول/ ترتیب و 
تدوین کننده محمد نعیم قدرت. ]بی جا[ : ]بی نا[، 1388.

258ص. : مصور بعضی رنگه ؛ 29 س م.

جدید،  راهکاریست  آغاز  سفید  و  سیاه  مجموعۀ 
آفرینان  نقش  و  ها  معرفی مهمترین چهره  برای 
 )19651747( از  که  کشور  سیاسی  تحوالت 
ادوار ]کورنولوجی[ در  بر اساس تسلسل  میالدی 
پنج فصل مرتب گردیده است که بدون شک این 
تاریک  فضای  و  مصائب  در  آنانیکه  برای  گزینه 
ناهنجاری  و  اند  افراشته  قد  و  زده  جوانه  جنگ 
سردرگمی  و  باوری  نا  باعث  بیشتر  جنگ  های 

استفاده  و   )identity( خودیابی  منظور  به  است،  گردیده  شاه  افکار  های 
موثر، شایان پذیرش خواهد بود. مقدمه، پاراگراف چهارم.

 /)1947 سال  از  پس  ویژه  )به  هند  در  سرا  فارسی  شاعران 
انتشارات   : کابل  رهبین.  افسر  محمد  ترجمه  ؛  رضوی  سلمان  علی  نوشتۀ 

سعید، 1389. ر، 130 ص. ؛ 22 س م.

یکی از برجسته گیهای این اثر آن است که به گونۀ تذکره تدوین یافته است 
و فشرده ای از زندگینامۀ شاعران معاصر فارسی سرا در هند را نیز با خود 
دارد. در این اثر به بررسی انتقادی پرداخته نشده است، بل صرف به آوردن 
نمونۀ کالم شاعران بسنده شده است، که برای پژوهشگران و منتقدان منبع 

خوبی بوده میتواند. – ص. ف.
انگلستان،  سیاسی  های  )رژیم   : ای  مقایسه  اساسی  حقوق 
 / ایران(  اسالمی  جمهوری  و  فرانسه  امریکا،  متحده  ایاالت 
؛  ص.   260 ث،   .1388 فرهنگ،  انتشارات   : کابل  نیاز.  عبدالوحید  تألیف 

22 س م.
محتویات این اثر در شش فصل تهیه گردیده است: فصل اول تحت عنوان 
"کلیات" به بررسی مسایل کلی عام این مضمون میپردازدو. فصل دوم به 
تحلیل  برای  را  راه  پرداخته  سیاسی  رژیمهای  نیوریک  توصیف  و  تعریف 
عملی رژیمهای موجود میگشاید. فصل سوم با در نظرداشت سبقت و تجربه 
دیرینه بریتانیا در ایجاد نهاد های دموکراتیک و رژیم نماینده گی پارلمانی 
برای مطالعه انتخاب گردیده است و کشور های متعدد حین تدوین قانون 
اساسی شان، از آن نمونه برداری نموده اند. رژیم سیاسی امریکا نیز به دالیل 
مختلف برای مطالعه برگزیده شده است. تدوین اولین قانون اساسی جهان 
)به تعبیر خاص( تفسیر ویژه از اصل تفکیک قوأ استقرار رژیم ریاستی، نقش 
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قضا در تحوالت اجتماعی و سیاسی آن کشور و از 
همه مهمتر این که نظام حقوقی و سیاسی امریکا 
حقوقی  و  سیاسی  مهم  مدلهای  از  یکی  به  امروزه 
جهان تبدیل و الهام بخش کشور های زیادی شده 
است. بنآ رژیم امریکا وارد حوزه این مطالعه گردیده 
فصل  است.  یافته  اختصاص  بدان  چهارم  فصل  و 
پنجم به بررسی رژیم سیاسی فرانسه میپردازد که 
به ساده گی در خانواده رژیمهای پارلمانی و ریاستی 

نمی گنجد... فصل ششم این کتاب زمانی شکل گرفت که محصلین عزیز 
پیشنهاد مطالعه حقوق اساسی )رژیم های سیاسی( کشور های اسالمی را 

نمودند... – ص. ت.
 : کابل  احمدی.  جاویده  مؤلف  اجتماعی/  و  یی  کتابخانه  تحقیق  روش 

انتشارات رسالت، 1389. 375 ص. 22 س م.

این کتاب شامل دو بخش تحقیقات کتابخانه یی و تحقیقات اجتماعیست 
که در بخش اول، مراحل تحقیقات کتابخانه یی را همراه با بیان موضوعاتی 
و  تحقیق  فرضیۀ  تحقیق،  هدف  تحقیق،  پیشینۀ  تحقیق،  طرح  چون؛ 
از  یک  هر  روی  ترتیب  به  و  است  گرفته  قرار  بحث  مورد  پژوهشگران 
در  است.  آمده  عمل  به  پژوهش  تمام  دقت  با  اسنادی  تحقیقات  مراحل 
بخش دوم روی چگونگی تحقیقات اجتماعی همراه با شیوه های مختلف 
چون؛ مشاهده، نمونه گیری، تهیۀ پرسشنامه و به کار بستن مصاحبه جهت 
به دست آوردن اطالعات موثق به گونه گذرا مورد بحث قرار گرفته است. 
از  اخیر بحث تحقیق اجتماعی به صورت کوتاه روی نشانه گذاری که  در 
اهمیت به سزایی در انجام فرایند تحقیق برخوردار می باشد، بحثی صورت 

گرفته است. 
بحران هویت ملی در افغانستان/ دیدار علی مشرقی ؛ ویراستار 

محمود جعفری. کابل : انتشارات سعید، 1389. 127 ص. ؛ 24 س م.

این  کلیات  به  اول  فصل  در  باشد.  می  فصل  چهار  شامل  مجموعه  این 
تحقیق پرداخته شده است. در این فصل مشخص گردیده که هدف، اهمیت 
و پرسش های آن چیست. همچنان روش تحقیقی که در این اثر آز آن کار 
گرفته شده واضع گردیده است. فصل دوم این اثر به بحث هویت ملی در 
افغانستان می پردازد. در این فصل به توجه به تعریف هویت ملی و ویژگی 
افغانی به مقایسه گرفته می  از آن ویژگی ها در جامعه  های آن، هر یک 
شود. در فصل دوم عناصر هویت ملی بطور اجمالی به تعریف گرفته شده 
و  مداقه  مورد  افغانستان  در  ها،  مؤلفه  این  اهمیت  داشت  نظر  در  با  بعد  و 
افغانستان می  در  ملی  بحث وحدت  به  گیرد. فصل سوم  قرار می  تحقیق 
پردازد. در فصل چهارم راهکار ها و راه حلهای که به نظر نگارنده مهم تلقی 

شده پیشنهاد گردیده است.
انتشارات سعید،   : نویسنده رزاق مامون. کابل  تکنوکرات های مسلح/ 

1387. 176 ص. ؛ 22 س م.

این کتاب پیرامون جنبشهای روشنگری در افغانستان که چگونه یکبار دست 
به خشونت میزنند، معلومات مفصل تاریخی و تحلیلی ارایه میدارد.

شهید  انتشارات   : کابل  یوسفی.  اهلل  ذبیح  شعر/  گزینه   : هیچ  تا  هیچ  از 

عبدالقهار عاصی، 1388. 72 ص. ؛ 21 س م. 

گزینه اشعار ذبیع اهلل یوسفی.

اشرف  محمد  نویسنده  اول/  جلد  افغانستان  اساسی  قانون  نقد  و  تحلیل 
 ،  .1388 انشتارات سعید،   : کابل  پناه.  یزدان  ویراستار عبدالرحیم  ؛  رسولی 

514 ص. ؛ 24 س م.

در این اثر ضمن توضیح احکام مواد قانون اساسی، نواقص و کمبودی های 
آن توضیح و تشریح خواهد شد. – ص. 3.

ویراستار  ؛  مجاهد  عظیم  محمد  نویسنده   / ژورنالیزم  و  سیاست 
انتشارات سعید،   : بارک. کابل  ؛ تصحیح عنایت اهلل  پناه  یزدان  عبدالرحیم 

1388. 150 ص. ؛ 22 س م.

هدف از این نوشته درین دهۀ تاریخی آنست که نویسنده گان، هنرمندان، 
آنانیکه در کار  آموزند و چه  نو  آنانیکه  شاعران و سینماگران کشور ما چه 
نویسنده گی و حرفۀ هنری خویش استادند؛ باید توجه داشته باشند که عامل 
تعیین کنندۀ شخصیت و برازنده گی نویسنده، هنرمند، خبرنگار و شاعر به 
اساس فهم و درجۀ تعهد او در انعکاس حقایق جامعه، خواسته های برحق 
مردم، آفرینش های بکر هنری و درک رسالت تاریخی آنهاست. – ص. 3.

بررسی وضعیت زنان شاغل در ادارات دولتی افغانستان/ محقق 
کمیسیون   : کابل  نظری.  عبدالشکور  ویراستار  ؛  افضلی  ماللی  نویسنده  و 

مستقل حقوق بشر افغانستان، 1388. ب، 29 س م.

در این اثر تحقیق، نخست نگاهی داریم به وضعیت عمومی زنان شاغل و با 
استفاده از یافته های ساحوی، عوامل بازدارنده ارتقای شغلی زنان در ادارات 
و مشکالت زنان شاغل در ادارات دولتی، مورد بحث قرار گرفته است. در 
پایان این گزارش پیشنهاد هایی جهت رفع مشکالت زنان در ادارات دولتی 

افغانستان ارائه گردیده است. – ص. 3.
سکن روی جلد موجود است.

جام جهانی فوتبال/ نویسنده حامد علمی. کابل : ریاست عمومی تربیت 
بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک افغانستان، 1388. 352 ص. : مصور 

؛21 س م.

این کتاب در مورد تاریخچه مختصر برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 
میباشد.

مروری بر قوانین اساسی افغانستان/ نویسنده محمد اشرف رسولی. کابل : 
انشتارات سعید، 1388. ، 323 ص. ؛ 22 س م.

این نوشتۀ مختصر حاوی سه حصه است.

حصۀ اول شامل توضیح مختصر موضوعات مربوط به قانون اساسی، مفهوم 
و ماهیت آن، پیشینۀ تاریخی، فوقیت، منشأ و منبع، ضرورت پیدایش، انواع 
افغانستان  گذشتۀ  اساسی  قوانین  به  دوم  حصۀ  میباشد.  آن  محتویات  و 
بحث  مورد  آن  های  ویژگی  و  مرور  برآنها  مختصری  که  یافته  اختصاص 
نگارنده  اصلی  هدف  و  عمده  بخش  که  سوم،  حصۀ  شود.  می  داده  قرار 
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گرفته،  قرار  بحث  مطرح  کشور  در  نافذ  اساسی  قانون  میدهد،  تشکیل  را 
موضوعات مربوط به تعیین کمیسیونهای تسوید و تدقیق، طرزکار و اجراأت 
آنها، ماحصل و نتایج کارش، مشکالت موجود در ساحۀ فعالیت ترتیب طرح 
های متعدد، طرحهای نهایی کمیته های تسوید و تدقیق، تغییرات وارده بر 
آنها از طرف مقامات دولت، اصالحات و تغییرات وارده از طرف لویه جرگه 
قانون اساسی و در نهایت تغییرات وارده بعد از تصویب لویه جرگه، امضاء و 

نشانی شد رئیس لویه جرگۀ قانون اساسی، تخصیص داده شده است.

حق پادشاهی: هفته آخر زندگی حبیب اهلل کلکانی/ رزاق مامون. کابل : 
انتشارات سعید، 1388. 133 ص. ؛ 21 س م.

این کتاب پیرامون حوادث تاریخی چگونگی محاکمه امیر حبیب اهلل کلکانی 
به وسیله محمد نادر شاه. البته در قالب نمایش نامه.

؛  ناصح  محمد  ولی  نویسنده  افغانستان/  در  ها  خارجی  وجایب  و  حقوق 
ص.   189 ن،   .1388 سعید،  انتشارات   : کابل  ناصح.  عبدالرحیم  ویراستار 

؛ 22 س م.

این اثر راجع به وضیعت حقوقی بیگانگان در افغانستان می باشد. اثر متذکره 
و  منابع حقوق  مبانی حقوق،  و  اصول  بیگانگان،  و وجایب  مورد حقوق  در 
وجایب بیگانگان، اصول و مبانی حقوق و وجایب بیگانگان، وضیعت حقوق 
عبور،  ورود،  حق  بیگانگان،  عمومی  حقوق  وضیعت  بیگانگان،  خصوصی 
اقامت و خروج بیگانگان و حقوق ووجایبی که اتباع خارجی از آن معاف اند، 

از مطالب عمده و اساسی این اثر میباشد.

اندیشه های مذهبی: دور کوشانی تا ظهور اسالم/ مؤلف عبدالغفور باهر. 
مرکز نشراتی بشارت، 1388. 47 ص. ؛ 22 س م.

در این رساله از مذهب اخالقی در شرق دور و شرق میانه به اختصار بحث 
نشر  تا  بودایی  یونانی،  زردشتی،  مذهبی  های  اندیشه  از  هم  و  است  شده 

ظهور اسالم در افغانستان.

محمد  غالم  نویسنده  افغانستان/  تباهی  عامل  خواهی:  پشتونستان 
محمدی. کابل : انتشارات سعید، 1388. ج، 349 ص. ؛ 22 س م.

در  قومی  های  جویی  برتری  چگونگی  مورد  در  است  تحقیق  کتاب  این 
افغانستان و هم چنین در این کتاب نشان داده شده که چگونه افغانستان در 

دام مخوف برتری جویی تک قومی گیر مانده است.

مامون.  رزاق  نویسنده   / سیاسی  های  یادداشت 
کابل: انتشارات سعید، 1388. 317 ص. ؛ 22 س م.

این کتاب حاوی چندین مقاله ی سیاسی و تاریخی است 
سال  اوایل  و   1388 سال  های  ماه  حوادث  عمدتًا  که 

1389 را در برمیگیرد.

قرن  در  افغانستان  و  ایران  سیاسی  روابط 
بیستم / نویسنده وحید مژده. کابل : بنگاه انتشارات میوند، 1389. د، 456 

ص. ؛ 22 س م.

مختلف  های  مقطع  در  دیپلماتیک  ارتباط  پیرامون  تفصیل  به  کتاب  این 
تاریخی بین افغانستان و ایران به بحث پرداخته است.

گناه می کنم / سراینده کام بخش نیکویی. کابل : کانون فرهنگی 
فردوسی، 1389. 96 ص. ؛ 21 س م.

روزگار  نابسامانی  و  مظالم  که  است  سیاسی  اشعار  از  مجموعۀ  کتاب  این 
کنونی را به تصویر کشیده است.

مؤلف  افغانستان/  در  سیاسی  توسعه ی  موانع  بر  نگریشی   : سر  دیو هفت 
عبدالحفیظ منصور. کابل : ]بی نا[، 1389.

در  فرهنگی  و  سیاسی  توسعه  موانع  پیرامون  که  است  کوچکی  ی  رساله 
افغانستان نگارش یافته است.

مکتب های سیاسی / تألیف فرشید اقبال. تهران : سبکباران، 1387. 237 
ص. ؛ 22 س م.

این کتاب به معرفی اندیشه های ده ها مکتب سیاسی و فکری در جهان 
پرداخته است.

سرنوشت بد فرجام دموکراسی در افغانستان / نویسنده جمشید 
امیری. کابل : انتشارات سعید، 1389. ح، 190 ص . ؛ 22 س م.

اسالم  جهان  و  غرب  در  دموکراسی  به  مربوط  مطالب  حاوی  کتاب  این 
می باشد. و مرتبط با موضوع، مسایل تاریخی و جاری در افغانستان نیز با 

رویکردی جامعه شناختی در آن به بحث گرفته شده است.

انبیاء و فراعنه/ نویسنده طلب الدین قدیری ؛ ویراستار یزدان پناه. کابل : 
انتشارات سعید، 1388. ص، 223 ص. ؛ 22 س م.

این کتاب نبوت و حقایق آنرا به بحث پرداخته است.

هرات:  جهانگیر.  گیسو  به کوشش   / می سرایند  را  زنان صلح 
انتشارات بنیاد آرمان شهر، 1388. و، 140 ص. ؛ 21 س م.

پیرامون صلح و چگونگی  اشعار زنان جهان است که  این کتاب گزینه ی 
تأمین صلح در جوامع بشری سروده اند.

حقوق اداره / نویسنده عطا محمد نورزائی. کابل: انتشارات سعید، 1389. د، 
156 ص. ؛ 22 س م.

این کتاب پیرامون اینکه اداره چیست و مدیریت خوب کدام است و افزون به 
آن افراد و کارمندان در یک اداره و مدیریت سالم چه حقوقی را دارا هستند 

به بحث پرداخته است.

اجتماعی/  اقتصادی    – سیاسی  سرد:  جنگ  بطرف  جهان  گرایش 
مرکز   : کابل  ظفر.  عبدالقیوم  ترتیب  و  تصحیح  ؛  احمدزی  منصور  مؤلف 

نشراتی االزهر، 1388. 181 ص. ؛ 21 س م.

تاریخی اوضاع جهان است که نشان  این کتاب در واقع تحلیل سیاسی و 
میدهد چگونه کشور های جهان تمایل به جنگ سرد دارند و از جنگ گرم 
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ظاهراً دوری می جویند.

درست بنویسیم، فرهنگ امالی زبان دری / احمد یاسین فرخاری. 
کابل: انتشارات سعید، 1388. 286 ص. ؛ 22 س م.

زبان  در   ، اغالط  از  بدور  انشاء  و  امال درست  باره چگونگی  در  کتاب  این 
دارای  فارسی  زبان  محققین  برای  یقینآ  و  است  پرداخته  بحث  به  فارسی 

اهمیت ویژه خواهد بود.

موالنا جامی/ نویسنده محمد آصف گلزاد. کابل : انتشارات سعید، 1389. د، 
67 ص. 22 س م. 

دراین نوشته روی چند نکته ذیل مختصر مکث صورت گرفته است: زنده 
گینامه جامی، تحصیالت، سجایا، سفرها، عرفان و لقب خاتم الشعرا موالنا 

جامی هروی. – مقدمه.

احصائیه/ نویسنده عبدالباقی حمیدی. کابل : انتشارات سعید، 1388. هـ، 
201 ص. ؛ 21 س م.

این کتاب ابتدا به تاریخچه واهمیت احصائیه در کشور های مختلف به بحث 
و  دقیق  آمارگیری  انواع  و  دقیق  گیری  احصائیه  پیرامون  ، سپس  پرداخته 

انواع امارگیری در احصائیه نکات مهمی را به عرض رسانیده است.

در گستردۀ زبان و ادبیات فارسی دری: )مجموعۀ مقاله ها در زمینۀ 
شعر عرفانی فارسی دری( نویسنده عبدالقیوم قویم، مهتمم تیمور شاه قویم. 

کابل : انتشارات سعید، 1389. 170 ص. ؛ 21 س م.

این کتاب حاوی چندین مقاله ادبی– علمی است که پیرامون اشعار عرفانی 
در زبان دری نگارش یافته است.

نقش دموکراسی در تأمین وحدت ملی/ مؤلف احمد سعیدی. کابل: 
انتشارات مسلکی افغان، 1389. د، 113 ص. ؛ 22 س م.

این کتاب در چگونگی راه های رسیدن به وحدت ملی در پرتو یک نظام 
دموکراتیک به بحث پرداخته است که مطالعه آن در کشور به مثل افغانستان 

در خور اهمیت پنداشته میشود.

بحران فراگیر : فاجعۀ جبران ناپذیر/ نویسنده احمد سعیدی. کابل : 
انتشارات سعید، 1388. ز، 392 ص. ؛ 22 س م.

این کتاب در برگیرنده حقایق و واقعیت تلخ سیاسی و تاریخی است که به 
باور نویسنده این واقعیت های تلخ و ناگوار سیاسی – تاریخی سبب بحران 

فراگیر در کشور شده است.

 : کابل  گلزاد.  آصف  محمد  نویسنده  عشق/  شهر  هفت  فرمانروای 
انتشارات سعید، 1389. ز، 101 ص. ؛ 21 س م.

این کتاب نگاهی گذرا است به زنده گی، آثار، شعار و دیدگاه های عرفانی 
شیخ عزیزالدین عطار که با قطع و صحافت زیبا زیور طبع یافته است.

راز خوابیده )معمای مرگ فاروق یعقوبی( جلد دوم / نویسنده رزاق 
مامون. کابل : انتشارات سعید، 1388. 148 ص. ؛ 21 س م.

سیاست  عرصه  در  کتاب  مهمترین  از  یکی  کتاب  این 
افغانستان است که راز های پنهان و مخوف سیاسی را 
راز سیاسی  از یک  پرده  اکنون  کتاب  این  میکند  برمال 
داکتر  حکومت  فرد  ترین  پایه  بلند  کشی  خود  یا  )قتل 

نجیب اهلل را بیان میکند(.

انتشارات آرمان   : این جا زمان متروکیست/ روح االمین امینی. کابل 
شهر، 1388. 78 ص. ؛ 21 س م.

این کتاب دارای چندین داستان ویژه است که واقع اوضاع نابسامان اجتماع 
را انعکاس میدهد.

پولک های دامن گل نساء / شاعر سید احمد علی فاخر. کابل : انجمن 
قلم افغانستان، 1389. 107 ص. ؛ 22 س م.

این کتاب مجموعۀ از اشعار سید احمد علی فاخر است که در سال 1389 
زیور طبع یافته است.

انتشارات   : دوبیتی های مردم غور/ گرد آورنده نبی ساقی. کابل 
سعید، 1388. 181 ص. ؛ 22 س م.

این کتاب مجموعۀ از دو بیتی های مردم غور میباشد که توسط نبی ساقی 
جمع آوری گردیده است.

سال  انتخابات  برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رایدهی  تعلیمات  رهنمود 
1389 ولسی جرگه/ ریاست آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات. کابل 

: کمیسیون مستقل انتخابات، 1389. 19 ص. : س م.

این کتاب راهنما بخشی از مواد آموزشی رأی دهندگان میباشد که توسط 
انتخابات طرح شده و منحیث یک  ریاست آگاهی عامه کمیسیون مستقل 
منبع عمده جهت راه اندازی فعالیت های آموزشی رأی دهندگان، محسوب 
میشود. این کتاب رهنما رهنمود برای تشریح موضوعات فلپ چارت بوده 
و بطور ساده و به ذوق استفاده کننده صفحه آرایی شده که هر صفحه آن 
حاوی پیام های عمده و معلوماتی در مورد انتخابات ولسی جرگه میباشد. 

ص. 1.

تجربه اول : گروه بندی های سیاسی و الگوهای رأی دهی در ولسی جرگه 
افغانستان )134889 / علی امیری و عبدالجلیل بینش.

کابل : دیده بان افغانستان، 1389. 32 ص. : مصور ؛ 30 س م.

این رساله کوشیده است با ارائه تحلیل از کارنامه اولین ولسی جرگه بعد از 
پارلمانی که تا چند روز  انتخابات  ارزیابی آن، به بهبودی دومین  طالبان و 
دیگر برگزار می گردد همچنان به انتقال تجارب به ولسی جرگه دوم که تا 
چند ماه دیگر فعالیتش را آغاز خواهد کرد، کمکی کرده باشد. بدون شک 
نمی  احتوا  را  پیرامون ولسی جرگه  تمامی حوادث و تحوالت  این گزارش 
کند اما امیدواریم در ارائه شناخت از ولسی جرگه اول و تعیین کارکردهای 
بندی های سیاسی«  و گروه  رأی دهی  در دو محور »الگوی  ویژه  به  آن 

گامی به جلو باشد. ص. 5.



10

خبرنامه تحقیقات افغانستان

اجتماعی است که  برای کارکنان صحی  سالمتی: سالمتی مجلۀ صحی 
توسط اداره کمک های طبی بین المللی )AMI( به نشر میرسد.

چاپ  به  منظم  بصورت  که  تصویری  نشریۀ  این 
رسیده و معلومات بنیادی صحی را برای افغانها ارائه 
فارسی،  زبانهای  به  جداگانه  های  نشریه  در  میدارد، 
آن  جدید  شماره  میرسد.  نشر  به  انگلیسی  و  پشتو 
)شماره 42 فصل سوم سال 2010( به ارائه معلومات 
است. جهت  یافته  اختصاص  امراض ساری  مورد  در 

kabul.salamati@ برقی  پست  آدرس  به  مجله  این  آوردن  بدست 
حاصل  تماس   0799  900  787 تیلفون  شماره  با  و   amifrance.org

نمائید.

خبرنامه تحقیقات افغانستان یکی از نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است که در هر سه ماه یکبار نشر میگردد. هدف از نشر این گزارش اینست تا نشریات 
و تحقیقاتی که در خصوص در افغانستان صورت میگیرد را برای خواننده گان معرفی بدارد. و از طرف دیگر در اشاعه تحقیقات و تحلیل های مربوط به افغانستان، 
خواننده گان را یاری رساند. بعضی از آن گزارشات و منابع که درین خبرنامه معرفی میشوند، در سایت های مربوطه موجود بوده و بسیاری ازین کتاب ها و دیگر 
نشریات در کتابخانه این اداره واقع در دفتر مرکزی آن در جاده گلفروشی، شهر نو نیز موجود است و محققین می توانند روز های یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت 9 
صبح الی 12:30 و از ساعت 1 الی 4 بعد از ظهر به این کتابخانه مراجعه کرده و از آن استفاده نمایند. این خبرنامه توسط رایس وایلز گرد آوری شده است. هرگاه 
newsletter@areu.org.af :میخواهید کتاب یا نشریات جدید در باره افغانستان، درین خبرنامه چاپ و معرفی گردند، لطفًا با آدرس ذیل تماس حاصل نمائید

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.

کوچه گلفروشی )نبش سرک دوم( شهر نو، کابل
areu@areu.org.af :ایمیل  www.areu.org.af :تیلفون: 548 608 799)0(93+ وبسایت

فرامین و قوانین تاریخ
شماره 

مسلسل 
جریده

فرمان رئیس ج.ا.ا. در مورد مبارزۀ موثر و عملی علیه فساد اداری.

مقررۀ تنظیم امور لباس قضات و رعایت نظافت در محل کار.

15 حمل 1389 1017

اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی. 31 حمل 1389 1018

اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی. 30 ثور 1389 1022

اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی. 31 جوزا 1389 1027


