
 

تبعیض آشکار 

حکومت علیه 

 غور و مردم اش!

متن آماده شده از صحححبحت محححتحرم 

داکححتححر صححاحححب محححححمححد ابححرا ححیححم 

وکیل مردم والیحت غحور  -ملکزاده 

در مجلس نمایحنحدنحان بحرای ر حیحس 

صححاحححب جححمححوححور غححنحح  و ر ححیححس 

صاحب اجراییه دکتور  عحبحدب بحا 

 حضور داشت وزیران کابینه!

 وکیل ملکزاده؛

نوت: در این نشست وکال با ر یس صحاححب جحمحوحور و 

ر یس صاحب اجراییه؛ وکالی غور محترمین  ر یک؛ 

سناتور محمد داوود غحاحاریو وکحیحل کحرام ارحدیحن رضحا 

زادهو وکیل سید نادر شاه بحر و وکیله رقحیحه نحایحل نحیحز 

حضور داشحتحه انحد کحه محححتحرم وکحیحل محححمحد ابحرا حیحم 

ملکزاده به نمایندن  از والیت غورو مشکحالت ایحن وال 

را به سمع سران حکومت وحدت ملح  نحنحیحن رسحانحیحده 

 است:

متن آماده شده از صحبت محترم داکتر محححمحد ابحرا حیحم 

وکیل مردم والیت غور در مجلس نمایحنحدنحان  -ملکزاده 

برای ر یس صاحب جموور و ر یس صاحب اجراییه با 

 حضور داشت وزیران کابینه!

 سالم به همه حضار محترم!               

نماینده مردم والیت غحور  -محمد ابرا یم ملکزاده  ستم 

در ورس  جرنحه! از ایحنحکحه ر حیحس جحمحوحور و ر حیحس 

اجحرایحیحه بشحمحول اعضحای کحابحیحنحه کحه حضحور بحه  ححم 

رسانیده و برای محا رحرصحت صحححبحت داده شحده اسحتو 

 اظوار امتنان م  کنم.

در ضححمححنو مشححکححالت وزارت  ححانححه  ححای سححکححتححور 

 صوص  در ارغانستان نون وزارت  ای: زراعحت و 

مارداریو معادن و صنایعو احیا و انکشاف د اتو روا حد 

عامهو انرژی و آب و شور سازی که بحایحد عحامحل رشحد 

اقتصادو کاریاب  و کحا حش رحدحر در جحامحعحه بحاشحنحد در 

مورد انکشاف والیات محروم و عدب مانده  یح  کحاری 

انجام نداده اند و در میان  مان والیاتو والیت غور بحه 

 دالیل ذیل محروم مانده است:

. عدم آشنای  مس ورین با محیط جغراریای  ارغحانسحتحان: 1

با وصف نسترش مطبوعات و رسانه  ا تا  نوز پنحجحاه 

ریصد کارمندان ادارات دورت  و سکتحور  صحوصح  بحا 

 نام و موقعیت جغراریای  والیت غور آشنای  ندارند.

. ناتوان  در تش یص اورویت  ا: وزارت  انه  حا تحا 2

 نوز عمق محرومیت و عدب ماندني در والیحت غحور 

را درک نکرده اند و نحمح  دانحنحد پحروژه بحایحد محطحابحق 

اورویت  ا داده شود که والیت غحور نسحبحت بحه والیحات 

 دیگر محروم ترو نیازمند تر محسوس م  شود. 

. نا توان  در پالن نحذاری و بحرنحامحه ریحزی: ایحنحکحه 3

بححودجححه انححکححشححارحح  مصححرف نححمحح  شححود آن  ححم از بحح  

برنامگ  وزارت  استو یحک والیحت کحه  شحت  حزار 

کیلومتر مربع مساحت داردو یک پروژه اسحاسح  سحرک 

سازی ندارد. بطور مثال: پروژه نردن دیوالو اکحثحریحت 

مردم به زراعت و مارداری مشغول انحد و یحک پحروژه 

بحح ححاطححر زراعححت و مححارححداری وجححود نححداردو بححودجححه 

انکشار  ب اطر نحبحود پحالن دوبحاره بحه حسحاب تحمحویحل 

کنندنان )دونر  ا( و بانک جوان  بحر مح  نحرددو پحنح  

رود انه کالن از غور مح  نحذرد کحه از آنحوحا بحه نحاحع 

مردم  ی  استااده نشدهو از معادن  بری نیستو صنایحع 

دست  بازار ندارد نون اقتصاد نحیحسحت و قحدرت  حریحد 

 3ادامه در صفحه زیر صار است. 

 

 

نسل جوانان ستون ردرات و نیروی توانمند 
سیاس و اجتماع و رر نگ  یک جامعه را 
تشکیل م  د د و جوانان از ظرریت  ای باردوه 
و باراصل رراوان   مانند مس وریت پذیریو 
وجدان کاریو سازناری اجتماع و وغیره 
 صوصیات و ویژن   ا بر وردارند بنابراینو 
سوم بزرگ در شکل د   سرمایه  ای انسان  و 
علم  داشته و بدون شک حضور آنان در تمام 
عرصه  ا باعث پیشررت در جامعه م  نردد. با 
وصف آنکه در طول یک د ه تغیرات و تااوت 
 ای در زندن  جوانان بوجود آمده در زمینه 
تعلیم و تحصیل ررا م نردیده و  م ننین تغیرات 
ٌ در بین  موم که در جامعه ارغانستان م صوصا
جامعه دوردست تبارز کرده است نر ش نسل 
جوانان معارف و تحصیالت عار  است )که از 

در صد جمعیت مردم را  07-  07رحاظ کم  
تشکیل م  د د و از رحاظ کیا  نسل پرسشگرو 
 آرمان نراو متعودو مومن و آناه م  باشد(.      

                                                                                    
اما متاساانه  نوز مشکالت زیادی رراروی 
جوانان قرار دارد  مانند نبود و کمبود معلمین با 
تجربه و مسلک و نبود سا تمانو نبود میز و 
نوک  در مکاتب از مشکالت است که جوانان 
معارف با آن روبرو  ستند و  مننین جوانان که 
در طول اندالب عمر عزیز شان قربان  ا داف 
شوم ر بران محل  و مغرض شده اند و از تعلیم 
و تحصیل بدور مانده اندو اکنون از نبود کار 
رن  م  برند و مجبور اند ب اطر پیدا کردن کار 
و تامین معیشت زندن   ارج از وطن مسارر 
شوند و آن  م با  زاران مشکل که در بدل جان 
شان تمام م  شود. طوریکه ذکر شد پیشررت 
قابل مالحظه که در جامعه بوجود آمده نر ش 
نسل جوان معارف و تحصیالت عار  است اما 
متاساانه آننه مایه نگران  است عدم درک 
منطد  و واقع بینانه این نر ش نسل )جوان( از 
سوی ن به نان و ر بران جامعه است که جایگاه 
این نسل آناه و پیشرو را به باور شان موجودات 
مزاحمو ب  تجربهو احساسات  و ابزاری م  

 بینند. 

که در واقعیتو ننین ررتار که از طرف بزرنان 
برای جوانان الزم دانسته م  شود شایسته تددیر 
از جوانان و زیبنده  منون ا الق از طرف 
بزرنان برای جوانان دیده نم  شود و امید که به 
مروز زمان به رابطه صمیمیت و دوست  مبدل 

 نردد.                                                                                               
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دست اندر کحاران نشحریحر رحراز انحدیشحان از 

کارکرد ب  شایبه و صادقانه محترم دنحروال 

قوماندان کندک نظم و امن  –محمود اندراب  

عامحه والیحت غحور تحدحدیحر 

نمودنحدو مسح حورحیحن نشحریحه 

رراز اندیشان م  نویند کحه 

از ارراد م تلف نگحونحگح  

کارکرد و صحداقحت کحاری 

جححنححاب انححدرابحح  را جححویححا 

نردیده اند که  وشحبح حتحانحه 

اکححثححریححت قححریححب بححه اتححاححاق 

مححردم غحححور از  ححدمحححات 

صادقانه کندک نظم و امحن 

عامه غحور راضح  بحنحظحر 

م  رسند و از اجحتحمحاعح  

بودنو بحه وظحیحاحه بحودن و 

تالش برای تحامحیحن امحنحیحت 

شحوحر مسح حورححیحن کححنحدک امحن و نحظحم عحامححه 

  رسندی نشان م  د ند.

ناتن  است که نندی قبلو محترم انداراب  به 

پاس شوامت و ریاقت وظیاوی اش از طحرف 

وزارت امور دا له مستحق تددیر به تاویحض 

رتبه )دنروال( نردید کحه  حود نشحان د حنحده 

 عملکرد قوی و رعاریت قابل قبول وی است.

در آ رو جا دارد تا از کلیه مس ورین ملک  و 

امنیت  که بصورت واقحع بحیحنحانحه در  حدمحت 

مححردم و بححه رححکححر تححامححیححن امححنححیححتو تححرقحح  و 

انحکحشحاف سحاحححه زنحدنح  محردم مح  کحوشحنححد 

سپاسحگحزاری 

 نمایم.

شاه میر 

 اخگر  

 نمایندنانو 

نماینده مردم 

 اند!

محححححصححلححیححن کححه سححال نححذشححتححه زحححمححت 

کشیدند تا  وب مطارحعحه نحمحایحنحد بحدون 

شکو سال جدید را توام با پیروزی در 

آزمون کانکور تحجحلحیحل مح  نحمحایحنحد و 

ب اطحر تحداوم  حوشح   حای شحان مح  

 وا م تا  مانند سال  ای نذشته باالی 

وکححالی شححان اعححتححمححاد نححمححایححنححد و  در 

صورت داشتن کدام مشکل  که حل آن 

 از وظایف و صالحیت  ای..........!

 1 1ص  سناتور غااریمحمد ابراهیم     

تددیر از 

ررمانده 

 اندراب   

دسححت انححدر کححاران نشححریححر رححراز 

اندیشان از کحارکحرد بح  شحایحبحه و 

صادقانه مححتحرم دنحروال محححمحود 

قوماندان کندک نحظحم و   –اندراب  

امححن عححامححه والیححت غححور تححدححدیححر 

نححمححودنححدو مسحح ححورححیححن نشححریححه رححراز 

انحدیشححان مح  نححویححنحد کححه رححرمححانححده 

 اندراب ......! 

1ص  محمود اندراب    

عبور از ذره بین 

ر یس جموور 

 غن !

مححمحد عحارف قحاضح  زاده 

بعد از سپری نمودن آزمحون 

که تحوسحط ر حیحس جحمحوحور 

محمد اشرف غنح  بحا ارایحر 

طححره  ححای آمححاده شححده و 

نگونگ  صحبت پحیحرامحون 

کارکرد  ای نذشتحه دوبحاره 

سحححمحححت شحححوحححردار شحححوحححر 

 ریروزکوه را ......!

4ص محمد عارف قاض    

تقدیر از فرمانده محمود 
اورتر از  مه تمنیات  ویش را ب اطر سال نحو 

و بوار نو  دمت کلیه مردم شریف ارغانستان و 

ب صوص مردم متدین غور تددیم م  دارم. در 

ضمنو بوار جدید تعلیم  را بحرای  حمحه دانحش 

آموزان و دانشجویان تبریحک عحرض نحمحوده و 

از  داوند منان برای شحان ابحدحای ححیحات تحمحنحا 

 دارم.

بدون شک مردم والیت غور از اول تا حال در 

موارد م تلف بحا زنحده داشحتحن نحام پحر ارحتح حار 

سالطین غوری و در دوران جوحاد و محدحاومحت 

از  ححود شححوححامححت و شححایسححتححگحح  نشححان داده و 

ارت حار بح حشحیحدنحدو حضحور پحر رنح  و قحابحل 

مالحظر دانشجویان غور در بدنه دانشگاه  حای 

م تلف کشور مایه مسرت و شادکام  اسحت و 

 ر یک از ایشان مس وریت مشوور سا تن ایحن 

والیت را دارند کحه بحدون شحک  حیح  یحک از 

دانشجویان غوری در این امر غحاحلحت نح حوا حد 

 کرد.  

دوران محصل  یک دوران  اطره انحگحیحز ویحا 

آروده با مشکالت م  باشحد کحه بحعحضح  اوقحات 

محصلین م  بایست برای ررع مشحکحالت شحان 

از بعض  منابع استااده نمایحنحدو محححصحلحیحن کحه 

سال نذشته زحمت کشحیحدنحد تحا  حوب محطحارحعحه 

نححمححایححنححد بححدون شححکو سححال جححدیححد را تححوام بححا 

پیروزی در آزمون کانکور تجلیل م  نماینحد و 

ب اطر تداوم  وش   ای شحان مح   حوا حم تحا 

 ماننحد سحال  حای نحذشحتحه بحاالی وکحالی شحان 

اعتماد نمایند و در صورت داشتن کدام مشکلح  

کحححه ححححل 

آن از 

وظایف و 

صالحیت 

 ای وکال 

م  باشنحد 

بحححا آنحححوحححا 

مشحححححکحححححل 

 ححححود را 

در مححیححان 

نذارند تحا 

مشححکححالت 

و نححارححش 

 حححححححححححححححای 

محححححححححیححححط 

درسحححححححححح  

شحححححححححححححححان 

بححرطححرف 

ادامحه نردد.                                        

 2ص 
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 فقط تنها برای تو!

شبانگاه شعر م    وانم  ردط  تنوا  برای  

 تو

سکوت و زیر  م    وانم  ردط  تنوا برای 

 تو

میاِن این  مه انسانو نه تنوایم  عزیز  

 جان!

ن   قد  درگیر  م    وانم  ردط  تنوا برای 

 تو

مثال بوم  در  بام ات  مه شب م  زنم 

 کوکو

سرود   مور  م    وانم  ردط  تنوا  برای  

 تو

ن  درگیر است کنارت بودن و از نشم تو 

 دوری

دیگر  من  دیر  م    وانم  ردط  تنوا برای 

 تو

ن  نویم من ن  قسم  م  شود آیا بگویم 

 من؟

 ودم را  پیر  م    وانم ردط  تنوا  برای  

 تو

نگا   نشم تو جانا یدین یک منش  نور  

 است

تو  را  اکسیر  م    وانم  ردط  تنوا  برای 

 تو

تو  با من  یل  نزدیگ  شبیه ی  ون به 

 رنوایم

ترا  پامیر   م     وانم  ردط  تنوا  برای  

 تو

تو  پامیری نه  پامیر  که  ط   کردن بود 

 مشکل

به رمز  شعر  م    وانم  ردط  تنوا  برای 

تو   

رفتنت دنیا را پاییزی 
 کرد!

 ررت  دنیا پاییزی شد!
 دیگر قصد بواری شدن ندارد

 باران بر روی برگ اشک ری ت
 و برگ  ا آراسته شده اند

 در نذرناِه قدوم مبارک ات!
  رنند ررار نتوان کرد

 از  جوِم  رجای  برگ  ا
 حاال از دست داده اند...!

 رکرو غرور و ایستادن  را
 پس نرو و بمانو نون...!

 !ررتنت دنیا را پاییزی تر م  کند

 فراز

عدارتو برترین 

 سیاست

اساس و پایه 

 ر کشور و 

دورحححححت را 

عحححدارححححت و 

مسحححححححححححاوات 

تشکحیحل داده 

 حای  مو نظا

بحرپحا دارنححد  

عحححدارحححت از 

جحححححححمحححححححلحححححححه 

بححححوححححتححححریححححن  

دورححححت  ححححا 

بشححمححار محح  

ملت  ای که عدارت را در قحانحون اسحاسح    روند.

 ود برترین سیاست و منحیث یک وجیبه مل  کحه 

ررق قایل شدن بین زن و مردو عدارت و مساواتو 

برابری و توازن م  بحاشحدو مح  تحوان نحمحونحر از 

 عدارت  ا قلمداد نمود.

از اینروو زمانیکه ننین عدارت و برابری بحیحن دو 

عنصر تغیر پذیر و حاظ ارزش  او تعادل ححدحوق 

انسان  در جامعه بوجود آیدو  مان جامعه را مح  

توان به درست  جامعه قلمداد نمود کحه  حم ارزش 

 ای انسان  و  م تحعحادل و بحرابحری وانحمحود مح  

نردد. انر سیری بر تاریخ اسالم و جامعه اسالم  

نماییم و متون سطر اسالم را مطحارحعحه کحنحیحمو مح  

بینیم که از زمان پحیحامحبحر جحوحان اسحالم حضحرت 

محمد )ص( سن  توداب ن ستین جامعه و دورحت 

اسالم  نذاشته شدو دورت  که  حلحاحای راشحدیحن و 

جانشینان ایشان پایه نذاری کردند و پس از او بحه 

موجودیت آن ادامه دادند و به رشد و تحححکحیحم آن 

پردا تند که از نتیجه  مان دورت  او محلحت  حا و 

جوانیان درکره زمین شا د برپای  ححکحومحت انحد. 

حکومت که در ساحه آن اسالم ا وت و بحرادریو 

مساوات و بحرابحریو تحعحاون و  حمحدردی را مح  

 واست تحدق یحارحت. دورحت محردان آن وقحت بحه 

 مان  اطر به مسابه پدران محوحربحان بحا رنحجحوحاو 

غموا ونررتاری  ا  ود را شریک دانستحنحد و بحه 

ز م  ای شان مرحم م  نذاشتند. رحمتو شادتو 

رطف و احسان شحان را  حرنحز رحرامحوش نحکحرده 

 میشه در رراه و آسایش زندن  برای شحان سحعح  

و تالش م  کردند  مننان عدارت ر حبحران اسحالم 

و بار صوص پیغمبر اسالم حضرت مححمحد )ص( 

ننین بود که  ودش نرسنه م   وابید تا اینکه از 

رنجوا و درد ای مسکینانو یتیحمحان و بحیحوه زنحان 

 آناه و با  بر باشد. 

بنابراینو تامین عدارت و بحرابحری را بحایحد از آن 

ارراد آمو ت که زندن  و رحکحر  حود را صحرف 

 دمت به مردم به مصرف رسانیده و  حمحیحشحه بحه 

این کوشیده است که رضایت مردم را کحه در آن 

رضایت پروردنار نواته است به دست آورند پسو 

از جوانان عزیز که قشر ناب و در شنده جحامحعحه 

 ستند م   وا م تا از شحوحکحار  حای عحدارحت در 

اسالم استااده دقیق نموده تا بحاشحد روزی در قحلحه 

 ححححححای مححححححورححححححدححححححیححححححت نححححححایححححححل آیححححححیححححححم.                              

 ی حارنیار گل احمد حیدر

 ............ادامه!    

 نمایندنانو نماینده مردم اند! 

ناتن  است که وکالی محترم در مجلس نمایندنان )نه ورسح  جحرنحه و 

نه مشرانو جرنه( از طریق اشتراک ا الص مندانه محردم شحریحف بحه 

کرس   ای شورای مل  ب اطر ررع مشکالت مؤکلین شان راه یارته انحد 

و  میشه در تالش این  وا ند بود تا به حد توان به مشحکحالت شحان کحه 

 مرتبط به صالحیت  ای وظیاوی شان است.

یک موضوع که به نزد مؤکلین مان مبوم و نا آشکار بحاقح  محانحده اسحت 

 مانا عدم اشتراک شان در روند  ای که ابتکار اش توسط وکحیحل و یحا 

نماینده ی م  نردد که اتااقاً  مان رای د نده به آن رای نحداده اسحت و 

از  مان  اطر نم   وا د  ود را در پحروسحه ابحتحکحار شحده بحا ارا حه 

پیشنواداتو انتدادات و یا روش  ای توصیحه بحه محنحظحور بحوحبحود د حیحل 

 بسازند.

در اینجا  اطر نشان باید سا ت اینکه ما نمایندنان مردمو  محیحشحه  حود 

را نماینده مردم  طاب کرده ایم و  وا یم کردو وقتیکه  ود را نحمحایحنحده 

مردم  طاب م  کنیم بدان معن  که وکحارحت محان و سحاححه کحاری محان 

وسیع و ررانیر م  باشد و  ینگاه نمایندن  از مححدودیحت رحکحری محان 

 نم  کند.

باز  م  وا ش من این است که ویژه سازی را ر ا نموده و سراسر بحه 

رکر ترق و انکشاف و وحدت باشیم تا باشد که دست به دسحت  حمحدیحگحر 

داده و مشکالت  مدیگر و دیار مشترک مان را شانه به شانه حل نموده 

و از نارش  ای که  میشه و  مه روزه دامن نیر مان در ایحن جحامحعحه 

بوده است آ سته آ سته ر ای  یابیم و محورحدحیحت  حا را نصحیحب  حویحش 

 نردانیم. 

در اوایل نیز اعالن کرده بودم و حاال نیز اعحالن مح  کحنحم کحه تحا ححال 

ارت ار این را دارم که در امورات کاری ام بحه رضحل  حداونحد )ج( در 

پیشبرد موارد کاری و ررع مشکل مؤکلین ام مورق بوده ام و  وشب تانه 

رضایتو حمایت و  رسندی ایشان با کارکرد ا الص مندانه مان بحا محا 

 بوده است. 

 از س نان سناتور محمد داوود غااری 

کوشش کنید یک انت   

 ویروس باشید!!! 
 اصیت مح حرب  ًً ویروس  ا عموما

و نا نجار کحنحنحده دارنحد. وقحتح  وارد 

سیستم  م  نردندو تمام رضای آنحجحا 

را بر  م م  زنحنحد. نحیحز حای را از 

بین م  برند و نیز ای را  م اضارحه 

م  کحنحنحدو  حرنحه مح  کحنحنحدو بحرای 

 ححراب کححاری اسححتو نححه سححازکححاری. 

انت  ویروس  او بحر  حالف ویحروس 

 ا عمل مح  کحنحنحد. تحالش مح  کحنحنحد 

سازندن  ایجاد کننحدو اشحیحای مح حرب 

را درع سازند و اعضای ت ریب شحده 

را بححازسححازی نححمححایححنححد. بححرای ایححنححکححه 

بتوانند این مسووریت  ا را به درستح  

انجام بد ندو الزم است تحا  حود انحتح  

بححاشححدو  Update) ویححروس بححروز )

یعن  با رحرآورده  حای نحویحن  حمحگحام 

نحوحایح    (Version)  نس حهبوده و با 

منطبق باشحد. در غحیحر آن کحاری از 

 حودش ی دستش سا ته نیست و ححت

به یک ویروس تبدیل  حوا حد شحد کحه 

منجر به ضحرر رسحانح   حای زیحادی 

م  نردد. انسان  ای آنحاه  حم نحنحیحن 

 اصیت  دارند و به حیث نیروی درحع 

کننده ی نارش  ای جامعه عحمحل مح  

کححنححنححد. ویححروس  ححا ) مححنححکححراتو بححد 

ا الق   حاو جحوحلو  شحونحتو رسحادو 

ارحراطححیححتو بحح  عححدارححتحح   حاو مححظححارححم 

و ...( از  حر طحرف واریحد سحیحسحتحم 

جامعه م  نرددو  حمحیحن ارحراد  حبحره 

 ستند که بحه صحاحت عحنحصحر درحاعح  

عمل م  کنندو رذایل و پحلحیحدی  حا و 

نارش  ا را از جحامحعحه ی  حود دور 

م  سازند. پس انحر انسحان امحروزی 

ررتحار و بحیحنحش و دانحش  حود را بحا 

شرایط عین  و ذ ن  جامعه  مگام و 

 ما ن  نسازد و شحنحا حت کحامحل از 

رویداد ای  کنون  نداشته باشدو نوایتحا 

این که بروز نحبحاشحدو  حرنحز نحه مح  

تواند دردی را دوا و مشکلح  را ححل 

نماید. و حتا این نونه ارراد بحا داشحتحن 

اندو ته  حای نحا سحارحم و نحا کحارامحد 

 ودو زیانبار  وا ند بحود. بحنحاو  حود 

را بروز کنید. از علوم و رنحون نحویحن 

آنا   به  دست آورید و ححد و محرز 

عدارتو  شونتو ظلمو بحد ا حالقح  و 

رساد را تش یص د حیحد و در  حنحگحام 

ندحض  حرکحدامو نحون انحتح  ویحروس 

نیرومند  ود را به محححل بحرسحانحیحد و 

ررع مشکل نمایید. در نوحایحت جحامحعحه 

ی  ححود را از نححوع عححامححل محح ححرب 

بیرون  محارظت کنید. تا روزی رسحد 

ازه ی جامعه ی ما نوشتحه روکه سر د

شود: )سیستم جامعه ی شما محارظحت 

 شد.(

.نوت: بروز نمودن دانشو بحه محعحنح  

رد دانش قبل  نیست؛ بلکه  دف تلایق 

بین نذشته و حال بحرای سحازنحده نح  

سحححححححححححححححححت.                            آیحححححححححححححححححنحححححححححححححححححده ا

 استاد د زاد

 

 



 

 

تبعیض آشکار حکومت وحدت ملی ....ادامه!    

 علیه غور و غوریان جریان دارد!

. علت اینکه نرا به والیت  ای دیگر بیحشحتحر پحروژه 4

داده م  شود این است که وزیر از  مان والیحت اسحت 

و یا بیشترین کارمندان وزارت از  مان والیت اندو از 

والیت غور نه کس  وزیرو معین و نحه  حم ر حیحس در 

مرکز کشور وجود دارد! به  حمحیحن درحیحل؛ نحررحتحن نحام 

غور به آنوا نا شنا ته استو تبعیض آشکار در قسحمحت 

مردم غور وجود دارد که بار بار بشما ر یس جحمحوحور 

و ر یس اجراییه ناحتحه شحده اسحت و بحار  حا بصحورت 

انارادی برای تان تکرار نمودم اما تا  حنحوز نحتحیحجحه ی 

 نداشته است. 

. تحصیل کحردنحان جحوان محا  حمحه بحیحکحار انحدو ایحن 1

وزرای که در این نشست حضور دارندو  حمحه دروازه 

 ای  انه ما را بوقت رای دق ارباب نموده اندو آنحوقحت 

وعده  دمت دادند اما امروز به  اطر ررحع نحیحازمحنحدی 

مشکالت مردم  ود آنوا را در وزارت محربحوطحه پحیحدا 

کرده نم  توانیم و یا  ر کدام وابستحه بحه جحریحان  حای 

سحیحاسحح  اشحح حاص انححد کححه محح   حوا ححنحد آزادی را از 

جوانان تحصیل کرده بگیرند و وابستگ   حای شحان را 

در وزارت  ا استح حدام نحمحایحنحد. وزرای کحابحیحنحه  حمحه 

حاضر اند و کس  پشت سر نحیحسحتو ایحنحکحه ححاضحرنحد 

رطف نموده بحگحویحنحد کحه: نحنحد جحوان تحححصحیحل کحرده 

 غوری در وزارت  ا است دام شده است؟!

ر یس صاحب جحمحوحور و ر حیحس صحاححب اجحرایحیحه!: 

امروز وضعیت کشور در نحه ححارحت اسحتو ححاحظ از 

تمامیت ارض  و محدوده جغحرارحیحایح  بحنحام ارحغحانسحتحان 

مات و رایگان انجام نیارته استو بحیحش از دو محیحلحیحون 

ناوس ب اطر آزادی نحام ارحغحانسحتحان شحوحیحد و محعحلحول 

داریم. بعد از این ما کسانیحکحه ایحن وطحن را بحه  حمحت 

واالی مردم  ود نگوحداری و پحاسحداری نحمحودیحمو انحر 

وضعیت را به روال رعل  دوام بحد حیحد و بحه  حواسحتحه 

 ای برحق و معدول ما که نمایندنان مردم  ستیم و از 

ححق  حمححه محردم ارحغحانسحتححان نحمححایحنحدنح  مح  کححنحیحم )و 

 صوصاً مردم غور که ما نماینده ایشان  سحتحیحم بحرای 

حکومت وحدت مل  رداکاری  ای ب  شمار داشتند( به 

شما اجازه ن وا یم داد تا ما را به سکرتریحت  حا دمح  

  م انتظار بمانید.

و در صورت ادامه ب  توجو و نرد  م  وا یم آمحد و 

 تصامیم  ود را بصورت منسجم  وا یم نررت!

 تشکر از توجه تان!

در آ رو متن تویه شده روق به دسترس ر یس صحاححب 

جموور و ر یس صاحب اجراییه قرار نررحت و ایشحان 

وعده نمودند که در مجلس بعدی بحه جحواب  حر نحکحتحه 

 ذکر شده  وا ند پردا ت!

 حمایت نوشت: 

حضور به  م رسانیدن منسحجحم وکحالی غحور و اتحاحاق 

نظر شان ب اطر حل مشکالت موجود در والیت غحور 

و ر ای  این والیت از ردرو تحنح  دسحتح و بح  کحاریو 

ب  توجو  حکومت وحدت مل  یک نام ارزنحدهو قحابحل 

ستایش و آینده دار بشمار م  رود کحه محطحمح حنحا محورد 

حمایت و استدبال کلیه مردم والیت غحور قحرار  حوا حد 

نررتو نکته مسرت و قحابحل عحطحف اسحت کحه وکحالی 

عزیز مان دوشحادوش  حم از سحران ححکحومحت وححدت 

مل  به ناع و راله والیت دور از توجحه و دور ارحتحیحده 

 ی غور حق طلب  م  کنند.

 رناه این روال  م بستحگح  بحیحن وکحالی محان از اول 

جریان م  داشت و نااق نظر  ا در حرکات شان دیحده 

نم  شدو بدون شک پیروزیو پیشررت و جحلحب تحوجحه 

سران با ما م  بود. باز  م جوان سپاس از ایشحان کحه 

این رطف و ایثار را به حق مردم غور نمودنحد و  حانحه 

 شان آباد.

در رابطه به متن روق که رشحرده ی از صحححبحت  حای 

محترم ملکزاده است باید نات که واقحعحاً محتحن رحوق از 

البالي واقعیت  ا و مشکالت است کحه محردم غحور بحا 

آن دست و پنجه نرم م  کنند اما کس  وجود نحدارد کحه 

 به مشکالت شان راه حل بسنجد.

موضوعحات در حور تحوجحه را کحه محلحکحزاده صحاححب 

اشاره داشتند و شایسته یادآوری محجحدد دریحارحتحمو قحرار 

 ذیل اند؛

 اطر نشان سا تن اینکه: "تبعیض آشکار دورحت در  -

 قسمت غور و مردم اش جریان دارد!"

 کم دانش  مس ورین با محیط جغراریای  ارغانستان -

 ضعف دورت در تش یص اورویت  ا -

ب  موارت بودن و مسحلحکح  نحبحودن ارحراد کحه پحالن  -

 طره م  کنند و برنامه ریزی م  نمایند.

نوشزد سازی بح  کحاحایحت بحودن وزرای کحابحیحنحه بحا  -

 حضور داشت  ود شان در نشست.

 مشکالت ردر والیت غور. -

واسححطححه بححازی  حا و تححدحرر بححر اسححاس شحنححا ححت در  -

 وزارت  ا.

ذکر عدم توجه حکومت وحدت مل  بحه والیحت غحور  -

با حضحور داشحت ر حیحس جحمحوحور و ر حیحس اجحرایحیحه 

 حکومت وحدت مل . 

ذکر ب  توجو  وزرا برای وکال در امحورات کحاری  -

 و ررع مشکالت موکلین. 

ا طاریه جحدی بحرای سحران ححکحومحت در صحورت  -

 ادامه روال نا بسامان به حارت کنون .

در  اتمهو جا دارد تا بار دیگر از احساس  حمحدردی و 

صحبت عادالنه وکیل صاحب محمد ابحرا حیحم محلحکحزاده 

که در واقحعحیحت دل محردم غحور را بحر سحر ححکحومحت 

وحدت محلح  بحا سح حنحان سحنحجحیحده ی شحان یحخ کحردنحد 

صمیمانه و بدور از تحمحلحق اظحوحار امحتحنحان نحمحایحم. در 

واقعیت ما مشکل و یا  صومت با  ی  یک از وکحالی 

محترم نداریمو  مینکه انتداد از کارکرد شان مح  کحنحیحم 

به معن  م ارات با ایشان نیست بلکه تنوحا جحلحب تحوجحه 

شان به موارد اسحت کحه شحایسحتحه و در حور تحوجحه از 

 طرف ایشان دیده م  شود.

 گل رحمان فراز

 

شاخ جنگ  ژنحرال  حا 

 در بلخ
از آنجاییکه حدحوق تحاجحکحان 

 -توسط محمد اشحرف غحنح  

ر ححیححس جححمححوححور بححر حححال 

ححححکحححومحححت وححححدت محححلححح  

ارغانستان در تحکحتحیحک  حای 

ما رانه ی دوران محبحارزات 

انححتحح ححابححاتحح  بححا نححررححتححن دو 

بازوی نپ و راسحت از دو 

قححوم مححعححتححبححر )دارنححده نححاححوذ 

قححومححح  و قححدرت دورححتححح ( 

پححایححمححال نححردیححده اسححت و بححا 

صححرف نححظححر و سححرکححوبحح  

بعض  اکثریت  او اقلیت  ا 

را رشد داده شده اسحتو محوجحب بحروز بحدبح حتح   حا و 

 ایجاد کینه و کدورت  ا شده است.

یک  از آن جمله اررادی که از نسل تاجک و  حراسحان 

ادعای پایمال ب ت و حق قوم  حویحش را از غحنح  بحر 

وار  برحال بلحخ مح   -سینه دارد استاد عطا محمد نور 

باشدو عطا در دوران  ای جواد و مداومت برای ححاحظ 

مالو جانو دین و ناموس این  اک و  محوطحنحان  حوب 

کوشیده است و بعد از آنکه قارحلحه محجحا حدیحن بحر بسحتحر 

پیروزی  وابیدو عطا از سوم نیری اش در رژیم  حای 

م تلف ابا نورزید و در  ر دوره ی کاری ححکحومحتح و 

ش صیت و حضور اش برای  حمحگحان قحابحل محالححظحه 

 بوده است.

دومین ش ص  که در دومین طحرف ایحن قضحیحه اسحت 

معاون اول  -ژنرال عبداررشید دوستم 

ر یس جموور م  باشد که دوستحم  حم 

در دوران جواد و مداومت ندحش قحابحل 

مححالحححظححه ی را اجححرا و انححجححام داده 

استو دوستم با ر بری حزب جحنحبحش 

مل  از اقتدار و حاکمحیحت بح حصحوص 

بححر ححوردار اسححت و بححیححن ازبححکححوححا بححا 

اینکه مدام دوم ریاسحت جحمحوحوری را 

از آن  ود کحرده اسحت از اعحتحبحار و 

احترام  یل   وب  بر وردار نردیحده 

 است. 

 ر دوی این دو ژنرال از یحک رحححاظ 

دارنده ی حین ویژن  اند کحه عحبحارت 

از جححوححاد بححرای حححاححظ ارزش  ححای 

پسندیده اسالم  است و  مان ویحژنح  

را نحمحح  تححوان محنححححصححر بحه رحرد دانسحت نححون مححردم 

ارغانستان اکثریت قریب به اتااق مجا د اند و  حمحه ایحن 

 طوق را با ارت ار در سینه دارند.

نگران این موضوع نباید بود که این دو ش صیت و دو 

عداب سمت شمحال بحا  حم در نحبحرد قحرار دارنحد نحون 

 دف اصل  این دو دورحتحمحرد نشحان دادن قحوه محردمح  

حمایت نر از  ود شان برای ر یس جموور و جحامحعحه 

جوان  است که  ینوقت این دو ژنحرال نحمح   حوا حنحد 

دورت نیمه پایه ررونشین نردد بحرای ایحنحکحه نحاحعح  در 

نابودی حکومت برای  حیح  یحک از ایشحان دیحده نحمح  

شود و حت  انر  حود شحان بحه شحروع تحاحرقحه انحدازی 

نردندو نم  توان سوم  که حاال دارند در حکومت کحه 

 از البالی تارقه اندازی  ود شان بوجود م  آید.

نگران  در این جاست که از تصادم قوت  حای ایحن دو 

ژنرال ش ص  بنام نلبدین حکمتیار که تازه وارد کحار 

زار صلح ارغانستان و ادغام مجدد اش نردیده اسحت بحه 

ناع  ویش استااده نموده و تجربه نشحان داده اسحت کحه 

پای نذاشتن حکمتیار در دا ل  ر نظام با )حتح   حدف 

 یر اش( موجب سر نگون   حمحان ححکحومحت و نحظحام 

حححکححومححتححداری اسححتو بححدححول مححعححروف وارد شححدن اش 

 شگون بد در پ  دارد.

حکمتیار از این روند که حاال ژنرال عطا مححمحد نحور  

و ژنرال عبداررشید دوستم در پیش دارندو ب حوبح  نحاحع 

م  برند و این تارقه انحدازی مح  تحوانحد صحد رح  صحد 

نتیجه پا نذاشتن حکمحتحیحار بحرای صحلحح و محاحا حمحه بحا 

 دورت وحدت مل  باشد.

تالش  ای حکومت وحدت محلح  در رابحطحه بحه ادغحام 

حکمتیار ب  نتیجه است و دورت ارغانستان به  ی  وجحه 

نم  تواند از این سودا در بحازاریحکحه ححکحمحتحیحار نحانحه 

زن  سروش بحودن را داردو بحه نحاحع ارحغحانسحتحان  حتحم 

نردد. حکمتحیحار ححتح  بحه نحزد ححزبح   حاو طحارحبحان و 

داعش   ای رحعحلح  اش  حود را بحا حتحه اسحت کحه  حم 

قطاران سابق اشو مرگ و زندن  حکمتیار را یکحسحان 

م  بینند. )ش صیت حکمتیار  مانند اجساد بح  نحور و 

ب  ارزش اسامه بن الدن و مال عمر کور زیر پا ارتاده 

است( از ایحنحکحه نحدحش اش در  حمحا حنحگح  ححرکحات و 

شورش  حای طحارحب و داعحش بحه رضحایحت محدون  حا 

نیانجامیدو  ود را با کشتح  نحیحرنح و سحاحیحد نشحمح  و 

پیر تقلب کار 

 استعفاء داد!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این ش ص بدول معروف کحاروان نحوسحاحنحد  حای نحاقح  

کمیسیون مستدل انت ابات در تدلحبحات انحتح حابحات ریحاسحت 

جمووری دور اول و دوم ارغانستان را ر بری مح  کحرد 

کحمحیحشحنحر کحمحیحسحیحون  -و دوشادوش ضیاارحق امحر حیحل 

مستدل انت ابات در ناق نمودن نوساند  ای ناق  بحرای 

اشتراک سازی شان در پروسه سری و انسان  انتح حابحات 

 رعاریت  ای ب  شایبه داشت.

یوسف نورستان  که از پستان نامردی شیر  ورده استو 

نه تنوا که با نامزدان انت ابات به تدلب  ای ب  شمار در 

پروسه دسحت زد کحه کحمحر اعحتحمحاد کحمحیحسحیحون مسحتحدحل 

انت ابات را برای مردم عحوام شحکحسحتو محردم را بحرای 

 میشه از این پروسه نا امید سا حت و ححتح  رونحد عحدم 

قبول نتیجه بعد از انحتح حابحات را از طحریحق کحمحیحسحیحون 

انت ابات توسط نامزد بازنده اما درجه دوم بحه مح حاطحره 

 اندا ته است.

نورستان  رراقت که با امر حیحل داشحت و بحا مشحوره ی 

 مدیگر دست به تدلب زدندو نتوانست  مان راز را حاحظ 

نماید و امر یل را در محضر عامه و در پرده رسانه  حا 

 ب  آبو  ویدا کرد و متدلب  واند.

از نورستان  کتاب از  اطرات وجحود دارد و  حر کحار 

وی برای  ر شوروند دور از  اطره نیستو از کحجحایحش 

باید نات؟! از جول س ن ناتن اش در صاحه رسانه  حاو 

از  وردن ب  شما و ب  حساب کشمش و ن حود  حوردن 

اش و یا از اعالم نتای  بعد از یک و نیم سحال انحتح حابحات 

 اش؟! 

ر یس کمیسیون انت ابات ححکحم قحاضح  محححکحمحه را در 

سطح کشور و  صوصاً در حارت برنذاری انت ابات م  



 -مجمع مل  جوانان ارغانستان 
 غور ارتتاه و تشکیل جلسه داد!

تاسیس و از  محان  1330مجمع مل  جوانان ارغانستان در سال 

تاریخ تا حال مس وریت  ای رر نگ  و اجتماع  را در مطابدت 

با قوانین نارذه کشورو حدوق شوروندی و اساسنامحه ایحن محجحمحع 

 به پیش م  برد.

این مجمع که رعاریت  ایش را از مغز کابل آغاز نموده اسحت و 

در محیط رر نگ  و اجتماع  کابل بال  ای بسا ارتح حار آرحریحن 

و  القیت نشوده استو به محدوده رعاریت پحایحتح حت  حود اکحتحاحا 

نکرد و  مان بود که بحال  حای نشحایحش درحاتحر والیحتح  اش را 

ازدیاد ب شید و در بیست و شش والیت ارت حار نشحودن پحنحجحره 

  ای روشن  و حلدات رکری را ب شید.

والیت غور نیز از سعادت نشایش این روند مستحدحیحم و انحدحالب 

رکری ب  نصیب نبوده استو کوشیدیم و ا حالص ورزیحدیحم تحا 

دامنه ی رعاریت  حا و بحارور سحازی شحا حه  حای محجحمحع محلح  

جوانان ارغانستان را در محدوده والیت غور نیز انتدال د یم کحه 

 وشب تانه در تالش و عمل کرد مان مورق بوده ایم و انشحاوب 

 در محیط رر نگ  و مدن  غور مؤثر واقع  وا یم شد.

اورین جلسه درتر والیت  مجمع مل  جوانان ارغانستان در والیحت 

غور با حضور داشت ر یسو مس ورین کمیته  ای دوازده نحانحهو 

معاونین کمیته  ا و اعضای کلیدی این محجحمحع تحدویحر یحارحت و 

روی ا داف مجمعو نگونگ  روابط اش با نوحاد  حای دیحگحر و 

 ایجاد ر نامه برای مجمع بحث و ناتگو صورت نررت!

اعضای مجمع حمایت کل  و ا الص منحدانحه شحان را از محرام 

 ای ننجانیده شده در اساس نامه ایحن محجحمحع اعحالن نحمحودنحد و 

وعده سپردند تا در  ر شرایط برای پیشبرد امور محححورحه شحان 

 در  دمت درتر مجمع باشند.

آدرس مجمع: مدابل ریاسحت سحره محیحاشحتو درحتحر محجحمحع محلح  

محححمحد غور                                      -جوانان ارغانستان 

 خان حکیمی

 تربیت عدالن  در اسالم و دالرت  ای آموزش  آن

تعدل است. دریل اساسح  ایحن دعحوت   یک  ازابعاد نظام رکری اسالمو دعوت به تاکر و

ویژن  عدالن  انسان است و انسان  لیاه  داوند در روی زمین است. کمال و زنحدنح  

سارم انسان به میزان اندیشه اش بستگ  دارد و تربیت عدالن  وجود مکرم انسان یحکح  

 از اصول اساس  تعلیمات قرآن کریم است.

تاکر انر سطح  و پراکنده باشد آسان اما بح  ثحمحر اسحتو انحر عحمحیحق و محبحتحنح  بحر 

 مطارعات دقیق و حدیدت جوی  باشد س ت اما بسیار ماید است.

که اسالم موضوع تحاحکحر   یک  از نکات موم در تربیت عدالن  از دیدناه اسالم آن است

را مطلق و مبوم نگذاشتهو بلکه با تعیین موضوعاتو تاکر را برای  مه بیان نموده بحه 

را بحه تحاحکحر در پحایحه   را توحید قرار داده و آدم  عنوان مثال: اسالم رکن اساس   ود

 ای اصل  دین دعوت کرده است. این موضوع نشان م  د د که نحذر نحامحه ورود بحه 

اردوی موحدانو تحدیق و تاکر است و  رکس  بدان نذرنامه به عحرصحه تحوححیحد وارد 

 شود  م  ود زیان  وا د دید و م به جامعه توحیدی  سارات  وا د زد.

 سران  ود از این بابت است که استعداد ای رطری اش بطور سارم و  مه جانبه رشد 

ن وا د کرد و  سران موحدان از این نظر است که قادر به انجام رسارت عضویت در 

جامعه توحیدی ن وا د بود و به علت ناتوان  در برقراری رابطه منطد  و اثر ب ش با 

دیگران ب ش  از سرمایه جمع  را  در  وا ند داد. یک  از نکات ظحریحف و تحربحیحت 

عدالن  در اسالم پیوند ذات  و حکمت آمیز موضوع تاکر با پرورش تحاحکحر اسحتو در 

اسالم  رنیز شایسته تاکر نیست. زیرا عدل با آننه در مورد آن م  اندیشدو تغذیه مح  

شود و رشد م  کندو بنابراین م  توان نات که بحححث در محورد محوضحوعحات تحاحکحر؛ 

انسان را به روش  ای تاکر نیز ر بری م  کند و شرایط محنحاسحب را بحرای تحوسحعحه 

 رکری ررا م م  سازد.

اسالم برای تربیت  ردو از محدود سا تن میدان عمل و جوالنگه آن شروع به کار م  

ندن  و از بین ررتن در پشت پرده مجووالت نادیده ی کحه عحدحل را ککند و آنرا از پرا

راه قدم نذاشتن در آن نیستو محاوظ و مصؤن م  دارد و نصیب انسان را از نحادیحده 

 ا و محسوسات تا آنجا که به  واسته  ای کنجکاوانحه و محیحل بحه کشحف محوحجحوالتحش 

 قدرت و ظرریت دارد بر او اعطا کند.

اسالم عدل را با تاکر و تامل در حکمت و تدبیر باری تعاال در نحظحام اعحجحاب انحگحیحز 

جوان  ست  بر م  انگیزدو این تاکر و تامل عدل را به رطرت ارو  انسان نگه میداردو 

انسان باید در یابد که آرریننده ی است. حکیم زمین و آسمان را آرریحده و جحوحان را بحه 

سوی کمال به نردش در آورده جوان  ست  دریای ب  کران  اسحت کحه سحزاوار اسحت 

عدل در آن به شنا پردا ته و  ردم مروارید غلطان به نن  آورد. رلساه  ای نونانون 

ازابتدای ظوور شان تاکنون به ننین اقدامات دسحت بحازیحده انحدوورح  درذ حن ودور از 

 واقعیات  ارج و این رویه نه زنده ن  را به حرکت آورده ونه به  در  رسانیده است.

اما قرآن م   وا د این اندیشه  ای نظری را با روه درآمیزدو تا روه به جنبش آید و 

تمام عارم احساس حیات کند و درنتیجهو دل  م به حرکت آید و به  دا ب  پیوندد.  حدف 

غای  این اندیشه اصاله قلب بشر و ایجاد زنده ن  بر پایه عدلو حقو ونظام  است که 

 بطور از روز ن ست در عارم نواته بوده و در بنای زنده ن  وجود داشته است.

 محمد حسن سعادت
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 صاحب امتیاز: نل رحمان رراز 
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 ویراستار: محمد  ان حکیم 

 ی ت تحریر: نذیر احمدیو عیس  اقبار و شرف پژمانو عبدارباق  وراو 
 عبدارح  تابش 

 

 مبارک باد تقرر مجدد!!

محححححمححد عححارف قححاضحح  

شححوححردار اسححبححق  -زاده 

شور ریروزکحوه بحعحد از 

سپری نمودن آزمون که 

تحوسححط ر ححیحس جحمححوححور 

مححمحد اشحرف غحنح  بحا 

ارایر طحره  حای آمحاده 

شحححد  نحححامحححزدان بحححرای 

انکشاف و زیحبحا سحازی 

شوحر  حا در قصحر نحل 

 حححانحححه و نحححگحححونحححگححح  

صحححححححبحححت پحححیحححرامحححون 

کححارکححرد  ححای نححذشححتححه 

نححامححزدان بححرنححذار شححده 

بودو بار دیگر به موردیت در آزمون نایحل آمحد و رضحایحت 

کل  و  مه جانبه ر یس جموور را با ارایه طره جامع اش 

 حاصل کرد.

موضوعات که مشمول طره جامع محترم شوردار محححمحد 

عارف قاض  زاده بود عبارت از: نیاز  او  واسحت  حا و 

مشکالت  م  باشد که مردم غور به حل آن نحیحاز دارنحد و 

در آ ر طرح  دیگری بحا محتحون جحامحع از آیحنحده نحگحری 

انکشار  و رشد شور ریروزکوه توسط محمد عارف قاض  

زاده برای ر یس جموور محمد اشرف غحنح   حم بصحورت 

 شاا   و  م بصورت کتب  ارایه داده شد.

محترم قاض  زاده نه تحنحوحا در اداره شحوحرداری از  حود 

توانای  و  القیت نشان داده است بلکه در زمان ماموریحت 

 ای جدانانه اش بحیث مس ول والیتح  درحتحر یحونسحکحو در 

و نندین وظحیحاحه “  رمپ اپ” غور و مس ول والیت  پروژه 

 دیگر  وب در شیده و ارت ار کمای  کرده است.

اوصاف را که در بزم قاض  زاده صحاححب یحارحتحم؛  حوش 

نویشو  وش بر وردو  وش س نو درس  حوان محدبحر و 

مدیر مورق است که ناس عالقه اش به مطارعحه وی را در 

آغوش دانای  و ناس کارکرد اش وی را در آغحوش کحار 

 کشتگ  پرورش داده است.

حکم تدرر مجدد محترم محمد عحارف قحاضح  زاده بحنحا بحه 

متن پیشنواد اداره مستدل ارنان  ای محل  و قرار مکتحوب 

بحححححیححث شححوححردار  2321221334مححورخ  2034نححمححبححر 

)شاروال( شور ریروزکوه با تاویض صالحیحت  حای زیحاد 

 در تمام ب ش  ای کاری صورت نررته است.

رلوذاو عبور محترم قاض  زاده را از دایحره ی آزمحایشح  

محدود ر یس جموور که بحیحرون شحدن از آن بسحا محححال 

استو برای کلیه مردم شریف غور مبارک باد م  نوییم و 

از  محترم شوردار صاحب قاض  زاده  وا ش محنحدیحم تحا 

در عرصه ی کاری  ویش کما ر  سابق ابتکار و  القیت 

نشان د د تا شور زیبای مان با تدابیر سنجیحده و محدیحریحت 

شده بیشتر از پیش انکشاف یابد و مشکالت رعحلح  کحه ایحن 
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عبور از ذره بحیحن 

رئیح  جحمحهحور 


