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هرکله چې کوم شهزاده د ریبارۍ په نیت خپل قدم شاهۍ مانۍ کې کیږدي او هڅه وکړي چې د شهزادگۍ په سوچ
باندې پوه شي ،نه یې شي تر سره کوالی او په دې کار کې ماتیـږي او خپل سر بایلي .ټول ریباران په دې ښه پوهیږي
چې پر څه پایلې باندې اوړي ،خو د شهزادگۍ ښکال دومره تاثیر ورباندې کوي چې تر وروستۍ شیبې له خپله هوډه
نه اوړي.
عمر خوړلی شاه له دې بابته دومره خواشینی دی چې هر کال یو ځلې له خپلو ټولو سرتیرو سره د دعا له پاره په
گونډو کیږي ،دعا کوي چې د شهزادگۍ په پالیسۍ کې بدلون راشي ،لږ را ښه شي او له دې ظالمانه کار نه الس په
سر شي ،خو د پالر کارونه په هغې هیڅ تاثیر نه کوي .ښاریان له دې بابته ډیر خوابدي دي ،هیڅ شی ښه نه ورته
ښکاري.
یوهانس د دې خبرو له اوریدو وروسته وویل:
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

«عجیبه بد جنسه شهزادگۍ ده!
که زه د عمر خوړلي بادشاه پرځای واي ،هغې ته به مې سم سبق ورکړای وای!»
په همدې شیبه کې څه غږځوږ له باندې ځای نه واوریدل شو ،ځینو خلکو نارې وهلې:
«ژوندۍ دې وي شهزادگۍ!»
خلکو د شهزادگۍ د ښکال تر تاثیر الندې دا هیر کړي وو چې هغه څومره په زړه سخته او ظالمه ده ،همدا چغې یې
وهلې چې:
«ژوندۍ دې وي شهزادگۍ!»
شهزادگۍ پر داسې سپین اس باندې سپره وه چې د الماسو او یاقوتو په سلگونو غمیو باندې ښکلی کړای شوی و .د
شهزادگۍ د سورلۍ جامې د زربفتو له ټوټې جوړې شوې وې .کومه متروکه یا قمچینه یې چې په الس کې وه ،داسې
ځلیده لکه د لمر وړانگې ،زرین تاج یې داسې بریښیده لکه د څو ستورو وږی او بې لستوڼو باال پوښ یې د زرگونو
رنگارنگ الوتونکو له وزرونو څخه جوړ شوی و او دولس ښکلې پیغلې چې سپین وریښمین کالي یې په تن وو ،په
السونو کې گالن او په تورو براق آسونو سپرې وي ،د شهزادگۍ په بدرگه کې روانې وې.
کله چې د یوهانس سترگې په شهزادگۍ ولگیدې ،لکه څڅیدونکې وینه ،تک سور واوښت او ژبه یې بنده شوه.
شهزادگۍ هغ ه چا ته ورته وه ،چې ده په خوب کې لیدلې وه .ده ته شهزادگۍ ډیره ښکلې ،پاکه او معصومه په نظر
ورغله ،نو له ځان سره یې سوچ وکړ:
«دا چې ویل کیږي شهزادگۍ بد جنسه سحرگره ده او که یې څوک د پوښتنو ځوابونه ونه شي ویالی ،نو یا یې غاړه
غوڅوي او یا یې په دار جگوي ،گمان نه کوم چې دا به ریښتیا وي».
همدلته و چې زړه کې یې غوټه کړه:
«هر څنگه چې کیږي ،باید ماڼۍ ته ورشم او ځانته یې وغواړم».
ټولو ورته وویل چې دا کار ونه کړي ،ځکه دا به د سر په بیه ورته تمام شي .ملگري یې هم ډیره هڅه وکړه چې دی
له دې کاره راواړي ،خو یوهانس داسې گڼله چې په دې کار سره به دی ښه راتلونکې ولري.
ده ښه په ځان گوتې ووهلې ،بوټونه یې برس کړل ،مخ الس یې ستره کړل ،خپل ځلیدونکي ویښتان یې ږمنځ کړل او
یکي یوازې سلطنتي ماڼۍ ته ورغی.
کله یې چې ور وټکاوه ،عمر خوړلي شاه وویل:
«دننه راشئ!»
یوهانس ورننوت ،شاه یې هرکلی وکړ.

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کله چې بادشاه پوه شو چې هغه یې د لور غوښتونکی دی ،داسې په لوړ غږ یې وژړل چې سلطنتي زینتي لکړه یې
پر مځکه ولویده .شاه په خپلې اوږدې لمنې ،خپلې اوښکې پاکې کړې او وې ویل:
«راځه له دې معاملې تیر شه! ځکه چې یو ډارونکی برخلیک دې په انتظار کې دی».
بیا یې هغه د خپلې لور ځانگړي بڼ ته بوته.

څه عجیبه ډارونکې منظره وه:
د هرې ونې پر سر د دې د لور د یوه خواستگار اسکلیت راځوړند شوی و او د شمال له لگیدو سره به اسکلیتونه
ښوریدل او د هډوکو یو پر بل باندې د لگیدو غږ به اوریدل کیده .واړه الوتونکي به ډاریدل او دا زړه یې نه کاوه چې
بڼ ته نږدې شي .بوټي او گالن له هډوکو نه راتاو شوي وو او ککرۍ داسې ښکاریدې لکه نیشخند چې وهي.
د یوې ځوانې نجلۍ له پاره په ریښتیا دا یو عجیب بڼ و.
د پنځمې برخې پای

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

