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 بدخشان -سیحون 

  شماری از آموزگاران در ولسوالی شغنان والیت بدخشان از عدم پرداخت معاشات

 گویند که آنها از مدت هفت ماه به این طرف معاش نگرفته شان شکایت داشته می

  .الت زیادی روبرواندشان به مشک ی تامین مخارج زندگی اند و در زمینه 

آموزگاران که در این »گوید:  یار علی یک تن از آموزگاران در این ولسوالی می

شود که  ولسوالی جز معاش معلمی هیچ منبع عایداتی دیگر ندارند، هفت ماه می

گوید که مقامات ریاست معارف  او می .«اند بدون اخذ معاش به تدریس مشغول

گاران در ولسوالی شغنان خبر دارند، اما تاهنوز کدام بدخشان نیز از مشکالت آموز

 .اند اقدامی در این زمینه نکرده

ها در ریاست معارف بدخشان نیز عدم پرداخت معاشات آموزگاران را تایید  مقام

 .نمایند می

عبدالمعبود ودودی رییس معارف بدخشان که عدم پرداخت معاشات آموزگاران را 

حواله معاشات تکمیل شده و تنها در زمینه »گوید:  کند، می ماه تایید میطی شش 

انتقال آن نسبت مشکالت امنیتی در مسیر راه تا هنوز موفق به انتقال پول به 

 .«ایم های مرزی چون دروازها و شغنان نشده ولسوالی

 گویند اگر انتقال پول فزیکی مشکل است، ولی از طریق بانک اما آموزگاران می

 .تواند انجام شود آغاخان این کار به سادگی می

ی ریاست  بهانه»گوید:  زرچه بیک آموزگار دیگری از ولسوالی شغنان است که می

اساس است، چراکه نمایندگی  معارف مبنی بر انتقال پول نسبت مشکالت امنیتی بی

ن تری کند، اگر ریاست معارف کوچک بانک آغاخان در ولسوالی شغنان فعالیت می

توانند از طریق این بانک  توجه به حال آموزگاران آن ولسوالی داشته باشد، می

 .«معاشات آموزگاران را پرداخت نمایند



گوید که آنها چندین مرتبه به نمایندگی  اما آقای ودودی رییس معارف بدخشان می

اند، ولی  آباد برای انتقال معاشات آموزگاران تماس گرفته بانک آغاخان در فیض

های  که تنها یک نمایندگی قرضه مسوولین بانک آغاخان انتقال پول را نسبت این

 .اند کوچک در آن ولسوالی دارند نپذیرفته

های سیاسی و حزبی در ولسوالی شغنان است که  یکی از مشکالت دیگر، زدوبند

 .شماری از آموزگاران را مجبور به مهاجرت کرده است

های سیاسی در معارف شغنان تغییر و  زد و بند دارد که برخی یار علی ابراز می

های حزبی، معارف این  مورد آموزگاران، به اساس رابطه های بی تبدیلی و مقرری

 .ولسوالی را به چالش کشیده است

کند  وی عالوه کرد که مدیریت معارف شغنان در بدل هر مقرری، پول دریافت می

نماید که این امر  ها جابجا می ر مکتبو افراد وابسته به جریان سیاسی خودشان را د

 .سبب شده است، آموزش و پرورش در این ولسوالی به صفر تقرب نماید

بار در زمینه تبدیل و  شان را چندین کند که آنها مشکالت این آموزگار اضافه می

به ریاست معارف  شان  چنان عدم پرداخت معاشات مورد و هم های بی مقرری

تند، اما ریاست معارف به حرف آنها گوش نداده و مشکالت بدخشان در میان گذاش

 .آموزگاران را نادیده گرفته است

ای بست و  شماری از معلمین در این ولسولی اضافه»گوید:  همچنین زرچه بیک می

یا به جاهای دیگر به طور اجباری تبدیل شدند که از سر ناچاری یک عده آنها راه 

ایران در پیش گرفتند و شماری دیگر آنها از ماه مهاجرت به کشورهای پاکستان و 

شان را بگیرند و دوباره به  حمل سال روان تا ایندم تالش دارند که امر تبدیلی

 .«اند شان برگردند اما تا هنوز موفق به این کار نشده ولسوالی خود

ما هر باریکه به ریاست معارف از آدرس مدیریت معارف شغنان »او ادامه داد: 

تان را با مدیریت  گوید که بروید مشکل شویم، ریاست معارف به ما می میعارض 

که تمام مشکالت را در معارف شغنان شخص  معارف خودتان حل نمایند درحالی

 .«وجود آورده است مدیر معارف به



وارده به خودش را رد  در همین حال غازی بیک مدیر معارف شغنان اتهامات

 .، به هدایت ریاست معارف بوده است ه انجام دادهگوید هر کاری را ک نموده می

بست و  ها در مجموع از طرف ریاست معارف بوده، اضافه وی گفت که مقرری

ها به اساس سن باال و تحصیل پایین در این ولسوالی صورت گرفته است و  تبدیلی

 .قرار است از طرف ریاست معارف برای آنها جای پیدا شود

سیاسی در   گونه زدوبند کند هیچ مقام معارف در ولسوالی شغنان اضافه میاین 

معارف این ولسوالی وجود ندارد و گرفتن پول برای مقرری یک اتهامی است که 

 .کنند به او وارد می

گوید که برای تقرری دوچیز در معارف  یار علی آموزگار این ولسوالی می ولی، 

ه سیاسی و دوم پرداخت پول در غیر این دو شغنان مطرح است یکی داشتن رابط

 .حالت، گرفتن وظیفه در معارف دشوار است

بست  ها را ناشی از اضافه اما مقامات ریاست معارف در بدخشان تغییر و تبدیلی

دانند، ولی حضور دو حزب متخاصم در  شدن و یا پایین بودن درجه تحصیل می

 .کنند این ولسوالی را رد نمی

بست  آموزگارانی که اضافه»گوید:  دودی، رییس معارف بدخشان میعبدالمعبود و

شان بوده است و  اند، به اساس درجه تحصیل پایین و بزرگی سن و یا تبدیل شده

چنان حضور دو حزب متخاصم در آن ولسوالی سبب شده است تا درصدد  هم

 .«تخریب یکدیگر در معارف شغنان برآیند

آباد مرکز والیت بدخشان فاصله  ر از شهر فیضکیلومت 54ولسوالی شغنان حدود 

باب مکتب  21باب لیسه،  21داشته و معارف این ولسوالی در مجموع دارایی 

آموزگار و  369باشد که در مجموع بیشتر از  متوسطه و یک باب تربیه معلم می

  .آموز در نهادها مصروف آموزش هستند هزار دانش 25

 


