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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ٣١
 

  "روال غنی"گردن درازی سياسی 

     
  "دوستم" و "غنی": پھلوان پنبهدو                                         روال غنی                               

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل گاه گاھی پا را از گليم خود دراز تر می گذارد و اشرف غنیھمسر " روال غنی"

ًاظھار عقيده نموده که اصال از دوستم  در مورد روال غنی. در موضوعاتی تشبث می نمايد که به او تعلق نمی گيرد

 کدام وظيفۀ رسمی ندارد، روال غنی. نحو، فضای سياسی کشور را بيشتر متشنج ساخته استصالحيت او نيست و بدين 

 زنان  کم و بيش اظھار نظر کند، نه ۀتواند در مسايل حقوق زن و يا تعليم  و تربي حيث ھمسر رئيس جمھور می اما من

  . که مانند رئيس دولت و يا وزير داخله ابراز نظر نمايد اين

گفت که " انگليس" به يکی از روزنامه ھای اشرف غنیھمسر " روال غنی"ت که چند روز قبل گزارش ھا حاکيس

گروه " روال غنی"اين گفتار ". دوستم در خانه خود تحت نظر است و ھيچ فعاليت رسمی در دولت افغانستان ندارد"

 که ھنوز ھم  دوستماه قبل، چند م.  را سخت عصبانی ساخته و حساسيت را در ميان مردم ازبک خلق کرده استدوستم

 متھم به احمد ايشچیمعاون اول رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل است توسط يکی از مخالفان سياسی خود به نام 

 دوستمشود که فشار ھای سياسی ھم از داخل و ھم از خارج  بر  گفته می.  ربائی و بدرفتاری جنسی با وی شده بود آدم

 تا حال در مقابل فشار ديگران مقاومت نموده و پروای ھيچ دوستم. شديد تر  شده  تا  مستعفی گردد و به ترکيه برود

در اعالميۀ .  را ھوشمندانه محکوم کرده استروال غنی اعالميۀ صادر نموده و گفتار دوستمدفتر .  را ھم نداردیکس

س جمھور در مورد معاون اول رياست جمھوری کشور ثابت صدور حکم خانم رئي: " ذکر شده است کهدوستمدفتر 

 حذف سياسی يک قوم بزرگ کشور  مند تثبيت واقعيت و يا تطبيق قانون نيست، بلکه در پیه سازد که ارگ عالق می

 در قبال جايگاه انتخابی معاون اول روال غنیاقدامات حکومت و اظھارات اخير خانم .  يک توطئه سياسی استۀبالوسيل
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نخست بايد جايگاه و صالحيت قانونی خانم رئيس جمھور به . گونه توجيه قانونی ندارد است جمھوری کشور ھيچري

  ".مردم افغانستان مشخص گردد

افغان نه در افغانستان ھر يک از مقامات عاليۀ دولت مستعمراتی کابل پخپل سر است که حتا ھمسر رئيس جمھور که 

مداخله کرده تخم " جمھوری اسالمی افغانستان"و عمل کرده در امور حياتید گفتار ، طبق ميل خومسلمانھم است و نه 

  . کين و نفرت را بين اقوام با ھم برادر افغانستان می کارد

 

 


