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مافيای فاميلی "غنی"

اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل مانند حامد کرزی و برادران به تشکيل مافيای خانوادگی پرداخته
است .در اين مافيا يک تعداد از اعضای فاميل غنی به شمول پسر کاکای وی شامل است که يک قسمت از قرار داد ھا
را در دست خود گرفته است .غنی مانند کرزی می خواھد که از اين طريق ميليون ھا دالر را به جيب بريزد و صاحب
ثروت ھنگفت گردد.
شنيده می شود که اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل به يک تعداد از اعضای فاميل ھای دور و نزديک
خود قرار داد ھا اعطاء کرده تا از اين طريق ثروتمند گردند .اجمل غنی پسر کاکای غنی که زياد تحصيل ھم ندارد،
ميليون ھا دالر قرار داد را به دست آورده است .غنی می داند که کسی ار او سؤال نمی کند که پول ھا چه می شود .از
کرزی و برادرانش کی سؤال کرد که از غنی سؤال کند .اجمل غنی دوستانی دارد به نام سيد سلمان و سيد مجتبی که با
او شريک جرم اند .غنی قرار داد تيل را از يک کمپنی لغو کرد و بعداً آن را به قيمت باال تر به اجمل غنی پسرکاکا و
شرکای او داد.
جای تعجب نيست که چرا افغانستان طی چند سال پی در پی از زمرۀ فاسد ترين کشور ھا در جھان شناخته شده است.
شخص غنی ادعا دارد که عليه فساد مبارزه می کند که دروغی بيش نيست .اجمل غنی ھمچنان در قرار داد انتقال حجاج
ميليون ھا دالر را به جيب زد .بدون شک که غنی ھم از اعطای قرار داد ھا به پسر کاکايش ،کميشن خود را می گيرد
که در آيندۀ نزديک صاحب ثروت بيکران خواھد شد.
تا زمانی که اين عناصر در قدرت اند ،چور و چپاول ادامه خواھد داشت.
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