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٢٠١٥ /١٢ /١٩

ميرعنايت  آشفته

نبود ھدف در جنگ ھای کور تنظيمی
از نخستين امضای تفاھمنامه آغاز پروژه  ١٠ميليارد دالری تاپی حدود دو دھه میگذرد
بررسى تاريخى نگاھی است ھدفمندانه به گذشته ھا که از ُافت و خيز درعملکرد امروز بايد مورد استفاده ،قرار
گيرد .البته بدور از تعصب و ميراث پُر ثمری باشد برای نسل ھای آينده ،تا راھگُشا واقع گردد.
درنشريه »نوای صلح«  ١٨سال قبل كه مسووليت نشر آنرا خودم به ھمکاری تعدادی از قلم به دستان ملی
گرا)ملت گرا( ياد ھر يک شان گرامی باد ،به عھده داشتم؛ منتشره ـ ثور  ١٣٧۶زيرعنوان )نبود ھدف در جنگ ھای
کور تنظيمی( مسائل نفت وگاز آسيای ميانه راه ترانزيت انتقال شاه لوله ھای نفت و گاز را از ترکمنستان به افغانستان،
پاکستان ،ھند و  ...که در سر لوحه کاری کمپنی ھای نفتی بريداس ،دلتا آيل و يونيکال قرار داشت ،در برج ثور سال
 ١٣٧۶شرحی را در زمينه نوشته بودم .ناگفته نبايد گذاشت از نخستين امضای تفاھمنامه آغاز پروژه  ١٠ميليارد دالری
تاپی حدود دو دھه میگذرد.
دولت پاکستان با ھمکاری عربستان سعودی ،امريکا و  . . .ظھور تحريک طالبان را برعالوه برچيدن نيرو
ھای شر و فساد ،وسيله و مجری ،به سررسانی پروژه بزرگ نفتی؛ گمان می نمايند.
استدالل اين قلم آزاد ،آنزمان اين بود که در نبود دولت )حکومت مشروع مرکزی افغانستان( بی نصيب
گردانيدن دو کشور مخالف )فدراسيون روسيه و ايران( از جانب شرکت ھا و کمپنی ھای نفتی منسوب به غرب ،کشور
ھای آسيای ميانه )کشور ھای مستقل و مشترک المنافع( را دور از حيطۀ قدرت روسيه تلقی کرده و ميخواھند انتقال
لوله ھای نفت وگاز را خارج از مسير روسيه در کنترول خود ُ
وشرکا داشته باشند.عواقبش راتيره و تار دانسته ،قربانی
جھاد مردم افغانستان را ،فدای بازی نو )نفتی( ارزيابی نموده بودم.
روی اين منظور ،تالش ھايی از جانب پاکستان ،ھند و ترکيه به تشويق کمپنی ھای نفتی غرب صورت گرفته،
سعی ورزيدند روابط خود را با کشور ھای آسيای ميانه بيشتر از پيش نزديک سازند؛ تا اطمينان دھند که کشورھای
شان بھترين ،کوتاه ترين و مطمئن ترين مسير تمديد لوله ھای انتقال نفت و گاز به طرف غرب ،جنوب و شرق می
باشد .ايران ازاثر تعذيرات اقتصادی شورای امنيت ملل متحد ،آن زمان تالش مينمود تا کشورش را در مورد ،مناسب
ً
ظاھرا ھمکار اما در ُکل مخالف تمام پروژه
تر جلوه دھد .بازی دوگانه روسيه را در پيش گرفت .ايران مثل روسيه
ھای خالف منافع خود بود.
رسته شوروی" آسيای ميانه " به منظور بستن قرار داد با کمپنی ھای
رقابت ھای نا سالم کشورھای از بند
ٔ
غربی ،و رقابت شرکت ھای بزرگ نفتی امريکايی ،اروپايی و آسيايی ،مخالفت روسيه و ايران ،دشمنی و تقابل سياسی
ھند و پاکستان ھمه ،گره ھايی بود که کمپنی ھای بريداس ،دلتا آيل و يونيکال درتالش ھای گذشته با وجود ميزبانی،
پرداخت مصارف سفرھای از ھيئت طالبان و رھبران کشور ھای آسيا ميانه به غرب ،بی نتيجه ماند .تشديد جنگ ھای
ذات البينی در افغانستان و عدم شرايط مناسب امنيتی؛ سرمايه گزاری ھای کالن  ١٠ميليارد دالری را به تعويق
انداخت.
تحقق اھداف بزرگ کمپنی ھای نفت و گاز توسط بازيگران اصلی و طراحان استراتيژيک ،اين ھمه مقدمات
را الزم داشتند .با رويکار آمدن حکومت آقای کرزی ،يونيکال در استخدام کارشناسان ،دست باال داشت .زمانی ھم به
مشوره اوکلی يونيکال ،گوتيربوردمن و آقای زلمی خليل زاد ،را که در موسسه ٓرند وظيفه داشت استخدام نمودند.
ھمچنان مارتا بريل اولکات ،متخصص در امور آسيای ميانه را دراستخدام يونيکال شامل نمودند.
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خطوط پيشنھاد شدۀ انتقال نفت يونيکال ،نه تنھا نفت طرف ضرورت پاکستان را تھيه ميکرد ،بلکه پاکستان را
بمرکز صادرات نفت آسيای ميانه در بازار ھای آسيا تبديل مينمود .طالبان افغان و پاکستانی يک مانع تمديد لوله ھا به
حساب ميروند .پافشاری وتقاضا ھای پيھم آقای کرزی در مورد مصالحه و مذاکره با طالبان وحمايت کجدار ومريز
امريکا از ھمين جا ناشی ميگرديد .که بالخره بھترين گزينه را امريکا و ناتو در برابر طالبان )مقابله و مذاکره( را بعد
از ده سال تلفات و قربانی ھای بيشمار مردم بی گناه افغانستان انتخاب نمودند.
رابرت تئودور معاون شرکت يونيکال اظھار نموده بود .ھدف آنست که روسيه ،ازبکستان ،قزاقستان و
ترکمنستان قادر ساخته شوند نفت و گاز خود را در بازار ھای در حال توسعه آسيا به مشتريان خود عرضه دارند.
يونيکال بخاطر اينکه به مشکل شرکت شفران با روسيه روبرو نشود ،درھمان زمان روسيه را استقبال کرد و برايش
در اين پروژه سھم قايل شد که نفت سايبريا ،راه خروج به سوی جنوب پيدا نمود.
ھنری ديله روژ ،شخص مسوول يونيکال در ازبکستان بيان داشت :ما با روسيه مشکل نداريم ،فقط مشکل در
افغانستان است )برقراری صلح و ثبات( .يقينا ً علت برگشت به زمان بازی بزرگ وجود نفت و ذخايرعظيم گاز است
که قدرت ھای بزرگ را در منطقه ميکشاند .بزرگ شدن کنسرسيوم سنت گاز را اطالع داد طوری که در آن شرکت
ھای نفت جاپان ،کوريا ی جنوبی و پاکستان عالوه گرديد.
اما اين بار پروژه تاپی "بازی بزرگ نفت" پای مستقيم امريکا -ناتو را مستقيم به ميدان رقابت کشانيده است .از
جانبی کشور مقتدر چين نيز بنابر ضرورت انکشاف اقتصاد سريع و نيازمندى جدی انرژی نفت و گاز و نفوذ سياسی
اش در منطقه با داشتن روابط قوی و تأثير گذار بر پاکستان ،وضعيت را به نفع شانگھای و اعضأ آن تغيير خواھد داد.
»اين پروژه بخشی از برنامه چند شاخه ای شامل فايبر نوری ،خطوط آھن و انتقال برق است که موازی با پروژه تاپی
به پيش برده خواھند شد .يک شاھراه فوقالعاده ھمکاری ميان آسيای مرکزی و آسيای جنوبی خواھد بود« .به قول
رابرت ايبل ،بازى کنان مسابقه سياست لوله ھای گاز ،بايد بخاطر داشته باشند که صلح سبب آوردن لوله ھای گاز
ميشود ،نه لوله ھای گاز سبب تحقق صلح! كه آنوقت خود نيز چنين استدالل مى نمودند .اما حاال "بازی بزرگ" بُعد
نو بخود گرفته است.
ھرچند دو ائتالف گسترده در سطح جھان ،يکی تحت رھبری اضالع متحده امريکا به اشتراک بيش از۶۵
کشور مقتدر جھان و ديگرش توسط عربستان سعودی ،قطر ،ترکيه و  . . .که از افغانستان نيز تقاضای پيوستن به اين
ائتالف برزگ صورت گرفته است شامل  ٣۴کشور ،مبارزه عليه سرکوب "داعش" تروريسم و افراطيت را اعالم
نموده اند .اين در حالی است که گزارشات می رساند ،جنگ جويان "داعش" در واليات کنر و جالل آباد تالش نابود
سازی طالبان در منطقه را داشته و مصروف سربازگيری اند .آنچه جای نگرانی خوانده ميشود ايجاد شبکه راديويی
است.
در صورت صداقت با چنين تالش ھای جدی و گسترده مبارزه در سطح جھان و منطقه عليه داعش ،منطقی
ايجاب نمی کند تشويشی در ذھن داشته باشيم .اما اينکه داعش ،صاحب استيشن راديويی ميگردد ،سوال برانگيز است!
دشمن دشمن ،دوست دانسته شده می تواند؛ و در سياست
مقوله در سياست مطرح بحث ميباشد که،
از آنجائيکه
ٔ
ِ
دشمنی دايمی مطرح نيست ،بلکه منافع دايمى تعقيب ميگردد؛ تصور دارم جھت تعقيب منافع عليای کشور و تعقيب
منافع ملی ما ،ايجاد زمينه مذاکره ،پايان بخشيدن به جنگ ،تأمين امنيت و صلح در کشور منجمله تأمين امينت برای
تحقق پروژهء تاپی ،تفکيک بين اعضأ طالبان افغان تبار که آجندای خارج از افغانستان را فعال ً ندارند ،با نيرو ھای
داعش که متعلق به کشورھای بيگانه تعلق دارند؛ فرق فاحش قايل شد.
به اميد قطع جنگ و برادر کشی ،به اميد تأمين صلح و عدالت!
برادرانه اقوام افغانستان!
مستحکم باد وحدت آگاھانه و
ٔ
پاينده و جاويد باد افغانستان عزيز!
پايان
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