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  تشاش در قندھارغا

  مردم را در اين واليت کليدی نشان ميدھدطغيان خشم
  گناه ميتواند چنين موضوع داغی را به وجود آورد؟ دم بیکی ميدانست که آتش گشودن بر بس مملو از مر

ا ؤاياالت متحده امروز به طور عاجل مس ه خرج داد، ام وليت را به عھده گرفت و ناتوھم در اظھار تأسف سرعت ب

شته و  نج ک ر نظامی پ دا  ١٨حمله ای کنونی باالی يک بس غي ه در نخست تظاھرات و بع ا گذاشت ک ه ج ً مجروح ب

  دم را در پی داشتتشاش مرغا

ا"صدھا تن بر سرکھا ريختند و با شعار ھای  ر آمريک ز "مرگ ب ه مرک ه ب ومی را ک ا سرک عم اير ھ  وسوزانيدن ت

ز ۀ در حقيقت حمل. شھرمنتھی ميشد، مسدود نموده و جاروجنجال را به وجود آوردند رت انگي ردم حي رای م ونی ب کن

ا از آنجا ود، ام رار ميگئب ه حمالت تک ه اينگون ا يک روز يک سياری تنھ رای ب دند، ب شته ش ن ک نج ت د و صرفا پ ًردن

  بسياری از نقاط کشور اين حادثه را دليرانه پشت سر گذاشتندمردم دردر حاليکه از ميان روز ھا، ديگری بود 

ندگان ،گذشته از اين ان باش ه خشم جدی مي  قھر مردم تنھا انعکاس از يک قتل عام غير نظاميان در منطقه نيست بلک

ه شمار می ان کشور ب دھار است، شھريکه يکی از فاسدترين شھرھا در مي صميم دارد حمل شھر کن اتو ت ۀ رود و ن

 گذشته کرزی کوشش کرد ۀت که ھفتًاين موضوع دقيقا مشابه به خشم و قھری اس. بزرگی باالی آن سازماندھی نمايد

  .با ديدار کوتاه خود آنرا به آھستگی بشوراند

ود اما اين حادثه تکرار فاجعه د ب رار داده است و . ای برای ماه جون خواھ ساد اداری ق يش راه ف ع در پ اگون موان پنت

ه دست آرد) قلب و دماغ ( کوشش نموده تا  ار ب ر و . (( مردم کندھار را در يک ک ه يک تي ل  آن)). دو فاخت ا از قب ھ

   فردی است که در رأس فساد در کندھار وجود دارد و معامله با وی آسان نيست"ولی کرزی"اند که  روشن ساخته

  شود که اياالت متحده آمريکا قادر به برنده شدن قلب و دماغ مردم نيست حال طوری معلوم می

در شاھراه ھای عامه متوقف نسازد قادر به برنده شدن قلب و در صورتی که اياالت متحده قتل مردم غير نظامی را  

ه آن. دماغ مردم نخواھد بود دارد ک اطق  در ضمن ھيچ تضمينی وجود ن ان را در من شتار غيرنظامي و ک د جل ا بتوانن ھ
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