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 ی سال جار یتا چهارم ماه جوال یعساکر آلمان
 

 افغانستان را ترک خواهند کرد 
 

 شان را از افغانستان خارج کند  یها رویاست که هر چه  زودتر ن یدفاع آلمان در حال بررس وزارت
خود را از افغانستان به    یروهایخواهند كه ن  یناتو م  یكشورها  ریو سا  كایمتحده آمر  االتیسپتامبر، ا  ازدهم یاز    قبل

را از افغانستان خارج    شرا یقوت ها  یجوال  لیاست تا اوا  ی. اکنون وزارت دفاع  آلمان در حال بررساورندیخانه ب
 . دینما

  

  
Bundeswehrsoldaten in Afghanistan (Archivbild)  

 Foto: Michael Kappeler / dpa   
  

از افغانستان است. در    عتریسر  اریخروج بس  ی وزارت دفاع آلمان با مشورت با متحدان ناتو، در حال آماده شدن برا
پارلمان    ندگانی به نما  ات،یو عمل  یبخش ستراتژ  سیرئ  ت،یآلمان ، ژنرال برند شو  یدفاع  تهی جلسه محرمانه کم  کی

را مد نظر گرفته است. تاکنون،   یچهارم جوال  یالملل  نیب یروهایهمه ن  یبرا ینیعقب نش  یخبر داد که مقر ناتو برا
 شده است.    نی روج تعخ خیبه عنوان تار دن،یجو با کا،یجمهور آمر سیتوسط رئ نینماد خیسپتامبر تار  ازدهمی
که   روهاین  نیماه اسد ببندد. ا  لیتا اوا  فیقرارگاه خود را در مزارشر  نیوزارت دفاع  قصد داشت آخر  نیاز ا  شیپ

ً یکنند و تقر  یکار م  یزیبرنامه ر  یبر رو  تیجد  اریدر حال حاضر در حدود هزار نفر در آنجا مستقر هستند، با بس    با
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قرار    ،یسال جار   یماه جوال   لیاوا  یعنیخروج    دیجد  خی. تاردگردانن  یافغانستان به آلمان برمهر روز مواد را از  
 است.   ریوزارت دفاع آلمان امکان پذ یاظهارات مقام ها

  ۱۱۰۰. آلمان با  ریخ  ایکرده است    دییناتو را تأ  یمتحده از قبل برنامه ها  االتیا  ایکه آ  ستیحال مشخص ن  نیا  با
ً یمتحده را در تقر االتیقوت بزرگ پس از ا نیعسکر، دوم  کند.   یکشور فراهم م نیناتو در ا یرویده هزار نفر ن با

 ینیکوتاه کردن دوره عقب نش ی « در کابل در حال بررسResolute Supportقاطع »  یبانیحال حاضر، پشت در
وزارت دفاع گفت. » کشور   یدر نظر گرفته شده است. سخنگو  ینی عقب نش  خیبه عنوان تار  یاست. چهارم جوال

  تیمأمور  انیپا  خیدر مورد تار  ییهان  میاز آن هستند. تصم  یچلنج ها وعواقب ناش  یشرکت کننده در حال بررس  یها
 ناتو خواهد گرفت.«   یرا شورا

که در    یکار آماده شده است. مواد  ن یا  یآلمان برا   ی. " اردومیدار  شیرا در پ  یک یمهم لوجست  فهیوظ  کیما اکنون    »
 نییمهم و تع  اریکه بس  یزیشود. چ  یهوا منتقل م  قیخواهد بود "در صورت لزوم" از طر  ازیهمچنان مورد ن  ندهیآ

 ی نی در صورت عقب نش  یقبل  یاست. برنامه ها  ااست که در دسترس م  ییحمل و نقل هوا  یکننده است، آن فضا
برده    نیاز ب  تیمربوط به امن  زاتیدر افغانستان بود. در صورت لزوم تجه  یاضاف  زاتیشامل گذاشتن تجه  عیسر

 خواهند شد.«  
حمالت   ینیتوانند در هنگام عقب نش  ی دهد که طالبان م  یرا نشان م  انیترس نظام  یمربوط به خروج قبل   یها  برنامه

اردو  کیانجام دهند.    یرا به عساکر خارج باتجربه  اخ  یجنرال  کرد: "هنگام    فیتوص  نیرا چن  طیشرا  راً یآلمان 
  ی از کشورها  کی  چیاو، ه لیو تحل  هین، طبق تجزیاست." عالوه بر ا  ریپذ  بیآس  ژهیحرکت به عقب، هر اردو به و

در    کایه آمرمتحد  االتیا  تیباشند که چراغ را در افغانستان خاموش کند" و بدون حما   یکس  نیخواهد آخر  یناتو "نم
 . استندیآنجا ب

آلمان     موکراتیحزب لبرال د  استمداریس  مرمن،څی  -اگنس استراک-یدفاع آلمان، مار  تهیدر کم  یهیاز جلسه توج  پس
  ی گفت: "ما عروسك ها  مرمنڅیاز افغانستان انتقاد کرد.    عتریخروج سر  یبرا  کایاز اصرار آمر   ی در امور دفاع

و عقبرو   میر یبگ   میساله در وقت کم تصم  ستیب  دهیچی پ  تیمأمور  نیدر باره خروج ا  دیما نبا  م،یست ین  كایآمر  ینتیز
 . "  میباش کایمتحده آمر االتیعجوالنه ا میتصم

 انیپا
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