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 11/70/3712                    حنیف رهیاب رحیمی

 ؟میگویند مردم چه
 

 ولسی جرگه: از فرار دپلومات های افغان جلوگٌری نشده استعضو ٌک 
 آرمان ملی

70/70/0702 
 

یک معضله   امور بین المللی ولسی جرگه از فرار دیپلومات های افغان به عنوانسید اسحق گیالنی عضوکمیسیون 
 .بزرگ یاد کرده گفت که وزارت خارجه تا حال برای جلوگیری از آن اقدامات الزم را روی دست نگرفته است

تحصیالت  اصل گپ اینجاست که همٔه ما وشما میدانیم بیشترین تعداد کارمندان سفارت خانه ها در خارج ) چون
عالی و مسلکی درین رشته ندارند، نام دپلومات را باالی شان نمیتوانیم بگذاریم( اعضای فامیل، خویشاوندان، 
دوستان و وابستگان چوکیداران کابل هستند، عین قصٔه قدیمی در سابق همه میگفتند کارمندان وزارت خارجه و 

وند، حاال از وابستگان مجاهدین و قوماندانان، اما آنها اقالً سفارتخانه ها همه از وابستگان خاندان شاهی مقرر میش
تحصیل یافته خو بودند. اینها برای این منظور این وظایف امن و مملو از شیر و شکر را به قباله گرفته اند که اگر 

همین روز روزی دل شان خواست، در همان کشور خارجی در امن و امان باقی بمانند، حاال برای عده ای از ایشان 
دپلوماتی! که الی آخر جون به کشور احضار  1۵7فرارسیده چنانچه طبق یک راپوری که اخیراً نشر شده از جملٔه 

شده اند، صرف پنج تن شان تشریف آورده اند بقیه یا از کشور مربوط  درخواست تابعیت نموده اند یا خواستار 
 را کرده اند( 371۲نها فکر بعد از تمدید ماموریت شان شده اند ) گپ بین خود ما باشه آ

 
 پاکستان دافغان دولت مخالٌفٌنوته نوي مرکزونه جوړکړي

 بٌنوا
70/72/0702 

بیخی  ،معلومدار چی جوړوی، که موږ داسی فکر وکړو چی پاکستان زموږ په هیواد کی د مداخلی څخه الس اخلی
خطا وتلی یو. هیڅکله نه. همدا اوس د پاکستان په دینی مدرسو کی څه ناڅه یو ملیون افغانی ماښومان د ترهگری 

کیږی، ځان وژنه یعنی انتحار یا په بل عباره د  وللپاره تر روزنی الندی دی او یو مهم مضمون چی دوی ته زده ک
 دی مرکزونو د فارغانو لپاره نوی مرکزونه خو ضروری دی!خود ُمرداری ښیګنتیا، ثوابونه او ډولونه دی. نو د

 
 هواداران والی هرات در مقابل ساختمان اٌن والٌت خٌمه زدند

 خبر گزاری بخدی
70/70/0702 

اعتراض کننده های حامی آقای صبا مٌگوٌند گروه های مفسد وزورگو در هرات تالش دارند تا هر فردی که برای 
 اد اٌستادگی کند، او را وادار به استعفا کنندمردم خدمت و در برابر فس

 وطندوستیافته و روشنفکری بود که چنین شخص دانشمند و  صبا یکی از والیان تحصیلداودشاه قرار معلوم داکتر 
به ندرت در بین والی صاحبان رژیم کنونی پیدا میشود. موصوف فارغ انستیتوت پولی تخنیک کابل بوده و در رشتٔه 
زمین شناسی سند تحصیل به درجٔه دکتورا دارد .از آنجاییکه کرسی والی ها در سرتاسر افغانستان بین تنظیم های 

چه منوال به مقام والیت خودرا رسانیده  به به چه شکل و جهادی بطور عادالنه! تقسیم شده لهذا نمیدانم آقای صبا
بوده، و واضحست شخصیکه سابقٔه جهادی نداشته باشد، اگر داکتر و پروفیسر هم باشد و هرقدر بخواهد برای مردم 
و میهن فداکاری کند، باندهای اجاره دار این کرسی ها با تنظیم دسیسه و بهانه طوری َپخته پرانکش می کنند که 
مانند داکتر صبا خودش استعفایش را دودسته تقدیم کند. تا زمانیکه بزرگمردان هرات چون آقای امیر اسبق آنوال، 
مجاهد طالب ستیز ایران گریز زنده تشریف دارند، والی هرات باید هم جوک و هم پیمان موصوف و مورد تائید 

 ایشان باشد ورنه مانند داکتر صبا اَووووووووووووووووټ.
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hh_mardom_chi_megojand.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hh_mardom_chi_megojand.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hh_mardom_chi_megojand.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hh_mardom_chi_megojand.pdf
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 کستان تاٌٌد کړه چې له طالبانو سره ٌې د قدرت وېشلو وړاندٌز کړیپا
 تاند
70/72/0702 

د پاکستان د بهرنٌو چارو وزارت وٌندوی نن خبرٌاالنو ته ووٌل چې هٌواد ٌې تل هڅه کړې چې د افغانستان د 
 کشالې د حل کولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي.

خدای تعالی داسی یو لوی جزا موږ ته راکړی دی. داسی امکان نه نه پوهیږو چی کومه ګناه مو کړی دی چی 
درلود چی د پاکستان پرځای هند یا بنګله دیش یا نیپال یا ترکیه او یا یو بل هیواد زموږ ګاونډی  وای؟ دا پاکستان 

زموږ د  داسی یو سپین سترګی هیواد دی چی په ژوند کی دچا سره رښتیا نه وایی او نه یی دی ویلی له یوی خوا
خلکو او هیواد دښمنان ته ډول ډول کومکونه کوی حتی ددوی سره یوځای د انسان وژنی لپاره زمونږ خاوری ته 
راځی، او له بلی خوا زموږ سره د وروری او دوستی دعوا کوی، د مثال په توګه پدی وروستیو کی پاکستانی 

دگو په ولسوالی کی، موندل شوی دی چی د ملی اردو پوځیان ال څه  حتی  د پاکستانی جنراالنو د مړو جسدونه د ور
 د عملیاتو په ترڅ دوزخ ته استول شوی وه.

او په دی وروستیو کی د پاکستان د حکومت وړاندیز چی د سولی د رامنځته کیدو په خاطر، د افغانستان څو 
دوی د نوری سپین سترگی والیتونه طالبانو ته دی ورکړل شی، زموږ په کورنیو چارو کی روښانه الس وهنه او د

 مثال دی. 
 

 رنگٌن دادفر اسپنتا: با تضرع نمی توان به صلح دست ٌافت

 رادٌو آزادی

0/0/0702 

با طالبان رئیس دولت اصالً وجود نمودن داکتر اسپنتا نمیدانم چرا و چگونه چیزی میگوید که در دکشنری سیاست 
بار دست دوستی را از الی چپن اش بسوی طالبها دراز کرده،  3۵ندارد. کرزی صاحب از گرفتن قدرت تا امروز، 

اما مشاور امنیتی اش از جنگ سخن میزند، ) ضرب المثل من چه میگویم دنبوره ام چه میگوید؟( درینجا صدق 
میکند. اگرچه آقای اسپنتا کامالً درست میگوید، اما من از این متضاد بودن افکار مشاور و مشوره گیرنده در تعجب 

 ستمه

 عمر زاخٌلوال : جامعه جهانی تا چهارسال آٌنده کمک هاٌش را ادامه مٌدهد

 وخت

0/0/0702 
کشور و ده سازمان بین المللی، با دریشی و نکتایی و کش و فش و قبول خطرحمالت احتمالی   ۵۵نمایندگان 

تا در مورد اینکه پول های انتحاری، به کابل تشریف آوردند، َدور یک میز بزرگ نشستند و از حکومت خواستند 
وعده شدگی کنفرانس توکیو را با چه صداقت و شفافیت در راه های وعده  شده به مصرف رسانیده اند، جواب 
بدهند. آنها خواستند بدانند که  حکومت افغانستان این کمک ها را در ازبین بردن فساد اداری، انجام انتخابات شفاف 

 رف رسانیده اند. و بهبود حکومتداری چگونه به مص
وزرای متجرب و آگاه از رموز عیان و نهان سیاست های امروزی، صف کشیدند، چند سوره را باالی خارجی ها 

نفر خارجی را در آِن  ۹۵خوانده ُچف کرده،  بالنوبه باالی خطابه باال شدند و چنان ُتف پرانی کردند که آتش  انتظار
صرفه جویی تدبیر، درایت و مهارت وزیران افغانی واحد، خاموش ساختند و ضمناً آنها از صداقت، ایمانداری، 

سال آینده، پس سرهای شانرا خارانده، راهی  ۲ملیارد دالر دیگر برای  1۹انگشت حیرت به دندان گزیدند و با وعدٔه 
 وطن های شان شدند تا راپورهای اطمینانیه را هرچه زودتر به کالن های شان که منتظر بودند، برسانند. 

 

 طالب مشرانو د قطر د دفتر له پرانستلو سره مخالفت وکړ فٌضً:

 0/۶/0702تاند 

د افغانستان د ولسمشر وٌندوی اٌمل فٌضً ادعا کوي چې د طالبانو ځٌنو مشرانو له ولسمشر کرزي سره تماس 
 نٌولی او د قطر د دفتر په اړه ٌې نارضاٌتً ښودلې ده
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صاحب د قطر د دفتر په اړ، طالبانو ته یو ډول وعده ورکړی وه او د خلکو په باور، دا په دی معنی دی چی کرزی 
له یو لړ فشارونو نه وروسته، کامیاب نه شو چی خپلی وعدی ته عملی جنبه ورکړی نو ناراض وروڼه، نور هم 
ناراض پاتی شول. خو ددی خبر دلچسپی په دی کی دی چی موږ ته څرگنده شوه چی د طالبانو ځینی مشران د 

 حب سره کله کله ټیلفونی اړیکی هم لری او یو بل ته اس ام اسونه )پیامونه( لیږیکرزی صا
 

 کرزی در تالش حماٌت امرٌکا برای مقابله با تهدٌدات پاکستان است: نٌوٌارک تاٌمز

 گران افغانستان

0/0/0702 
کړی وی، دا خو څو  خوساکرزی صاحب هم رنگ رنگ خبری کوی چی ښایی د امریکایی مشرانو مغزه یی هم 

میاشتی مخکی وه چی د کرزی صاحب اسالمی احساسات پاریدلی وه او د یوه بهرنی ژورنالیست سره په مرکه کی 
وویل  که چیری امریکا پرپاکستان باندی برید وکړی نو موږ د خپلو پاکستانی وروڼو تر څنګ پاته کیږو. این را 

 جد و گاه سوی میخانه روان.میگویند عدم استقرار فکری یعنی گاه ساکن مس

جمهور افغانستان حتی خواهان اقدام نظامی  روزنامه نیویارک تایمز امریکا درینمورد وضاحت بیشتر داده که رئیس
 شود. های امن طالبان در خاک پاکستان می مستقیم امریکا علیه پناهگاه

 

 امرٌکا دټولو ځواکونو په اٌستلو غور کوي

 دامرٌکا غږ

0/07/0702 
دا یوه روښانه خبره ده که چیری خدای نکړی امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسی، نو زموږ د ګران 
هیواد تاریخ به بیا له سره شروع شی او هغه خلک چی د تښتیدو تاوان نلری خپل ځانونه د طالبانو د لښتی او 

 قمچینو لپاره تیار کړی  
 

 ج نمی شودفٌضی: امرٌکا از افغانستان خار

 رادٌو آزادی

0/07/0702 
ما شاید با این نوع سیاست بازی ها آشنا نباشیم، پس طوری معلوم میشود که آوازٔه بیرون شدن امریکا بخاطر بچه 

 ترسانک باشد؟!

 

 طالبانو په قطر کې خپل دفتر تړلی دی

 دامرٌکا غږ

0/07/0702 
بیچاره ها با چه امیدواری ها دفترک شانرا باز کردند، هنوز قدم گیری و بوریاکوبی شان انجام نشده بود که دوباره 
بسته شد. که نه دا دفتر نه بلکی د غومبسی ځالی وه ولی چی دوی ډیر ډاډمن وه چی انشاءهللا په مفت او وړیا توګه 

ټول د فساد نه ډک کارونه او تروریستی پالنونه له همدی د سفارت خاوندان شول او پس له دی کوالی شی خپل 
 ځایه جوړ کړی او د خپلو بادارانو د کومکونو د تسلیمی لپاره هم یوه اډه جوړه شوه. 

 

 سروى جهانى: قضاى افغانستان نسبت به همه ادارات فاسد تر است

 پژواک

0/00/0702 
همینقدر به یادم است که پنج سال قبل در ماه مبارک رمضان یک دوست بسیار نزدیکم که در امریکا زندگی 
میکند، کابل آمده بود ومیخواست زمینهای خودرا بفروشد. یک شخص استفاده جو از غیابت او و برادرانش استفاده 

ادعای ملکیت میکرد، این کار در افغانستان کرده، سند ساختگی ملکیت زمینهای دوستم را برای خود ساخته بود و 
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با هزارها هموطن دیگر ما هم صورت گرفته. دوستم معلومدار که عارض شد، و طرف مقابل هم با دیده درایی 
دعوا را ادامه داد. نتیجه این شد که در برابر چشمان خودم، قاضی صاحب متدین در طول روز بخاطریکه روزه 

اری کرد و از دوستم خواهش کرد که بعد از افطار پول را که صرف پنج هزار داشت از گرفتن رشوت خود د
دالر! بود به خانه اش در روبروی سینمای آریوب ببرد و همینکار هم شد. یعنی دوستم برای گرفتن حق خود به 

 قاضی رشوت داد. اما خودم شاهد هستم که قاضی صاحب روزه دار، بعد از افطار رشوت را قبول فرمود.
 چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. فاسد بودن ارگان قضایی ما مانند آفتاب بر همه روشن است.  

 

 ولسً جرګه له طالبانو سره د سولې خبرې پٌلوي

 بٌنوا

0/02/0702 

د ولسي جرګې ځینو غړو د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې، له وسله والو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره، له 
 دغې جرګې څخه د یوه ځانکړي کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه

اوس انشاءهللا سوله راځی، هرومرو راځی. ولی چی ټولو ته معلومه ده چی زموږ ولسی جرګه هر کار کوالی 
شی. دا د سولی مولی خبری خو دوی ته نسوار هم نه دی. په دی شرط چی  دی خوا، هه خوا، ترمیز الندی، د 

یو شیرینی او میټایی مطرح وی ولی چی دوی خواران په دی آموخته شوی دی او زموږ د ملت اکثر  ننه، د باندی
استازی عادت کړی دی چی خپل د پالر کار هم بی له پیسو نشی اجرا کوالی. ) د عادت پریښودل د ناجوړی سبب 

 ګرځی(
 )خبری اتری ادامه لری( 

 

 

 
 

 


