
 
 

 

 4تر 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  
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۳/۰۷/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 

 فرهنگي هڅې علمي ــ د پوهاند دودیال
 

 او 
 

 کوچنیانو ته یې فولکلوریک نکلونه 
 

 برخه  دویمه 
 

 

شوی  دودیال د نوي نسل د روزلو په برخه کې د یوې کامیابي داسې بېلگې حیثیت لري چې ساری به یې لږ لیدل  
 وي او ترسره کړي کارونه یې د ده معاصرینو ته او تر ده الندې نسل ته د زدکړو او کار مثبت پیامونه لېـږدوي. 

 

 )آصف بهاند(                                                             
 

 

 
 

دا ویل اړین گڼم چې دودیال صاحب چې له خپل مسلک پرته په کومو برخو کې فرهنگي فعالیت کړی دی، چې بېلگې  
 او السته راوړنې یې په لنډ ډول پاس یادې شوې، دا هره برخه کېدای شي د یوې جال موضوع په ډول وڅېـړل شي.  

 

کې، په بېالبېلو وختونو کې  یو دېرش عنوانه کتابونو ته، دغه راز پوهاند دودیال د خپلو فرهنكي ــ علمي هڅو په لړ  
 د علمي تقریظ لیکلو په موخه، هغه لوستي دي او د هغو له پاره یې علمي تقریظونه لیکلي دي. 

 

دغه راز پوهاند دودیال د بېالبېلو علمي فرهنگي موضوعاتو په باب گڼشمېر مقالې لیکلې دي چې د ده په وینا شمېر  
 پنځه سوو اوښتی دی.یې تر 
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پوهاند محمدبشیر دودیال د ماسترۍ ترکچې پورې زدکړې کړېدي او د خپل کار او تدریس په موده کې یې د تدریس  
او اداري چارو تر څنگ، په لسگونه کتابونه او په سلگونو مقالې لیکلي دي او د خپل مسلک حق یې ښه ور ادا کړی  

 دی.  
 

سته د فرهنگ په ځینو نورو برخو کې هم فعالیتونه کړي دي چې دلته به یې لنډه  پوهاند دودیال تر خپل مسلک ورو
 یادونه وکړم:

 

 ــ د ادبي تخلیقاتو په ډگر کې،  ۱
 

 ــ طنز لیکنه،  ۲
 

 ــ د ژورنالیزم په ډگر کې، ۳
 

 ــ د ژباړې په برخه کې،  ۴
 

 ــ قاموس لیکنه، ۵
 

 پوهاند دویال هلې ځلې. ــ د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې د  ۶
 
 ــ د ادبي تخلیقاتو په ډگر کې:  ۱
 

 دودیال صاحب د هنري ادبیاتو په دوو برخو کې تخلیقات کړي دي:
 

 الف ــ لنډې کیسه، 
 

 ب ــ ناول. 
 

د لنډو کیسو په برخه کې یې فعالیت د ډېرې پاملرنې وړی او تر ډېرو یې د پښتو هنري نثر حق ور اداکړی دی. تر  
اوسه یې زما له نظره د لنډو کیسو درې ټولگې تېرې شوې دي، ښایي د لنډو کیسو نورې چاپ ټولگې یا ناچاپ کیسې 

 هم ولري، چې زه پرې خبر نه یم.  
 

خه کې د ده تخلیقي اثار، په تېره لنډې کیسې د ځانگړې پاملرنې وړ دي. سره له دې چې د  د فرهنگي کارونو په بر
دودیال صاحب د زدکړو او کار ساحه بیخي له ادبي تخلیقاتو سره فاصله لري، خو ده د خدای ورکړي استعداد او  

د لنډو کیسو دا ټولگې مالومې    پرلپسې او نه ستړي کېدونکي کار په پایله کې ادبي تخلیقات هم کړي دي چې ما ته یې
 دي: 

 

 ې چاپ کړې ده، لیکوالوټولن  افغانستان د دل هـ کال ١٣٥٦  ، چې پهتانده غوټۍــ 
 

 کې چاپ شوې ده، مطبعه اردو کال په ل.هـ  ١٣٦٧، په شاهین  ــ
 

راغلې دي او د چاپ  ، دا د څو لیکوالو د لنډو کیسو گډه ټولگه ده چې د دودیال صاحب څو کیسې هم په کې  مرکهــ  
 او خپرونو دولتي کمیټې له خوا چاپ شوې ده.

 

 چاپ ته چمتو،ورک شوی پل، ــ 
 

 چاپ.ازینجا تاشمالی کار دارم، ــ 
 

په هنري نثر کې د ښاغلي دودیال بل تخلیق د ناول لیکنې په برخه کې دی. ما ته تر اوسه د دودیال دوه چاپ شوی   
ې ټولن،  لیکوالو  دل هـ کال په کابل کې د افغانستان    ۱۳۶۷نومېـږي او په  «  مینې ډالۍ  د»ناولونه مالوم دی چې یو یې  
په کابل    ل کال چاپ شوی دی او١٣۹٧عنوان لري چې په  «  موږ بیرته خپل کلي ته ځو»  خپور کړی دی او بل یې

او چاپ   شوی  هم ژباړل  تهدري پارسی  ،  د ادبیاتو په مناسبتپوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز د ځوانانو  
  .دی یې  کړی
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 ــ طنز لیکنه،  ۲
 

د طنز لیکنې په برخه کې هم دودیال صاحب السته راوړنې لري. زما د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د ده د  
  ١٣٨٦نومېـږي. د دودیال صاحب د طنزونو دا ټولگه په    «تا  هی  خریدارۍ  د»طنزونو یوه ټولگه خپره شوې ده چې  

 خپرندویې ټولنې خپره کړې ده. )میوند( سبا ش.کال،
 
 ژورنالیزم په ډگر کې:ــ د  ۳
 

پوهاند محمدبشیر دودیال کله، کله د ژونالیزم په ډگر کې هم قدم ایښی دی، ژونالستیکي فعالیت یې کړی دی او کله د 
 مسؤل مدیر د نده هم ورسپارل شوې ده.

 

  افغان یووالي( د  ننداره اوارزښت، آرین،  انګازه، اخبارونو )پوهه، او مجلو شمېر یو د اوغړیتوب  بورد د نشراتو د
او په   نشراتو مدیر  پوهنتون د  ننګرهار  څه موده د. دغه راز  غړي په توګه یې مسئولیتونه ادا کړي دي  هئیت د  يلیکن

یت هم ورسپارل شوی دی چې ده دا هرڅه په پوره  مجلې مسئول مدیر  يعلم  «پوهه»  دپای کې د یوې مودې له پاره  
 ترسره کړي دي. ایماندارۍ او بریالیتوب سره 

 
 ــ د ژباړې په برخه کې:  ۴
 

د دودیال د فرهنگي کارونو بله برخه د ده ژباړې دي. دودیال په خپله څانگه کې ژباړې ډېرې کړې دي او گڼشمیر  
درسي کتابونه یې ژباړلي دي چې ځینې یې د افغانستان په بېالبېلو پوهنتونونو کې تدریسېـږي. دا د ده د ژباړل شوو 

 کتابونو څو بېلگې دي:
 

 ، مسلکي ژباړه( - )علمي کرنې پالن جوړونه دــ 
 

 ،لپاره ټولو سوداګري د ــ 
 

 ،ریاضي پښتوــ 
 

 ، پرورش بز در افغانستان نګهداری وــ 
 

 ، مدیریت علم دــ 
 

 ، یڅېدر  يلور په يملی یووال د والیتي شوراګانېــ 
 

 ،تطبیقی اقتصاد کوچنی اوــ 
 

 ، تصادـعامه اقــ 
 

 بوټو اهمیت،  ژویو په ژوند کې د ونوـ او انسانانو  دــ 
 

 ، چارې – بڼوالۍ د ترویج او پراختیا الرې په افغانستان کې دــ 
 

 ،روزنه النوگکې د   لتونگپه کور او ــ 
 

 ، او ټولټاکنو مفهومونه ۍد دیموکراســ 
 

 ، مدیریت سرچینو يبشر دــ 
 

 ،د درملو اداره او تنظیمــ 
 

 ونو کې،ټوک ودوپه  عامه ادارهــ 
 

 ، د مدیریت اصول او بنسټونهــ 
 

 ، پنا اخیستونکو د ژوند یو څو کیسې د افغانــ 
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 ،ګټور خواړهــ 
 

 ، پروژې مدیریت په عمل کې )له انګلیسی څخه ژباړه( دــ 
 

 ، چارو بنسټونه يعامه مال  دــ 
 

 ، صادتکوچنی اقــ 
 

نورو برخو کې هم ژباړې کړې دي لکه د هنرونو او تاریخ په برخه کې. دا یې  له دې سربېره دودیال صاحب په  
 بېلگې دي:

 

 ،اصل خلجى هاى افغانىــ 
 

 ، وادېافغانستان زما هــ 
 

«  تاریخ  مسیر  افغانستان در»   د  غبار  مورخ میرغالم محمد  ستر  افغانستان د  د  )دا  کی  يتاریخ په تګلور  د  افغانستانــ  
 ژباړه ده،  کتاب  نامتو

 

 ، په افغانستان کې میناتورــ 
 

 ،ښکلي هنرونه او په افغانستان کې هنرــ 
 

 . دوه ټوکه ،مطالب ېپه زړه پور حکایتونه او غوره شويــ 
 

 نوربیا 
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