
 
 
 
 
 

 
 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 
 

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

 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۲۴/۰۷/۲۰۲۲         استاد مسعود

 

 وحاال تنگي واخان بدخشان و چوچه اژدهاي پاكستان
 

 :كلیات -１

یر زمان بر آن بودیم كه پاكستان در صدد ایجاد دهلیز مطمن از د ١ -١
  سیدن به آسیاي میانه و از آن طریق به اروپا استبراي ر

 

 :راه اول
راه الجورد از طریق افغانستان و تركمنستان و بحیره كسپین  ١ -۲
 و از طریق آذربایجان و تركیه به بحیره مدیترانه مي رسد (خزر)

 .افغانستان در این راه اولویت دارد
 

 : ه دومرا
خط ابریشم نیز به كاال هاي پاكستاني از طریق افغانستان این  ١ -٣

 .افغانستان در این هدف اولویت دارد امكانات را مهیا مي كند
 

 : در صدد سومین و كوتاه ترین راه پاكستان - ۲
 

، دست به دهلیز سازي هاي ون و چراي مدیریت افغانستانپاكستان بعد از موافقه غرب براي تسلیمي بي چ۲ -١
 .مي زند مطمئنمعین ولي 

 

تورغندي و اسالم قلعه حاال دشواري  بندر براي پاكستان با وجود آنكه گذر از بندر حیرتان ، شیرخان و ۲ -۲
  .حساب نمي شود ، در صدد كاهش رسك و خطر به حد اقلي آن و صرفه جویي زمان است

 

 :از اینرو ۲-٣
و كوتاه ترین را به آسیاي میانه مطرح  مصونیت رسیدن كاال هاي پاكستاني به كمترین وقت ممكن و باال ترین درجه

 .مي شود
 

و در تالش أست تا راه پاكستان تنگي واخان بدخشان را كه با تاجیكستان و چین هم سرحد است نشاني نموده  ۲ -٤
 .هاي كهنه و قدیمي را با سرمایه گذاري چیني به پاكستان و تاجیكستان وصل نماید

 

 .باز شدن راه واخان به پاكستان خود معني وصل پاكستان را به آسیاي میانه از كوتاه ترین راه دارد ۲ -٥
 

و اسالم  كیلومتر بر آورد شده كه به مقایسه حیرتان و تورغندي .٣تا  این راه از دید فاصله ترانسپورت جاده ۲ -٦
  .كیلومتر فاصله مي گیرند كوتاه ترین راه از دهلیز افغانستان است ١.۰ كه هر كدامي باالي قلعه

 

سیر راه واخان والیت است و به این ترتیب مي تواند به هدف جیو در ولسوالي م پاكستان خواهان كنترول ۲ -۷
 .پولتیك خود نایل آید
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 : ستراتیژیكي اقتصاديهدف 
این راه مي تواند كاال هاي پاكستان را وارد تاجیكستان ، قرقیزستان و بزرگترین بازار آسیاي میانه قزاقستان  ۲ -٨

 ه تسخیر بازار هاي إسیاي میانه وارد بازار هاي روسیه وشرق اروپا شودكند و از آن طریق بر عالو
 

این راه خوبترین و كوتاه ترین راه براي رسیدن كاال هاي قزاقستان، قرقیزستان و تاجیكستان به خلیج از  ۲ -٩
 .تبدیل مي شود طریق دهلیز پاكستان

 

ستراتیژیكي افغانستان مبني بر وصل كننده آسیاي میانه و جنوب آسیا به پاكستان از جانب افغانستان وقعیت م ۲ -١۰
 بنادر حیرتان و شیرخان ،بدخشان مدیریت دو ولسوالي مسیر راه واخان آنهم از طریق واگذاري .تحفه داده مي شود

 .مي كند نه وصل كننده دو بخش آسیااز دید كشور هاي آسیاي میانه به حد بنادر بین دو كشور نزول 
 

جمهوري مردم چین كه صد تا افغانستان را با پاكستان دوست قدیمي و اتمي خود تبدیل نمي كند در ساخت  ۲ -١١
ي با كنترول دو ولسوال این جاده كمك نموده و مصونیت ایالت سینكیانگ كه از دست اویغور ها دشواري هاي دارد

 .واخان همسرحد چین پاكستان ، بوجود آورده و سد ایجاد مي كند
 

با تولیدات پاكستان آشنا مي  هند از دید رقابتي صدمه فاحش مي بیند و بزرگترین بازار هاي آسیاي میانه ۲ -١۲
 .شود

 

 :اصل گپ-٣
 .یك انقالب جاده در كشور مي تواند به حساب آید تصادي وساخت این جاده یك گام بزرگ اق ٣ -١

 ولي ؛
 

 .این جاده باید اقتدار و حاكمیت كشور را تقویه و اهمیت منطقوي ما را دوچندان سازد ٣ -۲
 

 :سبب مي شود كه ولي اگر چنین نشود و كنترول جاده و واگذاري دو ولسوالي واخان به جانب پاكستان ٣-٣
 .حاكمیت ملي درز بر میدارد

 

 .پیشگاه خدا و مردم نخواهد داشت حاكمیت افغانستان حرف براي گفتن به -
 

 .كه خود ثروت است به پاكستان انتقال مي كند ستراتیژیكي كشورموقعیت  -
 

این پاكستان خواهد بود كه وصل كننده جنوب آسیا و إسیاي میانه و شرق آسیا با جنوب آسیا مبدل  صورت این به -
 .مي شود، افغانستان مانند همه چیز هاي دیگر این موقعیت را از دست چه آسان از دست مي دهد

 

 :هشدار-٤
 !حاكمیت افغانستان

 !مردم
 !جامعه مدني

 !یاسي درون و بیرون كشوراحزاب س
 ! رهبران گذشته و فعلي

 .گوشه هاي بدن مادر وطن را از دست مي دهیم چه آسان و بي خیال
 !متوجه باشید

 

 : در اینروزها
 .خود آگاه یا نا خود آگاه حاكمیت ملي در این روز ها درز هاي بزرگي بر میدارد ٤-١
 

 .در صورت دوام ،سقوط كشور كه برگشت ندارد حتمي به نظر میرسد ٤-۲
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 :راه حل - ٥
در برابر حركات استعمار گرانه و تاراج گرانه استعمار كودك ) پاكستان (كه تازه راه رفتن استعماري را  ٥-١

 .آموزش مي بیند نه بگویید
 

 .او خود مستعمره است ولي خواب ما را دیده است با یك نه خود مي شكند .٥ -۲
 

 .، زود آتش مي گیرد و مي سوزد صرف یكبار امتحان كنید پاكستان شیر كاغذي است ٥ -٣
 

  از ما نوشتن وگفتن است
 آرایش رزم از شماست

 

 استاد مسعود
 واشنگتن ستیت

 شنبه
  خورشیدي ١٤۰١اول اسد

 
 شرق عشق آباد كشیده شده از دریاي آمو، تركمنستان، - تصویر: كانال قراقوم

 را چه آسان از دست مي دهیم همه ارزش هاي ما
 تاریخ و ارزش هاي فرهنگي و انسانها و دانشمندان یآب و خام و هوا و حت
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