د افغانستان د څیړنی او ارزونې اداره خپل نوې مشرې"ډاکټره اورځال اشرف نعمت"
ته د زړه له کومې ښه راغالست وايي
ډاکټره اورځال اشرف نعمت په نړیواله کچه بوه پیژندل شوې فعاله او څیړونکی ده .نوموړې ،د ټولنپوهنې کارپوهه او خپل
دوکتورا سند یې د پرمختیایي څیړنو په برخه کې د لندن پوهنتون د ختیځ او افریقایي څیړنو ) (SOASله پوهنځي څخه او
ماستري سند یې په پرمختیایي پالن جوړونه کې د لندن له پوهنتوني کالج ) (UCLڅخه ترالسه کړی دی .نوموړې په هیواد
کې د جګړو د کلونو پرمهال ،په پاکستان کې د کډوالي  ۴۱کلنه تجربه لري .خو له دې سره سره ،هغې هڅه وکړه ،د خپل
مسلک په پراختیا سره ،په خپل وضعیت کې ښه والی راولي .په ورته وخت کې ،ډاکټرې نعمت ،د ښوونیزو پروګرامونو،
ښوونځیو په جوړولو ،له تاوتریخوالو د زیانمنو شویو ښځو څخه په مالتړ او د ماشومانو لپاره د سولې په ټینګښت سره ،د
ټولنې له محرومو کسانو سره مرسته وکړه .نوموړې د خپل ژوند په تیرو  ۴۱کلونو کې له بیالبیلو خلکو ،ملي او نړیوالو
سازمانونو سره کار کړی دی .هغې په بیالبیلو پرمختیایي سازمانونو او حکومتي ادارو کې دنده ترسره کړې او د افغانستان
او افغان ښځو په استازیتوب یی په زیات شمیر نړیوالو او ملي کنفرانسونو او ناستو کې ګډون کړی دی .ډاکټره نعمت پر
 ۹۰۰۲لمریز کال د ځوانانو په نړیواله مجمع او پر  ۹۰۰۲لمریز کال د (  ) Yale Greenberg World Fellowپه برنامه
کې د نړۍ د ځوان رهبر لقب خپل کړ .همدارنګه نوموړې د ښځو د زده کړې په برخه کې د ( ) Isabel Ferrorجایزه او د
ماشومانو او ښځو لپاره د بشرپالو مرستو په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان جایزه ترالسه کړه .ډاکټرې نعمت د خپلو زده
کړو تر بشپړولو او په ) (SOASپوهنتون کې په نړیوالو پرمختیایي کورسونو کې تر تدریس وروسته ،بیرته کابل ته راستنه
او د سیمه ییزې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر د سالکارې په توګه پر خپلی دندی پیل وکړ.
نوموړې د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې د مشرې په توګه ،دغه روښانه موخه له ځانه سره لري،
"د افغانستان د څی ړنې او ارزونې ادارې لپاره زما لیدلوری دا دی ،چې دغه اداره ،د خپلو بحثونو ،خپرونو
او معلوماتو د خپراوي له الرې ،د پالیسۍ د اصالح پروسې په برخه کې د شواهدو پربنسټ څیړنو په
ترسره کولو سره ،د یوې خپلواکې ،بې پلوې او مسلکي ادارې په توګه وپیژندل شي".

اوسمهال ،چې د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې د منځنۍ اسیا د لسو مهمو څیړنیزو ادارو په ډله کې شمیرل کیږي،
ډاکټره نعمت به هڅه وکړي ،چې په څیړنیزو او علمي برخو کې د ښه معیار او استنډرد په پام کې نیولو سره ،دغه اداره ال
پیاوړې کړي ترڅو د نړۍ په کچه د یو څیړنیز مرکز په توګه وپیژندل شي.
نوموړې د خپل څیړنیز او ځانګړی مسلکي ټیم سره یو ځای ،هڅه کوي ،چې موجودې ستونزې له منځه یوسي ،ترڅو علمي
او د پالیسۍ په برخه کې څیړنې ،د یو بل مرستندوی وي.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې په اړه
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ،یو خپلواکه څېړنیزه کابل مېشته موسسه ده ،چې موخه یې په پالیسۍ پورې اړوندو
با کیفیتو څېړنو ترسره کول او وړاندې کول ده .له دې امله ،د دغې اداری موندنې او سپارښتونه باید پالیسي جوړوونکو ته
وړاندې شي .په ټولیزه توګه ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ،د افغانستان په ټولنه کې د څېړنې او لوستلو فرهنګ
دودول دی .دغه سازمان ّ
هڅه کوي ،د سیاستوالو ،مدني ټولنې فعاالنو ،څېړونکو او زده کوونکو په ښکېلولو سره ،د خپلو
څېړنو او کتابتون څخه د هغوی د ګټې اخیستنې لپاره زمینه برابره کړې ،ترڅو د هغوی څېړنیز ظرفیت پیاوړی شي او له
بلې خوا د افغانستان په ټولنه کې د لیدلورو د تبادلې ،بحثونو او علمي مباحثو لپاره هم الره هواره شي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره پر  ۲۰۰۲لمریز کال په افغانستان کې د یو شمېر مرستندویو ادارو له خوا جوړه
شوه.
د زیاتو معلوماتو د ترالسه کولو په موخه الندې پتې ته مراجعه وکړئ:
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره)(AREU
د حاجي یعقوب له څلورالرې د شهید څلورالرې پر لوري ،کیڼ اړخ ته درېیم سړک ،ښی اړخ  ۹۴۲نمبر کور لومړۍ
دروازه.
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