
 

 

 ۳۱۲۲بی بی سی، اول اپریل 

 ؼبٍ ُبدیی: فتح عل گزداًٌذٍثز

 خبرق ثذخؼبى ،گلذطت هِزآّردگشارع اس 

 نیروی برقی تاجکی درشغنان افغنانستان

 

 
 

 لؼکز ثیک یکی اسطبکٌیي طبلوٌذطفذیج رّطتبئی کْچکی درّلظْالی ػغٌبى افغبًظتبى اطت.     

  هحبطجبت دراهْر تمزیجبًچِل طبل عوزخْدراثَ خذهت طبل دارد.87ّی ثبسًؼظتَ )هتمبعذ(اطت ّ

ًَ تٌِب درادارات دّلتی ّلظْالی ػغٌبى ثلکَ درػِزُبّهٌبطك دیگزافغبًظتبى ّاسجولَ درکبثل 

ثلی ثگفتَ اّ حك ثبسًؼظتگی کَ دّلت افغبًظتبى ثَ اّ طبل تٌِبیک  پبیتخت صزف کزدٍ اطت.

ایي ثزای تأهیي رّسگبری خبًْادٍ اع  اهزیکبئی اطت.دالز ۰۵۵ ُوگی داخت هیکٌذ.هزاتجَ پز

ّلی  کَ اسآى ًیشطْدی خْثی ثَ دطت ًوی آیذ. پظزع درهزکشی ّلظْالی دکبًی دارد کبفی ًیظت.

لؼکزثیک هِوتزیي تغیزات درطبلِبی آخزدرحیبت اجتوبعی ّالتصبدی هزدم هحٌتکغ رادطتزطی 

 ثَ ًیزّی ثزق خْاًذ.



 
ّی  آخزاطت. ثیک هیگْیذآهذى ثزق ثَ ایي رّطتباسهِوتزیي تغیزات درچٌذیي طبللؼکز    

ّثزق ثَ التصبدخبًْادگی  هیگْیذ ثبآهذى ًیزّی ثزق هزدم هحلی اسثظیبرهؼکالت  رُبئی یبفتٌذ

ثگفتَ لؼکزثیک طَ طبل اطت کؼْر ُوظبیَ تبجکظتبى تْطظ خظ  آًِبتغیزات هثجت ّاردکزد.

اهبکٌْى ُوَ خبًْادٍ ُبی رّطتبثطْرػجبًَ رّسی  ًیزّثزق صبدرهیکٌذ. اًتمبلی ثزق ثَ ایي هٌطمَ

 ًفزاس۹ثَ عمیذٍ لؼکزثیک دطتزطی ثَ ثزق اهکبى دادٍ کَ تأهیي  اسًیزّی ثزق ثزخْردارًذ.

اجزای ثزای  ایي دم ثزای گزهی ّرّػٌبئی خزچ هیؼذّپْلی کَ تب اعضبی خبًْادٍ اع آطبًتزػْد

هٌِذص اطذهللا یک هظئْل ادارٍ ثزق ّالیت ثذخؼبى گفت کَ درُویي حبل  هیؼْد. هصزفدیگز

طجك لزاردادهیبى دّلت افغبًظتبى ّتبجکظتبى اًتمبل ثزق اسللوزّّالیت ثذخؼبى تبجکظتبى ثَ 

 آغبسػذٍ اطت. 8007ّلظْالی ػغٌبى افغبًظتبى اسطبل 

 



 

افشّدکَ اکٌْى ًیزّی ّی  اسثذخؼبى تبجکظتبى هتمل هیؼْد. ثزق ثَ ایي هٌطمَ دّرافتبدٍ افغبًظتبى

ثَ گفتَ  ثزق درتوبم فصل ُبی طبل تأهیي اطت ّتعذادی هصزف کٌٌذگبى آى ُوَ طبلَ هی افشایذ،

 هیؼْد هٌِذص اطذهللا درحبل حبضز اسًیشّی ثزق کَ اسثذخؼبى تبجکظتبى ثَ افغبًظتبى صبدر

پبهیز صی ًیزّی ثزق آثی ثَ ّلظْالی ػغٌبى تْطظ ػزکت خصْ اًْادٍ ثزخْرداراًذ.۰۵۵۵حذّد

پبهیز اًزژی ػزکت اصلی تْلیذ کٌٌذٍ ًیزّثزق آثی درهٌطمَ ثذخؼبى  اًزژی اًتمبل دادٍ هیؼْد،

 تبجکظتبى اطت.

طْریکَ دلیزجوعَ یْف رئیض ایي ػزکت اثزاسداػت درحبل حبضز ایي ػزکت ُذف دارد کَ 

 افشایغ دُذ.تعذاد هصزف کٌٌذٍ گبى ثزق را درّلظْالی ُبی دیگز ّالیت ثذخؼبى افغبطٌبى ًیش

اّگفت کَ درایي ثبرٍ ثبادارٍ ثزق ّالیت ثذخؼبى تْافك حبصل ػذٍ ّ ثخصْؽ درفصل تبثظتبى 

 ایي ػزکت اهکبى دارد ثَ ّلظْالی ُبی ُوظبیَ ًیش همذار ثیؼتز ًیزّی ثزق صبدرکٌذ.

 
 

ثگفتَ عجذهللا اهبى ثیکْف طخٌگْی ػزکت  اکٌْى طبکٌیي ػغٌبى هیتْاًٌذ تلْیشّى توبػب ثکٌٌذ.

ایي ػزکت ًیزّی ثزق راثَ ایي ػزکت  ،پبهیز اًزژی خبرق هزکش آطتبى ثذخؼبى تبجکظتبى

ّی ػزح داد اکثزاُبلی هٌبطك کُْظتبًی  ثذخؼبى افغبًظتبى ثبتعزفِبی ّیژٍ  ثفزّع هیزطبًذ.

 طْریکَ ضوي ثبس ّاهکبى پزداخت تعزفَ ُبی ثیي الوللی راًذارًذ. ًظتبى فمیز اطتٌذثذخؼبى افغب

دیذ اسثظیبری اسخبًَ ُبدرّلظْالی ػغٌبى ثوؼبُذٍ رطیذ درحبل حبضز هزدم ایي ّلظْالی اسثزق 

 کَ طبهبى آالت ثزق درثبسار آًِب هیگْیٌذ تٌِبثَ عٌْاى ّطیلَ رّػٌبئی ّگزهی اطتفبدٍ هیکٌٌذ.

ى کن چیي اطت ُّوچٌیي ًَ ُز خبًْادٍ اهکبى پزداخت پْل سیبدراثزای اطتفبدٍ ّلظْالی ػغٌب

 اسثزق دارد.



  ٌُگفت  هیپزداختثیک هیگْیذطبل لجل خبًْادٍ ُبی اّ ًیش ثزای تأهیي رّػٌبئی ّگزهی پْل لؼکز

خبًْادٍ اّ حبالدرهبٍ ثزای هصزف ثزق حذّد  اهباکٌْى ایي خزاجبت خیلی کبُغ یبفتَ اطت.

اّدرخبًَ اع ثَ جشچزاغ ُوچٌیي  طبهبًی اطت پزداخت هیکٌذ.۰۵۵غبًی کَ هعبدل اف۰۵۵۵

ّپظزدکبًذارع هحوذاػزف  دطتگبٍ ثزق ًبى پشی ّآثگزهی دارد ،یخچبل ،تلْیشّى ،ثخبری ثزلی

 درصذداطت کَ تبثظتبى اهظبل ثزایغ آطیبة ثزلی ًیش ثخزد.

استْت کَ  ثلکَ ثزای تِیَ تلمبى کَ ایي  آطیبة  ًَ تٌِبثزای خْردکزدى گٌذم لؼکز ثیک هیگْیذ

  درهٌطمَ ػغٌبى اسغذاُبی هحلی ّ هؼِْرهحظْة هیؼْدکوک خْاُذکزد.

 

 
 

 ثذّى ثزق لؼکز ثیک ًویتْاًظت اسفي آّری جذیذ ثزای هذاّای فلح اطتفبدٍ کٌذ.

اهب هِوتز اسُوَ لؼکز ثیک کَ اسچٌذ طبل پیغ ثذیٌظْثَ فلح گزفتبراطت اسدختزع درآلوبى یک 

هبطبژدٌُذٍ ثبلؼت ثزلی دریبفت کزدٍ اطت کَ ثزای ػفبئی اّ کوک هْثزرطبًذٍ ّدردع یک 

هي چگًَْ اسچٌیي اطجبثِبی هفیذ هیتْاًظتن  اگزثزق ًویؼذ ّی هیگْیذ: راثوزاتت کوتز کزدٍ اطت.

"طْریکَ ثظیبری اسطبکٌیي ّلظْالی ػغٌبى گفتٌذدرثظیبری رّطتبُبی کُْظتبًی  اطتفبدٍ کٌن؟

کَ اسرّغي ّپی  خبًَ ُب ٌُْس ُن اسچزاغِبی طیبٍ اطتفبدٍ هیکٌٌذ،ی رّػي کزدى هزدم هحلی ثزا

 گیبُبی هخصْؽ آهبدٍ هیؼْد.

طجك یک لزاردادثباهتیبسهیبى دّلت تبجکظتبى ،اتحبدیَ هبلی ۲۵۵۲ػزکت "پبهیزاًزژی"طبل     

ثیي الوللی ّصٌذّق آلبخبى تأطیض ػذٍ ُّذف آى تأهیي ًیزّی ثزق درهٌطمَ کُْظتبًی ثذخؼبى 

 اطت.

طبل ثزای ثبراّل هي هتي تبجکی راثَ فبرطی ثزگزداًذم ُّزاػتجبٍ اگز 82هحزر: ثعذاسگذػت 

 رت گزفتَ ثَ ثشرگْاری خْیغ عفًْوبیذ.صْ


