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Pashto

شهزادګۍ په نخود باندې 
د ډنمارک څخه یوه کیسه-



له همدې . هغه غوښته چې یو شهزادګۍ ځان ته پیدا کړي، خو هغه باید یو ریښتینې شهزداګۍ وي.په یوه زمانه کې یو شهزاده وه

 .امله، هغه د لټون لپاره تولې دنیا ته سفر وکړ، خو په الره کې په هرځای یو څه شتون درلود
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اریدهښکشهزادګانې خو دیرې وې، مګر آیا هغوی اصلی شهزادګانې وه، پیداکول یې مشکل وه، همیشه یو څه وه چې سم ورته نه 

.په همدې خاطر هغه بیرته کور ته راتلل او خورا غمګین وه ځکه چې هغه یوازې یو ریښتینې شهزادګۍ ځان ته غوښتل.
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زوړ پاچا الړل چې دروازه خالصه .یوه ورځ هوا ډیر خرابه وه، خورا زیات باران د رعد و برق سره دښار دروازه ټکوله

.بهر باندې یو شهزادګۍ والړ وه.کړي

4



.راوتلېاو د ډیر باران له امله ځان او جامې یې المده شوې وه او له بوټانو څخه یې اوبه .خو هغه دشهزادګۍ په څیړ نه ښکاریده
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ملکه هیڅ ونه ویل، خو دخوب اتاق ته الړ او دبستر الندی یو نخود .زوړ ملکه ځان سره فکر وکړه« !هو، موږ به شاید پوه شو»

.  قرار وه چې شهزادګۍ  شپه هلته ویده شي.کیښودوروسته، هغې شل توشکې او شل لحاف واخیست او دنخود په سر کې .کیښود 6
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قریباً ما ت»شهزادګۍ وویل، « !اوه، ریښتیا چې ډیر خراب وه»وهسهار کې پاچا او ملکه له هغې څخه وپوښتل چه خوب یې څنګه 

په یو سخت شي باندی پراته وم، له دې .لريداسې ښکاریده چې بستر کې یو څه شتون .«!ټوله شپه هیڅ خوب نه دی کړی

هغه وه چې دوی پوه شول چې دا یو ریښتینې شهزادګۍ ده، ځکه چې «!دا ډیر خرابه ده. امله ټول بدن مې ژیړ او نیلي شوی ده

.  دشل توشکو او شل لحافو سره سره د نخود  شتون یې احساس وکړ 8



شهزاده هغه سره واده وکړه، ځکه چې اوس پوهیده چې هغه یو .یوازې یو ریښتینې شهزداګۍ دومره حساس کیدی شي

.   ریښتینې شهزادګۍ لري
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.  رسیدهپه همدې سره کیسه هم پای ته و. او نخود نندارې ته راغلې ده که چیرې تر اوسه  څوک یې نه دې اخیستې وي
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