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 بسمه تعالی 

 

 افغانستان و ترکمنستان  در مسیر تحول اقتصادی روابط 

 
ماه خرداد  28و  27های رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزراء و وزیر امور خارجه ترکمنستان در راس هیاتی در تاریخ

محمد قیومی وزیر اقتصاد افغانستان و رئیس ، مشاور وزیر امور خارجهجهت انجام سفری کاری از هرات دیدار و با 1398
اتی بود اجرای توافق از دیدار فوق پیگیریکمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور گفتگو کرد. هدف 

ه به امضاء رسیددو کشور بین  به ترکمنستانسالجاری در جریان دیدار رسمی رئیس جمهور افغانستان در ماه فوریه که 
 .است

احداث پروژه خط لوله زمینه ها جهت آماده سازی از محورهای عمده گفتگوهای دو هیات در سفر یادشده به  یکی

، رهبران میالدی 2016 سال . در ژانویهاختصاص داشت( TAPIهند ) -پاکستان -افغانستان -انتقال گاز ترکمنستان

با   TAPIموسوم به پروژه خط لوله گاز در مراسمی رسمی کلنگ احداث کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند 
ای که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به . این پروژه انرژی منطقهبه زمین زدندمیلیارد دالری را  10هزینه حدود 

 پاکستان و هند انتقال می دهد، به عنوان یک طرح مهم در حال اجرا است.
. بر کسب نمایدمیلیون دالر درآمد  400رانزیت این خط لوله بیش از ساالنه از محل ترود افغانستان انتظار می

ها ایجاد خواهد کرد. عالوه بر هزاران فرصت شغلی را برای افغانمذکور  اساس گزارش دفتر رئیس جمهور افغانستان، پروژه
میلیون متر مکعب گاز از این خط دریافت  500افغانستان ساالنه برداری از این خط لوله در ده سال اول پس از بهرهآن، 

گاز بالغ میلیارد متر مکعب  5/1 به خواهد کرد. این مقدار در ده سال دوم به یک میلیارد متر مکعب گاز و  در ده سال سوم
 .خواهد شد

پروژه قرار است روژه اصلی های دیگر تبدیل شده است. در کنار این پای از پروژهاخیرا به مجموعه TAPIپروژه 

. به گفته دفتر رئیس اجرا شود( TAP-500کیلووات )خط  500انتقال برق ترکمنستان به افغانستان و پاکستان به قدرت 

میلیون دالر درآمد ترانزیتی کسب نماید.  110این پروژه مبلغ محل رود که این کشور ساالنه از جمهور افغانستان انتظار می
 ق در استان های هرات، فراه و قندهار نیز ایجاد خواهد شد.سه ایستگاه بر
راه آهن احداث  و کابل فیبر نوریشامل احداث  خواهد شداین خط لوله احداث به موازات که  های دیگری پروژه

 .ـ افغانستان )هرات( می باشدترکمنستان 
شده بود. این امر امکان افزایش ظرفیت تورغندی توسط ترکمنستان بازسازی )خشک( پیش از این، راه آهن بندر 

. بنابه گفته مقامات افغانی، این خط خواهد شدارزش گردش مالی افغانستان ازدیاد را فراهم آورده و موجب  ایستگاه تورغندی
از  ترین راه برای صادرات محصوالت این کشور به بازارهای خارجی و واردات کاالهای خارجی مورد نیاز بویژهراه آهن آسان

 . خواهد بودکشورهای اروپائی در امتداد این راه آهن 
 هسپس بو  شهر تورغندی در استان هرات را به عشق آباد ،ایو همچنین بزرگراه جادهمورد اشاره خط راه آهن 

 ارتباطی،کریدور باشی، این المللی ترکمنبا اتصال افغانستان به بندر بینبندر ترکمن باشی در دریای خزر متصل می کند. 



فوق . احداث خط آهن فراهم خواهد آوردبرای دسترسی به آذربایجان، گرجستان، ترکیه و کشورهای اروپایی را فرصتی 
 . ایجاد خواهد کردالمللی فرصتی مناسب برای عرضه محصوالت افغانستان به بازارهای بین

دو طرف موافقت نامه های مربوط به گسترش پروژه های راه آهن ، سفر هیات ترکمنی به هرات در پایانهمچنین 

و  TAPIتوزیع برق شهر هرات و اجرای عملی پروژه های شبکه ندخوی و همچنین توسعه آ -هرات و آقینه  -تورغندی

TAP کردند.  ءرا امضا 
 
 

 ترکمنستان و نگاهی نو به افغانستان
 

تحوالت اخیر در مناسبات ترکمنستان و افغانستان و نیز اظهار نظرهای مقام های ترکمن و افغان در باره مناسبات دوجانبه 
گذشته از  دوکشور هرچند به همسایه جنوبی خود در پیش گرفته است. رویکردی نو نسبت حکایت از این دارد که عشق آباد 

در شرایط نوین مند بوده، اما از کمها و مساعدتهای ترکمنستان بهرهانستان افغ، و مناسبات خوبی باهم داشتهتا کنون 
 .ایفا نمایدل و تحوالت افغانستان ئمسا درتری فعالقصد دارد نقش آباد رسد عشقبه نظر میای منطقه

رییس جمهوری ترکمنستان در سخنان سال گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تحوالت 
های الزم برای ادامه فرایند مذاکرات درباره افغانستان را آباد آماده است تا شرایط و زمینهافغانستان اشاره کرده و گفت: عشق

های المللی و طرفروه های افغانی و نیز نهادهای بینمذاکرات صلح با حضور همه گ نمودفراهم کند. وی پیشنهاد 
های افغان نیز در پاسخ به پیشنهاد ترکمنستان از آن استقبال آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شود. مقاممند در عشقعالقه

 اند. مادگی کردهآکرده و برای همکاری با عشق آباد اعالم 
میالدی در عشق آباد نشستی برگزار کرد که هدف از  1999ن در سال الزم به ذکر است که ترکمنستان پیش از ای

این نشست برگزاری مذاکرات میان طالبان و ائتالف شمال در افغانستان برای ایجاد صلح در این کشور بود که با شکست 
 مواجه شد.

خواستار ایجاد صلح و ثبات در افغانستان و  ،آباد در کنار بیشتر کشورهای همسایهبه گفته تحلیلگران سیاسی، عشق
هست تا از این طریق زمینه برای مقابله با تولید و قاچاق مواد کشور قدرت گرفتن یک حکومت مرکزی قدرتمند در آن 

 د.آیمخدر فراهم 
د، در منطقه محسوب می شوانرژی )گاز و برق( ترکمنستان یکی از صادرکنندگان بزرگ  از آنجا کهاز سوی دیگر 

میزان  2004است. ترکمنستان از اوایل بسیار اهمیت واجد ها و نیز نقش کابل در ترانزیت آن بازار افغانستان برای ترکمن
صادرات برق خود را به افغانستان افزایش داده است. این صادرات هم اکنون به بیش از دو برابر افزایش یافته است. این 

که خط انتقال برق سرحدآباد این کشور به استان هرات افغانستان به بهره برداری افزایش صادرات پس از آن صورت گرفت 
رسید. در کنار این مسایل موضوع خط لوله گاز تاپی که امکان انتقال گاز ترکمنستان را از مسیر جدیدی میسر می کند، 

 می باشد .اصلی ترین هدف ترکمنستان در گسترش مناسبات و نگاه ویژه عشق آباد به افغانستان 
هرچند ترکمنستان در ادامه متنوع کردن مسیرهای صادرات گاز خود بویژه رساندن آن به بازار اروپا نگاهی به طرح 
انتقال گاز ترانس خزر دارد، ولی بیشتر از آن تحرکات خود را برای عملی کردن پروژه انتقال گاز تاپی دارد. پروژه ای که گاز 

 انستان ، پاکستان و هند می رساند.ترکمنستان را به کشورهای افغ



طرح تاپی ازدوران زمامداری صفرمراد نیازاف رییس جمهوری فقید ترکمنستان مطرح و مورد پیگیری این کشور بود، ولی 
تداوم جنگ و درگیریها در افغانستان تمامی تالشهای حامیان این پروژه را نقش بر آب ساخت. در حال حاضر گرچه هنوز 

نیتی پیرامون این طرح به کلی رفع نشده است ولی مقامات چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند دغدغه های ام
 و بیش از همه آنها ترکمنها تحرکات جدید و جدی را برای شروع و اجرایی کردن این طرح آغاز کرده اند.

 

 مالحظات :
مند از این خط لوله یعنی افغانستان، پاکستان و هند، برای افغانستان اجرای خط لوله انتقال گاز تاپی در بین سه کشور بهرهـ 

مندی از گاز این خط لوله از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا در صورت اجرایی شدن این طرح، افغانستان عالوه بر بهره
، کسب خواهد کردو هند درآمد برای تامین نیازهای داخلی خود، ساالنه مبلغ قابل توجهی بابت ترانزیت آن به پاکستان 

 ضمن اینکه بازار اشتغال را در افغانستان رونق خواهد داد.
کیلووات )خط  500 ظرفیتهمچنین پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان و پاکستان به  ،در کنار این پروژه اصلیـ 

TAP-500 )رود گفته دفتر رئیس جمهور افغانستان انتظار میگردد. به برای انتقال برق ترکمنستان به این کشور اجرا می

میلیون دالر درآمد ترانزیتی کسب نماید. سه ایستگاه  110مبلغ  (TAP-500این پروژه )خط محل که این کشور ساالنه  از 

 برق در استان های هرات، فراه و قندهار نیز ایجاد خواهد شد.
های افغان که در نزدیکی مرزهای ترکمنستان زندگی ترکمندر کنار مسایل اقتصادی، موضوعات دیگری از جمله وجود ـ 

ترکمن در دومین گروه بزرگ قومی که  های افغانستانترکمن .فراهم آورده استنزدیکی دو کشور را  اتکنند، موجبمی
توسعه روابط دو کشور است. تعداد ترکمن ها در افغانستان حدود یک میلیون نفر  خارج به شمار می روند، عاملی مهم در

بنابر این وجود جمعیت ترکمن در افغانستان، موضوع احتمال نفوذ جریان سلفی گری از افغانستان به . برآورد می شود
کمکهای غیر نظامی ناتو به  ترکمنستان و ایجاد ناامنی در این کشور، موضوع کریدور هوایی ترکمنستان برای انتقال

 .نمایدباعث شده که ترکمنستان توجه خود را به توسعه هرچه بیشتر روابط با افغانستان جلب  .افغانستان و..
 

 رایزن اقتصادی سفارت –تهیه و تنظیم : طاهری 

1398خرداد ماه                                        
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