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!بردارید سر از را چادری شما لودین عزیزهللاو مسکینیار نبیل انآقای  
 

 یگانه)  افغانستان آریانای تلویزیون گردانندۀ مسکینیار نبیل آقای
 اظهار خود های برنامه از یکی در!!!( کشور خارج در ملی تلویزیون

 سوء تبلیغ من علیه مستعار های نام به چادری زیر ها بعضی که داشت
 انترنتی سایت چندین و آنالین جرمن افغان پورتال سایت در. نمایند می
 استفادۀ وسوء بلخ والیت به شما سفر مورد در هموطنان بوک فیس و

 احساسات انگیختن بر و تان استعماری طرم از مسکینیار، آقای شما،
 نمودن دائر و نمودن جمع اعانه روز چند طی وطن بیرون افغانان پاک
 همکار و دوست بقول) دالر هزار پینجاه و دوصد مبلغ کنسرت یک
 .داشتند هایی تبصره نیست دست در دهی حساب نوع هیچ حال تا که بدخشان المناک فاجعۀ برای( شما خود

 اسالمی جمعیت متقلب عضو همراهی با عالی جناب وکلۀ سر هلهله و شور تأثرات، همه این میان در
. شد پیدا نور محمد عطاء سخا و جود مرد بلخ شهنشای دربار از شریف مزار از ناصری ویس آقای

 شما جناب موقف در بیکران ثروت صاحب مرد این سوغات و سود و هسخاوتمندان های نوازی مهمان
 عطاء بشمول خواران حرام و ها تنظیمی و ساالران جنگ های گروه بر زده عدالت از داد همواره که

 بازار رونق باعث تان سوزان و داغ بیانات و احساسات غلیان این و اید تاخته بیهراس نور محمد
 جادوی و ناصری ویس چهره هزار مرد نفوذ اعمال با بود شده «خیزه می گپ ازگپ» و «نگاه»

 سفر در و نموده تغییر نور آقای برابر در شما موقف یکبارگی به دولت ملکیت زمین جریب سه بخشش و نقدی پرداخت
 از بود نموده اعمار مردم زمین غصب با که خودرا خانوادگی های شهرک و نشانده خود پهلوی را شما نور آقای که هلیکوپتر

 .گرفتید یادگاری های عکس شهنشا محافظین و مستحدمین آشپز، با که داد قرار تأثیر تحت چنین شمارا داد، نشان شما به فضا
 .بخشید می مسیر ای جوره عبدهللا از حمایت برای را خود مساعی که سپردید تعهد نور عطای به شما
 و گفت سخن اقوام بزرگ هزار سه خواست از که جوانی ،دادید قرار نعیم نادر خدمت در را خود شما کابل به تان اول سفر در
 اعتماد مرحله آخرین تا که نمود وعده و کرد خلق امیدواری ملی وحدت و عدالت تأمین برای اعتبار با قوی نهاد یک آدرس از

 .آمد در پاه از دسایس خفیف نسیم وزش با ولی میدهد، دوام خود مبارزۀ به و نماید می حفظ را مردم
 را خود و آمدید در ارگ مافیای خدمت در کردند می حساب باالیش پرستان وطن بسی که لودین عزیزهللا داکتر و شما سپس
  .دیدید آنجا را ترازو پلۀ گرانی داده قرار رسول زلمی خدمت در

 وجود با ،انتخابات در رسول زلمی شکست و انتخابات اول دور جئنتا اعالن از بعد
 از روی دنباله به لودین عزیزهللا داکتر و شما جناب ،نشینان ارگ کامل حمایت
 آغای گل با را خود و شدید سارقین و جنایتکاران دیار راهی زبان بی زلمی

 حمایت از غیره و چارکی سنگ و صیقل کرزی، محمود و صالح امرهللا ،شیرزی
 .دادید قرار صف یک در ای جوره عبدهللا

 های برنامه و آن میان در روز تغییرات و متلون موقف زیرا ندارم گله شما از من
 افتضاح از بعد نداشته افغانستان سیاسی روند در تأثیر ترین یجزئ شما تلویزیونی

 ولی. شدید افغانستان سیاست در ارزشی بی متاع شما کوهدامنی فهیم و کابلی نجیب
 گرا، ملی مبارز، یک بحیث مردم نزد که است لودین عزیزهللا مورد در تأسف
 اش دسته دارو و محقق و نظاریان های ریزی خون و جنایات های داستان و داشت اعتبار شجاعت و مناعت با و گو راست
 غنی اشرف با مخالفتی لودین اگر. سیاسی کثیف های بازی این به لعنت ایستاد، عبدهللا کنار او که شد چه بود، او زبان ورد

 ها دل بسی و ساخت دار جریحه را احساسات بسی لودین کار این. سازد بلند را عبدهللا طرفداری بیرق که شد نمی دلیل داشت
 جمهوری ریاست برای مناسب شخص اورا نموده بانی پشتی شخص این از محترم بسیار ذوات سایت همین در. شکست را

 .کرد لودین بانی پشتی فدای خودرا بینندۀ پر های برنامه محترمی شخصیت میدانستند،
 

 !مسکینیار آقای
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 عبدهللا عبدهللا شخص باالی تان متعدد های برنامه در شما انتقادات و بیانات اند، نشده مبتال فراموشی یاد تکلیف به همه مردم
 استعمال و روی آرایش از داده نشان تلویزیون صفحه در چندمش زوجۀ با همراه اورا عکس که نبودید شما ،است همه بیاد

 به نور محمد عطاء تحایف. خواندید می جهادی ژیگلوی اورا و میراندید سخن بهایش پر های دریشی و اش سفیده و سرخی
 چادری زیر از که است شما نوبت حاال. نداشت را تان گذشتۀ موقف و خاطرات حمل توان تان حافظۀ که بود گران پیمانه این

 کنار را فریبی عوام و کنم می حمایه غنی اشرف برابر در عبدهللا عبدهللا از من که بگویید شهامت و بصراحت و برآئید
 کنید رها را گویی کنایه ، پهلودار و مرموز ساخته روشن تانرا موقف کنده پوست و ُسچ و بگذارید

.  نیست گناه گوید می راست انسان که وقتی تا مستعار نام از استفاده و نویسم نمی مستعار نام با من شناسید می حتما   مرا شما
 اجازۀ تلویزیونی زنده های پروگرام در تان نظر مخالفین به شما چون. دروغ کی و گوید می راست کی که است این مهم

 .کنند بلند خودرا صدای بنحوی که اند مجبور مردم دانید می را تان مداحان نمرات و دهید نمی صحبت
 .رود می حاصلی بی بسوی کابل در موقف یک احراز برای تان های تالش که متأسفم
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