
 
 

 

 2تر 1 هل :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
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 ۰۸/۰1/2۰1۸              غوث جانباز
 

 دارد کیژیسترات دیمورد افغانستان د ترکمنستان در
 

از دو دهه است  شیب نکیما ترکمنستان ا یۀهمسا کشور
ها با  یهمکار یرا بخاطر توسعه ا ینیکه اقداماِت مع

 - یتجارت یها یو همکار میافغانستان، به شمول تحک
. دینمایم یدر امتداد سرحدات دو کشور عمل یاقتصاد

را نظر بر آن است که  یاسیس لیمسا لگرانیازتحل یبرخ
ر ابزا یریتا با به کارگ خواهدیم قیطر نیعشق آباد از ا

از مناطق در  یاوضاع را در برخ یو اقتصاد یتجارت
بات باشند ث یشمال افغانستان که همسرحد با ترکمنستان م

 .و در امن نگهدارد دهیبخش
 یعال نیمأمور ۀرانیگیمنظم و پ یکه گفتگوها سالهاست

مربوط به  لیمسا یدو کشور در سطوح مختلف رو ۀرتب
 .دارد انیجر دیمتقابالً مف یها یهمکار

 یجمهور افغانستان محمد اشرف غن سیکه رئ یمالقات نیح
 سیمحمدوف" رئ یردیبا "ب 2۰1۲سال  یدر ماه جوال

 قیتطب یجمهور ترکمنستان انجام داد، هر دو جانب باال
 لیذ پروژه ها قرار نیا ینمودند. فهرست اجمال دیدر منطقه به اشتراک افغانستان تأک یربنائیز یاز پروژه ها یبرخ
 : است

 تاجکستان یافغانستان ال –افغانستان : ترکمنستان  قیاعمار خط آهن از طر -
 (یافغانستان به پاکستان و هند )تاپ قیانتقال گاز از طر نیال پیپا -
 .آن به پاکستان تیبرق از ترکمنستان به افغانستان و ترانز یرژصدور ان یمختلط برا یپروژه ها لیتشک -

ت مذکور قرار اس ۀکه پروژ ابدیتاجکستان الزم است تذکر  –افغانستان  –رابطه به اعمار خط آهن ترکمنستان  در
 .سپرده شود یمرحله وار به بهره بردار

 ۀطبق مؤافقتنام لومتریک 12۰)افغانستان( به طول  یاندخو – نهیآق –امام نظر )ترکمنستان(  –: اتا مراد اول ۀمرحل
 .صورت گرفت 2۰12نوامبر  22 خیآن به تأر یبرده شد و افتتاح رسم شیپ 2۰11سال  یماه م

تان( " )تاجکسنی"پنجده پائ -)افغانستان(  یاندخو – نهیآق -امام نظر )ترکمنستان(  -اعمار خط آهن اتا مراد ۀتفاهمنام
ط خ نی. ادیجمهور افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان در عشق آباد به امضاء رس یروسأ از طرف 2۰12در مارچ 

 یابیارز ۀاعمار گردد. پروس یکائیدالر امر ونیلیم( 0۰۰به ارزش در حدود ) لومتریک( 0۰۰قرار است به طول )
 .ادامه دارد 2۰10افغانستان و ترکمنستان از سال  یادارات مرتبط و مسلک نیتاجکستان ب یال یخط آهن از اندخو

ور دو کش نیب یآن مناسبات اقتصاد ۀجیاست که در نت یگریمهم د ی" پروژه ایانتقال گاز "تاپ نیال پیپا اعمار
 .کسب خواهد کرد یادیبن یتوسعه ا

آغاز  2۰12" در سال ی"تاپ نیال پیپا قیانتقال گاز از طر ۀمقامات مسوول دو کشور اعالم داشتند که پروس راً یاخ
 .ابدیم

. ردیگیصورت م زین کیستیترانسپورت و لوژ ،یانرژ یها با افغانستان در عرصه ها یهمکار یبر توسعه ا افزون
برنامه  یاز توسعه ا تیچند جانبه در حما یها یعشق آباد تالش دارد ثابت بسازد که آماده است در قسمت همکار

 .دینما یهمکار زیدر داخل افغانستان ن یاقتصاد یها
 یبرا یاقتصاد یمنطقه ئ یها یکنفرانس همکار نیدر عشق آباد هفتم 2۰1۲نوامبر سال  11 یال 10 خیتأر از

ه شبک یمرتبط به توسعه ا لیکنفرانس مذکور را مسا ۀ. بخش قابل مالحظدیگرد ریدا (RECCA کایر) افغانستان
 .دادیم لیدر سطح منطقه تشک تیتجارت و ترانز یو مساعدت برا یترانسپورت یها

 .بود افتهی ریتدو 2۰۰1در سال  (RECCA-1) "کایدر چهارچوب کنفرانس "ر یگردهمائ نیذکر است که اول قابل
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 یاقتصاد یها یهمکار یبرا یمنطقه ئ شتازیپالتفورم پ کی ثیمنح (RECCA کایر) بینظر است تا از ترک در
: چون یدر عرصه ها تیاعتماد و فعال یفضا نیتأم ،یاسیس یگفتگو نیتأم ۀلیافغانستان بالوس یسرحد یماورا

 ،یمرکز ییایآس یدر حوزه ها یصو خصو یدولت یسکتورها نیمتشبث انیم یتجارت و مخابرات، معادن و همکار
 .دیایاستفاده بعمل ب یغرب –جنوب  ییایو آس یجنوب ییایآس

اسالم آباد،  ورک،یوین لیمختلف از قب یها و شهرها تختیمختلف در پا یسالها یط (RECCA کایر) یها کنفرانس
 .اند افتهی ریتدو( 2۰11استانبول، دوشنبه و کابل )در 

 یپروگرام ها قیدر راه تطب گریانجینقش م یفایترکمنستان بخاطر ا یرهبر یاست که تالشها یآور ادی انیشا
 ۀمتحد االتیاروپا و ا یۀشوند. بطور مثال اتحاد یم تیاروپا حما یۀو اتحاد کایمراز جانب ا یالملل نیب یاقتصاد

 یکایر" یعنیدر عشق آباد،  ریاجالس اخ ریتدو یرا برا رهیوغ کیتودیم ،یکیتخن یبه ترکمنستان کمک ها کایامر
۲ RECCA-" یوس ً  .مبذول داشتند عا

انستان، افغ یاقتصاد یتوسعه ا یبرنامه ها قیتطب یکننده و ممد را برا لیهمچنان در نظر دارد نقش تسه ترکمنستان
 نی. در ادینما یباز د،ینما یو اروپا وصل م نیکسپ ۀحوز یکه افغانستان را با کشورها یترانسپورت یزهایدهل جادیا

ت از افغانستان و محصوال داتیهدف آن انتقال اموال، تول هک (Lapis Lazuli) ""الجورد زیتوان از دهل یزمره م
از  نامبرده زیآور شد. دهل ادیباشد،  یم هیگرجستان و ترک جان،یترکمنستان، آزربا قیبه اروپا و برعکس از طر

" ی"ترکمن باش یدیبندر کل قیهرات( آغاز، و متعاقباً از طر تی)وال ی( و تورُغندابیفار تی)وال نهیبندر آق قیطر
 .نجامدای)گرجستان( و باالخره به استانبول م یو باتوم سیتفل ی(، شهرهاجانیبه باکو )آزربا نیکسپ ۀریدر بح

ه کشور خود شان و توسع تیامن نیشود که مقامات ترکمنستان با در نظر داشت تأم یمشاهده م یبخوب بیترت نیبد
تان در و تنگاتنگ را با افغانس کیاستقرار مناسبات نزد ۀشده، برنام یو پالنگزار رانهیگیبطور پ ش،یاقتصاد خو یا

 .دینما یم یعمل وستهیدست گرفته و آنرا پ یاقتصاد و تجارت رو یعرصه ها
و  دیز داز تضاد با طر یترکمنستان در مطابقت و عار یاقتصاد یژیسترات قیتوان قضاوت کرد، تطب یم کهیجائ تا

قرار دارد  یجنوب یایو آس یمرکز یایآس یحوزه ها یاروپا برا یۀو اتحاد کایامر ۀمتحد االتیالمدت ا لیطو ۀبرنام
 ریوز نتونیکل یلریتوسط ه 2۰۰1 یبار اول در جوال یرابرنامه ب نیشود. ا یم ادی" شمیابر دیکه به نام "راه جد

مذکور، واشنگتن در  ۀاعالم شده بود. در چهارچوب برنام دیجد یدر دهل کایامر ۀمتحد االتیآنوقت ا ۀامور خارج
 ناافغانستان که متعاقباً با بندر "گوادر" پاکستان وصل خواهد شد به افغانست یحلقه ئ ۀنظر دارد در قسمت اعمار جاد

 یرا با هم وصل م ایسرحدات افغانستان که اروپا و آس ی. اعمار خطوط راه آهن در داخل و ماورادیمساعدت نما
به  یمرکز یایبرق با ولتاژ بلند از آس یانتقال انرژ یشبکه ها جادی" ، ایز "تاپاتقال گا نیال پیسازد، اعمار پا

 .رهیافغانستان، پاکستان و هند وغ
(، در در داخل افغانستان یحلقه ئ ۀجاد ی)به استثنائ گرددیم شنهادیپ کایتمام اقداماِت که از طرف امر ست،ین یدیترد
 .دهدیم لیتشک زیترکمنستان را ن یو اقتصاد کیژیسترات یها یسیاز پال یبخش قتیحق
 ینیع وندینوع پ کیعشق آباد در استقامت افغانستان در  یاقتصاد یسیپال قینمود که تطب یریگ جهیتوان نت یم لذا

 نیپکس ۀاروپا در حوز یۀو همچنان اتحاد کایمخصوصاً امر ،یغرب یکشورها کیژی)محاسبه شده؟!( با مواضع سترات
 .قرار دارد یمرکز یایو آس

انکشاف  توسعه و دیمرکز جد کی ه،یترکمنستان در منطقه، جدا از روس یوافر یبه ابتکار و دلچسپ یکنون طیشرا در
و  یکیستیلوژ – یترانسپورت یزهایمرکز با گذشت زمان قادر خواهد بود که نقش دهل نی. ادیایم انیبه م یاقتصاد

 – یکاهش دهد. کاهش نفوذ اقتصاد نیو کسپ یکزمر یایآس ۀرا در حوز هیروس یبزرگ اقتصاد یپروژه ها ریسا
قامت در است هیروس ۀریوغ یاسیس -یاقتصاد یمواضع و عدم اثرگذار فیو تضع یمتدرجاً منجر به کمرنگ یتجارت

 .دیمنطقه خواهد گرد نیدر ا یدیکل یها
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