
  )افغانیک( د افغانستان معلومايت مرکز

د هېوادوالو، ټولنو او بهرنيو خلکو لپاره د کال راهیيس  ۱۹۹۳د 

 افغانانو او افغانستان په هکله معلومات وړاندې کوي. 

او یوه اداري محکمی رسه ثبت شوي بون ښار افغانیک د آملان 

غیر انتفاعی موسسه ده، چې د یو شمیر افغانانو او آملانانو رسمي 

   لخوا جوړه او په آملان او افغانستان کی کار او فعالیت کوی.

عارف، لوړو یا، م تان کی د پرمخت ـــ غانس په اف زدکړو او  هدف یی 

نانو رسه  غا په آملان کې د اف ته او هم  ـــ په برخو کې مرس یا  روغت

 دي.مرسته او د افغا� کلتور پالل 

ـــتــان معلومــايت مرکز د ټولو مهمو ټولنیزو، تــاریخي،  د افغــانس

سېايس، اقتصادي، اديب او روغتيايي ساحو او پوښتنو په هکله په 

خپل آرشیف کې معلومايت مواد (کتابونه، مجلې، اخبار، کسټونه) 

راغونـډ کړي دي. زېـاتره برخـه يې د هغو اروپـايي، امریکـايي او 

ــیزو افغا� پوهانو لیکنې اوڅ ــتيو لس يړنې دي، کومو چې په وروس

ضوعگانو  ستان کې دننه او هم دباندې په بېال بېلو مو کې په افغان

 څېړنې کړي دي.

  

 د هلو ځلو څو �ونې

ته  - نانو  په آملان کې د ژبې زدکولو، زدکړو، ژوند کولو او کار افغا

 مرستې او مشورې ورکولپیداکولو اړوند 

 ته د مورنۍ ژبې کورسونهآملان کې افغان ماشومانو  -

 آملانانو ته افغا� ژبې زده کول -

و ته موسسو او ټولناو اروپايي آملا� ، آملانانوبهر ميشو افغانانو،   -

 د افغانانو او افغانستان په هکله معلومات، مشورې او پروژې

آملا� موسسو رسه په افغانستان کې د مرستندویو او پرمختیايي  -

 عميل کولو کې مشورې او همکاری پروژو په پالن او

ـــ ۲۵ د - ـــتان  ېپه هامبورګ ک«هر کال  ېکلونو راهیس د افغانس

 سمینار جوړول »اونۍ

 

 د افغانستان د اسايس قوانینو چاپول -

د بادشاخان په هکله په پښتو، دري، اردو، انګلیيس او آملا�  -

 ژبو کتابونو چاپول

 په آملا� ژبه د افغا� ادبیاتو خپرول -

 جوړول او فعالول د کابل دیوان بیګی سیمه کې کلینیک -

www.dewanbegi.af    

 

 خپرونې

 ۱۹۹۷، د برش د حقوقو عمومي اعالمیه  -

  ۱۹۹۸، اسايس قانون) ۱۹۶۴(د افغانستان   -

 ۲۰۰۲، اسايس قانون په املا� ژبه ) ۱۹۶۴( د افغانستان   -

 ۲۰۰۳ ،اسايس قانون) ۱۹۶۴( افغانستان د -

 ژبه انګلييسپه  اسايس قانون) ٢٠٠۴(د افغانستان   -

 ۲۰۱۹،  ۲۰۱۶، ۲۰۰۹، ۲۰۰۸، زمونږ د باچا خربې -

ـــتو زده کولو  -  ،کتاب، مانفرد لورنس، املا� ژبهدريس د پښ

۲۰۱۰ ،۲۰۱۹ 

 ۲۰۱۲، په املا� ژبه . غفار خان،زما ژوند او مبارزه -

 ۲۰۱۴، لیکنېد ګالب ننګرهاري  -

 ۲۰۱۶د غني خان لیکنې. غني خان، په آملا� ژبه،  -

 ۲۰۱۶افغانان په آسرتالیا کې. پوهاند حمیدالله امین،  -

ســای، (پښــتو/انګلیســی/ ېدوه خدایي خدمتګاران. مهادیو د -

 ۲۰۱۷ ، د زېړګل وردک ژباړه، آملانی)

ها  - تاوتریخوايل الروی، ان راد نه  خان، د  فار  بدالغ خان ع

 ۲۰۱۷)، (پښتو/ انګلیيسزېړګل وردک ژباړه، د کرشنان، 

 

 

ـــدد پاچا، راج موهن ګاندی  - ـــتنو د عدم تش غفار خان. د پښ

 ، د انګرید فان هایسلر ژباړهپه آملانی ژبه ۲۰۱۷

په  - ـــې  د یو افغا� کلې خاطرې. د زرین انځور لنډې کیس

 ۲۰۱۷ د انګرید فان هایسلر ژباړه، آملا� ژبه،

د افغانســـتان د پوهنتونونو  د دريس کتابونو چاپول، یحیی    -

 ۲۰۱۷وردک، 

 ۲۰۱۸یحیی وردک،   د افغانانو لپاره، آملا� -

 ۲۰۱۸سخنان ناب غفار خان،  -

 ۲۰۱۹د ګل پاچا الفت غوره نرثونه په آملا� ژبه،  -

 ۲۰۱۹آملانی برای افغانها، یحیی وردک،  -

ـــلر د رح�ن بابا دیوان - په آملا�  ژباړه، د انګرید فان هایس

 ۲۰۲۰ژبه، 

لوړی زده کړی په افغانسـتان کې. نظرونه، وړاندیزونه او مشـوري،  -

 ۲۰۱۸، پښتو/ انګلیسییحیی وردک، 

طبي دريس کتابونه او  ۲۴۰( ودريس کتابوننه زیات  ۳۱۰ -

ـــتان د پوهنتونونو  نه زیات ۷۰ غیر طبي کتابونه) د افغانس

صويص پوهنتونونو په وړیا چاپول  لپاره او په ټولو دولتي او خ

 دی اف یې دلته ترالسه کولی شئ:  یتوګه وېشل. پ

www.ecampus-afghanistan.org 

نې د افغا� ټول ، چېافغانیک اوس پر دې کار کوي ېرسبېره پر د

د بنسټیزو پوښتنو په هکله مستند او علمي معلومات راغونډ او بيا 

 .پاره خپاره کړيليې د نورو د خربتيا او د گټو اخېستلو 

 

   او آدرسمعلومات 
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