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  ۱۲/۰۹/۲۰۱۶         خوشحال آصفي
 

 د نواز شریف مکارتوب
 

په داسې حال کې چې پاکستان د روان کال د دسمبر یو دېرشمه نېټه په پاکستان کې د مېشتو افغانانو لپاره وروستی 
م کال د  ۲۰۱۷ضرب االجل ټاکلی و؛ تیره ورځ د دغه هیواد صدراعظم نوازشریف د افغان کډوالو د اوسېدو موده د 

کال د مارچ میاشتې ترپایه پاتې  ۲۰۱۷غانستان کډوال د مارچ تر میاشتې اوږده کړې ده. نواز شریف ویلي چې د اف
کېدلی شي. نوموړي، دا پرېکړه د پاکستان د کابینې په غونډه کې کړې، او د سرحدونو وزیر عبدالقادر بلوچ ته یې 
امر کړی، چې په دې لړ کې دې د افغان کډوالو د مشرانو ترڅنګ له ځایي سیاسي او قبایلي مشرانو سره هم سال 

رې وکړي. د کابل او اسالم اباد ترمنځ په دې وروستیو کې پر سرحدي مسایلو تر شخړو وروسته پاکستان کې مشو
کډوال ددغه هېواد د پولیسو لخوا ځورول کیږي او بندیان کیږي. په دې لړ کې ډېر شمېر کډوال بېرته افغانستان ته 

خو د پاکستان لومړي وزیر ویلي؛ د افغانستان خلک ستانه شوي چې د رسمي سرچینو په وینا دا بهیر ډېر توند شوی. 
ددوی ورونه او مېلمانه دي او څوک به پرېنږدي چې هغوی د پاکستان په خاوره کې وځوروي. دا په داسې حال کې 

 ۲ده چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو کمیشنر ډاکتر عمران زېب ویلي و، له لوی اختره وروسته به هره میاشت 
 .افغانان خپل هیواد ته استول کېږي زره ۴۰لکه 

له دې وړاندې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمي ویلي و نور افغان کډوال په خپل 
هېواد کې نه شي زغملی او هغوی باید په خپل خوښه افغانستان ته الړ شي. نوموړي زیاته کړې وه، چې پاکستان له 

میلیونه افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی و، خو نور دا کار نه شي  ۳ې نېږدې تېرو څو لسیزو راهیس
زغمالی. همداشان څه موده وړاندې پخپله نواز شریف د سما ټلویزیون سره په مرکه ویلي و چې افغان کډوال په 

 .والو کمپونو ته انتقال شوي ديپاکستان کې په یوه امنیتي ننګونې بدل شوي دي. نوموړي ویلي و چې ترهګر د افغان کډ
درجې بدلون راوست؟  ۱۸۰اوس پوښتنه دا ده چې داسې کومه خبره پیدا شوه چې د نواز شریف په نظر کې یې 

 همدغې نواز شریف خو په غیر مستقیم ډول افغان
ځوي؟ او کډوال تروریستان بلل؛ اوس څنګه په خپله خاوره کې د نوموړي پر وینا ترهګرو ته د اوسیدو موده غ

همداشان اوس په پاکستاني چارواکو خو ویلي و چې نور افغان کډوال نه شي زغملی نو څنګه یې ناڅاپه د افغان کډوالو 
 د منلو زغم پیدا کړ؟

 :نواز شریف د دوه اهدافو لپاره په پاکستان کې د میشتو کډوالو د اوسیدو موده وغځوله
ه ورکولو ډار: د راپورونو له مخې افغان ولسمشر محمد اشرف غني لومړی : په افغانستان کې د خپل بازار له الس

وایي، چې له دې وروسته پاکستان هېواد ته اجازه نه ورکول کیږي، چې خپل سوداګریز مالونه د افغانستان له خاورې 
ته  رو مالونود منځنۍ اسیا هېوادونو ته ورسوي. په وروستیو کې چې اسالم اباد د واګې بندر له الرې د افغان سوداګ

اجازه ورنه کړه، چې هندوستان هېواد ته یې ورسوي، او همداشان یې د افغان سوداګرو پر مخ د چمن ـ سپین بولدک 
الره د څو ورځو لپاره وتړله نو ولسمشر غني هم د پاکستان دغه عمل ته په کتو سره په ورته او ځوابي اقدام الس 

 .ر له افغان خاورې د تجارتي مالونو د لېږد رالېږد اجازه نشتهپورې کړ. ولسمشر غني ویلي پاکستان ته نو
له بل لوري څو ورځې وړاندې افغانستان د لومړي ځل له پاره د چین په شان لوی اقتصادي هېواد سره وصل شو او 

ړه، وک میلیونو ډالرو په ارزښت حیرتان بندر ته یې لومړني تجارتي مالونه ورسېدل. همدارنګه ایران هم ژمنه ۲۰د 
چې ډېر ژر به د هرات ـ خواف ریل پټلۍ هم جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپاري. نو نواز شریف پوه شو چې هیواد 
یې د خپلو توکو لوی بازار )افغانستان( له السه ورکوي نو د دې لپاره چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت 

و افغانستان ته او د افغانستان له لوري نورو اسیاسي هیوادونو دریځ نرم کړي او پاکستاني مالونو ته اجازه ورکړي څ
ته صادر شي؛ په دغه مکارتوب الس پورې کړ چې ګویا افغان کډوال ددوی ورونه او مېلمانه دي او څوک به پرېنږدي 

 .چې هغوی د پاکستان په خاوره کې وځوروي
اهیسې پاکستاني حکومت په پاکستان کې میشت کډوال دویم : پر افغان حکومت د فشار د الې ساتل: دا چې له کلونو ر

په افغان حکومت د فشار د آلې په توګه کارولي دي او اوس چې په شدت سره یې هیواد ته د راستنیدو بهیر روان دی 
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نو پاکستان په دې فکر کې شو چې پر افغان حکومت یې د فشار آله له السه ورکوي. د همدې لپاره چې په راتلونکې 
د کابل او اسالم په اړیکو کې شګه پیدا کیږي نو پاکستان به یو ځل بیا د تیر په څېر له افغان کډوالو د فشار د  کې که

آلې په توګه کار واخلي؛ اوس یو ځل بیا غواړي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسیدو موده وغځوي. خو په پاکستان 
شریف په مکر او فریب ونه غولیږي او د تل لپاره خپل هیواد ته  کې میشتو افغان کډوالو ته په کار ده چې د نواز

 .راستانه شي. همدا شان افغان حکومت ته هم په کار ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ چټه کړي
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