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 ته د طالبانو دپلوماتیک سفر پاکستان
 او

 غربي مطبوعات
 

لیکي طالبانو یو ناڅاپه اعالم وکړ چي بله هفته به یو هیات پاکستان ته واستوي  مه 1۴پوسټ د فبروري پر  واشنګټن
ه چیري کاږي ک اخبارڅو هلته د امریکایي او پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولي په باره کي خبري وکړي. 

مالقات عملي سي، دا به د عمران خان هغه ادعا غښتلې کړي چي وایي د افغانستان په النجه کي رغنده نقش دا 
  لوبوي.

 
ت به له عمران خان سره وګوري. طالبانو اعالمیه وایي چي دا سفر د پاکستان په رسمي بلنه کېږي، او د هغوی هیأ  د
ورسېدلې، خو زیاتوي چي د امریکا حکومت له ټولو هیوادونو  ده نه« بلنه رسمي»امریکا سفارت وایي چي تر اوسه  د

  څخه غواړي چي د سولي پروسه تایید او حمایت کړي.
 

دا څووم مجلس  ځکه پوسټ کاږي که چیري دا مالقات عملي سي، دا به د کابل د حکومت بله کمزوري وي، واشنګټن
ي د پاکستان راتلونکی مالقات دا ښیي چي مشران وایي چ طالبدئ چي د اشرف غني حکومت ترې حذف کېږي. 

  حیث پېژني. په« نماینده ګانو واقعي»اسالم آباد هغوی د افغانستان د 
 

باندي په پاکستان کي  مه 1۸طالبان به د امریکایي دپلوماتانو سره د فبروري پر  لیکي 1۳د فبروري پر  وریټرز
افغان او پاکستان د  د»مران خان سره هم وګوري، او طالبانو اعالمیه وایي چي هغوی به د ع دمالقات وکړي. 

 «ورابطو په باره کي به جامع بحث وکړي.
 

په پاکستان کي د طالبانو، امریکایانو، او پاکستانیانو مالقات په داسي وخت  لیکي 1۳پریس د فبروري پر  اسوشیټډ
مخکي له عمران سره وګوري.  کي کېږي چي د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به دوې ورځي

سوې ده چي د شهزاده محمد بن سلمان او عمران خان تر مینځ بحث به د پاکستان پر اقتصاد باندي راڅرخي،  ټاکل
  خو د افغانستان د سولي مسله به هم د دې مالقات یو جز وي.

 
بین  از کړ، او وې ویل چي دپریس لیکي اشرف غني پدې هفته کي د مسکو د مجلس په باب منفي نظر ابر اسوشیټیډ

  االفغاني مجلس لپاره ښه او بهتره ځای سعودي عربستان دئ.
 

او پاکستانیان به د افغان مهاجرو په باب هم خبري سره وکړي، ځکه په پاکستان کي همدااوس یو نیم میلون  طالبان
  افغان مهاجر ژوند کوي.
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