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

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی تفاهم  صلح و 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 

 م۲۱۴۲اکتوبر  ۴۱ تاریخ نشر :  
 

 ـ افغانستان تظاهرات در والیت غور

 

 
 

درمسییر  کابل درمناطق مختلفـ دها هزارتن از باشنده گان والیت غور امروز درمسیر شاهرای هرات 

 کابل  تجمع نموده خواستار اعمار سرک مرکزی افغانستان شدند.شاهراه هرات ــ 

؛علما دیین ؛رییسیان شیورای انکشیافی هادهای مدنی ؛اعضای شورای والیتین این تظاهرات با اشتراک

ی ماخوهیان اعمیار سیرک مرکیزی  غیور ، بامییان ،دایکنیدی ، مییدان شیهر، زنان ومیردم بیا شیعارها ؛

وعملی شدن وعده رییس جمهور هسیتیم  2931شامیل شدن سرک مرکزی دربودجه انکشافی  هرات (

هرات با توجه به آمنیت  ـ ن بین المللی میخواهیم تا  دراعمار سرک کابلهمچنان با شعار ما از همکارا

مناطق مرکزی وآهمیت اقتصادی آن دولت  ومردم را همکاری نماید با طیی نمیودن دنیدین کیلیومترراه 

 این شعار ها را انتقال نمودند .

:            فییتعضییوی شییورای والیتییی غییور کییه دراییین تظییاهرات شییرکت نمییوده گ« یوسییفی » محمیید صییاد  

 نبود سرک درمناطق مرکزی سبب شده است تا این مردم به خدمات اجتماعی دست رسی پیدانکنند 

 



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

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

   » 2 » صفحه :   
 

  
 

را با مشکالت زییادی اقتصیادی واجتمیاعی مواجیه سیاخته اسیت وریییس جمهیور درسیفرکه کیه  ومردم

امروز از  به غور داشت این سرک را به مردم وعده داد که تاهنوز عملی نشده است  ما 2931درسال 

 نماید . 2931بودجه   دولت افغانستان وجامعه جهانی میخواهیم تا این سرک را  اعمار نماید وشامیل

 

این شیاهراه کیه دهلییز افغانسیتان میباشید :  رییس ارگان ملی جوانان غورگفت  «حکیمی»محمد حسن 

غرب را به مرکز وشر  افغانستان وصل می نماید  ودندین والیت و دندین ملییون نفیر دراطیرای ایین 

شیاهرازندگی میی نماینید از اهمییت زییاد ی برخیورد دار اسییت کیه دولیت تیاکنون توجیه نکیرده اسیت مییا 

میردم را بیا مشیکل  ،  خرابی این سیرک ، زیراده میخواهیم تا دولت افغانستان وجامعه جهانی توجه کر

 فقر روبرو نموده است   .

 

کیلومتر راه پیاده طی نمودم تا درایین تظیاهرات  21بانشده ولسوالی لعل گفت : من امروز « پیدا » گل 

مسالمت آمیز شرکت نمیایم وصیدای مظلومییت ومحرومییت غوررابلنید نمیایم .  نبیود سیرک سیبب شیده 

درهنگام مریضی جان خودرا ازدست دهد ومردم به مشکل روبرونمیوده اسیت ونسیبت است تا دها زن 

 به فقر مردم قیمت نهایت زیاد میباشد.

 

نبیود سیرک : محمد سلطان یک تن از دکان داران شهر دغچران ومعاون شیورای شیهر دغچیران گفیت 

ن بیه کابیل بیرود سبب شده است تا مردم ا زطریق موتر یک شب دوروزاز دغچران به هرات از دغچرا

کیلومتر راه است ودوهزار افغانی گرایه  033کیلومتر از غور تاکابل  933درحالیکه  از غور تا هرات 

افغیانی کراییه میباشید ومیردم را بیا  13یک طرفه یک نفر میباشد ویک من دهار کیلیواز هیرات تیاغور 

 مشکالت افتصادی مواجه نموداه است .

« فصیحی» علی جان   

 

به صفحه اصلیبازگشت   

www.said-afghani.org 

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

