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 احتمال گشايش دفتر طالبان در امارات عربی
يم گرفته است که به طالبان اجازه به دنبال تشنج در روابط قطر با ساير کشور ھای پيرو عربستان سعودی، امريکا تصم

چند روز گذشته، گزارش دادم که . دھد تا دفتر جديدی در امارات عربی باز نمايند و دفتر قبلی خود را در قطر ببندند

مذاکرات مخفی بين امريکا و طالبان آغاز شده و طرفين می خواھند که به يک موافقتی برسند تا اگر امريکا بتواند 

يورش پی در پی طالبان  برای اين گروه سياه انديش موفقيت ھائی را بار آورده . از افغانستان خارج گردد" آبرومندانه"

ادارۀ ترمپ که ھنوز ھم در حال تصميم گيری است  که چه بايد در افغانستان بکند، گزينه ھای متعدی در پيش . است

  .و موافقت با طالبان استدارد که يکی آن خروج از افغانستان، تشديد و خصوصی سازی جنگ 

نظر به . گزارش ھای غير رسمی حاکيست که احتمال انتقال دفتر طالبان از قطر به امارات عربی بيشتر شده است

ئيد امريکا، طالبان بايد دفتر خود را در قطر مسدود نموده و به عوض دفتر جديدی در أپيشنھاد عربستان سعودی و ت

خرابی در روابط قطر با ساير کشور ھای عربی تحت رھبری عربستان سعودی، باعث شده . امارات عربی باز نمايند

در چنين حالت،   امريکا . است که امريکا ھم جانب عربستان را گرفته و نارضايتی خود را از روش قطر ابراز بدارد

  .ندھم به امارات عربی دستور داده تا به طالبان اجازه دھد دفتر نوی در دوبی باز نماي

. ر قابل انکار است و ھمه به استثنای قطر تابع رياض می باشندي نفوذ عربستان سعودی بر ساير کشور ھای خليج غ

که برای آنھا مھم است مذاکرات  برای گروه سياه طالبان فرقی نمی کند که در کدام کشور  دفتر خواھند داشت، چيزی

شايد امريکا بخواھد که طالبان را دوباره به يک نحوی در .  ده اندًمستقيم با امريکاست که تقريبا به اين خواست رسي

  . سياست افغانستان داخل سازند تا در آينده ازين گروه در داخل و خارج استفاده نمايند

  . ًين نوع تصميم گيری ھا قطعا نقش نداردادولت فاسد و مستعمراتی کابل آنقدر ذليل و بی حيثيت است که در

   

  

  

  

 

 


