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  ۲۵/۰۶/۲۰۱۸                 آصف بهاند 

 

 «خړلېوه او ایوان څارووېچ»
 

 په پښتو ژبه باندې د کوچنیاو له پاره
 

 یو غوره ژباړل شوی داستان
 

 لومړۍ برخه
 

 
 

 ۱۷۸۳په اصل کې یوه فولکلوري افسانه ده چې واسیلي اندریوویچ ژوکوفسکي ) دا کیسه )ایوان څاروویچ او خړلېوه(
 په نولسمه پیړۍ کې لیکلې ده. ( ۱۸۵۲ -

ډوکتور لطیف بهاند له ډیر مصروفیتونو سره او د گـڼشمیر نړیوالو شهکارونو د ژباړلو په څنگ کې، ماشومان او 
 له پاره یې دا غوره او په زړه پورې کیسه انتخاب او را ژباړلی ده.کوچنیان هم نه دي هیر کړي. د ماشومانو او کوچنیانو 

کال د جون په اومه نېـټه، د ماشوم د نړیوالي ورځې په مناسبت، په خپله  ۲۰۱۸دا کیسه ډوکتور لطیف بهاند د 
 فیسبوک پاڼه کې آنالین کړه او په پیل کې یې داسې ولیکل:
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 خورا په زړه پورې ده،»
 «ماشومانو د نړیوالې ورځې په ویاړ( څه ډالۍ ورکړه؟ تاسو ماشونو ته )د

او له دې جملې نه وروسته یې د ماشومانو او کوچنیاتو له پاره خپله همدا ژباړه د ډالۍ په ډول په خپله فیسبوک پاڼه 
 کې آنالین کړه.

 -سفریمنیک  -مجلېد لومړي ځل له پاره د روس پارزبورګ خپروندوکې »د ډوکتور لطیف بهاند په حواله دا کیسه: 
 «کال خپره کړې ده. ۱۸۴۵په 

 کله مې چې د دې کیسې د پښتو ژباړې او چاپ په باب ښاغلي ډوکتور لطیف بهاند وپوښته، نو داسې یې راته وویل: 
کال به و. د ماشومانو پنځه کیسې وې، په پښتو او فارسي  ۲۰۰۵ -۲۰۰۴دقیق وخت مې یې نه یادېږي. کېدای شي »

 «ې د ملګرو ملتو د دفتر له خوا په مسکو کې خپرې شوې دي، چې یوه کیسه په کې همدا ده...په یو کتاب ک
ما )آصف بهاند( د کوچنیانو د ادبیاتو د یو فعال په توگه اړینه وگڼله چې د واسیلي اندریوویچ ژوکوفسکي په قلم لیکل 

شوو او راژباړل شوو کیسو تر څنگ د  شوې او د ډوکتور لطیف بهاند له خوا ژباړل شوې دا کیسه، د نورو لیګل
 کوچنیانو له پاره بیا ځلې خپره کړم. زه خبره نوره نه اوږدوم، د کیسې لوستلو ته مو رابولم:

 

 ایوان څارووېچ
 او

 خړلېوه
 لیکوال: واسیلي اندریوویچ ژوکوفسکي

 ژباړن: ډکتور لطیف بهاند
 لومړۍ برخه

 
کاته و، د خدای په پاچاهانو کې یو پاچا و. دا پاچا واسالو اندرووېچ نومېده نه و، نه و، د خدای کړه و، د بنده ور ته 

 ، هغه درې زامن درلودل. درې شهزادګان.
 د ده یو زوی دیمتری څاروېچ، دویم واسیلي څاروېچ او درېم ایوان څارووېچ نومېدل.

 ټولو پاچاهیو کې یې ساری نه وو. دغه پاچا په خپلې پاچاهۍ کې داسې یو لوی او زرغون باغ درلود، چې د دنیا په
د پاچا په دغه باغ کې رنګارنګ، قیمتي میوه لرونکي او بې میوې ونې زرغونې وې، خو په ټولو دغو ونو کې، پاچا 

 ته یوه ونه ډېره ګرانه وه. دغه ونه، د مڼې ونه وه. د مڼو په دغې ونې کې د زرو مڼې زرغونېدلې.
ندر( ډېرعادت شوی و، او تل به د ده باغ ته را الوته. د دغه مرغه وزرونه، د واسالو پاچا سره د اور مرغه )سم

 سرو زرو او سترګې یې د ختېځ الماسو ته ورته وې.
دغه مرغه، هره شپه د پاچا باغ ته را الوته او پاچا ته د ګرانې ونې په زرینو څانګو کې کېناسته. دغه مرغه د زرینو 

 شکولې او بېرته به الوته.مڼو له دغې ونې نه، زرېنې مڼې 
پاچا واسالو اندریووچ د خپلې زرېنې مڼې له ونې نه، ځکه ډېرمایوسه شوې و، چې هغه د اور مرغه د هغې نه، 

 ډېرې زرېنې مڼې ټولې کړې وې. هغه و چې هغه خپل زامن راوغوښتل او هغوی ته یې وویل:
په باغ کې د اور مرغه ونیسئ؟ هرڅوک چې دغه مرغه ــ اې زما ګرانو ماشومانو! کوم یو د تاسو کوالی شي، زما 

 ژوندی ونیسي، هماغه ته به په ژوند خپل نېمه او تر ژوند وروسته خپله ټوله پاچاهي وروبښم.
 شهزادګانو تر لږ ځنډ وروسته، ټولو په یوه آواز وویل چې:

په ډېرې مېنې او یو آواز سره د دغه  ــ معظم ټولواکه! تاسو تل ډېره مهربان یاست، ستا دربار ډېر لوی دی. موږ به
 مرغه په نېولو کې هڅه وکړو.

هغه و چې د باچا زامنو په وار سره د باغ څارنه او ساتنه پیل کړه. تر ټولو نه مشر دېمتري څارووېچ، د پالر تر 
 ولې، کېناست.خبرو وروسته لومړۍ شپه باغ ته الړ او د زرینو مڼو تر ونې الندې چې سمندر به زرینې مڼې ترې ټول

دېمتري، باغ ته له رسېدو سره سم، د زرینو مڼو تر ونې الندې خوب یووړ. نه یې څه ولیدل او نه یې څه واورېدل. 
 سمندر د تل په شان راوالوت، د پاچا د زرینو مڼو له ونې نه یې مڼې ټولې کړې او بېرته والوت.

 ښه ګرانه زویه! سمندر دې ولید که نه؟ شپه سهار شوه، پاچا خپل زوی راوغوښت او ترې ویې پوښتل:
 دیمتري څارووېچ ځواب ورکړ: پرون شپه، سمندر، باغ ته رانه غئ.

د وار له مخې دویمه شپه، د باغ څارنې ته واسیلي څارووېچ، ځان چمتو کړ. سمندر راغی، د زرینو مڼو د ونې په 
ووېچ، داسې په پټه، پټه، ځان ور ورساوه ،چې د څانګو کېناست او د زرینو مڼو په ټولولو یې پیل وکړ. اېوان څار

 مرغه هېڅ پام نه شو. اېوان، هڅه وکړه چې سمندر را ونیسي. خو د اېوان په منګولو کې د هغه یوه بڼکه پاتې شوه.
 سمندر والړ والوت، اېوان پاتې شو او د هغه یوه بڼکه. هغه دا بڼکه په منګولو کې کلکه نېولې وه. 
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واسالو، له خوبه راوېښ شو، دربار ته راغئ، اېوان څارووېچ ، ځان در بار ته ورساوه، او دربار  کله چې سهار پاچا
ته یې د سمندر بڼکه وړاندې کړه. پاچا له دې کبله له خوښۍ نه په جامو کې نه ځاېیده، چې د هغه کشر زوی، لږ تر 

 لږه وکوالی شول، سمندر وویني او آن د هغه یوه بڼکه هم ترې راوړي. 
دغه بڼکه ډېره عجیبه وه، دې بڼکې معجزې کولې. په ډېره احتیاط سره یې کولی شو ولېږدوي. هغه داسې ځېلده، ته 

 به وایې چې په سلګونو شمعې لګېږي.
 پاچا واسالو هغه بڼکه د خپلې ناستې په کوټه کې کېښوده. هغه، هغه بڼکه د یوه نښې په توګه ساتله.

 څه موده وروسته، بیا خبر راغئ، چې سمندر باغ ته را الوتی دی. پاچا بیا خپل زامن راوبلل او هغوی ته یې وویل: 
ــ زما ګرانو ماشومانو! زما دعا واخلئ او الړشئ، دا وار دا مرغه دا سمندر ما ته ژوندی راونیسئ. هغه څه چې ما 

 راورسوي.یې وعده کړې، هغه به هغه څوک ګټي چې مرغه ژوندی 
د پاچا دوو مشرو زامنو، له خپل واړه ورور سره رخه کوله او په هغه یې له دې کبله ملنډې وهلې، چې ګواکي هغه 

 د سمندر بڼکه پالر ته را وړې ده. 
هغو دواړو، د پالر دعا او خیر واخیست او په ګډه د مرغه په لټولو پسې وخوځېدل. دوی ټینګ تکل وکړ، چې دا د 

 هرو مرو دا وار ونیسي. اور مرغه به
 اېوان څارووېچ هم له پالره نه د دعا غوښتنه وکړه او غوښتل یې چې د باغ پلو ته وخوځېږي. خو پالر هغه ته وویل:
ــ د زړه سره زویه! ګرانه نازولیه! التر اوسه ډېر وړوکی یې په لرو سېمو کې د دغه شان یو مرغه لټول، د داسې 

ي، دا خو باغ نه دې، ما ستا وروڼو ته ویلي، چې هغه لرو ـ لرو ملکو ته الړ شي او ماشوم لپاره ښه نه ګڼل کیږ
سمندر وګوري. زه نه غواړم چې ته له مانه لرې و اوسې، ته څه کوې چې ځې، هسې هم هغه دی ستا دوه وروڼه، 

ېره ګرانه وي. هوکې د دې مرغه په نېولو پسې الړل، که ته هم الړشي او درې واړه له مانه لرې شئ، ما ته به ډ
زویه، ته وینې چې زه هم اوس زوړ یم، خدای مه کړه، که تاسې درې واړه، نه وئ او خدای په خپله رضا زما ژوند 
رانه واخلي، نو څوک به بیا د پاچاهۍ پرتخت کښېني؟ که زه مړ شم، تاسې هم و نه اوسئ، بیا به خلک یاغي او یا به 

 شي. زما به هېڅوک نه وي چې مشر شي؟ ددوی ترمېنځ تربګني او جګړې پېښې
مګر د پاچا دغو خبرو او نورو ټولو دالیلو ونه شو کوالی، د هغه کشر زوی اېوان قانع کړي او له تګ نه یې را و 

 ګرځوي.
اېوان د مور او پالر دعا واخیسته، ځان ته یې یو آس خوښ کړ، دعا یې وکړه او بې له هغې چې خپله هم پوه شي، 

 و نا معلوم پلو وخوځېد.چېرې ځې؟ ی
هغه همداسې روان و. نه پوهیده چې هغه لرې ځي که نږدې، پورته ځي که ښکته؟ ژر به دغه کیسه پای ته رسېږي 
که وروسته؟ په هر حال، هغه په پای کې یو شنه، لوی، پراخ ډاګ ته، چې سر او پای یې نه ښکارېده، ورسېده. په 

 وه. په ستنې کې لیکل شوی و: دې پاک ډاګ کې یو پایه )ستنه( والړه
 ــ هرهغه څوک چې ستنې ته مخامخ الړشي، هغه به وږی او تږی وي.

هغه څوک چې د هغې ستنې ښې خوا ته الړ شي، هغه به روغ او ژوندی وي، خو آس به یې مري. هغه څوک چې 
 پاتې کیږی. د دې ستنې کیڼې خوا ته الړ شي، دی به په خپله ووژل شي، خو آس به یې روغ او ژوندی

شهزاده اېوان څارووېچ دغه لیکنه ولوستله، فکر یې وکړ او تر یوې شېبې سوچ وروسته یې د ستنې ښۍ خوا ونیوله. 
هغه داسې فکر وکړ: خیر که آس مې مړشي، زه خو به ژوندی پاتې شم او زه چې ژوندی پاتې شوم د وخت په تېردو 

 به بل آس ځانته پیدا کړم.
، یوه ورځ، دوې ورځې، درې ورځې، چې ناڅاپه یې مخې ته یو خړ لېوه را پیدا شو او ده ته هغه هم داسې روان و

 یې وویل:
ــ ځوانه شهزاده اېوان څارووېچه! تا خو په ستنې ښه ولوستل، که دې خوا ته راشې، ستا آس به مري، نو ولې دې 

یې ور ودانګل، هغه یې دوه څېرې کړ او نور خوا ته راغلې؟ لېوه، شهزاده په همدې خبره کې راونیو، د هغه پر آس 
 یې نو ځان ورک کړ.

 شهزاده اېوان څارووېچ! خپل آس پسې ډېر خپه شو، ساندې او ژړا یې وکړې او تر یو څه ځنډه په پښو وخوځېد.
هغه ټوله ورځ روان و، داسې ستړی شو، چې مه کوه پوښتنه. په زړه کې یې تېره شوه چې یو چېرې کښیني او دمه 

 کړي، چې خړ لېوه یې بیا مخې ته ودرېده او هغه ته یې وویل:و
ــ شهزاده اېوان څارووېچ! زه ډېره بښنه غواړم، زه ډېره پښمانه یم، چې ته مې دومره په عذاب کړې، ستا مهربانه 

 آس مې وواژه... راځه، زما په اوږو کښېنه، را ته ووایه چې چېرته او ولې ځې؟
خړ لېوه ته وویل چې چېرته درومې. لېوه وخوځېد، هغه تر هر ښه آس نه چټک روان و.  ــ شهزاده اېوان څارووېچ،

له څه مودې نه وروسته، لېوه، اېوان څارووېچ، هغه ځای ته چې په کار یې و، ورساوه. خړ لېوه، شهزاده اېوان د 
 هلته ودرېده او وي ویل: نیمو شپو پر وخت، د یوه دېوال مخې ته ورساوه. دا دېوال ډېر لوړ او پلن وو، لېوه 

ــ ای شهزاده اېوان څارووېچه! اوس نو زما له اوږو راپریوزه، د تیږو په دغه دېوال ورواوړه، د دغه دېوال تر شا، 
یو باغ دی، هلته په باغ کې په یوه زرین قفس کې سمندر یا زرین مرغه ناست دی، ته به الړ شې هغه زرین مرغه 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

چې زرین قفس ته الس ورنه وړې. خدای مه کړه، خدای مه کړه، که ته زرین قفس ته به ونیسې، خو پام دې اوسه، 
 الس وروړې یا هغه را واخلې، نور نو تا څوک له هغه ځایه، وتلو ته نه پرېږدي. تا همالته نیسي.

غه یې شهزاده اېوان څارووېچ د باغ په دېوال ورواښت، په زرین قفس کې یې زرین مرغه ولید، ښه ورنېږدې شو، ه
له قفس نه را وایست، ښه یې په منګولو کې ټینګ کړ او بېرته له باغ نه راووت، په همدې شېبې کې یې له ځانه سره 

 فکر وکړ او وی ویل:
 ــ دا مې څه وکړل زرین مرغه مې بې له قفسه راواخیست، دا به زه چېرته او په کوم ځای کې ساتم.

ته باغ ته ورستون شو. همدا چې قفس ته یې الس ور ووړ، په ټول باغ کې یو هغه د لېوه خبره له یاده ایستلی وه، بیر
 شرنګ او شرونګ جوړ شو، ګواکي له دې زرین قفس سره، د باغ د ټولو آوازونو، مزي تړلي وو.

له دغه شر او شور سره سم، د باغ ټول ساتونکي را وېښ شول، په یوه شېبه کې یې شهزاده اېوان څارووېچ ونیو او 
 در یا زرین مرغه یې خپل پاچا ته چې دولمت نومېده، بېرته را ورسولو.سمن

 دولمت پاچا، په اېوان څارووېچ ډېر په غصه و او د هغه سره یې په قهر او غضب خبرې پیل کړې:
ــ ای زلمیه! څنګه او څومره بې شرمه یې، پوهېږې چې غال څومره بد کاردی؟ ته ال پسې څوک یې، د کوم ځای 

 او مور لرې؟ نه یې لرې؟ ستا پسې ال نوم څه دی؟ یې، پالر
 اېوان څارووېچ هغه ته وویل:

ــ زما نوم، شهزاده، اېوان څارووېچ، د اعلیحضرت پاچا واسالو اندروویچ زوی او د هغه له واکمنۍ نه راغلی یم. 
را الوزي. زما د پالر  ستاسو سمندر، زموږ باغ ته په راتګ او الوتلو روږدی شوی دی، هغه هره شپه زموږ باغ ته

د زرینو مڼو له ګرانې ونې نه، زرینې مڼې را شکوي. دې مرغه هغه ونه، چور، له کاره اېستلې ده. نو هغه و، چې 
 زما مور و پالر، زه په دې زرین مرغه پسې را ولیږلم، چې هغه پیدا کړم او هغوی ته یې ور وړم.

 

 د لمړۍ برخې پای
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