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ما و مشکالت فزاینده
بیکاری و فقر
حفیظ اهلل ذکی
افغانستان کشوری است که هنوز از یک بحران نجات نمی یابد که
دچار بحران دیگر می شود .بحران مشروعیت در فضای سیاسی
مســتبدانه و حاکمیت های انحصاری ،خســارت ها و زیان های
مادی و معنوی بی شــماری بر زندگی جمعی و پیشرفت و آبادانی
کشور تحمیل کرد و سال ها مردم افغانستان را در عقب ماندگی
و بیچارگی نگه داشــت .این بحران سبب گردید که دیوار بلند و
ضخیم بی اعتمادی میان دولت و مردم شکل بگیرد و رابطه میان
حاکمان و مردم بر مبنای یک منطق درست و عقالنی استوار نشود.
بحران امنیت حدود چهار دهه اســت که زیست جمعی را تحت
تأثیر قرار داده و مفاهیم جنگ ،جهاد ،مهاجرت ،تروریسم ،کشتار
و خشونت را در ادبیات سیاســی ما برجسته ساخته است .پس
از دوره طالبان و حضور فعال سیاســی و نظامی جامعه جهانی در
افغانســتان انتظارها بر این بود که نیروهای بین المللی به زودی
بر هراس افگنان پیروز شــده و ریشه های ترور و خشونت را در
منطقه می خشــکانند .متأســفانه پس از بیرون راندن طالبان و
سایر گروه های تروریستی از افغانستان نوعی خوشبینی توأم با
غفلت ،بر تصامیم اعضای ایتالف بین المللی سایه افگند و مبارزه
با تروریسم را از مسیر اصلی آن خارج کرد.
این غفلــت و ناهماهنگی و گزارش های خوشــبینانه ای که از
شکست تروریسم و طالبان در افغانستان داده می شد ،باعث نرم
تر شــدن عکس العمل ها و کم اهمیت جلوه دادن برگشت دوباره
طالبان و هراس افگنان به افغانســتان گردید .در مقابل طالبان از
همین خأل استفاده کرد و پس از چند سال بار دیگر حضور نظامی
اش را در مناطق و والیت های جنوبی و شــرقی کشور به اثبات
رساند.
چیزی که بیشتر مایه تأســف و تعجب مردم گردید ،این بود که
پس از حضور نظامی طالبان در والیت های متعدد ،واکنش جدی
و مورد انتظار از ســوی نیروهای بین المللی در برابر طالبان نشان
داده نمی شــود و این گروه با آرامش خاطر به تحکیم پایگاههای
خود در برخی از ولسوالی ها می پردازند.
شاید ســال  2009به لحاظ روانی بدترین سال برای نیروهای بین
المللی و ایتالف مبارزه با هراس افگنی و بخصوص پیمان ناتو بوده
باشد .دراین سال شکست ناتو و ســایر نیروهای بین المللی در
افغانستان محرز شــده بود و داوری ها بر این محور می چرخید
که مأموریت ناتو در افغانستان به شکست انجامیده است .در آن
زمان این سؤال مطرح می شــد که آیا ناتو به سرنوشت شوروی
سابق در افغانســتان گرفتار خواهد شد؟ آیا افغانستان به ویتنام
دیگر برای ناتو و غرب تبدیل خواهد شــد؟ آیا ناتو سربازان خود
را از افغانستان بیرون خواهد کرد؟ آیا مأموریت ناتو در افغانستان
ناتمام باقی خواهد ماند؟
طــرح های اســتراتژیک اوباما و تصمیم بر افزایــش نیروها در
افغانستان و ایجاد هماهنگی نسبی میان کشورهای عضو ایتالف؛
اگرچه ناتو را از تحمل یک شکست مفتضحانه رهانید ،اما نتوانست
یک راه حل مطمین و دایمی برای امنیت افغانســتان پیشــنهاد
کند .در فرجام نیروهای ایتالف بین المللی با شــعار پیروزی بر
تروریسم و با این توجیه که طالبان جزؤ تروریستان به شمار نمی
آید ،تصمیم به ترک افغانســتان گرفتند و مأموریت امنیتی را از
نیروهای بین المللی به نیروهای داخلی سپردند.
سال  2015نشان داد که جامعه جهانی تا چه حد در مأموریت خود
مؤفق بوده است و تصور آنها از طالبان تاچه حد بر مبنای واقعیت
اســتوار بوده است .در کنار امنیت ،بازســازی و بهبود و ضعیت
اقتصادی کشــور نیز از اهداف عمده جامعه جهانی در افغانستان
به شــمار می رفت .گراف فقر ،بیکاری و مهاجرت در سال جاری
می تواند میزان مؤفقیت حکومــت و جامعه جهانی را در عرصه
اقتصادی نیز به سنجش بگیرد .در حال حاضر مشکالت اقتصادی
چنان برجسته شــده و زندگی مردم را با خطر مواجه نموده که
مشــکل فزاینده امنیتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است .اکنون
آیا می توان به درایت و کارکرد حکومت وحدت ملی بخاطر بیرون
رفت از بحران های امنیتی و اقتصادی امیدوار بود؟ یا...

انتخاب مسیر لین برق  500کیلوولت از مسیر سالنگ؛
تخنیک یا !...

اشاره« :بخش عمدهای این تحلیل برگرفته شده از نامه معاون محترم دوم ریاست جمهوری استاد دانش در موضوع پروژه برق  500کیلوولت از مسیر بامیان میباشد».
 )4دالیل تخنیکی شــرکت فشــنر برای
انتخاب کردن مسیر بامیان
به چند دلیل مسیر بامیان نسبت به مسیر
ســالنگ برتری دارد هرچند ممکن است
مقدار هزینه آن چند میلیون دالر افزایش
یابد .شرکت فیشنر شش دلیل برای ترجیح
مسیر بامیان بر سالنگ برشمرده است.
 .1از مشکالت مربوط به دره سالنگ دوری
میکنیم.
 .2اســتفاده از کارخانه تولید برق از ذغال
ســنگ درهصوف و اشپشــته بامیان در
آینده نه چندان دور و اتصال آن به شبکه
سراسری برق.
 .aاین دو معدن ذغال سنگ ،جزئی ازپکیچ
معدنهای آهن حاجیــگگ و مس عینک
میباشد .بنابراین انتقال برق از بامیان سبب
تســریع در بهره برداری از این دو معدن
میگردد.
 .bاگر بخواهیم بعدا ً یــک لین جداگانه از
کابل به این دو معدن ذغال سنگ و معدن
آهن حاجیگک و مس عینک کشیده شود،
هزین ه آن بسیار زیاد شــده و افغانستان
باید از بودجه ملی خود و یا شــرکتهای
سرمایهگذار در دو معدن آهن حاجیگک و
مس عینک سرمایه گذاری نماید که سبب
میشــود ،دولت این معدنهــا را با قیمت
پایین تری به شــرکتهای خارجی واگذار
نماید.
 .3بخش اعظــم برق تولیــدی در داخل
افغانســتان از طریق بندهــای برق آبی
( )Hydropowerتولید میشــود و چون
این نوع تولید برق در فصل زمستان کاهش
مییابد ،ما شــاهد کمبود برق در زمستان
هســتیم .راه حل این مشکل ورود هر چه
عاجلتر برق تولیدی از منابع حرارتی (گاز
و زغال ســنگ) به شبکهی برق افغانستان
میباشد.
 .4معدن آهن حاجیگک و مس عینک لوگر
بهطور مستقیم به شــبکه برق سراسری
وصل میگردد که سبب تسریع در استخراج
مواد معدنی این دو معدن بزرگ افغانستان
میگردد.
 .5ضریب خطر و ریســک قطع برق برای
کابل و والیات کــه از این طریق برق آنها
تأمین میگردد ،کاهش مییابد.
 .6مطابق اهــداف تعیین شــده در پالن
استراتیژیک انکشــافی دولت افغانستان
( )ANDSو ماســتر پالن برق افغانستان
( ،)APSMPبخشهــای بیشــتری از
افغانستان به شــبکه سراسری برق وصل
میگردد.
 )5مسیر بامیان ،ایجاد فرصتها و انکشاف
متوازن
با توجه به انتقــال لین برق از
)1
مســیر بامیان دو معدن بزرگ زغالسنگ
درهصوف ،بامیــان و معدن آهن حاجیگگ
در مسیر قرار گرفته و زمینه برای استخراج
ن فراهم گشــته و صدها نفر دارای شغل
آ
میگردند .در حال حاضر امتیاز تولید برق
از معادن زغال سنگ درهصوف و بامیان به
عنوان ضمیمههای قراردادهای اســتخراج
معادن آهــن حاجیگک و مس عینک لوگر

توسلی غرجستانی (استاد دانشگاه) /قسمت سوم و پایانی
که از بزرگترین معادن کشــور میباشند،
به شــرکتهای برندهی ایــن قراردادها
واگذار شده اســت .اما به دلیل نبودن زیر
ســاختهای موجود در معادن زغال سنگ
و سایر مشکالت ،این شــرکتها خواهان
اصالح قراردادها شــده و به حالت تعلیق
درآمدهاند .نبود امکانات انتقال برق در این
مســیر از علل اصلی تاخیر در اجرای این
پروژههای بزرگ ملی اســت .برای اجرایی
شدن این پروژههای ملی ،نیاز است که در
کوتاهترین زمان ممکن ،لین انتقال برق در
این مسیر ساخته شود .بر اساس مطالعات
انجام شده توسط شرکت فشنر ،عبور خط
انتقال توتاپ از مسیر بامیان بهترین فرصت
برای رفع این نیازمندی میباشد.
پروژه خــط  500کیلوولت یک
)2
پروژه ملی اســت که از والیــات مختلف
افغانســتان عبور نموده و هدف آن تأمین
برق والیات مختلف است نه یک پروژه صرف ًا
تجاری .اگر تنها نــگاه اقتصادی و تجاری،
معیار انتخاب این خط انتقال بود نزدیکترین
راه از بندر آقینه به ســمت کابل و مناطق
جنوبی ،والیت ســرپل ،بامیان و کابل بود
نه مسیر طوالنی ،جوزجان ،بلخ ،سمنگان،
بغالن و کابل .از سوی دیگر با عبور شاهراه
انرژی توتاپ از این مسیر ،براساس مطالعات
شرکتهای سی ان سی و فشنر ،خود بخود
زمینه تولید و فروش برق برای شرکتهای
بزرگ وکوچک سکتور خصوصی افغانستان
فراهم خواهد گردید.
آنچه از مطالعات اسناد «شرکت
)3
برشنا» و اســتدالل مسئوالن این شرکت،
به دســت میآید ،عمده دلیل اظهار شده
مسایل اقتصادی و تفاوت هزینه دو مسیر
میباشــد و دالیل تخنیکی نادیده گرفته
شــده اســت .اما به نظر میرسد که دلیل
دیگری نیز در میان باشد که شرکت برشنا
این قدر اصرار بر کشــیدن حداقل دو لین
انتقال برق از مسیر پرریسک مثل سالنگ
اصرار دارد .عالوه بر این در انتخاب مسیر
ســالنگ برای دو لین انتقــال برق (220
کیلوولت فعلی و  500کیلوولت برق وارداتی
از ترکمنستان و همچنین کاسا  1000از مسیر
خاواک پنجشیر) از شمال به مرکز و جنوب
کشور توازن انکشاف و عدالت اجتماعی و
وصل شــدن والیات مرکزی به لین انتقال
برق سرتاســری نادیده گرفته شده است
که امید است رهبران حکومت وحدت ملی
توجه جدی به این موضوع حیاتی بنمایند و
به شعارهای انتخاباتی و «شکستن حصر و
زندان مناطق مرکزی» توجه جدی و عملی
نمایند.
 )6ارزیابی اقتصادی دو مسیر
از نظر اقتصادی و نگاهی تجاری نیز انتخاب
مسیر بامیان به جای سالنگ به دالیل زیر
ترجیح داده میشود زیرا:
 .1با توجه به این که بر اســاس پیشــنهاد
شــرکت فیشنر ،ساب استیشــن کابل از
چمتله به ارغندی انتقال یافته اســت (به
پیشــنهاد ماســتر پالن تهیه شده توسط

این شرکت) مسیر انتقال از بامیان نسبت
به دره ســالنگ ،حداکثــر  88کیلومتر
طوالنیتر میباشــد .البته اگر فاصله سب
استیشــن چملته تا ارغندی که در حدود
 25کیلومتر است ،کم شــود ،تفاوت دو
مسیر در حدود  63کیلومتر خواهد شد که
تقبل و تحمــل هزینه  63کیلومتر احداث
خط انتقال برق در برابر ریسک باالی مسیر
سالنگ مبلغ کالنی نمیباشد.
 .2هزینه انتقال برق از مسیر بامیان با در
نظر داشت تغییرات به وجود آمده در محل
انتهایی لیــن (ارغندی به جای چمتله) ،با
هزینهی انتقال برق از مسیر سالنگ تفاوت
ناچیزی دارد .زیرا در حدود  30کیلومتر از
طول مســیر ارغندی به غزنی و قندهار و
همچنین نزدیک به همین مقدار از مسیر
انتقال برق از ارغندی به لوگر و مس عینک
کوتاهتر میشود.
 .3عالوه بر این ،هزینــه انتقال لین برق
توتاپ را بانک انکشاف آسیایی به صورت
گرنت (کمک بالعوض) میپردازد و میتوان
از طریق مذاکره با بانک مذکور این هزینه
را نیز تأمین کرد.
 .4با اتصال استیشــنهای برق حرارتی
آشپشــته ،درهصوف و بامیان و همچنین
دو معدن آهن حاجیــگگ و مس عینک
به شبکه برق سراسری ،توسعه و انکشاف
اقتصادی افغانســتان ســرعت بیشتری

طول به کیلومتر

هزینه به دالر

نام پروژه

لین انتقال  KV 500 -S.Cپلخمری الی بامیان

180

68،400،000

لین انتقال  KV 500 -S.Cبامیان الی ارغندی

137

52،060،000

مجموع طول و هزینه مسیر پلخمری الی بامیان و بامیان الی ارغندی

317

120.460.000

تفاوت هزینه و طول این دو مسیر طبق برآورد

20.7

7.506.000

لین انتقال  KV 500 -S.Cارغندی الی پلخمری از مسیر سالنگ

خواهد گرفت.
 .5ساخت ســرک درهشکاری از پلخمری
به بامیان برخی از مشــکالت ترانسپورتی
و حمل و نقل لــوازم خط انتقال برق را به
خوبی مرتفع مینماید و صعبالعبور بودن
مسیر پلخمری به بامیان و از بامیان به کابل
به مراتب کمتر از مسیر سالنک خواهد بود.
 .6از لحــاظ تخنیکی و جابجای وســایل
ســاخت تاورها و پایههای خــط انتقال،
به خاطر ارتفاع زیاد ســالنگها از سطح
دریا (بیش از  4000متر از ســطح دریای
آزاد) و واقع شدن در کریدور حادثه خیز
هندوکش ،هزینــه اقتصادی و اجتماعی و
جانبی مسیر سالنگ از مسیر بامیان کمتر
نخواهد بود.
 .7مهمتــر از همه با ایجاد ســه ســاب
استیشن در ســاحات آشپشته ،بامیان و
کوتل حاجیگک مردم والیــات بامیان و
میدان وردک میتوانــد از انرژی برق این
خط اســتفاده نمایند .بنابراین انکشاف
متوازن نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.
 .8ممکن است شرکت برشنا بگوید برای

توسعه فرهنگي

کارتون روز

کارتون روز

محمد تابش /قسمت دوم

در مورد هر يك از اجزای فرهنگي ورود به
فضاي مفهومي آن واژه و بيان ديدگاههاي
مختلف نسبت به فضاي مفهومي هر يك و
اختالف نظرهاي موجود هدف تحقيق نبوده،
بلکه هر يك از اجــزای فرهنگي به عنوان
جزئي از يك منظومه در نظر گرفته شده و
هدف اصلي طراحي منظومة اجزای فرهنگي
توسعه بوده است.
توسعه :با توجه به تعاريف مختلف در مورد
توسعه ميتوان مفهومي از توسعه را كه مورد
اتفاق بيشــتر صاحبنظران باشد اين گونه
بيان نمود :توسعه سیري است كه متضمن
بهبود مداوم همۀ عرصههاي زندگي انساني،
اعم از مــادي و معنوي ،و نیــز بنيانهاي
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي باشد و انسان
در اين ســیر به حياتي با عزت نفس و اتّكا
به خود همراه گســترش دايرۀ انتخاب در
محدودۀ پذيرفتهشده دست يابد .توسعه از
دو نظر بحثپذیر است :اهداف و آرمانهاي
توسعه ،و سیر تاريخي توسعه.
منظور از ســیر تاريخي توســعه ،سیري
است كه كشورهاي غربي آن را پيمودهاند
كه بسياري از بخشهاي اين سیر به خاطر
شرايط بومي و فرهنگي كشورهاي اسالمي
تقليدپذیر و اقتباسشدنی نيست و بسياري
از انديشــمندان مســلمان هم با تقليد و
اقتباس از اين ســیر موافق نیستند .ولي
توســعه داراي اهداف و آرمانهایی است
كه ارتقای مادي و معنوي جوامع انساني را
باعث ميگردد.
ایــن عرصــه توســعه مــورد توجه و
انديشهورزي انديشــمندان مسلمان قرار
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تأمین انــرژی برق والیت بامیان یک خط
انتقال برق  110کیلوولت از پشــته سرخ از
طریق غوربند به بامیان ،اقدام خواهد شد،
باید گفت که چنیــن ادعای از چند جهت
اقتصادی و تخنیکی محل تردید است :یک.
چنین طرحی در ماســترپالن  20ساله برق
پیش بینی نشــده است .دو .احداث چنین
لینی نیازمند هزینهی به مراتب بیشــتر از
تفاوت دو مسیر سالنگ و بامیان است .سه.
هزینه ساخت خط  500کیلوولت به صورت
گرنت توسط بانک انکشاف آسیایی پرداخت
میشود ،برای ســاخت لین  110کیلوولت
از پشته ســرخ تا بامیان که در حدود 130
کیلومتر اســت ،دولت افغانستان و شرکت
برشنا چگونه میتوانند منابع تمویلی آن را
پیدا کنند .9 .بر بنیاد معلومات ماستر پالن
وزارت انرژی و آب که برای  2015و 2020م
در نظر گرفته شده اســت ،تفاوت هزینه
مسیرهای بامیان و سالنگ خیلی معنادار
نیست .طبق برآورد این وزارت مسیر بامیان
در حدود  21کیلومتر طوالنیتر و با هزینه
تقریبی  8میلیون دالر اســت که نه از نگاه
طول مسیر و نه از نگاه مصرف رقمی بسیار
باالی نیســت .بنابراین این پرسش مطرح
است که چرا شرکت برشنا برخالف ماستر
پــان وزارت انرژی و آب مصر بر مســیر
سالنگ بوده و حتا پالن وزارت انرژی و آب
را نادیده میگیرد؟.

گرفته است .در اين تحقيق وقتي صحبت
از توسعه و اجزای فرهنگي آن شده بيشتر
اهداف و آرمانهاي توســعه مدنظر بوده
نه سیر تاريخي توســعه كه غرب پيموده
است( .نگاهداري ،توسعه فرهنگی از نگاه
اندیشمندان اسالمی)
اهميت موضوع
فر هنگ به عنوان ســرمايه معنوي،مادي
و متراكم شده جوامع و اصلي ترين عامل
حفظ و تقويــت هويت ملي و تاريخي يك
كشور و جامعه شــناخته مي شود.جامعه
شناسان فرهنگ را از حيث ويژگيو كاركرد
آن در دو سطح طبقه بندي مي كنند.
 – 1معنوي(اساسي) :شامل ارزشها،هنجارها
،رفتارهــا ،بايدها و نبايدهــا واعتقادات
ونگرش ها.
–2مادي(مشهود):شامل كاالها ،خدمات،
محصوالت وابزارهاي فرهنگي مثل:كتاب
،مطبوعات ،هنر،سينما،زبان،آداب و رسوم
وســنن وغيره.متخصصصان علوم انساني
اتفاق نظر دارند كــه اليه زيرين فرهنگ
اســت كه باعث ايجــاد فضايل اخالقي و
احساسات ملي در افراد مي گردد.
وظايف بخش فرهنــگ را از دو جنبه مي
توان مورد برريسي قرار داد.
 جنبه اول وظيفه و رســالتي است كهاين بخش در توســعه عمومي كشــور يا
به عبارت ديگرفرهنگ توســعه بر عهده
دارد.مهمتريــن هدف در ايــن جا ايجاد
زير ســاخت ها و فراهم كردن بسترهاي
مناسب با استفاده از ظرفيت نهادي بخش
فرهنگ بــراي تحقق رشــد اقتصادي-
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منبع :جدول فوق برگرفته شده از ماستر
پالن وزارت انرژی و آب برای ســالهای
 2015و  2020میباشد.
هرچند مسئوالن شــرکت برشنا تفاوت
هزینه مسیر بامیان و سالنگ را بین  24تا
 34میلیون دالر بیشتر برآورده کرده است،
بر فرض که این مقدار هزینه هم بیشــتر
داشته باشد و برآورد شرکت برشنا درست
باشد ،باتوجه به مزایای تخنیکی و دوری
از ریســک قطعی برق شهر کابل و مناطق
جنوبی به طور همزمــان ،تحقق عدالت
اجتماعی و انکشاف متوازن هزینه زیادی
نمیباشد و میبایست این شرکت مسایل
فوق را مدنظر بگیرد.
 )7نتیجهگیری و پیشنهادات
نخست) با توجه به توضیحات فوق ،اسناد
ســروی تخنیکی موجود از طرف شرکت
فیشــنر و عنایت ویژه دولت وحدت ملی
به پروژههای زیر بنایی و ملی ،پروژه فعلی
شرکت برشــنا در مورد انتقال برق 500
کیلوولت از دشت الوان پلخمری به کابل از
مسیر سالنگ ،از نگاه تخنیکی و اقتصادی
اجتماعي و سياسي است.به عبارت ديگر
مفهوم فرهنگ توسعه ناظر بر اين واقعيت
است كه دســتيابي به توسعه همه جانبه
مستلزم تقويت زمينه هاي فرهنگي است.
چنين ديدگاهي به فرهنگ و برنامه ريزي
فرهنگي مستلزم نگاه فرابخشي به مقوله
فرهنگ است؛به نحوي كه بتوان آثار ابعائ
فرهنگي د رسطوح مختلف تصميم گيري را
شاهد بود.از سوي ديگر اين موضع بيانگر
آن اســت كه مديريت و مديران فرهنگي
كشور نبايد برنامه ها و فعاليت ها راآنقدر
محصور و محدود در نظر گيرند كه كه تنها
به توسعه بخش فرهنگ محدود باشد،زيرا
همواره وجود تعامــل متقابل و پويا ميان
فرهنگ توسعه و توســعه فرهنگي است
كه م يتواند هــم افزايي اقدامات را بهبود
بخشد.
 جنبــه دوم وظايف بخــش فرهنگ بهتوســعه فرهنگي معطوف است.اين جنبه
به توسعه حقوق فرهنگي مردم به معناي
دسترسي عادالنه افراد به كاالها و خدمات
فرهنگــي اشــاره دارد.موارئي هم چون
بهرمندي از كاالو خدمات فرهنگي،راديو
،تلويزيون،روزنامه،سينما،مطبوعات،سي
نما تئاتر،موسيقي،نمايشــگاه ها،سفرها
يتفريحي و ...از اين قبيل حقوق فرهنگي
هستند.
 به اين ترتيب برنامه ريزان مي بايست باطراحي سياست ها و برنامه هاي مناسب به
تامين حقوق فرهنگي مردم بپردازند.عالوه
بر اين دولت مي بايست منابع الزم را براي
تامين ايــن حقوق فراهم،و از فعاليت هاي
مردم يدر زمينه توسعه فرهنگي حمايت
هاي الزم را به عمل آورد
ويژه گيهاي حوزه فرهنگ
شناخت دقيق ويژه گيهاي اين حوزه نيز
مــي تواند نقش مؤثــري در برنامه ريزي
فرهنگــي (و نهايت ًا توســعه فرهنگ ي)
داشته باشــد.منظور از ويژگي در اين جا

توجیه معقــول ندارد و در مغایرت با منافع
ملی ،انکشــاف متوازن ،عدالت اجتماعی و
ســایر ارزش های مندرج در قانون اساسی
افغانســتان بوده و مــورد تأیید مردم این
ساحه که جزو از افغانستان است ،نمیباشد.
دوم) از ســوی دیگر مردم مناطق مرکزی
با مراجعه مکرر به مقام معاون محترم دوم
ریاست جمهوری جناب استاد دانش و طرح
خواسته مشخص تأمین انرژی مورد نیاز از
طریق احداث و گذراندن خط  500کیلوولت
از مناطق مرکــزی و طرح نظرات و دیدگاه
مردم این خطه به صورت جدی و پیگیرانه
و باربار توسط معاون دوم ریاست جمهوری
با رئیس جمهور محترم جناب داکتر محمد
اشرف غنی و استقبال رئیس جمهور محترم
از خواســته برحق مردم این خطه مبنی بر
احداث ایــن خط برق از مســیر بامیان و
همچنین پیگیری خواستههای مردم توسط
مقــام معاونت از طریق مســئوالن مربوط
در شــرکت برشــنا و وزارت انرژی و آب،
میبایست پاسخ مثبت و عملی داده شود.
ســوم) همچنان که وکالی مناطق مرکزی
در تاریخ  17جدی  1394در یک کنفرانس
خبری بــه صراحت مخالفت خــود را با
تصمیم شرکت برشــنا اعالم کردند ،سایر
رهبران تأثیرگذار و مردم شریف بامیان نیز
در یک تظاهرات مسالمت آمیز خواستهی
خود را مبنی بر عــدم انحراف پروژه برق
 500کیلوولت از بامیان به ســالنگ اظهار
داشتند ،میبایست به خواستههای معقول
آنان توجه شده و انرژی مورد نیاز آنان از
طریق احداث این لین بــرق تأمین گردد
و نســبت به والیاتی که از ماســتر پالن
برق  20ســاله افغانستان حذف شده است
مثــل والیات غور و دایکنــدی نیز توجه
جدی شده و در ماســتر پالن تجدید نظر
صورت گیرد ،در غیر این صورت پیامدهای
ناخواســته آن به دوش شــرکت برشنا و
مسئوالن آن خواهد بود.
بنابرایــن یکبار دیگــر از رهبران وحدت
ملی بهخصوص جناب داکتر محمداشــرف
غنی رییس جمهــور محترم و جناب داکتر
عبداهلل ریاســت اجرائیه حکومت وحدت
ملی خواسته میشــود که به خواستهها و
مشــکالت مردم مناطق مرکزی همانگونه
که در زمان کمپایــن انتخاباتی وعده داده
بودند ،عمــل نمایند و هدایــت دهند که
خط ســوم انتقال برق از شمال افغانستان
به مرکز و جنوب از مســیر بامیان ،بهسود
و میــدان وردک بگذرد و مردم بامیان مثل
سایر شهرهای افغانستان از برق با قیمت 2
افغانی در هرکیلووات ساعت به جای  45تا
 50افغانی در هر کیلووات ســاعت استفاده
نمایند و طعم عملی وحدت ملی و انکشاف
متوازن را بچشند .همانطوری که رهبران
حکومت وحدت ملی در جریان هستند در
حال حاضر مــردم بامیان ،دایکندی ،غور و
نورستان و ...برای هر کیلووات ساعت برق
در حدود  50افغانی ( 25برابر قیمت کابل)
پرداخت میکنند .لذا انتظار میرود که این
مشــکل به صورت بنیادی توسط حکومت
وحدت ملی حل گردد.
خصوصيت يا صفت خاصي است كه موجب
تمايز حوزه فرهنگ ا زســاير حوزه ها مي
شود.
 .1نظام هدفگــذاري و تدوين معيارهاي
ارزيابي عملكرد در بخش فرهنگ تلفيقي
از جنبه هاي كمي و كيفي است.
 .2فرهنگ و غعاليت ها يفرهنگ يهمانطور
كه تاحد زيادي از متغير ها يداخلي تاثير
مي گيرند،در همان حــال از جريان هاي
فرهنگي بين المللي و جهاني به ويژه مقوله
مصرف فرهنگي نيز متاثر هستند.
 .3درگذشــته بخش عظيمي از اقدامات
مربوط به سياســتگذاري و برنامه ريزي و
اجراء و نظارت توسط دولت انجام م يشد.در
حال حاضر شكل گيري و روند رو به رشد
انجمن ها،تشــكل ها ،نهادها،ومؤسسات
غيردولتي در حوزه فعاليت هاي فرهنگي
باعث شده تا توان و ظرفيت حوزه فرهنگ
به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري سنبت
به گذشته توســعه يافته تر گردد.بنابراين
برنامه ريزي ها بايد به گونه اي باشــد كه
ضمن حفظ و تقويــت وظايف حاكميتي
دولت ظرفيت بخش غيــر دولتي هم در
اين زمينه فعال تر شــود و از سوي ديگر
بهره گير ياز ســازمان هاي غير دولتي در
مديريت فرهنگــي به عنوان يك راهبرد
اساسي شتاب بيشتر يگيرد.
 .4با توجه به اهميت،حساسيت،تاثيرگذاري
وگســتردگي و كاركرد هاي متنوع حوزه
فرهنگ جاذبه فرايندهاي همراه با نگرش
مبتني بر تحصيل درآمد براي ورود به اين
حوزه شكل گيرد.
 5توجــه به گروه هاي قمــوي –زباني و
خرده فرهنگ هاي رايج در كشور.هرگونه
سياســتگذاري فرهنگي بايــد اوالً اين
تنوع فرهنگــي را بپذيرد وثاني ًا با طراحي
سازوكارهاي مناسب از ظرفيت اين خرده
فرهنگ ها در جهت تنظيــم تبادالت با
فرهگ ملي و تقويت آن بهرمند شود.
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