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د دغې مؤسسې په مرسته چاپ شوی دی

- عبدالغفار خان ، ر. ګاندي / ا. و. هایسلر، - عبدالغفار خان ، ر. ګاندي / ا. و. هایسلر، آملاينآملاين

- اعالمیه جهانی حقوق برش، یحیی وردک، - اعالمیه جهانی حقوق برش، یحیی وردک، دری/پشتودری/پشتو

- لیال و هیوالها، آرزو پوپل، - لیال و هیوالها، آرزو پوپل، دري/پښتو/آملايندري/پښتو/آملاين

- ګریم نکلونه، انجنیر اسدالله ملکزی- ګریم نکلونه، انجنیر اسدالله ملکزی

- رحامن بابا دېوان، رحامن بابا / ا. و. هایسلر، - رحامن بابا دېوان، رحامن بابا / ا. و. هایسلر، آملاينآملاين

  - سپوږمیه کړنګ وهه را خېژه، ج. انېولدسن/- سپوږمیه کړنګ وهه را خېژه، ج. انېولدسن/

ا. و. هایسلر، ا. و. هایسلر، پښتو/آملاينپښتو/آملاين   

  - د کتابونو د چاپولو لنډ رهنام، یحیی وردک، - د کتابونو د چاپولو لنډ رهنام، یحیی وردک، پښتو / انګلیيسپښتو / انګلیيس

  - د افغانستان د پوهنتونونو د دريس کتابونو چاپول،- د افغانستان د پوهنتونونو د دريس کتابونو چاپول،

یحیی وردک، یحیی وردک، پښتو/انګلیيسپښتو/انګلیيس   

- د ښکال زایر، امتیاز احمد صاحبزاده / ا. و. هایسلر، - د ښکال زایر، امتیاز احمد صاحبزاده / ا. و. هایسلر، پښتو/آملاينپښتو/آملاين

  - پښتو متلونه، س. س. توربورن / ا. و. هایسلر، - پښتو متلونه، س. س. توربورن / ا. و. هایسلر، پښتو/آملاينپښتو/آملاين

  - د کابل سلطنت بیان، م. ایلفینسټون / ا. و. هایسلر، - د کابل سلطنت بیان، م. ایلفینسټون / ا. و. هایسلر، آملاينآملاين

  - د وړکتوب دنیاګۍ ته ، محمد عثامن نژند، - د وړکتوب دنیاګۍ ته ، محمد عثامن نژند، پښتوپښتو

  - د حیواناتو نکلونه، انجنیر اسدالله ملکزی، - د حیواناتو نکلونه، انجنیر اسدالله ملکزی، پښتوپښتو

  - د باچاخان په زړه پورې ویناوې، پ. س. رمو/- د باچاخان په زړه پورې ویناوې، پ. س. رمو/

ا. و. هایسلر، ا. و. هایسلر، آملاينآملاين   

  - د باچاخان او عدم تشدد کتابښود،- د باچاخان او عدم تشدد کتابښود،

یحیی وردک او شېرخان حساسیحیی وردک او شېرخان حساس

-  د زردښت ګاتونه، مبارز څاپی، -  د زردښت ګاتونه، مبارز څاپی، پښتوپښتو

  - د افغانانو له شعرونو څخه انتخاب، هرني جورج راورټي/- د افغانانو له شعرونو څخه انتخاب، هرني جورج راورټي/

ا. و. هایسلر، ا. و. هایسلر، آملاينآملاين   

  - آدم خان او درخانۍ، عيل محمد منګل، - آدم خان او درخانۍ، عيل محمد منګل، پښتوپښتو

   - د آملاين ژبې ګرامر د افغانانو لپاره، - د آملاين ژبې ګرامر د افغانانو لپاره،

ډاکرت اکرم ملکزی، ډاکرت اکرم ملکزی، پښتو / آملاينپښتو / آملاين   

                                  



د افغانستان معلومايت مرکز )افغانیک(
 د 1993 کال راهیسې د هېوادوالو، ټولنو او بهرنيو خلکو لپاره د

 افغانانو او افغانستان په هکله معلومات وړاندې کوي.

 افغانیک د آملان بون ښار اداري محکمې رسه د 8965 شمېرې

  الندې ثبت شوي او  د بون ښار د مستوفیت لخوا پېږندل شوي

او افغانانو  شمېر  یو  د  چې  ده،  موسسه  رسمي  انتفاعي   غیر 

 آملانانو لخوا جوړه، په آملان او افغانستان کې فعالیت کوي. 

  د افغانیک هدف په افغانستان کې د پرمختیا، معارف، لوړود افغانیک هدف په افغانستان کې د پرمختیا، معارف، لوړو
  زده کړو او روغتیا په برخو کې مرسته او هم په آملان کې دزده کړو او روغتیا په برخو کې مرسته او هم په آملان کې د

افغانانو رسه مرسته او د افغاين کلتور پالل دي.افغانانو رسه مرسته او د افغاين کلتور پالل دي.
تاریخي، ټولنیزو،  مهمو  ټولو  د  مرکز  معلومايت  افغانستان   د 

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

اخبار، مجلې،  )کتابونه،  مواد  معلومايت  کې  آرشیف  خپل   په 

اروپايي، هغو  د  يې  برخه  زېاتره  دي.  کړي  راغونډ   کسټونه( 

 امریکايي او افغاين پوهانو لیکنې او څيړنې دي، چې په وروستيو

 لسیزو کې په افغانستان کې د ننه او بهر په بېال بېلو موضوعگانو

څېړنې کړي دي.

د هلو ځلو څو منونې
 - سیمه ییز مطالعات، څېړنه او تحلیلونه

 - د افغانستان د تاریخ او اوسني وضعیت په اړه لېکچر؛ د پروژو

څارنه او مشوره

 - بهر مېشو افغانانو، آملانانو، آملاين او اروپايي مؤسسو او ټولنو

ته د افغانانو او افغانستان په هکله معلومات، مشورې او پروژې

په رسه  افغانانو  او  آملانانو  ادارو،  دولتي  غیر  دولتي،  آملاين   - 

او پالن  په  پروژو  پرمختیايي  او  مرستندویو  د  کې  افغانستان   

عميل کولو کې مشورې او عميل همکاري

- په بلخ او وردک کې د ښوونځیو مالتړ

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

ژبو کتابونو چاپول

- په آملاين ژبه د افغاين ادبیاتو خپرول

فعالول او  جوړول  کلینیک  کې  سیمه  بیګي  دیوان  کابل  د   - 

www.dewanbegi.com

دريس کتابونه
 369 نه زیات دريس کتابونه په طب، زراعت، انجنیري، اقتصاد،

ژورنالیزم او  ساینس  پالیيس،  او  اداره  عامه  روزنې،  او   ښوونې 

ټولو په  او  چاپول  لپاره  پوهنتونونو  د  افغانستان  د  کې   څانګو 

 دولتي او خصويص پوهنتونونو په وړیا توګه وېشل.

 مکمل پي دي اېف یې دلته ترالسه کولی شئ:

www.ecampus-afghanistan.org

ژبې، لیدنې کتنې او انټېګرېشن
- په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ )د تیرو ۸۲ کلونو لپاره هر کال(

 - افغانانو ته په آملان کې د ژبې زده کولو، زده کړو، ژوند کولو او

کار پیداکولو اړوندې مرستې او مشورې ورکول

- پښتو ژبې کورس، هره جمعه د مازدیګر د ۴ څخه تر ۶ بجو. 

- - آملاين کورس هره چهارشنبه د 3:30 څخه تر ۵:۳۰ بجو.

بجو - - دري ژبې کورس هره جمعه د ۲ څخه تر ۴ 

- - افغاين مېرمنې په بون کې یوه ورځ له یو بل رسه هره میاشت 

ناسته لري.

- نوي افغان مهاجرین د پخوانیو افغانانو رسه، په میاشت کې یو 

ناستې کوي.  ورځ 

- د 2۸ کلونو راهیسې هر کال »په هامبورګ کې د افغانستان

اونۍ« سمینار جوړول  

ټولنیز او اديب کتابونه
- - د برش حقوقو نړیواله اعالمیهد برش حقوقو نړیواله اعالمیه

- د افغانستان د ۱۹۶۴او ۲۰۰۴ اسايس قانون- د افغانستان د ۱۹۶۴او ۲۰۰۴ اسايس قانون

- زموږ د باچا خربې، یحیی وردک، - زموږ د باچا خربې، یحیی وردک، پښتو/دری/انګلیيسپښتو/دری/انګلیيس

- د پښتو ژبې دريس کتاب، منفريد لورينز، - د پښتو ژبې دريس کتاب، منفريد لورينز، آملاينآملاين

- زما ژوند او مبارزه، عبدالغفار خان / ا. و. هایسلر، - زما ژوند او مبارزه، عبدالغفار خان / ا. و. هایسلر، آملاينآملاين

- د ګالب ننګرهاري لیکنې، خپلواک او فیصل ننګرهاري- د ګالب ننګرهاري لیکنې، خپلواک او فیصل ننګرهاري

- د غني خان لیکنې، ا. و. هایسلر، - د غني خان لیکنې، ا. و. هایسلر، آملاينآملاين

- زما ژوند او مبارزه، عبدالغفار خان،- زما ژوند او مبارزه، عبدالغفار خان، پښتو/دري پښتو/دري

- افغانان په آسرتالیا کې، ح.  امین- افغانان په آسرتالیا کې، ح.  امین

- پټه خزانه، م. هوتک / ا. و. هایسلر، - پټه خزانه، م. هوتک / ا. و. هایسلر، آملاينآملاين

  - خان عبدالغفار خان )د نه تاوتریخوايل الروی(،- خان عبدالغفار خان )د نه تاوتریخوايل الروی(،

ان رادها کرشنان/ زېړګل وردک، ان رادها کرشنان/ زېړګل وردک، پښتو/انګلیيسپښتو/انګلیيس

/ زېړګل وردک، / زېړګل وردک،- دوه خدایي خدمتګاران، مهادیوف دیسای    - دوه خدایي خدمتګاران، مهادیوف دیسای 

پښتو/انګلیيسپښتو/انګلیيس

- په افغانستان کې د لوړو زده کړو په هکله زما نظرونه،- په افغانستان کې د لوړو زده کړو په هکله زما نظرونه،

وړانديزونه او مشورې، یحیی وردک، وړانديزونه او مشورې، یحیی وردک، پښتو/انګلیيس/آملاينپښتو/انګلیيس/آملاين     

- د یو افغان کيل یادونه، م زرین انځور / ا. و. هایسلر، - د یو افغان کيل یادونه، م زرین انځور / ا. و. هایسلر، آملاينآملاين

  - آملاين د افغانانو لپاره، یحیی وردک- آملاين د افغانانو لپاره، یحیی وردک

- ميل هېنداره، م. ګل نوري، ا. و. هایسلر، - ميل هېنداره، م. ګل نوري، ا. و. هایسلر، آملاينآملاين

- غوره نرثونه، ګ. پاچا الفت / ا. و. هایسلر، - غوره نرثونه، ګ. پاچا الفت / ا. و. هایسلر، آملاينآملاين

- دوه خدایي خدمتګاران، م. دیسای / ا. و. هایسلر، - دوه خدایي خدمتګاران، م. دیسای / ا. و. هایسلر، آملاينآملاين

- آملانی برای افغانها، یحیی وردک- آملانی برای افغانها، یحیی وردک


