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 راه الجورد افغانستان را به کجا می برد؟
 

 بی بی سی
 

بیازماید. راهی های آزاد  افغانستان محصور در خشکی اکنون در صدد است که راه جدیدی را برای دسترسی به آب
 سیاسیبحران گذرد، کشور هایی که در گذشته کمتر در رقابت و  که از کشورهای همسایه شمالی افغانستان می

 .اند بوده درگیرافغانستان 
گذاری شده، قرار است از مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه و بعد با  مسیر جدیدی که راه الجورد نام

 .کند های آزاد وصل از ترکیه، افغانستان را به آب گذشتن

افغان ها معتقدند که این مسیر، جادۀ تأریخی ای است که حدود دو هزار سال قبل الجورد بدخشان در شمال شرق افغانستان، از 

 .ن دلیل استشده و دلیل انتخاب نام "راه الجورد" نیز به همیاین مسیر به کشور های آسیای میانه و اروپا صادر می 
 

 مشخصات راه جدید
راه الجورد از افغانستان آغاز خواهد شد، بعد به بندر ترکمن باشی کشور ترکمنستان ختم، سپس از مسیر شهر باکوی آذربایجان 

ا رود و از آنجا به استانبول و بعد به اروپمی شود و از تفلیس نیز به طرف قارس ترکیه به منطقه تفلیس گرجستان وصل می 

 .شود وصل می

گوید که این مسیر یکی از کوتاه وحیدهللا ویسی، رئیس همکاری های اقتصادی وزارت خارجۀ افغانستان در بارۀ این مسیر می 

ان هم تا بندر ترکمنباشی ترکمنستها برای افغانستان شناخته شده، زیرا از مرز افغانستان  ترین، مطمئن ترین و ساده ترین راه

 .جاده و هم خط آهن وجود دارد. از باکو به قارس و استانبول هم جاده وجود دارد و هم خط آهن
 

ار این کهای موجود به هم وصل و یک بسته حمل و نقل واحد در مسیر معرفی شود، برای به گفته او اکنون نیاز است که جاده 

کنند، تعرفه واحد معرفی شود و موانع امنیتی نیز در  نیاز است که گمرک ها در کشورهای مسیر به صورت همآهنگ عمل

کند، در باکو تخلیه و با عبور اموال از دریای خزر دوباره در ترکمنباشی مسیر کمتر شود. الري ایکه از استانبول حرکت می 

 .ان و حتی هند منتقل شودبارگیری بعد به کشور های پاکست
 

 است؟چقدر این راه اقتصادی 
تواند برای افغانستان  اکنون سؤال اصلی این است که تطبیق این طرح و دستاورد هایی که در آینده خواهد داشت چقدر می

 ست؟این طرح و مصرف اموالی که از این طریق جابجا خواهد شد تا چه حد مقرون به صرفه ا مصرفاقتصادی باشد. 

های دولت افغانستان نشان داده که انتقال اموال از طریق بندر کراچی پاکستان به شهر مرزی جالل آباد در شرق  ارزیابی

 خواهد شد. از الردهزار  ۵بیشتر از  موالا الریانتقال یک  مصارفگیرد و تنها  روز وقت را در بر می 1۱افغانستان حدود 

دارد و از مرز تورغندی تا قارس ترکیه )راه  مصرفدالر هزار  ۱لومتر است بیش از کی 311هزار و  ۶مسیر قزاقستان که 

 .خواهد داشت مصرفدالر  311کیلو متر و اندکی بیشتر سه هزار و  311الجورد( دو هزار و 

 ر این مسیر وجودگوید که برای تطبیق این طرح بودجه زیادی نیاز نیست، زیرا راه آهن و جاده در خارج از افغانستان د او می

 .دارد و افغانستان تنها نیازمند است که به ساخت و اعمار جاده و راه آهن در داخل این کشور اقدام کند

 .یک خط حمل و نقل ساخته است دالربه گفته آقای ویسی از باکو تا قارس نیز ترکیه، به ارزش یک میلیارد 
 

 این مسیر از اموالمشکالت فنی در انتقال 
و  اروپاییکشورهای منطقه از جمله چین به کشورهای  تجارتیاز طریق این جاده مواد خام، تولیدات و اموال  قرار است که

های خط آهن( که از کشورهای پاکستان، ایران  های متعدد خط آهن )واحد فاصله ریل منطقه منتقل شود، ولی افغانستان با گیج

 .استشوند، روبرو  میانه وارد می آسیائیو کشور های 
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برای انتقال کاال و خدمات وجود  خواهد از این طرح استفاده کنند، زمینه نیست. زیرا در کشورهای که می معقوالنهاین طرح 

 .ندارد

 روسیهآید، خط آهن  متر که از ایران می سانتی 1۱3با عرض  اروپاییاکنون افغانستان با سه نوع گیج روبرو است. خط آهن 

 .متر سانتی 1۶۱متر، انگلیسی از پاکستان و هند با عرض  سانتی 1۵3با عرض 

 سانتی 1۵3گوید که مطالعات فنی در این زمینه انجام شده، گیجی که از شمال وارد افغانستان شده همان عرض  آقای ویسی می

باشی تخلیه و  بندر ترکمنمتر است که در کشورهای مسیر تا باکو از همین گیج استفاده می شود و به دلیل اینکه اموال در 

 .شود، همانند ترکیه استفاده می اروپاییکند، زیرا در باکو نیز گیج  شود تفاوت گیج مشکلی را ایجاد نمی دوباره بارگیری می

نظر  رئیس بخش همکاری اقتصادی وزارت خارجه افغانستان گفت که مشکل اصلی در داخل افغانستان است که این کشور در

گذاری  بندر خشکی سرمایه ۵که قرار است امارات متحده عربی کمک کند، برای ساخت  دالریمیلیون  311دارد با بودجه 

 .کند. ایجاد دو بندر خشکی در آقنه و تورغندی خواهد بود

های متفاوت ساخته خواهد شد، تا اموال تخلیه و دوباره بارگیری شود.  جخشکی در مناطق برخورد گی گوید که این بنادر او می

 .شود ولی تنها راه حل است ین کار باعث کاهش سرعت کار میا
 

 نفع افغانستان چه است؟
 است سرما و برف از پر های مسیر از یکی میانه آسیای مسیر

است  سؤال اینآید، ولی به گفته مقامات افغان، افغانستان اکنون رهبری این طرح را دارد و از کشور های پیشتاز به حساب می 

 که نفع سیاسی و اقتصادی افغانستان از این مسیر چه خواهد بود؟

گوید که مشکالت امنیتی و چلنج های سیاسی بر سر عمر صمد، محقق در بنیاد امریکای جدید در باره اهمیت این طرح می 

ری نیست که در مسیر راه الجورد قرار طرف شود. افغانستان تنها کشو ایجاد زیر بنا های راه الجورد وجود دارد، که باید بر

کند به این دلیل نیاز است برای مثمریت  دارد بلکه این کشور به عنوان وصل کننده کشورهای جنوب آسیا به چین نیز عمل می

 .ای و خط آهن افغانستان نیز ساخته شودهای جاده این طرح راه 

 گوید که ایجاد این جاده از مسیر ترکمنستان،  های این راه می باره مزیت حفیظ هللا عمادی، نویسنده و محقق افغان در

شود، بلکه باعث رونق تجارت و آذربایجان، گرجستان و ترکیه نه تنها باعث رونق اقتصادی در میان کشورهای منطقه می 

 .خواهد برد فعالیت تجارتی با کشورهای اروپایی نیز خواهد شد. افغانستان به طور گسترده از این راه تجاری سود
 

 چقدر طرح عملی است؟
هایی نیز در باره عملی نبودن  بودن این طرح وجود دارد، اکنون نگرانی هایی که در باره اقتصادی با توجه به تمام خوش بینی

 .تواند این طرح را به مشکل جدی روبرو کندبه گفته آگاهان می  روسیهآن موجود است. عدم همکاری ایران و 

واهد از خ گوید که این طرح معقوالنه نیست. زیرا در کشور هایی که می اسدهللا زائری، استاد پوهنتون در کابل در این باره می

ها برای انتقال اموال و خدمات وجود ندارد. در قدم اول افغانستان فاقد زیر بنا هاست و برای اینکه  این طرح استفاده کنند، زمینه

صت استفاده کند، باید از نظر اقتصادی و فنی خود را آماده سازد که افغانستان از نظر اقتصادی فاقد این قدرت بتواند از این فر

 .است

این طرح را همراهی نکند، ممکن نیست که این طرح به دلیل سیستم ناکار آمدی که در این منقطه وجود  روسیهاو افزود که اگر 

 .دارد از مثمریت زیادی برخوردار باشد
 

 تالش برای مسیر جایگزین
 ندارد. را المللی بین بندر یک امکانات هنوز چابهار بندر

های آزاد برای این کشور اهمیت حیاتی دارد. این مشکل باعث شده که افغانستان در رقابت های  عدم دسترسی افغانستان به آب

 .های آزاد است، کوتاه بیاید سیر افغانستان به آبای همواره در مقابل دو کشور همسایه ایران و پاکستان که مسیاسی منطقه 

ها را برای افغانستان به جاده یخبندان و صعب العبور  های آزاد همواره این مسیر های منتهی به آب سایۀ سیاست بر سر راه

 .تبدیل کرده است
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 1۴۱1انقالب و ابر قدرت ها، در سال های دور از این لحاظ آسیب پذیر بوده. به نظر نویسنده، کتاب دولت،  افغانستان از گذشته

وقتی پاکستان سرحداتش را بر افغانستان بست، باعث مشکالت اقتصادی زیادی در این کشور شد و بحران اقتصادی را در پی 

داشت که اتحاد جماهیر شوروی به داد کابل رسید و کمک هایش را به افغانستان از طریق خطوط هوایی میان دو کشور به 

 .ن رساندافغانستا

نفر از  3۱نیز زمانی که  3111مورد باال تنها موردی نبوده که باعث مشکالت اقتصادی برای افغانستان شده در نوامبر سال 

سربازان پاکستانی در دو پست سرحدی با افغانستان در جریان حملۀ هوایی نیروهای امریکایی کشته شدند. پاکستان در 

م هیلری کلینتون مجبور شد  3113ناتو را در خاک خود بست و برای افتتاح مجدد آن در جوالی سال  تدارکاتی مسیر عوض

 .امنیتی زیاد بر افغانستان داشت تأثیراتکند که این کار که از پاکستان به دلیل انجام این کار عذر خواهی 

 کند ولی ایندر کنار این، مرز آبی بندرعباس ایران نیز یکی از مسیر هایی است که افغانستان را به آب های آزاد وصل می 

های آزاد با کمک هند  مسیر اقتصادی نیست و بندر چابهار ایران نیز که در سال های اخیر به منظور راهیابی افغانستان به آب

اه طوالنی ر بین المللیو ایران ایجاد شده، هنوز امکانات الزم را ندارد و به نظر متخصصین افغان برای تبدیل شدن به یک بندر 

 .را در پیش دارد

 

 پایان
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