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 ۵۱۰۲/۱۰/۵۸                                                    راد عبدالصبور

 
 !فرهنگی جاسوس یک از حمایت و مامون رزاق

 

بکند، یا ترانه و غزل بگوید، تطهیر « فرهنگی» ، هر مزدور، هر مواجب گیر ، اگر کار آیاهر اجنت اطالعاتی
 میشود؟

در افغانستان، شاید، یک جنایتکار جنگی ، وزیر و وکیل بشود، اما هرگز در ذهن عامه، در دادگاه خلق، تبرئه نمی 
شود؛ شهنواز تنی ، محکوم تاریخ است؛ سید حسین فخری ، خادیست بلند رتبهء خا د در زمان کارمل و نجیب هللا، 

ه امنیت دولتی باقی مانده است؛ مورد انزجار خلق است؛ حامد کرزی و تا زمان ما ، همکار عالیرتب  که در حکومت
هر چند، داستان نویس و نقاد است؛ هرچند بار ها به حج عمره ، مشرف )!( شده و خاطرات خود را از زیارت بقیع 

 با اشک و آه، قلمی کرده است!
سلیمان الیق و دستگیر پنجشیری، هر دو ، پیام آوران 
اشغال بیگانه و مایهء نفرت اند؛ دادگاه خلق، عدالتخانهء 
بیرحمی است، جاسوس و وطنفروش و دیکتاتور را به 

 آسانی عفو نمیکند!
 

رزاق مامون، بسیار با خونسردی از یک مزدور ولی 
از یک فرهنگی خود فروخته، جانبداری میکند؛  فقیه،

در حالیکه جمعی را گمان بر این بود؛ رزاق مامون از 
مالیان دیکتاتور ایران ، بدش می آید؛ اما حمایت قلمی 
رزاق خان، از کاظمی تنخواه خور ارتجاع سیاه، 

گزارشنامه » آشکار ساخت که صاحب صفحه 
خود در زنجیرهء یا آدمی ساده لوح است یا « افغانستان

 مزدوران همان بارگاه فرتوت است!
اینک وارث ، دارد؛   پس از رحلت مولف فرزانه اش، شادروان میر غالم محمد غبار،« افغانستان در مسیر تاریخ»

از آنجا   وارثی مشخص و از اهالی دانش و قلم. این وارث ، جناب خلیل حشمت غبار، فرزند برومند ایشان است.
حوم غبار در نگارش کتاب، از گونهء سبک اختصاصی و منحصر به فرد است، هرگونه دستبرد به که انشای مر

سبک و اسلوب غبار مرحوم، نه تنها روح مولف مردم گرا را می آزارد، بلکه صفحه مشخصی از اسلوب ادبی 
 تاریخ نویسی معاصر افغانستان را نیز مغشوش و مکدر میسازد!

تبلیغات  دفتر  دفتر خامنه ای ، رهبر جمهوری اسالمی ایران، و مشاور فرهنگی  انکاظم کاظمی از تنخواه خور 
وی،  زیر نظر« فرهنگی افغانهای مقیم ایران» اسالمی و سپاه پاسداران ایران، که بیشتر احتفاالت به اصطالح 

ادر بیدل به جیب زده خودسرانه و غیر امانتدارانه آثار عبدالق و برگزار میشود؛ میلیون ها تومان از نشر  تنظیم
اقدام  اینک در صدد انتشار تاریخ مرحوم غبار، به سبک و سلیقهء من در آوردی و جعلی برآمده است، است،

خونریز ترین دیکتاتور   کرنش کاظمی را در بارگاه خرافهء  نامبرده را محکوم میدارم و عکس های ازپایبوسی و
، که با زبان پرداز نامدار ایران آقای هادی خرسندی طنز  منظومهء قرن ،آیت هللا خامنه ای، به همراه گوشه ای از

در   اینهمه مقرب تاج و تخت ایران است   طنز و تعریض، کاظم کاظمی را ریشخند زده، از وی خواسته ، حاال که
ح مورد شاعران زندانی و معترض ایران در محضر مقام رهبری ایران ، دادخواهی کند؛ بخصوص به کاظمی، مدا

، شاعری را از خانم هیالی صدیقی و محمد علی پیام متخلص به هالو ) شاعران محبوس ، گوشزد کردهدربار ایران
 به مطلع زیرین :« بازگشت» ایران( بیاموزد؛ کاظم کاظمی قصیده ای دارد به نام 

 
 غروب در نفس گرم جاده، خواهم رفت

 پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rad_sabur_razeq_mamoon_wa_hemaiat_az_kazem_kazemi.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rad_sabur_razeq_mamoon_wa_hemaiat_az_kazem_kazemi.pdf
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سپری شده، « بازگشت» ا طنز و طعنه میپرسد، پس چرا هنوز که بیست سال از سرودن شعرهادی خرسندی، ب
 محترم کاظمی از ایران، عزم سفر به سوی وطن ) افغانستان( نکرده است؟

 و اینک گزیده ای از منظومهء خرسندی:
 هیال صدیقی، هالو و شاعر افغان

 هادی خرسندی
 

 غروب در نفس گرم جاده رفتی؟، نه !
 پیاده آمده بودی، پیاده رفتی؟، نه !

 شنیده ام به شب شعر رهبری، رفتی
 به کف گرفته َثمینه ُدِر َدری رفتی

 به حیرتم که چرا راه خویش کج کردی
 که مستطیع نگردیده، میل حج کردی
 به عشق نو شدن کفش پاره میرفتی

 پیاده آمده بودی، سواره میرفتی!
 بریخت دّر دری را به پای آن سفاک

 چه شاعری که کند همنشینی ضحاک!
 مگر تو غافلی از قتل عام شان کاظم؟

 گر به چشم ندیدی نظام شان کاظم؟م
 مگر عزیز دل من حساب دستت نیست؟
 مگر اراده در این انتخاب دستت نیست؟

 ببین به چهره آنها که حاضرند آنجا
 همه مجیزسرا، خرده شاعرند آنجا

 چه افتخار که رهبر ترا شناسیده
 به حرف آمده و خوب با تو السیده
 چه افتخار که او بر تو اعتنا کرده

 ان آنهمه شاعر ترا صدا کردهمی
 اگر تفاوت جدی و طنز میدانی

 بگو که طنز همین است، رهبر جانی !
 سخن ز حبس شد و غم نشست در یادم

 به یاد قصۀ هیالی شاعر افتادم
 تو نام دخترک ما شنیده ای کاظم

 به یوتیوب هم او را که دیده ای کاظم:
 ببین چگونه به سلول برده اند او را

 ز سپردند، آن پرستو رابه دست با
 به رهبری تو در این باب اشاره ای کردی؟

 تدارک کمک و راه چاره ای کردی؟
 به غیر اینکه بگویند مدح آقا را

 چه جرأتی که بیارند، نام هیال را!
 را« هالو»نه زهره ای که بخوانند شعر 

 بدین خوشند که انکار میکنند او را! 
 


