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 28/12/2018         یعبدهللا غفار  

 یمطمئن به بنادر آب یدسترس مشکلافغانستان و 

 ،یعرب یخود از کشورها یتجار اموالصادرات و واردات  یکه برا یاست محصور به خشک یکشور افغانستان

راه افغانستان به  نیتر کینزد نیب نی. در ادیاستفاده نما هیهمسا یکشورها یاز بنادر آب دیبا ییامریکاو  ییاروپا

: پاکستان سدینو یباره م نیکابل در ا پوهنتون تصاداستاد اق یمیصم ریباشد. عبدالکب یپاکستان م یبندر کراچ ایدر

بر ضد افغانستان  یاسیو س یفشار اقتصاد لهیوس ثیمن ح شهیرا هم یتیسو راه ترانز نیدور بد یاز گذشته ها

افغانستان در گروگان  یاسیس و بعضا   یاجتماع - یتوان گفت که اوضاع اقتصاد یلحاظ م نیبه کار برده و از ا

دهد که چه نوع اموال به افغانستان وارد شود و کدام نوع اموال  یدستور م یگاه یو حت شتهپاکستان قرار دا

به  هیهمسا یافغانستان را با کشورها یدارد تا روابط تجارت یپاکستان همواره سع ممنوع الورود است! یتجارت

خاک  قیهند را از طر یتجارت اموالمنظور ورود  نیهم یو هندوستان مختل و محدود سازد. رو رانیخصوص ا

شود که پاکستان بازار  یگفته م ی. حتدینما یم میتحر یاسیس یها لهیپاکستان به افغانستان اغلب به بهانه و ح

 اموال تیل کامل راه ترانزوکه نه تنها کنتر یمعن نیخود دارد. به ا اریدر اخت یافغانستان را به صورت انحصار

که خواسته باشد اداره  یطور زیاقتصاد افغانستان را ن یو اوضاع کل هیرو هبه افغانستان را با خود دارد، بلک

 نیاند که همواره با افغانستان در ا یادعا ها را رد نموده و مدع نیهمواره اخواهد کرد. گرچه مقامات پاکستان 

 2005 امبردس 12 خیوقت تجارت پاکستان به تار ریاختر وز ونینموده اند به عنوان مثال هما یبخش همکار

به  ایوب آسجن یکشورها ریافغانستان و سا نیتجارت ب یندارد تا برا یواضح ساخت که پاکستان کدام محظور

که بر  ستین یزیپاکستان چ یها یالزم را فراهم کند. اما کارشکن یتیترانز التیتسه یمنطقه ا یمنظور همکار

تن از  کیممالک محاط به خشکه است.  یتیقانون ترانز لفمخا یپاکستان به کل یعمل هیبماند و رو دهیپوش یکس

پژواک در مورد مخالفت کشورش در  یخان در مصاحبه با آژانس خبر رسان لیاقتصاددانان پاکستان به نام راح

که از  یرانیو ا یپاکستان به افغانستان گفته است که اگر اموال هند قیاز طر یارتباط با وارد کردن اموال هند

کستان به افغانستان وارد گردند، به ارزش اضافه از خاک پا قیبهتر و مناسب تراند از طر تیمت و جنسینگاه ق

 دا  یاست که افغانستان شد یدر حال نیگردد. ا یبه اقتصاد پاکستان لطمه وارد م یدالر اجناس صادرات ونیبل کی

 داتیکه به منظور توسعه تول یاجناس رهیتراکتور و غ ن،یپرزه جات ماش ،یآالت زراعت نیدارد تا از هند ماش ازین

 .دیوارد نما دیآ یدر افغانستان از آن استفاده به عمل م یزراعت

است  نیشده است ا دهیبر لب دارند و اتفاق آن بارها د شهیکشور همکه تاجران  یاتیاز شکا یکیعنوان نمونه  به

ر بند ساتیدر تاس یتیافغانستان را به بهانه مسائل امن یاموال واردات ینرهایپاکستان کانت یحدسر سیکه پول

 یکمبود مال التجاره در داخل افغانستان م وجبسو م کیعمل از  نیدارند. ا یماه نگه م نیچند یبرا یکراچ
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در وقت مناسب و زمان  اموالشود  یسبب م گرید یرود و از سو یباال م اموال متیگردد و به دنبال آن ق

که محاط و محصور در  ییکشورها یاالملل بر نیبه دست سفارش دهندگان آن نرسد. در حقوق تجارت ب اجیاحت

 یکه کشورها نیدر نظر گرفته شده است. از جمله ا یمحروم اند، حقوق یباشند و از داشتن بنادر آب یم یخشک

 یانتقال کاالها یرا برا یالتیتسه نییپا مصارفبا  دیمحصور در خشکه با یبه کشورها کینزد یبنادر آب یدارا

گردد و  یو اجرا م تیکشورها رعا ریحق تا چه اندازه در مورد سا نیکه ا نیفراهم کنند. ا یو صادرات یواردات

توان  یم نانیدر مورد افغانستان با اطم یاست ول یجداگانه ا قیبه تحق ازیبرند ن یمشابه از آن نفع م یکشورها

  .گفت همواره در حق آن احجاف و ظلم صورت گرفته است

به  یبنادر آب نیکترینزد رانیو گوادر در پاکستان و چابهار و بندرعباس در ا یر کراچکه بناد نیتوجه به ا با

کند. بعد از  یچهار بندر استفاده م نیخود از ا یتتجار اموالواردات و صادرات  یافغانستان اند، افغانستان برا

. در ابندی یبه داخل افغانستان انتقال م یباربر یترهاتوسط مو یواردات یفوق کاالها یکاالها در بندرها هیتخل

حق  نیآن مبدل شده است. در واقع ا یضعف جد ۀنقطبنادر به  نیافغانستان به ا اجیاحت یمتماد یسال ها یط

باشد به سرعت وارد فاز  یاسیس یها و کشمکش ها یریاز جهت گ یعار نکهیا یبه جا یاقتصاد یالملل نیب

خود از  یاسیخواسته و اهداف س نیبه تام دیکه ام یدر صورت هیهمسا ی. متاسفانه کشورهاگردد یم یاسیس

 نیشوند. اما هم یم لیقا زین یالتیبنادر تسه نیاو از ا یتجار اموالانتقال  یرهگذر افغانستان داشته باشند، برا

 یتجار یندانند، صادرات و واردات کاالها نیتامهمراه شود و منافع خود را  ییبا اما و اگرها یاسیکه روابط س

از  پترول یگردد. به عنوان نمونه چند سال قبل ممانعت انتقال تانکرها یمسدود م زیبنادر ن نیافغانستان از ا

اه بود. به مقامات دو طرف همر نیب یلفظ دیشد یها یریکشور با تظاهرات مردم و درگ نیتوسط دولت ا رانیا

 یرا با پاکستان ط مشکل نیشتریخود از بنادر مذکور ب یتجار یدر قسمت انتقال کاالها نستانرسد افغا ینظر م

 استیر ۀداود خان چه در دوره صدارت و چه در دور یریداشته است. در زمان قدرت گ ریسال اخ 70حد اقل 

شده بود. پاکستان  لیتبد یاسیس جنجالیداغ و  یو اقتصاد یاسیس لیاز مسا یکیبه  یمشکل بندر کراچ ،یجمهور

و  یحامد کرز یجمهور استیبست. در دوران ر یستیکمون یدولت ها یو گوادر را به رو یبندر کراچ یحت

باورند  نیاز کارشناسان بر ا یبرخ یهمراه بوده است. حت یجد یها بیبا فراز و نش تیوضع زین یاشرف غن

ساحه  یآن مشروط به بازساز یاز بنادر آب ادهاستف یبه افغانستان برا هیهمسا یرهااز کشو یبرخ ۀکه اجاز

اجازه صرفا  نیکه ا یمعن نیمعاهده را نقش کند. به ا هیمذکور بوده که پس از ساخت آن ممکن است کشور همسا

 .صادر شده است یبه منظور بهره کش

 هیهمسا یاش بر کشورها یالملل نیب یفعال و گرفتن کمک از شرکا یپلوماسید قیافغانستان نتواند از طر اگر

محروم  یالملل نیپرسود ب یتاجران افغان قرار دهند، از نعمت بازارها اریرا در اخت یتا بنادر آب اوردیفشار ب

 یواردات حتاجیما نیخواهد ماند. همچن یمنطقه ا یاسیس جنجال هایاش در گرو  یتتجار یها تیو فعال دهیگرد

 .کند هیته یشتریب مصارفبا  هیهمسا یکشورها یبازارها قیود را مجبور است از طرخ

 پایان

 

 

 


