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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

 

  
  
  

  پوهنیار نور احمد اېمل

  د هلمند فرهنګي وضعیت
 

 مه برخهدوه ویشتمه 
 

 :باختر تلویزون
 

مند کي امین، په هلدې رسنۍ عمومي رئیس انجینر عبدالغفور  باختر په هلمند والیت کي یوه بله انځوریزه رسنۍ ده، د
یې مسول ډاکټر موالداد توبه ګار، د نشراتو او تخنیک مسول یې نبي اکمل او ورسره ښاغلی شاه محمود ساحل او 

 .محمود غفوري په خپرنیزو چارو کي همکاران دي
کال د حمل پر  ۱۳۹۳په  ،کیلومتر مربع تر خپل پوښښ الندي راولي ۵۰یاده رسنۍ د یو کیلوواټ په ظرفیت، چي 

 .لومړۍ نېټه په رسمي ډول پرانستل سوه
پاره ځانګړي خپروني او د ه یاده رسنۍ په هلمند کي د عامه پوهاوي، روغتیایي مسایلو، سیاسي او ټولنیزو چارو ل

 کي تر دې مهاله الندي پاره ځانګړي پالنونه لري. نوموړې رسنۍ په خپل غیږه نوموړو موضوعاتو د ال غښتلتوب ل
 :روني وړاندی کویخپ

انګي، روغتون او د باخترماښام، خبرونه، سپیني خبري، د باختر سهار، د رباب ترنګ، ورځنۍ چاري، تاندي څ
 :د بېلګي په ډول یې ځیني خپروني په لنډ لنډ ډول معرفي کوم پیاوړتیا او ...

 

 تاندي څانګي: ــ ۱
 

 .خپروني چلوونکي او میلمانه خپله ماشومان دي او ثبتي بڼه لريپاره ځانګړې ده، د یادي ه دا خپرونه د ماشومانو ل
 

 د باختر ماښام:  ــ۲
 

استادان، علمي او فرهنګي څېرې ګډون کوي او پر بېبالبېلو علمي،  په نوموړې خپرونه کي د پوهنتونو او ښوونځیو
وخت لري او په ژوندۍ بڼه ښوونیزو او روزنیزو موضوعاتو په اړه بحث او خبري کوي او دا خپرونه یو ساعت 

 .خپریږي
 

 روغتون: ــ ۳
  

په یاده خپرونه کي بېالبېل ډاکټران ګډون کوي  ،روغتون یوه روغتیایي خپرونه ده، چي په اونۍ کي دوه ځلي نشریږي
 .او پر مختلفو طبي موضوعاتو بحث کوي، دا خپرونه په اونۍ کي دوه ځلي نشریږي

 

 ورځنۍ چاري: ــ ۴
 

 .کي له کاریګرو او کسبکارانو سره ددوی پر السته راوړنو خبري کیږیپه دې خپرونه 
 

 سپیني خبري:  ــ۵
 

دا خپرونه د وخت او حاالتو اړوند سیاسي، ټولینزاو نړیوالو تودو بحثو او پیښو ته ځانګړې سوې، دغه خپرونه په اونۍ کي دوه 
 .پاره خپریږيه د یوه ساعت ل ،رويوبجو پ ۱۰څخه تر  ۹ځلي د ګردي میز په ټول چمتو او تر ثبت وروسته د شپې له 

 . . .نور په بله برخه کې
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