شورای مردمی لعل بدخشان مبارک باد !
نوشته :نورعلی دوست
شهر مونتلایر کانادا
۰۲۸۲ / ۲۰ / ۸۱
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری شود و لیکن به خون جگر شود

گشایش نخستین شورای مردمی با نامیکه از هویتت تتیریخی و در وایتیتت است
با مسمای این سرزمین بوده و در سراسر جهان متروف و مشهور استت متر ر
ترین ایدا فتالین با احساس مدنی این سرزمین بوده امید برای همبستگی مترد
این سرزمین را که عمتری در دنیتای بتی اعتمتادی بته ناتس ارایتتدار شتان بستر

برده زخ های کاری را از کارد استخوان ستیز بی اتاایی چشیدند بیش از ایش
امیتتد وار کنن تده ستتاخته استتت بدخشتتان ستترزمین اراتتار فرهنگتتی بتتوده اتتامیر
ستون اوالدین مرکز زمین با جهان  ،با داشتن وادی ها و دره هتای سرستبز ،
مرد این سرزمین را در دل خود جا داده ستتاره هتا ی از فرهنتا نتا را در
وجود زبانهای اامیری در آسمان فرهنا بشری آفریتده استت  ،مترد متوتو
سرزمین اامیرات تا حال وایتن جز حق رعیتی  ،حقوق و امتیازی از عوایتد و
بودجه ملی در برنامه های عمرانی ملی کشتور نداشتته انتد  ،بتی انوتافی و بتی
عدالتی در طول تیریخ  ،ضرورت همبستگی و تشکیل چنین نهاد های مدنی را
ایجا نموده و خوشا به حتال فرزنتدان خردمنتد و بتا افتخاریکته توانستتند چنتین
نهاد مدنی را ایجاد و موم شده اند از طریق مسالمت آمیتز و یتانونی بتا ایجتاد
این نهاد مدنی مرد خود را شریک برنامه های اجتماعی  ،سیاسی  ،ایتوتادی
و فرهنگی ملی بسازند سرزمین اامیر جز ی از سرزمین با افتخار و فرهنا
ارور بدخشان بوده  ،با همه مرد بدخشتان و افغانستتان ایونتد عمیتق بترادری ،
ملی و جدا ی نااذیر دارد آرزومند همه ی مرد افغانستان مخووون مرد
بدخشان در تحقق برنامه های کاری این شورا برادرانه ازان حمایته همته جانبته
نمایند
تشکیل و راه اندازی این شورای مردمی را به همته دستت انتدر کتاران و مترد
این سرزمین از ومی یل تبریک گاته  ،ایتروزی هتای مزیتدی را بترای شتان
تمنا مینمای
اامیر !
اامیر !

در زمـین ستـــاره من
گر نباشی در بلنـــــدی

اامیر !
اامیر!

در ســما سیــــاره من
بمن استی کند سیاره من

