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 خلیلزاد پاکستان ته د سولي د خبرو لپاره راورسېد
 

مه باندي لیکي خلیلزاد  ۴بریاله مېرمن کاتي ګنان د ډسبمر پر د اسوشیټډ مشهوره خ
په داسي وخت کي اسالم آباد ته راورسېد چي د طالبانو د قطر د دفتر څلور مشران 

  هم پاکستان ته رارسېدلي دي.
 

که څه  د طالبانو په مشرانو کي یو پخوانی سفیر او یو پخوانی ګورنر هم راغلي دي.
یي چي پر طالبانو باندي ئې د نفوذ په اړه مبالغه سوې ده، خو هم پاکستان مدام وا

  اسالم آباد تل پدې توانېدلی دئ چي طالب مشران د سري خبرو لپاره را وغواړي.
 

د طالبانو د قطر دفتر اسوشیټډ پریس ته وویل چي ښاغلی دالور، ښاغلي میداني، 
تان لومه نه ده چي په پاکسسهیل شاهین، ښاغلي حنیفي پاکستان ته تللي دي. دا ال مع

کي به طالب مشران له چا سره مالقات وکړي، او څونه موده به په پاکستان کي پاتي 
سي، خو عمومي درک دا دئ چي هغوی به په قطر کي د خلیلزاد د راتلونکي مالقات 

 واحد فقیري         لپاره چمتووالي نیسي.
 

  امارات، او قطر ته سفرونه وکړي. زاد به افغانستان، روسیې، اوزبکستان، ترکمنستان، بلیجم، عربيلخلی
 

یس ټرمپ د پاکستان صدراعظم عمران خان ته یو ئر پاکستان ته د خلیلزاد تر سفر مخکي، د متحده ایاالتو جمهور
لیک راستولی وو، او له عمران خان څخه ئې د افغان د سولي په برخه کي همکاري او کومک غوښتي وو. که څه 

مران خان او ټرمپ تر مینځ په ټویټر کي ښه په خرپ جنګ روان وو، خو عمران هم پدې وروستیو وختونو کي د ع
  خان د دوشنبې په ورځ وویل چي په افغانستان کي د سولي لپاره به د ټولو ممکنو الرو چارو څخه استفاده وکړي.

 

په ورځ خبریاالنو ته وویل که څه هم پر طالبانو د پاکستان د صف غفور د سې شنبې آد پاکستان د فوج ویاند جنرال 
  نفوذ په باره کي زیاتي مبالغې کېږي، خو پاکستان بیا بیا طالبانو ته ویلي دي چي د سولي پروسې ته ور داخل سي.

 

ه به یوجنرال آصف غفور دغه راز وویل چي امریکا باید په عجله له افغاستانه و نه وځي، ځکه په هغه صورت کي 
  او په نیتجه کي به هرج و مرج جوړ سي. خطرناکه خال ایجاده سي،

 

پوري پاکستان د مذهبي افراطیانو سره په جګړه کي تر امریکا او ناټو زیات عسکر  ۲۰1۴جنرال غفور وویل چي تر 
ات و پر ضد عملیکي د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کي د مذهبي افراطیان ۲۰1۴قرباني ورکړل، خو کله چي په 

شروع کړ، او دا سیمه ئې له هغوی څخه پاکه کړه، همدا مذهبي تروریسټان افغانستان ته وتښتېدل، خو په افغانستان 
کي امریکایي او افغان عسکرو و نه کړای سوای چي پر هغوی باندي حملې وکړي، او ختم ئې کړي. جنرال غفور 

  ک، او نور مذهبي افراطیان شامل ول. وویل چي پدې افراطیانو کي اوزبک، چچین، تاج
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