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  مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

9 May 2016     -   ١٣٩۵  ثور ٢٠ 

  Germany -منی  جر

   کيلو ولت۵٠٠جدال بر سر مسير لين انتقال برق 
  ترکمنستان از طريق سالنگ يا باميان به کابل

  

  پيش درآمد

ترکمنستان از طريق   کيلو ولت۵٠٠خاطر تمديد لين انتقال برق ه  بئیدر روزھای اخير در پايتخت کشور جدال ھا

 از ئیدر درون و برون دولت و نيروھا وه ھای منفعت طلب و سودجوشايد گر. سالنگ يا باميان به کابل، باال گرفته

داخل و خارج کشور در پی آن باشند تا اين پروژه را در تاالب جنجال ھای سمتی و قومی غرق نمايند و مردم افغانستان 

نستان به حيث  دانشمندان و متخصصان افغامجمع.  در تاريکی ھای ديگری پرتاب نمايندئیجای رسيدن به روشناه را ب

 در کشور تطبيق گردند که اساس علمی داشته، رفاه و مثمريت را ئیيک نھاد علمی و تخصصی آرزو دارد تا پروژه ھا

 اساسی، چگونگی انتقال برق ترکمنستان است، که آيا اين طرح می تواند به ألۀمس. برای مردم ضمانت کرده بتوانند

که انرژی برق به حيث زيربنای اقتصادی نقش بسيار عمده در  ين ا؟ ازها نبخور ارزيابی شود ي درده حيث يک پروژۀ ب

کند و عامل اساسی در توليدات صنعتی پنداشته می شود، الزم است اندکی باالی  انکشاف اقتصادی و اجتماعی بازی می

  . آن مکث گردد

  

   ـ منابع انرژی و بازار ھای فروش آن١

وجود نيامده است، بلکه بر حسب ه ت مساويانه و يا مطابق حدود کشورھا بصوره ب خاکی ما، منابع انرژی ۀدر کر

قزاقستان، ترکمنستان، (به عنوان مثال، کشورھای آسيای ميانه . نی تراکم کرده انديقانونمنديھای طبيعی در جاھای مع
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 نفت و گاز و ذغال  چون١ھم از نظر منابع انرژی زير زمينی يا انرژی فوسيل) ازبکستان، تاجيکستان و قرغزستان

 مانند انرژی حرکی آب، آفتاب و باد، مطابق اوضاع جغرافيائی خود، ٢سنگ و ھم از ديدگاه منابع انرژی تجديد پذير

، ٣ مليون تن واحد نفت٢٣۴١۴ ذخائر ذغال سنگ قزاقستان معادل ]١[قرار معلومات بانک انکشاف آسيائی . غنی اند

به ھمين گونه .  ميليارد وات در سال برآورد شده است١١٧٠تن و نيروی آبی آن  ميليون ۵۴٠٠ذخائر نفت آن بالغ بر 

انرژی . رسد  ميليون تن واحد نفت می١۵٧۵٠ترکمنستان دارای ذخائر عظيم گاز است که مقدار انرژی آن معادل به 

 انرژی منابع آبی .ليون تن واحد نفت می باشدي م١۶٧۴ و ٢٨۵١ذخائر ذغال سنگ و گاز ازبکستان بالترتيب معادل 

 .  ميليارد وات در سال محاسبه شده اند٣١٧ و ١۶٣تاجيکستان و قرغزستان بالترتيب به 

اين در حاليست که . ِعکس کشورھای آسيای ميانه، پاکستان و ھندوستان داری منابع قابل مالحظۀ انرژی نيستنده ولی ب

 د که صنايع محدود و ابتدائی در اختيار دارند، در حالی ميليون نفر زندگی می کنن۶٧در کشورھای آسيای ميانه حدود 

 ميليارد نفر جمعيت داشته و اين دو کشور صاحب صنايع گسترده و پيشرفته ١,٢٩ ميليون نفر و ھند ١٨۵که پاکستان 

  درصد مردم و در۶٧در پاکستان ] ١[قرار احصائيۀ بانک انکشاف آسيائی . ستند و سخت نيازمند منابع انرژی اندھ

از ھمين روست که پايپالين ھای نفت و گاز و تمديد لين ھای انتقال .  درصد مردم به برق دسترسی دارند٣٠افغانستان 

پاکستان تا حال چندين . برق از آسيای ميانه جانب پاکستان و ھندوستان طرح و تا حدودی کار آنھا شروع شده است

درين تازگيھا وزارت . ستان و ازبکستان امضاء کردهقرارداد برق رسانی را با کشورھای قرغزستان، تاجيک

 افغانستان اعالم کرد که براساس توافق وزرای انرژی افغانستان، قرقزستان، تاجيکستان و پاکستان، طرح ۀامورخارج

 ميگا ١٠٠٠که فروش ) -١٠٠٠٤CASA(ھزار  انتقال برق کشورھای قرغزستان و تاجيکستان، معروف به کاسا يک

). يک(ً و کارعملی آن رسما آغاز می شود ئی می سال جاری ميالدی اجرا١٢تاريخ ه ھدف قرار داده، بوات برق را 

س اين طرح براسا]. ١[ ميليارد دالر پيشبينی شده و از جانب بانک جھانی تمويل می گردد ١,١٧مصرف اين پروژه به 

 کيلومتر، با ولتاژ بلند به ١٢۵٠ی با طول زستان و تاجيکستان از طريق خطوط انتقال انرژبرق مازاد کشورھای قرق

 ميليارد کيلووات ساعت برق صادر می ۵از طريق اين لين انتقال، ساالنه . شود افغانستان و بعد به پاکستان منتقل می

افغانستان نيز . ديش نيز برای دستيابی به انرژی، در ھمين مسير تقال دارنده درحال حاضر ھندوستان و بنگل]. ١[گردد 

   . است را با تاجيکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ايران در خصوص برق وارداتی امضاء کردهئیرارداد ھاق

  

  )TUTAP5( ـ پروژۀ توتاپ ٢

براساس . ندانی ممد ھمديگري تفاوت داشته اما در حقيقت، اين دو پروژه در بخشھای مع١٠٠٠اين پروژه با پروژۀ کاسا 

منستان، ازبکستان و تاجيکستان به افغانستان امتداد يافته و در استيشن بزرگ شھر اين پروژه، مراکز توليد برق ترک

ھمچنين در نظر است که برق مازاد قرغزستان از طريق ازبکستان به استيشن . مزار شريف با ھم وصل می شوند

  ). ١شکل (بزرگ شھر مزار شريف مواصلت کند 

                                                 
، انرژی فوسيل به آن نوع مواد حامل انرژی اطالق می گردد که با مصرف آنھا منابع شان به پايان می رسد مانند نفت، گاز، ذغال سنگ 1

 .يورانيم و غيره
آن انرژی را گويند که پيوسته از نو به وجود می آيد مانند انرژی شعاع آفتاب، حرارت اعماق زمين، " انرژی بديل" يا " انرژی تجديدپذير" 2

 . نيروی حرکی آب، قدرت وزش باد وغيره که به صورت مداوم و به گونۀ اليزال می تواند در خدمت انسان قرار گيرد
 . آن مقدار انرژی می باشد که از سوختاندن يک کيلوگرام نفت به دست می آيد: نفتواحد  3

4 Central Asia South Asia Power Transmission Project 
5 Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan and Pakistan  
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  ].١[ مسير ھای عمدۀ لين ھای انتقال برق :١شکل 

منظور ازين استيشن آنست که برق را از جريان . يک استيشن بزرگ ديگر در دشت الوان پلخمری ساخته می شود

 ميگاوات ٣٠٠گردد، به جريان متناوب تبديل نمايد تا برق مورد نياز افغانستان که بر  مستقيم که به ولتاژ بلند وارد می

قرار است که از تأسيسات موجود و پالن شدۀ برق ). يک(ود شود تجريد و باقی آن به پاکستان منتقل ش بالغ می

از استيشن بزرگ شھر مزارشريف . افغانستان برای انتقال انرژی از آسيای ميانه به پاکستان نيز استفاده صورت گيرد

اکستان و ه پلين ھای انتقال برق از طريق سمنگان به استيشن پلخمری در بغالن و از آنجا به پروان و از طريق کابل ب

در زمستانھا که نسبت يخبندان و کمبود آب نيروگاھھای آبی تاجيکستان و . ديش رسانيده می شوده ًبعدا به ھند و بنگل

کنند، برق حرارتی ازبکستان و ترکمنستان اين کمبود را رفع کرده و از طريق استيشن  قرغزستان برق کمتر توليد می

به باور طراحان اين پروژه، با تطبيق اين طرح از يک .  می نمايدتقلمنرا داخل شبکه  بزرگ شھر مزارشريف آن

گردد و از سوی ديگر منابع انرژی آسيای ميانه از طرق مختلف به بازارھای  جانب کمبود برق در جنوب آسيا رفع می

ازينرو . ددگر ی انکشاف نموده و مشکل برق افغانستان تا حدی حل میه ئفروش رسيده، تجارت منطقه بين المللی ب

اين پروژه بخش ھای متعدد داشته و از طريق بانک . پالنھای انکشافی افغانستان با تطبيق اين پالن بايد بازنگری گردند

يکی از اجزای پروژۀ توتاپ پروژۀ برق . گردد انکشاف آسيائی بنابر سفارش اياالت متحدۀ امريکا و جاپان تمويل می

  .ه افغانستان است که اينک در کشور غوغا بر پا کرده است کيلو ولت ترکمنستان ب۵٠٠وارداتی 

  

   کيلو ولت از ترکمنستان به افغانستان۵٠٠ ـ برق وارداتی ٣

ًبزرگ شھر مزارشريف وصل شده و بعدا اين لين انتقال برق حرارتی از ترکمنستان وارد اندخوی و از آنجا به استيشن 

لين انتقال برق آبی تاجکستان که . کند ن در دشت الوان مواصلت میاز طريق سمنگان به استيشن پلخمری واليت بغال

به قول وزير انرژی و ). ١شکل (شود  از مسير ديگری می آيد، نيز از واليت کندز گذشته به استيشن پلخمری وصل می

وست، پروان،  واليت از جمله ميدان، غزنی، قندھار، لوگر، پکتيا، پکتيکا، خ١٢اين پروژه به ) "دو(آب افغانستان 

لمانی در اشرکت . صورت گرفته] ٣[لمانی ارساند و مطالعات ابتدائی آن توسط يک شرکت  پنجشير و کاپيسا برق می

 ۀ تصميم کابين در پی٢٠١٣د کرده بود، اما در سال ئيأ خود مسير باميان را برای احداث اين خط انتقال تۀارزيابی اولي
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 متخصص انرژی بانک انکشاف آسيائی Jim Listonقرار اظھارات آقای ." فتد قرار گرئيأوقت، مسير سالنگ مورد ت

  . مسير انتقال برق از طريق سالنگ از قبل پالن شده بود] ١[

  

   کيلو ولت از ترکمنستان به افغاتستان۵٠٠ ـ چگونگی پروژۀ برق وارداتی ۴

  :درين رابطه مفردات ذيل قابل توجه اند

 بق بازار فروش گاز کشورھای آسيای ميانه بر اثر رقابت ھای بين المللی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سا

 در اياالت متحدۀ امريکا استخراج نفت و گاز در آنجا Fracking6کارگيری عمليۀ ه ًفروکش کرد، خصوصا با ب

يکا برای از جانب ديگر اياالت متحدۀ امر.  المللی پائين آوردافزايش يافت و قيمت نفت و گاز را در بازار بين

جمله فدراسيون روسيه، ونزويال و ايران، استخراج نفت را در کشورھای  ضربه زدن به کشور ھای رقيب، من

عرب خليج فارس افزايش داد و اينک در صدد آنست تا در بازار اروپا گاز مايع صادر کند و وابستگی اروپائيان 

 که سومين کشور غنی گاز در سطح جھان محسوب می بنابر اين تحوالت ترکمنستان. را از گاز روسيه تقليل دھد

ازينجاست که پروژه . گردد، مانند ازبکستان برآن شدند تا از منابع گازخود برای توليد برق حرارتی استفاده نمايند

 .ھای متعدد برق حرارتی رويدست گرفته شد

  روژه ھای برق وارداتی، افغانستان را مانند سائر پاز ترکمنستان به افغانستان کيلوولت  ٥٠٠پروژۀ برق وارداتی

ين لين انتقال آن بسيار طوالنی بوده، ضايعات فروان اعالوه بر. در يک وابستگی غليظ اقتصادی فرو می برد

 ازين تطبيق اين پروژه وقت زياد را گرفته و با در نظرداشت گذشته. داشته و قيمت برق را بلند نگه می دارد

ازين رھگذر اين پروژه ھرگز به سود مردم . ًول بکشد تا عمال برق جريان يابداوضاع امنيتی شايد سالھا ط

بنابر اين ھرگونه جر و بحث روی تمديد لين انتقال برق از طريق . افغانستان نيست و جفاء در حق اين ملت است

 .سالنگ يا باميان منتفی می گردد

  جمله بانک جھانی و  دست تمويل کنندگان آنھا منه باين پروژه ھا در غياب نمايندگان واقعی مردم افغانستان و

تجارب نشان داده که پروژه ھای بانک جھانی، کشورھای متعدد پسمانده را به . بانک انکشاف آسيائی طرح گرديده

 .خاک سياه نشانده است

 بر پا کرده اند، ويز قرار داده و غوغا اطرفين منازعه در درون وبرون دولت افغانستان که اينک اين پروژه را دست

از مناسبت ھای علمی، تخنيکی، اقتصادی و جزئيات پروژه خبر نبوده، صرف به خاطر اغراض سياسی از 

 .احساسات مردم استفاده کرده و نزاع قومی را چاق می کنند

 رمکعب  تريليون مت٣که منابع گاز در شمال افغانستان به  چنان. افغانستان خودش منابع بزرگ گاز در اختيار دارد

ھمچنان منابع ذغال سنگ درۀ . منابع گاز غرب و جنوب افغانستان ھنوز بررسی نگرديده اند. تخمين زده می شود

. صوف، يکاولنگ، اشپشته، سبزک و بسی مناطق ديگر افغانستان مقدار زياد انرژی فوسيل در خود ذخيره دارند

ُمان ھای وابستگی را می برد، بلکه قيمت برق را کاھش بنابران توليد برق حرارتی در داخل افغانستان نه تنھا ريس

  ميگا وات برق حرارتی توليد می٣٦در سالھای قبل از جنگ . وجود می آورده داده و زمينۀ کار و اشتغال را ب

 ميگا وات ٣٣٢د در نظر بود تا ظرفيت توليدی برق حرارتی را به ؤوشد و در پالن ھفت سالۀ زمان محمد دا

 . ًمطالعات پروژه ھای برق حرارتی قبال تکميل گرديده بود). سه(افزايش دھد 
                                                 

چون اين طريقۀ استخراج نفت و گاز . ای حرکت گاز و نفت باز گرددبر اثر اين عمليه در طبقات زمين انفجار صورت می گيرد تا راه بر 6
 .آبھای زير زمينی را آلوده می سازد، لذا در بسياری کشور ھای اروپائی ممنوع می باشد، در حالی که در اياالت متحدۀ امريکا مجاز است
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  در افغانستان حضور دارد و ميليارد ھا دالر در آن کشور " جامعۀ جھانی" سال گذشته که به اصطالح ١٥در

ت يگانۀ پروژه ای که تا حدودی تکميل گرديده، بند سلماس. سرازير کرده، تا حال يک پروژۀ زيربنائی آباد نگرديده

 . سال قبل شروع و از جانب دولت ھندوستان تمويل شده٥٠که کار آن حدود 

 در صد برق آن در سالھای قبل از جنگ از ٦٠که  چنان. افغانستان دارای منابع عظيم انرژی تجديد پذير است 

 ميگا وات برق در ساعت طرح گرديده و ٨٣٧تا ) سه( ساله ٧دست می آمد و در پالن ه نيروی حرکی آب ب

 ١٩٥٠ تا ٥٢٥به ھمين ترتيب مقدار انرژی که از آفتاب به دسترس قرار دارد بين . امکانات ازدياد آن مد نظر بود

لذا بری رفع کمبود . سازد منابع انرژی بادی نيز يک رقم درشت را می. کيلوات در فی مترمربع در سال است

 . د تا کشور بتواند روی پاھای خود بايستدبرق بھتر است منابع داخلی افغانستان مورد استفاده قرار گيرن

  

   ـ راھھای حل۵

  :توان برين مشکل غلبه کرد، به قرار زير برای حل کمبود انرژی برق راه ھای متعددی وجود دارد که با تطبيق آنھا می

   ـ نيروی حرکی آب ١.۵

  : استفاده از نيروی حرکی آب موجوديت سه عامل عمده مھم اند برای

 ه  ميليارد متر مکعب آب ب٧۵ که تا حال صورت گرفته، در افغانستان ساالنه حدود ئیاساس سروی ھابه : آب کافی

 درصد آن در بخش زراعت به مصرف رسيده و متباقی آن بدون استفاده از ٣٠ تا ٢۵وجود می آيد که صرف 

فرود می آيند که بخش ھای بخش عظيم اين کتله ھای آبی در سلسله ھای ھندوکش و بابا . گردد افغانستان خارج می

 .را احتوا می کنند) ھزاره جات(وسيع غرجستان 

  متر از سطح ٧٧٠٠ متر تا حدود ٣٠٠ست که ارتفاع آن بين ی اافغانستان کشور کوھستاني: سرکوبتفاوت ارتفاع يا 

ی آب را کند و اين تفاوت ارتفاع يک تفاوت عظيم پوتنسيال و يک سرکوب قوی برای نيروی حرک بحر تفاوت می

زيرا منابع آب در کوھستان ھا قراردارند که اين آبھا از ارتفاعات بلند به حوزه ھای فرو افتاده به . موجب گرديده

ه اين واقعيت در مناطق مرکزی افغانستان ب. گذرانند جريان افتيده و ھزاران متر تفاوت ارتفاع را پشت سر می

رگ افغانستان مانند ھلمند، ھريرود، مرغاب، بلخاب، سرخاب و که رودخانه ھای بز گردد، چنان خوبی آشکار می

  . منشاء می گيرند) ھزاره جات(غيره از غرجستان 

 در افغانستان ساختمان ھای طبيعی با موجوديت کاسه ھا در مسير رودخانه ھا : ساختمانھای طبيعی جھت ذخيرۀ آب

 کنر، حوزۀ بارک باالی دريای کوکچه، ساحۀ گيزاب وجود دارد، مثل ساختمان کاسه مانند اسدآباد باالی رودخانۀ

باالی دريای ھلمند در غرجستان و ده ھا حوزۀ ديگر که اطراف آنھا را کوه ھای بلند احاطه نموده و امکانات ذخيرۀ 

 .اين ساختارھای طبيعی در بسياری نقاط ديگر غرجستان نيز وجود دارند. وجود آورده انده آب را به نحو شايسته ب

ن عوامل متذکره خوشبختانه در افغانستان به ھم اند، بنابران زمينۀ استفاده از نيروی حرکی آب يعنی انرژی تجديد چو

  . به صورت گسترده مھيا می باشد) ھزاره جات(ًپذير در کشورما خاصتا در غرجستان 

  

   ـ انرژی شعاع آفتاب٢.۵

ه رسد فقط يک بر ھزار آن در عمليۀ فوتوسنتيز نباتات ب یقرار تحقيقات جديد، از مجموع انرژی آفتاب که به زمين م

مقدار .  ھزار مرتبه بيشتر از ضرورت تمام بشر در سطح کره زمين است٢٠ آن ۀباقيماندرود و مقدار انرژی  کار می
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شدت و .  کيلووات درساعت در فی متر مربع در سال است١٩۵٠رسد تا  انرژی که از آفتاب به خاک افغانستان می

. گونۀ مثبت موجب گرديدهه  جغرافيائی افغانستان اين اثر را بگذارد که موقعيت ويۀ تابش به اين بھره دھی اثر میزا

 ماه در سال آفتابی اند ١٢ و ١١که مناطق فراه و نيمروز تا   ماه خشک است در حالی٩طور اوسط ه افغانستان ساالنه ب

 ساعت ٣٠٠٠طور اوسط ساالنه در افغانستان تا ه ب. رود  درجۀ سانتيگراد باال می۵٠که درجۀ حرارت در نيمروز تا 

). رچھا(رود   ساعت در سال باال می٣۴٠٠اين رقم در ساحات جنوب و غرب افغانستان تا ). چھار(درخشد  آفتاب می

 . را به انرژی برقی تبديل کرد توان آن به اين ترتيب افغانستان سرشار از نيروی اليزال آفتاب است که می

  

   ـ نيروی حرکی باد٣.۵

ر فشار ييی در اثر تغه ئبادھای موضعی يا ناحي. گردد ی و بادھای موضعی میه ئبادھای افغانستان شامل بادھای منطق

طور مثال ه ب. وزند اين بادھا در سرتاسر افغانستان می. فاوت در ارتفاع اراضی استوجود می آيند که علت آن ته ب

گيرند و به   که از پنجشير منبع میئی و يا بادھا وزند سمت آمودريا میه خيزند و ب  که از ھندوکش بر میئیبادھا

  .رسند کاپيسا و بگرام می

رود   ھکتو پاسکال باال می١٠٠٠اسکال و در تابستان ھا تا  ھکتو پ١٠٢۶در مجموع فشار ھوا و باد در زمستان ھا تا 

ًبه اين ترتيب در سراسر کشور مخصوصا در مناطق مرکزی افغانستان در طول سال امکان توليد انرژی ). چھار(

  .تجديد پذير از نيروی حرکی اليزال باد وجود دارد

  

  ) جيو ترمی( ـ حرارت زمين ۵.۴

بنا بران با حفرچاه ھای عميق و ھدايت آب در آنھا امکان انتقال . رود اد شده میبا ازدياد عمق، حرارت زمين زي

در جريان يک عمليۀ تخنيکی اين آب گرم شده توسط پمپ به . حرارت از طبقات زمين به آب مجاور طبقات ميسر است

 شد دوباره به زمين که حرارت آنھا در يک سيستم بسته به آب سرد منتقل سطح زمين انتقال داده شده بعد از آن

که  آب گرم شده يا به صورت مستقيم در منازل ھدايت داده شده مورد استفاده قرار می گيرد و يا اين. شود برگردانده می

و نظر به موجوديت ] ٢ [یظر به ساختارھای جيالوجيکن. گردد اين حرارت درکارخانه ھا به انرژی برقی تبديل می

طور مثال در منطقۀ اوبی ھرات، کالوی باميان، چشمۀ شير ه ت اين مدعاست، بچشمه ھای طبيعی آب گرم که ثبو

پلخمری چشمۀ شفای مزارشريف و بعض نقاط ديگر کشور امکانات استفاده از اين تخنيک در بسا نقاط افغانستان 

  . استفاده از حرارت زمين ھيچ نوع نقصان در قبال ندارد. موجود است

 

   ـ نتيجه۶

  :فردات ذيل بايد توجه گردددرين رابطه به م

 ِر لين انتقال برق ترکمنستان، موضوع قابل بحثی شده که برای مردم يرمسلكى در انتخاب مسيل افراد غيتحل

رمسلكى در كابل كه با اشغال مقام ھاى بلند دولتى ھنوزھم يًخصوصا پافشارى افراد غ. ز استياحساسات برانگ

 .ندياسى مى نماير مسلكى بھره بردارى سيحساسات افراد غك ايدانند و با تحر نده میيخود را نما

 مشكل عمدۀ پروژۀ توتاپ موضوع synchronization )ھمگام سازی يا ايجاد ھماھنگی ميان چند منبع متفاوت (

 کشورھای عضو .ستم ھاى متفاوت برق به شكل موازى ھماھنگ شونديكونسى ولتاژ سيعنى چطور فرياست، 
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ستم ازبكستان يس. ستم ھاى مختلف خود را با ھم موازى سازنديده اند كه سيجه نرسين نتيتوتاپ تا به حال به ا

ستم تركمنستان يس. كندی ستم جداگانه كار ميستم روسى جدا شده و به شكل سيستم تاجيكستان از سيروسى است و س

را در افغانستان   ھاى شانستمين كشورھا افغانستان را اجازه نخواھند داد كه سيا. ران استيستم ايموازى با س

د يستم واحد افغانستان باي و داشتن سsynchronizationبه خاطر . كى استي تخنۀموازى سازند كه اين خود معضل

را ندارد که طرح و راه اندازى  دولت افغانستان توانائی آنعالوه برين . ديون دالر مصرف نماي ميل٣٠٠در حدود 

 .نمايدكى آن عملی يبه خاطر طول زمانى و مشكالت تخنت ھاى داخلى را ياستفاده از ظرف

  ازsubstationپلخمرى تا  substation  كى از تصورات يلو ولت برق ي ك٥٠٠ارغنده كابل خط انتقالى براى

كى يا از سالنگ مشكل تخنيان و ير از باميموضوع مس.  داردر بحث و مجادله قراريكوچك توتاپ است كه ھنوز ز

 .ينان از بودجه و حفظ و مراقبت آنستنداشته بلكه اطم

  اگر لين انتقال برق از مسير باميان يا سالنگ بگذرد، بدان مفھوم نيست که ھمۀ مردمان واليات شمال و يا جنوب و

تا . خواھد زيرا استفاده از برق، ضرورت شبکۀ توزيع برق را می. يا غرجستان از نور برق فيض می برند

ن ظرفيت ھای توليدی، لين ھای انتقال برق و شبکه ھای توزيع برق تأمين نگردد، که ھمآھنگی الزم بي زمانی

که تمديد لين ھای انتقال برق به ولتاژ ھای بلند برای مناطق  ھمچنان. بھره برداری اقتصادی امکان پذير نيست

 و يا جنوب چون ھمۀ مردم غرجستان در باميان و يا ھمۀ مردم صفحات شمال. غير صنعتی سودمند نمی باشد

کشور در يکی دو شھر کالن زندگی نمی کنند، لذا اکثريت اھالی غرجستان مانند باشندگان شمال و جنوب کشور 

دور ھستند و نسبت عدم موجوديت شبکۀ توزيع برق، که مصرف زياد دارد، از ه دھھا کيلو متر از شھرھا ب

 بند کجکی سالھا پرچو يا غير فعال بود، زيرا تجربه نشان داد که دو توربين. انرژی برق بی نصيب می مانند

 ٥٠٠براساس پروژۀ برق وارداتی . شبکۀ توزيع برق در قندھار و ھلمند محدود و امکانات مصرف برق کم بود

اين بدان می ماند که خربوزه به اسقالن برده شود، . کيلو ولت ترکمنستان، اين لين انتقال بايد تا قندھار رسانيده شود

رسد، ولی ظرفيت بند برق کجکی  که يک مقدار برق کجکی در ھلمند و قندھار به مصرف می وجود آنزيرا با 

از ھمين . گردد شود، به مراتب بيشتر از آنست که در اين دو واليت جذب می که توليد آن بسيار ارزان تمام می

 کيلو متر و ولتاژ ٥٥٠ا به طول رو بود که دولت افغانستان در سالھای قبل از جنگ برنامه کرد تا برق کجکی ر

 . ولت به کابل برساند٢٢٠

 با درنظر داشت (ن پروژه ھا ياتواند ازی نست كه افغانستان در كوتاه مدت چطور ميموضوع جر و بحث دگر ا

د ياز عوا) ت ھاى داخلىياستفاده ازظرفت درست يريل و مديى تحلئاسى و وابستگى فعلى و عدم توانايت سيوضع

د و در دراز مدت چطور يبه نفع خود بھره بردارى نما) كارگر، حق العبور و توسعۀ محدود شبكه برق (و فوائد آن

ن پروژه ھائى كه صرف منافع بانك ھاى خارجى در آنھا مطرح است و نه منافع مردم تا حدى يل چنياز تحم

 .ری نمايديجلوگ

 فغانستان مطابق به نيازمندی ھای جامعه و عمران  کيلو ولت از ترکمنستان به ا٥٠٠ينرو پروژۀ برق وارداتی ا از

شود، فاصلۀ آن طوالنی و ضايعات  و انکشاف اقتصادی افغانستان نبوده و نيست، نه تنھا برای ما قيمت تمام می

کند، افغانستان   را که ترکمنستان میگذشته از آن کاری. آن زياد بوده و وابستگی شديد اقتصادی را بار می آورد

تواند برق حرارتی توليد کند، روی پای خويش بايستد و  يعنی با استفاده از منابع گاز خود می. واندت نيز می

 .وابستگی را بگور بسپارد
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دھد، افغانستان امکانات عظيم توليد انواع مختلف انرژی تجديدپذير وانرژی  چنانکه توضيحات مختصر باال نشان می

ود است، نبود استقالل سياسی، فقدان يک دولت ملی سالم و متخصص، انتقال آنچه در افغانستان کمب. حرارتی را دارد

  .باشد داخل افغانستان میه سرمايه گذاری، تکنالوژی و دانش ب

  

   ـ سفارشات٧

 به آب و برق یدر عصر حاضر متناسب به پيشرفتھای علمی و اقتصادی که در سطح جھان صورت گرفته، دسترس

. جمله مردم افغانستان، به آب و برق دسترس داشته باشند  تمامی بشريت، مندد و بايشو  حقوق بشر پنداشته میءجز

 :درين رابطه مفردات ذيل در خور توجه اند. حق استه ينرو خواسته ھای مردم افغانستان بااز

  که  ًمتخصصين و صاحب نظران مسلکی، خاصتا آنھائیدر مورد قضاوت و تطبيق اين پروژه صرف مشوره ھای

 . فغانستان کار و بود وباش کرده اند، خواسته شوددر ا

 ترکمنستان به افغانستان نه تنھا  کيلو ولت از۵٠٠پروژۀ برق وارداتی که در باال تذکر رفت تمديد لين  چنان 

شود، بايد مطالعات دقيق علمی  ولی اگر با آنھم اين پروژه عملی می. اقتصادی نيست، بلکه وابستگی بار می آورد

ھر کدام ازين بديل ھا که به خير . ی و اقتصادی ھر دو بديل يعنی راه سالنگ و راه باميان صورت گيردو تخنيک

 .مردم افغانستان باشد و مثمريت اقتصادی داشته باشد، ھمان بديل تطبيق شود

 ر يک  مھم دیبايد سعی صورت گيرد که توليد و توزيع برق به ترتيبی انجام پذيرد که از تمرکز اين زيربناھا

ن خودداری شده و با ايجاد توازن در توليد و توزيع انرژی برق، انکشاف صنايع و بلند رفتن کيفيت يساحۀ مع

وسيلۀ دستگاھھای کوچک آبی و ه در عين حال سعی گردد تا ب. زندگی در ساحه ھای مھم اقتصادی تأمين گردد

سوسی در شيوۀ زندگی روستائيان کشور ايجاد ر محييديزلی و گازی زمينۀ احداث صنايع محلی مساعد گردد تا تغ

  .گردد

 برای . بايد تذکر داد که منابع انرژی تجديدپذير پايان ناپذير بوده و بر محيط زيست و اقليم تأثيرات منفی ندارد

 برای قريه ھای دور افتاده نصب دستگاھھای مولد ًمثال. انات آن بايد جست و جو گرددافغانستان بھترين امک

وسط باد آسانتر و اقتصادی تر از تمديد پر مصرف لين ھای انتقال برق در فواصل دور است و ازين انرژی ت

 ۀاستفاده از انرژی شعاع آفتاب در ھم. توان به بسياری مردم در دھات کشور انرژی برق را رساند طريق می

با مصرف کم نصب شود، شود در دورترين روستاھای کشور اين دستگاھھا  حاالت اقتصای و معقول است و می

در مجموع استفاده از انرژی تجديدپذير به صورت . که دستگاه ھای آن در داخل کشور توليد شود مشروط بر آن

گيرد که از يک جانب اقتصاديست و از جانب ديگر وابستگی فی ما بين شھرھا، واليات  غيرمتمرکز صورت می

 .کند و حتی خارج کشور را منتفی می

 برای استخراج . تی و پر جمعيت برق رسانی از منابع بند برق و يا برق حرارتی با صرفه تر استدر مناطق صنع

 در جوار معادن ذغال سنگ کارخانه ھای توليد برق حرارتی اعمار دمعدن ذغال سنگ درۀ صوف و يکاولنگ باي

داتی از صدھا کيلومتر گردد که به مراتب اقتصادی و معقول است تا تمديد پرمصرف لين ھای انتقال برق وار

لمان کارخانه ھای توليد برق حرارتی در باالی معادن ذغال سنگ ادر . دورتر که ضايعات فراوانی در قبال دارد

ھمچنين برای امور استخراج معدن حاجيگگ و ذوب آھن بايد . لمان شده انداقيل ثقرار دارند و موجب رشد صنايع 

زيرا استخراج و ذوب فلز به برق مطمئن و ثابت .  استفاده شوداز معادن ذغال سنگ درۀ صوف و يکاولنگ
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را کساد  ين استفاده از برق وارداتی قيمت تمام شد توليدات فلزی را باال برده و بازار آن اعالوه بر. نيازمند است

 .سازد می

 يای باميان در چون در باميان برق وجود ندارد، بھتر است که ھر چه زودتر پروژۀ برق آبی باميان باالی در

اين دستگاه شامل سه پايه توربين به ظرفيت . گردد، اعمار گردد موضعی که دريای آھنگران به آن وصل می

. مورد نظر بود) سه(ًباشد و مطالعات مقدماتی آن قبال صورت گرفته و در پالن ھفت ساله   کيلوات برق می٢٥٠

قرار بود . مچنان شبکۀ شھری باميان شامل اين پروگرام بودلين انتقال برق از دستگاه مذکور الی شھر باميان و ھ

 ولت و به تعداد يازده پايه ترانسفرمر استيشن ٤٠٠ کيلومتر لين ١٥ً ھزار ولت و مجموعا ١٥ کيلو متر لين ٢٠

 . ميليون دالر پيشبينی شده بود٢٠مصارف اين پروژه قبل از پالن ھفت ساله در حدود . نصب گردد

 ورت گيرد که نواحی غربی غرجستان از برق بند سلما، نواحی جنوب غربی آن از برق بند بايد مطالعاتی ص

 .کجکی و نواحی شرقی آن از استيشن بزرگ پلخمری انرژی حاصل نمايند

  ھمزمان با اين کار تحقيقات برق رسانی سايرمناطق غرجستان در رابطه با مجموع افغانستان مورد مطالعه قرار

 .گيرند

 را کم ساخته، استفاده از برق حرارتی توسط سوخت گاز که به نام انرژی پاک  يھای متعدد مقدار آبچون خشکسال

  .شود مشھور است، ضرور پنداشته می

 دانشمندان و متخصصان افغانستان اميدوار است که تمام باشندگان کشور صرف نظر از موقعيت جغرافيائی و مجمع

 .  شوند و اين حق مسلم ھر باشندۀ افغانستان استساختار قومی از نعمت انرژی برق مستفيد

  پايان
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