
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ١٠
 

  "غنی"مافيای فاميلی 

  
ادران به تشکيل مافيای خانوادگی پرداخته  و برحامد کرزی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل مانند اشرف غنی

 به شمول پسر کاکای وی شامل است که يک قسمت از قرار داد ھا غنیين مافيا يک تعداد از اعضای فاميل  ادر. است

ق ميليون ھا دالر را  به جيب بريزد و صاحب يين طر ا می خواھد که ازکرزی مانند غنی. را در دست خود گرفته است

  .رددثروت ھنگفت گ

 دور و نزديک ی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل به يک تعداد از اعضای فاميل ھااشرف غنی که شنيده می شود

 که زياد تحصيل ھم ندارد، غنی پسر کاکای اجمل غنی. دنق ثروتمند گرديين طر اخود قرار داد ھا اعطاء کرده تا از

از . شود ال نمی کند که پول ھا چه میؤداند که کسی ار او س  میغنی. دست آورده استه ميليون ھا دالر قرار داد را ب

 که با سيد مجتبی و سيد سلمان دوستانی دارد به نام اجمل غنی. ال کندؤ سغنیال کرد که از سؤ و برادرانش کی کرزی

 پسرکاکا و جمل غنیاًيک کمپنی لغو کرد و بعدا آن را  به قيمت باال تر به از  قرار داد تيل را غنی. او شريک جرم اند

  .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

 ھمچنان در قرار داد انتقال حجاج اجمل غنی.  ادعا دارد که عليه فساد مبارزه می کند که دروغی بيش نيستغنیشخص 

 ھم از اعطای قرار داد ھا به پسر کاکايش، کميشن خود را می گيرد غنیبدون شک که . به جيب زدميليون ھا دالر را 

  . که در آيندۀ نزديک صاحب ثروت بيکران خواھد شد

  . تشکه اين عناصر در قدرت اند، چور و چپاول ادامه خواھد دا تا زمانی

  

 


