
 
 

 

 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  
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

        
 ۲۷/۰۷/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 

 فرهنگي هڅې علمي ــ د پوهاند دودیال
 

 او 
 

 کوچنیانو ته یې فولکلوریک نکلونه 
 

 برخه   مهرڅلو
 

 

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

 

 
 

کتو سره، فولکوریکي منبع مهمې گڼلي او له همدې منابعو څخه په استفادې سره دودیال صاحب هم همدې اصل ته په 
 په روانه او ساده ژبه د ماشومانو او کوچنیانو له پاره راپیل کړې دي.  یې دا کار پیل کړی دی چې دا کیسې

 

ښاغلي دودیال د ماشومانو او کوچنیانو له پاره تر اوسه له فولکلوریکو منابعو څخه درې نکلونه په راونه ژبه لیکلي 
 ټاکلی دی.  سرلیک  پالر نکلونه« »د اڅک دد دې کیسو لړلۍ ته د دي. دودیال صاحب 

 

کله چې د ماشومانو او کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د دودیال صاحب دې کار ته زما پام ورواوښت، نو ومې پتیله 
د مقالو په سلسله کې د ده پر دې هڅو هم یو څه لیکم. د ده لیکلې کیسې مې را کاپي    »د کوچنیانو ادبیات« چې زه به  
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کړې، د هغو تر لوستلو وروسته مې د خپلو معلوماتو د بشپـړلو په غرض څو پوښتنې له دودیال صاحب سره شریکې 
 کړې. زما د پوښتنو او د ده د ځوابونو بشپـړ متن داسې دی:» 

 

 آصف بهاند:
 

 ت پوهاند محمدبشیر دودیال ته سالمونه او نیکې هیلې!دانشمند دوس
 

تاسو ته پته ده چې د نوي نسل د ښې او مدرنې روزنې په موخه د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې ما خپل څېړنیز  
کارونه د شپېتمې لسیزې له پیل نه شروع کړي دي او په دې برخه کې مې لومړنی کتاب )د کوچنیانو ادبیات( په 

کال، په کابل کې چاپ شو، د مهاجرت په موده کې مې هم دا مهم کار پسې وغځاوه، په لسگونو مقالې مې    ۱۳۶۶
 ولیکلې او دا لړۍ اوس هم روانه ده. 

 

لړۍ راپیل کړې ده، چې دا هم زموږ د ماشومانو   »د اڅک د پالر نکلونه«تاسو بزرگوار ډېر پر ځای او ښه وخت  
ښې روزنې کې خپل ځای او ټاکلی رول لري. هیله دا چې د نکلونو دې لړۍ ته دوام    او کوچنیانو او نوي نسل په

 ورکړئ، د نورې جدي پاملرنې ترڅنگ که لږ سرعت ورکړئ، ال به ښه شي. 
 

د دې نکلونو دویمه برخه چې تاسو افغان جرمن پورتال ته رالېـږلې وه، ما خپله نن انالین کړه. ستاسو د نکلونو د 
رزښت باندې غواړم د یوې مقالې په چوکاټ کې څه ولیکم. لومړۍ برخه یې چېرې خپره شوې ده؟  همدې لړۍ پر ا

که یې لینک لرئ، ما ته یې راولېـږئ. که د لومړۍ برخې ورد زما د شخصي ایمیل ته راواستوئ، ال به ښه وي، 
 خپل ایمیل به د همدې لیک په پای کې کېـږدم.  

 

 له مرستې نه مو همدا اوس مننه! 
 

 دودیال: 
 

 ډیر قدرمن استاد ښاغلی بهاند صاحب، السالم علیکم! 
 

 مننه کوم.   ډیره  چی زما لیکنه مو ستایلی، ستاسو ښکلی او له لورېینې ډک لیک می ولوست. دا  ډیره مننه
 

 د زړه قوت راکړ.  ما ته مو
 

ځوانانو او نوی ځوانانو په هکله مو کار کړی او  ستاسو د شپیتمو کلونو بیا تر اوسه پورې چې د     بالکل می یاد دی
دا زیار ګالنه له رحمت ځواکمن صاحب سره؛    فرهنګی هڅې د نه هیریدو دي. ما ستاسو  په مجموع کی ستاسو

 سره نږدی دی، هم یاده کړی ده.  هماتله تاسو  چې
 

یوڅه ورته وکوالی شو.     دی خدای وکیپور     پاک مو بریالی لره. د افغانستان د راتلونکی نسل پر موږ لوی   هللا
 ،برخی په هکله مو پوښتنه کړی تاسو لطف کړی، د لومړۍ

 

آسانی    سره له دی چې لومړنی برخه یی هم ستاسو په برکتی ګوتو همدې سایت کی خپره شوی وه دا دی د کار د
یه راکړه چی فرصت  حقوی رو   تهستاسو دغه لیک ما   لږ بدلون بیا ستاسو حضور ته تقدیم ده. او د عنوان په   لپاره

 یوه لیکنه به درلیږم.  ـ می پیدا کاو یوه
 

 آصف بهاند:
 

 اوبښئ بیا زحمت درکوم، 
 

 د لیک له ځواب نه مننه،
 

 که دا په لنډ ډول راته ولیکئ چې د دې کیسو د لیکلو انگیزه ستاسو له نظره څه ده؟ 
 

 ولیکئ، زما د تر کار الندې مقالې وزن به ډېر شي.او د کیسو د منابعو په باب هم که معلومات راته 
 

په افغان جرمن پورتال کې ستاسو د راغلې بیوگرافۍ په پای کې ستاسو د اثارو لست نیمگړی راته ښکاري، ایا څه  
 له انالین کېدو نه پاتې دي، که همدا بیوگرافي او د اثارو لست سم دی؟ 
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 له عالمانه مرستو نه مو مننه! 
 

 پوهاند دودیال:
 

ډیر قدرمن او مهربان ورور، معزز استاد او زموږ د پښتو درنی او خوږې ژبی معاصر لیکوال، جناب بهاند صیب،  
  !السالم علیکم

 

د لیک له رارسیدو مو بیا هم ډیر خوښ شوم. تاسو پوښتنه کړی د ځوانانو او تنکیو ځوانانو لپاره مو د فوکلوریک  
  کیسو انګیزه څه وه؟

 

 : احتراماً  ډیر خلص عرض کوم
 

زما یو ماما و، ارواښاد محمد یوسف خان. موږ ته به یی په کوچنیوالی کې د ژمی په شپو کی پخوانی نکلونه کول. 
خدای می دی غاړی نه بندوی له سلو ډیر نکلونه به یی راته ویلی وو، چی اوس  مې تقریباً ټول هیر دي. خو په هغه  

، فکر نه کوم اوس یی څوک وویالی شی. ډیر څه به یی راته په السونو او حرکاتو)غیر  خوند چی هغه نکلونه ویل
شفاهی ژبه او بڼه( هم انځورول چی زموږ به خولی ورته خالصې پاتی وی. هغه بیسواده و، خو په هره خبره او  

یتی وو. شاید هغه به ډیر  کیسه کی یی لوی لوی حکمتونه وو. دغه نکلونه زیاتره یی د زړورتیا، پند او عبرت او ترب
چې هغه په اصطالح آموزنده نکلونه موږ ته غوره کړی. له هغه راهیسی می نکلونو سره عالقه وه. کله    هدقت کاو

چی ښوونځی ته شامل شوم، د کمکیانو انیس  می تل  لوست، هغو کی هم ډیرې ښکلی او مصورې کیسی وی. شاید 
   او ویلو ارمان حک او انځور شوی وی؟ غیر آګاهانه مې الشعور کې د کیسو لیکلو

 

الحمد په درس ویلو، ورځنیو چارو او بیالبیلو ستونزمنو حاالتو  هلل اوس چې خپل ژوند ته نظر کوم  او ځان ارزوم، 
سره ځان ډیر ناکام نه ګڼم،  ممکن یو علت یې     ـ  کی می هر ډول سختیو سره مبارزه کړی او د ډیرو مشکالتو سره

   و یو څه زده کول وی؟له دغو نکلون
 

یعنی د مشرانو له سرګذشتونو او نکلونو می  تجربه ترالسه کړی او ژوند کی راته  په کار شوی ده. له بلې خوا هلل  
الحمد په هیځ  ډول  ناوړه عمل، اعتیاد، وخت بیځایه تیرولو، غیبت او ډیرو نورو نامناسبو بوختیاوو او عاداتو ښکیل 

خودستایی ونشی البته زه چی ځان ارزوم داسی راته ښکاری، خدای وکړی څوک می په ژوند نه  )خدای وکړی    نه یم
شخصیت پرتکوین    وی خپه کړی( نو ایا تاسو څه فکر کوی؟  کله چی ما له نکلونو ډیر څه زده کړی وی او زما د

لو مهربانو او مشفقو مشرانو  خپ  یی )زما له آنده( مثبت تاثیر کړی وي، نو راتلونکی نسل پر ما حق نلری چی لکه د 
  ژوند تجارت و لیږدوم؟  او آیا ونه غواړم چی دوی هم په دغه ډول  جالبو کیسو بوخت کړم؟  په شان دوی ته هم د

 

له بلې خوا د آفاقی مطالعی او د ارواپوهنی د کتابونو په لوستلو دا راته ثابته شوی ده چی د راتلونکی کول د ښې  
الیبلو تربیتی شیوو څخه کار واخلو یو یی هم نکلونه دی.  نو زما چی سرو کار له  ښوونی روزنی په خاطر باید بی

او روزنی سره دی او یو معلم یم، ایا دا می رسالت ندی چی د دوی لپاره د شجاعت، وطنپالنی او غوره اخالقو انګیزه 
  ورکوونکی نکلونه ولیکم؟

 

 .خو خپل وس او توان پوری تالش کوماذعان کوم چی زه به ممکن ډیر بریالی نه یم،  
 

  ماشوم او تنکیو ځوانانو ته لیکنه تر ټولو ستونزمن او دقیق کاردی. ډیر پاخه او مجرب کسان دا کار کوالی شی او 
بس. څومره لیکوال چی زه پیژنم، محدود شمیرو یی ماشوم ته لیکنی کړي،  هغه هم هغو ډیرو بریالیو، یعنی هر 

ی.  ما ویل راځه تر خپل وس زه هم یو څه وکړم،  نو توکل پرخدای دا چی تاسو لطف کړی  څوک دا کار نشی کوال
 ي.  او زه مو وهڅولم ما ته د یوی لویی پانګی ارزښت لر

  بله پوښتنه مو کړی چی  منابع یی کوم دي؟
د ټولو ریښه    ی، خومنابع هماغه څه دی چی  یامی له خپل پورته ذکر شوی ماما څخه په یاد دی یامی له نورو اوریدل 

 .زموږ د  بډای او ویړ فرهنګ لرونکی ولس په معنوی شتمنی کی ده
د ماشوم د ادبیاتو په هکله بحث او دی برخو کی کار کول له خپل صالحیت څخه ډیر لوړ بولم، جرات هم نه کوم، 

 .خو ستاسی د پوښتنی د ځواب لپاره می یو دوه  کرښې و لیکل که منظور شی
 ر لنډ ځواب می ویلی وی او اقالً د ناکامی نمری څخه بچ شوی اوسم. خدای وکړی ډی

 

 اصف بهاند:  
 

 د وروستي ځل له پاره مې د دې مقالې د ال مستندېدو په پار دا پوښتنې ورولېږلې:
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   سالمونه! بیا ته صاحب  دودیال درانه
 وبښئ.   سره  بزرگوارئ  خپلې   په  به   ما  کړئ،  زحمت  په   بیا  بیا،  مې  پار  په   لیکلو  د   مقالې  خپلې   د

 پوښتنې:  لنډې څو یو
 

  هېره  سهواً  ښایي شمېره یوه کې برخه کومه  په شمېرو د خو شوی، ښوول اتیا شمېر مو   کې لست اثار شوو چاپ د ــ
 وکړئ.   راته  الرښوونه  چې  ده  هیله  شوی،  پوه   یم  نه  زه  به  یا  کېـږي،  اویا  نهه  چې  وي،  شوې

 

   ولیکئ، راته مو نوم څانگې د زدکړو د ــ
 

  که   نه؟  که  دي  ژباړلي  یا  دي  لیکلي  څه  پاره  له  کوچنیانو  او  ماشومانو  د  مو  مخکې  څخه  نکلونه«  پالر  د  اڅک  »د   ــ
   ولیکئ. راته به معلومات لنډ وي، کړي خپاره او لیکلي مو

    نه؟ هک دي ژباړلي یا لیکلي څه ته  ادبیاتو د کوچنیانو د مو نکلونه( پالر د اڅک )د دې تر پخوا
 

 مننه!  بیا بیا،
 

 دودیال بېرته په ځواب کې راته ولیکل:
 

 ،ستاسو  له مهربانی ډک لیک څخه مننه
 :یوه شماره  کی یو کتاب پاتی دی هغه  دا دی

 

اداری مکاتیب  او تجهیزات.   چی اکسوس  همدا سږکال حپور کړی دی ، اما فکر کوم هغه ال اوس هم )چاپ  .۸۰
 .پاتی دیته چمتو(  لست کې 

د کوچنیانو لپاره می )موږبیرته خپل کلی ته ځو( په نوم یو ناول  لیکلی  چی  کابل پوهنتون کی دمعلمات مرکز   
ACKU  کال کی خپوړر کړی و،  او د ماشومانولپاره مې د لنډو کیسو یوه مجموعه  له دری څخه پښتو ته  ۱۳۹۸په

وه، نور کار می ندی کړی   له دی لیک سره د اڅک د  خپره کړی  ACKUکال کی    ۱۳۹۷ژباړلی چی هغه هم  په  
 .«پالر دنکلونو یوه بله کیسه هم دراستوم )مل ده(

دودیال صاحب د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د خپل ترسره کړي کار په باب پوره معلومات وړاندې کړ، زه د دې  
 د زړه له تل نه مننه کوم. مقالې د لیکلو په برخه کې د دوی له عالمانه معلوات او مرستې نه

د دویال صاحب دا لیکلې کیسې که په ځیر ولوستل شي، لیدل کېـږي چې په دې کیسو کې تربیوي اړخ ډېر قوي دی.  
که میندې ـ پلرونه، ښونکي او د کورنۍ مشران په دقیقه ټوگه ځینې مسایل د دې کیسو د لوستلو په ترڅ کې ماشومانو  

نو سره پر کیسې باندې د پوهېدو په برخه کې ډېره مرسته  او کوچنیانو ته توضیح کړي، دا به د ماشومانو او کوچنیا
وکړي. خپله دودیال صاحب د دویمې کیسې په پای کې دا کار ترسره کړی دی او د کیسې د مهمو کرکترونو په باب  

 وړاندې کړی دی:»  تمعلومایې داسې 
 

د دغو اتالنو کیسې  یو افسانوی اتل دی، مومن خان اتل او    کې یو ریښتیانی د پښتو ولسی ادبیاتو  اکبرخان : یادونه
او په راتلونکی کرکتر یې اغیزه  ارزی چې ماشومانو ته یی ووایو او ولیکو. دوی ډیر څه ورڅه زده کوالی شي

  «دا لړۍ دوام لري. ریښتیانی اتالن وپیژنی.ولس  . دوی به د لري
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