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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 
            

 

۲۳/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف
           

 رویانرورکي الال
 

 مه برخهویشتدر 
 

 په روسیه کې د افغانانو چاپي خپرونې
 

 

 :ناپیژندل شوی څپرکي ژورنالیزم یو مهاجر افغانستان د د
 

 اخبار)اونیز(:ـ  ۱۲
 

 د روسیې په فدراسیون کې د افغانستان د سفارت خپرونه،
م( نیټه له چاپه را و وته. اخبار په پښتو  ۱۹۹۷هجري شمسي کال د قوس په نولسمه )دسمبر  ۱۳۷۵لومړۍ ګڼه یې د 

 خپرول.او دري ژبو خپریده، خو پښتو په کې بیخي لږه وه. اخبار اطالعاتي، فرهنګي او سیاسي مطالب 
 

 
 

 ـ افغان )جریده(: ۱۳
 

 مؤسس، مشر او مسؤل چلونکی:
 اصیل میر پتنګ.
 دري ژبو خپریده، خو دري په کې بیخي کمه ده. فرهنګي، سیاسي او خبري مسایل یې خپرول.  افغان په پښتو او
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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
 

 
 

 ـ رسالت )جریده(: ۱۴
 

 د افغانستان د اعتدالیونو د نهضت مرکزي خپرونه.      
 مدیر: خپلواک،مسؤل 

( نیټه له چاپه را و وته. دا ۲۹م کال د می ۱۹۹۵هجري شمسي کال د جوزا په اتمه )د  ۱۳۷۴لومړنۍ ګڼه یې د 
جریده په پښتو او دري ژبو خپریده، خو پښتو په کې ډیره لږه وه. رسالت د اعتدالیونو د نهضت خپرونه وه او سیاسي، 

 فرهنګي او خبري مسایل یې خپرول.
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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
 

 ـ دنیا )ورځپاڼه(:۱۵
 

 مؤسس: دوکتور شاه محمد ګویا،
 مسؤل مدیر: فاروق فردا.

 دنیا په پښتو او دري ژبو را وتله، خو د پښتو برخه په کې لږه وه. دنیا خبري او فرهنګي مسایل خپرول.
 

 
 

 ـ آسیا: ۱۶
  

 د امتیاز خاوند محمد کاظم هدفمند، 
 مسؤل مدیر. سید اعظم اخګر.

 او دري ژبو خپریده، خو پښتو په کې په نشت حساب وه. آسیا خبري، سیاسي او فرهنګي مسایل خپرول. آسیا په پښتو
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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
 

 ـ وحدت ) جریده (: ۱۷
 

 مؤسس موالنا خال محمد خسته،
 د امتیاز خاوند او مسؤل مدیر: محمد موسی اکرمي.

 هنګي مطالب خپرول.وحدت په پښتو او دري چاپیده، خو پښتو په کې لږه وه. وحدت سیاسي  او فر
 

 
 

 ـ خبرتیا: ۱۸
 

 د افغان جریدې ضمیمه، چې یوازې تجارتي اعالنونه په کې خپریدل.
 

 
 

 ې پایبرخ ېمویشتد در
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