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د افغانستان د څيړنې خبر پاڼه

1.  د دولت فاسدول او که فساد پیشه دولت؟ د سیمه ايزې حکومتدارۍ او فساد 
تر منځ د اړيکو سپړل )د منیژه ګرديزي، کارن هوسمن او يما ترابي لیکنه( :

پاليسۍ  په اړه د ممکنه غبرګونونو په هکله  د ملي  پاڼه، د  نوموړې بحث 
او نړيوالو پاليسي جوړونکو تر منځ د ترسره شوو بحثونو سره د مرستې په 
موخه، په افغانستان کې په سيمه ايزه کچه پر فساد تمرکز کوي.  دغه پاڼه 
څلور موضوع ګاني راسپړي: ۱( په افغانستان کې فساد ، له ځايي اړخه کتل 
شوی او په سيمه ايزه کچه يې شننه شوې، ۲( د فساد،  ځواک، سيمه ايزې 
حکومتدارۍ او ددولت جوړونې دکړۍ تر منځ اړيکې ۳(فساد سره د مبارزې 

لپاره موجودې ستراتيژۍ،۴(د پاليسۍ پايلې.

2.  دا ټول ګالن څه شول: په افغانستان کې د اپینو په تولید کې د اوسني کمښت 
د پايښت ارزونه )د ډيويډ منسفیلډ لیکنه(: 

دغه رپوټ په دريو برخو ويشل شوئ دی. لومړۍ برخه يې په افغانستان کې 
د اپينو د کرکيلې د اوسني کمښت تر شا بيالبيلو پرتو الملونو د راسپړلو لپاره 
په دوو جال واليتونو کې د ځايي عملي څيړنې تفصيل خرګندوي، دوهمه برخه 
د دغه کمښت ارتجاعيت راسپړي،وروستۍ برخه د نشه يي توکو په وړاندې  
د مبارزې  د پاليسۍ اوسنيو شرايطو ته کتنه کوي. دغه سند څرګندوي؛ په 
داسې حال کې چې په افغانستان کې د بلواګرۍ پر وړاندې مبارزې ته خورا 
ارزښت ورکول کيږي د نشه يي توکو په وړاندې مبارزه او موخې په پراخه 

توګه له پامه غورځيدلې دي.

۳. ولسي جرګه په پرله پسې بدلون کې ۹۸۳1 کال: ټاکنې او بې ثباتي، لومړی 
لنډيز )د انا الرسن لیکنه(:

پاڼه پر ولسي جرګې، د هغې غړو او نوو نوماندوله يوه ځانګړې  نوموړې 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې نوې خپرونې
تمرکزسره د ۹۸۳۱ کال په اوسني وضعيت کې د ټاکنو اغيزې په انتقادي ډول 
ارزوي.او د ۸۸۳۱-۹۸۳۱ کلونو د ټاکنو په اړه د خپرونو دلړۍ يوه برخه ده. 
نوموړی رپوټ  د يوې پراخې څيړنې له الرې  د پارلمان د غړو، د هغوی 
مؤکلينواو نوو نوماندو سره د کابل په مرکز او همدارنګه د بلخ او پکتيا په دوه 

موضوعي څيړنو کې له ۰۰۲ څخه زياتو مرکو پر بنسټ برابر شوی دی.

4. په هره بیه سوله؟ په افغانستان کې پخالينه او بیا پیوستون )د تزرينه سجاد 
لیکنه(:

افغانستان  په  څيړنې  نوموړې  ادارې  د  اروزنې  او  څيړنې  د  افغانستان  د 
کې د پخالينې او بياپيوستون ستراتيژۍ په اړه د شته نظرونو او انديښنو په 
راغونډولو، او په هيواد کې د پخالينې او بيا پيوستون د بهيرونو په وړاندې د 
ننګونو په اړه د مهمو ونډه والو په نظرونو او لرليدونو باندې تمركز کړی دی. 

5. تر کومه ځايه هڅې؟ په افغانستان کې پالیسي جوړونه او دولت جوړونه )د 
سارا پارکینسن لیکنه(:

نوموړې څيړنه، په ملي كچه د پاليسي جوړونې يو شمير بهيرونه توضيح کوي 
او هڅه كوي پر هغو پراخو بيلګو او تکراريدونکو مسايلو رڼا واچوي چې 
د سپتمبر د ۱۱مې نيټې وروسته په افغانستان کې دغه شان بهيرونه توضيح 
کوي. موندنې په لومړي سر کې د پنځو بيالبيلو موضوعي څيړنو)قضيو( د 
پرتله ايزو شننو له مخې وړاندې شوې دي. هره قضيه د نړيوالې ټولنې)په 
منځ  تر  خلکو  او  حکومت  د  افغانستان  د  ورکونکو(،  بسپنه  ډول  ځانګړي 
پر اړيکو رڼا اچوي. نوموړې څيړنه د دولت د واکمنۍ د بنسټ په توګه د 
حکومت د مالکيت، او د يو سالم دولت د بنسټ په توګه د دولت د مشروعيت  
پر  مفاهيمو -  چې د دولت جوړونې وروستۍ موخه ده -  يو ځانګړی تمرکز 

کوي. 

د افغانستان څیړنیزه خبر پاڼه په هکله
د افغانستان څيړنيزه خبر پاڼه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د اداری دری مياشتنۍ خپرونه ده. ددغه خبرپاڼې موخه داده چې لوستونکي د نوو څيړنو 
څخه چې په افغانستان کې  په الره اچول کيږي خبر  کړي او همدارنګه د څيړنې موندنې او  پايلو د رپوټونو په ويشلو او خپرولو  کې مرسته وکړي. 
ځينی د يادو شويو منابعو څخه د انترنيټ په پاڼه د السرسنی وړ دي؛ زياتره 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 موقعيت لري او د يکشنبه څخه تر پنجشنبه پوری د سهار د ۹ بجو څخه 
تر ۱۲:۳۰ او د ماسپښين د ۱ بجې څخه تر د مازديګر ۴ بجو پوری د څيړونکو پرمخ پرانستی دی. دغه خبر پاڼه د حسيب الدين جاللی لخوا تصنيف، د 
صديق اهلل رښيتن لخوا تصحيح شوې. که چيری تاسو د کتابونو يا نورو خپرونو يا سرچينو په اړه وړانديزونه لرۍ چې بايد په خبر پاڼه کې اضافه شي، 
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره 
 د ګل پلورلو سړک ) د واټ څنګ(   نوی ښار  کابل، افغانستان
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نوې خپرونې او سرچینې

د افغانستان د ملي شورا د غړيو لپاره الرښود / لیکواالن لکشمی پیالی... 
]او داسې نور[ ؛ ژباړن محمد اقبال اقبال. کابل : د ملي شورا د چارو د ادارې 
 .1۳۸۸ ،(SEAL) لوی رياست او د افغانستان د مقننه قوې د مالتړ پروژه
واکونو،  د  کارکونکو  او  د غړيو  ملي شورا  د  کتاب  دغه  مخه.   هـ، 11۳ 
بنسټيزودندو او د دولت درې ګونو قواوو ترمنځ د اړيکو څرنګوالی، ددوی د 
ټاکلو او انتصابولو الرې، دملي شورا داخلي جوړښتونواو مهمو دندو، لرونکی 
دی چې د اساسي قانون، د ملي شورا د دواړو جرګو د داخلي دندو د اصولو، 
تدوين  پربنسټ  دود  پارلماني  د  او  ډول  چلند  د  چارواکو  لوړپوړو  دولتي  د 
شوی دی. همدارنګه دغه کتاب د ملي شورا د چارو د ادارو )دارالنشاءګانو( 
پر سازماني جوړښتونو او په عمومي او د کميسيونونو په غونډو کې د دوی 
د  چال چلند څرنګوالی، په افغانستان کې د قانون جوړونې بهير، د دولت د 
درې ګونو قواوو او د ملت ترمنځ د معلوماتو د شريکولو څرنګوالی څيړي 
او په پای کې د مينه والو او لوستونکو د زياتې آشنايۍ په موخه پر نړيوالو 

سازمانونو او ټولنو لنډ نظر اچوي.

په افغانستان کې هر اړخیزې او د ماشومانو لپاره په زړه پورې زده کړې 
: د بريالیتوب کیسې. کابل : د هر اړخیزو زده کړو د کار ډلې غړې ادارې 
(IECWG)، 2010. ]۳5[ مخه. “دغه کتاب د هر اړخيزو او د ماشومانو 
لپاره د په زړه پورې زده کړو په هکله زموږ معلومات ډيړوي، او هم زمونږ 
پر ماشومانو او دهغوی په کورنيو او په ټوليز ډول زموږپر ټولنه مثبته اغيزه 
کوي. دغه کيسې موږ ته دا رايادوي، چې د اړونده را ټولو شويو معلوماتو 
او ارقامو تر شا بيا هم داسې نجونې او هلکان شته چې ځانګړي مهارتونه او 
وړتياوې لري چې څنګه عامو ښوونځيو ته معلولو ماشومانو د تلو ليدلوری يو 
داسې هر اړخيزليد لوري ته واړوي، چې د ټولو لپاره باكيفيته زده کړه باوري 
شي. لکه څنګه چې په دې سند کې ټينګار شوی ، کله چې هر اړخيزې زده 
کړي  پلې شي، دا باوري کيږي، چې ټول ماشومان يو شان په خپلو نږدې 

ښوونځيو کې با کيفيته زده کړوته السر سي پيدا کړي.« – پيغام. 

 / ستونزې  ښځو  رهبرو  د  کې  افغانستان  په   : رهبري  سیاسي  او  ښځې 
او  څیړونکي  اهلل؛   روح  او  احمدي  اسداهلل  عصمتي،  نصرت  پوښتونکي 
لیکونکي اسداهلل احمدي او نصرت عصمتي ؛ د پروژې مشره او د مسئلو 
څیړونکې جمیله عمر. کابل : له بشري حقونو څخه د دفاع او څیړنې ډله، 
1۳۸۹. ب، 47 مخه : انځور ؛ 2۸ س م. "1۳۸۹ وږی - کابل" . " دغه 

د  او پريکړه کولو کې  ايښودنو  په سياست  څيړنه 
ګډون لپاره د ښځو د هڅو بنسټيز الملونه تر بحث 
چې  دي  ښځې  هغه  يې  موضوع  او  نيسي  الندې 
افغانستان په سياسي، ټولنيزو او کلتوري برخو  د 
کې فعاليت کوي په ټولنيزه توګه د ښځو په سياسي 
رهبرۍ کې درې اساسي عنصره د بنسټيزو خنډونو 
ته  رهبري  د ښځو   )۱ دي  پيژندل شوي  توګه  په 
د   )۲ کموالی؛  ليوالتيا  سياسي  اداري  د  کرزي  د 
سياسي مذهبيانو او په ټولنيزه توګه د سياسي اسالم 
نفوذ او فشارونه؛ ۳( د ښځينه رهبرانو د پر مختګ 

لپاره د سياسي او ټولنيزو پراخو هڅو لږوالی«.

کلیم  لیکوال   / ټوک  لومړی  حقوق  جزا  د 
مطبعه،  دانش  اسد   : کابل  ملکزی.  خوښ  اهلل 

1۳۸۸. ی، 506 مخه.
څيړونکی   او  ليکوال  کتاب  د  حقوق  جزا  د 
نوموړی   . دی  ملکزی  خوښ  اهلل  کليم  څارنپوه 
بيالبيلو  په  هکله  په  جزا  د  کی  کتاب  خپل  په 
او  قصاص  غال،  شراب،  زنا،   لکه  کی  برخو 
ديت، د سزا مشروعيت، جنايت،  د جرم معنوی 

قاچاق، د  انسان  د  او د وسيلو استعمال، هڅونې،   عنصر، د جرم موضوع 
نشه يي توكوقاچاق، د ښځو لخوا د جرم تر سره كول ، قيموميت او نور مهمو 

موضوعاتو په هکله ځينې اړين او ګټور مطالب  ليکلې  دي.

د کندهار ښار / لیکوال عبدالهادي ريشا. کندهاد عالمه رشاد خپرندويه ټولنه، 
1۳۸۸. 10۸ مخه. په دغه کتاب کی د کندهار د جامع ګانو،کوڅو، نومياليو 
پوهانو، ميوو ، وچو  ميوو، ترکاريو، هوسانو، ميلو، خاصو خوړو، د ښځو د 
پوښاک  او د کندهار په هکله نور په زړه پورې معلومات ليکل شوي.۱۳۸۸

د نړۍ ادبیات / لیکوال میراجان غوربندي ؛ تصحیح حبیب اهلل فاروقي، احمد 
جاويد صديقي. ]کابل[ : جهان دانش خپرندويه ټولنه، 1۳۸۸. 17۸ مخه.
ليکل   نوموړی کتاب په  ۱7۸ مخونو د پوهندوی ميرا جان غوربندي لخوا 
شوى، د چاپ چارې يې ګل محمد آريوبي په مخ بيولې دي او په  ۱۳۸۸ ل 
کال کې له چاپه راوتلی دی چې مالي لګښت يې جهان دانش خپرندويه ټولنې 
په غاړه اخيستی دی. په لومړۍ برخه کې د لويديځې نړۍ د ادبياتو په هکله 
ځينې مطالب ليکل شوي او په دويمه برخه کې د ختيځې نړۍ د ادبياتو په هکله 
ځينې مطالب شته چې په دغه برخه کې د افغانستان د ادبياتو په  هکله هم ځينې 

ښه موضوعات ليکل شوي دي.

د وياړونو لړۍ : د اسالم د راتګ څخه تر شلمې زيږديزې پیړۍ پورې د 
ځینو نومیالیو افغانانو پیژندنه /  لیکوال سپین غر احمدزی. کابل : افغانه 
ټولنه، 1۳۸۸. 262 مخه. په دغه کتاب کې د اسالم د راتګ څخه تر شلمې 
زيږديزېپيړۍ پورې د ځينو نومياليو افغانانو پيژندګلوي شوې ده. په لومړۍ 
کاکړ، شيرشاه سوري، سلطان  د سلطان محمود غزنوي،زرغونه  برخه کې 
شهاب الدين غوري،... په دويمه برخه کی د عبدالرحمان بابا،ميرويس نيکه، 
خوشحال خان بابا، شاه حسين هوتک،... او په دريمه برخه کې د اميرامان اهلل 
خان، ملکه ثريا، سردار محمد داود خان او حمزه بابا  په هکله معلومات ليکل 
شوي دي. لوستونکې کوالى شي د دوی په هکله ګټور معلومات تر السه کړی.

اطالعاتو  د  کندهار  د   : کندهار  بابی.  عبدلمجید  لیکوال   / سیند  جغرافیايي 
او  نومونو  ځينو  د  کې  کتاب  په  مخه.   51۹  .1۳۸۸ رياست،  کلتور  او 
ځينو لغاتونو په هکله لنډ معلومات ليکل شوي دي چې د اوسني وخت لپاره 
لوستونکې ورڅخه ډيره اغيزمنه ګټه پورته کوالى شي. ماخذونه يې د معتبرو 
ذريعو څخه تر السه کړي او هم يې له ځينو انځورونو څخه يې کار اخيستی 

دی.

په کاڼي زړه کې تنده / شاعر بشرمل ناصر ؛ تصحیح کوونکي عبدالوهاب  
بايزيد، هدايت اهلل فیضي او عبدالمنان هنر. کويټه : د پام مجلې اداره او د 
خراسان ادبي کاروان ـ ږوب، 1۳۸۹. 217 مخه. د کتاب ټوله برخه د پښتو 

شعرونه دي او شاعر  د بيالبيلو اړخونو  په هكلهشعرونه ويلي دي .

غوريان / لیکوال عتیق اهلل پژواک ؛ ژباړن اورنګزيب ارشاد. پیښور : دانش 
خپرندويه ټولنه، 1۳۸۸. ۳۸6 مخه. ارشاد، اورنګزيب. 1۳۸۸/ 447ع/  
]2700[۹5۸.101 د غوريانو د سلطنت په هکله ډير تاريخي معلومات ليکل 
شوي چی په لومړي څپرکي کې د غور او غوريانو په هکله او په دويم څپرکي 
کې د غوريانو سوبې او ځينې نورمهم واقعيتونه ذکر شوي دي، د غوريانو 
شيشانيانوقبيله،د لشکر ګاه رغونه، د هندوستان سوبه، د ډيلی تر السه کول، د 
قنوجو پيوستون، او د غوريانو د وسلو او حربی توکو او د هغو د شهرت په 

هکله معلومات هم شته.

خپريدل،  او  راتګ  اسالم  او  عربو  د  ته  افغانستان   : تاريخ  افغانستان  د 
کابل  ارشاد.  اورنګزيب  ژباړن   / غزنويان  سامانیان،  صفاريان،  طاهريان، 
: دانش خپرندويه ټولنه، 1۳۸۹. ۸26 مخه ؛. په دغه کتاب کی افغانستان 
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د افغانستان د څيړنې خبر پاڼه

ته د عربو او اسالم راتګ اوخپريدل، د طاهريانو، صفاريانو، سامانيانو او 
غزنويانو په هکله معلومات او ځينې پيښې ليکل شوي.نوموړی کتاب په ۸۲6 
مخونو او په بيالبيلو برخو کې د اورنګزيب ارشاد لخوا ژباړل شوىاو د دانش 
خپرندويه ټولنې په مرسته  په کال ۱۳۸۸ کی خپورشوی دی.  د کتاب زياتره 

برخه د افغانستان د تاريخ په هکله ليکل شوې ده.

پښتانه د کلتوري ښکیالک په زنځیرونو کې : )له زياتونې او نوې کتنې سره( 
/ لیکوال غوث خیبري. کابل : دانش خپرندويه ټولنه، ۸۸۳1. 646 مخه. که 
څه هم دغه کتاب پخوا ليکل شوی دی خو اوس په دغه ټوك کې ځينې زياتونې 
او نوې کتنې تر سره شوي چی  د غوث خيبري لخوا ليکل شوی او د دانش 
خپرندويه ټولنې په مرسته په 6۴6 مخونو کې په ۱۳۸۸ کال کې خپور 
شوی دی. نوموړی کتاب په ديارلس څپرکيو کې د پښتو او پښتانه قوم  چې 
مختلفې دورې يې تيرې کړي ځينې اړين مطالب ليکلي دي او ددغه غيرتي 
قوم په خالف  ځينې نادودې او ستونزې يې په ګوته کړي دي او د پښتو ژبې 

په هکله  يې هم يو لړ مطالب ليکلي دي.

د حق او باطل جګړې : تاريخي حقايق، پايلې او عبرتونه : د اسالم سره د 
کفارو، مشرکینو، مادي پالواو سیکولر عناصرو د دښمنیو لنډ او مستند بیان 
/ لیکوال عبدالملک همت. الهور : مستقبل خپرندويه ټولنه، ۸۸۳1. 554 
مخه ؛.  په دغه کتاب كې زياتره مطالب د  تاريخي حقايقو، پايلو او عبرتونو 
په هکله دي او هغه مطالب يې خپاره کړي دي چې په هغه کې د اسالم سره 
د کفارو، مشرکينو، مادي پالو او سيکولر عناصرو د دښمنيو لنډ اومستند بيان 
شوی دی. ددغې کتاب خپرندوی دمستقبل خپرندويه ټولنه ده چې د کتاب د 

چاپ شمير يې زر ټوکه ښودلی دی.

 .۸۸۳1 زوی،  حکیم  عبدالقیوم   : ]کابل؟[  عبدالقیوم.  لیکونکی   / استبداد 
2۹۳ مخه. دغه کتاب په څلورو برخو ويشل شوی دی،  چې زياتره مضامين 
يې د کندهار محبس، د ظاهر شاه د پاچهی خاطرات، په کابل- پيښور او کويټه  
کې ځينې سياسي، ټولنيزېاو نورې پيښې چې د مجاهدينو او طالبانو دوران کې 

را منځ ته شوي، ليکوال را برسيره  کړي دي. 

افغانستان تر وروستي افغانه څلورم ټوک / لیکوال غالم محمد زرملوال. کابل 
: دانش خپرندويه ټولنه، ۸۸۳1. 216 مخه : نقشه ؛. د کتاب ليکوال غالم 
محمد زرملوال دى اونوموړى كتاب  په څلورو ټوکونو کې  خپور شوی دی. 
څلورم ټوک يې ديارلس فصلونه لري چې په مختلفو موضوع ګانو باندې  ليکل 
شوی دی. زياتره مطالب يې د طالبانو تحريک په هكله چې څنګه  پيل شو، او 
په كتاب كې د طالبانو د واکمنۍ او د هغوی د راپرځيدو په اړه څرګندونې شوي 

دي او  په دغه دوران کې ځينې نورې پيښې هم ذکر شوي دي.

پښتانه د آريانا په کیسو کې / لیکنه، څیړنه، شننه د غوث خیبري. کابل : 
دانش خپرندويه ټولنه، ۸۸۳1. 27۳ مخه ؛ کتابنامه: مخه 07۳-27۳. د 
ټولنې  دانش خپرندويه  د  ده چې  اوشننه د غوث خيبري  ليکنه، څيړنه  کتاب 
لخوا په ۳7۲  مخونو کې او په کال ۱۳۸۸ لمريز کې خپورشوى دى. د کتاب 
ډيره برخه کيسي جوړوي، چې ځينې کيسې: د آريانا په کيسو کې د پښتني 
کلتورانځور،د افغانستان افسانوي پاچاهان اود ديوانو سره جګړې، په اوسني 
افغانستان کې د پخوانۍ آريانا ښارونه، پر ايران د پښتنو د واکمنۍ کيسې، د 
کابلي اوزابلي شهزادګانو د جګړې کيسې اوداسې نورې کيسې چې پښتنو په 
کې برخه اخيستې  ليکلي دي.  د پښتنو د غيرت مند قوم ځينې سرښندنې او 
تورې چې په دغه دوران کې يې کړي دي هم په دغه کتاب کې د کيسو په بڼه 

ذکر کړي دي.

د وردګو د واده دود او بدلې : او له نورو پښتنو سره د هغو پر تله / لیکوال 
؛  ټولنه، ۹۸۳1. ۸54 مخه  االزهر خپرندويه   : کابل  آرينزی.  اهلل  احسان 
مصور ؛ دغه کتاب پخوا د علومو اکاډمی لخوا په کال ۱۳66لمريز کې خپور 
شوی دی. د االزهر خپرندويه تولنې لخوا يو ځل بيا دغه کتاب  په ۱7۱ مخونو 
کې  په کال ۱۳۸۹ لمريز کې خپور شو، چې په دغه نوې چاپ کې ځينې 
زياتونې او ګټور معلومات راخيستې دي. د کتاب زياتره مطالب د د وردګو 
دودونو او رواجونو ته ځانګړي شوي دي، چې د ناوې، زوم ،اختر، لوبو او 
داسې نورو دودونو په هکله مطالب دي چې په وردګو اود دغه واليت  په 

شاوخوا کې ترسره کيږي. 

په رسمی جريده کې خپاره شوې قوانین

د 1388 کال د وري د میاشتې 10 مه نیټه د افسرانو، بریدمنانو او ساتنمنانو د تقاعد د حقوقو د تنظیم مقرره.1016

د عسکري جزایي اجراتو قانون1020

د کوپراتیفونو د قانون د دېرشمې مادې )1( بند تعدیل.

د خصوصی هوایي لیږد رالیږد د موسسو د رامنځته کولو په مقرره کې حذف او تعدیل.

د عرادو او ماشین آالتو د سون د توکو د لګښت د مقرری د )۴8( مادی نوی تعدیل.

د مسکراتو او مخدرو توکو پر وړاندې د مبارزې او کنټرول قانون.1025

د سیاسي ګوندونو د رامینځ ته كیدو او ثبت د ډول مقرره.1026

د ځمکنیو نقلیه وسایطو د جوازسیر د مقررې د نولسمې مادې د دو یم  بند تعدیل.

د جیودیزۍ او کارتوګرافۍ د عمومي ادارې د مقررې )2( ګڼه ضمیمه.

د ټاکنو د قانون په ځینو موادو کې حذف، ایزاد او تعدیل.1030

د خصوصي ښوونیزو موسسو مقرره.

د واکسینونو او معافیتي محصوالتو مقرره.

د ځانګړو محکمو د جوړیدو او واک قانون.1033


