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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٢٧
 

  از جنايت امريکا در قندوز "غنی"حمايت 
  

سسه در قندوز و قتل عام کارکنان ؤاين مۀ ورزند که امريکا در انھدام شفاخان کيد میأسازمان داکتران بدون مرز ت

 در ه رئيس جمھور دولت مزدور کابل که ھميش"اشرف غنی"اما شرف باخته . جنايت جنگی شده استآن مرتکب 

آيا مزدوری و . ين خصوص حمايت خود را اعالم داشته استاخدمت امپرياليسم است، از نتايج تحقيقات امريکا در

   کارش تضمين نمايد؟ تواند بقای او را تا اخير دورۀ  نزد اربابان امريکائی اش می"غنی"ميھن فروشی 

  

اين ۀ ت کامل اظھار داشته اند که امريکا مسؤول قتل عام کارکنان شفاخانمابار ھا با شھسازمان داکتران بدون مرز 

داکتران بدون مرز بدون ھراس حملۀ .  بايد مجازات گردند،سسه در قندوز بوده و مرتکبين اين حادثۀ المناکؤم

ران خساره و مجازات شديد بدوز يک جنايت عمدی جنگی دانسته و خواستار جامريکا را بر شفاخانۀ شان در قن

  .جنايات کاران شده اند

ين جنايت امريکا پرده پوشی نموده و اين کشور را مسؤول کشتار بر اخواھد که   با کمال بی حيائی می"غنی" الکن 

  .خانۀ قندوز نداند و بر نتيجۀ تحقيقات بی اعتبار امريکا صحه بگذاردشفا

ای انسانی  طاشتباه فردی و خ" قوای متجاوز امريکا اعالم کرد که بمباران شفاخانۀ داکتران بدون مرز در قندوز 

 را از جنايت اما سازمان داکتران مرز اين ارزيابی نظاميان امريکا". بوده که افراد متخلف مجازات خواھند شد
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در حملۀ قوای امريکا بر شفاخانۀ داکتران بدون . قندوز منطقی ندانسته و خواستار تحقيقات مستقل و بيطرفانه شده اند

 .  تن کشته و ده ھا تن ديگر زخمی شده و شفاخانه کالً منھدم گرديده است٣٧مرز، حد اقل 

نمايد؟ ئيد می أگذارد و آن را ت ر کشور صحه می اينقدر بی وجدان است که بر ھر جنايت امريکا د"غنی"چرا 

 و ساير مقامات دولت مستعمراتی کابل مزدوران اجنبی اند که از "عبدهللا" و "غنی". ال ساده استؤجواب اين س

  .خود اراده ندازند

  

  

 

  

  

  


