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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 منطقه ای/ماستری در مطالعات امنیت ملی

 فارس/خلیج عرب/مرکزی/تمرکز در آسیای جنوبی

 

 و ناخ دواد دیهش دروم رد ینومضم و باتک کی یفرعم

ناتسکاپ 2016 لاس رطخ هیاس رد ناتسکاپ  

 

 یربهر یناوتان و امابوغا تلود تسردان تسایس هجیتن رد هک 2016 لاس ناتسناغفا برای ناتسکاپ میظع رطخ تشادرظنرد اب

تحقیق و مطالعه تاریخ در مسیر پند گرفتن   دراد ربرد 2016 لاس رد ار نتفاب ققحت رتشیب ناکما ناتسکاپ یاه لاچ و ناتسناغفا

در . تسا هتشذگ زا رتدسترسی به اسناد و روایات و دیگر مواد که در نتیجه گیری ها کمک مینمانید ضروری  وبرای آینده 

درجه اعتبار این اسناد و روایات توضیحات اشخاصی که از شهرت ملی و پاکی برخوردار هستند اهمیت بلندتر دارد در مقایسه با 

در این . اعتبار میسازد مکیات اشخاصی که سابقه و نام نیک ندارند ویا عقده های شخصی و دیگر ملحوظات روایات شان را مدع

سلسله مطالعات و مباحثات در مورد دوره های معاصر تاریخ افغانستان ، اخیراً رساله ای در افغانستان به چاپ رسیده است بنام 

از جمله مواد . رساله متذکره به اهتمام محترم انجنیر عبدهللا نوابی جمع آوری شده است  ."دوران طالئی پنجسال جمهوریت " 

زیاد قابل استفاده برای تحقیق و مطالعه تاریخی در این رساله دو قسمت عمده ای آن که از همه زیاده تر میتواند مورد استفاده 

اسی و اقتصادی در مورد دوره جمهوری سردار شهید دمحم داود محققین و مؤرخین افغان قرار بگیرد عبارت اند از توضیحات سی

 :خان توسط اشخاص ملی و مسلکی آن دوران

محترم عبدالعزیز فروغ معین وزارت پالن در دوران جمهوری که یک شخص ملی ، مسلکی و تحصیلکرده و       .1

 .شناخته شده و اعتباری افغانستان است

که یک شخص ملی ، مسلکی و تحصیلکرده و شناخته شده و  راد هقباس تاملپیدمحترم عبدالرحیم شیرزوی       .2

 .اعتباری افغانستان است

خدمت خوانندگان افغان جرمن عبدالرحیم شیرزوی   مرتحم راتفگاینک  ناتسکاپ و ناتسناغفا هلئسم تیساسح تشادرظن رد اب

ساله با محترم برای بدست آوردن اصل ر. آنالین در ذیل تقدیم میگردد که در مطالعه و تحقیق علمی تاریخی از آن استفاده نمایند

 :انجنیر عبدهللا نوابی به آدرس ذیل تماس بگیرند

zalatv@hotmail.com 
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