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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 5تر 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

 
            

 

۲۴/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف
           

 رویانرورکي الال
 

 مه برخهویشترڅل 
 

 په روسیه کې د افغانانو چاپي خپرونې
 

 

 :ناپیژندل شوی څپرکي ژورنالیزم یو مهاجر افغانستان د د
 

 

 :پیوستونـ  ۱۹
 

 عبدالوارث.مؤسس انجنیر
 

 
 

 :ـ کابل )اونیزه( ۲۰

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 5تر 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
 

 
 افغانها. نشریه مرکزي

 

 کاري مرکز. افغانانو په روسیه کې د :خاوند امتیاز د
 

 کابل اطالعاتي فرهنګي خپرونه وه. چاپیده.ي ژبودر او ښتوکابل په پ کاڼی، طاهر: مسؤل مدیر
 
 

 
 

 :)جریده( عمل ـ اتحاد او ۲۱
 

 ،راتي ارګاننش کاري مرکز د د افغانانو
 

 ،ماسکو افغانانو کاري مرکز د :خاوند امتیاز د
 

 یوسف هیواد دوست. :مسؤل مدیر
 

 اتحاد او عمل اطالعاتي فرهنګي خپرونه وه. خپریده.ي ژبودر او عمل په پښتو اتحاد او
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 5تر 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
 

 
 

 

 :بخوان بخند ـ بخوان بدان، ۲۲
 

 ،ناحمد سخي امی: مسؤل مدیر خاوند او امتیاز د
 

 طنز ډوله مطالب  ،وته و چاپه راي ژبه له دراګست په لومړۍ نیټه یوازې په  کال د ۱۹۹۸ لومړنۍ ګڼه د د دې اخبار
 

 بله ګڼه یې چا ونه لیدله. او ټوکې یې خپرولې. یوازې یوه ګڼه یې چاپ شوه او
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 5تر 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 نوای صبح: ۲۳
 
 خپرونه. مرکز د فرهنګي خدمتونو وسي دفرد د
 
 لومړنۍ نوای صبح  کې راغلي چې د هڼال په لومړۍ ګک ۱۳۷۵ژوندون د مهاجر د خو لیدلې، یې کومه ګڼه نه ده ما
 

 وته. و کال په سرطان کې له چاپه را ۱۳۷۴ ګڼه د
 

 )مکتب ابتدایي مهاجرین افغان(: ـ ماما ۲۴
 

 ،نشریه ګاه ګاهي       
 

 سید اعظم اخګر. :مسؤل مدیر       
 

 وته. و کال په حمل کې را ۱۳۷۶ لومړۍ ګڼه یې د
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 5تر 5 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
 

 
 

 :ژوندون )مجله( ـ مهاجر ۲۵
 
 ،دوکتور لطیف بهاند :امتیاز خاوند د

 شفیع هللا کارورز. :مسؤل مدیر
   تله.و و اپه راکال جوالی ( کې له چم  ۱۹۹۶)  سرطان هجري شمسي کال ۱۳۷۵ لومړنۍ ګڼه یې د

په  مطالباو خبري ي له پاره یې جالب معلومات ځوانانو تیره ده پ کورنیو، د مجله وه، کورنیو مهاجرژوندون د      
 .پاڼو کې درلودل خپلو

 له.دچاپی ي ژبودر او په پښتوژوندون  جرامه
 

 
 

 ې پایبرخ ېمویشترڅلد 
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