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١

  د غره په لمن کې يو کلی و.
په دې کلي کې يوه کورن� اوسٻده.

خيرمحمد کاکا د دې کورن� مشر و.



  خير محمد کاکا به له غره �خه لرگي
راوړل.

بيا به يې په بازار کې خر�ول.
له همدې الرې يې يو �ه پيسې الس ته

راوړلې.

٢



٣

  يوه ورځ خيرمحمد کاکا په غره کې
وغور�ٻد.

پ�ه يې ماته شوه.
نور يې نه شو کوالی چې له غره �خه

لرگي راوړي.



  خيرمحمد کاکا ډٻر خفه و.
حيران و چې �ن�ه پيسې و��ي.

اوس خو له غره لر�ي هم نه شي
راوړالی.

بچيان يې هم واړه دي.

٤



٥

  مٻرمن يې ورته وويل: ته مه خفه
کٻږه!

زه به د کلي د ��و جامې په پيسو گنډم.
په هغو پيسو به گوزاره کوو.



  د خير محمد کاکا زوی وويل: پالر
جانه!

زه به هم يو �ه کار کوم.
مور مې چې جامې وگنډي، زه به يې

��تنې ته وړم.

٦



٧

 زرغونې وويل: پالرجانه!
زه به مې له مور سره مرسته کوم.

کله چې هغه جامې گنډي، زه به د کور
کارونه کوم.



  دوی همداسې وکړل.
د کور گوزاره يې �ه چلٻده.

خير محمد کاکا خپلې مٻرمنې او بچيانو
ته وويل:

تاسو ډٻر �ه کار وکړ.
ما سره مو په ستونزو کې مرسته وکړه.

مٻرمنې يې وويل: کورن� خو وايي
همدې ته.

٨
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