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۶۱۰۲ست گا ۳ : تاریخ                                                                                     حفیظ هللا خالد      

 راه بامیان ازفقط  آنهم برق

را مهمی  می و اوقاف آنوقت پستاهل تشیع کشور ما در وزارت شئون اسال اخوند هایقبل یک تن از  هاسال  

آوامر و دساتیر وی نیز برای زیردستان واجب  بوداختیار داشت، چون از جمله مقربین مقام شورای وزیران آنوقت در

موقف قوی خویش و جناب ایشان نیز با استفاده از را نداشتشده کسی راجرئت تمرد و سرکشی از آن التعمیل پنداشته 

وقتی جناب ایشان جهت  ویندگمی معموال دساتیر قاطع، کوتاه وبه اصطالح به شیوه عسکری صادر می نمود،از آنجمله

موتر ) با جمله  بیدون سالم علیک تهاشتراک در محافل به وسیله نقلیه ضرورت میداشت به دفتر ترانسپورت تماس گرف

ه از وابستگی او به دستورش را صادرنموده مئوظفین مربوطه نیز ک( سیا میخام، و بنزمیخام( یعنی میخواهم ) میخام 

 .می نمودندست آن جناب عالی را برآورده طوری شده خواهراطالع داشتندفرد دوم کشور

برق )ایشان که خواستاین یوه را در پیش گرفته وند همان شنکه خود را جنبش روشنائی میخوااکنون گروهی   

انسان را به یاد صدوراوامر آن مقام بلند پایه وزارت شئون اسالمی و اوقاف ( ازراه بامیان میخواهیم هم آن،میخواهیم 

زیرا با عقد قرارداد و تخصیص مقدار کافی برق به والیت بامیان هیچگونه دلیل و بهانۀ برای کشاندن وقت آورده،

و پیش کشیدن  ی بیموردجای نهایت تأسف است که این گروه قومی با زیاده خواهی ها مردم به جاده ها وجود نداشت و

تنها ده ها خانواده هموطن هزاره ما را به گلیم غم نشانده باعث جراحت صد  خواست ها و شرایط کامال غیرمنطقی نه

در  ودر کشور ما گردیده  غیرالزمیجاد هرج و مرج و دردسرهای ا سببینسودید بلکه از چندین ماه بدها تن دیگرگر

که می بایست در راه حل مشکالت امنیتی که گریبانگیر کشور وقت مسئولین کشورازانرژی و عمده ه بخشی نتیج

 .مردم ما است صرف شود متأسفانه در این راه به هدرمیرودو

 ! خواسته های خطرناک

و هفده ماه وقت (  که نباید پوشید ) ملیونها افغانی مصارف اضافی این پروژوه از راه بامیان چشم پوشیده ازحتی اگر  

 آن ضرورت دارد نادیده انگاریم،  میگا وات ازراه بامیان به ۰۱۱بیشتر را  که بر اساس تخمین کارشناسان تمدید لین 
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کارت ) بازی با  زمینه ساز فراهم نموده در آینده را برای تشنجات قومیو بستری تمدید این لین از راه بامیان زمینه 

را به قطع لین برق  دولتتن به هرامتیازی برای دست یاف،و این گروه ها شده ه گروه های امتیازطلب بوسیل (لین برق

خواهند باج خواهی از این طریق یع کشور و چندین والیت تهدید خواهند نموده و در تاریکی فرو بردن ساحات وس

حادثه میدان هوائی بامیان بوسیله  وها از امکان بدور نبوده یر نشان داد که وقوع همچو سناریود، رویداد های اخونم

 :گروهی از اعضای جنبش روشنائی بتاریخ دوم اسد  بر این امر کامأل صحه میگذارد

دوکتور فیروزالدین وزیر صحت عامه به معیت دو وزیر دیگر به والیت سالجاری ریخ دوم اسد براساس گزارشها بتا  

بامیان سفرنموده، هدف از مسافرت وزیر صحت عامه توزیع تصدیقنامه ها به فارغان کورسهای قابلگی و بازدید 

اک ترورستی دهمزنگ بدبختانه  در بعد از ظهرهمان روز حادثه المن.ازجریان ساختمان شفاخانه والیتی بامیان بود

رین خویشرا یما جانهای شه وحشی داعش بیش از هشتاد هموطن بوقع پیوست ودر اثریک حمله انتحاری بوسیله گرو

نفر دیگر جراحت برداشت،رسیده گی بصدها مجروح در شفاخانه های دولتی جمع  ۳۱۱از دست داده و در حدود  

مود تا وزیر صحت عامه کشور بیدون فوت وقت  بطورعاجل به وغیره ایجاب می ن... آوری خون، نگاهداری اجساد 

کابل مراجعت  نماید، ولی تعدادی از اعضای به اصطالح جنبش روشنائی در بامیان به دستور رهبران خویش در کابل 

از عودت وزیر صحت عامه آنهم به این دلیل که وی یک مقام عالیرتبه دولتی بوده و دولت درعملی نمودن خواسته 

ت ها تأخیر گیری نموده تا باالخره بعد ازساعای آنها تعلل ورزیده از بازگشت وی بکابل در میدان هوائی بامیان جلوه

به وی اجازه بازگشت داده شد، وقتی یک گروه راه بازگشت وزیر صحت عامه کشور را آنهم در چنین موقع حساس  

گ مملو بوده سد نموده  و به وی اجازه بازگشت بکابل را که شفاخانه های کابل از مجروحین حادثه تروریستی دهمزن

به قطع  فشار نیاوردهدولت بمنظور هر خواسته خویش تحت که همین گروه ها فردا  د داردنمی دهند چه تضمینی وجو

برق تهدید نه نمایند، حوادث ماه های اخیر نشان داده که کنترل و یا بهتراست بگوئیم ریموت کنترول تعدادی زیادی 

ر قومی در داخل کشور بوده و این تکه داران قومی هر طوری بخواهند ازهموطنان هزاره ما بدست چند تکه دا

ازهموطنان هزاره ما استفاده می نمایند، همین ها بودند که در اثرتصامیم نامعقول خویش صد ها هموطن هزاره ما  را 

ن جنبش بروز دوم اسد در دهمزنگ بخاک و خون کشانیده  این در حالیست که به هیچ یک از به اصطالح رهبرا

آسیبی نرسید چون آنها خود در عقب موتر های زره و دیوارهای کانکریتی  خود را  ی و خانواده های شانوشنائر

 .پنهان نموده اند

 !هموطن عزیز هزاره    

تفاده مزدوران بیگانه آزاد نمائید،اینها فقط میخواهندازشما اسوود را از کنترول تکه داران قومی وقت آن رسیده تا خ  

 هم زیست نموده قرنها چون برادر و خواهر در کنارسیاسی نموده به دستوراربابان خویش بین اقوام برادر افغانستان که 
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دم عادی خواهند بود که قربانی در گیرد این مر یاند تفرقه ایجاد نمایند،اگرخدای ناخواسته فردا در کشورجنگ قوم

مایند و فاجعه دهمزنگ بهترین نون تاجران قومی با دیدن خطر صحنه را ترک می نه تکه داران قومی چ گردندجنگها 

افغانستان خانه مشترک همه افغانها بوده البته این تنها مردمان والیات . مثال و درسی است که باید از آن آموخت

در غرب، پکتیا در  مرکزی کشور نیستند که از نبود برق وسایر تسهیالت الزم زندگی رنج برده وضع والیات فراه

جنوب و لغمان در شرق به مراتب بدتر ازوالیات مرکزی افغانستان است در مناطق جنوبی و شرقی کشور عالوه از 

نبود برق و تاسیسات زیربنائی بیش ازهفتاد فیصد دختران و نصف پسران آنجا بعلت مسدود بودن مکاتب از حق تعلیم 

تنها هشتاد کیلو ( نغلو) اند، والیت لغمان از بزرگترین بند برق آبی کشورو تربیه که حق طبیعی هرطفل است محروم 

کیلومتری والیت لغمان  قرار دارد ولی باشنده  ۰۱فقط در فاصله (  ښاز طریق پادپ) متر فاصله دارد بند برق سروبی 

ل آباد قرار دارد و  دو بند گان والیت لغمان هنوز هم در تاریکی بسر برده، ولسوالی سروبی که در مسیر راه کابل جال

در صد مناطق  ۰۱بزرگ آبی کشور در ساحه آن  پنجاه سال قبل اعمار گردیده بجزساحه کوچک بازار سروبی بقیه 

را احمد بهزاد وداود ناجی وجود ندارد و گرنه نیم قرن قبل کشور  فرادی چونخوب است درآنجا اآن فاقد برق بوده، 

آنهایکه سنگ جنبش روشنائی را بر سینه می زنند باید برای هرخانواده . می کشانیدبطرف هرج ومرج های قومی 

اینکشوردرهرگوشه و کنار کشور که هستند از نیمروز تا واخان و از پکتیا تا لغمان صرف نظراز وابستگی های قومی 

 . قومی خویشجغرافیوی وبرای محدوده کوچک  فقطروشنائی برق باشند نه خواهان شان زبانی و منطقوی 

  لسالم وا                                                       

 

 


