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У Кабул је стигао министар одбране САД Џејмс Матис. Извештава се, да шеф Пентагона
води преговоре са авганистанским властима, и да има сусрете са војним лицима која су
дислоцирана у тој земљи. Нека западна издања називају ту посету „неочекиваном“. Она
је следила након напада на базу авганистанске националне армије у Мазари Шарифу,
главном граду провинције Балк. Према последњим подацима, број погинулих војника
износи не мање од 150. Радио „Глас Америке“ сматра, да су то ,,највећи губици које су
владине снаге поднеле током напада бојовника последњих година“. Према тврђењима
овог радија, ,,талибани су преузели одговорност за тај напад, који је био освета за
„недавна убиства гувернера у сенци, које су поставили талибани у провинцијама Кундуз
и Баглан“.

  

На дан доласка Матиса у Кабул, прес служба председништва известила је о оставци
министра одбране Авганистана Абдулаха Хабибија и начелника штаба армије Кадам Шах
Шахима. У исто време, истрага напада на базу у Мазари Шарифу почела је да открива
неке загонетне али важне нијансе. Секретар за медије авганистанског председника Шах
Хусеин Муртазави, изјавио је, да ,,талибани не би могли да изведу сличан напад без
подршке са стране“, да се у Авганистану ,,не одвија грађански рат већ међународни
конфликт, и да друге земље треба то да схвате“. После тога, Матис је на конференцији
за медије у Кабулу изјавио, да је ,,Москва у више сфера, по свој прилици, склонија да
постане стратегијски супарник Вашингтона“ и да било какве ,,испоруке оружја у
Авганистан из других земаља представљају кршење међународних закона, уколико се то
оружје не доставља влади Авганистана и авганистанским снагама“. И командант снага
САД и НАТО-а у Авганистану генерал Џон Николсон, почео је да говори, како ,,САД
настављају да примају извештаје о пружању те помоћи“ и оптужио је Русију за
,,легитимизацију талибана“.
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  Сличне оптужбе чуле су се не једном из уста америчких генерала. Тако је команданторужаних снага НАТО-а у Европи генерал Кертис Скапароти, сумњичајући Москву заиспоруке оружја талибанима, употребио реч ,,вероватно“. У Москви су такве,,вероватноће“ назвали ,,апсурдним и неутемељеним“. По речима руководиоца другогодељења Азије у МИП-у РФ Замира Кабулова, ,,изјаве САД о томе да Москва тобожеснабдева талибане јесу лаж и измишљотине које треба да оправдају неуспехе политикеВашингтона у Авганистану“. Са своје стране, представник министарства одбране РФИгор Конашенков, такође је одбацио таква тврђења, рекавши за њих да ,,не одговарајустварности“ и говорећи да ,,руска војска никад није имала и не може да има сарадњу сатерористима“. У то исто време, Москва није крила, да је контактирала са талибанима сациљем довођења њихових представника за преговарачки сто у вези са решавањемситуације у Авганистану. Ипак, Вашингтон и неке личности у Кабулу, одлучили су да наРусију свале напад на базу у Мазари Шарифу.  Али, није само због тога летео у Авганистан амерички министар одбране. Његова посетаје дошла у моменат када се од председника Ашрафа Ганија очекује тзв. четворогодишњи,,План јачања безбедности“ а Матис треба да поднесе Конгресу коначна решења окопланирања политике и финансијских обавеза администрације Доналда Трампа премаАвганистану. Детаљи, за сада, нису познати. Али, ево шта пише у вези тога познатиавганистански публициста Можда Ахмад Вахид – ,,дуготрајан рат Америке уАвганистану, који је назван борбом против тероризма, сада се подвргава мноштвусумњи, за чију појаву су криве саме америчке власти. На пример, кадависокопозиционирани амерички официр изјави, да сада у Авганистану делује двадесеттерористичких групација, то може да изазове две претпоставке. Или је Америкапретрпела пораз током шеснаест година борбе против тероризма, или је она самапреузела улогу фактора који потпомаже појављивање нових групација у земљи. Таквоформулисање питања изазива забринутост код држава у региону, и још више истиченеопходност регионалне интеграције зарад обезбеђивања мира у Авганистану“.  

  На том правцу управо се и откривају проблеми, пошто позиција председника САД премаРусији, која иступа као иницијатор спровођења широких консултација око Авганистана,за сада још није одређена. По мишљењу шпанског издања Publico.es, све ће да зависи одтога, да ли ће Вашингтон да стави у исту геополитичку раван Сирију, Авганистан иСеверну Кореју, на чему инсистира шеф Пентагона, узевши, по мишљењу издања, „усвоје руке разраду и спровођење спољне политике САД“. У Сирији војна лица, упркосмишљењу државног секретара Рекса Тилерсона, који је на прво место ставио борбупротив Исламске државе, спроводе операцију разбијања те земље. Истовремено, садотичног плацдарма, покушавају да „испровоцирају Техеран како би иступио изнуклеарног договора, и тако стекли изговор за удар по иранским војним објектима“. Саавганистанског плацдарма, може да се врши притисак на суседне земље – Кину, Русију иИран. Када је реч о Москви и Техерану, треба постићи максимално смањење њиховогутицаја у Авганистану, и онемогућити да се воде ма какви преговори са талибанима идругим снагама које не контролишу Американци. А преко Северне Кореје спутатимогућности за широки маневар Пекинга, укључујући авганистански и сиријски правац.  Проблем за САД је само у томе, што на свим означенимм плацдармима, Вашингтон требада води борбу хиљадама километара далеко од своје територије, што значи да требапронаћи „подизвођаче“ (у оригиналу – чужие руки, прим. Н.В.) у конкретним регионима.Ако се вратимо на Авганистан, у погледу напада на базу у Мазари Шарифу, из одељењаза информације и штампу МИП-а РФ је стигла изјава – „на жалост бивају оправданенајпесимистичније прогнозе везане за почетак наредне сезоне борби у Авганистану.Принуђени смо да констатујемо, да се крвави унутрашњи конфликт на напаћенојавганистанској земљи не стишава, без обзира на вишегодишње присуство војногконтингента НАТО-а, и обимна финансијска улагања страних донатора у јачањепотенцијала безбедносних снага те земље“. Бивши амбасадор САД у Авганистану ЗалмајХалилзад изјавио је, да ће се администрација Трампа одредити око стратегије срединоммаја, када буду спроведене консултације уочи самита Г7 који ће се одржати крајем мајау Италији.  
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  За сада је очигледно, да се америчка политика према Авганистану, показује каоапсолутно неуспешна. Као и на целом Блиском истоку, где Вашингтон није демонстрираобило какву доследну стратегију, остављајући за собом само хаос и уништење.  Превео са руског: Небојша Вуковић  Извор: https://regnum.ru/news/polit/2267649.html
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