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ولسوالی های سرحدی بدخشان که مشهور به پامیر و اهالی آن ولسوالی ها به پامیرنشینان مسمی میباشند
در آن اقوام مختلف با زبانهای مختلف زندگی میکنند و دارای عقاید ،فرهنگ ،عنعنات و رسومات
مشترک میباشند.
اهالی این ولسوالی ها در دهه های گذشته در فقر ،تنگدستی ،ناداری و بیچارگی زندگی می کردند ،مسبب
این همه رنج و مظلومیت مردم این مرزو بوم از نظر جوانان و تحصیل کرده گان منطقه مربوطه وابسته
به چند عامل اساسی است.
اوأل دور بودن از مرکز ،صعب العبوری راه الی مرکز که باعث صعب الوصول و صعب المنال به
ضروریات اولیه زندگی میگردد میباشد.
ثانیأ صادق نبودن دولتمداران مرکز و والیت مربوطه با اهالی این ولسوالی ها که از گذشته ها به این
مردم بحیث یک تبع سوم و یا جنس مخالف می دیدند.
ثالثأ وجود اندیشه های مختلف سیاسی که باعث نزاع های گوناگون در بین این مردم گردید میباشد که
همیشه دشمنان این مردم از این خالء به نفع خود استفاده میکردند ،البته در این جا نمی خواهم روی
صدق بودن یا کذب بودن این عامل سوم بحث نمایم صرف میخواهم از آن بحیث یکی از عوامل یاد آور
شوم.
و به این ترتیب مرز مساعد برای قاچاق مواد مخدر از طریق ولسوالی به کشور تاجکستان یک دیگری
از عوامل است که متاسفانه جوانان را درگیر مواد مخدر و قاچاق آن نموده است.
نبود کار بنیادی و مصروفیت های شغلی برای باشنده گان ولسوالی دور دست عدم توجه برای ظرفیت
سازی جوانان در راستای تشویق و ترغیب ایشان و استفاده از عرف و عادات نا پسند چون پدر ساالری
وغیره
بعد از جلسه بن در آغاز دهه هشتاد صفحه جدید برای مردم افغانستان رقم خورد ،امیدواری های زیادی
برای مردم افغانستان مخصوصأ مردم مظلوم و محکوم پامیرنشینان بوجود آمد .هر چند این قضاوت
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منصفانه نخواهد بود که ما تمام دستاورد های حکومت جدید را نفی نمایم ولی به آن چیزی که در ابتدا
حکومت امیدوار بودیم و انتظار داشتیم نرسیدیم .در این حکومت به اکثریت آن چهارده قومی که در
قانون اساسی ذکر گردیده سهم داده شد ،ولی یکی از اقوامی که در این حکومت بر حسب گذشته به
فراموشی سپرده شده بود پامیرنشینان بودند .حکومت به شکل آگاهانه با سوء استفاده از آرام بودن و بی
ضرر بودن این مردم که قطعآ ّ میدانستندکه این مردم بخاطر بدست آوردن حقوق و وجایب شان که منحیث
یک تبع افغان حق دارند ،مشکل ساز نخواند بود.قسمی که به تمام دوستان معلوم است پامیرنشینان با
وجود این همه مشکالتی که دارند ،دارای تحصیل یافته گان ،دانشمندان و کادرهای فراوانمیباشند ،در
طول عمر این حکومت نه تنها موقف های سیاسی مانند وزیر و معین به این نخبه گان الزم ندیدند بلکه
حتا در بخش های خدمات ملکی دول تی مانند کارمندان پائین رتبه به جوانان مظلوم و محکوم این
مرزوبوم سهم ندادند.
روی این ملحوظ و تجربیات ناهنجار گذشته نفاق که یکی از عوامل این انزواء است ،جوانان پامیر به این
نتیجه رسیدن که با همدیگر پذیری ،و گرفتن حق مسلم شان از حکومت و حمایت از همدیگرگرد هم جمع
شوند ،و حقوق خود را بدست بیاورند.
در اول ماه سرطان سال  0931تعداد محدود از جوانان که آغازاش در پارک شهرنو کابل بود با هم جمع
شدند و بعد از بحث های طوالنی جهت همدیگرپذیری انجمنی را تحت نام انجمن اجتماعی جوانان
پامیرایجاد و مدتی بعد با اخذ جواز فعالیتبه اساس حکم ماده سی و پنجم قانون اساسی از وزارت عدلیه
افغانستان آغاز به فعالیتهای مدنی نمودند.
انجمن اجتماعی جوانان پامیر دارای تشکیالت بسیار منظم طبق اساس نامه خود میباشد که عبارتند از:
رئیس انجمن اجتماعی جوانان پامیر
معاون اول و معاون دوم انجمن
رئیس شورای مرکزی
منشی ،مدیر اجرائیه و کمیته های هشت گانه در بخش های مختلف میباشد.
از بدو تاسیس این انجمن الی  0939/4/42آقای فلک سپهرنسبت مصروفیت کاری که داشت رسمأ
استعفاء داددر دو دور مسوولیت ریاست این انجمن را به عهده داشت ،او یکی از موسسین و
بنیان گذاران اصلی این انجمن است و بخاطر بر پا نمودن این انجمن نهایت زحمت کشید بود و
من منحیث عضو این انجمن و به نمایندگی از اعضا دیگر این انجمن بخاطر تحمل زحمات و
مشکالتی که جهت تاسیس این نهاد مدنی متقبل شد بودو بخاطر وحدت جوانان کوشش نمود قلبأ
سپاس گزاری می نمایم و از درگاه خداوند منان میخواهم که اجر این زحمات نصیبش کند.
انجمن اجتماعی جوانان پامیر در طول این مدت فعالیت های مدنی زیادی را انجام داده است بطور نمونه
از تعداد آنها یاد آوری می نمایم.
معرفی نمودن تعداد جوانان به موسسات تحصیالت عالی و نیمه عالی .اکثریت میدانند که مردم بیچاره ما
جز از ادارات جماعتی کدام منابع دیگری ندارند که از طریق ادارات نیز کمک فیصدی برای مردم
مساویانه صورت نمیگیرد اما جوانان توانستند در تفاهم با ادارات به تعداد ( )41نفر از جوانان طبقه
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زکور و اناث شغنان به موسسات خصوصی طلوع آفتاب  ،آریانا ،فارابی  ،رنا معرفی نمایند و در طی
مراحل اسناد شان کمک و تشویق نمایند.
در ضمن از اینکه ادارات جماعتی به بعضی از موسسات خصوصی که برای محصلین نزدیک تر است
و گرفتن اتاق هم اقتصادی تمام شود قرار داد ندارند درین صورت باز هم انجمن اجتماعی جوانان پامیر
طی نشست جداگانه با روسای موسسات چون زاول که به تعداد  2نفر شامل رشته حقوق و کمپیوتر
ساینس نموده و بعد از دروس خویش بحیث کارگر درین موسسه ایفای وظیفه می نمایند از یک طرف
کسب تحصیل می نمایند و از طرف دیگر برای بدست آوردند پول نا چیز از جهت خریداری قلم و
کتابچه کار می نمایند.
طی نشست جوانان انجمن با اداره کونسل جناب عبدالقیوم بختیار و گدا محمد خراسانی به حیث نماینده
تعیین و برای مدت دو ماه کرایه اتاق تعداد  42محصل در ساحات کوته سنگی و چهار راهی شهید
پرداخته شد و اکنون جهت نبود بودجه اداره هم کمک هایش را متوقف نموده است ولی پالن های بعدی
در رابطه روی دست است.
کاریابی جوانان نیز یکی دیگری از مهمترین فعالیت جوانان بود که  2نفر آن را فوقا ً به تفصیل شرح
دادیم و  4نفر را بحیث استاد در دارالمعلین ولسوالی درواز تعیین بست نمودیم
رهنماهی ،پایوازی و همکاری برای مریضان کم بضاعت
تدویر نمودن سیمینار تحقیقی روی موجودیت زبان های پامیری به همکاری سرمحقق خیرمحمد حیدری
اشتراک در سینمار تحقیقی اکادمی علوم که برای زبان های پامیر برگذار شده بود و از طرف جوانان
مقاله ای ت وسط جناب محترم گدامحمد خراسانی به نمایندگی از انجمن اجتماعی جوانان پامیر بخوانش
گرفته شد و از طرف اکادمی علوم مورد تقدیر و تمجید قرار گرفت و ایشان وعده های زیادی در رابطه
به برنامه های بعدی خود برای جوانان عده دار شدند و قرار است که انجمن اجتماعی جوانان پامیر طی
نشت دیگر خود وسایل و لوازم هنری و فرهنگی را جهت غنامندی بیشتر در موزیم اکادمی علوم قرار
دهد تا از یک طرف نگهداری گردد و از طرف دیگر معلومات بیتشر مردم را جلب کند.
نمایشات فرهنگی و عنعنوی مردم پامیر به سطح رسانه های ملی و محلی که توسط کمیته فرهنگی این
انجمن مدیریت میگردید به همکاری مالی پامیریان مقیم کانادا که جای دارد آن برنامه ها را یاد آور
شویم:
اشتراک در برنامه بامداد خوش تلویزیون طلوع ملبس با داشته های فرهنگی  ،ثبت تعداد هشت خواندن
در آرشیف تلویزیون ملی که دو آهنگ به زبان شغنانی  ،برگذاری کنسرت هنری نوروزی و یک
کنسرت دیگر به کمک مالی رئیسه فرهنگی فرانسه .با استفاده از فرصت به نمایندگی از این انجمن از
کسانیکه این برنامه ها را کمک مالی نموده اند سپاس گزاری نمایم ،امیدوار هستیم که در آینده هم جوانان
خود را جهت تطبیق برنامه های فرهنگی و مدنی شان فراموش نکنند
ایجاد یک گروپ از جوانان جهت اجرای مراسم و مناسک مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی مقیم کابل.
معرفی نمودن نامزد شورای والیتی والیت کابل ،جوانان سعی نمودند تا برای آزمایش بهتر و اعمال نفوذ
از طریق حقوق و وجایب خود یک کاندید را تشویق و ترغیب نمایند تا خود را کاندید نماید خواهری را
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بنام گلدسته امان شهیدی که اکثراً از اعتماد جوانان بر خوردار بود وادار کردند و ایشان خود را کاندید
نمودند زمانیکه کاندید شدند جوانان از آغاز تا انجام در سایت های انتخاباتی بحیث ناظر انجام وظیفه
نمودند و هم تمام ضروریات جمع آوری کارت های انتخاباتی را در کمیسیون مستقل انتخابات همرایش
همکاری نمودند و تا روز برگذاری انتخابات از تمام سعی و تالش خود دریغ نورزیدند و نظر به گذارش
ناظرین که خانم گلدسته کاندید جوان بیشتر از  9211هزار رای اعتماد مردم را کسب نموده است
امیدو ار هستیم که موفق خواهند شد ولی تا هنوز چشم انتظار را به اعالن نتائج شورای والیتی دوختیم و
ببینیم که نتیجه چی خواهد شد.
طبق اساس نامه انجمن جوانان پامیر باید در هر سال جهت تعیین مسؤلین انجمن انتخابات برگزار گردد.
به تاریخ  0939/4/42بخاطر تعین مسؤلین انجمن که بنده مسولیت کمیته انتخابات را به عهده داشتم،
انتخابات به شکل شفاف ،دیموکراتیک و با معیارهای اصلی آن برگزار گردیدو هیئت رهبری و مدیران
کمیته ها به مدت یک سال تعین گردیدند ،در این انتخابات آقای رستم لشکری رئیس انجمن اجتماعی
جوانان پامیر ،نازنین جاهد معاون اول انجمن ،صالح جوان معاون دوم انجمن ،انور حقپرست رئیس
شورای مرکزی ،فلک سپهر مشاور ارشد انجمن ،حبیب هللا نظیم منشی انجمن ،هیئت رهبری انتخاب
گردیدند و عبدالقیوم بختیار ،مهراورشاه دالور ،بیژن ،گدامحمد خراسانی ،ظهورعلی شاه ظهوری،
عبدالکریم سیفی ،سنجر و عطاالکریم بینوا مدیران کمیته ها و مزاری سلطانی سخنگوی انجمن انتخاب
گردیدند.
انجمن اجتماعی جوانان پامیر فعأل در یک تعداد والیت های شمالی دارای اعضای فعال میباشد که
مسؤلین این والیت ها قرار ذیل به شما معرفی میگردد
شاه مراد بشیری رئیس ،هارون هادی معاون اول و غالم علی شاه فقیری معاون دوم مسؤالن کمیته
والیتی بغالن
فریداحمد سنجر رئیس ،میرزا علی میرزاد معاون اول و میرزامحمد زیباکی معاون دوم مسؤالن کمیته
والیتی بدخشان
داکترنصرهللا حرکت رئیس ،رحیم نظری معاون اول و میرزامحمد نبی زاد معاون دوم مسؤالن کمیته
والیتی بامیان میباشند ،همچنان در ولسوالی ها دارای تشکالت میباشد و همچنین کار روی ایجاد کمیته
های والیتی مزارشریف و تخار جریان دارد.
از خداوند منان موفقیت بیشتر برایشان آرزو داریم خدا کند که همیشه در وظایف محوله خویش کامیاب
باشند.
من منحیث یک جوان از تمام بزرگان خود تقاضا مینمایم که از جوانان و برنامه های آنان حمایت نمایند
تا مصدر خدمت به وطن و دیار خود باشند.
بااحترام
محبت شاه گوهری
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