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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 
            

 

۲۶/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف
           

 رویانرورکي الال
 

 مه برخهویشت شپږ 
 

 نهتصویري فرهنګي فعالیتو
 

 د آریانا فلم هنري مؤسسه:
 

ه نطاق احمد شاه شهاب تکړ تلویزیون د د او لطیف احمدي په نوښتتکړه ډایرکترانجنیر هنري مؤسسه د د آریانا فلم
مها » چې هنري فلم و، یو لومړنی کار دې هنري مؤسسې د کې جوړه شوه. وپه ماسک تخنیکي مرسته په مالي او

 انجنیرلطیف احمدي په ډایرکت او چې د هنري فلم دی، هغه شیرآقا رین ګل اوشی. نومیده «شیرآقا جرت شیرین ګل و
 کې انځور شوې ده. یوه ترخه برخه په دسرګردانه ژون الرویانو د الرورکو د او الرښوونه جوړشوی دی

 عامو روند پیټی څنګه دد جهالت د ټوپکیانو د او نا پوهۍ د رهبرانو سیاسي نا اهله ه دې فلم کې ښودل کیږي چې دپ
 ترخه ژوند ترخې شیبې په څومره مجبوریتونو جرت دامه دې درانه پیټي الندې د څنګه تر اودی  بار اوږو پر خلکو

 تیروي. کې وطنو په پردیو
جوړې  بڼه کلپ په ویدیو هنرمندانو سندرې د نوځی کې د ده چې سعید ورکزي هم په ماسکو یادونې وړ د دغه راز

 .سندرې جواد غازي یار لکه د کړي دي.
 

 پاره تلویزیوني خپرونې: له افغانانو کې دپه هوټل سیواستوپول  د
 

خوشحالتیا  د لګیا افغانانو بلکې په سیواستوپول کې په کار کوم فرهنګي فعالیت، پیل کې نه د دا تلویزیوني خپرونې په
 په غاړه وه. په نامه یوه افغان ته ور نذیر مشري د تلویزیوني نشراتو د په پیل کې .وفیت په موخه پیل شوېرمص او

وه چې په به که یې درلوده هم ډیره لږه  او ه کې یا هیڅ تجربه نه درلودهله بده مرغه چې نوم وړي افغان په دې برخ
 مؤثریت یې څوک نه دي پوه شوي.

فلمونه او ګډا ګانې به  یوازې سندرې، پروګرام ځای نه درلود، روزنیز ې کوم معلوماتي اونشراتو کتلویزیون په  د
چا ده  ې نه ګرځیدل چې دا ګډا دپه دې پس دوی به خپراوه، ،ګډا کوم کست به په الس ورغی چې د له مازې خپریدې.

نه چا شکایت ګډا ګانوله خپریدودې  هم واوریدل شول چې د داسې وار یو څه له پاره ډک شوی دی. ت چیرې دکس او
 کړی و.

 وسپارل شوه. مشري ور دې تلویزیون ته د سعید ورکزی ليښاغ څخه وروسته، له ښاغلي نذیر
تلویزیون په برخه کې  سینما او ه ده چې په ځانګړي ډول دپیژندل شوې فرهنګي څیر افغانستان یو سعید ورکزی د

 او ان تلویزیون په نامه ونومول شوراتګ سره نوم وړی تلویزیون د افغده په  د هم لري.ربې ښې تج اوخورا اوږدې 
 بدلونونه راوستل شول. وړ قدر کې یې د په خپرونو

 

 :فرهنګي فعالیتونه غږیز
 

 دوی دواړو د دي. یادونې وړ سعید ورکزي نومونه د وا اشکریز امان په برخه کې د فرهنګي فعالیتونو وغږیز د
 خدمتونه کړي دي. وړ قدر په برخه کې دشایع کولو  او تکثیر د افغاني فلمونو او ټوټوتمثیلي  موسیقي، نستان داافغ
کې لوی رول  او رواجولو فرهنګ په ځلولو فغانستان دا هم یې د اوتجارت پر مخ بیوه  ی له دې الرې هم خپلود

 لوباوه.
ري اج وا سلسله هم ژوندي تمثیلي پارچو مرزا قلم د د ،څنګ تر لیتونوافرهنګي فع نورو د ښاغلي امان اشکریز

له  بي بي سي رادیو ثبت او دخوندورې او روزونکې برخې یې  سلسلې لس ډیرې جالبې، مرزا قلم د د وساتله او
 رسولې. پورې و غوږونو تر هیواد والو خپلو د یې الرې
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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
 

 :ټولنه ژورنالستانو ستانافغان د
 

د افغانستان  یې چې په خپله لومړنۍ غونډه کې لس غړي درلودل، شورا مؤسسینو د ژورنالستانو ټولنېد افغانستان د 
 دا یې وپتیله چې یاده ټولنه به ناپیلې وي. ټولنې اساسنامه تصویب کړه او تانود ژورنالس

سنبلې په  کال دهجري شمسي  ۱۳۷۵ وحدت جریدې د د خو ته نه ده مالومه؛ نیټه ما دورسمي جوړی دې ټولنې د د
  شوی دی. خپور خبر ټولنې د جوړیدو ژورنالستانو افغانستان د ګڼه کې د (۱۵سپتمبر  کال د ۱۹۹۶ )د ویشتمه پنځه

 احمد درنذی ،فرهنګي مرستیال د محمد عالم دانشور رییس، سی اکرمي دل منځه  محمد موشورا له خپ د مؤسسینو
دې  د یادې ګڼې په حواله، وحدت جریدې د د مسؤل په توګه وټاکل. د نشراتو د شفیع هللا کارورز او مسؤل سکرتر

فعالیت ته دوام بنا ټولنه خپل  هغې پر شوې چې د راجستر روسیې په عدلیې وزارت کې ثبت او دټولنې اساسنامه 
 ورکوي.

 

 :ټولنه افغان میرمنو کې د په ماسکو
 

 په نو الیت دایره داسې تنګه شوه چې نورفع عادي ژوند او د ،له راتګ سره سم ۍکپه افغانستان کې د ټوپکي زوروا
په ډله کې په  افغانانو زرو وتلو سل ګونو له دایرې نه د سره اور د ۍټوپکي زورواک د ممکن و. نا اوسیدل اصلا  کې

ندانې خاو زدکړو لوړو اکثریت د پیغلو دې میرمنو او د کې مهاجرې شوي دي. غلې ماسکویپ افغان میرمنې او زرګونو
 صفت کار کړی دی.په  ژورنالیستانو، هنرمندانو ښوونکو، غانستان کې یې د ډاکترانو،فچې په ا دي، او روڼ اندې

 د افغان کړیدلو میرمنو د مصروف ساتلو، ن دځا دوی د خو کې کیني؛ دوی اوس دې ته اړوتلي دي چې په کورونو
 ه.ټولنه جوړه کړ افغان میرمنو د اطرمثبت بدلون په خ یو په ژوند کې یې د او اوچتولو د غږ

 کې د په ماسکو دې ټولنې مرکز د جوالی پورې درې سوه غړې درلودې. ال ترم ک ۱۹۹۶د ټولنه  افغان میرمنو د
تاریخي ورځو په مناسبت  ملي او خپل هیواد د کله د ،افغان میرمنې کله .ونځي کې وپه ښو ماشومانو افغان مهاجرو
 :رخې درلودېدوې ب دې ټولنې ځلې.لمان ورځې یې دا سره ټولیدې او

 

  ،زدکړوبرخه دــ  ۱
 برخه. عملي کارونو دــ  ۲
 

 :له پاره ښوونځي کوچنیانو افغان مهاجرو کې د په ماسکو
 

خو بیا هم ډیری  ،کې ژوند کاوه ړاوپه ک او بې سرنوشتۍ او غانان په سیاسي خلکې اف سره له دې چې په ماسکو
 کې وو. په فکر دکړوز د کوچنیانو خپلو افغانان د

وي نځي جوړ شوله پاره پنځه ښو کوچنیانو افغان مهاجرو په نوښت د افغانانو کې د معلوماتو له مخې په ماسکو زما د
 چې نومونه یې په دې ډول دي: وو،

 

 :ـ د کوزمینکي ښوونځی۱
  

په  میترو کوزمینکي د ې دکه یادیده چنامه ځکوزمینکي په  د موقعیت درلود. کې په منځښار دا ښوونځی د ماسکو
 د اکلیبر د او ادارې له خوا تنظیم د مهاجرینو د ملګرو ملتونو پروګرام د ښوونځي کوزمینکي د د سیمه کې پروت و.

 خیریه مؤسسې له خوا عملي کیده.
 

  نځی:وکمپ ښو زیلیوني ګراد د ـ د ۲
 

د په زیلیوني ګرا په والیتي سیمه  د ماسکو د ،خیریه مؤسسې په مرسته د اکلیبر د په مټ او افغانانو دا ښوونځی د
 شوی و.په الګر)کمپ( کې جوړ افغان مهاجرینو ښارګوټي کې د

 

  ـ د ویربیلکي د کمپ ښوونځی:۳
 

په ویربیلکي والیت  د ماسکو یریه مؤسسې په مالي مرسته دخ د اکلیبر د په نوښت او افغانانو دا ښوونځی هم د    
 شوی و.په کمپ کې جوړ افغان مهاجرینو د ،کې سیمه

  

 ـ د میتیشې ښوونځی:۴
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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
 

 خیریه مؤسسې له خوا تمویلیده. د اکلیبر چې د شوی و ښوونځی د میتیشه په سیمه کې جوړ دا    
 

 :مهاجرین افغان(مکتب ابتدایي ـ ماما )۵
 

په  م کال په اکتوبرکې تآسیس شوی و. ۱۹۹۶ له خوا د ښاغلي سید اعظم اخګر چې د شخصي ښوونځی و دا یو    
 ځای د وروسته د خو ستوپول هوټل کې فعالیت درلود،اسیو په تجارتي مرکز افغانانو کتب دکې دې م لومړي سر

 ته تدریس کاوه. فیس په بدل کې افغان کوچنیانو ي ددې ښوونځ والي په وجه بل ځای ته کډه شو.ړلو کرایې د
 

  کودکستان امید:
 

 د اکلیبر دا وړکتون هم د یې درلود. مرع کالو ۱۲تر  ۵ه ماشومان منل کیدل چې له هغ افغانانو وړکتون کې د په دې
 خیریه موسسې له خوا تمویلیده.

 د خپلو افغانانوسمه ده چې اکثریت  ضروري دي چې دا کامل دې خبرې یادول هم ډیر ه برخه کې دپ د ښوونځیوو
 تدریس دومره مثبته پایله نه درلوده.کې  ښوونځیو له بده مرغه چې په یادو خو درلوده؛سره مینه  کړو کوچنیان له زده

په پردي چاپیلایر کې په مورنۍ ژبه تدریس یا  تجربې له مخې لیدلي حال او سترګو د زما د .هم ښکاره وو یې دالیل
 وړو او کړو کلچر، یې زموږ له څه چې هرکې  چاپیلایر په تیره په داسې دومره موثرنه وي، مورنۍ ژبې زدکړه، د

 .کې دي ژبې سره په توپیر
 پاره د تدریس په خاطر له درسي ساعتونو ټاکلو څو ان په اونۍ کې یوازې دکې افغان کوچنی ښوونځیو په یادو

ي پرد مزدورۍ په جریان کې د ا به یې دی ه ژبه په بل ښوونځي کې تیراوه اوټول وخت به یې یا په بل نور حاضریدل،
 کلک یرغل الندې وخت تیراوه. رپردۍ ژبې ت او کلتور

 
 پای ېبرخ ېمویشت شپږد 
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