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 11/11/2112 عبدهللا وهاب

 نظر جناب نبیل عزیزی نوشته و تأئید 
 در مورد نبیل غمین مسکینیار

 
 !آغای نبیل عزیزی

 
تلویزیون آریانای افغانستان  ۀگردانندبعد از عرض سالم و محبت به جرأت شما در مورد آغای نبیل غمین مسکینیار 

به یقین کامل اکثریت با مالحظات و تبصره های شما  آفرین می گویم. سخنان شما همه راست، دقیق و بجاست. 
مؤافق اند، اما به خاطر حفظ آبرو و حیثیت خود نمی خواهند مورد توهین و تحقیر کسانی قرار گیرند که فهم، 

 .ال استؤساعی شان مورد دانش، ارزش و اعتبار اجتم
 

مالکین تلویزیون چون نبیل غمین مسکینیار و عمر خطاب و برنامه سازانی چون شفیع عیار، سجیه کامرانی و فرید 
یکروفون تلویزیون سوء استفاده نموده اگر کسی گفت خدای نا خواسته باالی چشمت ابرو است، میونس از کمره و 

صدایش را خفه کرده و حق انتقاد برایش نمی دهند و اگر در جایی چیزی نوشت  بیا و پوره کن، اوالً در تلویزیون
این موقف برای شان حق تحقیر، تعجیز و  را به سویۀ کوچه بی پت و بی آب می سازند و چنین فکر می کنند که او

بازار این  خود اشخاص محترم جامعه را هتک حرمت نموده در برای گرمی برنامه های توهین دیگران را داده. 
 .یری امتعۀ بی ارزش استذپخطباء آزادی بیان و انتقاد 

 

اوراق تلویزیون خود مدارک و اسناد روشن دارد که مبین  دفتر ثبت آغای نبیل غمین مسکینیار در حافظۀ مردم و
کدام گروه دانند که تا چندی قبل بیشترین انتقاداتش متوجه کدام اشخاص و  طرز دید و نحوۀ تبلیغش است و همه می

در موقف شان رخ داده. گرچه انسانی چون  )*(درجه ای 061ها بوده اما در ظرف چند ماه گذشته یک چرخش 
  د.دهمسکینیار اگر آب شود و یا آتش جایی را نمی گیرد و اندک ترین نقشی در جریان سیاسی افغانستان رخ نمی 

نتیجه نداد. در یکی از برنامه های خود گفت کرزی از من  تالش های پیهم او در دوران کرزی برای کسب موقفی
ست که اشخاصی ا این رؤیائی ! را نزد من فرستاد که با او مذاکره کنم نپذیرفتم سخت در هراس بود سخنگوی خود

 .چون مسکینیار برای بزرگ منشی خود به دماغ می پرورانند
 

المناک بدخشان و حالت فالکتبار و  ۀفاجعر داشت. از برکت سه ماه قبل مسکینیار و تلویزیونش در مضیقۀ مالی قرا
گم شده »ُبُجِل طالع مسکینیار ِبر کرد و با همکاری برنامه ساز  اسفناک هزاران یتیم و بیوه و بی سر پناه این حادثه

نسرتی اعالن کرد متعاقباً به همین مناسبت ک 101111دالر جمع نمود و آنرا  201111برابر مبلغ « و یافت شده
 . ترتیب داد که عایدش معلوم نشد

 

ه نبیل غمین مسکینیار عوض رفتن به بدخشان و توزیع کمک به مستحقین آنجا روانۀ زیارت سخی جان شد و ب
دربار اشرف االغنیا مرد جود و سخی حضرت سپه ساالر اسالم مجاهد کبیر امیر بلخ متولی زیارت شرفیاب شد. 

ها سرود و بسی حمد و ثنا گفت این شهنشاه شهرک ها و غاصب ملک و زمین در وصف این نور تابان قصیده 
 یکیسه های ،توته زمینی ۀعالوبینوایان، ثروتمند بی مثال در برابر این همه خضوع و خشوع و ارادت و اخالس بر 

ی نظاریان و بخشید و برایش در مسیر خدمت به شورا "عطا یار"از سیم و زر به مسکینیار اعطا نموده به وی لقب 
الزم صادر نمود. یار مسکینان زمین احترام بوسه زد و عهد سپرد و به  دستوراتاو عبدهللا  مبارزۀ انتخاباتی عیار

آن شاه مردان سوگند وفاداری یاد نمود و گفت من در خدمت حاضرم. عطا محمد نور استاد مکاران و شاه  مزار
 .را دورک داد دور شهرک او هلیکوپترسمان بلند کرد و با مسکینیار را به آ ،روباهان برای قناعت بیشتر
 سدیرسیدالر را برای تأسیس تلویزیونی در کابل سرمایه گذاری نموده و موتر م 01111آغای مسکینیار گفت مبلغ 

 برای دخترش چنین کرده.  بنز مودل سال خریداری نموده و همچنان
 

  بگو به من که عوامل این تغییر ناگهانی در حال کسی که از نداشتن کرایۀ خانه و معاش کارکنان تلویزیون
 به مشکل دچار بود چه است؟
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 ؟؟پول جمع آوری شدۀ بدخشان و یا بخشایش سخاوتمندانۀ عطای نور 
 

ید هر کار اشرف غنی احمدزی او حاال یک متعهد وفادار است و برای انجام صادقانۀ خدماتش و اثبات وفا داری با
 .را انتقاد نموده وی را دیوانه معرفی نماید

زلمی رسول پیش گرفت  ۀدرگ پهلوی نادر نعیم ایستاد چون او کم دوام بود رهِ  ءآغای نبیل غمین مسکینیار در ابتدا
ی زاده در ازبکستان در ویرانه ای بلخ به گنجی راه یافت و مراودات در محفل عروسی پسر کمال نب چون آیندۀ ندید

 .با عطاء محمد نور مستحکم تر شد
قریب بود گاو شیریی از باغچۀ مسکینیار فرار کند، او با همه هوشیاری و پختگی عواقب اقتصادی این کار را پی 
برد و با دسیسه و مکر و حیله ریسمان گاو شیری را در گاو طویلۀ محکم بست. از یک دزد و قاچاقبر و مشهور با 

و به مردم گفت که اگر این برنامه ساز رفت  حیث برادر محترم و مهربان خود یاد نمود. ه اد به نام نبی زاده بالفس
 .در نبود این چهرۀ تابناک تلویزیونی روز افغانستان روز ګړی می شود آسمان به زمین پائین می افتد و

 

زن برنامه ساز و  و واسلین، لباس و تیل موتر سفیده، لب سرین ،حاال بینندگان باید مصارف صابون، شامپو، سرخی
این هم از  پیراهن و نکتایی مردان برنامه ساز زبر دست را بدهند.  ،مصارف تیغ ریش تراشی و کریم ریش

 .ابتکارات پخته ای آغای نبیل غمین مسکینیار
 

گردیده و مجرمین و سارقین دشنام دادن سارقین و رهزنان زورمند کار مشکل نیست و وسیلۀ گرمی بازار تبلیغاتی 
 و جنایتکاران به مقابل این گپ ها معافیت حاصل نموده اند. 

 .واه به آن حال که بگندد نمک
عزیزی صاحب بعضی از همکاران شناخته شده ای پورتال شما برای اقناع خود خواهی و ذکر خیری که در 

 .پورتال به برنامه سازان تلویزیون می فرستند تلویزیون از ایشان بعمل آید نوشته های خود را قبل از نشر به
 

شرطی که ه خالصه ما را به فعالیت های سیاسی متحول شب در میان آغای نبیل غمین مسکینیار کاری نیست ب
 راست بگوید، 

 .واب ده استـۀ مردم برای بدخشان حساب ده و جـول اعانـاما در مقابل پ
 

 پایان
 

)*( 
 معنی چه درجه 061 چرخش که می دانند همه رنه و شده گفته طنز گونۀ به که است افراطی تغییر یک ارائۀ بلکه نیست نادانی دلیل درجه 061 ذکر

 معمول شیوۀ یک این دقیق. رقم ارائۀ بدون ها ملیون که شود می نوشته مثالً  گیرد می صورت محاسبوی اغراق موضوع، دلچسپی غرض ادبیات در دارد.
 .است توجه قابل شده ذکر ارقام علمی دقیق های راپور در اما است آزاد نوشتن
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