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 1تر 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

  
  

 ۴۲/۲۴/۴۲1۲         پوهنیار نور احمد اېمل
 

 فرهنګي وضعیت د هلمند
 اتلسمه برخه

 مسکا راډیو
، د ښځو د ستونزو راسپړل او هغوی ته د آزاديمسکا راډیو: مسکا راډیو تر ډېره حده د ښځو عامه پوهاوي، د بیان 

مسکار راډیو  .او اساس میرویس پاڅون ایښی ټراډیو بنس  د نوموړ .ده ري ااري موندلو ته ځانګړ  سویحل ال
غلې خاطره نوري آله مدیره وپه رسمي ډول پرانستل سوه د نوموړي راډیو مسو   1۱کال د مارچ میاشتي په  ۴۲۲۲په 

واټه ظرفیت لري او د  ۲۲۲یاده راډیو  ري، نسرین احمدي او نسیمه دي.سره همکارني ماریا احمدي، صبا بصاو ور
ساعته نشرات لري او د هلمند والیت ګرشک، ناوه، نادعلی، واشېر،  1۴ده. نوموړ  رسنۍ  ۱۹،۴نشراتو څپه یې 

متره دی او د جواز او  ۲۶مارجه، ګرمسیر او خانشین ولسوالۍ تر خپل پوښښ الندي لري. د ټاور جګوالی یې 
ولي کارکوونکی یې ښځینه ( دی مسکا په هلمند کي یوازنۍ راډیو ده، اي میرمنو ته ځانګړ  او ټ۴۲۶غړیتوب نمبر)

 دي.
مور او ماشوم، سالم او پیغام، ګلبڼ، د رباب نغمې، آشپزي، د بشر  ه خپله غیږ کي الندي خبروني لري:مسکا راډیو پ

 حقوق، خبري سرویس.ژوند او میرمن، ادبي خبرونه او نور...
  داشوم ستونزو ته ځانګړ  ده، په لومړۍ: مور او ماشوم: دا خپرونه، اي له نامه څخه یې معلومیږي د مور او م

خپرونه کي د مور او ماشوم پر ژوند، د هغوی پر مشکالتو باندی بحث او خبري کیږي او تر ډېره حده پوهنیزه او 
 روزنیزه بڼه لري.

ده، په د  خپرونه کي د  دویم: بشري حقوق: دا خپرونه تر ډېره د ناوړو دودونو د له منځه وړلو لپاره ځانګړ  سوی
ستونزي راسپړل، کورنۍ تاوتریخوالی، په بدو او کواینوالي کي د ښځو ورکول په د  اړه بحث او د حل الري  ښځو

 ااري وړاندي کیږي.
د  خپروني محتوا هم تر ډېره د ښځو لپاره ځانګړ  ده، په د  خپرونه کي له بېالبېلو شخصیتونو  دبي خپرونه: دادریم: 

 و بحثونه کیږي او لویه موخه یې د ښځو د ذهنونو مثبت روزل دي.سره د علم او ادب په برخه کي مرکې ا
دا خپرونه هم علمي، فرهنګي او سیاسي اړخ لري په د  خپرونه کي د هېواد او سیمي د  څلورم: ژوند او میرمن:

ته ورته مشهور او نومیالیو ښځو ژوند او هڅي او تر څنګ یې د عامه میرمنو د السته راوړونو، مهارتونو او نور د  
 مسائیلو باندی بحث او د بېالبېلو خلکو نظرونه اخستل کیږي.  

البېلي برخي سته اي له مخي یې په انساني او تر ډېره په ښځینه ژوند په یاده خپرونه کي بې پنځم: معلوماتي خپرونه:
دوی د ژوند  ني او دیرمل او ځواب په بڼه نشریږي او مپوري اړوند راز راز معلومات را غونډیږي، دا خپرونه د سوا

 د ښه والي لپاره معلومات وړاندي کوي.
 يږموضوع ټاکل کی هیولومړی  يکیږ  معلومات وړاند يد میرمنولپاره دین يخپرونه ک  په دشپږم: دیني خپرونه: 

 .يکیږ  وړاند راټولیږي او معلومات ياړه حدیثونه او د بیالبیلو کتابونو څخه دین  او بیا په د
د پخولو طریقه او د بیالبیلو خوراکي توکو په اړه معلومات  ،په اړه معلومات يد پخل يخپرونه ک  شپزي: په دآاوم: 

 او په هلمند کي دا خپرونه ډېر اورېدونکي لري. يورکول کیږ
یل ومشور  او د ناروغیو الملونه او د تداوی الري ااري  يد میرمنو لپاره روغتیای ېخپرونه ک د اتم: روغتیایي: 

اکتر سره مرکه هم کیږي او د اړوندي او ټاکلي موضوع په اړه ورسره مرکه ډکیږي او په د  برخه کي د یو صحي 
 کیږي.
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