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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 د: يادونه ير و لولـ، ليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٦/٠٢/٢٠١٠                        ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  ستراتيژی جديد در افغانستان
  تهاجم بعد از اطالع و اخطار

  
. با يک حملۀ تهاجمی در واليت جنوبی افغانستان، هلمند، قطعات قوای ائتالف ستراتيژی جديدی را تمرين می کنند

  . استقرار ساختار حاکميت  ملکی هموار نمايدعمليات نظامی بايد راه را برای
  

  
  شبکۀ جاده ها در واليت هلمند

  
  ميرمن کريستن موّلهوف، دهلی

  
 می باشد، و بايد نقطۀ برگشت را در دامنۀ هندوکش ٢٠٠١ تهاجمی بعد از سقوط طالبان در سال اين بزرگترين حملۀ
 هزار نظاميان ١٥به اين سو در واليت جنوبی افغانستان، هلمند، )  فبروری١٣(از روز شنبه : در بر داشته باشد

. مارجه و نادعلی بيرون رانندافغان و خارجی در پيشرفت استند تا طالبان را از مواضع اصلی شان در محالت 
قطعات، نخست آنچه انتظار برده می شد، . بسياری از شورسيان ظاهراً  مناطق خود را ترک گفته اند يا مخفی شده اند

طالبها عمدتاً  از محاربۀ ميدان باز در برابر دشمن قدرتمند از نظر پرسونل نظامی، . با مقاومت کمتر مواجه بودند
 به هر صورت، نظر به اظهار مقامات ناتو، در روز دوم حملۀ تهاجمی، مقاومت دشمن بيشتر ولی. کنار می روند

  .گرديد
  

  محاربه درميدان باز
  

به روز . اين عمليات به حيث آزمايش نيرومندی ستراتيژی جديد رئيس جمهور، اوبامه، در افغانستان تلقی می گردد
 هزار نفر نفوس ٨٠ا در تصرف خويش گرفتند که با يک شنبه قطعات نظامی قسمت های عمدۀ شهر مارجه ر

ما . ما در حال اکثريت شهر را در اختيار داريم« يک گويندۀ قوای بحری گفت، . کالنترين شهر در دست طالبان بود
  » .به پيشرفت به ديگر مناطق شروع کرده ايم که در آنها طالبان مواضع دفاعی دارند

  
 در ويب سايت شورشيان، اظهار داشت که طالبها حمالت متعدد را در برابر گويندۀ طالبان، قاری محمد يوسف،

ناتو اميد ميکند ظرف روز های کم کنترول مکمل . قطعات ناتو درمارجه شروع کرده و بعضی را احاطه کرده اند
  .ولی گفته شد که ممکن هفته ها دوام کند تا تمام منطقه پاک سازی گردد. شهر را در دست گيرند

  
پيشرفت نظاميان .  يک شنبه، به اساس منابع رسمی، تبادالت  آتش به صورت يکه ولی شديد به عمل می آمدروز

. عساکر با سگان رهنما و ديدکتورهای فلزی در سراغ مواد منفلقه خانه به خانه را از نظر می گزشتاندند. بطی بود
ه گفتۀ جنرال وردک وزير دفاع افغانستان، منطقه نظر ب. عالوه برآن طالبها بايد ماين های زياد فرش کرده باشند

  .شديدًا ماين گزاری گرديده است



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کله موږ سر په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئه 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

 

  )اوپيوم(مرکز ترياک 
  

مارجه مرکز انتقال و قاچاق ترياک است که از پول آن طالبان سالح به دست می آورند و اجيران خويش را تمويل 
 خريطه های يک صد هزار دالر و مواد منفلقه به قرار اظهارات حلقات امريکائی، عساکر در يک عمارت. می نمايند

  .را کشف کرده اند
هدف از حملۀ تهاجمی اين است که امنيت در نواحی مارجه و ناد علی حتی االمکان به زودترين فرصت از نظر 

. ملکی ثبات يابد اقتصادی آماده گرديده و يک ساختار حاکميت -نظامی تأمين گردد تا زمينه برای بازسازی اجتماعی 
در مارجه و ناد علی تشکيل گرديده تا پشتيبانی مردم را بزرگساالن طوريکه ناتو اطالع می دهد دوجمعيت شورای 

  .شورا های ديگر بايد بعداً  تشکيل گردند. حاصل دارند
  

ای بزرگ که هريک  گانتيگنت ه. ناميده می شود،  عهده دار هستند» مشترک« رسماً  افغانها قوماندۀ عمليات را که 
همچنان کانادائيها، دنمارکيها، . هزار نفر را در بر دارند، از طرف امريکائيها و انگليس ها تشکيل شده اند٤

  .فرانسويها و استونيائيها اشتراک دارند
  

 به به تعقيب آن تانکها و واحدهای نظامی. دسته های هيليکوپترها هزار ها عسکر را به ميدان جنگ پرواز می دهند
يک عسکر برتانوی وقتی کشته . در روز اول جنگ دونفر از قوای ايساف کشته شدند. ميندان جنگ انتقال می يابند

به اساس . يک عسکر بحری امريکا در تبادلۀ آتش به قتل رسيد. شد که هنگام گزمه با يک تلک انفالقی مواجه گرديد
  . شورشی کشته شدند٣٥ الی ٣٠اطالعات طرف افغانی 

  

  ارب نظامیتج
  

چيزيکه تا حال سابقه نداشت، نخست عمليات نظامی . قطعات قوای ائتالف ستراتيژی جديد جنگ را آزمايش می کنند
بسياری از قريه جات بايد از روزها . به اطالع رسانيده شد و ورقه های هوائی پخش گرديد تا مردم ملکی آگاه گردند

به پيروی از هدايات قوماندان ناتو، جنرال مک کريستال، به اين معنی که ستراتيژی جديد . به اين سو تخليه شده باشد
طالبان به صورت عنعنوی از محاربه در . حفاظت مردم نسبت به مبارزه با دشمن اولويت دارد، تطبيق می گردد
 و يا دربين آنها ترجيح می دهند مخفی گردند. ميدان باز که در آن در تعداد و تخنيک پسمان استند، کنار می روند

  .اين مرتبه نبايد مردم ملکی تنها گزاشته شوند. مردم پنهان باشند تا دشمن منطقه را ترک گويد
  

  پايان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


