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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۳/۰۴

میر عبدالواحد سادات

افغانستان دیگر " محاط به خشكه " نمیباشد
فعال شدن بندر بحرى چابهار كه محصول ر
اشتاك مساىع سه كشور هندوستان  ،ايران و
خت ميدهد.
افغانستان ميباشد از تغيتبزرگ در جيوپولوتيك افغانستان و منطقه ر
ى
تاريخ افغانستان را در وصل
پاكستان در حدود سه دهه اخت تالش نموده تا ايفاى نقش مركزى و
آسياى ميانه با جنوب آسيا تابع اغراض سيطره طلبانه سياىس خود نمايد و اگر چابهار با ظرفيت
بزرگ مورد استفاده قرار گتد  ،هندوستان بزرگ و جنوب آسيا را به آسياى ميانه وصل و زمامداران
ر
محاسبات شان ميسازد .
پاكستان را متوجه خبط بزرگ
ى
مبي اين واقعيت تلخ است كـ ـ ـه بسيارى مصايب جارى كشور ما از
م ـ ـطالعه دقيق تاري ــخ قرن
تحميل قرارداد هاى استعمارى در قرن (  ١٩م ) و مبدل شدن آن به يک كشور محاط بخشكه و در
(  ٢٠م ) و بعد از ايجاد پاكستان از وابستگ به بندر كر ىاچ ى
ناىس گرديده است .
قرن
ي
در سالهاى (  ١٩٥٥و  ١٩٦١م ) دولت جانب پاكستان با وضع مقررات يكجانبه و موانع مانع
ر
تجارت ما گرديده و بحران ايجاد و يگ از عوامل سقوط صدارت مرحوم داود خان شده
صدور اموال
است .
ى
همي
البته از اغاز جنگ اعالم ناشده پاكستان بر ضد افغانستان در جمهوريت اول و تا كنون و در
هجده سال حضور ر
گستده غرب  ،بندر كر ىاچ و وابستگ اقتصادى سالح موثر تحميل فشار دشمن
ى
تاريخ بر كشور ما ميباشد .
رى
ساخي ان به قطع تجاوز در تداوم وابستگ اقتصادى ممكن نخواهد
مقابله با پاكستان و وادار
بود.
ر
جيوست ى
اتتيك را سمت ميدهد .
در قرن (  ٢١م ) اين جيو اكونوىم است كه مست جيوپولوتيك و
گستده با كشور هاى آسياى ميانه و قفقاز ر
هرگاه راه هاى بديل الجورد و مراودات ر
گستش يابد ،
كارت برنده فشار اقتصادى و سياىس پاكستان بر افغانستان كم رنگ و رت اهميت ميگردد .
ى
بديتو بر مبناى حب الوطن من االيمان و با نظر داشت منافع و مصالح علياى افغانستان فعال
رهات از باجدىه به پاكستان ميگتيم .
شدن بندر بحرى چابهار و راه هاى بديل را به فال نيك بخاطر ي
بدون شك در تحقق اين ارمان بزرگ پاشنه اشيل افغانستان فقدان اقتدار مىل و دولت كارا و عارى
از فساد و قانون ساالر ميباشد .
با حرمت
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

