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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                       غوث جانباز: ترجمه  ٠٨-١٢-٢٠١٠  ني
 

   را انتخاب ميکند»عينی«هوائیميدان تاجکستان 
  )ويکتوريا پانفياووا: نويسنده (

 
 امکان ،وسيه والديمير پوتين و رئيس جمهور تاجکستان امام علی رحمن در دوشنبه پايتخت تاجکستانصدر اعظم ر

مقابل روسيه به در . مورد بحث قرار دادندرا به جانب روسيه  "عينی" نظامی  ميدان هوائی  بالقيد و شرطسپردن
  .  اين کشور سرمايه گذاری خواهد کرد در که در عرصۀ انرژیتفهيم می کنددوشنبه 

همکاری های  سازمان"ی شورای وزيران عضو  روسأ مالقات جلسۀ چوکاتنبه در سفر والديمير پوتين به دوش
  صدر اعظم روسيه و رئيس جمهور تاجکستان توجه خاص  ديدار دو جانبۀ در اين مياناما.  صورت گرفت"شانگهای

 را ميان دو کشور "دورۀ يخبندان"مالقات  اينان به اين باور اند که رصاحبنظ. به خود معطوف داشتناظرين را 
  .  خواهد بودآنها مرحلۀ جديد همکاری های اقتصادی و نظامی ميان ه و سر آغاز خواهد گذاشتعقب 

دور نفت به اين کشور لغو  ص در راه  گمرکی رااز همه انتظار دارد تا روسيه محصوالتجمهوری تاجکستان قبل 
  "Inter – RAOEAS"دوشنبه به کمپنی انرژی روسيه . بپردازدرکشو  اينعرصۀ انرژیه سرمايه گذاری درنموده و ب

کمپنی از تاجکستان همچنان . مايدرا اعمار ن برق دستگاه توليدچند  تا در درياهای کوهستانی تاجکستان پيشنهاد نموده 
ن سهم پاکستابه  "١ –ين سنگ تود" انرژی برق از ستيشن برق  صدور  تا در پروسۀ آورده ياد شده دعوت بعمل 

 ا همتای پاکستانی را حين مالقاتش بالديمير پوتين دور نمای همکاری های دو جانبهقابل تذکر است که و. بگيرد
  .  ساخت نيز مطرحخويش 
اين بار حين مذاکرات  "اغونر"، يعنی ستيشن برق ميان روسيه و تاجکستان  بر انگيزع  پر جنجال و مناقشهموضو

 به تاجکستان به خاطر اعمار ً شخصا ٢٠٠۴قابل ياد آوری است که والديمير پوتين در سال . نگرديد مطرح طرفين 
دو اما ). تين در آنزمان رئيس جمهور روسيه بودپو(  بود کردهمبلغ دو ميليارد دالر قرضه و عده  "اغونر "پروژۀ

ند، پولها به تاجکستان سرازير نشدند و روابط ميان دوکشور به سردی دبه توافق نهائی در اين زمينه نرسيکشور 
فعاليت : "  در زمينه چنين اظهار نظر ميکند  آجر کورتوف"انيستيتوت مطالعات ستراتيژيک"تحليلگر ارشد . گرائيد

جانب تاجکستان .  تمرکز يافته اند روسيه در اين اواخر عمدتٌا روی مسائل اقتصادیبه  در استقامتستان های تاجک
  ."کوشش ميکرد سرمايه گذاری های را که از دست داده بود دوباره حاصل کند

ستيشن برق برداری از از بابت بهره روسيه  خود انتظار دارد تا دوشنبه قرضداری هايش را در برابر مسکو به نوبۀ
 در صد ٧٥ مالک ، "Inter RAOEAS" کمپنی انرژی برق روسيه   . کندرفع هر چه زودتر  "١ –سنگ تورين "
 اما موضوع اساسی که روسيه ميخواهد توجه رهبری تاجکستان را به آن جلب . می باشد ستيشن برق نامبرده هاماس

 يکبرای ايجاد   "عينی"ميدان هوائی واگذاری  و تهوري روسيه در اين جمیفزايش حضور نظامنمايد، مسئلۀ ا
  . پايگاه نظامی هوائی به روسيه می باشد

صدر اعظم روسيه . خواندمي ثبات و اعتماد عاملپايگاه نظامی کشورش را در تاجکستان موجوديت والديمير پوتين 
. ری های نظامی ما تشکيل ميدهد جدی اعتماد متقابل ميان دو کشور را همکانشانۀ ":  موضوع گفت ايندر رابطه به

برای   کشور به شمار ميرود، ميان دوالمدتی نظامی ما در تاجکستان گويندۀ روابط طويل اموجوديت پايگاه قو
  ". استمبود قوای هوائی محسوستکميل حضور نظامی روسيه در تاجکستان ک

مسکو و .  منتقل گرديده بود)قرعزستان( "نتکا"  به ميدان هوائی "عينی"هوائی از ميدان  قبأل روسيه  قطعۀ هوائی 
الزم است تذکر . نايل آيند" عينی"  استفاده از ميدان هوائی  به توافقی در زمينۀ نستند خير نميتوادو شنبه طی سالهای ا

  اطمينان داد که قطعۀ، به اوبا ميدويدوف) ماه اگست سال جاری(ت در سوچی يابد که رئيس جمهور رحمن حين مالقا
 در ماه اکتوبر  خان ظريفیهمراوزير امور خارجۀ تاجکستان . د جا به جا خواهد ش"عينی "روسيه درای هوائی قو

 را با هيچ کشوری جز روسيه "عينی"کشورش موضوع بهره برداری از ميدان هوائی "سال جاری تاکيد کرد که 
  . "به عمل نيامده استتان  با امريکا و هندوس پشت پردهطرح نساخته است و هيچگونه گفتگو های  م

  . بسنده نيستند است که وعده های دوشنبه ديگر برای مسکو یاما مدت
 کرده   استعمال بازی"قطعۀ"را به حيث  کرد که ميتواند حضور نظامی میدوشنبه فکر ":  عالوه ميکندوفکورتآجر

 کرايه و سرمايه گذاری  روسيهبل از باشد به رخ مسکو بکشد و در مقا"عينی"را که ميدان هوائی  "توسش"و هميشه 
 در شرايط کنونی حضور نظامی روسيه در تاجکستان بيشتر به نفع. مثمر نيستطرز العمل مذکور ديگر. تقاضا کند

 در موجوديت مناقشات با ازبکستان افزايش حضور نظامی توفرکوبه باور " .خود اين کشور است تا به نفع روسيه
 سيستم شبکه های انرژی برق  بهاً صخصوم. رد غير مترقبه در امان نگهدا"حوادث" از روسيه ميتواند تاجکستان را



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

به عقيدۀ کورتوف کشور های اسرائيل و امريکا حين بروز . دصدمه  نخواهد رسي   مالت ناگهانیاز حاين کشور 
از طرف افغانستان ستان  کورتوف تهديد ديگر را به تاجک.ددست ميزننمناقشات داغ بين المللی به همينگونه حمالت 

خواهان دفاع از کشور  أاقع  درک کنند و اگر آنها ويد به خوبیرا با اين تهديد سياسيون تاجکستان ": ندديده عالوه ميک
 هوا در تاجکستان گامی ديگری بود دافعجا به جا سازی قطعۀ .  بزنندمسکو دست به شانتاژ پس نبايدشان استند، 

  ." کشوربيشتر اينرای تامين امنيت هر چه ب
  

  پايان
  

 "نويی ايزوسيستيا"روز نامۀ : منبع 
       ٢٠١٠نومبر٢۶ : تاريخ نشر

  «Таджикистан выбирает «Айни:عنوان مضمون به زبان روسی
 

  


