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د حضرت ايوب کتاب

پېژندلو

ليفونه مطالعه کۇو. کله چوب عليه السالم ډېر تد حضرت اي مون تاب کپه دې ک
مون سره ۀ بد کيى نو مون دا اندازه نۀ شُو لولے چ دا راسره ول کيى. کۀ

حاالت ۀ وى او کۀ بد خو په هر حال ک ايمان په خُدائ پاک پار دے او د هغۀ
رضا معلومول پار ده چ په هغه وخت ک خُدائ پاک زمون نه ۀ غواړى. خُدائ
نيا کاو همېشه په هغه بله د نيا کپاک تل د ايمان اجر ورکوى، کله کله په دې د

اجر ورکوى. دا کتاب په دين لحاظ سره او په ادب لحاظ سره يو بمثاله کتاب دے. د
خُدائ پاک د دې اجازت ورکوى چ ورو چ مون تاب کوب په دې کحضرت اي

يو نې او صالح انسان زيات تليف وزغم. د حضرت ايوب عليه السالم د ايمان د
امتحان اجازت خُدائ پاک ه ورکو چ شېطان ورله چيلنج ورکے وو. او په دې
ک مون د خُدائ پاک عظمت، لوئ او آسمان حمت وينو چ د دنياوى حمت نه
ډېر اعل دے او دا چ د حضرت ايوب عليه السالم د دوستانو په شان محدود نۀ دے.
د ولو تليفونو باوجود حضرت ايوب عليه السالم دا يقين لرلو چ خُدائ پاک ۀ دے

او يوا په ايمان باندې قائم پات شو. په سخت مصيبت ک هم هغۀ دا اعالن کولو
ول خُدائ پاک ے ژوندے دے. په آخره کزما خالصون زما يقين دے چ چ

خبرې په دې حقيقت ختم کې چ صرف هغه هويار دے. خُدائ پاک د حضرت
ايوب عليه السالم بهروسه او يقين صحيح ثابت کو او مون ورو چ حقيق ايمان

ستاسو د حفظ کولو دپاره ۱۹: ۲۵ آيت ”زما يقين دے چ .له تباه کېدے نۀ شهي
زما خالصونے ژوندے دے، او چ په آخر ک به هغه د زم دپاسه ودريى“
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حضرت ايوب او د هغۀ خاندان

 په يوه زمانه ک د عوض په مل ک يو سے وو چ نوم ي ايوب وو. دا  ۱
يو بداغه او نې سے وو، هغه يو داس کس وو چ د خُدائ پاک نه يرېدو او د بدۍ

 هغۀ سره اووۀ زره ې،  د هغۀ اووۀ زامن او درې لوه وې.  نه ي ان ساتلو. 
درې زره اوان، د غويانو پينۀ سوه قلب، پينۀ سوه خرې وې او ډېر زيات نوکران
 د هغۀ ي ۇو، نو دے د مشرق عالق په خلقو ک د ولو نه زيات مالداره وو. 

زامنو په خپلو کورونو ک وار په وار مېلمستيا کوله، او هغوئ به خپلو درې واړو
 او کله به چ خوېندو له دعوت ورکولو چ د هغوئ سره خوراک اک وکى. 

د مېلمستيا ورځ تېره شوه، نو ايوب به سحر وخت پاېدو او د هر يو بچ دپاره ي د
ناه نه د پاکوال سوزېدون نذرانه پېش کوله، ايوب به همېشه دا کار د دې دپاره کولو
ونو کې وى او په خپلو زړناه ک زما بچو چ کېدے ش د هغۀ خيال وو چ چ

ي خُدائ پاک ته بدرد وئيل وى.

د ايوب په کردار حمله

 يو ل آسمان مخلوق راغلل چ خپل انونه د مال خُدائ په مخ حاضر

 مال خُدائ شېطان ته وفرمائيل، ”تا ۀ کى او شېطان هم د هغوئ سره راغلو. 
 نو کول؟“ نو شېطان مال خُدائ ته ووئيل، ”زۀ په دنيا ک رېدم رارېدم.“ 

مال خُدائ شېطان ته وفرمائيل، ”ستا زما د خدمت کوون ايوب په باره ک ۀ
داغه او نېوک هم نشته، هغه يو ب د هغۀ په شان هي نيا کوره په د خيال دے؟

 بيا شېطان  “.ان سات ى او د بدۍ نههغه د خُدائ پاک نه يري ے دے چس
 تا همېشه مال خُدائ ته ووئيل، ”آو، خو ايوب په ۀ وجه د خُدائ پاک نه يريى؟ 

ے دے، تا هغۀ له په هر کار کفاظت کۀ ح د هغۀ، د هغۀ د کور او د هغۀ د هر
 خو برکت ورکے دے او په دې مل ک تا هغۀ له بشمېره رم ورکې دى. 
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کۀ تۀ اوس د هغۀ نه هغه هر ۀ واخل نو هغه به ستا په حضور ک په تا لعنت
 نو مال خُدائ شېطان ته وفرمائيل، ”بلل ي ده د هغۀ سره چ هر ۀ  “.ووائ
دى هغه ستا په اختيار ک دى، خو چ هغه تباه نۀ کې.“ نو شېطان د مال خُدائ د

حضور نه الړو.

د حضرت ايوب د بچو او د جائيداد ختمېدل

 يوه ورځ چ د هغۀ زامنو او لوو د خپل مشر ورور په کور ک رو خوړله او

 نو يو پېغام وړونے ايوب له راغلو او ورته ي ووئيل، ”غويانو يوې مے ي ل، 
 او د سبائيانو ۀ خلقو حمله وکه او  ،رېدل ک ن په او خرې ي کول

اروى ي بوتلل او نوکران ي په تُوره ووژل، يوا زۀ ژوندے پات يم چ تا خبر
 هغۀ ال خبرې ختم کې نۀ وې چ يو بل کس راغلو او وې وئيل، ”د خُدائ کم.“ 

پاک تندر د آسمان نه راوغورزېدو او ې او نوکران ي وسوزول او هالک ي کل،
 کله چ هغۀ ال خبرې کول، نو يو بل کس يوا زۀ ژوندے يم چ تا خبر کم.“ 
ان يه او اووک ې، او حمله يجوړې ک راغلو او وې وئيل، ”کسديانو درې قبيل
بوتلل او نوکران ي په تُوره باندې ووژل، يوا زۀ ژوندے پات يم چ تا خبر کم.“

 کله چ هغۀ ال خبرې کول، نو يو بل کس راغلو او وې وئيل، ”ستا زامنو او لوو د

 چ نااپه د صحرا د طرف خپل مشر ورور په کور ک خوراک اک کولو، 
نه يوه لويه هوا راغله او دې هوا د کور لور واړه وونه وخوول او کور ستا په بچو

 باندې راوغورزېدو او هغوئ مۀ شول، يوا زۀ ژوندے پات يم چ تا خبر کم.“ 
ه باندې يو او په زمکل ک وشلوله، خپل سر ي وغه يېدو، خپله چوب پانو بيا اي

 هغۀ وفرمائيل، ”زۀ د مور نه خال السونه پېدا وم او خال السونه به سجده ولوله. 
د دې دنيا نه م، هر ۀ ما له مال خُدائ راکى ۇو او مال خُدائ رانه واپس

 د دې هر ۀ باوجود ايوب په واخستل، د مال خُدائ د نوم ثناء صفت دې وى.“ 
خُدائ پاک د الزام لولو ناه ونۀ که.
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د شېطان په وسيله د حضرت ايوب بيا آزمېت کول

 يو ل آسمان مخلوق راغلو چ خپل انونه د مال خُدائ په مخ حاضر  ۲
 مال خُدائ شېطان ته وفرمائيل، ”تا ۀ کى او شېطان هم د هغوئ سره راغلو. 

 نو مال خُدائ شېطان کول؟“ نو شېطان ووئيل، ”زۀ په زمه رېدم رارېدم.“ 
ته وفرمائيل، ”ستا زما د خدمت کوون ايوب په باره ک ۀ خيال دے؟ په زمه

باندې د هغۀ په شان هي وک هم نشته، هغه يو بداغه او نې سے دے چ هغه د
هغه تر اوسه پورې په خپل صداقت ک .ان سات ى او د بدۍ نهخُدائ پاک نه يري

قائم دے، ار چ تا زۀ د هغۀ خالف لمسولم، چ بغېر د ۀ وج نه ي په غضب آخته
 بيا شېطان مال خُدائ ته ووئيل، ”خلق د خپل ژوند بچ کولو دپاره هر ۀ کم.“ 

 خو کۀ د هغۀ په بدن باندې تليف راول، نو هغه به ستا په حضور ک په ورکوى. 
 نو مال خُدائ شېطان ته وفرمائيل، ”بلل ي ده هغه ستا په  “.تا لعنت ووائ

 نو شېطان د مال خُدائ د حضور نه اختيار ک دے خو هغه ژوندے پرېده.“ 
 نو ايوب د  .راوخېژول دان و پورې خرابد سر نه تر پ وب باندې يالړو او په اي

خاورې د مات لو يوه وه واخستله او ان ي ورباندې رولو او په ايرو باندې
 نو ايوب ته خپل  ووئيل، ”تر اوسه کېناستو چ خپل خفان رند کى. 
 خو هغۀ پورې تۀ ال په خپل صداقت قائم ي؟ په خُدائ پاک لعنت ووايه او م شه.“ 
خپل  ته وفرمائيل، ”تۀ خو له د کم عقل  په شان خبرې کوې، ول مون به

د خُدائ د طرفه صرف ۀ يزونه اخلو ۀ او هيله به ترې نه بد نۀ اخلو؟“ خو د دې
ولو خبرو باوجود ايوب د خُدائ پاک خالف يوه خبره هم ونۀ که.

د ايوب درې ملرى

 نو چ کله د ايوب درې ملرى د هغه ولو مصيبتونو نه خبر شول کوم چ په

ايوب باندې راغل ۇو، نو هغوئ هر يو د خپل خپل کور نه روان شول هغوئ په يو ائ

https://pashtobibles.org/


Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

،ى. د هغوئ نومونه دا دى، اليفز تيمانخبرې ورته وک د تسل وب له ورغلل چاي
 کله چ هغوئ ايوب د لرې نه وليدلو، نو هغه د  .او ضوفر نعمات ،بِلداد شوح

پېژندلو نه وتے وو خو چ کله ي وپېژندو نو په چغو چغو ي وژړل، هغوئ د غم نه
 هغوئ د هغۀ سره په  .خاورې واچول او په سر باندې ي وشلول وغچ خپل

زمه باندې اووۀ شپ او اووۀ ور ناست ۇو او يو کس هم هغۀ ته يوه خبره هم ونۀ
که، ه چ هغوئ ته پته وه چ د هغۀ تليف ډېر زيات دے.

د حضرت ايوب د خپل پېدا کېدو په ورځ باندې لعنت وئيل

 د هغ نه پس ايوب خبرې شروع کې او چ په کومه ورځ باندې هغه پېدا  ۳
چ  ”هغه ورځ دې تباه ش  ايوب وفرمائيل،  شوے وو په هغ ي لعنت ووئيلو. 
په کومه ورځ باندې زۀ پېدا شوے وم او چ په کومه شپه زۀ د مور په ېه شوے وم نو

 هغه ورځ دې ته توره ش. لوئ خُدائ پاک دې پرې نظر  .ش هغه شپه دې لعنت
.ه توره تيارۀ دې پرې راشاو ت  توره دې ش  .ا دې پرې نۀ راولنۀ اچوى، او ر

 ته توره تيارۀ دې وري دې ورباندې پات ش، د هغه ور تيارۀ دې دا ويروى. 
هغه شپه قابو کى. هغه دې بيا هيله د کال په ورو ک نۀ ش شمېرلے او په يوه
 او هغه شپه دې شنه ش، په هغه شپه  .ے شساب نۀ کدې هم ح مياشت ک

 لعنت ويون دې هم په هغه ورځ لعنت ووائ، هغه ک دې هي خوشحال نۀ وى. 
 د دې د سحر ستورى دې وک چ په سمندرى بالانو راويولو ک ماهر وى. 

تور ش، هغه دې د را په طمع وى، خو مالو دې ورته نۀ ش، دا دې په سحر ک د
 لعنت دې وى په هغه شپه چ زما د مور حمل ي کېدو ته  ،ونۀ وين نمر شُغل

 زۀ د پېدا کېدو په وخت پرېودو، او زۀ ي د دې ولو مصيبتونو دپاره پېدا کم. 
د مور په غې  زۀ ول ول م نۀ شوم، او د زيېدن په وخت مردار ول نۀ شوم؟ 

 کۀ زۀ م وے نو خاموش به وے، زۀ به ک وم، هغ ول ما له سينه راکې ده؟ 
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 د دنيا د بادشاهانو او وزيرانو سره چ هغوئ د اودۀ وے، او زۀ به په آرام وے 
 يا د خپل ان دپاره محلونه جوړ کى ۇو او اوس ترې نه کنرات جوړ دى، 

شهزادانو سره چ د هغوئ سره سرۀ زر وى، چ هغوئ خپل کورونه د سپينو زرو نه
 يا زۀ د م پېدا شوى ماشوم په شان ول خ نۀ شوم، د هغه ماشوم ډک کى ۇو. 

ليف نۀ شبدعمله خلق ت  چرته چ په شان چ را ي هيله نۀ وى ليدل؟ 
 چرته چ قېديان هم په آرام وى،  .آرام موم ى خلق په آخر کجوړولے، او ست

 غ او واړۀ هلته دى، او غالمان د خپلو نېانو او هغوئ د ظالمانو آواز نۀ اورى. 
 چ وک په مصيبت ک وى هغه ول ژوندى پرېدى، او چ د چا نه آزاد دى. 

 چ وک مرګ غواړى، هغۀ ژوند د غمونو نه ډک وى نو هغۀ له ژوند ول ورکوى؟ 
 کله چ هغوئ مۀ ش نو ډېر له نۀ را، هغوئ دا د پ خزان نه زيات لوى، 

 چ وک الر نۀ  .نو هغوئ خوشحاله ش کله قبر له الړ ش او چ ،خوشحاله ش
 ش ليدلے نو هغۀ له را ول ورکولے ش ،وک چ خُدائ پاک راېر کے وى. 

ه چ د رو په ائ ما ته اسويل را، او زما فريادونه د اوبو په شان تويولے
 چ زۀ د ۀ نه يرېم نو هغه په ما را، او چ د ۀ نه يرېم نو هغه په ما  .ش
 زۀ په آرام نۀ يم او نۀ زۀ خاموش يم، زۀ پرېشانه يم، خو زما مصيبت راغورزيى. 

نۀ ختميى.“

د اليفز خبرې

 ”کۀ وک تا ته يوه خبره وکى نو  بيا تيمان اليفز په جواب ک ووئيل،   ۴
 وره، تا ډېرو تۀ به خفه کېې ۀ؟ خو د خبرو نه وک ان منع کولے ش؟ 

 ستا ډاډيرن خلق په خلقو ته ودنه کې ده، تا کمزورى السونه ته کى دى. 
 خو خپلو پو ودرول دى. کوم خلق چ په غورزېدو ۇو هغوئ ي نېغ کى دى. 
اوس مصيبت په تا باندې راغلے دے او تۀ وارخطا ي، چ دا تا له درنزدې ش نو تۀ
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 ستا اعتماد د خُدائ پاک يره نۀ ده ۀ، او ستا نې عمل تا له اُميد نۀ  .پرېشانه ش
 اوس دا سوچ وکه، داس وک شته چ بناه وى او تباه ش؟ او درکوى؟ 

 چ ومره ما ته پته ده، چ چا دا داس وک صادق شته چ تباه شوے وى؟ 
 د بانصاف کې ده چ چا مصيبت کرلے دے، نو هغۀ مصيبت رېبلے دے. 

خُدائ پاک د ساه په ذريعه هغوئ سزا موندل ده، او د هغۀ د غص د زور په وجه
 بدعمله د ازمرى په شان غمبيى، خو خُدائ پاک هغوئ هغوئ تباه شوى دى. 

 له چ ته ازمرے د ار د کم په وجه غل کوى او غاونه ي ماتوى. 
 اوس ما ته پ پ يو خبر راغلو، او  .خوارۀ وارۀ ش ى، او د دې واړۀ بچهالکي

 په نيمه شپه ما يو يروونے خوب زما غوږونو ته د دې غلے شان آواز راغلو. 
 يره او لزان په ما وليدو، دا په هغه وخت وو چ خلق په دروند خوب اودۀ ۇو، 

 يو روح زما په وړاندې تېر شو او زما باندې راغلل، چ دې زما ول بدن وخوولو. 
 هغه روح والړ وو، خو ما ته پته نشته چ دا ۀ ۇو. زما په بدن وېتۀ نېغ ودرېدل. 
 ول د سترو په وړاندې يو شل وو، هر ۀ خاموش ۇو، بيا ما يو آواز واورېدو، 
انسان کولے ش چ د خُدائ پاک په وړاندې صادق ش ۀ؟ ول انسان د خالق نه
 تر دې پورې چ هغه په خپلو خدمتارانو باندې هم زيات پاک کېدے ش ۀ؟ 
 نو هغه به په انسان  ،تو کار ته هم غلط وائاعتماد نۀ کوى، او هغه د خپلو فر

باندې ومره کم اعتماد وکى وک چ د خاورې نه جوړ وى. نو وک چ د خاورى
 سحر روغ وى او  .ذرې ذرې ش په شان په آسان نه جوړ وى هغه به د پتن

 د هغوئ نه  .او د تل دپاره تباه ش وک هم پرې خبر نۀ ش او .ش ام مما
.ۀ شول مال اخستے شوے دے، هغوئ په جاهليت م خپل

 آواز وکه، داس وک شته چ تا له جواب درکى؟ داس يوه فرته شته ۀ  ۵
 په حقيقت ک نفرت کم عقل خلق وژن، او حسد چ د هغ نه مدد وغواړې؟ 
 ما دا ليدل دى چ ۀ کم عقل خلق د ل وخت دپاره کامياب  .ساده خلق وژن
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 د هغوئ د بچو دپاره به د پناه هي امان  .ورباندې راش اپه تباهوى، خو بيا نا
 اوږى خلق د نۀ وى، او داس به وک نۀ وى چ په عدالت ک ي خالص کى. 

هم تاو وى، اللچ فاظت دپاره ازغو نه د حکم عقلو فصلونه خورى، کۀ د هغۀ د پ
 ه چ خفان د زم نه نۀ را، او نۀ مصيبت خلق د هغوئ دولت ختم کى. 
 خو انسانان د مصيبت دپاره داس پېدا شوى دى له چ د د زم نه پېدا کيى، 

 کۀ زۀ ستا په ائ وے نو ما به خُدائ پاک لولے، او  .بره الو رکاور ب
 هغه داس لوئ لوئ کارونه کوى چ وک خُدائ پاک ته به م فرياد اورولے. 
 هغه په زمه باندې باران ورباندې نۀ پوهيى، هغه بشمېره عجيبه کارونه کوى. 
 چ وک غريب وى نو خُدائ پاک ي مالداره وروى او هغه پو ته اوبۀ رالېى، 

 هغه د چاالکو منصوب ې کى، او چ وک غمژن وى نو خوشحال ورکى. 
 هغه هويار د  .نۀ را کامياب هي د هغوئ په الس ک ى، نو داسوډې ک

 د ور په وخت  .ېروى، او چاالک خلق زر فنا شرا په جال ک چاالک خپل
 په هغوئ تيارۀ راش او د غرم په وخت داس تيندکونه خورى له چ شپه وى. 
 نو خو هغه ضرورتمند خلق د مرګ نه بچ کوى، او د زورور د زور نه ي بچ کوى. 
 چ خُدائ  .ے شبندې ک نصافه خلقو خولاغريبانان اُميد ولرى، او د ب چ

پاک وک ي کى نو هغوئ ومره خوشحاله وى، نو په دې وجه د قادر خُدائ
 کۀ هغه زخم کول کوى، نو هغه ي مرهم پ هم کوى، تربيت ته سپ مۀ ورئ. 

 هغه به تاسو د شپو افتونو نه کۀ هغه وهل کوى، نو د هغۀ السونه ي عالج هم کوى. 
 په قحط ک به هغه بچ کوى، او په اوؤم ک به تاسو ته هي نقصان نۀ رسيى. 

 تاسو به تاسو د مرګ نه په بيعه واخل، او په جن ک به مو د مرګ نه بچ کى. 
 په تباه او د سپو خبرو نه بچ ش، او چ کله تباه را نو تاسو به نۀ يرېئ. 
 تاسو قحط پورې به تاسو خندا کوئ، او د زم د نل ناورو نه به نۀ يرېئ. 
چ کوم پ کرئ نو په هغ ک به کا نۀ وى، او نل ناور به په تاسو حمله نۀ

ورئ چستاسو کور محفوظ دے، تاسو به و چ  تاسو ته به پته ول کوى. 
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 تاسو ته به پته ول چ ستاسو اوالد به ډېر ستاسو د رمو نه به هي ورک نۀ وى. 
 تاسو به خپل قبر ته په بوډاتوب وى، داس بشمېره له په زمه چ واۀ وى. 

 وره،  .را ۍ درمند ته په خپل موسم کې د فصل ه چل ، ک
زمونه چ د عمر په حقله کومه تجربه ده، دا حقيقت دے. دا نصيحت واوره او په دې

باندې عمل وکه.“

د حضرت ايوب خپل شايت صحيح ل

 ايوب جواب ورکو، ”کاش چ زما غم تللے شوے وے، او زما ول -

 ه چ دا به د سمندر د شو نه درانۀ مصيبتونه په تله ک اچولے شوى وے. 
 ه چ زۀ د قادر خُدائ په غشو وى، نو په دې وجه زما خبرې ې وډې وې. 

باندې لېدلے يم، د دې زهر زما په بدن ک خوريى، د خُدائ پاک افتونه په ما باندې
 ول زۀ د شايت کولو حق نۀ لرم؟ ول نل خرونه او غوي آواز نۀ راروان دى. 
خونده وى نو هغه د ماليز ب ۀ  چ کوى ۀ چ کله هغوئ خوراک نۀ لرى؟ 

 کله چ زۀ دې ته نه بغېر خوړلے ش ۀ، يا د ه په سپينو ک ۀ مزه شته؟ 
 کاش چ زما وورم نو زما لوږه ختمه ش، په داس خوراک زۀ بيمارېم. 

غواړى چ  زړۀ م خواست منظور ش، او خُدائ پاک زما خواهش پوره کى، 
 دا به زما دپاره تسل  .ى او ما ووژنهغه خپل الس راوږد ک ى، او چک تباه م
هست ما به بيا هم د مقدس ه چ ،هم خوشحاله يم رحمه درد کوى، زۀ به په ب
 زما دومره طاقت نشته چ زۀ دا برداشت کم، او د خبرو نه انار نۀ وى کے. 
 زما طاقت له د کاو دے ۀ؟ چ زما ۀ اُميد نشته نو بيا زۀ ول ژوندے يم؟ 
 په حقيقت ک زۀ د خپل ان سره د مدد زما بدن د اوسپن نه جوړ دے ۀ؟ 

 يو کس له په کار وى چ په خپل کولو وس نۀ لرم، او خالصون زما نه تلے دے. 
کمزورى دوست باندې رحم وکى، خو تاسو سره د قادر خُدائ يره نۀ وى او په ما

https://pashtobibles.org/


Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 زما وروو، تاسو ما سره د خوړ په شان دوکه بازى کوئ، چ کله الزام لوئ. 
 خو د  چ د ويل شوې واورې د اوبو نه ډک وى،   .باران نۀ وى نو دا اوچ ش
 د اوبو  .نو دا فنا ش ،ش رم کله چ ،ش دا اوبۀ اوچ په وخت ک رم
لولو دپاره قافل خپل الرې بدل کى، خو د لو دپاره اوبۀ نۀ وى، نو هغوئ مۀ

 د تيما قافل دا اوبۀ لوى، او د شيبا مسافر دا اُميد لرى چ اوبۀ به پېدا کى.  .ش
 د قافل يقين وى چ هغوئ به اوبۀ پېدا کى، خو چ کله هلته ورسيى نو هغوئ

چ  اوس تاسو هم د دې اوچ خوړ په شان ي  .ختم ش او اُميد ي وسه شماي
 ول ما وئيل دى ۀ، چ ما له بکاره دے، تاسو زما مصيبت وليدلو او ويرېدئ. 
 يا دا چ د دشمن تُحفه راکئ؟ يا م د پېسو دپاره تا ته کله منت کے دے ۀ؟ 

 ما ته واي او زۀ به د الس نه م بچ کئ؟ يا د ظالمانو نه م خالص کئ؟ 
 رتيا خبرې ومره د درد نه خاموش شم، ما پوهه کئ چ زۀ نه په غلطه يم. 
ۀ چ  ستاسو خيال دا دے ډک وى. خو ستاسو د دې بحث نه مطلب ۀ دے؟ 

 تاسو به يتيمان زما خبرې به صحيح کئ، او د نا اُميده سى خبرې بمطلبه ؟ 
 خو اوس ما ته  .واخل ئ، او تاسو به د خپل دوست په سر هم پېسهم خرڅ ک
 خپل سوچ بدل کئ او بانصافه مۀ وورئ، ول زۀ به تاسو ته دروغ وايم ۀ؟ 

 ستاسو ۀ خيال دے زۀ دروغ وايم ۀ؟ جوړېئ، داس و چ زۀ په حقه يم. 
ستاسو په خيال ک زۀ په رتيا او دروغو ک فرق نۀ شم کولے؟

د حضرت ايوب وينا: زما تليفونه نۀ ختمېدون دى

 بن آدم په دنيا ک سخت محنت نۀ کوى ۀ، او د هغوئ ژوند د مزدور په  ۷
ه مزدوران د خپلغالمان د سورى په ارمان وى، او ل ه چ ل شان نۀ دے ۀ؟ 

 په مياشتو مياشتو زما ۀ مقصد نشته، او د غم شپ ما له تنخواه په طمع وى. 
 کله چ زۀ ملم نو وايم چ، زۀ به کله پام؟ خو شپه اوږده راکے شوې دى. 
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 زما بدن د دانو او چينجو نه ډک وى، او تر سحر پورې په ک ک اوړم راوړم. 
 زما عمر د سيل په شان تېز روان دے، دے، زما رمن سخا ش او بيا وشليى. 

 ياد ساته چ زما ژوند صرف يوه ساه ده، او زما او په نااُميدۍ ک ختميى. 
 تۀ ما اوس وين خو بيا به م ونۀ ورې، ستر به بيا هيله ۀ ورځ ونۀ ورى. 

نو چ ،او فنا ش کمه ش وري ه چن ه ل تۀ به ما لوې، خو زۀ به نۀ يم. 
 هغوئ بيا وک الندې قبر ته الړ ش نو هغه ترې نه بيا هيله نۀ ش راختلے، 

 نو په دې وجه واپس خپلو کورونو ته نۀ ش راتلے، او هغوئ به هيله نۀ ارى. 
زۀ به خپله خولۀ نۀ بندوم، زۀ به د خپل زړۀ د درد اظهار کوم، زما زړۀ د غص نه تاو

 زۀ د دې دپاره  زۀ سمندرى بال يم ۀ؟ چ ما د نظر الندې سات؟  کے دے. 
 نو تۀ بيا ما په خوبونو ملم چ آرام وکم، د دې دپاره چ د درد نه خالص شم. 

 نو زما دپاره د ساه بندېدل ۀ دى، د ک يروې او په تصور ک م يروې، 
 زۀ د خپل ژوند نه نفرت کوم، زۀ به همېشه داس کاؤ نه په مرګ خوشحال يم. 

تۀ ي يز دے، چ ۀ آدم  بن ژوندے نۀ يم. په دې لن تن ژوند ک ما پرېده. 
 هر سحر ي معائنه کوې، دومره خاص ، چ تۀ هغوئ ته دومره توجو ورکوې، 

 تۀ به ما له د يوې لحظ موقع رانۀ کې چ ساه او هر وخت هغوئ معلوموې؟ 
 اے د بنيادمو ليدونيه، کۀ زۀ ناه کوم، نو په تا باندې ۀ اثر کوى؟ پ واخلم؟ 

 تۀ زما غلطيان تا زۀ ول په نه کے يم؟ زۀ په تا باندې بوج جوړ شوے يم ۀ؟ 
ول نۀ معاف کوې او زما ناه ول نۀ لرې کوې؟ زۀ به ډېر زر په لحد ک پروت يم، تۀ

به ما لوې، خو زۀ به م يم.“

د بِلداد وېنا

 ”ترو پورې به تۀ دا خبرې کوې، او دا ب ب به  بيا بِلداد شوح ووئيل،   ۸
 خُدائ پاک د انصاف نه نۀ اوړى. او د قادر خُدائ کارونه همېشه په جارى سات؟ 

https://pashtobibles.org/


Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 کۀ ستاسو بچو د هغۀ خالف ناه کې وى، نو هغوئ ته به د هغ بدله حقه وى. 
 کۀ تۀ خُدائ پاک ولوې او قادر خُدائ ته په دعا ک سوال مالو شوې وى. 

 کۀ تۀ صفا او صادق ي، نو هغه به په خپله راپا او هغه به تا له خپل وکې، 
 ار چ ستا شروع معمول شان وه، خو په مستقبل صحيح مقام واپس درکى. 
 معلوماتو دپاره مخېنو نسلونو نه تپوس وکه، او د هغوئ  .به مالدار ش ک

و او مونپرون پېدا شوى ي مون ه چ  چ کوم تجرب دى په هغ غور وکه. 
ته هي پته نۀ ل ،ه چ په زمه باندې زمون وخت د سورى په شان روان دے.
 خو پرېده چ هويار مشران درته ودنه وکى، او د هغوئ وېنا ته غوږ نيسه.

  چرته چ اوبۀ نۀ وى نو هلته لوخه نۀ را شنه کيى، دا د اوبو نه بغېر نۀ کيى. 

 نو چ او دا ال شنه وى او رېبلے شوې نۀ وى، خو د نورو واو نه زر وچيى. 
وک خُدائ پاک هېروى نو د هغوئ هم دغه الر ده، چ وک د خُدائ نه منر وى نو د

 د هغوئ ايمان نازک وى، د هغوئ يقين د جوال د جال په  .هغوئ اُميد به ختم ش
 چ وک په دې جاله يقين کوى نو هغوئ ته به دا جاله ينه نۀ ش، کۀ شان وى. 
 منر کسان داس ارى وک ورپورې ان وتى، نو دا به ي برداشت نۀ کى. 

 د چ په نمر ک رازرغون وى، او د دې ان په باغ ک خورې ورې وى. 
 خو کۀ هغوئ د  .نيس کل ى، او دا کاو د ډېرى نه تاويهغوئ جرړې د کا

خپل ائ نه لرې کے ش، نو بيا به هغوئ انار وکى او وائ به چ ما تاسو کله هم
وخت دپاره وى، خو نور بو به د ل وره، د هغوئ خوشحال  نۀ ي ليدلے. 

 وره، خُدائ پاک به يو بداغه کس نۀ رد کوى،  .ائ ونيس او د دې راشنۀ ش
 هغه به بيا هم تاسو له خوشحال درکى، او او نۀ به د بدعمله خلقو مدد وکى. 

 چ وک ستا نه نفرت کوى نو هغوئ به په ستاسو خول به د خندا نۀ ډک کى. 
“.ى، او د بدکارانو کور به تباه ششرمونو وشرمي
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د حضرت ايوب جواب

ما ته پته ده چ  ”په حقيقت ک  نو ايوب ورته په جواب ک وفرمائيل،   ۹
 کۀ دا هم داس ده، خو بن آدم د خُدائ پاک په مخ نه صادق کېدے ش؟ 

يو کس د هغۀ سره النجه کول وغواړى، نو هي وک به د هغۀ د زرونو سوالونو نه د يو
 ه چ هغه زورور او د حمت خاوند دے او وک هم جواب هم ورنۀ کى. 

 هغه نااپه غرونه خووى، او په چ د هغۀ مخالفت کوى نو نقصان به اوچتوى. 
 وک چ په زمه زلزله راول، او د دې بنيادونه غصه ک ي تباه کوى، 

  کۀ هغه حم وکى نو نمر به راونۀ خېژى، او ستورى به ونۀ ليى،  خووى، 
 چا چ يوا آسمانونه خوارۀ کى دى چا چ د سمندر چپ ايسارې کې دى، 

ريا او جنوب چا چ ول ستورى جوړ کى دى، په دې ک دب اکبر، جبار او ث
 وک چ د عقل نه بهر لوئ لوئ کارونه کوى، او بشمېره ستورى هم شامل دى. 

 وره، هغه زما نه تېر شو، خو زۀ هغه نۀ وينم، هغه عجيبه عجيبه کارونه کوى. 
 چ هغه روح وباس نو وک ي منع تېريى، خو زۀ د هغۀ په تلو نۀ پوهېم. 

 خُدائ کولے ش؟ وک دا جرأت کولے ش چ ورته ووائ چ تۀ ۀ کوې؟ 
پاک به د خپل غص نه نۀ اوړى، هغۀ سمندرى بالان هم د پ الندې چخ کى

 نو زۀ وک يم چ هغۀ له جواب ورکم، او زۀ وک يم چ د هغۀ سره بحث دى. 
 ار چ زۀ بناه يم او زۀ هغۀ له جواب نۀ شم ورکولے، زۀ خپل قاض ته وکم؟ 
 کۀ ما هغۀ ته آواز وکو او هغۀ جواب راکو، صرف د رحم درخواست کولے شم. 
 ه چ هغۀ زۀ په طوفان وهلے نو زما يقين نۀ دے چ هغه به زما فرياد واورى. 

 هغه به ما ساه اخستو ته پرې نۀ ږدى، خو زما يم، او هغه بار بار ما زخم کوى، 
 کۀ دا د زور خبره وى، نو هغه طاقتور دے. کۀ دا د ژوند به د غمونو نه ډک کى. 
 ار چ زۀ بناه يم، انصاف خبره وى، نو هغه عدالت ته وک راغوتے ش؟ 

خو زما خپله خولۀ به ما مجرم کى، ار چ زۀ بداغه يم، خو خپله خولۀ به ما
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ان هم نۀ پېژنم، زۀ خپل ژوند ته سپ داغه يم، زۀ خپل زۀ ب ناهار ثابِتوى. 
 ناهار او بناه ول د خُدائ پاک په نظر ک يو شان دى نو ه زۀ ورم. 
 کله چ افت نااپه مرګ راول، نو وايم، هغه بداغه او بدکاره دواړه تباه کوى. 

 وله دنيا د بدکاره په الس ک ورکے هغه د بناه په غم پورې وق کوى. 
شوې ده، خُدائ پاک د قاضيانو ستر پوى، کۀ هغه دا نۀ کوى نو بيا ي وک کوى،
ه روان دے او هينه تېز دے، دا په من ه وهون زما ژوند د من او دا وک دے؟ 
 زما ژوند د تېزې کشت په شان روان دے، داس له خوشحال ورته نۀ مالويى. 

 کۀ اراده وکم چ خپل شايت پرېدم، نو زۀ به  .ه شار باندې غو باز په چ
 زۀ د خپلو ولو تليفونو نه يرېم، ه چ زۀ خپل خفان په خوشحال بدل کم، 

 چ زۀ مجرم لے شم، نو زۀ بيا  . ناه ونۀ تاسو به ما ب م چپه دې پوهي
 کۀ زۀ خپل ان په واوره ووينم او خپل السونه په بفائدې خوارى ول کوم؟ 

جام نده کندې ته وروغورزوې، او زما خپل  خو تۀ به ما يوې صابون پاک کم، 
 هغه زما په شان فان انسان نۀ دے، نو ه نۀ ورسره بحث به زما نه نفرت کوى. 

 زمون په مين ک روغه کولے شم او نۀ ي د جر ائ ته بوتلے شم. 
 کۀ مينے ما د خُدائ کوونے نشته، چ هغه زمون دواړو روغه جوړه وکى. 
 بيا به زۀ ډاډه خبرې پاک د سزا نه بچ کى نو زۀ به بيا په يره ک ژوند نۀ تېروم. 
کوم چ د هغۀ يره زما په زړۀ ک نۀ وى خو چ ترو پورې دا يره وى نو زۀ نۀ شم

کولے.

د حضرت ايوب د خپل ژوند نه نفرت

ايتونه کوم، زۀ به په مايوس زۀ د خپل ژوند نه نفرت کوم، زۀ به ډېر ش  ۱۰
 زۀ به خُدائ پاک ته ووايم چ ما مۀ رد کوه، او تۀ چ په ما کوم ک خبرې کوم. 

 دا تا ته ۀ ارى، چ ما په عذاب کې، الزام لوې نو د هغ نه ما خبر که. 
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 چ ما يعن د خپلو السونو کار رد کې او د بدکارو خلقو منصوبو ته ۀ ووائ؟ 
 ستا عمر ول ستا نظر د انسانانو په شان دے؟ تۀ د انسان په شان کتل کوې ۀ؟ 
 چ زمون په شان لن دے ۀ؟ يا ستا کالونه د انسانانو د کالونو په شان دى ۀ؟ 

 ار چ تا ته پته ده چ زۀ بناه يم، او تۀ زما غلط معلوموې او زما ناه لوې، 
 ستا السونو ما له صورت راکو ستا د السونو نه م هي وک نۀ ش بچ کولے. 
 هغه راپه ياد که چ تا زۀ د خو نه او جوړ ي کم، او اوس م بېخ تباه کوې. 

 تا زۀ د مور په خېه کم او زما وجود جوړ کم، او اوس به تۀ ما بيا خاورې کوې؟ 
 تا زۀ د غو او رمن نه جوړ کم، او د هُوکو او پو په ذريعه دې جوړ کو. 

 تا ما له ژوند او نۀ ختمېدون مينه راکې ده، او تا زما د ژوند دې يو ائ وتلم. 
 خو اوس ما ته پته ولېده چ تا د ډېر وخت نه ما ته د ۀ حفاظت کے دے. 

 کۀ زۀ ناه وکم نو تۀ ما وين، او زما نقصان دپاره په منصوبه جوړه کې وه. 
 کۀ زۀ بدکاره يم، نو ما غمژن که. او کۀ زۀ صادق يم، نو ناه تۀ نۀ معاف کوې. 

زۀ د شرم سره مخ شوے يم او په غمونو ک ه چ ،خپل سر نۀ شم اوچتولے
 او کۀ زۀ خپل سر اوچتوم، نو تۀ د ازمرى په شان زما ار کوې، او ډوب يم. 

 تۀ خپل واهان زما خالف بيا راتازه کې، خپل لوئ طاقت زما خالف استعمالوې. 
 تا زۀ د او خپله غصه زما خالف زياتوې، تۀ زما خالف تازه دم فوجيان رالېې. 
م و د ليدو نه مخزۀ د خلقو د ستر راوويستلم؟ کاش چ نه ول مور د خې

 ۀ به دا وے چ د سره پېدا شوے نۀ وے او د مور د خې نه سيدها شوے وے. 
 زما ژوند لن نۀ دے ۀ؟ ما پرېده نو چ داس يو ساعت په آرام قبر ته تلے وے. 
 خو چ زۀ الړ شم او بيا هيله راواپس نۀ شم، چ تور او د ت تورې تيارې شم، 

 د نيم شپ په شان تيارۀ، د النجو مل ته، چرته چ را هم د مل ته الړ شم، 
تيارې په شان وى.“
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د ضوفر وېنا

 ”د ډېرو خبرو جواب په کار نۀ دے  بيا ضوفر نعمات جواب ورکو،   ۱۱
 ستا فالتو ۀ؟ ول يو سے په ډېرو خبرو خپل ان بناه ثابتولے ش ۀ؟ 

خبرې دې نور خلق غل کى ۀ؟ کله چ تۀ د چا سپاوے کوې، نو وک به تا ته
 ه چ تۀ وائ چ زما عقيده ي ده، او زۀ د خُدائ پاک په وته نۀ نيس ۀ؟ 
 کاش چ خُدائ پاک کالم کے وے، او هغۀ تا ته صفا وېنا نظر ک صفا يم، 
 او هغه به تا ته د حمت رازُونه وائ .ه چ رتينے حمت په کے وے، 
ډېرو طريقو سره حاصليى. نو بيا پوهه شه چ خُدائ پاک تا له د هغ نه کمه سزا

تۀ د خُدائ پاک هغه پ  ول  .ناه په وجه حقدار ي ومره تۀ د درکوى چ
 دا حد د خبرې معلومولے ش؟ او يا تۀ د قادر خُدائ حد معلومولے ش ۀ؟ 

آسمان نه اوچت دے، تۀ ۀ کولے ش؟ او د مرګ د کندې نه ډوب دے، تا ته ۀ پته
 کۀ خُدائ پاک  د دې پېمانه د زم نه اوږده ده، او د سمندر نه پلنه ده.  ده؟ 

راش او تا په قېدخانه ک واچوى، او هغه د انصاف دپاره عدالت جوړ کى، نو هغه
وک دوکه باز دے، او هغه ي هغۀ ته پته ده چ ه چ  وک ايسارولے ش؟ 
 خو يو کم عقل کس به په هغه وخت هويار ش، چ کله د هرې ناه نه خبر وى. 
 کله چ ستا خپل زړۀ تيار ش، او السونه هغۀ  .نه يو انسان پېدا ش د يوې کوچا

 د ناهونو نه ان خالص کې، او بدعمل د خپل کور نه ختمه ته اوچت کې 
ې، تۀ به په امن کۀ شرم نه اوچت ک  نو يقيناً به بيا تۀ خپل سر بغېر د کې، 

 تۀ به خپل غم هېر کې، او داس به دې هېر ش له چ بيا ي او نور به نۀ يرېې. 
 او ستا ژوند به د غرم د نمر نه زيات روانه  .نۀ را خيال ک به دې هي

 او ستا به اعتماد پېدا ش ،ه وى، او تيارۀ به دې هم د سحر د را په شان وى. 
او هي مل  تۀ به چ اُميد شته، او تۀ به بچ ش او په حفاظت ک به آرام کوې. 

 خو د بد کاره خلقو  .وک به تا نۀ يروى، ډېر خلق به ستا نه د مدد اُميد سات
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ستر به ړندې ش، او هغوئ به د تېت ول الرې خطا کى، او هغوئ به صرف د
مرګ په انتظار وى.“

د حضرت ايوب جواب

 ”په دې ک هي ش نشته چ تاسو په هر  نو ايوب جواب ورکو،   ۱۲
 خو زۀ  .کله تاسو مرئ نو ستاسو پوهه به تاسو سره ختمه ش ئ، او چۀ پوهې
هم ستاسو په شان پوهه لرم، زۀ ستاسو نه کم نۀ يم، چ تاسو ۀ واي نو په دې باندې
 زۀ د خپلو دوستانو دپاره يوه مسخره يم، زۀ چ خُدائ پاک ته هر وک پوهيى. 
آواز کوم نو هغه زما آواز اورى، زۀ يو داس سے يم چ صادق او بداغه يم، خو زۀ
 کوم خلق چ په آرام وى نو هغوئ په هغه چا پورې خندا مسخره جوړ شوے يم. 

پ ه ورکوى د چا چدى، او هغه خلقو له دي ليف کوک په ت کوى چ
 د ډاکوانو کورونه په امن ک وى، او چ وک خُدائ پاک راپاروى نو وئيى. 

هغه محفوظ وى، ار چ هغوئ د خُدائ پاک په ائ په خپل طاقت باندې بهروسه
 خو د ناورو نه تپوس وکئ او هغوئ به ستاسو رهنمائ وکى، او په هوا کوى. 
 او د زم د ک د مارغانو نه تپوس وکئ، نو هغوئ به تاسو ته ودنه وکى، 
بوو نه تپوس وکئ، نو دا به تاسو ته ودنه وکى، او د سمندر کبانو نه تپوس وکئ
 ه چ هغوئ ولو ته پته ده چ زما تليف د نو هغه به تاسو ته دا بيان وکى. 

 د هغۀ په الس ک د هر ژوندى يز ژوند دے او د مال خُدائ د طرف نه دے. 
 ول غوږونه د خبرو معائنه نۀ کوى له نه هغۀ په الس ک د هر بشر ساه ده. 

ۀ؟ ول مت د سپينږيرو سره نۀ وىح  ول چ ژبه د خوراک خوند معلوموى؟ 
 حمت او طاقت د خُدائ پاک سره دى، د هغۀ زيات عمر سره پوهه نۀ را ۀ؟ 
بيا نۀ ش وک ي ى نو هيۀ وران ک هغه  چ سره رهنمائ او پوهه شته دے. 

 کۀ هغه  .ى نو هغه خالصېدلے نۀ شے قېدى کهغه کوم س جوړولے، او چ
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باران ايسار کى، نو زمه به اوچه ش، کۀ هغه اوبۀ راپرېدى، نو اوبۀ به زمه تباه
 طاقت او حمت د هغۀ سره دے، دوکه خوړونے او دوکه ورکوونے د کى. 
 هغه د مشرانو نه پوهه اخل، او د قاضيانو نه کم عقالن هغۀ د اختيار الندې دى. 

  هغه د بادشاهانو نه اختيار واخل، او د هغوئ نه غالمان جوړ کى.  جوړوى. 
ډېر وخت ي او هغه طاقتور لرې کوى چ ،ى او اختيار ترې اخلمامان شهغه ا

.مت يوسى، د مشرانو نه حک  هغه اعتبارى مشيران غل حومت کے وى. 
 هغه د قبر تيارۀ  هغه شهزادان سپ کى، او هغه د زورورو زور اوبۀ کوى. 

 هغه قومونه ته کى او بيا ي تباه لرې کوى، او هغه ته توره تيارۀ په را بدلوى. 
 هغه د دنيا د مشرانو نه پوهه کى، هغه قومونه لوئ کى او بيا ي پرېدى. 

 هغه مشران په تيارۀ  .ر ردانه او پرېشانهسر ږدى چ ختموى، او پرې ي
ک د ړندو په شان سرردانه ر، او د شراب په شان ي نېدلے کى.

 وره، زما سترو دا هر ۀ ليدل دى، او زما غوږونو دا اورېدل دى او  ۱۳
 چ تا ته د ۀ پته ده نو ما ته هم د هغ پته ده، زۀ تا نه ۀ کم نۀ پوهه شوے يم. 
 خو زۀ به د قادر خُدائ سره خبره وکم، او زۀ غواړم چ هغۀ ته خپل ان يم. 

 د حقيقت پولو دپاره تاسو دروغ واي، او تاسو د بکاره طبيبانو بناه ثابت کم. 
  مه کۀ تاسو خول بندې کئ، نو دا به ستاسو عقلمندى وى.   .په شان ي
ۀ چ ۀ واي  تاسو هغه اوس تاسو زما بحث واورئ، او زما زارۍ واورئ. 

 تاسو به خُدائ پاک نۀ دى وئيل، او تاسو د هغۀ د خاطره د دوک خبرې کوئ ۀ؟ 
 دا به ستاسو د هغۀ طرفدارى کوئ ۀ، تاسو به د خُدائ پاک صفائ کوئ ۀ؟ 

،دوکه کولے ش ى؟ يا تاسو هغه داست وکهغه ستاسو آزمې ۀ چ ۀ وى دپاره
 هغه به بشه تاسو ور کۀ تاسو په په له چ تاسو نور کسان دوکه کوئ؟ 

 د هغۀ د شان نه به تاسو يرېئ نه ۀ، او د هغۀ يره به په تاسو طرفدارى وکئ. 
 ستاسو قيص او متلونه د ايرو په شان بکاره دى، او ستاسو باندې غالبه نۀ ش؟ 
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 تاسو غل ش او ما له د خبرو کولو موقع خبرې د خ د لوو په شان کچه دى. 
 زۀ به خپل ژوند په خطره ک  .ى هغه دې په ما وشۀ کي ئ، نو چراک

 کۀ هغه ما وژن هم خو زۀ به په هغۀ توکل واچوم، او د خپل زړۀ خبره به وکم. 
 او داس به زۀ بچ شم ه چ زۀ کوم، او زۀ به د هغۀ په مخ خپله دفاع کوم. 

 زما ۀ کافر خو نۀ يم کۀ زۀ وم نو بيا به زۀ د هغۀ په مخ نۀ شوم ودرېدے. 
 ورئ، ما د خپل خبرې  .خبره په غور سره واورئ، او تاسو ما ته غوږ ونيس

 وک ما سره په دې تيارے کے دے، ما ته پته ده چ زۀ به بناه ثابت شم. 
باندې بحث کولے ش؟ کۀ وک ما غلط ثابت کى نو زۀ به خاموش شم او م به شم.

د حضرت ايوب خفان

 اے خُدايه، ما له صرف دوه يزونه راکه، نو بيا به زۀ خپل ان ستا نه نۀ پوم.
 بيا ما ته آواز  خپله سزا زما نه لرې که، او په خپله يره باندې ما مۀ يروه. 

م او تۀ ما له د هغخبرې وک ه چم، يا ما له اجازت راکه او زۀ به جواب درکوک
 زما غلطيان او زما ناهونه ومره دى؟ ما ته زما بغاوت او زما جواب راکه. 

 زۀ خو هي  تۀ خپل مخ ول پوې، او تۀ ما خپل دشمن ول ؟  ناه وايه. 
هم نۀ يم، نو تۀ ما ول يروې؟ زۀ خو داس يم له چ په هوا ک پا خوزى دوړې

 ه چ تۀ زما خالف ترخ خبرې لي، او تۀ ما له د وان د ناه سزا  .الو
 تۀ زما پ په زولنو ک تې، او تۀ زما په ول چال چلن نظر سات، او راکوې. 

 زۀ د سخا يزونو په شان خراب شوے يم، د هغه زما د پو چاپونه هم معلوموې. 
جامو په شان چ چينجو خوړل وى.

 يو فان انسان، د مور د خې نه پېدا، د يو و ورو مېلمه او د تليفونو نه  ۱۴
ه وههغه د سورى په شان من ،اوے شى او موکيل په شان راو  د يو ډک، 
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 تۀ په يو کمزورى مخلوق باندې نظر سات؟ او تۀ ما سره عدالت زر زر ختميى. 
 د يو ناپاک يز نه وک پاک يز راويستلے ش؟ دا کار هي وک هم نۀ کوې؟ 
 ه چ د هغوئ د عمر حد مقرر دے، او د هغوئ د مياشتو شمېر تا ش کولے. 
ده چپرې  نو مون ته معلوم دے، او دا تا مقررې کې دى او دا نۀ ش بدلېدلے، 
آرام وکو. مون د مزدورانو په شان يو او مون پرېده چ خپل کار په خېر ختم کو.

 کۀ يوه ونه هم راوغورزولے ش، نو امان شته دا به بيا راوش، او د دې شنۀ

 ار چ د دې جرړې په زمه ک زړيى، او د دې مون په کېدل به نۀ ختميى. 
 خو يو ا اوبو سره به دا بيا را شنه ش، او د يوې نوې زمه ک ورستيى، 

،ختم ش نو طاقت ي ش انسان م  خو چ  .ونيس ان په شان به دا بيا ون
 له نه چ د يو ډن اوبۀ کميى، او په چ انسان ساه ورکى نو بيا چرته وى؟ 
 نو انسان په قبر ک مل او بيا نۀ راپا، چ ترو سيند ک اوبۀ اوچيى، 

 کاش،  .پورې آسمانونه ختم شوى نۀ وى، نو هغوئ به د خپل خوب نه نۀ راپا
ے وے چپورې دې زۀ فنا ک تر هغ ے وے، او چک پ تا زۀ په قبر ک چ

ستا غصه تېره شوے وے، او يا دې يو وخت مقرر کے وے چ زۀ دې راپه ياد
 چ انسان ختم ش، نو هغه بيا ژوندے کېدے ش ۀ؟ زۀ به زما د شوے وے. 

سخت محنت په دې ولو ورو ک انتظار کوم تر هغ پورې چ زما تليف ختم
 تۀ به ما ته آواز وکې او زۀ به جواب درکم، تۀ به د هغه مخلوق ارمان وکې  .ش

 بيا به تۀ زما په هر قدم باندې نظر سات، خو زما د ناهونو چ تا پېدا کى دى. 
 زما ناهونه به په يوه بوج ک بند شوې وى، او تۀ به زما حساب به نۀ کوې. 

 خو غر راوغورزيى او و و ش، او غ غ کا د ول غلطيان پ کې. 
 اوبۀ کا مى، او سېالب د زم خاوره اوړى، نو خپل ائ نه وخويى، 

 تۀ په هغوئ باندې تل غالب ي او هغوئ ختميى، داس تۀ د انسان اُميد تباه کوې. 
 کۀ د هغۀ بچو ته عزت مالو  .بو لونه بدلوې او د مرګ په طرف يتۀ د هغوئ ش

.نو هم هغۀ ته پته نۀ ل اوے وشاو کۀ د هغۀ د بچو سپ ،نو هغۀ ته پته نۀ ل ،ش
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 هغۀ ته صرف د خپل بدن درد محسوسيى، او هغه صرف په خپل غم ک آخته

وى.“

د اليفز وېنا

 ”يو هويار کس دې تش خبرې وکى  نو تيمان اليفز جواب ورکو،   ۱۵
 هغوئ دې په بفائدې خبرو باندې ۀ، او هغه دې هس بمطلبه خبرې وکى ۀ؟ 

 خو تۀ د بحث کوى ۀ، يا په داس خبرو باندې چ د هغ هي مقصد نۀ وى؟ 
 ه چ ستا  .يره نۀ لرې، او د خُدائ پاک د عبادت الره نيس خُدائ پاک نه هي

 دا زۀ نۀ يم، ناه ستا ژب ته ودنه کوى، او تا د دوکه باز ژبه خوه کې ده. 
 تۀ د بن آدم د خپله ژبه تا ته بد وائ، ستا خپله خولۀ ستا خالف واه ورکوى. 

 تا نسل وړومبے پېدا شوے کس ي ۀ؟ تۀ د غرونو نه مخ پېدا شوے ي ۀ؟ 
د خُدائ پاک د راز منصوب واورېدې ۀ؟ او ستا ۀ خيال دے ول تۀ يوا هويار
ې چۀ پوهې په سره نشته؟ تۀ داس مون لم دے چۀ ع  تا سره داس ي ۀ؟ 

په طرف باندې دى، کوم چ ان زمون سپينږيرى او بوډا مون پرې نۀ پوهيو؟ 
 د خُدائ پاک تسل ستا دپاره کمه ده ۀ؟ د هغۀ ستا د پالر نه ډېر مشران دى. 

 تۀ د خپلو جذباتو نه کار ول اخل؟ او ستا نرم خبرې ستا دپاره کاف نۀ دى ۀ؟ 
نه داس ؟ او ستا د خولخُدائ پاک ته غصه ي  چ رن ول دومره سور دے 

 بن آدم ۀ وى، چ هغه صفا ش؟ او چ د  نه پېدا ې وډې خبرې و؟ 
 وره، خُدائ پاک په خپلو فرتو باندې هم اعتبار ش، نو هغه صادق کېدے ش؟ 

 نو بيا به بن آدم نور هم نۀ کوى، او د هغۀ په نظر ک آسمانونه هم صفا نۀ دى، 
 کۀ تۀ زما خبرې نده او ناه ار وى، وک چ هر وخت په ناه ک آخته وى. 

ته غوږ کېدې، نو زۀ به تا ته وايم، او چ ما ۀ ليدل وى نو زۀ به درته د هغ بيان
ۀ دا خبرې د هغوئ نه پدى، نو د هغوئ پالر ني يارانو وئيلهو ۀ چ  وکم. 
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ے شو او چورک لدا م ډېره موده مخ  کومو مشرانو له چ  ،نۀ دې ساتل
 بدعمله خلق ول عمر په خپل درد  .ال غېر قومونه نۀ وو راغل په هغه وخت ک
 د هغوئ په غوږونو کيى، د تليف کالونه په ظالمانو باندې راجمع شوى دى. 
  .راش به په هغوئ باندې تباه آوازونه دى، د امن په وخت ک يروون ک
هغوئ تيارۀ ته د تلو همت نۀ ش کولے، د هغوئ ژوند هر وخت په خطره ک وى.
د هغوئ سر له راغل وخورى، او تباه د هغوئ غو پوسان انتظار کوى چ 

،ب شيزونه په هغوئ باندې غال ليف هغوئ ويروى، او دااو ت  پرېشان ده، 
 ه چ هغوئ خپل السونه د  .دپاره تيار ش يو بادشاه د جن ه چل داس

 هغوئ د خُدائ پاک خالف اوچت کل، او هغوئ د قادر خُدائ نه بغاوت وکو. 
 دا بدعمله خلق هغۀ خالف د سرکش سره حمله کوى، او يو غ ډال ورسره وى. 
 هغوئ به په تباه درانۀ او مالدار دى، د هغوئ ونه په وازه باندې غ شوى دى. 
شوى ارونو ک ژوند تېروى، او په داس کورنو ک چ په هغ ک هي وک

 هغوئ به نۀ مالداره کيى هم نۀ اوسيى، داس کورونه چ په راغورزېدو بدل وى، 
  .د مخ نه ورک ش ى، او هغوئ به د زمکي او د هغوئ مال دولت به نۀ پات

هغوئ به د تيارې نه ونۀ تت، لمب به د هغوئ ان وسوزوى، او د هغوئ ژوند به
 هغوئ دې نور خپل ان په داس ختم ش له چ هوا د لونو غو ختموى. 

 د ونو په  .ش هغوئ به تش الس پات ه چ ،مالدارۍ باندې نۀ دوکه کوى فان
.نۀ ش له شنبيا هي ان او د دې ،وى نو ووهلے ش شن  کله دا شان، چ

 او د هغوئ انور چ ال کچه وى نو وبه غورزيى، او د زيتُونو د ونو په شان به

 ه چ د خُدائ پاک نه د منرو خلقو اوالد به خپل د لونو غو ضائع کى. 
 نۀ وى، او وک چ د رشوت سره مينه کوى نو اور به د هغوئ کورونه سوزوى. 

داس خلق نورو ته د نقصان رسولو په سوچ ک وى، هغوئ شېطان کوى او د هغوئ
زړونه د دوک نه ډک وى.“
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د حضرت ايوب جواب

 ”زۀ د دې يزونو نه پخوا خبر يم، او ستاسو  بيا ايوب جواب ورکو،   ۱۶
 ستاسو د هوائ خبرو ۀ حد نشته ۀ؟ يا په ۀ وجه خبرې ما له تسل نۀ راکوى. 
الف لوئائ وئ نو هم ما ستاسو خ  کۀ تاسو زما په باندې تاسو خبرې نۀ بندوئ؟ 

 خو کۀ دا زۀ لوئ خبرې جوړولے شوې، او ستاسو سپاوے به م کے وے. 
ے وے چے وے. او ما به دا کوشش کک وے، نو ما به ستاسو حوصله افزائ

 خو کۀ زۀ د خپل ان صفائ پېش کوم نو زۀ به په تليف ستاسو غم لرې کم. 
 اے ک کېم، خو کۀ زۀ خبرې نۀ کوم نو ما ته بيا هم ډېر تليف رارسيى. 

 خُدايه پاکه، زۀ اوس تا ډېر ستومانه کے يم، تا زما ممل خاندان تباه کے دے. 
تا زۀ ېر کے يم، او دا زما خالف يو ثبوت دے، چ زۀ اوچ کل او کمزورے شوے
 هغۀ د خپل غص په وجه زۀ خراب کے يم يم، او دا زما خالف واه ورکوى. 

او زما نه نفرت کوى، هغۀ ما ته خپل غاونه چيچل دى، زما دشمن د هغۀ ستر زما
 خلق ما پورې خندا کوى، هغوئ په مسخرو ک ما په مخ باندې خالف برندوى. 
 خُدائ پاک ما د خُدائ نه منرو خلقو له وه او زما خالف ي اتفاق کے دے. 

 زۀ صحيح سالمت وم او هغۀ ورکوى، او د بدعمله خلقو السونو ته م حواله کوى. 
زۀ دوه و کم، هغۀ زۀ د  نه ونيولم او و و ي کم، هغۀ زۀ د خپل ن په
 د هغۀ غش ويشتون زما نه تاو شول. هغۀ زما ردې راوويستل او توه ودرولم. 

 هغۀ زۀ بيا په ما ي هي رحم ونۀ کو، هغۀ زما تريخے په زمه بهر وغورزولو. 
 ما د ان مات رامات کم، هغۀ د يو جنيال په شان په ما باندې رامنه که. 
 زما دپاره د اټ جام نل دى، او هغۀ زۀ د خاورې په شان مېده کے يم. 

 ار چ ما هي ظلم ستر د ژړا نه سرې دى، او زما د سترو ليمۀ تور شول. 
 اے زم، زما وينه مۀ زياتے نۀ دے کے، او زما په دعا ک خلوص دے. 

داس  خو بيا هم په آسمان ک پوه، او زما د انصاف فرياد دې وک نۀ ختموى. 
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 زما ذات شته چ هغه زما مل دے او هغه به بشه ووائ چ زۀ په حقه يم. 
 او زما مينے زما دوست دے او زما ستر خُدائ پاک ته او تويوى. 
دوست زما دپاره خُدائ پاک سره بحث کوى له نه چ يو سے د خپل دوست

 صرف يو و کاله به پات وى چ زۀ به په هغه سفر باندې دپاره منت زارى کوى. 
روان شم چ د هغ نه واپس کېدل نشته.

د حضرت ايوب د خپل آرام دپاره دعا کول

 زما زور ختم شوے دے او زما ور لنې شوې دى، او قبر زما دپاره تيار  ۱۷
 زما نه ېرچاپېره مسخرې کوون راتاو دى، او زۀ ورم چ هغوئ ما ته دے. 

 اے خُدايه پاکه، تۀ زما ضمانت وکه، ه چ بل هي وک سپ خبرې کوى. 
 ه چ تا د هغوئ په ذهنونو باندې پدې لول دى،  .به زما ذمه وارى وانۀ خل

 وک چ د خپل فائدې دپاره دوستان  .په ما غالب ش ده چهغوئ مۀ پرې
 خُدائ پاک زۀ د خلقو دپاره د  .به ړندې ش دوکه کوى، نو د هغوئ د اوالد ستر

 د غم په وجه زما ستر  .توک ے يم، هغوئ زما په مخ باندې توکاخندا ک
 کله چ نېان خلق ما وورى سرې شوې دى، او زما بدن اوچ کل شوے دے. 
 خو نو په لزان ش، او بناه خلق د خُدائ پاک نه د منرو خلقو مخالفت کوى. 

 صادقان د خپل الرې نه نۀ اوړى، چ صادقان ورځ په ورځ نور هم ته کيى. 
اوس تاسو ول چرته ما ته ۀ سمه خبره وکئ، خو بيا به هم په تاسو ک يو هويار

 زما دوران تېر شو او زما منصوب ناکامه شوې، زما نه زما کس پېدا نۀ کم. 
 زۀ د  .ا ته تيارۀ وائنه ورځ جوړوى، او ر  هغوئ د شپ اُميدونه ختم شول. 

 کۀ زۀ قبر ته ووايم چ تۀ زما مرګ په طمع يم، او زۀ به تل په تيارۀ ک پروت يم، 
 نو بيا زما اُميد چرته  ،تاسو زما مور يا خور ي او چينجو ته ووايم چ ،پالر ي

 نو زما ول اُميدونه به په قبر ک فنا ش؟ او زما ول دے؟ او دا چا ته ارى؟ 
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ارمانونه به خاورې ش ۀ؟“

د بِلداد وېنا

 ”تر کوم پورې به تۀ خبرې کوې؟ د  بيا شوح بِلداد جواب ورکو،   ۱۸
 مون په ناورو ک ول شمېرلے مطلب خبره کوه، نو بيا به مون خبرې وکو. 
 تۀ په غصه ک هس خپل ان شُو؟ مون ستاسو په نظر ک ول کم عقالن يو؟ 
سوزوې، ستا دپاره دې دنيا پرېودلے ش ۀ، يا غرونه دې ستا دپاره د خپل ائ نه
 په حقيقت ک د بدعمله خلقو ډيوه ختمه کے شوې ده، او لرې کے ش ۀ؟ 

 د هغوئ په خېمه ک را په تيارۀ بدله شوې ده، او  .نۀ ش بل شُغل بيا به د هغ
 د هغوئ مضبوط قدمونه خطا شوى دى، د هغوئ دپاسه ډيوه مه کے شوې ده. 
هغوئ په يو جال ک ه چ  او د هغوئ خپلو منصوبو هغوئ ناکامه کى دى. 

 د هغوئ پونده په دام ک  .پرېو دى، او هغوئ په يوه کنده ک تان
 يو جال په زمه ک پ دے، او د هغوئ په الره  .ونيس کل ى، او هغه يېري

 هغوئ د هر طرف نه يريى، او چ چرته هم  نو يره ک يو دام پ دے. 
 د هغوئ طاقت د لوږې په وجه ختم شوے دے، او تباه د هغوئ د ورپس وى. 

 بيمارى د هغوئ رمن خورى، او مرګ د هغوئ اندامونه غلط په انتظار ک ده. 
 چ په کومو خېمو ک هغوئ په حفاظت ک ۇو نو هغوئ ويستلے خورى. 
 د هغوئ په خېمو شوى دى، او هغوئ د دهشت بادشاه ته راوستلے شوى دى. 

 د ک هي وک هم پات نۀ دى، او د هغوئ د کورونو دپاسه د وو باران دے. 
 د هغوئ جرړې الندې اوچ شوې دى، او د هغوئ ان پاس ماوې شوې دى. 

 هغوئ نوم به د زم نه ختم ش، او په الرو کوو ک به د هغوئ ذکر نۀ کيى. 
 د هغوئ د را نه تيارې ته ديه کے شوى دى، او د دنيا نه شلے شوى دى. 

 د هغوئ اوالد نشته، او د هغوئ د خاندان يو کس هم ژوندے پات شوے نۀ دے. 
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رېواتۀ پورې چ وک هم د هغوئ د اَنجام نه خبريى، نمرخاتۀ طرف نه واخله تر نمرپ
 دوئ به وائ چ دا د بدعمله خلقو کور دے، د هغه چا وک نو د يرې نه لزيى. 

چ د خُدائ پاک نه منر وى.“

د حضرت ايوب جواب

 ”تۀ به تر کوم پورې ما له تليف راکوې، او  بيا ايوب جواب ورکو،   ۱۹
 تا لس ل زما بعزت کې ده، تۀ چ ما له په خپلو خبرو به زما زړۀ غووې؟ 

ما غلط تيا هم وى چ او کۀ دا ر کوم تليف راکوې په هغ تۀ شرمېې نۀ ۀ؟ 
 تۀ په خپل نظر ک زما نه لوئ ي، زما کې ده، نو ستا په ک ۀ کار دے؟ 

 نو بيا پوهه شه چ خُدائ پاک زۀ په غلطه تليف د ناه د ثبوت دپاره استعمالوې. 
 وره، زۀ د فرياد چغ هم کے يم، او زما نه ېرچاپېره ي جال خور کے دے. 
وهم، خو وک ما له جواب نۀ ش راکولے، زۀ په زوره زوره چغ وهم، خو انصاف
 خُدائ پاک زما الرې بندې کې دى او زۀ خوېدے نۀ شم، او هغۀ زما په نشته. 

 هغۀ زما نه عزت اخستے دے، او زما د سر نه ي الر ک تيارې جوړې کې دى. 
 هغه د هر طرف نه ما راغورزوى او زۀ ختم يم، هغۀ د ون په تاج اخوا کے دے. 
 هغه زما خالف سخت غصه شوے دے، او شان زما د اُميد جرړې راويستل دى. 

 د هغۀ فوجيان راغون شوى دى، هغوئ په ما باندې  . خپل دشمن هغه م
حمل دپاره الرې تيارې کې دى. او زما د خېم نه ېرچاپېره ي خېم لول دى.

 زما  زما خپلوان ما نه ان لرې سات، او زما دوستان زما خالف شوى دى. 

 زما په کور ک مېلمنو خپلوانو او زما نزدې دوستانو زۀ پرېے او هېر کے يم، 
زۀ هېر کے يم، زما وين ما پردے سے ، زۀ د هغوئ په نظر ک يو مسافر يم.

  زۀ چ خپل نوکر راوغواړم نو هغه ما له نۀ را، زۀ هغۀ ته سوال زارى کوم. 

 زما د خول بوئ هم زما په ه باندې بد ل، زما خپل خاندان زما نه نفرت کوى. 
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واړۀ ماشومان هم ما ته سپ ورى، کله چ زۀ هغوئ سره خبرې کول غواړم نو
 زما نزدې ملرى زما نه نفرت کوى، او چ د چا سره ما هغوئ ما ته شا کى. 
 په ما ک صرف هوک او رمن مينه کوله نو هغوئ زما نه مخ اړولے دے. 
 اے زما دوستانو، په ما باندې پات دى او ډېر په مشله د مرګ نه تتېدلے يم. 
 رحم وکئ، په ما باندې رحم وکئ، ه چ د خُدائ پاک زار زۀ وهلے يم. 

 کاش تاسو د خُدائ پاک په شان ول ما پس ي، تاسو زۀ ۀ نۀ يم کولے ۀ؟ 
چ زما خبرې ليلے شوے وے، کاش چ زما خبرې په يو کتاب ک بيان شوے

 کاش چ د اوسپن او د پيتلو د قلم سره دا خبرې په يو  باندې د تل دپاره وے. 
 زما يقين دے چ زما خالصونے ژوندے دے، او چ په آخر نقش شوے وے. 
 او چ کله زما رمن بلل ختمه ش، نو بيا ک به هغه د زم دپاسه ودريى، 
 زۀ به هغه په خپله وورم، او زۀ به هغه په به زۀ په خپلو سترو خُدائ پاک ووينم، 
 ستا حق نۀ جوړيى چ ما خپلو سترو ووينم. ما سره صرف هم دغه فر دے. 

 د سزا نه پخپله يرېه ه له تليف راکوې، او وائ چ دا ستا خپله غلط ده. 
چ ستا رويه د سزا الئقه ده، او بيا به تا ته پته ول چ حساب کتاب شته.“

د ضوفر وېنا

 ”زما زړۀ وائ چ جواب درکم، ه  بيا ضوفر نعمات ورته ووئيل،   ۲۰
 تا چ ۀ وفرمائيل هغه زما بعزت ده، او زما چ ستا خبرو زۀ خفه کے يم. 

 تا ته د ډېر وخت نه د دې پته ده، د هغه وخت نه زړۀ ما ته وائ چ جواب درکم. 
 د بدعمله کس کامياب لنه وى، او د چ کله بن آدم په زمه پېدا شوے وو، 

 کۀ هغوئ د آسمانونو خُدائ پاک نه منرو خلقو خوشحال د ل وخت دپاره وى. 
 هغوئ به د پورې هم اوچت شوى وى، او د هغوئ سرونه وريو ته رسېدل وى، 
وى نو هغوئ به ووائ هغوئ ليدل چا چ ،خپلو متيازو په شان د تل دپاره ختم ش
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 هغوئ به د يو خوب په شان تېر ش او ورک به ش، هغوئ به د چ ۀ شول؟ 
 کومو خلقو چ هغوئ ليدل وى نو هغه به ي نور  .د خوب په شان فنا ش شپ

 د هغوئ د ونۀ ورى، او چ چرته اوسېدل نو د هغه ائ خلق به ي ياد نۀ کى. 
 اوالد نه به هغه مال دولت واپس الړ ش، چ کوم ي د غريبانانو نه اخستے وى. 
ک  په بدعمل  .خ ش به او په خاورو ک ۀ شم ک وان هغوئ به په

 او د خوږ يز په شان ي په خولۀ خوند وى، او د دې خوند تر ډېر وخته پورې وى. 
 خو ناهانه د هغوئ خوراک په خېه ک تريخ  ،د ډېر وخت پورې سات ک
اول ى خو بيا ي هغوئ مال دولت تېر ک  .او د دې نه دننه زهر جوړ ش ،ش

 هغوئ به د کى، خُدائ پاک د هغوئ دولت د هغوئ د خې نه واپس راوغورزوى. 
 هغوئ به سيندونه ونۀ ورى،  .مارانو زهر وخورى، او زهرژن مار به هغوئ ووژن

 د هغوئ ناجائزه ه به د هغوئ نه هغه نهرونه چ شات او پ په ک بهيى. 
 ه چ هغوئ واپس و، او په مال دولت باندې به خوشحال ونۀ کى، 

ى دى کوم چقبضه ک دى، او د هغوئ کورونه ي پرې دى او نهر ي غريبانان وهل
 د هغوئ د حرص ختمېدل نشته، چ په ۀ خوشحاليى هغوئ نۀ دى جوړ کى. 
 هغوئ چ ۀ خورى نو د هغ نه هي نۀ  .نۀ ش پات نه به ورسره هي نو د هغ
 کله چ هغوئ ۀ کامياب پات کيى، نو په دې وجه د هغوئ مالدارى ختميى. 
 چ کله هغوئ خپل خې ډک کى  .به په هغوئ باندې راش وى، نو د غم چپ
ه د ږلاو دا قهر دې په هغوئ ل ،نو خُدائ پاک دې په هغوئ باندې سخت قهر راول

.به هغوئ ول و په غشخو د زې ،تنه ت د وسل  هغوئ به د اوسپن راوريى. 
 هغه غشے د هغوئ د مال نه وويستلے ش، او دا غشے په وينه سور وى، يره به په

 د هغوئ خزانه به په ته توره تيارۀ ک په ش، يو داس اور  .هغوئ باندې راش
به هغوئ تباه کى چ هيچا بل کے نۀ وى، او د هغوئ په کور ک پات هر ۀ به

واه الفه به د هغوئ خى، او زماره ک ناه  آسمانونه به د هغوئ  .تباه ش
 يو سېالب به د هغۀ کور يوس، د خُدائ پاک قهر به په هغوئ سېالب ورکوى. 
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 دا د خُدائ پاک د طرف نه د بدعمله کسانو اَنجام دے، دا د هغوئ هغه  .راول
ميراث دے چ د خُدائ پاک د طرف نه ي فېصله شوې ده.“

د حضرت ايوب جواب

 ”زما خبرې په غور سره واورئ، او دا دې  بيا ايوب جواب ورکو،   ۲۱
 ما پرېدئ چ خبرې وکم، او چ خبرې ختم کم نو بيا تاسو له تسل درکى. 
 زما شايت د خُدائ پاک نه دے د انسانانو نه نۀ دے.  .ولے شتاسو داړې چين
 ما ته وورئ او حېران ش، او وته په او د دې بصبرۍ ما سره ۀ سبب شته. 

 کله چ زۀ په دې سوچ وکم نو خفه شم، او زما په بدن لزان  .ونيس خولۀ ک
 د  بدعمله خلق ول ژوندى وى، او پوخ عمر ته ورسيى او طاقتور ش؟   .راش

ک د هغوئ په موجود او د هغوئ نمس ،د هغوئ په وړاندې ودان ش هغوئ بچ
 د هغوئ کورونه د يرې نه بچ وى، او خُدائ پاک هغوئ له سزا نۀ ورکوى.  .آباد ش
 د هغوئ غويے په مال کولو ک هيله نۀ ناکامه کيى، د هغوئ غوا بچ راوړى

 د هغوئ ماشومان د رمو په شان ر، او د هغوئ بچ د او يو هم نۀ ضائع کوى. 
 هغوئ د تمبل او د رباب سره سندرې وائ، او د شپېل د خوشحال نه يى. 

 هغوئ په مالدارۍ ک وخت تېروى، او په خېر سره آواز سره خوشحال کوى. 
زړۀ نۀ غواړى چ ده. زمونپرې مون چ  هغوئ خُدائ پاک ته وائ  . قبر ته

و؟ او موندمت وکد هغۀ خ مون وک دے، چ  قادر خُدائ ستا تابعدارى وکو. 
 خو هغوئ په خپل محنت ته به ۀ فائده راورسيى چ مون هغۀ ته سوال وکو؟ 
 د بدعمله سره نۀ دى مالداره شوى، د بدعمله کسانو مشوره ما ته منظوره نۀ ده. 
خلقو ډيوه و ل مه کے شوې وه؟ او و ل په هغوئ باندې تباه راغل وه.
 هغوئ و ل د هوا په خُدائ پاک و ل په خپله غصه ک سزا ورکوى؟ 

 تۀ وائ مخ د خس په شان شول، او و ل د بوسو په شان طوفان يوړل؟ 
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چ، خُدائ پاک د هغوئ په وجه د هغوئ بچو له سزا ورکوى. نو دا سزا دې هم هغوئ
 هغوئ دې په خپلو سترو خپله تباه وورى،  .پته ورته ول چ ،ے شله ورک
 دا ه چ کله هغوئ مۀ ش نو دا فر به او د قادر خُدائ غصه دې تېره کى. 

،ودنه کولے ش وک خُدائ پاک ته  ورسره نۀ وى چ په خاندان ي ۀ کيى. 
 وک چ ۀ په هغه خُدائ پاک ته چ د غو مرتبو لرونو خلقو هم عدالت کوى؟ 
 هغوئ ۀ صحتمند وى، مالدارۍ ک م ش، هغه په آرام او حفاظت ک وى، 

 بل کس په سخته غريب ک م ش، او هيله ي ۀ او ۀ غ او ته وى. 
 هغوئ ول يو شان مرى او په خاورو ک خيى، او هغوئ  .ورځ نۀ وى ليدل

 وره، ما ته ستا د سوچونو پته ده، او ما ته زما خالف  .ول د چينجو خوراک ش
 تۀ به ما ته د مالدارو او بدعمله خلقو په حقله ووائ، د چا ستا د منصوبو پته ده. 

 خو تاسو هلته د موجودو کورونه چ د هغوئ د ناهونو په وجه تباه شوى دى. 
 چ بدعمله کسان د خلقو نه تپوس ونۀ کو، او د هغوئ واه مو ونۀ منله. 

وک شته چ  مصيبت په وخت ک خالص ش، او د قهر په ورځ بچ کيى. 
 کله چ هغوئ مخامخ ورباندې تنقيد وکى، او چ د خپل عمل بدله ورکى؟ 
 زرونه کسان د  .نو خلق به د هغوئ د قبر خيال سات ،قبرستان ته يوړلے ش

 نو بيا  .او د عزت سره خاورو ته وسپارلے ش ،ش شري هغوئ په جنازه ک
به تۀ ما له په تشو خبرو باندې نه تسل راکې؟ ستا هر يو جواب د دروغو نه ډک

دے.“

د اليفز وېنا

 ”بن آدم خُدائ پاک له ۀ فائده  بيا تيمان اليفز جواب ورکو،   ۲۲
 د قادر خُدائ ورکولے ش؟ د ولو نه هويار کس هم د هغۀ مدد کولے ش ۀ؟ 

دپاره به ۀ خوشحال وى کۀ تۀ صادق ش، کۀ ته خپل عملونه صفا کې نو هغۀ له به
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 چ تۀ پرهيزار ي نو ه هغه په تا الزام لوى او ول ستا ۀ فائده ورکى؟ 
 نه، هغه وجه ده چ ستا بدعمل زياته ده او ستا خالف د عدالت نه کار اخل ۀ؟ 
په زور اخست و نه د قرض پېستا د خپلو ورو ه چ ل د ناهونو ختمېدل نشته. 

 تا تو کسانو له ربن دې پرې دى.  دى، او تا د هغوئ نه جام ويست دى او ب
 تا د خپل طاقت او اوبۀ نۀ دى ورکې، او تا د نهرو کسانو نه رو ايساره کې ده. 

لې تش الس لې تا کون حيثيت نه کار واخستلو او په ول مل دې قبضه وکه. 
 نو په دې وجه ستا نه ېرچاپېره دامونه دى، او دى، او يتيمان دې نااُميده کى دى. 

نۀ ش تۀ نور هي تيارۀ چ  يا يوه داس  ،اپه يره به په تا باندې غالبه شيوه نا
 پاس په آسمانونو ک خُدائ پاک نشته ليدلے، د اوبو يو سېالب به تا پ کى. 

 نو دا ه تۀ وائ چ تۀ ۀ ۀ؟ پاس ستورى ووره چ ومره اوچت دى. 
کوې نو خُدائ پاک ته پته نۀ ل، هغه په توره وري ک پ دے نو هغه نه عدالت
 ته توره وري د هغۀ نه تاو ش نو هغه کتل نۀ ش کولے، او هغه په کولے ش؟ 
 تۀ به په هغه زړو الرو  ۀ، چ په کومو باندې بدعمله عرش باندې مزل کوى. 
 هغوئ  د هغوئ دوران راتلو نه مخ سېالب هغوئ الهو کل.  کسان تلل؟ 

خُدائ پاک ته وئيل ۇو چ زمون نه قالر شه، او داس يقين ي لرلو چ قادر خُدائ د
 خو بيا هم هغه خُدائ پاک وو چ دوئ ي مالداره هغوئ هي هم نۀ ش کولے. 

 صادقان د بدعمله کل، نو ه زۀ د بدعمله خلقو په خيالونو هي غرض نۀ ساتم. 
چ  وائ تباه ورى او خوشحاليى، خو بناه کسان دوئ پورې خندا کوى. 

زمون دشمنان نه تباه شوى دى، او چ د هغوئ ۀ پات ۇو هغه اور تباه کى دى.
 خُدائ پاک ته خپل ان حواله کئ، او د هغۀ سره روغه وکئ، او ستاسو هر کار

  د هغۀ په تعليماتو عمل کوئ، او د هغۀ خبرې زړۀ ته کوزې کئ.  به سم وى. 
کۀ تاسو قادر خُدائ ته راواپس ش، نو تاسو به په خپل ائ باندې بيا ول، کۀ تاسو د

 کۀ تاسو سرۀ زر خاورې و، او د اوفير سوچه سرۀ  ،خپل ژوند نه بدى وباس
 نو بيا قادر خُدائ په خپله ستاسو د سرو زرو په  ،و په شان وزر د سيند د کا
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 نو بيا به تاسو د قادر خُدائ سره شان دے او هغه ستاسو قيمت سپين زر دے. 
 نو تاسو به هغۀ ته  .او د زړۀ نه به هغۀ سره مالقات کولے ش ،خوشحاله اوس
سوال وکئ او هغه به ستاسو سوال قبول کى، او تاسو به خپل قسمونه پوره کئ.
 کله چ  تاسو به په هر کار ک کامياب ي، او ستاسو الر به روانه وى. 

خُدائ پاک خلق کمزورى کى نو تۀ وائ دا ه چ هغوئ مغروره ۇو، خو په اصل
 ه چ خُدائ پاک بناه ک خُدائ پاک خلق په دې طريق سره بچ کوى. 

خلق بچ کوى، کۀ چرې تۀ بناه ي نو هغه به تا هم بچ کى.“

د حضرت ايوب جواب

 ”زما شايت په دې وخت ک هم سخت  بيا ايوب جواب ورکو،   ۲۳
 کاش چ ما هغه دے، زۀ سل وهم او خُدائ پاک بيا هم ما له سزا راکوى. 

 زۀ به خپله مسئله هغۀ ته وړاندې موندلے شوے، نو زۀ به د هغۀ دربار ته تلے وم. 
 چ هغه ما له ۀ جواب کم، او د هغۀ په حضور ک به ول عرضونه پېش کم. 

راکوى نو زۀ به ورته غوږ ونيسم، او چ ۀ راته وائ په هغ باندې به ان پوهه کم.
 د دومره لوئ طاقت سره به هغه زما مخالفت کوى ۀ؟ خو نه داس نۀ ده، هغه به

 يو نې سے د هغۀ سره د خبرو کولو حق لرى، زما خبره په توجو سره واورى. 
زۀ مخ وره چ  او زما قاض خُدائ پاک به م د تل دپاره بناه وروى. 

 نۀ ي په  طرف ورشم نو هلته هم نۀ وى او کۀ شاته الړ شم نو هلته هم نۀ وى، 
الرې پته ده چ  خو هغۀ ته د هغ موندے شم او نۀ ي په س طرف موندے شم. 
کومه ما اختيار کې ده، او کله چ هغه ما وآزمائ نو زۀ به د سرو زرو په شان صفا
 زۀ د هغۀ په نقشِ قدم روان وم، او زۀ هيله د هغۀ د الرې نه نۀ يم اوړېدلے. يم. 

 زۀ تل د هغۀ په حمونو عمل کوم، ما د هغۀ کالم د خپل ضرورى خوراک نه هم

 خو هغه بدلېدونے نۀ دے، نو د هغۀ فېصله وک زيات قيمت لے دے. 
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 هغه چ زما دپاره کومه بدلولے ش؟ چ د هغۀ ۀ رضا وى نو هم هغه کوى. 
 نو په دې منصوبه لرى نو هغه به پوره کوى، او هغه زما دپاره ډيرې منصوب لرى. 
وجه زۀ د هغۀ په حضور ک يرېم، کله چ زۀ په دې سوچ کوم نو په يره ک راېر

 خو زۀ په  خُدائ پاک زۀ بزړۀ کے يم، او قادر خُدائ زۀ يرولے يم،  شم. 
تيارۀ ک راېر يم، او ته توره تيارۀ زما نه راتاو ده.

د حضرت ايوب په دنيا ک د ظلم شايت کول

نۀ مقرروى؟ او د خُدائ پاک منون  قادر خُدائ د عدالت دپاره وخت ول  ۲۴
 بدعمله کسان د حد د پول دا ول نۀ ورى چ هغه د ناهارانو عدالت کوى؟ 

 هغوئ د کا لرې کوى، هغوئ اروى پ کى او د خپلو رمو سره ي روى. 
 هغوئ  .بو يے په ضمانت کې غواو هغوئ د کون ،يتيم خر بو

 ضرورتمند د سک نه ديه کوى، او غريبانان دې ته مجبوروى چ ان پ کى. 
غريبانان له د نل خرونو په شان په صحرا ک خوراک لوى، هغوئ د خپلو بچو

 هغوئ پردے پے رېب او هغوئ دپاره په بل ائ ک خوراک نۀ ش پېدا کولے. 
ک  په يخن د بدعمله خلقو د انورو په باغونو ک پات شوى انور راولوى. 

 ربن پراتۀ وى، او په ان اچولو دپاره ورسره هي هم نۀ وى.  هغوئ وله شپه ب
 بدعمله  .پناه اخل و کپه بارانونو سره المدۀ وى، او په کا هغوئ په غرونو ک

نه په زور لرې کوى، او د غريب ماشوم په ضمانت ک ې ماشوم د تخلق د کون
ربن ر، او په نهرو کولمو د خلقو رېبلے  غريبانان د جامو نه بغېر ب  .يوس

 د زيتُونو د ونو نه تېل وباس خو د َلو اجازت ورته نۀ وى، شوى ېى اوړى، 
 چ وک مرى د هغوئ فريادونه په هغوئ انور نچوړوى خو په خپله تى وى. 
ار ک اورېدے ش، او مالدار خلق چ غريبانانو سره کوم ظلم زياتے کوى نو

 هلته هغه وک دى کوم چ د را خالف خُدائ پاک ورته هي توجو نۀ ورکوى. 
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  .الرې شه هغوئ ب انه الرې نه خبر نۀ دى نوبغاوت کوى، او هغوئ د دې رو
قاتل سحر وخت راپا چ غريب او ضرورتمند ووژن، او په تيارۀ ک غال کوى.
 زناکار هم د تيارې په انتظار ک وى، خيال ي دا وى چ د هيچا به په ما باندې

 د شپ په وخت ک غلۀ د  .ونۀ پېژن وک م وى چنظر نۀ وى، او هغه مخ پ
 ه چ توره  .ا ته نۀ راوخوبونه کوى، او ر رې کوى، او د ورکورونو کن

 شپه د هغوئ دپاره سحر دے، او هغوئ د تورې تيارې د يرې سره عادت دى. 
هغوئ د اوبو په سر د زګ په شان فان وى، د هغوئ په زمه لعنت وئيلے شوے دے
ه چغېبوى ل ار داس ناه  قبر  . ورو باغونو ته نۀنو په دې وجه خلق د ان
 د هغوئ خپله مور به هغوئ هېر کى، او چينجو اوچ کال او رم واوره غېبوى. 
وک هغوئ نۀ يادوى، نو بدعمله خلق داس او نور به ،اره ش ته به هغوئ خواږۀ
 اوالده مور سره هغوئ د ب  .ونه راپرېو په طوفان ک ه چل راپرېو

 خو خُدائ پاک طاقتور خلق د خپل قوت سره کوى، او د کونې سره ۀ نۀ کوى. 
رباد کى، کېدے ش چ هغوئ د ل وخت دپاره کامياب ش خو د هغوئ ژوند ۀ ب
 کېدے ش چ هغه ورله امن ورکى چ په حفاظت سره ژوند اعتبارى نۀ وى. 

 د ل وخت دپاره بدعمله مالداره تېروى، خو هغوئ د خُدائ پاک د نظر الندې وى. 
وى، خو هغوئ بيا د واو په شان اوچ ش، هغوئ د فصل د سرونو په شان پرې کے
ى چاره ک ى، او چوک به ما دروغژن ثابت ک نۀ وى نو  کۀ داس  .ش

زۀ ۀ وايم نو هغه تش خبرې دى؟“

د بِلداد وېنا

 ”اختيار او يره د خُدائ پاک سره دى،  بيا شوح بِلداد جواب ورکو،   ۲۵
 د هغۀ آسمان لر وک شمارلے هغه په آسمان بادشاه ک امن قائموى. 

 نو بن آدم د خُدائ پاک په مخ نه ش؟ د هغۀ را په چا باندې نۀ ليى؟ 
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صادق کېدے ش؟ وک چ د مور نه پېدا شوے وى نو هغه کس نه صفا کېدے
 نو  وره، د هغۀ په وړاندې لېدون سپوږم او ستورى هي هم نۀ دى.  ش؟ 

بيا انسان ۀ يز دے يو مېے کۀ يا يو چينجے؟ د خُدائ پاک په نظر ک د يو
انسان ۀ اهميت دے؟“

د حضرت ايوب جواب

 ”تا د هغه چا مدد نه وکو چ هي طاقت  بيا ايوب جواب ورکو،   ۲۶
 تا يو کم عقل کس له ي نۀ وو. تا هغه کس نه بچ کو چ هي زور ي نۀ وو. 

 ستا ۀ خيال دے چ وک به نه مشوره ورکه، او نصيحت دې ورته وکو. 
 ”د زم الندې په اوبو ک د ستا خبرې اورى، او تا ته دا خبرې چا ودل دى؟“ 

 د مو دنيا خُدائ پاک ته اره ده، او د تباه ائ پ نۀ مو روحونه لزيى. 
 خُدائ پاک آسمان خور کے دے، او زمه ي بغېر د ۀ يز نه راوړنده دے. 
 هغه اوبۀ په خپله ينه وري ک راغونوى، او وري د دروند وال په کې ده. 
 هغه د سپوږم مخ پوى، او په دې باندې د هغۀ وري خورې وجه نۀ شليى. 

ک ا او تيارې په مينه، هغۀ د ر هغۀ د اوبو دپاسه د آسمان لمن جوړه ک  .ش
 د آسمان بنيادونه ولزيى، او دا د هغۀ په رنه باندې ودرزيى. حد مقرر کو. 

 د خپل طاقت په ذريعه هغۀ سمندر قالر کو، او د خپل پوه په ذريعه ي سمندرى

تېدونائسته شو، او د هغۀ الس ت  د هغۀ د ساه په ذريعه آسمان بال تباه که. 
 دا د هغۀ د طاقت معمول کارنام دى، دا د يو معمول آواز په شان بال وشلوله. 
دے چ مون اورېدلے وى. خو داس وک شته چ ورته د هغۀ د دروند آواز د زور

پته ل؟“
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د حضرت ايوب آخرى بيان

 ”زۀ په ژوندى خُدائ پاک قسم خورم،  ايوب خپله خبره جارى وساتله،   ۲۷
چا چ زما حقُونه اخست دى، او هغه قادر خُدائ چا چ زما ژوند تريخ کے دے،

 نو  چ ترو پورې زۀ ژوندے يم او چ د خُدائ پاک روح په ما ک وى، 

 زۀ به هيله دا  .ى، او زما ژبه به دروغ ونۀ وائخبرې ونۀ ک زما ژبه به غلط
ونۀ وايم چ تۀ په حقه ي، ترو پورې چ م شوے نۀ يم نو صداقت به ما ک وى.
 زۀ به دا دعوٰى هيله پرې نۀ ږدم چ زۀ بناه يم، ه چ ول عمر زما ضمير

 وک چ زما مخالفت کوى يا ما سره جې کوى نو هغوئ ته دې د صفا دے. 
 ه چ د خُدائ نه د منرو خلقو  .الو شارو او بدعملو په شان سزا مناه

اُميد به ۀ وى چ کله هغوئ د ژوند نه الس ووين، کله چ خُدائ پاک د هغوئ نه
 چ کله مصيبت په هغوئ باندې راش نو خُدائ پاک به د هغوئ ژړا ژوند واخل؟ 

 هغوئ به د قادر خُدائ سره خوشحاله ش ۀ؟ هغوئ به هر وخت اورى ۀ؟ 
 زۀ به تا ته د خُدائ پاک د طاقت په حقله ودنه خُدائ پاک ته آواز کولے ش ۀ؟ 
 تاسو دا هر ۀ په خپله وکم، ۀ چ د قادر خُدائ سره وى نو زۀ به هغه نۀ پوم. 
 ”دا د خُدائ پاک سره د ليدل دى، خو بيا هم تاسو ما ته دا فضول خبرې کوئ؟“ 
بدعمله کسانو برخه ده، او دا هغه ميراث دے چ ظالمانو ته د قادر خُدائ د طرف نه

 کۀ د هغوئ اوالد ډېر هم وى، خو د هغوئ بچ به په جن ک او د مالويى، 
 وک چ پات وى نو هغوئ به په وبا مۀ ش، او د هغوئ  .ۀ شلوږې نه م

 هغوئ سره سپين زر د خاورو نه زيات کونې به هم په هغوئ باندې ژړا ونۀ کى. 
 هغوئ به دا رايوائ کى، خو نېان به دا دى، او بحسابه جام ورسره دى، 

 بدعمله کسان واغوندى، او بناه کسان به سپين زر په خپلو ک تقسيم کى. 
خپل کورونه د جالو په شان داس کمزورى جوړوى، له چ وکيداران پر جوړوى.

  هغوئ به د دولت سره مل، خو چ ستر وغوى، نو مال به ي ختم وى. 

 د  .يوس طوفان ي او د شپ ،يره د سېالب په شان په هغوئ باندې غالبه ش
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.په مخه يوس او دا هوا ي ،ى او هغوئ ختم شنمرخاتۀ طرف هوا هغوئ اوچت ک
 دا په برحم سره په هغوئ باندې راوغورزيى، ار چ هغوئ د تتېدو پوره

 هوا په هغوئ پس داس شور جوړوى له چ سے په چا پورې کوشش کوى. 
خندا کوى.“

د عقل او حمت په حقله د حضرت ايوب بيان

 ”بشه چ د سپينو زرو يو کان وى، او د سرو زرو د صفا کولو دپاره يو  ۲۸
.شوې تانبه راو و نه ويلاو د کا ،نه راويستلے ش  اوسپنه د زم ائ وى. 
 انسان په تيارۀ ک را لوى، او د دنيا آخرى حد معلوموى، او د زم الندې په

ه ک هغوئ د انسان د اوسېدو نه لرې په زم تيارۀ ک قيمت کا لوى. 
 په دې سورنونه جوړوى، هغوئ په کان ک په پو باندې کوزيى او خېژى. 

 د دې زم په زمه پاس خوراک لوئيى خو دا زمه الندې داس ده له د اور. 
 د هغه خزان الر يو کاو ک نيلم شته، او د دې په خاوره ک سرۀ زر پراتۀ دى. 
ناورو په هغ لن  ارى مارغۀ ته هم نۀ ده معلومه، او نۀ باز هغه ليدل ده. 

 بن آدم په باندې قدم نۀ دے اېے، او زمرے په هغ باندې تېر شوے نۀ دے. 
و ک هغوئ په کا سختو کاو ک کار کوى، او د غرونو بېخونه اړوى. 

 هغوئ د دريابونو بېخونه لوى، سورنونه جوړوى، او هغوئ قيمت کا پېدا کوى. 
 خو هغوئ ته پته نشته چ حمت به چرته  .ا ته راوباسيزونه ر او هغوئ پ

 بن آدم د دې د قيمت نه خبر نۀ دے، او دا مالويى؟ او د پوه ائ چرته دے؟ 
نشته، او درياب وائ دا په ما ک چ  سمندر وائ په دې دنيا ک نۀ مالويى. 

 نۀ دا په سپينو زرو اخستلے ش، او نۀ دا په سرو زرو چ دا په ما ک نشته. 
س کااوني پوره کولے، نۀ ي  د اوفير سرۀ زر د دې قيمت نۀ ش  .اخستلے ش

مت برابر نۀ شد ح کا  سرۀ زر او قيمت  .پوره کولے ش نيلم کا او نۀ ي
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 مرجان او بلور غم  .کېدے، او نۀ دا د سوچه سرو زرو په کالو باندې بدلولے ش
 د ايتهوپيا طوپاز د دې هي هم نۀ دى، د حمت قيمت د ملغلرو نه اوچت دے. 
 نو بيا حمت د  .برابر نۀ دے، او نۀ سوچه سرۀ زر د دې قيمت پوره کولے ش

 دا د ول مخلوق د سترو نه پناه کوم ائ نه را؟ او د پوه مقام چرته دے؟ 
 په عالم ارواح ک صرف د دې افواه دے، او د هوا د مارغانو نه پ دے. 

 صرف خُدائ پاک د حمت په طريقه پوهه دے، او هغۀ ته د اورېدلے شوې ده. 
 ه چ هغه ول دنيا ته ورى، او هغه د آسمانونو الندې هر يو دې د مقام پته ده. 
 کله چ هغۀ هوا ته طاقت ورکو، او په وريو ک ي باران کېودو،  .يز وين

 کله چ هغۀ د باران دپاره اصول مقرر کل، او د تندر دپاره ي يوه الره مقرره

ۀ ي و اوواخستله، هغۀ دا تيار ک مت وليدو او د دې اندازه ي بيا هغۀ ح که، 
 او هغۀ بنيادمو ته وفرمائيل، چ د مال خُدائ نه يره ک حمت دے، او وکتلو. 

بدعمل پرېودل عقلمندى ده.“

د حضرت ايوب خپله صفائ پېش کول

 ”کاش چ تېر عمر زما  ايوب خپله خبره بيا شروع که او وې فرمائيل،   ۲۹
 هغۀ ما بيا راغلے وے، چ په کوم وخت ک د خُدائ پاک په ما باندې نظر وو، 
 کله چ زۀ په وان ک وم، او د ته را که کله چ زۀ په تيارۀ ک رېدم. 

 کله چ قادر خُدائ زما مل وو، او خُدائ پاک د دوست نظر زما په کور باندې وو، 
 کله چ ما کره پ ډېر تېر ۇو، او ما کره تېل د زما بچ زما نه ېرچاپېره تاو ۇو، 
ائ ک په ار دروازې ته تلم، او د جر زۀ د  کله چ نهرونو په شان بهېدل. 

 نو وانان به پاېدل او ال به ړل، او بوډاان به د عزتمندو مشرانو سره کېناستم، 
 مشران خلق به چپ شول، او په خپلو خُلو به ي به اوچت شول او وبه درېدل، 

 د خانانو آوازونه به غل شول، او د هغوئ د خول نه به يوه خبره السونه کېودل. 
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 هر چا به چ زما په حقله اورېدل نو هغوئ به زما صفت کولو. چ هر هم نۀ وتله. 
 کله به چ غريبانانو ۀ غوتل نو ما به چا به زۀ ليدلم نو هغوئ به زما ۀ وئيل. 

 چ وک به سخت ي مدد کولو، او د حاجتمندو يتيمانانو مرسته به م کوله. 
.سندرې وئيل و د خوشحالۀ وئيل، او زما په وجه به کون غمژن ۇو نو هغوئ به زما
 ما د صداقت هر يو کار کولو، انصاف او صداقت د يوې چوغ او د پ په شان

 زۀ د ضرورتمندو  زۀ د ړندو دپاره ستر وم، او د وډيانو دپاره پ وم.  وو. 
 ما د ظالمانو ژامن مات کې، د پالر په شان وم، او د مسافرو مرسته به م کوله. 
 زما خيال دا وو چ ډېر عمر به ژوندے او د هغوئ نه م مظلومان خالص کل. 

جرړې ي په شان وم چ ون  زۀ د داس يم او په آرام سره به په کور ک م شم. 
 خلقو به هر وخت اوبو ته رسېدل وى او ان ي وله شپه په پرخه المدې وى. 

 هر چا به زما نصيحت اورېدو، زما صفت کولو او زما په مو به ال هم زور زياتېدو. 
 کله چ ما خبرې او په خاموش سره به زما د خبرې په انتظار ک ناست ۇو. 

 هغوئ وکې نو هغوئ بيا ۀ ونۀ وئيل، او زما خبرې په هغوئ له د شاتو لېدې. 
زما د خبرو داس انتظار کولو له چ د باران انتظار کوى، په هغوئ باندې زما خبرې

 کله چ هغوئ بحوصل ۇو نو ما د هغوئ د سپرل د باران په شان لېدې. 
 ما د مشر په شان ډاډيرنه کوله، او زما په وجه د هغوئ حوصله مضبوطه شوه. 

هغوئ ته وودل چ ۀ به کوى، زۀ د لر د بادشاه په شان د هغوئ سره اوسېدم، او
غمژنو له م تسل ورکوله.

 اوس زما نه کشران هم په ما پورې خندا کوى، او دا هغه کشران دى چ د  ۳۰
 د هغوئ طاقت به ما له ۀ فائده چا پالران هم زما د رمو د سپو برابر نۀ وو. 

 هغوئ دومره غريبانان او اوږى ۇو چ راکى؟ د هغوئ ول زور ختم شوے دے. 
 هغوئ د صحرا نه بو  .و جرړې خوړلد بو په صحرا ک به ي د شپ

 هغوئ د راويست دى او خوړل ي دى، د هغوئ خوراک د جاړو بوو جرړې دى. 
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معاشرې نه شلے شوى دى، او خلق په هغوئ پس داس چغ وه له چ دوئ غلۀ
 هغوئ د اوچو شوو دريابونو په مېدانونو ک ژوند تېروى، او د زم په وى. 

 هغوئ د غنو بوو الندې غوريى، او د جاړو بوو غارونو او و ک اوسيى. 
 هغوئ بغېرته او باصله دى، او د مل نه شلے شوى دى. الندې به راغونيى. 

خندا کوى، زۀ د هغوئ په سندرو ک  او اوس هغوئ په ما پورې په سندرو ک

 هغوئ زما نه نفرت کوى او هغوئ ما سره هي تعلق نۀ لرى، او ۀ سپ يادېم. 
 ه چ خُدائ پاک زۀ کمزورے او عاجز  .تُوک په زړۀ ورتيا زما په مخ توکا

او وم خلق راپا  زما په مخ کے يم، نو ه هغوئ زما ادب نۀ کوى. 
 هغوئ زما الر بندوى، او هغوئ زما د غورزوى او زما په الر ک دامونه اچوى. 

 تباه کولو دپاره هر ۀ کوى، هغوئ ته پته ده چ زما د تپوس کولو واال وک نشته. 
هغوئ په ما باندې د هر طرف نه راش، کله چ زۀ الندې يم نو هغوئ په ما باندې راوپ
 اوس زۀ په يره ک اوسېم، او زما عزت هوا اوړے دے، او زما مال دولت کى. 
 او اوس زما روح زما نه وتلے دے، او د مصيبت د وريو په شان فنا شوے دے. 

او چ ،ر ُوکو دپاره د دردونو سبب شپه زما د ه په وخت ک راېر يم. 
 خپل زورور الس سره خُدائ  .کمے نۀ را هي ک کوم درد ما خورى په هغ

 هغۀ زۀ خو ته پاک زما جام نيول دى، هغۀ زۀ زما د چوغ د غاړې نه نيولے يم. 
 زۀ تا ته فرياد کوم او تۀ غورزولے يم، او زۀ د خاورو او ايرو په شان شوے يم. 

 تا ما زما فرياد نۀ اورې، زۀ ستا په وړاندې ودرېم خو تۀ ما ته ورې قدرې هم نه. 
 تا زۀ په سره زياتے شروع کے دے، او د خپل طاقت سره ما له تليف راکوې. 

 ما ته پته ده چ تۀ هوا باندې اوچت کے يم، او په طوفان ک دې تباه کے يم. 
 به ما مرګ له بو، هغه کور ته کوم چ د ولو ژوندو دپاره تيار شوے دے. 
وک د ضرورتمندو خالف کار نۀ کوى، کله چ په يو مصيبت ک هغوئ د مدد

 وک چ په تليف ک ۇو ول ما د هغوئ دپاره ژړا ونۀ که  .وه دپاره چغ
 خو کله چ ما د ۀوال لون ۀ؟ او زما زړۀ په غريبانانو باندې خفه نۀ وو ۀ؟ 
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 زما زړۀ وکو، نو بدوالے راغلو، او کله چ ما د را انتظار وکو، نو تيارۀ راغله. 
 زۀ په داس بقراره او په تليف دے، او سخت وخت په ما باندې راغلے دے. 
م او د مدد دپاره چغودرې ا نۀ وى، زۀ د خلقو په مخر م چر تيارۀ ک
 زما رمن توره ش او  زۀ د يدړانو ورور يم، او د ونا ملرے يم.  وهم. 

 زما د رباب ساز په ژړا بدل شوے وغورزيى، او زما بدن د تب په وجه سور وى. 
دے، او زما د شپېل آواز د ژړا نه ډک دے.

 ما د خپل ان سره يو لوظ کے دے چ يوې پېغل ته به هم په غلط نظر  ۳۱
 پاس په آسمان ک خُدائ پاک به زما دپاره ۀ کوى، او په قادر باندې نۀ ورم. 
 افت په ناهارو خلقو نۀ راغورزيى ۀ، او خُدائ ک به زما ميراث ۀ وى؟ 

 زۀ چ ۀ هم کوم نو هغۀ ته پته ده، مصيبت په هغه خلقو چ وک بدعمله وى؟ 
 ما کله چا ته دروغ وئيل دى ۀ، او يا م چا او زما په هر قدم باندې ي نظر دے. 

 نو زۀ دې د انصاف په تله ک وتللے شم، چ خُدائ له دوکه ورکې ده ۀ؟ 
 کۀ زما قدم د هغۀ د الرې نه اوړېدلے وى، او زما  .پاک ته زما د صداقت پته ول
 نو زړۀ زما د سترو په خواهش پس تلے وى، يا کۀ د ۀ بل ۀ ناه شوى وى، 

 کۀ زۀ  .رلے فصل دې تباه شوخورى، او زما ک رم او نور يۀ وک ده چما پرې
 نو بيا د اونى په ه باندې مئين شم، او د هغ په دروازه ک په طمع کېنم، 

.مل سره ى د هغنور س ده چى، او پرېه د نورو دپاره مېچن وک دې زما
 ه  ه چ دا به د شرم نه ډک کار وى، او دا به د سزا حقدار جرم وى، 

 کۀ زما چ دا به د دوزخ په شان تباه کوونے اور وى، او زما به هر ۀ تباه کى. 
 نو وين يا غالم ما ته شايت کے وى، او ما هغوئ سره انصاف نۀ وى کے، 

بيا زۀ خُدائ پاک ته نه مخامخ کېدے شم؟ کله چ هغه حساب کتاب کوى نو زۀ
 هغه خُدائ پاک چ زۀ ي پېدا کے يم، زما نوکران ي هم پېدا ۀ جواب ورکم؟ 
 ما کله هم د غريبانانو مدد نۀ دے پرېے، او نۀ م کونې مايوسه کې کى دى. 
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 يا م په رو ک د شومتوب نه کار اخستے وى، او دا م يتيمانانو له نۀ دى، 
 ه چ د وان نه ما د يتيمانانو خيال له د يو پالر په شان ساتلے وى ورکې 
 کۀ ما وک په تليف ک ليدلے دے، او ول عمر م په کونو پام کے دے. 

 نو ما وى چ جام ي نۀ وى، يا دومره غريب وى چ جام نۀ ش اخستے، 
ورله د کپو دپاره د خپلو و وړئ ورکې ده چ ان په ک رم کى، او هغوئ

 کۀ ما د يتيمانانو خالف خپل الس اوچت کے وى، ه زما شريه ادا کې ده. 
 نو زما السونه دې مات چ ما ته پته وه چ په عدالت ک زما ملرى شته دے، 
 ه چ زۀ د خُدائ پاک د مصيبت نه په  .ے شاو زما د تن نه دې پرې ک ،ش
 کۀ ما په يره ک وم، او زۀ د هغۀ د شان او شوکت په وړاندې نۀ شوم ودرېدلے. 
 کۀ سرو زرو يقين کے وے، يا م په سوچه سرو زرو باندې اعتبار کے وے، 

 کۀ ما د خپل مال دولت په وجه خوشحال کے وے، يا چ ما سره ډېر ۀ دى، 
ما په هغه وخت ک نمر ته کتلے په کوم وخت ک چ دا لېدو، يا م سپوږم ته

 او کۀ زما زړۀ په په د دې عبادت کتلے چ د شان او شوکت سره روانه وى، 
 دا به يو غلط شروع کے وے، او د دعا دپاره م ورته السونه اوچت کے وے، 
وے او قاضيانو به د دې په وجه سزا راکے وے، ه چ زۀ به د خُدائ تعال مجرم
 کۀ زۀ د هغه خلقو په تباه باندې خوشحاله وے چا چ زما نه نفرت کولو، وے. 
يا م په هغه وخت ک خوشحال کولے چ بدعمل په هغوئ باندې غالبه شوې وه،
 ما په خپله خولۀ باندې داس ناه نۀ ده کې چ هغوئ ته م د مرګ ېرې کے

 زما په خاندان ک هر يو کس ته پته ده، چ زما کور ته وک هم راغل دى وے. 
ې چغورى نۀ ده کله ب ما په پردو خلقو هي نو د هغوئ ۀ مېلمستيا شوې ده. 

هغوئ په کوه ک شپه تېره کى، او ما مسافرو ته خپل دروازې کوالو ساتل دى.
په خپل زړۀ ک م ې وې، او غلطه کناه د نورو خلقو په شان پ  کۀ ما خپله

 ه چ زۀ د  نه يا د خلقو د بعزت نه يرېدلے يم، چ غلے په ساتل وې، 
 نو اے کاش چ ما ته چا غوږ نيولے وے. زۀ پات يم او د کور نه نۀ يم وتلے، 
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ليل درکوم چ هره يوه خبره رتيا ده. او قادر خُدائ دې زما فرياد واورى، او زما
 بشه زۀ به په فخر سره د مخالفين دې ليلے الزام راوړى چ زۀ ي وورم. 

 زۀ به هغۀ له د خپل عمل الزام مقابله وکم او زۀ به دا د تاج په شان په سر کم. 
 کۀ ما هغه زمه حساب کتاب ورکم، او د هغۀ په حضور ک به زړور والړ يم. 

 کۀ قبضه کې وى چ کومه زۀ کرم او دا م د خپل اصل مال نه اخست وى، 
 نو د دې پېداوار ما بغېر د پېسو نه خوړلے وى، او کۀ ما د دې مالان وژل وى، 
پرېده چ د غنمو په ائ ازغ وش، او د اوربشو په ائ دې نده واۀ وش.“ د

ايوب خبرې ختم شوې.

د اليهو د حضرت ايوب ملرى رل

 نو دې درېو کسانو ايوب له نور جواب ورنۀ کو، ه چ ايوب پخپله په  ۳۲
 نو بيا د رام د خاندان د بوزى براکيل زوئ اليهو غصه خپل خيال ک بناه وو. 
لو او په خُدائ پاک ي ان صحيح وب خپلاي ه غصه شو چ وب تهشو. هغه اي

 هغه د ايوب درېو ملرو ته هم غصه وو ه چ هغوئ ايوب له الزام لولو. 
 نو اليهو د جواب نۀ شو ورکولے او داس ارېده چ خُدائ پاک په غلطه دے. 

ايوب سره د خبرو کولو دپاره د نورو کسانو انتظار کولو، ه چ هغوئ د هغۀ نه
 خو چ کله اليهو ته پته ولېده چ د هغه درېو کسانو سره ۀ جواب مشران ۇو. 

 د بوزى براکيل زوئ اليهو ووئيل، ”زۀ زلمے يم، او تۀ بوډا نۀ وو، نو هغه غصه شو. 
 ما وئيل چ مشران ي، نو په دې وجه زۀ يرېدم چ تا د خپل راي نه خبر کم. 
 دا د قادر خُدائ روح دے چ  .مر سره راعقل د ع ه چ ،ىدې خبره وک

 صرف مشران هويار نۀ وى، کله کله مشران هم په انصاف بنيادم له پوهه ورکوى. 
د خپل دئ چما پرې ،ما ته غوږ ونيس ه زۀ وايم چ  نو باندې نۀ پوهيى. 
 وره، کله چ تا خبرې کول نو ما ۀ نۀ وئيل، او ما ستا راي اظهار هم وکم. 
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 ما تا ته توجو کوله، خو دليل ته غوږ نيولو، کله به چ تا سوچ کولو چ ۀ ووايم. 
هي داس ے وے، او په تاسو کغلط ثابت ک وب ياي وک نۀ ۇو چ هي داس

مون چ  نو بيا دا مۀ واي وک نۀ ۇو چ د هغۀ د خبرې جواب ي ورکے وے. 
ته عقل مالو شوے دے، پرېده چ د انسان په ائ خُدائ پاک هغۀ له جواب ورکى.

 ايوب ما سره نۀ تاسو سره بحث کولو، خو زۀ به هغۀ له ستاسو په شان جواب نۀ

تاسو سره بل جواب نشته، تاسو يوه خبره هم نۀ ش ،ناست ي  تاسو غل ورکوم. 
 کله چ تاسو خاموش ي نو زۀ به هم خاموش يم؟ ه چ تاسو هلته والړ کولے. 

 زۀ به هم خپل جواب ورکم، زۀ به هم د ي او بله يوه خبره هم نۀ ش کولے؟ 
 ه چ ما سره خبرې ډېرې دى، په ما ک چ کوم خپل راي اظهار وکم. 

 کۀ ما ته د خبرو کولو موقع مالو نۀ ش، نو زما روح دے هغه ما مجبوروى. 
،الو شما ته آرام م  زۀ به خبرې کوم، چ برداشت ختم دے او زۀ به پق وچوم. 
 زۀ به د هيچا طرفدارى نۀ کوم او زۀ به د چا چاپلوس نۀ او زۀ به جواب درکم. 
 ه چ زۀ په چاپلوس نۀ پوهېم، ن زما پېدا کوون به زر ختم کے کوم. 

وم.

د اليهو حضرت ايوب ته خپله خبره کول

وبه، زما خبرې واوره، او زۀ چ ۀ وايم نو هغ ته متوجو شه.  نو اے اي  ۳۳
ول  زما  نو اوس چ ما خبرې شروع کې، نو پرېده چ زړۀ تش کم. 

 د خُدائ پاک روح زۀ جوړ کے يم، او خبرې سپين دى، او زۀ رتيا رتيا وايم. 
ۀ جواب وى نو ما له ي  کۀ تا سره د قادر خُدائ ساه ما له ژوند راکے دے. 

 وره، زۀ هم د خُدائ راکه، د خبرې دپاره ان تيار که او په هغ ين ودرېه. 
 نو زما نه مۀ پاک په نظر ک ستا په شان يم، زۀ هم د خ نه جوړ شوے وم. 

 تا زما په مخ خبرې کې دى، او ما ستا يرېه، او زۀ به تا سره زياتے نۀ کوم. 
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 تۀ وائ چ، ”زۀ صفا او بناه يم، زۀ معصوم يم او په ول خبرې اورېدل دى. 
 خو خُدائ پاک په ما ک غلط لوى، هغه ما خپل ما ک هي غلط نشته. 

 هغه زما په پو ک زولن اچوى، او زما په هر حرکت ي نظر دے.“  ، دشمن
 خو په دې خبره ک تۀ غلط ي. زۀ به تا ته ووايم چ ول ه چ خُدائ پاک د

 تۀ په خُدائ پاک باندې الزام ول لوې، وائ چ هغه به زما د انسان نه لوئ دے. 
 ه چ خُدائ پاک بار بار کالم کوى، خو خلق يوې خبرې جواب هم ونۀ کى؟ 
 کله چ بن آدم په خوب اودۀ وى او هغه خوب وين يا رويا دې ته غوږ نۀ ږدى. 

 نو خُدائ پاک به د هغوئ غوږونه کوالو کى، او د خبردارى په ذريعه به  ،وين
  .وسات وى، او د غرور نه يرد بدو عملونو نه راو  هغه ي هغوئ يروى، 

 خُدائ پاک د هغه ي د مرګ نه بچ کوى، او د مرګ درياب د تېرېدو نه ي بچ کوى. 
 نو د  ،بيمارۍ په ذريعه د خلقو اصالح کوى، او د هغوئ په بدنونو باندې درد راول

 د هغوئ بدنونه هغوئ لوږه ختمه ش، او مزېدار خوراک ته ي هم زړۀ نۀ کيى. 
 هغوئ د مرګ په خولۀ والړ وى، او د مرګ  .راو مخ ي وت او دوه ،ش ويل
 خو کۀ د زرونو فرتو نه يوه فرته راش او چا ته فرته د هغوئ انتظار کوى. 
او ووائ هربانه ش او هغه په هغه کس باندې م صحيح الر وائ نو دا بس دى، 

چ، هغه بچ که چ قبر ته الړ نۀ ش ،ه چ ما ته د هغۀ د ژوند قيمت مالو شوے
 د هغۀ بدن دې د وان په وجه تازه ش، په هغۀ دې د وان ور بيا دے. 

هغه په خوشحال ،قبول ش ى او سوال ي بيا هغه خُدائ پاک ته سوال وک  .راش
 هغه به سره د خُدائ پاک حضور ته راش، او هغه ي بيا يو نې سے جوړ کى. 
نورو کسانو ته وائ چ، ما ناه کې ده، او د نې په ائ م بدى کې ده. او خُدائ
 خُدائ پاک زۀ د قبر نه بچ پاک ما له د هغ سزا نۀ ده راکې د ۀ چ زۀ الئق وم. 
 بشه چ دا د خُدائ پاک کارونه دى، او د کم، او زما ژوند به په را ک وى. 

د قبر نه بچ کوى، او د ژوند په خوند ي  هغه ي انسان دپاره ي بار بار کوى. 
وبه، ما ته توجو شه او ما ته غوږ ونيسه، تۀ خاموش اوسه او زۀ به خبرې  اي پوهوى. 
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 کۀ داس نۀ  کۀ تۀ ۀ وائ، نو ووايه، زۀ غواړم چ تا بناه ثابت کم.  کوم. 
وى، نو ما ته غوږ ونيسه، خاموش شه او زۀ به تا ته د عقل ودنه وکم.“

د اليهو په حضرت ايوب باندې اعتراض کول

 ”اے عقلمندو سو، زما  نو اليهو خپله خبره جارى وساتله او وې وئيل،   ۳۴
غوږونه خبرې داس ه چ   ،يارانو ما ته غوږ ونيسخبره واورئ، اے هو

 را چ د دې پته ولوو معلوموى له نه چ ژبه د خوراک په خوند پوهيى. 
دى چ وب وئيلاي ه چ  چ ۀ صحيح دى، را چ ۀ يزونه زده کو. 

 زۀ بناه يم خو دروغژن زۀ بناه يم، او خُدائ پاک زما سره انصاف نۀ کوى، 
 د ايوب په شان لے شم، په ما ک ۀ غلط نشته، خو زما د زخم عالج نشته. 

 چ هغه د بدعملو سره وک شته، چ په چا ک زره غوندې ادب هم نۀ وى؟ 
 نو هغۀ دا هم وئيل دى چ، ”د خُدائ  .ر رتيا کوى او د بدمعاشانو سرهمل

 نو چ وک عقل لرئ نو زما خبره واورئ، هر پاک د راض کولو ۀ فائده ده.“ 
چا ته پته ده چ خُدائ پاک بدى نۀ کوى، او د قادر خُدائ دپاره ممن نۀ دى چ هغه
 ه چ هغه د عملونو په مطابق خلقو له بدله ورکوى، او هغه شان غلط وکى. 

 بشه، خُدائ پاک به بد عمل نۀ سلوک ورسره کوى چ نه ي حقدار وى. 
 هغۀ له د زم اختيار چا کوى، او قادر خُدائ د هيچا سره بانصاف نۀ کوى. 

 کۀ خُدائ پاک د خلقو نه ورکے دے، او دا وله دنيا په خپل ائ چا لول ده؟ 
 ول انسانان به ختم ش، او ول بن آدم  ،او د ژوند ساه ترې نه واخل ،روح واخل

 کۀ تاسو پوهه لرئ، نو دا خبره واورئ، زۀ چ ۀ وايم به خاورو ته واپس کيى. 
 چ خُدائ پاک پخپله انصاف نۀ کوى نو بيا هغه نه دنيا نو هغ ته غوږ کېدئ. 
وک چ  چلولے ش؟ تاسو به هغه لويه هست رد کوئ وک چ صادق دے؟ 
 وک چ د  ،تۀ بدعمله ي چ او مشر ته وائ ،کاره يتۀ ب چ بادشاه ته وائ
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حمرانانو طرفدارى نۀ کوى، او د مالدارو خلقو طرفدارى د غريبانانو نه زياته نۀ کوى،
 يو کس د شپ اچان م کېدے ش، خُدائ پاک ه چ ول هغۀ پېدا کى دى. 
.سره وژلے ش خُدائ پاک طاقتور خلق هم په آسان ،او هغوئ هالک ش خلق ووه
 ه چ د هغۀ نظر د بن آدم په عمل باندې دے، او هغه د هغوئ هر قدم ته ورى.

 داس ته توره تيارۀ نشته چرته چ بدعمله خلق خپل انونه د هغۀ نه پ کى.
 مون وخت نۀ مقرروو چ کله به د خُدائ پاک په وړاندې د عدالت دپاره راو.

 هغه د تپوس نه بغېر طاقتور رازار کى، او د هغوئ په ائ ک نور مقرر کى.
.ى او هغوئ تباه شلرې ک په شپه ک  هغه د هغوئ په کارونو خبر دے، هغه ي
،د نورو دپاره د عبرت سبب جوړ ش ى چتباه ک په وجه ي  د هغوئ د بدعمل

 ه چ هغوئ د هغۀ د تابعدارۍ نه اوړى، او د هغۀ په حمونو باندې عمل نۀ

 نو هغوئ غريبانان فرياد کولو ته جوړ کل، چ دا فرياد خُدائ پاک ته کوى. 
 کۀ خُدائ پاک خاموش وى، ورسيى. او هغۀ د ضرورتمندو خلقو فرياد واورېدو، 

نو وک ورباندې اعتراض کولے ش ۀ؟ کله چ هغه پناه ش، نو وک ي ليدلے
 نو چ داس د خُدائ پاک نه منر خلق ش، کۀ هغه يو کس وى او کۀ قوم وى. 
 خلق خُدائ پاک ته ول نۀ حومت ونۀ کى، او چ هغوئ خلق دوکه نۀ کى. 
 يا، ”ما چ کومه وائ چ، ”مون ناه کې ده، خو مون به نوره ناه نۀ کۇو“؟ 

 بدعمل کې وى نو هغه ما ته وايه، کۀ ما غلط کې وى، نو فوراً به ي پرېدم“؟ 
خُدائ پاک به ستا د خو دپاره خپل انصاف پرېدى؟ خو تا هغه رد کے دے. دا

 چ وک زما نه بل ستا فېصله ده، مون ته اوس ووايه چ ستا خيال ۀ دے؟ 
پوهه لرى نو هغوئ به ما ته ووائ، او هغه عقلمند چ ما ته غوږ ږدى نو هغوئ به

  ”ايوب د جهالت خبرې کوى، د هغۀ خبرې د کم عقلتوب نه ډک دى.“   ،ووائ
ايوب دې عدالت ته راوستلے ش او غ نه غه سزا دې ورکے ش ،ه چ هغه د

 ه چ هغه د سرکش سره ناه کوى، هغه بدعمله سى په شان خبرې کوى. 
ستاخ دے، او هغه د خُدائ پاک خالف ډېرې خبرې کوى.“
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د اليهو حضرت ايوب ته د خُدائ پاک انصاف وريادول

 ”ستا په خيال دا دعوٰى به  اليهو خپله خبره جارى وساتله او وې وئيل،   ۳۵
 خو تۀ بيا هم صحيح وى، چ تۀ وائ چ د خُدائ پاک په نظر ک زۀ صادق يم، 
د هغۀ نه تپوس کوې چ په دې ک زما ۀ ه ده، او د ناه د نۀ کولو په وجه ما ته

 آسمان ته  زۀ به تا او ستا ملرو له جواب درکم.  ۀ فائده مالو شوې ده؟ 
 کۀ تا ناه نظر وکه او ووره، هغه وري ووره، کوم چ ستا نه اوچت دى. 
کې وى، نو په خُدائ پاک باندې ۀ اثر پرېو؟ او کۀ تۀ بار بار غلطيان کوې، نو تۀ
 کۀ تۀ صادق ي، نو دې نه هغۀ ته ۀ فائده ده؟ خُدائ پاک ته به د هغۀ ۀ وکې؟ 

 ستا بدعمل صرف ستا په شان بن آدم باندې اثر ستا د يو يز ضرورت هم نشته. 
 د ظلمونو د زياتېدو په کوى، او ستا ۀ عمل هم صرف په نورو بنيادمو اثر کوى. 

 خو هي  .وه ورو د ظلم په وجه د مدد دپاره چغوجه خلق فرياد کوى، او د زور
وک دا نۀ وائ چ خُدائ پاک زما پېدا کوونے چرته دے؟ وک چ د غم په وخت

 هغه مون ته د دنيا د ناورو نه زياته ودنه  ،هم په خولۀ باندې سرودونه راول
 چ کله بدعمله فرياد کوى، نو کوى، او مون د هوا د مارغانو نه زيات هوياروى؟ 
 په حقيقت ک خُدائ پاک خُدائ پاک د هغوئ د غرور په وجه جواب نۀ ورکوى. 
چ  تاسو واي بمقصده فرياد نۀ اورى، او نۀ قادر خُدائ دې ته ۀ توجو ورکوى. 

تاسو خُدائ پاک نۀ وين، خو کۀ تاسو ل صبر وکئ نو هغه به د انصاف نه کار
سزا نۀ ورکوى، او د بدعمل خُدائ پاک په غصه ک چ  تاسو واي  .واخل

وبه، تۀ فضول خبرې کوې، او له د يو بوقوف په شان خبرې  اي  .پرواه نۀ سات
کوې.“
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د اليهو د خُدائ پاک ثناء صفت کول

 ”ما ته ل صبر وکئ، نو  اليهو خپله خبره جارى وساتله او وې وئيل،   ۳۶
زۀ به تاسو ته حقيقت وايم، ه چ زۀ د خُدائ پاک په صفاي ک ۀ وئيل
 زۀ به د خپل ډېر علم نه کار واخلم، چ دا ثابت کم چ زما خالق د غواړم. 

 په حقيقت ک زما خبرې غلط نۀ دى، وک چ ستا په انصاف مال دے. 
 خُدائ پاک بشه لوئ دے او د هيچا وړاندې والړ دے هغه د اُستاذانو اُستاذ دے. 

 هغه بدعمله خلق نه نفرت نۀ کوى، داس يو علم هم نشته چ هغه ي نۀ لرى. 
 هغه د صادقانو حفاظت ژوندى نۀ پرېدى، خو مظلومانو له خپل حق ورکوى. 

 خو کۀ کوى، او د بادشاهانو سره ي په تخت کېنوى او د تل دپاره عزت ورکوى. 
 نو خلق په زنيرونو ک تلے شوى وى او د ظلم په تارونو ک ېر شوى وى، 
هغه ورته د هغوئ خپل عمل ائ، او هغه غلطيان ورته ائ، چ کوم هغوئ په فخر

 هغه اصولو ته ي پام راروى، او حم ورکوى چ د بدو نه توبه  .سره کول
 کۀ هغوئ ورته توجو ورکى او د هغۀ خدمت وکى، نو هغوئ به په  .وباس

مالدارۍ ک خپل ور پوره کى، او په خوشحال ک به خپل کالونه پوره کى.
 خو کۀ هغوئ دې ته توجو ورنۀ کى، نو هغوئ به په جهالت ک هالک ش او د

 کوم خلق چ د خُدائ پاک نه منر وى او هر وخت په  .خاورو د الندې به ش
غصه ک وى، چ کله هغوئ ته سزا هم مالويى نو هغوئ د مدد دپاره دعا نۀ کوى.

  .ختم ش او د هغوئ ژوند په زناکارۍ ک ،ۀ شم ک وان  هغوئ په

خو هغه مظلومان د ظلم نه بچ کوى، او د مصيبتونو په وخت ک ورته خپل ان
ائ ته دې بو او هغه ،وبه، خُدائ پاک دې تا د خطرې نه وباس  اي رندوى. 
 خو چرته چ غم نۀ وى. هغه ستا په دسترخوان باندې ۀ ۀ خوراکونه کېودل. 
د نورو بدعملو په شان به پوره سزا تا ته مالويى، تۀ په عدالت او انصاف ک راېر
 ستا  خبردار چ رشوت دې دوکه نۀ کى، او دولت دې بالرې نۀ کى.   .ي
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 د شپ د راتلو خواهش مۀ دولت او ستا طاقت ول به تا د تليف نه بچ کى ۀ؟ 
 خبردار، چ د بدعمل طرف ته وانۀ کوه، د هغه وخت چ کله قومونه تباه کيى. 

 ياد  .آخته نۀ ش ک په بدعمل چ ے يليف که په ت وړې، خُدائ پاک
 ساته چ د خُدائ پاک طاقت ومره لوئ دے، او هغه د ولو نه عظيم اُستاذ دے. 
وک ورته وئيلے ش ۀ کوى، او هغه به وئيلے چ وک خُدائ پاک ته دا نۀ شهي

 ۀ چ هغه کوى په هغ تل د هغۀ تعريف کيى. تۀ هم چ تا غلط کار کے دے؟ 
 ولو خلقو دې ته کتل دى، هر يو کس د لرې نه دې ته د هغۀ ثناء صفت کوه. 

 بشه خُدائ پاک لوئ دے او مون د هغۀ د لوي اندازه هم نۀ شُو لولے، ورى. 
  ه چ هغه نم اوچتوى، او په باران ي بدلوى،  د هغۀ د کالونو شمېر نشته. 
 وک د وريو په خورېدو باندې هغه وري جوړوى او په هر چا باران راوروى. 
 وره، هغه په آسمان ک برېنا پوهيى، او د آسمان په تندر باندې پوهيى ۀ؟ 

 ه چ د دې په ذريعه هغه په خلقو راول خو د سمندر بېخ ک تيارۀ وى. 
 هغه برېنا په خپلو حومت کوى، او هغه خلقو له بحسابه خوراک ورکوى. 

،وائ  د هغۀ د تندر آواز داس  .ه وولن م ورکوى چاو ح ،سات السونو ک
چ هغه غېرت دے او د ناه خالف غصه لرى.

 واورئ، واورئ، د  .وپونه وه ى، او په دې باندې هم زما زړۀ درزي  ۳۷
  .نه را د هغۀ د خول مبا آواز واورئ چخُدائ پاک د تندر آواز واورئ او د غ
 بيا د د ول آسمان الندې هغه دا پق وه، او د هغۀ را د دنيا وونو ته رسيى. 

کله چ ،ى، او د هغۀ د تندر آوازونه د شان او شوکت سره راشهغۀ آواز شور جوړ ک
 خُدائ پاک د خپل آواز سره د هغۀ آواز واورېدے ش نو هغه راان نۀ ايساروى. 

 ه زبردست تندر راول، هغه داس لوئ کارونه کوى چ مون پرې نۀ پوهيو. 
 نو هر چ هغه واورې ته وائ چ په زمه وورېه، او باران ته وائ چ وورېه، 
 بيا نل ناور خپلو پناه يو کس خپل کار بس کى چ د هغۀ طاقت وورى. 
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 د جنوب طرف نه طوفان هوا  .ش پات او په خپلو غارونو ک اهو ته الړ ش
 د خُدائ پاک ساه د اوبو نه  .را هوا نه يخن او د شمال طرف نه د سخت ،را

 هغه وري د نم نه ډکوى،  .ش واوره جوړوى، او ډېرې اوبۀ په واوره باندې بدل
 کله چ دا د خُدائ پاک په مرض چليى نو دا او په وريو ک برېنا پقوى، 

ه کوى چ  هغه دا کارونه په وله دنيا ک د خُدائ پاک هر يو حم پوره کوى، 
وبه، دا  اے اي  .ائ مينه ورته يا کۀ نۀ ختمېدون الو شليف مت خلقو ته په ک
 تا ته واوره، ودرېه او د خُدائ پاک په دې عجيبه عجيبه کارونو باندې سوچ وکه. 

 پته شته ۀ چ هغه طوفان نه قابو کوى، او د خپل وري نه را نه پقوى؟ 
تا ته پته شته چ وري په آسمان ک نه روان وى، دا د هغه چا عجيبه کارونه
 کله چ تاسو په خپلو جامو ک سوزئ او د جنوب دى چ علم ي پوره دے، 
ستر  هغه په آسمانونو ک طرف ته هوا بنده ش او يو يز هم نۀ خويى؟ 

 مون ته وواي چ هغۀ ته برېوون را لوى. ول تاسو هغه شان کولے ش؟ 
 خُدائ پاک دې خبر ۀ ووايو، زمون دماغ کار نۀ کوى چ خپله خبره بيان کو. 

ش ۀ چ زۀ خبرې کول غواړم، زۀ داس ول وکم چ د دې په وجه م تباه کى؟
 په هغه وخت ک را ته هي وک نۀ ش کتلے کله چ دا په آسمان ک ته

 د شمال په طرف د سرو زرو  .بو هوا وري چ سپينه وى، په کوم وخت ک
 مون د جلوه ارى، د خُدائ پاک نه ېرچاپېره لوئ، شان او شوکت تاو دے. 

قادر مطلق خُدائ د طاقت تصور نۀ شُو کولے، خو هغه بيا هم د انصاف واال او صادق
وک چ ى، اوآدم د هغۀ نه يري  نو په دې وجه بن دے، هغه مون نۀ تباه کوى. 

ان هويار  نو هغه ي پرواه نۀ کوى.“

د مال خُدائ حضرت ايوب له جواب ورکول

 ”هغه وک دے  نو مال خُدائ د طوفان نه ايوب له جواب ورکو،   ۳۸
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 نو اوس ين شه، او چ بغېر د ۀ پوه نه زما د عقل په حقله تپوسونه کوى؟ 
 کله چ ما د زم بنياد کېودو نو تۀ چرته وې؟ کۀ تا زما د سوال جواب راکه. 
 چ دا به ومره غ وى د دې پته چا لول ده؟ ته دومره پته وى نو ما ته ووايه. 

 د دې بنيادونه په ۀ باندې ودرېدل، او د دې او په دې چا د ناپ کره رال ده؟ 
 چ کله د سحر ستورو په يو ائ سندرې وئيل او د وټ کاے چا کېودو؟ 

 کله چ سمندر زم ته راخالص شو، نو  .وهل نه چغ تو د خوشحالولو فر
 کله چ ما وري د دې لباس جوړ کو، او دا ما په ته توره تيارۀ دا چا قابو کو؟ 

 او د دې دپاره م حدونه جوړ کل، او را ايسار م کو چ د ک راونغتلو، 
 او ورته م ووئيل چ د دې نه وړاندې به نۀ را، او ستا حد نه وانۀ وړى، 

 تا کله حم کے دے چ سحر دې ش، او  .دې دلته ايسارې ش ورې چپزور
 تا سحر له حم ورکے نمر ته دې وئيل دى چ د نمرخاتۀ طرف نه راوخېژى؟ 

 او بيا زمه د را د دے چ په زمه خور ش، او چ د شپ بدعمل ختمه کى؟ 
را د بدعمله خلقو    .دارو جامو په شان شد رن ي ارى، او رن صفا وج

دى چ ليدل  تا هغه چين کارونه بندوى، او هغوئ نور ظلم زياتے نۀ ش کولے. 
 د مرګ دروازه تا سمندر ترې نه جوړيى، يا تا د دې ډوبوالے معلوم کے دے؟ 
 تۀ د دنيا په ته اره شوې ده ۀ؟ يا تا د ت تورې تيارې دروازې ليدل دى ۀ؟ 

را د کوم ائ نه   لوئ وال پوهه شوے ي ۀ؟ کۀ د دې نه خبر ي نو ما ته ووايه. 
 تۀ دا هر يو خپل خپل کور ته بوتلے ش ۀ؟ تا را، او د تيارې ائ چرته دے، 
 خو تۀ خو به د دې هر ۀ نه خبر ي کنه؟ ته پته شته چ هغ ته کومه الر تل ده؟ 

 تۀ د  .د دې پېدا کېدو نه وړاندې تۀ موجود وې، او تۀ د ډېرې مودې ي ه چ
 هغه چ ما واورې ودامونو ته ننوتلے ي ۀ، يا تا د ږل ودامونه ليدل دى ۀ؟ 

 هغه د مصيبت د وخت دپاره ساتل دى، او د جن جې دپاره م ساتل دى؟ 
ائ ته تلے ي ۀ چرته چ نمر راخېژى، او د کوم ائ نه چ د نمرخاتۀ هوا ل؟
 د دروند باران الرې چا جوړې کې دى، او د تندر د برېنا دپاره ي الر صفا کې
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 په هغه مل باندې وک باران راول چرته چ هي وک نۀ اوسيى، په هغه ده، 
 چ هغه تې او اوچه زمه اوبۀ صحرا باندې، چ هغه د بنيادمو نه خال وى، 

 ول د باران پالر شته ۀ، يا کى، او چ په هغه زمه باندې واۀ راشنۀ کى؟ 
 د واورې مور وک ده؟ او د آسمان يخ له ژوند وک پرخه چا پېدا کې ده؟ 

 کومه چ اوبۀ د کا په شان سخت کى، او د سمندر مخ کل کى؟ ورکوى، 
ريا ستورو ته الر ودلے ش، يا جبار ستورے په مين بېلولے ش ۀ؟  تۀ عقدِ ثُ

 ول تۀ منطقت البروج ستورو ته خپل موسمونه ودلے ش، يا تۀ بنات النعش

 تۀ د آسمان په قانون پوهېې ۀ؟ يا ستورى ته سره د هغ د بچو الر ودلے ش؟ 
 ول تۀ خپل آواز وريو ته تۀ د هغوئ قانون په زمه باندې قائمولے ش ۀ؟ 

 تۀ برېنا لولے ش ۀ؟ يا دا رسولے ش ۀ، د دې دپاره چ باران ووروى؟ 
 خبره په زړۀ ک چا اچول ده، او پخپله مرض باندې راغورزولے ش ۀ؟ 
 داس هويار شته چ وري وشمېرى؟ يا د دماغو له پوهه چا ورکې ده؟ 

 په هغه  ،ے شنه اوبۀ توئ ک د من ه چل داس آسمان نه باران ورولے ش
 ول تۀ د ازمرى اوچه زمه باندې چ د خاورې نه ي لو جوړې شوې وى؟ 

 کله چ هغه په خپلو  ،او د وړو زمرو لوږه پوره کولے ش ،ار کولے ش دپاره
 کارغانو دپاره غارونو ک پ وى، يا په بوو ک د ار په انتظار ناست وى؟ 

د خوراک بندوبست وک کوى، کله چ د هغوئ بچ خُدائ پاک ته ژړا کوى، او د
خوراک د نشتوال په وجه سرردانه ر؟

چ تۀ پرې نظر سات راوړى؟ ول بچ کله د غرۀ چېل  تا ته پته شته چ  ۳۹
 ول تا ته پته شته چ دا بچ و مياشت د هغوئ په ېه کله هوس بچ راوړى؟ 
 کله چ هغوئ د اوالد  دا به کله پېدا ش ۀ چ وى؟ او تا ته د هغه وخت پته شته

 د هغوئ بچ ته ش او په د پېدا کېدو دپاره کېن، او د هغوئ بچ پېدا ش؟ 
 نل خرونه  .او واپس ورله نۀ را ى، هغوئ ترې نه الړ شلوئي ل کن
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 ما چا پرې دى چ خوش الړ ش؟ دا چا آزاد پرې دى چ ر رار؟ 
دا په صحرا ک پرې دى، او د مال مل م ورکے دے چ په ک اوسيى.

 هغه د ار د شور نه نفرت کوى، او خرکار ورسره نشته چ په دې باندې آواز

 دا غرونو ته  چ دا ي د رن زمه ش، او هر يو شين بوے د وکى. 
رېنه واخل؟ هغه به  ول نل غويے به تا پرېدى چ کار ت خوراک دپاره لوى. 
 ول تۀ يو نل غويے د يوې دپاره تلے ستا په اخور ک شپه تېره کى ۀ؟ 
 ول تۀ د هغ لوئ طاقت باندې اعتبار ش؟ دا به ستا دپاره يو پے يوه کى ۀ؟ 
کولے ش چ هغه به ستا مدد وکى؟ تۀ په دې باندې دا يقين کولے ش ۀ چ دا به
 تۀ په دې يقين کوې چ دا به واپس راش، او ستا درمند ته ستا دپاره کار وکى؟ 

 د شترمرغ وزر ائسته کوالو خوريى، خو دا د زا د وزرو به ېى راوړى؟ 
دى، چه پرېد دې دپاره په زم ه  شترمرغ خپل  .برابر کېدے خو نۀ ش

 دا فر نۀ کوى چ د ۀ پ الندې به راش، او چ يو نل ناور  ،ش رم
 دا په خپل بچ باندې داس ظلم کوى، چ ن دا ي خپل به ي ذرې ذرې کى. 

 ه چ خُدائ پاک د هغ نه عقل  ،نۀ سات نۀ وى، او کۀ مرى نو پرواه ي
 خو کله چ پا او منه کى، نو بيا اخستے دے، او هي پوهه ي نۀ ده ورکې. 
 ول آس له طاقت  .کېدے نۀ ش په آس ناست هم وى د دې نه مخ وک چ
 د قحط مولخانو په تا ورکے دے؟ د هغۀ په  باندې وېتۀ تا پېدا کى دى؟ 

شان د دې وپ تا جوړ کے دے؟ او يا د دې هغه د رعب واال آوازونه تا جوړ کى دى
 دا په په باندې زمه وى او په خپل طاقت په هغه وخت ۀ چ خلق يروى؟ 

 دا يرې پورې خندا کوى او نۀ  .لے شدپاره ولې د جن ى چخوشحالي
 په دې باندې سورل سره د غشو بحوصل کيى، او د تُورې نه نۀ شاته کيى. 

 د جوش او د غص د وج دا په تيل لېدون نېزه او وړه نېزه هم آواز پېدا کوى. 
 کله چ بيل تېزۍ سره ، دا د بيل د غېدو پورې صبر نۀ ش کولے. 

د جن ،بوئ ور ائ نه هغۀ له د جن ى. د لرېآواز وک ى نو آس يو هيوغ
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،ه ستا د عقل په وجه الوبا  ول مشرانو د تندر په شان آواز او چغ اورى. 
 باز ستا په حم بره خېژى چ خپل وزر خوارۀ کى او د جنوب طرف ته والو؟ 
 دا په اوچت  باندې اوسيى او خپل کور او په اوچت ائ خپله جاله جوړوى؟ 
 د هغه ائ نه جوړوى او د  په سر باندې په يو محفوظ ائ ک شپه تېروى. 
 د دې بچ  .ائ نه وين ار د لرې ار باندې نظر وى، او د هغۀ ستر په ي

وينه ، او چ په کوم ائ ک مرداره وى، نو هغه په هغه ائ ک حاضر
وى.“

 ”تۀ اوس هم د قادر خُدائ سره  بيا مال خُدائ ايوب ته وفرمائيل،   ۴۰
بحث کول غواړې ۀ؟ وک چ د خُدائ پاک سره بحث کوى نو هغه به جواب

ورکوى.“

د حضرت ايوب جواب

 ”وره، زۀ هي هم نۀ يم، زۀ به تا له  بيا ايوب مال خُدائ له جواب ورکو، 

 ما ډېر ۀ وئيل دى، نور زۀ ۀ جواب درکم؟ زۀ په خپله خولۀ باندې الس ږدم. 
 ”نو اوس  بيا مال خُدائ د طوفان نه ايوب له جواب ورکو،  ۀ نۀ وايم.“ 

 ول تۀ د دې ورته ين شه، زۀ به ستا نه تپوس وکم او تۀ به ما له جواب راکې. 
ثابِتولو کوشش کوې چ زۀ بانصافه يم، او ما غلط و او خپل ان ته صحيح

 تۀ د خُدائ پاک په شان ته ي ۀ، ستا آواز د هغۀ د تندر د آواز په شان ووائ؟ 
 کۀ داس وى نو په رعب داب او شان و شوکت سره خپل ان سنار کېدے ش؟ 

 خپل ان په قهر که، که، د عزت او درناوى په جامو باندې خپل ان پ که. 
 ولو مغروره خلقو ته ووره او هر يو مغرور سى ته وره او هغه سپ که، 

ول په خاورو ک  هغوئ هغوئ عاجزان که، او بدعمله خلق  سره ووژنه. 
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 نو زۀ به دې هم صفت وکم، ه چ خپل خ که، او هغوئ قبر ک قېد که. 
 درياب مې ته ووره، چ هغه م هم هغه شان جوړه  .طاقت تا بچ کولے ش

 د کې ده له نه م چ تۀ جوړ کے ي، دا د يو غوي په شان واۀ خورى. 
هغ طاقت د هغ په بدن ک دے، او د هغ طاقت د هغ د خې په پو ک دے.
 د هغ ل له د دِيار د ون په شان سخته ده، د هغ د پتُون پ خپلو ک غوه
 د دې هوک د زېو نل دى، د هغ هوک د اوسپن سيخونه دى. شوې دى. 

 دا د خُدائ پاک د کارنامو يو لوئ کار دے، او صرف د دې خالق په دې باندې قابو

لن ول غرونه د دې دپاره خوراک پېدا کوى چرته چ ه چ   .موندلے ش
 دا په اوبو ک د نيلوفر بوو الندې پراتۀ وى او د لوخ په ناور لوب کوى. 

 د نيلوفر بو ورباندې سورے کوى، او د نهر د غاړې د ولو ډنونو ک پ وى. 
 کۀ سيند په موج ک وى، نو دا نۀ يريى، د اُردن ون د دې نه ېرچاپېره تاو وى. 

 وک دا د کنو سره سيند کۀ تر خول پورې هم ډک وى نو دا نۀ يريى. 
راوچتولے ش، يا ي وک په پوزه ک د قابو کولو دپاره پېزوان اچولے ش؟

 سمندرى بالان تۀ د کنې سره راويستلے ش، يا د دې ژبه د پى سره  ۴۱
 ول تۀ دې ته پېزوان اچولے ش، يا ي په ژامنه ک کنه اچولے تلے ش ۀ؟ 
 ول دا به د رحم دپاره تا ته ډېر منتُونه وکى؟ يا به نرم خبرې درته وکى؟ ش؟ 

 ول تۀ به دا د  دا به تا سره يو لوظ وکى ۀ چ ول عمر به ستا غالم وى؟ 

يو مارغۀ په شان وسات ۀ، يا تۀ به دا وتې ۀ دپاره د دې چ ستا وين ورسره
 ول سودار به د دې سودا وکى؟ چ په بازار ک ي خرڅ کى؟ لوب وکى؟ 

 ول د هغ په رمن باندې غش ۀ اثر کوى، او د دې سر د نېزو سره غوولے

 کۀ تۀ خپل الس د دې سره ولوې، نو د جن په مزه به پوهه ش، او بيا به ش؟ 
 نه، د دې نيول ۀ فائده نۀ کوى، او کوم ارى چ د دې هيله داس نۀ کوې. 
وک هم دا جرأت نۀ ش  هي  .د نيولو کوشش کوى نو هغه به راوغورزولے ش
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 چا ما له کولے چ کار ورسره وسات. او د دې په وړاندې وک ېنېدے ش؟ 
 زۀ به د دې د ۀ راکى دى چ زۀ بدله ورکم؟ د آسمان نه الندې هر ۀ زما دى؟ 
بدن د اندامونو په حقله خاموش نۀ اختياروم، يا د دې د لوئ طاقت او د دې د ۀ بدن

 د دې نه رمن وک ويستے ش؟ د دې ډکه رمن وک په حقله به وايم. 
 د دې د خول ژامن وک کوالولے ش؟ ه چ د دې سورے کولے ش؟ 

 د دې مال د ډالونو قطارونو نه جوړه ده، دا د يو بل سره کل غاونه خلق يروى. 
هوا هم نۀ ش ک د دې په مين  د يو بل سره دومره نزدې دى، چ  .لان

 دا د يو بل سره تل شوى دى، دې يو بل نيولے دے او د يو بل نه نۀ جدا تېرېدلے. 
 د دې انوش له د را پق وى، او د دې ستر د سحر د سوروال په کيى. 

 د  .او د اور ذرې ترې نه راو ، نه د ډيوو شُغل  د دې خول شان دى. 
 د دې دې د پوزې نه لوے راو، له چ د پتيل الندې د بلو لوخو لوے وى. 
 د دې  مضبوط دے، او  .نه يوه لمبه راو ارۀ بلوى، او د دې خولساه س
تسره ان موړې د يوې بل  د دې د غو  .نو هلته يره را  چرته هم چ

 د دې زړۀ د کا په شان سخت دے، دى، دا مضبوط جوړې دى او نۀ خويى. 
 کله چ دا په خپله پا نو طاقتور خلق له د ژرندې د کا په شان سخت دے. 

 داس تُوره نشته چ زخم ي کى، نۀ پرې نېزه، نۀ  .تى، او يرې نه وتويري
او زې ،  دا اوسپنه د بوسو په شان غشے او نۀ ورباندې نرۍ نېزه ۀ اثر کوى. 
 غش دا نۀ ش شلے، او د ليندې کا خو ورته  . و په شانستو شوو لرد ور

 لَوړ د بوسو په شان ، او د نرو نېزو په راويستلو پورې دا خندا پ ارى. 
 د دې خېه د تېرو ماتو شوو شيشو په شان ده، دا په خه باندې داس نه کوى. 
 دا سمندر د يشېدلو اوبو په شان پرېدى له چ په مېخونو سورے شوے وى. 

قېدونان شا ته يو پ  دا د خپل  .ه شُملل شارب وى، او دا سمندر داسخو
 په زمه باندې د دې ثان نشته، دا يو کره پرېدى، او سمندر ت سپين کى 

 دا په ولو ک ډېر مغرور دے، دا د ولو ناورو داس مخلوق دے چ نۀ يريى. 
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بادشاه دے.“

د حضرت ايوب خُدائ پاک له جواب ورکول

 ”ما ته پته ده چ تۀ هر ۀ  بيا ايوب مال خُدائ له جواب ورکو،   ۴۲
، تا وفرمائيل چ کولے ش، او تا د خپل کار نه هي وک نۀ ش ايسارولے. 

”هغه وک دے چ زما په حمت باندې د ناپوه سره ش کوى؟“ هغه زۀ يم، ما د
داس يزونو خبره کوله چ ما ته ي هي پته نۀ وه، او هغه خبرې زما دپاره ډېرې

 تا وفرمائيل چ، ”ما ته غوږ ونيسه او زۀ به وايم، زۀ به تپوس عجيبه او لوئ وې. 
 ما مخ صرف ستا په حقله اورېدل دى، کوم او تۀ به ما له جواب راکوې.“ 

 نو ما چ ۀ وئيل دى نو په هغ شرمنده يم،  .و وليدلپه خپلو ستر خو اوس م
او په خاورو او ايرو ک توبه وباسم.“

د مال خُدائ حضرت ايوب له برکت ورکول

 کله چ مال خُدائ د ايوب سره دا خبرې وکې، نو مال خُدائ تيمان اليفز ته

وفرمائيل، ”زۀ تا او ستا دوو ملرو ته سخت غصه يم، ه چ تاسو زما هغه خبره نۀ
 نو ده کې چ کومه صحيح ده، له نه چ زما خدمت کوون ايوب کې ده. 

په دې وجه اوس اووۀ غوي او اووۀ ان بوه او زما خدمت کوون ايوب له ورشه
او د خپل ان دپاره دا د سوزېدون نذران په توه پېش که، نو زما خدمت کوونے
ايوب به ستا دپاره دعا وکى، ه چ زۀ به د هغۀ دعا قبلوم او ستاسو د کم عقلتوب

په مطابق کار به درسره نۀ کوم، ه چ تاسو زما هغه خبره نۀ ده کې چ کومه
 نو تيمان اليفز، صحيح ده، له نه چ زما خدمت کوون ايوب کې ده.“ 

شوح بِلداد او نعمات ضوفر الړل او چ مال خُدائ نه فرمائيل ۇو هم هغه شان
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ي وکل، او مال خُدائ د ايوب دعا قبوله که.

د خُدائ پاک حضرت ايوب له بيا برکت ورکول

 نو کله چ ايوب د خپلو ملرو دپاره دعا وکه نو خُدائ پاک هغۀ له بيا برکت

ورکو، او چ ايوب مخ ۀ لرل نو مال خُدائ هغۀ له د هغ يو په دوه نور هم
 نو هلته هغۀ له د هغۀ ول وروه خوېندې او ول پخوان خپل پردى زيات ورکل. 
راغلل او هغوئ د هغۀ په کور ک رو وخوړه. او هغوئ ورته مينه اره که او د

هغه تليفونو په وجه ي هغۀ له تسل ورکه چ مال خُدائ په هغۀ راوست ۇو. او
 نو مال خُدائ د هغوئ هر يو هغۀ له لې پېس او يوه د سرو زرو وتمه ورکه. 
ايوب وروستنے عمر د اول عمر نه زيات برکتناک کو، او د هغۀ وارلس زره ې،

 د هغۀ اووۀ زامن او درې لوه هم شپ زره اوان، دوه زره غوي او يو زر خرۀ ۇو. 
 هغۀ په وړومب لور باندې يميمه، په دوېمه قصياه او په درېمه باندې قرنهپوک وې. 

 او په هغه ول مل ک د ايوب د لوو په شان ائسته  نۀ نوم کېودو. 
 ايوب د دې نه پس وې، خپل پالر هغوئ له د دوئ د وروو په شان ميراث ورکو. 

ي او نمس لورم نسل پورې خپل بچ ت کاله ژوندے وو او دلوې يو سل او
 نو بيا ايوب په پوخ عمر ک م شو. وليدل. 

tel:+1.8077006699
tel:+1.8077006699
https://pashtobibles.org/
https://pashtobibles.org/

