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  ۰۲1۰۰۲۱۰۲۶          احسان هللا آرینزی

 لېف نیكوالیوویچ تولستوى

په   ز كال د سپتمر 11۰1د ( لېف نیكوالیووچ تولستوى) د روسیې نامتو كالسیك لیكوال او سیاسي او ټولنیز فعال 
یاسنایا پلیانا . ایالت په یاسنایا پلیانا كې، په یوه شتمنه اشرافي كورنۍ كې زېږېدلى دى( توال) نیټه د روسیې د  نهمه

تولستوي له روسي اریستوكراتانو څخه و چې د مور د پلوه له  .جنوب لور ته پرته سیمه ده 16۲Kmله ماسكو څخه 
تولستوي په دوه كلنۍ كې مور او په نهه كلنۍ كې پالر له . سره خپلوي لري پوشكینلوى او نامتو روسي شاعر 

تولستوي د خپلې ترور كور ته ولېږدول شو او همالته ځوانۍ   له دې وروسته. السه وركړل او ډېر یوازې پاته شو
 .ته ورسېد

چې د كازان پوهنتون د ختیځو ژبو د پوهنځي د عربي او تركي ژبو په  وواړس كلن پكې ش 1144لېف تولستوى په 
یوه  ده غوښتل چې د. كې دغه پوهنځى پرېښود او د حقوقو پوهنځي ته الړ 1146تولستوى په . څانګه كې شامل شو

بزګرانو سره مرسته وكړي چې د دوى په ځمكو باندې یې په ورځنۍ اجوره كار  ۰5۲تكړه وكیل په توګه له هغه 
 .كاوه او ډېرې ستونزې درلودې

كې له لږ پوځي زده كړو وروسته  1151تولستوى په . زده كړو درې كاله دوام وكړ  په پوهنتون كې د تولستوى
د سرتېرو د ژوند كیسو او تجربو د تولستوي د قفقازي كیسو لیكلو ته . خه واخليقفقاز ته الړ چې په جګړه كې بر

په قفقاز كې تولستوى د افسر په . ود ده مشر ورور توپچي افسر نیكوالى هم دا وخت په قفقاز كې و. الر پرانسته
ي ډول په ادبیاتو بوخت دى په قفقاز كې په جد. توګه د غرنیو قفقازیانو په وړاندې په پوځي عملیاتو كې ګډون وكړ

تنكي ) ، (115۰()كوچنیتوب: )  شو او د یوه داسې رومان په لیكلو یې پیل وكړ، چې څلور برخې یې درلودې
په عین حال كې تولستوى د . چې وروستۍ برخه یې ونه لیكل شوه( ځواني)او ( 115۱()زلمیتوب)، (1154()زلما

ناولونه او داستانونه ولیكل چې د قفقاز د ( رازژالوواننیې)او ( ه وهلد ځنګل)، (كازاكان) ،( د بډاى ګهیځ)، ( یرغل)
 .خلكو د خاطراتو، تجاربو او جګړو په هكله وو

په كالبندۍ كې برخه ( سیلیستري)ز كال كې د روسیې او تركیې د جګړې په وخت د تركي كال  1154نوموړي په 
په دې . پوځ ته تبدیل كړ كریمیاه؛ خو وروسته یې ځان د درلوده، تولستوى هغه مهال د دوناى په پوځ كې خدمت كاو

تولستوي په دې كتاب كې د جګړو په هكله خپل هغه راپورونه . هاثر ولیك( سیواستوپل كیسې)وخت كې لیكوال د 
تولستوي د سیواستوپل له سقوط څخه . غونډ كړي وو چې مخكې یې په خورا قوت او دقت رسنیو ته استولي وو

   .وروسته پوځ پرېښود او خپل ښار ته الړ

ده او د هغوى ښوونه او روزنه یې ډېره تولستوي په ژوند كې له ماشومانو او تنكیو زلمیانو سره ډېره مینه درلو
ز  115۱تولستوي په   .ودهد اثارو له لوستلو سره مینه درل وژان ژاك روسده د فرانسوي فیلسوف لیكوال . اړینه بلله

كال كې لویدیځې اروپا ته والړ او هلته یې له سترو اروپایي لیكوالو او پوهانو چارلز دیكنز، ایوان تورګنیف، 
كله چې . په پاریس كې اوسیده  و چېوتورګنیف روسي لیكوال . فریدریش فرویل او آدلف دستروګ سره ولیدل

ژان ژوك روسو د تجاربو له مخې یي په كلیوالو سیمه كې د ښوونځیو په  تولستوي بیرته خپل هېواد ته ستون شو، د
 .جوړولو الس پورې كړ

هڅه كوله چې له هر ماشوم   ده. تولستوي د ماشومانو په منځ كې توپیر نه كاوه او شتمن یې له بېوزلو څخه نه بېلول
د تولستوي ښوونځي وتړل، تولستوي  هغه وخت چې د تزار ادارې. سره د هغه د استعداد په اندازه مرسته وكړي

داسې فرهنګي فعالیتونه پیل كړل چې د ماشومانو او تنكیو زلمیانو له روزنې سره یې مرسته كوله او د انساني او 

http://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aryanzai_e_l_n_tolstoy.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aryanzai_e_l_n_tolstoy.pdf
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داسې كتابونه یې خپاره كړل چې د ماشومانو خوښېدل او دوى یې له اخالقي، تولنیزو او معنوي   طبیعي علومو
په ملیونونو روسي ماشومان د شلمې پېړۍ تر دوهمې لسیزه پورې، د خپلو ښوونځیو . ارځښتونو سره آشنا كول

 .لومړى كال په هغه الفبې پیل كاوه چې تولستوي لیكلې وه

مور او پالر له خوا دومره ده ته د خپل . ته والړ( یاسنایا پلیانا)تولستوى له دې وروسته پوهنتون خوشي كړ او 
څه موده یې . بزګرانو او مزدورانو پكې د مرییانو په بڼه كار كاوه ۱۲۲جایداد او شتمني په میراث پاتې وو، چې 

ده دا وخت په حقیقت كې په یاسنایا پلیانا، ماسكو او سن پیترزبورګ . ته ستون شو  ماسكوهلته تېره كړه او بېرته 
 .كې ژوند كاوه

ناپلیون د رومان سوژه د . ولیكه( جګړه او سوله)ز كلونو كې خپل نامتو رومان  1161 – 116۰تولستوى په 
، (د ایوان ایلیچ مړینه)، (خولستامېر)، (پولیكوشكه)له دې وروسته یې د . له پوځ سره د روسیې جګړه وه بوناپارت

د ) او ( ژوندى مړى)، (د استغفار توبه)، (انا كارینا)د ناولونه، ( حاجي مراد)او ( شیطان)، (كرېڅیرووا سوناتا)
، (البرت)، (سندرغاړې)، (دوه پوځیان)، ( واوره او توپان)رومان او د ( واسكرېسېنې)ډرامې، د ( تیارې واكمني

 . لنډې كیسې ولیكل( د نڅا له محفل نه وروسته)او ( خاوند او مزدور)، (درې مړینې)

په نامه له یوې اتلس كلنې پېغلې سره واده وكړ او د ( سوفیه اندرېېونا بېرس)ني كې د ز كال په م 116۰تولستوى د 
د تولستوي ځوانه مېرمن د ده ښه ملګرې وه او مرسته یې كوله . خپلو سترو كتابونو د لیكلو دروند كار یې پیل كړ

پاڼې اووه ځلې په خپل  14۲۲ ویل كېږي چې سوفیا د سولې او جګړې د لیكلو لومړنى. چې دا كتابونه ژر بشپړ شي
 بیا لیكلې وې؟ -الس بیا

ځینو لیكنو هغه كتاب چې ده د روویل كېږي چې د تولستوى د . هد تولستوي او سوفیا ژوند خوږ؛ خو ستونزمن و
تولستوى په دې كتاب كې د هغه وخت . هخپل زلمیتوب د وخت خاطرې پكې لیكلې وې، د سوفیا الس ته ورغلى و

 .دى لیكنو سوفیا خپه كړې وه. ده ډېرې نجونې پېژندلې او شراب یې څښلخبرې كړې وې چې 

په هر صورت تولستوى او . وروسته بیا تولستوى په فلسفي افكارو كې دومره ډوب شو چې سوفیا به یوازې پاته كېده
 .اوالدونه یې وزېږول چې څلور یې په ماشومتوب كې مړه شول 1۰وكړ او   سوفیا پنځوس كاله ګډ ژوند

كركټرونه لري او د روسیې د نولسمې پیړۍ د څېړنې له پاره  51۲جګړه او سوله د تولستوي هغه رومان دى چې 
كره كتونكي دا . خورا معتبر او باوري ماخذ او د ناپلیون د یرغل په وړاندې د روسانو د مقاومت حماسه بلل كېږي

ژوند په هكله د لیكوال فلسفي لید لورى نندارې ته  كتاب د نړۍ له ډېرو سترو رومانونو څخه بولي چې د تاریخ او
په دې ډراماتیك رومان كې د مینې، اللهاندۍ . بل رښتیانى رومان او یو منشور حماسي داستان دى انا كارئینا .ږدي

 .او ماتې انځور له ورایه ښكاري

و د روحي ماتې په درشل تولستوى د ستر شهرت په اوج كې د ټولنې د وضعیت له ښه والي څخه نا امیده شو ا
، د كارګرانو ورځ په ورځ زیاتېدونكې هكې چې تولستوي د ماسكو د احصائیې د دفتر غړى و 111۰په كال . ودرېد

دى دا وخت پوه شو چې د كارګرانو ستونزې د بزګرانو په پرتله ډېرې دي، له همدې امله ده له . بېوزلتیا ولېده
و ته د ډله ییزه مهاجرتونو د مخنیوي له پاره داسې یوه اداره جوړه كړه چې بزګرانو سره د مرستې په نیت او ښارون

ده فكر كاوه چې ښارونو ته مهاجرت بزګران په اللهانده او . له بېوزله بزګرانو سره په كلیو كې مرسته وكړي
 .انه لذایذ وبللتولستوي هم شراب، سګرټ او ښكار پرېښودل او دا یې ظالم  له دې وروسته. بېوزله كارګرانو اړوي

دې ګوښیتوب له تولستوي څخه داسې مذهبي سړى جوړ كړ چې د انجیل روسي ژباړه یې پیل كړه او په داسې 
 .مذهبي محبوسینو او فراري سرتېرو سره قانوني مرستې وكړي   ې له سیاسي،چټولنیزو فعالیتونو لګیا شو

http://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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او دولتي حاكمیت له ( ارتودوكس)ې د كلیسا هر څومره چې په نړۍ كې د تولستوى نوم لوړېده، په روسیه ك
ځینې لیكنې به یې له خپرېدو مخكې توقیف كېدې او حكومت به داسې . مخامخ كېده  پېغورونو او كركې سره

د تزار پولیسو به ورپسې و او د ژوند ساحه یې پرې تنګه . ګونګسې خپرول چې ګواكې دى رواني ستونزې لري
 .ستوي كورنۍ ستونزې ډېرې شوې او له خپلې مېرمنې څخه جال شوپه عین وخت كې د تول. كړې وه

د روسیې د ارتودوكس كلیسا مشرانو ته ښه پلمه په الس . رومان خپور كړ( پاڅون)كې د  11۲1تولستوي په كال 
تولستوي په عین وخت كې د پرولتاریا د دكتاتوري له پاره د . ورغله او ژر یې په كفر تورن او مرتد وباله

الیستانو له مبارزو سره هم مخالف و او هڅه یې كوله چې خلك له جګړې او وینې تویولو سره مخالفت ته سوسی
 .اوښتون ته الر اواره كړه 11۲5یو كره كتونكى وایي چې د تولستوي آثارو او افكارو د روسیې د كال . وهڅوي

روسیې نامتو لیكوال لېف نیكوالیوویچ تولستوى له دې ستونزې وروسته د خپلې كشرۍ لور او كورنۍ طبیب په د 
 .د نومبر په اوومه ومړ 111۲ملتیا د روسیې جنوب ته الړ او د 

لېف نیكوالیوویچ تولستوى نه یوازې په روسیه، بلكې په ټوله نړۍ كې د یو ستر كالسیك لیكوال په توګه پېژندل 
د ده له ګڼ شمېر اثارو څخه هنري فېلمونه جوړ شوي او كتابونه یې په ډېرو ژبو ژباړل . وى او منل شوى دىش

كې په  ۰۲1۲په كال . دى د نړیوالو ادبیاتو په تاریخ كې له ډېرو ځالندو او تلپاتې څېرو څخه ګڼل كیږي. شوي
دګاري پروګرامونه جوړ شول او روسانو یو ځلې روسیه كې د ده د مړینې د سلم تلین په مناسبت ځینې غونډې او یا

 .بیا د روسي ادبیاتو دغه ستر استازي ته د عقیدت ګلونه وړاندې كړل

 :د تولستوي نامتو كتابونه دا دي

جګړه او سوله، انا كارنینا، پاڅون، كوچنیتوب، تنكي زلما، زلمیتوب، د ماشومانو كیسې، اعتراف او سرشمېرنه په 
وپون، پیسې او شیطان، پاك عید، تش ډول او اووه نورې كیسې، مېږى او كوتره، د ماشومانو او ماسكو كې، تقلبي ك

تنكیو زلمیانو كیسې، كازاكان، درې پوښتنې، هنر څه شى دى؟، خدای حقایق ویني؛ خو صبر كوي؛ برباد شوې 
جي مراد، تلپاتې مینه، د ځواني، د مرګ سندره، شیطان، درویشت كېسې، د ایوان ایلیچ مړینه، خان او نوكر، حا

د لیف تولستوي د تر ټولو .نیكمرغي، دوه سپاره او نور  تولستوي لیكونه، د سیواستوپل داستانونه، پولیوشكا، كورنۍ
. پښتو ژباړه تېر كال د ډاكټر عبدالطیف بهاند له خوا افغاني ټولنې ته وړاندې شوه( جګړه او سوله)ستر رومان 

دا كتاب . امانت پښتو ته ژباړلى دى  ر ګاللى چې دا لوى كتاب یې له اصلي روسي متن څخهډاكټر بهاند شل كاله زیا
پاڼې لري چې په څلورو ښایسته ټوكونو كې د وردګو د پخواني والي، فرهنګي شخصیت ښاغلي فدایي په  ۰15۲

 .همت د میوند خپرندویه ټولنې له خوا خپور شوى دى

جګړه د تولستوي له پاره، جګړه ییزه : )د رومان په هكله لیكي( ړه او سولهجګ)ډاكټر بهاند په خپله سریزه كې د 
جګړه د تولستوي له پاره ماته او برى نه؛ بلكې د پراخه پرګنو . پیاوړتیا یا د سرتېرو لږوالى او ډېروالى نه دى

تاالن، اور، ایرې،  دغه راز د جګړې ویر، ماتم، غم، وراني، لوټ،. روحي پیاوړتیا او د هغو د ارادې یووالى دى
كركه، وینې او د جګړې غیر انساني څېره او بل پلو د جګړې د ګټلو ویاړ، غرور او د غنایمو وېش هغه څه دي 

 .چې په دې كتاب كې لوستل كېږي

هغه نه یوازې دا چې د دې اتالنو ورځنى ژوند . تولستوي په جګړه او سوله كې رښتیاني او خیالي اتالن دواړه لري
؛ بلكې په دې توګه د انسان تاریخ، ژوند، خیر، شر او عدالت بیانوي او د انساني برخلیك په اړه عرفاني او انځوروي

 (.فلسفي خبرې كوي

. نامتو روسي لیكوال او د لسګونو سترو كتابونو لیكوال ماكسیم ګوركي وایي تولستوى په رښتیا یو ستر كار وكړ
 .و رښتینولي بیان كړې دهدغه كار د یوې پیړۍ تجربه په خورا ښكال ا



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د شېكسپیر، بالزاك او تولستوى پنځونې هغه درې ستر یادګاري : )یو مهال داسې وایي موروا اندرېفرانسي لیكوال 
 (.څلي دي، چې بشریت د بشریت له پاره جوړ كړي

دى د هغه خلكو له پاره یوه ستره . تولستوى ال تر اوسه هم د بشریت د وجدان آواز بلل كېږي: )الكساندرمان وایي
 .(كوي مرجع ده چې په اخالقي معیارونو ژوند

كه د كومې بلې نړۍ اوسېدونكو زموږ له نړۍ . د تولستوي څېره د بشریت څېره ده: )دیمتري میریژكوفسكي وایي
څخه پوښتلى واى چې ته څوك یې؟ زموږ د نړۍ بشریت كوالى شواى تولستوى ته اشاره وكړي او ووایي چې زه 

 !(دغه څوك یم

دغه رومان كه زموږ د پېړۍ تر ټولو ستر :)كې مېرمن زندیه وایيژباړون درید تولستوي د جګړه او سوله د كتاب 
تولستوي د جګړې او سولې د داستان په لیكلو كې د . رومان نه وي، حد اقل د سترو رومانونو په كتار كې ځاى لري

 افرادو د ځانګړي ژوند له انځورولو څخه د پوځونو او ملتونو د غورځنګ د روایاتو شرحې ته رسي او د سترو
انساني څپو خوځښت داسې ستایي چې د ملیونونو كسانو اراده په هغه كې مستحیله شوې او په هغو یې اغېز كړى 

 (.دى

د تولستوي جګړه او : )د افغانستان نامتو شاعر او لیكوال سلیمان الیق د تولستوي د دې ستر كتاب په هكله وایي 
ېالبېلو كړكیو كې یې د روسیې د تاریخ د یوې ټاكلې دورې د سوله هغه ښكلى او بډاى نندارتون ته ورته دى چې په ب

ټولنې، كورنۍ او منفردو كسانو اروایي، اخالقي، فكري او عقیدتي انځورونه او تندیسونه نندارې ته وړاندې كړي 
نسان تولستوي د خپل نبوغ او خارقه استعداد په مرسته، دې نندارتون ته د روسي نمونې په مثال كې د نړیوال ا. دي

د فضایلو او رذایلو، كرامت او وحشت، مینې او كركې، عزت او ذلت داسې عالى وضاحت كړى چې هر متفكر او 
زما په عقیده تولستوي په خپل دې ستر ماسترپیسس كې انسان افشا كړى .منتقد انسان پكې ځان كتاللى او موندلى شي

 (.ه ځان پكې وینياو داسې هېندارې ته درولى چې دى له خپلو ټولو اجزاوو سر

لنډه دا چې ډاكټر لطیف بهاند پښتو ته د داستاني ادبیاتو د ژباړې په برخه كې داسې یو ګام اوچت كړى چې سارى نه 
ننني پښتانه په دې پوهېږي . مخه كتاب ژباړې د بهاند شل كاله وخت نیولى دى ۰15۲له روسي ژبې څخه د . لري

پوره او بشپړه ژبه ده؛ خو كله چې دا ژبه ښارونو ته راوځي او د علومو، چې پښتو د ساده كلیوالي ژوند له پاره 
ډېرې نیمګړتتیاوې لري او د نویو مدني، علمي، فني او  فنونو او هنرونو سترې نړۍ ته غېږ پرانیزي، جوتېږي چې 

چې دا نیمګړتیا د  د بیان یا ژباړې له پاره د كلماتو له محدودیت سره مخامخ ده او ډېر وخت غواړي  هنري مفاهیمو
نوي فعال ځوان نسل په مرسته رفع او داسې شرایط برابر شي چې زموږ ژبې د سترو او پېچلو مسایلو او مفاهیمو د 

 .بیان جوګه شي

په داسې حال كې چې موږ داسې آثارو او . موږ اوس په داسې شرایطو كې یاستو چې ال هم ډېر پام شعر ته دى
تاریخي او علمي پوهه لوړه او له موږ سره د ستونزو د حل په برخه كې مرسته  لیكنو ته اړتیا لرو چې زموږ

زه په داسې حال كې چې ده ته مباركي وركوم، . ښاغلي ډاكټر لطیف بهاند ډېر ستر كار سر ته رسولى دى. وكړي
كلو یا ژباړې ته اوږه هیله لرم چې نوموړى فعال ډاګټر په دې بریالیتوب بسنه ونه كړي او بیا هم د ګټورو كتابونو لی

وركړي او په دې توګه د هغه تشې په ډكولو كې رغنده برخه واخلي چې د كتابونو د لیكلو یا ژباړې په برخه كې 
 .ورسره مخامخ یاستو

ښاغلي ډاكټر بهاند ته د ال ډېرو بریالیتوبونو په هیله، اوس د افغانستان د ځلمو او مشرانو دنده ده چې د تولستوي 
سوله ولولي او د پېړۍ د دغه ستر كتاب له منځپانګې، كركټرونو او پېښو سره آشنا شي او د نولسمې   جګړه او

 .پېړۍ روسیه او د هغې خلك او اړیكې ښه وپېژني 

 پای
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