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 بسمه تعالي
 

 نگاهي به طرح موضوعات اقتصادي در مذاكرات روساي جمهور
 دو كشور تركمنستان و افغانستان در عشق آباد

 مقدمه :
رئيس جمهور كشور افغانستان محمد اشرف غني جهت ديدار دو روزه و مذاكره با رئيس جمهور تركمنستان وارد 
عشق آباد پايتخت اين كشورشد. اين ديدار رسمي گامي مهم ديگر در جهت تقويت و توسعه روابط دوستانه بين 

 است كه رئيس جمهور افغانستان از تركمنستان 2017دو كشور همسايه است. اين دومين بار در سال ميالدي 
  آقينه بود.– امام نظر –ديدار ميكند. بار اول در اوايل سال ميالدي جاري براي افتتاح راه آهن آتامراد 

با توجه به توافقات در ديدارهاي قبلي، طرفين در مذاكرات پيش رو با دستوركار قرار دادن موارد مهم در 
مذاكرات روساي جمهور دو كشور،  طيف گسترده اي از موضوعات مورد مشاركت دو كشور را در قالب دو جانبه 

و سازمانهاي منطقه اي و بين المللي نظير سازمان ملل مورد بحث و بررسي قرار دادند و در راستاي اجراي 
 توافقات قبلي دست آمده است، مسائل كليدي و مفيد در مذاكرات مورد بررسي قرار گرفت.

سپس روساي جمهور دو كشور مذاكرات دوجانبه را برگزار كردند كه موارد متعددي از همكاريها مورد 
 بحث و بررسي قرار گرفت كه اهم آنها به شرح ذيل مي باشد:

در حال حاضر، روابط دو كشور در سطح دو جانبه و همچنين در چارچوب سازمان هاي بين المللي در سطح 
بااليي از درك متقابل و همكاري نزديك قرار دارد. پروژه خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان - پاكستان- هند 

)TAPI چشم اندازهاي جديدي براي همكاري دوجانبه و منطقه اي ايجاد مي كند. پياده سازي اين طرح به ،(
نوسازي نظام هاي اجتماعي و اقتصادي دو كشور و مردم منطقه كمك خواهد كرد. امروز، تركمنستان انرژي 

الكتريكي مناطق شمالي افغانستان را بر اساس ترجيحات تامين مي كند و پس از اتمام ساخت امكانات جديد 
 همراه با نصب تجهيزات جديد، حجم منابع انرژي صادراتي به افغانستان افزايش خواهد يافت.

مثال روشني از همكاري در حال توسعه موفق در  Atamyrat-Ymamnzar-Akinaراه آهن فراملي آسيايي  
زمينه حمل و نقل است. عالوه بر اين دو كشورهاي داراي پتانسيل زيادي براي گسترش همكاري در زمينه 

كشاورزي، دامداري، صنايع غذايي هستند، به ويژه دانشگاه نفت و گاز تركمنستان تعدادي از متخصصين افغاني  
  آموزش مي دهد.TAPIرا براي پروژه 

همچنين در خصوص همكاريهاي اقتصادي بين دو كشور در زمينه هاي صدور برق، حوزه صنايع، كشاورزي ، 
توسعه تحقق پروژه هاي بزرگ زيربنايي بويژه در حوزه انرژي و حمل و نقل و ترانزيت، همكاري سوخت و انرژي، 

راهروهاي ترانزيتي در منطقه هم در قالب هاي دوجانبه و هم چند جانبه مبادله ديدگاهها در مورد استفاده از 
قابليت ها و ظرفيتهاي بندر درياي بين المللي تركمن باشي با استفاده از  زيرساختهاي حمل و نقلي 

 بر ضرورت ايجاد شرايط الزم براي تسريع در ايجاد همگرائي منطقه با نظام روابط اقتصادي جهان، تركمنستان، 
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در پايان مذاكرات چند سند همكاري دو جانبه حاصل از نتايج مذاكرات دو رئيس جمهور در امضاء خواهد شد و 
  طبق برنامه رؤساي جمهور دو كشوردر پايان اين ديدار، يك كنفرانس مطبوعاتي برگزار خواهند كرد.

 اسناد امضاء شده بين دو كشور در پايان نشست روساي جمهور  
 پس از پايان مذاكرات بين دو رئيس جمهور چند سند دو جانبه بين دو كشور امضاء شد. 

  را امضاء كردند. 2019 و 2018وزارت امورخارجه دو كشور برنامه همكاري سالهاي 
 يادداشت تفاهم براي همكاري در صنايع فرش، 

 توافق نامه بين المللي حمل و نقل جاده اي، 
  افغانستان، –توافق نامه بين المللي بازرسي راه آهن نقطه مرزي تركمنستان 

 تعيين مقررات سازمان حمل و نقل ريلي را بين ايستگاه هاي مرزي امام نظر و آقينه، 
توافق نامه همكاري بين وزارت انرژي تركمنستان و وزارت انرژي و مديريت آب افغانستان مربوط به تامين برق 

 تركمنستان استانهاي باغديس و جوزان افغانستان، 
توافق نامه همكاري در زمينه علمي و آموزشي بين دانشگاه دولتي مختومقلي تركمنستان و دانشگاه واليت 

 جوزان افغانستان بين دو كشور امضا شد. 
 مشترك رؤساي جمهور تركمنستان و افغانستان بيانيه 

آقاي محمد اشرف غني رئيس جمهور افغانستان بنابر دعوت آقاي قربانقلي بردي محمداف رئيس جمهور 
  در تركمنستان حضور يافت. 1396 تير 12تركمنستان طي سفر رسمي دو روزه در مورخ 

در جريان مذاكرات دوجانبه، رؤساي جمهور دو طرف درباره ظرفيت هاي توسعه روابط تركمنستان و افغانستان و 
 همچنين مسائل مهم بين المللي و منطقه اي فيمابين به بحث و تبادل نظر پرداختند.

طرفين بر اهميت همفكري فيمابين در زمينه حل مسائل مربوط به همكاريهاي دوجانبه و پيوند رويكردهاي بين 
 المللي و منطقه اي تأكيد نمودند. 

- طرفين در راستاي تأمين صلح و امنيت بين المللي براي حل مسائل عمومي حال حاضر بر تفكر مشترك 
 نسبت به جايگاه سازمان ملل متحد و سازمانهاي بين المللي تأكيد نمودند. 

- رؤساي جمهور دو كشور حمايت خودشان را از تالشهاي جامعه جهاني براي مبارزه با تروريسم، افراط گرايي، 
گسترش مواد مخدر، جرائم سازمان يافته فرامرزي و همچنين تحكيم همكاريها در چهارچوب سازمانهاي بين 

 المللي بيان نمودند. 
- طرفين با هدف توسعه و رونق اقتصاد منطقه بر اهميت صلح و امنيت در افغانستان تأكيد كردند. طرف 

 تركمني بر حمايت همه جانبه خود بمنظور برقراري صلح و امنيت در افغانستان تأكيد نمود.
- طرفين ظرفيت هاي بهينه اي را بمنظور توسعه همكاريها در زمينه هاي حمل و نقل، نفت و گاز، صنايع 

 شيميايي، صنايع نساجي و كشاورزي تعيين نمودند. 
- رؤساي جمهور دو كشور بر اهميت بهره برداري از منابع طبيعي افغانستان بر اساس تجارب تركمنستان و 

 همچنين همكاري در زمينه تبادل تجارب در اين مسير تأكيد نمودند. 
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 - طرفين درباره تكامل روابط حمل و نقلي بواسطه ايجاد مسيرهاي ارتباطي و حمل و نقلي به توافق رسيدند. 
- طرفين درخصوص ظرفيت هاي تعريض راه ايستگاه قطار آكينه و بازسازي خط آهن مسير سرحدآباد- 

 تورغوندي به توافق رسيدند. 
- طرفين بر اهميت توليد و ترانزيت مشتقات انرژي و عملي نمودن پروژه هايي چون خط انتقال گاز 

تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هندوستان، خط انتقال برق تركمنستان- افغانستان- پاكستان و واردات و 
 صادرات ترانزيتي مسير تركمنستان- ازبكستان- تاجيكستان- افغانستان- پاكستان به توافق رسيدند.

- طرفين با هدف استفاده از ظرفيتهاي حمل و نقل ترانزيتي دو كشور، بر اهميت ايجاد كريدور حمل و نقلي 
افغانستان- تركمنستان- آذربايجان- گرجستان- تركيه و همچنين تركمنستان- افغانستان- تاجيكستان تأكيد 

 نمودند.
- طرفين بر اشتياق همديگر براي گسترش روابط در زمينه هاي فرهنگي، علمي، آموزشي، هنر، ورزش و 

 گردشگري تأكيد نمودند.
 عشق آباد، در زمينه توسعه 2017- طرفين بمنظور برگزاري هرچه باشكوه تر پنجمين دوره بازيهاي آسيايي 

 همكاريها به توافق رسيدند.
- رئيس جمهور افغانستان آقاي محمد اشرف غني به خاطر مهمان نوازي رئيس جمهور تركمنستان آقاي 

قربانقلي بردي محمد اف از وي تشكر و قدرداني نمود و از ايشان براي سفر به افغانستان دعوت بعمل آورد. زمان 
  اين سفر از طرق ديپلماتيك توافق خواهد شد.

 مصاحبه مطبوعاتي دو رئيس جمهور در پايان سفر:
در پايان اين سفر رئيس جمهور افغانستان، در مصاحبه با رسانه ها گفت: افغانستان آمادگي خود براي گسترش 
همكاري با تركمنستان را مجددا اعالم مي كند. همكاري تركمنستان و افغانستان در سال هاي اخير از روند رو 

به رشدي و موثري برخوردار بوده است و همچنان به طور مداوم همراه با تحرك بيشتر در حوزه هاي مختلف در 
 حال توسعه است و قرار است كه چند پروژه مشترك در آينده اجرا شود.

با توجه به اهميت طرح هاي تركمنستان با هدف افزايش همكاري هاي بين المللي، وي نقش افغانستان را در 
اجراي آن به عنوان يك كشور ترانزيت ياد كرد. در اين راستا، رئيس جمهور افغانستان بر اهميت خط لوله گاز 

تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند، كه توسط تركمنستان آغاز شده است، تأكيد كرد و گفت كه احداث اين 
خط لوله تأثير مثبتي بر توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي منطقه خواهد داشت و مردم افغانستان اميد 

 زيادي به تحقق اين پروژه بزرگ دارند و مطمئن هستند كه همه ما شاهد اجراي كامل آن خواهيم بود.
رئيس جمهور افغانستان اظهار داشت كه طرف افغاني عالقه مند به ادامه اجراي مشترك پروژه هاي بزرگ است 

كه براي همكاري منطقه اي اهميت دارد و با توجه به نقش ويژه رئيس جمهور تركمنستان در اجراي عملي 
 موافقت نامه هاي دو جانبه، ما به آينده روابط دو كشور بسيار اميدوار هستيم .

عالوه بر اين دو كشور همسايه نقش مهمي در توسعه راهروهاي ترانزيتي در منطقه دارند، كه همكاري در اين 
راستا هم در قالب هاي دوجانبه و هم چند جانبه نقش مهمي را ايفا مي كند و افغانستان به طور كامل از 



4 
 

ابتكارات تركمنستان كه در چارچوب سازمان هاي معتبر بين المللي و به ويژه سازمان ملل متحد ارائه شده 
است، حمايت مي كند. افغانستان همچنان تالش خود را براي دستيابي به راه حل مثبت براي رفع مشكالت 

موجود بطور جدب و مستمر ادامه خواهد داد كه اين امر اهميت ويژه اي در برقراري صلح، امنيت و توسعه پايدار 
 در منطقه آسيا بدنبال خواهد داشت.

رئيس جمهور افغانستان در خصوص همكاري بين دو كشور در زمينه انرژي برق گفت: ما اهميت خاصي را براي 
توسعه كشور خود بويژه در حوزه صنايع، كشاورزي و بخش سوخت و انرژي قائليم و در جريان مذاكرات، طرفين 
مبادالت مربوط به موضوع همكاريهاي اقتصادي منطقه اي، معتقديم كه با توجه به شرايط آينده كشورمان، براي 

به تامين برق توسط تركمنستان نيازمنديم و در صدور برق از طريق افغانستان به پاكستان، همكاري دو كشور 
ضرورت خواهد شد و كشورهاي منطقه در توسعه اقتصادي كشورهاي همسايه و همجوار و ديگر كشورها در 

منطقه تأثير مثبتي خواهند داشت. در اين مورد، طرفين همچنين در مورد امكان افزايش حجم برق صادراتي به 
 استانهاي هم مرز افغانستان با تركمنستان بحث و گفتگو شد.

رئيس جمهور افغانستان در ادامه گفت: با توجه به اينكه مرز تركمنستان- افغانستان مرز مشترك همكاري، 
دوستي و برادري است، آمادگي خود را براي ادامه همكاري در اين زمينه حل مشكالت ايجاد شده در گذرگاه 

 گمرك بين دو كشور و مدرن سازي زيرساخت ها جهت توسعه تجارت اعالم مي نماييم.. 
اعالم عالقمندي طرف افغاني در اجراي پروژه هاي بزرگ در زمينه حمل و نقل، از جمله فعال سازي راهروهاي 

ترانزيت شمال و جنوب و شرق و غرب از ديگر مواردي بود كه مورد اشاره رئيس جمهور افغانستان قرار گرفت و  
و تاكيد شد كه افغانستان در پي گسترش همكاري در اين زمينه است و اين امر توسعه روابط اقتصادي و تجاري 

دوجانبه را توسعه خواهد داد. به گفته رئيس جمهور افغانستان، در اين زمينه، در طول مذاكرات، مبادله 
ديدگاهها در مورد استفاده از قابليت ها و ظرفيتهاي بندر درياي بين المللي تركمن باشي با استفاده از  

 زيرساختهاي حمل و نقلي تركمنستان صورت گرفت.
رئيس جمهور افغانستان با تاييد آمادگي طرف افغاني جهت تقويت همكاري در تمامي حوزه هاي مهم، ابراز 
اميدواري كرد كه تمام توافقهايي كه در چارچوب اين سفر به دست آمده، به تقويت همكاري و مشاركت دو 
كشور كمك موثر و شاياني نمايد و در اين خصوص با عنايت به اعتماد و احترام متقابل موجود بين طرفين، 

 توافقات انجام شده هرچه سريعتر اجرائي و عملياتي گردد.
 رئيس جمهور تركمنستان گفت: ما مايل به ارائه كمكهاي جامع به توسعه افغانستان هستيم.

رييس جمهور تركمنستان در پايان مذاكرات انجام شده در گفتگو باد مطبوعات با اشاره به نتايج نشست سران 
تركمنستان و افغانستان كه بعد از كنفرانس مطبوعاتي برگزار شد، در پاسخ به سئواالت خبرنگاران به محتواي 

 جامع اين نشست تاكيد كرد و گفت: دستور كار تمام موضوعات مربوط به روابط دوجانبه بود.
رئيس جمهور تركمنستان ادامه داد، طرفين بر زمينه هاي كليدي سياست هاي منطقه اي و بين المللي متمركز 

بودند. در اين راستا نياز به تقويت تالش هاي مشترك براي اطمينان از صلح پايدار، رعايت حسن همجواري و 
همسايگي و توسعه پايدار در آسياي ميانه و كشورهاي همسايه مورد تاكيد قرار گرفت و بر ضرورت ايجاد شرايط 
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الزم براي تسريع در ايجاد همگرائي منطقه با نظام روابط اقتصادي جهان نيز مورد تأكيد قرار گرفت. ما با كمك 
رساني فعاالنه به اجراي پروژه هاي زيربنايي منطقه اي و بين المللي در افغانستان با مشاركت اين كشور آمادگي 
داريم در اين راستا مسائل مربوط به برگزاري هفتمين كنفرانس اقتصادي منطقه اي در افغانستان در ماه نوامبر 

 امسال نيز اين موضوع را مورد بحث قرار خواهيم داد.
رئيس جمهور تركمنستان در ادامه گفت: دو كشور همسايه مجددا تعهد خود را به حل و فصل تمام شرايط ناشي 
از اختالفات و درگيريهاي در حال ظهور در منطقه با استفاده از ابزار صلح آميز و روشهاي سياسي و ديپلماتيك و 

با ارائه كمكهاي همه جانبه به سازمان ملل متحد و ساير سازه هاي بين المللي تأكيد دارند و دو كشور سهم 
نقش مشترك خود را در ايجاد سازوكار مناسب در اين جهت ايفاء خواهند كرد. همچنين به منظور مقابله با 

تروريسم بين المللي، افراط گرايي، قاچاق غير قانوني مواد مخدر و جرايم مرزي، طرفين همچنان در اين زمينه 
 هم در قالب همكاريهاي دو جانبه و هم در قالب همكاري با سازمانهاي بين المللي آماده هرنوع همكاري هستند.
رئيس جمهور تركمنستان با تأكيد بر اين كه ثبات وضعيت در افغانستان مهمترين شرط براي رونق زودهنگام و 
موثر اقتصاد اين كشور است و با توجه ضرورت اجراي برنامه هاي زيربنايي بزرگ بويژه اولويت قرار دادن حوزه 
هايي مانند انرژي و حمل و نقل بسيار مهم است. يكي از اين پروژه هاي مهم ساخت خط لوله گاز تركمنستان، 

افغانستان، پاكستان و هند است كه در حال حاضر اين پروژه در حال اجرا است و عمليات ساخت بخش 
تركمنستان خط لوله گاز در دست اجراست و در مدت زمان مورد توافق تكميل مي شود. در اين زمينه، ما از 

همتاي خود در افغانستان براي حمايت از اجراي اين پروژه و تمايل خود براي ارائه كمك هاي الزم در اجراي آن 
 قدرداني مي كنيم  .

ساخت اين راه آهن تركمنستان- افغانستان نيز در جريان مذاكرات مورد بحث قرار گرفت. در پاييز سال گذشته، 
 امام نظر- آقينه تكميل شد. در حال حاضر طرفين فعاالنه در زمينه –مرحله اول خط اصلي در محور آتامراد 

 ادامه تكميل و گسترش آن در آينده در قلمرو افغانستان تا مرز تاجيكستان برنامه ريزي كرده همكاري ميكنند.
يكي ديگر از موضوعات مهم اين نشست مربوط به عرضه برق تركمنستان به افغانستان بود و مراحل همكاري  

مشترك براي گسترش سيستم هاي انتقال برق براي هزينه هاي ساخت نيروگاه ها وايستگاههاي افزايش ظرفيت 
توليد برق در قلمرو خاك افغانستان مورد بحث قرار گرفت. با توجه به ظرفيت هاي جديد توليد انرژي در استان 

هاي لباب و مرو تركمنستانف فرصتي براي افزايش ميزان برق ارسال شده به كشور همسايه به چندين برابر 
وجود دارد و عالوه بر افغانستان ما آماده عرضه برق تركمنستان به كشورهاي ديگر منطقه از طريق قلمرو 

افغانستان هستيم. اين پروژه ها شامل خط انتقال برق از تركمنستان به افغانستان و پاكستان و تركمنستان-
ازبكستان- تاجيكستان- افغانستان- پاكستان طراحي شده اند تا سيستم هاي انتقال برق كشورهاي آسياي 

 مركزي و جنوبي را به را به هم متصل كند. 
رئيس جمهور تركمنستان تاكيد كرد، ما همچنان به كمك دولت همسايه در آموزش دانشجويان و آموزش 

متخصصان واجد شرايط براي بخش هاي مختلف اقتصاد و حوزه اجتماعي در راستاي ايجاد امكانات اجتماعي در 
 اين كشور ادامه خواهيم داد.
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همچنين در طول مذاكرات توافق كرديم كه براي افزايش حجم مبادالت تجاري و بازرگاني دو كشور تالش هاي 
مشترك خود را ادامه دهيم و زمينه هاي  توسعه همكاري در حوزه هاي جديد را مهيا نماييم و همكاريهاي 

 نزديك در حوزه علوم، فرهنگ، آموزش و پرورش و ورزش نيز ادامه خواهد يافت.
در پايان اين ديدار، رئيس جمهور تركمنستان از رئيس جمهور افغانستان دعوت كرد تا در مراسم افتتاحيه 

 سپتامبر سالجاري در عشق آباد برگزار 27تا 17پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن و هنرهاي رزمي كه از تاريخ 
 ميگردد شركت نمايد.

 مالحظات:
- بنابه اظهار مقامات تركمني در خصوص توسعه روابط اقتصادي دوجانبه بين دو كشور، در طول سال هاي 1

گذشته تركمنستان به طور جدي در روند مقررات مسالمت آميز توسعه اقتصادي افغانستان مشاركت كرده و به 
طور قاطع از احياي اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور در مجامع بين المللي بويژه سازمان ملل 

حمايت كرده كه اين نشاندهنده توجه ويژه دولت تركمنستان در مجمع معتبر بين المللي در زمينه اجراي پروژه 
هاي سرمايه گذاريهاي كالن براي حمايت از بازسازي اقتصاد اين كشور جهت حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي 

 اين كشور در راستاي كمك به توسعه افغانستان است.
- بنظر ميرسد با روي كارآمدن رئيس جمهور جديد افغانستان، رويكرد وي به گسترش روابط با تركمنستان 2

بويژه در حوزه اقتصادي، تجاري و بازرگاني، سوخت و انرژي و ترانزيت متمركز شده است و طرفين سعي رارند تا 
سطح روابط را در باالترين حد ممكن ارتقاء دهند.  سفر رسمي اول رئيس جمهوري اسالمي افغانستان در اوايل 

ژانويه) يك گام فوق العاده مهم در راه گسترش روابط اقتصادي و تجاري بين دو كشور در 22-21 (2015سال 
 نيز رئيس 2015سال هاي اخير است كه باعث شده تا به طرز محسوسي تحرك فعال شود. در ماه اوت سال 

جمهور تركمنستان در پاسخ به سفر رئيس جمهور افغانستان سفر رسمي به آن كشور داشت كه در اين سفر 
چند توافقنامه هاي دو جانبه مهم و در سطح باال براي تقويت روابط اقتصادي و تجاري به امضاء دو طرف رسيد 
كه فرصت هاي جديدي را بين دو كشور جهت فعاليت بيشتر كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي، تجارت، 

بازرگاني ايجاد كرد و با گشودن راه هاي جديد، زمينه را براي استفاده هرچه بهتر از پتانسيل ها و ظرفيتهاي 
 موجود بين دو طرف را فراهم آورد.

گاز توليدي تركمنستان تنها  به چين صادر ميشود و اين كشور درصدد ايجاد خطوط جديد - هم اكنون 3 
انتقال گاز خود است كه در اين خصوص پيگيري مجدانه اين كشور براي احداث خط لوله گاز انتقال تاپي سخت 
در تالش است. در احداث اين خط لوله كه از مسير افغانستان ميگذرد همكاري اين كشور با تركمنستان در اين 

  خصوص بسيار مهم و حياتي است.
موضوعات ديگري از جمله - جداي از دخيل بودن منافع اقتصادي و تجاري در رابطه تركمنستان با افغانستان، 4

وجود حدود سه ميليون جمعيت تركمن در افغانستان، موضوع احتمال نفوذ جريان سلفي گري از افغانستان به 
تركمنستان و ايجاد ناامني در اين كشور، موضوع استفاده از كريدور هوايي افغانستان توسط اين كشور و اهتمام 
افغانستان براي ارتباط تركمنستان به درياي عمان و خليج فارس از طريق توسعه بندر گوادر پاكستان با عبور از 
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كشور افغانستان و پاكستان با حمايتهاي آمريكا و متحدانش جهت دور زدن ايران و عدم استفاده از بندر چابهار 
براي ارتباط با اسياي ميانه و افغانستان از جمله مواردي است كه توجه تركمنستان را به سوي افغانستان بيشتر 
جلب مي كند. به هر حال تركمنستان و افغانستان دور جديدي از مناسبات خود را آغاز كرده اند و بايد منتظر 

 ماند و ديد كه اين تحركات ديپلماتيك بويژه براي عشق آباد در آينده چه نتيجه اي بدنبال خواهد داشت.
 
 

   خبرگزاري دولتي تركمنستان- مطبوعات تركمنستان–منابع: سايت اينترنتي دولت تركمنستان 
 

  رايزن اقتصادي سفارت –تهيه و تنظيم : طاهري 
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