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د پاڼو شمیره :له  1تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

فهرستکتابهایچاپشدهازطرفسفارتافغانستاندرقاهره،دردورانتصدیآقایفاضل،ازجوالی

2014تاسپتمبر2018
 -1سید جمال الدین افغاني او د افغانستان نومیالي)(2014
-2أثر اإلسالم فی العلوم و الفنون ()2014
 -3دژ الموت()2014
 -4تعصب ویرانگر تمدن ها ()2014
 -5نظرة عابرة إلی لغة البشتو()2015
 -6عربی عامیانه در حوالی بلخ ( نخستین تحقیق)()2015
 -7العالقات األفغانیة المصریة فی مرآة الوثائق و الصور()2015
 -8تاثیر اسالم بر فلسفه و هنر()2015
 -9راز و نیاز( المناجاة)()2015
 -10ملک شعراء أفغانستان؛ قاری عبد هللا خان()2015
 -11صرخة عبر القرون و سبع قصص أخری()2015
 -12الرد علی الدهریین ()2015
 -13کابل در پرده های تاریخ ()2015
 -14بررسی فرایند نوستالژی در شعر استاد خلیلی()2015
 -15لندی ()2015
 -16آرامگاه بابر()2015
 -17ماهیة المنظمات الدولیة غیر الحکومیة()2015
 -18العالمة صالح الدین السلجوقی ( آراء و أفکار)()2015
 -19خوشنویسان ()2015
 -20أفغانستان بین قرنین()2015
 -21سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان()2015
 -22ستراتیجیات المنظمات الدولیة()2015
 -23افغانستان و اللغة العربیة عبر العصور()2015
 -24د دین څو ستوری ()2015
 -25د ادب څو ستوری()2015
 -26تندیسی بر چکاد آزادی ()2015
 -27افراط در دین و زندگی ()2015()2015
 -28دور المنظمات فی حمایة حقوق اإلنسان
 -29پښتو څنګه وروزو ؟ ()2015
 -30عدیم شغنانی ()2015
 -31ابن بطوطة فی افغانستان ()2015
 -32الفقهاء اللمغانیون فی بغداد()2015
-33عالمه سلجوقی نویسند ٔه مقتدر و عالیمقام()2015
 -34المیاه االفتراضیة ()2015
 -35العوامل المؤثرة فی عملیة صنع القرارات()2015
 -36عاهالن و شعبان ()2015
 -37گازرگاه مدفن پیر هرات()2015
 -38د شرق نابغه ()2015
 -39حکایات و روایات()2015
 -40در مورد رسال ٔه نیچریه()2015
 -41سیرة النبی صلی هللا علیه وسلم ()2015
 -42تجلی هللا فی اآلفاق واألنفس ()2016
 -43د اپین واټ ()2016
 -44محمود طرزی رائد الصحافة األفغانیة()2016
 -45دوازده جستار ()2016
 -46د افغانستان د خلکو د جهاد ادبیات ()2016
 -47کتابشناسی محمود طرزی ()2016
د پاڼو شمیره :له  2تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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 -48یادی از شهید موالنا عبید هللا صافی ()2016
 -49نقش محمود طرزی ()2016
 -50آیین اختالف در اسالم ()2016
 -51دیباچه ها ()2016
 -52خاورمیانه بعد از بهار عربی ()2016
 -53متن اصلی رسالهٔ« نیچریه»()2016
 -54موالنا منصور انصاری ()2016
 -55افکار شاعر ()2016
 - 56احوال و آثار استاد عبدالحی حبیبی ()2016
 -57یادداشت ها در تاریخ صنایع افغانستان()2016
 -58دوی تلپاتی څیری ()2016
 – 59شاعر أفغانستان المعاصر ؛ األستاذ خلیل هللا خلیلی ()2016
 – 60حقوق اساسی  ،اداری و بین المللی در اسالم()2016
 -61از بلخ تا قونیه()2016
 -62افغانستان په نولسمې پېړۍ كې ()2016
 -63افغان ،افغانستان او اقبال()2016
 -64کلتور پوهنه()2016
 -65ترجمهٔ معانی و تفسیرسور ٔه کهف ()2016
 -66السالطین الغزنویون()2016
 -67معاهدة المودة و الصداقة()2016
 -68نیچریه د سید جمال الدین افغانی لومړنۍ چاپ شوی رساله()2016
 -69تجدید الفکر الدینی بین جمال الدین و إقبال()2016
 -70سد ٔه سید در روزن ٔه سراج األخبار()2016
 -71جادهٔ افیون ()2016
 -72پنج خطابه()2016
 -73آواز ()2016
 -74حقوق زن در اسالم و غرب ()2016
 -75رد المسح علی الجوربین )2016(.
 -76مقاالت الندوة العلمیة (مصریة فی بالد األفغان)()2016
 -77عبقریان او نوری قصی()2016
 -78کابلیان و کابلستان()2016
 -79منتخب شعرونه()2016
 -80خاطرات ظفر حسن ایبک()2016
 -81فرمانروایان افغانستان()2016
 -82وقایع مهم افغانستان()2016
 -83شفیق له امامت نه تر صدارته ()2017
 -84شفیق از والدت تا شهادت()2017
 -85محمد موسی شفیق کتابات  ،حوارات و خطابات ()2017
 -86کویت؛ کشور کوچک با امکانات بزرگ ()2017
 -87په پښتو ادب کې نوی شعر ()2017
 -88محمد صلی هللا علیه وسلم لوی پیغمبر()2017
 -89بگرام()2017
 -90بیدارگر عصر()2017
 -91نیچریه ()2017
 -92دپروفیسور خدمتګار د چاپي آثارو لنډه پیژندنه()2017
 -93تأثیر فکر األفغانی فی فلسفة إقبال()2017
 -94موسم هجرت سوی شمال()2017
 -95از قاهره به کابل()2017
 -96سرحد او افغانستان ()2017
 -97گزیده هایی از سروده های جمشید شعله()2017
د پاڼو شمیره :له  3تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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 -98روسي ادبي ستوري()2017
 -99رشوت()2017
 -100اإلنجازات الثقافیة()2017
 -101دیباچه های دیگر()2017
 -102د کرکې او کینې دیانت()2017
 -103نفی خشونت در فرهنگ اسالمی ()2017
 -104موالنا منصور انصاری ()2017
 -105دراسة موجزة عن العالم الدکتو رمحمد عمارة()2017
 -106حقوق بشر در شریعت اسالمی ()2017
 -107اکبر نامه()2017
 -108الطرق الصوفیة فی أفغانستان()2017
 -109التحول الدیموقراطی و المشارکة السیاسیة للمرأة()2017
 -110نه به تعصب ()2017
 -111تعصب د تمدنونو ورانوکی ()2017
 -112السیاسة الخارجیة األفغانیة تجاه العالم العربی()2017
 -113د عربې نړۍ په وړاندې د افغانستان بهرنۍ سیاست()2017
 -114سیاست خارجی افغانستان در قبال جهان عرب()2017
 -115شرکة الهند الشرقیة اإلنجلیزیة()2017
 -116جایگاه امام ابوحنیفه (رح) در علم حدیث()2017
 -117حقوق ووواجبات األجنبی فی الدولة االسالمیة()2017
 -118موالنا نجم الدین آخندزاده د"النجم"په هنداره کی()2017
 -119دزړه خواله ()2017
 -120افغان  ،افغانستان و اقبال()2017
 -121طالیهدار شاعران معاصر ،استاد خلیلی()2017
 -122مثنوی مسافر ()2017
 -123غوره بېلګه (سیرت النبي)  -لومړی ټوک()2017
 - 124غوره بېلګه (سیرت النبي)  -دویم ټوک ()2017
 -125محمد  -صلی هللا علیه وسلم -پیامبر بزرگ ()2017
 -126خدیجهٔ طاهره  ،بانوی با عظمت تاریخ ()2017
 -127تربیت اوالد در اسالم ()2017
 -128اندیشه های عرفانی جامی ()2017
 -129لغمانی فقهاء په بغداد کی()2017
 -130مال شاه بدخشی ؛ آثار و افکار()2018
 -131پر طاووس ( جلد نخست)()2018
 -132پر طاووس ( جلد دوم)()2018
 -133پر طاووس ( جلد سوم)()2018
 -134روسي ادبي ستوري (دویم ټوک)()2018
 -135د مشرانو یاد ()2018
 -136مأخذ دوم فقه اسالمی()2018
 -137د ویښتابه آذان ؛ عالمه افغان()2018
 -138غزنة مدینة المعرفة ()2018
 -139وزراء الدولة الغزنویة()2018
 -140نقشی از کاروان ()2018
 -141سلطان محمود غزنوی()2018
 -142رویدادها ودیدگاهها()2018
 -143مصر او نړی()2018
 - 144په اسالم کښې د عقیدې آزادي()2018
 -145فقیهان لقمانی در بغداد()2018
-146الرد علی الدکتور الوردی()2018
 -147پیمان دوستی میان افغانستان و مصر()2018
د پاڼو شمیره :له  4تر11
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 -148د افغانستان او مصر د دوستی تړون()2018
 -149معاهدة المودة بین أفغانستان ومصر()2018
 -150سفیران افغانستان در مصر()2018
 -151اإلمام محمد بن الحسن الشیباني()2018
 -152اإلمام قاضی خان()2018
 -153بیماری فلج کودکان()2018
 -154المحبة األفغانیة للعمائم األزهریة()2018
 -155غبار خاطر ( د زړه لړی)()2018
 -156پیامبر اسالم در آیینه اندیشه های غربی()2018
 -157نیم نگاهی به تجدد()2018
 -158فرهنگ به مثابهٔ هویت انسانی()2018
 -159پښتو گړنې او څرگندنې ()2018
 -160الخطب المصریة()2018
 -161فرهنگ به مثابهٔ هویت انسانی ()2018
 - 162لیلى والمجنون في األدبین العربي والبشتوي()2018
 -163هفت شهر هنر()2018
 -164هوتکیان ()2018
 -165موجز عن تاریخ أفغانستان()2018
 -166المرأة األفغانیة المعاصرة()2018
 -167العالقات العربیة األفغانیة ()2018
 -168جهود العلماء األفغان فی تفسیر القرآن ()2018
 -169المخدرات محرمة شرعاً()2018
 -170پس از دیباچه های دیگر ()2018
 -171سروده هایی از شهید عبد الحمیل جیحون()2018
 -172آفرینش جهان و آنچه در آن است()2018
 - 173األنکحة المختلف فیها()2018
 -174نا آشنا لیک(  19سپتمبر )2018

د پاڼو شمیره :له  5تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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د پاڼو شمیره :له  6تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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به مناسبت نودمین سالگرد روابط دیپلوماتیک افغانستان و مصر

کابل  -نمایشگاه کتاب های چاپ شده از طرف سفارت افغانستان در قاهره.وزارت امورخارجه ،کابل.
معین سیاسی وزارت امور خارجه آقای ادریس زمان حین افتتاح نمایشگاه ،حمل  1398هجری شمس

شمارههایی از نشریه هفته وار)Afghanistan (Weekly-Review

د پاڼو شمیره :له  7تر11
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شمار ٔه 200هفته نام ٔه ) Afghanistan (Weekly-Reviewچاپ سفارت در قاهره

د پاڼو شمیره :له  8تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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کتاب «سفیران افغانستان در مصر»  ،چاپ نخست  -قاهره

مجموعهٔ سخنرانی های رسمی به زبان عربی در مصر

د پاڼو شمیره :له  9تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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د پاڼو شمیره :له  10تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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نا اشنا لیک کتاب شماره  ،174ترجم ٔه دکتور لطیف بهاند

پایان
د پاڼو شمیره :له  11تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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