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  2تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ  دغه پتهپه.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  2015/ 3/11  سايل عبدالرقيب : ليکوال

 

 قواعد او اصول کولو خبرو د کې راډيو په
 

 کې راډيو چې ځکه دا دي اړين ډٻر ته تلويزيون نسبت قواعد او اصول کولو خبرو د کې راډيو په 
 په واوري ژبه اسانه،عامفھمه په مطالب مھم چې کوي کوښښ زيات ھم اورٻدونکي او دی غږ يواځې

 ورځينې چې کړو تېر   لپاره ددې سره  راډيو د وخت وپوھيږي،خپل معلوماتو زياتو په کې وخت لږ
 .کړو زده څه ډير Zرې له راډيو د او کړو پورته ګټه زياته

 کليمات ورته نور ساده،روانه،عامفھمه،او به خامخا کيږي خبري اړه په ژبې راډيويې د چې کله ھر
 پاملرنه جدي مسايلوته دغو بايد کې رسنيو ټولنيزو ټولو په بلکه نه ېک راډيو په راځي،يواځې ته ذھنو
 لرونکي،دلوړو کړو زده لرونکي،منځي کړو زده لږو لکه ھرڅوک ته شبکو ټولنيزو دغو ځکه وشي
 لري Zسرسی ورته خلک عام کې ټوله په خلک،کوچيان،ښځې،ماشومان کړو زده لرونکي،بې کړو زده
 .  واوري ژبه اسانه په څه ھر نه راډيو له چې دي اړ نو

 کوي کوي،خبري وړاندې پروګرامونه بي�بيل کوي نشرات رنګه ھر Zرې له راډيو د چې څوک ھغه
 يې وياند چې وانګيري داسې ھغوی چې ورسوي مخاطبينو تر ډول پداسې بايد اومعلومات اط�عات نو
 درک ښه بايد توګه سمه په ھغه ياوريدونک کوي وړاندې وياند چې څه ھر مطلب دي وZړ وړاندې په

  .شي کړای

 .شو کوZی وړاندې ھنرونه داسې موخه په سموالي د ژبې راډيويې د 

 تمرين زيات ـ١

 کول مطالعه ـ٢

 استقامت او زغم ـ٣

 ھنرونه دا او شي اختيار ژبه څانګيزه يو ژبه زموږ چې شو کوZی استفادې په څخه ھنرونو پورتنيو له
 سم کليماتو د  وي بوخت کار په کې رسنيو نورو ورته او کې راډيو په چې ويھڅ ځوانان ھغه ټول

  .ته پوھولو سم مخاطبينو او ته لوستلو

 به توګه سمه په خکه وي پوه وړاندې له بايد ويونکی يې اړه په خپريږي ځينې راډيو له چې څه ھغه
 راډيو د  چې دي شوی ځانګړی ځکه ته ژبې دغې موثريت دغه وپوھوي خلک نور چې شي وکوZی

 ھغو بيا اوري اوريدونکی لپاره ځل وروستي او ي لومړ د ھغه خپريږي چې معلومات څه Zرې له
 ځينې لپاره پوھولو او ارايې ښې معلوماتود د خاطر په ھمدې د نو لرلی نشي Zسرسی ته معلوماتو

 چې دي رسالت او دنده ھمدا نووياندويا د.کوو ښکلې پرې ژبه راډيويې خپله او نيسو کې پام په ھنرونه
 او ژر نورو تر څنګه معلومات لومړني ھغه کچه په نړۍ او سېمې د پوھوي؟ ښه نورو تر څنګه خلک

  .کړي وروړاندې امعلومات وړ پوھيدو د

 .کوو توضيح معنا کلي په يو ھر څخه ھنرونو شويو ياد  له

 : کول تمرين زيات ـ١



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  سو ھمکارۍ ته رابوليښت تانپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 سمه جملو حروفو،کليماتو،او د خکه مومي تغير سره کولو رينتم زيات په مخکې ھرڅه له ژبه زموږ 
 ژبه زموږ شان ھمغه کوو چې تمرين زيات شو،ھرڅومره کوZی زده سره تکرار ډير په لوستل او ادا

  .کوي مي�ن خواته والي ) څانګيزې (مسلکي

 

  :کول مطالعه ـ٢

 رنګه ھر کوي روږدې سم سره ارتونوعب کليمواو له لوستونکي شان په کولو تمرين زيات د لکه ھم دا
 مخ سره کليمو پيچلو ډيرو له خامخا نو ولولو څومره ھر که ځکه کوي اسانه راته لوستل لغاتونو سختو
  .وي لوستلې ژبه څانګيزه مو به ډيره تر نو کړه زده لوستل سم کلمو پيچلو د موچې کله ھر نو کيږو

 ھم سره درلودلو په معلوماتو ډول ھر راوړو Zس په معلومات ډير څخه کولو مطالعه او لوستلو ډيرو له
 .شي کړای وړاندې توګه سمه په موضوعات ځينې چې شي کوZی لوستونکي

  :استقامت او زغم ـ٣

 او  وړاندې ټولو تر کې کار ھر په به خلک درلودونکي ھنر دې د چې دی ھنر ھغه استقامت او زغم
 ځان انسانان ټول اصل دغه بايد نو.پخيږي مراد په ميوه صبر د چې کوي متل پښتانه ځکه وي کامياب

 چې ده ښکاره نو وي مل خدای چې سره چا او وي مل سره صبرکونکو له ھم خدای ځکه ولري سره
  .وي بابرکته يې به کار ھر

 نو کوZی نشي لوستل زيات ځوانان ډير چې دي اړين ھنر دغه ځکه لپاره سموالی د ژبې راډيويی د
 ژبې راډيويې ښې يوې د او راولي بدلون کې ژبه خپله په څو تر شي درلودونکي زغم بايد لپاره ددې

  .شي کاروکوZی سم په توګه په درلودونکی

 کم راډيو ځکه دي غوږ ډير ته راډيو پرتله په رسنيو نورو د خلک ډير اوس ھم کې افغانستان په
 اشپزخانه په يې څوک اوري کې غره هپ يې څوک شی کېدای اوريدل کې ځای ھر په لري مصرف

 چې څنګه نو اوري مطالب ذوق خپل د څوک ھر شي کيدای اوريدل ھم څنګ تر کارونو نورو له او کې
 .شي وړاندي ورته ژبه په ھمدوی د معلومات او اط�عات ھمدا بايد نو خوښوي خلک مطالب دغه

 ډير ولولی ډير پريږدي مه شا طالعېم د واوسي برZسی کې فن وياندويې په نورو تر چې غواړي که
 اخبار د نه راډيو ځکه ګڼم نه پوره Zرښونې دا ھم لپاره کارکونکو راډيو د.ووايې څه ډير او کړي زده

 په او شو لوستلی سره ځلي بيا په څه ھر کې اخبار په ځکه شان په تلويزيون ھم نه او ده شان په
 په ھم ھغه دي غږ يواځې کې راډيو او.شو ليدلي  ھم څه نور ډير سربيره معلوماتو د ھم کې تلويزيون

 ډول سم په يې مخاطبين چې وکړو خبرې ډول ھغه کې راډيو په بايد لپاره ددې نو اوريدلي نشو ځلې بيا
  .کړي درک
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