پر افغاني صادراتي توکو د پاکستان له خوا د ګمرکي تعرفې درې برابره لوړول د دواړه
هېوادونو په ګټه نه ده
نېټه :شنبه ،د تلې د میاشتې ۲۹مه ،کال  ،۱۳۹۶د سهار  ۱۰:۰۰بجې
ځای  :د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ،حضوري چمن ،کابل -افغانستان
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان له خوا پر افغاني سوداګریزو توکو د ګمرکي تعرفې درې برابره
لوړول د دواړه هېوادونو د سوداګرۍ په زیان ګڼي.
په همدې موخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې هغه مطبوعاتي کنفرانس چې د روان  ۱۳۹۶کال د تلې د
میاشتې په ۲۹مې نېټې د دغه خونې د کنفرانسونو په تاالرکې جوړ شوې وو پکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو
خونې د رهبرۍ پالوي غړو ،ګڼ شمیرسوداګرو ،صنعتکارانو ،د خصوصی سکټور اړوند غړو او د ګڼو کورنیو او
نړیوالو رسنیو کارکوونکو ګډون کړې وو.
د روان  ۱۳۹۶کال د تلې د میاشتې د ۲۵مې نېټې څخه راپدیخوا د پاکستان حکومت د  ۷۴۰قلمه توکو له منځه د افغانستان
پر ۱۲۰قلمه صادراتي توکو چې په دې لست کې د ډبروسکاره ،وچې او تازه مېوې ،سبزیجات ،طبې بوټي ،ګران بیه
او نیمه ګران بیه کاڼي شامل دي ،پر وړاندې یې ګمرکي تعرفه د پخوا په نسبت درې برابره لوړه شوې ده ،چې له امله
یې پاکستان ته زمونږ صادرات کم شوي دي .دغه کړنې زمونږ خلکو او سوداګرو ته ډیر زیان اړولې دې.
د بیلګې په توګه په هر ټن انګورو ګمرکي تعرفه د ۸۰۰۰څخه  ۲۸۰۰۰کلدارو ته او دغه راز پر یو ټن انارو او مڼو
ګمرکي تعرفه له  ۸۰۰۰څخه  ۲۱۰۰۰کلدارو ته لوړه شوي ده .په داسې حال کې چې اوس مهال د تازه مېوو موسم دی
او افغاني سوداګرو دغه مېوې او باغونه د مخه پېرودلي ،چې د ګمرکي تعرفې لوړوالي له امله دوې زیانمن شوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو پر بنسټ د پاکستان دغه عمل د افغانستان د حکومت د هغه اقدام
پر وړاندې ځواب دی ،چې د نظام دننه د ځېنو کړیو د جانبدارانه غلطو معلوماتو او د خصوصي سکټور سره د مشورې
پرته یې پر وارداتي توکو تعرفه لوړه کړې ده ،د افغانستان د حکومت دغه بیړنۍ کړنې د پاکستان حکومت ته پلمه
برابره کړه څو د افغانستان پر وړاندې بالمثل دریځ غوره کړي او زمونږ صادراتو ته زیان ورسوي.
هېره دې نه وې چې د پاکستان هېواد سره زمونږ د سوداګرۍ اندازه په  ۲۰۱۰کال کې  ۳ملیاردو ډالرو ته رسیده ،ولې
د پاکستان لخوا د رامنځته شوو مشکالتو او ستونزو په نتیجه کې دغه اندازه په  ۲۰۱۲کال کې  ۲،۵ملیاردو ډالرو،
 ۲۰۱۵کې  ۱،۸ملیاردو او باالخره په  ۲۰۱۶کال کې  ۱،۳ملیاردو ته راټېټه شوه ،چې اوس مهال یې اندازه نږدې یو
ملیارد ډالرو ته را ټېټه شوې ده.
په دې وروستیو کې د پاکستان څخه زمونږ واردات کم او برعکس زمونږ صادرات ډیر شوي دې .باید ووایو چې دواړه
هېوادونه ( پاکستان او افغانستان) د سوداګرۍ د نړېوال سازمان  ، WTOد سارک د هېوادونو کانفرانس  ،SAARCد
اقتصادي اړیکو سازمان  ECOغړیتوب لري او د  SAFTAتړون یې هم السلیک کړیدې او پاکستان هېواد د همدغه
تړونونو او په خاصه توګه د نړیوال سوداګریز سازمان د اصولو له مخې د دې حق نه لري څو ګمرکي تعرفې د ۲۰-
 ۴۰سلنه زیاتې لوړې کړي.
که چېري پاکستان د خپلو مغرضانه سیاستونو څخه الس واخلي ،مونږ کوالې شو ددغه هېواد سره ښې سوداګریزې
اړیکې ولرو .په همدې دلیل باید د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او خصوصي سکټورلخوا کوشش وشي ،ترڅو د
نړیوالو سوداګریزو قوانینو او ګاونډیتوب د ښه اړیکو په ساتلو سره د دواړه هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ټرانزیټ په
برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته شي ،چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان تر منځ ښې سوداګریزې او ترانزیټي
اړیکې پراختیا ومومي او د سیمې په کچه اقتصادي ودې ته الر پرانېزي ،په همدې موخه د افغانستان د سوداګرۍ او
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صنایعو خونه د افغانستان ا و پاکستان له مشرتابه څخه غوښتنه کوي ،چې دغه جدي ستونزه زر تر زر حل کړي او د
ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو د ښه والي په موخه د دواړه هېوادونو ترمنځ د باور فضا رامځته کړي.
.
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