
 تعالی بسمه

 اصفهان مقیم افغانستانی مهاجرین بیانیه

 قرار  ترکمنستان از وارداتی برق ولتی کیلو 055 برق پالن ماستر پروژه اجرای آستانه در افغانستان امنی،نا و جنگ سالها از پس

 .کند ایجاد کشور واقتصادی علمی سرنوشت در محسوسی وتأثیرات تحوالت تواند می که دارد

 بامیان مسیر از برق لین این بود بنا فیشنر شرکت وتشخیص افغانستان قبلی دولت  مصوبه طبق هستید، جریان در  که همانطوری

 مسیر به وردک – بامیان  از را انتقال مسیر  فعلی، دولت پرده وپشت مخفیانه تصمیمات در اما شود، داده انتقال کابل به وردک –

 .اند داده تغییر  سالنگ ونامناسب ناهموار

  هرچند. است گردیده کشور این از وخارج داخل در افغانستان مردم میلیونی وتظاهرات  ها تنش از موج ایجاد باعث مسئله همین

 عدالتخواهی جنبش خواست اما  است، خورده گره سالنگ مسیر از برق انتقال پروژه اعتراض با مردمی، های واکنش و تظاهرات این

 عدالت فریاد بلکه. گردد نمی ومحدود منحصر پروژه این به وردک، – مسیربامیان از برق لین انتقال  بر تأکید ضمن روشنایی،

 به افغانستان در وفراملی فراقومی وفرهنگ مدنیت  کردن ونهادینه ملی وحدت های پایه استحکام راستایی در که است خواهی

 ها سال که  ساالری وقبیله قومی وتعصب تبعیض گرایی بنیاد تفکرات مباد که است این از مردم نگرانی. است رسیده ظهور منصه

 . یابد تداوم است، نگهداشته ویرانگی و انحطاط در را افغانستان

  تنش ایجاد راستایی در گردد، نمی منحصر برق پروژه به روشنایی، خواهی عدالت جنبش واهداف ها خواست که همانطور براین بنا

 فراگیر عدالت  بلکه نیست، تفسیر قابل نیز افغانستان جنوبی والیات و مرکزی والیات بین وخصومت ورقابت ها وملیت اقوام بین

 .گیرد می بر در ومذهب ملیت داشت نظر در بدون را افغانستان ومناطق وساحات والیات تمام که  است متوازن وانکشاف

 گرفتن نادیده بر اصرار وهمینطور دیگر، والیت 21 کردن ومحروم سالنگ پرخطر مسیر از برق پروژه اجرای برای دولت پافشاری اما

 ایجاد بر مبتنی که است گذشته  ای گرایانه وتبعیض فاشیستی استراتژی  وتداوم تکرار بر تصمیم مردم، ملیونی صدای وناشنیدن

 .  است بوده افغانستان های وملیت واقوام والیات بین خشونت وخشم خصومت

 در وحساسیت روشنایی، عدالتخواهی جنبش از حمایت ضمن اصفهان، مقیم افغانستانی ومهاجرین نخبگان فرهنگیان،  ما اینرو از

 .کنیم می مطرح ذیل صورت به  افغانستان دولت از را خود های خواست کشور، سیاسی وسرنوشت داخلی مسائل قبال

 از المانی، فشنر شرکت تخصصی وتشخیص سابق، دولت مصوبه براساس ترکمنستان، از وارداتی ولتی کیلو 055 برق خط   -2

 . شود داده انتقال کابل به( وردک میدان بامیان، سمنگان،)  مسیر

 ساز آینده ومنافع  افغانستان مردم عمومی مصالح اقتصادی، های پروژه در است موظف اولیه واصول وظایف براساس دولت   -1

 معدن حاجگک، آهن معدن همچون کشور معدنی هایپروژه بزرگترین - است شده داده تشخیص چنان بگیرد، نظر در را کشور

 این از برق انتقال با تنها و است، وردک بامیان مسیر در دیگر پروژه چندین و صوفدره سنگزغال معدن اشپوشته، سنگزغال

 . بدهد دست از را کشور شدن وصنعتی پیشرفت فرصت این نباید دولت اینرو از. رسید خواهد برداری بهره به مسیر،

 پایه تزلزل به نتیجه ودر کرد، خواهد  بیشتر را امنی ونا وتظاهرات تنش زمینه سالنگ، طریق از پروژه اجرای برای دولت اصرار   -3

 دولت فیصله تر سریع هرچه کشور،  سیاسی آشفته اوضاع درک با رود می توقع براین بنا انجامید، خواهد ملی وحدت حکومت های



 توجه وردک - بامیان مسیر از برق لین انتقال برای مردم خواهانه عدالت خواست وبه نماید لغو را سالنگ از برق لین انتقال بر مبنی

 .کند

 اعتراض مردمی، عالی شوارای کنار در و جهان سراسر در افغانستان مردم با همصدا اصفهان، مقیم افغانستانی مهاجر جامعه ما  -4

 .داد خواهیم ادامه اجتماعی عدالت و ملی منافع وتحقق سالنگ از برق انتقال بر دولت فیصله لغو تا را خود

 اصفهان مقیم افغانستانی مهاجرین بیانیه


