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 ۰۳/۳۰/۲۳۰۲                             احمد ذکی هوشمند

 استخراج نفت و موانع پیشروی آن

مردم آن بدبختانه نفت، گاز، احجار قیمتی و زینتی و ... در جهان است که افغانستان از جمله کشورهای غنی معادن 

در این اواخر  نبرده است؛ اما و سرشار را از این همه معادن بزرگ سودیدر فقر و تنگدستی به سر برده و اندکترین 

سر زبان  و جوزجان را احتوا می کند فاریاب یات سرپ،،وال مناطقی ازحوزه دریای آمو که  ج نفتاستخرا از صحبت

به دسترس رسانه ها قرار گرفته است، در این  کشوروزارت معادن  مسوولین هاست و قرار معلوماتی که از جانب

برای دولت  امریکایی میلیارد دالر هفت بیشتر از نفت وجود دارد که در حدود یر،لیون بم ۷۸حوزه نفتی بیشتر از

 د کرد.عاید خواهافغانستان 

در سا، گذشته به  تخصصی و بعد از بررسی های گسترده را این حوزه نفتی افغانستانوزارت معادن  

برنده اعالن شده و با این  وطن گروپ داخلی شرکت ملی نفت چین و شرکت خصوصی در نتیجه داوطلبی گذاشت که

نفت را بیر، سا، قرار داد شده است تا روزانه پنج هزار  ۲۲برای مدت  دریا اج مواد نفتی حوزه آمواستخر دو شرکت

گفته  طریق رسانه ها طوری که از در روز افزایش دهد. امابیر، آنرا به چه، و پنج هزار  و به مرور زماناستخراج 

به خصوص  های همسایه و ی کشورباراتاستخبعضی از شبکه های استخراج نفت از سوی  پروسه   اخیرا   ،می شود

با راه اندازی یک سلسله فعالیت های  استخبارات ازبکستان در تبانی با استخبارات نظامی پاکستان )آی اس آی(

این روند  مانع استخراج تا بتوانند نموده می خواهند مردم را علیه این برنامه ملی تحریک و هماهنگ شده غیرمحسوس

 جلوگیری نمایند. در کشور ناز استخراج آشده و 

ه چا تمام استخراج گردد، ممکن افغانستان استخبارات ازبکستان ادعا می کند که هرگاه نفت حوزه آمو دریا 

و منافع ملی آنها از این ناحیه متضرر خواهند ازبکستان خشک کشور به خصوص  کشور های آسیای میانه یهای نفت

به خویش در صفحات شما،  وابستهتوسط عما،  استخبارات پاکستان اخیرا  شد. روی این علت ازبکستان به تحریک 

چون کشور های  .شدند زده تا بتوانند اوضاع امنیتی را مخت، و مانع روند استخراج نفتدست به چنین اقدامات  کشور

در  رد،قرار دا از آن و افغانستان در موقعیت پائین تر شتهآسیای میانه از سطح بحر در موقعیت بلند تر قرار دا

 بهحوزه آمو دریا  ینفت ذخایر همۀ در صفحات شما، کشور استخراج مواد نفتی درموانع  کدام موجودیت صورت عدم

ازیر خواهند شد. آنچه جالب به نظر می رسد این است که استخبارات ازبکستان از سرطرف افغانستان  بهاحتما، قوی 

 ستراتیژیک کهو  خصومت های دیرینه بنابر نیز آی اس آی در این رابطه کمک خواسته و استخبارات نظامی پاکستان

مات اخیرا  سازمان آی اس و قرار معلو با ملت و دولت افغانستان دارد به این خواست استخبارات آن کشور لبیک گفته

را که در ساحات وزیرستان شمالی و جنوبی و سایر نقاط آی یک تعداد از افراد مسلح گروه وابسته به طاهر یولداش 

بودند تحت نام طالبان به صفحات  القاعده و طالبان علیه افغانستان و هندبه نفع  ها پاکستان زیست و مصروف فعالیت

اوضاع  بتواننددیگر با یک در همکاری و فعالیت های تخریبی و تروریستی اعزام نموده شما، کشور به هدف پیشبرد

مخت،  ،تحریک احساسات قومی، زبانی، مذهبی و سمتی در میان مردم سازماندهی و امنیتی صفحات شما، کشور را با

 قبال  در مح، حضور داشتند که یک عده از افراد و اشخاص تنظیم ها و احزاب را چنانچه استخبارات دو کشور سازند.
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تا بتوانند نموده  و تشویق به ناامنی و عدم استخراج مواد نفتی تحریکتحت عناوین مختلف علیه تصامیم رهبری دولت 

 مانع استخراج نفت در صفحات شما، گردند. ،در یک هماهنگی نا مقدساین دو کشور همسایه 

دوستم را در رابطه به این موضوع به خیانت ملی متهم کرده  یدعبدالرش جنرا، ارنوالی کشورهر چند لوی څ 

 همه جانبه فرستاده است تا در این مورد تحقیق و بررسی جهت تحقیقات را نیز به حوزۀ نفتی آمو دریا هیئتیاست و 

 .حضور ندارددر داخ، کشور  فعال   ونموده  سفرنمایند؛ اما گفته می شود که موصوف به خارج از کشور 

وحدت ملی در کشور  منافع ملی و حفظ این است تا با درنظرداشت ج. ا. ا. اخیر خواست ملت ما از دولت در 

را  های منفی اشاره آنان حرکت کار می نمایند و یا به و علیه منافع افغانستان که به نفع کشور های منطقه باید کسانی

های  دست درازیتا باشد  ایندبه اشد مجازات محکوم نم علیه نظام سازماندهی و عملی می نمایند تثبیت و شناسایی و

جلو آنان گرفته شود تا زمینه های پیشرفت و ترقی  قطع و داخلی کشور ما مهار، ه در امورهمسای مغرض کشور های

 رفاه ملی که آرزوی هر افغان است، دست یابند. سوی یک زندگی آبرومندانه و در کشور مساعد گردیده و ملت ما به

 با احترام           

 
 


