
ر ته پاتې  ه چې سودا ه خو هغه  سه ورك وله شتمني له  ر خپله  ډير كلونه پخوا ، يو سودا
ړ او په  ه نوموړي كور ته  انو  ر له خپلو دريو لور وو، هغه په كلي كې يو وړوكى كور ؤ. سودا
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.كلي خه خوشحاله نه وې كې يې ژوند پيل ك انې د كلي له ژوند  انې لور ر دوه م د سودا
كاوه. او هره ورځ به يې 

ه به يې د  ر  ه د كور كارونه كول او له خپل پ لور به يې په ډيرې خوشحال خو كوچن
ر باندې.تركارۍ په كرونده كې مرسته كوله لور يې په سودا رانه وه او هغې ته كوچن ډيره 

كلې) ويل.له نازه به يې )

اى ته روان شو. رۍ لپاره بل  ر د سودا خه يوه ورځ نوموړى سودا انو  ر له خپلو لور سودا
تل سوغاتونه راوړم؟هتاسو ته:وپو
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شوه او ويې ويل كلې مسك ه خو  تنه وك و غو ا انو خويندو د قيمتي  يو : ما ته دواړو م
لونه راوړه. و سپين 

ې سوغاتونه راوړي انو ته به د هغوى د خو ه چې خپلو لور ر ژمنه وك ریزو .سودا د سودا
صولو، ر د خپل كور په لور روان شو، خو چې هوا چارو په خ خه وروسته سودا ه مودې  د يو

ه. ره وركه ك له كې خپله  ن ر په  ر يوې ماو شيبې تياره شوه نو سودا وروسته ، سودا
صه وه. دروازه خ ته ورنژدې شو نو ويې ليدل چې دما ته ورسيد او چې ما

ته  ر ما ه يې ورته واچول، نو سودا ي وتاړه او وا ورسته تر دې چې خپل آس يې په مو
ر يو ميزننووت وك وي خو سودا كاريده چې هلته به  چې ډول ډول وموند. داسې نه 

ود  وك هم را نه غلل نو ی خواړه پرې اي خو هي وك به را ر په دې تمه ؤ چې  وو. سودا
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ول خواړه وخوړل ر هم  اى وموند او هلته .سودا ر د خوب يو هوسا  تر دې وروسته ، سودا
بيده شو.

اى نوې جامې  ه د خپلو جامو پر  ر په ډيره حيرانتيا  ر دا سبا سهار سودا وموندلې . سودا
ړ چې تيره شپه يې هلته ډوډۍ خوړلې وه سبانارى .نوې جامې واغوستلې او هغې خونې ته 

باور مې  ه وويل : هي ان  ر د سباناري د خوړلو په وخت كې له خپل  ورته تيار شوى ؤ. سودا
ي چې زه دې دومره طالعمند اوسم. نه كي

ر چې د خپل آس په لور روان ه يې سودا كلې  يې وليدلې او له  لونو بو شو نو د سپينو 
ې وه، هغه ور په ياد شوه تل يې چې كومه ژمنه ك لونو ته ورنژدې شو او غو ر چې  . سودا

ر چې شاته  لونه دي!) سودا ل را وشكوي نو يو بوږنوونكى غم يې واوريد (هغه زما  چې يو 
ر ت ړ ؤ او سودا ناور و ه يې برګ برګ كتل. وكتل نو يو غ
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ې ، اوس ته زما  اى او نوې جامې درك ه وويل : ما درته خواړه، د خوب  ناور په ډيرې غوصې 
ا مرګ دى! وې! ستا  لونه هم پ

خه دا  ه يې وويل: خير دى ما مه وژنه، لور مې را  ر ډير وويريد او په ډيرې عاجزۍ  سودا
تي وو. لونه غو

تا د  ې يو  ه وكتل او ويې ويل: يوا ير  ير  ر ته يې په  ناور رحم زيات نه ؤ خو سودا
ي چې يوه مياشت وروسته ماته هغه ژوندى  او هغه دا چې ته بايد ژمنه وك ژغورلى 

ولو دمخه ووينې. راولې چې كورته د رسيدو په مهال يې تر 
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ط و ناور  ر اړ ؤ چې د  مني.ويريدلى سودا

ناور  كه خوشحاله ؤ چې د  كې هغه  ي  ه د كور په لور روان شو. په لوم ن ر بې له  سودا
وك يا كوم  ر په سوچونو كې ډوب شو چې  ص شوى ؤ. ورو ورو سودا خه خ ولو  له من

ولو د مخه وويني  چې –به تر  هغه به يې پيشو وي يا به يې سپى وي؟ او بيا يې سوچ وك
كلې) وويني!ايي ت ه دمخه خپله لور ( ر هر 

او همداسې هم وشول.

ه  ناور  ه چې له  خه خبره ك كلې له هغې ژمنې  ه  ر په ډيرې خواشين كله چې سودا
ي ر يې بايد خپله ژمنه پوره ك ې وه نو هغې وويل چې پ تيرې شوې .يې ك لور اون كله چې 

ه  رانې لور  ر له خپلې  په لور روان شو.نو سودا د ما
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ر يې د ډيرې خواشين كلې او پ ل شوى ؤ او د دوى په تمه ؤ. خو  كې يو ميز تيار ك په ما
هم  سه هي و آواز تر غوږپه.و نخوړلله  ه، د پ اپي تو ناور نا ی شو او  ته کو

ي؟ ي ن خو تل: آيا د همدې لور دې سپين  ناور وپو راننووت. 

م و زه خپله ژمنه پوره ك چې هو، همدې لور مې زه دې ته اړ ويستم تر  واب ورك ر  .سودا
ړ شې.  ل په شان وساتم خو ته بايد اوس  ناور وويل : زه به ستا لور د 
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كلې ته  ړه وه او  كلې وژړل خو په خونه كې يوه جادويي هنداره و ر چې روان شو نو  سودا
وره يې وويل: اې ه و يره  ير  كې مه تويوه، ماته په  ه، او كې وچې ك –كلې! خپلې او

ه چې دې په زړه كې وي، هغه به ووينې كلې چې د هندارې دا خپرې واورېدې نو . هر هغه 
زړه يې ډاډه شو. 

تيا هم خطرناك نه ؤ.  ناور په ر كلې په دې وپوهيدله چې دا  چې تيرې شوې نو  و اون
رى شو.  كلې مل ناور د  ه  ناور به تل مهربان ؤ او د وخت په تيريدو 
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واب كې وويل:  كلې په  ه واده كوې؟ خو  تل: له ما خه وپو كلې  ناور له  ! نهيوه ورځ 
ناور يې  ه چې  ه  ه ددې  ناور  ى چې له يو  كله هم نشو ك كلې هي يده خو  خو

ي! واده وك

ه. هغې وليدل چې  ر د ليدلو هيله يې وك ير شوه او دخپل پ كلې هندارې ته  يوه ورځ سهار 
ر يې ناروغ ؤ، ديره حيرانه شوه . پ

ناور ډير خواشينى تله نو  اجازه وغو خه د كور ته ت ناور  كلې ژمنه كلې چې له  شو. 
ه: زه په ژر تر ژره بيرته راشم. وك

وته دې پر ميز  ه او ويې ويل: كله چې غواړې بيرته راشې نو دا  ه ورك كلې ته يوه كو ناور 
ده. باندې كي

ر يې هغه وليدله نو مخ په رغيدو شو. كلې كور ته ورسيده او چې پ ه  و په رپ  د ستر
ه تي كتيا  په ډيرې چ نو په اون ناور په خوب وليد چې د  كلې  رې شوې او بيا يو شپه 

كله د  ان ووژني  خه خپل  تل چې له لوږې  ناور غو كې ناروغ او كمزورى پروت دى.  من
ران ؤ.  كلې په بيلتون كې يې ژوند 
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وته په خپل  كلې هغه  ي.  ه بايد وك ه شوه نو په دې وپوهيدله چې  كلې راوي كله چې 
ته ورسيدله ن ناور  ودله او يوه شيبه وروسته د  ناوره! ميز باندې كي كلې وويل: اې   .

م!.  ه به واده وك ه مينه كوم او له تا  ان مه وژنه. زه تا  خپل 

ناور پروت ؤ يو  اى كې چې  نا ببره ړنا خپره شوه او په باغ كې موسيقي پيل شوه. په هغه 
وان شهزاده  ودريد. كلى او 
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كلې ، تا زه ې او زه شهزاده وويل: اې  رې په ما كوډې وك م، ډير كلونه پخوا، يوې كوډ آزاد ك
ناور ك كلې! ته ميې  كلې پيغلې مينې هغه كوډې ماتولى شوې اې  . يوازې او يوازې د يوې 

كلې پيغله يې.  هغه 

او ه واده وك ته نژدې ميكلې او شهزاده په ډيرې خوشحال ر هم ما كلې پ ت شد 
ه د تل لپاره په ډيرې  ه  ولو په  . له هغه وروسته ، دوى  شو او هلته يې ژوند پيل ك

ه ژوند كاوه.  خوشحال
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