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مطبعه يآزاد: چاپ ځای   

رسالت  درشرایط کنونی،

ومسوولیت رسانه ها در 

 قبال جامعه

رسااا ه هااا  ساار شااد اررشاارنتو در اماار توساا ه     

سیاسی، فرهنگی و ت لیری جواما  شاارو  راود     

ا اات  ااه شااا آزااتره  رادو هااا و دمو راساای هاااو 

م اصااار، مزااابولیت شیهاااترو شاااه دوه وساااای   

 .  ر آرفته استاطالعات جر ی قرا

ن یمطبوعااااااات  راد ار وییآاااااای هاااااااو    زاااااات 

دمو راسی هاو م اصر شه شرار  مت  تا جایي  ه 

 ور جهاااااااز ماااااااا  رادآ سیاساااااااي شاااااااتوز  راد د

 تارد، اساسی ترین محکای   یمطبوعات مفهوم

 ه امرور می تاواز میاناز  رادو و اساتبتاد را در    

جام ااه او ا ااتار   رااود وجااود و یااا عاات  وجااود      

 . طبوعات است رادو م

مطبوعااات افنا زااتاز در آ شااته هااا شااا موا اا       

. اسااتبتاد، سا زااور و فهااار مواجااه شااود  اساات    

جام ه ما در  نار سایر  استی ها و خاال هااو  اه    

رساا ه هاا را تاا دیار      وداشته  توا زت اصا   راد 

رما ی  هادینه سارد و ار هرین جهت عرر هریا   

رد جریاات  شاا . ار  هااریات مااا  وتااا  شااود  اساات  

النهار پد ار پنج سال  ار و پیکار دروار  اه شه 

جرایات افنا زاتاز   . شود یاشار  ا گلید شزته م

 یدولتاای شااود تااا   کااه شااهیت محاا   یتااا دیاار رمااا  

التین ا ید  مت و   زتین جریت  غیر دولتی  ه 

سااااانت مهراااااي را در عرصاااااه رور اماااااه  گاااااارو 

 .  افنا زتاز اساس آ اشت

ت مطبوعاااااات یگا اااااه اساااااترنایي  اااااه در رو ااااا  

تااااواز دیاااات توااااوی  قااااا وز     یافنا زااااتاز ماااا 

ماااي شاشااات  اااه ماااتت   ۰۵۹۱مطبوعاااات در ساااال 

مطبوعات  راد اجاار  ف الیات داد     و وتاهي شرا

 گ شاته شاود  اه مزاوولین جرایات       وشت اما دیار 

ش ااات ار دیگاااارو محا راااه و توقیاااا     ی راد یکااا 

 .آردیت ت

رسا ه هاو جر ی شه عنواز مظهر افکاار عراومی   

ار . خااود را در جهاااز تربیاات  اارد  اساات   جایگااا  

دیگاااار جا اااا  رسااااا ه هاااااو جر اااای شاااار رشاااات و  

شکوفایی  آاهی جر ی تاثیر شرجزته و اساسای  

رساااا ه هااااو جر ااای شاااراو جهااات دهااای و      . دارد

 مااوره هرگااا ی سیاساای در جام ااه مزاابولیت   

اساساای دارد،  شناااشراین تسویاات افکااار عرااومی، 

ی و رشت مرد  ساالرو ،آزتره ارره هااو مات   

اطالع رسا ی سالم  ار اهتاف اساسای و شنیاادین   

 .مطبوعات و رسا ه هاو جر ی شررد  می شود

خوشاااب تا ه قاااا وز اساسااای افنا زاااتاز شاااراو    

 رادو مطبوعااات و رسااا ه هاااو جر اای جایگااا     

هرااز آو اه     شایزته او را اختواص داد  اسات، 

 ه رسا ه ها درجهت دهای افکارعاماه  سار شاارر     

درقبااال جام ااه  یاان    اء میکناات،واررشاارنتو ایفاا 

مزااوولیت هاااو ریااادو متوجااه   اااز میگااردد  ااه 

درشاارایک  ناااو ی  هاااورشایت دسااات ا اااتر اراز  

رسااااا ه هااااا درآااااا  هاااااو   زااااتین رسااااا ه یاااای 

تااااامین صاااال  شااااا عاااانت توجااااه شیهااااترشه  شاااااز،

 شااااااااادا ی، ت لاااااااایم وترشیااااااااه، وسرتاساااااااارو، 

رشتفرهنگی افنا ی واسالمی، تسویت پایه هاو 

و خاااااون ودر ظرداشاااااتن منااااااف  حکومااااات دار

 .داشته شاشنت ملی،

 »صفا«امین اهلل : تهیه کننده 

 

 

ایي کارونو غوښتنه وکړهد لوګر اوسېدونکو د بیارغاونې او پرمختی  

 
دلااوګر  داطالعاتواوفرهنااګ : مااه  ۰۴د اا  

ریاست  دعامه  تااشتوز پاه ا  اې  ای دشیاا      

رغاو ی او پرم تیااایي  ااارو و دغو ااتنی   

غو ااااااه  جااااااوې  شااااااو  و ،  اااااای پکاااااای  

داطالعاتواوفرهنااګ ریااید عبااتالرحرن    

، ساانین  تزاا  پااه ګااهوز، قااومي مهاارا و    

 .ږیرو او  ځوا ا و ګهوز  ېآ ؤ

غو ه  ته لومېو ویناوال ساح  من ا  ؤ،  

 اای دیاااد  رادول اات ی  پااه اې  یاای ر ااایي    

وا وله، ریاته یی  ې ،  ای دساولی خبار     

ورسااااااتۍ شااااااویتآ،  اااااای ورساااااار  شااااااه  

دشیااااااارغوو ی او پرم تیااااااایي  ارو ااااااه   

ده ااواد پااه ګااوک ګااوک  اای پیاا  او  یاارو   

 .ا شي ځوا از شه پر  ارو و شزی

پاااه هرااات  حاااال  ااای قاااومي مهااار حااااجي   

عبااتالرحرن تاااو ليو  ګااهو والو تاااه ویناااا   

و اې ، دین اار یای و اې،  ای لاوګر ولااد د       

پرم تیااااایي  ااااارو و ترېنااااګ د ر اااای،   

پااوهنی او  ااورو شرخااو   اای  لااه حکااومتي      

اېو ااااات  ادارو  اااااه  د اااااارو و د  کتیاااااا   

 .غو تو کي دآ 

 سیا  احرات فایک ا بارآ پاه ه اواد  اای د       

پرم ت  لومېآ ګا  پورتاه  ولاو لناار  د    

 .الي دین ار  وآیو پر  ځوا ا و ترمنځ

وایاااي،  ااای ځوا ااااز د داااولنی پاااه   ا بااارآ

پرم تااګ  اای رغناات  رول لوشااوالو شااي،  

 ای سار  یاو       ای پاه خنلاو   ، خو هنه وخت 

 .مودی شي

پاااه ورتاااه حاااال  ااای داطالعاتواوفرهناااګ  

ریااید عبااتالرحرن تزاا  وایااي،  اای پااه     

په پلای  یاتو   و لوګر  ی پرم تیایي پروژ

سر  ولزاو ه د  خنا  مزاتلیت تاه ځیر اه      

ساااااااااتنه  او  و ااااااااېآ او د پااااااااروژو پااااااااه 

 .خو تیتون  ی ځاز مزتل وګني 

تزااا  وویااا ،  ااای ده اااواد او  ظاااا  پااار      

وېا ت  علراء، ځوا از او مهراز تر  اورو  

 یاار مزااتل دآ،  اای دخناا   ظااا  مالتااېآ  

و ېآ، ېو  ظا  په پښو ودریږآ او خلکاو  

 .لنار    ارآ سهولتو ه رامنځته  ېآ  

غو ه  ددعاایي او پاه ه اواد  ای د  ا مان      

 .راتلو په هیله پاو ته ورسیت   د امنیت 

 

میراااا  )تاااو ليو دولزاااي تاااېوز پروګااارا    

پااه لااوګر والیاات  اای پااه   ااار  (  شااهرو تآ

ویاای ویاا ،  اای شایاات   . سزااتۍ یاااد   ااې  

اېو اااات  ادار   د   د یاااااد پروګاااارا    ې اااای   

 .ګې تۍ  ېآ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

په ه اواد  ای     یو ش  قومي مهرحاجي فریت

 اااخوالو اوسااتو نو تااه پااه  تااو ېرګنااتو ی   

و ې ، ریاته یی  ې ،  ی د  ا من او ساوله  

داول ه اوادوال یاو    یین افنا زتاز لناار  د   

ش  تاه الساو ه ور اېآ، ېاو پاه ه اواد  ای د        

یااو  تلناااتی سااولی پااه راوسااتو خلکااو تااه     

 . ارآ رمینی شراشر  شي

هااااخوا د لاااوګر د ځوا اااا و د هرناااږۍ ماااتیر 

دآزمایښتي آزموینې پایلې 

 اعالن شوې

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ېااوورځی  وېا اات  دلوګراطالعاتواوفرهنااګ  :مااه  ۰۹د اا  

تنااو د دولزاام  ۰۹۱ریاسات دځوا ااا و  اارو مااتیریت ل ااوا لاه    

د ا  پاه    و فارغا و ې ه  رموینه واخیزات  شاو ،  ای   دول ی

 . مه پایلی یی اعالز شو  ۰۹

  په هرت  توګه داطالعاتواوفرهنګ ریاست ا  اې  ای غو اه   

 یااااول شااااو  و ،  اااای پکاااای داطالعاتواوفرهنااااګ ریااااید   

عبااتالرحرن تزاا ، دځوا ااا و  ااارو لااوو مااتیر محراات ا م     

 . یزتی و اشراهیم راد  او ګڼ شریر ف الو ځوا ا و شرخه اخ

عبااتالرحرن تزاا  ځوا ااا و تااه وویاا ،  اای دغااه  رمایښااتي       

 رموینه تاسو تاه پاه اصالي  رماوینی  ای  یار  مرساته  اوالو         

شي او  و   زاز  ی لوېو پوهنځیو ته الر  مو تلی او یاا هام   

دی و پوهنځیو ته شریالي شوآ، دا په د  ما ا  ه د ،  ای دوو  

ست تاد پاه  اګاه   د  خوښ یا  ا خوښ واوسئ، شلکی د خن  ا

 . ول او اصلي  رموینی ته ځاز  رتو  ول دآ 

تز  ریاته  اې ،  ای دځوا اا و لناار  شاه دخنا  تاواز لاه م ای          

 .اطالعاتواوفرهنګ ریاست   ې ی ترسر   ېآ 

دځااواز پارلراااز اسااتارآ لطاا  او تایاا   وویاا ،  اای ورتااه      

 رمویښاتي  رماوینی لااه فاار  شاوو رد   وو کااو سار  مرسااته      

او اصلي  رموینی  ی د رد   وو کو شلتتیا یادو ه   ولی شي

په پاو شیبو  ی ېو تنو په  رمایښتي  رموینی  ای   .یی و ې  

ګاااهوز  وو کاااو هااام خبااار  و اااې   او داطالعاتواوفرهناااګ   

  ریاست دغه  ی  اقاتا   ای دځوا اا و لناار  یای ترسار   اې       

دغو اه  پاه پااو  ای دلاوېو  رار اخیزاتو کي         .دآ وستای  

 . الیو او سوغاتو و و ارول شول  زاز په 

 

 اگاهی 

  : م شدن عودت کنندگان از طریق تلفونیدر مورد مزاح موضوع

به عودت کنندگان تماس گرفته و میگوید  محترما در این اواخریک تعداد تماس های تلفونی افراد استفاده جو 

از طرف موسسه برای شما مساعدت آمده است و شما مبلغ دوهزار افغانی را افغانی که مبلغ چهل و پنج هزار 

در حالیکه مساعدت موسسات برای عودت کننده گان رایگان  .مساعدت همرایتان صورت میگرد اًبیاورد و بعد

و المان به والیتت لتوگر    کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه  میباشد و همچنان از تمام عودت کننده گان که از

 هاره آن را هرچت یتان از طرف همچو افراد تماس گرفته شد شتم اخواهشمندیم که اگر بر، عودت نموده است

 .صورت گیردهمرایشان عاجل بدسترس اداره مهاجرین قرار داده تا افراد شناسای و برخورد قانونی 

 

ده تن ازمرکزآموزشی  دوصد و

 حرفوی سندفراغت بدست آوردند

  

 

 

 

 

 

 

 حوت، ۰۴پ  علم شاختر

دوصااتود  تاان ارمر اان  مورشاای   

فناای وحرفااوو لااوآر شااا فراآیاارو  

 مااوره شاار ماهااه ساانت فراغاات 

شتسااات  ورد ااات واردولااات مااای    

خواهناات  ااه رمینااه  ااار را شااراو    

 .  از فراهم  راینت

شااااا  محراااات ولاااای روو ریااااید  

  ه  ارامور اجتراعی می آویت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شااراو دوصاات تاان مهاارول  ااود تاان  

خااااااا م هااااااا مااااااتت شاااااار مااااااا   

درمر نفناااای وحرفااااوو درش اااار 

هاو فلن ارو، خیااطی،  ااارو،   

موشایاااا  سااااارو، لااااین دوا اااای،   

آلااااااتورو وپروسااااااد لبنیااااااات  

 .  موره داد  شت  است

 قااااو ولااای روو افااانود  اااه ایااان   

 هاااارمین دورفارغااااز مر نیااااد  

 3بقیه درصفحه ... شت  می شاشت 

 

 روند نهال شانی درلوگر آغازشد

لوآرتوساااک  تیااادروال حاااوت 02شاااه تااااری    ی هاااال شاااا    اااترو

 ه قرار است در  تیلوآر  غارآرد یوال ومحرتا ورخاز اسحا  ر

 نیا مررار درا  ریا صت وپناا   هنار  اصله  هاال مررار وغ    یحتود

 .غرس آردد تیوال

 ری هار هنار  هاال مررار و شا    زتیصتو ش  ، یرو ت نی غار ا شا

در مناطق م تل  لاوآر   ینتیو ر ررمر ریدو هنار  هال غ زتیار ش

 .آردد یغرس م

 02ماور   جرهور  هور،  دییر یاساس حکم محرت اشرف غن شه

است  ه  تحات عناواز   شود  در سراسر  هور  یرور  هال شا  حوت

 .در لوآر  غار شت یرو ت  هال شا ( میمحبت وت ل)

مای  لاوآر   تیا وال زات یر کیمحا  دیای رالنادر واحاتو  رعبتیا ان

 ،وشاهردار  زات، یر کیمحا  استیر و هال ها ار سو نیا آویت  ه 

، مکاتاااا ، یپوهنتااااوز  در صااااحن موسزااااات دولتاااا  ورراعاااات 

 .گرددی ساط غرس م ریشهر وسا و نارجاد  ها

غاارس  هااال ار ماارد    نیلااوآر حاا  یوالاا واسااحاقن محرااتا ورخاز

 . هور سهم ف ال داشته شاشنت یو شادا  وخواست  ه در سرسبن

 باختر

د خبریاالنو د خوندیتوب کمېټې 

 میاشتنۍ ناسته جوړه شوه

 
 

 

 

 

 

 

 

دغه  استه  ی مهرآ  :ه م ۱۰   د

یی د لوګر والي الحاج محرت ا ور 

خاااااز اسااااحاقنآ  ولااااه، پکاااای د  

ید احراات یااوالیاات مسااا  د دفتاار ر 

خالااااات صاااااافي، د اطالعااااااتو او  

  مااار داطالعااااتو  لتاااور ریاسااات 

ژور الیزاااتا و اماااین او صااافا، د 

خنلاااوا ی داااولنی مهااار  اااور او  د

ساااااتا کنآ، ژور الیزاااااتا و او د 

 .ؤګهوز  ېآ  ر  ی غېو  یاد 

په پی   ی د اطالعاتو او فرهناګ  

ریاست د اطالعاتو  مر ګاهو والو  

تااااه د  ااااه راغالساااات ترېنااااګ د   

غو ااه  اجنااها او اېیاان مالومااات  

 .هم شری   ېل

دغااااااااااه رار د ژور الیزااااااااااتا و د 

دااااولنی مهاااار  ااااور او  خنلااااوا ی

سااااتا کنآ هاااام پااااه خباااارو  اااای د  

خبریاااااال و یااااو شاااار ر سااااتو ن    

 ې اېین اااو لااای یااام یاات  او هااوېا 

 

 

 

 

 

 

 

وېا تینو اااه د  اساااتی لاااه مهااار  

 په هرت  توګاه   .سر  شری   ېل

ګاهو والو هاام پااه  ود  اساتی  ااور  

وار ساار  خباار  و ااې  او هاام یاای  

ځینی وېا تینو اه او ساتو ن  د   

 . استی مهر ته وېا ت   ېل

لااوګر والااي الحاااج محراات ا ااور    

خااااز اساااحاقنآ وویااا و د شاااته  

وز  ی ما له داول  امکا اتو په شت

ولد سار  هاو   اېو ترېاو د د      

والیت د پرم تاګ او د خلکاو د   

شرخاه  ای شاه لاه     ستو نو د ح  پاه  

 .    و کې ه څ رار هلو ځلو  

اسحاقنآ ریاته  ې  د خبریااال و  

سر  شوآ وعت  ته ژمان یام او د   

پلااي  یااتو پااه شرخااه  اای شااه یاای    

والااي اېو ااتو  . پااور  ه ااه و ااې  

و ې   ی  مزولینو ته سنار تنه

له خبریاال و سر  د  له هایڅ  ول  

 .و ه  ېآ هرکارۍ     

 

 بیش ازصد کیلو گرام مواد مخدر در لوگرکشف وضبط شد

ضتب    تیوال نیدر احوت  02به تاریخ گرام مواد مخدر را  لویمشترک سه صدوهشده ک یاتیعمل انیدر لوگر در جر انینظام

 کیت مشتترک،   اتیت عمل کیکه منسوبان قطعه خاص در  می گویدلوگر  هینرحم خدا مخلص قوماندان ام سمونوال .کردند

کارخانه پروسس  کیآبچکان مرکز لوگراز ییبنگدانه را در ساحه  لوگرامیک کصدونودوپنجیچرس و وگرامیسه کل ستیصدوب

حتدود دوصتد    صورت گرفته است که در زیبا قاچاقبران ن یریدرگ اتیعمل انیافزود که درجر یو .مواد مخدر ضب  کردند

 .است دهیشده است وکارخانه مواد مخدر منهدم گرد قیچرس وبنگدانه درساحه حر وگرامیکل

ازهفت تُن انواع مختلف متواد   شیاست که درماه گذشته ب یدرحال نیا .دومظنون بازداشت شده اند اتیعمل نیا انیدر جر

 تیت ازمناطق مختلتف وال  یوارتش مل یمل تیامن ،یمل سیمشترک پول اتیعمل جهیسال گذشته درنت میون کی یمخدر که ط

 .دیگرد قیلوگر کشف وضب  شده بود،حر
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