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میر عبدالواحد سادات

افغانستان دیگر " محاط به خشكه " نمي باشد

فعال شدن بندر بحرى "چابهار" كه محصول اشتراك مساعى سه كشور هندوستان ،ایران و افغانستان مي باشد از
تغییر بزرگ در جیوپولوتیك افغانستان و منطقه خبر میدهد.
پاكستان در حدود سه دهۀ اخیر تال ش نمود تا ایااى نق ش مركزى و ت ریخى افغانستان را در وصل آسیاى میانه با
جنوب آسیا تابع اغراض وسعت طلبانۀ سیاسى خود نماید و اگر "چابهار" با ظرفیت بزرگ مورد استااد قرار
گیرد ،هندوستان بزرگ و جنوب آسیا را به آسیاى میانه وصل و زمامداران پاكستان را متوجه خبط بزرگ محاسباتى
شان مي سازد.
مطالعه دقیق ت ریخ قرن مبین این واقعیت تلخ است كه بسیارى مصایب جارى كشور ما از تحمیل قرارداد هاى
استعمارى در قرن (  19م ) و مبدل شدن آن به یک كشور محاط به خشكه و در قرن ( 20م ) و بعد از ایجاد
پاكستان از وابستگي به بندر كراچى ناشى گردید است.
در سال هاى (  19٥٥و  1961م ) دولت جانب پاكستان با وضع مقررات یكجانبه و موانع مانع صدور اموال
تجارتى ما گردید و بحران ایجاد و یكى از عوامل سقوط صدارت مرحوم داود خان شد است.
البته از آغاز جنگ اعالم ناشدۀ پاكستان بر ضد افغانستان در جمهوریت اول و تا كنون و در همین هجد سال
حضور وسیع غرب ،بندر كراچى و وابستگى اقتصادى سالح مؤثر تحمیل فشار دشمن ت ریخى بر كشورما میباشد.
مقابله با پاكستان و وادار ساختن آن به قطع تجاوز در تداوم وابستگى اقتصادى ممكن نخواهد بود.

در قرن (  21م ) این جیو اكونومى است كه مسیر جیوپولوتیك و جیوستراتیژیك را سمت میدهد.
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هر گا را هاى بدیل الجورد و مراودات گسترد با كشورهاى آسیاى میانه و قاقاز توسعه یابد ،كارت برند فشار
اقتصادى و سیاسى پاكستان بر افغانستان كم رنگ و بى اهمیت مي گردد.
به این رو بر مبناى حب الوطن من االیمان و با نظرداشت منافع و مصالح علیاى افغانستان فعال شدن بندر بحرى
"چابهار" و را هاى بدیل را به فال نیك به خاطر رهایى از باجدهى به پاكستان مي گیریم.
بدون شك در تحقق این آرمان بزرگ پاشنه اشیل افغانستان فقدان اقتدار ملى و دولت كارا و عارى از فساد و قانون

ساالر مي باشد .با حرمت

تذکر:
هرگا خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسند را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسند در صاحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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