
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ می ٢٨
  

  حمايت محمود کرزی ازعبدهللا عبدهللا 
 

از عبدهللا شورای محمود کرزی برادر حامد کرزی رئيس جمھور دست نشاندۀ افغانستان اشغالی، حمايت خود را 

دزد، قاچاقبر، پست و بی وجدان . در برادران سکۀ حامد کرزی، محمود کرزی فاسد ترين ھمه است. نظاری اعالم کرد

 .توان آن را به محمود کرزی اطالق کرد صفاتی اند که می

در رئيس جمھور کشور خلق نمايد، اما منحيث برا" کانديدان"محمود کرزی کدام شخصيتی نيست که بتواند تفاوتی برای 

محمود کرزی دادوستد نزديک . خواھد که اھميت اين دزد و قاچاقبر را به رخ مردم بکشد اشغال شده، عبدهللا عبدهللا می

بردند که پول کابل بانک را به سرقت از  یاو با برادر قسيم فھيم مقدار عظيم. پولی و دزدی با گروه شورای نظار دارد

محمود کرزی از طريق معامله گری با کمپنی ھای مختلف . بعد از قيل و قال موقتی، حال کسی به قصه اش ھم نيست

ين ساحه از امحمود شب و روز در سرقت و چپاول ثروت ملی مشغول است و در. خارجی ميليون ھا دالر به جيب زد

ن دليل است او از عبدهللا عبدهللا حمايت نموده است تا در روی ھمي. برخوردار می باشدھا پشتيبانی شورای نظاری 

  . شان تداوم يابدیصورت تقرر عبدهللا در پست رياست جمھوری افغانستان اشغال شده، ساخت و بافت و دزدی ھا

حامد کرزی از طريق برادران ميليون ھا .  از اعمال برادران خود آگاه است و حتا شريک جرم است کامالً حامد کرزی

  .        خارج اندوخته است که در صورت زنده ماندن به زندگی طاغوتی خود ادامه خواھد دادیدالر در بانک ھا

در جھت ديگر، پيوستن ضياء مسعود و متباقی افرادی از قماش وی به اشرف غنی ، وحدت قاچاقبران الجورد را با 

ه، انسان را بدان فکر می اندازد که گوئی دو گله از رانی از قماش دوستم و خاينی از نوع اشرف غنی رسانيداجنايتک

  .گرکھا چشم به جان يک گوسفند دوخته باشند

 

 


