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

۲۰۲۰/۱۲/۲۶

رفعت حسینی

تفاوت مداح شعر گذشته و مداح امروزی :ع .نایبی
این بیت نازنین را بخوانید:
گل سرچوکی ششته میکنه دربار
ماره دیوانه کده دختر سرکار
؟
شیرین است ،ادبی است ،موقر است ،حقیقی است ،هنر است و خیلی مزه دار است.
مقایسه کنید این بیت گل موره را با این بیت مداحی سرشار از خباثت:
شها تو شیر خدایی و من سگ در تو
که بیگناه تر از گرگ یوسفم حقا
.
و یا آن بیت را با اشعارمداحی عبدهللا نایبی ،مداح امروزی و مدرن ،در یک ترازو بگذارید.
نایبی در اشعار مدحی خویش ،پابوس سرداران حزب خلق و خاد وکام و اگساست که تاریخ حزب را ،خون چکان از
كشتاربیگناهان افغانستان ساختند .
نایبی اینگونه نعره مستانه در ستایش حزب خلق می زند:
.
«توحزب من
تو حزب قهرمان من
امید من
امید بیکران من
هزار بار می خورم قسم بنام تو».
نایبی
...
و در جایی در انترنت خواندم که ازین شاعر مداح حزب فرومایه خلق ،کتاب شعر دیگری بنام « خاکستر نور» منتشر
شده است.
من این کتاب را مرور ننموده ام مگر بدون خواندن آن  ،این توانایی اخالقی و مدنی را دارم  ،که فریاد بکشم:
نبشته های خامه سیاه فطرت این شاعر ،عبدهللا نایبی ،هیچ گاه و هرگز ،نمایانگر درد های بی شمار مردم بینوای
افغانستان که بیمار و نادار هم هستند ،نبوده است و نخواهد بود.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

نایبی در ستایش حزب خلق «««شعر ها»»» سروده است.
و نجیب هللا را قاتل بیگناهان را ،با آنکه نایبی مدعی مارکسیست بودن است ،فقط بسبب اقتدار کنونی دین اسالم در
افغانستان ،با لقب اسالمی (((( شهید )))) در برگه فیسبوک خویش یاد می کند.
وای بر ادبیات منحط خاکستان افغانستان!!!!!!
.....

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

