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  ديدار طبيب زاده 
 

 » ناصر الدين شاه قاجار« د لقک های 
  !و نمايشهای فرهنگی مضحک

 
 فارسی نتی، در محافل وابسته به يک نشريه انتر از کشور سويدن بمن زنگ زد و گفت، در آن شهروقتی يک دوست

ری، شخصيت معروف  پنجشي، اقای دستگيرله گی زبان، گفته ميشود، گروهی در صدد بزرگداشت، نميدانم چند سا

قتی دوست من گوشی تلفون را گذاشت، اندک اندک و. له را يک شوخی عادی پنداشتمئخلقی، امينی ميباشند، ابتدا مس

های » سو وی تيست« ز اسداهللا حبيب، از ، همانطور که ا!، چنين اتفاقی بيفتد متوجه شدم، زياد هم بيراه وبيجا نيست

  ، کجايش از اسد ا هللا حبيب کمتر است؟آ يا محترم پنجشيری. ل صورت گرفتای اروپايی تجلي، در کشور همعروف

، !است» خان دو سره « است و هم  » تاريخ نگار« ، هم است، هم فرهنگی است» پيشکسوت « جناب پنجشيری هم 

می » رمان هق« ، احمد شاه مسعود را می دانست، اما اکنون» قهرمان « اد شوروی را ، اتحبه اين معنی که در سابق

  !پندارد

، خلقی و با اين توصيف، اگر به تعبير محترم صفدر ساحل، بر اين جنازه نيز، نماز دوباره خوانده شود، بيگمان

  !مجاهد و پرچمی بر آن گرد خواهند آمد و مرواريد اشک بر خاک خواهند افشاند

اودت ومماشات ، از رحمت و مرهيب زدندبل که نويسندگان مردمگرای و آگاه، بر دولت کرزی و کابينه او، نچندی ق

نيايد، وی يک گوش  ر عذاب وعقوبتی سخت گرفتارد ، تابا جنايتکاران جنگی، دست بر دارد، به سوی ملت برگردد

  !امروز همان کاری شده است که بايد می شد . يک گوش را ديوار را در کرد،

، يس جمهور، واليت و وکالت نصب گردندئونت ر، و به جايگاه معاشوند» تبرئه « ان ملی ، وقتی تبهکارخوب

ش از سوراخ های کشور های اروپايی، بدر آيند، بر ، نيز مانند مو که دلقکان فرهنگی مرتبط به آنانطبيعی است

  !، بر پا دارند نند و برای يکديگر محفل بزرگداشتتکيه ز» سوسيال« نازبالش

 به سبک ايرانيان، برای خانم ها، مانتو   زمامدارييش در هرات،د که در زمانکشوری که وزير او امير اسماعيل باش

بنياد ولی فقيه  !،و روسری، تجويز ميکرد، ميخواست برای زنان، خيابان زنانه و برای مردان، سرک مردانه، بسازد

، قلمزن و تحليلگر سياسی او هم شخصی است به نام هارون وم است، خوب معل!، تاسيس کرد »مجمع اهل بيت« و

  !نه چيز ديگر را امير زاده يا رزاق مامون که فقط سکه پول را به رسميت ميشناسند و

، طبيعی است نويسنده اش آدمی است جون همت فاريابی که سياه را سفيد و  ارکان کشوری که دوستم دزد، باشديسئر

  !سفيد را سياه مينگرد 

حسين « يد تعجب کرد که ژنرال خاد د ر دولت کمونيستی سابق با پول شورای نظار به سفر حج رهسپار شود و ايننبا

  !، منصوب گرددقب گيرد و دوباره به وظيفه سابقشل! ، فخر افغان » فخری

  ايه گذاران ، گمان نبرم برای سرماسدا هللا حبيب يا دستگير پنجشيری، در دراز مدتبزرگداشت وطنفروشانی همانند 

، اما شک نيست که نسل جديد افغان را گمراه خواهد ساخت و شايد منظور خطر باشد ، خالی ا ز ريسک واين عرصه

  .متوليان اين محافل نيز همين باشد

  .ين رقص های شتری ميرساند که جمعی، فاتحه دولت کرزی را خوانده اندا
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ی و تبهکاران ، برای دور افگندن جانيان جنگاع حاميان خارجی از درون وا قن، هرگونه اصالحآيا برای دولت کابل

  ، ديگر مجالی نمانده است ؟ملی، از صحنه قدرت

 کرزی نيز به مهره ای از تبهکاری، تبديل ، اما افسوس کههمين اکنون نيز با جسارت عمل کرد، ميشود من ميگويم

  !، وای به روزی که بگندد نمک شده است

ان دربار نا صر ا لدين شاه ، اين دلقک به اژدها نشانه آن است که اينان»موش های فرهنگی « بهر حال تبديل شدن 

، طرفی خواهند بست ؟ شايد در کوتاه آيا اينان از سردر گمی دولت. ه چرب را بخوبی استشمام کرده اند، بوی لقمقاجا

  . به نظر نمی خورد، توانند اما افقی روشن برای آيندهمدت ، ب

  پايان

  .با سپاس وسالم . لطفا اين نوشته را انتشار دهند. سالم  ، ر گرامی پورتالمدي

  

 


