ارواښﺎد اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ د اﻧﺘﻘﺎدي رﻳﺎﻟﯧﺰم
����ری ،د ټﻮﻟﻨﯥ رښﺘﻴﻨﯽ اﻧځﻮرﮔﺮ او ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ
ﻗﻠﻤﻮال
ﻟﯿﮑﻮال  :اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدرﻣﺴﻌﻮد
زﻣﻮږ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﺑﯿ�� ﺑﯿﻠﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﮐﯥ ﭘښﺘﻮ ادب او د
ﺷﻌﺮ او ﺷﺎﻋﺮۍ ﺧﻮﻧﺪور ﻫﻨﺮ ﻟﺮﻏﻮﻧۍ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺮي .
ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﻋﻠﻢ ،ادب ،ﻫﻨﺮ او ﺷﻌﺮ ﻏﻮړﯾﺪﻟﻲ او رﻧګﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻮر
��ه وګﻮرو ،ﻟﻪ ﻧﯿﮑﻪ ﻣﺮﻏﻪ زﻣﻮږ د ﻫﯿﻮاد زﯾﺎﺗﺮو ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ،ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮ
ادﯾﺒﺎﻧﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮړې ﭘﻮﻫﯥ ،ژورو ﺧﯿﺎﻟﻮﻧﻮ او ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ د
ﻋﻠﻢ ،ﮐﻠﺘﻮر ،ادب او ﻫﻨﺮ رﻧګﯿﻨﻪ ﻧړۍ ،روښﺎﻧﻪ او ځ��ﻧﺪه ﺳﺎﺗﻠﯽ ده ،او د
ﻋﻠﻤﻲ ،ﮐﻠﺘﻮري او ﻓﺮﻫﻨګﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ ،ګټﻮره
او اﻏﯿﺰﻧﺎﮐﻪ وﻧډه اﺧﯿﺴﺘﯥ ده .
ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﮏ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ادب ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﯿﺎﻟﯿﻮ ،ﻣﯿړﻧﯿﻮ
او ﭘﺘﻤﻨﻮ اﺗ��ﻧﻮ ،ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ اوﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ  ،ادﯾﺒﺎﻧﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ځ��ﻧﺪه ﮐﺎرﻧﺎﻣﯥ

او ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ دي او د دوی د ﭘﺎم وړ او ارزښﺘﻨﺎک اﺛﺎر
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺟګړه ځﭙﻠﻲ ﻫﯿﻮاد ﮐﯥ ﻣﻌﺎ��و او راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﯾﻮې
ﻋﻠﻤﻲ ،ﮐﻠﺘﻮري او ﻓﺮﻫﻨګﻲ زﯾﺮﻣﯥ او ﻣﻌﻨﻮي ﭘﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﻟﻮﯾﻪ او
ﺑډاﯾﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ ده .
ﺧﺪای ﺑﺨښﻠﯽ اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﺟﺎ اﻟﻔﺖ ﻫﻐﻪ ﻟﻮی او وﺗﻠﯽ ادب ﭘﻮه،
ﻓﺮﻫﻨګﭙﺎل  ،اﻧﺪﯾﺎل ،ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﻮﻫﯿﺎل ،ﺧﻮږ ژﺑﯽ او ﻧﻮښﺘګﺮ ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻮﻣﯿﺎﻟﯽ
ﻫﯿﻮاد ﭘﺎل ،دﯾﻨﻲ ﻋﺎﻟﻢ ،ﭘﻮخ او ﻫڅﺎﻧﺪ ﻟﯿﮑﻮال ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮه ،څﯿړوﻧﮑﯽ ،ﺗﮑړه
او ﻧﺎﻣﺘﻮ رﺳﻨﻮال او ژﺑﺎړوﻧﮑﯽ ،ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ګﺮان او ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﻠﯽ ﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼﯿﺖ
 ،او د ﻋﻠﻢ او ادب رښﺘﯿﻨﯽ او ﺳﺘﺮ ﺧﺪﻣﺘګﺎر وء  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻏﯿﺰﻧﺎﮐﻮ او
ګټﻮرو آﺛﺎرو ﯾﯥ د ادب ﺷﻌﺮ او ﺷﺎﻋﺮۍ ﻧړۍ ﺗﻞ ﻏﻮړﯾﺪﻟﯽ ،روښﺎﻧﻪ او
ځ��ﻧﺪه ﺳﺎﺗﻠﯽ ده .
��ه ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ارواښﺎد اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ د ﻋﻠﻤﻲ ،ادﺑﻲ او
ﻓﺮﻫﻨګﻲ ژوﻧﺪ او اﺛﺎرو ﭘﻪ اړه څﯿړﻧﯥ او ﻟﯿﮑﻨﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﻮﯾﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ،ادﯾﺒﺎﻧﻮ،
ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮ او څﯿړوﻧﮑﻮ دﻧﺪه ده  ،ﭼﯥ د ﭘﯿﺎوړي او ځﻮاﮐﻤﻦ ﻗﻠﻢ ﺧﺎوﻧﺪان دي  .ﺧﻮ
د اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺎر دوﻣﺮه ارزښﺘﻤﻦ او اﻏﯿﺰﻧﺎک دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ
ﯾﯥ ��ی دې ﺗﻪ اړ ﺑﺎ�� ،ﺗﺮ څﻮ د ده د ﻟﻮړ او ﻫﺮ اړﺧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﻪ ﺗړاو ﯾﻮ
څﻪ وواﯾﻲ  .دا ﮐﺎر ښﺎﯾﻲ زﻣﺎ ﻟﭙﺎره ډﯾﺮ ګﺮان وي ،دا ﺻ��ﺣﯿﺖ او ﺗﻮان ﭘﻪ
ځﺎن ﮐﯥ ﻧﻪ وﯾﻨﻢ ،ﭼﯥ د ده د ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ژوﻧﺪ ،ګټﻮرو اﺛﺎرو او د ادﺑﻲ
ﻣﺮﻏﻠﺮو څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړه ﺑﺸﭙړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐړم  .ﺧﻮ ��ه ﻟﻪ دې ﻫﻢ
ﻫﻐﻪ ځﺎﻧګړې ﻣﯿﻨﻪ اوﻋ��ﻗﻪ ﭼﯥ زه د ده د ﻋﻠﻤﻲ ،ﻫﻨﺮي او ادﺑﻲ ﺷﺨﺼﯿﺖ
او اﺛﺎرو ��ه ﻟﺮم ،ﻏﻮاړم ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻓﮑﺮ او اﻧﺪ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ د ده د ﻟﻮی ﻋﻠﻤﻲ،
ﻫﻨﺮي او ادﺑﻲ ﺳﻤﻨﺪر څﺨﻪ ﯾﻮ څﻮ څﺎڅﮑﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﭙﻪ ﮐﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐړم او
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ وړاﻧﺪې ﮐړم .
ﺧﺪای ﺑﺨښﻠﯽ اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ زﻣﻮږ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ،ادﺑﻲ او ﻓﺮﻫﻨګﻲ
ډګﺮ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ځ��ﻧﺪه او روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری ،ﻧﻮﻣﯿﺎﻟﯽ ،وﺗﻠﯥ ،ﺳﺘﺮﻟﯿﮑﻮال،
ﻓﺮﻫﻨګﭙﺎل او د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻨﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ دی ،ﭼﯥ د ده ﭘﻪ آﺛﺎرو ﮐﯥ
داﺳﯥ ﻫﻨﺮي ښﮑ�� ،ﻋﻠﻤﻲ ،ﮐﻠﺘﻮري ،ﻓﺮﻫﻨګﻲ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ ،ﺳﯿﺎ��  ،اﺧ��ﻗﻲ او

ﻣﻠﻲ ﺗﻔﮑﺮاو اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﻧﻐښﺘﻲ دي ،ﭼﯥ داوﺳﻨﯿﻮ او راﺗﻠﻮﻧﮑﯿﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎره د ﯾﻮ ﻟﻮی ﻋﻠﻤﻲ اوادﺑﻲ درس او ﻫﻨﺮي ښﻮوﻧځﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻟﺮي  .زﻣﻮږ
ﻫﯿﻮاد وال ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﯿ��ﺑﯿﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮﻧﺪ ،درس او ﭘﻨﺪ
واﺧﻠﻲ .
اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ د ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﭘﺎﭼﺎ زوی او د ﺳﯿﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻤ�� دی ﭼﯥ
ﭘﺮ ) (۱۲۸۸ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻟﻐﻤﺎن و��ﯾﺖ د ﻗﺮﻏﯿﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯥ ﮐﯥ د
ﻋﺰﯾﺰﺧﺎن ﭘﻪ ﮐڅ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻮې درﻧﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﮐﯥ زﯾږﯾﺪﻟﯥ دی .
د اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ د ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ګټﻮرو اﺛﺎرو څﺨﻪ څﺮګﻨﺪﯾږي ﭼﯥ دی د
ﻟﻮی او ﭘﯿﺎوړي اﺳﺘﻌﺪاد او ذﮐﺎوت ﺧﺎوﻧﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ وء  .ده ﺧﭙﻠﯥ ﻋﻠﻤﻲ زده
ﮐړې ﭘﻪ ﺧﺼﻮ�� ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻏﯿﺮې رﺳﻤﻲ ﻣﺪرﺳﻮ ﮐﯥ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻲ دي ،او د
ﻣﺮوﺟﻮ او ﻣﺘﺪاوﻟﻪ ﻋﻠﻮﻣﻮ زده ﮐړې ﯾﯥ د ﻟﻐﻤﺎن او ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﻣﻤﺘﺎزو او ﻧﺎﻣﺘﻮ
اﺳﺘﺎداﻧﻮ څﺨﻪ زده ﮐړي او ﻟﻮﺳﺘﻠﻲ دي او ﺧﭙﻞ ﺑﻨﺴټﯿﺰ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﯾﯥ ﭘﻪ دې
اړه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐړي وء .
اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ د ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﻋﻠﻮﻣﻮ او ﺷﺨ�� ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ
ځﺎﻧګړي او څﭙﺎﻧﺪه اﺳﺘﻌﺪاد ،اﻫﻠﯿﺖ ،وړﺗﯿﺎ او ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺧﭙﻠﯥ زﻣﺎﻧﯥ د
ادب او ﭘﻮﻫﯥ د ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﺎ��راﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ځﺎی وﻧﯿﻮه او ﭘﻪ ﺑﯿ��ﺑﯿﻠﻮ رﺳﻤﻲ
او دوﻟﺘﻲ دواﯾﺮو ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﭘﻪ ډﯾﺮه ﻣﯿړاﻧﻪ ،زړورﺗﯿﺎ او ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ��ه،
ﺗﺮ ��ه ﮐړې دي .
اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺨﮑښﻮ ،ﻧﻮﻣﯿﺎﻟﻴﻮ او د ﻟﻮړو او ﺳﭙﯿڅﻠﻮ اﻫﺪاﻓﻮ
او آرﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮڅﺨﻪ دی ﭼﯥ د ﯾﻮ ادﺑﻲ ،ﻓﺮﻫﻨګﻲ ،ﻣﻠﻲ او ﻣﺒﺎرز
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻞ ټﻮل وﯾﺎړﻟﯽ ژوﻧﺪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘﻮره رښﺘﯿﻨﻮﻟۍ ��ه د ﺧﭙﻠﻮ
ﻋﻠﻤﻲ ،ادﺑﻲ او ﻓﺮﻫﻨګﻲ څﯿړﻧﻮ ،ﻫﺴﺘﻮﻧﻮ او ﭘﻨځﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ او ﭘﻪ
ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ ﭘﺘﻤﻨﻮ او ﻣﯿړﻧﯿﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﮐړې وء  .د اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺎر
زﻣﻮږ د ﻣﻠﻲ ادب د ښﮑ�� او ﻏﻨﺎ ﯾﻮه ارزښﺘﻤﻨﻪ ﭘﺎﻧګﻪ ده  .ده ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ آﺛﺎرو
ﮐﯥ ،ﻓﻠﺴﻔﻲ  ،ﻋﻠﻤﻲ او ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺘﺪ��ل ،ﺳﭙﯿڅﻠﯥ ﻫﯿﻠﯥ او آرﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ،د زړه
ﻏږ او ﻣﻠﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت د ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد ،ﺧﻠﮑﻮ ،ټﻮﻟﻨﯥ او ټﻮﻟﻨﯿﺰو رواﺑﻄﻮ او
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ داﺳﯥ ﻟﻮﯾﻮ او ﺧﯿﺎﻟﻲ اﻓﮑﺎرو او ﻋﻮاﻃﻔﻮ ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ

ﺗﺮﺳﯿﻢ او ﺑﯿﺎن ﮐړي دي ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻫﺮﻫﯿﻮادوال د ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ دردوﻧﻪ ،ﻫﯿﻠﯥ
او آرﻣﺎﻧﻮﻧﻮ -ﻣﻘﺎﺻﺪ او اﻫﺪاف ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪ��ی ��  .ده د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﻃﻔﻲ،
ﺧﻮﻧﺪورو او ګټﻮرواﺛﺎرو او ارزښﺘﻨﺎﮐﻮ ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ﻟﯿﮑﻨﻮ ،څﯿړﻧﻮ ،ﭘﻨځﻮﻧﻮ،
ښﻮﻧﻮ او روزﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻣﻮږ د ﭘښﺘﻮ د ﻋﻠﻢ او ادب زرﻏﻮن ﺑڼ ،ﭘﻪ ډﯾﺮو
ښﮑﻠﻮ رﻧګﺎرﻧګﻮ ګﻠﻮﻧﻮ ښﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺳﻤﺴﻮر ،ﻏﻮړﯾﺪﻟﯽ ،ﺗﺎزه او ښﯿﺮازه ﺳﺎﺗﻠﯽ
دی  .د اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ د آﺛﺎرو ارزښﺖ او ښﮑ�� ﻟﮑﻪ د ﻧﻮرو درﻧﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ،ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮ،
ادﯾﺒﺎﻧﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ آﺛﺎر د ﭘښﺘﻮ ادب ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ځ��ﻧﺪه ،روښﺎﻧﻪ
ﻧﻪ ﻫﯿﺮﯾﺪوﻧﮑﻲ او ﻧﻪ ورﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ دي .
زﻣﻮږ د ادب او ﻓﺮﻫﻨګ د ﻣﯿﻨﻪ واﻟﻮ دﻧﺪه ده ،ﭼﯥ د ﺧﺪای ﺑﺨښﻠﻲ اﻟﻔﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻪ د ﯾﻮ وﻃﻨﭙﺎل ،ﻫﻮښﯿﺎر ،ﻣﺪﺑﺮ او ﻣﻌﻨﻮي ��رښﻮد ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ او د ده ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ﻧﻮښﺖ ﻧﻪ ډک او ﻫڅﻮوﻧﮑﻲ ژوﻧﺪ ﺗﻪ
ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړي .
د اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻤﻲ ،ادﺑﻲ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ،اﻧﺘﻘﺎدي څﯿړﻧﯥ ،ﻟﯿﮑﻨﯥ او ارزښﺘﻨﺎک،
ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺛﺎر د ﻣﻌﻨﻮي او ﻫﻨﺮي ارزښﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د ګﺮان او ﻗﯿﻤﺘﻲ ﻣﺮﻏﻠﺮو
څﺨﻪ ډک دي او د اﻏﯿﺰﻣﻦ ﻋﻠﻤﻲ او ﻓﺮﻫﻨګﻲ ﻣﯿﺮاث او ﭘﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ زﻣﻮږ
د ادب ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ د ﻣﻨﻞ ﺷﻮي او ﻟﻮﯾﻮو ﻣﻮﺧﺬو اﺛﺎرو ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻟﺮي  ،ﻫﻤﺪا
وﺟﻪ ده ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎ�� او راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮﯾﻨﻪ ارزښﺘﻨﺎﮐﻪ او ﺑﺸﭙړه
ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي او د ده ﻋﻠﻤﻲ ،ادﺑﻲ او ﻓﺮﻫﻨګﻲ ډﯾﻮې ﺗﻞ روښﺎﻧﻪ او ځ��ﻧﺪه
وﺳﺎﺗﻲ .
د اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮم  ،ﻣﻨﺜﻮر او څﯿړﻧﯿﺰ آﺛﺎر دا دي :
د ﭘ��ﻟﻲ ﻧﻐﻤﻪ ،ﻋﺎﻟﻲ اﻓﮑﺎر ،د آزادې ﭘﯿﻐﺎم ،ښﻪ ﻟﻤﺴﻮن ،د زړه وﯾﻨﺎ ،ﻏﻮره
اﺷﻌﺎر ،د اﻟﻔﺖ ﺧﺒﺮې ،ﻟﻐﻮي څﯿړﻧﻪ ،ﻋﺎﻟﻲ اﻓﮑﺎر ،ﭘښﺘﻮ ﮐﻠﻲ ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﻏﻮره
ﻧﺜﺮوﻧﻪ ،ﻟﯿﮑﻮاﻟﻲ اﻣ�� او اﻧﺸﺎ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺮﯾﺎت ،ﭘښﺘﻮ ﺳﻨﺪرې ،ادﺑﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ،
ﻣﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧټﮏ ،ﺑﻠﻪ ډﯾﻮه ،ﻧﻮی ﺳﺒﮏ او ﻧﻮی ادب  ،څﻪ
ﻟﯿﮑﻞ ﯾﺎ ﻟﯿﮏ ﭘﻮﻫﻪ ،د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ د اﺳ��م ﻧﻘﺶ ،د اﻟﻔﺖ ﻧﺜﺮي
ﮐﻠﯿﺎت ،ﻧﻮی څﺮک ﯾﺎ ﻧﻮې رڼﺎ ،څﻪ ګﻮرم او څﻪ اورم ،ﺑﯿ��ﺑﯿﻠﯥ ﻟﯿﮑﻨﯥ او ﻣﻘﺎﻟﯥ،
ﻣﻨﻈﻮم ﻋﺎﻟﻲ اﻓﮑﺎر )ژﺑﺎړه( ،دټﻮﻟﻨﯥ ﻋﻠﻢ )ژﺑﺎړه( ،د ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ��ر)ژﺑﺎړه( ،ﻟﻮړ

ﺧﯿﺎﻟﻮﻧﻪ او ژور ﻓﮑﺮوﻧﻪ )ژﺑﺎړه( ،اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ اﻓﻐﺎن )ژﺑﺎړه( او داﺳﯥ ﻧﻮر
آﺛﺎرﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮي ﻧﻪ دي .
د اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ د اﺛﺎرو ﭘﺮ��ﺳﻮﻧﺪ ﮐﻮ��ی ﺷﻮ ﭘﻪ زﻏﺮده وواﯾﻮو :ﭼﯥ
ده ﻟﻪ ﻋﻠﻢ ،ادب ،ﺷﻌﺮ او ﻫﻨﺮ ��ه ژوره ﻣﯿﻨﻪ او ﺧﻮاﺧﻮږي درﻟﻮده  .ﭘﻪ ﻧﻈﻢ او
ﻧﺜﺮ ﮐﯥ د ﭘﺮاخ ﻧﻈﺮ ،ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ او ﻫﻨﺮي ﺗﺨﯿﻞ ،ﻧﻮښﺘګﺮﻓﮑﺮ ،او د ﻟﻮړې ﭘﻮﻫﯥ او
اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﺨﺼﯿﺖ وء  .دی د ﭘښﺘﻮ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﺑډای ادب ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د
ځﺎﻧګړي ﻫﻨﺮي ،ادﺑﻲ او ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺒﮏ ﺧﺎوﻧﺪ وء  .اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ د ﺧﭙﻞ
اوﭼﺖ ،ﺳﭙﯿڅﻠﻲ او ځﻮاﮐﻤﻦ ﻗﻠﻢ ،ﻋﻠﻤﻲ  ،ﻫﻨﺮي او ادﺑﻲ ارزښﺘﻤﻨﻮ او ګټﻮرو
اﺛﺎرو ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ د ﭘښﻮ ادب او ژﺑﻪ ﭘﺎﻟﻠﯥ او ﺑډاﯾﻪ ﮐړې ده ،د اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ
د ژوﻧﺪ ﻋﻠﻤﻲ ،ادﺑﻲ او ﻣﻌﻨﻮي وړﺗﯿﺎ ،ارزښﺖ او اﻫﻤﯿﺖ د ده ﭘﻪ آﺛﺎر ﮐﯥ
ﺑﻬﺎﻧﺪ او څﭙﺎﻧﺪه دی او د ﭘښﺘﻮ ادب ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ،ﻋﺎﻟﻲ ،ځﺎﻧګړی او
ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﻧﻮم او ﻟﻮی ﻣﻘﺎم ﻟﺮي .
د اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ اﺛﺎر ﺧﭙﻠﯥ ځﺎﻧګړﻧﯥ ﻟﺮي ،دی د ﭘښﺘﻮ
ادب د ﭘﻨځﻮ ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ځﻠﯿﺪوﻧﮑﯽ او روڼ ﺳﺘﻮری دی ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧﻈﻢ او ﻧﺜﺮ دواړو ﮐﯥ د ﻟﻮی ��س ﺧﺎوﻧﺪ دی ،د ده ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻮ او ﻣﻨﺜﻮرو
آﺛﺎرو ﮐﯥ ډﯾﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﺧﯿﺎﻟﻮﻧﻪ ،ﻋﯿﻨﻲ او ذﻫﻨﻲ ﺗﺼﻮﯾﺮوﻧﻪ ،د وﻟﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډک
ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﻟﻮړ ﻓﮑﺮوﻧﻪ او ﺧﻮاږه ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ رﻧګﻮﻧﻪ ﻧﻐښﺘﻲ دي .
ـ د ده ﭘﻮﻫﻪ ،ﻟﻮړ ﺧﯿﺎل ،ژور او ﻣﻠﻲ ﻓﮑﺮ ،او د ده ﭘﻪ ګټﻮرو آﺛﺎرو ﮐﯥ
ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ،اﺻ��ﺣﻲ او ﺗﻨﻘﯿﺪي اړﺧﻮﻧﻪ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺷﻌﻮر ،ﺟﻮﻫﺮاو ارﻣﺎن ،اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻣﻠﻲ او ادﺑﻲ ﺗﺼﻮرات او اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﺎﻟﻲ ،اﻏﯿﺰﻧﺎک او ﺧﯿﺎﻟﻲ اﻓﮑﺎر ،اﺧ��ﻗﻲ
او ﺗﺮﺑﯿﻮي ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ،د ﻫﯿﻮاد ﭘﺎﻟﻨﯥ اﻧګﺎزی ،د اﻧﺴﺎن او اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮐﺮاﻣﺖ او
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﺎﺗﻞ او ﺳﺘﺎﯾﻞ ،ﻧﻪ ﺳﺘړﯾﮑﯿﺪوﻧﮑﯥ ﻫﺎﻧﺪوﻫڅﯥ اوﮐﺎرﻧﺎﻣﯥ د ﭘښﺘﻮ
ادب ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ د ﭼﯿﻨﯥ رواﻧﯥ ﺳﭙﯿﻨﯥ اوﺑﻪ رڼﯥ او ﻟﮑﻪ د ﻟﻤﺮ
وړاﻧګﯥ ﺗﻮدې او ځ��ﻧﺪه دي .
دی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﺗﺮاﻧﻮ ﮐﯥ ،ﻟﻪ ﺳﻮز و ګﺪاز ،ﺳﭙﯿڅﻠﯥ او ﺧﻮږې ﻣﯿﻨﯥ څﺨﻪ
ډک ﭘښﺘﻨﻲ – اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﻣﻠﻲ ﺟﺬﺑﺎت او ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﯿﻮادواﻟﻮ ،ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ
او اورﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ  ،ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ،ﺧﻮږه او رڼﻪ ژﺑﻪ ﭘﻪ ډﯾﺮه

ﻇﺮﯾﻔﺎﻧﻪ ﺑڼﻪ اﻧځﻮروي  .د اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ د ﻣﻠﻲ ﺗﺮاﻧﻮ اورﯾﺪل او ﻟﻮﺳﺘﻞ د ﻫﺮ
ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ذﻫﻦ او زړه ﮐﯥ وﻃﻨﻲ ،ﻣﻠﻲ ،اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ
ﭘښﺘﻨﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻮاﻃﻒ ،ﺳﭙﯿڅﻠﯥ ﻣﯿﻨﻪ ،ښﮑ�� ،او د ﺳﻮز څﺨﻪ ډﮐﯥ
وﻟﻮﻟﯥ راﭘﺎروي .
د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ دا ﺑﯿﺘﻮﻧﻪ ګﻮرو ﭼﯥ واﯾﻲ :
ﭘﺨﻮا ﺑﻪ ﭘﻪ وﻃﻦ ﺧﻠﮑﻮ ��وﻧﻪ ورﮐﻮل
��ﺗﯿﺮو ﺗﻪ ﯾﯥ زړوﻧﻮ ﮐﯥ ځﺎﯾﻮﻧﻪ ورﮐﻮل
ﻣﯿړاﻧﻪ�� ،ښﻨﺪﻧﻪ وه ﻫﻨﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ
ﺑﯥ ﻧﻨګﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﯿﻐﻮروﻧﻪ ورﮐﻮل
د ﻧﻨګ ﻏﯿﺮت ﺧﺒﺮو ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐړه ﻃﻮﻓﺎﻧﻮﻧﻪ
��و ��و ﺟﺬﺑﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺗﺎووﻧﻪ ورﮐﻮل
ﻣﻠﻲ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻧﻪ وه ﺑﯥ اﺛﺮه ﺑﯥ ﺗﺎﺛﯿﺮه
ﻣ��ﻟﯽ ﭼﯥ ﻣﯿﻮﻧﺪ ﮐﯥ ﺷﻌﺎروﻧﻪ ورﮐﻮل
...
ﻣﻀﻤﻮن د ازادۍ زﻣﻮږ ﭘﻪ ��و وﯾﻨﻮ رﻧګﯿﻦ ُو
زﻣﻮږ وﯾﻨﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻮﻧﻪ ورﮐﻮل
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
آزادي ﮐﻪ ﺧﯿﺮاﺗﻲ وي ﯾﺎ د ﭼﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وي
اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﭘﺮې وﻧﻪ ﮐﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺖ ﯾﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ وي
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﻪ وي ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻪ ﻟﻮی اﺧﺘﺮ وي

آزادي ��ه ﺗړﻟﯥ ډﯾﺮه ﻟﻮﯾﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ وي
...
اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﻮږ د ﻫﯿﻮاد او ﻫﯿﻮادواﻟﻮ ��ه ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ﭘښﺘﻮ
ژﺑﯥ  ،ﭘښﺘﻨﻮ او ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ ��ه ژوره او ﺑﯥ ﮐﭽﻪ ﻣﯿﻨﻪ ﻟﺮي  .د ده ﭘﻪ زړه ﮐﯥ
د ﭘښﺘﻮ ادب او ژﺑﯥ ��ه د ﺳﭙﯿڅﻠﯥ ﭘښﺘﻨﯥ ﻣﯿﻨﯥ وﻟﻮﻟﯥ څﭙﯥ وﻫﻲ ،او د
ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮړې ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ﭘﻮﻫﯥ او ژور ﻓﮑﺮ ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻳﯥ د ښﻮوﻧﯥ او
روزﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ادﺑﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨځﯿﻮ ﮐﯥ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﯥ د اﺳﺘﺎد
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭘښﺘﻮ ادب او ژﺑﯥ ﺗﻪ ﻣﻌﻨﻮي او ﻫﻨﺮي ﻟﻮړﺗﯿﺎ ورﺑښﻠﯥ ده او د
اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨګ او ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻪ ﻏﻨﺎ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﺎم وړ او ﺳﺘﺮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ��ه ﮐړې
دي .
ـ د ده ﭘﻪ ﺷﻌﺮوﻧﻮ او ﻣﻠﻲ ﺗﺮاﻧﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﭘﻮﻫﻪ ،ﻏﺮور ،ﭘﺖ ،ﺗﻮره،
زړه ورﺗﯿﺎ او ﻣﯿړاﻧﻪ ،اﻓﺘﺨﺎرات او ﻣﻠﻲ ﻣﻤﯿﺰات ،ﭘښﺘﻨﻲ او اﺧ��ﻗﻲ ارزښﺘﻮﻧﻪ،
د اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ او ﭘښﺘﻮن ﻣﻠﺖ او ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ راوﯾښﻮل ،روزل،
ﭘﺎﻟﻞ ،ﭘﺎڅﻮل او ﻫڅﻮل او د دوی ﻋﯿﺒﻮﻧﻪ ورښﻮدل ،د ﺑ��ي ټﻮﻟﻨﯥ اﺻ��ﺣﻲ
اړﺧﻮﻧﻪ ،د ﻫﯿﻮاد ﺳﻤﺴﻮرﺗﯿﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ  ،ﭘﻪ ﺷﻌﻮري ﻟﺤﺎظ د دوی ذﻫﻨﯿﺖ د
ﻫﯿﻮاد ﭘﺎﻟﻨﯥ  ،آزادۍ ،اﺳﺘﻘ��ل ،ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ،د ﻣﻠﻲ وﺣﺪت ،اﺗﻔﺎق ،ﯾﻮاﻟﻲ او
وروروﻟﻲ ��ه آﺷﻨﺎ ﮐﻮل ،د ګډ ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰ ژوﻧﺪ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ
او ﺳﻮﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ،د ﺟﻨګ  ،ﺟګړو او ﺟګړه ﻣﺎرو څﺨﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﻟﻪ وراﯾﻪ
څﺮګﻨﺪﯾږي  .ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ د ده ځ��ﻧﺪه ،ﺗﻠﭙﺎﺗﯽ او دروﻧﺪ ﻧﻮم ﺑﻪ د ده
د آﺛﺎرو د وړاﻧګﻮاو وږﻣﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ روښﺎﻧﻪ او ﺗﻞ ژوﻧﺪی وي .
د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ دا ﺑﯿﺘﻮﻧﻪ ګﻮرو ﭼﯥ واﯾﻲ :
ﭘښﺘﻮن ﻫﯿڅﮑﻠﻪ ﺑﺎداري د ﭼﺎ ﻣﻨﻠﯽ ﻧ��
ﻣﺎ ﭼﯥ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺧﻮ ﭘښﺘﻮن ﻏ��م ﮐﯿﺪﻟﯽ ﻧ��
ﭼﺎ ﭼﯥ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﺑﺨﭙﻞ ﺣﻖ ﺑﺎﻧﺪې ﺟګړې ﮐړې دي
د ﻫﻐﻮ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻫﯿڅ ﻗﻮت ﻫﯿڅﻮک ﺧﻮړﻟﯽ ﻧ��

ﻣﺨﻮﻧﻪ ﺗﻮر د ﭘښﺘﻨﻮ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ وﯾﻨﻢ
ﻫﯿڅﻮک ﭘښﺘﻮ او ﭘښﺘﻮﻧﻮاﻟﻪ ورﮐﻮﻟﯽ ﻧ��
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﭼﯥ د ﭘﺮدو ﭘﻪ ��س ﮐﯥ وﯾﻨﺊ
ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ او ﭘښﺘﻮﻧﻮاﻟﻪ ﻣﻪ وﯾﺎړئ
...
ﭘښﺘﻮﻧﻮاﻟﻪ ﺑﻪ �� ﻣړه ﭘښﺘﻮن ﺑﻪ ورک ��
ﭘښﺘﻨﻮ! ﮐﻪ ﻧﻦ ��ﺳﻮﻧﻪ ﯾﻮ ﻧﻪ ﮐړئ
...
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺗﻮرې ﭘښﺘﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ��ه ﮐﯿږي
ﭘښﺘﻮ ﻣﺮي ﮐﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺗﻮرې ﺑﯿﻠﻪ ﮐړئ
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
ﻟﮑﻪ ﺷﻤﻊ ﮐﻪ ځﺎن وﺳﻮځﯥ ﭘﻪ اور ﺗﻪ
ﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻠﻪ ﮐړې رڼﺎ ﻣﯿﻨﻪ او ﮐﻮر ﺗﻪ
ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﻏﻮﻧﺪې دې ﻏﺮوﻧﻪ ﺳﻮري ﻧﻪ ﮐړل
د ﺷﯿﺮﯾﻦ وﻃﻦ ﭘﻪ ﻋﺸﻖ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧﺎﻣﺘﻮر ﺗﻪ
...
د وﻃﻦ آب و آﺑﺮو دې ﮐﻪ ﺷﻮه ﺗﻮﯾﻪ
ﭘﻪ ﺳﯿﺎ��ﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ �� ﺟګ ﻧﮑړې ﻧﻮر ﺗﻪ

او ﯾﺎ واﯾﻲ :
د ﻣﻠﻲ ژوﻧﺪ اﺳﺎس ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ده
د ﻣﻠﻲ ﻏﺮور ژوﻧﺪ �� ،ﻟﻮړي ده
...
ﭼﯥ ﻫﺮ څﻮﻣﺮه ﻣﻠﺖ ﻣﺘﺤﺪ وي
ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﯾﯥ ﻫﻐﻮﻣﺮه ﻗﻮي ده
...
ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻗﻮم ژوﻧﺪی دی
ﮐﻮﻟﺘﻮري ��ﻣﺎﯾﻪ ﯾﯥ ﻫﺴﺘﻲ ده
...
ﭘﻪ آزاد او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ
روا ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺑﺎداري ده
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ:
ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺑﺨﺘﻮره وي ﻫﺮ ګﻮره
ﭼﯥ د ﺳﭙﯿﻨﻮ زړوﻧﻮ ﺗﻮر ﻧﻪ وي ﻟﻪ ﺗﻮره
ﮐﺮﮐﻪ ﻧﻪ وي ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ وي
وروروﻟﻲ ،ﺳﻮﻟﻪ ،ﺻﻔﺎ وي ښﻪ ﻧﯿﺖ
...
ﺟګ �� ﻫﺮ ﭼﯿﺮﺗﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ﺑﯿﺮﻏﻮﻧﻪ

�� ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ��ر روان ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻪ
د اﻧﺴﺎن زړګﯽ ﻟﻪ ﺟﻨګ او ﺟګړې ﺗﻮر ��
ﺗﻮره ﻣﺎﺗﻪ �� او ﺟﻮړ ورﻧﻪ څﻪ ﻧﻮر ��
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ:
ﺳﭙﯿﻦ او ﺗﻮر د ﯾﻮې ﺳﺘﺮګﯥ ﮐﻠﻪ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺑﯿﻠﯿږي
ﭘﻪ ﺑﯿﻞ رﻧګ ﮐﻠﻪ دوه وروڼﻪ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﺮدي ﮐﯿږي
...
اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﭙﻠﯥ ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ﻟﯿﮑﻨﯥ ،څﯿړﻧﯥ او ﭘﻨځﻮﻧﯥ ﻧﻪ ﯾﻮازې ﭘﻪ
ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﻫﻢ ﮐښﻠﯥ دي  .دی ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐﯥ د ﻧﻨﻪ او ﻟﻪ
ﻫﯿﻮاده ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ﮐړۍ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﻫﻮښﯿﺎر ،ﻣﺪﺑﺮ ،زړه ور او
ځﻮاﮐﻤﻦ ��رښﻮود او ﭘﯿﺎوړي ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻮی
دی .
اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر او ﭼﻮﭘړد ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ﭘﻪ اوږده دوره ﮐﯥ،
ﻫﻐﻪ ﻟﻮړ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻫﯿﻮاد او ﻫﯿﻮادواﻟﻮ ﻟﭙﺎره او د ﮐﻠﺘﻮر او
ﻓﺮﻫﻨګ د ودې ،ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره ﮐړي دي دﻫﻐﯥ وﺧﺖ د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻟﻤﺎﻧځﻞ ﺷﻮی ﻫﻢ دی  .ﻫﻐﻪ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ﭼﯥ ده ﺗﺮ ��ﺳﻪ ﮐړي دي دا دي :
د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧټﮏ ادﺑﻲ ﺟﺎﯾﺰه ،د اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﯿﻨﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﯾﺰه ،د ﺻﺪارت ﻟﻪ
ﺧﻮا دوﯾﻤﻪ درﺟﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ،د ﺳﺘﻮري درﯾﻤﻪ درﺟﻪ ﻧښﺎن ،د ﭘﻮﻫﻨﯥ دوﯾﻤﻪ
درﺟﻪ ﻧښﺎن ،د وﮐﺎﻟﺖ د دورو ﻧښﺎﻧﻮﻧﻪ ،دﻟﻮﯾﯥ ﺟﺮګﯥ ﻧښﺎﻧﻮﻧﻪ او داﺳﯥ ﻧﻮر...
ـ اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ د ﯾﻮﻏښﺘﻠﻲ او ﭘﻮخ ﻟﯿﮑﻮال ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻠﻤﻲ،
ادﺑﻲ ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ او ﻣﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺳﭙﯿڅﻠﻲ ،اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻣﻠﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت او ﻋﻮاﻃﻒ ،ﻟﻮړ ﺧﯿﺎل او ژور ﻓﮑﺮ د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ رڼﻪ ،ﺧﻮږه،
رواﻧﻪ ﻫﻨﺮي ،ﭘﺴﺘﻪ او اﻧځﻮرﯾﺰه ژﺑﻪ داﺳﯥ څﺮﮔﻨﺪ ﮐړي دي  ،ﭼﯥ د ده ﭘﻪ

ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺷﻌﺮ د ژﺑﯥ ﺳﻮﭼﻪ واﻟﯽ ،ښﺎﯾﺴﺖ ،ﺧﻮږواﻟﯽ او آﻫﻨګ ﻟﻪ
وراﯾﻪ ځﻠﯿږي  .د اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺜﺮي او ﺷﻌﺮي ﻫﺴﺘﻮﻧﯥ  ،ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻟﻪ
څﺮﻧﮕﻴﺰ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻪ څﻮﻣﺮه ﻳﻴﺰ ﭘﻠﻮه ﻫﻢ د درﻧښﺖ او ﺧﻮرا ﺳﺘﺎﯾﻨﯥ وړ دي .
د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ده ﯾﻮ ﺧﻮﻧﺪور او ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﺷﻌﺮ ګﻮرو :
ورﺑﻞ ﻳﯥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐﯥ ﭘﺮﯦﺸﺎن ﻟﻴﺪﻟﯽ دی
ﺳﺘﺎ ﺑﺨﺖ ﺧﻮ ﻣﯥ رﻗﻴﺒﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻟﻴﺪﻟﯽ دی
د ګﻠﻮ ﻫﺎر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﺷﻮه را ﺣﻀﻮره
ﺑﻠﺒﻠﻪ دا وﻃﻦ ﻣﯥ ګﻠﺴﺘﺎن ﻟﻴﺪﻟﯽ دی
ﮐﺎرﻏﺎن ﺑﻪ ﭘﮑﯥ ﻧﻪ وي ﺑﻠﺒ��ن ﺑﻪ ﭘﮑﯥ وي
ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺴﻮر وي ﻣﺎ ﺑﺎﻏﻮان ﻟﻴﺪﻟﯽ دی
دا ﺗﻮره ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺒﺎ
ﺳﭙﻴﻦ ﻣﺦ ﻣﯥ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﻏﻮﻧﺪې روښﺎن ﻟﻴﺪﻟﯽ دی
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﯥ ﮐړی ﻣﺎ ــ ﭘﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﭼﭙﻪ ��
ﭼﭙﻪ ﮐﺎ ُﮐﻞ ﻣﯥ ﺧﻮب ﮐﯥ د ﺟﺎﻧﺎن ﻟﻴﺪﻟﯽ دی
ﻣﻬﺎر ﺑﻪ دې ﭘﻪ ﭘﻮزه �� د ��و زرو ﺧﺎوﻧﺪه
ﭘﻪ ��و ﺷﻮﻧډو د ﭘﺎﺳﻪ ﻣﯥ ﭘﯧﺰوان ﻟﻴﺪﻟﯽ دی
...
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﻮ راﻧﻪ وژﻧﯥ ﺧﯿﺎل او ﻓﮑﺮ ﻣﯥ ﻣﻪ وژﻧﻪ
ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻣﯥ وﻃﻦ ﺗﻪ ﻟﻮی ﺗﺎوان ﻟﯿﺪﻟﯽ دی .
...

ـ ﺧﺪای ﺑﺨښﻠﯽ اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ځ��ﻧﺪه او ﻏﻮره څﯿﺮو څﺨﻪ دی ﭼﯥ د
ﺧﭙﻠﻮ ګټﻮرو اﺛﺎر ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ زﻣﻮږ د د ﻫﯿﻮاد ﺳﯿﺎ�� ،ﺗﺎرﯾﺨﻲ او ټﻮﻟﻨﯿﺰ
ﮐړﮐﯿﭽﻦ ﺣﺎ��ت او د ﻫﯿﻮادواﻟﻮ ﺧﻮږې او ﺗﺮﺧﯥ ﺧﺎﻃﺮې ،د ﺳﻮﯾﻮ زړوﻧﻮ او څﯿﺮو
ګﺮﯾﻮاﻧﻮﻧﻮ ﺣﻘﯿﻘﻲ او رښﺘﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪ ،د ټﻮﻟﻨﯥ دردوﻧﻪ ،ﮐړاووﻧﻪ،
ﻧﺎﺧﻮاﻟﯥ او ﺳﺘﻮﻧﺰې ،د ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻮ ،ﺑﯿﻮزﻟﻮ ،ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ،ﻣﺴﮑﯿﻨﺎﻧﻮ ،ﺧﻮاراﻧﻮ،
ﻏﻤﺠﻨﻮ او ﯾﺘﯿﻤﺎﻧﻮ ﺧﻮارې ،ﺑﺪﻣﺮﻏﯥ ،ﺳﺘﻮﻧﺰې او ﻧﺎﺧﻮاﻟﯥ ��ه ﺧﻮاﺧﻮږي او
ﻫﻤﺪردي ،د ﻇﻠﻢ ،رﺷﻮت ،اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻓﺴﺎد او ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯥ ،او د ﻧﺎوړو دودوﻧﻮ
او رواﺟﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺧ��ف او د ﻇﺎﻟﻢ ��ه ﮐﻠﮑﻪ ﻗﻠﻤﻲ ﻣﺒﺎرزه او ﻣﺠﺎدﻟﻪ ،د
واﮐﻤﻨﻮ ،ﭼﺎرواﮐﯿﻮ ،واﮐﻮاﻟﻮ ،ځﻮاﮐﻤﻨﻮ او ﺣﺎﮐﻤﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻟﻪ ﻣﺦ ﻧﻪ د رﯾﺎ،
ﺗﺰوﯾﺮ ،ﻓﺴﺎد او ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﺗﻮر ذﻫﻨﯿﺖ ،د ﻣﺎﺳﮏ ﻟﯿﺮې ﮐﻮل ،د ﺑﺪﻣﺮﻏﯿﻮ،
وﺣﺸﺖ ،ﻓﻘﺮ او ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﭘﯿﺮوﻧﻮ ��ه ﮐﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه د ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮړې ﭘﻮﻫﯥ او
ځﻮاﮐﻤﻦ ﻗﻠﻢ ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻪ واﻗﻌﻲ ،ﻋﯿﻨﻲ او رښﺘﯿﻨﻲ ﺑڼﻪ اﻧﻌﮑﺎﺳﻮي ،او د
اﺧ��ﻗﻲ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ او اﻧﺴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪ د ﻧﯿﻤګړﺗﯿﺎوو او ﮐﻤﺰورﺗﯿﺎوو ﻟﭙﺎره د ﻋ��ج
ګټﻮرې ��رې ﭼﺎرې ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي  .دی د اﻧﺘﻘﺎدي رﯾﺎﻟﯿﺰم ﻟﻪ ﭘﯿﺎوړو ،زړورو او
ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﺨﮑښﺎﻧﻮ څﺨﻪ دی .ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ د اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﯿﺎوړی ،ﭘﻮخ،
اﻏﯿﺰﻧﺎک او ﻧﻮښﺘګﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ د ده د اﺳﺘﺎدي او ﻧﺒﻮغ ﻧښﻪ ﺗﺜﺒﯿﺘﻮي .
د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ده دا ﺑﯿﺘﻮﻧﻪ ګﻮرو ﭼﯥ واﯾﻲ :
ﮐﻪ ﻣﯥ �� �� د  -ﻫﺎﺗﻲ د ﭘښﻮ ��ﻧﺪي
ﮐﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﻣﯥ څﻮک ﻏﻮرځﻮي د ��ﻧﺪي
ﮐﻪ د زور او زورورو ﻟﻪ ﻫﯿﺒﺘﻪ
دﻏﻪ ﻣځﮑﻪ او اﺳﻤﺎن �� ��ﻧﺪې ﺑﺎﻧﺪې
ﺗﻮر ﺗﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﻧﻪ ﺷﻢ وﯾ��ی ﺳﭙﯿﻦ ﺗﻪ ﺗﻮر زه
دا اﻣﯿﺪ دې څﻮک ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﯿڅ ﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪي
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ :

ﯾﻢ ﺷﻤﻊ د ﺗﻮرﺗﻢ ﭘﻪ �� اوروﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮم
ﭘﻪ زړه ﻟﮑﻪ ��ﻟﻪ ﺳﻮي داﻏﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮم
ﺗﻪ وﺳﺎﺗﻪ ﭘﻪ زړه ﮐﯥ ﻣﺤﺒﺖ د ﻧﺎزﻧﯿﻨﻮ
ﻣﺎ ﭘﺮﯾږده ﭼﯥ د ﺧﻮار ﻏﺮﯾﺐ ﻧﺎزوﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮم
ﭼﯥ ﺳﺘړی او ﺳﺘﻮﻣﺎن وي ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ د وﻃﻦ
ﭘﻪ �� او ﭘﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﯾﯥ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮم
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ:
ﻟﻪ واړه ﮐﻮره را ووځﻪ ﻟﻮی ﺟﻬﺎن ��ه اﺷﻨﺎ ﺷﻪ
ﺧﯿﻞ او ﻗﻮم ﻧﻪ را اوﭼﺖ ﺷﻪ ﻟﻪ اﻧﺴﺎن ��ه اﺷﻨﺎ ﺷﻪ .
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
ﭼﯥ ﭘﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﻟﺮې د ﻫﺮ ﭼﺎ ��
دا رﻧګﯿﻨﯥ ﺟﺎﻣﯥ څﯿﺮې د رﯾﺎ ��
ﺣﻘﺎﯾﻖ ټﻮل را ﺑﻬﺮ �� ﻟﻪ ﺣﺠﺎﺑﻪ
ﭘټ ﮐﺎروﻧﻪ را څﺮګﻨﺪ زﻣﺎ او ﺳﺘﺎ ��
ﮐﻪ رازوﻧﻪ ﮐﻪ رﻣﺰوﻧﻪ ﮐﻪ ا��ار دي
ﻟﮑﻪ ﺳﺘﻮري د آﺳﻤﺎن ﻫﺴﯥ رﺳﻮا ��
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
زړه ﯾﯥ ﻣﻪ ﺑﻮﻟﻪ ﺗﻮر ﮐﺎڼﯽ د ﺻﺤﺮا دی

ﭘﻪ ﻟﯿﺪو د زﺧﻤﻲ زړه ﭼﯥ زﺧﻤﻲ ﻧﻪ ��
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
ﺑﺎداري ﭘﺮﯾږدی ﺧﺎدﻣﺎن �� د وﻃﻦ او د ﻗﺎم
ﭘﻪ ﺧﻮار ﻏﺮﯾﺐ �� ﭘﺲ ﻟﻪ دې ﻟږ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻏﻮﻧﺪې
ﻫﻠﺘﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ اﻧﺴﺎن د ﺑﻞ ﻟﮑﻪ ﻏ��م اوﺳﯿږي
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎی د ﺧﺪای ﻟﻌﻨﺖ اوري ﺑﺎران ﻏﻮﻧﺪې
ﺑﺎداري ﻧﺸﺘﻪ ﭘﻪ اﺳ��م ﮐﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﯥ اوس
ﺗﺎﺳﯥ ﯾﯥ ﻧﻮره ټﯿﻨﮑﻪ ﻣﻪ ﺳﺎﺗﯽ اﯾﻤﺎن ﻏﻮﻧﺪې
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ:
ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﯿږي ﺣﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﻪ وي
ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻪ ﻫﯿڅ ﻧﺸﯥ وﯾﻠﯽ ټﯿﻨګ اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﻪ وي
ﭘﯿﻨځﻮ روﭘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ وﻟﯥ ﻫﺮه ورځ ﺧﺮڅﻮې
دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن دې ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻪ ډﯾﺮ ارزان ﮐﻪ ﻧﻪ وي
آه و ﻓﺮﯾﺎد د ﭼﺎ ﻟﻪ ��ﺳﻪ دﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﮐﻮي؟
ﭼﯿﺮې ﺑﯥ رﺣﻤﻪ ،ﺧﺪای ﻧﺎ ﺗﺮﺳﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﻪ وي
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ:
ژاړي ﭘﻪ ﻏﻤﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﻮاﺧﻮږي ﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ��ه

ﺳﻞ ﭘﺘﻨګﺎن ﺳﻮځﻲ د ﯾﻮې ﺷﻤﻌﯥ ژړا ��ه
ډک زړګﯽ ﻟﻪ اوښﮑﻮ ګﺮځﻲ ورﯾځﯥ ﭘﻪ اﺳﻤﺎن ﮐﯥ ﺑﯿﺎ
څﻪ ژړا ﻣﻠګﺮې ده د ژوﻧﺪ ﯾﻮې ﺑﺮﯾښﻨﺎ ��ه
ټﻮل ﺑﺎغ ژړﯾﺪﻟﯽ ځﮑﻪ اوښﮑﯥ دي د ګﻞ ﭘﻪ ﻣﺦ
ډﯾﺮ ﻟﮑﻪ ��ﻟﻪ داﻏﻠﻲ زړوﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﺻﺤﺮا ��ه
ﻧﻪ ښﺎﯾﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺑﻞ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﺠﻦ ﻧ��
ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ده ﮐﻪ څﻮک ﻧﻪ ژاړي ﻟﻪ ﭼﺎ ��ه
داﺳﯥ ﺑﯥ ﻏﻤﻲ دې ﺧﺪای ﭘﻪ ﻫﯿڅ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﯿﺪا ﻧﮑړي
ﯾﻮ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭼﯥ وﯾﺮ وي او ﺑﻞ ﺧﺎﻧﺪي ﻟﻪ ﻟﯿ�� ��ه
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
ﭼﯥ د ﻏﻤﺠﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﺳﻮځﻲ ﻫﻐﻪ زړه ﻏﻮاړﻣﻪ
داﺳﯥ ﭘﺘﻨګ ��ه ﯾﻮ ځﺎی ﺧﭙﻞ ﺳﻮځﯿﺪه ﻏﻮاړﻣﻪ
ﻟږ ﻏﻮﻧﺪې درد او دﻟﺴﻮزي د ﻫﻤﺪردۍ د ﭘﺎره
ﮐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم زړه ﮐﯥ ځﺎی ﻟﺮي ﺗﺮې ځﺎرﯾﺪه ﻏﻮاړﻣﻪ
د ﺳﻮز ژړا ﭼﯥ ﮐﻠﻪ وﯾﻨﻤﻪ د ﺷﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ
د رﻧځﻮراﻧﻮ �� ﺗﻪ ﻫﺴﯥ ژړﯾﺪه ﻏﻮاړﻣﻪ
ـ دی د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﭘﻪ رﻧګﯿﻨﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ  ،د واﻗﻌﻲ او ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺼﻮف او
ﻋﺮﻓﺎن د ا��ارو او رﻣﺰوﻧﻮ ﻣﺮﻏﻠﺮې او د ﻣﻌﺮﻓﺖ او د ﻣﻌﻨﻮي ﻧړۍ وړاﻧګﯥ ﭘﻪ
ﺗړاو ﻋﻠﻤﻲ او ﺗﺤﻘﯿﻘﻲ ﻧﻈﺮﯾﺎت ،د اﺳ��م د ﺣﻘﯿﻘﻲ او ﺳﭙﯿڅﻠﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ
ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻈﺮﯾﺎت اوﻋﻤﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﺗﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻧﺼﺎف او ﭘﺎک ﻧﻔ��، ،

رښﺘﯿﺎ او ﺻﺪاﻗﺖ ،اﻧﺴﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯿﺰ دردوﻧﻪ ،ﺧﺼﺎﯾﻞ او اﺧ��ﻗﻲ ارزښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ډﯾﺮ ﻋﺎﻟﻲ او اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑڼﻪ اﻧځﻮروي .
د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ده دا ﺑﯿﺘﻮﻧﻪ ګﻮرو :
د ﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ وي ﭘﺨﭙﻠﯥ ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧﺪې
د ﭘﺘﻨګ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺷﻤﻊ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺲ ،ﻧﻪ ﭘﻪ ﻗﻤﺮ
�� ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺑﯿګﺎﻧﻪ ،ﻟﯿﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺸﻖ او ﻣﺤﺒﺖ ﮐﯥ �� ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﻧﺎ ﺧﺒﺮ
ﺣﺎل ﯾﯥ ﺑﻞ �� ﺧﯿﺎل ﯾﯥ ﺑﻞ �� ﻧﻈﺮ ﺑﻞ �� ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻞ ��
ﺑﻞ ��ی �� ،ﺑﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ
د دﻧﯿﺎ ﺗﻮرو ﺗﯿﺎرو ﮐﯥ ﭘټﯥ ﺳﺘﺮګﯥ وﯾﺪه ﭘﺮوت وم
د راﺣﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯥ ﺗﺮک ﮐړ ﭼﯥ ﻣﯥ وﻟﯿﺪه ﺳﺤﺮ
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
د اﻓﮑﺎرو ﺗﺠﻠﯽ ﯾﯥ ﻧﻪ ورﮐﯿږي
د ﭼﺎ زړه ﮐﯥ ﭼﯥ ﭼﺮاغ د ﻋﻠﻢ ﺑﻞ دی
ﭘﻪ ﺗﻮرﺗﻢ ﮐﯥ دې ﻫﻐﻪ ��ی وي وړاﻧﺪې
ﭼﯥ ﯾﯥ ��س ﮐﯥ د ﻋﺮﻓﺎن ښﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺸﻌﻞ دی
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
ﮐﻪ ﺑﯥ رﻧګﻪ ﺑﯥ رﯾﺎ زﻫﺪ و ﺗﻘﻮی وي

ﻟﻪ ټګۍ ﺑﺮګۍ ﭼﻞ ول ﻧﻪ ﻣﺒﺮا وي
څﻮک ﯾﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﺎزار وﻧﻮ ﺗﻪ راﺑﺎ��
ﺳﻮد ﺳﻮدا ﻟﺮه ﺧﻮ زﻫﺪ د رﯾﺎ وي
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ او ﻋﺒﺎدت ﻫﺮ څﻮﻣﺮه ﮐﻢ وي
ﺧﺪای دې ﻧﻪ ﮐﺎ ﭼﯥ ��ﯾﮏ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺻﻨﻢ وي
ﭘﻪ رﯾﺎ ﭼﯥ د ﻣﺨﻠﻮق دﭘﺎره ﮐﯿږي
ﮐﻪ ��ک ﻧﻪ وي ﻟﻪ ګﻨﺎه ��ه ﺑﻪ ﺳﻢ وي
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
ﺑﺰرګﻲ ﺧﻮ ﻧﯿﮏ ﻋﻤﻞ ،زﻫﺪ و ﺗﻘﻮا ده
ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﮋاد ﻧﺴﺐ ﺑﻨﺎ ده
اوس ﭼﯥ ﭼﺎ ﻧﺴﺐ ﻧﮋاد ﭘﻮرې ﺗړﻟﯽ
ﻧﮋادي ﺗﻮﭘﯿﺮ ﯾﯥ ښﻪ ﺳﻤﻪ ﻓﻨﺎ ده
ـ دی د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻨﺮي او ﻏﻮړﯾﺪﻟﻲ ګﻠﺒڼ ﮐﯥ  ،د ښځﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎم
اوﻣﻨﺰﻟﺖ ﺗﻪ درﻧﺎوی ،دوﺳﺘﻲ ،ﻋﺸﻖ ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﯿﻨﻪ او اﺧ��ص ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ
اوښﺎﯾﺴﺖ ،وﻓﺎ اوﺻﻤﯿﻤﯿﺖ  ،د ﭘ��ﻟﻲ ﻧﻐﻤﯥ  ،د رښﺘﯿﻨﯥ ﻣﯿﻨﯥ رازو ﻧﯿﺎز،
ﺳﻮزو ﺳﺎز او ګﺪاز ،ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ،د ﻃﺒﯿﻌﺖ د ﻣﻨﺎﻇﺮو رﻧګﯿﻨﻪ او ﻫﻨﺮي
ښﮑ�� او داﺳﯥ ﻧﻮر ﻋﺎﻟﻲ ،ﻫﻨﺮي ارزښﺘﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ ﻧﻮښﺘګﺮاﻧﻪ ،ﻇﺮﯾﻔﺎﻧﻪ ،او
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺑڼﻪ ﭘﻪ ډﯾﺮو ښﮑﻠﻮ او رﻧګﯿﻨﻮ ﺗﺸﺒﯿﻬﺎﺗﻮ ،ﮐﻨﺎﯾﺎﺗﻮ ،اﺳﺘﻌﺎراﺗﻮ ،رﻣﺰوﻧﻮ او
ﺳﯿﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﻧځﻮروي .
د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ دا ﺑﯿﺘﻮﻧﻪ ګﻮرو ﭼﯥ واﯾﻲ :
ﺳﺘﺎ دﻟﺒﺮ ﻏﻮﻧﺪې دﻟﺒﺮ ﭘﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺘﻪ

ﺳﺘﺎ د ﻋﺸﻖ ﭘﻪ ﺑﺎغ و ﺑڼ ﮐﯥ ﺧﺰان ﻧﺸﺘﻪ
ﻏﻤﺠﻦ ﻣﻪ اوﺳﻪ راځﻪ رﻗﯿﺒﺎن ﻧﺸﺘﻪ
د ﻟﯿﻠﯽ ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ درﺑﺎن ﻧﺸﺘﻪ
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
ﭘﺘﻨګ ﭘﻪ ﺷﻤﻊ ﺑﻠﺒﻞ ﻣﯿﻨﻪ ﭘﻪ ��و ګﻠﻮ ﮐﻮي
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻓﺨﺮ ﭘﻪ دﯾﺪار د ﻧﺎزوﻟﻮ ﮐﻮي
ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣ��ﻟﻮ اﺛﺮي ﺳﺘﺮګﻮ زړه وړی زﻣﺎ
دﻟﺒﺮان واړه د زړه ښﮑﺎر ﭘﻪ ﺗﺶ ﮐﺘﻠﻮ ﮐﻮي
د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺧﻮښﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎل ﮐﻪ ﭘﻪ ﮐﻤﺎل ﭘﺴﯥ ځﻲ
زه ﯾﯥ ﻋﺒﺚ ﺑﻮﻟﻢ ﭼﯥ ﻣﯿﻨﻪ ﺑﯥ د ښﮑﻠﯿﻮ ﮐﻮي
...
او ﯾﺎ واﯾﻲ :
ﺑﯿﺎ وﻃﻦ ښﮑﺎري ﺗﺎزه ﻧﻮی ﺑﻬـــﺎر دی
ﺑــــــﯿـــﺎ ﭘــﻪ ﻏﺎړه د ﻫﺮ ﭼﺎ د ﮔﻠﻮ ﻫﺎر دی
ﺑﺎغ ﮐﯥ ځﻮړﻧﺪ دي د ﮔﻠﻮ اﻣﯿﻠﻮﻧـــــﻪ
ﺗﻪ ﺧﻮ ﮔﻮره ورﺗﻪ ! څﻨﮕﻪ ښﻪ ﮔﻠﺰار دی
ﻫﺮ ﻃﺮف ځﺎﻧﮕﻲ ښﺎﯾﺴﺘﻪ ﻏﻨﭽﯥ د ﮔﻠـــﻮ
د ﻣﺴﺘـــــــۍ دوره راﻏﻠﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﺒﻠـــــﻮ
...

ـ د ﯾﺎدوﻧﯥ وړ ګڼﻢ ،د وﯾښ زﻟﻤﯿﺎﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ﻏﻮرځﻨګ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ زﻣﻮږ د
ﻫﯿﻮاد ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﻣﻨﻮرو ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ،ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ،ﺳﯿﺎ�� ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ ،ادﺑﻲ اوﻣﻠﻲ
ﺷﺨﺼﯿﺘﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮده ،ﯾﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ زﻣﻮږ د ﻫﯿﻮاد
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮه ،وﻃﻨﭙﺎل ،ﻣﻠﻲ او اوﻟ�� ﺷﺎﻋﺮ او ادﯾﺐ اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ
ﻫﻢ وء .
اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ د دﻏﯥ ﻏﻮرځﻨګ ﭘﯿﺎوړی او ﻓﻌﺎل ﻏړی وء  ،او د )وﻟﺲ د
ﺟﺮﯾﺪې( ﭼﯥ د دﻏﯥ ﻏﻮرځﻨګ ﻧ��اﺗﻲ ارګﺎن وء  ،د اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎوﻧﺪ او د
دﻏﯥ ﺗﺤﺮﯾﮏ وﯾﺎﻧﺪ ﻫﻢ وء .
ارواښﺎد اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ډﯾﺮ دروﻧﺪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ، ،ﻣﺘﺪﯾﻦ او
رﯾښﺘﯿﻨﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎن ، ،ﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎک ،ﭘﺎک او ﺳﭙﯿڅﻠﯥ اﻧﺴﺎن ،زړه ﺳﻮاﻧﺪی ،ﺑﺎ
وﻗﺎره ،د ﻟﻮی زﻏﻢ او ﺳﭙﯿڅﻠﻲ اﺣﺴﺎس ﺧﺎوﻧﺪ او ﺧﻮا ﺧﻮږې اﻧﺴﺎن وء  .دی د
ﺗﻘﻮا او ﭘﺮﻫﯿﺰګﺎری دروﻧﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،د ��ې ﺳﯿﻨﯥ او ﻟﻮﯾﯥ ﺣﻮﺻﻠﯥ ﺧﺎوﻧﺪ وء
 .ﻫﺮ وﺧﺖ ﻏﻠﯽ او ﺧﺎﻣﻮش ښﮑﺎرﯾﺪه ،ﻣﺘﻮاﺿﻊ ،ﺣﻠﯿﻢ ،ﺑﺮده ﺑﺎره او ﺑﯽ ﮐﺒﺮه
اﻧﺴﺎن وء  .ده د ﻟﻮی ﺧﺪای ��ه  ،د وﻃﻦ ��ه او د ﻫﯿﻮادواﻟﻮ��ه د اﻧﺴﺎن او
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮐﺮاﻣﺖ ��ه ﺳﭙﯿڅﻠﯥ ﻣﯿﻨﻪ او ﻣﺤﺒﺖ درﻟﻮد .
ارواښﺎد اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮ ) (۱۳۵۶ﻟﻤﺮﯾﺰﮐﺎل د ﻟﯿﻨﺪۍ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯽ
ﭘﻪ ) (۲۸ﻧﯿټﻪ د زړه د ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻪ اﺛﺮ د ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎن ﭘﻪ ﮐڅ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ژوﻧﺪ
ﭘﻪ آﺧﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯿﺪو ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯿﺪو ،او د دوی ﭘﻪ ﭘﻠﺮﻧﯥ ﻫﺪﯾﺮه
ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﻮرا درﻧﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ .
ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﮏ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ د ارواښﺎد اﺳﺘﺎد ګﻞ ﭘﺎﭼﺎ اﻟﻔﺖ ﻟﻮی ،وﯾﺎړﻟﯽ
او ﺗﻠﭙﺎﺗﯽ ﻧﻮم ﺑﻪ زﻣﻮږ د ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﺮ ،ادب او ﻓﺮﻫﻨګ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د ده د
ګټﻮرو ،ارزښﺘﻨﺎﮐﻮ اوځ��ﻧﺪه آﺛﺎرو ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ژوﻧﺪی وي .
اروا دې ﯾﯥ ښﺎده او وﯾﺎړﻟﯽ ﻧﻮم دې ﯾﯥ ﺗﻠﭙﺎﺗﯽ وي .
د دﻏﯥ ﻟﯿﮑﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻏﻮاړم د ټﻮﻟﻮ درﻧﻮ ﻣﯿﻨﻪ وال څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻋﻠﻢ،
ادب او ﻓﺮﻫﻨګ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اوﭼﺖ او ځﻮاﮐﻤﻦ ﻗﻠﻢ ﺧﺎوﻧﺪان دي ﻫﯿﻠﻪ
وﮐړم ،ﭼﯥ زﻣﻮږ د ﻫﯿﻮاد د ﻧﺎﻣﺘﻮ ،ﻣﺨﮑښﻮ او وﺗﻠﯿﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ،

ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮ،ادﯾﺒﺎﻧﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ د ﻋﻠﻤﻲ  ،ادﺑﻲ  ،اﻏﯿﺰﻣﻨﻮ  ،ارزښﺘﻤﻨﻮ او ګټﻮرو
آﺛﺎرو ﭘﻪ ﺗړاو ،ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ﻫﻐﻮ ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮ او وﯾﻨﺎ واﻟﻮ آﺛﺎر ﭼﯥ ژوﻧﺪي دي،
وڅﯿړي او ورﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړي  .د دوی د ﺷﺨﺼﯿﺘﻮﻧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﯽ
وﮐړي او ور ﺗﻪ ﭘﺮﺗﻤﯿﻨﯥ ﻧﻤﺎﻧځ ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړې ﮐړي او ﭘﻪ درﻧښﺖ او درﻧﻪ
ﺳﺘﺮګﻪ ورﺗﻪ وګﻮري .
ﭘﻪ ډﯾﺮ درﻧښﺖ ،ادﺑﻲ ﻣﯿﻨﻪ او ﻣﻨﻨﻪ  :اﻧﺠﻨﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدرﻣﺴﻌﻮد

