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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 
 2112/10/10 هاشم انوری

 

 دسته گلی که مسکینیار به آب داد، 
 در حقیقت نقاِب بود که از چهره اش فرو ریخت!

 
ابطه در ر عبدهللا وهابو محترم  م. جاویدنوشته های زیبا و جامع نویسندگان محترم هر یک محترم  با تائید و سپاس فراوان از

درجه ئی نبیل مسکینیار، به نفع داکتر عبدهللا و هوادارانش  181به موقفگیری، جانبداری، تغییر شب در میانی و بالخره چرخش 
بته در بازگشت از کشور عزیز ما افغانستان آنهم بازدید از شهر زیبای تیم انتخاباتی وی، ال و کوفتن بر فرق داکتر اشرف غنی و

بود، قلب هزاران بیننده، شنونده و  موالعلی والیت بلخ باستان خالف پالن مسافرتی شان که باید والیت زیبای بدخشان می
روم خواستم مراتب  شان به شما میهوادارانش را جریحه دار ساخت، و بنده هم که از بینندگان و عالقه مندان چندین سالۀ ای

های جهادی، جنایتکاران جنگی، قاتالن مردم  حال این شخص که همواره شعار ضد تنظیمه )بتأسف و تأثرات خویش را 
با زحمات شبانه روزی و یک سیاست کامأل "ملیگرایانه" یک جایگاه مردمی  افغانستان، جنگساالران و مفسدین ِورد زبانش بود و

 ( با این سروده ابراز نمایم.بین مردم خود پیدا نموده بودو ملی در 
 

 باخت جایگاه مردمی
 

 باز گشتــــــی تو نبــیل با داســــتان  یک سفر داشتی به بلـخ باســــتان 
 سخت خیانت کردی تو با افغانستان  داستان ات بود سراپا حیل و مکر 

 

 مصلحت هیچگاه نبود، یکبار بغیر دلباختی در طی سالها که دلها را ز خویش ات ساختی 
 باخبر باش جایــگاهت را در اینــجا باختی بیـــدریغ تو جایـــگاهی را در آنــجا ساخــتی 

 

 خط بینی هم کشــیدی از برای کوهـــدامنــــی  پار ها یک تــــوبه بنمـــودی برای کـــابــلی 
 یا که سخت گوشمالی خوردی از نجیب کابلی  یا که اینبار سخت ترسیدی نبیل جان از فهیم 

 

 یا که عــبدهللا تعـــهد کرد، برایت ُپســـتها  خلق میگویند گرفتی دالری چند از عطا 
 با همین حرفهای پوچ و با همین کار خطا  حیف میدانم همه ُحــب طــرفــداران بتو 

 

های خائن  ستیل نمودند که تیم اشرف غنی متشکل از کمونخود چنین استدال 2112/جون/10آغای مسکینیار در برنامۀ مؤرخ 
تواند.  برعکس جناب عالی از تیم  و جنایتکارانی چون رشید دوستم است که به هیچ وجه به نفع افغانستان و مردم بوده نمی

های کابل تعریف  دیگر به رهبری عبدهللا عبدهللا، محمد خان و محقق سه چهرۀ شناخته شده و دشمن سرسخت همدیگر در جنگ
های متمادی شان منحیث متصدی تلویزیون آریانا افغانستان در  علیرغم موضعگیری های سال مستقیم نمودند و و توصیف غیر

 و صالح افغانستان مناسب دانستند.   را برای رهبری و خیر مخالفت با جنگساالران و شورای نظار، ایشان
 

 اتمر و چند چهرۀ دیگر مانند دوستمحنیف چون  یست هاییکموناحمدزی ال اینجاست محترم مسکینیار اگر در تیم اشرف غنی ؤس
( خوردند نمودند و َپلو و َچلو می )که تا دو ماه قبل در منزلش اعضای شورای نظار و اتحاد شمال جلسات دایر میجنگساالر 

 است؟   ءمبرا (ست ها و جنگساالران تنظیمییکمون)روه جنایتکار وجود دارد، آیا تیم عبدهللا ازین دو گ
 

چون علومی، جنرال بابه جان، امرهللا امان و غیره که همیشه در صف  یهای ست های دوران داکتر نجیب و پرچمییآیا کمون
( در قدرت شریک بودند و  01ها )دهۀ  ها قرار دارند، و از همان آوان رویکار آمدن تنظیم اول و مقابل کمره های تلویزیون

 شوند؟   هستند و امروز در کنار عبدهللا قرار دارند، از دیدگاه شما دیگر جنایتکار و مجرم شناخته نمی
 

های جهادی جنایتکار چون محقق، محمد خان،  و غیره که جناب شما یک عمر را در افشای جنایات این چهره  آیا رهبران تنظیم
 که منجر به محکمۀ تلویزونی تان توسط نجیب کابلی و فهیم کوهدامنی گردیدو مفسد وقف نمودید فروش  های وطن ها و تنظیم

 شوند؟  در زمرۀ کبوتران سپید شمرده می
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

های مردم و کشتار بیگناهان متهم اند،  آیا وکالی مفسد پارلمان چون هللا گل مجاهد و مال تره خیل و غیره که در غضب زمین
 روند؟ حساب میه باشند، حال از دیدگاه شما در جملۀ معصومین ب داکتر عبدهللا و تیم اش میو از طرفداران سرسخت 

انی از داکتر زلمی رسول اعالن پشتیب ا  اب عالی از داکتر لودین و متعاقبجناب مسکینیار بخاطر دارید که در شروع انتخابات جن
ای ه ( نرمتر و خوشبینانه تر بود، اما تیمزی دوران جوانی تانهمصنفی و همبانمودید، و موقف تان در قبال داکتر اشرف غنی )

انستان کید داشتید که مردم افغأهمواره به این تتی داکتر عبدهللا سخت مورد انتقاد شما قرار داشت،  و اتکت انتخاب  ا  دیگر خاصت
تار مردم بیدفاع افغانستان و بشکل های داخلی و کش باید به کسی رأی بدهد که دستشان به خون مردم آغشته نباشد و در جنگ

 را باید انتخاب نمایند.بدترین ها بد مشخص مردم کابل دست نداشته باشد، یعنی از 
 

از تان به مردم ) " تصمیم شما خالف مشوره هایبدخشان حال چه معجزۀ براه افتاد جناب عالی که در بازگشت از سفر به "
عکس شد و شما به طرفداری از کسانی برخاستید که تا یکروز قبل از سفر، آنها را قاتالن ( را انتخاب نماید کامأل بربدترین ها بد

" همین قاتالن و جنگساالران از نظر شما گزینۀ مناسب برای رهبری بدخشان نمودید، اما بعد از سفر " و جنگساالران خطاب می
 شوند؟   مردم افغانستان محسوب می

 

که از اندکترین شعور سیاسی بهره مند، و از موضوعات داغ امروزی آگاهی  ه ایعد حتی آن بدون شک اکثریت مردم افغانستان
دم ظلم و خیانت د، و کی به چه اندازه در حق مرندانند که در تشکیالت هر دو تیم چه اشخاص و افرادی وجود دار دارند،  می

گر عدۀ دی باشد، اما آن صی که به منافع ملی توجه دارند میکه وجود این دانه های سرطانی مایۀ نگرانی اشخا ا  نموده است.  یقین
سال دولتداری ناکام کرزی پول اندوزی، و از خون ملت چاق شده اند و همچنان  آنهائیکه در این تازه گیها وعده  10که در این 

ند، سخت در تالش اند تا همین های نو دریافت نموده اند و حاضر اند با یک مشت پول حرام عبادات صد سالۀ خود را به فنا بده
 جنگساالران و ناقضین حقوق بشر همیشه بقدرت باشند، تا  این کاسه لیسان و چاپلوسان صاحب لب نان حرام شوند. 

در اخیر یکبار دیگر میخواهم اشاره به این نمایم که  تغییر آنی و شب درمیانی در موقف آغای مسکینیار و جانبداری وی 
در برنامه های مختلف در این سالهای متمادی که بار ها و پیوسته از طرف هواداران شورای نظار و اتحاد برخالف گفته هایش 

 سمت شمال به قومگرائی متهم بود در چه نهفته است؟ تا حال برای دوستدارانش یک معماست.           
 

 پایان       
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