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 !!! بیګانه ممالک  در ی طالی پاسپورت  خریدن
 
 
 بیسواد رئیس که است شایع جهان و افغانستان مطبوعات در روزها  این است،در خایف خاین مشهور متل اساس به

 بدل در قبرص دولت از خود دختر سه و خانم برای را طالی پاسپورتهای رحمانی میر اقای افغانستان جرګۀ ولسی
Deb)  راپور که میتواند محترم خوانندګان ۔است نموده پرداخت نقدآ انرا پول و نموده خریداری دالر میلون نیم دو

orah Davis ) دیوس دبرا خانم   
ا شده کاپی انالین جرمن افغان از مربوطه لینک که اوریست یاد نمایند،قابل مالحظه را لندن مقیم الجزیره خبرنګار

                                             ست
   

https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/592414241639413/?t=43    
 

م بحث و جر  جنجالی مؤضوع کدام باالی وطنپرست وکیالن بعضی زمانیکه باشند شده متوجه محترم بینندګان اګر
مي  ګفته برایش رحمانی اقای  طرف از میکنند رسوا را جرګه ولسی و دولت خوار رشوه و مفسد کارکنان و یکنند
انتقاد  مکررآ نماینده اګر "نکنید اخالل را (مجلس)میلس لطفآ  صاحب وکیل میګوید ګرفته نام یا  و محترم اغای" شود

مجل  و میلس از من میکند،مقصد اخراج جرګه ولسی مجلس از را نماینده و میطلبند را امنیتی قوای رحمانی میکند 
مؤص  بیسوادی به داللت این میګوید،که  "میلس" همیشه کند  تلفظ مجلس اینکه عوض به رحمانی اقای که است، س

کا افغانستان مقیم ناتو و امریکا  قوای برای نفت مواد قراردادی صفت به  رحمانی که است معلوم همه به.میکند وف
رحما  ګذاشت نباید ګفته است،نا  معلوم خدا و بخودش آن حساب شد،که دالر میلونها  صاحب لحاظ این از و میکرد  ر

وطنفرو  نمایندګان بعضی به دالر میلون نیم دو او بیش بیاورد بدست را جرګه ولسی ریاست چوکی خاطریکه به نی
  ۔کند تکیه جرګه ولسی ریاست اریکۀ به تا  داد رشوه  وجدان بی و ش

اج  مجدد ادغام بنام امریکا  قوای شعبۀ دریک ترجمان صفت به ۲۰۱۴ سال در(پاچا ) من امد،وقتیکه یادم قصه یک
نم  مالقات داشت موقعیت باګرام نظامی پایګاه نزدیک که اش عیاشی منزل در رحمانی اقای به مینمودم وظیفه رای
 دست  دولت علیه جنګ از و بپیوندد صلح پروسۀ به را راضی نا  طالبان که بود این مجدد ادغام اداره وظیفۀ ۔ودم

 چاریکار طرف به مسلح قطار یک امریکایی قوای طرف از مذاکرات غرض روز منظوریک این به ،شوند بردار
پانزد  الی ده ازباګرام تقریبآ  که رسیدیم رحمانی آقای عیاشی منزل به راه بین در نمودیم حرکت پروان والیت مرکز

صر ضمن در و بود چاشت نان وقت.نمودیم مالقات اش  عیاشی منزل در را رحمانی آقای  داشت فاصله کیلومتر ه
رحم  آقای بین در را مذاکرات نیست بیادم نامش لحظه این در که افغان ،ترجمان شد اغاز سیاسی مذاکرات طعام ف
 اسالمی جمعیت عضو که الماس قوماندان از رحمانی آقای مذاکرات حین در میکرد ترجمه امریکایی جګړن و انی

الما حاجی اقای که ګفت پرداخت،مثآل الماس حاجی هجو و غیبت به نیز و شکایات امریکایی جګړن به است ربانی
 الماس حاجی که اوریست یاد قابل  ۔وغیره  وغیره دارد دست ربای آدم و قاچاق در و نیست اعتماد قابل شخص س
دار  را ربانی (الدین بحران) الدین برهان رهبری به اسالمی جمعت فاشستی  حزب عضویت دویشان هر رحمانی و
  ۔استند ا

شر آن جویدن به و یافت را استخوان کدام سګ بودند،یک روان راه در سګ تا  دو  میګوید :امد یادم متل یک اکنون
 میجوید را استخوان که رساند،سګ خواهد ضرر تان معده به خوردن استخوان برادر او ګفت رفیقش کرد،سګ وع

  "۔میدهی داکتری مشورۀ اکنون که بود کم سګګیریت این " ګفت برایش
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حاجی  یعنی انها  دوی هر شود  ګفته واقعیت اګر میکند خطاب خاین دیګر خاین به خاین که اینست مثال ازاین مقصد
ګ  کوزه به غلبیل"دیګر متل استناد یابه و ۔شغال برادر زرد سګ یعنی استند جنایتکار خیانتکارو رحمانی و الماس 

   ۔ "سراخهایت ګور در که فت
سر جنګی عملیات و سیاسی مؤضوعات به که آن یکی بود شده تقسیم تیم دو به  امریکایی عساکر که شود ګفته باید

مؤ رفت تذکر قبآل که راضی نا  طالبان مجدد ادغام مؤضوعات به  بودم ان ترجمان من که دیګر تیم و داشت وکار
نداشت رول هیچ من رحمانی اقای به وغیره ترجمه در فلیهذا بود  چاریکار در مجدد ادغام دفترمرکزی  ۔بودم ظف

  ۔بس و داشت شرکت بحث در  شنونده یک حیث به صرف مجدد ادغام یعنی ما  تیم م
ننګرهار ) مشرقی از که ګفت من به شدم صحبت داخل همرایش من وقتیکه بود این رحمانی اقای دیګر حماقت یک

وانمود من مقابل در که بود رحمانی اقای عامیانۀ و کردکی ګفتار میمانه،این زبانها  پشتو به ات لهجه که چرا استی(
 ادم یک بلکه (نشود ګفته باید شخص) شخص یک پشتون  اقوام مقابل در رحمانی اقای که شد  معلوم من به کرد،لذا 

  ۔است معتصب نهایت بی
و همجوار ممالک در طرف این به سال چهل تقریبآ  از سوز خانمان جنګهای طول در افغانها  بنګریم واقعیت به اګر

لسان  اند شده پناهنده پاکستان در تاجک برادران اګر ۔اند اموخته را اجانب لسانهای انها  همۀ که اند شده اواره جهان 
صح  بلبل مثل انها  لسان به اند شده پناهنده ایران در اګر و هندی/اردو لسان اند شده پناهنده هندوستان در اردو،اګر 

میکنند زندګی پشتونها  دیواربا  به در که پشتو لسان ګفتن  از میکنند،ولی مباحات افتخارو نیز آن ګفتن به و میکند بت
ګ این حتی ندارد تعصب نوع هیچ دری لسان مقابل در پشتون مردم ۔ نفرت و تعصب میګوید این دارند،به نفرت 

شوند،ولی مذاکره داخل محبت و مهر نهایت به زبانان فارسی یا  دری برادران ګفتار و صحبت به که دارند را ذشت
ت  و  کراهت ، نفرت پشتو لسان ګفتن و ازشنیدن که استند افغانستان اصطالح به زبانان فارسی یا  و تاجکان این 

  ۔دارند عصب
  ۔خروار نمونۀ نمودم،مشت شریک بشما  که کوچک خاطره یک بود این محترم خوانندګان
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