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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اپريل ٢٩

 قيوم کرزی با ميليون ھا دالر به امريکا بازگشت

  

 

رت خود سود می برد، اينک به مثابۀ تيغ دو به جاسوسی از مردم به غرض تحکيم مبانی قد انترنيت که با آن امپرياليسم

د مورد استفاده قرار دم برای افشاء گری عليه وطنفروشان، جنايتکاران و خاينان من جمله خاندان کرزی نيز می توان

آنچه را در ذيل خدمت تان تقديم می گردد، گزارشی است که يکی از اعضای خانواده ام از کاليفورنيای امريکا . گيرد

  :فرستاده است، اميد موردقبول قرار گيردبرايم 

قيوم کرزی برادر سکۀ حامد کرزی بعد از دزدی ميليون ھا دالر به امريکا برگشت تا پول ھای دزدی شده را جا به جا «

قيوم کرزی قبل از اعزام به افغانستان مصروف .  کرده و به کار رستوارن ھا و ھوتل ھای خود رسيدگی نمايد

مردم حاال از ثروت ميليارد دالری برادران کرزی که از طريق .  شھر بالتيمور در ايالت مريلند بودرستوران داری در

 . دست آمده، حرف می زننده چور و چپاول ب

شاه (مستعمره بعد از تجاوز امريکا به افغانستان و به کرسی نشاندن حامد کرزی در تخت رياست جمھوری افغانستان 

اين فساد پيشه سه . ، قيوم کرزی به حيث يکی از وکالی واليت قندھار در ولسی جرگه داخل گرديد)شجاع امريکائی

قيوم با استفاده از .  مصروف دادوستد پولی با کمپنی ھای خارجی بودهروز پی در پی ھم به سر کار حاضر نشد و ھميش

 ھا ميليون . او. جی. از طريق عقد قرارداد ھای جعلی و به راه انداختن انموقعيت خود که حمايت اجانب را ھم داشت،

ملک . ب ميليون ھا دالر شدند ھم صاح»ملک« و »عزيز عظيمی«ش مانند  به جيب زد که حتا دوستان نزديکھا دالر
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ت به امريکا باز  ھم عنقريب با ثروت ھنگف»عزيز عظيمی«گذارند و   در ايالت کاليفرنيا زندگی فرعونی را میفعالً 

  .      خواھد گشت

او آرزو داشت که بعد از برادرش، رئيس جمھور افغانستان مستعمره شود و . حرص قيوم در زر اندوزی اندازه ندارد

را ) Marriott(شود که قيوم کرزی چند ھوتل ماريات  گفته می. بار ديگر صد ھا ميليون دالر را به غارت ببرد

معلوم نيست که قيوم به چه مقدار پول پنھانی در دوبی و .   در ايالت پنسلوانيا واقع استھاآنز اخريداری نموده که يکی 

  . که ما خبر نداريم،ساير کشور ھا ديگر دارد

رسد، قيوم کرزی از ترس جان و از دست دادن ثروت،  زودی به پايان میه چون دورۀ نحس کرزی ھا در افغانستان ب

    ».   دزدی ھا و خيانت ھای خود تا لحظات زنده ماندن لذت ببردکار شد تا ازه زودتر دست ب

  

 

 


