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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۲/۱۱/۲۰۲                              آصف بهاند

  

 د الفت »د زیارت ډېوې« 
 

 او زموږ اوسنی حالت 
 

 د الفت افکار او آثار 
 

 لومړۍ برخه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استاد گل پاچا الفت                                  
 
 

 غریبانو په کورونو کې تیاره وه، ځکه چا نه لیدل. »... هو! د 
 

 په دوی باندې یوازې د خدای نظر و او بس. 
 

 د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د زیارت ډیوې بلوو.« 
 

 )الفت(                                                                 
 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_ulfat_afkar_aasar1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_ulfat_afkar_aasar1.pdf


  

 

 3تر  2 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

 

زموږ پر ټولنه او خلکو باندې داسې یو حالت مستولي شوی دی چې د یوې لویې غمیزې بڼه یې غوره کړېده. ډېری 
 کوالی شي: خلک داسې کارونه کوي چې اصالً نه فاعل شخص ته کومه گټه رسوي او نه د ټولنې درد دوا 

 

ــ یو شمېر خلک پر پنځه زره کلن تاریخ باندې پرته له دې چې پوه شي، پرې ویاړي او د دې ویاړونو په څپو کې 
 نور ټول اړین کارونه ترې پاتې وي،

 

 ــ یو شمېر خلک د شهید پرورۍ په دایره کې څڼې اړوي او خپل کور، کار، درس، تعلیم او هر څه ورنه هېر وي، 
 

ــ یو شمېر نور بیا د خپلو ترسره کړو جگړو او وژنو پر نیلي سپاره دي او تر اوسه یې هم یادوي، ځان او خپل 
ملگري سالمت او مقابل لوری مالمت گڼي، خپلو وژل شوو ته شهیدان وایي او د دښنه وژل شوو ته د مردار توری  

 کاروي، 
 

ې د خپلو امرینو صفتونه کوي او د اړتیا او نه اړتیا په وخت کې ــ ځینې بیا په اداره او سیاست کې داسې نښتي دي چ 
 یې الس لپه کړي وي او د سلگونو او زركونو کلونو عمر هیله ورته کوي، 

 

ماشوانو  خپلو  پر  یې  کې  یخنۍ  په  د ژمي  کېـږي چې  پیدا  نه  ته زوړ ځل  بیوزلو  یو شمېر  ګې  اړودوړ  په دې  ــ 
لندن په بازارونو کې وروستي ماډل جامو پسې گرځي او چې بیه یې له دېرش  وغوړوي، ځینې خلک بیا  د اروپا او 
 زرو ډالرو ټیټه وي، ورگوري هم نه، 

 

 ــ او...
 

له شپیتو تر اویا سلنه عام خلک د فقر تر کرښې الندې ژوند کوي او د سبا بیگا نه لري، ډېری  په دې کشمکش کې  
داسې کورنۍ چې د چور تاالن په پیسو یې ځانته داسې افسانوي ژوند  شپي په وږي نس څملي؛ خو په مقابل کې شته 

جوړ کړی دی چې د مرفع ټولنو د خلکو په خیال کې هم نه گرځي. جگړي ویرې او چورتونو پر خلکو داسې حالت  
راوستی دی چې د پاملرنې وړ شمېر خلک داسې سودایي شوي چې هر څه یې هېر دي او له لیونتوب سره الس  

 دي.گرېوان 
 

د ځوانانو د پاملرنې وړ سلنه د بېکارۍ وېرې پسې اخستي دي. یا د مسلح گروپونو له لورې د جگړو ډگر ته لېـږل  
ته د تگ پر الرو د انسان ډوله لیوانو، اوبو، ځنگلونو او په پردیو ملکونو کې د بې  کېـږي او یو شمېر یې بهر 

 سرنوشتۍ خوراک او ښکار شول. 
 

ام کې وټاکل شول، وطن او خلک له یادو ستونزو د خالصون پر ځای یوازې دوه کارونه  سیاسیون چې په هر مق
 ترسره کوي:

 

 ــ د شتمنیو ترالسه کول، 
 

 ــ د راتلونکو انتخاباتو له پاره کمپاین او د نور واک د ترالسه کولو هلې ځلې. 
 

 ي:استاد گل پاچا الفت کلونه پخوا دغو ستونزو ته په هنري ژبه اشارې کړي د
 

 »... هو! د غریبانو په کورونو کې تیاره وه، ځکه چا نه لیدل. 
 

 په دوی باندې یوازې د خدای نظر و او بس.
 

 د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د زیارت ډیوې بلوو.«  
 

داسې نقد  الفت د یوه ځانگړي ملي فکر په درلودلو سره د ژوند او ټولنې هرې نیمگړتیا ته په انتقادي سترگو کتل او  
به یې کاوه چې هر څه او څوک یې د اصالح او سمې الرې پر لوري وربلل او له ادبیاتو نه یې د یوې وسیلې په ډول  
داسې کار اخیسته چې د ټولنې او اشخاصو نیمگړتیاوې یې د اصالح له پاره نقد کولې او د نوي نسل د روزلو په  

 برخه کې یې په هنرمندانه ډول خپل رول لوباوه.
 

د الفت ټول منظوم او منثور آثار د ځانگړو پیامونو لرونکي، داسې ژوندي مثالونه دي چې له ټولنیز ژوند سره نیغې  
اړیکي لري او پر هر څه چې دی غږېـږي، هغه د خلکو په عیني ژوند کې روانې پېښې وي چې دی یې د سمونې له  

 پاره نقدوي. 
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تمدن ښه مبلغ دی. ده یوازې د »خیرات« نومي نثر په لیکلو سره،  الفت په نظم او نثر دواړو کې د پرمختګ او  
 دومره لوی کار تر سره کړی چې لوی ګوندونه او اخبارونه یې نه شي تر سره کوالی. 

 

»د زیارت ډیوې« او »د مزار لوحه« یې د ناوړه دودونو پر ضد هغه بغاوت او چیغه ده چې آزانګې به یې پـېـړۍ، 
دا هغه ډیوې دي چې تر اوسه د هغه لوستي په زړه کې بلیـږي چې یو وار یې د دغې ډیوې    پـېـړۍ اوریدل کېـږي.

 رڼا لیدلي وي. 
 

کوم څه چې همدا اوس زموږ په ټولنه کې روان دي، ډېری همدې نیمکړتیاوو ته الفت په خپل وخت کې گوته نیولې 
لوستي قشر په ژوند، نظر ــ عمل او په    وه، چې تاثیرات یې په هماغه وخت کې ډېر ښه محسوس و او د ټولنې د

ځانگړي ډول په فکر کې یې ژور بدلون راوستی و؛ خو اوس زموږ په ټولنه او خلکو باندې داسې حالت راوړل شوی  
دی چې هر څه سرچپه شوي دي او هیڅ څوک د هیچا خبره، انتقاد، شکایت او حکایت نه اوري، زموږ سیاسیون او 

 ویې نه کړي. شتمن هغه څه کوي چې باید
 

 د زیارت ډیوې، د ذهنونو د رڼا کولو ډیوه دي، دلته به یې یوازې د زیارت ډېوې نومی نثر راواخلم: 
 

 
 د زیارت ډیوې 

 

»د جمعي مبارکه شپه وه. خلک زیارت ته تلل او ډیوې به یې بلولې. ځینو به په خاورینو ډیوو کې  
ډیرې ډیوې روښانه شوې او خلک خپلو کورونو ته  تیل اچول او ډیوې به یې لګولې. په زیارت کې 

 الړل. 
 

هلته هیڅوک پاتې نه شول او ډیوې ټولې د زیارت په اروا بلې وې. زه چې کور او کلي ته راغلم،  
په کلي کې د غریبانو کورونه تیاره وو. هغوی تیل نه درلودل، ځکه په تورتم کې ناست وو. څوک  

 زیارت ډیوې ولګولې او د خوارانو غریبانو له حاله نا خبره وو. چې په ثواب پسې ګرځیدل، ټولو د  
 

 هو! د غریبانو په کورونو کې تیاره وه، ځکه چا نه لیدل. 
 

 په دوی باندې یوازې د خدای نظر و او بس. 
 

 د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د زیارت ډیوې بلوو.«  
 

محمد اسماعیل یون په زیار، خپرونکي: الفت اکیډمي او دانش  )الفت گل پاچا، د الفت نثري کلیات، دویم چاپ، د  
 مخ(۳۳ل،   ۱۳۷۸خپرنځی، 
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