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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

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

  م٠١/٠٩/٢٠٠٩                                ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از رسانه های اطالعاتی سويس

  
  

  تلفات سنگين اضالع متحدۀ امريکا در افغانستان 
  

  غير متيقندورنمای با » جنگ اوبامه « 
  

تال ، راپور اوضاع جنگ عقب صحنه ، قوماندان امريکائی در افغانستان ، جنرال مک کريسِ  با شمار زياد قربانيان
تشبث در اين است که آيا او از رئيس جمهور اوبامه عساکر بيشتری را در خواست کرده .  را به واشنگتن ارسال نمود

  باشد يا خير؟

  
  . پاکستان به کاروان ناتو حمله کردند–طالبان در سرحد افغانستان 

  .قضاوت می کندقوماندان ناتو در کابل اوضاع را در افغانستان بدبينانه 
  

   آگست٣١واشنگتن ، 
اين بلند ترين عدد .  نفر از وابستگان قطعات امريکا در افغانستان کشته شده اند٤٧با شمار تخمينی تنها در ماه آگست 

 قربانی در ٧٤٩به اساس بيان پنتاگون گماشتن قطعات نظامی امريکا تا حال . ماهانه است در جنگ تقريباً  هشت ساله
ً  به . ستبرداشته ا ريکارد ماه آگست از اين لحاظ قابل تعجب نيست زيرا افسران امريکائی در اين اواخر تکرارا

  . خراب شدن اوضاع اشاره کرده اند
نه فقط رئيس لوی درستيزهای قسمتِی از قوای نظامی ، ادميرال مولن ، بلکه همچنان جنرال پيتروس ، قوماندان 

هفتۀ اخير پيتروس . رده صحبت از آن دارند که طالبان پيشرفت های داشته اندمرکز نظامی برای افغانستان، بی پ
قوماندان امريکائی در افغانستان ، جنرال مک کريستال ، روز دوشنبه يک . گفت، اوضاع امنيتی رو به نزول است

اطالعات به . ستراپور ضمنی جريان اوضاع در کشور را به واشنگتن ارسال داشته که محتوای آن هنوز افشا نشده ا
از . دست آمده مبنی براينکه آيا مک کريستال ازدياد عساکر را تو صيه کرده است ياخير، ضد و نقيض می باشند

بيانات جنرال ها و هم وزير دفاع گـِت چنين بر می آيد که در هشت سال جنگ کم و يا هيچ پبشرفتی حاصل نه گرديده 
  . است

به اين معنی که . از رهبری جنگ در زمان خلف خود بوش تنقيد می کندرئيس جمهور اوبامه به صورت پيگير 
 در آنجا ٢٠٠١ سپتمبر سال ١١افغانستان در برابر عراق از نظر انداخته شده است با آنکه  تروريست های مسؤل 

اوبامه بعد از شروع ماموريتش يک تجديد نظر در مورد افغانستان را به راه . نشسته بودند و نه در عراق بين النهرين
برعالوه قطعات .  برسد، بلند برد٦٨٠٠٠عسکر اضافی که مجموعاً  به ٢١٠٠٠انداخت و شمار قطعات نظامی را با 

 . سرباز را در بر می گيرد٣٤٥٠٠عساکر کشور های خارجی ناتو 
. نان ضمناً  به حيث جنک اوبامه به شمار می رود برخالف جنگ بوش در عراقماموريت اردوی امريکا در افغانس

حکومت و اردو درکوشش اند هدف شان کمتر روی قصد به جنگ بلکه بيشتر روی امنيت مردم و ساختار مؤسسات 



 
 

 
  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 بداريدخواهشمنديم مطلب دوش خود نويسنده ميباشد، نوشته ها به  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ن  به اين اين وظيفۀ سنگين بدون آ. اعماری تمرکز داشته، آب آسياب طالبان را از نظر سياسی و نظامی ، قطع کنند
در امريکا . به نظر واشنگتن کرزی رئيس جمهور افغانستان همکار آماده به کمک نيستوسيله مشکلتر می گردد که 

هم اين خطر موجود است که اگر بزودی مؤفقيت آشکار نه گردد، جنگ در افغانستان برای رای دهندگان بی فايده و 
  .گزاف خرچی تلقی شود

  
  پايان

  
  


