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 18/06/2017                    احسان هللا مایار
 

 نظر سنجی در قبال اعزام عساکر امریکائی به افغانستان 
 

مدرن جهانی برای خوانندگان سهولت های بار می آورد که در چند سال گذشته از تصور و قیاس بعید  تکنالوژی

 بودند.

ن به دست آوریم شاید مدت ها را در بر می گرفت نظر سنجیی با کیفیت پائیدر صدد آن می شدیم درگذشته اگر 

مانند نظر دهی از طریق س با اشخاص در هر قاره ارقام احصائیوی را به دست آوریم، زیرا امکان تما چنینتا 

 وجود نداشت. در گذشته  فیسبوک یا تویتر و چند تای دیگر که امروز میسر است 

 این مطلب را تنها مقدمه گویا یاد نمودم بر می گردم به موضوع.

علی خودرا، عالقمندان اطالع دارند که اوایل هفتۀ اخیر دوانلد ترامپ طور غیر مترقبه صالحیت قوماندانی ا

متیس  یمجمنحصر به شخص رئیس جمهور، جهت اعزام قوای نظامی بیشتر به افغانستان را به وزیر دفاع جنرال 

تفویض نمود. وی ضمن مصاحبۀ به اطالع عامه  به "سگ دیوانه" شهرت دارددر حلقات اردوی امریکا که 

ا در مورد افغانستان بلکه در مورد ایران و نه تنهرا خود نظامی ستراتیژی  هفتۀ دوم ماه آینده ارسانید که ت

 اعالم خواهد نمود.پاکستان نیز 

نفر موجود آن در افغانستان اعزام نماید  8500عسکر تازه دم در قطار  4000وی در نظر دارد تا معلوم  رقرا

  است. ا روی آن بحث صورت گرفتههکه در رسانه 

 قرار دادهسؤال مورد تذکر جامع یک این خبر را ضمن  ه شدم که خانم نجیبه خلیلروی فیسبوک متوجدیشب 

اینک  نفر نظر داده اند که 116ریکه مالحظه می کنید تا دیشب بیش از طو است که مورد عالقه ام قرار گرفت.

 از نظر خوانندگان گزارش می یابد.

می  یرابطه دارد به ما هوشدارما  فکر میکنم در این نظر سنجی که مستقیماً با سرنوشت و آینده میهن مشترک

  بخشد که آیندۀ خودرا از کدام زاویۀ دید ارزیابی نمائیم.
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Najiba Khalil 

و بهبودی وضعیت امنیتی آیا اعزام چهار هزار سرباز دیگر امریکایی به افغانستان باعث کاهش خشونت 
 خواهد شد؟

سرباز  ۴000 های ایاالت متحدۀ امریکا گفته اند که جیم متیس وزیر دفاع امریکا تصمیم گرفته است کهمقام
 دیگر امریکایی به افغانستان اعزام شود، تصمیمی که تا چند روز دیگر رسماً اعالم خواهد شد.

others 114Mir Ansari, Mir Enayatullah Ashufta and 116 
shares 2 

 

I think No. if you look at the list fifteen Years. Shokib Ahmadzai 

 

Najibullah Najib 
 اوضاع بهبود نه بلكه بدتر خواهد شد ،،!

 

Wahid Ullah Razz 
غوښتنه ده دوی باید بېرته راشي د داعش او طالبانو په ځپلو کې مرسته وکړي ګنی د دواړو اوسنیو شرایطو 

 ډلو هڅي ګړندی شوي چې مخنیوی یې ضروري دی

 

I think No Tahera Waleh 

  

Mohd Hashim 
  نجیبه جان

 هزار عسكر امریكا خو تاثیر زیاد باالي امنیت داردچهار 

 

Abdul Khaliq 
  نخیر بد تر هم میشه آنها بخاطر منافع خود شان میایند

 که منافع شان وابسته به نا امنی افغانستان است
 ثمر اش را میدیدیم اگر مفید میبودن در این چند سال

https://www.facebook.com/najiba.khalil?fref=nf
https://www.facebook.com/najiba.khalil?fref=nf
https://www.facebook.com/najiba.khalil
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https://www.facebook.com/tahera.waleh?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohd.hashimkhan.75?fref=ufi
https://www.facebook.com/khaliq.anwari?fref=ufi
https://www.facebook.com/najiba.khalil?fref=nf
https://www.facebook.com/mujeeb.ahmadzai?fref=ufi
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https://www.facebook.com/Wahidullah.Razz?fref=ufi
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https://www.facebook.com/khaliq.anwari?fref=ufi


  
 

 

 8از 3

 

 نادره نهرینوال
یک چیز بی فایده است این های که قبآل بودن باالی امنیت چی تاثیر نمودن که حالی چهار هزار عساکر دیگر 

 وگیری نشده آینده نخواهد شدبیاید شما هر شب روز شاید قتل صد ها هموطن ما در افغانستان هستین جل

 

Haji Ghulam Raziq Khaleqi 
 با امدن نیروی اضافگی امریکا وضع بهبود نه بلکه بد تر خواهد شد

 

They don't help us daLaila Nasima Amirza 

 

Najeem Ansari 
تی امضا شد واضع بد وبد تر شد پیش از او هم اتعداد عسکر شان زیاد بود به امنیت مردم از روز که پیمان امنی

هیچ چیز دیگه نشد هر روز انفجار و انتحار چون دولت امریکا خودش نمیخواهد که افغانستان ارام شود چون 
 منفعت خودش در نا ارام منطقه است

 

Mir Ansari 
از دید و تجربه تاریخ چند دهه قبل افغانستان من منحیث یك نظامى گفته میتوانم كه هر گز ارسال عساكر 

ظام موجود افغانستان مفیدیت در جهت ختم جنگ و أوردن صلح مؤثر نخواهد بود خصوصن كه در حكومت و ن
  ، .خانه تكانى اساسى نشده است

 

Shekib Bamyani 
داخلی افغان راتوانمند و  تا زمان که امریکا و متحدینش باالی حکومت افغانستان اعتماد نکرده و نیرو های

تجهیز درست نکنند و در مقابل از کمک به مخالفین مسلح دولت و پاکستان دست بردار نشوند نتنها مشکل 
 مملکت کاهش نمیآبد بلکه با ارسال نیروی تازه نفس در این خاک باعث افزائیش مشکالت و جنگ میگردد.

 تان قبالً تجربه کرده ایم .زیرا ما آمار باالی نیروی امریکائی را در افغانس

 

 احسان هللا حبیبی
هزارنیروی دیگربفرستد جنگ افغانستان بعدبین المللی دارد،خصوصاً امریکا طرف داردقطع جنگ پنجاه 

 درافغانستان نیست،صرف حمایش قدرت دربرابررقیبش روسیه است؛

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016108681864&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011522293783&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011234341740&fref=ufi
https://www.facebook.com/najeem.ansari.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005072501674&fref=ufi
https://www.facebook.com/shekib.bamyani?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahsanullah.habibi.71?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016108681864&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011522293783&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011234341740&fref=ufi
https://www.facebook.com/najeem.ansari.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005072501674&fref=ufi
https://www.facebook.com/shekib.bamyani?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahsanullah.habibi.71?fref=ufi
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Azizullah Temory 
 ناامنی زیاد میشود کم نی

 

1 

 
 

 حاجي جمالد ین حامدي
این چالشها ومشکالتها باامدن نیرهای اضافی هیچ درد مارا دوا نخواهدکردفقط آن چیزیکه مارا ازین بام بست 
چالش افزا نجات می دهد کنارآمدنی همه افغانها یکه دخل جنگ هستند یک دیگر پزیر باشند وگذشته را کنار 

 .بگذارند ودریک فضاء اعتماد سازی کنار هم شوند

 

Khalil Basiri 
 خوب هست كه باشد

 

 محمدیونس کبوتر
 یتو هم مزدور آمریکا هستی لعنت

 

 

hairkhahRahimullah K 
 نخیر

 

Abdulnaser Arb Durandesh 
 به نظر مه بد تر هم خواهد شد

 

 

Faizmuhammad Tajzad 
 آمدن تا جنایت بیآفرینند!

 

 محمدیونس کبوتر

https://www.facebook.com/azizullah.temory?fref=ufi
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1340422279410550_1340541102732001&av=1267623817
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1340422279410550_1340541102732001&av=1267623817
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013329214525&fref=ufi
https://www.facebook.com/khalil.basiri.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016539420634&fref=ufi
https://www.facebook.com/rahimullah.zahid.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013215977554&fref=ufi
https://www.facebook.com/faizmuhammad.tajzad?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016539420634&fref=ufi
https://www.facebook.com/azizullah.temory?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013329214525&fref=ufi
https://www.facebook.com/khalil.basiri.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016539420634&fref=ufi
https://www.facebook.com/rahimullah.zahid.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013215977554&fref=ufi
https://www.facebook.com/faizmuhammad.tajzad?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016539420634&fref=ufi
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که طفلی پنج برادران عزیزم متوجه باشین افغانستان به مثلی عراق سوریه فلسطین خواهد شد روزی برسه 
ساله آمریکا و پاکستانی ها باالی منو شما ها ظلوم و ستم خواهد کرد تاجیک پشتون هزاره ازبــــــــک همین 

 اقوام دست بدست هم داده آمریکا را بیرون بکنیم آن وقت هست کی پیروز خواهیم شد

 

Abdul Wadood Buhadry 
 نخیر

 

Mari Edrisy 
واقعان هدف امریکا)دایه ای مهربان تر از مادر ( تالش دارد برای منافع کثیفش اوضاع ازین بد تر شود .اگر 

امریکا کاهش دادن خشونت در منطقه است پس لطف نموده النه های تروریست پروری پاکستان را از بین 
  ببرد

 چهار هزار عسکر بطور غیر مستقیم برای تقویت داعش وطالب اعزام میشوند
  

 

Attaullah Noori 
 به ښه وي.عساکر را ولیږي نو ډېر  40000عساکرو پر ځاى  4000که د 

 

Habibullah Ghamkhor 
 نه خیر هرګز مشکل را حل کرده نمیتواند ، تازمانکه پاکستان را بجای نه نشانند .

 

Khalid Shaher 
د اوضاع نه بلکه برای نظم واداره داعیشیان که یک پروژه آمریکایی است فرستاده این عساکر برای بهبو

 میشوند.

 

Mohammed Saber Mohsen 
 فكر نمیكنم كه این عساكر با هراس افگنان مقابله نمایند بلكه اهداف دیگري دارند كه معلوم خواهد شد

  

 

Nadjiba Yunis 
 نظرمن بهتر این بودکه چند طیار جنگی ووسایل خوبتر جنگی برای عساکر مامیدادند

  

https://www.facebook.com/wadood.sayal?fref=ufi
https://www.facebook.com/mari.edrisy1?fref=ufi
https://www.facebook.com/Nooripashayi?fref=ufi
https://www.facebook.com/habibullah.ghamkhor?fref=ufi
https://www.facebook.com/khalid.shaher.77?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohammed.saber.7165331?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006320562676&fref=ufi
https://www.facebook.com/wadood.sayal?fref=ufi
https://www.facebook.com/mari.edrisy1?fref=ufi
https://www.facebook.com/Nooripashayi?fref=ufi
https://www.facebook.com/habibullah.ghamkhor?fref=ufi
https://www.facebook.com/khalid.shaher.77?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohammed.saber.7165331?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006320562676&fref=ufi
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Fawad Barak 
 نبود امریکا برگشت به جهالت

 سگ جنگی های کابل را فراموش نمودید

 

 احمد سعید صدیقی
 شودنخیر وضعیت بدتر می

 

 

Trina Daneshmal 
است  هـر قدر عسكر روان كنند تا دل خود شان نشود ونخواهـند ارامى نمیشود در أفغانستان این هـمه یك فریب

 مثل هـمیشه

 

Omar Khan 
 ند ماندهمریكا خود به جال بانستان بياره فغااوند صلح دراخد

  

 

Homayoon Fakoori 
خارجی در افغانستان وضعیت نا امنی را به مراتب خراب تر و نگران کننده تر خواهد افزایش نیرو های 

 ساخت
 

 

Fraidoon Malik Zad 
زیرا ما تجربه کردیم که تا از به نظر من اعزام عساکر بیشتر آمریکا به افغانستان وضعیت بهبود نخواهد یافت 

 خود چیزی نسازی از داد دیگران سودی نیست

 

Mohd Kabir 
 هیچ بهبودی در زندگی مردم افغانستان توسط آمریکا بوجود نمی آید

 

https://www.facebook.com/favad.barak?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmadsaeed.sidiqi?fref=ufi
https://www.facebook.com/jorabek.daneshmal?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012097429230&fref=ufi
https://www.facebook.com/homayoon.fakoori.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005746878238&fref=ufi
https://www.facebook.com/mphilosophykabir?fref=ufi
https://www.facebook.com/favad.barak?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmadsaeed.sidiqi?fref=ufi
https://www.facebook.com/jorabek.daneshmal?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012097429230&fref=ufi
https://www.facebook.com/homayoon.fakoori.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005746878238&fref=ufi
https://www.facebook.com/mphilosophykabir?fref=ufi
https://www.facebook.com/sayed.sahar.3?fref=ufi
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Sayed Sahar 
 حکمتیار"است؟نیروبه افتخار"گلبدین  4000این 

 

Dilawar Habibi 
 کار، کار، کار

Job, Job, Job, 
 ترامپ بیزنسمین است....

  

 

Ahmad Farid Hakimi 
 0امریکا بزرگترین دولت تروریستی و حامی انواع ترور در جهان

 اضافه از صد هزار عسکر شان در افغانستان بود ، چه دستآوردی داشتند؟وقتی 
  عسکر جدید؟... 4000حاال این 

 

 نواب داودزوي
 به پا کستان مهم این است 

 راوان کند نه به افغانستا ن
  

 

Hich faida nadara ei gapa Shamim Harer 
  

 

AshuftaMir Enayatullah  
 با تشکر از سوال شما دوسِت گرانمایه :
 به قاطعیت و اطیمنان گفته میتوانم نه !

سرباز دیگر هم نه تنها جنگ را به نفع ملت افغانستان تغیر داده نمیتواند ؛ بلکه  ۴0000هزار سرباز نه بلکه  ۴
  به ضرر دولت نیز تمام میشود....

 

 عباس احمدزاده
 هزارنیروداشت امنیت وثبات بوجودنیامداکنون نتیجه نخواهدداد!1۵0زمانیکه 

 

 محمد هارون مجاهد

https://www.facebook.com/sayed.sahar.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/dilawar.habibi?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmadfarid.hakimi.50?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010746604049&fref=ufi
https://www.facebook.com/shaheer.azizi.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/mirenayatullah.ashufta?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015748991112&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008793607182&fref=ufi
https://www.facebook.com/dilawar.habibi?fref=ufi
https://www.facebook.com/ahmadfarid.hakimi.50?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010746604049&fref=ufi
https://www.facebook.com/shaheer.azizi.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/mirenayatullah.ashufta?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015748991112&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008793607182&fref=ufi
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 هیچ درد را دوا نخواهد کرد ، برعکس به جنګ شدت خواهد بخشید

 

Ehssanullah Mayar 
به این سو ادامه دارد هر روز به درد و رنج  1978جنگیکه از  -نظر برادر آشفته از واقعیت صحبت می کند

رادر بشمرند مردم افغان می افزاید و دردی را عالج نمی کند. خداوند به مردم افغان کمک کند تا یک دیگر را ب
خود به حال مردم و وطن  -و دست دشمن را در خاک خود کوتاه کنند. از بیگانه توقع دل سوزی نداشته باشیم

  .خود دل بسوزانیم

 

خود خاتمه داده ام و فکر میکنم اگر عالقمندان در توسعۀ این نظر طور عمدی این نظر سنجی را با اظهار  بنده

 مطالعه نمایند به نفع خوانندگان خواهد بود. ختم موضوع بیشتر 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/ehssanullahm
https://www.facebook.com/ehssanullahm

