
 

 

 بدخشان -انگیزه های بحران ولسوالی وردوج

 

 نوشته: نوجو

 

 ۲۹۳۱جوزای  ۸

 

دره  ولسوالی وردوج یکیی از شیادا 

هیییای و ییییا  استیییاا ا یییا  یییه از 

 یییغا  یییو   یییه ولسیییوالی   یییار  

وقسییغا هییای شییوقی وا  ییه ولسییوالی 

درۀ  زیبییییا  وجآییییو  وا   تییییتو  ییییه

وشیییغان وا   ولسیییوالی جیییو  سسیییت 

موتفیییی   ییییه  نسییییبت تو ییییه  وهییییای 

ولسیییوالی شییی اا وقسیییغ   یییه اشکاشییی  

متصل ا ا. دریای زیبا  ای  وادی 

را دون    وده در قسغا دوو گی   ار   ا پ و ت   ه دریاچۀ جو  رودسانۀ  و چه 

ایی  ولسیوالی را تتک ل داده و ه  غا ف ض و اد  ا جوش وسووش  وازیو م تود. 

واواا نیه تآ یا  یه و ییا  استیاا ف ا انوم   اهغ ا -پول ت   وج و -از لحاظ ج و

راه هییای مواتییبتی  ییه  تییور هییای   لکییه  ییه  ییغا شییغان ورغییو   تییور دارد  

 . چ   وحتی قو ز تاا از هغ   دره م گذرد تاجکستاا  پا ستاا  

 

( در د یتور  ویت   ه اح ای وا از طوف  اتحادیۀ مآطقۀ جآیو  و ی ا ا یار راه ا 

م توانییا   تییوی   ییایل وبزیآییه  اشییا  ییوای انتقییان و ییوای افنانسییتاا  روز قییوار دارد

 ا هیای  تیور هغسیایۀ چیی    یه از یی  شییاهواه جوییاا پ یاا م کآییا  یه و ی ای م انییه 

ی را ینف   مسلغ   ه  و رشا اقتصاد  تیور میا تیا  و  یه  یزا ذی و ایو  تورهای

یی  پا ستاا  یه هغ تیه مآح ی    ا  آاریشایا وارد م کآا وهغچآاا از وا سته بی 

چالش ومعضل     دو  تور وجود داشته وتجارت افنانستاا را  یه  آبسیا  تیان اه 

 . را ن ز  اهش می  ختا وتا  وات  وء محاط  ه ستکه  ودا نجات دادها ا 

 

 یییا هغسیییایه هیییای چییی    واه از یییی  طیییوف روا یییه اقتصیییادی یییا احیییااش ایییی  شیییاه

از جانب دیگو  و م تود و  ای م انه وایواا   ش از پ ش مستحک  تو   وتاج کستاا



 

 

رونییا ارتغییاد  ییازی وحسیی  هغجییواری  ییو  آ ییاد مآییاف  متقا ییل سییو تو شییکل بوفتییه 

ون ادیآه م گودد.  و محور ای  پووژۀ  زرگ اقتصادی پوو یۀ تیام   امآ یا ومحیو 

افواط بوایی مکلف ا هورضو ای  اتحادییه مآطقیوی سواهیا  یود  یه جیو مآا یب را 

ورفاه اجتغاری از اهااف  ی جوام  سود فواه  نغودهم ز  وا وای زنابی مسالغا و

 نظو سواها  ود. ا توات ژ ی وا مطغح

 

 57 یا در نظیو داشیا مطالیب ییاد شیاه زمان کیه پیووژۀ راه  یازی  یه طیون تقییویب  

  لییومتو از   ییار  الییی اشکاشیی   ییه از وردوج م گییذرد از طییوف دولییا  ییووی 

 حیواا وردوج و یاز م تیود ودشیغ  ازوا    م تود وقوار ا ا  یار وا و یاز بیودد

ا یتفادۀ ا ییزاری م آغایییا تییا افنانسییتاا از داشیت  چآیی   شییاهواه  ییوای هغیی ش محییوو  

فو یتادا ن ووهیا  یه نیا  طالیب  غانا و اج ب وی در  آار  واچی ادامه داشیته  اشیا  

و و از ب وی از جواناا  ی سبو و  کار مآطقه فقه  وای نا ا   یاست  ایی  پیووژه 

 ازماا دهی شاه وشغار دیگو ازی   حواا م خواهآیا  یه نیا  مل تیه ییا پلی   قیومی 

قومانییااناا ج ییادی  ییا قه  ییه  عضیی  از طییوف . تییاحب معییاش و روز بییار شییونا

محافل ماف ای ا غان م تونا  وای حفظ مآیاف  پوو ی  میواد مخیار بوییا مصی ون ا 

 حواا نقش داشته  یه ریتیۀ  دری   مواد مخار تام   م کآآا را  وای تول ا وقاچاق 

وا  ه  و ماف یای مو یزی ومآطقیۀ میی ر یا. می  ایی  شیایعات را  یه واقع یا قیوی  

نغ اان   ه بویا  وادراا مقتار پآجت و  ه سیاطو انحیواف شیاهواه وردوج  یه مسی و 

پآجت و مزاحغا سلق م کآآا. وا مس و م توانا  ه و انی  -مآجاا وانجغ   -ا کتون

   ی  شاسۀ راه ا ویت  در ویآاه نقش داشیته  اشیا ودر تیورت احااش شود و ه ح

 معقییییوندۀ اپآجتیییی و ا ییییتف -قطنیییی  از راه  استییییاا -و یییی ب پییییذیوی راه  استییییاا

 وا توات ژی  نغود.

 

ییی  رییاه از متعصییب   مآطقییه م خواهآییا از  حییواا وردوج ولسییوال  ای  ییوحای  

را میان  شیونا. ولیی ایی   استاا را زیو فتار قوار داده وا غیا ت لوژیسیت کی ون یا

افییواد  ییور سوانییاه انییا ولسییوالی هییای  ییوحای  ییا پییآ  پییل توانسیی ورتی  ییا  تییور 

ستاا میوتبه شیاه  یه  یه و یانی میواد سیورا ی وا یت ب ی را ازوا طوییق  یه    تاجک

چآانچه هغ   ا آوا نوخ میواد در ولسیوالی هیای نسیی   .مآاطق سویش وارد م کآآا

حتییی در  عضییی مییوارد وض و ییاد چآییااا تفییاوت نییاارد شیینآاا واشکاشیی   ییا نییو خ فیی 

ارزاا توا ا. ایی  از  و یا پیل هیای  یه از طیوف شیبکۀ انکتیافی و اسیاا دریی  

  ال ا ارغار بودیاه ا ا. 


