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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 
 

 ۰/1۵۱/۵۱۰۲         بهاند پوهندوی آصف

 ادبیات کوچنیانو د
 حالت اوسنی منظر، پس تاریخي

 برخهلسمه 
 :دویم هغه کتابونه چې په ویبپاڼو کې ایښودل شوي دي

 (:kitabtoon.com)کتابتون ټولنه: الف
د نورو ویبپاڼو تر څنګه، کتابتون ټولنه نومې ویبپاڼې هم په بیالبیلو برخو کې ګڼ شمیر کتابونه لوستونو ته پر لیکه 
کړي دي چې په هره برخه باندې یې کیدای شي جال مقالې او کتابونه ولیکل شي، خو دلته یوازې د کوچنیانو له پاره 

 . ږيجال برخې او کتابونو باندې یو څه رڼا اچول کی
په دې ویبپاڼه کې د کوچنیانو د کتابونو له پاره جال خونه پرانستل شوې او په کوچنیانو او تنکیو ځوانانو پورې اړوند 

« د ماشومانو کتابونه»د دې ویبپاڼې د کوچنیانو برخه چې د پاڼې مسولینو ورته د . کتابونه په کې آنالین شوي دي
 . ړي دينوم ورکړی، ښایسته ډیر کتابونه خوندي ک

نومې برخه کې د کو « د ماشومانو کتابونه»د دې کرښو تر لیکلو پورې دوی توانیدلې دې چې د کتابتونه ټولنې د 
 :دا نهه ویشت عنوانه کتابونه دا دي. عنوانه کتابونه آنالین کړي( ۰۲)چنیانو له پاره نهه ویشت

 :یوه لمن کیسې ــ1
 ./13۲مصور بنسټ، کابل،: محب هللا زغم، خپرندوی: له پښتو متن سره رسمونه، لیکوال

 :ــ موږک او پړانګ۰
مصور بنسټ، کابل، : ډاکتره رابعه غرشین، خپرندوی: له پښتو متن سره رسمونه، له انګلیسي ژبې څخه ژباړه

13۲/. 
 (:د ماشومانو له پاره شعرونه)ــ ستوري3

 .13۲۱مصور بنسټ، کابل، : علم ګل سحر، خپرندوی: رسم، شاعرله هر شعر سره یو 
 :ــ دوې ښې ملګرې۴

مصور بنسټ، : روح هللا نسیمي، له رسمونو سره پښتو متن، خپرندوی: جودي دیلتن، له انګلیسي څخه ژباړه: لیکوال
 ./13۲کابل، 

 :ــ لټ سور لنډی۵
 ./13۲ر بنسټ، کابل، عبدالغفار جبار خیل، رسمونه او پښتو متن، مصو: ژباړه

 (:لنډې کیسې)ــ د زرو هندارو کور۱
 ./13۲اسدهللا غضنفر، مصور بنسټ، کابل، : ه انګلیسي څخه ژباړه

 :ــ د شپې کیسې۷
 ./13۲اناهیتا روهي، له پښتو متن سره رسمونه، مصور بنسټ، کابل، : له جرمني څخه ژباړه

 :ــ د قاضي آزموینه ۲
 ./13۲و متن سره رسمونه، مصور بنسټ، کابل، عبدالقدیم ویاړ، له پښت

 :ــ  اتل به ستوري راوړي۲
 ./13۲نعیمه غني، له پښتو متن سره رسمونه، مصور بنسټ، : یکواله

 :ــ فلوس/1
خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، : کیم لیویس، له انګلیسي څخه زباړن: لیکوال

 .کال ۰/1۰برطانیه، : خپرنځای
 :ــ واورین ملګري11

خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي : کریستیانا بوتلر او تینا مکناګتون، له انګلیسي څخه ژباړن: لیکواالن
 .کال ۰/1۰متن او انځورونه، برطانیه، 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhbahand_a_kocnian10.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kocnian10.pdf


  

 

 

 3تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 :ــ جلۍ او ِد پلوځلۍ1۰
 کال ۰/1۰ن او انځورونه، برطانیه،خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي مت: له انګلیسي څخه ژباړن

 :ــ یوه واورینه شپه13
خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، : ِنک بت رو ورت، له انګلیسي څخه ژباړن: لیکوال

 .کال ۰/1۰بریطانیه، 
 :اورو ستړي مه شئــ واورینو ځن1۴

 .کال ۰/1۰خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، برطانیه، : له انګلیسي متن نه ژباړه
 :ــ آریانا هونډه1۵

خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، : ِالین بروون، له انګلیسي څخه ژباړن: لیکوال
 .کال ۰/1۰برطانیه، 

 :ــ ِالمیر1۱
خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، : دیوید مک کي، له انګلیسي څخه ژباړن: لیکوال

 .کال ۰/1۰برطانیه، 
 :ــ کیله1۷

خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، : جوناتن آلن، له انګلیسي څخه ژباړن: لیکوال
 .کال ۰/1۰برطانیه، 

 :ــ د سوی غچ1۲
 .کال ۰/1۰خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، برطانیه، : له انګلیسي څخه ژباړه

 :هنهــ د روزي قدم و1۲
 .کال ۰/1۰خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، برطانیه، : له انګلیسي متن څخه ژباړه

 :ــ روبي/۰
 .کال ۰/1۰خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، برطانیه، : انګلیسي متن څخه ژباړه له

 :ــ زمری او موږک۰1
خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، : جان ور میراد، له انګلیسي څخه ژباړه: لیکوال

 .کال ۰/1۰برطانیه، 
 :ــ خواره غوا۰۰

 . کال ۰/1۰خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، برطانیه، : ه انګلیسي څخه ژباړهل
 :ــ وړکوټې سره چرګه او د غنمو دانې۰3

 .کال ۰/1۰خاطر مانیروال،له پښتو متن سره انګلیسي او انځورونه، برطانیه، : له انګلیسي څخه ژباړه
 (:ه پاره د درویشت لنډو کیسو ټولګهد کوچنیانو ل)ــ مغرور میږی۰۴

 .کال /۰/1بارکوال میا خیل، مصور خپرندوی بنسټ، کابل، : ژباړن
 :ــ ولې؟ څنګه؟ چیرې؟۰۵

 .کال /13۲له جرمني منابعو څخه څخه د اناهیتا روهي ژباړه، مصور بنسټ،
 : ــ د مارغانو نومونه۰۱

 .کال ۰/1۰خاطر مانیروال، برطانیه، : څیړنه او لیک
 : ــ رنګونه۰۷

خاطر مانیروال، په رنګه بڼه یوازې په پښتو او انګلیسي ژبو پرته له تشریح او توضیحاتو نه د رنګونو : مرتب
 .کال ۰/1۰په خپله لیکوال، برطانیه، : نومونه، خپرندوی

 (: پښتو د لومړي ټولګي له پاره)ــ پښتو۰۲
 .کال 13۲۴لیکوال، په خپله : سلیم عابد، خپرندوی: درسي کتاب، لیکوال

 (: پښتو الف ب او د تورو ابتدایي زدکړه)ــ پښتو لوست۰۲
 .کال 1۲۲3په خپله لیکوال، کابل، : عبدهللا هاشم خیل ځاځی، خیرندوی: لیکوال



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

. دا دوه وروستي کتابونه زما له نظره د کوچنیانو په ادب کې په ټاکلي ډول نه رواوړل کیږي، دا تعلیمي بڼه لري
د کوچنیانو ادبیاتو د کتابونو په لست کې معرفي کړي او انالین کړي وو، ځکه ( کتابتون ټولنه)ویبپاڼې څنګه چې دې

 .ما دلته د کوچنیانو ادبیاتو دنورو کتابونو په لړ کې معرفي کړل
او  کې دا انالین کتابونه په الندې پته پیدا کړي(  kitabtoon.com)درانه لوستوونکي کوالی شي په کتابتون ټولنه

 :وې لولي
 

http://kitabtoon.com/mashomano-narhai/kessay  
 

 د لسمې برخې پای
 

http://kitabtoon.com/mashomano-narhai/kessay

