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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٠٢
 
 

  و تشويق فساد"غنی"
 

معرفی نموده و حاميانش ھم " تکنوکرات ضد فساد" رئيس جمھور بد نام دولت مستعمراتی کابل خود را اشرف غنی

 در ترويج فساد دست دارد و غنیدھد که شخص  نات سياسی کشور نشان میجريا.  می خوانند" فساد ستيز"او را 

 و دارو غنیمردم می گويند که . فقط می خواھد که به جھان نشان دھد که او  عليه فساد در افغانستان مبارزه می کند

ق کن اعطاء کرده او به دوستان و خويشاوندان خود قرارداد ھای چا. دسته اش به فساد گستردۀ  زمان مبدل شده اند

  .که خودش ھم از آن بی نصيب نمی ماند

اگر يک رئيس جمھور دست نشانده و يا وزير تابع استعمار فساد . سسه مبدل شده استؤفساد در افغانستان به يک م

کرزی و برادران را ديديم که بوی گند شان تا واشنگتن رسيد که دماغ حاميان . پيشه نباشد، مريض می شود

ھر جا " غنی. "و شرکاء است که خون مردم افغانستان را بخورند" غنی"حال نوبت . اش را ھم سوختناندامريکائی 

ميليون ھا " اشرف غنی"پسر کاکای " اجمل غنی احمد زی. "رود، علم مبارزه با فساد را  دروغی بلند می کند می

 قوم گرا غنیعالوه، ه ب. داد  انجام می"حامد کرزی"اين عين روشی است که . دالر قرار دادی را در جيب زده است

. در دور خود عده ای از قوم و خويش را جمع نموده و آنھا را از ھمه نعمات مادی مستفيد ساخته است. ھم شده است

. قرار داده است" شرکت الکوزی" ھزار دالر در اختيار ۶ جريب زمين را به قميت فی جريب ١٧٠"  غنی"اخيراً 

در بازار قيمت ھر .  بود که حاال پاداش می گيرد٢٠١۴ در سال غنیويل کنندگان انتخاباتی اين شرکت يکی از تم

 ۵۴پس تفاوت .  ھزار دالر تخمين شده است۶٠٠مبلغ " شرکت الکوزی" شده به ءجريب زمين به کيفيت زمين اھدا

 معامله گری شريک است، ھزار دالر در جيب کی می افتد؟ حکيمی وزير ماليه دولت مستعمراتی کابل خود ھم درين

پسر کاکای " اجمل غنی احمد زی"بايست ياد آور شد که . توجيه کرده است" فرصت سازی اقتصادی"اين معامله را 

  .به حيث اداره کنندۀ عمومی شرکت الکوزی مقرر شده است" اشرف غنی"

 سازی؟ و قومت را پولدار میاگر اين فساد پيشگی نيست، پس چه است که دوستان و خويش ! مستر نفر دوم از آخر

  

 

 
 


