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  یوه   توت  د  یې  ته  مخ کور  د  او  وه  الره  ته څنګ  کور  د  هغه  د  اوسېدو.  سړی  شتمن  یو  کې  کلي یوه  په  کې وخت  یو  په

 ځان او کېناست ته سیوري ونې د توت د به شتمن وه تودوخه کې کوټو په کله  چې به که اوړي په وه. والړه ونه ګڼه
  واهه. ببوزی یې به ته

  او  یووړ  خوب  خو  کړي  جوړه  دمه  چې  کیناست  ته  سیوري   ونې  د  تېرېدو  الر   دې  په  چې  سړی  بېوزله  یو  ورځ  یوه
 :وکړ پرې یې غږ نو ولید ویده سړی بېوزله  کله چې خان شو. ویده

 ! شه والړ څخه  ځای دې له ژر  شې؟ ویده دلته چې درکړ حق  دا چا  ته تا سړیه! ای، -
 : وکړه پوښتنه یې څخه تمنش  له نو شو ویښ را چې بېوزله

 ؟ ولې -
 . دی زما هم  سیوری هغې د او ده زما ونه -
 .کړم در یې به پیسې وپلوره. ما پر سیوری ونې د دا ده.  داسې ښه، -

 : ویل ویې او ومنله یې السه سمد واورېدله خبره پیسو د چې شتمن
 .ستا یې سیوری ونې د راکړه، پیسې ده، سمه -

 .وشوه معامله دواړو د او وستلرا شاهدان څو یو بېوزله
 کولو.  یې  به   آرام  او  راتلو  دلته  کې  ګرمي  په  ورځ  هره  به  هغه  او  شو  سړي  بېوزله  د  سیوری  ونې  د  توت  د  نو  اوس
  څمالست.   ته  سیوري  به  هملته  او  ورغی  ته  انګړ  شتمن  د  به  بېوزله  نو  و  کې  انګړ  په  شتمن  د  سیوری  چې  به  کله  کله،

  او   ورغی   ته  کوټې  مېلمنو  د   یا  او   پخلنځي  هم   به   بېوزله  شو  خپور  کوټې  پر  مېلمنو  د   یا   وا  پخلنځي  پر  چې   به  سیوری
 :وویل ته ملګرو خپلو بېوزله پرېووت. به هملته

 ساړه  د  چې  بولم  ونه  را  ملګري  خپل  ولې  زه  لري.  نه  اړه  پورې  شتمن  په  نور  هغه  دی  رانیولی  سیوری  ونې  د  ما  -
 ! وکړو آرام ځای یو کې سیوري په چې شی والړ سره زما راځی، واخلي؟  خوند څخه سیوري

 .وکړي زغم  چې و اړ  خو ورغله غوسه ډېره څومره هر چې به ته شتمن
  د   او  راغلل  ملګري  هغه  د  او  بېوزله  نو   پرېوت  کوټه  پر  مېلمنو  د  سیوری  چې  کله  وبلل.  را  مېلمانه  شتمن  ورځ   یوه

  ده.   خبره  څه  دا  چې  وکړه  پوښتنه  یې  څخه   شتمن  له  او  شول  حیران  مېلمانه  کېناستل.  ته  سیوري  کې  کوټه  په  مېلمنو
 : وویل سړي بېوزله خو ورکړي ځواب چې غوښتل یې نه او وچیچلې شونډې خپلې شتمن

  آرام  کې  سیوري  په  وخت  هر  چې  شم  کولی  اوس  زه  دی.  پلورلی  ما  پر  هغه  ملګري  ستاسو  دی!  زما  سیوری  دا  -
 .وکړم
 خندل،  پورې  شتمن  په   خلکو  ټولو  خوا  او  شا  د  وروسته  موده  څه   والړل.  بیا  او  وخندل  ډېر  پورې  شتمن  په  مېلمنو

 :ویل یې به چیغو په او وهلې پسې یې به منډې ولېد کې کوڅه په کله چې به  کوچینیانو
 ! پلورلی یې سیوری سترګی، وږ پلورلی! یې سیوری سترګی، وږ -

  یوازې   نه  وکړه.  کډه  یې  ته   سیمې  بلې  او  پرېښوول  یې  څه   هر   اوسېږي،  و   کې  کلي  دې  په  چې  کولی  نشوه  نور  شتمن
 .شول بېوزله د کور شتمن د او ونه توت د بلکه سیوری ونې د توت د
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