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 آریانا افغانستان آنالین

 
13/12/2015 

 

با اصالحات امالیی، انشایی و اصطالحی مطابق دری » را سی راپور بی بیافغانستان آنالین آریانا 

 تقدیم می کند.« افغانستان

ری انتقال گاز ترکمنستان به لامیلیارد د ۱۰کار عملی پروژه 

 آغاز شدجنوب آسیا 

 

 
 

( امروز با حضور TAPIعملی پروژۀ خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان )کار 

روسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان، نخست وزیر پاکستان و معاون رئیس جمهوری هند، در ترکمنستان 

 گشایش یافت.

 13گذرد، امروز یکشنبه از امضای نخستین تفاهمنامۀ آن میری که حدود دو دهه لاآغاز این پروژه ده میلیارد د

دسامبر در مراسمی در حوزه گازی گالکینیش در شهر مری در جنوب ترکمنستان اعالم شد و رهبران کشورهای 

 افتتاح فشار دادند. دخیل در این مراسم یک دکمۀ پیوند دو لوله گاز را به عنوان نشانه
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جمهور ترکمنستان گفت: "این یک پروژه صلح و ثبات برای منطقه است. اعمار  قلی بر محمدوف، رئیس قربان

شود. امیدوارم کند و موجب توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در منطقه میکاری ایجاد می این خط لوله هزارها فرصت

 همه کشورهای دخیل در این پروژه با هم همکاری کنند."

میلیارد متر مکعب گاز را در  33تکمیل خواهد شد و  201۹دسامبر سال آقای برمحمدوف گفت که این پروژه تا 

 کیلومتر از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد کرد. 1۸1۴طول 

 ها است محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز گفت: "امروز ما شاهد یک رویداد تاریخی هستیم، دهه

امروز تعهد خود را نشان دادیم و فصل جدید روابط ما با ترکمنستان، پاکستان و که در این مورد صحبت کردیم، 

 هند امروز آغاز شد."

ای شامل فایبر نوری، خطوط آهن و انتقال برق است  آقای غنی گفت: "این پروژه بخشی از پروگرام چند شاخه

میان آسیای های منطقوی ه همکاری العاد که موازی با پروژه تاپی به پیش برده خواهند شد. یک شاهراه فوق

 مرکزی و آسیای جنوبی."

گاز، من 
 شرکت دولتی گاز ترکمنستان رهبری کنسرسیوم اعمار خط لوله گاز تاپی را به عهگرفته 

ای این پروژه گفت: "امروز روز مهمی برای همۀ  نواز شریف، صدر اعظم پاکستان هم با تأکید بر اهمیت منطقه

ها را تغییر خواهد داد. از مدیریت افغانستان  ای است که سرنوشتۀ واضح برای آغاز پروژهما است. این نشان

 و پاکستان سپاسگزارم. این پروژه سعادت مشترک ما را در پی دارد."

توانیم حامد انصاری، معاون رئیس جمهوری هند نیز گفت: "ما تعهد قوی به اجرای این پروژه داریم. ما نمی

های روشن نسل  انداز مشترک به سوی آیندهرا زیر تاثیر دیدگاه مردمان گمراه قرار بدهیم. با چشم انداز خودچشم

 داریم."بعدی گام بر می

گاز، شرکت دولتی گاز ترکمنستان مدیریت کنسرسیوم اعمار خط لوله گاز تاپی را خود به عهده گرفته ترکمن

المللی از مشارکت در این پروژه اجتناب های مهم بینکتاست و این تصمیم پس از آن گرفته شده است که شر

 کردند.
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خواهد مدیریت این کنسرسیوم را به عهده بگیرد، اما شرکت توتال فرانسه ابتداء ابراز عالقمندی کرده بود که می

پس از آنکه ترکمنستان شرایط این شرکت را برای گرفتن سهم در ذخایز گاز این کشور رد کرد، از مشارکت 

 در این پروژه کنار کشید.

سال آینده امضا کرده  30هایی برای وارد کردن گاز از ترکمنستان برای  ادهای هندی و پاکستانی قراردشرکت

تریلیون متر مکعب برآورد شده از راه والیات  1۶تاپی، گاز ترکمنستان را از حوزه گالکینش که ذخایر آن تا  اند.

خره در کند و باالافغانستان به کویته پاکستان و از آنجا به شهر ملتان این کشور منتقل میهرات، هلمند و قندهار 

 رسد.منطقه فاضلکا در پنجاب هند به پایان می

 شود.کیلومتر در خاک ترکمنستان وارد افغانستان می 1۴۷این خط لوله گاز بعد از 

هزار نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند، اما  12رای رود که این خط لولۀ گاز در داخل افغانستان بانتظار می 

 های اصلی در برابر آن است.نا امنی در مناطق غربی و جنوبی افغانستان از چالش

ها دالر از محل پرداخت حق عبور خط لوله گاز به دولت افغانستان بر اساس توافقنامه پروژه تاپی، ساالنه میلیون

 های افغانستان به گاز نیز رفع خواهد شد.مندیپرداخت خواهد شد و بخشی از نیاز

افغانستان امیدوار است که با گشایش این طرح، کشورهای منطقه، مخصوصاً پاکستان به دلیل نیازمندی به گاز 

 تری در قبال مسئله امنیت این طرح و کمک به امنیت در سراسر افغانستان نشان دهد.ترکمنستان، تعهد جدی

و به شدت به انرژی نیاز دارند و تحلیل گران معتقدند که تنها اتصال به آسیای میانه پر از هند و پاکستان هر د

 تواند نیاز این کشورها را به انرژی مرفوع کند.انرژی می
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 پایان
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