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عمر خوړلي شاه وویل:
«وینې یې! ستا برخلیک هم همداسې دی! نو ښه به دا وي چې پر خپلې راغلې الر باندې بیرته والړ شې .که دا کار
وکړې ،زه به ډیر خوښ شم ،ځکه چې هیڅ مې زړه نه غواړي چې ته هم ووژل شې».
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

یوهانس د عمر خوړلي او مهربان بادشاه الس ښکل کړ او وې ویل چې هر څه به په ښېگڼه پای ته ورسیږي ،ځکه
چې دی په شهزادگۍ باندې میین شوی او خدای به هم په دې کار کې له ده سره مرسته وکړي.
په همدې شیبه کې شهزادگۍ راورسیده ،یوهانس او بادشاه وړاندې ورغلل او سهار په خیر یې ورته وویل .شهزادگۍ
په ریښتیا ښکلې وه .بیا ټول د ماڼۍ تاالر ته ننوتل ،څو لږ دمه وکړي .چوپړانو ورته له مربا سره زنجبیلي ډوډۍ
راوړه .شاه خواشینی و ،نه یې شوای کوالی څه وخوري او زنجبیلي ډوډۍ هم ډیره کلکه وه.
په پای کې داسې پریکړه وشوه چې یوهانس باید سبا سهار ماڼۍ ته راشي او د سلطنتي شورا د غړو او د ښار د
قاضیانو په حضور کې د شهزادگۍ د فکر اټکل وکړي .یوهانس باید درې ځلې هلته تللی وای او ویلي یې وای چې
شهزادگۍ په هماغه شیبه کې د څه شي په باب سوچ کوي او که نه ،نو خپل سر به یې بایللی وای.
یوهانس د مسابقې د پایلې په فکر کې نه و .برعکس هغه ډیر خوشاله و او ډاډه و چې په دې کار کې به خدای مرسته
ورسره کوي ،دا چې په څه ډول او له کومې الرې ،ښه یې گڼله چې په دې باب فکر و نه کړي.
یوهانس په خیزکونو ،خیزکونو د میلمستون په لوري راغی ،چیرې چې ده ته یې د سفر ملگری سترگې په الره و.
دی پرلپسې په دې باب غږیده چې جلۍ څومره مؤدبه ،نجیبه او شریفه ده .هغه په میړانې سره وویل چې له همدې
شیبې نه د آزموینې له پاره چمتو دی ،تر څو یې چې د شاه لور خپله کړې نه وي ،کرار به کینني.
خو د سفر ملگري یې په خواشینۍ او زوړند سر ورته وویل:
« زه له تا سره عادت شوی یم او مینه مې درسره پیدا شوې ده! موږ کوالی شول چې اوږده موده سره دوستان او د
الرې ملگري واوسو ،خو افسوس چې ډیر ژر به زه تا له السه ورکړم .خوارکوټیه ملگریه! زړه مې غواړي وژاړم،
خو دا سمه نه ده چې زما او ستا د یو ځایوالي دا وروستۍ شپه خرابه کړم .نن شپه به خوښ او خوشاله اوسو او سمه
تفریح به وکړو! سبا ته چې ته په خپله مخه والړې ،زه به په یوازیتوب او آرامه فضا کې وژاړم».
دا خبر په ښار کې ډیر ژر خپور شو چې د شاه لور ته یو نوی خواستگار پیدا شوی دی ،د همدې په پار د ښار د
خلکو پر زړونو بان دې لویه خواشیني غالبه شوې وه .نندارتونونه وتړل شول او قنادانو پر خپلو خوږو باندې تورې
ټوټې وغوړولې .بادشاه او راهبان په کلیساوو کې ،د دعا له پاره په گونډوشول او دعاوې یې کولې .له هر کور څخه
د آه او افسوس غږونه راجگېدل؛ ځکه هغوی داسې انگیرله چې یوهانس به هم له هغو نورو خواستگارانو نه کوم ښه
برخلیک تر السه نه کړي.
څنگه چې شپه شوه ،د یوهانس ملگري هغه ته یو عجیب شربت ورکړ او ورته وې ویل:
«یوهانسه اوس هغه شیبه ده چې باید خوښ اوسو او جشن جوړ کړو».
یوهانس ال د هغه شربت دوه گیالسه نه و چیکلي چې خوب یوړ ،ملگري یې په آرامۍ سره جگ کړ او په بستره کې
یې څمالوه .بیا چې ښه تیاره شوه ،د قانس بڼکې یې په خپلې شا پورې وتړلې ،بیا یې د یو بوټي ډنډر راواخیست او
په جیب کې یې کېښود .د کوټې کړکۍ یې پرانسته او په الوتلو د بادشاه د ماڼۍ خوا ته ورغی .کله چې ماڼۍ ته ورسید،
د شهزادگۍ د کړکۍ په څنډې کې په انتظار کېناست.
ټول ښار غلی او آرامه و ،په ماڼۍ کې سلطنتي ساعت دولس ځلې وټنگید ،شپه نیمایي ته رسیدلې وه .نا څاپه د کوټې
کړکۍ خالصه شوه ،شهزادگۍ له تورو وزرونو او سپین بې لستوني باال پوش سره راووته او په الوتلو سره ،چیرته
لرې د یو ستر غره په لوري ورغله.
د یوهانس د سفر ملگري ،د دې له پاره چې شهزادگۍ یې ونه ویني ځان داسې کړ چې ونه لیدل شي ،بیا په هغې پسې
وروالوت .په تگ ،تگ کې یې ،په ډنډر سره شهزادگۍ باندې داسې کلک وارونه کول چې له بدن څخه یې وینه جاري
کیدله ،چغې یې آسمان ته جگېدلې او همدا عمل ورسره ښاییده.

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

په سپین بې لستوڼو باالپوش کې یې باد ځاله کړې وه ،د سپوږمۍ رڼا ورنه تیریدله او داسې یې په ځان پسې څښاوه،
لکه بادبان چې وي .په پای کې هغه یوه لوی غره ته ورسیده .ور یې وټکاوه ،لکه تالنده یو دروند او ډارونکی غږ،
تر غوږه شو .غر په منځ کې پرانستل شو او هغه وردننه شوه ،د یوهانس ملگری هم په چټکۍ ورپسې ور دننه شو.
د شپـږمې 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

