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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

  م١٣/٠٤/٢٠١٠                                               پوهنمل حاجی محمد نوزادی
  

  نل ليکهدګازو  دافغانستان دالری دترکمنستان او ملګری ملتونه
        

 څيړونکو او  سره نوښتد افغان جرمن انالين وياړلی پورتال دی کور ودان وی چی داځل يی په خپل يوه بل   
  اسانتياوی رامنځته  د پام وړ يو پوری د الس رسۍ په موخه  رسنچاپیترنړيوالو دافغانستان په اړه لوستونکو ته 

دعملياتو ) کيسه صفرا(چی تلزه د ترخی  کال د اپريل په څلورمه نيټه ٢٠١٠د همدی څو ورځی وړاندی . کړی 
او له دلته پرځای بولم د ډنمارکی ډاکترانو له زړه سواند چلند نه زما د بريالی عملياتو په هک( نه له روغتون وروسته 

کورته راغلې وم ، په افغان ) د زړه له ژورو مننه وکړم همدارنګه دخپلو دوستانو او وطنوالو د خواخوږيو له کبله 
هلته .  روسی ژبې برخه پرانيستل) نړيوالو خپرونو( ليک کولو سره د په کدسرليک جرمن انالين کی می د خبرونو 

ول چی لدی ډلی نه د ترکمنستان څخه دافغانستان دالری پاکستان او د افغانستان په باره کی ډير څه تر سترګو شمی 
ر يا ، دا ځکه  دونی راته ډيری خوندوری و ايسيدیهند ته د ګازو د پايپ الين په اړوند دملګرو ملتونو د جنرال سکر

او عمال پری دپروژی دپيل په پړاوونو کی چی ال په افغانستان کی وم دخپلی دندی له مخی می تړاو ورسره درلو 
تو ژباړه د لوستونکو سره هم شيريکه کړم ، خو له بده مرغه روغتيا يی ددی ليکنی ومی غوښته چی . بوخت وم پ

ر ته را کاپی او اوس چی روغتيا نومړی ليکنه می خپ. ندرلودر فرصت حالت می ال هغه ګړۍ ددی کا می ل کمپيو
 ، دادی د ژباړلو په موخه يی کمپيوتر ته خ پرښه کيدو دهمبرکت او ددوستانو د دعا په دلوی خدای په فضل 

يناستم     .ک
تو  ژباړه               : دا تاسی او داهم ديادی شوی موضوع پ
ستان اوهند ته د ترکمنستان څخه د ګازو د پايپ الين غزولو پروژه ديوی کملګری ملتونه د افغانستان دالری پا          

ر بان کی مون په . روژی به توګه ستايی ديری مهمی او د پام وړ پ داهغه څه دی چی د ملګرو ملتونو جنرال سکر
 ИА Regnum (ژورناليستانوترکمنستان کی دهغه هيواد د اولسمشر سره دخپلو خبرو اترو د پايلی ارزونی پر مهال 

Новости   ( ته وويل .  
دونکی ترانزيت او دنړيوالو ( بان کی مون د ترکمنستان حکومت او اولس ته د            باوری او دايمی انرژې لي

تر سرليک الندی د نړيوال کنفرانس دبريالی پای ته رسيدلو له کبله مبارکې ) همکاريو په پرمختيا کی ددغه کار رول 
ی کومی چی دکنفرانس د اجندا اهميت وويل او زياته يی کړه چی ددی کنفرانس  دهغو موضوعګانو څخه په ګوته کي

ی صادرونکی ده ترکمنستان په نړيوال بازار کی د ګازو د يوه باور.  غوره شوی وی او بحث ورباندی وشوپارهد
  . هيواد په توګه ياد کړ

يکاو مسلې ته هم            ،، دخپل ګاونډی هيواد :  پام واړاوه او ويی ويل بان کی مون پدی ترڅ کی د افغانستان د 
افغانستان د سوله ايزی بيا رغونی په اړه د ترکمنستان سياست د نړيوالو د تاييد وړ او ملګری ملتونه ورته په ډيره 

يکاو سره په تړاو کی دلندن د . ،،درنه سترګه ګوری  نوموړی پدی اړوند زياته کړه چی دافغانستان د بيا ودانولو او 
 او هيله يی څرګنده کړه چی د کنفرانس پريکړی به دافغانستان د کشالې په هوارولو کی وړ دی دستايلو کنفرانس رول 

د کاری ډلی هغه ګډ کار  يونما –ده همدارنګه د مرکزی اسيا او ملګرو ملتونو د منطقوی مرکز . د پام وړ رول ولری 
بان کی مون دافغانستان دالری د ګازو پدی لړ کی . وستايه چی دافغانستان سره يی دمرستو په موخه پرمخ بيايی 

ل    . دنوموړی پايپ الين د غزيدلو پروژه ډيره اغيزمنه او دپاملرنی وړ وګ
دڅرګندونوسره سم دغه پايپ الين به په ترکمنستان کی د دولت اباد د ګازو کان )  ИА Regnum Новости(د            

و پوری حساب شويدی ، د افغانستان دالری د پاکستان او  تريليون مکعب متر۴،۵ څخه تر ١،٧چی ذخيری يی د 
 ٨٣٠ کيلومتره يی د ترکمنستان ، ١٧٠ کيلومتره دی چی ١۶٨٠د پايپ الين بشپړ اوږدوالۍ . هندوستان سره وتړی 

ی ۴٠٠کيلومتره يی د افغانستان او     ١٣٠٠ د اوږدوالی دپايپ الين دخط . کيلومتره يی د پاکستان په خاوره کی تيري
ی چی اخيرنۍ وريانت به يی په پاکستان کی دهغه د  کيلو متره به په هوارو او يا نژدی هوارو سيمو کی  وغزي

اکلو او دبازار په دينامک پوری اړه ولری   –په پام کی ده چی دلين خط به په افغانستان کی د هرات . ترمينل په 
ی او د پاکستان بلوچس په يلوچستان کی د دا لين به . واوړی به ته تان ايالت کندهار د لويی الری تر څن وغزي

ی ښارته نژدی تيرشی  ولو ښه خط په . کو د اړوند ترمينل د پاره و هند ته دهغه د وروستنی غزولو په موخه تر 
پام  ميلياردو مکعب مترو پوری په ٣٠په پايپ الين کی د ګاز دتيرولو توان تر . پاکستانی پنجاب کی د ملتان سيمه ده 

ولټال به  ت ورباندی وشی ۴کی نيول شويدی او  په پام کی ده چی افغانستان به ددغه .  ميليارډه امريکايی ډالره لګ
د په افغانی خاوره کی  زره تنه ١٢ ميليونو دالرو پوری ترالسه او لدی نه پرته به ۴٠٠پايپ الين څخه هرکال تر 

  .د ژباړی پای  .   شی پايپ الين سره په تړلو چارو کی په کار وګمارل
  : د ژباړونکی يادوونه 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ما غوښته چی د افغانستان د اقتصادی پرمخت په اړوند  ددغی  نل ليکی د اغيزمنتيا په هکله چی يو وخت می کاری 
مګر تر ژباړنی وروسته می حس کړه چی داګړۍ استراحت . کی څو کرښی وليکم تړاو ورسره درلود ، هم په لنډو 

  . اړتيا لرم 
  .  په مينه ، تر بيا 

  
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


