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 "کرزی"ثروت بيکران 
  

  

 

   دزدبرادران

اولين رئيس جمھور دست نشاندۀ امريکا در افغانستان اشغالی از طريق دزدی و قاچاق، ثروت قابل " حامد کرزی"

و برادران از زمرۀ افراد فاسدی اند  که بعد از تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان " کرزی. " اندوخته استیتوجھ

مھمترين و پولدارترين " بوش"ی با استفاده از حمايت ادارۀ برادران کرز. صاحب ثروت غير قابل بيان گرديدند

دالر را که برای تکميل پروژه ھای ھا قراردادی ھا را برای خود و اعضای فاميل خود اختصاص داده و ميليون 

  .اقتصادی اختصاص داده شده بود، دزديدند و به تاراج بردند

  سابق رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل" حامد کرزی"اد که يکی از اخبار ھای برتانيه به اسم ديلی ميل گزارش د

 ميليون ٢۴۵به " حامد کرزی"مجموع سرمايه ھای . ميليون ھا دالر را در بانک ھای  دوبی سرمايه گذاری کرده است

ھا اين پول را از طريق " کرزی. "ثروتمند ترين رھبران کشور ھای  جھان باشداز شود که می تواند يکی  دالر بالغ می

برادرش . دست آورده انده  ب و داللی قرار دادھا ھاآوردن قرارداددست ه دزدی ھا، قاچاق مواد مخدره، جاسوسی و ب

قبل " قيوم کرزی"که افغان ھای مقيم امريکا می گويند   طوری. صاحب بھترين ھوتل ھا در امريکا است" قيوم کرزی"

در سال ھای اخير يک رستوان در شھر بالتيمور . ن ويتر و بس بای در رستوران ھا بوداز تجاوز امريکا به افغانستا

اين رستوان از طريق پول فروش اسلحه . ايالت مريلند امريکا باز کرد که محل رفت و آمد جواسيس سی آی ای بود

الر کابل بانک را با ميليون ھا د" محمود کرزی"برادر ديگرش به نام . توسط پدرش در دورۀ جھاد تأسيس گرديد
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در زمان رياست جمھوری اش شريک " حامد کرزی. "شرکايش به تاراج برد و پول  صد ھزار ھا تن را به جيب زد

  .ھا بدزدند تا بيشتر فاسد و رذيل تر شوند" کرزی"امپرياليسم امريکا ھم گذاشت که . دزدی برادران بود

  .و امثال کرزی را  به خاک خواھند ماليدھا " کرزی"روز انتقام ملت فراخواھد رسيد و پوز 

 

 


