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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ مارچ ٢٣

  

  طرع دعوا عليه حامد کرزی و قوای امنيتی افغانستان

  تحفۀ نوروزی امريکا به کرزی

  

Lawsuit-2014/032114-Zabaan/com.afgazad.www://http-ک  مارچ در لين١٢طبق نوشته ای که به تاريخ 

pdf.Americans-30-of-Death-for-Troops-Afghan-Karzai-Against-Filed فاميل ھای رسيد  به نشر

 در درۀ تنگی واليت ميدان سرنگون شد  ٢٠١١ آگست ۶عساکر امريکائی که ھيلوکوپتر شان حين تجاوز به تاريخ 

ين ادر.  را عليه حامد کرزی و قوای امنيتی افغانستان در يکی از محاکم واشنگتن دی سی ريخته انداطرح يک دعو

 Navy تن از گروه نخبۀ انسانکش که به اسم نوی سيلس ١٧ول  تن از عساکر متجاوز امريکائی به شم٣٠حادثه 

Seals) (از ايران شده استتکرزی نسبت اين حادثه متھم به فساد و  اخذ رشو. د، به قتل رسيدندنشو ياد می .  

 قوای افغانی قبالً که   فاميل ھای عساکر مقتول ادعا دارند که ھيلوکوپتر مربوطه توسط طالبان سقوط داده شد آنھم زمانی

.   تقاضای عمليات نظامی را عليه طالبان نمودندوقتين عساکر امريکائی آگاه ساخته و در عموريت أطالبان را از م

ين ادر.  از افغانستان و ايران شده اندت ميليون دالر جبران خسار۶٠٠فاميل ھای عساکر مقتول امريکائی خواستار 

قوای افغانی معلومات . ول قتل عساکر امريکائی می باشندرزی و افغانستان مسؤاست که حامد ک شده ادعا اطرح دعو

  . در اختيار طالبان، القاعده و ايران گذاشتند»بن الدن«موريت نظامی را به خاطر جبران کشتن أعمده به ارتباط اين م

 برادرانش را سياه خواھد کرد  تحقق بيابد،  امريکا روزگاز کرزی وا که در اصل سياسی است واقعاً اگر طرح اين دعو

کرزی درين اواخر به انتقاد خود از عملکرد امريکا در افغانستان شدت . د دادنو به انتقام گيری از وی ادامه خواھ

دانيم که استعمار برای باال بردن اعتبار از دست رفتۀ عمال خود ھم دست به ھر  الکن اين را ھم می. بخشيده است

   . می زندینيرنگ

  

  

 

 


