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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 
            

 

۲۲/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف
           

 رویانرورکي الال
 

 مه برخهویشت هود
 

 په روسیه کې د افغانانو چاپي خپرونې
 

 

 :ناپیژندل شوی څپرکي ژورنالیزم یو مهاجر افغانستان د د
 

 (:ـ زمانه )اونیزه ۵
 

 ،فرهنګي خپرونه تحلیلي او ،سیاسي
 ،کتورلطیف بهاندومسؤل مدیر: د خاوند او امتیاز د     
 و ( نیټه له چاپه را۲۶م کال د می ۱۹۹۷د) پنځمههجري شمسي کال د جوزا په  ۱۳۷۴  د د زمانې لومړۍ ګڼه     
 ګڼې نه وروسته نه وي چاپ شوې. ښایي له پنخه ویشتمې زما په شخصي آرشیف کې یې پنځه ویشتمه ګڼه شته، وته.

 .خپریده ي ژبودر او زمانه په پښتو
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښتنپه 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
 

 
 

 :جریده(پرستو)ـ  ۶  
 

 ،فرهنګي خپرونه ،هنري ادبي،   
 ،حضرت وهریز :مسؤل مدیر چلونکی او

 .دهشعر چاپ نیم پښتو یا یو او ومطالب یا هیڅ نه و پښتوکې  په پرستو خپریده. وار کې یو پنځلس ورځو په هرو
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 5تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښتنپه 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
 

 ـ هفت روز) جریده (: ۷
 

 ،تحلیلي خپرونه ،خبري   
 ،دوکتور ذکرهللا پاهنګ مؤسس:

 ،سیف هللا قویاش مسؤل مدیر:
 .ي ژبه خپریدهدرهفت روز یوازې په 

 اخبار پر تندي لیکلي وو: خبري تحلیلي، خو سیاسي مطالب یې هم خپرول. د دې
 

 
 

 (:مسافر)میاشتنۍ ـ ۸
 

 ،اطالعاتي خپرونه هنري، ادبي،   
 سید اعظم اخګر.: موسس او مسؤل مدیر   

 .ي ژبه خپریدهدریوازې په  مسافر وته. و مارچ په یوویشتمه را م کال د ۱۹۹۶  د لومړۍ ګڼه یې
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښتنپه 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
 

 

 :جوپناهـ  ۹
 

 ،له پاره اطالعاتي خپرونه افغان مهاجرینو د     
 خیریه مؤسسه نومیږي. «اکلیبرسالیدارنست» ه چې دوانسوي خیریه مؤسسه یې یوه فر د امتیاز خاوند

 کریمه. چلونکې:
 .به خپریدهي ژدریوازې په  پناه جو

 

 

 
 

 ـ ایثار: ۱۰
 

 روستایي.شیر محمد  :مسؤل مدیر امتیاز خاوند او د     
 .یدهخپر ژبو دري او په پښتو ایثار
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښتنپه 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
 

 
 

 (:ـ بهیر )دوه میاشتنۍ ۱۱
 

 عارف حسن. سید هللا تڼی او مسؤل مدیران:      
ي در او بهیر په پښتو ماسکو ته په منظم ډول راوړل کیده. کې خپریده او خبارد روسیې په سان پترزبورګ ښاردا ا

 کله سیاسي مطالب خپرول. ،بهیر فرهنګي اطالعاتي او کله ي په کې کمه ده.در خو ،ژبو خپریده
 

 
 

 

 ې پایبرخ ېمویشت هودد 
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