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 ۲۰/۹۰/۲۰۲۰                                                                حسینی رفعت

 

 افغانستان  یپارس معاصر طاط شعرانح  لیدال یوارس
 

  

بایسته ندارد. ازدریچه اندیشه من، برخی ازاسباب  شعرامروز افغانستان بلسان پارسی شایستگی 
 پوسیدن،فساد،زوال ومنحط شدن آن ،درنکته های زیرین نهفته هستند: 

شاعران مارکسیست/لینینیست درین تباهی شعرافغانستان درین چهل سال پسین نقش مهم واساسی  
 دارند.  

مادی   مینه های آشوب معنوی وبیمار، ز همانگونه که رهبران پرچمی یا خلقی با اندیشیدن ناقص و 
افغانستان رافراهم وزمینه سازی نمودند، سخنوران وسرودگران خلقی/پرچمی گام های ناستوده  

، با اشعاری که تنها شایستگی برای خوانش دریک میتینگ } سیاسی/انقالب  وباصطالح >انقالبی <
 ثوری{ داشت، نابخردانه شعرساختند. 

هللا نایبی، اسدهللا حبیب، لیالکاویان،عنایت پژوهان گردانی، عبدالعظیم  بارق شفیعی، سلیمان الیق، عبد 
شهبال، دستگیر پنجشیری، میر عبدالقادر ابهر، بیرنگ کوهدامنی از نامبرداران شعرانقالبی می  

 باشند. 
این افراد یابخواست خود،یابه دستورشعبه تبلیغ وترویح کمیته مرکزی حزب خلق ،درزمینه ها  

ص ومرتبط به انقالب ثور، سرودها واشعاری کذایی ، قالبی و طمطراقی نوشتند.  وموضوعات مشخ
 کامالّ وبیخی همانند شاعران مداح ستمگران درشعر کالسیک پارسی. 

فکرمی کند که یک مقاله سیاسی انقالبی/مارکسیستی می   ، بارق شفیعی درخانه اش درمکرویان کابل
 گرپرتوان بابازوهای پوالدین وسازندهء دورانی انسانی: نویسد. همان دهقان خستهءپیراست وهمان کار

 دیگر به جان رسیده ز بیداد و ظلِم خان  
 تیغ ستم نشسته چنانش در استخوان 

   -کاکنون دگر به لطف کس امیدوار نیست 
 جز بازو وان کارگر و پرتوان خویش  
 جز دوستان پیشرو و قهرمان خویش  

 . 
شاعران چپ افغانستانی، مفاهیم وابستهءدیگری را که در   افزون بر این درنمایه ها ونظایرآن، 

اند که همگی از  لینینستی الزمی هستتند در شعرهای خویش بازتاب داده-اندیشدن مارکسیستی
 های ایدئولوژی مارکسیسم و منظومه فکری این نظام هستند. نشانه 

کشان جهان، نظام مطلوب  کشی مالکیت، لزوم اتحاد کارگران و زحمت مثل> خودآگاهی، نظام بهره
 سوسیالیسم و ووووو. < 

 کند: سلیمان الیق آرزوی جهانی سوسیالیسم را چنین بیان می
 دست و یک آواز شوند همه یک 

 یک جهان دگر آباد کنند  
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 این وطن را ودر آن انسان را 
 از بالی ستم آزاد کنند  

 بعد خورشید جهان سربکشد  
 آسمان خنده زند رام شود 

 شود، عود شود ها مشک خاک 
 ها باده شود جام شود آب 

 / 
 اسدهللا حبیب شاعرونویسنده انقالبی! خاکستان! افغانستان بود: 

)داس ها ودست ها( رانوشت وشعرهایی که یک توت سیاه هم ارزش ادبی/هنری ندارند. یک توته  
 ازیک سروده وی: 

  
 ! کابل

 در میان رسته ات 
 زرگران زرو الجورد 

 حلقه ها به گوش آفتاب کرده اند 
 حلقه ها به گوش ماه 

 حلقه به گوش هر یک از ستاره ها  
 وآهنگران تو  

 پتک ها بلند 
 کوره ها و سینه ها همیشه گرم  
 عصر تازه ، زنده گی تازه را عقید مند  
 ! کابل  
 ای تو شهر شهر ها  

 شهر انقالب 
 شهر کار 

 !  آشیانۀ امید های من 
 . 

وعبدهللا نایبی فکرمی کند که در یک مظاهره درپارک زرنگارکابل >غالمغال !< می نماید وبا این  
 گونه شعوروپیمایش ذهنی،شعرمی سراید. 

 اوبه ادبیات وهنرنمی اندیشد.
نایبی دران شب وروزیکه افرادبسیاری درسراسرافغانستان درزیرشکنجه های حزبی های رفیق او  

ی مرد ها ودرپستان بانوان سیم برقدارمی گذارند، وخانواده ها پای پیاده  می میرند ودرگردخایه ها 
بسوی پاکستان وایران درگریز هستند، برای حزب آدمکش وستمگرخلِق معبودش گهای گردنش را  

 می پـُنداند و> جیغی برای انقالب ثور< ، می زند: 
  

 فرازدشتها فرازخانه ها 
 فرازدستها فرازشانه ها 

 بادها فرازابرها فراز
 فرازدادها فرازخنده ها 

  
 زبان میکشی درفش الله گون 
 زبانه میکشی درفش پرزخون 
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 ایادرفش سرخ انقالب ما 
 ایا درفش داغ آفتاب ما 

  
 به پینه های ارغوانیت قسم 
 که تانبردآخرین می رویم 
 ترابه تاج آفتاب می نهیم 

 وتارهایی زمین می رویم 
  

 زبان میکشی درفش الله گون 
 زبانه میکشی درفش پرزخون 

 ایادرفش سرخ انقالب ما 
 ایا درفش داغ آفتاب ما 

 . 
لطیف ناظمی درزمان هایی که وزیر درزعامت حزب خلق بود، برای مدافعان! انقالب!، اعضای  

 حزب خلق، که برای جنگ به والیات فرستاده می شدند ،شعر حماسهء شکوه شهادت را سرود: 
  

 درگورهای کوچک بی نام 
 درلحظه های پاک نجابت 

 این خواب نقره یین شما دانم 
 خواب شقایق است 

 دیداردرنهایت میعاداست 
 هرقطره خون تان به دل خاک
 باغی پرازترانهء مرجان است 

 آالله های وحشی فرداست 
 فواره های آتش وفریاداست. 

  
 هان ای کبوتران مسافر 

 درشهرسرخِ خنجروخون وخاک 
 فریادکودکان برهنه 

 پرخاش مادران گرسنه 
 اندوه همسران علیل تان 

 رهتوشه های هجرت تان باد 
 مرثیه های ملت اندوهگین تان 

 نذر ره شهادت تان باد! 
  

،قیام تخیلی وتصوری باصطالح کمونیستی رااینگونه  بارق شفیعی باتفکری کمونیستی،در شعری 
 درشعر می گنجاند:  

  
 ها  خیز تا با اتحاد خلق 

 امان  وز قیام خشمگین و بی 
 - سرنگون سازیم و غرق خون کنیم

 کاخ استبداد و استبدادیان 
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 سازمان بردگی را دردهیم 
 ی دیگر دهیم  زندگی را جلوه 

 . 
یان دهه شست خورشیدی شگوفه میزند ومیوه های زهرآگین  شعرهای چپ کمونیستی افغانستان درسال

پخش می کند. داستان نویسان چپ اندیش هم در همین دوره آثار زیادی نوشتند. می شود با توانمندی  
واقعی یادنمودکه ایدیالوژی مارکسیسم روسی در شعرپارسی افغانستان حضوری پررنگ و تأثیرگذار  

 داشته است.  
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