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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.manger-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١٧/٠٩/٢٠٠٩                                ديپلوم انجينير کريم عطائی
  
  
  

  ؟ نظامی به افغانستان بيشتِرهنوز هم ارسال قطعات
  جديد برای مباحثات در مورد جنگزمينه های 

  )م١٧/٠٩/٢٠٠٩روزنامۀ ِان، ِست، ِست چاپ زوريخ، مؤرخ (
  

مهور امريکا در امور نظامی، احتماالً   عساکر و مطمئناً وقت به قرار نظريۀ ادميرال مولن، مشاور بلند رتبۀ رئيس ج
  .»مرکز زلزلۀ تروريزم ناميد« مولن افغانستان را . بيشتر ضرورت اند تا به اهداف نظامی در افغانستان نايل آيم

  
   سپتمبر١٦واشنگتن ، 

ر يک کميسيون سنا حوصلۀ بيشتر بلند رتبه ترين افسر قوای نظامی امريکا ، ادميرال مولن، روز سه شنبه در براب
سفارش رئيس . تروريزم می باشد) epicentr(او گفت اين کشور مرکز زلزلۀ. امريکا را در افغانستان تقاضا کرد

. ساخته شده و مغلوب گردند) بی ضرر(جمهور اوبامه به قوای نظامی اين است که القاعده و متحدين آن طالبان خنثی 
م ٢٠٠١ سپتمبر  ١١ که افغانستان دوباره مخفی گاه تروريست ها ، طوريکه قبل از حمالت اين عمل بايد مانع آن شود

برای نايل گرديدن به اين اهداف احتمال آن می رود که به قطعات بيشتر امريکائی و وقت زيادترضرورت . بود، گردد
  .افتد

  

  مقاومت سياسی
گذارش وی در برابر کميسيون سنا قدمی بود در تائيد  . مولن رئيس لوی درستيزهای همه ارگان های نظامی می باشد

از او در موارد زياد پرسانها صورت گرفت ولی هيچ يک . پروسۀ دورۀ دوم و ظيفه اش به حيث آمر لوی درستيزها
بعد از حملۀ . از موضوعات، کانگرس و مردم را مانند موضوع افغانستان و پاکستان بخود مصروف نگاه نمی دارد

ه نيويارک و واشنگتن که برای امريکا متضمن رسيدن آسيبِ  بزرگ بود امريکا به سقوط رژيم طالبان در القاعده ب
از آن به بعد در جنگ های کوچک هشت سال می گزرد و به اساس نظر مولن طالبان دوباره . فغانستان اقدام نمود

  .ابتکار عمل را بدست گرفته اند
در عراق تنقيد می کند جنگ افغانستان را از نظر سياسی جنگ اوبامه رئيس جمهور اوبامه که هميشه از جنگ 

که روز چهار شنبه به نشر " واشنگتن پست"نظر به يک همه پرسی : ليکن مردم در زمينه بدبين هستند. ساخته است
ديدن به گمان می برد که نايل گر% ٤٥. را عقيده بر اين است که امريکا بايد در افغانستان مؤفق گردد% ٤٨رسيد 

از ارسال قطعات % ٢٦اهدافِ  در نظر گرفته شده، بدون يک مؤفقيت در افغانستان نيز ممکن می باشد و صرف 
رئيس کانگرس خام پلوسی که ديموکرات است به . می خواهد قطعات نظامی تقليل يابند% ٤٢. بيشتر طرفداری دارند

سراغ می گردد که از ارسال عساکر بيشتر پشتيبانی داشته تازگی گفت، نه در انتخاب گنندگان و نه کانگرس اکثريتی 
که نيز ديموکارت است روز سه شنبه در برابر مولن ازدياد  لـِوينهمچنان رئيس کميسيون قوای مسلح در سنا . باشد

. او می گويد افغانها خود بايد در استقرار صلح در کشور شان مسؤليت را بر دوش گيرند. عساکر بيشتر را ترديد نمود
برخالف مک کن که جمهوری خواهست اخطار داد که مانند عراق اهداف جنگ مواجه به خطر خواهد گرديد اگر 

  .ری کمتر به جنگ فرستاده شوندعساک
همچنان آمرسياسی وی گت، وزير دفاع تا حال در زمينه اظهار نظری . مولن شخصاً  تقاضای عساکر بيشتر را نکرد

الی اخير سال . اوبامه چندی قبل فرستادن واحد های بيشتر جنگی و تربيه کندگان نظامی را هدايت داد. نکرده است
قوماندان اين نظاميان، جنرال مک کريستال، .  هزار نفر می رسد٦٨ائی در افغانستان به شمار متعلقين قطعات امريک

در اين موجودی تقاضا برای واحد های جديد به . چندی قبل ِلست موجودی قطعات را به واشنگتن ارسال داشته است
  .عمل نيامده ولی ممکن بعداً  صورت گيرد

 را ترديد می کنند به اين معنی که جنگ در برابر طالبان و متحدين مولن، مک کن و ديگر متخصصين، نظر منقدين
مولن گفت، بسياری از . آنها با سالحای آوتومات و وسايل پرواِز بی سرنشين از طريق دور اجرا شده می تواند

خير ادامه افغانها، چه دوست و چه دشمن، چنين درک کرده اند که امريکا نوان اتخاذ تصميم مبنی بر اينکه جنگ تا ا
عالوه بر آن . نتيجه اين است که بسياری تعلل ورزيدند در پهلوی قطعات خارجی قرار گيرند. داده شود را ندارد

  .وضع امنيتی  خرابتر گرديد زيرا طالبان در تکتيک خود بهتر و صاحب توان در مقاومت شده اند
  
  



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan س ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدر. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  پريشانی از تقلب در انتخابات
اضالع . تخابات از طرف حکومت کرزی در واشنگتن پريشانی را  به بار می آردعاليم رو به ازدياد تقلب در ان

  يک عنصر عمدۀ. متحدۀ امريکا نمی خواهند به حيث متحد يک رئيس جمهور غير مشروع در افغانستان شناخته شوند
. ا ممکن سازندستراتيژی امريکا و ديگر کانتی گـِنت های ناتوست که مردم را حفاظت کنند و توسعۀ خدمات دولت ر

  .در صورتيکه نمايندگان حکومت فساد پيشه و خالف قانون قدرت را کسب کرده باشند اين معمول برآورده نخواهد شد
  

  پايان
  


