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 «خړلېوه او ایوان څارووېچ»
 

 په پښتو ژبه باندې د کوچنیاو له پاره
 

 یو غوره ژباړل شوی داستان
 

 دویمه 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

 دویمه برخه
 

 په ځواب کې یې وویل:دولمت پاچاه چې دا خبرې واورېدې، د هغه 
ــ اې ساده زلمیه! اېوان څارووېچه! دا دې څه کړم؟ دا خو ښه کار نه دی. ته به ماته راغلی وای، ما به په ډېر ویاړ 
سره دا مرغه تا ته درکړی وای، خو اوس، زه نه پوهیږم دا به ښه وي که بده، که زه ټولو هېوادونو ته، ستا د دې 

څنګه تا زما په پاچاهۍ کې داسې بد کارکړی دی؟ خو زه دا کار نه کوم. ښه راته غوږ کړو په اړه خبر ورکړم، چې 
شه، اېوان څارووېچه! ته به هم ما ته یو کار وکړې، ته به بلې دنیا ته الړ شې، که له بلې دنیا نه، د هغې له پاچاهۍ 

، په ډېر ویاړ سره دغه سمندر یا زرین نه د افرون له پاچاهۍ نه، ما ته د زرین یال آس راولې، نو زه به بیا تا ته
مرغه دروبښم. او، او واه دې تا په ځان، که ته دا چاره تر سره نه شې کړای، نو هغه وخت به زه د دنیا ټولو پاچاهیو 

 ته خبر ورکړم، چې ته یو بد مرغه غل یې.
آس هغه ته پرېښود. هغه بیا خړ شهزاده اېوان چارووېچ، په ډېرې خواشېنۍ سره له پاچا دولمت نه را وخوځېد، خپل 

لېوه ته ځان ور ورساوه. او ټول هغه څه یې ورته وویل چې دولمت پاچا ترې غوښتي وو. خړ لېوه چې د ده خبرې 
 واورېدې، ده ته یې وویل:

ــ ای ساده شهزاده اېوان څارووېچه! ته ډېر ال ځوان یې، تا ته وایم اې شهزاده، تا ولې زما هغه خبرې هېرې کړې 
 او له باغ نه دې، هغه زرین قفس راواخېست؟

 اېوان څارووېچ، په ډېرې خواشېنۍ سره ځواب ورکړ: 
 ــ زه ډېر پښېمان او مالمت یم، تا ته ډېر مالمت یم.

 خړ لېوه چې شهزاده ته وکتل، زړه یې پرې خوږ شو او ورته وې وویل:
 دې زه ورسوم.ــ راشه، زما په اوږو کښېنه، هر چېرې چې ته غواړې، هلته به 

اېوان څارووېچ د مهربانه خړ لېوه پر شاه کېناست. خړ لېوه په منډو شو. منډې، منډې، داسې منډې لکه مرمۍ. تپه 
تیاره او د نېمې شپې زړه و چې د افرون پاچاهي ته ورسېد. کله چې د هغه پاچا د دربار د تېږو دېوال ته ورسېد، خړ 

 : ښکته شه!لېوه، شهزاده اېوان څارووېچ ته وویل
اوس به د دې تېږو دېوالونو شا وخوا ته پیره او څارنه کوې، هغوی ټول په همدې شېبه کې په درانده خوب ویده دي. 
ژر ور ننوځه او له هغه ځایه د زرین یال آس ونیسه او بېرته راووځه، خو پام کوه، چې په دېوال باندې هغه زرینه 

 تر بدو بد تر شي. ځوړنده قیزه را وانه خلې، چې کار به دې
اېوان څارووېچ دې تېږو په دېوال وروخوت، آس یې ونیو، او بېرته په ستنېدو شو. همدې کې یې سترګې په دېوال 
باندې په ځوړنده قیزې ولګېدې. هسې هغه پورې ور ونښت، نه شوای کوالی هغه را وا نه خلي. هغه و چې هغه یې 

شور شو، د خطر زنګونه و غږېدل، ځکه د خطر زنګونه، ټول له  را واخیسته. له را اخیستو سره سم، شرنګ و
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همدې سره تړلي وو. له دې شر شور سره، ټول څارونکي راوېښ شول او رامنډې یې کړې. هغوی اېوان څارووېچ 
 کلک ونیو او افرون پاچا ته یې وروست.

 افرون پاچا، له اېوان چارووېچ نه پوښتنې پیل کړې:
میه! اې ځوانه، راته ووایه څوک یې؟ د کوم ځای یې، پالر ومور دې ال پسې څوک دي؟ ستا ــ اې بې شرمه ساده زل

 خپل نوم څه دی؟
 ــ زما نوم شهزاده اېوان څارووېچ دی، اعلیحضرت پاچا واسالو اندریووېچ زوی او د هغه له واکمنۍ نه راغلی یم.

وان څارووېچه! آیا دا کار چې تا کړی، یو شهزاده پاچا افرون حیران شو او په تعجیب یې هغه ته وویل: ای ځوان اې
 یې کوي؟ ته به ما ته راغلی وې، ما به خپله تا ته، دغه د زرو یال لرونکی آس درکړی وای.

ګوره اوس، زه نه پوهېږم، دا به څنګه شي، که زه ټولو هېوادونو ته، ستا د دې غال په اړه خبر ورکړم او په کې 
 اکمنۍ کې داسې بد کار کړی دی، څنګه به وي؟ولیکم چې څنګه تا زما په و

 اېوان، حیران پاتې و او هېڅ یې نه ویل.
افرون پاچا خپلو خبرو ته دوام ورکړ او وې ویل: ما ته غوږ شه، اې اېوان څارووېچه! کېدای شي ما ته یو کار 

چې زه د کلو، کلو راهېسې  وکړې، هغې دنیا ته الړ شې او هلته د ځمکې الندې پاچاهي نه، ما ته هغه ملکه راولې
پرې مین یم. هغه ملکه، اېلینا پریکراسنایا نومیږي. ما چې هر څه وکوالی شول، دیدن یې زما نصیب نه شو. زه نه 
شم کوالی هغه تر السه کړم. زه به ستا دغه ګناه هغه وخت دروبښیم چې ته دغه کار وکړې او تا ته به د زرین یال 

ړه، که دا کار دې تر سره نه شو کړای، بیا به هغه دی د دنیا ټولې پاچاهۍ په تا باندې آس هم درکړم. او خدای مه ک
 خبروم، چې ته یو غل یې او هغوی ته به ولیکم چې تا زما په واکمنۍ کې څه حماقت کړی دی.

 به پیدا کوي.اېوان څارووېچ د پاچا افرون نه مننه وکړه او وعده یې ورکړه چې هغه به ځي او اېلینا پریکراسنایا 
کله چې اېوان د افرون پاچا له درباره را ووت، مخامخ خړ او قهرجن لېوه ته ورغئ. هغه ته یې بیا په ژړا ژړا ټوله 

 کیسه بیان کړه او بیا یې د هغه نه د مرستې غوښتنه وکړه، لېوه ورته وویل:
له غوږه وایستله او له هغه ځایه دې زرین... ــ اې ساده ځوانه اېوان څارووېچه! زه نه پوهیږم، تا بیا ولې زما خبره 

 قفس... راواخیست.
 اېوان څارووېچ، خړ لېوه ته په مړو سترګو وکتل او وې ویل: زه مالمت یم، زه تا ته ډېر مالمت یم.

د لېوه بیا په اېوان څارووېچ زړه خوږ شو او ورته یې وي ویل: راځه لږ سم شه، خبرې ته غوږ شه، راځه زما په 
 کېنه، زه تا هغه ځای ته ورسوم، چې ستا په کار دی.اوږو 

اېوان څارووېچ د لېوه په اوږو کښېناست، خړ لېوه، منډې پیل کړې. منډې، منډې، داسې چټک چې تر مرمیو هم 
چټک روان و، داسې چټک، لکه په افسانو کې چې دېوان او مرغان چټک درومي. هومره وخت ال تېر نه و چې د 

ا پاچاهي ته ورسیدل . هلته یو داسې جنتي باغ و، چې د سرو زو کټارې ورته والړې وې. خړ لېوه، اېلینا پریکرسنای
 اېوان څارووېچ ته وویل:

ــ را کوز شه، زما له اوږو راکوز شه، الړشه، بېرته هماغې الرې ته ځان برابر کړه چې زه او ته ورباندې دې خوا 
 ې، د شنو ونو الندې ودرېږې.ته راغلو. ته به الړ شې، هلته به شین ډاګ ک

اېوان څارووېچ همداسې وکړل، چې خړ لېوه ورته وویل: په خپله خړ لېوه ، الړ او د هغې زرینې کټارې سره ودرېد. 
 دی هلته ودرېده او دې ته سترګې په الره شو، چې کله ملکه اېلینا پریکراسنایا باغ ته په سیل او نندارو راوځي.

لور ځان پنا کړ، هوا په سړېدو شوه، هماغه و چې ملکه اېلینا پریکراسناتا باغ ته را ووتله.  ماښام چې لمر د لویځ په
 د هغې سره مینځې او ملګرې هم وې.

کله چې ایلینا پریکراسنایا، د باغ د کټارو هغه ځای ته چې خړ لېوه ناست و، ورسېده، خړ لېوه ور ودانګل، ایلینا 
ینو کټارو نه یې را تېره کړه هغه په ډېر قوت سره بې له دې چې شاته وګوري، پریکراسنایا یې را ونیوله او د زر

 منډې پیل کړې.
هغه ځان، هغه ځای ته ورساوه، چې اېوان څارووېچ ورته والړ و. لېوه وویل: اېوان څارووېچه ژر مې په اوږو 

 کښېنه.
کې ځان د اېلینا پریکراسنایا له پاچاهۍ  اېوان څارووېچ هم ژر د هغه پر اوږو ورکښېناست. خړ لېوه د سترګو په رپ

 نه را ووایست.
اېون څارووېچ او اېلینا پریکراسنایا دواړو د خړ لېوه پر اوږو ناست وو. خړ لېوه په منډه، منډه دا دوه تنه په اوږو 

 بار ځان د افرون د پاچاهۍ الرې ته برابر کړل.
یکراسنایا سره په باغ کې ګرځېدلې، ځانونه د پاچاهۍ د ټولې هغه مېنځې، مزدوران او نورې ښځې چې د اېلینا پر

دربار ساتونکو ته ورسول. د دربار ساتونکو، شور ځوږ، غږ او منډې پیل کړې، دوی ټولو هڅې وکړې چې د خړ 
لېوه درک او نښه پیدا کړي، خو بې ګټې وو. دوی په خپله الره کې تر ډېرو کسانو نه د مخې شول، خو د خړ لېوه 

 ه. د دربار ساتونکي په زړه مات او ناهیلي، بېرته را ستانه شول.پته نه و
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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

 

د افرون پاچا، پاچاهۍ ته د تلو په الره، په خړ لېوه ناست اېوان څارووېچ، د اېلنیا پریکراسنایا په لیدو سره، د زړه له 
 کومې په هغې مین شو. اېلینا پریکراسنایا هم په اېوان څارووېچ مینه شوې وه.

د افرون پاچاهۍ ته ورسېدل. د جدایۍ شېبې را ورسېدلې. اېوان څارووېچ باید اېلینا پریکراسنایا افرون  کله چې دوی
 پاچا ته ورکړې وای، یو وار په ژړا شو او له سترګو نه یې اوښکې را روانې شوې.

 خړ لېوه ته پوښتنه پیدا شوه، اې اېوان څارووېچه! دا ژړا بیا د څه شي شوه؟
رته ځواب ورکړ: راته ګرانه خړلېوه! ته په خپله راته ووایه څنګه به زه ځوان په زړه تنکی، زلمی اېوان څارووېچ و

نه ژاړم او خواشینی به نه یم، زه چې د زړه له کومي په ملکې اېلینا پریکراسنایا مین شوی یم، اوس دې ته اړیم، چې 
که زه اېلینا پریکراسنایا هغه ته ورنه کړم، افرون هغه افرون پاچا ته وسپارم. هغه هم د یو زرین یال آس له کبله. 

 پاچا ما د نړۍ ټولو هېوادونو ته د یوه بد مرغه غله په توګه ورپېژني.
 لېوه چې د اېوان څارووېچ دغه وینا واورېده، هغه ته یې وویل:

ځان نه اېلینا پریکراسنایا  ــ اېوان څارووېچه! ما تا ته ډېر خدمتونه وکړل، دغه خدمت به دې هم تر سره کړم. زه به له
جوړه کړم. ما به ته افرون پاچا ته ورولې، هغه به ما د اېلینا پریکراسنایا په نامه وویاړي او و به مې مني، ته به خپل 
د زرین یال آس ترې واخلې او ستاسو سودا به تر سره شي. ته چې کله د زرین یال پر آس کښېنې او ښه لرې الړ 

پاچا نه باغ ته د وتلو اجازه واخلم، هغه به ما ته د دربار له مینځو، نیاوو او مزدورانو سره په  شې، زه به له افرون
باغ کې د ګرځېدو اجازه راکړي. زه به یو څو شېبې په باغ او کروندو کې وګرځم، نو تر هغه وروسته به ته ما در 

چې دا خبرې پای ته ورسولې، ځان یې له ډاګه په یاد کړې او دې یادېدو سره سم به زه تا ته را ورسېږم. خړ لېوه 
وویشت، او د سترګو په رپ کې له هغه نه ملکه اېلینا پریکراسنایا جوړه شوه. داسې اېلینا پریکراسنایا، چې هیچا له 

 هغې بلې سره د هغې توپیر هم کوالی نه شو.
ار ته ورننوت. اصلي ایلینا پریکراسنایا، د اېوان څارووېچ له دغې اېلینا پریکراسنایا سره یو ځای، د افرون پاچا درب

 ښار نه د باندې هغه ته سترګې په الرې پاتې شوه.
کله چې افرون پاچا، اېلینا پریکراسنایا ولیدله، په زړه کې یې د خوښۍ تلوسو اتڼ جوړ کړ او داسې یې وانګېرله چې 

 د عمرونو، عمرونو ارمان یې وخوت.
 

 د دویمې برخې پای
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