
 
 

 

 5تر  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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
۲۹/۰۷/۲۰۲۰                پوهندوی آصف بهاند

                  

                

 د نعمان دوست له نظره 
 

 د نور محمد الهو د شاعرۍ یو اړخ 
 
 

کې یو څه عامه شوې ده. پخوا به یوازې د وفات  قلموالو  اوس زموږ په    ،د ژوندیو یادول او د ښو کارونو لماځنه اوس
د اثارو ، ږي او د ښو کارونوـیادېشوو فرهنگیانو په باب غونډې او سیمینارونه جوړېدل، خو اوس دا دی ژوندي هم 

 ږي.  ـیادونه یې کې او تخلیقي ــ څېړنېزو کارونو  د چاپېدو
 

او    او ژورنالست ښاغلي نعمان دوست د خپل یو سیال  ، شاعروالکه کې څو ورځې مخکې تکړه لیلپه همدې سلس
مخکې له   . نظر څرگند کړی و لیکوال شاعر او ژورنالست نور محمد الهو د کارونو او شعرونو په باب خپل ملگري

د  الهو د پېژندنې په باب څو مدې چې هغه نظر را واخلم او څه پرې ولیکم، لومړي د نعمان دوست او نور مح 
 : خبرې

 

 لومړی ــ نعمان دوست:
 

 
 

 په هنداره کې داسې ښودل شوی دی:   ویکیپېدیا دمحمد نعمان دوست ښاغلی 
 

د   الینگار ولسوالۍ د لغمان والیت محمد نعمان دوست د خیرهللا زوی او د عبدالغفار لمسی دی. د زېږون ټاټوبی یې د»
کوخي کلي د پاس کال ځایگی دی. د هغه پالر کروندگر و او رسمي تعلیم یې نه درلود خو د رحمان بابا شعرونه یې 

نې  لوستلی شول او له استادانو سره یې ناسته والړه وه. دوست ال ډېر کوچنی و چې د پالر مړینې یې هغه د پلرنۍ می
 . نه بې برخې کړ. په ماشومتوب کې د کورنۍ له نورو غړو سره پاکستان کې کډوالۍ ته اړ شوی
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لیکوال او خبلاير دی. هغه د یو   افغان یو ( Mohammad Numan Dost)په انگرېزي:   محمد نعمان دوست
شمېر خبري آژانسونو سره د مطبوعاتي شنونکي او ایډیټر په توگوه کارونه کړي او د ځینو چاپي رسنیو مشر پازوال  

ولگه او یوه د ادبي نثرونو ټولگه چاپ شوې چې د افغانستان د جگړو، د خلکو بې  هم پاتې شوی. د هغه د کیسو یوه ټ
 وزلي او کړاوونه پکې په ښه توگه انځور شوي. 

 

 : زده کړې
 

لپاره د ابو سعید الخدري   لځ   يړاو د لوم  ړېپیل ک  ړېزده ک  ۍنړلوم  ېخپل  ېپاکستان ک  ېپه وخت ک  ۍوالډ هغه د ک
د مجاهدینو د بري په شپو   ې. بیا په افغانستان کیو شامل شو  ېک  ځ د جومات په من  ېچ  ېک  يځ وونښپه نوم په یوه  

  واد ېه  ېهمد ېېفارغ او بیا  خهڅ  ېله النصر لیس ېکد پاکستان په هریپور کیمپ   یافغانستان ته ستون شو ېک وځ ور
جلوزو کیمپ   ېچ ېشو او د دعوت او جهاد پوهنتون ک یته بریال  ي ځ د ادبیاتو پوهن او ه ړد کانکور ازموینه ورک ېک
شو   هډد دعوت او جهاد پوهنتون افغانستان ته ک ېل. کال ک ۱۳۷۴په   ې. کله چ ړپیل وک وړو په پوهنتوني زده ک ېک

د دوست    هېښ خو بله غمجنه پ  ،ېدېودر  پهټپه    ړېوخت وروسته د طالبانو واکمني راغله او د پوهنتون زده ک  هڅ نو یو  
. خو په ېشو  ېپات  ړېزده ک  ړېلو  ېشو او تر یوه کاله تر  ډخن  وړد هغه د پوهنتوني زده ک  ېوه چ   ینهړد مور م

  ي ځ د ادبیاتو له پوهن  ې ل. کال ک  ۱۳۷٦په    او  ړېپیل ک  ړېزده ک  ېپه کابل پوهنتون ک  رتهې ب  ېی  ېل. کال ک  ۱۳۷٦
 فارغ شو.

 

 :ېدند
 

د یوه مامور   ېسره د نشراتو په ریاست ک  ېولنټ  ېمیاشت  ېد افغاني سر  ېوروسته ی  دو ړېد بشپ  و ړپوهنتوني زده ک  د
مسوول   ېد سره میاشت د جرید  ېموده وروسته د مرکزي کتابتون امر او ورپس هڅ بیا یو    ړیپه توگه په کار پیل ک

 .یشو ېمدیر پات
 
جال  خهڅ  IWPRد پژواک خبري آژانس له  ېاو کله چ  ړیسره د خبلاير په توگه کار ک  IWPRد  ېوروسته ی ېد تر

 NAIبیا    ې. وروسته له دولهېپه توگه تر اوو کالونو دنده پر مخ ب  رټیډد ای  ېاو هلته ی  ړشو نو بیا پژواک آژانس ته ال

بیا د پژواک خبري   لځ د کار وروسته یو    ننگېرټ. د  ړېک  هپه حیث دنده ترسر  نرېرټد خبلاير    ېاو هلته ی  ړته ال
او چاپي رسنیو   وڼبیالبیلو ویبپا   ېی   رهې سرب  ې. له دیشو  ې آژانس سره د رسنیز شننونکي او سالکار په توگه په دنده پات

 ده. ړېسره هم همکاري ک
 

 : ليکوالي
 

 ید تره د زو  ېل. کال ک  ۱۳۶۸په    ېشعر ی  ینړدرلوده او لوم  والتیا ېسره ل  ۍلیکوال  ېکینړو  ېرډېدوست له    نعمان
 . ېکیسه لیکل هډلن ۍنړد یتیم په نوم خپله لوم ېصنف ک يړپه لوم يځ. همداراز د پوهنیلیکل ېپه ویر ک

 

 : شوي آثار چاپ 
 

 دي: ولډ ېچاپ شوي آثار پد رېهغه یو شم د
 

 لمریز  ۱۳۸٥چاپکال  -  ولگهټکیسو  وډد لن -ترهگر  .1
 ل.  ۱۳۹۱چاپکال  - ولگهټد ادبي لیکنو  -یم  مانهښېپه قتل پ .2
 لپاره درسي کتاب ولگیوټ وارلسموڅ د  هړ ژبا  -کرنیز اقتصاد  .3

 : ېنړراو السته
 

 . يړخپل ک ېلقبونه ی رېاو یو شم یپه خاطر نازول شو ۍکارکردگ هښرسنیو لخوا د  رېد یو شم ړینومو
 

 له خوا د کال د غوره لیکوال لقب  ڼېویبپا  توښد بینوا پ •
 له خوا د فعاله ژورنالیست لقب ېد مشرانو جرگ •
 « له خوا د غوره روزونکي لقب ،ېادار ۍد ن •
 

په اور    اوونوړد زحمتونو او ک  یو، دا جال خبره ده، خو اوس د  ولډ  هڅ او ژوند په    ړېد نعمان دوست زدک  ېچ   دا
قلم چلوي. په    ړد حساب و: نعمان دوست  شم  یالیسره و  ایورتړپه ز  ېچ  ید  ړ وج قلموال ورنه    ې پوخ او داس  ېک
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(  سبوکیشبکو )ف  زویولنټپه    رهېپه ت  ،ېکنید ده ل  ېکولو ک  ا ڼاو د خلکو او نوي نسل د افکارو په ر  زمی ژورنال،  نثر،  رعش
 لري.  انیدي، لوستونکي او الرو ړد حساب و ېرډې ېک
 

 دويم نور محمد الهو: 
 

 
 

د ده د بیوگرافۍ او پېژندنې په هکله، بلکې د ده د یوې    هیو څه لیکلي و، خو ن  مد نورمحمد الهو په  باب ما پخوا ه

 راغلي و: داسېد هغه یادداشت په یوه برخه کې  غوښتنې په ځواب کې مې یو یاداشت او یو شعر خپور کړی و.
 

کرکې په ازغنه    د  مینه ورکه کړې او  هم په رښتیا   یا  یا په ټوکو او  یا له تنګ زړه نه،  ښاغلي نور محمد الهو»...  
 مینه داسې ورنه ورکه ده چې اوس یې ال په پورغواړي:  صحرا کې د مینې ګدایی کوي او

 

 ته مینه په پور راکړي؟« » یوڅوک شته چې ما 
 

یوه   سترګو لیدلي حال له مخې فرق سره کوي. ما خپل ځواب د  تجربې او  نظر،  چا د  هر  الهوصاحب ځواب به د  د
 «په قالب کې ورته لیکلی دی. شعر

 

ته سر ورښکاره کړ، هلته د ده بیوگرافي ډېره په تفصیل سره   ویکیپیدیاد نور محمد الهو په بیوگرافۍ پسې مې هم  

 اېښودل شوې وه چې زه یې دلته لنډیز را اخلم: 
 

او   کابل پوهنتون کابل کې نړۍ ته سترگې غړولي دي. لوړې زده کړې یې په  لمریز کال په  ۱۳۴۹نور محمد الهو پر  »
ګلیسی او الماني ژبو هم پوهیږي. نورمحمد الهو  سویس کې پای ته رسولي. الهو په پښتو او دري لیکنې کوي په ان

د اشیاو د شاعر په نامه په خلکو کې شهرت لري. نور محمد الهو د کره کتونکو له نظره ځان ته د ځانگړي سبک 
 او الرې خاوند شاعر بلل کېږي.

 

 د الهو چاپ شوي آثار: 
 

دي    ېکلیل  ېزیسر  ې پر  الیاسحاق ننگ  ادښشاه سعود او اروا  دیس  اغليښ(.  ولگهټ)شعري    ېک  نویبالل په و .1
 .ید  یاو سبک خاوند شاعر بلل ېد جال الر ړینومو کوالویل وړدوا
 (. ولگهټ)شعري  ندید شاتو س .2
 (. ېسیک ډې)لن ېسترگ ېسر ېتک .3
 )د ماشومانو لپاره نکلونه(. یگیدغوا د .4
 

 آثار:  ناچاپ 
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 زرو جانه )ناول(. .1
 سر بادونه )ناول(. د غره د .2
 )ناول(. ېراشه کنه مرم درپس .3
 )ناول(.  ېپه لمبو ک کهښاو .4
 (. ولگهټ)شعري  راغونهڅ او  ېشپ .5
 

 یشوي او د در  یخپر  یاو مجلو له الر  وڼپا ځ ور  ری شم وید افغانستان د    ېونومقالګد نورمحمدالهو په لس   همدارنگه
 دي ...«  ېشو ېخپر ېدالر انوګوډیرا  زوییا مهیسد  ېچ  یکل یل ېرآمډ ییوډیرا یی یسوو په شاوخواک

شاعر او ژورنالست نور محمد    کوالیاو ملگري ل  الیس  وینعمان دوست د خپل   اغليښوشوه    ادونهی ېمخک  ې چ   نگهڅ 
د نور محمد الهو په باب د نعمان دوست   نگهڅ   ېو. ما چ   ړیک  رگندڅ الهو د کارونو او شعرونو په باب خپل نظر  

برخالف اوس    وادوالوېه  وپکيټد    ږزمو  شکر  ېشوه چ   دا یراته پ  لهیورته خوشاله شوم او دا ه  رډېنظر ولوست،  
  نو ړد خپلو نور ملگرو د مثبتو کارونو او السته راو ې بلک ي،ږـېد بل پر ضد نه در وی ېدا چ  ېوازیقلموال نه  ږزمو

دود   ویاو درناوي د    تیمیاو صم  ېنید راتلونکو نسلونو له پاره د م  ېچ   ادويی  کویپه ن  یې  ېصفت هم کوي او داس
 ېکول دي، له بل یا ځ پر  یاو درناو تښقلموال د فرهنگي کارونو ارز ادیخوا د  ېوی . دا کار له موميرواج   ولډپه 
 .دويږـېهم ل امیپ یلو ویاو درناوي  تیمیصم ،ېنید لوستونکو او راتلونکو نسلونو له پاره د م خوا

 :متنن دوست د لیکنې بشپړ ا دا هم د ښاغلي نور محمد الهو په باب د ښاغلي نعم
 

د غرمنۍ په وقفه کې یې راسره پر شاعرۍ خبرې وکړې. د ژورنالیزم دې ټراینرې، غالباً د بایرن او النګفلو دوه  »
ې په قوت چې نازیږي.  درې شعرونه راته وویل او بیا یې په توصیف کې داسې موسکۍ موسکۍ کیده؛ لکه د خپلې ژب

 :زه هم خاموش پاتې نشوم. په ګوډه ماته انګریزي مې ورته دا رباعي وویله
 

 د شین خال په ځای دې زه وای 
 ده وای ـــه دې ویــــه زنــې پـچ

 

 ه وای ـــوسې نــان د بـکـه امــک
 وله وای ــ و به دې خـژدې خـران

 

ویل لکه چې ترجمې پسات وکړ، کیسه خرابه شوه او دا ځکه چې، ستاسو  یو دم، د ښاریانو په خبره، هیاجاني شوه. ما  
مخې ته دې درې متره او پنځوس سانتي سیمټي دیوال وي، د هغې پر زنه هم خال و. خو زما ویره بې ځایه وه؛ هغه  

 .د شعر خوږلنۍ په وجد راوستې وه. د بیا ویلو غوښتنه یې وکړه او بیا یې ځان سره یاداشت کړ
 

 .کالم و Noormohamad Lahoo اغليدا د ښ
 

وک د یوه خاص ماموریت لپاره راځي. زموږ الهو شاید دې خاکي کُرې ته د دې لپاره څ   خبره دا ده چې دنیا ته هر
راغلی وي چې د، اغیارو په اصطالح، په دې دوزخي ژبه د جنتونو په څیر ښایسته شاعري وکړي، داسې شاعري 

 .چې شعرونه یې په یو ځل لوستلو زړونو کې حک شي
 

ینو خیاالتو لپاره یې الفاظ دومره په کنترول کې دي چې دا )حیض الهو، عجیبه او بې تکلفه شاعري کوي. د رنګ
 .ږيـ نه بدلی **( هیڅ تکلیف نه ورکوي او د اعوذ )ذال( ترې په )دال(*الرجال 

 

سختو ترکیباتو پسې ځان نه ستړی کوي. د هغه هره کلمه ساده، عام فهمه او رڼه وي، خو په همدې سادګۍ کې ترې 
 .رنګیني څاڅي

 

 .ږي، ځکه چې نقاش هم دیـ علت یې دا وي چې هغه د رنګونو په امتزاج ښه پوهیممکن یو 
 

نن مې دا خوږ او له اوو غرونو پناه ملګری پر زړه راوه وریده، په یو څو شعرونو یې تاسو هم خپل کرونا ځپلي  
 :حلقونه خواږه کړئ
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 5تر  5 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

 

(۱) 
 

 ولي ـوکې نیـه السونـه پـرونـ رهـ اوس مې پ
 ولي ـو کې نیـ ه السونـپه ـونـه می سوالـت اـت

 

 ه ـمـه درځــوښتنې تـه چی پـبـیـ بـل طـ وی اـت
 ولي ـې نیـو کـه السونـونه پـمـه می زخـځک

 

 شې ځغلي ـړې دې تـږه چې چـ وخته وشرمی
 موږ ترې خپل سرونه په السونو کې نیولي 

 

 ه ـا ده الره ورکـرچــه ه ــۍ ده لـده ترږمــب
 السونوکې نیولي ه په ـونــراغــ م څــه وـپـش

 

 سترګوته دې وایه چې ګوګل کې مکړه لوبې 
 موږ خپل زړونه په السونو کې نیولي  نور نو

 

 ***** 
(۲ ) 

 

 ړۍ شي ـاړه غـالن غـې چې ګـن کـمـه چــپ
 ړۍ شي ـه ګـغـي هـوانــا ځـ تـاده سـ ه یـت اــم

 

 ې ــ ي دې السو کـاڼـي کـ تـشـوم راویــرځـــګ
 څیره موسکۍ شي چې ورګورم، په کې ستا 

 

 غې خوله کې زبېښم ـر هـ ه دې تـوم بـنا نـاش
 ولۍ شي ـې پـ ه مـــورتــه سر پـې پـو د ژبـڅ

 

 ***** 

(۳ ) 
 

 غومبرو نه د اوښکو زنځیر لرې کړه جانانه،
 پسرلی دې زنداني کړ 

 

 ***** 
 

 ***.نور محمد چې هر چیرته وي، د شاتو په سیند کې دې الهو وي
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 په رښتیا چې شعر حیض دی د رجال  –دا خبره بده نه ده چا ویلې   *
 

 د اعوذ ذال بدل کاندي په دال –چې د شعر فکر ور شي په لمانځه کې   **
 

 (خوشحال خان خټک )     
 

 « اتو سیند، د الهو شعري ټولګه ش  ***
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