
 كب/كال سلواغه1387شلمه ګڼه،  

 پټ كابل، د جولين لسلى ليكنه: سرليك 2

 الكوزى عبدالجميل  څنګه كوالى شو چې له كتابتون څخه استفاده وكړو ترڅو يوه څيړنيزه مقاله وليكو؟ ليكوال : سرليك 6

 څيرنيز خبرونه   10

 كلونو نوښت 2008او  2007، د )NRVA(د خطر او زيانمننى ملي ارزونه   
 ، د كاتب د لوړو زده كړو پوهنتون)ARU(د علمي څيړنو اداره   

 معلومات و په هكلهد واليتون 11 

 د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى تازه خپرونې 12 
 جندر  
 حكومتداري  
 روغتيا 13 
 معيشتونه  
 د طبيعي سرچينو مديريت  14 
 نوى خپرونې او سرچينې   15 
 تاريخ او سياست  
 ادبيات او ژورناليزم  
 اقتصاد او پرمختګ 16 
 ښځې، ماشومان او بشري حقونه 17 
 د عدليې وزارت لخوا خپاره شوي قوانين او مقررات 18 

 د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره
 د څيړنې له الرې د افغانانو ژوند ښه كول   

 د افغانستان 
 د څيړنو خبر پاڼه



 د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه 

2 

 پټ كابل: سرليك
 د جولين ليسلى ليكنه 

لوستونكى بايد د كورونو د يوى ماتى لـړۍ تصـور وكـړي چـې             
ديوالونه يې په ډول ډول لوړوالي سره له خـټـو څـخـه جـوړ شـوى             
دي، چې ځاى ځاى يې د لرګيو په ناوو باندى سورى شوي تر څـو  
له هوارو بامونو څخه يې د باران اوبـه راووځـي، او بـيـا داسـى                
تصور وكړي، چې د يو ستر سړي د كور په ننوتځي كې والړ دى، 
چې د توت د يوى ونى له الرى د ديوالونو څخه سر پـورتـه كـړي،      
او د خلكو ګڼه ګوڼه هم له دى تصوير سره يو ځاى كړه چې د كابـل  

 1.د سړك يو انځور څرګند كړي

زيږديز كال څخه دغه انځور چـې پـه هـغـه وخـت كـې د                    1840له  
كاله وروستـه د كـابـل ښـار د              170كابل مركز ؤ، نن ورځ څه ناڅه 

د كـابـل   .  تاريخې معماريو ځنو پاتى شويو برخو ته هم ويېلى شو
د سيند سهيل خواته د دوديزو كورونو ترمنځ تنګى كـوڅـې چـې      
اوسمهال خلك ترينه كله ناكله كتنه كوي، هغه ځاى دى چـيـرى       
چې د افغانستان د تاريخ او ټـولـنـې كـيـسـې رامـنـځـتـه شـوى؛                      
زيارتونه، جوماتونه، او درمسالونـه د راز راز عـقـيـدو انـځـور                 
څرګندوي؛ ټوټه ټوټه ورانشوي كورونه د تـېـر وخـت ويـاړ او د               
معمارۍ نمونې خوندي ساتي؛ د لرګيو وراسته لوړ سرايونه چې 
يو په بل امـبـار شـوى لـه بـى ثـبـاتـه پـالـسـتـيـكـي ټـوټـو څـخـه                                 
جوړشوي؛ د دفترونو نوى ودانۍ چې د هغو كـنـډوالـو د پـاسـه            
والړ دي چې په ترياكو د روږدو اشخاصو د ناستـى ځـاى دى؛ د         

زيږديز كال د خـونـخـواره       1993كنډوالو د خاورو غونډۍ چې د 
جګړې پايله ده، دغه ټول د هغو كورنيو پاتى شونى دي چـې پـه         

 . دغه ښار كې او همدارنګه د نړۍ په نورو برخو كې تيت دي

د افغانانو په تاريخ كې داسى يو وخت دى چـې هـغـوى غـواړي             
راتلونكې ته سترګې په الر وي او خپله تـېـره شـوى تـيـاره هـيـره              

كړي، په داسى وخت كې د كابل د زاړه ښار په سينه كې هـغـه څـه      
داسى ښكاري چې تېرو .  پراته دي چې افغانان يې د السه وركوي

كلونو له تجربې څخه هيڅ هم ندي تـرالسـه شـوي كلـه چـې د                 50
ميوند جاده د تاريخې ودانيو پر سر جوړه شوه تر څو د هغه وخت 
د چارواكو لپاره د يو عصـري ښـار نـمـونـه جـوړه كـړي، خـو پـه                      
حقيقت كې تاريخې ودانۍ يې د معمولي ظاهري ښايست الندى 

لـخـوا   )  او د هغوى د بهرنيو مشاوريـنـو  ( د افغاني مدبرينو .  كړې
پرلپسى هڅې هم ناكامه شوى ترڅو هغه ځاى چې هغوى ورتـه د      
فقيرانو د استوګنځاى لقب ورپه برخه كړې ؤ، له ښار څخه لـيـرى   

د حيرانتيا ځاى دا دى چې، اسالمي جـنـګـيـالـيـو،         .  او پاك كړي
چې به ډير كله د عصري كولو پـر ضـد وو، پـه داسـى ځـاى كـې                   
بريالي شول چيرى چې اند مسلكي خلك ناكامه شوي وو، دوى   

كلونو كې د كـابـل د        1993-1994هغه مهال بريالي شوو چې په 
نيولو په موخه، په خپله جګړه كې يـې دغـه تـاريـخـې ودانـۍ د                 

 . خاورو او خښتو په غونډيو بدلى كړې

نږدى يوه لسيزه وروسته د جنـګ پـه دغـه ډګـر كـې د آغـا خـان                        
وجهي صندوق د كلتور ساتنى پـه مـوخـه لـومـړنـۍ آزمـايښـتـې                

مې پيړۍ يو ويجاړ شوى جـومـات     19همدا چې د .  پروژه پېل كړه
چې د توږل شويو چارتراشو له ستنو او ګچ شوي سينګار كيفيت 
څخه برخمن ؤ، د رنګ او خاورو الندى را ښكاره شو، د جنګونو  ګادفرى ويګنى، د غزني، كابل، او افغانستان او د دوست محمد په انګر كې د يو    1

 . مخه پورى 159-158) 1840ويتاكر، : لندن(اوسيدونكي د كتنې شخصي كيسه 
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په اوږدو كې د يوى بى ځايه شوى ټولنـې تـاريـخ او تـجـربـې هـم                
كله چې د اغاخان د كلتور ساتنې وجهي صندوق .  رابرڅېره شوى

لومړى جومات خپل پخوانى لوړتيا ته راستـون كـړ، دغـې ډلـې           
نورو جوماتونو، دوه زيارتـونـو، يـوه مـدرسـه،           8خپل كار ته په 

دوو حمامونو او يو شمير زياتو تاريخي كـورونـو بـانـدى ادامـه          
خټګرانو، تركاڼانو او ګچ كارانو تـه     100دغه كار څه نا څه .  وركړه

دا وړتيا ور په برخه كړه چې د شاګردۍ له الرى خپلو مـهـارتـونـو       
خلكو كورونه  000�20په داسى يوه سيمه كې چې د . ته وده وركړي

تشكيلوي، د بيخبناوو د نوى كولو سره سره، دغـه پـروګـرام پـه         
زاړه ښار كې د خلكو د استخدام په برخه كې ډير زيات امكانـات  

 . رامنځته كوي

په هرحـال، لـكـه څـنـګـه چـې ددغـه ابـتـكـار                      
فزيكي او اقـتـصـادي نـتـيـجـى مـهـمـى دي،                 
همدغه شان د دغه پروژى د فرصتونو د چوپړ 
مفصله څارنه او تحليل چې نوموړى پروژى د 

شپږو كلونو په اوږدو كې برابر كـړى دى، هـم        
كور په كور سروى، ډله ييزې .  مهمه بلل كېږي

مشورې، تصويري مـدارك، او د ټـولـنـې لـه              
مشرانو او همدارنګه د استوګنو خلـكـو سـره      
خبرى اترى، په زاړه ښار كې د معاصر ژوند د   

په عمل كـې  .  تاريخ، يادونو او واقعيت په هكله پوهه چمتو كړي
كوالى شو ووايو چې  يو شفاهى نوښت هغه پـيـښـې، اعـمـال او          
ځايونه چې د خلكو ژوند ته يې څيره ور بخښلى ده سپړلى ده، او 
د وياړ او ليوالتيا هغه احساس رابرڅيره كـوي چـې ډېـر شـمـېـر               

 : وګړي يې ددغه ځاى په نسبت لري

زه چې په عاشقان او عارفانو كې زېږېدلى يم د حـاجـى مـحـمـد            ” 
. فاروق كاودى يم، حاجى محمد فاروق مكى ته په پښو تـلـلـى ؤ       

زه يو پوليس وم خو د ثـور د انـقـالب څـخـه وروسـتـه ايـران تـه                        
سرآشپزانو لـه ډلـى څـخـه            14د طالبانو په وخت كې د .  وتښتېدم

مـا څـلـور      .  چې د ارګ په ماڼۍ كې يې پخلى كاوه، يـو يـې زه وم        

پـه  .  د خويندو او ورونو بـچـيـان لـرل       42ورونه، پنځه خويندې او 
كوم كور كې چې زه ژونـد كـووم ، كـوم چـې زمـا پـالر او مـور                            

دغـه كـور     .  كـالـه پـخـوا جـوړ شـوى ؤ                 250يوځاى اخيستـى ؤ،      
المارى، هندارى او دوديزه د لرګيو چت يـې درلـود خـو دا ټـول               

د كور پورته كړكيو پټى لرلى چې په دوبي كې بـه مـو       .  وران شول
كوم كسب كار چـې زمـوږ كـور يـې جـوړ كـړى ؤ، د                       .  پرانستلى

پـه زاړه ښـار كـې ځـيـنـى               .  داراالمان په ماڼۍ باندى هم كار كاوه
هر كور .  كورونه دومره لوى وو چې سړي به خپله الر پكې وركوله

يوه څا لرله چې زياتره دغه څاګانې د انګريزانو سره د جـګـړې پـه      
بهير كې د دى لپاره كيندل شوى وې ترڅو كورنـۍ لـه كـالبـنـدى          

په پخوانيو وختـونـو   . سره مقابله وكوالى شي
كې مو په هره كوڅه كې لويې دروازى لرلى او 

كلـنـو    15يا  10كله چې زه هم ماشوم وم له نورو 
ماشومانو سره به مو يوځاى پـه دغـو دروازو       

داسـى وايـي چـې د وروسـتـي ځـل                 .  ټال خوړ
لپاره  كله چې دغه دروازى وتـړلـى شـوى، لـه         

حتى كله چـې  .  انګريزانو سره د جګړى وخت ؤ
زه ځوان وم د شپې لخـوا بـه دغـه دروازى نـه             
تړل كېدى ځكه چې هيڅوك دومره زړه ور نـه    
ؤ چې په دغه كوڅـو كـې وګـرځـي او يـا غـال                 
وكړي، دا ځكـه چـې د عـاشـقـان او عـارفـان                  

يقيناً چې دلته يـو شـمـېـر       . خلك په هر مهال كې ډير جنګيالي وو
غله موجود وو چې په دغه سيمه كې يې ژوند كاوه، خو هـرڅـوك   
پوهيده چې  هغوى څوك دي او كه چيرى كوم شى به غـال كـېـده        

دغو غـلـو كـوالى شـو چـې د              .  به يې  راپيدا كول)  غله( نو هغوى 
د .  عاشقان او عارفانو څخه پرته په بـل هـرځـاى كـې غـال وكـړي              

 “ .جنګ جګړو پرمهال زموږ دروازى ويجاړى شوى

په حقيقت كې دغه لرغوني استوګنځايونه چې د وګړو شمېر يـې  
فـيـصـده زيـاتـوالـى            15كلونو ترمنح موده كې تر  2005او  2003د 

، او د عاشقان او عارفان په هر هكتار ځمكه كې 314د شور بازار په هر هكتار كې    2
 . اشخاص اوسيږې 250
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موندى دى، داسى بريښي چې  اوسمهال له سختو شرايطـو سـره     
مخ دي، ځكه چې په بنيادي شكل د دغه سيمې د بى ځايه شـويـو   
خلكو بېرته راستنېدل په ټول كابل كې د كورونو د كـرايـې او د           

ددى لپاره چې ښايې په دغـه سـيـمـه         .  ملكيت بيې لوړى كړى دي
نـو     2كې د اوسيدونكو شمېر په كابل كـې تـر ټـولـو زيـات دى،               

زياتره دوديزه كورونو په بد حـالـت كـې دي او عـامـه چـوپـړ تـه                     
السرسي محدوده ده، د هغو خلكو لپاره چـې لـه واليـاتـو څـخـه               
راځې او د استوګنځاى  په لټه وي له مادى لحاظه دغه ساحـه تـر     

د اوسيدونكو له دريو څخه زيـاتـه بـرخـه هـغـه           .  ټولو ال مناسبه ده
خلك دي چې په تېر نږدى وخت كې راغلي دي؛ چې زياتره يې په 

بې حده ګڼ استوګنځاى كې ژوند كوي؛ به منځنۍ كـچـه د زاړه         
ښار په چنداول سيمه كې څلور شخصه پـه يـوه كـوټـه كـې ژونـد               

له نيمايې څخه زيات اوسيدونكي په داسـى كـورونـو كـې         .  كوي
ځاى په كرايه نيسى چيرته چې د كورنو خاوندان د خپلو كورنو د 
بيا ترميمولو او يا اساسي خدمتونو د مساعدولـو سـره چـنـدان         
عالقمندي نلري، د كورنيو له څلورو څخه درى كورنۍ د لمـبـا د     
ځاى امكانات نلري؛ او د كور د اوبو د اړتيا لپاره د عامو بـمـبـو      

 . څخه كار اخلي

هغه اوسيدونكي چې د امرار مـعـيـشـت لـپـاره پـه غـريـبـكـارۍ                    
باندى متكي دي، د هغوى د نيمايي لپاره د خوار ژوند د حاالتـو  
زغمل ښه دي تر څو وكوالى شي سـوداګـريـزه سـيـمـې تـه نـږدى                 

دغه دليل څومره چې د ماشومانو لپاره غوره دى پـه    .  ژوند وكړي
كـال كـې پـه           2006همغه اندازه د لويانو لپاره هم غـوره دى، پـه           

وركشاپونو د يوى سروى په لړ كې څرګـنـده    450شوربازار كې د 
شوه چې د كاري قوى نږدې نيمه برخه د هغو ماشومانو او تنـكـي   

پـه  .  كلونو عمر لـري    19څخه تر  13ځوانانو كار تشكيلوي چې له 
حقيقت كې نوموړي ماشومان چې له زده كـړې څـخـه بـى بـرخـى               
كېږي، د داسى يوى ټولنى لپاره چې د نيمايـي كـورنـيـو مشـران          

 د زاړه ښار په هكله تاريخي خپرونې 

دغه الندى لست شوى دوه  څرګندى رسالى چې د كابل د زاړه ښار دودونه مستندوي، په                         
د دغو سندونو په هكله د پوښتنو       . دى وروستيو كې په دري او انګريزۍ ژبه څپرې شوى دي          

 ...   shafiq.mashal@akdn-afg.orgئ لپاره له دغه بريښنا پتى سره اړيكه ټينګه كړ

د كابل د زاړه ښار د شفاهى تاريخ            : د حاجى لنګر زمين كور      : د زاړه ښار خلك او كورونه        ”
 . مخه 15]. 2008[د كلتور ساتنې لپاره د اغاخان وجهى صندوق، ]: كابل[“ .پروژه

د ]: كابل[“ .د كابل د زاړه ښارد شفاهى تاريخ پروژه            : د رغيدو قدرت   : د زاړه ښار دودونه     ”
 . مخه 12]. 2008[كلتور ساتنې لپاره د اغاخان وجهي صندوق، 
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 . يې بى سواده دي، ښه پايلى نلري

همدارنګه د كابل د نورو سيمو نمايشى پرمخـتـګ هـم د پـاتـى            
. شوى تاريخي ودانيو د خوندي ساتلو لپاره ښه راتلونكې نـلـري    

په داسى حالكې چې د ښار په دغه برخه كـې زيـاتـى خـوارۍ هـر            
كله نسبې برياليتوبونه هم لرلي، د ښارونو په ملكيـتـونـو كـې د         
پانګه اچونو مطلق ميزان او ګام، چې زياتره يې له كنترول څـخـه     

په غير مترقبه شكل واقع كېږي، او په تاريخې ودانيو —بهر دي
لـه  .  باندى چې څه پر ځاى پـاتـى دي، ډيـر زيـات فشـار واردوي                 

نېكه مرغه د زاړه ښار پخـوانـي اوسـيـدونـكـي د كـابـل د نـورو                    
سيمو په شان ندي چې خصوصيات يې د تـيـګـو پـه مـوانـعـو او              

محوطه وو باندى وپيژندل شي، دغه خلك كـېـداى شـي چـې د             
خپلو نيكونو د تجربو د يادولو لپاره وسـتـايـل شـي، او داسـى              

كال كې د يوى ټولنى مشر د  2007په .  بريښي چې سرسخته اوسي
كابينى يوه غړي ته د يوى غونډى په ترڅ كې چې د باغ قاضى تـر    
څنګ په يو جومات كې په الره اچول شـوى وه، پـه ادب خـو پـه                 

 : ټينګه توګه وويل

زموږ نيكونو دغه سيمه پالن، ودانه او بيا يې ترى دفـاع وكـړه،       
په څه اساس تاسو داسى فكر كـوى چـې تـاسـو           .  نه كوم حكومت

او مـوږ تـه دا مـوضـوع تـوضـيـح                 ئله كليو څخه راش ئكوالى ش
 كړۍ چې خپله سيمه څه ډول اداره كړو؟ 

 
ددغه خبرپاڼې مـوخـه داده چـې        .  د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى درى مياشتنۍ خپرونه ده افغانستان څيړنيزه خبر پاڼهد 

لوستونكي د نوو څيړنو څخه چې په افغانستان كې  په الره اچول كيږي خبر  كړي او همدارنګـه د څـيـړنـې مـونـدنـې او  پـايـلـو د                         
ى وړ دي؛ زيـاتـره         نـ ځينى د يادو شويو منابعو څخه د انترنيټ په پـاڼـه د السـرسـ          .  رپوټونو په ويشلو او خپرولو  كې مرسته وكړي

د ګل فروشۍ كـوڅـه،   ( كتابونه او نورى خپرونې د دغه ادارى په كتابتون كې موجودى دي، نوموړى كتابتون ددغه ادارى په دفتر 
 1او د مـاسـپـښـيـن د           12:30بجو څخه تر  9كې موقعيت لري او د يكشنبه څخه تر پنجشنبه پورى د سهار د )  د دوهمى كوڅې ګوټ

دغه خبر پاڼه د رويس وايلز او ډاكټر جـمـيـل الـكـوزي لـخـوا            .  بجو پورى د څيړونكو پرمخ پرانستى دى 4بجې څخه تر د مازديګر 
كـه چـيـرى تـاسـو د            .  اهللا امرخيل لخوا په پښتو ژبه ژباړل شوى او د امان اهللا اتل لخوا تصحيح او ډيـزايـن شـوى       حمد تصنيف، د ا

كتابونو يا نورو خپرونو يا سرچينو په اړه وړانديزونه لرۍ چې بايد په خبر پاڼه كې اضافه شي، نو هيله كيږي چې دغه بريښنا پتـى  
 .newsletter@areu.org.af: ئته بريښناليك را واستو

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

افغانستان كې د تحليلي ظرفيت د پياوړي كولو پواسطه د څيړنې او زده كړې كلتور ته په فعاله توګه وده وركوي او دغه راز په                               
د دغه د ادارى بنسټيز ليد دادى چې كار او فعاليت يې               .  سيمه كې د موجودو ستونزو په هكله فكرونو او مباحثو ته الر هواروي               

كال كې د مرستندويه ټولنې لخوا چې په افغانستان كې كار                2002اداره په     دغه.  بايد د افغانانو ژوند كې ښه والى رامنځته كړي          
د دغه ادارى مديره هيأت د بسپنه وركوونكو، د ملګرو ملتونو او نورو څواړخيزه سازمانونو او نا حكومتې                       .  كوى تأسيس شوه  

، برتانيې  (DANIDA)، د دنمارك    )EC(اروپا كميسيون     دغه ادارى په نږدى تير وخت كې د   . سازمانونو له استازو څخه عبارت دى
(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                          
دالزياتو معلوماتو او ددغه د ادارى خپرونو پي ډي ايف كاپيانو لپاره ويب                  .  صندوق څخه  څخه مالي مرستې تر السه كړى دى             

     www.areu.org.af: پاڼه
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لمړى بايد كتابتونونه تاسو ته در وپيژنو ترڅو د هغوى پوسـيلـه   
او د خپـلـى   ئ  دخپل نظر وړ كتابتون ته مراجعه وكړ ۍوكوالى ش

 :ئڅيړنيزى مقالى لپاره اړين مواد ترالسه كړ

كتابتونونـه لـه هـر اړخـه ډيـر ارزښـت لـري، دڅـيـړونـكـو، زده                            
كوونكو، ښوونكو او نورو هرډول وګړو لپاره يو د زده كـړى او          

همدارنګه دعلومو په خـپـرولـو او زده كـړه           .  الرښوونى زانګو ده
كې ډير رول لري، ځكه چې د ښوونكو مضمونونـو تـه پـراخـتـيـا           
وركوي په پوهنتـونـونـو او ښـوونـځـيـو كـى ښـوونـكـي د يـوى                         
موضوع د زده كړى لپاره يوه الرښودل كيږى اما كتابتون كـوالى    

. واچـوي    ېشى چى نوموړى الرى ته ډير وسعت وركړى او رڼا پـر 
هغه كسان چى ښوونكـو تـه السـرسـي نـلـري، كـوالى شـي چـې                      
كـوم  .  كتابتونونو ته مراجعه وكړي او ډير څه ورڅخه ترالسه كړي

مواد چى په كتابتونو كې موجود دي نه يواځى د زده كړې لـپـاره     
دي، بلكه د هغو څخه د خوند اخستلو لـپـاره هـم ځـاى پـه ځـاى                 
شوى دي، ښكلي داستانونه او پـه زړه پـورى هـنـري پـيـښـى او                  
شعرونه پكى شتوالى لـري چـى انسـان تـه تـر ډيـره حـده پـورى                       

 .سوكالى وربښي

 :كتابتونونه كوالى شو چى په الندى برخو باندى وويشو

داسـى كـتـابـتـونـونـو تـه ځـكـه مـلـى                        : لمړى ملي كتابتـونـونـه   
كتابتون ويل كېږي چې د يوه هيواد ډير ملي آثار پـكـې ځـاى پـه         
ځاى شوى وي او د اړونـد دولـت لـخـوا اداره كـېـږي، د داسـى                      
كتابتونونو اصلي موخه د خلكو او مـلـت لـپـاره خـدمـت كـول،                  
اودملى آثارو خوندي ساتل دي، داسى كتابتونونه ډيـرى لـويـې      
ټولګې لري، كېداى شي چې ميليونونو كتابونو ته ورسيـږي، د    
هيواد هرليكوال وګړى او ارګان چى كوم آثار خپـروي بـايـد دوه        

لـه بـده مـرغـه         .  ټوكه يې په وړيا توګه ملي كتابتون تـه وسـپـاري       
 .زمونږ په هيواد كې ملي كتابتون ال تراوسه پورى وجود نلري

دا ډول كتابتونونه له ملي كتابتونونـو     : دويم عامه كتابتونونه
څخه كوچنۍ ټولګې لـري، كـوالى شـي چـې د هـر عـمـر خـلـك                        

ورڅخه كار واخلي، لدى كبله په كتابتونو كې دا شرط ندى چـې    
ټول مواد هرومرو د هماغه هيواد اړوند اسناد وي، كـيـداى شـي      
چې عمومي او د نړۍ په كچه د معلوماتو كتابونه پكى كيښودل 

دا ډول كتابتونونه نورى كوچـنـۍ څـانـګـې هـم لـري چـې د                   .  شي
هيواد په هره بـرخـه كـې خـپـرى شـوى وي، چـې د افـغـانسـتـان                          
عمومي كتابتونونه د اطالعاتو او فرهـنـګ وزارت لـخـوا اداره           

 .كېږي

دا ډول كتابتونونه په ښوونـځـيـو     : دريم د ښونځيو كتابتونونه
پورى تړاو لري، د هر عمر خـلـك، ښـوونـكـي او زده كـوونـكـي                 
ورڅخه كار اخلي، دا كتابتونونه له ملي او عـامـه كـتـابـتـونـونـو           
څخه كوچني وي، خو داسى مواد پكې ځاى په ځاى كېږي چـې د    

ددى ډول كتابتونونو اصلي مـوخـه   .  زده كوونكو د عالقى وړ وي
د زده كړى په اړونده مضمونونو كې د الزياتو معلوماتو وركـول    

 .دي

دا ډول كـتـابـتـونـونـه پـه                 : څلورم دپوهنتونونو كتـابـتـونـونـه     
پوهنتونونو او پوهنځيو كې وي چې د محصلينـو او اسـتـادانـو         
لپاره خپل خدمتونه سرته رسوي، ددى ډول كتابتونونو مواد پـه  

لـه نـيـكـه مـرغـه           .  علمي، څيړنيزو، اوميتودونو بـانـدى څـرخـي        
 .دافغانستان په پوهنتونونو كى دا ډول كتابتونونه موجود دي

دا ډول كتـابـتـونـونـه       : پنځم تخصصي يا ځانګړي كتابتونونه
په ځانګړو موضوعاتو باندى څرخي، كېداى شي چې دولتـي او    

د مـثـال پـه        .  يا هم غير دولتي وي، ليكن موضوع يې خـاصـه وي    
ډول، اقتصادي كتابتونونه، په شـركـتـونـو او كـمـپـنـيـو پـورى                 
اړوند كتابتونونه او يا هم د ځينو ارګانونو څيړنيز كتـابـتـونـونـه      
چې يوه بيلګه يې د افغـانسـتـان د څـيـړنـې او ارزونـې د ادارى                    

 .كتابتون دى

شپږم پـه وزارتـونـو او نـورو دولـتـي ادارو پـورى اړونـد                         
دا ډول كتابتونونه هم په ځانګړى كتابتونـونـو كـې        : كتابتونونه

راځي چې يـواځـى د مـربـوطـه اداري او يـا وزارت لـخـوا اداره                         

څنګه كوالى شو چې له كتابتون څخه استفاده وكړو ترڅو يوه څيړنيزه : سرليك
 مقاله وليكو؟

 ليكوال عبدالجميل الكوزى 
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كېږي، لكه د عدليې وزارت كتابتون چى قوانين او اليـحـى يـي        
 .پكى ځاى په ځاى كړى دي

دا ډول كتابتـونـونـه كـوم خـاص            : او اووم شخصي كتابتونونه
چې هر ډول مـواد پـكـې           يمعيار نلري، كېداى ش/ ډول كريټيريا

وي، يا كېداى شي چې ډير كوچني يا لوى وي، او يـاهـم كـېـداى       
 .شي چې په يوه شخص اويا كورنۍ پورى تړاو ولري

لكه څنګه چى مقالى مختلف ډولونه لري او مختلف موضوعات 
رانغاړي خو بياهم مقالى په الندى ګروپونو باندى ويشـل شـوى       

خو دلته .  څيړنيزى مقالى، ټولنيزى مقالى او انتقادى مقالى:  دي
مونږ د څيړنيزى مقالى په اړه ځينى معلومات وړاندى كـوو چـې       
نن صبا زده كوونكي او محصلين ورسـره مـخـامـخ دي، چـې پـه               
لمړي سر كې پدى نه پوهيږي چې خپله مقاله له كومه ځايـه پـېـل      

 .كړي

لكه څنګه چې ټولى مقالى د څيړنو سره تړاو لـري     : څيړنيزه مقاله
خو بياهم ځينو مقالـو تـه څـيـړنـيـزى مـقـالـى ويـل كـېـږي، چـې                          
وروسته له پلټنو او څيړنو څخه په علمي ډول هـر اړخ يـې څـيـړل           
كېږي او بيا يې پايله په علمي ډول ليكل كېږي چې د ټولو فنونو 

طبى ډاكټران، انجنيران، تـاريـخ پـوهـان، اديـبـان  او               ( خاوندان 
كوالى شي چې پخپله ساحه كې ديـوى مـوضـوع پـه           )  داسى نور

 . اړه څيړنه وكړي اومقاله پرى وليكي

كومه څيړنيزه مقاله چې تاسو ليكۍ بايد پر حـقـيـقـت اسـتـواره          
كـه  .  وي، څيړنيزه مقاله نظر يوى څيړنې ته مـحـدوده اولـنـډه وي        

چيرى پدى وتوانېږو چې د څيـړنـې مـيـتـودولـوژي ګـام پـه ګـام                  
تعقيب كړو، نو په راتلونكي كې به ديوى لويې څيړنې په ليكـلـو   

ديوى څيړنيزى مقالى د لـيـكـلـو لـپـاره بـايـد                 .  باندى برالسي يو
داسى يوه موضوع وټاكۍ چې ستاسو د عالقى وړ وي او د هغې 

ستاسو مقـالـه   چې ئ په ياد ولر . ئپه اړه معلومات راټول كړاى ش
هـغـه مـحـصـلـيـن او زده              .  بايد نه ډيره لنډه او نـه ډيـره لـويـه وي          

كوونكي چې د خپلو استادانو لخوا د يـوى څـيـړنـيـزى مـقـالـى                 
 :دليكلو لپاره ګمارل كېږي بايد الندى ټكي په نظر كې ونيسي

د يو چا ژوند ليك بايد د څيړنيزى مقالى لپاره ونه ټاكل شي، د   
ډيرو نويو موضوعاتو له ټاكلو څخه هم بايد پـه لـومـړي سـركـې            
ډډه وشي، ځكـه چـې ډيـر نـوي مـوضـوعـات ډيـر مـواد نـلـري،                          

له .  كوالى چې په اړه يې  ډير معلومات ترالسه كړئ ئاوتاسى نش

ځكه هغه څوك چې  يډيرو فني موضوعاتو څخه هم بايد ډډه وش
دلمړي ځل لپاره څيړنيزه مقاله ليكي كېداى شي د معلوماتـو لـه     

همدارنګه د څيړنيزى مقالى په لـيـكـلـو     .  كمښت سره مخامخ شي
كې بايد پوچ الفاظ او له اخالق څخه ليرى كـلـيـمـى ونـه كـارول             
شي،  دغير ضرورى او شخصى مجادلوى مـوضـوع څـخـه بـايـد           
ډډه وشي، او په همدى ترتيب، څيړنه بايد بى طرفه او آزاده وي، 
ځكه چې شخصي مجادلى، د موضوعاتو څيړنه له حقيقت څـخـه   

. ليرى كوي او كېداى شي چې ځينى حساسيتونه رامنځـتـه كـړي     
دا حساسيتونه كيداى شى نژادي، سياسي، مـذهـبـي او يـا هـم              

د څيړنيزى مقالى لپاره د موضوع د ډير لنډيز څخـه  .  فرهنګي وي
هم بايد ډډه وشي، كه چيرى يوه موضوع يواځى په يوه كتـاب او    
يا دايرت المعارف كې راغلى وي او كله چې تاسو له هغې څـخـه     
معلومات راټول كړۍ نو په حقيقت كـې هـغـې تـه يـوه څـيـړنـيـزه                  

هـره مـقـالـه       .  مقاله نشو ويالى، بلكه هغې ته يو لنډيز ويل كېـږي 
 .بايد څلور عنصره ولري لكه موضوع، مقدمه، متن او پايله

كله چې موضوع وټاكل شوه بايد د خپل مشاور، سر څـيـړونـكـي     
او يا هم دخپل ښوونكي سره يې مطرح كړي او د هـغـوى مشـورو      

څيړنه بايد سطحى نه وي، هر څـيـړونـكـى بـايـد           .  ته غوږ ونيسي
بـنـسـټ تـه ځـان ورسـوي، د               / كوښښ وكړي چې د مـوضـوع تـل       

. موضوع هر اړخ وڅيړي او د هر اړخ لپاره داليل رامـنـځـتـه كـړي         
كله مو چې د موضوع په اړه ډيـر مـعـلـومـات راټـول كـړل، بـايـد                  

امـكـان   .  موضوع د مقالى اړوند موضوع ګانو تـه مـحـدوده شـي          
لري ستاسو راټول شوي معلومات ډير مفصل او زيات وي، خـو      
د محدودولو لپاره يې بايد داسى قوانين په نظر كې ونيـول شـي     
پـه  .  چې د موضوع مانا پكې وركه نشي او يا بلى خواته الړه نشي

څيړنه كې بايد كوښښ وشي چې موضوع نظر و مكان، زمـان او      
 .ډول ته محدوده شي

 :دموضوع په هكله په منابعو اوكتابتونونو كې پلټنه

، ئكله موچى موضوع وټـاكلـه نـو كـتـابـتـون تـه مـراجـعـه وكـړ                        
اومعلوماتو په راټولولو كې ډير مهم  ېدكتابتون ټاكل هم دڅيړن

رول لري، داسى نه چى تاسو ته د زراعت اومـالـدارۍ پـه هـكلـه            
موضوع دركول شوى وي، او ددى پرځاى چې تاسو يو زراعـتـي     

نـو غـوره     .  طبي كتابتون ته مخه كـړۍ  ،ئكتابتون ته مراجعه وكړ
. ئبه دا وي چې مخكى له مخكى له كتابتونونو سره آشنـا واوسـ    

داى شي چې په كتابتون كې ستـاسـو د مـوضـوع پـه اړه ډيـر                 ېك
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چـې نـورو        ئمعلومات نه وي، پدى صورت كې تاسو كـوالى شـ      
مختلفو منابعو ته مراجـعـه وكـړۍ، لـكـه نـور كـتـابـتـونـونـه او                       

كه تاسو بيا هم مو د خپلى ټاكلى مـوضـوع پـه      .  باالخره انټرنټ ته
اړوند پوره معلومات ترالسه نكړل نـو غـوره بـه دا وي چـې بلـه                    

كـېـداى شـي         ، نـو   ئكه چيرى تاسو داسى ونكړ . ئموضوع وټاك
 .چې ستاسو د وخت د ضياع المل وګرځي

كه ستاسو د نظر وړ موضوع باندى مواد موجود وو نو مختلـفـى   
ترڅـو دخـپـلـى څـيـړنـيـزى مـقـالـى لـپـاره                       ئالرى غوره كوالى ش
دمثال په ډول، عـمـومـي كـتـابـونـه لـكـه                   ،ئمعلومات راټول كړ

دايرت المعارفونه، قاموسونه، قوانين او داسى نور، ددى څخـه  
عالوه مجلى، ورځـپـاڼـې، د انـټـرنـټ پـاڼـې او نـور صـوتـي او                          
انځوري منابع لكه فلمونه، ټلـويـزيـونـونـه، غـږيـز پـروګـرامـونـه                
نخشى او داسى نور، د الزياتو معلوماتو د السته راوړلـو لـپـاره      
چې كوالى شي ستاسو څيړنـيـزى مـقـالـى تـه ښـه رنـګ وركـړي                    
مصاحبى او مركې دي، چـې د اړونـدو پـوهـانـو، ښـوونـكـو او                     

كله مو چى له هرى منبع، كـتـاب،     .  څيړونكو سره بايد ترسره شي
څخه معلومات ترالسه كول، بايـد د     ېمجلى او يا دانټرنټ له پاڼ

له نـظـره ونـه بـاسـئ،          )  Bibliography(مربوطه منبع بيبليو ګرافي 
ځكه چې د بيبليوګرافۍ ليكل زمونږ څيړنيزى مقالى ته اعـتـبـار    
او قوت وركوي، هره ليكنه چې بيـبـلـيـوګـرافـي ونـلـري هـغـه لـه                  
حقيقت څخه ليرى وي، نوكه حقيقت ونلري هغى ته څـيـړنـه نشـو       

دليكلو اوصول بـايـد پـه      )  Bibliography( د بيبليوګرافۍ .  ويالى
ياد ولرو، چى دلته مونږ نشو كوالى ورباندى بحـث وكـړو ځـكـه         

 . چى موضوع بلى خواته ځي

ځينى وختونه نقل قول هم مـنـځـتـه راتـالى شـي نـو               ېپه مقالو ك
غوره به دا وي چې نقل قول د قوسونو پداخل كې وليكل شـي او    

ځـيـنـى    .  د نوموړي شخص يا ارګان نوم ورسـره هـم ولـيـكـل شـي            
وختونه په مقالو كې د انځورونو ضرورت هم پېښيږي، په لمـړي  
قدم كې بايد كوښښ وشي چې انځورونه پكې عالوه نشي خو په 
نادرو حاالتو كې كوالى شي چې د لوستونكو د الزيات پوهـاوي  

د مقالوپه ليكلو كې بايد كوښښ وشـي    .  لپاره انځور عالوه كړي
) او داسى نـور  3، 2، 1( چې فهرست او نمرى ونه ليكل شي، لكه 

لمړى، دويـم    ( نو غوره به دا وي چې متني شكل وركړاى شي لكه 
، د مقالى په ليكو كې بايد دبـل لـيـكـوال يـا          ) دريم او داسى نور

دكوم بل كتاب دنقل قول څخه د غال په توګه استفاده  ونشي، نو 
 .غوره الره يى داده چى د بل چا نقل قول سره د هغه نوم ذكرشي

كله مو چې د موضوع په اړه زيات منابع ترالسه كړل، لمړى بـايـد     
د نورو كتابونو پـه پـرتلـه         ېچ ئد هغه كتاب په مطالعه پېل وكړ
لـمـړى كـتـاب كـوالى          ې   ځكه چ.  غوره، معتبر او د اعتبار وړ وي

شي ستاسو ذهن او فكر تر خپل تاثير الندى راولي، نو سـتـاسـو      
. په مقاله كې ډيري معلومات د لمړي كتاب څخه منعكس كـېـږي  

نـور مـنـابـع او            ېچـ    ئوروسته په تدريجي ډول سـره كـوالى شـ           
 .ئترڅو د موضوع مختلف اړخونه وڅيړ ئكتابونه مطالعه كړ

 : د مقالى عنوان

جګړه، سوله، :  كېداى شي چې د مقالى عنوان يوه كليمه وي لكه
يا كېداى شي چې له دوه كليمو څخه جـوړ    .  اقتصاد او داسى نور

دولت او ملت، جګړه او سوله، خلك او رسنۍ او   :  شوى وي لكه
همدارنګه د مقالى موضوع كېـداى شـي چـې لـه څـو              .  داسى نور

كليمو، يوى جملى، او يا هم له يوى پوښـتـنـې څـخـه جـوړه شـي              
مـونـږ پـه ويـنـو لـړلـى              (  ،) د رسنيو اهميـت پـه ټـولـنـه كـې            : ( لكه

په منځنـي لـويـديـځ كـې څـوك             ( او ياهم ) ديموكراسى نه غواړو
 ).مالمت دى؟

 : دمقالى متن

دا د مقالى اساسي برخه ده چې د ليكونكي پيغام پكې منعكـس  
متن بايد داسى جوړ شي چې تجزيه، تحليل او د موضـوع  .  كېږي

تفسير پكې ښكاره وي او موضوع پكې په روښانه داليـلـو سـره        
 يئـ ښودل شوى وي، او همدارنګه ټول ګرامري، اماليي او انشـا   

 .  قوانين بايد پكې په پامكې ونيول شي

 :دمقالى پايله

ډيـرى لـيـكـونـكـي         .  دمقالى د پايلى ليكل ډير ضروري امر نـدى   
دمقـالـى پـايلـه لـوسـتـونـكـو تـه پـريـږدي، تـرڅـو وګـوري چـې                               

 . لوستونكي د مقالى په هكله څه نظريې لري

كله موچې څيړنيزه مقاله وليكله، نو په دقت سره بايد ولـوسـتـل    
 :شي او الندى ټكي بايد په پامكې ونيول شي

ايا د مقالى له لوستلو وروسته هماغه حس پكې ليدل كېږي كوم 
چى تاسو پتيلى وه؟ ايا ليكل شوى مـقـالـه لـوسـتـونـكـو تـه زړه                

 راښكونكې او په زړه پورى ده اوكه نه؟
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كه ستاسو په مقاله كې بياهم څه كمښت ليدل كېـږي، ايـا تـاسـو         
چې اصالح يې كړۍ؟ كه په مقالـه كـې زيـات او غـيـر               ۍوخت لر

ايـا     . ئضروري شيان ليدل كېږي، غوره به دا وي چې لرى يـې كـړ    
ستاسو په مقاله كې منطقي داليـل لـيـدل كـېـږي او كـه نـه؟ ايـا                     
ستاسو مقاله د محتوا سره سمون خوري اوكه نه؟ ايـا پـه مـقـالـه          
كى توازن او برابري ليدل كېږي، كه ځينى برخى پكـې ضـعـيـفـى        

او    ئدمقالى امال او انشأ ته نـظـر واچـو     .  وي بايد قوي كړاى شي
 .ئټولو اړخونو باندى ځان باوري كړ

 :اخيستنه

شيوه استفاده از كـتـابـخـانـه ونـوشـتـه             –  1374.  خديوى، شهناز
انتشارات جهـاد دانشـګـاهـى واحـد          :  اصفهان .  مقاالت تحقيقى

 .اصفهان
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Using AABRAR’s messenger services, you will both reduce your  
operational costs and support the families of disabled people. 

Afghanistan Amputee Bicyclists for  
Rehabilitation and Recreation (AABRAR) 

DISABLED CYCLE MESSENGER SERVICES 
 

• Restaurant take-out, packages, letters within Kabul 

• Competitive rates  

• Contracts with discounts for regular clients 
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 )NRVA(د خطر او زيانمننې ملي ارزونه 

 كلونو نوښت 2008او  2007د 

كال د زمري په مياشت كې د اروپا د كميسيون لخوا                   1387د  
تمويل شوى د څارنې د ملي سيستم پروژى چې د كليو د                              
بيارغونې او پراختيا وزارت او د احصاييې مركزى دفتر سره په            

كلونو كې د خطر او زيانمننې د ملي            08-2007ګډه كار كوي، په      
مياشتو په ترځ كې په برياليتوب سره           12ارزونې ساحوى كار د      

 . بشپړ كړ

كال د غبرګولي د           1384د خطر او زيانمننې ملي ارزونه د                  
مياشت څخه د زمري تر مياشتې پورى تر سره شوه، دغه مهال                  
چې د محصوالتو د راټولولو له وخت سره سمون خوري، په دى                
معنې چې كورنۍ په دغه مهال كې د كال د نورو فصلونو په                         

 08-2007په هر حال، د     . پرتله له زياتو امكاناتو څخه برخمنى وى      
كال لپاره د خطر او زيانمننې د ملي ارزونې تګالر توپير درلود؛             

مياشتو په ترځ كې، هره مياشت يو شان پوښتنې پوښتل                  12د  
 . كېدى تر څو موسمي بدلونونه په پام كې ونيول شي

مياشتو لپاره د لومړنيو معلوماتو       12په كمپيوټرونو كې د ټولو      
د ) ږيېچې د سكن كولو د پروسې له الرى تر سره ك                    (درجول   

د هر دريو مياشتو لپاره بېل بېل د          . كال تر پايه بشپړ شول       2008
اوسمهال د لومړنيو معلوماتو       . معلوماتو ست برابر شوى دى        

سټونه د احصاييې د مركزي دفتر په ويب پاڼه كې د السرسنې                  
د معلوماتو دغه ناپايېلي           ؛    )www.cso-af.org(وړ دي        

 . سټونه د ځينو ادارو په چوپړ كې ايښودل شوى ده

كال د خطر او زيانمننې ملي ارزونې  د حكومت تر                   08-2007د  
: ، چې تحليلى سيمې تر پوښښ الندى راوستلى         46نفوذ الندى   

واليتي مركزونه    11واليتونو كليواله سيمې،      34د افغانستان د    
چې د ښاري سيمو په توګه تشخيص شوي، او د كوچيانو د                       

له . نفوس په اړه د لومړنيو معلوماتو يوه نمونه په بركې لري                      
كوچيانو څخه معلومات يوازى د ژمي او دوبي د موسمونو په                
بهير كې واخستل شوه او يوازى په ملي كچه استازي معلومات            

ساحوي څيړنيزه ټيمونه د ټول كال په اوږدو كې په                 . بلل كېږي 
واليت كې ميشت وو، او په ناټاكلي توګه يې كلي او كورنۍ                     

 . ټاكلى

دغه معلومات د واليتونو د حاالتو د بدلون شاخصونه وړاندى              
كوي او د ولسوالۍ په كچه لومړني استازي معلومات نه ګنل                 

په هرحال، د هرى ولسوالۍ د معلوماتو مجموعه د جال               . كېږي
كېدو وړ ده او كه چيرى ټاكل شوى نمونى په كافي اندازه لويې                
وي، نو كېداى شي چې د ولسوالۍ د نفوس پر بنسټ د تحليل                 

 . لپاره اغيزمن واحدونه اوسي

هغه واليتونه چې هم ښاري او هم كليواله لومړني معلوات لري،             
دغه لومړني معلومات كېداى شي يوځاى او يا هم په جال ډول                  

 ).ترڅو د ټول واليت استازيتوب وكړي(وكارول شي 

 08-2007د پروژى پالن داسى دى چې د تېرو كلونو پشان به د                   
كلونو معلومات هم د اكسس كمپيوتري ديتابيس په توګه                       

هغه ادارى چې غواړي دغه معلوات ترالسه كړي بايد     . خپاره شي
د مركزي احصاييې دفتر د       / چې د زيانمننى د ارزونې له ادارى         

ملي څارنې له سيستم او د كليو د بيارغونې او پراختيا له                           
وزارت څخه اجازه واخلي، د معلوماتو د اجازى د غوښتلو پاڼه             

-www.cso)د احصاييې د مركزي دفتر له بريښنا پاڼې  څخه                

af.net)                 او يا امان اهللا اصيل ته د بريښنا ليك په استولو سره
: ئد اجازى غوښتنه كوالى ش                                                                                    

amanullah.assil@mrrd.gov.af   ... 

  (ARU)د علمې څيړنو اداره 
 د كاتب د لوړو زده كړو انستيتوت

په افغانستان كې د څيړنيزو مراكزو كمى دى؛ د علمي څيړنو                  
اداره د كاتب پوهنتون لخوا رامنځته شوه تر څو په سياسي،                    
ټولنيز او حقوقي مسايلو باندى د څيړنو د ترسره كولو له الرى د              

 . هيواد د پرمختګ له پروسى سره مرسته وكړي

 : د دغه ادارى درى موخى په الندى ډول دي

د تطبيقي څيړنې له الرى د افغانستان د حقوقي، كلتوري،               •
 ټولنيزه او سياسي چاپيريال له بيارغونې سره مرسته كول؛

د دولتي ادارو د حقوقي، كلتوري، ټولنيزه او سياسي چارو            •
د سم، مناسب او اغيزمنه پالن جوړونى لپاره معلومات                    

 څيړنيز خبرونه
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 تيارول؛ 

په افغانستان كې د ستونزو د تشخيصولو او د بنيادى                        •
پرمختګ د هڅولو لپاره څيړنې ته د يوى غوره وسيلى                       

 . پشان وده وركول

 د واليتونو په هكله معلومات
دافغانستان د څيړنې او ارزونې اداره په افغانستان كې د معينو           
واليتونو په هكله د معلوماتو د ټولګو لپاره بيا بيا غوښتنې                   
ترالسه كوي، ځكه خو دلته ځنې تر ټولو ال اغيزمنه منابع ليست              

سربيره پر دى، د احصاييې د مركزي دفتر د احصاييې          . شوى دي 
كلنيز كتاب معلومات مكرراً د واليتونو پر اساس د لست په                   

كال معلومات تر ټولو ال نوي                 1386د   (توګه وړاندى كوي         
 ). معلومات دي

واليتونو په هكله تر ټولو ال پراخ او تازه معلومات د                  34د   •
د ملګرو ملتونو د نفوس د وجهي         /احصاييې د مركزى دفتر    

مخه   100اقتصادي معلومات دي؛ خواوشا       -صندوق تولنيز 
. كلونو كې تصنيف شوي      05-2003احصايوي شاخصونه په     

دغه معلومات د دى خبر پاڼې په تېرو ګڼو كې توضيح شوى              
 ). م مخونه17م او 7ګڼه  15/16(دي 

د كلتور او شخړو د څيړنو لپاره د امريكې د متحده اياالتو د       •
سمندري كالج د فارغ تحصيل پروګرام څخه د واليتونو                    

په الندى زيرمه كې د               ) 2008-2004(وروستۍ بياكتنې        
او په همغه لست كې نور معلومات چې د             . السرسنى وړ دي   

د ولسواليو نخشې، د ټولټاكنو              : راښكته كولو وړ دي         
پايلې، د ځمكې د سطح نخشې، د ترياكو سروى، قبيلوى               

د كلتور او شخړو په څيړنيزه معلوماتو       . نخشې او داسى نور   
//:http. كې د واليتونو د سواد اندازه هم شامله ده                          

w w w . n p s . e d u / P r o g r a m s / C C S /
ExecSumm.html   ... 

كال كې د كليو د بيا رغونې او پراختيا د وزارت                     2007په   •
دغه . لخوا د واليتونو په هكله معلومات خپاره شوي وو                  

د واليتونو د         ”معلومات چې په بريښنا پاڼه كې د                             
 34تر عنوان الندى موجود دي، د                       “ پرمختيايي پالن   
واليتونو په هكله د واليتي معلوماتو            30واليتونو څخه د      
پنجشير، پكتيا، پروان، او د سمنګان              (خالصه ده چې         

ځينې دغه معلومات له هغو          ). واليتونه پكې ندى راغلي       
دولتي سرچينو څخه اخستل شوي وو چې التر اوسه خپاره               

په (په دغو عنوانونو كې عمومي معلومات                    .شوي ندي  
، جمعيت، نهادونه، د بسپنه     )ګډون د متر مربع لمخې ساحه     

وركوونكو فعاليتونه، بيخبنا او طبيعي سر چينې، د                        
خصوصى سكتور فعاليتونه، زده كړه، روغتيا، ټولنيزه                 

. ساتنه، حكومت دارى او امنيتي څانګې په بركې نيسي                  
همدارنګه د ولسواليو په كچه ځينې معلومات هم پكې                    

/http://www.mrrd.gov.af/nabdp.  شامل دي    

Provincial%20Development%20Plan.html    ... 

كال كې د كليو د بيا رغونې او پرمختيا وزارت د                  2006په      •
واليتونو په هكله د سيمه ييز خطرونو د مديريت نړيوال               25

دغه ). مخه  10-4(دفتر سره په ګډه لنډ معلومات خپاره كړل            
معلومات د سيمه ييز كليواله اقتصاد د بيا ژوندى كولو                   

دغه سيمې د يوډوله     . ارزونه او ستراتيژۍ د څيړنو برخه وه         
واليتونو څخه جوړى شوى وى، چې يوشان جغرافيايي بڼه              
او سوداګريزه فعاليتونه يې لرل، او يوازنۍ سيمې چې                      

د كومو  . توپير يې درلود د بدخشان سرحدى ولسوالۍ وى           
واليتونو معلومات چې ذكر شوى نه وو هغه د خوست،                       
پكتيكا، دايكندى، سرپل، جوزجان، فراه، نورستان،                  

h.  كندز، او د پنچشير واليتونه وو                       t t p : / /

www.undp.org.af/Publications/rrers.html    ... 

كال كې د ملګرو ملتونو د كډوالو عالې كميشنرۍ             2003په   •
تاكو ولسواليو د معلوماتو يوه لړۍ خپره كړه او هغه               200د    

سيمې يې تر پوښښ الندي راوستى چې د هغوى په آند                        
دغه لنډ معلومات چې     . كډوال به هغو سيمو ته راستانه شى        

مخه دى د ولسواليو د نفوسو او د ټوليز                     2-3هر يو يې       
دغه معلومات د ملګرو ملتونو د                . حاالتو په هكله دي         

كډوالو د عالى كميشنرۍ د خبر راټولوونكو لخوا چې له                  
دغه . هرى ولسوالۍ څخه يې كتنه كوله، چمتو شوى وو                   

. معلومات په زياته اندازه د سيمې پر بنسټ تنظيمېږي                     
http://www.aims.org.af/sroot.aspx?

seckeyo=52&seckeyz=38    ... 

واليتونو په هكله مفصل          7كلونو څخه د          1991-1992له    •
د (ټولنيز اقتصادى معلومات موجود دى چې د يونيديتا                 
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نوريې هم پالن    (لخوا تيار شول   ) ملګرو ملتونو يو دفتر دى      
 1990دغه معلومات د      ). شوى وو خو هيڅكه خپاره نشول         

كال څخه وروسته د ساحوي څيړنو پر بنسټ والړ وو، او په                
دغو معلوماتو كې د هغه مهال د اقتصادى او ټولنيزو                         
حاالتو او په واليتي او محلي كچه د فزيكي بيخبناوو                         

د معلوماتو د بشپړتيا او ثبات لپاره د هر          . تحليل موجود وو  
واليت په هكله له نورو سرچينو څخه ترالسه شوي معلومات           

ټول دغه     . (هم ددغو معلوماتو سره ضميمه شوي وو                        
معلومات د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى له                          
بريښنا پاڼې د بيبلوګرافى له سرچينې څخه د ښكته كولو وړ            

 ):  دې
 بدخشان •
 بلخ •
 باميان •
 غزنى •

 كندهار •
 سمنګان •
 وردك •

د واليتونو، محلو، ولسواليو، ښارونو او ځينو كليو په هكله د             
پخوانيو لرغونو معلوماتو لپاره معيارى مرجع د الدويګ دبليو         
ادميك شپږ جلده د افغانستان تاريخي او سياسى جريده ده                   
(Graz: Akademische Druck– und Verlagsanst,. 

په نږدى تير وخت كې په تهران كې بيا چاپ شوى              . 1972-1985
د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د بريښناپاڼې په                ). ده

كرښه د بيبليوګرافى په كتالګ كې د هر يو واليت په هكله                          
رسالې، سروى، راپورونه، د ناحكومتي سازمانونو كارونه، او         

د كتابتون د ليكې الندى په       (داسى نور مواد دالسرسنې وړ دي         
www.areu.org.af  (                               او يا د كابل په پوهنتون كې د

افغانستان څيړنيزه مركز كې له همدغه ديتابيس څخه                                
(www.ackuaf.org) ... 

 د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى تازه خپرونې
 جندر

په افغانستان  : د جندر د پرمختګ په وړاندى د دولت مسؤليت           
د جندر    . كې د جندر د مساواتو وده، د انا الرسن ليكنه                             

پرمختګ په افغانستان كې د جندر د مساويتوب د پرځاى                      
كولو لپاره په هيواد كې د دولت د ټاكل شوى كړنالرې په توګه                 

د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى يوه              . پيژندل شوى ده   
نوى څيړنيزه خپرونه داسى استدالل كوي چې په ځانګړېتوګه د             
ريښتنيو بدلونونو د رامنځته كولو په موخه د دغه كړنالرې پلى           

دغه پاڼه د افغانستان په شرايطو         . كول، پياوړتيا ته اړتيا لري      
كې د جندر د پرمختګ د ټوليزه سپړلو څخه وروسته، د جندر د               

بيالبيلو ) 8(پرمختګ د ودى او مخكښۍ په اړه د اتو                               
همدارنګه دغه   . وزارتونو د كاركوونكو نظريې وړاندى كوي            

پاڼه تر نن مهاله پورى د جندر د پرمختګ السته راوړنې                             
وړاندى كوى او د راتلونكي لپاره د تخنيكي او بنسټيزو الرو                 

 .  وړانديزونه كوي

 حكومتداري
په افغانستان كې د ديموكراسى د             : كال ټول ټاكنې       1388د   

راوستلو پر وړاندى تخنيكې او شرايطې ننګونې، د د ګرانت                
دافغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى دغه نوى          . كيبين ليكنه 

څيړنيزه خپرونه په افغانستان كې د تېرو ټولټاكنو په ارزونې                 
سره او له هغه وخت څخه را پديخوا پرمختګ ته په پام سره د                     

كال د راتلونكو ټولټاكنو لپاره اوسنۍ تيارى او د دغو                1388
د افغانستان د         .  ټولټاكنو پر وړاندى چالچلند ارزوي                 

ديموكراتيك پرمختګ د مالتړ لپاره ډيره ضروري خبر ده چې              
راتلونكې ټولټاكنې د افغانستان د خلكو په سترګو كې د                         

—دغه پاڼه چې په دوو سترو عواملو        . اعتبار وړ او شفافى وي     
باندى تمركز  —تخنيكې مراحلو او د شرايطو په اړوند مسايلو         

كوي، په ټولټاكنو كې بوخت اصلى فعالين او همدارنګه هغه                 
ګامونه او پړاوونه په ګوته كوي چې دغه فعالين يې بايد تر سره               

كال ټولټاكنې    1382كړى تر څو هغه ستونزې هوارى كړى چې د            
دغه پاڼه د رايې وركوونكو نوم                 . ورسره مخامخ شوى وى         

ليكنې، د كانديدانو دقيقى څيړنې او تمويل پروسې، دعامه                
پوهاوي مسايلو، د ضرفيتونو لوړوالي او په هيواد كې د                         

 . امنيتي شرايطو چټك بدلون ته ځانګړې پاملرنه كوي
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 روغتيا
د (د سايكوتراپيكس        : د افغانستان د پټو درملو ستونزه                  

غلطه استفاده، د ديويد         ) اعصابو يا نشه راوړونكو درملو           
افغانستان د هيروينو په توليد كې په نړى كې         . ماكدونالد ليكنه 

تر ټولو الزيات بد نوم تر السه كړى دى، خو هغه موضوع چې په                 
سمه توګه تر لږى اندازى تشخيص شوى دا ده چې  دغه هيواد د                

په .  نشه يي توكو د استعمالوونكو زياتيدونكى شمېر هم لري             
داسى حال كې چې په هيواد كې د درملو د غلطې استفادى او                   
معتادۍ څرګنده درك، په غير قانوني نشه يي توكو باندى                       
تمركز كوي، شواهد څرګندوي چې زيات اشخاص له                                  

دا هغه    —څخه هم غلطه استفاده كوي                —سايكوتراپيكس
درمل دي چې اكثره ارزان او په زياته اندازه په درملتونونو كې د       

 .  السرسني وړ دي، لكه د درد ضد او مسكن درمل

  معيشتونه

له پاكستان او ايران څخه وطن        : له مايوسۍ څخه تر اميدوارۍ      
ته د راستنيدونكو افغان ځوانانو تجربى چې د هغوى احساس              

په . او پوهه كې بدلون رامنځته كوي، د ماميكو سايتو ليكنه                
افغانستان كې د لسيزو د شخړو په دوران كې د افغانو كډوالو               

له دغه شمير   . اكثريت په پاكستان او ايران كې ځاى پر ځاى شو           
څخه يوه زياته اندازه يې ځوانه طبقه ده چې د خپل ژوند ټوله يا                  

وطن . اكثره برخه يې په دغو ګاونډيو هيوادونو كې تيره كړى ده            
ته د راستنيدو د لرليد څخه پرته دغه توضيح پاڼه هغه ننګونې                
ازمايې چې د راستنيدو او همدارنګه په افغانستان كې د ځاى               
پر ځاى كيدو د پرېكړى پر مهال د كډوالو دوهم نسل ور سره                     

دغه پاڼه د دغو كډوالو د ټولنيزو او احساساتي            . مخامخ كېږي 

تجربو د دركولو خالوى په ګوته كوي؛ لكه د هويت، نه منلو او                
دغه مسايل يوازى په خپله او يا د مادي                 . تبعيض سره مقابله    

اړتياوو د پوره كولو له ستونزو سره يو ځاى د افغانستان د                        
كډوالو د راستنيدو او په خپل وطن كې د ځاى پر ځاى كيدو په                

همدارنګه دغه پاڼه د پاليسى         . روانو هڅو مهمې اغيزې لري        
لپاره سپارښتنې وړاندى كوي چې د رضاكاره راستنيدو او د                 
مثبت ځاى پر ځاى كيدو تجربو د عواملو بالقوه بدلون باندى                  

 . تمركز كوي

كوكنار او غير رسمې پورونه، د آدم پين ليكنه، دغه موضوعې             
پاڼه په افغانستان كې د غيررسمي پورونو او د كوكنارو د                        

دغه پاڼه موجوده فرضيې  چې د           . كښت تر منځ اړيكې آزمايې       
كوكنارو كښت په ځانګړېتوګه د زيانمنو او لوړو قرضو سبب                

په كورنيو او ټولنو كې        نوموړى پاڼه همدارنګه  . ګرځي، ننګوي 
د ترياكو د رول او اغيزې په اړه ژوره كتنه هڅوي او همدارنګه د              
كوكنارو له ريښه ايستلو د پروګرامونو، كليواله معيشتونو،             
او د پورونو د بېالبېلو ډولونو د اړتيا او السرسنې پايلى په                      

 .  ګوته كوي

په شاقه كارونو باندى د ماشومانو د ګومارلو په پريكړو باندى   ” 
د بدخشان په كليواله سيمو كې د بى                : نفوذ كوونكي عوامل    

د پاميال هنتې او           “  وزله كورنيو په اړه موضوعي څيړنه،                
دغه د دريو برخو لړۍ څخه دوهمه            . اناستاسيا هزياينوا ليكنه   

موضوعي څيړنه ده چې د افغانستان په ښاري او كليواله سيمو             
كې د ماشومانو د شاقه كارونو په هكله د كورنيو پريكړې                         

دغه څيړنه له بى وزلۍ څخه پرته نورو عواملو باندى                 . آزمايي
تمركز كوي لكه؛ پورونه، ټولنيزه اړيكې، د زده كړى فرصتونه             
او د جندر رولونه، چې ځينې كورنۍ دى ته اړ باسى چې خپل                     

 د واليتونو په هكله په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د مرستندويه هيات د ادارى نوي معلومات
. كـال    2008د ملګرو ملتونو مرستندويه هيات، :  كابل“  د واليتونو بشرى معلومات” .  په افغانستان كې د ملګرو ملتونو مرستندويه هيات

ستـرى بشـري مـوضـوع         :  كوم واليتونه چې د دغو معلوماتو د پوښښ الندى راغلي، دغه يو مخي لنډيزونه، وړاندى مسايل په ګوته كوي
ګانې؛ د داخلي بېځايه شويو اشخاصو په هكله احصايوي معلومات؛ د وچكالۍ اغيزې؛ د ژمي د حاالتو لپاره چمتوالـى؛ السـرسـنـه؛ د         

؛ د حكومـتـي سـيـاالن؛ او         ) د مخفف له مخې لست شوي( همغږى ميشت ميكانيزمونه؛ هغه سازمانونه چې بشري فعاليتونه تر سره كوي 
كـال   1387د الندنيو واليتونو په هكله معلومات د افغانستان د څيړنې او ارزونې دادارى په دفتر كې موجود دي او ټول د .  بشري ننګونې

 بادغيس، فراه، غور، هلمند، هرات، كندهار، نيمروز، اروزګان او زابل: د تلى د مياشتى دي
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ماشومان په شاقه كارونو بوخت كړي په داسى حال كې چې                       
نوموړى څيړنه د لس كليو د              . نورى كورنۍ دغه كار نكوي           

ماشومانو له كورنيو سره د مفصلو مركو پر بنسټ والړه ده، هغه            
ماشومان چې په كليواله چاپيريال كې د دندو په بڼو پسى                          
ګرځي، او هغه پروسى چې كورنۍ ترى كار اخلي تر څو د خپلو                 
ماشومان په هكله پريكړه وكړي چې كوم يې په كار وګماري او                

 . څه ډول دندى به ترسره كوي

په شاقه كارونو باندى د ماشومانو د ګومارلو په پريكړو باندى   ” 
په هرات كې د بېوزلو كورنيو په اړه                  : نفوذ كوونكي عوامل     

د امندا سيم او ميرى لويس هويلند كارلسن         “  موضوعي څيړنه، 
دهرات په واليت كې د دوه سيمو موضوعي څيړنه د                      . ليكنه

افغانستان په ښاري او كليوالو سيمو كې د دريو برخو هغه لړۍ             
پاى ته رسوي چې په شاقه كارونو باندى د ماشومانو په كار                      

دغه څيړنه هغه الرى په      . ګومارلو كې د كورنيو پريكړى آزمايي      
ګوته كوي او سپړي په كومو كې چې د كورنيو د زده كړى او د                     

او د زده كړى او يا دندو نيغ په نيغه او يا              —دندو يو له بله ټاكل    
د ماشومانو په شاقه كارونو باندى د                 —د فرصت لګښتونه     

همدارنګه دغه څيړنه د             . ګومارلو په پريكړو نفوذ كوي                 
ماشومانو د دندو بڼې او شرايط تشريح كوي، او هڅه كوي چې              
زده كړى ته د ماشومانو په السرسنى او د ماشومانو په فزيكي                 
او رواني روغتيا باندى د دندو بالقوه منفي او مثبتى اغيزې و                

 . ارزوي

د بلخ  : كوچنۍ قرضې، غير رسمې پورونه او كليواله معيشت           ”
د ارنا اندرسن او       “  په واليت كې د يو كلي موضوعي څيړنه،              

دغه موضوعي څيړنه د موضوعي څيړنو د              . امندا سيم ليكنه    
لړۍ دريمه او وروستۍ خپرونه ده چې په افغانستان كې د كليو              
او كورنيو په اقتصاد كې د كوچنيو قرضو ګډيدل د غيررسمي              
پورونو په اړيكو او د معيشت په پايلو باندى څه اغيزې لرلى                  
دى آزمايې، دغه اغيزې كېداى شي چې نيغ په نيغه او يا په غير               
مستقيم ډول اغيزې وي چې د كلي په ټوليزه اقتصاد باندى د                   

دغه خپرونه تاييدوى چې كوچنۍ       . تاثيراتو له الرى راغلى دي      
قرضې بايد د يو ساده مالې انتقال څخه په زياته سترګه وكتل                  
شى، ځكه چې پورونه او ټولنيزه اړيكې په ژوره توګه سره تړلې               

دغه څپرونه داسى وړانديز كوى چې د كوچنيو پورونو                     . دى
نهادونه بايد د غيررسمي پورونو اړيكو او همدارنګه د محلي              

معيشتونو د فعاليتونو لپاره د غوښتنو پر بنسټ والړ مناسب               
 . چوپړ د وړاندى كولو په شيوو باندى ښه پوهه شي

 د طبيعې سرچينو مديريت
د : په افغانستان كې د نشه يي توكو پر وړاندى مبارزه                                 
د . برياليتوب ناكامي؟ د ديويد مينسفيلد او ادم پين ليكنه                   

افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د يوى څيړنيزه خپرونې              
پر بنسټ د بنديزونو او د چال چلند د بيا بيا بدلولو سره سره، په                
افغانستان كې د كوكنارو په كښت كې هيڅ ډول پايېدونكى                  

څارونكى به دى ته اړتيا ولري چې د نشه يي            . كمښت نه ښكاري  
توكو پر وړاندى د مبارزې د هڅو د برياليتوب د كچ كولو لپاره               
د اړتيا وړ وسايلو ته وده وركړي ترڅو په رښتيا سره پوه شي                      
چې څه به د افغانستان د كوكنارو په صنعت كې پايېدونكى                    

د كوكنارو د كښت د سيمې اندازه د كوكنارو پر              . بدلون راوړي 
وړاندى د مبارزې د برياليتوب او ناكامۍ د كچ كولو د ډيرو لږو           
وسيلو څخه يوه وسيله او په ځينى مواردو كې يوازنۍ وسيله                 

او پدغه وسيله باندى د يوازنى شاخص په توګه تكيه كول به             . ده
پاليسى جوړوونكو ته د كوكنارو د كښت د چلوونكو او يا د                    
كوكنارو د پايېدونكي كمښت په هكله دقيق فكر په الس                         

تر څو چې د نشه يي توكو پروړاندى مبارزه له نورو                    . ورنكړي
شاخصونو څخه ګټه وا نخلې، د ناكامۍ او يا برياليتوب                          
ادراك به ښايي په لنډ مهالو حل الرو باندى تمركز كوي، نسبت              
دى ته چې د اوږدمهاله هل الرو پوسيله د ستونزو ريښې ته                        

همدارنګه په پاى كې دغه پاڼه وايي چې د ترياكو په اړه              . ورسي
د پاليسۍ د ښه والي لپاره يو لړ نور شاخصونه بايد ولوستل                    

عايداتو، فزيكي امنيت، د اجناسو بازار، د        : شي، په شمول دى   
او همدارنګه  . خوړو مصؤنيت، او د محصوالتو د سيستم تنوع          

دغه پاڼه د برياليتوب او ناكامۍ د نښو د كچ كولو د كړنالرو                    
 . لپاره د اعتبار وړ وړانديزونه كوي

د طبيعې سرچينو   : داوبو مديريت، څاروي او د ترياكو اقتصاد        
. مديريت، د كرنې سيستم او كليواله معيشت، د الن روى ليكنه          

دغه پاڼه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د لومړي كال               
د څيړنې لومړنۍ موندنې، پايلې او وړانديزونه سره تركيبوى،            

د اوبو د مديريت، څاروي او د ترياكو د                 ”كومه څيړنه چې د         
دغه پاڼه د      . په نامه ياديده     “ اقتصاد عملي موضوعي څيړنې       

اوبو لګونې د ميتودونو او د اوبو د مديريت سيستم آزمايي،                 
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 نوى خپرونې او سرچينې

 تاريخ او سيايت
پښتانه   --.  درانى، عبدالباقى    

ليكوال / دتهذيب په څپوكى             
: كويټه       --. عبدالباقى درانى    

دصحاف نشراتى موسسه،                 
شكلونه، :  مخه     512  --.  1387

 .س م 23نخشى، انځورونه ؛ 

د : پښتانه د تهذيب په څپوكې           
افغانانو د هر پښت قدرونه او روايتونه سره راغونډوي او د هر                
دور تاريخي، ټولنيز، كلتوري، مذهبي او علمي اړخونه په لنډه            

پدى كتاب كى په آسانه ژبه دنړۍ له زوكړې                  . توګه څرګندوي  
څخه تر دى وخته دپښتنو دتاريخ لنډيز دى چې د عامو خلكو او              
محصلينو لپاره دمعاشي، ټولنيز او ثقافتي اړيكو په ترڅ كى                

پدغه كتاب كى دپښتنو     . دپښتنې ټولنې تشكيل وړاندى كوي      
تاريخ له باخترى دور څخه نيولى تر اوسني دور پورى ټول                          

سياسي او ټولنيز حاالت په لنډ ډول سره څيړل شوى دي، چى                    
ددى سره سره دپښتو په شجرو باندى هم لنډ معلومات وړاندى              

چې   ئددغه كتاب د الزياتى مطالعى لپاره كوالى ش           . شوى دي 
دافغانستان دڅيړنې اوارزونې د ادارى كتابتون ته مراجعه                    

 .ئوكړ

 ادبيات اوژورناليزم
د افغانستان د علومو اكاډمى، د               / آريانا دايرت المعارف         

دافغانستان دعلومو     :  كابل       --.  دايرت المعارف رياست        
شكل، : < ټ1 --. -1386اكاډمى، ددايرت المعارف رياست،            

 .س م 30؛ ) ځينى رنګه(نخشى، انځور 

له شاوخوا ديرشو كلونو ځنډ څخه وروسته د افغانستان                           
دعلومو اكاډمى د جاللتمآب حامد كرزى د فرمان له مخى،                     
لومړى دايرت المعارف د مركز په بيرته ژوندى كولو سره بريالى            
شوه او ورپسى يې وكوالى شول چى د آريانا دايرت المعارف                  

) الف-آ(كال كى د      1385ددوهمى دورى د تدوين كار پېل او په          

څـه كـابـل      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  كتابونه  ځينې.  زياتره خپرونې په هغو بريښنا پتو كې چې په دغه خبر پاڼه كې وركړ شوى موجودى دي . كې موقيعت لري، موجودى دي

كـې  د         www.areu.org.afد ال زياتو معلوماتو لـپـاره دغـه ويـب پـاڼـې                  .  څخه د ښكته كولو لپاره  موجود دي، مشروط پر دى چې د چاپ حق يې محفوظ نوي
 ...  library@areu.org.af ئد موجودو پى ډى اف كاپيانو د السته راوړلو لپاره له دغه پتې سره په تماس كې ش.  ئكتابتون نښه تعقيب كړ

 ژباړونكي 

او د اوبو د ميشتوالي، د څارويو د توليداتو او د كوكنارو د كر               
او د دغه تحليل پر بنسټ دغه پاڼه                 . ترمنځ اړيكې څرګندوي    

طبيعي سرچينو ته د الس رسنې د ښه والي، او د كليواله                              
پرمختګ او د كرنې پاليسۍ د ښه والى لپاره، وړانديزونه                      

 . كوي

په بلخ كې د كوكنارو د كر       : پريږده چې خپلى ژمنى ماتى كړي”
نړيواله . د ادم پين ليكنه      “ پر ځمكو بنديز او د هغه پايلې،             

ادارى داسى ادعا كړى چې په بلخ واليت كې د كوكنارو د كر د                          
ختميدو څخه مخكې په دغه واليت كې انګيزې او په امنيت او                      

كال كې يې په دغه         2007حكومتدارۍ كې ښه والى راغلى، او په            
افغاني چارواكي بيا د    . واليت كې د كوكنارو كر ته پايله كښيښوده       

. پيښو بل ډول تعبير كوي او داسى وايي چې دغه بنديز تحميلې وو            
په دغه راپور كې وړاندى شوى ساحوي شواهد له دغه ادعا څخه                  
مالتړ نكوي چې د كوكنارو د كر په درولو كې د بزګرانو پريكړه د                   
انګيزو او پرمختګ له ليدلورى څخه وه، او نه هم دغه راپور د ښې               

بغير له دى چې حاالت        . حكومتدارۍ او يا ښه امنيت نښې ويني           
په بلخ واليت كې د كوكنارو      . البد شوى وي نور هيڅه هم ندى شوي        

د كر ناڅاپه بنديز د زياتو كليواله كورنيو لپاره د معيشتونو په                     
 . مصؤنيت كې ناڅاپه سقوط رامنځته كړى

http://www.areu.org.af�
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حرفونو اړوند د آريانا دايرت المعارف د لومړي ټوك په خپرولو            
دادى له ډيره نيكه مرغه د ډيرو لږو امكاناتو په          . الس پورى كړي  

لرلو سره، دپوهانو په هلو ځلو، دآريانا دايرت المعارف لومړى             
ژبو په بېالبېله توګه چاپ او  د               ) پښتو اودري  (ټوك په دوو       

 .هيواد فرهنګي ټولنې ته وړاندى شو

آ( د آريانا دايرت المعارف ددويم دور پښتو لومړى ټوك يعنى د       
مخونوكې    845مقالى په بركې لري چى په              1000رديف  ) الف-

بشپړ شوى، په دغه كتاب كې هغو علمي اطالعاتو ته ځانګړې              
پاملرنه شوى ده چې په علمي معتبرو منابعو ډډه لګوي او د                      

هره موضوع د څو    . كيفيت او كميت له پلوه ډير د پاملرنې وړ دى          
كورنيو او بهرنيو اخڅونو څخه ليكل شوى او ټول موضوعات              
او مطالب د الفبى پر بنسټ تنظيم شوي، ترڅو لوستونكي                        
وكوالى شي پرته د وخت له السه وركولو څخه خپله دپام وړ                        

هغه كليمې او   . موضوع يا مطالب په علمي او ښه ډول پيداكړي          
اصطالحات چى په پښتو او دري ژبو كې ورته معادل نه لرو، په               
بهرنيو ژبو ليكل شوي دي، خو د هغه مطابق تلفظ يې په پښتو                

كورني علمي، ادبي سياسي        . او دري ورسره ليكل شوى دى            
چى ) لومړنى نوم يا تخلص      (څيرى او مشاهير په هر هغه نوم                

دوى پيژندل شوى ليكل شوى او بهرنى نامتو څيرى لكه څرنګه             
چى په نړيواله كچه په كنيه او تخلصونو پيژندل كېږى، هغسى               
 .دالفبى په ترتيب سره په دايرت المعارف كې تنظيم شوى دى

 اقتصاد او پرمختګ
دسوداګرۍ او صنايعو      / سوداګرو ميرمنو لړليك           يد افغان  
 .1387دسوداګرى او صنايعو خونه، : كابل  -- .خونه

  .س م 21مخه ؛ 130، 122

http://www.businessdirectory.af/pas/  
دكلنو په تېرېدو سره د ښځو د ونډى اخستنې په ټولو                                    

 . سكتورونو او د ژوندانه په هره برخه كې زياتوالى موندلى دى              
افغاني مېرمنو په ټولنيزو، سياسي اواقنصادي چارو كې                       

كه څه هم ددوى د ګډون كچه په نورو             . يومهم اړخ جوړكړى دى       
دسياست په برخه كې، ال تر اوسه هم د قوانينو            : سكتورونو لكه   

خو دهغوى د كړو،وړو كچه دخصوصي                . له مخى تأمينيږي      
سكتورونو په چوكاټ كې د دوى د زيار او ژمنو له مخى                              

په خصوصي سكتور كې د ښځو د ګډون كچې د                         . برابرېږي

ددغه پياوړتيا دڅركنديدو په      . پاملرنې وړ پر مختګ كړى دى        
موخه دافغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې پتېيلې ده                    

په نوم كتاب چاپ او نشر         )دافغاني سوداګرو مېرمنو لړ ليك      (
دغه كتاب دسوداګرو مېرمنو د چارو د پياوړتيا او          . ته وسپاري 

دغه كتاب دمېرمنوسوداګريزې كړنې        . ودې په موخه خپرېږي       
هغو اړوندو كسانواو بنسټونو ته چه اړتيا او لېوالتيا لري                        
ورپېژني او آسانتياوې ورته برابروي چې د سوداګرو مېرمنو                 
دسمبالتيا لپاره يو ډېر ښه ګام دى او دغه كتاب په پورتنى ويب              

 .ئپاڼه كې ترالسه كوالى ش

 احصاييه
: كابل     –. داحصاييې مركزي اداره       /  1386احصايوي كالنى        

 ).1387وږى ( 29ګڼه  --. داحصايى مركزي اداره

پخوابه داحصايوى كالنى دټوك پرمخ هغه كال ليكل كيده، چى          
اودى كار په ظاهره كى ښودل چى كالنى                    . كالنى به خپريده     

. مګر حقيقت بل شى وه       . رقمونه په نوموړي كال پورى اړه لري          
د . پدى معنى چى كالني رقمونه په تېر كال پورى اړه درلوده                     

كال پورى اړه      1385كالني رقمونه په        1386بيلګې په توګه د        
داحصاييې دمركزي ادارى د ارقامو د خپرولو برخى                . درلودل

ددغى ستونزى دله منځه وړلو لپاره پريكړه وكړه چى وروسته                
لدى څخه د احصايوي كالنى د ټوك پرمخ هغه كال وليكل شي                 

لدى كبله داحصايوى     . چى رقمونه په هغه كال پورى اړه لري                
ليكل   1386كالنى ټوك پرمخ چى په روان كال كې خپره شوى ده             

 . چى دكالنى دچاپ كال دى 1387شوى دى، نه 

داحصاييې مركزي اداره وياړي چى نه ويشتمه ګڼه داحصايوى            
لمريزكال دارقامو او احصايو لرونكى ده،            1386كالنى چى د      

ددوو تيرو كلونو په پرتله ديوى لنډى پرتليزى څيړنى  په بهير                  
كى د احصاييې عالقمندانو تحليل ګرو او څيړونكو ته وړاندى           

لمريز كال اړونده ارقام او احصاييې د                   1386كوي او هم د           
: په پرتله لكه          1385او       1384مخكينيو دوو كلونو يعنى            

دنفوسو، ښوونى اوروزنى، كرنى، بهرنى سوداګرى اوددولت            
دمالى چارو احصايو په هكله يو لړ بدلونونه منځته راغلى او                  

دغه كالنى سږ   . ددى كالنى په بيالبيلو برخوكى ليكل شوى دى          
كال دتيرو كلونو سره  په توپير په بيالبيلو درى او پښتو ژبو                      
باندى ليكل شوى چى په هر ټوك كى ارقام په انګريزى ژبه هم                   

ديادونى وړده چى ددغى كالنى خپاره شوى              .  ژباړل شوى دى    
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دولتى سرچينو،   : ارقام اومعلومات له بيالبيلو سرچينو لكه             
 . تصديو، ښارواليو او نورو موسساتوڅخه راغونډ شوى دى

 ښځې، ماشومان او بشري حقونه
په ښځو او ماشومانو باندى د ناوړه دودونو د اغيزو دكچى د                   

دښځو اوماشومانو دحقوقو        / راكمولو د كنفرانس رپوټ                
دښځو او ماشومانو دحقوقو څيړنيز              : كابل     --. څيړنيز نهاد   

 .س م 23رنګه شكلونه ؛ : مخه 40 --. 1387نهاد، 

د ښځو او ماشومانو د حقوقو تحقيقاتي بنياد د ښځو او                             
 1381ماشومانو د حقوقو په اړه د يوه څيړنيز ارګان په توګه د                    

كال د مارچ د مياشتى       2002لمريز كال د كب په مياشت كې چى د          
د ښځو او ماشومانو د حقوقو                . سره سمون خوري، جوړشو         

تحقيقاتى بنياد داقتصاد او ښځو چارو په وزارتونو، د افغانى            
، اودمدنى ټولنى او بشرى حقونو په شبكه        )AWN(ښځوپه ټولنه   

 :ددى بنياد موخى پدى ډول دى. كى يو راجستر شوى ارګان دى

د دودونو ترنامه الندى د ښځو او ماشومانو د اړوندو ستونزو                
خپلو اساسى حقوقو ته د السرسى        –او مشكالتو رابرسيره كول     

په لياره كى د ښځو  او ماشومانو په وړاندى د پرتو خنډونو                        
د دولت د قوانينو او پاليسيو په                    –اوستونزو تشخيصول       

چوكاټ كې د ښځو او ماشومانو د حقونو د مالتړ په موخه د                       
د ښځو او ماشومانو           –طرحو او وړانديزونو وړاندى كول                

 .دحقوقو څخه دمالتړ په برخه كې د مدني ټولنې سره ګډ كار

هغه كارونه چى بنياد د جوړېدو د هماغه لومړۍ ورځى څخه بيا              
 :ترننه پورى ترسره كړېدى، په الندى ډول دى

په افغانستان كى    –) څيړنيز رپوټ (بد يا درد راوړنكى مسكن        
په افغانى ښځو باندى د      –) څيړنيز رپوټ (دښځو سياسى ګډون    

په افغانستان كى په           –) د كنفرانس رپوټ      (دودونو اغيزې       
په   –)  څيړنيز رپوټ    ( افرادو باندى د نوم ايښودلو ډول                          

 –) څيړنيز رپوټ (افغانستان كى دڅو ميرمنو د درلودلو مسأله          
 –) څيړنيز رپوټ (په افغانستان كى د ښځو اقتصادي خپلواكي         

دكور څخه د انجونو او ښځو د تيښتى مسألى ته يوه كتنه                           
په بدو كى د ښځو او انجونو د وركولو دود                 –) څيړنيز رپوټ (
په افغانستان كې د زيږيدنو د ثبت                 –) شپږ ډوله پوسټرونه     (

) څيړنيزه رساله (وضعيت اود پيژندنى يا هويت حق ته السرسي           
په افغانستان كې په ودونو كې د زياتو لګښتونو مسألى ته                   –

په افغاني ټولنه كې په ښځو باندى د              –) څيړنيزه رساله    (كتنه  
د جرمانى په نامه د          –) څيړنيزه رساله  (متلونو د اغيزې څيړل         
د واقعيت ترنامه الندى د حقوقي او            –راډيويي ډرامى خپرول      

د ښځو او ماشومانو لپاره د ناوړه                –څيړنيزى مجلى خپرول        
 ).دخلكو دپوهاوي په اړه پروژه(دودونو او رواجونو زيانونه 

 ئددغه بنياد د الزياتو معلوماتو د السته راوړنو لپاره كوالى ش            
 : چى دغى ويب پاڼى ته مراجعه وكړۍ

www.wclrf.org.af  
له بنديانو سره د چلند لپاره د ملګرو ملتونو حد اقل معيارى                    

 United Nations standard minimum rules for=  قواعد     
the treatment of prisoners    /         دملګرو ملتونو دمخدرو

 .موادو او جرم څانګه

]. 1387[دملګرو ملتونو دمخدره موادو او جرم څانګه،           : كابل  
 .س م 22مخه ؛  33 –

دغه رساله دملګرو ملتونو د محبسونو د سيستم د اصالح                       
پروګرام د نشه يي توكو او جرمونو په وړاندى د ملګرو ملتونو د           
دفتر لخوا تمويل شوى چې اصلي موخه يې د افغانستان په ټوله            
ساحه كې د بنديانو او محبسونو د عمومي رياست                                        
دكاركوونكو، دافغانستان د عدليې وزارت او نورو ملي او                   

له زندانيانو سره د چلند          . نړيوالو ګډون كوونكو السرسي ده         
لپاره د ملګرو ملتونو حد اقل معياري قواعد په درى او پښتو                

 .ژباړل شوي

دقواعدو لمړى برخه، دزندان د عمومي مديريت ټول بنسټونه په        
بركې نيسي او د زندانيانو پر ټولو ډلو، جنايي يا مدني،                             
محكوم شوى او كه محاكمه شوى نه وى د هغو زندانيانو په                       
ګډون چى دامنيتى او اصالحى اقداماتو په درشل كې د قاضى              

په دويمه برخه كى هغه        . په حكم نيول شوى دى د اجرا وړ دى               
قواعد شامل دي چې يواځى په خاصو برخو باندى چې په هر                      

فصل ) الف(برسيره پردى د       . فصل تقسيم شوى د اجرا وړدي           
قواعد چى د مجازاتو تر حكم الندى زندانيانو باندى د اجرا وړ               

په فصلونو  ) ب، ج، د  (دي، بايد د زندانيانو په هغو ډول چى د             
كى قرار لري، په برابر ډول د اجرا وړ دي، پدى شرط چې د ډلو د                 
نافذه قواعدو سره په توپير كې نه وي او د هغوى په ګټه وي                         
ددغو قواعدو په اړه د الزياتو معلوماتو لپاره تاسو كوالى شى              
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 په پښتو ژبه باندى درسمى جريدو لست لړۍ تاريخ

 . د بهرنيو دولتونو پر سياسى نمايندګيو او نړيوالو موسسو باندى دعقار د پلورنى قانون 947   29غبرګولى  1387

 د افغانستان د اسالمي جمهوريت د علومو د اكاډمۍ قانون 949 3چنګاښ  1387

 د حقوقي مرستو مقرره 950 12چنګاښ  1387

 د كوپراتيفونو قانون

 د تروريستي جرمونو پر وړاندى د مبارزى قانون 952 25چنګاښ  1387

 د انسان د اختطاف او قاچاق پر وړاندى د مبارزى قانون

 د بيمى قانون 954 1زمرى  1387

 يس فرمانونهئد افغانستان اسالمي جمهوريت د جمهور ر

 د پوهنې قانون 955 3زمرى  1287

 د تداركاتو قانون 957 8زمرى  1387

 د ادارى فساد پر عليه د مبارزى د ستراتيژى پر تطبيق باندى د څارنى قانون

 د ځمكوالى د چارو د تنظيم قانون 958 10زمرى  1387

 د تجارتي عاليمو د ثبت اعالنونه 959 31زمرى  1387

 د عدليې وزارت لخوا خپاره شوي قوانين او مقررات

چې د افغانستان د څيړنې او ارزونې دادارى كتابتون ته مراجعه           
 .ئوكړ

 :او نړيوالو رسنيو څاركوي يدستراتيژيكو اړيكو مركز د مل

د لومړي ځل لپاره د ستراتيژيكو اړيكو مركز تر نامه الندى                       
داطالعاتو او كلتور وزارت په چوكاټ كې يوه نوى اداره                          
پرانستل شوه، چى د ملى او نړيوالو رسنيو د څار او محتوا د                    

دغى ادارى خپلى چارى تير كال په                . شننى چارى پرمخ وړي       
د رسنيو څار، واليتى    (رسمى توګه پېل كړى او په دريو ځانګړو          

د .  په برخو كې كار كوي                 )  اړيكو او ځانګړو تحليلونو            

ستراتيژيكو اړيكو مركز د كاركوونكو په وينا، دوى                                 
دافغانستان او نړۍ د رسنيو دريځونه، تحليلونه او تبصرى                    
څيړي او بيايې د ځانګړو موضوعي بوليټنونو په ترڅ كې                          

دغه مركز د اطالعاتو او كلتور وزارت په چوكاټ كې د            . خپروي
يو ځانګړې مركز لري، چې د هيواد       ) مانيټورينګ(رسنيو د څار    

ټولى بريښنايي او چاپي رسنيو يو شمير بهرنۍ تلويزيوني                     
(د يادولو وړ ده چې د ستراتيژيكو اړيكو مركز             . چينلونه څاري 

SCC (              د لمړى ځل لپاره د اطالعاتو او كلتور وزارت په چوكاټ
 .كى پرانستل كېږي
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