د ﻣﺘﻠﻮﻧﻮ ﮐﺘﺎب
د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ

۱

 د دوئ ﻣﻘﺼﺪ دا دے ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺣﻤﺖ او
 د داؤد د زوئ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه وو .


 دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ درﮐى ﭼ ﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐى او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪو ﺧﺒﺮو ﭘﻮﻫﻪ ﺷ .


 دا ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ ﺳﺎده ﺧﻠﻖ ﻫﻮﻴﺎروى او ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﻘﻞ او ﺗﻤﻴﺰ ورﮐﻮى .
ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻋﺪل او اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﺗﯧﺮوئ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﻠﻮﻧﻮ او ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ او د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﭘﻪ
دا ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻮى او د ﻋﺎﻟﻢ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮى ،
ﺧﺒﺮو او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﺎﺎﻧﻮ دواړو ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ.

د ﻮاﻧﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻧﺼﻴﺤﺖ
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮه د ﻋﻠﻢ ﺷﺮوع ده ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﻠﻖ د ﺣﻤﺖ او ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﭙﺎوے ﮐﻮى .

 د ﻫﻐﻮئ ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺳﺮ دﭘﺎره ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺳﻬﺮه او ﺳﺘﺎ د
ﻻرﻮدﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ او د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺗﻌﻠﻴﻢ دې ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه .
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻨﺎﻫﺎران ﺳﺘﺎ د ﺑﻻرې ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗﻪ.
ﻏﺎړې دﭘﺎره د ﻋﺰت ﻫﺎر وى .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ وواﺋ” ،راﻪ ،ﭼ ﻳﻮ ﺎئ ﺷُﻮ او د ﭘ ﺎئ ﻧﻪ ﺰار وﮐو او ﻗﺘﻞ وﮐو .راﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻨﺎه ﮐﺲ

 راﻪ ﭼ د ﻗﺒﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪى ﺗﯧﺮ ﮐو ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﻮک
ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺴ د ﺧﻮﻧﺪ دﭘﺎره ﻏﻠ ﺣﻤﻠﻪ وﮐو .
 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻗﻴﻤﺘ ﻴﺰوﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐو او د ﻟﻮټ د ﻣﺎل ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮروﻧﻪ ډک
ﭼ د ﻣﺮګ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﮐﻮزﻳى .
 زﻣﺎ زوﻳﻪ،
 راﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﻠﺮے ﺷﻪ او ﻣﻮﻧ ﭼ ﮥ ﻟﻮټ ﮐو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻪ درﮐو “.
ﮐو .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪﮐﺎرۍ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه روان وى ،او د
د داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻣﮥ ﻪ ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﻣﮥ ﻪ .
 ﺧﻮ
 د ﻳﻮ ﻣﺎرﻏﮥ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې ﺟﺎل ﺧﻮرول ﻮﻣﺮه ﺑﻓﺎﺋﺪې دى .
وﻳﻨ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړخ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه روان وى .
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺑﻪ وى اَﻧﺠﺎم
دﻏﻪ ﺷﺎن ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره دام ﺧﻮروى ،داﺳ دام ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺗﺒﺎه ﺷ .
د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻮک ﭼ د ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه ﭘﯧﺴﻮ ﻠﻮ ﻻﻟﭽ وى ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻻس ووﻳﻨ.

د ﺣﻤﺖ آواز
 د ﺑﺎزار ﭘﻪ ﻪ ﮐ
 ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﻻرو ﮐﻮﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺗﯧﺰه ﭼﻐ وﻫ ،او ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﻧﻌﺮې وﻫ .

 ”ﺟﺎﻫﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ
ﻫﻐﻪ ﭼﻐ وﻫ ،او د ﺎر ﭘﻪ دروازو ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧﻳى ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﮐﻮى ،
ﭘﻮرې ﺳﺎده ﺎن ﻳ؟ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺴﺨﺮو ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳ؟ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 راﺷ او زﻣﺎ ﺳﺨﺘ ﺧﺒﺮې واورئ .زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﮐم او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻮﻴﺎر
ﺑوﻗﻮﻓﺎن ﻋﻠﻢ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮئ؟ 
 ﺗﺎﺳﻮ
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻮ ﻠﻪ آوازوﻧﻪ وﮐل ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ راﻧﮥ ﻏﻠ .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﻏﻠﻢ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ راﻧﮥ ﮐه ،
ﮐم .
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﭘﺮﯦﻮ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
زﻣﺎ ﻮل ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐل او زﻣﺎ اﺻﻼح ﮐﻮل ﻣﻮ رد ﮐل ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻟﻪ د
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮرې ﻣﻠﻨې ﮐﻮم ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮم ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺪﺑﺨﺘ راﯧﺮ ﮐى ،
ﻃﻮﻓﺎن درﺑﺎﻧﺪې راﺷ ،او ﭼ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻟﻪ د ﺳﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن درﺑﺎﻧﺪې راﺷ او ﭼ ﻣﺼﻴﺒﺖ او ﺳﺨﺘ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺎﻟﺒﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ دوئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭼﻐ وﻫ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ دوئ ﻟﻪ ﺟﻮاب ﻧﮥ ورﮐﻮم .دوئ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ د زړۀ ﻧﻪ وﻟﻮى ،ﺧﻮ
ﺷ ،

 دوئ
 ﻪ ﭼ دوئ د ﭘﻮﻫ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ او دوئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦﺪل ﺧﻮښ ﮐل ،
دوئ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ دوئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭼﺎل
زﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ رد ﮐو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣ اﺻﻼح ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ دوئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ ﺗﻮﺟﻮ راﻧﮥ ﮐه .
 د ﺳﺎده ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮﮐﺸ ﺑﻪ دوئ ﻣۀ ﮐى ،ﮐﻢ ﻋﻘﻼن د ﺧﭙﻞ
ﭼﻠﻦ ﺗﺮﺧﻪ ﻣﯧﻮه وﺧﻮرى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﺑﻪ ﻣﺎړۀ ﺷ .
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ اوﺳﻴى ،او د ﻧﻘﺼﺎن ﮥ ﻳﺮه ﺑﻪ
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻴى .
ﭘﺮې ﻧﮥ وى“.

د ﺣﻤﺖ ﻓﺎﺋﺪې

۲

 او د ﻋﻘﻞ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ او
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې وﻣﻨ او زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐې ،


 ﺗﮥ د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﭘﻮﻫ ﻃﻠﺐ ﮐﻮه او د ﺣﻤﺖ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺗﯧﺰه ﻧﻌﺮې ووﻫﻪ .
ﺧﭙﻞ زړۀ د ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﺎﺋﻞ ﮐې ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ د
دوئ داﺳ ﺗﻼش وﮐه ﻟﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭼ ﮐﻮې او ﻳﺎ ﻳ داﺳ ﻟﻮن وﮐه ﻟﻪ ﭼ د ﭘ ﺧﺰاﻧ ﮐﻮې .
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﻘﻞ او ﺣﻤﺖ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻳﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐې .
 ﻫﻐﻪ د ﻧﯧﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د ﻋﻘﻠﻤﻨﺪۍ ﺧﺰاﻧ ﺳﺎﺗ ،ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره
ورﮐﻮى ،او د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ او ﭘﻮﻫﻪ راو .
 ﻫﻐﻪ د اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧﻮ د ﻻرو ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى.
ډال دے د ﭼﺎ ﮐﺮدار ﭼ ﺑداﻏﻪ وى .
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﮥ ﮥ او د اﻧﺼﺎف او ﻣﻨﺎﺳﺐ دى .او ﺗﮥ ﺑﻪ د ژوﻧﺪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻر ﺑﻴﺎﻣﻮﻣ .


 ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗ او ﭘﻮﻫﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى .
ﺷ او ﺳﺘﺎ ﻋﻠﻢ او ﭘﻮﻫﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ روح ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﮐى .
 ﭼﺎ ﭼ ﺻﺤﻴﺢ ﻻره ﭘﺮﯦ ده او ﭘﻪ
ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺑﺪﮐﺎره ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺳﺎﺗ ،او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭼ د ﭼﺎ ﺧﺒﺮې ﭼ ﻏﻠﻄ دى ،
 او
 ﻮک ﭼ د ﺧﺮاﺑﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى او د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى ،
ﺗﻴﺎرو ﮐ ﺗﻠﻞ ﮐﻮى ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺑﺪﮐﺎرې  ﻧﻪ وﺳﺎﺗ ،د ﻫﻐ
دﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐو وږو ﺳﺮ دى او د ﻫﻐﻮئ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ د  دے .
 ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ د ﻮاﻧ د وﺧﺖ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﺮﯦﮯ دے او ﺧﭙﻞ
زﻧﺎﮐﺎرې ﻧﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮږو ﺧﺒﺮو ﺗﺎ دوﮐﻪ ﮐﻮل ﻏﻮاړى ،
 د ﻫﻐ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ﻣﺮګ ﺗﻪ دﻋﻮت دے ،او د ﻫﻐ د
ﻟﻮظ ﻳ ﻫﯧﺮ ﮐو ﮐﻮم ﻳ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐے وو .
 ﻮک ﭼ ﻫﻐ ﻟﻪ ورﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ راواﭘﺲ ﮐﻴى او ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻻره راﺗﻠﮯ ﻧﮥ
ﮐﻮر ﻻر د ﻗﺒﺮ ﻻر ده .
 ﻧﻮ ﻧﯧﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ د ﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺗﻠﻞ ﮐﻮه او د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻرو ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻪ .
ﺷ .
 ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ وﺷﻟﮯ ﺷ ،او ﻏﺪاران ﺑﻪ ﺗﺮې د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ
اوﺳﻴى ،او ﺑداﻏﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ .
ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ.

د ﻋﻘﻞ او ﺣﻤﺖ ﻓﺎﺋﺪې

۳

 زﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻋﻤﺮ ﺳﯧﻮا ﮐى
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،زﻣﺎ ﻻرﻮدﻧﻪ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه ،ﺧﻮ زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ وﺳﺎﺗﻪ .


 ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ او وﻓﺎدارى د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﻣﮥ ﻟﺮې ﮐﻮه .دوئ د ﺧﭙﻠ ﻏﺎړې ﻫﺎر ﮐه او د ﺧﭙﻞ
او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻪ درﮐى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ او ﻧﯧ ﻧﺎﻣ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐې.
زړۀ ﭘﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ وﻟﻴﻪ .
 ﭼ ﺗﮥ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻮې ﻧﻮ
 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮه .او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه .

 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﮥ ﻣﻐﺮوره ﮐﯧه ،د ﻣﺎﻟ
ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻻره ﺎﺋ .
 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل دوﻟﺖ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺑﺪن رﻏﻴى او ﺳﺘﺎ ﻫُوﮐ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺗﺎزه ﺷ .
ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﯦه او ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﺮﯦده .

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻮداﻣﻮﻧﻪ ډک ﺷ او د ﺳﺮ ﻧﻪ
ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺰت ﮐﻮه ،او د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻓﺼﻞ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻣﯧﻮې ﺳﺮه .
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺻﻼح ﻣﮥ رد ﮐﻮه او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اوړى ،او ﺳﺘﺎ د ﭼﺎ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮى ﻣﮯ اوړى .
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮى ﻟﻪ ﻨﻪ
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮى ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﮥ ﺧﻔﻪ ﮐﯧه .
 ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺣﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى ،او ﻫﻐﻪ
ﭼ ﻳﻮ ﭘﻼر ﻫﻢ ﻫﻐﻪ زوئ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺮان وى .
 ﻪ ﭼ دا د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻗﻴﻤﺘ دے او د دې ﻪ د ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮه ﮥ ده.
ﻮک ﭼ ﭘﻮﻫﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐى .
 د ﻋﻘﻞ ﭘﻪ  ﻻس ﮐ اوږد
 دا د ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺮان دے او ﺳﺘﺎ د ﺧﻮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ د دې ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮥ دے .

 د ﻫﻐﮥ ﻻرې ﺑﺮﮐﺘ دى ،او د ﻫﻐﮥ ﻮﻟ ﻻرې ﭘﺮاَﻣﻨﻪ دى.
ژوﻧﺪون دے ،او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺲ ﻻس ﮐ ﻋﺰت او دوﻟﺖ دے .

 ﺣﻤﺖ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ژوﻧﺪ وﻧﻪ ده ﻮک ﭼ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﺎړه ورﮐﻮى ،ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﻫﻐﻪ راﻴﻨﻮى .

 د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د زﻣ ﺑﻨﻴﺎد ﮐﯧﻮدﻟﻮ ،او د ﺧﭙﻠ ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻳ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐل .
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻋﺪل
ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د زﻣ د ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﭼﻴﻨ رواﻧ ﺷﻮﻟ ،او د ورﻳﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺧﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ راوورﯦﺪﻟﻪ .
 دوئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ روح ﺗﺎزه ﺳﺎﺗ ،او دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
او ﺗﻤﻴﺰ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐ ﭘﯧﺪا ﮐه ،او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻟﺮې ﮐﻮه .
 ﮐﻠﻪ ﭼ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر روان ﻳ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺪک وﻧﮥ ﺧﻮرى .
ﻏﺎړه د ﻓﻀﻞ ﻫﺎر وى .
 ﻧﻮ د ﻧﺎﻬﺎﻧ اﻓﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦې او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ
ﺗﮥ ﻤﻠ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦې ،او ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮږ ﺧﻮب اودۀ ﮐﯧې .
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ډاډ وى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘ ﭘﻪ دام ﮐ د ﯧﺮوﻟﻮ ﻧﻪ
ﻳﺮﯦې ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې را .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ
 ﻮک ﭼ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ وى د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﯧه ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ،ﮐﮥ ﭼﺮې دا ﮐﺎر ﺳﺘﺎ وس ﮐ وى ،
وﺳﺎﺗ .
 د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺧﻼف
اوس د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻣﮥ واﻳﻪ ﭼ” ،ﺳﺒﺎ راﺷﻪ ﭼ ﻣﺪد دې وﮐم “.
 ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪې
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻧﻘﺼﺎن ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻣﮥ ﺟﻮړوه ،ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ اوﺳﻴى او ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻮى .
 د ﻇﺎﻟﻢ ﺳﺮه ﺳﻴﺎﻟ ﻣﮥ ﮐﻮه او ﻣﮥ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ
ﻫﻴ ﺑﻫﻴﻪ اﻟﺰام ﻣﮥ ﻟﻮه ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ وى درﺳﻮﻟﮯ .
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻮک ﭼ ﺑﺪﮐﺎره وى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻧﯧﺎﻧﻮ ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻗﺪم ﻋﻤﻞ ﮐﻮه ،
 ﻫﻐﻪ د
 د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻌﻨﺖ وروى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺻﺎدق ﭘﻪ ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﮐﺖ وروى .
ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺗ .
 ﻫﻮﻴﺎر ﻋﺰت ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ
ﻣﻐﺮوره ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺴﺨﺮې ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮﻳﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻓﻀﻞ ﮐﻮى .
 ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﭙﻞ ﺷﺮم زﻳﺎﺗﻮى.

د ﭘﻼر ﻧﺼﻴﺤﺖ

۴

 ﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ
 زﻣﺎ زاﻣﻨﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .او ﻫﻐ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐئ او ﭘﻮﻫﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐئ .


 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻫﻠ وم ،او د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر اﯦ
ﺗﻪ ﮥ ﺗﻌﻠﻴﻢ درﺎﻳﻢ ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ .
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐو او وې وﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ راﻴﻨ ﮐه ،زﻣﺎ ﭘﻪ
ﻳﻮ ﻧﻴﺎزﺑﻴﻦ زوئ وم ،
 ﺣﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐه ،او ﭘﻮﻫﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐه ،زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه او
ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮه ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﺗﻴﺮ ﺷ .
 ﻋﻘﻞ ﺗﻪ ﻣﮥ ﺷﺎه ﮐﻮه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ
ﻣﮥ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺦ اړوه .
 ﺣﻤﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮل د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻫﻢ ﮐﺎر دے ،د ﻧﻮرو ﻴﺰوﻧﻮ د ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﻮﻫﻪ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐه.
ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗ .
 دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺮ د ﻓﻀﻞ
 د ﺣﻤﺖ ﻋﺰت ﮐﻮه او دا ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻮئ ﮐى .دې ﺗﻪ ﻏﺎړه ورﮐه ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺗﺎ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﮐى .

 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ .زۀ ﭼ درﺗﻪ ﮥ واﻳﻢ
ﺳﻬﺮې ﺳﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐى او د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺗﺎج ﺑﻪ در ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐى “.
 ﻣﺎ درﺗﻪ د ﻋﻘﻞ او ﺣﻤﺖ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه او ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻر ﻣ روان
ﻫﻐﻪ ﮐﻮه ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻋﻤﺮ اوږد ﺷ .
 زﻣﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺮ ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻴﺰ ﻧﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮى ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﻨه وﻫ ﻧﻮ ﺗﻴﻨﺪک ﺑﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرې .
ﮐې .

 د
ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ راﻴﻨ ﮐه او دا ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻻړ ﺷ .د ﻫﻐﻮئ ﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐه ﻪ ﭼ دا ﺳﺘﺎ ژوﻧﺪون دے .
 د ﻫﻐﻮئ د ﻻرو ﻧﻪ ﺎن وﺳﺎﺗﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻر ﻣﮥ
ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﺧﭙﻞ ﻗﺪم ﻣﮥ ږده او ﻣﮥ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﻻر ﺗﻠﻞ ﮐﻮه .
 ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ دوئ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻧﮥ وى ﮐے ﺗﺮ ﻫﻐ ﺧﻮب
ﻪ ،د ﻫﻐﻮئ د ﻻرو ﻧﻪ راوﺮﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر روان اوﺳﻪ .
 ﻫﻐﻮئ د ﺷﺮارت رو
ﻧﮥ ور ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ دوئ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺗﻴﻨﺪک ﻧﮥ وى ورﮐے ﻧﻮ دوئ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې آرام ﻧﮥ ﮐﻮى .
 د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﻻر د ﺳﺤﺮ د رﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ده ،ﺗﺮ ﻫﻐ ﻠﻴى او ﻻ ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻴى
ﺧﻮرى او د ﻓﺴﺎد ﻧﻪ ډک ﻣﮯ  .
 ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﻻر ﻟﻪ د ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرې ﭘﻪ ﺷﺎن ده ،دوئ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى
ﺗﺮﻮ ﭼ د ور رﺎ ﻧﮥ وى راﺎره ﺷﻮى .
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،زۀ ﭼ درﺗﻪ ﮥ واﻳﻢ ﻫﻐ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐه ،او ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه زﻣﺎ ﺧﺒﺮې
ﭼ ﭘﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮړﻟﻮ .
 ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ژوﻧﺪ ورﮐى ﭼ ﻮک
 دا د ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﻣﮥ وﺑﺎﺳﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﻳ دﻧﻨﻪ وﺳﺎﺗﻪ .
واوره .
 د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ اول د ﺧﭙﻞ زړۀ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻪ ،ﻪ ﭼ دا د ژوﻧﺪ
ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،او د ﻫﻐﻮئ ﻮل وﺟﻮد ﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ورﮐى .
 ﭘﻪ ﻏﻮر
 د ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﻧﻪ  ﻟﺮې ﮐه ،او دوﮐﻪ ﻣﺎرې ﺧﺒﺮې د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻧو ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐه .
د ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ده .
 او د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺪﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻻره ﻫﻮاره ﮐه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻮﻟﻪ ﻻر ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ
ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﯧﻎ ﻮره ،او ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻧﯧﻎ وﺳﺎﺗﻪ .
  او ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﮥ ﺗﺎوﯦه ،او ﺧﭙﻠ ﭘ د ﺷﺮارت ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻪ.
وى .

د زﻧﺎ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗﻞ

۵

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﺗﻤﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﮐې،
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،زﻣﺎ ﭘﻮﻫ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐه ،او زﻣﺎ د ﺣﻤﺖ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﮥ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ .


 ﻪ ﭼ د زﻧﺎﮐﺎرې  د ﺷﻮﻧو ﻧﻪ ﺷﺎت راﺎ .او د ﻫﻐ ﺧﺒﺮې د
او ﺳﺘﺎ ﺷﻮﻧې ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او ﺣﻤﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﻮى .
 د ﻫﻐ
 ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻫﻐﻪ د ﻨﻳﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺮﺧﻪ ،او د دوه ﻣﺨﻴﺰې ﺗُﻮرې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻴﺮه ده .
ﺗﯧﻠﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗ ﻧﺮﻣ دى ،
 ﻫﻐﻪ د ژوﻧﺪ د ﻻرې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﭘ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﻃﺮف رواﻧ دى ،او د ﻫﻐ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﺳﻴﺪﻫﺎ د ﻗﺒﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اوس زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ .او زۀ ﭼ
ﺳﻮچ ﻧﮥ ﮐﻮى ،د ﻫﻐ ﻻرې ﮐې وږې دى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .
 د داﺳ  ﻧﻪ ﺎن ﻟﺮې ﺳﺎﺗﻪ .او ﭼ د ﻫﻐ د ﮐﻮر دروازې ﺗﻪ ﻫﻢ ورﻧﺰدې ﻧﮥ ﺷ
درﺗﻪ ﮥ واﻳﻢ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﮥ اوړه .

 ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻋﺰت ﻧﻮرو ﺗﻪ ورﮐې او ﺑﻋﺰﺗﻪ ﺷ .او د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ وا د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ رﺣﻢ و ﮐﺮم ﺗﻪ وﺳﭙﺎرې ،

 او د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ آﺧﺮ
ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﭘﺮدى ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺎل ﻣﺰې وﮐى ،او ﺳﺘﺎ د ژوﻧﺪ ﻣﺤﻨﺖ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﮐﻮر ﻣﺎﻻ ﻣﺎل ﮐى .
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ وواﺋ” ،ﻣﺎ د اﺻﻼح ﻧﻪ
ﮐ ﺑﻪ ﺗﮥ زﺑﻴﺮ او ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮې ،ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻏﻮ او ﺑﺪن ﺧﻮړﻳﻦ ﺷ ،
 ﻣﺎ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اُﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻪ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣ ﺧﭙﻠﻮ
ﻮﻣﺮه ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ .او ﻮﻣﺮه ﺑﻪ زﻣﺎ زړۀ اﺻﻼح ﮐﻮل رﻞ ،
 د ﺧﭙﻠ ذﺧﻴﺮې اوﺑﮥ
 ﻧﻮ زۀ د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ ﻳﻢ ،او ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﮐ وﺷﺮﻣﯧﺪم “.
ﻻرﻮدوﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻟﻮ .
 دا ﻣﻨﺎﺳﺐ ده ﭼ
ﻪ ،او ﺻﺮف د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﮐﻮرواﻟﮯ ﮐﻮه ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮﻫ ﻧﻪ رواﻧ اوﺑﮥ  .
 ﻧﻮ دا دې ﻳﻮا ﺳﺘﺎ وى ،ﮐﻠﻪ دې ﻫﻢ د ﭘﺮدو
ﺳﺘﺎ ﭼﻴﻨ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ،او ﺳﺘﺎ د اوﺑﻮ ﻟﺨﺘ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ ﮐ وﺑﻬﻴى؟ 
 ﺳﺘﺎ ﭼﻴﻨ دې ﺑﺮﮐﺘ ﺷ ،د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ ورﺳﺮه
ﺳﺮه ﺷﺮﻳ ﻧﮥ ﺷ .
 ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮې ُﻠ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﮐ او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻫﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﻧﻮ د ﻫﻐ د ﺑﺪن ُﻼ دې ﺗﺎ ﻣﻌﻤﻮر
وادۀ ﺷﻮے وو ،
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ﻧﻮ ﺗﮥ دې وﻟ د ﻳﻮې زﻧﺎﮐﺎرې  ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ راﯧﺮ ﻳ؟
ﮐى ،او ﺗﮥ دې ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻫﻐ د ﻣﻴﻨ ﻏﻼم ﻳ .
 ﻧﻮ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻻرو د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻈﺮ دے،
او ﺗﮥ وﻟ د ﺑﻞ ﺳى د  ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﮐﯧې او ﻏﺎړه ﻏ ﮐﯧې؟ 
 د ﺷﺮﻳﺮ ﺷﺮارت ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره دام دے .او د ﻫﻐﮥ د ﻨﺎه رﺳ ﻫﻐﻪ
او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﻻرو ﺎرﻧﻪ ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ د ﮐﻤﻮاﻟ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷ ،او د ﺧﭙﻞ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻻرې ﺷﻮے دے.
ﮐﻠ راﻧﻴﺴ .

د ﺑﻞ ﭼﺎ د ﻗﺮض ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﮥ ﮐﻮه

۶

 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى دﭘﺎره ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ ﮥ اﯦ وى ،او ﻳﺎ ﺗﺎ د ﺑﻞ ﭼﺎ د ﻗﺮض د ورﮐﻮﻟﻮ


 ﮐﮥ ﺗﮥ ﭼﺮې د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﻟ ﮐ راﯧﺮ ﺷﻮے ﻳ ،او ﭘﻪ دام ﮐ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ د ﻻﺳﻪ
وﻋﺪه ﮐې وى ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﭘﻪ دې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﺮﯦﻮﺗ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د دام ﻧﻪ د
راﯧﺮ ﺷﻮے ﻳ ،
ﺧﻼﺻﯧﺪو دﭘﺎره ،ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐﻤﺰورے ﮐه او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ زارى وﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ د دې ذﻣﻪ وارۍ ﻧﻪ آزاد
 ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ د ﻫﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن
 زر ورﺷﻪ ﻣﮥ اودۀ ﮐﯧه او ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ ﻣﺮﻏ ﻣﺮﻏ ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده .
ﮐى .
 ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﯧو ﺗﻪ وﻮرئ ،او د ﻫﻐﻮئ
د ﺎرى ﻧﻪ او ﻟﻪ د ﻣﺎرﻏﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺎرى د ﺟﺎل ﻧﻪ آزاد ﮐه .
 ﺧﻮ دوئ
 دوئ ﻧﮥ ﻣﺸﺮ ﻟﺮى ،او ﻧﮥ ﻮک آﻓﺴﺮ او ﻧﮥ ﺣﻤﺮان ﻟﺮى ،
ﭘﻪ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر وﮐئ او ﻫﻮﻴﺎر ﺷ .
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﺳﻳﻪ ﺗﺮﻮ
ﭘﻪ اوړى ﮐ ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک راﻮﻟﻮى ،او ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﺧﻮراک ﭘﻪ ﻟﻮ ﮐ راﺟﻤﻊ ﮐﻮى .
 ﺗﮥ واﺋ” ،ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره ﺑﻪ اودۀ ﺷﻢ ،او ﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﭘ ﮐم ،ﻟ ﺑﻪ
ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭘﺮوت ﻳ؟ او ﺗﮥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ د ﺧﻮب ﻧﻪ راﭘﺎ؟ 
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒ او ﻧﻴﺴﺘ د وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪ ډاﮐﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى.
ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم او آرام ﺑﻪ وﮐم “.
 ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮ وﻫ او ﺳﺘﺎ د دوﮐﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﭘﻮ او ﻮﺗﻮ
 ﺑﺪﻣﻌﺎﺷﺎن او ﮐﻤﻴﻨﻪ ﺧﻠﻖ ،ﻮﻟﻪ ورځ ﺗﺶ دروغ واﺋ .

 د ﻫﻐﻮئ ﮐﺎږۀ زړوﻧﻪ ﺧﺮاﺑ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺳﺮﺧﻮږے ﭘﯧﺪا
اﺷﺎرې ﮐﻮى ،
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې وﺟﻪ ﭘﻪ داﺳ ﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﻬﺎﻧ اﻓﺖ را ،او ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮ ﻮ ﺷ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻧﮥ
ﮐﻮى .
 ﺷﭙ ﻴﺰوﻧﻪ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﺑﻠ اووۀ ﻴﺰوﻧﻪ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺑﺮداﺷﺖ
وى .
 ﻫﻐﻪ زړۀ ﭼ ﺑﺪې ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى،
 ﻣﻐﺮوره ﺳﺘﺮ ،دروﻏﮋﻧﻪ ژﺑﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭼ ﺑﻨﺎه وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻮى ،
ﮐﻮﻟﮯ ،
 دروﻏﮋن ﻮاه ﻮک ﭼ دروغ واﺋ ،او ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼ د ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﻫﻐﻪ ﭘ ﭼ د ﺷﺮارت ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻨې وﻫ ،
ﮐ ﺳﺮﺧﻮږے ﭘﯧﺪا ﮐﻮى.

د زﻧﺎ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮې ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮه ،او د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﻻرﻮدﻧﻪ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه .

 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ روان ﻳ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮى،
ﮐ ﻳﺎدې ﺳﺎﺗﻪ ،او د ﻫﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه ﮐ ﺮﻮه .
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ
او ﮐﻠﻪ ﭼ اودۀ ﻳ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ،ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ راوﻳ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ درﺗﻪ ﻣﺸﻮره درﮐﻮى .
 دا ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺑﺪﮐﺎره ﻮ ﻧﻪ ﺳﺎﺗ ،او د
ﺣﻤﻮﻧﻪ ډﻳﻮه ده او د ﻫﻐﻮئ ﻫﺪاﻳﺖ رﺎ ده ،او د ﻫﻐﻮئ اﺻﻼح د ژوﻧﺪون ﻻر ده .
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎﺋﺴﺖ ﺧﭙﻞ زړۀ ﻣﮥ ﺑﺎﺋﻴﻠﻪ ،او ﻧﮥ ﭼ د ﻫﻐ ﺳﺘﺮ وﻫﻞ ﺗﺎ
زﻧﺎﮐﺎرو ﻮ د ﻧﺮﻣﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﺑﻪ دې ﺳﺎﺗ .
 ﻳﻮه ﮐﻨﺠﺮه ﺗﮥ د ﻳﻮې رو ﭘﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﺧﺴﺘﮯ ﺷ ،ﺧﻮ د ﺑﻞ ﺳى د  ﺳﺮه زﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻗﻴﻤﺖ
راﯧﺮ ﮐى .
 ﻮک ﭘﻪ ﺮﻣﻮ ﺳﺮوﻮ
 ﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻮﻟ ﮐ ﺑﻞ ﺷﻮے اور د ﮐﭙو ﺳﻮزﯦﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ اوﭼﺘﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ 
وى .
 ﻧﻮ دا ﮐﺲ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﻮک ﭼ د ﺑﻞ ﭼﺎ
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻐﯧﺮ د ﭘﻮ ﭘﻮﻟ ﮐﯧﺪو او ﺳﻮزﯦﺪو ﻧﻪ ﺮﯧﺪﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ 
 ﺧﻠﻖ ﻫﻐﻪ ﻏﻞ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻧﮥ ﻮرى
د  ﺳﺮه ﻤﻠ ،ﻮک ﻫﻢ ﭼ د ﻫﻐ ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻼص ﻧﮥ ﺷ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﯧﺮ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اووۀ ﭼﻨﺪه ورﮐﻮى ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ د
ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻠ ﻟﻮږې د ﺧﺘﻤﯧﺪو دﭘﺎره ﻏﻼ ﮐﻮى ،
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے زﻧﺎ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺣﺪه ﮐﻢ ﻋﻘﻞ دے ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﻳ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮره ﮐﻴى .
 ﻧﻮ ﻏﯧﺮت
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﻫﻞ وﺧﻮرى او ﺑﻋﺰﺗﻪ ﺑﻪ ﺷ ،او دا ﺷﺮم ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اﺧﻮا ﻧﮥ ﺷ .
ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮى او
ﺑﻪ ﻳ د ﺧﺎوﻧﺪ ﻗﻬﺮ راوﭘﺎروى او ﭘﻪ ﺑرﺣﻤ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ اﺧﻠ .

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ رﺷﻮت ﻫﻢ رد ﮐى ﮐﮥ ﻮﻣﺮه ډﯦﺮ ﻫﻢ وى.

د ﺑﺪﮐﺎرو ﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮدارے

۷

 زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮه ،ﻧﻮ
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﺎن ﺳﺮه وﺳﺎﺗﻪ او زﻣﺎ اﺣﺎم ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﺣﻔﻆ ﮐه .


 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﺗﻮ
ﺗﮥ ﺑﻪ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ .زﻣﺎ د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ داﺳ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐه ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﺳﺘﺮ د ﺎ ﮐﻮې .
 ﺣﻤﺖ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﻮر ﻳ “،او ﭘﻮﻫ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺰدې رﺷﺘﻪدار
ﺳﺮه وﻧﻠﻮه او د ﺧﭙﻞ زړۀ ﭘﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻳ وﻟﻴﻪ .
 دوئ ﺑﻪ ﺗﺎ د زﻧﺎﮐﺎرې  ﺳﺮه د ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻪ وﺳﺎﺗ ،او ﻫﻢ ﺑﻪ دې دوئ د زﻧﺎﮐﺎرې  د دوﮐﻪ ﮐﻮوﻧﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ
وواﻳﻪ .
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﮥ ﺳﺎده ﻮاﻧﺎن وﮐﺘﻞ ،ﻧﻮ د دوئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
 ﻳﻮ ﻞ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر د ﮐﮐ د ﺟﺎﻟ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وﮐﺘﻞ ،
وﺳﺎﺗ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐ د ﮐﻮر ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﺰدې ﮐﻮﻪ ﮐ روان وو ،ﮐﻮﻣﻪ ﻻر ﭼ د ﻫﻐ
ﻣ ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻮان د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې راﻏﮯ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮه ﻪ ﺑﻬﺮ راﻏﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ
 د ﻣﺎﺎم ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ،ﺗﻴﺎرۀ ﺧﻮره ﺷﻮه او ﺷﭙﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮه .
ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠ وه ،
 ﻫﻐﻪ ﺑﺷﺮﻣﻪ او ﺑﺣﻴﺎ
ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ .ﻫﻐ د ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې ،او ﭘﻪ ﻏﻠﻂ ﺧﻴﺎل ﺳﺮه ﭼ ﻫﻐﻪ دوﮐﻪ ﮐى .
 ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ،او ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ ﮐ ﺮ ،او د ﺎر ﭘﻪ ﻫﺮ ﻮټ ﮐ
ﻪ وه ﭼ ﻮﻟﻪ ورځ ﻫﻮاﻴﺮه ﺮﯧﺪﻟﻪ .
 ”ﻧﻦ ﻣﺎ
 ﻫﻐ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻏﺎړه ورﮐه او ُﻞ ﻳ ﮐو ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺷﺮﻣﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﺳﺮه ﻳ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،
وﻻړه وى .
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻬﺮ راووﺗﻠﻢ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻢ ،ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻟﻮن ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﮥ راﺗﻪ
ﮐﺮه د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻏﻮﻪ ده او ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﺬر ﭘﻮره ﮐو .
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺮ ﭼﻴ،
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺼﺮ رﻧﺎرﻧ د ﻟ ﺎدروﻧﻪ اﭼﻮﻟ دى .
ﻣﻼو ﺷﻮې .
 راﻪ ﭼ ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ ډوب ﺷُﻮ .او د ﻳﻮ ﺑﻞ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠﻮ.
ﻋﻮد او دارﭼﻴﻨ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻟﻮﻟ ده .
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺟﻴﺐ د ﭘﯧﺴﻮ ﻧﻪ ډک ﮐے
 ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻧﺸﺘﻪ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﺮې ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻠﮯ دے .

 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺮﻣﻮ ﺧﺒﺮو ﺳﺮه ﻳ ﻫﻐﻪ ﻏﻠﻂ ﮐو ،او د ﻫﻐ ﭘﺴﺘﻮ ﺧﺒﺮو
دے ،او د دې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﺗﺮ آﺧﺮه ﺑﻪ واﭘﺲ ﻧﮥ را “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐ ﭘﺴ د ﻳﻮ داﺳ ﻏﻮﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن روان ﺷﻮ ﻟﻪ ﭼ ﺣﻼﻟﯧﺪو ﻟﻪ روان وى ،ﻟﻪ ﭼ ﻫﻮﺳ ﭘﻪ
وﻏﻠﻮﻟﻮ .
 ﺗﺮﻮ ﭼ ﻳﻮ ﻏﺸﮯ د ﻫﻐﮥ زړۀ ﻏﻮڅ ﮐى .ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ داﺳ ﻣﺎرﻏﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن وو ﭼ د دام ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻨې
دام ﮐ وﻧﻠ 
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ زاﻣﻨﻮ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،زۀ ﭼ درﺗﻪ ﮥ واﻳﻢ ﻧﻮ
وﻫ ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻻس ووﻳﻨ .
 ﺧﭙﻞ زړۀ ﺗﻪ اﺟﺎزت ﻣﮥ ورﮐﻮه ﭼ د داﺳ  ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﺎﺋﻞ ﺷ ،او ﻳﺎ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻮ ﻻرو
ﻫﻐ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ وﮐئ .
 د ﻫﻐ ﮐﻮر د
 ﻫﻐﻪ د ډﯦﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ﺳﺒﺐ ﺷﻮې ده او د ﺑﺷﻤﯧﺮه ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ ﺳﺒﺐ ﺷﻮې ده .
روان ﺷ .
ﻗﺒﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻر ده ،او دا د ﻣﺮګ داﻻن ﺗﻪ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮل دى.

د ﭘﻮﻫ آواز

۸

 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ د ﻻرې
 ﻏﻮږ ﺷ .وﻟ ﭘﻮﻫﻪ آوازوﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى ﮥ؟ ﭘﻮﻫ ﺧﭙﻞ آواز ﻧﮥ دے ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے ﮥ؟ 


 ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻮ او راوﺗﻮ دروازو ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ
ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ،او ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻻرې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻣﻼوﻳى وﻻړه وى .


 ”اے ﺧﻠﻘﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ آواز ﮐﻮم ،او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ آواز ﮐﻮم .
وﻻړه وى او ﭘﻪ زوره ﭼﻐ وﻫ ،
 ﻏﻮږ ﺷ .ﻣﺎ ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره اﻋﻠ ﺧﺒﺮې دى،
اے ﺳﺎده ﺧﻠﻘﻮ ،اﺣﺘﻴﺎط زده ﮐئ ،اے ﺑوﻗﻮﻓﻮ .ﻋﻘﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐئ .
 زﻣﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ واﺋ ﮥ ﭼ رﺘﻴﺎ وى ،ﻪ ﭼ
او زۀ ﭼ ﺷﻮﻧې ﭘﺮاﻧﻴﺰم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ واﻳﻢ ﮥ ﭼ ﺻﺤﻴﺢ وى .

 زﻣﺎ د ﺧﻮﻟ ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﺻﺤﻴﺢ دى ،ﻳﻮ ﺧﺒﺮه ﻳ ﻫﻢ ﮐه ﻳﺎ د دوﮐ ﻧﮥ ده .
زﻣﺎ ﺷﻮﻧې د دروﻏﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .

 د ﺳﭙﻴﻨﻮ
ﻫﻮﻴﺎر ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴى ﭼ زﻣﺎ ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﻴ دى ،ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﻋﻠﻢ وى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وى ﭼ دا ﺻﺤﻴﺢ دى .
 ﻪ ﭼ ﺣﻤﺖ د ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ
زرو ﭘﻪ ﺎئ زﻣﺎ ﻻرﻮدﻧ ﻏﻮره ﮐئ ،او د ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮښ ﮐئ .
 زۀ ﺣﻤﺖ د ﭘﻮﻫ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ اوﺳﯧم ،او ﻣﺎ ﺳﺮه ﻋﻠﻢ او
ﺮان دے ،او ﺳﺘﺎ د ﺧﻮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ د دې ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮥ دے .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪل دا دى ﭼ د ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت وﮐئ ،زۀ د ﻏﺮور ،ﮐﺒﺮ او ﻏﻠﻂ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او ﺑﺪو ﺧﺒﺮو
ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺘﻪ .
 زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﻮﻣﺖ
  ﻣﺸﻮرې او ﺗﻤﻴﺰ ورﮐﻮل زﻣﺎ ﮐﺎر دے ،زۀ ﭘﻮﻫﻪ او ﻃﺎﻗﺖ ﻟﺮم .
ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم .
 زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺷﻬﺰادﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ،او ﻮل ﺻﺎدق ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﻮک ﭼ
ﮐﻮى او ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوى .
 زۀ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،او ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻟﻮن ﮐﻮى ﻧﻮ ﻣﺎ
ﭘﻪ زﻣﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .
 زﻣﺎ ﻣﯧﻮه د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﮥ ده،
 ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﺎل او ﻋﺰت دے ،ﺗﺮ ډﯦﺮ وﺧﺘﻪ دوﻟﺖ او ﺻﺪاﻗﺖ دے .
ﺑﻴﺎﻣﻮﻣ .

 زۀ د ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ ﻻره روان ﻳﻢ ،او د اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﻻرو ﻋﻤﻞ ﮐﻮم ،
او زﻣﺎ ﭘﯧﺪاوار د ﺧﺎﻟﺼﻮ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ دے .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﺮ ﮥ
ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﺗﻪ دوﻟﺖ ورﮐﻮم ،او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺰاﻧ ﺑﻪ ډﮐ ﮐم .
 زۀ ﻳ د ازل ﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﮐے وم ،د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ
ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭼ ﻧﻮر ﮥ ﭘﯧﺪا ﮐى ،د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اول ﻳ زۀ ﭘﯧﺪا ﮐم .

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻻ ﺳﻤﻨﺪر ﻧﮥ وو زۀ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وم ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻻ د ﭼﻴﻨﻮ اوﺑﮥ ﻧﮥ وې رواﻧ ﺷﻮې .
دﻧﻴﺎ ﻻ ﭘﯧﺪا ﺷﻮې ﻫﻢ ﻧﮥ وه .
 د ﻫﻐ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭼ ﻻ ﺧُﺪائ
ﻣﺨ د دې ﻧﻪ ﭼ ﻻ ﻏﺮوﻧﻪ او ﻏﻮﻧۍ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻧﮥ ۇو وﻻړ زۀ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وم ،
 زۀ ﻫﻠﺘﻪ وم ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ آﺳﻤﺎن ﭘﻪ
ﭘﺎک زﻣﻪ او د ﻫﻐ ﭘ او ﻻ ﻧﮥ ﻳ د دﻧﻴﺎ ﺧﺎوره ﭘﯧﺪا ﮐې وه ﭼ زۀ ﭘﯧﺪا وم .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﺮه ورﻳ ﻣﻘﺮر ﮐه او ﮐﻠﻪ
ﺧﭙﻞ ﺎئ ودروﻟﻮ ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﺦ د ﻓﻀﺎ ﻟﻬﺮوﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐل ،
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ ﺣﺪ ﻣﻘﺮر ﮐو ،ﺗﺮﻮ ﭼ اوﺑﮥ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻢ
ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر د ډﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭼﻴﻨ ﺟﻮړې ﮐې ،
 زۀ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻨ ﮐ وم
ﻧﻪ ﻳﻮ ﻗﺪم ﻫﻢ زﻳﺎت واﻧﮥ ﺧﻠ ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د زﻣ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﮐﯧﻮدل ﻧﻮ زۀ ﻫﻠﺘﻪ وم .
ﻮک ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﻠﺎر دے ،زۀ ﻫﺮه ورځ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺒﺐ وم ،او ﻣﺎ ﺗﻞ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
 ﻧﻮ اوس اے زﻣﺎ
 زۀ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ډﯦﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وم ،او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻪ .
ﮐﻮﻟﻪ ،
 زﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ او ﻫﻮﻴﺎر ﺷ،
زاﻣﻨﻮ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،ﻣﺒﺎرک دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻرو ﻋﻤﻞ ﮐﻮى .
 ﻣﺒﺎرک دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ ،ﭼ روزاﻧﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ دروازه ﮐ وﻻړ وى ،او زﻣﺎ ﭘﻪ
دا ﻣﮥ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﻮئ .
 ﺧﻮ
 ﻪ ﭼ ﻮک ﻣﺎ وﻣﻮﻣ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪ ﻣﻮﻣ ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺿﺎ ﺣﺎﺻﻠﻮى .
دروازه ﮐ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى .
ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻧﮥ ﺣﺎﺻﻠﻮى ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ورﮐﻮى ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﺮګ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى“.

د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ دﭘﺎره د ﭘﻮﻫ دﻋﻮت

۹

 ﻫﻐ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻮﻪ ﺗﻴﺎره ﮐې ده
 ﭘﻮﻫ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐے دے ،او ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻳ اووۀ ﺳﺘﻨ ﺗﺮاﺷﻠ دى .


 ﻫﻐ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ وروﻟﯧﻟﻪ او ﻫﻐﻪ د ﺎر د اوﭼﺘﻮ
او ﻣﮯ ﻳ ﻳﻮ ﺎئ ﮐى دى ،او دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻳ ﻫﻢ ﺧﻮر ﮐے دے .
 ”ﻮک ﭼ ﺳﺎده ﺎن وى ﻫﻐﻮئ ﻮل دې دﻟﺘﻪ راﺷ “.او ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻳﻨﺎ ﮐﻮى ﻮک ﭼ
ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ آوازوﻧﻪ ﮐﻮى .
 ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺎده ﻻر ﭘﺮﯦدئ ﻧﻮ
 ”راﺷ ،زﻣﺎ ﺧﻮراک وﺧﻮرئ او ﻫﻐﻪ ﻣﮯ و ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ  ﮐى دى .
ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ وى ،
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧ اﺻﻼح ﮐﻮى ﻧﻮ د ﺧﭙﻠ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ،او د ﭘﻮﻫ ﭘﻪ ﻻر ﺗﻠﻞ وﮐئ “.
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د
ﺑﻋﺰﺗ دﻋﻮت ورﮐﻮى ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺷﺮﻳﺮ د ﺷﺮارت ﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻪ ﺳﭙ ﮐى .
 ﻫﻮﻴﺎر ﺗﻪ
ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧ رﻨﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﻫﻮﻴﺎر ﺗﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ورﮐه ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .
 د ﻣﺎﻟ
ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻫﻮﻴﺎر ﺷ ،ﺻﺎدق ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻧﻮر ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻢ زده ﮐى .

 ﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ژوﻧﺪ ور ډﻳﺮې
ﺧُﺪائ ﻳﺮه د ﺣﻤﺖ ﺷﺮوع ده ،د ﻣﻘﺪس ذات ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ د ﭘﻮﻫ اﺻﻠﻴﺖ دے .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﺣﻤﺖ ﻟﺮې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪه درﮐى ،او ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺴﺨﺮه
ﺷ ،او ﺳﺘﺎ د ﻋﻤﺮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻧﻮر ﮐﻠﻮﻧﻪ ﺳﯧﻮا ﺷ .
 د
 ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻪ ﻪ ﺳﺮﺗﯧﺰه وى ،ﻫﻐﻪ ﺑادﺑﻪ او ﺑﻋﻠﻤﻪ وى .
ﮐﻮوﻧﮯ ﻳ ﻧﻮ ﺻﺮف ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻼو ﺷ .
 او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻره ﺳﻴﺪﻫﺎ ﺗﯧﺮﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐ ﮐﻮر د ﺎر ﭘﻪ ﻟﻮړ ﺎئ ﮐ دے .د دروازې ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ وى ،
 ”د ﻏﻼ اوﺑﮥ ﺧﻮږې وى ،ﻫﻐﻪ
 ”اے ﺳﺎده ﺧﻠﻘﻮ ﻮل دﻟﺘﻪ راﺷ “.ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﺎﭘﻮﻫﻮ ﺗﻪ وﻳﻨﺎ ﮐﻮى ،
ﺗﻪ آوازوﻧﻪ ورﮐﻮى .
 ﺧﻮ دوئ ﻟ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ د ﻫﻐ  ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺻﺮف
رو ﭼ ﭘﻪ ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ﺧﻮﻧﺪوره وى “.
ﻣﺮګ دے ،ﻮک ﻫﻢ ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ اوس د ﺗﻮرو ﺧﺎورو ﻻﻧﺪې دى.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ

۱۰

 دا د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ دى ،ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر زوئ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ زوئ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﻟﻪ ﻏﻢ


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﺎدق
 د ﺣﺮام ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻫﻴ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ ﺻﺪاﻗﺖ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى .
ورﮐﻮى .
 ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﻏﺮﻳﺒﻮى ،ﺧﻮ ﻣﺤﻨﺘ ﻻﺳﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن
اوږى ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ارﻣﺎن رد ﮐﻮى .
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺮﻣ ﮐ ﻓﺼﻞ راﻮﻟﻮى ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎر زوئ دے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ زوئ ﻮک ﭼ د ﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ
ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﻮى .
 ﺑﺮﮐﺖ د ﺻﺎدق د ﺳﺮ ﺗﺎج دے ،ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺎﻻﮐﻪ ﺧﺒﺮو ﺳﺮه ﺧﭙﻞ
ﮐ ﺧﻮب ﮐﻮى د ﺷﺮم ﺑﺎﻋﺚ دے .
 ﻫﻮﻴﺎران ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 د ﻧﯧﺎﻧﻮ ﻳﺎدول د ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﺮ ،ﺧﻮ د ﺑﺪ ﮐﺎره ﻧﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ .
ﺷﺮارت ﭘﻮى .
 ﻧﯧ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ ﺮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﮐې ﻻرې
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ،ﺧﻮ ﺑوﻗﻮﻓﻪ ﮐﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ  ﺳﺮه ﺳﺘﺮ وﻫ ﻧﻮ د ﺗﻠﻴﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻴى ،او ﭘﻪ
اﺧﺘﻴﺎروى ،د ﻫﻐﮥ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﺷ .
 د ﺻﺎدق ﺧﻮﻟﮥ د ژوﻧﺪ ﭼﻴﻨﻪ ده ،ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺎﻻﮐﻪ ﺧﺒﺮو ﺳﺮه ﺧﭙﻞ
ﺑﻓﺮه ﺧﺒﺮو ﺳﺮه ﺑﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺗﺒﺎه ﺷ .
 د ﻫﻮﻴﺎر ﭘﻪ ﺷﻮﻧو ﮐ ﭘﻮﻫﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ
 ﻧﻔﺮت ﺷﺮ ﺟﻮړوى ،ﺧﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺪو ﭘﺮده اﭼﻮى .
ﺷﺮارت ﭘﻮى .
 ﻫﻮﻴﺎران ﺧﭙﻞ ﻋﻠﻢ ذﺧﻴﺮه ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻓﻀﻮل ﺧﺒﺮې ﺗﺒﺎﻫ ﺗﻪ دﻋﻮت
ﮐﻴى ،ﺧﻮ د ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ دﭘﺎره ﭼﻮﮐﻪ وى .
 د ﺻﺎدق ﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ژوﻧﺪ
 د ﻣﺎﻟﺪاره ﻣﺎل دوﻟﺖ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻗﻠﻌﻪ ده ،ﺧﻮ ﻏﺮﺑﺖ د ﻏﺮﻳﺐ دﭘﺎره ﺗﺒﺎﻫ ده .
ورﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ اﺻﻼح ﻗﺒﻠﻮى د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻻره  ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
ورﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎره ﻪ ﻫﻐﻪ د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮ .
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺮت ﭘﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دروﻏﮋن دے .ﻮک
ﻮک ﭼ اﺻﻼح ﮐﻮل ﻧﮥ ﻣﻨ ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻻرې ﮐﻮى .
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﺒﺮې ډﻳﺮې وى ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻨﺎه ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮده وى ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ
ﭼ د ﻧﻮرو ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ دے .
 د ﺻﺎدق د
 د ﺻﺎدق ژﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﭙﻴﻦ زر وى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎره زړۀ ﺑاﻫﻤﻴﺘﻪ وى .
ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﺳﺎﺗ ﻫﻮﻴﺎر دے .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﺪاره
ﺧﻮﻟ ﮐﻼم ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪه ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د ﻧﺎﭘﻮﻫ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷ .
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﺳے د ﺣﻤﺖ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ
ﮐﻮى ،او ﭘﻪ ﮐ ﻫﻴ ﻗﺴﻢ ﻏﻢ ﻧﮥ ﺳﯧﻮا ﮐﻮى .
 د ﮐﻮم ﺷ ﻧﻪ ﭼ ﺑﺪﮐﺎره ﻳﺮﻳى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ راﯧﺮ ﮐى ،ﺧﻮ ﺻﺎدق ﭼ د ﮐﻮم ﺷ ﺧﻮاﻫﺶ وﮐى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
اﺧﻠ .
 ﻟﻪ ﻨﻪ
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻃﻮﻓﺎن راﺷ ﻧﻮ ﺑﺪﮐﺎره ﺟﺎرو ﮐى ،ﺧﻮ ﺻﺎدق ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻢ وى .
ورﻟﻪ ورﮐے ﺷ .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮه
ﭼ ﺳﺮﮐﻪ ﻏﺎﻮﻧﻪ ﺑﺮﯦﻮى او ﻟﻮﮯ ﺳﺘﺮ ﺗﺮﺧﻮى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻧﺎراﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ دﭘﺎره دے .
 د
 د ﺻﺎدق اُﻣﻴﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ده ،ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎره ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﭘﻮره ﻧﮥ ﺷ .
ﻋﻤﺮ اوږدوى ،ﺧﻮ د ﺷﺮﻳﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻟﻨ وى .
 ﺻﺎدق ﺑﻪ ﮐﻠﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻرې د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭘﻨﺎه ﺎه وى ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺗﺒﺎﻫ وى ﻮک ﭼ ﺑﺪﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى .
 د ﺻﺎدق د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ د ﻋﻘﻞ او ﺣﻤﺖ ﺧﺒﺮې راو ،ﺧﻮ
ﻫﻢ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﮥ ﺷ ،ﺧﻮ ﺑﺪﮐﺎره ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .

 د ﺻﺎدق ﺷﻮﻧې ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه د ﻣﻨﻠﻮ او ﭘﻪ ﺎئ ده ،ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎره د ﺧﻮﻟ
ﮐه ژﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﮐے ﺷ .
ﻧﻪ ﺻﺮف ﻏﻠﻄ ﺧﺒﺮې راو.

۱۱

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗﻠ د ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .


 د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪارى د ﻫﻐﻮئ
اﻧﺴﺎن ﮐ ﻏﺮور راﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ رﺳﻮاﺋ راﺷ ،ﺧﻮ د ﻋﺎﺟﺰۍ ﺳﺮه ﺣﻤﺖ را .
 د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ را ،ﺧﻮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ
ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﺗﺒﺎه دى .
 د
 د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺻﺪاﻗﺖ د ﻫﻐﻮئ ﻻر ﺳﻤﻮى ،ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻻﻧﺪې راﯧﺮ ﺷ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻣﺮى ،د ﻫﻐﮥ اُﻣﻴﺪ ﺧﺘﻢ ﺷ.
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺻﺪاﻗﺖ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﻟﭻ ﮐ ﯧﺮ ﺷ .
 ﺻﺎدق ﺳے د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص وى ،او دا
ﻫﺮ ﻮﻣﺮه اُﻣﻴﺪوﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎل د ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﻟﺮى ﻫﻐﻪ ﭘﻨﺎه ﺷ .
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﺳﺮه ﮐﺎﻓﺮ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧﻳﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺻﺎدق ﺑﻪ
ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې را .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﺮﮐﺘ ﺷ ﻧﻮ ﻮل ﺎر ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ
د ﺧﭙﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﭻ ﺷ .
 د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ د ﺑﺮﮐﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺎر آﺑﺎدﻳى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه
ﻫﻼک ﺷ ﻧﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ راوﭼﺘ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ وى ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر او ﭘﻮﻫﻪ ﺳے ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ
ﮐﻴى .
 ﺧﻮ ﺑﻐﯧﺮ د رﻫﻨﻤﺎﻳ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻗﻮم
 ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮯ د ﻧﻮرو راز ﺧﻮروى ،ﺧﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺲ راز ﭘ ﺳﺎﺗ .
ﺳﺎﺗ .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻮک د ﻳﻮ ﻧﺎﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﮐﺲ ﺿﻤﺎﻧﺖ وﮐى
ﺑﺎﻧﺪې زوال را ،ﺧﻮ ډﯦﺮ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮوﻧ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﻳﻘﻴﻨ ﮐﻮى .
 ﻳﻮه رﺣﻤﺪﻟﻪ
ﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺑﻪ دا ﮐﺲ ﺗﺎواﻧ ﺷ ،او ﮐﮥ ﻮک ﭼﺎ ﺗﻪ د ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻻس ورﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﻳﻮ رﺣﻤﺪﻟﻪ ﮐﺲ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﻓﺎﺋﺪه ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻇﺎﻟﻢ
ﻪ ﻋﺰت او اﺣﺘﺮام  ،ﺧﻮ ﺑرﺣﻤﻪ ﺳى ﻣﺎل دوﻟﺖ  .
 ﺑﺪﮐﺎره ﺳے ﭘﻪ دوﮐﻪ ﻣﺎل  ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺮوﻧﺪه
ﺳے ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ راﯧﺮوى .
 رﺘﻴﻨﮯ ﺻﺎدق ﺳے ﺑﻪ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺷﺮارت ﮐﻮى ﻧﻮ ﺧﭙﻞ
ﮐﻮى ﻧﻮ ﺣﻘﻴﻘ اﺟﺮ ﺑﻪ وﻣﻮﻣ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى د ﭼﺎ زړوﻧﻪ ﭼ ﮐﺎږۀ وى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى د
ﻣﺮګ ﺗﻪ روان دى .
 ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ وﮐئ ،ﭼ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﺑﺳﺰا ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن
ﭼﺎ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﭼ ﺑداﻏﻪ وى .
 د
 د ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻳﻮه ُﻠ ﻪ داﺳ وى ﻟﻪ د ﺳﺮو زرو ﻧﺘ ﭼ د ﺧﻨﺰﻳﺮ ﭘﻪ ﭘﻮزه وى .
دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ آزاد وى .
 ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ
ﻧﯧﺎﻧﻮ اُﻣﻴﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻴى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ اُﻣﻴﺪ ﺻﺮف د ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﻃﺮف وى .
 ﻳﻮ ﺳﺨ ﺳے ﺑﻪ
ﺳﺨﺎوت ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﻴى ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ ﭼ ﮐﻨﺠﻮس وى ﻧﻮ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﺷ .
 ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻮک ﭼ د ﺮاﻧ
ﻣﺎﻟﺪاره ﺷ ،او ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ ﻧﻮر ﺗﺎزه ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎزه ﺷ .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﺧﻴﺮ ﻏﻮاړې ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ وﻣﻮﻣ،
دﭘﺎره ﻏﻠﻪ ذﺧﻴﺮه ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺧﻴﺮ ﻏﻮاړى ﻮک ﻳ ﭼ ﺧﺮﻮى .
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯦﻮ،
ﺧﻮ ﺷﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ورﺳﻴى ﻮک ﻳ ﭼ ﻟﻮن ﮐﻮى .
 ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان دﭘﺎره ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﺑﻪ
ﺧﻮ ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ د ﺷﻨﻮ ﭘﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎزه وى .
 د ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﯧﻮه د ژوﻧﺪون وﻧﻪ ده ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﺳے زړوﻧﻪ .
ورﺗﻪ ﻫﻮا ﭘﺎﺗ ﺷ ،او ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ د ﻫﻮﻴﺎر ﻧﻮﮐﺮ وى .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ د دوئ د ﮐﺮدار اﺟﺮ ﻣﻼوﻳى ،ﻧﻮ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ او ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﺑﻪ ﮥ ﺣﺎل وى؟


۱۲

 ﻮک ﭼ اﺻﻼح ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮى ﻫﻐﻪ د ﭘﻮﻫ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮى ،ﺧﻮ ﭼ ﻮک اﺻﻼح ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮥ ﺳى ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن رد ﮐﻮى ﭼ د ﺑﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى.
دے .

 ﻳﻮه ﭘﺎک ﻟﻤﻨﻪ ﻪ د
 اﻧﺴﺎن د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﮥ ﺷ ﺟﻮړﯦﺪے ،ﺧﻮ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺟﺮړه ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى .


 د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ د
ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ د ﺳﺮ ﺗﺎج وى ،ﺧﻮ ﻳﻮه ﺑﺣﻴﺎ ﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫوﮐﻮ ﮐ ﻟﻪ د ﻧﺎﺳﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
 د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺒﺮې د وﻳﻨﻮ ﺗﻮﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ وى ،ﺧﻮ د
اﻧﺼﺎف وى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐ ﻫﻢ دوﮐﻪ وى .
 د
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻣۀ ﺷ او ﻓﻨﺎ ﺷ ،ﺧﻮ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻠ وﻻړ وى .
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺧﺒﺮې د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮى .
 دا ﮥ ﺧﺒﺮه ده ﭼ اﻧﺴﺎن ﻋﺎم
ﺳى د ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﻔﺖ ﮐﻴى ،ﺧﻮ د ﺧﺮاب ذﻫﻦ ﻟﺮوﻧ ﺳﭙ ﮐﻴى .
 ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎورو د
ﮐﺲ وى او ﻧﻮﮐﺮ ﻳ وى ،ﭘﻪ ﺎئ د دې ﭼ ﺎن ﺗﻪ ﮥ واﺋ او د ﻟﻮږې ﻣﺮى .
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﺿﺮورﺗﻮﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ،ﺧﻮ د ﺷﺮﻳﺮ ﮥ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ د ﻇﻠﻢ ﻧﻪ ډک وى .
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ د ﺑدﻳﻨﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻟﻮټ ﺷﻮى
ﺳﺮه ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮراک وى ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﺑﮐﺎره ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﭘﺴ ﺮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ دى .
 ﺑﺪ ﮐﺎره ﺳے ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ راﯧﺮ ﺷ ،ﺧﻮ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن د
ﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺟﺮړې ﺧﻮرﻳى .
 اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻧو ﭘﻪ ﻣﯧﻮه ﭘﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻮ ﻣﻳى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻣﺤﻨﺖ دۀ ﻟﻪ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻴى .
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن
 ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﮥ ﺎرى ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﺳے ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ .
اﺟﺮ ورﮐﻮى .
 رﺘﻴﻨﮯ ﻮاه ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﻮاﻫ
ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ زر ﺎره ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﺳے ﺑﻋﺰﺗ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﻮى .
 د ﺑﭘﺮواﻫ ﺧﺒﺮې د ﺗُﻮرې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻮﻮل ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ژﺑﻪ ﭘﺮﻫﺮوﻧﻮ ﻟﻪ
ﮐﻮى ،ﺧﻮ دروﻏﮋن ﻮاه دروغ واﺋ .
 ﻮک ﭼ د ﺑﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى
 رﺘﻴﻨ ﺧﺒﺮې د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻤ وى ،ﺧﻮ د دروﻏﻮ ﻣﺰے ﻟﻨ وى .
ﺷﻔﺎ ورﮐﻮى .
 ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ
ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ دوﮐﻪ وى ،ﺧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره ده ﻮک ﭼ اﻣﻦ راوﻟ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دروﻏﮋوﻧﻮ ﺷﻮﻧو ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د
ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ رﺳﻴى ،ﺧﻮ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ډک وى .
 ﻫﻮﻴﺎر ﺧﭙﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﮥ ﺮﻨﺪوى ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻞ ﺟﻬﺎﻟﺖ
ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ﻮک ﭼ رﺘﻴﻨ وى .
 اﻧﺪﯦﻤﻦ زړۀ اﻧﺴﺎن ﻻﻧﺪې ﮐﻮى ،ﺧﻮ
 ﻣﺤﻨﺘ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻧﺎراﺳﺘ ﺑﻪ دې ﻏﻼم ﮐى .
ﺎره ﮐﻮى .
 ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن ﭘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐ اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﻳ
ﻧﺮﻣ او د ډاډ ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐى .
 د
 ﻧﺎراﺳﺘﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻞ ﺎر ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﺨﻮى ،ﺧﻮ ﻣﺤﻨﺘ اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻞ ﻣﺎل دوﻟﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻮى .
ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻻر ﺑﻮ .
ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ژوﻧﺪون دے ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﻻر ﮐ ﻣﺮګ ﻧﺸﺘﻪ.

۱۳

 ﮥ اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻠ
 ﻫﻮﻴﺎر زوئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻗﺒﻠﻮى ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﺟﺎﻫﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﺴ .


 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﭘﻪ
ﺧﻮﻟ د ﻣﯧﻮې ﻧﻪ د ﮥ ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ ،ﺧﻮ د ﻏﺪاراﻧﻮ زړوﻧﻪ د ﻇﻠﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮى .
 ﻳﻮ ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﮐﺲ ډﯦﺮ ﮥ ﻏﻮاړى
ﻗﺎﺑﻮ ﮐ ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﭼ ﻮک ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
 ﺻﺎدﻗﺎن د دروﻏﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ
ﺧﻮ ﮥ ورﺗﻪ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى ،ﺧﻮ د ﻣﺤﻨﺖ ﮐﻮوﻧ ﺧﻮاﻫﺶ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴى .
 ﻳﻮ
 ﺻﺪاﻗﺖ د ﻧﯧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻻرې ﺳﺎﺗ ،ﺧﻮ ﺷﺮارت ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
ﮐﺎروﻧﻪ د ﺑﺷﺮﻣ او ﺑﻋﺰﺗ ﺳﺒﺐ ﮐﻴى .
اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻞ ﺎن داﺳ ﺎﺋ ﭼ ﻨ ﻣﺎﻟﺪاره دے ﺧﻮ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻟﺮى ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻞ ﺎن ﻏﺮﻳﺐ ﺎﺋ ،ﺧﻮ ﭘﻪ
 د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﻣﺎل دوﻟﺖ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ژوﻧﺪ ﻓﺪﻳﻪ ورﮐى ،ﺧﻮ ﻏﺮﻳﺐ اﻧﺴﺎن
اﺻﻞ ﮐ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﺎﻟﺪاره وى .
 ﻏﺮور
 د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ رﺎ ډﯦﺮه ﻠﻴى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ډﻳﻮه ﭘﻪ ﻣه ﮐﯧﺪو ده .
ﺗﻪ ﺧﻮ ﻮک دﻫﻤ ﻗﺪرې ﻫﻢ ﻧﮥ ورﮐﻮى .
 ﺣﺮام ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﻪ زر ﺧﺘﻢ ﺷ ،ﺧﻮ
ﺻﺮف ﻻﻧﺠﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ وى ﻮک ﭼ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻨ .
 ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪ ﭼ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻮره ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ زړۀ
ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ورو ورو ﻣﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا اﺿﺎﻓﻪ ﮐى .
 ﻮک ﭼ ﮥ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻪ ﺳﭙ وﻮرى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎروى ،ﺧﻮ ﮐﻮم ﺧﻮاﻫﺶ ﭼ ﭘﻮره ﮐﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ژوﻧﺪون وﻧﻪ ده .
 د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ د ژوﻧﺪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ وى،
ﻧﻘﺼﺎﻧ ﺷ ،ﺧﻮ ﭼ ﻮک د ﺣﻢ اﺣﺘﺮام ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ اﺟﺮ ﻣﻼو ﺷ .
 ﮥ ﭘﻮﻫﻪ د اﻧﺴﺎن دﭘﺎره ﻋﺰت ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻻرې ﺳﺨﺘ وى.
ﮐﻮم ﭼ اﻧﺴﺎن د ﻣﺮګ د داﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى .

 ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ ﭘﻪ
 ﻫﺮ ﻫﻮﻴﺎر ﺳے ﮐﺎر ﭘﻪ ﺣﻤﺖ ﺳﺮه ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د ﺧﭙﻞ ﺟﻬﺎﻟﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﻮى .

 ﻮک ﭼ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ راﯧﺮﻳى ،ﺧﻮ اﻋﺘﻤﺎدى ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ د ﺷﻔﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻮړﻳى .
 ﮐﻮم ﺧﻮاﻫﺶ ﭼ ﭘﻮره ﺷ ﻧﻮ دا روح
ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺐ او ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷ ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻗﺒﻠﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺷ .
 ﻮک ﭼ ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﺮ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎرﻳى،
دﭘﺎره ډﯦﺮ ﺧﻮږ وى ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د ﺑﺪﮐﺎرۍ د اوړﯦﺪو ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .

 ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ ﻨﺎﻫﺎرو ﭘﺴ روان وى ،ﺧﻮ ﺳﻮﮐﺎﻟ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ اﺟﺮ دے .
ﺧﻮ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻘﺼﺎن ورﮐﻮى .
 د ﻏﺮﻳﺐ ﺳى ﭘ
ﻳﻮ ﮥ اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻞ ﻧﺴﻞ دﭘﺎره ﻣﻴﺮاث ﭘﺮﯦدى ،ﺧﻮ د ﻨﺎﻫﺎرو ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻴى .
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ زوئ ﻧﻪ د ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭼﻮﮐﻪ ﻟﺮې ﺳﺎﺗ
ﺑﻪ ډﯦﺮه ﻏﻠﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﺟﺎرو ﮐﻮى .

ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐ اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮى .
ﺻﺎدﻗﺎن ﭘﻪ ﻣه ﺧﯧﻪ ډوډۍ ﺧﻮرى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺧﯧﻪ اوږى وى.

۱۴

 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻر 
 ﻫﻮﻴﺎره ﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر آﺑﺎدوى ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻪ ﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ وراﻧﻮى .


 د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﻳﻮ ډﻧا ﺟﻮړه
ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى ،ﺧﻮ ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻻر  ﻫﻐﻪ ﻳ ﺳﭙ . 

 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻏﻮﻳ ﻧﮥ وى ﻫﻠﺘﻪ اﺧﻮر ﺧﺎﻟ وى ،ﺧﻮ د ﻏﻮﻳ د
ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻫ ،ﺧﻮ د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﺧﺒﺮې ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﺳﺎﺗ .
 ﻣﺴﺨﺮه
 ﻳﻮ رﺘﻴﻨﮯ ﻮاه دروغ ﻧﮥ واﺋ ،ﺧﻮ ﻳﻮ دروﻏﮋن ﻮاه ډوزې ووﻟ .
ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ډﯦﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى .
 د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې اوﺳﻪ ،ﻪ ﭼ
ﮐﻮوﻧ ﺣﻤﺖ ﻟﻮى او ﻫﻴ ﻧﮥ ﻣﻮﻣ ،ﺧﻮ ﺣﻤﺖ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه ﺗﻤﻴﺰ دارو ﻟﻪ را .
 د ﻫﻮﻴﺎر ﺣﻤﺖ دا دے ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﻻرو ﺗﻪ ﺳﻮچ وﮐى ،ﺧﻮ د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ
ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﺣﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮥ ﮐې .
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﭙﻠ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺻﺎدﻗﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﻫﻐﻪ ﺑﻻرې ﮐﻮى .
 د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ
 ﻫﺮ ﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻔﺎن ﮥ ﭘﻮﻫﻴى ،او ﻧﻮر ﻫﻴﻮک د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .
رﺿﺎ ﺣﺎﺻﻠﻮى .
 د ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮه ﻻر وى ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮥ ﺎرى ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ
ﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ،ﺧﻮ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺧﯧﻤﻪ ﺑﻪ آﺑﺎده ﺷ .

 ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﮐ ﻫﻢ زړۀ ﺧﻔﻪ ﮐﻴى او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻢ ﺧﻔﺎن ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﮐ د دې ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺮګ وى .
 ﻳﻮ
ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎن ﭼ د ﮥ ﺣﻘﺪار وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ او ﻧﯧ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﺑﻪ د دۀ د اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺟﺮ ﻣﻼو ﺷ .
 ﻫﻮﻴﺎر اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮى او د ﻏﻠﻂ
ﺳﺎده ﺳے ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﭘﻪ ﻫﺮ ﻗﺪم اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﺳﻮچ ﮐﻮى .
 ﺗﺎوﺟﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى،
ﮐﺎر ﻧﻪ ﺎن ﺑﭻ ﺳﺎﺗ ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻏﺎوره وى او د ﻫﻴ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﺳﺎده ﺎن ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﭘﺮﯦدى ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﺗﻪ د ﻋﻠﻢ ﺗﺎج
او د ﭼﺎﻻﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .

 ﺑﺪﮐﺎره اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﻪ د ﻧﯧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ،او ﺷﺮﻳﺮان ﺑﻪ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭘﻪ دروازو ﮐ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷ .
ورﭘﻪ ﺳﺮ وى .
 ﻫﻐﻪ ﻮک
ﻏﺮﻳﺐ د ﻫﻴﭽﺎ ﺧﻮښ ﻧﮥ وى ،ﺗﺮ دې ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧﻳﺎن ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺧﻮﻮى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟﺪاره ډﯦﺮ دوﺳﺘﺎن ﻟﺮى .
 ﮐﮥ ﻮک ﺑﺪې ارادې ﻟﺮى،
ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﭙ  ﻨﺎه ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺐ رﺣﻢ ﮐﻮى .
 ﻮل ﺳﺨﺖ ﮐﺎروﻧﻪ ﻓﺎﺋﺪه ورﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﺗﺸﻮ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻤﺮاه ﺷ ،ﮐﮥ ﻮک ﻧﯧ ارادې ﻟﺮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ او وﻓﺎ وﻣﻮﻣ .
 ﻳﻮ
 د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﻣﺎل دوﻟﺖ د دوئ ﺗﺎج دے ،ﺧﻮ د ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ ﻫﺎر ﺻﺮف ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب دے .
ﺧﺒﺮو ﭘﻪ وﺟﻪ ﻏﺮﺑﺖ را .
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮه ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ
رﺘﻮﻧﮯ ﻮاه ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮى ،ﺧﻮ دروﻏﮋن ﻮاه دوﮐﻪ ﻣﺎر وى .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮه د ژوﻧﺪون ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ده ،ﮐﻮم ﭼ اﻧﺴﺎن
ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ﻗﻠﻌﻪ وى ،او د ﻫﻐﮥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ دا ﭘﻨﺎه ﺎه وى .

 ﭘﻪ ﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰت ﺟﻮړ وى ،او د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﮯ د ﺷﻬﺰاده ﺗﺒﺎﻫ ده .
د ﻣﺮګ د داﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﺎﺗ .
 ﭘﺮﺳﻮﻧﻪ زړۀ ﺑﺪن ﻟﻪ ژوﻧﺪون
ﺻﺒﺮﻧﺎک ﺳے ﻟﻮﻳﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻟﺮى ،ﺧﻮ ﻏﺼﻪ ﻧﺎک ﺳے ﺧﭙﻞ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮى .
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﻮى ﻧﻮ دا د ﻫﻐﻮئ د ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى ،ﺧﻮ
ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺣﺴﺪ ﻫُوﮐ ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻮى .

 ﺑﺪﮐﺎران ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮى،
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ رﺣﻢ ﮐﻮى د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﺣﺘﺮام ﮐﻮى .
 د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺣﻤﺖ ﺎئ ﻧﻴﺴ ،ﺧﻮ ﺗﺮ دې ﭼ
ﺧﻮ ﺗﺮ دې ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن ﭘﻪ ﻣﺮګ ﮐ ﻫﻢ ﭘﻨﺎه ﺎه ﻟﺮى .
 ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﻗﻮم ﻋﻈﻴﻢ ﺷ او ﻨﺎه د ﻫﺮ ﭼﺎ دﭘﺎره رﺳﻮاﺋ ده.
ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﮐ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺎره ﮐﻮى .
 ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻫﻮﻴﺎر ﻧﻮﮐﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺷﺮﻣﯧﺪﻟ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى د ﻫﻐﮥ ﻗﻬﺮ راوﭼﺘﻮى.


۱۵

 د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ژﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﻧﺪور ﮐﻮى ،ﺧﻮ د
 ﻧﺮم ﺟﻮاب ﻏﺼﻪ ﺳوى ،ﺧﻮ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﺒﺮه ﻏﺼﻪ ﻟﻤﺒﻪ ﮐﻮى .


 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺮ ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﻣﻮﺟﻮدې دى ،ﻫﻐﻪ ﮥ او ﺑﺪ دواړو ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ
ﺑوﻗﻮﻓﻪ ﺧﻮﻟﮥ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ده .
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى ،ﺧﻮ ﻫﺮ
 ﻧﺮﻣﻪ ژﺑﻪ د ژوﻧﺪون وﻧﻪ ده ،ﺧﻮ ﻤﺎره ژﺑﻪ روح ﻣﺎﺗﻮى .
ﺳﺎﺗ .
 د ﺻﺎدق ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎره ﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ اﺻﻼح ﻗﺒﻠﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎر دے .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
 د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﺷﻮﻧې ﻋﻠﻢ ﺧﻮروى ،ﺧﻮ د ﺑﻋﻘﻠﻪ ﭘﻪ زړۀ ﮐ داﺳ ﮥ ﻧﮥ وى .
ﺗﻠﻴﻒ ورﮐﻮى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ د ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت
ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﻧﯧﺎﻧﻮ دﻋﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى .
 د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ وﺷ ﻮک ﭼ
ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻮک ﭼ ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﺴ روان وى .
 دا ﭼ ﻋﺎﻟﻢ ارواح او دوزخ دواړه
ﺻﺤﻴﺢ ﻻره ﭘﺮﯦدى ،ﻮک ﭼ د اﺻﻼح ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺷ .
 ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧ اﺻﻼح ﻧﮥ ﺧﻮﻮى ،ﻧﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺎرى ،ﻧﻮ د اﻧﺴﺎن زړۀ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻮﻣﺮه زﻳﺎت ﺮﻨﺪ وى؟ 

 ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ زړۀ ﻣﺦ ﺷﺎداﺑﻪ ﺎﺋ ،ﺧﻮ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ زړۀ د اﻧﺴﺎن روح ﻣﺎﺗﻮى .
ﻪ ﭼ د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره ﻧﮥ ﮐﻮى .
 د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ ﻮﻟ ور ﺧﺮاﺑ
د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ زړۀ د ﻋﻠﻢ ﻟﻮن ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﻟﮥ ﭘﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫ ﮐ ﺮﻳى .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ ﻟ آﻣﺪن ﻏﻮره دے ،د ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻧﻪ
وى ،ﺧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ زړۀ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺟﺸﻦ ﮐﻮى .
 دال ﺳﺎګ دې وى ﺧﻮ ﭼ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه وى ،ﮐﮥ ﭼﺮګ وى او ﻧﻔﺮت ورﺳﺮه وى ﻧﻮ ﻓﺎﺋﺪه ﻳ
ﭼ ﺳﻮن ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
 د ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﻻر د ازﻏﻮ ډﮐﻪ
 ﻏﺼﻪ ﻧﺎک ﺳے ﺻﺮف ﻻﻧﺠﻪ ﺟﻮړوى ،ﺧﻮ ﺻﺒﺮﻧﺎک ﺳے ﺟﻨﻮﻧﻪ ﺳوى .
ﮥ ده .
 ﻫﻮﻴﺎر زوئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر دﭘﺎره د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ذرﻳﻌﻪ ده ،ﺧﻮ
وى ،ﺧﻮ د ﻧﯧﺎﻧﻮ ﻻرې ﻟﻪ د ﭘﻮخ ﺳک ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
 ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﻫﻐﻪ ﺳے ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى ﻮک ﭼ ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ وى ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﺳے ﭘﻪ
ﺑوﻗﻮﻓﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى .
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺻﻼح ﻣﺸﻮره ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷ ،ﺧﻮ د ډﯦﺮو ﻣﺸﻮره ورﮐﻮوﻧﻮ ﭘﻪ
ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻻر روان وى .
 اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ،ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﮐ ﻴ ﺧﺒﺮه ﮐﻮل
ذرﻳﻌﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﺣﺎﺻﻠﻴى .
 ﻣﺎﻟ
 د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﻻر ﻫﻐﻪ ﺑﺮه د ژوﻧﺪون ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﻻﻧﺪې د ﺗﻠﻮ ﻧﻪ وﺳﺎﺗ .
ﻮﻣﺮه ﮥ وى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻧﻪ
ﺧُﺪائ د ﻣﻐﺮور ﮐﻮر ﺳﺮ د ﻻﻧﺪې راﻏﻮرزوى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﮐﻮﻧې ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻣﺤﻔﻮظ ﺳﺎﺗ .
 ﻻﻟﭽ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د
ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮ ﺧﺒﺮو ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .
 ﺻﺎدﻗﺎن د ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺳﻮچ ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎره ﺧﻮﻟﮥ
رﺷﻮت ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
 روڼ ﺗﻨﺪے زړۀ ﺗﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې وى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ دﻋﺎﺎﻧ اورى .
ﻓﺴﺎد ﻧﻮﻟ .
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ  رﻨ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﮐﻮى ،او ﮥ زﻳﺮے ﺑﺪن ﺗﺎزه ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺮﺑﻴﺖ رد ﮐﻮى د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﭙﺎوے ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻗﺒﻠﻮى ﻧﻮ
ﮐ وﺷﻤﻴﺮﻟﮯ ﺷ .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮه ﺣﻤﺖ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،ﻋﺎﺟﺰى د ﻋﺰت وړوﻣﺒﮯ ﻗﺪم دے.
دے ﻋﻘﻠﻤﻨﺪى ﺣﺎﺻﻠﻮى .

۱۶

 د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ د
 اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻓﯧﺼﻠ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮى .


 ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎر ﭼ ﺗﮥ ﮐﻮې ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ﻫﻐﮥ ﻮﻟ ﻻرې ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺎﮐ ﺎرى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﻧﻴﺖ آزﻣﺎﺋ .

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﺮ ﮥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐى دى ،ﺗﺮ دې
ﺳﭙﺎره ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻮﻟﻮ ﻣﻐﺮوره ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ
ﭼ ﺑﺪﮐﺎران ﻳ ﻫﻢ د ﺗﺒﺎﻫ د ور دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐى دى .
 د ﻣﻴﻨ او وﻓﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﻳﻨﻠﮯ ﮐﻴى ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮه اﻧﺴﺎن د ﺑﺪو
ﻟﺮئ ﭼ دوئ ﺑﻪ ﺑﺳﺰا ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﭼﺎ د ﮐﺮدار ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ
ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى .
 اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﺎن
 ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﻟه ﻪ ﮥ ده د ﻫﻐﻪ ډﻳﺮې  ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑاﻧﺼﺎﻓ وى .
اوﺳﻴى .
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮې درﻧ وى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ
ﺗﻪ د ﺗ ﻻره ﺟﻮړوى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ د ﻗﺪﻣﻮﻧﻮ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮى .

 ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻪ او ﻧﺎپ ﮐﻮل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻃﺮﻓﻪ دى ،ﻫﻐﮥ د اﻧﺼﺎف ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺎﺋﻢ ﮐے دے .
ﻫﻐﻪ اﻧﺼﺎف ﭘ ﻧﮥ ﮐى .
 ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د رﺘﻴﻨﻮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﻏﻠﻂ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺗﺨﺖ د ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺟﻮړ دے .
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻀﺐ د ﻣﺮګ ﭘﯧﻐﺎم
ﺷﻮﻧو ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ،او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻮک ﭼ رﺘﻴﺎ واﺋ .
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻨﺪے روڼ وى ﻧﻮ دا د ژوﻧﺪون زﯦﺮے دے ،ﻧﻮ ﭘﻪ
دے ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻗﻬﺮ ﺳوى .
 د ﺣﻤﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮل د ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﻮ
دې وﺧﺖ ﮐ د ﻫﻐﮥ رﺣﻢ داﺳ وى ﻟﻪ د ﺳﭙﺮﻟ ورﻳ ﭼ ﺑﺎران وروى .
 د ﻧﯧﺎﻧﻮ ﻻرې د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻧﻪ ﻟﺮې وى.
ﭼﻨﺪه ﮥ دے ،او د ﻋﻘﻞ ﺣﺎﺻﻠﻮل د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﻮ ﭼﻨﺪه ﮥ دے .
 ﻏﺮور اﻧﺴﺎن د ﺗﺒﺎﻫ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮ ،او د
ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻻرو ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮى .
 د اﻧﺴﺎن دﭘﺎره دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮﻳﻪ وى او د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﮐﻮى،
راﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺒﺮ را .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻻرﻮدﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐى ﻧﻮ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺑﻪ
د دې ﭘﻪ ﺎئ ﭼ د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻨﻴﻤﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷ .
 ﻮک ﭼ ﻫﻮﻴﺎر وى ﻫﻐﻪ ﺗﻤﻴﺰدار ﻠﮯ ﺷ ،ﻧﺮﻣ
وى ،او ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎور ﮐﻮى .
 د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره ﺣﻤﺖ د ژوﻧﺪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ده ﻮک ﻳ ﭼ ﻟﺮى .ﺧﻮ ﮐﻢ
ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﮥ اﺛﺮ ﮐﻮى .

 د ﻗﺎﺑﻞ ﺳى زړۀ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﻟﮥ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﻮى ،او د ﻫﻐﮥ ﮐﻼم ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻮى .
ﻋﻘﻠﺘﻮب د ﺑوﻗﻮﻓﻪ دﭘﺎره د ﺳﺰا ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻴى .
 ﻳﻮه داﺳ ﻻر ﺷﺘﻪ ﭼ
ﻧﺮﻣ ﺧﺒﺮې د ﺷﺎﺗﻮ د ﺒﻴﻦ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،د ﺎن دﭘﺎره ﺧﻮږې او د ﻫوﮐﻮ دﭘﺎره درﻣﺎن وى .
 د ﻣﺰدور ﻟﻮږه ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻟﻴﺎ ﮐﻮى ،ﻪ
اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺎرى ،ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻫﻐﻪ د ﻣﺮګ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﻠ وى .
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ داﺳ ﮐﺎر ﻟﻮى ﭼ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﻠﻴﻒ ورﺳﻴى ،د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮې ﻫﻢ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮږه ﺧﺘﻤﻮل ﻏﻮاړى .
 ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺧﭙﻞ
 ﺑﺪﮐﺎره اﻧﺴﺎن ﻻﻧﺠﻪ ﺟﻮړوى ،ﭼﻐﻠﺨﻮر ﻧﺰدې دوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺟﺪا ﮐﻮى .
ﺳﻮزوﻧﮯ اور وروى .
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺮ ورو وﻫ ﻫﻐﻪ ﮐې وږې ﻣﻨﺼﻮﺑ
دوﺳﺘﺎن ﺑﻻرې ﮐﻮى او د ﺗﺒﺎﻫ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ ﺑﻮ .
 ﺳﭙﻴﻦ وﯦﺘﮥ د ﻋﺰت ﺗﺎج دے،
ﺟﻮړوى ،او ﻮک ﭼ ﺧﭙﻠ ﺷﻮﻧې ﻣﺮوړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﺳﺮ ﺷﻮى وى .
 ﺻﺒﺮﻧﺎک اﻧﺴﺎن د ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺳﭙﺎﻫ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ دے ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﮐﻮم ﭼ د ﺻﺪاﻗﺖ د ژوﻧﺪون ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻴى .
 اﻧﺴﺎن ﺧﻮ ﻣﯧﺪان ﺗﻪ ﭼﻪ وﻟ ،ﺧﻮ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻓﯧﺼﻠﻪ د
ﻏﺼﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﺳﺎﺗ ،د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ دے ﭼ ﻳﻮ ﺎر ﻓﺘﺢ ﮐﻮى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻻس ﮐ وى.

۱۷

 ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر
 د ﺳﻮن ﺳﺮه ﺳﭙﻮره رو ﺑﻬﺘﺮه ده د ﻫﻐ ﮐﻮر ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﮥ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻪ د ﻻﻧﺠﻮ ﺳﺮه وى .


ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺷﺮﻣﯧﺪﻟ زوئ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻢ ﭼﻠﻮى ،او ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺣﺼﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ د ﻳﻮ ورور ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻼو ﺷ.
 ﺑﺪﮐﺎره اﻧﺴﺎن ﺧﺮاﺑﻮ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ
 ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر ﭘﻪ اور ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ زړوﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮى .

 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻋﺰﺗ
ﻧﻴﺴ او دروﻏﮋن ﻏﯧﺒﺖ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐﻮى .
 ﻧﻤﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ دﭘﺎره
ﮐﻮى او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ﻧﻮ دے ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺳﺰا ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
 ﮐﮥ ﻫﻮﻴﺎرې ﺧﺒﺮې د ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ دﭘﺎره ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وى ،ﻧﻮ د ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه دﭘﺎره
ﺗﺎج وى ،او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﻣﻮر ﭘﻼر ﻓﺨﺮ ﮐﻮى .

 رﺷﻮت د ورﮐﻮوﻧ دﭘﺎره د ﺟﺎدو ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،ﻪ ﻫﻐﻪ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ
ﺑﻪ دروﻏﮋﻧ ﺷﻮﻧې ﻮﻣﺮه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وى .
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻧﻮرو ﺧﻄﺎﺎﻧ ﻣﻌﺎف ﮐﻮى ﻧﻮ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ وده ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه
ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻴى .
 ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺲ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه دوﻣﺮه زﻳﺎت ﻣﺘﺎﺛﺮه ﮐﻴى،
ﺑﺎر ﺑﺎر ﺗﺮاروى ﻧﻮ ﻧﺰدې دوﺳﺘﺎن ﺳﺮه ﺟﺪا ﮐﻮى .
 دا
 ﺑﺪﮐﺎره ﺻﺮف ﺳﺮﮐﺸ ﭘﺴ ﻟﻴﻮﻧ وى ،ﺧﻮ دوئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .
ﻧﻪ ﭼ ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻮړو .
ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ د ﻫﻐ ﻣﯧﻠﻮ ﺳﺮه دې واﺳﻄﻪ راﺷ ﭼ ﺑﭽ ﺗﺮې ﭼﺎ ﭘ ﮐى وى ﭘﻪ ﺎئ د دې ﭼ ﻳﻮ ﺑوﻗﻮﻓﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻢ
 ﮐﮥ ﭼﺮﺗﻪ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن د ﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﺪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﺪى ﺧﺘﻤﻪ ﻧﮥ ﺷ.
ﻋﻘﻠﺘﻮب ﻴﻨﺎر ﮐﻮى .
 د ﺧﺮاب ﺑﺤﺚ ﺷﺮوع داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﮐ وړوﻣﺒﮯ ﺳﻮرے وﺷ ،د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﺟﻨ ﺷﺮوع

 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﮐﺲ ﭘﺮﯦﻮدل ،او ﺑﻨﺎه ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې دواړو ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت
ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ دا زر ﺧﺘﻢ ﮐه .
 دوﺳﺖ
 ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د ﺧﺮﭼ ﮐﻮﻟﻮ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺸﺘﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻋﻘﻞ زده ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﮐﻮى .
 ﻮک ﭼ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ وى ﺧﭙﻞ ﻻس د
ﭘﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﮐ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،او ورور ﻫﻐﻪ دے ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﭘﻪ ﮐﺎر راﺷ .
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺟﻨ ﺟو ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى د ﻨﺎه ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﺎوﻧى ﭘﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ ﺑﻞ ﻟﻪ ورﮐﻮى .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺑﺪ ﻤﺎﻧﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﻧﮥ
ﮐﻮى ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻟﻮړه ﺮ ﻧﻮ ﺗﺒﺎﻫ ﻟﻪ دﻋﻮت ورﮐﻮى .
 د ﭼﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭼ ﺑوﻗﻮﻓﻪ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﻣ ،د ﭼﺎ ژﺑﻪ ﭼ دوﮐﻪ ﻣﺎره وى ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﺑﻪ راﯧﺮ ﺷ .
 ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ زړۀ د ﻮل ﺑﺪن دﭘﺎره ﮥ دواﺋ ده،
ﮐﻮر ﮐ ﻏﻢ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ راوﻟ ،د ﺑوﻗﻮﻓﻪ د ﭘﻼر دﭘﺎره ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﺸﺘﻪ .
 د
 ﺑﺪﮐﺎران ﭘﻪ ﭘﻪ رﺷﻮت اﺧﻠ د اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﻻره ﮐ دوئ ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى .
ﺧﻮ ﻣﺎت زړۀ ﻫُوﮐ ﻫﻢ اوﭼﻮى .
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ زوئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﻏﻢ ﺑﺎﻋﺚ
ﻳﻮ ﭘﻮﻫﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺼﺪ د ﻋﻘﻞ ﺣﺎﺻﻠﻮل وى ،ﺧﻮ د ﺑوﻗﻮﻓﻪ ﻟﻮن ﺑﻣﻘﺼﺪه وى .
 ﻳﻮ ﺑﻨﺎه ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل ﮥ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده ،او ﻧﮥ ﻳﻮ
وى ،او د ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟ ﺑﺎﻋﺚ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره وى د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﭘﯧﺪا وى .
 ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر ډﻳﺮې ﮐﻤ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،او ﻳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﮐﺲ ﻧﺮﻣ
ﺷﺮﻳﻒ ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺷﺮاﻓﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮړې ورﮐﻮل ﮥ ﺧﺒﺮه ده .
 ﺗﺮ دې ﭼ ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻫﻮﻴﺎر ﻠﮯ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ دے ﻏﻠﮯ وى ،او ﺗﻤﻴﺰدار ﺎرى ﮐﮥ ﭼﺮې دے
ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺑﻨﺪه ﺳﺎﺗ.

۱۸

 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د
 ﺑﺧﻮﻧﺪه ﮐﺲ ﻫﺮ ﮥ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮى ،او د ﻫﺮې ﺻﺤﻴﺢ ﻓﯧﺼﻠ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى .


 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺪﮐﺎرى راﺷ ﻧﻮ رﺳﻮاﺋ ﻫﻢ
ﭘﻮﻫ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﮥ ﺷ اﺧﺴﺘﮯ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻈﺮﻳﻮ ﺮﻨﺪوﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .

 د اﻧﺴﺎن د ﺧﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﻟﻪ ژورې اوﺑﮥ دى ،او د ﺣﻤﺖ ﭼﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﺑﻬﯧﺪوﻧ
را ،او د ﺷﺮم ﺳﺮه ﺳﭙﻮاﻟﮯ را .
 د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﺒﺮې ﺟﻨ
 دا ﮥ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده ﭼ د ﻣﺠﺮم ﻃﺮﻓﺪارے وﺷ ﻳﺎ ﺑﻨﺎه د اﻧﺼﺎف ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷ .
وﻟﻪ ده .
 د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﻟﮥ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺒﺎﻫ ده ،او د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎن دام
ﺟﻮړوى ،او ﺧﭙﻞ ﺎن وﻫﻠﻮ ﺗﻪ ﺟﻮړوى .
 ﻮک ﭼ
 د ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮوﻧ ﺧﺒﺮې ﻟﻪ د ﺧﻮﻧﺪور ﺧﻮراک ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،دا ﺑﻠﻞ د ﺳى دﻧﻨﻪ ﺑﺪن ﺗﻪ ﮐﻮزﻳى .
دے .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮم ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐ ﺳﺴﺖ وى ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ورور ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﻮک ﭼ ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ .
 د ﻣﺎﻟﺪاره دوﻟﺖ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﻣﻀﺒﻮط ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن وى
ﻗﻠﻌﻪ ده ،ﺻﺎدﻗﺎن ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻨه وﻫ او ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ وى .
 د ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ وړاﻧﺪې د اﻧﺴﺎن زړۀ ﮐ ﮐﺒﺮ وى ،ﺧﻮ د
او ﭘﻪ دې ﺧﻴﺎل ﭼ دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻳﻮ اوﭼﺖ دﯦﻮال وى .
 ﻮک ﭼ د ﺧﺒﺮې اورﯦﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﺟﻮاب ورﮐﻮى ،دا د ﻫﻐﮥ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب دے او د
ﻋﺰت ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻋﺎﺟﺰى را .
 ﻫﻮﻴﺎران ﺗﻞ د ﻋﻠﻢ
 د اﻧﺴﺎن روح ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﻣﺎت روح ﺑﻪ ﻮک وزﻏﻤ؟ 
ﻫﻐﮥ ﺷﺮم دے .
 ﺗﺤﻔﻪ د اﻧﺴﺎن دﭘﺎره ﻻر ﺧﻼﺻﻮى ،او د
ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮن ﮐ وى ،او د ﻫﻐﻮئ ﻏﻮږوﻧﻪ د ﻋﻠﻢ زده ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر وى .
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ دﻋﻮﱝ اول ﭘﯧﺶ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺎرى
ﻫﻐﮥ ﻻس ﺗﺮ ﻏﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻮرې رﺳﻮى .

 ﭘﻪ ﭘﭽ اﭼﻮﻟﻮ ﺟﻨﻮﻧﻪ ﺧﺘﻤﻴى ،او د ﻣﻀﺒﻮﻃﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﭘﻪ
ﺗﺮﻮ ﭼ ﺑﻞ ﻮک راﺷ او ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐى .
 د ﻳﻮ ﺧﻔﻪ ﺷﻮى ورور رﺿﺎ ﮐﻮل د ﻳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺎر د ﻓﺘﺢ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﺨﺖ وى ،او ﻻﻧﺠ د
ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻨ ﺧﺘﻤﻮى .
 د ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﭘﻪ ﻣﯧﻮه اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﺧﯧﻪ ﻣه ﮐى او د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻧو ﭘﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﻐﻪ
ﻗﻠﻌ دروازو ﺗﻪ اړﻣﻮﻧﻪ اﭼﻮى .
 ﭘﻪ ژﺑﻪ ﮐ د ﻣﺮګ او ژوﻧﺪ ﻃﺎﻗﺖ ﺷﺘﻪ دے ،او ﻮک ﭼ دې ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻼو
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷ .

 ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﮥ ﻪ ﻣﻼو ﺷﻮه دا د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺧﺰاﻧﻪ ده ،او ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻮا ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ دے .
ﺷ .
 ﻴﻨ دوﺳﺘﺎن ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
ﻏﺮﻳﺐ ﺳے د رﺣﻢ دﭘﺎره ﻣﻨﺖ زارى ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳے ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮه ﺟﻮاب ورﮐﻮى .
ﮐﻨﺪه ﮐﻨ ،ﺧﻮ رﺘﻴﻨﮯ دوﺳﺖ د ﺧﭙﻞ ورور ﻧﻪ ﻫﻢ وﻓﺎدار وى.

۱۹

 دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﻏﺮﻳﺐ وى او ﭘﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪارۍ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى ،د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ دروﻏﮋن او ﮐﻢ ﻋﻘﻞ


 د اﻧﺴﺎن ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب د ﻫﻐﮥ ژوﻧﺪ ﺗﺒﺎه
 د ﻋﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺟﺬﺑﺎت ﺮﻨﺪول ﮥ ﻧﮥ دى ،او ﺑﺻﺒﺮى ﻻر ﺧﻄﺎ ﮐﻮى .
وى .
 دوﻟﺖ ډﯦﺮ دوﺳﺘﺎن ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻏﺮﺑﺖ ﻮل دوﺳﺘﺎن د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
ﮐﻮى ،او ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﮯ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف وى .
 ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ د ﺣﺎﮐﻢ
 دروﻏﮋن ﻮاه ﺑﻪ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﻧﮥ ﺑﭻ ﮐﻴى ،او ﻮک ﭼ دروغ واﺋ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
ﺷى .
 ﮐﮥ د ﻏﺮﻳﺐ ﺳى ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ رﺷﺘﻪدار ډډه
ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪى ﮐﻮى ،او ﻫﺮ ﻮک د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دوﺳﺖ وى ﻮک ﭼ ﺗُﺤﻔ ورﮐﻮى .
ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دوﺳﺘﺎن د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﻧﻮر ﻫﻢ ډډه ﮐﻮى .ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ
 ﻮک ﭼ ﺣﻤﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮى ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،ﻮک ﭼ ﭘﻮﻫﻪ
ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻻړ ﺷ .

 دروﻏﮋن ﻮاه ﺑﻪ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﻧﮥ ﺑﭻ ﮐﻴى ،او ﻮک ﭼ دروغ واﺋ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﺧﻮﻮى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻼوﻳى .
ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺳﺮه ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت ﮥ ﻧﮥ ﺎرى ،او دا ﺑﻪ ﻻ ﻮﻣﺮه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وى ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﻏﻼم ﭘﻪ ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى.
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﺼﻪ د
 د اﻧﺴﺎن ﺣﻤﺖ د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﻮى ،او د ﺑﻞ ﺑﺪ ﺎن ﺗﻪ ﻧﮥ ودرول ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻋﺰت ورﮐﻮى .

 ﺑوﻗﻮﻓﻪ زوئ د ﭘﻼر د ﺗﺒﺎﻫ ﺑﺎﻋﺚ
ازﻣﺮى د ﻏﻣﺒﯧﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ اﺣﺴﺎن ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺒﻞ د ﭘﺮﺧ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
 اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ وراﺛﺖ ﮐ ﮐﻮروﻧﻪ او دوﻟﺖ د ﭘﻼر
وى ،او ﺟﻣﺎره ﻪ داﺳ وى ﻟﻪ ﮐﻮﻪ ﭼ ﻫﺮ وﺧﺖ راﺎ .
 ﻧﺎراﺳﺘ ﮥ ﺧﻮب راوﻟ ،او ﻟ
ﻧﻴﮥ ﻧﻪ ﻣﻼوﻳى ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎره ﻪ ﺻﺮف ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻼوﻳى .
 ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﺳے اوږے ﭘﺎﺗ ﮐﻴى .
 ﻮک ﭼ د ﻏﺮﻳﺐ ﻣﺪد ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﯧه ﮐﻮى او ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ
د ﻻرو ﻻ ﭘﺮواﻫ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺷ .
 د ﺧﭙﻞ زوئ ﺗﺮﺑﻴﺖ د اول ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮاﻟ ﮐ ﮐﻮه ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ وروﺳﺘﻮ ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ
ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ اﺟﺮ ورﮐى .
 ﻏﺼﻪ ﻧﺎک ﺳے ﺑﻪ ﺿﺮور د ﺧﭙﻠ ﻏﺼ اَﻧﺠﺎم ﺗﻪ ورﺳﻴى ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﭻ ﮐئ ﻧﻮ
ژوﻧﺪ ﺑﺮﺑﺎد ﮐې .

 ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ او ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐه ،ﻧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻫﻢ ﻫﻮﻴﺎر ﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺑﭻ ﮐﻮئ .
 وﻓﺎدارى د اﻧﺴﺎن ﺎﺋﺴﺖ
د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ زړۀ ﮐ ډﻳﺮې ﻣﻨﺼﻮﺑ وى ،ﺧﻮ ﮐﻴى ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺿﺎ وى .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮه د ژوﻧﺪون ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ده ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﺳﻮن ورﮐﻮى او
دے .ﻳﻮ ﻏﺮﻳﺐ د دروﻏﮋن ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ دے .
 ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﻻس ﺗﺎﻟ ﺗﻪ رﺳﻮى ﺧﻮ ﺗﺮ دې ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ واﭘﺲ ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ
د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﺑﭻ ﺳﺎﺗ .
 ﮐﮥ ﻮک ﭘﯧﻐﻮر ﮐﻮوﻧﮯ ووﻫ ﻧﻮ د دې ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺎن ﺳﺒﻖ زده ﮐى ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﺳے ورﻠﮯ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
وړى .
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ ﮐﻮى او ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر وﺷى ﻧﻮ دے ﻫﻐﻪ زوئ
ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ زده ﮐى .
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻧﺼﻴﺤﺖ اورﯦﺪل ﺑﻨﺪ ﮐې ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻋﻠﻢ د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﺑﻻرې
دے ﻮک ﭼ د ﺷﺮم ﺑﺎﻋﺚ دے .
 ﺳﺰا د ﭘﯧﻐﻮر ﮐﻮوﻧ دﭘﺎره ﺗﻴﺎره
 ﺑﺪﮐﺎره ﻮاه اﻧﺼﺎف ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى ،او ﺑﺪﮐﺎران د ﺷﺮارت ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ .
ﺷ .
ﺷﻮې وى ،او وﻫﻞ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ د ﻣﻼﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر وى.

۲۰

 ﻣﮯ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧﮯ ﺟﻮړوى او د ﺷﺮاب ﻞ د ﺷﺮ او ﻓﺴﺎد ﺟﺮړه ده ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې


 د ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﺼﻪ ﻟﻪ د زﻣﺮى د ﻏﻣﺒﯧﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ دے ﻏﺼﻪ
راواوړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎر ﻧﮥ دے .
 د ﺟﻨ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐﯧﺪل اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﻋﺰت ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ زر ﺟﻨ ﮐﻮى.
ﮐى ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ اﭼﻮى .
 د اﻧﺴﺎن د زړۀ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ د
 ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ ﻗُﻠﺒﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻧﮥ وى .

 ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ د وﻓﺎدارۍ دﻋﻮې ﮐﻮى ،ﺧﻮ وﻓﺎدار ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ
ډوﺑﻮ اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ده ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﺳے ﺗﺮې ﻧﻪ دا ﺑﻬﺮ راوﺑﺎﺳ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره ﭘﻪ
 ﺻﺎدﻗﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯧ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى او د ﻫﻐﮥ راروان ﻧﺴﻞ ﺑﺨﺘﻮر وى .
ﭘﯧﺪا ﮐﻴى .
 ﻮک دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ ،زﻣﺎ زړۀ ﺻﻔﺎ دے او زۀ ﭘﺎک او ﺑﻨﺎه
ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻮﻟﻮ ﺑﺪو ﺗﻮل ﮐﻮى .
 ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺮدار ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﺷ ،دا ﭼ
 د ﻏﻠﻂ ﺗﻮل او ﻏﻠﻂ ﻧﺎپ دواړو ﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .
ﻳﻢ؟ 
 ﻏﻮږوﻧﻪ ﭼ اورﯦﺪل او ﺳﺘﺮ ﭼ ﻟﻴﺪل ﮐﻮى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا دواړه ﺟﻮړ
وﻟ د دوئ ﮐﺮدار ﭘﺎک او ﮥ دے او ﮐﮥ ﻧﻪ .
 ﺧﻮب ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه ﻪ ﭼ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺷ ،ﺑﯧﺪار اوﺳﻪ ﻧﻮ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ډﯦﺮ ﺗﻴﺮ وى.
ﮐى دى .
 اﺧﺴﺘﻮﻧ ﺗﻞ دا ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮى ﭼ” ،دا ﮥ ﻧﮥ دے ،دا ﮥ ﻧﮥ دے “،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻻړ ﺷ او واﺋ ﭼ” ،دا ﺳﻮدا ﻣ ډﯦﺮه


 ﺳﺮۀ زر او ﻟﻌﻠﻮﻧﻪ زﻳﺎت ﭘﯧﺪا ﮐﻴى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﻮﻧې ﭼ د ﻋﻘﻠﻤﻨﺪۍ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻧﺎﻳﺎﺑﻪ زﻳﻮرات دى .
ﮥ واﺧﺴﺘﻪ “.
ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﭘﺮدى ﮐﺲ د ﻗﺮض ذﻣﻪ وارى اﺧﻠ ﻧﻮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې دۀ دا ﮐﺎر د
 د ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻪ رﺎ ﮐ
 د ﻏﻼ رو ﺧﻮږه وى ،ﺧﻮ دا ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﭘﻪ ﺑﺎﺟﺮۍ ﺑﺪﻟﻴى .
ﭘﺮدى ﮐﺲ دﭘﺎره ﮐے وى .
 ﻏﯧﺒﺖ راز ﺮﻨﺪوى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗﻪ ﻮک ﭼ
ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوه ،د ﺟﻨ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮥ ﻣﺸﻮره ﮐﻮه .
 ﮐﮥ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭼﺮې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻮى ،د ﻫﻐﮥ د ژوﻧﺪ ﭼﺮاغ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺧﺘﻢ ﺷ.
ﻣﺸﺮو ﮐﻮى .
 داﺳ ﻣﮥ واﻳﻪ ﭼ،
 ﮐﻮم ﻣﻴﺮاث ﭼ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ زر ﺣﺎﺻﻞ ﺷ ،ﻧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮه ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دۀ ﺗﻪ د ﺑﺮﮐﺖ ذرﻳﻌﻪ ﻧﮥ وى .

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﻠﻂ ﺗﻮل ﻧﻪ
”د دې ﺑﺪو اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺧﻠﻢ “.ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺻﺒﺮ وﮐه ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠ .
 د اﻧﺴﺎن ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺮر ﮐى دى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،او د ﻏﻠﻄ ﺗﻠ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺪ ﮐﺎر دے .
 ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺑﺳﻮﭼﻪ ﻧﺬر ﻣﻨﻠﻮ ﺳﺮه ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﮥ راﯧﺮوه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺑﻪ ﻨﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر ﭘﻮﻫﻪ ﺷ؟ 
 د ﻣﺎﻟ
 ﻫﻮﻴﺎر ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺪﮐﺎران ﭘﻪ ﻏﺎ وﻟ ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮﺑﻞ ﮐﻮى .
وروﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺮ ﮐﻮى .
 ﻣﻴﻨﻪ او وﻓﺎدارى ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻔﻮظ
ﺧُﺪائ رﺎ د اﻧﺴﺎن د روح ﻟﻮن ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎن ﮐ دﻧﻨﻪ ﻟﻮن ﮐﻮى .
 د ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻋﺰت او ﺟﻼل د دوئ ﻃﺎﻗﺖ دے ،ﺳﭙﻴﻦ وﯦﺘﮥ د
ﺳﺎﺗ ،د ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻫﻐﮥ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺪام ﻗﺎﺋﻢ وى .
 زﺧﻤﻮﻧﻪ او دردوﻧﻪ ﺑﺪﮐﺎرى ﻟﺮې ﮐﻮى ،وﻫﻞ اﻧﺴﺎن دﻧﻨﻪ ﻧﻪ ﺻﻔﺎ ﮐﻮى.
ﺑﻮډاواﻟ ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ دے .

۲۱

 د ﺑﺎدﺷﺎه زړۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻻس ﮐ دے ،ﮐﻮم ﺎئ ﭼ د دۀ ﺧﻮﻪ وى ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻟﻪ د ﻧﻬﺮوﻧﻮ د اوﺑﻮ


 ﻫﺮ ﺳى ﺗﻪ ﺧﭙﻠ ﻮﻟ ﻻرې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺻﺤﻴﺢ ﺎرى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د زړوﻧﻮ ﺟﺎج اﺧﻠ.
ﻏﻮﻧﺪې ﺑﻮ .
 ﻣﻐﺮوره ﺳﺘﺮ او ﻣﻐﺮور زړۀ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ
 ﺻﺪاﻗﺖ او اﻧﺼﺎف ﮐﻮل ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺧﻮﻮى .

 د ﻣﺤﻨﺘ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑ د آﺑﺎدۍ ﺑﺎﻋﺚ ﺮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺟﻠﺪ ﺑﺎزى اﻧﺴﺎن د ﻏﺮﺑﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ
ﭼﺮاغ او ﻨﺎه ده .

 ﮐﻮم ﻣﺎل دوﻟﺖ ﭼ ﭘﻪ دروﻏﮋﻧﻪ ژﺑﻪ وﻠﮯ ﺷ ﻧﻮ دا د ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ دوﻧﺪ او وژوﻧ دام ﭘﻪ ﺷﺎن دے .
ﮐﻮى .
 د
ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺟﺎرو ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى ﮐﻮم ﭼ ﺻﺤﻴﺢ وى .
 دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ د ﮐﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻮټ ﮐ ﺎﻧﻠﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮى
ﻨﺎه ﺎر ﻻره ﮐه وږه وى ،ﺧﻮ د ﭘﺎﮐﺎﻧﻮ ﻻره ﻧﯧﻐﻪ وى .
 ﺑﺪﮐﺎره اﻧﺴﺎن د ﺑﺪۍ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ وى ،د ﻫﻐﮥ ﺎوﻧﻳﺎن ﻫﻢ ﻫﻴ
ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ژﺑﻪ ورې  ﺳﺮه اوﺳﻴى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐے ﺷ ،ﻧﻮ ﺳﺎده ﻫﻢ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻋﻘﻞ زده ﮐى ،ﺧﻮ
ﻗﺴﻤﻪ رﺣﻢ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻧﮥ وﻳﻨ .
 ﺻﺎدﻗﻪ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻳﻨ ﮐﻮم ﭼ د ﺑﺪﮐﺎره
ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻮﻴﺎر ﻻرﻮدﻧﻪ وﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻠﻮى .

 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﻏﺮﻳﺐ ژړا ﻓﺮﻳﺎد ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﮐى ،ﻧﻮ د
ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﮐﻴى ،او ﭘﻪ ﺑﺪﮐﺎره ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ .
 ﭘﻪ ﭘﺮده ﮐ ﺗﺤﻔﻪ ورﮐﻮل ﻏﺼﻪ ﻧﺮﻣﻮى ،ﭘﻪ ﭘﻪ رﺷﻮت ورﮐﻮل اﻧﺴﺎن د ﻏ ﻗﻬﺮ
ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ژړا ﻓﺮﻳﺎد ﺑﻪ ﻮک ﻧﮥ اورى .
 ﻮک ﭼ د ﺣﻤﺖ
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ اﻧﺼﺎف وﺷ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺻﺎدق ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ،ﺧﻮ ﺑﺪﮐﺎره ﺗﺮې ﻧﻪ ﻳﺮﻳى .
ﻧﻪ ﺳﺎﺗ .
 ﻮک ﭼ د ﻋﻴﺎﺷ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺐ
د ﻻرې ﻧﻪ ﺑﻻرې ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣو ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ ﺷﻤﺎر ﺷ .
 د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﺪﮐﺎران ﺳﺰاوار ﺷﻮ ،او
ﺷ ،ﻮک ﭼ د ﻣﻴﻮ او ﻏﻮړو زﯦو ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﻧﮥ ﺷ .
 د ﺟﻨ ﺑﺒﺮه او ﺳﺮﺗﯧﺰه  ﺳﺮه د اوﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ اوﺳﯧﺪل
د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎئ د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﻓﺪﻳﻪ ورﮐے ﺷﻮه .
 ﻮک ﭼ
 د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﮥ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻪ ډﯦﺮ ﺗﻴﺮ وى ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭼ ﮥ  ﻫﻐﻪ  .
ﮥ دى .
 ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺎر ﺣﻤﻠﻪ
ﺻﺪاﻗﺖ او ﺷﻔﻘﺖ ﭘﺴ ﺮ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ژوﻧﺪون ،آﺑﺎدى او ﻋﺰت ﭘﯧﺪا ﮐى .
 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ او ژﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ
ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،او ﻫﻐﻪ ﻗﻮى دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ راﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﻼ ﺗى .
 ﻣﻐﺮوره او ﺎن ﻮﻟﮯ ﺳے ﭼ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧﮯ ﻳ ﻧﻮم دے ،ﻫﻐﻪ
ﮐ ﺳﺎﺗ ،ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮى .

 د ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﻐﻪ د ﻣﺮګ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى .
ﻫﺮ ﮐﺎر د ﺗﺒﺮ ﺳﺮه ﮐﻮى .
 د ﺑﺪﮐﺎره د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺮﮐﻪ
ﻮﻟﻪ ورځ دے د ﻧﻮرو ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻧﯧﺎن ﺗﻞ ﭘﻪ ﺳﺨﺎوت ﮐ ﻟﻴﺎ وى .
 دروﻏﮋن ﻮاه ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ،او ﻮک ﭼ
ﮐﻮى ،ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻮﻣﺮه ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮى ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺪﻧﯧﺘ ﺳﺮه ﮐﻴى .
 ﻳﻮ ﺑﺪﮐﺎره اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗه ﺎﺋ ﺧﻮ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻرو ﺑﺎﻧﺪې
رﺘﻴﺎ واﺋ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
 آس د ﺟﻨ د
 ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﺣﻤﺖ ،ﻋﻘﻞ او ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺷ .
ﺳﻮچ ﮐﻮى .
ور دﭘﺎره ﺗﻴﺎروﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ده.

۲۲

 ﻣﺎﻟﺪاره او ﻏﺮﻳﺐ دواړه ﻳﻮ
 ﻧﯧ ﻧﺎﻣ د ډﯦﺮ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻧﻪ ﻏﻮره ده ،ﻋﺰت د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ دے .


 ﻫﻮﻴﺎر ﺳے ﭼ ﺧﻄﺮه ووﻳﻨ ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺳﺎﺗ ،ﺧﻮ ﺳﺎده ﺳے
ﺷﺎن دى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دواړو ﺧﺎﻟﻖ دے .
 ﻋﺎﺟﺰى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل ،اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﻣﺎل دوﻟﺖ ،ﻋﺰت او ژوﻧﺪ
ﭘﺮې ورداﻧ او ﺑﻴﺎ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ راﯧﺮ ﺷ .
 د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﻻر ﮐ ازﻏ او داﻣﻮﻧﻪ وى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺮان وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د دوئ ﻧﻪ ﺎن ﺑﭻ
ورﮐﻮى .
 ﻣﺎﻟﺪاره ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻻر روان ﮐه ،دے ﭼ ﻟﻮئ ﻫﻢ ﺷ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ واﻧﮥ وړى .
ﺳﺎﺗ .
 ﮐﮥ ﻮک ﻧﺎ اﻧﺼﺎﻓ ﮐﺮى ﻧﻮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﻪ ورﻳﺒ ،او د
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ،او ﻗﺮض اﺧﺴﺘﻮﻧﮯ د ﻗﺮض ورﮐﻮﻧ ﻏﻼم وى .

 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺳﺨﺎوت ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﻣوى .
ﻫﻐﮥ د ﮐﺒﺮ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻮره ﺷ .
 ﻮک
ﭘﯧﻐﻮر ﮐﻮوﻧﮯ ﮐﺲ وﺷه ،دې ﺳﺮه ﺑﻪ ﺟﻨ ﺟې ﺧﺘﻤ ﺷ ،ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ او ﺳﭙﺎوے ﻫﻢ ورﺳﺮه ﺧﺘﻤﻴى .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﭼ ﭘﻪ زړۀ ﺻﻔﺎ وى او ﺧﻮږې ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ دوﺳﺖ ﺷ .
 ﻧﺎراﺳﺘﻪ واﺋ” ،ﺑﻬﺮ زﻣﺮے دے .ﮐﮥ ﭼﺮې ﺑﻬﺮ ووﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﭘﻪ ﻻر
وى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺑوﻓﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ وراﻧﻮى .
 د زﻧﺎﮐﺎرې  ﺧﻮﻟﮥ د ژورې ﮐﻨﺪې ﭘﻪ ﺷﺎن ده ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮے وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﮐ ووژﻧ “.

 د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ زړۀ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﻧﻪ ډک وى ،ﺧﻮ د وﻫﻠﻮ ﭼﻮﮐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ دا ﻋﺎدت وﮐﺎږى .
ﮐ ورﻏﻮرزﻳى .
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ ﮐﻮى د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﺎﻟﺪاره ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺤﻔ ورﮐﻮى ﻧﻮ دا دواړه
ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﺷ.

د ﻋﻘﻠﻤﻨﺪۍ دﯦﺮش ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ

 ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐى
 د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﮐﯧده او ﻫﻐ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐه او زﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ د زړۀ ﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﮐه .

 زۀ ﻧﻦ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ درﮐﻮم دا ﭼ ﺳﺘﺎ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ
ﮐﮥ ﺗﮥ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ او دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻧو ﻫﺮ وﺧﺖ ﻳﺎدوې .
 او زۀ
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره دﯦﺮش ﺧﺒﺮې ﻟﻴﻠ دى ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ﭼ ﻋﻠﻢ ،او ﻧﺼﻴﺤﺖ دے .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺪا ﺷ .
ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ او د اﻋﺘﻤﺎد وړ ﺧﺒﺮې دروﺎﻳﻢ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺗﮥ راﻟﯧﻟﮯ ﻳ.

اول ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻏﺮﻳﺒ ﻧﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﮥ اﺧﻠﻪ ،او ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ د ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪو ﺣﻖ ﻣﮥ ﺧﻮره .

ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐ د دوئ ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺧﻠ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻮټ ﮐى ،ﭼﺎ ﭼ دوئ ﻟﻮټ ﮐى وى.

دوﯦﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺎدﺗﻮﻧﻪ زده ﮐې او
 د ﻏﺼﻪ ﻧﺎﮐﻮ ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه ،او د ﻗﻬﺮژﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه .

ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ راﯧﺮ ﮐې.

درﯦﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﮐﮥ ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دا ﻗﺮض ورﻧﮥ ﮐے ﺷ
 د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺎئ د ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻻس ﻣﮥ ورﮐﻮه او ﻣﮥ د ﻗﺮض ذﻣﻪ وارى اﺧﻠﻪ .

ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راﺷ او ﺗﮥ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ اودۀ ﮐﯧې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ درﻧﻪ ﻳﻮﺳ.

ﻠﻮرم ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻫﻐﻪ د ﺣﺪ ﺑﻨﺪۍ وړوﻣﺒﮯ ﮐﺎﮯ ﻣﮥ ﺑﺎﻳﻪ ﮐﻮه ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ اﯦﮯ وى.


ﭘﻴﻨﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﺗﮥ داﺳ ﻳﻮ ﮐﺲ وﻳﻨ ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐ ﻣﺎﻫﺮ وى؟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮى.

ﺷﭙم ﻧﺼﻴﺤﺖ

۲۳

 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻳﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮه رو ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﻪ ﮐﯧﻨ ،ﻧﻮ دا ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐ راوﻟﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ وړاﻧﺪې ﮥ دى .


 د ﻫﻐﮥ د ﻣﺰﯦﺪار ﺧﻮراک ډﯦﺮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻪ ﭼ دا دوﮐﻪ
ﻣﺮۍ ﭼﺎړۀ ﮐﯧده ﮐﮥ ﺗﮥ زﻳﺎت ﺧﻮړوﻧﮯ ﻳ .

ورﮐﻮوﻧﮯ ﺧﻮراک دے.

اوؤم ﻧﺼﻴﺤﺖ

 ﺳﺘﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ د
 ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﻮﻟﻮ ﻣﮥ ﺳﺘے ﮐﻮه .دوﻣﺮه ﻫﻮﻴﺎر ﺷﻪ ﭼ د داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ .

ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ رپ ﮐ ﻓﻨﺎ ﺷ ،او ﺧﭙﻠ وزرې ﺑﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰى او د ﺑﺎز ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ واﻟﻮ.

اﺗﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻫﻐﻪ داﺳ ﺳے دے ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ د
 د ﻳﻮ ﺷﻮم ﺳى رو ﻣﮥ ﺧﻮره او د ﻫﻐﮥ د ﻣﺰﻳﺪارو ﺧﻮراﮐﻮﻧﻮ ارﻣﺎن ﻣﮥ ﮐﻮه .

 ﻪ ﭼ
ﺧﺮچ ﺳﻮچ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ” ،راﺷ ﻣﺎ ﺳﺮه وﺧﻮرئ و “.ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د زړۀ ﻧﻪ دا ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺧﻮړﻟ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮزه ﺑﺎﻗ ﮐئ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟُ ﻠ ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﺑﻓﺎﺋﺪې ﺷ.

ﻧﻬﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺗﻪ ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﺖ ﺧﺒﺮې ﺳﭙ. 


ﻟﺴﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻪ ﭼ
 ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻫﻐﻪ د ﺣﺪ ﺑﻨﺪۍ وړوﻣﺒﮯ ﮐﺎﮯ ﻣﮥ ﺑﺎﻳﻪ ﮐﻮه او ﻣﮥ د ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮه .

د ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐﻮوﻧﮯ زورور دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻘﺪﻣ ﻃﺮﻓﺪارے وﮐى.

ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﺧﭙﻞ زړۀ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه او ﺧﭙﻞ ﻏﻮږوﻧﻪ د ﺣﻤﺖ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻧﻴﺴﻪ.


دوﻟﺴﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ
 د ﺧﭙﻞ اوﻻد ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده .ﮐﮥ ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻪ ﺳﺰا ورﮐې ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻣۀ ﻧﮥ ﺷ .

ﭼﻮﮐﻪ ﺳﺰا ورﮐئ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐئ.

دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 دﻧﻨﻪ روح ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﭘﻪ ﻮﭘﻮﻧﻮ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ رﺘﻴﺎ
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﻳ ،ﻧﻮ زﻣﺎ زړۀ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى .

ﺧﺒﺮې ﮐﻮې.

ﻮارﻟﺴﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ
 ﺧﭙﻞ زړۀ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ د ﻨﺎﻫﺎرو ﺳﺮه ﺣﺴﺪ وﮐى ،ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ اوﺳﻪ .

ﺳﺮه ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ اُﻣﻴﺪ ﺷﺘﻪ دے او ﺳﺘﺎ اُﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى.

ﭘﻴﻨﻠﺴﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 د ﺷﺮاﺑﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ ،ﻫﻮﻴﺎر اوﺳﻪ ،او ﺧﭙﻞ زړۀ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻻر ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺎﺋﻢ وﺳﺎﺗﻪ .

 ﻪ ﭼ ﺷﺮاﺑﻴﺎن او ﺧﻴﻮر ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺷ .او ډﯦﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﭘﺎﺳﺘﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه ،او د ﺧﯧﻮرو ﺳﺮه ﻣﮥ ﺮﯧه .
ﺷﻠﯧﺪﻟ ﺟﺎﻣ ورواﻏﻮﻧﺪى.

ﺷﭙﺎړﺳﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ

 ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴﻪ ،ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ژوﻧﺪ درﮐے دے ،او د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺑﻋﺰﺗ ﻣﮥ ﮐﻮه ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻮډۍ ﺷ .

 د ﺻﺎدق ﺳى ﭘﻼر ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى،
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐه او دا ﻣﮥ ﺧﺮﻮه ،او ﺣﻤﺖ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ او ﭘﻮﻫﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐه .
 ﺳﺘﺎ ﻣﻮر او ﭘﻼر دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى ،او ﻫﻐﻪ دې
ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻫﻮﻴﺎر زوئ ﻟﺮى ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺨﺮ ﮐﻮى .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى ﭼﺎ ﭼ ﺗﮥ زﻳوﻟﮯ ﻳ.

اووﻟﺴﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻪ ﭼ
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﺧﭙﻞ زړۀ ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐه او ﻣﺎ ﺗﻪ وﻮره او ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه زﻣﺎ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐه .

 ﻫﻐﻮئ د ډاﮐﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﻧﺎﺳﺘ
ﮐﻨﺠﺮه د ژورې ﮐﻨﺪې ﭘﻪ ﺷﺎن وى او زﻧﺎﮐﺎره د ﺗﻨ ﮐﻮﻫ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
وى او ﺑوﻓﺎ ﺳى زﻳﺎﺗﻮى.

اﺗﻠﺴﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻮک دى ﭼ وﻳﺮ ﮐﻮى؟ ﻮک دى ﭼ ﻏﻤﮋن دى؟ ﻮک دى ﭼ ﺟه ﮐﻮى؟ ﻮک دى ﭼ ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮى؟ ﻮک

 دا ﻫﻐﻮئ دى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﮯﺧﺎﻧﻮ ﮐ وﺧﺖ ﺗﯧﺮوى،
دى ﭼ ﻫﺴ زﺧﻤﻮﻧﻪ ﻟﺮى؟ ﻮک دى ﭼ ﺳﺮې ﺳﺘﺮ ﻟﺮى؟ 
 ﻣﻴﻮ ﺗﻪ ﻣﮥ ﻮره ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﺳﺮۀ وى او ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﮐ ﺷُﻐﻠ وﻫ او ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻪ
او د رﻧﺎرﻧ ﻣﻴﻮ ﭘﻴﺎﻟ . 
 ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ او
 ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ دا ﻟﻪ د ﻣﺎر ﭼﻴﭽﻞ ﮐﻮى او ﻟﻪ د ﻣﻨﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن زﻫﺮﻳﻠﻪ وى .
ﺳﺮه ﺗﯧﺮﻳى .
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﮐ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﻮک
رﻧﺎرﻧ ﻴﺰوﻧﻪ ﻮرى ،او ﺳﺘﺎ ذﻫﻦ ﺑﻪ د وډو ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﺼﻮر ﮐﻮى .
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ واﺋ” ،ﻫﻐﻮئ زۀ ووﻫﻠﻢ ،ﺧﻮ زۀ ﺧﻮږ
ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر دﭘﺎﺳﻪ اودۀ وى ،او د ﭼﭙﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﺮوت ﺎﻟ وﻫ .
ﻧﮥ ﺷﻮم ،ﻫﻐﻮئ زۀ وﻮﻟﻢ ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟﯧﺪﻟﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ راوﻳ ﺷﻢ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻠﻮ دﭘﺎره ﻧﻮر ﺷﺮاب ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﮐم“.

ﻧﻮﻟﺴﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ

۲۴

 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړۀ ﮐ د ﺷﺮ او
 د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﺣﺴﺪ ﻣﮥ ﮐﻮه او د ﻫﻐﻮئ د دوﺳﺘﺎﻧ آرزو ﻣﮥ ﮐﻮه 


ﻓﺴﺎد ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ،او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮې ﺗﻞ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺟﻮړوى.

ﺷﻠﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ

 د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ واﺳﻄ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﮐﻮ د
 ﻳﻮ ﮐﻮر ﭘﻪ ﺣﻤﺖ ﺳﺮه ﺟﻮړﻳى ،او د ﭘﻮﻫ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى .

ﻧﺎﻳﺎﺑﻪ او ﻗﻴﻤﺘ ﺧﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ.

ﻳﻮﻳﺸﺘﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 د ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﮥ ﻫﺪاﻳﺖ
 ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﻟﺮى ،او د ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻮت ورځ ﭘﻪ ورځ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻴى .

ﺿﺮورت وى ،او د ﻮ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮوﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﻳﻘﻴﻨ وى.

دووﻳﺸﺘﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﻧﮥ ﺷ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﮯ ،ﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻪ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﻟﮥ ﺑﻨﺪه وى.


دروﻳﺸﺘﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ د ﻨﺎه ﻧﻪ ډﮐ وى ،او
 ﻮک ﭼ ﺑﺪې ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دوﮐﻪ ﻣﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺷ .

ﺧﻠﻖ د ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى.

ﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ وﺧﺖ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻴﺎ ډﯦﺮ ﮐﻤﺰورے اﻧﺴﺎن ﻳ.


ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺳﺴﺘ ﻣﮥ ﮐﻮه ﻮک ﭼ ﻣﺮګ ﺗﻪ روان ﮐے ﺷﻮے وى ،او ﻫﻐﻪ ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده.

 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮې واﻳ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﻮ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺘﻪ دے “،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د زړوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮ دے

ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮥ ﮐى ﮥ؟ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ د ژوﻧﺪون ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﮥ؟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ
ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺪﻟﻪ ورﻧﮥ ﮐى ﮥ؟

ﺷﭙوﻳﺸﺘﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ وﮐه ﭼ
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﺷﻬﺪ ﺧﻮره ،ﻪ ﭼ دا ﮥ ﻴﺰ دے ،د ﺒﻴﻦ د ﺷﻬﺪو ﺧﻮﻧﺪ ﺧﻮږ وى .

ﺣﻤﺖ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺎ د ﺎن دﭘﺎره ﺧﻮږ دے ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﻳ ﺑﻴﺎﻣﻮﻣ ﻧﻮ دا ﺳﺘﺎ د راﺗﻠﻮﻧ ژوﻧﺪ دﭘﺎره اُﻣﻴﺪ دے ،او دا
اُﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ اﺧﻮا ﻧﮥ ﺷ.

اووﻳﺸﺘﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﻣﮥ ﺟﻮړﯦه ﻮک ﭼ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ د ﮐﻮر ﺧﻼف ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وى ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ

 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن اووۀ ﻠﻪ راﭘﺮﯦﻮ ﻫﻐﻪ دوﺑﺎره راﭘﺎ ،ﺧﻮ د ﺑﺪﮐﺎره دﭘﺎره ﻳﻮ اﻓﺖ ﺑﺲ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه .

دے.

اﺗﮥوﻳﺸﺘﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻦ راﭘﺮﯦﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣﮥ ﮐﻮه ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې

 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﻮرى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﺎرﺿﺎ ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
ﺧﭙﻞ زړۀ ﻣﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮه .
ﻏﻀﺐ اﺧﻮا ﮐى.

ﻳﻮ ﮐﻢ دﯦﺮﺷﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻪ ﭼ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺳﺮه د آﺋﻨﺪه اُﻣﻴﺪ ﻧﺸﺘﻪ ،او
 د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧه ،او ﻣﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺣﺴﺪ ﮐﻮه ،

د ﻫﻐﻮئ ډﻳﻮه ﭘﻪ ﻣه ﮐﯧﺪو ده.

دﯦﺮﺷﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﻪ ﭼ دا دواړه ﺑﻪ ﻧﺎﺎﭘﻪ
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﻳﺮﯦه ،او د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﻣﮥ ﮐﻮه ،

ﺗﺒﺎﻫ ورﻧﺎزﻟﻪ ﮐى ﻧﻮ ﻮک د دې اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﮥ ﻗﺴﻤﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﺑﻪ ﭘﻪ دوئ راوﻟﯧى؟

د ﺣﻤﺖ ﻧﻮرې ﺧﺒﺮې
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻳﻮ ﻨﺎه
 ﻫﻮﻴﺎران ﻫﻢ داﺳ واﺋ ،د ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﭼﺎ ﻃﺮﻓﺪارى ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ ده .

 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ
ﺎر ﺗﻪ وواﺋ ﭼ” ،ﺗﮥ ﺑﻨﺎه ﻳ “،ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ دۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻌﻨﺖ وواﺋ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ رﺳﻮا ﮐى .
 ﻮک ﭼ ﻫﺮ وﺧﺖ رﺘﻴﻨﮯ ﺟﻮاب درﮐﻮى ﻫﻐﻪ اﺻﻠ دوﺳﺖ دے.
ﻣﺠﺮم ر ،ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﺎزل ﺷ .
 د ﺛﺒﻮت
 ﺧﭙﻞ ﺑﻬﺮﻧ ﮐﺎروﻧﻪ اول ﺧﺘﻢ ﮐه او ﺧﭙﻠﻪ د ﮐﺮوﻧﺪې زﻣﻪ ﺗﻴﺎره ﮐه ،د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺟﻮړوه .

 داﺳ ﻣﮥ واﻳﻪ” ،ﻫﻐﮥ ﭼ
ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ دې د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺧﻼف ﻮاﻫ ﻣﮥ ورﮐﻮه ،او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د دروﻏﻮ ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮه .
 زۀ د ﻳﻮ ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﺳى ﭘﻪ
ﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ورﺳﺮه وﮐم ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺪل واﺧﻠﻢ “.
 ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ازﻏ راﺧﺘﻠ ۇو ،او زﻣﻪ ﻮﻟﻪ ﭘﻪ ډﻳﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ډﮐﻪ
ﭘ ﺗﻴﺮ ﺷﻮم او د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ ﻣ وﮐﺘﻠﻮ ،
 ﻣﺎ ﭼ ﮥ وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﻣ ورﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮچ وﮐو ،او ﭼ ﮥ
وه ،او د ﮐﺎﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳ راﻏﻮرزﯦﺪﻟ ۇو .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے واﺋ ﭼ” ،ﻟ ﺑﻪ اودۀ ﺷﻢ ،ﻟې ﺑﻪ ﺳﺘﺮ ﭘ ﮐم ،ﻟ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
ﻣ وﻟﻴﺪل د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣ ﺳﺒﻖ زده ﮐو .
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻏﺮﻳﺒ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻳﻮ ډاﮐﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ورﻮپ ﮐى ،او ﻧﻴﺴﺘ ﺑﻪ ﻟﻪ د
ﻻﺳﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم ﭼ دﻣﻪ ﺷﻢ “،
وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻪ راﯧﺮ ﮐى.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻮر ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ

۲۵

 دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 دا د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻮر ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ دى ،ﮐﻮم ﭼ د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﮐﺎﺗﺒﺎﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه راﺟﻤﻊ ﮐى دى .


 ﻮﻣﺮه ﭼ
ﺷﺎن دے ﭼ ﻳﻮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻪ راز ﮐ ﺳﺎﺗ ،ﺧﻮ د ﻳﻮې ﻣﺴﺌﻠ ﺎره ﮐﻮل د ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰت ﺮﻨﺪوى .

 د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﻣﻼوټ ﻟﺮې ﮐه ﺗﺮﻮ
آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ اوﭼﺖ او زﻣﻪ ژوره ده ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ زړوﻧﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دى .
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﺑﺪﮐﺎران ﻟﺮې ﮐه ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻪ
زرﺮ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻳﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻟﻮﮯ ﺟﻮړ ﮐى .
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻮﺋ ﻣﮥ ﮐﻮه ،او ﻣﮥ د ﻟﻮﻳﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﮐ
د ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻗﺎﺋﻢ وى .
 دا ﺑﻪ ﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ راوﻏﻮاړى ﭼ” ،دﻟﺘﻪ راﺷﻪ “،او ﻧﮥ دا ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻋﺰﺗﻪ
وړاﻧﺪې ﮐﯧﻨﻪ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه ﻣﮥ وړاﻧﺪې ﮐﻮه،
ﮐى او ﺘﻪ دې ﮐﯧﻨﻮى .ﮥ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﻟﻴﺪﻟ وى 
 ﮐﮥ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه
ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﮥ ﮐﻮې ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎ ﺎوﻧى ﺗﺎ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐى او ﺑﻴﺎ دې وﺷﺮﻣﻮى؟ 
 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ دا واورى او ﺗﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐ ﺑﺤﺚ ﮐﻮې ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺑﻞ اﻧﺴﺎن راز ورﺗﻪ ﻣﮥ ﺮﻨﺪوه .
 ﭘﻪ ﺎئ ﺧﺒﺮه داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﻟﻮ
وﺷﺮﻣﻮى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﺧﭙﻠﻪ دا ﺑﺪﻧﺎﻣ ﻫﻴﻠﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﻧﮥ ﮐې .
 د ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﺳى ﺗﻨﺒﻴﻪ د ﻫﻐﻪ ﻏﻮږ دﭘﺎره ﻮک اورﯦﺪﻟﮯ ﺷ ﻟﻪ د ﺳﺮو زرو واﻟ او ﻳﺎ د
ﮐ د ﺳﺮو زرو ﻣﻪ وى .
 ﻳﻮ ﺑﺎورى ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ ﻟﻪ د ﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ د واورې د ﻳﺨﻮاﻟ ﭘﻪ ﺷﺎن دے د
ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﮐﺎﻟ ﭘﻪ ﺷﺎن ده .
 ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ورﻳ او ﻫﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﺑﺎران ﻧﮥ
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره ﻮک ﭼ ﻫﻐﻪ اﺳﺘﻮى ،او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ زړۀ ﻳﺨﻮى .
 د ﺻﺒﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺮ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻠﻴى ،او ﻳﻮه
وروى ،ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ د ﺗُﺤﻔﻮ ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐﻮى او ﺑﻴﺎ ﻳ ﻧﮥ ورﮐﻮى .
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎ ﺗﻪ ﺷﻬﺪ ﻣﻼو ﺷ ﻧﻮ ﺿﺮورت ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﮥ ﺧﻮره ،ﭘﻪ زﻳﺎت ﺧﻮړﻟﻮ ﺑﻪ دا ﻗﮯ
ﻧﺮﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﻫُوﮐ ﻫﻢ ﻣﺎﺗﻮى .

 د ﺧﭙﻠﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﮐﻮر ﺗﻪ ﮐﻢ ورﻪ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ډﯦﺮ ور ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﺷﺮوع ﮐى .
ﮐې .
ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺧﻼف د دروﻏﻮ ﻮاﻫ ورﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻟَﻮړ ،ﻳﺎ ﺗُﻮرې ﻳﺎ د ﺗﯧﺮۀ ﻏﺸ ﻏﻮﻧﺪې ﺧﻄﺮﻧﺎک وى.
 ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﺮاب ﻏﺎښ ﺧﻮړل ﻳﺎ ﭘﻪ ﻮډه ﭘﻪ ﺗﻠﻞ ﮐﻮل داﺳ دى ﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﻧﺎﺑﺎوره ﮐﺲ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮى.

 ﻳﻮ ﺧﻔﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ ﭼ ﻮک د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې واﺋ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺦ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ ﺎدر

 ﮐﮥ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن اوږى وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﻮراک ورﮐه ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ
اﺧﻮا ﮐى ،او ﻳﺎ ﺳﺮﮐﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زﺧﻢ واړوى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﺑﻞ ﺳﺎرۀ واړوې ،او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ
ﺗى وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ اوﺑﮥ ورﮐه .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﺷﻤﺎل ﻫﻮا ﺑﺎران راوﻟ ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﺸ ﺷﺎ ﺧﺒﺮې ﮐﻮل د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺦ د ﻏﺼ ﻧﻪ ﺗ
ﺗﺎ ﻟﻪ اﺟﺮ درﮐى .
 دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ د ﮐﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻮټ ﮐ ﺎﻧﻠﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮې ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ژﺑﻪ ورې  ﺳﺮه
ﺳﻮر ﮐى .
 ﮐﮥ ﻳﻮ
 ﻟﻪ ﻳﺨ اوﺑﮥ ﭼ د ﺳﺘى زړۀ دﭘﺎره  وى ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﮥ زﯦﺮے د ﻟﺮې ﻣﻠ ﻧﻪ دے .
اوﺳﯧې .
 دا ﮥ ﻧﮥ دے ﭼ
ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن د ﺑﺪﮐﺎره ﭘﻪ ﺳﺎزش ﮐ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ د ﻨﺪه ﭼﻴﻨ او ﻳﺎ ﺧﺮاب ﮐﻮﻫ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺲ ﻧﮥ ﺷ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﻮﻟﮯ
زﻳﺎت ﺷﻬﺪ وﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،او ﻳﺎ د ﺎن دﭘﺎره د ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻋﺰت وﻏﻮاړې .
ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑوﺳﻪ دے ﭼ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳ ﻏﻮرزﯦﺪﻟ وى.

۲۶

 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ اوړى ﮐ واوره ﻳﺎ د ﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ ﺑﺎران ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وى ،دﻏﻪ ﺷﺎن د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﻋﺰت


 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭼﭽﻪ اﺧﻮا دﻳﺨﻮا اﻟﻮ او ﻳﺎ ﭼ ﻃﻮﻃﺎﺮﮐﮯ ﭼﺮې وﻫ او ﭘﻪ ﺎئ ﻧﮥ
ﮐﻮل ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وى .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د آس دﭘﺎره ﭼﺎﺑ ،د ﺧﺮ دﭘﺎره وا وى
ﮐﯧﻨ ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻴﺮا ﮐﻮل د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻧﮥ ﮐﯧﻨ .
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮاب ﻣﮥ ورﮐﻮه ،ﻨ ﺗﮥ ﺑﻪ
ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ د ﻣﻼ دﭘﺎره ﭼﻮﮐﻪ وى .
 د ﻳﻮ
 د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺳﻮال ﺗﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺟﻮاب ورﮐﻮه ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻮﻴﺎر وﻧﮥ  .
ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .
 د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ
ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ ﻻس ﭘﯧﻐﺎم اﺳﺘﻮل داﺳ دى ﻟﻪ اﻧﺴﺎن ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺎن ﻧﻪ ﭘ ﭘﺮې ﮐى او ﻳﺎ زﻫﺮ و .
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺗﻪ ﻋﺰت ورﮐﻮل داﺳ وى ﻟﻪ ﻮک ﭼ ﻟﻴﻨﺪې
ﺧﻮﻟ ﻣﺘﻞ داﺳ وى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﻮډ ﭘﻪ ﺑﮐﺎره وى .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ازﻏﻮ ﺑﻮ د ﻳﻮ ﺷﺮاﺑ ﭘﻪ ﻻس ﮐ وى دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ
ﭘﻮرې ﮐﺎﮯ وﺗى او ﺰار ﭘﺮې ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .

 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ او ﻳﺎ ﻟﻮﻓﺮ ﺗﻪ ﮐﺎر ورﮐى ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻏﺸ وﻳﺸﺘﻮﻧ ﭘﻪ
ﻣﺘﻞ د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ وى .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺳﭙﮯ ﺧﭙﻠ اوﻟﻴﺎﻧ دوﺑﺎره  دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺧﭙﻞ ﮐﻢ
ﺷﺎن وى ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭘﺮې وﻟ .
 ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﺳے ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻮﻴﺎر ﺎرى؟ ﺧﻮ د دۀ ﻧﻪ زﻳﺎت اُﻣﻴﺪ د
ﻋﻘﻠﺘﻮب ﺑﺎر ﺑﺎر ﮐﻮى .
 ﻟﻪ
 ﻧﺎراﺳﺘﻪ واﺋ ﭼ” ،ﭘﻪ ﻻر ﮐ زﻣﺮے دے ،ﺧﻄﺮﻧﺎک زﻣﺮے ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺮ “.
ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ دﭘﺎره وى .
 ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﺗﺎﻟ ﺗﻪ
ﻨﻪ ﭼ دروازه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺒﻀﻮ ﺗﺎوﻳى ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ اوړى راوړى .
 ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن د اووۀ ﻫﻮﻴﺎر ﺳو
وراوږدوى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﻧﺎراﺳﺘﻪ وى ﭼ واﭘﺲ ﻳ ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﻧﮥ راوړى .
 ﻟﻪ ﻮک ﭼ ﻳﻮ ﮐﻮﻪ ډب ﺳﭙﮯ د ﻏﻮږوﻧﻮ ﻧﻪ
ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﻫﻮﻴﺎر  ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺣﻤﺖ ﺳﺮه ﺟﻮاب ورﮐﻮى .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻟﻴﻮﻧﮯ د اور او
 -
راوﻧﻴﺴ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐ ﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮐى .
وژوﻧ ﻏﺸ وروى ،دا د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ ﻮک ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﻟﻪ دوﮐﻪ ورﮐى او ﺑﻴﺎ وواﺋ ﭼ” ،ﻣﺎ ﺧﻮ ﺻﺮف
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﺎرۀ ﺑﻠﻴى او ﻟﻪ
 د ﭘﻮﮐ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ اور ﻣ ﮐﻴى ،او د ﻏﯧﺒﺖ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺟﻨ ﺧﺘﻤﻴى .
ﻮﻗ ﮐﻮﻟ “.
 د ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮوﻧ ﺧﺒﺮې ﻟﻪ د
ﻨﻪ ﭼ ﻟﺮ ﻟﻤﺒ ﮐﻮى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺟﻨ د ﺗﻮدوﻟﻮ دﭘﺎره ﺟﻨ ﻣﺎر ﺳے وى .
 ﻧﺮﻣ ﺧﺒﺮې ﺷﺮﻳﺮ زړۀ ﭘﻮى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ
ﺧﻮﻧﺪور ﺧﻮراک ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،دا ﺑﻠﻞ د ﺳى دﻧﻨﻪ ﺑﺪن ﺗﻪ ﮐﻮزﻳى .
 ﮐﻴﻨﻪ ﻧﺎک اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﻮږو ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺮت ﭘﻮى ،ﺧﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻳ
ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې رﻧ روﻏﻦ وﺷ .
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې ﺧﻮږې وى ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ زړۀ د رﻧﺎرﻧ
ﮐﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗﻠ وى .
 ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ ﺑﺪﻧﯧﺘ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭼﻞ ول ﮐ ﭘﻪ وى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﺷﺮارت ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺎره
ﺣﺮام ﮐﺎرﻳﻮ ﻧﻪ ډک وى .
 ﮐﮥ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﮐﻨﺪه ﮐﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﮐ ورﻏﻮرزﻳى ،او ﮐﮥ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﮐﺎﮯ رﻏوى ﻫﻐﻪ
ﺷ .
 د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دروغ وﺋﻴﻞ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮل دى ،او د ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪۍ ﺧﺒﺮې
ﮐﺎﮯ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ دۀ ﺑﺎﻧﺪې راورﻏﻳى .
ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ.

۲۷

 دا ﺑﻪ ﮥ وى ﭼ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ
 د ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻻﻓ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى .


ﺳﺘﺎ ﺻﻔﺖ وﮐى ،ﻧﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺻﻔﺖ ﮐﻮې ،او دا ﺑﻪ ﮥ وى ﭼ ﻧﺎﺑﻠﺪه ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﮥ وواﺋ ﻧﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ
 ﻗﻬﺮ ﺧﻮ ﻇﺎﻟﻢ دے
 ﮐﺎﮯ دروﻧﺪ وى ﺷ درﻧ وى ،ﺧﻮ د ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺗﻨﻮل د دې دواړو ﻧﻪ زﻳﺎت دراﻧﮥ وى .
ﺧﭙﻠﻪ .
 د
 ﺮﻨﺪه رﻨﻪ د ﭘ ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﮥ ده .
او ﻏﻀﺐ اﻧﺴﺎن ﭼﺨ ﮐﻮى ﺧﻮ د ﺣﺴﺪ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻮک ﻴﻨﯧﺪے ﺷ؟ 
 ﻮک ﭼ ﻣﻮړ وى ﻫﻐﻪ ﺷﻬﺪ ﻫﻢ د ﭘﻮ
دوﺳﺖ رﻨﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻴﻨ اﻇﻬﺎر دے ،ﺧﻮ د دﺷﻤﻦ ﻠﻮل ﺳﺮاﺳﺮ دوﮐﻪ ده .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮه ﻣﺮﻏ د ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻟ ﻧﻪ ورﮐﻪ ﺷﻮې وى د
ﻻﻧﺪې ﮐﻮى ،ﺧﻮ د اوږى دﭘﺎره ﺗﺮﻳﺦ ﺧﻮراک ﻫﻢ ﺧﻮږ وى .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻋﻄﺮ او ﺧﻮﺷﺒﻮ د اﻧﺴﺎن زړۀ
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﻟﻪ ﻮک د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻧﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﺷﻮى وى .
 ﺧﭙﻞ دوﺳﺘﺎن او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر دوﺳﺘﺎن ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه ،د ﺧﭙﻞ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن  ﻣﺸﻮرې دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى .
 زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻫﻮﻴﺎر
ورور ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﮥ ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮥ ﻣﺼﻴﺒﺖ راﺷ .ﺳﺘﺎ ﻧﺰدې ﺎوﻧى د ﻟﺮې ورور ﻧﻪ ﮥ دے .

اوﺳﻪ او زﻣﺎ زړۀ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى .
ﻫﻮﻴﺎران ﺧﻄﺮه د اول ﻧﻪ وﻳﻨ او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺎن ﺑﭻ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭘﺮې ورﺧﻼص وى او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ راﯧﺮ ﺷ.
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﭘﺮدى ﮐﺲ د ﻗﺮض ذﻣﻪ وارى اﺧﻠ ﻧﻮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې دۀ دا

 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻮک ﺳﺤﺮ د وﺧﺘﻪ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﻼم واﭼﻮى ،دا
ﮐﺎر د ﭘﺮدى ﮐﺲ دﭘﺎره ﮐے وى .
 د
 ﻳﻮه ﺟﻣﺎره ﻪ داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎران ﮐ د ﮐﻮ ﭼﺖ راﺎ .
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﮐﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن و .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ اوﺳﭙﻨﻪ اوﺳﭙﻨﻪ ﺗﻴﺮه ﮐﻮى ،ﻧﻮ
ﻫﻐ ﺑﻨﺪول داﺳ ﻣﺸﻞ وى ﻟﻪ د ﻫﻮا ﺑﻨﺪول او ﻳﺎ ﺗﯧﻞ ﭘﻪ ﻣﻮ ﮐ ﻧﻴﻮل .

 ﮐﮥ ﻮک د اﻳﻨﺮ د وﻧ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻣﯧﻮه ﺑﻪ ﻫﻢ وﺧﻮرى ،او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﺗﯧﺮۀ ﮐﻮى .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﻣﺦ ﺎرى ،ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د
ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺷ .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺮګ او ﺗﺒﺎﻫ دﻧﻴﺎ ﻧﮥ ﻣﻳى ،ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د اﻧﺴﺎن ﺳﺘﺮ ﮐﻠﻪ
ﻳﻮ اﻧﺴﺎن زړۀ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﺮﻨﺪوى .

 ﺳﭙﻴﻦ او ﺳﺮۀ زر ﭘﻪ اور آزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷ ،او ﻳﻮ اﻧﺴﺎن د ﻫﻐﮥ د ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ آزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷ .
ﻫﻢ ﻧﮥ ﻣﻳى .
 د ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﺎن
ﮐﮥ ﺗﮥ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ ﻟﻨﺮۍ ﮐ د ﺗﺨﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻮې ،ﺧﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻻړ ﻧﮥ ﺷ .
 ﻪ ﭼ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻫﻢ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻧﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى او ﻧﮥ ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ د ﻮﻟﻮ
ﭘﻮﻫﻮه ،او ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐﻮه ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻴﺎه ﺧﺘﻤﻪ ﺷ او ﻧﻮې ﻴﺎه راﺷﻨﻪ ﺷ او ﻴﺎه د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ راﺟﻤﻊ ﮐﻴى ،
ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﮐﻴى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﭼﯧﻠﻮ
ﺑﻪ ورى ﺗﺎ ﺗﻪ د ﮐﭙو دﭘﺎره وړۍ درﮐى ،او ﭼﯧﻠ ﺑﻪ درﺗﻪ د ﭘﻮ د اﺧﺴﺘﻮ ﻗﻴﻤﺖ درﮐى .
دوﻣﺮه زﻳﺎت ﭘ وى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان او وﻳﻨ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ.

۲۸


 ﺑﺪﮐﺎران ﻫﻴ ﺑﻫﻴﻪ ﺗﺘ ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﻮک ورﭘﺴ ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ ﺻﺎدﻗﺎن ﻟﻪ د زﻣﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ډاډه وى .



ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻣﻠ ﺑﺎﻏ وى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ډﯦﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن وى ،ﺧﻮ ﭘﻮﻫﻪ او ﻫﻮﻴﺎر اﻧﺴﺎن د ﻣﻠ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺗ .
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ
ﮐﻮم ﻣﺸﺮ ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ ﮐﻮى د ﻫﻐﻪ ﺗﯧﺰ ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ وﻻړ ﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺎﺗﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺳﺮه د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺻﻔﺖ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ
 ﺑﺪﮐﺎره اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮن ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮې ﻣﻤﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى .
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر
 ﻏﺮﻳﺐ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن د دوﮐﻪ ﻣﺎر ﻣﺎﻟﺪار ﻧﻪ ﮥ وى .
ﭘﻮﻫﻴى .
 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ زﻳﺎت
زوئ دے ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﺑﺪ اﺧﻼﻗﻮ دوﺳﺘ ﮐﻮى د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﺷﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺮ .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺳﻮد ﺳﺮه ﻣﺎﻟﺪاره ﮐى ﺧﻮ آﺧﺮ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﺎل دوﻟﺖ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺷ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ وى .
 ﻮک ﭼ ﻳﻮ ﻧﯧ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﮐﺎرۍ ﺗﻪ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮى ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ د دﻋﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻮک ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﻣﺦ اړوى .
 ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪاره ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻮﻴﺎر  ،ﺧﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟ ﮐ ﺑﻪ راﯧﺮ ﺷ ،ﺧﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪاره اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﺑﻪ ﮥ ﻣﻴﺮاث ﻣﻼو ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ،ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﻏﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى ،ﺧﻮ
ﻳﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﺻﻠ ﮐﺮدار ﭘﻮﻫﻴى .
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻨﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮده اﭼﻮى ﻧﻮ
ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺣﻮﻣﺖ راﺷ ﻧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻮى .
 ﺑﺨﺘﻮر
دے ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻨﺎه اﻋﺘﺮاف وﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﺲ ﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ رﺣﻢ وﺷ .
دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ زړۀ ﺳﺨﺖ ﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﺑﻪ راﯧﺮ
 ﻟﻪ د ﻏﻣﺒﯧﺪوﻧ زﻣﺮى او ﻳﺎ د اوږى ﻣﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻪ ﺑﺪﮐﺎره اﻧﺴﺎن دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺑوﺳﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺷ .
 ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ د ﺣﺮام ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .
 ﮐﮥ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺳﺮۀ ﮐى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺮﻪ ﭘﻮرې ﻣﻔﺮور
ډﯦﺮ وﺧﺖ دﭘﺎره ژوﻧﺪے وى .
 د ﭼﺎ ﮐﺮدار ﭼ ﺑداﻏﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ ،ﺧﻮ د ﭼﺎ ﻻرې ﭼ ﻏﻠﻄ وى
وى ،ﻧﻮ ﻫﻴ ﻮک دې د دۀ ﻣﺪد ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻠ زﻣ زﻣﻴﺪارى ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮراک وى ،د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺳﻮچ ﮐ ﭼ
ﻧﻮ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
 ﻳﻮ اﻳﻤﺎﻧﺪار ﮐﺲ ﺗﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے ﺷ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻮک
ﻫﻮاﺋ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﺮ ،ﻧﻮ ﺳﺨﺘﻪ ﻏﺮﻳﺒ ﺑﻪ ﭘﺮې راﺷ .
 د ﭼﺎ ﻃﺮﻓﺪارى ﮐﻮل ﮥ ﮐﺎر ﻧﮥ دے ﻪ ﭼ ﻴﻨ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻳﻮې
زر ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﯧﺪل ﻏﻮاړى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .
 ﮐﻨﺠﻮس اﻧﺴﺎن د دې ﻟﻴﻮاﻟﻪ وى ﭼ ﻣﺎﻟﺪاره ﺷ او د دې ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه وى ﭼ ﻏﺮﺑﺖ
ﻧﻮړۍ رو دﭘﺎره ﻏﻠﻂ ﮐﺎر وﮐى .
 ﻮک ﭼ د اﺻﻼح دﭘﺎره ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮل ﮐﻮى ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ورﺗﻪ زﻳﺎت ﻋﺰت ﻣﻼو ﺷ
د دۀ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى .
 ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﻣﻮر ﻧﻪ ﻏﻼ ﮐﻮى او دے واﺋ ﭼ” ،دا ﻏﻠﻄ ﻧﮥ ده “،ﻧﻮ دے د
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻞ ﮐﻮى .

 ﻻﻟﭽ اﻧﺴﺎن ﺟﻨ ﺟې ﺟﻮړوى ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ آﺑﺎد
ﻳﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻪ ﮐﻢ ﻧﮥ دے .
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ دے ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﻗﺪم اوﭼﺘﻮى ﻧﻮ دے ﺑﻪ
ﺷ .
 ﻮک ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐه ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻴ ﺷ ﻣﺤﺘﺎﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ،ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺘﺮ
ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﻮﻣﺖ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﺷ ،ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻮى ،ﮐﻠﻪ
ﭘﻮى ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐ ﺮﻓﺘﺎر ﺷ .
ﭼ ﺑﺪﮐﺎران ﻫﻼک ﺷ ﻧﻮ ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﺷ.

۲۹

 ﻮک ﭼ د ډﻳﺮې رﻨ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺿﺪ ﻗﺎﺋﻢ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ او ﻫﻴ ﻋﻼج ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ


 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺪﮐﺎره ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻳﺎد
وى .
 ﮐﻮم اﻧﺴﺎن ﭼ د ﺣﻤﺖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى ،ﺧﻮ د ﮐﻨﺠﺮو دوﺳﺖ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﺣﺎل
ﮐﻮى .
 ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻗﺎﺋﻤﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ رﺷﻮت اﺧﻠ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى.
اﻟﻮﻮى .
 ﺑﺪﮐﺎره اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﻪ
 ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪى ﮐﻮى ،ﻧﻮ دے د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮ دﭘﺎره دام ﺧﻮروى .

 ﺻﺎدﻗﺎن د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺣﻖ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ،ﺧﻮ ﺑﺪﮐﺎران دﻏﻪ
دام ﮐ راﯧﺮﻳى ،ﺧﻮ ﺻﺎدﻗﺎن د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې واﺋ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر د ﻳﻮ
 ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧ ﺎروﻧﻪ راﭘﺎروى ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻏﺼﻪ ﺳوى .
ﺷﺎن ﺳﻮچ او ﻓﺮ ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﺑوﻗﻮف ﺧﻼف د ﻣﻘﺪﻣ دﭘﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ روان ﺷ ﻧﻮ ﺑوﻗﻮف ﺑﻪ ﻏﺼﻪ ﺷ او ﻣﺴﺨﺮې ﺑﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻨﻪ ﺻﻠﺢ
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ
 د وﻳﻨﻮ ﺗى اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﻧﯧ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى او ﭘﻪ دې ﮐﻮﺷﺶ ﮐ وى ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن ووژﻧ .
راﺷ؟ 
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺣﻤﺮان دروﻏﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐﻮى ،ﻧﻮ
د ﺧﭙﻠ ﻏﺼ ﭘﻮره اﻇﻬﺎر ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ ﺳﺎﺗ .
 ﭘﻪ دې ﮐ ﻏﺮﻳﺐ او ﻇﺎﻟﻢ دواړه ﻳﻮ ﺷﺎن دى ،ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دواړو ﺗﻪ ژوﻧﺪون
د ﻫﻐﮥ ﻮل آﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﺑﺪﮐﺎران ﺷ .
 د ﺗﺮﺑﻴﺖ
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف ﮐﻮى ،د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻤﻪ وى .
ورﮐے دے .
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﭼﻮﮐﻪ ﺣﻤﺖ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻮم ﺑﭽﮯ ﭼ آزاد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر د ﺷﺮﻣﻮﻟﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷ .
 د ﺧﭙﻞ زوئ ﮥ ﺗﺮﺑﻴﺖ
د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺣﻮﻣﺖ راﺷ ،ﻧﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻋﺎم ﺷ ،ﺧﻮ ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ د داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ووﻳﻨ .
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اﻟﻬﺎم ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺷ ،ﺧﻮ ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ
وﮐه ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮن او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ درﮐى .
 ﺻﺮف ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻧﻮﮐﺮ ﻧﮥ ﺳﻤﻴى ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﻪ وى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﮥ
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى .
 ﮐﮥ ﺗﮥ د ورﮐﻮﻮاﻟ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺟﻠﺪۍ ﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ دے .
ﮐﻮى .
 ﻏﺼﻪ ﻧﺎک اﻧﺴﺎن ﺟﻨﻮﻧﻪ ﺟﻮړوى ،او ﺗُﻨﺪ ﺧﻮﻳﻪ ﻧﻪ ډﯦﺮ
ﻧﻴﺎزﺑﻴﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐې ،ﻧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﺷ .
 د ﻏﻠﻮ
 د اﻧﺴﺎن ﻏﺮور ﭘﻪ دۀ ﺑﺎﻧﺪې زوال راوﻟ ،ﺧﻮ د اﻧﺴﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻋﺰت ورﮐﻮى .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﮐﻴى .
 ﻮک ﭼ
ﻣﻠﺮے ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺎن دﺷﻤﻦ وى ،ﻫﻐﻪ دا ﭼ د ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ دروغ واﺋ .

د اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻳﺮﻳى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دام ﮐ ﯧﺮ ﺷ ،ﺧﻮ ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺷ .
ډﯦﺮ د دې ﭘﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐ وى ﭼ ﺣﻤﺮان ورﺳﺮه ﮥ وى ،ﺧﻮ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻃﺮف ﻧﻪ ده ﭼ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ اﻧﺼﺎف
 ﻧﯧﺎن د ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،او ﺑﺪﮐﺎران د ﻧﯧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى.
ﻣﻼوﻳى .

د اﺟﻮر ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ

۳۰


 د ﻳﺎﻗﻪ د زوئ اﺟﻮر ﭘﯧﻐﺎم ﭼ د ﺧُﺪائ ﮐﻼم دے .دې ﺳى ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو اﻳﺘاﯦﻞ ﺗﻪ او اﻳﺘاﯦﻞ اوﮐﺎل ﺗﻪ .


 ﻣﺎ ﻋﻘﻞ او ﺣﻤﺖ ﻧﮥ دے زده
ﺑﺷﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐ ﺑوﻗﻮﻓﻪ ﻳﻢ ،ﻣﺎ ﮐ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﻘﻞ ﻧﺸﺘﻪ .

 آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻮک ﺗﻠﮯ او ﺑﻴﺎ راﻏﻠﮯ دے؟ ﻫﻮا ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﻮ ﮐ ﺑﻨﺪه
ﮐے ،او ﻧﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻣﻘﺪس ذات ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ .
ﮐې ده؟ او ﺳﻤﻨﺪر ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎدر ﮐ راﯧﺮ ﮐے دے؟ او د دﻧﻴﺎ ﺣﺪوﻧﻪ ﭼﺎ ﻣﻘﺮر ﮐى دى؟ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﮥ دے او د
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ده ،ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﮥ د زوئ ﻧﻮم ﮥ دے؟ ﮐﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وى ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ راوﺎﻳﻪ .
 د ﻫﻐﮥ د ﮐﻼم ﺳﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دې ور او
دﭘﺎره ډال دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﭘﻨﺎه اﺧﻠ .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺘﺎ ﻧﻪ دوه ﺧﻮاﺳﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮم زﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻮﻧﻪ ﻣﮥ
دروﻏﮋن ﺑﻪ دې ﺛﺎﺑﺖ ﮐى .
 ﻣﺎ د دروﻏﻮ او د ﭼﻞ ول ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻪ ﻣﮥ ﻣﺎ ﻏﺮﻳﺐ ﮐه او ﻣﮥ ﻣ ﻣﺎﻟﺪاره ﮐه ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺻﺮف ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﺮې
رد ﮐﻮه ،
 ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟﺪاره ﺷﻢ او ﺗﺎ وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ او وواﻳﻢ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮک دے؟“ او ﮐﮥ ﻳﺎ زۀ
ور رو راﮐه .
 د ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﻏﯧﺒﺖ د ﻫﻐﮥ ﻧﯧ ﺗﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه ﻫﺴ ﻧﻪ
ﻏﺮﻳﺐ ﺷﻢ او ﻏﻼ وﮐم ،او داﺳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﺑﻋﺰﺗ وﮐم .
 داﺳ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻼراﻧﻮ ﻟﻌﻨﺖ
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ وواﺋ او دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺗﻠﻴﻒ ﺟﻮړ ﮐى .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺻﻔﺎ ﺎرى ﻧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻨﺪ ﻻ ﺻﻔﺎ
واﺋ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨﺪو ﺑﺪرد واﺋ ،
 د ﻫﻐﻮئ ﻏﺎﻮﻧﻪ د
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﮐﺒﺮ ﻧﻪ ډﮐ وى ،او ﻧﻮرو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙ ﻧﻈﺮ ﻮرى .
ﺷﻮې ﻧﮥ ده ،
ﺗُﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن دى او د ﻫﻐﻮئ ژاﻣﻨ د ﭼو ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﭘﺮې د زﻣ ﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﮐى ،او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ
 ﺟﻮره دوه ﻟﻮﻪ ﻟﺮى او ﻫﺮ وﺧﺖ واﺋ ﭼ” ،راﮐﻮه ،راﮐﻮه “.ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ درې ﻴﺰوﻧﻪ دى ﭼ
ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ ﺧﺘﻢ ﮐى .

 ﻗﺒﺮ ،او د ﺷﻨې رﺣﻢ ،او اوﭼﻪ زﻣﻪ ،او ﺗﯧﺰ اور .
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻣﻳى ،ﻠﻮر ﻴﺰوﻧﻪ دى ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ”ﺑﺲ“ ﻧﮥ واﺋ ،
ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻮرې ﻮﻗ ﮐﻮى ،او ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى ،ﻧﻮ د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﭙﻮﺳﺎﻧﻮ ﺑﻪ راوﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،او
 ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ درې ﻴﺰوﻧﻪ دى ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره د ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ دى ،او ﻠﻮر
ﻻش ﺑﻪ ﻳ د ﺻﺤﺮا د ﻨﺠ ﺧﻮراک ﺷ .
 ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ د ﺑﺎز اﻟﻮﺗﻞ ،او ﭘﻪ  ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎر ﺗﻠﻞ ،او ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر
ﻴﺰوﻧﻪ داﺳ دى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ زۀ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷﻮم ،
 دا د زﻧﺎﮐﺎرې  ﻃﺮﻳﻘﻪ ده ﭼ ﮐﻠﻪ زﻧﺎ وﮐى او ﺑﻴﺎ
ﮐ د ﮐﺸﺘ اوړﯦﺪل ،او د ﺳى ﻣﻴﻨﻪ د  ﺳﺮه ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪل .
 زﻣﻪ د درﯦﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻟزﻳى ،او
وﻻﻣﺒ او ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﺮه ﺷ او واﺋ ﭼ” ،ﻣﺎ ﺧﻮ ﮥ ﻏﻠﻄ ﻧﮥ ده ﮐې “.
 ﺗﺮﺧﻪ ﻪ
 ﻫﻐﻪ ﻏﻼم ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭼ ﭘﻪ ﯧه ﻣﻮړ ﺷ ،
ﻠﻮر ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .
 ﻠﻮر ﻴﺰوﻧﻪ دى ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ واړۀ دى ،ﺧﻮ دوئ ډﯦﺮ
ﭼ وادۀ ﺷ ،او ﮐﻮﻣﻪ وﻳﻨﻪ ﭼ د ﺧﭙﻠ ﺑﺑ ﺑﻦ ﺟﻮړه ﺷ .

 ﻣﯧى ﺧﻮ ﮐﻤﺰورے ﻣﺨﻠﻮق دے ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺮﻣ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ ﺧﻮراک راﻮﻟﻮى ،
زﻳﺎت ﻫﻮﻴﺎر دى .
 د ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ
ﻨﻠ ﺳﻮه ﺧﻮ ﮐﻤﺰورے ﻣﺨﻠﻮق دے ﺧﻮ ﭘﻪ ﺎﻧﻮ او ﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﺎﻧﻠﻪ ﮐﻮر ﺟﻮړوى ،
 ﭼﺮﻣ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻫﻢ راﻧﻴﻮﻟﮯ ﮐﯧﺪے ﺷ ،ﺧﻮ دا د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺮ.
د ﻟﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن روان وى .
 زﻣﺮے ،ﭼ ﭘﻪ ﻨﺎورو ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت
 داﺳ درې ﺑﻠ ﻠﻮر ﻴﺰوﻧﻪ دى ﭼ ﭘﻪ ﻧﺎز ﻧﺎز ﻗﺪم اﺧﻠ ﻳﻌﻨ ،

 ﻫﻐﻪ ﭼﺮګ ﭼ ﺎن ﺑﺒﺮ ﮐى ،ﻧﺮ ﭼﯧﻠﮯ ،او ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن ورﺳﺮه
ﺗه دے او د ﻳﻮ ﻴﺰ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى ،
 ﮐﮥ ﺗﺎ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب وﮐو او ﺧﭙﻞ ﺎن دې ﻟﻮئ ﮐو ،او ﻳﺎ دې ﺧﺮاﺑ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړې ﮐې ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ دې
وى .
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﮥ ﺷُﻤﻠ وﺷﺎرﺑ ﻧﻮ د ﺷُﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﮐﭻ ﺟﻮړﻳى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻮزه زور ﮐى او وﻳﻨﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ
ﻻس ﮐﯧده .
راو ،ﻏﺼﻪ ﺷﺎرﺑﻞ ﻫﻢ ﻻﻧﺠﻪ ﺟﻮړوى.

د ﺑﺎدﺷﺎه دﭘﺎره ﻧﺼﻴﺤﺖ

۳۱

 اے زﻣﺎ زوﻳﻪ ،اے زﻣﺎ د ﺗﻦ ﻧﻪ ﭘﻪ
 دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم دے ﭼ ﻟﻤﻮاﯦﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐے وو .


 ﺧﭙﻞ د ﻮاﻧ ﻃﺎﻗﺖ دې ﭘﻪ ﻮ ﻣﮥ ﺧﺘﻤﻮه او ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﮥ ﺧﺮچ ﮐﻮه ،ﻮ
ﻧﺬراﻧﻮ او ﻣﻨﺘﻮ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى زوﻳﻪ ،

 اے ﻟﻤﻮاﯦﻠﻪ ،د ﺑﺎدﺷﺎه دﭘﺎره دا ﮥ ﮐﺎر ﻧﮥ دے ،ﭼ ﺷﺮاﺑ وى ،او ﺣﻤﺮاﻧﺎن دې ﺷﺮاﺑﺨﻮارۀ ﻧﮥ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺒﺎه ﮐى دى .

 ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ دوئ ﺷﺮاب و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﺷ او ﻮل ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن د ﺧﭙﻞ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﮐى .
وى .
 دوئ ﭘﺮﯦده ﭼ
ﺷﺮاب ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورﮐه ﻮک ﭼ ﺗﺒﺎه ﮐﻴى ،او ﻣﮯ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره وى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻏﻢ آﺧﺘﻪ وى .
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎئ ﺧﺒﺮې ﮐﻮه ﻮک ﭼ د
ﺎن ﻧﺸﻪ ﮐى او ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺮﻳﺒ ﭘﺮې ﻫﯧﺮه ﮐى ﭼ ﺧﭙﻞ ﻏﻢ ورﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﺷ .
 ﺧﺒﺮه ﮐﻮه او ﭘﻪ اﻧﺼﺎف
ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺣﻖ دﭘﺎره ﻮک ﭼ ﻣﺴﻴﻨﺎن وى .
ﺳﺮه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮه ،د ﻏﺮﻳﺐ او ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ د ﺣﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐه.

ﻳﻮه ﻋﺰﺗﻤﻨﺪه ﻪ
 د ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮره
 ﻳﻮه ﭘﺎﮐﻪ او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪه ﻪ ﻮک ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﻫﻐﻪ د ﻟﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻗﻴﻤﺘ وى .

 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻋﻤﺮ ﮐ ﺑﻪ دا ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻓﺎﺋﺪه ورﮐﻮى او ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ ﻧﮥ
ﺑﺎور وى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دے د ﮥ ﻣﺤﺘﺎﺟﻪ ﻧﮥ ﮐى .
 ﻫﻐﻪ د
 ﻫﻐﻪ ﺳﻨ او وړۍ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﮐﭙې ﺟﻮړوى .
ورﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ راﭘﺎ ﻻ ﭼ ﺗﻴﺎرۀ
ﺳﻮداﺮو د ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎز ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک د ﻟﺮې ﻧﻪ راوړى .
 د زﻳﺎت ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ
وى او د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان دﭘﺎره ﺧﻮراک ﺗﻴﺎروى او ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﮐﺎر ورﺎﺋ .
 ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﻪ ډﯦﺮ
زﻣﻪ ﺧﻮﻮى او ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﻳ اﺧﻠ او د ﺧﭙﻠ  او ﻣﺤﻨﺖ ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﭘ د اﻧﻮر ﺑﺎغ ﻟﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴى ﭼ روزﺎر ﻳ
ﻣﺤﻨﺖ او د زړۀ ﻧﻪ ﮐﻮى ،او د ﻫﻐ ﻣ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻀﺒﻮﻃ وى .
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺮﺧﻪ ﮐﻮى او دوک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﺗﻮ ﺳﺮه ﻧﻴﺴ.
ﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ ﺗﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ واوره ورﻳى ﻧﻮ د
 ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪد دﭘﺎره ﻏﺰوى او ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪو ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ورﺳﻮى .

 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐ دﭘﺎره
ﻫﻐ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﮥ ﻓﺮ ﻧﮥ وى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐ دوئ ﺗﻪ ﺮﻣ ﺟﺎﻣ ﺗﻴﺎرې ﮐى وى .
 د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻪ ﮐ ﻋﺰت ﻣﻼوﻳى ،ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺎدر او د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻧﺎزﮐ او رﻧﺎرﻧ ﮐﭙې ﺗﻴﺎروى .
 ﻫﻐﻪ د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ ﺟﻮړوى او ﺧﺮﻮى ،او ﺗﺎﺟﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ د ﭘ ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ
ﻫﻢ دے د ﺎر د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺖ وى .
 ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻗﺖ او وﻗﺎر ﭘﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻠﺒﻮﺳﻪ ده او د راﺗﻠﻮﻧﻮ ورﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻧﺪى او ﺑﻓﺮه وى .
ﻫﻢ ورﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ او ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻴﺎل
ﭘﻪ ﺣﻤﺖ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺳﺮه ﻮدﻧﻪ ﮐﻮى .

 د ﻫﻐ ﺑﭽ ﭼ راﭘﺎ ﻧﻮ دې ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮى او ﺧﺎوﻧﺪ ﻳ ﻫﻢ ﺻﻔﺖ ﮐﻮى ،
ﺳﺎﺗ او د ﻧﺎراﺳﺘ رو ﻧﮥ ﺧﻮرى .
 ﻧﺎزوﻧﻪ اداﺎﻧ دوﮐﻪ ده او ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻧ
”ډﻳﺮې  دى ﭼ د ﻋﺰت او دراﻧﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺗﮥ د دې ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﻳ “.
 ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﻫﻐ ﮐى دى ﻫﻐ ﺗﻪ ﻳ
دے ،ﺧﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺻﻔﺖ ﻗﺎﺑﻠﻪ ده .
اﺟﺮ ورﮐئ ،او د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻫﻐ د ﻣﺤﻨﺖ ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ وﮐئ.
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