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عبدالقیوم میرزاده

ملت
منافع ملی
دولت  -ملت در افغانستان

بخش چهاردهم ( )2و پایان رساله
پیش گفتار نویسنده بجای مقدمه :وضعیت ناهنجار سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و گسترش نا امنی در سراسر کشور ،افتراق و چاق شدن
اختالفات گوناگون قومی ،مذهبی ،جنسیتی و زبانی روز افزون میان مردم ،فاصله گرفتن مردم از فهم و درک منافع ملی در کشور ما عزمم
را به جزم کشاند تا این ناهنجاری ها را تا حد توان و امکانات دست داشته زیر عنوان (ملت  -منافع ملی و دولت ملت) به تحریر و به معرفی
بگیرم .در این نوشته سعی بر آ ن داشته ام تا خصوصیت های اساسی مشکالت فرا روی همزیستی ،همدلی ،همنوایی مردم مارا زیر یک
چتر افغانستان شمول به نام مقدس افغان با کند و کاو نشانی کرده و معرفی کنم .

نتیجه گیری
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مآخذ ها و بر گرفته ها:
کتاب " تاریخ رنسانس" نوشته سیدنی دارک ترجمه احمد فرامرزی منتشره انتشارات دستان.
کتاب "جامعه و سیاست" نوشته مایک راش ترجمه منوچهر صبوری کاشانی چاپ انتشارات سمت تهران.
قانون اساسی جدید افغانستان مصوب لویه جرگه 1۳۸2
کتاب "چهارچوب نظری برای بررسی سیاست تطبیقی" نوشته بینگهام پاول ،آلموند آبرهام گابریل ورابرا جی ترجمه علی رضا
طیب منتشره موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی و مدیریت.
کتاب " انقالبهای اروپایی " ترجمه بهاء الدین گیالنی بازرگانی منتشره انتشارات کویر تهران.
کتاب " طالبان – جنگ و مذهب و نظام نوین در افغانستان" نوشته پیتر مارسدن ترجمه کاظم فیروزمند
کتاب " جامعه شناسی سیاسی" نوشته بشیریه حسین جامعه شناس شهیر ایرانی.
کتاب "جوان ازنظر عقل و احساسات" تآلیف هیئت نشر معارف اسالمي
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کتاب "سیري دركتاب رشد اجتماعي" نوشته دوریس اوداوم منتشره انتشارات توس -تهران
گزارش معصومه طالب در مرکز بین المللی مطالعات صلح ( )IPSCدر باره "نقش زنان در جامعه افغانی".
کتاب " تاریخ افغانستان در عصر تیموریان هند" نوشته عبدالحی حبیبی منتشره انجمن تاریخ.
کتاب " تاریخ مختصر افغانستان" در دو جلد نوشته عبدالحی حبیبی.
کتاب " افغانستان بعد از اسالم" نوشته عبدالحی حبیبی.
کتاب "سیستان سرزمین ماسه ها و حماسه ها" در دو جلد نوشته اعظم سیستانی چاپ اول منتشره اکادمی علوم افغانستان.
کتاب " جغرافیای تاریخی سیستان" نوشته اعظم سیستانی منتشره اکادمی علوم افغانستان.
کتاب " قیام های مردم افغانستان در قرن های هشتم تا هژدهم" نوشته اعظم سیستانی چاپ پشاور پاکستان.
مقاالت متعدد از رویدادهای تاریخی افغانستان نوشته اعظم سیستانی منتشره در سایت های افغان جرمن آنالین و مهر.
کتاب " افغانستان به یک نظر" نوشته میر غالم محمد غبار منتشره مطبعه آریانا کابل
کتاب " سرزمین و مردم افغانستان" نوشته مری لوییس ترجمه مرتضی اسعدی.
کتاب " افغانستان در پنج قرن متآخر" نوشته میر محمد صدیق فرهنگ.
کتاب " سراج التواریخ نوشته فیض محمد کاتب هزاره.
کتاب " افغانستان در مسیر تاریخ" در دو جلد نوشته میر غالم محمد غبار.
کتاب " شیپور تباهی" نوشته پاتریک مکروری ترجمه پاینده محمد کوشانی چاپ پشاور پاکستان.
کتاب " سقوط افغانستان" نوشته عبدالصمد غوث.
مقاله در کتاب " مقدمه سقوط افغانستان" در کتاب سقوط افغانستان نوشته تیودور ایل ایلیوت ترجمه عبدالصمد غوث.
کتاب " آسیای میانه و افغانستان در کنار آتش" نوشته عبدالحمید مبارز چاپ پشاور پاکستان.
کتاب "حقایق پشت پرده تهاجم اتحاد شوروی در افغانستان" نوشته دیگو کوردیویز و سلیک هریسن ترجمه عبدالجبار ثابت.
کتاب " بحران اجتماعی و آسیب های آن" نوشته انتونی روشمن ترجمه الهام آذر.
کتاب " فلسفه های رابیندرنات تاگور وجدان بشر" نوشته رامین جهان بگلو ترجمه خجسته کیا.
کتاب " زایش و قیام ملت" نوشته دکتور داور شیخاوندی منتشره انتشارات ققنوس.
مقاالت " مباحثه در باره روند ملت سازی در افغانستان" نظریات دستگیر خروتی تحلیلگر مسایل سیاسی – اجتماعی ،افغانستان
شناس مشهور ویکتور کارگون و جعفر مهدوی کارشناس مسایل سیاسی منتشره سایت بی بی سی.
مقاله "سخنرانی داکتر مهدی کارشناس مسایل سیاسی در کنفرانس بین المللی بحران افغانستان ،سناریوهای ممکن انکشاف که
در برج اپریل سال  2009که به ابتکار مرکز مطالعات افغانستان معاصردر ماسکو برگزار گردیده بود.
مقاالت عزیز آریانفر در باره ستراتیژی های پاکستان در قبال افغانستان و ریشه های ناکامی ملت سازی در افغانستان از سایت
های انترنتی.
کتاب " تحوالت سیاسی و اجتماعی افغانستان" نوشته فاروق انصاری منتشره مرکز اسناد و تاریخ دیپلوماسی تهران.
مقاله " بررسی استراتیژی ایاالت متحده امریکا و افغانستان و تآثیر آن برمنطقه" نوشته تمنا و فرامرز منتشره پژوهشکده
مطالعات راهبردی وزارت خارجه ایران.
کتاب "آسیا  – ۳ویژه افغانستان پس از طالبان" تدوین و ترتیب از جانب سید ابراهیم خاتمی خسرو شاهی به نظارت دکتورنوذر
شفیعی منتشره موسسه ابرار معاصر تهران.
کتاب "طالبان  -اسالم ،نفت و بازی بزرگ در آسیای میانه" نوشته احمد رشید با ترجمه عبدالودوود ظفری انتشارات میوند.
کتاب " جامعه شناسی سیاسی افغانستان – قوم  -مذهب  -حکومت" نوشته عبدالقیوم سجادی انتشارات تبلیغات اسالمی.
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کتاب " سیاست و حکومت در پاکستان" نوشته نادر شریفی منتشره دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه.
کتاب " افغانستان در قرن بیستم" نوشته ظاهر طنین منتشره انتشارات میوند.
کتاب " افغانستان هجوم اتحاد شوروی و سیاستهای غرب" نوشته محمد ظاهر عظیمی منتشره انتشارات محقق مشهد.
کتاب "اردو و سیاست در سه دهه اخیر افغانستان" نوشته محمد نبی عظیمی منتشره انتشارات میوند.
کتاب " افغانان – جای – فرهنگ – نژاد گزارش سلطنت کابل" نوشته مونت استوارت الفنستون ترجمه محمد آصف فکرت
منتشره انتشارات شاه محمد.
کتاب " پشتونستان چالش سیاسی افغانستان و پاکستان" نوشته محمد اسحق فیاض منتشره انتشارات معصومین قم.
کتاب " افغانستان جنگ فراموش شده اروپا " نوشته دانیل کورسکی با ترجمه جالل کالنتری منتشره دفتر مطالعات سیاسی
وزارت امور خارجه.
کتاب "طالبان  -جنگ مذهب و نظام نوین در افغانستان" نوشته پیتر مارسدن با ترجمه نجله خندق انتشارات الکترونیکی.
مقاله "ستراتیژی ایران در قبال پاکستان" منتشره در نشست تخصصی مرکز پژوهشهای استراتیژیک از آرشیف .SID
مقاله "اقدام نظامی امریکا در افغانستان" نوشته بهادر امینیان برگرفته از شماره  2۸فصلنامه دفاعی و امنیتی سال .1۳۸0
مقاله " روند بازسازی افغانستان موانع و چالش ها فرا رو" نوشته نوذر شفیعی بر گرفته از شماره 16فصلنامه نهضت.
نظریات شورای روابط خارجی امریکا تحت عنوان " استراتیژی امریکا در افغانستان" ترجمه اسمعیل عبدالهی بر گرفته ازشماره
 1۶فصنامه نهضت.
مقاله "امریکا و پارادیم قومی در افغانستان" نوشته حسین دهشیارمنتشره شماره های 2۵7و  2۵۸ماهنامه سیاسی و اقتصادی
اطالعات.
کتاب "دولت سازی  -ملت سازی و نظریه روابط بین المللی" نوشته پیتر مارسدن منتشره انتشارات پوهنتون آزاد اسالمی.
کتاب " اسالم سیاسی در افغانستان پس از طالبان " نوشته خلیل هللا سردار نیا منتشره بوستان کتاب.
مقاله "روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی " نوشته آرش نراقی استاد فلسفه در دانشگاه موراویای پنسلوانیا.
کتاب " انسان شناسی – زبان شناختی" نوشته الساندرو دورانتی ترجمه رضا مقدم کیا منتشره انتشارات نی.
مقاله مشترک پژوهشی مجتبی مقصودی و ساحره غله دار اعضال هیت علمی دانشکده علوم سیاسی پوهنتون تهران در باره
نقش زنان در اجتماع.
کتاب " زنان افغان تحت حکومت طالبان – طالبان و سیاستهای جهانی" نوشته نانسی هاتچ دوپری ترجمه محقق انتشارات ترانه.
کتاب "فیمینیسم" نوشته جین فرید من ترجمه فیروزه مهاجر چاپ انتشارات آشیان تهران.
کتاب "مشارکت سیاسی" نوشته پل آبرامسون ترجمه نسرین طباطبایی.
مقاله " استراتیژی های مقابله با خشونت علیه زنان" نوشته فریبا دژبان منتشره مجله حقوق زنان شماره .1۵
مقاله "سازماندهی و بسیج زنان برای برقراری عدالت جنسیتی" نوشته اگرراوال مجله پژوهش زنان شماره دوم سال .1۳۸۶
مقاله " برابری حقوق زن و مرد در عرصه های اجتماعی" نوشته اگرراوال منتشره مجله پژوهش زنان شماره دوم سال .1۳۸۶
نظریات شیرین احمد نیا در بارۀ "بررسی خصوصیت های اقتصادی  -اجتماعی زنان با فعالیت سیاسی ایشان" در کتاب مجموعه
مقاالت مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسالمی به کوشش و گرد آوری نجفقلی حبیبی و محمد حسین پناهی.
مقاله " جامعه پذیری  -زنان و مردان چگونه ساخته میشوند" نوشته بروک بریگیته در کتاب مجموعه مقاالت در باره فیمینیسم
و دیدگاه ها شهال اعزازی.
مقاله " نقش عوامل روان شناختی در مشارکت سیاسی زنان" نوشته ام البنیین چابکی منتشره در کتاب مجموعه مقاالت مشارکت
سیاسی زنان در کشور های اسالمی به همکاری و گردآوری نجفقلی حبیبی و محمد حسین پناهی.
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 ویژگی های فردی زنان بر مشارکت سیاسی آنان از کتاب،مقاالت متعدد در باره راهکار های افزایش مشارکت سیاسی زنان
.مجموعه مقاالت مشارکت سیاسی زنان در کشور های اسالمی به همکاری و گردآوری نجفقلی حبیبی و محمد حسین پناهی
.مقاله "مدیریت توانمندسازی زنان ازطریق حکومتهای محلی" نوشته اگرراوال منتشره انتشارات پوهنتون لکنهو هند
مقاله " بازسازی و توانمند سازی زنان برای ایفای نقش شان در اداره سیاسی کشور نیکاراگوا" نوشته برادشاو سارا منتشره
.پوهنتون میدلسیکس لندن
.کتاب " موج سوم مردم ساالری در پایان سده بیستم " نوشته سامویل هاتینگتون ترجمه احمد شهسا چاپ تهران
.کتاب " جامعه شناسی نظم تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی" نوشته مسعود چلبی چاپ انتشارات نی تهران
.کتاب " مشارکت اجتماعی" نوشته دکتور منوچهر محسنی و دکتور عذرا جار الهی چاپ انتشارات آرون
مقاله "افغانستان و معضل جهانی مواد مخدر" نوشته وحید ظهوری حسیني كارشناس حقوق و عضو مؤسس بنیاد فرهنگي كوثر
.کتاب "اقتصاد کالن (کاربردی) نوشته احمد اخوی منتشره موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهران
.کتاب " کلیات علم اقتصاد" نوشته یوسف فرجی منتشره موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهران
.کتاب "مبانی و اصول علم اقتصاد" نوشته تیموردادگر و یدهللا رحمانی منتشره دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
کتاب "اصول علم اقتصاد" در دو جلد نوشته پل ساموییل سن و ویلیام نورد هاوس ترجمه محمد خان مرتضی منتشره انتشارات
.علمی و فرهنگی
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:تذکر
 می توانند با "کلیکی" بر،هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند
. به "آرشیف" شان رهنمائی شوند،عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت

)" و ختم2" دولت در افغانستان (بخش چهاردهم-  منافع ملی- دولت
Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_14_2.pdf

آریانا افغانستان آنالین
به اطالع دوستان و خوانندگان خویش می رساند
که به زودی رسالۀ مکمل
)(دولت – منافع ملی – دولت در افغانستان
.را به دسترس مطالعه کنندگان آن میرساند
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