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 اساتید محترم وزارت جلیله معارف

 

با عرض احترام و ادب جای بسیار خوشی است کهه وزرهر حهاحع معهارف محتهرم 

فساد اداری و داکتر حاحع از طررق مطبوعات اعالن کرد که در وزارت معارف 

رشههوت را  ههد کههردو اسههت و مههردم اف ارسههتان در اههر جههاری کههه باشهه د از ارهه  ا ههدام 

پشتیباری می مار هد  ویهی بهد بنتارهه بارهد تههکر بهداد کهه مها بهه مراتهع از و هعیت بهد 

معارف بدخشان با اس اد موثق به مقام محتهرم وزارت معهارف  هشارا دادرهدی ویهی 

در رابطه به حه   یهیه حهورت رترفتهه اسهت  ادارو  متاسفاره ایچ  وره ا دام موثر

معارف بدخشان رود فیصد سیاسی شدو اسهت و رشهوت و خیارهت بهرای معلمهی  اره  

مرزوبوم از طرف رراست معارف و مدرران معهارف ویسهوایی اها بهه عهادت تبهدر  

شدو است  ما خواسهتید و ززم درهدرد تها اره  مشه   را ر بهار درتهر بها شهما در میهان 

ته و امیهد واررهد تها در تقهرر کهدر اها توجهه جهدی داشهته و در رفهه اره  رقیصهه  هاش

ا دامات جدی رمائید   میمه ارم  اها) چو کفر از کعبه بر خیشد کجا مارد مسهلماری 

؟( که به ش   بسیار خهوب تو هید دادو شهدو اسهتی مهرض مالحتهه محتهرم داکتهر 

حتهه نن اجهرانت جهدی را فاروق وردک وزرر معارف کشهور تقهدرد اسهت تها بهه مال

  مبهول داررد 

 

 با احترامات فارقه

 سارروال بازمحمد اروری

 کاب  اف ارستان

Wed, 19 Oct 2011 



 

anwaribazm@gmail.com 

 

ب سایت وزارت معارف دولت جمهوری جواب محترم شمشاد ایوبی مسؤول وی
     )توسط ایمیل( اسالمی افغانستان

                               

 برادر محترم!

 تش ر بسیار زراد از ار  ه ما را در جرران میتهاررد 

 ییه را با مسئویی  در جرران  هاشتد و ارمی  شما را ریش به ارشهان فرسهتادمی امیهد  

  ا دام حورت  یرد  است زود در ار  مورد

امههروز مهها رهه  فههورم شهه ارات را در بنهها حهه دوق شهه ارات ورههع سههارت بههرای 

دسترسی عامه میتهارردی ار ش ارت ار ه از طررهق اره  فهورم بهه مها میرسهد جهدی 

پیتیری خوااد شدی امید است شما و دوستهارتان سر از فردا با استفادو از ار  فهورم 

  د از ار روع فساد ما را مطله سازر

وزرههر حههاحع معههارف  یههیه ای رسههیدو  ههی بههه شهه ارات اموط ههان را خیلههی جههدی 

   رفته استی ام اری امه جاربه اموط ان را خوااان استید 

 تش ر

 شمشاد اروبی

 مدرر ورع سارت

1122/21/21 

shamshad.ayobi@hotmail.com 

 

 معلومات در مورد صندوق شکایات

 

 نرا کدام ش ارت داررد؟

 روشته شدو توسط شمشاد اروبى

 13:91ساعت  2911میشان  12چهارش به, 

 معارف پرور!اموط ان عشرش و 

اههدف وزارت معههارف کشههور ارهه  اسههت تهها بههه اههر فههرد کشههور خههدمات تعلیمههی را 

عر ه دارد اما  او  اای ب ها بهر وجواهاتی اره  خهدمات بهه و هت و زمهارا بهه نرهها 

ی مقههام رابههری  رمههی رسههد رهها ارجههام رمههی پهههررد کههه باعهه  مشهه الت مههی  ههردد  ب هها  
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زارت ادارۀ شهههفافیت و وزارت معهههارف تصهههمید  رفهههت کهههه در چهههارچوب ارههه  و

حسابدای را افتتاح رمارد تا ارروع ش ارات اموط ان عشرش کهه مربهوط بهه معهارف 

    باشد را طور جدی بررسی و جواب   اعت بنا اراره رمارد 

ا ر شما در مورد عدم اجرا ی تاخیر و را در مورد فساد اداری در ار  وزارت و رها 

اررههدی میتواریههد بههه ر ههی از بنهها اههای ارهه  ادارات ذرههربط نن کههدام شهه ارت  ههاروری د

ادارو خبههر دایههد و شهه ارت خههود را ثبههت رماریههد  بعههد از ثبههت شهه ارت ادارۀ مهههکور 

مسهلییت دارد تهها شهه ارت ثبهت شههدو را تعقیههع رمهودو تهها مشهه   شهما حهه  شههود  حفهه  

محرمیت اورتی اس اد و معلومات برای ار  ادارۀ حارش اامیت اسهت  شهما میتواریهد 

 ود را به ندرسهای ذر  ثبت رمارید:ش ارت خ

 کاب :

 ۷۰۰۰۰۷۱۷۰۰ – ۷۰۰۰۰۷۱۷۰۰شمارو تماس:     مقر وزارت معارف:   ۱

در رراست تدررسات ثارویی معی یت تعلیمات اسالمیی رراسهت عمهومی ار شهاف   ۲

  و رراست تعلیمات اساسی   م ابه بشری

 ۷۰۰۰۰۷۱۷۷۷ – ۷۰۰۰۰۷۱۷۷۰ – ۷۰۰۰۰۷۱۷۰۷شمارو اای تماس:  

  complaint@moe.gov.afارمی  :   

 اا محافتت می شود  برای مشاادو نن ار  ندرس ارمی  در مقاب  ارزرامه

)اره  ای میه  ندرس بهرای تمهام وزرهات  ریاز به فعال کردن جاوا اسه ررتت داررهد   

 میباشد( 

   مسل ی: در معی یت تعلیمات تن ی ی و  ۳ 

 ۷۰۰۰۰۷۱۷۷۰ – ۷۰۰۰۰۷۱۷۷۷شمارو اای تماس:   

  در معی یت سواد نموزی:  ۴    

 – ۷۰۰۰۰۷۱۷۷۷شمارو اای تماس:    

 در معی یت ار شاف رصاب تعلیمی و تربیه معلد:  ۷

 ۷۰۰۰۰۷۱۷۰۴شمارو اای تماس:     

 در رراست معارف شهر کاب :  ۰  

 ۷۰۰۰۰۷۱۷۰۲شمارو اای تماس:      

 در رراست اای معارف وزرت کاب ی ححت و رفاو جواران و مطبعۀ معارف:  ۰   

  ۷۰۰۰۰۷۱۷۰۰شمارو اای تماس:      

مههدرررت سههیمای شهه  ان ازا ههدام عاجهه  سههارروال بازمحمههد ارههوری دررفههه مشهه الت 

 معلمی  ش  ان که به اردازو توان خود کوشا کردو است ی ابراز  درداری می مارد 
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