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مطبعه يآزاد: چاپ ځای   

نقش جوانان در حمایت از نظام 

 اسالمی افغانستانجمهوری 

جوانان به عنوان بزرگترین نیروی فزیکی و فکرری بره شرمار    

میروند که قادر اند در راستای آبادانی و شگوفایی یک کشرور  

نقش به سزایی را ایفأ و گام های مؤثر را در ساختار جامعه شان 

عنوان نیروی محرک و  شناسی، جوانان به از نظر جامعه.بردارند

ها و  گیری نقش عمده و اساسی در تعیین جهتمنبع انرژی مثبت 

ی  ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع دارند و استفاده توسعه

بهینه و کارآمد از این عنصر حیاتی باعر  پیشررفت، صرل  و    

 .گردد امیدواری به آینده می

های اخیر، تالش نموده ترا از طریر     دولت افغانستان در سال

هرا و تسرهیال     سازی سهولت همایجاد ساختارهای دولتی و فرا

های موثر برای افزایش نقرش و   مورد نیاز برای جوانان، مشوق

هرا تراکنون  از    وجود آورد، که این ترالش  مشارکت جوانان به

دولت در طول چنرد سرال   . موثریت خوبی برخوردار می باشد

گذشته فرصت های خوب کاری و تحصیلی را در افغانستان برای 

خت که این کار در نفس خود بی سابقه بود و نسل جوان مهیا سا

تحرک اساسی را در میان جوانان به وجود آورد و برر جوانران   

است تا از این فرصت ها استفاده الزم  نموده و با تمام توان برای 

رشد و دسترسی بیشتر شان به فرصت های خوب کاری و تحصیلی 

 در کنار نظام جمهروری اسرالمی افغانسرتان بررای ترداوم     

جمهوریت، تقویت حکومت، نهادینه کردن قانون و اصالحا  در 

صف نخست قرار گرفته و به عنوان بازوی توانمند نظرام  نقرش   

 .کلیدی خود را برای تمام گروه ها ثابت نمایند

های اساسی جوانان افغانستان بره دلیرل ماهیرت     یکی از نقش

ر ی شان، دفاع و حمایت از دموکراسری و د  دموکراسی طلبانه

باتوجه به ایرن اینکره،   . نهایت دفاع از نظام دموکراتیک است

دنبال گسرترش حقروق    های جوانان در همه کشورها به جنبش

هرای   شهروندی، تثبیت ح  تعیین سرنوشت و اسرتقرار نظرام  

باشند؛ نقش جوانان افغانسرتان را نیرز    سیاسی دموکراتیک می

 هرای  امرروزه یکری از خواسرت   . توان نادیرده گرفرت   نمی

دموکراتیک جوانان کشور، ارتقا حقروق بشرر، اعترراه بره     

هرای بیشرتر، برقرراری     ساختارهای غیر دموکراتیک ، آزادی

دموکراسی و رعایت حقوق شهروندی است که ایرن حقروق در   

نظام فعلی افغانستان تامین گردیده و برجوانان کشور است تا از 

و تحکیم تامین این حقوق  قاطعانه دفاع نموده و زمینه را با حفظ 

 . کنونی برای رشد بیشتر خود مساعد سازند

تحت چتر جمهوریت در طول سال های گذشته جوانان به مدارج 

بزرگ ترقی و پیشترفت دست یافته اند و بر نسل جروان کشرور   

است که پرچم جمهوریت را در اهتزاز نگهه داشته تا در زیر ایرن  

نوان رهبران آینرده  پرچم به انکشافا  بیشتر دست یافته و به ع

کشور، ملت و جامعه خویش را رهبری و کشور شانرا در فهرست 

رسیدن به این هدف زمانی . کشور های مترقی جهان قرار دهند

ممکن است تا جوانان زیر یک چتر واحد برای حمایت، دفراع و  

. در اهتزاز بودن همیشگی پرچم جمهوریت عزم را جزم نماینرد 

وان نیروی متحررک و پرر انررژی برا     بنابراین، جوانان به عن

های سیاسری و   های فرهنگی و هنری، برگزاری همایش فعالیت

هرای نفسرگیر در جریران     ه مردمی، تحلیل در نشریا  و مبارز

تواننرد از دموکراسری    های سیاسی می انتخابا  و دیگر پروسه

 . حمایت کرده و در نهایت نظام موجود را تقویت کنند

هرای مختلرف    شتر عناصر کراری در بخرش  باتوجه به اینکه بی

توان گفت کره آن   عهده دارند، می ای امروز را جوانان به رسانه

هرای   های گوناگون مطبوعا ، رسانه عده از جوانان که در الیه

شکل  توانند به های اجتماعی فعالیت دارند، می دیداری و شبکه

 شرکل  مستقیم و غیر مستقیم از نظام موجود حمایت کننرد و بره  

هرای   گرا و زورگومبرارزه  فرهنگی با نیروهای ضد نظام، افراط

عمی  انجام دهند و با تمام توان برای حفظ نظام و دستاورد های 

های مناسب  ایجاد پروپاگند.هجده سال گذشته عزم راسخ نمایند

های سیاسی نظام،  با نیازهای دولت، نشر مطالب همسو با ارزش

ها  ظام سیاسی در انتشار گزارشآوردهای ن  تمرکز بیشتر بر دست

حل ها برای بهبود وضعیت سیاسی  ها و راه و فیچرها، ارائه طرح

ها  و فرهنگی کشور همه از جمله راهکارهای نرم از طری  رسانه

 .رود شمار می در راستای حمایت از نظام به

جوانان امروز با درک تمام واقعیت های موجرود در کشرور از   

افغانستان حمایت می کنند زیررا ایرن   نظام جمهوری اسالمی 

نظام محصول فدا کاری های تمام ملت غیور افغان بوده و بقای 

پرس  .این کشور در نظام جمهوری حفظ و پایردار مری باشرد   

ازیکطرف حمایت از نظام مسوولیت ملری جوانران بروده و از    

جانب دیگر این حمایت نقش کلیدی را در توسعه، صل  پایردار،  

 .ون  اقتصادی و منافع ملی داردثبا  سیاسی، ر

 »یعزیز«عبدالمقصود  : نویسنده 

 

ي اصالحاتو او ملکي خدمتونو ودانۍ ادار دلوګر د

 وهـارل شـه وسپـګټې اخیستنې ت

 
د اداري اصللللال اتو او مې لللل   : ملللل   ۹دسللللېوا   

ت  وسلاار    ودانۍ ګټ  اخیستن  آمریت خدمتونو

چللل  د یلللادۍ ودانلللۍ دګټللل      مراسللل  شلللوهغ ه للل   

لللوګر واللل   اخیسللتن  لاللاره شللوؤ شللوي  غ   لل  د 

ري دادا الحلللللاد محولللللد انلللللور خلللللا  اسلللللحا  يغ

والیتللل  شلللورا اصلللال اتو آملللر اشوللل   لللاروا غ د  

ی  یللمېلل  امنیللت ر  سللیا اس سللتان  يغ یللی ر

ځینلو دولتل  ادارو   تور  شنرا  امیرشا  ناصريغد 

 .مشرانو برخ  اخیست  وه رییسانو او

 لللوګر واللل  الحللاد محوللد انللور خللا  اسللحا  ي      د

سللللتو  لللل  ماللللا   داداري   یدیللللادۍ  ودانللللۍ د ران 

کلللارکوون و تلللل  د   تونواصلللال اتواومې   خلللدم  

 ښلۍ ډیلر د خو    وویېلو تر نلګ وویل غ چل      مبارک

لوګر ک  د هرۍ ورځ     تېرېلدو سلره   چ  ځای دهغ 

د نویلو  لرو و د ګټل  اخیسلتن غد کلار  یل  او ښلو        

 . رمختګونو شاهدا  یو

چ  مونږ بل  خاېل  ه ل  الګړنلد       غوال  زیات  کړه

للري    تر و ه   ادارۍ چ  اوس هل  ودانلۍ نل   غ کړو 

چلل  دهللرۍ  کللړوغ ۍ د شوؤیللدو چللارۍ یلل  من للور    

اسلحا  ي د  . ستون ۍ    شل   ادارۍ دکارکوون و

یادۍ ادارۍ ل  مسولینو  خ     شدي  وښتن  وکړه 

 .وکړي ېرن  ساتېو ت   ام ۍچ  دد   نوۍ ودان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د لللوګر د اداري اصللال اتو او مې لل  خللدمتونو آمللر  

و شریللا دیلل ودانللۍ چلل  یللاده ؛ وویلل اشولل   للاروا  

او اساسل      دوو  وؤونو ک      اخل    ځو    رسر 

لګښللت یلل  د مخللدره توکللو  لللر     غ ډو  شللوؤه شللوۍ   

وزارت لخلللوا ورکلللو   مخ نللل   وؤانلللدۍ د مبلللارزۍ

 .ۍ  رۍ لګو  شویدي میېیون  اف ان۲۱او کابو ۍشو

کلللللاري  ۶ودانلللللۍ د   لللللاروا  زیاتللللل  کلللللړهغ یلللللاده   

غد سللاتوون و خللون غ  لل   غخللوؤنځ خونوغ خېنځ

او نللورۍ د اؤتیللا وؤه خللون     شللوو  د  ونللاو تللاالر  

 دوالیت مقام رسنی  مرک              .لري

 

لوګر کې د پخواني 

شوروي اتحاد د سرو لښکرو 

 مانځل شوهلد وتلو ورځ و

ه لل  را لولیدنلل  چلل   لل  هوللدۍ   :ملل   ۱۲دسللېوا   

موخ   ل  عېل  ښلار للا    لارج کل  شلوؤه شلوۍ وهغ         

    سېګونو تنو لوګري  وم  مشرانوغځوانانو او 

 . ي اوسیدون و ګاو  کړ

    ی  ک  یو تن دین  عال  د شلوروي اتحلاد د سلرو    

 ر وؤاندۍ د اف انانو سرښدن  او ساې ې  و لښ ر 

شاللاد  لل  تللړاو خبللرۍ وکللړۍ او زیاتلل  یلل  کللړه زمللو     

 ربانۍ او سرښندن  وۍ چ  سرۍ لښ رۍ لل  ملات    

سللره مللې شللوۍ او  لل  لیټللو سللترګو للل  هېللواد  خلل  د  

 .مات     ډو  ووت 

اسللتازیتوڅ  للو تنللو   انو  لل د لل  ډو  د  للوم  مشللر 

مخورو    خبرو ک  ووی ؛ اف لا  ولل  تل  د تلاریې     

 لل  بللدلو  کلل  اساسلل  او ر نللده رو  لوبللوالی او    

تر لو خال  دښلون ملات کلړيغ چل        غه   ی  کړۍ 

اللو  ښ  مثا  ی  دسرو لښ رو  ر وؤاندۍ دهېوادو

 .والی شو مقدس شااد او ده وی مات  یاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونوالو  لل  یللو آواز للل  اف للا    یللاده  ونللاه کلل  ګللا  

  ومللت او طالبللانو  خلل   وښللتن  وکللړه تر للو د    

سللول   روسلل   لل  بریللالیتوڅ کلل  دۍ للل  هللې  راز 

ه للو  خلل  ډډه ونلل  کللړي او د اف انللانو د لل  خللوڅ 

 دوالیت مقام رسنی  مرک   .دۍ    رښتیا بد  کړي

 

کارگاه آموزشی یک روزه، پیرامون ژورنالیزم صل  

 وانسجام خبرنگاران برگزارشد

 
صلې    کارگاه آموزشل  یلر روزه  یراملو   ورنلالی م    

وانسللمام خبرنرللارا  ازسللوی انموللن  ورنالیسللتا     

آزاد لوگربللل  هو لللاری ریاسلللت اطالعلللات وفرهنللل  

درایللللللللن کارگللللللللاه آموزشلللللللل  کلللللللل    .دایرگردیللللللللد

درآ   درتاالرکتابخانللللل  راه انلللللدازی گردیلللللده بلللللودغ 

عبدالر ون تس  ریلی  اطالعلات وفرهنل غ  ملت     

اس شاوید ممددی معلاو  انمولن  ورنالیسلتا  آزاد    

سللللتا غ نللللوراس سللللتان  ی مسللللوو  انموللللن    اف ان

 ورنالیسلللللتا  آزاد لوگرغمهللیلللللس اس سرورمسلللللوو  

و بللللی  از چالللل  تللللن خبرنرللللارا      یونللللدمې رادیو

 .وکارمندا  رسان  ها شرکت ورزیده بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوراس سلتان  ی مسلوو  انمولن  ورنالیسلتا  آزاد      

ا  لوگردرآ از برنام  روی نق  رسان  ها درتنویراذه

عاملل  وذهنیللت سللازی درمللورد تللامین صللې  صللحبت   

کرد وگفت ک  ایلن برنامل  بل  هلدع انع لاس خبرهلای       

صلللې  آمیللل  و انسلللمام خبرنرلللارا  راه انلللدازی شلللده  

اسللتغ آ للای سللتان  ی ازهولل  رسللان  هللا خواسللت کلل  

در خلللل  ونشللللرخبرها وموحللللوعات صللللې  توشلللل     

عبلللدالر ون تسللل  ریلللی  اطالعلللات   .بیشلللترنوایند

  اگر رسان  ها خبرهلا وبیشلتربرنام    وفرهن  گفت ک

های شلا  را روی اهویلت صلې  وخاتول  یلافتن شنل        

ترتیللللا نواینللللدغ بعیللللد نخواهللللد بللللود کلللل  ذهنیللللت  

مخلللاطبین بسلللوی صلللې  ودوری ازشنللل  سلللو  داده 

و رسللللان    ارتبللللاج شوعلللل  یوسللللا وی  .خواهللد شللد

و   شوعللل   در زندگللل   یوسلللا  لللن یرگذارتریرا تأث ی 

بللل    للل  یانعللل اس  قا وگفت کل    کرد للفیتوص یفللرد

طرفانلللللل غ  خلللللل  اخبللللللار مثبللللللت و    گونلللللل  بلللل

و متنللللو   للللدیمف یبرناملل  هللللا  للللدیسللللازندهغ تول

در رسللللان    و فلللرهللللللنر  حلللللللیتفللر غ اشتواعلللل

هولللللرا  بللللل    یسلللللاز صېللللل  و تشلللللو نللل یهلللاغ زم

یلا   روگلرام مهللیلس اس    درشر .اسلللت   مېللل   آشلللت 

سرور مسوو  رادیو یوند روی اهویت را ورهای 

صلللې  وتلللاثیرآ  بلللاالی اف ارعامللل  صلللحبت کلللرد  

بایللد درخبرهللا وگ ارشللات بیشللتر صللدای  : وگفللت

وا علل  مللردم انع للاس داده شللود واز منللاط  دور   

رسللان  هللا   دسللت صللدا ومشلل الت آنللا  ازطریلل     

 و ه ل  سلای سرور میروید کل خ  ونشر گرددغ آ 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی خبرهای صې  ومثبت را باید خبرنرلارا  در  

الویت کاری شلا   لرار دهنلد وبایلد بل  خبرنرلاری       

 ملت اس شاویلد مملددی معلاو       .صې  کار شلود 

انمون  ورنالیستا  آزاد اف انستا  نیل  در ملورد   

مسللوولیت  ورنالیسللتا  درمللورد رعایللت مللوارد  

 . صې  صحبت های هو  شانب  نوود

اخیر هللعناملللللللل  چاارمللللللللاده یلللللللل  ازسللللللللوی  در

زبیرعباسلللل  منشلللل  انموللللن  ورنالیسللللتا  آزاد  

بخللللوان   مې لوگرومدیرمسللللوو  رادیو یونللللد 

گرفتلل  شللد کلل  درآ  از طللرع هللای درگیللر شنلل        

خواسللت  شللده بللود کلل  آتلل  بلل  نواینللد و گفترللو  

های بین االف ان  را آ از نوایند تا ب  شنل  نقهللل    

 .ری تامین گردد ایا  گذاشت  شود وصې  سرتاس

قابل ذکر است که این اولین بار است که دروالیت لوگر در 

 باختر.  مورد ژورنالیزم وصل  همچون برنامه دایرمیگردد

 

 په لوګر کې دسولې او اوربند غوښتنې ولسي غونډه وشوه

دغه غونډه دلوګر داطالعاتواوفرهنګ په ریاست کې جوړه  

شوې وه، چې پکې دلوګر مرستیال  والي ترورن جنررال   

محمرردنبي احمرردزي، داطالعاتواوفرهنررګ ریرریس   

عبدالرحمن تسل، دقومونواوقبالو چارو رییس، دپوهنتون 

رییس، علماوو،  مشرانو، ځوانانو، میرمنرو او خبریراالنو   

غونډې ته ساحل منګل ښره راغالسرت او    .ګډون ګړي ؤ

دغونډې په اجنډا رڼایي واچوله زیاته یې کړه، چې سوله 

او اوربند دټولو هېوادوالو اساسي غوښتنه او هیله ده، پره  

اوسني وخت کې کومې  هڅې چې دسولې په ترړاو پیرل   

داطالعاتواوفرهنرګ   .شوي، ټولو افغانانو ته دمنلو وړ دي 

ه خپلو خبروکې دسولې ارزښت  رییس عبدالرحمن تسل پ

دافغانانو لپاره اساسي رکن یاد کرړل ویرې ویرل، چرې     

دسولې په وړاندې شته خنډونه باید له منیځه  یوړل شي  او 

 .دسولې په راتګ  هېوادوال هوسا او پرمختللي ژوند ولري 

بیا مولوی اسداهلل نوري داسالم د سپیڅلو ارشراداتو لره   

زیاته یې کړه، چې دبدبختیو  مخې؛ سوله الهي امر وباله،

له مینځه وړل؛ یواځې په ملي یوالي رامنځته کیدای شري  

اوټول هېوادوال یې دسولې ملي پروسرې تره راوبلرل او    

غوښتنه یې وکړه، چې ښکیلې لوري دې لره جګرړو ال    

 .د ورورګلوۍ ژوند غوره کړه کې واخلي او په هېواد 

اهلل تایب پره   د ځوانانوپه پارلمان کې دلوګر استازي لطف

هېواد کې دڅوکلونو جګړو یادونه وکړه، چرې نرور دې   

ځوانران یرې   . دیادو جګړو جرړې  له مینځه یوړل شري 

دهېواد په وړاندې مسؤل منونکي وبلل، زیاته یې کړه، چې   

دوی  کوالی شي،  د تلپاتې سولې په راوستو کې  هلې ځلې 

هرم  لوګر پوهنتون رییس عبدالناصر سرتانکزي    . وکړي 

دسولې د ارزښت او دسولې په اړه ګډونوالو تره خبررې   

وکړې، زیاته یې کړه، چې سوله داهلل تعالی امر دی اوباید 

 .چې دغه الهي اوامرو ته  ټول افغانان غاړه کېږدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلوګر مرستیال والي  تورن جنرال محمدنبي احمدزي په 

ینراوې  هېواد کې دتېرو ناخوالو او جګړو په تړاو مفصلې و

وکړې، ویې ویل چې ددغو ناخوالو  څخه افغانران هغره   

وخت وتلی شي، چې په خپلو کې سره کیني او دسولې غږ 

 .اوچت او عملي کار ورته وکړي 

همدارنګه دلوګریوتن اوسیدونکي فرهاد اکبري خپله وینا 

په ژړغونکي ډول دغونرډې ګرډونوالو تره واورولره او     

اکبري . ړې المل یاد کړل دافغانانو فقر او بېوزلۍ یې دجګ

دسولې راتلل دهېواد دپرمختګ او هوسا ژوند پیالمه وګڼله 

کرغیړنې جګړې ته دپای دې یادې زیاته یې کړه، چې نور 

دغونډې ګډونوالوهم په یو غږ غوښتنه  .ټکی کېښودل شي

وکړه، چې موږ نور جنګ نره غرواړو اودتلپراتې سرولې     

اتې سولې راتلو په غونډه په هېواد کې دتلپ .غوښتونکي یو

 . دعایي پای ته ورسېده

 

رهنرګ ریاسرت، لرنکن    یاد پروګرام چې دلوګر داطالعاتو اوف

لخوا جوړ شوی او دوالیت مقام داسالم برنامې  ښوونیز پروګرام 

دیوې جشنیزې غونډې په ترڅ کې پای ته مه  ۷۳دسلواغې په ؤ، 

 .ورسید

په دې جشنیزه غونډه کې دلوګروالیت مرستیال  تورن جنررال  

محمرردنبي احمرردزي، دلوګرداطالعاتواوفرهنررګ ریرریس  

عبدالرحمن تسل، دځینو دولتي ادارو مشرانو، فرار  شرو زده   

کرارکوونکو برخره    کوونکو او داطالعاتواوفرهنرګ ریاسرت  

 .اخیستې وه

دجشنیزې غونډې لومړی ویناوال داطالعاتواوفرهنګ ریریس  

عبدالرحمن تسل ؤ، چې د زده کړیز پروګررام پره ترړاو یرې     

 .ګډنوالو ته مالوما  وړاندې کړل

تسل ټولو فار  شو زده کوونکو ته دمبارکۍ ترڅنګ وویل، چې 

انانو لپاره  داطالعاتواوفرهنګ ریاست په دې توانیدلې، چې ځو

دښه فرصتونو په برابرولو کې خپلې هلې ځلې ترسرره کرړي،   

ورځنی زده کړیز پروګرام ده، چرې د   ۰۵چې بېلګه یې همدا 

 .ویاندۍ،فن او خبریالۍ په برخه کې جوړ شوی وه

ځوانانو د ژمنۍ رخصتیو له چانس نره پروره ګ ره    :  تسل وویل

لو زده کړیرزو  پورته  او دوی ته دا انګیزه ورکړل شوه، چې خپ

 .چارو ته ځیر شي

تسل زیاته کړه، چې داطالعاتواوفرهنګ رهبري پره پرام کرې    

لري، چې ورته پروګرامونه په راتلونکي کې ځوانانو تره جروړ   

 .کړي

همدارنګررره عبررردالرحمن تسرررل وویرررل، چرررې او  

داطالعاتواوفرهنګ اداره  دځوانانو لپاره یو زده کړیرز ادر   

پاره ځوانانو ته زده کړیز کارونه  ګرزیدلې، چې دښه فرصتونو ل

داطالعاتواوفرهنګ رییس وویل، له دغه فار  شو . ترسره کړي

زده کوونکو چې لوړې نمرې ترالسه کړي دي، دمهال او زینرت  

راډیو د خپلو ژمنو له مخې به څو تنه  په خپلو راډیوګانو کې پره  

 .دندو وګماري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمدنبي احمدزي د یادزده لوګر مرستیال والي تورن جنرال م

کړیز کور  په تړاو خبرې وکړې او ځوانانو نره یرې غوښرتنه    

وکړه، چې دهېواد  دخیر اوفالح لپاره کار وکړي، دمنفي خبرو 

 .پر ځای دې دهېواد جوړولو او آبادولو په فکر کې واوسي

احمدزي ځوانان  یې دمطالعې او لوست لوري تره  وهڅرول،   

جوړول یواخې په مطالعې او لوسرت  زیاته یې کړه ، چې دفکر 

ترسره کېدای شي، هرځوان دې خپلو دیني او عصري مطرالعو  

ته مخه کړي، چې دنراپوهۍ ټغرر زمروږ لره هېرواده ټرول       

مرستیال والي دلوګر داطالعاتواوفرهنګ ریاسرت چرارې   .شي

 .هم وستایلې 

چې له دغه ښوونیز څلویښت ورځني کور   ،د یادونې وړه ده

 ۳۵ ی ؤ،اتو او فرهنګ ریاست په زیار جوړ شوڅخه چې د اطالع

، چرې  وې انجرونې یې  تنهفار  شول چې اته  زده کوونکيتنه 

ارزښتمن اسناد ورکړل شول او لره  ټولو فار  شو زده کوونکو ته 

پره   تنره  دوه او  ېپه زینت راډیو ک نته لسڅخه به یې  ډلېدې 

 .مهال راډیو کې عملي چارې هم پیل کړي

 

 ای ته ورسېداو خبریالۍ زده کړه یيز پروګرام پ د وینا، انانسرۍ

 

 پیام ریاست معادن والیت لوگر

ن للر بلل  هللدایت مقللام محتللرم وزارت معللاد  و تللرولی  بلل  توللام  اشللخال  قیقلل  و  ولل  کلل  فعالیللت      

تاشات اخلذ اشلازه نامل     غهلل  والیلت للوگر انملام میدهنلد رسلانیده مل  شلود        روس  موادمعدن  را درسل 

درصلورت اخلذ اشلازه نامل   روسل        غ روس  موادمعدن  ب  ریاست معلاد  والیلت للوگر مراشعل  نولوده     

 .مواد معدن  کاری ایشا  متو ف میرردد وبا ایشا  برخورد  انون  صورت میرردد
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