د ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺘﺎب
د ژوﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ

۱

 ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ژوﻧﺪ ﻳﻮ ﻏ راز دے ،او
 دا د ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺒﺮې دى ،ﭼ د داؤد زوئ وو او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎدﺷﺎه وو .


 ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﺧﻠﻖ دوﻣﺮه ﺧﻮارى ﮐﻮى ﻧﻮ د دې ﻧﻪ دوئ ﺗﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﮥ ده؟
زﻣﻮﻧ ﭘﻮﻫﻪ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ډﯦﺮه ﻣﺤﺪوده ده .
 ﻧﻤﺮ راوﺧﯧﮋى او ﭘﺮﯦﻮ او ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ زر زر ﺑﻴﺎ  ﭼ د
 ﭘﻴۍ ﭘﻪ ﭘﻴۍ ﺗﯧﺮې ﺷ ،ﺧﻮ زﻣﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ وى .

 ﻫﻮا د ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ ﭼﻠﻴى ،ﺑﻴﺎ ﺗﺎو ﺷ او د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ ﭼﻠﻴى ،دا ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺎوﻳى
ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﺧﻴﮋى .
 ﻮل ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ ﺑﻬﻴى ،ﺧﻮ ﺳﻤﻨﺪر ډک ﻧﮥ ﺷﻮ .ﻪ ﭼ د ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ اوﺑﮥ د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ
راﺗﺎوﻳى او  را .
 ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ دوﻣﺮه د ﺧﻮارۍ ډک دى ﭼ اﻧﺴﺎن ﻳ
ﺑﻬﻴى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ واﭘﺲ را او ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻬﻴى .
 ﮥ ﭼ ﻣﺨ ۇو دا ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ وى ،ﮥ
ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .ﻧﮥ ﺳﺘﺮ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ ﻣﻳى ،او ﻧﮥ ﻏﻮږوﻧﻪ ﭘﻪ اورﯦﺪو ډﮐﻴى .
 ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺧﻠﻖ واﺋ” ،ﻮره ،دا ﻳﻮ ﻧﻮے ﻴﺰ دے“.
ﭼ ﺷﻮى دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﮐﻴى .ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﻮى ﻧﺸﺘﻪ .
 ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻳﺎد ﻧﮥ دى ﭼ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﮥ ﺷﻮى
ﺧﻮ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐ دا زوړ وى ،ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻧﻮے ﻧﮥ دے .
ۇو او ﮥ ﭼ اوس ﮐﻴى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳﺎد ﻧﮥ وى.

ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮاب ﻟﻮى
 ﻣﺎ ﭘﻮره ﻋﻘﻞ ﺳﺮه ﺗﻼش ﺷﺮوع ﮐو ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺣﻤﺖ ﺳﺮه
 زۀ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه وم .

ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻮرم او ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﻳ ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺷﻮى دى .ﻧﻮ زۀ دې ﻧﺘﻴﺠ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻧﺴﺎن
 ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﺪل ﭼ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﺷﻮى دى او
ﺗﻪ د ﻣﺸﻞ ﻣﺸﻘﺖ ذﻣﻪ وارى ورﮐې ده ﭼ ﻣﺼﺮوف ﻳ وﺳﺎﺗ .
 ﮥ ﭼ ﻏﻠﻂ دى ﻫﻐﻪ ﻴ ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ ،او د ﮥ
زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ واﻳﻢ ،ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻣﻌﻨ دى او ﻫﻮا ﭘﺴ ﻣﻨې وﻫﻞ دى .
 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻫﻮﻴﺎر ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ
ﭼ ﮐﻤﮯ دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ .
 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﭘﻮره ذﻫﻨ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ دې
ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐې ده .ﻣﺎ ډﯦﺮ ﺣﻤﺖ او ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐے دے “.
وﻟﻮﻟﻮ ﭼ ﺣﻤﺖ وﭘﯧﮋﻧﻢ ،او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻴﻮﻧﺘﻮب او ﺑوﻗﻮﻓﺘﻮب ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻢ ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ دا ﻮل ﻫﻢ ﻫﻮا ﭘﺴ ﻣﻨې
 ﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺣﻤﺖ زﻳﺎت وى ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ وى ،او ﻮک ﭼ ﻋﻠﻢ زﻳﺎﺗﻮى ﻫﻐﻪ ﻏﻤﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﻮى.
وﻫﻞ دى .

د دﻧﻴﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻣﻌﻨ ده

۲

 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت ﺑﻪ وﮐم او ﮥ ﻣﺰې ﺑﻪ وﮐم “،ﺧﻮ ﭘﺘﻪ راﺗﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ دا ﻫﻢ ﺑﻣﻌﻨ


 د ډﯦﺮ ﺳﻮچ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﺎ ﻓﯧﺼﻠﻪ
 ﻧﻮ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﻨﺪا ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب دے او ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت ﭼﺎ ﻟﻪ ﮥ ورﮐﻮى؟“ 
دى .
وﮐه ﭼ د ﻣﻴﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺎن ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐ ﮐم .او د ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﻟﻮن ﮐ ﻣ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﺷﺮوع ﮐو .ﻣﺎ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ

 ﻣﺎ ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﮐم ﭼ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ دوه ﻠﻮر ور ژوﻧﺪ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﮥ ﮐﻮل ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪ دى .
 ﻣﺎ د ﺎن دﭘﺎره ﭼﻤﻨﻮﻧﻪ او ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،او
وﮐل .ﻣﺎ د ﺎن دﭘﺎره ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﻣ وﮐﺮل .

 ﻣﺎ ﺗﺎﻻﺑﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ دا ډﻳﺮې وﻧ اوﺑﮥ ﮐﻮم .
ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻣ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ د ﻣﯧﻮو وﻧ وﻟﻮﻟ ،

ﻣﺎ ډﯦﺮ ﻏﻼﻣﺎن او وﻳﻨ واﺧﺴﺘﻠ ،او زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻫﻢ ﻏﻼﻣﺎن ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو .ﻣﺎ ﺳﺮه دوﻣﺮه زﻳﺎت ﺎروى ۇو ﭼ ﭘﻪ
 ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﺮۀ زر ،او د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او ﺻﻮﺑﻮ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﺨﻮاﻧ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو .
ﺧﺰاﻧ راﻮﻟ ﮐې .ﻣﺎ ﺳﺮه ﺳﻨﺪرﻏﺎړى ﺳى او  وې ،او ﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﻮرې داﺳ ډﯦﺮې ﺎﺋﺴﺘﻪ وﻳﻨ وې ﭼ ﺳے ﻳ
 ﻧﻮ داﺳ زۀ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﺳے ﺷﻮم ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى ۇو ،او ﻣﺎ
ارﻣﺎن ﮐﻮى .
 ﻣﺎ ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ اﺧﺴﺘ ۇو .ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ د ﻳﻮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ اﻧﺎر
ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺖ ﺟﺎرى ﺳﺎﺗﻠﮯ وو .
ﻫﻢ ﻧﮥ وو ﮐے .ﻣﺎ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺤﻨﺖ ﮐے وو ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وم ،او دا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ زﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﻣﺤﻨﺖ اﻧﻌﺎم وو.
 ﺧﻮ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ د ﮥ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭼ ﻣﺎ ډﯦﺮ ﻣﺤﻨﺖ ﮐے وو ،ﻧﻮ دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻣﻌﻨ ۇو،

 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ ﭘﻪ
داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﻫﻮا ﭘﺴ ﻣﻨې وﻫ .او ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ د ﻫﻴ ﮐﺎر ﻫﻢ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﮥ وى .
ﺣﻤﺖ ،ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب او ﭘﻪ ﻟﻴﻮﻧﺘﻮب ﻏﻮر وﮐم .ﻧﻮ زۀ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮم ﭼ ﮐﻮم ﮐﺲ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه د وﻓﺎت ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨ ﻧﻮ
 ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ ﻨﻪ رﺎ د ﺗﻴﺎرې ﻧﻪ ﮥ ده ﻧﻮ داﺳ ﺣﻤﺖ د
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف د ﺗﯧﺮ ﺷﻮى ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺷﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .
 ﻪ ﭼ ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭼﺮﺗﻪ روان دى ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﻪ
ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﻧﻪ ﮥ دے .
 ﻣﺎ د ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ،
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ روان وى .ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻫﻢ وﻟﯧﺪه ﭼ زﻣﻮﻧ د دواړو اَﻧﺠﺎم ﻳﻮ دے .
 ﻪ ﭼ
”د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن اَﻧﺠﺎم ﺑﻪ زﻣﺎ ﻫﻢ وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ د ﻮل ﺣﻤﺖ ﻓﺎﺋﺪه ﮥ ده؟ دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻣﻌﻨ دى “.
ﻫﻮﻴﺎر او ﮐﻢ ﻋﻘﻞ دواړه ﺑﻪ ﻣﺮى .ﻫﻮﻴﺎر ﺑﻪ د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ﺗﺮ زﻳﺎت وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﻳﺎد ﻧﮥ ﺷ ﺳﺎﺗﻠﮯ .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ
 ﻧﻮ ﻣﺎ د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﺷﺮوع ﮐو ،ﻪ ﭼ دې ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﺗﻠﻴﻒ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ
ﺑﻪ دواړه ﻫﯧﺮ ﮐے ﺷ .
 ﻣﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ د ﻫﺮ ﮥ دﭘﺎره ﻣﺤﻨﺖ ﮐے وو
ۇو راﮐى .دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻣﻌﻨ ۇو ،ﻫﺴ ﻫﻮا ﭘﺴ ﻣﻨې وﻫﻞ وو .
 او ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ
ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ زﻣﺎ ﻧﻔﺮت ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ را .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﻴﺎر وى او ﮐﮥ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ؟ ﺧﻮ ﭼ ﻣﺎ د ﮥ دﭘﺎره ﻣﺤﻨﺖ ﮐے دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺷ ،ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
 ﻣﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﮐﻮم ﺳﺨﺖ
ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﻠ دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ وى .دا ﻮل ﺑﻣﻌﻨ دى .
 ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺣﻤﺖ ،ﭘﻮﻫ او
ﻣﺤﻨﺖ ﮐے وو د ﻫﻐ ﻧﻪ زۀ ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ ﺷﻮم او زﻣﺎ زړۀ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﺋﻴﻠﻮ .
ﻣﻬﺎرت ﺳﺮه وﮐې او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدې ﭼ ﻫﻐﮥ د دې دﭘﺎره ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﮐى .دا ﺑﻣﻌﻨ دى او ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺪ
 ﻫﺮه ورځ ﻫﻐﻪ ﮐﻳى او د
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ د ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﻧﻪ ﮥ ﺣﺎﺻﻠﻴى؟ 
ﻗﺴﻤﺘ ده .
 د اﻧﺴﺎن دﭘﺎره د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ
ﺧﭙﻞ ﮐﺎر دﭘﺎره ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وى .او د ﺷﭙ ﻫﻢ ورﺗﻪ ذﻫﻨ ﺳﻮن ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻣﻌﻨ دى .
ﮥ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ ﺧﻮراک ﺎک ﮐﻮى او د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻨﺖ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى .ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻫﻢ وﻟﯧﺪه ﭼ دا ﻴﺰوﻧﻪ د
 ﻪ ﭼ ﺻﺮف د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺪد ﺳﺮه ﻣﻮﻧ ﺧﻮراک ﮐﻮﻟﮯ ﺷُﻮ او د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺰې
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ ﻃﺮف ﻧﻪ دى .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺣﻤﺖ ،ﭘﻮﻫﻪ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﮐﻮى ﻮک ﭼ ﻫﻐﻪ رﺿﺎ ﮐﻮى .ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
اﺧﺴﺘﮯ ﺷُﻮ .
ﻨﺎﻫﺎرو ﻟﻪ ﻫﺪف ورﮐﻮى ﭼ دوﻟﺖ راﻮل ﮐى او ﺑﻴﺎ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠ او ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳ ورﮐى ﭼ ﻮک ﻫﻐﻪ رﺿﺎ
ﮐﻮى .ﻧﻮ دا ﻫﻢ ﺑﻣﻌﻨ دى .دا داﺳ دى ﻟﻪ ﭼ ﻮک ﻋﺒﺚ ﻣﻨې وﻫ.

د ﻫﺮ ﻴﺰ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻣﻘﺮر دے

۳

 د ﻫﺮ ﻴﺰ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ وى ،د ﻫﺮ ﮐﺎر دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى.


 د ﭘﯧﺪاﻳﺖ او ﻣﺮګ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى،


د ﻓﺼﻞ ﮐﺮﻟﻮ او د رﯦﺒﻠﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى،
 د ﻣ ﮐﻮﻟﻮ او روﻏﻮﻟﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى،

د راﻏﻮرزوﻟﻮ او د آﺑﺎدوﻟﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى.
 د ﻏﻢ دﭘﺎره او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى،

د ﻣﺎﺗﻢ دﭘﺎره او د ﯦﺪو دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى،
 د ﮐﺎﻮ ﺧﻮروﻟﻮ او راﻏﻮﻧوﻟﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى،

د ﻏﺎړه وﺗﻠﻮ او ﻧﮥ ﻏﺎړه وﺗﻠﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى.
 د ﺗﻼش ﮐﻮﻟﻮ او د ﺗﻼش ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى،

د ﻣﺤﻔﻮظ ﺳﺎﺗﻠﻮ دﭘﺎره او د ﻏﻮرزوﻟﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى،
 د ﺷﻠﻮﻟﻮ او د ﻨﻟﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى،

د ﺧﺎﻣﻮﺷ او د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى.
 د ﻣﻴﻨ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره او د ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى،

د ﺟﻨ دﭘﺎره او د اﻣﻦ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻣﻘﺮر وى.
 ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﻮج ﮐﺘﻠﮯ دے ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې اﯦﮯ
 ﻳﻮ ﮐﺎرﻳﺮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻨﺖ ﻧﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه اﺧﻠ؟ 

 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﺮ ﮥ داﺳ ﺟﻮړ ﮐى دى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ او ﻣﻨﺎﺳﺐ وى .ﻫﻐﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ د
دے .
اﺑﺪﻳﺖ ﺧﻴﺎل ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺳﺮه د دې ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻧﺪې د اول ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې ﭘﻮره ﻧﮥ ﺷُﻮ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﮯ ﮥ
 ﻧﻮ زۀ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮم ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﺧﻮﻧﺪوﻧﻪ او ﻣﺰې واﺧﻠﻮ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮى .
 ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﺧﻮراک ﺎک ﮐﯘو او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮارۍ ﻣﺰدورۍ ﮐ
ﭘﻮرې ﭼ ﻣﻮﻧ ژوﻧﺪى ﻳﻮ .
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﮥ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳﻮ .دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ دى .
ﮐﯧﺪوﻧ وى .ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻧﮥ ﮥ ﮐﻤﮯ ﮐﯧﺪے ﺷ او ﻧﮥ ﮥ زﻳﺎﺗﮯ .او دا ﻫﺮ ﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻪ ﮐﻮى ﭼ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
 ﻫﺮ ﮥ ﭼ اوس ﮐﻴى ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮا ﻫﻢ ﺷﻮى دى ،او ﮥ ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺋﻨﺪه ﮐ ﮐﻴى ،ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮا ﻫﻢ ﺷﻮى دى .ﻪ
ﻳﺮﻳى .
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ دوﺑﺎره ﮐﻮى.

ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﺑاﻧﺼﺎﻓ
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻣﺎ دا ﻫﻢ وﮐﺘﻞ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د اﻧﺼﺎف ﺗﻮﻗﻊ ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ وه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻮﻗﻊ


 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ووﺋﻴﻞ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ او د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ
ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ وه .
 او ﻣﺎ دا ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ووﺋﻴﻞ ،ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ آزﻣﯧﺖ
ﻴﺰ او ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎر دﭘﺎره ﻳﻮ وﺧﺖ ﻣﻘﺮر دے .
 ﻟﻨه دا ﭼ ،د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻨﺎورو دواړو اَﻧﺠﺎم ﻳﻮ دے،
ﮐﻮى ،ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا وﺎﺋ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻨﺎورو ﻧﻪ ﮥ ﻧﮥ ﻳﻮ .
 ﻣﻮﻧ ﻮل د
اﻧﺴﺎن او ﻨﺎور دواړه ﺳﺎه اﺧﻠ ،او دواړه ﻣﺮى .اﻧﺴﺎن د ﻨﺎور ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﮥ دے ،دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻣﻌﻨ دى .
 ﻮک دا ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ د
ﻣﺮګ ﻃﺮف ﺗﻪ روان ﻳﻮ ،ﻣﻮﻧ ﻮل د ﺧﺎورو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﻳﻮ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﺎورو ﺗﻪ ﻮ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د دې ﻧﻪ ﮥ
ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ د اﻧﺴﺎن روح ﺑﺮه  او د ﻨﺎور روح ﻻﻧﺪې زﻣ ﺗﻪ ؟ 
ﺧﺒﺮه ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳﻮ .د دې ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻠﻪ ﻻر ﻧﺸﺘﻪ .ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﭼ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ
ﮥ ﮐﻴى.

۴

 ﻣﺎ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻧﻈﺮ واﭼﻮﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ﻮل ﻇﻠﻢ ﻣ وﻟﻴﺪو ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﮐﻴى .ﻮره د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ و


 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ
ﺎ ﺧﻮ د ﺗﺴﻠ ورﮐﻮﻟﻮ واﻻ ﻫﻴﻮک ﻧﮥ وى .ﻇﺎﻟﻤﺎن ډﯦﺮ زورور دى او ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ډﯦﺮ ﺑوﺳﻪ دى .
 ﺧﻮ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﺨﺘﻮر ﻫﻐﻪ دى
ﺑﺨﺘﻮر وﻞ ﮐﻮم ﭼ ﻣۀ ﺷﻮى دى ،د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ژوﻧﺪى دى .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ دا ﻫﻢ وﮐﺘﻞ ﭼ
ﮐﻮم ﭼ ﻻ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻧﮥ دى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻧﮥ ده ﻟﻴﺪﻟ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﮐﻴى .
ﻮل ﺧﻠﻖ دې دﭘﺎره ﻣﺤﻨﺖ ﮐﻮى او د اُﺳﺘﺎذۍ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺣﺴﺪ ﮐﻮى .ﺧﻮ دا ﺑﻣﻌﻨ وى .دا
 ﺧﯧﺮ
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د ﻻس ﻣﺸﻘﺖ ﭘﺮﯦدى او ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻟﻮږې وژﻧ .
داﺳ دى ﻟﻪ ﭼ ﻮک ﻫﻮا ﭘﺴ ﻣﻨې وﻫ .
دے ﭼ ﻟ وى ﺧﻮ ﭼ د آرام ﺳﺮه وى ،ﻧﻪ ﭼ ډﯦﺮ وى او د ﺑﺣﺪه ﻣﺤﻨﺖ ﺳﺮه وى .ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﺤﻨﺖ ﻫﻮا ﭘﺴ ﻣﻨې
 دا د ﻳﻮ ﺳى ﺧﺒﺮه ده ﻮک ﭼ ﺑﻠﻞ ﻳﻮا
 ﻣﺎ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻧﻮر ﮥ ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻟ دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻣﻌﻨ دى .
وﻫﻞ دى .
وو .د ﻫﻐﮥ ﻧﮥ ﺑﭽ ۇو او ﻧﮥ ﻳ ﺧﭙﻠﻮان ۇو .ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﮥ وو .ﻫﻐﮥ
د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،د ﭼﺎ دﭘﺎره زۀ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﻮم او ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺗﻢ؟“ دا ﻫﻢ
 د ﻳﻮ ﻧﻪ دوه ﮐﺴﺎن ﮥ وى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻨﺖ ﻧﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه اﺧﺴﺘﮯ ﺷ.
ﺑﻣﻌﻨ دى او د اﻓﺴﻮس ﺧﺒﺮه ده .
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ وﻏﻮرزﻳى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دوﯦﻢ ﺑﻪ ﻳ راﭘﺎﻮى ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک ﻳﻮا وى او وﻏﻮرزﻳى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ

 ﻫﻢ داﺳ ،ﮐﮥ ﻳﺨﻨ وى او دوه ﮐﺴﺎن ﻳﻮ ﺎئ ﻤﻠ ﻧﻮ
اﻓﺴﻮس ،ﻪ ﭼ داﺳ ﺑﻪ ﻮک ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻪ راﭘﺎﻮى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﻮا وى ﻧﻮ ﺷﺴﺖ ﺑﻪ وﺧﻮرى ،ﺧﻮ ﮐﮥ دوه
ﺮم ﺑﻪ ﺷ ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻳﻮا ﻨﻪ ﺎن ﺮم ﮐى؟ 
 ﻳﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﻮان ﮥ دے د
ﮐﺴﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺷ ﻧﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .د درﯦﻮ ﻣﺰو ﭘے ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻪ ﻧﮥ ﺷﻠﻴى .
 دﻏﻪ ﻮان د ﻏﺮﻳﺒ ﻧﻪ د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﻃﺮف ﺗﻪ
ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا او ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ،ﻮک ﭼ د ﭼﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ اﯦدى .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ ﺧﻠﻖ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻮان ﭘﺴ روان ۇو،
ﺗﻠﮯ ﺷ ،اﺮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻗﯧﺪى وو ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﯦﺪے ﺷ .
 ﺑﺷﻤﯧﺮه ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ۇو ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﭘﻴۍ راوﭼﺘﻪ ﺷﻮه او
ﻮک ﺑﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ .
ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ رد ﮐو .ﻧﻮ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻣﻌﻨ دى ،دا داﺳ دى ﻟﻪ ﭼ ﻮک ﻫﻮا ﭘﺴ ﻣﻨې وﻫ.

ﻫﻮﻴﺎرې ﺧﺒﺮې ﮐﻮل

۵

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ  ﻧﻮ ﭼ ﮥ ﮐﻮې ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺧﻴﺎل ﺳﺮه ﮐﻮه .د اورﯦﺪﻟﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک



ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ﺑﻬﺘﺮ دى د ﮐﻢ ﻋﻘﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺑﺳﻮﭼﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل ﺑﺪﻋﻤﻠ ده .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺗﯧﺰى ﻣﮥ ﮐﻮه ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﮥ ﺑﻴﺎن ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺟﻠﺪى ﻣﮥ ﮐﻮه.

 ﻮﻣﺮه ﭼ ﺗﮥ
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ دے او ﺗﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ،ﻧﻮ د ﺿﺮورت ﻧﻪ زﻳﺎﺗ ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮه .
ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﻳ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﺑﻪ ﺧﺮاب ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ وﻳﻨ او ﭼ ﻮﻣﺮه زﻳﺎﺗ ﺧﺒﺮې ﮐﻮې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻠ ﺧﺒﺮې درﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻳﻮه ﻣﻨﺘﻪ وﻣﻨ ،ﻧﻮ ﭼ ﻮﻣﺮه زر ﮐﯧﺪے ﺷ ﻧﻮ دا ﻣﻨﺘﻪ ﭘﻮره ﮐﻮه .ﻫﻐﻪ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ
و .
 ﭼ ﻳﻮه ﻣﻨﺘﻪ وﻣﻨ او ﺳﺮ ﺗﻪ ﻳ ﻧﮥ رﺳﻮې ﻧﻮ د
ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﮥ وى .ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻨﺘﻪ ﭼ وﻣﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮه .
 د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ وﺟﻪ ﺎن ﻣﮥ ﻨﺎﻫﺎروه ،او اﻣﺎم ﺗﻪ ﻣﮥ واﻳﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ
داﺳ ﻣﻨﺘ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻣﻨﻞ ﮥ دى .
 ﺧﻮ ډﯦﺮ
ﺳﺮه ﻣﻨﺘﻪ ﻣﻨﻠ وه .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﮥ ﻏﺼﻪ ﮐﻮه ﭼ ﺳﺘﺎ ﻮل ﻣﺤﻨﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﺗﺒﺎه ﮐى .
ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ او ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې ﺑﻣﻌﻨ دى ،ﭘﻪ ﺎئ د دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ووﻳﺮﯦئ.

ژوﻧﺪ ﺑﻓﺎﺋﺪې دے
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ وﻮرې ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻴى او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺻﺪاﻗﺖ او اﻧﺼﺎف او د

ﻫﻐﻮئ ﺣﻘُﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻣﮥ ﺣﯧﺮاﻧﯧه .د ﻫﺮ آﻓﺴﺮ دﭘﺎﺳﻪ ﺑﻞ آﻓﺴﺮ وى او د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮ دﭘﺎﺳﻪ ﻧﻮر آﻓﺴﺮان
 ﻮک ﭼ د ﭘﯧﺴﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 ﺗﺮ دې ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻢ د دې ﻣﻠ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺻﻠﻮى .
وى .
ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﻣﻮړ ﻧﮥ ﺷ .ﻮک ﭼ د دوﻟﺖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮړ ﻧﮥ ﺷ .ﻪ ﭼ دا ﻫﻢ
 ﭼ ﻮﻣﺮه ﭘﯧﺴ زﻳﺎﺗ وى ،ﻧﻮ دوﻣﺮه ﺑﻪ د دې د ﺧﻮړﻟﻮ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ زﻳﺎت وى .دﻏﻪ دوﻟﺖ ﺗﻪ د ﮐﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﺳﯧﻮا
ﺑﻣﻌﻨ دى .
 ﻣﺤﻨﺖ ﻣﺰدورۍ ﮐﻮﻟﻮ واﻻ ﮐﮥ ﻟه ﺧﻮړﻟ وى او ﮐﮥ ډﯦﺮه ﺧﻮ ﮥ د ﺳﻮن ﺧﻮب ﮐﻮى ،ﺧﻮ
ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﮥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮل؟ 
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﻳﻮ ﺑﻞ ډﯦﺮ ﺧﺮاب ﮐﺎر ﻟﻴﺪﻟﮯ دے .ﻮک ﭼ د ﺎن
د ﻣﺎﻟﺪاره ﺳى دوﻟﺖ ﻫﻐﻪ ﺧﻮب ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﻮﻟ ﭘﯧﺴ ﭘﻪ ﻳﻮ
دﭘﺎره ﭘﯧﺴ ﺟﻤﻊ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷ ،
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐ ﺑﺎﺋﻴﻠ او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ ﻳ ﭘﺮﯦدى .
ﻣﺎﺷﻮم دې دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻟﻐ او ﺧﺎﻟ ﻻﺳﻮﻧﻪ را ،ﻫﻢ داﺳ ﺑﻪ دې دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﻻﺳﻮﻧﻪ  .ﻫﻐﻪ د ﻮل ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻢ د ﺎن
 دا ﻫﻢ ډﯦﺮه د اﻓﺴﻮس ﺧﺒﺮه ده ،ﭼ ﻨﻪ اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎ ﺗﻪ را ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن  .ﻫﻐﮥ ﻓﺎﺋﺪه
ﺳﺮه ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ وړﻟﮯ .
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻮل ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ،ﭘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ،ﭘﻪ ﻏﺼﻪ او ﭘﻪ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﮐ
ﮥ وﮐه؟ ﭼ ﻋﺒﺚ ﻫﻮا ﭘﺴ ﻳ ﻣﻨې ووﻫﻠ؟ 
 ﻧﻮ زۀ دې ﻧﺘﻴﺠ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪم ﭼ د اﻧﺴﺎن دﭘﺎره ﮥ او ﺑﻬﺘﺮه دا ده ﭼ ﻮﻣﺮه ور ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
ﺗﯧﺮ ﮐو .
ورﮐې دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺧﻮراک ﺎک ﮐﻮى او ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ د ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ .ﻪ ﭼ ﻫﻢ دا
 ﮐﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼﺎ ﻟﻪ دوﻟﺖ او ﺟﺎﺋﻴﺪاد ورﮐﻮى او د دې ﻗﺎﺑﻞ ﻳ ﺟﻮړوى ﭼ د دې ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ،
زﻣﻮﻧه اﺟﺮ دے .
 ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ
او دا ﺧﭙﻞ ﻧﺼﻴﺐ و او ﻣﺤﻨﺖ ﺳﺮه ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻫﻢ وى ،ﻧﻮ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ اﻧﻌﺎم دے .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐ دوﻣﺮه ﻣﺼﺮوف ﺳﺎﺗ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د اﻧﺪﯦﻨﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﻫﻢ ﻧﮥ وى.

۶

 دا د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺧﺒﺮه ده
 ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﻣﺎ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﺧﺒﺮه ﻟﻴﺪﻟ ده او دا ﭘﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ دروﻧﺪ ﺑﻮج دے .


ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎل دوﻟﺖ ،ﻋﺰت او ﺟﺎﺋﻴﺪاد ورﮐى او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ورﮐى ﭼ د ﻫﻐﮥ زړۀ ﻳ ﻏﻮاړى ،ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻳ د دې ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ ﻳﻮ ﭘﺮدے ﮐﺲ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺰې وﮐى .دا ﺑﻣﻌﻨ دى او ﻟﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺖ
 ﮐﮥ د ﻳﻮ ﺳى ﺳﻞ ﺑﭽ وى او ﺗﺮ ﺑﻮډاﺗﻮﺑﻪ ﭘﻮرې ژوﻧﺪے وى ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ ﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﻧﮥ وﻳﻨ او ﭘﻪ
دے .
 د داﺳ
ﻋﺰت ﺳﺮه دﻓﻦ ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ زۀ ﺧﻮ ﺑﻪ دا واﻳﻢ ﭼ د دۀ ﻧﻪ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﮥ دے ﭼ ﻣ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وى .
 اﺮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻧﻤﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ
ﭘﯧﺪاﺋﺸ ﻣ ﻣﺎﺷﻮم دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﺗ او ﺗ ﺑﻣﻌﻨ دے ،ﻣﺮګ د ﻫﻐﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﭘ ﺳﺎﺗ .

دے ﻟﻴﺪﻟﮯ او ﻧﮥ ورﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪﻟ ده ﭼ ژوﻧﺪ ﻨﻪ وى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳى ﻧﻪ زﻳﺎت آرام ﺣﺎﺻﻞ
 ﻓﺮض ﮐه ﮐﮥ ﻫﻐﻪ دوه زره ﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪے وى ﺧﻮ ﭼ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ ﻳ ﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه؟ آﺧﺮ
دے .
 اﻧﺴﺎن ﻮل ﻣﺤﻨﺖ د ﺧﻮراک ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮږه ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى.
ﻣﺮګ ﺧﻮ ﻫﺮ ژوﻧﺪى ﻟﻪ ﺷﺘﻪ .
 ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺲ د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪ وى؟ ﮐﮥ ﻏﺮﻳﺐ ﮐﺲ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻠﻮک ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ د ﻫﻐﮥ

 ﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه وى د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﺴﺘﻞ ﮥ دى ﭘﻪ ﺎئ د دې ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺶ
دﭘﺎره ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ده؟ 
 ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﮐﻴى ﻫﻐﻪ د ﺗﻘﺪﻳﺮ
وﻟﺮو ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻧﮥ وى .دا ﺑﻣﻌﻨ دى ،او دا داﺳ دى ﻟﻪ ﭼ ﻫﻮا ﭘﺴ ﻣﻨې وﻫ .
ﻟﻴ وى .دا ډﯦﺮ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه ﭼ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺳﺮه ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى .ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه د دې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﺤﺚ
 ﻧﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ
 ﻮﻣﺮه ﭼ ﺧﺒﺮې زﻳﺎﺗﻴى ،ﻧﻮ دوﻣﺮه ﺑﻣﻄﻠﺒﻪ ﮐﻴى ،ﻧﻮ د ﺑﺤﺚ ﻧﻪ ﻓﺎﺋﺪه ﮥ؟ 
ﮐﻮل ﻓﻀﻮل دى .
وى ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﻟﻨ او ﺑﻓﺎﺋﺪې ژوﻧﺪ ﮐ ،زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﮥ ﮥ دى ،داﺳ ژوﻧﺪ ﭼ د ﺳﻮرى ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺮﻳى؟ ﭼﺎ ﺗﻪ
دا ﭘﺘﻪ ده ﭼ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى؟

د ژوﻧﺪ ﺣﻤﺖ

۷

 ﮥ دا ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر
 ﻧﯧ ﻧﺎﻣ د ﻗﻴﻤﺘ ﻋﻄﺮو ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮه ده ،او د ﻣﺮګ ورځ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو د ور ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮه ده .


ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻴى ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دﻋﻮت وى ،ﻪ ﭼ ژوﻧﺪو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ذﻫﻦ
 د ﺧﻨﺪا ﻧﻪ ﻏﻢ ﮥ وى ،ﻏﻤﮋن ﻣﺦ د زړۀ د ﺑﻬﺘﺮۍ ﺳﺒﺐ
ﮐ ﮐﯧﻨﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻣﺮګ زﻣﻮﻧ د ﻮﻟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى .
 ﮥ
 ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺲ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ډﯦﺮ ﻓﺮ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺻﺮف د ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮ ﮐﻮى .
ﺟﻮړﻳى .
 د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﻨﺪا
ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ ﻫﻮﻴﺎر دې ور ﭘﻪ ﺎئ د دې ﻧﻪ ﭼ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪۍ ﺳﻨﺪرې واورې .
 ﻧﺎروا ﻪ
داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ دﯦﭽ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ اور ﮐ ازﻏ ﺴﻴى .دا ﺷﻮر ﺧﻮ ﺟﻮړوى ﺧﻮ ﻫﻴ ﻣﻘﺼﺪ ﻳ ﻧﮥ وى .
 د ﮥ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮل د ﻫﻐ د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﮥ وى،
ﻫﻮﻴﺎرو ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺟﻮړوى ،او رﺷﻮت اﺧﺴﺘﻞ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﺮاﺑﻮى .

 ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ ﺳﺎﺗﻪ ،ﻪ ﭼ د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ دﻣﺎغ د ﻏﺼ ﮐﻮر وى .
او د ﻏﺮور ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻮل ﮥ دى .
 ﻫﻮﻴﺎر ﺟﻮړﯦﺪل ﮥ دى .دا داﺳ
ﻫﻴﻠﻪ داﺳ ﻣﮥ واﻳﻪ” ،ﺗﯧﺮ وﺧﺖ د اوس ﻧﻪ ﮥ وو “.دا ﺧﺒﺮه ﮐﻮل ﻋﻘﻠﻤﻨﺪى ﻧﮥ ده .
 ﻋﻘﻠﻤﻨﺪى ﺑﻪ دې د ﭘﯧﺴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
دى ﻟﻪ ﭼ ﻣﻴﺮاث واﺧﻠ .ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻫﺮ ﭼﺎ دﭘﺎره ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﺟﻮړﯦﺪل ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪ دى .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى .او د ﻋﻘﻠﻤﻨﺪۍ ﺧﺎص ﻓﺎﺋﺪه دا ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻣﺤﻔﻮظ ﺳﺎﺗ .
 ﭘﻪ ﮥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳ ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ
وﮐه ،ﮥ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐﺎږۀ ﺟﻮړ ﮐى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻧﯧﻐﻮﻟﮯ ﺷ؟ 
ﺗﻠﻴﻒ را ،ﻧﻮ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ﭼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او ﺗﻠﻴﻒ ،دواړه ﺧُﺪائ ﭘﺎک راوﻟ ،او ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﭼ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى.
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻓﺎﺋﺪې ژوﻧﺪ ﮐ ﻫﺮ ﮥ ﻟﻴﺪﻟ دى ،ﻳﻮ ﺻﺎدق ﺑﺎوﺟﻮد د ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﺷ او ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

 د ﺎن ﻧﻪ ډﯦﺮ اﻳﻤﺎﻧﺪاره ﻣﮥ ﺟﻮړوه او د ﺎن ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻫﻮﻴﺎر ﺳے ﻣﮥ ﺟﻮړوه ،وﻟ
ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐ اوږد ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮ ﮐى .
 ﺧﻮ دې ﺳﺮه د ﺎن ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻣﮥ ﺟﻮړوه ،ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه وﻟ ﺧﭙﻞ ﺎن د
ﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮې؟ 
 ﮥ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ دا دواړه ﺧﺒﺮې ﻫﯧﺮې ﻧﮥ ﮐې ،ﻪ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ
وﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﭼﺎ وژﻧ؟ 
 ﺣﻤﺖ ﻫﻮﻴﺎر ﺳے د ﺎر د ﻟﺴﻮ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻃﺎﻗﺘﻮر
ﻳﺮﻳى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دواړو ﺧﻄﺮو ﻧﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﺧﻠﻖ
 ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﺻﺎدق ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﮥ ﮐﻮى او ﻫﻴﻠﻪ ﻨﺎه ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﺟﻮړوى .
 او ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻮ
ﭼ ﮥ واﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ زړۀ ﺗﻪ ﻣﮥ اﭼﻮه ،ﻨ واﺑﻪ ورې ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻮﮐﺮ ﺗﺎ ﭘﺴ ﮐﻨﻞ ﮐﻮى .
 ﻣﺎ د ﺣﻤﺖ اﺻﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐل ﭼ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ
ﻮ ﻠ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﮐﻨﻠ ﮐې دى .

 ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻣﻮﺟﻮد دى ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ژور او زﻣﺎ د ﭘﻮﻫ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دى.
ﺷﻢ ،ﺧﻮ دا زﻣﺎ دﭘﺎره ډﯦﺮ ﺮان ۇو ،ﻣﺎ ﻧﮥ ﺷﻮل ﮐﻮﻟﮯ .
 ﻣﺎ ﮐﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ د ﺣﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﮐم او د ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺒﺎﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ
ﻮک ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﮯ ﺷ؟ 
ﺷﻢ ،او ﭼ زده ﮐم ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻮﻣﺮه ﺑوﻗﻮﻓﺘﻮب دے ،او ﺑوﻗﻮﻓﺘﻮب ﻮﻣﺮه ﭘﺎﻠﺘﻮب دے.
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﯧﺮووﻧ ﻪ د ﻣﺮګ د ﺳﺨﺘ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻮئ دام دے .د ﻫﻐ ﺷﻮق د دام ﭘﻪ ﺷﺎن دے او د ﻫﻐ

ﻏﯧه د زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ده .ﮐﻮم ﺳے ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺧﻼص وى ،ﺧﻮ ﻨﺎﻫﺎر ﺑﻪ د ﻫﻐ ﭘﻪ
 ﻣﻌﻠﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زۀ دې ﻧﺘﻴﺠ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪم ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻪ
ﺟﺎل ﮐ راﯧﺮﻳى .
 اﺮ ﭼ ﻣﺎ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻟﻮن ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮥ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐل ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻮل .ﻣﺎ ﭘﻪ زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ
ﻏﻮر و ﻓﺮ وﮐو .
 ﻧﻮ زۀ ﺻﺮف دې ﻧﺘﻴﺠ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻧﯧ ﺳے ﭘﯧﺪا ﮐو ،ﺧﻮ ﻳﻮه ﻧﯧﻪ ﻪ ﻣ ﭘ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐه .
اﻧﺴﺎن ﭘﯧﺪا ﮐے دے ﭼ ﻧﯧ وى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﭘﺴ. 

۸

 ﻮک د ﻫﻮﻴﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن دے؟ ﻮک د ﺧﺒﺮو د ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻠﻢ ﻟﺮى؟ ﺣﻤﺖ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺨﻮﻧﻪ روﺎﻧﻪ ﮐﻮى او د


ﻫﻐﻮئ ﺳﺨﺖ ﻣﺰاج ﻧﺮﻣﻮى.

د ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﻣﻨﻞ
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﺗﻠﻮ ﻧﻪ
 زۀ واﻳﻢ ،د ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﻣﻨﻪ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه د دې وﻋﺪه ﮐې ده .

 ﻪ ﭼ د
ﺟﻠﺪى ﻣﮥ ﮐﻮه .او ﭘﻪ ﺑﺪ ﮐﺎر ﮐ ﺣﺼﻪ ﻣﮥ اﺧﻠﻪ ،ﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه درﺳﺮه ﮥ ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻮک ﭼ ﺷﺎﻫ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮه وزن وى او ﻫﻴ ﻮک ﺗﺮې ﻧﻪ دا ﺗﭙﻮس ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ” ،ﺗﮥ ﮥ ﮐﻮې؟“ 
 ﻪ ﭼ د ﻫﺮ ﻴﺰ
ﺣﻢ ﻣﻨ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺲ د ﻫﺮ ﻴﺰ ﭘﻪ وﺧﺖ او ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻴى .
 ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻴى،
دﭘﺎره ﻳﻮ وﺧﺖ او ﻳﻮه ﻃﺮﻳﻘﻪ وى ،ﺧﻮ اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ډﯦﺮ ﻏﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى .
 ﻫﻴ ﻮک ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ او
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮک دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐ ﮥ ﮐﯧﺪو واﻻ دى؟ 
ﻧﮥ ﻮک د اﺟﻞ ورځ وروﺳﺘﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .دا ﻳﻮ داﺳ ﺟﻨ دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺧﻼﺻﯧﺪﻟﮯ ،او ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ
ﮐﺲ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ.

ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ او ﺻﺎدق ﺧﻠﻖ
 ﻣﺎ ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه وﮐﺘﻞ او ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﭼ ﮥ ﮐﻴى د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣ ﺳﻮچ وﮐو ،ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ

 آو ،ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ د ﻋﺰت ﺳﺮه ﺦ ﺷﻮى ۇو او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ
ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮى او ورﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮى .
ﭘﺎک ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻞ راﺗﻠﻞ ،ﺧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ .دا
 د ﻳﻮ ﻨﺎﻫﺎر
 د ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺰا زر ﻧﮥ ورﮐﻮﻟﮯ ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﻪ د ﺧﻠﻘﻮ زړوﻧﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر دى .
ﻫﻢ ﺑﻣﻌﻨ دى .
ﻧﻪ ﺳﻞ ﻠﻪ ﻨﺎه ﮐﻴى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺮ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ژوﻧﺪے وى .ﺑﺷﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻫﻢ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ
 او د
ﻳﺮﻳى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﺧﻴﺮﻳﺖ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮى ،ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ د ﭼﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﺮه وى .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ د
ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻧﮥ وى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ژوﻧﺪ اوږد وى .او دا ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى .
زﻣ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ده ﭼ ﺑﻣﻌﻨ ده .ﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ داﺳ ﺳﺰا ﻣﻼوﻳى ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ وى او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ

 ﻧﻮ زﻣﺎ ﻣﺸﻮره دا ده ﭼ
داﺳ اﺟﺮ ﻣﻼوﻳى ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﺧﻠﻖ وى .ﻧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا واﻳﻢ ﭼ دا ﺑﻣﻌﻨ دى .
ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﺴﺘﻞ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ژوﻧﺪ ﮐ ﻫﻢ دا ﻳﻮه ﻣﺰه ده ﭼ ﺧﻮراک ﺎک ﮐﯘو او
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳﻮ .ﻧﻮ داﺳ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ ،ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐے دے ﻫﻐ ﺳﺮه ﺳﺮه ﮥ ﻟه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻮره ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﭼ ﻫﻮﻴﺎر ﺷﻢ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐﺎر ﻏﻮر وﮐم ﭼ ﺧﻠﻖ ﻳ د زﻣ ﭘﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻫﻢ وﮐو .
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ
ﻣﺦ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ د داﺳ ﻣﺤﻨﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﺷﭙﻪ او ورځ ﺧﻮب ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺲ دا دﻋﻮﱝ وﮐى ﭼ زۀ
ﭘﻪ دې ﭘﻮره ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮم ،ﺧﻮ دا ﺑﻪ داﺳ ﻧﮥ وى ،ﻫﻐﻪ د دې اَﻧﺠﺎم ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ رﺳﯧﺪے.

ﻣﺮګ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻟﻪ را

۹

 اوس ﻣﺎ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﮐه او دې ﻧﺘﻴﺠ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪم ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن او ﻫﻮﻴﺎر ﺧﻠﻖ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د


ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻻس ﮐ دى .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻳ ﻗﺒﻠﻮى او ﮐﮥ رد ﮐﻮى .دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ
 د ﺻﺎدق او د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ،د ﮥ او د ﺑﺪ ،د ﭘﺎک او د ﻧﺎﭘﺎک ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ
وﺧﺖ ﮐ ﮐﻴى .
ﮐﻮى ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻗﺴﻤﺖ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮى .د ﻳﻮ ﮥ ﮐﺲ او د ﻨﺎﻫﺎر ﻳﻮ ﺷﺎن اَﻧﺠﺎم
 دا ﻳﻮ ډﯦﺮ ﻟﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺖ دے ﭼ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ
وى ،د ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﻮ واﻻ او د ﻗﺴﻢ ﻧﮥ ﺧﻮړﻟﻮ واﻻ دواړو ﻳﻮ ﻣﻨﺰل دے .
ﮐﻴى ،د ﻫﺮ ژوﻧﺪى ﻫﻢ ﻳﻮ ﻗﺴﻤﺖ دے ﻳﻌﻨ ﻣﺮګ .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ زړوﻧﻪ د ﺑﺪ ﮐﺎرۍ ﻧﮥ ډک دى او د ژوﻧﺪون ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ژوﻧﺪو ﮐ
دوران ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ ﺑوﻗﻮﻓﺘﻮب وى او ﺑﻴﺎ دوئ ﻣۀ ﺷ .
 ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ژوﻧﺪو ﺗﻪ ﺧﻮ دوﻣﺮه ﭘﺘﻪ وى
ﺷﺮﻳ دى د ﻫﻐﻮئ اُﻣﻴﺪ وى ،ﻪ ﭼ ﻳﻮ ژوﻧﺪے ﺳﭙﮯ د ﻣ ازﻣﺮى ﻧﻪ ﮥ دے .
 د ﻫﻐﻮئ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺮى .ﺧﻮ ﻣو ﺗﻪ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻧﻮر اﺟﺮ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى ،او د ﻫﻐﻮئ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ .
ﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﻔﺮت او ﻏﯧﺮت ،ﻫﺮ ﮥ ډﯦﺮ ﻣﺨ ﺧﺘﻢ ﺷﻮى دى .ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﭼ ﮥ ﮐﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺑﺮﺧﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻣﮯ ﻪ او ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﮐﻮه .ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې ﻫﺮ ﮥ اﺟﺎزت ورﮐے
واﻧﮥ ﺧﻠ .
 د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﭼ ﺗﮥ ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ
 ﻫﺮ وﺧﺖ ﺳﭙﻴﻨ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﻧﺪه او ﺗﯧﻞ ﻟﻮه .
دے .
اﺧﻠﻪ .ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﭘﻪ ﻓﺎﻧ ژوﻧﺪون ﮐ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎ ﻟﻪ ﻮﻣﺮه ور درﮐې دى ﻫﻐﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺮوه .ﻪ ﭼ
 ﺗﮥ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ
ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﺳﺘﺎ د ﻣﺤﻨﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﻫﻢ دﻏﻪ ﮥ دى ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﮐ دى .
ﻫﻐﻪ ﭘﻮره د زړۀ ﻧﻪ ﮐﻮه ،ﻪ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺗﮥ روان ﻳ ﻳﻌﻨ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﺎر وى او ﻧﮥ ﻣﻨﺼﻮﺑ ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ وى او ﻧﮥ
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻴﺰ ﻫﻢ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺗﯧﺰه ﻣﻨه وﻫﻮﻧ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻣﻨې ﻟﻮﺑﻪ ﻧﮥ  او ﺗه
ﺣﻤﺖ .
ﺟﻨﻴﺎﻟ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺟﻨ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ .ﻫﻮﻴﺎر ﺧﻠﻖ ﻫﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ رزق ﻣﺎړۀ ﻧﮥ وى ،ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻧﮥ ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﻴى او ﺗﻌﻠﻴﻢ
 اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﻫﻴﻠﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﮥ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﻞ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ وى .ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ وﺧﺖ او ﭘﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻨﺤﺼﺮ وى .
ﻟ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ وﺧﺖ ﮐﻠﻪ را .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﮐﺒﺎن ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐ او ﻣﺎرﻏﺎن ﭘﻪ دام ﮐ اﭼﺎﻧ راﯧﺮ ﺷ ،ﻧﻮ
داﺳ ﺑﻪ ﻣﺮګ اﻧﺴﺎن ﺳﻤﺪﺳﺘ راﯧﺮ ﮐى.

ﺣﻤﺖ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﻧﻪ ﮥ دے
 ﻳﻮ وړوﮐﮯ ﺎر وو
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ د ﺣﻤﺖ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎل ﻣﻼو ﺷﻮے دے او دا ﻣﺎ ﺗﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﮥ ﺎرى .

ﭼ آﺑﺎدى ﻳ ﻟه وه .ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .ﻫﻐﻪ ﺎر ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو او ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د اوړﯦﺪو

 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﮐ ﻳﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺲ وو .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺎر ﺑﭻ
ﺗﻴﺎرے ﻳ ﺷﺮوع ﮐو .
 ﻧﻮ زۀ واﻳﻢ ﭼ ﺣﻤﺖ د ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﮥ دے ،ﺧﻮ د ﻏﺮﻳﺐ ﺳى ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﺗﻪ
ﮐو .ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻐﻪ ﻳﺎد ﻧﮥ ﮐو .
 ﮥ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ د ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺲ ﭘﻪ ﻣﺰه ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ
ﺳﭙ ﮐﺘﻠﮯ ﺷ ،ﻫﻴﻮک د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﺣﻤﺖ د ﺟﻨ د وﺳﻠﻮ ﻧﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر
وﻧﻴﺴ ﭘﻪ ﺎئ د دې ﻧﻪ ﭼ د ﮐﻢ ﻋﻘﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮐ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭼﻐ واورې .
دے ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﻨﺎﻫﺎر ﮐﺲ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﮯ ﺷ.

۱۰

 ﻨﻪ ﭼ ﻣۀ ﻣﭽﺎن ﺧﻮﺷﺒﻮدار ﻋﻄﺮ ﺧﺮاﺑﻮى ﻧﻮ داﺳ ﻟ ﺷﺎن ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ډﯦﺮ ﺣﻤﺖ او ﻋﺰت ﺧﺮاﺑﻮﻟﮯ ﺷ.


 ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭼ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ
 د ﻫﻮﻴﺎر ﺳى زړۀ ﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻻر ﻏﻮره ﮐﻮى او د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺳى زړۀ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﻻر ﻏﻮره ﮐﻮى .

 ﮐﮥ ﺣﻤﺮان درﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﺷ ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ،ﻪ ﭼ
ﭘﻪ ﻻره روان وى ﻧﻮ ﺻﻔﺎ ﭘﺘﻪ ﻟ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑوﻗﻮف دے .
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ د زﻣ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﺮاب ﻴﺰ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او دا ﻏﻠﻄ د
ﺳﺘﺎ ﺳه روﻳﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺨﺘﻪ ﻏﺼﻪ ﻗﻼروﻟﮯ ﺷ .
 او ﻫﻐﻪ دا ﭼ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﻋﻬﺪو ﻣﻘﺮر ﮐے ﺷ او ﻣﺎﻟﺪار ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻋﻬﺪو
ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ د ﻻﺳﻪ ﮐﻴى .
 ﻣﺎ ﻟﻴﺪﻟ دى ﭼ ﻏﻼﻣﺎن د ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ وى ،او ﺷﻬﺰادﺎن د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﯧﺪل
ﺑﺎﻧﺪې وى .
 ﻮک ﭼ ﮐﻨﺪه ﮐﻨ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وروﻏﻮرزﻳى ،ﻮک ﭼ دﯦﻮال راﻏﻮرزوى ﮐﯧﺪے ﺷ ﻣﺎر ﻳ
ﺮ .
 ﻮک ﭼ د ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﮐﺎن ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮى ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭘﻪ ﮐﺎﻮ ﭼﺨ ﺷ .ﻮک ﭼ ﻟﺮ ﻣﺎﺗﻮى ،ﻧﻮ ﮐﯧﺪے
وﭼﻴﭽ .
 ﮐﮥ ﺗﺒﺮ ﭘ وى او ﺗﯧﺮۀ ﻳ ﻧﮥ ﮐې ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮل ډﯦﺮ زور ﻏﻮاړى .ﺧﻮ ﺣﻤﺖ
ﺷ ﭼ ﭘﻪ دې زﺧﻤ ﺷ .
 د
 ﮐﮥ د دم ﻧﻪ ﻣﺨ ﻣﺎر ﭘﺎړو وﭼﻴﭽ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﭘﺎړوﺗﻮب ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺸﺘﻪ .
ﺳے ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮ .
 د ﻫﻐﻮئ
ﻫﻮﻴﺎر ﺳى ﺧﺒﺮې د ﻫﻐﮥ د ﻋﺰت ﺳﺒﺐ ﺟﻮړﻳى ،ﺧﻮ د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺳى ﺧﺒﺮې د ﻫﻐﮥ د ﺗﺒﺎﻫ ﺳﺒﺐ ﺟﻮړﻳى .
 د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﮐﺲ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى.
ﺧﺒﺮې ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﺳﺮه ﺷﺮوع ﮐﻴى او ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻟﻴﻮﻧﺘﻮب ﺳﺮه ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴى .
ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى ،ﻮک دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ زﻣﻮﻧ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى؟
 اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﮐﺎر ﺳﺮه ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ډﯦﺮ ﺳﺘے ﺷ ،او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻟ ﭼ ﻣﻨﺰل ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر ﭘﯧﺪا ﮐى .

 ﺧﻮش ﻗﺴﻤﺘﻪ
ﻣﻠ ﭼ د ﻫﻐ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ﻧﺎﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎره زﻟﻤﮯ وى او ﻣﺸﺮان ﻳ ﺳﻢ د ﺳﺤﺮ ﻧﻪ ﺳﺮ د ﺧﯧ ﻧﻪ زار ﮐﻮى .
وى ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭼ د ﭼﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ د ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ وى او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﺧﻮراک ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ د
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ دوﻣﺮه ﻧﺎراﺳﺘﻪ وى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﭼﺖ ﻫﻢ ﻧﮥ
ﻃﺎﻗﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﻮراک ﺎک ﮐﻮى د ﻧﺸ دﭘﺎره ﻧﻪ .
 د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ رو د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ دﭘﺎره وى او ﻣﮯ د زړۀ
ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻮى ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ راﺎ او ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺑﻪ راوﻏﻮرزﻳى .
 ﭘﻪ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﺴ ﺑﺪرد ﻣﮥ واﻳﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ ﻫﻢ
راﺣﺖ دﭘﺎره وى ،او ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻴى .
ﭘﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﺲ ﭘﺴ ﺑﺪرد ﻣﮥ واﻳﻪ .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ د ﻫﻮا ﻳﻮه وړه ﻣﺮﻏ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮې واورى او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﮐى.

د اﻧﺴﺎن د ﻋﻠﻢ ﺣﺪ

۱۱

 ﺧﭙﻠ ﭘﯧﺴ ﭘﻪ
 ﺧﭙﻠﻪ رو ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻏﻮرزوه ﭼ ﻻړه ﺷ او ډﻳﺮې ور ﭘﺲ ﺑﻪ دا ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻼو ﺷ .


 ﮐﻠﻪ ﭼ ورﻳ
اووۀ ﻳﺎ اﺗﮥ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻨﺪې ﮐه ،ﻪ ﭼ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﭼ ﮥ اﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې راﭘﯧ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ زﻣﻴﺪار ﻮک ﭼ
درﻧ وى ﻧﻮ ﺑﺎران ﮐﻴى .ﮐﻠﻪ ﭼ وﻧﻪ د ﺷﻤﺎل ﻳﺎ د ﺟﻨﻮب ﭘﻪ ﻃﺮف ﭘﺮﯦﻮ ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮﺗﻪ وى .

د ﻫﻮا رخ ﺗﻪ ﻮرى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻞ ﻧﮥ ﮐﺮى .او ﻫﻐﻪ زﻣﻴﺪار ﻮک ﭼ ورﻳﻮ ﺗﻪ ﻮرى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻞ ﻧﮥ رﯦﺒ .
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻫﻮا رخ ﻧﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴى او ﻧﮥ درﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻟ ﭼ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﮐ ﻣﺎﺷﻮم ﻨﻪ ﺟﻮړﻳى ،ﻧﻮ داﺳ ﺗﮥ

 د ﺳﺤﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﻢ ﮐﺮه او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧې ،ﻮک ﭼ د ﻫﺮ ﮥ ﺧﺎﻟﻖ دے .
ﭘﻮرې ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ ﺑﻮﺧﺖ اوﺳﻪ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﺎر ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ده ،ﭘﻪ دې ﮐ ،ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ او ﻳﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﻧﺴﺎن ﺗﺮ ډﯦﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې
 رﺎ ﮥ ده او د ﻧﻮى ﺳﺤﺮ رﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﮥ ﻟ .
ﭘﻪ دواړو ﮐ ﻳﻮ ﺷﺎن .
ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې د ژوﻧﺪ ﻫﺮه ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮوى .ﺧﻮ دا ﻫﻢ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻞ ﭘﺎر دى ﭼ د ﻣﺸﻞ ډﻳﺮې ور
رارواﻧ دى .او ﮥ ﭼ ﺑﻪ ﮐﻴى ﻫﻐﻪ ﻳﻮ راز دے.

د ﻮاﻧﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻧﺼﻴﺤﺖ
 اے ﻮاﻧﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻮاﻧ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳ او د ﻮاﻧ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ .او ﮥ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ زړۀ ﻏﻮاړئ او ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ

 د ﺧﭙﻞ زړۀ
ﻣﻮ ﮥ ﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮئ ،ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﻳﺎده ﺳﺎﺗ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ درﺳﺮه د ﻫﺮ ﮐﺎر او ﻋﻤﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﻮى .
ﻧﻪ ﺧﻔﺎن او د وﺟﻮد ﻧﻪ ﻏﻢ درد ﻟﺮې ﺳﺎﺗ ﻪ ﭼ ﻮاﻧ او ﺗﻮر ﺳﺮ د ﻳﻮې ﻟﺤﻈ دﭘﺎره وى.

۱۲

 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻟﻖ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ور راﺷ ،او ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ راﺷ او ﺗﮥ


 ﻫﻐﻪ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ،د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ د ﻧﻤﺮ ،ﺳﭙﻮږﻣ او د ﺳﺘﻮرو رﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ
ﭘ وواﺋ ﭼ” ،د ژوﻧﺪ ﻫﻴ ﻣﺰه ﻧﺸﺘﻪ “.
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاران ﭘﻪ رﻳدﯦﺪو
ﺗﺘﻪ ﺎره ﺷ او د ﺑﺎران ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻴﺎ ورﻳ راواﭘﺲ ﺷ .
ﺷ ،او ﺳﺘﺎ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺳى راﮐﻮﻧ ﺷ ،او ﺳﺘﺎ د ﻣﯧﭽﻨ ﮐﻮﻟﻮ واﻻ  ﮐﺎر ﭘﺮﯦدى وﻟ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟې دى ،او ﻫﻐﻪ زﻧﺎﻧﻪ
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ د ﮐﻮ دروازې ﺑﻨﺪې ﺷ او د ﻣﯧﭽﻨ آواز ﭘﻪ ﻣﺰه
ﭼ د ﮐﮐﻮ ﻧﻪ ﻮرې د ﻫﻐﻮئ ﻧﻈﺮ ﮐﻢ دے .
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﺗﮥ د
ﺷ ،او ﺗﮥ د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﭘﻪ اوﻟﻨﻮ ﺳﻨﺪرو راﭘﺎ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟ ﺳﻨﺪرې ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺰه ﻟ .
اوﭼﺘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ او د ﮐﻮﻮ د ﺧﻄﺮو ﻧﻪ ﻳﺮﯦې .د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﺳﺘﺎ وﯦﺘﮥ ﺳﭙﻴﻦ ﺷ داﺳ ﻟﻪ ﭼ د ﺑﺎداﻣﻮ ﻠﻮﻧﻪ
ﮐﻮﻻو ﺷ ،او ﺗﮥ د ﭘﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ داﺳ ﻟﻪ ﻣﻠﺦ ﭘ راﮐﺎږى ،او ﺳﺘﺎ ﺷﻬﻮت ﺧﺘﻢ ﺷ .ﻫﻐﻪ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺨ
 د ﻫﻐ
ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ وى ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اﺑﺪى ﮐﻮر وى ،او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﺎزه ﮐ وﻳﺮ ﮐﻮى .
ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو زﻧﻴﺮ وﺷﻠﻴى ،د ﺳﺮو زرو ﻟﻮﮯ ﻮ ﻮ ﺷ ،او ﭼﻴﻨ ﺳﺮه د اوﺑﻮ ﺑﻮﻗﻪ ﺑﻪ وﺷﻠﻴى او د
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﺎوره واﭘﺲ ﺧﺎورې ﺷ او روح ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ ،ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ورﮐے
ﮐﻮﻫ ﺳﺮﺧ ﻣﺎﺗﻪ ﺷ .
 ﻧﻮ ﻣﻌﻠﻢ واﺋ” ،ﻫﺮ ﮥ ﺑﻣﻌﻨ دى ،دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻣﻌﻨ دى“.
وو .

ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻮﻴﺎر وو او ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻳ ﻫﻢ د ﻋﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﺘﻠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر او ﻓﺮ ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺮﺗﻴﺐ

 د
 د ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮﺷﺶ دا وو ﭼ ﺧﻮږې ﺧﺒﺮې وﻟﻮى ،او دﻳﺎﻧﺘﺪارۍ ﺳﺮه رﺘﻴﻨ ﺧﺒﺮې وﻟﻴ .
وار ﻳ ﺟﻤﻊ ﮐل .
ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﺧﺒﺮې د ﺗﯧﺮو ﭼﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،د ﺟﻤﻊ ﺷﻮى ﻣﺘﻠﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮې د ﭼﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻮﮐﻪ ﮐ د ﻣﯧﺨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﻳﻮ
 ﺧﻮ زﻣﺎ زوﻳﻪ ،د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻫﻢ ﺧﺒﺮدار اوﺳﻪ .د ډﯦﺮو ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د ﻟﻴﻠﻮ
ﺷﭙﻮن ﻳ د و د ﺑﻮﺗﻠﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .
 را ﭼ اوس ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ د ﻮل ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﺧُﻼﺻﻪ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى او ډﯦﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﺳﺘے ﮐﻮى .
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ
ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر وﮐو .د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦه او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮه ،دا ﭘﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻓﺮض دى .
ﭘﺎک ﺑﻪ راﺳﺮه د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ وى او ﮐﮥ ﺑﺪ او ﭘﻪ دې ﮐ ﭘ ﻴﺰوﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دى.
 © pashtobibles.orgﻳﻮﺳﻔﺰی ۲۰۱۹

