
 
 

 
 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

  
           

 ۱۸/۱۱/۲۰۲۲                احسان هللا ارینزی 

 

 
 ی ټولن نړیوالی
 

 ه برخ  دویمه
 :هتقریظون

 

 ظ تقری لومړی
 

 :تارزښ پېژندنې د لنو اوټو سازمانو منطقوی  او موسساتو نړیوالو د
 

  ښه   ډیره سره  بل  یو  کورونه  هغه  د  او کلی  دغه   ده،  داسې چې  نو  ده، شوې  بدله  کلي  یوه  په  نړۍ   چې؛  اورېدلې   مو  دا
  مشر  میرآب)میراو(،  چوتره،  حجره،  دیره،  کې  کلي  په  لري.  تعلقات  او  ژمنې  مناسبات،  راز  راز  او  ورکړه  -  راکړه

 کولو، پیاوړی د بل د  یو خوږي، زړه د سره بل یو او حل د دستونزو کلی د همدا وي. مرکې او مشورې او ملک او
 پریکړه غوره ډیره دا او  ده  نیولی الر همدا هم نړی  چې  وکړئ فکر داسې  دي.  چارې -الرې ورکولو ډاډ او مرستو

 .ده
 ي شو  تشکیل  ټولنې  او  سازمانونه  کچه  په  براعظمونو  د  او  فرامنطقوی  او  منطقوی  المللی،  بین  بیالبیل  کې  نړۍ  په  اوس
  او   آدرس  تشکیل،  هدف،  الزم  د  سره  قوانینو  مدونو  هم  او  ُعرف  په  هم  ټول  دا  رسیږي.  ته  زرګږنو  یې  شمیر  چی  دي،
 فعالیت بڼه  په سازمان  یوه د جال؛ حکومتونو له چې  جوړیدل سازمانو او ټولنو دغو د  کوي. فعالیت سره لرلو  په  دفتر

 په   جوړیږي.  سم  سره قراردادونو  شویو  توافق  او  اساسنامې  ګړېځان  حقوقو،  نړیوالو د  چې  ده  کړنه  قانونی   یوه   کوي،
 اهلیت   حقوقی  د  نو  بیا  شي،  جوړه  موسسه  او  ټولنه/سازمان  ډول  دغه  چې  کله   لري،  شکل  اختیاري  غړیتوب  کې  هغو

 مطابق   اساسنامی  د  ټولنې  د   هیوادونه  غړی  بلکې  کوي،  نه  عمل   شان  په  دولت  یوه  د  ټولنې  دغه  کیږي.  لرونکې
  استقاللیت   کې  چارو  مالی  او  سیاسی  خپلو  غړی  هر  بیایي.   مخ  په  تعامالت  او  همکاری  سره  بل یو  کې  برخو  مشخصو

  څو   او   اړخیز  دوه  اساسنامه)منشور(،  دوی  د  توافقات،  شوي   السلیک  ترمنځ  دوی  د   سرچینې  حقوقی   دوی   د  لري،
  ټولنی  دا اوس رعایتوي. هم  آداب او اتاساس دیپلوماتیک شریکه په  دوی  ده. رویه قضایي نړیواله او تړونونه اړخیز

 او  حساسو ډیرو په یې، سره لرلو په اړیکو مساویانه او دوستانه -متقابلو د او دي کې حال په پراختیا د سازمانونه او
 .ده موندلې الره ته حل ستونزو حیاتی او مهمو د کې شیبو حیاتی

  فضایی   یوه  په   چې  دي،  جوړښتونه  لرونکي  اهدافو  غوره  د  هغه  ټولنې  او  سازمانونه  منطقوی  ،  موسسات  نړیوال
  )لکه   سطح  په  ۍنړ  ټولې  د  ځینی  کوي.  فعالیت  مخې  له   موخو  او  اصولو  ځانګړو  د  کې  (ndispersio spatial)بُعد

 څو   د  یواځې  یې  ځینی  او  (EU/هټولن  اروپایی  لکه  )  کچه   په  براعظم  یوه  د  یې  ځینی  (، UN/نسازما  ملتونو  ملګرو  د
  په   موخو  ګډو  د   سره،  غړیتوب  ژمن)متعهدانه(  په  غړو  د   او   جوړې   (ECO/نسازما  ایکو  )لکه  یتوبغړ  په  هیوادو
 نړیوالې  لویې  اوسنۍ  تر  ملتونو  ملګرو  د  بیا  نیولی  ټولنی  له  دملتونو  کوي.  کار  لپاره  تفاهم  الزیات  د  او  کولو  ترالسه

  او   سازمانونه  دغه  خاطر  همدې  په  دی،  کړی  اثبات  موثریت   ګټور  خپل  ټولو  پورې؛  سازمانو   منطقوی  تر  او  موسسې
  سازمانونو،   دی   له  یو  په  چې  نشته  هیواد  داسې  هیڅ  پرمخ  دنړۍ   دي.  کې  حال  په  تکامل  او  پراختیا  د  هم  نور  ټولنې
,ECO  لکه  جوړښتونو  یی  منطقه  شمیر  یو  سیمی  د   اوس  همدا  لري)افغانستان  ونه  غړیتوب  کې  موسساتو  یا  ټولنو

 SCO او CSAAR په  او  دی  څخه  غړیو  لومړنیو  له  سازمان  د  ملتونو  ملګرو  د  او  لری  ګډون  فعال  کی   WTOکې  
 .نور( داسې او لري استازی خپل هم
  ډیر   خاطر   همدې  په   کوي،  ښودنه  اعتبار  نړیوال  لوړ   او  پرستیژ  د   هیواد  یوه  د  غړیتوب کې  سازمانو  دی   په   ورځ  نن 

  دی   په  هیوادونه  ویاړي.  ورباندې  او  لري  غړیتوب  کې   سسومو  او  سازمانو  بیالبیلو  څو   څو  چې  شته  هیوادونه  داسې
 هیواد   خپل  د  کې  سازمانو  دی په  اخلي.  برخه  یې  کې  بحثونو  او  غونډو په  او  لري  استازی  خپل  کې  ټولنو  موسساتواو

  العې مط  د  کیږي،  ترالسه  سره  مطالعې  په  پوهه  وي،  موجوده   پوهه  باید  لپاره  کیدو  چمتو  د  کې،  البی  په  او  استازیتوب   د
 . لرو اړتیا ته اخځ او کتاب لپاره
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 ورور،   لرونکي   تجربو  پوره  د  ژورنالیزم  او   میډیا  د  او   څیرې  فرهنګې  لیکوال،  نامتو   دافغانستان  مرغه  نیکه  له  دی  دا
ً   صاحب  آرینزی  قدرمن  شو.  چمتو  اخځ  معتبر  یو  داسی  خوا  له  آرینزی،  هللا  احسان  ښاعلی   کتاب   دې  د   کال  یونیم  تقریبا

  آرینزی   وخت  هغه  شو.  ښکاره  ډیرستونزمن  راته   کار  دا  خو  شوم؛  خوشحاله   ورته  ډیر  وم،   کړی  خبر   هوډ  په  لیکلو  د
 . کړی بشپړ سره دقت او زیار پوره په کې هالند په اثر ګټور او ښکلی  دغه یی اوس دی  دا و، کې کابل په صاحب
  نصاب   درسی  د  پوهنتونو  د  افغانستان  د  ټولنې  المللی  بین  او  اقتصاد  منطقوی  سازمانونه،  منطقوی موسسات،  نړیوال
 له   ده.  مرجع  معتبره  ډیره  یوه  لپاره دوی  د  اثر  دا  ځکه  نو  ولري؛  پوهه  کې  برخه  په  هغو  د  باید  محصالن  دي،  برخې

  عامې   مخابراتو،  تجارت،  چارو،  بهرنیو  د   او  متخصصینو  د   لنوټو  المللی  بین  د  کارکوونکو،  د   موسساتو  د  برعالوه  دې
  دی.   کتاب  پورې  زړه  په  یو  لپاره  معلوماتو  او  پوهې  د  کارکوونکو،  شویو  فارغ  نویو  او  ځوانو  د  وزارتونو  د  روغتیا

 . لري اړتیا ته کتاب دې هم کارکوونکی دانستیتیوت دپلوماسی د وزارت د چارو بهرینو د
  منطقوي   او  ټولنې  کوچنۍ   او  لویې  موسسات،  لوی  شمیر  یو   نړۍ  د  وکوت.  څخه  پچا  له  مخکې  مې  کتاب

 خپل   کې  ځینو   او  ناظر  کی  ځینو   غړی،  افغانستان  کې  ټولنو  او  سازمانو  داسی  شمیر  یو  په  دي،  راغلي  پکې   سازمانونه
 لرو  کدرونه  لرونکي  ېمطالع  د  او  وتلي  داسې  کم  ډیر  موږ  متاسفانه  کیږی.  وربلل  یې  ته  اوغونډو  لری  سفیر)استازی(

  ده.   مطالعه   لږ  کې  برخه  دی   او   شناخت  عدم  دوی   د  یې  علت   شی،  وکوالی  استازیتوب  وړ  کی  سازمانو  دی  په  چې
  او   افغانستان  لري.   کارکوونکي  محلی  خپل  او  دفترونه  ټولنو  او  موسساتو  دې  د  کې  هیواد  خپل  په  هیوادونه  زیاتره

 ځان  فعالیتونو   او  تاریخچې  تشکیالتو،  هدفونو،  ماهیت،  په  هغو  د  او  ولري  پوهه  کې  برخه  دې  چې  بویه  ه  ځوانانو
 . وپوهوي

  کړی  خپور  او  لیکلی  ټوکونوکې(   پنځو  په  )  کتاب  هینداره(  نړۍ  )د   آرینزي  ښاغلی  مخکې  دې  تر  چې  ووایم  باید
  نړۍ  د کې کتاب دی  په شو. خپور ځله څو سره تیراژ لوړ  په او مخامخ سره هرکلي تاوده ډیر  له  هیواوالو د چې  و،

 علمی  لوی  بل  یو  کتاب   (  ټولنی  نړیوالی  )  وروسته  څخه  کتاب  مهم  دې  تر  دی  دا  دی،  شوی  معرفی  هیوادونه  ټول
  او  ته صاحب آرینزي لیکوال، پیاوړی او دروند لومړی امله؛ له چاپ د کتاب  د کړ.  ترسره لیکوال  چی دی، خدمت

 .وایم مبارکي ته هیوادوالو ټولو  بیا
 پیژندنه،   ټولنو  نړیوالو  د  ورپسې  دی.  عمومیات  او  سریزه  کې  پیل  په  چې  شوی،  لیکل  ژبه  اوسلیسه  روانه  ډیره  هپ  کتاب

  هغو   د  ټولنی،  ییزې  سیمه  څانګې،  موسساتو   د  دفترونه،  کمیسیونونه،  مربوطه  سره،  ترتیب  په  او   ټولنې  عمومی  بیا
 یې   مسایل  چې  ده  دا  ښېګڼه  غوره  یوه  کتاب  د  دي.  راغلي  معلومات  ضروری  نور  ورته  ته  دې  او  اودندې  واک

 پکې  غړیتوب  افغانستان  د  او  هیوادونه،  غړی  اهداف،  جوړښت،  او  تشکیل  تاریخچه،  ټولنی  هرې  د  دي،  سیستماتیک 
  ییز   سیمه  آسیا  د  بیا  تیره   په  کیږی.  پیدا  لیوالتیا  او  تنده  لوستلو  د  هغه  د  ته  هرچا  سره  لیدو  په  کتاب  د  دي.  راغلي

 . دي ضرور  ډیر لپاره افغانانو د سازمانونه
 له محصالن پوهنځیو د  پالیسی او ادارې عامه اقتصاد، علومو، سیاسی او حقوقو د تیره په ځوانان؛  چې لرم  هیله  زه
 ضرور   ډیر  یی  لپاره  انستیتتوت  د  دیپلوماسی  د  وزارت  چارو  بهرنیو  د  همدارنګه  واخلي،  ګټه  پوره  څخه  کتاب  دی

  موجود   لپاره  استفادې  د  اړوندانو  د  کې  کتابتونو  ټولو  هیواد  د  توګه  په  اخځ  معتبر  یوه  د  چی  وی  غوره  به  ډیره  بولم.
 پاره  له   ماشومانو  افغان  د   ) خاړ  جرمنی  چاپ  د  کتابونو  د  او  وردک   یحیی  داکتر  ښاغلی   ناشرانو  د  کتاب  د   وي.

  کړی   چمتو  او  کمپوز  ډیزاین  او  سکښت  عالی  په  یې  کتاب  چې  کوم  مننه  څخه  ذوق  عالی   او  زیار  د  ،(ټولنه  جرمنی
  ُدعا   او  هیله  بریالیتوبونو  زیاتو  ال  د  کې  چارو  علمی  او  فرهنګی  په  ته  صاحب  ارینزی  قدرمن  کې  راتلونکی  په  دی.
 .کوم

 یدرناو په
 لدودیا بشیر محمد پوهاند

 داستا پوهنځی اقتصاد د پوهنتون ننګرهار د
  

 : ظتقری  دویم
 

 :راث علمی دا
 

  جوړښت،   تشکیالتی  سازمانونو   او  ټولنو  نړیواله  د  څنګ  تر  دولتونو  د  سطحه  نړیواله  او  کی  بحث  په  حقوقو  المللی  بین  د
  پراختیا   فرهنګی  او  اقتصادی  سیاسی،  د  ترمنځ  وګړو  او   هیوادونو  د  نړۍ  د  رول  او  واکونوڅرنګوالي  او  دندو  د

  ذاتی   کوم  سطحه  په  نړۍ   د  کی  واقعیت  هپ  چه  ټولني  یوالي نړ  دي.  وړ  توجو  د   او  مبتارز  ډیر  موخه،  هپ  اوسمبالتیا
 ماهیت د دندو او عمر  د چی کیږی رامنځ وروسته ورکولو اعتبار  او اتحاد د هیوادونو د  نړۍ د بلکی نلری جوړښت

 .لری توپیر او متمایز څخه بل د یو لحاظه له
  په   نړی  د  چی  کیږی  شمیرل  څخه  غړو  موثر  او  کومتحر  عمده،  د  حقوقو  المللی   بین  د  لحاظه  له  ماهیت  د  سازمانونه  دا

  نظارت   څخه  نورو  داسی  او  حقونه  بشری  ساتنه،  چاپیلایر  پراختیا،  اقتصادی  سوله،  نړیواله  لکه  ارزښتونو  حیاتی  د  کچه
 .کوی ساتنه او
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  معلوماتو  قوقیح  او  سیاسی  دقیقو  او  پیژندلو  د  ساحو  او  صالحیتونو  کاری  دندو،  د  هغو  د  او وبنسټون  شویو  ذکر  پورته  د
 وړاندی  ته  خلکو  او  تنظیمول  ترتیبول، یبست یوه  داسی  کی  چوکاټ  هپ  اثر  علمی  یوه   د  او  منسجمولو  راغونډولو،

ً  غواړی. تکل او توان علمی او همت لوی کول،   کیفی  او ماهوی زمانی، د چی کارونه بنسټیز او لوی داسی چی یقینا
  د  ارزښتونه  ټول  دا  لیکونکی   اثر  دی  د  چی  لري،  اړتیا  ته  ظرفیت  میاوعل  استعداد  کاری   حوصله،  لویه  ډیره  لحاظه

 . دي کړی  ثابت کی کار نتیجه په کار خپل
  د  څخه رب لوی  د ډول  معا په یی ته  همکارانو ټولو  او ډول  خاص په  ته «یآرینز» هللا احسان  لیکوال افغان محترم

ً   یی څخه زیار او کار د او غوښتنه بریاوو ډیرو ال  .کوم دردانیق  اصالتا
  محتویاتو   د   دی،   کار  سابقی   بی  او   نوی  کی  ژبه  پښتو  او  افغانستان  په  کی  ډول   خپل   په  چی  ،راث  علمی   دی   د ملر ههیل
  علمی   عالقمندانو  او  زدکونکو  د   سیاست  نړیوال  او  حقوقو   د  شی،   یکیدا  ګڼل  الرښود  علمی  یو  چی   سره  مطالعی  په

 کیدای  شمیرل  منبع  سیاسی  او  قیحقو  موثره  او   ښه  یو  ژبی  پښتو  د  لپاره  تحقیقاتو  علمی  د  یی  به  ترڅنګ  او  ماته  تنده
 .کیږی برخه ورپه ته همکارانو تخنیکی او لیکونکي محترم یی ویاړ چی شي،

  
 «دستگیر»هدایت غالم څارنمل

 ر کمیشن پخوانۍ کمیسیون د شکایتونو ټاکنیزو د
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