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 2022اگست  10چهارشنبه                                                       انوریحمید          

 " د یو ُمتبحر انسان یاد" 

، نوشتۀ است از قلم هموطنی بنام" تمهید سیالنی" که در یکی دو سایت اقبال نشر یافته  عنوان فوق

استاد که در خور    و قدردانی ای است از یک   است. در اصل چنان معلوم می شود که یادی است 

و مگر و  است و قدرشناسی را میرساند که بازهم در خور هزاران ستایش است. اما   تمجید و تکریم

ۀ باریک  ولی از نظر این کمترین یک مشکل اساسی دارد و شاید از نظر نویسندۀ مضمون؛ این نکت

ب  مشکلی جلوه نکرده باشد، بلکه لُب و لُبا  ذارم، گتر از مو را که میخواهم در ذیل بدان انگشت  

لۀ باریکتر از مو، در آن  ن همین جمصد و مرام و هدف آن هم گنجانید و مق  نوشتۀ شانرا تشکیل بدهد 

 عند هللا... نوشته بوده باشد. الغیب  

لهٔ   ( رح)یق الاو مشر   ( رح)زۀ د پښتنو متبحرینو پهٔ منځ کې د خوشحال خان  ایشان می نویسند:"... 

ر خپلو منفي او مثبتو کړنو  ده چې یادو شخصیتونو پ  یې دا  شخصیتونو متأثره یم، د تأثر یوه وجهه

ی نسل ته د دوی شخصیت ښهٔ واضحه  راتلونک   بیا کتنه کړې او خپل ُعیُوب یې نقد کړي دي، تر څو

 م نوشتۀ متذکرۀ فوق ششپاراگراف آغاز    -دومۀ صفح  -".شي

بلکه یک فرد کثیف وطن فروش و جاسوس  اول   نه،    اینکه سلیمان الیق، یک شخصیت "متبحر" 

 تجاوزگران روسی بود. 

 گفت.عنت هللا علیه( لع)رح( نمی شود آورد، بلکه او را باید)او را در جمدوم اینکه 

 ختک آوردن، در حقیقت توهین به خوشحال خان است.   ال خانحسوم هم اینکه او را در ردیف خوش

 چهارم هم اینکه آیا هموطن گرامی، جناب" تمهید سیالنی"، ادعای خود مبنی بر اینکه الیق  ناالیق،

را ثابت کرده می    " ر خپلو منفي او مثبتو کړنو بیا کتنه کړې او خپل ُعیُوب یې نقد کړي ديپ"...  

 توانند؟! 

پنجم هم اینکه اگر چنین سندی از چنان فردی وجود می داشت، هیچ امکان نداشت که جناب"سیالنی"  

 نمی ساختند. خویش ینت بخش نوشتۀ متذکرۀ فوق زآنرا 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Saylani_t_yau_m_i_yad.pdf
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  شناخت بهتر از الیق  ناالیق، سوال و جواب دو پرچمی را اینجا می آورم تا هموطنان خود جهت  

 قضاوت کنند: 

به جواب او گفتم: خوب اینک من یکی از پرچمی ها در برابر تان نشسته ام، رفیق الیق! بفرمائید  "...  

 د دفاع کنید؟. چگونه میتوانید از خو

الیق که نشان میداد عصبانیت خود را فرو کشیده، چهرۀ حق بجانب بخود گرفت و با آرامش تمام  

سوال و    ".. جواب داد: برایم رفقای سفارت شوروی آنچه که مشوره داده بودند، من همانطور کردم. 

 . سایت هود -ر محمد ودان و سلیمان الیقیجواب بین فق

گ به  حال خان، در حقیقت یک توهین بزرو اما مقایسه و همردیف قرار دادن سلیمان ناالیق با خوش

 . زیبا با سپید و زشت با  هسیو ثریا با  است  مقایسۀ زمین   قیقت ح و در  خوشحال خان است 

 در یک شعر خود چنین فریاد کرده است:  خانخوشحال 

   اړه به را پاڅمـوره په الس کفن په غـال تـحزه خوش 

 و ـالم ش ــغا ــچ    ون دـوم چې پښت ـر شـب ـه خ ـک 

 قلقله کرده است: بونانه ز و اما سلیمان ناالیق در غالمی به تجاوزگران روسی چنین 

 ه شوروي زلمیان د سر او ځان په بی

 ي لپاره جنګ کړ ازادۍ  د افغان د 

 و زوړ انګرېز له دغه غمه لېونی ش 

 ي سره اردو په افغانانو باندې ننګ کړ

می روسهای متجاوز و  ت و پلید حزبی او حلقۀ غالروزگاری که سلیمان ناالیق و رفقای پسو اما  

ددمنش را با افتخار به گردن نمودند و کشوری را به خاکدان سیه نشاندند و مردمی را بر باد دادند 

گر خوشحال خان زنده نبود و  یا در کشور زیبای ما بیافروختند، د و شعله های سرکش آتش تجاوز ر

 هرگز هم سر از لحد برنداشت تا غالمی غالمبارگان را در کشور زیبای ما شاهد باشد. 

تک مقایسه  حال قضاوت به هموطنان گرامی که چگونه می شود، سلیمان ناالیق را با خوشحال خان خ

 وخت. دار، چه باید آم از اینگونه نوشته های پهلو کرد و همردیف نمود و نیز اینکه

 

 


