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 ۲۰/۲۰/۰۲۰۲                                  جاویدم 

 مسکینیاری بیننده تلویزیون آریانا

 !سته گلی که مسکینیار به آب دادد
 

گپ گپ میخزد" شام سی ام ماه می ، پخش شده  ازهرکس برنامه "

متحده به گردانندگی نبیل مسکینیار را ازتلویزیون آریانا، منتشرۀ ایاالت 

  .آن صحنۀ جالب را دیده است –دیده باشد 

مجری به روی صفحه میاید و آغاز برنامه را اعالن می کند ولی می 

گوید که قبل از آن میخواهد گزارشی از سفرش به افغانستان در 

استفاده از پول جمع آوری شده برای آسیب دیدگان ارگو را   چگونگی 

ه سمع برساند . اقای مسکینیار به اطالع میرساند که او در سفرش به ب

محمد نور والی بلخ درین باره مذاکره  مزارشریف با ستر جنرال عطا

کرده و به این نتیجه رسیده اند که والی سه جریب زمین را در شهر 

رار دهد که در آن کودکستانی و قمسکسنیار   مزارشریف در اختیار آقای

 .برای یتیمان ارگو بنا نهاده شودکلینیکی 

گل کرده و درذکر صفات آن ولی نعمت ،  فی ضمیر آقای مسکسینارما  به طور نا خود اگاه  ولی درین موقع 

ایشان را سترجنرال مدبر و وشخصیت ملی...  و یعنی عطا محمد نور شرح نا خوش آیندی را متذکر می شوند

أ قطع نمی کردند این ستر جنرال تو برنامه را عجال آنچه رخ داد رخ نمی داد . و خدا میداند که اگر معرفی میدارند

چشمان مجری از کمره  اما بینندگان متوجه می شوند که  .دوم معرفی می شد یک " بابای ملت "  برای بینندگان 

واضحأ معلوم است که کسی ) احتماأل حسن  به سوی دگری منحرف می شود و

قای آ. آمیز در صفات ستر جنرال هشدار میدهد ا ی غلوامیری( به او از گفته ه

مسکینیار که پریشانی حواسش کامأل اشکار و چشمان به طرف دگری در حال گرفتن 

اعالن می کند که برنامه دچار نقص تخنیکی شده ودر چند دقیفه بعد ادامه  هدایت است

لی را در جریان . در حالیکه بینندگان جز حواس پریشان او کدام اخالخواهد یافت

 .برنامه موجود نمی بینند

لحظاتی بعد تصویر او به روی پرده می آید و با وضع خاصی به طوری که گفتۀ 

به بینندگان توضیح می کند که از ادای ان کلمات  معروف "دزد به سرخود پردارد " را به یاد می آورد

 را همچنان شخصی یافته .هاهاهاها. ه بلخ اومحمد نور کدام منظور خاصی نداشته و تنها در سفرش ب ادرمودرعط

آن برنامه یک فکاهی جاندار خدمت  و بدین ترتیب این سرداز عالی "کم فروشی را به یاد بقال " داده و از 

 بییندگان تقدیم می کند که همه سپاسگذارند !

کمک کرده اند این  ، شاید آن عده از هموطنانی که برای آسییب دیدگان ارگو از طریق آقای مسکینیارباری

 :سواالت را مطرح کنند

 - شما در بلخ چه می  –اقای مسکینیار ما شما را وکیل گرفتیم که پول را به ارگو در بدخشان برسانید

 ؟کردید
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 -با  –، که از این پول باید یک استفادۀ اساسی کرد و کلینیک و پرورشگاهی باید ساخت این طرح شما با

 ؟میتوان موافقت کرد ولی معلوم نیست که چرا این تاسیسات در بلخ ساخته می شوداگر ها و مگر ها 

 - اگر  –زمانی آقای هاشمیان به خلق هللا معلومات داه بودند که شما تا صنف یازدهم درس خوانده اید

بدانید و بدانید که از  چنین هم باشد این تحصیل کافی است که شما کم ازکم موقعیت والیات کشور را

 .،چند والیت در میان است بدخشان تا مزارشریف در والیت بلخ 

 - نه در تخار نه در کندر نه دربغالن نه در  –حال شما یتیمان ارگو در بدخشان را نه در والیت خودشان

سمنگان و نه در سرپل بلکه به بلخ میبرید تا زیر دست آن سترجنرال خوش اخالق تربیه شوند. اصآل 

شما به کابل رفتید که به بدخشان بروید با آسیب  ؟خاص از کجا شد دربلخ درین مومفکورۀ رفتن به 

دیدگان همدردی کنید و یک راه معقول را برای استفادۀ بهتر از پول آن هموطنان که به شما اعتماد کردند 

 و شما اعتماد شان را به پای ستر جنرال ریختید.

 

 انند :واقعیت چیز دگری است که کمک کنندگان باید بد

وردن دل و ذهن مردم در آطرف برای بدست  دو هرهمه میدانیم که مبارزات انتخاباتی با شدت در جریان است و 

این ستر جنرال  قای عبدهللا قرار دارد که اگر برنده شد او رئیس جمهور واماآ. در یک طرف این مبارزه تالش اند

دست می  -  نزدیک شدن انتخابات این ها، به هر خس و خاشاک. حال با بلخ " باقی میماند کماکان "پادشاه بی تاج 

. زیرا حریف انتخاباتی ایشان پبش از پیش فاسد و ازجمله " سلطنت بلخ " را دوامدار سازند د تا این دولت نانداز

 .ابراز داشته که در صورت پیروزی به "پادشاهی بلخ " بلخ خاتمه خواهد داد

مسکینیار بر رقیب انتخاباتی او اگاه است، از این ژورنالیست ؟! میخواهد که  رستر جنرال که از ضربه های مکر

. ارگوی بدخشان به زیر نام)ارگو( خود را به کابل برساند آن اعلیحضرت را اگاه سازد و همینطورهم می شود

  و آن .ودر انجا "موافقات الزم " به عمل می آید دبلخ( جای آن را می گیر) دست فراموشی سپرده شده و

به  هم نه از هزاران جریب زمینی که غصب کرده است بلکه از زمینهای شاروالی بلخسترجنرال وطن پرست ""

 .یتیمان ارگو اعطا می کند

  

میترسم هنگام خدا حافظی ژورنالیست ما به تقلید از آن طبیب مرحوم شهر کابل که ادعا می کرد از کسی به دست 

 ،هرچه " خدا و هست " در آن بریزند .  را باز نگهداشته باشد، تا شتر جنرال خود " فیس" نمی گیرد جیب خود
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