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  فرزام. ف 

 ٢٠١٤ اکتوبر ٢٣

  
  پرتو نادری، 

 !از شاعری تا مديحه سرائی برای سليمان اليق
  

 حزب دموکراتيک خلق و از ھواداران سينه  حکرانیۀدستان انجمن نويسندگان افغانستان در دوره ب پرتو نادری، از قلم

برای غالم مجدد سليمان اليق ، يکی از محيل ترين چھره ھای سياسی عصرحاضر،  چاک شورای نظار در روزگار ما،

آقای پرتو، تملق نامه اش را در ! نه ، خرمھره را با زر، برابر کرده استئيو شاعردولتی، ستايشنامه ای نگاشته و ھرآ

  : پرتو نادری می نگارد .منتشر ساخته است) شنامه افغانستانگزار(وبگاه 

ھر .  اش ، حال و ھوای بعضی از غزل ھای موالنا را داردئی از شعر ھای تغزلی و غنا]بخشی[زبان اليق در بخش« 

 که چند ، اين گونه شعر ھای او با ساختار غزل ھای کالسيک ھم آھنگ نيست، بلکه بيشتر به فورم مسدس ھمانند است

 : اجتماعی در می آميزد– از نتيجه گيری سياسی ]گونه ای[ئیدر آن ھا نوع حس تغزلی با گونه 

  ای نای من ای نای من

  ای ھمدم شب ھای من

  خواھم کنی رسوای من

  وزگرمی آوای من

  کاخ کھن لرزان شود

  طرز نوين بنيان شود

*  

  ای چنگ من ای چنگ من ،

  کی وارھی از چنگ من

  گ منتا اين دل از سن

  از گرمی آھنگ من

   شود]طوفان[دريای پرتوفان

  »غمخانۀ انسان شود

  ختم نقل قول
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***  

در » ای نای من ، ای نای من«  تفسير شتابزده ای از سخنان پرتو نادری، شايد چنين باشد که صرف وجود تعبير ھای

  »!حال و ھوای غزل مولوی را تداعی سازد« کافی است تا   سليمان،ۀمنظوم

ست، سليمان ، پس از اشغال ملک و ملت در دستان برژنف، نی لبک خويش را به صدا درآورده و به سبک و مضحک ا

 وھمه کاخ ھای  خواسته با دميدن بريک چوب سوراخدار ، کاخ ستم ظاھر شاھی و داوود شاھی می سياق مولوی،

  !ارتجاع را سرنگون کند

 »سوسياليزم علمی«مثنوی مولوی وخواسته بگويد، ميان  ادبی، میآيا سليمان خان اليق با اين بازی ھا و تفنن ھای 

چيزيست فاقد درونمايه و رمز وراز يک  سليمان،ۀ  اين منظوم .رسد بعيد به نظر می رابطه ای ژرف ، يافته است ؟

  ! انشاد آن بدر آيدۀھم از عھد» فرھاد دريا« که شايد   ھنر واال، يعنی يک تصنيف تقليدی تکراريست

 فرھنگ و ادب، مطرح نبوده است؛ ۀگاه به حيث يک شاعر يا آدمی از مقول ان اليق، برای مردم افغانستان، ھيچسليم

 بزرگ شمالی می داد؛ گاه خلقی می ۀدر توجيه اشغال ھمساي» بيانيه ھای آتشين«خاطر می آورند که ه اين آدم، را ھمه ب

ی که بر چھره نزد اين مرد، اين نامرد، در فرجام ئ و ماسک ھاشد، گاه امينی می شد، گاه کارملی می شد و چه رنگ ھا

  ! شصت خورشيدیۀدھه پنجاه و دھ

شود، در قتل سردار داوود خان نيز دست داشته است، بنيانگزار مليشيای قومی در  که گفته می اين سليمان خان اليق،

زی، ھمان ان اليق در دوران نجيب هللا احمدسليم. ن در ذھن ھا، رسوب کرده استآکشور است که خاطراتی تلخ از

  ! حامد کرزی به عھده داشته اند در دوران  ربانی و صالح الدين، پسر او، کرده که، برھان الدين نقشی را بازی می

، ميليون ھا افغانی پول بيت المال ) و تنظيم ھا ميان دولت نجيب( ئیسليمان اليق، به حيث وزير قبايل و رابط صلح کذا

   ! ، حيف و ميل کرده استرا

 کتاب    جنگ اندازی اقوام ساکن کشور، و نيز حمايتگر ايجادۀسليمان اليق را برخی پژوھشگران، طراح پشت پرد

  .انگارند  »دويمه سقاوی« جنجالی 

ست، سر برده اه آقای پرتونادری، در شرح حال خود، اعالم داشته است که مدتی در زندان دولت خلقی ، پرچمی، ب اما

 حزب حاکم دموکراتيک خلق و دولت خلقی نبوده است؛ پس چگونه، ايشان ۀآيا سليمان اليق، از تصميم گيرندگان بلند پاي

چگونه حاضر شده، بی ايمان  .به مداحی يک شارلتان سياسی و دلقک روزگار اشغالگران شوروی، تن در داده است

  ! بزرگانی چون نظامی گنجوی ، حافظ و مولوی، مقايسه کند؟را با کالم ترين شاعر قرن را ، تبجيل کند وسخن او

در دولت به اصطالح » مشاورت امنيت ملی«خاديست سابق به پست آيا درست است که برداشته شدن حنيف اتمر، 

ه  حزب دموکراتک خلق در تلويزيون ھای داخلی وفرامرزی، بۀوحدت ملی و مصاحبه ھای برخی اعضای عاليرتب

اين روز ھا برخی روشنفکران را به توھم افگنده   مکرر سليمان اليق در تلويزيون سرکاری کابل،خصوص ظاھر شدن

خلقی « دولت ئی امريکا يک بار ديگر به برپاۀ اياالت متحدۀاست که اين بار فرکسيون ھای خلق و پرچم، زير ساي

   توفيق خواھند يافت؟  »!طراز نوين

 امريکا، حضور ۀ وحدت ملی، دستپخت اضالع متحدۀمی ھا و خلقی ھا، درکابيندر کابل ، شايع است که تعدادی از پرچ

  .خواھند داشت

برای کارگزاران و » بزرگداشت« محافل ئینيز زياد شده و برپا» خلق و پرچم«  فعاليت و جنب و جوش حلقات

. س به خود گرفته است  محسوئینيز جلوه نما ھمکاران سابق حزب دموکراتيک خلق ، اين سو و آن سو، در برونمرز،

 .ی با نفوذ در ماسکو است»خلقی ھا«وسيله جمعی از ه بزرگداشت آقای لطيف ناظمی ب ين احتفاالت،ا ازه اینمون
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مرکز «س حزب ملی افغانستان که گويا سرپرست نھادی به نام ئيتبجيل از ناظمی از سوی جنرال غالم محمد جالل، ر

  !دھد، زير کاسه، نيم کاسه است میاست، نشان » کاری افغان ھا در ماسکو

خواست با حمايت ژيرنوفسکی، عضو   خورشيدی، گويا می١٣٩٢ھمان است که در ماه ھای واپيسن سال  جنرال جالل،

  !پارلمان و رھبر حزب سوسيال دموکرات روسيه ، در کابل، دست به کودتا بزند و حکومت کرزی را ساقط سازد

 که ديروز یسليمان اليق، به عنوان شاعر ، مطرح نبوده، اما به عنوان رجل سياسيھرگز  ھر حال برای مردم ما،ه ب 

 را می بوسد، از  ئی اشغالگران امريکاۀدر راه منافع شوروی ، خواب راحت را بر خويش ، حرام کرد و امروز چکم

  .ديرباز آماج شماتت عامه است

 

 

  


