Mỹ quyết diệt bằng được Taliban
Thứ sáu, 10 Tháng 6 2016 21:11

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép quân đội tăng cường các hoạt động quân sự
và phối hợp với lực lượng vũ trang Afghanistan để chống lại quân Taliban. Quyết định
của ông Obama sẽ giúp cho quân đội Afghanistan chủ động hơn trên chiến trường, một
quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ cho biết.

Quân đội Mỹ hoạt động tại Afghanistan.

Theo Reuters, Tổng thống Obama đã chấp thuận cho quân đội Mỹ tiến hành nhiều hoạt động
hơn tại Afghanistan, chiến đấu chống lại lực lượng nổi dậy Taliban. Một quan chức quốc phòng
cao cấp của Mỹ nhận định rằng quyết định của ông Obama sẽ cho phép Mỹ sử dụng nhiều
hơn sức mạnh của không quân, tăng cường hỗ trợ trên không cho Afghanistan.

Động thái của Nhà Trắng một lần nữa khẳng định vai trò hỗ trợ của Mỹ trong cuộc xung đột
kéo dài ở Afghanistan, hơn một năm sau khi các lực lượng quốc tế kết thúc sứ mệnh chiến đấu
tại quốc gia Nam Á này và chuyển giao nhiều thiết bị quân sự cho quân đội Afghanistan; mặc
dù trước đó ông Obama từng cân nhắc kế hoạch cắt giảm số lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan
từ 9.800 xuống còn 5.500 binh sĩ vào năm 2017.
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Một nhóm các tướng lĩnh về hưu và nhà ngoại giao cấp cao vào tuần trước đã chỉ trích ông
Obama về dự định giảm bớt số lượng quân đội tại Afghanistan, khi cho rằng điều đó có thể làm
suy yếu cuộc chiến chống lại Taliban.

Theo quyết định mới từ người đứng đầu Nhà Trắng, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan,
tướng John Nicholson, có thể cho phép quân đội Mỹ tham gia các hoạt động quân sự cùng lực
lượng Afghanistan trong những trường hợp khác nhau. Trước đó, chỉ có các lực lượng đặc biệt
mới được sử dụng trong một số hoạt động cần thiết.

Tuy nhiên, một quan chức khẳng định quyền hạn mới của tướng Nicholson chỉ được thực hiện
trong trường hợp những quyết định cho sự tham gia của quân đội Mỹ có thể mang lại kết quả
tích cực về mặt chiến lược. “Quyết định sẽ làm tăng tính linh hoạt của quân đội Mỹ tại
Afghanistan, qua đó giúp chính phủ và người dân nước này trong những thời điểm quan trong”,
Reuters dẫn lời.

Theo Hàn Giang (Một thế giới/theo Reuters)
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