
Генерал Џејмс Конвеј: Најава повлачења војних снага из Авганистана "јача талибане" 
среда, 25 август 2010 06:06

Један од највиших заповедника америчких, главни командант маринаца генерал Џејмс
Конвеј, довео је у питање план председника Обаме о почетку повлачења војника из те
земље у јулу 2011. године.

  

На конференцији за новинаре у Пентагону, Конвеј је изјавио да ти планови охрабрују
талибане и да је сазнање о скором повлачењу ојачало њихов морал.

  

Он је навео да је видео пресретнуту комуникацију талибана која сугерише да су
побуњеници тренутно усредсређени на то да издрже до најављеног повлачења.

  

Амерички генерал је међутим такође рекао да ће после тог датума морал побуњеника
вероватно опасти, након што установе да их америчке снаге и даље побеђују.

  

Према његовим речима, талибани су већ сада уморни од борбе.

  

"Наш непријатељ такође је уморан. Трпи ударце у већој мери од нас и пита се 'Да ли је
све ово вредно труда?', рекао је Конвеј.

  

Амерички маринци ће на југу Авганистана остати вероватно остати још неколико година,
рекао је Конвеј.

  

Биће потребне године, пре него што авганистанске снаге буду способне да преузму
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контролу у Авганистану, оценио је амерички генерал.

  

Дебата о повлачењу

  

ББЦ-јев дописник каже да се Белој кући вероватно неће допасти начин на који се
генерал тако јавно успротивио председнику.

  

Та отвореност према председниковој стратегији може се приписати и чињеници да
Конвеј ускоро одлази у пензију, преноси ББЦ-јев дописник наводећи како су званичници
Беле куће приватно настојали да ублаже значај његових коментара, уз оцену да "нису
изненађење".

  

Но опаске америчког генерала такође сугеришу да се између америчког политичког и
војног врха распламсава дебата око тога колико се брзо одговорност за безбедност
може пребацити на авганистанске снаге.

  

Генерал Конвеј није први високи амерички војни званичник који је довео под знак
питања план о почетку повлачења у јулу наредне године.

  

Главнокомандујући америчких снага у Авганистану, генерал Дејвид Петреус, недавно је
изјавио да задржава право да упозори против повлачења ако закључи да безбедност у
земљи није довољно напредовала.

  

Председник Обама одувек је говорио да ће у јулу 2011. године у Авганистану започети
транзициони процес, а не нагло повлачење војника.

  

(BBC)
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