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عمر خوړلی شاه له تخت څخه جگ شو، خپلې اوښلنې سترگې یې په سپین دسمال پاکې کړې او په همدې شیبه کې 
شهزادگۍ هم تاالر ته راننوته. هغه له پرون څخه نن نوره هم ښکلې، جذابه او په زړه پورې شوې وه. هغې په 

 الس ورکړ او ورته وې ویل:ځانگړي درنښت سره ټولو ته درناوی وکړ، بیا یې یوهانس ته 
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 «سهار مو په خیر!»
اوس باید یوهانس اټکل وکړي چې هغه د څه شي په باب فکر کوي. اوه چې هغې څومره په مینې سره یوهانس ته 
کتل، خو څنگه یې چې د بوټ توری تر غوږه شو، د څیرې رنگ یې د گچ په څیر تک سپین شو او ټول وجود یې 

 یوهانس اټکل ریښتیا و او دا څومره عجیبه وه!سره وریږدیده، ځکه چې د 
 

عمر خوړلی شاه د زړه له کومې داسې خوشاله شو، چې ده ته نږدې خلک یې خپله غیږ کې ټینگ ونیول او ټول یې 
جال، جال ښکل کړل. ټولو حاضرینو د یوهانس په ویاړ السونه وپړکول. یوهانس یوازینی څوک و چې وې کوالی 

 سوچ اټکل په سمه توگه وکړي. شول چې د شهزادگۍ د
 

د یوهانس ملگري چې کله د هغه د بریا واوریدل، ډیر خوشاله شو. یوهانس هم له هغه نه مننه وکړه او ډاډه و چې بیا 
 به هم مرسته ورسره وکړي.

 

ت او ماخوستن بیا هم لکه پرون کله چې یوهانس ویده شو، د سفر ملگری یې بیا په جلۍ پسې تر غره پورې ور والو
 بیا یې هماغسې قمچینې ورحواله کړې. کله چې جلۍ کوډگر ته ورورسیده، کوډگر ورته وویل:

 

 «ښه به وي چې سبا ته د خپل السپوښي په باب فکر وکړې.»
 

 سبا ته چې کله یوهانس له خوبه راویښ شو، د سفر ملگري یې ورته وویل:
 

 «د دویمې پوښتنې ځواب مې هم په خوب کې ولید.»
 

 ډول یوهانس وتوانید چې د دویم ځل له پاره هم د جلۍ د فکر اټکل په سمه توگه وکړي. په دې
 

په تاالر کې د خوښۍ لویه غوغا گډه شوه، شاه او درباریانو یې د خوښۍ نارې وهلې، خو نجلۍ غلې او غمجنه وه، 
 پر تخت باندې ناسته او څه یې نه ویل.

 

یوهانس سم ځواب ووایي، جلۍ به د تل له پاره د هغه شي، خو که ونه  اوس نو یوازې یوه پوښتنه پاتې وه، که یې
 توانیږي، ژوند به بایلي او سترگې به یې کوډگر ته ورسیږي.

 

هغه شپه یوهانس ژر بسترې ته الړ، خپله ماخوستنۍ دعا یې وویله او په آرامتیا سره ویده شو؛ خو د ده د سفر ملگری 
شا پورې وتړل، درې ډنډره یې له ځان سره واخستل او د شاه د ماڼۍ خوا ته لکه دوې تیرې شپې خپل وزرونه پر 

 وروالوت.
 

تکه توره شپه وه، داسې توند باد لگېده چې د بامونو کودي یې له ځانسره وړل او د شهزادگۍ د بڼ ونې له اسکلیتونو 
 نکي غږونه یې پسې غځیدل.سره، لکه د ولو څانگې خمیدې، تالنده او بریښنا شیبه په شیبه ډیریده او ډارو

 

تر لږ ځنډ وروسته د جلۍ د کوټې کړکۍ پرانستل شوه او هغه په الوتلو له ماڼۍ څخه راووتله، رنگ یې د مړي په 
 څیر الوتی و، د هوا حالت ته یې په لیدو سره وخندل او له ځانسره یې وویل:

 

 «تر اوسه پورې هوا ډیره خرابه شوې نه ده!»
 

باالپوش یې بیا د شپې په تیارې کې د سپین بادبان په څیر، په خوځیدو شو. د یوهانس ملگري دا ځل بې لستوڼې سپین 
هم هغه د خپلو دریو متروکو تر گوزارونو الندې داسې ونیوله چې وینې یې له مخ او سر نه په بهیدو شوې. هغه چې 

 نور څه نه وو ورپاتې، مټکې یې ځان تر غره پورې ورساوه.
 

 گر په لیدلو سره وویل:جلۍ د کوډ
 

 «څه ډارونکی باد او گلۍ ده! ما په ټول عمر کې داسې طوفان نه و لیدلی!»
 

 سحرگر وویل:
 

نارامه کیږه مه، زه به دا ځل د داسې څه په باب فکر وکړم چې د هغه خوارکوټي په فکر کې به هم ونه گرځي. ته »
 «دا هیر کړه، اوس د تفریح او خوشالۍ وخت دی
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هغه ټیټکي خندونکي چې فانوسونه یې پر سر نیولي وو، په گډا پیل وکړ. سرې غڼې په خوشالۍ سره پر دیوالونو بیا 
ښکته پورت تللې راتللې، کونگ ډول غږاوه او چرچري )چرچرک( شکیلی واهه، ځیږه تورو ملخانو چنگ غږاوه؛ 

 عجب شور بگت جوړ و.
 

 
 

گ وخت شو، کوډگر وویل چې دی به په خپله له هغې سره تر ماڼۍ پور کله چې ښه تفریح وشوه او د جلۍ د بیرته ت
 والړ شي او هماغې بدې طوفاني هوا کې د ماڼۍ په لوري والوتل.

د یوهانس ملگری هم په دوی پسې شو او دواړه یې په خپله متروکه باندې وهل. کوډگر هغه نه لیده او داسې یې 
 اندې لگیږي. انگیرله چې دا د گلۍ دانې دي چې په ده ب

 د ماڼۍ له دروازې سره سحرگر د مخه ښې په شیبه کې د جلۍ په غوږ کې وویل:
 د یوهان د سفر ملگري دا خبره هم واوریدله.« زما د سر په باب فکر وکړه.»

په هماغې شیبې کې چې جلۍ د خپلې خوب د کوټې له کړکۍ نه مانۍ ته ننوتله، سحرگر یې تر اوږدې ږیرې راونیو 
پلې تورې په وسیله یې سر ورنه په داسې چټکۍ غوڅ کړ چې حتی سحرگر هم پوه نه شو چې وژونکی یې او د خ

 څوک دی. 
د یوهانس د سفر ملگري د سحرگر بدن سمندر ته وغورځاوه چې د کبانو خوراک شي، سر یې را واخست پاک یې 

 سره میلمستون ته یوړ.پریوی او هغه یې د خپل جیب په وریښمین دسمال کې تاو کړ او له ځان 
 سبا سهار یې وریښمین پنډکی یوهان ته ورکړ او ورته وېویل:

 «کله چې شهزادگۍ تا وپوښتي چې هغه د څه شي په باب فکر کوي، دا پنډکی پرانیزه او ور وېښیه.»
دا ځل د ماڼۍ لوی تاالر ته دومره خلک راټول شوي وو چې د پښې ایښودلو ځای هم نه و پاتې. د شورا غړي پر 
پستو او ارامه څوکیو باندې ناست وو، عمر خوړلي شاه هم خپلې رسمي جامې اغوستې وې، رینتي لکړه او سلطنتي 

د شهزادگۍ رنگ الوتی ښکاریده او داسې نښان یې ښه ځلیدل. خالصه ټول شیان ښکلي او پرتمین شوي وو، خو 
 تورې جامې یې اغوستې وې، لکه د فاتحې په مراسمو کې چې گډون کوي. 

 کله یې چې یوهانس ولید، هغه یې وپوښته:
 «وایه چې زه د څه په باب فکر کوم؟»

په لیدو وډار یوهانس سمدالسه د دسمال غوټه پرانسته، داسې چې دی خپله هم د جادوگر د زشت او ډارونکي سر 
 شو. 
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ټول حاضرین وډار شول، ډیره ډارونکې منظره وه. جلۍ لکه مجسمه په خپل ځای داسې والړه پاتې وه، چې یوه کلمه 
 یې هم پر ژبه نه شوه راوړالی.

 په پای کې له خپل ځایه جگه شوه، یو آه یې ویست او وېویل:
 «کړو.ته اوس زما خاوند یې، موږ به همدا نن ماښام واده و»

 شاه وویل:
 «ډیر ښه وشول، دا هغه څه وو چې ما غوښتل!»
 غږونه ویستل.« هورا»ټولو حاضرینو په یو غږ د  

د موزیک ډلې، د ښار واټونو کې موزیک غږول پیل کړل، ساعتونه وکړنگېدل او شیریني خرڅونکو له خپلو دکانونو 
څخه تورې غوړیدلې ټوټې لرې کړې، ځکه چې نور د ویر ساعت پای ته رسیدلی و، درې غوایي کباب کړای شول، 

راک له پاره اېښودل شوي وو، د ښار له چرگان او بتکې هم خوراک ته چمتو شوې او د ښار په واټونو کې د خو
فوارو نه واین جاري وو، که د ډوډۍ پخولو په دکان کې جا شپږ وړې گرې ډوډۍ اخیستې وای، نو یوه د ممیزو 
ډوډۍ وړیا ورکول کیده، د شپې له خوا ټول ښار ښکلی کړای شو و، عسکرو په توپونوسره د خوشالۍ ډزې کولې 

 ولې. او هلکانو په وړو دانو ډزې ک
خوراک او چیکل روان وو، گیالسونه سره جنگول کېدل، په شاهي ماڼۍ کې د خوشالۍ درزودروز روان و او هلکانو 

 او ښکلو نجونو گډا سره کوله او دا سندره سره ویله:
 دلته ډیرې ښایسته نجونې دي،»

 دوی غواړي یو څوک گډا ورسره وکړي،
 ښایسته نجلۍ تاو راتاو شه،

 پر مځکه وهل،گډا کول او پښه 
 «داسې دې پښه پر مځکه ووهه چې د بوټانو تل دې وخیژي!

خو شهزادگۍ تر اوسه داسې ده لکه سحرگره او له یوهانس سره یې هیڅ مینه نه درلوده. د سفر ملگري دې ټکي ته 
ه سره یې په پام و چې جلۍ یوهانس ته پاملرنه نه کوي؛ د همدې له پاره هغه یوهانس ته د قانس درې بڼکې او له هغ
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یوه بوتل کې قطره چکان هم  ورکړل او ورته وې ویل چې باید د ناوې د تخت په څنگ کې له اوبو ډک، یو لوی 
لوښي کیږدي. کله چې شهزادگۍ غوښتل تخت ته وخیژي، یوهانس باید داسې ډکه ورکړي چې اوبو ته ور ولویږي 

لې د لوښي د اوبو په منځ کې ډوبه کړای شي. وروسته او له بڼکو سره قطره چکان هم ور واچوي او جلۍ دې درې ځ
 له هغه نه جلۍ د سحر له تاثیر نه خالصیږي او له یوهان سره مینه پیدا کوي.

یوهانس ټولې هغه مشورې ترسره کړې، چې د سفر ملگري ورته ورکړې وې. کله چې یوهانس شهزادگۍ په اوبو 
یوهانس السونه یې له ځانه لرې کول، چې ځان ورنه خالص کې غوټه کوله، هغې په لوړ غږ سره چغې وهلې، د 

کړي، ډیره قهرجنه او کرکجنه ښکاریدله. له دویم ځل غوټه کولو نه وروسته چې شهزادگۍ له اوبو نه راجگه شوه، 
 په سپین قانس بدله شوې وه؛ په دې توپیر چې نوره ټوله سپینه وه، یوازې په غاړه کې یې یوه توره حلقه پاتې وه.

یوهانس د خدای دربار کې دعا کوله او دریم ځل یې داسې تر اوبو الندې کړه، چې اوبه د پاسه ورباندې وزغلیدې او 
له دریم ځل غوپه کولو نه وروسته له سپین قانس نه په یوې ښکلې شهزادگۍ بدله شوه. هغه پخوا هم ښایسته وه، خو 

سترگې یې له اوښکو ډکې وې، له یوهانس نه یې مننه اوس تر پخوا هم ښکلې ښکاریده او په داسې حال کې چې 
 وکړه چې دا یې د سحر او جادو له دایرې نه را خالصه کړه.

د مبارکي ویونکو له ډلې نه تر ټولو وروسته د یوهانس د سفر ملگری توبره په شا او لکړه په الس، د مخه ښې له  
رته وېویل چې ته چېرې مه ځه، دلته له موږ سره پاتې پاره راغی. یوهانس هغه په غیږ کې ونیو، ښکل یې کړ او و

شه، دا ستا برکت و چې ما ته خوښي او نیکمرغي را په برخه شوې ده؛ خو د سفر ملگري په آرامتیا او مینې سر 
 وښوراوه او وې ویل:

ي چې هغو نه، زما وخت پوره ده. ما خپل پور ادا او دنده مې تر سره کړه. ستا هغه مړ شوی سړی په یاد کیږ»
خرابو خلکو په تکلیفاوه؟ او تا خپل شیان هغو خلکو ته د دې له پاره ورکړل چې هغه مړی په خپل قبر کې ارام 

 «وکړي؛ هغه مړی زه یم!
 په دې شیبه کې هغه له سترگو پناه شو.

 د واده مراسم یوه میاشت روان وو. یوهانس او شهزادگۍ له یو بل سره مینه درلوده. 
د یوهانس او شهزادگۍ بچیان یې  شاه ډیرې ښې او خوشاله ورځې تېرې کړې او پوره راضي و. يعمر خوړل

  ،پرېښودل چې د هغه پر ځنگنو کیني
 

 
 

 د هغه د الس له زینتي لکړې سره لوبې وکړي او یوهانس د ټولې امپراتورۍ واکمن و.
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