
په تېرو ۱۷ کلونو کې چې ورځ تر بلې د خلکو او دولت تر منځ واټن  ډېر 

شوی د نورو ډېرو الملونو تر څنګ یو ستر المل یــې په دولتي ادارو کې 

د فساد شتون او په ځنډ سره د چارو ترسره کېدل وو چې د خلکو زړه 

یــې له دولت نه ور تور کړی دی. په دغه وخت کې خلک اړ وو د یوې 

عادي عریضې د کارونو د خالصولو لپاره په ورځو ورځو په بېال بېلو ادارو 

کې شعبه په شعبه ورګرځي چې هم ستړي کوونکي وو او دغه سېستم د 

دې المل شوی وو چې د خلکو بارو په دولت باندې له منځه الړ شي. په 

)GSM( لـــــوګــر والیت کې د لومړي ځـــل لپاره د ښې حکومتولۍ تاالر

Good Governance Serves Model جوړ شوی چې موخه یــې ولس ته په عصري او شفاف ډول د خدمتونو وړاندې کول دي. په دغه تاالر کې د والیت 

مقام ټول اداري کارکوونکي د والي په ګډون تر یو چتر الندې کار کوي چې د لوګر والیت مقام د چارواکو په خبره موخه یــې ولس ته په لږ وخت کې د ډېرو او 

با کیفیته خدمتونو وړاندې کول دي. د لوګر والي محمد حلیم فدایــي، د GSM  په اړه وایــي، دا یو لومړنی، په خپلو  افغاني... پاتې 2 مخ

طریق  از  که  ن 
آ
ا ساختمانهای  با   ، اسفالت  سرک  کیلومتر   ۱۱.2 پروژه  کار 

برنامه راه سازی روستائی وزارت ِاحیا و انکشاف دهات با شرکت ساختمانی 

لقمان عقد قرارداد گردیده بود به روز پنجشنبه مورخ چهارم ماه عقرب سال 

گردید.  غاز 
آ
لوگرا والیت  والی  فدائی  محمدحلیم  توسط  نوار  قطع  با  جاری 

عاشق هللا "اخالصیار" رئیس ِاحیا و انکشاف دهات والیت لوگر گـفت که 

ینده تکمیل و به 
آ
پروژه متذکره با هزینه )9۷3063۱0( افغانی طی یک سال ا

پایه اکمال خواهد رسید. وی افزود که این سرک بیشتر از 20 قریه کوچک و 

بزرگ را با همدیگر و به سرک عمومی کابل گردیز وصل مینماید که از مزایای 

این پروژه بتعداد )۱8000( نفر مستفید میگردند و سهولت های زیادی را 

برای مردم در عرصه  های حمل ونقل ، ترانسپورتیشن و عبور و مرور به بار 

ورد.
آ
خواهد ا

صبغت هللا )نائب خیل(

د افغانستان د اسالمي جمهوریت جمهوررئیس محمدارشف غني د روان کال د لړم د میاشتې په دویمه نیټه د هند پالزمېنه 

نوي ډیيل په حیدراباد ماڼۍ کې د یاد هېواد لومړي وزیر نریندرا مودي تود هرکلی ووایه او دواړو لورو په پام وړ موضوعاتو 

بحث او خربې وکړې. په دې کتنه کې چې د دواړو هېوادونو پالویو هم حضور درلود، په پیل کې د هند لومړي وزیر د هېواد 

جمهوررئیس او وررسه پالوي ته د ښه راغالست تر څنګ له هغه څخه د بلنې د منلو او هند ته د رسمي سفر  له امله مننه 

وکړه. د هند لومړي وزیر د افغانستان جمهوررئیس او خلکو ته د وروستیو تروریستي پېښو په خاطر خواخوږي څرګنده کړه 

وې ویل، موږ ستاسې په غم کې رشیک یوو...   پاتې 2 مخ

د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړي وزیر د دواړو هېوادونو تر منځ د مناسباتو په 
پیاوړتیا ټینګار وکړ

اونیزه
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د 1396 ملریز کال د لړم )عقرب( د میاشتي پنځلسمه نېټه شپږم کال

د ولس ريښتینې هیلې

د لوګر والي محمد حلیم فدایــي ددې والیت له ژورنالیستانو سره په ناسته کې ددوی پر 

د  کې  ناسته  دغه  په  کړ.  ډاډ څرګند  مرستې  د  کې  هوارۍ  په  یو شمیر ستونزو  د  وړاندې 

فدایــي سربیره د اطالعاتو او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل، دلوګر والیت د ژورنالیستانو د 

غا حکیمی، منشي زبیر عباسی او ددفاع کمیټې 
آ
ټولنې مشر نورهللا ستانکزي، مرستیال سیدا

مسؤل مطیع هللا سرور، د ټولو محلي رسنیو مسولینو او استازو د روان کال د لړم د میاشټې 

په دریمه نیټه ګډون کړی وو. د لوګر ژورنالیستانو له والي سره په یاده ناسته کې، وویل 

چې په دې والیت کې د خوندیتوب کمیټې ناسته پر ټاکل شوي وخت نه ترسره کیږي او په 

کې وړاندیز شویو ستونزو ته تردې دمه د حل الرې چارې نه دي لټول شوي... پاتې 2 مخ

لوګر والیت د محمداغې ولسوالۍ د سرخ  د  نیټه  یوولسمه  په  میاشتې  د  لړم  د  د روان کال 

اباد په سیمه کې د یادې پروژې د ګـټې اخیستنې په مراسمو کې د والیت مرستیال قمرالدین 

"شکیب" ,, د محمداغې ولسوال رحیم "امین" د کرنې اوبولګونې او مالدارۍ... پاتې 2 مخ

جلسه شورای رهبری انجمن جوانان فعال روز پنجشنبه مورخ ۴ عقرب سال۱396هجری 

وکیل  و  فعال  جوانان  انجمن  رئیس  "ستانکزی"  اکبر  محمد  الحاج  ریاست  تحت  شمسی 

یات چندی ازکالم هللا مجید توسط 
آ
منتخب مردم لوگردرولسی جرگه دایر گردید جلسه با ا

مدید 
آ
ا خوش  ضمن  انجمن  منشی  "امیری"  مل  نیک  سپس  غازگردیده 

آ
ا "شهاب"  میرویس 

وخیرمقدم به حاضرین اجندای جلسه رابه خوانش گرفت... ادامه صفحه 2

انجمن جوانان فعال

فدایي: د ژورنالیستانو پر وړاندې د ستونزو په حل 
په لوګر کې محلي حکومتولي د معیاري کېدو په حال کې دهکې مرسته کوم

کار پروژه اسفالت سرک قریه حصارک شهر پل علم آغاز گردید

د سرخ اباد د اوبو لګونې شبکه د څه کم 18 میلیونه 
افغانیو په قیمت سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه

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 

پوهې رسه  له  ځوانان شته چې  ډېر  اوس هم  ټولنه کې 

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



اونیزه
د 1396 ملریز کال د لړم )عقرب( د میاشتي پنځلسمه نېټه2

د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړي وزیر ...

د هېواد جمهوررئیس د هند د لومړي وزیر د رسمي بلنې او د 

دغه هېواد د خلکو د مېلمه پالنې مننه وکړه وې ویل: خوښ 

یم چې یو ځل بیا د دوستۍ او صمیمیت په فضا کې تاسې 

سره مالقات کوم. د دواړو هېوادونو مشرانو د افغانستان او 

جنوبي اسیا په اړه د امریکا متحده ایالتونو د نوې ستراتیژۍ 

له اعالن وروسته د رامنځته شوي فرصت په اړه خبرې وکړې 

ستراتیژۍ  یادې  د  یــې  ترڅنګ  بللو  ارزښتناک  د  هغې  د  او 

تطبیق په افغانستان او سیمه کې د دوامداره سولې او ثبات د 

ټینګښت لپاره مهم وبلل. هغوی د سیمې د بېالبېلو مسایلو، 

د  ترمنځ  هند  او  افغانستان  د  او  مبارزې  د  سره  تروریزم 

اقتصادي او ترانزیټي همکاریو د پراختیا په اړه مفصل بحث او 

خبرې وکړې.   جمهوررئیس غني له افغانستان سره په بېالبېلو 

برخو کې د هند د همکاریو په ځانګړي ډول د زیربنایــي پروژو 

تطبیق قدردانۍ وکړه وې ویل، د افغانستان او هند همکارۍ 

هېوادونو  دواړو  د  کړه،  زیاته  هغه  دي.  شوې  پیاوړې  زیاتې 

د  زموږ  به  دا  او  دي  همغږې  ستراتیژۍ  همکارۍ  د  ترمنځ 

او  تلپاتې سولې  د  وویل،  ترقۍ المل شي. هغه  او  پرمختګ 

د  خاطر  په  رسېدو  د  ته  موخو  ګډو  لپاره  ټینګښت  د  ثبات 

دواړو هېوادونو پر پالیسيو، ګډ کار کوو. د هند لومړي وزیر 

وویل، حکومت او د دغه هېواد ۱،2میلیارد وګړي به په ټولو 

برخو کې د هوسا او اباد افغانستان په خاطر تل د افغانستان 

دولت او خلکو ترڅنګ وي، ځکه د دواړو هېوادونو  خلک 

هېوادونو  دواړو  د  لري.  اړیکې  پراخه  او  اوږدې  کې  خپلو  په 

مشرانو د افغانستان او هند تر منځ د ستراتیژیکو همکاریو پر 

تعهداتو بحث وکړ او د دې مذاکراتو پایلې یــې مثبتې وارزولې 

وې ویل، د دواړوهېوادونو ترمنځ د انکشافي همکاریو نوی 

سند چې دمخه السلیک شوی، بریالی دی او پام وړ پایلې به 

ولري. دغه راز نریندرا مودي د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ 

د سولې پروسې مالتړ  او ټینګار یــې وکړ چې د سیمې هېوادونه 

او  وکړي  مبارزه  صادقانه  سره  پدیدې  شومې  تروریزم  د  باید 

د  کې  کـتنه  په  یوسي.  منځه  له  پټنځایونه  امن  تروریستانو  د 

اقتصادي مسایلو پر اهمیت، سیمه ییز اتصال، د افغانستان 

– هند هوايــي دهلیز او له دې الرې د افغانستان په صادراتي 

محصوالتو بحث وشو او هغه یــې د افغان بزګرو د تولیداتو  د 

مالتړ لپاره وړ فرصت وباله. په دې اړه تفاهم وشو په داسې 

میکانیزم دې کار وشي چې د هند په بازارونو کې د افغانستان 

محصوالتو لپاره، بازار موندنه وشي. په دې کـتنه کې موافقه 

وشوه چې دواړه هېوادونه دې د همکارۍ د ستراتیژيو په اړه 

راز دې  ته دوام ورکړي، دغه  او خبرو  ټولو کچو همغږۍ  په 

نښلوي  له هند سره  اسیا  منځنۍ  اړه چې  په  بحري دهلېز  د 

دواړه  چې  وشوه  موافقه  راز  دغه  وشي.  بحثونه  هراړخیزه 

هېوادونه دې په بېالبېلو برخو کې د خپلو سیمه ییزو او بین 

دوام  ته  مشورو  او  همکارۍ  همغږۍ،  سره  شریکانو  المللي 

ورکړي، ترڅو عمده اهداف په ځانګړي ډول سوله او ثبات په 

سیمه کې په تلپاتې او دوامدار ډول تامین شي. دواړو لورو د 

چابهار بندر ارزښت ته په اشارې دغه بندر ته د غنمو د لومړۍ 

او  افغانستان، هند  محمولې د رسیدو هرکلی وکړ وې ویل، 

ایران دې له دې بندر څخه د زیاتې ګـټې اخیستنې په موخه 

دې خپلې ګډې هڅې چټکې کړي. جمهوررئیس محمداشرف 

غني له افغانستان سره په تحصیلي برخه کې د هند دهمکارۍ 

افغانستان  د  یــې وغوښتل چې  لوري  له هندي  او  مننه وکړه 

او  کورسونو  حرفوي  د  دې  ته  ځوانانو  والیتونو  محرومو  د 

هغه  ورکړي.  تخصیص  کې  برخو  په  روزنې  تخصصي  کرنیزو 

زیاته کړه دېته په کـتو چې هند په نړۍ کې د دیموکراسۍ یو 

ستر تمثیلونکی هېواد دی، موږ غواړو د تخنیک او رڼو ټاکنو 

په برخه کې د دې هېواد له ارزښتناکه تجربو ګـټه واخیستل 

ټاکنیز  هېوادونو  دواړو  د  چې  وشوه  موافقه  اړه  دې  په  شي. 

تبادله  او  شریکې  سره  تجربې  او  همغږي  دې  کمېسیونونه 

کړي. دغه راز یــې څرګنده کړه، په هند او افغانستان کې دې د 

افغان محصلینو اتحادیه جوړه شي چې له ولس سره د ولس د 

ښو اړیکو پیاوړتیا ته زمینه برابره او دغه راز دې د افغانستان 

او هند د ځوانانو متقابلو لیدلورو څخه استفاده وشي.

په لوګر کې محلي حکومتولي ...

د واده کلیزه ...

د لوګر یوه ښوونځي ته څلورجریبه ځمکه وقف شوه

امکاناتو جوړ شوی نوښت دی چې موږ غواړو هغو ستونزو ته 

ځواب ووایو چې له هغې نه هم مامورین او هم مراجعین سر 

ټکوي، د مراجعینو  عمده ستونزې د هغوی په کار کې ځنډ، 

یــې په وخت نه ختمېدل  اوږده بېروکراسي، اوږد انتظار، کار 

او هم په ځینو حاالتو کې د مسؤل شخص په اداره کې نشتون 

په  مصارفات،  اداري  کموالی،  ځای  زیاتوي،  فدایــي،  دی. 

ژمي او اوړي کې د ځای د ګرمولو او سړلو د وسایلو کموالی د 

مېز، انټر نېت کمښت او داسې نور هغه څه وو چې مامورین 

هم  چې  لپاره  دې  د  وویل،  وړاندې  فدایــي،  وو.  مخ  ورسره 

یــې کیفیت ښه شي او هم مامورین  خدمات چټک شي او هم 

مرکز  نو دوی دغه  راضې وي  نه  له خپلو خدماتو  مراجعین  او 

جوړ کړ چې ټول له رهبري نه نیولې تر ښکـته مامور پورې ټول 

تر یو چتر الندې د خلکو په خدمت کې دي او ورسره مو ۹۵ 

سلنه مصارف مو کم شول، شفافیت او حساب ورکونه خلکو  

ته یقیني شول او دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې تر 

دې  د  دی.  راغلی  لګښت  پرې  افغانۍ   ۸۰۰۰۰۰ پرې  اوسه  

تر څنګ د دولتي ادارو لخوا ولس ته د خپلو کارونو او السته 

راوړنو حساب ورکول هغه څه دي چې عام خلک کولی شي په 

ټولې  لوګر والیت  په  امله  له همدې  وکړي،  باور  باندې  دولت 

دولتي ادارې هر کال د یوې غونډې په ترڅ کې رسنۍ، مدني 

فعاالن، د والیتي شورا غړي یــې ګډونوال وي، خپلې یو کلنې 

السته راوړنې او فعالیتونه له ولس سره شریکوي، پداسې غونډو 

او  ریاست  هر  د  کېږي چې  ورکول  ته هم وخت  ګډونوالو  کې 

هرې پروژې په اړه پوښتنې وکړي. د لوګر والي حلیم فدایــي، په 

شفافه او ریښتونې حکومتولۍ ټينګار کوي او وایــي چې دوی د 

یوه پیاوړي کاري ټيم په لرلو سره کلک هوډ لري تر څو ولس ته 

خدمت وکړي او د خپلو خدمتونو او فعالیتونو حساب ورکړي. 

تېرو  تر وخت  او  پخواني  کې  ادارو  دولتي  په  کې  افغانستان  د 

ستړي  لپاره  کارکوونکو  اداري  او  خلکو  د  کارېدل  سېستمونو 

راپیدا  د  ستونزو  ګڼو  د  کې  ادارو  دولتي  په  چې  دي  کوونکي 

کېدو المل هم شوي دي خو په لوګر کې په نوې بڼه د خدمتونو 

وړاندې کولو له خلکو سره نوې هيلې پیدا کړي او هیله من دي 

چې ټول سېستمونه به نوي او معیاري شي.

حکمت هللا "واقد"

وکړئ  لټون  او  ورګرځئ  کې  ښار  تاسې  که  کوو،  خبرې  اړه  په 

ممکن داسې ساعت پيدا کړۍ چې په هغه کې د عکس د نصب 

کېدو امکان وي، همدا ساعت واخلئ، عکس پکې انسټال کړئ 

داسې عکس چې ستاسې ګډ عکس وي. د ساعت په پرځای له 

الکـتونه  کوچني  داسې  به  تاسې  اخستی شئ،  کار  هم  الکېټ 

په  پرانستل شي  او چې  په موډ جوړ وي  ليدلي وي چې د زړه 

منځ کې يــې عکسونه وي، دا پردي عکسونه لرې کړئ او پرځای 

د  کالېزې  د  ته  مېرمن  خپلې  يــې  بيا  او  کېږدئ  عکسونه  خپل 

ډالۍ په پار په خاص مناسبت کې ورکړئ.

3 ـ کـتاب يا ليک 

نورې ډالۍ هم شته مثال کـتاب دی، د واده د کالېزه په وخت 

کولی شئ يو د مينې ناول واخلئ او خپلې مېرمن ته يــې ډالۍ 

زړه  د خپل  ده چې  ممکنه  داسې هم  کـتاب سربېره  په  کړئ، 

ټولې خبرې او د خپل ګډ ژوند خوږې خاطرې په يوه هنري بڼه 

وليکئ او بيا همدا ليک د کالېزې د پروګرام پر مهال د خاصې 

ډالۍ په توګه خپلې مېرمن ته ورکړئ. تر ليک او کـتاب و هاخوا 

او  لري  کيسه  مينې  د  چې  شئ  کـتلی  ګډه  په  هم  فلمونه  هغه 

ستاسې له ژوند سره ورته والی لري.

۴ ـ يوه CD ترتيب کړئ

که ستاسې د واده زيات وخت وتلی وي او ماشومان هم لرئ، 

وي،  اخستي  عکسونه  هم  سره  ماشومانو  له  مو  به  خامخا  نو 

دغسې به مو له نورو دوستانو او خپلوانو سره هم ګډ عکسونه 

او  راونيسې  کې  بازار   CD يوه  چې  وکړئ  داسې  وي،  موجود 

کورنۍ  او  ماشومانو  مېرمن،  يا ستا  تا  ټول هغه عکسونه چې 

پورې اړه لري راټول کړئ، که د خپل او د مېرمن د ماشومتوب 

عکسونه وي نو بهتره ده هغه هم ورسره يو ځای کړئ او بيا يــې 

له هغه موزيک او سندرو سره مکس کړئ چې ستاسې د مېرمن 

خوښيږي، که فرض کړه د سندرې او موزيک شوق يــې نه وي 

همداسې خالي او بې غږه يــې هم مکس کولی شي خو موزيک 

يــې خوند زياتوي… نو له خپلو ټولو يوه موزيکاله ويډيو جوړه 

کړئ او دغه وېډويو په CD کې رايټ کړئ او خپلې مېرمن ته 

يــې ورکړئ. د دې ډاليو تر څنګ تاسې کولی شئ نورې ډالۍ هم 

وکاروئ، مثال که تاسې هېڅ عکسونه نلرئ نو پروانلري، البوم 

يا CD پرځای ګوتمې، جامې، الکېت، ګلونه… ورته واخلئ.

د دې ورځې لمانځلوته د ګناه او ثواب له اړخه مه ګورئ، يوازې 

مېرمن  او  خاوند  يانې  ستاسې  چې  وکړئ  فکر  يــې  اړه  دې  په 

د  برياليتوب،  باور،  مينه،  خوشالي،  النږدوالي،  په  منځ  تر 

ماشومانو د روح او روان په سمه روزنه کې څومره رول لوبولی 

شي د هللا پاک قول دی چې : زموږ عمال زموږ په نيت پورې تړلي.

د لوګر په بر کي برک ولسوالۍ کې د استاد حمید هللا فاروقي 
جریبه  څلور  موخه  په  جوړېدو  ودانۍ  د  ته  ښوونځي  لومړني 
محمد  ویاند  ریاست  پوهنې  د  لوګر  د  شوه.   ورکړل  ځمکه 
یاده  چې  وویل  ته  هیلې  ملي  نیټه  نهمه  په  لړم  د  شاپورعرب 
نورمحمد،حاجي  اوسېدونکو  کلي  د  خان  پادشاه  د  ځمکه 
شوې  ورکړې  لوري  له  محمد  سید  محمدطاهر،محمداصغراو 
په  زیاتوي، چې  افغانۍ قیمت لري.  عرب  لکه  ده، چې شل 
نوموړي ښوونځي کې اوس مهال شاوخوا ۱۷۰ نجونو او هلکانو 
په جومات کې زده کړې  کلي  امله د  له  ته د ودانۍ د نشتون 
به  وقف شوې ځمکې  پردغه  وویل، چې  عرب  کیږي.   ورکول 
په راتلونکي کې د استاد حمید هللا فاروقي د نجونو او هلکانو 
لومړني ښوونځي ته ودانۍ جوړه شي. د هغه په خبره، چې د 
روان ښوونیز کال له پیله تر اوسه د لوګر شپږ نورو ښوونځیو ته 

هم شپږ جریبه ځمکه وقف شوې ده.

کله چې دوه کسان د مېرمن او خاوند په توګه ګډ ژوند پيلوي 

اوضاع او د ژوند مسير يوه څه فرق کوي، د واده لومړی کال د 

سختۍ کال دی ځکه جوړې بايد د يوبل له خويونو سره توافق 

کال  دې  په  کړي.  پيدا  رازونه  زغملو  د  بل  يو  د  او  وکړي  پکې 

ډېرې ښې او بدې حادېثې رامنځته کيږي، ډېرې خبرې تبادله 

 د واده لومړۍ کاليزه 
ّ
کيږي، ډېر هسکې ټيټي راځي او … نو بينا

د دواړو لپاره يوه فوق العاده ورځ ده. د دې ورځې ډالۍ هم بايد 

داسې وي چې د دغه ورځې له بڼې او غوښتنو سره برابرې وي. 

د دې لپاره چې د دغه ورځې لپاره بې مثاله ډالۍ تياره کړئ لږ 

فکر وکړئ، خالقيت په کار واچوي … او له الندې الرو چارو 

هم ګـټه واخلئ.

۱ ـ د عکسونو البوم 

البوم  عکسونو  د  ډالۍ  رومانتيکه  ګردو  تر  لپاره  ورځې  دې  د   

عکاسي  ټولو  د  واده  د  کې  البوم  دغه  په  چې  داده  ښه  دی، 

شوو صحنو عکسونه کېږدئ، له هغې ورځې چې تاسې د يو بل 

ن تر ننه پورې. پام مو وي چې دغه 
آ
ژوند ته ننوتلي ياست او ا

اول  عکسونه  پخواني  کړئ   ترتيب  مهارت  خاص  په  عکسونه 

خوښئ  راتلونکې  هرې  د  پايه  تر  ترتيب  په  او  کيږدئ  کې  سره 

عکسونه نصب کړئ. تاسې کولی شئ له هر تصوير سره خپله در 

يا دېدونکې خاطره او ياهم يوه مينه ناکه عاطفي جمله د عکس 

په يوه څنډه وليکئ، ممکن د ځينې خاصو ورځو عکسونه مو 

هم اخستي وي، د همدې عکسونو سره غوټه احساسات مو هم 

د عکسونو په لمنو ټايپ کړئ. دا ډالۍ مو بيا مېرمنې ته ورکړئ، 

دا بهترينه ډالۍ ده.

2 ـ ځانګړی ساعت يا الکېت 

اکـثره کسان له ګړۍ د ډالۍ په توګه کار اخلي او شايد ستاسې 

مېرمن به خامخا ګړۍ لري هم. مګر دلته د يوه ځانګړي ساعت 

انجمن جوانان فعال ...

فدایي: د ژورنالیستانو پر وړاندې  ...

د سرخ اباد د اوبو لګونې شبکه د څه کم 18 میلیونه ...

منازعات  وحل  امورخیریه  های،  کمیته  مسئولین   
ً
متعاقبا

وارتباطات پالن  وپالیسی وکمیته دعوت  حقوقی، کمیته پالن 

نمودند  ارائیه  جلسه  رابه  مربوطه  های  کمیته  وتشکیل  کاری 

را  انجمن طرح خویش  این  اساس" عضو  احسان هللا"  سپس 

راجع به بهبود وضعیت تعلیم وتربیه  درلوگر به مجلس ارائیه 

روی  انجمن  معاون  "واحدی"  عبدالرحیم   تعقیب  به  نمود 

الحاج  دراخیر  نمود.  صحبت  موجود  های  چالش  موضوعات 

ارائیه  وطرح  گزارشات  استماع  ضمن  "ستانکزی"  اکبر  محمد 

به  لوگر  والیت  وتربیه  تعلیم  وضعیت  بهبود  به  راجع  شده 

کمیته علمی وارتقای ظرفیت  این انجمن وظیفه سپرد که طرح 

نرا به جلسه 
آ
ا یاد شده رامورد غور وبررسی قرار داده گزارشات 

بعدی ارائیه دارد ومجلس به خوانش دعائیه خاتمه یافت.

عبدالرحیم"واحدی"

ستانکزي  نورهللا  مشر  ټولنې  ژورنالیستانو  خپلواکو  د  لوګر  د 

اقتصادي ستونزو  له ګڼو  وویل چې، سیمیزې رسنۍ دا مهال 

سره الس او ګریوان دي او نه شي کوالی چې خپلې چارې په 

سم ډول مخ ته یوسي. ستانکزي والیت مقام ته وړاندیز وکړ چې 

مالي سرچینو  د  په همغږۍ  او مؤسسو سره  ادارو  یو شمیر  له 

رسنۍ  ییزې  سیمه  ترڅو  وکړي  مرسته  ورسره  کې  موندلو  په 

ژورنالیستانو  د  همداراز  شي.  بسیا  ځان  په  اړخه  اقتصادي  له 

سرور  هللا  مطیع  مشر  کمیټې  خوندیتوب  د  ټولنې  خپلواکې 

ته د السرسي  یــې الهم مالوماتو  په کاري ساحه کې  وویل چې 

ترڅنګ د خبري پوښښ او خپرونو جوړولو برخه کې د دولتي 

ته  رسنیو  مهال  شوي  ټاکل  په  او  ده  کمه  ونډه  رئیسانو  ادارو 

نه حاضریږي. سرور وویل چې په ځینو وختونو کې خبریاالن 

لپاره لس  د والیت مقام لخوا په ځینو پروګرامونو کې د ګډون 

دقیقی مخکې خبر ورکول کیږي چې دا ستونزه سبب کیږي چې 

خبریاالن د خبري پوښښ لپاره پر ټاکلي وخت نشي حاضریدلی 

او باید دا ستونزې ته د پای ټکی کیښودل شی. خو د لوګر والي 

یادو  د  کې  ناسته  په  سره  ژورنالیستانو  له  فدایــي  حلیم  محمد 

ستونزو تر اوریدو وروسته ژمنه وکړه چې د حل په موخه به یــې 

هلې ځلې کوي. هغه وویل چې ددولتي ادارو رئیسانو ته یــې امر 

کړی ترڅو د خپلو کارکړنو او د لوګري وګړو د ستونزو د هوارۍ 

په برخه کې د رسنیو له الرې خپلې طرحې او حل الرې شریکې 

کړي. فدایــي وایــي چې له دې وروسته به په دې والیت کې د 

ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلیت خپله رهبري کوي 

او په کې وړاندیز شویو ستونزو ته به پر خپل وخت د حل الرې 

چارې لټوي. نوموړي په دې والیت کې د ِاســـالء مؤسسې مشر ته 

سپارښته وکړه ترڅو د لوګر ژورنالیستانو لپاره د بازار موندنې او 

یو شمیر نورو اړینو موضوعاتو په برخه کې لنډ مهاله ورکشاپونه 

جوړ کړي. د لوګر والي داسې مهال له ژورنالیستانو سره ددوی 

ناسته تر سره کړه، چې کابو څلور  د ستونزو د حل په موخه 

اونۍ وړاندې په دې والیت کې د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې 

مسؤلین وټاکل شول.

شفیع هللا"افغانزی"

 رئیس انجنیر محمد دین "مومند" , د خلکو په ګډون د کرنې او 

مالدارۍ پروګرام والیتي  مسئول انجنیر نوراحمد "مسعود" ، د 

مر انجنیر خالد احمد "وحدت" ، قومي 
آ
کرنې ریاست د ابیارۍ ا

و. د کرنې د رئیس  بزګرانو ګډون کړی  او  ږیرو  , سپین  مشرانو 

کلي کې 26۸۰  اباد  لګونې شبکه د سرخ  اوبو  د  یاده  وینا  په 

متره اوږدوالی لري چې د ۱۷۸۷۷۸۸۵ افغانیو په قیمت سره 

۷ میاشتو په موده کې د کلب برنامې لخوا جوړه شوه, چې ددې 

کسان   ۱۰۸۰۰ مستقیم  غیرې  او  مستقیم   3۰۰ څخه  پروژې 

اندازه  کرنیزې ځمکې  ټولې  د  وینا چې  په  مومند   . واخلی  ګـټه 

۱66 هکـتاره ده, چې ددې شبکې په اوږدو کې شپږ پلچکونه 

او دوه لویــې دروازې او ۵۷ وړې دروازې شاملې دي. د والیت 

مننه  مسئولینو  له  برنامې  کلب  او  ریاست  کرنې  د  مرستیال 

برابروي, شکیب د  پروژې  لپاره داسې مهمې  وکړه چې د ولس 

قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د یادی پروژی په حفظ او 

مراقبت کې پوره همکاري وکړي.

LMC



خرابی یا پوسیدگی دندان چیست؟

اونیزه
3د 1396 ملریز کال د لړم )عقرب( د میاشتي پنځلسمه نېټه

یاده لېسه د پوهنې ریاست،دیني عالمانو، قومي مشرانو او سپین ږیرو د 

هلو ځلو په پایله کې د روان کال د لړم د میاشتې په شپږمه نیټه یو ځل 

بیا د زده کوونکو پرمخ فعاله شوه.  نوموړې لېسې له تړل کېدو مخکې 

39۱ زده کوونکې لرلې، چې نن د ښوونځي د پرانیستې په لومړۍ ورځ 

9۵ نجونې او هلکان خپلو زده کړو ته حاضر شوي وو. د پورک د نجونو 

لېسه شاوخوا یوه میاشت مخکې د طالبانو د ګواښونو او ناامنیو له 

کبله تړل شوې وه، چې زده کوونکې یــې تر ننه له لوست څخه محروم 

شوي وو.  د پورک د سیمې اوسیدونکي د ښوونځي د بېرته فعالېدو 

هرکلي کوي خو د دغه فعال شوي ښوونځي لپاره د مسلکي ښوونکو، 

درسي توکو او کـتابونو د کمښت اړتیا ته د بېړنۍ پاملرنې غوښتنه کوي. 

په لوګر کې دا مهال د نجونو او هلکانو 30۷ دولتي ښوونیز مرکزونه 

شته، چې دمګړۍ ټول د زده کوونکو پرمخ پرانیستي دي.

غې ولسوالۍ پورې اړوند د واغجان په سیمه کې 
آ
د لوګر په محمدا

د امام کوفي جومات د بیارغولو چارې پیل شوې. یاد جومات د 

واغجان د کلي د قومي مشرانو په غوښتنه د پیمان خیریه بنسټ د 

رئیس الحاج سلیم عابد پیمان په شخصي لګښت بیارغول کیږي.

د امام کوفي جومات د رغولو سربېره نوی رنګ ورکول کیږي، چې 

د رغولو چارې به په شلو ورځو کې پای ته ورسیږي. د واغجان د 

کلي قومي مشر استاد محمد ولي  د پیمان خیریه بنسټ له رئیس 

څخه مننه او قدرداني وکړه.

ریاست صحت عامه والیت لوگر

مدیریت عمومی بررسی از تطبیق قوانین صحی
دواخانه مصطفی هاشمی ملکیت صایمه بنت محمدگل باالی محترم فریدون فرزند سلطان عزیز دارنده تذکره نمبر 

۱08280۷ به فروش رسیده است.

 اگر کسی در مورد ادعا داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی ده یوم میتوانند به مدیریت عمومی بررسی از تطبیق 
آ
بنا

ن شکایت شان قابل سمع نمی باشد.
آ
قوانین صحی ریاست صحت عامه والیت لوگر مراجعه نمایند در غیر ا

د لوګر په مرکز پورې اړوند د پورک د نجونو لېسه له یو میاشتني ځنډ وروسته د 
زده کوونکو پرمخ بیرته پرانیستل شوه

د پیمان خیریه بنسټ یو جومات رغوي

د لوګر والیت د ښوونځیو ۵۰۰ نارینه او ښځینه استادانو ته د 

ظرفیت د لوړولو په موخه د روزنیزو ورکشاپونو لړۍ پیل شوه. 

د یادو روزنیزو پروګرامونو په پرانیست غونډه کې د لړم د میاشتې 

په اوومه نیټه د لوګر والي محمد حلیم فدایــي، د پوهنې وزارت 

د ښوونکو د روزنې ریاست استازي محمد شفیع ستانکزي، 

د پوهنې رئیس انجینر محمد اکرستانکزي، د دارالمعلمین 

رئیس محمد قاسم فهیمي او د تربیه معلم استادانو او ګڼ 

شمېر ښوونکو ګډون کړی و. د لوګر د پوهنې رئیس وویل، 

چې دغه دولس ورځني روزنیز ورکشاپونه د پوهنې وزارت د 

ښوونکو د روزنې ریاست له لوري پیل شو چې پدې ورکشاپونو 

غې، بره کي برک، څرخ 
آ
کې د مرکز پل علم په ګډون د محمدا

او خوښۍ ولسوالیو ۵۰۰ استادان ګډون کوي، چې شاوخوا 

6۰ تنه یــې ښځینه ښوونکې دي. ستانکزي وړاندې وویل چې د 

نوموړو ورکشاپونو د جوړولو موخه د استادانو د ظرفیت لوړول 

او په نویو معیارونو کې د تدریس د الرو چارو ور ښودل دي. د 

ښوونکو د روزنې ریاست استازي او د لوګر والیت د تربیه معلم 

ریس هم د یاد روزنیز ورکشاپ په اړه معلومات ورکړل.

لوګر والي ښوونکو ته په خبرو کې وویل چې ستاسو دنده ډیره 

پاک او پیغمبري دند ه ځکه ستاسو دنده د ټولنې اصالح او 

سمون دی والي ښوونکو ته تدریسي میتود او میتودولوژي چې 

په دوه ډوله استاد محوري او شاګرد محوري ده په بشپړه ډول 

د مثالونو سره تشریح کړه. والي ښوونکو ته ویل چې تاسو باید 

د ورځ په پای کې خپل ځان ارزیابي کړئ ترڅودرته معلومه شي 

چې د ورځې په جریان کې کوم کارونه مو ترسره کړي او څومره 

پکې بریالي یاستئ ځکه داد پیغمبر ص الرښونه هم ده. والي 

ښوونکي ته زیاته کړه چې تاسو باید یوازې ورته ورکشاپونو ته 

ونه ګورئ ددې ترڅنګ نوره مطالعه که په هره برخه او ژبه 

کې وي وکړئ او دین باید هدف وي نه د روزي واسطه. لوګر 

والي ښوونکو ته دوخت په اهمیت هم خبرې وکړې او زیاته 

یــې کړه چې تاسو باید وخت ته ځانګړې پاملرنه وکړۍ ځکه په 

افغانستان کې یوشی چې په بې رحمه ډول سره وژل کیږي هغه 

وخت دی. والي د خبرو په پای کې وویل چې د معارف سره 

خیانت او ظلم دین او وطن سره خیانت او ظلم دی. د یادونې 

ده چې د پوهنې وزارت په تیرو کلونو کې هم د لوګر د ښوونځیو 

ښوونکو ته ورته ډېر ورکشاپونه جوړ کړي دي.

LMC

لوګر کې ۵۰۰ ښوونکو ته د روزنې نوی پروګرام پیل شو

آگاهی

پوسیدگی دندان یک مرض مزمن انتانی است که با فعالیت 

تخریب  به  منجر  و  میشود  غاز 
آ
ا دندان  سطح  در  میکروبها 

این  چون  میشود.  دندان  سخت  انساج  یا  سخت  ساختمان 

مرض در اثر فعالیت میکروبها ایجاد میشود یک مرض انتانی 

گـفته میشود. پوسیدگی یا خرابی دندان بعد از سرما خوردگی 

دومین مشکل سالمتی شایع در مردم جهان است. زمانیکه 

شما هر غذا یا نوشیدنی حاوی قند بخورید مینا و عاج دندان 

تان توسط نوعی اسید )کلتیک اسید( نرم میشود. با گذشت 

و  میشود  دندان  در  ای  جفره  ایجاد  باعث  اسید  این  زمان 

پوسیدگی در دندان شما رخ میدهد. پوسیدگی ممکن است در 

هر سنی در افراد بروز کند اما در بین کودکان و جوانان بسیار 

شایع است پوسیدگی دندان یکی از شایع ترین علت از دست 

دادن دندان در بین افراد جوان میباشد .
علت پوسیدگی دندان 

فکـتور های گوناگونی ذکر شده است  پوسیدگی دندان  برای 
مانند میکروبها، مواد قندی، پالک دندانی، کیفیت و کمیت 

لعاب دهن عوامل عمومی و ارثی. 
ایجاد  در  اصلی  عامل  چهار  گـفت  میتوان  کلی  بطور  اما 

پوسیدگی دندان نقش موثر دارند .
میکروبی پالک روی سطح 	  فعالیت  و  میکروبی  پالک 

دندان 
قرار 	  پالک  اختیار  در  که  غذا  در  موجود  قندی  مواد 

میگیرند
مستعد بودن سطح دندان در برابر اسید 	 
مقاومت شخص و زمان کافی برای ایجاد پوسیدگی 	 

محل های شایع پوسیدگی 
بلکه  نمیکند  مبتال  یکسان  را  دندان  سطوح  تمام  پوسیدگی 
بعضی از سطوح دندان ها به علت وضیعت خاصی که دارند 

بیشتر دچار پوسیدگی میشود .
این سطوح عبارت اند از:

سیا 	 
آ
شیار های سطح جونده: سطح جونده دندانهای ا

شیار های باریک و عمیق دارد. که محیط مناسب برای 
رشد میکروبها فراهم نموده دندان در این محل دچار 

پوسیدگی میشود .
سطوح بین دندانی: این ناحیه اتصال بیره با دندان به 	 

 باعث پوسیدگی و 
ً
تجمع میکروبها در این ناحیه معموال

التهابات بیره ای میشود .
عالیم پوسیدگی دندان 

وقتی دندان دچار پوسیدگی میشود یک یا چند از این عالیم 
ممکن موجود باشد .

تغییر رنگ مینا دندان: در محل پوسیگی مینا قهوه ای 	 

یا سیاه رنگ دیده میشود 

میزان 	  گاهی  پوسیدگی:  محل  در  دندان  شدن  سوراخ 

این تخریب کم است صرف با معاینه دقیق مشخص 

میشود و گاهی میزان تخریب زیاد بوده حتا دندان با 

فشار اندک میشکند 

گیر کردن مواد غذایــی بین دندان ها و پاره شدن نخ 	 

دندان 

بوی بد دهن 	 

میزان 	  و  دندان  پوسیدگی  پیشرفت  با  که  دندان:  درد 

تخریبات به حد میباشد که خرابی یا پوسیدگی دندان 

درد  این  و  میرسد.  دندان(  )عصب  دندان  پولپ  به 

هنگام  در  خصوص  به  و  میشود  بیشتر  تدریج  به 

و  ها  غذا  سرما،  گرما،  معرض  در  دندان  گرفتن  قرار 

نوشیدنی های شیرین شدت پیدا میکند 

جلوگیری از پوسیدگی دندان 

در . ۱ نمایید.  استفاده  فلوراید  حاوی  خوب  دندان  کرم 

مورد کرم دندان میتوانید از داکـتر فامیلی خود سوال 

کنید 

برس کردن دندانها توسط کرم مناسب با روش درست . 2

در مدت زمان مناسب برای حذف پالک میکروبی 

که . 3 هایــی  شویه  دهان  و  دندان  نخ  انواع  از  استفاده 

توسط داکـتر توصیه شده است 

کم مصرف کردن مواد قندی در برنامه غذایــی. 4

عدم استفاده از دخانیات. ۵

نظر . 6 و تحت  با روش های مختلف  فلوراید  از  استفاده 

متخصص ستوماتولوگ

عالیم . ۷ تا  کنید  مشورت  تان  داکـتر  با  مرتب  بطور 

پوسیدگی کنترول شود 

پر کردن پوسیدگی های مختصر به منظور جلوگیری از . ۸

ن 
آ
پیشرفت ا

تداوی پوسیدگی دندان 

به  زیادی  حدود  تا  دندان  خرابی  یا  پوسیدگی  تداوی  روش 

داکـتر  دارد.  بستگی  ن 
آ
ا پیشرفت  میزان  و  پوسیدگی  شدت 

ویشروی  میزان  و  شما  دندان  وضیعت  دقیق  بررسی  از  پس 

شما  برای  را  تداوی  بهترین  و  ترین  مناسب  پوسیدگی، 

پیشنهاد و ارایه میکند .

نوشته ی دوکـتورس عطیه خواجه عمری
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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 0۷۴۷2222۴9

6th year  |  6 November 2017

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

سیداجان احمدزی او  جاوید صدیقی  کـتنپالوي:  
مصطفی خیراندیش، محمد عارف ویسا، نور محمدعابد خبریاالن:  

عبد هللا عرب، شمس الحق زهیر او رامین عباسی   
سعادت مطبعه، کابل چاپځای:  

 بنیاد ستانکزى، یک نهاد غیر وابسته و غیر 
انتفاعى میباشد که در بخش فرهنگى و اجتماعى 

فعالیت مى نماید و به منظور مرفوع ساختن 
مشکالت در همه عرصه ها به هم وطنان عزیز 

دست همکارى داده است . این نهاد خیریه مصمم است تا به 
شاگردان بى بضاعت یارى و کمک نماید. اینک با حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنى در 

مسجد معلم خان قریه مغل خیل ولسوالى محمدآغه والیت لوگر به همکاري اتحادیه کارکنان طبی 
افغان مقیم بریتانیا ساکنان این محل را تحت پوشش کمک هاى بشر دوستانه خود قرار داد.

 بنیاد ستانکزى، یک نهاد غیر وابسته و غیر 
انتفاعى میباشد که در بخش فرهنگى و اجتماعى 

فعالیت مى نماید و به منظور مرفوع ساختن 
مشکالت در همه عرصه ها به هم وطنان عزیز 

دست همکارى داده است . این نهاد خیریه مصمم است تا به 
شاگردان بى بضاعت یارى و کمک نماید. اینک با حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنى در 

مسجد معلم خان قریه مغل خیل ولسوالى محمدآغه والیت لوگر به همکاري اتحادیه کارکنان طبی 
افغان مقیم بریتانیا ساکنان این محل را تحت پوشش کمک هاى بشر دوستانه خود قرار داد.

او  مينه   ، لري  ترخه  او  ژوند خپل خواږه  ګډ 
متقابل درک د جوړو ژوند ښايسته کوي او د يوبل 
تر څنګ د اوسېدو په خوند يــې پوهوي، کېدای شي په 
داسې ماحول کې مېرمن او خاوند دواړه هڅه وکړي چې يو بل ته خپلې خوږې 
خاطرې ووايــي، دغسې وختونه شايد په خاصو او غير خاصو مناسبتونو کې 
راشي. که تاسې د داسې موقع په لټه کې ياست چې خپلې مېرمن ته خپلې 
خاطرې او د ګډ ژوند د بېالبېلو حاالتو خاطرې وواياست نو د واده کاليزه 
بهترين فرصت دی، د خوشاله جوړو لپاره د واده ورځ يوه نه هېرېدونکې ورځ 
يــې ځکه خوږه ده چې د دواړه جانبو وجودونه ورسره نوې  ده او قدرداني 

ساه اخلي او يو بل ته يــې اهميت الزياتيږي... پاتې 3 مخ

ژباړه : محب الله آرمل


