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احسان هللا مایار

خوانندگان اشرف غنی را چگونه تمثیل میکنند
چند روز قبل مضمونی در مورد اشرف غنی نوشتم که در وبسایت "آریانا افغانستان آنالین" نشر شد .تا جائیکه
دیده شد خوانندگان چندان عالقۀ دربارۀ آن نشان ندادند .در نهایت تنها جناب هللا محمد نظر خودرا در مورد توجیه
نموده و در کلکین مناظرات وبسایت اندیشه های بنده را رد نمودند.
در عین زمان مضمون یادشده در فیسبوک نیز نشر شد و آنچه فراهم آمد از نظر خوانندگان گزارش می یابد:
 Comments88و  87الیک و لف
Razia Mostamandy Kazem
خداوند شما را خیر نصیب نماید واقعا نوشته عالي بدون تعصب و واقعیت هاي وطن.
Hillmand Yama
Thank you for the information.
افغانستان را به خرابه باز تبدیل میکردند و جای شک نیست که کثیف ترین انسان ها در قدرت جا داشتند.
Farhad Aaryan
درود بر شما مایار صاحب محترم
Hillmand Yama
Great post
Assadullah Sharif
متاسفانه چیزی که اشرف غنی ندارد تعریف است  .همین شخصیت نابغه جهان افغانستان را رایگان به پاکستان
فروخت .طالب حز غالم پاکستان چیز دیگر نیست .حد اقل نوشته گلوبال پوست را که آقای مسکین یار ترجمه
کرده ودر همین صفحات اجتماعی موجود است یک بار دیکر یشنویدو هم گفته صیقل جاوید سناتور پاکستانی را
بخوانید بعدا قضاوت کنید.
Aziz Ali
یک موضوع بزرگوار مایار صاحب در مورد این راپور مفصل شک نمی آورم  ،ابن را بگذاریم به وقتش انشاهلل
شما حیات دارید  ،اشرف غنی هم حیات ،اگر اشرف غنی فرار نمیکرد او را نظر به دسیسه امریکا ( خلیل زاد)
به قتل میرسانند و این راپور شما روزی که باید بکار بخورد دیگر اسناد معتبر شمرده نمیشد .چه بهتر که آقای
غنی در یک محاکمه با انصاف بیارند و بیطرفانه بگذارند که او از این گریز و فرار چه دفاعیه و چه گفتنی دارد.
به ارزوی انروز.
Daud Safi
خیلی عالی و با منطق بلند واقعیت هاي تاریخ نوشته اید.
شادباش و سالمت باشید
Zainab Kabir
متن عالی و آموزنده که برایم دلچسپ و قابل تأمل است!
با شما همنظرم مایار معزز و گرانقدر️❣
سعادتمند ،سالمت و سربلند باشید ️☘🙏تا از یادداشت ها و نکات ارزنده ی شما مستفید گردیده و فیض ببریم.
لطف پروردگار ج شامل حال تان ،و از گزند روزگار در امان بمانید🍀
Najib Dawary
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مقاله بسیار منطقی و منصفانه تحریر یافته است.
متأسفانه حامد کرزی در اوائل زمامداری اش در برابر مافیای های زورگو ،دزد ،بیسواد و قدرت طلب خیلی
خام بازی کرد .حتی در مواردی چنین گروه ها را با دور کردن مهره های ملی و وطنپرست مانند رمضان
بشردوست ،عبدالجبار ثابت ،واشرف غنی؛ یاری رساند.
هر چند پروپاگند های ساخته و پرداخته همسایه ها چنان به ذهن مردم تداعی میکرد که گویا امریکا تا ابد در ناف
زمین( افغانستان ) بستره انداخته و هرگز اینکشور را ترک نخواهد کرد ،مافیا ها هم تا میتوانند مطابق میل شان
بخورند وبدزند .نتیجه اینکه در بُعد داخلی مغز های مریض و حاضر در اهرام قدرت اعم از دبل عبدهللا ،عطای
نور ،اسعمیل خان ،گل آغا شیرزی ،ظاهرقدیر و غیره نه تنها غنی را در امر بسیج ملی در راستای حفظ منافع
ملی علیه طالب و پاکستان کمک نکردند ،بلکه خود بعنوان ستون پنجم نا آگاهانه قویا ً دولت را از داخل تخریب
و دستپاک پاکستان در امر سقوط شدند .ورنه با حمایت همه جانبه آدم های مطرح داخل نظام از غنی و صرف
نظر از تقسیم قدرت زیر نام دولت مشارکت ملی یا ففتی  -ففتی ،نظام هرگز سقوط نمیکرد.
Adela N Mayar
درود به شما وحوصله مندی تان جناب مایار صاحب
Parwez Naikayen
جناب معزز مایار گرامی با خانوادهء عزتمند تان در سالمت کامل باشید !متن تحریری شما را به دقت مطالعه
نمودم  .آنچه یک وطندوست واقعی و مردم دوست حقیقی باید مانند شما بنویسد و در انجام تحلیل استد الل نهایی
شما این واقعیت را بیان میدارد که شما ملت و کشور افغانستان را خیلی دوست دارید .تحلیل شما عالمانه و بدرد
بخور جامعهء عقب ماندهء ماشمرده میشود .اشرف غنی از شاگردان الیق و مودبم بود .در آنزمان که ادب ،
لیاقت و اخالق وی را ارزیابی مینمودم مطمئن بودم که نیروی پرکار را برای جامعهء عقب ماندهء خود تربیه
نموده ام .اما بد بختانه ملتی که به ارتقاء  ،تمدن و پیشرفت نیاز مبرم داشت موانعی در برابر اشرف غنی ایجاد
نمودند و نگذاشتند این مرد در خدمت وطن قرار بگیرد  .با حرمت زیاد .نیک آیین
Arian Attai
تبصره و تحلیل بسیار جامع و محقق.
حکومت غنی ،پروژه ها ،پیشرفت و باز سازی توسط باجگیران جهادی و به خصوص جبهه شمال تخریب شد.
محترم غنی با همه تخریب خارجی و داخلی نتوانست مقامت کند.
Shir Zaman Zamani
مایار صاحب محترم صحتمندی شما را آرزو میکنم واقعا که تحلیل خیلی بجا نمودید
Rafiq Miazad
جناب محترم مایار صاحب!
باکمال احترام مه فکر میکنم که اشرف غنی مانند اکثر قدرت مندان تشنه ای قدرت بود و خطاهای سیاسی او
کمتر ار دیگران نبوده است.
یکی از بزرکترین خطای او قبولی حکومت دوسره به دور اول ریاست جمهریش بود.
شما در نتیجه گیری خود فرمودید
“من دیدم ،شنیدم و شاهدم و در نهایت ممنون اشرف غنی که فرار کر د”…
تعجب میکنم که دانشمند مانند شما به این عقیده هستید که غنی”با بازی بزرگ سیاسی افغانستان و ملت را از
تباهی حتمی نجات داد”
یعنی شما معتقد هستید که افغانستان از تباهی نجات یافته.
اگر شما وطن خودرا در حال حاضر نجات یافته میگوئید ؟؟ من نمیدانم چه گویم.
امید است گفتار شما درست باشد و وطن از تباهی نجات یافته باشد.
حکومت تحت اثر امری آس آ نباشد.
آزادی ما صلب نشده باشد و بیرق اسالمی سیاه ،سرخ و سبز ما دوباره به اهتزار آید.
اگر تسلیمی به طالب ها راه نجات از تباهی میبود به عوض قبولی حکومت دوسره از  7سال جنگ جلوگیری
کرده حکومت طالب ها (آس آ) را قبول میکرد
درست که ظاهرأ غنی بدون اجازه امریکا یا ناتو فرار را برقرار ترجیح داد .اما شما و ما خوب میدانیم که اگر
امریکا نمی خواست فرار او نا ممکن بود.
شما در قضاوت تان آزاد هستید .اما اشرف غنی دست نشانده امریکا ،و تحت فرمان امریکا بود و در هیچ مرحله
از امری امریکا سرپیچی نکرد
متأسفانه در تباهی وطن دست کم از دیگر قدرتمندان ندارد.
در آخر متذکر میشوم که با اشرف غنی کدام نزدیکی و یا دوری ندارم.
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حد اقل شما باید اعتراف کنید که او در رأس یک حکومت ناکام و تباه کنند قرار داشت.
با تذکر اینکه با قضاوت آزاد اعتراف میکنم که من به این باورم که در حین گریز غنی هیچ پول را با خود نکشیده
و این یک تهمت مطلق است.
با عرض حرمت
G Farouq Sharif
تشکر ازراستگویی و راست شناسی تان .شما باید در راًس امور قرار میداشتید نه نوکران امریکا چون کرزی،
جمعیت ،سیاف و باقی .خلیلزاد درین خیانت سهم بارزی را دارد .به سالمت باشید.
Nasir Aziz
عالیست و دقیق
Ayubzai Ayubi
با شما موافقم.
Malal Malikyar
Thank you for writing this eye opening and informative article about what Ashraf
Ghani had to deal with during his presidency. For some people truth hurts but it
has to be told.
Nasrine Afzal
ای کاش از کود  ۹۹غنی هم کمی سپاسگزاری می نمودین مایار صاحب
Nasim Zalmay
بهتر ازین مقاله که دروصف اشرف غنی نگاشته شده است هیچ نوشته دیگری را برای سفید نشان دادن وی ندیده
ونه شنیده بودم.بهر صورت خود وی حجم گناهان خودرا فهمیده هیچگاهی سر از غار خود بیرون نخواهد کرد.
Nasim Zalmay
بلی او میداند که برای کی کار میکرد
Daoud Malikyar
اشرف غنی برای رسیدن به ریاست جمهوری ،پرنسیپ های خودش را زیر پا کرد.
سال ها قبل از آنکه داکتر عبدهللا با معامله گری هایش ،برای رشید دوستم رتبه مارشالی بگیرد ،خود اشرف غنی
به حیث معاون ریاست جمهوری خود ،دوستم را انتخاب کرد.
در حالیکه سه سال قبل از آن طی یک مقاله مفصل در روزنامه گاردین انگلستان ،دوستم را با دالیل متعدد به
حیث جنایت کار جنگی ،معرفی کرده بود.
لذا به گفته معروف:
خشت اول گر نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج
Deen Nabi
ممنون از این نوشته پر محتوا و شرح واقعی موضوعات مربوط وطن.
Hadi Abawi
یک تحلیل عالی از یک وضعیت پیچیده.
Mina Sulaiman
ممنون تان كه اولین شخص قابل فخر وطنم هستید كه واقعیت را همه جانبه بدون كدام تعصب و یا كدورت نگاشته
اید.
Taj Uddin
عالی .حقایق بامفهوم وقابل درک.خاینین بوطن و مردم نابود باد.خداوند تعالی برای همه حب الوطن من االیمان
رانصیب فرماید.
Wakil Abawi
دوكتور اشرف غني دانشمند ولي اداره چي نا به كاري بود.
او نه باید به دوكتور عبدهللا كه یك مفت خور دستر خوان مسعود بود
ان قدر امتیاز مي داد.
Qamar Farhad
Wakil Abawi
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داکتر (غنی) اصأل باید تقسیم پنجاه ،پنجاه را قبول نمیکرد ۰دیگ یا خمرۀ شریکی را می شکستاند ۰اشتباهات
جبران ناپذیر را مرتکب شد ۰خودش فرار ملک ها ۰عبدهللا در حمایت (کرزی) ۰بہ اصطالح کریدت هم گرفت
کہ فرار نکرد۰
Haschmat Hossaini
Wakil Abawi
وکیل جان گرامی!
اشرف غنی یک تحصیل کرده عادی مثل هزاران افغان تحصیل کرده دیگر بود .او را بادار و ولی نعمت چهل
ساله اش امریکا به حیث «یگانه دانشمند» و «مغز متفکر دوم جهان» به خورد مردم ساده ما داد تا زودتر مورد
پذیرش مردم قرار بگیرد و اهداف سیاسی امریکا را به پیش ببرد! من اشرف غنی را از دوره مصروفیت او در
فاکولته ادبیات و علوم بشری خوب می شناختم.
Wakil Abawi
Haschmat Hossaini
استادم
باعث بیشرفت مزید او قوم داری و آن پول های باد اورده پدری اش
شدو دست قوی امریکا.
Abasin Bahand
بسیار نوشته پر از مفهم ملی ,واقعی و سیاسی تشکر جناب مایار صاحب
منافع ملی استقالل آزادی
چو صفت اش را گفتی عیب اش را نیز بگوی
دولت امپریالیستی امریکا ابر قدرت توسعه طلب بعد از این که سردار داود دیوانه توسط ملک فیصل شاه سعودی
به مراسم حج دعوت وه توسط حسنی مبارک ریس جمهوری مصر دعوت وبا حضور وزیر خارجه سابق آمریکا
اغوا وشروع میکند به سرکوب مخالفان سیاسی جمهوریت از چپ راست که آخوندها اخوانی عمدتا به ایران
پاکستان فرار کرده وصحنه برای تجاوز ارتش سرخ توسط امین جالد جاسوس سازمان سیاه زمینه سازی میشود
که حادثه قصر تاج بیگ کشته شدن امین مداخله نظامی نیروهای روس قتل داود خان بقدرت رسیدن حزب
دموکراتیک خلق افغانستان شروع تجارت جهاد پاکستان در افغانستان زمینه نطفه گذاری غرب را وتعبیه جواسیس
معلوم الحال را محیا ساخت جواسیس جهادی مورد اعتماد غرب عبارت بود از گلبدین حکمتیار بچه کرینکار
چنداول کابل ..ربانی بازینگر بدخشی ...مسعود پنچرمین ستمی شعله جاوید ...پیران شور بازار ودو تنظیم خاندان
شاهی نجات محاذ ملی ...حرکت مولوی نبی جال ل دین حقانی ...واحزاب شیعه پیرو ایران ...در جنب دیگر
جهاد امریکا حزب افغان ملت وستم پشتونی سیزده جاسوس نخبه را برای افغانستان قبل از قبل پرورش داد غربی
ها ..اشرف غنی احمدزی حامد کرری هوتلی ...سید طیب جواد ..انورالحق احدی ..حضرت عمر زاخیلوال
..فاروق وردک زردک ...زلمی خلیل بد زاد ...رحیم وردک ..گل آقا شیرزی..
قوماندان عبدالحق ...حضرت علی ...در بعد بعدی احمد شاه مسعود ...عطا نور لنگ قانونی دبل عبدهللا صالح
سیاف حمدهللا محب حرامزاده ..انس حقان ی ..مهمند کتوازی حشمت غنی احمدزی را تربیت وگماشت ...جنایات
خانواده بی بی گل لبنانی وخسر بره های اشرف غنی احمدزی دزدی ملیارد ها دالر از پول سکرچ کارت مبایل
...جنایات دیگر غنی رهایی چهل هزار تروریست خون آشام از بند وه به قتل رساندن سی هزار مردم بی دفاع
ملکی در حمله انتحاری وهفتاد هزار اردو افغانستان وجنایت هولناک غنی پس از سفر از مزارشریف دو سال
قبل پنجا هزار جریب زمین دولتی را به جنگ ساالر عطانور مزرا بقال توتله قباله شرعی داد تا اینکه عطا نور
در انتخابات به نفع غنی رای دهد جنایت اخیر غنی اینکه ده هزار تابوت جسد فرزند ان سربازان گمنام افغانستان
به خانه بر نگشت شاهدان عینی میگویند که از ولسوالی آقچه شبرغان تا دامن شهر بلخ جسد سربازان گمنام
افغانستان بود اما از قوم گرایی وشعله ور ساختن نفاق قومی که بگذریم بلی مارشالی قاتل ملت دوستم را غنی
امضا کرد بدستور انگلیس وترکیه ...وشاهد اخیر ناموس فروشی وسوء استفاده جنسی در ارگ ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان جنرال حبیب احمدزی قوم نزدیک خود غنی است وشاهد به سرقت بردن دو چرخبال دالر از
داخل ارگ هم وجود دارد که تاریخ هیچ گاه فراموش نخواهد کرد .اضافه میکنم اشرف غنی قصدا بدستور اداره
سیاه قدرت را به شبکه حقانی تحویل داد ودر این تصمیم خانواده محمد ظاهر شاه وبخش عمده شورای نظار
کرزی شریک عمده هستند
Aziz Ali
حاال جناب مایار از البالی کامنت های عنوان شان ارسال گشته جوابات مقنع بدهند .دوستان آقای احساناهلل مایار
پسر ارشد ارواح شاد ا سمعیل خان که زمان در پادشاهی نادر خان و شاه ظاهر خدمات صادقانه بجاوردند! خود
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انجنیر مایار تحصیالت عالیه شان را قسما در وطن و با درجات بلند در المان با اسناد معتبر علمی بدست آوردند،
ایشان مشاغل مهم در موسسات نساجی و ریاست صنایع وزارت معادن وصنایع وقت داشتند ،درخرابی اوضاع
وطن در گروپ شاه جهت حل معضله افغان با دیگر نخبگان به روم در تماس بودند همچنان یک همکار صادق
ووطنپرست با متوفی داکتر محمد یوسف در قضایای افغانستان ارتباط جانبین باروم در حل مسایل سفر های
متعدد با رهبران مجاهدین وشاخه از روم وبن با زحمات زیاد در پیشبرد قضایای افغانستان خدمات نا فراموش
شدنی نمودن .ایشان شخصیت محترم  .متواضع .حلیم  .با پیش آمد میباشند ،ما به ارزوی عمر طوالنی و صحت
کامل به این بزرگ مرد وطن آرزو میکنیم .حرمت زیاد عزیز علی.
Haji Zalmi Walizada
تحلیل وارزیابی درست،جامع وهمه جانبه درموردوقایع تلخ کشور.جناب مایارصاحب
Zia Raheel
نمی دانم چه باعث شده تا آقای مایار از یک کودن مدح سرای میکند  ،اعمال و گفتارش مرا به دانش او شکار
میسازد و شخصی دوم مثل خلیلزاد مأمور  CIAو دولت امریکا بود
Homayoun Assefy
تنها با  ۲۰فیصد تحلیل آت موافقم
Ehssanullah Mayar
Homayoun Assefyزنده باشی همایون جان .با همین  ۲۰فیصد اکتفاء نموده خانه آباد میگویم.
Shahwali Popal
تاسو د اشرف غني په مورد کي ډیر خوشبینه یاست ،مګر متاسفانه بعضي سیاسي غلطۍ یی درلودي  ،برعالوه
چه د ناکامو حکومتونو په هکله یی کتاب هم لیکلی ؤ .د یو قوي ټیم جوړولو استعداد یی نه درلود  ،بعضي ډیر
ضعیف خلګو باندي دحد نه ډیره اتکا کوله ،خو څه الس ته راوړني یی هم درلودي.
Omar Samad
من که در فیسبوک تبصره ی سیاسی نمیکنم (تویتر مناسبتر است) ،از مثال آصفی صاحب استفاده کرده ،صرفا
میگویم که با  1۰فیصد این نوشته موافق هستم چون این نوع تحلیل و استدالل جانبدارانه در مورد بازیهای
پیچیده ،فاسد ترین دوره و کارکرد اولیای امور (داخلی) و تصمیم گیرنده در سالیان اخیر که تا حدی توسط
البیگران خارجی مدیریت میشد ،از طرف "نخبگان" پارتیزان ،یکی از ریشههای بدبختی تقریبا  ۵۰ساله را
نمایان میسازد .تاوان را باز هم ملت بیچاره و فقیر داد.
Jafar Akbarzada
متاسفانه به صفت شخصی فنی ومسلکی که در زمان وزارت مالیه اشرف غنی در یکی از وزارت خانه های
کلیدی ایفای وظیفه داشتم .مستند متوجه شدم که با همین خلیلزاد در پروسه باز سازی سرک کابل الی قندهار که
هر کیلو متر آن به باالتر از  7۵۰۰۰۰هفتصد و پنجاه هزار دالر تووسط همین شیاد به کمپنی های خارجی بطول
باالتر از  ۴۵۰کیلومتر از طریق وزارت مالیه خالف موازین قانونی عقد پروتوکول گردید  .واز طرف دیگر
قبل از تکمیل معیاد استهالک قرارداد ذکر شده  ،سرک مذکور از اثر مارک پایین در قیر واجرای پروسه های
کاری تخریب و غیر قابل استفاده گردید  .ودر مرحله بعدی در همچون قرار داد که صالحیت کار به وزارت
مربوط قرار گرفت با آنکه در راس آن یک جهادی سگ باز قرار داشت و با همان کوتاهی سر ک را به هر کیلو
متر پایینتر ا ز دو صد هزار دالر آمریکایی با کمپانی خارجی عقد پروتوکول نمودند .آنچه صورت گرفت همین
صداقت غنی شاید بوده باشد.
وبعد اینکه به ریاست پوهنتون رسید دیگر کدام امکانات چپاول برایش مساعد نبود  .پروژه اعمار دیوار احاطه
پوهنتون کابل را زیر دست گرفت .که در جهان امروزی همچون دیوار را حتی برای باغ های وحش هم نمی
پذیرند .که این مغز متعفن انجام داد  .وبعد آنکه متوجه شد دیگر در پوهنتون چیزی از پول در گیرش نمی آید
.ریاست پوهنتون را ترک نمود.
ودر قسمت پروژه ها همچنان هیچ پروژه جدید در زمان غنی پالنگذاری وجدید آغاز فعالیت نه نموده است .همه
پالن گذشته وقبلن پالنگذاری شده بوده است  .که این موجود هر پروژه سابقه را چند بار بند نوار قیچی نموده
است  .در هیچ صورت هدفم از تبریه نمودن گروه های چپاول گر جهادی ویا سیاسی نیست  .هیچ کس در آن
کشور به جز بفکر جیب خویش .زبان خویش وقوم خویش متاسفانه نبود  .که نتیجه چنین شد  .وهم چنان افراد
کثیف چون محب  ،فضلی  ،رحیمی وامثال آنرا مگر غنی خو نگزیده بود  .بسیار دشوار است که بدین نوشته
همنوا بود.
متاسفانه
Khan Aqa Saeed
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روزگار ملتیکه دو ترلیون جهان غرب با ورود عساکر خود مصرف نموده بود توجه کنیم که یک فیصد آن هرگاه
بکشور ما مصرف شده باشد چقدر می شود  ،بدون یکصد و پنجاه و چهار ملیارد کمک نقده به بانک مرکزی
کشور ما  ،لعنت خداوند به سیاست مداران و بزرگان کشور ما طی سال های اخیر که دزدیدند و در فکر کشور
و اقتصاد مردم و کار های بنیادی شده نتوانسته جز فساد مالی و تقلب بل الخص غنی در دو دور ریاست جمهوری
اش کشور را شکننده و چنان غرق تعصب و تفرقه اندازی و خود در فکر بدست آوردن پول از راهای مختلفه
شده حتا قرار داد ها را تحت اداره ریاست جمهوری آورده و زیر نظر خود آورد که شما جناب مایار صاحب با
همه تجربه اداری از آن اغماض فرموده و سبب سوال بدرایت و کفایت کاری شما را فراهم می نماید که از
معایب فوق العاده غنی چنان طفره می روید که گویا ایشان فرشته آسمانی بوده که بخاطر نجات افغانستان از بد
بختی نازل شده بود  .از آن بیشتر به فرمان صادره شان که در آن متذکر شده بودند که ادارات گمرک را هیچ
مرجع استخباراتی و کشفی کنترول و تعقیب نمی تواند  ،و ثمره آن چنان شد که اردوی کشور که به یقین شاملین
آن شاید عده ای تخیلی بوده باشند چنان فرو پاشید که مایه شرم به سر قوماندان با فرارش و منسوبین و قائدین آن
شد و کسی گفته می تواند که حاصله تفرقه لسانی نبوده باشد که لسان کشور خود را اداره دولتی احصائیه کشور
خودش خارجی خوانده می شود تعصب نگفت و انکار کرد که دولت تحت رهبری غنی احمد زی نظر داشت و
جناب عالی منحیث شخصیت بزرگوار کشور از آن نا دیده گذشته بدول تفرقه لسانی لسانی دولت بر ضد مردم
کشور صحه گذاشتید با عرض معذرت حضور شما و هم وطنان با درایت و بیدار ما.
Said Abdullah Kazem
دوست عزیز آقای مایار! تشکر از تحلیل واقعبینانه و مستدل شما .یکی کاپی این نوشته شما را به دلیل اهمیت آن
در آرشیف خود نگهمیدارم.
G Farouq Sharif
تمام مالمتی ها را باالی اشرف غنی انداختن دور از انصاف است .هر تبصره باید شامل ع و غ باشد.
Fakhria M. Alefi
با تاسف که طرف داکتر عبدهللا خو همیشه "کلوخ دیوار" است .با لجاجت "ساالنه یک بلیون دالر" از امریکا
جزیه میگرفت 5۰+5۰" .شامل حکومت و بیرون حکومت" در تخریب و تبلیغ علیه حکومت بودند ,کدام دست
اورد دیگر وووو؟
آقای سفیر! خودت خو در کانادا و فرانسه به جز تبلیغ علیه حکومت و معاشات وافر در تخریب حکومت و هنوز
هم ماهرانه در "صفحات اجتماعی و نشرات کتبی و صوتی" داکتر غنی را می کوبی؟ ضعف اول و آخر ریس
جمهور غنی همین حکومت نابکار "دوسره" بود که سبب از هم پاشیدن حکومت و نظام  ۲۰سال شد .آمریکا
داکتر عبدهللا را می خواست نه داکتر غنی .افغانستان کامال در حلق  ISIاست .ملت از گرسنگی میمیرند ,عاشقان
مرمرین هنوز هم به فکر تخریب اشرف غنی استند؟ جواب ده از دست اورده های شان در  ۲۰سال اخیر.....؟
تشکر ,فخریه
Fareed Saleem
مایار صاحب محترم  :شما شخصیت بزرگي هستید در وصف كسي قلم را استعمال نمودید كه بدون دورغ به ملت
چیزي نگفته است  .تمامي حرف هایش دورغ بود یك كارش را نشان بدهید كه بخیر مملكت باشد.
Enayatullah Habib
غني احمدزی فراری باصندوق های دالر وحساب های بیشمار بانکی در جهان از ترس مرمی فیر نشده طالب
فرارکرد وسرنوشت سی ملیون افعانها را به طالبان پاکستان سپرد
درحالیکه ملیون ها افعانها بی خانمان شدند عنی باید محکمه شود
Fareed Saleem
Enayatullah Habib
محترم خیلي عالي فرمودید  :شما این شخص پلید (غني ) را با ریس جمهور اوكراین مقایسه كنید كار نامه هر
دو ایشان محترم مایار پیش روي خود بگذارید بعدا ببنید كه غني فراري دوذد به ملت چه كرد؟
Enayatullah Habib
Fareed Saleem
غننی احمدزی فراری سوگند خورده بود که از جان ومال مردم و استقالل وطن در مقابل بربریت طالبی دفاع
میکند.
آقای غنی هم عیسوی وهم مسلمان را فریب داد نهال نورس دموکراسی را که چهل کشور جهان غرس نمودندپایمال
نمود وبه برادران طالب راضی خود سرنوشت ملت را سپرد
.میتوانست به آسانی قدرت راربه اشخاص مورد اعتماد خود میسپرد و دوتا میکرد..
باید محکمه شود..
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Ehssanullah Mayar
Fareed Saleem
برادر محترم -نوشتۀ پُر محتوی محترمه خانم الفی نظر بنده است .چند سال بیشتر جنگ و کشتار انسان ها،
فرزندان بیگناه افغان و تباهی خاک افغانستان را در نظر گرفته میتوانید .من یک لحظۀ آنرا قابل پذیرش تصور
کرده نمیتوانم .ممنون تان
Fakhria M. Alefi
براستی که به هیچ صورت قابل مقایسه شده نمی تواند" .زلینسکی" تا توانست مردمش را به زور اسلحه پیشرفته
غرب "کشت و لنگ و الش ویا اواره ساخت ,و هم مملکت را به ویرانه تبدیل کرد .هنوز هم خواسته می رود,
حتی بینی "پوتین" هم تا حال خون نشده .صادقانه! عده ما چه خدمتی کردیم ,به جز هوا و هوس و مقایسه غیر
عادالنه با دیگران ,وووو؟ تشکر,
Mohammad Aryubi
یادوبود از این غدار فراری و فرومایه سزاواری نکوهش ومذمت فراوان است
Mohammad Labib
خیلی معلومات دقیق و بجا و حقیقی  .به حال خود باقی می ماند ،شما باید به زندگی و رفاه آنها فکر کنید".
من دیدم ،شنیدم و شاهدم و در نهایت ممنون اشرف غنی هستم که فرار کرد و یا با بازی بزرگ سیاسی افغانستان
و ملت را از تباهی حتمی و نهائی نجات داد.ختم
Mohammad Aryubi
یادوبود از این غدار فراری و فرومایه سزاواری نکوهش ومذمت فراوان است
Mohammad Labib
خیلی معلومات دقیق و بجا و حقیقی  .به حال خود باقی می ماند ،شما باید به زندگی و رفاه آنها فکر کنید".
من دیدم ،شنیدم و شاهدم و در نهایت ممنون اشرف غنی هستم که فرار کرد و یا با بازی بزرگ سیاسی افغانستان
و ملت را از تباهی حتمی و نهائی نجات داد.ختم.
Said Abdullah Kazem
ارزش نوشته مایار صاحب وقتی تبارز میکند که احساسات ضد غنی فروکش کند و جای آنرا قضاوت های واقع
بینانه بگیرد .در شرایط فعلی بیشتر مردم بار مالمت را بدوش غنی می اندازند و حتی با الفاظ رکیک او را یاد
میکنند .حتما ً آنها فکر میکنند که او باید مثل زلنسکی مقاومت مسلحانه در برابر طالب میکرد ،در حالیکه عروج
طالبان تا حواشی کابل با بسیار عوامل دیگر داخلی و خارجی مربوط بود .هیچکس نمی پرسد که مقاومت مسلحانه
در برابر طالب با کدام قدرت؟ قوای نظامی کشور همه به طالبان تسلیم شده بودند و حتی به گفته وزیر دفاع که
قوای دفاع از کابل ن یز برهم خورده بود .لذا انداختن بار مسئولیت بدوش یک نفر کار صواب و درست نیست.
درغیر آن باید اشرف غنی در کابل می ماند و برطبق پالن خلیلزاد باید با آمدن طالبان در راس قدرت بر امارت
آنها مهر مشروعیت می گذاشت و جهان هم ناگزیر نظام تحت سلطه طالب را به رسمیت می شناخت و چند فساد
پیشه که برای شرکت در قدرت به پاکستان رفته بود ،با طالب شریک در قدرت می شدند .آنوقت نام آنرا می
گذاشتند حکومت همه شمول؟ با این ترتیباین نظام "گاو  -شتر  -پلنگ" یک افتضاح دیگر بود که فقط به همین
بهانه امریکا پای خود را از افغانستان باسربلندی بیرون می کشید و اینکه افغانستان را بدست گرگان قدرت سپرده
بود ،فارغ البال از هرنوع مسئولیت بیرق موفقیت در افغانستان را بلند میکرد ،درحالیکه با این نظام به زودی
جنگ و خونریزی دوامدار کشور را بار دیگر به خاکدان تبدیل میکرد ،زیرا در نظام "گاو -شتر -پلنگ" دلخواه
امریکا و پاکستان جنگ قدرت غیرقابل اجتناب بود.
Said Abdullah Kazem
نوشته مایار صاحب یک واقعیت است ،اما برای بیان آن وقت مناسب نبود ،چون در این وقت احساسات بر منطق
غلبه دارد .برای شرح موضوع مثالی می آورم ،از اینقرار :یک عضو خانواده به دلیل مرض صعب العالج
و فات کرد و اعضای خانواده متوفی بسیار گریان و سوران میکردند .یک دوست خانواده به آنها تسلیت میداد و
میگفت که متوفی از فرط درد بسیار در رنج و عذاب بود ،دراین حال مرگ یک موهبت است و او از درد جان
گداز رهائی یافت .خانواده با شنیدن این حرف چنان بر او خشمگین شدند و گریان و ماتم را گذاشته آن شخص
را چنان زیر به اصالح بمبارد لفظی گرفتند که نتوانست حرفهای خانواده متوفی را جواب بگوید و ناچار خانه
آنها را ترک کرد و حتی به فاتحه نیز حضور نیافت .او حرف درست و منطقی زده بود ،اما نه در وقت مناسب.
Ehssanullah Mayar
برادر گرانقدرم -اگر خواست خداوند باشد چند ماه بعد سالگرد  ۹۰سالگی خودرا گرد حلقۀ کوچک خانواده ام
تجلیل خواهم نمود .اگر امروز از حقیقت گوئی و واقعیت صحبت نکنم و از کسی بیم داشته باشم که ندارم ،پس
بعد از  ۹۰سالگی باالی حقیقت گوئی پافشاری نمایم دیوانگی خواهد بود .شما با عدۀ از دوستان تان در راه حق
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در پلچرخی سپری نمودید که امروز بشما حیثیت و صالبت در گفتار تان بخشیده است اگر با آنها ساخت و بافت
میداشتید شمارا شاید نمیشناختم و احیانا ً اگر میشناختم سیدعبدهللا کاظم دوست عزیزهللا لودین نبوده بل یک زندۀ
حقیری بوده که سراغ گرف تن از وی شرم خواهد بود .من به نوشتۀ هر دو انسان نیک سیرت ،همسر عزیز تان
و شما ارج میگذارم .خدا نگهدار تان
Fakhria M. Alefi
Ehssanullah Mayar
محترم مایار صاحب! یک شخصیت ملی استید ,در جریانات افغانستان دخیل بودید .گفتن حقایق ار وجیبه ملی و
انسانی ماست ,هرگز هراس نداشته باشیم .دشمن نه خودشان خواب میکنند ,نه به ملت مظلوم ارامی می خواهند.
از خدواند ج عمر طوالنی و با صحت برایتان خواهانم .تشکر ,فخریه
Enayatullah Habib
غنی درخفا باجنرال انگلیس آقای کارتر وجنرال پاکستانی صحبت نمود دربدل تضمین های خوبی سرنوشت سی
ملیون افعانها را به طالبان پاکستان سپرد مصاحبه غنی بااشپیگل دراینترنت بخوانید
Rahman Nawroz
مشک بویگین حاکمیت چل دزدان سازمان یافته و نصب شده بیگانه گان  ،بالخره ترقید و جمهوری اسالمی
افغانستان سرنگون شد  .حال تنها گناه و مسوولیت را به گردن آخرین نیمه ارباب آن انداختن  ،به دید من بی
انصافی است.
Zia Raheel
ما همه ساعد هستیم که عقب نشینی اردو از یک ما قبل به دستور غنی در والیات شروع شده بود و آن با سازش
و مالقات های وابسته های مخفی غنی هماهنگ بود و اینهم که چرا والیات سقوط کرد باز هم مسهولیت بدوش
غنی است  ،اردو را کوشش کرد از اشخاص بی تجربه پر کند  ،لطفن به به واقعیت های زمان برگردید ،همه
فساد و سقوط دولت از ضعف اشرف غنی است

برای مطالب دیگر احسان هللا مایار روی عکس کلیک کنید
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