
 متن استفتاء ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت هرات

 بمقام محترم  وزارت ارشاد،حج واوقاف

جریووووووی اراضوووووو  وقفوووووو  قا وووووو   250موضووووووومو در مووووووورد سووووووو ت حا وووووو ت موووووووا   

 رم واقوووووو  قریووووووی  اابوووووواه ا ازوووووو  سووووووا و،  احزووووووی ایووووووا ده  و  ووووووا  ده  شوووووواروا      وووووو  

 هرات. 

موووووووووووییریت اجرا زوووووووووووی، ریاسوووووووووووت  1400 /18/1{موووووووووووور  268 -475 اووووووووووووا   اموووووووووووی 

 مام  ع م ، م زنزت مس ک  آه مقام محترم مزنگاری و

{ حوووووواج  مرد وووووو  و ووووووی اوووووو  مزوووووور ا و  ز وووووونباد 13727551ا  اثوووووور عوووووور  م  وووووووم  

 /8{موووووووووور  1219موووووووووییریت عمووووووووووم  اوقووووووووواف و حکووووووووو    1400 /7/3{موووووووووور  27 

مقووووووووام والیووووووووت هز ووووووووت دوهزوووووووو  سوووووووواحی را ا    دیوووووووو  م وووووووواهی و  هز ووووووووت  1400 /3

مقووووووام و سووووووا    ووووووی سووووواحی اراضوووووو  وقفوووووو  قریوووووی  اابوووووواه ا ازووووو  سووووووا و  احزووووووی  مقووووورر 

یوووووا ده  و  وووووا  ده  شووووواروا      ووووو  هووووورات ر توووووی   وووووی ا  م ووووواهی   ووووور اسوووووا  دح زووووو  و 

دا یوووووی سوووووا ت  یووووور   وووووت انووووویم و سوووووایر   ادوووووات  وووووی  زوووووا  آ ووووو   ز وووووتر دارد در  ووووو  

ی اسوووووت سوووووای جوووووار  مح ووووووی آه  وووووور  وووووی منوووووا   محووووویود آ   ووووواه    ووووومگزر  داشوووووت

و قووووورار  ررسووووو  در موووووورد اراضووووو  وقفووووو   وووووی دحوووووت اجوووووار  محتووووورم مرد ووووو  و وووووی اووووو  

مزوووووور ا مسووووووکو ی قریووووووی  اابوووووواه مز اشووووووی هووووووز   وووووووم مح وووووووی  راعتوووووو   یسووووووت  زامووووووی  

است،ریاسووووووت محتوووووورم ارشوووووواد، حووووووج واوقوووووواف م ووووووا و  ووووووی قووووووا وه و  ر ا  موووووو  آه ادا  

 آ چی ال م مزیا نی اجراات  واهنی  رمود.{

جریوووووی  موووووزن وقفووووو  قریوووووی  اابووووواه ا ازووووو   250  مز وووووود  وووووی مووووووا    نووووواء اووووو ار  داد

{ ز وووووووو انووووووویم  وووووووی اجوووووووار  33175شووووووواروا      ووووووو  مقووووووویار  15و 11سوووووووا و،  احزوووووووی 

اسووووام  حوووواج  مرد وووو  و ووووی اوووو  مزوووور ا  ووووود   ووووی  ووووور  ووووی اوووو ار   ووووو  هز ووووت مقوووورر  

سوووووووو تی  یسووووووووت  زاموووووووی  اسووووووووت،  1400 ز وووووووی مح ووووووووالت آه را ا   ا ووووووووت سوووووووای  40

 ی ت غرا  محمی  ص{  ا ی هیایت مز اشز . م ا و  ی شر

 "حقا ي"د تور ع یا خا و

 ر زس ارشاد،حج واوقاف هرات

 

 حك  مقام محتر ریاست و آمریت إ تاء ! 

  زراموه مس  ی استفتاء شی   تو  شرع  دحریراردد

 

 ع   رسوی هللا. وم  زا  هلل حامیا  

 ا اوا   اس  م ب  ا  وا 

ریاسوووووت محتووووورم ارشووووواد حوووووج واوقووووواف  والیوووووت هووووورات  ومکتوووووو  آ چوووووی درموووووتن اسوووووتفتاء

وارد شووووووووی   وووووووی مسووووووووتاجرین اراضوووووووو  اوقوووووووا   آ ووووووووواال  سوووووووو ت  ۀ در   ووووووووص  سووووووووار

 و  نزن  ایی افت  کسا   و    شیه منا   آ   ذ ر شی 



 زریووووووی وم ووووووا    اموووووووروقفوووووو   ووووووی وجووووووو  م وووووورف آه هووووووا  و اراضوووووو   اموووووو   ووووووی 

 وووووو ا  د  ووووووو موووووو  ازوووووورد،آه مسووووووتحقزن  ووووووی و حووووووو عامووووووی مووووووردم و  موووووو   اشووووووی مسوووووو مزن 

   اوقوووووا م کزوووووت هوووووا  اوقووووواف  وووووی مسووووو  زت دنووووووز  امورارشووووواد، حوووووج و محتووووورم  ریاسوووووت 

 وووووو د آه هووووووا  ووووووی اجووووووار     وقفوووووو   مووووووزن هووووووا  ووووووی را  وووووویو  دارد وهمچنوووووواه مسووووووت جرین

ایووووون  امووووو  در  احتزوووووا  ا  متوجوووووی اهمزوووووت ایووووون موضووووووم  اشووووونی وداد  شوووووی  اسوووووت  ایوووووی 

 زا ووووووت  ووووووی  مووووووورد ووووووو کترین  وووووو  احتزووووووا   درایوووووون   یوووووورا ،ی ووووووار  گزر وووووو   وووووووص 

شوووووووییی در  ووووووووص  عزووووووویو مردکوووووووی آه موووووووورد  شوووووووی  محسوووووووو  زوووووووت ا موووووووای مسووووووو مزن 

دووووورین    وووووی  ووووو  گ ار وووووی  ووووو ا  ایوووووی محتا ا وووووی اوووووام  ردار وووووی و ،ار توووووی اسوووووتشووووورع  قرار

 . ورت ازردآه ها  زا ت  ی حقو  مس مزن و زت ا مای 

 هموووواه  ووووور اموووور ایووووی افووووت  ووووی  ااوووور واق زووووت   ووووو  اسووووتفتاء شووووی  مسوووو  یدر   وووووص  

ارشووووواد، حووووووج و  ریاسوووووت محتووووورمدوهزووووو  شووووووی  ا  سووووووی   اشوووووی  وووووی دراووووو ار  هز وووووت 

مووووویت اجوووووار   سووووو ت  اوووووا  در وووووویهر،  وووووا   وووووی آه اشوووووار  شوووووی  اوقووووواف والیوووووت هووووورات 

ویووووا  سوووو     ووووی مووووا   اسووووتفاد   اموووو   ووووز  آیووووی  م ووووک   وغزوووور    وووو  وقوووووم  آ ووووات    وووو

 ا وارد شوووووووی    سوووووووارۀ  دد  وووووووی  همووووووواه ا ووووووویا    ق ووووووواه  واراضووووووو  مسوووووووتاجر  اووووووور ا 

حا ووووو ت  (40)٪   نووووواء  اارسوووووو ت  ، اوووووردد  ووووو  مووووو   زووووو ۀ د زوووووزن شوووووی  ا ووووو  اجوووووار

والیووووووت هوووووورات حسووووووی   اابوووووواه و سوووووووا   ا ازوووووو  سووووووا و مووووووزن هووووووا  وقفوووووو  قریووووووی آ  

 همووووووواه ا ووووووویا    ق ووووووواه و  یووووووواه  ا ، داشوووووووتی  اشوووووووی واق زوووووووتاووووووو ار  هز وووووووت م هووووووو  

اراضووووووو   حوووووووو االجوووووووار ا دیوووووووی  قبووووووواء ا ذ رشوووووووی  وقوم حوووووووواد   خوووووووا رشوووووووی  وارد  

 قووووووی حنفوووووو   نووووووزن  تووووووا  م ت ر نا چووووووی در ایوووووون مووووووورد در  اسووووووتی موووووو  شووووووود.مسووووووت جر  

َاتَاَإإإإإاَ  َ َمإإإإإا   َا َ َ إإإإإ ََ  امإإإإإاناَر َمإإإإإَ   »آموووووی  اسوووووتو  َْ َِ ا َْ َمإإإإإا َََمذَإإإإإ إإإإإَرَم فَإإإإإ  اَمَمإإإإإان ََ فَإإإإإَعَر 

إإإإإإإَرَ  رََو َمإإإإإإإَرَم اَم ََ إإإإإإإَا اَمَمَسإإإإإإإتَأََوَر رََو َ َرقَإإإإإإإَ  اَ ََرمَ  َذَأإإإإإإإا امْلَ ََ  َِ  اَمَمَسإإإإإإإتَأََوَرَْ رََو اَاقََنإإإإإإإ

یو ، درجمووووووووووو(4/413ج/ة )ا فتووووووووووواو  ا بنییووووووووووو «رََو رَبَإإإإإإإإإإإَ  َأإإإإإإإإإإإقََنَ  اَ ََوإإإإإإإإإإإَرَْ بَقَإإإإإإإإإإإَاَر  ََمإإإإإإإإإإإ َ 

جووووونس اووووور تن ا ،  وووووی موووووا   منف وووووت یووووویجریووووواه مووووویت اجوووووار  عارضوووووی ا   وووووز  آااردر

  وووووو د   داد  شووووووی  ا ر ووووووی اجووووووا    ا ووووووی اینکوووووویردد، مثوووووو  اووووووار تووووووی شووووووی   اجووووووار   ووووووی 

 موووووزن در  یووووور آ  قووووورار ازووووورد، یوووووا  { وووووا دسزووووور مسوووووزر آ  ردد، یوووووا اووووو  مسوووووت جر غ وووووی

رار  مووووود،  ووووس سوووواق  موووو  اووووردد  ووووآ  آه ق وووو  اردیووووی، یووووا غوووو م  ووووود مووووری  شووووی و یووووا 

   ق اه  ز  آمی .مست جر   ی قیراراض  ا حو االجار  

 

ور ارضإإإاَ أروإإإس اأإإإت )دیگووور   قبووو    نوووزن آموووی  اسوووت  وهمچنووواه دریووون موووورد  درع وووارت 

ْشإإإإي َ إإإإ   ،ْ بمإإإإاا امسإإإإماا ،فإإإإااقنِ اممإإإإاا قإإإإاا ر ار  ااإإإإ  اْرم  سإإإإق  بمإإإإاا اْاأإإإإار

 2 توووواو  قاضووووزخاه  ج/  (. بمإإإإاا  امسإإإإماا فإإإإااقنِ اممنإإإإر کااإإإإ   سإإإإق  ا ا    وکإإإإ ا . اممسإإإإتاور

  209ص/

 وووووس ق ووووو  اردیوووووی آ  آه   ار وووووت،را  وووووی اجوووووار      مزنووووویووووو  شوووووخ   درجموووووی و هراوووووا 

 مووووووزن متوووووو  ر   ووووووی آ  جووووووو  هووووووا و  برهووووووا  آ  یووووووار  مزگردیووووووی  اجووووووار  دار  ، ااوووووور

اجوووووار  ار توووووی  وهمچنووووواه اارم کزوووووت  وووووی .مک ووووو   وووووی  ردا وووووت حوووووو االجوووووار   مووووو   اشوووووی



و  وووووواراه  {در  وووووووردزکی   وووووو  سووووووا    زایووووووی  زووووووار  مزگووووووردد شووووووی   ا  آ   وووووواراه آ

 ت حو االجار  ال م  زست.ق   اردد  ا ه   اال  مستاجر  ردا 

 

وهمچنووووووواه در  قوووووووا وه دنووووووووز  اموووووووور  مزنووووووویار   زووووووو  درایووووووون   ووووووووص  نوووووووزن آموووووووی  

 است. 

)هراووووووا   مووووووزن، دابزوووووو ات و م حقووووووات آه  ووووووی اثوووووور آ ووووووات   ز وووووو   سووووووار  منووووووی و یووووووا ا  

 وووووزن  ووووورود، اجوووووار  ازر وووووی  مک ووووو   وووووا رعایوووووت حکووووو   مووووواد  ه وووووتاد و ووووونا  ایووووون قوووووا وه 

قوووووا وه )ر  همووووواه سوووووای وج وووووراه  سوووووار   مووووو   اشوووووی(  مک ووووو   وووووی  ووووور دا وووووت حوووووو االجوووووا

 (107دنوز  امور  مزنیار  ماد  ه تادوش    ص/

ودرقوووووا وه دنووووووز  امورم کزوووووت هوووووا  وقفووووو   زووووو  نزن اشوووووار  شوووووی  اسوووووت ) م ا زوووووت حوووووو  

م حقوووووات م کزوووووت وقفووووو  هووووور اوووووا  د سزسوووووات، دابزووووو ات و) جوووووار  مووووواد  سووووو  و  بوووووارمالا

دحووووت عقووووی یووووا مح وووووالت آه  ووووی اثوووور آ ووووات   ز وووو   سووووار  منووووی و یووووا  ووووی  ووووورت  اموووو  

مک ووووو   وووووی ا   وووووزن  ووووورود، قووووورارداد   وووووا رعایوووووت احکوووووام مووووواد  سووووو  و سووووووم ایووووون قوووووا وه 

 جار  هماه سای و ج راه  سار   م   اشی(ال ردا ت قسم  یا     حو ا

 (10قا وه دنوز  امور م کزت ها  وقف  ص/)

واق زوووووت ق وووووزی هما گو وووووی  اشوووووی  وووووی در آ ووووور  وووووی  وووووور    وووووی  ایوووووی افوووووت  وووووی ااووووور 

ارشوووووواد حووووووج واوقوووووواف والیووووووت هوووووورات  مووووووتن  مکتووووووو  اسووووووتفتا  زووووووی ریاسووووووت محتوووووورمدر

 ووووووری    قووووووا وه اردیووووووی  اسووووووت  ووووووا در ورداشووووووت ع ووووووارات  ووووووری   قبوووووو  ومووووووواد ذ ر

ی  قیر ق ووووووواه واردشوووووووی   ا  ذمووووووومسوووووووت جر  اراضووووووو   حوووووووو االجوووووووار  ري اموووووووور  مزنووووووویا

 مو وف ا    را ت  مزن ها  ی حا ت عاد  م اف م  اردد.

 راق  ا حروف" محمیعارف " م   

 


