
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٢/١١/٢٠٠٩                      غوث جانباز :ترجمه
  

  

 پروژه های خطوط آهن افغانستان
  )ديروز،امروز وفردا(

پوهنمل و استاد ديپارتمنت اقتصاد و جغرافيای اقتصادی انستيتوت آسيا و افريقای  گيورگی پيتروويچ يژوف، :نويسنده
 گذشته  در افغانستان به حيث متخصص امور ۀميالدی سد  ٦٠ - ٥٠ يژوف طی سالهای .پ .آقای گ .سيهرو

  .اری وظيفه اجرا کرده استاقتصادی و پالن گذ
  

اگر چه پالن ها  .افغانستان يکی از کشور های قليلی براعظم آسيا است که فاقد خطوط و مواصالت راه آهن می باشد
و پروژه های اعمار خطوط آهن در اين کشور بارها روی دست گرفته شده اند ولی هر بار بروز داليل گوناگون 

  .ندرديده اسياسی مانع تطبيق اين پروژه ها گ
زمين های هندوستان را تحت اشغال در آورده بود و سپاهی های هندو تبار که به نفع کمپنی  ، کبيرۀ  زمانی که برتاني

غرب در حال پيش روی بودند و باالخره  شرقی ميجنگيدند و برای تصرف زمين های جديد به طرف شمال و -هند
نزد  "مذاکرات" را برای زانديمان رابرت خويش ۀنمايند١٨٧۴  در سالآنها ،سند و پنجاب را نيز به دست آوردند

  . انگريز ها در آمدندۀ مذاکرات متذکره زمينهای نامبرده نيز تحت قبضۀدر نتيج .بلوچها و خان قالت فرستادند
وی خويش انگليسها پالن های پيشر ،بدين ترتيب با قرار گرفتن مستقيم در مقابل  سرحدات زمينهای متعلق به افغانها

 قيام سراسری سپاهيان هندی ١٨۵٨-١٨۵٧  طی سالهایاما .عمق قلمرو افغانستانبه اين بار  ،را روی دست گرفتند
اد ۀشايد کمتر کسی ب .بعدی انگليس ها گرديد يشروی پتبار که در خدمت انگليسها بودند به وقوع پيوست که مانع 
انگليس ها پس از جنگ اول با افغانها شديدا  .يان شده بودداشته باشد که چه چيزی محرک اصلی قيام عمومی سپاه

از که با فشنگ پر ميشدند   اينفيلدتفنگ های نوع .مصروف مسلح ساختن هر چه بيشتر عساکر خويش گرديدند
" آمده گی"به خاطر فير از تفنگ های نوع اينفيلد سربازان بايد نخست بر  . انتقال می يافتندهندوستانلستان  به گان

سانده باشد با رفشنگ های مذکور به خاطر آنکه رطوبت به آنها صدمه ن . دور ميکردند آن را با دندان ازفشنگ
قرار داشتند عمدتا پيروان " شرقی-هند"سپاهيانی که در خدمت کمپنی .  خوک چرب ميشدند روغنروغن گاو يا

 ه بودنده با روغن های حيوانی چرب شد ک با دندان سپاهيان باز کردن فشنگ ها را .مذاهب هندويسم و اسالم بودند
قيام سپاهيان با قصاوت تمام از طرف انگليس  . و جدا از آن اجتناب ميورزيدنددکردنبرای خويش توهين تلقی 

از اين واقعات وحشتناک و دلخراش در ذهن  ياد  .بين ميبردندسپاهيان محکوم را به توپ ميبستند و از .کوب گرديدرس
  .باقی مانده است ا تا کنون هندوستانی ه

کرد که مطابق آن به حاکميت  وضع  "هندوستان" ۀقانون مخصوصی را در بار١٨۵٨ پارلمان برتانيه در سال 
 ۀی تحت تصرف اين کمپنی زير قيادت سلطنت برتانياه  در هندوستان خاتمه داده ميشد و زمينشرقی -هندکمپنی 

 هند برتانوی تعييين ۀديد در شروع والی عمومی و سپس نايب السلطن جۀمستعمر ۀبرای ادار .کبير در آورده ميشدند
 .لقب امپراطور هندوستان داده شد١٨٧٢ ويکتوريا در سال ، برتانيهۀبه ملک. گرديد

حکومت .افتادند پيشين الی سند  خط آهن از راه  برای جنگ دوم با افغانها به فکر اعمار تدارکاتبرتانوی ها ضمن
 به  مذکور ۀپروژ. يابدچمن الی قندهار و شايد هم تا هرات  امتداد،يل بود تا خط مذکور از طريق کويته متمابرتانيه 

  روک الی سيبیاز ايستگاه اين راه آهن ۀ کار اعمار شاخ١٨٧٩در سپتمبر  .ياد ميشد "راه آهن دولتی قندهار "نام
ی بعد از پايان يافتن جنگ با افغانستان فعاليت ها در کار اعمار راه مذکور به شدت تمام جريان داشت ول .آغاز گرديد

شهر ( شهر مرو ١٨٨۴رروسيه داعمار مجدد اين خط زمانی از سر گرفته شد که که  .اين زمينه متوقف گرديدند
 سيبی ۀ حص ريل ها از١٨٨۵در سال .را تصرف کرد ) داردـمترجم امروزی موقعيتمذکور در قلمرو ترکمنستان

 امير عبدالرحمن خان به صورت ١٨٨٨در سال . نپذيرفت  تحقق آن  بعدیۀاما اعمار و ادام ،افتادندبه راه الی کويته 
گليس  بعد ان دو سال.قطع با پالن های برتانوی ها مبنی بر اعمار راه آهن از طريق قندهار الی هرات مخالفت کرد

  :پيشنهادات آتی را به امير افغانستان ارائه نمود
   داخل افغانستان؛اعمار راه آهن در -
راف با هند برتانوی؛ۀاتصال شهر کابل زريع -    خط تل
   ميان افغانستان و هند برتانوی؛ تجارتیۀعقد موافقت نام -
  . افغانستانۀ ورود به نماينده گان تجاری انگليس به شهر های عمدۀو باالخره اجاز -

 کرد و به خاطر آن که نارضايتی خويش را به انگليس ها امير افغانستان پيشنهادات ارائه شده را يک بار ديگر رد
 در نامه امير اکيدًا .نوشتلورد ساليسبيری  عنوانی صدر اعظم برتانيه ۀ احتجاجيۀبهتر تر ابراز نموده باشد نام
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  خاطر نشان ميساخت که او نه تنها مخالف ايجاد خطوط آهن در افغانستان است بلکه عليه اعمار آنها در مناطق
 آهن را که از طرف ی به اتباع خويش استفاده از خطوط خانامير عبدالرحمن . با کشورش نيز می باشدهمجوار 

  . کرده بودانگليس ها اعمار گرديده بودند منع
 چمن انگليس ها ديپوی را ايجاد کرده بودند و در آن تجهيزات و موادی که ۀدر نزديکی سرحد افغانستان در منطق

  .نها برای اعمار راه آهن الی قندهار استفاده شود نگهداری ميشدندقرار بود از آ
  چون انگليس ها نتوانستند موافقت حکومت افغانستان را در مورد اعمار راه آهن از هند به افغانستان و از طريق آن 

 افغانستان به  امتداد سرحدات جنوبی درانها شروع به اعمار خط آهن ، به دست آورندبه طرف سرحدات آسيای ميانه
اعمار خط آهن از کويته  .طرف ايران نمودند تا از طريق واليت خراسان ايران به سرحد امپراطوری روسيه برسند

روابط تجارتی هندوستان را با روسيه در عين حال برتانوی ها  .شروع گرديد١٨٩١به طرف سيستان ايران در سال 
تيب انگليس ها ميخواستند به موقف ترانزيتی افغانستان که از بدين تر .از طريق خراسان ايران ثوق دادند )بخارا(

با از بين رفتن نقش ترانزيتی  .صدمه برسانند ،بابت معامالت تجارتی ميان بخارا و هند برتانوی سود ميبرد
 . ضرر ميرسيدمنافع تاجرين افغانبه  را از دست ميداد و ۀکشور مذکور درآمد های گمرکی قابل مالحظ ،افغانستان

نگليس به نوبه خود به آن عقيده بود که فشار های روز افزون امير عبدالرحمن خان را در آخرين تحليل مجبور ا
  . موافقت نمايد آنهاخواهد ساخت تا با تقاضا ها و پيشنهادات

 قبال از طرف کاروان های تجارتی مورد ،سرحد جنوبی افغانستان قرار داردکه در امتداد  سيستان – نوشکی  مسير
مگر راه مذکور  ،در طول مسير متذکره چاه های آب حفر و لين های تلگراف اعمار گرديده بودند.استفاده قرار داشت

زمانی که هئيت انگليس تحت رياست ١٨٩٣در  . از قلمرو افغانستان ميگذشتچيگای ۀدر منطق ،صرف قسما
وادی چيگای  ،ی از چترال الی بلوچستان بودمارتيمور ديورند مشغول نشانه گزاری سرحدات افغانستان با هند برتانو

  .هند برتانوی الحاق شدند افغانستان جدا و به قلمرو ۀو نقاط ديگر با نيرنگ و بازی های ديپلوماتيک از بدن
 مهندس مشهور کانال های نامدار ،يکينگ دی ليپس فيرديناند ماری و ميالدیۀ نزدۀسد ٩٠  در آغاز سال های 

 را پيشنهاد دهلی -کابل -ترمز -تاشکند - پتربورگ اعمار راه آهنۀ به حکومت روسيه پروژرينفکوو  ،پانامه،سويز
از  را تحت رياست يکی ۀ کميتۀ پروژ اين حکومت روسيه برای ارزيابی و تصميم گيری نهايی در رابطه به .کرد

   .ی نشد مذکور عملۀپروژ)کبيرجلوگيری از بروز تنش با برتانيه (ولی به داليل سياسی  .شهزاده گان ايجاد کرد
 پروژه  های ۀدر بار ) نقشه ها وبا ضمايم (ۀ مقال)جيوگرافيک ريويو(  ۀميالدی مجل١٩١٣ ماه اگست سال ۀدر شمار

 بلوچستان الی کراچی و از تفليس - بو شهر– بصره – وادی يفرات - يه به طرف بغدادناعمار خطوط آهن از قستنط
 – اصفهان – تهران – قزوين -به طرف تبريز )بوده و پايتخت کشور گرجستان ميباشد تبليسی نام معاصر اين شهر(

 –گرشک – هرات –و باالخره شاه راهی مرو به جاتب کشک  ، راه آهن هندوستانۀ الی اتصال با شبک–نوشکی 
ار راه آهن از طريق  پروژه های مذکور مسائل مربوط به اعمعدم تحقق  .الی چمن ياد آوری گرديده است –قندهار 

  . مسکوت ساخت برای مدت طوالنی راافغانستان
 ۀمسل ،ولگانين به افغانستان و هندوستانخروشوف و ب : اتحاد شوروی اسبق دولتمرد  سفر های رسمی دوۀ در آستان

 به )د شوروی اسبقاتحا( اعمار راه آهن از شهر ترمزۀايجاد راه آهن در افغانستان مجددا بر سر زبان ها افتاد پروژ
 به علت پيچيده گی و پر مصرف بودن ، پيشاور– جالل آباد – کابل – سلسله کوه های هندوکش –طرف دريای آمو 

  .رد گرديد
غالم سرور  ،در شهر قندوز "سپين زر "ۀتاجر نامدار افغان و مالک کمپنی پخت ، بيستمۀدر اخير سال های شصت سد
ی سابق تقاضا کرد تا خط راه آهن را از قندز الی شير خان بندر باالی دريای پنج  شوروۀناشر از موسسات مربوط

جواب طرف شوروی  . صادراتی افغانستان محسوب ميشدۀ از بنادر عمدهک ۀشير خان بندر در آن دور .اعمار نمايد
 . پيشنهاد شده از طرف ناشر دشواری های خاصی در قبال نداشتۀاگر چه  پروژ ،ناشر منفی بوددر برابر پيشنهاد 

جانب شوروی استدالل ميکرد که  .دريا های بزرگ وجود ندارند ،ساختار جغرافيائی اين منطقه آرام و هموار است
  ...اعمار خط آهن مذکور مصارف گزاف ررا در بر دارد

جانب شوروی  . مصارف استۀجددا تکرار کرد و تاکيد نمود که او حاضر به پرداخت هم  ناشر درخواست خود را م
 .مثمر نبوده و حمل و نقل اموال باالی آن قليل خواهند بود مطرح شده از نظر اقتصادی ۀاينبار دليل آورد که پروژ

 ياد شده ۀعمار راه آهن در منطقچندی بعد ناشر بار ديگر به جانب شوروی مراجعه کرد تا به هر قيمتی که شده با ا
باری آخر که ناشر از شوروی  . رد کرد"ۀ بهان"ولی مسکو اينبار نيز پيشنهادات ناشر را با آوردن .موافقت نمايد
و اضافه کرد که او قصد دارد راه آهن مذکور را برای فعاليت  تا به خواسته هايش جواب مثبت داده شودتقاضا کرد 

 نداشت جز آنکه بگويد که موسسات اعمار خطوط ۀجانب شوروی چار ،خويش به کار ببردهای تجارتی و شخصی 
 در سائيبريا می باشند و به اين دليل به پروژه های ديگر ) آمور-بايکال( مصروف اعمار مسير طويل  کشورآهن

 تفهيم نمائيم که به چه دليلی واقعيت اين است که برای ما واقعا مشکل بود تا به آقای ناشر .رسيده گی کرده نمی توانند
 ...نميتوانيم به اعمار اين خط نه چندان بزرگ راه آهن بپردازيم
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آهن و ، بيستم طرح اعمار يک پل باالی دريای آمو که قرار بود دارای راه های مختلطۀسد۶٠در اواسط سال های 
حصص قابل  بايد تذکر داده شود که . موتر رو باشد در دفاتر زيربط دو کشور مورد بحث قرار گرفته بودۀجاد

بنا برای  ،در ايام  بارنده گی ها و سيالب خيزی ها همه ساله زير آب ميروند ، سواحل درياهای پنج و آموۀمالحظ
نتايج   .ت بودورر کار های تخنيکی زياد و متمادی ضبه راه اندازی طويل   مساحاتاين دو دريا دراستحکام سواحل 

 را که در سواحل افغانستان  کمتر زير آب ميرفت و بلندی های معين و ۀيگانه نقط ،و جغرافيائیتحقيقات جيولوژيکی 
 مذکور پانزده مليون ۀقيمت پروژ ).مترجم-مطابق متن روسی( حيرتان بودۀقله های نسبی داشت همانا ساحل قري

جانب افغان در آن زمان پول کافی برای اما  ).قرار بود هر کشور نيم قيمت را بپردازد(روبل پيش بينی گرديده بود
  قبل از پروژه را گزاف و اعمار آن را  تمويل طرف شوروی  در اين حال . نامبرده جستجو نتوانستۀتمويل پروژ
پل مذکور در زمان بروز جنگ های داخلی در افغانستان اعمار گرديد و از طريق آن به قلمروی  .وقت خواند

  .ای با حجم عظيم منتقل ميگرديدندافغاننستان بار ها و کااله
  سپين بولدک و–هار  قند-بلضمن کمک ها به افغانستان اعمار شاه راهی کا ، گذشتهۀ سد۵٠امريکايها طی سال های 

 به متخصيصين آنها اجازه تمديد  خواستند تا هاافغانو از به جانب افغان پيشنهاد کردند ايجاد  ميدان هوائی قندهار را 
حکومت افغانستان پيشنهاد امريکايها را در آن  .را به سوی سپين بولدک الی قندهار بدهند )پاکستان( نراه آهن چم
 اعمار شاه راهی موتر رو و راه آهن را ۀ گذشته سازمان ملل متحد پروژۀ سد٧٠  هایدر اواسط سال .زمان رد کرد

  .سنگاپور طرح ريزی نموده بود الی کشور – هند – پاکستان – افغانستان –از انقره به طرف ايران 
 هرات از طريق  در ايجاد شاه راه در افغانستانۀاگرچه پروژ ،کار باالی اعمار بخش های از اين پروژه آغاز گرديد

 مسير مذکور از مناطق عاری از ۀنيم( . کابل الی پاکستان به علت دشواری ها در مسير راه رد گرديد-وادی هريرود
متر قرار داشتند و طی ماه های ٢۵٠٠برعالوه مناطق مذکور در ارتفاع بلند تر از  . بودنااهالی و هرگونه زيرب

و قندهار بود ازطر ف اتحاد  هرات ۀقسمتی از شاه راه که در بر گيرند ). ميرفتندومتمادی زير برف های عميق فر
 )مترجم - ترکمنستان امروزیشهر مرزی( پالن اعمار مسير کشک ۀراه مذکور در اصل ادام .شوروی اعمار گرديد

 .الی قندهار بود
 خطوط ۀ شبک قندهار الی چمن پيش ميرفت و در آن جا با–مسير راه آهن از شهر مشهد ايران بايد از طريق هرات 

حکومت افغانستان در رابطه با پروژه مذکور نارضايتی خويش را به دليل آن که پايتخت  .آهن پاکستان وصل ميگرديد
 کمک های پولی را به ۀشاه ايران وعد ،مقارن همين زمان .ز اين طرح دور مانده است ابراز داشت کابل ا-کشور

 پروژه های مذکور ۀدر زمر . داد های از   پروژه برای اعمار شمارارزش يک مليون و هفتصد هزار دالر امريکائی
ب افغان که در اختالفات دايمی با مطابق آرزوی جان . کابل نيز در نظر گرفته شده بود–اعمار راه آهن قندهار
 از خط راه آهن در قسمت جنوبی آن بايد به طرف شهر زاهدان و از آنجا جانب خليج ۀشاخ ،پاکستان قرار داشت

 از اختالفات ود ابۀ به طوری دايمی به بحر را نامبرده به جانب افغان امکان ميداد تاۀپروژ .کرد ميپيدا فارس امتداد
  . شودرحدی با پاکستان آزادسياسی بين الس

موافقت جانب افغان را در  ، حکومت اتحاد شوروی که برای مذاکره با محمد داود به افغانستان سفر کرده بودۀنمايند 
هن اتحاد شوروی به دست ور اعمار گردند با شبکه های راه آرابطه با اتصال خطوط آهنی که در آينده در اين کش

در شهرک مذکور  . کشک صورت ميگرفت– بايد با شهرک سرحدی آن وقت شوروی اتصال احتمالی خطوط .آورد
  آنها اجازه دارند کهوديها تفهيم نموجانب افغان به شور . گردد اعمار  واگون های باربری نيزۀقرار بود ديپوی تبادل

  .راه آهن را که خواسته باشند در قلمرو افغنستان اعمار نمايندهر قسمتی از 
تفاوت فاحش  ،هاز علت های بنيادی عدم تطبيق پروژيکی  . مذکور عملی نشدۀ پروژ، جذابيت هاۀ از هماما صرفنظر

 .خط آهن در آنجا بايد اعمار ميگرديد ريل ها فرق داشتنددر کشور های که  . ريل ها بودۀميان عرض و انداز
برای رفع تفاوت ها  .ها ياد آوری ميکردند حد اقل از چهار مورد چنين تفاوت ، آيندهۀمتخصيصين حين بررسی پروژ

نين يک بروز چ . واگون ها ايجاد ميشدۀو مبادل ريل ها بايد نقاط اضافی برای جابه جا سازی ۀميان عرض و انداز
  .مستلزم مصارف بيشتر و باعث بطی گرديدن حمل و نقل اموال و کاال ها ميشدوضعيتی 

 -ولی ا:يتوان گفت که در افغانستان امروزی دو ايستگاه راه آهن وجود داردبا در نظر داشت معلوماتی که ارائه شد م
 . که راه آهن دولت ترکمنستان در شهرک کشک با آن وصل و در همان جا به پايان ميرسدۀنقط ،ايستگاه تورغندی

 – هرات – کشک :ساختمانی شاه راهی بايد گفته شود که ايسستگاه نامبرده  برای سهولت انتقال مواد و تجهيزات
 ايستگاه حيرتان که در ساحل دريای آمو در قلمرو افغانستان در همجواری پلی که –دومی  .قندهار ايجاد گرديده بود

تصور ميرود که هردوی اين ايستگاه های راه  .اعمار گرديده است ،از آن نيز به خاطر انتقال بار ها استفاده ميشود
  .اموال و کاالها به اروپا و بر عکس بازی نمايندحمل و انتقال  ،آهن نقشی بارزی در تبادله 

شماری  ،کوشش ها برای احيای مجدد اقتصاد افغانستان که از بابت جنگ های سی ساله شديدا متضرر گرديده است
 اعمار راه -يکی از پروژه ها .نموده است از پروژه های ايجاد خطوط آهن را نيز در اين کشور مطرح و پيش بينی 

ايجاد خط مذکور به افغانستان موقع ميدهد تا از يک طرف به خليج فارس  .الی شهر مشهد ايران استآهن از هرات 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

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

 

پروژه دوم در برگيرنده  .با آسيای ميانه پيوند يابد )ترکمنستان( مرو ابد و از سوی ديگر از طريق اتصال با شهر ۀرا
   .اعمار خطوط آهن در شمال افغانستان ميباشد

 بخشی از فعاليت های اعمار راه آهنی که شهر غربی  يافتن منتشر گرديد که در آن از پايانۀياعالم ٢٠٠٨در اواسط 
 راه ۀ نزديک شبکۀگفته ميشود که در آيند .ياد آوری ميشد ،هرات را با شهر خاف در ايران وصل می نمايد -افغانستان

رکمنستان اعالم کرد که پالن امتداد راه آهن را از در عين زمان حکومت ت . مذکور پيوند يابدۀشاخآهن ترکمنستان با 
  . واليت هرات روی دست گرفته استتورغندی به سوی مرکز

وزارت دفاع  . اعمار راه آهن از حيرتان الی شهر مزار شريف ياد آوری نمودندۀآلمانها از پروژ ،در اخير سال پار
عمدتا به منظور انتقال تجهيزات و  ،يلو متر خواهد رسيدک ۶٧آلمان پنهان نمی کند که از مسير مذکور که طول آن به 

  .مستقر در افغانستان استفاده خواهد شد ،جنگی برای نظاميان آن کشور مهمات
چنين تصور  . اعمار راه آهن را از طريق قله های کوه هندوکش تا هنوز هيچ کسی پيشنهاد ننموده استۀو اما پروژ

  ... مدتها بايد انتظار کشيدميرود که پروژه های از اين قبيل را
  

  گرفته شده از سايت افغانستان رو
  ترجمه از روسی به دری غوث جانباز

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


