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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با . 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 

  م١١/٠٨/٢٠٠٩                      ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  قطعات نظامی امريکا در افغانستان تحت فشار قرار دارند
  ) نتارِ  نوِا( موجودی  در آستانۀقوماندان جديد

  
در اين .  نمودجنگ آنجا را بيشتر تيره تخمينقوماندان جديد قطعات امريکائی در افغانستان در يک مصاحبۀ اخباری 

  .يد گرديدئ را دير زمان مصروف نگاه خواهد داشت، تأ تخمين نظر واشنگتن مبنی براينکه افغانستان امريکا
  

  
  

يک عسکر امريکائی در برابر ديوار پوسترها پهره 
  .داری می کند

بهبود وضع امنيتی در افغانستان قبل از انتخاب رئيس 
  حالجمهور از طرف اضالع متحدۀ امريکا در 

  .جيح داده می شود تر

  
  

   آگست١٠واشنگتن 
اين نظر » وال ستريت ژورنال « قوماندان قطعات امريکائی در افغانستان ، جنرال ستانلی مک کريستال، در برابر 

را به تغيير ستراتيژی و  امريکائی هااين موضوع . را ابراز کرد که طالبان در افغانستان دست باال کسب کرده اند
گرچه آمرين سياسی جنرال هيچگاه از يک مؤفقيت سريع . اميان به شهرهای مانند قندهار مجبور کرده استسوق نظ

يک نطاق . آور بودياد نکرده اند، ولی بيان مک کريستال به اين معنی که طالبان در حال برنده شدن هستند، تعجب 
  ."ه مؤفقيت قرار ندارندطلبان در را: "ته گفتۀ جنرال را ترديد نموده گفجنرال روز دوشنب

  

  آزمايشانتخابات به حيث 
بعد از .  هزار متعلقين نظامی امر کرد٢١را در افغانستان به  رئيس جمهور اوبامه چندی قبل ازدياد قوای امريکا

 هعالو.  را در بر خواهد داشت عسکر هزار٦٨دی قطعات نظامی اضالع متحدۀ امريکا در افغانستان واکمال اين افز
رهبری می ) ايساف(نشنل اسيستنس فورس ز طرف ناتو در چوکات اينترکه ا کشور جهان ٤١هزارها عسکر ازبرآن 

 به اين سو به ٢٠٠١از سال .  ماه جوالی برای امريکائی ها خونينترين  ماه جنگ بود. شود، مصروف خدمت اند
که کشته شدگان ديگر کشورها بر آن در صورتي. کشته شده اند) زن ومرد(امريکائی عسکر ٧٦٥اساس بيان پنتاگون 

  . نفر بالغ می گردد١٣٠٠شته شدگان به تقريباً  کشمار عالوه گردد به قرار احصائيه ای داده شده از طرف سی ِان ِان 
 که ختم آن برای شروع ماه آگست ماموريت در افغانستان کار می کند) موجودی(مک کريستل در يک بررسی 

اين راپور بايد در .  آگست انتظار برده شود٢٠پيشبينی شده بود ولی پنتاگون تصميم گرفت الی انتخابات افغانستان در 
. امريکا که تقررمک کريستال عوض مک کيرنان در ماه می شامل آن است،  ارزيابی گرددستراتيژی در تجديد نظر 

  يک که توسعه آن به حيثبه سر رسيدن انتخابات آزمايشی است از توانائی قوای امنيتی افغاناز نظر امريکائی ها 
ايد به اساس اين ستراتيژی نب. دول غربارگان مسلکی و قابل اعتماد دولت عنصری مرکزی می باشد در ستراتيژی 

خدمات به مفاد مردم که تا انجام  با طالبان صرف با قدرت نظامی مقابله گردد بلکه همچنان با مؤسسات بهتر عامه و
  .حال دستخوش خشونت بوده اند

  

  حفاظت مردم
مالت طالبان با مواد ابه اساس گفتۀ مک کريستال با ابتکار تازۀ نظامی در هلمند جنوب افغانستان هدف اين بود تا مع 

 تکتيک جديد در اين است .کشت خاشخاش به حيث منبع عايد دهقان بايد با بديل آن تعويض گردد. مخدر نابود گردد
 . مردم حفاظت شود،ود قوای نظامیب قرار نگيرند بلکه با حضور نا محدکه در قدم اول طالبان و القاعده مورد تعقي



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-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 بداريدمطلب خواهشمنديم نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 کشيده شده بيشتر طالبان در ديگر جاها نبايد قوای نظامی از نقاط بيرونی اين بدان معنی است که در صورت فعاليت 
  .فته بتوانندا به محالت داغ انتقال يو

راپور بررسی در پهلوی ديگر مسايل از اين لحاظ به هيجان انتظار برده می شود زيرا شايع می سازد که آيا تعداد 
باز هم  تقاضای ازدياد تمام می شود مطبوع  از نظر سياسی نا.  می باشدکنونی عساکر برای مک کريستال کافی

ً .قطعات به کرسی نشانده شود جنگ .  گفته است ، جنگ در افغانستان دوامدار و مشکل خواهد بود اوبامه تکرارا
ده شود به  بکار است اين جنگ به پايان رسانيم سياسیزدر امريکا ع . عراق جنگ بوش بود و افغانستان جنگ اوبامه

    . هر قسميکه پايان آن تعريف گردد
  

  پايان
  


