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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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 ھمکار پورتال

  ٢٠١١ می ١٤

  

  :تبصره مترجم

برادران کثيف کرزی برای بقای خود به نيرنگ ديگری متوصل شده اند که اگر يکی از آنھا سقوط کرد، ديگری 

  :کردند  از آن استفاده می١٩ است که سرداران  قرن یاين عين تاکتيک.  جانشين او شود

.   پايبوسی اجانب و خاک فروشی  در بدل قدرت سياسی و کور ساختن و يا نابودی کامل يک يا چند عضو فاميل

 محمود.  رسدبمحمود کرزی برادر کيسه بر حامد کرزی حاضر است که برادر خود را گردن زند تا زود نوبت او 

  .به متن پائين توجه فرمائيد.  سوی خود جلب نمايده  قدرت ھای استعماری را بسعی می نمايد تا توجه

  

  

  برادر کرزی از حمايت برادر خود در انتخابات رياست جمھوری

   نادم است
  

در يک مصاحبۀ انحصاری با خبر گزاری طلوع، محمود کرزی برادر حامد کرزی از حمايت برادر خود در جريان 

  . انتخابات رياست جمھوری برای دور دوم نااميد گرديد

محمود کرزی، برادر جوانتر رئيس جمھور، گفت که حامد کرزی بينش و روش ھای شخصی خود را بر بھبودی 

  .محمود کرزی اخطار کرد که شرايط در افغانستان بد تر شده است. سطح حيات افغان ھا ترجيح می دھد

الخص در ساحۀ اقتصاد به پيشرفت ھائی نايل شود، اما عالوه کرد که ه افغانستان بافت او متوقع بود کمحمود  گ

  .مند نبوده استه برادرش حامد کرزی درين موضوعات عالق

 کرد تا بھتر او را مشوره می محمود کرزی اظھار داشت که برادرش بايست افراد مسلکی را دور خود جمع می

بدبختانه .  بايست فھم بھتر موضوعات را نسبت به رئيس جمھور داشته باشندمشاورين رئيس جمھور .  "دادند

توانم آنھا را مشاورين مسلکی قلمداد  دور خود گرد آورده که من نمیه که رئيس جمھور مردمان ضعيف را ب

  ".کنم
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ی منتقد حامد خصوص امريکا برای مدت طوالنه محمود کرزی زمانی ابراز نظر می نمايد که جامعۀ بين المللی و ب

  .کرزی بوده که نتوانسته است فساد را در نظام خود ريشه کن نمايد

کنم که فقدان اصالحات، بغرنجی و پيچيدگی قوانين که به  فکر می.  بلی، تقصير از اوست"محمود کرزی گفت، 

ٌ در ساحۀ اقتصاد سازگار نيست، کشور را به  سال قبل برمی٣٠  مبارزه می گردد الکن با شرايط فعلی خصوصا

  ."طلبد

تاکنون، حکومت .  فساد ھمه  جانبه در سيستم بزرگترين مشکل را برای حکومت داری خوب خلق کرده است

ٌ ھم.  "نتوانسته است که طور شايسته از متعلقات معنوی و مادی خود استفاده نمايد  وزرا سوء استفاده ۀتقريبا

  آنھا  زمين ھا خود را می فروشند که برای خود قصر ھا .رسانند نموده و زمين و ملکيت خود را به فروش می

  .بدبختانه ھيچ کسی در فکر اعمار افغانستان نيست.  بسازند

با انتقاد از روش ھای اقتصادی، محمود کرزی گفت که حکومت افغانستان در اصالح وضع اقتصادی ناکام شده و 

  .شود که فھم درست از اقتصاد بازار آزاد ندارد معلوم می

    

 

  


