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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئ رالي

  

ه                       سالم خان :ليکوال   ٠٣-٠٦-٢٠١١  ني
 
 

 افغانستان او پاکستان ترمنځ  باالخره د
 ترانزيتی تړون السليک شو

 
ر رۍ وزارت وايي چې له پاکستان سره د سودا او ترانزيت د تړون د تعميل هغه ستونزې يې ئ د افغانستان د سودا

ونو سره يې مخامخ کړی وواوارې کړ ولی وو او له خن ن لور مياشتې يې ددې تړون تطبيق   .ي چې دا 
ر انوارالحق احدي نن د پاکستان د تجارت د وزارت له سکرتر او پالوي سره چې  رۍ او صنايعو وزير ډاک د سودا

ونو د لرې کولو په سر په خبرو  ې په کابل کې ددې تړون د تعميل د خن اخته وو، خبرياالنو ته وويل چې دا دوه ور
ته او  ونه وو مالي تضمينونه چې پاکستاني اړخ د خپلو مالونو لپاره غو ددې تړون د تطبيق په مخ کې دوه عمده خن
بله دا چې الرۍ يو د بل په هيواد کې ونه پلورل او ورکې شي، احدي وويل چې دا دواړه مسئلې يې اوارې کړي د 

ای ي ې بيمه ايجاد کړې او د الريو د ورکېدا لپاره يې د يوه  صندوق چې عينا به مالي تضمين مالي تضمينونو پر 
 .وي پر سر موافقه کړې ده

رۍ د تړون عملي کېدل به د جون له  رانزي او سودا اغلي احدي وويل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 
 .دولسمې پيل شي

ېدونک رانزي د هغه زياته کړه چې ددې تړون د پې اکا چې د دواړو هيوادونو د  و ستونزو د اواري لپاره يې هم د اپ
ېدونکې ستونزې چې  و د تړون په سر پې ۍ اداره ده ايجاد کړې، دا اداره به په يوه ميکانيزم کار کوي تر همغ

ي اواروي ته کي  .رامن
رۍ د وزارت سکرتر دا ډول وويل چې دا پرېکړې يې ورو ست دي او بل هي داسې خن نه ويني د پاکستان د سودا

و کې دننه به د خپل هيواد له لوړ پوړو چارواکو سره  چې د تړون تطبيق شاته کړي، هغه وويل په درېيو ور
 .وروست پرېکړې تر بحث الندې ونيسي

وادر  ينر يي د کراچ او  ونو کان و کلونو راهيسي شکايت درلود چي په سل رو له تيرو  په بندرونو  افغان سودا
ونو  تردې دمخه دغه اسانتياوي ډيري محدودي وې،. کي والړ پاتي دي ريز مالونه له خن اوس د دواړو ملکونو سودا

و ته يوړل سي، و ار ارونو او کوچنيو  ولو لويو  رو په م د پولو د دواړو غاړو   پرته کوالی سي د الرۍ مو
ريز سند چي د جوزا مياشتي تر ني ي، نن د افغانستان د دغه مهم سودا ه کارول کي مايي وروسته به په عملي تو

رۍ وزارت د مرستيال ظفر محمود تر منځ په کابل کي  رۍ وزير انوارالحق احدي او د پاکستان د سودا سودا
  .السليک سو

ه و–د احدي د وينا له مخه پس له دي به د پاک  ولي پرتي ستونزي له مين رو په وړاندي   الړي سی افغان سودا
ولو  ي، الهور او نورو  وادر، لواړ  ، ر اوس کوالی سي چي د پاکستان د تورخم، کراچ رو مو زموږ د سودا
ر به هم په همدې ډول  رو مو خه ت را ت وکړي او د پاکستان د سودا ريزو بندرونو ته بې له کوم ممانعت  سودا

رو مالونه يوازی تر افغ  .ان پولو او برعکس به را وړل کيدلتر دی دمخه به دپاکستان سودا
ر له ممانعت پرته د پاکستان په خاوره کي افغانستان ته تيروي کوم چي له هند او   خو اوس به هغه مالونه افغان سودا

ي، رۍ وزارت مرستيال محمود وويل چي که د پاکستان الره افغان  د نړۍ له نورو ملکونو واردي د پاکستان د سودا
رو ته د  ت لري همداسي د افغانستان خاوره له سودا ه ارز لونکي پله په تو جنوبي اسيا له ملکونو سره د يوه ن

لونکي پله مانا لري، ن آسيا سره پاکستان ته د يوه ن ه پيل دی، دا پيل  من دا ترانزيتي تړون ډير مهم دی، دا يو 
لوي  ن آسيا سره ن ان سره لري، پاکستان به له من ي لريقوي ژمني له    .او افغانستان ته هم بې شميره 

ل دي چي په تيرو لسو کلونو کي د پاکستان او افغانستان تر منځ په دي کچه د يوه مهم ترانزيتي سند پر  دا لومړي 
ي، يي چي د پاکستان او افغانستان تر منځ هر کال د کابو يو نيم  سر هوکړه کي رۍ وزارت رسمي شميري  د سودا

يمليارد امريکا ريزي معاملې کي ت سودا    .يي ډالرو په ارز
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