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 72/50/7507                           ولی احمد نوری

 اعمار پایپ الین انتقال گاز پیام آور صلح در منطقه

 که معنی تضمین جامعۀ بین المللی از افغانستان را دارد

رسماً از طریق  افغانستان، پاکستان و هندترکمنستان، یـن انتقال گاز طبیعی بین کشورهای اعـمار پایپ الخبر عـقـد قـرارداد 

این معاهده به  ساختمان پایپ الین بزرگ انتقال . رادیو تلویزیون ها و جراید پخش گردید

از طریق افغانستان و پاکستان به ( که منبع است)گاز طبیعی بین کشورهای ترکمنستان 

 . هندوستان رسماً صحه گذاشت

هفت صد کیلومتر تا  طبق این قرارداد احداث این پایپ الین بزرگ بطول یک هزار و

مصارف مجموعی احـداث . م تکمیل شـده و آمادۀ بهـره برداری خواهـد شد ۶۱۰۲سال 

ن که از ترکمنستان آغـاز و با عـبـور از خــاک افغانستـان و پاکستان به هندوستان خـتـم می شـود، مبلغ هفت الیاین پایپ 

سی و سه میلیارد متر مکعب گاز ین بزرگ امکانات انتقال این پایپ ال. ملیارد و ششصد ملیون دالر امریکایی تخمین شده است

 . طبیعی را از ترکمنستان به هند میسر خواهـد ساخت

اعمار این پروژه در دهۀ نود میالدی مطرح شده بود که با همه تپ و تالش ها بنا بر مخالفت های آشکار و پنهان دولت آخندی 

مدت بیست سال به تعویق افتاده بود ؛ ولی خوشبختانه سر انجام هر چهار دولت مذکور ایران و قهر و ناز حکومت پاکستان 

 .ین انتقال گاز طبیعی و خرید و فروش آن اعالم داشتندتوافق شان را در مورد احداث پایپ ال

است در نکات آتی  جا دارد عرض شود آنچه که در این مقطعۀ زمان زمینه را برای این معاهدۀ  چهار جانبۀ مهم  فراهم کرده

 :نهفته است

 .نیاز مبرم  و تقاضای  پیهم بازار اقتصادی رو به شگوفایی هندوستان – ۰

مسلماً در . وضع خراب اقتصاد پاکستان و تقاضای میلیون ها انسان فقیر آنکشور به انرژی نسبتاً ارزان قیمت گاز طبیعی – ۶

 . این قرار داد دولت پاکستان ذینفع است

مهمتر، تضمین دولت های قدرتمند جهان در تأمین امنیت و دفاع از حق حاکمیت مردم افغانستان که امضای  ازهمه – ۳

 فرانسه، انگلستان، آلمان، هندوستان، توافقنامه هایی را یکی پی دیگر در بین دولت افغانستان و دولت های

 .به  این ادعا وضاحت و صحه می گذاردایتالیا، آسترلیا و اضالع متحدۀ امریکا در پی داشته، محتوای هریک 

پیش از یکسال « افغان جرمن آنالین » با در نظر داشت مطالب فوق اینجانب و یک تعداد دیگری از دوستان در همین پورتال 

گر قبل، همزمان با طرح ایجاد پایگاه های نظامی از سوی دولت اضالع متحدۀ امریکا در افغانستان پیش بینی نموده بودیم که ا

چنین توافقنامه ای در حمایت از مبارزۀ مردم افغانستان علیه تروریزم و کمک های همه جانبه در زمینه های امنیتی، اقتصادی  

و فرهنگی بعمل آید، احتماالً خیاالت مداخله گرانه و تسلط جویانۀ دولت های همسایه بر افغانستان به نا امیدی مبدل شده  و 

ین از شتی و صلح پیش آیند و اینک پس از بیست سال مخالفت ایران  و پاکستان در احداث پایپ المجبور خواهند شد از در آ

طریق خاک افغانستان که باالخره حکومت پاکستان حاضر به امضای این قرار داد شده است، ما آنرا به فال نیک گرفته  و 

قال گاز مورد ضرورت مردمش مطرح است، رهبران آن ین و انتفکر می کنیم حال که پای منفعت پاکستان در احداث پایپ ال

کشور خود را ناگذیر ببینند که به حمایت شان از گروه های تروریستی، دهشت افگنی  و عملیات تخریبی شان در افغانستان 
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یت و ختم جنگ چون در این معامله هر چهار کشور منافع خود را می بینند، میتوان آنرا پیام آور صلح و امن. تجدید نظر نمایند

 .و عملیات تروریستی در افغانستان و منطقه بحساب آورد

 :ین قراردادایک تبصرۀ کوچک پیرامون نام و محتوای 

به عقیدۀ اینجانب میتوان این قرارداد را که بین این ممالک بعد از بیست سال جر و بحث، گفتگو و مشاجرۀ طرف های ذیعالقه 

چه در آستانۀ هر مؤافقتنامه، معاهده یا پیمان مهم نخست یک تفاهمنامه . باآلخره به امضا رسیده است یک تفاهمنامه خواند

عمده و اساسی طرف ها را باالی موضوع و مواد مهم قرارداد اصلی یا معاهده و منعقد می گردد که در اصول توافق 

مؤافقتنامۀ نهایی نشان میدهد، و به طرف ها فرصت میدهد که قبل از امضای نهایی بر بعضی اجزای قرارداد البته اگر الزم 

 . باشد تأمل بیشتر نمایند

زمینۀ انکشاف همه جانبۀ اقتصادی را در بر داشته از اهمیت ( در آیندۀ نزدیک معاهده)بهر صورت، امضای این تفاهمنامه 

نهایت عظیم سیاسی به نفع کشور عزیز ما افغانستان در سطح منطقه برخوردار بوده و میتوان گفت که باآلخره آرزو های ملت 

در عین حال، برعالوۀ عاید صدها ملیون دالر منحیث حق ترانزیت گاز از خاک . درد کشیدۀ ما را برآورده خواهد ساخت

 . افغانستان شرایط ایجاد اشتغال هزاران هزار افغان را مهیا میسازد

ن گاز که حدود یکهزار و یکصد کیلومتر آن از داخل یاین پروژۀ پایپ ال» 72/50/7507به قرار اظهارات رادیو آزادی 

گذرد، برعالوۀ اهمیت اقتصادی برای هند و پاکستان، برای افغانستان نیز حایز اهمیت فوق العادۀ اقتصادی قلمرو افغانستان می

« انترستیت گاز سیستم»هندوستان و کمپنی خصوصی « گیل لمتد گاز»نمایندگان کمپنی دولتی »: و می افزاید که . «میباشد

ین گاز را با ارزش هفت و نیم میلیون دالر با داد اعمار پایپ المی قرار 72پاکستان به ترکمنستان رفته، بروز چهارشنبه 

 .«مقامات ترکمنستان امضا کردند

 می سال جاری چنین اطالعی را به  72، بروز «صبح بخیر افغانستان »سایت انترنتی 

 : نشر سپرد  

وژۀ پایپ مقام های هنـد، ترکمنستان و پاکستان توافـقـنامـه ایرا در رابطه به آغاز کار پر»

 . می در منطقه کسپین به امضا رسانیدند 72الیـن گاز امروز 

یک چیز را در اینجا باید به تکرار عرض کنم که امضای این قرارداد های مهم که واقعاً 

نشان دهندۀ تضمین جامعۀ بین المللی از افغانستان می باشد، از برکت امضای توافقنانه های دراز مدت ستراتیژیک با کشور 

که در باال از آنها نام بردم، و این خود ثبوت استقالل عام و تام و سالمت افغانستان را ثابت ساخته بوده  های دوست افغانستان 

و سبب روسیاهی دشمنان .  و در انظار جهانیان این کشور ، انشاء هللا به زودی مقام و پرستیژ گذشته اش را بدست می آورد

و مژده دهندۀ . حریص و مداخله گر شمال و جنوب و شرق و غرب افغانستان میگردد این خطه مخصوصاً همسایه های

 . بازگشت امن، صلح  و رفای مردم این سرزمین میباشد

مطالب بیشماری در مورد این خبر مهم و نکو در اکثر رسانه ها به چاپ رسیده ولی من توجه شما را به مطالعۀ مطالبی که 

توافقنامۀ تاپی دستآورد » مطلب اول زیر عنوان .  ورتال افغان جرمن به نشر رسیده جلب میکنمدر بارۀ این موضوع در پ

قرارداد همکاری های » و مطلب دوم را تحت عنوان  ( مطالب انتخابی)را در دریچۀ « اقتصادی مشترک برای منطقه

 . مقاالت این پورتال فراموش نکنیداز ظاهر بینش در ستون تحلیل ها و « کی رأی داد و کی رأی نداد -ستراتیژیک 
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