
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 28/۰1/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 

 افغانستان است در یزندگ  یحماقت معنا

 

 .یک

 مسکونه امریکا که گاهی شعرهم بگوش هللا تعالی و ،بانویی بنام حسنیه عثمان داود  دیروز

، ازعبدهللا نایبی،  تازه خاکسترنور فیسکبوکش، درمدح مجموعه شعر در پیمبران زمزمه می کند، 

 .را بنمایش گذارده بود  ابلهی خود  }رفیق ِ!{ مداحِ نجیب هللا قاتل نگاشته و 

 .ای عبدهللا شایستهء سوزاندن است بپنداشت من تمامی شعره

، جنایت غیرمدنی سرودن این  خلق، بانی اگسا/کام/خاد  عبدهللا نایبی درستایش حزب خونخور 

 :شعررا مرتکب شده بود 

 توحزب ما 

 توحزب قهرمان ما 

 ما  امید 

 بیکران ما  امید 

 .می خورم قسم بنام تو  بار هزار

. 

آشوبگر، حتی باصطالح عاشقانه   و  چالباز  و  این عبدهللا نایبی دروغگو  آیا تمامی شعرهای دیگر

 نباید درچتلی دانی انداخته شوند؟  هایش، 

بیاد قاتل بیگنهان افغانستان نجیب هللا پورته   شعر شام را اوباشی ادبی دیگری  با  ،عبدهللا نایبی

 :نموده و بروجدان خود وحیثیت مردم افغانستان یکجایی شاشیده است 

. 

 شام 

 عبدهللا نایبی 

 به یاد نجیب 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ین شاِم شام ز

 سنگی به آشیانۀ فریاد میزنم 

 شاید که واژه یی 

 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 

*** 

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

 .او و خواستهای خلق افغانستان ادامه خواهیم داد 

 عبدهللا نایبی 

 2۰12سپتامبر 2۶مطابق   13۹1پنجم میزان  

// 

 .هید می دهد مجرم، لقب دینی اسالمی ش و ونایبی آنگونه بیسواد هست که به نجیب بی خدا

..... 

 .دو

 :سالیان پیش درکابل بیتی مزخرف را خوانده بودم

 شب جایی که من بودم  نمی دانم چی محفل بود 

 شب جایی که من بودم  محمد شمع محفل بود 

 یکی در  پیش نماز باکلکشینکوک و   عطا لعین( یکی مال  درمحافل ایندوعکس )مال سیاف لعین و

 .انند باشیطان الرجیم یکجا قرآن می خو خود  قصر

 .= معامله جورکن{ دین اسالم درقضیه افغانستان اکنون برمالشده است نقش } میانجی  
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نمیتوان پف کرد ودین اسالم رابا کلمه هایی بیمارگونه که یک ملیارد بار تکرارمبتذل هم شده  

 .است، ظاهرا رنگ تقدس مذهبی داد 

 ت،اسالم و کمونیسم افغانستان را به ویرانه بدل ساخته اس چند  هر

   مگر و مگر

ومجرمانه مبلغان )شاعران کمونست(مانند عبدهللا نایبی وبارق شفیعی و سلیمان    نقش شیطانی 

اسدهللا حبیب و مبلغان اسالم ) احمدشاه مسعود و مال ربانی و مالعمر ومالمجددی و   الیق و 

 .عطای نور( را هیچگاه نبایست فراموش کرد 

 .عاملین را باید بدادگاه کشید 

... 
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