
 
 

 

 2تر 1 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۲/۰۶/۲۰۲۱                پوهندوی آصف بهاند 

 

 

 

 الفت  داستا
 

 ه بېلگه یو ېمین د له وطن سره 
 

 د الفت افکار او آثار 
 

 برخه دویمه 
 

 

 

زموږ عصر د بيخي زياتو نيمګړتياوو او کميو تر څنګ ځيني افتخارات هم لري. په دغو افتخاراتو  
پزي حيثيت لري، که  کي يو استاد الفت دئ. د استاد ټول آثار )نظم او نثر( د پښتو ادب له پاره د  

خدای مه کړه دا پزه نه وای زموږ د ادب معاصره دوره به په اوسني کيفيت ښکلې او ځليدونکی  
 .نه وای

 

 )مطیع هللا روهیال(                                                                            
 

 
حاالت په هنرمندانه د خپلې زمانې د یو وتلي مفکر او ویناوال په ټوگه، نه یوازې د خپل وخت    استاد گل پاچا الفت

او    ندې قدم ایښی دی اوازمانې څخه یې ډېر ځلې وړ  ډول د شعر او نثر په قالب کې تلپاتې کړې دي؛ بلکې له خپلې
هم د ده ویل او خبرې زړې نه وي او نور نسلونه  داسې څه یې ویلي دي چې په اوسنیو او راتلونکو وختونو کې به  

 به یې د سرمشق په ډول یادوي او کاروي به یې.
 

انځور کړی  چې د خپل وخت د ټولنیز ژوند هر اړخ یې  استاد الفت د نظم او نثر په قالبونو کې داسې څه لیکلي دي  
. ده د ټولنیز ژوند داسې نازکو   الرې یې هم د نسخې په ډول ورته ښودلې ديدی، ستونزې یې په نښه کړې دي او حل

او دا ټول مسایل یې    ورته پام هم نه وو   عامو خلکوی چې د  اړیکو او واقعیتونو ته هم پام شوی او ورباندې غږېدلی د
 ي دي. لنحصر په فرد سبک له مخې د نظم او نثر په قالب کې لیک مد خپل ځانگړي او 

 

فن په باب ډېر څه لیکل شوي دي، خو ډېر ځلې تکراري وي، مگر کله ـ کله یو نیم نظر د استاد الفت د شخصیت او  
 چې په ریښتیا د حساب وړ وي. ښاغلي مطیع هللا روهیال یو ځل په خپله فیسبوکپاڼه کې   ږي ـداسې هم په کې پیدا کې

 : لیکلي وو داسې
 

استاد زموږ عصر د بیخي زیاتو نیمګړتیاوو او کمیو تر څنګ ځیني افتخارات هم لري. په دغو افتخاراتو کي یو  »...  
الفت دئ. د استاد ټول آثار )نظم او نثر( د پښتو ادب له پاره د پزي حیثیت لري، که خدای مه کړه دا پزه نه وای 

 .زموږ د ادب معاصره دوره به په اوسني کیفیت ښکلې او ځلیدونکی نه وای
 

ستاد نثر نه یوازي په شکلي  دا استاد الفت وو چي زموږ په هنري نثر کي ئې یوه بېله او ځانګړې الره پرانسته. د ا
 .لحاظ ښکلی او پاموړ دئ، تر شکلي خوا ئې معنوي خوا ډېره پرمختللې او هدفمنده ده
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د  او ښکلې ژبه  په ساده  ئې  تر څنګ  او  لري  تومنه  نوازۍ  انسان  او  انساندوستۍ، خواخوږۍ  د  استاد شاعري  د 
 .وطندوستۍ او هیوادپالني درس راکوي

 

مینه لري د هغه مرحوم آثار دي ولولي، په پیغام او هدف دې ځان پوه کړي. خو د هغه   هر څوک چي د استاد سره
 «.مرحوم نوم او تخلص دي پر ځان نه ږدي، بلکي هر ځای چي ئې د نامه یادونه وسي رحمه هللا دي ورسره ووایي

 

 ي ـینې راســـدار د کــر مــه چي پـــانـــزم
 ي ـاسـبـرېــي پــکـــارو ټــنــر مــــد ادب پ

 

 ډېر کلونه دي په کار چي په دې ملک کي 
 ر پیدا سي ـاعـوا شـ دي شیـونـ ت غـفـا الـیـب

 

 ( پوهاند رشاد)
 

 ښودل شوې ده:دلته به د استاد الفت د کالم داسې یوه منظومه بېلگه وړاندې کړم چې د وطن مینه په کې 
 

 م خورم ـسـدې قــ انـت بـبـحـه مـــن پــد وط
 چې د ځان له غمه زیات د وطن غم خورم 

 

 ږم ــرېـه وېــم نـــر یــپـرف سـن د شـد وط
 خورم ه دم ــه دم پــوزارونـورو ګــ ه د تــک

 

 ولۍ دې وي د نورو ـوړې ګــ وږې غــدا خ
 م خورم ــۍ د بـ ولـې زه ګـ اع کــن دفـد وط

 

 واړم، د ژوند جامو کې درومم ـ ه غـن نـفـک
 م خورم ــم رقــوې رقـېـاغ کې مـ ت بـنـد ج

 

 ونو ـوراکـه خــۍ ل ـګـنـې نـز د بـېـ رهــم پـی
 م خورم ـ ې کـه ولـی بـ لی شـټـ رت ګـیـه غـپ

 

 ه ــکــم ځــــږی یــــال تــــتـــن د اعـــد وط
 نم خورم ـ بـره شپه څاڅکی د شـل هـه ګـکـل

 

 نګ په وطن خورمه ـل نـم چې تـ ه یـغـزه ه
 ه یم چې رشوت سود او سلم خورم ـه نـغـه

 

 ت منلی ـدمـن خـې د وطـــر مــه ســـې پـچ
 ر لکه قلم خورم ـ ل سـپـ ه خـروا ده کــه پـڅ
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