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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

 
 

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

        
 ۰۴/۰۱/۲۰۲۲                احسان هللا ارینتزی

 
 

 د صمد بهرنګي 
 

 او
 

 د ده د كتابونو په هكله 
 
 

 یو كره كتونكي )منتقد( لیكي چې د یوه لیكوال د ژورې پېیژندګلوۍ له پاره باید د هغه اثار ولوستل شي. 
 

زه نه پوهېږم چې په افغانستان كې به څومره كسانو د ایراني لیكوال )صمد بهرنګي( كتابونه لوستي وي چې د كتابونو   
له الرې دغه خواخوږى او د ماشومانو ملګرى او الرښود لیكوال وپېژني. له همدې امله زه دلته د ده او د ده د كتابونو 

 په هكله یو څه لیكم. 
 

ش كې د ایران د تبریز په )چرنداب( نومی سیمه كې زېږېدلى دى. د ده پالر )عزت( او    هـ.   1318صمد په كال  
مور )سارا( نومېدل. پالر یې یو ساده كارگر و او مور د كور ښځه چې كله نا كله به یې د شپږو ماشومانو د روزنې 

 د درانده كار تر څنګ، له كورني اقتصاد سره هم مرسته كوله 
 

ومتوب كې ښه درس لوست او ډېرې شپې یې تیلي ډېوې ته سبا كړې دي. دى له منځینو زده وایي چې صمد په ماش
كړو څخه وروسته د تبریز د ښوونكو د روزنې موسسې ته والړ، صمد ال د دی موسسې د لومړي ټولګي محصل و  

 چې د خپلو څو نورو ملګرو په مرسته یې د دیواري جریدې په خپرولو الس پورې كړ. 
 

موسسه كې له زده كړو وروسته، په كلیو كې د ماشومانو روزنه غوره وبلله او د ختیځ اذربایجان د    صمد په دی 
)ممقان(، )ګوګان( او )اخیرجان( په ښوونځیو كې ښوونكى شو. ده په دی ښوونځیو كې نه یوازې دا چې ماشومانو ته 

، شتمن او نیستمن او كتاب په هكله خبرې  )الف( او )ب( ژده کول؛ بلکه له دوى سره یې د ژوند، ټولنیز چاپېلاير
 كولې او هڅه یې كوله چې دوى  سباني ستونزمن ژوندانه له پاره چمتو كاندی.. 

 

وایي چې صمد به د خپلو زده كوونكو كورونو ته تلو، د هغوى له میندو او پلرونو سره به یې خبرې كولې او ان دا  
 بونه به یې پرې ویشل..چې هغوى ته یې لیك لوست زده كاوه او وړیا كتا 

 

كې د تبریز په شپې پوهنتون كې نوم ولیكه او په دې توګه هم په خپله په زده كړه بوخت شو او   1341صمد په كال 
په كلیوالو   تبریز  د  په ډېرو خبرو وپوهېږي. صمد  پېر كې  له نورو سره مرسته كوله چې په دی تخنیكي  هم یې 

د ایران د هغه وخت د ښوونې او روزنې سیستم درلودې. ده ولیدل چې د  ښوونځیو كې هغه ستونزو ته ځیر و چې  
كلیو ښوونځي څومره ساده و. څو خټینې خونې، ډنګر، خیرن، نیم بربنډ او نیم وږي ماشومان او داسې ښوونكي چې 

 ډېر یې په خپل ژوند پورې اریان وو!
 

نیمگړتیاوو په هكله لیكنې پیل كړې. داسې ښكاري چې  صمد په دی كلونو كې لومړى د ایران د ښوونې او روزنې د 
ده طبقایى اند دود درلود او غوښتل یې چې هغه نیمګړتیاوې برسیره كړي چې د پهلوي ایران په ټول نظام او پوهنه 

 كې وې. صمد همدا راز د ماشومانو او تنكیو ځوانانو له پاره د كیسو په لیكلو الس پورې كړ.
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( كیسې خپرې شوي.  1342( او )بې نومه( )1340( كیسه ولیكله، ورپسې د تلخون )1339ده لومړى د )عادت( )
د صمد لومړنى كتاب )اولدوز او كاغۍ( نومېده چې د خپل یوه ملګري د میرني ورور د ژوند له مخې یې لیكلى و.  

سته ډېر نور وړوكي  دا كتاب د ماشومانو او تنكیو ځوانانو ډېر خوښ و او ژر بیا بیا چاپ شو. صمد له دی ورو
ساعته    24كتابونه هم ولیكل چې ځینې یې دا دي: وړوكى تور كب، كوراوغلو، یو الو او زر الو، د مینې افسانه،  

 ویښ او ویده، چغندر خرڅوونكى هلك، زوړ وز، وږى موږك او داسې نور. 
 

ربایجاني( وه. ده د تدریس په مورنۍ ژبه د بل هر انسان په څېر په صمد ګرانه وه. د صمد مورنۍ ژبه اذرى )اذ 
كلونو كې د خپل ولس ډېر فولكلوري مواد ټول او ځینې )كیسۍ او متلونه( د خپل یوه اذرى ملګري په مرسته چاپ  
ایران د هغه وخت د سترو  كړل. صمد د بهروز دهقاني سره په ګډه د اذربایجان كیسې په فارسي وژباړلې او د 

 ، فروغ فرزاد او امید( شعرونه یې په ادزى چاپ كړل.. شاعرانو )نیمایو شیخ، احمد شاملو
 

صمد اتلس كلن و چې په ختیځ اذربایجان كې په كار لګیا شو. سره له دې چې ده له لوړو زده كړو او ژورې مطالعې   
سره ډېره مینه درلوده؛ خو له پالر سره د مرستې اړتیا دې ته اړ كړ چې ژر په كار ولګېږي او معاش واخلي. صمد  
د كار په وخت كې خپلې هیلې خاورې نه كړې او له مادي او معنوي بېوزلتوب څخه د خپل ځپل شوي ولس، د  
خالصون د الرو چارو د موندلو له پاره په ژورو فكرونو كې ډوب و. ټولنیزه نا انډولي، د ملي عوایدو ناسم وېش،  

د فكري جوړښت له عناصرو سره مرسته وكړه   اخالقي فساد، فقر، لوږه، بېسوادي او ... هغه عوامل وو چې د صمد
او هغه یې د خوارو پرګنو په څنګ كې ودراوه. صمد له همدې امله په تهران كې دنده ونه منله او په اذربایجان كې  
پاته كېدل یې ځكه غوره وبلل چې له خلكو څخه به ډېر څه زده كړي او د هغوى د نیمګړو ارمانونو د پوره كوله له  

 ه وړوكي اتل جوړ شي.پاره به یو
 

صمد هغه شاعران او لیكوال نه خوښول چې ویل به یې )دریغې د شرابو په پیاله كې یو وړوكى كب واى!( یا به یې 
د شرابو د بدمستیو په محافلو كې د بېوزله خلكو او د هغوى د ادبیاتو په هكله خبرې كولې او یا به یې ماشومان، تنكي 

ه ترخو واقعیتونو څخه لیرې ساتل او هغوى ته به یې مال ډوله اشرافي نصیحتونه كول چې  زلمیان او ځوانان د ژوند ل
 ښه كوئ او بد مه كوئ! 

 

صمد به د خپل معاش په نیمایي پیسو كتابونه اخستل، ده به خپل كتابونه هم په ارزانه كاغذونو چاپول او بیا به كلي  
نو او تنكیو زلمیانو وېشل او له هغو سره به یې د ژوند، پوهنې، په كلي گرځېد او دا ګټور كتابونه به یې په ماشوما 

كتاب او د خپلو كتابونو د اتالنو په هكله خبرې كولې. ده نه غوښتل چې ماشومان او تنكي زلمیان د رژیم د تبلیغاتي  
میان باید د یرغل په وړاندې ماته وخوري او د كوكي نانځكو په شان هر ډول ته وګډېږي. صمد به ویل چې تنكي زل

انساني ټولنو د تاریخ او ودې په هكله سم او علمي پوهه او درك ولري او د سباني ستونزمن ژوندانه د تېرولو له پاره  
 پوره چمتو شوي وي.

 

صمد غوښتل په خپلو كتابونو كې دا خبره وكړې چې كه ماشومانو او تنكیو زلمو ته وایو چې درواغ بد دي، ولې دا  
ولې خلك درواغو ته اړ كېږي؟ كه ورته وایو چې غال بده ده، ولې دا نه ورته وایو چې كوم عوامل    نه ورته وایو چې

له یوه سړي څخه غل جوړوي؟ او كه ورته وایو چې باید مهربانه واوسې، دا هم باید ورته ووایو چې په چا باندې  
نورو خلكو بمونه او اور وروي، هم مهرباني مهرباني په كار ده او له چا څخه كركه؟ ایا په هغه انسان باندې چې په 

 په كار ده او كه څنګه؟ 
 

پوری د صمد بهرنګی دری نسبتا اوږدی او یوه لنډه کیسه پښتو ته وژباړلی:  وړوکی   ۱۳۵۷څخه تر    ۱۳۵۴ما له     
 تور کب، د مینی افسانه، اتل او سبینه پشئ او توره پشئ 

 

ژبه د ماشومانو د پاره لیكل شوې؛ خو په اصل كې د لویانو له پاره یو  د وړوكي تور كب نامتو كیسه په سمبولیكه   
درس بلل كېږي. په دی كیسه باندې په ایران كې د ننه او بهر ډېرې كره كتنې لیكل شوي دي. ځنې كره كتونكي وایي 

. دوى هغه  چې صمد په دی كیسه كې یو ځانګړى اتل )منفرد قهرمان( روزلى چې شخصي هڅه یې ډېره بریالۍ نه ده
تور كب ته ګوته نیسي چې غواړي د سیند پاى ومومي او د دی هدف د ترالسه كولو له پاره، ډېرې ستونزې ګالي؛ 
خو نور كره كتونكي بیا وایي چې )نه( صمد وړوكى تور كب له نورو مبارزینو سره یو ځاى په مخ خوځوي او ده 

 ته د نورو د الرښوونكي دنده سپاري. 
 

ه هغې ورځې څخه چې پریکړه کوی چې خپل محدود ژوند پرېږدي او د سیند د پاى په لور خپل  وړوكى تور كب ل
تاریخي سفر پیل كړي، له ډېرو داسې څېرو سره مخامخ كېږي چې دى د دې كار جوګه نه بولي او په الره كې یې د  

 په مخ ځي او..... احتمالي خطرونو څخه ویروي؛ خو وړوكى توركب د ځینو نورو كسانو په مرسته بریالى 
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 په دی كیسه كې د صمد هره خبره حساب شوې او هر كركټر ټولنیز وجود لري او د لیدلو او لمس وړ دى.
 

د دې كتاب دوهمه كیسه )اتل( نومېږي چې په اصل كې یوه اذربایجاني كیسه ده او دا اتل ) كوراوغلو یا ګوراوغلى(  
نى تاریخ لري او د روایتونو، ځایونو او نومونو په توپیر په دى. داسې ښكاري چې د كوراوغلو كیسه ډېر لرغو

اذربایجان، ایران، تركمنستان او د افغانستان په شمال ختیځو برخو كې تر اوسه هم په خلكو كې ډېر خوښوونكي لري. 
ې د  ما اورېدلي دي چې اوس هم د ژمیو په اوږدو شپو كې د افغانستان د بدخشان په ځینو حجرو او جوماتونو ك

ګوراوغلي د حماسې د اورېدلو غونډې جوړېږي او سیمه ییژ راویان دا كیسه له بدلو او حتى ساز سره حاضرینو ته  
 اوروي.

 

كوراوغلو د هغه ظالم خان د ژوند كیسه ده چې د خپل یوه غالم سترګې وباسی. كوراوغلو د همدغه غالم زوى دى  
شر په توګه له خانانو سره جنګیږی او هغوى ته ماتې وركوي. په  چې د مبارزینو غرنۍ اډې ته تښتي او د هغوى د م

دی كیسه كې د یوې خوندورې مینې اانګازی هم شته چې زه یې دلته په تفصیل نه كاږم او لوستونكو ته بلنه وركوم  
انوس نه چې دا كیسه ولولي. له هغه ځایه چې د كیسې د اتالنو او ځایونو فارسي یا اذرى نومونه په پښتو كې ډېر م

 ښكارېدل، نو ما په كیسه كې ټول نومونه اړولي دي. 
 

د كتاب درېیمه كیسه )د مینې افسانه( نومي چې د یوه پاچا د لور او یوه عادي ځوان د مینې په هكله لیكل شوې ده. دا  
چې بیا  هـ.ش كې په كابل كې د بیهقي  كتاب خپرولو د موسسې له خوا چاپ شوې و 1357كیسه لومړى ځل په كال 

 نایابه شو. د دغه كتاب په پاى كې اتالن د كوترو په څېر د لمر په لور الوزي او..... 
 

سپینه پشۍ او توره پشۍ د دې كتاب څلورمه او لنډه كیسه ده. په دی وروستیو کلونو کی، د صمد دا څلور کیسی په  
ښاغلی اسد جان دانش، په همت په کابل کی   یوه کتاب کی) د مینی افسانه( په نامه، د دانش خپرندویه ټولنی د مشر ،

 خپری شوی چی اوس بیا نه پیدا کیږی او ځکه یی د ځینو ویبپاڼو له الری له تاسو ښاغلو لوستونکو سره شریکوم.
 

جرمن انالین پخوا د ) اتل( او ) وړوکی تور کب( کیسی خپری کړی او ژر به دا دوه پاته ) د مینی افسانه( او  -افغان
 شئ او توره پشئ( هم تر تاسو پوری ورسوی.) سپینه پ

 

او د پاى خبرې به دا وي چې ایران زموږ ورور ګاونډى هېواد دى چې خورا ستر فرهنګي میراث لري او هر كال  
په زرګونو كتابونه پكې خپرېږي. ما د صمد د کیسو مجکوعه ځكه په پښتو ژبه چمتو كړ چې له یوې خوا د یوه 

كار سره بلد شو او له بلې خوا له فارسي ژبې څخه پښتو ته د كتابونو ژباړه پیل كړو او په دې توګه  ایراني لیكوال له  
په ډېره اسانه توګه هغه په زرګونو كتابونه پښتو ته وژباړو چې د ایران خورا پیاوړي محققین او مترجمین یې په  

 فارسي لیكي او یا له نورو ژبو څخه فارسي ته رااړوي. 
 

كلونو تر مینځ ژباړل شوي او له ما سره خوندې وې چې    1357  –  54ونكو! د دی كتاب ټولې كیسې د  ګرانو لوست
 كلونو څخه یې ستاسو درانه حضور ته وړاندې كوم. هیله ده چې تنده مو پرې ماته شي.  ۴۳دا دى پس له 

 

كې په )ارس(  سیند   1347  صمد بهرنګي له یوه لنډ؛ خو ډېر ویاړلى، ژمن، انساني او ګټور ژوند څخه وروسته په 
كلن و. ځینې كسان لیكي چې د پهلوي رژیم پټو پولیسو صمد    29كې ډوب شو او ومړ. دى د مړینې په وخت كې  

 وواژه؛ خو ځینې نور بیا وایي چې )نه( هغه په اوبو كې د ډوبېدو له امله په خپل طبیعي مرگ مړ شوى دى. 
 

یو ډېر خواخوږى او متعهد فرهنګي شخصیت له السه وركړ. كه    په هر صورت د صمد په مرګ ایران او نړۍ خپل
 صمد ژوندى واى، هرو مرو به یې ډېر نور كار هم كړاى و. 

 

 مننه 
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