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 Political  سياسی

  
  "خالقی " انجينر شفيع 

 ٢٠١۶ می ١۶
  

   تا پرتاب توپ درميدان رقابت ھای"توتاپ"از 
 ! و راسيستیينيستیو شو

  

تاجيکستان و افغانستان که به  ،کمنستان ؛ ازطريق ازبکستان تمديد لين برق تر" درين روزھا بحث ھای زيادی پيرامون 

 که ، ارگ نيشينان و پارلمان شده استتقابل ھا بينازکابل گرفته تا لندن باعث دردسر ھا و ." گردد پاکستان انتقال می

.                       شدبا ينيستی قومی میوری بعضی از دسته ھا  وگروپھای محدود شوئی وسطحی نگناشی از برخورد ھای سليقه 

شود که ماستر پالن برق کشورھای چين و پاکستان و  ھای معروف جھانی است و گفته می شرکت فيشنر، يکی از کمپنی

برخی ديگر از کشورھای آسيای ميانه را نيز اين شرکت انجام داده و ماستر پالن برق افغانستان را نيز اين شرکت 

 .مام رسانيده استبازبينی کرده و به ات

ول ؤھا و نھادھای دولتی  مس ھا و نظرھای خود را به سازمان ھای مختلف، ديدگاه اين شرکت پس از مطالعه و بررسی

شود   از مسير باميان است؛ اما گفته می"توتاپ"ه داده که يکی از اين موارد توصيه به عبور لين برق ئدر افغانستان ارا

 از مسير "توتاپ" اين شرکت، تصميم به عبور لين برق ۀشد ھای کارشناسی الف توصيهھا در شرکت برشنا خ که مقام

  .سالنگ گرفته و اين تصميم باعث نگرانی بسياری در جامعه شده است

مورد " واريانت" تخنيکی  چندين  گزينه ژۀھر پرودر صفت يک انجينراعتقاد دارم که قبل از پروژه سازی ؛ ه اين قلم ب

ن مورد مطالعه  آ شدن تصميم گيری تمامی نکات مثبت ومنفی ئیقبل از نھا. گيرد  اقتصادی  قرار می- ی   تخنيکۀمطالع

اين  مطالعه و   ارزيابی . گيرد ن مربوطه  صورت  میاھمه  جانبه ازطرف  تيم تخنيکی و متخصص و ارزيابی دقيق و

 تعداد ، عمريا دوامداری پروژه ، نيروی بشری ، تکنالوژی کارپروژه ، زمان ساخت وسازپروژه ،ثريت پروژهؤشامل م

مراقبت پروژه بعد ازبھره   حفظ و،شوند  که به شکل مستقيم و غيرمستقيم از اين پروژه بھره مند می ن يا کسانیامستفيد

ن و آ عايد پروژه بعد از تکميل شدن ، قيمت تمام شد پروژه ،ن باالی محيط زيست آ اثرات ، امنيت پروژه ،برداری 

می  مطالعات تخنيکی و اقتصادی توسط شرکت فيشنر ۀمن يقين و اطمينان دارم که ھم.... دھھا فکتور و عامل ديگر 

  .بود خواھد گون شرکت فيشنرجوابآدرغير  . باشدصورت گرفته بايست 

ق اين پروژه منافع بايد درتطبي .صفت يک انجينرافغان تمديد لين از باميان يا از سالنگ ھيچ فرق ندارده برای اين قلم ب

  ملی را مورد مطالعه قرار داده ودر نظر گرفت ؛ با تمديد لين برق ترکمنستان به پاکستان منفعت ملی ما در کجا؟
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 ناسيوناليسم کور و  وعظمت طلبانۀ طبقۀ حاکمۀ مليت حاکمينيسم وشودر کشور ھائی کثيرالملة از نوع افغانستان، 

که در اينجا با تأسف در مناسبات طبقات . ھای ستمکش دو روی يک سکه اندطبقات حاکم مليت و راسيسم افراطی 

تاريخ نشان داده است ھرازگاھی که پای حفظ منافع طبقاتی و حاکميت . حاکمۀ پشتون و ساير مليت ھا عينيت می يابد

 پرداخت، مگر زمانی ميان باشد، آنھا متحدانه به سرکوب خلق پرداخته و در آينده نيز خواھندکل درطبقات ستمگر در 

که منافع درونی خودشان در تعارض قرار می گيرد، به يک باره ھردو طرف به شيپور قومی، نژادی و مليتی دميده، 

ينيسم  قومی وشود به ھمان اندازه که شو چنانچه که ديده می.  خلقھای با ھم برادر کشور را به جان ھم می اندازند

و مليتی   قومی ناسيوناليسم کور و افراطیست  ؛ به ھمان اندازه امون و زيانبار پشتون  برای مردم افغانستان نامي

 به ھيچو ناسيوناليست ھای تنگنظر ينيست ھای قومی وشو. بوده و است نيز ناميمون وزيانبار ، ازبک و تاجيکھزاره

باشند ؛ که درطول   درافغانستان میبلکه به زيان اقوام ساکن .توانند وجه نمايندگی ازاقوام ساکن درافغانستان گرده نمی

نھا ؛ متحدانه ازمنافع اکثريت آ ۀدرتھای استعماری شرق و غرب و حکام استبدادی ودست نشاندقتاريخ درمقابل ھرگونه 

  .منافع ملی با ريختاندن خون ھا و ايثارجان ھای شيرين شان شجاعانه دفاع کردند تحت ستم و  اقشار،مردم زحمتکش 

 از  يک کتله خاص و محدودی ، ازبک، تاجيک و ساير مليتھا ھزارهناسيوناليست ھای افراطی شتون و  پیشوينيست ھا

 در ،درناموس فروشی ،بازار ھای گرم خاکفروشی در ، که در زد و بند ھای سياسی  اندگانیه مفسدين وشرارت پيش

مين منافع قدرت ھای اشغالگر استعماری أتدرخدمت ....، بشری ۀ درجنايات گسترد، درخيانت ملی ، دولتی ۀگسترد فساد

اين کتله  .باشند ايت امردرخدمت سازمانھای استخباراتی منطقه مینھ در، اشغالگر یشرق و غرب به خصوص امريکا

  .تواند ک ھا وسايراقوام نمايندگی کرده نمیي تاج، ھزارھا ،وجه ازپشتونھا  ھای محدود قومی به ھيچ

دور سياه ترين چھره ھای تاريخ ھزاره ه گاه ب آ ناخود،دفاع ازحقوق مردم باميان وھزاره ھانام ه دراين روزھا تعدادی ب

که خودشان مسبب وعامل ھزاران ...اکبری و ، دانش ، محقق ،خليلی :  چون یند؛ چھره ھای سياه و کثيفه اجمع شد ھا

ن  آحلقات وابسته به  ارگ نيشنان و شروع ازامتيازات غيرم امکانات دولتی و  ديگری با استفاده ازۀ و عد جنايت ھستند

 يون ،اتمر  ، دوستم ،کرزی  ، عبدهللا ،غنی :  چون یکنند ؛ از بی مايه ترين و بيکفايت ترين  افراد حمايت می دفاع و

 سياست ھای ۀکه ادامه دھند" مولیحکومت وحشت ."باشند   اين جنايات ونابسامانيھا میۀکه عامل و مسبب  ھم ....،

سيس أازبدو ت . مزدورترين و بيکفايت ترين حکومت ھای افغانستان ثبت تاريخ شده است به مثابۀو باشد زی میکر

حکومت فاسد کرزی  که تحت فشار امريکا باالی مردم ما تحميل شد تا کنون ؛ اين به اصطالح زمامداران ؟؟؟ مزدور 

تمام مصارف ميليارد  .کشاف افغانستان ارائه نکردند شان  ھيچ نوع طرح ملی برای رشد وانۀو دولت ھای دست نشاند

 رشد و انکشاف صورت گرفته است ؛ ھمه بين حلقات محدود ، توسعه ،نام بازسازی ه ھا دالری که درافغانستان ب

 عسل یمانند زنبورھا....  فھيم و، مسعود، محقق ، خليلی ، دوستم ، عبدهللا ، غنی ،دور محور کرزی ه  که بئیمافيا

 ضريب ۀکه ھرکس به انداز .ست اتقسيم گرديده "  ھا وغربی ھا ئیامريکا"  بين المللی شان ی ھستند ؛ وشرکاجمع

  .مزدوری و خوش خدمتی برای باداران شان سھم بردند

باشد که زيانش   سياسی میۀاين پروژه يک پروژ.  ملی نيست ۀ ھم مانند پروژه ھای گذشته ؛ يک پروژ"توتاپ" ۀ پروژ

ماند   توپ باقی می  "ۀکلم" ،را حذف کنيم " تا   " ۀ کلم"توتاپ"اگر از . ست و مفادش برای پاکستان ابرای افغانستان 

ناسيوناليست ھای افراطی ينيست ھای پشتون و واين پروژه به مانند يک توپ بازی سياسی است که درميدان بازی شو

 افغان طراحی ۀ ميليونی و گروگان گرفته شدیخاطراغفال وفريب توده ھاه پروژه باين .  ما انداخته شده است ۀھزار

يک طرح استعماری و خالف منافع ملی  ، انتقال لين برق تاجکستان و ازبيکستان ۀاين پروژه  مانند پروژ. گرديده است 
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ا سود گزاف غرق کند ؛ که که ملت مظلوم مارا تا گلو در قرض ب اين اين پروژه جز .باشد کشور در دراز مدت می

  .ورد ديگری به ارمغان نداردآدست  را نداشته باشند؛ نآ ما توان پرداخت ۀيندآچندين نسل 

 ،باشد ؛ که با مصارف ميليونھا وميلياردھا دالر در بخش ھای مختلف اين پروژه شبيه پروژه ھای وارداتی گذشته می

خاطر دارند که پولھايش توسط ه پروژه ھای زيادی را مردم ب. دندچشم مردم زدند و ميلياردھا دالر را دزديه خاک ب

 گزاف را با ی ما بايد اين قرضھاۀيندآ خارجی شان  دزدی شده ؛ مردم مظلوم ما و نسل ھای یمافيای دولتی وشرکا

  . سودش بپردازند

يالی دربخش معارف   معاشات ده ھا ھزار معلم خ، چاپ کتب درسی بی کيفيت ،اعمارمکاتب خيالی  دزدی پولھای

  . دھد  کشورکه پايه واساس يک جامعه را تشکيل می

) ی سازمان سيگارراپور ھابه اساس گفته  ھا و .(رسد سيسات اردو که به ميلياردھا دالر میأدزدی پولھای تجھيزات و ت

الب چپلگ پوش  يک روزمقاومت را در مقابل چند تا طئیی که در ساختنش ميلياردھا دالر مصرف شده توانائاردو

تانک  توپ و ، قاغوش وجای برای استراحت ندارد، لباس ومعاش  ندارد ، نان ندارد،مرمی ومھمات ندارد  .ندارد

  .طياره و دستگاه رادار ندارد ،ندارد

ين بخش تحت عناوين مختلف حيف وميل گرديده است ؛ خريداری ا ميليونھا دالر در،دزدی پولھا دربخش برق رسانی

 قراردادھای غيرتخنيکی ،نھا استفاده صورت نگرفت آی ديزلی تاريخ تيرشده که يک روزھم ازجنراتورھا

که اگر رھبران  ازبيکستان و ترکمنستان درحالی، تاجيکستان ،نمودن برق ؛ با ايران  خاطر وارده وغيراقتصادی ب

انديشيدند ؛ فرصت کافی وامکانات  و ملی می ،داشتند  خدمت به مردم را میۀ فکر و انديش ایمفسد وجنايت کار شمه

تا از ظرفيت ھا و منابع داخلی برای رفع دايمی مشکل بی برقی از يک طرف واز جانب ديگرزمينه  مفرط مالی داشتند

  .بسازندرشد وانکشاف جامعه مھيا  ،ھای خوبی را برای توسعه 

 ، انداختن اين ھمه ھياھو وھمھمه راهه دور فاشيست ھا وشوينيست ھای قوم گرا  و به به نظرمن ازجمع شدن ب

 محدود شوينيست ھای ۀ کتل،نفع دشمنان مردم ه اين ھياھو وھمھمه ب. گيريم ت ملی فکرکنيم و تصميم عاقالنه ببھترھس

  .صالح مملکت وملت مظلوم ما نيست نفع وه وجه ب و به ھيچ باشد قوم گرا و مافيای دولتی می

نفع ما است و نه در درازمدت ؛ ه ين مصارف گزافش نه در کوتاه مدت ب ابا" پ توتا"  برق انتقالی ترکمنستان ۀپروژ

  .رسد چه ازطريق سالنگ تمديد شود ؛ چه از طريق باميان خير وسودش برای مردم ما نمی

بنيادی که باعث توسعه وانکشاف کشورمی شود ؛ داشته باشيم به منابع  خواھيد که پروژه ھای اساسی و  میًااگرواقع

 ، کوکچه ،آمو دريا : ی خروشان ومنابع آبی دايمی ومطمئن داريم مانند ما دريا ھا. يمئلی خودبايدتوجه جدی نماداخ

و ھمچنان محالت مناسب برای  .....، عليشنگ وعيلنگار، غوربند، سالنگ ، پينچشير، ھريرود،مرغاب  ، کنر،ھلمند

و در " توپ سياسی"  توتاپ ۀجه پروژدتوان با ھمين بو یبندھای بزرگ و کوچک در اگثر واليات داريم ؛ که م اعمار

 .        مدت زمان ھم سان  حداقل صاحب يک بند برق با ظرفيت توليدی مناسب شويم

 .کنند  صد در صدی میۀب استفادآباله ھا برای توليد برق وگرم نمودن زامروز درجھان پيشرفته وکشورھای غربی از

ثر و مفيد کرده نمی توانيم با اين ھمه ؤ مۀست استفاداار و وافر آبی که درطبيعت موجوداما ما درکشورخود ازمنابع سرش

  .قرضه ھا با سود ھای گزافش 

 ۶٨ ھزار ميگاوات برق از انرژی خورشيد و٢٢٢ ، ھزارميگاوات برق آبی ٢٣که افغانستان ظرفيت توليد  درحالی

اين ظرفيت مفت ورايگان را مورد استفاده ) ميگا وات٣٠٠( فيصد ١.۴دولت تنھا  .ھزارميگاوات برق بادی رادارد

  .دندھ قرارمی
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ثريت ھای ديگری را ھم با خود دارد به ؤم سازد بلکه مزايا و اعماربند ھا نه تنھا مشکل وکمبود برق را مرفوع می

ديد لين انتقالی مفيد اعمار بندھا به مراتب از تم اثرات  مثبت و. گردد  که اين بند ھا اعمار مییخصوص در مناطق

باشد و ازجمله زيرساخت ھای اساسی  میبيشتر ايران   ازبيکستان و،برق وارداتی تاجيکستان "  توتاپ "ترکمنستان 

  . رشد وانکشاف  جامعه رول قابل مالحظه را دارد،شود که در توسعه  کشور محسوب می

  :شود  با اعماراين بندھا ھمزمان درچندين بخش مشکالت مرفوع می

 حفظ محيط زيست اثرارزنده وقابل مالحظه دارددر.  

 دون رين ما بيرين ؛ که ساالنه ميلياردھا مترمکعب آب شيجلوگيری ازضايع شدن وبه ھدر رفتن آبھای ش

 .کنند ن استفاده اعظمی میآاستفاده ازمرزھای کشور ما خارج شده وھمسايه ھای ناخلف ما از 

 زيان ديده استًا حکام بيکفايت وچھار دھه جنگ شديدیی توجھبھای تحت االرضی که ازاثرب منابع آۀتغذي . 

 رشد وانکشاف زراعت درساحات تحت بند. 

  وردن زمين ھای بايرآبياری و جلوگيری ازضايعات آب وتحت کشت آايجاد سيستم ھای مدرن. 

 رشد وانکشاف جنگلداری و دامپروری. 

 منبع خوب برای صنعت ماھی پروری. 

 ريحگاه برای فاميل ھا و اطفالزيبا وتف ايجاد مناظر. 

 کار برای مردم ۀفراھم سازی زمين . 

 اقتصاد ملی کشورتتقوي رشد صنعت و . 

  بدون منت ديگران   مطمئن و، دايمی ،منبع برق ارزان. 

 توانيم ورده میآدست ه ازفروش محصول برق ظرف چند سال قيمت پروژه را دوباره ب. 

وفرصت ھای خوب وامکانات کافی را  ن بوديم آ وارداتی واثرات منفی د برقھایھما طی پانزده سال گذشته شا

 .خاطرمنافع شخصی شان ازدست داده انده ولين ومافيای دولتی بؤمس

 ،واحد منافع ملی  دور محوره ب...  تنظيمی ووو،سانی ل ،تعصبات قومی  ست که ھمه با ھم  دورازان آاکنون وقت 

و ناسويناليست ھای راه آزادی و با طرد تمامی شوينيست ھای قوم گرا  شھدای یرمان واالآوارج گذاری به 

  فشار"توتاپ" ۀ پروژۀمنابع تمويل کنند و  باالی دولت مزدور،مين منافع ملیأخاطرته ب وافراطی و تنگنظر 

  . مصارف اعمار يک بند برق را فراھم سازند،عوض تمديد لين برق انتقالی ه بياوريم تا ب

                                  

  

  

  

  

  

  

 
 


