
 فرصتونه او ې اقتصادي پروژه؛ اپي د

 ازو دولتي ترکمنستان د تصدي ازو د افغانستان راز همدا او کېي پلې لخوا کمپنیو و د خه ترکمنستان او افغانستان د پروژه دا
 .لري ون کې په شرکتونه خصوصي دوه خه افغانستان له او شرکت

 د. کېي لیدول ته هند الرې له پاکستان او افغانستان د خه ترکمنستان له چې ولري، وان کیلومتره۱۸۰۰ الین پایپ ازو اپي د
 کندهار او هلمند فراه، هرات، له چې کې افغانستان یې به کیلومتره ۷۳۵ او کې خاوره په ترکمنستان د به کیلومتره۱۴۷ لیکې نل دې

 .کېي لیدول خه پاکستان له اودوالي په مترو کیلو ۸۰۰ یې ترن او تېریي والیتونو

 به کې پای په او شي تېره ارونو له ملتان او کوې د پاکستان د به سره تېریدو له لیکې نل د ترن الرې لویې د کندهار هرات د
 .دی شوی ودل الره میلیونه ۵۰۰ او میلیاره ۲۲ لت ول پروژې دې د.ورسیي ته فازیلیکا هند د

 ازو دولتي ترکمنستان د تصدي ازو د افغانستان همداراز او کېي پلې لخوا کمپنیو و د خه ترکمنستان او افغانستان د پروژه دا
 .لري ون کې په شرکتونه خصوصي دوه خه افغانستان له او شرکت

 لسو تر نو شوه، بشپه پروژه اپي د چې کله او ترانزیت، د الره میلیون۵۰۰ کابو کال هر الرې له پروژې دې د به افغانستان
 د مخې له شمېرو او ېنو لومنیو د.کوي ترالسه کاز مترمکعب میلیار یو به پورې کلونو شلو تر او از مترمکعبه میلیونه ۵۰۰کلونو
 .لیدوي از مترمکعب میلیارده ۳۳ کال هر به الین پایپ ازو اپي

 کیلووا۵۰۰ د هم برخه بله پروژې دې د.شي پلې هم پروژې لویې او وې نور شمېر یو ترن پروژې اپي د چې ده شوې اکل
 هم مزی فایبر نوري د به کې سیمه په ترن دې د.کېي لیدول ته پاکستان او افغانستان د خه ترکمنستان له چې ده لېد برېنا
 .ونلوي سره هېوادونه اوني به دا او شي ولیدل

 کېي ویل یې ن تر چې دی لېد پلی اوراي د الرې له افغانستان د ته پاکستان خه ترکمنستان له پروژه بله ترن اپي د
 ورغول الرې له ترکمنستان د به ارزت په الرو میلیون ۱۰ د لري وان کیلومتره ۱۳ چې پلۍ اوراي د تورغنۍ دافغانستان چې
 .شي

 اغېز اییز سیمه اپي د

 شي،يرايي جو به بازارونه او نه هولو. کوي برخمن و اقتصادي له هېوادونه سیمېول د بلکې افغانستان یوازې نه پروژه داپي
 .شي مصروف کې دندو بېالبېلو په به خلک ير او شي ومارل دندو په موخه په ساتنې د ليکی نل د به وي

 لپاره پرمخت او ودې اقتصادي د و کوي، هه سره کېدو پیل او تطبیق پر برنامو ول دې د رهبري امارت اسالمي د افغانستان د
 د عوایدو اسعاري د لوري بل له او برابروي زمینې کار د طرفه یو له کېدل پلي پروژو اقتصادي لویو ول دې د. شي هواره الره

ي المل راته دې په چې. کېتیاوې اسعاري هېواد د حده یوه تر توي پوره اپه کې هېواد په او ثبات له نرخ د مبادلې د او کې 
 .کوي مرسته کې برخه په تطبیق د سیاست پولي د ول ه


