طرح آیین نامهء انجمن تحصیلکرده های پامیر

نوشته :عبدالکریم نوجو

 ۳۲دلو ۹۲۳۱

جنگ چندین سا لهه دالیهی هه یکریهگ ی انهه مهان مهه هی هتی وهادی و نهوی
جاو ه را چنان ضر ه ی وهیگ یبهکارانه ارد نمود که رای اعهاده هاس سهاسی
ن و اعی ل ته می ناپذیر مه ی فرسندان این ورس هو ها ایکهاد یکهدلی ی همیم
قاط انه ئ ویی وبتنی ر استفاده ی عیو فنون و اصر ،اسهتفاده هی و لهو عیمهی
اس ونا ع طبی ی کشور کار رد عادالنه وتواسن یک ییکرده ای عمو اقوا وییت
ای ا م رادر ویهن عزیز وا شرط اساسی السوه ی حتمهی اسهتب ها جهود نکهه
شمار سیاد ر شنفکران یک ییکرده ای جاو ه ی وا ونجمیه ل هوالیهای سهرحدی
دلشان در چند د ه هی الیهر وتکمهل ییفهات سهن ین شهده انهد شهرایر نها مهوار جنهگ
ی داد قا ل والحظ ی را و یوب ،و یهو وتهواری ویکههای ی انهه نمهوده اوها در عهین
سوان یگ ی داد یک ییکرده ا ا سالت سوس شهرایر نها نجهار ها یکمهل ا انهت ها
قبو سندمی وشلت ار سیر پاشنه ای فر نگ ستیزان یاریگ اند یه هه ای هتا د ه
می ولا وت لوی خاطر فردای یا ناک هتر که جای یفنگ را قیم ولها جهها لهت
را عیم لرد ی خیر کند اداوه داده حضور م ترده ر س افز ن لودرا در مهه هی
شئون سند ه می نهاد ای سیاسی ،فر ن ی اقت ادی جاو ه ئ وا و جل وینمایندب
یک ییکرده ای ل واالیهای پاویر ه وثا ه وهوجی اس اوهواخ لر شهان ایهن دریها ها
مهها ههی نلهه سههاسنده ف هها لههود ههه لههاطر دفههاو مههه جانبههه ا س حلههو صههنفی
سهههم یری و ههئوالنه در پر سههه ههای ههاس سههاسی نههو سههاسی کشههور ،سههاس وههان یههر
سیاسی یر د لتی را یکت نا "انجمن یک یل کرده ای پاویر" پیشنهاد ظا یف
یی را انجا وید د:


یج یک ییکرده ای ونا طق سرحدی در سیر چتر انجمنب
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قههوانین

ینظههیم ف الیتهههای وهر حههه در ر شههنی ارسشهههای دیههن وبههین اسههال
د لت اسالوی افغان تانب
دفهاو اس حلهو صهنفی ،ان کها افتخهارات ف الیتههای راسنهده ر شهنفکران
یک ییکرده ا اس طریق رسانه ای مر ی نشرات وکیی وییب
یشویق یر یب جوانان ه ک ب یک یل رسمی فرا میهری وههارت های ل ها
ی نهاب
نهای لارجی ،کمپویر سایر فنون عیو اریلای سهح یخ
یههالو وجا ههدت درراسههتای کاریهها ههی ههرای یک ههییکرده ههای رشههته ههای
وختیفب
یا وین اریبهاط کهاری انجمهن ها ووس هات د لتهی ،ووس هات یهر د لتهی دالیهی
لارجیب
وبا رسه عییه کشت ،است ما قاچا وواد وخدر در سهح وکیی وییب
وبههارسه عییههه وفاسههد اجتمههاعی ،قاچهها ههار یههاریخی اسههتخراخ و ههادن لههود
سرانهب
وبارسه عییه ر مونه یب یض یفو طیبی جن ی ،وذ بی ،ل هانی ،ویهی وکهل
مراییب
یر یج فر نگ وترقی حفظ سنتهای پ ندیده ورد ب
و اعد ساسی طبع نشر ا ر ای سا ق جدید ش را نوی نده مان وکییب
یک ییکرده ای اعضای انجمن درصورییکه وفاد یین ناوه انجمن را نلض
نکنند حق شمولیت در نهاد ای سیا سی اجتما عی قا نونی کشور را دارندب

ساختار ا نجمن:
 در اس یجمع حد ا قل  12ین ا سیک یل كرده اي دا طیب ویتوانهد سهالتار
یي را ساسواند ي ایجاد نمایدب
انجمن یک ییکرده ای پاویر دارای ورد اجر ا یوی فت نفری است که

اس طرف اعضای انجمن ه طور دوو کراییگ رای سه سا انتخاب ویشودب
 ورد اجرا یوی اس ین لود یگ ر یس یگ ونشی را رای سه سا انتخاب
وینمایدب
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وظایف بورد اجرائیوی.




اجرای یما ووادات یین ناوه را در فا صیه ئ د وجیس عمووی
انجمن د و داردب
ی ویب پالن ای کاری انجمنب
مزارو کار لود را در وجالس انجمن ارا ه ویداردب

وظایف رئیس و منشی.
 اجرای ظا یف عادی ر یین ه نفع انجمنب
 یا وین ار یباط ظیفوی ا وو س ات ذی ال قه در چوکات اصو انجمنب
 یهیه ینظیم اسناد ودارک رای اجال ورد اجر ا یوی ب
 بت اعضای جدید ر یت وفاد یین ناوه ب
 دریافت جوه والی پولی اس ونا ع ذی القه د نر ای و اعدب
نظارت ر اوور والی عایدایی انجمنب
 کنتر
 طرح پالنهای کاری رای نیل ه ا داف انجمنب
 نظارت ر وجموو ف ا لیتهای انجمنب
تعریف تحصیلکرده.
پهها یههین یههرین سهههح ،صههنف  21و ههاد ن ونظههور مردیههده اسههتب یهها و یووههات
عمووی را در یکی اس رشته ای عیو داشته اشدب
لوا :
اس عمو یک ییكرده اي ور وط هه حهوسه پاویرل ل هوالیهاي سهرحدي كهه
در دالهل یهها لههارخ اسكشهور ود ههاو دارنههد یمایهل حفههظ افتخههارات انكشههاف
مههه جانبههه ایههن ونههاطق علههب ن هداشههته را در ذ ههن وههي پر راننههد صههمیمانه
یلاضهها ههه عمههل وههي یههد یهها پیشههنهادات نظریههات سههاسنده لههودرا درراسههتاي
ضهر رت انجمههن ،شههكل ،ظههایف سهالتار ن ا ههراس داشههته نشههرات سههایتهاي
سههیماي شههغنان ،الن ههه دی هر سههایتهاي انتههر نیتههي كههه ف الیههت وشهها ه را انجهها
وید نههد ههه وثا ههه وکههور ونهها ع اطالعههایي قبههو نمههوده اقههداوات عمیههي را در
جهت ایجاد نهاد وتذكره وبذ نمایندب
یشكرب
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