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پ＋تو او پ＋تنو ته  ، ورته نومونو پر نورو ３ ن７يوال３ ور＄３ اوب＋تو ژپوورځ يا پ＋ت د

پيل  را پديخواله ＇وو کلونو  ونهت＄＋خو ، ل لمان％لود يوې ور＄３ پيل کولو او هر کا
  .شوي دي

  
ل －ران ه５واد ＇خه دغه احساس په هغه پ＋تنو ک３ ډ４ر －７ندى ليدل ک８５ي چ３ له خپ

بهر ژوند کوي، او غواړې چ３ په کال ک３ يو ＄ل３ د خپلو نورو خواخوږ سره يو ＄اى 
  .را！ول شي او د مسافري غم ي３ ورباندې ه５ر شي

  
دغو بيوزلو مسافرو سره  دغه ا請ل ته په کتو، پ＋تو تلويزيون دا اړينه وبلله چ３ د

  .يو＄اى هر کال د پ＋تو په ورځ خپله کليزه ولمان％ي
  
د د پشتو تلويزيون په ان／７ ک３  سره سمون خورياتم３ ３ د م９ اتلسمه چد غويي  نن
ورځ د د مى  ٢٩يا د غبر－ول３  ٩رابلل شوي وه چ３  ې ته غون６او اغلي  اغليو ＊ډ４ر

  . پ＋تو ور＄３ د خواخوږو لخوا ورپ５ژندل شي
  

３ يژور احساسات  و＊ود،  ４ر خوښ يو د غون６ې غ７يو ن５＂ي سره دروند ت７اوډموږ 
ژورې خبرې وک７ې، چ３ بيا -ت７او بياپه ن＄ينو  ور＄３ سره په ت７او＄ينو د ＇ر－ند ک７ل، 

  .د پ＋تو ور＄３ لپاره خورا يو غوره ش／ون دي
  

او روني کوي پازماي＋تي خپ＋تو تلويزيون  چي دا مهالپ＋تو تلويزيون زيرى درکوي 
د  ٩چ３   ورځپه پ＋توبه خپلي ازماي＋تي خپروني په دغه غو１ده ک３ اعالن شوه چ３ 

رسمي خپروني  خپل３او . يرسوپاي ته سره سمون خوري  د مى ٢٩غبر－ول３ او 
  لمان％يي سره پ＋تو ور＄ او هر کال به پ＋تو ！لويزيون خپله کليزه د وي پيل

  



الندې ادارې دا مهال د پ＋تو ور＄３ په وياړ ستر کارونه ترسره  د وياړ ＄اى دي چ３
  :کوي

  
  .راغوړيه افضل خان الال دپ＋تنو قامي جر－ه پ＋تونخواکي دپ＋تو دور＄ي په وياړ ب

  
په دغه ورځ خپله ازمي＋تي خپرون３ پاى ته رسوي او خپله کليزه د پ＋تو تلويزيون 

  .پ＋تو ور＄３ سره ت７ي
   

د پ＋تو په ورځ نارينه او ＊％ينه ته ＄ان／７ي ميلمستاوې ماراتو کي امتحده عربي په 
  .جوړې

  
تو تلويزيون به تاس３ ته هر ورځ  په نورو دغه ل７ي نورو ه５وادو ک３ راوانه ده او پ＋

پ＋تانه په دي  هيله ده چي نور.د پ＋تو ور＄３ لمان％لو راپورونه خپروي و کي ه５واد
  . ل７ي کي و６１ه او خوند واخلي

  
او ＄ين３ وو －６ون ک７ي ميشتو پ＋ـتنو ننى غو１د ک３ الندې نومياليو کابل 

  .ک３ کتالى شي www.pashtowraz.comراونرسيدل، بشپ７ لست په 
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