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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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 Human rights حقوق بشر

 
   Frank Brendle   فرانک برندلی:نويسنده

  جاويد:  ازبرگردان 
    ٢٠١٣ نومبر ٠٣

    

 )سرھنگ(ی قربانی در مقابل دگروال ادعو
  

 ۀرت  چارسال بعد از بمباردمان قندز پيش از شروع جلسات محاکمه واولين جلس تقاضای جبران خساۀمباحثه دربار

  . به کارخود آغاز نمود، ملکی کشتار جمعی که توسط صاحب منصب المانی  صورت گرفتۀمحاکم

 ٢٠٠٩مبر  نو۵حمالت مرگ بار  در حومه قندزبقايای تانکر بعد از 

 

 عکس از جاويد کارگړ 

  که در ی ايالتی بُن  پرداخت خسارت به بستگان قربانيانۀ ھوائی در قندز محاکمۀ تر از چارسال بعد از حملبيشتر

  .کند   را بررسی می،کسانی که مجروح گرديده اند  واين حمله به قتل رسيده اند

 به عمل یاما از بستگان مقتولين و مجروحين  در اولين جلسه که تا حال  در نوع خود يگانه است پرسش وتحقيق

  صورت   Georg klein -ينکال) رجوج( به امر دگروال المانی گيورگ٢٠٠٩ سپتمبر ۴اين حمله در  نيامد

   .گرفت

که دگروال المانی باالی دو پيلوت بم افگن امريکائی امر کرد که بر سر گروھی از مردم که به دور دو  نآبعد از  

  . کشته بر جای گذاشت ١۴٢ ؛ حمله حمله کند،تانکر جمع شده بودند
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قريه مردم از . تانکر ھا توسط قيام کننده ھا ربوده شده بود که بعداً در بستر دريای قندز از حرکت باز مانده بود 

  .ھای نزديک به خاطر بردن پترول جمع شده بودند که ھدف بمباردمان قرار گرفتند

 حملۀ سنگينی است که به امر يک صاحب منصب المانی در جنگ ۀکشتار افراد ملکی با اين ابعاد وسيع  نتيج

  .افغانستان تا کنون به قتل رسيده است 

راه با چپ ھای المان در مقابل ساختمان محاکمه  به راه ارشنبه  طرفداران صلح  ھمھی که روز چادر مظاھره 

اين کشتار قتل عام «: شعار ھای از اين دست ) منی  استننر(به قول يکی از طرفداران صلح  آقای  انداخته بودند

  به گوش »يا  اين کشتار ھا  جنايت جنگی است که توسط قوای مسلح المان صورت گرفته است « و»اھالی  است

  .د  رسي می

به اين نظر است که اکثريت قربانيان  افراد غير ) ولف گنگ کالک( وکالی حقوق بشر چون وکيل برلينی آقای

توانست کم از   اين را خوب می فھميد يا می»ينکال«دگروال  .نظامی بوده اند که در اثر بمباردمان به قتل رسيده اند

  . که اين افراد غير نظامی اند،کم درک کند

 فعاليت عملياتی خود را زير پا ۀ ايساف در آن زمان انتقادات صريح باالی قوای المان  وارد کرند، که ساحقومندانی

 نه تنھا از توضيح  وضرورت اين بمباردمان شانه خالی کرد بلکه به پيلوتان »ينکال«گفتند که دگروال  و کرده اند

  .ن قدر افراد در محل خطرناک است امريکائی ھم خالف حقايق  را  توضيح کرده است که  تجمع اي

پائين به خاطر ترساندن غير نظاميان را   چندين بار تقاضای پيلوتان امريکائی را مبنی بر پرواز»ينکال«دگروال 

  .بايد بدون اخطار قبلی  بمباردمان صورت بگيرد : رد کرده وگفت 

سه ماه بعد از اين واقعه دولت المان به ادعای خود تجديد نظر کرد که گفته بود اکثريت کشته شدگان طالبان بوده اند 

اعتراف کرد که حمله از نگاه نظامی  )مسيحیدموکرات (ز حزبنوقت المان تئودور گوتنبرگ اآو وزير دفاع 

  .نامناسب بود 

  . بريد جنرالی ارتقای مقام يافت ۀ به رتب»ينکال« دگروال با وجود تمام اين خطا ھا وتصاميم نادرست ،

 به اين دليل حفظ کرد که  ٢٠١٠ را څارنوال عمومی المان در اوايل سال »ينکال«ی جزائی در مقابل  ا دعوۀ دوسي

  به شکل غير واقعی گزارش داده بوداعتماد کرد که برايش صحنه را ) جاسوس( به راپور خبر رسان خود »ينکال«

  . زياد مردم غير نظامی در محل وجود دارد ۀ وی نمی دانست که به اندازو

ه  حفظ شده بۀدوسي. اھالی از وی سر نزده است  به اين سبب کدام سھو وخطائی نظر به قانون جرايم عليه مردم و

  .ستگرديده ا اسناد سری طبقه بندی شده وحفظ ۀطور جداگانه وانفرادی در حقيقت قابل بررسی نيست  زيرا در جمل

ی حقوقی پرداخت غرامت  از نگاه محاکمه قابل پذيرش است ا ايالتی بُن در مارچ امسال فيصله کرد که دعوۀمحاکم

 شکستی است که از سوی محاکمه ۀله برای قوای مسلح المان به منزلأی آن فيصله صورت بگيرد  واين مستا باال

توانند خون بھا   مسلح  المان توسط محاکمه، افغان ھا میدر صورت مجرم شناخته شدن  قوای. صورت گرفته است

  . را طلب کنند،وتاوان خساره به خاطرمعلوليت و زخم وجراحتی که در اثر بمباردمان به وجود آمده است

 دو قريانی در دستور کار ۀبه صورت دقيق قضي گفتار شھود آغاز گرديد و روز چارشنبه جمع آوری اسناد ثبوتی و

  . نمايندگی می شوند »کريم پوپل«که توسط وکيل مدافع شان آقای قرار گرفت 

خانمی که  دومی  ساله بود از دست داده است و١٢ ساله ودومی آن ٨اولی دھقانی است که دو پسرش را که يکی آن 

 را تا کنون نمی داند به چه شکلی برای شش طفلش غذا ومايحتاج زندگی شان شوھر خود را از دست داده است  و

  .فراھم نمايد
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  .کنند پنجاه ھزار ايرو جبران خساره طلب می  ۵٠٠٠٠ چھل ھزار و۴٠٠٠٠اين دو مدعی به ترتيب  

 پنج ھزار دالر امريکائی را پيشنھاد کرده است بدون ۵٠٠٠ نفر قربانی  پرداخت مبلغ ٩٠وزارت دفاع المان برای 

  .که مسؤوليت حقوقی اين حمله را بپذيرد  آن

ھم چنان گفتار مخابراتی بين پيلوتان  کمه تنھا يک روز را برای عکس ھائی ويديوئی طيارات  ودر ابتداء محا

  . مدنظر گرفت تا به تجزيه وتحليل اسناد بپردازند صاحب منصب رھنمای پرواز امريکائی و

ل اسناد تحلي توضيح داد که بعد از تجزيه و) جھان جديد(ال خبر نگار يونگی ولت  ؤيک سخنگوی محاکمه به س

  .له اختصاص داده شود يانه أکه يک روز ديگر نيز به اين مسشود  ثبوتی تصميم گرفته می

ثر بمباردمان  اسناد  ديده شود که در اۀمحاکمه در صورتی به کار خود ادامه خواھد داد که اگرنظر به مشاھد

  . است ومخصوصاً مسؤوليت دفاع از مردم ملکی نقض گرديده»يوژن«سيون نمقررات کنوا

توان پيش بينی   در دفاع از مردم ملکی را می»يوژن« کنواسيون ال  که آيا نقض مقرراتؤسخنگوی مذکور به اين س

  .نمود جواب ارائه نکرد 

  

   منبع       

                   junge Welt -روزنامه يونگی ولت

        

                                                

 

  

  

 


