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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د څیړنې له الرې د افغانانو د ژوند ښه کول 
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د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

د افغانستان د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ عمومي اداره )AGCHO-http//www.agcho.org( یوه حکومتي اداره ده )مستقیمًا ولسمشر 
ته رپوټ ورکوي( چې  په افغانستان کې د نقشو جوړولو  او هغې پورې ټولو اړوندو فعالیتونو دنده په غاړه لري. ددې ادارې فعالیتونه  
د نقشو)فزیکي،ټوپوګرافیکي، سیاسي، موضوعي، کادستري، د طبیعي سرچینو او جیودیتکي او نورو( پرتولید، چاپ، او ویش او 
د ملي اطلس پر تولید متمرکز  دي. اوس مهال د دې ادارې ۱۶ سیمه ایزې څانګې موجودې دي  چې مرکزي دفتر یې د کابل په 
پښتونستان واټ کې موقعیت لري.) د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ د عمومي ادارې په هکله د افغانستان د څیړنې د خبرپاڼې په ۱۳ ګڼه 

کې ) د 2۰۰۷ کال داپریل میاشت(۵-۶ مخ کې مفصل معلومات خپاره شوې دي(

ټول افغانان ددې ادارې د فعالیتونو په هکله معلومات نه لري او زیاتره بهرنیان د افغانستان د معلوماتو د انسجام دادارې له نقشو سره 
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بلدیت لري )AIMS,  http://www.aims.org.af(، چې تر 
دې وروسته د ملګرو ملتونو تر مالتړ الندې اداره نه ده. نوله دې 
کبله د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې د خپل د الف څخه تر 
یا الرښود په اتمه ګڼه کې چې نوې خپره شوې  د لومړي ځل لپاره 
یې د افغانستان دجیودیزۍ او کارټوګرافۍ د ادارې نقشې خپرې 
کړي دي، مونږ غواړو چې د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ د ادارې  د 
تیر حال، په ځانګړې توګه د نقشو په هکله چې نادولتي سازمانونه 
او ورته ادارې کوالی شي چې له دوی څخه یې غوښتنه وکړي، 

مفصل معلومات وړاندې کړو.

د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ  دغه الندینۍ نوې نقشې د الف څخه تر 
یا الرښود د 2۰۱۰ کال په  اتمه ګڼه کې خپرې شوې دي:

د افغانستان اداري ویش	 

د افغانستان فزیکي نقشه	 

د ځمکې د پوښښ نقشه	 

د افغانستان د وګړو د ویش نقشه	 

د افغانستان د منرالونو نقشه	 

د افغانستان د خاورې نقشه	 

د کابل ښار نقشه	 

د هرات دښار نقشه	 

د جالل آباد د ښار نقشه	 

د کندهار د ښار نقشه	 

د مزار شریف د ښار نقشه	 

تاریخچه:

د جیودیزۍ او کارټو ګرافۍ اداره په ۱9۵8 کال کې دیوې خپلواکې 
ادارې په توګه رامینځ ته شوه) که څه هم چې د یو بیل نو م سره(؛ 
تر دې وړاندې  کرهنیزې ځمکې د اوږدوالې د زنځیر  سره اندازه 
کیدلې څو د ځمکې سیمه ومومي او ټول ټوپوګرافیک کارونه یې د 
پوځي افسرانو له خوا  د ساده سیسټم د په کارونې سره تر سره کیده. 
د جیودیزۍ او کراټوګرافۍ  له رامینځ ته کیدو سره د کوچینو سیمو 
ټوپوګرافي  نقشې د ۱:۵۰۰۰ او ۱:۱۰۰۰۰ په مقیاس برابریدلې.

د ۱9۶۰-۱9۶۵ کلونو پورې د سړې جګړې په بهیر کې د ملي 

د افغانستان د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ عمومي اداره 
نقشه اخیستنې کارونه ددې ادارې له سترو لومړیتوبونو څخه ګڼل 
کیده. په دې وخت کې د یو وزیر په وړاندیز، کابینې دافغانستان د  
ټوپوګرافیکي نقشو جوړول یې تر بحث الندې ونیول  او پریکړه 
یې وکړه چې د افغانستان سروې او نقشه اخیستنې په هلکه  به له 

دوو بهرنیو  شرکتونو  سره تړون السلیک شي: 

تکنو 	  له  اتحاد  شوروي  پخواني  د  به  سیمې  شمالي  هیواد  د 
له  شي.  ونیول  الندې  پوښښ  تر  خوا  له  کمپنۍ  اکسپورټ 
مقیاس  په  د ۱:۱۰۰۰۰۰  دوی  پورې  کلونو   ۱9۶۵-۱9۶۰
نقشې جوړې او راغوندې کړې او له دې څخه وروسته دوی 
د ۱:۵۰۰۰۰ او ۱:2۵۰۰۰۰ په مقیاس نقشې یې راغونډې 

کړې. 

د هیواد د سهیلي سیمې  د نقشو په اړه  د امریکې د متحدو 	 
ایالتونو د )Fairchild( له کمپنۍ سره  تړون السلیک شو.  له 
۱9۶۰-۱9۶۵ کلونو پورې  دوی د ۱:۵۰۰۰۰ په مقیاس نقشې 
جوړې او راغونډې کړې او له دې څخه یې د ۱:۱۰۰۰۰۰ او 

۱:2۵۰۰۰۰  په مقیاس نقشې یې راغونډې کړې.

د افغان د کادسترسروې په ۱9۶۶ کال کې پیل شوه او د بیړنۍ 	 
او لومړنۍ سروې د تر سره کولو لپاره د مالیې وزارت  دغړې 
په توګه ومنل شو؛ اصلي موخه یې د مالیې او بودیجوي موخو 
لپاره د افغانستان د کرهینزو ځمکو سروې  وه. په ۱9۷۳ کال 
کې د کادستر د سروې څانګه د کارټوګرافۍ له څانګې سره 
یوځای شوه او د کارټوګرافۍ اود کادستر په ادارې بدله شوه. 
اصلی موخه یې ددې دوو ادارو تر مینځ  د معلوماتو څخه په 
ګډه ګټه اخیستل ؤ څو د نقشو د جوړولو په برخه کې له ورته 
کارڅخه مخنیوی وشي. له هوا څخه د عکاسۍ له الرې  د 
نقشې اخیستنې او چاپ څانګې  په ۱9۶۶ کال کې یې په کار 
پیل وکړ، خو د نړیوالو معیاراتو سره سم جیو دیتیکي ) د 
ځمکې په کرې پورې اړوند(، له هوا څخه د عکاسۍ له الرې 
نقشه اخیستنې او  کارټو ګرافیکي  کارونه یې  په ۱9۷۳ کال 

کې پیل شول. 

په ۱9۷9 کال کې  د کارټوګرافۍ او کادستر د ادارې نوم  د 	 
جیودیزۍ او کارټوګرافۍ عمومي ادارې ته واوښت.  په دې 
وخت کې  د جیودیزې څانګه  په  دریو برخو  ویشل شوې 
له الرې د  له هوا څخه د عکاسۍ  وه: جیودیتیکي چارې، 
نقشو اخیستل )Photogrammetry( و او د کارټوګرافۍ او 

چاپ څانګه. 

د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ له را مینځ ته  کیدو راهیسې تر 	 
د عکاسۍ  هوا څخه  د  چاپول  او  نقشو جوړول  ملي  د  ننه، 
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د افغانستان څیړنیزه خبر پاڼه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې درې میاشتنۍ خپرونه ده. ددې خبرپاڼې موخه د هغو نوو څیړنو 
په هلکه چې په افغانستان کې  تر سره کیږي  د لوستونکو خبرتیا ده  او همدارنګه د څیړنې دموندنې او  شننو په خپرولو کې  مرسته 
کوي. ځینی یادې شوې سرچینې په انټر نیټ کې  د السرسۍ وړ دي؛ زیاتره کتابونه او نورې خپرونې د دغې ادارې په کتابتون کې  
چې ددې ادارې په دفترکې موقعیت لري )دګل پلورلو سړک ددوهمې کوڅې کنج( د الس رسۍ وړ دي،  نوموړۍ کتابتون د څیړونکو 
پر مخ له  یکشنبې څخه تر پنجشنبې پورې د سهار له 9 بجو څخه  د غرمې تر ۱2 او د ماسپښین له ۱ بجې څخه   د مازدیګر تر 4 
بجو پرانیستۍ دی. ددې ګڼې مواد د )حسیب الدین جاللي (له خوا را غونډشوې دي او پښتو ژباړه او تصحیح یې د )ماري شیرزاد( له 
خوا تر سره شوې ده. که تاسو د کتابونو یا نورو خپرونو یا سرچینو په اړه وړاندیزونه لرۍ چې باید په خبر پاڼه کې ور زیات شي، 
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه اداره  ده. ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو 
او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې او د معلوماتو پراخول دي. 

همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې  د تحلیلي  ظرفیت د پیاوړتیا له الرې په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې کلتور ته په 
اغیزمنه توګه وده ورکوي او په دې توګه  بحثونو او غبرګونونو ته الره هواروي. “ د دې ادارې  کړنې باید د افغانانو ژوند ښه کړي” 

ددې ادارې د لید لورې بنسټ جوړوي.  

نوموړې ادارې په ۱۳8۱لمریز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندویه ټولنو په مرسته یې  په کار پیل وکړ اود یو مدیره پالوې 
درلودونکې ده چې د مرستندویه  ټولنو ، ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزو ادارو، او نا دولتي سازمانونو له خوا یې استازیتوب 
کیږي. نوموړې اداره اوس مهال خپله اصلی بودجه د فنلند، ناروې، سویډن، سویزرلند او د انګلستان له حکومتونو څخه تر السه کوي.  
ددې ادارې ځانګړې  پروژې د افغانستان د پرانیستې ټولنې د انستیتیوت )FOSIA(، ایشیا فونډیشن )TAF(، اروپایې کمیسیون )EC(، د 
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونوعالي کمیشنري)UNHCR(، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق)UNICEF(، د ښځو لپاره د ملګرو 
ملتونو پراختیایي صندوق )UNIFEM( او نړیوال بانک له خوا یې مالی مالتړ کیږي.  د ددې ادارې ټولې خپرونې ددې ادارې په ویب 

www.areu.ofg.af :پاڼه کې د السرسۍ وړ دي
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له الرې چې د هیواد ۵۵٪  ځمکه،٪ ۳۰جیودیتکي چارې) 
هیواد ٪۳۰  د  او  پیژندنې  ستورې  او  بندي  مثلث  هوارول، 
کادستري  سروې  تر پوښښ الندې نیسي په ټولیزه توګه یو 

ځل بشپړ شوی دی ) تر ۱9۷8 پورې(.

 په ۱988 کال کې، د لیرې واټن څخه  د انځور اخیستنې د  	 
ټکنالوجۍ برخه د دریو څانګو په درلودلو سره رامینځ ته شوه:  
طبیعي سرچینې، موضوعي نقشې  او د سپوږمکیو انځورونه.  
شوروي اتحاد په ۱99۰ کال کې  د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ  
د لیرې واټن  څخه د انځور اخیستنې انستیتیوټ ته  رنګه او 
تور اوسپین انځورونه یې )۱:۵۰۰۰۰۰( برابر او کارکوونکې 
یې تاجکستان ته د روزنې لپاره واستول. په ۱989  کال کې  
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارې )FAO( ته د کرهنې 
د وزارت د وړاندیز پر بنسټ  او د لیرې واټن څخه د انځور 
اخیستنې د انستیتیوټ  په همکارۍ د افغانستان لپاره د ځمکې 
او د ۱:2۵۰۰۰۰  نقشې )۱:2۵۰۰۰۰( راغونډې  پوښښ  د 
او ۱:۱۰۰۰۰۰ رنګه انځورونه د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ 

ادارې  ته وړاندې شول.

په افغانستان کې د نقشه اخیستنې اړوند قانون او مقررې

کړی   وضع  ادارې  کارټوګرافۍ  او  جیودیزۍ  د  چې  قانون  هغه 
په رسمي جریده کې خپورشوی دی )ګڼه ۵2۵( )د۱۳۶۱ کال د 
سلواغې میاشت= فبروری ۱98۳( او په ۱۳8۵ کال )د لړم  په 
۳۰، د وزیرانو د شورا له خوا د 28 نمبر فرمان له الرې( بیا تایید 
شو. د نوموړې قانون له مخې د افغانستان جیودیزي او کارټوګرافي 
یوه مرکزي  اداره  ده چې  د ټولو موخو لپاره ملي نقشې راغونډوي 
او جوړوي؛ نورو ریاستونواو حکومتي څانګو ته الزمه ده چې 
خپلې نقشې له دې ادارې څخه ترالسه کړي او یا دوی ته د اړتیا 
وړ نقشو د برابرولو وړاندیز وکړي. په افغانستان کې نقشې په نیغه 
ملي امنیت پورې اړوندې ګڼل کیږي، او نورې ادارې دا اجازه نه 
لري چې نقشې راغونډې کړي؛ که څه هم  چې په دې  برخه کې 
ځینې بدلونونه په پام کې دي. له 2۰۰۱ کال راهیسې، لکه څرنګه 
چې  افغان اقتصادي نظام  د ګڼ شمیر فعالیتونو د خصوصي کولو 
بدله شوې ده،  نقشه اخیستنه هم  په حال کې دی.؛  بدلون  سره د 
او یو شمیر واړه شرکتونه، سازمانونه  او نورې ادارې د نقشه 
اخیستنې په برخه کې کار کوي. افغانستان به د جغرافیایي معلوماتو 
اداره   یوه  به  لپاره  شریکولو  د  معلوماتو  ې  دد  او  راغونډولو  د 
جوړه کړي چې د افغانستان د فضایي معلوماتو د بنسټ د مسوول 
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په توګه به دنده تر سره کړي )ASDI(. د افغانستان د جیودیزۍ او 
کارټوګرافۍ اداره هڅه کوي څو د خپلو چارو د ودې او ښه والې 
په موخه  د مرستندویه ټولنو له خوا مالي مرستې تر السه کړي.  

د افغانستان د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ  له  ادارې  څخه د پیرودلو  
لپاره موجودې نقشې

په بل مخ کې، په پښتونستان واټ کې )د مالیې وزارت ته مخامخ  او 
د کانونو وزارت ترڅنګ( د افغانستان د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ  
په عمومي  اداره کې د موجودو نقشو لنډیز تر السه کوالی شی. د 
پام وړ عمومي  نقشې په اسانه توګه  پیرودل کیدای شي. په داسې 
حال کې چې تفصیلي نقشې ښایي د وزیر او یا د حکومتي څانګې  

اجازه  لیک ته اړتیا ولري. 

د نقشو لپاره د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ د ادارې  سره  د الندې  
پتې له الرې اړیکه ټینګه کړی:

انجنیرفیض محمد عسکرزاده، د پیرودونکو د خدمتونو مشر

د میټا داتا ریاست

Faizm_2006@yahoo.com ،۰۷۰۰2۵8۶۰8

)USGS(  د افغانستان د نوو نقشو لپاره یوه ستره او بشپړه سرچینه

کال  له 2۰۰4  سروې  جیولوجیکي  ایالتونو  متحدو  د  امریکې  د 
راهیسې یې له سره په افغانستان کې په کار پیل کړی او د افغانستان 
چې  کړي  برابرې  یې  نقشې  وړ  استفادې  د  او  نوې  شمیر  ګڼ 
نوموړې نقشې په وړیا توګه له الندینۍ ویب پاڼې څخه راښکته 
http://afghanistan.cr.usgs.gov/downloads.php :کوالیشی

همداراز الندیني ستر فایلونه هم د راښکته کولو لپاره د الس 	 
رسۍ وړدي:

د ځمکې  سنجونکو سپوږمکیو انځورونه) ۱8 سرلیکه(	 

د سمندر له  سطحې څخه لوړوالۍ)۶ سرلیکه(	 

جیولوجي )د افغانستان د  جرمني جیولوجي نقشو۱:۵۰۰۰۰۰او 	 
په    ۱:۵۰۰۰۰۰، نقشو۱:۱۰۰۰۰۰۰  جیولوجې  روسي  د 

ګډون  د را ښکته کولو لپاره ۶ سرلیکه(

ګډون 	  په  لړۍ  یوې  د   نقشو  ټوپوګرافیکي  روسي  د 
)۱:2۰۰۰۰۰ د  شوروی اتحاد د نقشو د رهنما سره(،  او 
تر ټولو مهمه د امریکې د متحدو ایالتونو نوې  جیولوجیکي 
سروې )USGS( ۱:2۵۰۰۰۰ د ټول افغانستان څخه د څلور 

کنجه نقشو لړۍ.

د هوایي جغرافیایي  او د لیرې واټن څخه د عکاسۍ سروې 	 
)۳ سرلیکه(
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د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

  د پاڼې یا ټوک
 بیه په افغانۍ
 تورې او پینې

نقشې

 د پاڼې، ټوک او یا ټولګې
بیه په افغانۍ رنګه نقشې

مقیاس د نقشې سرلیک

۱۶42 پاڼې ۷۵ ۱۵۰ ۱:۵۰۰۰۰ د افغانستان ټوپوګرافیکي نقشه ۱

44۳ پانې ۷۵ ۱۵۰ ۱:۱۰۰۰۰۰ د افغانستان ټوپوګرافیکي نقشه 2

92 پاڼې ۷۵ ۱۵۰ ۱:2۵۰۰۰۰ د افغانستان ټوپوګرافیکي نقشه ۳

۱9 پاڼې - 2۵۰ ۱:۵۰۰۰۰۰ د افغانستان ټوپوګرافیکي نقشه 4

9پاڼې - ۱۵۰ ۱:2۵۰۰۰ د کابل ښار ټوپوګرافیکي نقشه ۵

2۷ پاڼې - ۱۵۰ ۱:۱۰۰۰۰ د کابل  ښارټوپوګرافیکي نقشه ۶

۱ ټوک - ۳۰۰ - د افغانستان ملي اطلس دری ۷

۱ ټوک - ۵۰۰ - د افغانستان ملي اطلس انګلیسي 8

- ۱ پاڼه ۱۰۰۰ ۱:۱۰۰۰۰۰۰ د افغانستان سیاسي نقشه 9

۱ پاڼه - 2۰۰ ۱:۱۰۰۰۰۰۰  د افغانستان سیاسي نقشه په څلورو
برخو کې

۱۰

- -  ۱۵48۰ * ۱:2۵۰۰۰۰  د افغانستان د ۳4 والیتونو لپاره  د
والیتونو نقشې

۱۱

 د ګاونډیو والیتونو
سره  خپره شوې ده

- هره یوه ۱۰۰۰ بیالبیلې  د افغانستان د ۳4 والیتونو لپاره  د
والیتونو نقشې

۱2

- ۱ پاڼه ۳۰ ۱:۵۰۰۰۰۰۰ د نړۍ نقشه په دری ۱۳

۱ پاڼه - ۱۰۰۰ ۱:۱۰۰۰۰۰۰   د افغانستان د واټنونو نقشه
)کیلومتر

۱4

-  د دولتي ادارو لپاره
  ۷۵۰۰  او د نورو لپاره

۱2۵۰۰

- د افغانستان شیپ فایلونه  ۱۵

-  ۱ پاڼه ۱۰۰۰ - د افغانستان د ګرځندوی نقشه ۱۶

 - - ۱۰۰۰ * - د کابل د 22 ناحیو نقشه ۱۷

- - ۵ - د نړۍ نقشه: لویدیځه نیم کره ۱8

- - ۵ - د نړۍ نقشه: ختیځه نیم کره ۱9

 * برابرې شوې نقشې د نقشو د معمولي افسیت بهیر پر ځای د نقشو پر پالتر په داخل کې چاپ شوې دي.
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اړه  په  ټاکنو  ایزو  سیمه  لوړو  د  مینځ،  تر  واک  او  انضباط  د 
حکومتدارۍ  ښې  د  لیکنه(.  وانبجلرت  مارتین  )د  ګانې  پالیسي 
لپاره د اوږدو کلونو غوښتنې  په مخ په زیاتیدونکې توګه  فوري 
شوې  دي.  د هغو بیال بیلو الرو چارو  چې په هغه کې والیان 
او ولسواالن ټاکل کیږي، او د هغه بیالبیل نفوذ چې دغه بهیر 
چارې  الرې  هغه  چیرې  که  شان  همدا  او  درکول  اغیزمنوي 
وموندل شي چې په  ټولیزه توګه په افغانستان کې حکومتداري 
غوره کوي  خورا ارزښتناک کار دی. د افغانستان د څیړنې او 
راسپړي،  موضوع  دغه  پاڼه  بحث  نوې  یوه  ادارې  د  ارزونې 
کیدو  د ال ښه  بهیر  ددې  او  ارزوي  دګمارلو دغه موجود رسم 

لپاره یوشمیر نوې  وړاندیزونه کوي

د  او  ټولنې  نړیوالې  دولت،  د  ورکول،  السه  له  مشروعیت  د 
تېرو  د  نظریې  افغانانو  ځینو  د  اړه  په  ټولټاکنو  د  کال   ۱۳88
لنډه  ادارې  د  ارزونې  او  افغانستان د څیړنې  د  اړه  په  ټولټاکنو 

توضیحي پاڼه )د نوح کاوبرن لیکنه(

د افغانستان د ۱۳88 کال د  ټاکنو له مغشوشونکو پایلو وروسته  
حکومت  افغان  د  ټاکنو  دغو  حده  کومه  تر  چې  هکله  دې  په 
یې   اندیښنې  ټولنې سمدستې  نړیوالې  یې زیانمن کړ  مشروعیت 
څرګندې کړې. خو دا چې  د ۱۳88 کال ولسمشریزو ټاکنو تر 
له  ولس  افغان  د  یې  افغان حکومت مشروعیت  د  بریده  کومه  
نظره زیامن کړ؟  آیا په حقیقت کې  د دولت او د ټاکنیز بهیر په 
افغانستان د څیړنې  د  بدلون موندلۍ؟   افغانانو چال چلند  د  اړه 
او ارزونې د ادارې یو نوی رپوټ دغه پوښتنه راسپړي.  دغه 
رپوټ  د هغې څیړنې پر بنسټ والړ دی چې  د کابل د والیت 
په دریو سیموکې  تر سره شوه،  او په  کې هغه پراخې مرکې 
چې له لومړنۍ رایې ورکولو څخه وروسته او همدا راز د ټاکنو 
ددوهم پړاو له  لغو کیدلو څخه وروسته تر سره شوې دي  شاملې 

دي.

د یوې افغاني ډموکراسۍ په لور، ددې ادارې یوه بحث پاڼه ده 
چې  په افغانستان کې د ډموکراټیک کولو مفهوم را سپړي ) د 
انا الرسن لیکنه( ، سره له ټوله پامه چې د افغانستان  د ۱۳88 
کال بحث پارونکو ټاکنو ته اړول شوی ؤ، یوه مهمه پوښتنه په 
پراخه توګه نه پوښتل شوې پاتې ده: افغانان د ډموکراسۍ په اړه 
څه فکر کوي؟  دا پوښتنه په ژوره توګه دافغانستان  په راتلونکې 
ادارې   د  ارزونې  او  څیړنې  د  دافغانستان  او  ده  اړونده  پورې 

ددې نوې رپوټ په زړه کې پرته ده.

په افغانستان کې د کوچنیو پورونو د یو بریالي سکټور جوړونه )د 
پاوال کانټوراو ایرنا اندرسن لیکنه(، د غیر رسمي پور په سیسټمونو 
او پر کلیوالي معیشت د کوچنیو پورونو اغیزه د افغانستان د څیړنې 

د  پورونو  کوچنیو  د  چې  ده   څیړنه  هغه  ادارې   د  ارزونې  او 
پانګونې  ادارې )MFIs( او د هغوی د مراجعینوپه وړاندې دوامدارې 
ستونزې څرګندوي. دغه نوې توضیحي پاڼه  هغه بدلونونه چې د 
مایکر فینانس سکټور په غاړه اخیستي  ارزوي لکه د کسب وکار 
د  یوډیر کره  پالن معرفي،  د داخلي کنټرول د سیسټم د ودې او 
د فساد د فرصتونو د راکمولو په موخه د داخلي پلټنې د څانګې  
رامینځ ته کول، او د مایکرو فینانس د ادارې د رپوټ کارټونو د 
سیسسټم رسمي کول، دغه پاڼه  ټینګار کوي چې  دا باید پر هغو   
اړینو هڅو  اغیزې ونه کړي  څو په کوچنیو پورونو کې د ښکیلیدو 

له الرې د مراجعینو  د معیشت خوندیتوب  وده تضمین شي. 

یوه کره کتنه – د شیعه د شخصیه احوالو د قانون تر شا د قانون 
او پالیسي جوړولو بهیر( د لوریان اوتس لیکنه(،  د ۱۳88 کال 
د کب په میاشت کې  د شیعه د شخصیه احوالو  د قانون په هکله  
خبر د نړۍ مشرانو ته  هغه وخت ورسید چې د G2۰  د کنفرانس 
لپاره په لندن کې سره راغونډ شوې وو، چې په کې  د افغانستان  
سره  دمرستې لپاره  ګڼ شمیر  مرستندویه هیوادونو ګډون درلود.  
ددې قانون له 249 مادو څخه  کم شمیر یې  د افغان شیعه ښځو پر 
حقونو بندیز څرګندوي  چې دغه موضوع  په نړیوالو رسنیو کې  
یې شور او ځوږ  را مینځ ته کړ، او د  بیالبیلو  ښکیلو اړخونو له 
لورې  له تودو غبرګونونو سره مخامخ  شو.  د افغانستان د څیړنې 
او ارزونې د ادارې  یوې څیړنې هڅه کړې څو ددې کیسې بل 
اړخ  یعنې  ددې قانون پیل،  سمبالونه او پارلماني سیر  وارزوي 
.  ددې موخه   ددې خبرې په ډاګه کول ؤ چې د بن له تړو ن څخه 
وروسته افغانستان کې   د قانون جوړونې او د سیاسي فرهنګ او د 
دې  چار چاپیر وړتیا په هکله  دغه  تجربه څه  څرګندوالی شي. 

د افغانستان د  څیړنې د خبر پاڼې 24 مه ګڼه .

د وګړو د شمیرې  رسمي ارقام

د 2۰۱۱/2۰۱۰ کال لپاره د وګړو  دشمیرې رسمي ارقام د مرکزي 
احصائیې  د ادارې )CSO( له خوا خپاره شول.  نوموړۍ رپوټ  د 
هر والیت  لپاره )د ولسوالۍ له مخې(  د نفوسو په هکله جزئیات په 
ګوته کوي )لکه  په کلیو او ښارونو کې د نارینه او ښځو شمیره(.  
ددې اسنادو یوه کاپي د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په 
کتابتون کې موجوده ده. خو ددې اسنادو سافت کاپي یې  موجوده 

نه ده. 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې نوې خپرونې
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د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

کلې ښار والیات مجموعه

ښځینه نارینه مجموعه ښځینه نارینه مجموعه ښځینه نارینه مجموعه

۱۱9۶۰.9 ۱2۵24.۷ 2448۵.۶ 92۰۰.۵ 9۵94.8 ۱8۷9۵.۳ 2۷۶۰.4 2929.9 ۵۶9۰.۳ ملي

۱۵2.۰ ۱۶۱.4 ۳۱۳.4 4.۵ 4.۷ 9.2 ۱۵۶.۵ ۱۶۶.۱ ۳22.۶ بدخشان ۱

2۱۶.۷ 22۶.۵ 44۳.2 ۶.4 ۶.8 ۱۳.2 22۳.۱ 2۳۳.۳ 4۵۶.4 بادغیس 2

۱9۷.2 2۰2.9 4۰۰.۱ ۵.8 ۵.8 ۱۱.۶ 2۰۳.۰ 2۰8.۷ 4۱۱.۷ بغالن ۳

4۱2.8 428.۶ 84۱.4 ۱۶.۳ ۱۷.۱ ۳۳.4 429.۱ 44۵.۷ 8۷4.8 بلخ 4

۳2۵.۳ ۳4۳.2 ۶۶8.۵ 8۰.9 8۳.9 ۱۶4.8 4۰۶.2 42۷.۱ 8۳۳.۳ بامیان ۵

۳۷۶.۵ ۳92.۶ ۷۶9.۱ 2۰۶.۷ 2۱8.2 424.9 ۵8۳.2 ۶۱۰.8 ۱۱94.۰ دای کندي ۶

2۷۵.4 28۱.9 ۵۵۷.۳ 2۶.2 2۶.8 ۵۳.۰ ۳۰۱.۶ ۳۰8.۷ ۶۱۰.۳ فراه ۷

2۳۷.4 248.۳ 48۵.۷ ۱۰.8 ۱۱.۳ 22.۱ 248.2 2۵9.۶ ۵۰۷.8 فاریاب 8

۱9۳.8 2۰4.۱ ۳9۷.9 ۱.2 ۱.4 2.۶ ۱9۵.۰ 2۰۵.۵ 4۰۰.۵ غزنی 9

۶9.۱ ۷2.۳ ۱4۱.4 - - - ۶9.۱ ۷2.۳ ۱4۱.4 غور ۱۰

۳84.8 4۰۱.۱ ۷8۵.9 ۵۷.۱ ۵8.9 ۱۱۶.۰ 44۱.9 4۶۰.۰ 9۰۱.9 هلمند ۱۱

۱9۱.۷ ۱98.8 ۳9۰.۵ ۵۱.۰ ۵2.۷ ۱۰۳.۷ 242.۷ 2۵۱.۵ 494.2 هرات ۱2

2۵۳.۰ 2۶۵.4 ۵۱8.4 ۵.۱ ۵.4 ۱۰.۵ 2۵8.۱ 2۷۰.8 ۵28.9 جورجان ۱۳

2۰4.۷ 2۱۶.۱ 42۰.8 ۱.۶ ۱.۷ ۳.۳ 2۰۶.۳ 2۱۷.8 424.۱ کابل ۱4

۱۳۱.۰ ۱۳۷.9 2۶8.9 ۵.۳ ۵.۶ ۱۰.9 ۱۳۶.۳ ۱4۳.۵ 2۷9.8 کندهار ۱۵

2۳2.۰ 24۳.۱ 4۷۵.۱ ۱8.9 2۰.۱ ۳9.۰ 2۵۰.9 2۶۳.2 ۵۱4.۱ کاپیسا ۱۶

۱۶۰.۷ ۱۶9.2 ۳29.9 ۱۳.2 ۱۳.2 2۶.4 ۱۷۳.9 ۱82.4 ۳۵۶.۳ خوست ۱۷

۵2۶.۰ ۵۵۰.۰ ۱۰۷۶.۳ 2۶.۳ 2۷.۵ ۵۳.8 ۵۵2.۶ ۵۷۷.۵ ۱۱۳۰.۱ کنړ ۱8

۳۰۷.9 ۳2۱.۵ ۶29.4 ۳.۱ ۳.2 ۶.۳ ۳۱۱.۰ ۳24.۷ ۶۳۵.۷ کندز ۱9

له  ۲۰۱۰-۲۰۱۱ د ملکي ویش  او جنسیت  له مخې د میشتو وګړو  د شمیرنې ارقام 
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۳94.8 4۱۱.9 8۰۶.۷ ۵۳.۶ ۵۵.۵ ۱۰9.۱ 448.4 4۶۷.4 9۱۵.8 لغمان 2۰

2۱۱.۰ 22۱.9 4۳2.9 ۱۶.۱ ۱۷.۳ ۳۳.4 22۷.۱ 2۳9.2 4۶۶.۳ لوګر 2۱

۳۰۳.۰ ۳۱۷.۰ ۶2۰.۰ ۱48۱.۷ ۱۵89.۷ ۳۰۷۱.4 ۱۷84.۷ ۱9۰۶.۷ ۳۶9۱.4 ننګرهار 22

2۰۰.۶ 2۰4.2 4۰4.8 ۰.۶ ۰.8 ۱.4 2۰۱.2 2۰۵.۰ 4۰۶.2 نیمروز 2۳

۳4۱.۷ ۳۵۱.8 ۶9۳.۵ ۱۰9.۱ ۱۱۵.۳ 224.4 4۵۰.8 4۶۷.۱ 9۱۷.9 نورستان 24

۳۵۵.9 ۳۷۳.۳ ۷29.2 ۱8۱.۶ ۱92.۶ ۳۷4.2 ۵۳۷.۵ ۵۶۵.9 ۱۳۰۳.4 پکتیکا 2۵

۱9۶.۵ 2۰۵.8 4۰2.۳ ۶.۰ ۶.4 ۱2.4 2۰2.۵ 2۱2.2 4۱4.۷ پکتیا 2۶

۱9۷.9 2۰۷.8 4۰۵.۷ 2.2 2.4 4.۶ 2۰۰.۱ 2۱۰.2 4۱۰.۳ پنجشیر 2۷

۱۷2.9 ۱۷9.۱ ۳۵2.۰ 4.4 4.۵ 8.9 ۱۷۷.۳ ۱8۳.۶ ۳۶۰.9 پروان 28

۵۷9.2 ۶۰۶.۰ ۱۱8۵.2 9۶.4 ۱۰2.۳ ۱98.۷ ۶۷۵.۶ ۷۰8.۳ ۱۳8۳.9 سمنګان 29

۶۶.8 ۶9.۵ ۱۳۶.۳ - - - ۶۶.8 ۶9.۵ ۱۳۶.۳ سر پل ۳۰

۶2.2 ۶۵.2 ۱2۷.4 ۱۱.۶ ۱2.۱ 2۳.۷ ۷۳.8 ۷۷.۳ ۱۵۱.۱ تخار ۳۱

2۶۷.۵ 2۷8.9 ۵4۶.4 ۱.4 ۱.4 2.8 2۶8.9 28۰.۳ ۵49.2 ارزګان ۳2

۶۱۱.9 ۶2۶.۷ ۱2۳8.۶ 2۳۱.9 2۳9.۶ 4۷۱.۵ 84۳.8 8۶۶.۳ ۱۷۱۰.۱ وردک ۳۳

۳9۰.۳ 4۱۰.8 8۰۱.۱ 2۳.4 2۵.۷ 49.۱ 4۱۳.۷ 4۳۶.۵ 8۵۰.2 زابل ۳4

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې نوې خپرونې

نری رنځ یا توبرکلوز څه دی؟ / لیکوال عبدالتواب کاوه سلجوقی؛ 
ژباړن سید محی الدین هاشمې ؛ د لیکوال مرستندوی احمد رسول 

مفلح، قدسیه رفیع زاده.

کابل: په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو د منبع مرکز، 
.۱۳88

دغه کتاب په دریو برخو ویشل شوی دی : په لومړۍ برخه کې 
د نرې رنځ سل ناروغۍ په هکله بخث کوو په دویمه برخه کې 
د هغې د تداوۍ او درملنې او په دریمه برخه کې د نرې رنځ له 
ناروغۍ څخه د مخنیوې د الرو چارو اړه معلومات ورکول کیږی. 
او همدارنګه به د څارویو د نرې رنځ په اړه او نرې رنځ د اخته 
دځینو وګړو د سرګذشت په هکله خبرې اترې او بحث هم ولروږ 
هره برخه په بیلو بیلو څپر کو ویشل شوې او بیا هر څپرکی له اړتیا 
سره سم په کوچنیو برخو او څنګزنو جال شوی دی او په وروستۍ 

برخه کې به اساسی روغتیایې پیغامونه درته وړاندې کوو.

سکن روی جلد موجود است.

احصائیوي  افغانستان  د 
د   : کابل   .۱۳8۷ کالنې 
اداره،  مرکزی  احصائیی 
۱۳8۷. 2۷4 مخه. )په دوو 
)2( ټوګونو کې خپاره شوې 
دې پښتو/ انګلیسی او دری/ 
انګلیسی. )بیه ۵۰۰ افغانی(.

"د ۱۳8۷ کال په احصائیوی 
د  څیر  په  تیر  د  کی  کالنۍ 
تولنیزو  او  اقتصادی  ټولو 
برخو  اړونده  د  سکتورونو 
د  ارقام  احصائیوی  اړه  په 

۱۳8۵ تر ۱۳8۶ کلونو په موده کی په پرتله ایزډول د ګرافونو، 
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د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

ځانګړی  وړاندی شویدی چی  ترځ کی  په  او جدولونو  چارتونو 
د ژوند  او روزنُې روغتیا،  دلرلیُد وګړی، ښوونې  ئی  کتګوری 
چاپیریال، ملی محاسباتو، کرهڼې، صنعت، خدمتونو، د مصرفی 
مالی  دولتی  پولی شاخصونو،  بهرنی سوداګری،  توکو شاخص، 

احصائیی او د بهرنیو مرستو له څرنګوالی څخه عبارت دی."

د آریانا دایرة المعارف : دوهم ټوک )ب- ټ( / د افغانستان د علومو 
اکاډمی د دایرة المعاف ریاست، ۱۳8۷. )۱۰۳8 مخونه(.

ددي کتاب دوهم ټوک چې به کال ۱۳8۷ کې په پښتو او دری ژبو 
د )ب – ټ ( تورو پورې خپور شوی دې د افغانستان د علوم او 

اکاډمی د دایرة المعارف له ریاست څخه یې ترالسه کوالی شی.

د افغانستان احصائیوي کالنې ۱۳8۷. کابل : د احصائیی مرکزی 
اداره، ۱۳8۷. 2۷4 مخه. )په دوو )2( ټوګونو کې خپاره شوې دې 

پښتو/ انګلیسی او دری/ انګلیسی. )بیه ۵۰۰ افغانی(.

ټولو  د  څیر  په  تیر  د  کی  کالنۍ  احصائیوی  په  کال   ۱۳8۷ "د 
اقتصادی او تولنیزو سکتورونو د اړونده برخو په اړه احصائیوی 
ارقام د ۱۳8۵ تر ۱۳8۶ کلونو په موده کی په پرتله ایزډول د 
په ترځ کی وړاندی شویدی چی  او جدولونو  ګرافونو، چارتونو 
ځانګړی کتګوری ئی دلرلیُد وګړی، ښوونې او روزنُې روغتیا، 
د  ملی محاسباتو، کرهڼې، صنعت، خدمتونو،  د ژوند چاپیریال، 
مصرفی توکو شاخص، بهرنی سوداګری، پولی شاخصونو، دولتی 
مالی احصائیی او د بهرنیو مرستو له څرنګوالی څخه عبارت دی."

د آریانا دایرة المعارف : دوهم ټوک )ب- 
ټ( / د افغانستان د علومو اکاډمی د دایرة 
المعاف ریاست، ۱۳8۷. )۱۰۳8 مخونه(.

ددي کتاب دوهم ټوک چې به کال ۱۳8۷ 
کې په پښتو او دری ژبو د )ب – ټ ( 
تورو پورې خپور شوی دې د افغانستان 
له  المعارف  دایرة  د  اکاډمی  او  علوم  د 

ریاست څخه یې ترالسه کوالی شی.

د گوانتانامو انځور / لیکوال عبدالسالم 
ضعیف. ]پیښور[ : ]بی نومه[، ]۱۳8؟[. 

ش، ۱۵۶ مخه ؛ 22 س م.

مدعیانو  د  بشر  د  کې  کتاب  دی  "په 
لخوا د بی گناه، مظلوم او کړیدلې بشر 
پته  بې  د  هغوی  د  ورکولو،  د سزا  ته 
کولو د انسانیت د سپاکوې ښه ریښتنی 
انځور کښل شوی دی" – س مخه دریم 

پاراگراف.

د څارونکو له پاره د ټولټاکنو الښود / د افغانستان د آزاد او عادالنه 
ټولټاکنو بنیاد. ]کابل[ : د افغانستان د آزاد او عادالنه ټولټاکنو بنیاد، 

 د ۱۳8۷ کال لیندۍ د میاشتی ۱۶مه نیټه د کار
قانون

9۶۶

 د ۱۳88 کال د غویی د میاشتی ۳۱مه نیټه د
سوداګریزو اسنادو او سوداګریز نښو د ثبت قانون

98۱

 د ۱۳88کال د زمرې د میاشتی 2۶مه نیټه د
 ملکې خدمتونو د کارکوونکو د قانون د څینو

.موادو تعدیل، حذف او ایزاد

 د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د ذاتې چارو
.مقرره

 د ملکې خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د
.تنظیم مقرره

992

 د ۱۳88 کال د زمرې د میاشتی 2۶مه نیټه د
 سوداګریزو اسنادو او سوداګریز نښو د ثبت

.قانون
99۳

 د ۱۳88 کال د وږی د میاشتې ۵مه نیټه د پولیسو
.قانون

994

 د ۱۳88 کال د وږی د میاشتې 2۵مه نیټه د
 سوداګریزو اسنادو او سوداګریز نښو د ثبت

.قانون
99۷

 د ۱۳88 کال د تلې د میاشتې ۳۰مه نیټه د
 سوداګریزو اسنادو او سوداګریز نښو د ثبت

.قانون
999

 د ۱۳88 کال د لړم د میاشتې ۳۰مه نیټه د
سوداګریزو اسنادو او سوداګریز نښو د ثبت قانون

۱۰۰۳

 د ۱۳88 کال د لړم میاشتې 2۰ مه نیټه د
.افغانستان د سودا ګری د واحدې خونې قانون

 د سهامی او محدود المسولیت شرکتونو د قانون د
.لسمې مادې تعدیل

۱۰۰2

 د ۱۳88 کال د لیندۍ د میاشتې 2۱ مه نیټه د
.عامی روغتیا قانون

۱۰۰4

 ۱۳88 کال د مرغومې د میاشتې ۳۰ مه نیټه 
 د سوداګریزو اسنادو او سوداګریز نښو د ثبت

.قانون
۱۰۰9
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24 مه ګڼه د کال ۱۳89 کب / ورۍ میاشتې

۱۳88. ۶4 مخه ؛ ۱4 س م. 

"د دغه ښوونیز الرښود څخه موخه د افغانستان 
د آزاد اوعادالنه ټولټاکنو د بنیاد، اوږدی او لنډی 
مودې د څارونکو له پار خبرتیا ورکول دې چې 
په عملې چاروکې په بریالې توګه دهغې په سرته 
رسولو کې اړین دې. له تولټاکنو څخه د څارنې 
د ښوونکو  د محالتو  درای ورکولو  الرښوونه 

او څارونکو پوهې له پاره ګټورې الرښوونې  د ټولټاکنو د څارنې 
په بهیر کې لرې. او داهغه سند دې چې ښوونکې او څارونکې به 
یې د ښوونیزو پروګرامونو په بهیر کې مطالعه او السته راوړې. 
په دې لحاظ دسمې څارنې د پروسی دپوره عملې کولو په مخه 
وړاندیز کیږې، چې د ښوونې مسوول د دغه دستورالمعل یوه کاپې 
د تولونورو الرښوون او ښوونیزو مواد سره چې د بنیاد له خوا 
چمتو کیږې، په خپل واک کې ولرې، او له هغې څخه ډیره ګته 
واخلې او د څارونکو له پارته ګټور او پوره معلومات ورکؤې تر 

څوپایلې یې ګټورې السته راشې" – )مخه۶(.


