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  ۲۱/۰۵/۲۰۱۸                     پوهندوی آصف بهاند
 
 

 لوڼې د زدکړو په لور، که نه...
 

 لومړۍ برخه
 

په دې ورځو کې د افغانستان په بریښنایي میډیا کې د گڼو بدو او منفي خبرونو او راپورنو تر څنگ، یو ښه او مثبت 

 و: داسېخبر هم تر سترگو کیده، چې سرلیک یې 
 

 «ولسوالي مشرانو د نجونو د تعلیم مخنیوونکو ته جریمه وټاکله ود خوست د موسي خېل»
 

 
 

دا ډیر ښه خبر او نظر دی، چې پخوا هم په یادې سیمې یا شا و خوا سیمو کې خلکو دغسې پریکړه کړې وه چې: 
نې د هغه کورنۍ چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي، باید جریمه شي؛ خو زه ډاډه یم چې ډیری کورنۍ به د یادې جرما

 ورکړې توان هم نه لري، چې وروسته بیا نوري ستونزې رامنځ ته کوي.
 

 کې داسې راغلي دي: برخهد دې خبر په یوه 
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زده د خوست د موسی خېلو ولسوالۍ اوسیدونکو په یوه قومي جرګه کې پرېکړه کړې چې که چا د نجونو د  -تاند»
 کړو مخه ونیوله، پنځه زره افغانۍ به قوم ته جریمه ورکوي.

 

 د منګلو مشرانو دا پرېکړه تېره اوونۍ په یوه قومي جرګه کې وکړه.
د منګلو د قوم په دې جرګه کې، چې د موسی خېلو د ځایي چارواکو په بلنه جوړه شوې وه، د نجونو د جبري زده 

ږیرو السلیکونه کړي او د خوست د پوهنې له ادارې یې غوښتي چې په یاده کړو په پرېکړه قومي مشرانو او سپین 
 ..لیرې پرته ولسوالۍ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.

 

د خوست د پوهنې ریاست چارواکو ویلي چې د موسي خېل ولسوالي د قومي مشرانو له پرېکړې وروسته به دې 
 ولسوالۍ ته پام زیات کړي.

 

 ..«د دوی په وینا د خلکو د همکارۍ په صورت کې د پوهنې وزارت ال ډېره مرسته کړلی شي.
دغه رښتیاني قومي مشران دي چې داسې او دې ورته پریکړې کوي چې مثبت تاثیرات یې ټولو راتلونکو نسلونو کې 

 محسوس وي او نه هیریدونکي مثبتې پایلې لرلی شی.
 

زما له نظره په دې برخه کې د خلکو او دولتي اړوند مسؤلو ادارو د گډې همکارۍ تر څنگ باید د دې په باب هم 
پریکړه کونکي فکر وکړي چې هغه څوک چې د رښتنې زدکړې په خاطر نه، بلکې د جریمې له ډاره خپلې لوڼې 

ید له رواني پلوه چمتو کړای شي چې نه ښونځي ته لیږي، د دا داسې کورنیو په باب هم پاملرنه وشي چې دوی با
 یوازې د نجونو، بلکې د هیڅ کوچني د زدکړو مخه ونه نیسي.

 

 
 

کیدای شي ځینې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له مخې خپله لور ی یا لوڼې ښوونځي ته و نه لیږي.حکومت باید داسې 
طر شاگردانو ته خوراکي یا نقدي تشویقي پالنونه طرحه کړي چې د زدکونکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په خا
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بستې یا ډالۍ په نظر کې ونیول شي. او دا کومه نوې خبره نه ده، پخوا هم د افغانستان په ښونځیو کې تشویقي بستې 
 ورکول کیدې لکه وچې شودې، وچې هگۍ، کله، کله وړه او نور غذایي  مواد.

 

وکړي چې: زما دا یوه لور ده خس راټولوي، څو وزې او میږې که دا کار نه وي، ښایي ځینې کورنۍ داسې استدالل 
 دي هغه پیایي، د کور کارونه کوي؛ دا هم چې ښونځي ته ولیږم، نو بیا...

 

 
 

 د لومړۍ برخې پای
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