
 

 

 

  الفت كى بود؟مرحوم استاد 
  

  )الفت(مختصر سوانح مرحوم گل پا چا 
  

مرحوم گل پا چا الفت شاعر و نويسندۀ بزرگ و مشهور زبان پشتو، پسر مرحوم ميرسيد پاچا ميباشد كه در 
 هجرى شمسى در قريﾢ كج عزيزخان ولسوالى قرغه ئى واليت لغمان افغانستان به دنيا آمده ١٢٨٨سال 
  .است

تحصيل علوم مروجﾢ عربى و دينى را از مسجد آغاز الفت مطابق شرائط تعليمى آنزمان، استاد مرحوم 
كرد و نظر به استعداد و ذكاوت خا請ى كه داشت در مدت بسيار كم كتب 請رف، نحو، فقه، معانى، 

ختم بعد از .  را نزد استادان مشهور آن وقت بپايان رسانيدتفسيربديع و بيان، منطق، فلسفه، حديث و 
 هجري شمسى در روزنامﾢ ملى انيس به �١٣١علوم متداولﾢ دينى و مطالعات شخصى، الفت در سال 

  . شدوظيفهكار و حيث كاتب مشغول 
 هجرى شمسى از طرف مردم جالل آباد به حيث وكيل١٣٢٨الفت در دورۀ هفتم شورىٰ در سال 

 ١٣٣١شتم شورىٰ در سالدورۀ هدر . و در شورىٰ بحيث معين دوم تعين گرديد  انتخاب شدپارلمان
انتخاب پارلمان از طرف مردم ولسوالى قرغه ئى واليت لغمان بحيث وكيل استاد الفت . شهجرى 
  .گرديد

استاد الفت در پهلوى شاعرى، نويسندگى و ماموريت رسمى در سياست هم سهم فعال داشت وى در 
請احب امتياز و مؤسس ١٣٣٢هجرى شمسى جريدۀملى ولس را تاسيس و تا اخير سال ١٣٣٠سال 

جريدۀ ولس از نگاه تعداد خواننده يكى از بزرگترين جرائد آزاد آن وقت بشمار  .جريدۀ ملى ولس بود
  .ميرفت

تعين به حيث نماينده از طرف مردم جالل آباد . شهجرى  �١٣٣در لويه جرگﾢ سال مرحوم الفت 
آخرين ماموريت رسمى وى . شدرر به حيث رئيس پشتو ！ولنه مق.  هجرى ش�١٣٣در سال و .گرديد

 هجرى شمسى ١٣�٣عضويت در كابينﾢ داكتر محمد يوسف به حيث رئيس مستقل قبائل در سال 
استاد الفت در هنگام ماموريت، بحيث استاد زبان پشتو در پوهنتون كابل سمت استادى را . ميباشد

  .هم به عهده داشت
 استعفىٰ كرد و در دورۀ دوازدهم شورىٰ باز الفت 請احب از رياست قبائل.  هجرى ش١٣�٣در سال 

 سال به حيث �٣مدت جمعاً كه تقريباً . هم از طرف مردم جالل آباد به حيث وكيل شورىٰ انتخاب شد
  .مامور دولت و وكيل پارلمان انجام وظيفه نمود

  صالفت نه تنها 請احب استعداد و ذكاوت خاص بود بلكه از قريحﾢ روان شاعرى و قدرت خااستاد 



 

 

عالوه بر وظيفﾢ ماموريت و مطالعه، الفت به نوشتن اشعار و مضامين .  نويسندگى هم بر خوردار بود
ئز اف كتب نيز پرداخت، كه بعضى از تاليفات شان جوياجتماعى، سياسى، انتقادى و دينى و تال

  .عاتى را هم حا請ل كرده استومطب
رى سروده است كه متاسفانه اشعار درى ااشعاين شاعر و نويسندۀ بزرگ زبان پشتو  به زبان درى هم 

  .وى فعالً در دست نيست
  . كتاب نظم، نثر و ترجمه ميرسد كه بعضى از كتابهاى شان تا حال چاپ نشده است�٢تاليفات الفت به 

  .آثار الفت متاسفانه تا حال به زبانهاى خارجى هم ترجمه نشده است
بدون . يك شخص متواضع، خاموش و حليم بودالفت 

ضرورت سخن نمى گفت و هميشه به سخنان ديگران گوش 
راجع . الفت داراى طبع ظريف و خوش 請حبت بود. ميداد

به شاعرى، نويسندگى و شخصيت الفت دوستان وى مطالب 
زياد نوشته اند، اما يگانه و بهترين وسيله براى معرفى و 

  .ار خود وى ميباشدشناسائى الفت مطالعﾢ آث
خصو請يات برجستﾢ اشعار و مضامين الفت سادگى و يكى از 

روانى آن ميباشدكه اين خا請يت، اشعار و مضامين ويرا از 
  .اشعار و مضامين ديگر شعرا و نويسندگان متمائز ميسازد

    

  مرحوم استاد گل پا چا الفت  ىنظم و نثر الفت عام فهم ميباشد كه عوام و خواص آنرا م
الفت با مضامين و اشعار سادۀ خود استاد . فهمند و هر شخص به اندازۀ ذوق خود از آن لذت ميبرد

خواننده را متوجه آن حقايق موجود زندگى و جامعه ميسازد كه قبل از آن كسى متوجه آن نشده 
در ظاهر و باطن وى . نگر فهم، دانش و علميت وى بود شخصيت و طرز زندگى الفت نمايا. است
اشعار و مضامين الفت بيشتر . قى وجود نداشت، وى مرد عمل و نمونﾢ اخالق انسانى و اسالمى بودفر

دى و زياد تر جنبﾢ انتقا اشعار و مقاالت سياسى الفت. در موضوعات دينى، اجتماعى و سياسى ميباشد
متكى به قرآن ضع غريبان و بينوايان و اشعار ومضامين دينى وى ر ويانگاشعار و مضامين اجتماعى وى ب

  .و احاديث نبوى ميباشد
خود به اخذ جائزۀ ادبى خوشحال خان، جائزۀ علمى ابو على سينا،  الفت در مدت خدمتاستاد 

اخذ تقدير نامﾢ درجه دوم، اخذ نشان درجه دوم معارف و اخذ نشان درجه سوم ستورى نائل گرديده 
  .است

در وقت ( لفت در وقت هاى اخير حياتشا. عه و تحرير ميگذشتلالفت به مطااستاد اكثر وقت 
از وضع سياسى و اجتماعى افغانستان خيلى رنج ميبرد و براى ا請الح آن ) جمهوريت محمد داؤد خان



 

 

وضع نا مناسب تالش و كوشش زياد كرد اما متاسفانه سردار محمد داؤد خان كه از طرف پرچميان و 
الفت داشت، نه به وى استاد ترامى كه به كمونستان محا請ره شده بود، با وجود شناخت قبلى و اح

كه در مورد وضع نا هنجار آنوقت و خطرات آيندۀ آن ( وقت مالقات داد و نه به نوشتﾢ ارسالى وى 
الفت در اخير زندگى زيادتر وقت خود را در قريﾢ كج عزيز خان يعنى استاد . توجه كرد) نوشته بود

 هجرى ��١٣ قوس سال ٢٨ثر حملﾢ قلبى بتاريخ زادگاه ا請لى اش سپرى ميكرد تا باالخره در ا
 سالگى داعى اجل را لبيك گفت و در هديرۀ پدرى شان در كج عزيز خان كه در �٧شمسى به عمر 

  .   روح شان شاد باشد.عيت دارد دفن گرديدر سرك كابل جالل آباد موقاكن
 


