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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٢/١٢/٢٠٠٩                      غوث جانباز
  

  :تبصرۀ مختصر
  
 اساس معلومات دست داشته کشور پهناور اتحاد جماهير شوروی سابق نظر به حوزه های نفوس، شبکه های متعدد با

کشور های يک حوزه از يک شبکۀ واحد توزيع انرژی استفاده اکثر توزيع انرژی برق را ايجاد کرده بود به نحو کی 
 درحوزه های متعدد نظر به عواملی از قبيل مشکالت بعد از فروپاشی سياسی اين کشور غولپيکر. دندمی کر
 کشورها يا با بکار گرفتن شبکه های  مستقل توريع  از بعضی، بودجوی و همچنان احساسات ناسيونا ليستی،تخنيکی

شبکه های واحد توزيع  از سيستم مسايه با کشور های هانرژی برق و يا با عقد قرارداد های دوجانبه و سه جانبه
يک مثال برجسته را در اين زمينه حوزه يا منطقۀ کشور های اسيائی در جنوب اتحاد . انرژی منفصل گرديدند

  که به حيث اين کشورها درنوشتۀ آتی نظری است به سيستم توريع انرژی برق. دنشوروی سابق تشکيل می ده
  .پيمان با روسيه متحد می باشند دريک منافعمشترک الاعضای ممالک 

  
***********  

  در آسيای ميانه »صلح سرد«
   از بين رفت١منطقهسيستم واحد انرژی برق در 

  ٢٠٠٩نوامبر ٢۶:تاريخ نشر، "وريميا نووستی":منبع، آرکادی دوبنوف:نويسنده 
 

 کشورهای حوزۀ ميانزبانی  "دنبرد های جدي "موجی از با آنکه فقط چند روز به فرارسيدن فصل زمستان باقی مانده
  اين ناحيه را طی زمستان امسال از ۀ نفوس قابل مالحظگفتگوهای مذکور ميتوانند .آسيای ميانه آغاز گرديده است

قزاقستان و ازبکستان که از لحاظ دسترسی به منابع انرژی  توانمند تر از  . و گرمی انرژی برق محروم سازدیروشن
تاجکستان و قرغزستان خبر دادند که قصد دارند  در  : يباشند به ممالک وارد کنندۀ انرژی ممنطقه کشور ها در ريسا

سيستم موجوده از زمان اتحاد شوروی اسبق  .خارج شوند"  سيستم واحد انرژی منطقه"آيندۀ قريب از عضويت در
لت ترک سيستم واحد انرژی ع)ازبکستان(و تاشکند )قزاقستان( آستانه .مانده استدر حوزۀ آسيای مرکزی به ميراث 

قناعت ( .را در آسيای ميانه استفادۀ بی جواز و غير قانونی تاجکستان از منابع انرژی متعلق به اين دو کشور ميدانند
بدون قرارداد و ، جانب تاجکستان را متهم به استفادۀ غير مشروع  آمر شبکۀ برق و انرژی قزاقستان،)بوزومبایف

در صورت که از  " : گفتبوزومبایف . قآقای  .منابع انرژی متعلق به  کشورش نمودبدون پرداخت قيمت مصارف 
         :به گفتۀ نامبرده ". ما با چنين وضعيتی نميتوانيم موافقت نمائيم منابع انرژی کشور ما سرقت صورت ميگيرد،

 ."شکيل خواهد داد برق در طی زمستان امسال در تاجکستان رقم مساوی به سی در صد را تیژانرکمبود "
 وخامت اوضاع  احساس" تا در صورت  همچنان خاطر نشان ساخت که حکومتش به او هدايت داده استبوزومبایف

 سيستم واحد انرژی امحایبرای   اولين عالمۀ ،آستانهاحتجاج  .خارج گرددآن   از "منطقه سيستم واحد انرژی "در 
 .بود منطقهبرق در 

روزنامۀ  .ابتکار بعدی را در اين زمينه تاشکند به دست گرفت اليرتبۀ حکومت قزاقستان،به تعقيب اظهارات مامور ع
 را به نشر عيسی سعدوالیف مقالۀ رئيس شرکت سهامی دولتی انرژی آقای "حقيقت شرق"دولتی ازبکستان به نام 

که کشورش خاطر نشان ميسازد  ، وضعيت موجودۀ منابع انرژی در منطقهضمن تحليلسعدواليف  .رسانيد
 واحد سيستم و غير واحد در استفاده از منابع انرژی بپرذازد و از رژيم فعاليت مستقالنهمصمم است به  )ازبکستان(

 .را نموده است ..."سيستم واحد" ٢٠٠٣ سعدواليف اشاره کرد که کشور ترکمنستان در سال  . خارج شودمنطقهدر 
را متهم به استفادۀ غير قانونی و حريصانۀ منابع انرژی متعلق از کشور ها  "بعضی" حکومت ازبکستان ماموراين 

او تاکيد کرد که بعضی از  ".اعمال مذکور عواقب ناگوار در قبال خواهند داشت"به ديگران کرده هشدار داد که 
ابع کشور های همسايه هدايات و تقاضاهای مکرر تاشکند را مبنی بر استفاده مشروع و بعد از دريافت اجازه از من

عالئم و شواهد عينی ثابت ميسازند که هدف آقای  .انرژی ناديده گرفته و به خودسری در زمينه ادامه ميدهند
  . استسعدواليف کشور تاجکستان

                                            
.مقصد از کشورهای است که در حوزه قرار دارند  ١  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

طی ماه  )عمدتا تاجکستان(دار های قزاقستان و ازبکستان به آدرس قرغزستان و تاجکستانهوشقابل تذکر است که 
 و در عين حال غير مشروع از منابع رحصاستفادۀ بی حد و .ری  به گوش رسيدندمبر سال جااکتوبر و اواسط نو

فشار به حد زياد بود که سيستم  . را برمال ساختانتقال انرژیکمود ظرفيت دستگاه و وسايل انرژی برق چندی قبل 
در اثر حادثۀ مذکور  .ً ازکار ماندکامال )در قلمرو تاجکستان"(نوریک"در ستيشن انرژی برق " دفع بروز حواث"

 نوامبر سال جاری، سفير ازبکستان در ٢٣به تاريخ  .اکثر محالت در تاجکستان بدون انرژی برق به سر ميبرند
 ) و سفير اسبق ازبکستان در فدراسيون روسيهامور خارجهارت وزمعين اسبق (شاه قاسم شاه اسالموف  ،دوشنبه 

به  "سيستم واحد انرژی منطقه " موضعگيری کشورش را در قبال بکز اديپلومات . را فراخواندیکنفرانس مطبوعاتي
خارج گردد و هيچگونه انتقادی عليه او در  ..."سيستم"ازبکستان حق دارد از  " :طور مفصل ارائه نموده عالوه کرد

، دوشنبه ..."سيستم"او همچنان اشاره کرد که پس از خارج شدن ازبکستان از  ". باشدداشتهاين زمينه وجود نميتواند 
 خويش را که قبال به ازبکستان صادر ميکرد مورد استفادۀ برقامکان آنرا به دست خواهد آورد تا بخشی از انرژی 

موصوف همچنان تاکيد کرد که روابط شبکه های دولتی انرژی برق ميان کشور های منطقه منبعد  .داخلی قرار دهد
سفير مذکور پيشنهاد کرد تا طرفين در روابط اقتصادی  .مين خواند شدبه اساس موافقت نامه های مستقل و جداگانه تا

شاه اسالموف  .را مالک عمل خويش قرار دهند" انرژی در بدل پول "ساده خريد و فروش بصورت خويش اصل 
مشکالتی را که تاجکستان در شرايط کنونی با آنها روبرو  )ازبکستان(در عين حال خاطر نشان ساخت که دولتش 

سفير مذکور در اين  .موجود استقبال کرد درک ميکند و از تالش های اين کشور برای حل و فصل دشواری های است
 و دديکه به کمک فدراسيون روسيه  در اين کشور چندی پيش اعمار گر "سنگ الدین" برق دتوليزمينه از ستيشن 

در عين زمان تدارکات تاجکستان را برای و   از چراغ های کم مصرف ياد آوری نمود،ردهتگسهمچنان از استفادۀ 
  .مورد انتقاد قرار داد" راغون" ۀاعمار ستيشن جديد توليد برق در ناحي
 نامبرده را که قرار است به طور يک شرکت سهامی ايجاد گردد طی سال  ستيشن  رهبری تاجکستان ميخواهد اسهام

تاجک "  و از هر .به فروش برساند )مترجم-ستانواحد پولی تاجک( "سامانی"باالی تاجکها به قيمت يکصد ٢٠١٠
افزون بر اين حکومت تاجکستان اهالی  .بخواهد تا اسهام را خريداری نمايد)مترجم-مطابق متن روسی"(ميهن دوست

  ستيشن برقطور اعانه بهتجارتی را فراميخواند تا حد اقل معاش يک ماه خويش را  "فعال"کشور و شرکت های 
تحريک احساسات ميهن دوستی بايد از برگرداندن "  : سفير ازبکستان در اين زمينه چنين گفت .بدهند"  راغون"

 مصارفموجوديت فساد در ادارات کنترول به سفير شاه اسالموف  ". صادقانۀ  قرضها به صاحبان آن شروع گردد
رف انرژی برق شهر چندی پيش مامورين شبکۀ کنترول از مصا:"  ن اشاره نموده عالوه کرد تاجکستا دربرق

آمدند و پيشنهاد کردند که حاضر اند در بدل مبلغ معين  )نه ازبکستان( دوشنبه به يکی از نماينده گی های خارجی
  ..."بخشی قابل مالحظۀ از مصارف انرژی برق را که ميتر نشان ميدهد پاک نمايند

ق بر"نمايندۀ کمپنی دولتی  .س العمل نشان داددوشنبه در مورد اظهارات و اقدامات اخير تاشکند باالخره  ديروز  عک
 را ترک "سيستم واحد انرژی برق منطقه"که به طور يک جانبه داشت  هيگال از تاشکند سيرگی تکاچينکو ،"تاجک

در حصۀ مصرف و استفاده از منابع انرژی که "...او همچنان جانب ازبکستان را به نقض قراردادها  .نموده است
تکاچينکو هشدار داد که در اثر فعاليت های اخير از تاشکند  .آقای س ".عمل آمده بود متهم کرد به فقاتوروی آن 

تکاچينکو با پيشنهاد تاشکند در بارۀ  .سيستم بهره برداری منظم از انرژی برق در خود ازبکستان  صدمه خواهد ديد
بيائيد مسووليت های پولی را "  : او گفت. ردموافقت نموده از آن استقبال ک" انرژی در بدل پول" به راه اندازی اصل

به گفتۀ او قرض تاجکستان در برابر شبکۀ انرژی برق " . مخالف نيستيم با آنماکنيم، رفع در برابر يک ديگر 
سه " برق تاجک"در حاليکه کمپنی دولتی انرژی ازبکستان از شرکت  ،بالغ می گردديک ميليون دالر به ازبکستان 

ر . امريکاړی قرضدار استونيم مليون دالر  در  محمد چهار شنبييفآدینهآقای " برق تاجک" شرکت یمامور دي
ما طرفدار حل و فصل صلح آميز هر گونه دشواری ها استيم و از هيچگونه :"اختالفات با ازبکستان گفتارتباط به 

  ".اخطاريه ها و اولتيماتوم ها کار نميگيريم
انکشاف اوضاع و به خصوص  .سبی برای اخطار ها و اولتيماتوم ها نيستواقعيت اين است که حاال زمانی منا

  .تاجکستان را به طرف سردی و تاريکی ميکشاند
  

  پايان
  

 
 
 
 
 


