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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ سپتمبر ١٧
  

 آيا غنی می ميرد؟
  

رين شايعات در مورد مريضی اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل قوت گرفته و حاکی از آنست که غنی د

ًاگر وضع صحی غنی واقعا خراب باشد و دور و پيش وی احساس . کند روز ھا با مشکالت صحی دست و پنجه نرم می

  .از دست دادن او را بکنند، بحران ديگری در افغانستان پديد خواھد آمد

وجد و موافقان دچار سراسيمگی و مخالفان به . شود در سايت ھای مختلف از تکليف صحی اشرف غنی صحبت می

ھمين باعث شده . ًغنی واقعا مريض است و تا حال چند بار غرض معالجه به خارج سفر کرده است. سرور درآمده اند

ت که از بين رفتن سادات و فچنانچه در يک محفل گ. ًاست که افراد جھادی مانند سياف ظاھرا ابراز تشويش نمايند

در افغانستان بيفتد، اين کشور به بحران ای ا اگر چنين حادثه الحق تغييراتی در مصر و پاکستان خلق نکرد، امءضيا

  .بزرگی مواجه خواھد شد

که، غنی با  يک مريضی جدی دست به گريبان است که  اول اين.  مردم اين گفتار سياف را دو نوع تفسير می نمايند

ن، مردم ابنابر. اجانب در صدد اند که او را از بين ببرندکه، مخالفان با کمک   اينمدو. شايد به زوی به دارالبقاء برود

اگر مخالفان تصميم به از بين بردن غنی داشته باشند، بدون ترديد . سازند له آماده میأرا برای ذھنيت سازی درين مس

بحران امنيتی فضای سياسی افغانستان آگنده از فساد و . که اشاره ای از ماواری ابحار گرفته و زمينه سازی می نمايند

شايد باداران بيگانه صالح ديده اند که رھبری را در کابل تغيير . است که دولت مستعمراتی در حل آنھا ناکام شده است

که به  معلوم نيست که غنی به مرگ طبيعی از دنيا خواھد رفت و يا اين. داده و چھره ھای جديدی را روی صحنه آورند

  . اجه خواھد شدسرنوشت ربانی و مسعود و نجيب مو

ه اميد که ناپديد شدن غنی و يا ساير قدرتمندان دولت مستعمراتی، برای مردم ما زجر دھنده نباشد و کشور را بيشتر ب

  . سوی ويرانی نکشاند

 

 


