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۲۶ مه ګڼه، ۱۳۸۹ کال، د چنګاښ/ زمري مياشتې

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د څيړنې له الرې د افغانانو د ژوند ښه کول 
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د افغان حکومت د عامه کتابتون د ادارې 
لخوا په هيواد کې د خپلو خدمتونو د پراخولو 
او پياوړې کولو د بې دريغه هڅو سره سره 
ځينو  کسانوهم مينه والو ته د خدمتونو د 
کړې  جوړ  کتابتونونه  لپاره  کولو  وړاندې 
دي. ددغو خصوصي کتابتونونو له ډلې څخه 
يو يې هم د وحدت کتابتون دی چې په کمپنۍ 
)کوټه سنګې سړک، نياز بيګ( کې موقعيت لري، ددې کتابتون پيژندنه په 

الندې ډول ده.

بډايه سيمه کې  لږه  يوه  په  کابل واليت  د  کتابتون چې  دغه خصوصي 
رامنځته شوی، خلکو ته په وړيا ډول د مطالعې مواد برابروي)سره له 
دې چې د غړيتوب پيسې ورکول کيږي(. د ددې کتابتون د پام وړ تاريخي 
اسنادو څخه، دواړه ملي او نړيوال خبرياالن، استادان، شاګردان او مينه 
وال کسان ګټه اخلي. د وحدت کتابتون تر ټولو بنسټيز اصل دادی چې ټول 
تاريخي او چاپ شوې اسناد يې د افغانستان په د ننه کې راغونډيږي. ددغه 
کتابتون موخه د عايد د ترالسه کولو د کار په ځای، د اسنادو ساتنه او مينه 

والو کسانوته د هغوی په الس ورکول دي.

د وحدت کتابتون په ۱۳۷۲ کال کې د پاکستان د پيښور ښار د حيات آباد په 
سيمه کې رامنځته شوی دی. په هغه وخت کې دوی د بهرنيو هيوادونو څخه 

د ترالسه شوو موادو په ګډون د جهاد د خپرونو ټولونه کوله او هغه يې د 
خلکو په واک کې ورکول. د طالبانو د حکومت په مهال ددې کتابتون خاوند 
د حکومت مامور ؤ) اما نوموړی د يوې چادري کړې ښځې چې د طالبانو 
لخوا وهل ټکول شوې وه د انځور د خپرولو له امله زنداني شو(. کله چې 
د نوموړې کورنۍ بيرته افغانستان ته ستنيدله نو د نوموړې کتابتون مواد 
يې د سرحدي پوليسو لخوا د ضبط کولو د ويرې له امله د کور په کاليو او 
سامان االتو کې په پټ  ډول کابل ته انتقال کړل. اوسمهال نوموړې ټولګه د 
کابل د نياز بيګ په سيمه کې ځای په ځای شوې ده، چيرته چې نورو ځايي 
کتاب پلورنځيو، د ښوونځيو کتابتونونه او چاپي موادو ته السرسي شتون نه 
لري. نوموړې ټولګه تر دې دمه هم د جهاد پورې اړونده موادو له اړخه 
ډيره قوي ده مګر ددې  سره سره د عصري افغاني کتابونو د يوې پراخې 

ټولګې ضميمه هم لري.

او  دري  )پښتو،  دي  شوي  ټول  کتابونه  ژبو  ټولو  د  کې  کتابتون  پدې 
ليرې  په ګڼو وختونو کې د  په پيښور کې  انګليسي(. نوموړې کتابتون 
غورځول شووکاغذونو له پلورونکو څخه يې خراب شوې پښتو او دري 
نشرات اخيستل چې د يو کيلو بيه يې ۱۰ پاکستانۍ روپۍ وې.چې له دې 

الرې زياتره ځايي نشرات د لمنځه تللو او ورکيدلو څخه وساتل شو.

د وحدت کتابتون د ځايي مجلو اونورو ګڼو )په پښتو، دري او انګليسي 
ژبو(، همدارنګه د تاريخ، ادبياتو او ژورناليزم په اړه د کتابونو، يوه ستره 

ټولګه لري. نوموړی کتابتون په کابل کې د ورځپاڼو د يوې بهترينې ټولګې 
د لرلو له امله هم ډير پيژندل شوی دی، کوم چې څلورو دورو باندې ويشل 
شوې ده: )۱( هغه ورځپاڼې چې د رباني د حکومت څخه پخوا چاپ شوي) 
په اټکلي ډول. ۶۰ سندونه(، )۲( هغه ورځپاڼې چې د مجاهدينو د دوران 
څخه دي ) په اټکلي ډول، ۱۴۰ سندونه دي(، )۳( هغه ورځپاڼې چې د 
طالبانو ددوران څخه دي ) په اټکلي ډول، ۴۰ سندونه دي په ځانګړي ډول 
هغه چې د طالبانو لخوا چاپ شوي دي( او )۴( هغه ورځپاڼې دي کوم چې 
د ولسمشر حامد کرزي په دوران کې چاپ شوي دي )د ۱۲۰ سندونه څخه 
ډير دي(. په النديني انځور کې، د ښاغلي وحدت تر شا د تړل شوو ورځپاڼو 
ټولګه تر سترګو کيږي، کوم چې په افغانستان کې بل هيڅ کتابتون  کې په 

دې سيستم د کتابونو ټولول، خپلول او ساتل نه تر سترګو کيږي.

مجلې، چې په افغانستان کې د چاپي رسنيو تر ټولو اسانه ترالسه کيدونکې 
او ارزانه ډول دی، په څلورو دورو ويشل کيږي: )۱( د استاد رباني څخه 
د مخه )۸۰ سندونه(، )۲( د مجاهدينو له دورې )۹۵ سندونه(، )۳( د 
طالبانو له دورې )۲۵ سندونه(، )۴( د کرزي له دورې )۱۵۰ سندونه چې 
د زياتيدو په حال کې دي(. ددغو ټولګو ۷۰ سلنه بشپړه شوې ده چې يوه 
بې سارې ټولګه د ه. الندينی انځور هغه ټولې شوې ګڼې ښيي، چې ال تنظيم 
شوې نه دي. هر کال دغه ګڼې تړل کيږي، او دغه باارزښته او نادره مواد 

په قرض نه ورکول کيږي.

او د  او همدارنګه نور مواد لري.  نوموړی کتابتون  پوسټرونه، نقشې 
۳۰۰ څخه ډير انفرادي مواد) د مختلفو قوماندانو څخه د جهاد انځورونه، 
د بشر د حقونو انځورونه، ښوونيز مواد، ټاکنيز مواد، او طب پورې اړوند 

پوسټرونه( په کې شتون لري.

ددې کتابتون دوه کسان، يو د کابل څخه او بل د واليتونو څخه موادو 
راټولوي. هغوی هر ډول کتاب پلورنځيو، د وزارتونو د خپرونو د برخو، نا 
دولتي سازمانونو، سياسي سازمانونواو نورو ځايونو څخه ليدنه کوي. داسې 
ښکاري چې ورځپاڼې به له دوکاندارانو څخه اخلي. هغوې د ګڼه لرونکو 
خپرونواو نورو اسنادو د ترالسه کولو لپاره، هره ورځ په کابل کې د شپږو 
څخه تر لسو ځايونو پورې ليدنه کوي. په واليتونو کې د کتابتون بسپنه په 
کتابتون کې د معلوماتي ټکنالوژۍ  د لنډوکورسونو د ورکړې له الرې تر 

السه کيږي. نوموړی کتابتون په زياته کچه د ځايي زده کوونکو، استادانو 
او خبرياالنو لخوا کارول کيږي. هغوی د غړيتوب سيستم لري. د ۵۰۰ 
افغانيو په ورکړې د غړيتوب په ترالسه کولو سره، غړې کسان کوالی 
شي په يو  وخت کې يو کتاب په قرض واخلي، پداسې حال کې چې د ۵۰۰ 
افغانيو څخه د زيات قيمت لرونکی کتاب په قرض نه ورکول کيږي. ددې 
تر څنګ، د زده کوونکو او استادانو سره د مرستې په موخه په دې کتابتون 
کې يو پرينټر او د فوټوکاپۍ يو ټيټ بيه ماشين هم شتون لري. که چيرې 
د کتابتون لخوا د خپرونو اضافي نسخې ترالسه شي، په دې صورت کې 
دغه ګڼې په وړيا ډول زده کوونکو او د کتابتون غړو ته ورکول کيږي چې 
په دې توګه ددغه کتابتون ، د ويشلو د ځاي په توګه هم رول لوبوي. ددې 
تر څنګ، ځينې خصوصي مکتبونه ددې کتابتون د ليدنې لپاره خپل زده 
کوونکې راولي تر څو هغوی ته د يو منظم ځايي کتابتون د کار څرنګوالی 
روښانه کړي. ښاغلی احمد شاه وحدت دنوموړې کتابتون مشر دی. ددې تر 
څنګ په دې کتابتون کې يو بل کس هم  شته تر څو د کتابتون څخه د ګټه 
اخيستونکو څارنه وکړي  په داسې حال کې چې  د دې مرکز بل غړی د 

واليتونو څخه مواد راټولوي.

ددې کتابتون د اساسي معلوماتو زيرمه )ډاتابيز( د کمپيوټر د ايکسل د 
پروګرام د پراخې پاڼې )Spread Sheet( له الرې چمتو کيږي: پر له 
پسې ګڼې د داخليدو د نمبر په واسطه تنظيم شوې دي اما کتابونه په عمومي 
کټګوريو ويشل شوي دي او د همدې د لړۍ پر بنسټ پرله پسې شميرې 
ورکړل شوي: د مضامينو ويش د تاريخ، معلومات،ادبيات، ژورناليزم، 
علومو،  ټولنيزو  کتابونو،  رواني  کتابونو،  انګليسي  کتابونو،  اسالمي 

عمومياتو، او د طبي موضوعاتو پر بنسټ شوی دی.

په دې کتابتون کې د شته ځينو ارزښتناکو نوبتي نشريو)ورځپاڼو او مجلو( 
لست الندې شتون لري. په زياترو وختونو کې دغه ټولګه ۹۰ سلنه بشپړه 

وي.

وحدت کتابتون

 د کتابتون مشر ښاغلی احمد شاه وحدت، د وحدت کتابتون په يوه برخه کې )د ۱۳۸۹ کال د غويي مياشت(

په انګلیسي ژبه  سرچینې

Afghan Women’s Research Centre Basher ul Momenat

Afghan Media Resource Centre The Cost of Freedom

تحريك اسالمی طالبان The Islamic Emirate

سرچینې په پښتو او دري ژبو
Les Nouvelles de aKaboul

حكومت عبوری مجاهدين )پشاور( ارشاد

جمعيت اصالح و انکشاف اصالح ملی

مشرانو جرگه اعيان
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شورای ثقافتي افغان جهاد

افغان اطالعاتی مرکز افغانستان

اتحاد اسالمی افغانستان البنيان المرصوص

شهريه الخاصه االفغانی / دارالجهاد الجهاد

جماعت الدعوت و القران والسنت المجاهد

جمعيت اسالمی افغانستان المجاهدون

د افغانستان اسالمي کلتوری ټولنه الهام

حزب وحدت اسالمي افغانستان امروز

موسسه ماين پاکۍ اومر امن - ماين

مركز دعوت ثقافت اسالمی افغانستان ايمان

د افغانستان ملی بانک بانک
موسسه مديرا برګ سبز

مجله اسالمۍ )ازاد( بصيرت 

وزارت حج اوقاف  پيام حق
موسسه پاملرنه پاملرنه

افغان پرمختيايي ټولنه پرمختګ

وزارت امور داخله پوليس

شورای عالی انکشاف عدالت اجتماعی افغانستان پيك عدالت

CCA تعاون

اداره کنترول وتفتيش تفتيش

اسالمي مبارزه مجله تنوير
اسالمی جهادی ملی خپرونه توره بوره

شبکه جامعه مدنی جامعه مدنی

وزارت امورسرحدات و قبايل جرګه

جمعيت اسالمی افغانستان جهاد پلوشه
حزب وحدت اسالمی  )ايران( حبل اهلل

اتحاد اسالمی افغانستان حق پاڅون
كميسيون مستقل حقوق بشر حقوق بشر

بی بی سی خانه نو زندګي نو

دافغانستان دمطالعاتو مرکز خپلواكی
د افغانستان اسالمی ادبی ټولنه څرك

تحريك اسالمی طالبان خالفت

انجمن ايتام و بيوه زنان خواهران

جمعيت اسالمی افغانستان د شهيد زيری

نشريه پوهنتون كابل دانش

دافغانستان جماعته الدعوه الی القرآن والسنه خپرونه دعوت

شوراي علمای شيعه افغانستان دينى معرفت

خپلواكه جهادی سياسی مجله رسالت
وزارت عدليه رسمي جريده 

بنياد انکشافی حکيم سنائی رنګين كمان
افغاانستان آزاد روز

مرکز صحی و انکشافی زنان افغانستان  روشنی

ازاد زنبيل غم

اتحاديۀ ژورناليستان افغانستان سباوون
ازاد سپيدي

سره مياشت سره مياشت

)AIM( موسسه کمک های بين المللی طبی سالمتی

رياست سواد اموزی وزارت معارف سواد اموزی

جمعيت اسالمی افغاستان سيماي شهيد

حزب اسالمی افغانستان شفق

د افغانستان کلتوری ټولنه شهامت
دافغانستان دمجاهدينو اسالمی اتحاد شهيد پيغام

شورای متحد اسالمی افغانستان شورای متحد

CCA صدف

وزارت عدليه عدالت
وزارت معارف عرفان

وزارت امورمهاجرين عودت

رياست عمومي مبارزه عليه ارتشا و فساد اداري قانونيت

ستره محكه قضا

اتحاد اسالمی مجاهدين افغانستان قيام حق
اكامي علوم كابل

اطالعات كلتور )کندهار( كندهار

وزارت زراعت کرنه
موسسه اومر ماين

دنشه ئی توکو پرضد دمبارزی وزارت مياشتنی خپرونه مخدرات

مركز فرهنګی اسالمی افغانستان مستقبل

اداره احيای مجدد دهات مسير
مشرانوجرگه مشرانوجرگه

جمعيت اسالمی افغانستان مشعل 

ماهنامه اجتماعی، تعليمی، تربيتی و فرهنگی مشعل دانش

دافغانی مهاجرينو او بيرته ستنيدونکيو ښوونيز او روزنيز پروګرام معارف

ازاده و غير وابسته ماللی

تحريك اسالمی طالبان مورچل

جمعيت اسالمی افغانستان ميثاق خون

وزارت امور زنان ميرمن

موسسه ماين پاكی نجات از ماين

انستيتوت اموزشی افغان ندای تعليم

بی بی سی نوي كور نوي ژوند
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ازاده خپلواكه مجله )پشاور( هيواد

نهاد تحقيقاتی حقوق زنان واطفال واقعيت

ازاد خپلواکه مجله )پشاور( وطن
ولسي جرگه ولسی جرگه

بنياد شهيد احمدشاه مسعود ياديار

رياست عمومی څارنوالی څارنوالی

موسسه معلولين ومعيوبين ګډون

ازاد ليكوالو ټولنه وفا
حزب وحدت اسالمى افغانستان سيماى وحدت

وزارت دفاع امارت اسالمى طالبان سنګر

نشريه ازاد و غير وابسته كوثر
تحريك اسالمی طالبان شريعت

حزب اسالمی افغانستان شهادت 

جمعيت اسالمی افغانستان مجاهد
اتحاد اسالمى افغانستان اتحاد اسالمى

حكومت عبوری )پشاور( صبح پيروزى

پيام اسالم نشريه ازاد و غير وابسته
نشريه ازاد و غير وابسته ازادى

دولت اسالمی افغانستان انيس

حزب اسالمی افغانستان شاهد
ازاد و غير وابسته هدف

امارت اسالمی طالبان طلوع افغان

وزارت دفاع جمهوری اسالمی افغانستان اردو

خپلواکه ناپييلی فرهنګی او ټولنيزه  هيله

دافغانستان داسالمی اقتدار ګوند تکبير

وزارت اطالعات و کلتور فرهنګ
نشريه اسالمی وغير وابسته اميد

د ارکوزيا افغان مشورتی ګروپ خپرونه سور غر

مرکز فرهنګی اسالمی افغانستان پيغام

سياسی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی اعتصام

د زياتو معلوماتو لپاره د ښاغلي احمد شاه وحدت سره اړيکه ونيسئ.

وحدت کتابتون
کمپني، د کوټې سنګې سړک، نياز بيګ اړيکه: ښاغلی احمد شاه وحدت

۰۰۹۳ )۰(۷۰ ۰۲۵۲ ۵۹۸
ahmadshahwahdat@fastmail.fm

پرانيستی وختونه: د سهار له ۹ بجو څخه تر ۱۲ بجو، او د ماسپښين له ۲ بجو څخه تر ۴ بجو پورې )د روژې په مياشت کې 
يواځې د ۹ بجو څخه تر ۱ بجې پورې(

دخالوو ډکول: په افغانستان کې د قانون او پاليسۍ جوړونې په بهيرکې 
آنيکا  ټيم مشره:  د  د څيړنې  د ونډې زياتول/  د ګډون  ټولنې  مدني  د 
آيرپتيانتس ؛ مخکښ څيړونکی: ادريس زمان.]کابل؟[: کاونټر پارت 

نړيواله موسسه، ۱۳۸۸. ۳۸ مخه ؛ ۲۸ س م.

انتخاب  د  دولت،  د  کې  تاريخ  تېر  نږدې  په  افغانستان  د  "خالصه: 
او  پيچلې  اړيکې  تر منځ  فعاالنو  د  ټولنې  د مدني  او  شوو مسووالنو 
پاره طرحه شوه  له  ددې  فهميو ښکار شوې دي. دغه څيړنه  د غلط 
چې په داسې الرو چارو پوهيدو کې مرسته وکړي چې له مخې يې د 
ولس منتخب استازي، دولت او د مدني تولنې فعاالن چې اوسمهال په 
افغانستان کې مشترک کار له مخې په قوانينو او پاليسيو کې بدلون را 
منځته کړي، او داسې الرې چارې په ګوته کړي چې دغه بهير کې 
د دوی ګډون ونډه نوره هم ښه کړي. دوه قوانين د رسنيو قانون او د 
ټاکنو قانون او دوې پاليسۍ د افغانستان ملي پراختيايي ستراتيژي او د 
روغتيايي خدمتونو اساسي دسته   باندې دغه څيړنه را څرخي. مرکې 
او د محوري ګروپونو بحثونه له انتخاب شوو مسووالنو، د دولت له 
کارکونکو او دمدني ټولنې د موسسو له استازو سره په ملي، واليتي 
او د ولسواليو په کچه ترسره شول، چې په غوره توګه په هغو الرو 
چارو باندې وپوهيږو چې له مخې يې دوی د دغو ذکر شوو قوانينو او 

پاليسو پر سر يو له بل سره ګډ کار کوي.

تر  ډير شمېرلوريو  د دغو  له مخې څرګنده شوه چې  د دغې څيړنې 
د ګډ کار کولو ونډه  بهير کې  په  پاليسيو جوړولو  د  او  قانون  د  منځ 
ډېره کمه ده. ګډ کار چې تر دې دمه موجود و هغه هم په پراخه کچه 
په  يې  او زياتر وختونه  له خوا را منځته شوی  ادارو  تمويلوونکو  د 

اړه فکر کيږي چې ډير اغېزمن ؤ. يو شمېر فکتورونه يې د تظاهر 
او تمثيل په بڼه څرګند شوي دي د دغه حالت په ريښه کې دا څرګنده 
شوې چې د مدني ټولنې او دغه راز د قانون، او د پاليسۍ جوړونې 
په بهيرونو کې د اصل مفهوم او معنی په اړه او دا چې هر سکتور 
ونډه به په دې بهير کې څه وې په اړه د پوهاوې کچه ټيټه وه. د مدني 
تولنې د مؤسسو او دولت تر منځ د بې باورې نشتوالې يوه بل فکټور ؤ، 

خو ددې تر څنګ، د مدني ټولنې مؤسسې ظاهرآ په دغو موضوعاتو 
کې له دولت سره د ښکيل کيدو لېوالې وې. د مدني ټولنې مؤسسو په 
عمومي توګه اړينې ستراتيژۍ او ظرفيتونه نه لرل چې په بشپړه توګه 
د قانون   او پاليسۍ جوړنې په بهير کې ونډه واخلي خو پر دې سربېره 
ځينې هلې ځلې د دوی له خوا تر سره شوې چې په قوانينو او پاليسيو 
باندې نفوذ او اغيزه ولري، د مدني ټولنې مؤسسې په دې ونه توانېدلې 
چې په کابل کې داسې سيستماټيکې تګالرې را منځته کړي چې په دې 

برخه کې اغيزمنې وي.

دغې څيړنې څرګنده کړه چې د قانون د جوړولو له پاره ښې او دقيقې 
پروسې شته، خو د پاليسيو له پاره دغه ډول هيڅ پروسه نشته. د قانون 
او هم د پاليسۍ جوړونې په بهيرونو کې د مدني ټولنې له مؤسسو سره 
د سال مشورو په اړه واضح او تعريف شوې الرښوونې موجودې نه 
دي. کله چې د مدنې ټولنې له مؤسسو سره سال مشوره شوې ده، هغه 
هم د شخصي اړيکو له مخې په عمومي توګه تر سره شوې ده، چې د 
هغه چا خوښه په کې راغلې چې سال مشوره يې ورکړې ده. چې په 
دې کار سره د هر اړخيزې سالمشورې پر ځای لږه يې تر سره شوې 
سپارښتنو  د  ټولنې مؤسسې  مدني  د  معموآل  يې  کې  بهير  په  ده، چې 
او وړانديزنو څخه منع شوي دي چې مقابل لوري ته دغه سپارښتنې 
د منفې هغو په توګه ښکاره شوي دي. په دې سربېره، څرګنده شوې 
ده چې د پاليسۍ طرحه کولو او قانون جوړولو بهيرونه په لوړه کچه 
مرکزي وو، او ډېره لږه يا سطحي توګه واليتونو ته دغه بهير غځيدلی 
او رسېدلی دی. ځينې وختونه هڅې شوي دي چې په دغو بهيرونو کې 
د ښځو ګډون ونډه شامله کړل شې خو دغه ګډون ونډه په لوړه کچه 

سمبوليکه وه" ۶ مخه.

 .Kandahar business directory  = لړليک  تجارتي  کندهار 
کابل : افغان نوښت مشورتي دفتر،]۱۳۸۸[،۲۶۰،۲۶۰ مخه : مصور 

رنگه ؛ ۲۴ س م.

لومړنی  کښې  کندهار  په  ليک  لړ  اړيکو  ګريزو  سودا  د  کندهار  »د 

نوې خپرونې او سرچينې

د ۱۳۸۸ کال د لړم  د مياشتې ۱۰مه نيټه د نفت او ګاز )هايدروکاربونونو( مقرره. ۱۰۰۰

د ۱۳۸۸ کال د لړم د مياشتې ۱۶ مه نيټه د مالونو د حمل او نقل قانون.
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د علومو اکاډمۍ د علمي کدر د مقررې د انفاذ په هکله د افغانستان د اسالمي جمهوريت د وزيرانو شورې 

مصوبه.
۱۰۰۱

د ۱۳۸۸کال د ليندۍ د مياشتې ۲۵ مه نيټه د کرنيزو تخمونو قانون. ۱۰۰۵
د ۱۳۸۸ کال د کب د مياشتې ۱۰ مه نيټه د ټاکنو قانون. ۱۰۱۲

د ۱۳۸۸ کال د سلواغې د مياشتې ۱۰مه نيټه له رقابت )سيالۍ( د مالتړ قانون. ۱۰۱۰
د ۱۳۸۸ کال د سلواغې د مياشتې ۲۹ مه نيټه د سوداګريزو اسنادو او سوداګريز نښو د ثبت قانون. ۱۰۱۱

د ۱۳۸۸ کال د کب مياشتې ۲۰ مه نيټه د ځينو قوانينو په موادو کې تعديل او ايزاد.
د مشرانو جرګی ديو ثلث غړو د بشپړتيا په هکله د ا.ا.ج. د ولمشر فرمان.

د ۱۳۸۸ کال د رسمي جريدې د تقنينې سندونو فهرست.
۱۰۱۳

د ۱۳۸۸ کال د کب د مياشتې ۲۹ مه نيټه  د سوداګريزو اسنادو او سوداګريز نښو د ثبت قانون. ۱۰۱۴

په رسمي جريده کې خپاره شوي قوانين
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۲۶ مه ګڼه، ۱۳۸۹ کال، د چنګاښ/ زمري مياشتېد افغانستان د څيړنې خبر پاڼه

سودا ګريز لړليک دی کوم چه د افغان نوښت مشورتي دفتر د تجارتي 
د  لړليک  نوموړی  اند دی  يو  پروګرامونو څخه  د  اقتصادي ودې  او 
کندهاري سودا ګرانو لپاره د توليداتو او خدماتو وړاندې کولو يوه ښه 
بيلګه ده د دغه  لړليک موخه دا ده چه د تجارت د ودې لپاره مختلفو 
هيله  دفتر  نوښت مشورتي  افغان  ټينګې شي  اړيکی  ترمنځ  سوداګرو 

لري چه دغه لړليک به د سوداګريز اړيکو لپاره ښه رول ولوبوی.

دغه لړليک لومړنی لړليک دی نو له همدې کبله کيدای شي چه کمی 
او زياتی ولري نو موږ ټولو لوستونکو څخه هيله لرو چه د نوموړي 
لړليک د ال ښه والي او پرمختګ لپاره موږ سره خپل رغنده اندونه 
به  دا  او  يو  الره  په  سترګی  ته  نظرونو  ستاسی  موږ  کړي  شريک 

ستاسی موږ سره لويه مرسته وي.

دفتر  مشورتي  نوښت  افغان  د  لړليک  نوموړی 
صنايع،  او  تجارت  اتاق  کندهار  آيسا،  د  لخوا 
د  افغانستان  د  او  موسسې  پرمختيايي  کاناډايي 
د پرمختيايي پروګرام  او منځنيو تصديو  کوچنيو 
د  او چاپ شوی دی«  ترتيب شوی  په همکارۍ 

سرليک شاته مخ.

کنړ تجارتي لړ ليک = Kunar business directory. کابل: افغان 
نوښت مشورتی دفتر، ]۱۳۸۹؟[، ۶۸،۶۸ مخه ؛ ۲۴ س م.

"د کنړ واليت تجارتي لړليک په کنړ کښې لومړنی تجارتي لړليک دی 
کوم چی د افغان  نوښت مشورتي دفتر د تجارتي او اقتصادي ودې د 
پروګرامونه څخه يوه مفکوره ده. نوموړی لړليک د کنړ تجارانو لپاره 
د توليداتو او خدماتو و بازار ته د وړاندې کولو يوه ښه الره ده. د دغه 
ترمنځ  د مختلفو سوداګريزو  لپاره  د ودې  د سوداګرۍ  لړليک موخه 
اړيکې ټنګې شي. افغان نوښت مشورتي دفتر اميد لري چه دغه لړليک 

به د تجارتي اړيکو په منځته راوړلو کښی ښه رول ولوبوي.

دغه لړليک لومړنی لړليک دی نو له همدا کبله کيدای شي چه کمی 
او زياتی ولري نو موږ د ټولو ويونکو څخه هيله لرو چه د نوموړي 
لړليک د ال ښه والي او پرمختګ لپاره زموږ سره خپل رغنده نظرونه 
شريک کړي موږ ستاسې نظرونو ته سترګې په الر يو او دا به ستاسې 

زموږ سره لويه همکاري وي.

د کنړ تجارتي لړليک د افغان نوښت مشورتي دفتر لخوا د ايسا، کنړ 
او  همکارۍ  په  پروګرام  همکاريو  سرف  او  صنايع  او  تجارت  اتاق 

مرسته ترتيب شوی او چاپ شوی ده"   لمړی مخ.

ملکه مشتري.  ليکواله:  ادبي شخصيت/  او  شينواري علمي  دوست  د 
کابل: د افغانستان د علومو اکاډمې، ۱۳۸۸. ک، ۱۵۶ مخه ؛۲۱ س م.

دی،  شوی  بشپړ  کې  کو  څپر  څلورو  او  سريزه  يوه  چې  اثر  "دغه 
نوموړې د هر څپرکي د محتوا او مضمون په اړه په زړه پورې څيړنه 
ته  منظر  پس  د موضوع  کي  څپرکي  لومړې  په  ده.  کړې  سپړنه  او 

لنډه توګه اشاره شوې ده، په دوهم څپرکي کې د ارواښاد دوست  په 
په  ده  د  او  ترمړينې  کوچينوالي  له  اړخونه  بيالبيل  د ژوند  شينوارې 
دوست  داروښاد  کې  څپرکي  دريم  په  شوی،  بحث  آثارو  ارزښتناکو 
شينواري دوخت په سياسي او فرهنګي حاالتو چې دده په افکارو يې 
اغيزه کړې څيړل شوې دې، په څلورم  څپرکي کې دارواښاد دوست 

شنيواري څو بعده شخصيت دپوهانو له نظره څيړل شوی دی.

وروسته پايله، وړانديزونه او داخځليکونو ببليوګرافې سيستم هم راغلی 
دی. دغه اثر په سليسه او روانه ژبه ليکل شوی، چې مغلق او پيچلي 
کليمات نه لري، ليکدود يې د معاصرې ليکنې سر سمون لري او د 

ليک نخښو پوره مراعات په کې شوی دی. "  ب مخ.

د افغانستان کورکې کارکوونکې ښځې: رد شوې او بې قدره / روبيکا 
رايت ؛ پوښتونکي: روح اهلل، جميله پويا.

]کابل[: د بشري حقونو د څيرنې او دفاع ډلې، ۱۳۸۹. و، ۳۲ مخه 
؛ ۲۸ س م.

ته  کارکوونکوښځو  کورکې  په  چې  داده  موخه  مو  څيړنې  دې  له   "
شي  وکوالی  څو  شي  ورکړل  الس  په  فرصت 
خپل شرايط درک او بيان کړي او داسې الرې 
دوی  د  يې  مټ  په  چې   کړي  وړانديز  چارې 
هغه  له  راپور  دا  ومومې.  والی  ښه  ضعيت  و 
موندونو څخه ګټه اخلي چې د افغانستان په پنځو 
کارکونکو څخه  کورنيو ښځينه  له  کې  واليتونو 
دا څيړنه  تر السه شوي دي.  له الرې  د مرکو 

تر ډيره پورې د پيل ټکی دی او تر هر څه لويه موخه يې داده چې د 
ښځو لپاره د کار د شرايطو په اړه تر دې ډيرې څيرنې او راپورونه 

وليکل شې"  )لومړی مخ(.

د انساني کرامت ساتنه: د افغانستان د غيرې رسمي کارکونکو د مالتړ 
او ساتنې د پراختيا ضرورت / ربيکا رايت ؛ پوښتونکي: روح اهلل، 
جميله پويا.]کابل[: د بشري  حقونو د څيړنې او دفاع ډله، ۱۳۸۹، ۴۸ 

مخه. : مصور رنگه ؛ ۲۸ س م.

کولو  روښانه  د  وضيعت  د  کارکونکو  رسمي  غيرې  د  افغانستان  "د 
بايد يو فرصت برابر شي تر څو هغوی خپل نظريات وړاندې  لپاره 
پنځو  په  افغانستان  د  ډلې  تحقيق  د  او  دفاع  د  حقوقو  بشر  د  کړي. 
چارواکو،  دولتي  کارکونکو،  رسمي  غيرې   ۱۴۹۳ له  کې  واليتونو 
دوکاندارانو او هغو کسانو سره چې له غيرې رسمي کارکونکو سره 
په تماس کې دي مرکې کړي دي. دا څيړنه د غيرې رسمې کارکونکو 
چې څه ډول خپل ورځنې ژوند مخ ته وړي او د هره يوه په ورځنيو 

هڅو تمرکز کوي. 

اقتصادي  عمومي  کارکونکو  رسمي  غيرې  د  توګه  بشپړه  په  رپوټ 
وضعيت نه  دی بيان کړی. زموږ هدف دا وو چې په دې راپور کې 
د غيرې رسمي کارکونکو په اړه څيړنه د هغوی معلومول او د هغوې 

مالتړ وشي"  ) لومړی مخ(.

همدا رنګه په دری او انګريزی ژبی هم خپور 
شوی ده: 

حفظ کرامت انسانی : ضرورت توسعۀ حمايت و 
مصونيت کاری کارکنان غير رسمی افغانستان.

 Securing human dignity : the need to
 extend labour protection and security to Afghanistan’s
informal workers

ډيموکراسي  لپاره جامع سپارښتنې/  ټاکنيزو اصالحاتو  د  افغانستان  د 
انترنيشنل.]کابل[ : ديموکراسي انترنيشنل ۱۳۸۹،۹، ۹ مخه : جدول 

؛ ۲۲ س م.

افغانستان  د  او  تحليل  اړخيز  هر  څيرنې  يوې  د  سپارښتنې،   ۳۴ دا 
ده.  پايله  نظرياتو  شويو  وړاندې  د  اشخاصو  دخيلو  د  کښې  ټاکنو  په 
اداراتو د  او  تنو  په سلګونو  انفرادي ډول  په  د ۲۰۰۴ کال راپديخوا 
افغانستان د ټاکنو د اصالح لپاره يو لړ کړنالرې وړاندې کړي دي. 
نظارت  د  تولنې  نړيوالې  د  ټولنو،  مدني  د  افغانستان  د  سپارښتنې  دا 
ماموريت، مرسته کونکو ټولنو او د ټاکنو د خپلواکو کار پوهانو د نظر 

د توافق عمده ټکي جوړوي. 

الرښود په افغانستان کې د ښاروالۍ ادارې / ليکواله: وجايا سمراويرا 
؛ ژباړن: د افغانستان د ايچ  د ژباړې د خدمتونو ټولنه.

 .۱۳۸۷ ،)ICMA( کابل، افغانستان : د ښاروالۍ ادارې نړيواله ټولنه
۲ټ : )x، ۱۷۸مخه( : نقشه، جدول ؛ ۲۹ س م.

ملي  د  لري:  موخه  عملي  ډيره  خپرونه  نوې  اساسي  او  مهمه  دغه 
افغانستان د دولت  حکومت )مديره هيئت( سره مرسته کوي ترڅو د 
د دندو او مسؤليتونو په جوړښت کې خپل رول، دندې او مسؤليتونه 
ستونزو  مسايلو،  د  حکومتدارۍ  د  کې  کتاب  نوموړي  په  وپيژني. 
اييزې  سيمه  موضوعاتو)د  عمومي  راغلو  د  اړه  په  پرمختګونو  او 

حکومتدارۍ په ګډون( څخه هيڅ څوک سترګې نشي پټولی. 

دغه کتاب په افغانستان کې د ښارواليو د کار او فعاليت په اړه د يو 
مفصلې ارزونې د وړاندې کولو هڅه نه کوي، بلکه دا د ښارواليو لپاره 
د اوسنيو ځانګړي شوو بنسټيزو تدابيرو د مستند کولو لپاره  يو ډير 
اړين ګام دی. د کتاب ليکوال د هغو معلوماتو متنونه چې د ماخذونو  
د موادو او مدارکو له زرګونو پاڼو څخه راغونډ شوي دي، بياکتلي، 
لوستلي او تصنيف کړي دي )ډير مهال ددغه راز معلوماتو بياجوړښت 
ډير ستونزمن وي( او په داسی يوه طريقه يې بيرته وړاندې کړي دي 
نړيوالې  د  چارواکو،  د  حکومت  محلي  د  افغانستان  د  سمدالسه  چې 
ټولنې د بسپنه ورکوونکو او د ټولو هغو فعالينو لپاره چې د افغانستان 
په سيمه ايزه حکومتدارۍ کې د ښارواليو په مسايلو بوخت دي، ګټور 
ايزې  سيمه  د  حکومت  افغان  د  پردې،  سربيره  دي.  وړ  کار  د  او 
حکومتدارۍ لپاره خپلواک رياست )IDLG(، د نوموړي کتاب متن )په 
يقيني  د  ارزولی دی چې  او  کتلی  بيا  انګريزۍ ژبو(  او  پښتو، دري 

کولو دغه کيفيت د وړاندې شويو موادو ارزښت په زياته اندازه غښتلی 
کوي. 

د کتاب لومړۍ ګڼه چې د ۱۳۸۸ کال د غبرګولي په مياشت کې خپره 
شوه، د افغانستان د سيمه ايزې حکومتدارۍ په جوړښت کې د واليتي 
ښارواليو د ځای/مقام تحليل، تجزيې او توضيح ته ځانګړې شوې ده. 
دويمه ګڼه به هغه غوره شوي مرجعي مواد او مدارک وړاندې کړي 
چې اصلي سرچينې به يې د افغانستان د دولت او حکومت هغه خپرونې 
وي چې د کتاب په لومړۍ ګڼه کې د ځای په ځای شويو سرليکونو او 
عنوانونو په روښانه کولو کې د خپل ارزښت له کبله غوره او ټاکل 
واليتي  چارواکو،  د  مرکزي حکومت  د  ګڼه  لومړۍ  دغه  دي.  شوي 
اړيکې  ارګانونو سره د ښارواليو  او داسی نورو  حکومت، ولسواليو 
او متقابل عمل توضيح کوي، او د ښاروالۍ په حکومتدارۍ کې د پام 
وړ ستونزې او مسايل په ګوته کوي. په افغانستان کې د ښارواليو په 
هکله ټول هغه کارونه چې په راتلونکي کې ترسره کيږي، پدی کتاب 
کې د وړاندې شويو توضيحاتو او څرګندونو څخه به ګټه اوچته کړي. 

په کتاب کې موجود د ارزښت وړ او اصلي موادو سره د لوستونکو 
د اشناکولو په موخه، ددغې لومړۍ ګڼې د متنونو يوه لنډه شرح دلته 
وړاندې شوې ده. د کتاب سريزه او دويم فصل د دولت په جوړښت 
کې د ښارواليو ځای مشخصوي او د هغوی د رامنځته کېدو يو ډير 
ايزې  تاريخ وړاندې کوي. همدارنګه سريزه د سيمه  او مختصر  لنډ 
واليتونه،  کوي:  ګوته  په  بنسټونه  اساسي  درې  لپاره  حکومتدارۍ 
د  قضيې  يوی  د  کې  کتاب  السي  دغه  په  ښاروالۍ.  او  ولسوالۍ 
ولسوالۍ  چې  چيرته  چې:  بيانوي  سماراويرا  پرمهال،  تشخيصولو 
د  چې  کابل  ”هغوی  ؤ،  ټکی  تمرکز  او  بحث  د  خپرونو  مخکينيو  د 
جوړښت او حکومتدارۍ له پلوه ډير بی ساری دی د نمونې په توګه 
ښوده چې په هيڅ صورت د ښاروالۍ استازيتوب نه کوي )۱ مخ(.“ 
د کابل ښاروالۍ په دغه السي کتاب توضيح شوی نده، ځکه چې هغه 
بندی  درجه  توګه  په  وزارت  يوه  د  کوي  اداره  پالزمينه  چې  ارګان 
معمولو  د  ښارواليو  د  کې  برخه  په  سياست  او  حکومت  د  او  کېږي 

تنظيماتو څخه بهر عمل کوي.

لري:  ښاروالۍ  ډوله  دوه  کې  ولسواليو  په  واليتونو   ۳۴ د  افغانستان 
مرکزونو  واليتي  د  چې  دي  ښاروالۍ  هغه  ښاروالۍ    واليتي   )۱(
پر بنسټ رامنځته کيږي او د واليتي مرکزونو لخوا اداره کېږي، او 
)۲( کليواله ښاروالۍ   هغه ښاروالۍ دي چې له ولسواليو څخه بهر د 
واليتي مرکزونوسره فعاليت کوي. د افغانستان په سيمه ايزو ارګانونو 
کې )واليت او ولسوالۍ( د ښارواليو شتون د قانون په اساس تصويب 
د  او  د محلي/ځايي سرچينو څخه عوايد راغونډ کړي  ترڅو  شويدی 
الس ته راغلو عوايدو له الرې خپل فعاليتونه چې د خدمتونو عرضه 
ده، ترسره کړي. په حقيقت کې واليتونه او ولسوالۍ عوايد راغونډوي 
او په ملی بودجه کې يې د يوځای کولو په موخه پالزمينې ته لېږي 
او په همدی ترتيب واليتونه او ولسوالۍ په خپل وار سره د مرکزي 

حکومت لخوا تمويلېږي. 
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التر اوسه د ښارواليو لپاره اړين قوانين چې د اساسي قانون )د ۱۳۸۳ 
کال د اساسي قانون په چوکاټ کې( د احکامو پربنسټ تصويب شوی 
وي، نافذ شوي ندي؛اوس مهال ښاروالۍ د ښارواالنو تر مشرۍ الندی 
چې  ده  کې  پام  په  کوي.  فعاليت  انتصابېږي،  لخوا  ولسمشر  د  چې 
د  ليکوالی  د  شي.  رامنځته  الرې  له  ټاکنو  د  شوراګانې  ښارواليو  د 
څرګندونې سره سم، ښاروالۍ د واليتي حکومت په سلسله مراتبو کې 
کومه  کليو سره  او  ولسوايو  د واليتونو،  دوی  د  او  ندي  طرح شوی 
اړيکه ن لري او له همدی امله د واليتي ادارې په جوړښتونو کې د 
يوی فرعي ادارې په توګه ليدل کېږي. د بيلګې په ډول، ښاروالۍ او 
ښارواالن په تخنيکي توګه د واليانو د کنترول الندی فعاليت نه کوي، 
که څه هم د هغوی ترمنځ خصوصي او عملي اړيکې په څرګند ډول 
شتون لري. ښاروالۍ ترټولو ټيټې اداري مراجع دي چې د افغانستان 
چې  څرګندوي  دا  لري:  ورکړه  راکړه  سره  سلنې  زياتې  د  خلکو  د 
ښارواليو په سيمه ايزه حکومتدارۍ کې خورا مهم او ارزښتناک مقام 
الس ته راوړی دی. ”د محلي حکومت دارۍ د کره پاليسيو او کړنالرو 
ايز  په ګوته کوي، د سيمه  اړتياوی  اهميت  پوهيدل چې د وګړو  په 
حکومت هغه موخې او لرليدونه تاييدوي چې د ۱۳۸۰ کال راهيسې 
د افغانستان دولت او د هغې د نړيوالو بسپنه ورکوونکو څخه سرچينه 
اخلي .... کله چې بيالبيلې سرويګانې د محلي حکومت د مسايلو په 
اړه د افغانانو نظريې ارزوي، کوم څه چې د هغوی په منځ کې په ډيره 
روښانه توګه رابرسيره کيږي، د لومړنيو او اساسي خدمتونو اهميت 

دی.“ )۵ مخ(.

اوس  چې  تنظيمات  بنسټيز  هغه  پورې  فصله  شپږم  تر  څخه  دريم  د 
مهال په افغانستان کې د سيمه ايزې حکومتدارۍ لپاره ځانګړی شوي 
دي، ارزول کېږي. د واليت، ولسوالۍ او د کليو په سلسله مراتبو کې 
د ښارواليو د ځای مشخصول په خاصه توګه د اهميت وړ موضوع 
فعالين  بيل  بيال  ايزې حکومت دارۍ  ده. د کتاب دغه برخې د سيمه 
مشخصوي: وزارتونه، خپلواک کميسيونونه، رياستونه، واليان، واليتي 
او  قانوني  او داسی نور، همدارنګه  ادارې،  شوراګانې، کلي، واليتي 
حقوقي کاري چوکاټ چې په ښارواليو تطبيقېږي او واک، صالحيتونه 

او دندی هغوی ته ددغه چوکاټ له الرې سپارل کېږي.

اووم فصل په مالي صالحيت، د عوايدو سرچينو، 
تهيه او تدارکات او د بوديجې طرح او تطبيق په 
اتم  برخه کې د ښارواليو مالي مديريت ارزوي. 
او  د ولسواليو  واليانو،  مقاماتو،  فصل د مرکزي 
د ښارواليو  افغانستان  د  کليواله ښارواليو سره  د 
اړيکې  غيررسمي  ”هغه  او  کوي  کتنه  ته  اړيکو 

دوديزې  د  کې  افغانستان  په  ښارواالنو  چې  ارزوي  ارتباطات  او 
ادارو سره جوړې  پرمختيايي  او  ټولنو  مدني  چارواکو،  حکومتدارۍ 
کړې دي.“ )۱۱۹ مخ(. ددغو مختلفو ادارو او ارګانونو ترمنځ د دندو 

او مسؤليتونو اوڅار تعريف تر ډيره حده مبهم دی.

ددغې ګڼې دوهمه برخه د ښارواليو په مديريت کې يو شمېر موضوع 
ګانې په تفصيل سره ترڅيړنې الندې نيسي: د ښارواالنو اجراأت، د 
ښارواليو اداري دستګاه، داخلي تفتيش، بنسټيز حقونه يا بشري حقونه، 
روڼوالی، ځواب وينه او اداري فساد، د وګړو ګډون )برخه اخستنه( د 

ځمکو مديريت او د چاپيريال خونديتوب.

د کتاب دوه ضمايم په دې ډول دي: )۱( د ښارواليو مجبوريتونه او 
جدولونه  محاسبو  د  ښارواليو  د  وزارت  ماليې  د   )۲( او  صالحيتونه 
توضيح  يا  تاريخچه  کتاب  د  باالخره   .)Chart of Accounts(
)Bibliography( هغه ويب پاڼې او اسناد لست کوي )په ګوته کوي( 
ثابت شوي دي. په دغه  چې ددې نوښت په رامنځته کولو کې ګټور 
عمومي صورت  په  بحثونه  کې  ګڼه  دې  شوې.په  وړاندې  کې  کتاب 
لپاره  هغوی  د  او  وړ  تطبيق  د  کې  ښارواليو  واليتي  په  افغانستان  د 
قانوني بلل کېږي، که څه هم چې ډيرې هغه موضوع ګانې چې په دغه 
کتاب کې د مثال په بڼه وړاندې شوي دي، د افغانستان د ښارواليو د 
)AMSP( تر پوښښ الندی ښارواليو څخه ترالسه  پياوړتيا د پروژې 
شوي دي. اوسمهال ددغه کتاب د پښتو او دري ژبو نسخې د چاپېدو 
لپاره چمتو کېږي. دغه کتاب چې د امريکې د متحده ايالتونو پراختيايي 
د  بايد  دی،  شوی  چمتو  مرسته  په  پروژې  ديوې   )USAID( سازمان 
نورو هغو سازمانونو او ادارو لخوا چې اوس مهال په افغانستان کې د 

حکومتدارۍ په مسايلو کار کوي، هير نشي.

مرستندوی  يا  تر  څخه  الف  د  لپاره  افغانستان  د 
الرښود، يوه بې سارې سرچينه د بې سارې شرايطو 
لپاره. د افغانستان لپاره د الف څخه تر يا مرستندوی 
الرښود هر کال نوی کيږي،  د نوموړې الرښود 
موخه په هيواد کې  د بيا رغونې او مرستو پورې 
اړوندو فعالينو، جوړښتونو او حکومتي بهير په اړه 

د پوهاوي لوړول دي.  دغه الرښود  د مرستندويه اصطالحاتو يوه پراخه 
لړۍ، د افغانستان د حکومتي سيسټم يوه ځغلنده کتنه، لومړني مهم اسناد، او 
د پتو او اړيکو يو پراخ الرښود چې په کې دولتي سازمانونه، غير دولتي 
موسسې او نړيوال فعالين شامل دي وړاندې کوي. نوموړی الرښود سربيره 
په پښتو په انګريزي او دري ژبو هم خپريږي.د ۱۳۸۸-۱۳۸۹ لمريز کال 

د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې نوې خپرونې
ګڼه  الندې مطالب رانغاړي: د اصطالحاتو يوه  پراخه برخه، د افغانستان 
د ټاکنيز سيسټم په اړه مفصلې څرګندونې همدا راز  د ۱۳۸۹/۱۳۸۸ کلونو 
د ټاکنيز بهير بياکتنه او شننه، او ډول ډول نوې نخشې چې د لومړي ځل 
لپاره د افغانستان د جيوديزۍ او کارټوګرافۍ د مرکزي  ادارې له خوا 

برابرې شوې دي.

دپالیسي پاڼو په لړ کې په دې وروستیو کې الندينۍ پالیسي پاڼې د 	 
څیړنې او ارزونې د ادارې له خوا خپرې شوي دي:

د افغانستان لپاره يو هراړخیز قضايي نظام ) د ديبرا.ج. سميت او جې 	 
لمي ليکنه(. نوموړې پاليسي پاڼه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د 

ادارې د ځايي ټولنو د شخړو د حل )CBDR( د قضيوي څيړنې بدرګه 
کوي کو م چې د څيړنې څخه هر اړخيز معلومات او شننې برابروي. 
دا د هغو کسانو لپاره چې د غير رسمي قضايي سکټور او د دولت 
سره د هغه پر اړيکو کار کوي سال مشورې برابروي او ښايي د هغو 
کسانو لپاره چې د افغانستان د پراختيا او ثبات  په اړوند په  پراخه 

توګه کار کوي  ګټور  ثابت شي.  

 ډموکراټیک کول او ټاکنې )د انا الرسن ليکنه(. دانتخابي حکومت په 	 
اړه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې روانه څيړنه په شپږو 
افغانانو په مينځ کې راسپړي.  واليتونو کې د ډموکراسۍ تعبير د 
نوموړې پاليسي پاڼه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د انتخابي 
حکومت  د څيړنې موندنې لنډوي او د الندينيو دريو موضوعګانو په 

اړه  وړانديزونه کوي:

د  ورکول،  السه  له  باور  د   ډموکراسۍ  پر  مفهوم،  ډموکراسۍ  د 
۱۳۸۸، ۱۳۸۹ او تر هغې وروسته ټاکنې 

د انډولې ودې او د بیوزلۍ د راټیټولو لپاره د هڅو سمون )د پاوال 	 
کانټور ليکنه(. په افغانستان کې د بيوزلۍ د راټيټولو اجنډا يو مهم پړاو 
ته رسيدلې ده. ددې تصويب د بيوزلۍ د ساده او غير سياسي درک  
سره  په غبرګون کې د يو انفرادی مادي شرط په توګه  په دوامداره 
توګه  له ګواښ سره مخامخ دی. دا هغو ټولنيزو الملونو ته  چې 
خلک بيوزلې کوي او يا بيوزلې  يې ساتي  کومه پاملرنه نه کوي. د 
افغانستان ملي پراختيايي ستراتيژي )ANDS( دا د بيوزلۍ ديوې  شننې 
له الرې  د مثالونو سره څرګندوي  او ددې پرځای چې د بيالبيلو 
ګواښونو او نا امنيو په هکله چې کورنۍ ورسره مخامخ دي پوهه را 

مينځ ته کړي زياتره د بيوزلۍ  حالت  څرګندوي.

په افغانستان کې د انتقالي عدالت وضعیت )د ايميلي وينتربوتم ليکنه(. 	 
د ۳۰ کلنې  جګړې په اوږدو کې د افغانستان  ولس د  له مينځه تللو 
کړونې، ډله  ايزو اعدامونو،کورنيوشخړو، کورنيو بيځايه کيدنې او 
پاکستان، ايران او نور هيوادونو ته د جبري  مهاجرتونو شاهدان وو. 
کابو هر افغانان د اخ وډب ، کړاو او زيانمن کيدو کيسې د ويلو لپاره 

لري. دغه پاليسي  پاڼه د هغو مرکو څخه چې د افغانستان د څيړنې 
او ارزونې د ادارې د  انتقالي عدالت  د څيړنې د يوې برخې په توګه 
تر سره شوي، اخيستل شوې ده، او د دريو مهمو فعالينود وروستيو 
پاليسيو پرکړنالرو،فعاليتونو او هيلو تمرکز کوي:افغان حکومت، 

نړيواله ټولنه) ډيپلوماټان او مدني ټولنه(،  او افغان مدني ټولنه.  

په افغانستان کې د پاريس د اعالمیې او د مرستو د اغیزمنتوب 	 
په هکله غبرګونونه )د ربکا رابرتس او ايميلي وينتر بوتم ليکنه(. 
د پاريس اعالميه په لوړه کچه دمرستې اغيزمن مديريت ته د هغه 
ميکانيزم له الرې چې د بسپنه ورکونکو او د مرستې ترالسه کوونکې 
حکومت ترمنځ پرې جوړه شوې ده اشاره کوي.د افغانستان د څيړنې 
او ارزونې ادارې دغه پاڼه د نوموړې اعالميې محدوديتونه، او په 
افغانستان کې د مرستو د اغيزمنتوب لپاره ددغې اعالميې د اصولو د 

په کارولو پروړاندې شته ننګونې تر بحث الندې نيسي. 

د کوکنارو د کرکیلې کمول: اغیزې او الملونه )د جې لمې ليکنه(. دغه 	 
پاڼه  د ترياکو د اقتصاد په اړه د څو کلنو څيړنود ټولګې  د ۱۳۸۹ 
کال د تلې د مياشتې محصول پورې اړوندو  پريکړو په ګډون د 
څيړنې پربنسټ جوړه  شوې او ددې پراخ استدالل پر بنيادځينې مهمې 

موندنې اوسپارښتنې وړاندې کوي

په افغاني واقعیتونو کې د نړيوالې ټولنې د ښکیلتیا په اړه تیارۍ، د 	 
افغانستان په اړه د لندن او کابل د کنفرانسونو په هکله د افغانستان د 

څيړنې او ارزونې د ادارې له خوا څرګندونې. 

د مالتړ او بغاوت تر مینځ، په افغانستان کې د زده کوونکو سیاسي 	 
فعالیتونه )د ډاکټر انتونيو جيو سوتزي ليکنه(.  د افغانستان د څيړنې 
او ارزونې ادارې نوې  توضيحي پاڼه ده  چې د ۱۹۶۰-۱۹۷۰ او تر 
هغې را وروسته کلونو کې د  زده کوونکو سياسي فعاليتونه په کابل 
، هرات ، مزار شريف او جالل آباد کې له  زده کوونکو او سياسي 
فعالينو سره  د مرکو له الرې څيړي.  د افغانستان د څيړنې د خبر 

پاڼې ۲۵ ګڼه.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله
د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره په کابل کې ميشته يوه خپلواکه څيړنيزه ااداره  ده. ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پاليسۍ پورې اړوندو څيړنو له الرې پرپاليسۍ او 

چارومثبتې اغيزې او دمعلوماتو پراخول  دي. 

همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څيړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه   د څيړنې پايلې په چټکه توګه خپروي.   دې موخې ته د رسيدو لپاره  نوموړې اداره  د پاليسي 
جوړونکو، مدني ټولنې، څيړونکو او زده کونکو سره ددوی د څيړنېزې وړتيا د پياوړې کولو  او ددوی په مينځ کې  د دې ادارې د څيړنو او کتابتون  څخه د ګټه اخيستنې  دترويج  په موخه   

ښکيل ده څو په  دې توګه وکړای شي  شننو،  غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.

نوموړې ادارې په ۱۳۸۱لمريز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندويه ټولنو په مرسته يې په کار پيل وکړ اود يو مديره پالوې درلودونکې ده چې د بسپنه ورکونکو ټولنو له خوا  لکه ملګرې 
ملتونه او نورو څو اړخيزو ادارو، او نا دولتي ادارو له خوا يې استازيتوب کيږي. نوموړې اداره اوس مهال خپله اصلی بودجه د ډنمارک ، فنلند، ناروی، سويډن، سويزرلند او د انګلستان 
 )IDRC(او د نړيوالې  پراختيا لپاره د څيړنيز مرکز ،)EC( اروپايې کميسيون ،)TAF( ايشيا فونديشن ،)FOSIA( دحکومتونو څخه تر السه کوي. د افغانستان د پرانيستې ټولنې د انستيتيوت

له خوا ددې ادارې  له ځانګړو  پروژو  سره  مالی مرستې کيږي. 
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره 
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