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 Political  سياسی 

  
  ير خليل اهللا معروفین دپلوم انج

   2009 نومبر 26 برلين، 
  

  
  
  

  "بوندس تاگ المان"بررسی فاجعۀ قندوز در 
  

  "پارلمان المان"
  

 دو طيارۀ جت بمب انداز امريکائی بر 2009طر داشته باشند، به تاريخ چهارم سپتمبر اگر خوانندگان ارجمند به خا

ماجرا ازين قرار بود، که طالبان يک . قندوز حمله نموده و دريای خون را جاری ساخته بودند" چهار درۀ"ولسوالی 

ريای قندوز در ريگزار بند روز پيش از آن، دو تانکر مملو از بنزين را اختطاف کرده و در مسير راه در بستر د

 که سرپرسی قطعات المانی آن منطقه را به عهده Klein" کالين"قوماندان المانی موسوم به دگروال . مانده بودند

ضمن اين حمالت وحشيانه، . داشت، فرمان حملۀ هوائی را صادر نمود، که بر اثر آن فاجعۀ قندوز به ميدان آمد

انعکاس موضوع در تمام جهان . به هالکت رسيده بودند" فراد ملکی ، به شمول اطفالعالوه بر طالبان ، تعداد زياد ا

در المان مسأله بيشتر از همه جای ديگر توجِه . همهمه آفريد و تيتر های کالن روز جرائد را بخود تخصيص داد

  . مردم و مطبوعات را جلب نمود

تذکر  آخر مقاله  لطفًا مد ( "شيان ناتو باز جنايت آفريدندوح" خود که زير عنوان 2009 سپتمر 6بنده در مقالۀ مؤرخ 

  :نشر گرديد، چنين نوشت" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال 2009 در صفحۀ هفتم سپتمبر  )نظر باشد

 "چهار درۀ"، کشتار مردم ملکی در ولسوالی ندآخرين فاجعه ای که قوای اشغالگر ناتو در وطن محبوب ما آفريد« 

  . صورت گرفت2009 سپتمبر 4واليت قندوز است، که به تاريخ 

حال  تا. آنچه در فاجعۀ قندوز بصورت جلی بچشم ميخورد، دست داشتن صريح قوای المانی درين جنايت است

، در هيچ  استعساکر المانی نظر به گذشتۀ شوم تاريخی المان و با موانعی که قانون اساسی اين کشور تجويز کرده

متآسفانه که دولت المان تحت فشار دولت ترکتاز و زورگوی اتازونی، . يا اجازۀ عمليات نظامی را نداشته اندجای دن

در جنوب " تورنادو"بکار انداختن طيارات اکتشافی . دست به تخطی صريح از قانون اساسی کشور خود زده ميرود

 نظر به آن حمالت دقيق هوائی قوای امريکائی کشور، که با ترصد دقيق هوائی، مواضع طالبان را شناسائی کرده و

ما مگر درين اواخر ديديم، که قوای . را سبب ميگردند، يکی از اقدامات غير مستقيم جنگی المان محسوب ميگردد

دولت مستعمرۀ افغانستان، دست به عمليات جنگی " غير ملی"عسکری المانیِ  مستقر در شمال، دوشادوش اردوی 
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دست داشتن در فاجعۀ قندوز مگر اوج تمام نابکاريهای قوای . افغانستان عمًال سهم گرفتندبرده و در جنگهای 

  . عسکری المانی در افغانستان شمرده ميشود

با وجودی که تمام جهان از تلفات بيشمار ملکی اين حادثه حکايت ميکردند، مقامات مسؤول قوای اشغالگر  در اول 

 اقرار کردند، که در اين فاجعه رانجامس تا اينکه بسر عقل آمده و .جدًا رد نمودندوهله قربانيان ملکی اين فاجعه را 

 سپتمبر 6وزير جنگ المان، فرنتس يونگ،  حتی امروز . ی از افراد ملکی نيز هالک گرديده اند"معدود"گويا تعداد 

، که قوماندان مسؤول المانی  ، نيز از طرز العمل قوای نظامی المانی بدفاع برخاسته و بيشرمانه ادعاء کرد2009

وی با وقاحت تمام اين ادعاء را نيز کرد، که نشانه هائی دال . وظيفۀ خود را درست و به وجه احسن انجام داده است

گو اينکه پالن حملۀ طالبان بر قوای . بر اين موجود بود، که طالبان حمله ای را بر قوای المانی در نظر گرفته بودند

  ».ار مردم بيگناه ملکی ما را صادر کرده استالمانی، مجوز کشت

  :در جای ديگر اين مقاله آمده است

طالبان .  ماجرا ازين برخاست، که طالبان دو تانکر حامل بنزين مربوط به قوای عسکری المانی را اختطاف کردند« 

يش گرديده و در عرض که اين دو تانکر بزرگ را در تصرف خويش درآورده بودند، از طريق دريا عازم جايگاه خو

بنا بر آن . راه ديگر نيافتند، مگر اينکه محمولۀ هر دو تانکر را خالی نمايند. راه در بستر نرم ريگزار دريا گير ماندند

همان بود که بيشتر . را  تشويق کردند، تا بيايند و هر قدر تيل که ميخواهند رايگان ببرند" چهار دره"اهالی ولسوالی 

. مفت به محل شتافتند) بنزين(پيپ و ستل و بوتل و هر ظرفی که در اختيار داشتند، جهت گرفتن تيل از دوصد نفر با 

در حالتی که مردم درمانده و بی همه چيز، مصروف گرفتن و انتقال تيل بودند،  قوماندان مربوط قوای المانی از 

از امريکائی در رسيده و هر دو تانکر را همان است که دو طيارۀ بمب اند. قوای هوائی امريکا تقاضای کمک ميکند

  .تانکر ها آتش گرفته، منفجر گرديده و دهها نفر از گيرندگان تيل را در آن واحد به زغال مبدل ميکنند. بمبارد ميکنند
وقتی انسان حتی با چشم غير مسلح هم ميبيند، که تعداد بيشمار افراد ملکی بدور تانکر ها جمع شده اند، هم تقاضای 

کدام عقل سليم باور کرده ميتواند، که حد . لۀ هوائی يک جنايت عمديست و هم خود حمالت هوائی و بمباردمانحم

اکثر قربانيان چنين يک ماجرائی، افراد ملکی و بيگناهان نباشند؟؟؟ عکسهائی که بعدًا از طرف مطبوعات غربی 

ی عکسهای اطفال مجروح را نشان دادند، که در حت. نشان داده شد، همه حاکی بر همين واقعيت انکار ناپذير اند

  ». المانی از ايشان عيادت ميکنندشفاخانۀ مرکزی قندوز تحت تداوی بوده و قوماندانان قوای امريکائی و
  

از آن زمان تاکنون موضوع هرگز خاموش نگرديده و روزی نيست، که در مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی المان 

 که قرار است موضوع تمديد موعد مأموريت قوای المانی در 2009 نومبر 26 امروز .از آن ياد آوری نگردد

ــ پارلمان المان فدرال ــ رؤيت داده شود، مسألۀ فاجعۀ قندوز در صدر آجندای " بوندس تاگ المان"افغانستان به 

دولت " ولسی جرگۀ"ز ا. بدين منظور نمايندگان تمام احزاب المان در پارلمان حضور يافتند. مجلس قرار گرفت

  .مستعمرۀ افغانستان هم دعوت شده بود، که نمايندگان  خود را جهت حضوريابی در جلسه بفرستد

مهمانان "يسۀ جلسه ضمن شرح آجندای جلسه ، رئ. اير گرديد صبح وقت اروپای مرکزی د9جلسه دقيقًا به ساعت 

بعد کامرۀ فلم برداری لوژ مهمانان . ور يافته بودندرا نيز خير مقدم گفت، که در تربيون خاص مهمانان حض" افغان

دعوت شده بودند، که " پارلمان افغانستان"طوری که معلوم ميشد، گويا هشت نفر از . را نشان داد و رستۀ افغانان را

  . خالی بود، هم" غيرحاضر"از جمله شش نفر مرد و يکنفر زن افغان جلوه ميفرمودند و جای يک مهمان 
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در ابتداء وزير خارجۀ .  و چهل دقيقه بدين موضوع خاص پرداخت11 جديت تعقيب ميگرديد، تا ساعت جلسه که با

" کارل تئودور تسو گوتنبرگ" سخن گفت و بعد نوبت سخنرانی به Guido Westerwelle" گيدو وستر وله"المان 

Karl-Theodor zu Guttenberg.ود  برکناری دو صاحب  ، وزير دفاع المان، رسيد، که در بدو سخنرائی خ

 ، که General Schneiderhahn" هانجنرال شنايدر"يکی . ا اعالن نمودمنصب عالی رتبۀ اردوی المان ر

  . عالترين پوست عسکری را در اردو و وزارت دفاع المان به عهده داشت

و " چپ ها" و به شروع گرديده" ها سوسيال دموکرات"که از  سخنرانان بعدی همه از رستۀ احزاب مخالف بودند

 موضوعات کليشه ئی و هميشگی را بر جالب است، که نمايندگان حکومت المان همان. ختم می گرديدند" سبز ها"

در حالی که بار تمام وردند، ولی اپوزيسيون، يکسره تيغ خود را بضد احزاب بر سر اقتدار از نيام کشيده و زبان می آ

، انداختند، استعفای او را از حکومت، تقاضاء کردند " فرنتس يونگ"، ان  الممسؤوليت را به دوش وزير دفاع سابق

ر گوش فرا داده و با" کلوخ چشم دار" و وی و حکومت به مانند ). را به عهده دارد " وزارت کار"وی اکنون ( 

سيون، به جالب است که وزير دفاع سابق المان، با وجود حمالت شديد اپوزي. ندمالمت اپوزيسيون را حمل ميکرد

 از خود و کارنامۀ غير مسؤوالنۀ آن زمانی ــ حاضر به جوابگوئی نگرديده ومشورۀ حزبش ــ دموکراتهای مسيحی 

  .خود بدفاع بر نخاست

ــ ی  دفاع سابق المان و وزير کار فعل فرنتس يونگ ــ وزير. سر دست گرفته شداز موضوع قندوزب روز 18بساعت 

 و بعد نوبت سخن گفتن. ضر گرديده و راپور مفصل اقدامات آن زمان خود را تقديم کردبر سر ستيج پارلمان المان حا

  . اپوزيسيون رسيدبه 

  که استثناًء به يک زبان سخن ميگفتند ، داد سخن داده و نمايندگان نخبۀ ايشان  لب به سخن کشودند و احزاب مخالف

المان ساخته و وی را به ارائۀ معلومات غلط و ابراز ليت فاجعۀ قندوز را متوجه وزير سابق دفاع ومسؤتمام بار 

نان نافذ نمايندۀ حزب سوسيال دموکرات و هم سخ. در پارلمان ، متهم ساختند" یدروغگوئ"به يعنی " عدم حقايق"

نمايندگان سبزها و چپ ها، يکسان با کف زدنهای تمام نمايندگان اپوزيسيون بدرقه گرديد، که تمام بار مالمت را به 

 رئيس فراکسيون سبزها در بوندس Jürgen Trittin"  يورگن تريتين. "ردن وزير دفاع آن وقت المان می انداختگ

  : وزارت دفاع المان اظهار کرد محکوم کردن اقدامات آن زمانتاگ ضمن

" جاز ناتونورمهای ُم"تمام شواهد دال بر اين بود، که حملۀ هوائی خالف همه « 
دسترس است، اپورهائی که اينک بشکل مستند ويدئونی در قرار ر. صورت گرفته بود

ماندان المانی تقاضاء پنج بار دور زده ميرفتند و از قوم افگن هر دو پيلوت طيارات ب
مردمی از باالی سر ميکردند، تا اجازه بدهد که با پرواز پائين از فراز آن دو تانکر و 

ماندان المانی نه تنها اين اما قو. دنکه در آنجا جمع شده بودند، آن جمع را متفرق بساز
در دقيقًا اجازت را به ايشان نداد، بلکه قوماندۀ صريح داد که طيارات بمبهای خود را 

 آن عمدی" قتل عام"و اين کاری ديگر نبود، به جز از . فاصلۀ بين دو تانکر رها کنند
  ».....مردمی که در اطراف دو تانکر جمع شده بودند

 ، افغانه شمول دهها فرد ملکی و بيغرضب نفر ، 142بر اثر اين حملۀ وحشيانه ترين راپور ها، با مشاهدۀ تازه 

  .بخاک غلتيدند
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های اختصاصی  در کميسيونرا  موضوع وتشکيل جلسه داده  باز فرداپارلمان المان ن شده است، که ر آب رقرا

 کم و بی را مسألهان تعهد سپرد، که تمام جزئيات در پارلمــ تسو گوتنبرگ ــ  وزير دفاع جديد المان .د نمايبررسی

  .غل و غش روشن بسازدبدون کوچکترين کاست و 

  :عام قرار دارددر دسترس " يوتوب"که همين اکنون در در پارلمان المان،  قندوز کابوسِ بررسی لنک مربوط به 

  !لطفًا کليک فرمائيد

 html.,00,663681,15180/ausland/politik/de.spiegel.www://http  

  
  :تذکر 

  :نده در پورتال دعوت ميکنمبرشيف آدر  ارجمند را به مطالعۀ مقاالت ذيل که به موضوع ارتباط  ميگيرند، خوانندگان
   2009بر ، در صفحۀ هفتم سپتم"وحشيان ناتو باز فاجعه آفريدند"ــ 
   2009 سپتمبر 11، در صفحۀ مؤرخ " عمره از خود اراده ندارددولت مست"ــ 
  2009 سپتمبر 30، در صفحۀ مؤرخ " توهين به خون قربانيان قندوز"ــ 


