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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

حسیب حکیم

۲۰۲۱/۰۴/۲۲

عساکر آلمانی تا چهارم ماه جوالی سال جاری
افغانستان را ترک خواهند کرد
وزارت دفاع آلمان در حال بررسی است که هر چه زودتر نیرو های شان را از افغانستان خارج کند
قبل از یازدهم سپتامبر ،ایاالت متحده آمریكا و سایر كشورهای ناتو می خواهند كه نیروهای خود را از افغانستان به
خانه بیاورند .اکنون وزارت دفاع آلمان در حال بررسی است تا اوایل جوالی قوت هایشرا را از افغانستان خارج
نماید.
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وزارت دفاع آلمان با مشورت با متحدان ناتو ،در حال آماده شدن برای خروج بسیار سریعتر از افغانستان است .در
یک جلسه محرمانه کمیته دفاعی آلمان  ،ژنرال برند شویت ،رئیس بخش ستراتژی و عملیات ،به نمایندگان پارلمان
خبر داد که مقر ناتو برای عقب نشینی برای همه نیروهای بین المللی چهارم جوالی را مد نظر گرفته است .تاکنون،
یازدهم سپتامبر تاریخ نمادین توسط رئیس جمهور آمریکا ،جو بایدن ،به عنوان تاریخ خروج تعین شده است.
پیش از این وزارت دفاع قصد داشت آخرین قرارگاه خود را در مزارشریف تا اوایل ماه اسد ببندد .این نیروها که
در حال حاضر در حدود هزار نفر در آنجا مستقر هستند ،با بسیار جدیت بر روی برنامه ریزی کار می کنند و تقریبا ً
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هر روز مواد را از افغانستان به آلمان برمی گردانند .تاریخ جدید خروج یعنی اوایل ماه جوالی سال جاری ،قرار
اظهارات مقام های وزارت دفاع آلمان امکان پذیر است.
با این حال مشخص نیست که آیا ایاالت متحده از قبل برنامه های ناتو را تأیید کرده است یا خیر .آلمان با ۱۱۰۰
عسکر ،دومین قوت بزرگ پس از ایاالت متحده را در تقریبا ً ده هزار نفر نیروی ناتو در این کشور فراهم می کند.
در حال حاضر ،پشتیبانی قاطع «  »Resolute Supportدر کابل در حال بررسی کوتاه کردن دوره عقب نشینی
است .چهارم جوالی به عنوان تاریخ عقب نشینی در نظر گرفته شده است .سخنگوی وزارت دفاع گفت « .کشور
های شرکت کننده در حال بررسی چلنج ها وعواقب ناشی از آن هستند .تصمیم نهایی در مورد تاریخ پایان مأموریت
را شورای ناتو خواهد گرفت».
« ما اکنون یک وظیفه مهم لوجستیکی را در پیش داریم " .اردوی آلمان برای این کار آماده شده است .موادی که در
آینده همچنان مورد نیاز خواهد بود "در صورت لزوم" از طریق هوا منتقل می شود .چیزی که بسیار مهم و تعیین
کننده است ،آن فضای حمل و نقل هوایی است که در دسترس ما است .برنامه های قبلی در صورت عقب نشینی
سریع شامل گذاشتن تجهیزات اضافی در افغانستان بود .در صورت لزوم تجهیزات مربوط به امنیت از بین برده
خواهند شد».
برنامه های مربوط به خروج قبلی ترس نظامیان را نشان می دهد که طالبان می توانند در هنگام عقب نشینی حمالت
را به عساکر خارجی انجام دهند .یک جنرال باتجربه اردوی آلمان اخیرا ً شرایط را چنین توصیف کرد" :هنگام
حرکت به عقب ،هر اردو به ویژه آسیب پذیر است ".عالوه بر این ،طبق تجزیه و تحلیل او ،هیچ یک از کشورهای
ناتو "نمی خواهد آخرین کسی باشند که چراغ را در افغانستان خاموش کند" و بدون حمایت ایاالت متحده آمریکا در
آنجا بیاستند.
پس از جلسه توجیهی در کمیته دفاع آلمان ،ماری-اگنس استراک -څیمرمن ،سیاستمدار حزب لبرال دیموکرات آلمان
در امور دفاعی از اصرار آمریکا برای خروج سریعتر از افغانستان انتقاد کرد .څیمرمن گفت" :ما عروسك های
زینتی آمریكا نیستیم ،ما نباید در باره خروج این مأموریت پیچیده بیست ساله در وقت کم تصمیم بگیریم و عقبرو
تصمیم عجوالنه ایاالت متحده آمریکا باشیم" .
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