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احسان هللا مایار

باز هم صفحه ای از فیسبوک
منابع خبر رسانی در جهان تغییر نموده و ایجاب می کند که با این میتود های جدید سر آشتی در پیش گیریم تا
اینکه در برابرش قدعلم نمائیم.
فیسبوک یکی از منابع بزرگ جمع آوری نظریات مردم است که بسته به قاره و محل نبوده و هر آنکه خواسته
باشد می تواند برق آسا از هر فاصله ای نظر خود را در جهان پخش کند.
خوبیی که در نظر دادن اشخاص در فیسبوک مستور است این است که نظر دادن فرد تحت نفوذ شخص دوم قرار
گرفته نمی تو اند و با وجود ذکر اسم بنحوی در حالت مستعار قرار می گیرد و ازاینرو می توان در احصائیه
گیری مورد اعتماد قرار گرفت .البته پیوند شخص در احزاب سیاسی از این امر مستثنی است.
ضمن مرور در فیسبوک توجه ام را موضوع داغ روز ،سرکشی و طغیان عطا محمد نور ،جلب کرد که آغاز
آن را شخصی با اسم احمد جاوید چنین توضیح داده است:
" باور کنید هر چه کوشش میکنم خشمم فروکش نمیکند ،درست است که عطا محمد نور و یا هر جنگساالر دیگر
را دوست ندارم اما غیرت افغانی اجازه نمیدهد تا سفیر یک کشور بیگانه برای والی یک والیت افغانستان و یک
افغان تعین تکلیف کند.
باید از خود بپرسیم که چرا کار ما منحیث یک ملت به آنجایی رسیده است که به قانون ،عرف و عنعنات کشور
خود ارزش قایل نیستیم و چشم و گوش ما متوجه سفارت یک کشور بیگانه است؟
صرف یک افغان واقعی میتواند حرف هایم را درک کند.
افغانیت !"
طوریکه از نوشتۀ محترم جاوید استنباط می شود با ارائۀ اظهار نظر شان در قید چند سطر موقف خویش را
منحیث یک شخصیت ملی گرا به وضاحت کامل به خواننده می رساند و در ختم نوشتۀ خود با یک زیبائی خاص
 ":صرف یک افغان واقعی میتواند حرف هایم را درک کند ".خوانندگان را متوجه اوضاع میهن مشترک ما می
گرداند.
توضیح و تفسیر بیشتر را کنار گذاشته مستقیما ً به سراغ یک تعداد زیاد اشخاصیکه در مورد موقف گرفته اند،
رفته و نظریات شان را جهت مطالعه خدمت خوانندگان تقدیم می دارم.
اینک پیام یک تعداد نظر دهندگان در قبال نوشتۀ محترم جاوید:
163 Reactions99 Comments4 Shares
طوریکه در باال مالحظه می کنید در این مورد خاص  163نفر موقف گرفته 99 ،نفر تبصره و  4نفر این نظر
را بخش نموده اند:
شماره  1از  7صفحه
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Gulzar Kawesh
آقای جاوید عزیز  ،احساسات شما قابل درک است ،اما یک مورد را از یاد نبرید که عامل و مسوول همان های
اند که به رهبری و قانون کشور احترام نمیگذارند و نزاع را تا اینجا میکشند و امریکا بخاطر دخیل بودن شان
در قضایا و ثبات کشور مجبور میشود که مداخله کند.

Najib Abdali
فراموش نکنید که ما مستعمره نو هستیم و تمام مصارف را امریکا متقبل میشود و حرف اول هم از او است

Muhammad Naeem Ayobi
محترم جاوید جان شما خود را متاثر نسازید سالهاي سال است این جنگساالران فروخته شده جاسوسان و
وطنفروش هستند اینها براي ملت افغانستان نه دلسوزي دارند ونه خدمت صادقانه انجام میدهند نوكران همین
ممالك ذیدخل در این وطن ویران هستند اینقدر سرمایه هاي هنگفت را از خون ملت بدست اوردند همه فامیلهاي
شان پاسپورت هاي غربي واروپایي دارند اگر مداخله خارجیها نباشد تكرار جنگهاي داخلي وخود مختاري
شروع میشود با وصف كه همین حال هم تحت قومانده حكومت مركزي نیستند همه این خیانتها را كرزي انجام
داد معادن ملكیت هاي دولتي وملي را در اختیار اراكین كابینه واعضاي برجسته دولتي گذاشت تا استفادۀ حرام
غیر قانوني را انجام دهند حال كه اشرف غني تمام كمپني هاي كه بنامهاي فامیلهاي جنگساالران بود منحل قرار
داد از چور وچپاول جلو گیري كرد سرو صداي شان بلند شد من نه به حكومت ارتباط دارم ونه به كدام جهت
بیطرفانه قضاوت كردم ایا درست است یا خیر هر فرد این ملت از خود نظر دارد

Fazulallah Fazal
احساست قابل قدر است ولي بد بختانه خود ما این زمینه را مساعد ساختیم یک امر خیلي کوچک را به حد
بزرګ مي نمایم تا از یک طرف مداخله صورت بګیرد

Omar Siddiq
احمد جواد غمگین وغمگسار نباشید ،هـمین رهـبر هـاى ...كه خود را افغان ومسلمان مى گویند وطن را به
خارجى هـا فروخته این غنى وعبدهللا غالم حلقه به گوش هـستند معاش مالهـا ،مولوى هـا ومصارف مساجد از
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پول تكس  ...امریكا واروپا تادیه مى گردد من هـم با شما هـمنواء هـستم ولى چه كنیم كه رهـبر هـاى مجاهـدین
هـفت تنظیم وهـشت تنظیم ما را فروختند.

Samina Momand
ک دام گپ نیست چون همی خارجی ها را عطا و امثال شان اوردند منحیث عساکر زمینی برایشان عمل کردند
حاال که تعین تکلیف نکنند چی کنند؟

Shila Arizai
با شما همنظر استم اما چاره چیست با نوكران باید چنین رویه شود ما سالهاست كه استقالل و آزادى خویش را
از دست داده ایم و به دستور بیگانگان عمل میكنیم.

Farzan Ariya
در بین هر ملتی که تعصب ایجاد شود کارشان به اینجا میرسد

Aziz Hazem Mohmand
عزیزم داکترصاحب جاوید احساست منحیث یک افغان با شهامت و وطندوست را قدر می کنم .با این هم ،اما،
نمیشود با سادگی ازکنار واقعیت طفره رفت .شاید برای درک اتفاقاتی که در پیش نظر ما واقع شده حتما"
مدرک و اسنادی مثال" کتاب  First Inتالیف اجنت ارشد  CIAدر پنجشیر  Gary Schroenرا ارائه کنیم تا
آنهائیکه جوانتر از ماست را قانع سازیم که مثال " عطامحمد نور و شورای نظاری ها و دوستم ...و غیره
نوکران و اجیران جنگی امریکا هستند .ما و شما،اما ،دیدیم که اینها مانند ماشین های برف پاک کن در تحت
حمایه  52B-به صفت پیشقراول عساکر امریکا به کابل وارد شدند و بر اریکه قدرت نصب گردیدند.
اجیر ان جنگی برای ارائه خدمات مقطعی اجیر میشوند و تازمانی که به آنها ضرورت باشد مورد استفاده قرار
میگیرند .هر استخدام کننده حق دارد نوکر خودرا بر طرف کند.

Hoseini Wahid
او برادر های عزیز امی خود اشرف غنی بدون اجازه آمریکا با عبدهللا گپ زده نمیتواند بخدا قسم جای رفته
نمیتواند
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Delawar Wasiq
احمد جاوید جان !
نیت و احساس تان قابل درك و قابل تمجید است.
مگر اصل مشكل در اینجاست كه در عقب عطا هم قوت و جود دارد كه اورا تشویق به چنین سركشى و
یاغیگري در برابر دولت مركزي كه بفرمان انها مقرر شده است ،كرده است.

Esmatullah Walli
داکترصاحب کار ما بخاطر به این جا کشیده که سفیر کشور خارجی برای ما تعین تکلیف کند که ما خاین ،دزد،
قاتل ومفسد هستیم .اگر برا ی پنج سال به دور یک مرکز واحد جمع شویم قانون پذیر باشیم حال ما به این جا
نمی رسد.

Fahim Sultani
به استثنای چند حکومت افغانستان؛ دیگر در طول دوره معاصر افغانستان متاسفانه چنین بوده ...هرچه
وایسرای برطانیا میگفت همان می شد .مگر در زمان دولت های به اصطالح خلق و پرچم ،طالبان و قسما ً
مجاهدین و طالبان و حکومت فعلی چنین نبود و نیست؟ زودتر باالی کدام مرده خود گریه کنیم؟

Shafiq Azimi
وقتی خود طرف از خارجی میخواهد که مداخله کند و از آن استقبال میکند چطور میشود ،بر اساس قانون
اساسی رئیس صاحب جمهور صالحیت دارد تا والی و دگر مامورین سرکش را عزل کند و به جای اش یک
شخص متعهد به منافع کشور را نصب کند.

Hamed Ullah Babori
برادر عزیزم همه اینها به یک کشور وابسته است ولو به هر کدام شان بگویی پیش اینها غیرت و افغانیت
مطرح نیست فقط پول و قدرت هر کس به بادار خود می نازند و تابع امر انها هستند ورنه این قدر قدرت یکی
شان ندارند که بگویند چنین است و چنان...
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Noor M Ashna
انكه درتقررنقش داشت بركنارى هم جز صالحیت اوست.

Ab S Namaty
او برادر نه شنیده اید كه میگویند :
" هر كي نان داد فرمان میدهد "

Ehssanullah Mayar
سچۀ افغانی نمایندگی می کند ،لیک به خاطر داشته باشید که
برادر محترم احمد جاوید! احساس تان از احساس ُ
آقای داکتر اشرف غنی یک هفته قبل اعتراف کرد و گفت":اگر کمک های امریکا نباشد ما شش ماه قادر به
پرداخت مصارف اردو نمی باشیم" .بنده شخصا ً دورۀعسکری احتیاط را گذشتانده ام و همیشه می گفتیم :ما
محافظ خاک و ناموس افغانستان هستیم و با سی افغانی معاش و آرد و صابون به بیرق ملی و پادشاه خود می
نازیدیم .دستگاه اداری افغانستان بعد از سقوط نظام شاهی و دورۀ اول جمهوری زادۀ تفکر و پروگرام بیگانه ها
است و عطا نور پاره ای از ُکل است و بایست با سر فگنده بپزیریم .احساس تان اصیل و قابل قدر است.

Tawab Alcozai
سالها کار است که این یاغیگری و باغیگری ختم شود ولی باید باالخره ختم شود و قانون باالی همه یکسان
تطبیق شود بساط چور چپاول و دزدی برداشته شود تا به کی مردم افغانستان تحت این مافیا قدرت جان دهند.
فراموش نباید کرد که ما مردم افغانستان با زور رعیت میشویم اینبار باید با زور قانون همه زورگویان را مطیع
و رعیت ساخت.

Khalil Elaj
تمامش بازی های همین مردم است ،ناحق خفه نشو ،هیچ گپی نیست هیأت روان کرده استاد را گفته تو را کسی
اینجا دور نخواهد کرد ،فقط از نزدیکی با روسیه دوری کن.
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Samir Sadat
عمیقا دردى را كه در سینه تان نهفته است احساس و درك مى كنم ،با كمال تاسف كه رهبران حاكم در ارگ
آبرو و عزت چندهزار ساله افغانستان را زیر پا كردند.

John Afghan
جناب جاوید! كه دغه وحشي جهادیون د خلكو لخوا راوستل شوي واي  ،نو ستا نظر كامال د منلو ده .مگر دا
جهادیون خو د اولي ورځي بیا تر نن د امریكا او انگلیس مزدوران او كأسه لیسي دي نو بادار یي دا حق لري
چي پر مزدور همداسي امر وكوي .مننه

Najibullah Ahmadzai
ریشه ای مشکالت در افغانستان
اقوام شریف افغانستان باید دست به دست هم داده این خاصه خوران ودزدان بی هویت را برای ابد از این مرز
و بوم ریشه کن نمایند.
اینها مانع تمام اصالحات در حکومت اند و تبدیل به دانه ای سرطان شده اند .اینها در هیچ دور تاریخ متعلق به
این سرزمین نبوده اند ونه هم خواهند شد .اینها فقط دزد اند و بس و لشکر سیاه ای شیطان.

Rafee Azaad
جناب احترام به غیرت افغانیت.
بهترین راه به ما این است که تماشا بین باشیم و بس چون ما بسیار یک ملت بیچاره و بیسواد استیم .

Deen Wa Emaan
غیرت ،عزت ،افغانیت و شرف انسانیت را اشخاص چون وی(عطا محمد) چهل سال است که پامال کرده اند.
کَاهی به دامان روس و پکت وارسا و کَاهی با امریکا و پکت ناتو افتاده و به مردم بیچاره و وطن خیانت کرده
رفتند ...آیا فراموش کرده اید که در اکتوبر و نوامبر سال  2001از مغاره های کوه ها ،از کوالب ،اسالم آباد،
پشاور ،تهران ،مشهد ،از سراسر کشور عزیز همین جمعیتی های و به خصوص شورای نظاری هایش و
جنبش آدمکشان دوستم وغیره کَروه های چپی و نام نهاد مجاهد بیغیرت که کَردنها را سرچپه قات کرده رو به
آسمان صدا می زدند چرا بم های کالن نمی اندازید؟ شیطنت ها و ترجمانی های غلط و اشاره دادن های غلط
شیطانی را که مجالس عروسی ،فاتحه ،خیرات به فقرا و غیره را راپور میدادند که دشمن است و به بمبارد
تشویق می کردند و هنوز هم ادامه دارد آیا میتوانید از نظر بیندازیم و فراموش کنیم؟ وطندار عزیز عزت ما را
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به ذلت بدل کردند همین کَونه اشخاص که به واسطه و هم بعد کنفرانس خالف عرف و عادت افغانی در “بن”
به چوکی ها میخ شده اند .از “غیرت افغانی” یاد کرده اید این ها کجا به افغانیت بند و باز هستند آیا نمی بینید
که سه سال است تذکره و یا کارت هویت که حال نامش "شناس نامه" شده توزیع شده نمی تواند؟ چون ،میکَویند
ما “افغان” نیستیم .همین عطامحمد نور و متخصص همه امراض داکتر عبدهللا و هم نیم از خود بیکَانه شده چون
پدرام ،بهزاد ،همایون همایون ،حاجی ظاهر قدیر و حضرت علی و غیره...
افغانهای که کم از کم سی میلیون در داخل و چهار تا پنج میلیون در خارج زندکَی دارند قربانی همین های شده
اند که هویت باخته اند .آنها از هیچ شرم ندارند تنها پول و مال دنیا با سوء استفاده از مقام و قدرت چوکی را
میخواهند و بس عزت و غیرت ندارند و افغانیت قربان خواست ایران و پاکستان کرده اند .بلی ،چور کَمرکات
میخواهند نه عزت ،نه غیرت ،نه افغانیت و اسالم را هم وسیله جن ّکی جور کرده اند .محترم احمد جاوید این
بود یک شمه از جواب من به شما و اکَر نه بسیار کَپ ها و جوابات دیکَر هم موجود اند.

Jawed Omar
كامال دقیق دوست عزیز

Najib Abdali
فراموش نکنید که ما مستعمره نو هستیم و تمام مصارف را امریکا متقبل میشود و حرف اول هم از او است.
دوستان گرامی!
مشت نمونه ای از خروار گفته همین مبحث را در همین جا با تأثر عمیق خاتمه می دهم.
پایان

 7از7

