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

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې د نوي مشر "پيير فالويير" سره وپيژنئ
مرکه کوونکی :پيټر ويلسن ،د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره
ډاکټر پيير فالويير پدې وروستيو کې
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د
ادارې د مشر په توګه خپله دنده پيل
کړه .نوموړي په افغانستان کې پخوا
د ملګرو ملتونو د  UN-Habitatد
دفتر سره د ښاري پالن جوړونې د
مشاور په توګه دنده لرله چې په کابل،
کندهار ،جالل اباد او لشکر ګاه کې
يې د غريبانولپاره د ښاري پراختيا د
پروژو او پاليسيو په جوړولو او پلي کولو کې مرسته کوله .ډاکټر فالويير
چې په ټولنيزه کچه د غربت د لمنځه وړلو په برخه کې متخصص دی،
تر اوسه يې د نادولتي ادارو ،د ملګرو ملتونو د ادارو او د ښاروالۍ ادارو
سره کار کړی دی.
ډاکټر فالويير په افغانستان کې له دندې څخه پخوا په اسيااو سهيلي افريقا
کې د مشارکتي پراختيايي پروګرامونو او ټولنيز مصؤنيت په برخه کې
کار کړی دی .نوموړي خپله دنده په تايلند او ويتنام کې پيل کړه ،تر هغې
وروسته کمبوديا ته والړ او هلته يې د خلکو د مشارکتي پراختيايي پروژو
د زياتوالي څخه د مالتړ لپاره د ښاري غربت د لمنځه وړلو د پاليسيو د
اغيزو څارنه او ارزونه کوله .سربيره پردې نوموړي له افغانستان څخه
وړاندې په زمبيا او هندوستان کې هم کار کړی دی .د ډاکټر فالويير د
تعليمي شاليد په برخه کې د تجارت ليسانس ،د تجارت دادارې ماسټري،په
ټولنيزه پالن جوړونه کې ماسټري او د ښاري او سيمه ايز پالن جوړونې
په برخه کې دوکتورا ګډون لري.
ولې مو افغانستان ته د راتګ پريکړه وکړه؟
ما د ټولنې د پراختيا په برخه کې د کلونو کلونو راهيسې کار کړی دی.
د خپلو هغو ملګرو څخه مې چې په افغانستان کې يې کار کاوه ،د يو
ناګواره چاپيريال ،ډير کمزوري حکومت او له ګډوډ بهرني مالتړ سره
سره د افغانانو د شجاعت او مقاومت او د هغوی د ټولنيز ژوند د تنظيم
د وړتيا په هکله ډير څه اوريدلي وه .او لکه څنګه چې ناګواره شرايطو
لرونکو ټولنو سره کار کول ماته ډير په زړه پورې دی نو افغانستان ته
د راتګ پريکړه مې وکړه .د ملګرو ملتونو د  UN-Habitatدفتر سره
د کار کولو په موخه په  ۱۳۸۷کال کې افغانستان ته راورسيدم .او هلته
مې دا فرصت تر السه کړ چې دخپلو عملي کارو څخه په درس اخيستنې
سره مې د پروژې د کار ،ستراتژيکې پالن جوړونې او د ملي پاليسيو
د جوړولو تجاربو ته وحدت ورکړم .د افغانستان د څيړنې او ارزونې د
ادارې سره مې هيله داده تر څو د ځايي پوهې د کارولو د زياتوالي او
د پاليسۍ او پروژو پريکړو د موادو سره د زياتې مرستې له الرې خپل
مسير ته دوام ورکړم.
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د افغانستان د څيړنې او اروزنې ادارې ته له رارسيدو مخکې مو د خپلې
دندې عمده برخه څه ګڼې؟
په افغانستان کې زما پخوانۍ دنده تر اوسه پورې زما تر ټولو په زړه
پورې دنده وه .په نوموړې دندې کې د ښارواليو لخوا د خپلو پراختيايي
ستراتژيو د جوړولو سره د مرستي له الرې د مشارکتي ښاري پراختيا د
کيفيت سمون ،او د ښارواالنو د هڅو د دوامداره مالتړ لپاره د ملي اصولو
درامنځته کولو په موخه د ښاري پراختيا له وزارت سره کار کول ګډون
درلوده .چې پکې پداسې يو نظر د ښاري استوګنو راټولول ګډون درلود
چې که هغوی يو ځاي کار کولو ته اماده شي نو کوالی شي د ټولو د
ژوند وضعيت ته بهبود ورکړي .مونږ ته معلومه شوه چې په پخوانيو
وختونو کې د دوامداره جګړو سره سره ،داسې ستونزو ته رسيده ګې په
غيرمستقيم ډول غوره ګڼل کيده تر څو خلک په هغه پروژو باندې ګډ کار
کولو ته تشويق کړي چې د ټولو وضعيت ښه کړي .د نوموړو ابتکاري
اقداماتو پايلو خدمتونو ته د السرسۍ د زياتولو او د ګډون کوونکو ټولنو د
ژوند شرايطو د بهبود تر څنګ د هغوی دا وړتياوې هم پياوړې کړې چې
ستونزې د هغه ټوليز -اقدام د ميکانيزمونو له الرې حل او فصل کړي
چې هغوی په ځايي پراختيايي پروژو باندې د کار کولو څخه تر السه
کړي وو .کله چې نوموړي اقدام په څو مهمو ټولنو کې ښه نتيجه ورکړه
نو ګاونډيو ټولنو هم دغه بدلونونه وکتل او هغوی هم پکې ګډون کول
پيل کړل .نوموړې کړنالره د ملي پيوستون د پروګرام په شان د زيات
شمير مشارکتي پراختيايي ادارو لپاره يو بنسټيزه برخه ده چې د سولي د
راوستلو او پرمختګ لپاره اړين دی.
د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې د انتخاب کولو دليل مو څه وه؟
د افغانستان د څيړنې او اروزنې د ادارې په اړه مې دا اصل خوښيږي
چې د دولتي پريکړه نيولو لپاره باکيفيته څيړنې خپروې او د ورته باکيفيته
څيړنو د ترسره کولو لپاره د افغان څيړونکو ظرفيت ته وده ورکوي .ډير
ځلي نړيوالې ادارې کوښښ کوي چې افغاني ادارې هم بايد د نړیوالو ښو
تجربو په اساس بدلون ومومي .پداسې حال کې چې ډير ځلي نوموړې
ادارې دافغانستان دوضعيت ،او د اوايلو څخه د هغو ادارو د پرمختګ د
څرنګوالي په اړه ډير لږ پوهيږي چې غواړي بدلون ورکړي .د افغانستان
د څيړنې او ارزونې ادارې کار د معلوماتو نوموړې خال ډکوي او له
ځايي او نړيوالو پريکړه نيوونکو سره مرسته کوي چې په حقايقو والړې
ښې پريکړې ونيسي .پر دې سر بيره شخصاً ماته د هغه ټيم سره کار
کول يو وياړ دی چې ورڅخه د افغانستان د ماضي او اوس په هکله هره
ورځ زده کړه کوم.
ستاسو په آند ،تاسو به دافغانستان دڅيړنې او ارزونې ادارې ته کوم
مهارتونه او تجربې راوړئ؟
زما يوه غوښتنه د معلوماتو څخه ګټه اخيستل دي .د باکيفيته څيړنې
ترسره کول ډير مهم دي اما مونږ ديته اړتيا لرو چې له پايلو څخه يې د
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ګټې اخيستنې په اړه ځان ډاډه کړو .زما په آند دا به هغه برخه وي چې
زه به پکې خپلې تجربې وکاروم دا ځکه چې ما په څو بيالبيلو هيوادونو
کې کار کړی او د دقيقې باکيفيته څيړنې د ترسره کولو لپاره د ظرفيت
جوړونې د څرنګوالي په اړه ښه پوهه لرم .همدارنګه زه پدې برخه کې
هم تجربه لرم چې دځايي ادارو ،د مدني ټولنو سازمانونو او نړيوالې
مرستندويه ادارو په ګډون د بيالبيلو ډولونو پريکړه نيوونکو لخوا د څيړنو
پايلې د هغې څخه د ګټې اخيستلو سره ونښلوم.

سربيره مونږ يو ډير تکړه اشپز درلوده چې وروسته يو ډير پياوړی
حسابدار شو او پخواني موټر چلونکي مو اوس د تدارکاتو او لوژيستيک(د
موادو اخيستلو او برابرولو) په برخه کې کار کوي .د عالقمندو او کار
ته متعهدو خلکو د دندو د بدلون ډير امکانات شته دي .زه غواړم د خپلو
پخوانيو مشرانو کړنالرې ته دوام ورکړم تر څو خپلو کارکوونکو ته د
هغوی د استعداد مطابق اړينه زده کړه او مواد په الس ورکول ډاډه کړم
تر څو پدې ترتيب هغوی د خپلې خوښې سره سم کارونه وکړي.

هغه برخه چې غواړم ترکيز پرې وکړم د مذاکرې تقويه کول او د
مفکرينو د ډلو ،پوهنتونونو ،او د څيړنې مرکزونه چې له افغانستان او
زمونږ څيړنو په برخه کې دلچسپي لري سره د اړيکو پياوړي کول
دي .او ددې کار د ترسره کولو يوه الره داده چې مهمو علمي مرکزونو
ته د خپلو کارونو پايلې وليږو تر څو هغوی لدې الرې وکوالی شي
زمونږ مواد د درسي پروګرامونو او شننې لپاره وکاروي .بله الره يې
د ګډو څيړنو او خپرونو ترسره کول دي .دنوموړو ابتکارونو ترسره
کول کوالی شي له هيواد د باندې څخه د پرمختګ په باره کې معلومات
ورکړي او مذاکرو سره مرسته وکړي.

د نوموړې ادارې د مشر په توګه مو موخې کومې دي؟ ايا د کومو
بدلونونو د راوړلو غوښتونکي ياست؟

په پای کې ،واقعيت دادی چې زه زده کړه(روزنه) خوښوم ،چې دا خبره
له ډيرې پخوا څخه له افغانستان سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې
ادارې يوه ډير مهمه مرسته ګڼل کيږي .مونږ به په راتلونکو مياشتو کې
د خپلو ډلو لخوا د پخوانيو ترسره شوو روزنو د رسمي کولو او د هغې
د بشپړاوي لپاره کار وکړو تر څو هم د خپلو ټيمونو تر منځ ثبات ډاډمن
کړو او هم خپل طرزالعملونه ثبت کړو او پدې ډول وکوالی شو د خپلو
همکارانو سره د څيړنې دقيقو طرزونو د ګډون په برخه کې مرسته
وکړو.
ستاسو په آند د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د قوت عمده
ټکی څه دی؟
زما په آند پدې برخه کې ډير عمده ټکي شته دې اما د اوس لپاره يې د
قوت تر ټولو عمده ټکی د نوموړې ادارې کارکوونکي دي چې ډير په زړه
پورې ګڼ خلک پکې ګډون لري .زمونږ د څيړنې زياتره کارکوونکي
افغانان دي چې د خپل هيواد د پوهې د لوړوالي او د پريکړه نيولو د بهبود
لپاره کار کوي .او د يو کم شمير ډيرو تکړه نړيوالو څيړونکو لخوا يې
مالتړ کيږي .او زما لپاره دا تر ټولو غټه پانګه ده .د اداري او مالي چارو
برخې مو ،د ملګرو ملتونو د ځينو ادارو په ګډون د ټولو هغه نادولتي
ادارو څخه په ډير لوړ کيفيت کار کوي چې تر اوسه مې ورسره کار کړی
دی .د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې ټولې ډلې د خپل کار په برخه
کې ډيرې مسلکي دي .مونږ ځينې ډير بااستعداده کارکوونکي لرو او
زه غواړم ددې ډاډ تر السه کړم چې د هغوي د ظرفيت د پرمختګ لپاره
مونږ په دوامداره ډول مرسته کوو.
مونږ د هغو خلکو ډيرې ښه بيلګې لرو چې خپله دنده يې د يو منصب
څخه پيل کړه اما وروسته يې نورې دندې خپلې کړې .د بيلګې په ډول،
د امنيت يو ساتونکی مو چې له زده کړې سره ډير عالقمند وه د څيړنې
مرستيال شو او پدې وروستيو کې د څيړنې مشر مرستيال شو .پردې

په عمومي ډول د ادادرې په کچه کوم عمده بدلونونه شتون نه لري.
پخوانيو مشرانو ډير کار کړی دی او زه ډير بختور يم چې دداسې يوې
ادارې مشري تر السه کوم چې په ډير سم ډول تنظيم شوې ده .زه
ددې قصد لرم چې د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د کيفيت،
متعهدکيدلو او ګټور توب د قوت عمده ټکو پرمختګ ته نور هم دوام
ورکړم.
زه به د خپلو ټولو ډلو د وړتيا پياوړي کولو په دوام باندې ترکيز وکړم.
د باکيفيته څيړنې د ترسره کولو لپاره د ډيرو خلکو روزنه خورا مهمه ده
او مونږ يې بايد په اړه کار وکړو .پردې سربيره زه به د څيړنو د پايلو
د ګټورتوب او کارولو د څرنګوالي د پرمختګ په دوام ترکيز وکړم او
په دوه برخو کې بايد ډاډ ترالسه کړو لومړی دا چې مونږ اړینه باکيفيته
څيړنه ترسره کړي وي او دوهم دا چې څيړنه پداسې شکلونو ترتيب شوې
چې بيالبيل کتونکي ترې ګټه پورته کوالی شی.
په افغانستان کې د نورو اجرايي ادارو په شان زمونږ د کارکوونکو ،په
ځانګړي ډول نړیوالو کارکوونکو د بدلون نرخ هم په نسبي ډول لوړ دی،
او زه ددې ډاډ ورکوم چې د هغوی مرستې به د هغوی لخوا د ترسره شوو
څیړنو په برخه کې دیاودلو تر څنګ د هغوی لخوا د څيړنې د ترسره
کولو د ميتودونو د غني کولو په برخه کې هم په ياد وساتل شي کوم چې
د نورو لپاره ډير ګټور واقع کيدای شي .له همدې کبله مونږ به د خپلې
ادارې کارکوونکو ته د دقيقو نظري اصولو سره په ګډ ډول ،د نړيوالو
څيړونکو لخوا کارول شوو ميتودونو په بنسټ روزنيز پروګرامونه
ترتيب کړو او هغه به د خپلې ادارې له ډلو او د حکومت او مدني ټولنو له
همکارانو سره شريک کړو .نوموړي رزونيز پروګرامونه به د افغانستان
ټاکلي وضعيت پورې اړونده د څيړنې ميتودونه او همدارنګه ځينې نور
ځانګړي موضوعات چې مونږ پرې تر اوسه او په آينده کې څيړنه کوو
تر پوښښ الندې ونيسي .نوموړی اقدام به وروسته زمونږ په کار کې
ثابت کيفيت یقيني کړي پداسې حال کې چې د نورو افغاني ادارو سره به
د ظرفيت جوړونې په برخه ډيره مرسته وکړي.
ستاسو په آند د افغانستان د څيړنې او اروزنې د ادارې ونډه په افغانستان
کې څه ده؟
نوموړې اداره په بيالبيلو برخو کې ونډه لري .لومړۍ ونډه يې د پرمختيايي
مسايلو څيړلو او د هغې سم پيژندلو په اړه ددې نظر د راوجولو په برخه
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کې ده چې تاسو هغه وخت ښې پريکړې نيوالی شئ چې که پريکړې مو د
حقایقو په بنسټ ونيسئ .تر هغې وروسته مونږ باید پدې پسې وګرځو چې
د پريکړو نيولو لپاره کوم څه اړين دي .او د نوموړې کړنالرې خپلولو
لپاره د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره کوالی شي د امکان تر ځايه
ډيرو خلکو ته واقعي معلومات ،شننه او روزنه وړاندې کړي.
نوموړې کړنالره کرار کرار د حکومت د کړنې او د مدني ټولنې
اوپراختيايي ادارو د عمل د څرنګوالي په برخه کې د دقيقې پاليسۍ
جوړولو اصول برابروي .مونږ کوالی شو مناسبو خلکو ته په مناسب
وخت کې د معلوماتو په برابرولو سره په پريکړه نیولو اغيز وکړو نه دا
چې خپل ځانونو په سياسي بهير کې ننباسو .نوموړې خبره د افغانستان د
څيړنې او ارزونې د ادارې د کار عمده برخه ده چې تر څو ديموکراټيک
بهير ته معلوماتو ورکړو او خلکو ته دا فرصت برابر کړو چې په حقايقو
والړې ښې پريکړې وکړي.
ستاسو په آند ،اوس وخت د افغانستان لپاره تر ټولو عمده ننګونه کومه
ده؟
دا خو په ډاګه ده ،اما د افغانستان لپاره تر ټولو عمده ننګونه دا ده چې د
خپل ځان ساتنه پخپله وکړي .اوس د افغانستان په هکله زياتره نيول شوې
پریکړې په حقايقو والړې نه دي .او په ځای يې پايلې د سياسي شتاب ،او
مالي او شخصي ګټو په بنسټ ټاکل کيږي.
مونږ بايد په ياد ولرو چې په افغانستان کې هر هيواد دلته د دوه اړخيزو
اصولو په اساس پروت دی .نوموړي سياسي مشران په خپلو هيوادونو کې
خپلې اجنداګانې لري چې ډير ځلي د افغانستان د اړتیاوو او وړتياو سره

اړخ نه لګوي .هر کله چې نوموړي هيوادونه دلته کومې امنيتي ګټې ونه
لري نو هغوی به هماغه وخت بيرته ستانه شي .دا چې هغوې په نږدې
راتلونکي کې په بشپړ ډول بيرته نه ستانه کيږي  ،هغوی هڅه کوي خپلې
ځينې پوځي مداخلې يې په مدني برخو باندې تعويض کړي.
مونږ د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره غواړو چې دمعلوماتو د
رامنځته کولو او د هغې د شریکولو له الرې پریکړې نيولو ته حقايق په
الس ورکړو .پداسې حال کې چې مونږ د يو ستر او ډير پيچلي صحنې
يوه کوچنۍ برخه يو اما زه پدې باور يم چې مونږ يې مهمه برخه يو.
که نور هيڅ نه وي مونږه ددې هڅه کوو چې خلکو ته دا وړتيا په الس
ورکړو چې په حقايقو والړ پريکړې ونيسي .او زما په آند دا ډير زيات
مهم دی.
په پاي کې آيا نور داسې کوم نظر لرئ چې غواړئ د افغانستان د څيړنې
او ارزونې د ټولنې سره يې شريک کړئ؟
مونږ نوې پوهه رامنځته کوو اما زمونږ د کار هدف بايد دا وي چې د
پريکړه نيولو په برخه کې اغيز وارد کړو ،تر څو پدې مطمئن شو چې
پريکړې يواځې د سياسي داليلو په بنسټ ندي نيول شوي بلکې هغه د
واقعي معلوماتو په اساس نيول شوي دي .زه غواړم چې خلک بايد پدې
پوه شي چې زمونږ څيړنې په واقعيت کې د خبرو اترو پيل دي داسې
خبرې اترې چې مونږ ټول پکې په کابل او د ټول افغانستان په کچه خپل
خپل مسؤليت لرو .مونږ د خلکو څخه غواړو چې زمونږ د کارو څخه
دې ،دواړه زمونږ د خپرونو ،زمونږ دسرچينو لکه زمونږ د کتابتون څخه
او زمونږ د کارکوونکو اود هغوی د پوهې څخه ډیره ګټه پورته کړي.

د سترې محکمې کتابتون
د افغانستان ستره محکمه په کابل کې د هوايي ډګر د سړک او د مسعود
د څلور الرې د کونج خواته پرته ده(چې هوايي ډګر ته د تګ په مهال
چپ الس ته موقعيت لري) .د سترې محکمې کتابتون چې په رسمي توګه
په  ۱۳۴۶کال کې جوړ شوی دی د حقوقي څيړنو يو وړوکی کتابتون
دی چې په عمومي ډول د قانون ،د اسالمي قانون (فقه) په تفسير ،مدني
قانون او يو شمير نورو موادو مشتمل دی .په نوموړي کتابتون کې نږدې
 ۶۰۰۰فارسي ،دري ،پښتو ،عربي ،اردو او انګليسي ګڼې شتون لري چې
د کارکوونکو په وينا يې د ساتل شوو موادو  ۸۰سلنه په عربي ژبې دي.
اوسمهال نوموړی کتابتون بوديجه او د کتابتون د شته موادو بشپړ لړليک
نه لري .په نوموړي کتابتون کې په ټوليز ډول شپږ تنه کار کوي چې دوو
تنو يې د کتابدارۍ په اړه(د افغانستان د پارلمان د کتابتون له الرې) لنډ
روزنيز درسونه ترالسه کړي دي .د اوسنيو کارکوونکو له ډلې څخه يې
ځينو د طالبانو د حکومت نه مخکې راهيسې تر اوسه دلته کار کوي او
هغوي وايي چې د اړو دوړو د کلونو په دوران کې د کتابتون د چوراو
چپاول او زيان رسولو کومه واقعه رامنځته شوې نه ده.
نوموړي کتابتون له  ۱۳۸۰کال راهيسې د قانوني موادو ځينې مرستې
ترالسه کړي دي  :چې په هغې کې  ۱۰۰۰ګڼې د برتانيې د انساني حقوقو
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د حقوقدانانو د اتحاديې لخوا ۳۱۲ ،ګڼې د ايران د سفارت لخوا۸۶ ،
ګڼې د سعودي د حکومت لخوا او  ۴۴اسناد دافغانستان د اساسي قانون
د کميسون د پخواني مشر لخوا ګډون لري .نوموړی کتابتون د ځای له
ستونزې سره مخامخ دی او د پراخوالي ظرفيت نه لري .د سترې محکمې
د کارکوونکو لخوا د کتابتون د موادو کارولو لپاره د قرض ورکړې (۱۵
ورځنۍ) يو سيستم موجود دی امابهرني کسان يې د موادو د کارلو لپاره
اجازه اخيستلو ته اړين دي .
نوموړی کتابتون د الندينيو ځايي ورځپاڼو سره د ګډون ونډه لري ( هغه
ورځپاڼې چې دلته يې ساتل شوې ټولګې شتون لري ورته اشاره شوې ده)
•افغانستان
•ارمان ملي ()۱۳۸۴-۱۳۸۹
•هشت صبح ()۱۳۸۷-۱۳۸۹
•بوليتن خاص (د اطالعاتو او کلتور وزارت)
•چراغ
•هفته نامه کابل
•هفته نامه کرامت
•هيواد ()۱۳۸۴-۱۳۸۹
•اراده

 ۲7مه ګڼه ۱۳۸۹ ،کال ،د تلې او لړم مياشتې

نوموړی کتابتون له دوه ځايي مهالنيو مجلو سره هم د ګډون ونډه لري(سبا
او روز) .او سربيره پردې د سترې محکمې د دوه خپرونو ټولګې هم په
الس کې لري :غزه (چې لومړی ځل په  ۱۳۰۹کال کې تأسيس شوه) او
ميزان (چې د کرزي د حکومت الندې يې خپريدل پيل شول).

•اصالح ()۱۳۸۴-۱۳۸۹
•ماندګار
•ملي انيس ()۱۳۸۴-۱۳۸۹
•راه نجات
•ويسا

چې اوسمهال يواځې دري پاڼه فعاله ده.
http://www.supremecourt.gov.af/libraryD1.html

په کابل کې د سترې محکمې د کتابتون دنننۍ برخه(د  ۱۳۸۹کال د وږي مياشت)

د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې نوې خپرونې
د کابل په اړوند :په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو او ځايي سياسي
شبکو اهميت ( د نوح کاوبرن ليکنه) :د افغانستان د څيړنې او ارزونې
د ادارې نوموړی راپور دټاکنو په اړه د مرکو څخه د ترالسه شوو ځينو
مهمو تعبيرونو له جزئياتو څخه پيليږي ،وروسته د  ۱۳۸۹کال د ټاکنو په
اساس د ځايي ټولنو د اغيزمن کيدلو سبب تر بحث الندې نيسي او د ټاکنو
د ځينو پايلو له شننې سره پاي ته رسيږي.

ولسي جرګه په  ۱۳۸۹کال کې :له ټولټاکنو د مخه سياستونه او د مخالفينو
څرګنديدل(د محمد حسن وفايي او انا الرسن ليکنه)  :دغه لڼدیز د پارلماني
کړنو او اغیزمنتیا په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د
روانې څيړنې ځينې لومړنۍ موندنې وړاندې کوي .چې په لومړي سر
کې يې د ولسي جرګې د داخلي اغیزمنتیا او په ځانګړې ډول د تیرو پنځو
کلونو په بهير کې د ډلو په جوړولوکې د بدلونونو  ،اوپه راتلونکو ټولټاکنو
باندې یې د باالقوه اغيزو د په پام کې نیولو په هکله یوه لنډ معلومات
ورکوي .وروسته بيا له ټاکنو څخه دمخه د پارلمان د غړو د ځينو تیاریو
او انديښنو ارزونه کوي .او په پای کې د ټاکنو او له هغې ها خوا پړاو
لپاره ددې موندنو پر ځینو پایلو بحث کوي
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نوې خپرونې او سرچينې
د لومړي افغان – انګلیس جنګ مقدمه  :یا هغه حاالت چي په نتیجه کي
یې د افغانانو او انګلیسانو لومړی جنګ پیښ شو  /لیکوال افضل اقبال ؛
مترجم نسیم سلیمي .کندهار  :عالمه رشاد خپرندویه ټولنه184 .1388 ،
مخه ؛  21س م.
“د دغه کتاب محتوی پخپل ځان کي د انګریزانو سره د افغانانو د لومړۍ
جګړې خورا پیکه اړخونه روښانه کوي 5 ”.مخه.
د شیطان تر وزر الندې  /لیکوال بالل احمد بری .واشنګټن ،په واشنګټن
کې د افغانانو کلتوري مرکز افغانستان ږغ.2009 ،
آ 255 ،مخه ؛  24س م.
“تاسې پدی کتاب کې د افغانستان ،افغاني اسالمي جهاد CIA ،او افغانانو
په باب داسې حقایق لولی چي د امریکې  CIAاداره نه غواړي افغانان او
د نړۍ مسلمانان پرې خبر شي” د کتاب پیژندنه مخ.
د اسالمي نظام فکري بنسټونه  /لیکوال سیدابواالعلی مودودي؛ ژباړن
محمد شریف رحماني .کابل  :د جمعیت اصالح د خپرونو څانګه.1388 ،
“په دغه کتاب کې د اهلل تعالی په وجود د توحید ،رسالت او اخرت په هکله
داسې عقلي دالیل وړاندې شوې چې نوی جاهلیت چیلنجوي او زړونوته
الر پیدا کوي” سریزه ،ح مخ.
امر بالمعروف (افغانستان ،تر طالبانو وروسته) لیکوال سارا چيس ؛
ژباړن غالم ولي نوري .کابل  :سالنګ کتاب خپروونکي .1388 ،ز،
 252مخه ؛  22س م.
“همدا اثر(امربالمعروف او نهي عن المنکر) په خورا حساس وخت کې
رامنځته شوی دی ،چې پکې آغلی سارا چیس په افغانستان کې د امریکا
غلطې تګالرې ټوپکساالرۍ د پاکستان پر مداخلې ،اداري فساد ،قبایلي
مشرانو ترمنځ اختالفونو او نورو هغو شیانو ږغیږي چي څنګه هغه
پخواني ځواکمن قبایلي مشران ،چې د طالبانو له لوري له واکه ګوښه
کړل شوي وو ”.د مخ.
د ویاړونو لړۍ :د اسالم د راتګ څخه تر شلمې میالدی پیړۍ پورۍ د
ځینو نومیالیو افغانانو پیژندنه  /لیکوال سپین غر احمدزی.
پیښور :عنایت خپرندویه ټولنه 261 .1388 ،مخه ؛  21س م.
“د دغه کتاب د لیکلو اهم مقصد د افغانستان د نومیالیو له کارنامو او
خدمتونو څخه د تنکیو ځوانانو خبرول دې په دې کې ما د اسالم د راتګ
څخه وروسته د نومیالیو لړۍ پیل کړې چې د امیر کروړ سوري څخه پیل
کیږي که څه هم د لومړۍ هجري پیړۍ څخه تر اوسه پورې په سلګونو
نور نومیالي زمونږ په تاریخ کې د وياړونو خاوندان دي چي یواځې یې
په نومونو کیدای شي یو کتاب ولیکل شي 11 “ .مخ.
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د نړۍ ادبیات  /لیکوال میراجان غوربندی .کابل  :جهان دانش خپرندویه
ټولنه 178 .1388 ،مخه ؛  21س م.
“په دې اثر کې هغه ادبیات چې واقعآ نړیوال ادبي شهرت لړي ،تر کتنې
او څیړنې الندې نیول شوي دي .په دې برخه کې د یو شمیر پیژندل
شویو شاعرانو او لکیوالو پیژندنه ،د ادب او هنر په هکله د هغوي پاخه
نظریات او غوره آثار څرګند شوي دي تر څو زموږ د افغانې ټولنې او
روشنفکرانو د غوره ادبي او فرهنګي آثارو ،افکارو او هنري تجربو څخه
باخبره شي 4 ”.مخه.
د پښتو ګرامر  /لیکونکی هربرت پنزل ؛ پښتو کوونکی محمد رحیم الهام.
پیښور  :صدیقي خپرندویه ټولنه.1389 ،
 555مخه ؛  21س م.
“په دې ګرامر کښي ځیني داسي څیړني شته چي
د ژبپوهني د معاصر څیړندود په اساس ترتیب
شوي دي او د پښتو په نورو داخلي او خارجي
ګرامرو کښي نه موندل کیږي ”.د ترجمه کوونکی
خبري مخه.
افغانستان په نولسمه پیړۍ کې  /لیکوال سید قاسم رښتیا .کابل دانش
خپرندویه ټولنه .1389 ،ت 563 ،مخه ؛  22س م.
“دغه کتاب د ښاغلی رښتیا تالیف دی او له دې کبله چې د هیواد هغه
وروستي جنګونه ،پیښې او بهیرونه بیانوی چې د مملکت د آزادۍ
غوښتونکیو ځوانانو او مجاهدینو له خوا د متعرضینو او متجاوزو قواو
په وړاندې شوې دي”
راډیویي ژورنالیزم  /لیکوال ارشد علي ؛ ژباړن امیرجان وحید احمدزی.
پیښور  :دانش خپرندویه ټولنه.1388 ،
 122مخه  :انځور ؛  21س م.
“راډیویي ژورنالیزم د ښاغلي ارشد علي چاپي اثر دی .دغه کتاب د
راډیویي ژورنالیزم د بیال بیلو خواوو په اړه ګتوړه او په زړه پورې
خبرې او الرښوونې لري" د ژباړن یادښت.
د پسر لني سباوون د ګولیو باران  /لیکوال صبور اهلل سیاسنګ ؛ ژباړن
رحمت اهلل آریا .کابل  :دانش خپرندویه ټولنه.1388 ،
 362مخه ؛  21س م.
“دغه لنډه لیکنه چې په هیڅ ډول نه شي کوالی د (افغانستان د لومړني
ولسمشر) محمد داود د سیاسي ښادنامو په سموالي یا نه سموالي ،د هغه
پر پړوالي یانه پړوالي رڼایي واچوي ،غواړي یوازې د هغه او د هغه

 ۲7مه ګڼه ۱۳۸۹ ،کال ،د تلې او لړم مياشتې

کورنۍ د وژنې د څرنګوالي په اړه د یو شمیر شته معلوماتو ټولګه راډګر
ته کړي 3 ”.مخ.

د اوسنیو دینونو او مذهبونو لنډه پیژندنه  /ژباړونکی محمد نسیم نیازی.
کابل :د اسالمي ځوانانو نړیواله ټولنه 547 .1388 ،مخه ؛  24س م.

د ثور کودتا او د هغي ژورې پایلې  /لیکوال محمد حسن کاکړ .کابل  :د
افغانستان د کلتوري ودي ټولنه.1389 ،

لکه څنګه چې د کتاب له نوم نه څرګندیږي ،داوسنیو دینونو او مذهبونو په
هکله يو داسې څیړنیز اثر دی چې دهر دین او مذهب د بنسټ ایښودونکي،
افکارو او عقایدو او همداراز د نفوذ د سیمې په هکله معلومات ورکوي.

ج 474 ،مخه ؛  22س م.
“د ښاغلي پوهاند کاکړ دغه اثر له دي کبله مهم دی ،چې د بیال بیلو
اسنادو ،مدارکو ،خاطرو او ان مرکو او پوښتنو ګرویږنو له الرې ،
دحقایقو د موندلو هڅه شوې ده .زموږ په نظر دغه اثر ددې دورې یوته
غوره تاریخي خيړنه ده.
استاد کاکړ د افغانستان د معاصر تاریخ د دریو عمده څپرکو په اړه څیړنه
کړې ده .لومرنۍ یې د سرطان د کودتا په اړه ،دویمه یې د ثور کودتا په
اړه او دریمه یې د روسانو د یرغل په اړه ده”.

خاورې او وینې  /لیکوال نسیم حجازی ؛ ژباړن محمد زبیر شفیقي .کابل
میوند خپرندویه ټولنه .1389 ،ج 562 ،مخه ؛  21س م.
دا د هغه ناول ژباړه ده چې حجازي ،د هند او پاکستان د بیلیدو دزړه بوږ
نوونکو په هکله لیکلی دی.
زما د ژوند خواږه له تا سره دي  /ویناوال عبدالوهاب څاروال .کابل :نیو
کابل خپرندویه ټولنه .1388 ،ر 161 ،مخه ؛  22س م.

مالیر کوټله (ختیځ پنجاب) :د هندوستان پښتانه  /لیکواله صفیه حلیم.
کابل  :سالنګ کتاب خپروونکي 132 .1388 ،مخه  :انځور ؛  22س م.

دا د عبدالوهاب څاروال لومړۍ شعري ټولګه ده چې ،قطعې ،بګتۍ،
نظمونه او غزلونه پکې راغلي دي ،چې ټوليزه شميره یې  141شعرونو
ته رسيږي.

دا کتاب په ختیځ پنجاب کې د پښتو د تاریخ په هکله څرګندونې لري چې
په هندوستان کې د پښتنو د ژوند یوه څنډه ترڅیړنې الندې نیسي.

ژورنالیستي ژبه  /لیکوال شفیق وردګ .کابل :میوند خپرندویه ټولنه،
 126 .1388مخه ؛  21س م.

د سرطان کودتا :د افغانستان د اوږدې بې ثباتۍ پيالمه  /لیکوال محمد
حسن کاکړ .کابل :د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه.1388 ،

دا کتاب د ژورنالیستي ژبې او لیک نښو په هکله په زړه پورې معلوماتي
او انتقادي مطالب لري چې په ورځنیو لیکنو کې د سمون لپاره ډیر
ارزښتمن اثر دی.

 172مخه :انځور ؛  21س م.
دا اثر د سردار محمد داود خان د کودتا بیال بیلو اړخونه څیړنه کوي چې
د افغانستان د نږدې تیر تاریخ په اړه اثر ګنل کیږي.
د افغانستان لنډکی تاریخ  /لیکوال حبیب اهلل رفیع .کابل  :د اریک ګرځنده
کتابتونونو اداره 57 .1388 ،مخه ؛  22س م.
په دې کتاب کې د افغانستان د پنځوس زره کلن ژوند مهم ټکي چې د
بیالبیلو تاریخي دورو لنډیز دی ،بیان شوي دي .دا کتاب د افغانستان تر
تاریخ وړاندې دورې نه رانیولې بیاد ثور تر کودتا پورې ،دورو په هکله
بحث کوي.

په  1389کال کې د ولسي جرګې د ټاکنو له پاره د رای ورکوونکیو
د ښوونې او روزنې الرښود  /دټاکنو خپلواک کمیسیون .کابل  :دټاکنو
خپلواک کمیسیون 19 .1389 ،مخه : .انځور؛  30x31س م.
دغه الرښود د رأی ورکونکیو د روزنیزو موادو یوه برخه ده چې د
ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوی ریاست برابر کړي او د رأی
ورکوونکیو د روزنیزو چارو د ترسره کولو له پاره یوه مهمه منبع ګڼل
کیږي .دغه الرښود ساده دی او د کاروونکیو له ذوق سره سم ترتیب
شوی دی .دا د فلیپ چارټ موضوعګانې تشریح کوي او د فلیپ چارټ
هر مخ د افغانستان د ولسي جرګې د ټاکنو په باره کې مهم پیغامونه او
معلومات لري.

په رسمي جریده کې خپاره شوي قوانین
1017

د  ۱۳۸۹کال د وري د میاشتې  ۱۵مه نیټه د اداري فساد پر علیه د اغيزمنې مبارزې په هکله د افغانستان اسالمي جمهوریت د رئیس فرمان.

1018

د  ۱۳۸۹کال د وري د میاشتې  ۳۱مه نیټه د سوداګریزو اسنادو او سوداګریزو نښو د ثبت قانون.

1022

د  ۱۳۸۹کال د غویي د میاشتې  ۳۰مه نیټه د سوداګریزو اسنادو او سوداګریزو نښو د ثبت قانون.

1027

د  ۱۳۸۹کال د غبرګولي میاشتې  ۳۱مه نیټه د سوداګریزو اسنادو او سوداګریزو نښو د ثبت قانون.
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د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

د افغانستان څیړنیزه خبر پاڼه په هکله
د افغانستان څیړنیزه خبر پاڼه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د اداری دری میاشتنۍ خپرونه ده .ددغه خبرپاڼې موخه داده چې لوستونکي د نوو څیړنو
څخه چې په افغانستان کې په الره اچول کیږي خبر کړي او همدارنګه د څیړنې موندنې او پایلو د رپوټونو په ویشلو او خپرولو کې مرسته وکړي.
ځینی د یادو شویو منابعو څخه د انترنیټ په پاڼه د السرسنی وړ دي؛ زیاتره کتابونه او نوری خپرونې د دغه اداری په کتابتون کې موجودی دي ،نوموړی
کتابتون ددغه اداری په دفتر (د ګل فروشۍ کوڅه ،د دوهمی کوڅې ګوټ) کې موقعیت لري او د یکشنبه څخه تر پنجشنبه پوری د سهار د  ۹بجو څخه
تر  ۱۲:۳۰او د ماسپښین د  ۱بجې څخه تر د مازدیګر  ۴بجو پوری د څیړونکو پرمخ پرانستی دی .دغه خبر پاڼه د رویس وایلز لخوا تصنیف ،د صدیق
اهلل رښیتن لخوا تصحیح او د عبدالوکیل وسیم دیزاین شوې .که چیری تاسو د کتابونو یا نورو خپرونو یا سرچینو په اړه وړاندیزونه لرۍ چې باید په خبر
پاڼه کې اضافه شي ،نو هیله کیږي چې دغه بریښنا پتی ته بریښنالیک را واستوﺉnewsletter@areu.org.af :

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه ااداره ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې
اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې او دمعلوماتو پراخول دي.
همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي .دې موخې ته د رسیدو
لپاره نوموړې اداره د پالیسي جوړونکو ،مدني ټولنې ،څیړونکو او زده کونکو سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړې کولو او ددوی په مینځ کې د
دې ادارې د څیړنو او کتابتون څخه د ګټه اخیستنې دترویج په موخه ښکیل ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونو او خبرو اترو ته الره
هواره کړي.
نوموړې ادارې په ۱۳۸۱لمریز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندویه ټولنو په مرسته یې په کار پیل وکړ اود یو مدیره پالوې درلودونکې ده چې د
بسپنه ورکونکو ټولنو له خوا لکه ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزو ادارو ،او نا دولتي ادارو له خوا یې استازیتوب کیږي .نوموړې اداره اوس مهال
خپله اصلی بودجه د ډنمارک  ،فنلند ،ناروی ،سویډن ،سویزرلند او د انګلستان دحکومتونو څخه تر السه کوي .د افغانستان د پرانیستې ټولنې د انستیتیوت
( ،)FOSIAایشیا فوندیشن ( ،)TAFاروپايې کمیسیون ( ،)ECاو د نړیوالې پراختیا لپاره د څیړنیز مرکز( )IDRCله خوا ددې ادارې له ځانګړو پروژو
سره مالی مرستې کیږي.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

د ګل پلورلو سړک ( د واټ څنګ) نوی ښار کابل ،افغانستان
ټليفون +93 )0( 799 608 548 :برښناليک areu@areu.org.af :برښنا پاڼهwww.areu.org.af :
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