د ﻳﻌﻘﻮب رﺳﻮل ﺧﻂ
اﻳﻤﺎن او ﺣﻤﺖ

۱

 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻏﻼم د ﻳﻌﻘﻮب


د ﻃﺮﻓﻪ دې ﻫﻐﻪ دوﻟﺴﻮ واړو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ دې ﺳﻼم وى.
 اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻗﺴﻤﺎ ﻗﺴﻢ


آزﻣﯧﺘﻮﻧﻮ ﮐ راﯧﺮ ﺷ ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺨﺘﻮر  .
ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻤﺎن آزﻣﯧﺖ ﺻﺒﺮ
 ﻧﻮ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﺻﺒﺮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر
ﭘﯧﺪا ﮐﻮى .
ﭘﻮره ﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎﺧﮥ او ﺑﺎﻟﻐﺎن ﺷ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﭘﻪ
ﺑﻠﻞ د ﮥ ﺧﺒﺮې ﮐﻤﮯ ﻧﮥ وى .
ﭼﺎ ﮐ د ﺣﻤﺖ ﮐﻤﮯ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ
وﻏﻮاړى ﻮک ﭼ ﺑﺧﻔﺎﻧﻪ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺎوت ﺳﺮه
 ﺧﻮ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺳﺮه
ورﮐﻮى او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ درﮐى .
دې ﺳﻮال ﮐﻮى او ﻫﻴ ﺷ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﻪ ﭼ ﺷ
ﮐﻮوﻧﮯ د ﺳﻤﻨﺪر د ﻫﻐﻪ ﭼﭙﻮ ﭘﻪ ﻣﺜﺎل دے ﮐﻮﻣ ﭼ د ﻫﻮا
 داﺳ ﺳے دې دا ﻧﮥ 
ﭘﻪ زور ﺑﺮه او ﺘﻪ ﮐﻴى .
 داﺳ
ﭼ ﻨ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﻧﻪ ﮥ ﭘﻪ ﻻس راﺷ .
ﺳے دوه زړﻳﻪ وى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻴﻨ وﻻړ ﻧﮥ
وى.

ﻏﺮﻳﺒ او ﻣﺎﻟﺪارى
 ﻧﻮ ﻏﺮﻳﺐ ورور دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اوﭼﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺨﺮ وﮐى،


 ﺧﻮ ﻣﺎﻟﺪار دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺎﺟﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺨﺮ وﮐى ،ﻪ

 ﻨﻪ
ﭼ ﻣﺎﻟﺪاره ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻨﻠ ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن اوچ ﺷ .
ﭼ د ﻧﻤﺮ ﺗﺎو واﮥ او ﻠﻮﻧﻪ اوﭼﻮى او د ﻫﻐﻮئ ﺎﺋﺴﺖ
ﺧﺘﻤﻮى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺪار ﻫﻢ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﻮل ﮐﺎروﺑﺎر
ﺧﺘﻢ او د ﺧﺎورو ﺳﺮه ﺧﺎورې ﺷ.

آزﻣﯧﺖ او ﻟﻤﺴﻮن
 ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ آزﻣﯧﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐى ،ﻪ

ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
ژوﻧﺪون ﺗﺎج ﺣﺎﺻﻞ ﮐى د ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨﻪ
 د آزﻣﯧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ دې
واﻟﻮ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده .
ﻮک ﻫﻢ داﺳ ﻧﮥ واﺋ ﭼ” ،زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ووآزﻣﺎﺋﻴﻠﻢ“،
ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ ﻨﺎه ﻧﮥ آزﻣﺎﺋ او ﻧﮥ ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﻮک ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐ اﭼﻮى .
ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐ ﭘﺮﯦﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻬﻮاﻧ
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺑﺪ
ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐ راﯧﺮ ﺷ .
ﺧﻮاﻫﺶ راوﭼﺖ ﺷ ﻧﻮ ﻨﺎه ﺗﺮﯦﻨﻪ ﭘﯧﺪا ﺷ ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻨﺎه
 اے زﻣﺎ ﺧﻮږو وروﻮ
زﻳﺎﺗﻪ ﺷ ﻧﻮ ﻣﺮګ ﺗﺮې ﭘﯧﺪا ﺷ .
 ﻫﺮ ﮥ او ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻌﻤﺖ
او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﻣﮥ دوﮐﻪ ﮐﯧئ .
زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﻼر د ﻃﺮف ﻧﻪ را ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ
ﻧُﻮر ﭘﯧﺪا ﮐے دے .ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺑﺪﻟﻴى او ﻧﮥ ﺗﻴﺎرۀ راﻟﯧى.
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻮﻧ د ﺣﻖ ﮐﻼم ﭘﻪ

وﺳﻴﻠﻪ ﭘﯧﺪا ﮐو ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ ﮐ وړوﻣﺒ
ﻣﯧﻮه ﺷُﻮ.

ﮐﻼم اورﯦﺪل او ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﮐﻮل
 اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،دا ﺧﺒﺮه ﻳﺎده ﺳﺎﺗ ﭼ ﻫﺮ

ﻮک دې ﭘﻪ اورﯦﺪو ﮐ ﺗﯧﺰ او ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﮐ ﻗﻼره او ﭘﻪ
 ﻪ ﭼ د اﻧﺴﺎن ﻏﺼﻪ د ﺧُﺪائ
ﻏﺼﻪ ﮐ ﺳﻮړ وى .
 ﻧﻮ ﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل
ﭘﺎک د ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎر ﻧﮥ ﺷ ﮐﺎﻣﻠﻮﻟﮯ .
د ﺎن ﻧﻪ د ﭘﻠﻴﺘﻮاﻟﮯ او د ﺑﺪۍ ﻨﺪ ﻟﺮې ﮐئ ،او ﻫﻐﻪ ﮐﻼم
ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ﺳﺮه ﻗﺒﻮل ﮐئ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﮐﺮﻟﮯ
ﺷﻮے دے .ﭘﻪ دې ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ ﻃﺎﻗﺖ دے
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻮوﻧ
او دا ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
ﺟﻮړ ﺷ ،او ﻣﮥ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ اورﯦﺪوﻧ ﺟﻮړﯦئ ﻮک ﭼ
 ﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﮐﻼم
ﺎن دوﮐﻪ ﮐﻮى .
اورﯦﺪوﻧ دى ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﺳى

ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺷﻞ ﭘﻪ آﺋﻴﻨﻪ ﮐ ﻮرى .
او ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ د ﮐﺘﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﻪ ﻻړ ﺷ او ﺳﻤﺪﺳﺘ
 ﺧﻮ ﮐﻮم ﺳے
ﺗﺮې ﻫﯧﺮ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻨﻪ ﺎرﯦﺪو .
ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه ﻮرى ﭼ ﺧﻼﺻﻮن
ورﮐﻮى او ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى او ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ واورى ﻫﻐﻪ ﻫﯧﺮ
ﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﺎﺻﻞ
 ﮐﮥ ﻮک ﺧﭙﻞ ﺎن دﻳﻨﺪاره  او ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ
ﮐى .
ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ،ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن دوﮐﻪ ﮐﻮى ،او د ﻫﻐﮥ
 د ﺧُﺪائ ﭘﻼر ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼ ﺧﺎﻟﺺ
دﻳﻨﺪارى ﺑﮐﺎره ده .
او ﭘﺎک دﻳﻦ دے ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ دا ﭼ د ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻧو ﭘﻪ
ﻣﺸﻼﺗﻮ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد وﮐئ او ﺧﭙﻞ ﺎن د دﻧﻴﺎ د
ﻨﺪ ﻧﻪ وﺳﺎﺗ.

د ﻃﺮﻓﺪارۍ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے

۲

 اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ


ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻤﺎن وى ﻮک ﭼ د ﺟﻼل ﻣﺎﻟ
 ﻓﺮض
دے ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ ﻃﺮﻓﺪارى ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ 
ﮐئ ﭼ ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳى د ﺳﺮو زرو ﻮﺗﻪ او ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣ
اﻏﻮﺳﺘ وى او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﺒﺎدت ﺎئ ﺗﻪ راﺷ او ﻳﻮ ﻏﺮﻳﺐ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
ﺳے ﻫﻢ ﭘﻪ ﺷﻠﯧﺪﻟﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﮐ دﻧﻨﻪ راﺷ ،
ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﻪ زﻳﺎت اﻫﻤﻴﺖ ورﮐئ ﭼ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣ ﻳ
اﭼﻮﻟ وى او ورﺗﻪ وواﻳ ﭼ” ،دﻟﺘﻪ ﺑﺮه د دې ﻋﺰت ﭘﻪ ﺎئ
ﮐ ﮐﯧﻨ “،ﺧﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﺳى ﺗﻪ وواﻳ ﭼ” ،ﺗﮥ ﻫﻠﺘﻪ
 ﻧﻮ وﻟ دا
ودرﯦه “،او ﻳﺎ” ،ﺑﻬﺮ د ور ﺳﺮه ﻧﺰدې ﮐﯧﻨﻪ “،
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻃﺮﻓﺪارى وﻧﮥ ﮐه؟ او ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺪﻧﯧﺘ
 اے زﻣﺎ ﺧﻮږو وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو،
ﻣﻨﺼﻔﺎن ﻧﮥ ﺷﻮئ؟ 
واورئ ،وﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ دى ﻏﻮره ﮐى ﻮک ﭼ
د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻏﺮﻳﺐ دى ﭼ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﺷ او
د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وارﺛﺎن ﺑﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د
وﻋﺪه ﮐې ده ﻮک ﭼ ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى؟ 
ﻏﺮﻳﺐ ﺳﭙﺎوے وﮐو .وﻟ دا ﻣﺎﻟﺪاره ﻧﮥ دے ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 وﻟ دا ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ دى
ﻇﻠﻢ ﮐﻮى او ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﻮ راﮐﺎږى؟ 
ﻮک ﭼ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ د ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻔﺮ ﻏﺮوى ﭘﻪ ﮐﻮم
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻧﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﺎدﯦئ؟ 
ﺷﺎﻫ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ وﮐئ ﭼ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐ دے
ﭼ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ “،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﮐﻮئ .
ﻃﺮﻓﺪارى ﮐﻮئ ﻧﻮ ﻨﺎه ﮐﻮئ او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎن

 ﻪ ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻮل ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى او
ﻳ .
ﺻﺮف ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﮐ ﻫﻢ ﺧﻄﺎ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ
 ﻪ ﭼﺎ ﭼ دا
ﺷﺎن دے ﭼ ﻮل ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺎﺗﻮى .
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ” ،زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ “،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى
ﭼ” ،ﻗﺘﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ “،ﻧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻧﺎ وﻧﮥ ﮐئ او ﻗﺘﻞ وﮐئ
 ﻧﻮ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺎت ﮐو .
او ﮥ ﮐﻮئ ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﻳﺎده ﺳﺎﺗ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ

ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻧﺼﺎف ﮐﻴى ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ آزادى درﮐﻮى .
ﻪ ﭼﺎ ﭼ رﺣﻢ وﻧﮥ ﮐو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻫﻢ د اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻴى .ﺑﻴﺎ ﻫﻢ رﺣﻢ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﻏﺎﻟﺐ دے.

ﺣﻘﻴﻘ ﻣﻮﻣﻦ
 اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮐﮥ ﻮک وواﺋ ﭼ زۀ

اﻳﻤﺎﻧﺪار ﻳﻢ او ﻧﯧ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د دې اﻳﻤﺎن ﻧﻪ
ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ده؟ وﻟ داﺳ اﻳﻤﺎن ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮﻟﮯ
 ﻓﺮض ﮐئ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ورور ﻳﺎ ﺧﻮر ووﻳﻨ ﭼ
ﺷ؟ 
 او ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ
ﺧﻮراک ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺿﺮورت وى ،
وواﻳ ﭼ” ،ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﻻړ ﺷﻪ ،ﺮم اوﺳﻪ او ﻣﻮړ اوﺳﻪ “،ﺧﻮ د
ﮐﻮﻣﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺿﺮورت وى ،ﻫﻐﻪ ورﻧﮥ ﮐئ ﻧﻮ د
 دﻏﻪ ﺷﺎن اﻳﻤﺎن ﻫﻢ دے ،ﮐﮥ د دې ﺳﺮه
دې ﻓﺎﺋﺪه ﮥ ده؟ 
 ﺧﻮ ﮥ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ
ﻧﻴ ﮐﻮل ﻧﮥ وى ﻧﻮ دا اﻳﻤﺎن ﻋﺒﺚ دے .
واﺋ ﭼ” ،ﺗﮥ اﻳﻤﺎﻧﺪار ﻳ او زۀ ﻧﯧ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮم “.ﺗﮥ ﺧﭙﻞ
اﻳﻤﺎن ﺑﻐﯧﺮ د ﻧﯧ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وﺎﻳﻪ او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن
 ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮې
درﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﯧ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ وﺎﻳﻢ .
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ دے .دا ډﯦﺮه ﮥ ﺧﺒﺮه ده .اﺮ ﭼ ﭘﻴﺮﻳﺎن
 اے ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻪ،
ﻫﻢ داﺳ اﻳﻤﺎن ﺳﺎﺗ او د ﻳﺮې ﻧﻪ رﭘﻴى .

وﻟ ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧې ﭼ د ﻧﯧ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻧﻴﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﭙﻞ
اﻳﻤﺎن ﻋﺒﺚ دے؟ 
زوئ اﺳﺤﺎق ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﻃﻮر ﭘﯧﺶ ﮐو ﻧﻮ وﻟ
 ﻧﻮ ﺗﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ د
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺳﺮه ﺻﺎدق ﻧﮥ ﺷﻮ ﮥ؟ 
ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن او ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﮐﺎر وﮐو او د ﻫﻐﮥ دې ﮐﺎر د
 او د ﺻﺤﻴﻔﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻞ ﭘﻮره ﺷﻮ
ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐو .
ﭼ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻳﻤﺎن راوړو او دا د ﻫﻐﮥ
دﭘﺎره ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﻮ “،او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻪ وﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮ.
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ وﻳﻨ ﭼ اﻧﺴﺎن ﺗﺶ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻪ ،ﺑﻠ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ

 ﻧﻮ راﺣﺐ ﮐﻨﺠﺮه ﻫﻢ د دې ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎل دے
ﺻﺎدق ﮐﻴى .
ﭼ ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﮐﺎر ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺻﺪاﻗﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ ﻫﻐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻨﺎه ورﮐه او ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻨﻪ ﭼ ﺑﺪن ﺑﻐﯧﺮ د روح
ﺑﻠﻪ ﻻر ﻳ رﺧﺼﺖ ﮐل .
ﻧﻪ ﻣ دے ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن اﻳﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻐﯧﺮ د ﻧﯧ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣ
دے.

ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﺳﺎﺗﻞ

۳

 اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دې


اُﺳﺘﺎذان زﻳﺎت ﻧﮥ ﺷ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﻮﻧ

ﻮک ﭼ اُﺳﺘﺎذان ﻳﻮ ،راﺳﺮه ﺑﻪ ﻻ ﻧﻮر ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﺣﺴﺎب
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮل اﮐﺜﺮ ﻏﻠﻄﻴﺎﻧ ﮐﯘو ،او
ﮐﺘﺎب ﮐﻴى .
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ ﻏﻠﻄ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻣﻞ
 ﻣﻮﻧ د آﺳﻮﻧﻮ
دے او ﻮل ﺑﺪن ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ .
ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻮ ﮐ د دې دﭘﺎره وا اﭼﻮو ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﺮﺿ
ﺗﻠﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻮره ﺑﺪن ﻫﺮ ﺧﻮا ﺗﻪ

 دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻮ ﺗﻪ وﻮرئ
ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷُﻮ .
اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮئ وى او ﭘﻪ ﺗﯧﺰو ﻫﻮاﺎﻧﻮ ﭼﻠﻴى ﺧﻮ دا د
ﻳﻮ ورﮐﻮ ﭘﺎرو ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻣﺎ د ﻣﺮﺿ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 دﻏﻪ ﺷﺎن ژﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ورﮐﻮﮯ اﻧﺪام دے ﺧﻮ
ﭼﻠﻴى .
ډﻳﺮې ﻏ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ورﮐﻮﮯ ﺑﺮﮐﮯ ﻳﻮ
 او ژﺑﻪ ﻫﻢ اور دے ،دا زﻣﻮﻧ
ﻟﻮئ ﻨﻞ ﺗﻪ اور ﻟﻮى .
ﭘﻪ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻮ ﮐ د ﺷﺮارت ﻳﻮه دﻧﻴﺎ ده ،دا ﭘﻪ ﻮل وﺟﻮد ﮐ
ﺑﺪى ﭘﯧﺪا ﮐﻮى او زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻮل ژوﻧﺪون ﮐ اور ﻟﻮى ،او ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﭼ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
ﺧﭙﻠﻪ د دوزخ ﭘﻪ اور ﮐ ﺳﻮزﻳى .
ﻨﻠ ﻨﺎور ،ﻣﺎرﻏﺎن ،ﭼﻴﻨﺠ او ﮐﺒﺎن د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ
 ﺧﻮ ﻮک ﻫﻢ ژﺑﻪ ﭘﻪ
ﮐ راﺗﻠﮯ ﺷ او راﻏﻠ ﻫﻢ دى ،
ﻗﺎﺑﻮ ﮐ ﻧﮥ ﺷ راوﺳﺘﻠﮯ .دا ﻳﻮه ﻧﺎ آراﻣﻪ ﺑﻼ ده او د
 ﻫﻢ ﭘﻪ دې ژﺑﻪ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ او
وژوﻧ زﻫﺮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ده .
ﭘﻼر ﺛﻨﺎ واﻳﻮ ،او ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
 ﻫﻢ د دې ﻳﻮې ﺧﻮﻟ
ﺻﻮرت ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى ،ﯧﺮې ﮐﯘو .
ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ او ﻫﻢ ﯧﺮې راو .اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﭘﻪ
 وﻟ د ﭼﻴﻨ د ﻳﻮې ﺧﻮﻟ ﻧﻪ
ﮐﺎر ﻧﮥ دى ﭼ داﺳ وﺷ .
 اے زﻣﺎ وروﻮ او
ﺧﻮږې او ﺗﺮﺧ اوﺑﮥ راو ﮥ؟ 
ﺧﻮﯦﻨﺪو ،وﻟ د اﻳﻨﺮ ﭘﻪ وﻧﻪ ﮐ زﻳﺘﻮن ،ﻳﺎ ﭘﻪ اﻧﻮر ﮐ
اﻳﻨﺮ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪے ﺷ ﮥ؟ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺗﺮﺧ ﭼﻴﻨ ﻧﻪ
ﺧﻮږې اوﺑﮥ ﻧﮥ ﺷ راوﺗﻠﮯ.

آﺳﻤﺎﻧ ﺣﻤﺖ
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک ﻫﻮﻴﺎر او ﭘﻮﻫﻪ ﺷﺘﻪ دے؟ ﻫﻐﻪ دې

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ د ﻧﯧ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ

ﺳﺮه دې دا ﺧﺒﺮه ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐى ،ﭼ د ﺣﻤﺖ ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى .

ﺧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ ﺳﺨﺘﻪ ﮐﻴﻨﻪ او ﺧﻮد
ﻏﺮﺿ وى ،ﻧﻮ ﻓﺨﺮ ﭘﺮې ﻣﮥ ﮐﻮئ او ﻣﮥ د ﺣﻖ ﺧﻼف دروغ
 دا ﻫﻐﻪ ﺣﻤﺖ ﻧﮥ دے ﮐﻮم ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ را
واﻳ .
 ﻪ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ
ﺑﻠ دﻧﻴﺎوى ،ﻧﻔﺴﺎﻧ او ﺷﯧﻄﺎﻧ دے .
ﭼ ﮐﻴﻨﻪ او ﺧﻮد ﻏﺮﺿ وى ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻮم ﺣﻤﺖ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ
ﺷﺮارت ﻫﻢ ﮐﻴى .
را ،اول ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎک وى ،ﺑﻴﺎ ﺻﻠﺢ ﺧﻮﻮوﻧﮯ ،ﻧﺮم
ﻣﺰاﺟﻪ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺧﻮﻮوﻧﮯ ،د رﺣﻢ او د ﻮ ﻣﯧﻮو ﻧﻪ ډک ،ﺑ
 او ﺻﻠﺢ ﮐﻮوﻧ د
ﻟﻪ ﻃﺮﻓﺪارۍ او رﻳﺎﮐﺎرۍ وى .
ﺻﻠﺤ ﺳﺮه داﺳ ﺗﺨﻢ ﮐﺮى ﭼ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﯧﻮې ﺗﺮې ﭘﯧﺪا
ﮐﻴى.

د دﻧﻴﺎ ﺳﺮه دوﺳﺘ

۴

 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻨ او ﺟې د ﮐﻮﻣﻪ


راﻏﻠ؟ وﻟ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﮥ دى ﭼ ﭘﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﻏﻮاړئ او
ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻓﺴﺎد ﭘﯧﺪا ﮐﻮى؟ 
ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﮯ ﻳ ﻧﮥ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ د
ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﻮزئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﮯ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﺗﺎﺳﻮ د ﺟﻨ ﺟو ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﮥ
ﻧﺸﺘﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﺗﺮ دې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻏﻮاړئ ﺧﻮ ﮥ ﭘﻪ ﻻس
ﻧﻪ ﻧﮥ ﻏﻮاړئ .
ﻧﮥ در ،دا ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﭘﻪ ﺑﺪ ﻧﻴﺖ ﺳﺮه ﻏﻮاړئ ،د دې
 اے
دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﯧﺶ و ﻋﺸﺮت وﻟﻮئ .
زﻧﺎﮐﺎرو ﺧﻠﻘﻮ ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ﭼ د دﻧﻴﺎ ﺳﺮه
ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮل د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه دﺷﻤﻨ ﮐﻮل دى؟ ﻧﻮ ﻪ

ﻮک ﭼ د دې ﺷﺮﻳﺮې دﻧﻴﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ
 ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ دا  ﭼ ﻣﻘﺪس
ﭘﺎک ﺳﺮه دﺷﻤﻨ ﮐﻮى .
ﮐﺘﺎب ﺑﻓﺎﺋﺪې واﺋ ﭼ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﮐﻮم روح زﻣﻮﻧ
ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ اﭼﻮﻟﮯ دے ،ﻫﻐﻪ د ﺣﺴﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﺳﺎﺗ
 ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ زﻳﺎت ﻓﻀﻞ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻪ
ﮥ؟“ 
ﺻﺤﻴﻔ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﺒﺮژﻧﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮى
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﭙﻞ
ﺧﻮ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ ورﮐﻮى “.
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺑﻊ ﮐئ ،او د اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐئ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راﻧﺰدې
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ وﺗﺘ .
ﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راﻧﺰدې ﺷ .اے ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ،ﺧﭙﻞ
ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺻﻔﺎ ﮐئ او اے دوه زړﻳﻮ ﺧﻠﻘﻮ،
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ وﻳﺮ او ژړا
ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﭘﺎک ﮐئ .
وﮐئ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻨﺪا دې ﭘﻪ وﻳﺮ ﺑﺪﻟﻪ ﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ دې ﭘﻪ ﻏﻢ .
ﻋﺎﺟﺰ ﮐئ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻋﺰت درﮐى.

ﭘﻪ ﻧﻮرو وروﻮ اﻟﺰام ﻟﻮل
 اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻼف ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮئ.

ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ورور ﺧﻼف ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ اﻟﺰام
ﻟﻮى ،ﻫﻐﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺪ واﺋ او ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻟﺰام ﻟﻮى ،ﺧﻮ
ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻟﺰام ﻟﻮې ﻧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮوﻧﮯ
 ﺧﻮ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ورﮐﻮوﻧﮯ
ﻧﻪ ،ﺑﻠ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻗﺎﺿ ﻳ .
او ﻗﺎﺿ ﺧﻮ ﻳﻮ دے ﭼ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻼﮐﻮﻟﻮ ﻗﺪرت
ورﺳﺮه ﺷﺘﻪ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﻮک ﻳ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى اﻟﺰام
ﻟﻮې؟

د ﻓﺨﺮ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک ﭼ دا واﺋ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻧﻦ ﻳﺎ

ﺳﺒﺎ ﻓﻼﻧ ﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل ﺗﯧﺮ ﮐو او ﭘﻪ
 ﺧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﻳ
ﺗﺠﺎرت ﮐ ﺑﻪ ﻪ وﮐو “،
ﺧﺒﺮ ﭼ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ژوﻧﺪ ﮥ ﻴﺰ دے؟ د ﻳﻮ
دوﻧﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ د ﻟ ﺳﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﺎره ﺷ او ﺑﻴﺎ ﻓﻨﺎ
 د دې ﭘﻪ ﺎئ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دا وﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ” ،ﮐﮥ
ﺷ .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺿﺎ وى ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ او دا ﻳﺎ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ډوزو ﻓﺨﺮ ﮐﻮئ
ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ وﮐو “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﮥ
ﺧﻮ دا ﻗﺴﻢ ﻓﺨﺮ ﮐﻮل ﺑﺪ دى .
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮﻫﻴى او ﻧﮥ ﻳ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ﮐﻮى.

دوﻟﺘﻤﻨﺪو ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے

۵

 اے ﻣﺎﻟﺪارو واورئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ


 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎل
ﭼ راﺗﻠﻮﻧ دى ،ژړا او ﻓﺮﻳﺎد وﮐئ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ
دوﻟﺖ ﺳﺨﺎ ﺷﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﺎﻣ ﭼﻴﻨﺠﻮ ووﻫﻠ .
ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر زﻧ ﺷﻮل او د دې زﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧﻼف ﻮاﻫ ورﮐﻮى ،او دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮ ﻟﻪ د اور ﭘﻪ
ﺷﺎن وﺳﻮزوى .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې آﺧﺮى ورﻮ ﮐ ﺧﺰاﻧ
 ﻮرئ ،ﮐﻮﻣﻮ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
راﻳﻮﺎئ ﮐﻮئ .
ﭘﻮ ﮐ ﻟَﻮ ﮐے دے ،د ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﺰدورى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
دوﮐﻪ اﻳﺴﺎره ﮐې ده ،ﭼﻐ وﻫ او د ﻟَﻮﺮو ﻓﺮﻳﺎد رب
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ
اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪائ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﮯ دے .
ﮐ د ﻋﯧﺶ او ﻋﺸﺮت ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐو ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ

 ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺎدق ﺳے
د ﺣﻼﻟﯧﺪو د ورځ دﭘﺎره ﻮرب ﮐل .
ﻗﺼﻮروار ﮐو او وﻣﻮ وژﻟﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى.

د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺻﺒﺮ او دﻋﺎ
 ﻧﻮ اے وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،د ﻣﺎﻟ ﺗﺮ راﺗﻠﻮ ﭘﻮرې ﺻﺒﺮ

وﮐئ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ زﻣﻴﻨﺪار د زﻣ د ﻗﻴﻤﺘ ﻓﺼﻞ ﭘﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐ د ﻣﻨ او د ﺳﭙﺮﻟ د ﺑﺎران ﺗﺮ ورﯦﺪو ﭘﻮرې ﺻﺒﺮ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﺻﺒﺮ وﮐئ او ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﻣﻀﺒﻮط
ﮐﻮى .
 اے وروﻮ او
ﮐئ ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ راﺗﻠﻞ راﻧﺰدې دى .
ﺧﻮﯦﻨﺪو ،د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻼف ﺷﺎﻳﺖ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺰا
 اے
وﻧﮥ ﻣﻮﻣ .ﻮرئ ،ﻗﺎﺿ ﭘﻪ دروازه ﮐ وﻻړ دے .
وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮐﻮﻣﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻧﻮم ﮐﻼم
وﮐو ،د ﻫﻐﻮئ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮول او ﺻﺒﺮ ﮐﻮل ﺧﭙﻞ ﺎﻧﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 واﻗﻌ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﺨﺘﻮر واﻳﻮ ﻮک ﭼ
و .
ﺻﺒﺮ ﮐﻮوﻧ دى .ﺗﺎﺳﻮ د اﻳﻮب د ﺻﺒﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اورﯦﺪﻟ دى
او ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ وﻟﻴﺪو ﭼ ﻣﺎﻟ ﻮﻣﺮه ډﯦﺮ
 ﺧﻮ اے زﻣﺎ وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،د
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ او رﺣﻴﻢ دے .
ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ ﻗﺴﻢ وﻧﮥ ﺧﻮرئ ،ﻧﮥ د آﺳﻤﺎن او
ﻧﮥ د زﻣ او ﻧﮥ د ﮥ ﺑﻞ ﻴﺰ ،ﺑﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ ”آو“ دې ”آو“
وى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ”ﻧﻪ“ دې ”ﻧﻪ“ وى ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﺰا ﻻﺋﻖ وﻧﮥ
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ وى ﻧﻮ
ﺮ .
دﻋﺎ دې وﻏﻮاړى ،ﮐﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﺛﻨﺎ وواﺋ.
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک ﺑﻴﻤﺎر وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې د

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﺮان راوﺑﻠ او د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره دې ﻫﻐﻮئ دﻋﺎ

وﻏﻮاړى او د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻧﻮم دې ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻣﺴﺢ ﮐى .
او ﮐﻮﻣﻪ دﻋﺎ ﭼ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺳﺮه وﻏﻮﺘﮯ ﺷ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ

ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر روغ ﺷ ،او ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ راﭘﺎﻮى او ﮐﮥ ﻫﻐﮥ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻪ
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﮐى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻣﻌﺎف ﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار وﮐئ او د
ﻳﻮ ﺑﻞ دﭘﺎره دﻋﺎ وﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺷﻔﺎ وﻣﻮﻣ .د زړۀ ﻧﻪ د
 اﻟﻴﺎس زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن اﻧﺴﺎن
ﺻﺎدﻗﻪ دﻋﺎ ډﯦﺮ اﺛﺮﻧﺎﮐﻪ وى .
وو ،او ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺟﻮش ﺳﺮه دﻋﺎ وﻏﻮﺘﻪ ﭼ ﺑﺎران دې وﻧﮥ
ورﻳى ،او ﺗﺮ درې ﻧﻴﻤﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎران وﻧﮥ
 ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ دﻋﺎ وﻏﻮﺘﻠﻪ ﻧﻮ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ
ورﯦﺪﻟﻮ .
 اے زﻣﺎ
ﺑﺎران وورﯦﺪو او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻓﺼﻞ زرﻏﻮن ﺷﻮ .
وروﻮ او ﺧﻮﯦﻨﺪو ،ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ د ﺣﻖ د ﻻرې ﻧﻪ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
واوړى او ﺑﻞ ﻮک ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ واﭘﺲ راواړوى ،
دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻮک ﭼ ﻨﺎه ﺎر د ﻤﺮاﻫ ﻧﻪ راواړوى،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى او ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﭘده
واﭼﻮى.
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