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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٩/١٢/٢٠٠٩                                  افغان جرمن آنالين 
  از منابع بين المللی

  

  جنرال مک کريستل در جبهۀ و طن
  گذارش قوماندان امريکائی در افغانستان در برابر کانگرس

  
ورد ستراتيژی در مو سفيراياالت متحدۀ امريکا در کابل  قطعات بين المللی در افغانستان ئیامريکا قوماندان استيضاح

  .هردو راضی به نظر می رسيدندنتيجه از . يکار امکانگرس درجديد اوبامه
  

  بيت اّمـان، واسنگتن
  

به  ٠٨/١٢/٢٠٠٩ جنرال مک کريستال و سفير آيکنبری، هردو سران رهبری امريکا در افغانستان، روز سه شنبه
بل اعالم کرد که اوبامه هفتۀ ق. معلومات دادند اوبامه  جديدکميسيون های نظامی کانگرس و سنا در مورد ستراتيژی

قطعات اول  .يابدمی  ديگر ازدياد ٣٠٠٠٠ متعلقين نظامی به ٦٨٠٠٠کانتيگنت فعلی امريکا در افغانستان از شمار 
  .مناطق جنگ می رسندبه  در ظرف همين ماه قوای تقويه

 
 جنرال ستانلی مک کريستال از سفير کارل آيکنبری همراهی می گردد

  

  کدام شورش ملی وجود ندارد
  .  مشکل ولی قابل اجرا است، همنوا می باشنددر توضيحات خود جنرال و سفير در اينکه، گرچه وظيفه در افغانستان

 موافقت قطعات جنگینظر مک کريستل مبنی بر ازدياد با ری که خود تا چندی قبل يک جنرال فعال بود اساساً  بآيکن
، طبق انتظار، موافقت، وی را به فيصلۀ رئيس جمهور در برمی مجلس استيضاح  در بيانات سفيرولی . نداشت
داشتند برآن هردو تأکيد .  ماه آينده در اوضاع جريان جنگ  تعيين کننده خواهد بود١٨ل طبق نظر مک کريستا. گرفت

اکنون برای بار اول   .همراه با جديت کامل تعقيب نشده استکه در ظرف هشت سال گذشته جنگ در افغانستان 
ه مغلوب شود و باز گشتش دعنظر به بيان جنرال هدف در اين است که القا. وسايل کافی در اختيار قرار خواهد گرفت

  . به افغانستان غير ممکن گردد
.  شرط اول پنداشته می شود فوق عقب زدن طالبان برای منظورمک کريستال اين هدف را چنين توضيح کرد که 

نيستند آزادی خواه  گروهِ طالبان . گردندرها لبان اطاز شراطمينان جنرال در اين است که افغانها خود تصميم دارند تا 
. کنندطالبان بايد برای نايل آمدن به منافع خود از جبر استفاده . و آنچه در افغانستان جريان دارد شورش ملی نيست

 ٢٠١١به اطالع رسانيدن اوبامه مبنی بر اينکه در جوالی سال . برای مؤفقيت در جنگ نسخۀ خاصی وجود نداردالبه 
  سابقمنتقدين که مک کين.  ، مباحثات زيادی را با خود همراه داشتيک تنقيص تدريجی قطعات نظامی آغاز گردد

کانديد رياست جمهوری از طرف جمهوری خواهان شامل آنها می باشد خوردگيری از اين دارند که ضرب االجـل 
ار  مک کريستال در اين زمينه اظه. طالبان اين فرصت را مهيا می سازد تا تقليل قوای امريکائی را انتظار ببرندیبرا



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

لذا انتظار کشيدن يک . ار است را در برابر افغانستان اثرگذين کشورداشت که سلوک امريکا مکلفيت دراز مدت ا
  . بدرد بخور نيستک تکتي

پديدار  امينت  بيشتراز تحکيم) او اين عاليم را تذکر نداد( جنرال پيشگوئی کرد که در ظرف يک سال عاليم چندی 
شش ماه ديگر بعد ازآن برای افغانها نيز تثبيت خواهد گرديد . را از دست خواهند دادشورشيان ابتکار . خواهد گرديد

اين وضع به مردم اجازه خواهد داد تا بدون ترس از انتقام . که شورشيان ديگر چانس مؤفقيت را از دست داده اند
  .گيری به حکومت بپيوندند

  

  جنبۀ ملکی ستراتيژی افغانستان ۀتقوي
 از کوشش های حکومت است تا در جبهۀ وطن برای روش خود در  کريستال و آيکنبری قسمِتنمايان شدن مک

 در همين روشنینيز  ٠٨/١٢/٢٠٠٩، به کابل در عين روز سفر وزير دفاع ، گيت. افغانستان پشتيبانی حاصل دارند
پرسونـل .  توصيف داشتندنه فقط جنرال بلکه همچنان سفير اهميت فکتور ملکی ستراتسژی را برجسته. قابل ديد است

ت کوتا چند دملکی که ضمن ديگر جوانب، کمک های انکشافی را نيز بايد انجام دهد، به اساس نظر آيکنبری در م
گريز ناپذير می دانند که رئيس جمهور کرزی در برابر فساد ميارزه خواهد هردو نمايندۀ حکومت . چند شده است

   .کرد
  

  پايان
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


