
 هب انم خداوند حکیم

 روزی هب انم دهیار
 روز دهیار است.رباستیو دهیاری اهی خودکفا  اقنون اتسیس ، چهاردهم تیر ماه سارلوز تصویب «دهیار  »یعنی   بهاهن ای یافته ایم ربای تقدری از دمریان ارشد روستااه

ی مشترک و بهره مندی از منابع روستا جغرافیایی از اجتماع رمدم ربای زندگ  د ؟هچ مفهومی دار« دمری ارشد روستا » او رد جامعه وجود دارد؟ناختی از دهیار کیست؟ هچ ش  هک
بع اجتماع خود را از دست ت  ابع خود و هبمن  وهج دارند.تعدادی از روستااهن ت رهب   جامعه است.دارای لیهه ییازاه و ررزواهیی هک  ر جامعهکـرک است.پس یمشت 

رگدد. از رنجا هک طی سالیان گذشته هب رنم ازفار  رد جامعه روستایی رب می «دمرییت»توسعه همه جایبه داسته باشند و این  ر دو هب نحوه  می دهند. همه روستااه تمایل دارند رشد و
ت لذا جذابیت الزم ربای ماندگاری شده ، ربانهم تحییلی و ..... توهج لافی نشده اس  ات تعریفاجتماعی ، نهاد سازی ، رفریند سازی ، ارتباطتعالی روستا اعم از 

ستاست رچا هک منتخب است.دهیار ربخواسته از رمدم رو «دمری روستا»لار جمعیت هب وژیه نسل جوان را از دست داده است و این هب معنای سختی مضاعف 
ی هک هن رمدم شناخت لافی از او و این وظیفه زمان و هچ سخت است  ط بین رمدم و دولت را بازی می کندمعتمدین رمدم رب اساس نظام دمورکاسی است. نقش واس 

رساهن اهی جمعی رد  کرد ضعیفشناسند. شاید این نقص از عمل  مین او را و موقعیت او را هب خوبی دارند و هن بعضی دولتمردا هک رب عهده اش است وظایف و رسالت
 عهده دارد . ساسگوویی هب نهاد شورااه ، هب رمدم و رب را و هماهنگی رد روستا لار سختی ارجاییرنچه مسلم است دهیار هب عنوان مقام ارشد و کشور نیز انشی می شود . بهرحال 

انواده ، هویت اجتماعی خسنگینی وظایف او را مضاعف می نماید لیکن رد مقایسه با سختی لار ، ردیافتی حداقل دارد.دغدهغ امنیت شغلی ، ردردم رد حد رفع ییاز  ، مسئولین
گاه شغلی رد نظا ربای توهج هب خواسته اهی او وجود ندارد. اتحادهی  نیزرد کشور  و رمجعی همواره همراه اوستم دولتی ، قضایی و امنیتی کشور و.... ، هب رسمیت یافتن جای

گامهایی رد ربداشتن  و اهتمام خودرعض نموده  تهنیت سوز و توانمند استان تبریک وتعاونی دهیاری اهی استان هب سهم خود رفا رسیدن روز دهیار را هب لیهه دهیاران دل 
 رد جهت تسهیل رشایط ربای انجام بهینه وظایف دهیاران رد سطح روستااه گذاشته است.

رسایش رد زندگی مقدر  ساس زحمات این زعزیان رسنوشت دهیاران را رکامت انسانی ، تعالی شغلی و ان هبالقدر ، خداوند من  اریم رد تقارن روز دهیار با لیلة امیدو
 نماید.نوید و منصور هب اتئیدات الهی باشید
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