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 ۱/1۱۱/1۱11          عبدالباري جهاني
 

 ي او اجتماعي پلوهتأریخالف لیله و لیله د 
 دویمه برخه

 

. کي ديتو په باره أرو زیاتره نکلونه د پاچاهانو د اجچي په نکلونو کي پاچا پر غوږ وهل کیږي ن څرنګه 
ګواکي شهریار ته دا ښیی چي د ظالمو او بې عقلو پاچاهانو عاقبت څومره خراب دی او بې عقلي او بیځایه ظلم 

په تقریبا ټولو اویا زیاترو نکلونو کي د خیر او شر، حرص او قناعت، مردۍ او نامردۍ . څومره پښیماني لري
 .پله درنه او بری یې په برخه وي ترمنځ جګړه روانه ده او په تقریبا ټولو نکلونو کي د ښو

!! د حکیم دوبان په نوم یو ماهر طبیب د یونان په نوم یوه پاچا، چي د فارس په ښار کي د روم پر مځکه 
پاچا روغ رمټ کیږي او د حکیم دوبان ډیر زیات عزت . حکومت کوي، د جزام د ناعالجه ناروغۍ عالج کوي

وزیر پاچا ته وایی دا حکیم . ي چي حسود وزیر یې تحمل نه سي کوالید هغه قدر ورځ په ورځ دونه زیاتیږ. کوي
دا په اصل کي ستا . چي د دونه سختي ناروغی عالج یې په وس پوره دی سبا کوالی سي چي تا له منځه هم یو سي

ګناه پاچا د خپل حسود وزیر په قول کوي او د بی. د دښمنانو جاسوس دی او هغوی ستا د تباهۍ لپاره رالیږلی دی
ځکه د هغه کتاب د پاڼو د اړولو لپاره، چي حکیم دوبان . خو پخپله هم سزا ویني. حکیم دوبان سر ورڅخه پرې کوي

په دې توګه پاچا د خپل ظلم له امله . په زهرو لړلی دی، څو ځله خپله ګوته په ناړو لندوي او ځای پر ځای مري
ځکه چي یونان پاچا، د روم په مځکه . په وسیله انتقال سوی دیالبته نکل د ډیرو بیخبرو نکلچیانو . خپله سزا ویني

خو هغه درس پکښي راغلی دی چي د یوه مستبد پاچا لپاره . کي د فارس په ښار کي، په هیڅ توګه نه سره لګیږي
 .عبرت سي، او بیګناه کسان قتل نه کړي

راځي، پاچا دونه بې عقل او ساده دی چي د دوهم قلندر په نکل کي، چي د الف لیله و لیله په دیارلسمه شپه  
یوه بیزو شپږ ډوله عربي خط لیکي، د پاچا په مخ کي پر کاغذ باندي دونه ښایسته شعرونه لیکي چي د لویو ادیبانو 
او شاعرانو کار دی؛ او باالخره حتی پاچا په سطرنج کي ماتوي، خو پاچا ال بیا هم فکر کوي چي هغه یوه عجایبه 

البته دا په واقعیت کي بیزو نه ، بلکه هغه په زور، کمال او ښایست مغرور . ډیرو پیسو ارزي بیزو ده چي په
. د یوه پیریان یا دیو پر محبوبا باندي پیښ سوی او له هغې سره یې څو شپې تیري کړي دي شاهزاده دی چي تصادفا  

زاده څخه په خپل منتر او جادو بیزو پیریان خپله هغه محبوبا چي د واده په شپه یې تښتولې ده، وژني او له شه
  .جوړوي

د مملکت ټولي چاري د . عیاش او زیاتره بې عقالن وي د الف لیله و لیله په نکلونو کي، پاچاهان معموال   
هوښیار او کله کله ډیر شیطان خلک وي او پاچا ته غولونکي او کله کله تباه  وزیرانو په الس کي وي، چي معموال  

د ابو تمام په نوم یو سوداګر د یوه ظالم پاچا په مملکت کي ژوند کوي ،چي هغه پاچا د ده . کويکونکي مشورې ور
پیسو ته سترګي خړي کړي دي؛ نو دی د هغه له ویري د علیان شاه په نوم یوه پاچا هیواد ته کډه کوي او د هغه پاچا 

باالخره د هغه دوه . ه فکر کی یې کیږيد پاچا وزیران د هغه سره حسد پیدا کوي او د منځه وړلو پ. خدمت کوي
ښایسته غالمان په رشوت تیرباسي او د هغوی په وسیله یې د پاچا تر غوږه ور رسوي چي ابو تمام د پاچا له نوي 

پاچا، له تحقیق او پوښتنو پرته، ابوتمام وژني او وروسته متوجه کیږي چي د هغه ویني یې . میرمني سره جوړ دی
 . وروسته خپل وزیران هم وژني خو پښیماني ګټه نه کوي. ناحقه توی کړي دي

پاچا، په جنجالي موضوعاتو کي، په منطق او استدالل نه قانع کیږي بلکه د هغه د قناعت حاصلولو دپاره باید  
خو بدي په دې کي ده چي پاچاهان دومره بې عقالن وي چي د هري . د پند او عبرت کیسې ورته واورولي سي

الف لیله . لو سره یې عقیده تغیر کوي، او سمدستي د خپلي پخوانۍ فیصلې په خالف بل تصمیم نیسيکیسې له اورید
د دغه هدف لپاره ترتیب سوې ده چي پاچاهانو او د قدرت خاوندانو ته وښیي چي ظلم، بې عدالتي او پر  و لیله اصال  

خپلو خلکو د حقوقو څخه د دفاع لپاره غلطو مشورو غوږ نیول ډیر خراب عواقب لري او واکمنان خدای تعالی د 
دغه علت دی چي په الف لیله ولیله کي چنداني د خوارانو د ژوند له طرز سره نه مخامخ کیږو او د . ګومارلي دي
ځکه چي د نکلچیانو په فکر، عادي خلک او خواران د . توجه د پاچاهانو، وزیرانو او واکمنانو خواته ده نکلونو ټوله
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څه چي لیکل کیږي او یا ویل کیږي نو مخاطب یې باید . د ظلم په مخ نیولو کي چنداني اثر نه لري ظلم په کولو او
 .هغه کسان وي چي سمي الري ته په راتللو یې ټولنه پر سمه الره روانیږي

که څه هم چي د الف لیله و لیله تقریبا ټول پاچاهان او وزیران مسلمانان دي؛ خو د هغوی په مجلسونو کي  
ښل کیږي او حتی د نکلونو د پیل په لسمه شپه، چي خلیفه هارون الرشید د خپل وزیر جعفر او خپل وفادار څب شرا

غالم او سرجالت مسرور سره د بغداد د ښار د خلکو د حاالتو معلومولو لپاره د شپې بهر ته وتلی دی او د دریو 
ر او په مجلس کي ناست ټول نر اوښځي شراب ښایستو میرمنو پر قصر باندي ور برابریږي؛ هلته جعفر او مسرو

که څه هم په نورو ځایونو کي خلیفه هم . ښي او یوازي خلیفه د حج د نیت کولو په پلمه د شرابو څخه پرهیز کويڅ
څرنګه چي الف لیله و لیله د پاچاهانو او اشرافو لپاره ترتیب سوي نکلونه دي، . له جعفر سره یو ځای شراب چښي

. طانانو او پاچاهانو زیاترو ډیر زیات شراب چښل، نو ځکه په نکلونو کي هم ډیر زیات راغلي دياو پخوانیو سل
او دا چي هر څوک خپله صراحي ورسره راوړي او خپل ساقي ...  ”نظام الملک طوسي په سیاست نامه کي لیکي

ه چي هر وخت د خوړلو ځک. ورسره راولي دا روا کار نه دی، دا هیڅ وخت عادت نه وو او سخت ناوړه کار دی
ځکه . شیان، شیریني او شراب د پاچاهانو له کورونو څخه وړل کیدل نه دا چي د پاچاهانو کورونو ته وړل کیدل

چي سلطان د خپل قلمرو مشر دی او اولس د هغه اوالد دی، نو دا الزمه نه ده چي د پاچا کورته د خپل عیال له 
نظام الملک طوسي د سلطان محمود په دربار کي د  (1۱۱امه ص سیاست ن). ”کوره خواړه او شراب یوړل سي

ویل کیږي چي سلطان محمود یوه شپه د خپلو  ”شرابو د چښل کیدلو په اړه یوه په زړه پوري کیسه لري او لیکي چي
علی نوشتګین او محمد عربي، . نیژدې کسانو سره شراب چښلي وه او سهار وختي یې هم د شرابو شوق کړی وو

لطان سپه ساالران ول، په هغه مجلس کي حاضر ول او کرۍ شپه ویښ وه او له سلطان محمود سره یې چي د س
له سلطان . د غرمې پر مهال د علي نوشتګین سر دروند سو او د شرابو افراط اثر ورباندي وکړ. شراب چښلي وه

ي په داسپینه ورځ په دغه حال او سلطان ورته وویل چي دا ښه کار نه دی چ. څخه یې کورته د تللو اجازه وغوښتله
که په دغه حال کي . تر مازدیګر پوري دلته پاته سه او چي نشه دي والړه ته هم والړ سه. مستي کي دباندي وزې

ته به هم بې آبه سې، زه به هم غمجن سم او هیڅ به ویالی نه . دي محتسب په بازار کي وویني او په درو دي ووهي
 . سم

د هغه په زړه کي دا نه . سو زرو سپرو سپه ساالر وو؛ د خپل وخت تر تولو زړه ور افسر وو علي نوشتګین د پنځو
سلطان . پر خپله خبره ټینګ سو او د کور پر لور روان سو. ور تیریدل چی یوه ورځ به یې محتسب را ګرځوي

و چاکرانو سره د خپل علي نوشتګین د خپلو غالمانو ا. محمود وویل چي نه پاتیږي نو پرې یې ږدی چی والړ سي
 . کور پر لور روان سو

کله چي یې علي نوشتګین په داسي مستي . یو ناڅاپه محتسب له خپلو سلو سپرو سره په بازار کي ورباندی پیښ سو
یو تن یې پر سر کښینستی او بل یې پر پښو، . او نشه حالت کي ولیدی نو امر یې وکړ چي له آسه یې راکښته کړي

 . ې څلویښت ُدرې وواههاو په خپل الس ی
ده خپله مال ورښکاره کړه . سلطان د محتسب په باره کي پوښتنه ورڅخه وکړه. سبا چي د سلطان حضور ته ورغی

سلطان وخندل او ورته وې ویل چي توبه وکاږه چي بیا هیڅکله له کور څخه مست بهر ته ونه . چي تغمې تغمې وه
 (۲۵ـ۲۱ص ص ) ”.وزې

مګر د ... ”تاب قابوس نامه کي، چي د غزنوي سلطانانو په عصر کي یې لیکلی دي وایيعنصر المعالي په خپل ک
تر څو چي پر تا باندي مستي غلبه کوي، شپه به را رسیدلې وي او خلک به . شرابو چښل په مازدیګر کي پیل کړه

کله چي . ن مه نشه کوهاو که یې چښې نو ځا. او په دښت او په باغ کي چنداني شراب مه چښه... ستا مستي نه ویني
ځکه هغه کارونه چي تر چت الندي کیږي تر آسمان الندي نه سي . کورته راغلې نو بیا په کور کي مستي کوه

 (۱۶ـ۱۶قابوسنامه   ص ص ) ”کیدالی
د نکلونو قهرمانان، چي . که څه هم چي، د الف لیله و لیله تقریبا ټول نکلونه د ناممکناتو یوه مجموعه ده 

زاده ګان او د وزیرانو زامن وي، د داسي خنډونو او ستونزو سره مخامخ کیږي چي پر هغوی باندي غلبه زیاتره شه
انسانان د دیوانو په جنګونو ورځي، کلونه کلونه په غرونو او دښتونو کي پیاده . کول په هر صورت ناممکن کار دی

ځي وهي، اوومي مځکي ته کښته کیږي او مزلونه کوي، د دریو سوو میاشتو یا پنځه ویشتو کالو مزل په لس ور
بیرته را پورته کیږي، او کله کله سړی د دې دونه غیر ممکناتو د نکلونو له لوستلو څخه ستړی سي خو په دې 
نکلونو کي ډیر داسي شیان سته چي اوس هم د پند او عبرت لپاره کار ورڅخه اخیستل کیدالی سي، او د عادي 

ځینو پیښو ته سړی په لومړي نطر کي . وختونو ځیني اسرار ورڅخه  معلوموالی سونکلونو په ترڅ کي د پخوانیو 
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ي متونو ته مراجعه کوي نو ګوري چي په نکلونو کي واقعیتونو کټ مټ تأریخد نکل په سترګه ګوري خو کله چي 
 . انعکاس کړی دی

سي انحراف دی چي د یوه خبره چي موږ د الف لیله ولیله په نکلونو کي ورسره مخامخ کیږو هغه جن 
د عیالن شاه او ابو تمام په نکل کي موږ . پاچاهانو څخه نیولې تر شته منو خلکو پوري تقریبا هر څوک په اخته دی

ګورو چی پاچا هره شپه د ښایستو هلکانو پر زنګانه یا په غیږ کي ویدیږي، او دا په داسي حال کي ده چي پاچا 
هغي ښایستې لور سره واده کړی دی چي په سل ګونو شهزاده ګانو او ښایستو عیالن شاه تازه د ترکستان د پاچا د 

د ابراهیم او جمیلې په نکل کي، چي د شهرزادي د . ځوانانو د هغې د ترالسه کولو په الره کي سرونه بایللي دي
اره بغداد ته نیژدې نکلونو په نهه سوه دري پنځوسمه شپه کي راځي، کله چي ابراهیم د جمیلې د پیداکولو او لیدلو لپ

ډیر قیمتي کالي یې په ځان کي دي او پنځه . یوه ښار ته رسیږي هلته ګوري چي یو محترم او ښکلی سړی ناست دی
په همدغه نکل کي بل ځای ګورو چي . داسي غالمان ورته والړ دي چي هر یو یې لکه سپوږمۍ داسي ځلیدی

داسي غالمان لري چي هر یو یې د سپوږمۍ په څیر ښکلی  ابراهیم د بصرې په ښار کي یو خیاط ویني چي لس تنه
یې څیرلی دی، په خیاط ګنډي او هغه ته پنځه دیناره مزدوري ورکوي، چي  ابراهیم خپل یو جیب، چي قصدا  . دی

یوه ورځ وروسته بیا د هغه خیاط دوکان ته ورځي او د جیب د ګنډلو په بدل . خیاط یې په یوه هفته کي نه سي ګټالی
که په دې هلکانو کي پر یوه مین . خیاط ورته وایی چي ځوانه ته باید ماته خپل مطلب ووایې. س دیناره ورکويکي ل

. ځکه ته تر دوي ټولو ښایسته یې او دوی ټول ستا د پښو خاورو ته نه رسیږي. سوی یې نو دا ټول ستا غالمان دي
اچا له لسو کنیزو یا همبسترو ښځو سره لس تنه  سپین د الف لیله و لیله په مقدماتي نکل کي ګورو چي د شاه زمان پ

طبیعي خبره ده چي دا ځوانان باید ټول ښایسته . پوستي ځوانان ملګري دي، چي ټولود ښځو جامې اغوستي دي
ځکه چي په ږیره خلک د ښځو په جامو . هلکان وي، چي شاه زمان د خپلو جنسي غرایضو لپاره استخدام کړي وي

 . یکي نه سي ګرځیدال
د عباسیانو په زمانه کي د هارون الرشید د زوی امین الرشید د زمانې څخه نیولې بیا تر لویو سلطانانو پوري  

نو لویو سپه ساالرانو او « الّناس علی دین ملوکهم» ډیر زیات پاچاهان په دغه جنسي انحراف اخته وه او څرنګه چي
پاچاهانو منظمو پوځونو په لویو ښارونو او کلیو کي ځوانان نیول او د د . اشرافو هم د خپلو پاچاهانو الره تعقیبوله

ښایسته هلکان یې خصي کول او د پاچاهانو په دربارونو او لویانو په کورونو . غالمانو په بازارونو کی یې خرڅول
پاچاهانو او خلیفه  کي په حمامونواو د شرابو او ساز په مجلسونو کي استخدامیدل او په لس هاوو ښایسته غالمان به د

 .ګانو د خوب په اتاق کي ځیني ویده او ځیني والړ وه
عنصرالمعالي په قابوس نامه کي د غالم د اخیستلو په برخه کي د هر ډول غالم خصوصیات تشریح کوي او  

 نیت رانیول کیږي ډیري زیاتي توصیې کوي او وایی چي باره کي چي د خلوت او معاشرت په د هغو غالمانو په
غالم باید نه جګ وي نه ګردی وي، نه ډیر چاغ وي نه ډیر ډنګر وي، پوست او تن یې نرم وي، شونډي یې سرې 

او وروسته لیکي چي هر کله د غالم د اخیستلو په نیت بازار ته ځې نو باید چي (11۱قابوس نامه ص )...وي او
. رنګه غالم ستا تر سترګو ښایسته کړيلومړی خپل شهوت تسکین کړې او بیا غالم رانیسې ځکه چي شهوت به بد

حتی دا ال هم وایی چي د ښځینه او نارینه غالمانو څخه یوازي یوه جنس ته میالن مه ښکاره (11۶هغه کتاب ص )
وروسته وایی چي د دوبي په موسم . (۶۱ص)کوه، څو له دواړو څخه خوند واخلې او یو جنس درته دښمن نه سي 

 .(۶۸ص ). ه ژمي کي د ښځینه کنیزو څخه کار واخیستل سيکي باید له نارینه غالم او پ
دا غالمان به د عام دربار په . د سلطان محمود په دربارکي به څلور زره ترکي ښایسته لغړ زني غالمان والړ وه

و دوه څلور پره خولۍ یې پر سر وې او د سرو زرو ګروزونه به ورسره وه ا. ورځ دوه زره راسته خواته والړ وه
 Muslim.؛ دوه پره خولۍ به یې پر سر وې او د سپینو زرو ګروزونه به ورسره وهه پر چپه طرف والړ وهزره ب

Slave System 1/۱ 
د هارون الرشید زوی خلیفه امین الرشید د غلمان سسټم رواج کړ او د ښایستو غالمانو څخه یې ناروا جنسي  

شاعرانو به د خپلو پیسو او انعامونو ترالسه کولو . ن درلودلد هغه یوه قاضي څلور سوه ښایسته غالما. استفاده کوله
 . او په شعر کي یې د خط ستاینه رواج کړه 1/۲ غالمانو ته قصیدې ویلې هغه کتاب لپاره دغو، پی مخو،

معشوقه کمالدیوي او  د نورو غنایمو ترڅنګ د راجا کرن د عالءالدین خلجي جنراالنو پر ګجرات باندي په حمله کي
کمله دیوی یې ګویا . سلطان پر دواړو مین سو. ه ښایسته غالم ملک کافور هزار دیناري هم ترالسه کړلد هغ

 (1/۸هغه کتاب ص ). مسلمانه کړه او د ملک کافور لپاره یې زنار غاړي ته واچاوه
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شلو څخه تر ضیاءالدین برني لیکي چي د سلطان عالءالدین خلجي په زمانه کي د یوه ښایسته هلک یا نجلۍ بیه له 
څلویښتو ټنګو پوري رسیدله خو د هغه د زوی قطب الدین مبارک شاه په زمانه کي، چي فسق او فساد زیات سو او 
له پاچا څخه نیولې تر اشرافو پوري ټول په فسق لګیا وه نو د ښایستو پی مخو غالمانو او ښایستو کنیزو بیه له پنځو 

 (۲۲۲فیروز شاهي ص  تأریخ). سوو څخه تر دوو زرو ټنګو پوري لوړه سوه
عنصرالمعالي د سلطان مسعود د ښایستو غالمانو په باب یوه کیسه کوي او وایی چي په غزني کي مي  

واوریدل چي د سلطان مسعود په خزانه کي لس غالمان وه چي د سلطان د جامو ساتلو او ترتیبولو وظیفه یې 
څو کاله هیڅوک پوه نه . سلطان مسعود باندي هغه ډیر ګران ووپر . په دوی کي یو انوشتګین نوبي نومیدی. درلوده

په دې لسو غالمانو کي هم څوک پوه نه . سول چي پر سلطان باندي په دې لسو غالمانو کي کوم یو ډیر ګران دی
د شرابو په  چی پنځه کاله وروسته یې یوه ورځ تر څو. سول چي د سلطان معشوق څوک دی او نظر یې پر چا دی

تر خولې ووتله چي هر څه اقطاعات او تنخواوي چي زما پالر ایاز ته ورکړي وې هغه د انوشتګین نوبي  نشه کي
 (۶۱قابوس نامه ص  ). وروسته خلک پوه سول چي د سلطان معشوق انوشتګین نوبی دی. په نوم ولیکی

چي د الف لیله و لیله نکلونه د همدغو سلطانانو او پاچاهانو په وختونو کي ترتیب سوي او لیکل  څرنګه 
یوازي د پاچاهانو په دربارونو کي نه . سوي دي نو ځکه دغو ترخو واقعیتونو ځاي پر ځاي انعکاس پکښي کړی دی
 .هر یو یې د سپوږمۍ په څیر ځلیږي بلکه د یوه خیاط په دوکان کي هم د لسو ښایستو هلکانو سره مخامخ کیږو چي

که څه هم چي شهرزاد له شهریار سره د دې لپاره واده کړی دی چي بیګناه ښایستې نجوني د پاچا له غضب  
څخه وژغوري، او هغه ته وښیی چي ټولي ښځي په یوه رنګ نه دي؛ او په دې اساس نو باید چي د الف لیله و لیله 

مګر د الف لیله د . موضوع را څرخیدالی او ښځي ته یې ډیر اوچت مقام ورکړی وایټول یا زیاتره نکلونه پر دغي 
پاچاهۍ جوړوي او خرابوي، . نارینه د دیوانو په جنګ ورځي. نکلونو تقریبا ټول مهم رول د نارینه په الس کي دی

خطرناکو ځایونو ته ځي،  د میني په اور سوځي او د خپلي میني تر السه کولو لپاره د کوه کاف په څیر نامعلومو او
خو د نارینه په مقابل کي ښځه په نکلونو کي . ه کوي او یا د نارینه لپاره کیږيګواکي هر څه چي کیږي هغه یا نارین

. چنداني اوچت مقام نه لري یوازي ښایسته ده او یوازینۍ وظیفه یې د خپل میړه او محبوب خوشاله ساتل او وفا ده
د پلنډي او د بغداد د دریو میرمنو په نکل کي، درې ښایستې میرمني دونه سپین  خو، حتی د نکلونو په نهمه شپه

او دا ټولي لوڅي خبري . سترګي او لوڅي شهوتي خبري کوي چي په پښتو ژبه کي یې ترجمه تقریبا غیر ممکنه ده
د دې . نیول سوي یوازي د نارینه وو د سات تیري لپاره لیکل سوي او د ښځو حیثیت او حیا په نظر کي نه دي

ترڅنګ ال په ډیرو زیاتو نکلونو کي د ښځو د بې عقلۍ او شیطانت په وجه میړونه بدبخته کیږي او د دوی بې عقلي 
د الف لیله د نکلونو په نهه سومه شپه د جلي یاد پاچا کیسه راځي، چي د نورو . د لویو پاچاهیو د تباهۍ سبب کیږي

جلي یاد په هند کي پاچا دی، چي هم په ځان غښتلی، هم په عقل . ډک دی ټولو نکلونو په څیر، له مبالغو څخه
دوه اویا پاچاهان یې تر الس الندي دي، درې سوه . هوښیار او هم عادل دی او رعیت ټول ورڅخه خوشاله دي

خو . يږد ټولو اویا تنو وزیرانو مشر یا صدراعظم یې شیماس نومی. ښارونه، پنځوس قاضیان، اویا تنه وزیران لري
ویرد خان ته پاتیږي نو هغه خپل حرم له ښځو ډکوي او له سهاره ترماښامه خپل وخت  کله چي یې پاچهي د ده زوی

شیماس د نورو وزیرانو په سال هغه ته وایی چي باید د رعیت له حاله ځان خبر کړي او . په عیش او نوش تیروي
او نه د هغوی په عقل او قضاوت  ه غوږ ونه نیسې،د ښځو مشورو او خبرو ت. ټول عمر په حرم کي تیر نه کړي

خو کله . شیماس ورته وایی ما اوریدلي دي چي ډیر زیات میړونه د خپلو میرمنو د السه تباه سوي دي. باور وکړې
چي یې تر ټولو ګرانه او ښایسته میرمن خبریږي نو هغه خپل میړه ته وایی چي د شیماس او نورو وزیرانو پر تا 

د الف لیله د قاعدې سره سم، د پاچا د قناعت د حاصلولو لپاره یو، له پند او یا عبرته . وند پیرزو نه دیباندي ښه ژ
پاچا . ډک، نکل شیماس او بل یې میرمن ورته کوي او په پای کي، په نهه سوه یودیرشمه شپه، میدان میرمن ګټي

د پراخ مملکت څخه د . یران او مشران وژنيویرد خان، د خپلي میرمني په ټونګ، شیماس او نور ټول هوښیار وز
یو بل زورور پاچا باالخره حمله ورباندي کوي او . دفاع لپاره نه هوښیار سړی او نه یو زورور سپه ساالر پاتیږي

نتیجه دا راوزي چي که پاچا ویرد خان د خپلي ګراني میرمني پر ځای د شیماس .مملکت یې ورڅخه الندي کوي
د نکلونو په پنځه سوه اته اویایمه شپه د ښځو د چلونو . د تباهۍ څخه به ژغورل سوی وای وزیر په قول کړي وای

د پاچا یوه ښایسته کنیزه، د پاچا له ښایسته زوی سره مینه پیدا کوي، خو چي هر . او شیطانتونو په نوم یو نکل راځي
یې په بده سترګه ورته کتلي او  باالخره پاچا ته شکایت کوي چي زوی. څه کوښښ کوي هغه یې الس ته نه ورځي

وزیر د هغه د ژغورلو تالښ کوي، او بیا د معمول په . پاچا د خپل زوی د وژلو امر کوي. جامې یې ورڅیرلي دي
پاچا، د معمول سره سم بې عقل دی، چي د هر یوه . څیر د وزیر او ښایستې کنیزي ترمنځ د نکلونو سلسله پیل کیږي
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باالخره وزیر میدان ګټي او ښایسته کنیزه، چي هم یې دروغ ویلي او هم یې د . ويکیسه اوري تصمیم یې تغیر ک
خپل میړه سره بې وفایي کړې، او د پاچا له زوی سره یې، چي په یوه حساب د دې اوالد هم بلل کیږي، د غیر 

 .مشروع جنسي اړیکو د ټینګولو تالښ کړی دی،  په سزا رسیږي
خو د مسرور او زین . وفایی وکړي د مرګ سزا ورکوله کیږي یړه سره بېولو هغو ښځو ته چي د متقریبا ټ 

المواصف په نوم داستان کي، چي مسرور یو عیسوی او زین المواصف یوه مړوښې یهودۍ ښځه ده، د غیر مشروع 
دا نکل د ریچارډ برټن په انګلیسي متن کي په اته سوه شپږ . میني او اړیکو درلودل عادي کار ګڼل سوی دی

د نکل له متن څخه د سوځنده میني . ویښتمه شپه کي پیل کیږي او تر اته سوه څلور شپیتمي شپې پوري دوام کويڅل
زین المواصف دونه ښایسته میرمن ده چي هر څوک یې وویني په یوه ځل لیدلو داسي ورباندي . لمبې پورته کیږي

مني او زین المواصف ترمنځ،  په دغو غیر د هغې میړه، د خپلي میر. مین کیږي چي خوب او خوراک پر حرام سي
زین المواصف له خپل معشوق سره لیکونو . مشروع اړیکو خبریږي او خپله میرمن د یوه کال په مزله لیري بیایی
خو میرمن یې یوه شپه چي میړه یې د واده . ته دوام ورکوي او میړه یې فیصله کوي چي پښو ته یې زولنې واچوي

څلور سره قاضیان پر . دی، د ښار څلورو قاضیانو ته جال جال ورځي او خپل حال ورته وایی یوې میلمستیا ته تللی
هغې باندي  زړونه بایلي او هر یو ورته وایی چي له میړه څخه به یې طالق ورواخلي خو په دې شرط چي له ده 

قاضیان د . له ښار څخه تښتيدا له څلورو قاضیانو سره د واده کولو ژمنه کوي او په هغه شپه . سره به واده کوي
څرنګه چي دا نکلونه ټول په . هغې د بیلتانه له غمه ټول مري، او زین المواصف خپل ځان خپل محبوب ته رسوي

اسالمي محیط کي لیکل سوي دي، نو د دې ناروا میني د بریالي کیدلو او له سزا څخه د ژغورل کیدلو لپاره پرته له 
ګواکي نکلچي یا نکلچیان د یوې یهودۍ . ودۍ ده بله هیڅ الره نه سي جوړیدالیدې چي مرتکبین یې عیسوی او یه

ښځي او یوه عیسوي سړي تر منځ غیر مشروع اړیکي عادي کار بولي او د نکل اوریدونکي هم چنداني ری نه 
 .پکښي وهي

ي، د نورو په څرګنده ښکاري چ. داسي نو د الف لیله و لیله ټول نکلونه له دغه راز کیسو څخه ډک دي 
ترتیب کړي  ، په تیره بیا مسلمانونارینه وو،زیاترو فوکلوري نکلونو په څیر، د الف لیله نکلونه هم یوازي نارینه وو

په عمومي صورت ښځه . دي، او چي د ښځو لپاره یې هر ډول رول خوښ سوی دی هغه یې ورته انتخاب کړی دی
ل چنداني صفت نه لري، او نارینه د دغه ښایسته او نازک مخلوق له ښایسته پرته، چي هغه هم د نارینه دپاره دی، ب

پوري خبر دا ده چي د الف لیله و  په زړه. له کله عقل ورته عاجز سيد ترالسه کولو لپاره هغه کارونه کوي چي ک
او ویس او لیله د سوځنده مینو دا داستانونه د عربو د مجنون او لیلی، د ایران د فرهاد او شیریني، وامق او عذرا 

هیڅ عاشق او معشوق د یوه بل په دایمي هجران او بیلتون کي . رامین په څیر افسانو تر اغیزي الندي نه دي راغلي
میني که هرڅونه اورنۍ وي او شهزاده ګان چي په خپلو معشوقو پسي، چي زیاتره یا پر تصویر . له غمه نه مري

خپله محبوبا په خوب کي لیدلې او ورباندي مین سوی وي، هر  مین سوي او یا یې د جمال کیسه اوریدلې او یا یې
څومره اوښکي توی کړي، بیا هم د پورته یادو سویو مشهورو نکلونو په څیر معنوي رنګ نه لري او په اصطالح 

 . تقریبا ټول نکلونه په نیکمرغۍ او تر مرګه پوري په وصال پای ته رسیږي. ټولي دنیاوي او ظاهري بڼې لري
سوې او یا ترجمه سوې ده خو د انتظار  ي د نکلونو تر تاثیر الندي ترتیبیله و لیله، چي د هري ژبالف ل 

سره سم عربي ژبه او کلتور دونه پکښی مسلط دي چي قهرمانان یې په عربي ژبه خبرو کولو کي په هیڅ ځای کي 
حتي پیریانان، دیوان او . کیږي له مصر څخه تر هند او چین پوري ځي او هر ځای په عربي خبري. تکلیف نه لري

د لوی سمندر تر اوبو الندي د شاپیریانو یو لوی ښار دی او کله چي شهزاده د . شاپیریاني هم په عربي خبري کوي
څرنګه چي عربانو . خپلي محبوبي شاپیرۍ د ترالسه کولو لپاره هلته ورځي نو هلته هم ټول کسان په عربي پوهیږي

ډیره پراخه سیمه کي امپراطوري جوړه کړې وه او ډیر زیات ملکونه یې ترالس الندي  په پیژندل سوې نړۍ کي په
 .وه نو ډیره لیري نه ده چي که یې فکر کړی وي چي که ټول نه وي نو اکثریت انسانان خو په عربي پوهیږي

ې نامعلومي د شهرزاد د نکلونو په پنځه سوه اووه شپیتمه شپه د برونز یا ژړو د ښار په داستان کي د یو 
هلته هیڅ  ه کړې او هلته ورغلي دي، وایی چيجزیرې د اوسیدونکو یو پاچا د کښتی سپرلیو ته، چي الره یې ورک

مګر بیا ګورو چي پاچا یې په عربي ژبه خبري کوي، خو په جزیره کي هیڅ بل څوک . وخت آدمزاد نه دی ورغلی
لمنو او الرورکو مساپرو ترمنځ د ترجمان وظیفه پر غاړه په عربي نه پوهیږي او پاچا د خپلو خلکو او ورغلیو می

د دې جزیرې په څنډو کي ډیر کله د مسو څخه جوړ سوي لوی بوتلونه پیدا کیږي چي خولې یې سلیمان علیه . لري
کله چي د بوتل خوله خالصه سي نو له هغه څخه یو دود پورته سي او له دود . السالم بندي کړي او مهر کړي وي

کله چي . دیب جوړ سي او زارۍ کوي چي یا سلیمان پیغمبره بیا مي توبه ده او مخ د دښت پر خوا ځغليڅخه یو 
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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

 

اموي خلیفه عبدالملک بن مروان په دې کیسه خبریږي نو خپل مشهور سپه ساالر موسی بن نصیر ته وظیفه ورکوي 
و زیاتو خواریو ګاللو څخه ر له ډیرموسی بن نصی. چي دغه جزیره به پیدا کوي او ده ته به دغه بوتلونه راوړي

بوتلونه پیداکوي؛ خلیفه ته یې وروړي او هغه هم څو دیوان خوشي کوي او ننداره یې . هغه ټاپو ته ورځي وروسته
 .البته ټول دیوان په عربي ژبه خبري کوي. کوي

ګونه یې اخیستي لس هاوو رن روپایی هیوادونو ته ورغلی، او پهد ماهیګیر په نکل کي، چي بیا وروسته ا 
دي، د بوتل څخه آزاد سوی دیو ماهیګیر ته وایی چي د سلیمان علیه السالم وزیر آصف بن برخیا، د پیغمبر په 

همدغه آصف بن برخیا د سیف الملوک په نکل کي هم د سلیمان پیغمبر ستر . حکم، په دغه بوتل کي اچولی دی
زه ګومان کوم چي د پښتنو . سوي هیات هرکلی کوي وزیر دی، او د سیف الملوک د پالر له خوا د ورلیږل

، چي یره بیا د سیف الملوک له نکل څخه، او په تفغاني ته به دغه نوم له الف لیله، په تیره بیا مخزن اتأریخفوکلوري 
غنه او د افغانانو د فرضي پالر اف. په پښتنو کي د الف لیله تر بل هر نکل زیات رواج او شهرت لري، ور ننوتلی وي

  .د کاکا د زوی رول به ورکړه سوی وي
 نور بیا

 


