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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                              غوث جانباز:ترجمه      ١١-١٢-٢٠١٠  ني
                          

  *NABUCCO پايپ الين برای
  )صحبت ماميدوف: نويسنده(

 
  .در آزربايجان پايپ الين جديد گاز اعمار ميشود

ميليارد دالر اعمار ) سه(٣برای تأمين صدور روز افزون گاز از آزربايجان قرار است پايپ الين جديد به ارزش 
 پايپ جوانشيربه قول .  خبر دادرشيد جوانشير "BP Azerbaijan"موضوع مذکور را چندی پيش رئيس کمپنی . گردد

 شاه"ميليارد متر مکعب در يک سال، در چوکات پروژۀ ) شانزده (١۶الين جديد برای انتقال اضافی گاز به حجم 
 کيلومتر تعيين ۴٠٠طول پايپ الين جديد صدور گاز : "رشيد جوانشير هکذا می افزايد."  ضرورت است"٢-دنيز
 در قلمرو گرجستان که قرار است دو کمپريسور نيرومند .آزربايجان کشيده خواهد شدوه و الی سرحد گرجستان گرديد
" قفقاز جنوبی"از پايپ الين . وصل خواهد شد )SCP(" قفقاز جنوبی" گردند، پايپ الين جديد با پايپ الين فعلی نصب

جوانشير در عين زمان ."  استفاده ميشود،قرار دارد "شاه دينيز"اکنون به خاطر صدور گاز مرحلۀ اول که در معدن 
 ، مجموعی صادرات گاز در چوکات بهره برداری همه جانبه از اين منبع عظيم بحریخاطر نشان ميسازد که حجم

 گاز بعد از بهره برداری همه صدور اولين.  ميليارد متر مکعب را در يک سال تشکيل خواهد داد٢٤گاز ساالنه رقم 
بدينترتيب صدور گاز طبيعی .  مورد دسترسی قرار بگيرد٢٠١٧قرار است در سال  "شاه دينيز" معدن جانبه از

  .بلوسيلۀ دو پايپ الين گاز تأمين خواهد شد
  

      
 از طريق گرجستان و )SCP("قفقاز جنوبی"در خور ياد آوری است که گاز از معدن نامبرده به وسيلۀ پايپ الين 

صادرات گاز انزيت ترآزربايجان با اعمار پايپ الين جديد صدور گاز نه تنها ميخواهد حجم  .ترکيه انتقال می يابد
انزيت گاز از ساحل  شرقی بحيرۀ کسپين ايجاد برای تری مطمينی را  خود را افزايش دهد، بلکه آرزو دارد زيربنا

طور که رسانه های گروهی خبر ميدهند، آزربايجان در آيندۀ نه چندان دور قصد دارد از طريق قلمرو خويش در . کند
در ) ترکمنستان( عشق آبادتصميم . ميليارد متر مکعب گاز ترکمنستان را به صوب اروپا انتقال دهد) چهل (۴٠حدود 

 ،Nabuccoجاد تنوع در مسيرهای ارسال مواد سوختش به بازارهای اروپا و الحاق آن به پروژۀ بارۀ  اي
زيربناهای موجود آزربايجان توانمندی . را واميدارد تا ظرفيت های ترانزيتی خويش را افزايش دهد) آزربايجان(باکو

ت آوردن گاز آزربايجان در کشورهای صدور گاز را با چنين حجم زياد ندارد و اين در حاليکه تقاضا برای به دس
و باکو چندی قبل ) مرکز کشور سوريه(به طور مثال دمشق . ايتاليا، بلغاريا وغيره باال ميرود همچون آلمان،

در بارۀ موافتنامۀ ياد شده . موافقتنامۀ نهائی را در بارۀ جزئيات تخنيکی خريداری گاز آزربايجان به امضأ رسانيدند
 گاز از ميليارد متر مکعب ٣،۵در سال آينده سوريه قرار است روزانه : "  گفتحسن زينبوريه معاون وزير نفت س

 تاريخ دقيق اعمار پايپ الين . آغاز خواهد شد٢٠١١ورود اين گاز به سوريه در اخير سال . وارد کندآزربايجان را 
  ."ميان سوريه و ترکيه وابستگی به به سوريه دارد

  
  .حيرۀ کسپين به طرف اروپای غربی که از قلمرو روسيه نميگذردپايپ الين از ب*



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  "نی زاويسيمايا گازيته"روزنامۀ : منبع
 ٢٠١٠     دسمبر ٩: تاريخ نشر

 Труба для Nabucco :عنوان مضمون به زبان روسی
 

  پايان
  


