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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ١۵
 

  افتتاح کار لولۀ گاز تاپی

 
 

 گاز ميان ۀکار لولً دسمبر رھبران کشور ھای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و ھند طی مراسمی رسما ١٣به تاريخ 

شود  ياد می" تاپی"خير ده سال، قرار است اين پروژه که به نام  أباالخره بعد از ت. کشور ھای متذکره را افتتاح کردند

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی افغانستان، "اشرف غنی".  ميليارد دالر به کار آغاز نمايد١٠به مصرف تخمينی  

 "محمد حامد انصاری" صدراعظم پاکستان و "نواز شريف"جمھور ترکمنستان،  رئيس "قربان قلی بردی محمدوف"

 ماری در جنوب شرق ترکمنستان به راه ۀمعاون رئيس جمھور ھند در يک مراسم خاص کار اين پروژه را در منطق

  . ه نظر نمی رسدتکميل اين پروژه و بھره برداری از آن با در نظرداشت مشکالت امنيتی در افغانستان ساده ب. انداختند

 کيلومتر آن از خاک ٢٠٠  کيلومتر بوده که از اين ميان ١٨١۴برحسب تخمين ھای علمی،  طول اين لولۀ گاز  

 فاضلکه در ۀ کيلومتر آن از خاک پاکستان گذشته و به منطق٨٠٠ کيلومتر آن از خاک افغانستان و ٧٣۵ترکمنستان، 

  .مرز با ھند امتداد خواھد يافت

ً ھائيکه اصال امنيت و یگذرد، جا شود، بيشترين قسمت اين لولۀ گاز از افغانستان و پاکستان می ھده میکه مشا طوری

باالخص، وضع امنيتی افغانستان نسبت به سه  کشور ديگر خراب تر است . جود ندارد و احتمال تخريب آن بيشتر است

 تکميل خواھد شد که ظرفيت ٢٠١٩کار اين پروژه در سال . سازد که امکان بھره برداری از آن را بسيار مشکل می

تواند سرآغاز ھمکاری  اين پروژه می.  بيليون متر مکعب گاز ترکمنستان را به پاکستان و ھند  خواھد داشت٣٣انتقال 

  .که حسن نيت کامل ميان کشور ھا حاکم گردد ھای منطقه ئی باشد به شرط اين
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ه بيشتر متوجه وضع امنيتی افغانستان است که در حال کنونی دولت مستعمراتی کابل به آن  نگرانی در تکميل اين پروژ

که بخواھند کار اين پروژه  توانند ھر زمانی مخالفان دولت خواه در لباس طالب و يا داعش، می. دست به گريبان است

ت نشاندۀ کابل تا حال قادر نبوده اند و يا قوای متجاوز و دولت دس. را به سکتگی مواجه سازند و يا آن را تخريب نمايند

بنابران، شک و ترديد در تکميل کار اين پروژه و بھره برداری از . که نمی خواھند امنيت در افغانستان تأمين گردد اين

  .   آن به نفع افغانستان وجود دارد

 بود، به يقين که مردم ما ھم می داشت و امنيت کشور تأمين می اگر در افغانستان يک نظام ملی و مردمی وجود می

  .  توانستند ار تکميل اين پروژه صاحب آب و نان گردند

  

  

 

 

 
 


