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  4 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
  ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  10/ 12/ 2009   حميد انوری                                                                                                                   
  

                افغانستان با            جمهورسيمصاحبۀ حامد کرزی رئ               
  در قالب پرسش و پاسخ) اسوشيتد پرس( خبر نگار              

. است که با حامد کرزی صورت گرفته است ) اسوشيتد پرس (اصل مصاحبه از خبرنگار  : تذکر ضروری          
و اما پاسخ ها از حامد کرزی نيست ، که ايکاش اين شهامت را پرسش ها دست ناخورده از اصل مصاحبه  گرفته شده 

  .دميداشتن
  . است  ) حامد شنوا(  در اين مصاحبه ، پرسش ها از خبر نگار  اسوشيتد پرس  و پاسخ ها از               
  :خبرنگار

 و آغاز کاهش نيرو های نظامی امريکا در اين سال ، به اساس گفته های رئيس جمهور 2011     آيا ضرب االجل   
  ه است؟اوباما ، برای شما بيانگر ظهور مشکالت در آيند

دوستان امريکائی ما . در آنصورت من مجبورم قبل از موعود مقرر ، فرار را برقرار ترجيع دهم. کامًال! بلی :  پاسخ
 .هرگز با من چنين نخواهند کرد

  چرا حاال دوباره طالبان برگشته اند؟: خبرنگار
مه برگشته اند و همه با سالح ها و افراد احمد ، محمود ، کلبی ، مقصود ، ه.  چرا بر نگردند؟ همه برگشته اند : پاسخ

طالبان هم برادران ما هستند ، بايد برگردند ، ما برای شان پول و سالح بيشتر ميدهيم تا در . مسلح شان برگشته اند
  . بازسازی کشور شان پهلو به پهلوی مجاهدين کرام و رهبران جهادی سهم گيرند

را انجام دهيد ، در حاليکه مردم ديگر مانند گذشته باور و اعتماد الزم را ولی شما چگونه ميخواهيد اينکار : خبرنگار
  ندارند؟
مردم نه زر دارند و نه . سرنوشت کشور را همين ها رقم ميزنند. مردم مهم نيستند ، مهم رهبران و رهزنان اند: پاسخ

  .ماد ندارند ، نداشته باشندزور وبه نان شب و روز خود محتاج اند ، آنان را به کشور داری چی؟ باور و اعت
مردم در آن زمان نسبت به طالبان بی باور بودند و طالبان کشور را ترک کردند ، وحاالآنها نسبت به : خبرنگار

  .حکومت شما بی باور اند
بی باور باشند ، دست شان . اگر فکر ميکنيد من هم مانند طالبان کشور را ترک خواهم کرد در اشتباه هستيد: پاسخ
خدا برادران مجاهد ما ، فهيم جان و رشيد جان و کريم جان و شيرآغا جان و ديگه . ص ، مه ايال دادنی نيستمخال

 .ره نگيرهB52برادرای سنگر دار ما ره نگيره ، باز اگه گرفت ، دوستای امريکائی و ُمسکن های 
همسايه های شما در پی آن خواهند برخالف اين هدف عمل ميکند و 2011شما فکر نميکنيد که ضرب االجل : خبرنگار

  .....شد که ببينند چی کسانی 
من . اگه مه دوستان امريکائی خوده ميشناسم خو از ای ضرب االجل ها بسيار خات دادن ، ده قصيش نباش: پاسخ

ن باز اگه امريکائی ها به مه خيانت کدن و عسکرای خوده از افغانستا. زنده جهان زنده ، من مرده ، جهان مرده
مه کار خام . کشيدن و مه مجبور به فرار شدم، باز خدا برادران پاکستانی ما ره نگيره ، يک قدم اوطرف باز خانيم اس

  .نمی کنم
  ؟.....چگونه ميخواهيد اين فضای اعتماد را ميان افغانستان و پاکستان ايجاد کنيد: خبرنگار
ی همديگر اعتماد کده نمی تانند، گپ خودم اس و خالص گپ ، گپ افغانستان و پاکستان نيست که هيچ وخت باال: پاسخ

بگيره ) آب ( دنيا ره او : ما يک متل داريم که ميگه . ، مه ده قصه افغانستانشام نيستم ، اعتماد ندارن ، نداشته باشن
  .مرغابی ره تا بند پايش اس

ميتواند انجام دهد؟ امريکا چگونه شما مشخصًا از اياالت متحده چه ميخواهيد؟ ايالت متحده چه کاری : خبرنگار
ميتواند پاکستان را مطمئن سازد که افغانستان تحديدی برای اين کشور محسوب نمی گردد و يا تضمين کند که پاکستان 

  از افراطگرائی  حمايت نخواهد کرد؟
هر کاری که دلش امريکا  . مه از امريکائی ها هيچ چيز نمی خواهم ، فقط مره تا پنج سال دگه حمايت کنن: پاسخ

ميخواهد انجام دهد ، اما اگه مه اعتراض کدم و داد و فرياد ، جدی نگيرن ، همی سياست مه اس که از استادم مجددی 
ضرور نيس که امريکائی ها ، پاکستان را مطمئن سازن که  افغانستان تحديدی برای شان نيس ، يک . صيب ياد گرفتيم

 ده قصيش نيستم ، پاکستان خودش غرق ده افرط گرائی اس و هر روز ده خط ديورن اس ، سرش چليپا بکشن ، مه
  .ای منجالب فرو و فروتر ميره و امريکا هم ده امی خوش اس



  
 

 
  4تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليالين افغان جرمن آن
 ئ ولـهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و ل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

پاکستان چه .زمانيکه من در کندهار يا هرجای ديگر با مردم صحبت ميکنم ، آنها به پاکستان اعتماد ندارند: خبرنگار
ان بتواند به اين کشور اعتماد کند ، چنانچه اين کشور  همين اکنون در وزيرستان کاری ميتواند انجام دهد که افغانست

  جنوبی  مصروف جنگ است ؟
باز مردم گفتی ، يک دفعه برت گفتم که ده قصی مردم نباش ، مردم افغانستان به هيچ کس و هيچ کشوری : پاسخ

پاکستانی ها دل شان که .  به آنها اعتماد کده نمی تاننپاکستان هر کاری کنه ، افغانها. اعتماد ندارن ، خو نداشته باشن
  .ده وزيرستان جنوبی جنگ ميکنن يا وزيرستان شمالی ، دل شان ، بايسکل شان

آيا شما فکر ميکنيد که ضرب . در مورد گفتگو با طالبان بحث های زيادی وجود داشته است2009درسال : خبرنگار
   و يا به آن کمک خواهد کرد؟اين کار را مشکل ميسازد2011االجل سال 

 خو هنوز نامده ، طالبا اگه آدرس خوده بتن مه يک چن شو مهمان شان 2011 ره  گاو خورد ، سال 2009سال : پاسخ
  2011از ای  سال های . کت فهيم و کريم و رشيد و فرشيد که جور آمدم ، کت طالبا هم جور ميايم.شوم باز جور ميائيم 

  .هيچ مشکلی نيست. مد و خات رفت زياد خات آ15 و 12و 
آيا طالبان با شما حاضر به مذاکره خواهند شد در صورتيکه بدانند که اياالت متحده افغانستان را در سال : خبرنگار

  ترک ميکند؟2011
ای فقط يک سياست .  ترک ميکنن؟ مه بر تان کرنتی ميکنم که ای گپا ، گپای مفت اس2011کی گفت ده سال : پاسخ

 هزار عسکر 30تا دوسال دگه اوضای افغانستان و منطقه از بد بدتر خات شد و امريکا مجبور خات شد . ساس و ب
  .دگه روان کنه

  .ولی آنها ميگويند که ما بايد انتظار خروج شان را داشته باشيم: خبرنگار
شما ميتوانيد .  بيست سال ای انتظار شايد دو سال باشه يا ده سال و. انتظار داشتن خو کدام کار مشکل نيس : پاسخ

  .انتظار خروج آنها را داشته باشيد ، اما مه انتظار رياست جمهوری ميرويس جانه ميکشم
آيا شما قادر خواهيد بود که طالبان را بدون درنظر داشت مال عمر به پای ميز مذاکره بکشانيد و يا بدون : خبرنگار

  ا حاضر خواهيد بود که با مال عمر وارد مذاکره شويد؟گفتگو با مال عمر در اين راه موفق شويد؟ آيا شم
مه که شو و روز با فهيم جان و . مه گفتم که آدرس مال عمر ره ندارم ، اگه نی وخت چن شو مهمانش ميشدم: پاسخ

کريم جان و رشيد جان هم کاسه استم و از دست پخت شور و بد مزۀ شان مجبور استم نوش جان کنم ، يقين دارم اگه 
  . مه نه با طالبا مشکل دارم و نه با گلبدين و نه با قطب الدين.  مالعمر مزه نداشته باشه ، اقًال شور خو نخات بودنان

پس شما بدون توجه به مخالفت آنها با مال عمر در صورتيکه حاضر به مذاکره شود ، و يا از طريق يک : خبرنگار
اين يک تصميم "  کرد و به رئيس جمهور اوباما خواهيد گفت که ميانجی اين کار انجام شده بتواند ، مذاکره خواهيد

  ".افغانی است و نه تصميمی که شما بايد آنرا اتخاذ کنيد
مه اگه ياد تان باشه باوجود مخالفت امريکائی ها ، فهيم جانه معاون خود ساختم و رشيد جانه با طيارۀ ! کامًال: پاسخ

مشکل مه با !  ره به استقبالش فرستادم ، از دست امريکائی ها چی آمد؟شخصی اش به کابل خاستم و اراکين حکومتی
خود مال عمر اس که حاضر نميشه ، با امريکائی ها در ای قسمت مشکلی ندارم ، باز زياد که گفتن ، ميگم از طالبای 

  .ميانه رو اس
  ويد؟حتی اگر امريکائی  ها بگويند که شما نبايد با اين شخص وارد مذاکره ش:خبرنگار
امريکائی ها گفته بودن که وجود رشيد جانه ده افغانستان تحمل ندارن، اما مه همی برادرم رشيد جانه ده زير : پاسخ

  !يک سقف با هيلری جان وزير خارجۀ شان ، شاندم ، چی گپ شد؟
ه کنيد ، بجای اينکه پس بايد آنها بگذارند که شما بعنوان رئيس جمهور افغانستان تصميم بگيريد با کی مذاکر: خبرنگار

  .بگويند مذاکره با مال عمر  را نمی پذيرند
البته ظاهرًا بايد چنين نشان بتن ، حتی اگه دوستای امريکائی ما اجازه بتن ، مه ميتانم به بهانۀ مذاکره ، مال : پاسخ

  .ه کنم مليون دالره هم ده حساب بانکی خود ده فرانکفورت ذخير25عمره گرفته و برشان تسليم کنم و 
  بنًا آنها تالش های شما  را در راستای صلح و آشتی در گذشته تحت الشعاع قرار داده اند؟: خبرنگار
  .اگه نی مه ده هشت سال گذشته افغانستانه ، پاريس جور ميکدم! بلی : پاسخ

  توسط جامعۀ جهانی؟:خبرنگار
  .خی نی توسط مارشال فهيم و جنرال دوستم: پاسخ

برگشتند و آمادگی نشان دادند خانه های شان مورد حمله قرار گرفت ، هدف اين کار چه بوده مردمی که : خبرنگار
  است؟
ده جای ها ايکه خانۀ مردمه خراب کدن ، بااليش بلند منزل و شام پاريس و کابل بانک و غضتفر بانک جور : پاسخ
  .ای به خير مملکت اس . کدن

جامعۀ  جهانی بحث ها و مشکالت زيادی داشتيد و در اين باره هميشه شما در مورد موضوع تلفات ملکی با : خبرنگار
   هزار سرباز ديگر تلفات ملکی بيشتر شوند؟30آيا شما نگران نيستيد که با آمدن .با وضاحت صحبت کرده ايد



  
 

 
  4تر 3  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليالين افغان جرمن آن
 ئ ولـهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و ل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

نظارت ای نيرو ها  . اين سی هزار نيروی جديد جهت حافاظت مردم به افغانستان فرستاده ميشن. به هيچ وجه : پاسخ
 پوندی و هزار پوندی خوده مستقيمًا سر افراد طالبان و القاعده پرتن که 500ميکنن که طيارات امريکايی ، بامب های 

  .مردم ملکی اوگار نشن
  آيا اين نيرو ها به مقاصد نظامی و انجام عمليات  های نظامی استفاده نخواهند شد؟:خبرنگار
 هزار نفری جديد ، به 30 خارجی و دشمنان افغانستان اس که  ای قوای ای فقط تبليغات رسانه های! هرگز : پاسخ

آنها گاهی مردم را از قوای امريکايی ميترسانن و گاهی . اما اين حقيقت نداره. کشتار مردم افغانستان فرستاده ميشن
  .....هم از فساد اداری و جنگ ساالران و مافيای مواد مخدر و

  
آيا شما از اين اتهامات خسته نشده ايد؟ فکر نميکنيد که با .گوردن برون نيز در اين باره صحبت کرده است:خبرنگار

  اين اتهامات تحقير ميشويد؟
هشت سال . شب و روز تحقير ميشوم ، اما من به اينها عادت کرده ام ! خسته شديم ، بکلی خسته شديم ، بلی: پاسخ

 اس و قاچاق مواد مخدر اس و کار به اهل کار سپرده نشده و جنايتکاران جنگی و دشمنان فرياد زدن که فساد اداری
يک . ، اما ده گوش مه نميره .....مرئم افغانستان در راس امور لشکری و کشوری قرار دارن و چنين است و چنان و

ت سال گذشت ، پنج سال گوشم در است و يک گوشم دريچه ، از يک گوش داخل و از گوشه دگه خارج  ميشه ، هش
  .انتخابات شد و من برنده شدم و پنج سال دگه رئيس جمهور هستم. دگه هم تير خات شد

  حتی با توجه به اتهامات تقلب در اين انتخابات ؟: خبرنگار
 مطبوعات و حلقات غربی به نا حق پای مره ده بين. کدام تقلب ؟ تقلب خو عبداهللا کد باز زورش نرسيد گريخت: پاسخ
  .آوردن

  به نظر شما با اينکار مطبوعات و حلقات غربی چه اهدافی را تعقيب ميکنند؟: خبرنگار
همه يک هدف دارن و آن هدف اين است که به جهان نشان بتن مه يک رئيس جمهور دست نشانده نيستم و : پاسخ

  .همين. خودم به زور خود و با سازش ها و تقلبات فراوان ، رئيس جمهور شديم
" شما از تحديداتی که همزمان به اين اتهامات مطرح ميشوند نگران نيستيد، چرا که بسيار گفته ميشود که : ارخبرنگ

  ؟"ما ديگر چک سفيد نميدهيم ، نيرو های بيشتر نمی فرستيم و يا نيرو های مان را خارج ميکنيم 
مه نتن ، به بيادرم ميتن ، اگه به بيادرم اگه چک سفيد به .  ای بچه ترسانی ها ره مه ياد گرفتيم و نمی ترسم: پاسخ

ده قصۀ نيرو . کردنش تجربه های طوالنی دارن) آب ( نتن ، به مجددی صايب ميتن ، ايشان در گرفتن چک سفيد و او 
های شان نباش ، تا ما با مال عمر و گلبدين و بن الدن در معامله باشيم ، دنيا گل و گلزار اس ، هم چارۀ ما ميشه  هم 

  ).مبارزه با تروريزم ( از سر و برش ميزنيم و نام شه ميگذاريم . متحدين ما از 
آيا شما فکر ميکنيد که غرب بعد از مالحظۀ کابينه بگويد که اين کابينه نشان ميدهد که شما به فساد اداری :خبرنگار

  مبارزه ميکنيد؟
  . باز مبارزه با فساد اداری ره شروع خات کديمهر وخت از مبارزه با تروريزم فارغ شديم ،. ای گپا ، گپ اس : پاسخ

  آيا کابينۀ شما بايد کابينۀ باشد که غرب نيز از آن خوشحال باشد؟:خبرنگار
اگه قاچاقبران . کابينه را در مجموع غرب تعيين ميکند ، من حتی قادر نيستم عطا محمد نور را از کار برکنار کنم: پاسخ

و جنايتکاران جنگی در کابينه حضور دارند ، همه از غرب حمايت ميشوند و و جنگ ساالران و ناقضين حقوق بشر 
  .من کاری خالف ميل آنها انجام داده نمی توانم

شما گفتيد که شما و يا افغان ها در انتخابات تقلبی انجام نداده ايد و اينکه کسان ديگری اين کار را انجام :خبرنگار
  را انجام دادند؟از نظر شما چه کسانی  اين کار . دادند
کار ، کار پاکستان بود ، جمهوری اسالمی ايران در اين زمينه دخالتی نداشت ، البته شايد روس ها هم يک : پاسخ

اما اصل کار در دست امريکايی . ملل متحد هم بی تقصير نبود. اندازه دست داشته بوده باشند ، اما من از آن خبر ندارم
  .ها بود

   فکر ميکنيد که اين کار را امريکا ، يا غرب و يا اروپا انجام داده است؟آيا شما واقعًا:خبرنگار
آنها برايم قبًال گفته بودند که به مصرف بيش از شصت مليون دالر ، به جهانيان . فکر نمی کنم ، بلکه ميدانم : پاسخ

  .نشان خواهند داد که رئيس جمهور افغانستان انتخابی است و نه انتصابی و دست نشانده
  
:  

شما توانايی های پوليس و اردوی تان را ميشناسيد ، با توجه به تهدابی که گذاشته شده ، آيا فکر ميکنيد که : خبرنگار
  آنها قادر خواهند شد تا کنترول کندهار يا هلمند را در مدت يک سال ونيم آينده بدست گيرند؟

يک تک تفنگ ناپديد ميشوند و حتی قادر نخواهند بود من ميدانم که پوليس ملی و اردوی ملی با شنيدن ! هرگز : پاسخ
از کندهار و هلمند خو هيچ حرف نزنيد که باقی هم فرار خواهند . کنترول قصر رياست جمهوری را هم بدست  گيرند

  .داشتن يک اردوی واقعًاملی و رزمنده و مقاوم  و تربيه وتجهيز شان سال های طوالنی کار و زحمت بکار دارد. کرد



  
 

 
  4تر 4  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليالين افغان جرمن آن
 ئ ولـهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و ل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  . سال را در بر گيرد20اما بعضی ها ميگويند که اينکار شايد : نگارخبر
کار طوالنی اس و يک بازوی توانمند بکار . سال دگه هم به اين مقصد برسيم 20مه فکر نمی کنم که حتی تا : پاسخ

  .دارد که من آن توانمندی را در خود سراغ ندارم
ؤوليت دفاع از افغانستان به نيرو های امنيتی اين کشور سپرده  مس2011سناتور مک کين گفته است اگر در : خبرنگار

اگر نيرو های امريکايی از افغانستان خارج شوند ، ممکن است  وی . شود ، حکومت حامد کرزی ناکام خواهد شد 
  . بقتل برسد

منيتی ما هم اگه نيرو های ا.  مليون دشمن دارم25يک دوست و . مه تا صبا هم اطمينان ندارم که زنده باشم: پاسخ
و همی ره . سر شان حساب نمی شه. امروز معاش شان از امريکا نرسه ، فردا ده پالوی طالبان استاده خات شدن

  .امريکائی ها هم ميخواهن و مه هم
اين کار بايد در " آيا شما فکر ميکنيد که اين انتقادات آشکار از حکومت شما ، يا تعيين ضرب االجل ها ، : خبرنگار

باعث ميشوند که حکومت شما احساس کند که طفليست  که با وی برخورد نادرست "  زمان مشخص انجام شود اين
  صورت گرفته است ؟

من در کار رياست جمهوری ، طفل هشت ساله هستم و . واقعًا همين گونه است و در واقعيت هم همينطور است : پاسخ
  . خات کدميک روز از خانه فرار. هر روز گوش توی داده ميشوم

گفته ميشود که امريکايی ها فهرست اسامی يک تعداد افرادی را که ادعا ميشود پاک و صادق هستند به شما : خبرنگار
  .داده اند
  .داده اند يک لست طوالنی است! بلی : پاسخ

  آيا چنين فهرستی به شما داده شده است؟: خبرنگار
  .يتوانم که  وزرای دفاع و داخله و خارجه در اين لست شامل هستندبرای اطمينان شما  گفته م. گفتم داده اند : پاسخ

آيا تقاضای امريکايی ها از شما مشروع است، به اين معنی که آيا آنها تا به حال به شما گفته اند که در کجا : خبرنگار
  فساد اداری  وجود دارد و چه کسانی آلوده به فساد اداری هستند؟

ع است و برای من هم گفته اند که در کجا ها فساد اداری وجود دارد و چه کسانی آلوده بلی تقاضای شان مشرو: پاسخ
اما بهتر و ساده تر ميبود اگر آنها برايم ميگفتند که در کجا ها فساد اداری وجود ندارد و چه . به فساد اداری هستند

  .هم کار آنها ساده ميشد و هم از من. کسانی آلوده به فساد اداری نيستند
  از جامعۀ جهانی چه ميخواهيد؟ خواست رئيس جمهور افغانستان از جامعۀ جهانی چيست ؟: خبرنگار
من از آنها فقط همين چوکی را . از خود رئيس جمهور افغانستان بپرسيد که از جامعه جهانی چه ميخواهد: پاسخ

  .ديگر خواهشی ندارم. خواسته ام
   يا يک سال اول دورۀ دوم حکومت تان داريد؟آيا اولويت های مشخصی برای شش ماه: خبرنگار
  .در اين مورد تا هنوز فکر نکرده ام: پاسخ

  آيا به نظر شما ادامۀ کار  برادر تان در کندهار تاثير منفی بر روند مبارزه با فساد اداری خواهد داشت؟:خبرنگار
  .ی مکمل ديگر هستيمبرادر من در کندهار با فساد اداری مبارزه ميکند و من در کابل ، يک: پاسخ

  پس شما نمی خواهيد او را از وظيفه اش برکنار کنيد؟: خبرنگار
از سوی ديگر او برادر من است ، اگه امروز او ره از کار برکنار کنم ، . به من اين صالحيت داده نشده است: پاسخ

برادر دلسوزی است و من به . غم هفت پشت ما را در کندهار خورده است. فردا چگونه به چشمان او نگاه خواهم کرد
. از برادر کرده هيچ کس به تنسان نزديک نيس. کی ميداند که فردا چه خواهد شد. او در شرايط کنونی سخت نياز دارم

همی فهيم جان غم برادرک های خوده خوب خورده ، کريم جان و رشيد جان و ُکل برادرای مجاهد ما غم برادرک های 
نر واری ميخوره به کس چی ، خودشان اعالن ميکنن . درک مه از چار طرف بمبارد ميشهخوده خوردن ، باز يک بيا

. که روزانه ده مليون دالر از طريق ميدان هوائی کابل بصورت غير قانونی خارج ميشه، بيادر مه خو ده کندهار اس
مه از . وائی کابله نديده بيچاره يک زندگی بخور و نمير داره و سر بوريا زندگی ميکنه و تا حاال روی ميدان ه

اگه سند و يا اسناد قاچاقبری و فساد اداری از . افغانستان و از مردم افغانستان تير استم ، خو از بيادرک خود نيستم
وی دارند ، ارائه کنن ، او آدم خامی نيست که از خود اسناد بجا گذارد و اگر هم بچه گی کده باشه و يکی دو سند از 

همطو که اسناد قاچاقبری يونس جان قانونی و ضيا جان مسعوده ده . باشه ، باز چاريش آسان اسپيشش خطا خورده 
ميدان هوائی دوبی نابود کدم ، از بيادرکم هم آسان اس، آخر چرا مه ای همه دزد و قاچاقبر و کاله برادر و خاين و 

مه اگر چی در امور .  و کماله بلد استندجانی ره ده اطرف خود جمع کديم، يک روز به درد ميخورن و هزار ويک کسب
رياست جمهوری طفل هشت سالۀ بيش نيستم ، اما در اين کار ها استاد کار کشته دارم ، باز هيچ که نشد ، يک 

 . استخاره ميکنه و دنيا گل و گلزار ميشه
  
  
 


