
 نردنی عامی شورای(   19)   شنارى اعالنیى

 (  داینیرداد و بيسود در كوچی نسمڇ جاڀ دسڀى جهایاڀ و آسیایی اهكشاف باهك و برشها شركڀ ڀفاينهانى انضای با پیوهد در)  

 دادلر و ڀواها خداوهد هان بى

 ! طمب عدامڀ و عزیز ينوطهاه

 از كیموومڀ 220 میه ڀنویم عهواه ڀڇڀ را سیاسی ای ¬ هانى ڀفاين ،يایش خیاهڀ سمسمى در ؛نمی وڇدڀ اصطالڇ بى ڇكونڀ

 بى رفايی خدناڀ ارائى قصد نمی هفاق ڇكونڀ كى اسڀ واضڇ.  رساهد انضا بى جنيوری ریاسڀ ارل در ،بانیاه بى دوشی طریق

 اجرا و طراڇی عنونی افكار ڀخدیر نهظور بى و روشهایی جهبش افزوه روز فشار ڀڇڀ ،هنایش ایه و هداشڀى را نركزی نهاطق نردن

 داینرداد و كجاب نهطقى در دیلر بار ،ارل اشارى با ،نسمڇ يای كوچی ،اواخر ایه در كى دارید اطالع دیلر جاهب از.  اسڀ شدى

 شيادڀ بى كجاب نهطقى در را نردن ایه فرزهداه بيڀریه از دوڀه جنمى از.  شدهد نرڀكب را زیادی يای ¬ جهایڀ و بردى يجون

 نوارد ،نوضوع دو ایه با رابطى در ،نردنی عامی شورای ،بهابرایه.  دادهد قرار ڀاراج و ڀجاوز نورد را نردن دارایی و نزارع و رساهدى

 : هناید ¬ نی اعالن را ذیم

 و لذارد ¬ هنی صڇى برق ناسڀرپاله ڀغییر نورد در ،نمی هفاق ڇكونڀ يای ¬ خیاهڀ بر صورڀ يیچ بى ،افغاهسڀاه آزادى نردن  -۱

 خودداری ،نردنی عامی شورای ،شد اشارى كى يناهلوهى.  بپذیرد كیموومڀ 500 میه عوض بى را كیموومڀ 220 میه كى هیسڀ ڇاضر

 میه كرده جایلزیه و وردك نیداه  -بانیاه یعهی ،اش اصمی نسیر از كیموومڀ 500 میه كشیده و ناسڀرپاله اجرای از ڇكونڀ

 ينیه بى.  نیداهد وارداڀی برق بى هیازی بی و اقڀصادی اهكشاف و ڀوسعى بى ڀاریخی خیاهڀ كی ،را آه عوض بى كیموومڀ 220

 نی ارزیابی نمی هفاق و اجڀناعی يای ¬ شكاف ڀعنیق جيڀ در را نمی هفاق ڇكونڀ اقدان ایه هیز اجڀناعی و اهساهی هظر از ڀرڀیب

 . كهد ¬

 ¬ آه دروغ بى ڇكونڀ جارچیاه انا ؛بود هانى ¬ ڀفاين یك ،واقع در ،شد دادى هنایش جنيوری ریاسڀ ارل در دیروز كى آهچى  -۲

 بى پروسى ڀنویم صرفاً ،ڀفاينهانى ایه در.  هدارهد اجرا ضناهڀ يیچ ڇقوقی مڇاظ از يا ¬ ڀفاينهانى هوع ایه.  زدهد جار قرارداد را

 ،هنایش ایه جيڀ ایه از.  باشد شدى ڀعيد و نشخص ،پرداخڀ قابم نبمغ ایهكى بدوه ؛اسڀ شدى دادى وعدى نبين و كمی صورڀ

 شدى ریزی ¬ برهانى كابم هانڇدود و دادخواياهى بزرل ڀظايراڀ از قبم و ورسا كهفراهس آسڀاهى در و دارد ڀبمیغاڀی جهبى بیشڀر

 خواهدى كور ایهيا كى نیديد اطنیهاه نردنی عامی شورای.  هنایهد ایجاد سسڀی و هفاق روشهایی جهبش فشردى صفوف در ڀا اسڀ

 هیز اسڀوارڀر و ڀر ¬ نصنن نبارزاڀش دوان بر بمكى ؛كهد ¬ هنی دور نقدسش يدف از را روشهایی جهبش ڀهيا هى ،هنایشيا ایه.  اهد

 و هشسڀ هخوايد پای از يرلز عدامڀی ¬ بی و خیاهڀ ينى ایه قبام در روشهایی جهبش كى كهین ¬ نی ڀأكید.  سازد ¬ نی

 از كیموومڀ 500 میه عبور و برق ناسڀرپاله ڀطبیق يناها كى اش ¬ اساسی خواسڀ بى رسیده زناه ڀا را اش ¬ ندهی اعڀراضاڀ

 . داد خوايد ادانى كشور خارج و داخم در ،اسڀ وردك نیداه ـ بانیاه نسیر

 ڇكونڀی يیچ.  اسڀ شدى لویی ¬ ڀهاقض و پراكهی دروغ دچار روشهایی جهبش نضاعف فشاريای ڀڇڀ ،نمی هفاق ڇكونڀ  -۳

 در نمی هفاق ڇكونڀ اسڀدالم.  شود وارد فریب و دروغ در از نردنش با شرنی بی ایه با كى كهد ¬ هنی جرأڀ انروز دهیای در

 دیلر ادعای.  هیسڀهد پوم داده بى ڇاضر هیز كههدلاه ڀنویم و هدارد پوم افغاهسڀاه دومڀ كى بود ایه سامهل نسیر اهڀخاب با رابطى

 پرسش انا.  اسڀ هیاز وقڀ ناى ۱۸ ڇداقم نقدناڀی كاريای برای ،شود اهڀخاب بانیاه نسیر الر كى بود ایه نمی هفاق ڇكونڀ



 الر ؟دارد وجود ڀفاوڀی چى كیموومڀ 500 و كیموومڀ 220 میه بیه ،هیاز نورد زناه و ڀداركاڀی اصوم هظر از كى اسڀ ایه اساسی

 ڇداقم و اسڀ افغاهسڀاه برق ناسڀرپاله ءجز كى كیموومڀ 500 میه كار ؛شود آغاز كارش شبى یك ڀواهد ¬ نی كیموومڀ 220 میه

 باهك ،كیموومڀ 220 میه برای الر كى اسڀ ایه دیلر پرسش ؟هڀواهد شدى آغاز چرا اسڀ شدى نطامعى بانیاه نسیر از چيارسام

 دارد بیشڀر كارآیی و نؤثریڀ كى كیموومڀ 500 میه برای ،كهد پرداخڀ پوم دامر نیمیوه صد ڇدود در اسڀ ڇاضر آسیایی اهكشاف

 سراه نڀعصب نغزيای كى اسڀ واضڇ ؟شود ¬ هنی پرداخڀ دامر نیمیوه 25 دمیم چى بى اسڀ كشور خودكفایی و ڀوسعى هفع بى و

 . دارهد سیاسی نشكم ڇكونڀ

 و ڀوسعى برای ديد ¬ نی برق بانیاه در را خاهى يزار بیسڀ هيایڀاً هیز ڀڇقق صورڀ در كى كیموومڀ 220 میه یك داده وعدى  -۴

 11 فیصمى در را میه آه ،نمی هفاق ڇكونڀ اال و ؛هیسڀ و هبود روشهایی جهبش خواسڀ ،هدارد كاربرد اقڀصادی اهكشاف و صهعڀ

 . داشڀ دهبام بى جهجام ينى ایه و لردید روشهایی جهبش لیری شكم نوجب خود كى ای ¬ فیصمى ؛بود دادى وعدى هیز كابیهى ثور

 پایاه هقطى ڀاریخی سیسڀناڀیك ڀبعیض و سڀن بى خوايد ¬ نی جهبش ایه.  اسڀ ڀبعیض ضد جهبش یك روشهایی جهبش  -۵

 ايداف از یكی ڀاریخی سڀن بارزڀریه عهواه بى ،جاڀ يزارى در نسمڇ يای ¬ كوچی يجون برابر در ایسڀاده ،جيڀ ایه از.  بلذارد

 ديد ¬ نی يشدار ڇكونڀ بى نردنی عامی شورای.  ديد ¬ نی ڀشكیم را روشهایی جهبش اساسی يای ¬ نسئومیڀ از یكی و نين

 بر را نسمڇ يای ¬ كوچی يجون جمو و كهد عنم اسڀ آهيا نام و جاه از دفاع و شيروهداه انهیڀ ڀأنیه كى اش ¬ وظیفى بى كى

 . هناید عمهی نڇاكنى و دسڀلیر عاجم يرچى را شيدا قاڀمیه و لرفڀى جاڀ يزارى

 ¬ عدامڀ نردن از بهابرایه.  اسڀ بزرل دادخوايی یك برای آنادلی ناى رنضاه نبارك ناى ،بودین كردى وعدى كى لوهى يناه  -۶

 اهجان هانڇدود و نیمیوهی ڀظايراڀ یك ،نبارك ناى ایه خڀن با.  باشهد ساز ¬ ڀاریخ ڇركڀ یك آنادى كى خوايین ¬ نی كابم طمب

 . شد خوايد

 ڀوفیق اممى نه و
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