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نامۀ سر کشاده از جانب تحصیل کررده اراو سوسرساوا اراو سررحدو حرسزر  رامیر 

   !بدخشان 

 مقام محترم حکسمت سحدت ملا جمهسرو اسالما افغانستان:به 

معیاونین محریر   صاحب جمهور ، رئییس صیاحب اجرائیی  و عالی جنابان رئیس از آنجاییکه 

سیرحدی ویییت باسیرانی بدنشیان بیا شان آگاه ومطلی  اسیرند مردمیان وسیا نین ولسیوالی  یای 

وداشیرن راه  یای دشیوار گیزر از وجود فقیر اترصیادی  ومحصیور در  یوه  یا ی سیربه فلی  

سطح بلند سواد وفر نگ مدنیت پیزیری برنیوردار بیوده واز جنیگ ونشیونت بنیا بیر فطیرت 

را بیرای  وبسیرر مسیاعد نیود  میشیه در  میه احیوار دوری جسیره نرد گرایی وصلح جویی 

رونیید انرنابییات .  ورحییویت دمو رارییی  مهیییا مییی سییازنداجرمییاعی  ،ت  ییای اترصییادیپیشییرف

 ای گزشره وسار روان درین مناطق بدون دغدغه ودسرکاریهای مراجی  معیین انجیا  پزیرفریه 

ورای د ندگان به طور نودجوش ورعایت ارزشهای دمو راسیی آزادانیه بیه برنامیه  یای  یه 

 واز صلح وررتی نوید میداد آگا انه بدون رطمی  و یراس امید مر   گزاری درد ای شان بود

ومطالبییات نییود امییید  ییا  از مقییا   ییای منرنییبرای دادنیید و بیصییبرانه ماننیید سییایر  موطنییان 

 دارند: انرظاررا تانونی زیر

 ار تقاو کیفیت معارف ستعلیم ستربیه

وزمینیه از آنجاییکه برای رشد  می و یفی معارف درین حوزۀ فر نگی بسرر مسیاعد  -

 ای عل  دوسری ودانش پروری به سطح بلند موجیو داسیت از یی  طیرف ، از جانیب 

و دو موسسیییی  رربییییی  معلیییی   لیسیییی  ز ییییور وانییییا  ۳۰دیگییییر  مییییین حییییای بیشییییرر از 

ین ولسوالیها به طیور نورمیار مصیروف آمیوزش وپیرورش میباشیند ادر )دارالمعلمین(

سسی  رعلیمیی بلنید ریر ومسیلکی ریر اب مینمایید ریا یکیی ازیین دارالمعلمیین  یا بیه موایجی

اررقا یابد را فارغان لیسیه  یای موجیود اعی  از پسیران ودنریران از ادامی  رحصییر بیی 

   بهره نمانده وبا  یفیت نوبرر به اشرغار جزب شوند.

دانشگاه ناروغ راجکسران ودانشگاه آسیای میان  آتانیان  یه در نزدیکیی ایین ولسیوالی  -

بیا فیرا   آوری رسیهی ت  د مسرعد فارغیان ایین لیسیه  یارا  ا ترار دارند میروانند رعدا

 پزیرند.باز جانب وزارت رحصی ت عالی جمهوری اس می ا فغانسران 
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صی ت عیالی را سیس دوباب مکارب رننیکی ومسلکی برای آن عده شاگردانیکه به رح -

 .به آسانی وارد  ار میشوند ورننیکی سب مهاررهای فنی  با ،راه نمی یابند

 کار براو جسانان تحصیل کردر بیکار که تعداد شان به صد اا تن میرسد.

رشیره  جوانیان رحصییر یافریه دررا  نون بیه نسیبت فسیاد وربعیی  در ادارات ویییت بدنشیان 

 ای منرلف به  ار جزب نشده ورعداد زیاد شان به سکرور  ای امنیری ن ف مسل  نود بیه 

بیکیاران . وشماری دیگر منرظر وبی سرنوشیت در جمی  حی  سر باز ایفای وظیفه می نمایند

 غیر رحصیلی ترار دارند. 

حریی یی  نفیر از رحصییر  یرده  یای حیوزۀ  ادارۀ واحد  ای حکومری ۴۰دربیشرراز  -

پییامیر درراس اداره وجییود نییدارد ط روابییط رنظیمییی وفسییاد اداری عامییر اساسییی اییین 

 اجراات میباشد.

پیشنهاد میشود را بر اساس شایسیره سیایری بیه رحصییر  یرده  یای ایین حیوزه ویییت  -

 بدنشان چانس  ار  ردن در ادارات وموسسات حکومری داده شود.

 .نیاز مبرم است سعرضۀ خدمات بانکا اجراو به مسقع معاشات کارمندان دسوتا

معاشییات ییی  حقییوق ویکییی از چییالش  ییای جییدی در ولسییوالیهای سییرحدی بدنشییان راد

صوصن تشر معلمین در سار دوبار است  ه معیشت ایین  ارمنیدان  ارمندان دولری ن

گی روز میره بیه مشیک ت جیدی را به ارربیاط مصیئونیت غیزایی ورفی  احریاجیات زنید

نیود  وحری از اروبیار داده مواجه سانره وسطح ا مایت د انداران را شدیدن  ا ش 

  دا  عایدی را بدست نمی آرند. 

نصوصیی ودولرییی دریین ولسییوالیها  ی وفقیدان نماینییدگی بانی   ییایبییانک دماتعید  نی -

یرنییا گییواروارد مییی راثضییعیف مییرد   ه بییایی اترصییاد یییکییی دیگییر از  مبودیهییا سییت 

، صیید   ییا  ارمنیید دولرییی و مهییاجرین در نییاره مینوا نیید بییه فامیییر  ییای نییود سییازد

میرد   در یین ولسیوالیها بیانکی اما به نسبت عد  دسررسی به ندمات م  مالی نمایند 

 از دریافت  م  به موت  محرو  می مانند.

 ارتقاو سوسساویهاو حسزر  امیر به سالیت

لیومرر مربی  مسیاحت دارد ویکیی ی زار  ۴۴وییت بدنشان  ه بیشرر از ی  میلیون نفوس و

از صعب ا لعبور ررین وییت  شور است ومشک ت بد امنی نیز به طیور روز افیزون دامین 
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شده اسیت ، اداره ورنظیی  امیور انکشیافی و نریرور  میه جانبی  وضی  پیشیرفت وبهبیود  گیرآن

زنییدگی مییرد  در چنییین وضیی  از رییوان مسییئولین حکییومری نیلییی بعییید بییه نظییر میرسیید، یز  

انکشیاف بدنشیان ویییت جدیید در حیوزۀ پیامیر  یه شیامر پنداشره میشود  ه برای حر بنیادی 

  عه وبررسی ترارداده شود.ولسوالی شود رحت مطال ۶حد اتر 

  ارومان یسنا تامین نمایندگا در کمیسیسن انتخابات  سمجلس 

در حالیکه مردمان شرافرمند این ولسوالیها به اسیرحکا  وحیدت ملیی ودفیا  از رمامییت 

حفییظ نییوامیس ارضییی واسییرق ر  شییور وفییاداربوده وفییدا اریهای بییی نظیییر را در امییر 

ریی  شیور مرحمیر گردییده وحاضیر بیه تربیانی  یای ملی در چو ات  سکرور  یای امنی

یزمییی بیشییرر میباشییند از داشییرن نماینییده در ارگانهییای رقنینییی و میسیییونهای مسییرقر 

میز بی درراسیرای  –اتلییت تیومی  اباری محیرو  بیوده وآسییب پیزیری شیان منحیی انرن

ی نییز انعکاس مناف  حیاری شان در فرایند  عد  رحقق ریامین نماینیدگی در سیالهای بعید

     ا ش نمی یابد.

بییادر نظرداشییت حقییایق فییوق از مقییا  عییالی حکومییت وحییدت ملییی جمهییوری اسیی می 

افغانسییران رقاضییا مییی نمییایی  رییا بییه نواسییرهای برحییق اییین سییرمدیده گییان بییا فر نییگ 

رسیدگی دلسوزانه نموده ورسالت ندمت گزاری نودرا مطابق برنامه  یای موعیودی 

  روفیق.من هللا   شان اجرا فرمایند.
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