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او خپله   هغه د یو خان مزدورکار وو ،. په غاړه درلوده  سرپرستي  یو سړي د مور، ښځی او بچي 

. دنده یی په پوره ایمانداري او اخالص سر ته رسوله   

: وویل  سره  ان، ځله همدی کبله او خان ته رانغی   خپلی دندی مزدورکار یوه ورځ   

کیږي له  .سوړ نشي   یو دینار اضافه کړم ، ترسو د د زړه له کاره زه باید هرومرو د د په تنخا کی   

. همدی کبله ندی راغلی  
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ونه  تنخا واخیسته او څه یی  مزدورکار خپله   زیاته کړه،  د ته یو دینار په تنخا کی  خان بله ورځ 

. ویل  

   :    ل په غوسه شو او ځان سره یی ووی خان . رانغی کار ته  بیا  مزدورکار  وروسته  څو ورځی 

. ورکړم دا ځل به یو دینار ورته کم   

   .چی دی ولی بیا څه نه وایي   خان حیران شو. کله مزدورکار خپله تنخا واخیسته څه یی ونه ویل 

: خان ورته وویل  

بیا هم څه نه وایی  ،دینار تاته کم در کړ کله ما ستا تنخا زیاته کړه تا څه ونه ویل او اوس چی می یو  

 دا نو ولی ؟

: وویل  په ځواب کی مزدورکار  

ما دا فکر  تا راته یو دینار زیات راکړ ،  او کله. ته یو زوی راکړ هغه لمړی ځل چی رانغلم ، خدای را

                                                                           . نفقه راکړه  د هغه  خدای راته  وکړ چی 

راکړ ما دا فکر   یو دینار کم  راته او کله تا  . نغلم مور می مړه شوی وه  را کارته  ځل او کله دوهم 

. د هغی د تلو سره رانه الړه ؛ د مور روزي وه  دا می  وکړ چی   

.ان دي هفه خلک چی د خدای په هرشي کی قناعت لري او شکرګذارديڅومره د ښکلي نفس خاوند    
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