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  ٢٠١٦/ ٩/٠١پوھنيارنوارحمد ايمل                                                                           

  د ھلمند فرھنګي وضعيت

  څوارلسمه برخه/

  ږغيزي رسنۍ

 کاله ٢٨په ھلمند کي ږغيزي رسنۍ پوره څلور لسيزي تاريخ لري، چي په ھلمند کي له چاپي رسنيو څخه 
د سنبلې مياشتي پر نھمه خپل خپروني پيل کړې، د .  ل ل١٣۶١د ھلمند دولتي راډيو په . امنځ ته سوي ديوروسته ر

  ) ۶ ـ ١٩۶(ھغه وخت امکاناتو ته په کتلو سره ددې ښار په نږدې شا او خوا کي اورٻدونکي درلودل

 ليږديز ١٣٨٢ر تر کاله پوري ډٻره کمزورې وه حتی له نشتون سره مخ وه، مګ. ل ل١٣٨٢ھمدغه لړۍ تر  
 زياتي سيمه ايزي ږغيزي رسنۍ فعاليت کوي ٨کال راوروسته يو ستر رسنيز انقCب رامنځ ته سو په ھلمند کي تر 

په دې برخه کي به د ھلمند ټولي فعاله  . او د سيمي په کچه ادبي، ټولينزي، سياسي او فرھنګي خپروني وړاندي کوي
 .پر له پسې  معرفي کړوږغيزي رسني د فعالٻدو د نٻټې له مخي 

 

  ليکونکی ښاغلی نوراحمدايمل

  ھلمند راډيو 
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. م١٩٨۶د سنبلې مياشتي پر نھمه نٻټه، د .ل١٣۶۵ھلمند راډيو په ھلمند کي لومړنۍ دولتي راډيو ده، چي په 
ينزو د وخت د سياسي او ټول. کال سره سمون خوري  خپلي خپروني په ډٻر ابتدايي ډول په ياد وJيت کي  پيل کړې

ھلمند راډيو د پيل له نيټې بيا .  بيا رغول سوې ده–تحوJتو او بدلونونو سره ياده راډيو څو ځلي له منځه تللې او بيا 
تر ډٻره د مرکز کابل ځيني علمي، ادبي، فرھنګي، ټولنيزي او تفريحي خپروني خپرولې خو وروسته وروسته ھلمندي 

  )مخ١٩۵ – ۶.(هژورنالستانو او ليکوالو په خپلو مټو چلول

دا راډيو د ھغه وخت له امکاناتو له مخي په ډٻر کم واټن کي اورٻدل کٻدله، خو څنګه چي يوازينۍ راډيو وه  

ھلمند راډيو د مجاھدينو او وروسته د طالبانو په وخت کي ډٻر ابتدايي او بې کيفيته . اورٻدونکي يې خورا زيات وه
د نوي نظام او دولت په راتګ سره د ژوند په ھره برخه .  ه محدوده وهنشرات درلودل او د اورٻدولو سيمه يې ډٻر

کي يو لړ تغيرات راغله او دې بدولون پر رسنيو ھم اغيزه وکړه نن ھلمند راډيو د پخوا په څٻر نه ده او ښکلی او په 
 يوازي  څو د نوي حکومت په راتګ سره د ھلمند راډيو خپروني. زړه پوري علمي، ادبي او سياسي خپروني لري

 بٻCبٻلي خپروني لري ياده راډيو د سھار له ٢۵ھلمند راډيو اوس مھال .  ساعته نشرات لري١٨ساعته وې خو نن 
ھلمند راډيو اوس مھال د وJيت په کچه د ماشيني او . شپږوبجو د شپې تر دولسو بجو پوري مسلسل نشرات لري

راډيو ټرانسميټر چي دوه نيم کليوواټه ظرفيت ) ايف ايم( پايه د تخنيکي وسايلو له مخي ښه سمبال ده، ياده راډيو يوه
لري شپٻته متره لوړ د ټلوٻزون او راډيو انتن ھم د ھلمند راډيو ټلوٻزون په اوسني مرکزي دفتر کي نصب او فعاليت 

تګاه ايف ايم په يوه وخت کي نشرات لري د نوي دس) ٨٧ . ۵(او ) ٩۵(کوي، چي اوس د ھلمند راډيو فريکونسو
نشرات يې  شا او خوا  اتيا کليومتره ھوايي پوښښ لري، چي د تر سره سوي سروې له مخي ګرمسير، مارجې، 
نادعلی، ناوې، ګرشک، نوزاد، موسی کC، سنګين، واشير، او د کندھار د ميوند، ژړۍ او غورک ولسواليو په ټولو 

  .سيمو کي ھم اورٻدل کيږي او ھلته ھم ډٻر اورٻدونکي لري

مند راډيو تر پنځه ويشتو زياتي سياسي، خبري، زده کړيزي، ادبي، فرھنګي، معلوماتي او ټولنيزي ھل 
سکالو، زما د سيمې کيسې، غوره شاعر، پوھنه، رڼا، شپٻلۍ، تاريخ پاڼه، رويبار، لومه، نړۍ، : (خبروني لري لکه 

. ل١٣٩٠ھمدارنګه ھلمند راډيو په .) نورژوند، روغتيا، رنګين خيالونه، ګلونه په پلو کي، ھر ګړۍ خبر او داسي 
يا منځنۍ څپې شپږکيلوواټه دستګاه د وخت د چارواکو سره د بھرنيو د ) AM(کال د کب مياشتي  په اتمه نٻته د 

مرستي له مخي د ھلمند راډيو ټلويزون په واک کي ورکړل سوه چي دنصب چاري يې د بوJن په تخنيکي ودانۍ کي 
مند د وخت والي محمد ګCب منګل، د اطCعاتو او کلتور  څپې د پرانستي لپاره  د ھلبشپړي سوي د ياد منځنۍ

مرستيال غCم نبی فراھي او د افغانستان د ملي راډيو ـ ټلوٻزون لوی رئيس زرين انځور راغلي وو، چي د ھلمند د 
دي ليري پرتو ولسواليو د پوښښ سربيره دنيمروز، کندھار او فراه وJيتونو زياتي برخي ھم ددې دستګاه تر پوښښ Jن

ھلمند راډيو خپل ځان ته ځانګړی ويبسايټ لري، چي په مرسته يې څلورويشت ساعته خبرونه، ادبي، سياسي . راغلې
ھلمند راډيو ډٻری وخت د ځينو سيميزو . او ديني خپروني په ويډيويي ډول ور پورته کيږي او ھره ورځ نوي کيږي

ي او د ځينو مضرو چارواکو په خوښه او خاطر د حکومتي چارواکو تر اغيزي Jندي وي او اکثره وخت طرف نيس
ولس ځيني رښتني ږغونه نه پورته کوي او د يوې آلې په حيث ھم کارول کيږي، چي ددوي دا کړني وخت په وخت د 

 خپروني لري، چي دلته به يې يو لړ ٢۵ھلمند راډيو اوس مھال . ولس او مدني ټولني له نيوکو سره مخ سوي دي
  . معرفي کړوخپروني په لنډ ډول

دا خپرونه د ليکوال او شاعر بصيرالحق عادل له خوا جوړيږي چې دوې برخې لري، : زما د سيمې کيسې: ١
په لومړۍ برخه کې د ھلمند په شمول د ټول ھٻواد د ھر وJيت له اوسيدونکو سره مرکې کوي او د سيمې په کلتوري 

يخ ليکونکو او د پوھنتون له استادانو سره د سيمې د تاريخ او دوديزو مسايلو خبرې کوي، دويمه برخه کې يې له تار
  .په اړه مرکې کوي

دا خپرونه ھم د ښاغلي بصيرالحق عادل لخوا پر مخ وړل کيږي چې مخامخ سټوډيو سره د : غوره شاعر: ٢
کيږي د ونو کره کتنه رټليفون له Jرې شاعران اړيکې نيسي، په خپرونه کې د ټولو ګډون کوونکو شاعرانو پر شع
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غوره شعر شاعر راتلونکې اونۍ ته مٻلمه کيږي، د ژوند او ھنر په اړه ترې د خپرونې کوربه او اوريدونکي پوښتنې 
  .کوي

په دې خپرونه کي دافغانستان پر سياسي او فرھنګي تاريخ بحث او خبري کيږي او افغانستان : د تاريخ پاڼه: ٣
 څٻړي او د استادانو او ليکوالو له لوري تاريخي معلومات ورکول په بٻCبٻلو تاريخي پړاونو کي په تاريخي ډول

  .کيږي

ددې خپروني له نوم څخه ښکاري، چي دا خپرونه يوه علمي او ښوونيزه خپرونه ده په دې : پوھنه رڼا ده:۴
  .خپرونه کي د پوھي او علم پر ارزښت خبري کيږي او ھڅه يې دا ده، چي ولسي خلک د پوھي په ګټه پوه کړي

دا خپرونه يو ادبي او فرھنګي خپرونه ده په ياده خپرونه کي ليکوال او شاعران : ګلونه په پلو کي: ۵
  .راغوښتل کيږي او ددوی دقلم، شعر او شاعري په اړه ورسره بحث او خبري کيږي

د دا خپرونه تر ډٻره اولسي ستونزو ته ځانګړې سوې ده په ياده خپرونه کي د ولس ستونزي : د اولس ږغ: ۶
  .مرکې په بڼه راټوليږي او وروسته ورباندي بحث او خبري کيږي

د يادي خپروني له نوم څخه معلوميږي، چي يوې ټاکلی موضوع ته ځانګړې کيږي او اورٻدونکي : سکالو: ٧
  .پر ځانګړي موضوع خپل نظر ورکوي

ي او پر يوې ځانګړې روغتيا يوه صحي خپرونه ده په ياده خپرونه کي يو ډاکټر راغوښتل کيږ: روغتيا: ٧
  .ناروغۍ بحث او خبري کوي او د مخنيوي په اړه يې علمي او روغتيايي مشورې وړاندي کوي

  


