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 بیابان سرد تبسم می کند آفتاب بر
 مترجم: عارف عباسی  - نویسنده: اتار پرویز - منبع: ایشیا تایمز

 
  پیشگفتار مترجم:

خوانندگان محترم وعالیقدر پورتال وزین افغان جرمن آنالین که با سبک کار من آشنا اند از اقدام من به ترجمۀ این 
تازه نیست و این ترجمه کدام مطلب تعجب خواهند کرد،  چه  استفادۀ قوۀ حرارتی آفتاب یا سوالر انرجی کشف 

اطالع  تازه وناب را در زمینه پیشکش نمی کند ولی تشابهات شرایط طبیعی و غنای بیحد و حصر این منبع در 
وطن ما با شرایطی که درین راپور تذکار یافته انگیزۀ این کار بوده است. همۀ ما اهمیت زایدالوصف نیازمندی 

و ممالک در حال رشد میدانیم و اوضاع و احوال دنیا گواه آن است که انرجی را در ممالک پیشرفتۀ صنعتی 
سیاست های خارجی و ستراتیحی های نظامی چگونه با این عنصر مهم گره خورده و ساالنه مبالغ معتنابه سرمایه 

بع ادر جهان برای تحقیقات کشف منابع جدید و تعویض منابع عنعنوی مصرف میگردد . تداوم بهره برداری از من
 فعلی محراق ستراتیجی های نظامی را می سازد.

  

ارتباط خاص این مضمون مرا متوجه احوال وطنم ساخت که چگونه ملیون ها هموطنم از نعمت برق محروم اند 
و برای پخت و پز و گرم نمودن منازل خود با چه مشکالتی روبرو اند و به چه تعداد واقعاً  قدرت خرید مواد 

محدودیت ها در تنظیف و شست و شو چه امراضی را با می آورد. درین مضمون خواندم که  سوخت را دارند و
، چگونه مشکالت حاد یک منطقه دور افتاده حل ملیون دالر ۷۸با شرایط مشابه طبیعی با مصرف بسیار ناچیز، 

 گرفته اند .گردیده و مردم دراثر توجه غمخواران  و دولتمردان مسؤول خود از تسهیالت بس مفید بهره 
  

وزارتی داریم بنام آب و انرجی که ملیون ها دالر تخصیصیه داشته و مصارف کوچکترین کار به صد ها ملیون 
دالر برآورد می شود. از این وزارت در طول یک دهه و دو سال کار نوی سر نزد و حتی نتوانست که دستگاه 

ایی که تمام مراحل مقدماتی تخنیکی را سپری و ساختمان های ویران شدۀ سابقه را ترمیم و فعال نماید و پروژه ه
آنها نیم کاره مانده بود، آنها را به پایۀ اکمال برساند. شهکار این وزارت تورید برق از ازبکستان، تاجکستان و 

جز آبرو ریزی، هیچنوع آشنایی نداشت و بعد از بقدرت به  ترکمنستان بود. شخص اول این وزارت با آب و برق،
رسیدن چه بحیث امیر و چه در منصب وزیر بحدی در معامالت و زدو بند های شخصی و سود جویی ها مصروف 
بود که وطن، مردم و خدمت بوطن مفهوم خود را نزدش از دست داده بود و درین سمت بسی منافع وطن را فدای 

 جی خود از زندان ساخت.منافع ولی نعمت و نا
 

اگر محاط به خشکه ایم و محکوم خشکسالی های متواتر، ولی طبیعت مهربانی های دیگری در حق ما نموده عالوه 
منابع غنی هیدرو کاربن تثبیت شده، دریا های مست و خروشان که همه به هدرمیرود چه  و بر گنج های مدفون

ده همچوآفتاب که با همه سخاوتمندی خود نه ماه سال  بر سرزمین ما مواهبی دیگری را کریمانه به ما ارزانی کر
می تابد. اکثر مناطق باد های متداوم فصلی دارد اگر منابع طبیعی دست داشته چون آفتاب و باد را با همکاری و 

و آنرا  د داشتهاستفاده از تجارب ممالک دیگر مورد استفاده قرار دهیم، نه تنها خود کفاف می گردیم بلکه شاید مازا
 بفروش برسانیم. 

 

البته تعمیم این صنعت به همکاری هندوستان از یک منبع که به وفرت در اختیار ما است، برای ملیون ها انسان 
 محروم آسایش خلق میکرد. ما دارندۀ ناداریم که غم خواری نداریم.

  
 ترجمۀ متن:
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 Jawaher Navodiya)کتب لیلیۀ جواهر ناوودیا ویدیالیا سرندر موهن معاون طعامخانۀ م -، هندوستان (Leh)له 

Vidyalya) .با امتنان و سپاس  از این دشت مرتفع شمال غرب هندوستان بسوی آفتاب می نگرد 
توضیح نمود. ما برای پخت و پز  IPS (1)او به نمایندۀ « حاال وظایف برای کارگران ما بمراتب سهل تر گردید» 

در سابق ظروف زیادی را بکار می بردیم .اما دیگ های بزرگ سوالر کار ما را  برنج، عدسات و سبزیجات
 بمراتب آسان ساخت. پنج دیگ بخار سوالر  در یک وقت برای شش صد نفر غذا تهیه می کند.

کیلوگرام  1۵1)قوۀ آفتاب( است. با این تسهیالت مقدار  Solar Energyمنطقه درکل شاهد گسترش قابل توجه شبکۀ  
شاگرد و معلم غذا صرف  ۵۸1کیلو گرام سبزیجات در یک وقت پخته شده و  111کیلوگرام باقالت و  01ج ، برن

 می نمایند.
یکی از کار گران آشپز خانه گفت این تسهیالت نه تنها در پخت و پز فراهم گردیده، بلکه آب گرم برای شستن 

 ظروف هم مهیا است.
سلندر گاز  ۴سوالر درمصارف صرفه جویی قابل مالحظه نموده هر روز ما مصرف موهن می گوید پخت توسط 

 را پاسره می نمائیم.
الداخ که این دستگاه و چندین  Ladakhمدیرانکشاف  پروژۀ مستقل انرجی بازده در   Jigmet Takpaجیگمت تاکپا

ه الر مکتب لیلیه را قادر به صرفنصب نموده میگوید تعویض به قوۀ سو ین منطقهدستگاه پخت و پز سوالر را در
 دالر کرده است. 20111جویی ساالنه 

طی چندین دهۀ گذشته ساکنین سطوح مرتفع خشک در ایاالت شمالی هندوستان واقع جمو و کشمیراز ماشین های 
 ادیزلی مؤلد برق برای تنویر واز تیل خاک و چوب محروقاتی برای پخت و تسخین استفاده می نمودند که نه تنه

آلودگی هوا را  بار می آورد، بلکه مصارف کمر شکنی را مردم برای انتقال دیزل، تیل خاک و چوب سوخت به 
این محل منزوی و صعب العبور متقبل می شدند. ، بقرار فرمودۀ شهید وانی مدرس  مضمون حفظ الصحۀ محیطی 

 در پوهنتون کشمیر.
را برای انرجی رفع نموده   بلکه  این برنامه سائر مناطق  گسترش سریع سوالر نه تنها ضروریات اهالی الداخ 

 هندوستان را تحت پوشش خود قرار داده است.
( بسیار غنی بوده از مناطق بیحد امیدوارکنندۀ جهان Renewable Energyالداخ از لحاظ منابع انرجی قابل تجدید )

 از لحاظ انکشاف پروژه های سوالر بشمار میرود.
پا، ما در الداخ با موقعیت طبیعی خود بحیث یک دشت سرد جنگلی نداریم، چوب مورد نیاز از بقرار گفتۀ تاک

 ۷۸کشمیر و دیزل و تیل خاک با مصارف گزاف از هندوستان می آید. او می افزاید که حاال با تطبیق پروژۀ   
نرجی سوالر در الداخ همه ملیون دالری وزارت انرجی جدید و انرجی قابل تجدید هندوستان برای بهره برداری ا

( برای خریداری وسایلی که توسط سوالر کار  Subsidyامداد تعاونی ) %۵1چیز به سرعت تغییر کرد، پرداخت 
می کند، افکار بسی باشندگان الداخ را بخود معطوف گردانیده و قرار گفتۀ تاکپا هر متر مربع اراضی ما قابلیت 

روز آفتابی در  021ست که بلندترین رقم در سرتاسر هندوستان است و ما وات قوۀ سوالر را دارا ا 1211تولید 
خ ظرفیت تولید قوۀ سوالر را بلند می برد که بحیث ادرجۀ حرارت  بیرون در الدبودن  ، هکذا پائین سال داریم

 یک عامل فوق العاده مفید محسوب می گردد.
مت هندوستان نهایت مساعد بوده و حکومت در نظر بگفتۀ تاکپا منطقه الداخ برای طرح های بانک صحرایی حکو

 111111تولید نماید که از آن جمله  21۵1-2101میگا وات قوۀ سوالر را بین سالهای  ۴11111دارد که در حدود 
 میگا وات آن در الداخ تولید خواهد شد.

ت، معابد، مؤسسات تعلیمی دستگاه کوچک قوۀ سوالر برای باشندگان قراء دور دس 10۸تا بحال ما مؤفق به تأسیس 
ت؛ بوضاحت محسوس اس ساکنین محلو شفاخانه ها گردیده ایم. تأثیرات ابتکار مهیا ساختن قوۀ سوالر بر زندگی 

قریۀ که اصالٌ برق نداشتند و دسترسی به منابعی که مطمئن نبود مشکالت عدیده را برای مردم خلق نموده  ۴1
 ر و وسایل گرم نمودن  دسترسی پیدا نمودند.بود، حاال با منابع مطمئن انرجی سوال

هر خانوار و هر هوتل در له مرکز الداخ دارای وسایل آب گرمی سوالر و پخت پز اند که نشانه های آن از بیرون 
 عمارات پیداست.

 این تحول بزرگ اتکاء مردم را به دیزل، تیل خاک و چوب سوخت کاهش قابل مالحظه بخشید.
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