
 عملي شودآرزوداريم محفلي شد وپروژه تاپي 
 (صباح  -استاد)

 
 م سالها مشکل آنجاستاد کشيد فری

 ، رهاستگفتني هزارلب  دستدر
 ... ازفهميد که جايی ست پرازدور، پر

 .فهميد که جايی ست، نفهميد کجاست
پروژه تاپي پروژه يست که تا اينجا مشکالت وپرابلم هاي زيادي براي افغانستان خلق نموده است وغني 

اگرکمي به  .اين پروژه را ازابتکارات غني دانست ( شاه مرتضوي ) اين را ابتکارخود وشکم گنده ارگ 
رگ مافيايي بين المللي خالق طالبان درافغانستان وپروژه ي بز -عقب برگرديم تاپي ومسيرآسيايي ميانه 

ازافغانستان ، پاکستان ، ترکمنستان ، هند تا آمريکا وشرکت هاي بزرگ جهاني وسالح گيري تروريزم ، 
خيلي هاي ديگرچون . دويدنهاي جت گونه حامد کرزي ووحشت آفريني حکومت وحشت ملي است 

گفته اند وغني روسيه ، عربستان ، ايران وشرکتهاي ديگرهنوزحرف هاي گفتني خويش را ن
  ...چهارزانو مي شنيد...درهرتصميم عجوالنه وکودکانه اقدام مي کند وبعد ازگو

  ... شهنامه را پايانش خوش است -به قولي 
 .منتظريم اين پروژه که تا هنوزدرسخنراني ومحفل بيرق هاي کوناگون است بدون درد سرعملي شود

 !دوباره می سازمت وطن
 اگر چه با خشت جان خويش
 ستون به سقف تو می زنم،
 (سيمين بهباني ...) اگر چه با استخوان خويش

 
پروژه تاپي مجموعی لوله گاز تاپی يک هزار و هشت صد و چهارده کيلومتر است و اين لوله، گاز 

 .دهد ترکمنستان را از طريق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می
گذرد و هشت صد و شانزده کيلومتر از  ز، هلمند و کندهار میهای هرات، فراه، نيمرو اين لوله از واليت

  .شود مجموع يک هزار و هشت صد و چهارده کيلومتر آن در خاک افغانستان کشيده می



شود و پس از آن از  کندهار کشيده می –در افغانستان، لوله گاز تاپی در امتداد جاده شاهراه هرات 
  .رسد نهايت به شهر فزيلکا در هند میگذرد و در  کويته و ملتان پاکستان می

  .باشد هزينه مجموعی اين پروژه بيست و دو ميليارد و پنج صد ميليون دالر می
  .تکميل خواهد شد ۹۱۰۲اين پروژه تا سال  گفته مي شود

اين پروژه توسط چند کمپنی از افغانستان و ترکمنستان به شمول تصدی گاز افغانستان، کمپنی دولتی 
  .شود ترکمنستان و دو کمپنی خصوصی از افغانستان تطبيق میگاز 

، ساالنه افغانستان گذشته از گرفتن گازکافی از اين پروژه، بيش از  اگراين پروژه به بهره برداري برسد
 .بدست خواهند آوردر صد ميليون دالر حق ترانزيت گازچها

يليارد متر مکعب و در ده سال سوم پس از سهم افغانستان از گاز اين پروژه، در ده سال دوم به يک م
  .رسد تکميل پروژه، به يک اعشاريه پنج ميليارد متر مکعب گاز خواهد می

ميليارد متر مکعب گاز ۳۳آمارهای نخستين نشان می دهند که با بهره برداری از اين پروژه، ساالنه 
 .ترکمنستان به افغانستان، پاکستان وهند خواهند رسيد

 شوند يگری که در کنار پروژه تاپی عملی میهای د پروژه
اکنون پروژه تاپی يک پروژه واحد نبوده، بلکه چندين پروژه ديگر نيز در امتداد اين لوله گاز عملی 

کيلووات ترکمنستان، افغانستان و پاکستان  ۰۱۱ها، پروژه انتقال برق  يکی از اين پروژه  .خواهند شد
  .تان از طريق افغانستان انتقال خواهد داداست که برق ترکمنستان را به پاکس

حق ترانزيت از انتقال برق ترکمنستان به پاکستان به دست خواهد آورد و ميليون دالر ۰۰۱ساالنه تا 
  .های هرات، فراه و کندهار ساخته خواهند شد استيشن برق در واليت- سه سب

خواهد شد و کشورهای همسايه را با هم به اضافه انتقال برق، کيبل فايبرنوری نيز در منطقه کشيده 
پروژه ديگری که در امتداد لوله گاز پروژه تاپی عملی خواهد شد، خط آهنی است که   .وصل خواهد کرد

  .کند پاکستان و ترکمنستان را از طريق افغانستان با هم وصل می
نه بيش از ده ميليون هزيکيلومتر با  ۰۳در همين حال، خط آهن بندر تورغندی افغانستان به درازای 

  .توسط کشور ترکمنستان بازسازی خواهد شددالر

 طالبان وپروژه تاپي 

 
 طالبان در واکنش به آغاز افتتاحيه پروژه تاپی دراعالميه ای آورده است طالبان 

رژيم فاسد کابل چون در فساد مالی و فريبکاری رکورد جهانی دارد و هيچ پروژه مهمی را بدون فساد 
فريب کاری به تکميل نرسانيده است در اين پروژه نيز حتما دست به فساد گسترده مالی می  مالی و

زند، لهذا اگر در جريان تطبيق اين روژه برای امارت اسالمی افغانستان ثابت گردد که مقامات رژيم 
جلو آن  دست به فساد مالی و فريبکاری می زنند و حق مردم را تلف می کنند امارت اسالمی افغانستان

فساد را می گيرد و از طرف های ذی دخل نيز اميدوار است که در اين مورد جداً توجه بکنند تا اين 
  . پروژه مهم ملی با تاخير و مشکلی مواجه نشود

پروژهء تاپی چون خالصتاً يک پروژه صنعتی و اقتصادی است که هيچگونه فايده اقتصادی يا نظامی به 
ارد ، امکان دارد امريکايی ها همچون پروژه مس عينک در راه تطبيق اين امريکايی های اشغالگر ند



 8002پروژه نيز بگونه غيرمستقيم مزاحمت ايجاد بکنند، قرارداد استخراج معدن مس عينک در سال 
امضا شد و ليکن کارعملی آن تا هنوز به تعويق افتاده است ، تاپی پس از  MCCبا يک شرکت چينايی 

پروژه مهمی است که در واقعيت در پيشرفت اقتصادی افغان ها نقش زيادی خواهد مس عينک دومين 
داشت و امريکايی ها پروژه را که به فايده افغان ها باشد به هيچ دليلی تحمل نمی توانند ، لهذا امارت 

اسالمی افغانستان به استثنای از رژيم کابل به ديگر طرف های اين پروژه پيشنهاد می کند که از 
ازمان ملل و يا کدام سازمان معتبر جهانی تضمين مصوونيت اين پروژه را بگيرند، تا مبادا امريکايی س

ها برای تخريب اين پروژه دست بکار شوند ، و گرنه بعيد نيست که اين پروژه نيز همچون پروژه مس 
 . عينک به سبب مزاحمت امريکايی ها با مشکالت رو به رو شود

حيا زير بناهای اقتصادی کشور را مسووليت خود می داند و در اين راستا از طالبان  بازسازی و ا
شرکت های بين المللی عمرانی می خواهد با افغان ها همکاری بکنند امارت اسالمی افغانستان از 

 ( استفاده ازسرويسهاي خبري) .هيچگونه همکاری با آن ها دريغ نمی کند

 

 


