
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۸۰/۸۰/۳۸۰۲                 دیپلوم انجنییر کریم عطائی

 

 از افغانستانخروج پریشانی از بابت 
 قندز را مسدود نمایندقرارگاه جمهوریت اتحادی آلمان می خواهند قوای کمک کنندگان 

 

 Matthias Gebauerنویسنده:  ، ۸۰/۸۰/۳۸۰۲شپیگل آنالین 

 

در  ندگیبعد از خروج قوای آلمان ترجمان ها و دیگر کمک کنندگان قطعات از انتقام طالبان بیم دارند. آنها از لحاظ پناه

 .کنند تهدید می ،با اعتصاب گرسنگی و مسدود کردن قرارگاه در قندزو  آلمان فشار می آورند

 

 
 

 ن اینها با اعتصات گرسنگی تهدید می کنندعساکر اتحادی آلمان در افغانستان: کمک کنندگا

 

 برلین ـ

به جرمنی تهدید می کند. نظر به اطالعات شپیگل قوای آلمان  کمک کنند گان افغان  امکان سفر اعتصاب در مورد شدت 

اد در برابر قرارگاه قندز شهرک خیمه ایج ،ندتهدید می ک ،همکاران قوای آلمان آنالین یک گروپ از ترجمان ها و دیگر

 کرده و دخول آن را مسدود سازند. 

 

  ،داده نه شودپناهندگی  تهدید کرد که اگر در آلمان برای کمک کنندگان وعده ای تلفوناز طریق یک سخنگوی گروپ 

مایوسی و بی چارگی ترجمان ها و نشاندهندٔه چهارشنبه گزشته روز تهدید دست خواهند برد. اعتصاب گرسنگی نیز به 

 بیم دارند.  ۳۸۰۲که از خروج قطعات تا اخیر سال د می باشکارکنان 

 

که روز شنبه صبح به کابل  ،Guido Westerwelle ،این ها خواهد توانست یک موضوع را برای وزیر خارجه پروتست

بعدی قدم های  ،رسانیده نه شده است ،حامد کرزی ،خلق کند. دیدار رسمی وی که به اطالع رئیس جمهور ،رسیده است

به پاکستان سفر  FDPسیاستممدار حزب  ،ع بحث خروج قوای آلمان را در بر خواهد گرفت. در بعد از ظهر روزموضو

غرب با نواز شریف صدراعظم جدید که در همین جهان به حیث اولین وزیرخارجٔه  ،Westerwelle ،می کند. در آنجا

 دیدار دارد.  ،یاد کردسوگند هفته 

 

در وظایف محاربوی خارج از قرار  ترجمانها ئیکه از همه پـیشتر ،افغان قوای آلماننفر از کارکنان  ۰۰۸۸تعداد زیاد 

اینها و فامیل های شان را بعد از خروج به  ،از انتقام طالبان هراس دارند: اسالمیست های افراطی ،گاه نیز شامل بوده اند

تقاضا دارند تا کمک کنندگان مورد تهدید و از این لحاظ  نهاای حیث خاین مورد حمله قرار داده یا به قتل خواهند رسانید.

  اقارب شان در آلمان پناه داد شوند.
 

http://www.spiegel.de/extra/0,1518,632063,00.html


 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته افغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

لیکن عساکر قطعه  از ایجاد موانع  گاه به اعتصابات دست زده انداردر قندز در برابر قر چندین بار تاحالکمک کنندگان 

نفر ألمانی که هنوز در  ۰۰۸قوماندان تقریبا ً  ٫جلوگیری به عمل آوردند. نظر به یک  اعالمیٔه داخلی قوای اتحادی آلمان

تقاضای افغانها را گرچه تسلیم گرفت ولی همزمان تهدید کرد که قوای آلمانی در صورت ایجاد  ،قندز مستقر اند

 اردوی ملی را باید اطالع بدهد تا شهرک ایجاد شده خیمه ها را از بین ببرد. ،"بلوکاد"

 

 شرایط مشکل برای پناهندگی در آلمان

از ماها به این طرف بال   ،معامله باید صورت گیردنوع ندگان چه با کمک کن ،که بعد از خروج قوای آلماناین سؤال 

در آلمان هیأت مشترک همه وزارتهای مسؤول امور افغانستان روی دریافت یک راه حل  ;داردقرار بحث تحت انقطاع 

 ۳۸۰۲که تهدید همکاران بعد از سال نشان داده اند آلمان بار بار همیش  اتحادیجمهوریت کار می کنند. گرچه قوای 

که جدا گانه به قطعات قضیه باشد(  ۲۸)باید در حدود از قضایای جدی گرفته می شود. به این اساس در حال تعدادی 

 تحت غور قرار دارند. ،مراجعه کرده اند
 

 "کریتیریا" ۰۲ مرتبه "کتلوگ"ی به مشکل مواجه می باشد. به این ترتیب تا حال تا امروز خیل شرایط برای قبولیلیکن 

اگر افغانها  ،دانسته می شودامکان پذیر وقتی صرف در آلمان اقامت قبولی  .پیشبینی می کند ،را که سری نگاه می شود

و خطر  ،شد"در افغانستان تفاوت داشته باات پوتنسیال عادی تهدیدبه ثبوت رسانیده بتوانند که از "یک تهدید یقینی را 

 قوای امنی افغانی مرفوع شده نتواند.به توسط تغییر محل سکونت در افغانستان و با به اطالع رسانیدن نباید 

 

. با این دالیل باید اشارات به تهدید به بیاد می دهد راماموریت در آلمان شمول های ه فورم"کریتیریا" کتلوگ تذکرات در 

ول می گردد که آیا "تهدید" در صورت امکان  جنبٔه رکنتبا آنهم ادعا". "صورت "مستند" تعریف شده باشد و نه به حیث 

در اجرای  که آیا کار افغانها به یک مؤفقیت عمده یا قابل دیدشود "عمومی جنایی" نداشته باشد. همچنان سؤال می 

 یاخیر؟ در دامنٔه هندوکش دخیل بوده است وظایف آلمانها

 

)ولسی  Bundestagی می کنند. اینها در یک پیشنهاد به محل زیاد پشتیباندر سبزها از قدرت های کاری حزب در آلمان 

حق اقامت  ،"به همه افغانهائیکه برای قوای جمهوریت اتحادی آلمان کار کرده اندتا  ،جرگه( از حکومت تقاضا می کنند

د. در پیشنهاد تذکر داده می تنقید دارنبه عمل آمده است تا حال که سبز ها در پیشنهاد خود از روش " در آلمان داد شود.

. از طریق تهدید عادی به دور باشدتا اثبات یقینی تهدید باید به دست آورده شود رچطوکه  قابل سؤال است ،"شود

یک اختطاف یا یک دیگر جنایت  ،تهاجمدر صورت یک مگر وضیعت در محال سند را به اصل نقطه کی رساند: " 

 وقت از دست رفته است."

 

"حکومت زیاد به تأخیر  ،به شپیگل آنالین گفت ، Volker Beck: هز کردتنقید شدید را نماینده وظایف پارلمانی سبزها ابرا

موضوع را حل نمی کند."  ،غیر محترمانه جدا گانه بیروکراتیک و قسما ً کنترول های ،خستکنروش  :عمل می کند

Beck ده اجازٔه اقامت دا کار کنان محل "کنتیگنت"همچنان این امکان که برای تمام "وظیفٔه بشری و  ،تأئید می کند

 ند." ه ا" زیرا افغانها " خود را برای عالقٔه آلمان به خطر مواجه می کرد،شود

 

 پایان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


