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  په دى گ２ه كى

  ٢          -     .اوسن９ ＇ي７ن３ او سرچين３

  ٢           کال٢٠٠۵،  زيان منلو ار＄ونهملی خطر اود 

  ٢    د معيشت او غير رسمی کريديت په هکله د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ون３ د اداری ＇ي７نه

  ۴            اداری د بازارونو ＇ي７نهورکوونکید آلتای د مشوره 

  ۵                   خپرونيغوره

  ۵                  انکشاف 

  ۵                اقتصاد  

  ۶                ی！ول ！اكن  

  ۶                د کورنيو قانون

  ٧              حفاظتو ړد خوا

  ٧                روغتيا

  ٨                عدالت

  ٨                د ＄مکو نيونه

  ٨                ＇اروی

  ٩                ترياک

  ٩                عامه ماليه

  ٩                مهاجران
  ١٠                احسايېه
  ١٠                اوبه

  ١١                ％ي＊

  ١١          د افغانستان د ＇ي７ني او ارزوني ادارى نوى او راتلونكى خپرونى

  ١٣              ونهلست بري＋نا پاني، او یغور

  ١۴             د انکشاف زرکلن هدفونه پر ＄اي کولچاپيريالد 

  ١۶                نورې خپرون３

  ١۶        د ＄نو دولتی او غير دول３ د ＇پرونو د ل７ی په هکله معلومات

  ١۶        د عدلی وزارت مياشتنی حقوقی او فرهن／ی خپرونه: عدالت

  ١٧       نن ور＄نی افغانستان

  ١٨  هد مرستو بري＋نا پا１  
  
  
  
  

  
  

  
  

 نويو ＇ي７نو ＇خه لوستونكي خبرول دي او د نورو خپرونو او ＇ي７نو له لهدغ３ خبر پا３１ موخه د افغانستان په اړه د 
７ني او ارزوني اداره له موخه ＇خه ده چى دغه خبرپانه په پرله پس３ توگه  د افغانستان د ＇ي داپايلو سره مرسته كوي،

نشر ك７ي، د بيالبيلو ＇ي７نيزو خپرونو نقلونه په ان＂رن كى ترالسه كيدالى شي، او تاسو كوالى ش３ دا خبرپا１ه له 
   newsletter@areu.org.af  .الندى بري＋ناليك ＇خه ترالسه ك７ۍ

 خبرپا１هى＇ي７ن دافغانستان د
  ٢٠٠٦ اپريل ، －２ه  نهمه                          داری خبرپا１ه د ونی＄دافغانستان د ＇ي７نی او ار  
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  اوسني ＇ي７ني او سرچيني
！ول هغه معلومات چى په . دا برخه چى اوس له چاپه راوتل３ د ＇ي７نيزو پروژو او له اړوندو سرچينوسره وړاندې كي８ي

 يا سازمان پورې اړه لري او ＊ايي ددغو پروژو حالت د خپرون３ دچاپ پرمهال په انفرادی کسانودى گ２ه كي وين９ 
  .ل３ ويبدلون موند

 کال٢٠٠۵ ،زيان منلو ار＄ونه د ملی خطر او
پراختيا او بيا رغون３ وزارت او مرکزی سر د کليو د 

د داسی پريک７ه کولو په حال ک３ دی شميرنی دفتر 
 د اداری د د زيان منلو د ار＄ونیچ３ د ملی خطر او 

د  ！ول معلومات په عامه ！و－ه خپاره ش３، کال ٢٠٠۵
ين لرونک３ مال／３ په هکله يودخواړو د مسؤنيت او د آ

 تحليلونه شوی دی، خو دغه معلومات به د مؤقته
 د تيارولو له پاره بيا کورنيو په کچه او د سپي）لی ډي＂ا

  .وکتل ش３

 کال د ډي＂ا د ٢٠٠۵بري＋نا پا３１ ته د دغ３ اداری د 
پورته کولو پالن ال وختی نيول شوی دې، ！ر ＇و 

ې وش３  خپلی پو＊تنی تشريح ک７ی او کوالیکاروونک
  ＇خهچ３ دغه معلومات سم د السه له بري＋نا پا３１

هيله ده چ３ دغه به د کاروونکو اړتياوی . ترالسه ک７ې
 یپوره ک７ی، خو د هغو کاروونکو لپاره چ３ غواړ

 ډي＂ا ته الس رسنه ولری، نو د دغی اداری د یبشپ７
ی په الندنی  کال د ډي＂ا د غو＊تنی پا１ه د٢٠٠۵

  :بري＋نا پا１ه ک３ ډکه ک７ی

www.mrrd.gov.af/vau/NRVA_2005.htm  

  بري＋نا پا３１ را ＊کته ک７ی، ی او يا د له دغ

mrrd.gov.af/vau/NRVA%2005%20Download
sNRVA%202005%20Data%20request%20fo
rm.doc  

 کال د سروی په ل７ ک３ چ３ د ٢٠٠۵د دغ３ اداری د 
 د )پرته له شپ８و ولسواليو ( ولسواليو ！ولوافغانستان د

 راپور ک３ تحليل دغهبازارونو بي３ راغون６ی شوی په 
 کال ٢٠٠۵ د زيان منلو د ملی خطر او :شوی دی

د سر شميرنی مرکزی دفتر / د کليو د بازار بي３: برآورد
د خطر د (او د کليو د بيا رغونی او پراختيا وزارت، 

د سر شميرنی مرکزی دفتر او د : ابلک) تحليل اداره
 ٢۶.  کال٢٠٠۶کليو د بيا رغونی او پراختيا وزارت 

 مي／ا بايت په ۴رن／ه نخشی؛ چ３ د . م.  س٣٠مخه 
 د نخشو په لرلو سره له الندنی بري＋نا پا３１ اندازه

  . ＇خه الس رسيدونکي دی

www.mrrd.gov.af/vau/NRVA%2005%20Dow
nloads/NRVA%202005%20District%20Mark
et%20Price%20analysis.doc. (It contains a 
lot of maps hence its large size of 4 MB.) 

 
 

   اداری ＇ي７نهد دغی  په هکلهقرضود معيشت او غير رسمی 
زه )  کلنه کون６ه۴۵فاطمه د هرات ＊ار ＇خه يوه (

کون６ه يم، او کله چ３ زما خاوند م７شو زما زوی ايران 
هغه پيسی نه درلودي نو ＄که ي３ زموږ . ته والړو

کله چ３ زما زوی په ايران ک３ وو نو . ＄مکه －رو ک７ه
کله چ３ ما خپله لور واده زما ورور زموږ خرڅ را کاوو، 

 له －روی ＇خه هپه هغو پيسو م３ خپله ＄مکک７ه نو 
請ايران ＇خه را ستون شو  چ３ لهزما زوی. ه ک７هخال 

هغه له ＄انه سره هي＆ پيسی را نه وړی ＄که چ３ هغه 
دلته هغه غو＊تل چ３ د سودا . په هيروينو اوو＊تی وو

－ری دنده شروع ک７ی نو ＄که ي３ له دوستانو ＇خه 
هم پر مخ په پور واخيستلی، خو سودا －ری ي３ پيسی 

.  هغهل بيا ي３ ＄مکه －رو ک７ه＄يو بيوالی ونشوه، 
موچ３ دی، يوه ورځ کار کوی او /اوس بو！ونه －ن６ی

زه د نورو . ＇و ور＄ی د هغه له عايد ＇خه کار اخلی



  ٣    ٢٠٠٦ اپريل －２ه، نهمهبر پا１ه، دافغانستان د ＇ي７نو خ

 

 کار کووم او د خپل د کار په بدل ک３ وخلکو په ＄مک
زما زوی دما له . غنم او داسی نور حا請ل السته راوړم

  ٣٠٠٠٠ ازار ک３ دکان لریورور ＇خه چ３ په ب
  اوزما ورور موږ ته بوره، غوړی. افغانی پوروړی دی
  . وريژی راک７ی دی

کال  ٢٠٠۵د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداری د 
ی  ＇خه د همدغه کال تر ډيسمبر پوری د بلخ، جوال

کاپيسا، غور او هرات واليتونو په يوه کلی ک３ د غير 
د دغی . له ＇ي７نه وک７هپه هک د شرايطو قرضورسمی د 

 د کليواله معيشت په ستراتيژی ک３ او ＇ي７نی موخه
 غير نيزه او مالی داراي３ په ب２ه دمخصو請اً د ！ول

د کلی د  دی، لکه،  پوهيدل د رولقرضورسمی 
خلکو تر من＃ پور ورکول او پور اخيستل، د خپلوانو تر 

او يا د من＃، يا د دکاندار او د پيرودونک３ تر من＃ 
نو . ن＃＄مکی د خاوند او د بی ＄مک３ کسانو تر م

 او دا شرايط ＄که دغه ＇ي７نه به د غير رسمی کري６ي
ولنيزه اړيکی  ＇ن／ه کوالی ش３ ！شرايطچ３ دغه 
  ين／ی ک７ی و＇ي７یجوړی او ！

د شيوو د پورتني قضيه د کورنيو د اخ＋لی معيشت 
 کري６ي هغه رول چ３  دی،آلی يو تر ！ولو ＊ه مثال

په معيشت ک３ لوبوی، او دا چ３ کورنی د پور د 
. بيرته ورکولو له پاره له ＇ه شان شيوو ＇خه کار اخلی

دغی کورنی په راز راز ډولونو سره خپل ژوند پر مخ 
مهاجرت او غريبی ＇خه نيولی د بيولی دی، له 

مهاجرت ته دی ！， . ＄مکو پر سر تر کار کولو پوری
له پاره د ＄مک３ －رو کول؛ او کله چ３ د اعتيات له 

 نو د دغه کورنی د کبله هغه پيسی بيرته تاديه نشوی
ه خال請لور د واده په پيسو باندی ＄مکه له －رو ＇خه 

ام تجربي د کورنيو د پور اخستلو ＄نی عدغه . شوه
 نور مثالونه ي３ په دغه شان دی؛. داليل په －وته کوی

روغتيا، د واده ل／＋تونه، د کورنی ور＄نی ل／＋تونه، 
او کله ناکله د نوی تجارت د پيل کولو او يا د 

 په ＄نو سيمو ک３ چ３ کورنی جن， .مهاجرت لپاره

 د  خلککورونه وران شوی دی نو ډير له کبلهج／７ی 
  .  اخلیورپ ونو د بيا جوړلو لپارهرکو

 اخستلو لپاره د تضمين درلودل ضروری خبره پورد 
ده، لکه، د ＄مک３ لرل، او يا دا چ３ په کورنی ک３ 

و دغه شان نورد و يا ا ،موجوده وی نجلی پيغله
د ＇ي７نی په سيمو ک３ له .  درلودلي３ارز＊تمنده سرما

پيغلی نجلی ＇خه د سرماي３ په شان استفاده عامه 
 چ３ که نجلی واده شی نو خبره وه، دا په دی معنی

که چير ی . د ولور اخيستل د پور تضمين کيدالې شی
＇وک دغه شان تضمين و نه لری نو بايد چ３ له 
！ولنی او دوستانو سره ＊ی ！ولنيزی اړيکی ولری چ３ 

 د اخستلو له پاره کار واخلی او پورله هغو ＇خه د 
د ډير اجبار اکثره د پور د بيرته ورکولو له پاره هم 

  : د نمونی په شان. دی نه رازیالن

زه د کلنه ＊％ه داسی واي３؛  ٣۵په هرات ک３ يوه 
خپل له کاکا ＇خه پوروړی يم او پن％ه کاله کي８ی چ３ 
د هغه پيسی بيرته نشم ورکوالی، او هغه بيا هم ما ته 
پور راکوی، که چيری هغه پور رانک７ی نو زه خامخا 

کا لپاره  خلکو ＇خه پور اخلم او دا د ما د کاوله نور
  . نن， دی چ３ زه له نورو دکاندارانو ＇خه پور واخلم

نو او دوستانو ＇خه پرته د پور اخستلو بله لويه لواد خپ
＄که چ３ دکانداران دواړه . زيرمه دکانداران دی

دلته داسی پو＊تنه . ه پور ورکویتخان او بی وزله 
من＃ ته را＄ی چ３ ولی دکانداران کورنيو ！ه او 

دغی ＇ي７نی : يو ته پور ورکويورنخصو請اً بی وزله ک
په کليواله سيمو ک３ دير ) ١: دوه دليله راپيدا ک７ل

پيرودونکی نشته، نو ＄که دکانداران بايد له 
پيرودونکو سره ＊ي اړيکی ولری او د دغو اړيکو د 
. ساتلو او د پيرودونکو د درلودلو لپاره بايد پور ورک７ی

په او له بلی خوا دا چ３، کله چ３ خلک جنس ) ٢
نغدو پيسو واخلی نو په ！ي＂ه بيه ي３ اخلی او که چيری 
په پور ي３ واخلی نو د ا請لی قيمت ＇خه به يو ＇ه 

  . په دی معنا چ３ د دکاندار －＂ه زياتي８ی. لوړ وی
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په ＄نو سيمو ک３ د پور د اخستلو لپاره د ＄مکی لرل 
 که يوه کورنی ＄مکه ولری نو . ده مساله مهمههډير

ه －رو کولو سره پور ورکوی هر ＇وک ورته د ＄مکی پ
د دی لپاره چ３ ＊اي３ له ＄مک３ ＇خه ک＂ه واخلی، 

چ３ که چيری . ＇نی خلک دغه ک＂ی ته سود واي３
پور ورکوونک３ ＄مکه په －رو اخلی چ３ له حا請ل 

سره . ＇خه ي３ －＂ه واخلی نو اساساً هغه سود خوری
له دی چ３ په افغانستان ک３ د سود خوړلو ＇ر－نده 

 هغو خلکو چ３ په دغه ＇ي７نه سيستم نشته خو زياتو
ک３ مرکه ورسره وشوه د پور ورکولو په معامله ک３ دغه 

، که چيری هم نور خلک ورسره شان －＂ه سود و－２له
 ＊اي３ چ３ دا له دغه مسالی سره چ３ .موافق نه وو

 نو له هغه ＇خه ویدکانداران چ３ جنس په پور ورک
  خر＇ویپه لوړه بيه چ３ په نغدو پيسو ي３ ورکوی 

   .７وهم وت

غه موضوع له مخ３ پيل  دموضوعی ＇ي７نه چ３ د
شوی ده، د پور د ادا کولو تر ！ولو عامه الره د نجلی 

او نوری الری هم په دغه شان . د واده پيسی دی

د ور＄نی اړتياوو لپاره چ３ پور اخستل شوی : دی
دی په يو او بل فصل کی ادا کي８ی؛ له درمنده ＇خه 

 لکه د کورنی وروسته؛ د کرنی ＇خه پرته الر ی؛
توليداتو په خر＄ولو سره، لکه کورت، ژي７ غوړی او يا 

 او يا د افغانستان ک３خامک دوزی؛ －اون６يو هيوادو 
؛ او د ＄مکی په －رو  د مزدری له الریک３سترو ＊ارو 
او بله الر دا ده چ３ خلک د يوه پور د ادا . کولو سره

کولو لپاره بل پور اخلی، او د پورونو داسی پيچلی 
زياتو خلکو . ون ي３ تری نشته請ه جوړوی چ３ خالالر

بيا د کورنی له غ７و ＇خه لوی پور هم تر السه ک７ی 
دی، چ３ دا د پور اخستلو او پور ورکولو ！ولنيزه اړخ 
＊کاروی چ３ يو کس ＇ن／ه کوالی شی چ３ د ن８دو 

 د  د معيشتاړيک８ ＇خه کار واخلی چ３ د کورنی
  . ده حفاظت لپاره ډيره مهمه مساله

 د ＇ي７نو مرستياالن، بصير نادر، د دغی اداری: ک３ليکون
د ال زياتو معلوماتو لپاره له پوال . فوزيه رحيمی او ساغر وفا

.  مسؤلی سره په تماس ک３ شي لوړرتبه د ＇ي７نوکانتور
paula@areu.org.af 

  

  ارونو ＇ي７نهد آلتای د مشوره ورکوونکی اداری ＇خه د باز
  

د آلتای مشوره ورکوونکی اداری په نژدی تير وخت 
، ک３ په بين المللی بازار ک３ د افغانی د السی 請نايعو

ايعو، د جواهرو، فرنيچر او  شويو 請ند اوبدل
.  په ！اکلو باندی کار کاوود ارز＊ت＇يزونو، سين／ارولو 

اله توليداتو او د پروسی په مسند حدغه پروژه د اوسم
 دغه شان توليداتو غواړی، او  بوخته دهاندیکولو ب

  ا請لی وارد وونکو، بنجاره، او غون６ پلورونکو سرهله
په تماس ک３ ش３ تر ＄و د دغه توليد په هکله د 

په افغانستان ک３ د . هغوی فکرونه راغون６ ک７ی
اقتصادی شرايطو له کبله زيات توليدونکی د خپل د 

 لپاره هلی 請نعت د ساتلو او د توليداتو د پيرودلو
نو ＄که د دغ３ پروژی مقصد دا دی چ３ . ＄لی کوی

له ＊％ينه توليدونکو سره د داسی توليداتو په جوړولو 
ک３ مرسته وک７ی چ３ په بين المللی بازار ک３ وپلورل 

شي، چ３ دا به د هغوی لپاره او د هغوی د کورنی 
  .  ور په برخه ک７یتعايدالپاره 

 شوی مواد دی په دغه بري＋نا پا１ه ک３ ＇و پی ډی اف
  : چ３ د هری 請نعتی سيمی لن６ه سروی وړاندی کوی

http://www.altaiconsulting.com/handicrafts/   
د 請نايعو د مارکيت ا！کل د التاي３ پخواني ＇ي７نه 
چ３ د مل／رو ملتو د انکشافی پرو－رام له پاره د 

 د په هکله چ３ د انکشاف شرکتونويو او من％نيو کوچن
افغانستان د اقتصاد ！اکل شويو برخو باندی اجرا 

  . ی７ کهپ７ش، به ویشو

 په الندنيو برخو ک３ د سودا－ری د ت， الرهدغه 
فر請تونو د پيژندنی لپاره د فعال بازار په ژور تحليل 

  . باندی بوخت وو
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 د مرغانو ساتنه •

  او زيرهزاپران •

 غمی •

 و خدمات مواديو کوچنيو د او د معماريارد معم •

 د غنمو توليدات •

 کشميره او •

 .سابون، شامپو او د کالو مين％لو پودر •

  . دی ＇ي７نی السته راوړنی ＇پری شوید دغی

 کجکی د بري＋نا د بند، د  ＇خه دغی اداریله د
کتور ＇خه س＊وونی د ل／＋تونو، د انرژی او خصو請ی 

 . ره شوی دید کار اخستلو په هکله راپورونو ＇پا
  

  د ال زياتو معلوماتو لپاره دغه بري＋نا پا１ه و－وری
www.altaiconsulting.com 

  خپرونىغوره

＇ي７ن３ او ارزون３ اداري تردى دمه او يا  په دغه برخه كى دهغو تازه ＇ي７نيزو خپرونو مهم３ برخ３ چى دافغانستان د
.ې نشرته سپارکوی ترالسه د پسرلی په پای ک３كال  ٢٠٠۶ د

  انکشاف
Afghanistan National Development Strategy: 
an interim strategy for security, governance, 
economic growth & poverty reduction: 
volume 1/ Islamic Republic of Afghanistan. 
Kabul: Islamic Republic of Afghanistan, 
2006. 231 p.; 30 cm. One of the most 
important strategy documents for the coming 
years in Afghanistan. Available from: 
http://www.ands.gov.af/main.asp  
 
National Area-Based Development 
Programme: phase two (2006-2008)/ Islamic 
Republic of Afghanistan, United Nations 
Development Programme. [Kabul]: United 
Nations Development Programme (UNDP), 
2005. 52 p.; 30 cm. 

د ملی سيمه ييزه انکشافی پرو－رام د دوهمی مرحلی 
 د ！ولنی د قوی کولو او د هغوی د  دا دی چ３هدف

اړتياوو او اولويتونو لپاره د هغوی د ږغ اوچتولو په 
واسطه د خواری د له من％ه وړلو او په افغانستان ک３ د 

، او دولت ته د کليواله کليواله معيشت په ＊ه کولو ک３
 تر نظر ، د خلکوختيا د يو السبيا رغونی او پرا

 برخه ماي３ په توان ورکولو ک３، حی －６ داوالندی، 
  . واخلی

  

  اقتصاد
The investment climate in Afghanistan: 
exploiting opportunities in an uncertain 
environment. Washington, D.C.: World 
Bank, South Asia Region, Finance and 
Private Sector, 2005. 65 p.; 30 cm. 

ه وينا اساسی －واښ دا دی چ３ په پد دغه ＇ي７نی 
 اچوونکو له ويو پان／ین د بازار ک３ －دون پراخ شی او

مخ３ خن６ونه ليری شی او د هغو لپاره چ３ ال وختی 
په بازار ک３ －６ون لری د ال زياتی پان／ی اچونی لپاره 

 ٣٣٨ه بن％و ＊ارونو ک３ د پد افغانستان . تشويق شی
شرکتونو سروی پر بنس، دغه راپور په افغانستان ک３ 

  تحليلو －وا＊ون دد خصو請ی سکتور د انکشاف
 خن６ونه چ３ دغو مرغوم９تر ！ولو . وړاندی کوی

 نشتون یشرکتونو را په －وته ک７ل د بري＋نا او د ＄مک
د مالياتو الس او په خا請و حاالتو ک３ فساد او  .دی

 الندنیپور په دغه را.  هم اشاره شوی وهرسنی ته
: بري＋نا پا１ه ک３ الس رسونکی دی

www.worldbank.org/af.   
Papers from the Conference on Regional 
Economic Cooperation, Kabul 4–5 
December 2005 

As well as the Kabul Declaration (5 
December 2005), the website for this 
conference makes available the following 
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supporting documents based on research 
about transport and trade potentials for 
Afghanistan. 
 
• Findings of industry research on 

Afghanistan: presentation to Private 
Sector Development Donor Roundtable/ 
OTF Group (November 2004, 82 p.). 
[Industry research on carpets, 
lambskins, wool, cotton, raisins, nuts, 
apricots, marble and essential oils]. 

• Commercial Competition Commission of 
Afghanistan (CCCA): three cluster 
discussion document, September 14, 
2005/ OTF Group (September 2005, 24 
p.) [Industry research on dried fruit and 
nuts, marble and stone industry, Afghan 
carpets]. 

• Report on border and customs related 
facilities and procedures in Afghanistan: 
prepared as a discussion documents for 
the Second Meeting of the Trade and 
Customs Working Group, Bangkok 13-
14 December 2005 (60 p.) 

• CSATTF customs cooperation briefing 
report/ Central and South Asia 
Transport and Trade Forum (CSATTF), 
Trade and Customs Working Group 
(TCWG) (October 2004, 65 p.) 

• Toward harmonization and 
modernization of transit transport 
agreements among the Central and 
South Asia Transport and Trade Forum 
(CSATTF) countries: draft final report/ 
Asian Development Bank, Central and 
South Asia Transport and Trade Forum. 
(November 2005, 126 p.) 

• Report on the economic impact of 
Central-South Asian road corridors, 
March 2005/ Central and South Asia 
Transport and Trade Forum  (CSATTF)/ 
this report was prepared by Mohiuddin 
Alamgir (79 p.) 

• Prospects for regional development and 
economic cooperation in the wider 
Central Asia Region: discussion draft 
(November 25, 2005): paper prepared 
for the Kabul conference on Regional 
Economic Cooperation, December 4-5, 
2005 (29 p.)  

دغه ！ولی پا１ی په الندنی بري＋نا پا１ه ک３ الس 
  :رسيدونکی دی

http://www.afghanistan-mfa.net/RECC/index.html 

  ه！ول ！اکن
Bandoliers and ballots: security and the 
Afghan Presidential election of 2004/ Nur 
Laiq.  Unpublished thesis (Master of 
Philosophy in Modern Middle Eastern 
Studies), Faculty of Oriental Studies, Oxford 
University, 2005. 

په افغانستان ک３ د ！ول ！اکنی مفکوری يو ＇ه نا＇ه 
نمونه ي３ داچ３ عادالنه ！ول ！اکنی . اثر ک７ی دی

بشپ７ی شوی، په چاپيريال کی ال طالبان شته خو بيا 
 ال تر دغه مسايل. هم د دموکراسی يو ＇ه ليدل کي８ی

 په اوسيدنه ندی بدل نه چاپيريالمسؤ يو  داوسه هم
 د ور＄نی  د هغو －روپونوال اوس هم افغانستان. شوی

 ！ول  له السه ！پی کي８ی چ３ غو＊تنه يی دپرخاشکری
 لکه .－６ وډی او يا له سيستم ＇خه ايستل دی و！اکن

ملی چ３ د  افغانستان به اړوند د متحده اياالتو د 
ی کومه امنيت ستراتيژی او د ديموکراتيک کولو تيور

چ３ د يموکراسی ته د امنيت نوم ورکوی، کار ندی 
يوری ک３ د تامنيت ！ين， شوی نه دی او دا په . ک７ی

غلطی له کبله نده بلکه د درو ت７لو کومی ستری 
داليلو ＇خه دی چ３ په اوسنی شرايطو پوری اړه 

  . ل７ی

 سرهکوونکی  له ليد ال زياتو معلوماتو لپاره د دغه راپور
: ليک کی په تماس کی شیپه دغه بري＋نا 

nurlaiq@yahoo.com.   

  د کورنيو قانون
Family structures and family law in 
Afghanistan: a report of the fact-finding 
mission to Afghanistan, January-March 
2005. [Hamburg]: Max Planck Institute for 
Foreign Private Law and Private 
International Law, 2006. 22 p.; 30 cm. 

د دغه هيات مقصد دا وو چ３ په افغانستان ک３ د 
ه هکله اساسی  پ قانونيو د جوړ＊ت او د کورنيوکورن

د ملی، بين المللی او غير . معلومات تيار ک７ی
حکومتی د دفاترو له مامورينو سره له دوه سوو ＇خه 
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＇ن／ه چ３ دغه په افغانستان ک３ .  مرکی وشویهرزيات
د کورنی قانون په هکله د پروژی لم７نی سيمه ييزه 
＇ي７نه وه، نو دغی ＇ي７نی يو ＇ه تجربوی ب２ه 

  .درلودله

 کال له جنوری ＇خه تر مارچه ٢٠٠۵دغه هيات د 
 کابل، کندهار، هرات، بلخ، –پوری له نو واليتو 

و پکتيا ＇خه کتنه بدخشان، باميان، نن／رهار، کندز، ا
 قاضيان، ؛له هغو اشخا請و سره چ３ مرکه وشوه. وک７ه

＇ارنواالن، د حقوقو او د شريعت د پوهن％ايونو د 
قانون ＊وونکي، د دولتی اور－انونو مامورين، د راز 
راز بين المللی او غير دولتی موسسو غ７ي، د سيمه 

 فيصده ي３ ۶٠چ３  . وومحلی و－７یييزه جر－و او 
فيصده ي３ ＊％ی وی، او له شلو ＇خه  ۴٠نارينه او 

کلن پوری ي３ عمر وو، چ３ له ！ولو  ٧٠نيولی تر 
  . ولنيزه طبقو ＇خه ول！

１ه ک３ الس رسيدونکی ادغه راپور په دغه بري＋نا پ
 :دی

http://www.mpipriv-
hh.mpg.de/deutsch/forschung/LaufendeProj
ekte/Afghanistan/afghanistan.htm  

 کال په اوږدو ک３، په افغانستان ک３ د ٢٠٠۶د 
کورنی قانون او د کورنيو د قانون په هکله د درسی 
کتابونو د توليد يو ل７ پرله پسی سيمينارونه هم پالن 

و لپاره الندنی بري＋نا د ال زياتو معلومات. شوی دی
  : ليک سره په تماس کی شی

Afghanistan.project@mpipriv.de 

 ړو حفاظتاد خو

Food security situation in Afghanistan. 
Kabul: Action Aid, Afghanistan, 2005. xi, 45 
p.: maps; 25 cm. 

  مخالفت، د :پور تحليل په اوو بيال بيلو برخود دغه را
او هغو ته / مصرف، د سرچينو شته والی/خواړو توليد

، خواری او معيشت، بازارونه او د الس رسنه، زيربنا
د دغه ＇ي７نی لوړی . هد ، ويشل شویخواړو مرسته

  : السته راوړنی په الندی ډول دی

 ٢١٠٠ فيصده نفوس هره ورز ٢٠د افغانستان  •
 .مصرفوی کالری کيلو

 ＄مکو يوله للم کچه د حبوباتو حا請الت په لويه •
＇خه دی، چ３ د لسيزو جن， ج／７و او وچکالی 
د اوبو ل／ونی په سيس＂م باندی ژوری اغيزی 

 . پري＋ی دی

 د محدوده ساتنه او د ！رانپور！ی آسانتياوو نشتون •
 فيصده خواړو د ضايع کيدو سبب －ر＄ی، ١٣

 دوه برابره ８دیل８والی نچ３ د هيواد د خواړو 
 . کوی

وی، او ＂د خواړو بی کن＂روله واردول قيمتونه ！ي •
 ک３ ولو توليد پهد بز－رانو لپاره د حبوباتو

 .ستون％ی را پيدا کوی

کلونو تر من＃ د هغو خلکو  ٢٠٠٣ او ١٩٩۵د  •
شميره چ３ ＇اروي يي پلورل د دری ميليونو په 

 تو－ه يی مرغوم９اندازه را！ي＂ه شوه چ３ په ډيره 
 معيشت او د  او خصو請اً د کوچيانوو ک３په کلي

 .  ک７وخواړو حفاظت تهديد

د ال زياتو معلوماتو لپاره له الندنی شميری او بري＋نا 
  : ليک سره په تماس کی شی

۶۵۶ ٠۴٠٧٩٩ ٣ / gb@actionaidafg.org 

 روغتيا

Health seeking behaviour, health 
expenditures, and cost sharing practices in 
Afghanistan/ prepared by Johns Hopkins 
University Third-Party Evaluation Team. 
[Kabul]: [Johns Hopkins University Third-
Party Evaluation Team], [2005]. vii, 52 p.; 30 
cm. 

پاملرنی د ه، دغه راپور د ناروغتيا، د روغتيا د پل＂لو روي
ه افغانستان پخن６ونه، د روغتيا لپاره شخصی ل／＋ت او 

 کال د ملی ٢٠٠۴ک３ د قيمتونو د ويشنی الری، د 
 ،د کارنامی د ！اکنی د برخی په ب２هروغتيا د خدماتو 

چ３ د افغانستان د عامه روغتيا د وزارت او د جانس 
هاپکنس د پوهنتون د ار＄ونی د دريمی پار！ی په 



  ٨    ٢٠٠٦ اپريل －２ه، نهمهبر پا１ه، دافغانستان د ＇ي７نو خ

 

دغه راپور په  . وړاندی کوی بشپ７ شو６ او راغونمرسته
 والياتو ١١ه خا請ه تو－ه په پملی کچه او همدارن／ه 

سربيره پر دی چ３ د غير حکومتی سازمانونو د ... ک３
روغتياي３ خدماتو د تياروونکو د بيو د ويشنی طريقی 

، د غير دولتی سازمانونو غير رسمی کویوړاندی 
７ه شوه، دوبی ک３ بشپ کال په ٢٠٠۴سروی چ３ د 

چ３ د ملی روغتيا د خدماتو د کارنامی د ！اکنی سره 
د دغی کارنامی د نمونی په . را＄یپه يوه وخت ک３ 

، هغه ډي＂ا چ３ په راپور ک３ نظر ک３ نيولو سره
غتيا د پل＂لو د وړاندی شوی ده په افغانستان ک３ د رو

د دغو ؛ طريق３ د احساييی وړاندی کوونکی نده
خت ک３ بايد دغه مهمه السته راوړنو د کتلو په و

  . يادونه په ياد ک３ وساتي
La santé des femmes et la coopération 
hospitalière canadienne en Afghanistan/ 
Valéry Ridde. Published in Revue 
Canadienne de Santé Publique = Canadian 
Journal of Public Health v. 97 (no. 1) 
(January-February 2006), p. 60-62. 

د کيوبيک له متخصصانو ＇خه ه دی وروستنيو ک３ پ
وغو＊تل شو چ３ په کابل ک３ د ＊％و او ماشومانو 
لپاره د دريم او ډير خاص روغتون د جوړولو او 

د دغی . وړاندی وړلو لپاره يوه پروژه حمايه ک７ی
غو＊تنی هدف دا وو چ３ په داسی يوه پروژه ک３ د 

اساسی تجربه .  ک７یبرخه اخيستلو －وا＊ونه تحليل
 چ３ که چيری هم بی چ３ په الس راغله هغه دا وه

 په مرسته ید ضرورت په وخت ک３ د خو فايدی وی
 .  وشی ！ين／اراندیب

  عدالت
Field study of informal and customary justice 
in Afghanistan and recommendations on 
improving access to justice and relations 
between formal courts and informal bodies/ 
Afghanistan Rule of Law Project, Checchi 
and Company Consulting. Washington, 
D.C.: Checchi and Company Consulting, 
2005. 67 p.; 30 cm. 

غه ＇ي７نه تو請يه کوی چ３ غير رسمی عدالت چ３ د
د په جر－و او شورا－انو ک３ ليدل شوی دی، چ３ 

 ＇خه کار نو د حلولو لپاره مرسومی نورمویمناقش
 او پوههاخلی، د زياتو افغانانو لپاره د الس رسنی، 

 خو بيا هم زياتی . سپار＊تنی وړ دیلپاره دقانونيت 
هغه ستون％ی چ３ په دولتی رسمی محکمو کی ليدل 

مساله دا . شوی دی په غير رسمی سيستم ک３ هم شته
 د يو و！اکل شی، چ３ مو تر من＃＂نده چ３ د دغو سيس

د چ７چو،  ن７يواله نورمونو  بشر د حقوقو د کوم يو به د
د قانون رول او د موسسو قانونيت تضمين وک７ی، 
بلکه دا چ３ د دواړو سازمانونو ضرفيت پر ＄اي ساتل 

و ک７دی تر ＇و ＇پل کارونه په ＊ه تو－ه وک７ی او خپلو
  . وړو ته قانونی ب２ه ورک７ی

  جايداد/＄مکه
Informal settlements and land tenure issues: 
report on pilot project district #7: executive 
summary. [Kabul]: USAID Land Titling and 
Economic Restructuring in Afghanistan 
(LTERA), 2006. 8 p.; 30 cm. 

 بيا  دکو استحقاق او د اقتصادپه افغانستان ک３ د ＄م
تحده اياالتو د بين المللی  او د مرغونی برنامی

 يوه داسی قاعده －مارلی چ３ ９انکشاف نماينده －
په افغانستان ک３ د غير رسمی استو－نو مساله په －وته 

ړيدل د کوی؛ داسی قاعده چ３ د اساسی خدماتو لو
تو－نو س ا په ＊اروالی ک３ د دغواو م ي تنظجايدادونو

دغه پروژی د . ک７یالس ه يو سر، رسمی کول
 قاعدو د آزماييلو وو ！ولنيزو ا لوړ دتنظيمولوجايداد د 

اساسونه چ３ ！ين／ار کوی هغه .  ویشویلپاره طرح 
چ３ دغه قاعده د ！ولنی تر من＃ ارتباط جوړوی د 

 لپاره ！ولنه دی ته ه）وی چ３ د و ک＂و！ولنی د ال زيات
  . خپلو د اړتياوو په هکله سره خبری وک７ې

  ＇اروي
Production and marketing of red meat, wool, 
skins and hides in Afghanistan: a case study 
from Kabul, Kandahar and Kunduz 
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provinces/ Euan F. Thomson, Philippe 
Chabot, and Iain A. Wright. [Aberdeen, 
Scotland]: Macaulay Institute, Mercy Corps, 
2005. vii, 56 p.; 30 cm. Bibliography, p. 43-
45. 

د موضوعی ＇ي７نی پا１ه د ＇ارويو او د هغو د دغه 
بازار او د توليدوونکو احساسی تهديد چ３ د توليداتو 

＇ارويو له توليداتو ＇خه لوړه عايدات په الس راوړی 
يوه بله ړ د نشه ي３ توکو د کرنی په مخه د ژوند و

، د يوی لن６ی دری مياشتنی پروژی السته الره
ژی فوکس په دغی پرو  د.یو معرفی کراوړنی،

ه کچه په مي＋و باندی وو، ８ او غوايو او په لپسونو، وزو
＄／ه چ３ په وروستنيو پروژو ک３ په هغو باندی ل８ 

دغی پروژی د غو＊ی، وړی، او .  فوکس شوی وو
  لپارهپوستکی بازار او د ＇ارويو او د هغو د توليداتو

 د  پر مخ د خن６ونو،په بازار ک３ د ＇ارويو د ساتونکو
له دغی بري＋نا پا１ی ＇خه ال زيات . آورد وک７ بر تقاضا

: معلومات تر السه کوالی شی
euan.thomson@talk21.com 

  ترياک
Exploring the “shades of grey”: an 
assessment of the factors influencing 
decisions to cultivate opium poppy in 
2005/2006. London: Afghan Drugs Inter 
Departmental Unit, 2006. 32 p.; 30 cm. 

 کوی چ３ د نشه ي３ توکو د غون６و ه）هدغه راپور 
په اندازو د لم７نی اندازه په ب２ه په پام ک３ نيولو سره 

 پر ضد د مبارزی د کوافغانستان ک３ د نشه ي３ تو
د سيمی دغه شان تصوير نه په . فعاليت بر آورد وک７ی

ه هغه هيواد ک３ د نشه ي３ توکو د کرنی توپير او ن
 تر ،کيفيتی بدلونونه چ３ په سيمه ييزه کچه پي＋ي８ی

په عوض ي３ دغه راپور هغو ضعيفو . السه کوالی شی
  .  －وریه دی،تصاويرو ته چ３ د دغو شکلونو تر شا

 ولسواليو ک３ د  شته منودغه راپور د ＄نو والياتو په
 خو همدارن／ه  د کرنی ل８والی ＊کارویکونشه ي３ تو

ليری ولسواليو ک３، هغه سيم３ دغو والياتو په مد ه

 چ３ د ژوند وړ مشروع معيشت، حکومت، او امنيت
 ستون％من دی، د نشه ي３ توکو د کرنی پک＋ی

دغه راپور په الندنی . وته کویزياتوالی هم په －
: بري＋نا پانه ک３ الس رسونکي دی
http://www.fco.gov.uk/afghanistan/drivers20

06 

  عامه ماليه

Afghanistan: managing public finances for 
development/ Poverty Reduction and 
Economic Management Sector Unit, South 
Asia Region. <1> v.; 30 cm. [Washington, 
D.C.]: World Bank, 2005. Bibliography, p. 
99-101. “Report NO. 34582-AF”–cover. 
Contents: Volume 1: Main report (ix, 101 p.). 

کتنه چ３ د ن７يوال فغانستان د عامه مالي３ د اداری د ا
بانک، مرستندويه نماينده －يانو، او د افغانستان د 
دولت په ن８دی همکاری سره بشپ７ه شوه، ا請لی 

 دا دی چ３، د افغانستان د عامه مالي３ په  ي３مقصد
ر، او عملی الس رسيدونک３ ب２ه، هکله يو علمی، ژو

اله پرمختک حراغون６ه او وړاندی ک７ی، اوسم
و－وری، ا請لی －وا＊ونه تحليل ک７ی، او د پر مخ 

دغه . لو لپاره الری و＊ي３ او سپار＊تنی وک７یتل
اساسی راپور په ＇لورو نورو ！وکو ک３ بشپ７ شوی 
دی، چ３ د عامه مالي３ وزارت قعاليت او پيرودنی 

؛ د )دريم ！وک(؛ لن６ی اساسی مسالی )دوهم ！وک(
او د امنيتی ) ＇لورم ！وک(！اکل شوی سکتور مطالعه 

د . تر پو＊（ الندی نيسی) پن％م ！وک(سکتور ل／＋تونه 
په دغه بري＋نا پا１ه ک３ .  ！وک د اجراي３ خال請هېلم７

: الس رسيدونکی ده
http://www.worldbank.org/sar 

  مهاجران

IDP return facilitation to Faryab: an 
assessment by the Norwegian Refugee 
Council. Kabul: Flyktninghjelpen, Norwegian 
Refugee Council, 2005. 28 p.; 30 cm. 
“November 2005”–cover. 
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 کال ٢٠٠۵د د دغه شورا د برآورد ا請لی مقا請د چ３ 
په جوالی ک３ يو کاری －روپ په کابل ک３ پری 

د افغانستان ６ونه چ３ هغه خن) ١: دری ووموافقه وک７ه 
 ＄ايه شويو په جنوبی او لويدي％و سيمو ک３ د بی

کسانو چ３ په ا請ل ک３ د فارياب دی، له راستنيدو 
هغه سازمانونه چ３  )٢. ژنی، وپي＇خه مخ نيوی کوی

 دغه اړوند فعاليت کوی وپيژنی او له دی الریمپه ه
اره ه شمالی سيمه ک３ د راستنيدلو لپپد افغانستان 

او د نوروی د محاجرانو ) ٣. آسانتياوی برابری ک７ی
شورا او نورو فعالينو ته د راستنيدو د آسانتياوو لپاره 

  . عملی سپار＊تنی وک７ی

له بی ＄ايه  :د دغه برآورد معلومات له دريو سر چينو
  په شويو کسانو او راستانه شويو بی ＄ايه شويو کسانو

او هغه ＄اي ته ) فارياب(د ا請لی ＄ای : کو ＇خهمر
چ３ بی ＄ايه شوی وو د دواړو له ) هرات او کندهار(

، و ＇خه مرکلهاړونده دولتی ادارو او نماينده －يانو 
او د همدغو سرچينو د ليکل شويو موادو له مخی، او 

 بی ＄ايه شويو کسانو په اړونده فانونی  راستنيدونکود
له  غ７و  درانو د شورا له او د نوروی د محاجقضي３

 له دغه بري＋نا ليک .مرکو ＇خه، تر السه شوی دی
: ＇خه ال زيات معلومات تر السه کوالی شی

mark.choonoo@nrcafpk.org 

  ه５احساي
د افغانستان د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداری 

 تر کال وروستنی د احساي３ کتاب) ٢٠٠۵ (١٣٨۴د 
 دولت  دغانستاندغه کتاب د اف.  ک７ی دیالسه

د رسمی . تابونو ته د الس رسنی يو پيل دیک
ضرورياتو لپاره د دغه کتاب کاپيانی د احساي３ له 

د شلو امريکاي３ دالرو په بدل کی  مرکزی دفتر ＇خه
  . الس رسيدونکی دی

Statistics law: signed into effect 1st January 
2006: unofficial English translation. Kabul: 
[s.n.], 2006. 9 p.; 30 cm. 

ه رسمی جريده ک３ نشر شی نو پکله چ３ دغه قانون 
 شميری جريدی قانون به ٧٩٢، ١۴٢١  تيری دد

د مرکزی احساي３ دفتر به د يو باطل ک７ی، او 
 ناپاييلی اداری په ب２ه چ３ د يو ملی احساي３ شورا

.  کار کوی ده چ３ له لسو کسانو ＇خه جوړه شویسره
د مرکزی احساي３ دفتر ل په پيل ک３ به د هر مالی کا

 نوی وشمير د خپرولو وړ  اود ډيرو مهمو نويو
سر شميرنه .  خپاره ک７ی ک３ همغه کالپه جدولونه به
  . حسای يه به هم په هره لسيزه کی کي８یااو د کرنی 

  اوبه
“Lesson learning” from the transition 
between relief and development in 
Afghanistan: water sector institutional 
diagnosis/ Nicolas Rivière. [Kabul?]: Groupe 
URD, 2005. 47, 6 p.; 30 cm. “September 
2005”–cover. Bibliography, p. 4-6 (second 
group). 

د اوبو ل／ونی دغه ！ولنيزه موندنه او په عمومی تو－ه 
  : د اوبو د اداری ساحو مقصد دا دی چ３

ی بنيادی شرايط، او همدارن／ه تغيرات اوسن •
له (چ３ په تيرو کلونو ک３ شوی دی تحليل ک７ی 

 . ) کال ＇خه وړاندی٢٠٠١

د اوسنيو سهم نيوونکو، پرو－رامونو او ک７نالرو  •
 کی تری کار رچ３ د افغانستان د اوبو په سکتو

 کال ＇خه را په دی ٢٠٠١ او له اخستل کي８ی
و تحليل ا، و－وری، ريج３ تکاملدخوا د هغه ت

 . ي３ وک７ی

غير حکومتی سازمانونه په خا請ه تو－ه مطالعه  •
ک７ی او د اوبو ل／ونی او د کرنی د سکتورونو 

 .  سره و＇ي７یاړيکی

په پای ک３ د دغه ＇ي７نی د تحليل او ترکيب مقصد دا 
 سکتور په هکله اړونده د دی چ３ د اوسنی د اوبو

  دتر＇و دغه. معلومات او خا請ی السته راوړنی وک７ی
ه پوډ کوونکو او پريک７ه کوونکو سره د هغو د پالن ه
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  نوې قوانين
نوی قوانين چ３ له تيری خبرپان３ ＇خه را په دی خوا 

  .＇پاره شوی دی

د افغان تيلی کام سهامی شرکت : ١٣٨۴/٢٠٠۵ ٨۶۵
او د ！رانسپورتی عرادو د سون， د موادو د ل／＋ت اساسنامه 

  په مقرره ک３ تعديلونه او ضميمی
  د تجارتی عاليمو او  اعالنونو ثبت ١٣٨۴/٢٠٠۵ ٨۶۴
  د تدارکاتو قانون ١٣٨۴/٢٠٠۵ ٨۶۵
  د ！وليزو رسنيو قانون ١٣٨۴/٢٠٠۶ ٨٧١

دغه راپور غواړی چ３ . پروسه ک３ مرسته وک７ی
له : ر＊تينی او اساسی عنا請ر تحليل او وړاندی ک７ی

دغه بري＋نا ليک ＇خه ال زيات معلومات تر السه کوالی 
 abanzet@urd.org: شی

  ＊％ي
Afghanistan: national reconstruction and 
poverty reduction: the role of women in 
Afghanistan’s future/ the World Bank. 
Washington, D.C.: World Bank, 2005. xvi, 
133 p.: col. ill.; 23 cm. Bibliography, p. 129-
138. 

جنسيت د توپير د په －وته کولو /دغه راپور د جندر
د مقصد د لپاره د دولت د کو＊＋ونو د السته راوړنی 

لومات سره يو عدغه راپور ميشته م. خدمت لپاره دی
پيژنی چ３ په هغه ک３ را＄ای کوی او بحرانی ساحی 

به د جنسيت حساس فعاليتونه ＊اي３ چ３ خواری له 
کالی ته به قوت ومن％ه يوسی، ودی ته او د انسانانو س

لمنه په افغانستان ک３ د جنسيت د تبعيض . ور وبخ＋ی
په هغو اساسی پريدونکی ده، او دغه راپور خ

په خا請ه تو－ه د سکتورونو باندی فوکس کوی چ３ 
 －２ل غورهلن６ی او اوږدی مودی د من％／７توب لپاره 

  . شوی دی

 کال د مارچ ٢٠٠۵که ＇ه هم د دغه راپور ني＂ه د 
 خو داسی ＊کاری چ３ دغه راپور د ،مياشت ده

ه دغه پ شوی دی ا و ره جنوری ک３ خپوپ کال ٢٠٠۶
: بري＋نا پا１ه ک３ الس رسيدونک３ دی
www.reliefweb.int/library/documents/2005/w

b-afg-31mar.pdf 
 

ونى ادارى نوى او راتلونكى ＄د افغانستان د ＇ي７نى او ار
  خپرونى

  نوى خپرونى

: او غور ک３ د ترياکو د سودا－ری سي＂مد په هلمن
مند چ３ په هلدغه پا１ه د والياتو او ولسواليو په کچه 

 وخت را په دی خوا کوکنار کری او غور چ３ يرله ډ
، په دغو دواړو په دغه سودا－ری ک３ نوی راغلی

  . د ترياکو بازار آزماي３سيمو ک３ د 

دغه معلوماتی : سمه کتنه: افغانان په پاکستان ک３
پا１ه د دری ميليونه افغانانو حالت ته چ３ فعالً په 

استدالل پاکستان ک３ ژوند کوی －وری، او داسی 
د دغو ＇و د محاجرينو اوسنی جوړ＊ت کوی چ３ 

  . مليتی اشخا請و واقعيت نه په －وته کوی

: افغانان په پي＋ور ک３، دوه نوی موضوعی ＇ي７نی
افغانان په او مهاجرت، استو－نه او ！ولنيزه شبک３ 

استو－نه، معيشت، حمايه کوونکی : کوي＂ه ک３
 وپه هغو دو سرحدی کر＊ی پيوند،شبکی او د 

 او هيواد ته د غانی مهاجرينو تجربیو ک３ د اف＊ارون
بيرته راستنيدلو او د استو－نی په هکله د هغو 

  . احساسات آزماي３

کورنی : د ＊وون％يو له ديوالو ＇خه هاخوا ليدل
دغه پريک７ی او په ＊وون％ی کی نوم ليکنه، 

معلوماتی پا１ه هغه داليل چ３ موروپالر کوچنيان 
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  د افغانستان په هکله نوی او راتلونکی کتابونه
  

د لويو : نيو يارک. ان جونس/ په افغانستان ک３ له سولی ＇خه پرته ژوند : کابل په ژمی ک３
د دغه کتاب بين المللی معياری . س م ٢٢مخه؛  ٣٢١. کال ٢٠٠۶＊ارونو په هکله کتابونه، 

و کتابونو له جمل３ ＇خه چ３ د د هغو ل８. ٠٨٠۵٠٧٨٨۴٣، ٩٧٨٠٨٠۵٠٧٨٨۴٨شميره  ، 
په دغه بري＋نا پا１ه ک３ په . افغانستان د طالبانو ＇خه وروسته شرايطو په هکله ليکل شوی دی

  . com.annjonesonline.www: ان／ريزی ژبه باندی الس رسونکي دی
  
  

د نسبتی سياست په . (کال ٢٠٠۶روتليج، : نيو يارک. لم７ی ！وک. ډالرپډروډی تدوينوونکي / سهميه او سياست: ＊３％
په له جن， ＇خه وروسته د جنسيت د سهمي３ په دغه کتاب ک３ يو فصل د  په د دولت ک３ ). ١٠هکله د روتليج ＇ي７نه؛ 

  .ډروډی ډالرپاو  جولی بال／＂ن ليکونکی/ نامه يادي８ی؛ ختيح تيمور، افغانستان او عراق

او دا چ３ ＇ه نه استوی ＇ي７ی، / ＊وون％ی استوی
  . شی په دغو پريک７و باندی اغيزه لری

 بی وزلهد پن％و موضوعی ＇ي７نو په ل７ی ک３ د ＊اری 
خوار، ال خلکو په هکله لم７ی دوه موضوعی ＇ي７نی 

په مزاری شرف ک３ ＊اری : خوار، تر ！ولو ال خوار
د 請نايعو نقصان، د او  زيان منلو معيشت او
 په پل خمری ک３ ＊اری معيشت،:  ودهخواری

ستراتيژی ＇ي７ی چ３ د دغو دغه ＇ي７ني هغه خا請ی 
دوو سيمو اوسيدونکو د خواری او بی کاری د فشار د 

  . له من％ه وړلو لپاره په کار اچولی دی

  راتلونکي خپروني

د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری راتلونک３ 
  :خپرونی په دغه شان دی

اداری د غی دکومت په هکله د حد محلی  •
ت د ＇ي７نيزه ډلی ＇پرونی، د محلی حکوم

حکومت د ملی پيوستون د پرو－رام او واليتی 
 جوړ＊تونه؛

يوه ليکنه چ３ د اجناسو په هکله شپ８ پر له پسی  •
 .＇ي７نی سره يو ＄ای کوی

د باد ＊ارونو ک３ آپه کابل، هرات او جالل  •
 ＇ي７نی په اوسنی د زيان منلو＊اری معيشت او 

 موضوعي ＇ي７نی؛ هکله د دغی اداری 

پور او د پور اخستلو او پور ورکولو د غير رسمی د  •
  او ＇ي７نی؛سيس＂م په هکله د دغه اداری

 په ويود اوبو د اداری، د ترياکو اقتصاد او د ＇ار •
د محاله ＇ي７نی لم７نی هکله د دغی اداری د اوږ

 .السته راوړن
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   او لستونه پانيغوری بري＋نا

په بري＋نا پانه ک３ د افغانستان د کرنی او کليواله انکشاف په هکله د عملی ＇ي７ني خزانه 
afghanistan/org.eldis.community://http 

کال په خزان ک３ جوړه شوی وه، په دی وروستيو ک３ له  ٢٠٠۴ چ３ لم７ی د په افغانستان ک３ د کرنی او د کليواله انکشاف د ！ولنی بري＋نا پا１ه،
نورو زياتو موادو سره نوی شوي دي، له پن％وسو ＇خه زياتی پا３１، ＇ي７نی او تبصری د خواړو د پاليسيو او د خواړو د حفاظت، ＇ارويو او د شپنی 

په دغه پا１ه ک３ د تمرکز دری ا請لی ساح３ . １ه ک３ ＇اي پر ＇اي شوی دیمسايلو، کليواله ماليه، او نور موضوعاتو په هکله په دغه بري＋نا پا
  :موجودی دی

 لم７ی د کرنی په راز راز کوچنيو سکتورونو باندی لکه حبوبات، ＇اروی، کرن پوهه او اړونده موضوعاتو باندی تمرکز شوی دی •

 شاف او داسی نورو موضوعاتو باندی تمرکز شوی دی انک،جندر، مخالفت، سازمانونو/په دوهمه پ７او ک３ په موضوع３ مسايلو لکه جنسيت •

او په دريم پ７او ک３ داسی کو＊（ روان دی چ３ ！ولی هغه السته راوړنی چ３ د افغانستان په يوه خا請ه جغرافياي３ سيمه پوری اړه لری په  •
 . يوه ＄اي کی را غو１دی شی

ډيرو زياتو معلوماتو چ３ په افغانستان ک３ د کرنی د بيال بيلو اړخونو او د د دغه بري＋نا پا３１ پيل د هغو . د دغی بري＋نا پا１ی دري＃ نه دی بدل شوی
اوس دغه سايت د يو غير رسمی کار په ب２ه د هغو －روپونو . کليواله انکشاف په هکله من＃ ته را＄ی د تبادلی د آسانتياوو د برابرولو لپاره يوه ه）ه وه

په اوس محال ک３ دغه بري＋نا پانه . کشاف په راز راز اړخونو باندی کار ک７ی دی، پر مخ ＄یله خوا چ３ په افغانستان ک３ ي３ د کرنی او کليواله ان
د دغی بري＋نا پا１ی په هکله د پو＊تنو لپاره او يا که چيری . کوم خارجی تمويلونک３ نه لری، او يوازی د ＇و مينه والو اشخا請و له خوا اداره کي８ی

:  په دغه بري＋نا پا１ه ک３ ＇اي پر ＇اي شی نو له دغه بري＋نا ليک سره په تماس ک３ شيتاسو سره داسی کوم اړونده مواد وی چ３ غواړی
net.earhlink@philippechabot.  

  په بري＋نا پا１و ک３ د انکشافی کارکوونکو ！ولنه
afghanistan/org.developmentgateway.topics/:/http   

د افغانستان د بيا رغونی پا１ه د انکشاف د ور په آستانه ک３ بري＋نا پا１يزه ！ولنه ده چ３ د انکشافی کار کوونکو تر من＃ د معلوماتو ويشنی او مرست３ ته 
نوری زيرمی؛ خپل معلومات پک＋ی ＄اي پر ＄اي ک７ی؛ په مباحثو ک３ ＇خه زيات راپورونه، خبرونه او  ٣٠٠٠له : ترقی ور بخ＋ی په دغه پا１ه ک３

 ١٧٠٠انکشافی کار کوونکو سره په تماس ک３ شی؛ کاری اعالنونه او حساسی خبرتياوی؛ او د افغانستان په هکله  ۶٠٠٠برخه واخلی؛ له ن８دی 

 پا１ی غ７ی توب بی له کومی تادي３ ＇خه تر يالی شی چ３ د دغد منظمه نويو موادو د السته راوړلو لپاره کو. انکشافی پروژو لست، تر السه ک７ی
  .السه ک７ي

  د افغانستان د مدنی ！ولنی د ملی انکشاف د ک７نالری نوی ليست
NDSAfg/group/com.yahoo.groups://http  

ری －روپ چ３ د بين المللی او افغانی غير دولتی موسسو او ！ولنيزه حرکت له ايتالف ＇خه چوړه د افغانستان د مدنی ！ولنی د ملی انکشاف د ک７نال
)  چ３ د خواری د له من％ه وړلو د پا１ی په نام هم يادي８ی(شوی يوه سر چينه ده چ３ د افغانستان حکومت ته د افغانستان د ملی انکشاف د ک７نالری 

 مدنی ！ولنی د سازمانونو په زده －７ه او چمتو کولو باندی کار کوی چ３ هغوی ته د افغانستان د دغه کاری －روپ د افغانستان د. ＄واب ورک７ی
د دغه －روپ مقصد دا دی چ３ په دغه پروسه ک３ د کار کولو لپاره د امکان تر حده پوری . ه ک７نالره ک３ د کار کولو توان ور وبخ＋یپملی انکشاف 

  . د مدنی ！ولنی کار کوونکی زيات ک７ی

   فواد مسلم ورځ پا１ه :ا請الح
afghanistanNewsCenter/group/com.yahoo.groups://http 

 او بري＋نا پا１ی  －＂ور خبری －روپونهستان د شرايطو د پوهی لپاره يو ＇هکال د اپريل د مياشت په －２ه ک３ موږ د افغان ٢٠٠۵د دغی خبر پا１ی د 
  ) د دغه خطا لپاره بخ＋نه غواړو(د خبری خدماتو په لست ک３ د فواد مسلم ورځ پا１ی 請حيح آدرس پورتنی دی . ＄اي پر ＄اي ک７ی وی
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  د افغانستان د ملي انکشاف ستراتيژي
www.ands.gov.af 

د افغانستان د ملي انکشاف د س＂راتيژي د بري＋نا پا１ي په هکله لن６ 
  : معلومات

د افغانستان د ملي انکشاف ستراتيژي په ا請ل ک３ د افغانستان د 
حکومت ستراتيژي دي چ３ د انکشاف، د عايداتو توليد او د خواري 

د افغانستان د . ره چوړ شوي دي د له من％ه وړلو لپازيان منلواو د 
ملي انکشاف ستراتيژي د حکومت د پاليسي لپاره يو کاري پرو－رام 
جوړ ک７ي دي او د سرچينو او برنامو تخصيص ي３ د دغو هدفونو 

  . لپاره ＄اي پر ＄اي ک７ي دي

  د افغانستان د ملي انکشاف د ستراتيژي هدفونه
انکشافي اهدافو د افغانستان اسالمي جمهوريت به د خپل د زرکلن 

راپو د مل／رو ملتو په ن７يواله جلسه ک３ چ３ د نيويارک په ＊ار ک３ د 
 ني＂ي پوري ده، ١۶ ＇خه تر ١۴ کال د سپتمبر د مياشتي له ٢٠٠۵

په دغه راپور ک３ به افغانستان د اوس محاله انکشاف او . وړاندي ک７ي
  . د راتلونکي انکشاف د ار＄وني په هکله معلومات ورک７ي

الي شي چ３ د افغانستان د ملي انکشاف د ستراتيژي په تاسو کو(
هکله له پورتني بري＋نا پا１ي ＇خه په پ＋تو، دري او ان／ليسي ژبو 

  ).باندي زيات معلومات تر السه ک７ي

پر ＄اي کول  د انکشاف زرکلن هدفونهچاپيريالد : غوره مطلب
  ١， او ډا－تر آ請ف علی زيدیبولينبلين６ا 

وچکالی وحلی کرنيزه هيواد دی چ３، اوسيدونک３ ي３ په زياته کچه په محيطی سرچينو، خصو請اً افغانستان يو 
 اړتياوو يو د خپلو ور＄ن３＇خه زيات اوسيدونک ٪٨٠ له  چ３په داسی يو هيواد ک３.  باندی ت７لی دیوطبيعی سرچين

له دوه لسيزو ＇خه . معيشت ته يو ستر －واښ دی متداوله زوال چاپيريال دی، د يزړه ت７للپاره په طبيعی سرچينو 
، مهاجرت، د ملی، واليتی، او محلی حکومت سقوط، د اداري او بنيادی زياتی جن， ج／７ي، نظامی فعاليتونه

  .  د افغانستان طبيعی سرچينيو ته په ژوره تو－ه تاوان ور رسولی دیستثمار او بی حده اظرفيتونو نشتون

خواری   چيری محيطی زوال ته پام ونه شی نو د افغانستان د اوسيدونکو په روغتيا باندی به بدی اغيزی پري８دی که
محيطی زوال او له بله پلوه د کرنی په سکتور ک３ د اقتصاد د ودی مخ نيوي، د خوارو . او لوږه به ال زياته شی

 و هغ د او يايوغ７ی ي３ معيوب دی، بی ＄مک３ کورن دی، چ３ غاړه  هغو کورنيو چ３ مسؤليت ي３ د ＊％و په  دخلکو،
 چ３ ډيری کوچنی للمی ＄مکی لری، په يوکورن

اقتصادی انکشاف چ３ . منفی اثر کوی ژوند باندی
خوار خلک تر شا پري８دی او ويشونک３ بی عدالتی 

نتيجه به ي３ راتلونک３  او زياتوی د اعتماد وړ نده
يطی په افغانستان ک３ د مح  اکثره.مخالفتونه وی

زوال پايله د اجتماعي اقتصاد بی انصافی ده، ＄که 
  .  عامل －２ل کي８ینو د جاری بی امنی

چاپيريال د جن， ج／７ی ＇خه وروسته د 
   ونهانکشافی پالن

د انکشافی پالن او د خواری د له من％ه وړلو په 
  انکشاف زر－لند اوومه  ساتنچاپيريالشرايطو ک３ د 

اص اهميت خ  لپاره دد اغيزمنه بشپ７ونیهدف 
کال د ملی انکشاف په کارنامه  ٢٠٠٢د . لرونکی ده

په . چاپيريال د يو مهمه مسالی په ب２ه وپيژندل شو ک３
دغه اړوند، د چاپيريال په هکله يو مشورتی －روپ 
جوړ شو چ３ د چاپيريال مسايل په انکشافی اجندا 

خو په خواشينی سره د دغه . ک３ ＇اي پر ＇اي ک７ی
  . محدوده وهجوړ＊ت کاميابی ډيره 

                                                 
اپيريال د اداری د ظرفيت او سازمان د جوړ＊ت د پرو－رام د چاپيريال قانون او بين بلين６ا بولين， په افغانستان ک３ د مل／روملتو د چاپيريال د پرو－رام د چ١

هغه اوس په کابل ک３ ده، او له اوو کلونو را په دی خوا په پر مخ تلونکو هيوادونو ک３ د چاپيريال د قانون او پاليسی په ساحه ک３ . المللی مجلس استاذی ده
او هغه د نوموړی موسسی، د ساتنی ن７يواله اتحادي３، او د آغا . ３ د مل／رو ملتو د چاپيريال د پرو－رام منيجر دیډاک＂ر آ請ف علی زيدی په کابل ک. کار کوی

  . خان انکشافی شبکی سره په مرکزی آسيا ک３ په انکشافی ساحه ک３ د پن％ه لس کلونو را په دی خوا کار کوی
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چ３ يو پن％ه کلنه ستراتيژی ده د افغانستان د انکشافی ستراتيژی  انکشاف کارنامه به په راتلونک３ کلونو ک３  ملید
و بی وزله ＇دولت به د کليواله انکشاف لپاره پالنونه طرح ک７ی تر . انکشافی زرکلن هدف ته بشپ７تيا وربخ＋یچ３ 

ا د جوړولو لپاره، تر＇و د هيواد د اوبو سرچينی اداره شی او بازارونو ته خلکو ته －＂ه ور ورسوی او د هيواد د زيربن
 پ７اوکه ＇ه هم دغه ستراتيژی به ادامه ولری، خو دا بايد په ياد ولرو چ３ د دغه ستراتيژی  په اول . الره پيدا ک７ی

 شوی دی او دا＊کارویچاپيريال د يو اساسی برخی په شان －نل  ک３ چ３ د زيربنا او د طبيعی سرچينو په هکله دی،
  .  ＇اي پر ＇اي شوی دی د انکشافی زرکلن هدف تر ＇ن，چ３ چاپيريال په انکشافی اجندا ک３ د يو اولويت په شان

 د زرکلن انکشافی هدف اوومه السته راوړنه
د  . دی، تمرکز کوی له من％ه وړل د پايداره انکشاف او د خواریچ３ باندی  د چاپيريال په اولويتونودغه اووم هدف

نخشی او اته ن＋ان３ لری چ３ د ＄ن／لونو حالت، د بيالبيلو بو！و حفاظت، د قوت او توان په کار دغه هدف کار دری 
  ،، د خامو نفتو استفاده، د ＇کلو اوبو ＇خه استفادهماده  د او د اوزون －از د کمولواچول، د کاربن دايکسايد رايستل

  . اریاو امنی استو－نی ته الس رسنه، ＇ ،د پاکي سيستم

د چاپيريال په هکله د اساسی معلوماتو :  اساسی خن６ونو سره مخامخ ديوله دود دغه هدف د بشپ７ولو لپاره افغانستان 
). اتخاذ ＄ن６ دیچ３ عامل ي３ د زرکلنی اعالمي３ د (نشتون، او د زرکلن انکشافی هدف د بری لپاره د وخت ل８والی 

د روسانو د اتحاد له  ١٩٧٩، او د د دولت په الس ک３، نه ې دزياتره معلومات د بين المللی موسسو په الس ک３
 محال ک３ د دغو ６کلونو په لن ١٢که ＇ه هم دغه معلومات غ＋تلی وو، خو د . پوری اړه لری＇خه مخک３ وخت 

  . اهدافو په بشپ７ولو ک３ به دولت له خا請و ستون％و سره مخاخ شوی وو

ه او دغه ن７يواله موافقی ي３ د هيواد په خا請و اهدافو باندی نو ＄که دولت دغه پرو－رام ته افغاني ب２ه ورک７ی د
  اووم هدف دلکه چ３ د. اړولی دی، چ３ حقيقت او ابتکار سره تلی او د ملی انکشاف اولويتونه سره يو ＄اي کوی

سربيره پر دی، ＄نی ن＋ی د .  ＊ه شوی ووي３ ډيتا درلودله د هغو اساسی کلونو چ３ د بشپ７ونی لپاره هری ن＋ی
  . د بريالی توب ن＋ه لری ٢٠٢٠پر ＄ای  ٢٠١۵

سی اد دغه هدف د بشپ７ونی لپاره بل خن６ دا دی چ３ بين المللی کومکونه په لم７ی پ７او ک３ په امنيت او ديموکر
باندی مصرفي８ی، او په خپله انکشافی سکتور ک３ زياتره بسپنه ورکوونک３ چاپيريال ته د ړومبی توب په ستر－و نه 

  . د چاپيريال لپاره اختصاص ورکول کي８ید ملی انکشاف د بودج３ ډيره ل／ه برخه په خواشينی سره . －وری

د چاپيريال اداره هم يو نوی خن６ . په چاپيريال ک３ بی ثباتی هم د چاپيريال د ساتلو په موخه يو خن６ －ر＄يدلی وو
وزارت ＇خه يوی نوی د کال د می په مياشت ک３ د چاپيريال اداره د اوبو او چاپيريال د پخوانی  ٢٠٠۵وو، او د 

 ته انتقال شوه، د غه يو نا پاي５لی سازمان دی چ３ نيغ په نيغه ولسمشر ته راپور ملی چاپيريال د حفاظت سازمان
 نه ورته والی، عامه روغتيا، ＊اری ، کرنه، کانی موادو، ＄ن／لونو، بيالوژيک３بري＋ناد اوبو، دغه سکتور  . ورکوی

، او په خواشينی دغه راز کارونو فرمان مربوطه وزارتونو ته استویم، او هواکي خدماتپالنونه، اوبه، فضله مواد او د پ
د نورو تازه کارو سازمانونو په شان، دغه سازمان هم د نوی حکومت له . سره کله نا کله له حد ＇خه زيات وی

  .  لپاره وخت ته اړتيا لریولوو د ＇ر－ند د خپلو اړيکاو له اړونده مسؤلو وزارتونو سرهجوړ＊ت سره د عياريدلو لپاره، 

. د چاپيريال اړونده پاليسی يا د کاری قانون نشتون هم د چاپيريال د ساتنی لپاره د حکومت کو＊＋ونه شن６ ک７ی دی
د چاپيريال د فعاليت نا＇اپه اعالميه، د افغانستان لپاره د چاپيريال قانون به دغه انکشافی خن６ ＇ه نا＇ه خو بيا هم، 
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 د  کار کوونکو سره بيال بيلوو د حکومت لها ک７ی ور په برخه هويت  به پر دی چ３ دغه سازمان تهبر سيره. کم ک７ی
 او طبيعی ، دغه فعاليت به د راز راز ژوو او بو！و د دغه سازمان اړيکو ته قانونی ب２ه ور وبخ＋یک３ر چاپيريال په سکتو

، د )سره د چاپيريال د اثراتو ار＄ونه(يريال متحده اداره ره او ساتنه، د اوبو د زيرمو اداره او ساتنه، د چاپاسرچينو اد
په مهمه تو－ه، دغه . يال په هکله معلومات او زده ک７ه، ＄اي پر ＄اي ک７یناپاکی مخ نيوی او کن＂رول، او د چاپير

  .  لری اړتيا چ３ د دغه سازمان د اغيزمنه کار لپاره ضروری دی، تهفعاليت د موافقت او تعميلولو تياری

برنام３ چ３ هيله ده له حکومت سره به د زرکلن انکشافی   شویيريال په هکله د بسپنه ورکوونکو له خوا تمويلد چاپ
، له حکومت د مل／رو ملتو د چاپيريال پرو－رام. هدف د اوومی ن＋ی په بشپ７ولو کی مرسته وک７ی هم موجودی دې

په انکشاف ک３ مرسته ) ３ د چاپيرياله فعاليت دیچ３ مهمه برخه ي(سره د متحده پاليسی، قانونی او سازمانی کارکولو 
／رو ملتونو د لد م. ، چ３ د طبيعی سرچينو سمه استفاده، اداره، ساتنه او د چاپيريال بيارغونه به تشويق ک７یکوی

چاپيريال پرو－رام همدارن／ه له حکومت سره د چاپيريال د ＇و اړخيزه موافقتنامی په بشپ７ولو ک３ په کوم ک３ چ３ 
د کاربن د ( د بدلون مجلس  د يوی پار！ی په ب２ه، په تيره بيا د زرکلن انکشافی د اووم هدف او د اقليمافغانستان

 په بشپ７ولو مادی د مون＂ريال پروتوکول، چ３ همداسی به د دغه هدفاو د اوزون －از د کمولو د ) رايستلو په اړوند
  . کولو لپاره خا請ی پان／３ اچونی هم شوی دید اولويتونو د بيا اي＋ودلو او د انرجی د نوی . ک３ مرسته وک７ی

 چ３ د افغانستان بی ساری ضروريات، د چاپيريال ،د افغانستان لپاره د ＄ان／７ی انکشافی کارکولو د پالن بريالی توب
سره له هغو چ３ د زرکلنی اعالمي３ تر عنوان الندی (او همدارن／ه د افغانستان بين المللی قيد او شرط پر ＄اي کوی 

  . بشپ７يدو په حالت ک３ ديد  ،)دی

  نوري خپروني
  الندې خپرون３ هم رالي８لي و او سازمانون،برسيره پر تازه خپرونو، زيات افراد

  

 د  خپرون３ او رپور！ونه چ３ ان／ريزیيو ل７ نورې
/ عمومی، ماليه،  کورنيو قانون، د！ول ！اكنی، کرنی

، رسني، قانون، ژبه، تاريخ، د هيواد پرمخت，
/ امنيت، بيا رغونه، سياست ،ترياک، مهاجرت
 او په و په هکله دی＊％، ＊اری جفرافيه، تروريزم

، اتيدبا، ＊وون３ او روزنی، ＊％ودری ژبه چ３ د 
 ＇ارونوالی  اودولت او استيخ سيتار، لرغون پيژندنه

 ＇خه موسسو  دولتی او غير دولتیله نورو  دېپه هکله
  په دغه خبر پا１ه كىر ＇وت  دیموږ ته را استول شوۍ

  او دری＄كه چ３ هغه خپرون９ په انگريزى. نشر ش９
ليكل شوې دې نو يوازې د دغي خبر پا３１ په  وژب

تر  كى نشر ته سپارل شوې دې و１ پا او دریانگريزى
پاره دې لد هغو نشرياتو . له تكرار ＇خه ډډه وش３＇و 

اپى ته مراجعه  ك او درید دغ３ خبر پان３ انگريزې
  )ژباړونکي (.وش３

نو د ل７ی په وپرخ غير دولتی د نو دولتی او＄د 
  هکله معلومات

د عدلی وزارت مياشتنی حقوقی او : عدالت
  فرهن／３ خپرونه

 کال ليندۍ او ١٣٨۴د ( －２ه ٣۵/ ٣۴اووم کال  •
/ د ماشومانو روزنه او ساتنه).  مياشتیمرغوم９

 دماشومانو سره .) مخه۵١-٣۶ (ناظر حسين زکی
زه ي ＊ه اغ باندی راتلونکیهک سلوک ددوی پين

له  .) مخه۵٣-۵٢. (رتيعبدالباری غ/ لری 
وی له پاره دبشر دحقوقو يشکنجی ＇خه دمخن

حضرت گل / دوهمه برخه : اری يوال نظام تيدن７
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 دارتفاق حقوق په فقه .)ص۶٢-۵۴. (حسامی
 ٧٠- ۶٣. (ف الرحمن ستانکزیيس / اوقانون کی

  .)مخه

ک يوتيديم / شمال شرق د : نن ور＄نی افغانستان
 .کندز

 مرغوم９ کال د ١٣٨۴د  (ی کال اوومه －２هلم７ •
 :)مياشت

: ي＃ ستورين دختيد جمال الديس: سياسی 
/ رانی؟ يو که اون افغانی يد جمال الديس

  ) مخه٢٣-٢٢. (ازمنديم نيگلرح

  .لو چارو وزارتيدسرحدونو اوقبا/ جرگه 
وال ي کر＊ه ن７يورن６ فرضيدډ ):١٣٨۴ (－２ه ١٨ •

 –انستان افغ  د.) مخه٢-١. (جرگه/ يت نلريهو
 ي غاز.)مخه١۵-١٣. (جرگه/ هيهند گ６ه اعالم

-٣۵. (م ＄درانيعبدالرح/ ببرک خان ＄دران
  دي اعالميوالين７ حقوقو د بشر د  د.)ص٣٨
 ي اعالميات او په ديط، محتويب شرايتصو
حضرت / وه لن６ه کتنهيثاقونو ته ي اړوند میپور

  دي زموږ په ！ولنه ک.) مخه۴٧- ٣٩. (يگل حسام
/ يخوالي＊％و لخوا تاوتر  دياند＊％و په وړ

 يرازق/  لغمان.) مخه۵٨-۵۵(ي عاطفه نورستان
موال جان / يدژبو کورن. ) مخه۶۶-۶۴ (والين７
/  پ＋تو ا請طالحاتيني ＄.) مخه٧١-٧٠(ي ２ت

اکبر پادشاه )  مخه٧۴-٧٢. (ه اهللا شپونيوج
 ).ص١٠٠-٩٨. (ي２ثنا ت/ ربلياوب

 لويدسرحدونو، قومونو اوقبا ):١٣٨۴(ه １ ١٩ •
-۵ (جرگه/ يو کلنيزه کاری رپورټچارو وزارت 

 په برخه يويمخن مخدره موادو د  د.) مخه١٠
 ي همکاريکيژيکا دستراتي امر–افغانستان   ديک
  د.) مخه٣١-٢٩(نعمت اهللا اندړ  / يزياغ

 يعبدالقادر خان خ＂ک دژوندانه په مهال دلر
ي م بختانيعبدالرح/ ه２ بياسي پ＋تونخوا سياوبر

د گل پاچا الفت لن６ه ي دمرحوم س.) مخه٣۵-٣٢(
  د.) مخه۴۵-٣۶. (ينل اهللا متيخل/ يژندگلويپ

. يوسفزيستاره / )انگيزي(گروهني ！و！کي خلکو 
 ي استاد عالمه عبدالحي دلو.) مخه۴۶-۴٨(

عبدالواجد / ه لن６ه کتنه ت پ＋تو آثارويبيحب
/ ي８ي متلونه په ＇ه را！ول.) مخه۵٧-۵٣. (واجد

  د–)  مخه۶٩-۶٩ (.يعقوب احمد زيمحمد 
 ک７ه وړه او لن６ه يليکاالش دقب چترال د

 ).  مخه٨۶-٨١. (يرزادب شيمحمد رق/ يژندگلويپ

 دلرغونی غور استحکامی کالوی او د.وال رازقیين７
  .واليکوال رازقی ن７يل/ ＋ی يخی پيهغوی تار

 ＊وونه او روزنه
دلوړو زده ک７و  وزارت په موسسو کی : افغانستان

دلوړو زده / ی دالر＊ود پو＊تنو ！ولگه نيدو آزمويدشامل
  .＂هينو کميک７و وزارت دآزمو

  .١٣٨۴دلوړو زده ک７و وزارت، : کابل 
  . س م٣٠مخه ؛ ١۴۶

ت يلوړو زده ک７و وزارت دافغانستان اسالمی جمهورد 
سی له مخی دلوړو زده يدک７نالری او دوزارت دپال

ار باسی تر＇و دافغانستان دلوړو يک７و په اړوند تل ز
دولپاره الزمی ي７و په موسسو کی دشاملزده ک
نی گ６ون ياوی برابری ک７ی تر＇وچه دازموياسانت

توب يالينی په بريکوونکی وکوالی شی خپلی ازمو
و له دغو ه）و ＇خه دپو＊تنو يسره سرته ورسوی چه 

ن ي８ی چه دالر＊وونی اوتمريل ک２د！ولگی چاپول گ
نو دگ６ون کوونکو په واک کی ورکول يلپاره آزمو

ه پو＊تنی ２اته گيپه دی ！ولگه کی په ز. ８یيک
８ی چه په هغو يلو ＇انگو په اړوند ترسترگو کيالبيدب

عی علوم، يات، طبياضيکی ＇لور عمده ＇پرکی لکه ر
دکتاب . (ز علوم او ژبی راغلی دیينی او！ولنيد

 ).زی ＇خهيدسر
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  ؟７ۍ معلومات تر السه کتازه نوی او  په هکلهافغانستانغواړۍ چ３ د   نهآيا
د معلوماتو يوه ناپاي５لی آله ده چ３ په خاص ډول د بشر بين . د مرستو بري＋نا پانه د بشری عاجلو پي＋و او ناورينو په هکله معلوماتی پا１ه ده

المللی کمي＂ی د عاجلو مرستو په ＊ه تو－ه رسولو لپاره طرح شوې ده، همدا چ３ کومه پي＋ه کي８ی دغه پا１ه په وخت سره سم، د اعتماد 
  .اړونده معلومات وړاندی کوی، او همدارن／ه په تيرو شويو عاجلو حاالتو باندی هم ！ين／ار کویوړ، او 

او کله چ３ تاسو په .  و！اک９"د مرستو له بري＋نا پا１ی ＇خه د بري＋نا ليکونو خدمات"پا３１ په الندی برخه کint.reliefweb.www  ３د 
 و！اک９ نو له هغه وروسته به تاسو هر هغه معلومات چ３ دغ３ پا１ی ته نوی ور پورته "افغانستان"ه ک３ معلومات درج ک７ل نو بيا ورستنی پا１

  .په دغه بري＋نا پا１ه ک３ نخشی هم الس رسيدونکي دی. کي８ی په خپل بري＋نا ليک ک３ تر السه کوی

  ...په دى اړه موږ ته وواي３ چى
سره ي３ شريكه ك７ۍ؟ موږ د افغانستان د آيا تاسو داس３ كومه ＇ي７نيزه خپرونه لرى چ３ د افغانستان له ！ولن３ 

مهرباني .  ك７و３ په خپله راتلونكى －２ه ك３ شامل３＇ي７نيزي پا１ى غ７ې مينه لرو چ３ تاسو نه واورو او ستاسو خپرون
   .af.org.areu@newsletterوك７ې او په دي بري＋ناپا１ه ك３ له موږ سره تماس ونيس９ 

 د ی ادارارزون３د افغانستان د ＇ي７ن３ خبرپا１ه دري مياشتن９ خپرونه ده چ３ د افغانستان د ＇ي７ن３ او 
 لخوا  او ډاکتر جميل الکوزیخيلاحمداهللا امر ، رويس وايلز، فريدون شارقكاركوونكو برندي بويير،

 و ＇ي７نيز سازمان دي چ３ دپاليسيو د آسانتياویيل４اي اداره يو ناپارزوند افغانستان د ＇ي７ني او . برابري８ې
 د خپرونو په ې ادارار＄ونيپه منظور د تعميل وړ مطالع３ او ＇ي７ن３ ترسره كوي، د افغانستان د ＇ي７ني او 
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