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 17/05/2017حمید انوری                                                                                                

 "؟"وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هردو
 تبرداش دوبی در " کرزی" ای افسانه ثروت راز از پرده انگلیسی روزنامه

و تنها در دوبی پرده برداشته  اما قرار معلوم از راز ثروت افسانوی "حامد خان کرزی"، تنها این روزنامه

است، اینکه سر یا سر های دیگر این ثروت های میلیونی بادآورده به کجا های دیگر میرسد؛ هنوز همچنان در 

 است. ابهام ۀپرد

رئیس « حامد کرزی»با انتشار گزارشی مدعی شده که « میل  دیلی»به گزارش اسپوتنیک، روزنامه انگلیسی 

 گترین امپراطوران مالی دوبی است.جمهور پیشین کشور یکی از بزر

افسانوی با تمام این همه ثروت های عظیم که از مال ملت و پول بازسازی افغانستان باال  و اما این امپراتور

رفته و دزدیده است؛ هنوز هم بسنده نکرده و همچنان در خون این ملت در بند کشیده شد شط میزند و چپ و 

رائی شاخ و ُدم راست داد از وطن دوستی و مردم دوستی میزند و خجالت هم نمی کشد. چشم سفیدی و دیده د

 ندارد، فقط نگاهی به"حامد کرزی" و حواریون مفت خورش بیندازید کافی است.

میل که در این گزارش حامد کرزی را به فساد متهم کرده است، نوشت: مجموع ارزش امالک مربوط به   دیلی

 رسد.  میلیون پوند انگلیسی می ۹0حامد کرزی در دوبی، به ۀ اعضای خانواد

پوند انگلیس اما فقط ارزش مجموعی امالک این باند مافیائی در دوبی است که  (۹0000000یون)میل ۹0این 

یک شبه از خاک برخاسته و بر افالک نشستند و برادران همه به میلیونر های بزرگ و امپراتوران مالی مبدل 

این باند مافیائی و داد و  گشتند، اما گزارشگر روزنامۀ "دیلی میل" هنوز پرده از سرمایه گزاری های آنچنانی

 معامله های پیدا و پنهان آنها در دوبی پرده برداری نکرده است...

این خبر در حالی توسط این روزنامه انگلیسی منتشر شده که دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین افغانستان 

 به آن نشان نداده است. عکس العملیتاکنون 

العمل مانند همیش منفی است، کدام دزد به دزدی خود اعتراف  خوب اینکه واضح و آشکار است که عکس

 کرده است که حامد کرزی چنین کند!

سیاستمدار پر درآمد جهان را معرفی کرده بود  10« پیپل ویت مانی»نیز یک روزنامه به اسم  201۶در سال 

 داشت.بندی جایگاه نخست را   که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در این رده

"حامد کرزی" که رفیق شفیق و یار غار" بوش چوچه" بود، نتنها مانند آن یار قدیم در سرمایه اندوزی جایگاه 

نخست را دارد؛ که در توطئه و ترفند، مگر و فریب، چال و نیرنگ و آب را گل آلود کردن و ماهی مطلوب 
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 3از 2

هر لحظه به رنگی درآمدن هم در دنیا مقام گرفتن و تمثیل وطن دوستی و مردم دوستی و ملی گرائی نمودن و 

 نخست را از آن خود کرده است.

میلیون دالر  ۸2منتشر شده بود، حامد کرزی بطور میانگین  201۶در سال   اساس گزارش این روزنامه، که بر

 میلیون دالر سرمایه دارد. 2۴۵ساالنه بدست آورده است و حدود 

(، تنها مربوط می 245000000میلیون  دالر)245ثروت باد آورده که حد وسط آن به  این باید تکرار کرد که 

 شود به سرمایه های باند مافیائی کرزی در دوبی.

نیز سال گذشته با انتشار گزارشی رئیس جمهور پیشین افغانستان را بعنوان « مدیا مس»همچنین پایگاه اینترنتی 

 ه بود که دفتر کرزی آن را رد کرده و کذب دانست.ثروتمندترین سیاستمدار جهان معرفی کرد

گیریم که کرزی و دفتر او حقیقت را میگویند و این گزارشات متعدد از سال پار تا امسال همه دروغ و کذب 

محض بوده و هیچ کدام حقیقت ندارند، اما آیا دروغ های اینچنین بزرگ را نباید از راه های قانونی دنبال کرد و 

 ؟!نها را از مجرا های قانونی به اثبات رسانددروغ بودن آ

مگر کرزی هرگز چنین نمی کند زیرا خوب میداند که  آنگاه تشت رسوائی او و یاران غار اش از بام رسوائی 

 به زیر می افتد و همه رشته های او پنبه می شود. یک نی و صد آسان هیچ دردی را دوا نمی کند.

از محاسبه چه باک است"، اما کرزی خوب میداند که حساب های او نتنها میگویند"آنرا که حساب پاک است، 

 پاک نیستند، بلکه با هزار و یک گند آلوده اند.

میلیون دالر و همچنین  2۴۵یس جمهور پیشین افغانستان مبلغ ئبنابر ادعای مدیا مس، تنها سرمایه شخصی ر

 ملیون دالر بوده است. ۸2، 201۶ چالی مار 201۵سال  چدرآمد ساالنه کرزی از ماه مار

میلیون دالر را که در ظرف یک سال اندوخته است، به ملت  ۸2"حامد کرزی" حتی قادر نیست تا حساب همین 

 پس بدهد، ملت ایکه بیش از ده میلیون اتباع آن زیر خط فقر قرار دارند. دردمند افغان

 میلیون نفر زیر خط فقر در افغانستان ۱۰]

 

 



  
 

 

 3از 3

میلیون از 10امور اجتماعی افغانستان در تازه ترین آمار خود اعالم کرده است که بیش از وزارت کار و 

 .جمعیت کشور زیر خط فقر زنده گی می کنند

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این آمار آمده است که شهروندان زیر خط فقر از امکانات مناسب اولیه 

 13۹۵جوزا  23 - انهیخاورم یخبرگزار – [.محروم هستند  گیزند

وطن ویرانه "که  کنند قضاوتسر در گریبان بکنند و منصفانه  ه ایحال قضاوت با هموطنان شریف ما که لحظ

"، من که میگویم  وطن من و تو هموطن در قدم نخست ویرانه از یار است، اگر از یار است یا اغیار یا هردو

چه قبول افتد و چه اندر نظر شانرا یار گفت که ما را عجب آید. تا  اعوان و انصارو کرزی افرادی چون بشود 

 آید!!!

 

 ر دو؟ـه ایار ـفـک ایاز مسلمانهاست  بتیمص     هر دو؟ ای اریاغ ایاست  اریاز  رانهیوطن و

 هر دو؟ ایکردار  ایبه گفتار است  یخواه وطن      دانم  یا نمـزنند، ام یواهـن خـداد وط همه 

 


