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 خليل هللا عالم

  ٢٠١٣ سپتمبر ٠١

   توليدانرژی ھرکشورۀانداز

 اردذگ ش میي استقالل آن رابه نماۀانداز
 کمبود دانش دراين عرصه؟؟ ستراتژيک برای توليد نيروی برق درافغانستان يا ۀنبودبرنام

 . انرژی را بايد حل کنددد که مشکل کمبويد پس بايد بدانياھوخ اھيد اگر صلح میوخ اگرافغانستان آبرومندی می 

 مصرف انرژی خود کفا باشم به ھمان اندازه استقالل و به ھمان اندازه ۀ توليد و اندازصۀ ھر قدر درعر،به باور من

 .شود شود و به ھمان اندازه اميدواری زياد تر می ه دارتر میصلح و آرامش درمھين ما پاي

  آنانی که فکر می.کن است چون جنگ امروزی ھم اقتصادی استم بيشرفت اقتصادی غيره مصلح و آرمش بدون

امی مشکالت  مشکالت اصلی ما درافغانستان که مادر تم.اند هکننده در اشتبا کنند مشکالت را با فريبکاری  حل می

داشت و ھ آموزش و پرورش و ب،شود ديگر مشکالت مھم مانند  نمییاقتصادمشکل  حل اقتصادی است بدوناست 

درمان را حل کرد شاخص ھای اقتصادی ھم خيلی روشن است که اساسی ترين آن توليد نيروی برق ارزان و 

 ۀ که اندازمنبارو  ، بهاردذميگ استقالل خود را به نماھش ۀ انداز، توليدانرژیۀباشد ھرکشوری به انداز فراوان می

 برای اين که نشان داد که اين اقتصاد .باشد  استقالل ھر کشور میۀ ياد شده مساوی به اندازصۀ درعرئیخود کفا

پژوھش دقت اين به  شود کند و اگر اقتصاد خراب باشد صلح به جنگ  تبديل می است که جنگ را به صلح تبديل می

 آرامی و پيشرفت داشته باشد پس اين ،انرژی داشته باشدبه  گی وابست، کهکنيد دامی شما کمتر کشوری پي.فرمائيد

 انرژی حثکنند ولی وقتی ب  نظامی ھر قدر که الزم باشد کمک میصۀيک روش جديد از استعمار است در عر

ی ئ کفاس بايد شرط اصلی دوستی به ھرکشور اين باشد که در توليدانرژی و خودپشود از کمک خبری نيست  می

 ميگاوات برق درافغانستان ۶٠٠حال حاضرتنھا  در .ابت کند يعنی در بومی ساختن آنث دوستی خود را ،انرژی

 برق رسانی افغانستان برشنامی خندارتر از ھمه اين است که شرکت ملی. مين می شودأازمنابع آبی و وارداتی ت

در صورتی که به اين پژوھش نظر اندازيد شود   میبود حلارميگاوات برق نياز دارد مشکل کمگويد که به پنج ھز

و گرديده نده خيلی بيشتراز اين ضرورت دارم تا يک کشور آبرومند ي آۀ گونه نيست ما دريک دھ اھيد ديد که اينوخ

    خود نباشمۀگدای منطق

ي از روش ھاي  كه يك ئیپژوھش بنده طوری تنظيم شده است که براي عام مردم قابل فھم باشد، من مدل مقايسه 

طبان اين پژوھش بتوانند آن را به سادگي درك كنند ، وشما افغانستان را به ا تدوين كردم تا كه مخراباشد  تحقيق مي
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باشد اما از  خواھند مقايسه كنند ؛ بايد يادآوري كنم كه اين بخش كوچكي ازتحقيقاتي انجام شده می ھركشوري كه مي

ماع و فرھنگ زندگي مدرن به عنوان يك ملت ، به طور واقعي آن در نيم قرن ي كه افغانستان از نظر اجتئآن جا

ً از منطقه عقب مانده است و از يك جنگ خون بار و ويرانگر كه ھنوز ھم كم و  اخير به شدت از جھان و خاصتا

 نياز ھا و توانايي ھاي ۀبيش ادامه دارد ، سر باال كرده است ولي بدون يك ارزيابي درست و علمي كه دربار

ي ئترين پروژه ھاي زير بنا برنامه براي اساسي ترين و مھم ه افغانستان كه چۀ آيندۀدر يك يا دو دھ ,افغانستان باشد

 چون مشكالت اساسي افغانستان در شھرھاي آن نيست بلكه در .كه بدون شك برتمامي مشكالت ھا تأثيرخواھد داشت

و مرزي افغانستان است كه نياز به باز سازي دارد آن ھم باز سازي فكري و  مركزي ۀروستا ھاي دورافتاد

توانند بدون  اقتصادي از اين نظر كه دسترسي آن به شبكه ھاي تصرفي ملي، رسانه ھا و توليد شغل كه اين ھا نمي

رھاي كھنه و  زندگي مدرن است و ثابت شده است كه با سازكاۀنيروي برق ارزان و فراوان حاصل شود، اين تجرب

وليت ھاي مدرن امروزي برآمد به اين واسطه كه من افغانستان را به چند ؤ مسپسشود، از  ناكار آمد قديمي نمي

کنيد، ھدف از اين پژوھش اين است كه نياز واقعي نيروی برق  كشور مقايسه كردم که شما در جدول زيرمشاھده می

ي ه ئ آينده نه يك قدرت منطقۀ و اينكه افغانستان در دو دھکرده باشمافغانستان را به دوراز سياسي كردن آن ارزيابي 

ولين بلكه يك كشوري که از جدول كشورھايي كه نياز به كمك ھاي خارجي دارد ، خارج شود ؤ بعضي از مسۀبه گفت

 آموزش و ی،ئغذامواد  خود باشد وھم چنان خود كفايي نسبي براي تأمين ۀدست كم قابل مقايسه با يك يا دو ھمساي

پرورش ، بھداشت و درمان و حمل ونقل داشته باشد،ھدف ھاي ياد شده بدون نيروي برق كافي مورد نياز غير ممكن 

 ءشود درعرصه ھاي فرھنگ يا اجتماعي استثنا  باشد ، ميءتواند استثنا است بايد يادآوري كنم كه افغانستان نمي

ۀ تواند بدون الگو باشد چون اين تجرب يروي برق، افغانستان نميقائل شد ولي در اين باره يعني اقتصاد و توليد ن

  اند ي است كه مشكالتي مشابه افغانستان داشتهئكشورھا
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ه کنيد                          سھای اين تحقيقات مقايه د با داديتوان ولين كشور مارا ميؤحاال شما وعده ھاي شاخدار بعضي ازمس

که درچند درصد نيروی برق  پيدا کنيد؟، دول توليد نيروی برق جھان قراردارددرکجای جرا که افغانستان   يگاهاوج

کترين و فقيرترين نيروی برق خود را دست کم به کوچتواند توليد  کند؟ چند سال بعد می مورد نياز خود راتوليد می

اول بايد جايگاه  نندک  افغانستان صحبت میه ئیقدرت منطقآن ھای که از .  خود يعنی تاجيکستان برساند ؟ۀھمساي

ولين کشورما خودرا به کدام يک ازھمسايه ھای خود درتوليد نيروی ؤمس  آيا.خود را در اين جدول مشخص کنند

 .؟می توانندبرق مقايسه 

  بااحترام خليل هللا عالم متخصص نيروی برق

 

 

 


