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   حقجو ليمه
  
  

  فرشته حضرتی، نرسی که ادعای دکترای طب ونويسندگی دارد؟
  

ل را آقای سيست) خوراک مغول-جان کندن لغمانی(مقاله  ده کاب تم دي ًانی را خواندم واز اينکه تماما حرف ھای دل مردم س
ود  ی دلچسپ ب ی خيل رای من خيل دنش  ب د خوان االت  . گفته ان سند و من مق واره حق وحقيقت را مينوي شان ھم اناي را ش

ش ومی هھمي ای ن وانم واز آن چيزھ وزمآ ميخ ر آ.م دم  مگ ز خوان ته حضرتی را ني ه فرش اوران مقال ايت خ ه درس نچنانک
جای ميخ به ه ھيچ نمونه ومثالی نداده که آقای سيستانی در کجا ب) سيستانی ھم به ميخ ميزند وھم به نعل( عنوانش ميگويد
  .نعل زده است

را تائيد ميکنم که آقای سيستانی ميخ حقيقت را برتابوت جنايتکاران وخاينين ملت ) پروين زھرا حسينی(من گفته خواھرم
ستان ب وبی ميه افغان ران خ وق ديگ ه حق اوزين ب ارتگران ومتج اران وغ واب جنايتک ود خ دن خ ين کوبي ا چن د وب کوب

ا  اران را ن ن جنايتک سازدآوطرفداران اي ار . رام مي ات  حکمتي را از جناي ستانی چ ه سي د ک ته حضرتی  ميگوي اينکه فرش
اطالبان پشت سکه اخوانيزم، وھر دو(وطالبان نميگويد؟ من فرشته حضرتی را به مقاله  رم م رای م زرگ ب )  مصيبتی ب

ران اخوانی ب-درآرشيف  سايت افغان ان ورھب ره  طالب افی چھ د ک ه ح ه درآن  ب دھم  ک ه مي انی ه  جرمن حوال شمول رب
رای . وگلبدين معرفی شده است ًوواقعا ھمانطورکه آقای سيستانی تشريح کرده اند ھردو تحريک مصيبت ھای بزرگی ب

ه .چی که حتی درطول قرن بيستم  به حساب ميروندمردم افغانستان در سی سال اخير  ته جان ان مقال ه فرش فکر ميکنم ک
انم فرشته . خاطرذکرنکردن گلبدين ومالعمروطالبان شکايت نميکرده را نخوانده اند واگر ميخواند از سيستانی ب مگر خ

ستانی متوجه  دراينج).ھر سخن جايی وھر نکته مکانی دارد( بايد اين را ميدانست که به قول کابليان ا روی سخن آقای سي
ان تراشی  تجليل ھای ھای زورکی وتبليغات دروغکی برای کالن کردن وقھرمان ساختن احمدشاه مسعود است، نه قھرم

  .مالعمر ويا حکمتيار
 اگر ويران کردن شھرھا وغارت  کردن دارائی ھای عامه وجنايت کردن وانسان کشی مالک قھرمانی باشد، می بايد که 

ابی آقا ين الق ز چن ی ني ريم خليل زاری وک ق وم تم ومحق الگره هدادی کرزی برای  سياف ورشيد دوس ل ھاوس ين تجلي   وچن
ی . نام ھريکی يک روز را رخصتی عمومی اعالن کنده ھايی بگيرد وب ورنه فرشته حضرتی بگويد که مسعود در ويران
ھرکابل وک ين ش ل ومخ٧٠شتن تخم ردم کاب زار م ت ھصوص ھ شتا ر ھف داميک ا ک شار از ک اه  اف ردم بيگن زارم
ته است؟ وازجنايتکاران ایآ فوق الذکر دست کمی داش تان واقعی آق ه داس د ک د بگوي ا مگر ميتوان ن سکندر(ي ه در ) اب ک

   شده دروغ است؟ نظريات برمقاله آقای سيستانی درج صفحه
دگی من ھم آقای سيستانی را می شناسم وھم خانم فرشته حضرتی را، زيراکه من ھم  ا زن ه آنھ در شھری زندگی ميکنم ک

ا آسمان .ميکنند ين ت م از نظرعلميت ودانش از زم م از لحاظ شخصيت  وھ ته حضرتی ھ انم فرش بين آقای سيستانی وخ
ه .فرق موجود است ازد ک دولی مسعود برادراحمدشاه مسعود فرشته حضرتی به اين می ن اگرفتن  خياشنه احم است وب

اخته  اه مسعود س ه توصيف وتعريف ھای احمدش ن شھر مختص ب ان را دراي پول ازاحمدولی مسعود راديوی  زنان افغ
  .ی جز تعريف احمدشاه مسعود وبدگوئی از ديگران ندارديًواصال راديويش ديگر حرفی ومحتوا

ته آپرسد که بھتر است فرشته حضرتی باری سرخودرا به گريبان خود فروببرد واز خود ب يا او توانائی ترديد سخن ونوش
ه اھل  ات است ون ه او اھل خراب دانيم ک يم مي ھرزندگی ميکن ا او دريک ش ه ب سانی ک ه ک ا ھم ستانی را دارد؟ م ای سي آق

ات واد . مناج ه س د وخودش ک تفاده ميکنن يدن سوء اس ه شھرت رس رای ب ند،از حماقت وی ب رايش مينوس ه ب سانی ک و ک
م شده  نوشتن ندارد، ھمين سنده ھ يده بلکه نوي ه شھرت رس که درباالی نوشته ای نام خود را  ببيند فکر ميکند که نه تنھا ب

  .  نويسنده شدن فرشته جان ھم مثل داکتر شدن وشاعر شدن او است. است
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يم  دگی ميکن ته زن انم فرش ا.ما  در شھر گوتنبرگ سويدن در نزديکی خ ی ب ا محفل ازه وي ا مغ ه در راه ي ی ک ادر ھروقت  م
ان دارد ان امتح ته ج ت فرش شه ميگف ادرش ھمي رديم م ی ميک وال پرس ااو اح ديم وب ی ش رو م ان روب ته ج ی . فرش وقت

الخره بعد اب. مگر شما نميدانيد که اوطب ميخواند وامسال سال آخرش است: ميپرسيديم چه را امتحان ميدھد، جواب ميداد
در خوی خوترشکه(گوتنبرگ به اصطالح سويدنيھا) لموندا( سال امتحان دادن، اينک او در شفاخانه ١٣از  ی ) اون يعن

د ه ميکن د،اجرای وظيف ه نميتوانن ه جلوشاش وگوھی خود را گرفت ضانی ک ات مري ن . به حيث نرس تنظيف ه اي الی ک درح
ايتش دو سال وقت الزم دارديک سال ووظيفه  ما .  در نھ م، ش رفتن عل ته حضرتی درفراگ تعداد ولياقت فرش ست اس اين
دخود اس کني م قي دنش را ھ سنده ش د نوي د از .ميتواني ود باي سنده ش د نوي ضرتی  ميخواھ ته ح ر فرش ااگ ازينو رفتنھ  ک

  .شنا کندآ خود را با کتاب وقلم  بکاھد وکمی  ھايشوقماربازی
ين  ه ھم ت ک ن اس ب اي که( جال درخوی خوترش اوران ) اون ايت خ ت در س ور وسرنوش ث دکت ه حي واره ب ھم

اء خود وھودکلماتورزبردست  ا بھ ای ثري مطراز فريده انوری  وشاعرنازک خيال ھمانند ناديه فضل  ودر نويسندگی ھمت
ه من  را قالب ميزند، دانم ک ی وجدانی مي ن را وقاحت وب ھيچ قرابتی با فريده انوری وناديه فضل وثريا بھا ندارم، ولی اي

سه .  ويا ناديه فضل مقايسه کنمفرشته حضرتی  راکه بسيارکم سواد است با فريده انوری ويا ثريا بھا ل مقاي اين مقايسه مث
ش.چی در شفاحانه با يک طبيب تحصيل کرده ومتخصص است  يک نظافـت ستانی خواھش مي ای سي ان از اق ا درپاي ود ت

ا اگرچه ميدانم  ،دھدجواب اين انسان ناسپاس را ب دار وطن م سنده نام ا يک نوي ه ب ا مقابل د ب که  فرشته حضرتی ميخواھ
   .مائی کندشھرت ک

ين .کارھای که از فرشته حضرتی سرميزند  از ھيچ يک زن باوقار افغان تا کنون سرنزده است ه وزنش تخم الی ک  درح
ته از نقطه .  قدری  ورزش نمايد، برعکس دنبال شھرت کاذب افتاده استيدکيلوگرام تجاوز نموده ، ومی با٢٠٠از  فرش

ن است عقب مانده است ونظرعقلی نيز در حد يک شاگرد صنف سوم مکتب  ادگی اش اي ل عقب افت ين دلي ن  اول ه دراي ک
ود ا سن وسال که ھيچگونه جذابيت برايش باقی نمانده ، شوھر خود را که داکتر طب  ومردی حليم وسخت پرحوصله ب  ب

ل  ه ١٧ و-١۶دوطف ه ک ون آوازه انداخت دهللا ساله خود طالق داد و اکن ر عب ی خواستگار داکت . اوست وزيرخارجه قبل
ی شايد از آن طرف نيزچراغ  سبزی برايش روشن شده باشد؟  ال سخت مريض روان ه او جسما  وعق ًمن فکر ميکنم ک ً

  !والسالم. ينده از تبھکاريھايش بازھم خواھم نوشتآًفعال ھمينقدر بس است، در   .است
  

  :يادداشت 
اه يک از  ته ، ھرگ رار داش ه درجه دوم ق راد ب سلکی اف د م ا شرافت وتعھ سه ب نظر ما مقام وموقعيت يک شغل در مقاي

ه امانتداری وعشق خدمت به مردم انجام دھد،،  محوله را با صداقت ۀدروازه وظيفنرس، نظافتچی ويا يک مستخدم دم   ب
  . مراتب ارزشمند تر است تا يک تحصيل کرده خاين به مسلک وخاين به مردم

ه استاين  د  . تذکر صرف به منظوربيان موضع پورتال در قبال وظايف اجتماعی افراد صورت گرفت ا امي ا آن است ت م
  .باشندبرخوردارفعاليت ھای مطبوعاتی خويش به تعھد مسلکی بيشتری نسبت از "حضرتی"خانم 
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