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

تمهید سیالني

۲۰۲۰/۰۸/۰۱

د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ،
د لوړو زده کړو وزارت
او علومو اکاډمۍ ته
څو وړاندیزونه
پۀ ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترالسه کړ ،چې د هېواد خواخوږی ،ریالست ،انقالبي او زما د فکر و مزاج دروند
شاعر او استاد ښاغلی اکادمیسین سلیمان الیق د پخوانیو ژورو ټپونو لۀ امله ،لۀ دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې .
دروند الیق صاحب! د وطن پۀ دې وریرجن حالت کې ،چې لۀ یوې خوا مو د سپین بولدک او لوګر پېښې ژړوي لۀ
بلې خوا ستا د بېلتون غږ دومره دورند دی ،چې زغمل یې زموږ لۀ پاره ډېره ګرانه ده ...روح دې ښاد او یادونه دې
تلپاتې اوسه !
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ته!
ښاغلی ولسمشره!
اکادمیسین سلیمان الیق یو عادي شاعر او لیکوال نۀ و ،بلکې دی د افغانستان دمعاصرې دورې د ریالیزم ،هومانیزم،
هېواد پالنې او د رښتیني نشنلیزم د ادبي او سیاسي ښوونځیو بنسټګر ګڼل کیږي.
الیق پۀ زرګونه ځوانان د یادو ښوونځیو پۀ ډګر کې روزلي دي .دا چې ددۀ فکر او الره تلپاتې وي او راتلونکی
کهول یې پۀ تمامه معنا وپېژني ،نو ستاسو لۀ درانۀ مقام څخه د الیق صاحب د یو کمزوري شاګرد پۀ توکه ددۀ د نوم،
فکر او ښونځیو د پایښت پۀ موخه څو وړاندیزونه کوم:
 ۱ــ د افغانستان پۀ غوره پوهنتونونو کې دې یو پوهنتون د الیق صاحب پۀ نوم و نومول شي ،تر څو د الیق صاحب
نوم او د فکر وړانګې تلپاتې پاتې شي...
 ۲ــ د الیق صاحب! د تدفین د لوړو تشریفاتي مراسمو تر څنګ د هغۀ د قبر د ودانۍ لۀ پاره دې ځانګړې بودیجه
تخصیص شي ،ترڅو قبر یې پۀ یوه ښکلې ودانۍ وپوښل شي.
د لوړو زده کړو وزارت درانۀ مقام ته!
 ۱ــ د اکادمیسین سلیمان الیق د فکر او ښوونځیو د پېژندنې او خپرېدو پۀ موخه دې یو مضمون د هېواد پۀ
پوهنتونونو کې د لیسانس ،ماسترۍ او دوکتورا برنامو کې د «الیق پېژندې» پۀ نوم ځای پر ځای شي ،تر څو زده

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

کړیاالن ددۀ د هېواد پالنې ،ریالستیک ،هیومانستیک او رښتني نشنلیزم لۀ فکر د هېواد او ژبې د پر مختګ لۀ پاره
ګټه واخلي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ درانۀمقام ته!
 ۱ــ د الیق صاحب د ال ښې پېژندنې پۀ موخه ،د علومو اکاډمۍ لۀ درانۀ رئیس او غړو څخه هیله کوم ،چې ددۀ
ناچاپ شوي اثار چاپ کړي تر څو زده کوونکي یې ددۀ دسپېڅلو آرمانونو د پوهېدو پۀ موخه ولولي...
 ۲ــ د علومو اکادمۍ د تشکیالتو یوه مهمه برخه ،خونه یا ځای دې د الیق صاحب پۀ نوم ونومول شي ،ځکه چې
الیق صاحب ددې ادارې رښتینی غړی پاتې شوی او دایې پر دې ادارې مسلم حق ګڼم...
 ۳ــ د پوهنتونو لۀ ښوونکو پۀ ځانګړې توګه د ژبو او ادبیاتو لۀ درنو ښوونکو څخه پۀ درنښت هیله کوم ،چې د
الیق صاحب د الښې پېژندنې پۀ موخه دې زده کړیاالنو ته د الیق د افکارو پر پېژندنې د لیسانس ،ماسترۍ او
دوکتورا پۀ کچه پایلیکونه او څېړنیزې پروژې ورکړي ،تر څو الیق صاحب راتلونکي نسل ته ښۀ ور وپېژندل شي...
درنښت
د ارواښاد اکادمیسین سلیمان الیق یو کمزوری شاګرد
سیالنی
یادونه :هیله ده دا غږ راسره بدرګه کړئ.

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

