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 ه غروریبې ځا
 

 د ماشومانو لپاره کیسه
 

 ېانسانانو یودل، د اوس غوندې به ېاوس وانات په ځنګلونو کې یي حیان هم لکه نور صحرایزمانو کې غوا  په پخوا
ږدې وه ناو یراووت څخه ري لپاره له ځنګله یل او ساعتید سیو غویی وه ورځ ی دل.ېاو ازاد به ګرځ نه ورباندې کوله 

او ران کړ ید خره دې حالت ح ایي. غوحال وکې ر ډنګر او په بد ېخر ډ .و خر په مخه ورغیچې یکلي ته والړ 
 :ې ترې وکړه یپوښتنه 

 ،: هی هی مه مې پوښتهلیې ویواو ست یلی واېسوړ اسوله خولې یو خره د ې؟ کې یولې داسې ډنګر او په بد حال 
وپوښتل : ځنې ې یا یب ،ران شویی نور هم حیخدای مه خبروه. غو يبه وتښتې، زما له حاله د نو وکه ما وپوښتې 

ما باندې هره  رل : انسان پیووورته نۍ یې؟ خره په خواشیده ،څه خبره ده ولې داسې ېدرباندې وسوځډېر زړه مې 
 کوي. یوېله بل خره سره مې تړي او ځمکه راباندې ، نو چې بار نه ويپه کومه ورځ ورځ بارونه وړي، 

 ردا انسان څومره زور ور دی چې پچې ل یې وویران شو . له ځانه سره یدې هک حېي چې د خره خبرې واوریغوا
ته درځه ل : دا انسان نو څه شی دی، یې ویو ه او ورته مخ ور واړاویې ره ظلم کوي . خره ته دې خره خوارکي دوم

 . لوري روان شول  ری دواړه د کلي پیخر او غوله دې خبرې سره سم . چې زه ورسره جوړ شم ه یې را وښیما ته 
ې انسان چ دیل : دغه یي ته ووی. خره غوا هپه کرونده کې کار کاویې ولید چې و بزګر کلي ته چې وره سېدل نو ی

څومره بې  ونهل : تاسې خریې خره ته ووید په غرور سره یي چې انسان ولایات کارونه کوي. غویموږ دومره ز هپ
ې یورته واو ی بزګر ته ورغی ی. غوئې امرونه منیاست چې دا کمزوری انسان پر تاسې ظلم کوي او تاسې یرته یغ
ا یل : بس نو دا د دنیبزګر ورته وو؟ دغو خرو خوارانو دومره ظلم کوې او درانده بارونه پرې وړې رل : ته ولې پیو

 خرو بارونه وړو رموږ پ. دا خبره سمه ده چې دا کړی دییخدای )ج( د همدغو کارونو لپاره پ خو  ژوند دی، خر
 ساتو.  اړه هم ورکوو او ښه یېته واښه او خو خو دوی

 دومره زورورځان ته ل : ته چې یې ورته وویې ورته کتل . وروسته یر هر قهپه قاو ه منلې ي د بزګر خبرې نایغو
زما اوستا زور خدای  ،وانیته حاو م یل: زه انسان یې ویواو . بزګر وخندل معلوم کړهله ماسره زور نو راشه ې یوا

، ه نهل : نیې ووینه منله ، په غوصه ي دبزګر خبره یا نشته . غوایاړت هیڅته  یلوزور ازما ،نه دی سره برابر کړی
 ويزاداږم او که زه زورور شوم، نو خر به ېه ، که ته زوره ور شوې زه هم ستا تابع کیله ماسره زور وازماراشه 

 او کار به نه پرې کوې.
ې بزګر ته اړم کړل، خو بزګر له یښکرونه  او تېرهخپل غټ غټ او ځواب ته ونه کتل د بزګر ي یغوالنډه دا چې  

له هغه  وررسېدای. نه شوای  نه وي ښکرید غواهلته ای ته وخوت چې ځوه لوړ . یستیعقل او پوهې څخه کار واخ
 څمالست او بزګر ته یېځمکه   رپپه خپل بېل غویی څو واره پر ښکرونو وواهه. لږ شیبه وروسته غوایی ې یه یځا

 ه کوم.وویل چې بس ده زه نوره جګړه ن
ه هغې لچې وتاړه یې نګ یټ اوې را تاو کړه نو یي تر ښکرویسته د غوایرسۍ را واخهم پړی یا بزګر له دې سره سم 

 . او تر اوسه یې تابع دیی دانسان تابع شو یغوراهیسي ورځې 
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