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 02/02/2020                  غوث جانباز

 آهن الی شیرخان بندر  خط
 ساخته خواهد شدبه زودی 

 

 آهن با هم وصل می شوند. خطۀ ریعذافغانستان و تاجکستان عنقریب 

در بارۀ اعمار خط آهن که دو کشور را با هم  را با افغانستانطرح موافقتنامه ای اخیرأ تاجکستانحکومت 

 تأئید نمود.  ،وصل می نماید

" از ناحیۀ "جالل الدین بلخی نأ قید گردیده که خط آهن آیندهمصوب حکومت تاجکستان ضم در فیصله نامۀ

گردید( الی "پینج پائین" )واقع در  )قبأل در زمان اتحاد شوروی این منطقه به نام "کلخوز آباد" یاد می

  ادامه خواهد یافت.ر قلمرو افغانستان " درخاک تاجکستان( و متعاقبأ تا شهرک سرحدی "شیرخان بند

دگی ۀ مطروحه را به نماینترانسپورت تاجکستان را مکلف می سازد تا موافقتناممصوبۀ فوق یاد شده وزیر 

 یبه امضاء برساند، و در صورت ضرورت در متن آن تغییرات و اضافات با جانب افغانستان تاجکستان از

 اید. وارد نم که محتوای آنرا تغییر ندهد،

ه زمان و مکان قواعد موجود تا در چوکات هر خارجۀ تاجکستان وظیفه سپرده شدوهمزمان به وزارت ام

 کره را با جانب افغانستان به توافق برساند. ذتامضای موافقتنامۀ م

ه آژانس ( ب2019سهراب میرزاده معاون اول وزارت ترانسپورت تاجکستان در تابستان سال گذشته )

قبأ دو که متعا یآهن خطتان و تاجکستان در مورد اعمار آور شده بود که افغانس"آسوشئتید پرس" یادخبری 

 توافق رسیده اند.  را با ترکمنستان وصل خواهد نمود، به  کشور

" برای ترتیب و تدوین موافقت نامۀ و خاص کاری که یک "گروپ مشترک ساخت موصوف خاطر نشان

معین وزارت ترانسپورت تأکید نمود که باالی آن کار می نماید.  در حال حاضر متذکره تعیین گردیده و
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ور قینه عبآ –اندخوی  –شبرغان  - شریف مزار – از شیرخان بندر، کندز آهن خطسیر به توافق رسیدۀ م

 خواهد نمود. 

 - جکستانتا –تفاهمنامۀ سه جانبه میان افغانستان  در چوکات بل یاد آوری است که خط آهن مذکورقا

ط روسأی دولت کشورهای متذکره به امضاء رسیده است، اعمار توس 2013ترکمنستان که در سال 

 میگردد. 

ازبکستان را دور بزند و خود را به این  قلمرودر آن ایام، تاجکستان می خواست با استفاده از این خط 

ازبکستان در آن زمان به بهانه های رهبری  . ن المللی خطوط آهن وصل نمایدترتیب به مسیرهای بی

 موانع ایجاد می نمود.  شاز طریق خط آهن باالی خاک گوناگون در برابر انتقال بارهای تاجکستان

آقینه  –امام نظر ) ترکمنستان(  - شهرهای اتا )عطاء؟( مراد که در برگیرندۀنخست این خط  دور

  افتتاح نمودند.کشور )افغانستان و ترکمنستان(  روسأی جمهور دو 2016غانستان( بود، در اخیر سال )اف

ء اآهن که از افغانستان به تاجکستان بیانجامد از همان ابتد حال، در رابطه به انتخاب مسیر خطدر عین 

کیلومتر  160 –تر  میان حکومت های دو کشور اختالفاتی وجود داشت. جانب تاجکستان فاصلۀ کوتاه 

 500را پیشنهاد می نمود، در حالیکه حکومت افغانستان بر اعمار خطی به فاصلۀ نسبتأ طوالنی تر، یعنی 

 کیلومتر پافشاری می نمود. 

ر امضاء شده د. سند نددر پایان کار، مذاکرات طرفین با امضای پروتوکول مربوطه موفقانه خاتمه یافت

 ومت ترکمنستان ارسال گردید. به حک برای توافق بعدی 2014سال 

 وط به تطبیق بعدی پروژۀ اعمار خطمعلوم پروتوکول مرب بر دالیل نا بنا آنگاه، اما حکومت ترکمنستان

 . را تأئید ننمودتاجکستان  –افغانستان  - آهن ترکمنستان

ان تاجکست ، لیکننمودهپروژۀ متذکره موافقت  جانب ترکمنستان سرانجام با اعمار 2017سال  در اواخر

دو کشور،  رئیس جمهور جدید در ازبکستان و به گرمی گرائیدن مناسبات میان از روی کار آمدنپس 

 آهنی که ازبکستان را دور بزند، نبود.  دیگر عالقمند اعمار خط

صاحبه ای با ضمن م "صادق عاشوربایزاده"سفیر تاجکستان در ازبکستان  2018سپتمبر  18به تأریخ 

تا  وشنبه را واداشت، د"بهبودی مناسبات با تاشکندچاپ روسیه( یاد آور گردید که "کامیرسانت" )نشریۀ 

آهن را از ترکمنستان الی تاجکستان از طریق نواحی شمال افغانستان برای "بعدها  طرح اعمار خط

 موکول" نماید. 
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مراتب تعجب خود را ابراز در عکس العمل به اظهارات سفیر تاجکستان وزارت امور خارجۀ ترکمنستان "

داشته، عالوه نمود که نظر رسمی حکومت ترکمنستان در رابطه به مسئله به مقامات تاجکستان از طریق 

 چینلهای دیپلوماتیک رسانده شده است. 

به دنبال آن، ترکمنستان به مثابۀ اقدام متقابل ترانزیت بارهای تاجکستان را از طریق قلمرو خود ممنوع 

 ادامه داشت.  2018و این اقدام تقریبأ طی تمام ماه اکتوبر  قرار داد،

طی اجالس نوبتی  2018صرف در اخیر اکتوبر سال  ت در این مسئلهعیضومثبت تغییر و بهبودی 

 –تجارتی و علمی تخنیکی بین الحکومتی تاجکستان  –های اقتصادی  کمیسیون مشترک همکاری

 گردید.  رونما ترکمنستان

آهن که این دو کشور را از طریق  در قبال اعمار خط را های مشترک شان توافق نمودند که فعالیت طرفین

 نماید، شدت و سرعت می بخشند. افغانستان وصل خاک 

 

 از منابع کشورهای آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه

 نوشته : غوث جانباز

 ******** **** 

 وصل می شودآهن  خطۀ ریعذافغانستان و تاجکستان عنقریب 

 

 

 

 


