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 ګل پاچا الفت په شعرونو  د
 

 کې د ازادۍ اوغالمۍ مانا
 

 فکر کې خیال په خیال کې فکرنیول     معنی ته رنګ رنګ ته معنی ورکول   
 لیدلزړه په ستر ګو خوب په ویښه  شاعــر کـار دی شــاعــري وګڼــه      د  د 

 
زړه په سترګو خوب په ویښه لیدل یا دزړه دهلیزکې مینې ته کورجوړول اودسرپه سترګوفکر ته الر ورکول، یا    د

پاس په دماغ کې دفکر پوهې روزل، دځوانکي ګل پاچا نه، دالفت اووتلي علمي اوادبي شخصیت دجوړیدو الر وه. 
ال دګل پاچا الفت په وجود کې دالفت اوعلمیت، له دې امله یې دټولو شعري او نثري لیکنو رنګ اومانا، جمال او کم

لوړخیال او ژورفکردیوالي پایله ګڼل کیږي. » الفت « نه یوازې دګل پاچا ظاهري هویت بلکې ترهرڅه دمخه دده  
دزړه سوانده اولوړانساني شخصیت ښکارندوی دی. ځکه چې مینه یې دزړه په دهلیزونو کې پاللې، له وینې سره ګډه  

ه ننوتلې ده. دګل پاچا الفت په مینه کې انسان، دهغه حقوق، کرامت، پت اوعزت تر هر څه وچت شوې اورګ رګ ت
 ځای لري اوازادي ددې ټولو بنسټ جوړوي.  

 
 پت عـزت دژنــدانـه ازادي بویه     بیله دې وې ژوند ذلیل خواروحقیر 
 ازادي دتـن اوغـړوڅه په کار ده     چې دي وي فـکر تړلی په ځنځیر 

 زاد فکرلري په جیلخانه کې     دی ازاد، نه دغـالم غوندې وزیر چې ا
 

دارادې خپلواکي ونه لري، غالم ګڼل کیږي.   دفکریا  یانې هرڅوک چې  دازادۍ ټکی په پراخه مانا کاروي،  الفت 
دتاریخ په اوږدو کې ډیرداسې پیښ شوي دي اوال هم پیښیږي چې یوهیواد په بل هیواد  تیری کوي، هغه نیسي واک 

و ډول غالمان ترې جوړوې. ګل پاچاالفت سره  ترې اخلي، او ولس یې له بنسټیزوحقوقو څخه هم بې برخې کوي او ی
له دې چې دزور، انسان وژنې او جنګ نه سخته کرکه کوي، خودازادۍ دترالسه کولو اد هغې دساتنې له پاره تو رې  
ته الس کول نه یوازې روا بلکې ضرور هم ګڼي.دی دازادۍ دالرې په شهیدانو اواتالنو ویړي اودهغوی یادونه او  

 ي چې:  دراوی کوي اولیک 
 

 مــلــي  حـــمــا ســه  نــه و ه بــې تــأ  ثــیــره     ماللې چې په میوندکې شعارونه ورکول 
 مضمون دازادۍ زموږ په سرو وینورنګین دی     زمـوږ وینـوتاریخ تــه عنوانـونه ورکول

 
کې ارادې اودحق اوقانون  ګل پاچا الفت تورې ته دازدۍ او خپلواکۍ حق نه ورکوي. توره دانسان دازادۍ غوښتون

تابع ده. توره هدف نه دی، بلکې دازادي دترالسه کولو اوحق ته دریدلو وسیله ده. دازادۍ غوښتونکې حماسې موخه 
هو زور ازمویل یادمقابل لورې سرټیټې نه ده. هدف خپلواکي ده، دظلم اومظلومیت، دتبعیض او توپیر ورکول او 

 ابري ده. دګل پاچا الفت غوښتنه داده چې:  دولسونواوهیوادونوتر منځ حقوقي بر
 

 نژادي توپیر هیڅ نه وي په دنیا کې     نه په شرق اونه په غرب او امریکاکې
 استــقال ل منلی حق دهـر مات وي      خـو قــایـم پـه ملتــونــوکې اخـوت وي 
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و موټی شوي ملت په الس کې وي. په  دخپلواکې دګټلواوساتلو له پاره توره هغه وخت اغیزناکه وي چې د متحد اد ی
هره اندازه چې ملت دیوه جوړجاړي په چوکاټ کې سره یو او یو موټی وي په همغه اندزه یې خپل واکي ډاډمنه  
اوبسیاوي. دملي یوالې دکمزورتیا په اندازه ازادي هم کمزورې کیږي او هغه وخت له سخت ګواښ سره مخا مخ  

 په نظر:   کیږي چې ملي یوالی ړنګ شي. دالفت
 

 په ملي قدرت السته راغلې 
 په ملي قــدرت مـتکي ده

 
 هرڅومره چې ملت متحدوي 
 خپلواکي یې هغومره قوي ده 

 
دګل پاچا الفت غوښتنه داهم ده چې دیوه هیواد دازادۍ هدف باید یوازې دڅو تنو ازادي نه وي. ازادي دټول ولس او  
په ولس کې دهر فرد حق دی. رښتیا هم دادی چې دازادۍ  دترالسه کولو په الر کې یوازې څوتنه نه بلکې ټول ولس 

و دولس هر وګړی دازادۍ او دیوه بل سره دحقوقي  قرباني ورکوی، نو ځکه نه یوازې څوکسان بلکې ټول ولس ا 
برابرۍ حق لري دیو څو تنو زدرواکې او ټولواکي دملي ارادې اوملي اتحاد سره ټکر خوري او هغه کمزوری کوي. 

 الفت لیکي: 
 

 چې وطن او ملک ازاد وي کله ښایي     چې یې خلک دڅو تنووي اسیر
 دغـه ازادي وړ دتـقـد یر باداري دزور اوزرو چې کړي ورکه     ده هـم

 
چیرته چې دحق اوقانون په ځای زور اوزر حکومت کوي، ولس یې ازاد نه دې ، دد څو تنو زورواکو اسیر اوغالم  
انساني   غرور  دانساني  دي،  دښمنان  برابرې سرسخت  اوحقوقې  دازادې  انسان  د  لیواالن  اودزرو  زورواکان  دی. 

. ځکه زور اوانسانیت، زور او حق نه سره جوړیږي او دزورواکانو کرامت، پت اوعزت سره جوړجاړی نه شي کولی
 په حکومتکې قانون کله چلیږي. ځکه:  

 
 حکومت چې قانوني نه وي شخصي وي     د آ غــا آ غــا زا د ه ا و د بـیــبـي وي 
 کــورنۍ او خــیــلخا نې پــکي خــاني کا     قندیګل، شاګل، ماګل پکې خوندي وي 

 
په زورواکه او شخصي حکومتونوکې خو قندیګل، شاګل،  ماګل خوندي وي، دبډو ازادي وي، د فسادونو پریماني 
وي، خو دولس برخه خوارې او پریشاني وي. ګل پاچا الفت چې ټول ژوند یې دقلم اعمل په ډګرکې دحق او قانون  

 دپلې کولو له پاره په مبرزه کې تیر کړی دی، په دې عقیده دی چې:  
 

 هغه ځای وي دژودون واړه خوندونه     چې څوک نه ویني څه زجر پې قانونه
 اطمــنان دروح او فکــر هلــه بـویـه      چې اصول اوقــوانیـن کـوي حکـمـونه

 
دزوراوزروغالمي په پراخه مانا دغالمې یو شکل دی، خو ګل پاچا الفت په خپلولیکنوکې دغالمې نور ډولونه هم په 

 ګوته ګړي دي او په یوه شعر کې یې دهغې تاریخي لړۍ داسې بیان کړې ده: 
 

 په جهان کې چې مردوده باداري شوه     روحاني رنګ یې راووت پیري شوه 
 ر چې سوړشو     سیـاسي رنګ یې پیداکړ لیــډري شوه دپیــرې اومریـدې بازا

 
دلته دبادارې ټکی په خاصه مانا کارول شوی دی، چې بالړخ یې غالمي ده. باداري بې غالمې اوبادار بې غالمه  
وجود نه لري. دبادار اوغالم ترمنځ په اړیکو کې غالم دبادار مال دی اوبادار دغالم قانوني څښتن دی. بادار کولی  

چې غالم وپیري اویایې وپلوري، بل چا ته یې په کرایه ورکولی شي اوهم یې له بل چا په کرایه رانیولی شي.  شي  
کله چې بادار مړشي غالم یې اوالد ته په میراث پاتې کیږي. دپیر اومرید په هکله دڅه لیکلو اړتیا نه وینم، ځکه چې  

 یکي چې:  الفت په یوه بل شعر کې ترټولو ښې څرګندې کړي دي. دی ل
 

 پیر که خس دی بیاهم خپل مرید ته بس دی     مــریـدان دي ډیر کسان که پیر ناکس دی 
 لــه مــربده بــنــد ګي دخــدای مــه غــواړه     که له خدایه ورته ګران پیر یو په لس دی
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پلواکه اراده منه مني  دبادار، پیر اولیډر تر منځ شریک ټکی دادی چې یو یې هم ازادي، دانسان خپلواک فکر او خ 
اونه پیژني. دسیاسي لیډر، رهبر اویاالرښوداو دهغه دپیرو تر منځ په اړیکوکې پیرو دخپل لیډر مال نه دی ، خوازاد  
هم نه دی. په دې اړیکوکې پیرو خپل سر، خپلې ارادې او خپلو سترګو ته اړتیا نه ویني، دلیډریا الرښود په سر فکر  

یني او دهغه په اراده خوځیږي. خپل سر، سترګې او اراده یې په کار نه لویږي، شنډ کوي، دهعه په سترګو الر و
پاتې، کیږي او ورځ په ورځ کمزوري کیږې، تردې چې نور دازادۍ دهیلې اوهوس نه هم بې برخې کیږي اوپاله یې  

هم یو مطلق فرعون  مطلق اطاعت مطلقه بنده ګي یاغالمي ده ده چې دسیاسي غالمانو په برخه کیږي او دلیډر نه  
جوړیږې. نور په ازادي پسې نه ګرځي او دومره غواړې چې دریځ یې دنورو دغالمانو په منځ کې یو څه لوړاودهغوی  
څارونکی شي. دا دنده یانې دنورو غالمانو څارنه یوازې اویوازې دوتلو او په غالمې کې دازمویل شووغالمانو په 

مقام دی چې پکې یوغالم په یو څو نورو غال مانو یو ډول باداري کوي.  برخه کیداشي. دڅارنې دا مقام داسې یو  
نوځکه کیدای شي چې په دې سسټم کې باداري اوغالمي دیوه تن په وجود کې سره یوشي یانې داچې دا کس په یوه 

ر داسې  وخت کې دیو چا غالم وي او هم په یو څو نورو غالمانو باداري کوي. ګل پاچا الفت دې ځای ته درسیدو ال
 بیانوي:  

 
 ځان چرته غالم کړه که په نورو باداري کوې      ســرټــیټول زده کــړه پــه نورو بادارې کوې

 هلته زورور ته په ګونــډه الس په نامه اوسه      دلته که فرعون غوندې پرموږکالن کاري کوې 
 

اوزرو وروستې سرچینه کورئ ټولواک  کیدای شي چې دغالمې او بادارې په دې سسټم کې دهیرم څوکه یانې دزور 
اویاکوم بهرنئ ځواک وي. دبشري ټولن په تاریخ کې ددواړو بیلګې شته دي. ګل پاچا الفت ټینګار کوي چې دزرو 
اوزورواکې سسټم دانسان ازاده اراده، انساني غرور، حقوقي برابري اودانسان سر لوړي نه پیژنیږ دا سسټم په سرټیټې 

لته به همیشه زورور ته الس په نام او په ګونډه اوسې. که چیرې په دې هنرکې دلیاقت او  او غالمې والړ دی. د
مهارت لوړو درجو ته ورسیږې، نو کیدای شي چې په ځین باندې دفرعون په شان کالن کاري هم وکړې.دعالمۍ په 

دانسانیت او ازدۍ   الربادارۍ ته رسیدلي غالمان دفرعون په شان کالن کاران وي، په وحشت کې بې جوړې وي،
 سرسخت دښمنان وي. الفت لیکي چې:  

 
 بدل شوي اساسونه دهستۍ د    ځکه لوړ مقام ته رسي په پستۍ

 ډیر څه کړي تر السه چې له ډیرو شیو تیر شي     غالمن کړي خانان خان پرستۍ 
 

بانکونه دي، او  دي، ډک جیبونه  اومنصبونه  مقامونه  یې سرکاري  تر السه کوې  غټې ګردۍ خیټې   هغه څه چې 
اوتورزړونه دي، کلکې سپینې سترګې ټیټ سرونه دي او هغه څه چې له السه یې ور کوي ازاده اراده ده، پت دی  
اوعزت دی، ایمان اواعتباردی او دانستیت سره مینه اومحبت دی. دګل پاچا الفت په فکر دانساني ژوند منځپانګه مینه 

ال بیل خودونه اورنګونه لري. خوغالمي اوباداري دې ټولو ته زیان اومحبت دی، پرمختګ دی اوحرکت دی، چې بی
رسوې، ځکه چې دمینې او محبت ځای کینې او تبعیض ته ورکوي او دانسانانو تر منځ دورۍ او برابرۍ بنسټ  

 ورانوي. دی لیکې چې:  
 

 ژوندقوت دی محکې تګ دی حرکت دی 
 باغ بلبله شپه اوورځ دغه نارې کا  ژوندون د د

 
ژوند چې هر څرنګ وي ښه دی هرڅوک غواړي چې ژوندی وي مګر ژوند دغالمۍ دې خدای برباد خاورې ایري 

  ،کړي که نور هیڅ نشی کولی وچ اوشنډ شی غالمانو غالمان چې پیدا نشي باداران په بیچارې کا
مي او باداري په ګډه یو هو! بادار ځګه بادار دی چې غالم غالم دی. که غالمي نه وي نوباداري به هم نه وي. غال

سسټم جړوي چې دځان په نه پیژندنه والړوی. انسان چې بل انسان ته سر ټیتوي، پحقیقت کې خپل ځان نه پیژني او  
په ځان باور نه لري که څوک دبل زور اوزره ته سجده کوي دایمان په مانا نه پوهیږي. دبل چا جاه اوجالل ته سر  

 ي ده. الفت لیکي چې:  ټیټول اوزر پرستي سوچه بې ایمان
 

 که دځان په شان انسان ته دریدلی یي سرکوزی 
 ځان دې نه دی پیژندلی دخپل ځان سره اشنا شه

 
 که دچا جاه اوجالل ته په سجده باندې نسکو یې 
 بې ایمانه راته ښکارې له ایمان سره اشنا شه 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

کله چې ګل پاچا الفت ظلم کول اوظلم زغمل، زور کارول ازور ته سر ټیټول، په حق تیری اوله حقه تیریدل بې ایما  
ني، زور اوزر پرستي او په انسانیت بي باوري بولي، نو داهم نه غواړي چې کمزوری دې زورورادزدردر دې  

سره دا نابرابرۍ دانسانانو تر منځ حقوقي   کمزوری شي، غالم دبادار اوړ باوار دغالم شي، بلکې غواړي چې له
 برابرۍ ته ځای پریږدي. نوځکه لیکي چې:  

 
 که مزدور خان شي اوخان مزدور     مجبور جابر شي جابر مجبور 

 ظلم بدلیږي خو نه ورکیږي      نه حصلیږي اصلي منظور 
 

پر وردګار ازاد ادمختار پیدا کړی    اصلي منظور دغالمۍ، بې عدالتې، ظلم او زورنه دانسان ازدي ده. ځکه چې لوی
دی اوارزښت یې دهغې ازادۍ له محې ټاکل کیږي چې لري او تر السه کوي یي، او دهغې ازادې له مخې ټاکل کیږي 
چې ور کوي او منظوروي یې، او دواړه خوا وې هغه وخت دانسانیت معراج ته رسیږي چې په بربر حقوقي بنسټ 

 یږي. اوږه په اوږه اوڅنګ تر څنګ ودر
پخوا مو وویل چې غالمي دګل پاچا الفت په نظر ډیر ډولونه لري، چې موږ یې ټول نه بلکې هغه یوڅو ډولونه په  
په دې صورت کې  لري.  اړه  بورې  اوسیاسي سنبالشت  ټولنیز  داقتصادي،  په  دټولنې  یې  ګوته کړل، چې الملونه 

خوالفت مو داسې غالمۍ ته هم پام اړوي چي الملونه یې    دغالمۍ ال ملونه دفردله وجود نه به په ټولنه کې پراته وي.
 دفرد په ذهني اورواني حالت کې لټول کیږي. دبیلګي په توګه لیکي چې: 

 
 یوغالم دی داوهامو خرافاتو     بل درسم اورواج او عنعناتو

 په دنیاکې خوسل رنګه غالمي شته     دشهرت غالم بنده دمخلوقاتو 
 

 ې:  او په بل ځای کې لیکې چ
 

 زمان مکان په قید کې اسارت دی     محدود مه اوسه هرګوره المکان سره اشنا شه  د
 وبندي فکرخاونده دوهمونونظربنده    که ذهني ازادي غوړې له عرفان سره اشناشه

 
اوهام ، خرافات، رسم، رواخ، عنعنات اوعرفان دا ټول دکلتور برخې دي او ښیي چې هر کلتور ّښ اوبد، ګټور او 
افاهات او یا ځني رواجونه او  زیان رسونکي اوبالخره ازددې بخښونکي او غالمونکي اړخونه لري. که اهام او 

فان ،چې دلته ګل په چا الفت د عقلي پوهې په  عنعنات دپر مختګ او دانسان دذهني ودې اوازادۍ مخه نیسي، نوعر
مانا کاروای دی، دهغوی مخالف دریځ غوره کوي. عقلي پوهه دکلتور سره پریکړه نه کوي، دکلتور له منځه سر  
یې  اوخذرافاتو  اوهامو  له  تر السه کوي،  او واک  او چڼونې ځواک  دشنني  د  دکلتور  او  وده کوې  راپورته کوي، 

ه اوذهنونه ازادوي او په دې ډول د کلتور دودې او پرمختګ په الرکې پراته خنډونه له خالصوي، انساني فکرون
ندزاړه چوکاټ نه ځان   اومکان  اوذهنونه دي چېدزمان  ارزاد شوي فکرونه  او خرافاتونه  داوهامو  دا  منځه وړي. 

ونه ازادوي یانې دانساني ژوند ازادوي او دودې په لور دټولنیز کلتور الر ښوونه کوي. پوهه نه یوازې فکرونه او ذهن
دمعنوي کلتور شتمنې ډیروي، بلګې دټولنیز ژوند دمادي ګلتور په وده او بر مختګ کې هم ټاکونکی رول لوبوي. 
الفت وږی او بلته اړ ان سان، وږی او بل ته اړ هیواد ازاد انسان او ازاد هیواد نه بولي. او داچې پوهه نن سبا دمادي  

ولو مهم عامل ګرځیدلی دی، نږ کولی شي چې فرداو ټوانه دلوږې او بل ته داړتیانه هم ازاد کړي.  دشتمنۍ دتولید تر ټ
لنډه دا چې دپوهې په برکت په ځان باندې دانسان او انسلني ټولنې دباور کچه لوړیږي، دکار ځواک یې وده کوي 

ي دپې وزلۍ او نورواړتیاوونه ګام په اواغیزناک کیږي، وز ګار تیا پرله پسې کمیږي او په دې توګه ټولنه او وګړ
کام خالضیږي. نن سبا خو همدا پوهه ده چې دذهني، سیاسي، ټولنیزې او اقتصادي غالمۍ ځنځیرونه ماتوي، ازادي 
ساتیاو دپرمختګ په الر کې هر ډول کلتوري اوطبیعي خنډونه له منځه وړي. نو ځکه وینو چې په پوهه یانې ډول  

هنرونو سنبال ولسونه ازاد ولسونه دي، شتمن او اباد ولسونه دي. د دوی پا ازادۍ هیڅوک ډول مسلکونو، کسبونواو 
 تیری کولی نه سي، دسوکالۍ او پر مختګ مخه یې نیولی نشي.     
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