
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 ۹۲۹۲ دسامبر ۹۲ شنبه سه                                                               ینیحس رفعت          

 سالمت سلیم :ارسالی      

 دانا نیستند؟ چرا چپگرایان افغانستان آگاه و

روشن فکری می  افغانستان دم از >ییافتگاِن چپگراتعلیم >من درین زمینه که چرا بسیاری از

 .مگر سیاهکاران مرتجع هستند، مدتهای دراز اندیشیده ام ،زنند

نیز  اگر شاعر و{ !سیاسی} ح البیانیه های باصط در طمطرق ها در مقاله، مصاحبه، با برخی ها

به قاتالن بی گنهان  خدمت معاییِر وابسته به ارتجاع و ریا و بهتان و سروده های خویش، در باشند 

 .استواری ستمگری را پخش می کنند کاری و اجتماعی و محکم و فساد

 :چنین است دستیابی فکری من به یک نتیجه،

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

 .هستندجرم  پلید، محرِک جنایت و شخصیتی ناشایسته، خود. است

 : یگان نمونه

 /یک

که نشریه رسمی « حقیقت انقالب ثور» ۀروزنام در. پرچمی بود لطیف پدرام بدخشی است و

 نوکر احمدشاه مسعود شد و چپه گرمک که شد رفت مجاهد اسالمی و. می کرد حزب خلق بود کار

 .کرد[ ُپف]ّ فدرالیزم را به امید آینده درخشان برای خود

 .لعنت دارد از فرانسه پدرPHD قرآن ، دکتورا و نادرست کشید که به خدا ونعره ناروا  و

 .دوم

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

[ حزب نوین مردم افغانستان] حزب دوم خود را بنام  ،فرانسه کردن در کار موقعیت باشندگی و در

در اوقاتی که . جلسات حزب شرکت می کند در میکند و به افغانستان پرواز بار چندسالی  ساخته و

 .انترنت دایر می نماید« چت روم » در فرانسه است، جلسه های حزبی را در 
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 یس جمهور شدن،ئنجیب پیش از ر. نایبی برای داکترنجیب هللا ساخته شده است یکی از اشعار

انستان بدستور غبیگناه اف هزارهزار .بود( خاد)نستان بیگنهان افغا یس سازمان جهنمی کشتارئر

 .کشته شده اند شکنجه و نجیب زندانی،

 نایبی .شعر از ع

 به یاد نجیب

 زین شاِم شام

 سنگی به آشیانۀ فریاد میزنم

 شاید که واژه یی

 از خیِل عاشقانه ترین واژه های صبح

 از دام

 پر کشد

... 

 آنگاه

 ارغواندر زیر چتِر خیمۀ خورشید و 

 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

 ۹۲۱۹سپتامبر ۹۲مطابق  ۱۹۲۱پنجم میزان 

\\\ 

بود خلیل و  محفل یاد ، درکابل، در{!انقالبی مارکسیست لینینیست و مترقی و}چند سال پیش نایبی 

 :ن بیانیهآ نایبی در. هللا خلیلی سخنرانی نمود
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شعری به ضیاالحق  خلیلی مرتجع را میهن پرست بی بدیل خواند وهیچ تذکری نداد که خلیلی در

 .نموده که به افغانستان هجوم بیاوردن استغاثه یس جمهور پاکستائر

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

 .نوشته است

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

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

 :کشان کام واگسامآد حزبی های خادیست و یعنی رفقای خلقی پرچمی و ،می چکید

 ! درود آتشین به راهیان انقالب

 ! سپاهیان انقالب! درود برشما 

 شما که با درفش سرخ حزب تان

 ....به جنگ بی امان می روید

 درود بر شما فدائیان انقالب

 شما زگرمی فضای دوستان

 خ دختران شهر تان بریده ایدزناز شو

 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

 سپاهیان آنقالب! درود برشما 

 1360ـ  0ـ  02کابل 

... 

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

 :من از خویشتن پرسیدم

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

 /سوم
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 سپس زمامدار. بود وزیر یس رادیو افغانستان وئلطیف ناظمی در وقت آدمکشی های حزب خلق ر

 پوهنتون کابل دراستاد . وی از افغانستان به جرمنی گریخت و اول افغانستان با وی مخالف شد

 .زبان دری با رتبه علمی پوهنمل بود ادبیات و

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

 .یک جایزه شعر بنام پوشکین را نیز ربوده است و

 

 


