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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
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  ٢٩.٠٣.١٠رويترز 

  کبيرزاده. داکتر م: مترجم

  

   :می دھدھوشدار  کايمرا

  ردي قرار گتواندھدفي میبرادر کرز
   

  : روز دوشنبه گفتکايمرا بۀرتي مقام عالکي

ه در صورت دری برادر اندر حامد کرزکايده آمر متحاالتي ا تي را اخطار داده است ک ورد اف ه شواھد در م  ھرگون

  ردي ھدف قرار گتواندي م، خودشاني با شورشی ویکمک و ھمکار

  

  : گفت نام ببرد، قندھاریتي والی شوراسي رئی کرزی احمد ولبدون آنکه از ئیکاي آمرمقام

   شودروني منطقه بآن از ی وخواھميمن م

   

  : مقام در ادامه گفتنيا

ا ھ.  تفرقه انداز استاري بسی وراي ز،ميه باشت را در آنجا نداشی فردکي که ھمچو ميدھي محي ما ترج ا  چيام ارم  یک

دي پاني را با شورشی ونکهي مگر اميتوانيکرده نم دا، دادهون رار دادهً بع ست اھداف خود ق  ري دستگ، او را در قطار ل

  انيم به قتل برسکرده

  

  :يادداشت
ن از "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " دوستانيکه با نشرات پورتال ًآشنائی دارند، حتما به خاطر می آورند که يک ت

ای  ال آق اران پورت وی"ھمک ستعمراتی " موس اتی در ادارۀ م ضاح انتخاب ب افت ه تعقي ه ب ائی ک ضحکه ھ ال م ه دنب ب
ا " احمد ولی کرزی"صورت گرفت، و  رده از ھمکاری خود ب دون برداشت" ای.آی.سی"ضمن يک مصاحبه پ ، ب

ه يکی " بان کی مون"تأمل پيشگوئی نمود، که به عالوۀ  ه مثاب نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان ب
ااز بازندگان اصلی انتخابات، برادر کرزی نيز ب وده و امضاءش خودست  دا آن مصاحبه حکم اعدام خويش را ب  نم
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ر طول عمر  ه حد اکث د ک شان می دھ د، وی قراين ن ه ياب وال ادام ين من ر ھم شتر ۵در صورتيکه اوضاع ب  سال بي
  .نخواھد بود

سته  درگيری ھای اخيريکه بين ادارۀ اوباما با باند کرزی که با ھزار و يک رشته خود را به ناف جمھوری خواھان ب
بان کی "ست از آب در آمده ضمن آنکه مدت کار می دھد که آن پيشگوئی ھا درحت نشان اند، به وجود آمده به وضا

ود " مون ه ب تمديد نشد در عمل پروژه ای را که وی با باند کرزی در زمينۀ آشتی با جنايتکاران طالب رويدست گرفت
  .در نطقه خفه شده، امريکا انتقام خويش را از ملل متحد و نمايندۀ آن گرفت

د سياسی ارزش تذ ده، دي ال گردي شگوئی ھای پورت ال متوجه صحت پي دگان پورت ه خوانن کر اين نکته از آنروست ک
روشن آنرا با طرز ديد آن عده از شعبده بازان انترنتی که فقط به دنبال حوادث روانند، خود محک زده درست را از 

  .نادرست تميز دھند
            موفق و شاد کام باشيد

 AA-AAپورتال         اداره 


