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

            

 2۰1۴/1۰/1۶           عزیزی نبیل

 عبدهللا عبدهللا داکتر مدافع وکیل مسکینیار غمین نبیل آقای

 « 1از گپ گپ میخیزد»

هموطنان گرامی بعد از عرض سالم و تقدیم احترام خواستم موضوعی را که برای من سؤال بر انگیز شده با شما 
در میان بگذارم، البته با تذکر اینکه هدف از نوشتن این چند سطر نه اتهام بستن به کسی است نه آغاز خصومت با 

 عبدهللا و یا کدام شخ  دیگری  بککه تیییرات کسی و هم نه وکالت خودم از محترم اشرف غنی، محترم عبد هللا
را فقط در چند سطر نوشته با شما شریک  آقای مسکینیار در کوتاه مدت است  لهذا موضوع زود و شوک دهندۀ

 میسازم و قضاوت را هم به دست شما میگذارم  
مسکینیار به را پروگرام آقای  چند روز قبل از روی تصادف برنامه های تکویزیونی را مشاهده میکردم که توجه ام

)تصاویب( و برنامه های کاری آقای اشرف غنی احمد زی را زیر سؤال برده میگفت که: "آقای  خود جکب کرد، که
 اشرف غنی با داکتر عبدهللا مشوره نکرده است" 

 مشوره صورت نخست، گفتۀ وی برای من سؤال برانگیز بود که این آقا از کجا میدانسته که با عبدهللا عبدهللا
آقای عبدهللا عبدهللا همه تصاویب را در مشوره با محترم اشرف  2۰12اکتبر 11نگرفته؟ در حالیکه در خبر مؤرخه 

 غنی اعالن می نماید 
 چه ربطی میتواند داشته باشد؟ مسکینیارثانیاً، نمیدانم این موضوع " به آقای 

 
 "از گپ گپ می خیزد"

ضد شورای نظار و جنگساالران سخن گفته بد و رد میگفت و قکب افیانها را یک سال پیش جناب مسکینیار بر 
به گفته  میکوشید بدست آورد  به خصو  بعد از آنکه از طرف افراد وابسته به شورای نظار اختطاف گردیده بود 

 های زیر از زبان آقای مسکینیار توجه کنید 
آنان چشمانم را بسته به زور »  اظهارات نبیل مسکینیار در مورد اختطافش بوسیکه شورای نظار تکویزیون امروز: " 

تفنگ به یک استدیوی تکویزیون بردند، در حالیکه دو نفر مسکح کالشینکوف هایشان را به سویم نشانه گرفته بودند، 
در برابر کمره اعتراف نکنی خودت همراه با اعضای خانواده فهیم کوهدامنی برایم گفت که اگر به آنچه ما میگوییم 

 ".ات به قتل خواهید رسید
 

  .اما؛ امروز می بینیم که نبیل مسکینیار وکیل مدافع آنها )شورای نظار( گردیده است
 

 "از گپ گپ می خیزد"
خاطر دارند که چه و  را در قسمت داکتر ستار سیرت بار ها بینندگان به مسکینیارعکس العمل ها و نظرات آقای 

څارنوالی گماشته شود بهتر  لویچگونه بوده است ولی؛ امروز پیشنهاد می نماید که: اگر آقای سیرت در چوکی 
 است 
 

 "از گپ گپ می خیزد"
آقای مسکینیار در سفر خود به بهانۀ بدخشان، خودش را به خدمت "سکطان بکخ" عطاء محمد نور رسانید که چند 
جریب زمین هم به وی تحفه گویا اهداء شد  اما، حقیقیت این است که در صحبت های پشت پرده با پالن گذاری، 

د که امروز از شخصیتی مانند عطاء محمد درجه تیییر نمو18۰تبکییات انتخاباتی آغاز گردید و نظرات موصوف 
 نور که در گذشته از وی به نام یک جنگساالر یاد میکرد، به نیکویی سخن میگوید  
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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

 

چندی قبل شعر زیبا آقای هاشم انوری در همین پورتال عزیز به نشر رسیده بوده که خواستم یکبار دیگر به خاطره 
 های شما دوستان گرامی آنرا زنده سازم 

 مردمی جایگاه باخت
 باستان بکخ به داشتی سفر یک
 داستان با نبیل تو گشتی باز
 مکر و حیل سراپا بود ات داستان
 افیانستان با تو کردی خیانت سخت

 ساختی ات خویش ز را دلها که سالها طی در
 دلباختی بییر یکبار نبود، هیچگاه مصکحت
 ساختی آنجا در را جایگاهی تو بیدریغ
 باختی اینجا در را جایگاهت باش باخبر
 کابکی برای بنمودی توبه یک ها پار
 کوهدامنی برای از کشیدی هم بینی خط
 فهیم از جان نبیل ترسیدی سخت اینبار که یا
 کابکی نجیب از خوردی گوشمالی سخت که یا

 عطا از چند دالری گرفتی میگویند خکق
 ُپستها برایت کرد، تعهد عبدهللا که یا

 بتو طرفداران ُحب همه میدانم حیف
 خطا کار همین با و پوچ حرفهای همین با

 

 "از گپ گپ می خیزد" -1
ه بود فکسفۀ مقولۀ از گپ گپ می خیزد چنین است: در زمانه های قدیم یک سکسکه حرف های بی ربط و بی مفهوم در بین دزد و صاحب باغ رد و بدل شد

خیزد و حال آنرا در کتب ادبی شامل داستانهای منسوب به مال نصرالدین کرده اند  اصل داستان که دزد بخاطر رفع مسؤولیت  گفته بود از گپ گپ می 
: چرا این است که: روزی دزد وارد باغ شد و میوه هایش را میچید وقتی صاحب باغ از دزد پرسید چرا میوه هایم را دزدی میکنی؟ دزد در جواب گفت

ین گپ به دزدی تو چه ارتباط دارد؟ دزد گفت: از گپ گپ می خیزد  حال آقای مسکینیار نمیداند که برای خانمت بوت نمی خری؟ صاحب باغ گفت: ا
 عنوان پروگرامش  در ذهن کسانیکه به فکسفه این مقوله آشنائی دارند چه مفاهیم و معانی را تداعی و ترسیم میکند 
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