
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    

 
 

  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

 ٢٠١۵ نومبر ٢۴

 دزد پول حجاج: "داوود سلطان زوی"

  

.  متھم به دزدی چند ميليون دالر از پول حجاج شده است"اشرف غنی" يکی از مشاوران "داوود سلطان زوی"شارالتان 

يليون  حين انتقال حجاج به عربستان سعودی و بازگشت شان به افغانستان م"اوود سطان زوید"گزارش ھا حاکيست که 

 در سابق وظيفۀ پيلوتی داشت و يک مدتی ھم در پارلمان دولت مستعمراتی "طان زویلس". ھا دالر به جيب زده است

  .خدمت کرد

قضيه . انتقال حجاج از آن خود ساخته استنيم ميليون دالر را  حين و بيش از دو"غنی" مشاور "داوود سلطان زوی"

 مصری رفت و آمد يک تعداد حجاج را فراھم ساخته و در ۀ با کرايه گرفتن يک طيار"سلطان زوی"ازينقرار است که 

طبق گزارشات، شرکت ھای ھوائی داخلی حاضر بودند که . جريان اين معامله، صاحب ميليون ھا دالر گرديده است

 با عقد قرار داد با يک شرکت مصری، "سلطان زوی"مسافرت  حاجيان را به عربستان با پول کمتر آماده ساخته، اما 

  . دزدی را از تفاوت قيمت گزاف بين  خطوط ھوائی داخلی و مصری  برای خود ميسر ساختزمينۀ

 ھم به حيث نديمۀ خانم "زھره داوود سلطان زوی" برخوردار است و ھمسرش "غنی" از اعتماد "سلطان زوی" 

.  بگيردت قرار مورد بازخواس"سلطان زوی"رسد که  ازينرو بعيد به نظر می.  ايفای وظيفه می کند"اشرف غنی"

 در جريان دھۀ ھشتاد يک طيارۀ آريانا را به پاکستان تسليم کرد که در آن زمان "طان زویلس"ناگفته نبايد گذاشت که 

 .منحيث قھرمان مورد پذيرائی پاکستانی ھا و گروه جھادی مزدور پاکستان قرار گرفت

 صرف يکی از نمونه "طان زویس"اختالس . فتدغانستان اتفاق می اازين نوع اختالس ھا و دزدی ھا ھر روز در اف

 . ھای آن است که مردم مشاھده می کنند

   


