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 19/03/2015                          جمال پیاوړیلباری اعبد
 

 

 ښتوت پیاادب یهنگفر بزرگ یغنا
 
 

ن پښتو توسط محقق و ی)هزار و یک شب( در لسان شیر ادبیات جهان درین اواخر از ترجمه شاهکار
شبختی و سعادت خو ۀاهی حاصل نمودم که مایگآ )هو تک( ب استاد محمد معصوماخوشنام جن ۀنویسند

 .رود شمار میبیات پښتو به در مجموع برای اد و وتبرای متکلمین زبان پښ
 

یده و ردگر لسان عربی تحریر و تدوین کی در اصل د ( الف لیلة و لیل له دار و پیهم )های دنبا نداستا
  .است جمه شدهجهان تر گهای بزر ساندر اکثر ل

 

  شد.اب سی میی جهان در ادبیات زبان پښتو نیز شامل و قابل دسترگفرهن گحال ترجمه این میراث بزر
ت در مد هباشد ک حمات شباروزی ښاغلی )هو تک( میز ۀر فولکلوریک ادبی جهان نتیجهوگترجمه این 

ک بیات و فولکلور و فرهنی ناپذیر توانستند یک اثر جاویدان به ادگو خست سال کار مداوم  دو یبا  تقر
  تقدیم نمود. ،لی بودلسان پښتو که سخت جایش خا

 

 چاپ شدهو زیبا سب قطع و صحافت منا لد جمع آوری و بادر ده ج های هزار و یک شب تقریبا   نداستا
  .است

در  هباشد اشعاری ک شیرین و فصیح میف استاد هوتک عالوه بر این که شیوه ترجمه اش بسیار سلیس
نرا در زبان پښتو از طبع و قریحه خود سروده آها آمده با مهارت فوق العاده بی نظیر معادل  انتمتن داس

 .دزب و الحق که لقب استادی به جناب ایشان میشده  تعجب بنده ۀاند که مای
 

ار گدنبهتر و بیشتر داشت باشیم ترجمه این اثر ما ثاریآعلمی و ذهنی ایشان های وش از ترا هامید اینک هب
 .یموگ یک میتبر انش یرا برا

 

 متبا عرض حر
 
 جمال لباری )پیاوړی(اعبد
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