د ﺣﻀﺮت ﺣﺒﻘُﻮق ﻧﺒ ﮐﺘﺎب
‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
د ﺣﺒﻘُﻮق ﺷﺎﻳﺖ

۱

 ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﭼ ﺣﺒﻘُﻮق ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ ﻣﻼو


 ﺗﺮﻮ ﺑﻪ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﭼﻐ
ﺷﻮ .
وﻫﻢ ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺟﻮاب ﻧﮥ راﮐﻮې؟ زۀ درﺗﻪ د ﻇﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼﻐ
 ﺗﮥ وﻟ ﻣﺎ دې ﺗﻪ ﺟﻮړوې
وﻫﻢ ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ ﻧﮥ را؟ 
ﭼ ﺑاﻧﺼﺎﻓ وﻮرم؟ ﺗﮥ وﻟ ﺑﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮې؟ ﺗﺒﺎﻫ او
 ﻪ
ﻇﻠﻢ ،ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎﺣﺜ او اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻣﺎ د وړاﻧﺪې دى .
ﺧﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑاﺛﺮه دے او اﻧﺼﺎف ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﮐﻴى .ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ
ﺧﻠﻖ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﻧﻪ راﺗﺎو ﺷ ﭼ اﻧﺼﺎف ﺗﺎﻻ واﻻ ﮐى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻮاب
 ”ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻮرئ او ﻧﻈﺮ ﭘﺮې ﺳﺎﺗ ،او ﺣﯧﺮان ﺷ.

ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ دوران ﮐ ﻳﻮ داﺳ ﮐﺎر
وﮐم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮئ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى
 زۀ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن راوﭼﺘﻮم ،ﭼ ﻇﺎﻟﻤﺎن او ﺑرﺣﻤﻪ
ﻫﻢ وے .
ﺧﻠﻖ دى .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ روان دى ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﻳﺮه او
ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ﭼ د دوئ ﻧﮥ دى .
دﻫﺸﺖ ﺧﻮروﻧ ﺧﻠﻖ دى ،د ﻫﻐﻮئ ﻗﺎﻧﻮن د ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻮ
 د ﻫﻐﻮئ آﺳﻮﻧﻪ
دﭘﺎره دے او ﺧﭙﻞ ﻋﺰت ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻳﺎﺗﻮى .
د ﭘاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺰ دى ،ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ د ﻟﻴﻮۀ ﻧﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک دى .د

ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه راروان دى ،د
ﻫﻐﻮئ د آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ د ﻟﺮې ﻟﺮې ﻧﻪ را .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺑﺎز
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﻇﻠﻢ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻮﻪ وﻫﻠﻮ ﻟﻪ ﺗﯧﺰ اﻟﻮ .
زﻳﺎﺗ ﺳﺮه را .د ﻫﻐﻮئ ﻟﺮې ﻟﻪ د ﺻﺤﺮا د ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ
ﺷﺎن ﻣﺨ  او ﻟﻪ د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻗﯧﺪﻳﺎن ﻏﻮﻧوى.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﭙﻮى او ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯧﻐﻮر ورﮐﻮى.

ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺎروﻧﻮ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
ﺎر ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺧﺎورو ډﻳﺮى ﺟﻮړ ﮐى او ﻗﺒﻀﻪ ﺑﻪ ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺎن ﺳﺮه ﻫﺮ
ﮐى .
ﮥ ﺟﺎرو ﮐى او ﺗﯧﺮ ﺷ .دا ﻨﺎﻫﺎران دى ،د ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ
ﻃﺎﻗﺖ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺒﻮد دے“.

د ﺣﺒﻘُﻮق دوﯦﻢ ﺷﺎﻳﺖ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،آﻳﺎ ﺗﮥ د ازل ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮥ ﻳ؟ زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ

ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ذاﺗﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮو .اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ
ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐل ﭼ ﺣﺴﺎب وﮐى ،اے ﻪ ،ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ ﺑﺪ ﮐﺘﻠﻮ
ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ ﺳﺰا ورﮐى .
ﮐ ډﻳﺮې ﭘﺎﮐ دى ،ﺗﮥ ﺑﺪ ﻧﮥ ﺷ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ .ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﮥ
دوﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮې؟ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﮥ ﺧﺎﻣﻮش ﻳ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮوى ﻮک ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺻﺎدق
 ﺗﮥ اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﺳﻤﻨﺪر د ﮐﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړوې ،ﻟﻪ
دى؟ 

ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻤﻨﺪرى ﻗﺒﻴﻠ ﺣﻤﺮان ﻧﮥ ﻟﺮى .
ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﮐﻨو ﺳﺮه راوﺑﺎﺳ ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﺟﺎل ﮐ راﻧﻴﺴ ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ راﻮوﻧ ﺟﺎل
ﮐ راﺟﻤﻊ ﮐﻮى ،او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎر د ﺟﺎﻟﻮﻧﻮ ﻋﺒﺎدت
وى .

ﮐﻮى او ﭘﻪ ﻣﺨ ورﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوى ،د ﺧﭙﻞ ﺟﺎل ﭘﻪ

وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى او د ﺧﻮ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻪ ﮐﻮى .
آﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺧﭙﻞ ﺟﺎل ﺧﺎﻟ ﮐﻮى او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑرﺣﻤ
ﺳﺮه ﺗﺒﺎه ﮐﻮى؟

ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﺒﻘُﻮق دﻋﺎ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐﻮل

۲

 زۀ ﺑﻪ ﻮﮐﻴﺪارۍ ﺗﻪ ودرﯦم او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺮج


ﺑﺎﻧﺪې وﺧﯧﮋم ،زۀ ﺑﻪ ﻮرم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ واﺋ ،او ﭼ
زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻳﺖ ﮥ ﺟﻮاب ورﮐﻮم.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻮاب
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﺒﻘُﻮق دﻋﺎ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﭼ

ﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ ﺮﻨﺪوم ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې داﺳ
 ﻧﻮ
وﻟﻴﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﻳ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه ﻟﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷ .
ﻪ روﻳﺎ د ﻣﻘﺮر وﺧﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى ،دا د آﺧﺮت ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﺧﺒﺮې ﮐﻮى او دا ﺑﻪ دروغ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮥ ﺷ .اﺮ ﮐﮥ دا وﺧﺖ
اﺧﻠ ،د دې اﻧﺘﻈﺎر وﮐه ،دا ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻮره ﺷ او اﻳﺴﺎر ﺑﻪ
 ﻣﻐﺮوره ﺗﻪ وﻮره ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳﻘﻴﻦ
ﻧﮥ ﺷ .
ﺳﺎﺗ ،او د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ ﮐﻮږ دے .ﻮک ﭼ ﺻﺎدق وى ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﭘﺎﺋ.

د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪل
 ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻣﺎل ﺣﺎل ﻫﻐﻮئ دوﮐﻪ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ

ﻣﻐﺮوره دى او ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ آرام ﻧﮥ وى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ

دوﻣﺮه ﺣﺮﺻﻨﺎک دى ﻮﻣﺮه ﭼ ﻗﺒﺮ وى او ﻟﻪ د ﻣﺮګ ﭘﻪ
ﺷﺎن ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻣﻳى ،ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
 آﻳﺎ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ
راﻏﻮﻧوى او ﻮل ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮى “.
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا او ﺳﭙﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﻐﻮر ورﻧﮥ ﮐى ،او واﺋ ﺑﻪ
ﭼ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ دې اﻓﺴﻮس وى ﻮک ﭼ د ﻏﻼ ﻴﺰوﻧﻪ ﺟﻤﻊ
ﮐﻮى او ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻗﻠﻨ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﻮى “.دا ﺑﻪ
 آﻳﺎ ﺳﺘﺎ ﻗﺮﺿﺪار ﺑﻪ ﻧﺎﺎﭘﻪ
ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺟﺎرى وى؟ 
راوﭼﺖ ﻧﮥ ﺷ؟ آﻳﺎ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﯧﺪار ﻧﮥ ﺷ او ﺗﺎ ﺑﻪ وﻧﮥ ﻟزوى؟
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺎر ﺷ .
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻮټ ﮐى دى ،ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ﻫﻐﻮئ
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻮټ ﮐى .ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﮐې
ده ،او ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺎروﻧﻪ او ﭘﻪ دې ﮐ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه
 ”اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ
ﮐى دى .
ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه ﻪ ﺟﻮړوى او ﺧﭙﻠﻪ ﺟﺎﻟﻪ ﭘﻪ اوﭼﺖ ﺎئ ﮐ

ﺟﻮړوى ،د دې دﭘﺎره ﭼ د ﺗﺒﺎﻫ د ﺮﻓﺖ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم وﺷﺮﻣﻮﻟﻮ او ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻣﻮ ﭘﻪ ﮐ ﺗﺒﺎه ﮐو.
 د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﺴ ﭼﻐ ﮐى ،او ﭘﻪ ﭼﺖ

 اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐ د ﻟﺮ ﺗﻴﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮى .
ﭼﺎ ﻮک ﭼ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﯦﺪو ﺎر آﺑﺎدوى او ﭘﻪ ﺟﺮم ﺑﺎﻧﺪې
 آﻳﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻧﮥ ده
ﺎر ﻗﺎﺋﻤﻮى .
ﻣﻘﺮره ﮐې ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺤﻨﺖ ﺻﺮف د اور دﭘﺎره ﺧﺸﺎک
 ﻪ
دے ،او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﺴ ﺳﺘى ﮐﻮى؟ 
ﭼ زﻣﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻼل د ﻋﻠﻢ ﻧﻪ داﺳ ډﮐﻪ ﺷ
 اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﻤﻨﺪر د اوﺑﻮ ﻧﻪ ډک وى .
ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﻟﻪ ﺷﺮاب ورﮐﻮى ،د ﺷﺮاﺑﻮ د ﻣﺸ ﻧﻪ

ورﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې اﭼﻮى ﭼ دوئ ﻧﺸﻪ ﺷ ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ د
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ زر د ﺟﻼل ﭘﻪ ﺎئ د
ﻫﻐﻮئ ﻟﻐ ﺑﺪﻧﻮﻧﻪ وﻮرى .
ﺷﺮم ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷ .اوس ﺳﺘﺎ وار دے ،وﻪ او ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﺎن
ﻟﻐ ﮐه .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د  ﻻس ﻧﻪ ﺟﺎم ﺗﺎ ﺗﻪ راروان دے،
 ﮐﻮم ﻇﻠﻢ ﭼ ﺗﺎ
او ﺳﭙﺎوے ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺟﻼل ﺧﺘﻢ ﮐى .
ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺮه وﮐو ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ درﮐى ،او ﮐﻮم ﻇﻠﻢ
ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻨﺎورو وﮐو ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﺪل واﺧﻠ .ﺗﺎ د اﻧﺴﺎن
وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﮐې ده ،ﺗﺎ د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﻠ او ﺎروﻧﻪ او ﭘﻪ دې
 د ﻫﻐﻪ ﺑﺖ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ده،
ﮐ ﻮل ﻣﺨﻠﻮق ﺗﺒﺎه ﮐى دى .
ﭼ اﻧﺴﺎن ﺗﺮاﺷﻠﮯ وى؟ ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﭼ د دروﻏﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ورﮐﻮى؟ ﻪ ﭼ ﻮک دا ﺟﻮړوى ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻮړ ﮐى
ﻴﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺟﻮړ ﮐى ﺑﺘﺎن ﭼ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﺷ
 اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﻟﺮ ﺗﻪ واﺋ،
ﮐﻮﻟﮯ .
ژوﻧﺪے ﺷﻪ .ﻳﺎ ﺑﺳﺎه ﮐﺎ ﺗﻪ واﺋ ،ﭘﺎﻪ .آﻳﺎ دا دوئ ﺗﻪ
ﻫﺪاﻳﺖ ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ دا ﭘﻪ ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘ وى ،ﺧﻮ
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس
ﭘﻪ ﮐ ﺳﺎه ﻧﮥ وى .
ﮐﻮر ﮐ دے ،ﭘﺮﯦده ﭼ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﺷ“.

د ﺣﻀﺮت ﺣﺒﻘُﻮق دﻋﺎ

۳

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ
 د ﺣﺒﻘُﻮق ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ دﻋﺎ .


د ﺷُﻬﺮت ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ ،ﺳﺘﺎ د ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ زۀ ﭘﻪ ﻳﺮه
ﮐ ﻳﻢ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ .زﻣﻮﻧ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ورﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ
ﮐﺎر ﺗﺎزه ﮐه ،زﻣﻮﻧ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ دوﺑﺎره ﺮﻨﺪ ﮐه.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ دې رﺣﻢ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ .

ﺗﻴﻤﺎن ﻧﻪ راروان دے ،د ﻓﺎران د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ذات
راروان دے .د ﻫﻐﮥ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻧﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ډک ﺷﻮى
 د ﻫﻐﮥ ﺷﺎن
دى او د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ زﻣﻪ ډﮐﻪ ﮐې ده .
او ﺷﻮﮐﺖ ﻟﻪ د راﺧﺘﻮﻧ ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،او د ﻫﻐﮥ د ﻻس
ﻧﻪ رﺎﺎﻧ ﻠﯧﺪﻟ ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻗﺪرت ﭘ
 وﺑﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻻړه ،او ﻃﺎﻋﻮن د
اﻧﻐﺘﮯ وو .
 ﻫﻐﻪ ﭼ ودرﯦﺪو ،او زﻣﻪ ﻳ
ﻫﻐﮥ ﻗﺪﻣﻮﻧﻮ ﭘﺴ وو .
ﺧﻮﻮﻟﻪ ،ﻫﻐﮥ ﮐﺘﻞ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ﻟزول .ﭘﺨﻮاﻧ ﻏﺮوﻧﻪ ذرې
ذرې ﮐﯧﺪل ،او د ډﻳﺮې زﻣﺎﻧ ﻏﻮﻧۍ راﻏﻮرزﯦﺪﻟ .د ﺷﺮوع ﻧﻪ
 ﻣﺎ د ﮐﻮﺷﻦ د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﯧﻤ ﭘﻪ
د ﻫﻐﮥ ﺗﻠﻞ داﺳ دى .
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ وﻟﻴﺪﻟ ،د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د اوﺳﯧﺪو ﺎئ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ
 آﻳﺎ ﺗﮥ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ وې ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ؟
ﮐ .
وﻟ ﺳﺘﺎ ﻗﻬﺮ د ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﺧﻼف وو؟ وﻟ ﺗﮥ د ﺳﻤﻨﺪر ﺧﻼف
ﻏﺼﻪ وې ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ آﺳﻮﻧﻮ او د ﻓﺘﺤ ﭘﻪ ﺟﻨ
 ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﻨﺪه راﺎره ﮐه ،ﺗﺎ د ډﯦﺮو
ﺎډو ﺳﻮر وې؟ 
ﻏﺸﻮ دﭘﺎره آواز وﮐو .ﺗﺎ درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮه زﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ دوه
 ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﮥ وﻟﻴﺪﻟ او وﻟزﯦﺪل ،د اوﺑﻮ ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ
ﮐه .
وﺑﻬﯧﺪل ،ژورو اوﺑﻮ ﺷﻮر ﺟﻮړ ﮐو ،او ﺧﭙﻠ ﭼﭙ ﻳ اوﭼﺘ
 او ﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻧﯧﺰې ﻼ وﭘﻗﯧﺪﻟﻪ او ﺳﺘﺎ د
ﮐې .
وﻳﺸﺘﻠﮯ ﺷﻮو ﻏﺸﻮ رﺎ ﺗﻪ ،ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻧﻤﺮ او ﺳﭙﻮږﻣ
 ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺗﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ودرﯦﺪل .
 ﺗﮥ د
وﺮﯧﺪﻟ ،او ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐ ﺗﺎ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﺨ ﮐل .
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻬﺮ راﻏﻠ ،ﭼ ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﮐے
ﺷﻮى ﺑﭻ ﮐې .ﺗﺎ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ وﻃﻦ ﻣﺸﺮ ﭼﺨ ﮐل ،ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻮئ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ
د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻮ ﭘﻮرې ﺑﺮﺑﻨ ﮐل .
داﺳ ﭼﻐ وﻫﻠ ﻟﻪ ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﻳ د ﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ

ﻟﻮټ ﮐل .ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﯧﺰو د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮوﻧﻪ ﻣﺎت ﮐل ﮐﻠﻪ ﭼ
د ﻫﻐﮥ ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ زﻣﻮﻧ د ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺣﻤﻠﻪ
 ﺗﺎ ﺳﻤﻨﺪر د ﺧﭙﻠﻮ آﺳﻮﻧﻮ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐو،
وﮐه .
 ﻣﺎ واورﯦﺪل او زړۀ
زورورې اوﺑﮥ دې ﭘﻪ ﺗﺎوﯦﺪو ﮐې .
ﻣ ﭘﻪ رﭘﯧﺪو ﺷﻮ ،زﻣﺎ ﺷﻮﻧې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ آواز ﺳﺮه ﭘﻪ رﭘﯧﺪو
ﺷﻮې ،زﻣﺎ ﻫُوﮐ وراﺳﺘﮥ ﺷﻮل ،او زﻣﺎ ﭘ ﭘﻪ ﻟزﯦﺪو
ﺷﻮې .ﺗﺮ اوﺳﻪ زۀ د ﻣﺼﻴﺒﺖ د ﻫﻐﻪ ور ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ راﺷ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺣﻤﻠﻪ
 اﺮ ﮐﮥ د اﻳﻨﺮو وﻧﻪ ﻏﻮ ﻧﮥ ﮐﻮى او د اﻧﻮرو ﭘﻪ
ﮐﻮى .
ﺑﻮﻮ ﮐ اﻧﻮر ﻧﺸﺘﻪ ،اﺮ ﮐﮥ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻓﺼﻞ ﻧﺎﮐﺎم ﺷ او
ﭘ ﻏﻠﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،اﺮ ﮐﮥ ﭘﻪ ﺷﭙﻮل ﮐ ې ﻧﺸﺘﻪ او
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ
ﺎروى ﭘﻪ ﭘﻨال ﮐ ﻧﺸﺘﻪ ،
ﺧُﺪائ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻢ .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
 ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ زﻣﺎ
ﺧﻼﺻﻮﻧ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻢ .
ﻃﺎﻗﺖ دے .ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘ ﻟﻪ د ﻫﻮﺳ د ﭘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻮى،
ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د دې ﺟﻮﻪ ﮐﻮى ﭼ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ وﺮﻢ .دا
دﻋﺎ د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره ده ﭼ د رﺑﺎب د ﺗﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ده.
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