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 در قبال بند های آب گردان
  دومقسمت 

 

کسانیکه مؤقف داکتر اشرف غنی، رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان را تأئید و  عنوان در قسمت اول این 

معلومات داده شد. نظم دیموکراسی در آنست که نه تنها نظریات موافقین در یک قضیه  از آن دفاع نموده بودند

بل به نظر مخالفین نیز وقع گذاشته شده و از آن یاد کرد. در چنین تشکل می توان طور نسبی به ، تذکرداده شود

چگونه عمل در  راضیه پیاده کردن ق است که حقیقت و واقعیت پی بُرد و در نهایت این متعلق به کار گردانان

قف داکتر غنی اینک نظریات اشخاصیکه علیۀ مو. به نفع جامعه استفاده می کند می کنند و چگونه از آنتوجیه 

 خوانندگان گرامی می گزرانم. خود ها را ابراز نموده اند از نظرنظر 

در مجموع نظر سنجی  که گرامی به خاطر خواهند داشت، بار دیگر به ارقام ذیل مراجعه شود، خوانندگان 

 نفر باالی موضوع تبصره نموده اند. 920نفر آنرا بخش و  408نفر باالی دکمۀ خوش کلیک نموده و  4900

منفی در یافت نمودم که در پائین تفصیل آنرا  نفر را  20نفر مرور نموده و در نتیجه نظر  920بنده باالی نظر 

  می بینید.

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

920 Comments 

 نظریات منفی:  

 
Dawood Nabizada 

، کسی که امنیت شهروندان خود را از راه بگذرد فقط غَو غَو کند بسغنی به آن سگ می ماند که هر رهگذری 

 .خواهد توانست خنده آور استتامین کرده نتواند آیا با ایران مقابله 

 
Sabz Mohammad Ahadi 

  آفرینش از کدام زور و بازو قدرت نمایی میکنی تو سگ کثیف.

قدرت نمایی کن تو  توبازوی ملتاول تو از مال وجان و قتل عام این ملت بیچاره دست بردار بعد به زور 
 کثیف کدام بادارت گفت که ای گپاره بزن
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 منصور لطیفی

  مبخشی اینقدر ام خوشحال نباشی

اه برای منافه خود کجمهور ما اینو نمیفمه که امرییس ایران میکه متسفانه ر هب اکاین همه حرفا ره از زبان امری
 ایران اشاره میکنه هاش هر کار باشه از زبان سیاست مدار های ما ب

 
AbMalik Nabizada 

نه عملی نمودن حرف ای خود هیچ اقدام جناب اشرف غنی فقط میتواند خوب حرف بزند درحالیکه در زمی
نزدیک به خط دیورند وکنر موشک شلیک میکدن اخطار داده  پیش با پاکستان که هموراه به مناطق نمیکند چند

بود که درصورت تکرارشدن این عمل شان برای انان پاسخ دندان شکن خواهد داد چه شد این حرف جناب 
  بیشترموشک به مناطق کنرشلیک میکند یا صدغنی در حالیه پاکستان عنوزهم روازنه 

 به تعصب نه بگوید

 
Ebrahim Tolo-M 

 پشت قصه نگردید این کل بی ایمان ازین نوید هایش مردم را زیاد داده ولی در مقام عمل صفر است بی وجدان

 
Yahya Azizi 

صدها  خوب محترم یا محترمه شما كه حمایت از اشرف غني میكوني به دلیل اینكه تَو نمیتواني درك كوني كه

كرد با موشك در خاك ما حمله كرد پاكستان طفل ها یتیم شدند اما اشرف غني چه  نفر كشته شوند در انتحاري

صحبت هاي تَو راه حل است اما با تعصف كه چنین صحبت تَو را اشرف  ردنگفت فقط خواهش ك ع و غ چي

اما ع و غ به  ي خود ما میتوانیم كه أباد كنیمغني نمیكونه راه حل براي أباد شدن افغانستان زیاد است حت

 ودستور غرب یا امریكا است

 
Lalmohammad Shadab 

 ریماما باكشورهاي دیگه خيلي فرق د .ن بسته شود بعد ميفهميایراچهار روز مرز 

Mortaza Hazara 
رف خوب میزنت که او هم فردایش فراموش میشود تمامی دارای حگاه اوقات یک  غنی یک نوکر استاشرف 

 که او نوکر پاکستان هسته رفی نه میزنت چراحن در پاکستان رفته و میروند هچه افغانستا

 
Abdul Majid Asir 

 به نبی جان بگویم که غلط کردی حتما کاسه لیس ایران هستی لعنت به شما ایران پرستان.
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Arif Turkistany 
راکت یار و  اشرفک کل غدار یهودی نجات قبیله افراطی نیشنلیست اگر واقعا آدم خوب باشد دفعه اول اتمر و

 .ستانکزی خزری زلمی خر زاد و خود اشرفک باید تمام اینها اعدام شود
 

 

 
Reza Rezaqurbani 

 دوستان عزیز!

 رئیس جمهور اراده سیاسی ندارد هر آنچه بادارانش دستور داد دنبال میکند.
 حرف های فیسبوکی است وبس.این 

 
 غالم سخی محمدی

کشورخودرا بگیرد چه  وید تاحاال نه توانسته که امنیتبلداست که حرفهای به خودی بگط رفقااین کل مرغ به شع
 بکشور های دیگر دبرس

 
 شبیر خراسانی

 اشرف غنی خاین است

 
Jamalludin Naseri 

 بودبد کرده در این سه سال چه کرد که در آینده کند احمق پست وعده خالف 

 
Muhammad Isa Nayab 

  دروغ است بابا

 ریس جمهور ما کجا او قدر غیرت داره

 
Shah Mohammad 

 نواسه یزید مرگت رسیده

 
 رمضان جعفری

 میلیونها مهاجر درایران داری . چه افتخار داری اشرف .
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Ali Hosseini 

 میدانید با این کارش هزاران افغانی در ایران بدبخت میشن

 
Kahir Mohammad Habibi 

 به غنی مرگ

 
 غالم حسین حسنی

 لعنت خدا برتو غنی لعنتی
 

 97.9از  بیش نزد غانستانفدر نتیجه می توان اذعان نمود که موقف اشرف غنی در قبال بند های آبگردان در ا

فیصد آنرا رد نموده اند که با این نظر سنجی میتوان احصائیۀ  2.1فیصد مردم مورد قبول قرار گرفته و ِصرف 

 ختم دم افغانستان ارائه نمود.معقولی به پیشگاه مر

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011573444856&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/khairmohammad.habibi.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013700325949&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011573444856&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/khairmohammad.habibi.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013700325949&fref=ufi&rc=p

