
 

 درمورد انتقال برق توتاپغرجستان ی اعالمیھ  فدراسیون فرھنگ
 

تداوم ستم تاریخی، تبعیض آشکار  ،میدان وردک بھ سالنگ -ان ) از مسیر بامیتغییر مسیر برق (توتاپ
در مغایرت با انکشاف متوازن ملی در کشور از سوی دولت  نمودن حق شھروندی و زیر پا وعلنی و

اطمینان گفتھ میتوانیم کھ مردم  ، بابھ این نیت انحرافی خود پا فشاری نمایداگر دولت افغانستان می باشد. 
زند، تا برآورده شدن افغانستان از ھمھ تبارھا، بپا میخیزند و بھ اعتراضات بسیار گسترده دست می 

بھ آن  ین اعتراضات را بھ شیوه ھای مختلف ادامھ خواھند داد. اما تا قبل از رسیدنا، خواست مشروع
مردم در قبال دستیابی بھ این منفعت ملی  در غیر ان از این تصمیم خود عبور نماید.  یدنقطھ، دولت با

خواھند  فریب، پاسخ رد ، نیرنگ وتامل بھ ھرگونھ بازی سیاسی دقت وبا  و هکردنکمترین فروگذاشتی 
 داد.

از تصامیم  ومتضاد با منافع ملی را تقبیح  در حالیکھ این نیت انحرافی وغرجستان   یفرھنگفدراسیون 
" ای كھ در كابل تشكیل گردیده است حمایت قاطع خودرا اعالم مى و برنامھ ھاى "کمیتھ عالی مردمی

و پا فشارى بر این تصمیم در صورت عدم توجھ دولت افغانستان بھ خواست مردم مناطق مرکزی  كند.
سایر سازمان ھا و نھادھاى رام اعتراضی از پروگتان و در بیرون از افغانسفدراسیون  این ،غیر ملی

از تمام ھموطنان عزیز، نھادھای حقوق بشری  و حمایت و پشتیبانی قاطع مینماید ،افغانستانى و بین المللى
میکند کھ در مقابل این تبیعض و بی عدالتی آشکار  مرکزی تقاضاھزارستان و خصوصا مردم مناطق 
بھ خطر می اندازد با قاطعیت بایستند و از طرق مختلف بھ دولت افغانستان  کھ منافع ملی کشور ما را

 فشار وارد نمایند تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. 

این تصمیم را نا عادالنھ و در مخالفت با ماده ششم قانون اساسی دانستھ و غرجستان فدراسیون فرھنگی 
تا از تصمیم خویش منصرف گردیده و الین ھای برق پروژه توتاپ را میخواھد از حکومت وحدت ملی 

از مسیر اولی و اصلی آن عبور داده و با مساعد ساختن زمینھ کار و آوردن روشنایی در این مناطق، 
در طول تاریخ در تاریکی، بیکاری و مشقت زندگی نموده اند. کھ یک قشر بزرگ از اقشار افغانستان را 

با اعتراضات صلح آمیز و مدنی کھ بر مبنای ی این نھاد فرھنگروشنایی بھره مند سازند. از نعمت کار و 
قانون اساسی حق تمام شھروندان است، صدای شان را بھ گوش جھانیان رسانیده و الی احقاق حق شان 
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