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 وروڼه  دوه
  

 
  ورور   کشر  خپل  له   چې  ښتل  غو  نه  ورور   مشر  و.  شتمن  ډېر  مشر  او  بېوزله  ډېر  کوچنی  وو.  وروڼه  دوه  وو  نه  وو

 لرله.  والړه ناسته  سره شتمنو له  څېر په ځان د هغه ولري، درشه راشه ډېره سره
 یې: به ویل او کول صفتونه ملګرو خپلو د به هغه نو ولید ورور مشر خپل وخت هر چې به کشر

  چې  لرم باور زه  دي.  خلک ډول بل بیا ملګري رېښتیني  زما خو خوري  درد  په  څه  ورور سکه  ان  او  خپلوان  خپل، -
 ودانګي. را ته مرستې زما  هغوی یوازې به ورځ سخته په

 ته   خاوند  خپل  ښځې  ورور  مشر  د  والړ  خواشینی  امله  له  خبرو  نابودو  د  ورور  مشر  د  ورور  کشر  چې  کله  ورځ   یوه
 وویل:

 کوې. خوابدی هغه هسې ته دی، سړی ښه ورور ستا چې کوم فکر زه -
 یې:  ویل او و وال ټینګ خبره خپله په هم بیا ورور مشر

 بولم.  ښه ملګري خپل زه -
 وویل:  ته هغه ښځې

 ازمویو. ویې چې راځه -
 وکړه: پوښتنه خاوند

 ازمویو؟ و یې به څرنګه -
  ستا   وژلی.  تا  چې  دي  الښ  سړي   هغه  د   دا  چې  وایو  وبه  او   واچوو  کې  جوال  په  به  هغه  کړو،  حالله  وزه  یوه  به  موږ  -
 شو.  پوه رېښتینولي  په  دوی د  به هله کړي، پټ چېرې کوم الښ دا چې وغواړو مرسته به څخه  ورور او ملګرو له

 وویل: خاوند
 وبولي. را ته مرستې ملګري خپل  چې والړ شپې د  هغه ده. ښه -

 ووت   را  کله  چې  یې  ملګری  وټکوله.  ور  یې  دروازه  او  ورغی  ته  کور  ملګري  نږدې  ډېر  خپل  د  لومړی  ورور  مشر
 وویل: ته ور خواشیني ډېره په ده نو
 پټ  چېرې  الښ  هغه  د   چې  پوهېږم  نه  اوس  او  ژلووو  سړی  یو  ببره  نا  ما  یم.  شوی  مخ  سره  بدمرغی  لویې  یوې  د  زه  -

 نکړې؟ و راسره مرسته به ته ملګریه، کړم.
 شي.  والړ چېرې لیرې څخه کور له چې کولی شي  نه او دی  ناروغه سخت ډېر چې وکړ پیل  سوګندونو په ملګري

 او   ورکړ  ځواب  لګروم ټولو  نورو  وکړي.  مرسته  سره  ده  له  چې  غوښتل  یې  نه  او  کړه  پلمه  ناروغي  هم  ملګري  دوهم
  ولري. کار سره الښ له سړي  د غواړي  نه دوی چې ویل ویې ته ور

 ورغی.  ته ورور کشر خپل نو واورېد ځواب نه د څخه ملګرو ټولو خپلو له کله چې ورور مشر
  هغه   ووت.  را  څخه  کور  له  خوله  پټه  په  او  واغوستل  کالي  یې  السه  سمد  واورېده  کیسه  مشر  د  کله  چې  ورور  کشر

 مشر  د  کې  وخت  دې  په  شو.  روان  ته  لوري  بېرون  د   او  کړ  شا  په  یې  جوال  نو  راغی  ته  کور   ورور  مشر  د  کله  ېچ
 وکړه:  پوښتنه څخه هغه له مېرمنې ورور

 کوې؟ څه  جوال دې په ته -
 کړم. پټ چېرې کوم یې مخه د  راتلو تر سهار د  چې غواړم -
 وکړه.   کیسه  ټوله  یې  ته  کشر  او  وویل  دا  ورور  مشر  وخوري.  درد  په  زموږ  به  هغه  کېږدې،  دلته  جوال  دا  چې  ده  ښه  -
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  غوښه   وزې  د  چې  دې  له  سره  وکړه.  مېله  شپه  ټوله  وروڼو  دواړو  او  کړه  کباب  غوښه ټوله  وزې  د  وروسته بیا  هغوی
 ورکړه. مزه ډېره ته دوی  یې شپه دې په خو ده نه خوندوره څېر په پسه د
  پیل  خپلوي  یې   سره  ورور  کشر  له   وګرزاوه،  مخ   څخه  ملګرو  وفا   بې   پلوخ  له   ورور  مشر   وروسته  ورځې   همدې  له 

 کوله.  مرسته سره هغه  له  یې کې څه هر په او کړه
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