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 11تر 1 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

            

 کال ز۲۱۱۲ ،۱۲ جوالی                                                         رحمت آریا                                                 

لیلة و لیلة الف  
 یا

شپه یوه زرو یو  
 
شهکار ادبي  

 
ده میلمنه بڼ سمسور د ادب فولکوریک د پـښـتــو د نن  

 قلم پیاوړي په هوتک معصوم محمد استاد شاعر او محقق نومیالي د
 ژبـاړه

 

 ناوکۍ هنه وه تر شنه نیلي آسمان الندې یووه » یا « وو  دوکانچایو پاچا وو، دی ناست پر  ونه و وو »
یوه پیالمه وه  لته ورته نورې په لسهاوو فولکوریکې داستانې سریزې د هر فولکوریک نق ېیا د« هو

یا مو له خپلو میندو او پلرونو او  او چې موږ هر یوه کلونه کلونه وړاندې د ځوانو یا بوډا نقل ویونکو
 .ي دينورو مشرانو څخه اوریدل

 

په یاد راسي چې زه   ـبـېېشـ ماته هغه ال تر اوسه د دغو سریزو او فولکوریکو داستانونو په اورېدلو  
َـد معصومیت د پـیې  ، داسې ـبـې بولمېشـ مرورې او سپیـڅـلې ،ـدونکې تللېېراگرځـنه  ـرتهې، بــرېـ

ترنم په انگازو سي او په ما  ـر ورڅخه یو خوندورېپه څـ ـبـې چې د لولو د الهي موهبت د مورني غږېشـ
 ـد تورمې کله دومره لوړ بوځي چې  او یا یادونو د سمندر تل ته بوځي پخالناد تیرو مې فی الضمیر کې 

د لرغونو رومانتیکو راته  ستوري زرین خپارهاو  ـري پراتهېآسمان پر ناپایې لمنې باندې لـ نمخملی
د ستورو په دې ناپایه سمندر کې د زړه  په سترگکو سي؛ داستانونو د ښکلې ناموندل شوې ناوکۍ په څیر

 د ـږي اوېپه چوپه ژبه راته ځلـ ستوري لمس کړي چې ـريېلـ ـريېلـ ي هغهغواړماشوم مارغه مې 
د یو زرو یوې شپې د پانگې بولي، ښایي راته  په ځانگړي معصوم راښکون نړۍ ته مې د چوپتیا خپلې

د مالیکو د  اللهانده روح مې چېلري، غواړم ورسم، دومره لوړ والوزم د ناپایو نکلونو کتابونه وپه شان 
 دا لنډۍ آسمانې تالندې په قهریدلې کړیکې کېهماغې او د  سيتسل  په وروسته 1اورېدلو له وتسبیحات

  واورم چې
 

هار دی                سیف الملوک دی، د بدرۍ سالم ته ځـیـنه َز  په هسک آسمان کې دَر
 

                                                           

1
ـیکو ئپه نکلونو کې همدا اصطالح کارول شوې چې لوی لوی الوتاند دیوان د نکل مرکزي کرکتر دومره له ځان سره لوړ بیایي چې د مال - 

 اوري.تسبیحات 
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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

 

په لټون کې د الوتاند او درخۍ بدرۍ  ېمرورد  ،نړۍ ته تښتــېـدلې خیالينو وآسمان د غواړيزړه مې 
او  ومومم 3سمبولیکې ناوکۍ ې سوېورک دغهکې  ځوځندې وراد ستورو په سپور سم او  "2اوږو ردیو پ"

ووایم، هغه  سندريپښتني  ېخوږاو د " اکو بکو پټپټانو "   غرنۍ ورسره "یه قربان" کې غبرگ په
ې مریدان نرگس او گالبان ی ،سپوږمۍ او ستورو سره خاندي د شاعرانو په وینا لهچې  او درخۍ بدرۍ

 : 4او یا ورته ووایم چې  " د غزل الهام" اخلي. ښایستهدي او ریحان یې له 
  

 ستــرگـي نـه دي یــو جـادو دی، ډک له مــکره له افســونه

 ورځ دې سوه له شوا خونه ـې چـل در باندې جوړ سو،ئکه 

 يرپه ښـکـــاره کــه تکې تــورې، خــماري دي بــوري بـو

 ـرې چــړې دي، پــرې کـوي دې انـدامونهېپــه بــاطن تـــ

 ـبـروـه خــوږو خـوږ خـپــام خــطـا نـه وزئ نــیــازمــنو پ

 دي سرونهـوي ژونــلـتــر، قــي دي زهـــئې ــوږ کــه خــپ

 گوتوۍ ریـنو نـښمــچو، په ورېېو لـــازوکــو نــتــســه پــپ

 ونهــارگـټ ښــوي غــرې کــدنه، پــه بـي لــاســاوې بـــس

 

 : د زړه راز ورته ووایمکاروان  شاعر پیرمحمد او یا د رنگونو او خیاالنو د معاصر پاچا نازکخیال
 

ډې ربابونه شوگه چــې نــــــــغمې کړو سره ـــراش  

وـــــســره ولــولــو د شــعر کــتابونــه ش راشــــــــــه  

وــــــه چې باڼه پر بڼو کېږدو سترګې سترګې شــراش  

دریابونه شو  ړوبېـــړو خـــنګړې کــــــراشــــه دا ځ  

ل نه تاوــغلو کړود یو بــــه چې السونه د شــــــراش  

ابونه شوه شهـــوړه آسمان تــوړه جــو جــــه ځـــراش  

یزدان شونډې کړو  ښکل د  په شونډو  ه د دعاـــراش  

وـو ښکلي ښکلي ثوابونه شــجدې شـــه چې ســــــراش  

وـومـم"و" ره بیاــــټانی شو او یو بل ســټ پــه پـــراش  

وـــینې ځوابونه شـــو د مـــنې شـــه سوال د میــــراش  

غمو بارانـــړو د نـــلمو وکــه چې د روح پر لــــراش  

                                                           

2
 د یو زرو یوې شپې د نکلونو یوه استعاره - 

3
 د ناوې تصغیر -ناَوکۍ  - 

4
 پاڼې د معمد معصوم هوتک ژباړه ۴۷او  ۴۲یو زور یوه شپه : څلورم ټوک    - 
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رابونه شوضو مــطربان شـــې یو بل ته مــه چــــراش  

ړوــــــزلونو تندې ماتې کــه د )رحمان( پر غـــــراش  

و سرابونه شوــې درواغجن شــــه هسې نه چــــراش  

 و د ُخمار له خوبه پاڅووــــکاروان" م " ه چېـــــراش

 شرابونه شوم ــي هــــل ته هم ساقــــه چې یو بــــراش

 

 : چې  پیام ووایمپټ په غوږ کې ورته د کاروان  بیااو 

 

ره لرېـــنه ډی ۍوږمـته پټه د سپ توروشاــس ته د  

ندرېـــــه ســـر تورو بلبلو به راوړي درنــسح د  

*** 

 لکه لمر په غر غره وي مازدیګر کې مې موندلې

دلېـــاللۍ اوږۍ په غاړه په اختر کې مې منـــه  

*** 

ته وی راغلې دونیا را سره رخه چې ته ما کړي  

ته مه وایه حالونه چوپ چوپ غلې غلې غلې چا  

 

ماشوم ذهن د تخیل د الیتناهي آسمان د هغو معصوم د زموږ ناڅاپه د همدغو سرېزو په اوریدلو به   
په خوږو نقلونو کې ددغو عجایباتو  عجایباتو پر لور والوت چې نه چا لیدلي ول او نه یې اوریدلي ول.

ډپه  سره وهمځول له خپلوپه اورېدلو به زه  ډ وَر ښایي تاسو هم همدا  ؛مو سترگو په حیرت تللي وَر
   ـبـو په شان په یاد ولرئ. ېـبې د خپل ژوندانه د کتاب د خوږو شـېسپیڅلې مرورې شـ

   
ـژندنې ېد خپل چاپیلایر د پـټولې بشري ټولنې  ،په توگې ولویې کورنۍ د غړ بشریت د د، لنډه دا چې 

دده د ذهن پرمخ یې  چېنړۍ یوې  داسېـرې شوي دي، ېله همدغه پړاوه تـ د نړۍ د تخیلي عجایبو لپاره
ال دا چې یې په زړه پورې  ي ده خو د الوت پراخه لمنه پرانیستل د الیتناهي نړۍ د تخیل په زانگو کې

ان د  واقعیت گڼلې او هغه یې تر یو مهاله تخیل په ډگر کې همدغهې ـژندنېهمدغه ماشوم د واقعیت پـ
   بنسټ منلی دی.خپل باور، 

 

ـولې ېقصې د بشریت د فرهنگې مواریثو یوه ستره برخه ده چې د سمڅ استوگنو بشري نسلونو له مهاله نـ
ـږدېدلي او خپل ځانگړی ځای یې د بشري ېسینه یو بل ته لـ په تر نورو راتلونکو نسلونو پورې سینه

ـږي ېکې ساتلی دی؛ د قصو دغه ځای ځایگی هغه مهال موږ ته ال ښه روښانه کـ فرهنگي ودې پهټولنو 
هغو د نړۍ د پیاوړو متفکرینو معاصرې ټکنالوژۍ او ساینس  ووینو چې کله چې لږ شا ته وگورو او

 ن د هماغه مهال د تخیل په نړۍ کېددوی اذها ورکړی چې یو وخت یېځواب  پوښتنو ته د قناعت وړ
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تخیل ته د  ،خو د هستۍ په رموز پوه د نن ورځې انسان د پخوانیو نسلونو برعکس بوخت ساتلي ول.
واقعیت ځای نه ورکوي، ځکه چې استدالل کوي او په عقل ډډه لگوي او په دې سره کرار کرار د قصو 

همدغه ټکي ته په  ړۍ کې د یون او آزاده الوت موهبت او خوند له السه ورکوي.او افسانو د تخیل په ن
ـږي او ساتنه یې ېپه ډاگه کـ ـږدېـدلو تخیلي قصو ارزښت ال نورېچې له سینو څخه سینو ته د رالـ کتو ده

ي راتلونکو نسلونو ته چې تر موږ به ال ډیر استداللي او په عقل پوه وي ټولوفرهنگیانو او د فرهنگ
 ـږي.ېمهمه کـ تهمواریثو پالونکو 

 

چې په " هزار افسان"، " الف لیلی" او " هزارو یک شب"  " لیلة و لیلة" یا د " یو زرو یوې شپې" قصې
د سیمې په  ،چې د سدیو سدیو اوږد مزل یې وهلې ده پانگهد دودیزو شفاهي قصو یوه لویه  هم یادېږي

ـل ېـالبـېـرې کړي، د هغوی په فولکوریک بڼ کې یې بـېـزې تـېـزې لسـېـلو مدنیتونو کې یې لسـېـالبـېبـ
 په خپله کې فرهنگي بڼونو ټولنو په ـډۍ رنگین گالن کرلي خو تر څنگ یې د همدغوېـډۍ گـېاو گـ
یت فرهنگي بڼ ته میلمنه تللې او او نوې غټۍ یې پنځولي او په ال پیاوړې بډاینې د بل مدن يشو هخړوب

هلته یې خپل گالن ډالۍ کړي او نور گالن یې راټول کړي او په دې ډول سره ال نوره بډایه شوې او په 
 پانگه ورڅخه جوړې شوې ده.  سترهیوه پای کې د فولکوریکو نکلونو 

 

بڼ ته په پښـتـنـي ژبې او لگه نن د پښـتـنـانه فولکوریک ټوستړې ستومانه همدا د سدیو په یون راوتلې 
استاد محمد  ، لیکوال او شاعراو کالسیکو آثارو د نومیالي محققد افغانستان د لرغونو  پښتـنـي جامو کې

معصوم هوتک په زښت پیاوړي قلم په منثور او منظوم ډول میلمنه راغلې او د پښـتـو د فولکوریک ادب 
لۍ شوې ده. لوستونکي به هغه مهال دا ژباړه د پښتو سمسور بڼ ته د فولکوریک ادبي شاهکار په شان ډا

لیونۍ  په ادبي شاهکار ومني کله چې په لسو ټوکو کې پښـتـو ته ژباړل شوې دغه ټولگه زما په شان یو
 ولولي.  ېتند خوندورېاو 

 

اروپایي  ده. ـړېـو دغه فولکوریکه فرهنگي پانگه د نړۍ زښتو ډیرو ژبو ته ژباړل سوېېـو پـېد منځـنـ

ز کال کې د فرانسوي ژبې له الرې اروپا ته  ۱۴۱۲لومړی په  عربي وه چې ژبو ته د ژباړو سرچینه یې

خپره په نامه   The Arabia Nights د او بیا Nights 1001پنځه کاله وروسته انگلیسي ته د  بیا او راغله

انگلیسي، هسپانوي، هندي، چینایي، جاپاني او په لسهاوو نورو  ،له هغه وروسته ډیرو فرانسوي .سوه

د رشاد د خپروندویې  ټوکو کې بشپړه پښتو ژباړه په لسو ژباړونکو دا پانگه وژباړله. د همدې پانگې

او  په ښکلي قطع او صحافت چاپ سوه ز کال په کندهار کې ۲۱۱۲په ټولنې له پلوه په زرو ټوکو کې 

ترڅ کې بشپړه کړه. د استاد م. م. هوتک  معصوم هوتک د شپاړلسو میاشتو په استاد محمد ژباړه یې

ځکه چې نوموړی په هیواد کې په ټولو اوسنیو فرهنگي  اضافه گڼم،دلته  او ستایل صاحب په هکله ویل

  ـژندل شوي اکاډیمیک شخصیت دی.ېبنسټو کې پـکړېو او او اکاډیمیکو 

له ده چې ژباړلي  وروستهشپې  ۱۱۴ې شپې داستاني ټولگه له استاد محمد معصوم هوتک د یو زرو یو

. په حقیقت وهمخکې ژباړلي ال ارواښاد محمد انور نومیالي صاحب  لومړۍ شپې تر نوموړې شپې پورې

کې ښاغلي هوتک خپل کار له څلورم ټوکه پیل کړی نو له همدې کبله د څلورم ټوک په پیل کې دوې 

غلي هوتک او دویمه هغه یې د نومیالي شاعر، محقق او ټولنپوه سریزې راغلي چې لومړی یې د ښا

د کتاب په اړوندو سرچینو، د منثورې او منظومې او دواړو ښاغلو ښاغلي عبدالباري جهاني صاحب ده 

برخې د ژباړې په څرنگوالي او نورو برخو باندې او د ټولنپوهنې په ډگر کې د جهاني صاحب ژوره 

 تک صاحب د سرېزې په پیل کې لیکي:شننه په کې راغلې ده. هو

 

د " یو زرو یو شپه " په نامه مشهور نکلونه له عربي ژبې پښتو ژبې ته وار د واره په " 

ع( له نن څخه شپږ پنځوس  ۲۱۱۱ -۱۲۲۱منثور شکل ارواښاد محمد انور نومیالي )
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الرې په ـې د طلوع افغان ورځپاڼې له ئکاله پخوا په کندهار کې راواړول او یوه برخه 

 ۲۱۱۲ - ۱۲۲۱ـی ارواښاد  محمد یوسف ویران )ئاقساطو خپره کړه. په دغه کار کې 

ـې د ئـدله  او د هغه وخت سرکاري مقاماتو ېـئع( هم همکار وو. خو دا لړۍ ډېره و نه پا

ارواښاد نومیالی مصمم سړی  ـوله.ېخورا بې منطقه استدالل له مخې د خپرېدو مخه ونـ

په مسکو کې د خپل مهاجرت په  ـې درو څلوېښت کاله وروستهئوو. خپله دغه هڅه 

ـې، چې له روسي او عربي متن څخه پښتو ئدوران کې بیا له سره کړه او لومړی ټوک 

ع کال په مي میاشت کي په ښکلې قطع و صحافت  پر ښکلي ۱۲۲۲سوی دئ، هورې د 

ـمې" مجلې ېـکاغذ له چاپه راوووت چې دده په خپل الس خطاطي سوی وو او د " ل

.... ددې پښتو ترجمې هرکلی په پښـتـنو کې نسبتاً  ددریمې گڼې پر ځای خپور سو.

ـدۍ، هغوی د ېپه ارزښت سر خالصـ مساعد هرکلی وو. د هغه چا چې ددې کالسیک اثر

ع کال په اکتوبر کې مړ ۲۱۱۱ارواښاد نومیالي دغه کار ډیر وستایه. ارواښاد نومیالی د 

ـدلې، ناچاپ ېشپې کـ ۴۱ـې چې ټول ئشپه پښتو ژباړې څو نور ټوکه  سو او د یو زرو یو

 "  5پرېـښودل.

ـې دلته اړین بولم ئ ونگ له دې لږ څه وروسته هوتک صاحب د ښاغلي جهاني صاحب د یوه لیک متن را اخلي چې یاد

 : 

ـدل. جهاني صاحب راته لیکلي ول: ' ې" ... څو ورځې وروسته د ټولو ځوابونه راورسـ

ځای  وـږلي نکلونه مې په ډیر غور ولوستل. بې له تشریفاتو درته وایم چي د ویلې... رالـ

ـږده. ښایي په ژوند کي دي داسې ېپکښې نسته. ماشاء هللا.  خدای دي پر قلم برکت کښـ

بل شهکار نه وي کړی او یا ښایي د بل داسې شهکار د ایجادولو زمینه پیدا نه کړای 

دونه پوهه ورکړي چې ستا  و تهـنـرونه درکړي او خدای دي پښتسې. خدای دي تا ته اج

ددې شهکار قدر وکړي. شعرونه دي فوق العاده ښایسته ترجمه کړي دي. تر دې ښایسته 

ترجمه د هر چا تر وس وتلی کار دئ. که زما گران استاد او ملگری نومیالی صاحب هم 

که هغه ته دي خپله ترجمه ـې تر دې ښه نه وای ترجمه کړي او ئهم به  ژوندی وای

ـې تا ته سپارلی وای.  زه یقین لرم ئـولیت ئښودلې وای، ښایي د خپل  باقي پاته کار مسـ

تا ته دي  ـې دونه په وس پوره ده.ئچي دا کار په پښتو ژبي کې نه بل څوک کوي او نه 

د خدای خیر درکړي. ستا پر قلم دې برکت وي او زه درته د روغ صورت او اوږده ژون

 "6دوعا کوم. ستا ورور جهاني' 

ـیـد وایم چې ئویلي زه هم د جهاني صاحب د خبرې په تا هماغسې چې ښاغلي جهاني صاحب وکه رښتیا سره ووای 

ـټـي د اوچتولو ېددومره درانده فرهنگي پـ یې هڅې ي زغم اوپیاوړ په خپل وو چې استاد محمد معصوم هوتک یوازې

ـې د پښتانه فولکوریک ادب لمنې ته ډالۍ کړ او نه یوازې استاد هوتک ئچې داسې یو شهکار  په ځان کې لیدلهوسعه 

ته بلکه د افغانستان ټولو پرگڼو په ځانگړې ټوگې د افغانستان فرهنگي ټولنو ته دداسې یوه ادبي شهکار مبارکي وایم 

                                                           

5
 پاڼه د معمد معصوم هوتک ژباړه او لسمه یو زور یوه شپه : څلورم ټوک  نهمه - 

6
 پاڼه  ۱۱هماغه ،  - 
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 ژباړ ل او بیا پنځول فولکوریکې ژبې چې له سدیو سدیو وروسته دا دی دغه پانگه په بشپړه توگې په دوني ښکلې 

 شوې چې زه ورته د ستاینې الفاظ نه لرم. 

چې له  پانگه : لومړی د الف لیلة و لیلة فولکوریکهټکي په مالتړ دلته څو دالیل وړاندې کومپورتني د جهاني صاحب د 

ه ده او هم منثوره. د ژباړې تر دې وروسته به یې د "یو زرو یوې شپې د نکلونو" د ټولگې په نامه یادوم هم منظوم

په ه ځانته زښتې ډیرې لوړې ژورې لري. ټولو درنده او گرانه برخه یې همدا منظومه برخه ده. د منظومې برخې ژباړ

هره کیسه په خپل متن کې دننه بله کیسه لري او هره کیسه یې د خپلې محتوی او بیان له اړخه د  یو زرو یوې شپې کې

ام کې نیولو سره اوږده او لنډ اشعار لري او هر شعر د خپل بیان، محتوی او شکل له اړخه له یو فرهنگي عناصرو په پ

شي چې په ټولو  ژباړالی. دا برخه یوازې هغه کسان ـې گډ ټکی د مینې عنصر دیئخو په منځ کې  بله توپیر لري

خپل استادانه هنر له څون و  له مبالغې پرتههوتک صاحب په همدې برخې کې  چې شعري بحورو کې بر الس ولري

  څار پرته په زباد رسولی دی.

ـواد ېیوه دا چې یو زرو یوه شپه یوازې د یوه ځانگړې هـاړین دي، له فرهنگي اړخه څو ټکي  فرهنگي برخه ده. هبل 

فرهنگي  سیمې د څو مدنیتونو گډه پانگه ده او هر مدنیت د خپلو فولکوریکو پراخې او مدنیت پنځونه نه بلکه د یوې

د  هم محتوی اواو څرگنده ده چې دغو برخو هم د داستانونو پر  غوړولیهستیو پر بنسټ ورباندې خپل سیوري 

اغیزه شیندلې ده. له دې کبله ددغو مدنیتونو لکه د هند، فارس، بین النهرین، مصر او باندې  په بیاني برخې اشعارو

ـړیو له تواریخو او آثارو سره بلدیت دی چې یوه ېمنځنـیو پـسوریې له تأریخي مدنیتونو سره په ځانگړې توگې د 

د یوې پانگې په ډول له سره وپنځوي  ـېئژباړونکي ته دا وسعه او صالحیت په الس ورکوي چې په خپلې ژبې کې 

چې هم زموږ  امانت ساتل سوی وي هماغه ډول پهخو په دې شرط چې اصلي متن د خپلې محتوی او بیان له اړخه په 

استاد م.م. هوتک صاحب  فرهنگي حساسیتونو سره په ټکر کې نه وي او هم امانت ځای پر ځای ساتل شوی وي.له 

 دغه اساسي عناصر په دومره ښکلې بنې ژباړلې چې څوک گومان نه کوي دا دې د کوم باندني فرهنگ ژباړه وي بلکه

ار بیا وایم دا ټکی هغه مهال راسره څوک منالی ـې وبولي. یوئپنځونه به فرهنگي دده خپله  په پښتنې ټولنې کې دننه

له دې چې استاد ولولي.  په خوند پانگه له سره تر پایه هـولو سره ټولېسي چې د همدغو ټکیو او حساسیتونو په پام کې نـ

لوړو ژور کې له پخوانیو کالسیکو متونو سره ښه بلدیت لري او په  انه په ټولوهوتک صاحب د خپل فرهنگي ژوند

 په برالس برخمن دی.دی ورڅخه  ـې پلټنې کړي نو دا هغه بله ځانگړتیا ده چېئې برخې کې همد

ـږي چې ژباړونکی په خپلې ژبې، د موخې یا مقصد په ژبې او د موضوع پر متن ېیوه ښه ژباړه هغې ژباړې ته ویل کـ

 د پوهې پر بنسټ برابر مصطلحاتبرالسي په لرلو په خپلې ژبې کې د مقصد ژبې لپاره د عامه خلکو بشپړ باندې د 

لیکنیز سبک  خپل ترد موضوع حقیقي متن  ورسوي ، او سره خلکو ته په امانت ومومي او د مقصد د ژبې د متن معنی

سبک قرباني نه کړي معنی د په پام کې ونیسي چې په دې شرط د مقصد په ژبې کې کارول شوی سبک  ؛نه کړي ځار

تر هغه څایه  برخه یې لولي او یا یې ټول عوام. یوه ځانگړېره ژباړه کوي، د ټولنې د چا لپا او په پام کې ولري چې

بې چې استاد د ژباړې ټول بنسټیز ان نازکخیاله معایر په  سم ویالیچې زه په ژباړې کې خپله نیمگړې تجربه لرم 

زښت اړین مصطلحات چې د  او په متن کې دننه یې په پیاوړې استادۍ د پښتوساتلي  په ډیر امانت او مهارت ساري

د متن په خوندوره کړې چې لوستونکی پخه او دومره  ډیره مرسته کوي کارولي او ژباړه یې خورا معنی په رسولو کې

داستاني ژبې کې خپله  دېهم پهلوستونکی ستونزه نه ویني بلکه خوند ورڅخه اخلي او ان دا چې نه یوازې لوستنه کې 

هر ژباړونکی په دې که روح احساسوي او په متن کې دننه د بیان شویو پیښو له کرکترونو سره یو ځای گام اخلي. 

سره راواخلي هغه ژباړه نه بلکه شهکار دی او په له ځان او روح په متن کې دننه  ټکي بریالی چې د لوستونکي ذهن 

ـدلې کوډې په ذهن لمسوالی ېله څوکو څڅـغه د پیاوړي قلم هژباړې کې دشهکاري یقین سره چې موږ د استاد په دې 

. که څوک د یو زرو یوې شپې پښتو متن ولولي په ډاډ ویالی سم چې هیڅ څوک به دا احساس ونه کړي چې دا متن سو

به دا احساس وکړي چې او یا  ژباړل شوی دي، بلکه دا به ومني چې دا په خپله د استاد هوتک یوه شهکاري پنځونه ده.
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د ژمي د  هم او یا  تر شنه سیورې الندېد کندهار په یوه لوی بڼ کې چې د کندهار یو نامتو نکل ویونکی او راوي دې 

د همدغه حساسیت  وایي.داستانونه خوندور درته  پښتو لهجې ۍکندهار صندلۍ تر پټې الندې ناست او په خپلې خوږې

پښتانه لوستونکي دا گوت نیونه ولري چې ولې یې په دومره خالصې عامه کندهارۍ  په پام کې نیولو سره ښایي ځیني

لهجې ژباړلی دی. د یوه لوستونکي په توگې دغه ممکنه گوت نیونه د ژباړې د پورتنیو ځانگړتیاوو له مخې په کلکه 

ونیول عامه ژبه په پام کې  یو زرو یوه شپه یوه فولکوریکه پانگه ده او په فولکوریکو ژباړو کې باید چېغندم، ځکه 

سي، په دې بشپړ ډاډ لرم چې استاد د پښتو په ټولو عامو لهجو بشپړ واک لري او هره لهجه ځانته ځانگړې سیمه ییزې 

ځانگړتیاوې او خوندونه لري، او دا به هر ژباړونکي ته ناشوني وي چې په داسې یوې فولکوریکې پانگې کې دې د 

 دغه دیپروت هم نیسي نو هغه خوند چې په اوسنۍ ژباړې کې که یې وه پام کې ونیسي او ټولو پښتو لهجو ځانگړتیا پ

دوی  ، که ځیني کسان په همدې ټینگار سره وغواړي د لهجو ستونزه رابرسیره کاندي نوپه کې ونه مومو به بیا خوند

. ژباړونکو له پلوه ژباړل کیږي دا په نړۍ کې یو اصل دی چې یو متن څوڅو ځله د بیالبیلو ته دا ویل په کار دي چې

ـښود، تر ټولو ستونزمن کار چې د پانگې ېبنسټ په پښتو کې کښـ پوخ اوس خو استاد هوتک صاحب ددغې پانگې

باړي تر دې به بل ښه کار منظومه برخه ده هغه هم خالصه او چمتو ده، نو که بل څوک وغواړي چې له سره یې وژ

نگه مال دې ورته وتړي. دا کار به د یو زرو یوې شپې د پانگې ارزښت څو چیرې وي چې لستوڼي رابډ وهي او ټی

 چنده نور زیات کړي.

د هوتک صاحب دغه ټول کار یوازې په ژباړې نه رالنډیږي، بلکه استاد د یو زرو یوې شپې د عربي، فارسي، 

 ه، هر ټکی، هردي ته ایښي خپل مخباړلی دی. څلور واړه نسخې یې انگلیسي او روسي ژباړو په پرتله کولو دا کتاب ژ

کرښه، هر پارگراف او هر شعر یې له څلورو واړو متونونو سره پرتله کړی او بیا یې په پښتو کې پنځولی دی او دا 

ـرې کړي او په ېآسانه کار نه دی. له دې کبله دا یوازې ژباړه نه بلکه ژوره پلټنه ده چې شپې و ورځې یې ورباندې تـ

تأریخ په  فرهنگي پښتو د هیواد د دبه زړه په وینو داسې بې ساری شهکار پنځولی چې دده نوم  زښتې خوارۍ یې د

ساتي. بشپړ ډاډ لرم چې دا به د پښتو فولکوریکو داستانونو د لیکواالنو لپاره له هره وپورې ژوندی پاڼو کې تر ابدیته 

ت په سلو کې برخه په نظم ویل شوې چې ډیري څلویښڅه دباندې   ددې پانگې زما په اټکل اړخه یو ډاډمن اخځ وي.

پښتانه سندرغاړي کوالی سي له دغو شعرونو څخه ښکلې  یې د حسن او ښکال په ستاینې کې ویل شوي دي له دې کبله

سندرې او ټپې جوړې کړي. د اروپا په یو ډیر شمیر آپراگانو کې د یو زرو یوې شپې نندارې په څوڅو ځله په 

په ډول جوړ کړي دي. د د فلم ډیري نکلونه ؛ د هالیوود او بالیوو دستگاوو ددې پانگې دي ېموزیکال ډول جوړې شو

کارتوني فلمونو جوړونکو ان د یو زرو یوې شپې په سلهاوو نکلونه کارتوني کړي دي. افغان هنریاله پاړکه کوالی شي 

غاړي په ځانگړې توگې رندزموږ فولکوریک س د همدې پښتو پانگې له مخې خپلې نورې هنري پنځونې وکړي.

  گټه اخیستالی سي. ا خوند اوورڅخه خور

د فرهنگي اړخونو  چاپیلایرد یوې ټولنې د ټولنیز ژوندانه، د ټولنې د روحیاتو او د ځانگړي ټولنیز  نکلونه او قصې

استازیتوب کوي. له دې کبله ده چې د فولکوریکو نکلونو په اوریدلو او لوستنگ کوالی سو د هغوی په اتنوگرافیک او 

سوسیولوژیک ژوندانه پوه شو. نو ځکه لرغوني افسانې او نکلونه د هماغو ټولنو او یا د یوه پخواني مدنیت د وگړو د 

کټ مټ لکه د نن ورځې د ساینس فکشن داستانونه چې  ؛ت موندلو هیله یې درلودلهقـخوبونو هینداره ده چې د حقی

الوژۍ لري او په نورو کهکشانونو کې له نورو انسانانو سره  یا اړیکه کنبشریت د آسمانانو په لور الوځي، پرمختللې ت

ولنپوهنې د څانگې لپاره اړین نیسي، د هغوی مالتړ تر السه کوي او یا ورسره جگړې کوي. نکلونه او داستانونه د ټ

د بشریت په منځ کې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کوي،  د انسانان په څیر له انسانانو سره یو ځای توکي دي. نکلونه هم

 څخهیو بل  له یو گڼ شمیر نکلونه دي چې د محتوی له اړخه یو خو د بیان، طبیعي چاپیلایر او د کرکترونو له اړخه

 همدغه ځانگړتیا د یو زرو یوې شپې په څو لویو نکلونو کې په پرله پسې ډول وینو. له همدې کبله توپیر لري او موږ

ته څو ډوله یوه نکل  چې ان موږ په خپلو پښتني او سیمه ییزو نکلونو کې د یوې محتوی نکلونه وینو په بلې معنی  ده
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 11تر 1 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

 

 څخه په ډول زموږ د ټولنې لمنې ته له نورو سرچینووریانتونه لرو. یو شمیر کیسې او داستانونه د پند، عبرت او ټوکو 

ي په منځ کې یاد شوي داستانونه، منطق الطیر، طوطي نامه، کلیله و ولکه : جوامع الحکایات، د مثنوي معن دي راغلي

ورته د سمیو د وگړو له پلوه  اواخیستل سوي  څخه له همدغو سرچینوچې دمنه او د سعدي گلستان او بوستان، 

په ډیرو نکلونو ډکه ده چې مشهورې هغه یې،  همجوړ سوي دي. زموږ د پښتني فرهنگ ادب لمنه  هوریانتون ـلېــالبېبـ

گلمکۍ، دلۍ او شهو او نور او نور آدم خان و درخانۍ، فتح خان و رابیا )رابعه(، شیرعالم او مامونۍ، موسی خان او 

: د سیف الملوک او بدرۍ جمالې نکل، بهرام او گل  همدا شان گڼ شمیر منظوم نکلونه په پښتو کې سته لکه دي.

د یو زرو یوې شپې په نکلونو کې ان د رستم داستان ته یوه  اندامه، سبز پري و زرد پري، بریښنا و خدۍ او نور.

نغوته شوې او د رستم اسطوروي او افسانوي ځواک په کې انځور شوی دی. دا چې څنگه د رستم داستان دلته راغلی 

یې ښایي دا وي چې همدغو نکلونو د معاصر افغانستان د هغه مهال په جغرافیوي چاپیلایر کې پوخ ځای درلود  یو المل

او یا هم ښایي د بغداد او مصر د نکلونو لمنې ته یې کډه کړې وي. یا موږ د کوه قاف د پریانو او دیوانو نکلونه وینو 

 افغانستان هم په دغو نکلونو کې خپله ونډه لوبولې ده.چې په کښې کابل ډیر یاد سوی دی. دا ددې زباد دی چې 

ښایي ځینو ته د شعر ژباړه خورا آسانه په نظر ورسي، خو زما په اند تر هرې بلې ژباړې تر ټولو سخت او دروند کار 

شعري ژباړه ده، شعري ژباړه په خپله یو لوی کمال او هنری دی، هغوی ته ورته موزونه استعارات او د اوزانو 

موندل، د شعر د پیام ساتل او په خوندور موزون کالم کې یې خپلې ژبې ته رااړول او نور ټول په گډه هغه ابعاد دي 

کوالی سي وژباړي، هغه ته هماغه احساس ورکړي چې په  اوزانو او نازکیو خبر یو شاعر شعري چې یوازې یې په

ته برخه شعري ژباړه ده خو استاد هوتک پکښې خورا د ژباړې یوه درنده او سخ نو ځکه ؛لومړۍ ژبې کې دی او نور

 .ـلگې وړاندې کومېدلته په یو زرو یوې شپې کې د استاد د شعري ژباړې څو بـبرالسی دی چې 

 ـږي او هم دا د هرې شپې په پای کې وینو :ېهره شپه په یوه ځانگړي بیت پای ته رسـ

 

 د سهار شمال را والوتی روڼا سـوه

 پاتې تر سبا سوهد شهرزادي کیسه 

 

شعري ژباړو کې د استاد یوه استادانه ځانگړتیا دا ده چې هم یې د اصلي شعر بڼه ساتلې او هم یې همدغه شعر  دې په 

 په او هم یې په ساده بیان ي ديته ورته په څوڅو ځایونو کې پښتو متلونه راوړي دي چې هم یې د شعر مفهایم ساتل

 دی: ویلی شعر

 

 دارــــایه چې مې بخت سو را بیشکر شکر دې وي خد

 زما د سر دښمن نابود سو هلته پروت دی خوار و زار

 نـونهــرونه ډېـر تـــد کې ډېـر ســدلي دي په ژونــما لـی

 گ دارــر جـــولي تــم دي َرسـَــــل ظلم و ستــې خپــچ
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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

 

 انو دئـه زمــتل لــښي دا مــرې ایــــیارانو را پـــهوښ

 7ا ته، نه چې خپله سې پر غوزارـکینه و چی مه ــ"کوه

 

یو  نکلد د علي بن بکار او شمس النهارې  مهال او یا په یو سلو دري پنځوسمې شپې کې د هارون الرشید د خالفت پر

بل شاعر له خولې د هلک  دد اوریدونکي د پاملرنې او هغه ته د یوه بیاني انځور په ورکولو  راوي یې ساده شعر چې

 ډک دی. په پانگې همداسې بیلگو  دږ واړه ژباړل شوي ټوکه ـشپ : وایيښکال په ستاینې کې  او نجلۍ دواړو د

 

 ه جمال ددې ښایستېـــلي، څــــوړ قد دئ ددې ښکـــه لـــڅ

 ېـــایي ده د آیــــنـــفـــه، صــــتــه وا  ســــروه ده لـــه باغ

 ـږ پسته ده تر ورېښمـوېمــِـهر و مینه، غــ ـې ډک پهئزړه 

 دلـــربــا د هـــنــدوستـــان ده، مــحبــوبــا د بــــنگــالـــــــې

 ــې حورې پـــټې په حـــجاب کــــړېئاورنۍ شغلو د مـــخ 

 ـې ســـو د میـخانېئلـــه زاهـــــده سوه الر ورکه، خــــیال 

 

مینځه خپل څښتن ته وایي چې ما پر همدغه سړي وپلوره چې ه، اته ویشتمه پاڼه : شپږم ټوک درې سوه و یولسمه شپ

 ـي :ئښایسته دی او د هلک په ستاینې کې دا شعر وا

  

 ورې سترگې په جهان ويــال دا تــۍ مرنگه نــې دا چــچ

 االن ويــسې نــر وخت پــو په هـینــود به زړونه د مـــخ

 رگېـورې مړاوې ستـداسې بصور نه کړې ــل ځای تــماب

 ت به د داستان ويـوسۍ وي، روایــــت کې د هـــیا په دښ

 ت مې زړه ژوندی سو په ښکال سترگې روښانېــپه ښایس

 ـې مینه زما پر ځان ويئـې په ویاړ کړم، که ئي به رنوک

                                                           

7
 پاڼه، د گـیـدړ او شرموښ کیسه. یو سلو پنځوسمه شپه ۲۱۲یو زرو یوه شپه،  څلورم ټوک، -  
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 ه تر څو پورېـــه کړي، پاکه ربــې ښکلو مــهان بـــدا ج

 ان ويــچې دا مځکه دا آسمـږي ېچې دا ستوري پاس ځلـ

 

ښځو  په خپلو نکلونو کې شپې او په ورپسې څو نورو راتلونکو شپو کې موږ وینو چې یو زرو یوې شپې یوې بلېپه 

حسن و  هم کې ساری نه لري؛ مینځه ته هم دومره لوړ مقام ورکړی چې په دیني، طبیعي علومو، شعر، کسب و کار

استعداد کې د خالفت تر ټولو پوهانو پوهه ده. له هنري اړخه دا کیسه زښته ډیره په خدای ورکړي هم په  ښکال لري او

ـې شرط ئزړه پورې ده. رواي همدا عالمه ښځه لومړی د یوې مینځې په انځور کې وړاندې کوي. له خپل څښتن سره 

زوړ دی، لنډه دا ـردونکی چې راځي په منگ ېـې خرڅوي چې ددې خوښه وي. هر پـئایښی وو چې په داسې چا به 

ـږي. په پای کې د ېـږي او داستان ورو ورو د ژوندانه د چاپیلایر په رنگ و خوند ښکلی کـېچې په یوه ځوان پلورل کـ

و، تفسیر القرآن او نورو علومو کې د خلیفه ددربار ټولو علماوو ته ماته ثخلیفه په دربار کې په شعر، طب، نجوم، احادی

یو زرو د که څه هم رڅخه اخلي او د ټولو علماوو ځای نیسي. له ټولنیز او اخالقي اړخه ورکوي او خلعتي پگړۍ یې و

اغه مهال د حاکم ټولنیز ژوندانه پر بنسټ ډیرو کسانو ته د مریي او مینځې دریځ ورکړي مگر د مد ه نکلونو یوې شپې

او رنځ او نورو اړخونو له مخې  نر او ښځې تر منځ تعادل یې په ټولو نکلونو کې د ثروت، د زور، د ربړې، کړاو

 په پای کې یې لوړ مقام ته رسوي. چېساتلی 

نه غواړم ددې مقالې پاڼې د یو زرو یوې شپې د ژباړل شویو شعرونو په بیلگو ډکې کړم، خو یو ځل بیا په ټینگار وایم 

یسي، عربي، روسي او چې استاد هوتک نه یوازې په دې ځانگړې برخې کې خپله استادي څرگنده کړې بلکه د انگل

. راغلي ديل په عربي نسخو کې وکولو یې ټول هغه نامتو شعرونه را اخیستي چې په ځانگړې ډ پرتلهفارسي نسخو په 

یو شمیر اشعار یا په فارسي نسخې او یا په انگلیسي نسخې کې نسته او هوتک صاحب د پاڼو په لمنلیکونو کې په بشپړ 

 نه ده او همدا المل دی چې کهټـلـازې ژباړه نه ده بلکه یوه پراخه او هر اړخیزه پامانت شرحه ورکړي ده. دا کار یو

ورته د بنسټیز  به بیا ژباړه تر الس الندې ونیسي نو دا ژباړه بل هر څوک وغواړي د یو زرو یوې شپې زما په گډون

 قاتي اثر دی.ریفرنس ارزښت ولري ځکه له یوې خوا خورا ډاډمنه ژباړه ده او له بلې خوا یو تحقی

هماغسې چې مخکې مې نغوته وکړه د یو زرو یوې شپې د نکلونو د ژباړې پیل لومړی ارواښاد نومیالي صاحب کړی 

دا لړۍ همداسې د هوتک او شپې پورې ژباړلي ول خو ژوند ورسره وفا ونه کړه  ۱۱۴تر  نوموړي دا نکلونه ؛وو

ټوکو کې دي او هوتک صاحب له څلورم  ۲صاحب ژباړې په په دریدلې وه. د نومیالي تـصاحب تر هڅو پورې په 

 ټوک څخه خپل کار پیل کړی دی چې له څلورم تر لسم ټوک پورې په الندې ډول ویشل شوي دي :

 

پاڼې. هوتک صاحب د تاج الملوک د کیسې د بشپړ پاتې کیدلو  ۲۲۲شپې پورې.  ۱۱۲تر  ۱۱۴څلورم ټوک : له  -۱

 شپې څخه پیل کړی دی. ۱۱۴لپاره خپل کار له همدغې 

 پاڼې ۲۲۲شپې پورې. اتلس نکلونه،   ۲۱۱ تر ۱۴۱پنځم ټوک : له  -۲

 پاڼې ۲۲۱شپې پورې.  ۲۱۱تر  ۲۱۴شپږم ټوک : له  -۲

 پاڼې ۲۸۲شپې پورې،   ۷۴۴تر  ۲۱۲اووم ټوک: له  -۲
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 11تر 11 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

 

 پاڼې ۷۷۲شپې پورې،  ۴۱۸تر   ۷۴۸اتم ټوک: له   -۷

 پاڼې ۷۲۲، شپې پورې ۸۴۲تر  ۴۱۲نهم ټوک: له  -۱

 پاڼې ۷۲۲شپې پورې،  ۱۱۱۱تر  ۸۴۲لسم ټوک:   -۴

 پاڼې ۸۲۲۲ټولې ژباړل شوې پاڼې  

چې لومړۍ یې د پرگنو او دویمه هغه یې د پوهې په معنی  څخه جوړه ده کلمو فوک/ فولک او لور فولکلور له دوه وو

خوله په خوله د تأریخ په اوږدو کې ـږي چې ېنکلونو لړۍ ته ویل کـ ټولنمنلونو، دودونو او وروبا ټولنیزود هغو او  ده 

او په پای کې د یوه یا څو تنو له پلوه د څاروي د پوستکي پر مخ،  ـږدېدليېاو سینه په سینه له یوه نسله و بل نسل ته لـ

کې د اوستا او ویدي ـواد په پراخ جغرافیوي چاپیلایر ېدي. زموږ د هـ څرمن او وروسته د کاغذ پر مخ لیکل شوي

ښه ټولنیز ، ۍاخالق، دیانت، پاکنه د پانیات )پند(، وـږي. دا نکلونه او باورېسندرو په ټولگو کې دغه شمیر ډیر لیدل کـ

 کتابونه زښت کې د مهابهارتا په گډون څود هندوستان د لرغون ادب په تأریخ ژوند، سیاست او نصایحو بیان کوي. 

په سانسکریت لیکل  یې دواړه اویو پنجا تنرا او بل یې نیتي چسـتـرا نومیږي کې یې په ډلې چې ارزښت لري  ډیر

. پنچا په سانسکریټ کې پنځه او تـنــتـرا د څپرکي په مانا ده یعني پنځه څپرکي یا پنځه فصلونه. له نیکه دي شوې

ـړوندی ېباړل شوې اود هیواد نومیالي څـترا د دبیر دانش تر نامه الندې د شاد محمد خان له خوا پښتوته ژـنـمرغه پنچا ت

ـړۍ کې د ېترا په شپږمې زیږدیزې پــنـ. دغه پنچا تـړنیز تقریظ لیکلی دیېاستاد حبیب هللا رفیع صاحب ورباندې څـ

ـړۍ ېول له منځه تللې خو د همدې پـ ـږي چې دا نسخه په بشپړ ډېانوشیروان د واکمنۍ پر مهال پهلوي ژبې ته ژباړل کـ

ز کلونو په شاوخوا کې د لومړي ځل لپاره د )کلیلک او دمنک( تر نامه الندې سیریاني  ۷۴۱ و کې یعنی د په اوږد

د " پوهې تر روڼا الندې د ژوندانه د الرې" ـږي چې نن د کلیلې و دمنې په نامه یادیږي. نیتي چسترا ېژبې ته ژباړل کـ

له او همدا ژباړه وه واړورا پهلوي ژباړه عربي ته ـتـنـع د پنچاتفــقــړۍ کې بن مُ ېـږي. په اتمې زیږدیزې پـېپه معنی کـ

چې الره یې د فارسي په گډون نورو اروپایي ژبو ته وموندله. مهابهارتا دوه سوه و پنځوس زره بیته لري. مهابهارتا او 

بابه دي: لومړی باب یې )اسد ترا کې پنځه ـنـپه پنجا ت ترا د پنځون دوې مهمې سرچینې دي.ـنـنیتي چسترا دواړه د پنجات

و المطوقه یعنی کوتر و موږک، دریم باب البون و الغربان یعنی د ۀ و الثور( یعنی زمری و غوایي، دویم باب الحامـ

کونگانو او کاغانو دښمني، څلورم باب یې القد و السلحفا یعني بیزو او شمشتۍ او پنځم باب یې الناسک و ابن عرس 

د پنجا تنترا نومونه د  ژوندیو ژبو ژباړل شوې ده. ۲۱کارونو زیانونه. کلیله و دمنه د نړۍ په یعنی د ناسنجول شویو 

دانش، همایون نامه، نگار دانش، جاویدان خرد، اخالق ۀ کلیلې و دمنې تر څنگ انوارسهیلي، عیار دانش، علمخانـ

ل ادب په لمنې کې د زرهاوو کلونو په لړ هندوستان د خپ اساسي، گلشن آرا، مرات الملوک او پښتو یې دبیر دانش ده.

دغه  روزلی او بیا یې نورو سیمو ته لیږدولی دی او یا یې په نړۍ کې له مخې تقلید شوی دی. ،کې تمثیلي ادب پنځولی

را د همدغه تمثیلي ادب لومړی ــتـنـنکلونه په لرغوني آریایي ژبې ساسنکریت او پالي یا خروشتي لیکل کیدل او پنچا ت

همدې سوژې وروسته خپله لمنه فارس،  راغلی دی. د مهابهارتا له مخې دی چې د نکل په منځ کې یې بل نکل کتاب

شوه، په بغداد کې ستره  ورڅخه وپنځول بغداد، مصر او سوریې ته واړوله او د هزار افسان په نامه یوه لنډه ټولگه

افسان هماغه یکهزار و یک شب ده چې نن یې شوه، په مصر کې پیاوړې او په سوریې کې بشپړه شوه. دغه هزار 

را په شان د نکل په منځ کې نکل لري. خو په ــتــنــموږ په پښتو کې د یو زرو یوې شپې په نامه لرو او دا هم د پنچا ت

ونو کې د انساني ژوندون ممثلین څاروي، ژوي او مرغۍ دي خو په یو زور نکلرا کې په ــتــنــدې توپیر چې په پنچا ت

ژبه او تومنه یې  چې يپه تکل کې د د لټون وې شپې کې موږ ډیرۍ برخه انسانان وینو چې د بسیا او هوسا ژوندانهی

د پنجا  مینه او موخه یې د یار وصال دی او ترڅنگ یې څاروي، ژوي، پریانې، دیوان، پیریان، کبان او نور هم لرو.

د هنر په ژبې د سیاست او منطق زده کړه ده چې په  ادب کې تمثیلي په ه دواړهرا او یو زرو یوې شپې نکلونـتـنــت
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 11تر 12 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

 

پښتو ته افضل خان خټک،  ځل را لومړیـتـنـپنچا ت. لرغونونو مهالونو کې د سالطینو او شهزادگانو لپاره کاَرول کـیدل

ورپسې ابوالحسن هراتي او بیا شاد محمد خان د دبیر دانش تر نامه الندې ژباړلې ده. له دغو خبرو زما موخه د داستان 

پرسوناژونه یې له یو بله  چېبنسټیزه سوژه یعني منطق، مینه او سیاست د تمثیلي ادب په نکل کې د نکل له الرې ده 

منځته راغی او په یو  بنسټپه منځ کې بل نکل د هماغه وخت د منطق او ټولنیزو غوښتنو پر د دنکل  چې توپیر لري

 زرو یوې شپې کې خپلې انگازې خپرې کړې. 

 د نکلونو بنسـټـیـز کرکترونه: 

ـستونکی پاچا ېچې یو قهرېدلی غچ اخـ مخامخ یو د یو زرو یوې شپې د نکلونو په منځ او پیل کې موږ له شهریار سره

دی ؛ شهریار د خپلې ښځې د خیانت له کبله قهرېدلی، خپله ښځه وژني او هوډ کوي چې هره شپه به له یوې باکرې 

دې لړۍ ته به د ژوند تر پایه دوام یې کړی چې  هوډ پیغلې سره واده کوي او همدا ښځه به په سبا سهار وژني او 

مني او په ځان ، دا پیغله له پاچا سره د واده کولو خطر لور لري ـغـلـهېپـورکوي. د شهریار وزیر یا صدر اعظم یوه 

. وزیر خپلې لور شهرزادۍ ته دوه نکلونه وایي، ژغوري هد شهریار له غضب به کوي چې ځان او نورې ښځې پریکړه

بدل  ي لوروزیر غواړي ددغو دوه وو نکلونو په ویلو د خپلې لور فکر ،هر نکل په خپل منځ کې نور نکلونه لري

 کاندي او له شوني مرگوني گواښه یې خبره کړي خو شهرزادۍ د پالر خبره نه مني او له شهریار سره واده کوي.

په نامه یوه کشرۍ خور لري، نوموړې د خپلې همدې خور په مرستې له شهریار سره په یوې  ېشهرزادۍ د دنیازاد

ته نکل وایي او ددې ژوند او واده به  پاچا اره شهریاربه د واده د شپې له پیله تر سه شهرزادۍژمنې واده کوي چې 

  ورسره مني.دا خبره شهریار ؛ په دې توگې خالص شي  یې کله چې نکلونه ـږيېپای ته رسـهغه مهال 

د واده د شپې لومړنی نکل په زړه پورې دی. شهرزادۍ خپل نکل د یوه سوداگر او یوه زاړه دیو په نکل پیلوي. 

ـږي او یو ېیو چیرې دمه کـ د خپلې ستړیا د ایستلو لپاره ـږي اوېي خو د ورځې په پای کې ستړی کـسوداگر مزلونه وه

ایسته غورځوي، په دې لړ کې ناڅاپه یو زوړ دیو څه خوري. د خوراک په لړ کې خرما خوري او د خرما یوه مندکه 

لو زما زوی مړ کړ نو اوس باید تا مړ راڅرگند شي او سوداگر ته وایي چې " تا د خرما د مندکې په ایسته غورځو

کړم." سوداگر دیو ته زارۍ کوي او ورته وایي چې " د ژوند ترپایه به ستا مریی یم خو مه مې وژنه" په دې توگې د 

شهزادۍ د ژوندانه برخلیک او د سوداگر د ژوندانه برخلیک دواړه چې نه یې کوم جرم کړی او نه کومه خطا له یو بل 

ـږي او شهریار خپله نوې ناوې نه وژني ېد واده په لومړۍ شپې نیم پاتې کـنکل دا ـږي. ېالي موازي کـسره په ورته و

د خپلو سلطنتي چارو د سمبالولو  کې او غواړي چې د نکل بله برخه په راتلونکې شپې واوري او د ورځي په اوږدو

 ده بله کیسه د لومړۍ شپې شان؛ ي موموام لپاره راوځي او په دې ډول د نکلونو لړۍ تر یو زرو یوې شپې پورې د

ـدلو شهریار بل نیمگړی نکل اوري، په ځینو ځایونو کې خو خپله شهریار غواړي چې نکل ېچې د هرې شپې په رارسـ

دې نیمایي پریښودل شي او په راتلونکې شپې به یې بله برخه واوري او په دې ډول سوکه سوکه د خپلې ښځې اعدامول 

 ځنډوي. 

 

سره له دې چې د یو زورو یوې شپې نکلونه په خپلې تومنې کې د عربي نړۍ د منځنیو سدیو د فرهنگ خوند نغښتی 

جرړې لري چې په داسې په بیالبیلو فرهنگونو کې  تومنهلري مگر که ښه ورته ځیر سو نو گورو چې د ټولو نکلونو 

تر لرغوني بین النهرین،  یلیدلوله هنده په راپ منه یېل بیالبیلو جغرافیوي سیمو او تأریخي پړاونو کې خړوب شوي او

بغداد، د منځنیو سدیو تر فارس او د منځنیو سدیو تر مصر او سوریې پورې ځغلي. د نړۍ ډیري شنونکي ټول په دې 

د هندوستان په پراخي فرهنگي لمنې کې وده  ېباور دي چې د یو زرو یوې شپې د نکلونو د پـیـلنیـزې سرچینې اډان

ـزې شیندلي ېهر فرهنگ ورباندې خپلې اغـندلې او بیا یې نورو یادو شویو فرهنگونو ته خپل یون پیل کړی او هلته مو

ـژندلو وړ لیکل شوې نسخه د " هزار افسان" په ېد یو زرو یوې شپې د نکلونو لومړنۍ د پـاو پراختیا یې موندلې ده. 
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ز کال په  ۸۷۱په ترڅ کې لیکل شوی دی او همدا نسخه د زو کلونو  ۲۷۱او  ۲۲۷نامه لیکل شوی کتاب دی چې د 

شاو خوا کې عربي ته ژباړل شوې ده. سره له دې چې د لسمې سدۍ عرب لیکوال المسعودي همدغې عربي نسخې ته 

څخه اوس څه نه دي پاتې او له منځه تللې نسخه و لیله د الف لیلة په نامه د اخذ په سترگې گوري خو له همدې الف لیلة 

ه. د یو زرو یوې شپې د نکلونو ټولگه د لسمې او شپاړلسمې سدۍ تر منځ د شپږو سوو کالو په اوږدو کې له یو شمیر د

کورونو او ښارونو په مجالسو کې د مسلکي نکل منځني ختیځ د کلیو،  بدلونونو سره مخامخ شوې ده، خو تومنه یې د

 ژوندۍ ساتل شوې ده.ویونکو له پلوه 

 

 لومړنۍ ژباړېپه اروپایي ژبو 

د یو زرو یوې شپې نکلونه د نړۍ ډیرو ژبو ته ژباړل شوي دي. ددې نکلونه لومړنۍ اروپایي بڼه فرانسوي ده چې 

تر نامه الندې  Les mille et une nuitsز کال کې خپل کار په دولسو ټوکو کې د ۱۴۱۲انتوان گاالن وژباړله. گاالن په 

راټول کړ چې هماغه د یو زرو یو شپو د نکلونو نوم دی. گاالن خپل کار د هغې نسخې له مخې وکړ چې په څوارلسمې 

ز کال کې انگلیسي  ۱۴۱۸یا پنځلسمې سدۍ کې په سوریې کې لیکل شوې وه. د گاالن همدا فرانسوي نسخه ډیر ژر په 

په اروپا کې ددغو دواړو نسخو د ژباړو  دا دواړه نسخې نیمگړې وې. .هشوتر نامه الندې وژباړل  Grub Streetته د 

له خپریدو وروسته اروپایي ادب پوهان د یو زرو یوې شپې د نکلونو د بشپړې لړۍ د موندنې په هڅې کې شول خو 

 ؛ خو د نولسمې زیږدیزې سدۍ په پیل کې په هند  کې د بــریـالۍ نه وي

 

۱- Calcutta I  ،۲- Calcutta II ،۲- Būlāq  ۲او- Breslau  

 

ـژندل شوې نسخې السته راغلې. په دې څلورو واړو نسخو کې د باالق نسخه د مصري متنونو له مخې ېڅلور چاپي پـ

ـره ورباندې بشپړه کړي ېچې د یو زرو یو شپو ټولیزه شمـ ي ولجوړه شوې او د کتاب اډیټر ورباندې نور نکلونه اچول

پورې د ټولو نکلونو لپاره یوه مهمه سرچینه ده. ددغو نسخو له موندلو وروسته ډیریو اروپایي او همدا نسخه تر نن 

 ژباړونکو د نولسمې سدۍ د څلورو واړو نسخو ژباړې ته مخه واړوله چې په دوی کې دغه کسان د یادونې وړ دي : 

 

 ز( ۱۸۱۱ډاکټر جانتن سکات ) -۱

 ز ( ۱۸۱۱ادوارډ ورتلي مونتگ ) -۲

 ز ( ۱۸۲۸تاِرنس )هنري  -۲

 ز ( ۱۸۲۱ - ۱۸۲۸اډوارډ ډبلیو لین ) -۲

 ز ( ۸۲-۱۸۸۲جان پین ) -۷

 ز(۱۸۸۷ریچرډ اف. برتون ) -۱

 ز( ۱۸۲۸اندریو النگ ) -۴
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 او ز(۱۲۱۲ -۱۸۲۲جي. سي ماردرس ) -۸

  ز کال ۱۸۸۸د ټولې نړۍ په اړوند په زړه پورې کتاب په جاپاني ژبې   -۲

  

زرو یوې شپې ډیري نکلونه د هالیود د سیمنا په پردې او وروسته د تلویزیونو په سکرینونو د د یادونې وړ ده چې د یو 

توني فلمونو په بڼې راڅرگند شول. په فلمونو کې د هالیود د نړۍ نامتو فلمونه عالء الدین، سندباد او علي بابا او کار

ز ۱۲۲۱غلو" په نامه یو فلم وو. دویم فلم په  زکال کې د " بغداد د ۱۲۲۲څلویښت غله دي. لومړنۍ فلمي بڼه یې په 

تر نامه الندې   The Golden Bladeهالیود د  کې ز کال۱۲۷۲د " شهزاده احمد ماجرایي سفرونه" نومیږي. په کې کال 

د هارون الرشید د پیر یو فلم جوړ کړ چې په کې خلیفه د خپل بدمرغي وزیر جعفر له منگولو څخه د بغداد د خالصون 

په دې فلم کې د علي بابا او  شو فلم جوړ  the son of Sinbadزکال کې د  ۱۲۷۷خپله کوډگره توره کاروي.  په  لپاره

غله ټول ښځې دي. په  کې په دې فلمد څلویښتو غلو داستان په یوه فلم کې راټول شوي دي، په زړه پورې داده چې 

ز  ۱۲۴۴او په  The Golden voyage of Sinbadد ز کال کې  ۱۲۴۲په ،  The 7th Voyage of Sinbadد کې  ۱۲۷۸

 هاووپه نومونو فلمونه جوړ شول. له همدغو فلمونو سره جوخت په سل Sinbad and the Eye of the Tigerکال کې د 

هنري فلمونه د نړۍ په بیال بیلو برخو  کې جوړ شول چې یو شمیر یې هنري فلمونه او یو شمیر کارتوني فلمونه ول او 

دلته نه شم کوالی د ټولو نومونه راواخلم. همدا شان د بي بي سي د انگیسي راډیو په گډون د نړۍ په بیالبیلو برخو کې 

په تر او څه یې هم د راډیو داستان په بڼې د راوي له ژبې خپاره شول. د یو زرو یوې شپې نکلونه څه د راډیویي تیا

په نامه جوړ شو.  Binbir Geceټلویزیونو کې د یو زرو یوې شپې بشپړه بڼه د لومړي ځل لپاره په تورکیې کې د 

ني سریالونو په ورپسې د هندوستان او پاکستان په ټلویزیونو کې د الف لیلی تر نامه الندې بشپړې بڼې یې د ټلویزیو

 ډول جوړې شوې.

ز کال را په دیخوا د یو زرو یوې شپې نکلونه د اروپا په اوپراگانو کې په موزیکال ډول  ۱۸۱۱د یادونې وړ ده چې له 

په لمن کې د تخیل پر آس د سپرو شاعرانو د شعرونو  ادب د د یو زرو یوې شپې نکلونو او د آسیا. ي ديهم جوړ شو

بدل  له یوې مخې ژباړو د اروپا د ادب د رومانیزم بڼونه خړوبه کړل، همدغو ژباړو د اروپا د رومانیزم مخ او رنگ

 کړ. 

او  ژبو وژباړل شو.نورو نورې ژباړې یې وروسته په هسپانوي، ایتالوي وشوې. همداسې په هندې او د نړۍ په ډیرو 

دا دی اوس موږ د یو زرو یوې شپې بشپړ پښتو متن لرو چې د پښتانه د فلکوریک ادب لپاره یوه لویه بې سارې پانگه 

 ده. 

په دغو ژباړو کې د جان پین ژباړه لومړنۍ بشپړه انگلیسي ژباړه ده. همدا ژباړه له زښت ډیر ځیروالي برخمنه ده او 

ـږي ېپا کې یوه مهمه نسخه گڼل کـرې د خپل ارزښت په ساتلو په اروتر څنگ یې مفصلې شرحې لري چې تر نن پو

د هغه مهال د ویکتوریا د سلطنتي کورنۍ  شوي چې او اېستل خو په دې نسخې کې هغه برخې یې په ژورې بڼې چاڼ

په نکلونو  له ډیریو اړخونو د ریچرد برتون ژباړه په پرتلېله دودونو سره یې حساسیت درلود. خو د جان پین د ژباړې 

په اوسمهال کې د یو زرو یوې شپې د نکلونو دوه راڅرخي.  د عشق د نړۍ پر اړخونوعجایباتو او  کې د خیال او

د چې په لویدیز کې یې د فلسفې، فیاللوژۍ او د عربو د تأریخ زده کونکی لولي؛ لومړۍ هغه یې  انگلیسي ژباړې دي

ز کې یې کړې او دوهمه هغه یې د حسین حطاوي ده چې ۱۲۸۲په چې  ده عراقي االصله امریکایي محسن مهدي ژباړه

په لویدیز کې تر ټولو ښې  تر نامه الندې  The 1001 Nightsد  ز کې یې کړې او دا دواړه انگلیسې ژباړې۱۲۲۱په 

پر بنسټ ده  د الف لیلة و لیلة ـږي. د حسین حطاوي ژباړه په سوریې کې د څوارلسمې سدۍ د نسخوېژباړې گڼل کـ
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یا د عربي  شپو تر  The Arabian Nightsهمدا کتاب په نورو ژباړو کې د چې محسن مهدي ورته اصالح کړې ده. 

 ـږي.ېـژندل کـېنامه الندې هم پـ

 د یو زرو یوې شپې نکلونه څه وایي؟ 

ژوند، مرگ او د یو زرو یوې شپې نکلونه د بشري ژوندانه بنسټیز اړخونه لکه مینه، خوشالي، برخلیک یا تقدیر، 

ابدیت په داسې یو په بل کې پییل شویو نکلونو کې رانغاړي چې په یوه پراخ جغرافیوي چاپیلایر کې فرهنگي او ژبنۍ 

په داسې یوې نړۍ کې  چې یو زرو یوه شپه د معنوي ژوند یو شمیر ډډې رانغاړي او په څرگنده وایي پولې ماتوي.

استازیتوب   وواړه له یو بل گډ شوي دي، دلته د ښو او بدو کرکترونڅنگه ژوند وکړو چې په هغې کې ښه او بد د

 ويکداستاني ژبې  پییل شوېـین، ظالم او مهربان واکمن په داسې یوې ئکودگرې ښځې او نارینه ، ښه او بد دیوان، خا

سې نړېو په چې لوستونکی او اوریدونکی د حقیقي او خیالي نړۍ تر پولې پورې رسوي او د نکل اغیزمنتوب د همدا

داستاني انځور کې دی چې اوریدونکې یا لوستونکی کرار کرار له ځان سره اخلي او د خیاالتو او توهماتو هماغې 

همدا شان د یو زرو یوې شپې نکلونه د انساني غریزې د مینې هغه . چې له راوي یې اوري بیایيپیچلي نړۍ ته یې 

د  لري او هم د معنوي فضیلت ډډې په خپلو نکلونو کې بیانوي.اړخونه رانغاړي چې هیڅ انسان ورڅخه تېښته نه 

ده چې د عدالت، جنسي ځواک او بخښنې په استازیتوب راپورته شوې،  ۍشهرزاد کې نکلونو په بنسټیزې باندنۍ اډانې

خ د ـږي. همدغه اړېحتمي مرگ پرځان مني او د نکل ویلو د هنري وړتیا په لرلو د شهریار پر مرگونې لوبې بریمنـ

سره له دې چې د یو زرو یوې شپې نکلونه د ژوندانه ډیرۍ برخې په داستاني بیالبیلو نکلونو خټه او تومنه جوړوي. 

ژبې رانغاړي خو د نکلونو بنسټـیـزه تومنه په ټولو نکلونو کې د انساني ځواک پر شپول راڅرخي. په نکلونو کې د 

ه ډیریو نکلونو کې د همداسي مطلقه ځواک داستاني انځور سالطینو مطلقه ځواک په ښه ډول ښودل شوی دی او پ

او ډیرۍ یې د مینځو او کنیزو په انځورونو  -راڅرگند شوی دی. د نکلونو بله په زړه پورې برخه ښځینه ځواک دی 

ـږدي چې ددوی څښتنولۍ په غاړه لري خو له دې سره سره بیا هم ېکې ښودل شوي او هغو نارینوو ته باید غاړه کښـ

د ښځو  ؛ـږيېمدغه مینځې او کنیزانې دومره ځواکمنې دي چې د ژوندانه په ډیریو ناخوالو باندې په آسانۍ بریـالۍ کـه

بله بنسټیزه ونډه د شعر ویلو، رباب وهلو او سندرو په ځواک کې ده چې له شاه او امیره نیولې تر گدا پورې ورته 

و نکلونو کې هر نکل په دې پیام یخ عدالت او بخښنه ده او په ډیرد نکلونو بل په زړه پورې اړـږي. ېگوته په غاښ کـ

ونډه ده  ۍو باندې برالسیږي. او په خپله د نکلونو د راوي یعنی شهرزادیهرو مرو پر بد والی پای ته رسیږي چې ښه

له شرارته  نه یوازې ځان بلکه ډیرې نورې پیغلې نجونې د هغه او ـږيېچې په پای کې د شهریار پر جبر بریـالۍ کـ

عدالت،  ـږي چېېدې ته اړ کـ په خپل ټول ځواکمنتوب ـږي چېېښودل کـ خپله شهریار په ژغوري او په پای کې

ـږدي. په حقیقت کې د یو زرو یوې شپې بنسټیز پیام د عدالت لپاره هلې ځلې دي خو په ېکښـانسانیت او بخښنې ته غاړه 

  ـږي نه د جبر او جنگ له الرې. ېـدل د مینې او منطق په وسلې تر سره کـېداسې یو انځور کې چې عدالت ته رسـ

کې د بل نکل جوړښت لري. د نکلونو په منځ  ونوکلنیو بل سره د تړلو او له د یو زرو یوې شپې نکلونه د پرله پسې 

زښت ډیر لنډ دي او کله ناکله په نکلونو  ـېئ اوږدوالی له یوه نکله تر بله توپیر لري، ځینې یې څه نا څه اوږده او ځینې

 کې یوه ټوکه هم د نکل په بڼې راغلې ده 

 :  له نیستۍ تر شتمنۍ

یې له یوه بې وزلۍ سړي څخه لوی شتمن جوړوي، د  ډیري نکلونه هغه نکلونه وړاندې کوي چېد یو زور یوې شپې 

د نورو کیسو په منځ  ـرازۍ او سمسورۍ تر پولو یې رسوي. دغه ځانگړتیاېبې وزلې له کندې څخه یې الس نیسي د ښـ

د ، کې اوو سمندري سفرونو په، د سند باد او د هغه ولغ وڅلویښت د علي بابا اود ، ېد عالالدین او د عالالدین په لمپ کې

 په  د موچي معروف او نکلپه د مځکني عبدهللا او دریابي عبدهللا نکل، په یحیی بن خالد البرمکي او د غریب سړي 
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په هر یوه دغو نکلونو کې د نکل د مرکزي کرکتر له لږ او لنډکۍ شرحې  ـږي. ېسترگو کـ ډول په څرگند کې په نکل

او د سلیمان ع  او اقبال په ملگرتیا د خپلو هڅو له مخې په ټولنې کې سر راپورته کويوروسته مرکزي کرکتر د بخت 

. ډیري داسې کرکترونه له ښه ساحل ته رسوي دد گوتې، د پیریانو او دیوانو، کوډو او نورو له الرې ځان د مقصو

 بخت د ترالسه کولو په الرې د ـدا لپاره دې ته اړ دی چېېبخت او اقباله برخمن دي خو د بریا تر پولو پورې د رسـ

د موچي معروف نکل دی چې د خپلې  یعنې ښه بېلگه یې د ټول نکل وروستۍ برخهځان اور او اوبو ته واچوي.  کې

مادي غوښتنو له اسیته ښار پرېږدي چې دی یې په خپل ټول وس د ې د هغ د شریري ښځې فاطمې د شرارت او

ه ښاره په سارا و تښتي. په سارا کې په یوې کنډوالې کې پناه اخلي او هلته ـږي چې لېنه لري او اړ کـ توانبشپړولو 

خدای ته دعا کوي او یو ناڅاپه څوک پیدا کیږي او ورته وایي چې څه وکړم، موچي ورته وایی یو بل ښار ته مې 

وداگر دی. لنډه ـږي او هلته د خپل ماشومتوب ملگری مومي چې د همدغه ښار لوی سېبوزه. دی بل ښار ته راوستل کـ

دا چې موچي د ښار سوداگر ان د ښار تر پاچا پورې په دې منتظروي چې گڼې نن سبا یې مالونه رارسیږي او ځان 

نه لري. د هیڅ خو دی په الس کې  يدومره غټ سوداگر ورپیژني چې د څو څو شاهانو خزانې دده شتمنۍ ته هیڅ د

ـږي او یوې کروندې ېپاچا له لور سره د واده په څوومه شپه له ښاره وځي او له څو ورځو مزل وروسته وږی تږی کـ

ته ځي چې یو بوډا کروندگر په کښې کار کوي او ورڅخه اوبه او ډوډۍ غواړي. کروندگر ښار ته ځي چې ده ته ډوډۍ 

ه کوي چې ناڅاپه د کروندې په منځ کې له یوې ډبرې سره مخامخ راوړي او موچي د کروندگر پر ځای دده مځکه قلب

ـږي او په خزانې کې یوه گوتمۍ ده ېوروسته له سترې خزانې سره مخامخ کــږي، ډبره راپورته کوي او کښته ځي. ېکـ

ا د عاد ددې گوتمۍ څښتن سوې او داوس ـږي او ورته وایي چې ته ېدا گوتمۍ په السوي چې ناڅاپه یو دیو را پیدا کـ

لومړی بې شمیره سوداگریز توکي برابروي او  په مرستې خزانه ده او زه ستا مریی یم. په دې توگې موچي د دیوانو

  بیا خزانه او توکي دواړه هماغه ښار ته وړي او ټول هک پک کوي.

 بخت او ښې طالع

مدا بخت او طالع دي چې دوی د مادي د نکلونو له ډیریو کرکترونو سره ناڅاپه بخت او طالع دواړه ملگري دي او ه

ـږي او بیا د ېـلگه یې همدا د موچي نکل دی چې ناڅاپه الهامي مرسته ورسره کـېرسوي. ښه بـ پولوژوندانه د بریا تر 

د نه ي او دیوان یې مرستې ته وردانگي. یا د سند باد د اوو له ماجراوو ډک برابریږعاد پر پانگې او د هغه په گوتمۍ 

 خطرناکو پهدی په خپله ـږي او ېدري سوادگریز سفرونه دي چې په هر سفر کې یې کښتۍ دړې وړې کـسمنمنلو 

ـر یې نا ېـږي خو بخت او طالع دواړه ورسره ملگري دي او دومره پانگه یې الس ته ورځي چې شمـېښــیـټاپوگانو پ

ـږي، په دې سمڅې کې لویه پانگه پرته ېرسـڅرگند دی. او یا د علي بابا او څلویښتو غلو نکل دی چې یوې سمڅې ته 

ـږي. په دې توگې په داسې ېده غله دا پانگه نه سي ترالسه کوالی ځکه یوازې علي بابا یې د پرانیستلو په چل پوهـ

ـدای شي د بخت او ېـږي چې کـېنکلونو کې لوستونکي او اورېدونکي ته د بخت او طالعو ځواک ځکه ورښوول کـ

  لویه برخه ده.  یوه راښکون او انجذاب تخیلي چا په مخ خالصه شي او دا یې د طالعو دروازه د هر

 د خطر منل او په ماجراوو پسې راوتل

ـدل شوي چې د ېـڅ یوه نکل کې نه دي لـېـږي. په هـېـدل کـېدا ځانگړتیا په ټولو نکلونو کې د یوه گډ ټکي په توگې لـ

ـښې دباندې وباسي بلکه خپلې موخې ېڅرگند گواښ په نه منلو ځان له پـنکل مرکزي کرکتر دي د هر ډول څرگند او نا

د د اوو سمندري سفرونو نکلونه دي چې ـلگه یې همدا د سند باېـدا لپاره په ځان هر ډول گواښونه مني. یوه بـېته د رسـ

ـږي خو د بخت او ېمخامخ کـله عجایبو او گواښونو سره  کې سند باد نه یوازې په سمندر کې بلکه په بیالبیلو ټاپوگانو

طالعو په ملگرتیا ځان د بریا پولې ته رسوي. یا په سمندر او اوبو کې د سمندري او ځمکني عبدهللا نکل چې ځمکنی 

ـږي چې د انسانانو په شان ټولنې، ښارونه او شاهان لري او ېعبدهللا په سمندر کې د کبانو له داسې نړۍ سره مخامخ کـ
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ه قیمتي مرغلرې له سینده راباسي او دده پانگه دومره ډیریږي چې د ښار لوی لوی ماړه او شتمن ؛ همدا کبان ده تنور

ـږي په دغو ېـرو خنډونو سره مخامخ کـې. په ټولو نکلونو کې د نکل مرکزي کرکتر له بې شمـورته هک پک کیږي

په هر نکل ت تل ورسره ملگری دی. خنډونو کې د نکل اتل خپل عقل او چاالکۍ آزمایي او ځان له گواښه باسي چې بخ

ـږي او په دې سره لوستونکی یا اوریدونکی داسې ېکې دننه بل نکل دی او په هرې ماجرا کې دننه بله ماجرا زېږول کـ

یوې خیالي نړۍ ته له ځان سره بیایي چې گومان کوي په خپله ددې ماجرا یوه برخه ده او د نکل ښکال په همدې کې 

  ده. 

 : حرص

ټولو هغو نکلونو کې چې تومنه یې د شتمنۍ او پانگې پر چورلیځ راڅرخي څرگنده ده چې حرص د انساني غوښتنو په 

ـږي. په دغو ېـل کـېد یوه عنصر په توگې سر راپورته کوي او د نکل اړوند کرکترونه په کښې په بیالبیلو بڼو ښکـ

او په نکلونو کې ددغو مضره ه موجودات دي انتاگونیست مضر /سیال  پر وړاندې نکلونو کې د مرکزي کرکتر

ـږي چې دا مضره ېموجوداتو ونډه یا نقش ددوی خپل حرص دی. خو د نکل متن هغه مهال ال په زړه پورې کـ

او په ډیریو ځایونو کې همدا انساني حرص دی ـږي. ېموجودات د نکلونو د مرکزي کرکترونو له حرص سره مخامخ کـ

په ډیرو لږو نکلونو کې د نکل انتاگونیست پر ـیښ شوي گواښ د ژرغونې المل گرځي. ورپ د  ته چې دداستان اتل

په نکلونو کې د انتاگونیست او پروتــَـگنیست توپیر په دې کې دی  ـږي.ېپروتــَـگنیست یا مرکزي اتل باندې برالسه کـ

سولند او  نگې د موندلو په لټې کې دی خوچې په اکثریتو نکلونو کې پروتــَـگنیست د خپل ژوندانه د ښه کولو لپاره د پا

او نه پریږدي چې د پانگې یوه  انتاگونیست سره له دې چې ډیره پانگه یې په الس کې ده بیا هم نوره غواړي حریص

برخه د پروتــَـگنیست الس ته ولویږي او یا یې ورسره شریکه کاندی. د یو زرو یوې شپې د نکلونو په هر موړ او 

 . او لټون بیان دیرځو وینو چې هر نکل د شتمنۍ او پانگې د موندلو کږلیچ کې چې وگ

 میلمه پالنه

د نړۍ په ډیریو کالسیکو فرهنگونو او ادبیاتو کې میلمه پالنه د یوه سپیڅلي دود په بڼې ستایل شوې ده. سره له دې چې 

داسې  په نکلونو کې نغوته نه ده شوې او یاددغو نکلونو په ټولگې کې میلمه پالنې ته په ځانگړې توگې کومه څرگنده 

نکل نه وینو چې هغه دې په ځانگړي ډول د میلمه پالنې پر چورلیځ راوڅرخي خو له دې سره سره بیا هم میلمه پالنه 

 ېپه هر نکل کې د نکل د یوه مهم عنصر په توگې راڅرگندېږي. ښایي یو المل یې د ترانسپورت او له سیمې څخه و بل

تگ راتگ ستونزې وې چې میلمه پالنه په کالسیک فرهنگ کې د مهم عنصر په توگې راڅرگندیږي. په  سیمې ته د

ددغې  دغو نکلونو کې میلمه پالنه له یوې لویې ټولنې سره د داستان د کرکترونو د تړاو په توگې ځان راڅرگندوي.

نډي سند باد ته یې د هر نکل په پای کې ورکوي، میلمه پالنه ده چې پ بادځانگړتیا یوه لویه بیلگه بیا هم د سمندري سند

پر  او ځوانمردۍ ټول د میلمه پالنې ،نگخلعتونو ورکړد پریمانو ته  نومیلم واو یا د بیالبیلو خلفاوو په دربار کې راغل

داستان پروتــَـگنیست غواړي بې وزلي ته وښیي چې د ژوندانه په هر گواښجن  و په همدې لړ کې دخعنصر راڅرخي. 

تر السه کړې ده.  موندل شوې پانگهموړ کې له څومره ناخوالو او سختیو سره مخامخ شوی او په څومره خوارۍ یې 

 او مشرانو ـلو سالطینوېـال بـېد بـ کې د عجایباتو ټاپوگانو پههمدا شان سمندري سند باد په خپله د خپل یون په ترڅ کې 

نې ددغه عنصر تومنه په ټولو داستانونو کې یو شان نه ده په یو شمیر . د میلمه پالـږيېله میلمه پالنې سره مخامخ کـ

نکلونو کې میلمه له کوربه یا خپل میلمه پال سره خیانت کوي، یوه لویه بیلگه یې د بغداد د علي بابا او د څلویښتو غلو 

. په دې توگې د یو زورو نکل دی چې د غلو مشر د علي بابا له میلمه پالنې څخه ناوړه گټه اخلي او په پای کې مري

 یوې شپې په نکلونو کې میلمه پالنې د یوه سپیڅلي دود رنگ غوره کړی دی. 
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 سخاوت 

په الس  یا عیارانو او ځوانانو د نکلونو یوه لویه برخه سخاوت ته ځانگړې شوې ده. دا سخاوت په ټولیز ډول د خلفاوو 

شپې  ۲۱۲ـلگې یې په ېڅومره په سخاوت کې خالص الس لري. بـ او هر ځوان ـږي او ښیي چې هر خلیفهېتر سره کـ

ـده د سخاوت په نکل کې له ابراهیم سره د یوه نایي یا دالک ئپنځم ټوک کې د حاتم طایي، یا ورپسې د معن بن زا

 ونو ته یې رنگارنگوالی ورپه برخې کړی دی. کلسخاوت او نورې په لسگونه بیلگې وینو چې ن

 سیالي 

د رسیدا لپاره د گواښونو په منلو  ته ـږو چې موخېېپروتــَـگنیستانو سره مخامخ کـ یر نکلونو کې موږ له څوپه یو شم

په خپلو منځو کې سیالۍ کوي او کله نا کله یو بل ته خنډونه جوړوي، په ډیریو داسې نکلونو کې موخه د سپوږمۍ په 

وړتیا یې د محبوب  آزمایي چې همدا الن خپله وړتیا او تعقلشان محبوبې ته د رسیدو تنده ده. په دغسې سیالیو کې سیا

تر وصاله پورې رسوي. د یو زرو یوې شپې په نکلونو کې سیالۍ د ځواک او وړتیا د زباد لپاره ښه ستایل شوې ده او 

 په ډیریو نکلونو کې یې غبرگون موندلی دی. 

 د نکل ویلو ځواک او وړتیا 

یو مهم عنصر وړتیا د ځواک او  په خپله د نکل ویلو یو کې نکل ویلپرله پسې نکلونو د یو زرو یوې شپې په ټولو  

وړتیا او چلوټه کوالی شي  دی. د همدغو نکلونو په اډانې کې شهرزادي په دې باور ده چې ددې د نکل ویلو ځواک ،

په ټولو نکلونو کې د ري.  ـړه د  شوني مرگ له لومې څخه وژغوېنه یوازې دا په خپله بلکه نورې پیغلې ددې د مـ

ـرۍ یوه وسیله ېـرنې او احساس ته جوت غبرگون ورکړ شوی چې نکل ویل نه یوازې د ساعت تـېشهرزادي دغې ننگـ

 په خپل چلند او کړو وړو کې بدلوالی شي.  کې بلکه داسې یوه ځواکمنه وړتیا ده چې څوک په پای

 

ه زښت پیاوړي او بې ساري بیاني قوت چې هم خوږ او هم په یو زرو یوه شپه اوس د پښتانه فولکوریک ادب ته پ

دی راغلې ده، د جهاني صاحب د خبرې په بنسټ خدای ج دې پښتنو ته دونې پوهه او لیوالتیا ور په وړ آسانه د پوهیدا 

برخې کړي چې د استاد محمد معصوم هوتک دغه بې ساری ادبي شهکار ولولي او پوه شي چې موږ ټول د محمد 

په م هوتک د زیار او هڅو پوروړي یو. دا پور هم د دغه ښکلي اثر په اړوند د مقالو په لیکلو او هم ددغه اثر معصو

ـږي او په کار خو ال دا ده چې هر پښتون او د پښتانه په ادب مین پښتون یې باید په خپل ېترالسه کولو او لوستلو اداء کـ

دا دې په یاد ولري چې دداسې ادبي شهکار له  ني کتابتونونه لريکور په خپل کور کې کاله کې ولري. هغه کسان چې

شتون پرته یې کتابتون نیمگړی دی. دا اثر د هرې پښتني کورنۍ او هرې دیرې لپاره دی. دا اثر له شک پرته کوالی 

گډه د استاد  ـزه پریباسي. راځئ ټول پهېشي زموږ د پښتني ټولنیز ژوندانه د فولکوریک بڼ په ډیرو اړخونو غښتلې اغـ

 پای  هوتک صاحب دا شهکار ولمانځو.
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