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کمبود برق در شھر کابل و خيانت اسماعيل خان
کابل با مشکل کمبود برق مواجه است .خصوصا ٌ در موسم برف باری و سقوط پايه ھای ضعيف برق ،اين مشکل ده
چند باال می رود .اکثر نواحی شھر پر از جمعيت کابل متواتر برق ندارند و منازل اکثراٌ دراين زمستان شديد تاريک
می مانند .اسماعيل خان وزير وقت آب و برق در نصب پايه ھای انتقال برق به مرکز مرتکب خيانت شده است.
موضوع واردات برق از کشور ھای آسيای مرکزی به افغانستان ،حدود دو سال پيش در کميسيون ھای مربوطۀ
شورای ضد ملی مورد بحث قرار گرفت که حتا بعضی از اعضای "شورای ملی" در مورد کيفيت پايه ھا و لين
ھای انتقال برق از ھمان آغاز نگرانی شان را ابراز داشتند .يک تعداد وکالی کمتر "بد" اظھار داشتند که کيفيت
پايه ھا و لين ھای انتقال برق بايد در آن حدی باشد که در برابر حوادث طبيعی چون بروز طوفان و برف ھای
سنگين مقاومت کنند و تخريب نشوند .در آن وقت اسماعيل خان وزير آب و برق بود که به حرف ھيچ کسی گوش
نمی کرد و خودش با کشور ھای خارجی قرار داد می بست و پول خود را از ھمان کشور خارجی می گرفت.
اسماعيل خان تمديد پايه ھا و لين ھای برق را به يک شرکت ھندی واگذار کرد که از لحاظ کيفيتی بسيار خراب و
در برابر حوادث طبيعی مقاومت ندارند و زود منھدم می شوند .اسماعيل خان و ھمکارانش از آن کمپنی ھندی پول
گرفتند و قرارداد کار نصب لين دوانی بی کيفيت برق را به ھندی ھا دادند .خصوصا ٌ لين دوانی برق در نواحی
سالنگ به اثر برف باری ھای اخير دچار خساره شده که ترميم آن ميليون ھا دالر را ضرورت خواھد داشت .اگر
کيفيت تجھيزات انتقال برق بھتر می بود و در برابر حوادث طبيعی مقاومت می داشت ،تخريب نمی گرديد .بی
کيفيت بودن تجھيزات انتقال برق نشان می دھد که درين قرارداد سوء استفاده ھا صورت گرفته و بايد افراد مسؤول
به شمول اسماعيل خان و ھمراھانش به محاکمه کشانيده شوند.
طوری که ھموطنان ما می دانند ،حکومت حامد کرزی که اسماعيل خان يک جزء آن بود يکی از فاسد ترين در
جھان محسوب می شد که تقريبا ٌ ھمۀ وزراء با خود کرزی يکجا در فساد پيشگی غرق بودند .چه کسی قادر خواھد
بود و که جرأت خواھد کرد که وزرای فاسد را به محاکمه سوق دھد و آنھا را به سزای عمل شان برساند؟
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