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 د روسي انقالب اثرات   ۱۹۱۷ د اکتوبر افسانو د نور محمد تره کي په   

Influences of the Russian Revolution of 1917 on the Short Stories of Noor Muhammad 

Tarakai 

 1نورالبصر امن  

Abstract 

October revolution started in Russia in 1917. It has deep influences on central Asia and South Asia. Similarly it 

greatly influenced the social life and thinking of the people of Afghanistan. In Afghanistan the actual founder of 

this revolution is Noor Muhammad Tarakai. Formally this revolution started in Afghanistan on 27 October 1978. 

Noor Muhammad Tarakai devoted his life to this revolution. That is why we can see the impacts of this 

revolution on his literary works and especially on his short stories. In this paper short stories of Noor 

Muhammad Tarakai. It will be discussed with special reference to the revolutionary themes. 
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 کليدي الفاظ: نورمحمد ترکي،افسانې،روسي،انقالب،پښتو 
ي مسلسل  َد   دهُ  ژوندون  نامه  حرکت  اؤ  کښې   .ون  ژوند  پۀ   مونږ  وجه  دې  نوپه  َد  ،    ېروزانه  پېښو 

چرې مونږ د تاريخ پاڼې واړوو نو داسې ډېرې   حادثاتو،واقعاتو اؤ حاالتو سره مخامخ کېږو،اورو او وينو کۀ  
پېښې او واقعات به زمونږ مخې ته راشي چې هغې واقعياتو نه  صرف په هغې وخت کښې خپل اثرات په ټولنه  

   .ن ښکاريثبت کړي دي بلکې تر ننه پورې يې اثرات راروا
َد نړۍ پۀ ښکاره تاريخ کښې  ډېر داسې تحريکونه اؤ انقالبونه راغلي دي چې هغې د خپل اثر انګېز اقداماتو  

انقالب هم    ء۱۹۱۷په وجه ټوله دنيا د خپل اثر الندې  راوستې ده ـ    پۀ  دغه انقالباتو کښې يو د روس َد اکتوبر  
 ږي ـ  ييادپه نوم هم  لشويک انقالب" اروس" يا د "ب ُ  دےـ  دا  انقالب  په  تاريخ  کښې َد"انقالب

معنوي   او  مادي  هغه  کړې،  بيان  داسې  مفهوم  کلمې  د  انقالب  د  قاموسونو  سياسي  "معتبرو 
ونه  چې  َد  تاريخ  پۀ  بهير کې د يوه هېواد د ټولنيزو اړتياوو په دليل بنسټيز ارزښتونه  رفکټو

و المل شي، انقالب بلل کېږي ـ انقالب د يوې ټولنې  رامنځ ته کړي او د واکمن رژيم د نسکورېد
اقتص او  سياسي  بېخد  په  تشکيالتو  معنا    ادي  په  بدلون  اساسي  او  زور  يو  د  کي  )زېربنا(  بنا 

 (۲دے")

 آريانا دائرت المارف د اکتوبر د روسي انقالب په حقله داسې وضاحت کوي ـ  
س د  رو  زار  م مېالدي کال کښې وشو چې موخه يې د    ۱۹۱۷ستي انقالب په  ل"د اکتوبر سوسيا 

 (۳")ووحکومت له منځه وړل او پر ځائے يې د کمونستي رژيم واکمن کول 

ه يعني َد روس انقالب چې تقريباً څۀ د پاسه سل کاله يې پوره  د انقالباتو د تاريخ  َد  ټولو  نه  غټه واقع
دا انقالب د روسي کلېنډر مطابق په اکتوبر کښې شوې ؤـ  په  دې  وجه دې ته َد "اکتوبر انقالب" وئيلې  ،کيږي  

په  تاريخ او سياسياتو    شي ـ ددې لوئے انقالب مشري چونکې د بالشويک پارټۍ مشرانو کړې وه، پۀ دې وجه
َد  پښتو يو متل دے "چې  تنګ  شي  نو  په  .(۴دے)   الشويک انقالب" په نوم هم ياد شوے ې دا انقالب َد"بکښ

و  "د  روس عوام پۀ يو داسې سرمايه دارانه نظام کښې  ن    وګورو  پۀ شاليد کښې دې تحريک    َُ کۀ د  جنګ  شي" 
لي وو ـ ددې په نتيجه کښې يو داسې  تنګ  شوي  وو ، چې دغې نظام دهغوي نه د ژوند بنيادي حقونه هم تروړ

په  انقالب  کښې چې    ء۱۹۱۷نظام مينځ ته راوړل وو، چې هغه د عوامو نمائنده نظام او حکومت وي ـ َداکتوبر  
او عوام په ګډه په مبارزه کښې شامل شو نو دغې مبارزې نه صرف په    سپاهيان  ، فوجيمشران  د روس سياسي

دوام ورکړو بلکې ددې انقالب اثرات په نورو قومونو هم تر ډېرلرې پورې  روس کښې يو عوامي ټولنيز ژوند ته
 وشول ـ  چې اصل  يې 

"يو داسې ډول انقالب چې َدکېپټلزم په ضد يا د طبقاتي نظام په خالف او د خواري کښ، مظلوم او محکوم   
اولسونو په خوښه د ټولنيز مساوات،انصاف او د سماج د خېر ښېګړې په خاطر چې کوم عمل ښودل کيږي، هغې  

توګه ورته سوشلزم وئيلې شي، داسې قسم انقال نظام يا په لنډه  يا د زبېښته سوشلسټ  ونکي  ب ته استعمار ضد 
 ( ۵طبقې په خالف د خوار، غريب، ځپلي او يا د محکوم اولس شعوري پاڅون هم وايي")

،چې د وخت تېرېدو سره سره  ووتر نورلسمې پېړۍ پورې انساني ژوند د ډېرو ستونزو سره مشت و ګرېوان 
په   راتلو نو انقالباتو ته هم الره هوارېده ـ   په خلقو کښې څومره تعليمي،سياسي،اقتصادي او د ټولنيز ژوند شعور

 دې وجه  شلمه صدي عيسوي َد انقالباتو صدي شوه،چې ابتداء يې د روس نه شوې ده ـ  
د   انقالب،  ء۱۹۱۷او    ء۱۹۰۵"لکه  َد شوروي  انقالب،د  ء  ۱۹۴۹  -ء  ۱۹۴۵کښې  چين  َد  کښې 

کښې د  افغان انقالب  ـ ـ ـ  پۀ     ء۱۹۷۹  وېت نام انقالب، د الجزائر انقالب، د کمپوچيا انقالب،پۀ 
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کښې  َد  ايران انقالب، خو پۀ  دې  ټولو کښې د  شوروي اؤ  َد  چين انقالبونو ته ځکه    ء  ۱۹۷۹
بزګر، خو مزدور،  په وړومبي ځل،  دې څخه  له   ـ   چې   دے  ارزښت حاصل  ريکښ،  استر 

 (۶الس کښې ورکړې")باپرسانه اولس د اقتدار واګې خپلو نمائنده مشرانو ته په مظلوم او 

فغانستان ددې انقالب د اثراتو نه زيات په دې متاثره شو چې دا ټوله لوبه د افغانستان  اَد  نورې دنيا په نسبت  
ـ بله دا چې د روس سره َد  افغانستان اړيکې اؤ  په  روس کښې  وپه ګا َد روس په هم خياله    ؤ انډ کښې وشوه 

د ژوند د نورو اړخونو نه عالوه په    دې اثراتو ته زيات دوام ورکړو ـملکونو کښې د افغاني ځوانانو زده کړې  
ـ    ښکاري  ډول  ښکاره  په  اثرات  انقالب  ددې  هم  ادبياتو  ځکه  پښتو  خلق  نو  د  افغانستان  د  کښې  مقاله  دې 

  ډيموکرېټک ګوند مشر او د افغانستان پخواني اولسمشر نورمحمد تره کي په افسانو ددې انقالب د اثراتو جائزه 
 پېش کولې شي ـ  

   شخصيت  ۀ  پ هغۀ    َُ نۀ وو بلکې دانسان    : نور محمد تره کي صرف يو سياسي پېژندګلود نور محمد ترکي  

شخصيت  خوبۍ وې،د بزګرۍ او مزدورۍ نه راواخله د دولت د وظيفو سره سره صحافتي او سياسي   بلها    کښې
 ليکونکي    افسانه   ؤ ناول ا ؤ ي  َُ کښې يې د  نړۍ ادبي   چې  ،   وو،خو د هغۀ د ټولو نه ښکاره اړخ "ادبي" دے   هم

 ۔ پېدا کړې دهتل پاتې پېژند ګلو  
د   تره کي د نظرمحمد زوي  پر    ۱۲۹۶"نور محمد  نېټه )جوالئي    ۲۳هـ ش کال د سرطان  مه 

مېالدي( د غزني واليت د مقر ولسوالۍ د ناوې د سره کلي په يوه غريبه کوچي، بزګره    ء۱۹۱۷
دی ـ نور محمد تره کي پۀ  داسې  وخت کښې دنيا ته سترګې روڼې کړې    کورنۍ کښې زېږدلی

ګو پر پرهرونو ملهم ايښي  ل کتوبر ستر سوسياليسټي انقالب مخکښانو د نړۍ د رنځېدلو خاچې د  
وو او د خوريکښانو د هدفونو د پوره کولو او د سوسياليسټي ټولنې د جوړولو او ټولنيز عدالت د  

ګ د  ارمانونه  د  تامينولو  کورنۍ  پلرنۍ  او  ابائي  کي  تره  محد  نور  د  ـ  وو  غوړېدلي  شان  په  ل 
د د تېرولو او دوام ورکولو په  مالدارۍ او بزګرۍ او کله کله د کوچيتوب په ډول ژوند کاوه،د ژون

 ( ۷خاطر ئې ډېر سخت او درانۀ کارونه زغملي دي")

دا هم يو عجيبه اتفاق ؤ چې د تره کي د پېدائش په کال هم دغه انقالب تر سره کېږي ـ خو کۀ مونږ ګورو نو  
افغان ټولنه هم  پۀ  هغه  زمانه  کښې  َد  يؤ داسې  صورتحال  نه  تېرېدله  چې  پوهه او روشن فکره خلقو ته  

 س ژوندپه څو خاصو سکنجو کښې ټينګ  وۀ ـ  ې  د  غريب اولکښقابل قبول نۀ وه ځکه  چې  پۀ  افغانستان  
زوروره طبقه بللې شي، د دوي  ال،پير،خان او ملک يو بااثره او م  "د افغانستان پۀ مضبوط قبائلي نظام کښې  

 ( ۸له مرضۍ پرته هيڅ يو نظام کله هم خپل وجود نۀ شي ساتلے")

مشت و  د احساساتو اؤ جذباتو سره  دا ټولې خبرې د نور محمد ترکي د ژوند پۀ هر کږليچ  کښې َد  هغۀ  
ـ د يو سياسي او انقالبي سوچ سره سره هغه يو فنکار اؤ اديب هم وۀ او دغې ټولو ناوړو هڅو ته يې    ګريبان وې

تره  ، ورکړل او د خلقو ذهنونو ته يې ورسولې  او تصويرونه  َد ادب َد افسانې اؤ ناول په صنف کښې عالمتونه  
 "ويښ ځلميانو غورځنګ" نه وکړو ـ  کي د سياسي هلو ځلو آغاز د 

م    ء۱۹۴۶هـ ش    ۱۳۲۵"داسې څرګندېږي چې د ويښ زلميانو د پلويانو لومړۍ غونډه په کال  
کال کې جوړه سوې وه او په هغه کې تصميم ونيول سو چې ملي سر تا سري سازمان دې جوړ  

نو استازي وو ـ ځني  سي ، چې ګډون کوونکي يې اکثره د کابل، جالل آباد او کندهار د روشنفکرا
څېړونکي د کندهار يو وړوکي شتمن محمد رسول خان پښتون د ويښ زلميانو د غورځنګ بنسټ  

ښودونکي بولي او ځيني نور بيا په دې عقيده دي چې محمد رسول خان پښتون د کندهار د ويښ  ېا
رهر زلميانو  ويښ  د  هستۍ  مرکزي  د  کابل  د  او  وو  مشر  څانګې  د  مشراوزلميانو  او    ن ان 

 ( ۹عبدالروف بېنوا، نورمحمد تره کي، ګل پاچا الفت او قيام الدين خادم وه")
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د ويښ زلميانو د غورځنګ نه پس يې د خلق ډموکراټيک ګوند افغانستان په نوم يو سياسي ګوند جوړ کړو 
فکره    روشنې اعلٰی تعليم حاصل کړې وو  اؤ  چې د افغانستان نه بهر ي  ،  يات هغه کسان ووپۀ دې ګوند کښې ز

ددې سياسي هلو ځلو  تر څنګ تره کي خپلې ادبي سرګرمۍ هم د خلقو د سياسي شعور لپاره وقف   (۱۰وو ـ )
کړې وې، د نوموړي سره د ادب لوړ فن هم ؤ چې په  غېر مخصوصه طريقه ترې خپل مقصد په عوامو کښې  

اني صنف "ناول" او"افسانه" غوره خوروي ـ ترکي د خپلو سياسي، انقالبي او طبقاتي افکارو دپاره د ادب داست
 کړه چې خپل مقصد يې په ډېره ښۀ طريقه تر سره کړو ـ  

"نوموړي په خپلو تخليقي آثارو او ليکونو کښې کوښښ کوي، تر څو د خلګو واقعي ژوند او د  
او  واقعي  په  ته  نواقصو  او  عېبونو  او  نابرابريو  طبقاتي  انعکاس  ر  ټولنيزو  سره  ډول  ياليسټي 

هـ   ۱۳۲۹ورکړي، هغه د خپلو آثارو په ليکلو کښې د خاص طرز لرونکي ؤ، په خاصه توګه د  
پۀ   اؤ  شو  راڅرګند  لرونکي طرز  نوې هدف  کي  ليکلو  په  اثارو  د  يې  راورسته  څخه  کال  ش 

په   هېواد  د  بيا  تېره  پۀ  اؤ  خواريکښانو  َد   ئې  توګه   فيوډالۍ ف واقعي  د  او  مخکښې    يوډالي  نه 
منعک حاالت حالت  طبقاتي ژوند  د  طبقې  بزګري  د  د  مباسباتو کښې  يې  توګه  په عمومي  او  س 

 (۱۱افغاني ټولنې د ټولنيز ژوندانۀ شکل کښلي دي")

 د نوموړي د ادبي آثارو په حقله د محمدولي ځلمي قول دے چې،
ه خپلو اثارو کې د  او ليکوال دي، هغه پ  ے "نور محمد ترکي د پښتو ژبې مشهور کيسه ليکونک

 (۱۲وارۍ او ټولنيزې نابرابرۍ بيانولې")خه د طبقاتي ټولنې دردونه،رنځونه،خلګو په ژب

ده ـ    ه لس افسانو مشتملرد نورمحمد تره کي د مقالو يوکتاب َد "بزګرلور" پۀ نامه چاپ شوے دے چې په څوا
َد   افسانو کښې په شعوري طور  يؤ ښۀ مثال دے ـ  دې  ټولو  دپاره د ژوند"  د "ادب  افسانوي ادبيات  ټول  دغه 

سلسله ده کومه چې    هطبقاتي نظام پۀ  ضد اؤ  َد غريب اولس دپاره آواز اوچت شوے ـ   َد روس د  انقالب  هغ
عوامو ته يې د ټولنيز ژوند يو داسې نظام ورکړو   د بالشويک غړو د مبارزې نه  پس تر السه کړې ده، اؤ خپلو 

 چې نوره دنيا هم ورته وپسخېده ـ  
کي د لنډو کيسو ټولګه ده، چې د پښتو ادبي غورځنګ له خوا په لومړي  ه "د بزګر لور د استاد تر

( ټوکه په تيراز چاپ شوه او بيا په دويم ځل په م کال کې  ۱۰۰۰م کال کې د زر )  ۲۰۱۰ځل په  
( ټوکه په تيراژ کې چاپ شو په دغه کتاب کي هغه څوارلس لنډې کيسې چې ما په بېال  ۲۰۰۰د )

بېلو مجلو او کتابونو کې موندلې وې، په دې کتاب کښې ځاې کړې ، چې ترتيب يې په دې ډول  
: د ادې خدمت  ۵: د نوي کال خوب  ۴: زۀ او زما ورور  ۳: د بزګرلور  ۲د غوايي الندې    :۱وو  

: يو کاسه او درې  ۱۰جوړه شوه    ه: ځوږ۹: زما برخه  ۸: د کور ګټه د الهور ګټه  ۷: موچي  ۶
: په پايې کې  ۱۴: د سمټ مور او پالر  ۱۳:څۀ رنګه بډايي سوم  ۱۲: کله به وي  ۱۱ډوله خواړه  
 ( ۱۳بډايي سو")

نورمحمد ترکي د خپل ځپلي او خوار اولس کوم تصوير جوړ کړے دے    چې  په دغه ذکر شوو افسانو کښې
د وخت په نبض چې يې ګوتې  ،نو دې وئيلو کښې هيڅ باک نشته  چې تره کي َد خپلې ټولنې يو صحيح معالج وۀ 

پۀ    ي ښېا اؤ   "ادب"  د  کښې  تهيورۍ  په  يې  لپاره  د عالج  هغې  د  نو  دي  نيولي  يې  مرضونه  کوم  نو چې  دي 
او تشخيص  دغه طريقه  په  نوموړي  کړه چې  الره غوره  "سياست"  د  کامياب     پريکټيکل کښې  ډېر  عالج کښې 

 ښکاري ـ  
د  هغه    ـ  انځور ګر دے  يؤ  ټولنيز چاپېلاير  َد  خپل  يؤ ليکوال اؤ   نورمحمد تره کي  "ارواښاد 
چاپېلاير  د  ظلمونو، تيارو، لوټ دوکه  ماريو، فرېب اؤ غوړه  ماليو،  ناوړو  دودونو  اؤ  له   

  حقيقت     چاپېلاير برخالف َد   همدغه      دَ   دی    دی ـ ورلوېدو چاپېلاير     حقيقت  څخه  توهم  ته  َد  
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 (۱۴خوځي") ته   لور     اوږو د رڼا  په 

کردارونه،   عالمتونه،  خاص  کوم  شوے  اخستے  اثره  له  روس  انقالب   د  چې  کښې  افسانو  په  کي  تره  د 
 پېغامونه او خبرې په دې شان دي ـ   

 ځپلې اولس 
هغه چې کومه خبره هم کوي نو نېغ په نېغه، عالمتي  ،َد تره کي په ادبياتو کښې د ټولو نه مهمه نکته دا ده

 ډک ژوند نه چاپېره چورلي ـ   دافغان اولس د ستونزو خپل خوار  ه دطور، شعوري او الشعوري طور هغ
يو  آثارو  څخه   ن"د ارواښاد نور محمد تره کي ليکنې، لنډې او منځنۍ کيسې، ناولونه اؤ  له  بهر

و پۀ  لور  دل قلمي کارونه  چې  يؤ  نسل ګام پۀ  ګام  َد  لوړېوپۀ  زړۀ  پورې  ژباړنې او ټ
ۍ  پۀ  لور َد بد مرغيو پر خالف د اوږدې جګړې  غيې  د  انسان  د  نيکمرخوځي، ټوله  تومنه  

  ظلم   چې  دی  انسان  ه يؤ دروند فصل دی ـ َد  هغه  َد  ادبي  کار اصلي سوره ستم اؤ کرکټر هغ
 ( ۱۵دي") ييې خوړل   درنې څپېړې  محروميت   اؤ   ناروا ،  ريېت  ، 

 بزګره طبقه:
کورنۍ کښې سترګې غړولې وې نو د هغوي ژوند هم د هغه خوار، مزدور او  تره کي چې پخپله په کومه  

بزګرانو وو، چې زياتره افغان اولس د هغه قسمه ژوند نه تېرېدلو او تېرېږي ـ هم ددغې توارد نورې افسانې هم  
 ليکلې شوې دي چې يو ښکاره مثال ئې د قلندر مومند "ګجرې" دے ـ   دغه شان

و ادبياتو کښې لومړي ليکوال دی، چې د بزګرانو ژوند  ته  يې  پام   "نور محمد تره کي په پښت
   وړ    پوهېدنې   پۀ ريښتوني اؤ     يې     نهوواکړ    ژوندانه     و دَ اړولی  دی اؤ َد  افغانستان َد غريبانان

 (۱۶ډول انځور کړي دي")

د دې افسانې په نوم "د  " ده او په دغې وجه د کتاب نوم هم  رپۀ دې کتاب کښې نمائنده افسانه هم "د بزګر لو
 ۔   بزګر لور" دے ـ يوه بېلګه يې څۀ داسې ده

 ، ائي خوشحالي سره  دا و  هدريه پۀ  الس  اؤ  پۀ خور ې"د بختور
دوبي تور   راته   کړه  کالي  زما   دے  اختر    سبا  
دوبي  څلور  ورکړه  غوټې  يم  ډکه   خياله    له  

 

پالر يې په بې انګړه خونه راننووت او بختورې سم د السه دريه يوې خوا ته کېښوده او ورمنډه  
ورپورې ټال سوه،په ډېره  ؤ   ا  ورواچول     السونه      دواړه  يې      کېيې کړه، د پالر  پۀ  غاړه   

لړۍ   "بابا جانه! اوس مې د خان لور اوليده چې په اوربل باندې يې  درې  اوويل    ورته     يې   مينه
يو سو امېل او  يې ويل چې پالر ښۀ  اؤ  هم   پېزوان ورته    رسپينې  روپۍ  قطار  کړي  وې 

چې دي  نۀ    بخښلي  شی  څۀ  ماته  ولې  ته  دا  نو  کړي،  ښائسته  پرې  ځان  سبا  په  اختر  د 
 (۱۷راوړې؟")

ېغله  صرف دا نه چې په ماشومتوب کښې د بختورې ارمانونه قتل کېدل بلکې چې کله پ په دې افسانه کښې 
ړه کار کښې د  ودې نا  پۀ  ؤزور د يو خان د کور مېرمن شوه ا  ۀ  کښې  پپۀ  پېسو    سود     دَ     شوه نو هم

ناظر الس هم ککړ وو،او بختوره د بدبختيو کندې ته وغورځولې شوه ۔ دا زمونږ د چاپېرچل د    ؤ م ال ا
پ ښۀ طريقه  ډېره  په  کې  تره  نورمحمد  چې  دے  ورځې عکس  کښې  ۀ  هرې  افسانه  کړې    تصوير  دې 

کېدل چې د بزګرانو د ماشومانو ارمانونه هم    هدے،او د روس د اکتوبر د انقالب کوششونه هم د دې د پار
 د غټانو په شان پوره شي۔ 

 سود او ناجائزه منافع: 
په کومه ټولنه کښې  چې ماديت َد  خلقو پۀ  ذهنونو کښې پنجې ورښخې کړي، هلته بيا د تور او سپين تميز  
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ګټې په تکل وي، او د دې دپاره د هر قسمه اخالقي رويو،مذهبي پابنديو    ېډېر په ګرانه کيږي،خلق صرف د زيات
بت د وجې د سود په ناوړه جرم کښې اخته وه  او دولتي قانون نه هم تېروي ـ هم دغه رنګ افغاني ټولنه هم له غر

او د خلقو د مجبورۍ نه به ناجائزه فائده اخستې شوه ـ ترکي دغه تصوير په يوه افسانه کښې داسې جوړ کړے 
 دے ـ  

" د حمل د مياشتې اخره ده بيا سهار پر ناوې سره ناست دي پالر و مزر زوي ته ورايي چې  
غوندې معلومېدل" احوال دي نه په وسو چې علت يې څۀ  "پرون خورا زوږ وو او خلګ نارامه  

 زوي يې خورا په ورين تندي او اعتماد ورته وويل چې، ؤ؟
"پرون په منډيي کې نزدې ډېر خلګ مړه وو، ځکه چې غنم خورا ګران او بز سوي او نرخ هم  

  خورا ښۀ سوی دی، خو هغې اندازې ته ال نۀ دی رسېدلی چې   په دې څو ورستيو ورځو کښې 
 (۱۸بايد ورسېږي")

 

 مزدور او کسب ګر: 
پۀ کومه معاشره  کښې چې د مزدور، کسبګر اؤ  هنرمندو خلقو ډېر اهم او لوړ کردار وي، دا خلق په خپله  

د ټولنې ضرورت دے،    کسب ګرغوڼه کوي، خو ددې باوجود چې دا  رټولنې  د  وينه د خلقو خدمت او    خَوله او
زړۀ کښې  په     یتر ه ک  ګوري بلکې ددوي استحصال هم کوي، ځکه خو  خلق نۀ صرف دوي ته په سپکه سترګه  

 ـ  ـ      "کله به وي"دا ارمان لري  چې 
  نو"هغه ورځ چې د ټولو حرکت او فعاليت د يوه يا د دوو کسو د سعادت او ارامۍ لپاره نۀ وي او د مېلو

بلکې د ټولو زحمت د ټولو د ش عشرت او سر لوړۍ لپاره مصرف نۀ سي  ګو ثمر او خوله د څو تنو د عېلخ
 (۱۹ښګڼۍ لپاره وي")

دا يو څو نمونې مشت نومونه خروار وه نور نه صرف د نور محمد تره کي افسانې يا نور ادبيات بلکې د  
دغې دور په عمومي توګه د روشن فکره اؤ بيا په خاصه توګه په افغانستان کښې د "خلق" ګوند سره د وابسته 

په شعوري طور   اکتوبر    ټولو غړو  د  د روس  يې  اثرات خورول، چې رګ رېښه  انقالب  َد  ادب  کښې   پۀ  
 د انقالب سره لګېدله ـ   ء۱۹۱۷

"د افغانستان ځوان مترقي کهول چې د مارکسي ادب او د لېنن د نظرياتو څخه زيات متاثره وو،  
دلون ته  په څېر يو ب  ء۱۹۱۷هغوي غوښتل چې دلته په افغانستان کښې هم هغه شوروي د اکتوبر  

لياره جوړه کړي ـ له هغه کسانو څخه دغه رنګه سوچ او فکر يې درلودله هغو نه يو نور محمد  
تره کي صاحب هم وو، چې يې د خپل فکر په اساس ډېر ځوانان په دغه مفکوره وروزل ـ دا  
هغه ځوانان وو چې باالخره په دې بريالي شول چې د افغانستان شاهي نظام له منځه يوسي ـ د  

اغلي نور محمد تره کي په ژوند د هغه د سياسي او ادبي خدماتو په حواله دغه دوه کارونه لکه  ښ
يو په افغانستان کښې د خلق ډېموکرټيک غوند تشکيل او بل ددۀ هغه ادبي خدمات چې د انقالب  
تر مخه يې د انقالب دپاره د الر هوارولو په غرض ليکلې وو، زيات د اهميت وړ دي ـ د هغوي  

ۀ يو خوا ته د انقالب په بريالتوب کښې ستر او ګټه ور خدمات ترسره کړي  که ادبي پېرزوينې دغ
ه  ولې د هغه دغه ادبي هڅې په پښتو جديد ادب کښې د يادو وړ ستر ګام بللې شي ـ چې د هغه پ

 (۲۰واسطه په پښتو ادب کښې جديد مارکسي ادب په ويړيا رامخته کړې شو")

واقعا   تاريخي  ټولو  د    تو،حاالتو،شخصياتوددې  ته رسو چې  نتيجې  دې  مونږ  پس  نه  سنجونې  ادبياتو د  او 
روس د اکتوبر د انقالب اثرات د نور محمد تره کي په افسانو او ادبياتو ښۀ په بشپړه توګه شوې وو چې په نتيجه  

افغانستان يې  کښې يې د ويښ ځلميانو غورځنګ، خلق ډيموکرېټک ګوند، او آواز  خلق په وجود کښې راغلل چې  
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ددې اصلي وجه د تره کي هغه ادبيات وو چې په خلقو    د شاهي حکومت نه په جمهوري حکومت کښې بدل کړوـ 
 کښې يې د خپلواکۍ ، جمهوريت او خپل حق د غوښتو روح وپوکو ـ  

 

تحريک    نتيجه:  بالشويک  مودهد  زياته  نه  س پر    د يوې صدۍ  دنيا  د  يوه صدۍ کښې روس  دې  په  اوشوه 

شو،طاقت   شو  جوړ  راتېر  نه  پړاوونه  ډېرو  د  ترقۍ  بلکې  د  ده  والړه  هغه ځاے  په  هم  اوس  ټولنه  افغاني  خو 
امروزه   په  مونږ  ده، ځکه چې  تلې  په شا  هم  نوره  سره  لحاظ  د  ژاخالقي  ګورو چې زمونږ  او  وينو  وند کښې 

او  ماشومانو،زنانوؤ،غريبانانو،معذورو،بې   ۔  دے  روان  هغسې  هم  استحصال  حقوقو  د  وسو،مزدورانو،دهقانانو 
دغه وجه ده چې نه صرف نور محمد تره کي او د هغه وخت اديبانو او شاعرانو د دې خالف آواز اوچت کړې  
ليک کښې ځاے   په خپل  تر خپله وسه   ادبياتو کښې  نارواؤ خالف په  نن اديب هم لګيا دے د دې  د  بلکې  دے 

په دغه تناظر کښې کۀ وګورو نو ترکی ادب د ژوند دپاره په  ا قلمي جهاد به هم دغسې جاري وي ۔ورکوي  او د 
نظريه کښې پوره پوره کامياب شوے دے بلکې يوه نوې نظريه يې په خپلو ادبياتو کښې پېش کړې ده چې "ادب د  

ت مخې ته راشي نو لرې نه ده  بې وسه خلقو د ښۀ ژوند په هېله" کۀ چرې په ادبياتو کښې داسې نظريات او خياال 
 چې ټولنه د ادب د برکته په اخالقي،تعليمي،سماجي او معاشي لحاظ سره مخ په وړاندې الړه شي ـ  
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 ۲۱۷ء، مخ ۲۰۱۲اخګر، بشير، نور محمد تره کي، پښتو ادبي غورځنګ کوټه،    ـ   ۱۰
 ۲۱۷هم دغه اثر مخ  ـ   ۱۱
 ۲۱۷ځلمي، محمد ولي بحواله بشير اخګر نور محمد تره کي، مخ  ـ   ۱۲
 ۱۱او  ۱۰ء، مخ ۲۰۱۴وټ، کپښتو ادبي غورځنګ شال "د نور محمد تره کي داستاني کليات"ادقژړک، محمد ص ـ   ۱۳
 ۷۱۵بحواله، داستاني کليات، مخ "ونېځور محمد تره کي او د هغه هنري پن"نينص، حش ـ   ۱۴

 ۷۱۵هم دغه اثر، مخ  ـ   ۱۵
 ۷۱۵ستاني کليات، مخ ادکتوراتېزس، د لېوال، شاه زار د کتور، د طلعت بېګ مصداقف د  ـ   ۱۶
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 ۲۵داستاني کليات، مخ  "کور ګټه د الهور ګټه "د تري کي، نور محمد  ـ   ۱۸
 ۳۲داستاني کليات، مخ  "د بزګر لور"تره کي، نور محمد  ـ   ۱۹
 ۱۳۰،۱۳۱" مخ په پښتو  ادب د ثور انقالب اثرات"وزير، نصرهللا جان، ډاکټر ـ   ۲۰
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