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استخراج نفت در افغانستان آغاز شد
کار استخراج نفت در افغانستان برای اولین بار توسط یک شرکت چینی آغاز گردید .قرار است از حوزه نفتی آمودریا
در مرحله نخست روزانه  5هزار بشکه نفت استخراج گردد .
قرارداد استخراج نفت از حوزه نفتی آمودریا چند ماه قبل با شرکت ملی نفت چین امضا شد که در این قرارداد شرکت
افغانی "وطن گروپ" نیز شریک است .
پیشبینی شده است که این حوزه نفتی که در والیات سرپل و فاریاب موقعیت دارد ،ذخایرنفتی آن تا حدود  78میلیون
بشکه باشد .استخراج از این حوزه نفتی برای  55سال به شرکت نفت چین واگذار شده است .
درحال حاضر حدود  5هزار بشکه نفت از این حوزه استخراج می گردد ،ولی قرار است که میزان استخراج آن تا حدود
 55هزار بشکه در روز افزایش یابد .وزارت معادن افغانستان پیشبینی کرده است که از این مخزن در حدود هفت
میلیارد دالر عاید به دست خواهد آمد .
نفت این حوزه برای حکومت افغانستان که با تهدید کاهش کمک های خارجی مواجه است ،از جهت اقتصادی و سیاسی
اهمیت ویژه ای دارد .جواد عمر ،سخنگوی وزارت معادن این کشورمی گوید که حکومت از این مخزن صدها میلیون
دالر درآمد خواهد داشت .او می افزاید" :در ابتدا از این معدن مبلغ  033میلیون دالر به دست می آوریم که بعد از آن به
 533میلیون دالر افزایش خواهد یافت .در سال جاری در حدود  053هزار بشکه نفت استخراج خواهد گردید و در نظر
است طی سال آینده تا حدود  033هزار بشکه نفت افزایش یابد" .
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افغانستان از ذخایر بزرگ مواد سوختی مانند نفت ،گاز و زغالسنگ برخوردار است .نبود زیربناهایی مانند راه در
افغانستان ،از موانع استخراج این منابع می باشد .
این حوزه نفتی که درشمال کشور از امنیت نسبی برخوردار است ،موقعیت دارد؛ ولی با آن هم ،در برخی مناطق
شماری از گروه های مسلح در برابر روند استخراج نفت توسط این شرکت چینی مشکالت ایجاد می نمایند .
لوی سارنوالی افغانستان می گوید که شرکت ملی نفت چین شکایت کرده است که شماری افراد مسلح در منطقه
جنرال عبدالرشید دوستم ،رهبر حزب جنبش ملی و فرمانده با نفوذ در .استخراج ،از پیشبرد روند کار جلوگیری می کنند
شمال این کشور متهم شده است که در برابر بهره برداری از این پروژه بزرگ ملی مشکالت ایجاد کرده است .
گفته شده است که فرماندهان محلی وابسته به دوستم از شرکت استخراج کننده مطالبه رشوت کرده اند .این موضوع
درماه گذشته ،باعث تنش میان حکومت و جنرال دوستم گردید .
شماری از آگاهان سیاسی و اقتصادی به این باور هستند که تامین امنیت پروژه های ملی بسیار با اهمیت است و دوامدار
شدن مشکالت موجود ،به رشد اقتصادی ــ سیاسی و بقای افغانستان صدمه شدید وارد میکند .
نصرهللا نوری  /میرویس جالل زی
ویراستار :رضا شیرمحمدی
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