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

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

 
            

 ۱۵/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف
 

 رویانرورکي الال
 

 هبرخ هسمشپاړ
 

 فرهنګي هڅې افغانانو کې د په ماسکو
 

 :الفت شپاړلسم تلین استاد د
 

څو تیرو ادبي غونډو او شخصي لیدنو کتنو کې طرحه شوې وې. د استاد الفت د شپاړسم تلین لومړنۍ خبرې په  د
همدې مقدماتي خبرو په پای کې وپتیل شوه چې د استاد الفت شپاړسم تلین به د یو سیمینار په ترڅ کې نیول کیږي؛ نو 

ر ( ماښام د روسي پښتو پوه استاد ګیرس کو۱۳م کال د دسمبر ۱۹۹۳)د  ۲۲کال د قوس په  ۱۳۷۲هماغه و چې د 
 ته دغه کسان د د کتابونو د اخستلو او مشورو له پاره ورغلو:

 لطیف بهاند، زرین انځور، استاد محب، ممتاز ارمان او آصف بهاند.
ما له ډیرو پخوا کلونو څخه، کله چې په کابل پوهنتون کې محصل وم او بیا همالته تدریسي غړی شوم، د استاد ګیرس 

 د لومړي ځل له پاره ولید، مخامخ ور سره وغږیدم او خبرې مې یې واوریدلې. نوم اوریدلی و؛ خو په همدې ورځ مې
د ګیرس کور د یو موزیم بڼه درلوده. هر څه شاعرانه او په خاص نظم سره ایښودل شوي وو، خو نه په روسي سټایل 

 او انداز، بلکې په ځانګړي افغاني سټایل:
 او راځړول شوی و،« ن الرحیمبسم هللا الرحم»ــ څو ځایه په ښکلي خط لیکل شوي 

 ــ د پښتني اتڼ ښکلي عکسونه،
 د اخستل شویو عکسونو ښکلې منظرې، ــ د افغانستان له ښکلو درو څخه

 ــ د افغانستان د تاریخي آبداتو ښایسته عکسونه،
 څخه د جوړو شوو اوښانو کتارونه، ــ له لرګو

  ،ــ په پښتو ژبه ګڼ شمیر چاپ شوي کتابونه
 خپله ګیرس،ــ په 

 او... د دې موزیم قیمتي شیان وو.
د استاد ګیرس د ناستې کوټې یا لوست خونې په لیدلو سره هر څوک په دې پوهیدل چې دا د یو افغانستان پوه او پښتو 

 پوه د ناستې ځای او د کارخونه ده. 
کابل د حال پوښتنه وکړه. حتی د  د خبرو په پیل کې ګیرس له موږ څخه د افغانستان، په تیره د وران او اور اخیستي

 ټاکلو کورونو، ځایونو او ودانیو نومونه یې یادول او پوښتنه یې کوله چې دا ځایونه وران وو که ودان؟
وروسته له دې پوښتنو څخه مو د الفت د تلین موضوع ورته یاده کړه، ده په ډیرې مینې او زړه سوي د مرستې وعده 

 لیکلو په خاطر دغه کتابونه په واک کې راکړل:وکړه او موږ ته یې د مقالو د 
 ــ د پښتو مناثره،

 ــ لوړخیالونه اوژورفکرونه،
 ــ اوسني لیکوال،لومړی اودویم ټوکونه،

 ــ غوره نثرونه،
 ــ غوره اشعار،

 ــ دزړه وینا.
شوروي اتحاد په همدې ورځ له ده څخه وغوښتل شول چې دی د الفت په محفل کې په دې وغږیږي چې په پخواني 

کې په الفت باندې څومره کار شوی دی. ده هم ومنله. د ده له کور څخه  د تیلیفون په کرښه له ګراسیمووا څخه هم د 
 مرستې غوښتنه وشوه چې په غونډه کې ګډون وکړي او یو څه ولیکي، هغې هم موافقه وکړه.

( نیټه باندې د الفت صاحب د ۱۴ل د دسمبر  م کا ۱۹۹۳)د  ۲۴کال د قوس په  ۱۳۷۲لطیف بهاند او زرین انځور د 
انیستیتوت سیمینار په اړوند له استاد لیبیدیف سره ولیدل. هغه هم وعده وکړه چې یو خو به دا سیمینار د ختیځ پیژندنې په 

 تر سر لیک الندې یوه مقاله هم لیکي.« د استاد الفت ژبه»یف په مرسته جوړیږي او بل دا چې دی به  کې، د لیبید
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کال د قوس د اته  ۱۳۷۲و با الخره د استاد الفت د شپاړسم تلین ورځ را ورسیده او له پالن او پروګرام سره سم د ا
( په دریو بجو د سیمینار پرانستونکې غونډه جوړه شوه. د غونډې مشري ښاغلي ۱۹م دسمبر  ۱۹۹۳ویشتمې ورځې )

شویو فرهنګي کارونو په اړوند معلومات وړاندې کړل. عبدهللا شادان کوله. ده په پیل کې په ماسکو کې د تر سره 
وروسته له هغه یې د روانې غونډې د جوړیدو پر اړتیا او څرنګوالي خبرې وکړې او بیا یې په لنډ ډول د استاد الفت 

 بیوګرافي ولوستله.
 په سیمینارکې لومړنۍ مقاله د استاد نومیالي وه . دې مقالې دوې برخې درلودې:

 ې د نومیالي او الفت د لیدو کتو د خاطراتو ګزارش و. لومړۍ برخه ی
 بله برخه یې د استاد حبیبي هغه لیک و چې د محصل په نامه په بیالبیلو خپرونوکې خپورشوی و.

بیا مشهور ختیځ پیژندونکي، پښتو پوه، د آسیا افریقا د انیستیتوت د آریایې څانګې مشر استاد لیبیدیف خپله مقاله چې 
 تر سر لیک الندې لیکل شوې وه، واوروله. د ده مقاله ډیره لنډه وه.« آثارو ژبهد الفت د »

د الفت په اشعارو کې د »وروسته له هغه د کابل پوهنتون پخواني استاد رسول جاللزي ته وار ورسید چې مقاله یې 
 تر سر لیک الندې لیکل شوې وه.« وطن مینه

له. ده د استاد الفت د ژوند او آثارو په باب د خبرو کولو په ترڅ کې ور پسې اعظم رهنورد زریاب خپله مقاله واورو
د دې یادونه وکړه چې دی د لومړي ځل له پاره د الفت له نامه سره څنګه آشنا شو. زریاب د استاد الفت د شخصیت 

 په بیالبیلو اړخونو باندې تر دغو سر لیکونو الندې رڼا واچوله:
 از رهګذر کار های دولتي، – ۱
 از رهګذر کارهای سیاسي و اجتماعي، – ۲
 از رهګذر آثار آفرینشي، – ۳
 از رهګذرکار های پژوهشي و ترجمه، – ۴
 از رهګذر کار های ژورنالستي. – ۵

 تر عنوان الندې شعر ولوست.« زما خوب»وروسته له هغه داود جنبش د استاد الفت 
سر لیک الندې ولوستله. د ګیرس خبرې له دوو اړخونو د تر « الفت زما په ژوند کې»بیا استاد ګیرس خپله مقاله د

 پام وړ وې:
 یو خو تر پایه په پښتو وغږید،

 او بله دا چې د پخواني شوروي اتحاد په حدودوکې یې هغه کسان وښودل چې په الفت باندې یې څیړنیزکارونه کړی وو.

جوت او څرګند و او دی او ده چیرته د چا په ګیرس دا هم وښودله چې د ده په کار او آثارو کې د الفت اثر څومره 
 حضور کې له الفت صاحب سره خبرې او لیده کاته کړي وو.

 تر س رلیک الندې آصف بهاند خپله مقاله واوروله.« د الفت نثرعاطفه ده»وروسته له هغه 
« جګ برجونه»چېبیا د افغانستان د رادیوتلویزیون تکړه ویاندې زرغونه رسا د استاد الفت یو ټوټه نثر 

 نومیږی،ولوست.
 تر سر لیک الندې خپله مقاله ولوستله.« د استاد الفت د شعر په ورشوکې»وروسته له هغه ممتازارمان 

 ور پسې سپین تڼي د الفت څو رباعي ګانې واورولې.
برخه پوښتنو بیا استاد ګیرس هیله وکړه چې د الفت یو شعر به له یو روسي شعر سره پرتله کړي. ِدغونډې وروستۍ 

 او ځوابونو ته ځانګړې شوې وه.
زما)آصف بهاند( خو داسې پالن و چې د دې سیمینار مقالې به د یو کتاب په بڼه چاپیږي، خو د مهاجرت چاپیلایر او 
شرایطو زموږ السونه داسې را تړلي وو چې نه یوازې د کتاب د چاپ جوګه نه شوو، بلکې په سیمینار کې لوستل 

 له لیکوالو سره پاتې شوې.شوې مقالې هم 
د مهاجرت او خوارۍ مزدورۍ په اړ و دوړ کې لیکوال یاران لکه وچې پاڼې چې باد په هوا کړي، داسې سره خواره 
واره شول، چې بیا یې پیدا کول او یوځای کول نا شونی کار و. اوس چې زه هر لیکوال سره اړیکې نیسم را ته ویل 

 واک کې نه شته. کیږي چې هغه یادداشتونه زما په
داوس له پاره یوازې زما خپله مقاله زما په واک کې ده. په دې مقاله هم زه داسې حساب نه کوم لکه په کابل کې مې 
چې کومې مقالې د معتبرو ماخذونو په شتون او د استادانو تر الرښوونې الندې لیکلې. دا مقاله مې د فرهنګي دوستانو 

دو ماخذونو نه په استفادې سره، د خپلې حافظې په مرسته لیکلې ده. په مقاله کې د الفت په ډیر ټینګار او د ډیرو محدو
په باب ښایي د ځینو څیړونکو نظریات راغلي وي چې ما په قوسینو کې نه دي نیولي، دلته زما مقصد ناوړه استفاده 

له په هغه وخت کې چې څه ډول او د لوستونکو غولول نه دي، بلکې د دقیق ماخذ نه شتون و. په هر صورت دا مقا
 لیکل شوې ده، کټ مټ یې دلته خوندي کوم:
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 د الفت نثر عاطفه ده
 

 «کوچنیان باید په علم پسې والړ شي او د علم رڼا له ځان سره راوړي.»
 

 )الفت(    
خبرې کول د پښتو د په الفت باندې خبرې کول، د افغانستان په معاصرو ادبیاتو باندې خبرې کول دي. په الفت باندې 

اوسني شعر او نثر پر تومنې باندې خبرې کول دي. د څیړنو له مخې د اوسنیو پښتو ادبیاتو سر الري دغه کسان ښودل 
 شوي دي:

منشي احمد جان، میراحمد شاه رضواني، استاد راحت زاخیلي، مولوی صالح محمد، عبدالحی حبیبي، استاد قیام الدین 
 جرار، روهیلي، ننګرهاری، صابرصافی، موسی شفیق، رشاد، رښتین، بینوا او استاد الفت. خادم، پاینده محمد زهیر،

دغو خلکو په نوي ډول، د نوي وخت غوښتنې او پوښتنې په نثر کې طرح کړې دي. د دوی نثرونو ته کیدای شي د 
 نویو ژانرونو په خوا د یو حرکت پیالمه و وایو.

ونه ایجاد کړل. الفت هم شعر لیکه او هم نثر. کله چې د ده ټول منثور او استاد الفت د همدې دورې د نثر شهکار
 منظوم آثار له نظره تیر کړو، لیدل کیږي چې د الفت نثر د ده له شعر نه اوچت دی.

د الفت د خالقیت ډیره برخه د ده په نثرکې ده. کله، کله دی په شعر کې ډیرعالي مطالب رانغاړي، خو په نثر کې د 
 ډیر قوی دی. په حقیقت کې د ده تخیل، د ده په نثر کې ډیر ښه ځلیدلی دی.ده تخیل 

غوره نثرونه د الفت د نثرونو شهکاردی. لوړخیال، هنري مزیت او ژور انتقاد د ده په نثرکې سره اوډل شوي دي. د 
اده ګۍ او آسانۍ کې نثر ساده او روان دی او د ده په نثر کې که د فکر او معنی څه ښایست شته، هغه یې په س الفت

 دی او په خپله الفت وایي چې دا آساني په ډیرو مشکالتو الس ته ورغلې ده.
 الفت وایي چې:

دغه نثر چې زه یې لیکم، څه ایغ نیغ حسن څوک نه شي په کې موندالی، ټوله ښکال او حسن یې په ساده ګۍ کې »
ندي، ما به د خپل زیار او زحمت ډیر ښه اجر دی او که دا نثر رواج ومومي او نوي لیکوال دغه سبک غوره کا

 )غوره نثرونه،د پښتو ټولنې چاپ، د مقدمې ج مخ(« موندالی وي او خوښ به یم چې یو څه خدمت مې وکړای شو.
کیدای شي د الفت نثر له شعر سره سیالي وکړي. کوم وخت چې دی نثر لیکي، نو د فطرت ډیر واړه او نازک دقایق 

. د انسان د ټولنیز ژوند ډیر اړخونه په داسې ژبه بیانوي چې لوستونکی د ده استدالل په ښه ویني او څرګندوي یې
 ډول قانع کوي.

د الفت په نثر کې کوم فلسفي یا تاریخي استدالل نه شته، خو د فطرت له هره ګوټه داسې دالیل او براهین راباسي چې 
دی چې ځانته ځانګړې الر لري او د ژوندانه عادي پیښې د تر هر ډول منطقي استدالل ښه او ټینګ وي. د ده هنر دا 

 ده له پاره د شعر یا نثر ډیره ښه موضوع وي.
کله، کله د الفت نثر تر نظم خوږوي. خلک وایي چې نظم پیودل دي او یو ناظم مرغلرې پیي، خو الفت په نثر کې 

ځلې له شعر نه هم ښه وي. عالمه حبیبي د هغه لوړ کارکوي چې یو شاعر یې په شعر کې کوالی شي. د ده نثر ډیر 
 »الفت د هنر ښیګڼې درې ښودلي دي:

 جمال او ښکال چې د الفاظو او کلماتو انتخاب او پیودنه ده. -
 ډیر ښه او قوي استدالل چې د الفت له پاره د دنیا ټول مظاهر د استدالل څرګندې نښې دي. -
 هـ مخونه( -نثرونه، د پښتو ټولنې چاپ، د پیژندګلوئ د)غوره « انتقاد د ده د هنرغټه نښه ده. -
 

استاد بینوا په اوسني لیکوال کې د الفت پر نظم او نثر خبرې کړې دي او ده ته یې د دواړو هنرونو د استاد خطاب 
 کړی دی. دی زیاتوي:

دردونه په ښو د الفت د نثر خوږې ټوټې له هره حیثه زړه وړونکې دي. دی په دې منثورو ټوټو کې اجتماعي »
 مخ(۹۲)اوسني لیکوال، لومړی ټوک،« اغیزناکو الفاظو بیانوي.

 

د الفت د نثرونو د شکل په برخه کې باید و وایم چې دا نثرونه د اوسنیو رایجو نثرونو قالب او پیروي نه ده، بلکې دا 
وروسته ویالی شو چې الفت د  نثرونه د نویو ژانرونو خوا ته د حرکت پیالمه ده، د الفت د تخلیقي آثارو له لوستلو

 اوسنیو پښتو ادبیاتو یو لوی او مبتکر شخصیت و. دی د پخوانیو او اوسنیو ادبیاتو تر منځ، د اتصال یوه نوې مبتکره کړۍ ده.

 الفت تر ټولو غوره ډالۍ غوره نثرونه دي. پښتو ژبې او ادبیاتو ته
، خو کله، کله سره ورته هم شي، دوستان هم شي او ملګري که څه هم شعر او نثرد مانا له پلوه دوه متضاد کلمات دي

 هم. همدغو نثرونو او شعرونو له الفت سره جفا او وفا هم کړې ده. کوم وخت چې الفت فکر کاوه او څه یې لیکل نو:
 

 له بچو او کورنۍ سره یې لږ وخندل. -
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 د خپلو آثارو قیمت یې له چا و نه غوښت. -
 شو.هر چا ته بې مینې ښکاره  -
 د څه لیکلو په فکر کې لمونځونه هم ور نه قضا شول. -
ډیر ځلې یې خپل لیکلي شیان وڅیرل، خو بل وخت یې د کاغذونو ټوټې د مطالبو د پوره کولو او سمولو له پاره  -

 سره برابرول.
 کله خپل فکر ور ته لوړ ښکاره شوی او کله یې بیا خپل فکر او خیال ته په حقارت کتلي دي. -
 له د یوې هدیرې یوه قبر ته تللی دی.ک -
 ډیر ځلې د یوه سیند د اوبو شرهاري ته ناست دی. -
 دی راتلونکی نسل او راتلونکي لیکوال خپل اجر او الس مزد شمیري. -
 او کله یوازې توب لوی نعمت ګڼي. -

 په دغسې حاالتو کې الفت نثر لیکلی دی.
 الفت وایي چې:

 

ونۍ لري او ډیر ځله داسې کیږي چې یو لیکوال یوه شپه په ویښه سبا کړي او یوه د لیکلو فن ډیرې، ډیرې جګرخ»
 )غوره نثرونه، ب مخ(« جمله پیدا کړي یا یوه لیکه هم و نه شي لیکالی.

 

 د الفت د نثرونو له ژورې مطالعې نه ښکاري چې دی د دوو نسلونو په منځ کې لوی توپیر ګوري.
 »الفت وایي:

 ندې وای،که اوالدونه میندو غو
 له غرونو څخه به اللونه نه پیدا کیدل،

 له دریابونوڅخه به مرغلرې نه را وتلې،
 له آبشارونو نه به بریښنا نه راوتله.

 که څوک خپل زلمي زوی ته زړه بوډۍ په نکاح اخلي یا خپله پیغله لور اتیاکلن بوډا ته ورکوي، ښه نه کوي.
 «زړه تربیه او نوی نسل همدغسې وګڼئ.

 وګورئ: دا هم
 

 خدمتګار
 

 هلته یو ړوند بې الرې روان و، هغه په سمه الر برابر کړ، مګر ړوند پوه نه شو چې زما رهبر څوک دی.»
ویده هماغسې نا یو بل په خواږه خوب ویده و، په خوا کې یې یو منګري سر را اوچت کړ، هغه په بیړه و واژه او 

 خبره پاتې شو.
د شپې په مسجد کې ناروغه مسافر زګیروي کول، هغه یې په خدمت کې شپه سبا کړه، مسافر سباوون خوا ته مړ شو 

 او خپل زړه سواندی خدمتګار یې و نه پیژانده،
 هغه په الره روان و، یوه ماشوم ته یې یو موټی میوه ورکړه،

 ه ورکړې،یوه تږي ته یې په بیدیا کې اوب
 له یوه وږي سره یې خپله ډوډۍ نیمه کړه،

 مګر یوه هم و نه پیژانده، چې دی څوک دی.
له دې لویې الرې نه هغه ډیر اغزي او کاڼي لرې کړل، خو څوک چې سبا پردې الره راځي د هغه له خدمت څخه نه 

 خبریږي او هغه نه پیژني.
 مخ(۷)غوره نثرونه،« ان ښه پیژنو.په رښتیا چې موږ خپل خدمتګاران نه پیژنو او بادار

 

 الفت د فکر آزادي ډیره لوړه ګڼي. دی وایي:
 

زه د فکر آزادي له هر څه نه پورته ګڼم. هر څوک له ځانه خوابدي کوم، مګر خپل ځان او خپل وجدان خوشحاله »
 مخ( ۲۲)غوره نثرونه،« ساتم.

 

فت ښه ګټه د میږو او پسونو په غوښه کې نه ویني، بلکې دغه راز استاد الفت مینه او عاطفه له هر څه نه لوړه ګڼي. ال
 د هغو په وړیو کې یې لټوي.

 دی وایي:
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ښه ځیر شئ، قصابي پریږدئ. له میږو او پسونو نه بل شان ګټه واخلئ. د وریوو له پوستکو نه پوستینونه مه »
 «جوړوئ. له وړیو نه یې ښه توکي جوړکړئ.

 

نومي نثر په لیکلو « خیرات»ی د پرمختګ او تمدن ښه مبلغ دی. ده یوازې د د الفت ټول نثرونه ښه شعارونه دي. د
 سره یې 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 پیړۍ، پیړۍ 
کیږي. دا هغه ډیوې دي چې تر اوسه د هغه لوستي په زړه کې بلیږي چې یو وار یې د دغې ډیوې رڼا لیدلي  اوریدل

 وي. د زیارت ډیوې، د ذهنونو د رڼا کولو ډیوه دي، وګورئ:
 

 د زیارت ډیوې
 

اچول او ډیوې د جمعي مبارکه شپه وه. خلک زیارت ته تلل او ډیوې به یې بلولې. ځینو به په خاورینو ډیوو کې تیل »
 به یې لګولې. په زیارت کې ډیرې ډیوې روښانه شوې او خلک خپلو کورونو ته 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 
څوک چې په ثواب پسې ګرځیدل، ټولو غریبانو کورونه تیاره وو. هغوی تیل نه درلودل، ځکه په تورتم کې ناست وو. 

 د زیارت ډیوې ولګولې او د خوارانو غریبانو له حاله نا خبره وو.
 هو! د غریبانو په کورونو کې تیاره وه، ځکه چا نه لیدل.

 په دوی باندې یوازې د خدای نظر و او بس.
 مخ(۴۱)غوره نثرونه،« د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د زیارت ډیوې بلوو.

 

الفت ماشومان له هر چا نه لوی او مهم ګڼل. د ده د نثرونو لوی هدف دا و چې باید خلک د زمان په تقاضا ځان پوه 
 کړي. الفت په خپلو نثرونو کې واقعأ د ژوند نغمې غږولې.

 :الفت خو هسې هم الفت و، خو که غواړئ الفت وپیژنئ، د ده له نثر څخه یې وپیژنئ، زما له نظره الفت وپیژنئ
 

 الفت غوره نثرونه دی،
 الفت غوره اشعار دی،
 الفت امال او انشأ دی،

 الفت د زړه وینا ده،
 الفت الروی مدرس دی،

 الفت ژوند دی،
 الفت نوی نسل دی،

 الفت فکري عابد دی،
 الفت نوی درس دی،

 الفت قوي او ضعیف دی،
 الفت ښه ګټه ده،

 الفت د اخترورځ ده،
 الفت فاتح دی،

 دی،الفت اباسین 
 الفت د کور ډیوه ده،

 الفت لیاقت دی،
 الفت حقیقت دی،

 الفت شعراو ادب دی،
 الفت د ادب راز دی،

 الفت نوی کال دی،
 الفت نوی نیالګی دی،

 الفت د فکر پالونکی دی،
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 الفت د ژوند نغمه ده،
 الفت نوی فکر دی،

 الفت سیند دی،
 الفت سبا دی،

 الفت د پسرلي ګل دی،
 ی،الفت بې ګناه بندي د

 الفت روانې اوبه دي.
 الفت لوړ خیالونه او ژور فکرونه دي،

 الفت شعراو فلسفه ده،
 الفت قانون دی،

 الفت ښه حاکم دی،
 الفت مینه ده.

  او...
 الفت نثر دی،

 

 د الفت نثر
 

 زموږ د کلو         
 

 د باغچو                     
 

 د وللو ګلو عصاره ده                           
 

 د الفت نثر عاطفه ده.                                                  
 

 سمې برخې پای شپاړد 
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