د بېړنیز خپور لپاره

د افغانستان ملي یووالې د موسیقۍ له الرې
افغانستوری»دوولسمڅپرکېپیل،دلړمله۴۱نېټېڅخه
د« 

کابل ،د  ۵۹۳۱کال د لړم  ۵۱نېټه – طلوع ټلویزون ،په افغانستان کې تر ټولو مخکښ سرګرموونکې ټلویزوني شبکه ،ویاړي چې په
افغانستان کې د موسیقۍ استعداد موندنې تر ټولو غوره خپرونه ،افغان ستوری ،پیل اعالنوي .د دې خپرونې دوولسم څپرکي لومړې
خپرونه ،د  ۵۹۳۱کال د لړم له  ۵۱نېټې څخه ،له غرمې نه وروسته په  ۰۳:۰۰بجو خپرېږي.
د افغانستوريګرانښتاوددېخپرونېنندارېلپارهدخلکولېوالتیا،د۴۸۳۱کالڅخه د دې خپرونې پیل راهیسې ،په دوامداره توګه د
ودې په حال کې ده .دې موخې ته د رسېدو سربېره ،افغانستوریبلایرې شوې چې د یوې مخکښ خپرونې په توګه ،د هر ډول نژادي،
ژبنیز او جنسیتي خنډونو څخه تېره شي .دا خپرونه په بېسارېتوګهدپرلپسې ۴۴کلونوراهیسې،ډېردپاموړځایجوتکړیاود
الستهراوړنوسرهیېدافغانستانموسیقۍصنعتتهډېرهودهورکړې.

ډېرو سترو
افغانستورییوځل بیا په خپل دوولسم څپرکې کې ،هره اونۍ تر پایلني پړاو پورې خپل افغاني مخاطبینو ته تر ټولو غوره سرګرموونکې

خپرونه وړاندې کوي .دا خپرونه په یو وخت د طلوع ټلویزون او آرمان اف ام ،د افغانستان تر ټولو زیات اورېدل شوې سوداګریزه
راډیویي شبکه ،له الرې خپرېږي .د دولسم څپرکې طالیي مالتړکوونکي هر یو :پارټي انرژي ،رویال جوس ،او د افغانستان سوداګریز
بانګ ،دي .همدارنګه ،د دې خپرونې سپینزرینمالتړکوونکی IVA Mobile Phones،شرکت دی.
اترېدي.دابرخهمینهوالوتهفرصتبرابروي

یوه برخه چې په ځانګړې توګه د دې څپرکې لپاره په پام کې نیول شوې ،فېسبوکي خبرې
ستوریفېسبوکيمینهوالو

ترڅووکوالیشيدخپلپهزړهپورېستوروسرهاړیکهونیسي.د۴۱غوروپړاوپیلسره،هرهاونۍد افغان

دابرخهدافغانستوريصالون

پورېستوروسرهخبرېاترېکوالیشي.

لپاره یو ځانګړی ځای ټاکل شوی چېرته چې هغوی د خپل په 
زړه
پهیوېجالکوټېکېپهپامکېنیولشوې او مینهوالکوالیشيدخپلمبایلونو،ټبلټ،اویاکمپیوټرلهالرېدستوروسرهاړیکه
ونیسي.
مینهوالدرلود .دا شمېر د لسم
د افغانستورییوولسمڅپرکی  53میلیونه لیدونکي او مینهوالوتهورسېد،په فېسبوک کې یې  ۱میلیونه 
څپرکې په پرتله ،د فېسبوک رسنیزې ټولنې کې د لیدونکو په برخه کې د  ۷۶سلنه او د مینهوالوپهبرخهکېد ۸۳سلنهودېښکارندویي
کوي .همدارنګه ،د دې خپرونې ویډیوګانې په یوټیوب کې د  ۵۱میلیونه څخه زیاتره کسانو له نظره تېر شوه چې په ټولهییزهتوګه۴۸۱
میلیونهدقېمحتوایېنندارهشوه؛داشمېردلسمڅپرکېپهپرتله،د۸۳سلنهودېښکارندویيکوي.
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نامتو او پېژندل شوې سترستورې ،آریانا سعید ،د نامتو پښتو سندرغاړي ،سیداګل مینا او د افغانستان دوو نورو محبوب سندرغاړو ،عبید
جوینده او قیس الفت سره ،دې څپرکې کې هم د څارونکو په توګه د افغانستوروترسرهکونېڅېړياودخپرونېکیفیتلوړوالېلپاره،
خپلېتجربېلههغوسرهشریکوي.
افغانستورید ۴۴کلونوراهیسېد لیدونکو او مینهوالوشمېرله
ښاغلی شفیق ګوهري ،د افغانستان موبيګروپاجرایويرییس،وویل «:
پلوهد پام وړ الستهراوړنېدرلودې چې دا پخپله په افغاني ټولنې کې د دې خپرونې په اړه د خلکو د لېوالتیا ښکارندویي کوي .موږ د
سیمهییزاستعدادونهال

دوولسم څپرکې پیل په اړه د یوې بلې بریا په توګه ډاډه یو او تمه لرو چې سږ کال د دې خپرونې د ګډونکوونکو
زیاتولیدونکولپارهنندارېتهوړاندېکړو».
ښاغلی مسعود سنجر ،د طلوع ټلویزون شبکې مدیر ،وویل« :موږ ډېر زیات ویاړو چې افغانستوری د تېرو  ۴۴کلونو په لړ کې په
پرلپسې توګه بریاوې ترالسه کړي .د افغانستوریدوولسمڅپرکېسرهددېترڅنګچېدافغانستانډېر نوي استعدادونه معرفي کېږي
او د پام وړ ستر ټکو ته السرسۍ سربېره ،د افغانستان موسیقۍ صنعت برخې سره هم لویه مرسته کېږي».
مهرباني وکړئ د رسنیزې څارنې او مرکو لپاره له دې برېښنالیک سره په اړیکه کې شئ ، media@mobygroup.com ،او یا د
( +75973159739سکندر صالح) ټلفون شمېرې سره اړیکه ونیسئ.
د طلوع ټلویزون په اړه:
دا ټلویزون د بازار  ٪۱۳سهم (پانګې) درلودنې ،او د  ۵۹میلیونه په شاوخوا کې د لیدونکو جمعیت سره ،همدارنګه د غوره ټولنیز ،خبري،
او روانو چارو خپرونو سره په افغانستان کې تر ټولو مخکښ او ابتکار رامنځ ته کوونکی ټلویزوني کانالپهتوګهپېژندلشوی.د طلوع
ټلویزون خپرونې د ننه (په سیمه او کور کې) جوړې شوي خپرونې او همدارنګه د بهر (د نړۍ له ګوټ ګوټ) څخه پېرل شوي خپرونې
دي چې ټوله په دري ژبې خپرېږي.

www.tolo.tv
د موبي ګروپ په اړه:
موبي ګروپ له منځني او سهیلي آسیا څخه تر منځني ختیځ پورې د  ۵۶سوداګریو څښتنولي او مدیریت پر غاړه لري .په افغانستان کې تر
ټولو غوره ټلویزوني شبکې چې د خپل مخکښو خپرونو سره په ټولهییزهتوګهله۴۱میلیونهڅخهزیاترهلیدونکيراټول کړي ،ټول د موبي
ګروپ په واک کې دي .همدارنګه ،کابورا پروډکشن – ټلویزوني محتوا تولیدوونکی شرکت هم د موبيګروپ په واک کې دی چې د
سنډانسفېلمونوجشنوارې ،د سئول ډرام جشنوارې ،او د امي د جشنوارې څخه د ډالیو ګټنې ویاړ لري .د فاکس  ۱۵پېړۍ شرکت د موبي

ګروپ له کوچني پانګه لرونکو څخه دی.

www.mobygroup.com
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