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 !بعضی رقابت های منطقوی به نفع افغانستان است
 
 
 
 

پاکستان خالف همه میثاق های بین المللی از موقف راه داشتن خود به بحر تخلف ورزیده نه تنها تسهیالت الزم 

ترانزیتی را به کشور همسایۀ محاط به خشکه مهیا نساخته بلکه قیودات جابرانه و محدودیت های استثمار مآبانه را 

ر نسیم نا مالیم خالف میل پاکستان دروازه های سرحدات باالی واردات و صادرات افغانستان وضع نموده و با وزش ه

 .به روی مال التجارۀ افغانستان برای هر مدتی که خواسته مسدود نمودهرا خود 

پاکستان عالوه بر دیگر فعالیت های تخریبی ضد بشری و تحمیل آشوب، خون ریزی و ویرانی بر افغانستان از 

ه این همسایۀ مسلمان و ناچار با وضع تعرفه های ظالمانه و محصوالت مالکیت بحری خود هم به حیث یک حربه علی

 .خالف معیار های تجارت بین المللی استفاده نموده

پاکستان خالف همه مقررات تجارت بین المللی و سازمان تجارت ملل متحد به هندوستان اجازه نداده که با افغانستان 

 .راه است، تجارت داشته باشد)راه زمین(، که یگانه  از طریق خاک پاکستان

افغانستان در طول سال ها از چنین قیودات، تحدیدات و اقدامات زور گویانه متحمل خسارات هنگفتی شده و پاکستان 

 .به مواد و مندرجات قرار داد های ترانزیتی پابند نبوده بطور یک جانبه آن را فسخ نموده

ه اصالً ایران، ک و افغانستان توجه به انکشاف و توسعۀ بندر چاه بهار هندوستان تا این که با توافق نامۀ بین ایران،

تن به بازار راه یاف یک بندر فعال تجارتی نبود، معطوف و هندوستان نه تنها برای تجارت با افغانستان بلکه به منظور

نمود و بندر را توسعه بلیون دالر در آن سرمایه گزاری  به توسعۀ ممالک آسیای میانه در حدود دو های مرغوِب رو

گردانیده و فعال  ملیون تن امتعه، مجهز 6بخشیده با وسائط و تجهیزات مورد نیاز یک بندر عصری، با ظرفیت انتقال 

ساخت و مدیریت و انتظام امور ترانزیتی بندر طی موافقت نامۀ برای هشت ماه به هندوستان سپرده شد، با امکانات 

)والیت زرنج( تا دالرام  کیلومتراز سرحد ایران 218ستان جادۀ موتر رو را به طول تمدید دراز مدت. همچنان هندو

 .اعمار نمود

 .عراده الری انتقال یافته بود توسط کشتی جپه زنان سوی هندوستان رفت 36که توسط در هفتۀ گذشته مال التجاره افغانستان 

پین بولدک و غالم خان کلی برای تجار و مال التجاره دیگری را خواندم که چین در بندر تورخم، س در عین زمان خبرِ 

افغانی تسهیالت ایجاد می نماید که عبارت است از سالون های پذیرایی، تهیۀ آب آشامیدنی و سرد خانه های مجهز 

 .که در گرما فاسد و پوسیده می شد ه ایبرای نگهداشت امتع
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ن صادر می شود، در سابق چندین روز را در بر می گرفت تا فیصد میوۀ تازۀ افغانستان به پاکستا 90به اساس ارقام 

تاجر افغان مقررات گمرکاتی پاکستان را تکمیل و محصول معین گمرکاتی را به نمایندگی بانک تحویل کند، اکثراً 

میوۀ تازه در میدان باز زیر اشعۀ آفتاب سوزان گندیده و فاسد می شد و تاجر دست خالی و جیب خالی بر می گشت 

 .و خسارات گزاف را متحمل می شد

 .ی معاف ساختهــاتـرکـمـصول گـازۀ افغانستان از محـوۀ تــیـان پاکستان مـنـم چـــه ر،ـبـن خــه اساس ایــب

سخت گیری های جابرانۀ پاکستان در امور ترانزیتی مقامات افغانی را وا داشت که برای تورید غله جات و مواد اولیۀ 

هم افغانستان خود کفاف نیست( که قبالً از پاکستان وارد می شد، بازار های دیگر در آسیای میانه ) چون هنوز  حیاتی

 )گرچه عامل بلیون دالر ساالنه به یک بلیون دالر تقلیل یافته 5بیابد و در نتیجه حجم تجارت افغانستان با پاکستان از 

ر کاهش کمک های خارجی است( با آن هم این تقلیل برای اساسی تنزیل میزان تقاضای نا پایدار مستهلکین افغان در اث

پاکستان باید قابل اندیشه باشد و تدابیری را باید اتخاذ کند که تجار افغانی از طریق بندر کراچی تجارت خود را ادامه 

 .دهند

کیلومتر  700ا زرنج بندرگاه کراچی به مقایسۀ چاه بهار برای افغانستان کوتاه ترین و اقتصادی ترین است. چاه بهار ت

 .کیلومتر است 900فاصله دارد در حالی که فاصلۀ بندر کراچی تا سپین بولدک 

با مد نظر داشت عدم استقرار روابط پاکستان با افغانستان اعتماد نمودن بر پاکستان در امور ترانزیتی مشکل است، 

کننده بوده احتماالً برای رقابت با بندر چاه اما اقدامات چین غرض ایجاد تسهیالت در دروازه های سرحدی امیدوار 

 .بهار پاکستان را وادار به باز نگری بر قیودات و تحدیدات ترانزیتی اش بر افغانستان بگرداند

با اکمال بندر "گوادر" به کمک چین فراهم آوری تسهیالت برای تجارت افغانستان به مراتب از لحاظ فاصله کوتاه تر 

 .بود بوده و اقتصادی خواهد

با دستیابی افغانستان به راه های متعدد و بهره گیری از چنین رقابت ها ایجاب طرح یک سیاست فراگیر اقتصادی را 

می نماید که تجارت خارجی و مخصوصاً ارتقاء صادرات را از لحاظ کمی و کیفی در صدر اهداف خود قرار داده 

امکانات ملی در فهرست ممالک صادر کننده شامل شده به پای  راه خود کفافی پیشه نموده و با استثمار ظرفیت ها و

 .خود بایستد
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