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 19/05/2018                  احسان هللا مایار 

 فیسبوک چی ارمغان دارد

فیسبوک را احوال گرفتم و تصادفاً با یک موضوع جالب برخوردم که رشتۀ انرا میرمن زهره یوسف داود آغاز 

می دانم میرمن موصوف نموده و در مدت کوتاه یک عده از افغان های عالقمند در مورد نظر داده اند. تا جائیکه 

نظرشان در محافل تصمیم گیری کشور اهمیت د و متیقنم که نیکی از کارمندان مهم در نظام موجود کابل می باش

به منظور نظر خواهی  ، لذا انگیزۀ کاپی نمودن این مطلب و نشر آن در ویب سایت آریانا افغانستان آنالیندارد

 .سهم گیرندخوانندگان گرامی بوده که در مورد یکی از مطالب حاد میهن ما 

می توان آنرا دیده رگه ر دهچها عوامل ایکه باعث دوام این کشت و خون سؤال پیدا شد با نوشتن این مطلب نزدم

که آینده آنرا در یک تاریکی مطلق  بوده  مغشوش به سرحدینمود و یا اینکه تنظیم نحوی داخل یک چوکات به 

 از کجا و چرا؟ یملمس کرد بدون اینکه بدان

  .نمایمخوانندگان گرامی را درخواست نظر  ذکرمتدر بارۀ موضوع  مستقل توضیح بیشتر و با در آینده امید است 

  :فیسبوکمبحث است و این 

 

 

Zohra Yusuf Daoud  

4 hrs ·  

بلند گویان مخالفین موضوعیكه در شرایط فعلى فوق العاده قابل تشویش است كه رسانه هاى ازاد افغانستان به 

تبدیل شده و مسایل نظامى را در پرده تلویزیون مطرح مى كنند حتى به اصطالح كار شناسان نظامى كه نباید بى 

پرده و عریان بحث شود ،جنگ از خود یك قاعده و أصول دارد به نام ازادى بیان و دیموكراسى دیگر نباید اسرار 

ومت افغانستان مشكالت فروان خود را دارد ولى حال زمان ان نیست نظامى اینطور بى پرده صحبت شود بلى حك

كه اینقدر بحث از مشروعیت و غیر مشروعیت زده شود ما در شرایط قرار داریم كه رؤحیه نظامیان خود را 

باید قوى نگهه داریم این یك مسؤلیت فردى براى همه ما است زمان انتخابات هر افغان مى تواند تصمیم خود را 

یرد و در حالت جنگ باید یك سلسله نزاكت هـا مراعت شود ولى متاسفانه مسولین. رسانه هاى ازاد افغانستان بگ

كه همین دیموكراسى جوان برایشان. این فرصت مساعد ساخته و هر لحظه امكان وجود دارد كه عقب گرد 
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یس كشور را مورد حمالت. لفظى صورت بگیرد اصال. این. مسایل را مراعت. نمى. كنند و متواتر. اردو و پول

 قرار میدهند در حالیكه هر. روز افسران ما قربانى میدهند ،امید درین مورد یك تجدید نظر صورت گیرد

others 50Haiderzad, Said Abdullah Kazem and Amanullah 52 

 

Wali Rahimi 

 ما منظورت از حکومت پنج نفری است؟

 

Sayed Safi 

 به خوب موضوع اشاره کردید خانم زهرا

  

 

Mohammad Yama Tookhi 

سرخ نارنجی و سبز منافع ملی و سیاست خارجی وداخلی ترسیم نشده به گفته  طچون قانون وجود ندارد خطو

 معین صاحب وزارت خارجه نقشه ندارند پس همین باید وشاید

 

Saif Fazel 

 آزادی بیان و آنهم در چوکات "دموکراسی"، بدترین ارمغانی بود که برای ملت بیچاره ما، آوردند۔

-طبعا، دشمنان این ملت، ازین "حرامزاده نامطلوب" یعنی "آزادی" بیان، استفاده سو کرده، ملت را بسوی بی

 اتفاقی های بیشتر و ایجاد نفرت میان اقوام،سوق میدهد۔

 

Ahmad Zhwandun 

تفاهم شده است. دولت مسئولیت دارد تا جلو  مشکل عمده اینست که در سرزمین ما آزادی با بی بند وباری سو 

 باید داشته باشیتبلیغ دشمنان خارجی و داخلی را در رسانه های داخلی بگیرد در غیر آن انتظار تباهی کلی را 

 

 

Qassem Anam 

 من بحیث یك ژورنالیست چیز نفهم به آزادى بیان و بیان آزاد در رسانه هستم و خواهم بود.

هاى آزاد در داخل وطن از طرف استخبارات كشور هاى بیگانه تمویل مى  اما جان مطلب اینست كه رسانه

 شود، البته اسناد زیاد در باره كه بیگانه گان در پشت پرده این رسانه ها قرار داردند، موجود است.
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Sayed Safi 

  است جناب قسیم صاحب ګپ شما دقیق

رسانه های بصیری ورادیوی هم در تمامی کشور تا به سطح ولسوالې ها پروژي است ساعت مردم تیر است با 

 پول های استخبارات می چلد.

 

 

Anas Tahery 

در صورتى كه ریس جمهور در خواب باشد وفراه سقوط كند چطور میشود كه مردم را فریب داد نمیدانم كه 

شور به این چه سیاست در ارگ رهبرى میشود مرگ شما یان احساس ندارید كه هر روز فرزندان نجیب ك

شهادت میرسد وهمه باید سیلبین باشد مگر این چه نوع حكومتدارى است انشاهلل گلیم این گروهبه زودى در 

 ارگبرچیده میشود مردم نجیب افغانستان سیاست امریكا وارگ را به خوبى درك كرن

 

ra NiaziZoh 

 همین دیموکراسی سبب تمام بدبختی ها در کشور شده است

 

Nahid Olumi 

 خانم داوود گرامي !

 شد.با حرف هاي تان موافق هستم، ولي دولت چرا اینقدر بي توجه به این رسانه هاي دیداري و نوشتاري با

  بخش نشراتي وزارت اطالعات وفرهنگ چه وظیفه دارد؟

سخنگوي رئیس جمهور گریان میكند، و میگوید: كه تلویزیون تمدن إیراني است و تلویزیون طلوع بر ضد 

 دولت نشرات میكند

 ایا دولت اینقدر ناتوان است؟

 د شود.تلویزیونهاي كه خالف ارزش هاي ملي ما نشرات دارد، باید جریمه و یا مسدو

در زمان داكتر صاحب نجیب هللا ، هم جنگ بود، ولي حزبي ها و غیر حزبي هاي مانند من ، با مسوولیت 

 پذیري عام و تام كار میكردیم

نه در فكر فرار بودیم، نه در فكر زر اندوزي بودیم، نه حق كسي خورده میشد، مأمورین دولتي همه كوپون 

 یرسید،داشتند و كمك هاي دائمي هم به همه م

 حاال بكلي انارشي تمام جریان دارد.

 میدانم كه مشكالت زیاد است، ولي مسوولیت پذیري تحت صفر قرار دارد.

 امید وإرم از حرف هایم ازرده نشوید، چون دل ما نهایت درد دارد.
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DaoudZohra Yusuf  

خانم ناهید عزیز حال دیگر زمان داكتر نجیب نیست اینجا همه صحبت از دیموكراسى مى كنند و اگر حكومت 

كوچكترین سخت گیرى را مطرح مى كند همه مى گویند این هـا مى خواهند سانسور كنند و اگر مجرمى باید 

قتصاد بازار یك باز نگرى صورت إعدام شود بحث از حقوق بشر است و اگر سْوال مطرح شود كه در مورد ا

گیرد تا تولیدات افغانستان با أموال خارجى رقابت سالم كرده بتواند صحبت از كمك هـا جهانى و بأنك جهانى و 

بأنك اسیایى است ِبنَا من در حد یك مشاور انهم با خانم ریس جمهور درحد توان خود مسایل را بدون كدام 

هم داده ام ولى خوب من وظیفه اجرایوى ندارم كه همه چیز به دل من شود هراس مطرح كرده ام و پیشنهادات 

سعى خود را مى كنیم ولى جامعه جهانى اینجا نقش بسیار برازنده دارد و متاسفانه سیاسیون افغان هم سخت به 

زبانى و حتى ٫جان هم افتاده اند و مسایل ملى دیگر مطرح بحث نیست همه روى عقده هاى سیاسى ،قومى 

مذهبى استوار است امید جواب تانرا گرفته باشید و فراموش نكنید بحث هاى را من به راه مى اندازم منحیث یك 

ژورنالیست ازاد و منحیث یك افغان مطرح مى كنم صرف نظر از اینكه چه وظیفه دارم. ؟ امید موضوع را 

 گرفته باشید تشكر

 

Mohammad Yama Tookhi 

خالصه این نوع دموکراسی بمراتب بد تر است از قوانین سابق استفاده کنید در حالی که خنده تان میگره که 

 تنخودم هیچ نقشی ندارم جز معاش گرف

 

 Zohra Yusuf Daoud 

 مابلى تنها معاش مى گیرم براى معلومات ش

 

 

Anas Tahery 

هزار نفر را سوى اعدام سوق داد همین نجیب بدبخت بود كه باعث تباهى افغانستان شد خادیست خاین كه پنجاه 

 االن داكتر صاحب نجیب شده واى به حالى این ملتى بیچاره

 خر والى وخر حاكم وخر جمله وزیران

 این خیلى خران را خرى دیگر نگهبان

 

Mustafa Habib 

أرج محترمه زهره جان یوسف اگر چنین بیان دارم شاید خوب صحیح مصمم ظهور تفكر دهه هاي بانوي گران 

  طوالني دموكراسي احزاب قدرت هاي تك نظام ها را بیاد داشته باشیم.

https://www.facebook.com/zohra.daoud?fref=ufi
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به جرات بیان میدارم در هیچ مقطع از زمان دولتهاي متعدد نظامیان أردو پولیس چنان بي توجه بي تكیه گاه 

  یان در دو راهه هاي بي سرنوشتي قرار نداشتند.فامیلهاي نظام

  خانم گرامي صداي این ملت را یه نماینده گي از سف مردم به گوش عالي جناب هاي تكیه بر قدرت برسانید.

  دولتها میروند نظامیان اردو پولیس اوالد این ملت سرمایه ملي هستند.

  خواهد كرد.تاریخ با تمام بي توجهي هاي نظام امروز را فراموش ن

 با شهداي سر به كف فرآه و سایر نظامیان دولت چي كرد. ؟؟؟؟

  با عرض حرمت واحترام.

 

Wali Shapour 

مامداران كابل و مشاورین آزادي بیان را خفه نسازید، بگذار رسانه ها كار خود را انجام دهند، بهتر است تا ز

شان با پیش كشیدن افراد وطندوست مسوولیت رهبري نهاد هاي دفاعي و امنیتي را دقیق كنترول و مدیریت 

روحیه خدمتگذاري دور از تعصب را در  نمایند، با اندیشه عقب مانده تك محوري بحران مهار نمي گردد،

ح پروژه هاي نمایشي، با مغز سرد و قلب گرم جنگ را سكتور هاي امنیتي كشور انكشاف دهید، به جاي افتتا

درست مدیریت نماید تا جلو تلفات فرزندان مردم را كه از ناگزیري در صفوف نیروهاي دفاعي و امنیتي كشور 

  اند گرفته شود.

 دشمن را تعریف نماید !!

 

Zohra Yusuf Daoud 

البته هیچ كس ازادى بیان را خفه نكرده ولى ازادى بیان نباید به اساس عقده هاى شخصى باشد شرایط كشور 

د هم نیست اینجا دست هاى بسیار حساس است و قضیه افغانستان به ان ساده گى هاى كه دوستان تصور مى كنن

بسیار قوى كار مى كند ،دشمنى هاى سیاسى و اقتصادى جهان دراینجا مطرح است تعریف دشمن مشخص است 

هر ان كیسكه به بربادى افغانستان كار مى كند دشمن است در یك دیموكراسى تفاوت دیدگاه یك أصل است ولى 

یر دیگر بخشودنى نیست اگر طالب است یا داعش و یا ویرانى و خرابكار و بربادى ابادى هاى یك كشور فق

 ساسیون منافق ؟

 

Wali Shapour 

دو برخورد جداگانه از دید آگاهان نظامي از تعریف دشمن وجود دارد، نیاز است تا قناعت مردم را در زمینه با 

داشته باشید، میدانم كه دامنه جنگ افغانستان فرسایشي و گسترده است، یك بخش از این گسترده گي نزد خود 

نظام و متحدین آن است، سیاسیون را مالمت نسازید، بگذار صداي شان رسا باشد تا جلو خود سري ها و 

 ·  طالب و داعش مشخص است!برنامه هاي زیر پرده مدیران نظام را دلیرانه افشا نمایند، بستر سرباز گیري 
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https://www.facebook.com/wali.shapour?fref=ufi
https://www.facebook.com/zohra.daoud?fref=ufi
https://www.facebook.com/wali.shapour?fref=ufi


  
 

 

 6از 6

 

Zabi Samim 

آیا در جمع سیاسیون منافق غنی جان اتمر خادیست و چوب فروش پشاور استانکزی هم است یا اینکه اینها 

 فرشته ها هستند

 

 

Zabi Samim 

 کجای این ریس وحدت ملی انتصابی مشروعیت دارد و مشروعیت خود را از کجا گرفته از جان کری آن هم

 کدام مقام در آمریکا ندارد

 

Hayat Karim 

 احترام به همه دوستان !

  آزادی بیان یک چیز است .اما نغاره ای شیطان مانند بی بی سی چیز دیگری.

مثل است که میگویند از تفنگ خالی هردو ما همه به استخبارات دشمن نا خود آگاه تبدیل شده ایم .) یک ضربال

  طرف میترسد یا خوف دارند .( ژوزنالست ما همه جزیات یک پوسته را...

 

Emal Khan 

بلکل درست است. من متوجه مصاحبه یک از اشخاص ارشد دولت به شکل مستقیم از خانم زهره حرف شما 

ساحه جنگ بودم که با تلویزیون آرایانا مصاحبه داشت و میگفت که طالبان در صد متری آنهاست و آنها دگر 

 صالح و مهمات ندارند و از دولت مرکزی شکایت میکرد و از مورال ضعیف سربازان یاد آوری داشت.

به فکر افتادم اگر این حرف به گوش طالبان برسد آنها حمله خویش را در همان لحضه به همان منطقه من 

بیشتر میسازند چون آنها از اسرار جنگی منطقه باخبر شدند. این نوع رپورتاژ ها غیر مسوالنه است و 

 سئول و بی سواد.تلویزیونها باید صرف با سخنگوی های اردو یا والی صحبت کنند نه با اشخاص غیر م

 

 

Mohammad Kabir Karimpoor 

 کامآل دقیق فرمودین موفق باشید

 

 پایان
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