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  !کرزی و اسماعيل خان بخوانند
برنامه حساب دهی دولت چنان مالل آور و ناراحت کننده است که هر کسی با آن رو برو می شود، روی خود 

زی و تا نکند فريادش به گوش کر. واز سر خشم خود را به چيزی ديگر مشغول ميکند. را از آن بر می گرداند

. تاکنون چه کسی است که دروغ های چپ وراست آن ها خصوصا اسميل خان را نشنيده است. کابينه اش برسد

بااين وصف چگونه آن ها به خود اجازه ميدهند که بازهم . که حتی ارزش تکرار وياد آوری آن را هم ندارد

  درمقام حسابدهی رو به ملت سخن بگويند؟

  ...ه کابل، تا تنظيف وروشنای معابر، سرک سازی ، ماسترپالن و آب کابل و ساعت٢٤مثال از وعده های برق

در اين دوسال چه اندازه آن ها فعاليت و کار نموده است؟  .   به خبر ها دوسال قبل منتشر شده بود توجه کنيد

  :مشت نمونه ی خروار است

  از مردم آب سالم خواهد داشت تا سه سال آينده، نيمی

ها  تنظيم آب در کابل گفت ارزيابی خان وزير انرژی در کنفرانسی در مورد سی، اسماعيل بی به گزارش بی

  .ها بند جديد آغاز شده است برای ايجاد ده

 .کننده شد همکاری کشورهای کمک ستارهای جاری در افغانستان خوا وی برای جلوگيری از هدر رفتن آب

شود که  های افغانستان جاری می ميليارد متر مکعب آب در دريا بر اساس آمار ارائه شده، ساالنه بيش از هفتاد

 .شود ها، در افغانستان استفاده می از اين آب تنها از بخش بسيار کمی

 .يدنی سالم دسترسی دارندمردم افغانستان به آب آشام درحال حاضر تنها بيست و سه درصد

ميليون هکتار زمين زراعتی دارد که تنها يک سوم آن از امکانات دسترسی  همچنين افغانستان نزديک به شش

 .برخوردار است به آب زراعتی

آشاميدنی، به پنجاه درصد افزايش خواهد  خان افزود، تا سه سال آينده، دسترسی مردم به آب سالم اسماعيل

 .يافت

احداث بندهای بزرگ ذخيره آب زمينه برای آبياری صدها هزار هکتار  شود با به گفته او، همچنين تالش می

 .شود زمين زراعتی فراهم

های جديد آبياری را در پنج  شبکه های عمومی و وزارت انرژی و آب برنامه احداث بندهای ذخيره، آب گردان

 .اجرا خواهد کرد ای حلهحوزه اين کشور طرح کرده که آن را به صورت مر

کشی و تامين آب  امکانات، لوله همچنين شهرهای بزرگ افغانستان از جمله کابل پايتخت، برای گسترش

  آشاميدنی

  . نيازمندی فوری دارد

 سازی آب، بر روی دريا ميدان در تنگه سيدان گويد به اين منظور، ساخت بندهای ذخيره می وزير انرژی و آب
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 .است های بزرگ در اين زمينه  روی دريا پنجشير از نيازمندیو بند گلبهار بر

در بخش تنظيم منابع  کننده به بازسازی افغانستان خواست تا به کشورش خان از کشورهای کمک اسماعيل

 .طبيعی آب کمک کنند

 . استتاکنون در اين بخش وعده همکاری داده (USAID) متحده امريکا المللی اياالت های بين اداره همکاری

اما در . کرد ها حدود بيست هزار مگاوات برق توليد شود از اين آب های مسئولين دولتی، می ارزيابی بر اساس

 . شود حال حاضر تنها از يک درصد آن به اين منظور استفاده می

  


