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 ۳۰/۳۰/۴۳۰۲           عبدهللا وهاب

 
 داد آب به مسکینیار که گلی دسته

 
 دنبال خود مستند و مفهوم با بسیار مضمون با را موضوع این که سپاسگزارم جاوید.م آقای محترم هموطن از

 .نمودند
 

 هر ای گرداننده. است استثماری و استبداد عجیب افغان هموطن یک توسط آن ملکیت و مکروفون و تلویزیون کمرۀ
 باید و شاید که خواهند می مردم از بنحوی بوده سوار سری خود و کامی خود و خواهی خود مست براسپ برنامه

 مورد شده قطع حرفش راه نیمه در ویا یابد نمی راه تلفون طریق از یا نظر مخالف. نمایند قبول را شان نظریات
 حفظ بخاطر است معلوم گرداننده برای شان نمرۀ و نام چون اکثریت و. گیرد می قرار ساز برنامه توهین و تحقیر
 تلفون بین در اما. نمایند می اختیار خاموشی مجبور شنوند می که الطایالتی هر برابر در خود عزت و حیثیت آبرو،

 از صفت و ثنا با مداحانه مقدمۀ یک از بعد نموده تلفون عادت حسب بر روز هر که دارند وجود معتاد کنندگان
 بدون ، بسرایند شعری یا بشنوند را خود صدای که شود دسیاب لحظۀ تا سازند می پیامبر و خدا و قهرمان گرداننده

 اش بسممت لبان و بشاش چهرۀ از ساز برنامه خوشنودی ولی باشند داشته برنامه محتویات به توجه کمترین اینکه
  .ها مرز بیرون در داری تلویزیون مروج فرهنگ است این میگردد احساس

 
 کامرانی سجیه خانم به که کیست آن و نیست، میسر صحبت زمینۀ سالم انتقادات و عالی یات نظر با دیگران برای
 بر و عصبانی مخالف نظر شنیدن و انتقاد برابر در سازان برنامه بعضی حتی است، ابرو چشمت سر بگوید

 .خطاب عمر مثالا  نماید می استعمال زشت و رکیک کلمات شده افروخته
 

 .کنیم می بلند خودرا صدای زده پورتال این بدامان دست مجبور مهم بحث این نمودن دنبال برای صورت بهر
 نوع بخاطر مردم که پولی. است مطرح بیشتر یا و دالر هزار دوصد مبلغ مسکینیار آقای توسط اعانه آوری جمع در

 موضوع ساختن روشن برای حاال ، ریختند مسکینیار آقای بپای اعتماد بروی پاک احساس و دلسوزی پروری،
 .پرداخت اعانه مالی توان به برابر که بود کسانی اولین از من خانم.  دهد می طلبی توضیح فرمان مسؤولیت

 
 آسیب برای من که نگفت مردم به کردن جمع اعانه جریان در امریکا در صاحب مسکینیار چرا -اول

 .سازم می پروژه شریف مزار در فاجعه این ماندگان باز و رسیدگان
 مؤسسه کدام امریکایی؟ کدام. شدند متذکر پروژه درین امریاکایان سهمگیری از صاحب مسکینیار -دوم

 چیست؟ شان الکترونیک آدرس و نام افراد، و اشخاص یا است؟ کمپنی است؟
 .رسانم می بدخشان به شخصاا  را ها کمک که سپرد وعده مردم به صاحب مسکینیار -سوم

 کرد دعوت مسکینیار از نور محمد عطا آیا بود؟ چه انگیزه و شد پیدا چگونه مزار به رفتن مفکورۀ -چهارم
 .چرا؟ رفت؟ مزار به دلیل کدام روی خود ابتکار به مسکینیار ویا ؟

 ناصری ویس که شد شنیده. یکجا ایشان با عطامحمد دوستان از ویا بود تنها سفر درین مسکینیار آیا -پنجم
 .نموده همراهی سفر درین را مسکینیار

 دارد؟ کسی به را دولت ملکیت زمین بخشش حق والی یک آیا که بدهند نظر دانان قانون -ششم
 بود نور محمد عطا حکمت کرد تغییر سفر این از بعد عبدهللا عبدهللا دربرابر مسکینیار موقف چگونه -هفتم

 پولش؟ قوت یا و
 قبلی های تبصره چگونه و نداشت خبر بلخ والی مورد در اکثریت نظریات از مسکینیار آقای آیا -هشتم

      .گشودند سخاوتمند این وصف در زبان برده یاد از خودرا
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 کوچ برای دربدخشان را فاجعه این بازماندگان و رسیدگان مصیبت نظر رفته بدخشان به مسکینیار آیا -نهم
 زاللش آب و گوارا هوای با خودرا زادگاه خواهند می بینوا مخلوق این آیا اند؟ گرفته مزار به رفتن و کردن

 و دهنده اعانه التوکیل با وکیل خودرا که میدهد حق بخود هرکس یا بروند؟ سوزان و گرم مزار به نموده رها
 بکند؟ خواست دلش که فیصلۀ هر دانسته گیرنده کمک
 در مسکینیار چون. داریم کاری بزرگ تیم یک ما که شنیدیم صاحب مسکینیار دختر جان وانه از -دهم

 اند؟ کیها بر مشتمل کاری تیم این ، برد می پیش مزار در کی را پروژه این دارد تشریف امریکا
 .گیرد می قرار مردم بدسترس و تهیه چگونه بیش و کم و دالر هزار دوصد مصرف صورت -یازدهم

 
 امان شاه دختر هندیه دخت شاه داشت حضور به تلویزیون یک در قبل چندی است موجود مورد درین تلخی تجارب

 ولی شد آوری جمع وطن در مردم های نیازمندی رفع غرض عمیق های چاه حفر برای دالر هزار چندین خان هللا
 .رفت کجا پول این و شد حفر کجا در و چاه حلقه چند که نرسید راپوری امروز تا

 بدون بخش قناعت های جواب و بزنند پورتال این به سری همکارانش از یکی یا صاحب مسگینیار خود امیدوارم
 .نکنند پیروی خطاب عمر از نمودن وتحقیر گویی زشت در و بدهند توهین و تحقیر و عصانیت

  

 


