
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « افغانیسعید  صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
 

 
 راغالست! ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، سعید افغاني : د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 «فصیحی  »علی جان 

 م۲۱۹۲اکتوبر  ۹۱تاریخ نشر :  
 

 قطعنامه گردهمایی نمایندگان نهادهای مدنی و مردمی

 پنج والیت در رابطه به سرگ گردن دیوال

 

 
 

ما فعاالن نهادهای مدنی و مردم والیات میدان وردک، بامیان، غور، دایکندی و هرات گرد هم آمده ایم تا خواسته ها و 

رابطه با کار و اعمار سرگ گردن دیوار به دولت محترم خود، مسوولین دولتی و دوستان مطالبات خویش را در 

همکار بین المللی برسانیم تا کار این سرگ که تامین کننده حقوق بشری مردم این والیات و حلقه وصل این والیات و 

 دیگر والیات کشور می باشد آغاز گرددیده و به اتمام برسد.

ار که والیات کابل، میدان وردک، بامیان، دایکندی و هرات را با هم وصل می کند و نقطه وصل پروژه سرك گردن دیو

 کشور   در تمام والیت و تاثیر خود را باالی رفاه و سهولت های مواصالتی بین الوالیتی  شرق و غرب کشور می شود 
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با تمویل آن كابل را به هرات از مسیر  زماني كه آلمانیها مي خواستند 2431می گذارد، براي نخستین بار در سال 

در سفر تاریخي  2431مناطق مرکزی وصل كند در اسناد دولتي ثبت شد ولي به دالیلي تطبیق نگردید، تا اینكه در سال 

ظاهر شاه پادشاه وقت، سفری به محدوده جغرافیایی سرگ گردن دیوار داشت، مردم محدوده این سرگ عمده ترین، 

سي ترین خواست شان را احیا و اعمار سرك گردن دیوار عنوان كرد و مورد قبول شاه وقت قرار حیاتي ترین و اسا

الي كوتل  2411كار زیربنایي آن آغاز گردید و تا سال  2411گرفت تا مجدداً شامل اسناد رسمي دولت گردد و در سال 

 سرگ متوقف شد. مالیعقوب بهسود كارهاي زیربنایي آن ادامه یافت.سپس به دالیلی کار این 

 

 

 
 

هرات، -قندهار -سرگ گردن دیوار یکی از شاهرگهای حیاتی کشور به حساب می آید. همان طوری که شاهراه کابل

هرات شاهرگهای حیاتی اقتصاد کشور به -بامیان -مزارشریف و شاهراه کابل -کابل، شاهراه کابل -شاهراه جالل آباد

با عث آبادانی کشور و زمینه ساز ترقی، توسعه و پیشرفت کلیه مردم افغانستان  هاروند قطعا اکمال این پروژهشمار می

 خواهد شد.

مطالبات مردم این پنج والیت در رابطه با اعمار و تکمیل این سرگ حق قانونی شان است. این حق را هم قانون 

مسلما بی توجهی به ساخت و  اساسی کشور و هم توافقات بین المللی افغانستان و جامعه جهانی تسجیل کرده است.

اعمار زیربناها از جمله سرگ وصل کننده والیات مذکور بی توجهی به مفاد اسناد ملی و توافقات بین المللی افغانستان 

 با جامعه بین الملل است.

باعدم اعمار این سرگ جلو انکشاف و رشد افغانستان گرفته خواهد شد. زیرا مسیرهای مواصالتی نقش کلیدی در 

پیشرفت، توسعه انسانی، رشد اقتصادی و تجاری و فرهنگی خواهد داشت. عدم توجه به این امور مهم نادیده گرفتن 

انکشاف افغانستان بوده و بی توجهی به سهولتهای زندگی، رفاه و بهره مندی از حقوق شهروندی بخشی از جغرافیای 

 کشور را نشان خواهد داد.

به زندگی مردم والیات متذکره خواهد آورد بلکه تاثیر روی زندگی، معیشت، اقتصاد، سرگ گردن دیوار نه تنها تغییر 

 فرهنگ و توسعه انسانی کلیه افغانستان دارد.
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بنائا ما فعاالن مدنی، نهادهای مدنی و مردم پنج والیت، نمایندگان مردم در شوراهاي والیتي والیت هاي مذکور، ضمن 

حیاتي بودن پروژه سرك گردن دیوار، در گردهمایي امروز خویش در مركز والیت  تأكید بر اهمیت ملی،انکشافی و

 بامیان، خواسته ها و مطالبات برحق شهروندي خویش را در قالب مواد زیر چنین ارائه می کنیم:

كه روند كار پروژه  و كابینه كشور جداً مي خواهیم   دولت جمهوري اسالمي افغانستان  ما از ریاست محترمــ  ۹ 

شامل سازند و همچنان  2431گردن دیوار را اعمار و بودجه آن را به صورت كامل در بودجه انكشافي سال   سرك 

 در راستاي تشویق و ترغیب تمویل كنندگان بزرگ بین المللي سعي و تالش دلسوزانه و همه جانبه داشته باشند.

منافع  2431مي طلبیم تا در هنگام تصویب بودجه انكشافي سال  از اعضاي محترم مجلس شورای ملي مجدانهــ ۲

ملي، اهمیت زیربنایی سرگ مذکور، محرومیت مردم افغانستان، مخصوصا ساحاتی را که این سرگ تحت پوشش قرار 

 می دهد در نظر گرفته و این پروژه ملي را شامل بودجه سال نمایند.

استاي تأمین عدالت و تحقق دموكراسي حضور مادي و یا معنوي شان را از كشورهاي بزرگ تمویل كننده كه در رــ  ۳

 در افغانستان داشته اند، مي خواهیم كه با تمویل این پروژه، ماندگارترین حضور انساني شان را به نمایش گزارند.

هرات و دیگر والیاتي از ادارات محلي، به ویژه از والیان محترم والیت هاي میدان وردك، بامیان، دایكندي، غور، ــ  ۴

كه در مسیر این پروژه بزرگ ملي قرار دارند مي خواهیم تا با تشریك مساعي همدیگر و كار مشترك در بخش تسریع 

 این پروژه تالش جدي نمایند.

از مردم بزرگ، با دیانت و با انصاف افغانستان، نهادهاي مدني، احزاب سیاسي و فعالین مدني و حقوق بشري ــ  ۵

ي خواهیم كه مردم این سامان را تنها نگذارند و براي برآورده شدن خواسته هاي مشروع و قانوني شان كشور م

 همگام و همكار باشند.

 با احترام

 مردم، نهادهای مدنی والیات 

 غور، دایکندی، بامیان، میدان وردک و هرات

 مرکز بامیان

به صفحه اصلیبازگشت   

www.said-afghani.org 

http://www.said-afghani.org/

