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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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دوکتور م ،ع ،تره کی

در حاشیه بمباردمان درقد
امروز آژانس های خبری اطالع دادند که درقد ( والیت تخار ) در قلمرو افغانستان توسط طیارات تاجکستان ( در
واقع روسیه ) بمباردمان شد که در جریان آن شش تن از ملیشیای طالب به شهادت رسیدند .بعدا ً مقامات تاجکی
بمباردمان را رد کردند .تردید خبر از جانب تاجکستان به معنی انداختن مسئولیت حادثه بدوش قوای هوایی ناتو است.
روس ها بار ها از پرواز طیارات مجهول الهویه که به طالبان و داعش در امتداد سرحدات آسیای مرکزی کمک
لوژستیکی میرساند ،شکایت کرده است .اما این بار این طیارات در نقش معکوس وارد میدان شده اند.
اگر فرض کنیم که طیارات ناتو در معرکه دست دارند ،باید فورا ً در جستجوی انگیزه این بمباردمان شویم.
بمباردمان احتمالی توسط ناتو را باید در محتوای نزدیکی سیاسی مقاومت مسلح با روسیه از طریق اشتراک در
کانفرانسی که در آینده در ماسکو دایر میشود و زمینه شناخت دو فکتوی ملیشیای طالب را فراهم میکند ،جستجو
کرد .این شناخت بالتدریج به تأمین موازنه قوای ستراتیژیک در افغانستان و از آن طریق در منطقه منجر میشود .هم
آهنگی الزم برای مبارزه ضد تروریزم در میان کشور های منطقه بوجود میاورد .دورنمای مطمئنی برای صلح
ترسیم میکند .ابتکار صلح را از دست امریکا بیرون میکند .به سیاست هژمونستی قوای ناتو در افغانستان پایان
میدهد.
ازانجائیکه ناتو آماده نیست که قبضه ملکیت انحصاری افغانستان را با دیگران ( رقبأ ) شریک بسازد .بنا ً باید به
طالبان بفهماند که حد خود را بشناسند.
احتمال بمباردمان درقد توسط طیارات روسی را نیز نمیتوان منتفی دانست  .عوامل مختلفی روسیه را به دخالت
مسلحانه در کارزار میکشاند .از جمله:
 به آزمون گرفتن عکس العمل ناتو در درگیری های مسلحانه شمال افغانستان برای دفع خطر نفوذ داعش تولیدامریکا در آسیای مرکزی.
 در آستانه تدویر کانفرانس مسکو ،اعالم موضع مشترک با کشور های غربی در دشمنی با ظهور طالبان در نظامسیاسی آینده افغانستان در چوکات امارت اسالمی.
مقاومت مسلح بازی ستراتیژیک میان دولت های رقیب را به مرحله حساسی رسانیده است :خود را در مرکز توجه
و رقابت امریکا و روسیه قرار داده است .این دو ابر قدرت به اقتضای وقت از مشی نیش و نوش در برخورد با
مخالفین مسلح استفاده کرده راهی است .
سوال حیرت انگیز اینست که امریکا در حالیکه سال پار در کندز به ظن حمایت روسیه از طالبان حتی از بمباردمان
شفاخانه طبیبان بدون مرز دریغ نکرد ،امروز در مقابل حمالت احتمالی نهایت حساس روسیه دهن بسته است.
آیا این سکوت به معنای احتمال دخالت ناتو در بمباردمان است؟
’’ پایان ‘‘
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