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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
 1۳/۰1/۲۰۲۰              احسان لمر

 گل پاچا الفت

 فر،ـق آریانـدکتور شمس الحا، تر ناصر اوریـدر نوشتن این سطور از زحمات جناب داک دانم که یم یآور ادی قابل

سپاس گذار باشم که مطالبی زیبا  ....پاچا الفت وبنام گل  کفیس بو، صفحه af.farsnews.com ،ارـدگــنشریه مان

  .نوشته بودند که من از آن استفاده نموده ام الفت در باره استاد

 

 په لـحـاظ ید معنـ یتـه په انسـان کـــفـاوت شـت رډیــ

 یوړجهان جو ینځی ان،ځ ینځی ،یمصروف د هړوا

 

 

نامش  هکه باید ب دشابمی  یمفاخر حوزه تمدنو دری یکی از پشتو  اتیپرآوازه زبان و ادب سندهی؛ نو«گل پاچا الفت»

در قرغه یی والیت لغمان در یک خانوادهٔ منور چشم میالدی(  19۰9)هجری شمسی  1۲88در سال افتخار نمود. وی 

درس  یخانگ یها نداشت. در آغاز در مکتب کیاکادم التیالفت تحصپاچا نام داشت.  میر سیدبه جهان گشود. پدرش 

 را فرا گرفت. یخواند. نزد معلمان زمان به تلمذ نشست و علوم عرب

 

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


  

 

 5تر ۲ له :د پاڼو شمیره
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که در عصر خود از استادان مسلم ادب و  درسانی یمدارجکار و تالش مداوم، گل پاچا الفت را به  ،یذات استعداد»

را  شیخو یالفت حق تقدم و تعال یها نگارش و آموزش نثر واال؛ نبشته یتا آن حد که در چگونگ د،یگرد نشیآفر

 هنوز حفظ نموده است.

و  یلغو تحقیقاتدر نثر و  یگذاشت، آثار ادگاریبه  شیخوب از خو یها بود، ترجمه نیپاچا الفت، شاعر ذو لسان گل

است. از  ژهیو دیو د انیسبک و ب یدارا ش،یها دهیرا خلق کرد. الفت در همه آفر یناب ادب یها و پارچه دیآفر یادب

 یاجتماع تیحساس نیهم دی. شانوشت یو شجاعانه م حیصر ا. درد مردم رگذشتی مه ن تفاوت یب یاجتماع لیکنار مسا

که  کشاند تا آنجا استیبه سعادت افغانستان بود که او را به س قشیآنها و عال ستیبه مردم و نحوه ز قشیو توجه عم

  1 «شود یشناخته م استیامروز به عنوان مرد ادب و س

، گام نهاده استیو س نشیادب و آفر یبه پهنا زمیژورنال چهیاز در اوکه  دهد یالفت نشان م یجادیو ا یادب اتیح یبررس

را حاصل  مهو سپس عضویت انجمن تالیف و ترج روز نامه انیس شروع بکار نموده م( در 19۳4ش ) 1۳1۳در سال 

 نمود.

ماه  18مدت  یبرا شیهاو نوشته  ی" تقرر یافتری"ز( وی مدیر مسئول جریده 19۳7) 1۳16با تاسیس پشتو تولنه در 

سال بعد مدیر قواعد و لغات  صحافت آن اداره را برایش دادند و دو سال بعد معاون مدیر شعبه .دیرس یدر آن به نشر م

 این اداره گمارده شد.

جریده  1۳۲5تعین گردید. در سال « مجله کابل»مدیر مسئول  نامه اصالح م( مشاور روز 1941) 1۳۲۰در سال 

مدیر عمومی قبائل این والیت را به  تغیر یافت که الفت مدیر مسئول آن بود و سپس« ننگرهار»بنام  "ی"اتحاد مشرق

 عهده داشت.

شد  جادیمستقل ا یاسیرا تجربه کرد. احزاب س دموکراسياز  یی خان، افغانستان گونه در زمان صدارت شاه محمود»

 شیو»دوره ساخته شد  نیکه در ا یحزب نیدر جامعه تبارز نمود. اول یگرید یپ یکیو آزاد  یو مطبوعات خصوص

 غبار عرض وجود نمود. محمد مغال ریم« وطن»و حزب  یآن حزب خلق محمود بیبود که به تعق «انیزلم

در زمان الفت، : »سدینو یالفت م یاسیس اتیح یدر بررس یداشت. دانشمند یالفت نقش موثر ان،یزلم شیو جادیا در

اساس  انیزلم شینام و را به یحزب ،دموکراسيطلب و طرفدار  تحول ،یو شاعران مترق گان سندهیاز نو یشمار

 آن بود. ینمؤسسو از شمار  شتبرده نقش بزرگ و فعال دا حزب نام جادیگذاشتند که الفت صاحب در ا

 نی. بعد از ازد یحزب، استوارانه قلم و قدم م نیمرام و اهداف ا یبود، در معرف انیزلم شیهمچنان که عضو و الفت

که  میرا از قلم الفت شاهد هست یآٍثار ز،یکشور ن اتینشر ریکه در سا «انیزلم شیو»و « انگار»روزگار، نه تنها در 

 .است افتهیاختصاص  انیزلم شیخواست و اهداف و انیدر ب

 ثیاز ننگرهار و لغمان، بح ۱۳۳۱و دوره هشتم  ۱۳۲۸هفتم  ۀدر دور انیزلم شیو تیو حما یگ ندهیبه نما الفت

 ییایجرگه که در آن دوره از تحرک و پو یرا در داخل ولس انیزلم شیانتخاب شد. در دوره هفتم حزب و ندهینما

آن  یی الفت، به گونه ،یکار دولت یها همه دوره رروزگار، د نی. بعد از اکرد یم یگ ندهیدار بود، نما خور بر یفراوان

 نوشته است: یقـ. آن گونه که محقکرد یمه ن یاز آن تخط گاه چینظر داشت و ه خود را مد یاسیس یوابستگ اهداف و

 په وخت دویالسه ک دو ترـورو دنـل ید دولت ییبه  کلهځ ـیه یداده چ ایـت گرـاو خاصه زان هیوـل وهـی بـیت صـفـال د

 ۲ «کول یرینه ل ادهیله  ییاو هغه به  دهیرینه ت لهک چیه به هڅخدافو او مرام ـاه خپل گوند د د ،یک

که در همان زمان  جالل آباد به ولسی جرگه راه یافتشهر م( از  1949ش ــ  1۳۲8در دوره هفت شورای ملی ) فتیم گ

 ی. زمان،لغمان به پارلمان آمدمردم قرغه ای معاون دوم ریاست آن مقام انتخاب شد و در دور هشتم شورا به نمایندگی از 

صاحب  به «ولس»گرفته شد که  دستی رو یگرید هینشر انیزلم شیو صلهیکه نشرات انگار متوقف شد، به اساس ف

 شروع به نشرات نمود.گل پاچا الفت ی ازیامت

                                                           
 https://mandegardaily.com ماندگار انفریشمس الحق آرــ   ۱

 ــ آریانفر ۲
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 م(هم زمان با عضویت شورای عالی وزارت معارف، ریاست پشتو تولنه را پیش می برد. 1956ش ـ  1۳۳5در سال )

حقوق و علوم سیاسی و ادبیات تدریس می نمود و  گل پاچا الفت بعداً در کدر پوهنتون کابل بحیث استاد در فاکولته های

 م( ریاست انجمن دوستی أفغان ــ شوروی را عهده دار بود. 1959ــ  1۳۳8در سال )

قل قبایل را داشت و سال بعد در لویه جرگه تصویب ش( در کابینه مرحوم دکتور یوسف رئیس مس 1۳4۲در سال )

شورا  میالدی( در دور سیزدهم 1969شمسی مطابق  1۳48ال )عضویت داشت. در س قانون اساسی )دهه مشروطیت(

  راه یافت. آنجابار دیگر از والیت ننگرهار به 

وشته سرود که اشعار و ن یشعر م یپشتو و در یدست بود و به زبان ها رهیچ سندهٔ یو نو شهیگل پاچا الفت شاعر بلند اند

 بود. یغن یاز نظر محتوو  سیبود. اشعارش سل یاجتماع یها رنجاز  یانعکاس شیها

در سال  یو یو مجموعهٔ دوم اشعار در 1۳۳۴گل پاچا الفت به نام "اشعار منتخب" در سال  یاول اشعار در مجموعهٔ 

 یدر یاز سروده ها یا نمونه .دیچاپ آراسته و منتشر گرد وریقلب" به ز یتحت عنوان "صدا یشمس یهجر 1۳۴1

 "ی"آزاد پاچا الفت به نام: لګ

 

 ریرـبي خبر به اسیري روم به بند ح كه   ریان خوشم، نیم پیلهـه و عـبرهن نـت به

 رــیـصـدگان بــدیـرزد بــیـچ نـیـه رــاسی  زدـمشت خاك كه از دشت حریت خی به

 وا رود چون تیرــشوق پركشد و در ه ز  الص كسيـمان اسارت شود خـاز ك گر

 ست در قفس تن، بود چو مرغ اسیره چو  اگر چه شب و روز مي كند پرواز خیال

 رـیـبـب تعـریـد از حسن حــنـه كـقـهـق به  ردد از لب جامــزیر گ كه آب سرا يـدم

 نشـیـان بالـري در میــگـي نـكه م ريــپ

 زشهپر مرغي است كآمده است اسیر همان

 

ادبی، مطبوعاتی و سیاسی را برای میهن و مردم افغانستان  این شخصیت بزرگ ملی خدمات سترگ و فراموش ناشدنی

 .انجام داد

در کابل چشم از جهان بست و ( ۱977دسمبر  19) هجری شمسی ۱۳۵۶ماه قوس سال  ۲۸گل پاچا الفت به تاریخ 

 ۳« .در زادگاهش، لغمان به خاک سپرده شد

 یسی ځــــل پـی، کلـه اوربـری پسی ځــــکلــه په ژی  سی ځــیـــی روان، سـبــا پـه بـل پــنن پـه یــوه پس

 ی قاتل پسی ځیی، یی الس کی ووینوچی شنه گیاه ی  پانه او د قـصـــاب پسـونه، کلـه کــویـرق د شـــــفــ

 

علمی أبو علی سینا و ادبی خوشحال خان را بدست آورده، ضمناً نشان درجه دوم معارف های استاد گل پاچا الفت جایزه 

 ه بود.نایل گردید تقدیر نامه ها دیگر و درجه سوم ستور و

 :استاد قادیـتـر انـونه از شعــنم

 یسی دهــټه ابلــاس کی پــوی لبـــــقـد ت   سی دهـلـفـه که مـــــامـن جــنا د تــد غ

 ی دهـرباســم کـــــیانی هــو امـیــد روپ   تاـمــدی خــونـــله اغــه کــیا دار کــدن

                                                           
 ــ دکتور ناصر اوریا صفحه فیس بوک ۳
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 ی دهـــــندره حماســـیه نه ده، ســرثــم  اـتول ویر کـــــپه ظاهره که قاتل په مق

 اسی دهــــه سیـــــوه نه یی دده ژبـــته پ  څه چی وایی ښه یی واوره باور مکړه

 ډیپلوماسی ده دل،ــاو پاس کی دغه ټیټ  ښو الندیـنن په سر ځای درکوی سبا پ

 دانی حقشناسی ده درــوم قــی نــاوس ی  نمــــی ویـڼه کـــالقی بــق په اخــلــمــت

 وسی کاسه لیسی دهـب دمــی کار قــچی ی  وله اجرا کیږیـغه خـر کارونه په هــډی

 سی دهــپا لی ښتیا چی،ـی په ریـپالیسی ی  چی په ژبه یی څټی، هغه یی خوښ وی

 وسی دهـــــب ام قدمــوړ مقـــد ل ناـب رــزی  ټ ښویـیـر دی را ټـــلی سیاست ډیـداخ

 سی دهــنــږو، جـدایـــه خـالقـره عــؤثــم  گوره رـهه کی ده هـه یی وجــی وجـوای

 باسی دهــی، لــه یــی یارانــه چــه وایــم  وڅه وزیـمینی ژوب کی چی بازار ته ل

 سی دهــوره دی خــه گـوښــدوره غـونـخ  ښتهـزه نــی مـردی کـی مــردان وایــامـن

 ی دهـــردوســه د فـــنامـهـی شـدلــا لیـــم  جام گورهــږه انـیـولـه غـاز یی مـه آغــپ

 وکراسی دهــنه، دیمـمـلـو میــو ورځــد څ  ه دهـه نـتـلی دلـه راغـخــای څـل ځـه بــل

 ده مونږ ته بس دیموکراسی، نیمه سی سی  حاکمان، ولسواالن ښول نور څه غواړی

 سی دهــــــــه ولــشکـیـه بــرگـــی جــولس  مل کاـول عـه ټـوله بـه خـتا پـه سـوالـولس

 

 دان دیـه میـــوازی پــه "الفت" والړ یــک

 سی دهـک ی ناـه چـسی نـــــکسی ده، هـیـب

 

های هنری، ادبی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی علمی و اخالقی به مالحظه  و اندیشه در تمامی آثار استاد الفت پیام ها

 .می رسد

 ی دیـه ویلـو کلــم شـاته ورک شه یا گـنه می چ   ي دیـنه می د چا مال خوړلی نه می څوک وژل

 زړه کې مې چې پټ ظالم ته بد غوندې کتلي دي  سئــیـه نــې مـــاه مـنـدې گــرم پــلـاه نـنـوره گـن

 ي ديـې ژړلــو مــانـومـه مظلــکر پـنـمه مـه یـن  مهـه وایــله درتـپـاه خــنـراف دی گــت د اعتـوخ

 ه کړهـږ غوندې چې جګـنه ومه خبر پرده مې ل

 دلي ديــا لیــې مـــه چــه څـغـو هــلـنه دي د وی

 

 چاپ شده هایش قرار ذیل می باشد: زیاد دارند که تعدادی نشر نشده و اما  الفت آثار

غوره ــ 5 وړ خیالونه او ژور فکرونهـلــ  4 د آزادی پیغامــ ۳ ثونهـادبی بحــ  ۲ "لریـشعری کلیات "د الفت مرغــ 1

ملی قهرمان خوشحال  ـ 1۰ لیکلوالی امأل او ـ 9 د پسرلی نغمیـ  8 وی سبک او نوی ادبنــ 7 غوره نثرونه ــ 6 اشعار

 و بعضی وهډیبله  ـ 15 لغوی څیړنهـ  14 څه لیکلـ  1۳ عالی افکارـ  1۲ غوره نثرونه پښتو سندریـ  11 خان خټک

  دارد. زین گریاز آثار د تعداديمنطق، رسم الخط و ،یدر بارهٔ سبک شناس یینوشته ها یو دیگر. آثار
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 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

 

خود که در دو  بیالفت با دو تن از دوستان شاعر و اد ی: زمانندیگو یم و بزله گوی هم بود و توانا فیالفت شاعر ظر

 یو مست یهم شوخ دو خر، با یی حرکت متوجه شدند که در مزرعه ری. در مسرفتند یم ییکنارش در حرکت بودند، جا

ر که من د چنان هم ،ی: بلدیگو یخران هم الفت است. الفت م نی: عجب است، در بدیگو یاران الفت میاز  یکیدارند. 

 شما هستم. انیم

 چنین معرفی می نماید  مورد الفتخویش را در  مآخذ، انفریالحق آردکتر شمس

 1۳78٫حسن انوشه، تهران،  یدر افغانستان، به سرپرست یادب فارس ،یادب فارس ۀدانشنام –

 .سخنور، خال محمد خسته نیمعاصر –

 1۵۵پشتو زبانان، ص یدر گستره فرهنگ یرشد زبان و ادب در –

 ۲۲۶، ۲۲۵، ص۲فرهنگ ادب پشتو، جلدـ  

شماره پنجم سال دوم، دوره پنجم،  ،«یڅه یاو ادب یاسیگل پاچا الفت او د هغه س» ر،یننگرهار )مجله(، داد محمد دلگ –

 /https://mandegardaily.com 1۳۵8حوت 

 

 پروان  ر ولسوالی کوهستان والیتدم(  19۳6ش ــ  1۳15در سال )ت ـگل پاچا الفتاد ـرزند اسـفت ـالف نرحمـال عــزیز

پاکستانی ها مانند  های استخباراتی هئوطتدسیسۀ ها و  پاکستان به پشاور م( در 198۳ـ  1۳6۲) متولد شد و در سال

 .شهادت رسیدبه استاد بهاءالدین مجروح، جنرال کتوازی، عبداالحد کرزی و دیگران 

 

 

 مزار استاد الفت در لغمان

 پایان
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