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 ۸۲/۱۲/۲۰۲۰                                                                         ینیحس رفعت

 

 دانا نیستند؟  چرا چپگرایان افغانستان آگاه و

ی افغانستان دم ازروشن فکری می  <لیم یافتگاِن چپگراتع>من درین زمینه که چرا بسیاری از

 .زنند مگر سیاهکاران مرتجع هستند، مدتهای دراز اندیشیده ام 

نیز   اگر شاعر  بیانیه های باصطاح } سیاسی!{ و  در ، طمطرق ها در مقاله، مصاحبه با برخی ها 

نهان  گ اتالن بی خدمت به ق معاییِر وابسته به ارتجاع و  ریا و  بهتان و  درسروده های خویش،باشند  

 .استواری ستمگری را پخش می کنند  اجتماعی و محکمکاری و و فساد 

 :چنین است  ، دستیابی فکری من به یک نتیجه

روشن فکران فطرتا مرتجع هستند وحیثیثی دارند که سزاواِر در [زباله دان] انداختن  < نا > این 

 .جرم هستند  پلید، محرِک جنایت و   ،شخصیتی ناشایسته است. خود 

... 

 : یگان نمونه

 /یک

لطیف پدرام بدخشی است وپرچمی بود. درروزنامه »حقیقت انقالب ثور« که نشریه رسمی حزب  

نوکر احمدشاه مسعود شد   خلق بود کارمی کرد. چپه گرمک که شد رفت مجاهد اسالمی و 

 .وفدرالیزم را به امید آینده درخشان برای خود]ّ پُف[ کرد 

 .لعنت دارد  از فرانسه پدرPHD ه خداوقرآن ، دکتوراونعره ناروا ونادرست کشید که ب

 .دوم

 :عبدهللا نایبی که خودش اکنون تابعیت فرانسه را دارد، اینکار های نادرست را انجام داده است 

فرانسه حزب دوم خود را بنام ] حزب نوین مردم افغانستان[   کردن در درموقعیت باشندگی وکار

ساخته وسالی چندباربه افغانستان پروازمیکند ودرجلسات حزب شرکت می کند. در اوقاتی که در  

 .فرانسه است، جلسه های حزبی را در » چت روم « انترنت دایر می نماید 

. 
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  ،یس جمهور شدنئ داکترنجیب هللا ساخته شده است. نجیب پیش از ریکی از اشعارنایبی برای 

بیگنهان افغانستان )خاد( بود.هزارهزاربیگناه اففانستان بدستور   یس سازمان جهنمی کشتارئر

 .کشته شده اند  شکنجه و  نجیب زندانی، 

. 

 شعر از ع.نایبی 

. 

 به یاد نجیب 

. 

 زین شاِم شام 

 سنگی به آشیانۀ فریاد میزنم 

 اژه یی شاید که و

 از خیِل عاشقانه ترین واژه های صبح 

 از دام

 پر کشد 

... 

 آنگاه 

 در زیر چتِر خیمۀ خورشید و ارغوان 

 با هایهای صبح 

 با یاد آن رفیق 

 باری دگر

 .نقبی به سوِی معبِد میعاد میزنم 

*** 

انهای  خاطرۀ آن رفیق شهید پیوسته با ماست و راه او را همراه با همه رزمنده گاِن وفادار به آرم

 .او و خواستهای خلق افغانستان ادامه خواهیم داد 

 عبدهللا نایبی 

 ۲۰۱۲سپتامبر ۲۶مطابق   ۱۳۹۱پنجم میزان  

\\\ 
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محفل یادبود خلیل هللا   ، در ، درکابلانقالبی!{ چند سال پیش نایبی }مارکسیست لینینیست و مترقی و

 :خلیلی سخنرانی نمود. نایبی دران بیانیه

خلیلی مرتجع را میهن پرست بی بدیل خواند وهیچ تذکری نداد که خلیلی درشعری به ضیاالحق  

 .انستان هجوم بیاورد ه که به افغیس جمهور پاکستا ن استغاثه نمود ئر

نایبی همچنان تذکر نه داد که خلیلی کتاب عیاری از خراسان را دروصف حبیب هللا سقو زاده    و

 .نوشته است 

 .ونایبی همچنان هیچ تذکر نه داد که خلیلی شاعر مداح بوده است 

. 

دست های شان خون   و  وصف ] رفیق![ هایی که از افکار   نایبی در یکی ازشعرهای بیشمار دیگر

 :خادیست وآدکشان کام واگسا  چکید یعنی رفقای خلقی پرچمی وحزبی های می

. 

 ! درود آتشین به راهیان انقالب 

 ! انقالب  درود برشما ! سپاهیان

 حزب تان  شما که با درفش سرخ

 ....به جنگ بی امان می روید 

 درود بر شما فدائیان انقالب 

 شما زگرمی فضای دوستان 

 ده اید زناز شوخ دختران شهر تان بری

 شما دگر حماسه های انقالب می شوید 

 شما دگر فراز قله های آسمانی وطن 

 ستاره های بی نقاب می شوید 

 شما دگر نگاه آفتاب می شوید 

 آنقالب  درود برشما ! سپاهیان

 1360 ـ  2ـ  20کابل 

... 

 .وشنیدم که عبدهللا نایبی یک کتاب در زمینه فلسفه چاپ نموده است 

 :من از خویشتن پرسیدم 

 بود؟ فلسفهء علمی؟؟؟  نام فلسفهء شاعری که خونریزان را ستایش میکند چی خواهد 
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/ 

 /سوم

بود. سپس    وزیر یس رادیو افغانستان و ئلطیف ناظمی در وقت آدمکشی های حزب خلق ر 

وی از افغانستان به جرمنی گریخت. استاد پوهنتون    و  ا وی مخالف شد زمامداراول افغانستان ب

 .زبان دری با رتبه علمی پوهنمل بود  کابل درادبیات و

پروفیسور اکادیمیک یعنی دانشگاهی است   حاالدر چند وبسایت قلقله می کند که دو دکتورا دارد و 

 .ویک جایزه شعر بنام پوشکین را نیز ربوده است 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

