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غيرنظاميان، در حملۀ ھوائی باالی حاميان " احتمال ميرود:"ناتو
  اتی، کشته شده باشندنامزد انتخاب

 
 

د از  ط بع دنفق پری ش ه ازس ک ھفت وئ ي ه گ ارۀ  گزاف ام در ب ای ع ای" ی ھ ت آورد ھ الت دس  حم

ه "شورشیۀ شناخته شد"عليه يک رھبر " یھوائ ه در آن حمل ذيرد ک اتو ميپ شته " امکان"، اکنون ن ک

 شدن رھبر شورشيان شدن غير نظاميان وجود دارد، باوجوديکه قوای ناتو اطمينان خود را در کشته

  . حفظ نموده است

انی  ات پارلم امزد انتخاب ان ن اروان حامي ک ک ه در ي سانی را ک ايد ک ار، ش ت تخ ه در والي ن حمل اي

بال ھوومسؤ. دحضورداشتند، مورد ھدف قرار داده باش يت ھريک از کشته شدگان را ًلين واليتی ق

ه . تشخيص داده اند ن حمل ه در اي د ک ه ان ن ا١٠آنھا گفت ده  ت شته ش اتی، ک ارزات انتخاب دان مب زکارمن

ان  ز در جري انی ني ات پارلم امزد انتخاب وائحملآن اند، و اضافه نموده اند که شخص ن ی مجروج ۀ ھ

  .شده است
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ين  ورد نظر را از ب ه ھدف م د ک رده اما بريدجنرال لويجی سکولو ميگويد، آنھا خيلی اطمينان دارن ب

ناخته "اند، اما با وجود آن متحير است که  ا يک دھشت افگن ش ات ب چگونه يک مقام يا نامزد انتخاب

  ".شده سفر مينمود

ان کشته ؤًحال مقامات ولسوالی قبال اين س ينادر ال را جواب داده گفته اند که رھبر شورشيان در مي

دائادعای ناتو را درست بعد از حملًمعلم حسين، والی واليت تخار قبال اين . شدگان نبوده است ی ۀ ابت

ر شورشيان ." ناتو بايست بھتر بداند" آنھا مورد استھزأ قرار داده گفته است که  اما تا آنزمانيکه رھب

را اينکار  ا اکث ًخود دوباره در محضر عام حضور يافته و کشته شدن خودش را رد نمايد، چنانکه آنھ

ر از يکرا مينمايند، طوری معلوم ميشود که  ذيرفتن اضافه ت اتو خواھان پ ست؛ و نمی ن ال ني  احتم

  .ِ آنھا تعدادی از غيرنظاميان کارمند انتخابات را کشته اند،یخواھند بپذيرند که در اين حملۀ ھوائ

 

 


