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 معلومات نوي باب په تشنج روان د پاکستان او هند د
  

پلو جنګ د کي ملکونو دواړو په دئ. حالت په سئ تیار د فوج پاکستان د دي. سوي مخامخ ته جنګ پاکستان او هند
جن د منیځ تر اوپاکستان هند د او دي، سوي زیات مخالفان جنګ د کي میډیا سوشل په خو وهي. ډول ته جنګ یان
  دئ. کړی غوره دریځ قاطع خالف پر جنګ د ښځي پاکستان او هندي کي میډیا سوشل په کوي. مخالفت ګ
  

موډي د چي دی چمتو وایي خان عمران کړي. خوشي پیلوټ هندی اسیر به ځور په جعمې د چي وایي خان عمران
ج چي ده کړې داثباته تاریخ»وایي، خان عمران کړي. آرامه تبه  جنګ د چي غواړي پاکستان وکړي. خبري سره 

ز تفاهم سوء یو موږ سره سره وسلو موجوده د زموږ ایا چي دئ دا سوال زما وي. مل سره تفاهم سوء د مدام نګ
 «سو. غمالی

  
عم وهي. لمن ته دوښمنۍ او تشنج سره هند د استخبارات پاکستان د خو غواړي، روابط ښه سره هند د خان عمران

همکار اړه په دسولي افغانستان د سره امریکا د چي ده وجه همدا او کړي، سم اقتصاد پاکستان د چي کوي هڅه ران
  کوي. خوشي نه ته کارونو دې هغه پوځ پاکستان د چي ښکاري داسي خو کوي. ي
  

سره ځان د حمایت او خواخوږي المللي بین او ملي  چي لري باور موډي غواړي. آزادېدل پیلوټ خپل د هند بلخوا،
س ښکاره کیکمزوری مقابل په پاکستان د چي غواړي نه موډي او دي، راروان انتخابات پارلماني کي هند په لري. 

و مرسته کي انتخاباتو په ښایي اوکړي، استعمال ګټه په ځان د جنجال روان سره  پاکستان د چي غواړي موډي ي.
  وکړي. رسره

  
هغه کړي. پیدا الره یوه حل د لپاره تشنج موجوده د به پاکستان او هند چي دی هیلمن ټرمپ کي، سطح المللي بین په
پاکست د البي هند کید امریکا په خو وکړي. مرسته کي کولو اعاده په سولي د سره خواوو دواړو د به امریکا وایي 

 سخت ضد پر پاکستان د هیلي، نیکي سفیره، پخوانۍ امریکا د کي ملتونو ملګرو په ده. سوې فعاله سخته ضد پر ان
  دي. کړي پیل بیانونه

  
 نپاکستا د زغرده په کي برخه پدې خو لري، قرار کي موقعیت حساس خورا په چین کوي. ږغ حوصلې د هم چین

  دی. کي النجه په سره مسلمانانو ایغور د خپله په چین ځکه کوي. نه مالتړ
  

 کولو نه د جنګ د هم جرمني کړي. آرامه اوضاع او واخلي، کار څخه حوصلې له باید پاکستان او هند وایي برتانیه
 کوي. سپارښت «حوصلې پوره د» د استازی اتحاد اروپایي د کوي. ږغ

  
مش اصلي وایي ترکیه رابولي. ته زغم او صبر خواوي دواړي او ده، اندېښمنه کي باره په پاکستان او هند د ترکیه

  سي. فیصله چوکاټ په قوانینو المللي بین د ژره تر ژر باید کشاله دا او ده، النجه کشمیر د کل
  
 ده. ورکړې بلنه مینځګړیتوب د غرض په راکمولو د تشنج د مینځ تر ملکونو دواړو د وزیر خارجه ایران د
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