د قلم د مجلې نه
د محترم الحاج ننګيا ل ليكنه

د استاد الفت فن او فكر
زه خپله هېڅكله هم ددې دعوه نشم كولى چې د استاد الفت په ژوند او فن به داسې څه وليكلى شم چې د دې وړ
وي ،چې د هغه د فن او هنر  ،ژوند او مبارزې داسې اړخونه وځلولى شي چې هغه يې د فن په هنداره كښې نه وي
پړقيدلى.
اصالً د شاعر فن يوه داسې روښانه او ځالنده هنداره ده چې د شاعر طرز تفكر ،ژوند ،احساس او جذبات د خلكو مخې
ته ږدي بيا به نو داسې څه پاتې وي چې زما غوندې يوه مات او ګوډ قلم ته پرې د ليكلو ضرورت وليدل شي او ماته خو
ال خپله بې علمي او نا تواني هم ښه معلومه ده چې زما په وړاندې يې څومره ديوالونه درولي دي ،خو بيا هم ځان
لدې سعادت څخه نشم بې برخې كولى ،زه پوهيږم داسې ورځې او وختونه كله كله د سړي مخې ته ورځي .حاالت
هميشه په دغه لورې د تلو وخت نشي پيدا كولى او دا ټول شرائط د لږ وخت لپاره الس ته راتلى شي.
د يوه ليكوال خبره ده“ „ دا زموڼږ د قام بد قسمتي ده چې مونږ عمر له خپل مړى ژوندى كوو او خپل ژوندى وژنو““.
خو كاشكې خبره داسې واى .دا رښتيا ده چې مونږ خپل ژوندي وژلي او وژنو يې خو مړى مو ډېر لږ څه چې بېخي لږ
ژوندى ساتلى دى په مونږ كښې چې څوك مړ شي نو هغ ه پړ شوى ،دا بيا د پيړيو او نصيبونو خبره ده چې كله نا كله په
چا د ژوند وږمه لګيدلې ده .د مرګ او ژوند دا كيسه زمونږ د ظاهر بينو سترګو تر مخ روانه ده كنه نو حقيقي مرګ او ژوند
دا موجوده بڼه نلري كومه چې زه او ته يې په تعبير پسې لګيدلى يو.
دا چې په يوه دوو مقالو څنګه مونږ يو مړى ژوندى ساتلى شو هسې ځان خوشا لوو -ګڼې حقيقت دا دى چې موږ له مړو
او ژونديو دواړو سره جفا كړيده.
اوس كه به مونږ كښې دا جذبه پيدا شي چې په مرګ هم د چا قدر را معلوم شي او محروميت مو د نعمت پر ارځښت
پوه كړى شي هم لويه خبره ده.
په مونږ خو له بده بخته داسې كانه شوى چې ژوندي مو وژلي او مړه مو پړه كړيدي.
او بيا نن سبا -توبه نن خو د مرګونو بال ګډه ده هر څه په مخه اخلي او په لمن كښې يې نغاړي -ژوندي وژني او په مړو
د پړې خاورې انباروي.
د ژوند او مرګ په دغه كشمكش كښې زما ملګرو د دغه مسلط دود او پولو د ماتولو تكل كړى -دوى غواړي ټول ژوندي
پاتې شي او د مړى عنوان له منځ ووځي .په چا د مړه نوم پورې نشي هېر او پړ ونه ګڼل شي د غرضونو ،سياستونو او
خود خواهيو له منګولو وژغورل شي .د شو او بدو ،مرګ او ژوند ،حقير او محترم له ويش او سخاوت څخه د اقتدار الس
لنډ كړى شي .دا نيك په ځاى او ضروري كار دى خو حوصله ډېره غواړي او د پرله پسې خوارۍ غوښتنه كوي.
د جهاد په تېرو دوولسو كلونو كښې كه زمونږ مجاهد او قهرمان ولس د خپلو سرونو په بيه د خپلو وياړونو او قهرمانيو څلى
و درول او نوى افتخارات او شخصيتونه يې جوړ كړل خو ورسره سياسي لو بو د تېرو وياړونو او شخصيتونو سره د
جفاكانې هم راواخيستې او د پرون هر څه يې نه دا چې تر ډېره هېر كړل بلكې وخت په وخت يې وغندل هم.
اوس چې دوستان د خپل ولس د يوې درنې هستى يوې جاودانې او عملي هستۍاو يوې وياړ منې او تارېخي څېرې
ياد تازه كوي او د ادبي او عم لي خدمتونو د لمانځنې باب يې پرانيزي دا يو نوى قدم دى ،يو نوى فصل دى او يو
داسې اقدام دى چې د بېدارو ولسونو له پاره ضروري او حياتي ګڼل كېږي .او داسې اقدام چې ال مخكې په كار ؤ.

خو غوره او ښه كار هر وخت ښه او غوره دى اوس هم كه زموږ سد سر ته راشي دا به زموږ لويه نيكمرغي وي .اوس هم
كه موږ متوجه شو ال وخت شته چې موږ خپل رنګ وساتلى شو او د نورو په رنګ كښې له رنګيدلو په امن شو.
د قلم درنې مجلې پتېلې ده چې د مرحوم استاد الفت د وفات كليزه ولمانځي چې په رښتيا هم يو ډېر بختور او
ارځښتناك اقدام دى او يو تاريخي او ملي مسؤوليت.
په تېره په داسې سختو شرايطو او ترخو حاالتو كښې چې زموږ مجاهد ولس د يوه سخت ازمويښت په ډګر والړ دى او د
بهرنيو ځواكونو او توطئو او د دوستۍ په جامه كښې د دښمنيو له سختو سيليو او توپانونو سره مخامخ دى د هيواد
دملي ،علمي ،تاريخي او ادبي شخصيتونو د افكارو ،خياالتو او فنپارو راسپړنه هغه پيغام دى چې استاد الفت پخپل
ژوند د هغې داسې يادونه كړي:
اوس يې كه څوك نه لولي عالم په خوب ويده دى ټول
دا د سبببببببا ورځببببببې ويغ ځلمببببببو تببببببه پيغامونببببببه دي
زموږ د ګران هيواد د ادبياتو معاصر تاريخ د همدغسې يوې ځالنده څېرې او لوړ شخصيت د فكر او فن په ډيوو روښانه
او وړنګن دى چې د ژوند او فن تر منځ يې اعتدا ل ډېر ښه او جوت ساتلى او د ژوند او فن د يوه ښايسته ګډون پيالمه
يې كړيده.
هو!
استاد الفت شاعر ؤ خو مجتهد شاعر ،داسې شاعر چې د ادبي اجتهاد پر معراج يې پل ايښى او يو ځانګړى مكتب او
سبك يې ايجاد كړى -د رحمان با با خبره:
چببببببې دا نببببببور شبببببباعران كانببببببدي هغببببببه نببببببه كببببببا
رحمبببببببببان كبببببببببړى نبببببببببوى نبببببببببوى اجتهببببببببباد دى
د استاد شاعري د زمان او مكان له قيده آزاده ده -د وخت شاعرى نده د وختونو ده -د زمانې شاعري نده د زمانو
شاعري ده.
د استاد الفت شاعري زړښت نلري څو چې دنيا ودانه ده د استاد شاعري به د خلكو په زړونو او ذهنونو خپله پادشاهي
چلوي ،داسې چې دتل لپاره به د ده نوم زموږ د شعر او ادب په نړۍ خپور وي.
د استاد شعرونه يواځې د پرون شاعري نده د نن شاعري ده او د سبا شاعري چې هر وخت د ويښتابه پيغام وړاندې
كوي د حركت الهام او د حق په لور د قيام قوام داسې شاعري چې د يوه نوى دور اعالن كوي او د زوړ رنګ او نوى
طرز يو ښكلى امتزاج ګڼلى شي.
د استاد شعرونه او ليكنې غوره -خيالونه لوړ او فكرونه ژور دي .د ده نظريات شخصي او ذاتي ندي اجتماعي دي -د ده
سوچ ،تصورات د ده ليكنې او احساسات له خپل ولس او خلكو سره په ژور او نه شلېدونكو تارونو تړل شوى چې
هېڅكله هم نشي سره بيلېدى.
استاد په پښتو ادب كښې د يوه رغنده او انقالبي غورځنګ بنسټ اېښى او د انقالبي ادب روښانه ډېوې يې بلې كړيدي.
د استاد په شعرونو كښې د پيغام او الهام جهت ښه جوت دى د ده شعر مبارز شعر دى -د ټولنيزو نا خوالو -نا برابريو او
نيګړتياوو سره الس او ګريوان شعر دى -له بې عدالتيو سره په جګړه بوخت شعر دى او د حق په الر كښې د پاڅون د
شعور او احساس بيدارونكى او پاروونكى شعر دى.
استاد پخپله شاعرى او شعري سفر كښې د خپلې وركې په لټون پسې دى ،دى د موسىٰ په لټه كښې دى چې د وخت د
مغرور فرعونيت ګريوان ته الس واچوي او شكست وركړي.

دى پخپل ځير او تىز بين نظر كوه طور ليدلى شي خو دغه طور ته د وخت په كږليچونو كښې د موسىٰ لټون جاري
ساتي.
استاد چې خپل خواږه هيواد ته پخپل ژور او رسا نظر وګوري او د سپين غره دنګې څوكې د خپل لوړ خيال په پردو
كښې واړوي نو دا ورته د طور غر ښكاره شي د حقيقتونو او حقايقو د تجال طور – هغه طور چې د موسىٰ د راتلو الر
څاري.
د دغه آسمان څكو څوكو ځال دده په نظر كښې هماغسې ځلكونه وكړي او دلته دغه طور ته د موسىٰ په ارمان د زړه د
درد دا ټول ترجماني كوي.
کوه طور غونبدې ځلېبږي خبو افسبوس چبې موسبىٰ نشبته
چبببې الهببببام ورځنبببې واخلببببي هغببببه لبببوى رهنمببببا نشببببته
په رښتيا هم كه د طور دغو غرونو موسىٰ د رلودالى چې د الر ښوونې او حركت پيغام يې خپور كړى واى او د دغه
ولس د يون قافله د چا موسىٰ په مشرى روانه شوي واى نو د وخت د فرعونيت ټول مظاهر به ال د وخته له منځه تللى
وو.
د استاد په شعرونو كښې د يو اصالحي انتقاد سرشار روح په څپو دى چې د اجتماعي نا كراريو او نا برابريو خالف د
احتجاج روح پاروي -د حق او عدالت په الر كښې د مبارزې احساس توپاني كوي او د وېښتابه او حركت هنګامه توده
او څپانده س اتي ،داسې څپانده چې د څپو شور او زوږيې په زړونو او فكرونو كښې د يوه خوځښت او انقالب لورى په
ګوتو كوي.
د استاد شاعري د وختونو او زمانو له پيغامونو او الهامونو څخه څپانده ده ځكه خو د ده شعرونه داسې ښكاري چې
همدا نن او همدا اوس اوس د خپلې ټولنې د روانو كړاوونو په ليدلو يې له دردمند زړه څخه دا چېغه را پورته شوى-
لكه چې په دغه غمو نوكښې له موږ سره څنګ په څنګ روان دى له همدې ځايه ويلى شو استاد د پرون په هنداره
كښې نن ښه جوت ليدلى او د سبا له پټ مخ څخه يې پرده پورته كړيده.
وګورئ څه ښه وائي:

داپېټببى

۰۰۰۰۰۰۰۰۰
چبببې اصبببلي څېبببره د چبببا ښبببئي هبببر چبببا تبببه
اقتبببببببببببببدار دى اقتبببببببببببببدار دى اقتبببببببببببببدار
د شورى تر عنوان الندې شعر يې د نن له وضعې سره څومره جوخت اړخ لګوي او د مشورتي او موجوده شوراګانو او
دې ته ورته حاالتو او جرګو پيشګويې كوي دلته سړي ته په ډاګه كيږي چې استاد د پرون په آئينه كښې نن څومره
روښانه ليدلى:

د استاد فن د افكارو او تخيل په پرورښت كښې د يوه پوهنتون هومره كار كولى شي د ده فن له نويو نويو نكاتو ډك دى
او د ژوند له ډيرو عميقو اسرارو څخه يې خبرې كړي ،سړى دا ګڼي چې دوى به حتماً د ليكنې پر وخت ډېر نازك او
واړه دقايق ليدلى وي د دوى په فن كښې جمال -برهان -انتقاد -احساس او درد په زړونو او فكرونو بې تاجه پادشاهي
كوي او د ټولنيز سمون په لور د يوه اصيل حركت او دعوت مخه پرانستى ساتي:

د استاد فن د مطالعې په وخت سړى دا ګڼي چې دده دزړه ټول دردونه ارمانونه او غوښتنې په همدغو كرښو كښې
راغبرګې شوې داسې چې د ولس او خلكو د زړه غږ او د ژوند نغد تصويرونه ټول په همدغو جملو او كلماتو كښې ورته
مخ لوڅوي ځكه خو د استاد فن پخپله د يوه نهضت او غورځنګ هنګامه توده ساتي او د انقالب ډيوه روښانه:
پس له ډيره دلسردۍ نه تقاضا ده پيدا شوى

سبببببرو لمببببببو تبببببه د لويبببببدلود بتبببببانو مببببباتولو

د استاد فن د دعوت او مبارزې په الر كښې:
كببه د فكببر ښببكارولو يببا د حببق ويلببو ځبباى وي
د چببببببببا سببببببببترګو رډولببببببببو نببببببببه دارنكببببببببړم
۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د ځببان سبباتلو پوهببه عامببه ده هببر چببا سببره ده
هببم لببه انسببان هببم ځنبباورو د صببحرا سببره ده
د حبببببق ويلبببببو او د ځبببببان قرببببببانولو پوهبببببه
لبببه اولوالعزمبببو لويبببو خلكبببو د دنيبببا سبببره ده
۰۰۰۰۰۰۰۰۰

د پالر نيكه په قدم مه ځه حقيقت پسې ځه
هغه دود پريږده چې حكمونه د قرآن ماتوي
۰۰۰۰۰۰۰۰
بايببببد شببببعر شببببعور خببببال كببببړو لببببه قيببببدونو
ترقببببببي لببببببور تببببببه رهبببببببر شببببببي د فكرونببببببو
د اوهببببببامو خرافبببببباتو بتببببببان مببببببات كببببببړئ
وي منكبببببببببببببببببر د زور او زر د قبببببببببببببببببدرتونو
استاد د اسالم روح او د اسالمي دعوت د پراختيا او د اسالمي برم او پرتم دا ډول آموزنده يادونه كوي او د اسالمي
دعوت اصلي او سياسي راز بيانوي:

رايببببې وړه ببببباطن تببببه رڼببببايي د معرفببببت

استاد د ماضي له يادونې حا ل ته راځي -د ماضي ياد تازه كوي څو د حا ل له ستونزو او كمزوريو څخه د خالصون الر
وښئي:
نبببببن هغبببببه قبببببوت دى كلبببببه پببببباتې مسبببببلمان كښبببببې
هغبببببببببببببببه روحيبببببببببببببببه مسبببببببببببببببلمانانو و بايللبببببببببببببببه
وينبببو كښبببې اوس نبببه المببببي مسبببلم شبببو د اوببببو مهبببى
نبببببببه وركبببببببوي سبببببببر خبببببببو سرسبببببببايه يبببببببې ومنلبببببببه
نبببببه كبببببوي جهببببباد نفبببببل كبببببوي او وظيفبببببې كبببببوي
مفبببببببببت البببببببببواب تبببببببببه مبببببببببال مسبببببببببلمانانو وتړلبببببببببه
دى له ظلم او ښكيالك څخه د اسالمي امت د خالصون يواځينى الر او د بر السى او سر لوړى راز جهاد ګڼي ځكه خو
ځاى په ځاى د جهاد او د هغه د روح او مفهوم يادونه كوي او په دغه الر كښې دعوت چلوي او د محمدي رغنده
انقالب او ژغورنده خوځښت اهداف او الس ته راوړنې دا ډول تفسيروي:
راغببى جهببان تببه محمببد ر

ن چببې وران جهببان جببوړكړي

چببببې جببببوړوونكى د جهببببان يعنببببې انسببببان جببببوړ كببببړي
الفتببببببببببه ده راووړ جهببببببببببان لببببببببببره كامببببببببببل سببببببببببړيتوب
سببببړى سببببړى شببببو پببببه رښببببتيا د محمببببدر

ن پببببه عرفببببان

دى د جهاد په الر كښې پر ناكامي هيڅ ګروهمن نه دى او د دغه الرې هره ستونزه ،هر كړاو او هره ربړه كاميابي كڼي:

چبببې جهببباد سياسبببي نبببه وي مسبببلكي وي

سياسبببببببببي مراعاتونبببببببببه ال يعنبببببببببي وي

انحببببراف چببببې لببببه مسببببلكه قبببببول نببببه كببببا

نبببا كبببامي هبببم ډېبببره لويبببه كاميبببابي وي

څبببببوك خپبببببل فكبببببر تبببببه ملګبببببرى لټبببببوي

څببببوك ملګببببرو تببببه خپببببل فكببببر بببببدلوي

چبببببې خاونبببببد د عقيبببببدې وي پبببببه رښبببببتيا

عقيبببببببده لبببببببه چانبببببببه نبببببببه قرببببببببانوي

استاد د راروانو خطرونو او د استعمار له توطئو او ګواښونو نه دا وړ هوشدار وركوي:
د افغبباني وحببدت پببه حببا ل مببې زړه رپيببږي مببدام
بلببببه نقشببببه د سياسببببت پببببه دورنمببببا كښببببې ويببببنم
د اتفببببببا نببببببارې وهبببببببي د نفببببببا اور بلبببببببوي
دوسببتى كښببې پټببه دښببمني زهببر دوا كښببې ويببنم
دى د ملي وحدت د داعي او منادي په توګه هر ډول تبعيض او امتياز ردوي او محكوموي:
يو غلجى بل درانى دى څوك تاجك دى څوك ازبك
د افغان له كور او كلى خدايه ورك كړې دا توپير
كه تبعيض او امتياز وي هر څو غلى په پرده كښې
نه پټيږي پرې پوهيږي كه اعمىٰ وي كه بصير
*************
بې له تقوا هيڅوك په هيچا بر تري نه لري
دي برابر عرب عجم سپين وي كه تور مؤمنان

استاد د مفكر او فيلسوف په حيث  ،عشق ،معشوقه ،آزادي ،قرباني ،هنر او ژوند داسې تعبيروي:
محبوببببببه د هنبببببر مبببببن ښبببببكلى معنبببببا ده

معشبببببوقه د بوالهبببببوس پبببببا در هبببببوا ده

د چببا سببترګې سبباري سببتورى او سببپوژمۍ

د چببببببا برخببببببه هوسببببببونه خببببببر مسببببببتۍ

نبه دى جبوهر دى

په نظر كښې يې چې ښكلى دى هنر دى

لېبببببونى يبببببونس ځنځېبببببر كښبببببې و تړلبببببى

مببور پببه كببور كښببې زولنببو كښببې ؤ سبباتلى

نبببن پبببه مبببرګ لبببه زولنبببو څخبببه آزاد شبببو

آزادى تبببببه خوشبببببې نبببببه دى رسبببببيدلى

د الفت محبوب عبر

دى مرګ او ژوند ته په دغه ظاهري بڼه نه ګوري دى پخپل ژور نظر د مرګ او ژوند حقيقت دا ډول بيانوي:

د استاد فن له بې كفايته او مسلط چارپير چل سره د منطقي ،مؤالرې او دوامداره مبارزې پيالمه ده چې د يوه مبارز
ادبي غورځنګ بڼه لري او له حاكمه فساد سره د مبارزې په ډګر كښې مخكغ ادبي جنبش ګڼلى شي:
ويببببببنم ګببببببورم اورم چببببببې نببببببور څببببببه كببببببوي مببببببوږ څببببببه كببببببوو
سببببببتا نببببببوكر كببببببه يمببببببه م ببببببر ګببببببوره كببببببور او كببببببر نببببببه يببببببم

شخصببببي تظببببام چببببا تببببه ډېببببر څببببه وركببببوي چبببا تبببه خپبببل حبببق هبببم پبببوره نبببه وركبببوي
كلبببببببه دچبببببببا مبببببببخ ښبببببببكلوي پبببببببه مينبببببببه كلبببه بيبببا ګبببوره څبببوك پبببه خولبببه وركبببوي

مبببب كبببببه پببببباس د چبببببا پبببببه سبببببر ځببببباى ولبببببري
كبببه پبببه لبببوى دسبببترخوان خبببوري شبببكر تبببرى
كبببه د ګبببل پبببه پاڼبببه ناسبببت وي ګلخانبببه كښبببې
بيبببببببا هبببببببم نشبببببببي پريښبببببببودى مردارخبببببببوري
او دنن په رڼا كښې د پرون له ګوګل څخه دا غږ پورته كوي:
پبببه ږيبببره د ببببا ببببا اوس ماشبببومان لبببوبې كبببوي خپه يم په مشرانو چبې كشبران لبوبې كبوي
پببببه مدحببببه پببببه سببببتايلو پببببه بوټونببببو پبببباكولو دا خلببك نببن سبببا پببه واال شببان لببوبې كببوي
چې هر طرف يې بيايي په هماغه طرف درومبي پببه ځينببو كبباردارانو درباريببان لببوبې كببوي
د وختونو او زمانو په بهير كښې خپل تلپاته او انقالبي پيغام او د وخت يو تريخ حقيقت داډول بيانوي:
خوله په څوك شي ماتولى د سبر سبترګې ړنبدولى
څببوك تړلببى سببترګې نشببي د وجببدان او د ضببمير
مه غوليږه عاليجاهه كبه پبه خولبه درتبه دعبا كبړي
جببوړه نببه راځببي پببه زړه كښببې د بببډاى او د فقيببر

ځببان د چببا غببالم كببړه كببه پببه نببورو ببباداري ك بوې
سبببرټيټول زده كبببړه كبببه كارونبببه سبببركاري كبببوې
هلتبببه زورورو تبببه پبببه ګونبببډو الس پبببه نامبببه اوسبببه
دلتببه كببه فرعببون غونببدې پببه موږكالنكبباري كببوي

استاد الفت له وطن سره بې كچه مينه لري ،دى ګوري چې هيواد يې له خداى وركړيو نعمتونو او طبعي زيرمو څخه
ډك دى خو وطنوال يې وږي دي ،دلته دى چې دى خپل خوږ وطن مخاطبوي او وايي:
ولبببببببببببببببې

كبببببببببببې

كببببببببې

استاد د مظلوم په دفاع او د بېوزلې په پلوى كښې له هر جابر او مستكبر سره الس او ګريوان دى دى دخپل انتقاد په
توره له هر ډول ټولنيزو نا برابريو او نا خوالو سره په ډغره او مقابله بوخت دى او خپل احتجاج په دا ډول بيانوي:
خپبببل تبببور مبببخ نبببه وينبببي خبببود ببببين نبببه دى خپبببببل ببببببد ليبببببدى نشبببببي ببببببد ببببببين نبببببه دى
كبببببه حبببببق هبببببر څبببببومره وي ظببببباهر او بببببباهر ورتببببببه نببببببه ګببببببوري ظبببببباهر بببببببين نببببببه دى
**************
پببببه ورانكببببارو چبببببې كارونببببه جبببببوړوي

حقيقبببت كښبببې جبببوړ كارونبببه ورانبببوي

يببببا ټګببببي يببببا ډېببببره زياتببببه سببببادګي ده

كببببه بتببببان پببببه بببببت پرسببببتو ورانببببوي

وران كببببببار بببببببه ودان ګڼببببببې دلتببببببه كببببببه اوسببببببېږې تببببببه حببق ويببل بببه زيببان كڼببې دلتببه كببه اوسببېږې تببه
ورځببببې تببببه بببببه شببببپه وايببببي چببببا كببببه ورتببببه شببببپه ويببببل تببور بببه سببپين شببيان كڼببې دلتببه كببه اوسببيږې تببه
هيڅببببوك مالمببببت نببببدى وران كببببه تببببول كارونببببه شببببي خپل قسبمت ببه وران كڼبې دلتبه كبه اوسبيږې تبه
ټيټ خلك به پاس ګڼې ناست كه په جګ ځاى كښې وي ځمكبببه ببببه آسبببمان كڼبببې دلتبببه كبببه اوسبببيږې تبببه

يببببببو شببببببان نببببببدي نصببببببيبونه قسببببببمتونه كاتببببببببببببببانو د ازل كبببببببببببببړي فرقونبببببببببببببه
چببببا بانكونببببه دي ډك كببببړي پببببه ډالبببببرو چببببببببا پخپلببببببببو خببببببببدمتونو تاريخونببببببببه

*************
د يبببو كبببار عبببيش او نبببو

هوسبببراني وي د ببببببل كبببببار مجاهبببببده وي قربببببباني وي

خطراتبببببببو نبببببببه هغبببببببه كلبببببببه وېرېبببببببږي چببببې يببببې برخببببه د تبببباريخ قهرمبببباني وي

**************
تبببه چبببې هبببر فكبببر لبببوې زه درتبببه دومبببره وايبببم كبببه يبببې وزرونبببه وكبببړل پبببوه شبببه ميږيبببان وركبببوي
يوپه بل پسې ال څه چې يواوبل سره هبم نبه ځبي پداسې حا ل كښبې زړونبه خپبل اطمينبان وركبوي
ډېببببرو خپببببل پببببل غلببببط كببببړ او پببببه غلطببببه الړل مالمبببببت نبببببدي خلبببببك كبببببه رهببببببران وركبببببوي
چبببې نبببا مطلبببوب شبببي وزيبببر نبببو سبببفارت وركبببوي ګبببوره هيبببواد نبببه څنګبببه ببببد ببببد كسبببان وركبببوي
چببې غريبببي وركببه كببړي لببه كببور او كلببي ځينببې د غريبانببببببببببانو دښببببببببببمن غريبانببببببببببان وركببببببببببوي
يببببې
ز

كښببې
كښبببې

د اجتماعي ستونزو او نا برابريو خالف:
پببدې الر كښببې غببوايي اوس هببم پببه مببوټرو كښببې تيرېببږي

خبببو مببببوټر تببببه پببببه ختلببببو غببببويي كلببببه سببببړي كېببببږي

پبببه سبببپيتانه كبببه هبببر څبببومره ترقبببي د چبببا نصبببيب شبببي

ځاى يې بر مقام يې ببر شبي شخصبيت يبې نبه لبوړيږي

د يبببببببوه آسبببببببوده ژونبببببببد كښبببببببې شبببببببرم او عبببببببار وي
د ببببببببل خبببببببوار او سببببببباده ژونبببببببد كښبببببببې افتخبببببببار وي
فضببببببببيلت او تقببببببببوىٰ نببببببببه وي ډېببببببببر الببببببببروت كښببببببببې
ډېبببببببر مالبببببببدار سبببببببړى ببببببببه ډېبببببببر لبببببببږ ايمانبببببببدار وي

ببببببې تميبببببزه خبببببدايږو سبببببترګې د جهبببببان دي

ډېببر لېببوان شببته چببې پببه بڼببه د انسببان دي

حقيقبببت چبببې كانبببدي څبببوك لبببه پښبببو النبببدې

كببه مېببږى هببم آزار نببه كببړي ظالمببان دي

استاد الفت سترګور او متعهد اديب ؤ د هغه نظر ډېر لېرې څار كوي هغه ويني چې اغيار يې د ځوان نسل د روزنې او
ښوونې په پلمه د هغوى د بې الرۍ طرحې او نقشې تر الس الندې لري -د سر ماغزه يې مينځي او وران يې جوړوي:
پبببببببه مدرسبببببببه كښبببببببې د اغيبببببببارو كلبببببببه څببوك د افغببان ځببوى نببه افغببان جببوړوي
پببببردى كلتببببور پببببردى لمسببببون لببببه سببببړي حلقبببه ببببه ګبببو

د ايبببن و آن جبببوړوي

سر كښې څبه نبه پريبږدي مباغزه يبې مينځبي د سبببر ويښبببته يبببې پبببه ښبببه شبببان جبببوړوي
مبببببود پرسبببببتي دومبببببره غالببببببه شبببببوه اوس ځبان خرڅبوي خببو چبا تببه ځبان جببوړوي
غلبببببط عبببببالج نبببببه ببببببې عالجبببببه ښبببببه دى نبباجوړه ښببه دى كببه يببې وران جببوړوي

د استاد د شاعرۍ بنسټيز اصل د ټولنې د نيمګړتياوو د سمون په لور دعوت دى د ظلم ،نابرابريو ،بې عدالتيو او
محروميت پر ضد د خوځښت او پاڅون بلنه ده -د جهاد مفهوم او اصل د خپل شعري سفر دمه ځاى ګرځولى-دا هغه
وخت چې هره ليكنه او شعر يا دخيالي مينې په افسانوي لومو كښې ښكيل ؤ او يا د مدحې -ساتېرى او افراطي قوميت
په تاو كښې سوځېده خو استاد د ولس او امت د بقا او سر لوړى راز جهاد ګاڼه.
د جهاد او غزا تلقين يې كاوه او د جهاد او مبارزې د روح د خپراوى هڅه.
استاد د ابتدا نه پخپل فن كښې د جهاد او غزا مفاهيم او اساسات په ډېر عالي انداز كښې رانغښتى او د مسلمان د
عظمت او بر السى راز او اساسي فريضه يې ګڼله.
زما په خيا ل چې استاد د يواځنى شاعر او ليكوال دى چې په هغو كرختو شرايطو كښې يې د جهاد نوم –مفهوم-
مضمون او روح ته پخپلو ليكنو كښې ځاى وركړى له جهاد څخه يې خبرې كړى د جهاد او شهادت روح يې خپور كړى
د مبارزې او مقاومت درس يې وركړى .ده توره د اسالم د عظمت او اسالمي عدالت او نظام د قيام يواځينى وسيله
ګڼلى او د تورې اهل يې هم يواځې مسلمان بللى او جهاد يې د اسالمي امت د بقا او سعادت بنسټيز راز او قوت .ځكه
خو د تورې عبادت افضل او تر ټولو غوره عبادت معرفي كوي:
عبببادت پببه تببوره خببداى تببه زيببات لببه هببر راز عبببادت دى
د خپل سر وركول وروره خداى له پاره لبوى طاعبت دى

كبببه جنبببت د چبببا پبببه كبببار وي
تبببورو النبببدې يبببې مكبببان دى
آب د تبببورې ببببل شبببى نبببدى
همدغبببببببه آب حيبببببببوان دى

بببببببل دتببببببورې اهببببببل نشببببببته دا وسببببببله د مسببببببلمان ده
وسبببببببببيله د حبببببببببق پببببببببباللو او د نشبببببببببر د قبببببببببرآن ده

چې پبه تبوره مبري شبهيد دى
هغبببه نبببه ببببې پبببردې كيبببږي
چې بې تيغه وي مبړ شبوى پبه
تختبببببببه بانبببببببدې لبببببببوڅېږي

بل ځاى وايي:
تبببببببببوره حبببببببببق او حقيقبببببببببت دى

شببببببببريعت پببببببببرې رڼببببببببا كيببببببببږي

تببببببببببببورې شببببببببببببپې د ملتونببببببببببببو

بببببببې لببببببه دې نببببببه سبببببببا كيببببببږي

همدغببببببه شببببببرف يببببببې بببببببس دى

چببببببې پبببببببه تببببببوره غبببببببزا كيبببببببږي

د ظبببببببالم او خبببببببداى نبببببببا ترسبببببببه

ورنبببببببه خبببببببوف او حيبببببببا كيبببببببږي

څببوك چبببې شببهيد شبببي د خپببل ديبببن او د وطببن د پببباره
د جنببببببت حببببببورې ورتببببببه راشببببببي د ديببببببدن دپبببببباره
د خبببببداىرجن لبببببه لبببببورى ورتبببببه ډېبببببر آفرينونبببببه راوړي
ببببببببببب ل لببببببببببه آسببببببببببمانه د ملكببببببببببو سببببببببببالمونه راوړي

نببببه محببببوه كيببببږي پببببه هببببيڅ شببببان د ده د تببببورې رڼببببا
دده ميړانبببه نبببه هيريبببږي پبببه هبببيڅ وخبببت كښبببې د چبببا

بل ځاى د اسالم د حقيقي روح د تبليغ او د جهاد او مبارزې د دوام او همدارنګه د اسالم د اصيلو او ژونديو اساساتو د
خپراوى او پدې اړه د مسلمانانو د اهما ل په اړه وايي:
ټببببببببببببببول عببببببببببببببالم خبببببببببببببببردى چببببببببببببببې خيببببببببببببببرات کښببببببببببببببې الوابونببببببببببببببه شببببببببببببببته
مبببببببببببببببببببببا ل کښبببببببببببببببببببببې دغنيبببببببببببببببببببببانو دمسببببببببببببببببببببب ين،فقيرحقونه شبببببببببببببببببببببته
څببببببببببببببببو

چببببببببببببببببې ماليانوتببببببببببببببببه څببببببببببببببببه ورکببببببببببببببببړي ډېراجرونببببببببببببببببه شببببببببببببببببته
بببببببببببببببې زکاتبببببببببببببببه مببببببببببببببا ل بانبببببببببببببببدې داغببببببببببببببل داورګورزونبببببببببببببببه شبببببببببببببببته

دامسبببببببببببببببببببببئلې کببببببببببببببببببببببړى واعبببببببببببببببببببببب مببببببببببببببببببببببونږ تببببببببببببببببببببببه شببببببببببببببببببببببامدام دى
پببببببببببببببټ يببببببببببببببې چببببببببببببببې سبببببببببببببباتلې ځينببببببببببببببې نببببببببببببببورددين اح ببببببببببببببام دى
لمبببببببببببببببببببونځ موصبببببببببببببببببببحي نبببببببببببببببببببه دى خونفلونبببببببببببببببببببه هرسببببببببببببببببببباعت کبببببببببببببببببببوو
ديبببببببببببببببببن نبببببببببببببببببه خبرنبببببببببببببببببه يولبببببببببببببببببه ريبببببببببببببببببا ډ

عببببببببببببببببببادت کبببببببببببببببببوو

نببببببببببببببببه کووعمببببببببببببببببل پببببببببببببببببه قببببببببببببببببرآن تببببببببببببببببل يببببببببببببببببې تببببببببببببببببالوت کببببببببببببببببوو
سببببببببببببببل رنګببببببببببببببه ګنبببببببببببببباه خدايږوپببببببببببببببه رنببببببببببببببګ کښببببببببببببببې دطاعببببببببببببببت کببببببببببببببوو

زښببببببببببببببببببببت ډېرمهببببببببببببببببببببارت لروپببببببببببببببببببببه دغسببببببببببببببببببببې کببببببببببببببببببببارونو کښببببببببببببببببببببې
ديببببببببببببببببببببن راڅخببببببببببببببببببببه ور

شببببببببببببببببببببوپه رسببببببببببببببببببببمواور واجونوکښببببببببببببببببببببې

حبببببببببببببق ويبببببببببببببل پبببببببببببببه حبببببببببببببق ټېنبببببببببببببګ درېبببببببببببببدل اصبببببببببببببلى طاعبببببببببببببت ګڼبببببببببببببه
الره کښبببببببببببببببببې دخيرکوښبببببببببببببببببغ کبببببببببببببببببول لبببببببببببببببببوى عببببببببببببببببببادت ګڼبببببببببببببببببه
داتبببببببببببببببببببببببببببه وظيفبببببببببببببببببببببببببببه دسبببببببببببببببببببببببببببړيتوب اوخالفبببببببببببببببببببببببببببت ګڼبببببببببببببببببببببببببببه
ظلبببببببببببببببببم ورکبببببببببببببببببول لبببببببببببببببببه مل بببببببببببببببببه ديبببببببببببببببببن اوعبببببببببببببببببدالت ګڼبببببببببببببببببه
سببببببببببببببخت وي کببببببببببببببه اسببببببببببببببانه چببببببببببببببې ديببببببببببببببن وايببببببببببببببي هغببببببببببببببه کببببببببببببببارکړه
ورانببببببببببببببببببې کببببببببببببببببببږې الرې کببببببببببببببببببړه اوجببببببببببببببببببوړه سببببببببببببببببببمه الرکببببببببببببببببببړه
دارنګببببببببببببببببببببببببببببببببه کارونببببببببببببببببببببببببببببببببه درښتيامسببببببببببببببببببببببببببببببببلماني غببببببببببببببببببببببببببببببببواړي
ګ رانبببببببببببببببببه وظيفبببببببببببببببببه ده ډېبببببببببببببببببره ټېنګبببببببببببببببببه دينبببببببببببببببببداري غبببببببببببببببببواړي
حبببببببببببببببببببق اوحقيقبببببببببببببببببببت پالبببببببببببببببببببل تقبببببببببببببببببببوى ايمانبببببببببببببببببببداري غبببببببببببببببببببواړي
هرکارکښبببببببببببببببې دخبببببببببببببببداى لحبببببببببببببببا دحبببببببببببببببق طرفبببببببببببببببداري غببببببببببببببببواړي
څورکعتبببببببببببببببببه نفبببببببببببببببببل کبببببببببببببببببول شبببببببببببببببببيخه ! دومبببببببببببببببببره ګبببببببببببببببببران نبببببببببببببببببه دى
خبببببببببببببداى خوشبببببببببببببحالول جنبببببببببببببت ګټبببببببببببببل دومبببببببببببببره آسبببببببببببببان نبببببببببببببه دى
د كببربال الهبببام تببر عنبببوان النببدې پخپبببل الهببامي شبببعر كښبببې چببې د اسبببالمي امببت لبببه پبباره يبببو تلپاتببه او ژونبببدنى پيغبببام
دى د كبببربال پبببه حقيقبببت د يبببوه درس او عببببرت پبببه بڼبببه كښبببې د كبببربال عظمبببت لبببه يبببادولو سبببره د جهببباد او خوځښبببت د
داعي په توګه د دغه حادالې روح او د ژوند حقيقت دا ډول تفسيروي:

ډ

ړ

ړ

اسبببتاد الفبببت لبببه يبببوې روحببباني او سبببتانه كبببورنۍ سبببره تعلبببق درلبببود خبببو دى د مببببارز روحانيبببت قايبببل ؤ نبببه د داسبببې
روحانيببت چببې لببه مبببارزې او سياسببت څخببه لېببرې او د روحانيببت پببرده يببې د خلكببو د اسببتامار او رهبانيببت لببه پبباره
پر مخ راكښلى وي هغه د رحمان بابا خبره:
ديبببن يبببې دام وي د دنيبببا پبببه الر كښبببې ايښبببى

پببببببببرې را اړوي وحشببببببببيان د مخلوقببببببببات

څكببه خببو دى پببه زيببارت كښببې د ډيببوې د بلولببو پببه ځبباى دغببه ډيببوه د يببوه بېببوزلى پببه تيبباره او سببړه جببونګړه كښببې
بلبببول غبببواړي او د مليبببونرو خيبببرات خبببورو پبببه وړانبببدې د وطبببن د لكونبببو بيوزلبببو او وږيبببو د كبببړاوجن ژونبببد ترخبببې
خاطرې رامخې ته كوي.
د اسببتاد فببن د اجتمبباع لببه ښببېګړو سببره كلببك تړلببى دى -دى يببوه لحظببه هببم لببه ټببولنې او خلكببو نشببي بيليبببدلى-د
ده فكببر او سببوچ ټببول د خپببل ولببس لببه پبباره دى ځكببه خببو د ده دشببعر هببر بيببت او د ليكنببې هببره كرښببه د پرګنببو او
ټولنې د شعور او مزاج نقشه كڼلى شي او د تيارو په زړه كښې د ويښتابه د پيغام بله ډيوه:
فبببر د حبببق او د بببباطلو لبببوى حكمبببت دى

د دمببببببببببام او زړه همدغببببببببببه عبببببببببببادت دى

بببې لببه پببوهې بببې لببه عببدل او بببې لببه رحمببه

پببببببه چببببببا بانببببببدې روا كلببببببه حكومببببببت دى

د يبببببوه شبببببخ

نبببببوكري خبببببو غالمبببببي ده لببوى عببزت د خپببل وطببن او قببام خببدمت دى

چببببې خپببببل ځببببان كڼببببي خببببادم د خادمببببانو

پببببببدې راز ښببببببه پوهيببببببدلى نببببببن الفببببببت دى

اسبببتاد الفبببت د وخبببت د كرختبببو او كركجنبببو شبببرايطو او د هغبببه پبببه وړانبببدې د مببببارزې د رغنبببده نهضبببت او خپبببل
دريځ او عكس العمل دا رنګه ترجماني كوي:
نببببببببببببببه مببببببببببببببې دچامببببببببببببببا ل خببببببببببببببوړلى نببببببببببببببه مببببببببببببببې څببببببببببببببو
نببببببببببببببببه مببببببببببببببببې چاتببببببببببببببببه ور

وژلببببببببببببببي دي

شببببببببببببببببه يبببببببببببببببباګم شببببببببببببببببو کلببببببببببببببببه ويلببببببببببببببببي دي

نبببببببببببببببببوره ګنببببببببببببببببباه نلبببببببببببببببببرم پبببببببببببببببببه دې ګنببببببببببببببببباه مبببببببببببببببببې مبببببببببببببببببه نيسبببببببببببببببببه
زړه کښبببببببببببببې مبببببببببببببې چبببببببببببببې پبببببببببببببټ ظبببببببببببببالم تبببببببببببببه بدغونبببببببببببببدې کتلبببببببببببببي دي

وخبببببببببببببببببببببت داعتبببببببببببببببببببببراف دى ګنببببببببببببببببببببباه خپلبببببببببببببببببببببه درتبببببببببببببببببببببه وايمبببببببببببببببببببببه
نببببببببببببببببببببببببببببه يمببببببببببببببببببببببببببببه من رپببببببببببببببببببببببببببببه مظلومببببببببببببببببببببببببببببانومې ژړلببببببببببببببببببببببببببببي دي
داګنبببببببببببببببببببببببببباه دسببببببببببببببببببببببببببترګو کببببببببببببببببببببببببببه دزړه ده نببببببببببببببببببببببببببه پوهېږمببببببببببببببببببببببببببه
بببببببببببببببببببببدمې چببببببببببببببببببببې ليببببببببببببببببببببدلى خدايږوبببببببببببببببببببببدمې هببببببببببببببببببببم ګنلببببببببببببببببببببي دي
نبببببببببببببه ومبببببببببببببه خبرپبببببببببببببرده مبببببببببببببې لبببببببببببببږ غونبببببببببببببدې چبببببببببببببې جګبببببببببببببه کبببببببببببببړه
نبببببببببببببببببببببببببببه دي دويلوهغبببببببببببببببببببببببببببه څبببببببببببببببببببببببببببه چبببببببببببببببببببببببببببې ماليبببببببببببببببببببببببببببدلي دي
زه يبببببببببببببببببببببببببببببببببببې پبببببببببببببببببببببببببببببببببببه ليبببببببببببببببببببببببببببببببببببدلواو ويلوګناهګارشبببببببببببببببببببببببببببببببببببومه
نببببببببببببببببببببببببببوريي پببببببببببببببببببببببببببه کولواوعمببببببببببببببببببببببببببل بانببببببببببببببببببببببببببدې ښبببببببببببببببببببببببببباغلي دي
نبببببببببببببببببببه يمبببببببببببببببببببه خببببببببببببببببببباين پببببببببببببببببببببه خيانبببببببببببببببببببت دنوروپبببببببببببببببببببوه يمببببببببببببببببببببه
پوهبببببببببببببببببببه کبببببببببببببببببببه ګنببببببببببببببببببباه وي خلبببببببببببببببببببق ټبببببببببببببببببببول اوس پوهېبببببببببببببببببببدلي دي
داچببببببببببببببببببببې ډې رکبببببببببببببببببببباږه درتببببببببببببببببببببه والړدي ټيببببببببببببببببببببټ سببببببببببببببببببببرونه هببببببببببببببببببببم
سببببببببببببببتا مخ ښبببببببببببببببې چببببببببببببببې سبببببببببببببببم نشببببببببببببببوه سبببببببببببببببم کلببببببببببببببه چلېبببببببببببببببدلي دي
هببببببببببببببېڅ اميببببببببببببببدترې م ببببببببببببببړه کببببببببببببببه څببببببببببببببو

ځببببببببببببببان دتبببببببببببببباغالم ګڼببببببببببببببي

ماغالمانببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه ذهنيتونببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه پې نببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدلي دي

مببوږ مخكښببې و ويببل چببې اسببتاد الفببت لببه خپلببې ټببولنې څخببه نببدى بيببل شببوى هغببه كببه رئببيس هببم ؤنببو لببه خوارانببو
سبببره يبببې د زړه او فكببب ر مرانبببدې تړلبببې وې او د همدغبببه پببباټكى نماينبببدګى يبببې كولبببه او كبببه پبببه شبببورا كښبببې وكيبببل ؤ
هبببم يبببې د مظلبببوم او بيبببوزلى د زړه غبببږ او د ضبببمير آواز غبرګببباوه او د عبببالي طبقبببې او حاكمبببه دسبببتګاه څخبببه يبببې
خپل پريكړون او د آغا صاحب او بادار له نومونو څخه يې كركه كوله:
زه ببببببل څبببببوك نبببببه يمبببببه اوالد د غريببببببانو يمبببببه سبببببكنى ورور د عببببباجزانو او خوارانبببببو يمبببببه
يمببه لبببه خبباورو نبببه پيببدا خورمبببه لببه خببباورو پيبببدا د الس نيبببببالګى د كببببباريګرو دهقانبببببانو يمبببببه
مبببا تبببه آغبببا مبببا تبببه ببببادار مبببا تبببه صببباحب مبببه وايبببه ډېبببببر ويرېبببببدلى لبببببه نامبببببه د صببببباحبانو يمبببببه

چببببې ورتببببه بببببل نيسببببي اوبببببه نببببور يببببې بببببې آپببببه غببببواړم

وينبببببو تبببببه تبببببږى زه د داسبببببې ببببببادارانو يمبببببه

د بببل زحمبببت كښببې چبببې خپببل ځانتبببه راحتونببه غبببواړي

د سببببر دښببببمن زه د بببببې رحمببببه ظالمببببانو يمببببه

بل ځاى وايي:
عاقبببببببببت بببببببببه يببببببببې سببببببببيالب د اوښببببببببكو يوسببببببببي
چبببببببببببې خبببببببببببواران او غريببببببببببببان چبببببببببببا ژړولبببببببببببي
د ښايسبببببببت بهبببببببار څبببببببو ورځبببببببې وي دنيبببببببا كښبببببببې
بيببببببببببببببا لببببببببببببببه نببببببببببببببازه راكببببببببببببببوزيږي نببببببببببببببازولي
زمانبببببببببببه ببببببببببببه يبببببببببببې د نبببببببببببورو خنبببببببببببدنى كبببببببببببا
چبببببې يبببببې هبببببر وخبببببت پبببببه خوارانبببببو دي خنبببببدلي
د دې دهبببببببببر هببببببببببر څببببببببببه تلببببببببببونى دى پببببببببببوهيږم
ځكبببببببببببه مبببببببببببا ترينبببببببببببه السبببببببببببونه دي مينځلبببببببببببي
ځكببببببببببه مببببببببببا زړه بببببببببببل عببببببببببالم پببببببببببورې تړلببببببببببى
دې دنيبببببببببا تبببببببببه مبببببببببې پبببببببببه ببببببببببد نظبببببببببر كتلبببببببببى
د اسببتاد مشبباهده ډېببره ژوره او د مطببالعې احاطببه يببې د فطببرت د وسببعتونو پببه انببدازه وه-دى هغببه څببه ګببوري چببې
ظاهر بينې سترګې يې نشي ليدلى:
ګبببببببببببببببورم جهبببببببببببببببان کښبببببببببببببببې څبببببببببببببببو

کعببببببببببببببببه ځينبببببببببببببببې بوتبببببببببببببببان جبببببببببببببببوړوي

غلطبببببببببببببببببه پوهبببببببببببببببببه لبببببببببببببببببه سبببببببببببببببببړي ځنبببببببببببببببببې شبببببببببببببببببيطان جبببببببببببببببببوړوي
دسببببببببببببببببببړوکاردى چببببببببببببببببببې دخپببببببببببببببببببل وطببببببببببببببببببن کارونببببببببببببببببببه جببببببببببببببببببوړ کببببببببببببببببببړي
جونبببببببببببببببببببه اوپېغلبببببببببببببببببببې سبببببببببببببببببببينګارونه کبببببببببببببببببببوي ځبببببببببببببببببببان جبببببببببببببببببببوړوي
تهبببببببببببببببببببببذيب ضببببببببببببببببببببببروردى نظافببببببببببببببببببببببت اوښببببببببببببببببببببببه لببببببببببببببببببببببباس دى پببببببببببببببببببببببه کببببببببببببببببببببببار

فېشبببببببببببببببن كبببببببببببببببه زيبببببببببببببببات شبببببببببببببببي لبببببببببببببببه ځلموببببببببببببببببازينګران جبببببببببببببببوړوي
دودانبببببببببببببببببببببببببببببببۍ اميدلبببببببببببببببببببببببببببببببه هرچانبببببببببببببببببببببببببببببببه کېبببببببببببببببببببببببببببببببدلى نشبببببببببببببببببببببببببببببببي
لببببببببببببببببببببببببه خاوروګټوښببببببببببببببببببببببببه کورونببببببببببببببببببببببببه معمبببببببببببببببببببببببباران جببببببببببببببببببببببببوړوي
چببببببببببببببببببببې انسبببببببببببببببببببباني رڼببببببببببببببببببببا پيداشببببببببببببببببببببي پببببببببببببببببببببه مغزوکښببببببببببببببببببببې دچببببببببببببببببببببا
هغبببببببببببببه کوښبببببببببببببغ کبببببببببببببړي پبببببببببببببه عبببببببببببببالم کښبببببببببببببې انسبببببببببببببانان جبببببببببببببوړوي

ډېرتفبببببببببببببببببببباوت شببببببببببببببببببببته پببببببببببببببببببببه انسببببببببببببببببببببان کښببببببببببببببببببببې دمعناپببببببببببببببببببببه لحببببببببببببببببببببا
واړه مشببببببببببببببببغول دي ځينببببببببببببببببې ځببببببببببببببببان ځينببببببببببببببببې جهببببببببببببببببان جببببببببببببببببوړوي

استاد ال فت د موجوده ويښوونكى خوځښت او بريمن حركت دا ډول پيش بيني كوي او زيرى وركوي:
بلببې لمبببې زمببوږ پببه زړونببو كښببې مببړې شببوي دي اوس
بيببببا بببببه تببببازه شببببي مببببړه اورونببببه لببببه سببببكرونه نببببه ځببببي
بيببببا بببببه اور بببببل كببببړي د ظببببالم او د دښببببمن پببببه خونببببه
د انتقبببببببام جذببببببببه زمبببببببونږه لبببببببه سبببببببينونه نبببببببه ځبببببببي
كبببببببببه پبببببببببه برهبببببببببان او داليلبببببببببو فيصبببببببببله و نشبببببببببوه
غوڅبببه او پريكبببړه د چبببړو تبببورو لبببه خولبببو نبببه نبببه ځبببي

د استاد فن پند دى-درس دى-پوهه دى-او زده كړې ،تجربې ،مشاهدې او تفكر مدرسه:

دنظرخاونبببببببببببببببببببببببببببببببدان نبببببببببببببببببببببببببببببببه شبببببببببببببببببببببببببببببببي غولبببببببببببببببببببببببببببببببولى
ددنيببببببببببببببببببببببببا نبببببببببببببببببببببببباوې کببببببببببببببببببببببببه هرڅوځببببببببببببببببببببببببان سببببببببببببببببببببببببينګارکا
دمېړونبببببببببببببببببببببببببببببببو افتخارپبببببببببببببببببببببببببببببببه نورڅبببببببببببببببببببببببببببببببه بويبببببببببببببببببببببببببببببببه
ښببببببببببببببببببببببببببځې فخرتببببببببببببببببببببببببببل دسببببببببببببببببببببببببببرو زروپببببببببببببببببببببببببببه هارکببببببببببببببببببببببببببا
دانسببببببببببببببببببببببببببببببان نظرچببببببببببببببببببببببببببببببې لوړشببببببببببببببببببببببببببببببي ترافالکببببببببببببببببببببببببببببببو
نظرکلبببببببببببببببببببببببببببه پبببببببببببببببببببببببببببه درهبببببببببببببببببببببببببببم اوپبببببببببببببببببببببببببببه دينارکبببببببببببببببببببببببببببا
چبببببببببببې پبببببببببببه مبببببببببببا ل او دولبببببببببببت نبببببببببببه شبببببببببببي څبببببببببببو

ببببببببببببې الرې

آفببببببببببببببببببببببببببرين يببببببببببببببببببببببببببې پببببببببببببببببببببببببببه همببببببببببببببببببببببببببت اوکاروبارکببببببببببببببببببببببببببا
دنيبببببببببببببببببببببببببا ښبببببببببببببببببببببببببه ده مګرفخبببببببببببببببببببببببببر لبببببببببببببببببببببببببره نبببببببببببببببببببببببببه ده
چببببببببببببې مغرورپببببببببببببه مببببببببببببا ل دولبببببببببببببت شببببببببببببي ځببببببببببببان بببببببببببببه خوارکبببببببببببببا
ډيبببببببببببببببره ښبببببببببببببببه ده کبببببببببببببببه پبببببببببببببببه ښبببببببببببببببه الرکبببببببببببببببې صبببببببببببببببرفېږي
ډيببببببببببببببببببببببببببره بببببببببببببببببببببببببببده ده کببببببببببببببببببببببببببه جوړترېنببببببببببببببببببببببببببه زنارکببببببببببببببببببببببببببا

عبببببببببببببببببببببببباقالن يببببببببببببببببببببببببې وسببببببببببببببببببببببببيله واسببببببببببببببببببببببببطه بببببببببببببببببببببببببولي
ناپوهببببببببببببببببببببببان يببببببببببببببببببببببې لياقببببببببببببببببببببببت لببببببببببببببببببببببره معيببببببببببببببببببببببار کببببببببببببببببببببببا

اسبببتاد الفبببت د دعبببوت ځبببانګړى اسبببلوب او د مببببارزې خاصبببه الر لبببري دى لبببه فسببباد او مفسبببد ،ظبببالم او ظلبببم ،اسبببتبداد او
مستبد سره د مقابلې له ډېر مؤالر او ځواكمن سنګر څخه الس او ګريوان دى:

پبببببببه ګبببببببودر پېغلبببببببو منګبببببببي خپبببببببل ډكبببببببول
يببببببو منګببببببى د ډكيببببببدو وخببببببت كښببببببې ويببببببل
تبببببږي نبببببه يبببببو اوببببببه څښبببببو خبببببو نبببببه پبببببوهيږو
چببببببې څببببببه راز بببببببه وي د تببببببږو اوبببببببه څښببببببل

پبببه رښبببتيا چبببې څبببوك منګبببى غونبببدې دكيبببږي

وږو تبببببږو لبببببه احوالبببببه څبببببه خبريبببببږي

پببببببه كنببببببدوانو څببببببوك پببببببړه نشببببببي اچببببببولى

كبببه پبببه لبببوږه د خوارانبببو نبببه پبببوهيږي

هببو! د اسببتاد فكببر او مشبباهده ژوره او نظببر يببې پببراخ دى -دى ژونببد ،دنيببا او مببا فيهببا تببه د زړه پببه سببترګو ګببوري او
هغببه څببه وينببي او بيببانوي چببې نببور يببې نشببي ليببدلى ،د ده نظببر لدغببه مببادي او ظبباهري دنيبباګى نببه اخببوا ډېببر ليببرې
د وسعتونو د ك مي جاج اخلي او له دغه سفر څخه له يوې معنوي توښې سره راستنېږي:
دايمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان دخاونبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدانو دابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباوردى
چبببببببببببببببببببببې يوپببببببببببببببببببببب ل پبببببببببببببببببببببه سبببببببببببببببببببببمه الرکښبببببببببببببببببببببې دمحشبببببببببببببببببببببردى
بببببببببببببببببببببببدان نببببببببببببببببببببببه شببببببببببببببببببببببي تېرېببببببببببببببببببببببدالى تببببببببببببببببببببببرې هېڅ لببببببببببببببببببببببه
دنې انوصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالحانوپرې ګبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببذردى
ورنببببببببببببببه تېرشببببببببببببببي څببببببببببببببو

چببببببببببببببې ځبببببببببببببباى لببببببببببببببري جنببببببببببببببت کښببببببببببببببې
ورنبببببببببببببببببه لبببببببببببببببببوېږي چبببببببببببببببببې اصبببببببببببببببببلي ځببببببببببببببببباى يبببببببببببببببببې سبببببببببببببببببقردى

کبببببببببببببببببببه پبببببببببببببببببببوهيږى دغبببببببببببببببببببه پبببببببببببببببببببل شبببببببببببببببببببته پبببببببببببببببببببه ديناکښبببببببببببببببببببې
خوعبببببببببببببببببببببببببببالم لږڅبببببببببببببببببببببببببببه غافبببببببببببببببببببببببببببل اوببببببببببببببببببببببببببببې خببببببببببببببببببببببببببببردى
پبببببببببببببببببببببه صبببببببببببببببببببببرا المسبببببببببببببببببببببتقيم بانبببببببببببببببببببببدې تلبببببببببببببببببببببه ګبببببببببببببببببببببران دى
دجنببببببببببببببببببببببت پببببببببببببببببببببببه لببببببببببببببببببببببورې تببببببببببببببببببببببګ مشبببببببببببببببببببببب ل سببببببببببببببببببببببفردى
تېرېببببببببببببببببببببببببببببدل لببببببببببببببببببببببببببببه هوسببببببببببببببببببببببببببببونو اسببببببببببببببببببببببببببببان نببببببببببببببببببببببببببببه دى
بوالهببببببببببببببببببببببببببببببببببوس تببببببببببببببببببببببببببببببببببه دغببببببببببببببببببببببببببببببببببه سددسبببببببببببببببببببببببببببببببببب ندردى
لببببببببببببببببببه نفسببببببببببببببببببي خببببببببببببببببببواهش نببببببببببببببببببه هغببببببببببببببببببه تېرېببببببببببببببببببداى شببببببببببببببببببي
چببببببببببببببببببببببببببببببببببې دنفببببببببببببببببببببببببببببببببببس پببببببببببببببببببببببببببببببببببه خواهشبببببببببببببببببببببببببببببببببباتوزوروردى

پببببببببببببببببببببببببببببببببببه شببببببببببببببببببببببببببببببببببهواتوچې قببببببببببببببببببببببببببببببببببدم ږدي اوتېرېببببببببببببببببببببببببببببببببببږي
همدغببببببببببببببببببببببببببببببببببه پببببببببببببببببببببببببببببببببببل د صببببببببببببببببببببببببببببببببببرا اودمحشببببببببببببببببببببببببببببببببببردى
پبببببببببببببببببببببببببببببببه دې ال رکښبببببببببببببببببببببببببببببببې لبببببببببببببببببببببببببببببببوږى تنبببببببببببببببببببببببببببببببدى سبببببببببببببببببببببببببببببببربايلل شبببببببببببببببببببببببببببببببته
حبببببببببببببببببببببببببببببببببق دپببببببببببببببببببببببببببببببببباره سبببببببببببببببببببببببببببببببببرو اورونوتبببببببببببببببببببببببببببببببببه لوېبببببببببببببببببببببببببببببببببدل شبببببببببببببببببببببببببببببببببته
اسبببتاد د ژونبببد پبببه هبببيڅ يبببو پبببړاو كښبببې د خپبببل اصبببالحي دعبببوت او مببببارزې الر نبببده يبببرې ايښبببى لبببه ببببې كفايتبببه رژيمونبببو او
ټبببولنيزو نيمګړتيببباوو -ببببې عبببدالتيو او نبببابرابريو سبببره يبببې منطقبببي اغيزمنبببې او دوامبببداره مببببارزې تبببه دوام وركبببړى داسبببې چبببې
نبببن هبببم د دوى فبببن د وخبببت پبببه شبببپېلى كښبببې د مببببارزې او خوځښبببت پبببه الر كښبببې د يبببوه انقالببببي پيغبببام او حركبببت حيايبببت
لري.
پدې اړه د ده همدا يوه خبره وه:

كببببببببه مببببببببې سببببببببر شببببببببي د هبببببببباتي د پښببببببببو النببببببببدې
كببببببببببه لببببببببببه پاسببببببببببه مببببببببببې راغورځببببببببببوى د النببببببببببدې
تبببببببور تبببببببه سبببببببپين نشبببببببم ويلبببببببى سبببببببپين تبببببببه تبببببببور زه
دا اميببببببد د ې څببببببوك لببببببه مببببببا نببببببه هببببببېڅ نببببببه كانببببببدى
لنببډه دا چببې اسببتاد الفببت د حبباالتو پببه غببوږ ونببو كښببې د زمببانې شببعر تببه د خپببل وخببت او خلكببو پببه ژبببه غببږ كببړى لببه
همببدې ځايببه ده چببې پببه يببوه بڼببه نببه يببوه بڼببه د پښببتو د موجببوده ادب پببه هببره څانګببه د اسببتاد دفببن اغيببز پببروت
دى او كبببومې الرې چبببې دوى پبببه نښبببه كبببړى پبببه هغبببو بانبببدې د پښبببتو ادب د پبببر مختبببګ د كببباروان سبببفر پبببه ډېبببر
برياليتوب سره روان دى.
په پاى كښې د حسن اختتام په عنوان د استاد د وصيت تر عنوان الندې شعر سره خپلې خبرې رانغاړم:
ويبببروي

د قلم د مجلې نه
د مرحوم سيد شمس الدين مجروح ليكنه

د ګل پاچا الفت يادونه
الفت رخداىرجن دې وبخينزما د ډيرې مودې آشنا ؤ.
زما او دده په منځ كښې اشنائي د ځلمي توب د وخته شروع شوي وه او د ده تر مړينې ئې په همهغه تودښته دوام و كړ.
او اوس هم زما په زړه كښې د هغه مينه او احترام هماغسې ځاى لري .دا بې پروا او زړور شاعر چې اشعار يې په انتقاد او
سپينه وينا ډك دى ډېر محجوب سړى ؤ .دغه شاعر او وينا كوونكى چې تر اوسه مونږ سره د شعر په ژبه ګړېږي ډېر كم
ګو يه او خامو

سړى ؤ ،بې ضرورته خبرې يې نه كولې او هميشه به يې د بل خبرو ته غوږ ايښود ډېر ظريفه طبعه ئې

لرله ،ښې د مزې ټوقې ئې كولې خو د ده په ټوقو او ټقالو كښې هم ادبې نكات پراته وه او زيادتره ئې ادبي تنز ؤ .رهغه
عاميانه او سپكې ټوقې مسخرې نه وېن .د ده تحصيل په ديني علومو كښې په فقه كښې وه او په صرف او نحو او منطق
كښې ئې هم تحصيل كړى ؤ .په ځوانۍ كښې ئې شعرنه وايه او د ادب خوا ته يې توجه نه وه مګر د تحصيل څخه
وروسته ورته نا څاپه د شاعرۍ جذبه پيدا شوه او دا قريحه يې راژوندۍ شوه او داسې راژوندۍ شوه چې د سيالب
غوندې روانه شوه.
ده چې به كوم شعر وليكه د چاپ د مخه به يې ما ته ولوستلو او زما نظر به يې پكښې غوښته او ما به غير د تحسين او
آفرين نه بل نظر نه لرلو.
د ده شعر په پنځو برخو رحد اقلن ويشالى شو:
ر۱ن زياته برخه يې سياسي او اجتماعي انتقادونه دي چې په محيط كښې د اجتماع د وېرې او د قدرت د خاوندانو د
ويرې چا غږ نه شو كوالى ده په ډېره آزادۍ د خپل اواز جګ كړى ؤ.
ر ۲ن دوهمه برخه يې د بې وزلو  ،مسكينانو او يتيمانو سره همدردي او په شتمنو انتقاد دى چې د دوئ د حاله بې خبره
دي پدې برخه كښې دومره د سوزه ډك آوازونه شته چې سړى ژړوي او د خپلې اجتماع په بې عدالتى سړى قانع
كوي.
ر ۳ن دريمه برخه يې د رياكاره زاهدانو او ماليانو غندنه ده او پر هغوئ هم په ډېره بې پروايي انتقاد كوي او په هغوئ
پورې په ډيره بې باكۍ خاندي.
ر۴ن څلورمه برخه يې حمد ،نعت او ديني او مذهبي احساسات دي چې ځاى په ځاى څرګنديږي او دا جذبه خو د ده
په نهاد كښې دومره ښخه پرته وه چې دغه نورې برخې يې زيات غوندې كار ښكاري.
ر ۵ن پنځمه برخه يې عشق او جما ل دى چې دا خوا كه پكې لږه ده م ر ډېره خوږه ده.
د ده سترګې ډېرې تيز بينې وې او په ډېرو وړو شيانو كښې يې غټه معنى پيدا كوله .د ده سترګې ډېرې مړې وې او هيڅ
طمعه او توقع يې د چا څخه نه لرله او هم د خپلې ګټې وټې په فكر كښې نه ؤ.
د ده البات او استقامت په اخالقي خوا كښې او هم په ناسته او والړه او آشنايي كښې دومره نا قابل تغير ؤ چې د
طالبعلمۍ د وخته رانيولى تر وزارته پورې هم هغه يو شان سړى ؤ.
د ده د پاره په ژوندون كښې د سلوك او رفتار معيار ،او د اخالقو ماالي رايډيالين معيار ،او د شعر معيار دا دى چې دى
يې پخپل دې شعر كښې ښكاره كوي:

د شاعر نظر
زه يببببببببببببببببببببببببببې پېبببببببببببببببببببببببببب نم شبببببببببببببببببببببببببباعر دى بببببببببببببببببببببببببببل څببببببببببببببببببببببببببو

نببببببببببببببببببببببببببه دى

چبببببببببببببببببببببببې دالبببببببببببببببببببببببوى جهبببببببببببببببببببببببان وړوکبببببببببببببببببببببببى ورتبببببببببببببببببببببببه ښببببببببببببببببببببببب اري
د ورېښببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمواو زربفتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببو ښايسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببته ټبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوکى
دنبببببببببببببببببببببببادان پبببببببببببببببببببببببه تبببببببببببببببببببببببن زړوکبببببببببببببببببببببببى ورتبببببببببببببببببببببببه ښببببببببببببببببببببببب اري
طوفبببببببببببببببببببببببببببببببباني دريبببببببببببببببببببببببببببببببباب ګڼببببببببببببببببببببببببببببببببي دمظلببببببببببببببببببببببببببببببببوم اوښبببببببببببببببببببببببببببببببب ې
ددنيببببببببببببببببببببببببببببببببببببا بحرډنببببببببببببببببببببببببببببببببببببډوکى ورتببببببببببببببببببببببببببببببببببببه ښبببببببببببببببببببببببببببببببببببب اري
چبببببببببببببببببببې خپبببببببببببببببببببل نفبببببببببببببببببببس نشبببببببببببببببببببي وژلبببببببببببببببببببى کبببببببببببببببببببه سبببببببببببببببببببل وژنبببببببببببببببببببي
نبببببببببببببببببببببببببببببا توانبببببببببببببببببببببببببببببه وېرنبببببببببببببببببببببببببببببدون ى ورتبببببببببببببببببببببببببببببه ښببببببببببببببببببببببببببببب اري
ددنيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباني عيشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببونه نعمتونببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه
دسبببببببببببببببببببببببپي مخ ښبببببببببببببببببببببببې پبببببببببببببببببببببببروت هبببببببببببببببببببببببډوکى ورتبببببببببببببببببببببببه ښببببببببببببببببببببببب اري

او په اجتماعي انتقاداتو كښې په يوې نازولې پېغلې په داسې ادبي الفاظو انتقاد كوي ،رچې د شته منۍ او مسكينۍ
خوا ته هم اشاره لريننو داسې وايي:
وروردې خبببببببببببببببببببببببببواري اومبببببببببببببببببببببببببزدوري کبببببببببببببببببببببببببوي لبببببببببببببببببببببببببه پبببببببببببببببببببببببببالره سبببببببببببببببببببببببببره
تاپبببببببببببببببببه مسبببببببببببببببببتۍ کښبببببببببببببببببې امېبببببببببببببببببل وشببببببببببببببببب اوه لبببببببببببببببببه يببببببببببببببببباره سبببببببببببببببببره
مببببببببببببببببببببببببببوردې مېچنببببببببببببببببببببببببببې ګببببببببببببببببببببببببببرزوي خببببببببببببببببببببببببببوردې منګببببببببببببببببببببببببببي ډکببببببببببببببببببببببببببوي
تببببببببببببببببببببببببه سببببببببببببببببببببببببورپېزوان غببببببببببببببببببببببببواړې دسببببببببببببببببببببببببروزروله هبببببببببببببببببببببببباره سببببببببببببببببببببببببره
ده غريبببببببببببببببببببببببي خببببببببببببببببببببببواره خببببببببببببببببببببببواري کورکښببببببببببببببببببببببې څببببببببببببببببببببببه نببببببببببببببببببببببه دي پبببببببببببببببببببببباتې
مببببببببببببببببببه کببببببببببببببببببوه لببببببببببببببببببوبې لببببببببببببببببببه درهببببببببببببببببببم اولببببببببببببببببببه دينبببببببببببببببببباره سببببببببببببببببببره

دلتببببببببببببببببببببببببببببببببه دښببببببببببببببببببببببببببببببببځو پببببببببببببببببببببببببببببببببه سببببببببببببببببببببببببببببببببرخاورې دي دنببببببببببببببببببببببببببببببببازمېرمني
تايارانبببببببببببببببببببببببببببببببببببببه ده اچبببببببببببببببببببببببببببببببببببببولى دنيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببا داره سبببببببببببببببببببببببببببببببببببببره

د رياكارانو سره يې د جنګ جدل يو څه خبرې هم واورئ چې وايي:

رياکاره!
سبببببببببببببببببببتا ټبببببببببببببببببببول کارونبببببببببببببببببببه خبببببببببببببببببببدايږو دي ببببببببببببببببببببراى نبببببببببببببببببببام غونبببببببببببببببببببدې
رامعلبببببببببببببببببببببببببوميږي سبببببببببببببببببببببببببتاف رونه راتبببببببببببببببببببببببببه خبببببببببببببببببببببببببام غونبببببببببببببببببببببببببدې
هغببببببببببببببببببببببه کببببببببببببببببببببببارکړې چببببببببببببببببببببببې سببببببببببببببببببببببادګان وربانببببببببببببببببببببببدې ژرغببببببببببببببببببببببوليږي
دقببببببببببببببببببام خببببببببببببببببببادم نببببببببببببببببببه يببببببببببببببببببې دنببببببببببببببببببورويې غببببببببببببببببببالم غونببببببببببببببببببدې
پبببببببببببببببببه ټبببببببببببببببببول عبببببببببببببببببالم دى سبببببببببببببببببپين سباشبببببببببببببببببپه شبببببببببببببببببوه د ټولبببببببببببببببببو سبببببببببببببببببحر
پببببببببببببببببببببه تبببببببببببببببببببباراځي نببببببببببببببببببببوى تيبببببببببببببببببببباره اوس دماښببببببببببببببببببببام غونببببببببببببببببببببدې
دپڼوغببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل خلقودمخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه کړچببببببببببببببببببببببببببببببببببببببې غالون ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببړي
اودس يببببببببببببببببببې نببببببببببببببببببه ؤ پببببببببببببببببببه لمانځببببببببببببببببببه کببببببببببببببببببې شببببببببببببببببببوامام غونببببببببببببببببببدې
داسبببببببببببببببببببببببببببببببببببې مونځونبببببببببببببببببببببببببببببببببببه دى ډېرکړيبببببببببببببببببببببببببببببببببببدي دخلقبببببببببببببببببببببببببببببببببببومخ ې
نيسبببببببببببببببببببببببببې روژې خبببببببببببببببببببببببببوروژه مببببببببببببببببببببببببباتى وي حبببببببببببببببببببببببببرام غونبببببببببببببببببببببببببدې
څببببببببببببببببببببببببادردې سببببببببببببببببببببببببپين ل ببببببببببببببببببببببببه سبببببببببببببببببببببببببادى پخپببببببببببببببببببببببببل سببببببببببببببببببببببببرخورکړى
مببببببببببببببببببخ دې چببببببببببببببببببې ګببببببببببببببببببورم راتببببببببببببببببببه ښبببببببببببببببببب اري تورماښببببببببببببببببببام غونببببببببببببببببببدې

بل ځاى د حقيقت د ورځې تر عنوان الندې د قيامت تصوير و باسي چې هلته به هر څه افشاء كېږي ،نو وايي:
چببببببببببببې پلولببببببببببببه مخببببببببببببه لببببببببببببرې دهرچاشببببببببببببي

دارنګينبببببببببببببې جبببببببببببببامې څيبببببببببببببرې درياشبببببببببببببي

حقببببببببببببايق ټببببببببببببول رابهرشببببببببببببي لببببببببببببه حجابببببببببببببه

پبببببببببببببټ کارونبببببببببببببه راڅرګندزمااوسبببببببببببببتا شبببببببببببببي

مقصببببببببببببببببببببببدونه ،غرضببببببببببببببببببببببونه ،عملونببببببببببببببببببببببه

ببببببببببببې پبببببببببببردې اوببببببببببببې سبببببببببببيرته براالشبببببببببببي

دهرچبببببببببا زړه کبببببببببې چبببببببببې هرڅبببببببببه وي لي لبببببببببى

دى پخپلببببببببببببببه دهغببببببببببببببه نقببببببببببببببش ګوياشببببببببببببببي

هغبببببببببه دغبببببببببه ښبببببببببه اوبدمخونبببببببببه لبببببببببو کبببببببببړي

تببببببببوره شببببببببپه لببببببببه مينځببببببببه الړه شببببببببي سباشببببببببي

ډېرښايسببببببببته اوسببببببببپين مخونبببببببببه بببببببببه تبببببببب

تبببببببببوروي

ډېرښبببببببببببباغلي بببببببببببببه پببببببببببببه دغببببببببببببه ور سببببببببببببرتوروي

د ده نار هم د شعر غوندې فصي او ادبي دى او د يو خا

سبك خال ورته سړى ويالى شي د ده په شعر او نار ډېر

څه سړى ليكالى شي او ډېر تحليل كوالى شي خو هغه به نورو ته پريږدو.

د قلم د مجلې څخه

شمس الحق پيرزاده

الفت څوك ؤ؟
نحمده و نصلى على رسوله الكريم و على سائر االنبياء و المرسلين

اف د بېقببببدره زمببببانې لببببه السببببه د قببببدر خلببببك هببببديرو كښببببې پببببټ شببببول
چا ويل چې لعل ايرو كبې نبه پټېبږي خبو نبن لعلونبه پبه ايبرو كښبې پبټ شبول
پببببرون دې مببببا بانببببدې خزلببببى لوسببببتى تببببا اچولببببو پببببه مببببا ګببببرد او غبببببار
نبن چببې پخپلبه شببوم پبه خبباورو كښبې پببټ سبتا شببوې زمبا د قبببر خباورې پكببار

رپير ګوهرن
هو! د زمانې استغنا او د بې شعوره يا كم شعوره وګړو عدم احساس ډېر ځله دا كار كوي چې د وخت ډېر نامتو
اشخا

معنوي هستي او علمي ذخيرې له ياده باسي د ژوندانه په حال كښې يې په قدر نه پوهېږي ال څه چې د خپلو

ډېرو وړو وړو شخصي ګټو يا يې اداري او سياسي موقفونو ته د دغسې عناصرو د موجوديت او پايښت په صورت كښې د
احتمالي خطر د نشئت په بنا له منځه وړي -فرار او تبعيد ته يې مجبوروي يا نور ډول ډول مزاحمتونه او ستونزې
ورپېښوي ولې كله چې دغسې يو مقيد موجود معنوي هستي او علمي شخصيت د حرمان په حالت يا د تبعيد په عالم
كښې له ژوندانه سره مخه ښه وكړي نو د سياسي مالحظو په غر
خاورې هم پكاريږي او را انتقالېږي .خو داسې اشخا

يې د معنوي اقدارو په پلمه څو كاله وروسته د قبر

هم شته او پيدا كېږي چې يوازې او يوازې د علم او معنى

جوهر د وګړو د پې ندګلوي په برخه كښې يواځينى معيار ګڼي او د ژوند او مرګ په حالت كښې يې په همدغې تله تلي
او بس .څوك چې پخپله د قدر خاوند وي هغه د بل په قدر پوهېداى شي د عزت خاوند د بل عزت هم د عزت په
سترګه ګوري او چې خپله ابرو لري نو د بل د ابرو قيمت هم ورسره وي د نن سبا څخه ال پخوا يعنې زما د هجرت له
ابتدا سره سم ما خپل قلم د نار يا نظم په لړ كښې د ځينو عواملو په سبب ماټ ګنلىو خو چې كله مې د جهادي څېړنو د
مركز د رئيس او د اسالمي حكوم ت د ښوونې او روزنې د وزير مجاهد او محترم دكتور غالم فارو اعظم په امضاء هغه
مكتوب ولوست چې يې زما په نوم ليكلى ؤ او غوښتنه را څخه شوى وه چې د افغانستان نامتو اديب ،ليكوال ،شاعر او
ممتاز علمي او سياسي شخصيت مرحوم ګل پاچا رالفتن په هكله د قلم مجلې د فو العاده ګڼې چې د همدغه نوميالى
علمي شخصيت په وياړ په ځانګړي توګه چاپ ته سپارله كېږي ،څه وليكم نو له يوې خوا مې د ډېرې خوښى موجب او

له بله پلوه مې د امتنان نه ډك اطمينان په برخه شو پدې يعنى چې اوس هم په معنىٰ مين خلك شته چې د معنىٰ د
اهل قدر كوي او غواړي چې نومو نه يې ژوندي وساتل شي نو ځكه مخكښې لدې چې په مرحوم الفت د خپل ګوډ
مات قلم په ذريعه څه وليكم د خپلې خوښې څرګندونه ضروري راته ښكاره شوه او د لوى خداىرجن څخه محترم او
مجاهد ورور ډاكتر فارو اعظم ته د ال زيات توفيق او برياليتوب غوښتنه كوم چې د افغنستان د نورو پوهانو او علمي
شخصيتونو په هكله هم دغسې مفيد قدم واخلي.

الفت څوك و؟
د خداى بخښلى الفت نوم ګل پاچا دى چې د ده پالر مير سيد پاچا اصالً د لغمان واليت د قرغيو د ولسوالۍ د
درۀ فرنګ نومى كلى اوسېدونكى ؤ .مير سيد پاچا د هغه وخت د ايجاباتو او شرايطو سره سم د قرغيو د ولسوالۍ يوې
بلې محلې ته چې د عزيز خان په كڅ يادېږي ،راغى او همدلته مېشته شو ورو ورو زمانه تېرېده او د مير سيد پاچا اړيكى
د عزيز خان د كڅ له اوسېدونكو سره ټينګېدې او پخېدې تر دې چې همدلته يې عمري ژوند اختيار او خپل كور يې هم
د عزيز خان په كڅ كښې ودان كړ.
په  ۱۲۸۸هب.

كال كښې خداىرجن زوى وركړ چې ګل پاچا نوم يې ورباندې كښېښود شپې ورځې د خپل تعامل

مطابق تېرېدې .مياشتې جوړېدې او په كلونو بدلېدې .ګل پاچا هم د انساني طبيعت په تقاضا لويېده تر څو چې د سبق
د ويلو شو او خپلو همځولو سره به د هماغه وخت تدريسي رسم سره سم جومات ته تلو او تر هغه ټاكلى وخته به ئې
خپل سبق وايه .كال دوه وروسته ګل پاچا له خپلو ټولو همځولو او هم سبقو څخه مخكښې شو .لنډه دا چې ګل پاچا ډېر
كم وخت كښې د ډېرو غټو كتابونو ويلو ته جوړ اود وخت ممتاز استادان به د هغې خاصې ذكاء او مواهبه يي استعدد
له بركته چې قدرت وربخښلى ؤ ده ته هر وخت په يو خا

امتياز قايل وو .ګل پاچا د صرف ،نحو ،فقه ،اصول فقه،

معانى ،بديع ،بيان ،منطق ،حكمت ،رياضى ،فلسفې ،علم كالم ،حديث ،اصول حديث او تفاسيرو كتابونه د ننګرهار
او لغمان له مشهورو استادانو څخه وويلى.
ماته رليكونكى تهن د نوموړى ګل پاچا رالفتن د ځينو استادانو له خولې او څه د مرحوم الفت له خپل اظهار څخه
دا معلومه ده چې مرحوم الفت به په تحرير كنديا كښې چې د منطق يو كلك كتاب دى اته مخه يعنى په وخت كښې
څلور پاڼې سبق ويلى او په كال كښې به يې لكه څنګه چې اوس رسمى درسي پروګرامونه دي مرحوم الفت هم خپل
كتاب په نهو مياشتو تقسيماوه او په همداغه تعين شوى وخت كښې به يې آخر ته رساؤ چې د كتاب له ختمه وروسته به
يې درې مياشتې د ماغي تفري كوله او سبق به يې نه وايه .كله چې پورتنى ذكر شوى متداوله علوم پاى ته ورسېدل او
د مطالعې له الرې يې په ځان د مسائلو د حل او اجرا اعتماد حاصل شو نو د نورو علماو په څير يې په امامت او تدريس
ځان مشغول نكړ بلكه په رسمى دوايرو كښې يې ځانته د يوه رسمي ماموريت په الس راوړلو تكل شروع كړ چې په
 ۱۳۱۴هب.

كال كښې د انيس د ملي ورځپاڼې په دفتر كښې د كاتب په حيث رسمي ماموريت په الس ورغى .لكه چې

پورته ليكل شوى چې مرحوم الفت د يوه مواهبه يې خا

استعداد خاوند ؤ همدا راز د يوې خاصې ليكوالى او شعري

روانې قريحې څښتن هم ؤ .نوموړى چې څومره كتابونه په هر فن كښې لوستى او د لوستو له اندازې څخه په زياته
پيمانه په زړه كښې پرې پوهېدلى ؤ همدا وجه وه چې ده د خپل ماموريت سره سره د خپل علمي طاقت په وسيله په
ادبي ،اجتماعي ،سياسي او انتقادي مقالو ،مضامينو او اشعارو سربېره علمي تاليفات او تصنيفات هم د كتابونو او رسالو
په شكل وليكل چې ځينو تاليفاتو يې مطبوعات جوائز هم ګټلى.

لدې امله چې د هغه وخت قيودو مطبوعاتي فضا يوه اندازه له اختنا سره مخامخه كړې وه د مرحوم الفت ټول
آالار نشو چاپېداى .كله نا كله به چې زمينه څه ناڅه برابره شوه نو يو نيم االر به يې چاپ شو چې چاپ شوى كتابونه او
رسالې يې په الندې ډول دي:
د پسرلى نغمه ،بله ډيوه ،لغوي څېړنه ،پښتو سندرې ،عالى افكار ،ليك پوهه ،ادبي بحاونه ،پنځم جلد كلى په
دوو جلدو كښې ،د آزادۍ پيغام ،غوره اشعار ،غوره نارونه ،منطق ،لوړ خيالونه ژور فكرونه ،اسالم او د اسالم نقش د
فرد او جامعې په جوړولو كښې ،د الفت خبرې ،اجتماعي نظريات ،د زړه وينا ،امال و انشاء.
نا چاپ شوى كتابونه يې:
نوى څرك ،ښه لمسون ،نوى سبك نوى ادب ،څه ګورم او څه اورم.
ترجمې يې:
د ټولنې علم ،د موفقيت ليار.
مرحوم الفت به هر وخت غلى او چپ ښكارېده او هر وخت به كه سړى ښه ورته ځير شو نو د پوره سنجيدګى
نخښې نښانې به يې پكښې ليدلى او چې څوك به لږ څه هم د فكر خا وند ؤ نو په مرحوم الفت كښې به يې زياتره وختونه
ډېر غټ فكري مد او جذر محسوساوه چې پخپله مرحوم الفت هم د څه لرم تر عنوان الندې شعر كښې دا مطلب داسې
څرګندوي:
نبببببببه وايبببببببم دا چبببببببې نبببببببوى نبببببببوى لباسبببببببونه لبببببببرم
زړه خببببببولى مببببببې ده پببببببه سببببببر نببببببوى فكرونببببببه لببببببرم
د احساسببببباتو او شبببببعور پبببببه غونبببببډى ناسبببببت يمبببببه زه
پببببببببه عببببببببالمونو پوهببببببببه ويشببببببببم خيراتونببببببببه لببببببببرم
ځببببببان سببببببره پټببببببې مركببببببې پټببببببې جرګببببببې دي زمببببببا
پببببببه پټببببببه خولببببببه خلكببببببو سببببببره زه مجلسببببببونه لببببببرم
هببببببر چاتبببببببه چبببببببوپ او غلببببببى شبببببببانته معلومېږمبببببببه زه
څببوك نببه پببوهېږى چببې پببه سببر كښببې څببه شببورونه لببرم
را سببببببببره شببببببببته دى سببببببببوداګانې د عببببببببالم غمونببببببببه
يبببببوازې نبببببه يبببببم پبببببټ پبببببه زړه كښبببببې جهانونبببببه لبببببرم

د خداى بخښلى الفت اشعار دى او كه نارونه تر هر نوم او عنوان الندې چې وي حتماً به يوه نتيجه لري چې د
تحليل په پاى كښې الابتېږي چې پدغه شعر يا مضمون كښې د مراد ټكى د جامعې اصالح او يا ذهني تنوير وي.
مرحوم الفت د شعر او شاعرى په ډګر كښې د فصاحت او بالغت په لحا له هر چا بريالى او اشعار يې د فصاحت او
بالغت مخكې ترازو په تول پوره درنښت او وزن لري د نومړى په مضامينو كښې له حشيوى او تطويل نه پوره ځان
ژغورنه شوى او اشعار يې له لفظي او معنوي تعقيدونو څخه خال

دى چې عوام او خوا

يې بې تكليفه په مطلب ډېر

ښه پوهېداى شي او هر څوك د خپل ذو او استعداد په اندازه خوند ځينې اخلي.
مرحوم الفت هغه عالم ،اديب او شاعر ؤ چې خپله جامعه يې ډېر ښه عكاسي كړېده او د تل لپاره يې د ظلم په
مقابل كښې قلمي مبارزه جاري ساتلى او هېڅ وخت د ظالم له ظلمه او استبداده ندى ويرېدلى ماالً مرحوم الفت د بې
عدالتيو او حق تلفيو د مخنيوى په منظور له يوې خواتېرى كوونكى عناصر داسې پوهوي:

آه او فريبببببباد د چببببببا لببببببه السببببببه دغببببببه خلببببببك كببببببوي
چېببرې بببې رحمببه خببداى نببا ترسببه ظالمببان كببه نببه وي
دا ميدانونبببببه ولبببببې سبببببره دي پبببببه سبببببرو وينبببببو بانبببببدې
پببب ه هبببر هېبببواد كښبببې شرمښبببان يبببا قصبببابان كبببه نبببه وى
لكببببببه واړه پببببببه څببببببو پيسببببببو بانببببببدې غببببببولېږئ ولببببببې
پببه خببوى او عقببل دا لببوى خلببك ماشببومان كببه نببه وى

او له بله پلوه د جامعې بې تفاوته يا بې التفاته طبقې ته داسې تشجېعي او تنبېهي اخبار كوي:
حببببق او باطببببل نببببه معلببببومېږي حببببق بيببببان كببببه نببببه وي
ظبببالم تبببه هبببيڅ نشبببى ويلبببى ټينبببګ ايمبببان كبببه نبببه وى
پنځبببببو روپبببببو بانبببببدې يبببببې ولبببببې هبببببره ور خرڅبببببوې
ديببببن او ايمببببان دې مسببببلمانه ډېببببر ارزان كببببه نببببه وى

ولې د ده په نظر د متجاوزې طبقې پوهول او د بې تفاوته عامې طبقې را ويښول او بيدارول هم كافي ندى بلكه
غواړي چې د جامعې منور ه مسئوله طبقه په توبيخي الفاظو پوهه او خپل اجتماعي مسئوليت ته يې داسې متوجه كړي:
ولببببببې لببببببه ظلببببببم او نبببببباروا سببببببره جهبببببباد نببببببه كببببببوي
دا پببببببه نفلببببببو بانببببببدې والړ رياكبببببباران كببببببه نببببببه وى
سببببببتورى د ديببببببن بببببببه درتببببببه وايمببببببه مببببببال صبببببباحبه!
دا ريببببببا كببببببار او بببببببې عملببببببه ماليببببببان كببببببه نببببببه وى

مرحوم الفت د يوه دېر پوه ،تجربه كار او ماهر استاد په دود خپلې جامعې ته د غلط فكر تعريف په ضمني او
اخباري خطاب كوي او خلك داسې پوهوي چې دلته د مترقى ،ارامى او باالخره د لياقت معيار څه شى دى نو د غلط
فكر تر عنوان الندې داسې ليكي:
وران كبببببار ببببببه ودان ګڼبببببې دلتبببببه كبببببه اوسبببببېږې تبببببه
حببببق ويببببل بببببه زيببببان ګڼببببې دلتببببه كببببه اوسببببېږې تببببه
ورځببببې تببببه بببببه شببببپه وايببببې چببببا كببببه ورتببببه شببببپه ويلببببې
تببببور بببببه سببببپين شببببيان ګڼببببې دلتببببه كببببه اوسببببېږې تببببه
هيڅببببوك مالمببببت نببببدى وران كببببه ټببببول كارونببببه شببببي
خپببببل قسببببمت بببببه وران ګڼببببې دلتببببه كببببه اوسببببېږې تببببه
ټيبټ خلبك ببه جبګ ګڼبې ناسببت كبه پبه جبګ ځباى كښببې و
زمكبببببه ببببببه اسبببببمان ګڼبببببې دلتبببببه كبببببه اوسبببببېږې تبببببه
هببببر چببببا چببببې هببببر څببببه كببببول تببببه بببببه صببببفتونه كببببړې
هبببببر يبببببو ببببببه لقمبببببان ګڼبببببې دلتبببببه كبببببه اوسبببببېږې تبببببه

او همغه شان د صحي فكر تر عنوان الندې پداسې عباراتو ليكنه كوي چې د عباراتو اقتضايې ډېره لويه قرباني ده
او لوستونكى پدې پوهوي چې صحي فكر هغه دى چې د حق طرفداري پرې تامينېږي او دغه فكر كه د خپل سر په
قيمت هم ساتل كېږي بايد وساتل شي ،نو داسې ليكي:
كببببببه مببببببې سببببببر شببببببي دهبببببباتي لببببببه پښببببببو النببببببدې
كببببببببه لببببببببه پاسببببببببه مببببببببې راغورځببببببببوى د النببببببببدې
كبببببببببببببببببببببببه د زور او زورورو لبببببببببببببببببببببببه هيبتبببببببببببببببببببببببه
دغبببببببه زمكبببببببه او اسبببببببمان شبببببببي النبببببببدې بانبببببببدې
تورتبببببببه سبببببببپين نشبببببببم ويلبببببببى سبببببببپين تبببببببه تبببببببور زه
دا اميبببببد دې څبببببوك لبببببه مبببببا نبببببه هبببببېڅ نبببببه كانبببببدى

داوې د مرحوم الفت د څو اشعارو څه نمونې چې ما دلته نقل كړي او د مرحوم الفت د مبارزې او د ملت د
رابيدارولو البوت ځينې په پوره وضاحت كېږي .د مرحوم الفت شخصيت د ده په څو نمونه يې اشعارو او يا مقالو كښې
نشي خالصه كېداى بلكه زما په نظر كه چېرته د الفت پې ندنې تر عنوان الندې د نوموړى په االارو په تحليلي صورت او
په شخصيت يې په تحقيقي شكل ډېر پوهان كار وكړي شايد ډېر غټ غټ ،ضخيم ضخيم كتابونه پرې وليكل شي ولې
دا چې دلته د ايجاز په توګه د هغه مرحوم د ياد بود په خاطر څه ليكل كېږي دا به يو موټى د خروار نمونه وي.
علم او تصوف يې:
مرحوم الفت لكه څنګه چې د خپل وخت يو ممتاز عالم ؤ همداراز يې له واقعي تصوف څخه هم په پوره او په زړه
پورې برخه درلوده .د علميت په برخه كښې يې همدومره كافي ګڼم چې ووايم كه چېرته د خداى بخښلى الفت هغه
كتاب مطالعه كړى شي چې اسالم او د اسالم نقش د فرد او جامعې په جوړولو كښې نومولى شوى دى حتماً به هغه چا
ته چې پخپله د علم خاوند وي او تحليلى ملكه لري دا الابته شي چې مرحوم الفت په كومه پيمانه علمي شخصيت ؤ ،او
يا يې په معقولو كښې د منطق په نوم كتاب تر نظره تېر شي همداراز د ادبي بحاونو په نوم كتاب يې كه وليده شي كه
څه هم د دغه كتاب نوم ادبي بحاونه دي خو د اصول فقه په ډېر ژور بحث حاوي دى چې اصوليون د مطالعې په شر
خامخا د مرحوم الفت په عملي قوت او طاقت اعتراف ته مجبوروي.
مرحوم الفت يو عامل عالم ؤ پدې معنى چې خداى بخښلى الفت د اسالم د مقدس دين په هكله څه ليكلى يا يې
ليكل په تمامه معنى به يې هغه په ځان عملي كول او بې عمله مسلمان به يې د اسالم له چوكاټه قسماً د باندې ګاڼه او
استدالل به يې دا ؤ چې:
ادخلو فى السلم كافه .يا دا چې كه تا سو قرانكريم په غورو ګورئ نو په هر ځاى كښې به دا په نظر درشي:
ان الذين امنو و عملو الصالحات.

يعنى هر چېرته له ايمان سره صال عمل جوخت راغلى.
خداى بخښلى الفت به يې عمله اسالم ته بې روحه اسالم ويلى او دا به يې اضافه كوله چې سر بېره په فرايضو هم
مسلمان نور ډېر زيات مكلفيتونه ل ري چې كه يې په ځاى نكړي نو د الهى عذاب سره يې د مخامخ كېدو ويره موجوده
ده چې پدې برخه كښې به يې قرآنى نصو

په ګوته كول يا چې مرحوم الفت هر مسلمان د عمل په تله تاله په يوه شعر

كښې چې د پخواني او اوسنى مسلمان په هكله په مقايسه يي توګه ليكل شوى د پخوانى مسلمان په هكله داسې ليكي:
لبببببوى جهببببباد شبببببروع شببببببو چبببببې پبببببه ا

اكببببببر بببببببه

زمكببببببببببه لببببببببببه هيبتببببببببببه لكببببببببببه پاڼببببببببببه رېږدېدلببببببببببه

او د اوسنى مسلمان په برخه كښې داسې ليكي:
نببببببن هغببببببه قببببببوت دى كلببببببه پبببببباتې مسببببببلمان كښببببببې
هغببببببببببببه روحيببببببببببببه مسببببببببببببلمان كلببببببببببببه وسبببببببببببباتله
نببببه المبببببي اوس وينببببو كښببببې مسببببلم شببببو د اوبببببو مهببببي
نبببببببه ور كبببببببوي سبببببببرخو سبببببببر سبببببببايه يبببببببې ومنلبببببببه
هغببببه طاعببببت نكببببړي چببببې پكښببببې يببببو څببببه تبببباوان وي
لمبببونځ كبببړي خبببو ذكبببات بانبببدې يبببې خېټبببه واچولبببه
تببش د خببولې پببه ذكببر خدايببه سببتا خوښببى رضببا غببواړي
سبببببببتا رضبببببببا يبببببببې هبببببببر څبببببببه نبببببببه ارزانبببببببه وګڼلبببببببه
هببببببم د ظلببببببم الس ښببببببكلوي هببببببم د خببببببداى كتبببببباب
هبببببم كښبببببېني واعببببب تبببببه هبببببم كبببببه ډمبببببه ګډېدلبببببه
هبببببم څښبببببكى د زم زم اوببببببه او هبببببم د مظلبببببوم وينبببببې
خبببببان كبببببوي هبببببم دا او هبببببم هغبببببه كلبببببه نبببببا كلبببببه

هغببببببه ښببببببه سببببببړى هببببببم نشببببببته نببببببن چېببببببرى الفتببببببه
ښبببه ببببه يبببې چبببې ښبببكاره كبببول ببببدي ببببه يبببې پټولبببه
داسبببې مسبببلمان نبببه پبببه دنيبببا كښبببې څبببه جبببوړېږي نبببه
دا مسبببببلماني پببببببه آخببببببرت كښببببببې پببببببه كببببببارېږي نببببببه

مرحوم الفت سوچه زهد او تقوى ته تصوف ويلى همدا وجه وه چې نوموړى خداى بخښلى په خپل اسالم او د
اسالم نقش د فرد او جامعې په جوړولو نومى كتاب كښې په تصوف يو مفصل ځانګړى بحث كړى دى او په تصوف كښې
يې د زهد او تقوى كشف او معرفت او وحدت الوجود په درې واړو مدرسو پوره څېړنه كړېده هغه تاالرات چې اسالمي
تصوف يې متاالر كړى او د زمانې په تېرېدو په همدغه علت ځينې متصوفينو نه څه ناڅه لغزشونه او په اسالمي تصوف
كښې څه تغيرات راغلى پوره رڼا اچول شوى چې د بحث په اخير كښې يې داسې نتيجه ګيري كړېده :لكه څرنګه چې
د زمانې په تېرېدو په تصوف كښې دومره تغير راغلى دى همدغه راز په صوفيانو كښې هم ډېر فر او تغير ليدل كېږي
لكه څرنګه چې هغه پخوانى تصوف نننى تصوف نشو ګڼلى همدغه شان پخوانى صوفى هم نننى صوفى نشو ګڼلى ځكه
چې چېرته هغه شخه او زيږه شړى چې پخوانى صوفى به په اوږو اچوله چې څټ به يې زخمى كاؤ او چېرته دا د پت نه
جوړ نرم او نفيس پټو چې د ننى صوفى او ځينو بډايانو په نصيب دى ،دى كښې شك نشته چې هغه صوفي هم
پرهېزگ ار ؤ او دا هم ،فر فقط همدومره دى چې هغه له خوندورو شيانو پرهېږ كاؤ او دې له بېخونده شيانو څخه پرهېږ
كوي .هغه صوفي هم شپه په ويښه تېروله ا و دى يې هم ،خو صرف دومره توپير دى چې هغه په زهد او رياضت او دى
يې په عيش او عشرت .هغه صوفى هم خوارول كول او دى هم ،خو فر دومره دى چې هغه به خپل ځان خوار اؤ او
دى خلك خواروي هغه صوفي هم بې نيازه ؤ او دى هم بې نيازه دى خو هغه د استغنا په وجه او دى د ډېرې غنا په
وجه ،هغه صوفي دنيا ته شاكړه او ده په شاكړه پخوانى صوفي لكه د يو جانس د سكندر سيورى په خپل سر نه قبالؤ او
دى يې ظل ا

بولي او خپل سر پرې ماتوي.

دا ؤ د مرحوم الفت د تصوف په لړ كښې طرز نظر چې په يوه واقعيت بنا دى او د زمانې د اهل له هر قشر سره يې د
اسال مي حدودو څخه د تجاوز صورت كښې بې خوفه تنويري هڅه او اصالحي تنقيدي مبارزه كړى.

د مرحوم الفت شخصي احوال:
خداى بخښلى الفت سره لدې چې يو پياوړى اديب ،په ځان ډاډه ليكوال بې سارى شاعر او عامل عالم ؤ،ډېر
متورع ،بې كبره ،بې غروره او لږ ويونكى سړى ؤ .د نوموړى خداى بخښلى سره به چې څوك په مجلس كښې ناست ؤ
تر آخره به يې له ضرورته زياته خبره ځينې نه اورېده او نا پې ندګلو خو به بالكل دا فكر نشو كوالى چې دا به هغه علمي
او ادبي ذخيره رالفتن وي.
په خوار ،يتيم او بې وزلو به يې ډېر زړه سوى درلود او همېشه د بې وزلو په ليدو ډېر زورېده.

مرحوم الفت به همېشه يو صغير هلك چې كورته به يې شرعاً د ننوتلو ممانعت نه ؤ د مزدور په توګه ساته .ولې په
عام عرف كښې به چې څومره اجوره مروجه وه مرحوم الفت به په كافي پيمانه له هغې مروجې اجورې ده ته زياته
اجوره وركوله.
مرحوم الفت به چې له كومې ټوټې ځانته جامې جوړولې له هماغې ټوټې به يې مزدور ته هم جامې كولې دا
بالكل الابته ده چې مرحوم الفت خپل مزدور ته نه ويلى چې د الس وينځلو اوبه جوړې كړه .كه به مزدور كوښغ وكړ
چې د الس وينځلو اوبه ورته واچوي نو هم ممانعت به يې كاوه او خپل الس به يې پخپله وينځه .مزدور به يې كه د هر
څومره غريبې كورنۍ ؤ په هغه صورت كښې چې مېلمه به نه ؤ او مرحوم الفت به ډوډى په كور كښې خوړله نو مزدور به
يې حتماً له ځان سره يو ځاى په كاسه كښېناوه.
مرحوم الفت احتكار ته په كركه كتل همدا علت ؤ چې كله به د مرحوم الفت د غلې درمند او راشه تياره شوه او
تلل كېده به نو د ده په زمكه ردرمند ځاىن كښې به دومره خلك ليدل كېدل چې كتونكى به له ورايه د كومې فو
العاده پېښې د وقوع په فكر شو او د دې وجه دا وه لكه څنګه چې دى په وينا كښې د احتكار مخالف ؤ په عمل كښې يې
هم كوښغ كاوه چې د خپل توان په اندازه احتكار له مينځه يوسي او يا يې څه ناڅه مخه ونيسي چې تر ډېره حده يې
له خپلې دغې كړنې مابته نتيجه هم اخستى وه پدې معنى چې د هماغې منطقې مالكانو به چې خپل درمندونه تر كوره
كړل نو بې زمكې هغو خلكو باندې به يې په همدغه وخت كښې غله نه خرڅوله كومو به چې غلې ته ضرورت درلود
بلكه خپلې غلې به يې قيمتى ته ساتلى او چې كله به يې نرخ پورته شو وروسته له هغې به يې په خرڅالو پيل كاوه چې
پدغه وخت كښې به د درمندونو له وخته نرخ يو په دوه يا زيات پورته شوى ؤ نو د مرحوم الفت په درمند كښې به چې
څومره بيروبار ليده كېده هغه به هماغه بې زمكې خلك ؤ كومو چې غلې ته به يې ضرورت درلود او مرحوم الفت به د
خپل ضرورت په اندازه غله كورته راوړه نوره به يې د احتكار د مخنيوى په غر

هماغلته په درمنده كښې د ورځې له

موجوده نرخ څخه له دوو تر پنځو روپيو په ټيټ نرخ په بې زمينه خلكو لس لس منه پدې منظور توزيع كوله چې له يوه
خوا ټولو راغلو خلكو ته ورسېږي او له بله پلوه كه چېرته له لسو منو زياته غله يوه سړى ته وركړي نه چې دغه سړى يې د
خرڅالو په نيت قيمتى ته وساتي .چې دغه كار رښتيا د مرحوم الفت د استوګنځى په محله كښې د همهغه فصل د غلې
په نرخ ډېر په زړه پورې االر كاوه او هغه اړميږي وګړى به چې د غلې د قيمته كېدو په وخت كښې د اخستو توان نه
درلود پدغې وسيلې تر يوه حده دمه او په حوصله شول.
لكه څنګه چې مرحوم الفت د احتكار مخالف ؤ همدغه رازيې له تظاهر نه پوره ځان ژغورنه كوله او هغه وګړى به
چې د تظاهر نخښې به پكښې وى كه څه هم د عامو خلكو په نظر كښې به ډېر غټ يا پرهېزكار ښكارېد مرحوم الفت ته
به ډېر حقير او ذليل معلومېده چې د دغه مطلب څرګندونه او البوت د مرحوم الفت د رياكاره تر عنوان الندې شعر څخه
په پوره وضاحت كېږي چې ليكي:

رياكاره
سببببتا ټببببول كارونببببه خببببدايږو دى بببببراى نببببام غونببببدې
رامعلببببببومېږي سببببببتا فكرونببببببه راتببببببه خببببببام غونببببببدې

هغببببه كببببار كببببړې چببببې سببببادګان وربانببببدې ژرغببببولېږي
د قببببام خببببادم نببببه يببببې د نببببورو يببببې غببببالم غونببببدې
څبببادر دې سبببپين لكبببه سببببا دى پبببه خپبببل سبببرخور كبببړى
مببخ دى چببې ګببورم راتببه ښببكاري تببور ماښببام غونببدې

نو همدغه سبب ؤ چې په مرحوم الفت كښې به سهواً هم چا رياكارانه او متظاهرانه عمل نه ليد ،لدې كبله چې د
خداى بخښلى الفت له تظاهر څخه كركه ،او د ظلم په مقابل كښې د مجادلې په شكل په ډېر جرئت مستمره مجاهده
الپسې ښه واضحه شي د ديني تبليغ عنوان الندې شعر يوه برخه ليكل كېږي:

ديني تبليغ
وايبببببو ظلبببببم ببببببد دى بيبببببا ظبببببالم سبببببره ملګبببببرى يبببببو
ډېبببببببرې نببببببباروا وينبببببببو ړانبببببببده كاڼبببببببه او غلبببببببى يبببببببو
حقببببببه شبببببباهدي پټببببببه سبببببباتو لببببببه حقببببببه لببببببرى يببببببو
ويببببببره د خببببببداىج نشببببببته زورور نببببببه ويرېببببببدلى يببببببو
څنګبببه مسبببلمان يبببو قبببرآن څبببه وايبببي مبببوږ څبببه كبببوو
داسببببې عملببببو سببببره ال بيببببا وايببببو چببببې ښببببه كببببوو
لمبببونځ مبببو صبببحي نبببدى خبببو نفلونبببه هبببر سببباعت كبببوو
ديبببببن نبببببه خببببببر نبببببه يبببببو لبببببه ريبببببا ډك عببببببادت كبببببوو
نبببببه كبببببوو عمبببببل پبببببه قبببببران تبببببل يبببببې تبببببالوت كبببببوو
سببل رنګببه ګنبباه خببدايږو پببه رنببګ كښببى د طاعببت كببوو

زښبببت ډېبببر مهبببارت لبببرو پبببه دغسبببې كبببارونو كښبببې
ديبببن را څخبببه ورك شبببو پبببه رسبببمونو رواجونبببو كښبببې
پاتببببه دى اصببببول د ديببببن خببببو تينببببګ پببببه مسببببتحبويو
كلببببببك يببببببو پبببببب ه سببببببنتو نببببببا خبببببببر لببببببه فرايضببببببو يببببببو
كلبببببببه مكلبببببببف د جببببببباى نمببببببباز پبببببببه ګرځولبببببببو يبببببببو
اصببببببل كببببببار شببببببو پاتببببببه د ظبببببباهر پببببببه جوړولببببببو يببببببو
راشببچ چببې د ديببن واړه احكببام پببه ځببان قبببول كببړو
هسببې نببه چببې پبباتې وي واجببب سببنت معمببول كببړو
حبببق ويبببل پبببه حبببق ټينبببګ درېبببدل اصبببلي طاعبببت ګڼبببه
الره كښببببې د خيببببر كوښببببغ كببببول لببببوى عبببببات ګڼببببه
دا تبببببببببه وظيفببببببببببه د سبببببببببړيتوب او خالفببببببببببت ګڼببببببببببه
ظلببببببم وركببببببول لببببببه ملكببببببه ديببببببن او عببببببدالت ګڼببببببه
سببخت وي كببه اسببانه چببې ديببن وايببي هغببه كببار كببړه
ورانببببې كببببږې الرې كببببړه او جببببوړه سببببمه الر كببببړه
دا رنګبببببببببه كارونبببببببببه د رښبببببببببتيا مسبببببببببلماني غبببببببببواړي
ګرانبببببه وظيفبببببه ده ډېبببببره ټينګبببببه دينبببببداري غبببببواړي
حبببببق ا و حقيقبببببت پالبببببل تقبببببوى ايمانبببببداري غبببببواړي
هببر كببار كښببې د خببداىج لحببا د حببق طرفببداري غببواړي
څببو ركعاتببه نفببل كببول شببېخه دومببره ګببران نببه دى
خداى خوشحالول جنبت ګټبل دومبره اسبان نبه دى

كه چېرته يو وارې دغه ديني تبليغ پوره په كره كتنه وكتل شي د مرحوم الفت نظر ،ارزو او منظور سړى درك كولى
شي پدې ډول چې د مرحوم الفت د نظر نهايي مركز څه ؤ او څه يې غوښتل او د غوښتنې غايي هدف يې څه ؤ.
لكه څنګه چې مخكښې ليكل شوى چې مرحوم الفت له هيڅ قوت څخه ندى ويرېدلى او خپله مبارزه يې د اسالم
په اساليبو برابره جارى ساتلى او په هيڅ وخت كښې غلى او چوپ ندى پاته شوى دا هم ليكل شوى چې علمي او
سياسي شخص يت ؤ په علمي اړخ څه نا څه رڼا اچول شوى او په سياسي طرف يې په ډېره لنډه توګه داسې ليكل كېږي.
مرحوم الفت يو الابت قدمه او متانت لرونكى شخصيت ؤ .په ځان متكى او په خداىرجن يې راسخه عقيده وه ځكه خو
اجتماعي ،اداري او سياسي ټولو كړو وړو په ده كښې تغير رانشو راوستى او په خپل حال پاته شو چې ده به هر څه د
اسالمي ارزښتونو په هنداره كښې لي دل او كه هر څومره مستقيم يا غير مستقيم فشار به پرې راغى تحمل به يې كاوو او
ناروا ته به نه تسليمېده.
په  ۱۳۱۴كال كښې د انيس اخبار په دفتر كښې د كاتب په حيث مقرر شو د پاك نفسى او پوهې په وجه يې ډېر ژر او
په لږ وخت كښې ترفيع ګانې وكړې او د دولت په عالي رتبه و مامورينو كښې شمېر شو منځ تر مينځه يې د شورىٰ ګانو
غړيتوب او معينيت هم په برخه شو .دا چې قدرت او عادي حاالتو په ده كښې تغير نشو راوستاى او په هيڅ وخت كښې
له خداىرجن څخه پرته بل له هيچا نه ويرېده يوه البوتي نمونه يې د ده روسيې ته استول ؤ.
كله چې مرحوم الفت د پښتو ټولنې رئيس شو او په څنګ كښې يې د روسيې او افغانستان د دوستۍ د انجمن
رياست هم ور په غاړه كړ نو حكومت په همدغې بنا روسيې ته و استاوه په روسيه كښې د روس حكومت دى او د ده
الس الندې هيئت په شمول د روسيې په زياتو مشهورو ښارونو هم وګرځول او د بېرته راتګ په وخت كښې يې د كتنې
هغه كتاب د امضا لپاره ورته راوړ چې د اسالمي نورو ملكونو وفدونو ته به يې هم د امضا لپاره را وړ او امضاوې به يې
ځينې اخيستې .په همدغه ډول يې د معاينې كتاب مرحوم الفت ته هم مخكښې كښېښود او غوښتنه يې ځينې وكړه چې
پدغه كتاب كښې خپل مشاهدات وليكي او لكه څنګه دى چې د شوروي په ټولو ښارونو كښې مسجدونه په داسې حال
كښې وليدل چې خلك ټول رمسلمانانن مسجدونو ته راتلل او لمونځونه به يې په آزادانه شكل ادا كول او چا نه منع
كول .دغه مشاهده هم وليكه او بيا يې امضا كړه .مرحوم الفت په ډېر جرئت له ليكنې او امضاء څخه منع وكړه او روسي
مسئولو كسانو ته يې وويل چې د اسالم مقدس دين څوك په يوازې لمانځه كښې نشي خالصه كوالى بلكه د اسالم دين
نور زيات ا حكام لري چې ما ال هغه دلته ندى ليدلى زه چې تر څو د اسالم ټول اركان ونه وينم چې دلته په ازاده توګه
عملي كېږي تر هغې زه دا نه ليكم چې په شوروي كښې اسالمي اركان د مسلمانانو له خوا ازادانه عملي كېږي .په دغه
ترتيب مرحوم الفت نه په هغه كتاب كښې څه وليكل او نه يې امضاء وكړه نو دا معلومېږي چې مرحوم الفت سياست له
اسالمه جال نه ګاڼه او اسالمي سياست يې د اسالم جز باله لكه چې وايي:
سياسبببت اسبببالمي نبببه وي كبببه اسبببالم وي سياسبببي
سياست د دين خدمت كښبې سياسبت دى اسبالمي

په كوم بل شى به كه چا د سياست نوم كښېښود كه به يې له اسالم سره مخالفت درلود په صحي صورت به يې
عملي كولو ته نه حاضرېده.

مرحوم الفت چې په دوولسمه دوره  ۱۳۴۴هب.

كښې د ولسي جرګې غړيتوب درلود د دې له ختمه وروسته يې

تقاعد واخيست كه څه هم له تقاعد سره حكومتي يا نورو مقاماتو موافقه نه لرله او په ډېرې الحاح به يې غوښتنه ځينې
كوله چې له تقاعده صرف نظر شي او په حكومت كښې بيا د خدمت برخه واخلي ولې مرحوم په هيڅ صورت حاضر نشو
چې دغه غوښتنې ومني او له تقاعده صرف نظر شي په هر حال تقاعد يې واخيست او په كور كښېناست .لدې وروسته له
خپل فاميل سره د بيت ا

شريف په زيارت مشرف شو او چې بېرته راغى نو له پخوا نه ډېر زيات فر پكښې ليده كېده.

انزوا يې زياته شوه او محمدىر ن مينه يې د تفكر ځورى شو .سره لدې چې صحي وضع يې د ډاډ وړ نه وه مګر كه به
تكليف ورته پېښېده په علمي مجامعو او ټولنو كښې به يې پوره برخه اخيسته خصوصاً د آنحضرتر ن د مبارك ميالد په
مناسبت ب ه چې كومه ټولنه وه ،د خپلو ليكنو مخه يې ټوله موعظو او نعتيه كالمونو ته وګرځوله چې نشر يې هم په
همدغه ډول شو .ماالً اسالم او د اسالم نقش د فرد او جامعې په جوړولو كښې كتاب يې هم په همدغه وخت كښې
ليكلى ،غير له دغسې ټولنو به په عامو وختونو كښې په قطعي انزوا پدې وجه خوښ ؤ چې په اسالمي دين څه اسالمي
ليكنه وكړي او د خپلې عقيدې او عشق مركز ته يې رمحمدر نن د نذرانې په توګه وړاندې كړي لكه چې د رحمت
للعلمين عنوان الندې نعت يې د نمونى په توګه ليكل كېږي:
رب العببببببببببببالمين دې رحمبببببببببببب للعلمببببببببببببين ګڼببببببببببببي
نلبببببببرې الببببببباني چبببببببې دې خببببببباتم النبيبببببببين ګڼبببببببي
ډېبببببببر خلبببببببك دى و ايسبببببببتل تيارونبببببببه د رڼبببببببا لورتبببببببه
سببببتال الس كښببببې رڼببببا مسببببلمانان نببببور اليقببببين ګڼببببي
تببببببه پببببببه مومنببببببانو مهربانببببببه لببببببه هببببببر چببببببا نببببببه وې
ځكبببببببه دې روف رحبببببببيم ارحبببببببم البببببببراحمين ګڼبببببببي
سببتا خلببق عظببيم خببو پببه قببرآن كښببې خببداىرجن سببتايلى دي
نبببور خلبببك ال څبببه چبببې مشبببركان دې هبببم امبببين ګڼبببي
ډېبببببر د ې ګرځبببببولى لبببببه دوزخبببببه د جنبببببت لبببببور تبببببه
ښببببببايي درسببببببره چببببببې دې شببببببفيع المببببببذنبين ګڼببببببي
تببببا مسببببلم پببببه بعببببث بعببببد المببببوت بانببببدې مببببؤمن كړلببببو
نببببه مببببري مؤمنببببان اب حيببببات د اسببببالم ديببببن ګڼببببي

غيببببببببب تببببببببه دې نظببببببببر متوجببببببببه د مؤمنببببببببانو كببببببببړ
ځكببببه حيببببواني نظببببر سببببطحي او ظبببباهر بببببين ګڼبببببي
دې دنيبببببا نبببببه ښبببببه بلبببببه دنيبببببا ځانتبببببه مبببببومن لبببببري
هلتبببه مبببومن هبببر څبببه لبببري كلبببه ځبببان مسبببكين ګڼبببي
ببببار د دنيبببا هبببر څبببومره كبببه سبببپك وي څبببه پبببروا لبببري
تلبببه د عمبببل يبببې كبببه درنبببده وي ځبببان سبببنګين ګڼبببي
ستا مينه مبې ببس ده چبې لبه ځبان سبره يبې خبداى تبه وړم
سببببببببتا رضبببببببباء الفببببببببت رضببببببببا د رب العلمببببببببين ګڼببببببببي

نه يوازې دا چې مرحوم الفت له خداىرجن او رسول ا

سره د مينې واقعي معنى پې ندلى وه بلكه له دنيا سره يې

لكه چې له پخوا نه هم اړيكې ټينګې نه وې پدې شپو ورځو كښې بېخي قطع شوې وې د دنيا حب ته به يې خفي شرك
ويلې او د دنيا يي مال د نه درلودو حال به يې د ژوند خوند او د خداىرجن او محمدر ن د رضا او خوښى يوازينى مابته
وسيله ګڼله لكه چې د پاكې مينې عنوان الندې داسې ليكي:

د مببببببببومن پببببببببه زړه كښببببببببې مينببببببببه وي د ا

اكبببببببببر

د قبببببارون پبببببه زړه كښبببببې مينبببببه د دنيبببببا د سبببببيم و زر
پببه پبباك زړه كښببې پاكببه مينببه پببه ناپبباك زړه كښببې ناپاكببه
د غوجببببل پببببه شببببانې زړه كښببببې مينببببه وي د ګبببباو خببببر
خفببي شببرك دى كببه څببوك پببوه شببي د دنيببا مينببه پببه زړه كښببې
يببببوه مينببببه سبببباته زړه كښببببې نببببورې مينببببې كببببړه بهببببر

د مببببين نظببببر هببببر كلببببه وي پببببه خپلببببې ليلببببى بانببببدې
د پتنببببګ نظببببر پببببه شببببمع نببببه پببببه شببببمس نببببه پببببه قمببببر
شببببببببي لببببببببه نببببببببورو بېګانببببببببه لېببببببببونى بيببببببببا فرزانببببببببه
چبببې پببب ه عشبببق او محببببت كښبببې شبببي لبببه ځانبببه نببباخبر
حال يې ببل شبي خيبال يبې ببل شبي نظبر ببل شبي منظبور ببل شبي
ببببل سبببړى شبببي ببببل عبببالم كښبببې د يبببو چبببا پبببه يبببو نظبببر
د دنيبببا تبببورو تيبببارو كښبببې پټبببې سبببترګې ويبببده پبببروت وم
د راحبببت بسبببتر مببببې پرېښبببود چبببې مببببې وليبببده سببببحر
لببببه عالمببببه كنبببباره شببببه كببببه وصببببال د محبببببوب غببببواړې
ګڼبببببه ګوڼبببببه كښبببببې څبببببوك مبببببومي وصبببببالونه د دلببببببر
څبببو دنيبببا نكبببړې طالقبببه د عقببببى ليلبببى مبببه غبببواړه
ببببن پبببه بنبببې ورځبببي كلبببه د شبببپې چبببا ليبببدلى لمبببر

د مرحوم الفت يوازې همدغه ليكنه هم كه سړى تحليل كړي نو د تحليل نتيجه به دا وي چې د دنيا حب نه الس
په سر شوى ؤ او صرف د يوې پاك ې مينې څښتن ګرځېدلى ؤ .د تصوف په زړه پورې لوړ او عالي مقام يې په نصيب ؤ
ځكه تر څو يو سړى د يوه شى په ماهيت نوى پوهېدلى په هغه څه حكم نشي كوالى دى چې ليكي:
د دنيببا تببورو تيببارو كښببې پټببې سببترګې ويببده پببروت وم
د راحبببت بسبببتر مبببې تبببرك كبببړ چبببې مبببې وليبببده سبببحر

دا پخپله د دې البوت دى ځكه چې په تصوف كښې ال موجود اال ا

اصلي غايه ده او دې مرحلې ته تر څو څوك

نه وي رسېدلى د دنيا د ژوند په تيارې نشي پوهېدى.
ګرچه مرحوم الفت بالطبع هم شهرت طلبه او ځان ښودونكى شخ

نه ؤ خصوصاً په دغه لړ كښې خويې ډېره هڅه

دا وه چې په ده به د تصوف په هكله بايد هېڅوك هم ونه پوهېږي همدا علت ؤ چې ظاهري لباس يې د مروجه او

معروفو صوفيانو سره ډېر فر او مغاير نه بلكه مخالف او ضد يې ښكارېده خو سره لدې هم نه دى توانېدلى چې د خپل
بدلون پېښه پټه كړي نو داسې يې ليكلي:

زه بېخببببببببي بببببببببل شببببببببوم بببببببببل مببببببببې جهببببببببان شببببببببو
ببببببببببدل مبببببببببې يبببببببببون شبببببببببو ببببببببببدل مبببببببببې تبببببببببون
ظببببببببببببببببباهري نبببببببببببببببببدى جسبببببببببببببببببماني نبببببببببببببببببدى
څببببببببببببببوك ليببببببببببببببدى نشببببببببببببببي زمببببببببببببببا بببببببببببببببدلون
زه هغببببببببببببه نببببببببببببه يببببببببببببم اوس چببببببببببببې پخببببببببببببوا وم
دى زمببببببببببببببببببببا كلببببببببببببببببببببه زمببببببببببببببببببببا پببببببببببببببببببببرون
مببببببببببببا وليببببببببببببد بببببببببببببل چببببببببببببا ليببببببببببببدلى نببببببببببببه دى
لبببببببببببببه خپلبببببببببببببه ځانبببببببببببببه د ځبببببببببببببان بېلتببببببببببببببون
الفبببببببببببت مونبببببببببببدلى فبببببببببببيض لبببببببببببه الفتبببببببببببه
ښبببببببببه ده چبببببببببې نبببببببببدى د چبببببببببا مرهبببببببببون

په هر حال خداى بخښلى الفت د افغانستان د علمي ،اجتماعي ،سياسي او ادبي ممتازې طبقې په كاروان كښې
يو ځانګړى حيايت لري چې كه څوك يو ځل د نوموړي آالار په تحقيقي او تدقيقي سترګه وګوري او د بې تعصبه قضاوت
په تله يې وتلي د مرحوم الفت د زمانې او يا څه مخكښې په افغانستان كښې يا له افغانستان نه د باندې اسالم پوهانو له
ليكنو او االارو سره يې مقايسه كړي اعتراف به وكړي چې مرحوم الفت په پورتنيو ټولو لحاظونو د ټولو مخكغ دى.
والسالم

د قلم د مجلې څخه:
قاضي محمد صديق صاد

مرحوم ګل پاچا الفت
او د هغه نظريات
الحمد

و كفى و سالم على عباده الذين اصطفى

اما بعد:
د جهادي څېړنو د مركز له كتونكى ډلې او محترم مشر څخه د زړه له كومې نه اظهار د امتنان كوم چې له ما
غوندې كم علم او كم تجربه او دلږو معلوماتو خاوند بې نوم او بې نشانه شخ

څخه چې پل يې په ايرو كښې هم نه

معلومېږي ،غوښتنه شوى چې د مرحوم الفت د ژوند او جهاد ،شعر او ادب او د خلقو د ذهنونو د روښانه كولو په متعلق
څه نا څه رڼا واچوم .شايد دا به د دوى حسن نظر وي زما په هكله او كه نه زما نظر او فكر او د هغه محترم علمى
شخصيت د هغه د تفكر د سط لوړ والى داسې ماال لري لكه چې په هغه پخوانى د تورو تېلو ډيوه باندې څوك د لمر
رڼا لټوي ،مګر بيا هم زه خوښ يم چې د هغې بوډى په څېر چې د تارو مشوړه يې په الس او د حضرت يوسفرعن د
خريدارانو په ډله كښې والړه وه او ځان يې د يوه خريدار په شكل معرفي كاوه.
مرحوم الفت صاحب ما ډېر كم ليدلى وو .شايد په ټول عمر كښې دوه يا درې وار ،هغه هم د اتو يا لسو دقيقو په شاو
خوا كښې ،خو يوه ور داسې پېښه شوه چې زه پښتو ټولنې ته د يو څه كار لپاره الړم دا هغه ور وه چې محترم الفت
د رئيس مستقل قبايل په حيث مقرر شوى وو ،خلك او مراجعين د تبريكى لپاره ورته ډلې ډلې تله او راتله ،راتلونكې
ډلې اكاره رئيسان ،وزيران ،جنراالن و غټ خلك وه پدغه وخت كښې زه په يوه مكتب كښې معلم وم .چې زوړ ليالمي
پطلون ،خيرنه پګړى او نا پالشه بوټانو هېڅكله هم دا اجازه نه راكوله چې د تبريكى مجلس كښې ګډون وكړم .ځكه
هلته ډېر لوكس ،شيك ،پالش شوى او په صابونونو مينځل شوي ،معطر موټر سواران ،چې د هغو كراوفو زما د مخې سد
او مانع وو.
زما پې ندنه هم د مرحوم سره لږ وه ،كله به مې زړه را جګ كړ چې الفت يو ظاهر بين شخ

نه دى ،شال شړى او

ململ د ده په نظر كښې تفاوت نه لري نو زما په ورتګ كه خوشحاله نه شي نو خفه به هم نه شي او كله به بيا چرت راغى
چې ته څوك او دا مقام! خو د دې ټولو مختلفو نظرياتو سره سره كله چې ازدحام كم شو .د دروازې پرده مې زړه نا زړه
پورته كړه د الفت سترګې په ما ولګېدې .زما د كم جرأتى او ويريدونكى قيافې سره سره د چوكۍ نه را اوچت شو او د
الفت په غېږ كښې يې ونيولم په خپل څنګ كښې ي ې كېنولم تر كومه وخته چې زه هلته وم ډېر غټان تله او راتله ،خو ده
مرحوم په هره خبره كښې زما سره مخاطبه كوله او نورو ته به يې صرف جواب قدرى ويل .ما وويل چې مونږ تا د مقام او
څوكى په لوړوالى نه پې نو ته يو مفكر د ژوندانه د كړاوونو د سمولو او د حقيقت د درك او موندلو ته د رسېدلو يو مبارز
يې ده وويل حقيقت زړو جامو كښې رټل كېږي .خو انسان جد و جهد كښې بايد بې عزمه نه شي او ورنه رخصت شوم.

د مرحوم الفت صاحب تأليفات او ليكنې:

د الفت صاحب تأليفات كه په كلى صورت د غور او تعمق الندې ونيول شي نو د ده طرز تفكر انسان ته دا ټكى ور
په ګوته كوي چې د ظلم او بې عدالتۍ سره مجادله وشي ،فرد او جامعه د اسالمي مفاهيمو په معيار بايد متكي وي،
تفو طلبي بايد د علم او اجتماعي عدالت په تله وتلل شي نه د مادي او شخصيت پرستى په بناء دا هغه اسالمي او
سپېڅلى نظر دى چې د اسالم مقدس دين ورته په ډېره درنه سترګه كتلى او د بشريت ستر الرښود حضرت

محمدر

ن

اجتماعي عدالت داسې بيان كړى:
وا

يِؤمِن اَحَدکم حتیٰ يحِبَ الِخيه مايحِب لِنَفسِهِ.
ال ُ

د ده محترم اكاره نظم او نار د همدغه اصل او هدايت په رڼا كښې ليكل شوى .د الفت صاحب د فكر سطحه او د
نظر لوړ والى دومره اوچت دى يوازې دا نه چې زه يې نشم تحليل كوالى بلكه ډېر د شعر او ادب د فن خاوندان هم د
هغه ليكنو ته ګوته په غاښ دى چې دى مرحوم وايي:
زه يببببببببې پېبببببببب نم شبببببببباعر دى بببببببببل څببببببببوك نببببببببه دى
چبببببببې دا لبببببببوى جهبببببببان وړوكبببببببى ورتبببببببه ښبببببببكاري
طوفببببببببباني سبببببببببيالب ګڼبببببببببي د مظلبببببببببوم اوښبببببببببكى
د دنيبببببببببا بحبببببببببر ډنبببببببببډو كبببببببببى ورتبببببببببه ښبببببببببكاري
د دنيبببببببببببببببببا فببببببببببببببببباني عيشبببببببببببببببببونه نعمتونبببببببببببببببببه
د سببببپى مببببخ كښببببې پببببروت هببببډوكى ورتببببه ښببببكاري
چببببببې سببببببل وژنببببببي او خپببببببل نفببببببس وژلببببببى نشببببببي
بېغيبببببببببببببرت او ويريبببببببببببببدونكى ورتبببببببببببببه ښبببببببببببببكاري

نو د دومره لوى او عالي نظر خاوند چې د ده لوړ خيالونه او ژور فكرونه په الندې باندې ټولو باندې احاطه كړى
وي او په هره جمله او هر فرد ،هره كلمه يا په هر شعر باندې يې كتابونه وليكل شي د دومره لوى متفكر او نظر خاوند د
شخصيت يادونه په كومه ماته ګوډه مقاله او يا كوم مجله چې د هغه د ژوند او طرز تفكر ترجماني وكړي ډېر جرأت دى.
ځكه د ده اشعار كه په مقايسوي ډو ل د عالمه اقبال الهوري له دري اشعارو سره وتلل شي نو بالكل ورسره معادل د
كلماتو په جوړښت او خوږوالى د وخت او زمان د تطابق په متعلق هېڅ ترې نه كم نه دى.
دلته د مرحوم عالمه اقبال يو فرد او د مرحوم الفت صاحب يو فرد د ماال په توګه وړاندې كوم:

عالمه اقبال وايي:
سال ها در كعبه و بت خانه مى نالد حيات
تا ز بزم عشق يك داناى راز آيد ببببيرون
خو دغه مقصد مرحوم الفت د نابغ الشر سيد جمال الدين افغاني په متعلق داسې اداء كړى:
د قدرت له كارخبببانې نببه كله كله
په جهان پيدا يو بل رنګه بشر شي
زما په عقيده د مرحوم الفت پې ندنه بايد د الفت په خبرو باندې وشي چې آيا الفت څه خبرې كړي ،څه يې ويلى،
څنګه يې ويلى ،د چا لپاره يې ويلى ،د كوم نظر خاوند وو ،ده څه غوښتل چې بايد اجتماع څنګه وي او افراد بايد
څنګه اصالح شي.
لنډه دا چې د الفت خبرې د الفت په خبرو كښې دي مونږه كه د ده په شان كښې له ځانه څه وايو او يا ليكو دا د
هغه د فكر او نظر ترجماني نه شي كوالى بلكه د ده د عالي شخصيت مظهر او بيانوونكى د ده محترم هغه ليكنى دي
چې ده په خپل حيات كښې خپل طرز تفكر لكه د ځالنده تورې په شكل د هر ظلم او وحشت هر ناوړه عمل په مقابل
كښې استعمال كړي ا و د تورې د ګوزارونو په عو

يې د قلم د تورې په استعمال د هغه په مقابل كښې جهاد كړى

دى .دا ځكه چې د تورې جهاد خو د يو محدود وخت پورې وي او د قلم جهاد د قيامت تر ورځې دوام كوي.
مرحوم الفت د ژوند په دوران كښې ډېر كتابونه ليكلى چې ماته يې پوره شمېر معلوم ندى خو مشهورې ليكنې يې
دا دي:
غوره اشعار ،غوره نارونه ،د زړه وينا ،لوړ خيالونه او ژور فكرونه ،د اسالم نقش ،د فرد او جامعې په جوړلو كښې او
د منطق يوه رساله ،وروستى تاليف يې د الفت خبرې دى .د ده د تاليفاتو هر عنوان يا هر يو شعر يا يو فرد دا حق لري
چې يو مستقل كتاب پرې وليكل شي تر څو د هغه معانى او مفاهيم چې د ده د جملو د تركيب په جوړښت كښې نغښتى
وي وڅېړل شي پدغه وخت كښې چې زه دا خبره كوم د هغه مرحوم يو كتاب زما په مخكښې پروت دى چې دا فرد يې
په وقايه ليكل شوى دى:
آزادي كبببببه خيراتبببببي وي يبببببا د چبببببا مهربببببباني وي
افتخببار بببه پببرې ونببه كببا كببه همببت يببې افغبباني وي
قرببباني چببې پكښببې نببه وي هغببه كلببه لببوى اختببر وي
آزادۍ سبببببببره تړلبببببببى ډېبببببببره لويبببببببه قربببببببباني وي

نو د ادب پوهان پدې پوهېږي چې د دغه شعر په لنډو جملو كښې څومره ادبي مفاهيم او اسالمي اياار او د ژبي
سادګي او د معنويت په لحا څومره لوى مفهوم لري.

يو عربي شاعر وايي:
لَهبببببببببببببببببا مِنهَبببببببببببببببببا عَلَي هبببببببببببببببببا شبببببببببببببببببواهد

رده لره له همده ځنى په ده باندې شواهد موجود دى.ن
زه دلته د فرد او اجتماع د جوړولو ځنې هغه نظريات چې د اسالم د مقدس دين الرښود حضرت محمدرصلى ا
عليه و سلمن د اجتماعي ژوند د سمون لپاره بيان كړى را نقلوم:
اِنَ اَحبَ اَلنَاسِ اِلی ا

يَومَ القِيَ امَ ِ و اَقربَ هم مِنه مجلساً امامٌُ عَادِلٌ و ان البغض الناس الى ا

يوم القيام و اشد

هم عذاباً امام جايرٌ.
رامام بخاري – مسلم – ترمذىن
ده ده په نظر د اسالم د عالي قانون په چوكاټ كښې چې كومه آزادي د انسان لپاره وركړل شوى هغه بايد تضمين
او محفوظه پاتې شي يوه اسالمي ټولنه د اسالم په اساساتو بايد متكي وي په اسالم كښې مطلق العنان حكومت او مستبد
نظام شرعي جواز نلري .د اسالم اولواالمر په هر نامه چې وي مكلف دى چې اجتماع د اسالم په اصولو عياره او برابره
كړي له اسالمي اساساتو سره مطابق يو نظام جوړ كړي .د اسالم په مقدس قانون كښې دا حق هر چا ته وركړه شوى
چې واكمن قدرت ته د ښو او بدو توصيه او الرښودنه وكړي د همدغه اصل په بنا كله چې لومړى خليفه سيد نا حضرت
صديق اكبررر

ن خليفه وټاكل شو په لومړى خطبه كښې يې وفرمايل:
يم كه په حقه الره روان وم زما مرسته وكړئ او كه په باطله الره روان

زه ستاسو نه بهتر نه يم تاسو غوندې يو شخ

وم په سمه الر مې برابر كړئ .زما اطاعت تر هغې پورې كوئ چې د خداىرجن په الره سم وم او كه كوږ شوم په تاسو
سمعه او اطاعت الزم ندى.
په همدې ډول كله چې حضرت عمر فارو

رر

ن خليفه وټاكل شو په خطبه كښې داسې وفرمايل:

كه زه مو بې الرې وليدم په سمه الر مې برابر كړئ.
په دغه وخت كښې يو مسلمان پاڅېده او توره يې را وښكه خليفه ته يې ووې:
كله چې ته منحرف شوې په دې توره به دې سموو.
حضرت

عمررر

ن ډېر خوښ او د خداىرجن شكر يې په ځاى كړ چې په مسلمانانو كښې داسې كسان شته چې خليفه

په توره سمې الرې ته برابروي او نه پرېږدي چې له حق نه منحرف شي.
هو! په اسالم كښې تنقيد او د اعترا

الره خالصه ده هر انسان حق لري چې تنقيد وكړي او په مشر كښې هم بايد

د تنقيد د اورېدو حوصله موجوده وي .د اسالم هر عمل او هر حركت بايد د مسلمانانو لپاره د يوې صالحې اجتماع د
جوړولو په خاطر يو قانون وي او اسالمي جامعه و همهغو مقرراتو په اساس مخ په وړاندې الره شي.
د غنيمت د مالونو د وېش په وخت كښې يوه ور يو قسم خا
چې يو يو څادر هر چاته ورسېده .خليفه او د ده زوى عبدا

ابن

رخت چې ربرديمانين ورته ويل كېده ،ويشل كېده
عمررر

ن ته يو يو څادر ورسېده څرنګه چې د خليفه

مبارك قد جګ وه يو څادر يې د لباس لپاره كافي نه وه .عبدا

د ده زوى خپل څادر وركړ چې د هغه لباس پوره شي.

خو كوم وخت چې خليفه ممبر ته وخوت او په خطابه كښې يې وفرمايل:
سمِعوْا و اَطِيْعوْا
يا ايهاالناس اَ ْ
رواورئ او اطاعت وكړئن
په دغه وخت

ن پاڅېده او په مقابل كښې يې داسې وويل چې:

كښې حضرت سلمانرر

الَ سَمْعَ لَكَ عَلَيْنَا و ال طاعَتَهَ
رنه ستا اورو او نه ستا اطاعت كوون
خليفه وفرمايل چې ولې؟ د څه لپاره؟
سلمانرر

ن وفرمايل:

دا لباس دې له كومه كړ هغه يو څادر خو ستا نه بس كېده معلومه ده چې بې عدالتي دې كړي.
خليفهرر

عبدا

ن خپل زوى ته وفرمايل چې ځواب يې وركړه.
ابن عمررر

حضرت سلمانرر

ن وويل چې ما خپله برخه هغه ته وركړه چې لباس يې پوره شي.
ن وويل:

اوس پر مونږه سمعه او اطاعت الزم دى.
د مرحوم الفت په نظر هغه اصل چې اسالمي قانون د ظلم په مقابل كښې د مبارزې لپاره مقرر كړي بايد پوره
مراعات شي تر څو ظلم په هر رنګ او بڼه په هر شان او شكل او په هره سويه چې وي بالكل محوه او نابود شي او يا
الاقل د هغه د امحاء لپاره جد و جهد جاري وساتل شي.
هر كله چې څلورم خليفه حضرت

علىرر

ن د خالفت لپاره مجبوره شوه په اسالمي تربيه او اخالقو كښې ډېر تفاوت

موجود شوى وه .اسالمي اخال مخ په انحطا

او ځوړ روان وه ځكه چې مسلمانان د عظيمو فتوحاتو له كبله د ډېر

الروت خاوندان شوى و .ورسره ورسره عياشي ،تن پروري په زړونو كښې د جاه او جالل مينه د خواهشاتو پوره كول په
اخالقو كښې پوره بدلون راوستى وه .معنوي او روحاني تعلقات يې كم شوى وه .د حضرت عمر فارو

د خالفت نه

وروسته كه څه هم د فتوحاتو لړى همهغسې په كاميابه توګه روانه وه خو له دغو پرمختګونو سره معنوي او اخالقي
انح طا  ،اقتدار ،د شخصي ګټو مينه ،د حر

او هوس االرات په خلكو پرېوتى وه ،سياسي رشوتونه او د ضمير

خرڅول په ډله كښې د ډلو جوړول او څو ملګرى پيدا كول خپل مرام په هغو قبلول رواج شوى وه .مګر حضرت
علىرر

ن خو د دغه مكتب سړى نه وه .ده مسلك له سياست نه نه قربان كاوه د اخالقي كمزورتيا په وسيله يې سياسي

كاميابى نه ګټله .هېچا ته يې بې شرعي استحقاقه څ ه نه وركول نه يې څوك تطميع كاوه كله چې د ده ورور
ډېر اميد ده ته راغى چې له بيت المال نه څه وركړي .حضرت

عليرر

عقيلرر

ن په

ن خپل زوى امام حسن ته وويل كله چې زما برخه

له بيت المال نه را ووته بازار ته والړ شه يو جوړ جامې او يوه جوړه پڼې ورته واخله .همدا سبب دى چې حضرت
عقيلرر

ن له ده نه خوابدى شو .خو كله چې حضرت

معاويهررضى ا

عنهن ته ورغى هغه سل زره درهمه وركړه .چې په دغه

واسطه يې ورور له ورو نه بېل كړ خو څلورم خليفه مسكلى تقوىٰ چې د بيت المال پيسې د سياسي مصلحت لپاره
ولګوي اجازه نه وركوله.
حضرت

عليرر

اصالح كړم .حضرت

ن

به ويل چې زه پوهېږم چې څه شى تا سو اصالح كوي مګر نه غواړم د ځان په فاسدولو تاسو

عليرر

ن غوښتل چې د رسول ا

شي خو مسلمانان له اخالقي انحطا
انحطا

او معنوي سقو

صلى ا

عليه و سلم او د دريو واړو مخكينيو خلفاوو په الره والړ

سره دومره مخامخ وه چې د مخكينيو په زمانه كښې نه وه همدغه اخالقي

د دې باعث شو چې په مسلمانانو كښې تفرقې او رخنې پيدا شوې اسالمي زعامت خپل

عظمت بايلود ،يزيديان د قدرت خاوندان او اداري دستګاه بالكل فاسده شوه.

دلته د الفت نظر دا دى چې د اسالمي ټولنې په جوړولو كښې اداري فساد ستر عامل ګڼل كېږي بايد په افرادو
كښې اخالقى تهذيب او سياسي تقوىٰ د دين په اصولو پابند اوسېدل په نظر كښې ونيوالى شي تفو پسندي او ځان په
نورو لوړ ګڼل ،خپل نظر په خلكو تحميلول او د نورو نظريات له خپلو شخصي ګټو نه قربانول د اسالمي غرا دين په نزد
محكوم او مردود دى.
ما مخكښې ويلى چې مونږه د الفت خبرې بايد د الفت په خبرو كښې ولټوو د الفت فكر ،ذكر ،شعور ناسته ،پاسته
او كړه ،وړه ټول دې ته متوجه وه چې بايد خپل محيط او ماحول ناوړه او غير انساني فكر څخه څرنګه جال او اصالح او
څرنګه وژغورل شي.
په هغه وخت كښې چې د ده د غوره اشعارو كتاب چاپ شو ،هر چا د ده اشعار لوستل خو د ده دا يو فرد د هر با
سواده او بې سواده په خوله تكرار كېده:
نببببه يمبببببه خببببباين پبببببه خيانببببت د نبببببورو پبببببوه يمبببببه
پوهببه كببه ګنبباه وي خلببك ټببول اوس پوهېببدلى دي
نببه ومببه خبببر پببرده مببې لببږ غونببدې چببې پورتببه كببړه
نببببه دى د ويلببببو هغببببه څببببه چببببې مببببا ليببببدلى دي
لببببوړ مقببببام تببببه رسببببي چببببې بوټونببببه پبببباكوي د بببببل
ډېبببببر پبببببه دغبببببه شبببببغل رياسبببببت تبببببه رسبببببېدلى دي

ده په خپلو اشعارو كښې هر ظلم او ظالم غندلى او د هر بې وزلى په حال يې ژړا كړى ده .زه د ده دوه درې شعره
چې عنوان يې دى د حق رڼا تر څېړنې الندې نيسم .د مرحوم الفت دغه شعر چې رد حق رڼا دهن د ده د فكر ژوروالى
انسان ته بالكل په ګوته كوي او دا مقصد الابتوي چې ا رجن فرمايلى :را

نور السمٰوة و االر

ن هغه ذات اقدس چې له

وهم او مخيله قوا ،عقل او تصور نه بېل او س وا دى د علم نظر هلته امكان نه لري هلته طول او عر

څرنګوالى او

تكيف نشته هغه څه چې مونږه ګورو او يا يې د منطق او استدالل په شكل الابتوو ذات اقدس له هغه څخه ډېر لوړ او
عالي دى د حق تجليات خپل انوار هغه ځاى كښې ښكاره كوي چې يو ايمان يې ويني او بس.
عقببل پببوه نببه دى چببې يببې څنګببه پببه څببه شببان وينببي
د حبببق رڼبببا كبببړي تجلبببى چبببې يبببې ايمبببان وينبببي

الفت صاحب ويلى چې:
زمببببببونږ مننببببببه ،زمببببببونږ رد ،زمببببببونږ انكببببببار غلببببببط
څببببببببه اعتبببببببببار لببببببببري زمببببببببونږه اعتبببببببببار غلببببببببط

دلته به بده نه وي چې د مولوي جالل الدين بلخيررحن او د مرحوم الفت د نظر ن دې والى بلكه يو والى ته يو څه
اشاره وكړو .موالنا وايي:
شبببببببببببببئِی قَالَبببببببببببببه غَيْبببببببببببببر المفيْبببببببببببببق
كبببببببببببببل َ
َصببببببببببببببببببببلَفْ الَ يليببببببببببببببببببببق
اِنْ تَ َلَببببببببببببببببببببفْ او ت َ

دى هم وايي چې هر هغه څه چې وايي غير هوښيار انسان ولو كه ډېر تكلف او يا الپى شاپى وكړي هغه د ذات
اقدس سره مناسب نه دى دلته مرحوم بلخي په خپل عجز او د فهم ګونګوالى ته داسې اشاره كوي:
ال ت َلِفنبببببببببببببببب ی فَبببببببببببببببباِنی فِببببببببببببببببی الفنبببببببببببببببباء
کَلببببببببببت اِفهببببببببببا مبببببببببب ی فَببببببببببالَ احِصببببببببببی النبببببببببباء

دى وايي چې ما مه په تكليف كوئ په عشق كښې فاني يم زما فهم او ادراك ګونګ او عاجز دى او د خپل عجز د
االبات لپاره هغه قدسي حيث چې آنحضرتر ن فرمايلى او خپل عجز يې ښكاره كړى دى ،راوړى:
الَ احْصِى الناءً عَلَيْكَ كمَا اَنْتَ اَالْنَيْتَ على نفسك.
او دغه مبارك حديث هم د قرآن كريم په اساس چې ا رجن فرمايى منځ ته راغلى دى:
ان تعدوا نعمت ا

ال تحصوها

مرحوم الفت په دغه متعلق داسې ويلى دي:
سببببببتا معرفببببببت تببببببه د بشببببببر عقببببببل رسببببببېږي كلببببببه
د انسببببباني فكبببببر لبببببباس پبببببه تبببببا جبببببوړېږي كلبببببه

خو د االبات په وخت كښې بيا داسې وايي چې:
ړانببده پببوهېږي چببې لمببر شببته دى مګببر لمببر نببه وينببي
سببببحر لببببه خوبببببه را پبببباڅېږي خببببو سببببحر نببببه وينببببي

موالنا بلخي دا االبات په دغو جملو كښې كړى دى:
آفتبببببببببببببببببباب آمببببببببببببببببببد دليببببببببببببببببببل آفتبببببببببببببببببباب
گببببببببببببببر دليلببببببببببببببت ب ايببببببببببببببد از وى رومتبببببببببببببباب

هو! د علت او معلول استدالل د فالسفه ؤ استدالل ګڼل كېږي چې د هغو په صدر كښې د تفسير كبير مؤلف امام
فخر رازى وايي:
چې يا ترجي بالمرج او يا توقف د شى په خپل نفس پورې راځي .دا دواړه باطل دي نو معلومه شوه چې ذات
اقدس د علت او د معلول د سل سلې نه بهر ،هلته چې زمان او مكان ،عقل او شعور احاطه نه شي كوالى او نه د فكر نظر
هلته رسي چې دلته د الفت او موالنا نظريات بالكل متشابه او عين شى دى .خو موالنا په فخر رازي تنقيد كوي او وايي:
فخببببببببببببببببببببر رازى آرد را ليتببببببببببببببببببببى كنببببببببببببببببببببد
پبببببببببيش مرغبببببببببان ريبببببببببزد و تبببببببببى تبببببببببى كنبببببببببد

او د فخر رازي استدالل داسې محكوموي چې:
پببببببببببببببباى اسبببببببببببببببتدالليان چبببببببببببببببوبين ببببببببببببببببود
پببببببباي چبببببببوبين سبببببببخت ببببببببى تمكبببببببين ببببببببود

د موالنا په نظر په دليل اتكاء د تضعف االر ګڼل كېږي او وايي چې:
يو اجلي د بديهياتو حاجت دليل ته نه لري چې مونږه له علت نه معلول ته او يا معلول نه علت ته حركت وكړو.
موالنا د االبات په مقام كښې داسې وايي:
جنبببببببش مببببببا هببببببر دمببببببی خببببببود اشببببببهد اسببببببت
کبببببببو گبببببببواهی ذوالجبببببببالل سبببببببر مبببببببد اسبببببببت
گبببببببببببببرد

سبببببببببببببن

اسبببببببببببببيا در اضبببببببببببببطراب

اشبببببببببببهد آمبببببببببببدا ببببببببببببر وجبببببببببببود جبببببببببببو

آب

نو د موالنا بلخي او د مرحوم الفت اظهار عجز بالكل سره مشابه او د دوى فكري يووالى سره ن دې او يو شان دى
نو ځكه الفت صاحب خپل عجز داسې اظهاروي:
خدايبببببه تبببببا نشبببببي پې نبببببدى زمبببببونږ قليبببببل علبببببم
دا پببببببه علببببببت معلببببببول والړ زمببببببونږ عليببببببل علببببببم
اهبببببببل عرفبببببببان پبببببببه تضبببببببرع ماعرفنببببببباك وايبببببببي
مببونږ هاغببه حمببد كلببه ويلببى شببو چببې تببا تببه ښببايي

همدا راز رئيس الصديقين سيد نا حضرت ابى بكر الصديقرر

ن فرمايلى چې:

العجببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببزعن درك اال دراك ادراكٌ
والبحبببببببببببببث عبببببببببببببن السبببببببببببببرالذات اشبببببببببببببراكٌ

يعنى عاجزى د معرفت په ميدان خپله پې ندل دى .نو د همدغه علت په اساس الفت صاحب د انسان پوهه او
علم ،كوڼ والى او ګونګوالى ګڼلى دى .ما په مخكښې كرښو كښې وويل چې د مرحوم هر عنوان يو كتاب او هر كتاب
يې بابونه او هر باب كښې فصلونه او په هر فصل كښې شعرونه او هر يو شعر يې بيتونه چې د هر بيت په هره جمله او
تركيب كښې معانى او مقاصد پراته دى او هر مقصد يې د مرغلرو خزانې بلل كېږي .چې د ادب د شعر او شاعرى
المبوزن او غواصان يې پيدا كوالى شي دلته به بده نه وي چې يوې خبرې ته اشاره وكړم او هغه دا چې نه پوهېږم
كوم كال او كوم وخت وه خو يو كتاب چې نوم يې وه يو شعر .دا شعر د پښتو د ادب پالر خوشحال خان خټك شعر وه.
خو د پښتو د ادب ستر صوفي او فيلسوف شاعر امير حمزه شنوارى چې د خيبر د ادب څوكه يې له آسمان سره سيالي
كوي له خوا ليكل شوى وه او د خوشحال دا يو شعر يې شرح كړې وه .هغه شعر دا دى:
پبببببه هبببببر څبببببه كښبببببې ننبببببداره د هغبببببه مبببببخ كبببببړم
چبببببې لبببببه ډېبببببرې پيبببببدا يبببببى نبببببه نبببببا پديبببببد شبببببو

دا كتاب په ډېر حكيمانه او عالمانه منطق توګه څېړل شوى وه چې د خوشحال بابا هغه فكري لوړ نظريات چې
دغه يوه شعر كښې ځاى شوى وه را ښك اره كړي اوس نو مونږه د محترم الفت هغه جد و جهد ،مبارزه په يوه مجله يا يو
كتاب كښ ې څنګه ځايوالى شو؟ هغه د حق او حقيقت طرفدار د سليم فطرت ترجمان او د يوه درست شعور او د يوې
سپيڅلى عاطفې څښتن ،يو واقعي خطيب او د يوې اسالمي نظر يې مبلغ وه .داسې مبلغ چې تبليغ يې پند ،نصيحت،
حكمت ،تقوىٰ ،ديانت ،وفا ،صد او عشق ؤ .دى د يوه واقعيت داعي او د ذهنيتونو روښانوونكى ؤ .هر څه يې چې
بدليدلى هغه يې بد هم ګڼلى او د هغې په مقابل كښې يې د رمَنْ رَاىٰ مِنْكمْ منكَراً فا ليغيره بيده و اال فبقلبه و اال فبلسانهن
د هغه د تغير او امحاء د كوښغ جهاد پيل كړي .د ده نظم او نار هغه موعظه حسنه وه چې حق جل جالله فرمايي:
ادع اِلى سبيل ربك بالحكم و الموعظ الحسن .
د ده عشق د پرودګار د مخلو د اصالح سره ؤ.
حاف صاحب وايي:
هرگببببز نميبببب رد آن ببببه دلببببش زنببببده شببببد بببببه عشببببق
البببببببببت اسببببببببت بببببببببر جريببببببببدۀ عببببببببالم دوام مببببببببا

دى د حق ويلو يو ستر مجاهد ؤ او د ده جهاد تل جارى و .رسول كريمر ن فرمايلى دى چې مؤمن جهاد په توره
كوي او په لسان .د لسان او د قلم جهاد همېشنى جهاد وي همدا علت دى چې رسول كريمر ن فرمايلى دى:
اَشَد الْجَهاد كِلم الحق عند السلطان الجاير.
سخت جهاد د ظالم په مخ كښې د حق بيانول دى.
نو د دغه پورتنى حديث شريف په اساس مرحوم الفت د وخت د قدرتونو په مقابل كښې تل دا حق جهاد كړى او
د خلكو د ذهنونو د روښانه كولو په متعلق يې خپلې هڅې ندي سپمولې .دى په خپله وروستى وصيت نامه كښې داسې
وايي:
الس كښببببې كببببه څببببه نببببه وه چببببې نهببببروږي مبببباړه كببببړه
زړه كښبببې خبببو څبببه وه چبببې يبببې پبببه دوى كړمبببه زهيبببر
ښببببه بببببه وي كببببه لببببږ مببببې دا تيبببباره قبببببر رڼببببا كانببببدي
كببببببه مببببببې رڼببببببا كببببببړى وي د چببببببا ذهببببببن او ضببببببمير

په هغه وخت كښې چې په افغانستان ال چا د جهاد نوم هم نه شو اخستى الفت صاحب وايي:
چببببا چببببې يببببو قببببدرت منلببببى پببببه جهببببان كښببببې د ا

رجن

اصببلي كببار يببې دى جهببان كښببې جهبباد فببى سبببيل ا
اسبببالم نبببر دى او نبببر تبببوب دى شبببهامت زړورتبببوب دى
نببببببه ژړا نببببببه انګببببببوال ده نببببببه د ظلببببببم مرئيتببببببوب دى

يزيببدان څببومره ډېببر شببوي يببو حسببين نشببته جهببان كښببې
د جهبباد درس چببا وا نببه خسببت مهجببور پبباتې شببو قببرآن كښببې
ومنببببببببببل مسببببببببببلمانان و د اسببببببببببالم آسببببببببببان امرونببببببببببه
سبببر سبببايه وركبببوي خدايبببه! نبببه د حبببق الر كښبببې سبببرونه

دا وه د محترم الفت صاحب د جهادي تبليغ يوه لنډه نمونه چې د قلم په توره يې د وخت له جباريت سره مبارزه
كړى .خداىرجن دې وكړي چې يو څه نا څه د ده مرحوم د نظرياتو ترجماني مو كړى وي.
و السالم مع االحترام

د قلم مجلې څخه:
داكتر عبدالرحمن الفت

د محترم الفت صاحب په ياد
پببببببببه نصببببببببيب دى شببببببببه فببببببببردوس محتببببببببرم پببببببببالره
پبببببببه سبببببببجدو كښبببببببې مبببببببې دعبببببببا ليبببببببل و نهببببببباره
لببببببوى شبببببباعر او لببببببوى ليكببببببوال ټببببببول درتببببببه وايببببببي
چببببببببببببې سببببببببببببپېڅلى دې احسبببببببببببباس و ګهرببببببببببببباره
نببببببه دې خلببببببق را پببببببه تنببببببګ كببببببړى پببببببه وعظونببببببو
چبببببببې عمبببببببل كښبببببببې دى عبرتونبببببببه ببببببببې شبببببببماره
نببببببه پادشبببببباه او نببببببه پيسببببببو تببببببه يببببببې ټيببببببټ شببببببوى
خبببببببببو غريبببببببببب سبببببببببره تواضبببببببببع دى كړنبببببببببد الره
نبببببببببه پبببببببببوهېږم چبببببببببې د څبببببببببو كبببببببببالو ماشبببببببببوم وم
چبببببې ننګرهببببببار كښببببببې قحطببببببي راغلببببببه بببببببې ماالببببببه
مؤظبببببببببببف شبببببببببببوى د غريببببببببببببانو و كمبببببببببببك تبببببببببببه
امانببببببببببت كبببببببببباره پببببببببببه بببببببببببې وزلببببببببببو مهربانببببببببببه
چبببببببې خونبببببببدي شبببببببو ل مسبببببببتحق پبببببببه كومكونبببببببو
اضبببببببببببببببافه دې خزانبببببببببببببببې تبببببببببببببببه وروسبببببببببببببببپاره

نبببببببببببه دې خپلبببببببببببى غريببببببببببببۍ بانبببببببببببدې نظبببببببببببر وه
نببببببببببه اغببببببببببواګرو مشببببببببببورو تببببببببببه غببببببببببوږ پببببببببببه الره
كببببببببه و نبببببببببورو تبببببببببه نبببببببببزول تبببببببببا تبببببببببه صبببببببببعود وه
كبببببببابينې نبببببببه چبببببببې شبببببببورىٰ تبببببببه دې كبببببببړه الره
همېشببببببببببه بببببببببببه حكومتببببببببببو سببببببببببره دې جنببببببببببګ وه
چبببببې خبببببب ر يبببببې كبببببړې د مظلبببببوم امبببببت لبببببه حالبببببه
مبببببرګ خبببببو نبببببه وه دا د لبببببوى خبببببداىرجن رحمبببببت وه
چبببببببې يبببببببې وژغبببببببورلې سبببببببانحونه ببببببببې هنجببببببباره
ډېبببببببببببر د ې اوښبببببببببببكې د اخبببببببببببال

وې بهېبببببببببببدلى

چببببببې دې وليببببببد مسببببببتقبل د خيببببببال پببببببه هنببببببداره
د كبببببببربال الهبببببببامر)۱ر1ن د جهببببببباد ښبببببببكلى تعبيبببببببر شبببببببو
وې مخلبببببببب

چببببببببې خببببببببداىرجن در وښببببببببودله الره

راشببببببببببببه وژاړه پببببببببببببه حببببببببببببال د دې ملببببببببببببت اوس
پببببس لببببه يببببو نببببيم مليببببون شببببهيد د خببببداى پببببه الره
تبببببا ببببببه ويلبببببى چبببببې دښبببببمن ببببببه يبببببې متحبببببد كبببببړي
غړونببببببببدې يببببببببې د تخببببببببرب ولوېببببببببده پببببببببه غبببببببباړه
د نجيبببببببببببب قبببببببببببوت لبببببببببببه اختالفبببببببببببه د احزاببببببببببببو

 1د الفت صاحب په اشعارو كې لويه قصيده.

اعتمببببببباد يبببببببې كبببببببه د جواليبببببببه اوهبببببببن

ځالبببببببهر)۲

ر2ن

نببببببببببببه ښببببببببببببامار نببببببببببببدى هغببببببببببببه زړه بببببببببببببوډۍ ده
چببببببې د لسببببببو كببببببالو او بببببببد نببببببه كببببببړي

ويجبببببباړهر)۳

ر3ن

نببببه رالفببببتن چببببې د احوالببببو يببببې تعبيببببر كببببړي
نببببه راحمببببد شبببباهن چببببې وښببببيي د وحببببدت الره

د قلم د مجلې څخه:
فضل ولي ناګار

سترګور «الفت» ته
د هبببببببببببوډمن هنبببببببببببر قبلبببببببببببه ورتبببببببببببه ښبببببببببببكارېږي
چببببببببې د خيببببببببال غبببببببباړه كببببببببږه ورتببببببببه ښببببببببكارېږي
دا ورشبببببببو د كبببببببوم فبببببببات ده چبببببببې شهسبببببببوار لبببببببه
چببببببببم پببببببببه چببببببببم روه او ببببببببباړه ورتببببببببه ښببببببببكارېږي
د انسبببببببببببببان د تقبببببببببببببدس سبببببببببببببتر دعبببببببببببببوه دار دى
دنيبببببببببببببباګى د چببببببببببببببا وړه ورتببببببببببببببه ښببببببببببببببكارېږى
د رپرېشبببببببان اورببببببببلن د خببببببببوب تعبيبببببببر يبببببببې وكببببببببړ
د ظبببببببببببالم جهبببببببببببان چپبببببببببببه ورتبببببببببببه ښبببببببببببكارېږي
د پبببببببببامير او د سبببببببببپين غبببببببببره د عظمبببببببببت څبببببببببوكى

 2مثل الذين اتخذوا من دون هللا اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتأ و ان اوهن البيوت البيت العنكبوت لوكانو يعلمون.
 3وال تكونو كا التي نقضت غزلها من بعده قوة انكاثاً.

د اببببببببببببدال باببببببببببببا شبببببببببببمله ورتبببببببببببه ښبببببببببببكارېږي
سبببببببتر ګبببببببور فقبببببببر يبببببببې نخښبببببببه خطبببببببا نبببببببه كبببببببړه
د دنيبببببببببببا طالبببببببببببب سببببببببببباده ورتبببببببببببه ښبببببببببببكارېږي
دا دى اوس هبببببببببببببم د تكبيبببببببببببببر نړيبببببببببببببزه چيغبببببببببببببه
د خپببببببببل تيببببببببر غببببببببږ انګببببببببازه ورتببببببببه ښببببببببكارېږي
وخبببببببت پبببببببه فبببببببن د تنقيبببببببد كببببببب ايښبببببببى ناګببببببباره
«خببببو» :بببببې «پاچببببا» تشببببه دعببببوه ورتببببه ښببببكارېږي

د قلم فال
وربببببل ئببببې مببببا پببببه خببببوب كښببببې پرېشببببان ليببببدلى دى
سببببتا بخببببت خببببو مببببې رقيبببببه دغببببه شببببان ليببببدلى دى
د ګلببببببو هببببببار پببببببه غبببببباړه محبوبببببببا شببببببوه راحضببببببوره
بلبلبببببببببه دا وطبببببببببن مبببببببببې ګلسبببببببببتان ليبببببببببدلى دى
كارغبببببان ببببببه پكښبببببې نبببببه وي بلببببببالن ببببببه پكښبببببې وي
باغونببببببه بببببببه سمسببببببور وي مببببببا ببببببباغوان ليببببببدلى دى
دا تبببوره شبببپه ببببه خبببداى كانبببدى پبببه مبببوږ بانبببدې سببببا
سبببپين مبببخ مبببې چبببې سببببا غونبببدې روښبببان ليبببدلى دى

تعبيبببببر يبببببې كبببببړى مبببببا پبببببه ظالمبببببانو ببببببه چپبببببه شبببببي
چپببببه كاكببببل مببببې خببببوب كښببببې د جانببببان ليببببدلى دى
مهاربببببببه دې پببببببه پببببببوزه شببببببي د سببببببرو زرو خاونببببببده
پبببببه سبببببرو شبببببونډو د پاسبببببه مبببببي پېبببببزوان ليبببببدلى دى
زه پټببببې سببببترګې نببببه يمببببه پببببه هببببر څببببه اوس پببببوهېږم
پببببه خالصببببو سببببترګو بانببببدې مببببا جهببببان ليبببببدلى دى
لببه دامببه كببه دې خببال

كببړم پببه قفببس كښببې دى ايسببار كببړم
صببببببياده مببببببا خببببببو څببببببو رنګببببببه زنببببببدان ليببببببدلى دى

عمببببببل چببببببې وي آزاد او انتقبببببباد پكښببببببې بنببببببدي وي
مبببببا هلتبببببه د ظلمونبببببو سبببببخت طوفبببببان ليبببببدلى دى
كببه هببر يببو رانببه وژنببې خيببال او فكببر مببې مببه وژنببه
پببه دې كښببې مببې وطببن تببه لببوى ت باوان ليببدلى دى

ارواښاد استاد الفت

چوسببببببببببببببببببببببببببببين
قلبببببببببببببببببببببببببببببب

بيبببببببببببببببببببببببببوۀ ببببببببببببببببببببببببببى
ۀ

بحافظببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

۱۳۵۶

د استاد الفت په اشعارو او نارونو د پوهانو او مشرانو لنډ نظر:
*الفت د جما ل او شعر په دنيا كې يو سير كړى او د كائناتوله ليدلويې يو موټى افكاررا ټول كړى ښايسته ښايسته ګلونه
يې بوى كړى ،مست شوى او په هغه پاكه مستى كې يې د زړه غږونه پورته شوى ،دده ګوتو د هغه آرزوګانو ريكارد
البت كړى دى.
د الفت په شعر كې د شاعر نصب ا لعين چې زه ورته د مراد ټكى وايم ښه څرګنديږي او دا په پښتو شعر كې زما يو زوړ
ارمان ؤ چې الفت ويوست.

استاد عبدالرحمن پ واك
***********************
*ښه شعر هغه دى:
 -۱چې عوام او خوا

پرې پوه شي او عارف او امي ترې د خپل ذو په اندازه خوند واخلي.

 -۲چې په هر ځاى كې يې د قبول لپاره ځاى موجود وي او د زړونو دروازې ورته بيرته وي يعنې د محل او ماحول له
احاطې نه بيرون.
 -۳چې د زمانې له قيده آزاد وي او پيړى پيړى او د هر عصر خلك ورته قدر او قيمت وركړي.
د مرحوم الفت په شعرونو كې دغه درې واړه ښي ړى شته.

سيد شمس الدين مجروح
***************************
*اگر معاني ،گرامى گوهر درياى دلست و حا ل شاعر دريايى باشد كه اين گوهر رامى پرورد ،در ديار ما و در روزگار ما
بالشك اين لآلى فروزنده اشعار الفت و اين درياى گوهر خيز دل دردمند و حساس و سخن پرور آقاى الفت است .الفت
با اين مجموع نغز ،بزبان خوشحا ل خان و رحمان با با نواى نوينى افزوده و به شمشير شير شاه و محمود و احمد شاه
پيراي دي رى بسته است.
سخنان او چاشنى درد دارد و شور مليت.
من او را با داشتن چنين مجموع نغز و زيبا تهنيت مي ويم و بر دل دردمند و خام شيوا و طبع دريا بار او آفرين
ميخوانم.

استاد خليل ا

خليلى

********************

*

الفت ډير دقيق او سترګور فنان او صنعت كار دى .د الفت هنر په پښتو نظم او نار كښې ډير ښه څرګنديږي او ځانته يو

خا

طرز لري ،د الفت نار هم شعر دى او نظم يې هم شعر دى .الفا او كلمات د شاعر او ليكوال مصال دي .كه

الفت هغه سره اوبدي او ترتيب وركړي د پښتو ادب يو شهكار به وي او كه د بل چا په قلم وليكل شي نو هغه به يو عام
نار يا نظم وي.

استاد عبدالحى حبيبي

*************************
* ښاغلى الفت شعر نه تكلف لري نه تصنع ،د ده موجونه د احساساتورلكه كابل رودند قريحې له لوړو چينو څخه بهيږي
او لكه بعضې ناظمين ارهډ ته ندى محتاج.
اظهار د فضل او معلومات خرڅول قطعاً وجود نلري ،دى وايي چې زه رزړهن يم نه ردمامنالكن د ده مغزو زموږ د
معنوي مايحتاجودقيق تحليل كړى.

عبدالهادى داوي
*****************
* د كومو مغزو له تل څخه چې دغه قيمتي مرغلرې راوتلي دي د هغو خاوند د پښتونخوا د آسمان د يو داسې ځالنده
ستورئ ماال لري چې د اشعارو رڼا يې د هر چا د مغزو او زړونو په گوټونو االر اچوي ،موږ ډير خوشحاله يو چې دغسې
غوره االر په ډير ښايسته طباعت او قطع د پښتنى دنيا نندارتون ته وړاندې كوو او پدې توګه پښتنو ته د يوه ارځښتناك االر
د چاپيدو زيرى وركوو.

پوهاند صديق ا

رښتين

*******************************

* زمانبببببببه چبببببببې پبببببببر مبببببببدار د كينبببببببې راسبببببببي

د كمبببببببببا ل پبببببببببر منبببببببببارو ټكبببببببببې پريباسبببببببببي

ډيبببر كلونبببه دي پبببه كبببار چبببې پبببه دې ملبببك كبببې

بيبببببا „الفبببببت“ غونبببببدې شبببببيوا شببببباعر پيداسبببببي
پوهاند عبد الشكور "رشاد“

