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د كتاب نوم دى: )د جرمني ژبې  وروسته له لس كلو زیار د جرمني ژبې د اسانې زده كړې كتاب له چاپه راووت.
په ډېر ښایسته ډیزاین او په ډېر ښه صحافت په رنګه ډول دا كتاب  اسانه زده كړه، له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې(. 

په سور رنګ د لیكلو ګټه دا ده په سور رنګ لیكل شویدي، ډېر مهم ټكي . د ډاكټر اكرم ملكزي له خوا لیكل شوېدى
د لیكوال په نظر  یښي او دى ورته ډېر ژر متوجه كیږي. برلوستونكي سترګو ته ځاى په ځاى ور ا مهم ټكي ددچې 

 بې له كوم ښوونكي په اسانه ډول جرمني ژبه زده كړي.كوى شي چې هر افغان  ې كتاب په مرستهد د
 څه كې ده؟دې كتاب كې په اسانتيا په زده كړې د 

مخو كې ولیكو او لوستونكو ته یې (200) اسانتیا یې په دې كې ده چې لیكوال لومړى د جرمني ګرامر په دوه سوه 
نشي كېدى ځكه چې د په دومره خالصه ډول وړاندې كړو. لوستونكو ورته ځواب وركړو چې زده كړه ورنه 

چې كتاب څلور  هلږ څه اسانه كړبرخه ګرامر د لیكوال جرمني ګرامر ډېر مغلق دى او پوهېدل پرې ډېر ګران دى. 
ا ځواب وركړو چې اوس هم ال زده كړه ورڅخه ستونځمنه ده. لیكوال مخو ته ورسېد. لوستونكو بی(400) سوه 

تر  رمخو ته ورسېد. د لوستونكو ځواب دا وو چې اوس ګرام (600)  ګرامر الپسې اسانه كړو چې كتاب شپږسوه
مخه  (200)لیكوال په كتاب كې څه باندې دوه سوه اسانولو ته یې اړتیا شته.  لږ څه نور، خو ېدىاسان شوډېره حده 

د نو مخو ته ورسېد. د لوستونكو غبرګون دا وو چې اوس  (820)نور ورزیات كړل چې كتاب اته سوه او شل 
جرمني ژبې ګرامر دومره په ساده ژبه تشریح شوېدى چې كه څوك په دې اسانه ژبه نپوهیږي، نو هغوى ته دې 

زده كړې اسانتیا لوستونكو پخپله  نو په دې ډول له دې كتاب نه د جرمني ژبې دخداى جرمني ژبه وروښایي. 
 .هتصدیق كړ
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 دى؟ كې څهپه د دې كتاب او د نورو كتابو توپير 
په دې كتاب كې له یو بې ساري نوښت نه كار اخیستل شوېدى او هغه دا دى چې مخكې له دې نه چې د جرمني 

د ګرامر د مبحث په پېل كې د پښتو یو مشهور شعر یا یو متل لیكل په ځینو مبحثونو كې ګرامر تشریح شي، 
راسپړي او لوستونكو ته د پښتو ګرامر واضح كوي.  د پښتو ګرامرلومړى شوېدى. د شعر یا د متل له الرې لیكوال 

ږي. كله كله چې لوستونكي د پښتو ګرامر په مطلب ورسېدل، نو بیا په كراره كراره د جرمني ګرامر ته الر لټول كی
چې د جرمني ګرامر له ډېرو مثالونو سره ښه تشریح شو، نو بیا په الندې برخه كې یې تمرینونه راځي. د تمرینونو 
الندې بیا د تمرینونو ځواب لیكل شوېدى. په دې ډول لوستونكى ځان پخپله كنټرولولى شي چې ګرامر یې ښه زده 

 شوېدى او كه نه. 
سویه مخ په لوړېدو ځي، بیا له هغې نه وروسته د زده كړې  اسات زده شول، نواسد جرمني ژبې كله چې د یو چا 
 ادبیاتو ته مخ اړول كیږي.چې په پاى كې 

چې لیكوال په  ديد كتاب په پاى كې افغانانو ته د جرمني ژبې ستونځي او تېروتنې په یو جدول كې لیكل شوې
د ه خپلو غوږو اورېدلي او پخپلو سترګو یې لیدلي دي. كلونو پ (48)جرمني كې د خپل د ژوندانه په اته څولېښت 

 . يلیكل شوېد ېجدول په كیڼ اړخ كې د جملې صحیح ډول او په ښي اړخ كې تېروتن
پخپله ژبه كې تېروتنې كوي، نو د افغانانو له تېروتنو نه وروسته د جرمنیانو تېروتنې هم په په دې چې جرمنیان هم 

له كومه ځایه منشا اخلي او  تېروتنېبیا لیكل شویدي چې د جرمنیانو  ېجدول الندیو جدول كې لیكل شویدي. د 
 صحیح ډول یې څه شان دى.

كه چېرته یو څوك دا كتاب قدم په قدم تر پایه پورې ولولي او تمرینونه یې تر پایه پورې په صحیح ډول حل كړي، 
 ډېره لوړه وي.نه له سویې نو د ده د جرمني ژبې سویه به له عادي جرمنیانو 

 د دې كتاب خپروندى په جرمني كې د جرمني ژبې ټولنه ده چې نوم یې دى.
(Verein Deutsche Sprache)  

د جرمني او پښتو ژبپوهان ګمارل شوي وو. له كره كتنې نه د دې ټولنې له خوا د دې كتاب د كره كتنې لپاره 
د ژبې، د ډېزاین او صحافت كره كتنه مطبعې ته ورسپارل شو چې مطبعې یو ژبنې علمي وروسته بیا دا كتاب 

چاپ د كتاب . په دې چې ل شوچاپخانې ته ورولېږد چاپ لپاره كتاب  وكړه. د مطبعې له كره كتنې نه وروسته بیا
دې  دى. دا د كتاب تش د چاپ نرخ دى چې له  (€ 74,00)په جرمني كې شوېدى، نو د كتاب نرخ څلور اویا یورو

)د و دواړو اړخد ګټې نه اخیستل د دې لپاره دى نه نه د جرمني  ژبې ټولنې او نه لیكوال ته كومه ګټه رسیږي. 
د دې لپاره وكړو، چې دواړه اړخه د پیسو ګتلو پسي نه ګرځي، بلكې د خپلو ژبو لیكوال(  جرمني ژبې ټولنې او

  لپاره خدمت كوي. 
 ته راوړل كېدى شي:كتاب له دې ځایه په مستقیم ډول الس 

IFB-Verlag 
Schulze-Delitzsch-Straße 40 

33100 Paderborn 
Telefon05251 310602 : 

verlag.de-info@ifb Mail:-E 
ISBN: ISBN 978-3-949233-03-6 

www.vds-ev.de/ifb-verlag 
 

اروپا كې د كتاب عالقمندان یو د كتاب پلورونكي ځاى ته د كتاب نوم او  ټولېدا سې هم كېدى شي چې په 
(ISBN 978-3-949233-03-6)  شمېره وركړي، نو په یوه اونۍ كې ورته كتاب رسېدى شي. بل معلومات به

دا وي: په دې چې د كتاب نرخ ډېر لوړ دى، نو عالقمندان كوى شي چې د یو دولتي یا د پوهنتون كتابتون 
(Staatsbibliothek, Universitätsbibliothek)  كتاب راوغواړي او د مطالعې دا په وړیا ډول له الرې

 یو څو موده یې له ځانه سره وساتي.یې ه لپار
 هډېریې به  بیه چاپ شي چېپه نظر كې نیول شوېدي چې دا كتاب به د دې كال تر پایه پورې په افغانستان كې 

 ارزانه وي.
 اوس به د كتاب ځینې مبحثونه د بېلګې په توګه وګورو:
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 17تر 17 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
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