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

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی 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 

 م۲۱۰۲تاریخ نشر :  اول اکتوبر 
 

 تجمع نهادهای جامعه مدنی، وکالی گذر، نمایندگان نواحی 

و بزرگان شهری و ولسوالیها  

 

 
 

 هدف: اعتراض به عدم تطبیق پروژه های انکشافی شاروالی، فساد اداری و غصب

 زمین های مردم در شاروالی

 خواست ها: باگذشت هفت ماه از سال جاری

 



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

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

   » 2 » صفحه :   
 

  

شاروالی هنوز به مرحله تطبیق نرفته؟ چرا پروژه های انکشافی   

 چرا پروژه های شاروالی هرات همیشه با یک شرکت قرارداد می شود؟

 چرا پروژه های انکشافی شاروالی هرات به صورت شفاف به پروسه اعالن گذاشته نمی شود؟

ود؟چرا زمین های که قبال توزیع شده به مردم تسلیم داده نمی ش  

 چرا آشغالها از سطح شهر والیت هرات جمع آوری نمی شود؟

 چرا عوائید شاروالی که از طریق گمرکات جمع آوری می شود به بانک دولتی

 واریز نمی شود؟

 و صد ها چرا دیگه.....که در گرد همای مطرح شد

 پاسخ والی و رئیس شورای والیتی والیت هرات

ی مردم چشم به حل این قضایا از طریق رئیسآقای فیض زاده: ما به عنوان وکال  

 جمهور دوخته ایم

 

 داکتر داود صبا: تاکنون ارگانهای محل به مشکل هرات توجه نکرده ماهم چشم

 در انتظار رئیس جمهور هستیم تا به حل این قضایا بی پردازد

دست به دعا برمیداریم آخرین گپای مردم: اگر دولت مشکل مارا حل نکند ما   

تشکربا  

« فصیحی» علی جان   

 سخنگوی شبکه نهاد های جامعه مدنی هرات

 هرات، افغانستان
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به صفحه اصلیبازگشت   

www.said-afghani.org 

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

