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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 اه اقتصادگازدید تاجکستان و روابط آن با افغانستان
 

 
 

  ۱۴۳٬۱۰۰متر باهم سرحد دارند. مساحت آن    لویهزار ک  میون  کیشمال افغانستان است که حدود    هیتاجکستان همسا
ام در جهان( است   ۹۸تن )   ۸٬۱۹۰٬۰۰۰ام در جهان است و نفوس آن   ۹۵لحاظ کشور   نیاز    یعنیمربع ،    لومتریک

 یکشور کوهستان نیآن اسالم است. ا  نید و یتن وطرز حکومت آن جمهور ۵۷متر مربع  لوی.تکاثف نفوس در هر ک
حصص اکثراً مرتفع   یارتفاع دره فرغانه است، متباق  قرار دارد. ساحات کم   ریو پام  شانانیت  یسلسله کوهها  نیدرب

درجه شرقي، در آسیاي مركزي و غرب    ۷۱درجه شمالي و    ۳۹اند. جمهوري تاجیكستان محصور در خشكه در  
كیلومتر است.   ۳۵۰ز شمال تا جنوب  كیلومتر و ا  ۷۰۰چین واقع شده است. حداكثر طول این كشور از شرق تا غرب  
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كیلومتر   ۱۲۰۴كیلومتر در شرق با چین،    ۴۱۴كیلومتر است كه    ۳۶۵۱تاجكستان    یطول سرحدات شکسته  شکسته  
افغانستان،   سرحدات   انكیلومتر در غرب با ازبكست  ۱۱۶۱كیلومتر در شمال با قرغیزستان و    ۸۷۰در جنوب با 

 مشترك است. 
اول  به جزئ از     وشیدر زمان دار  رد،یگیرا دربر م  کستانیتاج   یکنون  نیستان که سرزمُسغد با  یخیتار  ازلحاظ

 ی   سلوکیهایاز پادشاه  یجزئ  بیبه ترت   کستانیتاج  ، یسکندر مقدون  یشد. پس از حمله    لی تبدیهخامنش  یامپراطور
 انیحکومت سامان   نی  اول،یالدیهم م بود. در قرن دونانیو خ  انی، ساسان  انیباختر ، تخارستان ، کوشان  یونانی، دولت  

 یاز حکومتها  یجزئ  بی  به ترتانی و قراخان  انیبا اتحاد باغزنو  ان،یشد. پس از سقوط سامان  لیمنطقه تشک   ن یدر ا
 ی هاتحکوم   یالدیتا قرن نوزدهم م  انیموری  شد. پس از سقوط تانیموری مغول  وت  لخانانیا  انی  خوارزمشاهان،یقراخان

ا  نیسرزم  نیمختلف ازبک کنترل ا البته نادر افشار پادشاه  آن را به    یدورهٔ کوتاه  ی برا  رانیرا در دست داشتند، 
از خانات    یاز  خانات خوقند  و جنوب آن جزئ  یتصرف خود درآورد. در قرن نوزدهم شمال تاجکستان خجند جزئ

سال    در  بخارا  خانات  سال     خوقندوخانات    ،یالدیم  ۱۸۶۶بخارا بود.  روس  ریز  ، یالدیم  ۱۸۶۸ در    هیسلطهٔ 
بود   یشورو  ریازبکستان در اتحاد جماه  یاز جمهور  یابتدا بخش  کستانی درآمدند. پس از  انقالب اکتبر ، تاج یتزار
  یشورو  ریمستقل  اتحاد جماه  یازجمهور  ی تاجکستان به عنوان جزئ  یالستیسوس  یجمهور ۱۹۲۸در سال    نکهیتا ا

 یجمهور  ریاز چوکات اتحاد سا  زی، تاجکستان ن۱۹۹۱در سال     ،یشورو  ریاتحاد جماه  یفروپاش  ازشد. پس    لی تشک 
دولت و   نیب   جهیشدند، که در نت  داریپد  یاسیمختلف س  یروههاګ  ویم. جنگ داخل  ۱۹۹۱در سال     یها مجزا شد، ول

هزار تن کشته   ۱۰۰تا    ۵۰  حدودجنگ،    نیدرگرفت. در ا  یجنگ داخل  یعبدهللا نور  ی به رهبر  یافراط  انیاسالمگرا
صلح به    مانی با وساطت سازمان ملل متحد، پ  یالدیم ۱۹۹۷ژوئن    ۲۷شدند. در   خانمانینفر ب  ونیلیم  ۱٫۲و حدود  

 .   دیدو طرف رس یامضا
  ت، یحیبه مس  صدی هستند وچهار ف  عهی% ش1 و کمتر از    ی% مردم تاجكستان پیرو دین مبین اسالم سن90از .    شیب
% 5% مسلمانان سني حنفي و پیرو ابوحنیفه بوده و  85معتقد اند. اكثریت    تی و بهائ  ییبودا  ،یزردتشت  ت،ی هودی

را تشكیل داده که از آغاخان    یبدخشان تاجک   ارخودمخت  تی% نفوس وال90شیعه اسماعیلي هستند . همچان اسالم دین
نفوذ داشته باشد.   زین  یتا در بدخشان افغان دهیکوش  مین دا % نیز شیعیان اثنا عشري هستند. آغا خا1كنند و  پیروي مي

مسیحي )ارتدكس(، یهودي، زرتشتي و بهایي     یکم  یكنند. عده  تعدادي مسلمانان شافعي نیز در تاجیكستان زندگي مي
اسالم  وجود دارد.دین مبین اسالم به عنوان دین بزرگ كه در قرن هفتم میالدي با فتح آسیاي مركزي توسط سپاه  زنی

ها درآمد  در  در منطقه گسترش یافت، مطرح شده است. از آن زمان، دین اسالم به عنوان بخشي از فرهنگ تاجك
زبان   یاداره روحاني كه مركزش در تاشكند و ریاست آن با مفتي آن زمان بود ، ول  رشورويیزمان اتحاد جماه

را بر عهده داشت. دین آنها قبل از اسالم زرتشتي   رسمي آن ازبكي بود در آسیاي مركزي وظیفه انجام امور مذهبي
و همچنین بودایي و مسیحي بود، اما بعد از ظهور اسالم مسلمان شدند كه اكثریت آنها به مذهب سني حنفي مربوط 

م  دارد.مسلمانان تاجکستان مانند افغانها معتقد وپابند مستحک  ادیبا افغانستان مشابهت ز انیاز لحاظ اد ناست. تاجکستا
تصوف نقشبندیه پایگاه    قهی تر است. در تاجكستان طربسیار مهم  یها، اسالم حنفاسالم اند براي اكثریت تاجك  نیبه د

چنانچه یك پیر صوفي پیرواني از هند تا مالزیا دارد.    ، موجود است    زین  زمیشناخته شده دارد و همچنان تصوف هندو
افغانستان تا ساحات    دروشانیزیبا  ریپ  یک ی  ایجغراف  نیمهم اسالم در  رانیدر اعصار گذشته از پ بوده است که از 

 مخلص داشت.  دانیمر یمرکز یایآس
گردند شواهد بسیاري اند که از زندگي زرتشتیان هم كه به نسل آریایي منسوب مي  ییایتاجک از لحاظ نژاد؛ آر  مردم

یائیهاي تاجیك هستند كه از آریانا )از نیز انشعاب آر   یامروز  یكشف شده است. فارسها  انهیم  یایدر سرزمین آس
 راه بلخ( به طرف غرب مهاجرت كردند. 

دوستانه   یمسافرتها  گریهمد  یباتاجکستان دوست بوده و  رهبران هردو کشور به  کشور ها  یدیاز مدت مد  افغانستان
استقالل   یدر جشنها  ی(هنرمندان تاجک ی)ازمحمدظاهر شاه تا داکتر اشرف غن  یمتماد  ان ینموده اند، خصوصاً از سال

  یچ  لیچا و  –  یلمر د  یپه کندو ختل  ید  زوانیپ  ارهی )    نگ. آهکردندی م  ییآمدند و هنرنما   یمهمان م ثیافغانستان بح
 ک ی  یکوچک ط  یبا وجود وقوع حادثه    زیهمان سالها است. اکنون ن  ادگاریافغانستان    ویراد  فی( در آرشیگردیماز

داشته باشند. هردو کشوربا   یکشور اسالم  نیو روابط حسنه با ا  کی ن  یگ یهمسا  خواهندیماه گذشته؛ دولت طالبان م
موجود خود را حفظ و   یو اقتصاد  یتیامن  ،یاسیروابط س  ،یو اقتصاد  یفرهنگ   ،یخی تار   ،ینیو مشترکات د  بهتامشا

دارند.    گریبه همد  یاد یز  یها  یوابستگ   یاز نظر اقتصاد   اقدام خواهند کرد. دو کشور  زین  ن یآن بعد از  مینسبت به تحک 
اقتصاد   ادتریز  م،یکنی صرف نظر م  یاسیو س  یکلتور  لیسااقتصاد است، بناً ازم  یمقاله جنبه    نیهدف ا  شتریب  نکهیاز

 :  رمیگ یرا درنظر م
برق    یاصل  داریبه عنوان خر  زیکند و افغانستان ن  یخود را به افغانستان صادر م  ید یاز برق تول  یمقدار  تاجکستان

پروژه ها    نیبزرگ منطقه است و افغانستان عالقمند چن  یاز پروژها  یک یتاجکستان مطرح است پروژه کاساهزار  
 است. 
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پل ساخته شده   کیفقط  آمو    یسرحد  یایدر  یمشترک وجود دارد، مثالً سالها قبل باال  قیعال  زیمورد تجارت ن  در
دو   یپنج پل موتر رو ساخته شده است که در رشد مبادالت اقتصاد  ایدر  نیا  یسال گذشته باال  ستیبود، اما در ب

مناسبات ضرورت   نیبه ا  یهردو کشور اسالم   شود،هنوز هم بهتر    یمناسبات تجارت  دیدارد و ام  یادیز  ریکشور تاث 
 دارند.  
تاجک، اوگانه،   ک،یتژ   ک،یتاژ   ک،یتاز  ک،یگوناگون مانند؛ تاج  یکلمه با تلفظها  نیتاجک:  ا  ااصطالحیکلمه    شناخت

 ک یتاژ  ای  کیآن تاز  نیشیپ  یکه گونه ها  کیو حتا سرت ادا شده است. واژه تاج  یتات، تجگ  ،یک یتاج  وان،یپارس
با ترکها تاجک   کیو تفک زیمارا عربها در ت النهرداشته است اقوام ساکن در شرق ماور یعرب یاست، در آغاز معن

باورند    نیبر ا  زین  یخواندند.برخ  یها خود را تاجک م  یرانیا  ان،یرانیترکان بر ا  یروز یگفتند. چنانچه در دوران پ
تبعه ترک بوده است. عرب ها ي مسلمان، تاجک ها را   یاست و اصل آن به معن  یترک  شهیکه واژه تاجک از ر

  هیروس  ویفدرات  یشود، نژاد آریایي اند. تاجک ها را در جمهور. نژاد تاجك كه تاژیك نیز تلفظ ميدندینام  ی)اوگانه( م
ترکی)تاجک  در زبان  ا  ی(  در خاور  ا  ران ی)قزلباش، کزلباش(  باختر  در  و  در س  رانی)تاجک(  و  به    ستانی)تات( 

شوروي به مفهوم تمام نفوس    ریجماه  حاداصطالح تاجک در ات  یالدیقرن دوم  لیشناسند. در اوا  ی( میفظ)تجگ تل
و امروز از جمله منتخب    نیش یپ  یدر فرهنگها  رانشناسانیرفت. عالوه بر آثار ا  یبه کار م  یمرکز  یایآس  افتهیاسکان  

و لغت نامه   نیفرهنگ مع  د،یم االطباع، فرهنگ عمبرهان قاطع، سراج اللغات، نظا  ،یفارس  رةالمعارفیاللغات، دا
اسناد و مدارک ،تاجک را قوم    هیمحققان بر پا  شتریقرار گرفته است. ب  یلغوي آن مورد بررس  فهومدهخدا تاجک و م

 . دانندیآمو م یایبدخشانها و آن طرف در یتاجکان را باشنده ها زیكرده اند. در کابل ن یعرب و ترک معرف ریغ
برخي ها ریشه تاجك را از »تازیك« )تاخت و تاز كننده با اسب( مي دانند. به هر حال هنوز معني دقیق آن    خالصه؛

نت نیست.  تاجکستان ز  کهی مردمان  نکه؛یا  جهیبه روشني معلوم  در کشور  پایتخت   ستیامروز   . اند  تاجکان  دارند، 
سال   در  كه  است  دوشنبه  شهر  پای۱۹۲۴تاجكستان،  عنوان  به  سوسیالیستي    تختم.  شوروي  خودمختار  جمهوري 

 ستمیبا تمدن آشنا، صاحب مکاتب، شفاخانه ها، ترانسپورت، س  جیعقبانده به تدر  اریمنطقه بس  نیتاجكستان انتخاب  و ا
 یربنایپوهنتونها، اخبار ها و مجالت و تمام ز  ون،ی ز یتلو  و،یراد  تفها،ی برق، کوپرا  ، ییهوا  یدانهایم   ،یمجهزآبرسان

ً ی مدت تقر یم. دوشنبه نام داشت و پس از آن برا۱۹۲۹شد. این شهر تا سال  یمدن یوارزشها یاقتصاد سال به  ۲۵ با
م.( و در زمان  ۱۹۵۳آباد و پایتخت جمهوري شوروي تاجكستان تغییر نام داد، اما پس از مرگ استالین )استالین

بنا به روایتي از بازار روزهاي دوشنبه در    م. بار دیگر به دوشنبه تغییر یافت.نام دوشنبه۱۹۶۱خروشچف در سال  
این مكان گرفته شده است. این تعبیر چندان دور از حقیقت نیست زیرا كه در حدود شهر دوشنبه قصباتي موسوم به 

هفته بودوه اند. بر اساس منابع    یروزها  نیبازار هم  یشنبه و چهارشنبه نیز وجود داشت، که در آنجا روزهاسه
گردد.  هاي ابتداي قرن هژده. برميو وجود قلعه آن در تاریخنامه  یالدیلحاظ سكونت به قرن هفدهم م  ازتاریخي دوشنبه  

 ستم، یشد. در ابتداي قرن بدوشنبه قرارگاه حاكم حصار در فصل تابستان محسوب مي  ی الدیدر ابتداي قرن نزده م
لغو شد، به    یتزار  ستمی س  ،یدر اتحاد شورو  برانقالب اکتو  یروزیدوشنبه به مركز اداري و سیاسي برگزیده شد. با پ

اعمار در تاجکستان آغاز شد، که از آن جمله به    یضرت   یزحمتکشان توجه شد وکارها  یعمران شهر ها و زنده گ
چنار، سرآسیاب، لوچاب، اسپیچك، قریه اهاي یكهم. با ادغام روست۱۹۲۵وسعت شهر دوشنبه افزوده شد ودر سال  

م. به كوچه  ۱۹۲۶راگرفت و از دسامبر سال    ګانبیا، عنوان شهر بزرو قریه میر خواجه   نصورباال، قزاقان، شاه م
 كوچه و خیابان داشت.  ۱۳م. ۱۹۳۰تقسیم شد. در سال   یعصر یهاو خیابان

شهر به چهار ناحیه راه آهن، اسماعیل ساماني، مركزي و فرونزه تقسیم میشود نفوس آن به سرعت رو به افزایش    این
هایي كه در دو طرف نفر بالغ گردید.است. این شهر محصور در كوهستان، با خیابان  ۷۵۰۰۰۰۰است که به بیش از  

شنبه داراي بازارهاي بسیاري مانند بازار كاروان، كنند، شهر زیبایي است. شهر دوگري ميآن درختان تنومند جلوه
هاي است. در این شهر دو مقبره جذاب به نام   رهیبازار سخاوت، بازار سبز، بازار بركت، بازار سلطان كبیر وغ

بافي، جواهرات، ساخت  قالین   ، یالدین بهزاد و مقبره تاجكان باستان است. آثار هنري و تاریخي مثل کاللمقبره كمال
شود. دارد. تئاتر اپرا و بالت صدرالدین عیني نیز بهترین ساختمان شهر دوشنبه محسوب مي  رهیایل موسیقي و غوس

تاجیكستان در سه ستون افقي متساوي موازي، رنگ قرمز در باال، رنگ سفید در وسط و رنگ سبز در   یمل  رقیب
كه هفت ستاره پنج پرطالیي در قسمت باالي    ستیك تاج طالیي ا  رقیباشد. در قسمت سفیدرنگ در وسط بپایین مي

و همچنان زبان دوم    یکیتاج  یو رسم  ی دایره قرار دارند. واحد پول آن »ساماني« است. زبان اصلآن به صورت نیم 
مشابه زبان فارسي در    یاست. تاجک   ی و روس  یغالب مورد استفاده تاجک   یزبانها  ی ول  ،یروسي وزبان سوم ازبک 

 افغانستان است.    در ایران و زبان دري 
است. از سرگرمي و تفریحات مهم مردم تاجیكستان    %۹۹/ ۴سواد    ی صدیرسمي تاجكستان خط سریلیك است. ف  خط

 بازي هاي بلیارد، شطرنج، تنیس، والیبال، فوتبال، شنا و كشتي كه ورزش ملي آنان است بحساب مي آید. 
هاي سخت در این كشور امري طبیعي این رو بروز زلزله خیز قرار گرفته است، از  بر روي كمربند زلزله   تاجكستان

 ی عنیهاي آن قرار دارد كه پنج رودخانه بوده،  است. در بیشتر مرز جنوبي با افغانستان رودخانه آمو )پنج( و شعبه
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با ازبكستان وقرغیزستان   یمشکالت  یمورد سرحدات بعض  درباشد.  سرچشمه آمو از افغانستان و تاجكستان مشترک مي
 با چین نیز ادعاهاي مرزي داشت كه اخیراً این مسأله میان دو كشور حل و فصل گردید.   و

کاف  تاجكستان آبي  ذخایر  برف  یاز  از  است.  یخچالبرخوردار  و  دایمي  سیالبهاي  هاي  و  رودها  كوهسارها،  هاي 
  ۹۴۷یابند. تعداد رودهاي كوچك و بزرگ به  هاي پر از آب جریان مي شمار به وجود آمده كه به شكل رودخانه بي
رودخانهمي شبكه  آرسد.  بزرگ  رودخانه  سه  حوضه  به  تاجكستان  ی  مودریاهاي  سیردریا  جیحون،  و  یا  سیحون  ا 

فرعي نیز وخش و كافرنهان   هايایشوند. بزرگترین درتاجكستان هستند سرازیر مي هايا یزرافشان كه بزرگترین در
ها متراكم از میان دره اهايیهستند كه از ناحیه هاي شمال شرقي تا جنوب غربي تاجكستان قرار دارند. این شبكه در

دارند. كوهها توده یخهاي متعددي را در بر دارند كه بزرگترین آنها  اي در مناطق مختلف جریان    هبه صورت زنجیر
كیلومتر مربع بزرگترین توده یخ جهان خارج از مناطق قطبي است.    ۷/۶۵۱كیلومتر و مساحت    ۷۷فدچنكو، با طول  

اني تاجكستان هاي كوهست. تعداد یخچال اشدبهاي آسیاي میانه در تاجكستان واقع ميتقریباً پنجاه درصد مساحت یخچال
  خچالها ی  نیمهمتر  یگیرد،  نامهاكیلومتر مربع را در بر مي  ۸۰۰۰۰بوده و در مجموع مساحت    ۸۰۰۰به بیش از  

 گرِژیمیال ، بیَوچني ، گرما  و سووق دّره كالن.    – عبارتند از:  گُرّم 
سنگ، سرب، روي، سنگ   جیوه، زغال  ورانیم،یبرق آبي، نفت خام،    یبندها  ،یعیطبیعي شامل گاز طب  رمنابعیسا

اي، نیمه استوایي و نیمه خشك و بخشي صحرایي  باشد. آب و هواي تاجكستان قارهسرمه، تنگستن، نقره و طال مي
كند. باشد و هوا به طور مؤثري منطبق با ارتفاعات تغییر مياست. در كوههاي پامیر آب و هوا قطبي نیمه خشك مي 

شوند. درارتفاعات كم، اوسط درجه  یله كوههاي اطراف از هواي قطبي حفظ ميوادي فرغانه و دیگر ارتفاعات به وس
باشد. حد  درزمستان مي  دیسه درجه سانتیگر  یتا منف  کی  یدرجه سانتیگراد در تابستان ومنف  ۳۰تا    ۲۳حرارت بین  
بارندگي در متر است. شدیدترین میزان  میلي  ۱۶۰۰تا    ۷۰۰ساالنه در اكثر مناطق جمهوري بین    گياوسطم بارند

  ۱۰۰ترین آن در پامیر شرقي با حد اوسط  میلیمتر در سال و کم  ۲۲۳۶مناطق یخي فدچنكو است كه حد اوسط آن  
 میلیمتر در سال است.  

اف در  رحمان  نکهیبود، تا ا  ۱۹۹۴تا۱۹۹۱از سال    یداخل  یکشور وقوع جنگها  نیدر  ستیحادثه درقرن ب  نیتر  مهم
جمهوري انتخاب و صلح حکمفرما و قانون نافذ شد. در    سییر  ثیم. به ح۱۹۹۴  انتخابات ششم نوامبر سال  جهینت

 رول مهم ادا کردند.    رانیاستحکام صلح ملل متحد و کشور ا
به    فرندم یم. در یك ر۱۹۹۴تاجیكستان به تاریخ شش نوامبر    ی:  قانون اساسي فعلی و طرز دولتدار  ی اساس  قانون

مطبوعات، مجالس، گردهمایي و  ان،یقانون اساسي به شهروندان آزادي ب  ۳۰-۲۹تصویب رسید. در فصل دوم مواد 
باشد. دولت ملزم  مستقل و دموكراتیك مي  ريدولت جمهو  کیتظاهرات داده شده است. طبق قانون اساسي، تاجكستان  

  ی حیو تفر  یمیوتعل  یهنر   ،یبه حفظ حقوق و آزادي اندیشه، بیان، قلم و تمام فعالیتهاي سیاسي، اقتصادي، اجتماع
  نیآزاد بوده  د  یافراد در قانون آمده است. گروههاي دیني حق دخالت در كارهاي دولت را ندارند، اما امور مذهب

ً اسالم قانو المللي توسط كشور امضاء شود كه با قوانین عادي  کشور است. طبق قانون اساسي چنانچه معاهده بین  نید  نا
اتباع کشوراز سن  االجرا ميكشور مغایرت داشته باشد، این معاهدات الزم توانند در به باال مي  ګی سال  ۲۵باشند. 

وکال در نظر گرفته شد.    ی برا  یچوک  ۱۸۱  م. ، ۱۹۹۴انتخابات شركت كرده و رأي دهند.درقانون اساسي مصوب  
اصالً کس اعدام نشود، تا حال    شود،یکوشش م  ینموده، ول  نییمجازات را اعدام تع  نیتر   دیتاجکستان شد  یقانون اساس

محاکم و ابالغ حکم   ی   صلهیم. بعد از ف۱۹۹۴رسماً در سال    یمل  انتیصرفاً یك نفر از زندانیان سیاسي به حکم خ
نیروهاي مخالف   یالدیم۱۹۹۴ما بعد از ان هیچ اعدامي در جمهوري گزارش نشده است. بعد از سال  اعدام گردید. ا

دانستند، از طرف دولت به كشتار  حکومت تاجکستان  كه مركزشان در افغانستان بود و خودشان را تبعیدي دولت مي
با برگشت شان عفو شدند و بعد از   یولتعدادي ازاتباع و برخي سربازان دولتي نزدیك مرز افغانستان متهم شدند،  

تاجکستان مشابه  افغانستان است، اما صلح و   یعیو طب  یاقتصاد تی. وضعوستندیبه مصالحه پ نیمخالف ۱۹۹۴سال 
  ک یاست تا مناسبات ن  دهیکوش  میمدت افغانستان  دا  نیبهبود بخشد. در  ی لیمردم را خ  یحکومت خوب توانست  زنده گ 

و   یحفظ استقالل، منافع مل  یکشور را برمبنا   یخارج  استیداشته باشد . افغانستان  س  هیسا کشور هم  نیوخوب با ا
تا    دینمای م  میحقوق تنظ  یاحترام متقابل وتساو  ،یو عدم مداخله، حسن همجوار  یارض  تیتمام  دارد   ک یو تالش 
هردو کشور   نیب  امهموافقتن  ۵۰حدود    ذشتهګسال    ستیب  یرو ط  نیتاجکستان باشد.  ازهم  یخوب  تجارت  کیشر

 است.   دهیامضا گرد
بود که    رفتهګصورت    یدر تاجکستان خدمات فوق العاده صح  یخدمات و اقتصاد: . در زمان دولت شورو  صحت،

قرار دارد. همچنان    ی عال  هیها تا هنوز در صدر و به سو  کیان مانند شفاخانه ها، البراتوارها و کلن  یها  ربنایز
العاده رشد نموده بو   ی هادر دوران شورو  ناربیترانسپورت و ز اقتصاد تاجکستان   یبنا   ریز  زیکه اکنون ن  دفوق 

م.  ۱۹۸۰.در سال دهدیم  لیکشور را تشک   ن یا   نیفعال بوده  اساس اقتصاد نو   یدوران شور  کاتی.  تمام فابرباشدیم
تخت   ۱۳۰در شفاخانه ها براي هر ده هزار نفر    ایحد اوسط تعداد بستر مه  یدر دوره شوروي در تمام اتحادر شورو

اکنون  دیرسیستر براي هر ده هزار نفر كه نصف این رقم براي مناطق روستایي بود، م ۱۰۴ جیكستانبود، که در تا
سال. بعد از   ۴۷در افغانستان  کهیدر حال باشد،یسال م ۶۴کشور  نی. اوسط طول عمر درکندیرقم صدق م نیهم زین
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به عنوان باالترین شریك    وسیههر پنج جمهوري، ر  یعنیآن     هیتاجکستان و چهار همسا  یاتحادشورو   یفروپاش
قوانین، صادرات    نیو ع  کیو صنعت به همان صورت شر  یتجاري باقي ماند زیرا كه بسیاري از زیربناهاي زراعت

م. تغییر ۱۹۹۰بامسكو باقي ماندند. این قوانین و تجارت با روسیه به مرور از اواسط سال    یتجار  کیکار وشرهم
  ه یآب یك سرما  یعنی  یاتیسوي اقتصاد رقابتي به جاي همكاري بود. منبع ح  بهترین دلیل آن حركت  یافت كه عمده

است که    یانرژ یمنابع کاف یکشور دارا نیو تولید برق وصنعت است. اکنون ا یبراي زراعت،پرورش ماه ګبزر
 است.   شیدو کشور در حال افزا نینموده است و تجارت ب نیمقدار برق خود را از انجا تام کی زیافغانستان ن

حل صادرات  داد كه از ممیلیون دالر را نشان مي   ۷۲۰خالص از صادرات مبلغ    دیم. عا۱۹۹۵سال    یط  درتاجکستان
برق، پنبه، كود، تکه، فلزات غیرآهني )بخصوص آلومینیم(، ابریشم، میوه، روغن نباتي و سبزیجات به كشورهاي 

فنالند، انگلستان، قزاقستان، اوكراین و ازبكستان   ك،لهستان، سوئد، افغانستان، اتریش، نروژ، مجارستان، روسیه، بلژی
بوده است.طبق   %۸و روسیه    %۲۰، ازبكستان  %۲۶اشتاین  لیختنصورت پذیرفته است. لیكن صادرات عمده به  

ً یم. ساالنه تقر۱۹۹۹آمار سال   هم   یک یبرق    انګچهار میلیارد كیلووات برق صادر شده است. از جمله وارد کنند  با
  دهد. در سال میلیون دالر را نشان مي   ۷۶۱م. رقم  ۲۰۰۰حاصله از صادرات در سال    دی.عاباشدیم  تانکشور افغانس

داد كه براي واردات مواد سوختي، اكسید آلومینیم، برق،  میلیارد دالر را نشان مي   میون  کیم. واردات رقم  ۱۹۹۵
هاي نفتي، نقل، كاالهاي مصرفي، فرآورده   وها، آهن و فوالد، مواد کیمیایي، ماشین آالت و وسایل حمل  انواع دانه 

یه، تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان، اوكراین، بلژیك،  مواد غذایي و محصوالت صنعتي از كشورهاي ایران، روس
میلیون دالر آن از كشورهایي غیر از جامعه كشورهاي  ۲۶۵لهستان، اتریش، فرانسه، انگلستان و تركیه بود، كه مبلغ  

 است.   ودهمستقل همسود ب
م. یك  ۱۹۹۹ال  % بوده است. تاجكستان در س6/13% و روسیه  29%، ازبكستان  3/32عمده از اروپا    واردات

میلیون دالر را نشان    ۷۸۲م. واردات تاجكستان رقم  ۲۰۰۰چهارم میلیارد كیلووات واردات برق داشته است. در سال  
 داد.  مي

باشد كه شامل  از چهل نوع مواد معدني و فلزات نادر و معادني متناوب و غني، لیكن محدود برخوردار مي  تاجكستان
قلع، آلومینیم، جیوه، اورانیوم، تنگستن و غیره است. ذخیره قابل مالحظه زغال،    طال، نقره، آهن، روي، مس، سرب،

تن زغال تاجكستان در میان كشورهاي آسیاي مركزي موقع   ننفت و گاز نیز كشف گردیده است. با ذخیره چهار میلیو
 . تواندیکرده نم  یو معادن با افغانستان همسر یعیمنابع طب ریباز هم در ذخا  یاول را دارد، ول

هاي تصفیه و غني ساختن مواد معدني، ذوب فلزات رنگي،  ذخایر زیاد مواد معدني در جهت رشد كارخانه  وجود
بتواند در رشد   زیبرسد که افغانستان ن  یروز  کی  دی سازي و تولید مواد ساختماني مساعدت نموده، ام شیشه و كاشي

ها کام  یکارخانه  آلرددګ  ابیخود  زیاد  مقدار  به  تاجکستان  در  مي  ومینیم.   اقالم تولید  مهمترین  از  یكي  كه  گردد 
 شود.  صادرات كشور محسوب مي

برق آبي احداث  ینهایوخش سلسله تورب یایهنگفت آب باعث رشد و توسعه نیروي برق آبي گردید. باالي در ذخایر
ود سه میلیون كیلووات برق است. با وجود این، هنوز برق آبي نارك با تولید حد  اهګ شده است كه بزرگترین آن دست 

تاجکستان  در  است.  تكمیل  در حال  آبي سنگتوده و راغون  برق  نیروگاههاي  پروژه  و  بوده  كمبود برق محسوس 
تولكارخانه زراعت  دیهاي  تجار  ،یمحصوالت  مؤسسات  مخصوص  تجهیزات  تولید   ،ینساجي،  و  برقي  وسایل 

سازي نیز در جمهوري وجود دارد. دستگاههاي نساجي، بافت، تجهیزات  نعت ماشینآالت فعالیت دارند. صماشین
جات تاجكستان در بسیاري از كشورهاي هاي ساخت كارخانهو یخچال  یزراعت  تآالزراعتي، وسایل هیدرولیك، ماشین

 جهان مشتریان خوب دارد.  
بیشتري كسب كرد. تو  طي اخیر هنرهاي سنتي مردمي نیز رونق  هاي »ارمغان«، »خجند  كارخانه  داتیلسالهاي 

 ز یاند. درافغانستان نالمللي مقام بلند را كسب كرده تاغ و امثال آن در نمایشگاههاي بیناطلس« و كارگاه سفالسازي قره 
  عیصنا   شیخو  هیکشور همسا  یبا همکار   میتوانیم   مامهم را در اقتصاد و فرهنگ ما دارد،    ی جا   یدست  عیصنا
. صنایع تاجکستان شامل آلومینیم، روي،  میمشترک داشته باش  یو نندارتونها  میده  شتری خودرا رونق ب     یو هنر  یدست

 تواند یم  زیآالت دستگاه برش فلزات و یخچال است. افغانستان نقلع، مواد شیمیایي، كود، سیمان، روغن نباتي، ابزار 
از   عیسکتورها را انکشاف دهد. صنعت به شدت متكي بر ذخیره وس  نیدو جانبه ع  یهایبا تبادل تجارب و همکار 

هاي كوچك مخصوصاً در صنایع سبك و مواد غذایي وجود  باشد و كارخانهآبي مي نهايی آلومینیم و دستگاه ها و تورب
 دارند.  

بزرگ    یه هانمود و دولت پروژ ر ییتغ یاقتصاد ستمی س  گری روبرو شد و از طرف د یپنج سال با جنگ داخل نکهیاز
تاجكستان شدیداً ضعیف شده است و    نرواقتصاد یشهرها را آغاز نموده، از  یواعمار وتوسعه    یوپرمصرف انکشاف

  ی که اکنون به صلح سراسر  یجنگ طوالن  ودننم  یبعد از سپر   زیبرند.  افغانستان ناكثر مردم در فقر به سر مي
فقر را در هردو     تواندیهردو کشور م    نیب   کیها نزد  یکه  همکار  شدی اند  یم  تیوضع  نیبا مطالعه ا  افت،یدست  

دو کشور   نیرا ب  دیافواه  اختالفات شد  یطلبان داخل  هی و تجز  یغرب  یها  ویروزها راد  نیکشور به حد اقل برساند. در
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  ن یزهر آگ  غاتیبه تبل  دیناخواسته برهم خوردن اوضاع به ضرر هردو کشور است. نبا  ی خدا  کهیحال  در  کنند،ی م  غیتبل
 داد.  تیارجح یو همکار ینهاد، بلکه در عوض به دوست یوقع

خارج  افغانستان كمكهایي  بر  متكي  هردو  تاجكستان  كمكهاي   یو  به  گذشته  در  خود  اكثر ضروریات  براي  و  اند 
فساد    یبود، ول  ادیز  یلیارسال شده به افغانستان خ  یاست که مقدار کمکها  نیاوت درالمللي متكي بوده اند، اما تفبین
  کهیشد، درحال  دهیسابق دزد  میشر وفساد در رژ  اصرکمکها توسط جنگساالران و عن  شتری شده وجودداشت و ب  میتنظ

به مربوط  ازتاجكستان  هم  و  افغانستان  آینده   هم  نمود.   استفاده خوب  کمکها  از  و جذب    تاجکستان  وتساند  صلح 
 بستگي به ثبات و ادامه صلح و آرامش در هردو كشور دارد.   ن یوخارجي داشته و ا یداخل یگذاري هاسرمایه

کرد، كندي پیشرفت و چرخش كار    ریی اقتصاد تغستمی هرکدام مجزا شدند، س  یاتحاد شورو   یهایجمهور   نکهیاز  بعد
قانو1990در تاجکستان در سال   از تصویب  آلومینیم و مواد م. پس  بر صنعت  تأثیر بسزایي  ن تخصصي كردن 

م. تولیدات تقریباً  1990. در سال  شت% كاهش تولید در مواد خالص را در بر دا30شیمیایي گذاشت كه تا حدود  
همه صنایع كاهش یافت از جمله برخي صنایع كوچك مثل طال و معدن كه سهم كمتري داشتند. بعداً در اواسط سال 

گ داخلي و فشارهاي مخالفان سیاسي داخلي سطح تولید را پایین نگاه داشت.فعالً بعد از استقرار صلح،  م. جن1990
 % است.  10رشد تولیدات صنعتي طور اوسط  یاندازه  یمدن نیقوان ریو سا یاساس نانتخابات و انفاذ قانو

 موجود در روابط افغانستان و تاجکستان  یفرصتها
  ی اسیتوسعه مناسبات س  یرا برا  یخوب  یافغانستان و تاجکستان  فرصتها  یعنی  هیدو کشور دوسنت و همسا  خوشبختانه

 کرد:   یدسته بند توانیخود دارند که انها را در چهار بُعد م  یو فرهنگ  ی ، اقتصاد
 دو کشور است؛  یطیمح یتهایو ظرف یگ ی: که تابع  همسا یطی( بعد محاول
 دو کشور؛  یخارج استیومقدورات و محذورات س یاسیس تی( وضعدوم
  ی شانگها  یهای و سازمان همکار  ییمنطقه    یکه متاثر از روابط قدرت ها  ییمنطقه    یاسیس  یوفضا  طی( شراسوم

 است؛ 
 .   یگ ی وهمسا یمنطقو یالملل، سازمانها نیاز ساختار نظام ب  یریپذ رری( تاثچهارم
چند    یباهم دارند. افغانستان ط  کینزد  ی و تجارت  یاقتصاد  -یعلم  ،ګیفرهن  -یتیامن  ،ینظام  ی اسیانها ابعاد س  هرکدام
راه"، پروژه    کیکمربند    کیرو به پروژه  "   نی. از همدینما  رونیتالش نمود تا خود را از انزوا ب  ادیز  ریسال اخ

توجه عمده نمود. از آن جمله با    رهیوغ  کوی ا  ،یشانگها  ،سارک  یمنطقو  یادر سازمنه  تیتاپي، بندر چابهار، عضو
 . دیکوش یلیخ زیها ن هیساختن روابط با همسا  کینزد

خرد وبزرگ   ک،یدورونزد   یکشورها  تیخو با اکثر  یطوالن  خیکه در تار  یکشور باستان  کی  ثیمنح  افغانستان
روشن  استیس یدارد در تمام ساحات متذکره  دارا یاس یو س یاقصاد ،یفرهنگ  ک،ی پلومات ی از روابط د یتجارب غن

از زمان ابر   ق یاز طر  کهیاست.  راه  و   استمدارانیس  گذشت، ی م  شمیافغانستان   مفادات  افغانستان متوجه  و حاکمان 
 یول  گسسته،  یطوالن  ینسبت جنگها  ینظام و حکومتدار  رازهیش  کهیبود. اکنون با وجود   یالملل  نیروابط ب   یرموزها

معقول ودور    استیس  کیروابط و اتخاذ     ی باز ساز  ییکشور توانا  ن یا  یبازهم  با استفاده از تجارب  قرون متماد
خود   کیخود، بلکه از لحاظ شهرت ن  کیژیفوق العاده سترات  تینه تنها از لحاظ موقع  غانستانرا دارد. اف   شیاند

مختلف به    یموفق را با کشور ها ونظامها  یپلوماسیسوابق و اعتبارخوب بوده ، د  یزداراین   یالملل  نیدرمناسبات ب
مشابه    یلیخ  ینید  ،یزبان   ،یو مشترکات فرهنگ   یخیکه از لحاظ سوابق تار  یبرده است. بالخصوص کشور ها  شیپ

اصل بارز عمل   کی  ثی منح   ییاواخر اقتصادمنطقه    نی. درمیاشته باش  ندهیرا در ا  یمناسبات خوب  استیس  میتوان یاند، م
وارد ساختار     ی) قاره( و حتا در ساحه  جهانعتریو کشور ها چه در ساحه کوچک )منطقه(، چه در ساحه وس  دینمایم

جانبه را بدست اورده ومتقابالً با هم همکار   نیمنطقه مفاد چند  یجهت کشور ها  نی. ازند شده ا  یاقتصاد منطقو  یها
   .  گردندیم

و بزرگ تاحال باهم مراودات   یباستان  یباهم قرار دارند و ازآریانا    کیو تاجكستان در جغرافیایي نزد  افغانستان
تمدني    است. بلخ یكي از چهار مركز سیاسي و  هیجغراف  نیبلخ هم  -ي سامانیانسر سلسله   – دارند. زادگاه سامان خداي  

مشترک نصر بن احمد ساماني و   نیو هرات بلخ سرزم  نداراګبود. کابل، غزنه، بادغیس، نورستان،    هیجغراف  نیا
 یو کانگروم تا تاجکستان وازبکستان امروز  رستانی وز  یاز مناطق کوهستان  رروشانی. پدیگردی رودكي محسوب م

با فراز و   19ود. این سرنوشت مشترك تاریخي تا قرن  شناخته شده ب ه یجغراف نیروم در تمام ا یداشت. موالنا دیمر
  ی ک ی  ثیدو کشور روابط مشترک داشتند، تاجکستان منح  زین   ستییابد.  در قرن نزده وبفراوان تداوم مي   يفرود ها

جمهور شورو  یهایاز  د  یاتحاد  مناسبات  ب  نهی ریباافغانستان  قرن  در  بود،  نموه  حفظ  سال    ست،یرا  -۱۹۹۱در 
-۱۹۹۱  یسالها  یشد. ط  دهیکشور د  نیدر  یاسیس  یمجزا شد، مخالفتها   یتاجکستان از اتحاد شورو  یجمهور۹۰
م خیلي از این پناهندگان به تاجیكستان   1994در سال    یدولت تاجکستان به افغانستان امدند ول   نیمخالف  کعدهی۹۳

  ، یفرهنگ   ،یزبان  ،یک ی اتن   یگانگ یهم قرار دارند،    یپهلو   دو کشورکه در  ییایجغراف  تیزمان موقع  نیبازگشتند در
  ییاصل ها  رهیو غ  یهمسان منطقو   یاز روزگاران دور، باور ها  یو تجارت  یقتصادا  قی ها و روابط عم  وندیپ  ،ینید

ت نسبت به سرنوش  توانندی روست که نم  نیاند که سرنوشت افغانستان و تاجکستان را جاودانه با هم گره زده است. از ا
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 استیدوام دارد و در س  هدو طرف  یدوست  نیتااکنون ا  کیپلومات ی روابط د  میتفاوت باشند.  از زمان تحک   یب  گریهمد
افغانستان مملو از    یاسالم   یوزارت خارجه جمهور فی.  ارششودیداده م   تیاولو  ی دوست  نیافغانستان به ا  یخارج

 هردو کشور است.    نیب یاسیو س یاقصتاد ،ګیفرهن ی و قرار داد  ها یدر مورد دوست یادیز اریاسناد بس
   

اقوام    ینااشنا و ناسازگار بودند، چنانچه در دوران  اتحاد شورو  ی، زبان  ی نژاد  ،ی مردم تاجکستان باتعصبات قوم 
وجو    رهیو غ  ی، ترک  یمانند روس  گرید  یزبانها  یتاجک   یدر پهلو  زیداشتند، اکنون ن  ستیز  نیسرزم  نیدر  یادیز

 نیزبان(،) حوزه نوروز( و از  ی)حوزه پارس  یهاتحت شعار     رانیتحرکات ا   یاست، ول  کیرلیدارد و خط شان س
دهند، مردم تاجک را در حوزه تنگ تعصب   تیرا بدانجا سرا  یرانیا  یستیو خواستند تعصبات فاش  دیمروج گرد  لیقب
اگر چن  زین   ستیتارسک   یافغانها  کتعدادی  ریمس  نیآورند، در  ریگ شعارها و تحرکات موثر واقع   نیعالقمند شدند. 

با   یخواهان آن اند.  "دوست زین  ندهیدارند و در آ کی ن  یگ ی باافغانها برخورد دوستانه و همسا اجکستاننگردد، مردم ت
 است.  نیسرزم نیمردم ا نیریخلقها " شعار د

دو کشور مسلمان، داراي مشتركات فراوان فرهنگي و تاریخي   ثیگوناگون نشان داد که ما با تاجکستان منح    حوادث
 باشیم. افغانستان بر سیاست هاي مبتني بر برادري و دوستي پایدار خود با این كشور ادامه خواهد داد.   مي

همجواري، عدم مداخله در امور داخلي یكدیگر و احترام به حق حاكمیت ملي، اصولي است كه مباني سیاست   حسن
طالبان که اکنون تمام کشور را بدست دارند، به    کی نماید. تحرخارجي افغانستان را در برابر همسایگان تبیین مي

تهدید نخواهد شد. حق همسایگي، مشروعیتي    انستانافغتكرار گفته اند كه هیچ كشوري از كشور هاي همسایه از قلمرو  
  ی همکار   تیتقو  یاست که در مرکز آن فلسفه  ییرابطه  کی  گان،یما با همسا  یي بشري.   رابطهاست فراتر از اراده

اتحاد  جادیا  قیاز طر  یمنطقو  یها و  ها  دراز مّدت س  یاقتصاد   یها   هیبازار  از طر  ؛یاسیو  در    قیو  مشارکت 
اروپا، نافتا، آسه آن    یهیشدن نظام مناطق متحد است؛ مثالً اتحاد  یشدن قرار دارد، چون نظام جهان  یهانج  یپروسه

 .   رهیو غ
دولت در حال جنگ    کیکه از حالت    میشدن شرکت نموده و سهم داشته باش  یجهان  یدر پروسه  میتوانیم  یوقت  ما
. میشرکت کن   یجهان  یدر پروسه  رومندین  یمنطقو  یهیهمکار اتحاد  کیو بصورت    می شو  رونیب  فیوضع  یاتفاق  یوب

جنوب    یایو آس   انهیم  یایآس  انیمعبر م   ایپل    نرا در دست دارد، به عنوا  یخیفرصت تار  کیمبنا افغانستان    نیبر ا
ست. چانس ا  کیما    یبرا  کیت یقرار داشتن، از نظر ژئوپول  یمنطقو  یهیاتحاد  کیدر مرکز    قیطر  نی. از ایشرق
  ت یموقع   نیمساعد تر  انه،یما با خاور م  یگ ی همسا  گری از جانب د  م،ییبه بنر نما   یاستفاده  ایجغراف  نیاز ا  میخواهیما م

 ما فراهم آورده است.    یرا برا
ممکن فوکس   ا،یآس یدر حال تبارز اند؛  قاره ایو هند در براعظم آس نیمانند چ یبزرگ اقتصاد یقدرتها کهیحال در

 نیو همچن   ؛یدنیقاره مانند نفت، گاز و آب آشام  نیدر ا  یعی طب  عیگردد. منابع وس  کمیو    ستیرقابت ها در قرن ب  یاصل
قاره   نیرا در ا یسخت  یهمراه با رقابت ها یفرصت ها ،یژتکنولو عیبزرگ همراه با رشد سر ی ها یگذار هیسرما

 موجب شده اند.  
اهم  اما در نظرداشت  در   یمنطقو  یها  یگفت که همکار  توانی افغانستان م  کی اکنوم  -ویوج   کیت یپول  -وی ج  تیبا 
 قرار گرفته است:    یدیافغانستان در دو سطح، مهم و کل یخارج استیس

 افغانستان؛   یمنافع مل یکننده نیبه عنوان تأم یمنطقو یها ی( همکارالف
 شدن.    یجهان  یبه پروسه  وستنیپ یعیمناطق متحد به عنوان عامل طب جادی( اب
  

کشور،   ن یا  ؛یشورو  یهایافغانها مهم است: در سه دهه پس از مجزا شدن تاجکستان از جمهور  یتاجکستان برا  تجربه
سال   داخل  ریدرگ  ۱۹۹۴-۱۹۹۰از  داخل   ی مسائل  همانند جنگ  پ  یخود  به  توجه  با  اما  بوده،   یفرهنگ   یوندهایما 
وسعت   تیو ترانز  یتجارت  ی . مثالً ً راهااستتاجکستان نگاه خاص به افغانستان داشته    هیکشور همسا  ، یواقتصاد

س  افت،ی تحک   انیم  یاسیروابط  تاجکستان  و  پ  میافغانستان  عضو  تاجکستان  سازمان    ،یجمعدسته  تیامن  مانیشد. 
سازمان    ،یاسالم  یاکو، همکار  یهاعضو ناظر آن است، در دو کشور عضو سازمان   زیاست که افغانستان ن  یشانگها

اسناد متعدد گواه روابط و   یدو کشور گسترده است و امضا یاسیاشتراکات س رهیلذا دا هستند؛ کایملل، و سازمان س
   یعالقمند  امیا  نیدر  نیو چ  رانیو ا  هیمستقل همسود مانند روس  یدو کشور است. جامعه کشورها  قی عم  یوندهایپ
مناسبات خوب با افغانستان   ییکایرام  یروهایبعد از خروج ن  خواهندینشان د اده اند، هرسه م  ریبه تحوالت اخ  یادیز

 . ندیآغاز نما
  

 افتهی  شیبرابر افزا  نیافغانستان و تاجکستان چند   نی دهه گذشته تجارت ب  کیدو کشور: در    یاقتصاد   یهافرصت
هنر و فرهنگ    ه،یوترب  میو تعل  یزراعت، مالدار  ،یندوځچون برق، گر  ییهاتاجکستان در عرصه   تیاست. ظرف

داشته باشد. دو    یسودمند  یهایهمکار  کستانها با تاجعرصه   نیدر همه ا  تواندیپرجاذبه است و افغانستان م  اریبس
خود را به افغانستان صادر    یدیولاز برق ت  یدارند. تاجکستان مقدار  یادیز  یهایوابستگ  یکشور ازنظر اقتصاد
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 8تر 8 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

با ساخت خط انتقال برق    نیب  نیبرق تاجکستان مطرح است. در ا  یاصل  دار یعنوان خربه  زیو افغانستان ن  کندیم
کشور    نیصادرات برق ا  زانی( مCASA-1000به افغانستان و پاکستان موسوم به کاسا )  زستانیتاجکستان و قرق

ـ افغانستان ـ پاکستان تا بندر گوادر و کار    کستانیتاج  ریآهن در مسساخت راه  یهاپروژه  نی. همچنابدییم  شیافزا
م کاسا  برق  تقو  تواندیپروژه  و  تجارت  توسعه  شود.    کستانیتاج  ـافغانستان    انیم  یاقتصاد  تیسبب  پاکستان  و 

و »پنج«، در    ا«یه »آمودررودخان  ی پل بر رو  نیچون ساخت چند  ییهادر حوزه   توانند یدو کشور م  نیبراعالوه
آهن تاجکستان ـ افغانستان ـ ترکمنستان و  «، راه 1000انتقال برق »کاسا    یادستور کار قرار گرفتن پروژه منطقه

  ی ها تالش  لیخط لوله گاز تاجکستان ـ افغانستان وشبکه ر  ران،یـ افغانستان ـ ا  ستانتاجک  زستان،یـ قرق  نیچ  نیهمچن
  دهیبه امضا رس کستانیافغانستان و تاج انیم ینامه همکاراز هفتاد تفاهم شیراستا ب نیدر همداشته باشند.  یاگسترده

( یمعنو  یهامختلف )از اقتصاد و صنعت گرفته تا فرهنگ و ارزش   یهادر عرصه   هایتوسعه همکار  تواندیکه م
    سازد.  سریرا م

 بیند.   افغانستان به عنوان محور تجارت و ترانزیت منطقه، منافع خود را در تعامل منافع ملي با كشور هاي منطقه مي
 براي اینكه تقابل منافع مبّدل به تعامل منافع گردد، افغانستان صمیمانه از انتقال پاپالین گاز تركمنستان)تاپي(، از 

ً یگامها تقر  نیمفکوره وبرداشتن اول  ن یا  جادیكند، از ایت ميطریق افغانستان، به پاكستان و هند حما وسه سال    ستی ب  با
ي  . به همان تناسب انتقال پاپالین گاز تركمنستان، از طریق افغانستان، به تاجیكستان و سپس چین، تأمین كننده گذردیم

ایران، به معناي گره خوردن   به افغانستان و سپس به پاكستان و  CASA1000منافع ملي منطقه است. انتقال انرژي  
كشور هاي منطقه است؛ منافعي كه با رونق و تسریع تجارت و ترانزیت با   یمنافع ملي افغانستان با منافع اقتصاد

ي راه آهن افغانستان به اوج خود  ي راه آهن ایران، پاكستان، تركمنستان، تاجیكستان و ازبكستان با شبكهاتّصال شبكه 
جمهوري اسالمي ایران را از طریق افغانستان به كشور هایي واقع در آسیاي میانه وصل    رسد. شاهراهي كه مي
اقتصادي هند از طریق چاه بهار   -و همگرایي منطقوي است. حضور تجارتي  كاريي مباني هم كند، تقویت كنندهمي

است.  براي رسیدن به چنین  ي تحّولي بنیادین در منطقه  و شاهراه دالرام به كشور هاي آسیاي مركزي ایجاد كننده
اجازه داده     شدنوع تضاد ها و تناقض هاي مزمن تاریخي از جانب هر کس که با  چیكند كه به هفضایي ایجاب مي

    نشود.
 :    دینمایو دوستانه را م کیروابط نزد جابیا لیذ یمانهایو عضویت هردو کشور در سازمانها و پ حضور

 (  CARECاي آسیاي مركزي )برنامه همكاري اقتصادي منطقه  -
 (  ECOسازمان همكاري اقتصادي ) -
 (  RECCAكنفرانس همكاري هاي اقتصادي منطقه اي راجع به افغانستان ) -
 (  SAARCسازمان همكاري هاي منطقه اي آسیاي جنوبي ) -
 (  SCOسازمان همكاري شانگهاي ) -
  

متقابل، نشان   تیو حما  یالملل  نیو ب   ییمنطقه  یمان هادر بسا از ساز  کستانیافغانستان و تاج  تیو عضو  حضور
 بسزا بگذارد.    یریتأث یثبات و انکشاف منطقو میدر تحک  تواندیو تساند است که م یهمکار یدهنده

 یمنافع مل  یکننده  نی)هند و پاکستان(، تأم  ایبه جنوب و جنوب شرق آس  یمرکز  یایاز آس  یکه انتقال انرژ  ییآنجا  از
 افغانستان وجود دارد:    یمهم برا یسه پروژه ک«یکر یانرژ ی ژیافغانستان است، در» استرات

 (   CASA 1000) ایانتقال برق از قرغزستان و تاجکستان به جنوب و جنوب شرق آس یپروژه. ۱
 (.    TAPIافغانستان ) قیاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طر یعیانتقال گاز طب یپروژه . ۲
 شبکه راه آهن   یتوسعه .۳

فقر، کشمکشها  یبرا  پس نگهداشته غرض رفع  تا روابط را حسنه  است  قاچاق    ،ی داخل  یهردو کشور الزم  قطع 
توافقات مف  ستیز  طی مح  لیموادمخدر و مسا  تداوم  باشند. دوست  دیو  ف  یدوجانبه گذشته وفادار   نیماب   یومراودات 

 ان است. افغانست  فیمردم شر نیریها  آرمان د هیهمسا
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