
امارت اسالمی افغانستان
١٩٩۶-٢٠٠١

نشان نظامیپرچم

ھای فرھنگی امارت اسالمی طالبانفعالیت
ترتیب: خلیلتھیھ و 

:تقدیم میگرددالیت فرھنگی امارت اسالمی طالباندر ذیل دو نمونھ از فع

کھ توسط مکاتیب رسمی بھ ھمھ ادارات ذیربط خبر داده شده بود. با معذرت از کمبود » امارت اسالمی«فعالیت فرھنگی مروج در نھاد.1
در ذیل تقدیم میگردد.)3(سایرلست ھا صرف یک لست

وزارت فواید عامھ552/909

------ ریاست تفتیش داخلی                                 نقل 5/11/1376

------ ت عمومی اداری                               ضمیمھ:مدیری

بھ آمریت محترم گروپ اول !
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تعدیل و کلیمات رسمی ملیاصطالحا مروج تعدیل و کلیمات رسمی ملی اصطالحات و کلیمات مروج
ی ِ طبیبداکترذره بینی ژوند پیژندنھمیکرو بیولوژ

پرستارنرس ریزیطرح پالن گذاری
دوا سازفارمسست دعلمی معلوماتو حانگھانفارمیشن

معاون طبیبفلشھ حمکھ پیژندنھجیو لوژی 
ستن وھونکیواکسیناتورمنرال پیژندنھمنرالوژی

ولسی جرگھپارلماناقلیم شناسیھایدرومترولوژی
دگده کیدل ادارهکوپراتیفمعضلھپرابلم 

ترمیم خانھورکشاپھوا پیژندنھ مترولوژی
کالنی حساببیالنسزلزلھ پیژندنھسایزمولوژی



حمدجی و باربندیجنوپرسکرھنھزراعت
داکیدورپرمطالعات سطح زمینجیودیزی

منتظمدسپیچرنقشھ برداریکارتوگرافی
روشمیتود کیھانکیھان

بازار یابیمارکتینگمطالعاتسروی
متوسط معیارنورم و استندردثبت نقشھ ھای رزاعتیکادستر 
حمکی جورشتجیوفزیکنظارتکنترول 

علم آبھای تحت االرضیھایدرو جیولوژیھیئاتکمیسیون 
انتظاممنجمنتعکسفوتو

فنی کار جورونکیمیخانیکھمبستگیکمیتھ 
و گذر نامھروادیدویزه و پاسپورتنقشھ ھیا اختصاصینقشھ ھای شماتیکی

بخشسکتورعملیھ پروسس
کارکنانپرسونلمثلث بندیترانکو لینین

لوی ھیئتبورد اندازه گیری جاقبھ؟ گرامتری
بر رسی و نظارتسپک کنترولعلم الھیئتسترانوس
تحویلخانھویرھوسنقشھ برداری تحت االرضیمارکندی
زینھ دارلفت مینتثبیت کنندهریدکتر

پینھ کارپنچر مین اندازه گیری و محاسبھ بروی عکسفوتوگرامتری
علم تخنیکتکنالوژیقطعھ کردنپالنتیک

روزنامچھژورنال بدو رفتکانالیزاسیون
ھمکارکونترپارتدوکانشاپ

پاکونکیکلینرروغتیائی مرکزکلینیک
پلورنحیکانتینتھیھ کونکیلوژستیک



در صورت لزوم از امارت اسالمی در بازار آزاد، کھ در این زمینھ ھمھ آثار موجود در بازار: اعم از فارسی، پشتو،عربی، و انگلیسی را مطالعھ، ارزیابی و فعالیت فرھنگی .2
یدارم:دید خود شان آنھا را ممنوع الپخش و نشر نموده اند. با عرض معذرت از موجودیت اغالط در لست، آن را بدون کم و کاست تقدیم م

لست دآثار و کتبی کھ توسط کمیسیون ارزیابی نشرات وزارت اطالعات و کلتور امارت اسالمی قابل پخش و توزیع نمی باشد

طبع کننده/ تکثیر تاریخمحل چاپموءلفنام کتابشماره
کننده

تعلق 
موءلف

دلیل حفظ کتابمرجع تمویل کننده

سید ابوالعال مبادی اسالم1
مودودی

-الھور
پاکستان

االتحاد االسالمی 1998
العالمی

اخوان 
المسلمین

االتحاد االسالمی 
العالمی

بھ علت اختالتات مذھبی/چون 
مودودی چھار مذھب را قبول ندارد

مطبعھء عظیم شھبالعقابان خیبر2
دولتی

حزب خلق ریاست نشرات1369
و پرچم

بھ علت داشتن اندیشھ ھای ضد ریاست بیھقی
اسالمی

بنا بر داشتن نظریات سوسیالیستی ریاست نشراتنویسندهء شرکت سھامی آمیتو1352مطبعھء دگ زمینھء تکامل 3



کھ ضد اسالمی می باشدخارجیدولتیمیتروپولستیاجتماعی
د آزاد شویو 4

ھیوادونو 
سیاسی...

مطبعھء پوھنمل گلداد
حزبی

موسسھء نشراتی 1363
حزب خلق

حزب خلق 
پرچمو 

موسسھء نشراتی 
حزب

بھ علت داشتن نظریات سوسیالیستی

مترجم تاریخ عصر جدید5
محمد... 
فراموز

مطبعھء 
دولتی

نویسنده ریاست نشرات1362
خارجی

بھ علت نظریات کمونیستیریاست نشرات

چاپ محمد قطبآیا مسلمان ھستیم؟6
مشعل 
آزادی

موسسھء انتشارات 1350
آسیا

اخوان 
المسلمین

موسسھء انتشارات 
آسیا

نظریات ایشان موافق با سنت و 
جماعت نمی باشد

اصول مقدماتی 7
فلسفھ

در مورد فلسفھء مارکسیستی می ایرانمارکسیستایران1946تھرانژرژ پلیتسر
باشد

قدر علم بسوی 8
ماتریالیستھا

دفتر نشرفرھنگ 1374تھرانداکتر عباس
اسالمی

عضو 
فرھنگستان 

فرانسھ 

نظریات ماتریالیستھا می باشد: مثآل دفتر نشرفرھنگ
اثبات روح در ماده

اخوان اداره فکر و عمل1989پشاورمودودیعلم و عمل9
المسلمین

نظریات خالف شریعت و سنت می اداره فکر و عمل
باشد

آینده در قلمرو 10
اسالم

االسالمی و االتحاد 1980الھورسید قطب
العالمی

اخوان 
المسلمین

االتحاد االسالمی و 
العالمی

رد مذاھب چھار 33تا 22ازصفحھ 
گانھ می باشد

گنجینھ نبوغ 11
بشری

مرکز مطبوعاتی 1985مسکوبورین نیردیف
نووستی

مرکز مطبوعاتی شوروی
نووستی

داشتن نظریات کمونیستی

زیارت نامھ امام 12
رضا

جمع آوری 
شده

مشھد، 
اول 

خیابان...

در ص اول و سوم خالف مذھب ایرانمذھب شیعھمشھد، اول خیابان/
حنفی می باشد

رمال داثانی انوار المل13
حاجی غنی

در طالق زنھا 17سطر 22از ص پاکستانرملحاجی غنی1917پاکستان
عیب گفتھ شده

ثقافتی شورای 1370پاکستانسید قطبدرسایھ ھای قرآن14
)Afجھاد(

اخوان 
المسلمین

مخالف مذھب امام ابو حنیفھ و شورای ثقافتی جھاد
عقیدهء اھل سنت و جماعت

نظریات مخالف فقھ...1411.ابو عبد الحفظفقھ التوحید15
مخالف سنت و مذھب امام ابو حنیفھ......نماز رسول (ص)16
مختصر منقول از 17

تاریخ ھزاره و 
مغول

بھ علت تحریف حقایق افغانستان..چاپ خانھء فردوسی.تھران محمد افضل



روش زندگی در 18
اسالم

دارالعروبھ االدعوة -الھورمودودی
السالمیھ

اخوان 
المسلمین

نظریات موافق با اھل سنت و دارالعروبھ
جماعت نمیباشد

اسالم و سیستم 19
ھای ....

عبد الغفور 
باھر

مرکز تحقیقات علوم 1368کابل
اسالمی

مرکز تحقیقات علوم -
اسالمی افغانستان

نظریات مارکسیستی ارایھ شده کھ 
مخالف اسالم است

گوشھ ای از قتل 20
ھای سیاسی

-مرکز نشراتی آرش-مرکز نشراتی آرش1378پشاورنصیر مھرین

نظریات خالف اھال سنت و انتشارات دارالفکرمذھب شیعھانتشارات دارالفکر1376تھرانعلی محمدیشرح اصول فقھ21
جماعت

جھاد اسالمی در 22
عصر حاضر

محمد آصف 
محیی

کمیتھء فرھنگی 1411الھور
)AFحرکت اسالمی(

کمیتھ فرھنگی مذھب شیعھ
)Afحرکت (

نظریات مخالف اھل سنت و 
جماعت میباشد

تصویر از 23
حکومت اسالمی 

افغانستان

حزب اسالمی 1367آباداسالم محیی
افغانستان

حرکت اسالمی مذھب شیعھ
افغانستان

مخالف بھ فقھ حنفی نظریات داده 
شده

عنایت هللا الجامعیة االسالمیة24
الرشید

مجمع 
البعرث 

االسالمی

وزارت تحصالت 1990
عالی

وزارت تحصیالت حزب خلق
عالی 

نظریات و بیانات داکتر نجیب در آن  
درج است

رحمت هللا شوگیرونھ25
حواکمنی

مطبعھء 
دولتی

حزب خلق ریاست نشرات1369
و پرچم

اشعار ان لبریز از اندیشھ ھای ریاست نشرات
مارکسیستی سروده شده

جنگ احزاب 26
داخل افغانستان

علی توسی 
غزنوی

تحریف حقایق داخلی افغانستانموءلف اھل شیعھموءلف 1373تھران

عبدالحسن سید امامت 27
دست غیب

مخالف فقھ حنفی می باشد. مثآل : کانون ترتیب شیرازاھل شیعھکانون ترتیب شیراز1361ایران
تکفیراصحاب

امام ابو حنیفھ 28
دلیلونھ

مولوی عطا 
هللا

خالف عقیده و مذھب امام ابو حنیفھ مکتب ھدایت اھل تصوفمکتب ھدایت1349پشاور
(رح) می باشد

مطبعھء حسینبزرگآشوب 29
معارف 

کابل

موسسھ نشراتی 1350
افغان کتاب

موسسھء نشراتی -
افغان کتاب

ترجمھء آیات دقیق نیست، خالف 
شریعت می باشد

اسالم: بررسی 30
تاریخی

شرکت انتشارات 1367تھرانھسیلتون کیپ
علمی و فرھنگی

شرکت انتشارات -
علمی و فرھنگی

خوانده و امام ابو حنیفھ را معتزلی 
معتزلھ را یک تفرقھ یا ...گفتھ

تاریخ قزلباشھا 31
در()

احسان 
پژوھش

اختالف مذھبی و نژادی را دامن مولفاھل شیعھمولف1379پشاور
میزند

اخوان چاپخانھء دیبا1366ایرانسید قطبفی ضالل القرآن32
المسلمین

ترجمھء آیات و احادیث دقیق نیست، چاپ خانھء دیبا
نظریات خالف شریعت



حکایات و 33
اندرزھای ھای 

مال نصرالدین

فریدون جھان 
بانی

بھ علت تمسخر بھ اسم مال و علما  -- -- -1378پشاور
قابل استفاده نمی باشد

مقدمھ بھ نھضت 34
شناسی

موسسھ تحقیقات و 1401تھرانمحمد فقری
انتشارات نور

سنت و جماعت با عقیدهء اھل موسسھء نوراھل تشیع
مسایل نا موافق ذکر شده

تاریخ مختصر 35
4جھان جلد 

مطبعھء -- 
دولتی

کمیتھء دولتی طبع و 1367
نشر

نویسندگان 
غربی

کمیتھء دولتی طبع و 
نشر

در مورد سوسیالیسم و اتحاد 
شوروی 

مطبعھء نظری آریاناد لیکوال کار 36
دولتی

ریاست نشرات 1369
اطالعات و کلتور

بھ علت نظریات سوسیالیستی حفظ -نویسندگان 
گردید

مناسبات افغانستان 37
و اتحاد شوروی

جمع آوری 
شده

مطبعھء 
دولتی 

در مورد مسایل تاریخی اتحاد --وزارت امور خارجھ-
شوروی وقت میباشد

تاریخ عصر 38
نوین: از ... تا 

امروز

مطبعھء محمد سفیون
دولتی 

نویسندگان ریاست نشرات 1363
روسی

در مورد تاریخ انقالب اتحاد ریاست نشرات
شوروی وقت می باشد

امام شھید عبد 39
هللا اعزام

مرکزشھید عزام 1412پشاور
االعالمی

اخوان 
المسلمین

مرکز شھید عزام 
االعالمی

کتاب در اوصاف احمد شاه مسعود، 
حکمتیار، ربانی و سیاف است کھ 

باشدمخالف سیاست امارت می 
افغانستان در پنج 40

قرن اخیر
میر محمد 

صدیق فرھنگ
بھ علت تحریف حقایق تاریخی و -- -- مولف--

دامن زدن با مسایل ملی، مذھبی و 
زبانی حفظ شده

مطبعھء حنیف بکتاشد جنگلھ سترگوتی41
دولتی

کمیتھء دولتی طبع و 1367
نشر

کمیتھء دولتی طبع و حزب خلق
نشر

در وصف کمویست ھا شعر ھای آن
و اتحاد شوروی می باشند

مختصری در 42
بارهء قبایل پشتون 

مطبعھء سلیمان الیق
دولتی 

اکادمی علوم 1365
افغانستان

حزب خلق 
و پرچم

اکادمی علوم 
افغانستان

مسایل تاریخی در مورد قبایل کھ 
موافق سیاست امارت نمیباشد

افغانستان در پنج 43
2قرن اخیر ج

میرغالم محمد 
غبار

ایاالت 
متحدهء 
امریکا

حقایق تاریخی در مورد ملیت ھای حشمت خلیلی-مرکز نشراتی میوند1367
افغان تحریف شده بیا ن شده

افغانستان در 44
1مسیر تاریخ ج

میر غالم 
محمد غبار 

مطبعھء 
دولتی 

کمیتھء دولتی طبع و 1346
نشر

کمیتھء دولتی طبع و -
نشر

می نماید این ھمان چاپ است چنین
از روی چاپ اولی در بیرون کشور 

از سوی کمیتھء دولتی طبع و نشر 
طبع شده بود

نویسندگان انتشارات مجرد1370کابلھوشنگ فتعن؟45
ایرانی

---- انتشارات مجرد



افغانستان در 46
مسیر سدهء بیست

غالم حضرت 
کوشان

- افغان
امریکن 

اسوسییشن

بھ نحوی تبلیغ عمومیت میباشد کھ --- -- امریکن اسوسییشن1999
مخالف شریعت دانستھ می شود

فیض هللا تصویر اسماعیلیھ 47
چترالی

کراچی 
پاکستان

مکتبةاالمام محمد بن -
الحسین

مکتبةاالمام محمد بن اسماعیلیھ
الحسین

بھ علت عقاید فاسد اسماعیلیھ کھ 
باشدمخالف شرع و قرآن مجید می 

روابط سیاسی بین 48
ایران و افغانستان

نویسندگان -- -ایران احمد تولکی
ایرانی

در این کتاب موضوعات ملی دامن -- 
زده افغانستان ... وارد میکند

تاریخ عصر نخیر 49
اول

تحت نظر 
حکیم فرشید

وزارت تحصیالت -کابل
عالی و مسلکی

نویسندگان 
روسی

وزارت تحصیالت 
عالی 

در این کتاب نظریات کمونیستی می 
باشد

خواجھ نصیر مجموعھ علم رمل50
طوسی
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