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 انساندوستانه اشرف غنی و خانواده اش را پذیرا شده است امارات می گوید به دالیل               

 

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان، در یک پیام ویدیویی جدید از امارات متحده  

عربی گفته است که مجبور به ترک کشور شده چون مسئوالن امنیتی به او گفته بودند که "توطئه  

 جانی" در کمین او است. 

 گشته اند و "اتاق به اتاق" می   طالبان پس از خروجش وارد ارگ ریاست جمهوری شدهاو گفت که  

 آمیزی وجود نخواهد داشت." اند: "طالبان گفته بودند که تا من در قدرت باشم راه مسالمت 

گرنه    آقای غنی بار دیگر گفت که برای جلوگیری از خونریزی و فاجعه افغانستان را ترک کرده و

 شده است.  ضعیت افغانستان شبیه سوریه و یمن می به گفته او و

ها درباره خارج کردن پول از افغانستان را تکذیب کرده و گفته است که حتی    آقای غنی گزارش 

 اش را عوض کند و کفش بپوشد.   نرسیده دمپایی

 خپلواکی:   -ۀ استقالل  تبصر

آوازه های ثابت ناشده از فرار    ،باشد   تصرف ارگ از جانب طالبان   روز  همان یکشنبه کهدرست  

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به سمت نامعلومی، حاکی ازین بود که نامبرده بکس های مملو  

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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اشخاص تحصیل یافته    نفر   نتقل نمود؛ حتی از یکی دو از ملیون ها دالر سرمایۀ دولتی را باخود م 

از بانک نوت ها و اسعار    که در عکس نشان میداد، کامالً مملوا  همان روز شنیدم که آن بکس ه

، مردم افغانستان و  یا نه  اینکه اشرف غنی مملکت را به سمت درست رهنمون گردید   خارجی بود.

تاریخ بدون شک قضاوت خواهند نمود و یا اشتباهاتیکه مرتکب شده باشد، چه اضراری را متوجه  

اینکه    ، بابدین گونه  جداگانه، ولی چور و چپاول دارایی های عامه   ادارۀ افغانستان نمود، مبحثیست 

بدین شکل که ملیون ها دالر در ارگ    رایج بوده است،در اجتماع فاسد  متمادی به شدت    درین دو دهۀ 

و نامبرده همه را با خود نقل داده است، از لحاظ منطق میتواند خودفریبی    هداری شدهگندر دسترس  

 باشد.   ،دیت غنی به مقامی که داشت و مخالفت با موجو

که    فردیحق هر  که    ی صورتدر است  افغانستان  به چه گروه و  از مردم  نظر  عقیده و  لحاظ  از 

شخصیتی برای ادارۀ کشور شان عالقمند بوده اند، ولی آیا عقل سلیم اجازۀ این را میدهد که گمان  

کشور    خارجی فرار نموده و در میدان هوایی کنیم که فردی با ملیون ها دالر به مقصد یک کشور  

 ، آنهمه پول نه ضبط میگردد و نه افشاء میشود؟! دیگری

در حالتی که ملت افغانستان سخت    چنین است که بین حقایق و آوازه های دور از تصور و باور، 

عصر حاضر گردیده است،    بیخردان صدمه دیده و غافلگیر هجوم وحشی ترین و نادان ترین گروه  

، به چنین بالی  می نمود آزادی و آبادی کشور را تضمین    صلح،   ر حقیقت نداشتن اتحاد و اتفاقی که د 

 اجتماعی منجر گردید. 

مارات متحدۀ عرب فعالً با فامیل خویش پناه برده  اشرف غنی رئیس جمهور سابق در  ابهر حال،  

است و علت فرار خویش را تهدید جانی ادعا نموده است. در حقیقت چنین آوازه ای هم دقیقاً فردای  

اشغال ارگ به میان آمد که عبدهللا و کرزی که بدون شک در هرقالبی میتوانند شکل بگیرند، وعدۀ  

 ی اشرف غنی را به طالبان داده بودند. خداوند عالم است. تسلیم

 


