
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 اشدب ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
 1۶/11/۲۰1۹ ود خان کتابتون ادارهدا محمدد 
 

 تونکتاب سردار محمد داود خاند 
 !افغانانو رانوګ

 یزونړیڅمجهزه عامه کتابتون او  یفعاالنو ته یو پرمختلل ولنیزوټرهبرانو، مدني، سیاسي او  وانوځ ېچ وړغوا
ستر کار  ېپه د يړغوا ېچ ريګهغه مل و،ړک ړجو ېمطالعاتو مرکز د شهید سردار محمد داود خان ترنامه الند

 :يړکمرسته و ېک وګانڅپه الندي  ېشي چ یشي کوال يږسر همغ ږله مون ېک
ان ، یا وپلوري، همداش ړیک یالډلپاره کم له کمه یو کتاب د کتابتون  یش یکوال یرګد کتاب چمتو کول: هرمل ـ•

 .یکه نو یو ړزو ه،ڼیاهم په چاپ شوي ب ،یو هڼشي په الکترونیکي ب یکتاب کیدا
 .يړسره شریک ک ږله مون یلولي او یا ورته پکار ند ېنه ی یهغه کتابونه چ یش یکوال یرګمل
ره له کتابتون س ولډپه مادي، معنوي او فز یکي  ېچ یش یکوال ريګد کتابتون لپاره د امکاناتو برابرول: مل ـ•

 .يړمرسته وک
  په برابرولو یاځد 
 یا الماریو په برابرولو یاځد کتاب 
 لپاره د میز او چوکیو په برابرولو ید مطالع 
 ماشین، سکرنر په برابرولو ید کمپیوتر، هارد درایف، سرور، پرنتر، فوتاپ 
 او انستالیشنپه برخه کي ورکټن لوو،ښد کمپیوترونو د ن 
 دچراغ په برابرولو یلپاره د مطالع ید مطالع 
 ایرکندیشن اویا کولر په برابرولو ،ید بخار 
 د وسایلو په برابرولو یقهو ،ید اوبو ، چا 
 په برابرولو ېد قرطاسی 
 میاشتو د معاش په برابرولو وڅیا  یکسه کارمندانو د یو ید در 

دیتابیس،  ،ګد کتابتون لپاره د ویب سایت، هاستن یش یکوال ريګتخنیکي چارو برابرول: مل د کتابتون لپاره پهـ •
 .ړیمرسته وک یپه برخه ک يړاپلیکیشن او ژبا

 یکيړمشرانو او تجارانو سره ا ،یامکانات لر یمال یچ یرګمرسته: هغه مل یچاروک ید کتابتون لپاره په مالـ •
سره  ږله مون یش ینو کوال ،ړیمدیریتي مرسته وک یانځو یبرخه کي مال یسره په د ږزمون یش ییاهم کوال ،یلر

 .شي ېک یکهړژر تر ژره په ا
نو  یو یلړیا ژبا یلیکنه، لیکل نیزهړیڅاثر ،  ی: که مو کوم کتاب یا علمړیک یالډاثر  یکتابتون ته خپل علمـ •

 .ړیشریکه ک ېد کتابتون سره ی یش یکوال
ونونه، پوهنت ،یوونخښنهادونه او یاهغه  یاو غیرحکومت یحکومت وانان،ځ ،یشبک یمدن وندونه،ګسیاسي  ،یولنټ هغه

 ړیکمرسته و یاوتخنیک یمعنو ،یماد سرهږله مون یبرخه ک یپه د ړیغوا ېمراکز چ یاکادیمیک تحقیقات یشخص
 .یش ښیک یکهړسره په ا یمټ ږمون یچ یش ینو کوال ید کتابتون عضویت واخل یچ ړییا هم غوا

ل نوم، خپ ،یش یکوال یالډیابله هرژبه  یریزګان ،یعرب تو،ښپ ،ییو کتاب په در یکوال ینش هڅ: که نور دونهیا
ناسته کي  یمقدمات ړیپه لم یونړد کتابتون د جو ړیکه غوا یواستو یشمیره راته په پیغام ک نالیک،یښتخلص، بر

 .یپروسه خپله پراخه ونده واخل یمل یاو د
 تښدرن په

 مټی هیریمد کتابتون
 کابل افغانستان ک،ړس لورمڅ لوید س رمه،څی: احسان رهنما ته هټپ

 https://www.facebook.com/khanelibrary ـ daudkhanlibrary@gmail.comاو فیسبوک آدرس:  بریښنالیک
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 کتابخانه عامه سردار محمد داودخان 

کتابخانه عامه سردار محمد داودخان که در کابل عنقریب افتتاح میگردد یک کتابخانه ای خیریه، عام المنفعه و رضا 

کارانه بوده که حاوی کتب متعدد ممد درسی برای متعلمین ومحصالن بوده که شامل محتوی دینی، فرهنگی، 

، تجارت واقتصاد، بانکداری، ستراتیژیک، مطالعات نکور، حسابداری، مدیریت ریاضیات، کیمیا، فزیک، کا

فرانسوی(، کتب با اهمیت درباره  کمپیوترساینس، روانشناسی، زبان های خارجی )انگلیسی، عربی، چینایی و

 رهبری، حکومت داری، قانون، حقوق و صلح...
 

 :هدف ما

 ن عزیز میباشد.خدمت به کشور، خدمت به اهل دانش و محصال

 ماموریت ما:

فراهم سازی خدمات معیاری کتابخانه ایی و تشریک دانش برای متعلمین، محصالن، استادان، محققان، ژورنالستان، 

 کارمندان در بخش حکومتی وسکتور خصوصی. 

 ارزش:

اِلَحاتُ  )اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزینَةُ اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا ۖ  ( 46کهف –َخْیٌر ِعْندَ َربَِِّك ثََوابًا َوَخْیٌر أََماًل  َواْلبَاقِیَاُت الصَّ

مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست و اعمال صالح که )تا قیامت( باقی است نزد پروردگار از نظر  ترجمه:

 ثواب بهتر و از نظر امیدمندی نیکوتر است.
 

 امکانات فعلی:

رای یکسال قرارداد شده و قابل تمدید است، داشتن بیش از یک میلیون داشتن جای مناسب برای کتابخانه  و دفتر که ب

هزار جلد کتاب  3000جلد کتاب الکترونیکی معاصر به زبان های انگلیسی، دری، پشتو وعربی  و با داشتن بیش از 

 چاپی هم اکنون به تسهیالت ضرورت دارد.

 دمتمدیر مسؤل، کارمند کتابخانه، نفر خ –داشتن سه نفر کارمند 

 جهت فعال نمودن کتابخانه الکترونیکی خود به وسایل وتجهیزات ذیل ضرورت داریم:
 

 کمپیوتر سرور، تعداد ده پایه کمپیوتر و وسایل شبکه برای کتابخانه ای دیجتیالی 

 انترنیت برای کتابخانه الکترونیکی و نشر کتب مورد نیاز محصالن به طور انالین 

 میز و چوکی برای کمپیوتر 

  سایر ملحقات شبکه و برق 

 جهت فعال نمودن کتابخانه ای فزیکی خود به وسایل وتجهیزات ذیل ضرورت داریم: 

  عدد الماری فلزی کتاب  20تعداد 

  پایه میز وچوکی برای مطالعه )میز کنفرانس بزرگ(  3تعداد 

 یک پایه میز دفتری با چوکی ان برای مدیر مسؤل 

)بشمول مرکز تحقیقات( به یک عدد سمارت تلویزیون ضرورت  یویی و صوتیجهت فعال سازی بخش کتابخانه وید

است، اکنون کتابخانه به هزاران ساعت ویدیو آموزشی دسترسی دارد که میتواند آنرا بخاطر ارتقای ظرفیت هموطنان 

داری، ل، حکومتدراختیار شان قراردهد. جهت غنا مندی بیشتر کتابخانه به تعداد کتب در موضوعات روابط بین المل

قانون، حقوق، علوم سیاسی، مطالعات استراتیژیک، علوم اجتماعی، ژورنالیزم، انکشاف تجارت، بازاریابی، مالی، 

 منابع بشری... ضرورت داریم.

شرکت ها، مؤسسات، بزرگان و جوانان کشور خواهشمندیم تا در زمینه همکاری همه جانبه نموده ، میتوانند سهم 

ویا کلی ایفا نمایند. شرکت های که خواهان تبلیغات از راه کتابخانه اند میتوانند تمامی کتابخانه  خودرا بشکل قسمی

را طبق براند خود دیزاین کنند، بخصوص در بخش الماری و میز و سکرین کمپیوتر، صفحه فیسبوک، ویب سایت، 

و تبلیغات مورد نظر خودرا به نمایش همچنان میتوانند در کتابخانه بخشی را به اسم شرکت خود ساخته دران کتب 

 صدقه جاریه( –)هم خرما هم ثواب   بگذارند.

درصورت عالقمندی میتوانید به همرای تیم کتابخانه بتماس شوید. )سرک چهارم سیلو، گذشته از مسجد خالد ابن 

 رهنمای معامالت احسان( -ولید

https://www.facebook.com/khanelibrary//  hanlibrary@gmail.comdaudk 
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To whom it may concern 
Subject: Rebook it, Donate Used or new Books. 
Date:  2/11/2019  
 
Dear Sir/Madam,  
We are pleased to start a strategic research center and public library in the center of 
Afghanistan capital Kabul named as Shaheed Sardar Mohammad Daud Khan Public 
library and Research Center, This is a non for profit and non-Political; social and cultural 
project which we would like to develop it through crowdfunding & Private sector 
sponsorship methods.  
Meanwhile, we also accept generous gift, donations, fund or sponsorship from companies, 
organizations, entities, local and international donors, embassies, governmental scientific 
centers, media and information agencies and individuals who want to support our cause.  
We are looking for minimum support/donation of one book, $10 or AFN 1000, 
administrative goods, technology equipment, furniture and Zakat etc.  
Our vision is, to literate and educate youth and researchers by providing them with up-to-
date information, reference books, manuals, research resources.  
You can bring positive changes via donating new/used books, you can honor some special 
by sharing your books (text, audio, video), CD/DVDs, tapes, tutorials, digital library, 
reports, manuals, plans, guidelines, information kits, country guides, a copy of University’s 
monograph, thesis or research papers.  
You may wish to sponsor our library and publish your logo in our place, publications and 
pages; please feel free to contact us any time.  
For further discussion visit our Office or give our representative an official appointment 
chance to meet you or your respective organization in person.  
Sincerely Yours 
Library Team 
Mirwais Maidan (Kot-e-Sanggi), 4th Street of Silo, Kabul Afghanistan 
 
Email and Facebook Page: daudkhanlibrary@gmail.com / https://www.facebook.com/khanelibrary/  
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