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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٠۶
 

 جنايت امريکا در قندوز

 

 
 شفاخانه در شعله ھای آتش

ده ھا تن کشته و ده ھا . نه در قندوز فاجعه  آفريدحملۀ بيرحمانۀ قوای ھوائی نيرو ھای امپرياليسم امريکا به يک شفاخا

ھنوز مردم قندوز از شرغاضبين طالب رھائی نيافته بودند که مصيبت ديگر از جانب حامی . تن ديگر زخمی شدند

اين بار اول نيست که متجاوزين امريکا افراد مريض و ملکی را می کشند، صد ھا بار اين . طالبان بر ايشان نازل شد

 . ًنايت را مرتکب شده و بعدا صرف معذرت خواسته اندنوع ج
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اکثر روزنامه ھای دنيا اين درنده خوئی امريکا را محکوم کردند و آن را . جنايت امريکا در قندوز جھان را تکان داد

يگانه استثناء . حتا يک عده از کشور ھای متحد امريکا ھم اين عمل امريکا را تقبيح نمودند. غير قابل توجيه دانستند

گزارش ھای  .  خاموشی اختيار کرده است تا معاشات شان قطع نگردد" شجاعانه"دولت مزدور افغانستان است که 

چند کودک ھم . جان خود را از دست داده و ده ھا نفر ديگر به شدت زخمی شدندتن  ٢٠دھد که حد اقل  مختلف نشان می

سازمان . ه داکتران بدون مرز بودب ای که مورد حمله قرار گرفت متعلق شفاخانه. مشمول قربانيان جنايت امريکا بود

امريکا ادعا نمود که طالبان را مورد ". اين حمله نقض صريح قوانين بشردوستانه است"داکتران بدون مرز گفتند که 

 دولت مستعمراتی بر شايد امريکا از غلبۀ قوای. که در شفاخانۀ ياد شده از طالب خبری نبود ھدف قراد داده در حالی

  .طالبان عصبانی شده و اين حمله را به خاطر حمايت از طالبان کرده باشد

ن استعمار و امدافع.  ھا بار  ارتکاب چنين جنايت ھا از  جانب امريکا و متحدين را ديده و باز ھم خواھند ديدهمردم ما د

 .امپرياليسم امريکا ازين وحشت اظھار شادمانی کرده اند

 

 


