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 دپلوم انجنير نسرين معروفی:  ازافزودهبرگردان و 

  ٢٠١۴ فبروری ٠٩
  

   کشور مالیدرعساکر المانی  ازدياد
قوای خود   تصميم به خاتمه دادن استقرارالماننۀ  کابي]ازدياد عساکر المانی به کشور مالی[ ھمزمان با اين موضوع

  .درافغانستان بعد از دوازده سال را می گيرد

 در افغانستان را برای ده ماه ديگر تمديد المان استقرار قوای جنگی اردوی ، می خواھد بعد از دوازده سالالمانکابينۀ 

 ١٨٠ مالی که فعالً  در افريقای غربی د رکشور لماناھمزمان با اين مسأله بايد تصميم گرفته شود که اردوی . نمايد

ير وال فون دساور« الماناين موضوع را وزير دفاع .  افزايش بيابد عسکر٢۵٠عسکر در آن کشور مستقر است به 

  . داشت، بيان کرد)٢(»شيويلوف پتسدم« در المانی مستقر دراردوی  که با فرماندھی قوای در اولين ديدار)١(»نيال

ن تأکيد به اين کرد که در آينده اقدامات جدی بين الملی به ياليروال فون دس اور)٣(».وي . دی.سی«ر حزب سياستمدا

که ما ھم صدای خود را بلند کنيم و  در اتحاد بين المللی مھم است، اين. مھار نمودن بحران در افريقا ضروری می باشد

  .دارد که در افريقا استحکام و دموکراسی  برقرار شوداروپا دلچسپی زياد . يمئتصورات خود را واضح ارائه نما

افريقا مستقيم با ما ھمسايه است اگر در افريقا قتل و قتال و راندن و گرسنگی و نا امنی برقرار باشد، "وی واضح گفت 

ريقا ، که در صورت استحکام در اف درک وبرداشت وزير دفاع به اين." ما زود ويا دير در اروپا احساس خواھيم نمود

د و خود شان نفريقا است که به پای خود می ايستاين ھم به منافع ا..  می تواند ازمنفعت اقتصادی برخوردار شودالمان

را دارند که اقتصاد خود را انکشاف بدھند در اين صورت يک شريک مبادالتی مھم ھمچنان با اروپا می  ظرفيت آن

  .شود

 اروپا جھت تعليم عساکری يهموريت اتحادأ عسکر زير چتر م١٠٠ينسو  با  از يک سال بدالماندر کشور مالی اردوی 

 ٧٠ که از آن جمله تعداد ، اسالمی می جنگنند، مستقر ھستندشورشيانحرائی عليه صکه در آنجا يعنی در شمال مناطق 

عليمات امنيتی موريت تأکه در م اين. عسکر جھت ترانسپورت ھواھی در مالی  ودر کشور سينيگال در فعاليت ھستند

مگر به .  ھنوز نمی خواھد دراين باره اظھارنظر کندناليھا و فرانسوی ھا حصه بگيرند، المان از یدر آينده ھم گروپ

  .زودی بايد تصميم گرفته شود

 ٣١٠٠ در حال حاضرفقط   ازدو سال بدينسوآغاز شده، در افغانستانالمانقوای  زياد تر از پنج ھزار عسکر جخرو

 عسکر به حيث مشاور جھت ٨٠٠ فقط تا ٢٠١۵ پيشنھاد کرد که از سال الماندولت . فغاستان مستقراستعسکر در ا

پارلمان . که فيصله در اين زمينه صورت می گيرد ھنوز معلوم نيست اين. تعليمات امنيتی در افغانستان باقی می مانند

ھمچنان کابينه به روز چھار شنبه گزارش پيشرفتھای قوای مستقر در . دو زمينه تصميم بگيرد مجبور است  درھر المان

که البته در مجموع قابل کنترول است، بيان را افغانستان را جمعبندی می کنند که در آن ارزيابی دولت و موقعيت امنيتی 
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 افزايش حمالت ،دارد فوق العاده تغيير کرده قرار المانوضع در مناطق شمال افغانستان که اردوی مدافع . می دارد

 ١١۵٠ از ،مقايسه با سال قبل از آندر  ٢٠١٣يعنی وقايع رخ داده در سال ، طالبان و دستبرد به ضربات بيشتر گرديده 

  . است باال رفته١۶۵٠به مورد 

که در  ان اعتماد زياد دارند، اينمردم افغانست"گفت ، ن موقعيت شمال را باآنھم  آرام و قابل کنترول  ارزيابی نمودهيال

  "  شمال وضع بھتر است و آنھا احساس آرامش می کنند

به روز چھار شنبه .  شده بوداين خبری بود که به روز سه شنبه چھارم جنوری در اخبار تاگس اشپيگل به نشر سپرده

 را در ھر المانموريت اردوی أ و م تصاميم خود را در ھر دو مورد اظھار نمودالمان يعنی پنجم جنوری کابينۀ هگذشت

نأ مورد تأئيد پارلمان قرار ئمطم که شود پيش الماناين موضوع را به پارلمان حال قرار است . دو مسأله تمديد نمودند

  .می گيرد

  

  :افزوده

امنيت و باز يم امپرياليسم ناتو با بردن به اصطالح دموکراسی ، استقرار ئ و يا بھتر بگوالمانما شاھد ھستيم که دولت 

. »بسازندگلزار « که حاال می خواھند کشور مالی را »گل ساختند«به اصطالح سازی زير بنای کشور ما افغانستان را 

البته جای ھيچ شک و ترديدی نيست که ناتو جھت برآورده شدن اھداف نا انسانی و امپرياليستی خود به يقين که کشور 

 منافع خود با شيره کشی وريختن خون خلقھای ستمديده ، بی پناه و بی ایر بر خواھد ساخت اما گلزا»گلزار «مالی را

  .بضاعت مالی

آنچه در اين ميان می تواند از اھميت بسزائی برخوردر باشد و بشريت مترقی نبايد نسبت به آن بی توجھی نمايد، احيای 

 و چون برای عملی ساختن اين افکار ان استدر بين زمامداران المتوسعه طلبانه و اشغالگرانه  ،مجدد افکار فاشيستی

، امپرياليزم المان چھاراسپه به احيای  تا گليم خود را پھن نمايددر اروپا و غرب در کل از طرف رقباء جائی نمانده است

سياست ھای المان نازی پرداخته، جھت حرکت خود را به طرف شرق اروپا که فعالً اوکراين در خط مقدم آن قرار دارد 

 .افريقا انتخاب نموده استو 
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