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د څېړنې ستراتېژي

ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  د  راهیسې  کال  لمریز   ۱389 د 

مسایلو  قانونمندۍ  او  حکومتدارۍ  د  څېړنې  خپلې  اداره 

د  کې  پرمختګ  او  ثبات  په  افغانستان  د  او  کوي  ځانګړې  ته 

اغېزمنې حکومتدارۍ بنسټیز رول په ډاګه کوي.دا چې د ادارو 

نوموړې  د  ده،  اړینه  لپاره  حکومت  اغېزمن  یوه  د  قانونمندي 

غیررسمي  او  رسمي  د  به  پروګرامونه  څېړنیز  کلني  ادارې 

ادارو او د هغې اغېزه د خلکو پر ورځني ژوند او دا چې اداري 

قانونمندي څرنګه رامنځ ته شوې یا رامنځ ته کېدای شي، په اړه 

به پوهاوی را منځ ته کړي. دا لرلید به د مهمو موضوعاتود پراخه 

لړۍ، د بېلګې په توګه عدالت ته الس رسي، ټاکنیزو بهیرونو، 

کارونه،  او  مدیریت  سرچینو  طبیعي  روزنې  او  ښوونې  امنیت، 

سیمه ایز حکومت، مدني ټولنې او د کوکنارو اقتصاد، په ترڅ 

کې وڅېړل شي.

څېړنیز  کلني  خپل  اداره  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د   

او  شرایط  بدلېدونکې  څو  تر  ترتیبوي  ډول  پداسې  پروګرامونه 

چې  کېږي  غوره  بنسټ  دې  په  پروژې  کړي.  څرګند  لومړیتوبونه 

ایا د څېړنې د تګالرې سره سمون لري، د پوهې  دتشې په ګوته 

پروژې  نوموړې  کوي؛او  اغیزمن  عمل  او  پالیسیۍ  او  کوي، 

باید د امنیت، انساني او مالي سرچینو له پلوه د پلي کېدو وړ 

وي. ددې ادارې د اوسنیو څېړنیزو پروژو په اړه د معلوماتو د تر 

السه کولو لپاره دا ویب پاڼه وګورئ: 

د یو ښه افغانستان
لپاره څیړنې

د افغانستان د څیړنې او 
ارزونې د ادارې کتابتون

ادارې  نوموړې  د  شوی،  جوړ  کې  کال  لمریز   ۱38۲ په  چې  دغه کتابتون 
د  چې  کتابونه   ۱۱000 نږدې  او  کوي  مرسته  سره  فعالیتونو  څېړنیزو  د 
کې  واک  په  خلکو  د  لري  شتون  کې  کتابتون  دغه  په  اړه  په  افغانستان 
ورکوي. نوموړی کتابتون د  هرچا پر مخ پرانیستی دی.  د راغونډولو د 
چارې زیات تمرکز  پر  هغو معاصر و توکو دی چې په افغانستان کې د ننه 
تولیدشوي او همدا راز  افغاني ژبو ته، د  اوږد مهاله څېړنو ارزښت ته د 

ټینګار سره پاملرنه کېږي.

نوموړی کتابتون  همدا راز په پام کې لري څو د افغانستان او سیمې په 
اړه هغه څېړنې  چې له هیواد څخه بهر  تر سره شوې دي هم د الس رسۍ 
 CD ،ګانې DVD ،وړ وګرځوي .  هر ډول توکې )کتابونه، د ژورنال مقالې
ګانې، ډاټابیسونه او نور( په کتابتون کې د ننه کارولو لپاره موجود دي . 
)پور اخیستل یې جواز نلري(. د فوتوکاپي اسانتیاوې موجودې دي اودا  
ټولګې  په بشپړډول د نوموړې ادارې د ویب پاڼې د کتابتون په پاڼه کې 

د الس رسۍ وړ دي .  

موقعیت  کې  دفتر  په  ادارې  دغې  د  کې   کابل  په  چې  کتابتون  نوموړی 
لري، د یکشنبې څخه تر پنجشنبې دسهار له  9:00 بجو څخه تر۱۲:00 بجو 
او د غرمې ۱۲:30 څخه تر۱6:00 بحو پورې پرانیستۍ دی )د جمعې، شنبې 
د  کې  میاشت  په  روژې  )د  وي(  تړلی  کې  ورځو  په  رخصتیو  عمومي  او 

سهار له 8:00 بجو څخه تر۱4:00(

څیړونکې کوالی شي په خپله کتابتون ته راشي او یا هم د کومې 
پوښتنې په صورت کې  مونږ ته په دې پته بریښنا لیک واستوي: 

 library@areu.org.af



چاپېریال  امنیتي  او  سیاسي  تکاملي  ګړندي  په  افغانستان  د 

تر  کېږي  اړ  ته  دې  اکثرا  فعالین  او  جوړونکي  پالیسي  کې 

څوخپلې پریکړې د نه ازمویل شویو انګیرنو پر بنسټ تر سره 

کړي چې دا کار ښایي د مرستې پر څرنګوالي ناوړه اغېزه ولري. 

د هېواد د بیارغونې، ثبات او پراختیا لپاره کره معلوماتو او 

شننوته اړتیا حیاتي رول لري.

بسپنه ورکوونکې او مالتړ

د افغانستان د څیړنې او ارزونې  اداره په ۱38۱ کال په افغانستان 

بسپنه  د  او  شوه  ته  منځ  را  لخوا  ټولنې  مرستندویه  د  کې 

څو  نورو  او  سازمانو  ناحکومتي  ملتونو،  ملګرو  ورکوونکو، 

اړخیزه موسسو یو مدیره  هیئت لري. دا اداره خپله اصلي بودیجه 

حکومتونو  د  بریتانیې  او  سویزرلنډ  سویډن،  ناروې،  فنلنډ،  د 

څخه تر السه کوي. ځانګړې پروژې یې د افغانستان د ازادې ټولنې 

 ،)EC(اروپایي کمیسیون ،)TAF(اسیایي بنیاد ،)FOSIA(بنیاد

د  لپاره  کډوالو  د   ،)IDRC(مرکز پراختیایي  نړیوال  څېړنې  د 

لپاره  ماشومانو  د   ،)UNHCR(کمیشنرۍ عالي  ملتونو  ملګرو 

ملتونو  ملګرو  د  لپاره  ښځو  د  صندوق،  وجهي  ملتونو  ملګرو  د 

پراختیایي صندوق او نړیوال بانک لخوا تمویلېږي.

پراختیا

 د افغاسنتان د څیړنې او ارزونې اداره له بیالبیلو کړندودونو له الرې 

او  جوړونکو  پالیسي  کې  دولتونو  مرستندویه  او  دولت  افغان  په 

فعالینو، ملګرو ملتونو او نا دولتي سازمانو ته معلومات برابروي. 

لړۍ  خپرونو  څېړنیزو  د  ادارې  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  د 

خلک  هکله   په  سپارښتنو  او  شننو  موندنو،  ډلو  څېړنیزو  خپلو  د 

خبروي. د نوموړې ادارې زیات شمېر خپرونې په دواړو پښتو او دري 

ژبو ژباړل کېږي. چاپي خپرونې په کابل کې ددې ادارې په دفتر کې 

او یا په بریښنایي  بڼه د نوموړې ادارې په ویب پاڼه کې موجودې دي 

.www.areu.org.af :

نوموړې اداره د پوهې د کچې لوړولو، بحثونو  د ودې او د نوموړې 

بېال  اړوندو  پالیسۍ  د  موخه  په  خپرولو  موندنو  څېړنیزو  د  ادارې 

بېلو پراخه سیاسي موضوعاتو په اړه د سیمینارونو، ورکشاپونو او 

مباحثاتي غونډو کوربه توب کوي.

کلنۍ   لپاره   افغانستان   د  خپرونه  مخکښه  ټولو  تر  ادارې  دې  د 

یا ( الرښود دی، یوه بې سارې سرچینه  تر  مرستندوی د) الف څخه 

ده چې په هېواد کې د مرستو د هڅو په هکله د  فعالینو، جوړښتونو 

او حکومتي بهیرونو د پوهې د کچې د لوړولو په موخه  طرح شوی.  

مرستندویه  د  الرښود  نوموړی 

یو  پتو  د  لړ،  نوم  یو  اصطالحاتو 

د  افغانستان  د  الرښود،  پراخ 

یو  لید،  لر  یو  سیستم  حکومتي 

معلومات   ملي  مهم  او  نقشې،  لړ 

وړاندې کوي.

 

 د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې 
دنده

پالیسۍ  او  درلودونکې  څرنګوالې  لوړ  د  دنده  ادارې  ددغې 
او د  ده   او چارو اغیزه  پر پالیسۍ  له الرې  پورې اړوندو څیړنو 
څیړنې کلتور ته د څیړنو د پایلو د خپرولو له الرې وده ورکول دي. 
نوموړې ادارې وړتیا چې د لومړنۍ څېړنیزې ادارې  په توګه په 
افغانستان کې میشته ده  د الندنیو ټکوپه درلودلو سره  ځانګړې 

کېږي:

خپلواکي او ناپېیلتوب

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره خپل څېړنیز پروګرامونو ته 
په خپلواکه توګه پر اختیا ورکوي او موندنو ته چې ددغې ادارې 
ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د  ورکوي.  عمومیت  دی  ملکیت 
ادارې ژمنه  د خپلواکې په ساتلو کې دغه اداره یې د افغانستان د 
بیارغونې او پراختیا په بحثونو کې د یوې نا پیلې ادارې په توګه 

په شهرت رسولې ده.   

د فکر او ننګونې لپاره امتیاز

خپلواکي او ناپېیلتوب نوموړې ادارې ته یو بې ساری او د عزت 
فرضیې  توګه  رغنیزه  په  یې  مرسته  په  چې  وربښي  موقف  ډک  نه 

ننګونو ته راکاږي او متبادلې الرښونې وړاندې کوي.

د ساحوي اړیکو سره، افغانستان بنسټه 

 د افغانستان د څیړنې او ارزونې  دادارې ژمنه ساحوي څیړنو او 
افغانانو سره د اړیکو له الرې او د پالیسۍ بحثونو ته نه اوریدل 
شویو نظرونو د واردولو  له الرې چې کیدای شي د غوره او بهرنیو 
نظرونو څخه اغیزمن شي  دغه اداره یې د یوې بی سارې ادارې په 

توګه څرګنده کړې ده. 

بې ساري معلوماتي خدمتونه

د  خپرونو  اود  کتابتون  څېړنیزعامه  ادارې  نوموړې  د 
سخاوتمندانه خپراوي الرې چارې نوموړې اداره یې د افغانستان 
په هکله د معلوماتو د یوې بډایه سرچینې په توګه څرګنده کړې 

ده. 

د افغانستان په ګړندي تکاملي سیاسي او امنیتي چاپېریال کې 
څوخپلې  تر  کېږي  اړ  ته  دې  اکثرا  فعالین  او  جوړونکي  پالیسي 
پریکړې د نه ازمویل شویو انګیرنو پر بنسټ تر سره کړي چې دا 
د  هېواد  د  ولري.  اغېزه  ناوړه  څرنګوالي  پر  مرستې  د  ښایي  کار 
بیارغونې، ثبات او پراختیا لپاره کره معلوماتو او شننوته اړتیا 

حیاتي رول لري.

د پوښ انځورونه :   پرته د  کیڼ لورې د ښکتنۍ برخې له انځور څخه چې د افغانستان 
همیش  د  انځور  برخې  مینځنۍ  دښکتنۍ  او  شوی  اخیستل  اجازه  په  شورا  ملی  د 
نیکسون له خوا اخیستل شوی . د ننۍ برخې انځور د ممیکو سایتو دي. نو ر انځورونه د 

افغانستان د څیړنې او رازونې د ادارې  دي. 


