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ناتو مصمم , با وجوديکه عمليات امتحانی مارجه در گل تقال ميکند

 است ستراتيژی مشابه را در کندھار انجام دھد
 

 

د ميگذردبي سوالی مارجه در واليت ھلمن سوالی . شتر از يکماه از عمليات ول ن ول اتو در اي اجم ن تھ
ساکر  د ع يش از ح اد ب د ازدي تراتيژی جدي رای س د ب انی باش ات امتح ود عملي رار ب امی  ق در نظ

م . افغانستان ه رق داد ,  عسکر نظامی در مارجه15000متحدين به اين باور بودند ک ا تع ل ب در تقاب
ود , ھا نباشد اگر برای ساعت, حدود طالبان موجود در اين ولسوالیم د ب افی خواھ د روز ک برای چن

اند ان برس ه پاي ات را ب ا عملي د.ت اجم در طول شب آغاز ش ه,زمانيکه تھ د ک ده دادن دھان وع   فرمان
  ای از خواب بيدار خواھند شد ساکنين محل با فردای تازه
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ر  شماری از غي داد بي اجم تع ن تھ ود مگر اينکه در اي زی نب اما اين پيروزی سريع و قطعی ھيچ چي
وز در محل حطال, نظاميان کشته شدند ل ؤور داشته و مسضبان ھن ات طوي ولين حاال از يک عملي

د  رو خواھن شتری روب ی بي المدت در ساحه خبر ميدھند که در اين صورت ولسوالی مارجه با ويران
  شد

م نيست ا ھنوز ھم ناتو ھيچ دليلی را نمیام د ھ ار آم ه ک . متوقف سازد, بيند که اين ستراتيژی را ک
رار  آن, ولين ميگويندؤمس د ق ا ھلمن سايگی ب ه در ھم دھار ک ًھا دقيقا عين ستراتيژی را در واليت کن
د داد, دارد ام خواھن ه دارای نفوس. نيز انج ی ک سوالی دوریواليت شتر از ول ه مراتب بي اده ای  ب  افت

   تر خواھد شد مارجه است وقرار معلوم جنگ در آنجا طوالنی

د را در  تأکيد کرد که آن, فرمانده کانادائی, تورن جنرال دانيل مينارد ه ھلمن شابه ب ا تاکتيک م ا حت ھ
انندکندھار استفاده خواھند کرد تا رقم تلفات غير نظاميان را به کمترين  ه . حد برس رد ک د ک وی تأکي

   شھروندان ولسوالی مارجه بد نبودتلفات

 قرار است عمليات کندھار در بھار سال آيندۀ ھجری شمسی آغاز شود


