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 برق بزرگترین نیروگاه آفتابی افغانستان وارد شبکه شد

 1398 سرطان 12 - 2019 جوالی 03

 

ز اول بزرگترین نیروگاه تولید برق آفتابی افغانستان در والیت قندهار آغاز شد. یبرداری از ف بهره
ز یسفر کرده، روز چهارشنبه هر دو ف جمهوری افغانستان که به این والیت جنوبیاشرف غنی، رئیس

 نیروگاه آفتابی در ولسوالی دامان والیت قندهار را افتتاح کرد.

ز دوم، میزان برق تولید شده در نیروگاه آفتابی یکند و با تکمیل ف گاوات برق تولید مییم1۵اول این نیروگاه  زیف

رکت ملی آغاز شد و به گفته ش 2018ز اول این نیروگاه در سال یرسد. کار ساخت ف گاوات مییم 30قندهار به 

 رحال تکمیل شدن است.ز دوم نیروگاه با ظرفیت مشابه، دیبرق افغانستان )برشنا( ف

نیروگاه برق آفتابی قندهار امکانات ذخیره برق ندارد و انرژی تولید شده در طول روز، باید همزمان در شبکه 

 برق به مصرف برسد.

 وشن شد هرات؛ اولین شهر افغانستان که با برق وارداتی از ایران ر 

 ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی افغانستان آغاز شد 

 ازبکستان صادرات برق به افغانستان را کاهش داد 
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 12ز اول نیروگاه که روز چهارشنبه یت ساخته شده است. فصوصی و دولاین نیروگاه با مشارکت بخش خ

 ساخته شد. 77برداری رسید، با مشارکت شرکت ترکی  سرطان به بهره
 

گوید  گذاری شرکت خصوصی "زولرستان" درحال ساخت است. شرکت برشنا می ز دوم این نیروگاه با سرمایهیف

 د.ش آفتابی قندهار آغاز شده و برق تولیدی آن به زودی وارد شبکه خواهدز دوم نیروگاه یاستفاده آزمایشی از برق ف

 

 مناطق مناسب پروژۀ برق آفتابی

میلیون دالر آن توسط وزارت  1۴میلیون دالر اعالم شده که  39ساخت این نیروگاه از طرف برشنا  مصارف

 میلیون دالر دیگر را بخش خصوصی تامین کرده است. 2۵مالیه افغانستان تامین شده و 

صاد ها و به حرکت درآوردن چرخ اقت افغانستان در حال حاضر به دو هزار مگاوات برق برای روشنایی خانه

 کشور نیاز دارد. 

به گفته شرکت برشنا، افغانستان برای رفع این نیازمندی ساالنه از ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان 

 دارد. مصارفمیلیون دالر  320تا  270خرد، که ساالنه  حدود هزار مگاوات برق می

  نظام:تبصره از ماللی موسی 

با اینکه بعد از هفده سال امکانات و سرازیر شدن کمک های سرشار جامعۀ جهانی برای اعمار مجدد و تأمین 

خواسته های اجتماعی و اقتصادی زیر بنایی افغانستان جنگ زدۀ ویران، آنچه را ملت افغانستان توقع داشت نه 

ستمداران داخلی و خارجی آنهمه سرمایۀ ملی تنها بر آورده نشد، بلکه با سیاست بازی های پشت پرده و علنی سیا

 گردید. و اقتصاد و پالن های ایجاد زیربناهای اساسی اکثراً به شکست مواجهبه تاراج رفت 
 

و تخریبات علنی و غیر مجاز آنان درین  با ارتباط داشتن با عمال وطنی بدون تردید، موجودیت پاکستان و ایران

، تربیت و ارسال گروه های مسلح ضد دولتی تشکیلدارد، مخصوصاً با عقب ماندگی و شکست سهم به سزایی 

از پاکستان برای امحای آرزوهای ملی مردم افغانستان، غیر قابل انکار است. درین زمینه باید تصریح نمود که 

ام نسججامعۀ ویران افغانستان جنگدیده سالهای زیادی را الزم داشت تا بتواند از عمق تهداب ویران اقتصاد و ا
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سال زمامداری شخص بیکفایت، مطلب آشنا،  13اجتماعی به سطح آن ارتقاء یابد، ولی نمیشود منکر شد که 

اف یک ای انکشدر از دست دادن فرصت های طالیی بر« حامد کرزی»دمدمی مزاج و فرصت طلبی مانند 

 نسجمم بازار ایجادلت اجتماعی و ایجاد یک زیر بنای مستحکم اقتصادی و تعمیل حد اقل عدا ،جامعۀ سالم افغانی

 غیر آزاد برای حمایت محصوالت افغانی، سهم بارزی داشته است.

های  دریاسیزده سال با سرمایه های باد آوردۀ جامعۀ جهانی، اقالً با استفاده از آبهای سرشار و خدا داد  آن در

اعمار بند و انهار، والیات مربوطۀ کشور را رونق داد و کارگر و دهقان  زراعت و افغانستان میشد که در قسمت

سالها فرصت دهی به شخص » این نوع پروژه هااغماض را خودکفا نموده و رفاه و آبادی بوجود آورد. البته 

 مشتیست نمونۀ خروار ،برقانرژی مشکل کمبود  در رفع «بیکفایتی چون اسمعیل خان فراموش مردم نمی شود

 ممکن می گردید.بینیازی از انرژی وارداتی هم بدون شک  ه در غیر آن،ک

خدماتی هم برای بهبود اقتصاد درین راستا نموده است، در « حامد کرزی»آن اقلیت کوچکی که معتقد اند که 

به کمک دولت هند و انجنیران الیق آن، مثال قابل پذیرش « بند سلما»طوالنی ترین مدت، به غیر از تکمیل 

دیگری را ارائه داده نمیتوانند. چرا نباید گفت که حیف و میل بودجۀ پروژه های زیربنایی اقتصادی منجمله اعمار 

سرک ها با قرارداد های مشکوک، در عصر نامبرده بیشتر با همدستی رئیس جمهور با جنایتکاران جنگی و 

 به خاک و خون کشیدند، صورت گرفت.  روئسای تنظیم های جهادی آزموده شده که افغانستان و شهر کابل را

 درحقیقت این گروه مفسد راه رشوه خواری و چور و چپاول سرمایه های ملی را برای بقیه باز نموده و پیشرو 

حامد »ا ر و قدرتمندی گردیدند. درین زمینه بیشترین امتیازات« اداری وسیع فساد» روش تباه کن و پیشتاز 

دین ی برهان الو جمیعت رسواشورای نظار منجمله، فهیم، عبدهللا، قانونی، عطای نور استفاده جویان به « کرزی 

ادۀ غیر نوع استف ملت و مملکت هر و ناتوان ربانی و بقیه گروه های تنظیمی بخشید که تا امروز از پیکر ضعیف

 ملی و غیر مجاز را روا میدارند.

ینیازی ، ب«تاپی»سال اخیر، در پهلوی تکمیل پایپ لین گاز حال با نمونه هایی از فعالیت های اقتصادی در چهار 

از وابستگی به سرحدات پاکستان که خون تجار و دولت افغانستان را از همان آوان تشکیل آن دولت مفسد، در 

قطی نموده بود؛ با استفادۀ روز افزون از راه های زمین، هوا و آب، منجمله امکانات سمت شمال، راه بحری 

و دهلیز های هوایی، تا اعمار ده ها بند آبی کوچک و متوسط بر روی دریاها، پروژۀ ترمیم و فعال  چاه بهار

در منطقۀ هلمند، صد ها پروژۀ برق « دهله و کجکی»در منطقۀ سروبی « نغلو»های قدیمی چون نمودن بند

ال مطالعه فرمودید، به آفتابی دولتی و شخصی در والیات مختلفه، منجمله پروژۀ برق مهم و بزرگی که در با

 افغانستان را در راه درست و دقیق انکشاف اقتصادی قرار میدهد.  و آهستگی تدریج

با مطالعۀ راپور برق آفتابی مشاهده میشود که با وجود تخریبات و خطراتی که گروه های مسلح ضد دولت اشرف 

سوق میدهند و مانع و آتش  ا به بربادیانی و مردم مظلوم آنرکه بیدریغ جامعۀ افغ« طالب و داعش»غنی چون 

نه تنها دولت موجوده بلکه سکتور متعهد خصوصی هم سرمایه امنیت و صلح سراسری در افغانستان می شوند، 

 مصرف میرسانند که قابل قدر است.  دی و انکشاف اقتصادی افغانستان با جدیت بهو کار خویش را در آبا

بر عکس روش معمول  را مالمت مینمایند که « اشرف غنی»هموطنانی را هم داریم که رئیس دولت افغانستان 

باال تر از شصت سالگان را به تقاعد سوق داده و جوانان را برای کار های مهم میگمارد؛ گرچه « حامد کرزی»
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اشرف غنی وزارت مالیه را پیش میبرد، با است. بیاد داریم که در آغاز کار، زمانیکه آمیز این نظر کمی مبالغه 

تجاربی که در یک مؤسسۀ جهانی امور اقتصادی داشت، نظر داد که در خارج از افغانستان و داخل، نسل جدیدی 

که تربیت و تحصیل مناسب داشته باشند، باید برای اعمار مجدد و کار و فعالیت در وطن شان جلب و رهنمایی 

ای جوان و سالم امور افغانستان نوین را پیش ببرند. وی هنوز به همان فرصت دهی شوند و با مغز و اندیشه ه

به جوانان می اندیشد. البته در هر محیطی تجربه کاران و آنانیکه با داشتن سنین متناسب و داشتن لیاقت در امور 

 .اند گانه دولت موجود شمرده میشوند که در قوای سهو سوابق درخشان در خدمت اجتماع خویش اند، غنیمت بزرگی 
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