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

        
 ۲۵/۰۷/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 

 فرهنگي هڅې علمي ــ د پوهاند دودیال
 

 او 
 

 کوچنیانو ته یې فولکلوریک نکلونه 
 

 برخه  یمهرد 
 

 

لږ لیدل شوی  دودیال د نوي نسل د روزلو په برخه کې د یوې کامیابي داسې بېلگې حیثیت لري چې ساری به یې  
 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(                                                             
 

 

 
 

 ــ قاموس لیکنه: ۵
 

د   لیکلو په برخه کې هم  قاموس  اوسه پورې یې دغه  دودیال صاحب د  قدر وړ کارونه کړي دي. تر  او  پاملرنې 
 قاموسونه لیکلي دي:

 

 ، مومند خپرندویه ټولنه  ل کال،۱۳۹۶ ،اصطالحاتو تشریح( ۱۷۵۰ مخونو کې د  ۵۲۰ اقتصاد تشریحی قاموس )په  دــ  
 

 ،اصطالحاتو تشریح( ۱۵۰۰ خونو کې دم ۴۰۰ په)ل کال ۱۳۹۸ د کرنې تشریحی قاموس،ــ 
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 ل کال.  ۱۳۹۹ ،ډکشنری )اکسوس خپرندوی مرکز( يعامه ادارې او مدیریت تشریح  د ــ
 

د یادونې وړ ده چې همدا اوس هم د قاموس لیکلو له تجربې نه په استفادې سره استاد دودیال د افغانستان د لوی قاموس  
 په اړخ کې یوه لویه علمي پروژه ده، همکاري کوي.»افغان جرمن پورتال« په لیکلو کې چې د 

 
 ــ د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې د پوهاند دویال هلې ځلې:  ۶
 

دودیال هسې تصادفي د کوچنیانو ادبیاتو ته پام نه دی وراړولی، د ده په لومړنیو تعلیماتو کې چې له کورني چاپېلایر 
 نه راپیل شوي وو، دا تومنه اېښودل شوې وه.

 

د پوهاند محمد بشیر دودیال کورنۍ یوه عالمه کورنۍ ده. د افغانستان د نوي معارف تاریخ ته که وکتل شي، د دودیال  
صاحب د کورنۍ مشرانو هم د نوي او عصري معارف د دودولو او عامولو له پاره کار کړی دی. په خپله پوهاند 

 لیکلي دي:  داسېمحمد بشیر دودیال په دې هکله  
 

»... ډیر کوچنی وم، صرف یادیـږی مې. زما د مور پالر)زما مورنی نیکه( مرحوم جنت مکان مولوی عبدالواحد د  
دوی له اصلی کلی یو څه کوز د )زړې کال / قلعه ی کهنه( جومات کې مال امام و. د لومړی ځل لپاره یی دغه کلی  

ن یی لوی او پوه خلک شول، ځینی یې اوس بهر  کی د ابتدائیه ښوونځی بنسټ کیښود. د هغه وخت د مکتب شاګردا
کال کی بهر ته مهاجر شو، بل یی جنرال    ۱۳۶۱کی دي. یو یې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنخی کی استاد و چی د  

زیارمل دی، بل یې ارواښاد داکترارزو و. شاید ډیر نور به هم وی، خو دا تصادفاً چی یوه ورځ له استاد سره مخامخ  
د پیژندګلوی راغله، کله مو چی یوبل وپیژندل، ده سمدستی وویل ته خو زما د لومړنی استاد لمسی یی.  شوم خبره  

جنرال ذبیح هللا دې وروستیو کی څو ځله افغانستان ته سفر وکړ، زه جالل اباد کی وم، له راتګ سره سم یی کابل کې  
اوی کاو، نږدې و چې السونه یی مچ کړی. زما وروڼه چې تر ده ډیر کشران دی وکتل او د دوی یې زښت ډیردرن

جنرال وایی چی زه د مولوی صیب عبدالواحد د مکتب له برکته جنرال شوی یم. داکتر ارزو د طب پوهنځی استاد 
او په میوند روغتون کی موظف ډاکترهم د دغه ښوونځی لومړنی شاګرد و. ده یوه موده مکرویانو کی او بیا په جاده  

هیواد نامتو داکتر و، ډیر عاطفی شخص و، کله به یی چی زه ولیدم د هغه وخت کیسی به یی  کی کتنځی درلود، د  
کالو په عمر د حق داعیی ته لبیک ووایه ، زوی یی اوس تکړه داکتر دی.(  ۷۱کولی. )داکتر آرزو شپـږ کاله مخکی د

. وروسته می بابا په معلم دا درې بیلګی د هغه مال امام د درناوی یو مثال و چی لومړنی ښوونځی یی جوړ کړ
عبدالواحد مشهور شو. هغه مهال د چهاردهی حاکم )چې زموږ کلی د چهاراسیا په عالقداری او د چهاردهی حکومت  
 پوری اړوند و( سپینه خاوره، د مشق د دړې تختی او هغه پښتو کتابونه را ولیـږل چی لومړنی لوستونه یی داسی و:

 

 آس 
 

 دا آس دی  
 

 دی...   دا د بابا آس
 

 خو ما په ښار کې، د لومړي ټولګی دا کتاب لوستی و: 
 

 آب 
 

 او آب داد  
 

 آب دادن ثواب دارد... 
 

خبره می د معارف او مکتبونو راواخیسته. هدف می دا و چی کله هم زموږ خلکو؛ نه کلیو کی او نه ښارونو کی  
ټولو دعصری علومو پلویتوب کړی او دا علوم یی  ښوونځی سره مخالفت ندی کړی، بلکی له امی نیولی تر عالم  

فرض کفایی بللی دی. آن دا چې هغه یې بهتر ګڼلي، ځکه چی دینی علوم هم په نوی شیوه تدریسوی. اوس زموږ هغه  
پخوانی کلی د ښوونځي له برکته ډیر پرمخ تللی، د محمداجان ماما او رجه غوندې بیوزله پکې ندي پاتې، هرو لسو 

ه یې خپل موټر لري، هغه خامه الره اوس پوخ سړک دی، اوس د خلیفه محمدحسین پر ځای انجنیران  کورنو کې ات
 روزل شوی دي...« 

 

دودیال هم د خپلې عالمې کورنۍ په علمي چاپېلایر لوی شو، زدکړې یې وکړي، لیکوال او د هېواد په لوړو پوهنتونونو  
 وي نسل روزلو ته مال وتړله. کې مدرس شو او د خپلو نیکونو په څېر یې د وطن د ن
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 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

 

که د پوهاند دودیال لیکنې په ځیر سره ولوستل شي، لیدل کېـږي، سره له دې چې دی د عمر داسې پړاو ته ورننوتی  
دی چې اوس په لوړو پوهنتونونو کې تدریس کوي، په خپل قلم او پوهه باندې داسې حاکم دی چې په لسکونو کتابونه 

لي او خپاره کړي دي، خو دی د نوي نسل د روزلو په سلسله کې د کوچنیانو روزلو ته  او په سلكونو مقالې یې لیک 
دومره پام کوي چې په همدې سن کې یې د ښوونځي د دورې درسونه په یاد دي او هغه ترانې چې ده د کوچنیوالي 

و له یاده یې تکراوروي  په دوره کې د ښونځیو په درسي کتابونو کې لوستې دي، تر اوسه یې په حافظه کې ساتلې دي ا
 ده:»  بېلگهاو لیکي یې، چې دا خپله له معارف او تعلیم سره د ده د مینې ښه نمونه کېدای شي. دا یې یوه 

 

 ترانه بهار 
 

 مژده که آمد بهار
 

 سبزه و گل بیشمار 
 

 آب فراوان به باغ
 

 گشته روان هرکنار
 

 و پروانه شد  غچی
 

 زنده به بوی بهار 
 

 بلبل آبی کند 
 

 غلغله درجویبار 
 

 کرده شگوفه به باغ 
 

 درخت سیب و انار 
 

 برلب آب روان
 

 سایۀ بید وچنار 
 

 کوکوزنان فاخته 
 

 نشسته برشاخسار 
 

 به شاخ سروبلند
 

 ناله کندزارزار 
 

 زخانه مور و ملخ
 

 گشته روان سوی کار
 

 توهم بدو پشت کار 
 

 ای پسر هوشیار 
 

 خاطره: 
 

نمایان میګردد. ابګیرهای خورد     بهارشد، ابربهاری با رعد وبرق لحظات متوالی میبارد وبعد پراکنده شده، آفتاب
 وبزرګ تشکیل میګردد... ُغچی ها در فضا شادی کنان چرخ میخورند وباالی سیم برق به شکل قطار می نشینند...

 یادم می آید ! آن چیست ؟یک چیزی به 
روزهای اول سال، روز های مکتب رفتن، کتاب نو ګرفتن، کتابچه و بکس. چه روزهای مملو از خوشی، چقدر  

 روزهای پرسعادت بود. قدر آن را ندانستیم.
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*** 

سانتی متر   ۴X۵سیاهی، ګل سفید و تخته چوبی ام. یک پارچه رخت نخی    ، دوات وقلم نی من درس خوانده دوران
ذاشتیم، به اندازه دو نخود سیاهی را نیز در بوتل سرپوش دار)دوات(  گ یا اندکی بزرګ یا کوچکتر از آنرا در دوات می
مالفه می نوشتیم، مشق باید از روی     قلم نی مشق را آغازکرد، ولی  میګذاشتیم بعد هم چند قطره آب؛ کافی بود با

  ! نستعلیق
 

ګل سفید نیز باید در دوات بااضافه کردن چند قطره اب آماده میشد و روی تخته چوبی کارخانګی معلم خط )مکی 
جان( اجرا می شد تا خشک ګردد وفردا همراه با بکس به مکتب برده شود، معلم از ُحسن خط حیرت نماید،شاباس 

 با احترام واطمینان کامل : ها بلی، معلم صاحب!  وشتی؟بچیم خودت ن  بګویدو بپرسد:
 

معلم صاحب با دقت میدید، بعد تخته هم صنفی دیګرم را میدید: بد نیست،... اوبچه ! ِګل را زیادابګین جور کردی، 
آمدم ...خط ات درست نیست، دیګام نوشته کو خوبیش نوشته کو اونه ببی... عایشه آرام نمی شی؟ پلوشه تره میګم  

 بجانت ... افرین خط ات خوب است اما راست نوشته کن ازیک کنج تخته طرف کنج دیګر رفته !
 

صدای معلم صاحب در هنګام خشم نیز مملو از مهربانی بود. پسران ودختران منتظر می بودند تا کارهای خانګی 
ن، الوای سانک... نخود... و بابه قرباناز دیده شود. زنګ تفریح ! با شنیدن آن دلها بیشتر می تپید و هجوم بطرف کانتی

ذراند شانزده پولی و قرانهای سفید گ زیر ابروان انبوه مشتاقانه همه مار از کلکینچه مربع شکل کانتین از نظر می
 وزرد را جمع میکرد نخود وحلوای سانک)یکنوع شرینی بود( و کشمش نخودبه ما میداد.... 

 

 تب خود هستم، با صنفی هایم؛ عوض علی، سید مقصود، قدوس، آصف، باقر... عجب ! مثل اینکه همین حاال در مک 
 

ترانه بهار به یادم می آید، ایا خواننده عزیز این مقاله یقین خواهد کرد که این ترانه را همین اکنون نیز بیاد درام و از  
 هم فطرت آهویم...  در دشت مکان دارم -ازادمنه تنها این ترانه را بلکه ترانه الله آزاد : من الله    یاد نوشتم؟

 

 دزد سوم آمد خر شان را زد وبُرد !  -سرتقسیم آن باهم جنګیدند  –دونفر دزد خری را دزدیدند  
 

 )سوګند می خورم که این آخرین تصادفی یادم آمد هیچ اشاره و کنایه به سیاسیون امروز نیست( 
 

 موش وتلک:  
 

 . قصه دو برادر و قصه ی شوربای مادر حسن... موشکی ره به جوال ګندم داشت ..
 

 *** 
 چه ترانه و قصه های زیبا و آموزنده، مملو از پند وعبرت. 

 

شادوران     این ترانه ها، قصه ها و عنوانهای آموزنده به قلم کیها بود که امروزمثال شان را سراغ نداریم؟ یکی از آنان
 شاد داشته باشد. خداوند روح شان را   محمد آصف مایل بودند.
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از لیسه حبیبیه فارغ ګردید، در ۱۳۱۰باغ نواب کابل متولد و درسال ش. در ګذر  ۱۲۸۸ سال    محمد آصف مایل در
عازم  ۱۳۳۳ل. سندلسانس ګرفت. در سال  ۱۳۲۰حقوق وعلوم سیاسی شدو در سال     ل. شامل پوهنځي۱۳۱۶سال

امریکا ګردید و در رشته ی تعلیم   وتربیه در پوهنتون کولمبیا تحصیل نمود، در مربوطات وزارت ایاالت متحده 
 ..«لیسه حبیبه بودند. یعنی مدیر ما در  معارف آن زمان وظایف زیادی را به انجام رسانید. بعد هم مدیر مکتب ما؛

 

لیکلو ته خپل دودیال له معارف او د نوي نسل له روزلو سره د مینې له مخې په دې وروستیو کې د یو لړ داسې کیسو  
وخت بېل کړی دی چې هغه د ماشومانو او کوچنیان په روزلو کې بنسټیز رول لري او په اوس وخت کې پښتو ژبي  

 ماشومان او کوچنیان اړتیا ورته لري. 
 

دودیال له فولکلور څخه د دې نکلونو په لیکلو سره د کوچنیانو ادبیاتو ته کار پیل کړ، خو ډېر اساسي یې را پیل کړ.  
کوچنیانو او د نوي نسل روزلو په لړ کې یې داسې الر غوره کړې ده چې تصنع نه لري، د خلکو مال دی او د  د  

 خلکو له پاره د منلو وړ.  
 

دودیال د فولکورویکو کیسو بیا لیکنه ځکه په ډېرې خوندورې ژبې سره کوالی شي، چې تیاره د هنري ادبیاتو )لنډه 
نو، کلونو تجربه هم لري. ماشومان او کوچنیان کوالی شي د فولکلور له الرې د  کیسه او ناول( په لیکلو کې د کلو

همدې کیسو له الرې چې په خلکو کې مشهورې دي، خپل تاریخ نه خبر شي، خپل ریښتي اتالن وپېژني او د افسانوي  
، په داسې ژبې سره  اتالنو په باب معلومات ترالسه کړي او دا کار دودیال صاحب په ډېره پسته ژبه راپیل کړی دی 

 چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاه په زړه پورې، د پوهېدلو او منلو وړ ده.
 

« ترسرلیک څرک په فولکلور کې د کوچنیانو د ادبیاتو»ما »د کوچنیانو ادبیات، دویم ټوک« په یوه برخه کې د 
 راغلي دي:  داسېالندې، په فولکلور کې د کوچنیانو د ادبیاتو څرک په باب بحث کړی دی، د هغه په یوه برخه کې 

 

بحثونونه تیر شو او په لنډ ډول ووایو چې پښتني فولکلور ښه بډای فولکلور دی، نو که د فولکلور په باب له اوږدو »
 په دې بډای فولکلور کې د کوچنیانو له پاره څه شته که نه؟ او که وي نو څومره به وي؟ 

 

هوکې، په پښتني فولکلور کې دکوچنیانو له پاره ډیر څه شته چې دوی ته څه ورزده کوي، په دوی کې هنري ذوق  
و عاطفه روزي او ټولنیزو فعالیتونو ته یې هڅوي. د پښتو ادبیاتو په شفاهي برخه کې د کوچنیانو له پاره یو لړ ا

سندرې، شعرونه، کیسې او متلونه شته چې یا په خپله د دوی له خوا ویل کیږي او جوړیږي، یا د لویانو له خوا د 
د دوی له پاره ویل کیږي او جوړیږي. لکه د میندو   دوی د سویې، طرز تفکر او غوښتنو په نظر کې نیولو سره،

آللو  د  بیلګه یې  له خوا ویل کیږي. یوه ښه  د میندو  پاره  له  د کوچنیاو  په بیالبیلو سیمو کې  د پښتنو  سندرې چې 
فولکلوریکه سندره ده. دا سندره مور د ماشوم د ویده کولو په وخت کې په داسې حال کې وایي چې په یوه الس ماشوم  

 وي، نو په ډیر خواږه آهنګ سره دا سندره وایي: ټپ
 

 آللو، للو زویه
 

 سر د شا زلمو زویه
 

 آللو، للو پیشو 
 

 پیشو مه راځه له غرو
 

 اڅک جان داسې ویده دی 
 

 «لکه ګوډی د رنجو.
 

 د زیاتو معلوماتو له پاره دا ماخذ هم کتالی شئ:
 

 مخ(۲۸ل کال،   ۱۳۶۶)بهاند آصف، د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو دولتي کومیټه، کابل، دولتي مطبعه، 
 

 نوربیا 
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