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 «اتیو اشاعهء چرند« افغانستان یرسان شبکهء اطالع 
  یخانم روال غن هیعل 

 
 

منظور برهم زدن  به رانیا یاسالم یسپاه پاسداران جمهور یکه از سو« افغانستان یرسان اطالع شبکهء» تیساوب
شده،  یو  راه انداز زیاقوام ساکن افغانستان، تجه نیماب ینگو تفرقه اف یافغانستان، جاسوس پرور یاسیثبات س

جمهور  سی، همسر رئ«گل  یب یب»  یخانم روال غن هیعل ،ی، مطالب و مقاالت متعددها اواخر، مقوله نیدر
اول  ریعبدهللا عبدهللا )و سابق دب یاز پادو ها ،یخراسان یبدالحبه نام ع ی؛ شخصافغانستان، منتشر کرده است

مصاحبه سه  ، دریخانم غن ایمنتشر کرده که گو یرانیرسانه ء ا نیرا در  یسفارت افغانستان در تهران(، گزارش
 وانعخوانده، و مذهب و سنت را م« و متمدن  تیقوم اکثر»ها را  پشتون «وزین لیازرائ کنکیبر»  تیساعته با سا

 .کشور خوانده است در یدموکراس
 !از مردم افغانستان، معذرت بخواهد دیبا ده،یابراز عق نیخواسته است بخاطر ا ،ی، از روال غنیخراسان
جلو » جمهور افغانستان خواسته است  سیاز رئ «تیجمع میوابسته به تنظ » انفریآر زیبه اسم عز یگرید شخص

 (!)ردیزبان زنش را بگ
، اگر است باور نیبر ا ایگو زند،یهم م یو نکتائ پوشدینو م یشیکه به سبک عبدهللا عبدهللا، در انفریآر یآقا نیا

ت شود ) خدا پدر طلبهء کرام را ا، و البته شوهرش مجازشوهرش جوابگو باشد دیشد، با یمرتکب جرم ،یخانم
 (! امرزدیب

 دهد،یانتشار م «زمیپشتون » هیمطلب عل کیکه  هر هفته حد اقل  «یاسالم تیجمع» از حزب  یگرید شخص
 یعنی «کند؟یم یستیفاش ۀستفادا از همسرش، ،یچرا غن » دهیزاده است که در عنوان مقاله اش پرس ریهارون ام

 !است!«  ستیفاش»  اند تیپشتون ها، اکثر د،یبگو یکه کس نیهم
 نی، خواسته است، در برابر اافغانستان ی، از مال هایبه اسم محمد عارف منصور  گر،ید ینظار یشورا کی

 !کنند امیق «یحیزاده مس یاجنب»
 هءینشر کیبا  یمصاحبه ا چگونهی، هاصالً  ،یاعالم داشته، خانم روال غن اً خبر شدم، ارگ کابل رسم امروز

 ! انجام نداده است ،یلیاسرا
و مصطلحات کوچه   اصطالحات و نژاد پرستانه  است، یبر فرهنگ بدو یو مبتن رانه،یحق اریکه بس یزیچ

 افتهءی لیخانم مدرن تحص کینثار   ران،یا زیزن ست میرژ یو پا فشار ی، به همدستروز ها نیاست که ا یبازار
 یمسلک،  کافر زادهء واردات یگل ب یب یزاده، ب یزاده، اجنب یهودی، یهودی ل،یاز قب یمصطلحات شود؛یافغان   م

  ...لیقب نیو از
( را یدادگستر لی) وک ستوده نیخانم نسر میرژ نیا شود،یضد زن، شناخته م میبه عنوان رژ ایدر دن ران،یا میرژ

 .زندان نگهداشته است یها لهیپشت م گر،ید  خواهی، با صد ها زن آزاددهیسالهاست به جرم ابراز عق
از سر برداشته  ابانیخود را در خ ی، روسردختر جوان را که به رسم اعتراض کی ش،یچند هفته پ ران،یا میرژ

 .سال حبس، محکوم کرد ۱۸بود، به 
، به شدت مدافع زنان باشد ای یاسیفعال س ای ریسف ای ریزن، وز کیامر که در افغانستان  نیاز ا رانیا میرژ 

 !شودیم دیناراحت و نوم
 یرانیا روز ها که ارزش لایر نیا ،«پریافغان پ»شبکهء  ندهءیآ یقلمزنان مزدور و ب نیمعاش وتنخواه ا رتم،یح در
دالر برابر  کیکه  ؛یفردوس ابانینرخ خ ای یدالر نرخ دولت شود،یبا کدام وجه پرداخته م ،به صفر شده است بیقر

 هزار و پانصد تومان! ازدهیاست با 
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