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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۰/۱۱/۲۱

رفعت حسینی

ادبیات معاصر {اجیر} افغانستان
کتاب <ارتجاعی>!ادبیات و شعر خاکزار افغانستان  ،از آغاز تا امروز ،هیچ برگه یی برای رفاه زندگی انسانی ،و
بنابران ،برهانی برای دلخوشی وآرامش پندارنداشت و ندارد.
یک.
درگذشته ها شاعران نامدار با اینگونه اشعارمبتذل:
مدح ستمگران
هجوزنان وهجویه های دیگر
خمریه ها
سبب سرافگندگی معنویت ،فطرت ،فرهنگ و مدنیت شدند.
دوم.
درادبیات معاصر
الف.
مزدوارن حزب خلق و شعله (و انشعاب ها) شعر را به شاخی در وصف حزب خلق ،دوستی افغان شوروی،
اجیران و
ِ
مسکو و لیننگراد ،لینن کبیر ،چاریارکبار حزب خلق و آرمانهای احزاب شعله و خلق و صلحجویی ،باد کردند.
سلیمان الیق
بارق شفیعی
اسدهللا حبیب
عبدهللا نایبی
از مشهورشدگان این <طلسم >هستند و رنه رشته شاعران نامشهور درین چرخه ،در زبان های فارسی و پشتو ،سر
بسیاردرازی دارد.
ب-
ازکار مندان وزارت امنیت دولتی [ تنخواه خوران خاد/اگسا/کام] این ها از جمله مشاهیر هستند:
.۱
حسین فخری ،داستان پرداز
رمان “خروسان باغ بابر” از کارهای داستانی ده سال پیش ،۱۳۹۰،فخری میباشد.
حسین فخری در اوایل دهه شست دروزارت امنیت دولتی رئیس بود.
اکنون حسین فخری در ادبیات افغانستان [ استاذ و «متفکر گزیده گو و محقق شتابگر» خوانده شده است].

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

فخری در فعالیت های ادبی خیلی <فعال >!می باشد .چند روز پیش در  ۷۶مین سال تولد محمد اعظم رهنورد زریاب
شرکت نمود وعکس ها گرفت .این محفل ازسوی روزنامه راه مدنیت راه اندازی شده بود.
ب رهنورد ،از ۱۳۵۷تا  ۱۳۹۹خورشیدی  ،یک داستان کوتاه یا نیمه دراز یا رمان در باره
محمد اعظم زریا ِ
کشتارهای حزب خلق ومهاجرت های افغانها و فساد ها وتباهی های بیشمار دردوران طالبان و مجاهدین اسالمی { نه
} نگاشته است.
.۲
قدیرحبیب
او داستاننویس بزبان پارسی پس ازسال  ۵۷شد.در سال ۵۸کارمند وزارت امنیت دولتی بود ولی سپس بنابر رفاقت
شخصی با واصف باختری مدیر مسئوول مجله ژوندون ،درین مجله ،بخش لسان پارسی ،شروع به کار کرد.
نام یکی ازچند رمان او (چار یار و دو اژدها) می باشد.
.۳
حمید مفید
او از کارمندان وزارت خدمات اطالعات دولتی بود .یکی ازکارهای امنیتی ملی او ،محافظت از بچه نخست وزیر
سلطان علی کشتمند بود.
حاال که در مفت خوری (پناهندگی) بسرمی برد درسه زمینه داد سخن می دهد:
۰ببرک کارمل بزرگ یک پادشاهی آدم بود،
۰برای آنکه مقاالت نویسندگان ایرانی در دهه چهل درباره لسان پارسی فراموش نگردد ،آنها را بنام خود زیر عنوان
« درکنگینه زبان»چاپ می نماید،
 ۰حمیدمفیدشعر هم می { دلنگاند} .یکی از اشعار داکترحمید هللا مفید:
دولت ایزار کشال
—————
دولت ما دولت ایزار کشال
بی هنر و بی خبر وبی کمال
گاهی کشد بار تباری بدوش
گاهی شود پیش ترمپ کیسه مال
چور وچپاول روان هر طرف
درچپاول بهر جهان بی مثال
لوده روان گاز دهد هر طرف
پیش ملت گشته کنون دربچال
وعده خالفی و غداری کند
از طعن مردم بودش کی خیال
تیز دواند کروزین جهل
از زدن خلق کند کی سمال
هر کی روان است به دربارجیب
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سیاست پژمرده وشفتر تفال
مرد سیاست شده گنده باز
جای سیاست کند غالمغال
رهبر ما رهبر دار داری است
خشتک کشال بیسواد بی مثال
ای خدا بیدار کن  ،این خفته گان
تا که ندهند بر این ها مجال
شهر هامبورگ
۲۲ماه اپریل ۲۰
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