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 ې سلیمان الیق او دښمنان ی
 

 زما هډوکي به ال فخر کړي په ګور کې 
 ه و صفتونــی ــپــکل د ســیــه لـــــې نـوم

 
پر دوی یې دا حق دی   يپه اړه مالومات لر او یا یې لچې له الیق صاحب سره یې پېژند  واالنو او شاعرانوهغه لیک 

تورونه لګوي، که دا ډول هر کس او ناکس پورته   . په ده باندې ناروا.. اندې ودریږي چېانو پر وړد هغو کس ېچ 
  .ده هن هخبر هښ ټو ورته ګورو زموږ لپارهکیږي د هېواد د ویاړلیو شخصیتونو شخصیت تخریبوي او موږ په غټو، غ

 

 ا زده؟ ــدر چـو قـد ګلون
 ه یا بلبل زده یا بورا زد

 
 ( ا خوشال باب)

 
یمې کلیزې مراسم وو چې په ویاړ (  ۸۵چې ما وروستی ځل الیق صاحب له نږدې ولید د ده د )  ه وړاندېپنځه کال

  .په کابل کې جوړ شوي وو اد خوشال بابا فکري بهیر لخو ېی
د   ډیمسینا اک ارواښاد الیق  هېوادسلیمان  او  ژبو سیمې  دري  او  پښتو  زړه   پیاوړې، د  یاغي،  انقالبی،  نوښتګر، 

وط وؤ لستواا سی او للیکوا ،رشاع لپا  نراښکونکی،  ژبه  ناک  اغېز  بلیغ( ر،  او  چ  لویناوا )فصیح  خبرو   ېؤ  په 
ؤ، دا مې په خپلو سترګو لیدلي دي چې کله به الیق صاحب په غونډو کې   پروت اغېز خورا لوی یې شاعرۍ کې او

چک چکې او نارې به یې   ولپښو ودریدل احساساتي به ش په خبرې پیل کړی د خبرو په جریان کې به ناست کسان
  شاعرانو کې نه لیدل  ومعاصر هپ ېښتي وه چ غن هشعر کې داسې جذب ، د ده پهولوی شور او زوږ به جوړ ش  وهلې
موږ نوي ځوانان   هغه مهال چې هېواد پالنې پر بنسټ څرخیږي، د ا حب شعرونه، نثر او هره ویناد الیق ص ،کیږي
چې د ښاغلي ګل زمان او ملګرو په غږ کې خپریدله د دغې ترانې په اوریدو  څخه دا ملي ترانه ود کابل له راډی وو

  :به زموږ ویښتان نېغ ودریدل
  ندا وط

  ندا وطن ودان وط
  ندا د لوی افغان وط

  ندا پر موږه ګران وط
  يخاوره د غیرت ده زلزلې لري طوفان لر

  يغرونو کې بازان لر
  ېشور یې په سیندونو ک

  ېو کتاؤ په لویو غرون
  ېمینه یې په زړونو ک

  يخېږې له سینې د هر افغان نه ولولې لر
  يبلندې لمبې لر

  ېاوسي افغانان په ک
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  ېنسل قهرمان په ک
  ېواړه سر بازان په ک

  هڅاري یې د غرو اوچت سرونه له آسمان سر
  هننګ او له ایمان سر
  يباد لري برېښنا لر
  يشور لري غوغا لر
  يژوند لري بقا لر

  ههره لوېشته خاوره یې کعبه ده افغانانو ت
  هدې نویو ځوانانو ت

  لکاب-۲۶/۵/۱۳۴۳
***  

دا به  غریو نیولی شم، اورم کې اغېز درلود اوس یې چې   ه وختغنه یوازې دا چې دغې ترانې په ما باندې په ه
لري هغه د افغان ملت او افغانستان    نهو زکه په چا اغې نو افغانانو باندې اغېز لري اویتووایم چې دا ترانه پر ټولو رښ

  .دښمن دی
الند  د همدي ملي ترانې پر پیروۍ ېبه مې زمزمه کوله چې وروسته م رهسه ځان  او ل هتر پایه یاده کړي و هناتر اد ما 
  :ملي ترانه وه همدغه چې زما د شاعرۍ د هڅونې اصلي سبب د الیق صاحب هړ جوړه ک هتران

 
  هتران 

  ېځان ی اته ګران له خپلهځار دې شم وطنه ر
  ېخوږ افغانستان ی  ،ېخوږ افغانستان ی 

  رته یې د زمریانو کو
  رته یې د بازانو کو 
  ریې د اتالنو کو 

  متل به دې ساتم له غلیمانو چې افغان ی
  م، تندر د آسمان یمتندر د آسمان ی 

  هته یې د شېر شاه خاور
  هیې د احمدشاه خاور 
  هرته د پښتونخوا خاو 

  وموږ بابا روزلي یو بازان د لوی خوشحال ی
  و، تېر تر سرو مال یوتېر تر سرو مال ی 

  رشوی سکندر عاج 
  زموږ ته ؤ، حیران چنګې  

  زکړی دی انګرېز ګرې 
  وموږ یو پېژندلي درست جهان چې مزریان ی

  و، واړه سربازان یوواړه سربازان ی
  وزړه لکه زمری لر

  ولر ۍرنوم د باتو 
  ولر ۍزی د سربا وخ  

   قمور راته ویلی په زانګو کې دی د ننګ سب
  قتفنګ سب د  ، جنګ اوقتفنګ سب د  جنګ او

  ږته درمان ارمان زمو
  ږته یې ځان ایمان زمو 
  ږمرجان زمو یې ُدر و 

   ېته مو ننګ ناموس ته مو یې روح ته مو ژوندون ی
  ې، ته مو د روح تون یېته مو د روح تون ی

***  
خپلو  په لومړیو کې ، دهؤپه اسالمي شریعت پوه شخص   ي آزاد خیاله، د بنسټ پالنې پر خالف اویو مترق بالیق صاح 

دیني  دله ؤ چې د خلق دیموکراتیک ګوند باییپه دې ه .چې ګوند دې له دین سره تړاؤ ولري وو ګونډي ملګرو ته ویلي
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بېلې الرې غوره کړې چې په یوه تن ونډ بېالنوموړي ګ  ړي ... خوک تروزنه رعای وا ه ښوون دود دستور او دیني
  (BBC –مجدد ... از گذشته؛ انقالب اکتبر شوروی و افغانستان؛ غالم) .هدپورې یې اړه نه درلو

الیق صاحب په شوروي پلوه حکومت کې په لوړو څوکیو کار کړی دی خو دا د دې مانا نه لري چې دی د شورویانو 
یر شو نو لوی او نابغه احمد شاه بابا د یو خارجي یرغلګر نادر  ځ مشرانو مخینو ته   لویو غالم ؤ، که موږ د خپلو

موسس او د درست افغان   وروسته د لوی افغانستان  ؤ چې  فمخال تاندان او د هوتکو پښتون حکوممافشار د ګارډ قو
یا یې تر مرګه پورې سخت  و بؤ ا ی خوشال بابا چې د مغلو منصب دار او جاګیردارو، دغه شان لدیوګرځ  ملت ویاړ

  ؟سوال دا دی چې دا څوک ویلی شي چې احمد شاه بابا او خوشال بابا د پردیو غالمان وو سدښمن پاتې شو. او
صا مرحوم وړاند ،بح الیق  پر  اشغال  د  شورویانو  مسؤلیت ېد  تاریخي  توګه خپل  ښه  ډېره  کړی   په  ترسره 

ز او ځدری خپل ،ید په  یې  )عقیده(  ګروهه  قواوو غردهخپله  شوروي  د  کې  افغانستان  جنرال   ،نقوماندا په  ستر 
د   ،(ؤ ییې حیران کړ ل)چې روسی جنرا کړي ده دا ډول حیرانوونکي خبرې په ډاګه نره هته نر پ فالکساندر مایورو

  دا د یو سرتیري، یوه میړني  کار نه دی، يیا د یو الس پوڅ  ویو غالم ا دا ډول څرګندونې د ،ېمرګ سره تړلي و
  :لیکي داسې (؟په افغانستان کې رښتیا څه تېریدل)په خپل کتاب  نوموړی جنرال ،اتل افغان کار دی

  .ان الیق دلته راځي، هغه له خپل ژباړونکي سره راغید ماسپښین تر دوو بجو څو دقیقې وروسته سلیم »...
  .پاتې شوم ښېزه یې په بې پردې وینا ه ... خو الیق بله خبره راپیل کړه او

زه یو رښتینی پښتون یم، د خپل ټبر نهه پښته پېژنم او  :يلقي دی نه پرچم خ  وږ څرګنده کړه چې نهځ  هغه په پوره
ډاګه کړم چې هېڅوک به په هېڅ وخت کې افغانستان ونه نیسي، تاسې کولی    ښاغلی جنرال غواړم دا خبره درته په

  .شئ همدا ګړۍ ما بندي کړې... 
  .صاحب؟..ــ تاسې څه وایاست الیق 

   ــ نه، نه ... غوږ ونیسئ چې زه څه درته وایم...
   :وببرک کارمل له پالره اوریدلي و دټ مټ هماغه ټکي راته بیا واورول چې څو ورځې وړاندې مې ک او هغه

ن  ــ هېڅوک پر دې بریالي شوي نه دي چې افغانستان الندې کړي، نه مقدوني سکندر، نه چنګېز خان او نه هم انګرېزا
او تاسې هم دا کار نه شی کولی. افغانستان یوازې پېرلی )اخیستلی( شی، خو تاسې خوار یاست، تاسې له اسالمې  

  .ولیک ئشاو هم له امریکې سره سیالي نه  ونړۍ له نفتي شېحان
الب د  ما هغه ته په ځواب کې څه ویلی شول؟ کوم دلیلونه مې ورته راوړلی شول؟ یو څه نامقنع خبرې مې د ثور انق

  .مالتړ او داسې نورو په اړه پیل کړې..
  !یاړک ئشه لری! اسالم به هېڅکله مات نه  نــ هېڅوک ستاسې د دې انقالب مالتړ نه کوي تاسې ایمان 

  :په غوږو چړې خښې کړې، الیق د ستوني له پایه دا ټکي راواورولاو دلته یې غږ زما 
  ېــ الره ساده، حاشیې تنګ 

  هاو پلون ــ ستنې، اورګاډي
  وــ او د الرې پر دواړو غاړ
  وــ پراته هډوکي د روسان

  :او بیا یې د ژباړونکي په مرسته خبره اوږده کړه
له مخې ژوند کوي، موږ قرآن ته درناوی کوو او د هغه له مخې   یږ سیاست، افغانستان د شریعتځ  یږ ژوندون دی،ځ 

  .خپل ژوند سمبالوو، اسالم زموږ سیاست دی
ه ونیوله، زه پوهیدم چې هغه د لنډیو له ټولولو سره مینه لري او راته ڼبسېن او شاعر سره زما خبرو داسې ییمډا له اک

یږ سیاست( د نګراسوف ځ )دی خو دا چې هغه د روسي  ف نږدې  وجوته وه چې د روسي شاعرانو له ډلې ورته نګراس
  .په شعر انځور کړ، زه یې حیران کړم

    ویل خو هغه زړه نا زړه شو، الیق بیا په ټیټ غږ په خبرو پیل وکړ:انتې څه وته ورو ش يکالیق ژباړون
  .ــ ځئ له افغانستانه الړ شئ، په سمه ووځئ، په حیا سره

ضي برېښیده، په ګوتو یې د کهربایي تسپو )تسبیحو( د دانو په اړولو پیل وکړ ما په دې  الیق چې د نفس له مناعته را
له ځانه مې پوښتنه کوله: هسې نه چې ده همدا د کهربا تسپې په لوی الس غوره کړي وي    ترڅ کې کهربا ته کتل او 
ې خپل هېواد او هغه ځای رایاداوه  وګه یت سپې نه راوړلې؟ هسې نه چې په دېتمثالً هډوکیني  که نه نو ولې یې بل ډول  

چې مخکې مې په کې دنده سرته رسوله )د بالتیک د سمندرګي د کهربا )یانتار( سیمه!( او هسې نه چې نغوته )اشاره(  
  ؟یې دا وه چې: ځه ورکېږه، خپل هېواد ته دې ځه

   و یا مې په مغزو کې ونښتله...)له افغانستانه په سمه ووځئ، په حیاسره(، دا فقره یا ژباړونکي بیا تکرار کړه ا
په دې کې )چیریومنیځ( راننوت او خبر یې راوړ چې د ا. خ. د. ګ، د مرکزي کمیټې منشیان: نور او زېری نابللي  

ډاکټر داؤد   ي( د ښاغل ؟په افغانستان کې رښتیا څه تېریدل) «.او نا منلي راروان دي، ما له الیق نه بښنه وغوښته..
   مخونه ۳۲۶ ۳۲۵ -۳۲۴ ،ژباړه شجنب
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په   ولیکنو او شعرون د خپلو ې څوک نه ؤ چې په خپلې تېروتنې او یا یې د خپل ګونډ تېروتنې پټولې دهداس بالیق صاح 
سره رنګ په لیکلو   له بي، بي، سي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي ؤ چې زه په خپلو شعرونو کې د )سور( د هکله

مرکه کې د خپل   بله لي الیق د بي، بي، سي له خبریالې مینه بکتاش سره په یوهدا ډول ښاغ  .یم هښ نواو ویلو خ 
شما می دانید که حزب وطن با حزب دموکراتیک  »: يوای يد کړنالرې د بدلون په اړه داسې څرګندونې کړي د دګون

الحه با دیگران  خلق افغانستان یک فرق دارد. حزب وطن از افکار کمونیستی عقب نشینی کرد، به افکار ملی و مص
 ... BBC ( تالیق: چشم اگر بینا بود هرروز، روز محشراس نسلیما ) «.رو آورد

بزرگترین اشتباه ما این بود که به زبان مردم سخن  »:يیاړه وااشتباهاتو په   د خپل ګوند د دغه شان الیق صاحب
قابل درک بود   نه قابل قبول بود، نه  نگفتیم و ایدیولوژی و اهداف و مقاصدی را برای مردم پیشنهاد کردیم که اصال

  (مگفتگو با سلیمان الیق "ما غالمان کشته شده باستانی) «.و نه با ضرورتها ونیاز های مردم منطبق بود
زموږ او اخوانیانو غلطي دا وه چې له  همدارنګه ارواښاد الیق د خوشال بابا فکري بهیر په یوه غونډه کې وویل:

زیات وفادار وو، همدې کار وطن خراب کړ اصال ستاسو د ځوانانو دنده دا ده چې ایډیولوژي هېواد څخه ایډیولوژۍ ته  
طن لپاره ګټوره ثابته نشوه ویې غورځوئ او بله شړي په د وطن لپاره د شړۍ په ډول وکاروۍ، که یوه شړۍ د و

  .اوږو کړئ
یې د دوی   هن  ود پردیو غالم نه ؤ ا رد نورو تنظیمي، خلقي، پرچمي، طالبي او داعشي مشرانو په څې الیق صاحب

دي د خپل وس سره سم مرستې کړي  یې هعکس له خپلو خلکو سررب ،ووینو السونه سره و د خپلو خلکو په په شان
، په ځانګړي توګه ټول فرهنګي  يد حکومت له زندانونو یې د بې ګناه کسانو په خوشي کولو کې تل هڅې کړي د

د )ُمشت نمونه خروار(   ېلګه یېب چې یوه  يژغورلي د ېله هر ډول زورونو ی وهغوی چې په هره ګروهه و ،نکسا 
وخت   د زلمي هېواد مل خوشی کول وو چې سرڅیړونکي محمدصدیق روهي او کاندید اکادمیسین د مرحوم په توګه، 

  .نیول شوي وو حکومت لخوا د
او د   ی، د بلوڅو او پښتنو د یوالي پلوینکلکه چې پوهېږو الیق صاحب له آره په وطن مین، د لوی افغانستان غوښتو

  .)پنجاب( سرسخت دښمن ؤ نپاکستا 
او نه نور افغانان )نه هبې انصاف يځین هله همدې امل او  ېکناپا  ېلخپ  ۍپه ګټه او پلو نناپاکستا  د (بهرنیان پنجابیان 

نور یې د خپل حماقت او جهالت ځني یې د )ای، اس، ای( ډېر پخواني وفادار اجنټان دي او   ،افغان دښمنه خبرې کوي
ې فامیلي تربیه او چ  يدا هغه کسان د وایي، ورپسې شرافته وتلي سپکې سپورې هل ،يکافر بول بله کبله الیق صاح 

کلتور او دودونه ترې   لوي، خپ يالره لوی شوپاو بې   همور بې چې بې وطنه، هپه ځانګړي توګه هغ نه لري، اخالق
اغېز الوي او د پردي کلتور او   رهې تور قاضي په   دنه لري نو   دې راغلي وي، مالومات او مطالعهنعقایدو تر 
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 5تر  5 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   رۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکا نپه 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

 

په داسې حال کې چې همدغه  ،يوپه شان کنځلې کورانکارو ماشومانو   او د بې ادبه يبې سنده فتواوې ورکو شان
په یقین سره   ،پوهیږيول چې الزمه ده نه پرې  ډمفتیان! د اسالم پنځه بنسټیز ارکان په ځان نه پلي کوي او لکه څه  

فرضو او سنتو   له اسالم سره عالقه نه لري، نو ځکه خو د اودس په ،يد تش په نوم مسلمانان کلخ وایم چې دا ډول 
  .يم نه پوهیږباندې ه

که چا څه ورته ویلي ) ،يباندې ککړ د ۍدغه کسان په یو ډول ناروغ ،يشخصیتونه کافران بول يخو د هېواد نومیال 
  :داسې راپېژني حکیم قرآن کخل اد خپله ژبه راباسي،، (ي هم نه و

 
   ْلَهث﴾﴿فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعلَْیِه یَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ یَ 

 
نو د هغه حالت د سپي په شان شو چې که ته پرې حمله وکړې هم ژبه راځوړندوي او که یې پرېږدې هم ژبه  »ژباړه:

   (۱۷۶ عراف:األ) «.يراځوړندو
د حنفي فقهې پر بنسټ که یو مسلمان د اسالم ټول ارکان ترک کړي هم وي او یوازې د طیبه   لوی مسلمان ته کافر

  .لولي مسلمان بلل کیږي او د کفر حکم څوک نه شي پرې کولې )الاله االهللا محمدرسول هللا( هکلم
ک د کفر حکم  اسالمي شرع ظاهر ګوري، په باطن باندې یو هللا ښه پوهیږي، که یو څوک ځان مسلمان وبولي، څو

چې د پیغمبر)ص( لخوا یو لښکر د   هم په لومړیو کې رامنځ ته شوي والنه شي پرې کولی، داسې یوه پېښه د اس
( نومیده له خپل مال سره له کفارو جدا  جګړې لپاره ولېږل شو، په هغه سیمه کې د هغه قوم یو سړی چې)مرداس

داسې ګومان وکړ چې دا سړی  دواچولو، مګر اسامه بن زی  والړ ؤ، کله چې مسلمانان ورنږدې شول نو سالم یې پرې
ه چې رسول هللا)ص( له دې  لمال د ساتلو لپاره سالم اچوي او ځان مسلمان معرفي کوي، نو هغه یې وواژه. ک لد خپ
خواشینی شو او په هغه صحابي باندې په قهر شو، هغه ته یې وویل: »ایا تا د ده زړه څیرې  خبر شو، سخت   ېپېښ

او د دې پېښې په تړاؤ باندې دا آیت شریف نازل   )کابلی تفسیر: د مدینې چاپ( ؤ؟« چې کافر دی که مسلمان.کړی  
  :شو
 

  ِ ْبتَغُوَن َعَرَض اْلَحیَاةِ  فَتَبَیَّنُوا َواَل تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَٰى إِلَْیكُُم السَّاَلَم لَْسَت ُمْؤِمنًا تَ یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فِي َسبِیِل َّللاَّ
ِ َمغَانُِم َكثِیَرة   ُ َعلَْیكُْم فَتَبَیَّنُو  ۚالدُّْنیَا فَِعنَد َّللاَّ ِلَك كُنتُم ِمِّن قَْبُل فََمنَّ َّللاَّ َ َكاَن    ۚاَكذَٰ ، ۹۴)سورت نساء   ابَِما تَْعَملُوَن َخبِیرً إِنَّ َّللاَّ

  (آیت
 

اې مومنانو! کله چې د هللا په الر کې د جهاد لپاره ووځئ نو د دوست او دښمن په منځ کې توپیر وکړئ او »ژباړه:
څوک چې تاسې ته سالم واچوي، هغه ته سمدالسه مه وایئ چې ته مومن نه یې. که تاسې د دنیا ګټه غواړئ نو له هللا  

اخر په همدې حالت کې خو تاسې پخپله هم له دې ره ستاسې لپاره د ولجې )غنیمتونو( ډېرې زیاتې شتمنۍ شته،  س
څخه مخکې اخته شوي وئ، بیا هللا پر تاسې مهربان شو، له دې امله له غور څخه کار واخلئ. تاسې چې څه کوئ هللا  

   «.پرې خبر دی
)ص( مه هللا د بخاري او مسلم شریف په استناد وایي چې:رسول هللاسلیمان ندوي رح  دد اسالمي نړۍ ستر مفکر سی

دا ځکه چې که هغه فاسق یا کافر نه وي نو دا تهمت به   ویلي دي باید هېڅوک خپل ورور ته کافر یا فاسق ونه وایي،
  (چاپ ېنمخ، د پښتو ټول۵۶۳ص(، شپږم ټوک ))سیرت النبي .يبېرته هغه تهمت ویونکي ته وروګرځ 

  

 الیقه  وړ ـک ېهس  هلـیـګ و ــدیرــپ هـل
 و ی نقاتال هخپل هپ سول لخپ  د ږمون

 

 *** 
 زما هډوکي به ال فخر کړي په ګور کې  

 ه و صفتونــی ــپــکل د ســیــه لـــــې نـوم
 

 ق(اکاډمیسین سلیمان الی)
 
 ی پا 

 ړ محمد انور آڅ 
 ل ل،  ۱۹/۵/۱۳۹۹
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