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 د قطر دفتر که د طالبانو لنګه غوا؟
 

د قطر دفتر د تړلو لپاره د امریکا ولسشمر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې وروسته اوس 
د افغانستان سولې عالي شورا هم د دغې دفتر له تړلو سره موافقت وښود. د سولې 

تېره ورځ د یو خبرې کنفرانس له الرې خلکو ته شورا ویاند سید احسان طاهري 
وویل چې افغان حکومت غواړي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړي. دا 
په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د روانې کب میاشتې په اتمه او نهمه نېټه په 
 کابل کې د افغانستان سولې اړوند د کابل پروسې غونډه ترسره شي. له دغې غونډې

 به یوه میاشت وروسته د سولې اړوند بله غونډه به په تاشکند کې ترسره شي.
 

کال د غبرګولي  1۹۳2په قطر کې د طالبانو دفتر له ننه کابو شیږ کاله وړاندې د 
ً  2۲په  پرانیستل شو. هغه مهال د  نېټه د مازیګر په شاوخوا شپږ نیمو بجو رسما

تان د بهرنیو چارو وزارت او وسله دې دفتر د پرانیستې په مراسمو کې د افغانس
 خوشحال آصفیښاغلی    والو طالبانو استازو او د قطر چارواکو برخه اخیستې وه.

ولو کپه قطر کې د سیاسي دفتر پرانیستلو اړوند وسله والو طالبانو ویلي ول، چې یاد دفتر یې له نړیوالو سره د خبرو 
دفتر له پرانیستو سره به له افغانانو سره  پرانیستى دى. دوی ویل چې په قطر کې د او اړیکو د ښو کولو په موخه

لیدنې کتنې وکړي او د ملګرو ملتونو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو او غیرحکومتي موسساتو سره به اړیکه ټینګه 
 کړي. 

 

خو د شپږو کالو په تېرېدلو دغې دفتر یواځې دومره وکړل چې له نړیوالو سره د طالبانو اړیکې پېاوړې کړې، دغې 
لې ته یې نوي مالتړ کوونکي پیدا کړل. نور نه یې له سولې سره مرسته کړې او نه یې کوم طالب له افغان حکومت ډ

سره د سولې خبرو ته هڅولی دی. کله چې افغان حکومت درک کړه چې د قطر دفتر د افغان حکومت پر ځای له 
وکړ. څه موده وړاندې ولسمشر غني طالبانو  نورو هېوادونو سره د طالبانو اړیکې ټینګې کړې نو یې د تړلو ګواښ

ته په خطاب کې وویل چې که سوله ونه کړي نو دوی به یې د قطر دفتر وتړي. همداراز د امریکا ولسمشر ډونالډ 
ټرامپ هم وویل چې د قطر دفتر باید وتړل شي. خو طالبانو په بار بار د قطر دفتر له تړل کېدو سره مخالفت کړی 

 د سولې لپاره په نیت نه لرلو تورن کړی دی. او تل یې حکومت 
 

 طالبان ولې د قطر دفتر له تړلو سره مخالفت کوي؟
 

 طالیبانو ته د قطر دفتر ګټې:

 طالبانو ته په کلني ډول په سلګونو میلونه ډالر چنده راټولول او دلته پرې وحشت ته دوام ورکول 

  زمینه برابرولد نړۍ له لویو استخباراتو سره د طالبانو نوې یارانې 

 په نړۍ کې د طالباني نظام ژوندي ساتلو لپاره البي ګیري کول 

 مسکو، ایران، ترکیه او نورو هېوادونو ته د طالبي مشرانو د سفرونو همغږي کول 

 طالبانو ته روحیه ورکول چې مالي منابع یې نه وچیږي او خپل جنګي ماشین باید وچلوي 
 

نه هم د قطر دفتر د سولې لپاره کار کوي. دغه دفتر خو یواځې د طالبانو د اصالً نه طالبان د سولې نیت لري او 
 جګړې د تمویل لپاره د مالي منابعو پېدا کونکې مرجع ده او بس.

 

په همدې اساس د ولس لویه برخه د قطر دفتر د تړل کېدو غوښتونکې ده. سمه ده چې د قطر دفتر په تړلو سره به 
مت د سولې نیت نه لري ځکه خو یې د قطر دفتر وتړلو. همدا ډول د قطر دفتر خلک داسې وانګېري چې ګویا حکو
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تړل به وسله والو طالبانو ته د خونړیو بریدونو ترسره کولو یوه بله پلمه هم په الس ورکړي، ځکه دغه دفتر خو د 
 دوی د مالي سرچینو پیدا کولو اساسي مرکز و.

 

چې د قطر دفتر د دې تر څنګ چې له سولې سره یې کومه ګټه نه  خو که د مسالې ژورو ته ښکته شو نو معلومیږي
ده کړې؛ بلکې اضافه یې طالبانو ته نور مالي مالتړي او جنګ تمویلوونکي پیدا کړي دي. دغې دفتر د طالبي نظام 

د  دګام دی. حکومت بای رد ژوندي ساتلو لپاره په نړیواله کچه البي ګیري کړې ده نو په همدې اساس یې تړل ګټو
قطر دفتر تړلو سره د سولې دروازې ونه تړي بلکې له بېالبېلو الرو دې له وسله والو مخالفانو سره د خبرو دروازې 

 خالصې پریږدي.
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