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   کابل- عبدهللا امينی
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 امريکا را وادار به معذرت خواھی ساخت" عذاب وجدان"
 

  
  

 بدون مرز بود، در قندوز بمباران نمود که به اثر سال گذشته قوای متجاوز امريکا يک شفاخانه را که مربوط به داکتران

امريکا ادعا نمود که .  وسايل آن نابود شدۀًشفاخانه کال ويران گرديد و ھم.  تن کشته و ده ھا تن ديگر زخمی شدند۴٢آن 

 معلوم شد که ًبعدا. کردند گاه استفاده نموده و از آنجا عمليات خود را سوق و اداره می حيث پناھطالبان از  شفاخانه من

  .  ادعا ھای امريکا غلط بودۀھم

 قومندان جديد  قوای متجاوز امريکا و ناتو  در افغانستان در بازديد خود ازسمت شمال به قندوز ھم رفت   نيکلسنجنرال

او ضمن صحبت مختصر ار قربانيان بمباران .  مسمی شده است، بازديد نمود"ننگ امريکا"به و  از محل حادثه  که 

 امريکائی در جريان بمباران مواضع ١٣٠-ACبر سال گذشته يک طيارۀ  ودر ماه اکت. ًاخانه رسما معذرت خواستشف

نرال ج. ھالکت رسيدند ده ھا تن به طالبان، به سوی شفاخانۀ مربوط به داکتران  بدون مرز در قندوز فير  کرد که در آن

  : با کمال شرمندگی گفتنيکلسن

من خود . ھای قربانيان و مردم قندوز عذرخواھی کنم ًخواستم شخصا به قندوز بيايم و از خانواده یبه عنوان قومندان، م "

با اين عذر خواھی، امريکای مغرور و متجاوز به ." دانم و فروتنانه درخواست بخشش دارم را در غم شما شريک می
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 نيروھای امريکائی به ۀحمل" بگويد تاد امريکا وادار ش. ًجنايت خود اعتراف کرد که قبال سعی در پوشش آن داشت

ًکه واقعا مرتکبين  اين".  نظامی را در ارتباط به اين حمله تنبيه کردند١٢شفاخانه در قندوز خطای انسانی بوده است و 

ال جداگانه است، اما حد اقل اعتراف به اين خطا کاری خود ثابت ساخت که امريکا ؤاين جنايت تنبيه شده اند يا خير س

  .  عذاب وجدان خود می سوخت و شايد اظھار معذرت، امريکا را از عذاب بيشتر وجدانی رھا گردانيددر

،  سال، صد ھا ھزار تن کشته١۵در خالل . حادثۀ قندوز يک مثال بسيار کوچک جنايات امريکا در افغانستان است

  .   ران خساره نمايدبه کند و جامريکا بايد صد ھا ھزار بار معذرت بخواھد،  توب.  شدندزخمی و بی خانمان

  

 

 
 


