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 والیت بدخشان  شغنانولسوالی چالشها وپرابلم ها در برابرترقی و انکشاف 

 

 

 نوشته: عبدالکریم نوجو

 

 افغانستان -کابل

 

 
 ۱۹۳۱قوس  ۶۲

 

در نوشتتتق قب تتا نوانهتتدگ اتتاا  راعتتا اا  وتتا انکتتتای  رفتتاگ اجترتتاعا ایتت  عه  تته در  

بته اداعتق  ،ر شها عفاایم  اراشهاا انکتای اجتراعا تا حتد دا گ تااا حا تل نرودنتد

در فتترا راگ فلالیتهتتا  اقتتداعاا انکتتتافا تتتا برنتتا هالتتتها   تتراب م اایکتته  گن الام عیتتدانم

 ور عوجز ناطر نتان نرایم.دری   لسوالا  جود دارد به ط

 

 ظرفیت پایین ارگانهای دولتی:  

قراریکه عتاادگ عیتود طتا ههتدی  عتاگ التا اکهتون شتغهان بتد ن  لستواا بتودگ  اتوریتتق 

سر رستها  نه تهها باالا کارعهدان حکوعتا ب کته بتاالا عتردم نیتز تتاعی  نیستب  عوجت  

جریرته اتا اا عتهرتی  بته جترم  اعهیتا شدگ اسب، حجتمنودسرا  استبداد بلضا ع اعاا 

 باالتر اا توان گنها اعراا شدگ ارد  جان  عجبور به  ردانب جریره)رشوا( عیتوند.

 

در  ر سق راگ سااا عوانا غیتر عوجته را بتراا تتدارا عتواد انفجاریته ایجتاد نرتودگ بته -

حیث یک دلیل عردۀ توقف کتار درههتد عتاگ عبستوش عیتتود. عتردم انترتار گنترا دارنتد تتا 

 اشخاص دلسوا تر  باعسئوا تر در ههی   سب اا تلیی   ردند.

 

 نبود نمایندگی های بانک های دولتی یا خصوصی:

طوریکتته بتته ارتته  تتان عل تتوم استتب ن تتآ بانکهتتا در فرگیهتتد فلالیتهتتاا انکتتتافا بتته نتتاطر 

فراام گ را تسهیالا  ولا  عالا  گنهم در عدا کوتتاگ ااریتب بته ستزایا داشتته  ر نت  

اقتصادا را تسریا بختیدگ  در یافب ح وق کارعهدان د لتا  غیر د لتا را  ااا فلالیب

 گسان عا سااد.

 ر کتته بختتآ عرتتیم گنتترا عل رتتی نفتتر علتتا  نتتو 0222 لستتوالا شتتغهان کتته در حتتد د 

 عهسوبی  تل یم  تربیه تتکیل عیداد جهب دریافب علاشاا نود بایتد بیتتتر اا شتآ عتاگ 
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را درانترتتار برانهتتد  دیزتتر اا انتتم قروتته اتتم عبتتر م  بتتا اعتبتتار شتتوند بلتتدن ع اعتتاا 

 الیب بدنتان ل ف نودرا عبها بر فرستادن علاشاا عاعوری  عر وم  قرودار  ادر 

 رد ج  گنهم با کسراا غیر عوجه!! ااگنجاییکته راگ شتیوگ عستد د شتدگ  اا طریت  نراید 

اتاا دیزتررا  گاعکان فرستادن  وا ایاد ع د ر نیستب  تم عتا اشکاشم به نسبب بد اعها–

 مشتتاند  بتا توجته بته ایت  ح تای  جانکتاگ استب کته ایجتاد  بائیسب به  ر اا احترالا طیارگ

عبترم  عاعتل نتدعب  تمارا در جهتب ترقتا  رفتاگ بانک اا در شغهان به یک ور را 

 جدن ع رح عیتود.

 

 عدم تامین همآهنگی وهمدلی میان قشر با سواد وتحصیل کرده ها:

اهزیهاا سیاسا  س ی ق عانهتد  مشتته بته حیتث یتک هتالآ بیتداد عیکهتد  انتالفاا  نا ام گ

شتدگ تتا توجته  د، اریتته تتال نت  ردانهد ان فساد ادارا  سیاستا  الیتب ااگن ستود عیبر

 ر شت  فکتران را اا ا تل عستایل انبترای دادگ  گنهتارا در عووتوعاا فرعتا  جوانان

ترفیلاا  غیرگ عصر ی نزهدارنتد   قتب فکتر کتردن  تلییهاا علاری، جزئا اا قبیل 

 را در عسایل عردۀ که عهفلب عروم درگن نهفته اسب  یدا نکههد.

 

 اعتیاد : موجودیت عناصر مافیایی در تر ویج

دری  عورد ع اله ااا  عبسوطا در  مشتته بته نتتر رستیدگ ایتاد تووتیه نریتدام  ترف  

بتا تتتوی  استلراا دنانیاا  عستکراا بته شتکل افراطتا تر یج  ناطرنتان عیساام که 

  ترغی  عها ر عل وم الباا که سالها در سرکوش علهویب ای  ن ه ن آ داشته اند ؛

را عا ب لد ب که اا جهب اعهیتا  اجتراعا عزاحرب نه تهها اقتصاد  اندگ  ا نانوادگ اا 

 عهبیتتث هتتالآ دربرابتتر ترقتتا ، اتتاا ایتتادا را بتته عتتا اتتوا نتتویآ ایجتتاد نرتتودگ استتب

 شهانته شدگ اسب.  انکتای

 

   سایر چالشها:
عراار تبلیض در ت ررا  جابجایا کادراا در ع اعاا  الیب،  ایی  بودن ظرفیب اتاا 

وجودیتتتب شتتترار ایتتتاد عل رتتتی  غیتتتر عستتت کا  وتتتلیف، عتتتاعوری  د لتتتتا، ع شتتتورااا  

عتتتکالا لستتانا نتتزد جوانتتان، تتترا  ظتتایف د لتتتا  ر گ ردن بتته  ظتتایف عتتوقتا غیتتر 

 عس کا ...ااجر ق هالتهاا اند که سرب انکتای را تهدید عیهرایهد.

 

 شاد عسر رباشید.                                                                                        
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 ابراز امتنان:

 -اا ایجاد  ر  هاا علابر که اا طری ریاسب انکتتای داتاا بدنتتان در عستیر شتغهان

  ه یتک ابتکتار نتوش قتدر دانتا نرتودگ اشکاشم  شغهان ر شان عوظف کردگ اند به عثابت

ارتته  اا عوا تتالتا جتتدن گرا  عتتا بتترم.هتتعزیتتد شتتانرا در بتتاا نزهداشتتت  رااعوف یتتب 

شتغهان عستافرا کتردگ انتد گختار نوشتا در گنهتا  –کسانیکه اا ی  راگ نصو ت  اشکاشتم 

 نرایان بودگ اسب. 

 تتکر.

  

 


