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۰۱/۰۸/۲۰۲۰                پوهندوی آصف بهاند

                  

                
     

 له سلیمان الیق سره زما وروستۍ لیدنه
 

 « ونړید غر له خپلو پټو زلزلو سره»
 

 
 

مرگ هغه سپین اوښ دی چې د هر ژوندي موجود ادرس ته ورځي، د وره  ځنځیر یې شرنگوي، گونډه ورته وهي،  
مرگ  ځان سره یې اخلي او وړي یې او نن د الیق وار راغی، له موږ نه یې بېل کړ او پښتو ادب یې بې الیقه کړ.  

   .ابدي چوپتیا دایرې ته ورننوتسلیمان الیق د مرگ د  او په دې ډول پښتو ژبه او ادب بې الیقه کړ
 

په اوسنۍ زمانه کې هغه څه چې سلیمان الیق پښتو ژبې او ادب ته بښلي دي، هېڅ چا پښتو ژبې او ادب ته نه دي  
  :ورکړي

 

 روح مې د پښتو شعر ته ورکه  ینو
 ل اورونه ـ تـ ښ ـ غ ـ و کې مې ونـ په ګلون

 

روح ورکړ؛ خو اوس پښتو ژبه او ادب بې الیقه شوه. اوس  د الیق تخلیقاتو پښتو ژبې او ادب ته نوې سا او نوی  
  پېړۍ په کار دي چې د افغانستان د ادبیاتو په بڼ کې بل الیق وزېـږي او وروزل شي.

 

 « ونړید غر له خپلو پټو زلزلو سره»
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هنري شخصیت ته د گرافي نه غږېږم، د اوس له پاره د ده د مړیني په پار او د ده د ادبي ــ  وزه دلته د الیق پر بی
 درناوي په خاطر، له الیق سره د خپل وروستي دیدن په باب غږېږم.

 

 علومود افغانستان د  الیق سره درې ځلې سلیمان له ما )آصف بهاند(  کال د سفر په ترڅ کې،  ۲۰۱۵کابل ته زما د   
 مشاور و.علمي ، دا وخت الیق د افغانستان د علومو اکادیمۍ په اکادیمۍ کې ولیدل

 

 
 دفتر یا د افغانستان د علومو په اکادیمۍ کې د الیق د کار خونه 

 

د لنډیو، شعر او ځینو نورو فرهنګي، سیاسي مسایلو په باب سره وغږیدو چې زه به یې   د دې لیدنې په ترڅ کې موږ
 دلته لنډیز وړاندې کړم:

 

کال د اپریل په دیارلسمه نیټه د افغانستان د علومو اکادیمۍ ته د الیق لیدلو ته ورغلم. له یو عادي روغبړ نه   ۲۰۱۵د 
 وروسته مو، ډیرې عادي خبرې پیل کړې. درې ساعته سره ناست او وغږیدو.  

 

کړې ده، په لنډیو باندې    لومړنی بحث مو په لنډیو باندې پیل کړ. څنګه چې ما د لنډیو د مقالو په ترڅ کې اشاره ور ته
الیق ال له پخوا نه ډیر ارزښتمن کار پیل کړی و چې ګڼې مقالې یې په بیالبیلو خپرونو کې خپرې شوې دي، ځکه  

 مې د لنډیو په باب د بحث په پیل کې، د لنډیو په باب د خپلو کړو کارونو په باب مفصلې خبرې ور ته وکړې.
 

 وکړه چې تاسو د لنډیو په باب په دې وروستیو کې څه کړي دي؟ وروسته له هغه نه مې له ده پوښتنه 
 

الیق پرته له دې چې د لنډیو په باب د خپلو تیرو کارونو یادونه وکړي، په اکادیمۍ کې یې د فولکلور او په خاصه  
په برخه   توګه د لنډیو په باب خبرې وکړې، خو د فولکلور د خوندي کولو، او په ځانګړې توګه د لنډیو د خوندي توب

 کې ډیر نا راضه ښکاریده او ویل یې چې:  
 

د لته په اکاډیمۍ کې څوک کار نه کوي، ما )الیق( د اکادیمۍ په رییس و منله چې د فلکلور، په ځانګړي ډول د لنډیو  
 ه کړ. د را ټولولو له پاره ځانګړې بودجه برابره کړي دا کار هم وشو، خو عملي کار ته په بیالبیلو پلمو چا زړه ښه ن

 

ده د خپلو خبرو په ترڅ کې په ټینګار سره و ویل چې لنډۍ د شخص مال نه ده. که لنډۍ د شخص په نامه ثبت شي،   
لنډۍ مسخه کیـږي او دا کار پخوا هم شوی، په امریکا کې چا کومه ټولګه چاپ کړې او الیق دې ستونزې پورې  

 اړوند کوم لیک هم ورلیـږلی دی. 
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 له پاره د الیق طرحه داسې وه: د لنډیو د را ټولولو
 

کلیو ته دې الړ شي، چاپ کړې فورمې دې ور سره وي له عامو خلکو )ډم، بزګر، شپون، ترګاڼ، کلکار، خان، ملک 
او...( نه دې  لنډۍ واوري او داسې دې ثبت کړي چې د لنډۍ د ویونکي او لنډۍ د ثبتونکي شهرت دې په ځانګړې 

 فورمه کې درج کړای شي.
 

 کله مې چې د ده د یادې نظر وړ فورمې پوښتنه ور نه وکړه، دا بیلګه یې په الس راکړه: 
 

 
 

وروسته له هغه یې چې د دې فورمې په باب څرګندونې وکړې، بیا یې دا هم را ته و ویل چې دا خلک د کار نه دي،  
اصیل تاریخ پیدا کوالی شو، د فولکلور  دوی کار نه کوي، او دا کار باید وشي، ځکه چې موږ په فولکلور کې خپل  

 د مطالعې او پیژندنې له الرې موږ خپله ټولنه په هر اړخیز ډول پیژندالی شو.
 

بیا یې د خپلو نا چاپ شعرونو په باب د بحث ور پرانست. د میز پر سر یې د چاپ له پاره یوه برابره کړې ټولګه  
ریانو سرود د الیق د نا چاپو قصیدو او یو شمیر نا چاپو آزادو  پرته وه. دا ټولګه »د مریانو سرود« نومیده. د م

کال د اپریل دیارلسمه( یې په خپل غږ کې په عالي شاعرانه انداز او  ۲۰۱۵شعرونو ټولګه ده. او په همدې ورځ )د 
 شور سره ما ته څو قصیدې په داسې غږ واورولې چې دی پوهیده چې زه یې د زړه په غوږونو اورم.  

 

ولګې )د مریانو سرود( د یوه آزاد شعر سرلیک یې د ټولګې له پاره د نامه په ډول غوره کړی دی او په خپل د دې ټ
 غږ کې یې ما ته داسې واوراوه چې تا به ویل الیق خپله مریی دی او خپل غږ اوچتوي.

 

قاب ګم شده« نومیـږي دا یې هم را ته وویل چې د مریانو سرود له چاپ نه وروسته د دري شعرونو یوه ټولګه چې»ع
 د چاپ له پاره چمتو کوي. البته چې سپانسور نه لري او دی خپله یې په خپل مصرف چاپوي.
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 په پای کې یې په یوه ځوانه انرژۍ او جدیت سره را ته و ویل:
 

ه تر سره  »اوس په خانه ټکانۍ باندې لګیا یم. زما د عمر څومره برخه چې پاتې ده، غواړم هغه د خپلو پاتې کارونو پ
کولو ولګوم، خپل تر سره شوي کارونه سره منظم او چاپ کړم، په ککره کې پاتې پالنونه باید ژر تر ژره تر سره  

 کړم.«
 

له الیق سره په دې لیدنه کې زه پوه شوم چې دی د افغاني ټولنې د سره اور په بټۍ کې له شپیتو کالونو نه زیات وخت 
ې ښه پوه شوم چې په هغه اور کې چې دی پوخ شوی دی، ما ته یې ایله اوس پوخ شوی او په د تیر کړی او سم دم 

 یو نیم ُدرلمه تاو را رسیدلی دی.
 

مازدیګر مهال کله چې له دفتره د کور پر لوري روانیده، د اکاډیمۍ )شا ببو جان ودانۍ( په انګړ کې مو څو یادګاري 
 عکسونه هم واخستل: 

 

 
 

سورلۍ د مکرویانو پر لور رهي شوو. د کابل ښار د واټونو په اړخونو کې چې له مازې بیا د ده د اکاډیمۍ موټر په 
جګ ځای )دیوال، پایه، ونه، او...( و، د لویو او وړو ټوپکیانو عکسونه په بیالبیلو سایزونو لګول شوي وو. الیق  

ه رنځیـږم، نو را غبرګه یې  زما د څېرې په لیدلو پوه شو چې زه د عکسونو په لیدلو څومره خوا بدی یم او څومر
 کړه:

 

 عکسونه یې هم را ځړولي دي. ټوپکیانوبهاند صاحب مشران خو یې ال څه کوې، آن د محلي 
 

شوې شعري   پا چ چې ده د خپلې نوې  مکې به د الیق څو هغه هنري کرښې را واخل دې برخهد دې ویر لړلي یاد په 
 پاره لیکلې وې:د پیل له ( سندرې په سویو واټونو کې)ټولگې 

 

الره له الرویانو څخه یو پاتې شوى پردېس یم. ما په توره تیاره کې د ګړنګونو د الر وهونکو هیبتناک   اور پر  زه د»
 غږونه او له هغوى سره غبرګ د توپان او تالندو دغځونو شور خپلو ترانو ته ورکړ.

 

سپین کړي دي، زما دننه د زېرمه شویو هیجانونو او ساړه فصل واورو زما سر او برېت   ال تر اوسه چې د زړښت د
 الم او یرغل د پیل لپاره تیارى نیسي.  خولپټو اورونو یو شوى ځواک، لکه اور غورځوونکي غرونه، د
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زما په شعر کې د هغو ماڼوګانو د زړورو چیغو جګړه ییز توسن او تپاک چې د سمندر د توپان د پېښو مصیب ته  
نه راګرځېدونکو سر تېرو له آوازونو، هوډونو او نومونو سره اخشل شوي    ن د اتالنو او د وط  ځان نه تسلیموي، د

نارینتوب تول د پیسو په مقدار  همغو زړورو الر پلټونکو یادګار یم او په اوسنۍ بې شرمه زمانه کې چې د دي. زه د
اور غورځونکو په ژبه د سندرو په څپو    نامردانو په وړاندې لوڅه توره والړ یم او د  ږي، دـمقام په معیار کې  او د

 « کې، د بلهار شویو ماڼوګانو د مېړانې یاد ګارونه ساتم.
 

او په پای کې د الیق د کالم هغه بېلگه چې پر خپل ایرې شوي وطن باندې داسې نستالژیک یادونه د هنر په ژبه 
 انځوروي چې د »چونغر« تیـږې هم ورته ویلې کېږي: 

 

 خرابات""هدیره شوی 
 

 دیره شي ـرابات به هـ و وې چې خـا خــم
 ره شي ـره دیــ ال سـه مـه لـــي ب ــاقــاو س

 

ــ ر چــ فــې کـسـه  ه ـمـالـ ی و عـــدلــیــا لـ
 ه سره شي ـنو تکـچې د عشق کعبه په وی

 

ــ دلی وو د نــیــا لــچ ــ از تـ  ه ــونـلـازه ګــ
 ه الس اره شي ـچې غړۍ یې د باغوان پ

 

 ن کور به ـوږ د امـ ړ چې زمـکل کـچا اټ
ــ النــاتـ و قــمــې رحــه بــپ  اره شي ـو اجـ

 

 ه ــمی" کابل بـا غـ یـې د "اشـل چــ ا ویـچ
 ره شي ـــاتــو تـــونـــساتـن د کـــمــدښ د

 

 رښې ووزي ـ ون به د امان له کـام ـر مـه
 وره شي ـ ا خـړې وبـ ګـه د جــر وطن بـپ

 

 ه ـرا پاڅي انتقام تیا ـه بـز بـریـګـزوړ ان
ه شي ــزموږ پرضد به له پنجاب سره پ    ر 

 

 ور پاڅي ـصــنــ چا ویل چې بیا به نوی م
 ور به غرغره شي ــه تـن د عشق پـد وط

 

 هــوډ ب ـــسات هـابي د کــ جـنـل د پــ چا وی
 انۍ باندې پوره شي ــ ربـــه قــب پـیـجـد ن

 

 داره ه شي له ـرګ ـبـه غــاره بــه نــغــد ه
 راره شي ـ و شـه د اورونـګل بـنـ ول ځـــټ

 

 ولي ځغلي ـــان پرغــه د زمـوبــو لــال خ
 ندراه شي ـه نــدلــه بـــه بـلــو ځــڅ ، وــڅ

 

 اریخ سندره واوره ـــه د تــه شـــږ دمــــل
 ر پاره شي ـ بـل تـپـخـه پ ـــر بـالد ســـد ج

 

 و ته اړم وي ـولـل سـ ابــ ور د کـــه الهــک
 ه په اورونو کې ایره شي ـاب بـنجـول پ ـټ
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 6تر  6 له  :د پاڼو شمیره

 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

 

 

 لي ـخــروره الس وانـــه ت ــه لــه کــامـسا
 واره شي ـــو فــنــه د وی ـــا بــزم څــد زم

 

 ې نشي بې ځوابه ـاتـه پــری بـ یــڅ تــیــه
 وږه زر وارې دیره شي ـردي په م ــه پـک

 

 له له عدله ـاف تـ صـه وړي د انــه نــوا ب
 غاره شي ــوې نـفـم د عــالــعله ــمـه جـک

 

 ږي په زغرده ـ یـان وپـ نـمـول دښــد ټـایـب
 وڅه شي تیره شي ـوره چې لــان تـغـد اف

 

 اوري دی ــــره بـبـه دې خـان پ ـغـر افــه
 ره شي ـه کـه بـــنــدویـــق دا وړانــــد الی

 

 سلیمان الیق 
 

 کابل  -۱۳۷۶
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