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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

 
  ۲۸/۰۶/۲۰۱۸                 آصف بهاند 

 

 «خړلېوه او ایوان څارووېچ»
 

 په پښتو ژبه باندې د کوچنیاو له پاره
 

 یو غوره ژباړل شوی داستان
 

 یمه برخهرد
 

 
 

 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

 دریمه برخه
 

پریکراسنایا ومنله او د زرین آس یال آس یې اېوان څارووېچ ته ور وسپاره. هغه په ډېرې خوښۍ او ویاړ سره اېلینا 
اېوان څارووېچ په زرین یال لرونکي آس کښېناست، ځان یې اېلینا پریکراسنایا ته ورساوه، هغه یې هم له ځان سره 

 پر آس باندې کښېنوله او په ډېر تلوار یې د دولمت د پاچاهۍ الره ونېوله.
 

ا پریکراسنایا په بڼه د افرون پاچا په دربار کې ژوند پیل کړ. یوه ورځ، دوې ورځې، درې ورځې، خړلېوه د اېلین
څلورمه ورځ هغه د افرون پاچا نه هیله وکړه، اجازه ورکړي. څو شېبې ګالنو او باغونو ته ووځي او د زړه او 

 خفګان تسل وکړي.
 

 ورته وویل:  افرون پاچا چې د هغې دا هیلې واورېدې، په ډېرې خوښۍ یې
 

ــ اې ګرانې اېلینا پریکراسنایا! ته چې هر څه غواړې، هغه به زه در ته وکړم. ته کوالی شې، هر هغه ځای ته چې 
 ستا زړه غواړي، الړه شې.

 

په هماغه شېبه کې د دربار مینځو، ناظرانو، او زړو ښځو ته فرمان وشو، چې باغ ته د تګ په وخت کې د اېلینا 
 ګرتیا او بدرګه وکړي.پریکراسنایا مل

 

اېوان څارووېچ هم د اېلینا پریکراسنایا سره د زړه په خواله واوښت او خړلېوه یې هیر شو، خو هغه ته یو وخت 
 وریاد شو، او ویې ویل: اې زما ګرانه خړ لېوه ته څه شوې؟

 

غږ وکړ: اېوان څارووېچه! ته د اېوان څارووېچ په یادېدو سره، خړ لېوه، دوی ته راورسېد او په اېوان څارووېچ یې 
 زما په اوږو را کښېنه! پرېږده چې الینا پریکراسنایا پر زرین یال لرونکي آس کېني.

 

اېوان څارووېچ پر خړلېوه کېناست او ټول په ګډه د دولمت پاچا د پاچاهۍ په لور وخوځېدل. او پاچاهۍ ته تر رسېدو 
 درې کروهه لرې ودرېدل.

 

اېوان څارووېچ بیا له خړ لېوه نه یوه هیله وکړه او وې ویل چې: اې زما ګرانه یاره! اې خړ لېوه، ته خو ډېر مهربانه 
 یې، ما ته دې ډېر خدمتونه وکړل، هیله لرم چې له ماسره یوه بله مرسته هم کړې. 
 ه څه غواړې؟خړ لېوه حیران پاتې و، چې اېوان څارووېچ څه غواړې، خو بیا یې هم وویل: ووای

 

اېوان څارووېچ په وېرې سره وویل: که ما ته یو بل خدمت وکړې او ځان په داسې آس بدل کړې، چې زرین یال 
 ولري، ځکه زما زړه نه کیږي چې له دې زرین یال لرونکي آس نه بېل شم.
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 لرونکی آس و. خړلېوه بې له هغه چې څه ووایي ځان یې په خړ ډاګ وواهه او شېبه وروسته بیا د زرین یال

اېوان څارووېچ، اېلینا پریکراسنایا د شنو ډاګونو په یوه ځنګله کې پرېښوده، په خپله خړلېوه کښېناست او ځان یې د 
 دولمت پاچا دربار ته ورساوه.

 

څو شېبې دولمت پاچا دربار ته راغئ او له لرې یې اېوان څارووېچ ولیده چې د زرین یال پر آس ناست دی، د هغه 
 دو ډېر خوشحاله شو.په لی

 

هغه د درباریانو او ساتونکو له مینځه را ووت، اېوان څارووېچ یې له السه ونیو او په ډېر درناوي یې ښکل کړ. 
وروسته هغه اېوان څارووېچ، بیا خپلې ډبرینې ماتي ته بوت. دولمت پاچا د دغه خوښۍ په ویاړ یوه مېلمستیا جوړه 

 ډه په دسترخوان کښېناست او په ګډه یې په هغه مېلمستیا کې ګډون وکړ.کړه او د اېوان څارووېچ سره په ګ
 

 هغوی ډوډۍ وخوړه، شربتونه یې وڅښل، شر و شور، اتڼونه، نڅاوې جوړې شوې او سندرې وویل شوې.
 

 د دې ټولو په پای کې دولمت پاچا، اېوان څارووېچ ته د زرین قفس او سمندر یا د اور مرغه وروباښه.
 

وېچ له ساره ووت، له اېلینا پریکراسنایا سره په زرین یال لرونکي آس کېښناستل او د خپل وطن واسالو اېوان څارو
 اندریووېچ د پاچاهۍ په لور وخوځېدل.

 

دولمت پاچا یوه ورځ وروسته، تکل وکړ، چې په زرین یال لرونکي آس، سورلي وکړي او هغه د پاچاهۍ او دربار 
ورکړ، چې آس سورلۍ ته جوړ کړي. آس په څو شېبو کې جوړ شو، دولمت پاچاه  په ډاګونو کې وځغلي. فرمان یې

ورغئ، پر آس کښېناست، او آس ته یې قمچینه ورکړه، آس ال په زغلیدو شوی نه و، چې ځان یې وخوځاوه او په یوه 
 شېبه کې بېرته په خړ لېوه بدل شو.

 

 څارووېچ ته ور ورساوه او په هغه یې غږ وکړ:هغه له افرون پاچانه الړ، منډې، منډې، او ځان یې اېوان 
 

ــ اېوان څارووېچه! کښېنه، زما په اوږو راکښېنه! خپل خړلېوه پرېږده چې اېلینا پریکراسنایا به خپل د زرین یال 
 لرونکي آس سپره وي.

 

 د دریمې برخې پای
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