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 ټولنی  نړیوالی
 

 برخه  درییمه
 : پیل ټولنو   نړیوالو د
 

 کړل،  جوړ  یې  دولتونه  او  هېوادونه  او   شول  نژدې  سره  طوایف  او  ټبرونه  کورنۍ،  خلک،   چې  وخته   هغه  له
  دا   چې  ده  خبره  ښکاره  کړ.  پېل  راتګ  تګ  او  ورکړې  راکړې  سره،  جوړښتونو  نورو  له  یې  کې ووشااوخوا خپلو په

  جګړې   د  به غوڅه  یا  پرېکړه  وروستی  او  وې  )دښمني(  توب  دښه   د   هم  کله  او  ګاونډیتوب  او  ملګرتوب  د   کله  به  اړیکې
 !کې مرکو او جرګو په مشرانو او ږیرو سپین یا او کوله مارو جګړه یا ورو ژوبله ،کې ډګر په

  کېږي   بلل  څخه  ستونزو  بنسټیزه  له  دوی  د  کې،  بهیر  کلن   ملیون  څو  یا  زره  څو  په  ژوند  د  انسانانو  د  جګړې  او  شخړې
  ښکاري  داسې موندلی. ده نه حلالر سمه سره – سره  پرمختګونو فرهنګي او ټولنیزه  علمي، ټولو له یې اوسه تر چې
 لنډمهاله   پای  د  یی  ته  ستونزو  نړۍ  او  سیمې  هېواد،  ، ولس  کلي،  د  چې  وه  ه  جګړ  همدا  کې،  موده  اوږده  یوه  په  چې
 ته  جګړې  بلې  به  ځنډ  یا  ژر  او  وې  پاته  ځای  په  به  جرړې  ستونزې  د  خو  بایلوله؛  به  بل  او  وګټله  به  یوه  اېښود،  ټکي
 .شوه اواره الر

 اوبو   ځمکو،  په  چې  وي  دا  یې  به  لنډه  خو  شي؛  کېدای  ویل  څه  ډېر  زېږولې،  یې  جګړې  چې  هکله  په  ستونزو  هغه  د
  ملګرتیاوو   او  ژمنو  د  ګټې،  اقتصادي  ،سونزی مذهبی  یا  قومي  څرنګوالی،  اړیکو  د  ټولنو  او  افرادو  د  برالسي،  الرو  او

  جګړو   کې  اوږدو   په تاریخ  د   یې   خلک چې  شي   باله   څخه   عواملو   هغه   له  نور،  ډېر  او  مخنیوی  خطر  یا   وېرې  د   پالل،
 .يد هڅولي یا کړي اړ ته سیالوونو وینو د او
  لوري   بل   هغه   به  دولت  یا   ډلې  ځواکمنې  او  پیاوړې  ،شو کې  الندې  پښو  تر   عدالت  او حق به  کې   پایله  په   جګړو  دې   د

  منځنیو   په  ویست!  بیخه  له  یې  به  یا   او  کړ  اړ  ته  اېښودو  سر  یې  به  پاره  له  مودې  اوږدې  یا  لنډې  د  او  ورکړه  ماتې  ته
 [ 1.]ویلی جګړې( )مشروع ته جګړو دې ډلو او دولتونو واکمنو ځینو کې  پېړیو

 پرمختګ   د  هنرونو  او  فنونو  علومو،  د   او  تېرېدو  په  وخت  د   چې   مرغه  بده  له  ،وښوده  واقعیتونو   ترخو  پېړیو  څو  تېرو  د
  مچنوغزو   لیندو،  غشو،  پخوانیو  د  او  شوی  پیاوړی  خورا  کې  اړیکو  په  دولتونو  او  هېوادونو  د  توب  دښنه  جوخت،  سره

 !نیولی اتوم او الوتکو شوبلو، توغندیو، بمونو، ټوپکو، باروتو، ځای؛ ډال او سپر تورې، )غولک(،
 سیاسي   او  پرګنې  ټولنې،  کړۍ،  خلک،  توب  استخباراتي  او  پېچلتیاوو  اړیکو  د  منځ  تر  دولتونو   د  ډېروالي،  توب  دښنه  د

  اور   او  وینو  د  او  ميومو   الرې  نورې  ځای  په  جګړو  او  شخړو  د  پاره،  له  حل  د  ستونزو  د  چې  وهڅول  ته  دې  مشران
 کړې پېل هڅې داسې بنسټونو او ټولنو غیردولتي هم او دولتونو  هم امله  همدې له وبولي. غوره اترې خبرې پرتله په

 .ورسوي ته پای الرې له خبرو د ستونزې  راز هر  او شي نژدې سره چې
  لومړنیو   ځینو  د کی،  برخه  دی  په چې  شته  نښې  داسې  کې  لیکنو  په  وو  فالسفه  ځینو  د   چین  او  هند  یونان،  لرغوني  د

  غندلی  جګړه  کې  پېړۍ  م-ق  پنځمه  په  فیلسوف  چینایي  ،Motiموتي  توګه  په  مثال  د  ورکوي.  شاهدي  شتون  په  تشکیالتو
 لرغونی  او  پخوانی  داسې  چې  ده  خبره  ښکاره  دي.  تړلي  پورې  امنیت  او  سوله  په  یې،  ګانې  آزادي یټولنیز  او  فردي  او

 [ 2.]کېږي بلل ډبرې لومړنی جوړښت د ټولنو او اندونو نړیوالو یا ییزه سیمه اوروستهر د اندونه، او لیکنې
  ښکاره  وکړي. فکر هکله  په غونډو او مرکو جرګو،  د چې  شول  اړ ته  دې  مشران او پرګنې کې پیل په  هڅو همدې د

  انساني   د  سیمو  جغرافیایي  بېالبېلو  د  چې  کې  وخت  هغه  په  بلل،  غوره  جرګو  او  خبرو  د  ځای  په  جګړو  د  چې  ده  خبره
  ګامونو   لومړنیو  د  او  کېدل  پیدا  فکر  همدې  د  حتی  خو  وه؛  خبره  پېړیو  د  و،  کم  راتګ  تګ  او  اړیکې  منځ  تر  پرګنو

 ستونزو   د   ځای،   په  ورانیو  او  تلفاتو  جګړو،  د  دولتونو،  او   کړیو  سیاسي  خلکو،  چې  شي  باله  بریالیتوب  یو  اوچتول
 سیاسي   د  ټینګولو،  د  سولې   تلپاته  د  بندولو،  د  جګړو  د  چې   ېکړ پیل یی هڅې  داسې  او  وبللې   هغور  حلالرې  ییزه  سوله

  د   مجازاتو؛  اقتصادي  یا  پوځي  د  دولتونو  مارو  جګړه  د  حل، د ستونزو  د  الرې  له  منځګړیتوب  د  ټاکلو،  د  برخلیکونو
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 جوړولو   د  پوځونو  وګډ   د  او  رابرولوب  د  بنسټونو  فرهنګي  او  اقتصادي  ټولنیزو،  د  پاره  له  ټینګښت  د  سولې  سراسري
 واکونه  اجرایي  ډېر  یا  لږ  چې  کړي  جوړې  ټولنې  نړیوالې یا  ییزه  سیمه  داسې  پاره،  له مخنیوي  د  خطرونو  د  الرې،  له

 [3.]ونیسي مخه جګړو او ستونزو احتمالي  د او ولري
 ولیدل اړتیا ټولنو داسې د بیا او واستول نماموری او استازي  اوږدمهاله بیا او لنډمهاله ته بل یو دولتونو امله  همدې  له

 له  اړیکو  ټولنیزو  او  پوځي  سیاسي،  سوداګریزه،  ییزو  سیمه  او   ګاونډیتوب  د  منځ،  تر  دولتونو   څو   یا  دوو  د  چې  شوه
 [ 4.] راولي نظم  او کاندي جوړ اصول  پاره

 فردي  خلکو  خپلو  د  کې   بندرونو   هپ  هېوادونو  بهرنیو  د  بنسټ(،  )قونسل  کې  یونان  او  روم  لرغونو  په  توګه  په  مثال  د
  د  چې استولو سفیران  ته بل یو هېوادونو ورو – ورو  درلود. نه یې مسوولیت سیاسي  خو  پاللې؛ ګټې سوداګریزې او

 .لري اړه پورې سیاسیونو په ایتالیا د یې وړاندیز نوښت
  ډېرو  یا  څو  په  چې  وې  ېستونز  داسې  ځکه  کوالی؛  حل  شي  نه  ستونزې  ټولې  سفارتونه  چې  وښوده  تېرېدو  وخت  د

  سره   پاره  له  موندلو  د   حلالرو  د  چې  غوښتې  خبرې  څواړخیزه  حل  ستونزو  داسې  د  درلوده.  اړه  یې  به  پورې  هېوادونو
 .ومومي الرې پاره له  حل اوږدمهاله د ستونزو د او شي جرګه

 وکړل.   بحثونه  یې  دوام  او  ېدوټینګ   په   سولې  د   چې  کېږي  بلل  پېالمه  هڅو  همدې  د  غونډه،  ویستفالي  د   کې  ۱۶۴۸  کال  په
 هېوادونو  اروپایي  د   چې   ده  وړ   یادولو  د   غونډه  ویانا  د   وروسته،  ماتو  او  سوبو  جګړو،  ناپلیوني  له  کې  ۱۸۱۵  کال  په
  پایله  ښه غونډې پاریس د وروسته، جګړې نړېوالې لومړې له  کې ۱۸۱۹ کال په شوه. جوړه پاره له سولې د منځ تر

 .ورسېده ته ایپ تړون یوه په او درلوده
  په  شوه.  جوړه  غونډه  پاریس  د  هکله  په  څرنګوالي  د  وېش  د  زېرمو  او  اوبو  د  سمندرګي  تور  د   کې  ۱۸۵۶  کال  په

 .شوه  جوړه کنګره برلین د نوښت په روسیې  د پاره، له مالتړ او څار د پرېکړو پاریس د کې ۱۸۵۷
  شوه.  جوړه   ناسته  والي  ښه   د  فعالیتونو  سوداګریزو  او  سیاسي   د  هېوادونو  اروپایي  د   کې   افریقا  په   کې  ۱۸۸۴  کال  په
 .شوې جوړې غونډې تدوین د مقرراتو او حقوقو د جګړو سمندري او ځمکنیو د  کې کلونو ۱۹۰۷  او ۱۸۹۹ په
 ارځښت  غونډو  او  هڅو  د  هېوادونو  ډېرو  یا  څو   د  پاره،  له   حل  د  ستونزو  ییزو  سیمه  یا  نړیوالو  د  چې  وې  بېلګې  هغه   دا

 په  تګالرو  سیاسي  اړخیزه  دوه  پخوانیو  د  ورو  –  ورو  پراختیا،  او  جوړېدو  ټولنو  نړیوالو  او  ییزه  یمهس  د  څرګندوي.
  برخو  پوځي او ټولنیزو اقتصادي،  سیاسي، په او وکړه مرسته سره بریالیتوب دتګالرو نړیوالو او  څواړخیزه د ځای،

 بیا   ځینې  او  درلوده  برخه   استازو  دولتونو  د ،کې  ځینو  په  چې  پرانسته  الر  ته  جوړېدو  ټولنو  راز  –  راز  د  یې  کې
 .وي خصوصي

  
 :ټولنې  خصوصي نړیوالې – الف

 
 وخت  هغه  خلکو  دې  شوې.  جوړې  پاره  له  ساتلو  خوندي  ګټو  خپلو  د  خوا،  له  ډلو  صنفي  او  افرادو  د  ټولنې  غیردولتي  دا
  د   هم  چې  شي  جوړ  اصول  داسې  باید  او  لري  ارځښت  ډېر  پرتله،  په  ډلو  او  ولسونو  د  ګټې  نړېوالې  چې  کوله  خبره  دا

  غړیتوب   کې  ټولنو  دې  په  دولتونو  کاندي.  خوندي  حقوق  نړیوالو  او  ولسونو  د  هم  او  وساتي  ګټې  ډلو  صنفي او  افرادو
 .وې  فعاله خورا کې کار دې په ډلی صنفي برخو مذهبي او فرهنګي ټولنیزه، علمي، د  خو درلود؛ نه
  حال   داسې  په [5.]پرانسته  الر  ته  جوړېدو  ټولنو  نړیوالو  الدولتي  بین  د  روستهو  جوړښتونو  او  اصولو  ټولنو  همدې  د

 ځینې   جوړېدو  په  ټولنو  خصوصي  نویو  د  خو  درلودل؛  نه  اصول   ځانګړی  جوړېدن  ټولنو  نړیوالو  د  پخوا  چې  کې
  غونډې  درلوده،  یې  داراالنشا  ثابته  جوړېدې،  پاره  له  مودې  اوږدې  د  ټولنې  دا  توګه  په   مثال  د  راغلل،  ته  منځ  اصول

  ته  خلکو عادي حتی او شخصیتونو چارواکو، یې کله  نا کله حتی او و پیاوړی پکې کار ګډ خپلمنځي وې، منظمې یې
 .ورکوله اجازه ګډون د هم
 مرېیو د  او شو تصویب کمېسیون یو کې، غونډه  نړیواله په  مبارزې د  ضد   په )غالمي( مرېیتوب د  کې ۱۸۴۰ کال  په
  د حقونو بشري  د دا  چې شوه جوړه Organization Slavery Anti World The ټولنه نړیواله  ضد الوخرڅ د

 .کېږي شمېرل راوړنه ته الس لویه ټولنو خصوصي د کې، برخه په مالتړ
 بنسټونه  او  ټولنې  خصوصي  ۴۰۰  باندې  څه ،پورې  پیله  تر  جګړې  نړېوالې  لومړی  د  یا  ۱۹۱۴  کال  تر  وروسته  دې  له

 :لکه  درلودل، اهداف  ځانګړي خپل یو هر چې شول جوړ
 ، Cross Red of Committee Intl. ، ۱۸۶۳کمېټه نړیواله صلیب  سره د         ·
 ، Union Parliamentary-Inter ، ۱۸۷۳ټولنه الپارلمانی بین         ·
 ، فدراسیون نړیوال مولدینو د توکو کرنیزه د         ·
 لنه، ټو نړیواله خاوندانو د  کار د         ·
 ،   Unions Commerce of Intl.Federationفدراسیون نړیوال ټولنو سوداګریزه د         ·
 ،  Unions Trade Free of Intl.Federationکنفدراسیون نړیوال ټولنو سوداګریزه آزادو د         ·
 ،ټولنه نړیواله وکیالنو مدافع  د         ·
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 ،  .Association Artists and Literary Intlټولنه  هنرونو او ادبیاتو د         ·
 ، Commerce of Chamber Intl. ،  ۱۹۱۹خونه نړیواله سوداگرۍ د         ·
 ییزه  سیمه  نورو  د  چې  کړه  اواره  الر  ته  جوړېدو  ټولنې  عمومي  هغه  د ،کې  ۱۹۱۰  کال  په  پرمختګ  چټک  ټولنو  دې  د

  منځنیو   یا  کمکیو  هغه  او  واخست  غاړه  په  یې  مسوولیت  سمون  د   چارو  د  او  همغږۍ  د  نوفعالیتو  د  ټولنو  نړیوالو  او
 :درلودای  یې شرایط الندې چې ورکاوه غړیتوب یی، ته ټولنو  خصوصي نړیوالو یا ییزه سیمه

 شتون، ارګان دایمي یو د      .1
 پاملرنه، ته ګټو عمومي      .2
 .ورکول غړیتوب  د ته اشخاصو او هېوادونو ټولو      .3
 :شوې جوړې ټولنې نورې داسې ،امله له کار ګډ د ټولنې عمومي پاسنئ او دولتونو د وروسته دې  له
 ، unions Scientific of Council Internationalشوری نړیواله ټولنو علمي  د         ·
 the for Commission International کمېسیون  نړیوال  پلټنو  علمي  د  سمندرګي  مدیترانې  د         ·

Sea Mediterranean the of Exploration Scientific، 
 ،  Institute Statistical Internationalانستیتوت نړیوال احصائیې د         ·
 ،  Federation Hospitals Internationalفدراسیون نړیوال روغتونونو د         ·

 په کارونو  داسې  د  او  وې  تړلې  پورې  مالتړ  په  دولتونو  د  بریاوې  ټولنو  خصوصي  د  وخت  هغه  چې  لیکي  پوهان
 کمېټه   نړیواله  صلیب  سره  د  توګه  په  مثال  د  رسېده.  ته  دواړو  دولتونو  او  خلکو  یې  ګټه   چې ،کېدې  هوکړې  به هکله
  ژوند   خوندي  د  کې  نو سمندرو  په  چې  کمېټه  نړیواله  چارو  سمندري  د  یا  کاوه،  کار  یې  مخې  له  کنوانسیون  ژنیو  د  چې

 وکړه   مرسته  هم  سره  جوړېدا  له  ټولنو  دولتي  د  حتی  خو  ټولنو  خصوصي  ځینې  وه،  شوې  جوړه  بنسټ  په  کنوانسیون  د
 لکه

of Intl.Bureau  بیرو  نړیواله  اندازو  او  اوزانو  د  کنګری  دی  .۱۸۷۵  پاریس،  کنګره،  نړیواله  اوزانو  د         ·
BIPM) measures( and weights کوه. ړهجو 

 ، Union Metric ، ۱۸۶۷ټولنه متریک         ·
 ،  labour of protection legal the of Associationټولنه قانوني مالتړ د څخه کارګرو له          ·
 ،  Organization Labour Internationalټولنه نړیواله کار د         ·
  .Association Artist’s and Literary Intlټولنه نړیواله ادبیاتو او هنرونو د         ·
 Artistic and Library of Bureau International دفتر  نړیوال  مالکیت  هنري  او  ادبي  د         ·
 Property[.6 ] 
 

 :ټولنې عمومي نړیوالې - ب
 
 ټولنو  دولتي  د  کې  مسایلو  نړیوالو  په  بریالیتوبونو،  ټولنو  خصوصي  نړیوالو  د  او  ډېرښت  همکاریو  د  منځ  تر  دولتونو  د

 په  ټولنو  دې   د  وروسته  کېدل،  مطرح  کې  چوکاټ  په  ټولنو  خصوصي   د   به  پخوا  چې  مسایل  هغه  کړه.  ډیره  اړتیا
  او  اړخیزو دوه د  مرسته، ګډه په کړیو دولتي او هېوادونو شمېر یو د  چې وې ټولنې هغه  دا  شول. شامل کې فعالیتونو

 [ 7.]شوې جوړې مخې له تړونونو اړخیزو څو
 غونډې  ډېرې  کې  ډګرونو  بېالبېلو  په ،جوخت  سره  پرمختګ  له  خپرېدا  د  اطالعاتو  د  کې،   نیمایي  دویمه  په  پېړۍ  ۱۹  د

  له   وې.  دایمي  او  مسلکي  چې  راغلې   ته  منځ  ټولنې  نړېوالې  داسې   ډېرې   او  شول  السلیک  تړونونه شمیر ګڼ  او  جوړې
  د   ا،پخو  چې  به  مسایل  هغه  ډېر  او  وموند  دریځ  او  ځای  وړ  خپل  کې  واړیک   نړیوالو  په  ټولنو  نړیوالو  وروسته  دې

 .شول ځای په ځای کې کړنالرو په ټولنو نړیوالو د کېدل، وړل مخ په خوا له ټولنو خصوصي
 Rhine کمېسیون  راین  د  کنګرې  ویانا  د  پاره،  له  ټینګښت  او  پراختیا  ډېری  د  اړیکو  دې  د  کې  ۱۸۱۵  کال  په
 Commissionو.  ارګان قضایي یو هم او درلود واک تقنیني یې هم چې  کړ، جوړ 
  اداري   شان،  په  کمېسیون  راین  د  هم  Danube for Commission European کمېسیون   اروپایي  سیند  دانیوب  د

  کارکوونکو  او برابریدل څخه عوایدو له العبور حق د سیند دانیوب د یې لګښتونه مالي چې درلودی څانګی تقنیني او
 .درلود خوندیتوب اتیکډیپلوم یې
 د   او  وغځېد  پورې  دانیوب  بر  تر  واک  کمېسیون  د  سم،  سره  پراخېدو  له  مسوولیتونو  د  وروسته  څخه  ۱۸۱۹  کال  له

 .شو ونومول کمېسیون( نړیوال )دانیوب
  نړیوال Pruth پروت  او Po پو  ، Dourou ودور  ، Elbeالب  مخکې  دې  له  چې  ده  وړ  یادولو  د  خبره  دا  دلته

 .درلودل یې واکونه محدود چې وو شوي جوړ کمېسیونونه
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

 ټکتونه  پستي  هم  هېوادونو  نورو  وروسته  –  وروسته  شو.  )رایج(  دود  تکت  پستي  کې  برتانیا  په  کې   ۱۸۴۰  کال  په
  سمبولیک   ډول  یو  چې  شوه  جوړه Union Postal Universal ټولنه  نړیواله  پست  د  کې  ۱۸۷۸  کال  په  کړل.  خپاره

 .بلله کنګره خپله ځل یو یې کې  کلونو پنځو هرو په  او درلود دفتر دایمي یو ټولنې دې ښوده. یې نپیوستو نړیوال
 کنفرانسونه  ګڼ  کې  برخه   دې   په   او  دی   عامل  مهم  یو  همکاریو  ییزو  سیمه  او  نړیوالو  د   هم  غځول  لیکو  د   اورګاډو  د

 .شول جوړ
  ټولنی  ی د .درلوده  یې  څانګه  اجراییوي  یوه  چې   شوه  وړه ج  ټولنه   نړیواله  رالېږد  -لېږد د اورګادی   د   کې  ۱۸۹۰  کال  په
 .[8کېدې] الرې له کنفرانسونو منظمو د یې پرېکړې ټولې او  درلود نه واک جوړولو قانون د

 واکونه  ډېر  یې  څېر  په WHO اوسني  د  چې  شو  پرانیستل  دفتر  نړیوال  روغتیا  عامې د  کې  پاریس  په  ۱۹۰۳  کال  په
 .درلودل

 .شو  یادوالی لنیټو لینړیوا کرنې او شکرې  ،چاپ د  کې اقتصاد په
 ټولنه  ملتونو  د   لکه   کېږي،  ګڼل  پیالمه  جوړېدو  د  ټولنو  نړیوالو  اوسنیو  د   پلوه،  تاریخي  له   جوړښتونه  او  ټولنې  پورتنې

 .[9شوه] جوړه پاره له  اهدافو سترو د او وو غړي یې هېوادونه ډېر نړۍ د چې
  اړیکې راز دا پراختیا ترانسپورت  سمندري او ځمکني  د  راغلې. ته منځ ېټولن ۵۰ پورې ۱۹۱۴ کال تر توګه دې په

  –  سره  ټولو  دې  له  خو  شوه؛  اواره  الر  ته  جوړېدا  ټولنو  لویو  یعنې  ټولنو  نړیوالو رښتیانیو  د  او  کړې  ژورې  هم  نورې
  دولتونو   یا  ېوادونوه  یا  ولسونو  ټولو  یا  ویرډ  د  چې  شوې  جوړې  وې  نه  ټولنې  نړیوالې  داسې  پورې،  وخته  هغه  تر  سره

 پام   په  توګه  مساوي  په  ګټې  فرهنګي  او  ټولنیزې  اقتصادي،  سیاسي،  ټولو  د .کړي  غونډې  کې   کړنالره  یوه  په  موخې،
 وهڅوي،  مرستې  نړېوالې  ولري،  واک  منځګړیتوب  د  وکړي،  څېړنې  خپلواکه  وساتي،  ناپېیلتوب  خپل  ونیسي،  کې

 .ونیسي مخه جګړو الياحتم او شخړو د او کړي پیاوړي همغږي نړیواله
 د  شول.  پورته  ګامونه  اساسي   پاره،  له  جوړېدا  د  ټولنې  نړیوالې  لویې  یوې  د  او  شوه  پوره  هیله  دا  کې  پېړۍ  شلمه  په

  الر  ته   جوړېدو Nations of League ټولنې  ولسونو  د  زیانونو،  مادي   او  انساني  درنو  جګړې   نړیوالې  لومړی
 [ 10.]ده ټولنه نړیواله خپلواکه لومړنې  او شي باله پړاو  یو عطف د کې تاریخ په جوړښتونو نړیوالو د چې پرانسته

 
 .۶۴ –  ۶۳ ص ،تهران ش،  هـ ۱۳۸۶ غفوری، محمد دکتور المللی، بین سازمانهای . [1]
 ۳ ص غفوری، محمد دکتر المللی، بین سازمانهای . [2]
 ۲ ص غفوری، محمد دکتر المللی، بین سازمانهای . [3]
 ۱ ص متحد، ملل سازمان  تخصصی  های کارگزاری   [4]
 ۲۱ –  ۲۰ ص غفوری، محمد دکتور  المللی، بین سازمانهای [5]
 .۶ – ۵ ص سمون، نظیم محمد سازمانونه، نړیوال  [6]
 .۲ ص سمون، نظیم محمد سازمانونه، نړیوال  [7]
 .۶ ص سمون، نظیم محمد سازمانونه، نړیوال  [8]
 .۷ ص سمون، نظیم محمد سازمانونه، نړیوال  [9]
 ۲۳ –  ۲۱ ص غفوری، محمد دکتور المللی، بین سازمانهای  [10]
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