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برگردان از :جاويد
 ١٧می ٢٠١۵

جبران خسارت برای قربانيان ارتش فدرال پرداخت نمی گردد
قتل عام کندز  :محاکمۀ کلن طرح دعوای بستگان کشته ھا و زخمی ھا را رد کرد

کندز= قتل عام توسط ارتش المان گرافيتی در ديوار محاکمه منطقه ئی ُبن-

عکس ماريوس بکر

بستگان قربانيان حملۀ ويرانگر در واليت کندز ازطرح ادعائی جبران خسارت از جمھوری فدرال آلمان بر خوردار
نيستند  .محاکمۀ عالی منطقه ای کلن روز پنجشنبه طرح دعوای بازماندگان قربانيان را رد کرد .دگروال آن وقت
ارتش المان گئورگ )جورج( کالين که دستور اين حمله را در سال  ٢٠٠٩داده بود ،ھيچ نوع تخلفی که وی را مقصر
در وظايف رسمی نشان دھد از وی سر نزده است .محاکمۀ عالی منطقه ئی کلن حکم محاکمۀ بن را تأئيد کرد.
در بمباردمان دو تانکر در سال  ٢٠٠٩در حدود  ١٠٠غير نظامی کشته شدند  .محاکمه عالی منطقه ئی حق در
خواست تجديد نظر را در محاکمۀ عدلی فدرال قايل گرديده بود )شماره دوسيه (٧U ۴\١۴
به نظر محاکمه کالين که بعدا ً به رتبۀ جنرالی ارتقاء پيدا کرد قبل از دستور حمله از تمام اطالعاتی که در دسترش
قرار داشت استفاده کرده که تمام اطالعات دست داشته وجود غير نظاميان را در نقطه ھدف رد می کرد .واقعا ً ھيچ
نظامی در اين حمله مورد اصابت قرار نگرفت و جت ھا مردم را که از تانکر ھا تيل را تخليه می کردند ھدف قرار
داد  .وکالی شاکيان اعالم کرده بودند که در صورت عدم موفقيت ،درخواست تجديد نظر در برابر تصميم محاکمه را
مطرح خواھند کرد .
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شکايت از طرف يک پدر افغان که دو پسرش احتماالً در بمباردمان کشته شده اند ويک زن بيوه که شوھر خود را از
دست داده است مطرح گرديد  .جمھوری فدرال المان حاضر شد به صورت داوطلبانه برای  ٩٠فاميل قربانی ،برای
ھريک  ۵٠٠٠ھزار دالر امريکائی معادل  ۴۴٧٠ايرو جبران خسارت تأ
ديه کند .
کنشت معاون اول حزب چپ المان در پارلمان فدرال حکم روز پنجشنبه را به عنوان يک ننگ توصيف
زھرا واگن ِ
کرد .که از جانب دولت المان بار ھا وبارھا تأکيد گرديده که بيشترين مسؤوليت را در سراسر جھان متقبل می گردد.
بديھی است که نه برای قربانيان به شدت فقير افغانستان از سياست جنگی المان .کريستينی بوخوالد سخنگوی سياست
دفاعی حزب چپ المان حکم محاکمه را به عنوان سيلی بر روی قربانيان وبازماندکان شان توصيف کرد .
فيصله محاکمه منطقه ئی کلن روزپنجشنبه )آژانس خبرگزاری المان ( apd
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