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مافيای کرزی – فھيم

در کابل خبر ھای آدم ربائی قسيم فھيم ھنوز داغ است .اين شخص جانی يک گروه تبھکار را که ھدف شان اختطاف کردن و
آدم ربائی بود ،به وجود آورده بود .قسيم فھيم ازاين عمل ضد بشری خود دو ھدف داشت :خلق وحشت در مردم کابل و به
دست آوردن پول از طريق تھديد و توطئه .از زمان مرگ نا به ھنگام اين فرد خبيث ،ھيچ اختطافی در کابل صورت نگرفته
است .گروه جانی مربوط به فھيم منتظر فرمان يک آمر جديد اند که او حامد کرزی است.
حامد کرزی که يکی از فاسد ترين و ناموس فروش ترين رؤسای دولت افغانستان بود ،ھمکار قسيم فھيم و ساير جنايتکاران
شورای نظار است که از آغاز تا حال با ھم در تمام جنايات ھمکار بوده اند .به عالوۀ امريکا و ساير متجاوزين ،حامد کرزی
و برادارانش بيشترين کمک را به شورای نظار خاصتا ٌ باند مافيائی قسيم فھيم رسانيده است .حال که فھيم دراين دنيا نيست،
حامد کرزی رھبری باند او را در دست گرفته تا زمينه برای ضربه زدن مھيا شود .کشمکش ھای شديدی بين باند کرزی و
دولت وحشت ملی موجود است و کرزی سعی می کند که حکومت بی ثبات وحشت ملی را بيشتر بی ثبات سازد .کرزی با
تأسيس يک تلويزيون به نام کابل نيوز ،می خواھد که خود را بيشتر ضد امريکائی معرفی بدارد ،طوری که نجيب جالد ھم
در اواخر قدرت طاغوتی اش ،ضد شوروی جلوه گری می کرد .کرزی از نظر امريکائيان افتاد زيرا زمان مصرفش به
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پايان رسيده بود که اين خود عقدۀ بزرگی برای حامد کرزی خلق کرده است .ازاينرو سعی می کند که حکومت دست نشاندۀ
غنی – عبدﷲ مانند خودش ناکام و بدنام شود ،در حالی که نمی داند که ھيچ نظام دست نشانده اصالً خوش نام نخواھد بود.
حامد کرزی سعی به اين دارد که باند اختطاف گران قسيم فھيم را دوباره فعال سازد و در مواقع ضرورت من حيث وسيلۀ
تھديد و فشار از آن باند استفاده نمايد .باند فھيم به خانه ھای مردم داخل می شد و به عالوۀ گروگان گيری و تقاضای پول
برای رھائی گروگان ھا به ناموس فاميل ھا ھم تجاوز می کردند .حامد کرزی رھبری عين باند را در دست گرفته است.
خوشا به حال مردم افغانستان که رئيس جمھورش دزد و قاتل است!!
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