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  المان ھا در سنگر
  .ريتش را در افغانستان داردموأ مگسترشپالن "  اوضاع متشنج امنيتی"ناتو در مواجھه با 

  
ِاداری برای يکی از ھمقطاران کشته شدۀ شان، در زعساکر المانی در مراسم ع: ت خارجی جنگیاسيدستاورد يک س

  Omar Sobhani/Reuters: عکس از  -٢٠١٣ می ٨مزار شريف، 

  

موريت أدر عين زمان م. له خواھند کردً شورشيان  مستقيما مداخه بيشتر در مبارزه علي،ی در ماه ھای آيندهالماننظاميان 

. ر کندي تصويب شده بود، نبايد تغيالمان برای يک سال در پارلمان ٢٠١۵ دسمبر ١٧نيروھای نظامی، که به تاريخ 

 در اين رابطه به روز جمعۀ گذشته، به الماندولت .  افزايش نمی يابد– نفر ٩٨٠ حد اقل –ھمچنان تعداد عساکر مستقر 

اجازۀ خواندن اين دستودالعمل جديد را، که در .  اطالع داد-  دفاع و امور خارجی -ميته ھای پارلمانی ظف کوافراد م

ی که به ئلين کميته ھاو را  در رابطه با وظايف نيرو ھا  در بر ميگيرد، تنھا مسؤیتوضيحات" سيریدستور تف"يک 

  .ظف اند، دارندوپنھان کاری م



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

تجديد "ئيد حزبش ، اين أبا ت" Christine Buchholzِتين  بوخھولز کريس"سخنگوی سياست دفاعی حزب چپ، 

  نگران کننده تعريف - ياد می شودامريکابه رھبری " Resolute Supportحمايت قاطع  "که به نام را " موريتأم

وريت مأکه به عنوان يک برنامۀ آموزشی آغاز شده بود، بدون سروصدا به يک می موريتأترس آن می رود، م: " کرد

در عمل سھيم شدن آنھا در جنگ ] " یالماندر وظائف نيرو ھای [ر و تفسير جديد يبه نظراو، تغي". جنگی تبديل شود

  ".خواھد بود

تا " آموزش، مشوره و کمک به نيرو ھای دفاعی و امنيت ملی" ی المان، وظيفۀ نيرو ھای المانطبق تصميم پارلمان 

به .  ھزار عسکر تعلق داشته باشد٨٠به يک واحد نظامی ممکن است، الی . تسطح واحد ھای نظامی در افغانستان اس

ی  از سنگر جنگ و ھمکاری آنھا  در سطح المانُطور کلی اين محدوديت وظايف، به منظور دور نگھداشتن نيرو ھای 

نيرو ھای : ل استيک استثنای مھم شامل اين دستورالعم. سا و تا حدی با وزارت دفاع  در کابل پيش بينی شده استؤر

ی می توانند، المانعساکر ". آموزش، مشوره و کمک دريافت کنند"افغان می توانند، تا پائين ترين سطح مديريت ۀ ويژ

اين ضميمه  در ". در بعضی موارد و برای مدت محدود: " ميمه ای با ض–کنند " ھمراھی " در عمليات ھا آنھا را 

برای يک مدت " واقيعت بی مفھوم است، زيرا عمليات نيرو ھای ويژه نظر با ماھيت عملياتی شان به صورت عموم

 از نيروی -وظائف" ِر و تفسيرجديديتغي"    بدون-در اين صورت، می توان ھمين حاال . صورت می گيرند" محدود

  .ی در ھر منقطۀ افغانستان استفاده کردالمانای ھ

:  در سنگر را در شرايط ويژه داده است– اجازۀ عمليات نظامی المانھای نظامی   به نيروالمانھمچنان پارلمان 

موريت از محاصره، محافظت و نجات غير أعمليات اضطراری جھت نجات نيرو ھای خودی يا اعضای ديگر اين م

شرايط  "جنگی، مربوط اين ۀ از ساح] نيرو ھای بين المللی[ بين المللی، نجات و انتقال زخمی ھای ِنظاميان و پرسونل

 به نيرو ھای نظامی خود داده است، يا تا حال به ندرت المان که پارلمان یاز اين امکانات مختلف.  می باشند"ويژه 

 که سال گذشته در جنگ قط ھمين قدر آشکار است،ف. استفاده صورت گرفته است، يا به اطالع مردم رسانيده نشده است

 جھت سھم گرفتن در جلسات مشورتی، - مزار شريف–موريت شان أی از محل  مالمان ھایندان از قومیقندز تعداد

آموزش، " موريت شان گويا أئی، که مامريکادر عين زمان نيرو ھای ويژۀ . توسط طياره به آنجا انتقال داده شده اند

  .سھم گرفته اند] ُقندز[ًاست، مستقيما در نبرد ھای " مشوره و کمک

 ئی امريکا از پيشنھاد ھای جنرال المانی در افغانستان، پيروی دولت المانموريت نيرو ھای أم" ِر و تفسير جديديتغي"

مايت ح"موريت أم" انعطاف پذيری"  جھت -َموريتش در اوايل ماه میأ قبل از اتمام م-" John Campbellجان کمپل "

  . ست" قاطع

را به زودی عملی کرد و چندين صد از نيرو ھای نظامی خود را در واليت "] کمپل"پيشنھاد  [امريکا ۀاياالت متحد

ًنيرو ھای افغان در اين واليت از ماه ھا به اين طرف شديدا تحت فشار طالبان قرار دارند و از . ھلمند مستقر ساخت

ُبه طور کلی حدس بر اين است، که شورشيان در ھفته ھای آينده حمالت بھاری . چندين ولسوالی عقب نشينی کرده اند

  .را آغاز کنند شان

" گلبدين حکمتيار"فقط . ِدر عين حال، مذاکرات صلح با طالبان، که در ماه فبروری اعالم شده بود، پيشرفت نکرده است

ی ندارد، زيرا اين اھميت عملي] تمايالت[اين . ته اسبا حزب اسالمی اش،  تمايالت  خود را جھت  مذاکره اعالم کرد

  .در جنگ ھا ندارد] برجسته[ِحزب نقش 

 
 


