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آزادۍ مطبعه:  چاپ ځای   

 دسولې ارزښت کېپه اسالم 

 »يعزیز«مقصود عبدال:لیکنه 

جګړه او سوله د انسانانو له ژوند سرره سر ه راروانره ده     

سوله د جګړې ضد کلی ه ده په جګړه کر  انسراو وژنره     

بربادي  او نراووال  وي  ورولنیژ ژونرد لره ګر وریو سرره       

رامي  وواورويي  سروکالي   آمخامخ کوي په سوله ک  

  .اوامن وي

ال  لرره ووسرروله وررولنیژ ژونررد تنای رروي او د جګررړې نررا   

ربادۍ نرو  د  او سروله د   او بمنځه وړي  جګړه دتباهۍ 

اونره   آرامۍ او ودانۍ ض انت کوي  جګړه نره ګهره لرري   

سروله د لرل،   پره     .سوله نه ماته لري او نه بایلل  ګهل

وې ریرې لرري  ورو یروه    مانابڼه یوه عربي کلی ه ده  چ  

ی  ریررره کرراروږ کیغي ه رره د جنررګ جګررړې بنرردوږ  انررام

 . دي

د شررررررخړو لررررررې کررررروږ او د   له د جنرررررګ بنررررردولوسرررررو 

اوترالفاتو وت وږ یا سوله ه ه تړوو د   چر  جنرګ او   

شخړې پرې وت یغي  که پره کرو  یرا  کر  سروله نره وي       

 .  نوهلته ولک یو له بل سره په جګړه اوته وي

د ژوندانه ووږ وریني کارونره نيري کروا  اوولرک دې     

او ژونرد پره    ته اړکیغي  چ  لرې یرایونو تره مجراجر شري    

سختۍ سرره تیرکرړي  پره جګرړه کر  ولرک وژږ کیرغي         

ماشوماو ب  پرالره او  . میندې او پلرونه ب  اواده کیغي

برر  مرروره کیررغي  پرره جګررړه کرر  ولررک د ووپررک پرره ژبرره    

غغیغي او په ی کوک  د غن وپریرا  ب ونره او ماینونره    

په ماینونو زرګونه ولک وژږ کیغي اویین  وپرل    کري

.  اوپښرررر  پکرررر  لرررره اسرررره ورکرررروي    اسونه سررررترګ 

داماینونرره د ولکررو ژونررد اولرري او هیررواد ورانرروي  کرره    

سررروله نررره وي  ولرررک وپررره او ژونرررد پررره سرررختۍ سرررره     

  .تیریغي

د سررول  پرره اړه پرره ېرررآو کرر  زیرراا روایتونرره راغلرري دي 

په لل،ه : ژباړه[ وللح ویر]لکه چ  اهلل تعالی فرمایي 

لومنځونو کر   ک  ویرد   بل یا  ک  مسل اناو په وپ

سررول  ترره هشرروږ شرروي دي اویوبررل سررره د مینرر  م،بررت  

بعرر  او ژونررد تیرولررو ویررل شرروي دي او لرره کینرر   سررد 

 . څخه منع شوي دي

بیيکه مومنراو سرره ورو ره    : ژباړه . يي دلفرمای(ج)اهلل  

اولره اهلل نره    ئدي نو دوپلوورو وپه منځ کر  روغره راولر   

نره دې  ! وا  مومنران  .وویریغئ  چ  پرتاس  ر م وکرړي 

کیرردا    ورروک  اوملنرر ې وهرري ونارینرره پرنورونارینرره و

او نره دې ځرځ  پره     له دو  نه غوره وي دې  شي چ  ه و

نورو ځځوپورې ووک  او ملن ې وهي  کیدا  شي چر   

ه و  له دو  نه غوره وي په وپلوک  یرو د برل عیره مره     

وایئ او مه یو بل په بردو  نومونرو سرره یرادوئ لره ای راو       

سته په فسق ک  نو  پیداکوږ ریرره برده وبرره    راوړلوورو

ه رره کسرراو چرر  لرره دغرره کارڅخرره توبرره ونرره کررړي       او ده

  . نوه و  ظال او دي( راوانه وړي)

 ( ۱۱ -۱۱ سورا ال،جراا)

لرغونوزمانوڅخرره  پښتوشررعرونوک  لرره  ه دارنګرره پرره 

رانیول  ترننه پورې سوله اوامن ستایل شو  جنګ یر   

بللرري دي  دمنځنرررۍ  غنرردلی اوسررول  ترره یررر  ولررک را    

دورې یوشررراعرمال جررراو فررردوي هوترررک جګرررړه ماروتررره 

 : دسول  په هکله داس  وایي

 ولهـړي له جهانه سره سـارفان کـع

 یاتړلـی په جهان دســولې وردـت

ه دارنګرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره دپښررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتوژب   

ه للیکواانوهیشکجورويپخوانیواواوسنیوشاعرانوم

سرروله لرره پامرره نررده غوریررول  او تررل یرر  د سررول  لپرراره   

ښتین  هل  یل  کړې دي  چر  ددغره لره ج لر  څخره      ری

د    مونغ د اوسني ووت د ميجورلیکواږ ګل آغا ا  دي

چر  یروای  د سرول  پره اړه یر         هشو یادونه کوا  شو

پرره لسررګونو کتابونررره او ګررل شرر یرمدال  لیکلررر  دي      

ولررا او پرره یررانګړې توګرره د وررولن  یررواو ېيررر یرر  د        

  چرر  دده د يدې وواترره تيررویق کررړ  ۍسررول  او وورولرر

. سول  د کتابونو څخه مونغ د یو څرو یادونره کروا  شرو    

سروله پره    سوله په  دیثونوک   سروله پره شرعرونوک      

 …یاتونوک  اونورآمکتبونوک   سوله په 

 

 تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی درجامعه

 

ترراریر رسررانه هررا در  وب،رر   مجررم در ارتباطرراا 

در  بسرررررریار ارزنررررررده اسررررررت افکررررررارع ومی 

ارتباطاا ع ومی ب،  این اسرت کره مررد  در    

سررخن مرری  ویررد و برره چرره فکررر مرری     مررورد چرره 

يرر مری   نمرد  در براره آنهره کره رسرانه هرا       کند

کند   فتگو میکند و فکر می کند و یا اینکره  

دارا  ېردرا انتخرا     مصا به میکند جامعه

می باشد و وود موضوعاا و سوژه هرا و فکرر   

ایرن موضروی یکری    . می کند پیداکردو وود را 

می از موضرروعاا اساسرری در ارتباطرراا ع ررو 

بررسی این موضوی یک نوی نگاهی . می باشد

نیرژ   مررد  وجامعره  به تاریر  ذار  رسانه هرا برر   

 .روږ اساسی دارد

تامین ارتباط نیازمند وسیله ارتباطی اسرت و  

رسررانه هررا  ه گررانی امررروز من،یرر  وسرریله      

ارتباطی یا وسیله ا  که پیا  رااز فرسرتنده بره   

رد   یرنده انتدراږ میدهرد راب ره نژدیرک برا مر      

ها  مختلف برا رسرانه هرا     راه از کيورما. دارد

موزش  رفته تا سیاست  آدر ت اس هستند از 

هنر    سر رمی تفری،ی     اېتصاد  تجارا 

فرهنگرری وغیررره هرنرروی رسررانه چرروو انترنررت     

فیسربو    تلویژیروو   رادیررو  کترا    اوبررار    

مررد   برین  در ها  ورو   مجله وغیره به شیوه 

 . استباز ن وده  اراه روود  وجامعه

تررراریر  رررذار  رسرررانه هرررا برررر افکرررار  در مرررورد 

 وجرررود دارد هرررا  متفررراوتی   ع رررومی ناریررره 

در افکرار ع رومی   را تاریر رسانه هرا  وبروی ها 

کرره رسررانه هررا   مرری داننررد ومیگوینررد را م لررق 

اولویررت هررا  فکررر  مرررد  را تعررین مرری کنررد و  

رسانه ها را تاریر  ذار ترین عامل تعین کننرده  

 .اندار ع ومی دانسته افک

است کره تراریر رسرانه هرا      جاایندرسواږ  اکنوو

آیرا رسرانه هرا تراریر       چگونه است مادر جامعه 

 ررذار  م لررق دارد و یررا اینکرره مرررد  ېرردرا      

انتخررا  دارنررد و یررا اینکرره تعامررل دو سررویه      

بررا  پاسرخ   . میاو رسانه ها و مرد  وجرود دارد 

ه با سواد به این سواږ باید جامعه را به دو دست

و بررره ه ررره   و بررری سرررواد تدسررریم بنرررد  ن رررود    

برری سررواد   آمررار  درکيررور هویرردا اسررت کرره    

 . بیيتراست

دود  ېردرا  ،در میاو باسواداو نیژ تعداد م 

بنررابراین مرری تررواو  فررت کرره      انتخررا  دارنررد

جامعه اف انسرتاو بیيرتر ویی ری هرا  جامعره      

رسررانه هررا در اف انسررتاو برره     ترروده ا  را دارد

رفه ا  کار ن ری کنرد بره ه رین وراطر      لورا  

 ها می تواو این مسئله را م رح ن ود که رسانه

برره لررورا سررازماو یافترره ن رری توانررد در  هررن  

زیررا عرد   رفره ا  برودو       مرد  رسوخ ن اینرد 

رسانه هرا باعر  مری شرود کره مررد  نتواننرد برا         

 . رسانه ها ارتباط برېرار ن ایند

نه هررا   رسرراکيررورمابرره ناررر مرری رسررد کرره در    

اه یت دارند و مج ترین ابژار ارتباط ع ومی 

مری توانرد اولویرت هرا        می باشرند و ترا  رد   

فکررر  و ع لرری مرررد  را ميررخ  ن اینررد امررا    

غیر  رفه ا  بودو آو باع  شده است که مررد   

 . ک تر بتواند با رسانه ها ارتباط برېرار ن ایند

در سرراږ هررا  اویررر  رسررانه هررا و شرربکه هررا       

ید تا  د توانسته اسرت بخرا از   اجت اعی جد

مرد  را انسجا  بخيند و افکرار و رفترار هرا     

 .آو ها را در راستا  ججت بدهند

در پایرراو بایررد متررذکر شررد کرره در دوره جدیررد    

رسانه ها بره لرورا  سرترده بره فعالیرت آغراز       

تراریر برر     رد   ن وده است و توانسته اسرت ترا  

 .افکار ع ومی بگذارد

کرره پیامرردها  رسررانه هررا  درنتیجرره میتررواو  فررت  

درزنررررد ی انسررررراو روږ ع رررررده واساسررررری دارد   

ا ریررک رسررانه برره شررکل مورروکررارا اطررالی دهرری  

ن ایرررررررررد وبرنامررررررررره هرررررررررا  وبر  سیاسررررررررری   

تعلی رری  فرهنگرری  اېتصرراد  اجت اعی دینی 

شرانرا بادرنارداشرت ارزش هرا  دینری      ... وغیرره  

فرهنگررررررری واجت ررررررراعی تجیررررررره ونيررررررررن ایند  

ردرنگرش مثبررت برره زنررد ی    افکارعامرره را بیيررت 

 .سوق وواهد داد

ه هنررررراو ا ررسرررررانه هرررررا بررررردوو درنارداشرررررت    

معیارهررا  اوالېرری  فرهنگی دینرری واجت رراعی  

نيراا ن ایند باکثرا  یرند او این وسیله پیا  

رسانی که به زود ترین وېت پیا  را به ج ع کثیر  

ازمرررد  مرری رسرراند ترروده هررا  ازمرررد  وجوامررع را 

ن ودوواهد کررد  پرا ایجرا     بسو  منکراا ره

مین اید که ه ره دسرت انردرکاراو رسرانه هرا رو       

 .این باورها باید ت رکژودېت بیيتر ن ایند

 »صفا«امین اهلل : نویسنده 

 
اطالعیه ریاست حفاظت 

 محیط زیست والیت لوگر

با رعایت ماده پانزده هم قانون اساسی افغانستان 

م قانون محیط زیسـت و حکـم   و ماده بیست هفت

مقام عـالی   41/41/4237مورخ ( 3872)شماره 

ریاست جمهوری به منظور جلوگیری از آلـودگی  

هوا کاهش عوامل مخـر  بـر آن و حفا ـت از    

و پالسـتی    رابـر   محیط زیست سوختاندن تایر،

غرض تسخین و تولید انرژی منع قرار داده شـده  

 .است 

که در فعالیت هـای  بناً تمام اصناف مختلف شهری 

ـ کاری شان از مواد سوختی اسـتفاده مینمای   ،دن

حمام ها، هوتل ها، کلچه پزی ها ، )مانند مالکین 

نانوایی ها، داش های خشت پزی، مارکیت هـا و  

مکلف اند تـا   (شرکت ها و فابریکات ،دکان داران

و پالستی  غرض تسخین   از سوختاندن تایر، رابر

ی جلوگیری نمایـد در غیـرآن بـا    ژو تولید انر

متخلفین مطابق به قوانین نافذه کشـور برخـورد   

  . صورت خواهد گرفت

 ریاست حفا ت محیط زیست والیت لوگر

 

 نيکومیډاو  دنامتو ممثلدهېواد 

 ژوندلیک «يجالل » آصفمحمد  ارواښاد

کررراږ (  ږ. هرررر  ۱٣۴۶)م، دآلرررف جاللررري پررره  ارواځاد 

دلوګروایررت دم، رردآغ  ولسرروالۍ د دهنررو پرره کلرري   

کرر  دې نررړۍ ترره سررترګ  وغړولرر   آلررف جاللرري تررر     

دهنو )په وپله سی ه زده کړې منځني ځوونځي  پورې  

ک  سرته ورسول  او نرورې ررانوي زده کرړې یر      ( کلي

لره  کابرل تره    کله چ  له وپل  کورنۍ سره دجګړو له کب

 .وکوچیده  نو پات  زده کړې ی  ه لته بيپړې کړې 

آلف جاللي لوړې زده کړې دکابل په تخنریکم کر  یرو    

وررولګی  ولوسررت  او داېتصرراد دک ررژورۍ لرره املرره  یرر  

زده کړې بيپړې کرړي     لوړې ونيوا  کړا  چ  پات 

نوموړي دوپلر  کرورنۍ اېتصرادي اړتیراوې پره پروره       

چلروونکی او لره ه ردې ارې      کولو دباروړونکي موور

به ی  وپل  اېتصادي ژوند پرمخ بیروږ  او روزګرار یر     

 .پرې جوړه ؤ

آلررف جاللرري دطالبررانو د واک نررۍ پرره دوراو کرر  لرره      

بیوزلۍ اوفدر سره مخ شو او په  برکي برر  ولسروالۍ   

ک  له وپل ماما سره دتیغو ایستلو په کراو کر  بوورت    

 . او تیغې به ی  ورڅول  

طالبررانو ناررا   راوپرییرردږ   آلررف جاللرري  کلرره چرر  د 

دراریرررو اف انسرررتاو د هنرررر او ادبیررراتو پررره اداره کررر     

دم ثررل پرره توګرره دنررده پیررل کررړه  ه دارنګرره د بلبررل او 

میر  په نرو  فل ونروک  هرم پراوره ونر ه درلروده اولره        

ه رر  وروسررته پرره طلرروی ولویژیرروو کرر   د ونررده بررازار   

ر پررره توګررره تفری،ررري پروګررررا   تکرررړه  هنررررواږ او داو 

. دپروګررررا  چلوونکرررو لررره رلررر  څخررره شررر یرږ کیرررده     

نوموړي په یاد تفری،ي او طنرژي پروګررا  کر  د ریررو     

هېوادوالو په شون و مسکاوې  وورې کرړې وې  چر    

 .ریر مینواږ په یاو راجله کړي ؤی  له ه دې امله  

جاللي په غیر رسر ي روږ څرو نرورو  رسرنیو سرره هرم د       

. فعالیتونره ترسرره کرړي دي    وپل هنر په کرارولو ریرر   

   رررو کرررونررالنررژو اعررریرروداګرراو سرر ره افرررداراز پره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبازارمونرردن  لپرراره یرراو کلرره کلرره ولکررو ترره ځررکاره    

کاوه  چ  دغه اعالنونه  دسوداګرو دتوکرو پره پیرر او    

 .پلور ک  هم مثبت روږ یادوا  شو 

جور ؤ  پرره آلررف جاللرري چرر  پرره کاکررا آلررف  هررم ميرر  

وورشرررید وصولررري ولویژیررروو د شررربخند تفری،ررري     

پروګرا  ک  ستره ون ه درلوده  چ  دهېرواد هنرري او   

نو جاللي به   ږ فرهنګي ستورو  ته به بلنه ورکوږ کید

ورسره ګر  اوشر    ه دارنګره وروک  ر وکرال  بره یر          

کرررررول   چررررر  نومررررروړي بررررره  دهنرررررري او تفری،ررررري     

ویلوسررره  پرره    پروګرامونررو پرره وړانرردې کولررو او طنررژ   

 .هېواد ک   ورځ تربل  د ده  مینواږ زیاتیدږ 

مره  ۱۱ږ کراږ دمرغروم  پره    . هر  ۱٣۳۱ارواځاد جاللي د

کلونو په ع ر کابل ک  د زړه د  ل  له کبلره ومرړ    ۲۵د

 .او له دې فانۍ نړۍ سره ی  مخه ځه وکړه 

دارواځاد جاللي جنازه دکابل ځار په عیردګا جومراا   

جنازې پره مراسر و کر  فرهنګري      ک  اداء شوه  چ  د 

لرررره نومرررروړي شررررپغ  او دده مینوالررررو ګرررر وو کررررړي ؤ  

اوادونرره پررات  شرروږ چرر  څلررور یرر  هلکرراو او دوه یرر  

 .دي نجوني 

دجاللررري نررره شرررتوو دهېرررواد دسرررین ایي سرررتورو پررره    

رګرکرررر  لویرررره ضررررایعه ده  چرررر  دهېوادوالررررو ه رررره   

راتلرر  نررور برره   یرر  مسررکاوې  چرر  د دو  پررر شررون و   

وي  وررو بیررا هررم ریررري هنررري   نرره هنررر   طنررژيدجاللرري 

 .ستورې شته  چ  دجاللي یا  ناست  واوسي 

 !اروای  ځاده  جنت ی  یا 

 

 
وطن پالو، باغیرته او مجاهـد   د لوګر والیت ټولو شریفو،

  لکه څنګـه  ي، ږپرور مشرانو او ځوانانوته خبرورکول کی

ـ  ،تاسوته دا روښانه ده ېچ دوطـن خـدمت کـول     ېچ

شرایطو برابرکسـان   ېپه الند ،وجیبه ده ياو مل  ياسالم

ـ      يکولی ش  ېهـره ور  دوسـله وال پـو  پرلیکـو ک

جـذ   او دشاملیدلو په موخـه د لوګروالیـت د جلـ     

ستاسو پرمخ  ېزمونږ درواز يته مراجعه وکړ ۍنداناقوم

 .ي د ېخالص

 : طونهشر

کـالونو څخـه شـرو      (۰۰ ) دیوځوان عمر باید له ـ ۰

  .ي و ېکالو پور( ۴۴)تر

  .ي د تابعت تذکره ولر ـ ۷

  .ي نه و يتوګو روږد ه یي به نش ـ ۳

 .ي معیو  او معلول نه وـ  ۴

  .ي ولر يتوانای ياو جسم يفزیکـ  ۶

څخه  يټولګ  (لسم)د  ېد تعلیم کچه یې هغه ځوان چـ  ۰

کورسونو ته  يد بریدمل يو ېپور يټولګ (ولسمد) او یا تر 

جسته او وطن پال منسـو   راو وروسته یو بي کیږ يمعرف

او وطـن لپـاره د    ۍکـورن ې چی دخپل ي،ترینه جوړیږ

 .ي خدمت جوګه و ګرځ

 

د ویاندۍ او خبریالۍ زده کړه ییز دلوګر داطالعاتواوفرهنګ په ریاست کې 

 پروګرام پیل شو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

د لوګر والیت د اطالعاتو او فرهنګ ریاست : مه  ۷۰دمرغومي 

ـ  ۰۱په نوښت او د اسال او لنکن ادارو په مرسته شا اوخـوا    وتن

ځوانانو ته د وینا فن، انانسرۍ او خبریالۍ په برخـه کـې د   

جربو استادانو او د لوګر د ژورنالیستانو له خوا یوه میاشتنی م

 .ښوونیز پروګرام پیل شو 

په دې پروګرام کې د لوګر والیت د اطالعاتو او فرهنګ رییس 

عبدالرحمن تسل په ګډون د لوګر والیـت د ژورنالیسـتانو د   

ټولنې او زینت راډیو رییس نوراهلل ستانکزي، په لوګر کـې د  

خوندیتو  کمیټې ریـیس او د مهـال راډیـو د    خبریاالنو د 

خپرونو مسول خان ولي احمدزي، د ځوانانو په پارلمان کـې  

 .ؤاستازي لطف اهلل تای  او نورو ځوانانو ګډون کړئ 

د لوګر والیت د اطالعاتو او فرهنګ رییس عبدالرحمن تسـل  

ځوانان خپلو راتلوونکو فرصتونو ته متوجې کړل او زیاته یـې  

 اید د عقیدوي ځوانانو ترڅنګ عملي ځوانان هـم کړه، موږ ب

تر څو په عمل کې خپلې ټولنې ته کار وکړو، تسل الس پکارشو،

لوړې   ځوانانو ته په خپلې وینا کې وړاندې وویل ټول ځوانان 

 عمل کې په  وړتیاوې لري خو مهمه داده چې همدغه  وړتیاوې

 .کړي  ثابتې

طف اهلل تای  دا ډول پارلمان کې د لوګر استازي لنانو ځوا د

پروګرامونه اړین او مهم وګڼل او د اطالعاتو او فرهنګ دغـه  

 .وباله  ګام اقدام یې یو نی  

چې د میاشتې په اوږدو کې بـه یـوه ور  د   ،تای  ژمنه وکړه 

 ه تړاو خپلې تجربې له همدې ځوانانو سره د لکچر په ـنا پـوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورنالیستانو ټولنې مشـر  د لوګر والیت د ژ . توګه شریکې کړي

نوراهلل ستانکزي دغه ډول ښوونیز پروګرامونه د ځوانانو لپاره 

چې د همدې ځوانانو د  ،فرصت په ګوته کړ او زیاته یې کړه  ښه

 . استعدادونو په غوړولو کې به خپلې مرستې دریغ نـه کـړي  

ځوانانو  تنو نوموړي وویل له یوې میاشتې درس وروسته به لس

چې له خپلـو زده   ،اډیو کې ددې فرصت ورکړيته په زینت ر

 ،کړو په عملي توګه ګټنه وکړي او دغه راز ستانکزي زیاته کړه

کې به د راډیو تکړه ژورنالیستانو ته دنده لړچې د پروګرام په 

ځوانانو سـره    وسپاري چې په همدې ښوونیز پروګرام کې له

 .عملي کار وکړي 

ریاالنو د خونـدیتو   چې په لوګر کې د خب ،د یادونې وړ دی

ل مدیر خان ولـي  ؤکمیټې مشر او د مهال راډیو د نشراتو مس

احمدزي د دوه سکالرشیپونه ژمنه وکړه چې وړ کسان به لـه  

د یوې . وګماري په کار همدې ځوانانو څخه په مهال راډیو کې 

ورځې تدریس چاره یې هم په غـاړه واخیسـته او دغـه راز    

زده کولـو لپـاره بـه خپـل     ځوانانو ته د عملـي کـار د ور   

ترڅـو   ،ژورنالیستان اطالعاتو او فرهنګ ریاست ته را لیـږي 

 .ځوانانو ته عملي کار ور زده کړي 

ځوانـانو  دوه تنه چارې د ژورنالیزم پوهنځي  یاد  پروګرام د 

سیدعبیداهلل او حشمت اهلل لخـوا مـخ تـه وړل کیـږي او د     

ستان هم یوه یوه پروګرام په جریان کې به د لوګر تکړه ژورنالی

ور  خپلې تجربې له ګډونوالو سره شریکې کړي او د ښوونیز 

 .اسناد په ګډونوالو وویشل شي منليپروګرام په اخیر کې به 
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