’Kina og Indien må tilstræbe
harmoni’,
tilskynder kronik efter Xi-Moditopmøde
2. maj, 2018 – Sådan lyder overskriften på en kronik i Global Times 1. maj,
skrevet af prof. Liu Zongyi fra Shanghai Institutes for International Studies,
og som diskuterer de muligheder, som det uformelle topmøde mellem den kinesiske
præsident Xi Jinping og den indiske premierminister Narendra Modi i sidste uge
frembyder. Prof. Liu gør det klart, at der er dem i Vesten, som er engageret i
en »sammensværgelse for at drive en kile« ind mellem Kina og Indien, men han
kommer med et stærkt forsvar for, at de to lande kommer til en forståelse af
deres uoverensstemmelser med det formål at »nå frem til en strategisk konsensus«
og »fremme foryngelsen af asiatiske civilisationer«.
Lius kronik er blot én blandt mange, som de kinesiske medier har publiceret i
løbet af de seneste par dage, og som fokuserer på det betydelige, strategiske
potentiale af Xi-Modi-topmødet. De fleste af disse kronikker forventer ikke, at
Modi formelt vil tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet før efter valgene i
Indien i 2019, for ikke at se ud til at gøre indrømmelser over for Kina, men
fremskridt mht. specifikke fællesprojekter er sandsynlige – inkl. i Afghanistan,
Nepal, Bangladesh osv.
Liu skriver: »Kina og Indien anførte udviklingen af menneskelige civilisationer
før moderne tid, men blev tyranniseret af Vesten i moderne historie. Hvis de to
fremvoksende økonomier kan udvikle deres relationer til et nært partnerskab og
en ny type af relationer mellem store lande, er der et stort håb om Kinas og
Indiens hurtige opkomst, og om Asiens genoplivning. Men de vestlige lande vil
imidlertid måske ikke resignere til at miste det lederskab og den dominans over
verden, der har varet i hundreder af år.
Med verden, der undergår dybtgående forandringer, bør Beijing og New Delhi
fundere over, om de skal promovere foryngelsen af asiatiske civilisationer eller
falde ind i konflikt og konfrontation, pga. Vestens sammensværgelse om at drive
en kile ind mellem dem. Ledere af Kina og Indien bør nå frem til en strategisk
konsensus.«
China Daily havde en kronik af Buddi Prasad Sharma fra Nepal, en Ph.d.-kandidat
ved Kinas Universitet for Kommunikation, som på lignende måde fremfører, at »den

kinesisk-indiske relation vil gå ind i en ny æra for samarbejde«, på trods af
dem, der vil have dem til at forblive i konflikt med hinanden. »Selv om visse
hardliner politikere og eksperter i Indien ikke ønsker at se en kinesisk-indisk
tilnærmelse og et samarbejde, så viser historien, at, når disse to giganter
bevarede forståelse og fred, vandt begge enormt ved det. Når de befinder sig i
konfrontation, skabte de et meget pessimistisk miljø inden for regional fred og
orden. Så, ligesom Rajiv Gandhis besøg til Kina i 1988, kunne Modis nylige besøg
og hans meget eksklusive diskussion med Xi spille en vital rolle i at styrke de
bilaterale relationer på den ene hånd, og ligeledes bidrage til regional og
international fred, harmoni og udvikling. Vi kan således konkludere, at
resultatet af de uformelle forhandlinger mellem Xi og Modi i Wuhan tilbyder
glimt at en ny æra for kinesisk-indisk samarbejde over hele linjen.«
Foto: PM Narendra Modi fra Indien og præsident Xi Jinping fra Kina diskuterer
over en kop te, på det uformelle topmøde i Wuhan, Kina.

Kinas Xi og Indiens Modi aftaler det
første fælles
økonomiske projekt for Afghanistan
nogensinde
28. april, 2018 – Alt imens den indiske premierminister Narendra Modis og den
kinesiske præsident Xi Jinpings »uformelle topmøde« i Wuhan, Kina, ikke
afstedkom nogen formelle erklæringer, så er resultater blevet bekendtgjort, som
inkluderer vigtige forpligtelser. The Hindu rapporterer disse i dag i opsummeret
form.
De to nationer vil påtage sig et fælles, økonomisk projekt i Afghanistan, det
første samarbejde nogensinde af denne art.
Et samarbejde mellem de to landes militær på direkte niveau vil blive
opgraderet.
Det »Tættere Udviklingspartnerskab« mellem Kina og Indien vil blive styrket og
involverer økonomisk samarbejde og mellemfolkelige udvekslinger.

Inden for økonomiske relationer vil der komme en satsning på bilateral handel og
investering for mere balance mellem nationerne ved at drage fordel af økonomisk
komplementaritet.
Begge nationer vil udpege en særlig repræsentant til at spille en rolle i disse
funktioner.
Samarbejdet omkring terrorismebekæmpelse vil blive opgraderet.
Begge ledere var enige om værdien af formatet med »uformelt topmøde« og vil
fortsætte med at afholde flere sådanne dialoger. Modi har inviteret Xi til
Indien for et tilsvarende arrangement i 2019.
Foto: Premierminister Narendra Modi fra Indien mødtes med præsident Xi Jinping
fra Kina til et uformelt todages-topmøde i Wuhan, Kina.

USA’s udenrigsminister Tillerson om
Nordkorea og Afghanistan
27. aug., 2017 – USA’s udenrigsminister Rex Tillerson optrådte på Fox News
Sunday i dag. Forespurgt om Nordkorea sagde Tillerson: »Vores regering må være
forberedt. Vi har holdt to møder i regeringen om dette.« Om den Demokratiske
Republik Koreas leder Kim Jong-un sagde Tillerson: »Han fortsætter med at
understrege sine pointer. Vi vil fortsætte vores fredelige kampagne for at lægge
pres, og arbejde sammen med Kina, og med allierede, for at se, om vi kan bringe
regimet i Pyongyang til forhandlingsbordet med udsigten til at påbegynde en
dialog om en anden fremtid for Koreahalvøen, og for Nordkorea.«
Om Afghanistan: »Vi ønsker at lade Taliban vide, at vi ikke går nogen steder, og
at de ikke vil vinde militært. Vi vinder måske ikke, men det gør I heller ikke.«
For øjeblikket er budskabet, sagde Tillerson, »Ingen tidslinje eller deadlines.
Vores tålmodighed er ikke ubegrænset, men der er ingen vilkårlige deadlines.«
»Men vi vil udslette ISIS. Det er vores mål at nægte nogen terrororganisation
noget som helst territorium, fra hvilket de kan arrangere angreb. Præsidenten
har været klar: Vi vil besejre ISIS. Vi afsluttede deres kalifat i Irak og i
Syrien. Vores indsats er global.«

Som svar på vært Wallaces spørgsmål om »globalister vs. Amerika-først-ister« i
Trump-administrationen, sagde Tillerson, »Jeg tror ikke, der er nogen modsætning
dér.«
Tillerson afviste spørgsmål om Trump og Charlottesville og sagde blot, at
Udenrigsministeriet havde gjort amerikanske værdier meget klart over for alle
andre nationer.
Den 27. aug. vil Alice Wells, den amerikanske topembedsmand, der fører tilsyn
med det sydasiatiske diplomati, besøge Islamabad for at følge op på præsident
Trumps advarsel til Pakistan. Wells er fungerende viceudenrigsminister for Sydog Centralasien; hun taler flere asiatiske sprog flydende, inkl. Pakistans
officielle sprog, urdu; og hun vil mødes med en række regeringsfolk under sit
besøg. Hun bliver den første regeringsrepræsentant på højt niveau til at besøge
Pakistan siden Trumps tale i sidste uge, hvor han gav den hidtil mest ligefremme
advarsel til Pakistan, som nogen amerikansk præsident har givet: at landet har
meget at tabe ved fortsat at huse terrorister. Dette er Wells’ andet besøg til
Islamabad i denne måned. Wells er også fungerende særlige repræsentant for
Afghanistan og Pakistan.

Rusland beklager USA’s nye strategi
for Afghanistan; kalder det en søgen
efter en »militær løsning«
24. aug., 2017 – Talskvinde for det Russiske Udenrigsministerium, Maria
Zakharova, sagde i dag, at Rusland beklager, at USA’s nye strategi for
Afghanistan tilsigter en militær løsning og ikke reflekterer den trussel, som
terrorgruppen Islamisk Stat udgør, rapporterer TASS i dag. »Vi har bemærket, at
den nye strategi for Afghanistan, som præsident Donald Trump annoncerede den 21.
august, fokuserer på en søgen efter en militær løsning på det afghanske
spørgsmål, især gennem at øge antallet af udenlandske tropper«, sagde hun. »Det
er beklageligt, at strategien ikke korrekt reflekterer den trussel, som den
afghanske gren af ISIL-terrorgruppen udgør«, tilføjede Zakharova, iflg. TASS.
Det bør bemærkes, at USA’s udenrigsminister Tillerson i sin pressekonference
tirsdag, hvor han udlagde den nye politik, udtrykkeligt sagde, at der ikke var
nogen militær løsning, hverken for Taliban eller den afghanske regering (med

amerikanske støtte). Han sagde, at politikken var at frembringe en forhandling,
og at USA er parat til at støtte forhandlinger uden forhåndsbetingelser.
Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov har ligeledes, iflg. TASS i dag,
udtrykt sine forbehold mht. den amerikanske strategi for Afghanistan, som
præsident Trump fremlagde den 22. aug. Lavrov mener, at en afgørelse af den
afghanske krise ved anvendelse af magt er selvødelæggende: »Den nye strategi,
som Washington har proklameret, fokuserer på magtmetoder«, bemærker Ruslands
topdiplomat. »Vi er overbevist om, at denne kurs er forgæves.«
Lavrov påpegede også, at Rusland håber, det vil være muligt at blive klar over
Washingtons holdning til muligheden af kontakter med Taliban, uden
forhåndsbetingelser, rapporterer TASS. »Hvis jeg har forstået den nye,
amerikanske strategi korrekt, så indrømmer de kontakter med Taliban uden at
opfylde betingelser, de har stillet. Jeg mener ikke, det er i overensstemmelse
med vores fælles interesse i at overholde den aftalte linje, som FN har
godkendt. Jeg håber imidlertid, at vi vil kunne få klargjort den tilsyneladende
modsigelse under kontakter med vore amerikanske modparter på ekspertniveau«,
sagde han.
Foto: Den russiske udenrigsminister Lavrov: »Den nye strategi, som Washington
har proklameret, fokuserer på magtmetoder«. »Vi er overbevist om, at denne kurs
er forgæves.«

Skræk og Rædsel: Dette er MOAB’s
budskab
14. april, 2017 – Det amerikanske luftvåben kastede en af sine ’Massive Ordnance
Air Blast’ (MOAB) bomber i Afghanistan i går. Med kælenavnet »Alle bombers
Moder« er det den største ikke-atomare enhed, der nogen sinde er udløst i kamp.
Det Afghanske Forsvarsministerium sagde her til morgen, at 36 ISIS-kæmpere blev
dræbt i eksplosionen, der ramt et netværk af huler og tunneller i Achindistriktet, i provinsen Nangarhar nær den pakistanske grænse. Afghanske
regeringsfolk hævdede ligeledes, at ingen civile blev dræbt, selv om begge
påstande fortsat er ubekræftet.
Tidligere præsident Hamid Karzai ser imidlertid anderledes på tingene.

»Dette er ikke en krig mod terror, men det umenneskelige og særdeles brutale
misbrug af vort land som prøveområde for nye og farlige våben«, skrev han på
Twitter.
General John Nicholson, øverstbefalende for de amerikanske styrker i
Afghanistan, hævdede, at beslutningen om at kaste MOAB var helt taktisk.
»Dette var første gang, vi stødte på en større forhindring mod vores
fremskridt«, sagde han om en fælles, afghansk-amerikansk operation, der er gået
efter Islamisk Stat siden marts måned, rapporterede Reuters. »Det var det
rigtige tidspunkt at bruge det taktisk imod det rigtige mål på slagmarken.«
Afghanske og amerikanske styrker var til stede ved åstedet for angrebet og
rapporterede, at »våbnet opnåede det tilsigtede formål«, sagde Nicholson.
Bortset fra den taktiske virkning, så kunne en overordnet virkning af brugen af
MOAB være overskrifterne, som det skabte i hele verden, især, fordi det sker én
uge efter det amerikanske missilangreb mod Syrien og samme dag, som der i
Washington fremkom rygter om et forestående førsteangreb mod Nordkorea.

FN’s Sikkerhedsråd anerkender Den Nye
Silkevejs vision om
en ’fælles fremtid’ som afgørende for
fred i Afghanistan
18. mrs., 2017 – FN’s Sikkerhedsråds resolution, der fornyer FN’s Hjælpemissions
mandat i Afghanistan for endnu et år, og som i går blev enstemmigt vedtaget,
inkluderede et nyt fokus i år: at sikring af fred og stabilitet i Afghanistan
fordrer en fremgangsmåde, der har rødder i bestræbelser for »at skabe et
fællesskab for menneskehedens fælles fremtid«. Resolutionen nævnte ligeledes
specifikt det globale Nye Silkevejs-initiativ som afgørende for at udvikle
Afghanistan.
Med en gentagelse af behovet for en omfattende økonomisk, sikkerheds- og
udviklingsmæssig fremgangsmåde for genopbygningen af Afghanistan, erklærer
resolutionen, at medlemmerne af FN’s Sikkerhedsråd understreger »den afgørende
betydning af at fremme et regionalt samarbejde i en win-win-samarbejdsånd som et

virksomt middel til promovering af sikkerhed, stabilitet og økonomisk og social
udvikling i Afghanistan og i området, for at skabe et fællesskab for
menneskehedens fælles fremtid«.
Den modsatte pol af britisk imperie-geopolitik!
I interviews til reportere efter den enstemmige vedtagelse fejrede Kinas
ambassadør til FN, Liu Jieyi, betydningen af denne udvikling som, »at det viser
det internationale samfunds konsensus til at omfavne konceptet« med et
menneskeligt fællesskab for en fælles skæbne, rapporterede Xinhua. Dette er
første gang, at Kinas »milepæl af et koncept« er blevet inkorporeret i en
resolution i FN’s Sikkerhedsråd, bemærkede Xinhua.
Liu citerede også resolutionens eksplicitte nævnelse af Kinas Silkevejsinitiativ og påpegede, at det vil være med til at skabe »en favorabel atmosfære«
for ’Bælt & Vej Forum for Internationalt Samarbejde’, som Kina vil være vært for
i Beijing den 14.-15. maj, med det formål at »gennemføre en brainstorm omkring
indbyrdes forbunden udvikling«.
I denne henseende erklærer resolutionen, at Sikkerhedsrådet »hilser velkommen,
og yderligere opfordrer til, bestræbelser på at styrke udviklingen af regionalt,
økonomisk samarbejde, inklusive forholdsregler for at fremme regional
konnektivitet, handel og transit, inklusive gennem regionale
udviklingsinitiativer såsom Det Økonomiske Silkevejsbælte og Det 21. Århundredes
Maritime Silkevejs-initiativ (Bælt & Vej), samt regionale
udviklingsprojekter«.

Leder, 7. november 2015: Du skal ikke
kalde
Obama for en morder – Du kunne blive
den
næste; og Hillary er en del af Obamas

team
Læger uden Grænser (LuG) lagde til det allerede overvældende materiale, der
beviser, at den amerikanske ødelæggelse af deres hospital i Kunduz, Afghanistan,
hvor læger og patienter blev dræbt den 3. okt., var endnu et planlagt Obamamord, med deres rapport, som de præsenterede i Kabul i dag (5. nov.). LuG’s
internationale præsidenet, dr. Joanne Liu, afslørede, at, efter at hospitalets
Intensivafdeling blev præcisionsbombet flere gange, blev læger og patienter
»skudt af de cirkulerende ’flyvende kanonbåde’, mens de flygtede fra den
brændende bygning«. LuG’s rapport registrerede også, at hospitalet den 1. okt.
af en amerikansk regeringsperson i Washington var blevet udspurgt, om LuG’s
forskellige faciliteter havde et stort antal talibanere, der »søgte tilflugt«.
Kendgerningen, som Obama udmærket er klar over, er, at LuG behandler et stort
antal patienter uden hensynstagen til deres politik, og tillader ingen våben på
deres områder.
Vi må nu cirkulere dette materiale i hele USA, for at blive Obama kvit. Dette
beviser, at han gjorde det, med fuldt vidende; der er ingen undskyldning, han er
absolut skyldig. Obama har konsekvent beordret drab, lige fra sin første
embedsperiodes allerførste dage og frem til i dag. Enhver, der støtter Obama, er
enten meget dum, eller selv skyldig i at støtte mord.
Samtidig er det nu kommet frem, at Obama lagde pres på NY Times og Washington
Kom-posten for, at de skulle nægte at publicere noget som helst om Dronepapirerne, afsløringen fra 15. okt. af Obamas dronedrab, der var baseret på
hemmelige dokumenter, der blev lækket af en ny Edward Snowden. NY Times
begravede nyheden i afsnit 23 af en historie om Obama, der bevarede tropper i
Afghanistan; Kom-posten publicerede intet overhovedet. Da NY Times’ ombudsmand
rettede forespørgsel til redaktørerne, sagde de, at de med interesse havde læst
The Intercepts Drone-papirer og var enige i, at der var nye detaljer. »Men de så
det ikke som noget, der krævede sin egen historie, i hvert fald ikke lige nu«,
rapporterede John Hanrahan i går i Consortium News. Vil man nu tro det?
Kendsgerningen er, at hvis man kalder Obama for en morder, kunne man selv blive
den næste!
En anden måde, hvorpå Obama myrder amerikanere, er gennem at få
heroinafhængighed til at stige voldsomt, takket være de mexicanske
narkokarteller, Obamas venner, der styres af Dronningen af England, og som hun
brugte til at finansiere Obamas falske nomineringssejr i 2008. Det seneste Skøn
over den Nationale Narkotrussel, der blev udgivet i går af Afdelingen for

Håndhævelse af Narkotika-lovgivningen, viser, at narkoforskyldte dødsfald
(overdosis) er blevet så langt den hyppigste dødsårsag som følge af ulykker og i
antal langt overstiger både trafikulykker og ulykker med skydevåben. Et hundrede
og tyve amerikanere dør hver dag som følge af en overdosis narko. Og, mellem
2013 og 2014 steg antallet af nuværende heroinmisbrugere med 51 %, idet de blev
drevet ud i misbruget af arbejdsløshed og fortvivlelse, forårsaget af Obamas
politik.
Og Hillary (Clinton) er en del af Obama-teamet. Sådan er det; det er nødvendigt
at sige det. Hun er en del af Obamas team og har været det, lige siden hun
begyndte at lyve for Obamas skyld.
Sig det! Det vil være med til at accelerere den kommende, rivende strøm fra
O’Malley.
Pointen er, at hun altid har løjet, og hun har løjet på basis af at lyve for
Obama. Og alt har været i denne form. Vi ved, at hun er lakaj for Obama – en
kronisk lakaj for en løgner. Obama er en løgner, og derfor er Hillary en løgner.
Hvorfor er hun en løgner? Fordi hun arbejder for Obama!
Hillary er en løgnagtig advokat. Hun har vedvarende løjet for Obama – lige siden
hans illegale krig i Libyen.

Morderen Obama: Amerikanske ’flyvende
kanonbåde’
dræbte hospitalspersonel i Kunduz, da
de
flygtede ud af den brændende

hospitalsbygning
5. november 2015 – Læger uden Grænser udgav i dag sit interne dokument med en
gennemgang af de »amerikanske styrkers nådesløse og brutale angreb« på LuG’s 140
sengepladser store Kunduz Traumecenter (KTC) i Afghanistan. LuG’s internationale
præsident, dr. Joanne Liu, afslørede i sit brev, der introducerer rapporten, den
rædselsvækkende kendsgerning, at »nogle patienter brændte ihjel i deres senge,
læge- og sygeplejepersonale blev halshugget og mistede lemmer, og andre blev
skudt ned af cirkulerende AC-130 ’flyvende kanonbåde’[ 1 ] , mens de flygtede ud af
den brændende bygning«. [fremhævelse tilføjet]
Dr. Liu påpeger, at selv om LuG har krævet en uafhængig undersøgelse af
International Humanitarian Fact Finding Commission (IHFFC) (den internationale
humanitære kommission til udredning af faktiske kendsgerninger), så er denne
endnu ikke indledt, fordi USA og Afghanistan ikke har givet deres samtykke. I
dag, tilføjede hun, »overgiver vi denne interne rapport til både offentligheden
og IHFFC«. I dag sagde talsmand for Pentagon, kaptajn Jeff Davis, at
Forsvarsministeriet har modtaget LuG’s rapport, men fortsætter sin egen
undersøgelse og ikke har nogen kommentar til rapporten.
LuG gennemgår i detaljer hver dag, der førte op til angrebet den 3. oktober,
inklusive en telefonopringning den 1. okt., som de modtog fra en amerikansk
regeringsperson i Washington, der forespurgte, om hospitalet »eller nogen anden
af LuG’s faciliteter havde et stort antal talibanere, der »søgte ly«. LuG
svarede, at personalet arbejdede for fuld kapacitet, og at hospitalet var fuldt
af patienter, inklusive sårede Taliban-kæmpere. LuG skriver i sin konklusion, at
dets regler i hospitalet »blev gennemført og respekteret, inklusive politikken
med ’ingen våben’«, og at LuG »havde total kontrol over hospitalet på det
tidspunkt, hvor angrebet fandt sted … Der var ingen bevæbnede kæmpere inden for
hospitalets område, og der fandt ingen kampe sted ud fra, eller i direkte nærhed
af KTC på tidspunktet for luftangrebene«.
På trods heraf »var hospitalets hovedbygning målet for en række af flere,
præcise og vedvarende luftangreb og lod de øvrige bygninger på LuG’s område
relativt uberørte«. Det første lokale, der blev ramt, var Intensive Care Unit,
ICU (Intensivafdelingen); dernæst fortsatte luftangrebene fra den østlige til
den vestlige del af hospitalets hovedbygning og ødelagde ICU, arkivet,
laboratoriet, skadestuen, røntgenafdelingen, ambulatoriet, afdelingerne for
psykiske lidelser og fysioterapi, såvel som også alle operationsstuer. Angrebet
»ødelagde vores evne til at behandle patienter, når de har allermest brug for
det«, sagde dr. Liu. »Et hospital i drift, der behandler patienter, kan ikke

ganske enkelt miste sin beskyttede status og blive angrebet.«

[1] Amr. ’gunship’: Bevæbnet fly (eller skib), som en helikopter. Det
amerikanske militær bruger disse ’flyvende kanonbåde’ til tæt luftstøtte og
skræk-og-rædsel-missioner.

Obama dræberen forsøger at frasige
sig ansvaret
for bombning af Læger uden Grænserhospital
4. oktober 2015 – Sky News leverer en ødelæggende, grafisk rapport over USA’s
bombning af hospitalet i Kunduz, Afghanistan, under Læger uden Grænser – det
eneste akutmedicinske hospital i det nordlige Afghanistan – som viser, hvordan
LUG hektisk telefonerede til NATO og Washington inden for 10 minutter efter, at
bombardementet var begyndt, og som fortsatte i næsten en time. Men Obama, den
gale dræber i sin indonesiske stedfaders fodspor, kom med en erklæring, hvor han
forsøgte at fralægge sig USA’s ansvar for angrebet, indtil en »fuld
undersøgelse« er gennemført. Der er nogle afghanske regeringsfolk, der lyver og
siger, at hospitalet var en base for Taliban, og i en erklæring i går beskrev
Pentagon den forfærdelige hændelse som »indirekte skader«, der »muligvis« kunne
være en følge af bombning af Taliban i Kunduz.
Chefen for FN’s Menneskerettigheder Zeid Raad Al Hussein fordømte omgående
angrebet som en mulig krigsforbrydelse og sagde: »Denne begivenhed er dybt
tragisk, utilgivelig og muligvis endda kriminel.« LUG ønsker en uafhængig
undersøgelse, der som udgangspunkt har den præmis, at angrebet var en
krigsforbrydelse.
Sky News udlagde denne rapport i dag:
»Læger uden Grænser (LUG) telefonerede hektisk til NATO og Washington, mens
bomberne regnede ned over deres personale, der arbejdede i traumecentret i
Kunduz.

Et personalemedlem beskrev, hvordan patienter, der ikke kunne flygte, ’brændte
ihjel i deres senge’.
Der er tre børn blandt de dræbte, og 37 mennesker er blevet alvorligt såret. De
12 dræbte medlemmer af det lægefaglige personale arbejdede alle for Læger uden
Grænser.
Der er stadig mange patienter og medlemmer af personalestaben, som der ikke er
gjort rede for, da der på tidpunktet for angrebet befandt sig henved 200
mennesker i bygningen.
Den første bombe landede kl. 2:10 am – og ni minutter senere telefonerede
personale fra LUG til NATO’s kontorer i Kabul og til militære embedsmænd i
Washington. På trods af dette fortsatte bombardementet frem til kl. 3:13 am.
Meinie Nicolai, præsident for LUG, har krævet total gennemskuelighed og
tilføjede: »Vi kan ikke acceptere, at dette forfærdelige tab af liv ganske
enkelt afskrives som ’indirekte skader’.«
»Læger uden Grænser siger, at de flere gange har givet hospitalets koordinater
til amerikanske og afghanske styrker – inklusive tidligere på ugen – for at
undgå at blive fanget i en krydsild.
’Vores hospital i Kunduz’ præcise beliggenhed er kommunikeret til alle parter
ved flere lejligheder i løbet af de seneste måneder’, sagde gruppen på Twitter.«
Pentagons erklæring om »indirekte skader« blev direkte modsagt af den afghanske
indenrigsminister, iflg. Sky News, som hævdede, at faciliteten blev »udset som
mål«, fordi Taliban skjulte sig der,

