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 سپی او موټر
 

ترې منډې وهي او ځان ترې  ، وزهږيېرېک تړ، چې کله موټر پر سدلي به مو وييل

رې چې موټر هر څومره هارنونه ورته وکړي له الوزې برعکس  ا دي، خر بژغوري 

ورپسې ، منډې ې يو موټر وويني چې تېرېږي، خو سپی چې پر الرږيېک يرينه ل

دو لپاره ېددې خبرې د پوه ؟يدا ولېږئ چې ، پوهره ورپسې غاپيېډوهي او تر 

 :لئ سه ولويدغه ک

الره سره ملګري شول، تله تله  روزه او خر پ ،وه ورځ سپیيپه پخوا زمانو کې 

. په دې وخت ې دمه جوړه کړهيدالرې پر سر او شول ستړي   ،ې  وکړير مزل ېډ ،تله

د موټر په ليدو ، وخوا را روان  روموټر را ښکاره شو چې ددوی پي ري يکې له ل

 خوشحاله شول .ډېر واړه  ېدر

له  ه بېوڅه الره ووهله ، وزي، موټر چې خر په موټر کې سپاره شول وزه او ی،سپ 

 والړه . همخ هاو پر خپل  هټوپ کړيې  موټر څخهله  ،دې چې د موټر کرايه ورکړي

موټر چې  ده.ېخو وزه وتښت ،ه راکړهيپسې نارې کړې چې کرا ور  موټر چلوونکي

پلی شو  څخه له موټربې له دې چې کرايه ورکړي، ، خر هم ووهلههم الره  نوره څه

 لوري روان شو. راو بې غمه دکلي پ

ه ورکړه يخپله کراسپي ، وکوز ش څخه د سپي و . سپی هم له موټرکلی وروستی 

 څنګه ل :يې ويورته واو نارې کړې  ېپسورخو موټر چلوونکي ، او روان شو

ما خو خپله  پوښتل :ي په حيرانتيا سپ ه راکړه.يکرا داسې بې غمه روان شوې،

 ه؟نګغواړې که څيې ه درکړه ،دوه ځله يکرا

 ، دالړهو يېده چې بې کرايونه ل يوزه د ل :يووورته په غوصه  يموټرچلوونک

ه زه ولې ي، د وزې کراڅهزما يې په نو  ل :يسپي وو .ېراکړته بايد هم  هيهغې کرا

، دهېې وتښتي، بې کراوزه ستا دالرې ملګرې وه ل :يچلوونکي ووموټر  درکړم؟

سپي نه ورکوله ،  ه اوه غوښتيموټر چلوونکي کرا ته راکوې. خامخاې يه به يکرا

 لوی جنجال جوړ شو .يو ددواړو ترمنځ ددې خبرې پر سر 

 ل :يوو قاضي ،ې ورته وکړهيسه يټوله ک اوته ورغلل  قاضييوه اخر دواړه 
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وځای موټر ته پورته شوې او د سپي د الرې ملګرې يڅرنګه چې وزه له سپي سره 

 .يه هم ورکړيد دوزې کرايوه  نو سپی با

الره  رپ اوس چې موټر ه  ورکړه.يې د وزې کرايمجبور شو په نه زړه هم سپی 

هسې نه چې پخوانۍ   ، وايي، وزه ترې منډې وهي او ځان خالصويږيېرېت

 واخلي. راڅخهه يپاتې کرا

که مو ټر هر څومره هارنونه کوي خر  ،سرک والړ وي رکه مو پام کړی وي خر تل پ

 ،ه ورکړې دهيما خو خپله کراچې ي يخر له ځانه سره وا ږي .ېسته کيله الرې نه ا

روم او سپی چې ېد وزې غوندې په غال ژوند نه ت ،ږمېړه وي درز مې هر ځای چې

رې ير لېه ورته را منډه کړي او تر ډير لرې ځاېنې له ډيدونکی موټر ووېرېالره ت رپ

سې يواټن پورې په موټر پسې ځغلي او ورته غاپي .سپی له موټر څخه هغه پ

 دي . يستيې په نامه اخيې د وزې د کرايغواړي چې له ده څخه 

۱۲  /۴ /۱۳۷۹ 
 ايپکتزرمت، 
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 چرګه او کوتره 
 دماشومانو لپاره کیسه                                                               
                                                               ----------- 

 

وی او ښکلي په دغه ل .یوځای اوسیدل سرهه کې چرګه او کوتره لپه یوه ځنګ
، د هر چا بیل بیل هواناتو او اولوتونکو هم ژوند کاوحی وځنګله کې نور

 .وکورونه و
، کوتره او هم د چرګو غوندې الوتلی نه شوای خوا زمانو کې کوترېپه پ

، دانې او نور دلېه یوه ګوښه کې په یوه کور کې اوسچرګه د ځنګه پ
 .لیو ځای سره خوړ په ګډه پیدا کول او بیا به یېیې خوراکونه به 

کارګه به له پاسه راغی  ،کوترې او چرګې به چې څه دانې مانې را ټولې کړې
کار ګه  دلېدوی دانې به یې ترې وخوړلې، چې کوتره او چرګه به را ورس د

 .ناستېیوې جګې ونې په سر کې به ک به والوت او د
، خو ولښخخپلې دانې او نور خوراکونه  کوترې او چرګې به وروسته له دې

 چې کوتره او چرګه به .، دوی به یې لیدلبه پورته په ونه کې ناست و کارګه
را  نې او نور خوراکونه به یېته شول ژر به ورته را ښکته شو دایوې خوا

. کوتره او چرګه د کارګه له دغه کاره  ډیرې په وایستل او بیرته به ژر والوت
 تنګ شوې. 

 یوه ورځ کوترې چرګې ته وویل :
ستا خواړه را څخه وړي ارګه چې دومره وس لري چې هره ورځ  زما اوک -

 ؟ پوهیږې قوت یې په څه کې دی
 .: نه، نه پوهیږم ته څه فکر کوېچرګې وویل
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، وګوره د ونو سرونو او کوترې ورته وویل: دا ځکه چې کارګه الوتلی شي
 .زيي او راڅخه والولیرې غرونو ته تللی شي ، زموږ تیار شوي خواړه وخور

 ؟چرګې پوښتنه وکړه: نو موږ څه کوالی شو
 : کوترې سترګې پټې کړې، له لږ فکر وروسته یې وویل

 .هم کوالی شو چې د کارګه غوندې شوولې نه موږ  
 :چرګه حیرانه شوه ویې پوښتل

 ؟هغه څنګه -

 کوترې وویل:
 .ه چې زه او ته هم الوتنه زده کړوراځ-

 چرګې خپل وزر وغوړول ویې ویل: 
 .نګه به یې زده کووڅډیر سخت کار دی،  دا خو

، چې لږ کوښښ څه په کوښښ او زیار سره کیدای شيهر کوترې وویل: 
 وکړو زه او ته هم د کارګه غوندې الوتنه زده کوالی شو.

یا ډیک ، په سبا دواړه د چتکي ړه نازړه وه خو کوترې قناعت ورکړچرګه ز
 :وویل تهکورته ورغلې، کوترې چتکي 

 کیه        چتکې تیزه
 ګاللیهښکلې 

 کهزده موږ ته الوتل 
 کهزده  ختلبرته اسمان 

واته په یوه ډبره لښته ناست و، والوت او د کوترې خ ۍنرچتکی چې په یوه 
 :کیناست ویې ویل
 ای ښکلې کوترې
 عبث کوې خبرې
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 دا شوقونه پریږده
 لیرې رانهګرځه 

د ټپوس  ړې الړېالړې ال، وسه ترې روانې شوېکوتره او چرګه دواړه مای
 :ورته ویې ویل ه،کورته ورسیدې، کوترې ټپوس ته مخ ورواړاو

 ای ټپوسه وروره
 راغلو ستا تر کوره

 کهزده موږ ته الوتل 
  کهزده  ختل بر ته اسمان

 :س چې د یوه لوړ کمر پر سر ناست و، په غرور یې دواړو ته وویلټپو
 ای ښکلې کوترې

 ای چرګې ببرې
 ئتاسې الوتی نه ش

 ئسخت کار کوی نه ش دا
 :کوترې ورته وویل

 موږ هره ورځ کار کوو 
 شپه او ورځ به زیار کوو

 وایو سبقونه موږ
 زده کړو پروازونه موږ

 :ه وویلسیې په غو، دا وار دوی غوښتنه نه منله خو ټپوس د
 دا ستاسې کار نه دی ئځ

 ټپوس دې ته تیار نه دی
 يکزده ته الوتل  تاچې 

 يکزده  ختلبرته  اسمان
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، ویې ې شوې، چرګه ستړې شوهکوتره او چرګه خواشیني او ژړغوني روان
کاره تیره یم خو کوترې ورته وویل: راځه مایوسه کیږه ویل چې نور زه له دغه 

 .زده کړيرامه، اخر به یو څوک پیدا شي، چې موږ ته الوتل 
 کوتره او چرګه تلې تلې تلې مازدیګر نا وخته د مال چرګک کورته ورسیدې 

 :ې مال چرګک ته وویلکوتر
 سالم مال چرګکه

 په منډه کې چابکه
 کهزده موږ ته الوتل 

   کهزده  ختلته  بر اسمان
 :خپله مښوکه ځمکه وخرله ویې ویل همال چرګک پ

 ئماته ښه خواړه راکړ
 ئهره ورځ خواږه راکړ

 زده کړمدرزه به الوتل 
  زده کړمدرل ختبراسمان ته 

 :یلکوتره خوشحاله شوه ویې و
 ته دانې راوړو  موږ تا

 ښې خوږې پستې راوړو
 کهزده موږ ته الوتل 

  که زده ختل بر اسمان ته
درس  مال چرګک کورته به د او د به هر سهار وختي له خوبه پاڅیدلهکوتره 

رته ، بیا نه والړه کوترې ډیر واره تلله خو چرګه دوه ورځې والړهاو تمرین لپ
 :ویل یې ،وویل خو چرګې نه منله

 نه لولم درسونه زه
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 لوی وزرونه زه لرم
 چې نوره غټه شم لږ
 م به پروازونه زهړک

یي نور ، نیمایي خواړه به یې پخپله خوړل او نیماهکوترې به ټوله ورځ کار کاو
الوتلو  هغې ته دکې . مال چرګک به په بدل به یې مال چرګک ته ور وړل

ل درس او تمرین ته دې لپاره چې هره ورځ وختي خپ د .لور ښود ونهدرس
مال چرګک د کور خواته یې نوی  ځان ورسوي خپل کور یې بدل کړ او د

 کور جوړ کړ.
، نور به کوتره په ځمکه نه ځې تیرې شوې کوترې الوتل زده کړلشپې ور

، وه نورو الوتونکو مرغانو غوندې به د ونو په سرونو کې ناسته ګرځیدله د
، کوتره به هر شوي خواړه وخوريدې تیار  کارګه نه شوای کوالی د اوس

 .پاره د لیرې غرونو سرونو ته تللهسهار او مازدیګر د چکر او هوا خوري ل
ویې  ،کوتره یوه ورځ د یوې لوړې ونې په څانګه ناسته وه چې الندې یې وکتل

، په دې وخت کارګه له دې پخوانۍ ملګرې چرګه خواړه خوري لیدل چې د
ه یې ترې وتښتول، چرګه حیرانه دریانه چرګې د خولې خواړپاسه راغی د 

 .یې پورته د کارګه په لوري کتل په بې وسي ،ودریدله
 چیغې نارې جوړې کړې: یې پرې کوتره په کارګه پسې والوتله له لیرې

 غل دی. هلئغل دی  ئهل -
نور مرغان هم په کارګه پسې والوتل، کارګه وارخطا شو، خواړه ترې ولویدل 

 او دی وتښتید.
چرګې چې د کوترې اوچت چرګې ته راوړل، بېرته ې ټول خواړه کوتر

 ځان سره يې وويل، چې زه به هم خامخا الوتل زده كړم.پروازونه ولیدل 
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غوندې كوترې دويل: ما ته هم  ورته و يېچرګه هم مال چرګك ته الړه. 
پيل كړل. څو اوونۍ يې ورسره  ورته درسونهالوتل رازده كړه. مال چرګك 

تل زده نه كړل. چرګې ه، خو چې هر څه يې وكړل، چرګې الوخواري وكړ
وكړ، خو چې څومره يې هڅه وكړه، له دوو ګزو پورته نه  هم خپله ټول وس

يې، له تا نه څه شى نه  هلټ هډېرشوه الوتلى. مال چرګك ورته وويل، چې ته 
 جوړېږي، زه نور درس نه شم دركولى. 

نيولى و، دې خوا ها خوا ګرځېده، چرګه ناهيلې شوه، ټوله ورځ يې سر ټيټ 
 يم؟ هلټ چورتونه يې وهل، چې زه ولې

ماښام نژدې و، چې كوتره راغله. چرګه يې وليده، چې خپه ناسته ده. كوتره د 
 ته كېناسته، پوښتنه يې وكړه: ولې خپه يې؟  نګڅهغې 

 تېره كړه.  ورته چرګې خپله كيسه
كوترې وويل: دا د خپګان خبره نه ده. ته پوهېږې خداى ټول مخلوقات يو 

رنګ نه دي پيدا كړي. څوك الوتلى شي، د چا المبو زده وي، بل به يو 
 كمال لري. كېداى شي چې ته به يې د بل كار لپاره پيدا كړې يې.

 چرګې د كوترې سترګو ته وكتل، پوښتنه يې وكړه: څنګه؟
 ږم خو خامخا به يو كمال لري.كوترې وويل: نه پوهې

چرګې لږه شېبه فكر وكړ، بيا يې له كوترې پوښتنه وكړه: ته په ورځ كې څو 
 دانې هګۍ اچوې؟

كوترې وويل: په ورځ كې څه چې زه يې په اوونۍ كې هم نه اچوم. په مياشت 
 كې ايله دوه دانې هګۍ واچوم.

 چرګې وويل: زه خو يې هره ورځ اچوم.
د دوى له څنګه تېرېده او د دوى خبرې يې واورېدې.  دې وخت كې يو سړى

سړى په لرګيو پسې ځنګل ته تللى و. د هغه هګۍ ډېرې خوښېدې. كله كله به 
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يې په ځنګله كې يوه دانه هګۍ ومونده، هګۍ به يې په غوړيو كې سره كړه او 
په خوند به يې وخوړه. سړي چرګې ته وويل: راځه چې زه و ته سره دوستي 

ه به هره ورځ راته يوه يوه هګۍ اچوې، زه به غنم، جوار، هر څه چې وكړو. ت
، ګرمه نرمه كوټه به ستا خوښه وي، هغه به دركړم. په نس به دې مړه وساتم

 .درته جوړه كړم، د نورو مرغانو او حيواناتو له ازاره به دې خوندي كړم
كوم، چرګې د كوترې خوا ته وكتل. كوترې ورته وويل: ويې منه. زه فكر 

 همدې لپاره پيدا كړى يې، چې انسانانو ته هګۍ واچوې.  دچې خداى به ته 
چرګه له سړي سره د هغه كور ته الړه او تر ننه پورې چرګې په كورونو يا په 

 فارمونو كې ژوند كوي.
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 ه غروريبې ځا

 

وانات په ځنګلونو کې  يي حيان هم لکه نور صحرايپه پخوا  زمانو کې غوا

 دل.ېاو ازاد به ګرځ  نه ورباندې کوله انسانانو يوېس غوندې به ، د اودلېاوس

وه نږدې ي اوراووت څخه ري لپاره له ځنګله يل او ساعتيد سيو غويی وه ورځ ي

د  يياحال و . غوکې ر ډنګر او په بد ېخر ډ .و خر په مخه ورغی چې ي کلي ته والړ

 : ې ترې وکړهيپوښتنه او ران کړ يخره دې حالت ح

او ست يلی واېسوړ اسوله خولې يو خره د  ې؟کې يسې ډنګر او په بد حال ولې دا

 يحاله د ، زما لهبه وتښتې و نوکه ما وپوښتې  ،هی هی مه مې پوښته ل :يې ويو

ډېر زړه مې  وپوښتل :ځنې ې يا يب ،ران شويی نور هم حيغو خدای مه خبروه.

 : ليووورته نۍ يشخره په خوا ې؟يده ،څه خبره ده ولې داسې ېدرباندې وسوځ

له بل نو  ،چې بار نه ويپه کومه ورځ ، ما باندې هره ورځ بارونه وړي رانسان پ

 کوي. يوېخره سره مې تړي او ځمکه راباندې 

دا چې ل يې وويران شو . له ځانه سره يدې هک حېي چې د خره خبرې واوريغوا

مخ يې خره ته دې خره خوارکي دومره ظلم کوي .  رانسان څومره زور ور دی چې پ

ه يې را وښيما ته  درځهته ، دا انسان نو څه شی دی : ليې ويو ه او ورته ور واړاو

لوري  ری دواړه د کلي پيخر او غوله دې خبرې سره سم . شم  چې زه ورسره جوړ

  . روان شول

. خره  هپه کرونده کې کار کاووليد چې يې و بزګر ي کلي ته چې وره سېدل نو

ي ياغو ات کارونه کوي.يموږ دومره ز هانسان چې پ دی دغه ل :يي ته وويغوا

رته يڅومره بې غ ونهتاسې خر : ليې خره ته وويد په غرور سره يچې انسان ول

ی يغو .ئې امرونه منياست چې دا کمزوری انسان پر تاسې ظلم کوي او تاسې ي

کوې او دغو خرو خوارانو دومره ظلم  رته ولې پ ل :يې ويورته واو بزګر ته ورغی 

 خو  ، خرا ژوند دیيبس نو دا د دن : ليبزګر ورته وو؟ درانده بارونه پرې وړې

خرو  رموږ پدا خبره سمه ده چې  .دا کړی دیيخدای )ج( د همدغو کارونو لپاره پ

  ساتو. اړه هم ورکوو او ښه يېته واښه او خو دوی خو بارونه وړو
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 ليې ورته وويته کتل . وروسته ې ورير هر قهپه قاو ي د بزګر خبرې نه منلې ياغو

بزګر وخندل  .معلوم کړهله ماسره زور راشه نو ې يدومره زورور واځان ته ته چې  :

 سره برابرزما اوستا زور خدای نه دی  ،وانيته حاو م يزه انسان  ل:يې ويواو 

ې يي دبزګر خبره نه منله ، په غوصه يغوا . ا نشتهياړت هيڅ ته يلوزور ازما ،کړی

ه ، که ته زوره ور شوې زه هم ستا تابع يله ماسره زور وازماراشه  ،نه نه : ليوو

 او کار به نه پرې کوې. ويزادا، نو خر به که زه زورور شومږم او ېک

ې يښکرونه  او تېره خپل غټ غټاو ځواب ته ونه کتل د بزګر ي يغوالنډه دا چې  

ای ته ځوه لوړ ي .ستيله عقل او پوهې څخه کار واخ ، خو بزګربزګر ته اړم کړل

په خپل ې يه يله هغه ځا  وررسېدای. نه شوای  نهوي ښکريد غواهلته چې وخوت 

ځمکه   رپبېل غويی څو واره پر ښکرونو وواهه. لږ شيبه وروسته غوايی 

 بزګر ته يې وويل چې بس ده زه نوره جګړه نه کوم. او څمالست

ې را تاو ي نوي تر ښکرويواسته د غيرسۍ را واخهم پړی يا بزګر له دې سره سم 

او تر  شوانسان تابع ی ديغوراهيسي له هغې ورځې چې وتاړه يې نګ يټ اوکړه 

 . اوسه يې تابع دی

 

۲۳ /۶ /۱۳۷۷ 

 ، کابلنهېڅارندوی م
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 سپی او موټر
 

شول ، په پخوا زمانو کې یوه ورځ سپی ،وزه او خر په الره سره ملګري      
ډیر مزل یې  وکړ .  ستړي شول دالرې پر سر یې دمه جوړه کړه تله ،تله تله 

، یوموټر له لیرې را ښکاره شو چې ددوی په خوا را روان دی ، دری واړه 
 خوشحاله شول .

سپی،وزه اوخر په موټر کې سپاره شول ، موټر چې یوڅه الره ووهله ،        
چې دموټر کرایه ورکړي پخپله مخه وزې له موټر څخه ټوپ کړ بې له دې 

 والړه .
 ډریور پسې نارې کړې چې کرایه راکړه خو وزه وتښتیده.

موټر چې څه الره نوره ووهله ، خر هم له موټره پلی شو بې له کوم جنجاله یې 
 کرایه ورکړه او بې غمه دکلي په لوري روان شو.

، خپله کرایه یې  وروستی کلی د سپي کلی و . سپی هم له موټره کوز شو     
 ورکړه او روان شو.خو موټر چلوونکي پسې نارې کړې ورته ویې ویل :

 څنګه داسې بې غمه روان شوې،کرایه راکړه. -
 سپی حیران شو ویې پوښتل :

 
 ما خو دا اوس خپله کرایه درکړه ،دوه ځله کرایه غواړې که څه؟ -

 موټرچلوونکې په غوصه وویل :
 والړه ، دهغې کرایه راکړه.وزه دې ونه لیده چې بې کرایي  -

 سپي وویل :
 نو پر مایې څه ، د وزې کرایه زه ولې درکړم؟ -
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 چلوونکي وویل :
وزه ستا دالرې ملګرې وه ، بې کرایې وتښتیده ، کرایه به یې حتمآ ته  -

 راکوې.
موټر چلوونکي کرایه غوښتله سپي نه ورکوله ، ددواړو ترمنځ لوی جنجال 

 جوړ شو .
ه یوه روان سپین ږیري ته ورغلل ، ټوله کیسه یې ورته وکړه اخیر دواړه په الر

 . سپین ږیري وویل :
او د سپي د  څرنګه چې وزه له سپي سره یوځای موټر ته پورته شوې وه -

 نو سپی باید دوزې کرایه هم ورکړی. الرې ملګرې وه 
 ورکړه. ر شو په نه زړه یې د وزې کرایه سپی مجبو

یریږي ، وزه ترې منډې وهي او ځان خالصوي  اوس چې موټر په الره ت     
 کرایه ترې واخلي.نه چې پخوانۍ پاتې هسې 
که مو پام کړی وي خر تل په سرک والړ وي که مو ټر هر څومره        

 هارنونه کوي خر له الرې نه ایسته کیږي .
خر له ځانه سره وایي ما خو خپله کرایه ورکړې ده هر ځای مې چې زړه        
 یږم د وزې غوندې په غال ژوند نه تیروم .وي در

لیرې ځایه ورته را  ره تیریدونکی موټر ووینې له ډیرسپی چې په الاو سپی! 
 منډه کړي او تر ډیر لیرې واټن پورې په موټر پسې ځغلي او ورته غاپي .

 

له موټر څخه هغه پیسې غواړي چې  په ورکړې کرایه پښیمانه بریښي او سپی
 وزې د کرایې په نامه اخیستې دي .له ده څخه یې د 

۱۲  /۴ /۱۳۷۹ 
 زرمت -پکتیا
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 تور زړه

واناتو ترمنځ يد ځنګله پاچا زمري د خپل حکومت کارونه د ځنګله دنورو ح

وانات ي، ټول حرلی وسپاور اقت سره سم کار يې د هغه له ليوه ته ي، هر و يشلېو

په دې  .هپل کار کاووه خيهر اوو وراضی څخه و کارونو يله خپلو ورسپارل شو

خپل وخت نه کول  ردړه ناراضه وه ، دې به خپل کارونه پيګ يوازيمنځ کې 

لنډه ، هت کاويشکاهم ې يبه حيواناتو له نورو او ې کولې ي،هسې بهانې به 

 خپل کارونه به ترې پاتې و.داچې 

 تورکارګهدا ې :يل به يو ه اوبت کاويدړې به تل زمري ته  د کارګه )کارغه( غيګ

دړې خبرو يخپله ولګولې . زمري به د ګه ې ټولې پيسې ي، دخزانې پکار نه کوي

مر آکارګه د خزانې راهيسي ورځې  کومېله چې دل يو. زمري ليرغوږ نه نېته ډ

. نه راتلهيدړې په کارګه کيخو دګ، دخزانې کارونه ښه شوي و نو ټاکل شوی و

د کارګه توره او بدرنګه  ل:يې ويته به  يزمرنو نوره پلمه پاتې نه شوه به چې  کله

 ره ټول کارونه خراب کړی .ېره ګوره ، دی به په دې توره څېڅ

د ځنګله پر پاچا زمري هم  او ټګيو ويدړې مکاري، دګرې شوېېورځې تاو شپې 

غوښتل ، په داسي ه يدړې له خدايګ وټاکله. مشرهې د خزانې يزه وکړه او دا ياغ

ت يې د بيپه خپله  ه اواړاوومري پام بلې خواته ې د زيو او نرمو خبرو يغوړه مال

 ې خزانه تمامه کړه .يپه لږ وخت کې  چې سو مزې چړچې شروع کړېيالمال په پ

څ هم نه دي پاتې، له يچې په خزانه کې ه، ګوري خزانې ته ورغیزمری وه ورځ ي

او  ۍا هم د پاکيدړې بيګ علت وپوښت . خالي کېدوې د خزانې د يدړې يګ

زمري د ځنګله ټول  ا غلط کړي .يزمری بچې ې يغو ښتل  او رې کولېصداقت خب

اد دې دي يپه  ل :يدړې ته وويې ګيد ټولو په مخ کې او وانات را وغوښتل يح

زه له هغه چا نور  ه،ت به دې کاوياو د کارګه شکا هن ښوديچې تل به دې ځان سپ

دړې ته د يزمري ګم له دې سره س ې تور وي.ينه خو زړه يې سپيره ېکرکه لرم چې څ

   .مشر وټاکه رته د خزانې يې بيله قانون سره سمه سزا ورکړه او کارګه ته  هځنګل

 


