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 2022جنوری  25فریده نوری                                                 سه شنبه               

 روانشاد مرجان"کمال" فهرست عناوین آثار نشر شده از              

ولوژی در افغانستان )  -1  (   2003احیای مجدد ستیشن های متر

 ( 2004احیای دوبارۀ افغانستان )  عملیۀ - 2

 ( 2005ایجاد یک مرکز تعلییم برای خانم ها در غزنی )  -3

، باید بسیار  - 4  ی فت بسیار ناچت   (2006کرد )   تالشبه پا ایستاده نمودن افغانستان، پیشر

 (  2008به هم پیوست دادن دولت و جامعه )  - 5

ی کمک ها )انتقا - 6  (  2008د از دولت، از خارجی ها و دفاتر ملل متحد( ) به هدر رفتر

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

خپلواکی: اکنون که نوشته ها، تحقیق ها و یادداشت های روان شاد "مرجان    –استقالل  
اندک به آخر میرسد، تالش میکنیم که هرآنچه در   اندک  کامپیوتر آن    حافظۀ کمال"،  

به کمک مادر داغدیدۀ شان،    افغان   وطن دوست   و پرتالش و   دخت شریف  باقی است 
محترمه دکتور فریده جان نوری، دست یاب نموده و ترجمۀ دری آنرا خدمت هموطنان  
عزیز خود تقدیم کنیم و در آینده بازهم به کمک و تالش شباروزی ایشان، همه را جمع  

یک منبع خوب  و    آیندگانآوری نموده و در یک کتاب یا رساله به نشر بسپاریم تا برای  
  م هشاد گردد و هم مر  جالب معلوماتی گردد و نیز روح و روان آن دخت بی بدیل افغان 

در حقیقت کار را می کند مصاله،    ی باشد بر زخم های التیام ناپذیر مادر داغ دیدۀ شان.ا
الف را می زند بی بی . زحمات طاقت فرسا و کمر شکن در حقیقت از خواهر گرامی  

   قاوم ما دکتور "فریده جان نوری" است که دستان مبارک شان درد نکناد! و م 
 چنان دختری! باید چنین مادری را 

 سالها باید که تا یک سنگ اصیل ز آفتاب

 لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

 عمرها باید که تا یک کودیک از روی طبع 

ین سخن   عالیم گردد نکو یا شاعری شت 
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 (  2012رسمایه گذاری در یک بافت تخییل در افغانستان )  - 7

، و عبور یا گذار در دنیا - 8  (  2012اسالم )  - عرب  یقبایل و قبیله گرانی

 ( 2013در افغانستان و زمینۀ پدیدار شدن جهاد مسلحانه )  هنی ریشه شدن جامع  - 9

ا  -  10 ه های  سیایس  تانفجار و پارچه پارچه شدن امتر ی ی انگت 
جهاد مسلحانه   -اجتمایع-وری: دانستر

 ( 2013در افغانستان ) 

ی هویت سیایس و اجتمایع    -   11 اث جنگ علیۀ شوروی   -تحریک طالبان افغان، مشخص ساختر مت 

 (2014) 

 (2015مشکل ایجاد یک دولت متحد میل )  - 12

 ( 2016مورد سنگسار نمودن و قتل یک خانم جوان در کابل ) نگاه دوباره در  - 13

 (2016حمله بر قندوز )  - 14

و مالداری: تألیف شده بعد از وفاتش    تحول و دگرگونی جیوپولیتیک یک جامعۀ کهن زراعتر   -  15

 (2018) 

بدیت  سال اول رفتنش به سوی ا   رسالۀ از یادداشت ها و نوت های روزانه اش برای یاد و بود از   -  16

 (2018 ) 

 ( 2019افغانستان در تالطم تاری    خ )  - 17

 (    2021دولت از قرن هفده تا امروز )  هقبایل علی - 18

 

 

 


