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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

پوهندوی آصف بهاند

۲۰۲۲/۰۱/۰۱

نعمان دوست او «ماښامی مجلس» یې
(د کوربه او میلمه د زړه خواله)
لومړۍ برخه

د نعمان دوست د «ماښامی مجلس» بنډاري لیکنه ،د ده د انتقادي ــ اصالحي لیکنو هغه لړۍ ده چې په دې ورستیو
کې ،د برېښنایي میډیا پر پاڼو راښکاره شوه او له هماغه پیل نه یې بېشمېره مینوال او لوستونکي پیدا کړل .د ده د
عبدالروف بېنوا «د زړه خواله» د انتقادي ــ اصالحي لیکنو داسې ټولگه ده چې په ټولنه
لیکنو دا لړۍ لکه د استاد
ٔ
کې د روان ټولنیز ــ سیاسي ژوند بېالبېل اړخونه راسپـړي ،نیمګړتیاوې یې په نښه کوي ،نقدوي یې او د اصالح په
موخه حلالرې ورته ښیي.
د نعمان دوست فرهنگي شخصیت څو اړخونه لري :ښونکی دی ،شاعر دی ،کیسه لیکوال دی ،ژونالست دی،
څېـړونکی دی او...
زه په دې بحث کې یوازې د ده پر یوه نوي تخلیقي ژورنالستي ژانر (ماښامی مجلس) خبرې کوم چې تر اوسه یې په
پښتو ادب کې یا بیخی ساری نه ده لیدل شوی او یا دې ته ورته لیکنې لږې شوې دي .خو تر نور خبرو مخکې د
ښاغلي نعمان دوست بیوگرافي:
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د ښاغلي نعمان دوست یوه بیوگرافي مې په ویکیپیدیا کې ترسترگو شوه چې ځینې برخې یې دلته رااخلم:
«محمد نعمان دوست:
محمد نعمان دوست (په انگرېزي )Mohammad Numan Dost :یو افغان لیکوال او خبلاير دی .هغه د یو شمېر
خبري آژانسونو سره د مطبوعاتي شنونکي او ایډیټر په توگوه کارونه کړي او د ځینو چاپي رسنیو مشر پازوال هم
پاتې شوی .د هغه د کیسو یوه ټولگه او یوه د ادبي نثرونو ټولگه چاپ شوې چې د افغانستان د جگړو ،د خلکو بې
وزلي او کړاوونه پکې په ښه توگه انځور شوي.
محمد نعمان دوست د خیرهللا زوی او د عبدالغفار لمسی دی .د زېـږون ټاټوبی یې د لغمان والیت د الینگار ولسوالۍ 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
لوستلی شول او له استادانو سره یې ناسته والړه وه .دوست ال ډېر کوچنی و چې د پالر مړینې یې هغه د پلرنۍ مینې
نه بې برخې کړ .په ماشومتوب کې د کورنۍ له نورو غړو سره پاکستان کې کډوالۍ ته اړ شوی.
هغه د کډوالۍ په وخت کې پاکستان کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړې او د لومړي ځل لپاره د ابو سعید الخدري
په نوم په یوه ښوونځي کې چې د جومات په منځ کې و شامل شوی .بیا په افغانستان کې د مجاهدینو د بري په شپو
ورځو کې افغانستان ته ستون شوی د پاکستان په هریپور کیمپ کې له النصر لیسې څخه فارغ او بیا ېې همدې هېواد
کې د کانکور ازموینه ورکړه او د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شو او د دعوت او جهاد پوهنتون کې چې جلوزو کیمپ
کې و په پوهنتوني زده کړو پیل وکړ .کله چې په  ۱۳۷۴ل .کال کې د دعوت او جهاد پوهنتون افغانستان ته کډه شو
نو یو څه وخت وروسته د طالبانو واکمني راغله او د پوهنتون زده کړې په ټپه ودرېدې ،خو بله غمجنه پېښه د دوست
د مور مړینه وه چې د هغه د پوهنتوني زده کړو خنډ شو او تر یوه کاله ترې لوړې زده کړې پاتې شوې .خو په
 ۱۳۷٦ل .کال کې یې بېرته په کابل پوهنتون کې زده کړې پیل کړې او په  ۱۳۷٦ل .کال کې د ادبیاتو له پوهنځي
فارغ شو.
د پوهنتوني زده کړو د بشپـړېدو وروسته یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د نشراتو په ریاست کې د یوه مامور
په توگه په کار پیل کړی بیا یو څه موده وروست ه د مرکزي کتابتون امر او ورپسې د سره میاشت د جریدې مسوول
مدیر پاتې شوی.
تر دې وروسته یې د  IWPRسره د خبلاير په توگه کار کړی او کله چې د پژواک خبري آژانس له  IWPRڅخه
جال شو نو بیا پژواک آژانس ته الړ او هلته یې د ایډیټر په توگه تر اوو کالونو دنده پر مخ بېوله .وروسته له دې بیا
 NAIته الړ او هلته یې د خبلاير ټرېنر په حیث دنده ترسره کړې .د ټرېننگ د کار وروسته یو ځل بیا د پژواک
خبري آژانس سره د رسنیز شننونکي او سالکار په توگه په دنده پاتې شوی .له دې سربېره یې بیالبیلو ویبپاڼو او چاپي
رسنیو سره هم همکاري کړې ده.
نعمان دوست له ډېرې وړکینې لیکوالۍ سره لېوالتیا درلوده او لومړنی شعر یې په  ۱۳۶۸ل .کال کې د تره د زوی
په ویر کې لیکلی .همداراز د پوهنځي په لومړي صنف کې د یتیم په نوم خپله لومړنۍ لنډه کیسه لیکلې.
چاپ شوي آثار:
د هغه یو شمېر چاپ شوي آثار پدې ډول دي:
.1

ترهگر  -د لنډو کیسو ټولگه  -چاپکال  ۱۳۸٥لمریز،

.2

په قتل پښېمانه یم  -د ادبي لیکنو ټولگه  -چاپکال  ۱۳۹۱ل،

.3

کرنیز اقتصاد  -ژباړه د څوارلسمو ټولگیو لپاره درسي کتاب.

نوموړی د یو شمېر رسنیو لخوا د ښه کارکردگۍ په خاطر نازول شوی او یو شمېر لقبونه یې خپل کړي.
•

د بینوا پښتو ویبپاڼې له خوا د کال د غوره لیکوال لقب،

•

د مشرانو جرگې له خوا د فعاله ژورنالیست لقب،

•

د نۍ ادارې ،له خوا د غوره روزونکي لقب»
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دغه راز په افغان جرمن پورتال کې هم د ښاغلي نعمان دوست گڼې لیکنې خپرې شوې دی چې د افغان جرمن پورتال
ادارې د ده د لیکنو د مهموالي په وجه د نعمان دوست له پاره په خپل غني ارشیف کې یو ځانگړې خونه پرانستلې
ده ،چې تر اوسه پورې یې څلورنوي ( )۹۴مطالب په کې خوندي شوي دي .د دې مطالبو تر څنگه افغان جرمن
پورتال خپلو لوستونکو ته د ښاغلي نعمان دوست دا الندې بیوگرافي هم وړاندې کړې ده:
«لنډه پیژندنه
نوم او تخلص :محمد نعمان دوست،
د پالر نوم  :مرحوم خیرهللا،
د بابا نوم :مرحوم عبدالغفار،
د نیکه نوم :مرحوم دوست محمد،
د زوکړې ځای :لغمان ،الینګار ،کوخي ،پاس کال۲۹/۹/۱۳۵۴ -هـ.ش ( د تذکرې له مخې)،
مهاجرت ۱۳۷۱ -۱۳۶۰ :هـ.ش ،پیښور او بیا هریپور کیمپ،
ابتدایه ښوونځی :ابو سعیدالخدري ،هریپور کیمپ  -نعمان ابن ثابت پیښور،
لیسه :النصر ،هریپور کهالبټ کالونۍ،
پوهنتون :دعوت او جهاد ،وروستی سمستر او فراغت کابل پوهنتون ،ادبیاتو پوهنځی ،پښتو څانګه .۱۳۷۶
دندې:
مهمې رسمي دندې:
د افغاني سرې میاشتې ټولنه :د خپرونو او عامه اړیکو ریاست کار کوونکی ،د مرکزي کتابتون امر ،د سره میاشت
جریدې مسوول مدیر،
( IWPRد سولې او جګړې په مهال د راپور ورکونې انستیتوت) کابل :خبلاير،
افغانستان ورځپاڼه ،کابل :خبلاير،
پژواک خبري اژانس ،کابل :ایډیټر،
پژواک خبري اژانس :سالکار (د اژانس د کړنالرې جوړولو په برخه کې)،
پژواک خبري اژانس :د ټلویزیوني راپورونو ارزونکی،
الفالح خصوصي پوهنتون ،ژورنالیزم څانګه ،جالل اباد :استاد،
 OSDLRجالل اباد :د څیړنیزو راپورونو ایډیټر،
نی( Nai ،د افغانستان د خپلواکو رسنیو د مالتړ اداره) جالل اباد :ټراینر،
نی( Nai ،د افغانستان د خپلواکو رسنیو د مالتړ اداره) جالل اباد  :رئیس (د ساحوي دفتر منیجر)،
له یوې بهرنۍ موسسې سره د قاچاقي سفرونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي مسوول (اخبار ،راډیو او ټلویزون
ته د اړوندو مطالبو چمتو کول)،
په ولسي او سیاسي چارو دفتر کې سالکار،
پارلماني چارو وزارت کې سالکار،
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ګرداب ورځپاڼه ،کندهار :انالین کالم لیکوونکی،
سرخط ورځپاڼه ،کابل :انالین کالم لیکوونکی،
رضاکارې دندې:
د شهید عبدالوهاب ښوونځي ښوونکی (لغمان ،الینګار ولسوالۍ ،د شهید عبدالوهاب ښوونځی)،
کابل راډیو کې ،چې هغه وخت یې شرعیت غږ باله ،د (ادبي انګازې) د خپرونې چلوونکی،
له www.benawa.com , www.tolafghan.com , www.taand.com ,www.larawbar.net
 , www.rohi.comسره رضاکار قلمي همکار.
اثار:
چاپ:
ــ ترهګر (د لنډو کیسو ټولګه ،)۱۳۸۵
ــ په قتل پښیمانه یم (د لنډو لیکنو ټولګه ،)۱۳۹۱
ــ په دښتو کې جنتونه :د متحده عرب اماراتو او روم یونلیک ،۲۰۲۱
ژباړه:
کرنیز اقتصاد (د څوارلسمو ټولګیو لپاره درسي کتاب)،
ناچاپ:
ــ د یوولس کلن مهاجرت یادښتونه،
ــ د کالمونو ټولګه،
ــ لنډې کیسې،
ــ د شعرونو ټولګه،
ــ د لنډو لیکنو ټولګه،
ــ د تفهیم القران تفسیر د شپـږم ټوک کمپوز او ایډیټ،
لومړی شعر ۱۳۶۸ :د یوه ځوانیمرګ مرثیه (د خپل تره زوی یوسف خان په ویر کې)،
لومړۍ لنډه کیسه (۱۳۷۱ :یتیم)»
نور بیا
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