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 ۰۳/۳۰/2۳1۰ دیپلوم انجنیر کریم عطائی
 

 ۹۲/۳۰/۹۳۰۰شپیگل آنالین 

 

 به میدان جنگاردوی اتحادی آلمان بازگشت شمال افغانستان: 
Matthias Gebauer راپور می دهند ،و شعیب نجفیزاده از کابل 

 

 
 

اردوی اتحادی آلمان قرارگاه خود را در فیض آباد مسدود کرد و اردوی محلی منطقٔه بدخشان را تسلیم شد. ماه  ۵قبل از 

خروج تا پالن  د کهافغان ها بی چاره هستند. این مثال نشان می دهاکنون در آنجا جنگ شعله ور شده و بدون کمک ناتو 

 چه اندازه مشکل است.

 

 ای پاک پوشیده در قطارجنراالن افغان لباسه ،به منطقه پرواز کردندافسران بلند رتبٔه اردوی آلمان ذریعٔه هیلیکوپترها 

بود. صبح همین روز اردوی آلمان  پراز نشاطدر فیض آباد در کمپ اردوی آلمان فضا  ۹۳۰۹اکتوبر  ۲ایستادند: بتاریخ 

 خودافغانها از حاال به بعد باید  .زدندتاپه  بسته شدن قرارگاه صحرائی مرکز بدخشان را ی همدیگربا فشار دادن دست ها

 .به دوش گیرندشمال شرق کشور را امنیت 

 

  ،Guido Westerwelle،هتشریفات در فیض آباد سیمبولیک بود که حتی از برلین در مورد تبصره گردید. وزیر خارج

گفت تسلمی ثابت می سازد "که در عمل قرار گرفتن ستراتیژی افغانستان پیشرفت می کند". قدم به قدم  مسدود گردیدن 

امنیتی و خروج قطعات جنگی الی  لیتوکمل مسؤمی میهای ناتو " تسلصحرائی مطابق پالن طرح شدٔه کشورقرار گاه 

 می شود. ترنزدیک ۹۳۰۲اخیر 

 

جای دارد که آیا مثال بدخشان در واقعیت برای یک مؤفقیت ستراتیژی ناتو نشان  تردید شک واکنون  ،پنج ماه بعد تر

جمع شده اند. قطارهای  ،ردوی ملیاز حمالت سنگین در برابر ازیاد شته اطالعات در دو هفتٔه گذ داده شده می تواند.

مواد مخدر مورد حمله قرار می گیرند. عساکر ربوده می شوند  جانی ملیشای طالبان و همچنان قاچاقبرانآنها از طرف 

 وبیش از یک درجن جیپ های اردو از طرف حمله کنندگان به غنیمت گرفته شده اند. 

 

که راه ترانزیت قاچاق مواد  ،تاجکستان ،کشورهمسایهطقٔه سرحدی با در من وردوجولسوالی جنگهای شدید در ناحیٔه 

. در آنجا اردوی ملی کوشش دارد حضور حکومت مرکزی را تمثیل کند. در محاربه های بوقوع می پیوندند ،مخدر است

از  بیشاز کشته شدن  ی افغانوشته افسران ارد. در هفته های گذه شده اندتشدید درجن های عساکر افغان و پولیس کش

 نفر همقطاران خود سخن می گویند. ۰۳

 

http://www.spiegel.de/extra/0,1518,632063,00.html
http://www.spiegel.de/extra/0,1518,632063,00.html
http://www.spiegel.de/thema/guido_westerwelle/
http://www.spiegel.de/thema/guido_westerwelle/
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_shamale_Afghanistan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_shamale_Afghanistan.pdf
http://www.spiegel.de/politik/ausland/bild-891662-478617.html


 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 عساکر اردوی اتحادی آلمان به منطقٔه نا آرام باز می گردند

بین این هفته به منطقٔه نا آرام باز گشته اند. روز پنجشنبه در ضمنا ً وضع چنان بحرانی می باشد که عساکر آلمان 

 Partneringی به اصطالح قواقوماندانی منطقه که  از جریان مطلع ساخت را (Bundestag) آلمان ولسی جرگهٔ  ،حکومت

Advisory Task Force   تا افغانها را در جنگ منطقه کمک  قال داده استنتاو قندز به بدخشان را از مزار شریف

 برسانند.

 

سپرده شده است به حیث کار روتین در  اکه به افغانه یبازگشت آلمان ها در والیتقوای آلمان در افغانستان  یدر رهبر

هنمائی به این اساس نباید عساکر آلمانی در جنگ اشتراک کنند بلکه افغانها را در ر پروسٔه انتقال امنیت پنداشته می شود.

ت از پرواز های نظارتی کمک کنند. در مورد تعداد سخن زده نمی شود لیکن و مشخصایژی عملیات با نشانه های سترات

 آلمان ها درجن بست در بدخشان فعال باشند.باید 

 

در واقعیت افغانها بدون کمک ایساف در بدخشان چاره ندارند. از روزها به این سو جت های جنگی قوای حفاظوی ناتو 

. در ضمن به قرار گفتٔه اردوی آلمان " یک تعداد دنجام می دهاندر کوها حمالت هوائی را در برابر شورشیان مسلح 

شته هر شبه ذزیاد" شورشیان کشته شده اند. یک کالن قریه از وردوج ذریعٔه تلفون راپور داد که در روزهای گ

 بمباردمان شدید صورت گرفته است. 

 

منع کرده بود از قوای ایساف طالب بمباردمان  حتی از قصرجمهوری حامد کرزی که کوتاه قبل براین قوای افغان را

ضروری می باشد.  فسخنگوی کرزی تأکید کرد که کمک ایسا د.نفته می شوبذیر حمالت هوائی  ،طیاره های جت نشوند

فرمان کرزی به هر صورت حمالت هوائی جاهای مسکون شهری را در بر میگیرد. این است گفتٔه سخنگوی رئیس 

 شان اردو در مناطق کوهی با دشمن می جنگد.در بدخجمهور. 

 

 تردید در پالن خروج

ند. ساکنین در روی زمین عساکر امریکائی نیز درقسمت وضع بحرانی در شمال شرق عکس العمل از خود نشان می ده

ا را در و افغانه "قوای خاص امریکا در وردوج قرارگاه های کوچک را ایجاد کرده اند" منطقه راپور داده اند زیاد از

در کابل از طرف  امریکائیکوماندوی عملیات عساکر  جنگ مقابل طالبان و قاچاقبران مواد مخدر کمک می کنند.

 ولی رسما ً مخفی می باشد. ،شده یدافسران ناتو تأی

 

چنین موقعیت انتظار برده می گفته می شود که بی می گردد ولی در قرارگاه عمومی ناتو وضع در بدخشان مهلک ارزیا

به  ۹۳۰۰باید افغانها در سال که  ،در ماهای گذشته بیان نمود ،امریکا ،رهنماملت  ،تحقق پیداکندبرای اینکه خروج شد. 

 ،ٔه یک نفر ازناتوو باالیش کار گردد. به گفت دهضعیف شان شناخته شپهلوهای مجبور گردند تا امنیتی  مسؤولیتگرفتن 

 باید این جریان را در کمر بست.

 

 ،در بدخشان بعد از تسلیمی مسؤولیت امنیتی بدون کمک ایساف پوره کرده نمی توانندناتو  هایاینکه افغانها خالف پالن

د پیشبینی می نمای اظهار این اظهار شک نموده است.ن اناتو وقوای آلم جدر به سررسانیدن پالن خرونیز برلین ضمنا ً 

نده از دامنٔه باید تمام عساکر جنگ ۹۳۰۲الی اخیر بعدا ً ،امنیت تسلیم شونداز نظر ا امسال تمام کشور را هکه افغان

 د.نهندوکش خارج ساخته شو

 

ستراتیژی ناتو متأسفانه بیشتر توسط خواهشات "یک نقد است.  ،خوب معلوم می شودحقیقتا ً این پالن در روی کاغذ 

گفتٔه است از  ،محل تاپه خورده است"سیاسی در مراکز اعضای اتحادیه مبنی بر خروج سریع  نسبت به واقعیت های 

هنوز ناهنجاری های را درکمر  ۹۳۰۲" ما باید تا سال  ،او عالوه می کند ،Omid Nouripour  ،اعی سبزهادف صمتخص

  بسته کنیم."

 

 پایان
 


