
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 میباشد مضموننویسندۀ  شکل بدوش متن وسؤولیت م 

 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 
 ۱۰/۱۲/۲۰۱۶          خوشحال آصفي

 

 مدني حرکت که سرکشي؟
 غورځنګ ښکرې وکړې ؟!د روښنایې

 
له کله نه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې پرېکړه شوې چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 

نورو والیتونو ته تېر شي، او اوسني حکومت یې د نهایې  ۱۰کیلو ولټه برښنا مزي د سالنګ له الرې کابل او  ۵۰۰
ه اشخاص چې له ایرانه خړوبه کیږي؛ د روښنایې کیدو پریکړه کړې؛ د هزاره هیوادوالو څو تنه مغرض او خود خوا

غورځنګ په نوم راټول شوي او د ایران په غوښتنه د دغې ملي پروژي د عملي کیدو د مخنیوي لپاره په بیالبیلو بڼو 
الس په کار شوي دي. په څو ځلونو یې د کابل ښار واټونه او سړکونه بند کړي دي او د ټولو مدني قوانینو خالف یې 

نونه کړي چې د یو شمیر خبریاالنو د ګواښل کیدو سربیره یې ګڼو کابل ښاریانو او سوداګرو ته په میلونو افغانۍ الریو
زیان اړولی دی. په لندن کې یې د ولسمشر غني سپکاوی وکړ. په داسې حال کې چې پخپله د یو ځانګړي قوم لپاره د 

لري، د پلي کیدو غوښتنه کوي؛حکومت یې په قومي  یوې ملي پروژي چې د هیواد میشت ټول قومونه په کې برخه
 .برخورد تورن کړ

له دې ورهاخوا اوس یې په تازه کې د یوې نوې سرکشۍ لپاره مال تړلې ده. تیره ورځ یې په یوه غونډه کې د برښنا 
روښنایي شرکت بیلونه وسوځول او اعالن یې وکړ چې نور نه د برښنا د لګښت پیسې ورکوي او نه مالیه ادا کوي. 

غورځنګ په یوه خبرپاڼه کې وایې، د دې لپاره چې حکومت د دوی د مظاهرو امنیت نه شي ساتلی، د برښنا د 
محصول د نه ورکولو او د مالیې د نه ادا کولو په شان مدني حرکتونه کوي. دوی ګواښ وکړ، که په دې ډول یې هم 

 .به کار واخلي حکومت د خپلې پرېکړې بدلولو ته اړ نه کړ، له نورو شېوو
د روښنایې غورځنګ په داسې حال کې خپلو سرکشیو ته د مدني حرکت په نوم دوام ورکوي چې د پخواني ولسمشر 

کیلو ولټه برښنا مزي د سالنګ له الرې کابل  ۵۰۰حامد کرزي په حکومت کې پرېکړه شوې وه چې د ترکمنستان د 
پروژه څو سوه میلون ډالره  بدل کړي نه یوازې دا چې په دې نورو والیتونو ته تېر شي او که اوس دا مسیر ۱۰او 

کاله یې کار اوږدېږي. دوی ظاهراً پر حکومت د فشار راوړلو لپاره دا سرکشي  ۳اضافي لګښت راځي بلکې شاوخوا 
 څو د ترکمنستان د برښنا مزې د بامیان له الرې کابل ته وغځوي؛ خو په حقیقت کې د ایران لخوا ورکړل شوې پیسې

 .هضموي چې د دغې ملي پروژې د مخنیوي او د افغان حکومت د تضعیف لپاره یې روښنایې غورځنګ ته ورکړي دي

که څه هم له وړاندې معلومه ده چې د روښنایې غورځنګ د افغانستان د حکومت د تضعیف، د هیوادوالو تر منځ 
اندې د خنډ جوړولو لپاره جوړ شوی دی؛ خو قومي تعصب ته د پراختیا ورکولو او د ملي پروژو د عملي کیدو پر وړ

په ورستي سرکشه حرکت چې د برښنا بیلونو ته یې اور ورته کړ او اعالن یې وکړ چې نور نه د برښنا د لګښت 
پیسې ورکوي او نه مالیه ادا کوي؛ په خپل غورځنګ د قومي او سمتي تعصب رسمي ټاپه ولګوله. په دې معنا چې 

حوزې اړوند په دشت برچي  ۱۳روښنایې غورځنګ غړو وویل چې له دې وروسته به د  تیره ورځ په غونډه کې د
کې میشت د دغه غورځنګ غړي حکومت ته مالیه او د برښنا بیل نه ورکوي. د دې معنا همدا ده چې دا غورځنګ د 

 .یو ځانګړي قوم او څو مشخصو کړیو لپاره کار کوي
ی په داسې حال کې چې د دوی ناحقه دعوه له حکومت سره ده؛ بل دا چې د برښنا شرکت خو یو خصوصي شرکت د

نو د برښنا د بیلونو نه ورکول همدا معنا لري چې دوی له ځانونه له قانونه پورته ګڼي. دوی په دې کار سره ال هم 
وي روښانه کړه چې د پردیو په اشاره په خپلو السونو د ملي پروژو مخنیوی کوي، د حکومت د تضعیف لپاره کار ک

 .او د ایران په اشاره د افغانانو تر منځ قومي تعصب ته لمن وهي
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