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 له وطن سره د مینې یوه غوره بېلگه
 

 »هر چا ته خپل وطن کشمیر دی« 
 

 ي اثر کې مو« ند کارامازوف ورونهپه » داستایوفسکي ویچفیودر میخایلد 
 

 د وطنپالنې څرک
 

 
ثر په وروستیو کې »د کارامازوف ورونه« اله ستونزو او کړکېچونو ډک ژوند  خپل داستایوفسکي ویچفیودر میخایل
بې روسي ژشهکارونو تر څنگ د داستایوفسکي دا اثر هم له د نورو روسي  (الال )ډوکتور لطیف بهاندولیکه. زما 

یو هم په کې د  ږي چې ـه رالېې له پارآثار ما ته د بیا کتنډېر ځلې خپل ژباړل شوي دی نه پښتو ته اړولی دی. 
 رامازوف ورونه« دي.ا یوفسکي »د کداستا 

 

د ډوکتور لطیف بهاند له لوري ژباړل شوي آثار زه هم د خپلې دندې په توگه په خورا دقت لولم او هم د آثارو د  
  هبي ذمپه لومړي ټوک کې  ل،لوست د کارامازوف ورونه«»چې ه مې یې لوستلو کې ډېر پام کوم. کلمهموالي په پار 

د دویم ټوک په   .ځینو کرکترونو او دیالوگونو سخت ستړی کړم، خو ما به خپل کار کاوه ،وال ډېر پامکمسایلو ته د لی
دواړو دې پر به مې په زړه کې غوټه کړه چې زه  ه وخت، په هماغلو ته پام شوأ مې دوو ډېرو جالبو مسلوستلو کې 
 .قالې لیکمجال ـ جال ملو أ رو مسپه زړه پو

 

پلرونو، خپل  )  له خولې را وتلې جمله  تورن مدافع وکیل()د    ي د یو کرکترسکیوفا ته مې سرلیک د داست  ېقالم  لومړنۍ
په افغان   مه( ۲۳ر درویشتمه )ام کال د اکتوبر پ ۲۰۱۹وټاکله او دا لنډه مقاله مې د  (!ماشومان مه خوابدي کوئ

  خپره کړه.کې  پورتال جرمن
 

د داستان په پای کې د وطن پالنې ډېرې لنډې جملې  همدا ده چې (له وطن سره د مینې یوه غوره بېلگه)مقاله دویمه 
 یوفسکي:، خو لومړی په لنډ ډول خپله داستا زيد قهرمان له خولې راو

 

هغه کې یې  هیو اثر لیکلی چې پ د نورو آثارو تر څنگڅ کې ښاغلی ډوکتور لطیف بهاند د خپلو ادبي هلو ځلو په تر
ه  ، په خورا لوړ ادبي انداز معرفي کړې دي او خپل دې اثر تېڅېرتو ډېرې مشهورې او مخورې سیې د ادبیا ورد 

داسې  فیودر میخایل داستایوفسکي خپل دې غنمیت اثر کېپه  دی « روسي ادبي ستوري»یې نوم ورکړی دی: 
 راپېژني:

 

او په خپل ډول کې بې سارې نړیواله څېره  نه تکراریدونکې، ځانګړې  هداستایوفسکي، د روسیې د زرینو ادبیاتو یو»
کال د  ۱۸۸۱تر شپیتو کلو ژونده وروسته، د   اونېټه  پیدا شوی  ۳۰ راکتوبر پ عیسوي کال د ۱۸۲۱هغه د  ده.

 . په یوولسمه نېټه مړ شوی دی ۍفبرور
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_plarona_mashoman.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_la_watan_sara_mina.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_la_watan_sara_mina.pdf


  

 

 3تر  2 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

 

او  پر نړیوالو  ړنې ستر ماهرـاني سپداستان  لیکنه  کې د روان او رو د روسي ادبیاتو ویاړ، په روسيداستایوفسکي  
، داسې لیکوال چې نه یوازې ود سترو نه هېریدونکو لیکنو لیکوال دی  .ادبیاتو کې، د نه بیانیدونکي اغیز خاوند دی

   .هم زیات نوم وګاټه نړۍ کې یې تر خپل هېواده نورهبلکې په  ،په روسیې
 

رونو له ټد هغه د اثارو د اتالنو د کرک روپایي سوریالیستانوداستایوفسکي، دومره ادبي او رواني اغیز درلود، چې ا
 مخې، د خپل ادبي فلسفي ښوونځي بنسټونه جوړ کړل. 

 

والی او د هغو  ږدېـساده خلکو ته نې، توبد هغه د اثارو او د هغه د اتالنو د بري یوه ستره ځانګړتیا، د هغو ولسی
 . يتصویرول د

 

کې خپل تر ټولو پېژندل شوی غوره او نامتو اثر  (۱۸۸۰ -۱۸۷۹)وروستیو کلونو  په فیودر داستایوفسکي د ژوند... 
 « ..روسکي وستنیک" خپرونه کې خپور کړ.لیکه. دا رومان یې هم په پرله پسې توګه په "و "ارامازوف ورونهد " ک

 

ډېر مهارت او هنر سره سره له دې چې مدافع وکیل خپله ډېره قوي او د قناعت وړ دفاعیه په  داستان په ترڅ کېد 
سم  شي. له دې سره  دیسایبریا ته تبع، وه چې تورن باید تبعید شيشدا  پریکړهتۍ سورود محکمې وړاندې کړه، خو 

هغو خلکو ته   ،وایي چې هلته هم که الړ شم هرمانمحکوم ق ږي.ـکېد ملگرو له خوا د تښتېدو وړاندیز  د قهرمان
نو خپل وطن  ؛ږمـپردی یم، څوک مې نه مني او هلته هم ژوند کول بل تبعید دی، نو دلته په سایبیریا کې که تبعید کې

   او... کې خو به یم، له خپلو خلکو سره خو به  یم
 

تېښتې   څخه  طنڼي او له وغوره گخپل وطن زندان، د بل وطن له آزادۍ نه  د وطن پرستۍ روحیې له مخې دقهرمان  
ه بیلگه د وطن پرستۍ د روحیې یوه غور انکار او نه تگ (میتیا قهرمان )په الندې جملو کې د  وي.ه زړه نه ښه کت

 او لوی درس گڼل کېږي:
 

زما په دې خوښېږي، چې تل رښتیا وایې او هېڅ څه نه پټوې. دا میتیا، له خوښۍ نه په ډکې خندا، چغه کړې: ... »
 په دې مانا، چې ما خپل الیوشا د ایزوتي پر وخت منلی دی. 

 

تا باید له همدې امله مچ کړم، پوهېږې او کنه؟ ګوره اوس نو غوږ شه، زه به درته د پاتې، د خپل زړه د بلې نیمایي 
 ا فکر پرې کړی او پریکړه مې پرې کړې ده: دي، دا هغه څه دي، چې م درته ووایمه. دا

 

وي، چې زه له خوښۍ نه، نه که زه وتښتم، آن له پیسو او پاسپورتونو سره، او آن امریکا ته، نو ما به دا خیال خوشال
تښتم، زه نیکمرغۍ ته نه ورتښتم، بلکې په حقیقت کې بل تبعیدي ځای او بلې سایبریا ته ورتښتم او کېدای شي، تر  

، هم ال بدتره. ګوره الیوشا د زړه له کومې وایم، تر دې ال بدتره. هو، الکسي تر دې بدتره، رښتیا درته وایم، دې نه
 تر دې بدتره. 

 

سره وي، نو ته   دې امریکا پسې دې بال وي، له هغې نه همدا اوس زه کرکه لرمه. پرېږده، چې ګروشینکا هم له ما 
 هغه یوه روسۍ ده، هغه آن د آدوکو تر شپېلیو پورې روسۍ ده. یو وار ورته وګوره، آیا هغه امریکایي ده؟ 

 

هغه به خپلې مورنۍ خاورې پسې خفه کېږي او زه به هر ساعت ګورم، چې هغه به زما په خاطر دا خفتیان او 
نو  زورېدل زغمي او هغې زما په خاطر دا صلیب )قرباني( منلې ده. آخر ګناه یې څه ده؟ او آیا زه به د هغو پردیو بوی

نه غوره وي. زه له دې امریکا نه،   رزیلو خلکو زغم ولرم، که څه هم کېدای شي، د هغو هر یو له پیله تر پایه، تر ما 
نور نو کرکه لرم. که څه هم هغوی ټول، هر یو له پیله تر پایه، غوره ماشین چلوونکي و اوسي، بیا هم بال ورپسې، 

. الکسي، روسیه راته ګرانه ده، که څه هم زه خپله یو دوه مخی ږيـهغه زما خلک نه دي، زموږ له روح سره نه لګې
 ناولی یمه، د روسیې خدای راته ګران دی.

 

 ناببره یې سترګې وځلېدې او چغه یې کړل: زه به هلته خوسا شم.
 

 او آواز یې له ساندو او اوښکو نه په رېږدېدا شو. بیا یې پر خپلې ګبڼۍ زور راوړ او وې ویل: 
 

داسې پرېکړه وکړه. اورې! له ګروشینکا سره، چې هلته ورسېږو، سمدالسه به ځمکې اړولو، له وحشي هو، الکسي ما  
ځناورو سره به کار کوو او کوم چېرې لرې، لرې به جال ژوند لرو. ګوره، هلته خو به چېرې کوم لرې ځای پیدا 

دنیا په اخره  مان په لمنو کې، هو، دږي. وایي، هلته ال تر اوسه سره پوستان پیدا کېږي، هلته، چېرې لرې د آسـکې
کې، له وروستیو موګیکانو )بومي خلک( سره. نو سمدالسه به ګرامر ته مخه کړو، زه او ګروشینکا. کار او ګرامر.  
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دې درې کلونو په اوږدو کې به، انګریزي داسې زده کړو، لکه په خپله انګریزان چې  او همداسې درې کاله. او د
 پرې غږېږي. 

 

چې انګریزي مو زده شوه، امریکا به نور خالصه وي. بېرته به لکه د امریکایي اتباعو په څېر، روسیې ته  او همدا،
راوتښتو. تاسو ډارېږئ مه، دې وړو ښارونو ته نه راځو. چېرته له دې ځایه لرې به، په شمال او یا جنوب کې پټ 

ته به کوم داکتر کومه ږېره ګوټې   بدله شي، ما شو. تر هغه به، زه هم په امریکا کې بدل شم، د هغې څېره به هم 
راجوړه کړي، هغوی خو هسې بې ځایه میخانیکان نه دي. او کنه، خپله یوه سترګه به راوباسم، داسې یو ارشین اوږده 
ږېره به پرېږدم، وېښته به مې سپین شي، د روسیې له غمه به مې، وېښته سپین شي. هېڅوک به مو نه پېژني. او که  

ي، پروا نه لري، دا په دې مانا، چې قسمت به مو همداسې وي. دلته به هم، چېرې لرې په کوم ډاګ کې ومو پېژن
 ځمکې اړوو او ټول عمر به ځان امریکایي امریکایي کوم.

 

نو ګټه به یې دا وي، چې په خپله پالرنې خاورو کې مو نفس وخېژي. دا ده، دا زما پالن و، نه بدلېدونکی پالن. څنګه 
 مخونه ۳۹۹ـ  ۳۹۸ «ې یې؟تاییدو

 

 «!»هر چا ته خپل وطن کشمیر دی
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