
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  

  ٢از  ١ :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan  بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ليت اماليی و انشايی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، سئوم: نوت 
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  دپاکستان سره پاکستان مرسته کوالی سي
ی نه؛ رنې پا   په روسي ژبه دآزادی راډيو دان

  
الکين مرکه  دفاع وزير دپخواني سالکار اېلي کراکوفسکي سره د دامريکا د   .آزادی راډيو خبريا يوري ږي

  :پخوانۍ سالکار اېلي کراکوفسکي وايي وزير  دفاع د دامريکا د

ن له  ه وړولو لپاره ډېر وخت نه لري، کوم چي دطالبانو دبنس پال اسالمي غور ونودله مېن وا پاکستان دهغو 

  .خوا ورسره مخامخ دی 

ني طالبان دسعودي عربستان په پيسو دپاکستا. دا خپله دپاکستان دکارنونتېجه دهدپاکستان حاالت ډېر جدي دي او

رول الندي راولي  يکاو او هغه تر خپل کن   . استخباراتو لخوا په دې موخه جوړ سول، چي په افغانستان کي 

تونو کي افراطي اسالمستانو ډېر لوی رول ولوباوه  ددغي مفکورې په عملي کولو کي دپاکستان په استخباراتي جوړ

را اوه او هغوی دطالبانو او القاعدې همکاريو په وړاندي زرغون  وروسته له هغه دوی په خپله پاکستان کي . غ ول

ه  تونو دلوړېدو سره مرسته وک ي . هم دطالبانو ددري دپياوړي کولو او دهغوی دغو دوروستيو مياشتو پې

ی دی  او پيل ک يو دخپل کامپاين نوی پ ندوي، چي طالبان او دپاکستان په حکومت کي ددوی مالت ر   .دا

تنه  ومره مؤثره وي ؟ ستاسو له نظ–پو ه به  ي عملياتو ه   ره دطالبانو په خالف دپو

رول لري -واب  ومره کن يان، پر پوځ  ه په دې اړه لري، چي دپاکستان حکومت او دوی ته وفادار پو .   دا هر 

نده ده، چي دطالبانو په درولو کي پوځ هي ډول برياليتوب نه دی لرلی   ر  ددې کېدای سي. تر اوسه پوري خو دا

ي سبوتاژ کوي، يا شايد په دې خاطر وي چي دپوځ لويه برخه داسالمستانو لخوا  يني کسان دغه ه علت داوي، چي 

و وسلو او روز ي او يا هم ددې خاطره چي پوځ په  رولې ی دقيقه خبره . ني سمبال نه دی کن داسخته ده چي س

ور نه سي او ډېري سيمي دطالبانو په الس کي پاته سي  ېرل کېدای سي، چي که اوسني عمليات  ي خو داسي ان وک

ي به داسي احساس ور تونو کي ددوی پ مالت واک ددوی نو په استخباراتي او نورو حکومتي جوړ ي، چي  ک

ه رامېن نو دوی به . سره دی نده کورنۍ ج ر ي، چي تر هغه وروسته به  کاره ک ته   انونه دسيوري نه را

  .سي 

تنه  و درامېن ته  کېدو په مخنيوي کي مرسته –پو  دامريکا متحدايالتونه دپاکستان دحکومت سره ددغه ډول پې

  کوالی سي ؟

ونه مليارډه ډالره مرس–واب  . ته ورسره سوېده، دډېرو ستونزو نه ډک دی  پاکستان تر افغانستان هم، چي لس 

ي تخنيک مرسته ورکوي  ن هرومرو اسالم اباد ته دپيسو او پو ) پېچلی ( خو دپاکستان پرابلم کامپليکس . واشن

لی دی او په دې هم اړه لري، چي په خپله په پاکستان کي . پرابلم دی  يکاو پوري هم ت دهغه حل په افغانستان کي په 



 
 

 

  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
  تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

 maqalat@afghan-german.de 

ای بل بديل وړاندي سي جدي سياس پالني پر  و داسالمي بنس ي وسي، تر په دې صورت کي کېدای سي . ي ه

  پای .برياليتوب تر  السه سي 

 


