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 عساکر ناتو پسر کاکای کرزی را در يک حملۀ شبانه کشتند

 

 مارچ گزارش داد که عساکر ناتو ١٠به تاريخ ) antiwar.com(سايت ضد جنگ 

اين .   کرزی را در قريه کرز مربوط به واليت قندھار به قتل رسانيدندپسر کاکای

  .قرار داده استو سرافگندگی خواھی معذرت حادثه قوای ناتو را در حالت 

مادام العمر ساکن ) پسر کاکای پدرش( ساله پسر کاکای حامد کرزی ۶٠يار محمد 

 و هيۀ سر ضربه خورداو ذريعۀ عسکر ناتو از ناح.  قريۀ اجدادی فاميل کرزی بود

 بازداشت شده، الکن دوباره برای مدت کوتاھیمنحيث يک مظنون پسرش . کشته شد

عساکر ناتو ھمچنان سه محافظ و دو ھمسايه  را که جويای دليل ھياھو .  رھا گرديد

  .  شده بودند نيز به حيث شورشيان مظنون دستگير نمودند



ی کرزی برادر اندر حامد کرزی و عضو شورای واليتی قندھار، طبق اظھاريۀ ول

ن گرديده بودند بعد ازينکه تندروان يک پسر ديگر dمحافظين از جانب وی تعی

  .  سر ميبرنده آنھا ھنور ھم در زندان ب.  يارمحمد را کشتند

ه کيد کرد کأنبوده و ت"  ھدف اصلی"به تعقيب اين کشتن، ناتو اعالم نمود که مقتول 

ه به حکومت افغانستان ابراز داشتناتو قبالٌ معذرت خود را نسبت قتل يک فرد بيگناه 

  .است

  

  :يادداشت

ھرگاه پای انتقام گيری ھای شخصی و تصفيه حساب ھای خانوادگی در ميان نباشد و 

 را آماده نساخته باشند، می توان حدس  جنايتیشخص کرزی و يا بردارش زمينۀ چنين

ن جنايتکار ناتو، با اين عمل روی ھمان حساب ضرب المثل معروف زد که قومندانا

عمل نموده و بدين وسيله به کرزی و برادرش اين " سگ را بزن که صاحبش بترسد"

بار با زبان گلوله پيام فرستاده اند که ھيچ گاھی فکر تمرد را در ذھن شان خطور 

خانه ھای واشنگتن و شرکاء ندھند ورنه سھم آنھا نيز از گوله ھای داغ ناتودر زراد 
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