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 بمباردمان درقد هیحاش در
 

) در  تاجکستان اراتیتخار ( در قلمرو افغانستان توسط ط تیدرقد ) وال که اطالع دادند یخبر یآژانس ها امروز
 ی. بعداً مقامات تاجکدندیطالب به شهادت رس یایشیآن شش تن از مل انی( بمباردمان شد که در جر هیواقع روس

. اتو استن ییهوا یحادثه بدوش قوا تیانداختن مسئول یبه معن تانخبر از جانب تاجکس دیردمان را رد کردند. تردبمبا
کمک  یمرکز یایکه به طالبان و داعش در امتداد سرحدات آس هیمجهول الهو اراتیروس ها بار ها از پرواز ط

 .شده اند دانیدر نقش معکوس وارد م اراتیط نیبار ا نیما ااکرده است.  تیشکا رساند،یم یکیتلوژس
 

 .میبمباردمان شو نیا زهیگان یفوراً در جستجو دیناتو در معرکه دست دارند، با اراتیطکه  میاگر فرض کن
 

 اشتراک در قیاز طر هیبا روس مقاومت مسلح یاسیس یکینزد یدر محتوا دیتوسط ناتو را با یاحتمال بمباردمان
ستجو ج کند،یطالب را فراهم م یایشیمل یفکتو شناخت دو نهیو زم شودیم ریماسکو دادر  ندهیکه در آ یکانفرانس

. هم شودیدر منطقه منجر م قین طرآ و از فغانستاندر ا کیژیسترات یموازنه قوا نیبه تأم جیشناخت بالتدر نیکرد. ا
صلح  یبرا یمطمئن ی. دورنمااوردیمنطقه بوجود م یکشور ها انیدر م زمیمبارزه ضد ترور یالزم برا یگآهن

 انیاناتو در افغانستان پ یقوا یهژمونست استی. به سکندیم رونیب کای. ابتکار صلح را از دست امرکندیم میترس
 .دهدیم
 

ً بابسازد. بن کی) رقبأ ( شر رانگیافغانستان را با د یانحصار تیکه قبضه ملک ستیناتو آماده ن کهیازانجائ به  دیا
 .د را بشناسندطالبان بفهماند که حد خو

 

 را به دخالت هیروس یدانست . عوامل مختلف یمنتف توانینم زیرا ن یروس اراتیبمباردمان درقد توسط ط احتمال
 :. از جملهکشاندیمسلحانه در کارزار م

 

 دیدفع خطر نفوذ داعش تول یمسلحانه شمال افغانستان برا یها یریگعکس العمل ناتو در در رفتنگبه آزمون  -
 .یمرکز یایدر آس کایامر

 

با ظهور طالبان در نظام  یدر دشمن یغرب یسکو، اعالم موضع مشترک با کشور هاکانفرانس م ریدر آستانه تدو -
 .یافغانستان  در چوکات امارت اسالم ندهیآ یاسیس
 

ز توجه : خود را در مرکاست دهیرسان یرا به مرحله حساس بیرق یدولت ها انیم کیژیسترات یمسلح باز مقاومت
و نوش در برخورد با  شین یوقت از مش یدو ابر قدرت به اقتضا نیا قرار داده است. هیو روس کایامر و رقابت

  .است یاستفاده کرده راهمسلح  نیمخالف
 

اردمان از بمب یاز طالبان حت هیروس تیسال پار در کندز به ظن حما کهیدر حال کایکه امر نستیا زیگان رتیسوال ح
 دهن بسته است.  هیحساس روس تینها ی، امروز در مقابل حمالت احتمالنکرد غیبدون مرز در بانیشفاخانه طب

 ؟ ستاحتمال دخالت ناتو در بمباردمان ا یسکوت به معنا نیا ایآ
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