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 شهزاد ګۍ د موږک پوست په جامه کې
 

 ماشومانو له پاره لنډه کیسه  د
 
 

ګران دی، ځان ته یې  یو وخت یوه پاچا درې لورګانې درلودې، ده غوښتل مالومه کړي چې په کومه لور یې ډیر  
راوبللې او یې پوښتلې چې په کومه لور یې څومره ګران دی. مشرې لور یې ور ته و ویل چې د ټولې پاچا هۍ نه  
ډیر په ګران دی. دوهمې لور یې ورته و ویل چې د د نیا تر ټو جوهراتو او مرغلرو نه زیات په ګران دی او دریمې  

ګران دی. باد شا په دې ډ یر په غوسه شو چې کشرې لور یې د یوه کم  لور یې و ویل چې د مالګې نه زیات په  
ارزښته شي سره پر تله کړ، یوه نوکر په الس یې ورکړه او امر یې ورته وکړ چې ځنګل ته یې بوزي او هلته یې و  

 .وژني
 

ر وفا دارواو  کله چې ځنګل ته ورسیدل، شهزاد ګۍ د نوکر نه هیله وکړه چې ویې نه وژني. نوکر شهزادګۍ ته ډی
هغه به یې له سره نه وای وژلې. ده شهزاد ګۍ ته و ویل چې غواړي له هغې سره پاتې شي او ټول امرونه به یې 
مني. شهزاد ګۍ نور څه نه غوښتل او ورته ویې ویل چې یوازې د موږک له پوست نه جوړې شوې جامې مې په  

و د واړه روان شول. هلته دیوه ګاونډي پاچا در بار ته  کار دي. نوکر دا جامې ورته راوړې، شهزاد ګۍ واغوستې ا
ورغلل. شهزاد ګۍ بادشا ته ځان داسې ښکاره کړچې ګوندې نارینه دی او هیله یې ورنه وکړه چې په نوکرۍ یې  
ومني. باد شاه یې غوښتنه ومنله او ورته ویې ویل چې د ده د ځان خدمت به کوي، ماښامی به یې موزې له پښو  

ر ځل به یې دا موزې دهغې په سر ور ا چولې. یوه ورځ یې وپوښتله چې هغه له کوم ځایه راغلې ده.  باسي، خو ه
دې ځواب ورکړ چې:» له هغه هیواده، چرته چې څوک په موزو بل څوک په سر نه ولي.« له دې وروسته یې تر 

ویل چې دا ګوته د موږک پوست   نظر الندې ونیوله ترڅو چې یوه ورځ یې نورو نوکرانو ګوته ور وړه او ور ته ویې
نه دلت ورکه شوې ده، د ډیرې لوړې بیې ګوته ده، موږک پوست به حتمأ له چا غال کړي وي. باد شاه موږک پوست  
ور وغوښت او ورته ویې ویل چې دا ګوته دې له کومه کړه. موږک پوست نور ځان نه شو پټولی، ځان یې د موږک  

ن یې د تور ځنګل په شان په بارخو خواره واره شول، دومره ښکلۍ او دومره  پوست نه راوایست، تور اوږده ویښتا
بې سارې ښکلې ښکاریده چې بادشا په همدې شیبه کې تاج د خپل سر نه ایسته کړ او دهغې په سریې کیښود او دخپلې  

 .میر منې په توګه یې اعالن کړه
 

اوه چې لور یې ال دوخته مړه شوې ده او ویې نه  دواده مراسیمو ته دموږک پوست پالر را وبلل شو، هغه ګمان ک
پیژندله. په د ستر خوان ډول ډول خواړه پراته وو، خو ټول بې مالګې وو. کله چې د موږک پوست پالر وڅکل، نو 
ډیر په غوسه شو او ویې ویل چې:» که له لوږې هم مړ شم داسې خواړه به ونه خورم.« دبادشا د دې خبرې سره  

کړه چې:» اوس وایې چې که د لوږې ومرم هم داسې خواړه به ونه خورم، یوخت خو تاسې دنوکر    سم ملکې ور ناره
په الس په دې ګونا وژلم چې در ته مې و ویل چې دملګې نه ډیر راباندې ګران یې.« بیا نو باد شا خپله لور وپیژندله، 

ته د ټولې پاچاهۍ او د ټولې د نیا د  هغه یې ښکل کړله او بخنه یې ترې وغوښتله. اوس نو دخپلې لور میندل ور
 .مرغلرو او جواهراتو نه زیات ارزښت درلود
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