باالی نام کتابها کلیک کنید

ا نسان خرد مند
یووال نوح هراری

 ۲۱درس برای انسان قرن ۲۱
یووال نوح هراری

زنگ ها برای کی به صدا میآید
ارنست همینگوی

همه مردم برادرند
نویسنده  :م  .ک  .گا ندی

وداع با اسلحه

مثنوی معنوی

نویسنده :ارنست همینگ وی

دفتر اول  ،دفتر دوم  ،دفترسوم
دفتر چارم  ،دفتر پنجم  ،دفترششم

منا جات نامه
خواجه عبداهلل انصار

جنک و صلح  :تولستوی
کتاب اول ( جلد  ۱و ) ۲
کتاب دوم ( جلد  ۳و ) ۴

نژاد نامه افغان
فیض محمد کاتب هزاره

جایگاه ما در جهان هستی
استیفن هاو کینگ

ارباب و نوکر
لئو تولستوی

فرهنگ جاوید
اولین فرهنگ فارسی دری

ربا عیات
عمر خیام

صحبت شیطان ( مجموعه داستان )
به انتخاب ا لفرید هیچکاک

برخورد تمدن ها
برنارد لوییس و …

ما بردگان
نیلسن ما ندیال و فیدل کاسترو

راه دشوار آزادی
خاطرات نیلسن ما ندیال

تاریخ هرودت
جلد اول

تاریخ غزنویان
جلد اول و دوم

ادیان زنده جهان
رابرت ا  .هیوم

تاریخ ادبیات افغانستان
میر غالم محمد غبار

جنگ و صلح
ل  .ن  .تولستوی

بهترین داستان های کوتاه
انتون چخوف

مارکسیسزم جامعه شنا سانه

مایکل بوراوی

تاریخ فلسفه
ویل دورا نت

دموکراسی در برابر سرمایه
ا لن مک سینزوود

ا نسان گرایی و مسایل جهانی
داکتر آ شنا

مثنوی معنوی
موالنا جالل ا لدین بلخی

کتاب جنس دوم
نویسنده  :سیمون دوبوار

بیگا نه
نویسنده  :ا لبرت کامو

نگاهی به تاریخ جهان
جواهر لعل نهرو

انتقام جویان جکد لک
نفتوال خا لفین

فوالد چگونه آبدیده شد
نیکالی ا ستروسکی

جلد اول  ،جلد دوم  ،جلد سوم

جا معه شنا سی ما کس وبر
ژولین فروند

تاریخ دموکراسی دراروپا
مهدی رجبی

مروری بر تاریخ
امریکا

راه دشوار آزادی
خاطرات نلسن ما ندیال

قرار داد اجتماعی
ژان ژاک روسو

قدرت بسیار خطرنا ک
نوام چا مسکی

تاریخ افغانستان ( جلد اول)
احمد علی کهزاد

پاییز پدر ساالری
گابریل گارسیا مارکز

فرهنگ مختصر
دری ـ پشتو

تاریخ جهان نو  :جلد  / ۱جلد ۲
رابرت روزول پا لمر

فرستاده
زلمی خلیل زاد

دنیا یی که من می بینم
البرت اینشتاین=

جهان بینی علمی
برتر اندرسل

روانشناسی شخصیت
نظریات شولز و دیگران

وقتی که نی ها گل میکند
داکتر اکرم عثمان

قحط سالی ( مجموعه داستانی )
داکتر اکرم عثمان

داشتن و نداشتن
ارنست همینگوی

نیچه
برای معاصران

