
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۹/۰۷/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 

 فرهنگي هڅې علمي ــ د پوهاند دودیال
 

 او 
 

 کوچنیانو ته یې فولکلوریک نکلونه 
 

 برخه او وروستۍ  مه پنځ
 

 

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

 

 
 

دودیال صاحب د لومړۍ کیسې په پیل کې په استادانه ډول کیسو ته د ورننوتلو مدخل داسې لیکلی او برابر کړی دی  
»د چې، کوچنیان خو پرېـږده، چې په لوستلو سره یې د لویانو هم تلوسه وي چې له دې نه وروسته به څه پېښېږي.  

 لیکلي دي:  داسېیال صاحب په استادانه مهارت سره  د لومړي نکل په پیل یا مقدمه کې دود اڅک د پالر نکلونه«
 

نوی کال پیل شو. نن نوروز و. اڅک په ټول کلی کې هوښیار او د ټولګي اول نمره و، کوچني ورور یې هم څه  »
ناڅه لوستونه زده کول، خو اول نمره نه و. اڅک سږکال اتم  ټولګي ته تللی و . نن د بزګر د ورځې رخصتي وه، 

ستی وو، یواځې د تاریخ کتاب یی نه درلود، نو  خو سبا به لوستونه پیل شي.  اڅک نور کتابونه له ښوونځی څخه اخی
پالر ته یې خپل ټول کتابونه وښودل. پالر په خط نه پوهید، خو ډیرې کیسې یې زده وې، ډیر ځایونه یې لیدلي وو، د 
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ژمي په شپو کې به یی زامنو ته خواږه ـ خواږه نکلونه ویل. نن چې په نویو کتابو کی د اڅک د تاریخ کتاب نه و،  
  ک ورته خپه و. پالر ورته وویل:نو اڅ

 

اڅک جانه خپه کیږه مه، سبا چې ښار ته والړم د تواریخ کتاب درته رانیسم. پالر به تاریخ ته تواریخ، فزیک ته  
فزیکات، هندسې ته یې اندزه او نجومیات او بیولوژی ته یې بایوولوجی ویل. د ښوونځی مدیریت ته یې دایره ویله او  

یې څپـړاسی ویل. اڅک په دې ټولو پوهید چې پالر مکتب سره ډیر بلد ندی، نو ځکه د کتابونو   د ښوونځي مالزم ته
 نوم سم نشی ویالی.  د اڅک کوچنی ورور له پالر څخه پوښتنه وکړه:

 

  ابا، تاریخ کی څه لوستل کیږي؟ 
 

پاچایانو سرګذشتونه دي او د نیل او  پالر ورته وویل:  زویه، تواریخ کی زبردسته پخوانۍ کیسې دي، د غټو ـ غټو  
 پیرعون نکلونه پکې راغلي، د کوی کاپ کیسې هم پکې شته.

 

  دواړو هلکانو له پالر څخه هیله وکړه چی د تاریخ یوه کیسه ورته وکړی. پالر زامنو ته په ډیره مهربانی وویل:
 

 ...« ښه ده، زه به د زابلستان او سیستان نکل درته وکړم
 

او  يود زابلستان او سیستان یو خوږ نکل« سرلیک ټاکلی کیسو لومړنۍ برخې ته دودیال ښایي عمداً » د دې لړۍ د 
په همدې وخت کې یې لیکلې ده، کیسه په وطن کې د اوبو د مدیریت د پالن تطبیق په لړ کې د سلما بند د پرانستل 

 اضافه کړي وو: کېدو سره هممهاله خپره شوه. دودیال د کیسې تر سرلیک الندې دا هم ور 
 

 « د کمال خان د بند د جوړیدو په مناسبت ځوانانو او نویو ځوانانو ته یوه لنډه فوکلوریکه کیسه»
 

دودیال په دې کیسه کې د ماشوانو او کوچنیانو په ژبه زموږ د وطن پر خپل ملکیت یعنې اوبو او د  دوښمن له لوري  
  ي عیني واقعیتونه چې د هغو ستونزو ریښې اوس هم موجودې دد ستونزو پر پېښولو باندې غږېـږي او د خپل وطن  

او هره ورځ د افغانستان او د افغانستان د خلکو ښکاره دوښمنان د سلما بند د ورانولو هڅې کوي. د دې کیسې په یوه  
 راغلي دي:  داسېبرخه کې 

 

  »... پالر بالښت لږ څه نور هم اړخ ته ورلنډ کړ څادر یې په زنګون را سم کړ او کیسه یې داسې وغځوله: 
 

اغوستې، بازارونو باندې جنډۍ ځړول شوې وې او ډولونه  په ټول سیستان کې لویه خوشحالي وه، خلکو نوې جامې  
ډنګول کیدل. اووه ورځې وروسته د زابلستان د پاچا لور د ګاڼو، سرو او سپینو زرو له یو کاروان سره په ښایسته 
ډولۍ کې سیستان ته راورسیدله. ختمونه وشول او یو بل ته مبارکی وویل شوه. کله چی د میرانشاه ښایسته لور د  

بر شاه نږور شوه، نو ډیر ښه ښه کارونه یی شرو کړل. نجونو ته یی مدرسه جوړه کړه او د سیستان غریبو خلکو  صا
سره یی مرسته وکړه.  د هغی ګاڼی او سرو او سپینو زرو په پیسو یې له سیند څخه ویالی او کانالونه هغو وچو دښتو 

وم او بله دهغې د ُخسر په نوم شوه،اوس هم یوې لویې  ته وکښل چی کښت پکی نه کید، یوه ویاله دهغې دپالر په ن
دانواو میوو ډک وطن    -ویالې ته د صابری ویاله او یوې بلې ته شاه جوی وایی. سیستان د ُدنیا پرمځ یو اباد او له غلو

شو، له هرګوټ څخه سوداګر په دې خوا رامات وو، د هیڅ شي کمی نه و. د سیستان نجونو، ښځو او ټولو خلکو  
زادګۍ ته ُدعاوې کولې اودهغې په هوښیارۍ یې ویاړ کاو.خو د خدای کړه و او د بنده ورته کاته و، دا وخت شا

آباد او ښیراز ملک ونیسی. دښمن غوښتل   کوپارو یو لوی لښکر له غراغرومه په سیستان را روان کړ چی دغه 
ناڅاپه اڅک وپوښتل ولی یې د اوبو بندونه دسیستان د ابو بندونه، چې سیستان ورباندی آباد و، ونړوي. دا وخت یو 

  نړول؟
 

 سیستانیانو خوشحالی نشوه زغمالی. سیستان آبادی  او د پالر ورته وویل دښمن د
 

د اڅک ورور چې د کیسې د نورې برخې اوریدو ته بیړه وه دستی یی وویل، ښه ابا بیا څه وشوه، دښمن یی له کومه 
  لوری راغی او دسیستان خلکو څه وکړل؟

 

 پالر ورته په مهربانی وخندل، ځواب یې ورکړ:
 

زویه؛ د دښمن لښکر له پاردریا څخه راغی. د سیستان ځوانانو تورې ته الس کړ او د وطن د ساتنې لپاره د پردیو د 
لښکر مخی ته ورووتل.  د صابر شاه زړور زوی د لښکر په سر کې و. دوی پنځه کاله له دښمن سره په میړانه  

بولو ته اړ کړ، خو د دښمن لښکر یو ګوډاګی په پټه  جګړه وکړه، سیستان یې تسلیمیدو ته ورنکړ، دښمن یې په شا تم
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سیستان ته راواستاو. هغه تورې جامې اغوستې وې او مول یې وهلی و چې څوک یې ونه پیژنی، هغه د دښمن له  
ملکه دوه توبرې زهر په آس باندی سیستان ته راوړل، هغه یې د هغو ویالو په اوبو کې واچول چی د سیستان خلکو   

انو پوځ دهغو اوبه څښلې.  کله یی چی وروستۍ توبره اوبو کې تشه کړه خدای دغه ګوډاګي څخه توره  او دسیستانی
تیږه جوړه او دغه ګوډاګی ځای پرځای توره شرمیدلی تیږه شوه. زهر په ویالو کې خواره شول او د صابر شاه پاچا  

لږ وخت کی شازاده د سیستان پاتی   د لښکر سپاهیان د زهرجنو اوبو په څښلو شهیدان شول. ښار دښمن ونیو خو
ځوانان راټول او دښمن یې له سیستان څخه ورک کړ. له هغه وروسته خلک تیږه شوی ګوډاګی په تورو تیږو ولي  
او النت ورباندې وایي. اوس د تور ګوډاګي په سر دومره تیږې ویشتل شوي دي چې لویه غونډۍ ورڅخه جوړه 

 خلک په ښه نوم یاد شوی او بد خلک په بد نوم...« شوی ده. په تواریخو کی نیک او ښه  
 

 
 

د دودیال صاحب د علمي کارونو، تدریسي بوختیاوو او گڼو علمي ــ فرهنگي پروژو د پرمخ بیولو په اړخ کې که د  
هغه فولکلوریکې کیسې چې یې له مشرانو    ،کوچنیانو ادبیاتو دې راپیل کړې لړۍ ته خپله پاملرنه او لوریینه ډېره کړي

څخه اورېدلې دي؛ په همدې پیل کړي سبک او خوندوره ژبه نورې ډېرې کړي او د لیکلو پروسه یې گړندۍ کړي، 

د وطن د ماشومانو او کوچنیانو له پاره په راتلونکې کې ډېره ښه منبع وي او د نوي نسل د   ؛ دا بهډېره به ښه وي

 پاره به زموږ په ژبه او ادب کې یوه بله د اعتبار وړ منبع او ماخذ رامنځته شي.ال ښې روزنې له 
 

ما ته د یوه پوهاند محمد بشیر دودیال د خپلو اثارو او افکارو په هنداره کې    د دې بحث په پایله کې ویالی شم چې
د    ریښتیني پوهاند داسې ښکاري چې دی د نوي نسل  او  علمي  او مدرس په توگه  افغانستان یو   سمسور  دروزلو 

دې ادعا ډېر ښه    زما د  ؛ثابته کړې هم ده  ېــ فرهنگي کار په اوږدو ک  خپل علمي  ه دا خبره دد  .ریښتینی ارمانجن دی
    اوږده موده تدریس او د ده اثار دي.ثبوت د افغانستان په پوهنتونونو کې د دودیال 

 
 جوړېدو په پارد سمسور افغانستان او نیکمرغه افغان د ژوند د 

 

 د پوهاند محمد بشیر دودیال د ال بریاوو په هیله!
 

 پای
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