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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٠٢
 

 ماست مالی جنايت امريکا در قندوز
دون مرز در قندوز، وزارت دفاع امريکا در آخرين گزارش خود به ارتباط ويران ساختن و قتل عام کارکنان شفاخانۀ ب

شد،  که پيش بينی می ارتکاب  اين جنايت عظيم را صرف يک خطاب انسانی دانسته و از مجازات مرتکبين طوری

افغانستان حق تصميم  امنيتی بين دولت متجاوز امريکا و دولت مستعمراتی کابل، موافقتنامۀر به نظ. خوداری نمود

  .سون می نامنديلااين حالت را به نام کاپيت. د شود، نداران انجام میکه توسط امريکائيرا رمورد جناياتی گيری د

   امريکائی، شفاخانۀ مربوط به دکتران بدون  )(AC-130   ١٣٠وکوپتر ھای  ای سی ي، ھيل٢٠١۵ اکتوبر ٣به تاريخ 

يک عده .  ان ساختند تن را به قتل رسانيده و شفاخانه را به کلی وير۴٢مرز را در قندوز ھدف قرار داده و به تعداد 

به منظور دفاع ازين عمل حيوانی، وزارت دفاع امريکا . ين قربانيان زنده سوختند و کسی نبود که به داد شان برسدااز

قوای متجاوز امريکا به اين . اعالم کرد که حمله بر شفاخانۀ بدون مرز، جنايت جنگی نه بلکه يک اشتباه انسانی بود

گاه استفاده می کنند، الکن وزارت دفاع حال نظر خود  حيث پناھشفاخانه پنھان شده و از آن منفکر بود که طالبان در 

داکتران بدون مرز به اين نتيجه گيری وزارت دفاع امريکا .  ًرا تغيير و گفته است که مخالفان اصال در شفاخانه نبودند

که  دولت مستعمراتی کابل نظر به اين. ا تحقيق نمايداعتقاد نداشته و پيشنھاد کردند که يک سازمان مستقل اين جنايت ر

  .بردۀ امريکاست، صدای خود را نمی کشد

 معاھدۀ استعماری امنيتی دست و پای دولت مستعمراتی را بسته نموده و جرأت اعتراض را در مورد ارتکاب جنايات 

که حادثۀ  ارت دفاع امريکا را در مورد اينسازمان حقوق بشر ادعای وز. اتباع امريکا خواه نظامی باشد يا ملکی، ندارد

 ھزار دالر به فاميل ھای ۶بعد از ارتکاب جنايت، امريکا . قندوز جنايت جنگی نيست، به صراحت رد کرده است

  . ھزار دالر به زخميان پرداخت نموده  تا صدای خود را نکشند٣قربانيان اين حادثه و 

بروز حکمروائی نمايد، ھمچو جنايات ھولناک بار ھا از جانب متجاوزين که يک دولت مزدور در افغانستان  تا زمانی

   خواھد يافتبروزھم و بار باز و بار ھا نموده

  

  

 
 


