
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

  ۱۰/۳۰/۲۰۲۰                اجمل روهي

 
 

 !«؟تاسې پوهېدئ»د 
 

 و کتاب چاپ ش
 

 .«دغه کتاب د عمومي معلوماتو ډېټا بانک ته ورته یو کتاب دی»
 

 
  

ګټور او خوندور عمومي  لخوا تازه چاپ شوی دی، ډېر «»دانش خپرندویه ټولنې دغه کتاب چې د
په دې برخه کې خورا زیار ایستلی  ي انجنیر اجمل روه لري. د کتاب ژباړونکي او لیکوال معلومات

  .ژباړلي دياو له ډېرو رازـ راز سرچینو یې دغه معلومات چاڼ او 
 

 هکله لیکلي:  هپ بښاغلی اجمل روهي د کتا
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 2تر  2 له  :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

او پاړسي ژبو  و، پښتيانګریزي، جرمني، روس د کې زیاتره په راغوڼولو معلوماتو د د دې کتاب»
و څخه استفاده شوې ده. هغه معلومات چې شکمن او ډېر کره نه ښکاریدل په نورو ڼانټرنیټي وېبپا

 ...سرچینو کې هم چک شوي
 

وه ښه ځانګړتیا دا ده، چې د ښوونځي د متوسطې له زده کوونکو نېولې تر لوړو زده د دې کتاب ی
  «.کړو خاوندانو پورې، ټولو ته به ګټور او په زړه پورې اوسي

 

دغه کتاب د عمومي معلوماتو ډېټا بانک ته ورته یو کتاب دی، چې د دې الندې موضوعات په هکله 
  :څپرکي لري

 

 ،مهم او په زړه پورې اسالمي معلومات ــ 
 

 ،د نړۍ تر ټولو اغېزناکه او نامتو شخصیتونه ــ 
 

 ،له ځانه خبر یئ؟ )د انسان د بدن جوړښت( ــ 
 

 ،د مېرمنو له وړتیاوو او ځانګړتیاوو خبر یئ؟ ــ 
 

 ،د ژوو )حیواناتو( په هکله په زړه پورې معلومات ــ 
 

 ،د غذایي توکو په هکله اړین او ګټور معلومات ــ 
 

 ،معلومات د هېوادونو او ځایونو په هکله هېښونکي ــ 
 

 ،د نړۍ د تاریخ تر ټول خونړۍ او عجیبه جګړې ــ 
 

 ،تر ټولو مخکې یا لومړني او د اختراعاتو په هکله  ــ
 
 .عجیب، حیرانونکي او له تصوره پورته واقعیتونه ــ 
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