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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        حضرت عشرتیغالم :ليکوال  ٢١-٠١-٢٠١١  ني
  

  عی ترکمنستانيطب افغانستان و پا يپالينگاز
  

  امريکاۀاز اقغانستان اياالت متحدی وشورگران واستثمارگران سرخ اتحادر  بيرون رفتن قوای اشغالگر استعمابعد از
کمک های   بود بردهيکنيم مليون افغان بيگناه جنگ سرد را از رقيب سر سخت خود اتحاد شورویکه با قيمت خون 

را در   دی سیده راه واشتگتنمجا هدين گشتان هرا به تنظيم های پشاور قطع نموده پشت ب نظامی  ومالی خود
  . بحال خود شان گذاشت را  تنظيم ها پيشگرفت و

 دمآدر حالت نزع قرار داشت کمپنی های  از هم نپاشيده و زهنو استثماری سرخ  وستعماریدر حاليکه امپراتوری ا
گرديدند وارد اسيای مرکزی } نفت و گاز{بن ها  منظور تفحص هايدرو کار  بهی وانگلسی ئونفت خوارامريکار خوا

 سال را در زير يوغ استعمار اتحاد شوروی سپری نموده بودند قرار داد های تفحصات نفت ٧ ٢ن که آهای تا با کشور
صدر اعظم پا  با بی نظيربوتو ١ ٩ ٩ ٠ول درسال اينی برای بار ا کمپنی برابداس ار جنت.نها امضا نمايندآ با راوگاز

  اسال م زل اکا  يونو امضا نمود و در عين وقت از طريق افغا نستانراکستان قرار داد خط پايپال ين گاز تر کمنستان
  .نمودباد همکاری خود را در قسمت اعمار پايپال ين با کمپنی برايداس اعالن آ وعشق اباد 

  الیی مرکزیسياآهای نفت کشور ارزا نترين راه غرض انتقال گاز و اين  کپنی ها که در جستجوی کو تاه ترين و
  راه و مارکت های جديد را مورد مطالعه قرار داند تا گاز و نفت را،های مصرف کننده بودندمار کت های کشور

  .رندآ پول زيادی بدست  د اد هبدانجا انتقال
  

  :ی انتقالرا ه ها 
  ،ديگر   ومسافه يکی از لحاظ  نبود  نفتی مناسب واقتصادیی  ها اين راه از دو جهت يرای کمپنی: راه شرق– ١

   .قزا فستان الی چين  امتداد بدهدنرا از آمت چين  خود ميخواهد   پايپال نيکه  حکو     
  زی را از طريق پا يپالين روسيه الی بحيره سياهسيای مرکآی که نفت وگاز کشور ها اين پايپالين : راه شمال– ٢ 

  هد از نظر کمپنی های نفتی  نيز مناسب به نظر نميرسد زيرا پايپالين روسيه اوال قدرت انتقال نفتانتقال ميد       
  .ن اقتصادی  تمام نميشودآ انتقال گازو نفت از طريق ً ندارد و ثانيار ا کافی وگاز        
 ارزان ،ناسبگاز م ان وارد  پاکستان ميشود از هر نگاه برای کمپنی های نفت و که از طريق افغانست: راه جنوب– ٣

  .استو اقتصادی 
   

   مار کت  های جديد استهال کی
گاز  ب مارکت های جديد را مينمود زيرا مارکت اروپای غربی نفت ويجازی  اکسيای مرآهای انتقال نفت وگاز کشور

 ،ا امريکۀاياالت متحد   نای جير يا و قسما از بحيره شمال وه،رق ميان را از کشور های ش خود مورد  ضرورت
                                  .دن تهيه ميدا رديگر کشور ها   عراق  کويت و،عربستان سعودی

ن گاز مورد ضرورت شا برای نفت و دهای که از پيکر اتحاد شوروی جدا گرديکشور مارکت اروپای شرقی و
  .ی جان متکی ميبا شندذر باآ ه وبروسي

 رند و گاز در حالت انکشاف قرار دا رام از لحاظ استهالک نفت وآاقيانوس سيا وآسيای  جنوب شرق آمارکت های  
 کال حکومت اياالت متحده را که بهنو روی اين منظوريو.وردآدر اينده منافع يزرگی را برای شان بارمغان خواهد 

 ين گازن برگرداند تا پايپ النستامده امنيت را در افغاآده بود وادار ساخت تا دوباره  بپا کستان  پشت گشتانافغانسنان
 ۀ گان اهداف جدا کهن کدام شا  پاکستان وعربستان سعودی هر،متحدهاياالت   .امتداد بدهد پا کستان الی ن نستاازافغارا 

 دراين مثلث اياالت متحده و عربستان سعودی مصلرف .ادنددر کشور ما داشتند باهم يکجا شده مثلثی را تشکيل  د
  .وجود اوردند ن  را بهلبا تحريک طا١ ٩ ٩ ٤  جوالی٢ ٤بدوش گرفت و در را پولی و پاکستان تهيه پرسونل 

تا از کستان ا ای اس ای پو  عربستان سعودی  امريکا ۀه کمک پولی اياالت متحدن ب طالبا١ ٩ ٩ ٤ جوالی ٢ ٤از 
  رااما قرار داد امتداد پايپالين تا مين نگرديد ما  ه امنيت درکشورناشهيد شدن هزاران افغان بيگ لبان و رفتن طابين

 و  يدن تجديد می نما ترکمنستان افغانستان و پاکستایهادم خوار گاه گاهی بين سران کشورآکمپنی های نفت خوار و
يس ئ  حامد کرزی ر٢ ٠ ١ ٠در نيمه دوم ماه دسمبر موشی سپرده شود چنانچه که موضوع بفرا دنزارنمی گ

يس  ئتان  سفر تمود تا قرار داد امتداد پايپالين گاز را باسفر نيازوف رباد پای تخت  ترکمنسآنستان به عشق جمهورافغا
  . امضا نمايدجمهور ترکمنستان  تجديد



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 پايپالين مود که حزب وی اماده است تا ازر ليدر حزب اسال می از مخفی گاه اش اعالن ن دسمبر حکمتيا٢ ٠در
 زمنافع اخته  است تا ساگيزه جناب حکمت يار را وادارن فهميده نميشود که چه ا.درداخل افغانستان محا فظت نمايد

بان  اکنون  درکنار طال درحاليکه حزب وی همين، نمايد غربی  حمايت یها کشوردم خوارآکمپنی های  نفت خوار و
  .ن  خود دست داردنا نمو دن همو طيد  درشهنه تنها در تخريب  وطن بلکه

  
  ی مادی پايپالين مزايا

نستان ميشود مبالغ هنگفتيست  و مت افغاه از درک حق العبور گاز عايد حکوجای شک وتر ديدی نيست پوليک          
  کار،ن برای يکتعداد افراد بيکارآدر پهلوی  است ور صد مليون دالرچهانه در حدود الراپور انتشار يافته  سا قرار

بزرگ نفت  ريينده در افغانستان ذخاآتصريح  گر ديده است  در صورتيکه  در ن در راپور همچنا خلق خواهد نمود  و
ز در خارج از ی گامت افغانستان ميتواند گاز خود را نيز ازطريق اين پايپالين به مارکت هاگاز کشف گردد  حکو و

   .کشور صادر نمايد
ن ساختما  و ترکمنستان  هم سرحد است وسيای  مرکزی بخصوص ازبکستان آهای  نجايکه  افغانستان  با کشورآاز 
ر يپل  وبلخ  موجوديت ذخاجان  سرخاصتا واليات هرات  فارياب  جوز ی جيولو جيکی صفحات شمال کشور وها
 ن ميدارد که قسمت  کسپين خاطر نشاۀنها  بحيرزيرا مطالعات ساختما اين واليات باز ميگذارد  گاز ونفت را درگبزر

عبارت از    گو پت داغ .کوپت داغ بزرگ  از ترکمنستان گذشته  وارد واليات متذ کره گر ديده است جنوب شرقی
ديگر  از طرف خيلی ها غنيست  واز گ  کسپين است  که از لحاظ  نفت وۀهای بحيربآنی  تحتا ساختمان قسمت

را   خيز زون نفت  کشف چاه بزرگ نفت  و اخيرًاواليت سرپل  درنفت  در واليت شبرغان و کشفيات گاز نتايجيکه از
  .ده ميدهدژال کشور بملت افغان مگاز را در صفحات شم ر بزرگ نفت ويد ر واليت بلخ موجوديت  ذخا

   
    :توجه ملت افغان استخطراتيکه  از ناحيه امتداد پا يپالين م

     خطر فعلی    - ١
شيطان    از روزيکه  موضوع امتداد پايپالين از طريق مديای جهانی  بسمع مردم جهان رسيده است حکومت منافق و

بخصوص  وکشور ما  ن بی امنيتی را دراز همان روز تا اکنو رام نه نشته هميشه وآصفت اخوندی ايران يک لحظه 
 پاسداران شيطان  ه ن  فرستا دن گروپ ها انتحاری سپامسلح ساختن  طالبا نستان از طريق تمويل و افغاواليات غربی

ی جزب را با بوجی ها و  از وکالی  جرگه ۀمت  عدند و در ضمن سران حکونستان  دامن ميزمنی در غرب افغاانا 
  .ور کشور ما اعتراض نکنند در امنبا مداخالت  غير قانونی شا می نمايد تايورو تطميع  ن

نرا آباين  تر تيب تا کنون  تمديد پا يپالين کاز ترکمنستان را از افغانستان به تعويق بيندازد تا دراينده اگر توانسته باشد 
  . از طريق کشور خود شان امتداد بد هند

در واليات سرحدی با ايران  دمی ومر مت ملی ويک حکو  تا زمانيکه در مر کز :پيشنهاد ما به ملت افغان اينست
 ومت  منافق  اعظم محمد داود خان  نداشته حکووالی های چون اقای اليفی والی واليت نيمروز زمان صدارت صدر

  .ش در امور داخلی  افغانستان دست بر دار نخواهد شدمداخالت  علنی واشکارا شيطان صفت اخوندی ايران از
  
  ينده  آ خطر – ٢

ذير  خواهد شد جبران نا پملت  و ر غربی متوجه  کشورخوادم آ کمپنی های نفت خوار وۀينده از نا حيآه در خطر يک
 ن اجستی از گاز طبعی شبرغان پند بگيرد جيولو  ن بايد از دزدی ها ی اتحا د شورونستاخواهد بود و حکومت افغا

 تريليون مکعب ٥ ٠ ٠ر غان گردک شب خواجه گوت حا در سا١ ٩ ٧ ٧ الی سال ١ ٩ ٦ ٣ا ز سا ل  شوروی –افغان 
تمويل  نرا غرض قروض  مصارف تجا وز وآ  تريليون مکعب فيت٤ ٨ ٥ موع از مج ز را کشف نمودند وفيت گا
اتحاد شوروی را  بليون دالر  قرضه ١ ٠روسيه ادعای تا ديه  در اخير حکومت فعلی  به شوروی انتقال دادند وجنگ

يس ئاقای کرزی داشت و تا امروز نه خود رمت می بين الدول از حکوپرنسيب های حقوق عموخالف  موازين و
 کشور روسيه یمعادن  وصنايع  بجواب ادعاول مانند وزارت خارجه  ئنه  هم وزارت های مس جمهور کرزی و

انتقال داده شوروی    تريليون مکعب فيت گاز طبعی افغانستان را  که  به٤ ٨ ٥نگفت  که اتحادشوروی استثمار گر 
 ١ ٠ حاال شما شده است کهمحاسبه شده است  و بکدام مرجع افغانی تاديه   بحسا ن  چطور و بکدام آپول  است 

  .   ما تقاضا داريدبليون دالر ديگر ا ز
 ايمر مطالعه نموکشور اکواد بی را در برما  وی کمپنی های نفتی غردزدی ها ن اگر سوابق استثماری وآ از گذشته

که  است وا ضح بد هد يحميل  خود را بر منا فع  ملی  ترجن منافع  خود و فاآيس ئ حکومتيکه ر: کهميرسيمباين نتيجه 
 کپنی ر ملت  ما از اين با  و ختسا هدر  خواودنستان  برما  و اکوافغادم خوار غربی از اآکمپنی های نفت خوار و

خواهد ماند مثليکه  هانآ افغان  مليون ها دالر مقروض  ۀملت بيچارو  .  مديون خوا هدشدلراهای نفت بليو نها د
  .نده بودمقروض  اتحاد شوروی ما

  پايان
   


