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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۷/۰۱/۲۰

آصف بهاند

الرورکي الرویان
یو ویشتمه برخه
په ماسکو کې د افغانانو فرهنګي هڅې
په روسیه کې د افغانانو چاپي خپرونې
د افغانستان د مهاجر ژورنالیزم یو ناپیژندل شوی څپرکي:
زه دلته په روسیه کې د افغانانو ټولې هغه مجلې او اخبارونه درنو لوستونکو ته ور پیژنم ،چې ما لیدلي او لوستلي
دي ،څو وکوالی شم د افغانستان د مهاجر ژورنالیزم یو ناپیژندل شوی څپرکي را بر سیره او د افغانستان د ژورنالیزم
په تاریخ کې یې ثبت کړم.
څنګه چې دا چاپي خپرونې په پردي چاپیلایر کې ،په ډیرو تنګو سیاسي او اقتصادی شرایطو کې د با تجربوو او بې
تجربوو ژورنالستانو له خوا را وتلې؛ ځکه یې زه د اوس له پاره په شکل او محتوا ،پییل توب او نا پییل توب او ښه
او بد باندې نه لګیږم ،بلکې یوازې یې د افغانستان د ژورنالیزم د یو څپرکي په ډول معرفي کوم او له افغانستان نه
بهر ،په روسیه کې ،په ماسکو او سان پترزبورګ کې یې د افغانانو د فرهنګي فعالیتونو په لړ کې درنو لوستونکو ته
ور پیژنم.
د بیالبیلو چاپي ،رادیویي او تصویرې خپرونو په برخه کې بله لویه ستونزه دا وه چې سره له دې چې په اروپایي
چاپیلایر کې ،هغومره چې باید وای ،موږ اوریدونکي او لوستونکي نه لرو ،خو بیا مو هم مټې را نغښتې دي ،قلمونه
مو پسې را اخیستي دي ،ټینګار کوو چې څه ولیکو ،اخبار او مجلې راباسو ،مقالې او کتابونه ولیکو؛ خو څوک به
موږ پوه کا چې:
کاکا چیرې لوستونکی دې او اوریدونکي دې؟
په ماسکو کې میشت افغانان یا سواد نه لري ،یا د نیمګړي سواد خاوندان دي او یا که خدای وکړه پوره سواد هم
ولري؛ خپل اخبار او مجله نه لولي.
ما د ماسکو په میترو کې یو وارنه ،دوه وارې نه ،بلکې په لسګونو ځلې لیدلي چې افغا ن الال سره روسي اخبار یا
مجله په الس کې وي ،لوستل او نه لوستل یې هم ور ته مطرح نه وي ،کرارناست وي (یو شی یې غم ،بل شی یې
شلغم) او عکسونه یې ګوري؛ د افغانانو د را ټولیدو په مرکز(سواستوپل) کې بله ورځ بیا اخبارچیان ،ژورنالستان او
فرهنګیان په منډو سروي ،ستړي ستومانه ځغلي ،خولې تویوي او اخبارونه چاپوي.
دغه اخبارونه د سیاسي ،فرهنګي ،هنري ،خبري ،معلوماتي ،تجارتې ،شهرتي او ...اهدافو له پاره خپریدل.
زما د معلوماتو او الس لرلو اسنادوله مخې له ۱۹۹۲م کال څخه بیا تر۲۰۰۰م کال پورې چې زه په ماسکوکې وم،
افغانانو د غږ ،تصویر او چاپ دا الندې فعا لیتونه تر سره کړي دي:

چاپي خپرونې:
۱ـ پردیس ( میاشتنۍ):
د امتیاز خاوند:
د افغانستان د فرهنګ ټولنه ( ماسکو)،
د افغانستان د فرهنګ ټولنې نشراتي ارګان،

د پاڼو شمیره :له  1تر4
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

د تآسیس کال:
۱۳۷۳هجري شمسي کال حمل (  ۱۹۹۴م کال مارچ).
ټینګار په دې و ،چې لومړۍ ګڼه دې د نوي کال تر لومړۍ ورځې پورې را ووزي.
له ډیر انتظار او هڅو نه وروسته د پردیس لومړۍ ګڼه د  ۱۳۷۳کال په پسرلي کې په لږ ځنډ سره له چاپه را و وته.
پردیس په پښتو او دري ژبو خپریده .د افغانستان د فرهنګ ټولنې د کارونو ،په ماسکو او نړۍ کې د فرهنګي کارونو
او ځینې علمي او څیړنیزې مقالې یې خپرولې.

۲ـ نوید:
مؤسس ،د امتیاز خاوند او مسؤل مدیر :فاوق فردا،
نوید په لومړي سرکې د جریدې په بڼه په لویه قطع را وتله ،خو وروسته د ښاغلي فردا په هاند او هڅه ورځپاڼه شوه
چې د «نوید روز» نوم یې ورکړ.
نوید وروسته له پردیس څخه په ماسکو کې د افغانانو دویم اخبار و ،چې لومړۍ ګڼه یې د  ۱۳۷۴هجري شمسي کال
د جوزا په لومړۍ (د ۱۹۹۵م کال دمي  )۲۲نیټه له چاپه را و وته .نوید په پښتو او دري ژبو خپریده.
د نوید پر تندي باندې لیکلي وو:
«روز نامه فرهنګي ،اطالعاتي و اجتماعي» خو سیاسي مطالب هم په کې خپریدل.

د پاڼو شمیره :له  2تر4
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

 ۳ـ هندوکش ( ورځپاڼه ):
د امتیاز خاوند او مسؤل مدیر :ډاکتر فیض محمد ساویز.
یو څه موده یې مسؤل مدیر محمد انور پویان و .د  ۱۳۷۴هجری شمسي کال د جوزا له څوارلسمې نه وروسته د
ورځپاڼې په ډول له چاپه را و وته .هندوکش په پښتو او دري ژبو خپریده ،خو پښتو په کې ډیره لږه وه .خبري ،ادبي
او سیاسي مطالب یې خپرول.

د پاڼو شمیره :له  3تر4
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

۴ـ آواز:
خبري ،اطالعاتي او تحلیلي ورځپاڼه،
د امتیاز خاوند او مسؤل مدیر یارمحمد تره کی .کله نا کله یې مسؤل مدیرغالم حسن وردک هم پاتې شوی دی .آواز
په پښتو او دري ژبو خپریده.

د یو ویشتمې برخې پای
د پاڼو شمیره :له  4تر4
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

