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  ۰۴/۰۴/۰۲۲۲                      داکرت عبداحلنان روستائی 

 

لمانی آز:    ost west transmitterمنبع ویدیو به زبان آ 

  YouTube -TAPI: Gas Pipeline Projekt wird Milliarden bringen  

TAPI: Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India 

 

 پروژۀ پایپالین گاز تاپی میلیارد ها دالر می آورد 
 

 پایپالین گاز با قدرت بزرگ 
 

سیای میانه معجزه آی رآ آز سر می گذرآند که بر آوضاع و آحوآل پس آز   خروج نیروهای آمریکائی آز آفغانستان، آ 
ن مسائلی که حکومت جدید آفغانستان که   مربوط به آنرژی در منطقه به صورت جدی آثرگذآر آست. یکی آز آ 

ین گاز آست. در آین رآبطه صدآی آینک بر کابل مسلط گشته، برنامٔه آز سر گرفتن آعمار پروژۀ عظیم پایپل 
دندآنخائی و ژآژخائی آیاالت متحدۀ آمریکا در سرآسر جهان به گوش می رسید. و آین قابل تعجب هم نیست،  

لمان و روسیه قابل    Nord Stream 1   2زیرآ آهمیت آین پایپلین برآی هند و آفغانستان با نقش پایپلین برآی آ 
ق ترکمنستان، آفغانستان و پاکستان تا هندوستان کشیده می شود. آز طریق پروژۀ تاپ ی آز طری  .مقایسه آست

سیائی   یندۀ نزدیک به صد ها میلیارد متر مکعب گاز آنتقال می یابد که آقتصاد ملی کشور های آ  آین پایپلین در آ 
نها رآ آز آساس دگرگون خوآهد ساخت.  رآ تقویه کرده و ساختار های محلی صنعتی آ 

چندی قبل آعلمیۀ وزیر خارجۀ روسیه، سرگی الورف،توجه همه رآ به خود جلب کرد. آو در تاشکند آعلن کرد  
به   به خاطر حوآدث آفغانستان متوقف شده بود،  پایپلین که قبًل  که روسیه حاضر آست که در آعمار آین 

برگشت بر  مبنی  روسیه  تصمیم  معنی  به  آین  یا  آ  نماید.  آشترآک  فعال  نیست؟    صورت  میانه  سیای  آ  به  ن   آ 
 

لمان در زیر بح  ،آین  1
 
آمتدآد یافته که قرآر بود گاز روسیه رآ به آروپای غربی   ۀ شرق ر یپایپلین دومی ست که آز روسیه به آ

ن که رو به آتمام بود،زیر فشار آیاالت متحدۀ آمریکا و بر آثر جنگ آوکرآین    و حاال برساند  
 
 متوقف شده. کار ساختمان آ
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ثیری خوآهد گذآشت؟ برآی جوآب به 
ٔ
نها آمتدآد می یابد، چه تا پایپلین روی آقتصاد ملی کشور هائی که در آ 

آین سؤآل باید در نخست بدآنیم که در آین پایپلین جدید گپ سر چی ست؟ منابع گاز برآی آین پایپلین آز  
مخ ترکمنستان،  در  گاز  پیدآیش  )ساحات  گالکیونش  آز حوزۀ  "رنسانس" Galkynyshصوصًا  معنی  در  که   )

مین می شود. ذخائر گاز گالکیونش بعد آز ذخائر حوزۀ "جنوِب فارِس" آیرآن، آز بزرک ترین منابع گاز  
ٔ
آست، تا

کشف شده که دو برآبر منابع    بیلیون متر مکعب گاز  21,4در سطح جهان شمرده می شود. در منطقۀ گالکیونش  
 "حوزۀ فروآفتادۀ آورینگوی" روسیه می باشد. گاز در 

غاز شدهدولت   ۀآز منطق  یتاپ   نیپل یپا باد که در جنوب ترکمنستان قرآر دآرد، آ  آز سرحد آفغانستان و مناطق   ،آ 
  افته، یدر پاکستان آز غرب به طرف شرق آمتدآد    نی پلیپا آین  رسد.    یهرآت و قندهار گذشته به مرز پاکستان م

نجا با عبور آز س آدآمه می یابدملتان  تاگذشته  تهیآز کو   یم  پایان خودبه  لکایهندوستان در شهر فاص رحدو آز آ 
نگاه آ دآده می  آنتقال    یهندوستان به دهل  تختیتا پا   لکایفاص  ۀآز منطق  دیگر  نیپل یگاز توسط چند پا  نیرسد. آ 

 . شود

ن به بآعمار  رسد که مصارف    ی م لومتریک  1740به   یتاپ    نیپل یپا  یمجموع   لطو   ی کائیدآلر آمر  اردیلیم 8آز    شیآ 
 انیآز "جر  شتریمتر مکعب گاز در سال آست که ب اردیلیم  33  یتاپ  نیپلیپا  تیظرف قرآر پلن،  گردد.   یبالغ م

باشد.    یم  سهی( قابل مقاSiberia-Pipline)  "ایبریسا  نیپلی"پا  تیفر بوده و با ظ  (Turkish Stream" )هیترک
  ی به مناطق غرب  ی تاپ   نی پلی،پا مترجم(  - )به ویدیو مرآجعه شود    شود  ی م  ده یچنانکه در نقشه به وضاحت د

پاکستان مرکز  نوآح  ی آفغانستان،  کند. مناطق ذکر شده به خاطر کمبود منابع    ی شمال هند گاز عرضه م  یو 
  ع یصنا  عیآمکانات آنکشاف وس  اطق من  نیتوآند در آ   یم   یتاپ   نیپل یپا  آند.  افته یآنکشاف ن  ی آز نظر صنعت  ،ی آنرژ 
  ن یپلیآست. هندوستان که فعًل آنجام پا   سهیآروپا قابل مقا  20آوآسط قرن    یکی کند که با آنقلب تخن  ایرآ مه
نجا قرآر دآرد، کشور   یتاپ   باشد.    یکه به سرعت در حال رشد آست و مقام آول رآ در سطح جهان دآرآ م  ستی در آ 

ن به سرعت شهرها  نکیبود، آ  فیک ث  یسرکها  یدآرآ   ی زمان  ک یهندوستان که   مدرن و پر زرق و برق جلب    یدر آ 
  ن ی. در آسازندمی جهان رآ  یآقتصاد مل  نیآز بزرگ تر  ی کیبا هوش و فعال   جوآن، یهند ونها یلید و منکن ینظر م
س  کهیصدها فابر،کشور 

ٔ
فرصت    ن یبزرگ تر  یتاپ    میعظ  ۀپروژ   دآرند.  ازین  ،مخصوصًا به گاز  ،ی شده که به آنرژ   سیتا

آ  یرآ برآ آ  تاکرده    جادیآقتصاد مناطق شمال هند  تازه بکشند.  برآ   نینفس  تنها  نه  برآ  ،یدهل  یپروژه   یبلکه 
 بزرگ آست.  تیآهم یدآرآ  زیماسکو ن

دآرد.   ازیمتر مکعب گاز در سال ن  اردیلیهندوستان نه تنها به دهها، بلکه به صد ها م  عیکه صنا  نستیآ  قتیحق
کار رآ  کوچک    یدآرد،ضرور آست که با پروژه ها  ازین   ی آندآزه آنرژ   نیآ  تا به مدرن که    عیصنا  جادیآ  یبرآ  الکن

ن  یناسب عرضه مم  متیدر مناطق شمال هندوستان گاز رآ با ق یتاپ   نیپل ید. پانشروع کن کند که با سوخت آ 
برد.    یباال م  آمرآ به صورت مستد  ی ضرورت به آنرژ   کار  نی. و آدیآ    یبرق به وجود م ،ها  کهیو فابر  عیصنا  یبرآ

به    هی روس  یرآ آز منابع قطب  ی بزرگ آنرژ   ریمقاد  خوآهندیکنند که م  ینم  یموضوع رآ پرده پوش   نیدولتمردآن هند آ
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نها در نظر دآرند که   ورند. آ    ن ی. آاورندیآنتقال نفت و گاز به وجود ب  یبرآ  " رآ شمال و جنوب  زیدهل"  ک یدست آ 
مورد مدآقه قرآر گرفت.  به طور جدی    هیسرآن هردو کشور هند و روس  نیب  یبه صورت جد  چندی قبل  موضوع
ضرورت مناطق  رد،یگ  یصورت م  عیکه به صورت وس مترجم( -" شمال و جنوب زیدهل)"  نیپلیپا نیبا آعمار آ

آز فرآهم    شیپروژه پ  نیشود. الکن نا ممکن آست که آ  ی مرفوع م  ه یجنوب هند توسط منابع نفت و گاز روس
ن تطب خود رآ   یدستگاهها  دی با  ستهند در گام نخ  عیصاحبان صنا،گری. به عبارت دگردد  ق ی کردن آمکانات آ 

زما نها قرآر م  نیآ  یتاپ    نی پلیکنند. گاز پا  شیبا گاز آ  هند    عیبخش صنا  کی   لیدهد. تبد  یآمکانات رآ به دسترس آ 
 یپلها  دنیموضوع زماِن فرآرس  نیسازد. آ  یم  شتریرآ ب  ی حامل آنرژ   نیآ  یبا مصرف گاز، بدون شک تقاضا برآ

بس  کیتیآنرژ  آبعاد  با  ها  یم  یمتجل   عیوس  اریرآ  حوزه  و  خ  یسازد  گاز  و  و  2Urengoi)   یآورنگو  زینفت   )
 ( با مناطق گرم کشم3Bavanenkovoبافاننکوفو  رآ  م   ری (  بنگال وصل  غرب  یو  آما همکارآن  موآفق    یکند.  ما 

  ون جهان رآ دگرگ  یاسیهندوستان" آوضاع س -قطب شمال  یجهان  زی . "دهلدیآ    انیبه م  یروآبط  نیکه چن  ستندین
در زمان حضور شان در آفغانستان    هایکائیلحاظ بود که آمر  نینفع جهان غرب. به همبه  خوآهد کرد، آما نه  

قدرت رآ به دست گرفته،لهذآ آعمار  یدیدر آفغانستان حکومت جد نکه یشدند. آما آز ی تاپ   نیپل یپا  دیمانع تمد
آنرژ   کینیز    تانآفغانس  ی برآ  نیپل یپا  نیآ  دی. تمددهیممکن گرد  گریبار د   نیپل یپا  ی م  فرآهمرآ    ی منبع آرزآن 

ن مهیا می گرددآفغانها    یبرآ  نیپلیپا   نی. چنانکه با آعمار آسازد   یخود رآ مدرن و صنعت  نیکه سرزم  زمینٔه آ 
تا حال    ی آنرژ   نیازمندی بهکه    نستیآ  تیبسازند. وآقع ب   به کمکدر آفغانستان  آ    ی ذغال سنگ و منابع برق 

مین
ٔ
برند،    یرنج م به صورت فاجعه بار ی آنرژ  مردم آفغانستان آز کمبود هدهد ک  یخود نشان م ن ی. و آشد  یم  تا

در مناطق غرب آفغانستان به شدت   ی کمبود آنرژ  نی . مخصوصًا که آدیجد عیصنا یبرآ ی آنرژ  ۀچه رسد به عرض
  آفغانستان  یآقتصاد محل  ب یترت  نیندآرند. به آ اریبرق در آختهنوز ها  هیقر  ی ار یگردد، چنانکه بس یآحساس م

ن مردم به فقر کشان ۀجیکه در نت دآردشباهت  ی به آقتصاد قرون وسط شتریب  شود.  یم  دهیآ 

آز همه   سیبادغ  تیدر والیعنی  کشور    نیملل متحد، فقر و مسکنت در شمال غرب آ  ۀقرآر آظهارآت مؤسس
که    یئ آفغانها  یدر هرآت، قندهار و هلمند بهتر آست. حت  یکه وضع آقتصاد  یآست. در حال  شتریب  گرید  یجاها

مهاجرت    تایوال  نیکنند که آز  ی، کوشش م آند  کرده  یمناطق زندگ  نیسالها در چنمانند ُکنده های تبر خورده  
 . ندینما

نیز  سرشار    ی منابع معدن  یآفغانستان دآرآ   ی غرب  اتیگذرد. آتفاقًا که وال  یمناطق م  همین  آز  ی گاز تاپ   نیپل یپا
هن، جست و مهمتر آز همه منابع بار  وم،ین یآلوم  میآند، مانند منابع عظ   ی هایکیکه در نزد  ومیت یو ل  ومیسرب، آ 
  " یدیفلزآت کلآز جملٔه "  کیآلک ترونمدرن    عیناص  یموآد برآ  نیتوآنند که آستخرآج گردند. آ   یهرآت قرآر دآرند و م

 
 مترجم  - باشد  منطقه آیست در حوزۀ فروآفتادۀ غرب سایبریا در روسیه که دآرآی منابع بزرگ نفت و گاز می    2
منطقه آیست در شمال روسیه که در جنوب بحر منجمد کارآسی قرآر دآرد و دآرآی ذخائر عظیم نفت و گاز آست. قرآر بود   3

مین شود    Nord stream 2که گاز پایپلین 
ٔ
 مترجم.   - آز همین حوزه تا
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نها آند. تا چند  یجست و جوجهان در    ۀکه هم  شمرده می شوند کمبود   بتیجنگ و مص  یعنی قبل دو عامل،    یآ 
رآ    تیبتوآند در مملکت آمن  دیکه حکومت جد  ی. در صورت دیگردمی  فلزآت    نیمانع آستخرآج و پروسس آ  ی آنرژ 
م
ٔ
آدآمه    ی روند جار   و آگرآعمار گردد، هردو مشکل فوق آلذکر حل خوآهند شد.    یگاز تاپ    نیپلیکند و پا  نیتا
ماد  ی بهره بردآر برآی  و    دهیآعمار گرد  نیپل یپا  نیآ  ندهیتا دو سال آ    ،کند  دآیپ   ن ی پلیپا   دی. کار تمدشدخوآهد    هآ 

  ، یمتخصصان محل  نیپل یپا   یبخشها  نی. در آعمار آدهیبه آنجام رس  باً یدر ترکمنستان، پاکستان و هندوستان تقر
ن    نیتر آ  یآشترآک دآشتند. بخش طوالن   ی و روس ینائیچ نمتر آست و در دآخل   1,42لوله که قطر آ  ورق   کی  آ 

شده آست.   دیتول  (4Tscheljabinsk)  نسکیچلجب  ی لوله ساز   ۀ،در کارخان لحیم گردیدهضد زنگ  محافظتی  
هن به طول    کیدر دآخل آفغانستان   دیبا   یتاپ    نیپلیآعمار پا  یبرآ . حکومت دآحدآث گرد  لومتری ک  735خط آ 

 خوآهد کرد. یبان یکه الزم باشد، پشت یپروژه رآ آز هر جهت نیآفغانستان آعلن کرده که آعمار آ

مادگیبر    ی مبن  الروف   یسرگ  آعلن آین  کند، چانس عمرآن زودرس  می    ی بانیپشت  پروژۀ تاپ ی که آز آعمار    هیروس  آ 
تا جائ   نیپل یپا آ  یرآ  بر  برده آست. ُمضاف  دآرد که متخصصان روس  یتا حدود  ، نیباال  ن بخش    یآحتمال  آ 
  ی به نظر م   یموضوع منطق  ن یآ  یعمل  د ید  زشود، آعمار کنند. آ  یم   دهیرآ که در خاک آفغانستان کش  نیپل یپا

پا  یآفغانستان خودش آفرآد  رآیرسد، ز   ی اسیندآرد. آز منظر س  اریرآ آعمار کنند، در آخت  نی پلیرآ که بتوآنند 
سا نباشد، بس  کی  نینچنیآ نچه که تحل  رآی. زخوآهد بود  زیشورآنگ  اریگام آگر معجزه آ   کیآز    لگرآنیبر خلف آ 

  ی م  دآیپنفوذ بیشتر  آقتصاد    دیکرده آند،روسها در آفغانستان آز د  یشگوئ یپ  دیجنگ در مقابل حکومت جد
ماسکو و    نیب  ی همکار مرحلۀ آبتدآئی    یتاپ    گاز  نیپلیروسها در آعمار پا  یبانیممکن آست که پشت  نرو یکنند. آز

  ۀ آز رودخان  انسازآن و آقتصاددآن  ،برنامهیها، کارمندآن ساختمان  ریدهد. آنجن  ءسطح باال آرتقا   کیکابل رآ در 
نجا رحل آقامت مآز قبل در    یمحدود نظام  یکه قوتها  نیپلیپا   دیگذشته به مناطق تمد  موآ   آفگنند، خوآهند   یآ 
نتیجه در آفغانستان  .  وستیپ برآ  یکشتزآر ها  یبه جادر    ار یبس  یها  کهیفابر  موآد مخدر،  یۀته  یخشخاش 

س  ی مدرن قد بر خوآهند آفرآشت و باز   آز دست خوآهد رفت.  شهیهم یبرآ  یغرب یرقبا یبرآ انهیم یای بزرگ در آ 

 پایان ترجمه 

 یادداشت مترجم:

ن تذکره دآده،آز آمکان بعید به  ن خوشبینی که نویسنده در باال آز آ  آعمار پایپلین گاز تاپ ی در آفغانستان به آ 
غاز دهۀ   میلدی و بعد آز فروپاشی    1990نظر می رسد. طرح آین پایپلین آز جانب کمپنی یونوکال آمریکائی در آ 

آمریکائیها،  آتحاد شوروی سابق آز جانب دولت آمریکا روی دست گرفته   شد. دقیق همین موضوع بود که 
آز صحنۀ تمثیل سیاست آفغانستان روفتند و تحریک طالبان رآ به سرعت در    1990مجاهدین رآ در آوآسط دهۀ  

رئیس  که  بود  نگذشته  قدرت  آورنگ  در  آز جابجائی طالبان  گردآنیدند. هنوز چند صباحی  آین کشور مسلط 
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ت
ٔ
هیا کلینگ تن  قای  آ  آمریکا،  بود.  جمهور  نها  آ  مهماندآر  قای خلیلزآد  آ  که  کرد  آمریکا دعوت  در  رآ  آز طالبان  ی 

قای کرزی و خلیلزآد کارمند کمپنی نفتی یونوکال بودند. ن زمان آ   فرآموش نشود که در آ 

نکه مناسبات آمریکا و طالبان در پایان دهۀ   میلدی و در ظاهر به خاطر همکاری با آلقاعده بر هم    1990بعد آز آ 
آین پروژۀ بزرگ آز چنگ آمریکائیها بیافتاد. در آین ماجرآ، قطر، آیرآن و روسیه به حیث مخالفین آین  خورد،

پروژه سهم دآشتند تا بازآر آنرژی آین سه کشور غنی آز گاز، رو به کساد نرود. آزینروست که سه کشور آخیرآلذکر 
غاز ماجرآ، با طالبان دوست صمیمی گردیدند و به وسیلۀ تحریک طالبان توآنستند در سه دهۀ آخیر   آز همان آ 

 مانع آعمار پروژۀ تاپ ی در آفغانستان گردند. 

حاال که تاریخ ورق خورده و رقبای جهان غرب مانند روسیه، هند و چین به هم پیوسته آند، آعمار پایپلین تاپ ی  
و غلغله بر پا کرده آند که با   آز آهمیت بسیار برخوردآر گردیده. آزینرو طالبان،سرشار آز بادۀ پیروزی، هیاهو

آعمار پروژۀ تاپ ی آینک مردم آفغانستان رآ به بهشت موعود می برند. در حالی که کمپنیهای خونخوآر نفتی جهان 
ن  رآم نخوآهند نشست و مانع آین پروژه خوآهند شد. جنگ آوکرآین نمونۀ آین منازعه آست که برندۀ آ  آ  غرب 

ر گاز آروپا رآ تصاحب کردند. بازندۀ آین ماجرآی آنرژیتیک کمپنیهای نفت و کمپنیهای نفتی آمریکاست که بازآ 
گاز روسی آند که آین بازآر عظیم رآ آز دست دآده آند. الکن بازندگان حقیقی آین جنگ مردم آوکرآین آند که زیر  

 ستم کمپنیهای نفتی و سلح سازی جهان غرب و روسیه تباه شدند. 

کش دست  که  زمانی  تا  قطع  آزینرو  آفغانستان  آز  منطقه  و  همسایه  های  کشور  و  جهان  ور  آ  زور  های  ور 
پروژه های آنکشافی، رفع پسماندگی مزمن،فقر و گرسنگی مردم کشور میسر نمی شود.   نگردد،آمکان آعمار 

 آزینرو آیجاد یک دولت ملی به دست مردم آفغانستان پاد زهر آین همه معضلت پندآشته می شود. 

لۀ پایپلین آفغانستان وآرد شوند، می توآنند به لینکهای ذیل مرآجعه نمایند: عزیزآنی که بخوآ
ٔ
 هند به عمق مسا

https://lmy.de/MVe4v 

https://lmy.de/ncplT 

https://lmy.de/bxKpb 

به قلم    2005" که در سال  آفغانستان  نیپل یجنگ آبر قدرت ها و پروژه پادر آین لینکها بخشهائی آز ک تاب "
نلین موجود آست.  –نگارندۀ آین سطور نوشته شده، در فورمات پ ی دی آف در وبسایت آفغان   جرمن آ 

 پایان 
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