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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  حميد بھشتی 

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٠

  

 ارتش دفاعی المان به کدام سو می رود؟
  

پس از . نمايد در اين است که دفاع از کشور را تأمين المان ارتش دفاعی ۀوظيف: الماناصالحات ارتش دفاعی 

 به قوت سابق باقی المانکه ارتش دفاعی  متالشی شدن اتحاد جماھير شوروی و پيمان ورشو ديگر دليلی برای اين

اصالحات . لذا الزم بود برخی از قرارگاه ھای آن تعطيل و ميزان وسعت نيروھايش نقصان يابند. بماند وجود نداشت

کاستن پرسنل و بستن پاره ای از : کم ضروری شد عبارتند از که در آغاز قرن بيست و يالمانارتش دفاعی 

 اينکار نيز فقط محدود به اقدامات تشکيالتی و اقتصادی نبوده، بلکه ھمچنين شامل ۀالزم. قرارگاھھا و سربازخانه ھا

   .بر کسب خودآگاھی جديدی برای نيروھای ارتش و ارتباط آنھا با مردم و سياست بود

  

  . اجباری سربازان گشتۀز آنکه خدمت ارتش، داوطلبی شد جمع آوری ماليات وظيفاندکی پس ا! شگفتا

Tomaschoff)  (Jan  
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زيرا کار آن به .  دفاع يا خدمت دفاعیۀ می توان سخن گفت و نه از وظيفالماناما حال ديگر نه از ارتش دفاعی ...

و ايجاد امنيت برای خالی کردن ] ١[» دفاع از آزادی ما در ھند و کش«انجام شغل سربازی که وظيفه اش به 

   .ر يافته استييدرياھای مجاور ساحل سوماليا از ماھی با استفاده از کشتی ھای جنگی است تغ

  

  (Anitschka). ارتش المان برای خدمت داوطلب می پذيرد- ! عمليات در داخل کشور:   تازگی- ! ھمکاری کن

  

صورت کار موازی شغلی ه سند و بايد تمامی دوران شھادت را بآموزش نظامی من را طالبان به رسميت نمی شنا

  (Erl). سپری کنم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 به جيب خودشان خدمت المانزيرا سربازان . نيز چندان درست نيست" خدمت نظام"کار بردن عبارت ه ھمچنين ب

ساده ترين چشم اندازی که موجود است، می کنند، چونکه برای جوانان اين کشور با توجه به سطح باالی بيکاری، 

کار عملی با پلی استيشن و ھدايت ھواپيماھای نظامی بدون سرنشين است که درآمد خوبی داشته و بيش از ھر کار 

نيز مناسب نيست، بلکه بھترآن » خدمت نظام«کار بردن عبارت ه بنابراين ب. پرزحمت در بازار کار بازده دارد

   .استفاده شود» ار نظامیک«است که مثال ازعبارت 

 ميليارد يورو دود کرده است، ٣۶ تا ١٧ که در ده سال گذشته فقط در افغانستان بين المانبله، راستی ارتش دفاعی 

 صبح بايد برای ۵ی که ھمه روزه ساعت المان ۀ سال۶۵باالتر از ۀ  ھزار سالمند بازنشست٧٠٠که بيش از  در حالی

 دست سر کار روند، به کدام سو می رود؟ و البته سربازان بايد به راھی روند که پخش روزنامه يا نظافت عصا به

 افسری ۀن می کند، وگرنه با خفت اخراج خواھند شد، حتّا اگر تمام عمر خويش را نيز با درجييدولت برايشان تع

  . خدمت کرده باشندالمان ئیارشد يا در مقام ناخدای نيروی دريا

   ارتش را به کدام سو می رانند؟ آيا سربازان حق ندارند اين پرسش را مطرح سازند؟المانآری، سياستمداران 

  

  

   پتر اشتروک الماناشاره به سخنان وزير دفاع اسبق ] ١[

http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NY3BDoIwDIafxRfYRiJEvYnGqAc9Cl4Ib

M1oZBvpClx8eMGE_sl3-L-mlW85x9cj2pox- 

LqThSw1HppJNG60wqHHyEA4OGEh6hZ1y1D93QjEgAbt4G1cF6sIyFWyT1NhqIe5iU

yD_sjX8smA0MEDL2TwjDMt1RxI9IG4W8xANBuBRpYqOecqUesk3-xa3PNTtlW3x-

W5HOysLA3I3rnddNxsfpe3hUo/! 
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