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

۲۰۲۱/۰۱/۰۳

رفعت حسینی

فاشیزم ادبی در جغرافیای لسان پارسی
رذالت ادبی در لسان پارسی سرگذشت دور و درازی دارد.
نگاشتن مدح و ستایش های خیالی و بی بنیاد برای خونریزی ها و از برای خون ریزان و
ستمگران ،از سوی شاعران و نویسندگان فارسی زبان ،موضوعی امروزی نیست.
از آغاز پیدایش شعر فارسی ،این فرومایگی های فراوان شاعران را ،می توان ،با سند پی
گرفت.
از رودکی آغاز نمایید تا انوری و منوچهری و عنصری و سعدی و حافظ و سنایی و عطار و ده
ها و صد های دگر که مداحی های بیشمار و بی شمار کرده اند.
تا برسید به رذیالن ادبی همروزگار افغانستان:
بارق شفیعی
سلیمان الیق
دستگیرپنجشیری
اسدهللا حبیب
عاقل بیرنگ کوهدامنی
عبدهللا نایبی
عنایت پژوهان گردانی
...
واگر بخواهید نام تمامی رذیالن ادبی در زبان ناخجسته فارسی افغانستان را در اواخر سده بیست
بفهمید ،رجوع کنید بکتاب « بوسه بر شمشیر خونین نبشته محمد نصیر مهرین».
...
از دیروز تا روزی که در ان هستیم ،این شاعران دون همت و فرومایه ,در وصف شاهان و
امیران خون خوار و در مدح حزب ویرانگر مدنیت ورفاه و قاتل بی گناهان ،حزب خلق ،و در
مدح نجیب و امین و ببرک ،نبشته اند.
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

...
این شاعران فاشیست های مرتجع هستند .
...
واین ها ادبیات زبان نامبارک فارسی را به(( چتلی)) بویناک و مفتضح و آسیب رسان بدل
ساخته اند.
.
هرچند در دنیا شاعرانی چون ازر ا پاوند ،ت.اس .الیوت و چند تای دیگرنیز فاشیست های ادبی
بودند و در مدح کتاب سوزی ها و بیدادگران نگاشته اند ،مگر:
دران کشور های مدنی ،ادبیات برتر برای دادخواهی و مبارزه انسانی و آدمگری وجود داشته
اند.
شعر ها و رمان هایی مانند:
شعرهای هانریش هاینه
شعرهای بودلر
شعر های نرودا
رمانهای اریش ماریا رمارک
رمانهای داستایوفسکی
رمانهای نیکوس کازانتزاکیس
رمانهای ارنست همینگوی
رمانهای چخوف
رمانهای داستایوفسکی
رمانهای اشتاین بک
رمانهای تولستوی.
.....
و در زبان فارسی ایران ،تاجیکستان ،افغانستان چی داریم؟؟؟؟؟؟؟ ..
شعر مدحی و در نکوهش زن و خمریه سرایی.
در افغانستان در چهل و دو سال آخر یک داستان از نویسندگان زیرین نمی یابید که از کشتار ها
و فساد مادی و معنوی پرچمی خلقی و خاد و اگسا و کام و طالب و مجاهد اسالمی ،تذکری دران
باشد:

د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

اعظم رهنورد
مریم محبوب
زلمی بابا کوهی
سپوژمی رووف زریاب
....

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

