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 ې لوڼ دری
  
 
  اړتیاوو  نورو او پایزار لباس، خوړو، د لوڼو خپلو د  ښځې لرلې. یې لورانې دری چې وه ښځه یوه زمانوکې پخوا په
 .زغمي ستونزې راز هر پاره له لویولو د اوالد خپل  د مور هره وای. کړی کار ډېر باید پاره له کولو پوره د

 یوازې  مور  والړې.  ته  کورونو  خپلو   خپلو،  او  شوي  واده  واړه  دری  شوې،  لویې  وې  ښایسته  بلې  له  یوه  چې  نجونې
 . شوه پاتې
  نږدې  هلته  چې  څخه  لکي  ډانګ  د  هغې  شوه.  ناروغه  مور  چې  راغی  داسې  وخت  یو  شول.  تېر  دری...کلونه  دوه،  یو،
 :وکړه غوښتنه اوسېدو کې ځنګل په
 ! وغواړه را لوڼې زما خو ته ما لکیه، ډانګ لکیه، ډانګ -

 کړکۍ   ورغی،  ته  کور  لور  مشرې  د  لومړی  هغه  ورسوي.  سرته  غوښتنه  ښځې  د  چې  کړه  منډه  سمدالسه  لکي  ډانګ
 . وویله ورته یې غوښتنه مور د او وټکوله ور یې

 :ویل ویې واورېدې خبرې لکي ډانګ  د چې لور مشرې
 .مینځل لوښي هم رښتیا هپ هغې ومینځم. باید لوښي دا وکړم، څه خو وم ورغلې ته مور سمدالسه به زه اخ، -

 :ویل  ویې او شو خوابدی لکی ډانګ
 !شې مه خالصه څخه لوښو  دې د عمر  ټول نو ده داسې چې ښه، -

 .شوه بدله کیشپ په لور مشره او وکړنګېدل سمدالسه  لوښي  وویل دا چې لکي ډانګ
  خبر   خواشینوونکی  وغينار  د  مور  د  یې  ته  هغې  او  راورسېد  ته  کور  لور  منځوی  د  وروسته  شېبه  لږ  لکی  ډانګ
 .ورکړ

 :وویل لور منځوی
 .اوبم و کرباس پاره له بازار د  باید زه وکړم، څه خو وم ورغلې ته مور سمدالسه به زه -

 .اوبدل کرباس هم رښتیا هغې
 !اوبه کرباس  شې، مه  خالصه څخه اوبدلو دې  د کې عمر ټول په نو ده، داسې ښه شو، غوسه په لکی ډانګ
 . شوه بدله غڼیې په کې رپ په سترګو د لور منځوی او وویل دا لکي ډانګ
  ناروغه   یې  مور  چې  واورېدل  کله   چې  لور   کشرې   خیشتول.  اوړه  هغې  وټکوله  کړکۍ  لور   کشرې   د   کله   چې   لکي  ډانګ

 .کړه منډه ته لوري مور د یې  السونو ککړو په او کړل نه پاک څخه  اوړو د هم یې السونه ده
  یې  لور مشره چې وکړه کیسه یې ته هغې او ورساوه  را ته  ښځې ناروغې  ځان مخکې څخه لور کشرې  د لکی ډانګ

 ډانګ  د   او  ژړل  یې  و   شوه،  خواشینې  ډېره  حال   په  لوڼو  خپلو   د  مور  دي.   شوې   بدلې  غڼیې  په   منځوي  او  کیشپ  په
 .راوګرزوي ته شکل پخواني بېرته لوڼې دې د  چې وکړه هیله یې څخه لکي

 :وویل لکي ډانګ
 . شې مړه باید ته کې بدل په دې د خو  شي ښځې ښکلې څېر په پخوا د  هم بیا به هغوی ده. ښه ډېره -
 . راوګرزي ته څېرو پخوانیو خپلو لوڼې زما چې  خو شم مړه زه چې ده ښه -

 پېښ  ور څه یې ته خویندو مشرانو چې شوه  پوه کله چې هغه راورسېدله. ستومانه ستړې لور کشره  کې وخت دې په
  له   زړه  د  تمامېږي،  ګرانه   څومره  ته  مور  راوګزي  ته   څېرو  انساني  خپلو  بیا  هغوی  چې  پاره  له  دې   د  او  دي  شوي
 : وکړ پیل زاریو په یې ته لکي ډانګ او وژړل یې کومې

  زما   او  وژنه  مه  مور  زما  یوازې  خو  منم  غوښتنه  هره  ستا   زه  غواړه،  ویې  وي  خوښه  چې  د  څه  هر  لکیه،  ډانګ  -
 .راوګرزوه ته څېرو انساني بېرته خویندې
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 :وویل لکي ډانګ
  ته   به   کې  بدل  په   دې  د   خو  شي  روغه   هم  به  مور  ستا  او  ښځې   ښکلې  څېر  په  پخوا  د  هم  بیا  به  خویندې  ستا  ده،  ښه  -

 . شې رنګه بد او سرې سپین
 :وویل لور کشرې

 .منم یې زه -
 :وویل لکي ډانګ

 .وشړي کوره له به تا او ونکړي مینه سره رنګې بد  او سرې سپین ستا به هغه دی، ځوان خاوند ستا وکړه، فکر -
 یوازې  خاوند  د  زما  که  تېرېږي.  صورت  هر  په  هغه  دي،  نه  دایمي  ښکال  او  ځواني  شم؟   کولی  څه  زه  لکیه،  ډانګ  -

 .وشي اوس همدا  کار دا چې  ده ښه ځکه نو کمېږي سره زما وخت یو مینه هغه د نو وي کار په ښکال زما
  په   خو  راغلې  ته  مور  ناروغې  خپلې  هغوی  شوې.  بدلې  ښځو  ښکلو  په  غڼیې  او  کیشپ  وویل  دا  لور  کشرې  چې  کله
 کشره   دوی  د  یوه  هغوی  د  چې  شوې  پوه  وروسته  هغوی  وې.  ناستې  څنګ  په  څنګ  سرې  سپین  دوې  پوهېدې:  نه  هېڅ
 . وشول داسې  ولې چې وکړه کیسه ته دوی مور ده. خور

 : وکړه غوښتنه  یې څخه هغه  د او  ورغلې ته لکي ډانګ وژړل، لوڼو مشرانو
 .وو بدرنګې او سرې سپین دواړې موږ چې ده ښه ورکړه، بېرته ځواني او ښکال ته خور زموږ -

 :وویل لکي ډانګ
 .ورکوي ښکال ته انسان خواخوږي او مهرباني ېچ ځکه  کېږی ښکلې ټولې تاسو اوس -

  ور   څه  ته  لوڼو  ښځې  یوې  د  چې  دي  خبر  دې  په  ټول  خو   لید  نه  و  لکی  ډانګ  چا  کې  سیمه  په  زموږ  دې  له  وروسته
 .شول پېښ

 . کوله غمخوري ډېره مور خپلې د لوڼو وروسته څخه وخت همغه له
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