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 دادگردانا و وند داـبه نام خ

 ملی کمیته تدارکات ومحترم رئیس جمهور مرکزی افغانستان به نامه مردم مناطق 

 (8-)مائده  اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

 .كنيد آگاه است یخدا پروا كنيد كه خدا بدانچه معدالت كنيد كه آن به پرهيزگارى نزديكتر است و از 

 . السالم علیکم و رحمت اهلل ملی کمیته تدارکاتمحترم  و اعضاءج. ا . ا جاللت مأب رئیس جمهور 

به اساس پيشنهاد  م 0202 و 0200های  در سال برق افغانستانساله  02پالن ماستر گونه كه شما در جريان هستيد، همان

در اختيار دولت افغانستان قرار  ساخته و آماده شده و ی معتبر آلمانیآب و سروی و بررسی كمپنو وزارت انرژی 

از حوزه و فراتر وزارت انرژی و آب و با یک اقدام غیرقانونی  سفانه شرکت برشنا بدون اطالعمتأ يانگرفت. ولی در اين م

دست  ان خارجی تهيه و آماده شده بود،از جانب متخصص ترپالنی كه با يک هزينه هنگفتدر ماس ش،کاری خوی

كه در بنا به داليلی  وردک به كابل-مسير باميانكيلوولت تركمنستان را كه  022انتقال برق مسير خط كرده و اندازی 

اد كرده برای آن پيشنهرا ديگری  مسيری شده بود را تغيير داده و ـ توصيه و ترجيح داده ماسترپالن موجود است

ها  به بررسی ،مطالعات ميدانی و محلی كه خود برای تعيين مسير اين خط كرده بود عالوه براست.كمپنی مطالعه كننده 

نيز استناد كرده كه  انجام داده بود 0222 برای عبور خط كاسا 0202كه در سال  SNC شركت كانادايی اتو تحقيق

سير م وردک-مسير خاواک پنجشير عبور داده شده است، نيز مسير باميانهزار كه فعال از يك حتی برای همان خط كاسا

 خوب و مطمئن خوانده شده بود. 

و تخصصی  ی به كارهای فنی له كه حضرتعالی دقت و توجهی ويژه! با توجه به اين مسأب رئيس جمهورجاللت مأ

اشاره كرده وردک  -های خارجی بر مزيت مسير باميان توانيد شرايط و دالئلی كه كمپنی و از جانبی هم میداريد 

مل را خوب تحليل كنيد، برای تان شايد واضح شده باشد كه اقدام شركت برشنا و رئيس سابق آن يک ع ندبود

شركت برشنا تنها حرفی كه بر اين اقدام  رايط اجتماعی و ملی است.يجابات شاو  غيرقانونی، مخالف با اصول تخنيكی

 د! كنن به نيز با اغراق و ابهام صحبت میمحاساست كه در اين  وردک مسير باميانخود دارد، هزينه اضافی غيرقانونی 

كه يی ، آيا مناطق مركزبيشتر هزينه داشته باشد دالرنسبت به سالنگ چند ميليون  وردک -برفرض اينكه مسير باميان

را  رفع تبعیض از آن مناطق آنجا را داده و طبیعی شکستن زندانحضرتعالی و رياست محترم اجرائيه، وعده 

این در حالی  ؟دنها مصرف شو برق آنتأمين دالر به خاطر  حق را ندارند كه چند ميليون يد، اينه بودبه مردم مژده داد
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 کُلطر و به نفع ن، بی خیر مطمئمس وردک -، واضح ساخته است که مسیر بامیان، تخنیکی و اجتماعیدالئل فنیاست که تمام 

و حادثه خيز قرار داده و هيچ  برق را در يک مسير پرخطر های انتقال لينتمام آيا اين منطقی است كه  افغانستان است.

كوچ يا زلزله در مسير سالنگ  وقوع يک حادثه طبيعی مثل برف كه در صورت برای آن نداشته باشيمو آلترناتيو  بديل

را  جتماعی آ نهای اقتصادی، محيط زيستی و ا و زيانگردد واليات جنوب هندوكش به شمول كابل قطع برق تمام 

در های توليدی و صنعتی و ساير مردم  چنين شركت ه شركت برشنا و همضررهای مالی هنگفتی كناديده بگيريم؟ آيا 

برآورد و محاسبه شده  ،ندمتحمل شدنزديک به دو ماه كابل قطع برق  سالنگ و های برق درسال گذشته از افتادن پايه 

چرا شركت برشنا و بانک انكشاف آسيايی بر خالف آيا در جريان هستيد كه  ؟جنابان در جريان آن قرار داريد و عالی

ن كار جوابی روشنی برای اي هنوز؟؟ كه در پی اسناد سازی برای تغيير مسير اين پروژه بوده اند افغانستان، منافع ملی

 ندارند.شان 

مسير لين كاساساهزار به اساس فيصله كابينه دولت وحدت ملی، حضرتعالی در جريان هستيد كه در حدود دو ماه قبل  

و  از سالنگ به خاواک پنجشير تغيير مسير داده شد زيرا سالنگ ظرفيت احداث اين خط را نداشت؛ بناء به همان دليل

عبور وردک -باميان  يعنی كيلوولت نيز از مسير مطالعه شده و اصلی اش 022بايست مسير لين  می ده ها دالئلی ديگر

 داده شود.

های  اس مطالعات و بررسیهای مطالعه كننده به اس كه شركت يلیدال عالوه بر ! گرامی جاللت مأب رئيس جمهور

وجه جنابعالی و همكاران شمارا ، در اينجا تاندآورده  وردک- باميان مسيرهای  خود در باره مزيت ميدانی و تخنيكی

 كنيم. ملی جلب میو اصل اسالمی و  معيار دوبه 

 :اصل منافع ملی -الف

كه در دراز صوف  مثل آشپشته، دره آجر و درهاست  كه در مسير باميان سنگ غالزمعادن  عبور خط برق از جوار -(0 

نياز  وارداتی بیكشور، افغانستان از خريد برق  یسراسر شبكهآن در و تزريق سنگ غالزتوليد برق حرارتی از مدت با 

 خود يک منفعت بزرگ ملی است.كه اين  خواهند شد، 

اين  ،ندماعی برای مردم منطقه و محل دارخطرات و مضرات زیادی صحی، محیطی و اجت؛ برق فشار قوی تراکم خطوط -(0

مسكونی، زراعتی و مناطق روی خطوط برق از  بيشترين محل عبورِ و ادامه آن در حالی است كه در مسير سالنگ

  چنين نيست. وردک-در مسير باميانباشد كه  شاهراه ترانسپورتی می



3 

 

برای خطوط انتقال برق دارد، خود ضامن اين است كه وردک  -ان و امنيت طبيعی كه مسير باميانقابليت اطمين -(2 

ن خط نا ممكن و مشكل ستان را تأمين و در هيچ وضعيتی دسترسی به ايافغانبرق د توان ط در هر شرايطی میاين خ

 آفرين نباشد.

شهاب دند امسال در سالنگ ودر ی مثل سال گذشته  حادثه رای سالنگ كه اگرر نظر گرفتن يک مسير بديلی بد -(4

و اين در  بی برقی مطلق نجات دهد.پيش آمد، مسير دومی بتواند برق كابل و سائر مناطق را تأمين و كشور را از الدين 

، بايد برای نزديک به يكسال تمام برق عبور داده شود ولت تركمنستان از سالنگيلوك 022خط حالی است كه اگر  

 خط دومی احداث گردد.  جنوب سالنگ تا كابل قطع شود، تا

ی با گفتار تنها محقق ( رعايت توازن انكشافی و وحدت ملی در عمل. جناب رئيس جمهور محترم! وحدت مل0

های اجتماعی و قومی به صورت يكسان و  ملی بر بنياد عمل و توجه به مناطق مختلف و كتله های وحدت شود. پايه نمی

ای افزايش مقداری از هزينه يک پروژه  كند. آيا محروم نگه داشتن يک بخش از كشور به بهانه برابر تحقق پيدا می

زگار است؟ آيا اين از انصاف است مردم باميان عليرغم ده ها فعاليت مدنی و ساختن ابری ساملی، با وحدت ملی و بر

 در حالی كه در كابل، هرات، مزار و. . . كيلوات افغانی برای برق بدهند؟ 02چوک اليكين بازهم كيلوات ساعتی 

 ساعتی دو افغانی پرداخته می شوند.

درخواست و  وردک، -كيلوولت تركمنستان از باميان022 جناب رئيس جمهور! مستحضر هستيد كه عبور خط( 6

: والياتی كه در تمام برنامه های ملی و مبارزه با تروريزم و ترياک بهترين تقاضايی حداقل شش واليت مركزی است

برق رسانی  مکلف است که باید برای تمام والیاتاز آنجایی که دولت  داشته است. ترين حمايت را از دولتنمره و بيش

کیلوولت ترکمنستان، خطی دیگری که دولت باید به مناطق مرکزی ببرد، هزینه ندارد؟ 055نماید، آیا در صورتی نرفتن خط 

 و این پروژه مجانی انجام می شود؟

 اصل عدالت اجتماعی: -ب(

ر و مكلف هستند كه جمهوری اسالمی افغانستان به اساس احكام دينی، مكلفيت قانونی و تعهدات ملی، مجبودولت  

شی از انكشاف نا ملی هاینارضايتی تا گذارندنند و نخود لحاظ كهای  عی را در تمام تصميم ها و برنامهعدالت اجتما

كه كند می ی افغانستان به صراحت حكمماده ششم قانون اساس ث عدم پشتيبانی مردم از دولت گردد! باع نا متوازن،
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مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ كرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق  دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و»

  .«باشد توازن در همه مناطق كشور مكلف میدموكراسی، تامين وحدت ملی، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انكشاف م

در  منشور تيم شما تمام و در يدرا داده بود «شکستن زندان طبیعی هزارجات»كه وعده شما  !رئيس جمهورب جاللت مأ

آن به اول و دوم های  ماده مقدمه و در عدالت و مشاركت(،) در بخش سوم انتخابات رياست جمهوری و مخصوصاً

 ديده گز اجازه نمیو هر و انكشاف متوزان را رعايت كرده كه عدالت اجتماعی يده بودجديت و صراحت وعده داد

     ی دین( 1   اساس همان سه حکم: ان دخالت داده شود، امروز نيز بردولت افغانست و تبعيض در تصميمات ها عدالتی بی كه

در تمام برنامه و مخصوصا در  كه عدالت اجتماعی و انكشاف متوازن را ملکف هستید ،تعهدات شخصی تان( 3 قانونی ( 2

–مسير باميان  عرض رسانده شده، دالئلی كه بهنظر به  مراعات و لحاظ نموده وتركمنستان كيلوولت  022له برق مسأ

 والسالم عليكم ورحمت اهلل                                                                   فرماييد.ستان تأييد دک را در كابينه ج.ا. افغانور
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