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زما ګرانه ملګریه څه چې ما وکړه هغه زما په » :غله هغه ته وویل. یوه څارونکي غل په غال ونیوه

. په دې کې زه ګرم نه یم او په حقیقت کې دا د خدای غوښتنه او اراده وه. اختیار کې نه و  

:ساتونکي هم ځواب ورکړ  

که « .ږي زه هم ګرم نه یمیدا هم د خدای په خوښه او اراده کدا څه چې زه کوم ! ای د سترګو توره » 

:يیاو وواواخلي څه یو څوک د چا له دوکانه   

هټیوال هم « . کومپیسې هم نه درکوم، ځکه دا کار د خدای په اراده   ځان سره وړم،له زه دا خټکی » 

:يڅټ وهي بیا وای رړې پیڅپپه غل   

هټیوال د  کله چې  ،درکړ  مې هم د خدای په امر او اراده  ږده، دا سوکیرته پر خپل ځای کیخټکی ب» 

راوړې او د ال نورو بدو  لپاره دا دلیل وړو بدو کړو  د خپلو ټول   څنګه  بیا  نه مني، ته  غله دا پلمه

 کارونو په تکل کې یې؟ 

ری کوې او وایې چې دا هر څه د یحریم ت کو په مال ناموس او کورنيد همدې افکارو له له کبله د خل

. کوم خدای په اراده  

تا چې د سلګونو  . د خدای په اراده وګڼه  ږه، دا همیبد وکړي ته هم مه خوابدی ک ر سره که څوک د

. الرو او مسلکونو له منځه د جبریون الر غوره کړې، دا هم ستا د اختیار نښه ده  

کله چې بیا  او هغه الهي ارادې ته منسوبه وېنو ر منځ یې ت ونفساني او شهواني غوښتن ته دکله چې 

وایې چې په دې   ،هم وړوکی شې ي، بیا له کاڼ ته شي  دو خبر رامنځیپلي کد   ُشکر او فرمان  د الهي

  .کې زما څه اختیار نشته 

ې، په دې  پوه شه چې دوزخ هم د فاسدانو په سوځولو ځکه د حرص له کبله د دوزخ په اور کې وسو

که او  جهان بنسټ ایښودل شوی  همدې عدل سره د په  . حکم دی څه اختیار نه لري دا هم الهي کې 

«.ووینې توګه  یر شې دا ټکی به په روښانه ځلږ   
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