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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

   
  ارسالی نشريۀ شاتو

  ٢٠١۵ مارچ ٢۶
 

 درآفتاب گذاشتن بريخ نوشتن و
 رياست شھرداری ۀدرماھنام ماه قبل چند

تمام شرکت " مطالعه کردم که درآن گفته بود

تيل فروشان  ان، دست فروشان،ھای گاز، نجار

ن يدرجاھای تعي... ايستگاه موتر و زرنج و ،

ن شده ياگرتا وقت تعي. شده؛ بايد فعاليت نمايند

جا نشوندھر مشکلی که پيش می آيد ه جاب

اين کار . وليت به عھده آنھا خواھد بودؤمس

خيلی خوب است که ھرگروه درجای معين 

 کارخويش شوند ب ومصروف کسومشخص 

ا درباميان اين کار خيلی زود وناممکن ام

 شھرداری دربازار باميان ًاگرواقعا خواھد بود،

ی که در داخل بازار ساخته شده، ويک مانع بزرگ ئکند؛ نخست بايد وضعيت زينه ھا وپايه ھا باميانی ھا خدمت می و

کنند   پياده رو ھا انبار میدر مقابل عابرين است اصالح شود ودکانداران  محترم که ھميشه اجناس خويش را در

گرفته  ويک جای مناسب برای شان معين گردد تا يک ... جلوشان گرفته شود وھمچنان جلو نصب پوسترھا، اعالنات و

ه کنيد اين زينه ھای کج وپليچ وپايه ھای کوتاه ودراز باميان نگا بازار ۀ اگر به چھرًبازار زيبا وصفا داشته باشيم اما فعال

 که ازطرف دکانداران یافراد مختلف نصب شده واز سوی ديگراجناس و ورق ھای تکه و پاره  که از طرف مراکز و

  .ی بازار کاسته اند ئی و صفائرساند؛از زيبامحترم به پياده روھا گذاشته وبه فروش می 

 ممکن است که مردم شريف وزحمتکش اين ديار متحدانه برای اصالحش گام ھای یاصالح وساخت اين کار درصورت

 .د؛ گفتار شھردار به اين می ماند که به يخ بنويسی وبه آفتاب بگذاریند واگربازاريان عزيزما نخواھنعملی بردار

 خويش را طرفرول است که چھاؤازطرف ديگر درحفظ و پاکی شھر و منطقه ھرشھروند ما در نزد وجدان ومردم مس

....  نه اينکه دربين کوچه ، جوی و دريا وبيندازندپاک وآشغال يا مواد اضافی خويش را درجاھای معين شده بايد 

بازاريان گرامی ومردم زحمتکش باميان بايد دست به دست ھم داده و برای پاکی وداشتن محيط خوب وعالی ھمگی 

سسات نباشيم بلکه يک پارچه و متحدانه درمقابل نا برابری ھای ؤولتی ومکارشويم وتنھا چشم به راه ارگانھای ده دست ب
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برای اعمار مجدد مھين خويش ھيچ . وظايف خود را بدانند ربط  نيز فساد پيشه ھا ازجا حرکت کنيم تا ارگانھای ذی

  .ظالم وخاين رانبخشيم واين حق را به ھيچ فرد ديگرنيز ندھيم که ازطرف ما آنھا را عفو نمايد

  

 

 

 


