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 د ا فغانستان د خيړنو خبرپاڼه

 

 په كابل پوهنتون كې د افغانستان مركز
 اتيايمى لسيزى په پاى كـې پـاكسـتـان تـه د افـغـانـى                      

پـه پـيـښـور كـې          .   مهاجرينو بهير لوړى كچى ته ورسيد     
مرستندويه ټولنى په ډلو ويشلى شـوى وى نـه يـوازى                
يې يو بل ته د شك په سترګو كتل بلكى د ناڅيزو ګـټـو        
د خوندى كولو لپاره له حده ډك رقابت كې راښكيل وى او يـو د بـل د                       

 . فعاليتونو څخه ناخبرى وى

 كال د مى په مياشت كې ملګرو ملتونو دى ستونځمن ډګـر   1988د  
ته په دى هوډ ور ودانګل چې دى ګډوډيو ته د پاى ټكى كيږ دى او نـظـم                    
رامنځ ته كړى، كله چې مرستندويه ټولنى د ملګرو ملتونو ددى چـلـنـج                 
ترسيورى الندى راغلى ټولى خپل منځنى ترګنى او اختالفات يې يـوى             

رامنـځـتـه    )   اكبر( خواته كړه او د افغانانو لپاره د مرستو د هم غږى اداره        
كړه او د مختلفو ستكتورونو د چارو د سمون لپاره يې زياتې كميټى په 

 . كار وګمارلى

د كتابتون كميسيون په لـومـړى پـړاو كـې دا پـريـكـړه وكـړه هـغـه                            
ښـاغـلـى    .   كتابونه چې په افغانستان كې خپاره شوى دى په بـيـه واخـلـى               

لوى ډوپرى چې ددى لست په چمتو كولو كې ګمارل شوى وو لـه زيـات              
زيار وروسته د دوهمى هفتى په پاى كـې كـمـيـسـيـون تـه درى فـقـريـزه                          

هغه مكـمـل لسـتـونـه ددى          .   1مشاهدات د كره كتنى لپاره وړاندى كړل؛  
ښكارندوى وو چې افغانستان په هكله د ليكل شويو كتابـونـو شـمـيـره            

دا هم شكمنه وه چې ايا ددى كتابونو د اخيستلو لپـاره      .   2.   خورا زياته ده  
به پوره مالى امكانات تر السه شى په داسى حال كې چې ددى كتابونو د 

او په .   3.   ځآي به ځاي كولو لګښت په هكله خو ال له سره غور نه وو شوى          
پاى كې ښاغلى دوپرى دا هم شكمنه وبلله چې ممكن مرستندويه ټولنـه        

دده .   د همدى ارزښتمنده زيرمى څخه يو په سلو كې هم ګټه پورته نكـړى             
 دا   بـه بـه    په اند هغه دا غوره وبلله چـې دغـيـر دولـتـى مـوسـسـو لـپـارهـ                      

سودمنه وى چې هغه اسناد لكه سروى، د فعاليتونو راپـورونـه او نـور                  
څيړنهيز راپورونه چې دوى يې خپله خپروى راټولى او لـه يـو بـل سـره                       

په دى صورت كې به نه يوازى د چارو دبى ځايه تكرار مخه . شريك كړى 
نيول شوى وى بلكى د ښه پوهاوى په نتيجه كې به يې د خپلو بـريـاو او                    

 1989په همدى مـنـظـور پـه         .   ناكاميو علتونو څخه هم ګټه اخيستى وى 
. بنسټ كـيـښـودل شـو        (ARIC)كال كې د اكبر د اطالعاتى منابعو مركز         

درى او اروپـايـې ژبـو اسـنـادو            /   ددى پيل څخه د نوموړى مركز د پښتو  
چـې كـتـابـونـه، راپـورونـه،            .   مركز او شتمنى زيرمى ته پراختيا ومونـده       

ورځپاڼې، مجلى او د مجاهدينو د خپرونو نادره كلكسونونه او سمعـى          
د افغانـى لـيـكـوالـو د          .   او بصرى مواد ددى زيرمى مهمى برخى جوړوى   

هغو كتابونو بيلګه چې په كابل كې د شخصى او عامه كتابتونونو څخه 

دا ټول .   لوټ شوى وه ددى زيرمى بى ساره او ارزښتناكه برخه ګڼل كيږى        
اسناد د افغانستان د ستونځمن او ربړى ډك تارخ څـخـه نـمـايـنـده ګـې                      

او پدى توګه د افغانى فرهنـګـى مـيـراث نـه بـيـلـيـدونـكـى بـرخـه                      .   كوى
 . جوړوى

  كال د سپټمبر په مياشت كې د اربك ګرځنده كتابـتـونـونـو             1996د  
(ABLE)                          پروګرام په دى موخه چې كـلـيـوالـى سـيـمـو او ښـونـځـيـو تـه

سيمه ييزه ساتونكى، ښـوونـكـى دغـيـر           .   كتابتونونه مهيا كړى پلى شو    
دولتى موسسو منسوبين، هټيـوال، عـلـمـا ددى كـتـابـتـونـونـو چـارى                       

كتابونه چې په بيال بيلو عناوينو له تـاريـخ څـخـه نـيـولـى تـر                     .   سمبالوى
چاپيريال كورنى ادارى او روغتيايې طرزالعملونو باندى ليكلى شـوى           

 . دى، كتابتونونو كې مهمه ونډه لرى

 كال د لوړو زده كړو وزارت او د كابل پـوهـنـتـون د ريـس پـه             2004د  
بلنه د اكبر د اطالعاتى منابعو مركز پريكړه وكړه چې خپل انګړ په كابل        

تر دى دمه په اټكل د زيـرمـى   .   پوهنتون كې د علمى ټولنو پر مخ پرانيزى       
درى برخى له پيښور څخه لنډ مهالى دفتر ته چې د كابـل پـوهـنـتـون پـه                     
مركزى كتابتون كې موقعيت لرى را وړل شـوى دى او دا پـروسـه بـه د                        

 كال د جون په مياشت كې د پيښور د دفتر پر تړلو سره بشـپـړه شـى                  2006
په دى ډول د اكبر د اطالعاتى منابعو مركز پـه كـابـل پـوهـنـتـون كـې د                          

 . واړول شو (ACKU) افغانستان د علمى څيړنو مركز ته

په كابل پوهنتون كې د افغانستان د علمى څيړنو مركز 
 :مقاصد

نوموړى مركز يوه غير انتفاعى موسسه ده چـې د مـوادو پـه تـهـيـه                      
كولو سره د داسى څيړنو اسانتياوى برابروى چې د نننى افـغـانسـتـان د                 

دا يـو داسـى فـعـال           .   ملى بنسټونو جوړونى ګواښونو ته ځـواب ووايـې          
كارى ارشيف دى چې د نننيو او راتلـونـكـو تـګـالرو جـوړوونـكـو سـره                       

 . معلومات شريكوى

افغانستان نن سبا د راتلونكى په لور مهم ګامونه پـورتـه كـوى دى                
كې د دولت د جوړښت په هكله چې كومى برياوى تـر السـه شـوى د زده                      
كړى وړ دى دا امر ايجابوى چې له مختـفـو لـيـارو راز راز مـعـلـومـاتـى                   
سرچينو ته رسيدنه وشى تر څو سټراټيژى جوړونـكـى، پـرواګـرام طـرح                 
كوونكى، پروژى بشپړوونكى، مدنى ټولنـى، اجـرايـېـوى څـانـګـى او                  
ټولنى ته د پوهى هغه ابزار تر السه كړى كوم چې د دوى په بـريـالـيـتـوب              

دا څرګنده ده چې په معـلـومـاتـو كـې څـه كـمـى                   .   كې اغيزمن رول لوبوى   
نشته مګر دا هر چيرى هومره خواره دى چې د چاورته ضرورت شى الس              

   جوړونى په در شل كېد د ملى بنسټونو ؛معلومات
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حتى په ځنى حاالتو كې د نفوسو زياته برخه      .   ته راوړل يې خورا ګران وى     
د معلوماتو د شته والى باوجود د هغوى څخه اغيزمنه ګټه نشى پـورتـه           

د نفوسو پوره دريمه برخه د جګړى په كلونو كې د هيواد څخه بهر .  كولى
او كه لږ څـه  .   اوسيدلى او ډيرى يې د ښونځى له نعمت څخه برخمن نه وو          

زده كړه يې هم تر السه كړى وه، نتيجې يې په بشپړه توګه د پراخـتـيـايـې                
ستنيدونكـى ځـوانـان د خـپـل            .   پروګرامونو د عملى بڼى څخه خالى وى      

كلتور او تاريخ په هكله لږ معلومات لرى چې د ستنيدو په وخـت كـې د                
ژوند د واقعيتونو سره د مخامخ كيدو پر وخت كې د ستونځو سره الس              

د دى ترڅنګ د څيړنى رول د پالن جوړونى په مقصد د .   او ګريوان كيږى 
معلوماتو په سمبالولو كې يا خو پيژندل شوى نه دى او يـا لـه سـره ور                        

د معلوماتو خورول په ځـانـګـړى تـوګـه             .   څخه هيڅ ګټه نه ده پورته شوى      
ګوښه كړى شويو ټولنو ته په هيڅ ډول كافى ندى چې ددى معلوماتو پـه      
نتيجه كې د كورنـۍ د مـعـيـشـت پـه لـوړوالـى او ورسـره د پـوهـى او                                 
مهارتونو څخه چې اقتصادى فرصتونو ته الره هواره وى پوره پوره ګټـه          

او په پاى كې په مرستندويه ټولنه كې بهرنيان معلوماتو تـه            .   پورته كړى 
د رسيدنى په هكله ورته ستونځى لرى چې ددى معلوماتو څخه په ګـټـه               
پورته كولو سره د داسى پروګرامونو په پالن كـولـو كـې چـې كـلـتـورى                      

 . ارزښتونه پكى نغښتى و پوره مرسته وكړى

معلوماتو ته د الس نه رسيدنه خورا د خواښيني وړ ده دا ددى د پاره 
چې نه يوازى دا موجود تـيـار او هـراړخـيـزه مـعـلـومـات چـې د پـراخـه                               
خدماتو له ليارو وړاندى كيږى د بيا رغونى اغيزمنه وسيله ده بـلـكـه د                 
ناسمو معلوماتو او خياالتو چـې د نـارضـايـتـيـو د تـداوم سـبـب او د                             

 . پرمختګ خنډ كرځى د مقابلى يوه ځواكمنه وسيله ده

په كابل پوهنتون كې د افغانستان د علمى څيړنو مركز غوره مقصد 
دا دى چې علم ته الس رسيدنه باورى كـړى او پـدى وسـيلـه د افـغـانـى                          
ټولنى د تير، اوس او راتلونى ټولنيز، اقتصادى او كلتورى ارزښـتـونـو          

 . په پوهاوى كې مرسته وكړى

 :هدفونه
د معلوماتو د مركز زيرمى چارى سمبالول تر څو په افغانسـتـان او            •

 . بهر كې د څيړنو اسانتياوى برارى كړى
د يوه داسى هر اړخيزه كتابتون او څيړنيز مركز فـعـالـول تـر څـو د                  •

افغانستان پورى اړونده پوره پوره معلومـات راغـونـډ او ورسـره                
دى كـې د اسـنـادو سـمـبـالښـت، او                  .   تړلـى خـدمـات مـهـيـا كـړى             

لــوســتــونــكــو تــه خــدمــات، مــعــلــومــاتــى تــكــنــالــوژى، ګــرځــنــده             
كتابتونونو پروګرام، سيمينارونه، نندارتـون، نشـرات او خـبـرى              

 . رسنى پكى شاملى وى
افغانستان او افغانانو پورى تړلى اسناد چې څيړنيز ارزښت ولرى           •

او پـوهـان، زده كـوونـكـى،            .   راټول او خوندى كول يې باورى كړى      
مرستندويه ټولنى، مدنى ټولنـه او عـام وګـړى ورتـه اسـانـه الس                     

 .رسيدنه ولرى
اسنادو ته زيات نه زياته الس رسيدنى لپاره د عصرى معـلـومـاتـى                •

تكنالوژى وسايل لكه ډيټابيز، ويب پاڼه، پى ډى اف او سـى ډى                
 . رم په كارول

د والياتو او پوهنتونونو كتابتونونو برسيره د نورو بهرنيو علـمـى             •
 .ادارو سره د اړيكو جوړول

د افغانستان د ټولو سكتورونو په اړونـد د څـيـړنـو اسـانـتـيـاوى                       •
 برابرول

 موجوده په كار راتلونكى زيرمه

په كابل پوهنتون كې د افغانستان د علمى څيړنو د مركز پـه زيـرمـه                 
كې تر زياته حده هغه اسناد شـامـل دى چـې د افـغـانسـتـان حـكـومـت،                        
ملګرو ملتونو څانګو، د غير دولتـى مـوسـسـو او بـهـرنـى پـوهـانـو او                          

تـر دى دمـه       .    كلونو موده كې څپاره كـړى دى    25څارونكو له خوا د تيرو     
 ټوكو ته رسيـږى  36500 اسناد كتالك شوى چې ټوله شميره يې 13739

چې ددى زيرمه برخه جوړوى او ورځ په ورځ نوى اسنـاد پـه دى شـمـيـره                      
 . ورزاتيږى

دا زيرمه چې په پښتـو، درى او لـويـديـزو ژبـو ده د روغـتـيـايـې،                            
كرهڼيزو چارو، سياسى ارزونو، د ښځو د حقوقو پورى اړونـد اسـنـاد،               
وروســتــنــى تــدويــن شــوى قــوانــيــن، د مــجــاهــديــنــو څــپــرونــو نــادره                    
كليكـسـونـونـه، كـلـتـورى مـيـراث او افـغـانـى ادبـيـاتـو پـورى تـړلـى                                  

دا اسـنـاد چـې پـه كـابـل               .   موضوعات خپلى غيـږى كـې ځـاي كـړى دى              
پوهنتون كې د افغانستان د علمى څيړنو مركز په لنډ مهالى دفـتـر كـې                  
چې د كابل پوهنتون په مركزى كتابتون كې موقعيت لرى خوندى شـوى             

 . دى دا مجموعه په سيمه كې تر ټولو مخكښه زيرمه شمارل كيږى

ددى زيرمى په برابرولو او اداره كـولـو كـې، كـتـالك كـونـكـى، د                         
معلوماتى تكنولوژى ماهرين، د اسنادو راټولونكى، د مراجعينو سـره           
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 . د اړيكو مسؤل، پروګرام مسؤل او نور ادارى منسوبين شامل دى

په كابل پوهنتون كې د افغانستان د علمى څيـړنـو مـركـز د لـوسـت                     
خونه په مركزى كتابتون كې د مـحـصـلـيـنـو، اسـتـادانـو، او تـګـالرى                          
جوړونكو لپاره په كمپيوټرونو سمبال ده چې د انـټـرنـټ او د نـومـوړى                    

په سلګونو اسناد د پى ډى اف په بڼه اړول   .   مركز د ډيټابيز سره تړلى دى 
شوى او د همدى اسنادو پراخه خورونه د سى ډى رم لـه لـيـارى بـاورى                       

د سمعى او بصرى څانګى برسيره پر تـازه خـبـرى راپـورونـو د                  .   شوى ده 
غير دولتى موسسو د پروګرامونو ويديو ګانو، د افغانستان د معـاصـر          
تاريخ، توكم پيژندنى او كلتورى پروګرامونو څخه د ګټى پورتـه كـولـو               

 765 كال د مـى پـه مـيـاشـت كـې               2006يوازى د   .   لپاره ايښودل شوى دى   
د   لوستونكو په كابل پوهنتون كې د افغانستان د علمـى څـيـړنـو مـركـز                  

 . پورتنى اسانتياوو څخه برخمن شوى دى

د ګرځنده كتابتونونو پراختيايې پروګرام د افـغـانسـتـان پـه ګـوټ                  
 120000 كـتـابـتـونـونـه چـې              145ګوټ كې ښونځيو او كليو او بانډو كې      
 150000هـمـدارنـګـه دى ادارى           .   كتابونه پكى ايښودل شوى سـمـبـالـوى        

 مـخـتـلـفـو        125ټوكه په پښـتـو او درى د لـوسـت اسـانـه كـتـابـونـه پـه                              
 . موضوعاتو خپاره كړى دى

په كابل پوهنتون كې د افغانستان د علمى څيړنو مركز په 
 وړاندى ګواښونه

نوموړى مركز په نظر كې لرى چې د خپلى زيـرمـى او تـجـاروبـو پـه                       
پياوړتيا كې څه داسى نوى فعاليتونه پيل كړى چې زيرمه كې مـوجـوده              

 .اسنادو ته الس رسيدنه ال زياته اغيزمنه كړى

 1979د افغانستان د بشر حقوقو خپلواك كميسيون په وړانديز د            •
 كال پورى اړوند د بشرى حقوقو ځانګړى ارشيـف مـنـځ تـه                 2001تر  

چې دا په حقيقت كې په افغانسـتـان كـې د سـولـى او بـيـا                        .   راوړى
 .پخالينى سره پوره مرسته وكړى

په كابل پوهنتون كې د افغانستان د علمى څيړنو د مركـز ارشـيـف            •
په بريښنايې بڼى اړولو چارى په بشـپـړيـدو سـره بـه نـه يـوازى دا                         
معلومات خوندى كړى بـلـكـه پـه افـغـانسـتـان كـې د څـيـړنـى او                             
پراختيايې ادارو او هم د واليتى كتابتونونو او بهرنيو ادارو سـره             

 . د اړيكو له ليارى زيرمى ته الس رسيندنه ګړنده كړى
په بلومنګتن كې د انډيانا پوهنتون د موسيقى نوموړى ښوونځـى            •

په مرسته د افغانى موسيقى هغه قيمتى پراخه كليكسون چې لوى 
ډوپرى د جنګ د كلونو څخه مخكى ثبت كړى وو د ميـنـه والـو پـه                    

د شمالى امريكا او اروپايې پوهنتونونو سـره د             .   واك كې كيږدى  
ويديويې كنفرانس له ليارى به په كابل پوهنتون كې محصلـيـن او             

ستادان وكړايشى د علمى څيړنو مركز د اسـنـادو څـخـه پـه ګـټـه                      ا

اخيستلو د ورځنيو مسايلو لـكـه چـاپـيـريـال، د ښـځـو حـقـوق او                        
ديموكراسى په هكله د لويديز ليد او خياالتو ته رسيدنه پيداكړى           
تر څو افغانان او بهـرنـى مـحـصـلـيـن او اسـتـادان د افـغـانسـتـان                            
راتلونكى مشرتابه او د غوړيدو په حال نوى افغانـى كـلـتـور سـره                  

پـروګـرام    (ABLE)د اربك ګرځنده كتابتونونو     .   اشنايې پيدا كړى  
سره بايد مرسته وشى تر څو نوى لوست زده كوونكو لپاره د ليكل             

 . شويو اثارو له ليارى د پوهى وړانګى خورى كړى
د داسى يو مساعد چاپيريال برابرونه چې پورتنى راكـړى وركـړى               •

 . پكى صورت ومومى

 د مقاصدو په بنا ودانۍ

د پورتنيو چارو پرمخ بيونى لپاره غوره ده چې په كـابـل پـوهـنـتـون                
كې د افغانستان د عملى څيړنو مركز د اوسنى لنډ مـهـالـى دفـتـر څـخـه                

طبعى ده چې د نويو فعالـيـتـونـو د اجـرا          .  خپلى ودانى ته انتقال ومومى 
لپاره به هم نورو سامان االتو ته اړتيا وى او هم منـسـوبـيـن يـو مـنـاسـب                       

په دى هكله د پوهنتون چارواكو په ډير اخـالص           .   ځاي ته ضرورت ولرى   
سره يوه ټوټه ځمكه را په ګوته كړى چې د همدى مقاصدو په بـنـا ودانـې                 

مهندسين ديوى داسى ډيزاين په راښكلـو لـګـيـا دى              .   پكښى جوړه شى  
 . چې دوديز بډاى انځور پكى منعكس شوى وى

دانوى ودانى به د افغانى او بهرنى زده كوونكى او استادانو لـپـاره      
په زړه پورى چاپيريال برابر كړى تر څو د يو بـل د تـجـاربـو، خـيـړنـى او                    

 . اطالعاتى تكنولوژى د مهارتونو څخه پوره ګټه پورته كړى

په كابل پوهنتون كې د افغانستان د عملى څيړنـو د مـركـز تصـويـر                
پراخه او پر زړه پورى دى او په هيواد كې د نوى پرمختګونو رڼا كې پـه                   
ځانګړى تـوګـه چـرتـه چـې نـوى ټـاكـل شـوى اولسـى جـرګـه، واليـتـى                                
شوراګانى، ژورنالستان، مفكريـن، پـالن جـوړوونـكـى، اسـتـادان او                   
محصلين د مختلفو قضاياو په هكله مباحثى كوى او په نتيجه كـې پـه                 

د .   مختلفو ساحاتو كې د ملى پاليسيو په هكله اسناد نشـر تـه سـپـارى                  
افغانانو د هيلو سره سم زيار ايستل كيږى چې وروسته پاتى ټـولـنـو تـه                   

د كليو، باڼدو او اجرايېوى ادارى چارواكو پـه واك كـې       . رسيدنه وشى 
 . دا معلومات كيښودل شى

په كابل پوهنتون كې د افغانستان د عملى څيړنو مركز وياړى چې د 
دغه مركز به هله برى مومى هـغـه ادارى چـې              .   دى هڅو يوه مهمه برخه ده     

زمـوږ  .   غوره اسناد نشرته سپارى ور سره پوره مالتړ او همكـارى وكـړى             
هيله داده چې همدى غورو خپرونو په راليږلو سره ددى مركز په بډاينـى              

او اهميت كې مرسته وكړى تر څو د نورو مينه والـو سـره      
يې شريك  

 . كړى
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 خبرونه او نوښتونه
لـه خـپـريـدو       )    كال د اپريل د مـيـاشـت     2006د (د وروستنى خبر پاڼى  

څخه وروستـه، د افـغـانسـتـان د خـيـړنـى او ارځـونـى ادارى يـو نـوى                                
او همدارنګه موږ د خپلى خبر پاڼى بڼه هـم د ال        .   موقعيت ته كډه كړى ده 

ښه اسانه لوستلو او د دغى ادارى له نورو خپرونو سره د سمون لـه پـاره                
موږ د ليكنو نظم د مضمون پر اساس په لويو ګروپونو بدل    .   بدله كړى ده  

كړى دى، او ټول د يوه مضون په هـكلـه مـواد مـو د يـوه عـنـوان النـدى                             
 .اچولى دى

ســره لــه دى چــې مــوږ د دغــى خــبــر پــاڼــى لــه لــوســتــونــكــو څــخــه                         
تشويقوونكى عكسل العمل تر السه كوو، خو د موادو راغونـډول ډيـر               
ګران كار دى ځكه چې په افغانستان كې زياتى ادارى او انفرادى كسـان             

موږ د نـورو سـازمـانـونـو چـې پـه                .   په فعاله توګه خپلى خپرونى څپروى 

كابل او يا په نورو ځايونو كې دى په مينه والو كـاركـوونـكـو بـانـدى د                       
 .  خپرونو او مرجعو د استولو له پاره حساب كوو

كه څه هم موږ هڅه كوو چې پـه دغـه خـبـر پـاڼـه كـې تـر ټـولـو نـوى                                  
خپرونى شاملى كړو خو كله داسى هم كيږى چې ځنى خپرونى د اصـلـى                 
وخت څخه وروسته څپريږى او يا زموږ ذهن ته په داسى وخت كې راځى              
چې له خپريدو څخه يې مياشتى تيرى شوى وى؛ مـوږ تـر ټـولـو مـهـمـو                      

 . خپرونو لسټ دلته د ال زياتى خبرتيا له پاره ځاي پر ځاي كوو

كه تاسو د افغانستان په هكله د نويو څـيـړنـو پـه اړه كـومـو پـاڼـو،                         
څيړنو، اسنادو او نخشو سره كله هم مخامخ شى نو بى له واره يـې مـوږ                  

 newsletter@areu.org.af. ته په دغه بريښنا ليك را واستوى

 د افغانستان د څيړنى او ارڅونى د ادارى 
 كتابتون

 كال څخه را په دى خوا د افغانستان د څيـړنـى او ارځـونـى ادارى د                       2002له  
خپلو د څيړنو د حمايې لپاره يو كتابتون جوړ كړى دي چې مواد يې خاص د                 

 كال كې د جنوبى آسيا د څيړنو ټولـنـى چـې      2003په . افغانستان په هكله دې 
پخوا د افغانستان د څيړنى برتانوى موسـسـى پـه نـام               
ياديدله، د افغانستان د څيړنى او ارځـونـى ادارى تـه               

 كتابونه او راز راز ليكنى چې د سـيـمـى او      3000تقريباً  
د دغه كـار يـو اړخ          .   د افغانستان په هكله وې، وركړى     

داوو چې دغه كتابونه په افغانستان كې پاتـې شـې تـر            
د افغانسـتـان د      .   څو څيړونكې له هغو څخه كار واخلى     

 كال كـې پـه كـابـل كـې            1972“   څيړنى برتانوى موسسه 
تاسيس شوه، او يو شمير د لرغون پوهنـى پـروژى يـې               

او همدانګـه يـې د بـرتـانـى لـه زده                  .   په غاړه واخستلي  
كوونكو سره چې د بشر پوهنى او تـوكـم پـيـژنـدنـى پـه                

د دغى موسسى ريـس     .   هكله څيړنى كولى مرسته كوله    
 كال كې د كمـونسـتـانـو لـه           1981رالف پنډر ويلسن په     

خوا ونيول شو او له يو شمير نورو بـهـرنـيـانـو سـره يـو                   
او د دغـى      .   ځاي لـه افـغـانسـتـان څـخـه وايسـتـل شـو                  

موسسى د كتابونو بيلګه د بـرتـانـى پـه سـفـارت كـې                     
او دنيكه مرغه مخكى له دى چى سفـارت        .   وساتل شوه 

او دغه كتابتـون بـيـا      .  تاال شى د كتابونو بيلګه له هغه ځاي څخه انتقال شوه 
 .  كال كې فعال شو2002په 

له باب نوكس، كارال كرسمنو، نيكوالس سمس ويليمس او جانتن لې څخـه            
د افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى لپاره د كتابونو د دغه غـونـډى د                  
وركولو د ترتيبونى لپاره مننه كوو، دغـه بـى څـارى زيـرمـه يـو ځـل بـيـا د                              

 –  2002ډاكټر انـډريـو وايـلـډر، چـې لـه                 .   څيړونكو لپاره الس رسيدنكى ده    
 پورى د افـغـانسـتـان د څـيـړنـى او ارځـونـى د ادارى ريـس وو، پـه                                  2005

افغانستان كې د ملګرو ملتو د مرستندويه هيات په مالى مرسته، موافقت            
وكړو چې دغه د كتابونو بيلګه ځاي پر ځاي كـړى، د رده بـنـدى لـپـاره يـې                          

 . كارمندان استخدام كړى او د ساتنى لپاره يې سرمايه تياره كړى

دغه بيلګه چې د زياتيدو په حال كې ده، پـه دغـه شـان             
ده؛ د افــغــانســتــان د دولــت خــپــرونــى، د بســپــڼــه                       
وركوونكو او د غير حكومتى سازمانونو خـپـرونـى او          
راپورونه چې د افغانستان په هكله دى، او د مـلـګـرو                
ملتو اړونده څپرونى، موقوته څپرونى، نخـشـى، سـي         

د رسمى مجلو خاصى يادونـى او    .  ډيان او ډى وى ډيان 
دغه بيلـګـه اوس لـه         .   د افغانستان د سرشميرنى كتاب    

 څخه زياتى رده بندى شوى نـمـونـى لـرى چـې پـه                    5000
انګريزۍ، پښتو او درى ژبو او داسى نورو ژبو بـانـدى            

. دى)   لكه فرانسوى، جرمنى، ايتـالـيـاوى، او روسـى        ( 
د دغـه    .    نورى ال در رده بندى په پروسه كـې دى            2000او  

كتابتون منظور له نورو بين المللى كتابتونونو سـره د           
رقابت نـده بـلـكـه غـواړى چـې اړونـده مـواد چـې پـه                           
افغانستان او له افغانستان څخه بهر دى د بين الملـلـى           

دغـه  .   او ملى څـيـړونـكـو د اسـتـفـادى لـپـاره وسـاتـى                      
كتابتون د افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى پـه              

د ګل فروشى كوڅه د دوهـمـى          ( دفتر كې موقعيت لرى     
 4 بجو څخـه د مـازديـګـر تـر                9نوموړى كتابتونه د سهار له     ) .   كوڅى ګوښه 

د جمعى او شنبى په ورځو كې .   ( بجو ، له يكشبه تر پنج شنبه پورى كار كوى        
، د دغه كتابتون ټول مواد يوازى د كتابتون دننه او د كاپى كولـو           ) تړلى وى 

د دغه بريښنا لـيـك      .   لپاره الس رسيدونكى دى، خو امانت نه وركول كيږى        
. لــه الرى كــوالى شــى چــې لــه دغــه كــتــابــتــون ســره پــه تــمــاس كــې شــى                             
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 د ا فغانستان د خيړنو خبرپاڼه

 

 اوسنۍ څيړني
په دغه ځاى كې د افغانستان د څيړنى او ارځونى ادارى د اوسنى څيړنو 

د ال   .   خالصه، چې د دغى ادارى څيړونكو تر سره كـړى دى مـوجـوده ده              
زياتو معلوماتو له پاره او يا د تماس نيولو له پاره دغه بريښنا پـتـى تـه                  

فرنسز برون د څيـړونـو د     .   newsletter@areu.org.afليك را واستوى  
 . كار په هكله د هغوى تشريع تاليف او تصحيح كړى ده

 د طبيعى منابعو اداره

د افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى د طبيعى منابعو د ادارى              
په باب څيړنه  د افغانستان د ملى انكشاف د انتقالى سټراټيژى د كرنى             
او شپنى صنعت تشخيص په افغانستان كې اقتصادى ودى لـه پـاره د                  

د افـغـانسـتـان د مـلـى انـكـشـاف                  .   اساسى ساحو په بڼه منعـكـس كـوى         
انتقالى سټراټيژى د مشروع كرنى پراختيا او جديت د نشه يې توكو پـر               

د دغو اولويـتـونـو     .   ضد د مبارزى د پاليسى د همايې له پاره الزمى ګڼى         
بنياد د افغانستان د طبيعى منابعو د ادارى د انكشاف د درك وړ اړتيـا   

. ده، په خاصه توګه د اوبه لګونى، د ځمكى نيـونـه، امـنـيـت او څـاروى                    
نوموړى څيړنه د كابل، هرات، غزنى، او د كندز والياتو بانـدى تـمـركـز                 
كړي، چيرته چې اوږدمحاله او موضوعى څيړنى اوبو ته د الس رسـنـى           

او .   او ادارى، د كرنى سيسټم او كليواله معيشت په هكلـه سـپـړل كـوى             
كوالى شو ووايو چې په ال خاصه توګه، دغه څيـړنـه د مشـروع كـرنـى د                       
حاصل د انكشاف او بيا د كليواله معيشت د ښه والى له پاره له طبيعـى        
منابعو او فرصتونو څخه د بزګرانو د اسـتـفـادى د طـريـقـى د ويـرى او                         

د افغانستان د څيړنى او ارځـونـى د            .   اغيزمنتوب د پيژندلو پلټنه كوى    
ادارى د څيړونكو ډله يوداسى طريقه رامنځته كوى چې د مـقـايسـى لـه                 

 2006د   .  مخى په ټول هيواد كې د كرنى سټراټيژيو څارنه اوتحليل وكړى 
كال په پاى كې به دغه اداره د بيال بيلو تخمونو د ګـټـى او د تـولـيـد د                          
. شرايطو د راز راز سټراټيژيو په اړوند دقيق معلومات په الس كى ولرى

همدارنګه د افغانستان د څيړنى او ارځونـى د ادارى څـيـړنـيـزه ډـلـه د                        
افغانستان د ځمكو د هيأت په همكارى سره د ځمكو د نيونى په امنيت              

كوالى شو ووايو چې د دغـى ډلـى هـيلـه دا ده چـې د                         :   باندى كار كوى  
 . ځمكو د مناقشو له پاره د روغى جوړى الرى چارى رامنځ ته كړى

 جنسيت

د جندر يا جنسيت څيړنيزه پروګرام د افغانستان په شرايطـو كـې د                
او په راتلونكى كال كې بـه دوه          .   جندر د اړيكو د پاليسى داللت آزمايې      

يوه يې د كورنيو ډايـنـامـيـزم او د كـورنـيـو د                   .   نورى څيړنى تر سره كړى    
 كلونو جنګ جګړى په دوره   20تاوتريخوالۍ په هكله ده چې موخه يې د  

كې په كورنيو كې د بدلونونو، او د كورنيو په اړيكو او قدرت باندى د                
دغو بدلونونو د اثراتو، او دا چې په څه حـاالتـو كـې دغـه تـغـيـرات پـه                           

كورنيو كې د تاوتريخوالۍ د زيـاتـيـدو او يـا كـمـيـدو سـبـب ګـرځـى،                           
په دى كې د ښځو او نارينه وو، او خـپلـه د ښـځـو او يـا د                     .   پوهيدل دى 

نارينه وو تر منځ تاوتريخوالى او هـمـدارنـګـه د مـاشـومـانـو انضـبـاط                        
د دغى څيړنى نتايج به په افغانستان كې د كورنيـو د             .   پكښى شامل دى  

تاوتريخوالى پر مخه د انګيرنو دقيقه پوهه تياره كړى، چې د دغه شـان          
 . تاوتريخوالى د كمولو فعاليتونو او پيغامونو سره به مرسته وكړى

دوهمه څيړنه به په افغانستان كې د ټـولـنـو د قضـايـې سـيـسـټـم د                          
د دغى څيړنى له موخـى څـخـه ده        .   فعاليتونو په هكله څيړنه تر سره كړى  

د ټولنى قضايې سيسټمونه څنګه فعاليت كوى، د وخت او فضـا          )   1چې  
په پام سره د هغوى بدلونونو تعريف، او هغه پرنسيبونـه چـې د هـغـو د                      

د شريعت، دولت، او مرسـومـى قـوانـيـنـو اړيـكـى             )  2پريكړو تابع دى؛  
وڅيړى او دا كشف كړى چې كوم اختالفات په محل كې حليږى او كـوم          

او دا چـې د        )   3اختالفات دولت ته راجع كيږى، دليل يـې څـه دى؛ او                 
تولنى د قضايې سيسټمونو د فعاليتونو او حاصالتو د مساواتو داللت 

دغـه  .   مالوم كړى، او خاص تمركز به د جنسيت په مسـاواتـو بـانـدى وى                 
 كال په سپټمبر كې به دوو تر څلـورو واليـاتـو كـې پـيـل                  2006څيړنه په د    

 . شى

 معيشت

د مهاجرت په هكله د افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى څيړنه   
وطن ته د مهاجرينو د راستنيدو او بشپړتيا، په هيواد كـې د بـى ځـايـه                     
شويو خلكو، او په افغانستان كـې د راسـتـانـه شـويـو كسـانـو اړونـده                         

د څيړنى له موخى څخه ده چـې د مـوجـوده مـعـلـومـاتـو                    .   مسايل آزمايې 
نواقص په ګوته كړى او په افغانستان، پاكستان او ايـران كـې ال زيـات           
اغيزمنه پاليسى، پروګرام، او مدافعى كارونو له پاره معلومات بـرابـر            

د نوموړى څيـړنـى ډـلـه اوس پـه دريـو ګـاونـډيـو هـيـوادو كـې د                             .   كړى
افغانستان د دوهم نثل په څيـړنـه بـانـدى لـګـيـدلـى ده، نـومـوړى درى                          

 كلو پورى عمـر  30 تر 15هيواديزه څيړنه په زلميو افغانانو باندى چې له  
لرى او لږ تر لږه د خپل د عمر نيمايې برخه يې په پاكستان يا ايـرا ن كـې                      
تيره كړى وى، تمركز كوى، او د يـو افـغـان پـه بـڼـه د هـغـوى د هـويـت                            
احساس څيړى او افغانستان ته د راستنيدو له احساس سره يې اړيـكـى             

له كومه ځايه چې ځوانان د هغو افغـانـانـو چـې پـه ګـاونـډيـو                      .   مالوموى
هيوادونو كې ژوند كوى يوه اساسى برخه جوړوى چې په پاكستـان كـې        

 كلو څخه كوچنى دى، نو د وطـن پـه هـكلـه د                 18 فيصده افغانان له    55
هغوى د احساساتو او ادراك پيژندنه د موفقانه راستنيدو د سټراټيژيو 

دغه څيړنه به همـدارنـګـه د راسـتـانـه شـويـو                  .   د جوړولو له پاره غوره ده    
ځوانو افغانانو چې لږ تر لږه نيم عمر يې په بهر ملكو كې تير كړى وى، د                

 . راستنيدو تجربى وڅيړى
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د افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى د كليواله معيشت څيړنـه             
. اوس په كليواله معيشـت كـې د قـرضـو پـه رول بـانـدى تـمـركـز كـوى                              

نوموړى ادارى په دى وروستيو كې د غير رسمى قرضى د سيسـټـمـونـو          
په هكله يوه څيړنه بشپړه كړه، چې د كورنيود ژوندون  او حـفـاظـت پـه                      
سټراټيژيو كې د دغه ډول قرضو د اړيكو اصـلـى رول   څـرګـنـدوى پـه                          
داسى حال كې د دغو ډول قرضو نادرسته استثمار هم چـې كلـه نـالـكـه                     

د پورتنى څيړنى د موندنو پر اساس دغه اداره اوس           .   بيښيږى مالوموى 
د .   په كليواله معيشت كې د مايكرو كريډيت د رول په هكله څيړنه كـوى             

پام وړ پانګې چې په هيواد كې د مايكرو كريډيټ په بڼه شوى په پام كې 
نيولو سره، دغه پلټنه كوى چې څه كسان دغه شان قرضو ته الس رسـنـه           
لرى او دا د هغوى كليواله معيشت په امنيت كې، په كور كې د جنسيت                

اوهمدارنـګـه دغـه      .   د اړيكو او د غير رسمى قرضو په اړه څه مفهوم لرى    
څيړنه د افغانستان په شرايطو كـې د مـايـكـرو كـريـډيـټ د اغـيـزو پـه                            
آزمايلو كې يو انتقادى ليد د مايكرو كريډيټ د وركوونكو د مخالـفـت              
لرونكى انګيزو په رڼا كې، چې زياتره يې د خوارى د له منځه وړلو ادعا             
كوى خو اكثره د موسسو د خطر د لږولو او د مـالـى ټـيـنـګـښـت لـه خـوا                  

د څيړنى په نتيجه كې به د مايكرو كـريـډيـټ لـه پـاره          .  زيات اداره كيږى 
سپارښتنى تيارى كړى چې څنګه كوالى شى د مراجعينو د عـالقـى پـه                  

او هـمـدارنـګـه بـه پـنـځـو واليـاتـو كـې د                       .   مطابق خدمات وړاندى كړى   
ترياكو د توليد څخه د بزګرانو د را ايستلو له كوښښونو سره د مايـكـرو               

 . كريډيټ د اړيكو براورد وكړى

د ښارى معيشت په هكله د افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى       
دغـى  .    كـال پـه آګسـټ كـې پـاى تـه رسـيـږى                      2006 مياشتنى څيړنه د 18

څيړنى داسى موندلى ده چې د ښـارونـو والړ مـاركـيـټـى كـارونـو تـه د                          
سستى الس رسنه، د ځمكو نا امنى، اساسى خدماتو تـه ظـعـيـفـه الس                    
رسنى او د ښارى پالنونو په پروسه كې د ږِغ  نشتون په افغانستـان كـې                  

 . د ښارى معيشت د نا امنى اساسى عاملونه دى

 حكومت

د حكومت دارى څيړنيزه پروګرام اوس په دوو پراخه ساحو كـى كـا        
ټولـنـيـزه    )   2د والياتو او ولسواليو د حكومت جوړښتونه، او  )   1ركوى؛  

د واليـاتـو او ولسـوالـيـو د              .   حكومت او د مـلـى پـيـوسـتـون پـروګـرام                 
جوړښتونو څيړنه اوس د والياتو د شوراګانو او د والياتو د انسجـام پـه          
ميكانيزمونو، لكه د والياتو د انكشاف كميته او سيمه ييزه كچې ته د              

د ټـولـنـيـزه حـكـومـت           .   عامه ادارى سمون په پراخولو باندى تمركز كوى       
څيړنه د محلى حكومت په ټولنو كې د فعاليت بدلونونـو بـانـدى چـې د                    
ملى پيوستون د پرواګرام د ټولنى د انكشاف د شورا د معرفى كولو  لـه               
كبله رامنځته شوى دى  او له اوسنى رسمى او غير رسمى مقاماتو سـره               

د ټولنى د انـكـشـاف د          .   د هغوى په همه جانبه اړيكو باندى تمر كز كوى        

شوراګانو فعاليت او ستونځى چې د ملى پيوستون تسهيـل كـوونـكـى               
د مـلـى     ”  كـال د پـاڼـى مضـمـون دى،                  2005غړى ور سره مخامـخ دى د           

او راتلونكې خپرونى او څيړنى بـه د سـيـمـه              .   “ پيوستون سمه هماهنګې  
ييزه حكومت په جوړښتونو كې د ټولنى د انكشاف شوراګانو پر ځـاي،              
او د ټولنى په كچه نورو حكومتى مسايلو باندى په شمول د امنيت او د               

 . مخالفتونو په حلولو باندى تمركز وكړى

 بازارونه او سياسى اقتصاد

د افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى د بـازارونـو او سـيـاسـى                
چـې پـه افـغـانسـتـان كـې د                )   1اقتصاد د څيړنى اصلى موخـې دا دى؛            

) 2خصوصى سكتورونو د دندو په هكله ال ښه پوهاوى تر السـه كـړى؛                  
چې د افغانستان د سودا ګرانو له تجروبو څـخـه، هـغـه چـاپـيـريـال چـې                       
هغوى پكښى فعاليت كوى او له كومو خنډونو سره چې مخامخ كيـږى،            

چـې بـيـا رغـونـى او اقـتـصـادى                 )   3په هكله پوهـاوى تـر السـه كـړى؛               
چې د خصوصى سـكـتـور    )   4پاليسۍ په بازارونو باندى څه اغيزه لرى؛   

واقعيتونه د پاليسى جوړوونكو له موخو او توقعاتو د اړيـكـو بـراورد              
د خصوصى سكتورونو د انكشاف  د ګټو د ال ښه خپرولو لـه          )   5وكړى؛  

پاره سپارښتنى وكړى، او په بازارونو كې ونـډه او الس رسـنـه پـراخـه                      
د افغانسـتـان پـه      :   بازارونو ته ورتګ كال د جون د مياشت،      2006د  .   كړى

راپور د مميزو، غاليـو،    شپږو سكتورونو كې سوداګرى او سوداګران،       
د معدنى سونګ موادو، درملو، د معمارى مواد او د مستعملو موټـرو             

د .   د بازار په هكله د موضوعـى څـيـړنـو اسـاسـى مـونـدنـى را كښـاګـې                          
نوموړى پروګرام موخه دا هم ده چې د سـيـاسـى اقـتـصـاد تـر ټـولـو ښـه                           
مسايل په كوته كړى؛ د اوسنى خصوصى كولو د پاليسۍ په هكلـه يـوه            

د يادونى وړ ده چې په راتلونكى مـيـاشـتـو كـې دغـه             .   پاڼه راتلونكې ده  
څيړنيزه ډله به د حكومت د انكشافى سټراټيژى پـه هـكلـه  د اقـتـصـاد                       
حياتى مسايل په ګوته كړى، لكه د معدنى موادو د منابعو د استـخـراج           
سكتور په افغانستان كې د ودى اساسى باالقوه محرك په بڼه، په ګوتـه         

 د فرانسى د لرغون پوهى هيأت څيړنه په افغانستان كې 

 كال كې رامنځـتـه   1922په افغانستان كې د فرانسى د لرغون پوهى هيأت په           
 څه زياتو پـروژو    10 كال پرانستل شو چې په ټول افغانستان كې له   2004او په   

باندى، لكه سروى، د لرغون پوهى استخاج، د لرغونو موادو او مـعـمـاريـو              
په ساتنى، او د كلتورو ميراثونو په ساحه كې د مسلكى افغانانـو بـه روزلـو           

 www.dafa.org.af  د دغه هيأت په نوى بريښنا پـاڼـه كـې           .   باندى، كار كوى  

څيړونكو له پاره د پـروګـرامـونـو، او د اسـتـوګـنـځـاى او د دغـه هـيـأت د                                
پـه د غـه كـتـابـتـون كـې                ( كتابتون د استفادى له پاره الر ښود موجـود دى،            

 مـوقـوتـه      3000 كتابونه او د لرغون پـوهـى او تـاريـخ پـه هـكلـه                    10000تقريباً  
دغه بريښنا پاڼه به ژر تر ژره په انګريزى ژبـه بـانـدى                ) .   خپرونى موجودى دى  

: په الندنى بريښنا ليك كې له ډيويډ جورى سره په تماس كـې شـى              .   جوړ شى 
david.jurie@dafa.org.af . 
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 حكومت
 په  له ګډوډيا څخه د سمون په لور      :   په افغانستان كې واليتى حكومت    

نام معلوماتى ليكنه چې سارا ليسټر او هيمش نـيـكـسـن لـيـكـلـى ده، د                        
حكومت د ليد په شرايطو كې د واليتى شوراګانو او د واليتى انـكـشـاف                

ډير ژر به په پښتو او درى ژبـو بـانـدى هـم خـپـره                      .   ( كميټو رولونه آزمايې  
 ). شى

د ملى پيوستون د پروګارم ښـه هـم       مياشت پاڼه د  كال د نومبر 2005د  
له تسهيل كوونكو غړو سره د ستونځـو او د هـغـو د حـل د الرو                   :  آهنګى

ليكواله پلوشه كاكړ، دغه پاڼه اوس په پښتو ژبه موجوده       چارو مباحثى،   
 . ده

 2005څو ټـوټـى پـارلـمـان؟ د             كال د ډيسمبر د مياشت څپرونه  2005د  
دغه خپرونه اوس پـه درى       .   ليكوال انډريو وايلډر  .   كال د ټولټاكنو تحليل   

 . ژبه موجوده ده

 معيشت
. د افغانستان په كليواله بـرخـو كـې د غـيـر رسـمـى قـرضـو طـريـقـي                            

ليكواله فلور كلين، دغـه د دريـو مـوضـوعـى               هرات،  :   1موضوعى څيړنه   
څيړنو لمړى څپرونه ده چې موخه يې دا ده چې مايكرو كريـډيـټ پـه غـيـر                      
رسمى قرضو باندى له يو اغيزى سره برالسى كيدو د څرنګوالى په اړه يـو        

 . ليد وړاندى كړ ى

د پنځو خپرونو د لړى وروستنى درى موضوعى څيړنى چې د ښـارى               
معيشت په هلكه دى په درې ښارونو كې د كورنيو د معيشت سټـراټـيـژۍ               

 :آزمايې، دغه څپرونى ټولى سټيفن شوت ليكلى دى
 په جالل آباد كې ښارى معيشت: ځمكه تر السه كول

 په هرات كې ښارى معيشت: په برياليتو ب كې پرته خوارى
 په كابل كې ښارى معيشت: د امنيت په لټنه كې

 د امنيت په لټنه كې پاڼه په درى ژبه هم موجوده ده

 مهاجرت
پـه ايـران كـې افـغـانـى             :   دوامداره سـاتـنـه، پـايـېـدونـكـې بشـپـړونـه                

عـبـاس شـهـوازى او ډيـانـا ګـلـوزى                 .   جې.   مهاجرين او كډوال، ليكوال ام    

دغـه خـپـرونـه د افـغـانسـتـان د څـيـړنـى او ارځـونـى د ادارى د                                  بروك،  
اوږدمحاله څيړنى دريمه معلوماتى پاڼه ده چـې د افـغـانـانـو فـرامـلـتـى                        

 . شبكو څخه په افغانستان، ايران او پاكستان كې ليدنه كوى

د پاكستان د شمال لويديځ واليت څخه ننګرهـار تـه راسـتـانـه شـوى                    
ليكواله ګلبدن حبيبى او پـامـيـال هـنـټـى، د هـمـدغـى پـروژى                         افغانان،  

 . وروستنى نهمه موضوعى ليكنه ده

 طبيعى منابع
اوبو د ادارى، څارويو او د ترياكو د اقـتـصـاد            د  د درې كلنى څيړنى،     

عملى موضوعى څيړنى، لمړنى موندنى په پنځو موضوعى ليكنو كـې د             
 :راپور په بڼه وړاندى شوى

 بنسټيزه سروىد الن روى 
 يان مكاليسټر اندرسند ابو لګونى سيسټم، 
 جانوتن ال لېد اوبو ټولنيزه اداره، 

 انټونى فيتزبرټد څارويو ساتنه، 
 آدم پنپه كندز او بلخ كې د ترياكو كرنه، 

راپورونه د لمړنى ساحوى كار موندنى وړاندى كوى او د اوبـود             دغه  
رسونى ، او د ټولنيزه اوبو د ادارى د سيسټمونو، د څارويـو د ادارى، د                  
ځمكو د لرنى رسمى او غير رسمى طريقى او د ترياكو د كرنى د شـرايـطـو          

 . او چلوونكو، اوسنى طريقى تشريح كوى

 ښوونه او روزنه
د ښونځيو له ديوالونـو   كال د مارچ د مياشتى معلوماتى پاڼه، 2006د  

په افغانستان كې كورنۍ پريكړى او په ښونځى كې نـوم           :   څخه هاخواكتل 
 . ليكواله پاميال هنټى، دغه پاڼه اوس په درى ژبه هم موجوده دهليكنه، 

 بازارونه او سياسى اقتصاد
 سـكـتـورونـو كـې سـوداګـرى او                6د افـغـانسـتـان پـه            :   بازار ته تـلـل     

سوداګران، د انا پـيـټـر سـن لـيـكـنـه يـوه                    
تركيبى ليكنه ده چې په افغانستان كـې د          
راز راز بازارى سكتورونو اصلى موندنى      
له شپږو انفرادى موضوعى مطالعو څخـه       

مــمــيــز، غــالــى، د ســونــګ           :   را كښــاږى  
معدنى مواد، درمل، د معمارى مـواد او          

نـومـوړى پـاڼـه       .   د مستعملو موټـرو بـازار      
ــه د                      ــه كــوى چــې لــوړى كــچــې ت ــادون ي
پايېدونكې خصوصى سكـتـور د ودى د           
 . چلوونكې موخى ته د رسيدلو له پاره افغانستان ال زيات كار بايد وكړى

الندنى خپرونى د دغى ادارى د اپريل، مى او جـون پـه مـيـاشـتـو كـې خـپـرى                            
شوى، او دغه ټولى خپرونى د دغى ادارى په بريښنا پاڼه كـې مـوجـودى دى،                    
او چاپ شوى كاپيانى كوالى شى د دغه ادارى له كتابتون نه بى له كوم قيمـت               

كه تاسو غواړى چې د خپرونو د خـپـريـدو اعـالن پـه خـپـل                 .   څخه تر السه كړى   
. بريښنا ليك كې تر السه كړى نو دغـه بـريښـنـا لـيـك تـه لـيـك را واسـتـوى                              

newsletter@areu.org.af 
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 نوى خپرونى او منابع 
 كرنه

Afghanistan agriculture moving forward / Daniel Miller. 
[Kabul?]: USAID, 2006. 16 p.; 30 cm.   
دغه خپرونه په افغانستان كې د كرنى حالت او دا چې د دغه سـكـتـور د                   

دغـه  .   تشريح كوى. . . . .   بيا ژوندى كولو له پاره بسپڼه وركوونكې څه كوى   
د پلټنـى لـه پـاره        ( http://dec.usaid.gov پاڼه په دغه بته كې موجوده ده 
  PN-ADF-903). له دغه كوډ څخه كار واخلى

The Afghan agricultural extension system: impact of the 
Soviet occupation and prospects for the future / by Tooryalai 
Wesa. 2002. xv, 337 p.: ill., map. Thesis (Ph. D.)--The Uni-
versity of British Columbia, 2002.  

Agricultural commodity price bulletin. Kabul: Ministry of Agri-
culture and Food, Planning Department, Marketing, Eco-
nomics and Statistics Division. v.: map; 30 cm. AREU holds 
January, April, and May 2006.  
دغه ورځپاڼه د كرنى د راز راز جـنـسـونـو او خـدمـاتـو د بـيـو كـلـنـيـزه                                  

او پـه د ى كـې د مـلـى                 ) .   په شمول د څـارويـو      ( معلومات وړاندى كوى    
 . مستهلكو د بيې نښه او د كابل د مستهلكو نښه هم وى

Agriculture prospects report. Kabul: Ministry of Agriculture 
and Food, Marketing, Economics and Statistics Division. v.: 
col. ill., maps; 30 cm. Also published in Dari.  
د دغه راپور له موخى څخه ده چې د كرنى او خواړو د وزارت د پاليـسـى        
تحليل كوونكو او جوړوونكوته په بيال بيلو والياتو كې د حـبـوبـاتـو د                  
رسولو او د تقاضاوو په هكله تر ټولو نوى ډيټا او د تهديدونكـو مـزرو                 
حشرو او امرازو په هكله معلومات برابر كړى، تر څو انكشافى هڅى او 

 . منځګړتوب پالن او پيل شى

Building a new agricultural research and extension system in 
Afghanistan: initial thoughts / Daniel Miller. [Kabul?]: USAID, 
2006. 8 p.; 30 cm. Available at http://dec.usaid.gov (enter 
document number: PN-ADF-904). 

Case study: vegetable dehydration and processing factory in 
Afghanistan / Kenneth E. Neils. [Kabul?]: USAID, 2006. 11 
p.; 30 cm. http://dec.usaid.gov (enter document number: PN-
ADF-907). 

Master plan 2005 / Ministry of Agriculture, Animal Hus-
bandry and Food (MAAHF), Government of Afghanistan. 
[Kabul]: MAAHF, 2005. xv, a-c, 379 p.; 30 cm. (3 MB file)  

 كال ماسټر پالن چې د اوږدى، پيچلى او د لوړى كچې د ونډى د 2005د  
پروسى له الرى چې په واليتى او ملى كچه يې لويې او كوچنى غـونـډى                

 كال د پاليسى او سټراټيژى د كارى 2004درلودلى، مينځ ته راغلى او د       
د دغه پالن د راز راز برخو مجموعه داسـى طـرح          .   چوكاټ پر ځاى راځى   

 فيصده يې 6شوى ده چې د كرنى د سكتور دودى له ټوليزه اندازى څخه            
؛ فصـل    )  مخه پـورى   19  -  1له (  د اجرايې خالصه : محتويات. برابره كړى 

د .   2؛   )  مـخـه پـورى       61  -  20له ) د كرنى د سكتور د پراختيا سټراټيژى .   1
؛ ) 124  -  72( كرن پـوهـه       .   3؛ ) 71  -  62( كرنى وده، د خوارى له منځه وړل       

د طـبـيـعـى       .   6) :   212  -  180( د خواړو حفاظت   .   5؛ ) 179  -  125( څاروى .   4
منابعو، ځمكي، اوبو، ځنګلونو، د ژوو نړى، نا مـزروع ځـمـكـى، او د                

 -  241( د څيړنى او تكنالوژى انتقالول   .   7؛ ) 240  -  213( چاپيريال ساتنه   
د كرنى، مالدارى او .   9؛ ) 269  - 261(د كليواله ماليې سيسټم . 8؛ )260

 -  270( خواړو د وزارت پاليسى، څارنه او ارزيـابـى، او پـالن جـوړونـه                    
 -  290( خصوصى جوړونه، او د خصوصى سكتور پـراخـتـيـا       .   10؛ ) 289
د . 12؛ )344 - 321)كيفيت سمبالول او د تصديقولو سيسټم . 11؛ )320

د خلكو ونده اخستنه او واكـمـن     .   13؛ ) 353  -  345( جنسيت مساوات   
داخلى بـازار  .   15؛ ) 374  -  366] (بشرى منابع. [14؛ )365 - 354(كونه  

 ). 379 - 375(او د بازار د زيربنا انكشاف 

Perennial horticulture in eastern Afghanistan: subsector 
overview and implementation strategy / Juan M. Estrada. 
[Kabul?]: USAID, 2005. iii, 42 p.; 30 cm 

د مـيـوو او       ]   ننګرهار، كنړ، او لـغـمـان       [ دغه څيړنى د ختيځ افغانستان      
ا جرايې خـالـصـه، لـمـړى           .   ( خستو د سكتور د برخى مرور وړاندى كوى       

 )PN-ADF-909: د سند شميره هم داخله كړى (http://dec.usaid.gov). پاڼه

Privatization of veterinary services in Afghanistan: develop-
ment that works. [Kabul?]: USAID, [2006]. 3 p.; 30 cm. http://
dec.usaid.gov (enter document number: PN-ACG-913). 
د كرنى د بازار د بيا جوړونى پروګرام په هكله الندنى پنځه لنـډى پـاڼـى           

پـلـټـنـه د سـنـد د             (   www.dec.org.   په دغه بريښنا پاڼه كې مـوجـودى دى         
 ):شميرى له مخى وكړى

Rebuilding Agricultural Markets Program (RAMP): activities 
by province in Afghanistan (January 2006) 8 p. (PD-ACG-
916). 

Rebuilding Agricultural Markets Program (RAMP): activities 
in Balkh province. 3 p. (PD-ACG-917). 

USAID/RAMP projects in Nangarhar. [Kabul?]: USAID, 
[2006]. 4 p. (PD-ACG-914) 

Rebuilding agricultural markets program (RAMP). [Kabul?]: 
USAID, [2006]. 2 p. (PD-ACG-919). 
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Economic benefits of RAMP activities. [Kabul?]: USAID, 
[2006]. 9 p. (RAMP insights; v. 3 (February 1, 2006)) (PN-
ADF-913).  

 اقتصادى پراختيا
The Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF): presen-
tation by the Administrator, donors meeting, February 2, 
2006. London: [ARTF], 2006. [29] p.; col. ill.; 21 x 30 cm.  

 . www.worldbank.org/artfيو پور پوينټ نمايش 

Afghanistan: managing public finances for development / 
Poverty Reduction and Economic Management Sector Unit, 
South Asia Region. [Washington, D.C.]: World Bank, [2005]. 
152 p.: col. ill.; 27 cm.  

Afghanistan: what kind of peace? The role of participatory 
rural development in peace-building / Omar Zakhilwal and 
Jane Murphy Thomas. 2006. 30 p.; 30 cm. Pre-publication 
draft. 

دغه پاڼه به په يو كتاب كې چې د سولى جـوړولـو پـه هـكلـه د شـپـږو د                            
جنګ څخه د وروستنيو هيوادونو پاڼى راغونډوى، څرګنده شـى، چـې             

 . د كاناډا شمال جنوب موسسى له خوا خپريږى

Economic indicators / Islamic Republic of Afghanistan, six 
and seventh reviews under the Staff-Monitored Program. 6th 
review (22 November 2005) www.imf.org/external/np/
ms/2005/112205.htm. 7th review (26 March 2006) 
www.imf.org/external/np/ms/2006/032606.htm 

ژر تر ژره د افغانستان د ټولو مركزى آسيا د ګاونډيانو او .   1:   سپارښتنى
همدارنګه د سوداګرى د راتلونكو له قاروى ملګرو سره د هوايې اړيكو 

هغه اوږد محال انتظار چـې    )   2له پاره د كابل هوايې ډګر پرانستل شى؛  
د .   3بار چلوونكو باندى د آسيا په سرحدونو كې تحميليږى را كم كړى؛    

دى له پاره چې افغانستان او د مركزى آسيا نور هيوادونه د يـوى ادارى               
تر الندى چې په منطقه كې به د ټوليزه پروژو او نوښتونو انسجام آسـانـه               
كړى بايد چې د مالې بين المللى موسسى او دولتى وزارت خـانـى بـيـا                  

 www.silkroadstudies.org/new/docs/0604kabul.pdf. تنظيم كړى

Income tax manual / Ministry of Finance, Islamic Republic of 
Afghanistan. Kabul: Ministry of Finance, 2006. vii, 298 p.: 
forms; 30 cm. www.mof.gov.af/tax/INCOME%20TAX%
20MANUAL.html  

The investor: AISA quarterly / Afghanistan Investment Sup-
port Agency (AISA). Kabul: AISA. v.: col. ill.; 30 cm. AREU 
holds 1st year, 1st issue (February-March-April 2006) only. 
www.aisa.org.af 

Islamic credit and microfinance (21 p.) under Islam, land & 
property research series. www.unhabitat.org/programmes/
landtenure/publications.asp 

Microfinance for Afghanistan’s agricultural sector / Rebuild-
ing Agricultural Markets Program (RAMP). [Kabul?]: USAID, 
2005. 3 p.; 30 cm. (RAMP insights; v. 1 (18 April 2005). 
http://dec.usaid.gov (enter document number: PN-ADF-912). 

Women entrepreneurs in post-conflict economies: A look at 
Rwanda and Afghanistan / Gayle Tzemach. Washington, 
D.C.: Center for International Private Enterprise, 2006. 8 p.; 
30 cm. “April 28, 2006” --caption. www.cipe.org 

The World Bank in Afghanistan (April 2006 issue (14 p.) in 
English, Dari and Pashto). www.worldbank.org.af  

 ښوونه او روزنه
Fostering education for female, out-of-school youth in Af-
ghanistan / Jo Ann Intili and Ed Kissam, Eileen St. George.  

 21.   ( 2:1د ا خپرونه د بين المللى انكشاف په ورځـپـاڼـه كـې څـپـره شـوه                         
 .  كال د مارچ مياشت2006د .  سانتى متره30؛ )مخه

www.equip123.net/JEID/articles/2/Afghanistan.pdf 

 جنډر/جنسيت
Gender mainstreaming in conflict transformation: building 
sustainable peace / edited by Rawwida Baksh et al. London: 
Commwealth Secretariat, c2005. xii, 232 p.: ill., ports.; 26 
cm.  

په دغه خپرونه كې د پـراخـتـيـا پـر مسـايـلـو بـانـدى د جـنـسـيـت نـوى                                   
 . او همدارنګه د بيبليوګرافى مرجع هم موجودى دى. منځګړتوب لړى

Development communications strategies and domestic vio-
lence in Afghanistan / Sarah Kamal. [Washington, DC?]: The 
Peaceful Families Project, 2006. 12 p.; 30 cm.  

دغه مقاله د افغانستان د جنګ د وروستيو وختونو لنډ چال چلند او يو              
څه د مفاهمى ګرايشونه چې په هيواد كې كورنى زور زياتي ښـكـاروى،       

 www.peacefulfamilies.org. وړاندى كوى

The woman behind the man: politicized portrayals of Afghan 
Muslim women in wartime / by Faiza Hirji. 2003. 244 p. The-
sis (M.A.)--Carleton University, 2003.  

 حكومت او پاليسى
Afghanistan and its neighbors: an ever dangerous 
neighbourhood / Marvin G. Weinbaum. Washington, D.C.: 
United States Institute of Peace (USIP), 2006. 20 p.: col. 
maps; 30 cm. (United States Institute of Peace. Special re-
port; 162). June 2006.  
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د افغانستان د ثبات له پاره د افغانستان د سرنوشت او د متحده اياالتو 
او د ايتالف د قوى هڅى به په لويه كچه د دغه هيواد د راز راز او چاپير                  

د .   ګاونډيانو د اوسنى او راتلونكيـو پـالـيـسـيـانـو لـه خـوا مـتـاثـر وى                          
افغانستان زياتره تحليل د د غه هيواد په داخلى اهميت او يا پـالـيـسـى                 
چې متحده اياالت او د ايتالف قوى ملګرى هيوادونه تعقيبوى تـمـركـز             

تر نن ورځى پـورى داسـى لـږ تـحـلـيـلـونـه مـوجـود دى چـې د                              .   كړى دى 
افغانستان آينده د دغه هيواد د منطقى د شرايطو په مطابق او په منطقه    
كې د دغه هيواد د اصلى لوبغاړو په نظر كې نيولو سره، ځـاي پـر ځـاي                     

بد مرغه دا ده چې زياتره هيوادونه، په شمول د پاكستـان، ايـران،               .   كړى
هند، چين، روسيه او د مركزى آسيا جمهوريتونه په افغانسـتـان كـې د                 

د .   پراختيا په پروسه باندى د مثبت او منفى نفوذ لرلو مهـمـه تـوان لـرى                
دغه تحليلى خالى ګاه په ګوته كولو له پاره، د متحده ايـاالتـو د جـنـګ                   
جګړو د تحليل او مخنيوى له پاره د سولى مركز له ماروين ګ وين بـاوم       
څخه غوښتنه وكړه چې د فعالـيـت هـغـه تـګ الرى چـې د افـغـانسـتـان                            
اساسى ګاونډيان د يو ټينګ او غښتلى دولت په لور افغـانسـتـان تـه د                
تدريجى پرمختګ كې د مهم اوسيدو له پاره اخـتـيـار او بـرآورد كـوى                   

 www.usip.org. ارزيابى كړى

Afghanistan’s new legislature: making democracy work. Ka-
bul: International Crisis Group, 2006. 29 p.: col. map; 30 cm. 
(ICG Asia Report no. 116). 15 May 2006.  

دغه پاڼه د ملى شورا د پرانستلو د مياشتو لنډ ليد وړاندى كوى، او د                 
ولسى جرګى د شكل او فعاليتونـو پـه جـوړيـدو بـانـدى چـې تـر ټـولـو                            

د لنډو معلوماتـو بـرخـى قـانـونـى كـارى              .   غښتلى جرګه ده، تمركز كوى    
د ( وروسته بيا د مـلـى شـورا          .   چوكاټ او د ټول ټاكنى بهير خالصه كوى       

، د مـلـى       ) پارلمان د غړى توب او د پارلمان مشرانو ته د راى وركـولـو                
د جرګو تنظيمول، د اجـرايـې قـانـون            ( شورا په شكل كې شامل عاملونه       

، د خصوصيت د تحليل له پاره مفصل چـال         ) اړيكې، د ملى شورا دندى    
ملى شورا، د افغانستان دولت او بهرنـيـو بسـپـڼـه          .   چلند وركړ شوى دى   

) .  مـخــه پـورى      11  -  10لـه    ( .   وركـوونـكــو تـه سـپــارښـتـنــى هـم شـوى دى                  
www.crisisgroup.org 

Afghanistan’s uncertain transition from turmoil to normalcy / 
Barnett R. Rubin. New York: Council on Foreign Relations, 
2006. 43 p.: maps; 30 cm. (Council Special Report no. 12).  

دغه خپرونه استدالل كوى چې افغانستان ال اوس هم له ثبات څخه لـرى               
سره له دى چې نوموړى هيواد د دولت اساسى موسسى بـيـا جـوړى               .   دى

دولت .   كړى دى، خو يوازى پيل يې كړى چې هغوى كار كولو ته وهڅوى   
او بين المللى حمايه كوونكى يې د ترورستى ياغى توب له چالش سـره              
مخامخ دى چې ال زيات وژونكې او اغيزمنه شوى ده چې مركزونه يې په 
پاكستان كې دى، د نشه يې توكو سوداګرى چې پـه دولـت كـې فسـاد،                    

د افـغـانسـتـان مـوافـقـت            .   خپريدونكې خوارى او ناامنى رامنځته كوى     

 كال د جنورى په مـيـاشـت كـې تصـويـب شـو د پـنـځـو                       2006ليك چې د   
راتلونكيو كلونو له پاره د امنيت، حكـومـت، او پـرمـخـتـګ تـګ الره                     

متحده اياالت د افغانستان د موافقت ليك مشرتابـه پـه الس              .   برابروى
كې واخلې او د هغه بشپړه سرمايې او اجرا ډاډه كړى او د افغانستان او              

دغـه  .   پاكستان د اړيكو له پاره منسـجـمـه سـټـراټـيـژى رامـنـځـتـه كـړى                      
سټراټيژى به د پاكستان پر دولت زور واچوى چې د طالبانو هغه مشران             
چې موقعيت يې د استخباراتو د سازمان ورته وړاندى كـيـږى ګـرفـتـار                 
كړى او د ځان مرګى بريدكوونكو د مالتړ شبكو د تـړلـو لـه پـاره جـدى                       

 www.cfr.org/publication/10273.اقدامات وكړى

Afghanistan: elections, constitution, and government / Ken-
neth Katzman. Washington, D.C.: Congressional Research 
Service, Library of Congress, 2006. 6 p.; 30 cm. Updated 
May 25, 2006. “Order code RS21922” --cover. 

The ethnicisation of an Afghan faction: Junbesh-i-Milli from 
its origins to the presidential elections / Antonio Giustozzi. 
London: Development Research Centre, Crisis States Pro-
gramme, 2005. 20 p.: maps; 30 cm. (Crisis States Pro-
gramme working papers. Series no. 1, 1740-5807; no. 67) 
www.crisisstates.com/Publications/wp/working.htm  

The forgotten war: Afghanistan / Barnett Rubin. New York: 
Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 2006. 
[19] p.; 30 cm. Edited transcript Carnegie Ethics Lecture 
03/14/06 (Merrill House, New York City), American Military 
Power: an ethical inquiry series. www.cceia.org/
viewMedia.php/prmID/5331  

Subnational training needs assessment report / Independent 
Administrative Reform and Civil Service Commission 
(IARCSC). Kabul: IARCSC, UNDP, 2005. 52 p.; 30 cm.  

په سيمه ييزه كچه د نوى، شفاف او فعاله ټولنيزه خدمت د جـوړولـو لـه                   
 كال د اپريـل څـخـه تـر جـوالى            2005پاره د ټوليزه هڅو په شرايط كې، د      

نـومـوړى د روزنـى د اړتـيـاوود              .   پورى د روزنى د اړتياوو براورد وشـو       
 مـدنـى خـدمـت         492 ولسوالـيـو كـې        78 والياتو په 26برآود پروګرام د    

د مـوجـوده بشـرى مـنـابـعـو پـه اړه د اړتـيـاوواو                        .   كوونكو سروى وكړه  
د روزنـى د اړتـيـاوو او اړونـده               .   اولويتونو پر بنسټ ډيټا تر السه شـوه       

پانګه اچونى په اړه د ځنو نتايجو د رايستلو سربيره، نوموړى راپـور د                
بشرى منابعو انكشاف ته راتلونكى الرى چې د مدنى خدماتو له پاره به   

 ). م مخ3د اجرايې خالصه، (يې غوره كړى، الرښودونه وړاندى كوى 

Community elections in rural Afghanistan [photocopy] / Frie-
drich W. Affolter et al. Central Asia and the Caucasus: Jour-
nal of social and political studies 2 (38). 2006, p. 75-90. 

د دغى څيړنى موخه د طالبانو څـخـه وروسـتـه افـغـانسـتـان كـې د بـيـا                            
رغونى د هڅو اساسى بنياد په اغـيـزمـنـتـوب بـانـدى د ټـول ټـاكـنـى د                            
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 د ا فغانستان د خيړنو خبرپاڼه

 

دغه پـاڼـه    .   مخفيانه پروسى د اثر د څرنګوالى د معرفى كولو، تحليل ده          
د ملى پيوستون تاريخ، موخى او اهداف د ملى پيوستون د ټول ټاكـنـى               

 15بهير؛ او د بـامـيـان، فـراه، هـرات، كـنـدهـار، او پـروان واليـاتـو د                               
 كليو كې د ټولنى له ټول ټاكنې څـخـه تـر السـه شـوى                  1057ولسوالى په   

 www.ca-c.org. كميتى ډيټا، وړاندى كوى

 روغتيا
Kabul declaration on regional collaboration in health, April 
20, 2006. [Kabul]: [s.n.], 2006. 4 p. Declaration from confer-
ence entitled:  

: د ټولو له پاره روغتيا، روغيتا ته د ټـولـو پـامـلـرنـه        :  د يو كنفرانس بيان 
مى څـخـه     17 كال د اپريل له 2006كابل د  .   سارى ناروغۍ سرحد نه پيژنى    

 . مى نيټى پورى20تر 

Seth G. Jones et al. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 
2005. [2 v.] 351 p.; 30 cm. Afghanistan, p. 187-219. 
www.rand.org/pubs/monographs/MG321 

USAID country health statistical report: Afghanistan / 
USAID. Washington, D.C.: USAID. v.; 30 cm. June 2005 
edition of this released recently: pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADF801.pdf  

د روغـتـيـا ادارى پـوهـى            ( د عامه روغتيـا د وزارت د څـيـړنـى ادارى                   
MSH (                 په همكارى سره په افغانستان كې د روغتيا په هكله د څيړنـو د

. يو ځاي كولو له پاره د خاصومطالعو يو ډيـتـابـيـز رامـنـځـتـه كـړى دى                      
 كلونو د سلو په شاه و خوا كې خپرونـى  2005 تر 1990نوموړى ډيټابيز د  

بايد ووايو چې د پاليسى اسناد او د فعاليتونو راپورونـه    .   په بر كې لرى   
په دغه ډيټابيز كې چې د عامه روغتيا د وزارت   .   په دغو كې شامل ندى    

د منابعو په مركز كې دى، د زياتو خپرونو بشپړ متن پلټنـه مـوجـوده ده              
د دغه ډيټابيز يو احطياطى نقل د افغانستان د څـيـړنـى او ارځـونـى د               ( 

 ). ادارى د منابعو په مركز كې د څيړنو د استفادى له پاره موجود دى

 تاريخ
The doctrine of Jihad in Islam and its application in the con-
text of the Islamic Jihad Movement in Afghanistan, 1979-
1988 / by Abdullah Sager Alamri.. 1990. xvii, 364 p.: ill.; 21 
cm. Thesis (Ph.D.)--University of Idaho.  

The history of the delimitation of the Durand Line and the 
development of the Afghan State (1838-1898) / by Zalmay 
Ahmad Gulzad. c1991 viii, 435 leaves: ill.; 29 cm. Thesis 
(Ph.D.)--University of Wisconsin--Madison. 

Inter-regional trade and colonial state formation in nine-
teenth-century Afghanistan / by Shah Mahmoud Hanifi. 
2001. xi, 363 p.: ill. Thesis (Ph. D.)--University of Michigan. 

From dependence to intervention: Soviet-Afghan relations 
during the Brezhnev era (1964-1982) / by Syed Hussain 
Rifaat. 1993. ix, 358 leaves. Thesis (Ph. D.)--University of 
Denver.  

The social origins of the neopatrimonial state in Afghani-
stan / Shahla Mokhtarzada. 1996. ii, 347 p. Thesis (Ph. D.)--
University of California, Davis.  

An ethnography of political leaders in Afghanistan / by Azim 
M. Nassimi. 1997. ix, 277 p.; 28 cm. Thesis (D. Ed.)--Ball 
State University. 

Emergence of ulama as political leaders in the Waigal Val-
ley: the intensification of Islamic identity / by Ahmad Yusuf 
Nuristani. 1992. 193 p.: map; 22 cm. Thesis (Ph.D.)--
University of Arizona. 

The judicial state: evolution and centralization of the courts 
in Afghanistan, 1883-1896 / by Amin Tarzi. 2003. xi, 375 p. 
Thesis (Ph. D.)--New York University.  

 بشر دوستانه مرستي
Afghanistan, Inc.: A Corpwatch investigative report. Oak-
land, CA.: Corpwatch, 2006. 32 p.; 30 cm.  

فريبا نوا يوه امريكايې افغانۍ ښځه چې خپل وطن ته د بيا رغونى بهير   
ځاي، د بـيـن   )   نه لګولو( د آزمايلو له پاره راستنه شوه، د پيسو د لګولو  

)يا يې نه كوى(المللى مرستو د سيسټم د كار څرنګوالى، چې كار كوى 
، او هغه جنګ ځپلى كلى او ښارونه چې بهرنيو خلكو له خـوا جـوړيـږى                 

 www.corpwatch.org.  په رښتيا سره څنګه ښكارى، څرګندوى

The limits of statebuilding: the role of international assis-
tance in Afghanistan / by Astri Suhrke. [Bergen, Norway?]: 
[Chr. Michelsen Institute], 2006. 32 p.; 30 cm.  

 2006دغه خپرونه د څيړنو د بين المللى سازمنان په كلنى غـونـډه كـې د               
د دغـى    .   مى د سانتياګو په ښار كې وړاندى شوه24مى تر 21كال د مارچ    

پاڼى اصلى استدالل  دا دى چې كله نوموړى د بدلون بهـيـر د دولـت پـه                      
رغونه بدليږى، چې د پراخ سياسى، اقتصـادى او اجـتـمـاعـى عصـرى                   
كيدو د هستى په شان طرح شوى او لږ وخت او په زياته كچه پـه بـهـرنـى                     
اقتصادى، سياسى، او نظامى مرستو پورى د تكيې له كبله د دولت په             

دغه پاڼه اختـالفـاتـو بـانـدى        .  تشكيل كې ګډ تشنج او اختالف ژور يږى 
چې د عصرى كولو له پروګرام سره يو ځاى دى، په خاصه توګه د پـروژو                
باور او ټينګښت باندى په افغانستان كې د بين المللى مرستى پروګرام 
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  كال د زمرى مياشت1385

 

د پاى سوالونه، نوموړى زيات استدالل، د       .   د اغيزى څرنګوالى آزمايې   
افغانستان په هكله د اوسنى پاليسى د ځواب وينى او د پـالـيـسـى پـه                      

دغـه بـهـث يـا اسـتـدالل د دولـت                  .   مربوط ادبيات په ضمن كـې راغـلـى         
جوړونى او د بيارغونى د سترو ستونځو د اغيزمن ډول په كوته كولو له 
پاره د همدغه شان زياتو مرستو، زيات بيـن الـمـلـلـى عسـاكـر او قـوى                       

استرى سـوهـكـړى زيـاتـوى چـې،            .   سياسى ارتكاب باندى ټينګار كوى    
دغه منطق تير ايستونكى دى او نشى دركولى چې بين المللى مـرسـتـى               
منفى او بر عكس اغيزى هم لرى او په يوه اندازه د ستونځـى يـوه بـرخـه                      

د عصرى كولو له پروژى د اختالفاتو د لـه مـنـځـه وړلـو لـه                      .   تشكيلوى
 .www.cmi.   پاره، لږ نابللى او حاكم بين المللى شتون مناسب ښـكـارى           

no/publications/publication.cfm?pubid=2135. See also: 
When more is less: aiding statebuilding in Afghanistan / by 

Astri Suhrke. 23 p. www.state-building.org/6.html  

Principles and pragmatism: civil-military action in Afghani-
stan and Liberia / by Georg Frerks, Bart Klem, Stefan van 
Laar and Marleen van Klingeren. Utrecht, Netherlands: 
Bartklem Research, Universiteit Utrecht, 2006. 61 p.; 21 x 
30 cm.  

دغه څيړنه په جنګ جګړه كې بوخت او يا له هـغـه وروسـتـه هـيـوادونـو                      
په تيرو كلونو كې نوموړى مسأله په يوى .   مدنى او نظامى اړيكى څارى  

ګرمى مباحثى باندى چې كله نا كله يې لږ تـوپـيـر او وضـاحـت نشـتـون                  
يو اندازه الرښودونه راوتـلـى دى خـو د             .   ګاللى، الس ور پورى كړى دى     

دغـه څـيـړنـى پـه افـغـانسـتـان او                  .   كافى منصب دارى له پاره پوره نـدى      
اليبيريا باندى تمركز كوى او موخه يې دا ده چې له پاليسى جوړوونكـو             
او شاغلينو سره د الندنيو سوالونو په ځواب وركولو د پوره سټراټيژيـو      

د سـولـى سـاتـى پـوځـونـو او د                  :   په رامنځته كولو كې  مـرسـتـه وكـړى             
مرستندويه ټولنو تر منځ انسجام په عمل كې څه نتيجه لرى؟ د ټولـنـيـزه             
مرستو په برابرولو كې د سولى ساتى پوځونو سستى او برياليتوب څـه             
دى؟  كله چې نادولتى سازمانونه له سولى ساتى پوځونو سره همكـارى            
كوى، د هغو له پاره موجود خطر او فرصتونه څه دى؟ د مدنى خدماتو د       
موسسو مفكورى چې د خپل د عالقى وړ پـه هـيـوادونـو كـې د سـولـى                        
ساتى پوځونو سره د مرستى په هكله لرى څـه دى؟ نـومـوړى څـيـړنـه د                        
معاصر اختالف د بدليدونكى طـبـيـعـت پـه څـرګـنـدولـو او د بشـرى،                          
نظامى او پراختيا د حـدودو د بـدلـونـونـو سـره پـه كـار پـيـل كـوى او                                
همداسى په مخه ځى تر څو د نوموړى مضمون په هكله اوسنى مباحثـې              

په افغانستان او ليبريا كې د سـولـى پـه اوسـنـى              .   تنظيم او تعريف كړى   
ماموريتونو كې  د مدنى او نظامى اړيكو وروستنـى تـعـريـف پـه پـراخ                 
ساحوى كار باندى والړ دى او د نوموړى راپور اساسى تـجـربـوى بـرخـه                 

وروستنى فصل له دواړو قضيو څخه نتـايـج او درسـونـه را                .   تشكيلوى
 www.cordaid.nl. كښاږى

Where does the money go? A study on the flow of aid to 
NGOs in Afghanistan / by Nick Pounds. [Kabul]: [ACBAR], 
2006. 17 p.; 30 cm. “25 May 2006”.  

 كال د مرستو د جـريـان يـو لـنـډ تصـويـر                   1384دغه راپور غواړى چې د      
 مليونه ډالـرو انـكـشـافـى بـودجـى تـه               3205برابر كړى په كوم كې چې د    
 . اختصاص وركړل شو

 قانون، عدالت او د بشر حقوق
2nd symposium: cultural violence, legal pluralism and women
[’s] rights: Analytical report / by Jennifer Bennett. Lahore: 
Heinrich Böll Foundation, [2005]. 54 p.; 30 cm.  

/د يـوى غـونـډى       ) .   په عنعنوى ټولنو او ډيموكراسى باندى د كـار لـړى      ( 
 كال د مارچ په مياشت كې په الهـور    2006سمپوزيم څخه راپورونه چې د      

كې ولمانځل شوه او په پاكستان او افغانستان كې په يو شمير عنعنوى       
 . طريقو باندى چې په ښځو اغيزه كوى تمركز كاوو

 دوه ډى وى ډى   (AROLP-Checchi)د افغانستان د قانون د سلطى پروژه       
رم توليد كړى دى چې د رسمى جريدى د ټولو ميشتو مسـايـلـو بشـپـړى            

 1لـه    (  كال څخه تر اوسه پورى په بر كـې لـرى          1963تصويرى كاپيانى له   
) .  پورى، په شمول دى ضـمـيـمـه او فـوق الـعـاده مسـايـل                        876څخه تر   

 پـورى    881 څخه تر 1دوهم، جره ډى وى ډى اوس توليد شوى دى چې له      
پـه  ) .    تـر پـاى پـورى رسـى            1384چـې د      ( ټول مسـايـل پـه بـر كـې لـرى                  

افغانستان او يا د دنيا په كوم بل ګوټ كې د رسمى جريدو بشپـړ لسـت                  
پر ځاي ندى پاتى او دغه معنوى لسټ د ټول عدلى سـكـتـور لـه پـاره د               

نوموړى لسټ پـه افـغـانسـتـان           .   پرمختګ په لور يو ستر او مهم ګام دى        
 كال څخه را په دى خوا خپاره شوى تقنينى اسناد په اصـلـى            1963كې له  

بايد ووايو چـې    .   ژبه او د انتقال وړ شكل باندى د الس رسنى وړ جوړوى           
داسى پالن د الس الندى دى چې نوموړى بشپړ ډيټابيز د عدلى وزارت              

د دغى خورا مهمى  .   بريښنا پانى ته په نژدى راتلونكې كې ور پورته شى         
منبع يو كاپى د افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى به كتابخانه كې              

د ال زياتـو مـعـلـومـاتـو لـه پـاره لـه مـارك                       .   د لوستلو له پاره موجود دى    
ــمــاس كــې شــى                                          ــه ت ــه كــې پ ــت ــا پ ــريښــن ــه ب ــون ســره دغ ــټ ــل ــي ــم ه

mhamilton@afghanistanrolp.org . 

Afghanistan: the end of the Bonn process / Antonella 
Deledda. Published in Transition Studies Review 13 (1). 
(p.155-171).  

دغه خپرونه په افغانستان كې د نوى رامنځته شوى اساسى قانون بهيـر             
 www.springerlink.com. او قانونى كارى چوكاټ آزمايې

A guide to property law in Afghanistan / prepared by Conor 
Foley; Norwegian Refugee Council. Oslo: Norwegian Refu-
gee Council, 2005. x, 228 p. (loose-leaf); 23 cm. 
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د ملګرو ملتو د مهاجرينو عالى كميـشـنـرى او پـه افـغـانسـتـان كـې د                           
ناروى د هيواد د مهاجرينو شورا په افغانستان كې د ملكيت د  قـانـون                  

په افغانستان كې د ملكيت په اړه دپيچلو اصولـو        .   الرښود تياركړى دى  
او همدارنګه .   او كړنالرو د تعريف او ساده كولو له پاره دا لمړى هڅه ده    

د قانون فعالينو، قاضيانو، د قـانـون د اړولـو سـازمـانـونـو، د دولـت                          
مامورينو او پاليسى جوړوونكو له پاره د آسانه مرجع د برابرولـو هـڅـه               

څنګه چې په افغانستان كې قانون په مـكـرر ډول سـمـيـږى، دغـه                   .   كوى
نـومـوړى   .   الرښود داسى طرح شوى دى چې په اسانـى سـره نـوى كـيـږى                  

 كال د ډيسمبر د مياشت په مطابق تشـريـح كـوى،               2004الرښود قانون د    
خو په داسى شكل جوړ شوى دى چې پاڼى يې ناتړلى دى چې پـه آسـانـه                    

دغه الرښود په درى او انګليسـى  .   توګه په نوى پاڼو باندى بدليداى شى  
ژبو باندى څپور شـوى دى او پـه دغـه بـريښـنـا پـاڼـه كـې مـوجـود دى                                 

www.nrc.no/engindex.                د ال زياتو معلوماتو له پـاره لـه صـابـر سـيـد
ــمــاس كــې شــى                                  ــتــه پــه ت ــا پ ــريښــن ــدنــى ب ــراهــيــمــى ســره پــه الن . اب

saber.ibrahimi@nrcafpk.org 

Economic and social rights in Afghanistan / Afghanistan 
Independent Human Rights Commission. Kabul: Afghani-
stan Independent Human Rights Commission, 2006. 56 p.: 
30 cm.  

د دغه راپور موخه دا ده چـې د افـغـانسـتـان د اسـالمـى جـمـهـوريـت د                              
حكومت د ټاكل شوى اقتصادى او اجتماعى حقوقو چې د افغانستان د 
ملى او بين المللى د بشر د حـقـوقـو د ارتـكـاب پـر بـنـسـټ والړدى، د                             

اود يو داسى ډيـټـا تـحـلـيـل وړانـدى               .   ساتنى ابتدايې براورد برابر كړى    
د بشـر د      ( كوى چې د بشر د حقوقو د يو سيسټماتيكى څارنى لـه الرى                 

، د افـغـانسـتـان د بشـر د حـقـوقـو نـا پـايـېـلـى                              ) حقوقو ساحوى څارنه 
 29كميسيون او د ملګرو ملتو د مهاجرينو عالى كميشنرى له خـوا پـه                 

 www.aihrc.org.af .والياتو كې را غونډه شوى دى

The reform of the judicial institutions and public administra-
tion in Afghanistan: A possible roadmap, 25-26 March 2006, 
Kabul Serena Hotel. Kabul: Italian Justice Office, 2006. 12 
leaves; 30 cm. Handouts from conference.  

د )   يـو مـخ    ( د اجرايې خالـصـه       )   دوه مخه ( د كانفرانس اجنډا    :   محتويات
د ايتاليا عدلى دفـتـر فـعـالـيـتـونـه او د               )  درى مخه(عامه ادارى سمون  

) دوه مـخـه  ( جولنډا برونيټى ګويټز /   قضايې سمون د بهير برياليتوبونه    
 ).  مخه4(ويونكې 

Training manual on rule of law / Bar Human Rights Commit-
tee of England and Wales. [London]: Bar Human Rights 
Committee of England and Wales, 2006. 55 p.; 30 cm. 

دغه لـمـړى كـتـاب د          .   پورتنۍ خپرونه په پښتو او درى هم خپره شوى ده         

په شمول د هغو قوانـيـنـو چـې د          ( حقوقو د بين المللى او داخلى قانون ،         
، په افـغـانسـتـان كـې مشـروع             ) افغانستان په اساسى قانون كې راغلى     

كثرت ګرايې، د افغانستان د قانونى سكتور او د اختالفاتو د حلولو له    
 . پاره افغانى راز راز ميتودونو، په هكله فصلونه لرى

Women’s access to justice in eastern Afghanistan: based on 
NRC’s registered family cases. Oslo: Norwegian Refugee 
Council, 2006. 29 p.: col. ill.; 22 cm. Also published in Dari.  

دغه راپور د كورنيو د قضيو پربنسټ دى چې ، په جالل آباد ښـار كـې د        
ناروى د هيواد د مهاجرينو د مـجـلـس د مشـورو او قـانـونـى مـرسـتـو                             

دغه قضيې د هغه سـتـونـځـى     .   پروګرام له معلوماتو څخه ټاكل شوى دى     
څرګندوى چې په لويديځ او جـنـوبـى افـغـانسـتـان كـې ښـځـى ور سـره                            

نوموړي راپور په ختيځى سيمه باندى، په افغانستان كې د . مخامخ دى
 . بيال بيلو والياتو د سترو مرسومى توپيرونو له كبله لږ تمركز كړى دى

Islam, land & property research series. Nairobi, Kenya: UN-
HABITAT, 2005. 8 v.; 30 cm.  

په اسالم كې د ځمكو په هكله نظريې او د هغو عملى كـول              .   1:   محتويات
اسـالمـى   .   3)    مـخـه    22( د اسالمى ځمكو شتمنى او سمون   .   2)    مخه18( 

د بشر اسالمى حقوق او ځمكى . 4)  مخه19(قانون، ځمكه او ميتودونه 
پـه اسـالم كـې د          .   6)    مـخـه    20( مسلمانى ښځى او ملكيـت    .   5)    مخه 17( 

 20(او اسالمى بشردوستى ) عطا(وقف . 7ميراث قوانين او سيسټمونه 
د اصطالحاتـو  )    مخه21( په اسالم كې قرض او كوچنې ماليات  .   8)   مخه

/www.unhabitat.org/programmes) .    مــخــه   21( كــوچــنــى قــامــوس       

 دافغانستان دعسكرى محاكمو  2005/1384 866
  .قانون   

  .په عايداتو باندى دمالياتو قانون 2005/1384 867
  .دجمهور رئيس فرمانونه 2005/1384  868
  .دخصوصى پانگى اچونى قانون 2005/1384 869
  .تجارتى اعالنونه 2005/1384 870
 فرهنگى آثارو  –دتاريخى  2005/1384 872

  .دنندارتون ددايريدو مقرره   
 د ژوند د چاپيريال قانون 2005/1384 873
 د احصايې قانون 2005/1384 874
 د مخدره موادو پر ضد مبارزه 2005/1384 875
د عسـكـرى مـحـكـمـو د جـزايـې اجـراتـو                     2005/1384 876

 قانون او د عسكرى جزا قانون   
 تجارتى اعالنونه 2005/1384 877
 د مخابراتى خدمتونو د تنظيم قانون 2005/1384 878
 د مالونو د ګمركى بيې د ټاكلو  2005/1384 881

 مقررات او د ګرمكى حكميت    
 . مقرره   



  كال د زمرى مياشت1385

 

landtenure/publications.asp 

Islamic land law in Afghanistan: innovative land tools & 
strategies / M. Siraj Sait. Bangkok, Thailand: [s.n.], 2005. 8 
p.;  30 cm. Expert Group Meeting on secure land tenure, 
“New legal frameworks and tools in Asia & Pacific”, UNES-
CAP, World Bank, UN-HABITAT, FIG at Bangkok, Thailand, 
December 8-9, 2005. www.fig.net/commission7/
bangkok_2005/papers/3_2_sait.pdf.  

Land and property disputes in northern Afghanistan. Oslo: 
Norwegian Refugee Council, 2006. 24 p.: col. ill.; 22 cm. 
March 2006.  

د .   په شمالى افغانستان كې د ځمكو او ملكيـتـونـو پـر سـر اخـتـالفـات                     
ناروى د مهاجرينو مجلس په شمالـى افـغـانسـتـان كـې د ځـمـكـو او د                           
ملكيتونو پر سر د اختالفاتو په هكله څيړنى وكـړى، چـيـرى چـې دغـه                    
مسايل د بى ثباتۍ، سولى، امنيت، او د قـانـون حـاكـمـيـت لـه پـاره د                           

دغى څيړنيزى پاڼى څخه موخه داده چې په ځنو         .   ګواښ منبع پاتى كيږى   
شمالى والياتو كې، خصوصاً هغه واليتونو كې چې د راستنيدونكو او        
د هيواد دننه بى ځايه شويو اشخاصو په قـانـونـى مسـايـلـو او حـقـوقـو                         

 ). م مخ5(پورى تړلى دى،  ستونځى او قانونى ممانعتونه څرګندكړى 

The following four documents from the Land Titling and Eco-
nomic Restructuring in Afghanistan (LTERA) project are 
available at www.developmentwork.org: 

Fact sheet: summary of household survey results for a pilot 
project in Kabul district 7 / USAID (4 p.: col. ill., map) 

Land Titling and Economic Restructuring of Afghanistan 
(LTERA): land titling component (Overheads from a Power-
Point presentation, [44] p.) 

Land Titling and Economic Restructuring of Afghanistan 
(LTERA): privatization component (Overheads from a Power-
Point presentation, [47] p.) 

Legal issues pertaining to land titling and registration in Af-
ghanistan / Land Titling and Economic Restructuring in Af-
ghanistan (LTERA) Project; written by Yohannes Gebre-
medhin. Kabul: USAID, Emerging Markets Group, 2006. 20 
p.; 30 cm.  

 رسنۍ
Professionalism versus responsibility / presented by 
Mohammad Ishaq to the International Seminar on “Public in-
terest and broadcast development”, Kuala Lumpur, May 28, 
2006. 7 p.; 30 cm. Presentation on current media issues in Af-
ghanistan. 

 مهاجرت
Beyond the boundaries: a methodological perspective on Af-
ghan migratory networks in western countries / Alessandro 
Monsutti. Article published in Tsantsa 10 (2005) p. 167-171. 

www.seg-sse.ch/fr/publications/tsan tsa10.shtml  

En suivant les réseaux de Kaboul à New York: quelques reflex-
ions méthodologiques sur la recherche ethnographique parmi 
les migrants / Alessandro Monsutti. Published in Ethnologies 
27.1 (2005). www.celat.ulaval. ca/acef/revue.htm  

Networks in transition: wartime migration in Afghanistan / 
Kristian Berg Harpviken. 2006. 384 p. Thesis (PhD)--
University of Oslo, Dept. of Sociology. Contact: kris-
tian@prio.no 

 طبيعى منابع
Climate sensitivity and water management in the upper Amu 
Darya basin / by Daniel Peter Bedford. 1997. xvii, 312 
leaves: ill., maps. Thesis (Ph. D.)--University of Colorado.  

Feasibility study for the development of a gas fired thermal 
facility in Sheberghan: inception report / ININ Corp., PDE. 
Houston, Texas: ININ Corp., 2005. 29 p.; 30 cm. January 6, 
2005. http://dec.usaid.gov (enter document number: PN-
ADF-665). 

Hydrogeology of the Kabul Basin. Hannover, Germany: Fed-
eral Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), 
2005. 2 v.: col. ill., col. maps; 30 cm. Contents: Part I. Geol-
ogy, aquifer characteristics, climate and hydrography / Torge 
Tünnermeier, George Houben (vi, 46 p.: col. maps); Part II. 
Groundwater geochemistry and microbiology / prepared by 
Torge Tünnermeier, Georg Houben (vii, 97 p.: col. ill.). 

كنفرانس )      كال د آګسټ د مياشتى2005د (په كابل كې د اوبو په هكله د 
او ورك شاپ دغه او نورى خپرونى په دغه بريښنا پـاڼـه كـې مـوجـودى               

/www.bgr.bund.de/nn_466584/EN/Themen/Wasserدى        
Projekte/TZ/TZ__Afghanistan/kabul__water__conference. 

 ترياك
Helmand at war: the changing nature of insurgency in south-
ern Afghanistan and its effect on the future of the country / 
the Senlis Council. London: The Senlis Council, 2006. 63 p.: 
maps, col. ill.; 30 cm. June 2006.  

په محلى هلمند واليت كې، د ياغيتوب نخښى له نا آراميو څخه وسـلـه               
د محلى اوسيدونكـو لـه پـاره يـاغـى خـلـك                  .   واله نښتو باندى بدليږى   

د جنګ جګړو له هر اړخ سره مـل خـلـكـو         .  اوس قدرت لرونكې شوى دى 
سره مركه وشوه او په هلمند كې د رښتنى ژوند رښتنى تصوير يـې بـيـان       

د عاملونو يوه پيچلى ډله چې هلمند د جنګ جـګـړى پـه ډګـر بـدل                .   كړو
ــوه              ــدل شـ ــژنـ ــيـ ــړى دى، وپـ /www.senliscouncil.net/modules.   كـ
publications/010_pulication 

Downward spiral: banning opium in Afghanistan and Burma / 
Martin Jelsma, Tom Kramer. Amsterdam: Transnational 
Institute, 2005. 23 p.; 24 cm. (Drugs & conflict: debate pa-
pers no. 12). (TNI briefing series / Transnational Institute no. 
2005/2). June 2005 www.tni.org/reports/drugs/debate12.htm  

Production de drogue et stabilité des états: rapport / Pierre-
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 د ا فغانستان د خيړنو خبرپاڼه

 

د دغى خبر پانى موخه دا ده چـې          . (AREU)د افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى درى مياشتنى خپرونه ده    د افغانستان د څيړنو خبر پانه       
ځنى منابع چې په دغـه خـبـر پـاڼـه كـى درج               .   مينه وال د افغانستان په اړوند نويو څيړنو څخه خبر كړى او د څيړنو موندنى او تحليونه خپاره كړى      

د ګـل    ( شوى دى په بريښنا پاڼه كې موجود دى؛ او زياتره كتابونه او خپرونى د دغى ادارى په كتابتون كې چې د همدغى ادارى په دفـتـر كـې ده                     
 .  بجو، له شنبه تر بنج شنبه پورى خالص وى4 بجو څخه تر 9موجود دى، او نوموړي كتابتون له ) فروشى كوڅه د دوهمى كوڅى ګوښه

رويس وايلس او ډاكټر جميل الكوزى نوموړى خبر پاڼه تاليفوى، او بيا وروسته له دى چې د آنيا هاويدال له خوا تصحيح او ډيـزايـن شـى نـو                   
. او په افغانستان كې د ملګرو ملتو مرستندويه هيات نوموړى خبر پانه تميـولـوى  .   احمداهللا امرخيل او فريدون شارق يې په پښتو او درى ژباړى          

 . newsletter@areu.org.af كه تاسو كتابونه، نورى خپرونى او يا منابع لرى هيله كوو چې موږ ته يې په دغه بريښنا ليك را واستوى؛
دغـه اداره پـه       .   د افغانستان د څيړني او ارځوني اداره يوه خپلواكه موسسه ده چي د پاليسي او تـمـريـن دپـاره آسـانـتـيـاوي او څـيـړنـه كـوي                                       

افغانستان كي د څيړني او زده كړې د فرهنگ د پرمختگ لپاره د افغانستان تحليلي ظرفيت د تقويې او د تحليل او مـبـاحـثـى د فـرصـتـونـو د                             
 د افغانستان د څيړني او ارځوني ادارې له موخى څخه ده چې د دغې ادارې كار به د افغانانو ژونـد ال ښـه كـړې           .   مينځته راوړلو له پاره كار كوي    

 . www.areu.ogg.af.نور معلومات او د دغى ادارى ټولى خپرونى په دغه پانه كې موجودى دى

Arnaud Chouvy et Laurent Laniel. [Paris ?]: Secrétariat Gé-
néral de la Défense Nationale (SGDN), Centre d’ Études et 
de Recherches Internationales (CERI), 2006. 30 cm. 

د پـوډرو تـولـيـد او د             :   او همدارنګه دغه پاڼه په انګريزى ژبـه هـم لـرى              
-www.pa) .    مـخ پـورى      59  -  31( د پاليسى لنډ معلومـات    :   دولت ثبات 

chouvy.org 

Repeating mistakes of the past: another mycoherbicide re-
search bill: a report / Jeremy Bigwood for the Drug Policy 
Alliance. Washington, D.C.: Drug Policy Alliance, 2006. 15 
p.; 30 cm.  

مايـكـوټـاكسـيـن، فـوسـاريـم، اكـزيسـپـورم، او                  / د مايكوهربيسايدس 
فليوسپورا پاپا ويراسيا د استعمال پر ضد مباحثى د دى لـه پـاره دى                    

. چې په افغانستان او پـه جـنـوبـى امـريـكـا كـې تـريـاك كـنـټـرول كـړى                               
www.drugpolicy.org/homepage.cfm 

 امنيت
Afghanistan: tackling the insurgency, the case of the south-
east / by Sébastien Trives. 13 p.; 30 cm. 

 politique( د دغى مقالى يوه فرانسوى ژبـاړه پـه فـرانسـوى مـجلـه كـې                        

etrangere ( خپره شوه)مخه پورى118 - 105، )1:2006  . 

Disarmament, demobilisation and reintegration of ex-
combatants (DDR) in Afghanistan: constraints and limited 
capabilities / Simonetta Rossi and Antonio Giustozzi. Lon-
don: Crisis States Research Centre, 2006. 23 p.; 30 cm. 
(Crisis States Working Papers series no. 2). 
www.crisisstates.com/download/wp/wp2.2.pdf 

FAST update: Afghanistan: semi-annual risk assessment / 
by Swisspeace. Berne, Switzerland: Schweizerische 
Friedensstiftung. v. ; 30 cm.  
د تورنو طالبانو او نورو مليشاوو د حمالتـو زيـاتـيـدونـكـې شـمـيـره د                       
جنګ له نورو پرمختلليو تخنيكونو سره يو ځاي د افغانستان ثبـات پـه         

په راتلونكو مياشتو كې په ټول هيواد كې د   . . . .   ژوره توګه بى سيكه كړو    

د دولـت مـخـالـف عـنـاصـر د جـنـوب او                     .   زور زياتى د پيښيدو تمع ځى     
ختيځو سيمو د بى ثباته كولو په كاميابيدو سره اوس هڅه كوى چـې د                 

ــرخـــه هـــم پـــه دغـــه اور وســـوځـــوى                             ــاتـــى بـ ــيـــواد پـ ) م مـــخ   4.   ( هـ
www.swisspeace.org/fast/asia_afghanistan.htm 

Field notes: Afghanistan insurgency assessment the signs of 
an escalating crisis: insurgency in the provinces of Helmand, 
Kandahar and Nangarhar / The Senlis Council, Security and 
Development Policy Group. Kabul: Senlis Council, Security 
and Development Policy Group, 2006. 29 p.: map; 30 cm. 

 كال له فبرورى څخه تر مارچ پورى د دريو واليـاتـو د               2006دغه راپور د     
سيمه ييزه كتـنـى پـه تـرځ كـې راغـونـډى شـوى يـادونـى، شـواحـد او                               

او همدارنګه په دغه راپور كې د مركزى حكومت         .   واقعيتونه څرګندوى 
. د بى ثـبـاتـى كـچـه او د مـحـدودى ادارى  ارځـونـه وړانـدى شـوى ده                                 

www.senlis council.net/modules/afghanistan_initiatives 

Strengthening the weak: the Canadian forces in Afghani-
stan / by M.D. (Mike) Capstick. Toronto: Canadian Institute 
for International Affairs, 2006. 9 p.; 30 cm. (Occasional pa-
pers / Canadian Institute for International Affairs) 
www.ciia.org/IntInsight_capstick.pdf 

 ښارى پرمختګ
Kabul urban policy notes series. Kabul: The World Bank, 
[2006]. 6 v.: ill.; 30 cm. 

د مسايلو او سپارښتنو :   په كابل كې د ښارى ځمكو بحران      .   1:   محتويات
ولى او څنګه بايد كابل خپلى غير رسمى استوګـنـى   .   2)  مخه8(خالصه  

ايا كابل بايد د نوى ښارګوټى په جوړولـو سـره           .   3)    مخه 8( لوړى كړى؟   
پـه ښـار     .   4)    مـخـه    8( پراخ شى كه د ښار اوسنى شاه و خوا په ودانولو؟             

ايـا  .   5)    مخـه 6( كې د ځمكو د شتمنى په سر د مخالفتونو منابع څه دى؟         
قبالى او يا د محكمو اسناد به د ځمكو په اړه ټولى مناقشى حـل كـړى؟          

: په كابل كې د ځمكو په حقوقو باندى مخالفتونه او د مناقشو حـلـول               .   6
 www.worldbank.org/sar).  مخه6(نتايج 
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