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 امن؟ مناطق به بازگرداندن
  المان خارجی سياست مراقب سازمان سايت از برگرفته

 

 المان دولت ۀدھند تشکيل ھای فراکسيون افغانستان در جنگی عمليات تشديد رغم علی - )ويژه گزارش( کابل/برلين

 از دارند وجود افغانستان در "امنی مناطق گذشته انندم" که ادعا اين .کنند می رد بدانجا را پناھجويان بازگرداندن تعليق

 به را افغانھا دارند قصد نيز جھت ھمينه ب و شود می نقل المان مجلس در مسيحی دموکرات حزب نمايندگان از يکی

  .بازگردانند سرزمينشان به اجبار

 را خود پرسنل از بخشی و هبست قصدی سوء دنباله ب را کابل در خويش خارجی ۀشعب المان ليسوپ پيش روز چند ھمين

  .است شده خطرناک بسيار اوضاع آنجا در که توضيح اين با است، نموده تخليه آنجا از

 دادن نشان برای را کشور شمالی اليتو دو مرکز ضربتی حمالت با مبرسپت اوائل و ستاگ اواخر در طالبان نيزً واقعا

 ،امريکا جمھور رئيس توسط صلح مذاکرات يافتن پايان از پس ھاآن .بودند نموده اشغال کوتاھی مدت برای خويش قدرت

 شمار بار اولين برای جاری سال در که حاليست در اين .اند افزوده نيز اليتھاوساير به خويش حمالت به مپ،تر دونالد

 .طالبان توسط تا اند شده کشته اش غربی متحدين و دولت نيروھای حمالت توسط غيرنظاميان از بيشتری
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 ضربتی حمالت

 دولت ميان صلح مذاکرات شکست از پس

 مجددا کشور در ھا جنگ طالبان و ترمپ

 با طالبان ستاگ ماه ٣١ در .اند گرفته اوج

 قدرت قندوز اليتو مرکز به ای حمله

 نمايش معرض به آشکارا را خويش

 چند راه از ساعت چند عرض آنان .گذاردند

 پامير کمپ و يافته راه شھر مرکز به محله

 فرماندھی نظامی مشاورت آنجا در المان ارتش .گرفتند آتش زير به داشتند حضور آنجا در نيز یالمان سرباز ٨٠ که را

 اعالم اطالعات بر بنا .دھد می انجام است دار عھده را کشور اليتو چندين وليتؤمس که را افغانستان قوای بيستم بخش

 اما اصابت، ھدف به ھا آن تای ٤ که نمودند شليک مزبور کمپ جانبه ب اکتر ٦ طالبان المان قوای جانب از شده

 کوتاھی مدت از پس .گشتند نشينی عقب به مجبور و مواجه شديدی مقاومت با مھاجمان .نگشتند انسانی تلفات موجب

 قندوز جنوب در واقع بغالن اليتو مرکز که گرفت صورت خمریپل در طالبان جانب از ديگری ضربتی ۀحمل

 [1].تاس

  

 اخير ھای جنگ

 اليتو مراکز حتا که دانند می اين نشانگر و نمائی قدرت را خمریپل و قندوز در طالبان اخير ھای پيشروی کارشناسان،

 شکست را طالبان با مذاکرات ،ترمپ دونالد ،امريکا جمھور رئيس که آن از پس .باشند می امنيت فاقد ديگر نيز ھا

 اليتو ده در دستکم دولت نمايندگان ۀگفت به .است افتاده راهه ب کشور مناطق ساير در یئھا جنگ نمود اعالن خورده

 می اھميت دارای ژيکيسترات لحاظ به دو ھر که بلغان در و قندوز درً مجددا جمله از اند، گرفته صورت یئھا درگيری

 در جنگ انجام که آيند حسابه ب زمستان آغاز از پيش آنھا حمالت آخرين آغاز توانند می طالبان اخير حمالت .باشند

 ٢٠٠١ مبرسپت ١١ ضربات سالروز ھجدھمين که چھارشنبه روز در [2].سازد می ممکن غير را کوھستانی مناطق

 ئیامريکا اھداف که داد نشان بار چندمين برای حمله اين .گشت منفجر کابل در امريکا سفارت مجاورت در اکتیر بود،

 .اند تعرض لقاب نيز افغالنستان پايتخت در

  

 اعتراضات

 شرق در .نمودند حمله یالمان نيروھای به -قندوز در ستاگ ٣١ مانند – ًمجددا طالبان مبرسپت سوم شب در آن از پيش

 تن چند آن دنباله ب .نمود منفجر را خود است افغانستان ليسوپ مرکز که کمپی ورودی در مقابل در انتحارگر يک کابل

 تن ٥ جمله از انجاميد، تن ٣٠ شدن کشته به و داشت ادامه ساعت چند آنھا درگيری .ودندنم فوذن "جيويل گرين"کمپ به

 توسعه ياری پرسنل چندين و المان ليسوپ پرسنل ٢٢ حمله اين ھنگامه ب .رومانی اھل تن ويک پالين اھل امنيتی پرسنل

 ۀواقع در .است غانستاناف پوليس آموزش مشغول ٢٠٠٢ سال از المان ليسوپ  [3].داشتند حضور "جيويل گرين"در

 پرسنل و المان پوليس خدمت در که پوش زره خودرو چند به البته .نگشت مجروح یالمان پرسنل از يک ھيچ مزبور

 ترک خواھان که محل اھالی جانب از شديدی اعتراضات حمله اين از پس .گشت وارد خساراتی است بوده توسعه ياری

 گرين" به خشمگين کنندگان تظاھر  .گشت بودند، مسکونی نقاط از دور ناطقم به آنھا انتقال و اشغالگران تأسيسات
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 طوره ب دستکم المان پوليس که گشت آن موجب کار اين .کشيدند آتش به را تأسيسات سالم ھای بخش و نفوذ "جيويل

 خارج کابل از را توسعه ياری پرسنل و المان پوليس افراد اکثر نموده، تعليق را افغانستان در خويش فعاليت موقت

 [4].سازند

  

 غيرنظامی قربانيان

 سازمان اطالعات اساس بر .گرفت صورت ٢٠١٩ در خونينی سال ۀنيم دنباله ب طالبان ضربتی حمالت و تھاجمات اين

 و طالبان حمالت توسط تا اند شده کشته شان غربی متحدين و دولتی قوای توسط غيرنظاميان از بيشتری شمار متحد ملل

 ماه ميان است، داده اطالع UNAMA افغانستان در متحد ملل عزامیا ۀفرستاد که طوریه ب ھا جنگ اين در  .داعش

 و اند شده گشته داعش و طالبان توسط تن ٥٣١ که اند باخته جان غيرنظامی ١٣٦٦ تعداد ٢٠١٩ نوری و جونج ھای

 .جنگند می دولتی قوای از جانبداری به که مسلحی قوای ساير يا غربی نيروھای دولتی، قوای توسط تن ٧١٧

UNAMA  شدن هکشت موجب ھمواره که است نموده ارزيابی ھوائی ھای بمباران فزونی دليل به را افزايش اين 

جنوری و  ميان ۀفاصل در فقط ھا بمباران اينگونه در .اند نبوده دخيل جنگی عمليات در وجه ھيچ به که گردد می افرادی

 مرگبار و دائم عمليات بايد ھا اين بر عالوه [5].اند بوده کودک آنھا تن ٨٩ که اند داده جان تن ٣٦٣ جاری سالجون 

 که افرادی مساکن به رحمانه بی حمالت برای و بوده سيا سازمان آموزش تحت که افزود نيز را افغان ۀويژ نيروھای

 افغانستان مخفی پوليس ۀويژ واحدھای از يکی مورد در جمله از اين .مشھوراند باشند می قيام در شرکت به متھم

Natinal Directorate of Security (NDS)  و دست و تھاجم آباد جالل در ساختمانی به تازگی به که دارد مصداق 

 اين با [6] اند کشته را آنھا سرانجام و گرفته شتم و ضرب و یئبازجو زير بسته، را ٣٠ تا ٢٤ سنين در برادر ٤ پای

 که اين بدون اند، بوده وی ھمدستان از ديگر تن سه و بوده داعش مالی منابع از نآنا از يکی که NDS جانب از توجيه

 محمد مخفی، پوليس رئيس سرانجام که گشت اعتراضات از موجی باعث ھا قتل اين .نمايند ارائه مدرکی ادعا اين برای

 اين و مانده بازخواست بدون نافغانستا ۀويژ نيروھای تعرضاتً غالبا اما .نمودء استعفا به مجبور را ستانکزی، معصوم

 .سازد می بيگانه دولت از را مردم امر

  

 جمعیه دست بازگرداندن

 از المان در ولؤمس مقامات که گردند می اين موجب ھا جنگ اخير اوجگيری نه و افغانستان فجيع اوضاع نه

 گروھی بازگرداندن تمينھف و بيست در ستاگ ماه پايان در .نمايند خودداری کشورشان به پناھجويان نبازگرداند

 فرودگاه در ھمزمان نفر ٥٠ حدود که .بازگرداندند افغانستان به زور به را مرد ٣١ افغانستان به المان از پناھجويان

 به را مرد ٦٧٦ جمع در ،٢٠١٦ مبردس در گروھی بازگرداندن اولين از .نمودند اعتراض کار بدين فرانکفورت

 آن موجب المان کشور وزير ارزيابی طبق بر که ايست گونهه ب آنجا در وضعيت که اين با [7].اند بازگردانده افغانستان

 فراکسيون و المان دولت اينحال با سازد، معلق را خود کار موقتی طوره ب دستکم کابل در المان پوليس که است گشته

 مسيحی دموکرات ونفراکسي رياست معاون  کهطوریه ب  .کنند می یئاعتنا بی مزبور اعتراضات به بدان مربوط ھای

 گذشته مانند" افغانستان در است نموده اظھار Johann Wadephul ِوادفول يوھان ،المان مجلس در مسيحی سوسيال و

 باشيم کرده بررسیً دقيقا که اين از پس فقط ما" و "دارند وجود است امن گرفتن قرار تعقيب تحت لحاظ به که مناطقی

 .ھست تقيد اراينک انجام به و [8]."فرستيم می پس
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