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 12/7/2017        احسان هللا مایار
 

 در قبال بند های آب گردان
  قسمت اول

 

در افغانستان در حلقات سیاسی افغانستان و ایران سر و صدا بلند نموده که بند های آبگردان  اعماردر این اواخر 

 در صفحات نخست رسانه ها نشر شده است.

و پیوند های در ریشه دوانده چنان در زندگی عادی مردم مانند فیس بوک و تویتر و غیره تکنالوجی جدید امروز 

تا که  دروازه  های بیکران  باز گردیده در زندگی مردم  ان ها خلق نموده  که با این غناءنسسراسر جهان بین ا

 خارج بود.از تصور  قبلچند سال 

 هورگفت و شنود بین داکتر محمد اشرف غنی، رئیس جم

 رئیس جمهورحسن روحانی  دولت اسالمی افغانستان و

در قبال ساختمان بند های آبگردان در افغانستان  ایران 

ار گرفته که احصائیه و مجامع بین المللی مورد بحث قر

مورد بحث عام قرار گرفته در فیسبوک  ای جالب آن

 است.

زمانی را تصور کنید که شهید محمد موسی شفیق، 

آخرین صدراعظم دورۀ دهۀ درخشان دیموکراسی که در 

اثر تدبیر و کفایت آخرین پادشاه دیموکرات افغان، 

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه مالک  مترقی ترین قانون 

فیصلۀ  و متای ایرانی وی با امیر عباس هویدا ه مذاکرات در مورد مردم به نظرخواهی در منطقه بود، اساسی 

چنین ارزیابیی در طول کمتر از چهل و هشت ساعت ، آیا مؤفق به دست آوردن  نهائیی آب هیرمند اقدام می نمود

 در دسترس عام قرار گرفته میتوانست؟ و  می شد

رج اتصور خین متاعی از دست یابی به چندیگر هر افغان از یقیناٌ بنده و با صراحت اذعان می کنم که از  قیاس 

  دسترسی پیدا کرده بتواند. نو آوریینین سال ها در انتظار آن بود تا به چبایست و بوده 

که  بودهکه مراجعه به آرای مردم و جمع آوری نظر شان یک پدیدۀ ناب و مهم در نظام دیموکراسی  دانیمما می 

 تکنالوجی جدید اصول "آزادی بیان" را ًمِمد شده و مردم را با واقعیت ها و حقایق مواجه می گرداند. با پیدا شدن 
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خوشنودم ازاینکه با جمع آوری نظریات مردم ما از هر نقطۀ جهان مؤفق شده میتوانیم تا در قبال مطالب حیاتی 

در میهن ما مطلع می گردیم و ما با نظر دهیی آزاد مردم از چگونگی اجراات مثبت و یا منفی دست اندر کاران 

 با دور نمای نسبی و واقعی آن مستحضر می گردیم.

های برجسته و چشمگیر حکایت از کشیدگی های اخیر بین داکتر اشرف غنی و حسن روحانی در  یکی از نمونه

قبال بند های آبگردان در افغانستان است که با ارائۀ نظر مردم روشنی باالی آن انداخته شده که اینک از نظر 

 گزارش می یابد.  ،یئاشنا تاحالصا زا نودب ،خوانندگان قسمتی ازان

 ر اشرف غنی در صفحۀ فیسبوک چنین جواب می دهد که:داکت طوریکه خوانندگان محترم می نمایند

 حسن_روحانی# بر جواب_رییس_جمهور_غنی#
ن در فراه و هلمند و شندند آب در برابر نفت مفت نمیدهیم و مفت هم نمی خواهیم. هرچه سالح داری برای طالبا

 وووو غیره جاه ها بفرست ببینم درین جنگ کی زانو خواهد زد.
پ.ن: حسن روحانی رییس جمهور ایران در یک نشستی گفته بود، ما در بخش ساختن بندهایی آبی در نقاط هم 

نظر خواهی و جمع آوری  در اخیر بیانۀ داکتر موضوع به سرحد با ایران در افغانستان بی تفاوت نخواهیم بود....
" کشانیده می شود که خوشبختانه ارقام از رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمایت کنید.احصائیه با یک جمله :"

 گویا خود بوده و ایجاب توضیحات بیشتر نمی نماید.ذیل 
قات مختلف نفر آنرا بین حل 408نفر این موضوع حیاتی میهن مارا تعقیب نموده،  4900ما ملتفت می شویم که 

نفر در  920صفحه قید نموده ام  177به اشتهار گذاشته و تا جائیکه ساعتی بنده این مطلب را جمع آوری و در 
 گزارش یادداشت تبصره نموده اند.

 اینک نظر مردم: 
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Top Comments 

K others4.9You, Homayoun Assefy, Ahmad Mahmud and K4.9 
shares 408 

920 Comments 
 

 
Ehssanullah Mayar 

امروز سنگ کژ  بود، کهاین دوره اشرف غنی انسان قابل اعتماد است. اشتباه بزرگان! در انتصاب رئیس اول 
با هر امکانات دست داشته اصالح شود. ایران از قرن ها از سرمایۀ افغان ها استفاده می کند. امروز  اول بایست

روز میدان است و ایجاب می کند که با وی محاسبه شود. برای اینکه کسانیکه با سرنوشت میهن ما سر وکار 
عزیزم داکتر عزیز هللا لودین را  دارند از نظریات بزرگان افغان اطالع داشته باشند صحبتی از دوست مرحوم و

وان بازار مشترک در میان می گزارم. وی زمانیکه دکتورای خود را می نوشت، تا جائیکه به خاطر دارم زیر عن
از مرحوم داکتر محمد یوسف، اولین صدارعظم دهۀ خجستۀ دیموکراسی  - مطرح بود با پاکستان ایران و پاکستان

رت محمد ظاهر شاه بنیاد ادارۀ جدید را گذاشته بود و بعد ازان بحیث سفیر که در اثر تدبیر نیکوی اعلیحض
افغانستان در بن ایفای وظیفه می نمود، طالب نظر سفیر افغان گردید و داکتر مرحوم محمد یوسف برایش توصیه 

ا دارند. .. با کرده بود که در مورد روابط به ایران باید احتیاط نمائی، زیرا آنها دعوای ملکیت زمین افغان ه
تأسف بی پایان امروز بعد از حکمروائی جانیان در وطن ما، پاکستان نیز دعوی زمین افغان را دارند که باید 
علیۀ هر دو کشور مردانه وار قدعلم نمود و داکتر غنی بنایر سوابق به حساب مردمی ما افغان ها " در برابر هر 

ی داند. ش های واالی افغان ها را بلند تر از عالیق شخصی خود مدو همسایه دهن پُر آب"، نیست و واقعاً ارز
 فغان.به امید سعادت ملت ا
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Hedayatullah Saadat Wardak 

 افرین سترګي دجارشم ریس صاحب جمهور همیشه موفق اوسي خداي د ږوندي لره
 

 
Farid Ahmadi Marwi 

اولین ریس جمهور است که کشورهای همسایه احساس میکنن افغانستان هم وجود دارد. گلو ایران در دست 
یشد حاال مگرم باد ها اشرف غنی این را خودشان ابراز کردن .هنوز کجاین جنوب ایران از هریرود ابیاری م

 ببر همه کشت زراعت این قسمت ایران را
 

 
 معروف رحمت زاده

از ما متاسفانه کوریم از زمانیکه اشرف غنی رئیس جمهور شده دستاورد های زیادی داشته حتی بند برق سلما 
زمان کرزی کارش نا تکمیل مانده بود وکرزی توجهی بهش نکرد اما اشرف غنی او را فعال کرد و درحال 

حاضر مورد استفاده قرار گرفته اما خائنین این ملت فقط منتظر نکات منفی هستند غنی یک متفکر جهان است 
 ما در این حاالت حمایتش میکنیم

 

 
Ahmadullah Atal 

 گود شارت
 آقای ریس جمهور

 از سیاست شما و اخالصمندی شما
 در مقابل ایران و پاکستان که همیشه خون افغانها را نوشیده اند حمایت و قدر دانی میکنیم .

 

 
Najibullah Amiri 

بنازم ملت قدرشناس و یگ دست بیایید باهم از رئیس جمهور خود حمایت کنیم تا یک ملت خود کفا به فرزندان 
 خود به ارث بگذاریم .

 ریب خوردند .مشکالت فعلی منو شما مزد همان اشتباهیست که بزرگان ماست ف
 اشدخصی نبحداقل به نسل بعدی آماده قربانی باشیم نه زیاد فقط به فکر منافع فعلی و ش

·   

 
Naveed Nazir Niazi 
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داخلی بعضی حلقه به گوش ها است که جلو کار  ما به سیاست خارجی ریس جمهور خود مینازیم اما در سیاست
ریس جمهور را میگیرد و اخالل ایجاد میکند و در اخر وقتی چوکی شان در خطر میباشد سر میزنند به 

 مماللک که حمایت شان میکنند
 

 
umiMohammad Agha Qayo 

بسیار جای خوشی است که تمام افغان های واقعی دوست و دشمن را شناختن. برای ما الزم است تا دیگر به 
جاسوسان وقت ندهیم که بین ما تفرقه اندازی کنند. حمایت ما از ریس جمهور اشرف غنی مشت محکم به دهن 

 دشمنان وطن ما است.
 

 
Mansur Niazy 

  جانم هستی ریس صاحب جمهور
را بعد از چندین  هر کی هر چی میگه فرق نمیکنه من با دل و جان دوستت دارم و ازت حمایت میکنم قدر تو

 سال میفهمند مردم افغانستان
  

 

 
Sayed Z Jowharsha 
این مقاومت کار ندارد بلکه جرات کار دارد جرأت از »گوید: کابل می پوهنتون سید مسعود استاد اقتصاد در

استفاده از منابع آبی خود ما برای خودما و مطابق منافع مالی خودما هر گونه انتقاد هر کشور که باشد رد اش 
نستان به افغا« ما را خود ما دوست میداشته باشیم. میکند ما به اساس منافع ملی خود کار میکنیم و ارزش های

ها از درصد این آب 80میلیارد مترمکعب آب دارد. اما بربنیاد اطالعات داده شده،  70گونۀ میانگین ساالنه 
  د.ریزنشود، به کشورهای همسایه میبرداری ها بهرهچهار حوزۀ دریایی کشور بی آن که از آن

 

 
 ابراهیم غفاری

اشرف غنی بعداز سردار داود خان بهترین پالنهای بنیادی اقتصادی رادارد البته اگر بتواند خودش را از انفجار 
 بزند. زانووانتحار حفظ کند باز خواهد دیدیم که کشورهای همسایه پیشش 

 

 
Esfandiyar Zeynal 

اشرف غنی در این دو سال کارهای زیادی را انجام داده از جمله قرار دادهای مهم اگر وضعیت امنیتی و 
ا در این مورد مستقالنه کار میکنه اگر اقتصادی کمی از قبل خراب شده توجه داشته باشید که خود دولت م

جناب رئیس جمهور را به کارش بگذارند کارها مفیدی انجام خواهد داد کسانی که به خاطر قدرت طلبی کشور 
را ویران کردن هنوز هم دست از خیانت و دزدی برنمی دارند . توجه داشته باشید که اشرف غنی نه کمونیست 
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سابقه خرابی مثل دگرا نداره باید مورد حمایت قرار بدهیم اورا نه کسانی که بوده نه مجاهد نه غیره و هیچ 
 حمایت کنیم. دامتحان خود را دادن جز بد بخت کردن مردم کاری ندارن

 

 
 اشک وحسرت

همین است بجز انتقاط تشویق و حمایت را یاد نداریم من از تمام هموتنان خود میخواهم ما افغان ها مشکل ما 
لطفآ اشرف غنی را حمایت کنیم اشرف غنی زودتر با کی مقابله کنه بیست النه ای ترورسی در کشور وجود 

ز ما ر عزیداره از طرف دگر دشمنی کشورهای همسایه بس ما باید از دولت ما حمایت کنیم تا دشمن در کشو
  ند.به هدف شوم خود رسیده نتوا

 
Sa Khawari 

هرکه حمایت از مردم خاک و منافع ملی ما بکند جانم فدایش هرکه برای منافع اجنبی کار کند لعنت خدا و بر 
  م.خود را شناخته باشی است بعد از این همه بدبختی ها باید دوست و دشمنسر این خائینین بس 

 
Mostafa Mostafa 

ع شخصی شان تمام افغانها از ریس جمهور دولت جمهوری اسالمی افغانستان همایت میکند بجز کسانی که مناف
در خطر است و از عملکرد های نیک ودندان شکنی بزرگ ملی مان خوش نمی شود.وکوشش می کنند که 

 دیگری به حالت عادی نیاید.100حالت را بوجود بیاورند افغانها دوباره مرتکب اشتباهی شوند که تا 
کارخانه سمنت آرد  .وهمچنان تماموجناب محترم شخصی است که اقتصاد را بسیار یک زربه محکم زد

 وشفاخانه ها را به سقوط آورد .سر بلندی مان در اتحاد ما
 

 
Bedar GholamGhous 

ایران مجبور است به چهار طرف خود دهن بیندازد وجنگها را بر سر آب راه اندازی نماید چراکه جنگ 
افغانستان منحیث بازار فروش کاالهای ایرانی ودزدی نیروی انسانی افغانها کامال به نفع ایران تمام شده واکنون 

فکر خامیکه چند  و که آبهای زیرزمینی اش را تمام کرده ومیخواهد افغانستان را از کلک افگار به دام اندازد
ر خواب میبیند.بیخبر از اینکه به اطمینان گفته نفر مزدور را در وطن ما تربیه نموده رویا های شیرینی د

میتوانم که خشم ملت افغانستان زمامداران ایران ونوکران خریده به مفت یعنی دادن ویزاراکه مخفیانه ایشان را 
 در خانه های شان مسلح نموده است )کعصفن معکول( خواهد ساخت. شتر در خواب بیند پنبه دانه.

 گر ندنی غیرت افغانیم
  به میدان آمدی میدانیم چون

جمهور یادت باشه همان چند نفریکه صرف با اسلحه سبک مرزبانانت را تا تایبات دواندن. یقین داشته ای رئیس
باش که شیر بچه های افغانستان را با عساکر عراق برابر نساز. اینان بادست خالی وسرودن نعره هللا واکبر 

 کار تان را یک طرفه خواهد ساخت.
 بار میخواهید دست تا را به خانه زنبور داخل کنید.این 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015397632724&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005448288198&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008421346491&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/gholamghous.bedar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015397632724&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005448288198&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008421346491&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/gholamghous.bedar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014394337168&fref=ufi&rc=p
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Moradi Armin 
ت داده ست ویک واحد شوم هچ قدرت ماره کشاوووو افغانها عزیزم لطفن از ریس جمهور حمایت کنم بیادیک د

 .میخواهد که آب ما به تیل جهان تبدیل شودنمیتاند اگر 
 

 
Abdullah Naseri 

زنده باد ریس صاحب جمهور جمهوری اسالمی افغانستان مرگ باد بر وطن فروشان و مزدوران کشور های 
سالمت مردم ما خود و وجدان خود را میفروشند و بر ضد حکومت دست بیگانه که علیه امنیت ,رفاه ,ازادی و

  به نا امنی میزنند به نام این و ان امنیت را اخالل کرده و دشمنان را پیروز خوشحال میکنند
 ژوندی دی وی زمونژ با عزت او سرلوری ولس

Show more reactionsLike 
 · Reply ·  

16 
 · 10 hrs 

 
Hamidullah Ahmadi 

اي كاش كه این مزدوران ایران وپاکستان در افغانستان نابود میشدن چهره های شان انشاهللا رسوا شده فعال 
مزدور جنبش روشنایی.  چون ګروپ رستاخیز همجنسګرا معلومدار هر کس این کثیفان بی ناموس رامیشناسند

از پاکستان در قطر به  دارند و توافق با خط لعنتی دیورند یعنی تاریکی وکسانی که از افغانیت منکر اند و
خاطر به رسمیت شناختن این خط کثیف پول ګرفته اندوغیره وغیره میباشند در اخیر یګویم که زنده باد اشرف 

 د وطن عزیز ما افغانستان مرګ بر دشمنان افغانان وافغانستانغنی وپاینده با
 

 
Haji Abdull Rahman Roshandil 

دارند،فقط  عامل همه بدبختی در افعانستان همین کشور هاست هنوز هم آنها دست دراز در قضایای افغانستان
آنچه بر ما مردم افغانستان چانس و آب حیات است همانا آگاهی،وحدت،تربیت و ارتقاع دانش نسل جوان، سعی 

و تالش پیگیر و خسته نا پذیر در عرصه رشد افغانستان در تمام ابعاد ورنه سالها بهران فقر،نا 
همچنان کشورهای اروپایی دامنگیر ما  امنی،تروریزم،اعتیاد و موادمخدر را با مزدوری ایران و پاکستان و

 خواهد بود.
 

 
Amir Afghan 

روحانی درین روز ها محبوبیت اش را بین مردم ،سپاه و رهبر انقالب اسالمی ایران از دست داده حال 
 .گونه عوام فریبی دوباره سر زبان ها و سر خبر ها باشدمیخواهد با این 

 

 
Aminullah Amin 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014394337168&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abdullah.naseri.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/388238424705418/photos/a.428582064004387.1073741829.388238424705418/672205366308721/?type=3&comment_id=672371192958805&notif_t=like&notif_id=1499221831564224
https://www.facebook.com/388238424705418/photos/a.428582064004387.1073741829.388238424705418/672205366308721/?type=3&comment_id=672371192958805&notif_t=like&notif_id=1499221831564224
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=672205366308721_672249239637667&av=1267623817
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=672205366308721_672249239637667&av=1267623817
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=672205366308721_672249239637667&av=1267623817
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=672205366308721_672249239637667&av=1267623817
https://www.facebook.com/388238424705418/photos/a.428582064004387.1073741829.388238424705418/672205366308721/?type=3&comment_id=672249239637667&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/hamidllah.ahmadi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hajiabdullrahman.roshandil?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011695203808&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/amin.aarya?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abdullah.naseri.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hamidllah.ahmadi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hajiabdullrahman.roshandil?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011695203808&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/amin.aarya?fref=ufi&rc=p
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خورده با این مزخرفاتش هرقدرکه ممکن باشد الی خط صفری باید استفاده اقتصادی شود  ... حسن روحانی گ
 ببینیم ای سگ روحانی چه کرده میتواند.

 .خداکند که درایران یک خشکسالی دوامداربیاید
 

نتیجۀ دی جمع بنبعد از  فی داده اند از آنها یاد نمایم ودر نظر است تا در قسمت دوم نظر سنجی کسانیکه نظر من

 به فیصدی خدمت خوانندگان ارائه نمایم. آنرا

 ادامه دارد

 
 

 
 

 
 


