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پوهندوی آصف بهاند

داستاد شریف بهاند لومړی تلین
(دافغان اقتصاد پوه استاد شریف بهاند ژوند اوعلمي هڅوته یوځغلند نظر)
بیا هم ویر ،دویریاد ،دویرسیوری ،زموږاوږې اوزموږ زغم.دادی نن د ۲۷۷۲کال د جوالی اوه لسمه ( )۷۱نیټه ده.یوکال مخکې
په همدې ورځ دلومړي ځل له پاره د« لراوبر» ویبپاڼې خبر ورکړ:
« افغان اقتصاد پوه ،شریف بهاند نن یکشنبه په جرمني کې دورپیښې ناروغۍ له امله په حق ورسیدئ ...
»() http://larawbar.org/details.php?id=27617&date=2011 -07-17
په دې ډول داستاد شریف بهاند د مرګ د خبرپه اوریدوسره د بهاندکورنۍ او دافغانستان علمي ــ فرهنګي کړیو خپل یوزړه
سواندی پوه له السه ورکړ؛ او دادی نن یې ویر یوکلن شو .دده د ویردا دروند پیټی ،دده کورنۍ ،دوستان ،هم مسلکان ،شاګردان،
دعلم او فرهنګ الرویان د خپل روح پراوږ وچلوي .ماته خو داسې بریښي چې استاد موپرون خاوروته وسپاره ،خو« شیرین
عمرچې تیریږي دریغه ،دریغه »...
دا دی یوکال له هغې ورځې تیرشوچې استاد شریف بهاند موتورو خاوروته وسپاره.
که په ویروي که په خوشالتیا ،وخت نه دریږي ،خو زموږله پاره دروند ځکه دی چې یوخوا دوطن ،خلکو او جګړې ویراونه
تمامیدونکې خواشیني؛ بل خوا استاد شریف بهاند په داسې وخت کې خدای رانه واخیست چې غم د پاسه غم شو او زموږ زخمونه
یې داسې سره راتازه کړل چې زغمل او چلول یې نورنو ...
داستاد شریف بهاند د ویردیوکلن کیدو په پلمه دده ژوند ،زدکړو ،ترسره کړودندو ،آثارولیکلوــ ژباړلو مقالو او علمي فعالیتونو ته
د الس لرلواسنادو او له ده نه راپاتې آثارو په رڼا کې ،یوځغلند نظراچول کیږي:
استاد محمدشریف بهاند دمحمدعمر زوی ،د  ۷۵۹۲میالدي کال د فبرورۍ په اتمه نیټه د کابل په بریکوټ کې زیږیدلی دی .د
لومړي ځل له پاره قلم ،کاغذ او توره دړه په الس د لومړنیو زده کړو له پاره د کابل د چاردهي دعالوالدین تجربوي ښوونځي ته
الړ .د لومړنیوزده کړو له بشپړلو وروسته ،په ډیره مینه د کابل نجات لیسې ته ورغی او په  ۷۵۱۱کال کې یې دا لیسه پای ته
ورسوله.
د لیسې له پای ته رسولو وروسته یې د کابل ښاروالۍ د پالن جوړولو په څانګه کې ماموریت پیل کړ.دوه کاله وروسته ،په ۷۵۱۱
کې د لوړوزده کړو له پاره د کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځي ته ورغی او په  ۷۵۱۵کال کې یې د همدې پوهنځي دپال ن جوړولو
له څانګې نه ،په بریالیتوب سره د  B-A Economicلوړه درجه دیپلوم ترالسه کړ.
کله د دولت عادي مامورشو ،کله د پوهنتون استاد ،کله د یوې علمي تحقیقاتي موسسې غړی ،کله د میډیا دالرې الروی ،کله
دعلمي مقالو او کتابونو لیکلوال او ژباړونکی او په پای کې ښوونکی ،مدرس او استاد.
د ۷۵۹۷کال په دریمه میا شت کې یې د صدارت دتفتیش او کنترول په ریاست کې د کارکوونکي په توګه کار پیل کړ او څه موده
وروسته د پوځي خدمت د ترسره کولوله پاره ،د پوځ دایرې ته ورننوت.
استاد شریف بهاند د۷۵۹۲میالدي کال په نهمه میاشت کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په علمي کدرکې و منل شو .د
۷۵۹۱کال په نهمه میاشت کې د لوړو زده کړو له پاره بهر ته الړ او په  ۷۵۹۹کې یې د جرمني د همبولت پوهنتون د اقتصاد له
پوهنځي نه په لوړه درجه د ماسترۍ دیپلوم ترالسه کړ او په بریالیتوب سره وطن ته راستون شو ،خو د حاکمو سیاسیونو د پالیسۍ
له مخې د پوهنتون دعلمي کدر امتیاز ورنه واخستل شو.
خودی بیا هم مآیوسه نه شو ،غلی کینناست او دخپل مسلک علمي الره یې پرې نه ښوده .د ۷۵۹۹کال په یولسمه میاشت کې د
افغانستان د علومو اکادیمۍ د ټولنیزو علومو د څانګې په غړیتوب ومنل شو .خوبیا د عسکرۍ د احتیاط د دروې له پاره پوځ ته
ولیږل شو ،د دې دورې له پای ته رسولو وروسته بیا هم خپلې دندې ته راستون شو او په ډیرې علمي مینې سره یې د افغانستان د
علمومو په اکادیمۍ کې خپل علمي کارونه پرمخ بیول.
د  ۷۵۹۹کال په نهمې میاشتې کې یې د آلمان دیموکراتیک جمهوریت د همبولت له پوهنتون څخه د دکتورا د بورس په ترالسه
کولوسره دغه هیواد ته ستون شو او په لوړوزده کړویې پیل وکړ.
په  ۷۵۵۲کال کې کله چې په افغانستان کې تنظیم واکي او ټوپک ساالري رامنځ ته شوه  ،د استادشریف بهاند له طرز تفکراو
اصولو سره یې داسې منافات درلودل ،لکه مرګ اوژوند .د همدې دلیل له مخې بیا افغانستان ته ستون نه شو او په آلمان کې یې
ژوند او کار پیل کړل.
د  ۷۵۵۹کال له فبرورۍ میاشتې نه ،د  ۷۵۵۱کال ترسپتمبرپورې یې د آلمان د ملي شتمنۍ د خصوصي کولو په شرکت کې د یوه
اقتصاد پوه په توګه دنده ترسره کړه.
د  ۷۵۵۱کال له نهمې میاشتې نه د  ۷۵۵۱کال ترجوالی پورې یې د منجمنت او ادارې په یوه اړین کورس کې کډون وکړ چې د
کورس موضوع یې داسې وه:
« د اقتصادتصدي ،منجمنت ،محاسبه ،دکارحقوق او کمپیوتري چارې »
کورس یې په بریالیتوب پای ته ورساوه ،بیا د خپلو مسلکي دندو د ترسره کولوله پاره چمتوشو.
د  ۷۵۵۱کال له اګست نه د  ۷۵۵۵کال ترنهمې میاشتې پورې یې د آلمان په بیالبیلو شرکتونو کې کاروکړ او ترڅنګه یې د
همبولت پوهنتون د ختیځ پیژندنې په پوهنځي کې د پښتوژبې په تدریس بوخت شو.
دپاڼو شمیره :له  1تر 7
افغان جرمن آنالین تاسو په درنـښت همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

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

په همدې وخت کې یې له دې کارونو سره سره د افغاني ټولنې د ځانګړنو او اقتصادي جوړښت په اړوند په سمینارونو کې هم
فعال ګډون درلود ،مقالې یې ورته لیکلې او لکچرونه یې اورول.
د  ۷۵۵۷کال د سپتمبر له میاشتې څخه یې د  ۲۷۷۲کال د مارچ ترمیاشتې پورې د پرمختیایې هیوادو نو اوافغانستان په اړوند د
څیړنیزو پروژو د غړي په توګه دنده تر سره کړه او د همدې د ندې ترڅنګه یې د ختیځ پیژندنې په پوهنځي کې د پښتوژبې
تدریس ته دوام ورکړ.
د  ۲۷۷۲کا ل له اپریل څخه د  ۲۷۷۹کا ل تر اکتوبر ترمیاشتې پورې د آلمان غږ په تلویزیون کې د پښتو خپرونې دغړي په
توګه وټاکل شو.
بیا د  ۲۷۷۱کال له فبرورۍ میاشتې څخه د  ۲۷۷۱کال تر فبرورۍ پورې د همبولت پوهنتون په چوکاټ کې د افغانستان د
ستونزو په اړه د یوې څیړنیزې پروژې دغړي په توګه په کاربوخت شو.
د  ۲۷۷۹کال له مارچ میاشتې نه یې غیردولتي آزاده دنده ترسره کوله او د هغه ترڅنګه یې خپل علمي فرهنګي کارنه هم پرمخ
بیول.
د یادو رسمي اوغیررسمي دندو ترڅنګه یې دغه ویاړلې دندې هم ترسره کړي دي:
ــ د افغانستان د ژبوتدریس،
ــ د افغانستان د کـلتوراو ټولنیزجوړښت د څرنګوالي په باب په سیمینارونوکې ګډون،
د یوه الرښود استاد په توګه د محصلینو د علمي لیکنو سمون او د علمي کارونو په برخه کې له هغو سره مرسته.
وروستۍ دنده یې د ۲۷۷۷کال په جنوري کې پیل کړه ،هغه د آلمان په یوې اکادیمۍ کې د استادۍ ویاړلې دنده وه.
استاد شریف بهاند پرته له مورنۍ ژبې پښتوڅخه ،په فارسي او جرمني ژبو بشپړالسبری درلود ،پرې غږیده ،لیکنې یې پرې
کولې او په ژباړوکې یې ګټه ورنه اخیسته .ده په پښتو ،فارسي او جرمني ژبو ،دنړیوال اقتصاد ،سیاست او ټولنیزوستونزو په باب
په لسهاوو مقالې او کتابونه لیکلي او ژباړلي دي.
څنګه چې اقتصاد او سیاست زما دتحصیل او تحقیقاتو څانګه نه ده ،ځکه ځان ته دا حق نه ورکوم چې دده د آثارو اومقالو دښیګڼو
اونیمګړتیاو وپه باب څه ووایم .دلته به دده د علمي کارونو د پیژندنې په خاطر ،ده او دده علمي کارونو ته د درناوي له پاره او
دراتلونکو څیړنو دالروښانتیا په خاطر؛ دده دهغوآثارو ،مقالو او ژباړو یادونه وکړم چې ما ته مالومې دي .دلته یې زه یوازې
سرلیکونه ،د خپریدونیټې او دخپریدو ځایونه په نښه کوم :
زما د معلوماتو له مخې استاد شریف بهاند په کابل پوهنتون کې د تدریس او د افغانستان د علومواکادیمۍ کې دغړیتوب په دوره
کې هم ځینې څیړنیزې مقالې لیکلي دي چې د اوس له پاره په الس کې نه شته .په افغانستان کې د ټوپکي ناتار په رامنځ ته کیدو
سره د ډیرو مادي او معنوي شتمنیو د له منځه تلو تر څنګه د افغانستان شخصي او دولتي کتابتونو نه هم تاالن او له منځه والړل،
د همدې دلیل پر بنا هلته د استاد د لیکنو د خپریدوآدرس او پته پیدا کول د اوس له پاره یوڅه ګران کار دی.
دلته په اروپا کې د افغان ویبسایټونو په رامنځ ته کیدوسره د استاد شریف بهاند مقالې په ځینو ویبسایتونو کې خپرې شوې دي،
خولومړنۍ څیړنیزې علمي تحقیقي مقالې یې په افغان جرمن آنالین ( )afghan-german.comکې را څرګندې شوې.
په افغان جرمن آنالین کې اوه ( )۱لومړنۍ مقالې پرته له نیټې خپرې شوې دي او اتمه مقاله یې بیا په ( )۷۵/۷۵/۲۷۷۱نیټه د
((خونړۍ پولې)) ترسرلیک الندې خپره شوې ده .افغان جرمن آنالین ځکه لومړی یادوم چې په بینوا ویبپاڼه کې هم د استاد
لومړنۍ مقاله پرته له نیټې چاپ شوې ده او دهمدې مقالې په مآخذونوکې افغان جرمن آنالین ویبپاڼه د مآخذ په ډول ښودل شوې
ده.
دافغان جرمن آنالین دلیکوالو د آرشیف په لست کې داستاد شریف بهاند نه دیرش ( )۱۵مقالې ثبت شوي دي ،خودا په حقیقت کې
اته دیرش مقالې دي ،د فهرست په لست کې ،په شپږمه او اومه شمیره کې یوه مقاله دوه ځلي ثبت شوې ده .د دغومقالوسرلیکونه
او دخپریدونیټې په الندې ډول دي:
۷ــ حقیقت ممنوع (درګیری های اضالع متحده امریکا با اسامه بن الدن):
فصل اول (ارتباطات سري میان اضالع متحده امریکا و طالبان)
فصل دوم (وزارت خارجه منحیث میانجی طالبان)،
د دې مقالې د نشریدونیټه نه ده ثبت شوې.
نویسنده :ژان چارلزبریسار ،ګیوم دسکي،
مترجمان :دوکتورمحمدآجان مرزي وشریف بهاند
۲ــ حقیقت ممنوع (درگیري های اضالع متحده امریکا با اسامه بن الدن):
فصل سوم (یک خط عبوري گازبرای طالبان)
فصل چهارم(مالعمر ،متحد ناراحت کننده)
نویسنده :ژان چارلز بریسار ،گیوم دسکي.
مترجمان :دوکتورمحمدآجان مرزي و شریف بهاند.
د خپریدونیټه نه لري.
۱ــ حقیقت ممنوع (درگیري های اضالع متحده امریکا با اسامه بن الدن):
فصل پنجم ( مذاکرات به هر قیمت)
فصل ششم (گزارش نامه مذاکرات ممنوع)
د نشریدونیټه نه لري.
نویسنده :ژان چارلزبریسار ،گیوم دسکي.
د پاڼو شمیره :له  2تر7
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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مترجما ن :دکتورمحمدآجان مرزي وشریف بهاند
۴ــ دنفتوپه مرسته په نړیوا ل ځواک اوښتل(نوي نړیوال نظم ته الره)
لیکوال :اف ،ویلیم انګدا ل،
ژباړونکی :شریف بهاند.
د خپریدونیټه نه لري.
۹ــ دریمه زریزه :د امریکا متحده ایالتونه ،ناتواو نړیوال نظم (جیوپولیتیکي څیړنه )
لیکوال :شریف بهاند.
دخپرید ونیټه نه لري.
۱ــ نړیوال کیدل (( )Globalizationدیویشتمې پیړۍ ستراتیژي)
لیکوال :شریف بهاند.
دخپریدونیټه نه لري.
۱ــ خونړۍ پولې:
دا مقاله دوې برخې لري .لومړۍ برخه کې یې په افریقا ،منځني ختیځ او نږدې ختیځ په ستراتیژیکو سیموکې د مصنوعي او
غیرمنصفانه پولو رامنځ ته کولو په باب علمي ــ څیړنیز بحث شوی دی ،او دا پوښتنه په کې رامنځ ته شوې چې دغه غیرمنصفانه
پولې په څه دول د چا له خوا ،څه وخت او دکومو موخو له پاره رامنځ ته شوي دي ،چې له ګټوڅخه یې زیان ډیردی .په دویمه
برخه کې یې« د نوي اوالښه منځني ختیځ څرنګوالی» څیړل شوی دی.
لیکوال :رالف پیترز ،
ژباړن :شریف بهاند،
دخپریدونیټه۷۵/۷۵ /۲۷۷۱:
۹ــ دنړیوال کیدو په پیر(عصر) کې د امریکا د متحده ایالتونوامپراتوري.
لومړۍ برخه (د یویشتمې پیړۍ له پاره دبوش دکترین)
لیکوال :یورګین واګنر ،
ژباړونکی :شریف بهاند ،
د خپریدونیټه نه لري.
۵ــ د نړیوال کیدو په پیر(عصر) کې د امریکا د متحده ایالتونوامپراتوري
دویمه برخه ( د ټول وژنو وسلوله پراختیا څخه مخنیوی او دوارمخکې کولوحق او جګړه د
شک پربنسټ)
لیکوال :یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند.
د خپریدونیټه نه لري.
۷۷ــ کلتوري ټکراو دهغه د پایلواغیزپراقتصاد ،سیاست ،ښوونې او روزنې.
لیکوال :شریف بهاند.
د خپریدونیټه نه لري.
۷۷ــ د سوکالۍ له پاره نړیواله جګړه (لومړۍ برخه)
لیکوال :ګابورشتاینګارت،
ژباړونکی :شریف بهاند.
د خپریدونیټه نه لري.
۷۲ــ د سوکالۍ له پاره نړیواله جګړه (دویمه برخه)
لیکوال :ګابوشتاینګارت،
ژباړونکی :شریف بهاند.
د خپریدونیټه نه لري.
۷۱ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسئولیت (لومړۍ برخه)
لیکوال :شریف بهاند.
د خپریدونیټه نه لري.
۷۴ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسئولیت (دویمه برخه)
لیکوال :شریف بهاند.
دخپریدونیټه نه لري.
۷۹ــ چند قطبي شدن نظم جهاني (قسمت اول)
نویسنده :شریف بهاند.
دخپریدونیټه نه لري.
۷۱ــ بریتانیا :د طبیعي زیرمو په باب زړې نوې ستراتیژۍ ( لومړۍ برخه )
لیکوال :شریف بهاند،
دخپریدونیټه :د  ۲۷۷۱کا ل اپریل.
د پاڼو شمیره :له  3تر7
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۷۱ــ د آیروآسیا (  )Eurasienدسیمې پرسرسیالي (لومړۍ برخه)
لیکوال :شریف بهاند،
دخپریدونیټه :د ۲۷۷۱کا ل اکتوبر.
۷۹ــ د آیروآسیا (  ) Eurasienدسیمې پرسرسیالي ( دمتحده ایالتونوستراتیژي اودروسیې اوچین موخې (دویمه برخه )
لیکوال شریف بهاند،
دخپریدونیټه :د ۲۷۷۱کا ل اکتوبر.
۷۵ــ د آیروآسیا (  ) Eurasienدسیمې پرسرسیالي (دفسیلي انرژۍ زړې نوې نقشې) ( دریمه برخه )
لیکوال شریف بهاند،
د خپریدونیټه :د ۲۷۷۱کا ل دسمبر.
 ۲۷ــ د ډا لرواو یورو ترمنځ پټه سیالي ( لومړۍ برخه )
لیکوال :شریف بهاند ،
دخپریدونیټه :د  ۲۷۷۹کال جنوري.
۲۷ــ د ډالرو او یورو ترمنځ پټه سیالي (دویمه برخه)
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونیټه۷۲/۷۲/ ۲۷۷۹ :
۲۲ــ د ډالرو او یوروترمنځ پټه سیالي ( دریمه برخه )
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونیټه۷۹/۷۲/۲۷۷۹:
۲۱ــ د ډالرو او یورو ترمنځ پټه سیالي ( څلورمه برخه )
لیکوال شریف بهاند.
دخپریدونیټه۲۱/۷۲/۲۷۷۹ :
۲۴ــ دکوزوو خپلواکي ،د آزادۍ په نامه د آزادۍ له منځه وړل ( لومړۍ برخه )
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونیټه۷۱/۷۱/۲۷۷۹ :
۲۹ــ په نړیوالو اړیکوکې د نوي پړاو پیل ( لومړۍ برخه )
لیکوال :شریف بهاند،
دخپریدونیټه :د  ۲۷۷۵کا ل د فبرورۍ . ۲۱
۲۱ــ نا څرګند ځواک ،د افغان ناورین المل .
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونیټه :د  ۲۷۷۵کال داپریل لومړۍ.
۲۱ــ پرده دوم بازي بزرګ .
لیکوال :شریف بهاند،
دخپریدونیټه :د  ۲۷۷۵کا ل داګست .۲۹
۲۹ــ د بشردرښتو(حقوقو) په منل او پلي کیدوکې لوړې او ژورې(د بشردرښتودنړیوالې اعالمیې دخپریدودیوشپیتم کا ل په ویاړ)
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونیټه۷۹/۷۲/۲۷۷۵:
۲۵ــ د بشرد رښتو(حقوقو) په منل او پلې کیدوکې لوړې او ژورې (دبشردرښتودنړیوالې اعالمیې د خپریدو د یوشپیتم کال په
ویاړ)( ،دویمه برخه)
لیکوال :شریف بهاند،
دخپریدونیټه. ۷۲/۷۲/۲۷۷۵:
۱۷ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې آلمل؟ (لومړۍ برخه)
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونیټه :د۲۷۷۷کال داګست دیرشمه.
۱۷ــ ناتود دښمن په لټه (لومړۍ برخه)
لیکوال :شریف بهاند،
دخپریدونیټه.۲۱/۷۲/۲۷۷۷:
۱۲ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که دجګړې المل؟ (دویمه برخه)
لیکوال :شریف بهاند،
دخپریدونیټه.۷۱/۷۷/۲۷۷۷:
۱۱ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟ ( دریمه برخه)
لیکوال :شریف بهاند،
دخپریدونیټه.۲۱/۷۲/۲۷۷۷:
۱۴ــ د پوځي اډو د جوړولواړتیا او دهغوموخې (لومړۍ برخه)
د پاڼو شمیره :له  4تر7
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

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

لیکوال :شریف بهاند،
دخپریدونیټه.۷۷/۷۴/۲۷۷۷:
۱۹ــ د پوځي اډو د جوړولواړتیا او دهغوموخې ( دویمه برخه)
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونیټه.۷۱/۷۴/۲۷۷۷:
۱۱ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او دهغوموخې (دریمه برخه)
لیکوال :شریف بهاند،
دخپریدونیټه۷۱/۷۹/۲۷۷۷:
۱۱ــ اروپایی ټولنه ،متحده ایالتونه اوناتو؛ سیال که همکار؟
لیکوال :توبیاس فیلوګر،
ژباړونکی :شریف بهاند،
دخپریدونیټه.۷۵/۷۹/۲۷۷۷:
۱۹ــ د پوځي اډو د رامنځ ته کولواړتیا او دهغوموخې (څلورمه برخه)
لیکوال شریف بهاند،
د خپریدونیټه۷۱/۷۱/۲۷۷۷:
له افغان جرمن آنالین ویبسایت نه وروسته ،په بینوا ویبپاڼه) ) benawa.comکې داستاد شریف بهاند مقالې د پاملرنې وړدي .زما
د څیړنو له مخې په بینوا ویبپاڼه کې د استاد څلور مقالې خپرې شوې دي ،خو دا هغه مقالې دي چې په عین وخت ،یا دوخت په
لږڅه توپیر سره په افغان جرمن آنالین کې هم خپرې شوې دي .د هغوڅلورو مقالو سرلیکونه او د خپریدونیټې دا دي:
۷ــ پراقتصاد ،سیاست ،ښوونې او روزنې کلتوري ټکراو د هغه د پایلواغیز.
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونیټه:نه لري.
۲ــ خونړۍ پولې،
لیکوال :شریف بهاند،
د خپریدونیټه۲۷۷۱/۷۵/۷۱:
۱ــ د نړیوال کیدو په عصرکې د امریکا امپراتوري (لومړۍ برخه)
لیکوال :یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدو نیټه۲۷۷۱/۷۷/۷۱ :
۴ــ د نړیوال کیدو په پیر(عصر) کې د امریکا امپراتوري(دویمه برخه)
لیکوال :یورګین واګنر،
ژباړونکی :شریف بهاند،
د خپریدونیټه۲۷۷۱/۷۷/۷۱:
په ټول افغان ویبپاڼه کې هم د استاد شریف بهاند ډیرې مقالې پیدا کوالی شو ،خوتوپیریې دا دی چې په ټول افغان کې ځینې مقالې
راغلي دي چې په نور ویبسایتونوکې نه شته .دلته یې د نوروځانګړنو له یادونې تیریږم ،یوازې د مقالې په سرلیک او دخپریدو په
نیټه باندې بسنه کوم:
۷ــ خونړۍ پولې()۲۷۷۱/۷۵/۷۱
۲ــ کلتوري ټکراو د هغه د پایلواغیز ،پراقتصاد ،سیاست ،ښوونې او روزنې()۲۷۷۱/۷۷/۲۵
۱ــ نړیوال امنیت او نړیوال مسئولیت ،لومړۍ برخه)۷۲/۷۲/۲۷۷۱(،
۴ــ د سوکالۍ له پاره نړیواله جګړه ،لومړۍ برخه)۲۴/۷۲/۲۷۷۱( ،
۹ــ نړیوا ل امنیت او نړیوال مسئولیت ،دویمه برخه)۲۷۷۱/۷۱/۷۱(،
۱ــ داروآسیا( )Eurasienد سیمې پرسرسیالي ،لومړۍ برخه)۷۵/۷۷/۲۷۷۱( ،
۱ــ د متحده ایالتونوستراتیژي او دروسیې او چین موخې ،دویمه برخه)۲۹/۷۷/۲۷۷۱(،
۹ــ چند قطبي شدن نظم جهاني ،لومړۍ برخه)۷۱/۷۴/۲۷۷۱(،
۵ــ بریتانیا :دطبیعي زیرموپه باب زړې نوې ستراتیژۍ ،لومړۍ برخه)۲۴/۷۴/۲۷۷۱(،
۷۷ــ نړیوال کیدل( ،)Globalizationدیویشتمې پیړۍ ستراتیژي)۷۱/۷۱/۲۷۷۱(،
۷۷ــ داروآسیا( )Eurasienدسیمې پرسرسیالي ،دریمه برخه)۷۷/۷۲/۲۷۷۱(،
۷۲ــ د ډالراو یورو ترمنځ پټه سیالي ،لومړۍ برخه)۲۹/۷۷/۲۷۷۹(،
۷۱ــ د ډالراویورو ترمنځ پټه سیالي ،دویمه برخه)۷۲/۷۲/۲۷۷۹(،
۷۴ــ د ډالرواویوروترمنځ پټه سیالي ،دریمه برخه)۲۱/۷۲/۲۷۷۹(،
۷۹ــ د ډالرواویوروترمنځ پټه سیالي ،څلورمه برخه)۷۱/۷۱/۲۷۷۹(،
۷۱ــ په نړیوالواړیکوکې د نوي پړاوپیل ،لومړۍ برخه()۷۲۲۱/۲۷۷۵،
۷۱ــ نا څرګند ځواک ،دافغان ناورین المل)۷۱/۷۴/۲۷۷۵(،
۷۹ــ پرده دوم بازي بزرګ)۲۵/۷۹/۲۷۷۵(،
د پاڼو شمیره :له  5تر7
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۷۵ــ د بشر د رښتو(حقوقو) په منل او پلي کیدوکې لوړې ژورې ،لومړۍ برخه)۷۱/۷۲/۲۷۷۵(،
۲۷ــ د بشر د رښتو(حقوقو) په منل اوپلي کیدوکې لوړې ژورې ،دویمه برخه)۷۲/۷۹/۲۷۷۵(،
۲۷ــ طبیعي زیرمې ،دسوکالۍ وسیله که دجګړې المل؟ لومړۍ برخه)۱۷/۷۹/۲۷۷۷(،
۲۷ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که دجګړې المل؟ دویمه برخه)۷۲/۷۷/۲۷۷۷(،
۲۲ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که دجګړې المل؟ دریمه برخه)۷۱/۷۲/۲۷۷۷(،
۲۱ــ طبیعي زیرمې ،دسوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟څلورمه برخه)۲۹/۷۲/۲۷۷۷(،
۲۴ــ ناتود دښمن په لټه کې ،لومړۍ برخه)۲۱/۷۲/۲۷۷۷(،
۲۹ــ ناتود دښمن په لټه کې ،دویمه برخه)۷۲/۷۷/۲۷۷۷(،
۲۱ــ د پوځي اډو دجوړولواړتیا او دهغوموخې ،لومړۍ برخه)۷۷/۷۴/۲۷۷۷(،
۲۱ــ دپ وځي اډو د جوړولو اړتیا او دهغوموخې ،دویمه برخه)۷۱/۷۴/۲۷۷۷(،
۲۹ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او دهغوموخې ،دریمه برخه)۷۲/۷۹/۲۷۷۷(،
۲۵ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او دهغوموخې ،څلورمه برخه)۷۹/۷۱/۲۷۷۷(،
په لراو برویبپاڼه کې هم که لټه وشي داستاد مقالې په کې ترالسه کیدای شي .د دې مقالې د لیکلوپه ورستیو ورځوکې مې په(لر
اوبر) کې د استاد په یوه مقاله سترګې ولګیدې ،د استاد د لومړي تلین د ورځې د رارسیدو له امله مې ونه شوکړای د لراو برغني
آرشیف له سره ترپایه ولټوم ،څومقالې یې چې زما ترنظرتیرې شوې دلته د نمونې په ډول یادوم:
۷ــ د اروآسیا( )Eurasienد سیمې پرسرسیالي(سریزه))۲۷۷۱/۷۷/۷۱(،
۲ــ د اروآسیا( )Eurasienدسیمې پرسرسیالي،دویمه برخه (د  ۲۷۷۱کال اکتوبر)
۱ــ د ایروآسیا ( )Eurasienدسیمې پرسرسیالي دریمه برخه ()۲۷۷۱/۷۲/۷۱
۴ــ د ډالراوایروترمنځ پټه سیالي (څلورمه برخه) )۲۷۷۹ ۷۲/۲۱ (،
دغه رازکله چې د ۲۷۷۹کال په اګست کې د((آزاد افغانستان ))()afgazad.comپه نامه دافغانانوبل ویبسایت پرانستل شو ،استاد
شریف بهاند خپلې لیکنې د وطنوالوداستفادې له پاره هلته هم وراستولې.په ((آزادافغانستان)) نومي بریښنا پاڼه کې داستاد شریف
بهاند دغه مقالې خپرې شوې دي:
۷ــ ناتود دښمن په لټه ،لومړۍ برخه(،د ۲۷۷۷کال دسمبر)
۲ــ ناتود دښمن په لټه ،دویمه برخه)۷۱/۷۷/۲۷۷۷(،
۱ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟ دویمه برخه( ،دریمه زریزه او د طبیعي توکوپرسرسړه
جګړه))۷۲/۷۷/۲۷۷۷(،
۴ــ طبیعي زیرمې ،د سوکالۍ وسیله که د جګړې المل؟ دریمه برخه( ،د سیا ل دله پښوغورځولوستراتیژي))۷۴/۷۷/۲۷۷۷( ،
۹ــد پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغوموخې ،دویمه برخه( ،پوځ د نړیوالیدوت ضمینونکی)۲۷۷۷( ،کال اپریل)
۱ــ د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغوموخې ،دریمه برخه( ،دمتحده ایالتونو پوځي قومنداني او دهغوموخې)( ،د ۲۷۷۷کال
دمی دریمه)
۱ــ د پوځي اډو د رامنځ ته کولو(جوړولو) اړتیا او دهغوموخې ،دریمه( ،د ناتوپوځي سازمان او افغان غمیزه)( ،د ۲۷۷۷کال
دجون اوومه)
په دې ډول ګورو چې په افغان جرمن آنالین ،بینوا ،ټول افغان ،لراو بر او آزاد افغانستان ویبپاڼوکې د استاد شریف بهاند مقالې
خپرې شوې دي ،چې ما یې پورته په امانتدارۍ سره د سرلیکونواو خپریدو د نیټو یادونه وکړه؛ خو د دې خبرې یادول اړینه ګڼم
چې په پورته یاد ویبسایتونو کې د ځینومقالو ،ځینې برخې یا هیڅ نه شته ،او یا هم وړاندې وروسته د چاپ له پاره لیږل شوي دي
او یا هم وړاندې وروسته چاپ شوي دي ،اوسړی نه شي ویالی چې د ژباړن او لیکوال ،استاد شریف بهاند خپل شخصي
ملحوظات به وو اوکه به یې د نه ژباړې یا نه چاپ او یا هم وړاندې وروسته چاپ ته لیږلوکې به څه ستونزې وې؛ له بده مرغه د
استادشریف بهاندبې وخته مړینې دا غوټه پرځای پریښوده او د اوس له پاره څوک څه نه شي ویالی.
دا چې پرته له پورته یادو آدرسونوڅخه ،په نوروځایونو کې د استاد شریف بهاند مقالې او آثارخپاره شوي دي که نه؟ زه د اوس له
پاره څه نه شم ویالی ،دا پوښتنه جال څیړنې او وخت ته اړتیا لري.
د استادشریف بهاند د نوروآثارو او مقالو د یادولو په برخه کې باید ووایم چې ،استاد د اقتصادي او سیاسي لیکنو په برخه کې
یوجدي او پرکاره قلموال و ،له ډیر لږوخت نه یې هم ډیره اعظمي استفاده کوله ،د لیکنې په برخه کې او دلیکنې د شکلي مسایلو
په برخه کې یې تل له ژبپوهانو او مسلکي اشخاصوسره مشوره کوله او د خپلولیکنواو ژباړو له پاره یې تل له مسلکي پوهانوسره
سراو کار درلود؛ تر وسه وسه پورې یې د شکل او محتوی دواړو په برخه کې د تیروتنومخنیوی کاوه او هڅه یې کوله چې یوه پا
که ،د ماخذونو په ښوولوسره ،په علمې معیارونو باربره لیکنه لوستونکوته وړاندې کړي.
له استاد شریف بهاند نه دراپاتې اسنادو او پاڼوڅخه د ده مستقلوآثارلست ،داسې معرفي کوالی شو:
Ausgewählte Fragen der Volkswirtschaftsplanung der DDR unter dem Aspekt ihrer Anwendung in der DR
Afghanistan zur Vervollkommnung des dort existierenden Systems der Industrieplanung.

دا داستاد شریف بهاند د ماسترۍ تیزس دی چې په  ۷۵۹۹کال کې لیکل شوی دی.
2.Aktuelle Fragen der internationalen Politik in Asien – Die gegenwärtige Konfliktlage in Afghanistan und die
Aufgaben einer Regierung der nationalen Aussöhnung.

ددې دووآثارو په باب باید یادونه وکړم چې د اوس له پاره مې د ژباړې په برخه کې څوک پیدا نه کړل چې مرسته راسره کړې
وای ،چې یوڅه نوره رڼا مې پرې اچولې وای؛ د همدې له پاره مې یوازې د کتابونو د نومونو په لیکنه بسنه وکړه .که مې
دعناوینو په برخه کې تیروتنه کړي وي ،لومړی له استاد شریف بهاند نه او بیا له لوستونکوونه بښنه غواړم.
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څنګه چې دواړه کتابونه په جرمني ژبه لیکل شوي دي ،د همدې له پاره یې پریږدم دهغواقتصاد پوهانو راتلونکوڅیړنوته چې
داقتصاد پوهنې ترڅنګ په جرمني ژبې هم السبری ولري.
۱ــ د بشرد حقوقو د نړیوالې اعالمیې پښتو ،دري او آلماني متن.
ژباړونکی :شریف بهاند
په دې رساله کې د بشرد حقوقو د نړیوالې اعالمیې بشپړمتن په پښتو ،دري او جرمني ژبوچاپ شوی دی ،کوم متن یې چې د
اوس له پاره زما په واک کې دی ،دخپریدونیټه ،د خپریدوځای او دخپروونکې مؤسسې یا شخص نوم نه لري.
۴ــ پرده دوم بازي بزرګ (تحقق منافع ستراتیژیک درپوشش دموکراسي) ،دانش خپرندویه ټولنه ،کابــل ۷۱۹۹،هجري۲۷۷۵/ع .
۹ــ داروآسیا ( )Eurasienپرسرسیالي (جیوپولیتیکي څیړنه) ،خپریدوته چمتو،
۱ــ نړیوال کیدل (د یویشتمې پیړۍ ستراتیژي) ،دژباړوټولګه ،خپریدوته چمتو،
۱ــ حقیقت ممنوع (ژباړه)،
۹ــ د پرمختیایي هیوادونواقتصادي سیاست ،دافغانستان په بیلګه (ترلیکنې الندې وخو له بده مرغه چې )...
که زه دهرې مقالې آدرسونه په جالجال ډول ولیکم ،خبره اوږدیږي او دا دیوې مقالې له حوصلې نه وتلې خبره ده .ښاغلي
لوستونکي کوالی شي چې د یادو ویبسایتونو آرشیفونه خالص کړي او په هغوکې د استاد شریف بهاند په قلم لیکلې او ژباړلې
مقالې ولولي.
داستاد شریف بهاند روح دې ښاد وي.
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