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عبدالبصیر كاكړ

سلیمان الیق ملعون را بشناسید
در حاشیۀ مرگ غالم مجدد ! قبل از همه میخواهم كه اظهار كنم كه کلید دوزخ و جنت بدست ما نبوده ؛ ٓانچه كه ما از
مولفه ها و متون اسالمى آموختیم كه خداى متعال همه گناه ها را با همان صفات " الرحمن  ،الرحیم  ،الغفار
آموزه ها ٔ ،
و الغفور " كه دارد مغفرت و بخشش میكند ؛ ولى یك مس ٔیله را فراموش نباید كرد كه مطابق آیات صریح كالم الهى شرك
 ،كفر و ارتداد را بخشش نخواهد كرد و آنهم كسیكه مسلمان بدنیا آمده  ،از دین  ،قرآن كریم و حدیث شریف آموخته است
و در فرجام به آن تمسخر  ،توهین و همه را خواب و خیال خطاب كند.
ما انسان ها با باور هاى دینى و یا عدم باور هاى دینى و عقیدتى كه داریم روزى این جهان فانى را وداع و اینكه چه
وقت  ،چگونه و در كجا ما هم نمیدانیم ؟ چون این فرموده الهى و ملكوتى است ؛ ولى آنچه كه ما به حیث یك بنده مومن
و متعهد به ارزش هاى دینى و اسالمى باور داریم در مجموع با همان مومنه ب ِه كه " امنت باهلل و مالیٔكته و كتبه و رسله
و الیوم االخر و القدر خیره و شره من هللا تعالى و البعث بعد الموت " ایمان و باور كامل داریم كه هر یك شرح و تفسیر
جداگانه خود را دارد كه مبحث كامل آن در متون علم عقاید موجود است.
اینكه سلیمان الیق كى  ،به كجا تولد ،به كدام خانواده منسوب  ،به كجا درس و تحصیل كرده و از كدام مسلك و مكتب
سیاسى پیروى داشته  ،اكثریت تا جایى معلومات دارند  ،بجا است براى نسل جنگ ها  ،كودتا ها  ،مهاجرت ها و آنعده
از هموطنان ما كه تاریخ را با عدسیه قومى و سمتى تحلیل دارند ،تا چند حرف و چند نكته مختصر را به نگارش داشته
باشیم.
در سال  130٩هجرى شمسى به خانواده مولوى عبدالغنى در ولسوالى شرن والیت پكتیا كودك بدنیا مى ٓاید كه پدرش
نسبت به اخالص و محبت به خانواده مجددى ها و یا همان حضرت مجدد الف ثانى  ،اسم این كودك را غالم مجدد انتخاب
میكند  .پدرش یك شخص مذهبى و یا از قشر مال هاى سنتى افغانستان سال هاى متمادى در والیت بغالن و كابل امام ،
خطیب و در ضمن مأذون و خلیفه طریقت نقشبندیه مى باشد  ،مأذون و یا خلیفه را در مسلك طریقت نماینده با صالحیت
و آزموده شده پیر بزرگ طریقت در یك منطقه و جغرافیاى خاص تعریف كردند.
سلیمان الیق قبل از اینكه مادر و برادرش در ایام كودكى او در اثر مرض كولرا فوت میكنند  ،پدرش ازدواج دوم كرده
بود و در كابل زندگى داشت  ،او پسرش را در صنف دوم مكتب حبیبیه شامل و نسبت مشكالت كه داشت فقط تا صنف
پنجم به این مكتب ادامه میدهد  .سال ها بعد او شامل مدرسه ابوحنیفه پغمان و تحصیالت خود را در رشته ادبیات از
پوهنتون كابل به اتمام میرساند.
او روابط خویشاوندى نزدیك با حضرت صبغت هللا مجددى و میر اكبر خیبر داشت  ،به این مفهوم كه حضرت مجددى
و میر اكبر خیبر داماد مولوى عبدالغنى بودند ،الیق از بنیان گزاران مكتبى و عقیده كانكریتى حزب دموكراتیك خلق و
موسس جریده پرچم بشمار میرفت .غالم مجدد در دوران رژیم كمونیستى
عضو فعال شاخه انشعاب یافته حزب پرچم ٔ ،
در پست هاى وزارت اطالعات و كلتور  ،اقوام و قبایٔل  ،ریٔیس و عضو فعال اكادمى علوم آنوقت بود.
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او با وجودیكه در یك خانواد ه مذهبى و آ خند زاده تولد  ،در كنج مسجد و مدرسه بزرگ شده بود ؛ ولى در اكثریت از
اشعار خود به شعایٔر اسالمى و آنچه در پیوند به متون اسالمى بود به شكل تمسخر آمیز آنرا توهین و تحقیر ؛ ولى
بالعكس به لینن  ،مكتب كمونیزم توصیف و تمجید كرده بود  ،تا اینكه بزرگ ان حزب خلق و پرچم در محافل و كنفرانس
بنام " لینن كبیر " درود مى فرستادند .
موثر حزب دموكراتیك خلق و در كودتا هفت ثور یك عضو فعال ،
غالم مجدد ابن مولوى عبدالغنى از افراد كلیدى و ٔ
فرهنگى و برجسته آن بشمار میرفت؛ تا اینكه سرادر محمد داود را فرعون زمان مخاطب قرار داده بود .این در حالیست
كه اكثریت از اعضاى برجسته حزب خلق و پرچم توسط محمد داود خان رشد و از آنها حمایت كامل داشت .او با
وجودیكه فارغ از علوم شرعى  ،متولد خانواده مذهبى و بزرگ شده در كنج مسجد و مدرسه بود ؛ ولى بیشتر در ظواهر
 ،قیافه و افكار سیاسى از لینن متأثر شده بود  ،تا اینكه در مجالس و محافل ظواهر خود را به لینن آراسته و وارسته
میكرد و همان كاله منسوب به لینن را نه تنها او  ،اكثریت از پرچمى ها و خلقى هاى ُمسن بسر میكردند .
حال بحث ویرانى كشور  ،بیت المال  ،تجاوز بر مردم عام  ،قتل و كشتار مردم بى گناه  ،حمایت از اشغالگران شرقى
و غربى  ،جاسوسى به همسایه ها یك طرف بحث و قضیه ؛ ولى فراموش نباید كرد هر آنكس دانسته و فهمیده شعایٔر
دینى  ،اسالمى و مذهبى را به تمسخر و توهین گرفته و از وحدانیت خداى وحده شریك له انكار میكند ،بحث كامالً جدا
موسسین حزب خلق و پرچم با همان مسلك و مكتب ماتریالیستى كه داشتند با خدا  ،آخرت ،
است كه متاسفانه بزرگان و ٔ
جنت  ،دوزخ و پیامبر باور نداشتند و ندارند !
در كنار احزاب خلق و پرچم كسانى دیگر نیز مانند شرعى جوزجانى  ،نظام الدین تهذیب  ،سید شرف الدین شرف ،
صدیق سیالنى  ،مولوى عبدالولى حجت  ،مولوى عبدهللا كلكانى  ،عبدالهادى مكمل و غیره كه فارغین شرعیات  ،مدارس
دینى و منسوب به خانواده هاى مذهبى بودند  ،همكارى و فعالیت حزبى و سیاسى داشتند.
سلیمان الیق به زبان پشتو و درى قصیده ها  ،و چندین مجموعه شعرى دارد كه یك قصیده ٓان تحت عنوان
"یو باتور ملت غرقېږي ،یو مضبوط وطن نړېږي" است .كه یك جوان آواز خوان بنام "جاوید امرخیل" متولد سال هاى
جنگ  ،ویرانى  ،دهشت  ،متاثر از جنگ ها و البته در عدم سواد تاریخى با گرافیك و فوتو گرافى آنرا تمثیل  ،طراحى
و سروده است.
حال كسى است كه از بزرگان حزب دموكراتیك خلق و پرچم كه امروز زیر درفش امپریالیزم غرب زندگى دارند ،
پرسان كند كه این ملت و كشور را در اوایٔل كیها غرق كردند ؟ كیها سه میلیون افغان را به پاكستان  ،ایران و كشور
هاى جهان به مهاجرت ها مجبور كردند  ،كیها سردار محمد داود را فرعون مخاطب قرار داده و ایشانرا به خانواده او
قتل عام كردند ؟
كیها شعار " كور  ،كالي و دودى " را زمزمه و ترنم داشتند ؛ ولى در عوض "قبر  ،كفن و مرمى" را به تحفه دادند و
حتى عده یى را در پولیگون ه ا بدون قبرستان  ،كفن و مرمى با تراكتور ها زنده بگور كردند! كیها هاشم میوند وال ،
دكتور موسى شفیق  ،وفي هللا سمیعى و ده ها هزار مخالف سیاسى و فكرى را بنام اشرار  ،عناصر ضد انقالب  ،عالم
دین  ،فیودال و غیره  ،تا اینكه اهل هنود و سیك شور بازار را بنام اخوانى در پولیگون ها زنده بگور كردند ؟
كیها نخبگان و شخصیت هاى تحصیلكرده كشور را در پشت میله هاى زندان شكنجه كردند و فقط با شعار هاى سرخ و
انقالبى هر مخالف فكرى و سیاسى كه داشتند  ،قتل عام كردند ؟
در قسمت از سروده ها و اشعار حماسى سلیمان الیق از " وطن  ،میهن  ،هیواد و واى وطن واى " خیلى زیاد یاد آورى
شده ؛ ولى گفته نشده كه كدام وطن  ،ناموس و مردمك چشم همان یك كه سوار بر تانك هاى روس آنرا با قشون سرخ
شوروى تسلیم كردند  ،با سكات  ،لونا و طیاره هاى غول پیكر با عوض اینكه تهران  ،اسالم آباد  ،كراچى و مشهد را
بمبا ردمان كنند ؛ كه متاسفانه تمام دهكده ها  ،مناطق اطراف و كوهستانات كشور را با بمب ها  ،راكت ها و خمپاره هاى
قشون سرخ بمباردمان كردند.
او در اشعار و سروده ها كه متاسفانه دست پرورده پدر  ،مسجد و منبر بوده بار ها توهین  ،تحقیر و به دستر خوان
خانواده نمك حرامى كرده و حتى نام را كه پدر برایش انتخاب كرده بود ؛ آنرا عوض و تبدیل كرده بود.
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او در اشعارش راستگرا ها و بخصوص خانواده بزرگ مجاهدین را متهم كرده  ،كه دختران افغان را به عرب ها دادند
؛ ولى از خود و رفیق كارمل نگفتند كه دختران خود را بخاطر خویشاوندى سیاسى به پشتون هاى آن طرف خط دیورند
به نكاح دادند ؛ كه متاسفانه امروز همان صوفى نام داماد سلیمان الیق و داماد رفیق كارمل كه در جوانى از پشتون هاى
فاشیست و قوم گرا پاكستان بودند؛ تاریخ افغانستان و حتى قوم پشتون را تكذیب و در مزدورى پنجاب قرار دارند.
حرف اخیر و نتیجه این سخن كه بحث كودتا ها  ،مزدورى ها  ،خیانت به بیت المال  ،جاسوسى به كشور هاى بیگانه ،
ویرانى كشور و كابل در هنگام جنگ هاى داخلى  ،دعوت و حمایت از اشغالگران شرق و غرب یك طرف قضیه و آنكه
فهمیده و آموخته قرآن  ،پیامبر و شعایٔر اسالمى را به تمسخر بگیرد  ،بدون شك نا بخشودنى و آیات صریح كالم الهى
در مورد وجود دارد كه این مقاله گنجایش آنرا ندارد.
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