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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 2۱1۱۱11۱1۲         جرمن آنالینافغان 
 

 قراداد هم په لیکه شو يسترې پروژ«تاپی» د
 

 .پیل شو څلورو هیوادو د مشرانو لخوا رسما  جوړولو کار د د  ېظار وروسته نن د تاپی پروژتان ږدد او
  نوم یادیږی؟دی ه تاپی ولی پ

 
 بی بی سی :عکسونه

 .کی څخه اخستل شوی دیټاو هندوستان د لمړي  ، پاکستانافغانستان د ترکمنستان،دغه نوم 
 .زه ولریېې پروژی قرارداد کوالی شی زمونږ په ځپل شوی اقتصاد باندی ښه اغد دغه ستر

 له بیا او بریډاس له لومړی طالبانو ،کیښودل شه پرمهال واکمنۍ خپلي د طالبانو لمړی ځل بنسټ پروژې دې د
ملگرو  داو  مداخلېایالتونو د متحدو امریکا د چی، وو شوي دېږن ډېر ته قرارداد اړه دې په سره کمپنۍ یونیکال
 .کړل را منځ ته خنډونه يئ بندیزونوپر طالبانو  شورا امنیتملتونو د 

 :ځیني مادی داسی بیانوی اددردغه قرا ،ب لیکلیی کتائهکله ښاغلی ثاقب چی د طالبانو په ورنالیست او لیکوال ژ
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

 ۰۱افغانان وي چې په دې توګه به  کونکي به له مسلکي کسانو پرته نور ټول په دې ستره پروژه کې کار .1
 . زرو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي 
افغانستان ته به د هر متر  تطبیقوونکي شرکت ملکیت ويد  ينل لیکه به تر دیرشو کلونو پورې د پروژ .2
 .ون ډالرو ته رسېږیمیلی ۲۱۱کال بیه یې  مکعب پر سر ټرانزیټ فیس ورکوي چې د 
البته دیرش کاله وروسته به نل  افغانستان کوالی شي د دې نل لیکې له الرې خپل ګاز بهر ته صادر کړی، .3
 .لیکه په بشپړ ډول د افغانستان ملکیت وي 
ګاز ورکوي او د ضروت په ځایونو  وخوا په دیرش کیلومترۍ کې پرتو ټولو کلیو ته بها له نل لیکې سره شا .4
 .هغو څخه به نیږدي سیمو ته انرژي تقسیم شي ه د انرژۍ د تولید توربینونه نصب او لهکې ب 
له هغې څخه به د کندهار او کابل  ، اوله دې عمومي نل لیکې سره وصلیږي له شبرغان څخه به یوه نل لیکه .5
 ښارونوته فرعي نل لیکې غزول کیږي 
ګازو  پاکولو کې مرسته کوي، د شبرغان د و په بیا رغونه اوله افغانستان سره به د نفتو او تیلو د څاګان .6
ورته نورې په لس ګونو وړې او عام المنفعه پروژې به په کار  تصفیه خانې به ترمیموي، او همدې ته 
 .اچوي 
 

. ولیږدوی ته پاکستان او هند ګاز مکعب متر میلیارده درې خپل الرې له پروژې ټاپی د چې لری، کې پامترکمنستان 
 د یې کیلومتره سوه اتهڅه باندی  چې شوی، اټکلشا او خوا  کیلومتر زره 2۱۱۱ د اوږدوالی لیکی نل دې د

 پراته کې سر په تیرېدو د پروژې دې د والیتونه کندهار او هلمند فراه، هرات، د. تیرېږی څخه خاورې له افغانستان
 سربیره، کولو چمتو د ګاز وړ اړتیا د هیواد د الرې، له پروژې دې د چې لری، کې پام په دولت افغانستان د. دی
د زیا ډالره میلیونه پنځوس سوه دری ترڅه باندی  کې کال په پلوه له لیږد د ګازو د ترکمنستان د ته پاکستان او هند
 .کړی ترالسه هم
 

څخه تیریږی نو کیدایشی ځینی خڼدونو سره  ځمکو ه  له ادارې د دغه سترې پروژی زیاته برخه د طالبانو چ څرنګه
 او ده برخه امنیت د هغه وې اندېښنې اړه په هم یې وړاندې لدې او تېپا اوس چې برخه مهمه پروژې دې د .مخ شی

 نل تاپی د چې کړى ور ډاډ ته هند او پاکستان حکومت افغان کې وروستیو دې په خو ده،هم  پاتېال  ځای خپل په
 .رسېدلی ته موافقې سره طالبانو والو وسله له لپاره امنیت د لیکې

 

 اړه په یې تبصرې بیالبیلې او شته اندېښنې ګڼې یې اړه په امنیت د تیریږی څخه قندهار او هرات له چې لیکه نل دا
 نورو د به هغوی خو وکړی هوکړه سره پروژې دې له ښایی طالبان چې وایی کارپوهان افغان شمیر یو کیږی،
 .کیږدی باج هم پروژه دې په څیر په پروژو

 یواځې نه به پروژې دې د چې وو ویلی ډاګه په اسالمی حزب ډلې سترې بلې جنګیالیو والو وسله د وړاندې لدې خو
 .کوی همکاری یې به کې ساتلو په امنیت د بلکه ونکړی تخریب

 له هیوادونو همکارو د یې اوسه تر او تیریږی هم دیچی یو نا امنه ایالت  بلوچستان له کې پاکستان په لیکه نل دا
 څنګه؟ که شی کړای خوندی یې به امنیت چې شته اندېښنې ژورې اړه په لوری

 

 ترکمنستان د ته پاکستان پورې ډسمبر تر کال 2۱1۰ د وروسته کېدو نهایی له اسنادو د پروژې ټاپی د شوې ټاکل
  .شی ستنه پیاوړې لپاره اقتصاد لړزاند د افغانستان د به دا شی بریالۍ پروژه دا که او ورسیږی، ګاز

 څخه ترکمنستان له چې ویلي صفا خواجههکله ځینی خبرونه وایی چی، د پاکستان د دفاع وزیر ښاغلی دی خو په 
 خبرې سره طالبانو افغان له به اړه په امنیت د الین پایپ د ګازو د ته هندوستان او پاکستان الرې له افغانستان د

 .وکړي
 

 پر انرژۍ د چې لپاره دې د پروژه دټاپي وویل، کې مرکه په ته څانګې اردو سي بي بي د وزیر دفاع پاکستان د
 الین پایپ دې د کې صورت په ضرورت د به پاکستان چې وویل ده. ده مهمه خورا شي، السبری پاکستان ستونزې

 .واخلي کار نفوذه خپل له کې طالبانو په لپاره ساتنې د
 

 .ستان نیابتی جنگیالی ديد پاکی دي چی طالبان وددغه خبری د دی ښکارن ریدفاع وزد پاکستان د 
 پای


