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 هکله  په ګورکی ماکسیم د
 
 

 اتحاد   شوروي  -روس  د   شوى،  پېژندل  نامه  په  ګوركي  ماكسیم  د   كې  نړۍ  په  ادبیاتو  د   چې  پشكف  ماكسیمویچ  الکسى
  په   تركاڼ  یوه  د  ښار  د  Novgrad Nizhniy نوگرد  نیژني  د   نېټه  28  په   مارچ  د   1868  كال   د  لیكوال،  نامتو  ډېر
 یادېږي. نامه په )ګوركي( د  ویاړ په لیكوال ستر دغه د ښار  دا اوس دى. زېږېدلى كې كور

  دی  له ګوركي شو. كلن 9 كې سیوري په )نیكه( او )نیا(  د دى او شول مړه یې پالر  او مور چې و ماشوم ال ګوركي
 ښكاري.  ورایه له یې كې لیكنو  په چې لري  خاطرې هیرېدونكې نه داسې  څخه ژوند ګډ
 

  ماشومتوب   د  ګوركي  د  چې  ښكاري  داسې  كړ.  غوره  یې  ژوند  اللهانده   او  الړ  كوره  له  نېكه  د  كې  1877  كال  په  ګوركي
  الس  هم  ژلوو  په   ځان  د   ځلې   یو  امله   له  ستونزو  ډېرو  د  ده  دى،   شوى  تېر  كې  كړاوونو  ډېرو  په  ژوند   ځوانۍ  نوې  او

  د   ژبه  روسي  په  چې  وټاكه  تخلص  )گوركي(  د  ته  ځان  ده  وروسته  دې  له  دى.  شوى  ژغورل  بېرته  خو  كړى؛  پورې
  ډوډۍ   د   كړي:  هم  كارونه  راز-راز  وروسته،  وتلو  تر  څخه  كور  له  نېكه  خپل  د  ګوركي  وركوي.  مانا  سړي(  )ترخه
  په   والګا  د  او  كاوه  كار  یې  ته  كلیساوو  چې  دكان  داسې  انځورونو  د  رستوران،  پلورنځى،  دفتر،  سوداګر  د  هټۍ،  پخولو
 وینځل. لوښو د گرانو كار د كې بندر

 

 )ژوند(  ژبه خپله په دده خو شوى؛ برابر ورته و نه هم چانس كړو زده لوړو د او تللى و نه ډېر ته ښوونځي ګوركي
 درلود. حیثیت )ښوونځي( د ته ده
 

 ستره  یې  هكله  په  كاریګرو  او  ژوند  انساني  د  او  كړې  تجربې  ډكې  څخه  زوستون  له  ژوندانه  د  څخه  ماشومتوب  له  ده
  ولسي  روسي   همداراز  كېږي.   لیدل  ورایه   له   كې  آثارو  ډېرو  په  ده  د  اغېزې  مطالعاتو  او  تجاربو  دی  د  ده.   كړې   مطالعه
 كېږي.   بلل  سرچینې  آثارو   منظومو  لومړنیو  د  ده  د  او   كړې  اغېزه  ژوره  باندې  ده  په   هم  كیسو  نیاگانو  د  او  سندرو
  ایدیولوژي  دی  د  او  شو  اشنا  سره  ادبیاتو  ماركسیستي  له  هلته  دى  الړ.  ته  پوهنتون  )قازان(  د  كې  1884   كال  په  ګوركي

 كړ. پیل كار یې پاره له تبلیغ د
 

 ډېره  تر  هم  وروسته  څخه  خالصون  له    دى  شو.  بندي  تور  په  اړیكو  د  سره  كړیو  انقالبي  له  كې  1888  كال  په  گوركي
 درلوده.  نه یې خپلواكي ډېره كار د او و الندې نظر تر څارگرو د استخباراتو د پورې وخته

 

  پورې   قفقازه  تر  څخه  سیمو   شمالي  له  روسیې  د  او  كړ  پیل  سفر  پېژندنې  د  هېواد  خپل  د  كې  1891  كال  په  گوركي
 ګوتې  یې  ته  قلم  او  ولید  څپو  په  سمندر  استعداد  ستر  د   لیكوالي  د  كې  ځان  خپل  په  ده  كې  وختونو  همدې  په  وگرځېد.

 ییزه  سیمه یوه په )جورجبا( تفلیس د  قفقاز  د نامه  په  chvdra Makar چودرا ماكار د  اثر لومړنى ګوركي د  كړې.
 په  شعرونو  ډېرو  د  ده  د  وخت  هغه  اثر،  رومانتیك  تخیلي  نیم  رښتیا،  نیم  دا  چې  وایي  ګوركي   شو.  خپور  كې  روځپاڼه

  بېرته  دى  چې  كله   لیكل.  داستانونه  لنډ   او  مقالې  ته  روځپاڼو  ځینو  كې  تفلیس  په  ګوركي  كېده.  لبل   سرود  خپلواكي  د  څېر
 نیژني  د  او  گازتا(  )سامارسكایا  روځپاڼه  په   سامارا  ،د  ویستیك(  )ولژسكي  اخبار  په  والګا  د  شو،  ستون  ته  نوگرد  نیژني
 او  لیكوال  د  كې  1895  كال  په  ګوركي  ې.خپرول  لیكنې  خپلې  یې  كې  لیستیك(  )نیژیگرودسكى  پاڼه  لیك   په  نوګرد

  خپور   كې  پترزبورگ  سن  په  یې Chelkash )چلكاش(  داستان  نامتو  ده  د  او  وګرځېد  وړ  پام  د  كارالنكو  ژورنالیست
  )فوما   او  )كاناوالف(  واده(،  ارلفیانو  )د  سرود(،  شهباز  )د  بوډۍ(،  )زړې  د  گوركي  وروسته  څخه  چلكاش  له  كړ.

  )وارنكا(   د  كې  1899  كال  په   وپېژاند.  خلكو  په  توګه  په  لیكوال  تكړه  یوه  د   یې  دى  چې  لولیك  داستانونه  گردییف(
  او  بېوزله  كې  داستان  دی   په   لري.  ځاى  ځانګړى  ډېر  كې  لیكنو  په  كلونو  هغه  د  ګوركي  د   وارنكا  شو.  خپور  داستان
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 یوه  چې  كېږي  مخامخ  سره  نكيښوو  ځیرك  او  متفكر یوه  داسې  له  لوستونكي  دلته   كېږي،  سترگو  تر  نه  څېرې  اللهانده
 چې   ښوونكى  نومېږي.  )وارنكا(  پېغله  دا  شوې.  گرانه  پرې  پېغله  مسته  میو  په  ژوند  د   او  دنګه  ونه  په  ښكلې،  روغه،

 غورځي.  پښو له كې مینه په  وارنكا د لري، تقوى پوره او دى سړى پیاوړى ډېر كوي فكر
 

  پورې زړه  په  او ساده  خپل  له چې  وایي ته خلكو ژبه په  هغې د  وا بولي انځور طبیعي  او  ساده بشر د  پېغله دا ګوركي
 نالوستو  په   ټول  چې  كې  ښار  وړوكي  خپل   په  لري،  مینه  سره  لوست  او  لیك  له   چې  پېغله  دا  واخلي.  خوند  څخه  ژوند
  ه پ  استاد  د  روځ  یوه  خو  شي؛   پوه  به  شیانو  ډېرو  په  چې  لري   تمه   او  كېږي  نژدې  سره  ښوونكي  دی  له  دى،   ډك  خلكو

 سترګو   له  وروسته  څخه   النجو  او  چېغو  ډېرو  له  او  كوي  غوسه  په  دا  بڅركي  اور  د  غوښتنو  شهواني  د  كې  سترگو
 دى. وړ ستاینې ډېرې  د څرنگوالى او ځواك لیكلو د داستان  دی د كېږي. پټه( الونیه)

 

  اللهانده   هغه  كې  كیسو  دی  په  دي.  راغلې  كیسې  كلونو  1897  –  1892  د  كې  کتاب  په  خلك(   )اللهانده  د  ګورکی  د
  بې  او   یاغي  هغه  خلك اوره بې  او  بېكوره  دا  دي.  اخته  رنځونو  رغېدونكو  نه   په  چې  كېږي  ستایل  خلك  )وږي(  نهر  او

  خپل  هلته دوى چې  دي  كې لټه په میندلو د چاپېلاير یوه داسې د  پاره، له  درمل  د رنځونو خپلو د  چې دي  كسان ارادې 
  ګوټ   تر  روسیې  د  یې  نوم  ګوركي  د  او  السه  تر  بریالیتوب  ستر  كتاب  دی  كړي.  یې  مضبوط  او  وپېژني  ښه  شخصیتونه

 ورساوه. پورې ګوټه –
 

  چخوف   انتوان  او  تولستوى  لیو  لیكواالنو  نامتو  له   او  ولیكه  رومان   كسان(  )درې  د  كې  1901  –  1900  په  ګوركي
 دې   په  ده  ولیكله.  ترانه(  مارغه  د  نتوفا  )د  ګوركي  كې   نیمایي  په  1901  كال  د  كړې.  ټېنګې  اړېكې  نژدې  یې  سره

  ماركسیستي   په  كارګرانو  د  سرمف(  او  پیترزبورګ  )سنت  ښارونو  نورو  او  نوګرد(  )نیژني  ښار  خپل  د  كې  وختونو
  سمون  د   مبارزې  د  خلكو  د   ضد   په   رژیم  د  كې   كال  همدې  په   دى  كول.  نژدې   سره  یې  دوى  او  كاوه  فعالیت  كې  كړیو

 شو.  وشړل څخه نوګرد( ى)نیژن له او شو ونیول تور په
 

  پردو  څلورو  په  چې  وه   ننداره  نامتو  هغه  كې(  ژورو  )په  ولیكلې.  نندارې  څو  كې  كلونو  1902 او  1901  په  ګوركي
  خوښې   د   ګوركي  د  یې  چاپېلاير  او   خلك  اواللهانده  بېوزله  ټول  اتالن   نندارې   دی  د  شوه.  وښودل   كې  1902  كال   په  كې
 په  او تېروي شپې هلته خلك دا چې خونې تیاره غمجنې او بویناكې دى. چاپېر خلكو كوره  بې او نېستمنو د یعنې وړ،
 تر  ښودلو  د  ټېټوالي  او  كركې  ذلت،  دغه  د  چې  غواړي  ګوركي  خو  هیروي؛  ځانونه  او  څښي  شراب  توګه  پسې  پرله

 ورسوي.  وړانګې بریو د ته كږلېچونو تیارو او كړي انځور مینه انساني ژوره څنګ،
 

 شوه. وښودل كې ښارونو ډېرو په اروپا د او خوښه  ډېره خلكو د ننداره دا يګورك د
 

  د   اكاډمۍ  د  ویاړ،  په  نامه  ستر  د  دده  گوركي،  اكاډمۍ،  علومو  د  روسیې  د  كې  میاشتو  وروستیو  په  1903  كال  د
  دی   شو.  توقیف  ابی  ګوركي  او  منله   نه  و  ټاكنه  دا  دالیلو  سیاسي  په  حكومت  تزاري  خو  وټاكه؛  توګه  په   غړي  افتخاري

 مجبور   حكومت  او  پورته  غږونه   اعتراض   د  شو،  دیر  ال  محبوبیت  ګوركي  د   راوپارول،  اذهان   عامه  خلكو  د  توقیف
 والړ. ته ایاالتو متحده امریكا د  او وكړه اراده سفر د گوركي وروسته دې له  پرېږدي. دى چې شو

 

 وپاروله،  غوسه  امریكایانو  د  عمل  دی  كېده،  بلل  نه  ښځه  قانوني  دده  چې  وه  ښځه  یوه  سره  ګوركي  له  كې  سفر  دی  په
 داستانونو   د   هكله   په  نیویارك  د  كې  اروپا  په   ده  شو.  مېشت  كې  ښارګوټي  )كاپري(  په  ایتالیا  د   او  والړ  ته  اروپا  گوركي

  په   ده.كې  بلل  سرچینه احساساتو  ضد  امریكایي د  لیكوالو  روسیې  د   پاره  له  كلونو  ډېرو د چې  كړه  خپره  لړۍ   یوه  داسې
  یې   پورې  پیلېدو  تر  جګړې  نړېوالې  لومړۍ  د  او  كړ  جوړ   مركز  یو  پاره  له  مهاجرینو  انقالبي  د  ګوركي  كې  )كاپري(

  تر   طبیبانو  د  كې  )كاپري(  په  او  اخته  رنځ  نري  په  ګوركي  كې  كلونو  دی  په  خیست.  وانه  الس  څخه  هڅو  سیاسي  له
 و. الندې معالجې

 

  د  او خپور كې لمن په روځپاڼې یوې د  لومړى چې ولیكه كتاب )مور( د ګوركي كې كلونو په  پردیسۍ او رنځ نري د
 انقالبي  د   روسیې  د  چې  دى   رومان  یوازنى  گوركي  د  )مور(  كړ.  خوښ  ډېر  خلكو  او  شو  نوموتى  توسن  په  توب  انقالبي

  كړى؛   تېر  كې  لوږه  او  بېوزلتوب  په  یې  عمر  ټول  چې  ږدي  ته  مخې  زموږ  مور  هغه  او  شوى  لیكل  هكله  په  غورځنګ
 مري،  مېړه  ښځې   دی  د  چې  كله  كړى.  ټېټ  دى   نه  سر تسلیم  د  یې  ته   ستونزو  او  كړى  دى  نه  یې  سكوت  حیواني  خو
 او  كوي خبرې مبارزې د ضد په ناخوالو او  ستونزو  ټولنیزو نورو او جهل بېوزلتیا،   لوږې، د زوى ددې كې كور په
 غوښتنې   د  حق  د  او  كېږي  روښانه  ذهن  )مور(  ښځې  ډۍبو  د   ورو  –  ورو  راوړي.  زېري   اوښتون  كېدونكي  نژدې  د

  چې   كله  كېږي.  نژدې  سره  ارمانونو  له   زوى  خپل  د  ورځ  هره   او  غځوي  رېښې  كې  كالبوت  زاړه  په  یې  سا  خپلواكۍ  او
  هغې  تر  بیایي.  مخ  په دندې  انقالبي  او   ډكوي  ځاى  تش  هغه  د  دا   شړي،   یې  ته  ځاى  بل  او   نیسي  زوى  دې  د  چارواكي

 كېږي.  ژلو هم  دا چې
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  نسكورېدونكي   د  او  وباسي  انځور   بشپړ  ډېر  ژوند  ټولینز  د   چې   دى   رومان   لومړنى  هغه  كې  ادبیاتو  روسي  په  )مور( 
  آثارو   سترو  خورا  له  ګوركي  د  شوى،  لیكل  ژبه  تغزلى  ښكلې  ډېره  په  چې  رومان  دا  كوي.  خبرې  هكله  په  حاكمیت

 شو. وژباړل ژبو ډېرو په نړۍ د او وګاټه نوم نړېوال یې وروسته څخه خپرېدلو له چې كېږي كنگل څخه
 

 اوسېدونكي(.  )ماڼۍ  د   او  )وحشیان(  زامن(،  لمر  )د  ولیكلې:  هم  نندارې  نورې  كې  كلونو  1905  او    1904  په  ګوركي
  خونړۍ  په   چې   و  كال  )انقالب(  اوښتون  بورژوازى   د روسیې د كال  دا   وپېژندل.  سره لېنین  له  ګوركي  كې  1905  په

  ته  پاڅون  پاره  له  غندلو  د  ډلوژنې  د  نېټې  نهمې  د  نوامبر  د  یې  خلك  او  و  انقالبي  یو  وخت  دا  ګوركي  شو.  وځپل  توګه
 شو.  خوشې بېرته ژر امله  له فشار  د اذهانو عامه  د خو كړ؛ بندى  ګوركي حكومت هڅول.

 

  هكله   په  وركلت  بورژوازي  د  فرانسې   او  امریكا  د  یې  هلته   او   والړ  ته  بهر  څخه   روسیې  له   كې   1906  په  ګوركي
  آندو  روڼ هغه په ګوركي كې  ننداره دی  په (.1906) ولیكله ننداره )دښمنان( د   كې سفر  همدی په  ده لیكل.  طنزونه

  ښكاري. ورته پردي او  بولي نه خپل یې خلك چې وردانګلي عالمانو  عمله بې او
  فوما   د  لكه  كړ.  پورې  الس  یې  لیكلو  په  كتابونو  سترو  د  او  كړل  بس  لیكل  كیسو  لنډو   د  وروسته  دې  له  ګوركي

 حرصناكو  د  كتاب  دی  د    دى.   هكله  په  سوداګرو  شتمنو  د   والګا  د  چې  رومان  نامتو Gordeyev Foma ګوردیف
 سوداګرو   شتمنو  د  دى  خو  دى؛  شتمن  ډېر  دى،  ورپاته  میراث  ستر  چې  پېژني  موږ  په  )فوما(  ګوركي  كې،  مینځ  په  اتالنو

  سوداگرو   شتمنو  د  كې،  میلمستیا  یوه  په  )فوما(  كې  كتاب  دی  په  تښتي.  ترینه  او  لري  كركه  څخه  چاپېلاير  له  ژوند  د
  څخه   لیونتون  له  )فوما(  چې  كله  لېږي.  یې  ته  لیونتون  او  بولي  لیونى  دى  سوداگر  خو  بربنډوي؛  معایب  او  تېروتنې

  ځانه   له  تل  او  گرځي  اللهانده  او  خپه  او  هیروي  څه  هر  )فوما(  وهي.  پرې  ملنډې  او  خاندي  پرې  عام  او   خاص  وځي،
  وكړم؟(. باید )څه چې كوي پوښتنه
  د   چې   كړه  جوړه  یې  ټولنه  خپرولو   د  پوهې  د   او  شو  استوګن  هلته  والړ،  ته  پترزبورګ  سن   وروسته  دې   له  ګوركي

 ځاى یو سره ګوند دموكرات  سوسیال له  روسیې د ګوركي كې ښار همدې  په كړي. خپاره آثار نامتو لیكوالو ریالیستو
  مرسته   سره   اوښتون  له  یې  كې  لیكنو  خپلو  په   او  و  ملګرى  غورځنګ  انقالبي  د   او   څېړلې  یې  به  ستونزې  ولنیزېټ  شو،

  آثارو   په  او  كېده  څارل  خوا  له  حكومت  د  تل  چې  شوې  پیاوړې  دومره  هڅې  سیاسي  ګوركي  د  كې  پترزبورګ  په  كوله.
 اوښتون  راتلونكي  د  چارواكو  چې  كړه  پرهخ  منظومه  )ژوند(  د  كې  ډب  او  اخ  همدی  په  ګوركي  ولگېد.  سانسور  یې

  شو    خوشى  بنده  له  امله  له  ناروغتیا  د  ګوركي  وروسته  لږ  كړ.  زنداني   یې  ګوركي  او   كړه   بنده  یې  مجله  وبللـه،  نښه
 شي. والړ ته كریمیا پاره له استراحت د  چې شوه وركړل اجازه او
 

  څرګندوي   بحران  مذهبي  كې   افكارو  په   ګوركي  د  چې (1908)  دى  )اعتراف(  كتاب ستر  بل  وروسته  څخه   )مور(  له
  اختالف   ده  د  سره  بلشویكانو  له   او دى الندې  اغېزې  تر  تولستوى  لیو  د  كې  لیكنه دې  په   ګوركي  چې  ښكاري  داسې   او

 څرگندوي.
 

 دلىسوځې  )نیم  د  كې  1909  په  او  نندارې  ژوند(  سړي  معنى  بې  یوه  )د  او  )وروستني(  د  كې  1908  کال  په  ګوركي
 د   كتاب  پنډ  ټوكیزه  درې  د  ګوركي  د   كې  1913  كال  په  ولیكل.  داستانونه  كوژیمیاكین(  ماتوي  )د  او  گوټى(  ښار

  لومړنیو  د  ژوند  خپل  د  لیكلوال  نومېږي،  دوران(  ماشوموالي  )د  چې  كې  ټوك  لومړي  په  كتاب  ددې  شو.  پیل  خپرېدوكار
  كې  څنګ  په  نیكه  ظالم  خپل   د  څنګه  او  و  ګریوان  او  الس  سره  بدمرغۍ   او  لوږې  له   څنګه  چې  كوي  خبرې  كلونو

 ویني،   نیا  ګوركي  د   كې  كتاب  دې   په  لوستونكي  وروزي.  دود   په  پخوانیو  د   لمسى  كوچنى  خپل  چې   غوښتل  نېكه  لوېیده.
  له  نیكه د  تل چې كورنۍ هغه  او ایستالى! شي  نه هم آهـ  كې مخ  په مېړه خپل د  چې ښځه مومنه او مهربانه یوه داسې
 كې   نشتوالي  په  نېكه  د   چې  كړه  برخه  ورپه  خوښي  دا  ناكله  كله  به   خداى  او  اوسېده  كې  وحشت  او  اضطراب  هپ  السه

  وخاندي! او وناڅي كړي، جوړ جشنونه
 بهرني   او  ژوند  د  یې  سترګې  او  لوییږي  څنګه  دى،  خپله  دى  چې  اتل  داستان  د   دده  چې  وایي  دا  كې  كتاب  دې  په  ګوركي
  ستونزې   داسې  ویني. نه  څه  بل  څخه  ستونزو  او  بدمرغۍ  له  بې  دى  چې  مرغه  بده  له  ږي.كې  پرانستل  مخ  په  چاپېلاير

  دي. كړي كړوپې یې مالوې خلكو لكونو د چې
  بېوزلتوب   لوږې،   د   كلونو   وروستیو  د   پېړۍ  نولسمې  د   روسیې  د   چې  دى  شهكار  داسې  ګوركي  د  دوران(  )ماشومتوب  د

 كال  په  چې  نومي  کې(  لټه  په  ډوډۍ  )د  برخه  دویمه  كتاب  دی  د  وباسي.  انځور  رښتیاني  ډېر  او  ډك  درده  له  ستونزو  او
 د  كې  كتاب  دی  په  ورسېد.  ته  خلكو  كې  1923  كال  په  چې  دي  پوهنځي(  )زما  دا  درېیمه  او  شوى  خپور  كې  1916
  له  ژوند  د  او  وكړي  كړې  زده  پوهنتوني  هلته  چې  ځي  ته  قازان   دى  چې   راغلي  كیسې  وخت  هغه  د  ځواني  د  ګوركي

  د   چې  باله،   شریك  كې  غوسه   ستره  هغه  په  كارگرانو  د  وخت  هغه   د   ځان  ده  كاوه.  كار  كې  بندر  په   )والگا(  د  یې  رهپا
 كېدله.  پیاوړې ډول  پسې پرله په وړاندې په مالكینو
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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

 

  د   پاره  له   نظام  نوي  او  عدالت  د  ګډون،   د   هغوى  د  كې  ټولنو  انقالبي  په   ژوند،  د  محصلینو  د   كې  كتاب  دې  په  ګورکی
 په   چاپېلاير  او  ژوند  خپل  د  او  مینې  تمامېدونكې  نه  خپلې  د  سره  مطالعې  او  كړې  زده  له  فعالیتونو،  انقالبي  د  وىهغ

 دى   نندارتون  یو  داسې  كې  حقیقت  په  كتاب  دا  ساتي.  بوخت  ساعتونو  په  لوستونكي  او  لیكي  كیسې  خوږې  ډېرې  هكله
 كېږي. لیدل ېپك  انځورونه شخصیتونو سترو ډېرو د  وخت هغه د روسیې د چې

 

 كتنې  –  لیدنې  ده  د  سره  تولستوى  له   لكه  دي.  ښكلې  ډېرې  هم  خاطرې  كتنو  –  لیدنو  د  ګوركي  د  سره  لیكوالو  روسي  له
 نورې.  داسې او
 

  ګډه  دومره  وضع  كې  غبرګون  خپل  په   ده  شوه.  وركړل  اجازه  ستنېدو  د  ته  روسیې  بېرته  كې   1913  كال  په  ته  ګوركي
  وكړي،   كار  پاره  له  ودې  فرهنګي  د  روسیې  د  چې  ونغښتې  مټې  یې  ځكه  كړ؛  اریان  یې  دى  چې  ولیده  خونده  بې  او  وډه
 كور  دی   په   به  شاعران   او  لیكوال  ډېر  روسیې  د  خپره.  یې  مجله  ادبیات(  )نړېوال  د   او  كړه  جوړه  ټولنه  كور(  )هنر  د  ده

 تېرو  د   روسیې  د   چې كړه   غوره هبڼ  پل   هغه  د   ګوركي  ورو   – ورو  .   كېدل  چمتو  به پاره   له  كار   ډېر  د   او   ټولېدل  كې
  نوي   د  سره  بلشویكانو  له  ده   خو  راووست؛  پیوستون  یې  مینځ  تر  اتحاد   شوروي   زېږېدلي  نوي  د   او  كلتور  د  وختونو

 نوي   د  یې،  سره  اندو  روڼ  او  مخورو  روسي  پخوانیو  له  او  درلود  اختالف  ژور  كې  چارو  الرو  په  استقرار  د  نظام
 كول. انتقادونه باندې وړو كړو ناوړو په  كاركوونكو او چارواكو د رژیم

 

  كې  وخت عین په او غندلې  كلكه په مداخلې بهرنۍ باندې هېواد نوي په شوراګانو د كې 1921 –  1919 په ګوركي
 كاوه.   پرې  انتقاد  یې  زغرده  په  او  باله  پړ  امله  له  تاوتریخوالي  د  كې  كار  په  پراختیا  د  ځواك  د  شوراګانو   د  رژیم  یې
  لینین   شو.  ښكاره  ناروغه  ورته  ځان  او   شو  كمزورى  امله  له  ستونزو  فكري  او  كار  ډېر  د  ګوركي  كې  1192  كال  په
 د   ایتالیا  د  پورې  1928  تر  ګوركي  شي.  والړ  ته  ایتالیا  پاره  له  استراحت  او  هوساینې  د  چې  وغوښتل  څخه  ده  له

 شو.  پاتې كې ښار په )سورینتو(
 

 ولیكلې.   نندارې  څو  او   كتاب  ټوكیز  دري  نامتو   خپل  هكله  په  دژون   او  ځان  خپل  د  كې  ایتالیا  په  ګوركي
  درلودل.   هدفونه  ټولنیز  یې  كې  څنگ  په  هنر  د   چې  ولیكه  كتاب  دوسیه(  یانو  آرتامانوف  )د  د  كې  1925  كال  په  ګوركي
 د  نسل  نوي  د  او  فاسیدېدولو  او  گي(  )پوسیده  وروستوالى  د  نسل  زاړه  د  كې  بهیر  په  پېښو  د  كتاب  دې  په  ګوركي
 الكساندر  دویم  د   لومړى  بیانوي.  دورې  تاریخي  درې   كې   وجود  په   )لمسى(  او   )زوى(  )بابا(،  د  او  كوي  خبرې  پیدایښت
 چې  پړاو  كېدلو  صنعتي  د  هېواد   د  دویم  دوره،  كېدو  لغو  د  مرییتوب  د  او  سمونونو)اصالحات(  ټولنیزو  د  )تزار(

 د   دیریدنه.  ولولو  انقالبي  د  او  پیل  پیړۍ  شلمې  د  م درېی  او  درېږي  پښو   په  نظام  پانګوال  او  جوړېږي  كارخانې
  ښه   ځواك  د  قلم   د  او  تحلیل  )رواني(  ساپوهنیز  او  ټولنیز  ژور  پراخوالي،  د  فكر  د   لیكوال  د  رومان  )آرتامانوف(

 د  ژوند(   سامګین  كلیم  )د  ګوركي  وروسته  دې  له  كېږي.  شمېرل  څخه  كارونو  غوره  له  ګوركي  د  او  دى  ښكارندوى
  نیمګړي   نور  او  خپاره  یې  ټوكه  څلور   چې  كې  كتاب  دی   په  (. 1926  –   1924)  كړ  پورې  الس  لیكلو  په  كتاب  ستر
  توكم   اندي  روڼ   د  او  ویست  انځور  ژوند  فرهنګي  او  معنوي  د  كلونو  1924  –   1870  د  روسیې  د  ګوركي  شول،  پاته

 كوي. كیسې عقایدو  غلطو او )وروستوالي( فساد تدریجي  د )طبقه(
 

 ستون   ته ماسكو  غوښتنه  په  ستالین  جوزف  ولسمشر  بیا  تېره  په  او  دولت  د  اتحاد  شوروي  د  كې  2819  كال  په  ګوركي
 وښیي. راوړنې( ته )الس  حكومت نوى د ته ګوركي  چې غوښتل دولت شوروي شو.

 

 خپرولې. الندې عنوان تر نظر( ځغلند یو ته اتحاد )شوروي كې ایتالیا  په خاطرې سفر دی د ګوركي
 

  ټولنه  لیكوالو  د   اتحاد  شوروي  د   ژر   ګوركي  شو.  ستون  ته   اتحاد   شوروي  پاره  له   تل  د   او   بیا  كې   9311  كال  په  ګوركي
  الس  یې  خپرولو  په  كتابونو  د  لړۍ  د  ژوند(  انسانانو  سترو  )د  او  كړې  پیل  یې  مجلې  او  خپرونې  ډېرې  كړه،  جوړه
  د   او   راوبلله  كنگره  ستره  ټولنې  د   ، مشر  ټولنې  د  لیكوالو  د   اتحاد   شوروي  د  ګوركي،  كې  1934  كال   په  كړ.  پورې

 ګروهې  ادبي خپلې د چې وكړه  هڅه ډېره كې  كلونو  دریو دی په ګوركي كړ. وړاندې ورته یې  رپوټ اصلي كنګرې
 ومومي. پلویان ډېر او كړي شریك سره خلكو له  ریالیزم( )سوسیالیستى اصول )عقیده(

 

  تر  مشرانو نورو د شوروي د كې ډګر( )سره په او شو  مړ كې مسكو په نېټه اتلسمه په  جون د 1936 كال د ګوركي
 شو. وسپارل ته خاورو څنګ

 

 یوې  له  شوې.  حل  ده  نه  ستونزه  شخصیت  گوني  دوه  د   گوركي  ماكسیم  د  كې  كړیو  ادبي  په  روسیې  د  هم  ال  اوسه  تر
  او   پوهانو  روسي  هغه  كې  حال  نعی  په  خو  كاوه؛   ژوند  )انزوا( گوښى  كې   ایتالیا  په  كې وخت  په  ستالین  د  ګوركي  خوا

  تښتدلي  ته لویدیځ  څخه واكمنۍ  نوي له  شوراګانو د وروسته،  څخه انقالب  له چې  كتل، نه سترګه  ښه په ته  ده لیكوالو
 انقالبي   یوازنى  ګوركي  د   چې  وایي  كتونكي  كره  روسي  تلالى.   شواى   نه   ته  اتحاد   شوروي  هم   خپله   په   ګوركي   او  وو
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 كارګري  هم  كې  كلونو  په  انقالب  د  خو  سپړي؛  ستونزې  ټولنیزې  ګوركي  كې  آثارو  نورو  په  نومېږي.  )مور(  اثر
 ستایي. نه ډېر حكومت

 

 شاعر   روسي  نامتو  یوه  كې  ایتالیا  په  امله  همدې  له  و،  نه  كمونست  رښتیانى  هېڅكله  ګوركي  چې  وایي  كتونكي  كره  دا
 ده  او  كړه(  خرڅ  پرې  بیه  لوړه  په  ښه  ځان  یا  او  شه  ل بې  نره  په  څخه  بلشویكانو  له  )یا  چې  و  ویلي  ورته  )خاداسیویچ(

 شو.  ستون ته اتحاد شوروي بېرته او كړه غوره الره دویمه
 

 په ګوركي  شو.  پوه  پرې  وروسته  ډېر  ګوركي  چې  وه  لومه  یوه  هسې  دا  خو  وكړ؛  كلى هر  پرتمین  دده  چارواكو  دولتي
 شو.  ځاى  په ځاى كې ماڼۍ دولتي یوه په كې ماسكو

 

  ټولنیزو  او  اندو  روڼ  روسي هغه  د  څخه  الرو  فرعي دی  له   شپه  هره  وې.  الرې  فرعي  ته  خواوو  څلورو  ڼۍما  دی  د
  لیكونه   مرستې  د  ته  ګوركي  وو،  شوي  بندیان  خوا  له  پولیسو  او  استخباراتو  د  ستالین  د  خپله  چې  مېرمنو،  فعالینو

 غورځول. 
 

 سپارل.  ته ستخباراتوا او ټولول لیكونه دا سهار هر به ساتونكو ماڼۍ د ګوركي د
 

  جېل  یو  یی  ګوركي  او   ومنله  غوښتنه  دا  ستالین  وویني.  بندیان  سیاسي  غواړي   چې   وویل  ته  ستالین  ګوركي   ورځ  یوه
  د  وو. شوې وېشل ورځپاڼې او كتابونه بندیانو سیاسي ټولو په او شوى پاك ښه جېل مخكې څخه كتنې له واستاوه. ته

  پاره،  له  ښودلو  د  واقعیت  اصلي  د  ژوند  خپل  د  ته  ګوركي  بندیانو  شته.  كې  سیهرو  په   هم   اوس  فلم  مستند  كتنې  دی
  روسیه  په   هم  وخت  همغه   فلم  دا  سره  –  سره  سانسور  ټول  د   چې  كېږي  ویل  لوستل،  )سرچپه(  كتابونه  او  ورځپاڼې
 و! شوى ښودل كې اتحاد( )شوروي

  به  یا  كېده،  مخامخ  سره  برخلیک  مشابه(  رته)و  له  یې  به   ښځه  شو،  بندي  كې  وخت  په   ستالین   د  څوك  یو  چې  به   كله
  درلود.   برخلیک  ناوړه  هم  څخه  میندو  خپلو  له  ماشومانو  ښځو  داسې   د   كېده!  وژل  به  یا  او  كېده  شړل  به  یا  كېده  بندي

  ټولې   خپلې  او  كړي  پیدا  مینه  سره   ستالین  او  هېواد  د  شوراګانو  د  هلته  چې  كېدل  بېول  ته  پالنځایونو  دولتي  به  هغوى
  ته   پالنځى  یو  داسې   ګوركي  ورځ  یوه  كېده.  وركول  نه  ډوډۍ  پوره  به  ته  ماشومانو  دی  وركړي.   السه   له  اړیكې  نۍپخوا
  او  پاڅېد  ماشوم  یو  خو  ووایي؛   څه  ته  اكا(  )ګوركي  چې  وو  شوي  ویل  ته  ماشومانو  او  سم  څه   هر   كې  پالنځي   په  الړ.
 ویل: وې

 

  ده! نه  ډوډۍ اصلي  زموږ دا غولوي. تا دوى )اكا( -
 شو! غلبېل ګولو په ورځ همغه ماشوم  او واخیست نوټ ګوركي كیناست. بیا او كړ تش زړه ډك

  خلكو   چې  څخه  هغو  له  به  روځپاڼې  دا  خپرېدې.  كې  گڼه  یوه  په  روځپاڼې  نامتو   اتحاد  شوروي  د  به  پاره  له  ګوركي  د
 ناوړه  څخه   ده  له   چې  و  پوهېدلى  ېد   په  ګوركي  كې  روځو   آخرو  په  ژوند  چې  كېږي  ویل  درلود.  توپیر  پوره  لوستې،
  له  خو  شوم(؛ پست هم زه كې مینځ په رذیالنو )ستاسو چې  وویل یې  ته  ستالین او  دى  شوى  غولول  او   شوې استفادې

  فكر   )كمونستي(  چې  یې   لیكوال او  اندي روڼ  هغه  ډېر روسیې  د  چې   و  دیوال  یو  داسې  ګوركي  سره  –   سره  ټولو  دې
 کتاب   ستر  د  شولوخف،  میخایل  د  یې  څخه  ستالین  له  چې  و  ګوركي  دا  وساتل.  څخه  گولو من   له  ستالین  د  كاوه،   نه  یې

  جڅخه  له  ستالین  د  لیكوال  بندي  لسګونو  په  روسي  د   ګوركي  شان  همدا  كړه.  السه  تر  اجازه  خپرېدلو  د  دون(  )آرام
 دي.  كړي خالص
 او  ده  څېره  هېردونكې  نه  یوه  بیاتواد  ریالیستي  سترو  د  نیمایي  دوهمې  د  پېړۍ  نولسمې  د  شان  په  چخوف  د  ګوركي

 كلكه  په  یې  څخه  ریالیزم  سوسیالیستي  له  چې  كېږي  ګڼل  هم  اتل  ادبیاتو  نویو   د  اتحاد  شوروي  د  چې  دى  څوك  یو  داسې
  نهرو   او  بېوزله  د  نړۍ  دده  دى.  انځورگر  ژوند  د  خلكو  ستومانه  او  بېوزله  اوره،  بې  بېكوره،  د  ګوركي  كوله.  ننگه
  ده. نړۍ خلكو
 ځاییده،  نه  كې  اتحاد  شوروي  په   شوى  تېر  مفكر  او  لیكوال  لوى  دومره  ګوركي  و.  سړى  خوځښت  او  عمل  د  كيګور

 دي.  شوي  خپاره ټوكه  ملیونونو په چی شوي وژباړل ژبو ډېرو په نړۍ د یې كتابونه او شو عالمګیر
  ورسیدل  ته کابل کتابونو هغه ګورکی د مخکی لسیزی ۵-۶ شته. وال مینه ډیر اثارو  د ګورکی د  هم کی افغانستان په

  هغه   هم  ټولنی  لیکوالو  د  افغانستان  د  او  ټولنی  نووستی  ماسکو  د  وروسته  خو  و؛  ژباړلی  به  ژباړونکو  ایرانی  چی
 وو.  ژباړلی دری او پښتو په شخصیتونو فرهنګی زموږ چی کړل خپاره کتابونه

 مننه 
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