
د لوګر یو شمېر بڼوال غوښتنه کوي، چې په یاد والیت کې دې د 

ممیزو د وچولو خونې ډېرې يش. دوی زیاتوي، که چیرې په لوګر 

کې د ممیزو پاکول او وچول معیاري يش، نو نه یوازې دا چې د 

ممیزو د خرابیدو مخه به ونیول يش، بلکې بازار ته به يې عرضه 

هم څو برابره ډېره يش. بلخوا د لوګر د کرنې ریاست چارواکي هم 

د انګورو د معیاري پروسس پر اړتیا ټینګار کوي او وايي چې د 

انګورو د فصل پر مهال يې بیې لږې وي او بڼوال يې په خرڅولو 

کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په لوګر کې د باغداری او مالداری 

د ميل برنامې مسوول صفي الله ستانکزی وویل، چې یادې ادارې 

د  یا  خانې  کشمش  اویا  خواوشا  کې  کلونو  درېیو  وروستیو  په 

ممیز  وینا هغه  په  ده  د  د وچولو خونې جوړې کړي دي.  ممیزو 

چې له یادو خونو په الس راځي، د هغو په پرتله چې ازاده هوا کې 

وچیږي د کیفیت له اړخه ښه او سوداګر يې هم ډېر دی. ښاغلی 

ستانکزی زیاتوي د ممیزو د وچولو په هره خونه څلور لکه ۴۵ زره 

افغانۍ لګښت شوی او اوه، اوه ټنه ممیز ځايوي، چې څلويښت 

سلنه لګښت يې بڼوالو ورکړی دی... پاتې 2 مخ

قابلگی ،   ، ، فارمسی  از رشته های نرسنگ  را،  اناث  از جوانان ذکور و  از ۸۰ تن  بار بیش  انستیتیوت علوم صحی کابل تک برای دومین 

تکنالوژی طبی و پروتیز دندان  سند فراغت داد و از آنان تقدیر کرد. در محفل که به همین مناسبت به تاریخ پنجم ماه دلو سال ۱۳۹۶ در تاالر 

ستاره شب دایر گردیده بود برعالوه ی الحاج محمد اکرب "ستانکزی" هیئت رهربی این انستیتیوت و مناینده منتخب مردم لوگر در شورای ملی 

، ریس څارنوالی استیناف والیت لوگر عبدالولی "خیری" ، وکیل "احمدی" ریس صحت عامه کابل ، عبدالرحیم "زیرک" دستیار ریس جمهور 

، سهراب "الکوزی" مشاور ریس جمهور ، مناینده های ریاست انستیتیوت های خصوصی وزارت صحت عامه ، اساتید ، بزرگان و دها تن از 

اعضای خانواده های فارغین اشرتاک ورزیده بودند ... ادامه صفحه 2

د لوګـر بڼوال د ممیـزو د وچولو خونې 
ي ړ ا غو
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د ولس ريښتینې هیلې

درنو ځوانانو!

پوهه او زده کړې خالصون نه لري، کله چې یو ځوان ښوونځي ته 

ځي او یا پوهنتون ته ځي دا په دې مانا دی چې زمونږ په ټولنه 

کې اوس هم ډېر ځوانان شته چې له پوهې رسه مینه لري کله 

چې تاسو ښوونځی او پوهنتون خالص کړ نو ستاسې زده کړې 

پای ته نه دي رسېديل او باید دوام ورکړئ ځکه علم یو داسې 

سمندر دی چې پای نه لري نو پیاوړی ځوان هغه څوک دی چې 

خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې ټولنې ته د پوهې له اړخه 

ګټه ورسوي.

په درنښت

الحاج محمداکرب ستانکزی

په وليس جرګه کې د لوګر والیت استازی

دهاتن از فارغین دور دوم انستیتیوت علوم صحی کابل تک فراغت شانرا جشن گرفتند

این شعار با تصویر موتر شیشه سیاه پس از رویدادهای مرگبار 
در هوتل کانتیننتال و چهاراهی صدارت به دیوارهای کابل حک 
شده است و باشنده گان کابل از گشت و گذار و بررسی نشدن 
موترهای شیشه سیاه و بی منرب پلیت کابل سخت نگران استند. 
راست  روی  مردم  گوید:“اگر  می  کابل  باشنده  یک  احمد  فرید 
هستند باید تالشی بدهند اگر واقعاً فساد ندارد.” شهر کابل پس 
از رویدادهای خونین جنب و جوش خود را از دست داده و به یک 
نعیم تکسی ران صاحبان  آرام مبدل گشته است، محمد  شهر 
آیندۀ  از  و  خواند  می  مردم  برابر  در  را  سیاه  شیشه  موترهای 
به لحاظ خدا  افزود:“  نعیم  آقای  کابلیان نگران است.  نامعلوم 
به لحاظ قران شیشه های موتر تان را پاک کنید که ما دوست و 

دشمن خود را بشناسیم.” ... ادامه صفحه 2

فرعون صایب!
چی ره انتقال میتی که شیشه های موترت سیاه است ، نمبر پلیت 

نداری و تالشی نمیتی!

په لوګر واليت کې د نارصو قومي شورا واليتي څانګې د يوې لويې 
غونډې په ترڅ کې خپل قومي فعاليتونه پيل کړل. په دې غونډه 
کې د لوګر محرتم وايل محمدحليم فدايي، د افغانستان د نارصو 
نارصي،  الله  نجيب  ولسمرش سالکار  د  او  قوم د رسارسي شورا 
د  لوکر  د  ستانکزى،  الله  حسيب  رييس  شورا  واليتي  د  لوګر  د 
د  کې  لوګر  په  تسل،  عبدالرحمن  رييس  چارو  قبايلو  او  رسحدونو 
نارصو قومي شورا رييس محمد غني نارصي او د لوګر د نارصو قوم 
ګڼ شمري قومي مرشانو برخه اخيستې وه. دې غونډې ته د لوګر 
قبايلو چارو رييس عبدالرحمن تسل د قومي شورا  او  د رسحدونو 
ګانو د ايجاد په ارزښت خربې وکړې او زياته يې کړه چې د ولس او 
ملت له فعال ګډون څخه پرته هيڅ اداره خپلو ټاکلو موخو ته نيش 
رسيدلۍ او نوموړي زياته کړه په داسې يو هيواد کې چې هغه له 

قومي جوړښتونو څخه جوړ وي او خلک يې هم همدې جوړښتونو 
ته ګروهمند وي نو پرته له دوۍ څخه هر ډول هڅه به ناکامه وي.

د تسل په خربه شوراګانې په خپل ذات کې د ښې راتلونکې لپاره 
سال مشورې دي او همدا مشورې کوالى يش چې ډير سخت او 
اختالف زيږونکي موضوعات حل کړي. د رسحدونو او قبايلو چارو 
برابروي چې قوم  رييس په خربه چې قومي شوراګانې دا فرصت 
پر خپلو پرمختګونو باندې د پخوا په پرتله ډير ښه کار وکړ.  دغه 
راز لوګر وايل محمدحليم فدايي د قومونو په تړاو ارزښتمنې خربې 
وکړې او زياته يې کړه چې قومي شوراګانې د تاريخ لومړنۍ فعالې 
مدين ټولنې دي او د قومي شوراګانو نقش د ميل يوايل په مسائلو 
کې فرضيه نه، بلکې دا به تاريخ کې ليکل کيږي. فدايي د لوګر له 

قومونو څخه مالتړ خپل لومړيتوب ياد کړ ... پاتې 2 مخ

په لوګر کې د ناصرو قومي شورا رسمآ پرانستل شوه
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په لوګر کې د ناصرو قومي شورا...دهاتن از فارغین دور دوم...

د لوګر بڼوال د ممیزو ...

فرعون صایب! ...

پادخوابي: د لوګر اوسنی وضعیت ...

این  رهربی  هیئت  "ستانکزی"  محمداکرب  الحاج 

انستیتیوت و مناینده منتخب مردم لوگر در شورای ملی 

ملی  وحدت  مناد  و  الگو  را  جوانان  برنامه  آغازین  در 

خوانده افزود که بدست آوردن علم مانند بحر است و 

نه تنها اینکه شام به این اندازه تحصیل منودید بلکه 

کوشش منایید تا سطح دوکتورا به تحصیالت خویش 

از  عده  این  فراغت  "ستانکزی"  آقای  دهید.  ادامه 

در  که  آور شد  یاد  و  گفته  برایشان تربیک  را  جوانان 

راستای خدمت به وطن و مردم خویش کوشا باشید چرا 

که چشم و امید این ملت به سوی شامست. همچنان 

منودند  سخرنانی   ، باالنوبه  سخرنانان  محفل  درین 

را  تک  کابل  صحی  علوم  انستیتیوت  های  تالش  و 

ریس  "ستانکزی"  عبدالباقی  دانستند.  ستایش  قابل 

خرسندی  اظهار  تک  کابل  صحی  علوم  انستیتیوت 

را  فارغینش  از  دور  دومین  است  توانسته  که  منود 

موفقانه به جامعه تقدیم می منایند. وی افزود که آنان 

دقت  خویش  مردم  به  صحی  خدمات  آموزش  راه  در 

ورزید.  نخواهند  دریغ  همکاری  نوع  هیچ  از  و  منوده 

رئیس انستیتیوت کابل تک گفت که درین دور ۳۰ تن 

از طبقه اناث و ۵۰ تن از طبقه ذکور را از پنج بخش 

این  فارغین  تعداد  این رقم  با  اند که  داده  فارغ  طبی 

انستیتیوت از بدو تآسیس تا اکنون به ۱۶۰ تن رسیده 

است. قابل ذکر است که انستیتیوت علوم صحی کابل 

تک در سال ۱۳۹۳ بامجوز رسمی وزارت صحت عامه 

در کارته نو شهرکابل به فعالیت آغاز منود و در بخش 

های علوم صحی تدریس می منایند.

مطیع الله "رسور"

او  رييس  شورا  قومي  رستارسي  نارصو  د  راز  دغه 
ټولو  له  هم  نارصي  الله  نجيب  سالکار  ولسمرش  د 
لوګر والو او د لوګر له چارواکو څخه مننه وکړه چې 
شورا  قومي  نارصو  د  لوګر  د  کوي   مالتړ  قومونو  د 
تازه خپل فعاليت پيل کړ او محمد غني نارصي يې 
د خپل مرش په توګه وټاکه. دا قومي شورا د لوګر د 

رسحدونو او قبايلو چارو رياست رسه ثبت دى.
د لوګررسحدونو او قبايلو چارو رياست 

ځینو  د  والیت  لوګر  د  کې  غونډه  دغې  په  همداراز 
ادارو ریسانو رسبیره د والیتي شورا وکیالنو ، د ميل 
زرګونو  والیت  ددغه  او  چارواکو  حکومت  وحدت 
شویو  فارغ  د  او  مرشانو  ږیرو،  سپین   ، ځوانانو  تنو 
محصلینو کورنیو غړیو برخه اخیستې وه چې ویناوالو 
د  کوله.  غوښتنه  کیدو  الس  یو  د  لوګریانو  د  یې 
یادونې وړ ده چې په هیواد کې د بیالبیلو پوهنتونونو 
څخه د لوګر والیت د ۱۳۹۶ ه ش کال فارغ شویو 
محصلینو غونډه شاوخوا ۵۰۰ کسانو لپاره د پادخوايب 

بڼست لخوا نیول شوې وه.
محمد عارف "ویسا"

دی  پروګرام  ميل  یو  کې  افغانستان  په  تړون  وليس 

رامنځته  وروسته  بشپړېدو  له  پیوستون  ميل  د  چې 

شوی، دغه پروګرام رسامً د افغانستان د ولسمرش لخوا 

یې  کارونه  عميل  او  شو  پرانستل  کې  کال   ۲۰۱۶ په 

والیتونو کې په ۲۰۱۷ کال کې پیل شوي دي.

د مسؤلینو  دفرت  د والیتي  تړون  د وليس  لوګر کې  په 

پړاو  لومړي  خپل  په  تړون  وليس  مخې  له  مالوماتو  د 

کې مرکز پل علم او خوښۍ ولسوايل تر پوښښ الندې 

تررسه  کارونه  عميل  به  ته  شوراګانو   ۳۰۴ چې  راويل 

يش. په لوګر کې د وليس تړون والیتي مسؤل انجیرن 

ظفر خان وایي، په ۲۰۱۷ کال کې د ۳۰۴ پرمختیایي 

ته  مرحلې  پروپوزل  د  شوراګانې   ۸۰ ډلې  له  شوراګانو 

لپاره کار روان دی. ظفر  پاتې شوراګانو  د  او  رسېديل 

پړاو  لومړي  په  پرواګرام  تړون  وليس  د  زیاتوي،  خان 

کې ۳۰۴ شوراګانې تر پوښښ الندې راځي، چې ۲۳۱ 

په پل علم او ۷۳ هغه یې په خوښۍ ولسوالۍ کې دي 

او لومړی پراو به په ۲۰۲۰ کال کې پای ته ورسېږي. 

په پالن  په ۲۰۱۸ کال کې  وایي،  وړاندې  ظفر خان 

کې لري چې هغه ۸۰ شوراګانو ته د پروژو تطبیق پیل 

کړي چې پروپوزلونه یې جوړ شوي او د پاتې شوراګانو 

په  کېږي.  تررسه  ټاکنې  کې  کلیو  په  رسه  له  به  لپاره 

لوګر کې د وليس تړون د دفرت مسؤل انجیرن ظفر خان 

غوښتنه  پروژو  هغه  د  خلک  ټول  کې  لوګر  په  وایي، 

کوي چې د وليس تړون د پروګرامونو په چوکاټ کې 

وروسته  مشورو  تر  رسه  خلکو  له  وایي،  نوموړی  دي، 

ورته څرګنده شوې چې د پاکو اوبو برابرول، د ملریزې 

برېښنا جوړول، د اوبو د کانالونو جوړلو او داسې نور د 

خلکو د اسايس غوښتنو او اړتیاوو څخه دي چې دا ټول 

به د لوګر ټولو سیمو ته د وليس تړون په دریو پړاوونو 

وویل  ځواب  مثبت  به  ته  اړتیاوو  خلکو  د  او  جوړ  کې 

اوسېدونکی  کيل  د  دادوخېلو  د  مرکز  د  لوګر  د  يش. 

محمد رشیف صاحبزاده وایي، موږ په داسې سیمه کې 

اوسېږو چې له ډېرو آسانتیاوو بې برخې یو او ډېر پروژو 

ته اړتیا لرو چې راته تطبیق يش، نوموړی د وليس تړون 

پروګرام ډېر ګټور بويل او هیله لري چې په سیمه کې 

يش.  برابره  برېښنا  ورته  هم  او  يش  جوړې  الرې  یې 

سلو  په  پروګرامونه  تړون  وليس  د  زیاتوي،  صاحبزاده 

په سیمه کې وليس  زموږ  فیصده ګټور دي،  کې سل 

تړون یوه ویاله جوړه کړې، چې د ځمکو د خړوبولو په 

تر پټي  به مو  ثابته شوې، پخوا  برخه کې ډېره ګټوره 

اوس  مګر  رارسېدلې  کې  ساعتونو  دریو  په  اوبه  پورې 

هیله  صاحبزاده  رشیف  رارسېږي.  کې  ساعت  یوه  په 

څرګندوي چې د وليس تړون ټولې پروژې به په متوازن 

او  غوښتنې  د  خلکو  د  کې  سیمو  ټولو  په  لوګر  د  ډول 

اړتیا په اساس تطبیق يش. د لوګر د والیتي شورا غړی 

محب الله صالح هم د وليس تړون د پروګرامونو په اړه 

خوښي څرګندوي او وایي، د دغه پرواګرام د پروژو په 

تطبیق به د لوګر والیت د خلکو په ژوند کې ډېر مثبت 

تغیرات رامنځته يش.

د پاکو اوبو، برېښنا، د ځمکو د خړوبولو لپاره د عرصي 

کانالونو او داسې نورو آسانتیاوو نشتون په لوګر کې د 

بلل کېږي، پدغه والیت  له سرتو ستونزو څخه  خلکو 

پروګرام خلک هیله من کړي چې  تړون  د وليس  کې 

یادې ستونزې یې هوارې او ژوند به یې د عرصي کېدو 

خوا ته روان يش.

حکمت الله "واقد"

دا  نورو  یو شمېر  د  کال کې  نوي  په  وايي  نوموړی 

ډول خونو جوړول هم په پام کې لري. په لوګر کې 

جوړې  خانې  کشمش  ته  هغوی  چې  بڼوال  هغه 

شوي وايي، د پخوا په پرتله يې کار وبار ښه شوی 

دی. د معتصم بالله په نوم د لوګر د مرکز د پادخاب 

شانه د کيل اوسیدونکی وايي، پخوا به يې انګور په 

پاکول  پراته ول، چې  او دښتو کې  نامناسبو ځایونو 

يې ډېر ستونزمن وو، کچیرې پاک به وو، سوداګرو 

نه  يې  سوداګر  نو  وو،  نه  به  پاک  که  او  اخیستل 

الره. د ده په وینا چې د کشمش خانو ممیزپاک وي 

بل تن  یو  لوګر  د  بیه خرڅیږي.  په ښه  ته  او دوی 

حاصالتو  د  يې  مخکې  وايي،  ګالب  حاجي  بڼوال 

پورې  افغانیو  شپیتو  تر  انګور  من  یو  کې  موسم  په 

خرڅيدل، خو اوس یو من ممیز تر ۱۴۰۰ پورې هم 

خرڅ شوي دي، خو دا کشمش خانې کمې دي او 

حتی پنځه، شپږ سوو نورو ته رضورت موجود دی. 

د لوګر د کرنې او مالداری رييس محمدالدین مومند 

د  ځکه  ده  موضوع  مهمه  پروسس  انګورو  د  وايي، 

انګورو د حاصالتو په وخت کې يې بيې ډېرې ټیټې 

او بڼوالو ته په زیان وي. ده د کشمش خانو ارزښت 

د  يش،  کوالی  بڼوال  اوس  چې  وویل،  کتو  په  ته 

بازار ته  خپلو ممیزو حاصالت په مناسب وخت کې 

روان  چې  مني،  مومند  محمدالدین  کړي.  عرضه 

ملریز کال کې د انګورو حاصالت د امراضو له کبله 

یو څه اندازه کم شوي ول، خو د نوي کال لپاره يې 

په مخنیوي  او  ته دنده ورکړې  ټیم  نبايت  د حفاظه 

کې به يې پوره اقدامات کوي. لوګر د افغانستان د 

هغو والیتونو څخه دی، چې ښه کرنیز پیداوار لري، 

او  زردالو  مڼې،  انګور،  ګډون،  په  ممیزو  د  لوګر  د 

نورې بیالبیلې ترکارۍ د خپل ښه کیفیت له کبله په 

افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.

نجیب الله "الوخیل"

با این همه فرمانده عمومی گارنیزیون کابل هشدار 
می دهد که هیچ فرد یا گروۀ پس از این منی تواند 
با موتر شیشه سیاه و بی منرب پلیت در داخل شهر 
عمومی  فرمانده  امان  افضل  کند.  گزار  و  گشت 
از این به هیچ فردی  گارنیزیون کابل گفت: “پس 
اجازه منی دهیم از سالح غیر قانونی و شیشه سیاه 
استفاده کنند.” گارنیزیون کابل بر ادامۀ جمع آوری 
سالح های غیرقانونی و پاک کاری موترهای شیشه 
اعضای  برخی  از  اما  ورزد  تأکید می  کابل  در  سیاه 
این  اجرای  در  که  شود  می  انتقاد  نیز  ملی  شورای 
را  قانون  خود  و  نکرده  همکاری  پولیس  با  برنامه 

نقض می کنند.
مصطفی "خیراندیش"

ځان وږی کوو ، خو پوهنتون آباد وو!

د شـهیدانو لـه ۱۱ کورنیو او ۸ تنـو ټپیانو سـره د یونیم 
میلیـون افغانیو نغدي مرسـته وشـوه

په لوګر والیت کې د شلو ورزشي فدراسیونونو تر مینځ ازادې ټاکنې وشوې

د باران میډیا ګروپ مشر مطیع هللا سرور او د ګروپ غړو له لوګر پوهنتون څخه د لیدنې ترڅنګ د ځان وږی کوو خو پوهنتون 

بادوو تر سرلیک الندې پروګرام سره مرسته وکړه. د لوګر پوهنتون ریس پوهنمل وحید هللا عبدالرحيم زي د وروستیو پرمختګونو 
آ
ا

او ستونزو په اړه د یاد ګروپ مشر ته معلومات ورکړل او د رسنیو همکاري یــې پوهنتون سره اړینه یاده کړه. مطیع هللا سرور د 

پوهنتون د ابادۍ په برخه کې د یاد پوهنتون د رهبري هڅې وستایلې او د لوګر پوهنتون کـتابخانې سره د سل جلده مختلفو کـتابونو 

او همداراز په پسرلي کې د نیالګیو مرستې ژمنه وکړه.

نورمحمد "عابد"

د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د اجرائیه ریاست لخوا د پل علم او محمداغې ولسوالۍ د زرغون ښار په سیمه کې د 

وسله والو مخالفینو لخوا د ځای پرځای شوي ماین او په ځانمرګي برید کې د شهیدانو د کورنیو او ټپیانو سره نغدي مرسته 

وشوه. یاده نغدي مرسته د لوګر والیت مرستیال قمرالدین شکېب، د اجرائیه ریاست سالکارانو هدایت هللا مصمم، جهش 

انصاراو د سیمه ییزو ارګانو د خپلواکې ادارې استازي محمد شفیق مومند، د لوګر د کار، ټولنیزو ،شهیدانواو معلولینو رئیس 

شاه محمد ولیزوی او مستوفیت کارکوونکو لخوا ۱۱ شهیدانو او ۸ ټپیانو ته ،چې د شهیدانو هرې کورنۍ ته یــې سل زره او 

زخمیانو ته یــې پنځوس زره افغانۍ چې ټولې ۱۵۰۰۰۰۰ یونیم میلیون افغانۍ کیدلې ووېشل شوې . د یادونې وړ ده چې ټول 

قربانیانو د وسله والو مخالفینو لخوا د ماین په چاودنه او ځانمرګو بریدونو کې شهیدان او ټپیان شوي و.
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د ټاکنو په دغو مراسمو کې د لوګر والي محمد حلیم فدایــي ، د والیتي شورا رئیس حسیب هللا ستانکزي ، د لوګر والیت د ورزش 

مر عبدالولید ستانکزي ، د فدراسیونونو د انتخاباتو مشر ډاکـټر عبدالفتاح رحیمي ، د ورزش ریاست د هیئت رئیس ډاکـټر روح 
آ
ا

هللا الماس ، ګڼو ورزشکارانو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. د لوګر والي ورزشکارانو ته په خبرو کې وویل تاسې ورزشکارانو که 

نن په دغو ازادو ټاکنو کې خپل مقابل لوري ته ماته ورکړه یو بل ته د مبارکۍ غاړه ورکړئ ، تر څو همدا ټاکنې ستاسې د اتفاق 

ښکارندویــې شي.وړاندې والي زیاته کړه ورزشکار باید غوسه نشي ورزشکار باید حوصله ولري او هغه څوک چې جنګ ته مخه 

کوي د هغه منطق ختم شي نو پدې هیله چې تاسې د لوړې حوصلې څښتنان ووسئ.هغه زیاته کړه په هغو ځایونو کې چې 

تاسې لوبې کوی هغه باید د خپل کور په شان پاک وساتی. والي د خپلو خبرو په دوا م وویل تاسې ورزشکاران باید د ورزش 

تر څنګ د سولې سفیران ووسئ . که چېرته له افغانسان سره مینه لری او افغانستان خپل کور ګڼی باید د خپلې مور غوندې 

یــې ساتنه او حفاظت وکړئ.  له یادو ازادو ټاکنو وروسته محمد خالد ستانکزی د باتوراندود فدراسیون مشر، سید نجیب هللا 

هاشمي د ووشو فدارسیون مشر ، رحم الدین خیرخواه د بایسکل ځغلولو فدارسیون مشر ، عبدالرحم عالم خېل د بوکسنګ 

فدارسیون مشر ، مسعود خیرخواه د اتلتیک فدراسیون مشر ، قاري محمد نائب مهمند د والیبال دارسیون مشر ، احمد ولي 

اشرفي کونګ فوتوا مشر ، عبدالوهاب ستانکزی د موی تای فدارسیون مشر ، شکرهللا فیضي د هندبان فدراسیون مشر ، 

بریالی نظرابي د پهلوانۍ فدارسیون مشر ، سید مختار هاشمي د پرورش اندام فدارسیو مشر ، عبدالفغار کریمي د نشان زني 

فدراسیون مشر عبدالقهار هاشمي د کبډي فدراسیون مشر ، روح هللا وطن مل د کاراتې فدراسیون مشر ، سید افضل وزیري 

د تکواندوی فدراسیون مشر ، شریف هللا ستانکزی د وزن اوچتولو فدراسیون مشر ، سمیع هللا وفا د وینام فدراسیون مشر ، 

محمد منصور عزیزي د کیک بوکس د فدارسیون د مشر په توګه د اکـثریت رایو په اخیستلو سره اعالن شول. د ټاکنو په دغو 

مراسمو کې یو شمېر ورزشکارانو، د فدارسیونونو مشرانو ته د والیت مقام تقدیر نامې هم ورکړل شوې.
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ـــړون  ـــي ت ـــې ولس ـــر ک ـــه لوګ پ
د ۸۸ شـــوراګانو لپـــاره عملـــي 

ـــوي ـــه پیل کارون



اونیزه
3د 1396 ملریز کال د کب )حوت( د میاشتي لومړۍ نېټه

لوګر کې د فعالو ځوانانو ټولنې لخوا سلګونو زده کوونکو ته وړیا ژمني 

کورسونه پیل شول.

د لوګر په مرکز پل علم کې د فعالو ځوانانو د ټولنې او د باران مېډیا 

ګروپ په ګډه همکارۍ سلکونو زده کوونکو ته د کمپیوټر، انګلیسي او 

ریاضي کورسونه پیل شول. د باران مېډیا ګروپ مشر مطیع هللا سرور، 

د کورسونو د پیل په مراسمو کې وویل، ژمی د هغه زده کوونکو لپاره 

ښه فرصت دی چې غواړي د راتلونکي کال لپاره تیاري ونیسي او خپل 

درسونه ووایــي، له همدې امله د فعالو ځوانانو ټولنې د لوګري ځوانانو 

د پوهنیزې سطحې د لوړولو پخاطر له څو کلونو راهیسې هڅې پیل 

کړي او ویاړي چې خپلو ولسونو ته د خدمت مصدر ګرځېدلي. د فعالو 

ځوانانو د ټولنې مرستیال احسان هللا احساس وویل، چې راتلونکي کې 

دوی پالن لري تر څو د کانکور د چمتووالي پروګرام هم په الره واچوي، 

هغه له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې راشي په یادو کورسونو کې ګډون 

وکړي احساس وویل چې تر اوسه ۱۲۵ کسانو په روانو ژمنیو کورسونو 

کې نوم لیکنه کړې او ال هم دغه لړۍ روانه ده. لوګر هغه والیت دی 
چې خلک یــې له زده کړو سره ډېره مینه لري، خو د اقتصادي ستونزو 

له امله ډېر شمېر زده کوونکي له ژمنیو زده کړو بې برخې پاتې کېږي. د 

فعالو ځوانانو ټولنې ژمني وړیا ښوونیز مرکز هڅې مثبتې ؤ ارزول شوې

د باران میډیا ګروپ مشر مطیع هللا سرور او د فعالو ځوانانو ټولنې 

صف الهام له یاد ښوونیز مرکز څخه 
آ
د ښوونیزې برخې مسؤل محمدا

لیدنه وکړه. پدغه لیدنه کې د زده کونکو ستونزې واوریدل شوې او د 

خوښۍ ولسوالۍ زده کونکو سره ژمنه وشوه چې په یاده ولسوالۍ کې 

به ددغه ښوونیز مرکز څانګه پرانیستل شي. یاد وړیا ښوونیز مرکز تر 

اوسه ۲۲۰ تنه زده کوونکي لري چې په څلورو وختونو کې د ریاضیات 

، کمپیوټر او انګلیسی برخو کې په وړیا توګه زده کونکو ته زدکړې ورکول 

کیږي.

هیئت رهبری انجمن جوانان فعال بتاریخ ۲۷ جدی سال ۱۳۹۶هجری 

رئیس  "ستانکزی"  اکبر  محمد  الحاج  محترم  ریاست  تحت  شمسی 

لوگر درولسی جرگه تدویرجلسه داد  انجمن و وکیل منتخب مردم 

یات چندی ازکالم هللا مجید توسط محترم میرویس "شهاب" 
آ
جلسه با ا

غازگردید سپس محترم انجنیر طاهر احمد "یوسفزی" رئیس کمیته 
آ
ا

جندای جلسه را بخوانش 
آ
مدید ا

آ
پالن وپالیسی انجمن ضمن خوش ا

انجمن  معاون  "واحدی"  عبدالرحیم  محترم  تعقیب  به  گرفت 

وردهای خویش 
آ
سیس نهاد الی اکنون فعالیتها،کارکردها ودست ا

أ
ازتا

رابه جلسه ارائیه نمود. وی افزود نظربه مصروفیت های زیاد که دارد 

ن ادامه بدهد و ازسمت اش 
آ
نمیتواند وظیفه خویش را بوجه احسن ا

کناررفت درعوض به اساس مشوره شورای رهبری محترم احسان هللا 

 مسوئلین 
ً
"احساس" به صفت معاون انجمن انتخاب گردید.متعاقبا

کمیته های مالی،دعوت وارتباطات پالن های کاری،کمیته سپورت 

پیشنهادات وکمیته علمی وارتقای ظرفیت گزارشات کاری خویش را 

به جلسه ارائیه نمودند وروسای کمیته باالنوبه ازکارکرد ها وفعالیت 

های  فعالیت  ادامه  وخواهان  کردند  قای"واحدی"ستایش 
آ
ا های 

محمداکبر"ستانکزی"بعدازاستماع  دراخیرالحاج  شدند.  بیشترشان 

را  قای"واحدی" 
آ
ا فعالیتهای  وپیشنهادات  کاری  گزارشات،پالنهای 

قای "واحدی" به صفت مشاورارشد انجمن 
آ
ستود وی افزود که منبعد ا

باما همکار خواهد بود وهم چنان به مسوئل کمیته معارف وتحصیالت 

عالی وظیفه سپرد که تا لست فارغین سال ۱۳۹۶ محصلین والیت 

لوگر را ازتمام پوهنتون های کشوربخاطر تجلیل ازجشن فراغت شان 

دروالیت لوگر ترتیب وبه جلسه بعدی ارائیه دارد.وبه کمیته سپورت 

بعدی  درجلسه  را  خویش  های  نیازمندی  تالست  که  داد  هدایت 

بخوانش گیرند وجلسه به خوانش دوعایه خاتمه یافت.

همچنان جلسه شورای رهبری انجمن جوانان فعال روزپنجشنبه مورخ 

۱۲ دلو سال ۱۳۹۶ ه ش تحت ریاست محترم احسان هللا احساس 

هللا  کالم  یات 
آ
ا با  جلسه  گردید  دایر  فعال  جوانان  انجمن  معاون 

غازگردید سپس صالح 
آ
مجید توسط محترم عبدالمالک "ستانکزی" ا

مدید به حاضرین 
آ
محمد"صدیقی" منشی دوم انجمن ضمن خوش ا

مجلس اجندای جلسه را بخوانش گرفت. به تعقیب معاون کمیته 

جلسه  به  را  خویش  کاری  گزارش  "شفق"  کامران  محترم  سپورت 

ارزیابی  و  نظارت  کمیته  معاون  منصور"احساس"  بعدا  نمود  ارایه 

پالن کاری خویش را به جلسه ارایه نمود به تعقیب ان محترم استاد 

جاوید"صدیقی" ریس فدراسیون فوتبال والیت لوگر معلومات خود 

نمود. دراخیر احسان هللا"احساس"ضمن  ارایه  به سپورت  راجع  را 

استماع نظریات و پالن کاری کمیته ها را ستود و به کمیته معارف و 

تحصیالت عالی وظیفه سپرد تا به پوهنتون های خصوصی تفاهم کرده 

و از ان طریق جوانان مشوق به تحصیل را با تخفیف ویژه معرفی نماید 

و جلسه به خوانش دوعایه خاتمه یافت .

کمیته فرهنگی انجمن جوانان فعال

د باران مېډيا ګروپ مشر مطیع هللا سرور، وویل، په لوګر 

کې د وینې ورکولو فرهنګ په کافي اندازه ندی دود شوی 

او ډېری ناروغان چې وینې ته اړتیا ولري له ډېرو ستړیاوو او 

مادي لګښتونو وروسته وینه ترالسه کوي، نوموړي وویل له 

همدې امله مو نن د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ تر څو په 

لوګر کې وینه ورکول عام شي او خلک پدې وپوهېږي چې 

وینه ورکول نه یوازې روغتیا ته ګـټه لري بلکه د هر مسلمان 

مسولیت دی چې د بل مسلمان ورور د ژوند په ژغورلو کې 

برخه واخلي. د لوګر د والیتي روغتون مشر ډاکـتر عاشق هللا 

مجیدي د باران مېډيا ګروپ له مشر او غړو مننه وکړه او دا 

کار یــې د والیتي روغتون د ځان بساینې لپاره ستر ګام وباله، 

مجیدي وویل چې دوی تل د بېړنیو پېښو په وخت د وینې له 

کمښت سره مخ وي چې والیتي روغتون نشي کولی د خپلو 

مراجعینو غوښتنو ته په وخت ځواب ووایــي. مجیدي له 

ټول هېوادوالو غوښتنه وکړه چې ناروغانو ته وینه ورکړي او د 

خپلو هېواد والو ژوند وژغوري.

دا په داسې حال کې ده چې په لوګر کې د وینې ورکول په 

وینه  کوي چې  فکر  او خلک  دود شوي  ندي  کچه  عامه 

ورکول یــې روغتیا ته زیان اړوي.

حکمت هللا "واقد"

د لوګر والیت د ملي امنیت د نوي رئیس د پیژندنې په غونډه کې 

د والیت والي محمد حلیم فدایــي، د ملي امنیت عمومي ریاست 

والیتي مرستیال عبادهللا عبادي، والیت مرستیال قمرالدین 
شکیب، والیتي شورا رئیس حسیب هللا ستانکزي،د شورا غړو 

قسیم خوشیوال، محمد ناصرغیرت، محب هللا صالح او قریب 
هللا سادات، د څلورمې پلې لوا قومندان برید جنرال عبدالرازق 

صافي، د ملي امنیت پخوانی رئیس غالم رباني، ملي امنیت 

اوسني رئیس برید جنرال فیض هللا سادات، امنیت امر ایوب 

وردګ ،د کوچیانو قومي مشر حاجي سالم نعیم زوی، قومي 

مشرانو او د ملي امنیت مسولینو ګډون کړی و. د نوي رئیس د 

پيژندنې په غونډه کې د لوګر والي د پخواني رئیس د یو نیم کال 

کارونه وستایل چې په لوګر والیت کې یــې ولسونو ته د امنیت 

په برخه کې کړي و، والي په نظام کې تغیر اوتبدیل یو اصل یاد 

کړ او پخوانی ریس یــې یو صادق او مخلص شخص یاد کړ او 

دده هغه مینه چې له ولس سره یــې لرله وستایله، والي تبدیلي 

یو نورماله پروسه یاده کړه خو مهمه داده چې پخواني رئیس په 

میراث کې ولس ته یو څه پریښي چې هغه ښه او حسنه سلوک 

رباني همیشه کوښښ دا وو چې ولس  دي، همدارنګه غالم 

سره ښه سلوک وکړي ځکه جګړه د ولس د زړه په ترالسه کولو 

سره ګـټل کیږي نه په جنګ. والي وړاندې وویل لوګر د تاریخي 

شخصیتونو کور دی پر همدې اساس د امنیت پخواني ریس ملي 

امنیت د ټولو کور جوړ کړی وو، والي د غونډې په پیل کې د ملي 

امنیت د کارکوونکي تالوت ته په اشارې سره وویل لومړی چې 

کوم کس تالوت وکړ داسې تالوت به هغه څوک هم ونکړي چې 

د جهاد فتوا ورکوي همدارنګه همدا ریس و چې د ملي امنیت په 

ریاست کې د خپلو کار کوونکو لپاره یو ستر مسجد د عبادت 

لپاره جوړ کړ تر څو ولس ته وښایــې چې تاسو د ملي امنیت 

سره همکاري کوۍ دا همکاري د خپلو دیني او ملي ارزښتونو 

د ساتوونکي ادارې سره همکاري ده او ملي امنیت د دیني، 

اسالمي اوملي نوامیسو او ملي ګـټو د ساتلو اداره ده.  والي نوي 

ریس ته دښه راغالست ترڅنګ د کامیابۍ هیله وکړه او ده ته 

یــې ډاډ ورکړ چې دلته ټول ملکي، امنیتي او قضایــي ارګانونو او 

والیتي شورا ترمنځ ښه همغږي موجوده ده او ټول یو لید لري 

او مونږ ټول د همدې لید په اساس مخکې ځوچې ټول ددې 

هیواد عسکر یو خو لباس مو مختلف دی. والي د ټولو امنیتي 

ځواکونو السته راوړنې وستایلې او زیاته یــې کړه دښمن په تیر کال 

کې په ټول قوت سره زمونږ یوه پوسته هم سقوط نکړه. والیتي 

شورا رئیس حسیب هللا ستانکزي او غړي محمد ناصرغیرت هم 

د ملي امنیت د پخواني رئیس د کارونو ستاینه وکړه او زیاته یــې 

کړه چې غالم رباني خپله دنده په پوره ایماندارۍ سره پای ته 

ورسوله او د لوګر ولس به دده خدمتونه همیشه یادوي. د ملي 

امنیت د عمومي ریاست والیتي مرستیال هم د پخواني رئیس 

د کارونه یادونه او ستاینه وکړه او د نوي رئیس په کاري تجربه 

یــې رڼا واچوله چې نوموړی لدې پخوا د ننګرهار، بلخ او میدان 

وردګو والیتونو کې هم رئیس پاتې شویدی او ښه تجربه لري او 

د پخواني رئیس د تجربو څخه به هم استفاده کوو. ملي امنیت 

پخواني ریس په خپلو خبرو کې لومړی د والیت له والي مننه وکړه 

چې همیشه یــې زمونږ مالتړ کړی او زمونږ ترمنځ یــې قوي همغږي 

رامنځته کړې وه او بیایــي د ټولو ملکي، امنیتي، قضایــي ادارو او 

والیتي شورا څخه مننه وکړه چې دوی سره همیشه همکاره پاتې 

شویدي او د ولس څخه یــې ځانګړې مننه وکړه چې په تیرو درېو 

دورو کې یــې همیشه دده همکاري کړې او مال یــې ور تړلی ده. د 

ملي امنیت نوي رئیس میر فیض هللا سادات د افغان ولسشمر 

محمد اشرف غني او ملي امنیت د عمومي ریاست مننه وکړه چې 

په ده یــې باور وکړ او د ملي امنیت رئیس په توګه یــې وټاکلو او 

بیا یــې ولس ته ډاد ورکړ چې زما دروازه به همیشه د ولس په مخ 

خالصه وي او د ولس په خدمت کې به یم. همدارنګه د ملي 

امنیت د عمومي ریاست د کدر او پرسونل ریس لخوا د نوي 

رئیس د مقررۍ مکـتوب ولوسته چې پکې راغلي و برید جنرال 

میر فیض هللا د میر عبدهللا ځوی د ۳۲۳۳ حکم پر اساس د 

لوګر والیت د ملي امنیت د رئیس په توګه وګمارل شو. د ملي 

امنیت پخواني رئیس ته د ولسمشر لخوا د خدمت مډال د لوګر 

والي او د ملي امنیت عمومي ریاست والیتي مرستیال او نوور 

مشرانو لخوا ورته په سینه وټومبل شو. همدارنګه په یاده غونډه 

کې د والیت مقام ،والیتي شورا او قومي مشرانو لخوا پخواني 

رئیس ته تقدیر نامې او نورې ډالۍ هم ورکړل شوې په پای کې 

 نوی رئیس رسما په خپله څوکۍ کینول شو او په کار یــې پیل وکړ.  

LMC

 د حکومت او محلي ادارو له فعالیتونو او په والیت 
ً
والیتي شورا عموما

کې له پلې کېدونکو پروژو نظارت کوي تر څو د فساد مخه نیول شوي 

وي او پروژې په سم ډول سرته ورسېږي. دغه راز د والیتي شورا غړي 

د سیمیزو مشرانو سره هم ښې اړیکې لري او د عامو خلکو د ستونزو 

په حل کولو کې له هغوی سره مرسته کوي. لوګر د افغاني ټولنې هغه 

برخه ده چې تر ډېره پکې دیني عالمان او قومي مخور د خلکو په منځ 

او نفوذي  له ډېر پخوا راهیسې قومي مشرانو  او  کې محبوبیت لري 

شخصیتونو د ولسونو په منسجم کولو کې د پام وړ رول لوبولی دی 

چې والیتي شورا هم له قومي مشرانو او مخورو جوړه شوې او رول یــې په 

ټولنه کې اغېزمن تمامېدای شي. د لوګر والیتي شورا ۹ څوکۍ لري چې 

۷ یــې نارینوو او ۲ هغه یــې ښځو ته ځانګړې شوې دي، په دغه شورا کې 

۹ کمېټې او ۷ سکـتوره دي چې د هرې کمېټې په سر کې یو کس مسؤل 

دی او هره ورځ خپلې چارې سمبالوي خو ډېره مهمه برخه یــې د نظارت 

او څارنې ده چې د انکشافي پروژو نه څارنه کوي او د زېربنا یوه کېټه هم 

لري چې یو وکیل یــې مشري کوي او د دې کمېټې مسؤلیت هم ډېر مهم 

دی. د لوګر د والیتي شورا غړی محب هللا صالح وایــي، د والیتي شورا 

ټول غړي د خلکو په خوښه او د هغوی په رایه ټاکل شوي او تل یــې د 

خلکو د ستونزو په حل کولو کې الزمې هڅې کړي دي، نوموړی زیاتوي، 

په والیتي شورا کې اداري هیئت او نور غړي په والیت کې د چارو د 

ښه ترسره کېدو لپاره ګړندۍ هڅې کوي. صالح له دولټي پروژو څخه د 

څارنې په برخه د والیتي شورا رول مهم بولي او وایــي، د دوی د څارنې 

په پایله کې په ډېرو برخو کې د فساد مخه نیول شوې او د ډېرو پروژو د 

کیفیت د ښه لپاره الزم ګامونه اخستل شوي دي. صالح په لوګر کې د 

ولسي تړون د پروژو په اړه خوشبین دی او هیله لري چې ولسي تړون 

به د خلکو ډېرې مهمې اړتیاوې لکه  پاکې اوبه، برېښنا او کلیوالي الرې 

رفعه کړي او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په لوګر 

کې د ولسي تړون د والیتي دفتر مشر انجینر ظفر خان د والیتي شورا 

له غړو خوښي څرګندوي چې د دوی له دفتر سره یــې الزمې همکارۍ 

کړي، نوموړی وایــي، د لوګر په لېرې پرتو سیمو کې له خلکو سره د اړیکو 

په ټینګولو او د پروژو د تطبیقولو په برخه کې والیتي شورا ورسره ډېره 

مرسته کړې او د دغه شورا د څارنې او نظارت له امله د پروژو کیفیت 

نور هم ښه شوی. اوس وخت کې والیتي شورا هغه یوازینی بنسټ دی 

چې عام خلک پرې باور کوي او خبرو ته یــې غوږ نیسي، د نظر خاوندان 

له دولت نه غوښتنه کوي چې د خلکو او دولت تر منځ د اړیکو په 

ټینګولو کې له والیتي شورا کار واخستل شي او د دغه شورا غړو ته ډېر 

رول ورکړل شي.

حکمت هللا "واقد" 

د باران مېډیا ګروپ مشر او غړو یې په لوګر کې د وینې د ورکړې د دودولو په پار 
د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ

انجینر ظفر خان: د ولسي تړون د پروژو په تطبیق کې د والیتي شورا رول د ستایلو دی

لوګر د ملي امنیت ریاست لپاره نوی رئیس معرفي او د پخواني رئیس 
کارونه وستایل شو
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ن 
آ
به جز از سرمقاله مسولیت دیگر نوشته ها به نویسندگان ا

بر میگردد.

ملي هیلې در ویرایش مطالب دست باز دارد.

ملي هیلې در بازتاب انتقادات، پیشنهادات، نظریات و طرح 

های سازنده و ملی ارج قایل است
درس در کابل: داراالمان روبروی شفاخانه کیور

آ
ا

درس در لوگر: جوار کمیسیون انتخابات رادیو پیوند ملی
آ
ا

د فاروق ستانکزي تجارتي او ساختماني شرکت ویاړي چې د بیال بیلو هیوادونو څخه د ډول ډول 

التو په واردولو سره د هېواد والو په خدمت کې دی.
آ
سمنټ، قیر او د ساختماني ماشین ا

د فاروق ستانکزي تجارتي او ساختماني شرکت د کیفیت او معیار نمونه

الحاج محمد حبیب ستانکزي
 د فاروق ستانکزي د تجارتي او ساختماني شرکت رئیس

پته: کابل بګرامی حسین خیل

اړیکشمېره ۰۷4۷۲۲۲۲4۹

6th year  |  21 Feb  2018

د امتیاز څښتن:  باران میډیا ګروپ
مطیع هللا سرور مسوول مدیر: 

سیداجان احمدزی او محمد عارف ویسا   کـتنپالوي:  
مصطفی خیراندیش، محمد حفیظ ستانکزی خبریاالن:     
نور محمد عابد، عبد هللا عرب او رامین عباسی   

سعادت مطبعه، کابل چاپځای:  

ما متفاوت مى اندیشیم!
بحث هاى داغ و شنیدنى را از پیوندملى تعقیب نمایید همکاران ما با همت 
و  مفید  کار  میشود،  هم  ناچیز  و  کم  هزینه  با  که  میدهند  نشان  بلند 
و  پیموده  را  زیادى  هاى  فرود  و  فراز  پیوند  داد.  انجام  را  ارزشمندى 

خوشبختانه موفقانه این راه را طى کرده و از حرکت نه ایستاده است. 
رسانه دیروز ، امروز و فردا

ما متفاوت مى اندیشیم!
بحث هاى داغ و شنیدنى را از پیوندملى تعقیب نمایید همکاران ما با همت 
و  مفید  کار  میشود،  هم  ناچیز  و  کم  هزینه  با  که  میدهند  نشان  بلند 
و  پیموده  را  زیادى  هاى  فرود  و  فراز  پیوند  داد.  انجام  را  ارزشمندى 

خوشبختانه موفقانه این راه را طى کرده و از حرکت نه ایستاده است. 
رسانه دیروز ، امروز و فردا

کمیسیون  چارو  نړیوالو  د  استازی  خلکو  د  کابل  د  کې  جرګه  وليس  په 

رئیس او د پادخوايب ټولنیز بڼست مرش الحاج زمرک پادخوايب وایي چې د 

لوګر اوسنی وضعیت ورته د منلو وړ ندی او په نوموړي والیت کې داسې 

اشخاص استخدامیږي چې په څه نه پوهیږي او باید وړ او تکړه ځوانانو ته 

د کار زمینه برابره يش. نوموړي چې د زمرک پادخوايب ټولنیز بڼست لخوا 

د هیواد له بیالبیلو پوهنتونونو څخه د لوګر والیت د سږکال فارغ شویو 

محصلینو فراغت غونډې ته وینا کوله وویل زرګونه فارغ شوي محصلین 

لرو چې دنده نه لري او سلګونه محصلین موږ ته د دندې د السته راوړلو 

لپاره راځي. نوموړي دا هم وویل چې مونږ باید د داسې ځوانانو مالتړ وکړو 

چې هغه استعداد ولري او له دولت څخه یی غوښتنه وکړه چې د لوګر فارغ 

شویو محصلینو ته د کار زمینه برابره کړي همداراز پادخوايب له هغو چارواکو 

چې د دولت په چوکاټ کې دولت رسه خیانت کوي غوښتنه وکړه چې له 

 دې کار څخه الس واخيل او د هیواد د جوړولو مالتړ وکړي... پاتې 2 مخ

پادخوابي: د لوګر اوسنی وضعیت د منلو وړ ندی

انستیتیوت علوم صحی کابل تک افتخار دارد که در دو دور بیش از ٢٠٠ تن از طبقه اناث و ذکور را موفقانه فارغ داده است 

و آنان مصدر خدمت در بخش های صحی گردیده اند. اینک یکبار دیگر انستیتیوت علوم صحی "کابل تک" در بخش های 

"پروتیز دندان،تکنالوژی طبی،الرتاسوند،قابلگی عالی،فارمسی عالی و نرسنگ عالی" برای سال ١٣٩٧ محصل میپذیرد. 

با انستیتیوت "کابل تک" به توافق رسیده است تا (٢٠٠) تن از  حاال مناینده منتخب شام "الحاج محمد اکرب ستانکزی" 

جوانان والیت لوگر را که از سوی آقای "ستانکزی" به انستیتیوت متذکره معرفی میگردند ٪٨٠ تخفیف در فیس برای شان 

مدنظر گرفته شده است. انستیتیوت علوم صحی کابل تک در آینده نزدیک با سعی و تالش الحاج محمد اکرب ستانکزی و به 

کمک رئیس جمهور کشور ، به پوهنتون طبی کابل تک مبدل خواهد گردید. انستیتیوت علوم صحی کابل تک با داشنت 

شفاخانهء مجهز،لیلیه، ترانسپورتیشن و کتابخانه مجهز در خدمت مردم علم دوست کشور قراردارد.

Kabul Tech Medical Ins�tuteKabul Tech Medical Ins�tute انستیتیوت علوم صحی کابل تکانستیتیوت علوم صحی کابل تک

امتحان کانکور به 
تاریخ ١٥ حوت سال ١٣٩٦ 

اخذ میگردد.

داخله رایگان می 
باشد.

آدرس انستیتیوت: رسک دوم کارته نو کابل - افغانستانجهت معلومات بیشرت به این شامره به متاس شوید: 0787103669 -0700657587
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 äفغاÇ صوصیÜالی خÜیسه عÜل
 ìستانکز ÞæÑشهید فا

لیسه عالى خصوصى افغان شهید فاروق ستانکزى براى 
صنف  از  شمسى  هجرى   1397 تعلیمى  جدید  سال 
ویژه  وتسهیالت  امکانات  با  دوازدهم  الى  آمادگى 

آموزشى ذیل شاگرد مى پذیرد.

 تعمیر معیارى ،مستحکم ،پخته واساسى
صنف هاى معیارى درسى

استادان لیسانس  وباتجربه در تمام مضمونها
تدریس مضامین به زبان هاى ملى وبین المللى

البراتوار مجهز ومعیارى
کتابخانه مجهز با 5000 جلد کتاب

کمپیوتر لب مجهز باخدمات انترنیتى
تدریس تمام مضامین به صورت عملى و نظرى از صنف آمادگى الى 

دوازدهم
مضمون هاى تقویتى (دینى، انگلیسى، کمپیوتر و مضامین ساینسى)

ترانسپورت مجهز در تمام ساحات تحت پوشش
ساحه تفریحى براى شاگردان

کانتین مجهز وصحى در داخل مکتب
بخش کمک هاى اولیه در داخل مکتب

وسایل اطفایه ضد حریق
هاى  برنامه  بهبود  جهت  شاگردان  والدین  ماهواربا  جلسات  تدویر 

آموزشى ، بلند بردن سویه تعیلمى وحل مشکالت شاگردان

خدمات وتسهیالت:

فیس قابل پرداخت:

داخله (500 افغانى )

فیس ترانسپورتفیس ماهانه (800 افغانى )
نظر به ساحه اخذ میگردد

آدرس : مرکز والیت لوگر، عقب شفاخانه نایب امین اهللا خان
شماره هاى تماس: 0772007278   -   0788205036

تعمیر مناسب ،استندرد و معیارى 
صنوف درسى معیارى مجهز با مواد ممد درسى

داشتن صنوف کمپیوتر مجهز با کمپیوتر هاى قابل دسترس محصالن
کتابخانه مجهز با 5000 جلد کتاب در رشته هاى مختلف

استادان مجرب وبا تجربه داراى سند تحصیلى ماسترى ویا حداقل لسانس
تدویر سیمینار هاى علمى براى محصالن

تسهیالت الزم امنیتى 
تخفیف ویژه براى فامیل هاى که بیشتر از سه نفر از یک فامیل در این نهاد ثبت نام 

مى کنند
داشتن شوراى علمى

داشتن دیپارتمنت هاى رشتوى مطابق به نصاب 

خدمات وتسهیالت:

رشته هاى که در این انستیتوت ایجاد گردیده:

شرایط پذیرش: 

• کمپیوتر ساینس 

• اقتصاد تجارت 

• اداره منجمنت 

• ژورنالیزم 

اوقات درسى :

تایم اول :6:00 الى 8:30 صبح

تایم دوم: 9:00 صبح الى 12:00 ظهر 

تایم سوم: 1:00 الى 3:00 بعد از ظهر

تایم چهارم : 3:00  الى 6:00 بعد الى ظهر

داشتن سند فراغت از صنف دوازدهم 
داشتن نمرات سه ساله که از طرف ریاست معارف تایید  گردیده باشد

خانه پرى فورمه ها ى مخصوص انستیتوت تعلیمات مسلکى میرابدال بابا
کاپى تذکره باسه قطعه عکس 
سپرى نمودن امتحان کانکور

داخله (500 افغانى )
فیس سمستر وار رشته هاى فوق ( اداره ومنجمنت ،اقتصاد وتجارت

ژورنالیزم و کمپیوترساینس) ( 6000 افغانى )

آدرس: مرکز والیت لوگر ،عقب شفاخانه نایب امین اهللا خان
شماره هاى تماس : 0747346998    0772007278 

ت  نســـتیتیو ا
خصـوصى تعلیمات 
میرابدال  مسلکى 

بابا

میر  مسلکى  تعلیمات  انسیتیتیوت 
وخدمات  امکانات  با  بابا،  ابدال 
تحصیلى ذیل براى سال جدید تحصیلى 
1397 هجرى شمسى محصل مى پذیرد.

فیس قابل پرداخت:


