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 په افغانستان كې د ناروى پخوانۍ څيړنه: جورج مورګن سټيرن
 د مايكل فرګوس ليكنه

كال د فبروري او مارچ په مياشتـو كـې شـپـږ اوونـۍ پـه                1977ما د 
ختيز افغانستان كې د كنړ او نورستان په واليتونو كې د ټولـنـيـز او      

. تنظيمولو پـه مـوخـه تـيـرى كـړې            / اقتصادي سروى د په الره اچولو
دغه سروى د ناروى مشورتي كمپنۍ لپاره د ممكنه مـطـالـعـې سـره        
تړلې ده چې د كنړ  په سيند باندى د اوبـويـيـزې بـريښـنـا پـه پـروژې               

پـه هـغـه      ).  هغه پروژه په پاى كې هيڅكله هم پلى نشـوه   ( تمركز كوي 
وخت كې مې د كامديش، بريكوټ، اسعد آباد، درى نور، درى پيچ 

 .   او په سيمه كې ډيرو نورو كليو څخه كتنه وكړه

زه د ناروى څخه راغلم، او د لږ ځـنـډ څـخـه وروسـتـه د كـنـړونـو پـه                     
واليت كې خلكو زما څخه پـوښـتـنـې پـيـل كـړې چـې آيـا زه جـورج                       
مورګن سټيرن پيژنم، د ناروى ستر پروفـيـسـور كـوم چـې پـه ډيـرو                

پـه  .  محلى ژبو او لهجو باند پـوهـيـده او خـبـرى پـرى كـوالى شـوى                  
كاله وروسته كله چې ما د هغه كلى څخه كتنه وكـړه،     13حقيقت كې 

پروفيسور مورګن سټيرن الهم د كامديش په كلي كې د خلكو ښه په 
په خجلتيا سره بايد ووايم چې ما بايد اعتراف كړې واى چـې    .   ياد ؤ

كه څه هم چې .  ما د مورګن سټيرن په اړه هيڅ وخت هم نه وو اوريدلي
كله مې ناروى ته بيرته سفر وكړ، سـمـدالسـه مـې خـپلـه پښـيـمـانـي                 

هلته مى د پروفيـسـور جـورج مـورګـن  سـټـيـرن چـې د                      .  پرځاى كړه
اوسلو په پوهنتون كې د هندو ايراني ژبو پروفيسور ؤ په پلټنه پيـل  

كـلـن ؤ او د اوسـلـو پـه                   85په هر ترتيب، هغه پدى وخت كې   .  وكړ

سـره لـدى، مـا        .  شاوخوا د متقاعدينو په كورځاى كې يې ژوند كاوه
د خـبـرو كـولـو         .  هغه وموند او د ماسپښين چاى مـې ورسـره وڅښـه       

پرمهال مې وموندل چې هغه يو جـذاب، پـه لـوړه انـدازه د واضـح،                
هـغـه پـه      .  فصيح او همدارنګه د خوشالوونكو خبرو اتـرو خـاونـد ؤ         

مـتـرۍ كـې         2020چې د هندوكش پـه      ( خاصه توګه د كامديش د كلي 
څخه زما په تجربى كې ليوالتيا ښكاره كړه، دا هـغـه       )  موقعيت لري

كلى ؤ چې هغه ښه پيژنده؛ هغه زما څخـه د پشـه يـي ژبـې د ځـيـنـو                    
لغتونو او كلمو په اړه چې ما د سيمه ايزو خلكو سره د مركو په تـرڅ    

پروفيسـور مـورګـن سـټـيـرن           .  كې زده كړي وو لنډه ازموينه واخسته
زمونږ د غونډى څخه يو كـال    )  كې زيږيدلى ؤ 1892كوم چې په كال (

 .  كې د نړۍ څخه سترږى پټى كړې 1978وروسته په كال 

كاله وروسته، نيلز جان رينګـدال د پـروفـيـسـور مـورګـن               30اوس، 
) ژونـد لـيـك     ( سټيرن په هكله په نارويايي ژبه  يوه پراخه بيوګرافي 

د ” ددغـه بـيـوګـرافـۍ عـنـوان پـه انـګـريـزۍ ژبـه كـې،                            .  ليـكـلـى ده     
“ مورګنستيرن د جورج والنتين وان مونتى عجيب ژوند او سـفـرونـه   

دا معلومه نده چې ايا دغه كتاب به په انګريزۍ ژبه وژباړل شي   دى؛
د يو ځوان سړي په —مخونه لري 800نوموړې كتاب چې نږدى .  كه نه

اړه چې د اشرافى پس منظر څخه برخمن ؤ او د ناروى هيواد پـه يـوه       
د هـغـه د نـيـكـه ورور              . ( غوره كورنۍ كې زيږيدلى ؤ، كـيـسـه كـوي      
ؤ او ورور يـې پـه            ئيسصدراعظم ؤ، پالر يې د اوسلو د پوهنتون ر

پروفيسور مورګن سـټـيـرن پـه       ).  متحده اياالتو كې د ناروى سفير ؤ
خپل مخكيني عمر كې پريكړه وكړه څو خپل ژوند ژبپوهنـې تـه  پـه          

وروسـتـه بـيـا       .  تيره بيا د هندي او ايراني ژبو مطالعې ته وقـف كـړي    
د يو داسى سـړي پـه څـيـر           ” هغه په خپل ژوند كې البته په ناروې كې 

نـامـتـو شـو؛ د مـورګـن             “  ژبو د خبرو اترو كولو توان لـري    100چې په 
څخه زياتى ژبې لستوي چې هغه پـه ځـيـنـو        300سټيرن بيوګرافي تر 

څـخـه زيـات د           50دغـه لسـت د         . ( اړخونو كې ورسره په اړيكه كې ؤ
پـروفـيـسـور     .)  پښتو او دري ژبو بيالبيلې بـڼـې پـه بـركـې درلـودى              

مورګن سټيرن د هندوكش په ليرو پرتو سيمو كـې پـه اصـطـالح  د               
د ډيرو ژبو پـه اړه سـاحـوي څـيـړنـه تـرسـره كـړه، دغـه د                           “  كافرانو” 

هندوكش ليرى پرتې سيمې د ختيځ افغانستان د اسالم څخه د مخـه  
د مورګن سټيرن كار اوس هم ډيرو دغو ژبـو  .  كلتور پورى اړه درلوده

ته اړوند، په موجوديت كې يوازينـۍ څـيـړنـه ده، كـوم چـې د هـغـه                     
مورګن سټيـرن وښـودل چـې د          .   خپرونې يا كتابونه بى ارزښته كوي

ژبې د هندي او ايراني ژبـو د فـامـيـل پـه پـرتلـه                  “  كافر” نوريستان د 

كال، د سپتمبر  1962(په نجراب كې د ژبپوهنې ساحوى كار، د كابل واليت شمال 
ديويد نيل مكينزي، جورج مورګن سټيرن، فرانسيوز : د كيڼې لور څخه). مياشت

 ريدارد او درى غوره او اصلى خبروونكي
 د ناروى ملى كتابتون، د عكسونو غونډونه/  جورجس ريدارد : انځور
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          1. بالكل واضح او ساده وې

مورګن سټيرن د خپل پخواني عمر څخه د ژبو لپاره يو ستر مـهـارت   
څرګند كړ، او دا طبيعي بريښيده چې هغه بايد د اوسلو په پوهنتون 

كلن ؤخپله دوكتورا يې په نسـبـتـي     26هغه كله چې .  كې ګډون وكړي
كې  1924ژبپوهنه كې د برلين د پوهنتون څخه  ترالسه كړه او په كال 

نومـوړي د سـټـن        .  يې سهيلي آسيا او افغانستان ته په سفر پيل وكړ
د هندي او ايـرانـي ژبـو د ژبـپـوهـنـې لـوړ پـوړي عـالـم او د                              ( كونو 

د لور سره پـه واده كـولـو        )   هينريك ايبسن د ډرامې ليكوال دوست
 . كې هم زيان ونه كړ

پـه كـال     )  چې په هند كې لويه شوى وه( مورګن سټيرن او د هغه ښځه 
. كې د دريو مياشتو لپاره په هند او سيلون كې مطالـعـه وكـړه      1923

كال د اپريل په مياشت كې وروسته له هغې چې يـوه     1924هغه بيا د 
مياشت يې په پيښور كې د پښتو ژبى د زده كړې په موخه تيره كـړه،    

 . د افغانستان څخه د لومړي ځل لپاره كتنه وكړه

مورګن سټيرن په بازارونو كې د بيالبيلو قبيلو د غـړو پـه ګـمـارلـو           
سره د پښتو ژبه مطالعه كوله او په همدى تـرتـيـب يـې وكـوالى شـو             
چې د هغوى سيمه ايزې لهجې زده كړي؛ هغه د ژبى د زده كـړې ډيـر         
ښه استعداد درلود، كوم چې هغې په خـپـل ټـول ژونـد كـې پـه يـاد                    

مورګن سټيرن د يو ډريور او نفر خدمت چې ياسين نـومـيـده      .  درلود
ښـايـي چـې پـه يـو د              ( سره يوځاى د پيښور څخه كابل ته سـفـر وكـړ        

لومړنيو څلور ټير لرونكيوموټرانو كې چـې افـغـانسـتـان تـه داخـل                
 ).  شو

كله چې مورګن سټيرن كابل ته ورسيد، هغه د بهرنيانو يو مـتـوسـط    
اســتــوګــن ځــاى بــيــامــونــد چــې بــرتــانــويــان، روســان، جــرمــنــيــان،              

د .  ايتالياويان، فرانسويان، تركان او فـارسـيـوانـان پـكـې اوسـيـده            
يادونې وړ ده چې د نوموړى دا سفر د افغانانـو د دريـمـې جـګـړې د              
پايلې څخه يواځې پنځه كاله وروسته ؤ، په كومې جـګـړې كـې چـې         
شپږ . غازى  امان اهللا خان په څرګند ډول برتانويانو ته ماته وركړې وه

اوونۍ وروسته په افغانستان كې، مورګن سټيرن ته د شاه امان اهللا   
سره د يوه رسمي مالقات بلنه ور په برخه شـوه، پـدى مـالقـات كـې              

. نوموړي د ناروى د پاچا هاكون يو ليك شاه امان اهللا ته وړاندى كـړ 
لوړ والى وه چـې هـغـه د اروپـا د يـو                / دا ښايي د مورګن سټيرن ګټه

كوچني سلطنت څخه چې په ستره لوبه كې د مشـغـولـتـيـا تـاريـخ نـه             
 .درلود، راغى

د افغانستان څخه د خپلو پنځو كتنو په بهير كې، مـورګـن سـټـيـرن          
خپل زيات وخت په كابل كې تير كړ، چيرته چې هـغـه كـوالى شـو د             
اصلى خبرونكو سره چې د افغانستان په زياتره ژبو باندى يې خبـرى  

كه څه هم چې، د مورګن سټيرن اصلى مـوخـه     .  كولى، مالقات وكړي
د هندوكش ختيځ واليتـونـه، د جـالل        —څخه كتنه وه“  كافرستان” د 

لرغونـى  اصـلـى        “  كافر” هلته مورګن سټيرن كوالى شو د .  آباد شمال
هغه دا مـوضـوع نـظـري كـړه چـې دا د هـنـدى او                       .  ژبى مطالعه كړي

اروپايي كورنيو د ژبو يوه څرګنده څـانـګـه وه، پـدى وسـيلـه يـې د                  
 . مورګن سټيرن مورنۍ نارويايي ژبى سره اساس درلود

چـې اوس د نـوريسـتـان پـه نـوم پـيـژنـدل                      (ته “ كافرستان”حكومت  
د بهرنيانو د ننوتو سخت مخالف وه، او مـورګـن سـټـيـرن د              )  كيږي

پاچا سره د پيژندګلوي سره سره مجبور شـو څـو پـدى كـتـنـه كـې د                  
مورګن سټيرن داسـى انـګـيـرل چـې          .  خپلو پالنونو څخه الس واخلي

او ( دغه مخالفت د هغه ويرى له كبله وه چې هغـه بـه يـې شـاهـد وي                
ټولنه باندى چې د “  المذهبه” ښايي د اسالم څخه د مخه پاتى شونو ، 

). افغانستان واكمن ښايي ترى خوشاله نه وي رپـوټ وړانـدى كـړي       
كال د نومبر په مياشت كې بيرته هند او ناروى ته ستون  1924هغه د 
 . شو

كې، مورګن سټيرن د ساحى څخه خپلـه دويـمـه كـتـنـه            1929په كال 
پيل كړه؛ دا ځل هغه چترال ته سفر وكړ چې د افـغـانسـتـان سـره يـې             

هغه هلـتـه شـپـږ مـيـاشـتـې تـيـرى كـړې او پـه                           2. نږدې سرحد درلود
د ژبو او رواجونو په اړه “  سرو كافرانو”او “ تورو كافرانو” اصطالح د

دغـه ډلـې پـه بـنـيـادي شـكـل د افـغـانسـتـان پـه                            .  يې څيړنې كـولـې  
كال د جبري اسالمـي كـولـو يـا          1896هندوكش كې ژوند كاوه خو د 

د ډيورن د كـرښـى لـه      ( مسلمانولو په بهير كې هند ته هجرت كړې وو 
د ژبـو او رسـم و           “  كافرسـتـان  ” لدى كبله چترال د افغانستان ).  الرى

سـربـيـره پـر دى         .  رواج د متقابلو خبرو اترو  لپاره تر ټولو ښه ځاى وه
چــې مــورګــن ســټــيــرن يــو ژب پــوه وه، هــغــه د يــو كــلــتــوري بشــر                        
پيژندونكي په څير هم په پام كې نيولى شي ځكه چـې هـغـه وجـدانـاً          

لړۍ او    160غږيز ثبتونه، د فلم  40هغه . دودونه او ديني مراسم ثبتول
ډير د نڅا، د وينې د قربانۍ او د كاالش او كـاتـي خـلـكـو پـه            300تر 

دا د   .  منځكې د مذهبى مراسمو د خـالقـيـت  عـكـسـونـه و ايسـتـل                   
افغانستان د اسالم څخه دمخه تهذيب يوه بى سارى سوانح وړاندى 

 . كوي

كلونو لپاره په هندي او ايرانـي   30پروفيسور مورګن سټيرن د نورو 
يوه سپكوونكې اصطالح وه چې د اسالم څخه د مخه د نوريستان هغه وګړو تـه    “  كافر”   1

كلونو كې اسالم ته واوړي د اشاره كولـو لـپـاره       1896-1895مخكې لدى چې هغوى په 
 . كارول كيده

په هغه وخت كې، چترال د بريتانوي هندبرخه وه؛ چې اوس د پاكستان په شمال لـوديـز    2
 .سرحد كې موقعيت لري
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ژبو باندى خپل څيړنې ته دوام وركـړ او د اوسـلـو او ګـوتـيـنـبـرګ                       
په پوهنتونونو كې  يې د پروفيسور په حيث دنـده تـرسـره        )  سويډن( 

هغه له ايران او هند څخه  د دغه بهير په موده كې كتـنـه وكـړه،      .  كوله
. كې پدى وتوانيد څو افغانستان تـه راسـتـون شـي           1949او په كال 

ددغه سفر په بهير كې، نوموړي خپله لومړنۍ كتنه د نـوريسـتـان د          
 . واليت څخه وكړه

دغه كتنه لنډه وه، خو مورګن سټيرن وكوالى شو چې د ويګـال درې    
تر كومى شيبې چې هغه هلته وه، هغه له لرګيو څخـه  .  ته ځان ورسوي

) نورستان ته منسوبـه نـجـارى     ( په ښايسته توګه جوړى شوى د كافر 
. څوكۍ ترالسه كړې او د كابل موزيم ته يې د بسپنى په څيـر وركـړې    

هرڅوكه د ويګال په دره او كنړونو كې د لنډ مهال لپاره ؤ، هغه پـدى  
 . قادر ؤ چې د ويګالي ژبى يوه امال يا رسم الخط تركيب كړي

مورګن سټيرن د افغانستان څخه د نورو څلور ځلو لپاره وكـاتـه؛ پـه      
كلنۍ په عمر كې، هغه په نوريستـان كـې بشـګـل،          72، د 1964كال 

مورګن سـټـيـرن    .  كامديش او برګ ميتل ته په ګډ سفر كې ګډون وكړ
په يادو شويو ځايونو كې په پشه يي ژبه د خبرو كولو پيـاوړتـيـا يـې       
درلوده، پشه يي ژبه يو د افغانستان د ژبو څخه ده چې هغه پكـې تـر     

 .   ټولو زيات مهارت درلود

د نيلز جان رينګدل نوى كتاب د پروفيسور مورګن سټـيـرن د ژونـد        
مـونـږ د     .   او كارونو په اړه د معلوماتو يواځينۍ ستره سرچـيـنـه نـده      

مورګن سټيرن د خپل سفرونو او اغيزناك تخنيكي پوهن لـيـكـونـه       
پښتو ژبـى د اشـتـقـاق           په اړه تشريحات لرو، لكه د )  علمى رسالى( 

كـالـه پـورى د           2000څخه تـر       1995د  3.   قاموس يا د لغاتو مجموعه
ناروى ملي كتابتون او د اوسلو د مـورګـن سـټـيـرن د عـكـسـونـو،                    

راديويي، تلويزيونـي او    (  فلمونو او سمعي ثبتونو يو مولتي ميديا 
دلومړنيو معلـومـاتـو زيـرمـه چـې د كـمـپـيـوټـري                    ( ديټابيس )  فلمي

مـنـځـتـه راوړ چـې دغـه             )  تكنالوجۍ پوسيله تنظيم او كارول كيږي
ديټابيس د مورګن سټيرن د ليكنو په اړه د ولوديك ويـتـك لـخـوا         

. چې د همدغه ديټابيس جوړوونكى دى، يو لړ تبصرې په بركې لـري   
ددغه معلوماتو زياتره برخې انترنټي بريښنا پانې ته اسـتـول شـوي        

 4. او د ناروى د ملي كتابتون په ويب پاڼه كې د كتو وړ دي

پدغه مولتى ميديا ديټابيس كې په زړه پورى او بـى سـاري تـوكـي           
كـالـه پـخـوا پـه چـتـرال كـې د                      80شتون لري، چې زياتره توكي يې   

د يـادو  .  مورګن سټيرن  له فلم جوړونې او ثبتونې څخه اخستل شوي
شويو توكو عنوانونه د يو لړ سندرو، نڅاوو، قـربـانـيـو، د پـولـو د               

اصلي اسـنـاد يـې د        .  سياليو او د كيسو ويل تر پوښښ الندى راولي
ملي كتابتون په ټولګه په اوسلو كـې دي، او د غـږ او فـلـم اړونـد                      
توكي يې د ملي كتابتون په ټولګو په موى رانا په شمالي ناروى كې 

 . دي

جورج مورګن سټيرن، يو ژب پوه چې د يوى ليرى پرتى او لږ پيژندل 
شوى خاورى څخه ؤ چـې د اروپـا پـه شـمـال لـويـديـځ  ګـوټ كـې                               
موقعيت لري، افغانستان او د افغانستان خلكوته يو سـتـر خـدمـت       

يو كس حتى داسى هم ويلى شي چې هغه د افغـانـانـو سـره       . ترسره كړ
مرسته وكړه څو د بريتانوي امپراتور سره د جګرې وروسته د هغوى 

هغه خلك هڅول څو د هـيـواد   .  هويت بيرته لومړي شكل ته وګرځاوه
هغه ال زيـات  .  او اولس پالنې لپاره د پښتو ژبى ارزښت تصديق كړي

وښودل چې د افغانستان ژبې د هغه ژبو په پرمختګ كې چې نـن پـه       
. اروپا كې پرى خبرى اترى كيږي د بحراني مرحلو شـهـادت وركـوي       

مورګن سټيرن د نوريستان په ليري پرتو كليو كې يوه ستره شخصي 
اغيزه د سيمه ايزو خلكو سره د هغوى په خپله ژبه د خبـرو كـولـو لـه         

دا بالكل امكان لري چې هـلـتـه اوس هـم ځـيـنـى              .  الرى رامنځته كړه
نوريستاني مشران شته چې ليرى شمال د سـتـر پـروفـيـسـور سـره د              

 . مالقات او خبرو غوښتنه كوي

دا موضوع اوس درك كيږي چـې مـورګـن سـټـيـرن بـى حـده زيـات                      
نيكمرغه او بى شانـه زيـرك شـخـص ؤ چـې پـدى وتـوانـيـد چـې د                           
افغانستان د اسالم څخه د مخه غني كلتور د وروستيو پاتى شـونـو     

كاله پـخـوا    80په اړه فلم او غږي توكي يواځې مخكې لدى چې كابو 
 .له منځه والړ شي، غونډ كړي

مايكل فرګـوس د نـارويـايـي پـه يـوه مشـورتـي چـار ځـي كـې يـو                                
شريكبانډ دى چې په ټوله نړۍ كې د پرمختيايي مرستندويه پـروژو  

 .   د تشكيل، براورد او ارزونې باندى كار كوي

اوسـلـو،   ( جورج مورګن سټيرن، د پښتو يو اشتقاقي قاموس يا د لغتـونـو مـجـمـوعـه            3
 ).1927ديبواد، . جى: ناروى
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په افغانستان كې د بيارغونې د پروسى په اوږدو كې د پراخه څيړنو 
د .  پوسيله د معلوماتو د راغونډولو لپاره زياته اړتـيـا لـيـدل كـيـږي          

څيړنو پوسيله مونږ كوالى شو چې ځينې ستونزې او نـنـګـونـې چـې          
ټولنې ورسره مخ دي په ګوته كړو، او د راغونډ شويو معـلـومـاتـو د       
تحليل او تجزيې څخه وروسته د پاليسـيـو او پـروګـرامـونـو لـپـاره               

 . وړانديزونه وړاندى كوالى شو

په افغانستان كې د دغه راز څيـړنـې لـپـاره د اوږدى مـودى تـاريـخ                  
مونږ پدى پوهيږو چې د تيرو ديرشـو كـلـونـو پـه بـهـيـر               .  شتون نلري

كې، پدى هيواد كې چې څه پيښ شو تـر زيـاتـه حـده ويـجـاړتـوب،                
په دغه موده كې نـه يـواځـې فـزيـكـي بـيـخـبـنـا                    .  تباهي او بربادي وه

زيانمنه شوه، بلكه ټولنيز ارزښتونه هم په ژوره توګه زيانـمـن شـول؛      
دغه ارزښتونه د مشرانو احترام، ميلمه پالنه، او اعتـبـار پـه بـركـې          

سره لدى، د اوسني حكومت ظرفيت د څيړنو په الره اچولو كـې  .  لري
ښـايـي د     .  په خاصه توګه د هيواد په كليواله سيمو كې كـمـزورى دى    

حكومت په ځانګړيو پروګرامونو كې ځيـنـې مـطـالـعـې يـا څـيـړنـې                 
په افغانستان كې .  ترسره شوى وي، خو ډيره مفصله څيړنه كميابه ده

دننه د مفصلى كيفيتي ساحوي څيړنې نشتوالى او اړتـيـا مـوجـوده         
دا هغه خال ده چې په ځانګړېتـوګـه د افـغـانسـتـان د څـيـړنـې او                    .  ده

ددغې ادارى څيړنه په خـاص  .  ارزونې د ادارى د كار پواسطه ډكيږي
ډول د څيړونكو پوسيله ترسره كيږي چې ساحى ته ځي او د انفـرادي  
اشخاصو سره مـركـې تـرسـره كـوي، كـورنـي يـا ډـلـه ايـز بـحـثـونـه                              
تنظيموي، خپلى كتنې ليكي، د ساحى څخه راټول شوي معلومـات  

ددغـې ادارى د      .  تجزيه كوي، او باالخره وړانديزونه وړانـدى كـوي      
كار موندنې او وړانديزونه د حكومت د اړوند دفترونو كار خبرولـى  

 .      شي

 په كليوالو سيمو كې د څيړنو په وړاندى ننګونې 
دا اړين انګيړل كيږي چې د ځينو ننګونو په اړه چې څـيـړونـكـي  پـه          
كليوالو سيمو كې د څيړنو د تنظيمولو پرمهال ورسره مخ كيـږي تـر     

كه څه هم چې ښايي په ښاري سيمو كې هـم   .  بحث الندى راوستل شي
ځينې ننګونې وي، دغه مقاله به په ځانګړېتوګـه پـه هـغـه نـنـګـونـو               

 . باندى چې په كليوالو سيمو كې واقع كيږي، تمركز كوي

كله چې د څيړنيزه ډله ساحى ته د څيړنې په موخه ځي، هغوى تـه    )  1( 
په هر تـرتـيـب،    .  په خاص ډول د ټولنې لخوا ښه راغالست ويل كيږي

كله چې هغوى د څيړنې په موضوع بحث پيل كوي، د ټـولـنـې غـړي           
دغه څيړنـه بـه مـونـږ سـره څـه               ” ډيرى مهال دغه راز پوښتنې پوښتي 

په مشخص ډول، هغوى غـواړي چـې پـوه شـي             “  ډول مرسته وكړي؟
چې ايا د هغه خلكو لپاره به چې په خاصه توګه مـطـالـعـو كـې بـرخـه            
اخلي څه ګټه ورسيږي، او همدارنګه ددغه راز څيړنې په پـايلـه كـې      

كلـه چـې يـوه        .  به ټولنې ته په كومـه انـدازه اسـاسـي ګـټـه ورسـيـږي                
څيړنيزه ډله له يوې كورنۍ يا يو انفرادي شخص سره د افـغـانسـتـان     
په كليواله سيمه كې مركه كوي، يو د لومړنيو ننګونو څخـه د دغـې       

 . څيړنه مهمه ده  ولېكلمې توضيح كول دي چې 

سربيره پر دى، خلك د افغانستان په كـلـيـوالـو سـيـمـو كـې، د               )  2( 
بيالبيلو داليلو پر بـنـسـټ، څـيـړونـكـو تـه د بشـپـړ او ريښـتـيـنـو                             

يو عام دليل يې دا دى چـې  .  معلوماتو د وړاندى كولو څخه ويره لري
هغوى په ټولنه او د ټولنې څخه بهر د نـورو اشـخـاصـو د احـتـمـالـي               

بل دليل يې د دري ضرب المثـل  .  عكس العمل په هكله انديښنه لري
ايـا اوښ    ( “  آيا شـتـر را ديـدي؟       ” پوسيله تشريح كيږي چې وايي چې 

وي، ځـكـه چـې كـه         “  نه”، نو ښه به دا وي چې ځواب دى )دى ليدلى؟
كلـه دى    ” ووايې، نو نورى ډيرى پوښتنې به رامنځته شي لـكـه       “  هو” 

خلك نه غواړي ډيرو سوالونو تـه ځـواب       “  وكتو؟ او چيرته روان ؤ؟
ووايي، او همدارنګه هغوى د څـيـړنـې د مـوضـوع پـه اړه د ډيـرو                        

معلوماتو د وركولو څخه ډه   / معلوماتو وركولو ته ترجيح نه وركوي
ته تـرجـيـح      “  نه” په پرتله يو “  هوګانو” لدى كبله هغوى د سلو .  ډه كوي
 . وركوي

يوه بله ننګونه دا ده چې د ټولنې خلك ډيرى مهال تصـور كـوي       )  3( 
. چې  هغوى د څيړنې د موضوع په اړه بسياكوونكي معلومات نلـري 

هغه معلومات چې هغوى يې لري د هغوى په اند د اعتبار وړ نـدي،      
او له همدى كبله هغوى د څيړنې د موضوع په اړه د نظريو د وركولـو  

 په افغانستان كې د څيړنې ترسره كول: سرليك
زمونږ دوو څيړنيزو كاركوونـكـو پـه افـغـانسـتـان كـې د                 .  د مجربو افغاني كار كوونكو د مرستى څخه پرته ددغې ادارى څيړنې ترسره كيداى نشي

 د الندنيو بيانيو لپاره مالتړ د متيو وارشاو لخوا وړاندى كيږي         . څيړنې څخه د خپلو تجربو په هكله لنډى مقالى ليكلى دي
http://www.publicopinionpros.com/from_field/2005/may/warshaw.asp  

 د افغانستان په كليوالو سيمو كې د څيړنې په وړاندى ننګونې: لمړۍ برخه
 دافغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د څيړنيز مشاور، آصف كريمى ليكنه
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په يو ډله ايز بحث كې، د ټولنې خلكو تـه دا دوديـز       .  څخه ډه ډه كوي
بريښي چې زياتره پوښتنې مـلـكـانـو، خـانـانـو، يـا د ټـولـنـې نـورو                       

په داسى يو قضيه كې، يو سړى بـه د څـيـړنـې         .   مشرانو ته راجع كړي
دا به د څيړنې لـپـاره مـنـاسـب نـه وي             .  زياتره پوښتنو ته ځواب وايي

ځكه چې يواځې به د يو كس ليد به پكې وركړل شـوى وي، او دغـه           
كس ښايي ټولو پوښتنو ته د ځواب وركولو پرمهال د مـعـلـومـاتـو د        

 .    كمښت سره مخ شي

چې د څيړنې پروسه اغيزمنه كوي دا ده چې ټولنـه   ئلهيوه بله مس)  4(
به له دى اړخه په تشويش وي چې څيړونكي به هغه مـعـلـومـات چـې          
هغوى يې چمتو كوي څنګـه اسـتـعـمـالـوي، او ځـكـه خـو د اړونـد                       

يوه بله موضوع چې د ځواب وركـوونـكـو    .  معلوماتو څخه ډه ډه كوي
له معلوماتود چمتو كولو څخه ډه ډه كولو ته اړوند كيداى شـي، پـه     
ډير بنسټيزه توګه پـه كـلـيـوالـو سـيـمـو كـې خـلـك د ډيـرو اوږدو                           

پـه اوږدو    .  بحثونو، پوښتنو او ځوابونو پـروسـى سـره عـادت نـدي           
مركو كې د هغوى د ښكيل كيدو پرمهال، د ځينـو سـوالـونـو لـپـاره           
ځوابونه ښايي هغوى ته ستونزمن ښكاره شي، او ښايي د معلوماتو 

 .په وركولو كې لږه ليوالتيا وښايي

باالخره، په ځينو حاالتو كې مركه وركوونكي د مركه كـوونـكـو      )  5(
څخه د خپلو كيسو په بدل كې د پيسو يا ځينې بل ډول مكافاتو تمـه  

كـې، كلـه چـې ددغـې ادارى د                  2005د بيلګې په توګه په كال .  كوي
درمليز بازار په هكله يوه مطاله په الره اچوله او يـو څـيـړونـكـي پـه             
كوڅه كې د يو السى پلورونكي سره خبرى كولى؛ د مركې پـه بـهـيـر         

هـغـه   .  كې يو تيريدونكى د مـركـې پـه مـوضـوع پـوه شـو او ودريـد                    
څيړونكي ته و ويل چې هغه به د نامنظم عـالج اود درمـلـو د غـلـط                
كارولو په اړه خپله كيسه ووايي، په شرط ددى چـې هـغـوى د هـغـه            

كه چيرى تاسو زما لپاره څه نشى ” هغه وويل، .  لپاره څه وكوالى شي
لكه څنګـه  “  . كوالى، نو زه حاضر نه يم چې تاسو ته خپله كيسه ووايم

چې هغه څيړونكي د دغې ادارى د څيړنيزې پاليسۍ پربـنـسـټ يـاد       
شوي ځواب ويونكي ته كـوم ډول امـتـيـاز نـه شـو وركـولـى، هـغـه                       

 .   پدى ونه توانيد چې كيسه واوري) څيړونكي(

څه بايد وشـي څـو         —دغه ننګونې ځينې پوښتنې راپورته كوي چې 
كم تـر كـمـه ددغـه ډول سـتـونـزو څـخـه مـخـنـيـوى وشـي؟ يـو څـو                                   

 :پيشنهادونه په الندى ډول كيداى شي

رسنۍ بايد په افغانستان كې د څيړنو د ترسره كـولـو لـپـاره پـه             •
 .داليلو تاكيد وكړي

په كليوالو سيمو كې بايد د څيړنې د اړتيا او اهميت په هكلـه د      •
 . عامه پوهاوى او خبرتيا يو پروګرام موجود وي

د ټولنې خلك بايد په عامـه چـارو كـې پـه فـعـالـه تـوګـه بـرخـه                         •
واخلي، دا به د نورو سيمو په اړه د هغوى پوهه زياته كړي او پـه    
نورو سيمو كې د هغوى په برخه اخستنه كې په ګډون د ټولنيزې 

 . څيړنې كې زياتوالى راولي

څيړنيزې ډلې يو اندازه وخت ته اړتيا لري څو د هغه ټولنـې سـره      •
چې هغوى پكې كار كوي اعتبار او په خپلو كارونو كې اعتمـاد  

 .            منځته راولي

 ننګونې: په كابل كې د اياليتس سره څيړنه: دويمه برخه
 ئى ليكنهد افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى لوړ پوړې څيړنيز مرستيال د محمد حسن وفا

كـې، كلـه چـې  د طـالـبـانـو رژيـم نسـكـور شـو او پـه                                    2001په كال   
افغانستان كې په زياته اندازه ټيكاو او ازادي راغله، نو د علمي او   

لكه څنګه چې پـدى هـيـواد        .  پاليسۍ اړوند څيړنو ته الر هواره شوه
كې هيڅ وخت د څيړنې يو پراخ كلتور شتون نه درلود، نو له هـمـدى     
كبله افغانان د علمي يا پاليسۍ اړوند څيړنې د معنا او موخـو سـره     

كلـمـه    “  څيړنې”  په حقيقت كې په دري او پښتو ژبه كې د. بلدتيا نلري
په ټولنه كې منفي مفهوم غوره كوي؛ خلك په ښـاري او كـلـيـوالـي            
سيمو كې  د څيړنې او څيړونكو څخه ويره لري ځكه چې هغوى دا د     

حتى ځينې كلـتـوري او سـيـاسـي          .  پوليسو د پلټنو سره شريك ګني
مخورى ډلې، تعليم يافته، واكمن يا ذى نفوذه خلك يا هغـه خـلـك      

“ څيړنـې    ” كله چې هغوى د —كوم چې په لوړو مقامونو كې كار كوي
پدغه مقاله زه ځـيـنـې هـغـه نـنـګـونـې              .   كلمه اوري، نو شكمن كيږي

توضيح كوم كله چې زما همكارانو او ما كوښښ كاوه څو د مـخـورو   
 .يا با نفوذه ډلو غړو سره مركې تظيم او په غاړه واخلو

لومړې، د با نفوذه اشخاصو سره د مركو د تـرسـره كـولـو لـپـاره يـوه               
مـخـور او     .  عمده ننګونه د دغو اشخاصو سره اړيكـې ټـيـنـګـول دى         

نامتو كسان هغه خلكو ته وييلى شو چې د مثال په ډول، د حكـومـت   
غړي، د حكومت د وزارتونو لوړ پوړي چار واكي، د ولسـي جـرګـې        
وكيالن، د ناحكومتي سازمانـونـو جـګـپـوړي غـړي، د پـوهـنـتـون                   

مونږ عموماً خلكو سره د تلـفـون   .  پروفيسران او د پوهنتون استادان
يا بريښناليك له الرى اړيكه ټـيـنـګـوو او هـغـوى تـه د څـيـړنـې د                         

كه څه هم چې، خلكو سـره د مـركـې          .  موضوع او موخو په هكله وايو
لپاره د وخت ټاكل او د مركې لپاره د هغوى كافي وخت نـيـول ډيـرى      

. مهال ستونزمن كار دى، ځكه چې دغه راز خلك ډيـر مصـروف وي      
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همدارنګه لكه څنګه چې جګپوړي او بانفوذه خـلـك ډيـر كـم وخـت            
لري، ځكه خو د مالقات وعدې اكثره ځنډيږي، هيريږي يا د هـغـوى     

همدارنګه د څيړنـې پـه     .  په مهال ويش كې د بدلونونو له امله لنډيږي
اړه د مهمو خلكو قانع كول او د هـغـوى رضـايـت تـر السـه كـول هـم                     
ستونزمن كار كيداى شي ځكه چې پدى ترڅ كې د هغوى لپاره هـيـڅ     

 .   ډول نيغه ګټه نيشته

د بانفوذه خلكو په مركه كولو كې دوهمه ننګـونـه د مـركـې لـپـاره د               
نـول دي چـې دغـه كـس پـه                ئـ مناسب ځاى موندل او ددى خبرى مطم
مركه ډيرى مهال د هغوى پـه چـار     .  مركه كوونكي باندى اعتماد لري

ځاى كې چيرته چې هغوى په ازاده توګه خبرى نشي كوالى، تـر سـره       
ښايي لدى كبله چې په دفتر كې به كوم بل كس وي چې كـوالى  .  كيږي

شى خبرو اترو ته سطحي غوږ ونيسي، يا ښايي مركه كوونكى لـدى    
اړخه انديښنه لري چې ځينې معـلـومـات د مشـاجـرى وړ دي او كـه                   

لدى سبـبـه   .  عامو خلكو ته ورسيږي نو د ستونزو المل ګرځيداى شي
هغوى د نورو په موجوديت كې يا پـه چـار ځـاى كـې چـيـرتـه چـې د                       
هغوى همكاران ښايي لدى خبر وي چې يو مركه ترسره كيږي، د دغـه  

په نتيـجـه كـې، لـه         .  راز معلوماتو وركولو په وړاندى بى ميله اوسي
كـه  .  چا سره چې مركه كيږي ښايي نابشپړ يا ناسم معلـومـات وركـړي     

چيرى مركه په عوض كې د هغوى په كور يا له چارځـاى څـخـه لـيـرى          
كوم بل ځاى كې ترسره شي، د معلوماتو كيفيت زياتره وخت ډير ښـه  

 . وي

همدارنګه دا مهمه ده چې د مركه وركوونكي شخص اعتـبـار هـم تـر         
هغوى ته بايد ډاډ وركړل شـي چـې مـركـه كـوونـكـى بـه د                   .  السه شي

ؤله توګه كاروي او د مركـه  سمركې څخه ترالسه شوي معلومات په م
د بيـلـګـې پـه       .  وركوونكي د نامعلومۍ او سريتوب  ضمانت به كوي

ډول د ولسي جرګې د يو غړي سره د مركې په بهير كې، ما درك كـړل    
خـو بـيـاهـم،       .  چې هغې د معلوماتو د څرګنـدولـو څـخـه ډه ډه كـوـلـه               

وروسته لدى چې ما هغې ته د معلوماتو محرمـيـت پـه اړه  بـيـا ډاډ                
وركړل او داچې زه به د هغې لخوا وركړل شوي معلومـات پـه مسـؤل        
ډول كاروم، ما د هغې باور السته راوړ او ليواله شوه چې لـه مـاسـره        

لدى امله د مركې اخستل په يو داسى ځاى كـې چـې       .  خبرى پيل كړي
د مركه وركوونكو لپاره مناسب او هـوسـا وي او د څـيـړونـكـي پـه                    
سپيڅلتوب او صداقت كـې د اعـتـمـاد مـنـځـتـه راوړل د مـركـې د                         

 .   ستراتيژۍ بلل كيږي 2لومړنيو معلوماتو د كيفيت د ښه والي لپاره  

دريمه ننګونه يې دا ده چې با نفوذه خلك كله چې په څيړنيزه ډله كـې  
يواځې افغاني څيړونكي وي، داسى څرګنديږي چې پـه څـيـړنـه كـې          

كله چې نړيوال څيړونكي اوسـي،    .  ګډون ته لږه ليوالتيا ښكاره كوي
د څيړنيزې ډلې څخه ښه راغالست كېږي او د څيړنې په موضوع كـې  

ددى لپاره يو د دليلونو څـخـه دا       .  ډيره زياته عالقمندي ښكاره كوي
دى چې ښايي با نـفـوذه چـارواكـي داسـى فـكـر كـوي چـې افـغـانـي                         
څيړونكي په ډله كې د يو نړيوال متخصص د مرستى پـرتـه د بشـپـړ           
اوصحيح لنډ رپوټ د ليكلو وړتيا نلري، او په پاى كې به هيڅ څوك 

همدارنګه مركه چيان هم فكر كوي چـې كـه     .  د هغوى ليكنه ونه لولي
چيرى يو خارجي په څيړنه كې مشغول وي نو دا څيړنه به ارزښتمنه و 
انګيرل شي او له همدى كبله به هغوى په ډير زيات جدي توګه مـركـه     

 . ترسره كړي

يوه بله ننګونه دا ده چې د با نفوذه چارواكو سـره د مـركـې پـرمـهـال                
هغوى په سياسي لحاظ صحى ځوابـونـه وركـوي يـا د يـو تصـويـب                  

پـدى دلـيـل دا        .  شوي رسمـي پـالـيـسـۍ پـه اسـاس ځـواب وركـوي                   
ستونزمن كار دى چې د مركه وركوونكي د ريښتني تصور او نظريـو  

نفوذ لرونكي ډيرى مهال نه غواړي چـې  .  په اړه معلومات ترالسه شي
په حساسو موضوع ګانو باندى په ژوره توګه بحث وكړي، ځكه چـې    
هغوى فكر كوي چې په دغه ډول موضوع ګانو بـانـدى بـحـث كـول د            

د مثال په توګه، افغان .  هغوى موقف تر پوښتنې الندى راوستى شي
چارواكې اكثره د بسپنه وركوونكو او د هغـه كـړنـالرى پـه اړه چـې              
هغوى يې په هيواد كې پلى كوي شـكـايـت كـوي، خـو هـغـوى بـه د                     

په ځينو .  انتقاد په موخه يو واحد بسپنه وركوونكى ته اشاره ونكړي
وختونو كې ځينې خاصى پروژې وجود لري چې په سمـه تـوګـه پـلـى          

د ښـوونـځـيـو د ودانـۍ            .  شوي ندي، كله د نويو ښوونځيو جـوړونـه    
كيفيت بى سيكه او خراب دى خو چارواكي ددى خبرى د تصديق او   

كـه چـيـرى چـارواكـي د ودانـۍ پـه                  .  اعتراف كولو څخه ډه ډه كـوي     
كيفيت انتقاد يا تبصره هم وكړي، نو هغوى به دا موضوع مشـخـصـه    

د حسـاسـو مسـألـو پـه اړه د              .  نكړي چې پدى برخه كې څوك ګړم دى
تفصيالتو څرګندوالي ته رضايت نه ښودل ښايي په مركه كـوونـكـي      
باندى د اعتماد نشتوالى او د هغه څه څخه ويره چې مركه كـوونـكـى    

 .   به د لومړنيو معلوماتو سره كوي، سبب وي

په نتيجه كې، لكه څنګه چې په افغانستان كې هيڅ كله هم د څيـړنـې   
كلمه منفـي مـفـاهـيـمـو بـانـدى             “  څيړنې” پراخ كلتور وجود نلري او د 

ډير خلك د ټولنيزو بـانـفـوذه چـارواكـو پـه ګـډون، نـه                   .  داللت كوي
خلك اوس .  خوښيږي چې ترى ډيرى بيالبيلى پوښتنې وپوښتل شي

هم فكر كوي چې كه چيرى دوى معلومات وركـړي نـو د يـو عـكـس                
شايد مقامات يا ملګړي او ګاونډيان بـه پـرى       .  العمل سره به مخ شي

دا يو بل .   شك وكړي او مركه وركوونكى به په جاسوسۍ تورن كړي
دليل دى چې ولى خلك په تفصيل سره پوښتنو ته د ځواب وركـولـو     

هغه ننګونې چـې پـدغـه مـقـالـه بـحـث شـوى هـغـه                        .  څخه ډه ډه كوي
اساسي ننګونې په ډاګه كوي چې مونږ ورسره د بانفوذه خلكو سره د   
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هر څوكه د عامو خلكو سره د مركې په پرتله  د     .  مركې پرمهال مخ يو
هـغـوى د     .  بانفوذه چارواكو سره د څيړنې ترسره كولو ډيرى ګتې لري

څيړنې د اهدافو او مقاصدو سره ډير اشنا دي، ځـكـه چـې هـغـوى د            
زه د ځـيـنـو      .  ډيرو هغه موضوع ګانو سره اشنايي لري چې څيړل كيږي

ننګونو لكه د بانفوذه چارواكو سره د مركه كولو، په اغيزمنه توګه د 
يوى مسألى د پوښتلو، څنګه اعتبار رامنځتـه كـولـو او څـنـګـه يـو                

هوسا چاپيريال په منځته راوړلو كې چې معلـومـات پـكـې شـريـك           
د بحث او مشاجرې وړ موضوع ګانو پـه اړه      .  كيداى شي، خوند اخلم

د خلكو نظريې راغونډول او بيا خپـلـو هـمـكـارانـو سـره د راغـونـډ                  
شويو نظريو په تجزيې باندى كار كول او د رپوټونو او پرزنتيشنونو 
له الرى د پاليسيو جوړوونكو، د پوهنتونونو پروفيسرانو او نـورو      

 .    خپلواكو عالمانو ته د هغوى استول، ډير په زړه پورى وي

ميالدى   2003دپاليسى ملى څيړنيز مركز، چى د            
كال ددوست هيواد آلمان د كنراد ادناور ټولنى اود          
لوړو زده كړو وزارت لخوا په كابل پوهنتون كى                 
جوړ شوى دى، دحقوقو، سياسى علومو، اقتصاد        
او ټولنيزو علومو په څانګو كى څيړنيز خدمتونه سرته رسوى او                    

. دغه راز دڅيړنى دطريقو په باب ښوونيز كورسونه جوړوى                             
همدارنګه دامركزدنړيوالو تجربو اود افغان كار پوهانو دنظرياتو             
پر بنسټ په پورته يادو شويو برخو كى دخبرو، دافكارو دراكړى                   

دپاليسى دملى څيړنيز    .  وركړى او علمى څيړنو له پاره يو ځاى دى            
په خبرو اترو كى برخه اخيستل،                :  مركز دفعاليت لرليد دادى         

دپاليسيو داغيزمنى ارزونى له پاره دعلمى مطالعو او څيړنو                        
پراخول او همدارنګه دافغانستان دسياسى، اقتصادى او ټولنيزى          
ودى او پراختيا لپاره دمناسبو پروګرامونو دطرحه كولو له پاره                    

له جګړى څخه په وروسته افغانستان كى د             .  دوړانديزونو برابرول 
سياسى او اقتصادى تدلونونو او ټولنيزى ودى او پراختيا په اړه                  
دمفكورو دراغبرګولو اود پاليسيو دغوره كولو له پاره دمطالعى              
او څيړنى داوچت مركز جوړولو ته اړتيا ده ، چى له دى الرى دعلمى                
څيړنو پايلى په چټكه توګه سياسى مشرانو، پالن جوړوونكو،                    
پاليسى برابروونكو، دولتى كاركوونكو، په افغانستان كى دننه او         
بهر څيړنو انستيتوتونو، نادولتى ټولنو، ښكيلو خواوو، عامو                  
خالك و او هغوته، چى په پوهنتونو او لوړو زده كړو په نورو                              

 .مركزونو كى تدريس كوى، ورسول شى

دغه څيړنيز مركز دمونوګراف ليكنى او دسيمينارونو د جوړولو                 
ښوونيز پروګرامونه هم لرى، دپاليسى ملى څيړنيز مركز دلمړى ځل           
لپاره دمونو ګراف ليكنى اود سيمينارونو جوړولو په برخه كى                      

محصلينو لپاره    500پوهنځيو دوروستى كال د        4دكابل پوهنتون د  
په روان كال كى هم دغه راز        .  دزده كړى څلور اوونيز پروګرام پلى كړ       

يو پروګرام د شپږو پوهنځيو دڅلورو ټولګيو دمحصلينو لپاره                    

 . دڅلورو اونيو په ترڅ كى ترسره كيږى

دغه اداره ددرسى كتابو دليكلو ښوونيز پروګرام هم لرى، دامركز                
په پام كى لرى، چى دروان كال په اوړى كى دپاليسى اوبشرى                           
پراختيا دمركز په همكارى دپوهنتون په كچه دمعيارى درسى                      

پدى وركشاپ كى   .  كتابونو  دليكلو دوه اونيز وركشاپ جوړى كړى       
استادان او دافغانستان              28پوهنځيو          14دكابل پوهنتون د        

 . استادان په پام كى نيول شوى دى 20دواليتونو دپوهنتونونو 
. همدارنګه نورى څيړنيزى پروژى هم په دغه مركز كى وجود لرى                   

دمثال په ډول دحقوقو او سياسى علومو ديپارتمنت دافغانى ټولنى          
ترټولو پيچلى ستونزى په ګوته كوى او په اړه يى دكيفيت او اړيكو              
په پام كى نيولو سره دغوره كړاى شويو څيړونكو له څيړنيزى                          

اوس الندى مسلى دحقوقو او سياسى علومو           .  پروژى عملى كوى   
 . دديپارتمنت تر پاملرنى الندى دى

 .په افغانستان كى له سياسى بى ثباتى څخه دوتلو الرى •
په افغانستان كى دجمهورى رياست او پارلمان ټاكنى او                        •

 .وروستى ننګونى
 .په افغانستان كى قضايى سيستم او دقضا د خپلواكى امل •
په نورو اسالمى هيوادونو كى دښځو د حقوقى حالت په پرتله               •

 .په افغانستان كى د ښځو حقوقى حالت
 .په افغانستان كى تعاملى او ولسواك حقوق •
 . په افغانستان  كى دقانون واكمنى •
دافغانستان په سياسى او ټولنيز ژوندانه كى دبيان     دآزادى                   •

 .اورسنيو ارزښت

همدارنګ دپاليسى ملى څيړنيز مركز په پرله پسى ډول                                     
دافغانستان په اوسنيو شرايطو كى داقتصادى پراختياوو او                       
بدلونونو په اړه علمى څيړنيز فعاليتونه پرمخ بيايى او الندى مسلى      

 .يى تر ډيرى پاملرنى الندى دى

 په كابل كې څيړنيزه اداري 
 (www.ncpr.af) د پاليسۍ ملى څيړنيز مركز 
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په هيواد كى دكورنى او بهرنى خصوصى پانګى اچونى  حالت              •
 .او دپانګى اچونى دپراختيا ممكنى الرى

 .دافغانستان داقتصادى پراختيار ارزونه •
 .په افغانستان كى داقتصادى بنسټونو مطالعه •
انفالسيون او پلورلو پر وړتيا او دخلكو دهوساينى پر كچى                 •

 .دهغه اغيزى
 .په افغانستان كى دوزګارتيا حالت •
 .په افغانستان كى ماليو اوسنى سيستم •

 .دافغانستان دكرنيز سكتور بيا رغاونه
دپاليسى دملى څيړنيز مركز دټولنيزو علومو ديپارتمنت په ټولنيزو 
مسلو كى د څيړنو دپرمخ بيولو مسوليت لرى او د ټولنيز ژوند او                    

دى .  ارواپوهنى په اړه دمسلو ارزونى او تحليل ته ډير پام اړوى                    
 .ديپارتمنت الندى مسلو ته څيړنيز لومړيتوب وركړى دى

 .په افغانستان كى دټولنيز باور بحران •
 .مطبوعات او ټولنه •
دكورنـيـو سـر پـرسـتـى ښـځـى،               :  دزيان منونكو خلكو ستونزى •

 .كونډى، معلولين او معيوبين، درويزګر كو چنيان او زاړه
 .دافغانستان دپوهنى نظام راتلونكى اړتياوى •
 .ودونه او تجدد •
 .ښځى او ټولنه •

 .دادارى فساد ټولنيزى اغيزى
لپارده ددى چى دپاليسى دملى څيړنيز مركز په اړه الزيات                                
معلومات ترالسه كړى كوالى شى چى الندى ويب پاڼى ته مراجعه                 

  www.ncpr.af.وكړى

مركزي (د كابل پوهنتون         . د پاليسۍ د څيړنې لپاره ملي مركز                 
 كابل، افغانستان). كتابتون ته څيرمه

+ 93) 020(2500390/1:  تلفون  
admin@ncpr.af, secretary@ncpr.af 

 :دځينو څيړنيزو مراكزو پيژندګلوى او دهغوى فعاليتونه
دافغانستان دسيمه ايزو مطالعاتو مركز دلمړى ځل لپاره په كال                   

دافغانستان داسالمى جمهورى دولت په مالى مرسته په كار                2006
دافغانستان دسيمه ايزو مطالعاتو مركز يوه اكاډميكه             .  پيل وكړ  

څيړنيزه اداره ده چى په ټول هيواد كى پنځه نور څيړنيز مراكز او او                  
چه په وسيعه پيمانه سره په            .  پنځلس مختلف ډيپارټمنټونه لرى       

مختلفو اړخونه باندى خپلى څيړنى ترسره كوى لكه ځمكنى                           
سياست، ټولنيز او كلتورى اقتصادى حالتونه، تاريخ، ټولنپوهنه،         

دااداره په  .  او دسيمى دګاونډيو هيوادونوسره اړيكى اوداسى نور         

كلى ډول سره يوه آزاده اومستقله اداره ده ترڅو خپلى څيړنى په                       
دافغانستان دسيمه ايزو مطالعاتو        .  درست ډول سره ترسره كړى         

مركز هڅه كوى ترڅو خپلى نيكى اړيكى دنورو څيړنيزو ادارو سره             
پداخل او بيرون دهيواد كى پراخه كړى ترڅو الزياتى تجربى ترالسه            

دافغانستان .  كړى، چى ددى ادارى اصلى موخى پالندى ډول دى              
دسيمه ايزو مطالعاتو مركز په وار وارسره څيړنيز، كلتورى او                       
تاريخى كتابونه خپاره كړى دى، چى ددى مركز دډيرومهمو خپرونو          
څخه يى يوه هم نوبتى خپرونه ده چى هر درى مياشى وروسته په                       

پدى خپرونه كى      .  پښتو، درى او انګريزى ژبو باندى خپريږى                 
دهيواد او سيمى دليكواالنو، دپوهنتونو نو داستادانو، او نورو               
څيړونكى مقالى خپريږى چى دمثال په ډول دوروستى شميرى                      

 :موضوعات يى په الندى ډول رااخلو

.فصلنامه مركز مطالعات منطقه يى افغانستان     :  سيمه ييز مطالعات    
نړيواله ټولنه او يو ګونګ            :  مندرجات.  1387سال      10شماره   —

له طالبانو سره دپاكستان          –طالبان ودولت پاكستان          –سياست   
دپيښور كالبندى او     –ددولت تړونونه او دهغوى حقوقى څرنګوالى       

په افغانستان او سيمه كى دتروريزم          –داستخباراتو دكنټرول لوبه     
تر انتخاباتو وروسته دپاكستان حاالت او        –دكړنو الملونه او پايلى     

 –تر عراق وروسته دايران ويش او بيارغونه            –دطالبانو ځواكمنتيا   
لپاره ددى چى دسيمه ييزه مطالعاتو مركز په الزيات                .دڅيړنى فن 

معلومات ترالسه كړى كوالى شى چى الندى ويب پاڼى ته مراجعه                 
  www.rscaf.com وكړى

 دبشرى حقوقو دڅيړنى او مدافع ډله
 6افغانى او     7له  )  كنسرسيوم(دبشر دحقوقو دڅيړنى او مدافع ډله         

نړيوالو غير دولتى موسسو څخه چى په افغانستان كى دسولى او                
دغه پروژه  .  بشرى حقوقو دودى په وړاندى ژمن دى، جوړه شوى ده            

افغانستان او نورو هيوادونو ته چى له جګړى او نا امنى څخه                           
دغه ډله يو شمير موسسى سره            .  راوځى يو بى سارى ابتكار دى           

راغونډوى ترڅو د دوامدارو لومړنيو څيړنو، روزلو او ډله ايزو                    
مدافعو په وسيله بشرى حقونو ته په سيستماتيكه توګه وده                           

ميالدى كى دكار پيل      2003دغه ډله دلمړى ځل لپاره په كال         .  وركړى
وكړ، چى ددغى ډلى كوښښونه په دريو برخويا موضوعاتو باندى               

 :راڅرخى

 .امنيتى حقونه؛ سياسى حقونه؛ او اقتصادى او ټولنيز حقونه
دغى څيړنيزى ډلى دټولټاكنو، دكورنى، او ماشومانو حقونو او                 
همدارنګه دزده كړى په اړه ځينى راپورونه هم خپاره كړى دى، ددغه             
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 څيړنيز خبرونه
 د افغانستان لپاره د نوى حقوقي ملي كتابتون پرانستل شو 

د حقوقو كتـابـتـون د      )  INTLC(د حقوقي زده كړې ملي خپلواك مركز 
دغـه  .  كال د اګست په مياشت كې په رسمي توګه پرانستـل شـو     2008

كتابتون خپلو غړو ته د افغاني، بهرني او نـړيـوال قـانـون پـه اړه تـر               
ټولو پراخه ټولګه چې په افغانستان كې موجوده ده، د چمـتـو كـولـو       

نوموړې كتابتون د حقـوقـي زده كـړې د          .  په موخه ځانګړې شوى دى
ملي خپلواك مركز چې د افغانستان، ايتاليا او د متحـده ايـاالتـو د        
حكومتونو ترمنځ د يوه هوكړه ليك پر بنسټ تاسيس شو، يوه برخـه  

دغه خپلواك ملي مركز د كابل پوهنتون په ساحه كـې مـوقـعـيـت        .  ده
 ).عمومي دروازې ته نږدى(لري 

دغه كتابتون د افغانستان د قوانينو يوه بشپړه مجموعه څرنګه چـې  
په رسمي ورځپانه كې په پښتو او دري ژبو خپـاره شـوي، پـه بـركـې            

ديـنـي حـقـوقـي        ( همدارنګه پدغه مجموعه كې د شريعت اړوند .  لري
توكي هم شامل دي؛ قـوانـيـن او څـو بـهـرنـي هـيـوادونـه                   )  مضامين

؛ د لـومـړۍ       ) پاكستـان، هـنـدوسـتـان، فـرانسـه، مـتـحـده ايـاالت                   ( 
محكمو، د عدليې وزارت او ولسـي جـرګـې مـجـلـې؛ ټـاكـل شـوي                    
نړيوال قوانين او يو لړ تبصـرى؛ مـاخـذ تـوكـي پـه ګـډون د دايـرت                     

 . المعارف؛ قاموسونه او قانوني الرښودونه

د حقوقي روزنې خپلواك ملى مركز، د كابل پوهنتـون، دريـمـه      :  پته 
 . ناحيه، كارته سخي، كابل

 د خصوصي سكتور د موضوع ګانو په اړه نوى څيړنه 
هغه اسناد چې الندى لست شوي د سوداګرۍ او صـنـعـت پـه وزارت         
كې او د خصوصي سكتور د رياست واليتي اقتصادي پرمختـيـايـي    

 :د يو كال كار ثمره ده)  PECP(پروژه 

د پاليسي موضوع ګانې چې د واليتي اقتصادي پرمختيايي پـه     •
د سـوداګـرۍ او       :  كابل.  وروستۍ مسوبه:  پروژو كې راپور شوى

). د پـالـيـسـۍ د بـحـث پـاڼـه                . ( مـخ  11.  كال 2008صنعت وزارت، 
پي .  همدارنګه په پښتو او دري كې خپاره شوي.  كال 2008اپريل 

 ). KB 207(ډي اف 
: كـابـل  .  خپرونې انتشاروي:  واليتي اقتصادي پرمختيايي پروژه •

 . كلونه 2007-2008. د سوداګرۍ او صنايعو وزارت
 .مخ 12. كال دسمبر 2007د . د هرات واليت: لومړى  ∗
 . مخ 6. كال 2008مارچ . د بلخ واليت: دهم ∗
 .مخ 3. كال 2008اپريل . د ننګرهار واليت: دريم ∗

د واليتي اقتصادي پرمختګ پروژه د پروژې لومړۍ مـرحلـه بشـپـړه       
د كوم په بهير كې چـې د ريـاسـت        )  كال 2008اپريل   -  2007مارچ ( كړه 

كار كوونكي، د يو تخنيكي مرستې د ډلې الرښود الندى، په هيـواد  
د هـرات ښـار       :  كې د غوره دريو واليتي اقـتـصـاد څـخـه كـتـنـه وكـړه               

 ).  2008فبروري (، او جالل آباد )2007دسمبر (، مزار )2007جوالى (

كنسرسيوم په اړه دالزياتو معلوماتو لپاره كوالى شى چى دهغه                    
  www.afghanadvocacy.org.af. ويب پاڼى ته مراجعه وكړى

 دپاليسى او بشرى پرمختيا مركز
چى دكابل پوهنتون په        )CPHD(دپاليسى او بشرى پرمختيا مركز         

په اړه دڅيړنو يوه خپلواكه     )  پاليسيو(انګړكى پروت دى، دكړنالرو     
په دى مركز كى په عصرى آسانتياوو سربيره،            .  موسسه ګڼل كيږى   

دبشرى پراختيا د څيړنو يو مركز موجود دى چى دمحصلينو،                         
دپاليسى او بشرى    .  استادانو او څيړونكو لپاره دالسرسى وړ دى           

پرمختيا مركز دعلمى لكچرونو يوه لړى، دظرفيتونو دلوړولو لپاره         
يو پروګرام اود استادانو او محصلينو د راشه درشى لپاره يو نړيوال            

دنورو معلوماتو لپاره دانټر نټ له الرى دى            .  پروګرام هم سمبالوى   
  www.cphd.af: پتى ته ورتالى شى

دغه مركز هردوه كاله وروسته دبشرى پر مختيا رپوټ خپروى، چى             

ميالدى كال راهيسى دغه خپرونه او           2005په افغانستان كى يى د         
 :ددغه څيړنيز مركز اساسى اهداف په الندى ډول دى. څيړنه روانه ده

په بشرى پرمختيا او نورو څيړنو كى دظرفيتونو دلوړوالى له                   •
الرى دكابل پوهنتون، دوالياتو پوهنتونونو او نورو علمى                      

 .مراكزو مالتړ كول
په بشرى پرمختيا او نورو څيړنو كى ديوه نوى او باستعداده                     •

افغان نسل او استادانو، څيړونكو او پاليسى جوړوونكو                       
 .منځته راوړل او تيارول

دظرفيت دلوړوالى لپاره لنډ مهاله او اوږد مهاله كورسونه اد                   •
او .  پوهنتونونو دشاګردانو او همدارنګه استادانو لپاره                      

همدارنګه دنړيوالو پوهنتونونو څخه داستادانو دلكچرونو                 
 .برابرول

دهيواد څخه دبهر پوهنتونو نو سره دافغانى محصلينو                               •
 .دتبادلوى پروګرام پرمختګ
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 :غوره موخى يې دا وې
د وزارت او غوره خصوصي سكتور د پرمخـتـګ ذيـدخلـه غـړو           •

 ترمنځ  په عامه او خصوصي سكتور كې د اړيكو تامينول؛
د غوره موضوع ګانو لـكـه د سـوداګـرۍ جـواز وركـول، پـدغـه                      •

واليتي اقتصادونو كې د خصوصي سكتور سره مخـامـخ كـيـدل        
په خاصه توګه هغه چې د سوداګرۍ او صنايعـو پـه فـرمـان كـې            ( 

 مشخص او درك كړي؛ او،  ) راغلي
خپل د پاليسۍ كار د ذيصالح مرجعو سره په منځكې كيږدي او  •

واليتي كچه د خلكو نظريې راغونډې كړي څـو د    /  په   سيمه ايزه
 .  پاليسۍ په پروسه كې ېې ځاى په ځاى كړي

ايجنسيو سـره پـه هـريـو د دغـه دريـو                    25څخه تر  20دغه ټيم كابو د 
واليتونو كې مالقات وكړ، چې د والـيـانـو د اسـتـازي، د واليـتـي                    
پرمختګ كمـيـټـې، مصـتـوفـيـان، د ګـمـرګ دفـتـر، د سـوداګـرۍ                          
اتاقونه، د افغانستان د پانګه اچونې د مـالتـړ اداره، د سـوداګـرۍ             
سترى اتحاديې، د خصوصي سكتور د پرمخـتـګ اړونـد د بسـپـنـه             

لكه د نړيوال پرمختګ لپاره د متـحـده ايـاالتـو       ( وركوونكى پروژې 
او د واليتي بيارغونـې  )  اداره او د آلمان د تخنيكي همكاريو سازما

 .  ډلې پكې شاملى وى

دغه فعاليت د ظرفيتونو د لوړوالي او د معلوماتو د رامنځته كـولـو   
يو مهم تمرين ؤ چې د سوداګريو او صـنـايـعـو د وزارت پـر لـپـسـې                   

دغه فعاليت د هـر واليـت لـپـاره             .  واليتي اقدامات  به پرې تكيه وي
، او د پاليسۍ د بحث واليتي ) پاس لست شوي( چې ترې كتنه وشوه 

پاڼه كې چې د سوداګرۍ او صنـايـعـو د وزارت لـپـاره وړانـديـزونـه                 
دغـه  .  وړاندى كوي، په يوه موضوعي پاڼه كـې هـم نـتـيـجـه وركـړې               

وړانديزونه هغه غوره موضوع ګانې په ګوته كـوي چـې نـن سـبـا پـه                 
افغانستان كې خصوصي سكتور ورسره مخ دى، وړانديزونه النـدى  

د سـوداګـرۍ د قـواعـدو او مـقـرارتـو اړونـد                     :  مسألې په بركې لـري 
معلوماتو نشتوالى يا كمښت؛ څو ځليزې تاديېې او د ګمركـاتـو پـه      
اړه د معياري شويو كړنالرو نشتوالى؛ د افغاني او بهرني توليداتـو  
لپاره نورمونه او معيارونه؛ سوداګري چې د چـاپـيـريـال خـدمـتـونـه           

د جواز وركولو دفترونه، په ګمركاتو كې البراتوارونه (پياوړي كوي 
؛ د تهيه او تداركاتو د ستونزې په بريالۍ توګه كـابـو   .) او داسى نور

 . كول

په پام كې ده چې دغه وزارت د تير كـال پـه هـغـه كـار بـانـدى چـې د                     
اګسـت او    -كـال د جـون       2008د ( واليتي اقتصادي پرمختګ پروژې 

د دوهمې مرحلې په بهير كـې بشـپـړ شـو اتـكـا وكـړي او                    )  وروسته
همدارنګه د واليتي ودى لپاره څنګه تر ټولو ښه ستراتيژي وساتـي،  

دد نظريو يا الزياتو پښتنو لپاره د خصـوصـي   .  بحث او مباحثې كوي
:  ئ سكتور د پـرمـخـتـګ وزارت ريـاسـت سـره اړيـكـه ټـيـنـګـه كـړ                              

walirahimi_KBL@yahoo.com  

ددغه خبرپاڼې موخه داده چې لـوسـتـونـكـي د        .  د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى درى مياشتنۍ خپرونه ده افغانستان څيړنيزه خبر پاڼهد 
كـې  و      نوو څيړنو څخه چې په افغانستان كې  په الره اچول كيږي خبر  كړي او همدارنګه د څيړنې موندنې او  پايلو د رپوټونو په ويشلو او خپرول

ى وړ دي؛ زياتره كتابونه او نورى خپرونې د دغه ادارى په كتابتون كې نځينى د يادو شويو منابعو څخه د انترنيټ په پاڼه د السرس.  مرسته وكړي
كې موقعـيـت لـري او د يـكـشـنـبـه څـخـه تـر                        )  د ګل فروشۍ كوڅه، د دوهمى كوڅې ګوټ( موجودى دي، نوموړى كتابتون ددغه ادارى په دفتر 

دغـه خـبـر      .  بجو پورى د څيړونكو پرمخ پرانستى دى   4بجې څخه تر د مازديګر  1او د ماسپښين د  12:30بجو څخه تر  9پنجشنبه پورى د سهار د 
كـه چـيـرى      .  پاڼه د رويس وايلز او ډاكټر جميل الكوزي لخوا تصنيف، د كرس بَست لخوا اصالح او د امان اهللا اتل لخوا په پښتو ژبه ژباړل شـوى 

 تـه    تاسو د كتابونو يا نورو خپرونو يا سرچينو په اړه وړانديزونه لرۍ چې بايد په خبر پاڼه كې اضافه شي، نو هيله كيږي چې دغـه بـريښـنـا پـتـى            
 .newsletter@areu.org.af: ئبريښناليك را واستو

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

ه و ت كولو پواسطه د څيړنې او زده كړې كلتور ته په فعاله توګه وده وركوي او دغه راز په سيمه كې د موجودو ستونزو په هكله فكرونو او مباحث                             
كال كې د     2002اداره په     دغه.  د دغه د ادارى بنسټيز ليد دادى چې كار او فعاليت يې بايد د افغانانو ژوند كې ښه والى رامنځته كړي                . الر هواروي

د دغه ادارى مديره هيأت د بسپنه وركوونكو، د ملګرو ملتونو او نورو                 .  مرستندويه ټولنې لخوا چې په افغانستان كې كار كوى تأسيس شوه             
، د دنمارك )EC(اروپا كميسيون  دغه ادارى په نږدى تير وخت كې د. څواړخيزه سازمانونو او نا حكومتې سازمانونو له استازو څخه عبارت دى

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

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

څه كابل كې كو ټولې سرچينې چې په دغه برخه كې لست شوى دي د مشورې لپاره د چاپ شوى كاپيو په بڼه د د دغې ادارى د سرچينو په مركز چې د ګل فروشۍ په
د نوموړى مركز د كټالګ څـخـه    كتابونه  ځينې.  زياتره خپرونې په هغو بريښنا پتو كې چې په دغه خبر پاڼه كې وركړ شوى موجودى دي . موقيعت لري، موجودى دي

كې  د كتابتون نښه    www.areu.org.afد ال زياتو معلوماتو لپاره دغه ويب پاڼې  . د ښكته كولو لپاره  موجود دي، مشروط پر دى چې د چاپ حق يې محفوظ نوي
 ...  library@areu.org.af ئد موجودو پى دى اف كاپيانو د السته راوړلو لپاره له دغه پتې سره په تماس كې ش.  ئتعقيب كړ

 ژباړونكي 

 لنډې او عمومي خپرونې
افــغــانســتــان هــيــواد د ثــبــات         

د لـومـړنـيـو       ).  ACSP( تصويـر    
معلوماتو د كـوښـښـونـو دغـه          
تصنيف چـې د بـيـارغـونـې او            
پرمختيايي فعاليتونـو پـه اړه       
ــومــات               ــه مــلــي كــچــه مــعــل پ
برابروي څو پـه عـمـلـيـاتـي او             
تخنيكي كـچـه پـريـكـړو سـره             

نخښې د سرچينو د يوې پراخې لړۍ څـخـه د راغـونـډ           .  مرسته وكړي
هـغـه   .  شويو پرمختيايي معلوماتو د ډيتابيس څـخـه الس تـه راځـي            

نخښه چې په ولسواليو ويشل شوى وي پـه ځـانـګـړېـتـوګـه پـه زړه                   
څخه زياتو د لومړنيـو مـعـلـومـاتـو د سـرچـيـنـو پـه                     140د .  پورى وي

پـروژو يـو        84636كارولو سره، دغه پروژې په افـغـانسـتـان كـې د            
كال د اګست په مياشـت كـې      2008د ( ګڼه  13.  ډيتابيس تصنيف كړې

چې متقابل تأثير كوونكې نخښې، د افغانستان هيواد د )  خپره شوه
ثبات تصوير د لومړنيو معلوماتو پـاڼـې او د افـغـانسـتـان هـيـوادد                 
ثبات تصوير ډيتابيس او همدارنګه د بيارغـونـې او پـرمـخـتـيـايـي             
فعاليتونو په اړه چې د نړيوالو سوله ساتو ځواكونـو د سـيـمـه ايـزو            

باالخره د افغانستان .  چارو لخوا په غاړه اخستل شوى، په بركې لري
نـخـښـې، د      / چـارټـونـه   :  هيواد د ثبات تصوير محصول عبارت دى لـه   

جدولونو مقايسه، د معـلـومـاتـو د سـرچـيـنـو لسـتـونـه، د واليـتـي                        
بيارغونې د ډلو معلومات او د حكومت د پاليسۍ د متفرقه اسنادو 

د نړيوال سوله ساتو ځواكونو لخوا په منظـم ډول    ” دغه توكي .  ټولګه
ترتيب شوي، په عامو خلكو د كار وړ يـا د عـامـو خـلـكـو لـپـاره نـه                    

خو ريښتنې ناحكومتي سـازمـانـونـه بـه دغـه تـوكـو تـه د                      “  خپريږي
د تصنيف د اغيزمنتيا په اړه نظريو او نيـوكـو   .  السرسنې وړتيا ولري
د ال زيـاتـو مـعـلـومـاتـو لـپـاره، دغـه ګـرځـنـده                      .  ته هركلى ويل كيږي

 HQ ISAF CJ9:  ئ شميرې او بريښنا پتو سـره اړيـكـې ټـيـنـګـې كـړ              
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necmi.koksal@hq.isaf.nato.int 

Provincial Profiles and District Development Plans. Kabul: 
Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD), 
[2007?]. http://www.mrrd.gov.af/nabdp/Provincial%
20Development%20Plan.htm.  

واليـتـي پـرمـخـتـيـايـي           ” څه هم چې د ويب پـاڼـې پـه اړه شـرايـط                كه 
واليتونو لـپـاره د        30واليتونو څخه د  34، په حقيقت كې د “پالنونه

ځينې د معلوماتو څخه د حكومت د   .  واليتي معلوماتو لنډيزونه دي
نا چاپه او ناخپوره سرچينو څخه ايستل شوي، او هره پاڼه يا معتـبـر   

موضوع ګانې يې عمومي معلومات پـه  .  سند د سرچينو يو لست لري
او هغه معلومات چـې  )  په ګډون د مربع كلومترونو ساحه( بركې لري 

په احصايوي، سازماني، د بسپنه وركوونكو فـعـالـيـت، بـخـبـنـا او             
طبيعي زيرمې، د خصوصي سكتـور فـعـالـيـت، ښـوونـه او روزنـه،                 
روغيتا، ټولنيز ه ساتنه، حكومتداري او د امنيت په برخو كـې دي،    

ځينې د ولسوالۍ په كچـه مـعـلـومـات هـم دلـتـه               .  هم پكې شامل دي
د يو محدود شمير د ولسوالۍ پرمختيايي پـالنـونـه پـه       .  موجود دي

دري ژبه د انګريزۍ لـنـډيـزونـو سـره پـه دغـه انـتـرنـټـي پـتـه كـې د                             
ــدلـــي          ــيـ ــړځـ ــنـــې وړ ګـ /http://www.mrrd.gov.af/nabdp:  الســـرسـ

DDP_1.htm  ) واليـتـونـو       14كال د سپتمبر د نيمايي څخـه د       2008د
 ). لپاره

كـال د       2008د   .  نهمه غونـډه )  JCMB( ئتد څارنې او همغږۍ ګډ هي
ت ئـ سپتمبر مياشت په لسمه نيټه، د څـارنـې او هـمـغـږۍ د ګـډ هـيـ                  

هيڅ يو د يادو شـويـو غـوره اسـنـادو            .  په كابل كې ترسره شوه  غونډه
د نومبر د مياشت پـه  ( څخه وړاندى تر دى چې دغه خبر پاڼه خپره شي 

//:htt( ، دغه ويـب پـاڼـې تـه پـورتـه كـړاى شـوى نـدي                          ) نيمايي كې

www.ands.gov.af/ands/jcmb/site/index.asp?page=home (
، خو د خبر پاڼې د خپريدو څخه دمخه ګټور او د كار وړ اسنـاد بـايـد      

د ” يو غوره سند په ګرځنده يا خپريدوكې حالت كـې    .  په الس رس وي
افغانستان د ملي پرمختګ ستراتيژۍ د پلى كولو لپار د حـكـومـت      

 .). مخ7مه نيټه، 9كال، د سپتمبر  2008د (دي “ جوړښتونه
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 د با ثباته كرنيز ګړنديتوب پروګرام: د نړيوال پرمختګ لپاره د متحده اياالتو د پروژې په اړه نوي اسناد
//:http مخ  34. كال  2008د نړيوال پرمختګ لپاره د متحده اياالتو سازمان،          : كابل“ .د پروګرام په كچه د پرمختيايي چاپيريال څرګندونه       ”

pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACL782.pdf (199 KB) .          د كرنې پرمختګ ته په پراخه كچه  او د بازار د                ”د دغې پروژې موخه دا ده چې
كړنالرو كې چې    /غوښتنو سره سم وده وركړي، چې د بازار قانوني ارزښت ته د ځواب ويلو او ورسره توافق كولو پوسيله پداسې الرو                                

د متحده اياالتو د    (د چاپيريال د پراختيا مطالعه      .  كليوالو افغانانو ته  د نويو اقتصادي فرصتونو چمتو والى په ګوته  كوي، وړتيا وركړي       
كې ) د مزار د خوړو د پروګرام په استثناء        (كال د جون په مياشت        2008هغه فعاليتونه چې د     ) فدرالي مقرراتو د قانون الندى غوښتل شوى      

 . مشخص شوي د باثباته كرنيز ګړنديتوب پروګرام تر پوښښ الندى راولي
“Mazar Foods Environmental Scoping Statement.” Kabul, Afghanistan: USAID, 2008. 41 p. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PDACL781.pdf (499 KB).  

په ستره اندازه د سوداګرۍ كرنيز عمل، د مزار د خوړو پروژه يو غوره پروګرام دى چې په افغانستان كې د كرنيزې ودى په ګړنديتوب، د                               
ددغه پروژې موخه د ميوو، سبزيو او وچو ميوو په سوداګريزه           . ګټورې ګمارنې او عوايدو په ترڅ كې خصوصي سكتور په لست كې نيسي         

توګه د توليد او پروسسولو پر بنسټ د ژوندى پاتى كيدو او ودى وړ كرنيز عمليات  چې بايد د وارداتو او همدارنګه د صادراتو د عوض                              
لپاره په داخل كې وپلورل شي، او د باغدارۍ د محصوالتو          ) د يوې اړتيا پوره كولو لپاره له بلى الرى چارې يا توليد څخه كار اخستل(ونج 

 . تنه كاركوونكي په كار وګماري 8000دغه پروژه په پام كې لري چې . د يو غوره صادروونكي په توګه د افغانستان بيا په پښو ودرول دي
“Pesticide Evaluation Report and Safer Use Action Plan (PERSUAP).” Kabul: USAID, 2008. 100 p. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADM436.pdf (417 KB).  

محصوالت يا محصولي ګروپونه چې احتمال لري د باثباته كرنيز ګړنديتوب د پروګرام لخوا ورسره مرسته وشي لكه انګور، بادام او                               23 دغه رپوټ د     
نومړې . كړيززدالو او همدارنګه هغه عام توليدات  لپاره چې د دغه محصوالتو څخه مخنيوى كوي يا د هغې د ړنګيدو سبب ګرځي  بديله الر چار په ګوته                              

 .   اجزاوې او ارزوي او د حشراتو ضد بشپړ سيستم تحليلوي  144 پروګرام د خطر لپاره د په افغانستان كې د حشراتو ضد فعال 

 كرنه
Afghanistan Food Security Monitoring Bulletin (AFSMB), 
jointly prepared by the Vulnerability Analysis Unit of MRRD, 
the Central Statistics Office, the Vulnerability Analysis and 
Mapping Unit of WFP Afghanistan. http://vam.wfp.org/
country/docs?country=004.  

دغه غير منظم رپوټونه د مركو او د ساحو څخه د كتنو، د وروستـيـو   
په اساس طرحه شوي چـې  )  كال، د مې مياشت 2008د ( موضوع ګانو 

 . په بركې لريكورنې  3264واليتونو كې  34په 

لـپـاره د مـلـي ګـواښ او زيـانـمـنـنـې                      2007-2008په ځانګړېتوګه، د 
لومړنۍ منبع وه، چې ال تر اوسه پـه عـام ډول هـيـڅ            ) NRVA( ارزونه 

پـه     35ددغه مطالعې په اساس، د افغـانـو كـورنـيـو          .  خپره شوى نده
كالوري خـوراك او څښـاك         )  1000( سلو كې خپل  اصغرى ورځنې زر 

كـال سـروى        2005ترالسه كوي، د ملي ګواښ او زيانمننې لپاره د   نه 
د خوړو بيې، په تيره بيا .  په سلو كې زياتوالى دى 5څخه وروسته دا 

د غنمو وړه او غنم، د تير كال په اوږدو كې د افـغـانسـتـان پـه غـوره             
كـال د       2008د   .  په سلو كې زيـاتـوالـى مـونـدلـى دى             160ښارونو كې 

جنوري مياشت راپديخوا د غنمو بيه په اوسط ډول د هيواد په كـچـه   
ددغې ادارى د ويب پاڼې پرمخ وروستـۍ  .  په سلو كې پورته شوى 60

 . دي) فبروري، اګست( 2007، )سپتمبر( 2006: موضوع ګانې

“Afghanistan Food Security Outlook: July-December 
2008.” [Kabul?]: FEWSNET, 2008. (4 p.) http://pdf.usaid.gov/
pdf_docs/PNADL985.pdf (306 KB).  

دغه منظم نوې خبر بيانوي چې د خوړو د بيو مهمه برخه، په ځانګړېتوګه 
په سلو كې لوړوالى، د پنځو كلـونـو    123 د تير كال په پرتله (د غنمو لپاره 

، د افغانانو لپاره د خـوړو د        )په سلو كې لوړوالى 233 د اوسط په پرتله 
د غنمو د بيې لوړ والى د . ګرځيدلې دهانديښنه خونديتوب تر ټولو ستره 

د پـالن شـويـو غـنـمـو             .  ډيرو خلكو د پيريدلو د توان څخه بـهـر شـوى ده       
واردولو به په كابل او كندهار كې د بيو د ټيټوالي سره مرسته وكړي خـو    

 .واليتونو كې وجود ولري 14 د خوړو ناخونديتوب به بياهم په كم تر كمه 
Beurs, K.M. de and G.M. Henebry. War, Drought and Phenol-
ogy: Changes in the Land Surface Phenology of Afghanistan 
since 1982. [2006?]. 20 p. http://www.bu.edu/aias/reports/
debeurs.pdf (1.71 MB).  

د ” داكټر دى بيورس يـوه درى مـيـاشـتـنـۍ مـطـالـعـه بشـپـړه كـړه څـو                               
افغانستان د مځكې د سطحې د پديدې پوهنـې پـه اړه د وچـكـالـۍ او                

د هـغـې     “  . تشـخـيـص كـړي      تـوپـيـرونـه       بنيادي بدلونونو ترمنځ د اغيزو   
مركزي فرضيه دا ده چې د مځكې د سطحې پديده پوهنه يواځې د اقلـيـم   

كلونو په بهـيـر كـې د سـيـاسـي              25 پوسيله متأثره كيږي نه، بلكه د تيرو 
د دى موضـوع د پـلـټـلـو پـه             .  رژيم د بدلونونو پواسطه هم اغيزمنه كيږي

موخه داكټر دى بيورس د ملي سمندري او اتموسـفـيـري يـا فضـايـي لـه              
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 . ادارى څخه ګڼ شمير قمري تصويرونه يو ځاى او تحليل كړل
 Johnston, George M. and Jeffrey J. Povolny. “Economic Analysis of Net 
Returns to Opium Poppy, Wheat and Vegetables, Badakhshan, 2007 
Alternative Development Program for Northeast Afghanistan (ADP/
N).” [Kabul?]: ADP/N, 2008. 31 p. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADL784.pdf (593 KB).  

زياتره  د كوكنارو او غنمو د ناخالصه عوايدو ترمنځ مقـايسـې د كـوكـنـارو نـاخـالصـه               
كـال كـې د          2007 د بدخشان لپاره په . عوايد د غنمو په پرتله لس برابره زيات منعكسوي 

يا حتـى دوه    ( خالصو عوايدو اټكل د غنمو په  پرتله  د كوكنارو ډير كمښت  د درى چنده 
د خالص عوايد شميرنه، د فـرصـت د       .  ګټې د يوچند ګټې په نسبت  ښيي)  چنده

لګښتونو او اقتصادي ګټو اټكل د په پام كې نيولو څخه پرتـه، د بـحـث        
 .   څخه لرى ده

كه څه هم چې دا د ناخالصه عوايدو د ډير ځلى مقايسې د ښودلو په پرتلـه  
رومـي  ( ډلـونـه     ) 9 ( دا تخمين  كيږي چې دسبزيـو نـه       .  زيات فرق  اټكلوي

چـې  )  بانجن، تور بانجن، پياز، بادرنګ، ګازرې، كرم، ګوبي او بيـنـډۍ  
كال كې  د بدخشـان   2007 ددغه پروګرام پوسيله ورسره مرسته  كيږي، په 

په واليت كې د كوكنارو د محصوالتو په پرتله  خورا زياته خالصه ګټـه د    
دغه پايلې  د مـعـتـدـلـه          . برابره كړه/وركړه) لس زره متره مربع(في هكتار 

په الزيات ګټور توب كې زياتوالى بايد په ال . حاصل پربنسټ اټكل شوي
بـازارونـو تـه د بـزګـرانـو پـه                .  ډيرو خالصو عوايدو كې نـتـيـجـه وركـړي       

السرسنه كې ښه والى او زياتوالى  راوستل، د بيلګې په ډول د سـركـونـو    
ښه كول، په حاصل كې د زياتوالي په السته راوړلو كې د دغه ګټورتيا په 

 .  اړولو كې  يو ډير مهم فكتور ګڼل كيږي
The Contribution of Regional Markets to Afghan Wheat 
Supplies. [Kabul?]: FEWSNET, 2007. 6 p. http://
pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADL967.pdf (276 KB). “May 
2007.”  

 160غنم په افغانستان كې اساسي او مهم خواړه دي چې كابو د كـال        
دا پـه نـړۍ كـې يـو تـر              ( مصرفيږي كيلو ګرامه غنم د في كس پوسيله 

كې، افغانستان د خوړو په تولـيـد    1978په كال ).  ټولو لوړه درجه ده
اوس مهال د غنـمـو د پـامـوړ مـقـدار د               خو .  كې په خپل ځان متكي ؤ

بيالبيلو هيوادونو لكه پاكستان، ازبكستان، ايران او تركمنسـتـان   
دغه پاڼې د افغانستان په هر زون كې د غنمو سيمـه  .  څخه راوارديږي

 ).څنګه چې په دى انځوركې ښودل شوى(ييزه ويشنه و ازمايله 
 او بيا رغونهپرمختګ 

“Afghanistan Moving Forward: Achievements 2002-
2008” (Kabul: Government of Afghanistan, 2008). 1 folder 
(17 leaves). http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-
files_156/afghanistan_498/international-conference-in-
support-of-afghanistan-paris-12th-june-2008_6366/
afghanistan-moving-forward_6379/index.html 

د معلوماتو مجموعه د افغانستان حكومت او د مـلـګـرو مـلـتـونـو                
كـال د       2008د   ( لخوا د فرانسې د حكومت سره د پاريس د كانفرانس 

د دغه مجموعې څخه ځـيـنـې      معلوماتو د .  لپاره تياره شوه)  مې-جون
 . د ويب پاڼې پرمخ د السرسنې وړ دي )HTML(فايلونه او 

دافغانستان دمدنى ټولنى مجتمع،      /  دملى شورا ښوونيز الرښود        
دافغانستان دمدنى ټولنى مجتمع،     :  كابل    --  .دمدنى روزنى څانګه  

كى هغه څه چى پدى شوونيز الرښود        .  س م   29مخه ؛   40  --  ].1397[
. راټول شوى دى په ټولنيزه توګه په درى برخو كى سره راغونډيږى                 

ښوونكى بايد دى برخى ته پام        :  لومړى دښوونكى دالرښودنى برخه    
ددى له پاره چى پدى برخه كى ښوونكى         .  وكړى او په ځير يى ولولى      

غواړى چى څرنګه اوله كومو موادو او الرو چارو په ګټى اخيستنى             
سره كوالى شى ښوونه وكړى او څرنګه خپلى زده كړى نوروته ورزده             

د ملى شورا      (دويمه برخه دښوونيز الرښود برخه ده چى                     .  كړى
) پيژندنه، دمجلسونو تعداد اود ملى شورا دكميسيونونو تعداد             

په دريمه برخه كى يو لړ هغه موضوعات چى                      .  څخه عبارت ده     
دښوونيز الرښود سره تړاو لرى دباور وړ سرچينو څخهه په كى ګټه                

دابرخه كوالى شى له ښوونكى       .  شوى دى راټولى  اخيستل شوى او     
سره دموضوع اړوند دال ډيرو معلوماتو په ترالسه كولو كى مرسته               

دالزياتو معلوماتو لپاره كوالى چى دافغانستان دمدنى                 .  وكړى
ټولنى دمجتمع دفتر ته او يا هم دافغانستان دڅيړنى اوارزونى                      

 .دادارى كتابتون ته مراجعه وكړى
Afghanistan: Forum International de la Société Civile et du 
Secteur Privé, Paris, 24 mai 2008 [International Civil Society 
and Private Sector Forum, Paris, 24th May 2008]. Paris: 
[Gove rnment  o f  F r ance ? ]  2 008 .  h t tp ://
www.diplomatie.gouv.fr/conference-afghanistan 

متن او مضوع ګانې    (پاڼې چې د پاريس په غونډه كې و ويشل شوى           هغه  
؛ كره كتنه يا     )مخ  1 (پروګرام  ):  يې په انګريزۍ او فرانسوۍ ژبو كې وې          

؛ د  .)مخ5 (؛ د ديس ګرانديس لينګنس پرزنتيشن          .)مخ4 (ځغلنده كتنه    
په افغانستان كې د پرمختګ لپاره      :  كانفرانسكولو  چاپيريال د پياوړى    

د كانفرانس بيانيه او كاري پالن،        :  د اغيزمن خصوصي سكتور مرسته     
؛ د   .)مخ10 (نيټه      5 كال د جون د مياشتې              2007 كابل، افغانستان، د       
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(  2387 -1391 اجرايوي لنډيز    :  افغانستان د ملي پرمختګ ستراتيژي      
 .)مخ23 ) (2008 -2013 

   “Afghanistan Reconstruction: Progress Made in Constructing 
Roads, but Assessments for Determining Impact and a Sustain-
able Maintenance Program are Needed” Washington, D.C.: 
United States Government Accountability Office (GAO), July 
2008. 57 p. http://www.gao.gov/new.items/d08689.pdf (12.5 
MB).   

افغان حكومت، متحده اياالت او بسپنه وركوونكي د افغانستان  لپاره            
. د سركونو جوړول يو د لومړنيو پرمختګونو د لمړيتوب څخه بولي                      

افغانستان سره د مرستې لپاره د نړيوال پرمختګ لپاره د متحده اياالتو            
ميليارده ډالر،  د      )  5.9 (په سلو كې مرسته          20 نږدى  )   USAID(سازمان

اياالتو د دفاع څانګې د سرك           متحده   د   .  سركونو جوړول تشكيلوي    
ميليونو ډالرو ژمنه كړې، چې د دغه پيسو څخه به د             560 جوړولو لپاره د    

بودجې د نيمايي څخه زياته       )CERP(قومندانانود بيړنۍ ځواب پروګرام     
د سرك   )  1 (د حكومت د حساب وركوونې ادارى                .  برخه تشكيلوي  

جوړونې اوضاع او هغه ستونزې او ننګونې چې د پروژې تطبيق متأثره               
د متحده اياالتو د سازمان كوښښونه چې د سرك د پروژو                   )  2 (كوي،  

هغه هڅې چې د سرك ساتنې يو دوامداره                 )  3 (تاثير و ارزوي، او          
د حكومت د حساب وركوونې ادارى د . پروګرام رامنځته كړي، و ازمايل

متحده اياالتو او د افغان حكومت پالن جوړونه، ارزونه او د تمويل                      
مدارك بيا وازمايل او په افغانستان كې يې اړوند ذيدخله سازمانونه                 

 .سره مركې وكړې
Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). “Annual 
Report to Donors.” [Kabul]: ARTF Management Committee.  
http://go.worldbank.org/8KVNEB2CN0  (PDF, 1 MB).  

بسپنه وركوونكو ته د افغانستان بيارغونې د وجهي صندوق                       ”دا   
(ATFT)         په څرګند ډول بشپړوي، دا د           “  څلور مياشتني منظم رپوټونه

لپاره  د     )  19 كال د مارچ          2008 د  -  20 كال د مارچ          2007 د   (كال      1386 
 .  توګه وړاندى كويلنډه نوموړي وجهي صندوق ټول فعاليتونه په 

Banerjee, Nipa. “Ineffective Aid Hobbles Afghan Transi-
tion.” Policy Options (June 2008): 24-27. http://
www.irpp.org/po/archive/jun08/banerjee.pdf (PDF, 190 
KB).  

ددغه مقالى پر بنسټ، د مرستې د همغږې نشتوالى، بى سيكه                       
لمريتوب بندي او ناسم تمويل د افغانستان د پرمختګ په پروسه                
كې د نړيوال حاكميت او د افغان حكومت څخه د واك اخستلو سبب             

دغه وضيعت ادامه لري چې د هيواد له زيانمننې څخه                  .  ګرځيدلى
 .    ډك حالت نه با ثباته حالت ته اوښتنه د خطر سره مخامخ كوي

“Canada in Afghanistan: Report of the Standing Committee 
on Foreign Affairs and International Development Kevin 
Sorenson Chair.” Ottawa: House of Commons, Canada, 
2008. 149 p. http://www.parl.gc.ca/39/2/parlbus/
commbus/senate/com-e/defe-e/rep-e/rep09jun08-
e.htm#PDF_FORMAT (888 KB).  

دغه مطالعه په افغانستان كې  د كاناډا په ټول رول ته  چې غير                             
د ډيرو متخصيصينو   .  نظامي اړخونه هم په بركې لري، پاملرنه كوي        

د شواهدو  او بشپړوونكي خبري رپوټونو په كارولو سره دغه                          
څخه زياتى غونډې درلودى؛ دغه رپوټ هڅه كوي چې            30كميټې د   

 . بايد ال زيات وكتل شي او په اوږد مهاله موخو تمركز وشي
Donini, Antonio. Humanitarian agenda 2015: Final Report. 
Medford, MA, USA.: Feinstein International Center, 2008. 
3 7  p .  h t t p : / / f i c . t u f t s . e d u / d o w n l o a d s /
HA2015FinalReport.pdf (1.65 MB). 

دغه رپوټ د بشري  سازمانونو د كار په اړه د محلي خلكو د پوهى                    
قضيو باندى اتكا كوي، چې په دغه شمير هيوادونو              12مطالعو په   

د ).  افغانستان، بروندي، عراق او داسى نور     (كې په الره اچول شوي      
څخه زياتو    2000هيواد مطالعې او وروستې رپوټ د بشري مرستي د     

تر السه كوونكو سره د مركو، همدارنګه د مرستندويه سازمان،                   
. بسپنه وركوونكي او د حكومت د كاركوونكو پر بنسټ والړ دى                  

دغه وروستې رپوټ هغه ننګونې توضيح كوي چې هغه بشري                        
فعالين ورسره مخ دي چې زيار باسي څو په يوې څو اړخيزې نړۍ كې       

رپوټ د    .  خپلى نظريې او تصورات په صداقت سره وساتي                         
او محلي ټولنو، د سياسي اجندا ګانو څخه ناوړه                          “  بهرنيانو”

په ځانګړېتوګه هغه پايله چې د بلوا په وړاندى د جګړې له             (استفاده  
او په سيمه كې د بشري مرستو د كاركوونكو               )  امله منځته راځي   

لپاره امنيتي حالت ويجاړوي ترمنځ  به مشرتابه توب يا رهبرۍ كې               
بشري عمل، د ليكواالنو    .  اصراري انديښنې او خړپړتيا په نښه كوي      

استدالل، اړينه ده چې بايد د هغه خلكو د هيلو او توقوعاتو سره په                
ليكه برابر شي چې د هغوى سره مرسته د دغه پروګرام موخه ده او د                 
ناغربي بشري مناسبو او اغيزمنو ستراتيژيو او دودونو په وړاندى            

په بنيادي توګه د هم سليقه او د يوى               ”.  بايد ډير بى تعصبه اوسي       
عقيدى خلكو سره خبرى كول، نه ورته  خلك ليرى كوي يا د هغوى                 

بالخره د بشري اساساتو بنسټ لمنځه        “  د نظريو سره مخالفت كوي      
ستر توب  /، غلطو توقوعاتو، او د لوى والي      “د غلط فهمۍ  ”وړي او   

په وړاندى د څرګنده شواهدو سره سره په ناسمو عقايدو د اصرار                   
 .   كولو المل ګرځي

“How Are We Doing in Afghanistan?: Canadians Need to 
Know: Report of the Standing Senate Committee on Na-
tional Security and Defence.” Ottawa: Canadian Parlia-
ment, 2008. 107 p. http://www.parl.gc.ca/39/2/parlbus/
commbus/senate/com-e/defe-e/rep-e/rep09jun08-e.pdf  
(888 KB).  

دغه د ولسي جرګې پانه په افغانستان كې د كاناډا رول د كاناډا د خلكو                 
لپاره واضح كوي؛ همدارنګه بحث كوي چې ولى كاناډا په افغانستان                
كې حضور لري، ننګونې چې افغانستان ورسره مخ دى، د پرمختګ                    

كارول كيداى شي څو د        معيارونه  لپاره فرصتونه او كوم اټكل شوي           
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  . كاناډا مشِغولتيا و ارزوي

National Area Based Development Programme (NABDP). 
“Annual Project Report.” [Kabul]: UNDP Afghanistan. 
http://www.undp.org.af/WhoWeAre/UNDPinAfghanistan/
Projects/psl/prj_nabdp.htm 

كال لپاره موجود دي؛ څلور مياشتني رپوټونه د            2008او    2007دا د   
 .  ويب پاڼې پرمخ هم د السرسنې وړ دي

National Area Based Development Programme (NABDP). 
“Annual Project Report.” [Kabul]: UNDP Afghanistan. 
http://www.undp.org.af/WhoWeAre/UNDPinAfghanistan/
Projects/psl/prj_nabdp.htm 

او د     )  IDLG(د محلي حكومتدارۍ لپاره خپلواك رياست                         
افغانستان د ملي پرمختګ د ستراتيژۍ دفتر د اړوند وزارتونو او              
په واليتي پرمختيايي پالنونو كې  واليتي چارواكو ترمنځ چې                      

د سال  .   پروژې بايد بشپړې كړي د سال مشورى  دريم ځل تسهيل كړ             
د واليتي پرمختګ پالن پروژې          1580مشورې په دريم ځل كې د            

)2009(  1388او   )  2008(  1387لست شوى وى، چې ډيرى يې د               
واليتي پرمختيايي   .  كلونو لپاره په جدول كې شامل شوى وې                   

په پاڼو كې    )  Excel(پالنونه د څلورو سكتورونو لپاره په د اكسل              
(لست كيږي   (ARD(كرنه او كليوال پرمختګ         )  1:  د )  2(؛   .)مخ10) 

(د روغتيا د سكتور پروژې      )  3(؛  .)مخ10(ښوونې او روزنې پروژې       
 .د سرك جوړولو د سكتور پروژې) 4(؛ .)مخ10

Rebuilding Afghanistan [videorecording]: One Village at a 
Time: the National Solidarity Progamme. 1 digital video-
disc (about 22 min.). Voice over in English, interviews in 

Dari, Pashto (with English subtitles). 
“November 2007.” 

 600 يو لنډ فلم چې  د ټولنيز پرمختګ  د                             
شوراګانو استازي چې محلي حكومتداري او          

مياشت كې   په   كال د نومبر          2007 پرمختګ د     
 . مستند كوي

 ټولټاكنې
Koch-Laugwitiz, Ursula. “Afghanistan ‘rüstet’ sich für die 
kommenden Wahlen: Präsidentenwahl 2009, 
Parlamentswahl 2010?.” Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 
2008. 6 p. http://library.fes.de/pdf-files/iez/05496.pdf 
(191 KB).  

كال د اكتوبر په مياشت كې د             2009د  (د پيشنهاد شوي ټولټاكنو        
، په موضوع     )كال په منځكې د ولسي جرګې             2010ولسمشرۍ، د     

اړوند ه مختصره سروى په ګډون د هغه پوښتنې چې ايا دغه                               
 .ټولټاكنې به په الره واچول شي كه نه

 ګمارنه
“Employment Service Centres Newsletter.” Kabul: ILO.  

دغه مجله د كار او ټولنيزو چارو د وزارت په كار ګمارنې د                                  
خدمتونو پروژې ته مربوطه ده چې د نړيوال كار د سازمان لخوا پلى               
كيږي څو په افغانستان كې هغه كسان چې د كار په لټه كې دي، د                      
كار ځاي وموندي او هغوى ته پدى اړه سال مشوره وركړي، څو د                     
كار ګرانو د كار اړتياوي برابرى كړي او، د دغه فعاليتونو په نتيجه              

 2008لومړۍ موضوع د      .  كې د كار د بازار معلومات راغونډ كړي             
 2008، دوهمه موضوع د      )مخ16(كال د مې په مياشت كې خپره شوه           

: اړيكه:  نيټه خپره شوه                          28كال د اګست په                                   
haroon.ilokabul@undp.org  
 چاپيريال  

“Determining Chemical Waste Streams in Afghanistan: Con-
solidated Report.” Kabul: United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP) and National Environmental Protection 
Agency (NEPA), 2007. 70 p. (PDF, 396 KB).  

كې خطرناك   )  يواځې په كابل او هرات             (دغه رپوټ په افغانستان          
كيمياوي  او بيالبيل صنعتي توكي مشخصوي چې ښايي جدي ناپاكۍ        

دغه رپوټ د كيمياوي توكو د سروى تفصيل           .  او چټلتوب ته وغځيږي    
چمتو كوي، د ناپاكۍ ممكنه سرچينې مشخصوي او د دغه معلوماتو               

د كيمياوي توكو د پاكې په اړه د څيړنې په                  .  يو تركيب وړاندى كوي     
وړاندى ننګونې د كيمياوي توكو د واردوونكو لخوا بى ميلي او                          
ناليوالتوب دى چې د هغه كيمياوي توكو د ډولونو او كميتونو په هكله              

همدارنګه دا هم نا       .  بحث وكړي چې هغوى يې هيواد ته دننه راوړي                 
ممكنه ده چې د هغه شيمايي توكو واقعي نومونه چې د حشراتو يا د                        
زيان رسوونكيو بوټو له  منځه وړلو په موخه كارول كيږي وموندل شي                 

زيار او كار ته اړتيا ليدل كيږي څو     زيات ډير . چې افغانستان ته وارديږي
له جدي كيمياوي توكود خطر او زيان څخه د افغانستان د خلكو                             

 .   خونديتوب ډاډمن شي

 ماليه
“Intergovernmental Fiscal Relations and Subnational Ex-
penditures in Afghanistan.” [Kabul?]: World Bank, 2008. 67 
p. “August 2008.” Bound with: Summary Report in English 
(14 p.) and Dari (15 p.)  

د غ ه   ي ا د ګ ي ر ن ه   د   ن ړ ي و ا ل   ب ا ن ك   د م طـا لـعـې   يـو   لـنـډ يـز   چـمـتـو   كـو ي   
چ ې   پ ه   ا ف غ ا ن س ت ا ن   ك ې     پ ه   حـكـو مـت   كـې   د نـنـه   مـا لـي   ا ړ يـكـې   ا و   

ډ يـــز   دغه .  س ي م ه   ا ي ز   لـګـښـت   ا ز مـا يـي  ـــنــــ ــــو ى   ل م ه  شـ ي  ــــه   ا و      مــــ مـــ  لــع
ر پ و ت   پ ل ټ ن ه   ك و ي   څ و   د   پ ا ل ي س ۍ   ه غـه   غـو ر ه   نـنـګـو نـې   پـه   ګـو تـه   كـړ ي   

پ ه   .  چ ې   د   ا ف غ ا نـسـتـا ن   حـكـو مـت   پـه   د ى   بـر خـه   كـې   و ر سـر ه   مـخ   د ى 
: ح ك و م ت   كـې   د نـنـه   مـا لـي   د و ه   ا بـعـا د پـد ى   ډ و ل   تـجـز يـه   شـو ي 

ل و م ړ ى ،   د   ح ك و م ت   ي ا   ا د ا ر ي   ب يـال   بـيـلـو   كـچـو   تـر مـنـځ   د   مـا لـي   
س ر چ ي ن و   و ي ش ل ،   ي ا   د   م ا ل ي   س ر چـيـنـو   عـمـو د ي   تـخـصـيـص ؛   د و هـم ،   
ا ف ق ي   ت خ ص ي ص ،   ي ا   پ ه   ع ي ن   ك چ ه   د   ب ي ال بـيـلـو   و ا كـمـنـو   د   صـال حـيـت   د   
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د   (“  )و ال ي ت و نـه يعنې  (ح د و د و   ت ر م ن ځ   د   م ا لـي   سـر چـيـنـو   و يـشـنـه   
ــ  1ر پ و ت   لـنـډ يـز ،     ).  م خ

 Scanteam. “Afghanistan Reconstruction Trust Fund 
External Evaluation: Final Report. Oslo [Norway]: 
Scanteam, 2008. 165 p. (PDF, 1.5 MB).  

د څو بسپنه         )ARTF(د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق                 
وركوونكو څخه جوړ يو وجهي صندوق دى چې د نړيوال لخوا اداره              

لمريز   1386بسپنه وركوونكو لخوا تمويليږي، چې د          27كيږي او د    
د شپږو  .  ميليارده زياد امريكايي ډالر برابروي         2.4كال تر پايه تر        

كې تاسيس شو،      2002كلونو په بهير كې چې دغه صندوق په كال                 
نوموړې صندوق د افغانستان حكومت دبيا ستندونكې بودجه                    
لپاره د يو كار لپاره د بيالبيلو سازمانو يو له بل سره د الس وركولو                 
اصلي منبع ده، خو همدارنګه تر پخوا ډير د حكومت د بيارغونې په              

. پروګرامونو كې پانګه اچوونو په برخه كې د لمړيتوب مالتړ كوي               
لمريز كال پروژې بيخبنا، كليوال پرمختګ،        1386لكه څنګه چې د     

تخنيكي مرسته، د ظرفيت پراختيا او ښوونه او روزنه تر پوښښ                   
. ميليونو امريكايي ډالرو يوه بشپړه ژمنه لري         750الندى راولي، تر    

يو څيړنيزې ډلې سره قرار داد وشو څو د دغه وجهي صندوق بهرنۍ               
ددغه ارزونې موخه دا وه چې د وړاندى موضوع          .  ارزونه تر سره كړي   

(ګانو په اړه وړانديزونه وړاندى كړي          نوموړې وجهي صندوق    )  1: 
څنګه بايد د هغه بدلونونو سره چې د سياسي فعالينو، اقتصادي                  
شرايطو او د زياتيدونكې ناامنۍ سره سمون وكړي، همدارنګه سره          
لدى ټولو بيا هم د افغانستان د ملي پرمختګ د ستراتيژۍ په لور د                

مسير د راتلونكي رول لپاره د افغانستان د                    /سرچينو د تګالر     
د تمويل لپاره د سكتور د      )  2(بيارغونې وجهي صندوق چمتو كړي؛      

دغه )  3(لومړيتوب بندۍ يو ډير ستراتيژيك لر ليد برابر كړي؛ او              
وجهي صندوق څنګه كوالى شى په بسپنه وركوونكو باندى د                        
حكومت اتكا چې د دوامدارو مصارفو ته پيسې وركوي د كمولو او  
د وجهي صندوق د لومړيتوبونو په اوښتنه كې   د پانګه اچونې په                    

 . پروګرامي لګښت سره مرسته وكړي/لور او د سكتوري

 روغتيا
Loevinsohn, Benjamin and Ghulam Dastagir Sayed. “Lessons 
From the Health Sector in Afghanistan: How Progress can 
be Made in Challenging Circumstances.” JAMA (Journal of 
the American Medical Association) 300, no. 6. (August 13, 
2008): 724-726. http://jama.ama-assn.org/cgi/content/
short/300/6/724 (PDF, 211 KB).  

د روغتيايي خدمتونو ديوى اساسي مجموعې منځته راوړل په                    
د روغتيا پر اغيزمنو    .  افغانستان كې د يو موثر رول سره مرسته كړې    

پروګرامونو باندى د دوامداره تاكيد د ډاډمنولو له الرى، چې دا                   
موضوع تضمينوي چې د هيواد ډير شمير كليوالو خلكو ته  د                           

خدمتونو ګيډۍ د پرمختيا په موخه   بسياكوونكي سرچينې او                     
هڅې ډالۍ يا وقف شوي او د خدمتونو د اجرأ لپاره چې يواځې د                     
ښار اوسيدونكو ته د السرسنې وړ وي، د لږو عامه بودجو د د ډير                    

د ناحكومتي سازمانونو سره       .  زيات انحراف څخه مخنيوى كوي         
قرار داد كول په افغانستان كې ښه كار كړې دى او د حكومت لپاره                  
يې د تاديې ښه الر برابره كړې څو د پاليسۍ مشرتابه يا رهبري                           

 . حاصل او وساتي
“USAID Country Health Statistical Report: Afghanistan.” 
Washington, D.C.: USAID. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADM358.pdf (143 KB). Latest release May 2008.  

دغه مختصر منظم تصنيف د هغه لړۍ برخه ده چې  د نړيوال پرمختګ               
دغه مختصر   .  لپاره د متحده اياالتو د سازمان لپاره تيار شوى                       

د ټولنيز او اقتصادي         (تصنيف دواره لنډې احصايوي كره كتنې                 
او د افغانستان لپاره د روغتيا په شاخصونو كې                 )  شاخصونو سره  

لومړني معلومات د ډيرو شاخصونو لپاره             .   تمايل رامنځته كوي     
كال    2008 تصويب شوى رقم د         نفوسو   د افغانستان د       .  موجود ندي  

چې سرچينه يې د متحده اياالتو د سر                        [دى    32738376 لپاره    
كال د      2008 د   (شميرنې، د نړيوال پرواګرام مركز، نړيوال ډيتابيس               

همدارنګه پدغه سرشميرنه كې د عمر او       ].  ده)  فبروۍ د مياشت نسخه   
د (جنس له پلوه د اوسني او پالن شوي نفوس يو جدول هم موجود دى                  

 ). كلونو لپاره 2020 او  2000 

 حقونه او عدالت/ بشري حقونه
Alston, Philip. “Promotion and Protection of all Human 
Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights 
Including the Right to Development: Report of the Special 
Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Execu-
tions: Addendum: Preliminary Note on the Mission to Af-
ghanistan.” New York: United Nations, Human Rights Coun-
cil, 2008. 7 p. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G08/139/41/PDF/G0813941.pdf?OpenElement (PDF, 44 
KB).  

په هر حال، دا پدى     . افغانستان په يو وسله واله جګړه كې مشغول دى         ”
مانا نده چې د ژغوريدو وړ د ډير شمير ملكي وګړو وژل بايد و زغمل                  

دغو وژنو ته په ځواب كې د قناعت كچه په ګيچ كوونكي ډول                      . شي
هغه خلك چې د پولسو لخوا وژل كيږ هم بايد د             : په لنډه توګه  . لوړه ده 

څيړنې الندى ونيول شي او قانوني چلند بايد ورسره وشي؛ د وژنې                    
لپاره په قانوني نظام كې په پراخه كچه معافيت بايد د منلو وړ ونه                        
ګرځي؛ د ښځو او نجونو وژل بايد پاى ته ورسيږي؛ نړيوال نظامي                     
ځواكونه بايد د خپلو عملياتو لپاره ريښتنې مسؤليت ډاډمن كړي؛                
او ملګري ملتونه بايد په خپلو فعاليتونو كې د بشري حقونو د رول په               

 .).مخ2 (  “اړه بشپړه څرګندوالى وړاندى كړي 
دمدنى ټولنى     دافغانستان     /  دښارمن دحقونو ښونيز الرښود                  
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دافغانستان دمدنى ټولنى    : كابل   -- .مجتمع، دمدنى روزنى څانګه    
كله چى قانون ديوه ښارمن له        . س م   28مخه ؛   40 -- .1387مجتمع،  

هيڅ . پاره حقونه ټاكى، په مقابل كى يى مكلفيتونه هم ورته ټاكى                
فرد يا په بل مفهوم هيڅ ښارمن نشى كوالى چى له مكلفيتونو او                     

په همدى ترتيب كه څوك يوازى مكلفيت            . دندو پرته حقونه ولرى     
ولرى اوپه مقابل كى يى په قانون كى ورته هيڅ ډول حقونه نه وى                      

ددموكراسى په اصولو والړى    . خوندى شوى، نو هغه يوښار من ندى      
ټولنى ته درسيدو له پاره ترهرڅه مخكى يوه ټولنه خپل ځان                   يوى  

وګړى اړتيا لرى چى په ټولنيزو مناسباتو كى          . پيژندنى ته اړتيا لرى   
دقانونونوپه هينداره كى خپله څيره وګورى        . خپل موقعيت وپيژنى   

چى كه چيرته خپلو حقونو ته درسيدو لپاره هڅه كوى، نوله بلى خوا              
. بايد دخپلو مكلفيتونو په ترسره كولو كى ه داصولو پابند واوسى             
. مونږ په دى ښوونيز الرښود كى په همدى مسايلو بحث كړى دى                    

غوره ده چى وويل شى چى پردغو مسايلو دټولنيزو علومو دپوهانو            
په بنسټيزه توګه ټولنيزه      . له نظره دقانون په رڼا كى بحث شوى دى             

په . پوهه ديوى داسى ټولنى ځانګرنه ده چى پر دموكراسى والړه وى            
زورواكو انتظامونو كى نه پريږدى چى ټولنه خپل ځان پيژندنى ته                

ددى الرښود دزياتو معلوماتو او لوستنو لپاره كوالى شى         . ورسيږى

دڅيړنى دافغانستان  چى دافغانستان دمدنى ټولنى مجتمع او يا هم          
 .اوارزونى ددفتر كتابتون ته مراجعه وكړى

 رسنۍ
“Afghanistan Media Survey: Report Prepared for BBC 
Trust.” ([Kabul?]: ACSOR-Surveys, D3 Systems, [2008]). 30 
p. http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/
r e v i e w _ r e p o r t _ r e s e a r c h / a r 2 0 0 7 _ 0 8 /
afghanistan_research.pdf (PDF, 178 KB). 

كه څه هم چې رسنۍ په راديويي او تلويزيوني خدمتونو باندى تمركز كوي، د                
رسنيو دغه سروى په افغانستان كې د اوسني ژوند په هكله نور معلومات                      

په خپلو  په سلو كې        42 ويونكو     د بيلګې په ډول، د ځواب            . برڅيره كوي 
كورونو كې بريښنا ته السرسي درلوده، نو له همدى كبله د احصايېې               

په سلوكې      22 (د مركز دفتر د ارقامو پر بنسټ د كليوالي سيمو                         
په پرتله  په ښاري سيمو كې خلك تلويزويون ته ډيره زياته                     ) خلك

 ). خلك ٪78 (السرسي لري 

“Taliban Propaganda: Winning the War of Words?” Brussels: 
International Crisis Group (ICG), 24 July 2008. (Asia report; 
no. 158). 41 p. http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?
id=5589 (PDF, 1.6 MB).  

طالبانو د اړيكو يو پيچلې ميكانيزم منځته راوړى چې تر پخوا ډير                       

 په پښتو ژبه باندى درسمى جريدو لست لړۍ تاريخ

 فوق العاده ګڼه 931، 26    26لړم 1387

دافغانستان اسالم جمهورتى اوروسى فدراسيون، دايران اسالمى جمهوريت او تاجكستان جمهوريت ترمنځ  لړۍ تاريخ
 دمحبوسينودانتقال، تبادلى او تسليمولو موافقت ليكونه

 اعالنات ثبت اسناد وعاليم تجارتى 932   29لړم  1386

 فوق العاده ګڼه دادارى فاسد پر ضد مبارزى ميثاق 936 25مرغومى  1386

 فوق العاده ګڼه  939 20كب  1386

 .دلوړو زده كړو وزارت دلوړو زده كړو دموسسو دتخنيكى همكارانو دحقوقو او امتيازونو مقرره • لړۍ تاريخ
 .دخصوصى لوړو زده كړو دموسسو مقرره •
 .دژوند دچاپيريالى اغيزو دارزونى مقرره •

 فوق العاده ګڼه  دتجارتى عاليمو دثبت اعالنونه 940 28كب  1386

 فوق العاده ګڼه  دتجارتى عاليمو دثبت اعالنونه 943 31ورى    1387

 دعسكرى جزا قانون 944  10غويى      1387

 دافغانستان بريښنا شركت اساسنامه 945 15غويى  1387

 فوق العاده ګڼه  دتجارتى عاليمو دثبت اعالنونه  946 31غويى    1387

 فوق العاده ګڼه دتجارتى عاليمو دثبت اعالنونه 948 30غبرګولى  1387
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د رسنيو د بشپړ حدودو په كارولو سره، دا          . نه تحريك طرحه كوى   ئمطم
ته ورو ورو زيان رسوي او           دوستۍ   په بريالۍ توګه د افغانانو وطن             

همدارنګه د كابل حكومت او د هغه د نړيوال مالتړ كوونكو لخوا د                        
ددى كار پايله د مليت جوړونې . پاليسۍ ناكاميدل د پاملرنې وړ ګرځوي

لپاره د خلكو د مالتړ ضعيفه كول دي، كه څه هم چې بياهم ځينې يو                          
د كرزۍ حكومت   . شمير خلك په فعاله توګه د طالبانو څخه مالتړ كوي            

او د هغه ملګړي بايد د ژمنې او عمل پوسيله ډير زيار اوباسي څو هغه                    
بى اتفاقي  چې د طالبانو په پروپګندا كې ترى ناوړه استفاده كيږي، په                 
ځانګړېتوګه د استبدادي ځنډونې او د هوايي بمبارۍ له امله د ملكې                  
 .  وګړو د وژلو او ټپى كيدلو د لنډولو له الرى، څرګند او روښانه كړي

  كډوالي او كډوال     
Schöch, Rüdiger. “Afghan Refugees in Pakistan During the 
1980s: Cold War Politics and Registration Practice.” Ge-
neva: United Nations High Commissioner for Refugees, 
2008. (New Issues in Refugee Research: Research Paper no. 
157). 15 p. http://www.unhcr.org/research/
RESEARCH/4868daad2.pdf   

د د كډوالو    ”دغه پاڼه د ليكوال د فرضي ليكنې پر بنسټ ليكل شوى،                     
ملي ګټه د    : لپاره د ملګرو ملتونو عالى كميشنرۍ او نړيواله سړه جګړه                

د روسانه پواسطه د افغانستان د نيونې په بهير         : كېمقابل  بشري فرمان په    
كال د اګست        2007 د   (“ كې په پاكستان كې افغان كډوالو سره مرسته                

دغه ). مياشت، د نړيوالو مطالعو درجه لرونكې انستيتيوت، جنيوا                    
رساله  د سياسي شاليد او همدارنګه  د ارشيف وړ توكو يو ډير پراخ                             

 . تفسير  يو ډير جامع پرزنتيشن په بركې لري
“Trafficking in Persons in Afghani-
stan: Field Survey Report.” Kabul: 
International Organization for Mi-
gration, 2008. 80 p. ISBN 
9789290684473. http://www.iom.int/
jahia/webdav/shared/shared/mainsite/
activities/countries/docs/afghanistan/
iom_report_trafficking_afghanistan.pdf 
(516 KB).  

د خلكو قاچاق كولو ننې افغانستان د             
يو سرچينې، ترانزيت او د وتلو د ځاى             

قاچاق چيان سړي، ښځې او          . په توګه په جدي توګه متأثره كوي             
ماشومان د غالمۍ د نوې بڼې په څير د جبر او ستم پوسيله                                  

ددغه څيړنې  . استثماروي چې دغه لړۍ د زياتوالي په لور جريان لري 
موخه دا ده څو د قاچاق په وړاندى د موثرې ستراتيژۍ د يو ليد سره                
سره  د لومړي الس لومړنيو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان كې او               

. له افغانستان څخه د قاچاق د اصلي پديدې ژوره تجزيه چمتو كړي             
د څيړنې لومړي معلومات په اساسي توګه له متخصصينو سره د                   

سرحدي ) 9(مركو او له يوى ساحوي سروى چې په كابل او نه                           
هرات، بلخ، فارياب، كندز، بدخشان،     ننګرهار،  خوست،  (واليتونو  

كال د سپتمبر د         2007كې په الره واچول شوه، د            ) كندهار او فراه   
اصلي خبرونكو، د      220مجموعاً د ټولنې د        . مياشت  راغونډ شول     

 19قربانيانو او        43قرباني شوي وګړو، تښتول شوي               20قاچاق   
د قاچاق    115د نا فردي    . قاچاق شوي كډوالو سره مركې ترسره شوي       

كلونو ترمنځ د كډوالو          2007او      2006قربانيانو لومړني معلومات       
نړيوال سازمان ته راجع او پدى ترڅ كې د نوموړي سازمان لخوا                       
مرسته شوى، او همدارنګه د كډوالو د نړيوال سازمان د قضيو د                    
ثبت پر بنسټ، دغه معلومات په تحليل او تجزيه كې هم وكارول                     

 .     شول

 مديريت   سرچينو د طبيعي 
Batson, Douglas E. Registering the 
Human Terrain. [Washington, D.C.]: 
National Defense Intelligence Col-
lege, 2008. 162 p. http://ndic.edu/
press/10279.htm (PDF, 6.12 MB).  

دغه كتاب د جګړې څخه وروسته چاپيريال              
كې د مځكې د ثبتولو پالن په لومړيتوب كې  د           
راوستلو لپاره له افغانستان څخه د ځانګريو            
مثالونو سره د امنيت او ملت جوړونې ته د                   
 . خپلو نيغو مرستو لپاره  يوه قضيه جوړوي

Beek, Eelco van, Babak Bozorgy, Zoltan Vekergy, Karen 
Meijer. “Limits to Agricultural Growth in the Sistan Closed 
Inland Delta, Iran.” Irrigation and Drainage Systems (March 
31, 2008): 1-13. DOI 10.1007/s10795-008-9045-7. http://
www.springerlink.com/content/np17113m4613676p/ (PDF, 
3.57 MB). Includes  

 . څخه ايران ته بهيږي اټكل كړيافغانستان يو كوښښ څو هغه اوبه چې له 

 كوكنار

“Afghanistan, Iran and Pakistan: Border Management Coop-
eration in Drug Control: Outline Action Plan.” [Kabul?]: 
United Nations Office on Drugs and Crime, April 2008. 18 p. 
http://www.unodc.org/documents/regional/central-asia/
green_paper_no%20maps_v%20April%2008.pdf  (PDF, 1.69 
MB). 

دغه سند د نشه يي توكو او جرمونو په وړاندى د مبارزې لپاره د                        
ملګرو ملتونو دفتر د پروګرامونو او نوښتونو لنډيز وړاندى كوي               

پاكستان سرحدى زون په اوږدو كې د                           -ايران-څو د افغان        
كنترولوونكي سازمانونو په منځكې همكارۍ ته وده وركړي؛ ياد             

په شوى سند د كرل شويو سيمو نخښې په بركې لري او د سرحدونو                 
 .  اوږدو د كار سيمې ښيي

Afghanistan Opium Survey 2008: Executive Summary. Vi-
enna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2008. 32 
p. August 2008. http://www.unodc.org/documents/
publications/Afghanistan_Opium_Survey_2008.pdf (2.09 
MB).  
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ته    ٪50 د تير كال راپديخوا، د كوكنارو څخه پاك واليتونه كابو                     ”
دا پدى مانا ده چې كوكنار د               . ته   18 څخه      13 د   : زياتوالى موندلې  

په . واليتونو د نيمايي څخه زياتو كې نه كرل كيږي                      34 هيواد  د        
ټول كوكنار يواځې په اووه سهيل            ٪98 حقيقت كې، د افغانستان           

هلمند، كندهار، ارزګان، فارياب، نيمروز او       (لويديځه واليتونو كې     
كې كرل كيږي، چيرته چې طالبان په       ) يو لږ اندازه په دايكندى او ذابل      

جنايت كاره ډلې له بى         شوي   دوامداره توګه مستقر دي، او تنظيم              
د كوكنارو سيمو او طرح ګړۍ زونونو ترمنځ             . ثباتۍ څخه ګټه اخلي     

جغرافيايي تضاعف او تداخل د نشه يي توكو او جګړې ترمنځ نه                        
تر كومه ځايه چې نښه يي توكي او                       . پريښودونكې اړيكه ښيي      

طرحګري د يو بل المل ګرځي او د يو بل له امله منځته راځي، اړينه ده                  
 ).  مخ7 ( “چې د دواړو په وړاندى په يو وخت كې او ژر معامله وشي

Schweich, Thomas. “Is Afghanistan a Narco-state?” The 
New York Times magazine, 27 July, 2008. 7 p. http://
www.nytimes.com/2008/07/27/magazine/27AFGHAN-
t.html?ref=magazine (PDF, 61 KB).    

په افغانستان كې د كوكنارو، حكومتدارۍ او انفرادي سياست                 
كابل كې د متحده اياالتو د يو         په  په هكله   رهبرۍ  مدارانو ترمنځ د     

 .  پخواني كاركوونكي  غړي شخصي نظريې

 سياست او حكومت
Crews, Robert D., and Amin Tarzi, eds. The Taliban and 
the Crisis of Afghanistan. Cambridge, MA, USA: Harvard 
University Press, 2008. 430 p. ISBN 9780674026902. 

د پښتنو په انسجام كې د                    ”:  مندرجات
د عبدالقادر    “  طالبانو د قابليت توضيح          

د طالبانو پورته كيدل او            ”  سينو ليكنه؛      
د نعمت اهللا نجومى ليكنه؛                    “  پريوتل

او د هيګل خپل خلوت د           ښځې،   طالبان،   ”
په تاريخي ليد     ”كول ليكنه؛     .  اى   .  جوان ار  

د محمد نضيف      “  كې طالبان او طالبانيزم       
د لوتز   “  د طالبانو يادښت    ”شهرانى ليكنه؛     

په مركزي اسيا كې د ورور ګلوۍ ټولنه، قدرت، او              ”رزيهاك ليكنه؛   
. د رابرت دي   “  معتدل يا ماليم طالبان؟    ”د رابرت ايل كنفيلد؛       “  وخت

: وينا/نطق”د امين طرزى ليكنه؛              “  تازه طالبان   ”كريوس ليكنه؛       
افغانستان او د امريكا د امريكا تاريخ او دهغه سوله خوښوونكو                     

. د عتيق سروري او رابرت دى           “  كتابونه او مقالې    اړوند   خلكو ته     
 . كريوس ليكنه

“Draft Sub-national Governance Policy (10 September 
2008).” Kabul: [Independent Directorate for Local Govern-
ance], 2008. 383 p. (PDFs, 3 MB). Also available in Dari and 
Pashto. Released with Policy on Subnational Governance: 
Draft (10 September 2008) (PowerPoint presentation, 65 

slides, 1 MB) and Draft Sub-national Governance Policy: 
Executive summary 38 p. (PDF, 378 KB). 

كې افغانستان  په بالقوه ډول  د پاليسۍ دغه ارزښتمنه مسوده په               
دغه .  د سيمه ايزې حكومتدارۍ د ستر سمون يوه لومړنۍ برخه ده              

مسوده به د نويو قوانينو، مقرراتو او كړنالرو؛ د موجوده قوانينو،       
مقرراتو او كړنالرو د تعديل؛ د بنيادي ترتيباتو جوړول او د روانو              
او نويو پروګراماتيكو ميانځګړتوبونود رامنځته كولو له الرى                

دغه قوانين، مقررات، كړنالرې او بنيادي ترتيبات به          .   تطبيق شي 
پاليسي به په بشپړه توګه     .  كال په بهير كې په ځاى كړاى شي         2009د  
همدارنګه د   .  كلونو مودى په بهير كې پلى كړاى شي                 2010-13د   

واليتي، ولسوالي او كليو د چار واكو دندى او مسؤليتونه                            
مشخصول دي، دغه سند، د ټاكنو د كړنالرې، كړندود، د قانوني               
واك، د ښاروالۍ فعاليتونه او د مدني ټولنې ګدون په اړه تفصيل              

مهمه دا ده چې دا د معلوماتو عمل ته د يو حق اوښتنه                      .   وركوي
 .).  مخ26. (معينوي

Emadi, Hafizullah. “Establishment of Afghanistan’s Parlia-
ment and the Role of Women Parliamentarians: Retrospect 
and Prospects,” Internationales Asienforum 39, no. 1/2 
(2008): 5-19. http://www.arnold-bergstraesser.de/ 
08summaries_heft_1_2.htm#Hafizullah (PDF, 225 KB).  

دغه پاڼه په افغانستان كې د ولسي جرګې د تاريخ فعاليت په نښه                   
كوي، د دوديزو جرګو سره يې مقايسه كوي، د ښځو الس لرل د                          
 . تاكيد الندى نيسي، او همدارنګه اوسني حالت ته پاملرنه كوى

Gulzar, Corinne Troxler. “Afghanistan, Update: Aktuelle 
Entwicklungen.” Bern: Schweizerische Flüchtlingshilfe, 
2008. 17 p. http://www.osar.ch/2008/08/21/
afghanistan_update_situation (PDF, 364 KB).  

د افغانستان دغه مختصر لنډيز اوسنې داخلي حالت چې سياسي،              
امنيتي، قضايي نظام، بشري حقونه او اقتصادي او جغرافيايي                  

 . شاخصونه په بركې لري، تر پوښښ الندى راولي
Hamilton, Mark. “Legislative Process in Afghani-
stan.” [Kabul]: USAID, 2007. 2 p. http://
legislativeconsulting.com/Resources.htm (PDF, 275 KB). 2 
July 2007.  

يوډير ګټور موضوعى انځور چې د سترى محكمې، د افغانستان د                     
حكومت، ملي شورا او په افغانستان كې  د تجويزولو، پاملرنه وركولو، 
ردولو او د قوانينو د پاسولو په پروسو كې ولسمشر ترمنځ اړيكې                        

 ). ئوكړمراجعه مخ ته  28 د خبر پاڼې (ښكاره كوي 
Katzman, Kenneth. “Afghanistan: Government Formation 
and Performance.” Washington, D.C.: Congressional Re-
search Service, 2008. 6 p.  http://www.fas.org/sgp/crs/
row/RS21922.pdf (76 KB).  

د طالبانو څخه وروسته افغانستان يو اساسي قانون تصويب كړې           ”
او يو ولسمشر او يوه ولسي جرګه يې ټاكلې؛ دغه ارګان د يو مهم                   
ځواك په څير برابرڅيره كيږي او ځينې وخت د ولسمشر حامد                        
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د مركزي حكومت محدوده ابالغيه،     .  كرزي لپاره د ننګونې ډك وي     
چې ډير افغانان پدى باور دي چې بايد محدود پاتى شي، او د                         
حكومت درك شوى رشوت اخستنه، د طالبانو د طرح ګرۍ د دوام               

   “.سره مرسته كوي
“Legislative Newsletter.” Kabul: Afghanistan Parliamentary 
Assistance Project (APAP), 2008. http://www.sunyaf.org/
apap-leglativenewsletter.htm.  

د قوانين جوړونې اوونيزه لستونه چې بايد په ملي شورا كې په پام                   
دغه ويب   .  كې ونيول شي او همدارنګه د اړوندو خبرونو لنډيزونه               

 .لريګانې ټوكو پورى موضوع  12  - 1 پاڼه د 
“Special Report of the Secretary-General Pursuant to Secu-
rity Council Resolution 1806 (2008) on the United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan” New York: United Na-
tions Security Council, 2008.  7 p. http://www.un.org/
Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/434 (accessed 9 July 
2008) (PDF, 45 KB). 

كال د جون په مياشت كې د         2008دغه رپوټ د افغانستان په مالتړ د        
پاريس كانفرانس د پايلى يو لنډيز چمتو كوي چې د ملګرو ملتونو               

د فرمان په اړه نظريې        )UNAMA(ت په افغانستان كې      ئد معاونت هي  
 .او نيوكې په بركې لري

 1387د(دافغانستان دسيمه ايزو ادارو دپاليسى دمسودى لنډيز              
[كابل    --  ).هجرى لمريز كال دوږى دمياشتى شلمه          دسيمه ايزه  : 

داپاليسى .  س م   30مخه ؛    34  --  .1387،  ]ارګانونو مستقله اداره   
دحكومتدارى په هكله دهغو اصالحاتو په لړ كى لومړى ګام دى چى            

ددى پاليسى دعملى   .  پر سيمه ايزه سطح په نظر كى نيول شوى دى            
كولو لپاره به ځينى ګامونه اخيستل كيږى چى په هغو كى دنويو                     
قوانينو، مقرراتو او طرزالعملونو جوړول، په هغو قوانينو،                          
مقرراتو او طرزالعملونو كى چى له مخكى نه موجود دى بدلون                      
راوستل، دادارى بدلونونو راوستل او همدارنګه دپاليسى دعملى         
كولو په خاطر په روانو پروګرامونوكى  نوښت او بدلون راوستل                    

(هجرى لمريز     1388د  .  اود نويو پروګرامونو معرفى كول شامل دى       
كال په اوږدو كى به ددغو قوانينو، مقرراتو او                    )  ميالدى   2009

تر 1389طرزالعملونو او ادارى بدلونونو منځته راتګ پيل او له                 
كلونو په دوران كى به دا          )  ميالدى  2013-2010(هجرى لمريز    1392

(هجرى لمريز    1392په كال    .  پاليسى په پوره ډول سره پلى كړل شى          
كى به دولت دپاليسى دپلى كولو دكار يوه هر                      )  ميالدى   2013

اړخيزه بيا كتنه ترالس الندى نيسى، په كوم كى چى به دولت پر دى                 
خبره غور كوى چى آيا دغى پاليسى خپل ټاكلى هدفونه اوموخى                  

ميالدى كه به دپاليسى      2013الس ته راوړى دى او كه څنګه؟ په كال           
دمسودى جوړولو كميټه او ورسره به دپاليسى دبيا كتنى كميټه يو            
ځل بيا راغونډيږى ترڅو په پاليسى كى دنورو بدلونونو په هكله                   

پريكړه وكړى اوددوى داكار به په افغانستان كى دسيمه ايزى                        
ددى راپور  .  حكومتدارى داصالح نو نور ښه كولو دهڅو ادامه وى           

دبشپړ متن دلوستول لپاره كوالى شى چى دافغانستان دڅيړنى او              
 .ارزونى دادارى كتابتون ته مراجعه وكړى

كال پورى    2008څخه تر     2002له  :  پرمختګ په حال كى        افغانستان د 
دستاوردهاى :  افغانستان در حال پيشرفت               =  السته راوړنى        

كنفرانس "  --  .دافغانستان دولت /    2008الى    2002افغانستان از سال    
جون   12جون4.مى  24پاريس  :  بين المللى براى حمايت افغانستان         

 2008پاريس د    :  تړ لپاره نړيوال كنفرانس       دافغانستان دمال =    2008
دافغانستان :  كابل    --.  دپوښ شاته —"12دجون  4دجون    24كال دمى   

 . رنګه شكل، نخشى ) : مخه17(فايل1 -- .1387دولت، 

 امنيت
“Afghanistan, the Limits of Counter-insurgency and the Pros-
pects for Negotiations: Seminar in Madrid, 26 March 2008.” 
Madrid: Fundación para las Relaciones Internacionales y el 
Diálogo Exterior (FRIDE), 2008. 16  p. http://www.fride.org/
d o w n l o a d / C R 0 5 _ A f g a n i s t a n _ l i m i t e s _ 
contrainsurgencia_ENG_aug08.pdf (224 KB).  

دغه سيمينار د اوسنۍ طرحګرۍ او افغانستان ته د سولى د راستولو په     
منظور څنګه طالبان په مذاكراتو كې شامل شي، ډيرو اړخونو ته نظر                    

دغه پاڼه څرګندوي چې مذاكرات بايد د يوى ملي پروسى برخه                   . كوي
طالبانو څخه بلنه وشي څو د             افغان   اوسي په كوم كې چې له  فعال                  

سره يو ځاى شي، خو نه       “ سوله ييز جهاد  ”اسالمي افغانستان  لپاره د يو        
په ټيټه كچه ځكه چې هغوى ته  له نظامې الرى ماته نشي وركيدى او له                   

 . همدى كبله سياسي حل الره اړينه ده
“ISAF Regional Commands & PRT Locations [map]: Current as 
of 10 June 2008.” Kabul: International Security Assistance 
Force (ISAF), 2008. http://www.nato.int/ISAF/docu/epub/
pdf/isaf_placemat.pdf (PDF, 184 KB).  

د نړيوال سوله ساتو ځواكونو د سيمه ييزې قومندې او د واليتي                             
د شميرو سره د موقعيتونو لنډه نخښه په        لښكر  بيارغونې د ټيم د اټكلي      

 .ګوته كوي

Johnson, Thomas H. and M. Chris Mason. “No Sign Until the 
Burst of Fire: Understanding the Pakistan-Afghanistan Fron-
tier.” International Security 32,no. 4 (Spring 2008): 41-77. 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/IS3204_pp041-
0 7 7 _ J o h n s o n _ M a s o n . p d f ?
G S B Y -
PASS=6AEEFEAECD28EC268CA489C013AEFD3C&N=Uci93z&M=a
pplication/pdf&D (PDF, 1.44 MB).  

—د افغانستان  : په مندرجاتو كې دغه موضوع ګانې شاملى دي                
پاكستان سرحدي سيمې جغرافيه؛ د سرحدي سيمې توكم پيژندنه؛          
طرحګري او په سرحدي سيمې كې د پښتنو قبيلو جوړښتونه؛ د                     
افغانستان يرغل او د قبايلي سيمې اتحادي اداره كول؛                                     
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په سرحدي سيمې او پورى خوا       قانون؛  د پښتنو ټولنيز    : پښتونوالي
 .  كې طرحګري؛ د سرحدى سياست ناببره نتيجې؛ او پايله

Johnson, Thomas H. and Richard English. “Rethinking Afghani-
stan: Echoes of Ulster and the IRA?” Policy Options, June 
2008, p. 14-22. http://www.irpp.org/po/archive/jun08/
johnson.pdf (PDF, 260 KB). 

دغه پاڼه توصيه كوي چې هغه عبرت چې د شمالي ايرلند په ټاپو كې د                   
بريتانيې د تجربى زده كړى ښايي د مصلحت لمخې په افغانستان كې                   

څخه “ د ناكامۍ د ګړنګ او د سيمه ييزې غمجنې پيښې           ”پلى شي، چې    
 .  د په شا تګ په منظور ناتو ته د يوى الرى پيشنهاد كوي

McCaffrey, Barry R. “After Action Report: Visit to NATO SHAPE 
Headquarters and Afghanistan.” 2008. 7 p. http://
smallwarsjournal.com/blog/2008/08/general-mccaffrey-
afghanistan-1/ (PDF, 212 KB).  

دغه كورنې يادداشت په افغانستان كې امنيتي حالت خالصه كوي او                 
افغان سياسي بانفوذه ډلې د حكومتدارۍ په پرتله د                  ”تاييدوي چې     

 “.ځواك او قدرت د ترالسه كولو لپاره هلو ځلو باندى ډير تمركز كوي
“Swords and Ploughshares: Can NATO Survive Afghanistan?” 
Bulletin of the Program in Arms Control, Disarmament and 
International Security 26, no. 2 (2008). http://
www.acdis.uiuc.edu/Research/S&Ps/S&P-su2008.pdf (356 
KB).  

يوه غونډه چې په هغه كې يوه موضوع د                 (دغه پاڼې د هغه سمپوريم           
كال د اپريل د      2008 پايله ده چې د      ) بيلوبيلو نظريو پواسطه څيړل كيږي     
“ سريزه”: په مندرجاتو كې شامل دي   . مياشت په وروستيو كې ترسره شوه

ولي مونږ بايد فكر وكړو چې ناتو كوالى           ”روسنتين ليكنه؛   . د متيو اى  
د افغانستان   ”سلون ليكنه؛     . د ستينلى آر    “ شي افغانستان وژغوري؟       

په ”هيندركسن ليكنه؛     . د ريان سى    “ څخه بهر د ناتو نور ماموريتونه           
ديهل . د پاول اف   “ افغانستان كې د ناتو د سوله ييزو عملياتو ستونزې            

تالفي ديموكراتيكو دولتونو ئد ا”: د افغانستان څخه وروسته”او ليكنه 
 .  كولودزى ليكنه. د ايدوارډ اى “ وړاندى ماموريت به څه وي؟

Tadjbakhsh, Shahrbanou. “International Peacemaking in Taji-
kistan and Afghanistan Compared: Lessons Learned and 
Unlearned.” Paris: CERI, 2008. 44 p. http://www.ceri-
sciencespo.com/cherlist/tadjbakhsh.htm(PDF, 224 KB). 

د تيرى لسيزې په اوږدو كې په سوله ساتنه كې د نړيوالې طرحى                       
كال د سولى موافقې د تركيب له الرى په نښه                        1997مشغوال د     

كې د جاري مداخلي سره په                   افغانستان    كيداى شي چې په               
تاجكستان كې د پنځو كلونو كورنۍ جګړه پاى ته ورسوله كومه                   
چې د طرحګړۍ په وړاندى د نړيوالى جګړې په شرايطو كې پيل                      

د ننګونو په وړاندى مقايسوي ټكي چې د منځګړتوب څيرې                . شوه
د ثبات سقوط، د سولې د منځته راوړلو د مرحلو                      : پيچلى كوي  

او د سولى   : تيريدنه او توحيد؛ د حكومت جوړونې مبهمه ميتودونه       
د تاجكستان د سولى د پروسى             . د پروسى نامعلومه څښتنتوب       

برياليتوب چې له بهر نه رهبري كيده د نړيوالو سازمانونو او سيمه                
ايزو ځواكونو او د بيالبيلو مرحلو تدريجي لړۍ ترمنځ د همكارۍ               

د قدرت د   : او شريكو هڅو لپاره عامو څيړنو ته منسوب كيداى شي          
شريكولو لپاره مذاكرات چې د يوځاى كيدو له الرى تعقيږي او                     

له بله پلوه، د ميانځګړتوب     . باالخره حكومت جوړونې ته الر موندي     
لپاره بدليدونكى انګيزې، له سيمه ييزو فعالينو څخه د لويديځ                  

تالف تجريد يا جالتوب او همدارنګه د جګړې په وړاندى د                          ئا
كوم چې د     (ګوندونو يا ډلو په څيث د بهرنيو فعالينو خپل رول                       

په افغانستان كې د      ) عكس العملونو تحريك يا پارونه شديدوي        
باالخره، دا د سوله ييزو پروسو ملي            . ناكاميدو بالقوه عناصر دي     

بشپړتيا ده چې د متداومې سولې د راوستولو لپاره اړين                                   
 .   مشروعيت رامنځته كوي

Their, J. Alexander and Azita Ranjbar. “Killing Friends, Making 
Enemies: The Impact and Avoidance of Civilian Casualties in 
Afghanistan.” Washington, D.C.: United States Institute of 
Peace, 2008. 4 p. http://www.usip.org/pubs/
usipeace_briefings/ 2008/0722_afghanistan_casualties.html. 
(PDF 180 KB).  

كال د جون د مياشت الزم          2008 د متحده اياالتو د سولى انستيتوت د          
په افغانستان كې د ملكي وګړو د مرګ ژوبلى               : اطالعات بحث كوي   

پداسى ”ستره ستونزه؛ د هوايي ځواك د بريد په اړه ستونزمنه پريكړه               
ځكه چې دا   “ حال كې چې، ځمكي پوځ د دښمن سره په جګړه بوخت وي             

كار به ډير خطر څخه ډك وي، ولى چې خپل ځمكي ځواكونه هم په نښه                 
په راغونډولو كې ننګونې؛ د طالبانو             استخباراتو   كيداى شي؛ د        

ځواكونو په وړاندى جګړه كې د معلوماتو له السه وركونې؛ او د                           
 .  پاليسۍ وړانديزونه څو دغه تګالره كې اغيزه رامنځته كړي

“Troops in Contact: Airstrikes and Civilian Deaths in Afghani-
stan.” New York: Human Rights Watch, 2008. 40 p. http://
hrw.org/reports/2008/afghanistan0908/ (PDF, 654 KB).      

د سپكو وسلو لرونكو ځمكني ځواكونو او غرقوونكى هوايي ځواك              
تركيب په افغانستان كې د متحده اياالتو د جګړې لپاره حاكم قانون                   

ددغه جګړې پايله د ډير شمير ملكي وګړو د مړينې او ټپي                . جوړ شوى 
كيدو، په افغانستان كې د روان هوايي ځواك بريد په سر مخالفت او د               
افغان سياسي ليډرانو او عامو خلكو لخوا د متحده اياالتو او د ناتو د               

د . ځواكونو د بريدونو په وړاندى ډير سخت انتقاد او كره كتنه ده                          
كال كې د نړيوال سوله ساتي ځواكونو د           2006 دوامداره خپلواكۍ او په     

افغان ملكي وګړي ووژل      116 بمباريو كې     13 هوايي بريدونو له امله، په      
كې، د افغان ملكي وګړو مړينه نږدې درى برابره لوړه                     2007 په  . شول

بمباريو كې ووژل شول، پداسى          22 افغان ملكي وګړي په          321 شوه؛  
كې، ډير افغان     2007 په كال   . يې ټپيان شول  نور  حالكې چې په سلګونو      

ملكي وګړي د متحده اياالتو او ناتو د ځمكني ډزو په پرتله په هوايي                  
كال د لومړنيو اوو مياشتو په بهير                2008 د   . بريدونو كې ووژل شول      
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كې، وروستۍ موده چې لومړني معلومات يې موجود دي، كم تر كمه                
دغه پاڼه  . هوايي بريدونو كې ووژل شول        12 افغان ملكي وګړي په         119 

 .  دغه پيښې ازمايي او د ټولو اړخونو لپاره وړانديزونه وړاندى كوي

 ښځې او حقوق
Feld, Karl, Veronica Gardner and Sweeta Hashimi. “Living 
Female in Afghanistan.” Vienna, VA, USA: D3 Systems, 2008. 5 
p. http://www.d3systems.com/webworks/apps/
document_download/get_download.asp?ID=5 (PDF, 77 KB).  

ښځو څخه د افغانو ميرنو        1175كال د مارچ په مياشت كې د           2007د  
ترسره شوه؛ دغه ډير لنډ       سروى  پوسيله په منظم او غير منظم ډول            

په كور كې   اخستنه،  رپوټ هغه عنوانونه چې په رايه اچونه كې ونډه           
 . د خبرونو سرچينې او پريكړه كول په بركې لري پوښښ الندى راولي

 --  .دژورنالستانو له مقالو څخه اته غوره شوى مقالى            :پټ دردونه    
شكل،   :مخه179.   1387دافغان كورنى دالرښوونى اداره،        :  كابل  

تاوتريخوالى ديوي كرغيړنى او زيان رسوونكي           .س م   21انځور ؛    
پيښي په توګه په كورنيو كى د ډيرو ستونزو او بى نظميو درامنځته             
كيدو سبب ګرځى اودكورنى دغړو د ذهنى او فزيكى ودى خنډ                       

ددى پيښى الملونه ډير دى چى پايلى يى په خلكو كى                          .  ګرځى
دخپګان، يوازيتوب ګوښه والى او بيالبيلو ناروغيو په بڼه                            

لدى امله چى په كورنيو او ټولنه كى دتاوتريخوالى              .  راڅرګنديږى
الملونه بيالبيل دى، نود تاوتريخوالى دله منځه وړلو لپاره                             

دى موخى ته    .  اغيزمنى او عملى الرى چارى تر الس الندى ونيسو             
دالرښوونى ټولنى له ژورنالستانو او     كورنى  درسيدو لپاره، دافغان    

كار كولو پروګرام ترالس الندى الندى ونيوه او           دګډ  ليكونكو سره    
په .  په نامه  رساله يى خپره كړه        )  پټو دردونو (هغه يى عملى كړ او د       

هغو مقالو كى چى دتاوتريخوالى په هكله دليكونكو او                                    
ژورنالستانو لخوا ليكل شوى دى، تريوه حده  پورى دتاوتريخوالى           
الملونه يى له بيالبيلو اړخونو نه څيړلى او ددى الملونو لپاره يى                    

دغه ټولګه په كورنيو كى                  .  دحل دالرى وړانديز كړى دى                 
دتاوتريخوالى دالملونو په پيژندلو كى يوښه الرښود ګڼل كيداى               

ددى كتاب دالزياتو مطالعى لپاره كوالى شى چى دافغانستان          .  شى
 .دڅيړنى اوارزونى دادارى كتابتون ته مراجعه وكړى

“Islam and United Nations Security Council Resolution 1325 in 
Afghanistan: Meeting Report.” Ottawa: Peacebuild Gender 
and Peacebuilding Working Group, Conflict Prevention Work-
ing Group, 2008. 41 p. http://www.peacebuild.ca/
documents/UNSCR%201325%20and%20Is lam%20in%
20Afghanistan%20Final%20May%205%202008.pdf (PDF, 2 MB).  

كال د مارچ په مياشت        2008دغه سند څلور پاڼې په بركې لري چې د            
د ملګرو ملتونو   ”:  كې د يو ګردي ميز د په پرزنتيشن كې وړاندى شو          

د بحث لپاره د خبرو     :  كال او افغانستان      1325د امنيت د حل كونسل      

د كلتوري عقايدو       ”مايلز ليكنه؛       .  د مارګاريت اى      “  اترو ټكي   
د حقوقو د     :  د معلوماتو له الرى د ښځو د مالتړ اداره                  :  اختالف

تصديقولو  په وړاندى يو تګالر او په افغانستان كې د حساس                        
د ملګرو ملتونو د    ”د لورين اوتس ليكنه؛     “  كلتور سوله ييزه جوړونه   
كال، په افغانستان كې اسالم او                    1325امنيت د حل كونسل             

په افغانستان كې د ښځو د          ”  د ناجيه حنيفى ليكنه؛ او          “  رواجونه
د يو ستراتيژۍ په څير د ملګرو ملتونو د امنيت            لپاره  پياوړى كولو   

په پاى كې د بحث او           .  د وژمى فروغ ليكنه      “  1325د حل كونسل       
 . په بر كې لري) ثبت(وړانديزونو يو ريكارډ 

Hatfield, Jennifer, Wilfredia E. Thurston, Sadiqa Basiri. 
“Women’s Participation in Domestic Violence Health Policy 
Development: Afghanistan Component: Research Report,” 
Calgary, Canada: Women’s Domestic Violence Health Project 
(WDVHP), 2008. 27 p. http://www.ucalgary.ca/wdvhp/html/
project.htm#reports (PDF, 214 KB). June 2008. 

دغه رپوټ د نړيوالى پروژې يوه برخه ده چې په كورنۍ او د كورني                           
تاوتريخوالي، د روغتيا پاليسي او د پاليسۍ په پرمختګ كې د ښځو              

كاناډا، (نوموړې پروژه په پنځو مختلفو هيوادونو . برخه اخستنه ازمايي
كې ترسره  شوه چې موخه        )  استراليا، بنګلديش، تايلنډ او افغانستان      

يې په هر هيواد كې د كورني تاوتريخوالي  د ټولنې پاليسۍ د روغتيا                   
د هر هيواد لپاره چې پدغه پروژه كې مشغول          .  خصوصيات تشريح كوي  

د پنځو مطالعو د مقايسوي       همدارنګه  دي جال رپوټ وجود لري، او           
نوموړې رپوټ  د پروژې لپاره د        ..  تحليل  په اړه هم يو رپوټ  موجود دى          

يو استدالل او د بى ساري حالت د يو سريزې سره چې  ښځې په                                     
افغانستان كې ورسره مخ دي، پيل كيږي، او بيا د اوسنۍ جګړې او                      
سياسي حالت يو مختصر تاريخ چمتو كوي چې د افغانستان د روغتيا               
سكتور تشريح كوي او د ښځو په وړاندى تاوتريخوالى او د كورني                      
تاوتريخوالي د څرګندولو په منظور د حكومتي او ناحكومتي                              

د دغه مطالعې په اړه د څيړنې ميتودونه         .  سازمانونو هڅې خالصه كوي   
د رپوټ د پايلو په تعقيبولو سره، په دغه پاڼه كې د                        .  توضيح كيږي  

 . تحليل او د پايلو د څرګندونو بحث موجود دى
“Women’s Access to Justice [in Afghanistan]: Problems and 
Challenges.” Kabul: Women and Children Legal Research 
Foundation (WCLRF), 2008. 58 p.  

ښځينه ځواب ويونكو څخه د سروى او            900 نارينه او      450 دغه پاڼه د       
ټول ځواب ويونكيو . همدارنګه د ګروپي نظريو د بحث پر بنسټ والړه ده

د بيلګې په ډول، لكه څارنواالن،             (په قضايي نظام كې الس درلود               
پوليس، وكيالن، حقوقي مشاورين، هغه ښځې  چې په دولتي                              

د تورنو او مدعي     ). څارنځاى كې اوسيږي، دعوا كوونكي يا متهمين         
همدارنګه دغه رپوټ د هغه موضوع          . ښځو په اړه احصايېې اټكليږي       

ګانو او ننګونو په اړه يو مفصل رپوټ وړاندى كوي چې ښځې ورسره                   
 .     مخ دي، كومې چې د عدالت د پاليسۍ د وړانديزونو په لټه كې دي
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