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استراتیژی انکشاف ملی افغانستان: استراتیژی امنیت، حکومتداری، حاکمیت 
قانون، حقوق بشر رشد اقتصادی- اجتماعی و فقر زدایی 1387-1391: جلد 
اول. کابل: استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، 1387، 305 ص. استراتیژی 
انکشافی  اهداف  اساس  آن  در  که  است  پالنی  افغانستان  ملی  انکشاف 
سند  منحیث  و  است  یافته  بنا  جی(  دی  )ام  آینده  سال   15 در  افغانستان 

استراتیژیک کاهش فقر در افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد.

بررسی عوامل تاثیر گذار بر درآمد خانواده های روستایی در افغانستان/ تحت 
پروانه  گرانپایه،  بهروز  محققین:  عمادی؛  حسین  محمد  مدیریت  و  نظارت 
جوانمردی؛ همکاران و مشاوران تحقیق محمد موسوی، محسن گودرزی. 
این  ص.   109  .1388 افغانستان،  دهات  انکشاف  و  احیاء  وزارت  ]کابل[: 
2007 پژوهشی  طرح  های  داده  بر  مبتنی  اقتصادی  ارزیابی  یک  بررسی 
NRVA است و هدف آن شناسایی  NRVA و برخی موارد داده های 2005

عوامل مؤثر بر درآمد خانوارها در مناطق روستایی افغانستان است.

افغانستان بسوی دموکراسی / تتبع و نگارش نصراهلل استانکزی. کابل: مرکز 
منبع معلومات افغانستان، 1387. چهارم، 70 ص.

کتب مذکور توضیح خواهد داد که دموکراسی چه بوده و فواید آن چیست؟ 
چرا و چه گونه می توان دموکراسی را به معنی واقعی آن در کشور پیاده 
نمود و مردم از حقوق و امتیازات خود در امر تعین سر نوشت شان استقاده 

خواهند کرد.
عبد  نویسنده   / دموکراسی  مفهوم 
منبع  مرکز  کابل:  نظری.  اللطیف 
پوهنتون  در  افغانستان  معلومات 

کابل، 1387. چهارم، 99 ص. 
معلومات  خاطر  به  مذکور  کتاب 
چگونگی  و  دموکراسی  پیرامون 
در کشور  آن  امکانات تحقق  و  مزایا 

اختصاص یافته است.
 / افغانستان  در  شهروندی  وظایف 
کابل:  نظری.  عبداللطیف  نویسنده 
در  افغانستان  معلومات  منبع  مرکز 
87 چهارم،   .1387 کابل.  پوهنتون 

ص. این  کتاب در مورد حقوق، امتیازات، وجایب، مکلفیت های شهروندی 
رهبری  و  اداره  تشکیل،  امر  در  ملی  مشارکت  جهت  هموطنان  تشویق  و 
امتیازات  و  حقوق  به  رسیدن  برای  مردم  خود  وسیلۀ  به  حکمت  و  دولت 

شهروندی است.

اللطیف نظری. کابل: مرکز  افغانستان / نویسنده عبد  حقوق شهروندی در 
از  1387. ب،107 ص. هدف  کابل،  پوهنتون  در  افغانستان  معلومات  منبع 

تحریر کتاب مذکور آشنایی در مورد حقوق، امتیازات شهروندی است.

نشریات و منابع جدید

فرهنگ اصطالحات حقوق بشر و حقوق بین المللی / تهیه و ترتیب بنفشه 
ملکزاد، محمد محسن فرید ؛ مترجم: محمد شریف پسندی. کابل: سازمان 

بین المللی انکشاف حقوق، 1387. 299 ص.

کتاب حاضر تالشی است برای معرفی لغات و اصطالحات مربوط به حقوق 
بشر و حقوق بین الملل. این کتاب میتواند به عنوان یک منبع برای افراد و 
سازمانهای که به نحوی با مسایل حقوق بشر در ارتباط هستند مفید واقع 

شود.
کتاب راهنما برای قضات افغانستان : شرح سلوک قضائی و اجراات جزائی 
/ کمیته تدوین ایمن راشد ... ]و دیگران[ ؛ کمیته ترجمه فضل ارحمن ... 
]و دیگران[ ؛ کمیته تدقیق محمد عثمان ژوبل. کابل : سازمان بین المللی 

انکشاف حقوق، 1387. 602 ص.
متن کتاب مذکور شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن تحت عنوان 
)طرزالعمل قاضی( ارزش های قوۀ قضائیه و ارزش ها و روش های قضات 
اجراات جزائی( مسایل  )قانون  نماید. بخش دوم زیر عنوان  را توضیح می 
مربوط به اجراات قبل از محاکمه، اصول محاکمه و شیوه های اعتراض بر 

حکم را توضیح نموده است.

تاریخ  یون  اسمعیل  محمد  پوهندوی  استاد  های  کتاب  بر  کوتاه  نگاهی 
هجری   1387 سال  در  که  کابل  پوهنتون  استاد  و  شاعر  نویسنده  شناس 

شمسی 33 عنوان کتاب به چاپ رسانده شد / نویسنده محمد افضل.

آثار این نویسنده افغان را به پنج بخش تقیسم می کنم.
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ژورنالیزم،  ادبیات،  دولت،  و  سیاست  به  نگاهی   آن  در  که  تحقیقی  آثار 
فرهنگ وغیره شده و نوزده عنوان است.

نوشته های یون که درباره سیاست و دولت نوشته شده و سه عنوان .1
است.

آثار ترجمه شده توسط یون که سه عنوان است..2

جمع اوری آثار ادبی که شش عنوان است..3

مجموعۀ اشعار که دو عنوان است..4

آثار تحقیقی
یون، محمد اسمعیل. – استاد زیار دپښتني فرهنګ یو ځالند ستوری / 
لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 216، 
آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال   – 22 س م.  ؛  8مخه : مصور، انځور 

میعاری شمیره(  9789936500068.

و  زبانشناس فرهیختۀ  آثار  و  زنده گی  اثر تحقیقی یی در مورد  این کتاب 
نویسندۀ برجستۀ افغانستان آقای پوهاند دوکتور مجاور احمد زیار است، که 
یون آن را به رشتۀ تحریر آورده است و در آن جنبه های گوناگون زنده گی،  
آثار و تالش های علمی و ادبی نامبرده را به بررسی و مطالعه گرفته است.  
لنډه  یوه  ته  ژوند  اندو  مومند  خان  ګل  دمحمد   – اسمعیل.  محمد  یون، 
کتنه / لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 
78، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال 

میعاری شمیره( 9789936500075.

اندیشه ها و زنده گی زعیم  اثر تحقیقی و تحلیلی یی در مورد  این کتاب 
بزرگ ملی محمد گل خان مومند است، که اسماعیل یون آن را به رشتۀ 
تحریر درآورده و در آن به بررسی و مطالعۀ جنبه های گوناگون زنده گی، 
تعلیمات، مبارزه و کارنامه های دیگر نامبرده پرداخته و همچنان آثار وی را 

به معرفی و تحلیل گرفته است.

او  دژبو  پوهنتون  دکابل   : کتابښود  پښتو   – اسمعیل.  محمد  یون، 
محمد  لیکوال   / )1323-1373(کلونو  دپنځوسو  پونځي  ادبیاتو 
اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 214، 8مخه : مصور، 

انځور ؛ 22 س م. – 9789936500082.

اثر دیگر تحقیقی یون می باشد که طی نیم قرن اخیر  از سوی پوهنځی 
زبان و ادبیات پوهنتون کابل چاپ شده است و در آن کتاب های طبع شده 
به زبان پشتو به معرفی گرفته شده است. و در پهلوی آن، آثار و تیزس هایی 

از استادان و فارغان این پوهنځی نیز معرفی گردیده است.
 / زیانونه  اوښتي  ته  فرهنګ  دافغانستان   – اسمعیل.  محمد  یون، 

نگاهی کوتاه بر کتاب های استاد پوهندوی محمد اسمعیل یون
لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 147، 
)د کتاب نړیوال  آی. اس. بی. ان   – 22 س م.  ؛  انځور  : مصور،  8مخه 

میعاری شمیره( 9789936500105

1387 – یون می باشد، که در ) 1357 این هم یک اثر تحلیلی و تحقیقی
افغانستان در دوران حاکمیت  بیست سال گذشتۀ که فرهنگ  یعنی طی   )
نظام های مختلف متضرر گردیده، در این راستا معلومات کافی ارایه شده 
است. همچنان در این کتاب آن عده مراکز علمی و فرهنگی کشور معرفی
آنها  شده، که طی بیست سال اخیر متضرر گردیده و مقدار زیان وارده بر 

نیز ارایه شده است.

محمد لیکوال   / جوړښت  هندسي شعر  دپښو   – اسمعیل.  محمد  یون، 
اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 213، 8مخه : مصور، 
انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره( 

.789936500129
یون می باشد که در آن در خصوص  این هم اثر دیگری علمی و تحلیلی
شکل و ساختار شعر زبان پشتو بحث صورت گرفته و برای هر قالب شعری، 

شکل هندسی آن ترسیم و مثال هایی از آنها تشریح شده است.

یون، محمداسمعیل. – له افغانستان نه دمسلکي کادرونو دفرار عوامل 
– کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 126، 8مخه  / محمد اسمعیل یون.
: مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری 

.9789936500150 شمیره(

یون می باشد. در این اثر به زیان هایی  این هم یک اثر تحقیقی و علمی
اشاره شده که در طی بیست جنگ سیستم کدری و شخصیت های علمی
علل  بررسی  به  اثر،  این  در  همچنان  و  است  ساخته  متضرر  را  افغانستان 

مهاجرت افغانهای تحصیلکرده به خارج کشور پرداخته شده است.
یون، محمد اسمعیل یون. – ساینسي پرمختیاوې ) دلومړنیو ښوونځیو 
دزده کوونکو لپاره مرستندوی( / / لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل 
: یون کلتوری یون، 1387. – 62، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. 

.9789936500174 اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره(
این اثر کتاب معلوماتی یی در بارۀ انکشافات و دستاوردهای ساینسی می

باشد که آن را به رشته تحریر درآورده و برای دانش آموزان مکاتب به حیث 
کتاب ممد درسی از آن استفاده به عمل می آید. یک

 / زورواکي   او  ولسوالي  جرګه  لویه  بېړنۍ   – اسمعیل.  محمد  یون، 
لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 388، 
8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال 

میعاری شمیره( 9789936500198.

محمداسماعیل یون بعد از تشکیل حکومت مؤقت در افغانستان منشی لویه 
نگاشته  بر چگونگی تشکیل همین جرگه  را  اثر  این  بود.  اضطراری  جرگه 
است و موضوعاتی که در این جرگه به انجام رسیده، در بارۀ آنها، معلومات 

همه جانبه یی را ارایه داشته است.
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یون، محمد اسمعیل. – اندیال خوشال  / لیکوال محمد اسمعیل یون. – 
کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 130، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س 
م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره( 9789936500204.

این کتاب اثری در بارۀ فیلسوف، مفکر و شاعر بزرگ افغان )) خوشال خان 
خټك (( می باشد که در پوهنتون به حیث کتاب درسی از آن استفاده می

شود.

مجلې  )دهیلې   : لې  لمن  په  دخپلوسریزی  هیله   – اسمعیل.  محمد  یون، 
یون،  کلتوری  یون   : کابل   – یون.  اسمعیل  محمد  لیکوال   / سریزی(   
1387. – 254، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د 

کتاب نړیوال میعاری شمیره( 9789936500211.

مجموعۀ یی از سرمقاله هایی می باشد، که یون آنها را به قلم خود برای
مجلۀ ))هیله (( نگاشته است. مجلۀ ) هیله ( در عرصۀ فرهنگ و ادب معاصر 
و  ادبی  بود که مسایل سیاسی،  یی  برازنده  و  نامدار  از مجله های  افغانی، 
کرد. این اثر مجموعۀ سرمقاله های این مجله می باشد. اجتماعی را نشر می

یون، محمد اسمعیل. – کلتوري یون  / لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل 
: یون کلتوری یون، 1387. – 240،8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – 

آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره( 9789936500228.

در  گذشته  سال   20 طی که  است  یون  مقالۀ  ها  ده  مجموعۀ  کتاب  این 
خصوص مسایل کلتوری وفرهنگی به رشتۀ تحریر درآمده است.

څو  دمهال  دتنظیمواکۍ   (  : فقر  فرهنګي   – اسمعیل.  محمد  یون، 
یون،  کلتوری  یون   : کابل   – یون.  اسمعیل  محمد  لیکوال    / لیکنې( 
1387. – 123، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د 

کتاب نړیوال میعاری شمیره( 9789936500235.

دوران جنگ های در  را  آنها  یون  که  است،  هایی  نوشته  از  یی  مجموعه 
این  در  است.  درآورده  تحریر  رشتۀ  به  کابل  در  تنظیمی  سالۀ  چهارونیم 

مجموعه، نوشته هایی از قبیل سیاسی، اجتماعی و ادبی شامل می باشد.

/ لیکوال محمد اسمعیل یون.  مرکه اومرکې   – یون، محمد اسمعیل. 
– کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 260، 7مخه : مصور، انځور ؛ 21. 
.9789936500242 – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره(

مجموعۀ مصاحبه هایی است، که یون آنها را در جریان بیست سال گذشته 
با شخصیت های مطرح سیاسی، اجتماعی و ادبي کشور، در راستای بررسی 
مسایل گوناگون انجام داده است. در آغاز کتاب مقالۀ تحلیلی یی از یون در 

بارۀ فن مصاحبه نیز دیده می شود.
دورې  )دماسټرۍ   : ایډیال  خپل  په  خوشال   – اسمعیل.  محمد  یون، 
یون،  کلتوری  یون   : کابل   – یون. اسمعیل  محمد  لیکوال   /  / لیکنی( 
1387. – 186، 7مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د 

کتاب نړیوال میعاری شمیره( 9789936500259

یون می باشد که وی در  مجموعه یی از نوشته های دورۀ دوسالۀ ماستری
آن، به شمول خوشال بابا در خصوص مسایل گوناگون به بحث و بررسی 

پرداخته است.

یون، محمد اسمعیل. – دکتابونو په وږمو کې : )پر بېالبېلو اثارولیکل 
شوې سریزې( / لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 
)د کتاب  ان  بی.  اس.  آی.   –  .22 ؛  انځور  مصور،   :  8  ،179  –  .1387

نړیوال میعاری شمیره( 9789936500266.

این کتاب مجموعه یی از نوشته ها و مقدمه های یون است، که وی آنها 
را بر آثار مستقل نویسنده گان مختلف نگاشته است. در این مجموعه، 25

مقالۀ مختلف درج شده است.

سیاسي  )د   : کې  کږلېچ  سیاسی  په  افغانستان   – اسمعیل.  محمد  یون، 
او ټولنیزو لیکنو ټولګه( / لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل : یون 
کلتوری یون، 1387. – 297، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. 

.9789936500273 بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره(
یون می باشد، که وی آنها را در  این کتاب مجموعه یی از مقاالت سیاسی
طی بیست سال گذشته در خصوص مسایل سیاسی نگاشته است. در این 

مجموعه، تمام مقاالت بیانگر حاالت سیاسی آن وقت می باشد.

یون، محمد اسمعیل. – پښتو لیکنی سمون : )دپوهندوی علمي رتبط 
 .1387 یون،  کلتوری  یون   : کابل  لپاره / لیکوال محمد اسمعیل یون. – 
– 126، 7مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب

نړیوال میعاری شمیره( 9789936500297.

طرز  بارۀ  در  را  آن  نامبرده  که  باشد  می  یون  علمي  ترفیع  یک  تیزس 
نوشتاری، تصحیح و نقد زبان پشتو نگاشته و نیز در آن روند تاریخی خط 

پشتو را به معرفی گرفته است.

یون، محمد اسمعیل. – افغاني اوسنۍ رسنۍ )1380-1387 ل کلون( / 
 ،209 – – کابل : یون کلتوری یون، .1387 لیکوال محمد اسمعیل یون.
– آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال  8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م.

.9789936500303 میعاری شمیره(

2008 تا   2001 از سال  آن  در  که  باشد،  می  یون  تحقیقی  دیگر  اثر  یک 
کمیت، کیفیت و پیشرفت همه جانبۀ رسانه های افغانستان به بررسی گرفته 

شده است.

یون، محمد اسمعیل. – که نړیوال ماته وخوري !؟ : )دټولنیزو اوسیاسي 
لیکنوټولګه( / لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 
1387. – 173، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د 

.9789936500310 کتاب نړیوال میعاری شمیره(

یون می باشد که در طی پنجسال گذشته  مجموعۀ دیگری از نوشته های
در خصوص مسایل سیاسی و اجتماعی افغانستان نگاشته شده. بسیاری از 
محتویات این اثر، تصویر واقعی یی از جامعۀ افغانی را به نمایش می گذارد.
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نوشته های  یون )نگاهی به سیاست و دولت(
محمد  لیکوال   / )یونلیك(    سفر  داماراتو   – اسمعیل.  محمد  یون، 
اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 388، 8مخه : مصور،

انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره( 
.9789936500181

اثر،  این  در  باشد.  می  عربی  متحدۀ  امارات  به  یون  سفرنامۀ  کتاب  این 
روشنی متحده عربی  امارات  اقتصادی  پیشرفتهای  و  فرهنگ  در خصوص 
به بررسی گرفته و سپس کشور  را  این کشور  انداخته شده، علل پیشرفت 

پیشرفته یی با کشور جنگزده یی در آن به مقایسه گرفته شده است.
: )دیو علمي سفر یونلیک( /  دپنټاګون تر څنډو   – یون، محمد اسمعیل. 
لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 300، 
32، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال 

میعاری شمیره( 9789936500327.
سفرنامۀ علمی یون به امریکا و بالخصوص به واشنگتن می باشد، که در آن 

مسایل و معلومات زیاد علمی گردآوری شده است.

یون، محمد اسمعیل.  – که یون دی یون دی : )داروپا یونلیك( / لیکوال 
محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 276، 28، 8 : 
مصور، انځور ؛ 22. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره( 

.9789936500280
این کتاب شامل سفرنامۀ به کشورهای مختلف اروپایی می باشد، که یون 
در آن، ضمن تحقیق در راستای زنده گی مردم آنجاها، زنده گی افغان های 
ساکن در این کشورها را نیز به بررسی گرفته است. افزون براین، در این 
سفرنامه، به مسایل گوناگون علمي و فرهنگی نیز اشاره شده است.دوپرې، 
نینسي.  – دافغانستان فرهنګي میراثونو ته یوه کتنه / لیکواله نینسي

دوپرې ؛ ژباړن  محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. 
کتاب  – 87، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د

.9789936500143 نړیوال میعاری شمیره(

این کتاب، اثر خانم نینسی دوپری است که یون آنرا به زبان پشتو درآورده 
است. در این اثر، میراث های فرهنگی افغانستان معرفی و راه های مصونیت 

آنها ارایه شده است.

محاکمه  جنایتکارانو  دجگړی  کی  افغانستان  په   – عثمان.  م.  کی،  تره 
یون   : کابل   – / لیکوال م. عثمان تره کی ؛ ژباړن محمد اسمعیل یون. 
کلتوری یون، 1387. – 147، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. 

بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره( 9789936500167.
این کتاب اثر محمد عثمان تره کی می باشد و محمد اسمعیل یون آنرا از 
دری به زبان پشتو برگردانده است. در این اثر، در خصوص اصول و ضرورت 
محاکمۀ جنایتکاران جنگی در افغانستان بحث صورت گرفته و در این مورد، 

قوانین داخلی و بین المللی معرفی گردیده است.
واک  د  کې  افغانستان  په  نظره  له  دټولنپوهنې   – عثمان.  م.  کی،  تره 
 – یون. اسمعیل  محمد  ژباړن  ؛  کی  تره  عثمان  م.  لیکوال   / جوړښتونه 
کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 229، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س 

م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره( 9789936500112.

این کتاب اثر محمدعثمان تره کی می باشد که یون آنر ا از زبان دری به 
پشتو ترجمه کرده است. در این اثر علمی، منابع قدرت اجتماعی وسیاسی در 

افغانستان معرفی و تحلیل شده است.

جمع اوری آثار ادبی.
 / )د ځوانو شاعرانو ګډشعري جونګ(   : یون، محمد اسمعیل. – هیلې 
 .1387 یون،  کلتوری  یون   : کابل   – راټولوونکی محمد اسمعیل یون. 
– 110، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب

.9789936500006 میعاری شمیره( نړیوال

اشعار  آن  در  که  است  جوان  گان  نویسنده  و  شاعران  شعری  گزینۀ  یک 
براین، سوانح  افزون  گردیده؛  گردآوری  از شاعران جوان  تن   40 گوناگون 

فشردۀ آنان نیز در آن جا داده شده است.   

حیران  عالم  )دمحمد   : ارمانونه  نیمګړي   – اسمعیل.  محمد  یون، 
دشعرونو ټولګه( / سریزه او راټولوونکی محمد اسمعیل یون. – کابل 
: یون کلتوری یون، 1387. – 78، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. 

اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره( 9789936500013.
این کتاب مجموعۀ شعری یک شاعر ملی )محمد عالم( است که به وسیلۀ 
یون گردآوری گردیده و در مورد اشعار و زنده گی شاعر نیز مقدمه یی بر 

آن نگاشته است.

دپښتو  کې  کلونو  شپېتمو  )په   : فضل  دلوونو   – اسمعیل.  محمد  یون، 
یون   : کابل   – یون.  اسمعیل  محمد  راټولوونکی   / بېلګی(  څو  شعر 
کلتوری یون، 1387. – 75، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. 

بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره(  9789936500020.
گزینۀ شعری از اشعار منتخب پشتو در سال های شصت ) 1360 -1369
( یعنی در طول یک دهه می باشد که توسط اسماعیل یون بادرنظرداشت 

نمونه های برجستۀ شعر پشتو در این دهه گردآوری گردیده است.

جوړشوي  یاد  په  انا  )دنازو   : یاد  انا  دنازو   – اسمعیل.  محمد  یون، 
سیمینار دلیکنو ټولګه / سریزه او راټولوونکی محمد اسمعیل یون. – 
کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 175، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. 
– آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره( 9789936500044.

خصوص  در  علمی  سیمینار  یک  های  مقاله  از  یی  مجموعه  کتاب  این 
گرامیداشت قهرمان ملی )نازوانا( است، که توسط اسماعیل یون جمع آوری 
جاداده  دانشمندان مختلف  نوشته های  و  ها  مقاله  اثر،  این  در  است.  شده 
شده که در آن دورۀ هوتکی ها به صورت همه جانبه مورد بررسی و مطالعه 

قرار گرفته است.

یون، محمد اسمعیل. – داستاد الف نثري کلیات /  سریزه او راټولونه 
لیکوال محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. –  827، 
8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال 

میعاری شمیره( 9789936500051.
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این کتاب کلیات آثار هنری و نثرهای ادبی نویسندۀ نامور افغانستان استاد 
الفت است. استاد الفت این نثرها را در مدت )40( سال نوشته و یون آنها را 
گردآوردی نموده است. در این اثر، در خصوص زنده گی، آثار و جنبه های 

گوناگون این نثرها توضیحات الزم ارایه گردیده است.
دشعرونه  ننګیال  )داسحق   : مري  هم  سیندونه   – اسمعیل.  محمد  یون، 
کلتوری  یون   : کابل   – منتخبات( / راټولوونکی محمد اسمعیل یون. 
یون، 1387. – 339، 8مخه : مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. 

ان )د کتاب نړیوال میعاری شمیره( 9789936500136.
می ننگیال  اسحق  مرحوم  افغان  ورزیدۀ  شاعر  اشعار  منتخبات  کتاب،  این 
کتاب،  این  در  همچنان  وی  است.  نموده  آوری  جمع  آنها  یون  که  باشد 
تحلیل  و  گی  زنده  گوناگون  های  جنبه  بررسی  راستای  در  جامعی  مقدمۀ 

اشعار ننگیال نگاشته است.
مجموعۀ اشعار.

لیکوال   / ټولګه(   لومړی   )شعری   : مټکور   – اسمعیل.  محمد  یون، 
محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 115، 8مخه 
: مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری 

شمیره( 9789936500037.

قطعه   52 آن  در  است که  یون  اسماعیل  نخستین مجموعۀ شعری محمد 
شعر مختلف این شاعر به چاپ رسیده است.

یون، محمد اسمعیل. – په اورنو کې سندرې : )شعري ټولګه( / لیکوال 
محمد اسمعیل یون. – کابل : یون کلتوری یون، 1387. – 108، 8مخه 
: مصور، انځور ؛ 22 س م. – آی. اس. بی. ان )د کتاب نړیوال میعاری 

.9789936500099 شمیره(

 )  50  ( تقریبًا  آن  در  که  باشد،  می  یون  محمداسمعیل  شعری  دوم  گزینۀ 
عنوان شعر مختلف وی جاداده شده است.

ترتیب کننده مجموعه اثار استاد محمد اسمعیل یون: محمد افضل
afzal_afg@yahoo.com

کتاب های جدید: 
امپراتور  محمد  ظیرالدین  شاه،  بابر 
هندوستان، 909-862 ش. بابرنامه = 
Babur Nama : واقعات کابل / ظیر 
بابر شاه ؛ مترجم شفیقه  الدین محمد 
یارقین ؛ به کوشش غالم مخی غیرت. 
دیپلماسی  انستیتوت  انتشارات   : کابل 

وزارت امور خارجه، 1386. 

338ص. ؛ 21 س م.

بابرنامه یا وقایع بابری که بنام توزوک 
بابر نیز معروف است، یکی از کتابهای 

نامدار و ارزشمند تاریخی است و هر آنکه در زمینه های تاریخ، جغرافیا و 
دارد،  یی  مطالعه  و  تتبعی  هندوستان  و  میانه  آسیای  افغانستان،  اتنوگرافی 

ناگزیر از خواندن و استفاده این کتاب بوده است. 

 / افغانی  انتخابات  برای  رهنما  یک   : ما  آیندۀ  برای  مبارزه  و  دادن  رای 
 : ]کابل[  ودیر صافی.  مترجم  ؛  ادیبار  کارنیلیوس  بابک خلعتبری،  نویسنده 

مرکز ملی تحقیقات پالیسی، 1388. 47 ص. مصور ؛ 30 س م.

“منظور این رهنما افزایش دانش عمومی جریان انتخاباتی است، یک شخص 
می تواند در مورد حقوق اساسی، نقش ها و مسئولیت های همشهری در 
تنها  نه  را  مربوط  معلومات خاص  کتاب حاضر  بیآموزد.  دموکراسی  الگوی 
به توده وسیع مردم و کاندید های بالقوه واقعی، بلکه برای ژورنالیست ها 

وهمچنان مقامات رسمی حکومت ارائه میدارد” )پیشگفتار(.

سیاست خارجی افغانستان در آستانه 
ها،  سخنرانی   : یک  و  بیست  قرن 
خبری  های  کنفرانس  و  گفتگوها 
وزیر  سپنتا  دادفر  رنگین  دکتور 
اسالمی  جمهوری  ی  خارجه  امور 
؛   سپنتا  دافر  رنگین   / افغانستان 
 : کابل  آرزو.  عبدالغفور  کوشش  به 
افغانستان،  ا  ج.  خارجه  امور  وزارت 

1388.339 ص. ؛ 21 س م.

در  افغانستان  خارجی  “سیاست 
آستانه قرن بیست و یک” مجموعه 

امور  دارفر سپنتا وزیر  رنگین  بیانیه ها و مصاحبه های دکتور  از  ای است 
خارجه ی جمهور اسالمی افغانستان، که در سال 1385 خورشیدی ارائه و 

باز تاب یافته است.
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فرامین و قوانین دولت شماره مسلسل
جریده

تاریخ

قانون محصول حق العبور

قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی شماره

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قوانون تصدی های دولت

تعدیل جزء)1( مادۀ هشتم مقررۀ حق االجرت میدان های هوائی و تاسیسات هوانوردی ملکی

تعدیل مجدد فقرۀ )1( مادۀ چهاردهم مقررۀ کرایه و سفریه

965 12 قوس 1387

.اعالنات ثبت اسناد تجارتی

تعدیل و ایزاد اجزای )1 و 2( شماره دوم ماده دوم تعرفۀ محصول دولتی در محاکم ج.ا.ا

تعدیل، حذف و ایزاد برخی از مواد قانون اخذ قیمت اسناد مصدقه در نماینده گی های سیاسی و
قونسلی ج.ا.ا

تعدیل مواد )نزدهم و چهل و چهارم( قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در ج.ا.ا

973 30 دلو 1387

اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی مربوط ماه سرطان سال 1388 987 31 سرطان 1388

قانون رسانه های همگانی

قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

986 15 سرطان 1388

قانون منع خشونت علیه زن 989 10 اسد 1388

.قانون رهن اموال منقول در معامالت بانکی

قانون رهن اموال غیر منقول در معامالت بانکی

990 18 اسد 1388

.مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا 991 20 اسد 1388

قانون احزاب سیاسی 996 15 سنبله 1388

.مقررۀ ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار 998 25 میزان 1388


