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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ مارچ ٠۵
  

  کمبود برق در شھر کابل و خيانت اسماعيل خان
 

ن مشکل ده يف برق، اي ضعیه ھاي و سقوط پایخصوصاٌ در موسم برف بار. کابل با مشکل کمبود برق مواجه است

ک يد تارين زمستان شديادراکثراٌ ت کابل متواتر برق ندارند و منازل ي شھر پر از جمعیاکثر نواح. رود یچند باال م

  .انت شده استيانتقال برق به مرکز مرتکب خھای ه يبرق در نصب پار وقت آب و يل خان وزيعااسم.  مانندیم

 ۀمربوط یون ھايسيش در کمي به افغانستان، حدود دو سال پی مرکزیاي آسیکشور ھا برق از موضوع واردات

ن يه ھا و ليت پايفي در مورد ک"ی ملیشورا" یاعضا از یحتا بعض که  مورد بحث قرار گرفت ی ضد ملیشورا

ت يفياظھار داشتند که ک" دب " ترمک یک تعداد وکالي.  شان را ابراز داشتندیرق از ھمان آغاز نگران انتقال بیھا

 ی چون بروز طوفان و برف ھایعي باشد که در برابر حوادث طبید در آن حدي انتقال برق باین ھايو لھا ه يپا

 گوش یچ کسي به حرف ھه برق بود کر آب ويل خان وزيعان وقت  اسمآدر  .ب نشوندين مقاومت کنند و تخريسنگ

. گرفت ی می بست و پول خود را از ھمان کشور خارجی قرار داد می خارجیکرد و خودش با کشور ھا ینم

  وار خراب ي بسیتيفي که از لحاظ ککرد واگذار یک شرکت ھندي برق را به یان ھيه ھا و ليپاد يل خان تمديعااسم

 پول ی ھندیکمپن نآل خان و ھمکارانش از يعااسم. شوند ی و زود منھدم مرندمقاومت ندا یعيدر برابر حوادث طب

ٌ ل. دادندھا  یت برق را به ھنديفي کی بین دوانيگرفتند و قرارداد کار نصب ل  ی در نواحق برین دوانيخصوصا

اگر .   خواھد داشتضرورترا ون ھا دالر يليم آن مي ترمکهر دچار خساره شده ي اخی ھایسالنگ به اثر برف بار

 یب. دي گردیب نمي داشت، تخری مقاومت میعيرابر حوادث طب بود و در بیزات انتقال برق بھتر ميت تجھيفيک

د افراد  مسؤول ين قرارداد سوء استفاده ھا صورت گرفته و باي دھد که دریزات انتقال برق نشان ميت بودن تجھيفيک

  .  شوندده يان کش به محاکمهشل خان و ھمراھانيعابه شمول اسم

در ن يتر از فاسد یکيک جزء آن بود يل خان يعا که اسمیدانند، حکومت حامد کرز یکه ھموطنان ما م یطور

ٌ ھميشد که تقر یجھان محسوب م  قادر خواھد ه کسیچ. ودند غرق بیشگيکجا در فساد پي یبا خود کرز  وزراءۀبا

 ؟  عمل شان برساندی دھد و آنھا را به سزا فاسد را به محاکمه سوقیت خواھد کرد که وزراأ جرهبود و ک

 


