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 ۱۹/۰۶/۲۰۱۷          خوشحال آصفي

 

 نیږدې ګاونډی او لیرې دوست
 

 پاکستان ولې د افغان ـ هند سوداګرۍ مخالفت کوي؟
 

په داسې حال کې چې پاکستان د خپلې خاورې له الرې د افغانستان او هندوستان له سوداګري راکړو ورکړو سره 
مخالفت کوي؛ هند او افغانستان په خپل منځ کې د هوا له الرې د سوداګرۍ پرېکړه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ 

څخه پرانستل شو. په افغانستان کې د هند  ۱۳۹۶/۳/۲۹ن د الوتکو په وسیله د سوداګري راکړو ورکړو دهلېز سر له ن
سفیر د دې دهلېز د پرانستل کېدو په درشل کې وویل، په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان ته تشدد او جنګ 

 .صادروي، هند له افغانانو سره د هغوی د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې مرسته کوي
 

تان او پاکستان په خپل منځ کې د سوداګرۍ یو تړون لري چې په اساس به یې د دا په داسې حال کې ده چې افغانس
افغان ـ هند ترانزیټ د پآکستان له الرې کیږي، خو پاکستان تل په دغه تړون سترګې پټې کړي او همېشه هیڅکله یې 

رد شي. افغانستان په د پاکستان له الرې د هندوستان سوداګریزو توکو ته اجازه نه ده ورکړې چې افغانستان ته وا
سیمه کې د خپل جغرافیبوي موقعیت له مخې ټولې نړۍ ته د ارزښت وړ دی ځکه که هڅه وشي افغانستان د مرکزي 
اسیا د پیوستون د ټکي په توګه ثابتیدای شي. خو د پاکستان د ناسمې پالیسۍ او له سوداګرۍ څخه د سیاسي استفادې له 

 .ه نیول شوې دهامله د افغانستان د دغې پرمختګ مخ
 

تل پاکستان هڅه کړې څو په یو نه یو ډول افغانستان تر فشار الندې ونیسي، کله یې په دغه هیواد کې مېشت افغان 
کډوال پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه کارولي او کله یې دغه هیواد ته له افغانستانه د واردېدونکو سوداګریزو 

مله افغان حکومت تر فشار الندې نیولی دی. هر کله چې په افغانستان کې د میوو فصل توکو پر مخ د الرو بندولو له ا
او د صادراتو وخت رسیدلی دی؛ پاکستان په یوه بهانه د افغان سوداګرو پر مخ ټولې سوداګریزې الرې تړلي دي چې 

 .له امله یې افغان سوداګرو ته په میلونونو افغانۍ زیانونه اوښتي دي
 

 له خپلې خاورې د افغان ـ هند سوداګرۍ مخالفت کوي؟پاکستان ولې 
 

په نوم داسې  ( Afghan Pakistan Transit Trade Agreement(APTTA)افغانستان له پاکستان سره د اپټا
تړون لري چې له مخې یې د پاکستان له الرې افغان ـ هند ترانزیت ته اجازه ورکول کیږي، خو دا چې پاکستان په 

پټوي او نه پریږدې چې له دغې الرې د افغانستان سوداګریز توکي هندوستان او د هندوستان دغه تړون سترګې 
 .سوداګریز توکي افغانستان ته وارد شي؛ څو دلیلونه لري

 

 لومړی: 
 

پاکستان د هندوستان له مخ پر ودې اقتصادي ځواک څخه وېره لري چې ګویا هندوستان به د افغانستان او منځنۍ آسیا 
زار قبضه کړي او پاکستان چې په اقتصادي توګه د هند په پرتله کمزوری دی، له تاوانانو سره مخ شي. هیوادونو با

له همدې امله دی چې تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان تر منځ یې اپټا ترانزیتي تړون وخت ناوخت نقض کړی 
 .او په ځینو مواردو یې سترګې پټې کړې دي

 

 دویم: 
 

د خپلې وجودې فلسفې دښمن بولي ورڅخه ډار لري چې ګویا هندوستان به د سوداګرۍ له الرې په پاکستان هندوستان 
پاکستان کې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کړي. پاکستان د جنرال پروېز مشرف له وخت راهیسې پر هند ادعا لري، 

کستان د بلوڅو ازادي غوښتونکو او د چې په قبایلو او بلوچستان کې د هندي استخباراتو له خوا السوهنې کېږي. پا
هندوستان له همکارۍ څخه ډاریږي. اسالم آباد اندیښنه لري چې هندوستان به له فرصت نه په ګټې اخیستنې؛ له 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/asefi_kh_negde_gswandai_lary_doost.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german0net/upload/Tahlilha_PDF/asefi_kh_negde_gswandai_lary_doost.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

پاکستانه د بلوڅانو په ازادي اخیستلو کې مرسته وکړي. له همدې امله هر هغه عمل او تړون چې د پاکستان په چارو 
 .خلیدو اجازه ورکوي؛ پاکستان یې مخنیوی کويکې هندوستان ته د دا

 

پاکستان نه یوازې په سیاسي برخه کې له افغانستان سره دوه مخی سیاست پرمخ وړي بلکې په سوداګرۍ او اقتصادي 
همکاریو کې یې هم د افغان حکومت پرمخ خنډونه جوړ کړي دي. خو لیرې دوست هیواد هندوستان بیا پوره صداقت 

رستې الس ورکړی دی او تل یې د افغان حکومت پر مخ ټولې دروازې پرانیستې دي. هند په تېرو ته د م افغانانو
ملیارد ډالره نورې مرستې ژمنه یې هم  ۱ملیون ډالره مرسته کړې او د  ۲۰۰ملیارده او  ۲کلونو کې افغانستان ته 

یله وساتي. په ټوله کې ویالی شو چې کړې ده. خو پاکستان تل هڅه کړې چې په هره طریقه وي افغانستان خوار او ذل
پاکستان د افغانستان هغه نیږدې دښمن ګاونډی هیواد دی چې د افغانستان په بربادۍ، جنګ او جګړو کې خپلې ګټې 
لټوي، او هندوستان د افغانستان هغه لیرې دوست هیواد دی چې تل یې د افغانستان په پرمختګ او د افغانانو په سوکالۍ 

 .رالسه کړي ديکې خپلې ګټې ت
 پای
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