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 05/10/2017                   احسان هللا مایار

 مردم ارج بگذاریمنگاه و نظر به 
 قسمت اول

 
اپریل  2مارچ ترا که امروز  12خط  از پدرم به دست افتاد که در آن نوشته بود: " نامه ایبرحسب تصادف 

-1954مارچ ) 12است با دو قطعه کتنگ اخبار گرفتم. ..." با قدری تعجب متوجه شدم مکتوبی که به تأریخ  

فرستاده بودم از آلمان غرب  یکه نائب الحکومۀ قطغن بود،قرن بیستم به عنوان پدرم، زمانمائی ین م(  در1955

یست روز برایش در بغالن رسیده و مرحومی چند سطری به جوابم نوشته و با اپریل بعد از مرور ب 2به روز 

 پوسته به آلمان غرب فرستاده است. 

 انتقال یک خبر از آلمان تا به بغالن ! وقت برای بیست روز در بَر گرفتن 

د انتقال شاه 21سرعت رد و بدل شدن مکاتبه است که ما امروز در قرن یاد و بود و چند سطر باال به منظور 

 . ز یک نقطۀ جهان به نقطۀ دیگری می باشیمآن در یک لحظۀ کمتر از پِلک زدن ا

دنیای مکتوب نویسی در حال انقراض است و با ایمیل، فیس بوک )بنابر ترجمۀ دوستم نا گفته هویدا است که 

نمائیم و می اس بر قرار تمدر هر نقطۀ از جهان آقای عباسی، دیپاچۀ چهره( و یا ده ها وسیلۀ دیگر با یک دیگر 

 شویم. می از حال و اوضاع یک دیگر مطلع 

باز نموده  استفاده کنندگانتأثیر گزاری تسهیالت در امکانات مراوادۀ مخابراتی دروازه های جدیدی را به روی 

 به دسترس ما گذاشته شده است.در حال حاضر ممکنه که توسط آن بهترین وسایل 

خواهی و سنجش آن در گذشته های نه چندان دور از تصور خارج بوده لیک امروز این سرعت عمل در نظر 

 این وسایل کاری را پیش برده نمی تواند. نظام و چرخانندگان رویداد های جهانی بدون از استفاده از

 فیسبوک به گزارش ذیل بر خورد نمودم که از دید بنده در این روز" در موج یرو گردش ضمن "چند روز قبل 

دیدگاه مردم با شخصیت های مطرح های پُر از ماجرا ها در میهن متاعی قابل مالحظه بوده که بَد نخواهد بود از 

 آشنائی مجدد صورت گرفته بتواند.  افغانستان 

بنده بدون کوچکترین تصرف در ارائۀ نظر مردم از خوانندگان گرامی دعوت می نمایم تا با "بینائی مردم" آشنا 

لیک بنابر قید   را در مورد چنان آرایش دهند که خود نتیجۀ به دست آورده را ارزیابی می نمایند. دشده نظر خو

در پالیسی نشر در سایت کلمات و جمالت ایکه تعرض به شخص بوده و یا از کلمات ناشایسته در مورد شخصی 

 صورت گرفته آنها را حذف نمودم.
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 بر می گردم با اصل موضوع: 

وی با  از آمر صاحب" و تضمن یک عکس سپتمبر زیر عنوان "خاطره ای 8تأریخ  مسعود بهآقای احمد ضیا 

سراسر جهان، طوریکه در پائین مالحظه می نمائید  دراز گزارشاتی یاد می کند که در مدت کوتاهی  برادرش

ا به دید و سمع نفر تعبیر و تفسیر نموده و نظر خود ها ر 955در مورد خاصو شده نفر از نظر گذشتانده  6400

 مردم رسانیده اند.

را در بَر گرفته و همچنان  ادیآن وقت ز ۀهم یکه جمع بند  دهیگرد دیاز صد صفحه ق شیمردم در ب ینظر ده

ان اکتفاء  ۀصفح 34منظور بنده ِصرف به  نیا یباشد. رو ینوشته خارج م نیا ۀگزارش آن از حوصل تیاهم

جز اتالف  شتریجر و بحث ب بجایبوده ا یشناخت شخص مکف یرو زیمحدود آن ن یابیکه ارز قنمینموده و مت

 نخواهد داشت. یمتاع گریوقت د

 بدون از تقلب و ساخت و بافت: یریگ هیو احصائ ینظر سنج حصلیما نکیشما و ا نکیا 
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 این است قسمت اول گزارش: 

 

 
 

MassoudAhmad Zia  
Like This 

 · 8September  · Page 
Ahmad Zia Massoud 

Like This Page · September 8 ·  
 

 خاطره ای از آمر صاحب
نهضت جوانان مسلمان توسط رژیم داوود، آمر صاحب، در زمان حاکمیت داوود خان از بیم دستگیري أعضاي 

آمد تا در بین جوانان و اقشار مختلف مردم كار به پاكستان رفت، گاهگاهي غرض تنظیم كار ها به كابل مي
سیاسي كند. بعد از این كه حمله برای تصرف پنجشیر با شكست روبرو شد و شماری از جوانان نهضت به 

  .شهادت رسیدند
و حكمتیار به سردي گرایید. این موضوع سبب شد تا در بین جوانان نهضت نیز انشعاب رابط میان آمر صاحب 

ی آمر صاحب بر پنجشیر، زمان با حملهبه وجود آید . حكمتیار براي احمد شاه مسعود وعده سپرده بود كه هم 
د و قدرت كنگیرد، حکومت داود سقوط ميیك كودتاي نظامي به رهبري جنرال مستغني در كابل صورت مي

افتد؛ اما كودتا به وقوع نپیوست و وعده کودتا از سیاسي به دست افسران طرفدار نهضت جوانان مسلمان می
سوی حکمتیار به آمر صاحب، یك وعده كامال میانتهي بود که سبب شد، بسیاري از أعضاي جوان نهضت در 

یدند. وقتی آمر صاحب بعد از عملیات عملیات پنجشیر و لغمان به رهبري مولوي حبیب الرحمن به شهادت رس
بر پنجشیر دو باره به پا كستان رفت، در یك مجلس مشترك با جوانان نهضت، موضوع اینكه چرا كودتا 

صورت نگرفت از حكمتیار خواهان توضیح شد. حكمتیار با عصبانیت مي خواهد تا مسعود را خاموش سازد و 
پس از مشاجره زیاد حكمتیار عصباني میشود و براي مسعود  های بیشتر را براي وي ندهد،مجال طرح پرسش

میگوید كه تو هنوز بسیار جوان هستي و حق نداري همچو توضیحات را از من بخواهي. مسعود وي را در 
کند. قبال شهادت جوانان و از این كه براي وي در مورد وقوع كودتا دروغ گفته بود، متهم به خیانت مي
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خواهد با پرتاب کردن سایر جوانان جرئت سؤال كردن و توضیح خواستن را پیدا نكنند، میحكمتیار براي اینكه 
پیاله چای به سوی مسعود، او را خاموش سازد؛ اما مسعود نه تنها که خاموش نمی شود بلکه با پرتاب چاینک 

 .خواندچای به سوی حکمتیار او را خاین به ارمان جوانان می
Top Comments 
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955 Comments 
Comments 

 
Ehssanullah Mayar 
حکمتیار و  -ربانی -شتر می گزارد. مسعودیرحد دروغ گویی و غلو هم قدم ها پهذیان گویی احمد ضیا از س

چند تای دیگر شان در خدمت نصیرهللا بابر در پاکستان بودند و بعد از حملۀ روسها به افغانستان به سی ای ای 
ن اشخاص سر و یوستان وفادار و مردانه صفت شهید داود خان بود و با ادمعرفی شدند. مرحوم مستغنی از 

در شان حیات با آبروی پولند تا آخرین روز های  یصاحب از آمدن شان از وارسا کاری نداشت. من با مستغنی
ت )اسوال( و بنیاد رفت و آمد و دوستی داشتم و جناب شان یکی اعضای برجستۀ جمعیت تحکیم وحدآلمان 

 کاری نداشتند. له بازی های کودتا کردن علیه سردار داود سر وفبا این س و گزار آن بودند
 

 
Sayed Omar Mohabbat 

خان  ودرا بر دا روسها جرآت کودتا یوزات دفاع بود حت در یکه مرحوم مستغن یصاحب تا وقت اریمام محتر 
کرد  یرا توسط خلق وپرچم عمل ساختند بعدآ پالن شوم خودرورا از وزارت بدوا بیاول با چال وفر -دنداشتن

من که  .بابر هستند رهللاینص ۀنکنند همه دست پرورد یحرامقهرمانان باشنده افغانستان نمک  و درانیل رګا
 اکیبه امر ګیپاسپورت ساخته  زهیبه و ( مرا اخراج ولستانټ)چ ملک خود نکشتند از - نکردمل را قبو شیغالم

 شان مشکورم یفرستادند که حال از دشمن
 

 
Ahmad Mahmud 

تا آخرین روز  جنرال مستغنی از دوست ها نمبر یک سردار داود خان بود به آن وقت سفیر در وارسا بود.
اسالمی و  یهااز باند و نماز خوان بود. پاک ونجیب بی یاد میکرد و یک مردزندگی خود از داود خان به خو

 پرچم نفرت داشت . خلق و

 
Waheed Ebrahim 

ت برادرش مي كاهد بلكه داللت به تنها از افتخاراه بیان این خاطره طفالنه ضیا خوا راست باشد و یا دروغ ن
 خود ضیا میكند.بيشتر حماقت 

 

 
 محمد صادق همت

سال بعد از آمر صاحب بالخره بالتشبیه پیغامبر جور خواهید کرد. هر مفکوره عالمانه در ذهن تان بیاید  100
شیر. جبود در سطح ولسوالی پنوفق جمیعت آنرا به آمرصاحب ربط میدهید. در حالیکه مسعود یک قومندان م

 7در حالیکه سهم بارز در جهاد علیه روس حزب اسالمی داشت. خوشبختانه من طرفدار هیچکدام از احزاب 
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  گانه نبودم و نیستم.
 و سفید را سفید میگویم. اگر کسی خوشش نمیآید دستش از اینجا تا لندن خالص. هرا سیا هسیا
 

 
Sarwar Khairee 

خوب است که خود اقرار کردید بغاوت علیه حکومت داوود خان آن هم از پاکستان، یعني اولین فرستاده آى اس 
 آى
 

 
Mirwais Hotak 

... توبه توبه تو باز شیشتی از استمو پیاله و چاینک سی سال در اتش میسوزیم از برکت اخو خی این که 
 را وارث امر صاحب میبینی توره خدا که در دفتر یک عمر خاطرات ات تنها جهاد ومقاومت ګپ میزنی خود

د از طرف ارشدترین برادر از همین خاطره دیګر چیزی به شریک ساختن نداشتی ... این است هدیه هفته شهی
 شهید ...

 

 
Abid Ullah 

خاطره جالب بود وهللا! خوب شد كه از زبان شما بیان شد كه در بد بختي افغانستان شما از تهداب تا بنیاد سهیم 
چینین حكومت تكرار نخواهد شد بخاطر اهداف شوم خود برنامه  بودین بر ضد حكومت داود خان كه هر گز باز

بدري  خان هر گز ارامي را ندید و چهل سال در میساختین و همان شد كه ملت افغانستان بعد از حكومت داود
كه مردم با ان دست و گریبان هستند فقط بخاطر اهداف شوم چند وطن فروش و خاین كه نمیخواست حكومت 

سازي كه تا امروز از ان استفاده میشود داشت عملي شود! شرم  بخاطر مردم پالن هاي عجیب بازداود خان كه 
 هم خوب چیز است

 

 
Zalmay Pashton 

مجاهدین علیه روس جهاد را  این خاطره شما دو چیزه ثابت ساخت یک مسعود نوکر آی ایس آی بود دوم تمام
 آغاز نه کرده اند بلکه بخاطر دفاع از منافع پاکستان عیله افغانستان جنګ را شروع نموده اند

 

 
AbdulGhafoor Rahimi 

ه سوی مسعود، او را خاموش سازد؛ اما مسعود نه تنها که خاموش نمی خواهد با پرتاب کردن پیاله چای بمی
 خواند.میشود بلکه با پرتاب چاینک چای به سوی حکمتیار او را خاین به ارمان جوانان 

 گیل شدی طنز نوشتن را شروع کردی؟به خیالم از وقتی که ب
 

 
Sayeed Massod 

وبعداً از روس ها وبالخره فرانسه انگلیس وامریكا وغیره وغیره بود این شخص غالم حلقه بگوش پنجابى ها 
در انزمان كسانیكه به مكتب و یا دفاتر دولتى كار میكردند همه را كمونست خطاب میكردن واز بین مى بردند 
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اما حاال اوالد و زنان خودشان در انگلستان وامریكا به عیش و نوش مصروف استند و دختر بعضى ازین ها 
 نوع اخوانى هاى پالستیكىن نوع اسالم واین ودلنگ میكنن وهللا همه مردم افغانستان حیران استند به ایم
 

 
 جعفر اثر

شته مروز نونبود که این افسانه را ا ات خوشم نیامد، مقصدم این است که ضرور تهوال ضیا صاحب همین ګف
؟ افرین کله خام یدمیکردی، ترا وهللا اګر داود خان از دست کمونیستها از بین نمیرفت ، شما از بین میبرد

 برامدی بخدا.
 

 
Eng Gul Ahmad Entizar 

  ایا حکومت شما ها از حکومت داود خان بهتر بود یا هم است
  خاطرش یاد اور شوید که سبب اتحاد مردم شود بهتـــــرنیست

مشکل شما با قوم پشتون است از شـــروع از همین خاطر حکومت داود خان مخالفت داکتر نجیب مخالفت حامد 
کرزى مخالفت اشرف غنى مخالفت نمیدانم انجام اش چى میشود قــــهر مانى واقعى کى است زنده است یا مرده 

 ...ى به حال مردم بیچارهاست وا

 
Fazelhaq Hemmaty 

ای کاش بجای رقص پایکوبی آزار و اذیت مردم بسته کردن سرکها و راه های عامه و شعارهای تفرقه انداز 
در مساجد ختم قرآن شریف را میگرفتید و به روح تمام شهدا دستها به درگاه خداوند متعال بلند میکردی به امید 

 فردا از دست شما کدام فامیل به سفره غم نشینندکه 
  

 
Shah Stanikzai 

داود خان شاید به شما مجاهدین خوب بنظر نمیرسید، ولي براي افغانستان، و افغانها یک رئیس جمهور بسیار 
افسوس به مفکوره هاي منفور و شیطاني تان که هنوز هم فکرهاي چتل تان از ورزیده و وطنپرست بود. صد 

 پاک نشده است. هزار لعنت و نفرین باد به دشمنان میهنم. دچتلي و غالمي بنام جها
 

 
Wali Ahmad 

هموطنان را در این پوست تان تا آخر بخوانید باز قضاوت کنید، این ها از کدام شما لطف کرده این کامنت های 
کشور دیگر نیستند، همه افغان اند، این است برداشت و شناخت ملت از شما عالی جنابان، کمی سر را در 

ن شود، ه سفر آخر تان کمی آساگریبان پایین کنید، از مردم معذرت و از دربار خداوند ج مغفرت طلب کنید ک
 ندنیست، همه دیدند که کی چه کرد حرمان بازی نگردید، ضرورت به تشریاین قهرمان و قه پشت

 
Khalilrahman Rahmaniar 

عود همرا ه مرای روسها احمد شاه مسدر پاکستان چه میکردند ازین ګفتار شما معلوم میشود که پیش از جهاد ه
 که باعث بد بختی های کشور عزیز ما افغانستان شد پاکستان راه داشت ?

https://www.facebook.com/jafar.asar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006134504674&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/fazelhaq.hemmaty?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/shah.stanikzai?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/wali.ahmad.9028?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/khalilrahman.rahmaniar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jafar.asar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006134504674&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/fazelhaq.hemmaty?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/shah.stanikzai?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/wali.ahmad.9028?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/khalilrahman.rahmaniar?fref=ufi&rc=p
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Ahmad Khalid Arsala 

ومقتدر داودخان میجنگیدند حاال ازطالب  صپاکستان علیه دولت بی نق حکمتیاربه دستور و اوال همین مسعود
 کرده ایم خیانت ملی را وخت خود همین غالمی و در چی گله کنیم همه ما

 

 
Shabana Aziz 

  ها خوب شد خود اقرار کردین که نوکر پاکستان بودید ...
کجا است لندغر ها که این خاطره را بخوانند وقبول کنند که گویا اسالم در خطر است ویا کشور ما اشغال شده 

 ؟داود کودتا کنند آیا آن وقت نیز اسالم در خطر بود چرا میخواستند به ضد سردارها یک بهانه بود این وحشی 

 
Nazar Mohammad Wardag 

بیش نیستند بهتر برای مردم آشکار  وطنفروشانیچندان جالب نبود بلکه اصلیت این مجاهدین را که همانا 
ود را در مقابل حکومت داود خان میسازد . آقای احمد ضیا مسعود صاحب ! آیا شما قیام گلب الدین و مسع

مسعود را نسبت به دیگران دوست  توجیه میکنید ؟ در صورتیکه آنهم در پاکستان طرح ریزی شده باشد ؟ من
دارم چونکه واقعا اگر مسعود نمیبود امروز افغانستانی وجود نداشت زمانیکه مسعود به شهادت رسید من در 

ه ذات خداوند که نه دروغ میگویم و نه هم از روی کدام هدف خارج از کشور بودم و مهاجر بودم قسم ب
زمانیکه خبر شهادت مسعود را شنیدم بی اختیار گریه کردم و دیگر امیدی برای برگشت به افغانستان برایم 

نماند و به دوستان خود گفتم که دیگر افغانستان ختم شد . مسعود برای ما بیشتر از یک فرمانده و یک قهرمان 
دوستش داریم .اما زمانیکه چنین قصه هایش را میشنوم با خود میگویم کاشکی این قهرمان و دیگر  است .

زایید و همان حکومت داود خان برای مردم ما حکومت بدی نبود و همه چیز  چنینی را مادر نمین قهرمانان ای
 داشتیم . به هرحال جایش جنت برین باد

 

 
Mir Abdul Raqib Hashimi 

 مثلی که حاال طالبان در مقابل حکومت افغانستان میجنګد و قومانده از پاکستان اجرا میشه
 .!! در مقابل سردار داود خان میکدین خی عین کاره شما هم

قوی است چون یکی امریکا خو آمده که اشغال کده وطن را در وقت  نپس از شما کده خو باز استدالل طالبا
 به کدام منطق مسعود میجنګید?  داود خان خو روس و امریکا هم نبود خی

 او برادر مشکل اصلی تعصب قوم است و بس.
 هستند از نام مجاهد از باال ګرفته تا پایین نفرت دارم همه ای شان وطن فروش بدور از مجاهدین پاک که ګمنام

 

 
幸瓦里 哈米德 

آیا ګاهی هم فکر کردیند؟ که کی ها ما و کشور عزیز ما آفغانستان را به اینسو کشاند ؟ چی باعث این همه 
  نابسامانیها شد ؟

معرف و خالصه این که  فرهنګی، داشتیم، پیشرفت اقتصادی،اردوی قوی داشتیم، نظام متعهد به مردم ساالری 
مردم از اروپا و  زمان شهید داود خان هر چه داشتیم ! اما کی ها ما را با این مشکالت دست ګریبان کرد ؟ در

 و سیاحت به افغانستان می آمدند !از سراسر جهان به ګردش ګری 
پیش از این که بر سر یک دیګه خود انګشت انتقاد باال  پس برادر ! از این ، این و ان چیزې جور نمیشه !,

کنیم، باید یک بار آدم سر در ګریبان خود کند و فکر کند که امروز کی ها خالف افغانستان هستند، کی ها 

https://www.facebook.com/ahmadkhalid.arsala?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sherzad.saba?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nazarmohammad.wardag.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mirabdulraqib.hashimi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hamidkhan.shinwari.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ahmadkhalid.arsala?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sherzad.saba?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nazarmohammad.wardag.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mirabdulraqib.hashimi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hamidkhan.shinwari.1?fref=ufi&rc=p
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طور است خالف این نظام هستند و کی ها ضد ریس جمهور ! ما چی کردیم و چه میکنیم؟ ایا هر چی واقعا همین
 ت فسبوکی ؟یا فقط تبلیغا

هزار  65000ندان میبود، و یا در کشتن اای کاش غنی از پنجشیر میبود و یا پشتون نمیبود ، و یا حداقل قوم
مردم بیگناه در جنگهای داخلی دست میداشت ، ویا سگ باز یا مرغ باز میبود، ویا از پول جهاد و یا زمرد 

ون این مردم که شک امروز او هم یک قهرمان بود چ فامیل اش در فرانسه و بریتانیا زندگی میکرد ، پس بدون
  هیچ خاین ندارند 

 

 
Ajmal Samkany 

بسیار یک خاطره خوب که هردو یتان از طرف پاکستان تربیه مېشدې و در افغانستان کشتار مې کردې و 
بود که یک دیګر را در محل ای ایس ای به چایبر و ګیالس مې زدین همانجا بود که ای ایس ای اخالق همان 

 .خوب را پیدا کرده و اکمال مېکرد در بین تان نفرت را دېده و حلقه بګوش
زمانیکه جناب از آن خاطره پردازی است نه خلقی نه پرچمی و نه هم روسان قدرت را در افغانستان بدست 

وت در مقابل حکومت داود خان جز معنی وطن فروشی و لنده غری معنی دیگری نمیتواد داشته داشتند. بغا
 باشد.

 
 ادامه دارد
 

 

 
 

https://www.facebook.com/ajmal.samkany?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ajmal.samkany?fref=ufi&rc=p

