
 

 

  
  استاد  ل پاچا الفت

  ،لوی شاعر، ولسي، ھیواد ملي زموږ د
  پیاوړې لیکوال او  یړونکې

  
، پیاوړې لیکوال، دیني عالم، ادب پوه، اروا اد  ل پاچا الفت د پ تو ادب پھ ډ ر کې ھغھ لوی شاعر

کې  چې د ده پھ آثارو، او تکړه ژورنالیست و، تاریخ لیکونکې،  یړونکې،  ولنیز پوه، سیاست پوه

، ي ديملي تفکراو پیغامونھ نغ ت اخالقي او، سیاسي علمي، جتماعيا، ادبي اوفرھن ي، ھنري  کال

  چې داوسنیو او راتلونکو

زموږ ھیواد وال باید د خپل ژوند پھ مختلفو . نسلونو لپاره د یو لوی ادبي درس اومکتب حیثیت لري

  . اړخونو کې ترینھ خوند او پند واخلي

ھجري شمسي ) ١٢٨٨( ت د میر سیدپاچا زوی او د سید فقیر پاچا لمسی دی چې پھاستاد ل پاچا الف

  . دلغمان والیت د قرغیو پھ ولسوالې کې د عزیز خان پھ ک  کلي کې زیږیدلې دی کې کال

ده خپل علمي تحصیالت . استاد الفت صاحب د لوی او  ان ړي استعداد او ذکاوت خاوند شخصیت و

او د مروجو او متداولھ علومو ، سمي مدرسو کې پای تھ رسولي ديپھ خصوصي تو ھ پھ غیری ر

، علم کالم، ریاضي، حکمت، منطق، عروض، بیان، بدیع، معاني، نحو، صرف، فقھي اصول: لکھ

فلسفھ او داسې نور علوم یې د لغمان او نن رھار د ممتازو او نامتو استادانو  خھ زده ، حدیث، تفسیر

  . نس یز مالومات یې پھ دې ھکلھ تکمیل کړي ووکړي او لوستلي دي او خپل ب



 

 

استاد الفت صاحب د پورتنیو علومو او شخصي مطالعاتو وروستھ پھ دغو رسمي او دولتي دوایرو کې 

  : خپلې دندې تر سره کړي دي

ھجري شمسي کال کې د انیس ملي ور پا ې پھ دفتر کې د کاتب پھ حیث رسمي ) ١٣١۴( پھ -

  . ماموریت

د تالیف او ترجمې پھ ) چې بیا پ تو  ولنھ شوه( کال کې د ادبي انجمن ھجري شمسي) ١٣١۵( پھ -

  .  ان ھ کې غړی شو

کال کې کلھ چې پ تو  ولنھ جوړه شوه د زیري جریدې دچلوونکي پھ  ھجري شمسي) ١٣١۶( پھ -

  . تو ھ مقرر شو

  . پھ تو ھ مقررشود پ تو  ولنې دصحافت د مدیریت د مرستیال  کال کې ھجري شمسي) ١٣١٨( پھ -

کال کې د پ تو  ولنې د لغاتواو قواعدو د ان ې د مدیر پھ حیث و  اکل  ھجري شمسي) ١٣١٩( پھ -

  . شو

د پ تو  ولنې عمومي مبصر او ، کال کې د اصالح ور پا ې مشاور ھجري شمسي) ١٣٢٠( پھ -

  . دکابل مجلې د چلوونکي پھ تو ھ و اکل شو

  . د نن رھار د اتحاد مشرقي د جریدې مدیر مقرر شو ھجري شمسي کال کې) ١٣٢۵( پھ -

ھجري شمسي کال کې د نن رھار پھ والیت کې د قبایلو د عمومي مدیر پھ تو ھ و اکل ) ١٣٢٧( پھ -

  . شو

خلکو لھ خوا د شورا د اوومې دورې لپاره د وکیل ھجري شمسي کال کې د جالل آباد د) ١٣٢٨( پھ -

  . لي شورا کې دوھم مرستیال مقررشوچې بیا پھ م، پھ تو ھ و اکل شو

ھجري شمسي ) ١٣٣٢( ھجري شمسي کال کې د ولس ملي جریده یې تاسیس کړه او تر) ١٣٣٠( پھ -

  . کال تر پایھ د دغې جریدې د امتیاز خاوند و

ھجري شمسي کال کې د لغمان والیت د قرغیو پھ ولسوالې کې د خلکو لھ خوا د ملي ) ١٣٣١( پھ -

  . رې لپاره د وکیل پھ تو ھ و اکل شوشورا د اتمې دو

ھجري شمسي کال کې د جالل آباد دخلکو لھ خوا د لویې جر ې د وکیل پھ تو ھ ) ١٣٣۴( پھ -

  . مقررشو

دپ تو  ولنې مشر و اکل شو او د پوھنې وزارت ھجري شمسي کال کې پھ لومړی رتبھ ) ١٣٣۵( پھ -

  . د عالي شورا غړې مقرر شو

  . ي کال کې دافغان شوروي د دوستې د  ولنې ریس و اکل شوھجري شمس) ١٣٣٨( پھ -

ھجري شمسي کال کې دکابینی غړې شو او دقبایلو د مستقل ریاست چارې وروسپارل ) ١٣۴٣( پھ -

  . شوې



 

 

د ولسي جر ې د دوولسمې دورې لپاره د جالل آباد لھ خلکو لھ  ھجري شمسي کال کې) ١٣۴۴( پھ -

  . خوا د وکیل پھ تو ھ و اکل شو

  . ھجري شمسي کال کې د ولسي جر ې پھ دیارلسمھ دوره کې منتخب استازې و) ١٣۴٨( پھ -

د پ تو ژبې د استادپھ تو ھ ھم دنده ترسره کړې استاد الفت صاحب د حقوقو او ادبیاتو پھ پوھن یو کې 

  . ده

تو ھ پھ ملي او مبارز شخصیت پھ ، فرھن ي، نومیالي ادبي، نو ت ر، یو مخکښ صاحب د استاد الفت

سپی لې ھیلې او آرمانونھ دزړه غږ او ملي احساسات ، علمي او منطقي استدالل، خپلو آثارو کې فلسفي

 ولنې او  ولنیزو روابطو او مناسباتو پھ ھکلھ پھ داسې لویو او خیالي افکارو ، خلکو، دخپل ھیواد

قاصد او اھداف پھ ک ې چې زموږ ھر ھیوادوال د خپلو زړونواو آرمانونوم، ترسیم او بیان کړي دي

دالفت صاحب دآثارو  ال او  کال لکھ د نورو درنو لیکواالنواو شاعرانوآثار د پ تو . موندالی شي

  . ادب پھ ډ ر کې دتل لپاره رو انھ او نھ ورکیدونکي دي

  : منثور او  یړنیز آثار دادي، د الفت صاحب منظوم

لغوي ، دالفت خبرې، غوره اشعار، دزړه وینا،  ھ لمسون، دآزادې پیغام، عالي افکار، دپسرلي نغمھ

پ تو ، اجتماعي نظریات، لیکوالي امال او انشا، غوره نثرونھ، منطق، پ تو کلي، عالي افکار،  یړنھ

  بلھ ډیوه، ملي قھرمان، ادبي بحثونھ، سندرې

نوې  نوی  رک یا، د الفت نثري کلیات، د  ولنې پھ جوړ ت کې داسالم نقش،  ھ لیکل یا لیک پوھھ

، )ژباړه( د ولنې علم، )ژباړه( منظوم عالي افکار، بیالبیلې لیکنې او مقالې،  ھ  ورم او  ھ اورم، ر ا

او داسې نور ) ژباړه( احمدشاه بابا افغان، )ژباړه( لوړ خیالونھ او ژور فکرونھ، )ژباړه( دموفقیت الر

  . . . . . . . . . .  آثار

ده دخپلې . ادبي او علمي استعدادخاوند شخصیت و، ھنري پھ ر تیا سره چې الفت صاحب د  ان ړي

او دستاینې  دقلم دفضیلت او د کالم د عفت پھ وسیلھ خپلې  ولنې اوخپلو وطنوالو تھ ډیر درانھ، پوھې

د ده آثار د پ تو ، دخپلو آثارو پھ وسیلھ پاللې او بډایھ کړې ده او د پ و ژبھ یې، خدمتونھ کړي دي وړ

  . او دپ تو ادب یې رن ین ساتلې دی، لوړ مقام لريادب پھ تاریخ کې 

ده  ھمدا وجھ. یریدونکي ديھادب پھ تاریخ کې نھ ورکیدونکي او نھ اوکارنامې دپ توده دا ھلې  لې د

  . تل ژوندی وي چې د ده نوم بھ د ده دآثارو پھ ر ا کې

دخلکو او د  ولنې د الفت صاحب دخپل کار او خدمت پھ اوږده دوره کې ھغھ خدمتونھ نو تونھ چې 

ھغھ سوغاتونھ . ودې او پرمخت  لپاره کړي دي دھغې وخت د مقاماتو لھ خوا لمان ل شوی ھم دی

  : چې ده تر السھ کړي دي دا دي



 

 

 د صدارت لھ خوا دویمھ درجھ، د ابوعلي سینا علمي جایزه، د خوشحال خان خ ک ادبي جایزه

دلویې ، د دورو ن انونھدوکالت ، دویمھ درجھ ن ان د پوھنې، ن اند ستوري دریمھ درجھ ، تقدیرنامھ

  . . . . . . . . . . . . . جر ې ن انونھ او داسې نور

 نامتو شاعر او، ادیب، عالم، ری تینې مسلمان، پاک او سپی لې انسان، استاد الفت صاحب یو متدین

ھر وخت غلې او  .او د لویې حوصلې خاوندو، دی د تقوا اوپرھیز اری دروندشخصیت و. لیکوال و

دوطن سره او ، ده د خدای پاک سره. برده باره او بی کبره انسان و، حلیم، متواضع، خاموش  کاریده

  . د ھیوادوالوسره د انسان او انساني کرامت سره سپی لې مینھ او محبت درلود

ده . یروان او پھ زړه پورې د، دالفت صاحب د منظوم او منثور آثارو پیغام او مضمون ډیر سلیس

دخپل آثارو مضامین او پیغامونھ پھ داسې استدالل او منطق ترسیم کړي دي چې پھ لوستلو یې د خلکو 

  . پھ زړونو کې من ولې شخوي او  ان تھ یې راکاږي

الفت صاحب د خپل علمي الفاظو پھ وسیلھ خپلې ادبي  و ې داسې بیان کړې دي چې لھ ھره حیثھ زړه 

وجھ ده چې د الفت صاحب نو ت ر شخصیت د ده داستادي ن ھ  ھمدا. وړونکي اواغیزناکھ دي

  . تثبیتوي

  : پیغامونھ اولوړ فکرونھ نغ تي دي، تصویرونھ، د ده پھ منظومو او منثورو آثارو کې دا خیالونھ

د ھیوادسمسورتیااو ، د بشري  ولنې اصالحي اړخونھ، د  وانانو راوی ول اود دوی عیبونھ ور ودل

انسان او ، اخالقي او تربیوي معیارونھ، عالي او خیالي افکار، اس روزل اوغوړیدلدملي احس، پراختیا

، انصاف او پاک نفسي، عدالت، دیموکراسې او خپلواکې پیغامونھ، د آزادې، انساني کرامت تھ احترام

، د ترقې، ملي انساني اواجتماعي دردونھ، ملي ھویت اویوالې، اتفاق، اتحاد، ملي او علمي تفکر

دواقعي او عملي تصوف او عرفان پھ ھکلھ علمي او تحقیقي ، فت او لیاقت بنس یز معیارونھپیشر

، مظلومانو، دغریبانو، د اسالم دحقیقي او سپی لي ارز تونو نظریات او عملي  امونھ، نظریات

د ظلم استبداداو بی عدالتې پر خالف او د ، خوارانواویتیمانوسره خواخوږي او ھمدردي، مسکینانو

، محبت، عشق، دوستي، او پ تونولي سره ژوره مینھ وندپ ت، لم سره کلکھ قلمي مبارزه او مجادلھظا

د طبیعت د مناظرو  کال او ، ر تیا او صداقت، وفا اوصمیمیت، جذابیت او ایست، مینھ او اخالص

 . . . . . . داسې نور عالي او انساني خصایل او ارز تونھ



 

 

  : چې وایي دا بیتونھ  ورود بیل ې پھ تو ھ د الفت صاحب 

  

  بې عندلیبھ بې بلبلھ باغ و بڼ یې

  رن وران یې بې دوا بې طبیبھ

   ھ پھ تیغ مري،  ھ پھ تبھ،  ھ پھ لوږه

  ورک شھ ورک شھ د پ تون خوار نصیبھ

  کھ یې  ھ پوره پھ حال باندې خبر شې 

  خدایږو تھ بھ ھم پرې وژاړې رقیبھ

  خواره خواري ده او پ تون دی، ناپوھي

  کار یې  ډوډاو بې ترتیبھ، یې وران رکو

  پ ھ یې بل  ای، سر یې بل  ای، یو  ای یې الس

  پ تانھ  و ې  و ې دي بې ترکیبھ

  نھ پوھھ نھ تعلیم  ھ، نھ ډوډی لري

  نور لھ ھر  ھ بې نصیبھ بې لھ تورې

  بینوا دی خادم یې وینم، چې ر تین

  پ تو ژبھ ده پھ ژبو کې غریبھ

  اخوږی او دردمند یېخو، ھمدرد، کھ غمخور

  ژاړه ژاړه دپ تون پھ حال حبیبھ

  مھ ستایھ ھنر ورلره ستایھ  توره

 چې نور ھم نشي مجروح پ تون ادیبھ

  

 : او یا وایي

  

  باداري پریږدی خادمان شی د وطن او د قام

  پھ خوار غریب شی پس لھ دې لږ مھربان غوندې

  ھلتھ چې یو انسان دبل لکھ غالم اوسیږي 

  خدای لعنت اوري باران غوندې پھ ھغھ  ای د 

  باداري نشتھ پھ اسالم کې نھ پھ کفر کې اوس

  تاسې یې نوره  ینکھ مھ ساتی ایمان غوندې



 

 

 : او یا وایي

  

  را ی چې یو شان دمل ریو پھ شان کینو سره 

  غرور اوکبرپری ودل کھ نھ وي  ران غوندې 

  د مل رتیا ژوندکې خوندونھ او خیرونھ دي ډیر

  ې خو وکړی امتحان غوندېتاسې یو  و ور 

  نورو سره  ان برابر   ل مشکل مھ   ھ

  مشکل کارونھ بھ خدای تاتھ کړي آسان غوندې 

  راشھ دعدل مساوات لږ کو ي خوند و وره

 کھ پ یمان شوې دربھ کړمھ  ھ تاوان غوندې

  

 : او یا وایي

  

  زی مھ  وره معنا و ورهسرو صورت یوا 

  هزړه کې پ ھ مدعا و ور، پھ سر کې فکر

  وینا یې واوره بیا یې و وره عمل ورسره

 ھدف او تمنا و وره ، میل و رغبت غایھ

  

 : او یا وایي

  

  حق او باطل نھ معلومیږي حق بیان کھ نھ وي

  ظالم تھ ھی  نشې ویلی  ین  ایمان کھ نھ وي

  پین و روپو باندې یې ولې ھره ورځ خر وې

  دین و ایمان دې مسلمانھ ډیر ارزان کھ نھ وي 

  ریاد د چا لھ السھ دغھ خلک کوي؟آه و ف

  خدای ناترسھ ظالمان کھ نھ وي، چیرې بې رحمھ

  ولې سره دي پھ سرو وینو باندې نھا میدانود

  پھ ھر ھیواد کې شرم ان یا قصابان کھ نھ وي

  ولې لھ ظلم ناروا سره جھاد نھ کوي



 

 

  دا پھ نفلو باندې والړ ریاکاران کھ نھ وي

  ! صاحبھستوری د دین بھ درتھ وایمھ مال

  دا ریا کاره بې عملھ مالیان کھ نھ وي

  خوار وغریب او بینوا کھ پھ راحت و پکې

  جنت یې بولم خیر دی حورې او غلمان کھ نھ وي

  د ظالم لھ السھچې مظلومان کړي فریادونھ 

  ورتھ دوزخ وایھ ھی  اور لړم ماران کھ نھ وي 

  !د ناداري دا ناداني دا بدبختي لھ  ھ ده

 زموږ فکر او خوی وران کھ نھ وي زموږکارونھ 

  

 : او یا وایي

  

  چې د نا پوھو نا خبرو توره شپھ کړي ر ا 

  بلو ډیووغوندې د پوھې کتابونھ لرم

   وک چې لھ خدایھ نھ ویریږي او ظلمونھ کوي

  زه پھ تش الس ورسره خدایږو چې جن ونھ لرم

  راشی چې اور د ظالمانوپھ کورول وو

 زخونھ لرمپاک هللا وایي چې ظالم تھ دو

  

 : او یا وایي

  

  کھ تا کی وده د چا پھ سر  لونھ

  ھیر بھ نھ کړي ھی وک ستا دا احسانونھ

  ستا نیال ي کھ وکړي سیوری پھ خوارانو

  پھ عاجز او پھ غریب او یتیمانو

  آخرت کې بھ ھمدغھ ستا پھ کار شي

 ستا ھغھ جھان بھ ھم  ل و  لزار شي



 

 

 : او یا وایي

  

  ونھ قبلومیم شمع د تورتم پھ سر اور

  پھ زړه لکھ اللھ سوي داغونھ قبلوم

  تھ وساتھ پھ زړه کې محبت د نازنینو

  ما پریږده چې دخوار غریب نازونھ قبلوم

  چې ستړی او ستومان وي پھ خدمت کې د وطن

 پھ سر او پھ لیمو یې قدمونھ قبلوم

  

 : او یا وایي

  

  صدق وفا نلري، چې لھ وطن سره اخالص

  فا مھ راکوهورسره جوړ نھ یمھ درس د و

  چې ویده ویښ نکړي پھ ویښ باندې اثر ونکړي

  تاثیره وینا مھ راکوه ھغھ بې خونده بې

  ھغھ کار وکړه چې یې   ھ  ول عالم وویني

  نور پھ خبرو او وعدو تسلی مھ راکوه

  پس لھ دې ظلم ناروا د ھیچا نھ منم زه

  دزور او ظلم فتوا مھ راکوه

  اتھدابراھیم خلیل هللا قرباني ستایھ ر

  د خوف او ویرې سبق ماتھ مال مھ راکوه

  لھ غمونو او دردونو سره چې نا اشنا وي 

  ھغھ بې غمھ او بې درده اشنا مھ راکوه

  چې لکھ شمع توره شپھ د چا ر ا نھ کاندي

 ماتھ بې سوزه بې  دازه ژړا مھ راکوه



 

 

 : او یا وایي

  

  د ملي ژوند اساس خپلواکي ده

  سر لوړي ده، د ملي غرور ژوند

  ې ھر  ومره ملت متحد ويچ

  خپلواکي یې ھغومره قوي ده

  پھ ثقافت قوم ژوندی دی

  کولتوري سرمایھ یې ھستي ده

  پھ آزاد او خپلواکھ وطن کې

 روا کلھ پھ بل باداري ده

  

 : او یا وایي

  

  پھ ر تیا ھغھ ملت وي بختور

  چې لري ملي نظام ملي رھبر

  وي اصلي حاکمیت دخلکو الس کې

  ت مظھرحکومت وي د ملي قدر

  جامعھ پخپلھ وي پھ  ان حاکمھ

  دعامھ افکارو وي قوي اثر

  نھ تبعیض نھ امتیاز وي نھ تٻری

 پھ حقوقو کې وي خلک برابر

  

 : او یا وایي

  

  راویښ کړی مې پ تون دی       د دې لوړو غرو وږمھ یم

  آزادي زما مضمون دی         د میړانې سرنامھ یم

 وزون دیھر آھن  مې ډیر م       دعبرت او نن  نغمھ یم



 

 

  خیبر غرونھ رغونھ ما پھ سرو وینو لړلي د

 غلیمان دپ تنو مې پ تنو باندې وژلي

  

 : او یا وایي

  

  قام جوړول دقام پالنھ ستا سنت   مھ

  دا تقاضا د طبیعت اود فطرت   مھ

  ستا لھ طرفھ اغیزه دقومیت   مھ

  مینھ دقام دانسانانوخاصیت   مھ

   کھ فرعون سره موسی ج ړې جن ونھ کړي 

 دقام دپاره ډیرو خلکو ډیر کارونھ کړي

  

 : او یا وایي

  

   کھ دې پری وده دپالر نیکھ خویونھ       لباسي بھ درتھ وایمھ جانانھ

  کھ پ تو شوه درنھ پاتې ای پ تونھ     پ تنې بھ درتھ وایي بې ایمانھ

    لوی صفت د پ تونوالي قرباني ده     واخلھ درس د سربازۍ تھ لھ پتن ھ

  

  پھ مانا کې لھ اسمانھ ډیر اوچت دی

 دوطن دشھیدانو بیرغونھ

  

 : او یا وایي

  

  نھ  ي، شھرت د عقل لھ نامھ د افالطونھ

  نھ  ي، د آزادۍ مینھ ھی کلھ لھ پ تونھ

  کھ ھر  ھ الړ شي لھ دې دھر او جھانھ  نې

  نھ  ي، دي ویښ ملتونھد بل لھ جغ الندې ژون

  د آزادۍ معراج تھ نھ رسیږي ھغھ کسان

  نھ  ي، او نن  پھ الر کې یې سرونھچې دغیرت 



 

 

 : او یا وایي

  

  فضیلت د انسان علم وعمل دی 

  کھ پھ سر یې پ کی او کھ ململ دی

  پھ چپن او باالپوش و نھ غولیږې 

 ما د لن    تن لیدلی مکمل دی

  

 : او یا وایي

  

  د افکارو تجلی یې نھ ورکیږي

  دچا زړه کې چې چراغ دعلم بل دی

  پھ تورتم کې دې ھغھ سړی وي وړاندې

 چې یې الس کې د عرفان  ایستھ مشعل وي

  

 : او یا وایي

  

  یو کړم مست بل محتسب کړم بل ھو یار کړم

  یو بډای کړم بل عالم کړم بل خوار کړم

  ورتھ  ورم چې دوی  ھ کا یو لھ بلھ

  کھ یو دچا مزدور بل یې بادار کړم

  

 : او یا وایي

  

  کا و سخت زه کلھ زړونھ کړم لھ تورو

  عاطفھ کړمھ پیدا پکې بل وخت زه

   رمي شتھ، یخني، ر ا، راسره تیاره

  وک را یټ کړم  ینې کینوم پھ تخت زه



 

 

 : او یا وایي

  

  زه یم ھلتھ چې نھ غم نھ مصیبت وي

  نھ سودا وي نھ تشویش نھ عداوت وي

  مخالف پھ من  کې نھ وي واړه خپل وي

  دیارانو خوږ مجلس  رم صحبت وي

  او مالل نھ وي پھ خاطر کې کدورت

  دمل رو اشنایانوجمعیت وي

  د وینا پھ سود وزیان  ھ غوغانھ وي

 نھ لھ چا سره حسد او رقابت وي

  

 : او یا وایي

  

  زه پھ برخھ د ھغوی یم چې جھان کې

  مست پھ مینھ د جمال یا حقیقت وي 

  غافل نھ وي لھ  ایست او  کلیتوبھ 

  خدای ورکړی دبلبلو طبیعت وي

   وري جھان تھ دمحبت پھ نظر 

  ورسره لھ خوشبین  ډک بصیرت وي

  بدبخت نھ وي لھ ازلھ پیدا شوی

  ھ یې فطرت وي، نظریې  ھ، خوی یې  ھ

  

 : او یا وایي

  

  زه پیدا یم لھ شعور او لھ احساسھ

  ما د زړه لھ کوره ھی  کلھ مھ باسھ

  مدام ژاړه پھ دردمنو رن ورانو

  پھ بد حال او بده ورځ دغریبانو

  ا کې کونډې رنډې غریبان شتھپھ دنی



 

 

  پھ سل رازه زخمي زړونھ پھ جھان شتھ

   وک چې ستر ې لري کلھ وي بیغمھ

  اخلي برخھ د یوه بل لھ ماتمھ

  غافل مھ اوسھ د نورو لھ احوالھ

  چې نور ژاړي تھ ھم مھ اوسھ خوشحالھ

  زړونھ سو ي ستر ې ژاړي مصیبت کې

   ر ندیږي محبت د غم شرکت کې

  غمو کې معلومیږيخپل خواخوږي پھ 

 دوستان یو دبل پھ بده ورځ کړیږي

  

 : او یا وایي

  

  پھ دنیا کې کھ عزت کھ اعتبار دی

  د انسان د معایبو پرده دار دی

  کھ  وک خپل عیب پ وي پھ دې پ ٻږي

 ورکول یې د صحیح تربیت کار دی

  

 : او یا وایي

  

  دوست نھ لري ھغھ سړیر تیانی 

  یچې پھ خولھ باندې وي خپل پھ زړه پرد

  محبت دالس او ژبې اثر نھ کا

 کھ پھ مینھ نھ وي تود د زړه نغری



 

 

 : او یا وایي

  

  پھ دوست  کې کھ  وک چل او سیاست کړي

  لھ دوستانو سره بل شانې صحبت کړي

  دوست نھ لري او نھ یې مومي ر تیانی

 کھ ھر  و پھ خولھ اظھار د محبت کړي

  

 : او یا وایي

  

  زړه پټ مھ ساتھ ھی کلھ لھ مل ریو

  غل کیږه پھ دوست  کې دخبرو مھ

  دبل زړه تھ مومي ھغھ سړی الره

 نفاق     لھ زغرو چې راووت د

  

 : او یا وایي

  

  یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نھ پریږدي

  پھ اور مې کړوي لکھ چې خام مې نھ پریږدي

  ءت مې زیاتوي دومره پھ  ان یمھ پوه شوی جر

 غافل لھ خپلھ حقھ او غالم مې نھ پریږدي

  

 : و یا وایيا

  

  دا چې لوبې پھ سرو سپینوھر سبا کړې

  راتھ وایھ چې دا ھومره مغرور چا کړې

  د دنیا پھ مینھ مست یې بې شرابو

  د ھست  جنون لھ ھر  ھ بې پروا کړې

  دھغھ پھ حال چې وری  داسمان ژاړي 

  ھ پرې ھر ساعت خندا لکھ بری نا کړېت



 

 

  لھ ھمدې خاورو پیدا خاکي انسان یې

 دنیا ولې پھ ھوا کړېنھ پوھیږم 

  

 : او یا وایي

  

  چې د غمجنو پھ حال سو ي ھغھ زړه غواړمھ

  داسې پتن  سره یو  ای خپل سو یده غواړمھ

  لږ غوندې درد او دلسوزي دھمدردۍ دپاره

  کھ پھ کوم زړه کې  ای لري ترې  اریده غواړمھ

  د سوز ژړا چې کلھ وینمھ د شمعې پھ مخ

 ړمھد رن ورانو سر تھ ھسې ژړیده غوا

  

 : او یا وایي

  

  کھ پخپلو ھوسونو زورور یې

  کھ پھ کور کې دې ھی  نھ وي توان ر یې

  چې پھ غاړه دې د تمې زن یر پروت وي

 خورا  یټ یې کھ والړ پھ ج  منبز یې

  

 : او یا وایي

  

  عزت نشتھ زورورو پھ حضور کې 

  لویې نشتھ تکبر او پھ غرور کې 

  ذلت دی  لویقبلیدل دچا پھ درکې 

  نھ وي پھ ستر و او شعور کې کھ نقصان

  لھ مانا او لھ کمال سره اشنا شھ

 موندل کٻږي لوی عزت د علم نور کې



 

 

 : او یا وایي

  

  چې پھ سمھ الر  وک نھ  ي بینا نھ دی 

  چې عمل پھ علم نھ کړي مال نھ دی

  کھ یې فکر ستا لھ فکره مخالف وي

  شپھ او ورځ کھ در سره وي اشنا نھ دی

  باندې لھ پاسھلمر کھ راشي پھ تندي 

  تھ چې ویښ لھ خوبھ نھ یې سبا نھ دی

  وړاندې وروستھ دھر چا ډیوې مړې کیږي

  د چا نھ دیتر سبا پورې  راغ بل 

  لوی نھ وي ماشوم دی، عقل، چې پھ فکر

 چې پھ خوی باندې کمکی وي بابا نھ دی

  

 : او یا وایي

  

  اراده او د کار عزم چې لري  وک

  د ھغھ ھر وخت کې شوی احترام دی

  د عمل د خاوندانو پھ حضور کې

  د وینا خاوند والړ الس پھ سالم دی

  نھ پھ تشھ وینا کار د چا سم شوی

 نھ موړ شوی کلھ تږی پھ تش جام دی

  

 : او یا وایي

  

  چې د ریا پھ طاعتونو خلق نھ غولوي 

  پھ بزر   او مساٻلو پٻسې نھ  ولوي 

  صحیح اسالم ھر چاتھ  یي حق باطل بٻلوي

 خ و مال د قوم پٻ وا غواړو موږدا رن ھ پیرشی



 

 

 : او یا وایي

  

  کھ بې رن ھ بې ریا زھد و تقوی وي

  نھ مبرا وي ول لھ     بر   چل

  راباسي  وک یې کلھ بازارونو تھ

 سود سودا لره خو زھد د ریا وي

  

 : او یا وایي

  

  کھ طاعت او عبادت ھر  ومره کم وي

  خدای دې نھ کا چې شریک پکې صنم وي

  ق د پاره کیږيپھ ریا چې دمخلو

 کھ شرک نھ وي لھ  ناه سره بھ سم وي

  

 : او یا وایي

  

  چې رشوت نھ خوري ظلم نھ کړي او پوھیږي پھ کار

  خوشې پھ خوشې نھ کن ل او نھ وھل کړي نھ قار

  پھ خوار غریب لري زړه سوی نھ پھ ظالم او بد کار

 ھغھ قاضي ھغھ حاکم ھغھ میرزا غواړو موږ

  

 : او یا وایي

  

  ي پھ ر تیاملک و ملت دپارهچې خدمت کاند

  پھ حق چلٻږي د انصاف او عدالت دپاره

  پھ سمھ الره وي روان د حقیقت دپاره

  دا راز  ھ سړیتوب بې لھ ریا غواړو موږ



 

 

 : او یا وایي

  

  زړو کې سرور پیدا کړي چې دماغونو کې ر ا

  قوم و ملت کې د لوړتیا ذوق و شعور پیدا کړي

  تور پیداکړيفکروعمل او اخالق  ھ کړي  ھ دس

 لھ مکتبونوعلم و پوھھ د ر تیا غواړو موږ

  

 : او یا وایي

  

  د وطن پھ محبت باندې قسم خورم

  چې د  ان لھ غمھ زیات دوطن غم خورم

  دوطن د شرف سپریم نھ وٻرٻږم

  خورم دم پھ دم کھ د تورو  وزارونھ

  غوړې  ولې دې وي دنورو، دا خوږې

  د وطن دفاع کې زه  ول  د بم خورم

  غواړم د ژوند جامو کې درومم کفن نھ

 دجنت باغ کې مٻوې رقم رقم خورم

  

 : او یا وایي

  

  ژاړي پھ غمونو کې خواخوږي لھ ھر چا سره

  سل پتن ان سو ي دیوې شمعې ژړا سره

  ډک زړ ی لھ او کو  ر ي وری ې پھ اسمان کې بیا

  دژوند یوې بری نا سره  ھ ژړا مل رې ده

  ھ مخ ول باغ ژړیدلی  کھ او کې دي د ل پ

  ډیر لکھ اللھ داغلي زړونھ شتھ صحرا سره

  نھ  ایي انسان تھ چې دبل پھ غم غمجن نشي

  لویھ بدبختي ده کھ  وک نھ ژاړي لھ چا سره

  داسې بې غمي دې خدای پھ ھی  کور کې پیدا نکړي



 

 

 ر کې چې ویر وي او بل خاندي لھ لیال سرهیو کو

  

 : او یا وایي

  

  بصیرت او علم نشتھ پھ کتاب کې

  ھ نھ وي د مغزو پھ پیچ و تاب کېکھ  

  علم او پوھھ بل شی نھ دی بینایي ده

 خوشې ناست یې پ ې ستر ې پھ محراب کې

  

 : او یا وایي

  

  پھ ضعیفھ اراده عقل حاکم وي

  نو بیا خادم وي کھ قوي وه اراده

  د بشر خدمت تھ عقل پیدا شوی

 پھ دې شرط چې روغ وجوړ صحیح سالم وي

  

 : او یا وایي

  

  ر د ژبې  ویایي دهدانسان جوھ

  ھمدغھ یې زیبایي او دارایي ده

  بې لھ ژبې ھی وک ھی  نشي موندالی

 دانایي دلربایي کھ بډایي ده

  

 : او یا وایي

  

  مینھ وفا شتھ، نھ یې زړه کې صداقت

  او حیا شتھنھ یې ستر و کې  ھ شرم 

  سیاست لري  و مخھ  و اړخونھ 

  وخت پھ وخت یې خولھ کې سل ژبې  ویا شتھ



 

 

 : وایي او یا

  

  پرستش د یوه تن بت پرستي ده

  دمسلک پیروي لویھ آزادي ده

  کارونھپھ کوم  ای کې چې یو فکر کړي 

 ھلتھ خوشې مھمل لفظ دیموکراسي ده

  

 : او یا وایي

  

  پھ جھان کې چې مردوده باداري شوه

  روحاني رن  یې راووتھ پیري شوه

  دپیرۍ او مریدۍ بازار چې سوړ شو 

 لیډري شوهسیاسي رن  یې پیدا کړ 

  

 : او یا وایي

  

  پھ ر ا کې د لمر  ومره لوی حکمت دی

  ژوند دپاره ډیر ضرور دا حرارت دی

  م ر  وره د اسمان سپینې سپوژم  کې

 خاوند ای ی د جمال شعري کیفیت دی

  

 : او یا وایي

 

    ھ حق لري دژوند او کار کولو

  لکھ نر د لیاقت  ر ندولو

  پھ دې شرط چې اھلیت و یي کار کې

  ان  یي پھ  ان سین ارولو نھ چې



 

 

 : او یا وایي

 

  پھ سر کې فکر د وطن پھ زړه کې مینھ دیار

  د زور او ظلم لوی دشمن دازادۍ طرفدار

  پھ حق ویلو ماتوي بت او طلسم د ډار

 شاعر دپاره مناسب دی ھمدغسې شعار

  

 : او یا وایي

  

  ستا دلبر غوندې دلبر پھ جھان نشتھ

  شتھستا دعشق پھ باغ و بڼ کې خزان ن

  غمجن مھ اوسھ را ھ رقیبان نشتھ 

  دلیلی پھ دروازه کې دربان نشتھ

  پا ھ بیا یو  ل سیراب دعشق پھ جام شھ

 پھ ساغر دماه و مھر می آشام شھ

  

 : او یا وایي

  

  بیا وطن  کاري تازه نوی بھار دی

  بیا پھ غاړه د ھر چا د لو ھار دی 

  د لو امٻلونھ باغ کې  وړند دي

   ھ  ھ  لزار دیورتھ  ن! تھ خو  وره

  ھر طرف  ان ي  ایستھ غونچې د  لو 

  د مست  دوره راغلې پھ بلبلو

   ې نغمې لھ ھرې خوا غوږ تھ رسیږي

  پھ ر تیا چې بھار وړ دی دستایلو

  نن ھر چا تھ خپلھ سیمھ  ھ  لزار دی 

  دا تاثیر خدای نصیب کړی دبھار دی

  مرغ  باغ کې دي خوشحالھ زرکې غرو کې



 

 

  ورې اللھ زار دیھر طرف تھ چې نن 

  

 : او یا وایي

  

  خولھ پرانٻزي د لشن غو   سبا تھ

  د زړه غو ې بٻرتھ کٻږي خپل اشنا تھ

  ما دخپل فکر محرم پھ جھان نھ موند

 نا اشنا فکرو سره راغلم دنیا تھ

  

 : او یا وایي

  

  لھ اسمانھ  ا کي راغلھ د باران

  پرې راشنھ شوه سپین او سره او زیړ  الن

  باد ویوړلې پا ې  یو  و ور ې پس یې

 خپل آغاز انجام ھی  نھ شو ور عیان

  

 : او یا وایي

  

  د جنت حورو زړه وړی د زاھد دی

  والړ خدای تھ عابد دیپھ ھمدې فکر 

  د ایستھ حورو پھ الس جامونھ ویني 

  کھ تٻر لھ خپلھ سره مجاھد دی

  

 : او یا وایي

  

  چې ھر چا زړه پرې بایللی دی  کلی توب

  بل شان دی لیدلیچا پھ یو شان چا پھ 

  بلبالن ورپسې  ي د باغ پھ لوري

  پتن انو اور تھ  ان ورغور ولی



 

 

 : او یا وایي

  

  پتن  پھ شمع بلبل مینھ پھ سرو  لو 

  عاشقان فخر پھ دیدار د نازولو کوي

  تاپھ ماللو اثري ستر و زړه وړی زما 

  دلبران واړه د زړه  کار پھ تش کتلو کوي

  کمال پسې  ي  د ھر چا خو ھ چې پھ مال کھ پھ

  زه یې عبث بولم چې مینھ بې د  کلیو کوي

  ھغھ پاک زړه چې د خوبانو خاص حرم بالھ شي 

   وک بھ یې ولې  ای د ھر خیال دساتلو کوي 

  د  کلیو خیال کھ لھ شاعر سره مل ری نھ وي

 ډٻر غولیدلی کھ ھوس دشعر ویلو کوي

  

 : او یا وایي

  

  چا چې ای ی دا شین خال ستا پھ جبین دی

  زما زړه ھم دھغھ لھ السھ شین دی

  ستا امٻل کې یې سل زړونھ دي پٻیلي

  چا جوړ کړی ستا د غاړې لون ین دی

  جوړه شوې یې د لمر لھ پلوشو نھ

  دعشق پر حرارت مې دا یقین دی است

  سور سالو دې سره لمبھ ده نھ پوھیږم

  کھ زما دزړه پھ سرو وینو رن ین دی

  تھ چې جوړولې دجمال پر تې

  ی چا سالم چا آفرین دیورلٻږل

  معجزه تھ د قدرت او دخلقت یې 

  پھ ر تیا چې خدای احسن الخالقین دی

  خدای دې ساتھ پھ امان لھ بدو ستر و

  زموږ آمین دیدا دعا د پر تو 



 

 

 : او یا وایي

  

  ووینم غزل جوړوم چې تور اوربل پھ سپین مخ

  بل کار مې نشتھ شھال ستر و تھ کجل جوړوم

  مھ د ھنر پھ سین ار بکره معنی  کلې کو

  دفوق لیلی تھ د  کالو تاج محل جوړوم

  تورې تیارې چې ورکې کړم د حقیقت لھ مخې 

  اخلم لھ  انھ روڼ مشعل جوړوم لھ عشقھ اور

  پھ عشق کې زمانو تھ یاد ار چې افسانھ شمھ

  لکھ مجنون  ان نھ د عشق ضرب المثل جوړوم

  

، د ده شعرونھ ډیر خواږه، قت سره پاملرنھ وشيپھ ر تیا سره کھ د الفت صاحب اشعارو تھ پھ د

او لوی حکمت ، اجتماعي اوملي ب ھ لري، دده زیاتره شعرونھ انتقادي.  کلي او جذاب دي، خوندور

  . لذت پھ ک ې نغ تی دی او

د ده پھ شعرونو کې د قلم زور او . الفت صاحب واقعا دلوړې پوھې او علمیت خاوند شخصیت دی

ھمدا ، د ده شعرونھ او نثرونھ ساده او روان دي. و بالغت لھ ورایھ معلومیږيد کالم فصاحت ا، قوت

وجھ ده چې د ده شعري کلیات  و  لھ چاپ شوې دی او د ولو ادب دوستانو او دشعر د مینھ والو پھ 

لحی حبیبي چې زموږ د اروا  اد عبدا. کالھ کې لکھ د نورو شاعرانو او لیکواالنو دیوانونھ موجود دی

تاریخ پوه او تکړه ژورنالیست دی دالفت صاحب دنظم او نثر ،  یړنیز پوه، نامتو لیکوال، شاعرھیواد

  : پھ ھکلھ داسې وایي

خلک . دی وایي کلھ کلھ د ھغھ نثر تر نظم خوږ وي. ھم شعر دی او نظم یې ھم شعر دی نثر الفت د(

فت پھ نثر کې بال کوي او م ر زه وینم چې ال، وایي چې نظم پیودل دي او یو ناظم مرغلري پیودي

  . ) کلھ کلھ الفاط ھسې سره پیودي چې ترھر رن ھ نظم  ھ  کاري

دیني او ملي مضامین او ، ادبي، انتقادي، سیاسي، او د ده اجتماعي، د الفت صاحب شعر اوشاعري

ې لیکنې الفت صاحب نھ یوازی پھ پ تو ژب. مطالب دپ تو ادب پھ ډ ر کې دقدر او ستاینې وړ دي

فارسي ژبھ ھم اشعاراو نثرونھ لیکلي  - ده پھ دري. کې ھم لیکنې لري بلکې پھ نورو ژبو، دي کړې

د ویښ زلمیانودملي ، دیادونې وړ   م. خو لھ بده مرغھ دا لیکنې اوس محال پھ الس کې نشتھ، دي

ادبي ، اجتماعي، سیاسي، پوھانو، نانواغور ن  پھ جوړ ت کې زموږ د ھیواد یو شمیر منورو  و

  . یو لھ دغو اشخاصو  خھ استاد  ل پاچا الفت ھم و، وملي شخصیتونو فعالھ برخھ درلودها



 

 

چې د دغې غور ن  نشراتي ) جریدی د ولس( اود، الفت صاحب د دغې غور ن  فعال غړی و

  . اود دغې تحریک ویاند ھم وار ان و د امتیاز خاوند

صاحب پر شاعرۍ او لیکوال  خپلې  یړنې  ادیبانواو لیکواالنودالفت، زموږ یو شمیر لویو شاعرانو

چې د دوی دا لیکنې د قدر او ، او خپل نظریات او پھ زړه پورې تحقیقات یې لیکلي دي، کړې دي

  . ستاینې وړ دي

کلھ چې ما . کم دي ھکلھ کھ ھر  ومره ولیکل شي بیا ھملنډه دا چې دالفت صاحب د شخصیت پھ 

دې تھ وھ یدم چې د ده د شخصیت پھ ھکلھ یو  و  دالفت صاحب شعري کلیات ولوست نو زه ھم

  . کر ې ولیکم

د زړه دحملې پھ اثر  نی ھ) ٢٨( پھ یکال د لیندی د میاشت) ١٣۵۶(  ل پاچاالفت صاحب پھاروا اد 

او د دوی پھ ، چې د ژوند پھ آخرو وختونو کې ھلتھ اوسیدو وفات شو، دعزیز خان پھ ک  کلي کې

  . ارل شوپلرنې ھدیره کې خاوروتھ وسپ

  

 .دې  اده وي او د لوی خدای  خھ ده تھ د فردوس جنت غواړم حاروا

  

  
 

خو بیا ھم کھ ، الفت صاحب پھ شعري کلیات استناد شوې دی او د دغې مقالې پھ لیکنھ کې د بیالبیلو ان رنی ي منابعوو د

 نھ خ خھ مخکې لھ مخکې ب ونکو رانو ادیبانو او لوست د  ولو چیرې زما پھ لیکنھ کې  ینې نیم ړتیاوې موجود وي

  . غواړم
 

  :پھ ډیره ادبي مینھ

  

  انجنیر عبدالقادرمسعود


