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2019،  اگست    11 
ہوگا نقصان زیادہ کا بھارت جنگ، تجارتی ساتھ کے پاکستان  

 معطل میں تجارت دوطرفہ کو بھارت بعد کے جانے کیے عائد پابندیاں تجارتی سے طرف کی پاکستان) مصطفٰی خالد( ٓاباد اسالم
 کو بھارت نے پاکستان ہوگا، نقصان کازیادہ بھارت میں جنگ تجارتی ساتھ کے پاکستان ہوگا، کرنا سامنا کا نقصان زیادہ پر ہونے

دیدیا، درجہ کا ملک ترین ناپسندیدہ  
۔ کے اسرائیل اور بھارت سوائے ہے کرسکتا درٓامد سے ممالک بھی کسی کے بھر دنیا پاکستان مطابق کے  SRO927 

 حیثیت سالہ 70 کی کشمیر جموں مقبوضہ ریاست کیخالف دادوں قرار کی متحدہ اقوام اور قوانین عالمی سے طرف کی بھارت
 کو اسرائیل اور بھارت پر سطح سفارتی اور عائدکردیں پابندیاں تجارتی ساتھ کے بھارت نے پاکستان میں ردعمل کے کرنے تبدیل
 ریاست مطابق کے پاکستان کیونکہ ہوگی، مستثنیٰ سے اس ٹریڈ کشمیر انٹرا تاہم ہے، گیا کیا فیصلہ کا دیکھنے میں تناظر ہی ایک

 ٓائندہ ہوئے رکھتے ساتھ کے اسرائیل کو بھارت نے پاکستان ہے، معاملہ متنازعہ شدہ تسلیم پر طور عالمی ایک کشمیر جموں
ہے، گئی کردی عائد پابندی کیلئے ہمیشہ پر کرنے درٓامد چیز کوئی بھی سے بھارت طرح کی اسرائیل  
 کے اسرائیل سوائے باعث کے پالیسی کی پسندی توسیع اور جارحیت کیخالف فلسطینیوں مطابق کے پالیسی تجارتی کی پاکستان

اب ۔ ہے جاسکتی کی درٓامد چیز بھی کوئی سے ملک بھی کسی کے دنیا پوری  
 SRO927  کے تجارت وزارت ہے، گیا کیا فیصلہ کا رکھنے ساتھ کے اسرائیل میں پالیسی تجارتی بھی کو بھارت زریعے کے

 نے حکومت کی خان عمران کہ کہا میں نامے منظر نئے نے اشرف محمد مسٹر پالیسی تجارتی جنرل ڈائریکٹر اور ترجمان
 زیادہ سے سب کو ہندوستان۔ گا کرے نہیں درٓامد چیز کوئی سے ہندوستان وہ اور ہے کردیا کھڑا ساتھ کے اسرائیل کو ہندوستان

۔ہے دیا قرار بھی قوم ناخوشگوار  ʼ  کیونکہ ہوگی نہیں پابندی کوئی کی تجارت سے پہلو پاکستانی پر تجارت کشمیر انٹرا ، تاہم
۔ہے کرتا مسترد کو دعوے کے ہندوستان پر کشمیر مقبوضہ اور ہے عالقہ متنازعہ کشمیر کہ ہے سمجھتا پاکستان ʼ بدلے کے اس 

 چھونے کو ڈالر بلین 1.84 برٓامدات میں پاکستان کو بھارت بھی باوجود کے اس لیکن ، کی نہیں کاروائی جوابی نے پاکستان میں
 وجہ کی) رکاوٹوں ٹیرف نان( بی ٹی این صرف یہ بلکہ سکی بڑھ نہیں ساتھ کے تیزی برٓامدات کی پاکستان کو بھارت اور لگیں
 کے پابندی تجارتی پاکستان یا ہندوستان میں خاندان سارک طاقت جوہری کس کہ ہوئے ٓاتے پر بحث اس۔ گیا رہ ملین 324 4 سے
 سے بھارت ، مطابق کے اعدادوشمار تجارتی بھارت پاک تجارت کی 19- 2018 ، کہا نے انہوں ، گے ہوں ثابت فاتح یا ہار بعد

 1.84 درٓامدات سے ہندوستان میں ء18-2017 اور رہی ڈالر ملین 262 برٓامدات کی پاکستان جبکہ رہیں ڈالر بلین 1.503 درٓامدات
۔رہی ڈالر ملین 324 برٓامدات سے پاکستان جبکہ رہی ڈالر بلین  ʼ  حق کے بھارت جو جائے رکھا نظر مد کو توازن تجارتی اگر لہذا

۔ہے پاکستان ، نہیں پاکستان اٹھانا خسارہ بڑا سے سب ، بعد کے کرنے عائد پابندی پر تجارت ذریعہ کے پاکستان پھر ، تو ہے میں ʼ 
2018 برٓامدات کو ہندوستان۔ ہے کردی عائد ڈیوٹی ٹیرف فیصد 200 پر مصنوعات پاکستانی نے ہندوستان ، بعد کے واقعے پلوامہ   

فیصد 200 نے انتظامیہ اعلی کی تجارت وزارت ، تاہم۔ تھیں ڈالر ملین 324 میں ء18-2017 جو گئیں رہ ملین 262$  میں ء in 
 میں ممالک دوسرے مصنوعات اپنی کو کنندگان برٓامد سیمنٹ اور کیا ٓاغاز کا کارروائی ہی بعد فورا کے کرنے نافذ ڈیوٹی ٹیرف 

۔کردی خارج ضمانت کی ان کرکے منتقل  ʼ کہا نے اشرف مسٹر :ʼ "  اور کھجوریں پر طور بنیادی میں بھارت برٓامدات اہم ہماری
 بنگلہ ، بھوٹان ، نیپال حکومت لیکن تھے ہوئے خراب سے وجہ کی ڈیوٹی فیصد 200 سے طرف کی بھارت جو ہیں شامل سیمنٹ

 مذکورہ ہی پہلے ہم۔ ہے رہی کامیاب میں کرنے برٓامد تاریخیں میں ممالک دیگر جیسے عمان اور امارات عرب متحدہ ، دیش
 مشرق ، افریقہ وسطی نے کنندگان برٓامد سیمنٹ ، طرح اسی۔ ہیں چکے بک احکامات کے فصل کی تاریخوں دوسرے سے ممالک
 میں برٓامد کی سیمنٹ کہ ہے یہ بات کی حیرت اور ہے کی حاصل کامیابی میں کرنے برٓامد مصنوعات کو افغانستان اور وسطی

۔ہے ہندوستان یہ بلکہ ، ہے نہیں واال ہارنے پاکستان ، ساتھ کے پابندی تجارتی لہذا۔ ہے ہوا اضافہ فیصد 30  ʼʼ 200 کی بھارت 
میں مہینے کے 2019 اپریل برٓامدات ماہانہ میں بھارت کو پاکستان ، بعد کے کرنے عائد ڈیوٹی فیصد  to 40 جو گئیں رہ ملین 

 مطلب بھی یہ کا اس۔ رہنا ڈالر ملین 4 میں 2019 جون اور ڈالر ملین 3 میں مئی ہیں جاری جو ہیں ڈالر ملین 35 سے 30 اوسطا
۔دیں موڑ میں ممالک دوسرے ساتھ کے کامیابی برٓامدات اپنی نے پاکستان کہ ہے  ʼ  کرلیا جذب نقصان برابر کے ہونے نہ نے ہم لہذا

 پڑتا اٹھانا نقصان زیادہ سے سب ہوئے رکھتے مدنظر کو حجم کے تجارت طرفہ دو یہ ، تو ہے ٓاتی بات کی ہندوستان جب اور
کو بھارت پاکستان  

ہے جارہا دیا موڑ میں ممالک دوسرے اب جو تھا کرتا برٓامد تاریخ کی ڈالر ملین  million 90 
 ڈالر ملین 5 میں 19-2018 کہ کہا بھی یہ نے عہدیدار۔ ہے کرنا نہیں برداشت نقصان کا قسم کسی کو پاکستان میں ضمن اس اور
 ایسوسی کسان پنجاب۔ ہوگا فائدہ سے اس کو کسانوں کے پاکستان سے پابندی پر تجارت اور گئیں کی درٓامد سبزیاں زیادہ سے
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 کرتا درٓامد سے بھارت پر طور بنیادی کو سبزیوں پاکستان کہ بتایا نے انہوں تو کیا رابطہ جب نے ملی حمید مسٹر صدر کے ایشن
 کاشتکاروں پاکستانی نے درٓامد کی سبزیوں۔ پر قیمت کی کسانوں پاکستانی لیکن لئے کے کرنے مستحکم کو عمل میں پاکستان۔ ہے
 کے ایشن ایسوسی سبزی اینڈ فروٹ’ ۔ہیں کرتے خیرمقدم کا پابندی تجارتی ساتھ کے ہندوستان ہم‘۔ ہے پہنچایا نقصان بڑا بہت کو

 اس لیکن ، ہے جاسکتا لئے کے دن 15 ذخیرہ کا ٓالو اور پیاز شدہ درٓامد کہ بتایا نے احمد منیر مسٹر صدر کے چیپٹر ٓاباد اسالم
 میں کرنے مستحکم کو قیمتوں اور ہیں ٓاسکتی سے حصوں دیگر کے ملک باتیں یہ ، ہوور۔ ہوگا اضافہ میں قیمت کی پیاز بعد کے

۔ہیں سکتی بڑھ مزید قیمتیں کی پیاز ، سے وجہ کی صورتحال جیسی سیالب اور سون مون لیکن ہیں سکتی مل مدد  ʼ  تک جہاں
۔ہے عائد پابندی سے عرصے طویل پر چیز اس ، تو ہے تعلق کا درٓامد کی ٹماٹر سے ہندوستان ʼ عرب سعودی بجائے کی ہندوستان 

 بتایا نے عہدیدار اعلی کے تجارت وزارت۔ ہوگا نہیں نقصان کوئی اسے تو ہے پڑتا کرنا سامنا کا برادری تاجر اگر اور قطر اور
 سے بھارت کیمیکل نامیاتی کی مالیت کی ڈالر ملین 362 لئے کے صنعت کی دواسازی اور ٹیکسٹائل کو پاکستان قبل سے اس کہ

 اور ہے گیا کہا لئے کے النے مصنوع ہی ایک سے چین کو انڈسٹری فارماسیوٹیکل ، ساتھ کے پابندی اب۔ تھا جاتا کیا درٓامد
 کوئی میں درٓامد کی مصنوع اس حکومت کیونکہ ہے کررہی ادا کردار اتپریرک اپنا حکومت لئے کے مدد کی صنعت کی دواسازی

 ادویات میں مقدار وافر میں ملک۔ ہے چاہتی بنانا یقینی کو اس وہ کیونکہ ہے کرتی استعمال صنعت ساز دوا جو چاہتی نہیں تاخیر
 لئے کے درٓامد کی سوت اور روئی میں پاکستان طرح اسی۔ ہیں جاتی کی استعمال مصنوعات مذکورہ میں جس دستیابی کی

 پاکستان جب کہ ہے کہنا کا ستار شاہد مسٹر مشیر کے اے ایم ٹی پی اے لیکن ، تھی ملین 8 قیمت کی جس تھا جاتا کیا استعمال
 کرتا درٓامد بھی اشیا دیگر اور پالسٹک کی ڈالر ملین 129 پاکستان عالوہ کے اس ، گا پہنچے نہیں نقصان کو صنعت کی ٹیکسٹائل

 اور مشینری کی ڈالر ملین 117 پاکستان ، عالوہ کے اس۔ ہے کردی شروع درٓامد کی مصنوعات اسی سے چین نے اس اب اور تھا
 درٓامد سے چین سب یہ اب ، تھا کرتا درٓامد بھی رنگے اور روغن لئے کے انڈسٹری ٹیکسٹائل کی مالیت ڈالر ملین 117 اور بوائلر

رپورٹ انویسٹمنٹ ورلڈ۔ ہے جارہا کیا  
۔ہوا اضافہ فیصد 6 میں جس ٓائے میں ہندوستان ارب ٓائی ڈی ایف کی 42$  میں 2018 ، مطابق کے   (UNCTADE) 2019 

 عائد پابندی پر تجارت سے وجہ کی ڈیزائن عملی حکمت ہندوستانی میں کشمیر سے جانب کی پاکستان کہ کہا نے عہدیدار اعلی
 سینئر دوسرے والے کرنے کام ساتھ کے ہندوستان ، تاہم۔ ہے ہوسکتی واقع کمی میں ٓائی ڈی ایف میں ہندوستان ، بعد کے کرنے

 کر تجارت ساتھ کے بھارت تحت کے جی اپینڈکس کے پالیسی امپورٹ تجارتی پاکستان قبل سے پابندی تجارتی کہ بتایا نے عہدیدار
 رہا کر تجارت ساتھ کے بھارت پاکستان تحت کے فہرست منفی کی ٓائٹم 1209 کہ کہا نے انہوں ہوئے کرتے وضاحت مزید۔ تھا رہا
 کو بھارت ، میں 49-1948 ، ہوئے کرتے اجاگر کو تاریخ تجارتی دوطرفہ مابین کے پاکستان اور ہندوستان بعد کے ٓازادی۔ ہے

 ، میں 49- 1948 ، تاہم۔ ہے گیا رہ فیصد 1.14 کے برٓامدات عالمی اب جو تھا فیصد 56 کا برٓامدات عالمی برٓامدات کی پاکستان
۔ ہے فیصد 0.46 کا برٓامدات کل کی اس میں دنیا اب جو رہی فیصد 32 کا برٓامدات عالمی کی اس برٓامدات کی ہندوستان کو پاکستان

 میں مدت اسی جبکہ رہی بلین 23$  برٓامدات کی پاکستان ، میں 19-2018 ، مطابق کے شمار و اعداد کے نقشہ تجارتی ترین تازہ
 تھیں ڈالر بلین 1.503 میں ء19-2018 برٓامدات کی سامان کے ہندوستان کو پاکستان۔ رہیں ڈالر بلین 323 برٓامدات کی ہندوستان

 بلین$  1.5 تو ، ہیں پر ڈالر بلین 323 3 جو برٓامدات کل کی ہندوستان اگر۔ رہی ڈالر ملین 261 برٓامدات کی پاکستان کو بھارت اور
 نقصان بڑا بہت کا ہندوستان یہ تو ہو کی تجارت باہمی ساتھ کے پاکستان بات جب لیکن ، ہے برابر کے ہونے نہ نقصان کا ڈالر
 پڑے بھگتنا اب خمیازہ کا جس تھا روزگار اور کاری سرمایہ پر پیمانے بڑے پیچھے کے کرنے برٓامد ہندوستان کو پاکستان۔ ہے

ل کے تجارت طرفہ دو ، طرف کی انڈیا بارڈر کے اٹاری۔ گا  load لئے کے کرنے ختم کو سہولیات کی لوڈنگ ان اور لوڈنگ 
 حقائق ان بھی تاریخ تجارتی۔ گے ہوجائیں روزگار بے افراد تمام والے کرنے کام وہاں اور ہے گیا کیا تیار انفراسٹرکچر بڑا بہت
 1947 اور کی تجارت طرح کی ممالک مربوط ساتھ کے دوسرے ایک نے ممالک دونوں بعد کے ٓازادی کہ ہے کرتی ظاہر کو

 تک یہاں ہیں شکار کا کرنے کام میں یونین کسٹم ممالک دونوں ، تحت کے پیراگراف 11 اور ٓارٹیکل 24 کے ٹی ٹی اے جی میں
 نہیں الگو پر ممالک دونوں قواعد کے او ٹی ڈبلیو ، میں تجارت بھی تو ہیں کرتے ورزی خالف کی قوانین ممالک دونوں اگر کہ

 نے دونوں ہندوستان اور پاکستان لیکن تھی گئی بنائی میں معنوں مثبت لئے کے ممالک دونوں میں ٹی ٹی اے جی شق یہ۔ گے ہوں
 پاکستان لیکن ، دیا دے درجہ کا نیشن فیورڈ موٹ کو پاکستان نے بھارت ، میں 1996 جنوری۔ ہے کیا استعمال منفی کو شق اس
 ٹی ٹی اے جی کہ کیوں بڑھایا نہیں خالف کے پاکستان کو او ٹی ڈبلیو نے بھارت لیکن ، دیا نہیں جواب کوئی سے جذبے اسی نے

ہیں گئے کیے نہیں الگو قواعد کے او ٹی ڈبلیو پر ممالک دونوں تحت کے معاہدے  L بھارت ، واقعہ بعد کے پلوامہ ، طرح اسی 
 کہ کیا نہیں واقف سے حقیقت اس کو او ٹی ڈبلیو نے پاکستان لیکن ، کردی عائد ڈیوٹی فیصد 200 میں مصنوعات کی پاکستان نے
 مربوط میں تجارت ممالک دونوں کیونکہ ہے ہوتا نہیں اطالق کا قواعد کے او ٹی ڈبلیو ، تحت کے 24 ٓارٹیکل کے ٹی ٹی اے جی

 سفارتی نے جس ، کیا معاہدہ میں خطے سارک اور معاہدے اے ٹی ایف ، اے ٹی پی نے ممالک ، دوم۔ ہیں جاتے سمجھے ممالک
 کارروائی او ٹی ڈبلیو لیکن ، لیا بنا یرغمال سے وجہ کی معامالت سیاسی اپنے نے دونوں پاکستان اور ہندوستان کو جس کیا معاہدہ

 کرتے تجارت تحت کے معاہدوں کے تبادلے کے اجناس ممالک دونوں ہندوستان اور پاکستان ، میں 49- 1948۔ ہے کرسکتی نہیں
۔رہا جاری تک سال ایک جو تھے  


