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مشاکل متعددی فرا راه جوانان پامیری قرار دارند که در این نوشنته چنند منورد را
محتصرن مشت نمونه خروار تذکر میدهم.
جوانننان و سننوا هننای سننریدی بدخشننان یبیبنناشک اش،اشننمکواخان و ش ن نان ک در
ج رافیای دورافتادهای بنده گن دارنند کنه در موجودینت راههنای عنعا ا عبنور و
در نبود ام،انات مناسا با مش،الت مزیدی دست و پنجه و نرم می،نند.
عدم فراهم سابی اشت ال وکاریاب و بی،اری چا ش هنای انند کنه یند اکجنر جواننان
درکشننور اب ن رنننب میبرننند و مس نلم جوانننان ای ن مربوبننوم نیننز بننا ن ننا دسننت بننه
گریبان اند .نه تن ا نانی،ه بمینه تحصیالت عا بنرای شنان فنراهم ن ردینده بی،نار
اندک بل تعداد معدودی،ه اب دانش اه های کشور فارغ ا تحصنیل انندک نینز بنا مندرش
یسانس شان ابین امنر مسنتجن نبنوده انند و این اساسن تنری عامنل بندب ت هنا اب
جمله اعتیاد به مواد م در و سنایرانحرافات ناشن اب ن در این سنر بمنی محسنو
می ننردد کننه دو ننت اننندکتری توجننه ای در بمینننه نننه نمننوده اسننتک عننرفا عنندهء اب
جوانننان ای،ننه بزبننان ان لیسنن و کمکیننوتر کننم و بننیش شنننای دارننند درتعنندادی اب
مؤسسات غیر دو تن مجنل شنب،ه ان،شناف قاخنان کنار می،ننند و سنایرجوانان بعند
ابین،ه اب دانش اه ها فارغ میشوند به نسبت بی،اری مداوم دوباره مصنرو کنار و
بار دهقان خود گردیده و اندوخته های علم شان به باد فنا میرونند کنه بنا این کنار
نه تن ا بیمات چ ار سا ه شان را عبث میدانندک بل تمام امید های شنان را نینز بنه
یآس مبدل نموده و ن ا را اب بندگ د سرد ساخته است.
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فقننرک تن دسننت و عنندم گنناه تعننداد جوانننان پننامیر اب مسننایل روبک نیننز ابجملننه
بزرگتری چا ش های اند که نان را در مقایسه به سایری در یاشیه قرار داده اندک
یت نانی،ه اب نعمت سنواد ب نره منند انند نمیتواننند بنه ملا عنه بیشنتر دسنت یابنند؛
چننون نبننود کتاب انننهک عنندم دسترس ن بننه ت،نو ننو ی جدی ند مجننل کننامکیوتر و انترنیننت
باعث غفلت و مانع رشد و ان،شا شان گردیده است.
عالوه برای ک اب ب عندا ت ک تعصنا و عندم توجنه مقامنات ویینت بدخشنانک منردم
ای مرب و بوم ب صوص جوانان به ستوه مده اند .تحصیلک استعدادک کار ف من و
شایسننت ک یننی اسننت دام کارمننند در ادارات دو ت ن اعننآ ملننرب بحننث نیسننت و
روابط همیشه مافوق ضوابط بوده اندک جوانان تحصیل کرده پامیری با دیکلوم دسنت
داشننته شننان دق ا بننا م ن بننند امننا افننراد بن سننواد و کننم فرفیننت اببیننرون منلقننه
گماشته میشوند که نانان نه تن ا اب ع ده ای کنار بر منده نمیتواننند بنل بنا اسنتفاده اب
وفیفه در محل مرت،ا کنار هنای غینر اخالقن و ننا ب رداننه نیزمی ردنند کنه تنذکر
شننان اب یوعننله ای ن بحننث بیننرون اسننت .ای ن جفننای اسننت بننس بننزرد در ی ن
ش روندان پامیر .دو ت به عوض رشد فرفیت جوانان و اشنت ال باین ک بنا گماشنت
ای افراد دامنه شیوع اعتیاد و افتراق را گسترده تر میسابد.
خالعننه دربمینننه رسننیده گ ن بننه مش ن،الت جوانننان خاعننت در عرعننه اسننت دام و
کاریاب ک دو ت نسبت به پامیرات ب تفاوت بوده است .م منحیث یک فربند پامیر
اب انجو ها و مؤسسات ان،شاف غیر دو ت عمیمانه قدر دان می،نم که نه تن ا در
بمینننه اعمننار پننل هنناک شننفاخانهک م،اتننا  ....کننار کننرده اننند بننل در راسننتای رشنند و
ان،شا جوانان در ای منلقه نیز فعا یت چشم یری داشته اند.
هر چند جوانان خلنهء پنامیر اب عندم رسنیده گن ی،ومنت قنای کنربی بنه مشناکل
مذکو ر؛ خاعت در عرعهء ایجاد شن ل و کاریناب ک سن ت ننا راب انند امنا بنا ن نم
چشم به راه ی،ومت قای غن اند تا باشد ن م منزد بیمنات و اندوختنه هایشنان را
گرفته و نسبت به ینده شان امیدوار و اب ب سرنوشت رهای یابند.
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