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 د  وړانديز  اغېزې څېړل کيږي.د سرچينو  دهليز د پراخيتا پدې راپور کې د برېښناه په سکتور باندې  .1

بالقوه  برېښناد يواځې د كانونو وده او پراختيا چي د سرچينو د دهليز د پراختيا هسته تشكيلوي 

کوالی شو پدې معنا چې القوه سرچيني هم دي، ب برېښنا مصرفونكي ندي، بلكه دوي د افغانستان لپاره د

 سکتورد استخراجي    لوی پروژو څخه د د برېښنا د توليد  لپاره و پروسس كانونو د استخراج اد 

دغه ډول د  د پام وړ زېرمو د شتون له امله  غازو. د سكرو او کې هم کار واخلونورو برخو  ه پهبرسير

 . ېد شونېتوليد برېښنا 

د ليږدولو د سيستم ې لري، بلكو ېزېاغ ېمهم باندې  توليد په پراختيايي پالن برېښنا د د ېنه يواځ دا به  .2

توګه دا به د يو ځای کېدنې لپاره يو  په ځانګړي . خپلې اغېزې پريباسيهم به په جوړښت يا شكل باندي 

 ېپه د ېكوم چد توزيع سيستم د افغانستان د بريښنا  به فرصت رامنځته کړي او د دغې په وسيله 

همدارنګه ايران  او په ځانګړي ډول ازبكستان(يوادنو )د مركزي اسيا ه ې تر ډېره وروستيو كلنو ك

د برېښنا  ،باندي اتكاء لريڅخه )چي د هرات سيمي د بريښنا اړتياوي پوره كړي( د بريښنا په وارداتو 

 .پېدا کړيډول ډول سرچينو ته الس رسې 

مهم لوبغاړي د انرژي د ليږد د ګن شمېر پروژو لپاره په يو افغانستان ستراتيژيک موقعيت دغه هيواد  د  .3

بدلوي. دغه انرژي چې د ګازو د  غټو پايپ الينو پروژي او د برېښنا د تجارت هم پکې شامليږي، د 

افغانستان د شمالي او غربي ګاونډيو  څخه چې د انرژي له لحاظه بډايه ګڼل کيږي د دې هيواد شرقي او 

به  نه يواځې دا چې  کار سره  پدې ي.جنوبي ګاونډيو ته چې د انرژی د کمبود سره مخ دي، وليږدول ش

ه ترالسته شي بلکي د افغانستان د انرژی په څخه  ګټ اسعارود بهرنيو او د ټرانزيت يا ليږد فيس، 

په هيوادنو څخه پاكستان ته د د مركزي اسيا  پدغه برخه کې) عرضه کې به هم د زياتوالي المل وګرځي

 (. لريتړاو  ډول مستقيم پهراپور سره  ېد د زياتيدونکې کچه د بريښنا تجارت 

 حالتنيتي تر ډيره په ستونزمن ام ېسره چټولګې  ېيو پيچل مسايلو دښنا سكتور د ېد افغانستان د  بر خو .4

تړاو  پورې اتكاء په هيواد  ېد د ېښنا د توليد په سيستم باندېد بر ګاونديو هيوادونود  ېكچ ېاو په پراخ

شمال شرق د بريښنا سيستم كوم چي شمال او كابل ته بريښنا ، د ېكال ك ۲۱۱۱: په   یمخامخ د ،لري

ايران او د    و کېصادرونكي هيوادونپه . يكړ اتو د الرې پورهواردله % اړتياوي ۷۷خپل  يشي،و

 . شامل ديتاجيكستان، تركمنستان او ازبكستان  کېرغزستان،  هيوادونه څلور مركزي اسيا

ميګاواټو ډيزلي  ۱۱۱خيلو كي د ه ) په ترپروژه  کورنی ېنو ید توليد يواځنپه تيرو پنځو كلنو كي  .5

د تيلو د کموالي له امله ډيره لږه د لوړ عملياتې لګښتونو او ( هبشپړه شو ېك ۲۱۱۱په كال  ېچپروژه 

 لګښتونه خو عملي کېدنه او، يو غوره بالقوه انتخاب دید اوبو په وسيله د بريښنا توليد  کارولی شوې ده.

د دوه سترو پروژو د  څخه د برېښنا د توليد لپاره كال ماسترپالن د اوبو ۲۱۱۲د دي. نامعلوم  يې

خو د اوبو ميګاواټ(،  ۲۸۱ميګاواټ، باغدره،  ۱۸۱) د سروبي دويمه برخه، یوړانديز كړ جوړونې

او  ترسره شوی دي کلنو کې مو  ۱۸۸۱  ې پهړنېڅ  ډېرې ممکنه پروژو د څخه د برېښنا جوړونې 

و په اړه اغيز زېلګښتونو، هايدرولوجي، او چاپيريالي مخکې له دې چې په باوري توګه يې د ېي ېځين

ته ورته  ېد ښنا توليد لپارهېد بر  اړتيا لري. ړنو تهېال زياتو هر اړخيزه څ ېدنېعملي كد  څه وئيل شي،

تصديق  ېكچ ید ذيرمو اوسن ېرېچه كشتون لري:  ېك ېد استخراج په برخ غازوابهام د شبرغان د 

د کورونو د )د كيمياوي كوډ صنعت،  په نورو برخو کې وکارول شي ا ګاز شي د یداېك، شي یكړا

ا معلوملول دمخه بايد تصفيه شي:  توليد څخه دد او د بريښنا  ید يز يا تريودغه ګاز ت(. کارونې لپاره

ال نورو څيړنو   ، ګازي انجنونه غوره انتخاب وي او که (CCGT) سي سي جي ټي  دې لپاره به چې 

 . شتهته اړتيا 
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چي د سكرو او  په الس ورکړيشي افغانستان ته دا فرصت  یداېرچينو د دهليز د پراختيا پروژه كد س .6

کابل ته نږدې د اوبو همداراز په عين وخت كي  او  رمو څخه بريښنا توليد او وليږدويداخلي ذي غازو

جي اي ام هغه وړانديز څخه  اوسني يا فوري مالحظه د امرامنځ ته كړي. وړتيا بريښنا د توليد څخه د 

د  ېنكي چنيايان( چي دوي په اشپشته كد عينك د مسو د كان استخراجو ې)د كابل په جنوب ك یډاډ د

 ،ميګاواټه كيږي ۱۱۱د اړتيا سربيره چي  يد دو ېي بريښنا توليدي فابريكه چسكرو په وسيله د حرارت

د دي سره اړوند د اشپشټه څخه د عينك د كړي.  برابر لپاره وو اړتيا يکورنميګاواټه بريښنا د  ۲۱۱

په  سرهكيلوولټ مزي تمديد به اړين وي، تر څو د افغانستان د بريښنا سيستم  ۲۲۱مسو تر كان پوري د 

په كيلو ولټو مزي  ۲۲۱د دا فرصت هم شتون لري چې همدارنګه . نښلول شيمناسب ډول اتصال و

د  .د حلقې لپاره يو بنسټ رامنځته کړي كيلو ولټو ۲۲۱222د د كابل چاپيره  سرهغزيدنې او کارونې 

د پروژې څخه ترالسه شوې برېښنا بيه به د دواړو پدې نظر دي چې  د ام جي اي ام  کانو وزارت او 

خواوو په توافق سره ټاکل کېږي  او دا تفاهم هم شتون لري چې د برېښنا د پېرودنې په يو توافق هم 

كيږي  تمه ېداس .ې اترې ترسره شي خو ال تر اوسه پدغه هکله کومې خبرې اترې پېل شوی نديخبر

ستان څخه  د وارد شوی  ګازې به د پام وړ په اندازه د ازبك (NEPS) د شمال شرق د بريښنا سيستم ېچ

 ، كم وي. یسنټه / كيلواټ ساعت د  ۷،۱ ېڅخه چريښنا له اوسني قيمت ب

ښكاري  ې. داسید څرګندنا ډير ېز د اوسپني د كان د پروژي اغ( AFISCO) د اي اف اي اس سي او .7

اره د سكرو په وسيله د حرارتي بريښنا توليد پروژه رامنځ ته کارونې لپ ېد خپل ياده پروژه شايد ېچ

شي، نو د بريښنا  پورې محدوده پاتې استخراج او ليږدولود د كان  ېپروژه يواځ ېرېچه نكړي، او ك

 ېدای پروژه ك ياده د شي، نو بيا اوسپنه تولي ېرېچه ميګاواټ(. ك 52وي )تقريبا  یهم كوچن ېاړتيا به ي

 blast furnaceې)د ذوب او تغير پروس ېري د اوسپنېچه شي د بريښنا خالصه صادرونكي ) ك

conversion process توليد سپني د ذوب څخه كارول شي، ځكه ښاري ګاز د پخلي څخه او د او( و

دوي  ېرېچه شي د بريښنا د توليد لپاره وكارول شي( او يا خالص د ګاز واردونكي )ك ېدایګاز ك یشو

اضافي طبيعي ګاز  ېرېچه پروسس څخه كار واخلي(، او يا هم دواړه )ك (DRI process) د ډي ار اي

د  ېك (CCGT) په سي سي جي ټيګاز څخه  ید ذوب څخه توليد شو ېوسپناد شي  یداېك، شتون ولري

 بريښنا د توليد لپاره كار واخيستل شي( وي. 

 نه فعاليت يو وخت کېد بريښنا سيستمونه په  يو هيوادونو اونډګ د ېوپوهيږو چ ېپه د ېدا مهمه ده چ .8

ښنا شپږ جال سيستمونه د بري ېچ دې ته اړ کويافغانستان  ېصادراتو له الرخپلو هغوي د  ، او کوي

دې کار د افغانستان كه څه هم . ولري د ګاونډويو عرضه كونكو سره همغږي ېهر يوي ېكړي چفعال 

خو په ناهمغږې ، دل پراخه کړيد بريښنا پيرو ې خپلپه تيرو پنځو كلنو كسره مرسته کړې ده چې 

په  .وياو پراختيا فرصتونه محدود نښليدنېنطقي ډول د بريښنا د شبكي د په مد بريښنا وارداتو  توګه 

رق د بريښنا څخه د شمال ش ېد پنځو جال بريښنايي شبكو له جملپه جغرافيوي لحاظ  ېافغانستان ك

په ترتيب سره د مركزي اسيا  ېرېچه ټول سره وصل شي ك دوي شي یداېك . ید لویسيستم تر ټولو 

لرونكي  فعاليت كوي او يا د يو بل سره د لوړ ولتاچبه هيوادونه تصميم ونيسي چي په همغږي ډول 

يستم اوس مهال د كابل ښار يو د شمال شرق د بريښنا ستوافق وكړي.  په وسيله د نښليدنېجريان مستقيم 

كيلوولټ مزي په غزولو سره بريښنا رسوي. او د كابل  ۲۲۱ته د تاجيكستان او ازبكستان څخه د  ېبرخ

 ېتر د هبريښنا په وسيله چ یڅخه د توليد شو او اوبو حرارتي جنراتورونو د بيالبيلو  ېبرخ ېنور

اسی هيله شته چې په ، روښانه كيږي. دیشو ېد بريښنا له سيستم سره نده همغږ مهاله د شمال شرق

مالي مرستې سره د يوې پروژې د نړيوالي پراختياي اداري په  و متحده اياالتد امريكا  راتلونکي کې د

بريښنا سيستم سره مقر لرونكي جنوب شرق د  مال شرق د بريښنا سيستم په كندهار كي دد ش  په وسيله

 شي.  ونښلول
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د ازبكستان سره د افغانستان  ستونزو مخه نشي نيولې. ی دپانګوني د همغږ ې کې نورې د ليږد په برخ .9

د دې څخه منع کوي چې د برېښنا د توليد کورنی  قرار داد په صريح ډول د افغانستان بريښنا شركت

تان سره قرار داد دا خبره ډول د تركمنس ېپه همد تم سره  همغږي  كړي. بكستان له سيسکارخانې د از

   تخنيكي مشخصات ولري``. ورتهبايد ``  اسانتياوېد لوړ ولتاژ ليږدونكي  ېپه افغانستان ك ېچ ېقيد كړ

له دوه جال سرچينو څخه  اوس مهال ې د کابل د توزيع مرکزچ ا دا ده معن ېد د ېپه حقيقت ك

 همدا راز د توليداتو څخه.  کورنيد  ېبرخه ي بلهد ازبكستان له سيستم څخه او  ېيوه برخه ي ؛اكماليږي

کابل د مزي په اوږدو کې د بريښنا د توليد نور کوچني مرکزونه هم د ورته ستونزې سره مخ -ازبكستان

ان ارزانه زبكستخپل ډيزلي او يا كوچني توليدي وسايل پرته لدي څخه چي د ا ېچ  او دې ته اړ دي 

د   افغانستان  ېده چ اړينه دا ېپه لومړي پړاو كامله،  ېولري وكاروي. له همد ېبريښنا ته الس رس

فغانستان بريښنا ترڅو د ا ( رامنځته کړيGrid Codeګريډ کوډ )هيوادنو لپاره د قبول وړ د اسيا  یمنځن

 كړي.  ېسيستمونو سره همغږد بريښنا د وارداتي بريښنا  یپه كور دننه توليد شو ېشركت وتوانيږي چ

 HVAC ) د لوړ ولټاژ ليږدونكي اوږدو مزو و واټنونو شتون، د اوږدی ستونزههمغږد نا .12

Transmission lines و ته په (، او د بريښنا د ليږدولو فرصتون  یله عملياتي محدوديتونو سره يوځا

د د افغانستان  ېك يپه راتلونك لډو سيستم به په يو نه يو  HVDCپدي كي هيڅ شك نشته چي د ، پام 

سيستم د  HVDC (B/B)يو بل سره د نښلونې لپاره يو اوسنې وړانديز د د سيستم يوه برخه وي.  لېږد د

 ړيدا وړتيا وركبه د افغانستان بريښنا شركت ته  نصبولو چې په افغانستان کې به موقعيت ولري او 

ت ډير لګښ   خو دا تګالرهسيستم  رامنځ ته كړي.  یخپل د همغږ مستقله  د ګاونډيانو څخه په  ېچ

ېدای كکه چېرې بالخره د  ګاونډي ملکونو سيستمونه د يو بل سره همغږي را منځته کړه نو  او  غواړي

 HVDCد  سر بيره پردي،. پاتې شي ی پر ځا هسېتجهيزات  HVDC B/Bپام وړ  د شي افغانستان ته 

فغانستان به د ادلون بدلون  د اسانتياوو په رامنځته کولو کې د پام وړ پانګونې وروسته ا HVACاو 

او همدا  د ليږد سيستم د جوړونې څخه ګټه پورته کړي HVDCپه خورا ټيټه بيه  د   ونشي کوالی چې

  .سره په موازي ډول د فعاليت له امله د نورو تخنيکي ګټو څخه برخمند شي HVACرنګه د 

څخه پاکستان )د دغه برېښنا يو څه اندازه به کابل ته هم ورکړای شي( ته   د  هيوادنود مركزي اسيا د  .11

HVDC افغنستان  –. د ازبكستان  برېښنا د ليږد لپاره يو شمېر نورې پروژې وړاندې شوی دي– 

ګيګا واټ ساعت( بريښنا د افغانستان بريښنا  ۸۱۱ميګاواټه ) ۱۱۱بريښنا ليږدولو پروژه به  پاكستان د

 يګاواټه به د م ۸۱۱او  ورکړيموقيعت لري  ېد كابل په شمال ك ېسب ستيشن ته چ HVDCشركت د 

 ( -Project CASA ۱۱۱۱(ه پروژ ۱۱۱۱-او جنوبي اسياد مركزي اسيا . ل شيليږدووته  سيمېپيښور 

ميګاواټو  ۰۱۱تر د  ونو څخهقرغزستان جمهوريت او تاجكيستان په وسيله د  HVDC به په ورته ډول

و څخه  پروژ هدواړميګاواټه پيښور ته وليږدوي.  ۱۱۱۱ کابل ته او نورهبريښنا اوبه ايزه اضافي  ېپور

د  یثبات ېاو ب ید همغږ که چېرېپه ځانګړي ډول  ې ترالسه کوالی شي،تخنيكي ګټ ې لېالبېافغانستان  ب

كي د ستر ظرفيت لرونكي مركز او  په اوږد واټن يعني كابل  يله منځه وړلو لپاره وکارول ش ستونزو

 بريښنا وليږدوي.  ،منابع لري ېلېالبېبد بريښنا  ېته چ

ګډونوالو د  ، په ځانګړي ډول داتو / ليږد د دي طرحو مالي او اقتصادي اړخونه رد وا لدې سره سره  .12

و ته که پام ابهامات وزيات اړه  پروژو په ېتحليل ته اړتيا لري. د د ترمنځ د عدالت يقيني کول ال زيات 

ې پريکړې چې کيدای د پانګون په اوس مهال کېنا د توليد په برخي كي د انرژي يا بريښوکړی شي نو 

د اسانتياوو د  د ليږد  نا د بريښځان افغانستان بايد   شي وروسته زيانمنې ثابتې شي، ډير خطرونه لري.

د انرژي د پيرودلو  چې دغه پانګونې  ې ته اړ نشي تر څوپانګون هزياتې تره هغه ك هپه برخ جوړونې

  نو په مرسته تضمين شوی نه وي.قراردادپه حقوقي لحاظه معتبره د اوږد مهاله او او ليږدولو 
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له  ېپلخمري څخه تر كابله)د سالنګ در ې د اوس مهال د ېچ دی  انديز داراپور اصلي وړ ېد د .13

 –د شمال  یپرځا ېد د ه د نظره وغورځول شي.كيلو ولټ لين دوچنده كيدلوطرح ۲۲۱(  د ېالر

ې په لومړيو کې كيلو ولټ لين چ ۱۱۱و احتماال يو ) اجوړيدلو وړانديز كيلو ولټ لين  ۲۲۱ ېجنوب نو

لين به د  يادانځور(.  ۱)شمالي ښار مزار شريف څخه كيږي.  پېل کړي(فعاليت  سره كيلو ولټ ۲۲۱به 

له هغه ځايه به د او نښليږي ميګاواټه د بريښنا ستيشن سره و ۲۱۱څخه تير او د اشپشته له ښارباميانو د 

دې د پراختيا  دد عينك د مسو كان ته وغزول شي. بيا او سره يو ځاې كابل  د جنوب شرق سب ستيشن

ښنا د کارخانې سره د عينک د بيا ې د تره خيلو د برېچ کيږيوړانديز هم  په حيث دالپاره د لومړي ګام 

شي  یعينك كان وكوال بشپړه کړای شي څو د كيلو ولټه دوره  ۲۲۱د كابل چارچاپيره  نښلولو له الرې

په كيلو ولټه لين  ۲۲۱جنوب  –شمال  دپيلولو په موخه وكاروي.  خپل فعاليت د دو برېښنا تره خيلد 

د  ېك هساحراتلونکي کې په او په  ورکړه بريښنا د كان ته  ېد اوسپن ېباميانو ته نږد ډيزاين  کې 

پام کې ونيول په نښليدنه هم شنونو سره يستد نورو بالقوه سكرو په وسيله توليد شوي حرارتي بريښنا 

نورو ه د د طراحانو سر تخنيكي جزئيات به په راتلونكي د ام جي اي ام د بريښنا ېتګالر شي. د يادې 

د توليد  شبرغان د ګازو په ساحو کې  ، ليكن دغه تګالره بهپورې منتظره پاتې شيپايلو د  د خبرو اترو 

مرسته  ثبات سرهتنوع او  ېنكي انرژي ال زياتكابل ته ليږديدود اضافی سرچينو رامنځته کيدو سره او 

لين باندې د اضافي بار  كيلو ولټ ۲۲۱او همدارنګه د مزار شريف څخه تر پلخمري پوري په وکړي 

 .مخه ونيسي

  انځور: د نوي ترانزميشن يا ليږد وړانديز شوي مسير 1                                                   

 

مجموعي دي.  یښودل شو ېكجدول  1ږ تخمين شوي لګښتونه په د وړانديز شوي مسير لپاره زمون  .14

په اساس د لينونو او سب  (ICB Procedures) ميلون ډالره، د اي سي بي پروسيجرنو ۱۸۲تخمين 
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جنوب پروژي  –وړانديز شوي شمال  (ADB) د اي ډي بي طونو د ودانيو د جوړولو پربڼسټ، چستيشن

 سپما په وسيله به جبران شي.  څخه د

 

 

   لګښتونو تخمين لومړنيوجدول: د  1

 په ميلون امريكايي ډالر په نورو پراختياو اتكاء هكاري ساح پړاو

كيلو  222ام جي اي ام  1

ولټه لين د تر خيلو د 

ميګا واټه حرارتي  113

بريښنا له ستيشن څخه 
 عينك ته غزوي

بريښنا د تره خيلو د ډيزلي  ته لومړنی د عينك كاندغه لين ممكن 
برخه  که څه هم چې يادهخه  وليږدوي، بريښنا د توليد له ستيشن څ

 .  د حفظ و مراقبتهشامل ند طك ژمنود ام جي اي ام د قرار داد په 
او د افغانستان بريښنا  پلي كولو ترتيبات، په ګډون د مسووليت  د

 اړتيا ولري. به خبرو اترو ته  ليږد وختمالكيت  يې د  شركت ته

3222 

 222ام جي اي ام به  2

كيلو ولټه لين د اشپشته 

ميګاواټه  422له 

فابريكي څخه د عينك 
 كان ته وغزوي

دغه لين بايد د كانونو وزارت او ام جي اي ام شركت ترمنځ د ب
جوړ شي. همدا ډول ياد شرکت  پر بڼسټ تړل شوی قرارداد 
شرکت ته په باميانو او دشت د افغانستان برېښنا  مکلفيت لري چې 

د چي  هم بايد ياده شيهمدارنګه دا . برچي کې هم برېښنا ورکړي
 ته د اوسيدولو ځای چمتو کولو لپاره ام جي اي ام هغه كاري قوا 

باميانو ته د  ،چي د اشپشته كان او بريښنا فابريكي سره تړاو لري
  ليږد اړين وي.بريښنا 

72.4 

د افغانستان بريښنا  3
جنوب  –كت د شمال شر

مسير د بشپړولو لپاره د 
مزار شريف څخه د لين 

 جوړول بشپړوي

حرارتي  دغه پروژه به هغه مهال تر سره شي كله چي د شبرغانو
 وارداتو د يو نويڅخه ( ترالسه شي او يا هم د  غازوبريښنا )د 

ترالسه بريښنا  يدلو څخه د تركمنستان څخه قرار داد په ترسره ك
 کړای شي

6529 

جنوبي  -مرکزي اسيا د 4

 CASAد پروژې ) اسيا
Projectپه پېل سره د ) 

 222كابل چارچاپيره د 

يلو ولټه بريښنا حلقه  ك
 يدلبشپړ

 یپروژ د جنوبي اسيا-دغه پروژه كيدايي شي د مركزي اسيا

(CASA Project ) د  حيث جوړه کړای شي ترڅود يو برخي په

HVDC   د تره خيلو او يا چمتلي او يا هم د باغدري د  برېښنا

 . نښلول شيسره و پروژي برېښنا د اوبيزي 

1325 

 

 په اوږدو کې د بل  ېد سالنګ درته اړتيا لري.  ېږد )ټرانزميشن( مسير دقيقي ارزوند بريښنا د لي .15

واضحه توګه يو په يې غزونه  يو خوچي  د غزونې وړانديز پدې واقعيت بنا دې كيلو ولټه لين  ۲۲۱

كيلو ولټه لين د  ۲۲۱شته  ېچ که څه هملري . تر څنګ موقيعت  مکن کار دې او بل د يو لوی سرک م

 کورنی سرچينود نه يواځې  ېه بديل مسيرونه شتون لري چخو نور،  وړتيا نلري لېږدد  بريښناډېرې 

ډول ډول  د عين وخت کې په  بلکې   لپاره ګټور دي څخه په مستقيم ډول د بريښنا الس ته راوړلو

امله د  ېلد. د ال امنيت المل هم ګرځيسيستم د كابل د بريښنا سرچينو څخه د برېښنا په تامين سره د 

 يو پر دوه د موازي لين په غزولو سره  ېلو ولټه لين ظرفيت په عين مسير ككي ۲۲۱د  ېچ یپرځا ېد

کوم چې به  هلين لپار HVDCمسير د راتلونكي  ياد ېښه وي چ دا به كړي، د  بيروبار د كميدلو لپاره 

  ل شي.خوندي وسات ته برېښنا  ليږدوي، (CASA Project) کابل يا د کابل څخه په تېرېدو پاکستان
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و موازي جنوب ي –د شمال  (UAP Projectې )پاكستان پروژ –افغانستان  –له بل پلوه د ازبكستان  .16

 ېولټه لين لپاره وكارول شي او د دكيلو  ۲۲۱/۱۱۱شي د نوي  یكيدا ې، كوم چیمسير په ګوته كړ

طرحه شوي لين سره د د سب سټيشنونو رامنځ ته كولو او د ام جي اي ام  ېپه مسير ك ېسره به د الر

و ليږدونكد  ېسركونو سره نږد که څه هم د لويو ېچ  ا بايد ومنل شيدرامنځ ته شي.  نښليدو فرصت

تر ډيره واټننونه رالنډ او له دې د هيواد څخه تيريدونكي مسير كيداي شي  خولينونو جوړونه ګټې لري، 

هيواد  په  ې لري چ خصوصيات افغانستان ځانګړي ټوپوګرافيك  ېكه رخب ېپه د. امله لګښتونه کم شي

او د ډيرو غونډيو شتون د  لږ بوټې او ونېد كوي.  لينونو غزولو لپاره اسانتيا رامنځتهد بريښنا د کې 

بېال بېلو سيمو ته  د هيواد  د مناسب سړکونو څخه پرته او  كوي ېوړاندلپاره فرصت اوږدو مسيرونو 

د هليكوپټرو  که چېرې دغه چارېالس رسې د دغه ډول جوړونه عملي کيدای شي ، په ځانګړی توګه 

  .په وسيله تر سره شي

ونو ګلخانه يي ګاز خو د سړي سركاربنو استخراج زيات كړي،  د به ېز د سكرو پروژېد سرچينو د دهل .17

پوري به د  ۲۱۲۱شي. تر كال  ېتر ټولو ټيټ پات یبه د نړ   ډالر سر ناخالصو ملې توليدات ا اخراج ي

 ۱،۱۱ال له اوس مه ( اخراجCO₂/capita) كاربن ډاي اكسايد سړي سر سرچينو د دهليز پروژي به د

 دا دزيات كړي:  ېزياتوالي پر بڼسټ( پور ی% د نفوسو د كلن۱،۱) د  ېټنو پور۱،۱۸ټنو څخه تر 

د . اخراج دي، مقايسه شوی دی كاربن ډاي اكسايد ټنه  ۲،۲ ېوال اوسط سره چې سړي سرنړ د 2229

-۰۳% اغيزمندتوب د  ۲۰-۲۲ زمندتوب ) په وصفي ډول دېډير اغ االوژي به اساستكن ېسكرو پرمختلل

په لږ اندازه د ګلخانه يي  شي( او یكيدا يې تمهد نورو برخو څخه  ېپرتله چزمندتوب  په ې% اغ۰۷

 ېهمد ميګاواټو شاه اوخواه ده، او له ۳۱۱د  ېاندازه ي واحد لږ تر لږهد هر  خو، ونو اخراج کيږيګاز

 ېپه اسيا ك اړتيا لپاره مناسب نده. مخ پر ډيرېدونکېد  په افغانستان کې د انرژی لپاره  ېك پړاو ېامله پد

ښنا شي د افغانستان بري یكيدا ېاغيزمندتوب يندي.  يڅخه كوچن x ۱۱۱ MW ۲د  ېپروژ د سكرو 

سره زيات  ځای کولو د ميزان په  د نارموټيف حرارت  په قرارداد کې د انرژي د پيردولو  سرهشركت 

شي په ټي او ډي  ېدایك په اخراج کې ورته ښه والي ونوګاز ېد ګلخانه ي، ېسر بيره پر د كړو.

(T&D) په رسولو سره ترالسه شي.  ېګټ ېراكمولو سره ټول سيستم ته د پراخكي د تخنيكي ضايعاتو په 

اندازه )تخميني اندازه  ید ضايعاتو اوسن (T&D) د ټي او ډي ېچ په اخره کې مونږ دا نظر وړاندې کوو .18

د ټي او ډي د ضايعاتو راكمول، او په ځانګړي ډول غير تخنيكي  %( د منلو وړ نده. ۲۱ –۰۱يي د 

ونو په ګلخانه يي ګاز ه داو همدارنګ ېاقصادي ګټ ېخالص ېت، د فوري لومړيتوب په ډول د لوړضايعا

او يا  انتخابونو ته ليږد يا عرضېد پرته له دې چې  دغه ګټي . کمې رامنځته شيپام وړ  د ېك اخراج

 ، زياتوالې موميپام وشي ظرفيت اړونده وړاندوينو ابهاماتو ته


