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طالب و امريکا :الزم و ملزوم يک ديگر
امريکا قبالً اعالم کرد که اين کشور نيروی نظامی بيشتری به افغانستان خواھد فرستاد زيرا تھديدات مخالفان
افزايش يافته است .واقعا ً که فعاليت طالبان درين روز ھا تشديد شده و دامنۀ قتل و تخريبات شان در سراسر کشور
وسعت يافته است .مردم سؤال می کنند که آيا بين گسترش فعاليت ھای اخير طالبان و ارسال نيروی بيشتر از جانب
امريکا به افغانستان يک نوع ھم آھنگی موجود است يا خير؟ اکثر مردم به اين عقيده اند که طالبان و امريکا ممد
يک ديگراند.
در آوانی که مذاکرات بين امريکا و طالبان در قطر آغاز شده ،سفارت امريکا در کابل در پيامی اضطراری به
اتباع امريکا که در افغانستان زندگی میکنند ،ھشدار داد که تھديدھائی عليه آنھا رسيده و متوجه امنيت خود و
فاميل ھای خود باشند .سفارت امريکا در کابل طی پيامی در سايت خود عنوان کرد:
"ھمزمان با پايان ماه فبروری ٢٠١۵شبه نظاميان قصد دارند چندين حمله در کابل انجام دھند که ھدف اصلی آنھا
اتباع امريکا مستقر در اين شھر است" .طالبان در خالل مدت بيش از  ١٣سال ،ھيچ وقت اتباع امريکا را درکابل
نکشته و يا گروگان نگرفته اند .مردم متعجب اند که پيام طالبان چگونه به سفارت امريکا رسيده که مقامات
سفارت را وارخطا ساخته است .طالبان بار ھا ثابت ساخته اند که تبليغات شان اغراق آميز است .اما اين را ھم به
اثبات رسانده اند که ھرگاه دستوری برای برھم زدن امنيت به آنھا برسد ،آن را اجراء خواھند کرد .پس مردم به
اين نتيجه رسيده اند که امريکا برای ماندگار شدن در افغانستان به بی امنيتی ضرورت دارد و برای رسيدن به اين
ھدف به عمال خود دساتير الزم در برھم زدن امنيت را صادر می نمايد .به عبارت ديگر ،طالبان و امريکا مکمل
يک ديگر اند .اكثر رسانه ھای بين المللی و يک عده از صاحب نظران عقيده دارند كه امريكا با مطرح کردن چنين
تھديدات احتمالی در صدد طوالنی ساختن بحران در افغانستان است تا بتواند به اشغال کشور ادامه دھد .بر مبنای
ھمين دام تزوير است که ادارۀ اوباما تصميم گرفته است که قوای تازه دم به افغانستان بفرستد .اين بدان معنی است،
زمانی که واشنگتن بخواھد می تواند بدون کمترين محدوديتی نيروی نظامی بيشتری به کشور ما اعزام کند و کی
می تواند به اين تصيم امريکا مخالفت نمايد .بھترين بھانه ھم می تواند تھديدات دستوری و حضور فعاالنۀ مخالفان
مسلح باشد.
چنين به نظر می رسد که طالبان تا ھنوز گزينش خوبی برای امريکا است تا اشغال افغانستان را تداوم ببخشد.
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