
  )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.

زدکړو او  هدد  یی پده افغدانسدددتدان کی د پرمختیدا، معدار ، لوړو

روغتیدا پده برخو کې مرسدددتده او همل پده آملدان کې د افغداندانو رسه 

 دي.مرسته او د افغاين کلتور پالل 

د افغددانسدددتددان معلومدداټ مرکم د ټولو مهمو ټولنیمو،  دداریخي، 

سدېا،، اتتادادي، ادا او روغتيا ي سدااو او پوښدتنو په هکله په 

خپل آرشدی  کې معلوماټ مواد ککتابونه، مللې، اخبار، کسدنونه  

راغونددک کړي دي. زتددا ره برخدده  ې د هغو اروپددا ي، امریکددا ي او 

يړنې دي، کومو چې په وروسددتيو لسددیمو افغاين پوهانو لیکنې اوڅ

کې په افغانسدتان کې دننه او همل دباندې په بې  بېلو موودوعنانو 

 څېړنې کړي دي.

  

 د هلو ځلو څو منونې

پده آملدان کې د ېبې زدکولو، زدکړو، ېوندد کولو او کدار افغداندانو  ده  -

 مرستې او مشورې ورکولپیداکولو اړوند 

 آملان کې افغان ماشومانو  ه د مورنۍ ېبې کورسونه -

 آملانانو  ه افغاين ېبې زده کول -

موسدسدو او ټولنو  ه او اروپا ي  آملاين ، آملانانو بهر ميشدو افغانانو،     -

 تان په هکله معلومات، مشورې او پروېېد افغانانو او افغانس

آملاين موسدسو رسه په افغانستان کې د مرستندویو او پرمختیا ي   -

 پروېو په پ ن او عميل کولو کې مشورې او همکاری

د افغدانسدددتدان  ېپده هدامبورک ک»هر کدال  ېکلونو راهیسددد  ۲۵ د -

 سمینار جوړول «اونۍ

 

 د افغانستان د اسا، توانینو چاپول -

بادشاخان په هکله په پښتو، دري، اردو، انګلیيس او آملاين  د -

 ېبو کتابونو چاپول

 په آملاين ېبه د افغاين ادبیا و خپرول -

 جوړول او فعالول د کابل دیوان بیګی سیمه کې کلینیک -

www.dewanbegi.af     

 

 خپرونې

 ۱۹۹۷، اقوتو عمومي اع میهد برش د   -

  ۱۹۹۸، اسا، تانون   ۱۹۶۴کد افغانستان   -

 ۲۰۰۲،  اسا، تانون په املاين ېبه    ۱۹۶۴ک د افغانستان    -

 ۲۰۰۳ ،اسا، تانون   ۱۹۶۴ک افغانستان  د -

 ېبه انګلييسپه  اسا، تانون   ٢٠٠۴کد افغانستان   -

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

، کتدا،، مدانفرد لورن ، املداين ېبده در، د پښدددتو زده کولو  -

۲۰۱۰ ،۲۰۱۹ 

 ۲۰۱۲، په املاين ېبه . غفار خان،زما ېوند او مبارزه -

 ۲۰۱۴، د ګ ، ننګرهاري لیکنې -

 ۲۰۱۶د غني خان لیکنې. غني خان، په آملاين ېبه،  -

 ۲۰۱۶افغانان په آسرتالیا کې. پوهاند امیدالله امین،  -

سددای، کپښددتولانګلیسددیل  تان. مهادیو ددوه خدایي خدمتګار  -

 ۲۰۱۷ ، د زتړګل وردک ېباړه، آملانی 

خدان عبددالغفدار خدان، د نده  داو ریخوا، اروی، ان رادهدا  -

 ۲۰۱۷ ، کپښتول انګلیيسد زتړګل وردک ېباړه، کرشنان، 

 

 

غفار خان. د پښدددتنو د عدش  شددددد پاچا، را  موهن ګاندی  -

 ایسلر ېباړه، د انګرید فان هپه آملانی ېبه ۲۰۱۷

د یو افغداين کلې خداېرې. د زرین انرور لندکې کیسدددې پده  -

 ۲۰۱۷ د انګرید فان هایسلر ېباړه، آملاين ېبه،

د افغانسدددتان د پوهنتونونو  د در، کتابونو چاپول، یحیی    -

 ۲۰۱۷وردک، 

 ۲۰۱۸یحیی وردک،   د افغانانو لپاره، آملاين -

 ۲۰۱۸سخنان نا، غفار خان،  -

 ۲۰۱۹غوره نرثونه په آملاين ېبه، د ګل پاچا الفت  -

 ۲۰۱۹آملانی برای افغانها، یحیی وردک،  -

پده آملداين  ، د انګریدد فدان هدایسدددلر ېبداړهد راامن بدابدا دیوان  -

 ۲۰۲۰ېبه، 

لوړی زده کړی په افغانسددتان کې. نورونه، وړاندیمونه او مشددوري،  -

 ۲۰۱۸، پښتول انګلیسی یحیی وردک، 

ېبي در، کتدابونده او  ۲۴۰ک و در، کتدابوننده زیدات  ۳۰۰ -

غیر ېبي کتدابونده  د افغدانسدددتدان د پوهنتونونو  نده زیدات ۷۰

او په ټولو دولتي او خادو  پوهنتونونو په وړیا چاپول    لپاره

 دی ا  یې دلته  راسه کولی شئ:  ی وګه وتشل. پ

www.ecampus-afghanistan.org 

د افغاين ټولنې   ، چېافغانیک اوس پر دې کار کوي  ېرسبېره پر د

د بنسدنیمو پوښدتنو په هکله مسدتند او علمي معلومات راغونک او بيا 

 .پاره خپاره کړيل ې د نورو د خرب يا او د گنو اخېستلو 

 

   او آدرسمعلومات 
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