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 شودها، برق وارداتی قطع میدر صورت پرداخت نشدن بدهی

شماری از مقامات پیشین شرکت برشنا از پرداخت 

اند که اگر اند و گفتهنشدن پول برق وارداتی خبر داده

پرداخت نشود، کننده برق ها به کشورهای تأمینبدهی

وارداتی افغانستان   احتمال دارد که این کشورها برق

 را قطع کنند.

شنبه، یازدهم استریت ژورنال روز یک روزنامه وال

میزان، با نشر گزارشی گفت که با توجه به پرداخت  

 شته باشد.رو برق نداگان برق آسیای مرکزی، ممکن است که افغانستان در زمستان پیشکنندهنشدن پول تامین

بینی کرده و گفته این روزنامه به نقل از داوود نورزی، رییس پیشین شرکت برشنا، وضعیت را »خطرناک« پیش

 تواند کابل و برخی دیگر از والیات را در تاریکی فرو ببرد.است که این اقدام کشورهای شمال افغانستان می

اش داشت و مسووالن در میلیون دالر در خزانه  ۴۰ها، شرکت برشنا در زمان داوود نورزی  براساس گزارش

 حکومت تالش داشتند که این پول را خارج کنند. 

اند که المللی، طالبان تصمیم گرفتههای بیناند که با توجه به قطع کمکاکنون اما منابع به وال استریت ژورنال گفته

 های برق افغانستان استفاده نکنند.از این پول برای تسویه بدهی 

چنان میلیون دالر افزایش یافته و هم ۹۰های این شرکت از آن زمان تا حال اند که بدهی منابع در شرکت برشنا گفته

 در حال افزایش است. 

 اند.شان را پرداخت نکردهها پول مصارف برقاین در حالی است که نهادهای دولتی ماه

 پردازند.ر است را شهریان کابل میمیلیون دال  ۳۸۷از سوی دیگر، نصف مجموع پول وارداتی که  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/8sobh_barq.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اند که با توجه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی، ممکن است که مردم نیز نتوانند  مقامات پیشین شرکت برشنا گفته

 شان را بپردازند. پس از این پول صرفیه برق

مال دارد که مقامات آن  ها میان افغانستان و تاجیکستان، احتکنند که پس از کشمکشبه این ترتیب منابع تصریح می

 کشور هرچه زودتر اقدام به این کار کند.

درصد برق کشور را برق وارداتی   ۸۰سالی در افغانستان و کاهش تولیدات برق آبی، بیش از با توجه به خشک

 دهد.تشکیل می

شود که ساالنه  یترکمنستان و ایران تأمین م در حال حاضر برق وارداتی افغانستان از تاجیکستان، اوزبیکستان،

 دارد. میلیون دالر هزینه برمی ۳۰۰بیش از 
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