د ﺣﻀﺮت اﻳﻮب ﮐﺘﺎب
ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ
ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﻣﻮﻧ د ﺣﻀﺮت اﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ډﯦﺮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯘو .ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮥ ﺑﺪ ﮐﻴى ﻧﻮ ﻣﻮﻧ دا اﻧﺪازه ﻧﮥ ﺷُﻮ ﻟﻮﻟﮯ ﭼ دا راﺳﺮه وﻟ ﮐﻴى .ﮐﮥ
ﺣﺎﻻت 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
ﭘﺎک ﺗﻞ د اﻳﻤﺎن اﺟﺮ ورﮐﻮى ،ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ او ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ
اﺟﺮ ورﮐﻮى .دا ﮐﺘﺎب ﭘﻪ دﻳﻨ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮه او ﭘﻪ ادﺑ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻣﺜﺎﻟﻪ ﮐﺘﺎب دے .د
ﺣﻀﺮت اﻳﻮب ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﻣﻮﻧ ﻮرو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې اﺟﺎزت ورﮐﻮى ﭼ
ﻳﻮ ﻧﯧ او ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎن زﻳﺎت ﺗﻠﻴﻒ وزﻏﻤ .د ﺣﻀﺮت اﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم 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 اﻟﺴﻼم د دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﮥ دے.
د ﻮﻟﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﺑﺎوﺟﻮد ﺣﻀﺮت اﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم دا ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮﻟﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮥ دے
او ﻳﻮا ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ دا اﻋﻼن ﮐﻮﻟﻮ
ﭼ زﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ژوﻧﺪے دے .ﭘﻪ آﺧﺮه ﮐ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮﻟ
ﺧﺒﺮې ﭘﻪ دې ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺘﻤ ﮐې ﭼ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎر دے .ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺣﻀﺮت
اﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻬﺮوﺳﻪ او ﻳﻘﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐو او ﻣﻮﻧ ﻮرو ﭼ ﺣﻘﻴﻘ اﻳﻤﺎن
ﻫﻴﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﻔﻆ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره  ۲۵ :۱۹آﻳﺖ ”زﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ
زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ژوﻧﺪے دے ،او ﭼ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د زﻣ دﭘﺎﺳﻪ ودرﻳى“
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ﺣﻀﺮت اﻳﻮب او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان

۱

 ﭘﻪ ﻳﻮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ د ﻋﻮض ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ اﻳﻮب وو .دا


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 ﻋﻼﻗ 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
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻴﺎل وو ﭼ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ زﻣﺎ ﺑﭽﻮ ﻨﺎه ﮐې وى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ
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
ﺧﻴﺎل دے؟ ﻮره ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺑداﻏﻪ او ﻧﯧ
 ﺑﻴﺎ ﺷﯧﻄﺎن
ﺳے دے ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﻳى او د ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ “.
 ﺗﺎ ﻫﻤﯧﺸﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،آو ،ﺧﻮ اﻳﻮب ﭘﻪ ﮥ وﺟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﻳى؟ 
د ﻫﻐﮥ ،د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر او د ﻫﻐﮥ د ﻫﺮ ﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐے دے ،ﺗﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ
 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 ﻻړو.

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
ﮐﻮﻟ او ﺧﺮې ﻳ ﭘﻪ ﻨ ﮐ ﺮﯦﺪﻟ ،
ﺎروى ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﻧﻮﮐﺮان ﻳ ﭘﻪ ﺗُﻮره ووژل ،ﻳﻮا زۀ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ
 ﻫﻐﮥ ﻻ 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 ﻫﻼک ﻳ ﮐل،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻻ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ
ﻳﻮا زۀ ژوﻧﺪے ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﮐم “.
راﻏﻠﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﮐﺴﺪﻳﺎﻧﻮ درې ﻗﺒﻴﻠ ﺟﻮړې ﮐې ،او ﺣﻤﻠﻪ ﻳ وﮐه او اوﺎن ﻳ
ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﻧﻮﮐﺮان ﻳ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺑﺎﻧﺪې ووژل ،ﻳﻮا زۀ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﮐم“.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻻ 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 “.
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اﻳﻮب ﭘﺎﯧﺪو ،ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﻳ وﺷﻠﻮﻟﻪ ،ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻳ ﮐﻞ ﮐو او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻣﻮر ﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﯧﺪا وم او ﺧﺎﻟ ﻻﺳﻮﻧﻪ 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

۲

 ﻳﻮ ﻞ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺨﻠﻮق راﻏﻠﻮ 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 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
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﻳى او د ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ .ﻫﻐﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐ
ﻗﺎﺋﻢ دے ،اﺮ ﭼ ﺗﺎ زۀ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف 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
ﻻړو او ﭘﻪ اﻳﻮب ﺑﺎﻧﺪې ﻳ د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻮ ﭘﻮرې ﺧﺮاﺑ داﻧ راوﺧﯧﮋوﻟ .
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 ﻻ 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 ﺧﻼف 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
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اﻳﻮب ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ ﭼ د ﺗﺴﻠ ﺧﺒﺮې ورﺗﻪ وﮐى .د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا دى ،اﻟﻴﻔﺰ ﺗﻴﻤﺎﻧ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ اﻳﻮب د ﻟﺮې ﻧﻪ وﻟﻴﺪﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د
ﺑِﻠﺪاد ﺷﻮﺣ ،او ﺿﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗ .
ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﻧﻪ وﺗﮯ وو ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ وﭘﯧﮋﻧﺪو ﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ﻳ وژړل ،ﻫﻐﻮئ د ﻏﻢ ﻧﻪ
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ
ﺧﭙﻠ ﭼﻮﻏ وﺷﻠﻮﻟ او ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺧﺎورې واﭼﻮﻟ .
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

۳

 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ اﻳﻮب ﺧﺒﺮې ﺷﺮوع ﮐې او ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪا


 ”ﻫﻐﻪ ورځ دې ﺗﺒﺎه ﺷ ﭼ
 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
ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ دې ﻟﻌﻨﺘ ﺷ .
 ﺗﻮره دې ﺷ او ﺗﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ دې ﭘﺮې راﺷ.
ﻧﮥ اﭼﻮى ،او رﺎ دې ﭘﺮې ﻧﮥ راوﻟ .
 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
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ دې ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﮥ ﮐے ﺷ .
 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 ﺑﻼﺎﻧﻮ راوﻳﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺎﻫﺮ وى .
ﺗﻮر ﺷ ،ﻫﻐﻪ دې د رﺎ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ وى ،ﺧﻮ ﻣﻼو دې ورﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ ،دا دې ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ د
 ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﭼ زﻣﺎ د ﻣﻮر ﺣﻤﻞ ﻳ ﮐﯧﺪو ﺗﻪ
ﻧﻤﺮ ﺷُﻐﻠ وﻧﮥ وﻳﻨ ،
 زۀ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ
ﭘﺮﯦﻮدو ،او زۀ ﻳ د دې ﻮﻟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐم .
 زۀ وﻟ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﻏﯧ
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 .
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﮥ ﺷ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ رﺎ ﻳ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ وى ﻟﻴﺪﻟ؟ 
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ آرام وى،
ﺟﻮړوﻟﮯ ،او ﺳﺘى ﺧﻠﻖ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ آرام ﻣﻮﻣ .
 ﻏ او واړۀ ﻫﻠﺘﻪ دى ،او ﻏﻼﻣﺎن 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 ﻻر ﻧﮥ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ ،او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ 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

۴

 ”ﮐﮥ ﻮک ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه وﮐى ﻧﻮ
 ﺑﻴﺎ ﺗﻴﻤﺎﻧ اﻟﻴﻔﺰ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ ،


 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 ﻻﺳﻮﻧﻪ 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
ﻫﻼﮐﻴى ،او د دې واړۀ ﺑﭽ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷ .
 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 وﻻړ 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
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮥ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻫﻢ ﻏﻠﻂ واﺋ ،
ﺑﺎﻧﺪې ﻮﻣﺮه ﮐﻢ اﻋﺘﻤﺎد وﮐى ﻮک ﭼ د ﺧﺎورې ﻧﻪ ﺟﻮړ وى .ﻧﻮ ﻮک ﭼ د ﺧﺎورى
 ﺳﺤﺮ روغ وى او
ﻧﻪ ﺟﻮړ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﭘﺘﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ذرې ذرې ﺷ .
 د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
ﻣﺎﺎم ﻣ ﺷ .او ﻮک ﻫﻢ ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﺷ او د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺎل اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮے دے ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣۀ ﺷ.

۵

 آواز وﮐه ،داﺳ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺟﻮاب درﮐى؟ داﺳ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﮥ


 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
وى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﺗﺒﺎﻫ ورﺑﺎﻧﺪې راﺷ .
 اوږى ﺧﻠﻖ د
ﻧﮥ وى ،او داﺳ ﺑﻪ ﻮک ﻧﮥ وى ﭼ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﻳ ﺧﻼص ﮐى .
ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﺧﻮرى ،ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮ ﻧﻪ د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره ازﻏ ﻫﻢ ﺗﺎو وى ،ﻻﻟﭽ
 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
اور ﺑﺮﮐ ﺑﺮه اﻟﻮ .
 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 ﭼﺎﻻﮐﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ ې
ﮐى ،او ﭼ ﻮک ﻏﻤﮋن وى ﻧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﮐى .
 ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎر د
وډې ﮐى ،ﻧﻮ داﺳ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻫﻴ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﻧﮥ را .
 د ور ﭘﻪ وﺧﺖ
ﺧﭙﻠ ﭼﺎﻻﮐ ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐ راﯧﺮوى ،او ﭼﺎﻻک ﺧﻠﻖ زر ﻓﻨﺎ ﺷ .

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
ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن اُﻣﻴﺪ وﻟﺮى ،او د ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻮﻟ ﺑﻨﺪې ﮐے ﺷ .
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 ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳ ﻋﻼج 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
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮر ﻣﺤﻔﻮظ دے ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ وﻮرئ ﭼ
ﮐﻮى .
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 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد 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،
ﮐ ، ﻟﻪ ﭼ د ﻓﺼﻞ ﯧۍ درﻣﻨﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ را .
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 .
 ﭼ ﮥ ﻴﺰ ﺑﺧﻮﻧﺪه وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ
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 .
 زړۀ ﻣ ﻏﻮاړى ﭼ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺷ ،او ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﭘﻮره ﮐى ،
 دا ﺑﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺗﺴﻠ
ﺗﺒﺎه ﻣ ﮐى ،او ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس راوږد ﮐى او ﻣﺎ ووژﻧ .
وى ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑرﺣﻤﻪ درد ﮐ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻣﻘﺪﺳ ﻫﺴﺘ
 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 ﺧﻼﺻﻮن زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻠﮯ دے .
ﮐﻤﺰورى دوﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ وﮐى ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﻳﺮه ﻧﮥ وى او ﭘﻪ ﻣﺎ
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 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
ﺮﻣ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ دا اوﺑﮥ اوﭼ ﺷ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺮﻣ ﺷ ،ﻧﻮ دا ﻓﻨﺎ ﺷ .
ﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻗﺎﻓﻠ ﺧﭙﻠ ﻻرې 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

 اوس ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د دې اوچ ﺧﻮړ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭼ
ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ ﺷ او اُﻣﻴﺪ ﻳ ﺧﺘﻢ ﺷ .
 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 ﻻس ﻧﻪ ﻣ ﺑﭻ ﮐئ؟ ﻳﺎ د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣ ﺧﻼص ﮐئ؟ 
 رﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮې ﻮﻣﺮه د درد ﻧﻪ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻢ ،ﻣﺎ ﭘﻮﻫﻪ ﮐئ ﭼ زۀ ﻨﻪ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻳﻢ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دا دے ﮥ ﭼ
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
ﻫﻢ ﺧﺮڅ ﮐئ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ دوﺳﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ ﭘﯧﺴ واﺧﻠ .
 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

۷

 ﺑﻨ آدم ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى ﮥ ،او د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ د ﻣﺰدور ﭘﻪ


 ﻟﻪ ﭼ ﻏﻼﻣﺎن د ﺳﻮرى ﭘﻪ ارﻣﺎن وى ،او ﻟﻪ ﻣﺰدوران د ﺧﭙﻠ
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 .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ورﻳ ﮐﻤﻪ ﺷ او ﻓﻨﺎ ﺷ ،ﻧﻮ ﭼ
ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻮې ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ
ﻮک ﻻﻧﺪې ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﻻړ 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 ﺑﻼ ﻳﻢ ﮥ؟ ﭼ ﻣﺎ د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺗ؟ 
ﮐے دے .
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ
ﻤﻠﻢ ﭼ آرام وﮐم ،د دې دﭘﺎره ﭼ د درد ﻧﻪ ﺧﻼص 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 .
 ﺑﻨ آدم ﮥ ﻴﺰ دے ،ﭼ ﺗﮥ ﻳ
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

۸

 ”ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﮥ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻮې ،او دا ﺑ ﺑ ﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑِﻠﺪاد ﺷﻮﺣ ووﺋﻴﻞ ،


 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﻧﺼﺎف ﻧﻪ ﻧﮥ اوړى .او د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ
ﺟﺎرى ﺳﺎﺗ؟ 
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 ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف 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
ﻣﻼو 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
ﮐ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺪار ﺷ .
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﺮون ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻳﻮ او ﻣﻮﻧ
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 ﻻ ﺷﻨﻪ وى او رﯦﺒﻠﮯ ﺷﻮې ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ د ﻧﻮرو واﻮ ﻧﻪ زر وﭼﻴى .
ﻮک ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﯧﺮوى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻻر ده ،ﭼ ﻮک د ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ وى ﻧﻮ د
 د ﻫﻐﻮئ اﻳﻤﺎن ﻧﺎزک وى ،د ﻫﻐﻮئ ﻳﻘﻴﻦ د ﺟﻮﻻ 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
ﻫﻐﻮئ ﺟﺮړې د ﮐﺎﻮ د ډﯦﺮى ﻧﻪ ﺗﺎوﻳى ،او دا ﮐﺎ ﮐﻠ ﻧﻴﺴ .
ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐے ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ اﻧﺎر وﮐى او واﺋ ﺑﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ
 ﻮره ،د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻪ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره وى ،ﺧﻮ ﻧﻮر ﺑﻮ
ﻧﮥ ﻳ ﻟﻴﺪﻟﮯ .
 ﻮره ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑداﻏﻪ ﮐﺲ ﻧﮥ رد ﮐﻮى،
راﺷﻨﮥ ﺷ او د دې ﺎئ وﻧﻴﺴ .
 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 .
ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﻴى ،او د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ“.
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د ﺣﻀﺮت اﻳﻮب ﺟﻮاب

۹

 ”ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ
 ﻧﻮ اﻳﻮب ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


 ﮐﮥ
دا ﻫﻢ داﺳ ده ،ﺧﻮ ﺑﻨ آدم د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺨ ﻨﻪ ﺻﺎدق ﮐﯧﺪے ﺷ؟ 

ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻻﻧﺠﻪ 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 ،
ﭼﺎ ﭼ ﻮل ﺳﺘﻮرى ﺟﻮړ ﮐى دى ،ﭘﻪ دې ﮐ دب اﮐﺒﺮ ،ﺟﺒﺎر او ﺛﺮﻳﺎ او ﺟﻨﻮﺑ
 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 ﺑﻼﺎﻧ ﻫﻢ د ﭘ ﻻﻧﺪې 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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 زۀ ﺑداﻏﻪ ﻳﻢ ،زۀ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ ،زۀ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﺳﭙ
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 ﻻس 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،
 زﻣﺎ ژوﻧﺪ د ﻣﻨه وﻫﻮﻧ ﻧﻪ ﺗﯧﺰ دے ،دا ﭘﻪ ﻣﻨه روان دے او ﻫﻴ
او دا ﻮک دے؟ 
 زﻣﺎ ژوﻧﺪ د ﺗﯧﺰې ﮐﺸﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن روان دے ،داﺳ ﻟﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﺗﻪ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .
 ﮐﮥ اراده وﮐم ﭼ ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻳﺖ ﭘﺮﯦدم ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﭼ ﺑﺎز ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮﻪ ﺷ .
 زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦم ،ﻪ ﭼ زۀ
ﺧﭙﻞ ﺧﻔﺎن ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﺪل ﮐم ،
 ﭼ زۀ ﻣﺠﺮم ﻠﮯ ﺷﻢ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻴﺎ
ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑ ﻨﺎه وﻧﮥ  .
 ﮐﮥ زۀ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ واوره ووﻳﻨﻢ او ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﺑﻓﺎﺋﺪې ﺧﻮارى وﻟ ﮐﻮم؟ 
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻮې ﻨﺪه ﮐﻨﺪې ﺗﻪ وروﻏﻮرزوې ،او زﻣﺎ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ
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

۱۰

 زۀ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم ،زۀ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮم ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳ


 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 ﻻﺳﻮﻧﻮ 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 ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻮرت راﮐو
ﺳﺘﺎ د ﻻﺳﻮﻧﻮ 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 .
ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻧﮥ ﺷﻢ اوﭼﺘﻮﻟﮯ ،ﻪ ﭼ زۀ د ﺷﺮم ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮے ﻳﻢ او ﭘﻪ ﻏﻤﻮﻧﻮ ﮐ
 او ﮐﮥ زۀ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ اوﭼﺘﻮم ،ﻧﻮ ﺗﮥ د ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن زﻣﺎ ﺎر ﮐﻮې ،او
ډوب ﻳﻢ .
 ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﻮاﻫﺎن زﻣﺎ ﺧﻼف ﺑﻴﺎ راﺗﺎزه ﮐې،
ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ زﻣﺎ ﺧﻼف اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮې .
 ﺗﺎ زۀ د
او ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ زﻣﺎ ﺧﻼف زﻳﺎﺗﻮې ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺗﺎزه دم ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻟﯧې .
ﻣﻮر د ﺧﯧ ﻧﻪ وﻟ راووﻳﺴﺘﻠﻢ؟ ﮐﺎش ﭼ زۀ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺳﺘﺮﻮ د ﻟﻴﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﻣ
 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 ﻻړ ﺷﻢ او ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ راواﭘﺲ ﻧﮥ ﺷﻢ ،ﭼ ﺗﻮر او د ﺗ ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرې
ﺷﻢ ،
 د ﻧﻴﻤ ﺷﭙ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻴﺎرۀ ،د ﻻﻧﺠﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ رﺎ ﻫﻢ د
ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،
ﺗﻴﺎرې ﭘﻪ ﺷﺎن وى“.
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د ﺿﻮﻓﺮ وﯦﻨﺎ

۱۱

 ”د ډﯦﺮو ﺧﺒﺮو ﺟﻮاب ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ دے
 ﺑﻴﺎ ﺿﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗ ﺟﻮاب ورﮐو ،


 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 ﮐﻼم 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
 وﻟ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﭘ
درﮐﻮى ﭼ ﻮﻣﺮه ﺗﮥ د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﺣﻘﺪار ﻳ .
 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
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻮک دوﮐﻪ ﺑﺎز دے ،او ﻫﻐﻪ ﻳ
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 ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻫﻐﮥ
د ﻳﻮې ﮐﻮﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﯧﺪا ﺷ .
 د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼص ﮐې ،او ﺑﺪﻋﻤﻠ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻧﻪ ﺧﺘﻤﻪ
ﺗﻪ اوﭼﺖ ﮐې 
 ﻧﻮ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ ﺷﺮم ﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐې ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ
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
ﺑﻪ دې ﻫﻴ ﺧﻴﺎل ﮐ ﻧﮥ را .
 او ﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﯧﺪا ﺷ ،ﻪ
وى ،او ﺗﻴﺎرۀ ﺑﻪ دې ﻫﻢ د ﺳﺤﺮ د رﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﻤﻠ او ﻫﻴ
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 ﻻرې ﺧﻄﺎ ﮐى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺻﺮف د
ﻣﺮګ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر وى“.

د ﺣﻀﺮت اﻳﻮب ﺟﻮاب

۱۲

 ”ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﻴ ﺷ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ
 ﻧﻮ اﻳﻮب ﺟﻮاب ورﮐو ،


 ﺧﻮ زۀ
ﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ،او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺮئ ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺧﺘﻤﻪ ﺷ .
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 .
ﮐﻮى ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ دى ،او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ دﻳﻪ ورﮐﻮى د ﭼﺎ ﭼ ﭘ
 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 ﻻس 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 ﻻس ﮐ د ﻫﺮ ﺑﺸﺮ ﺳﺎه ده .
 وﻟ ﺣﻤﺖ د ﺳﭙﻴﻦږﻳﺮو ﺳﺮه ﻧﮥ وى ﮥ؟ وﻟ
ﭼ ژﺑﻪ د ﺧﻮراک ﺧﻮﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮى؟ 
 ﺣﻤﺖ او ﻃﺎﻗﺖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه دى ،د ﻫﻐﮥ
زﻳﺎت ﻋﻤﺮ ﺳﺮه ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ را ﮥ؟ 
 ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ وران ﮐى ﻧﻮ ﻫﻴ ﻮک ﻳ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ ﺷ
ﺳﺮه رﻫﻨﻤﺎﺋ او ﭘﻮﻫﻪ ﺷﺘﻪ دے .
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ
ﺟﻮړوﻟﮯ ،او ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮم ﺳے ﻗﯧﺪى ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻼﺻﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .
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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 ﻋﻘﻼن
ﻫﻐﮥ د اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې دى .

 ﻫﻐﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎر واﺧﻠ ،او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺟﻮړ ﮐى .
ﺟﻮړوى .
ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺷى او اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺮې اﺧﻠ ،او ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻟﺮې ﮐﻮى ﭼ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻳ
 ﻫﻐﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﺸﻴﺮان ﻏﻠ ﮐى ،د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺣﻤﺖ ﻳﻮﺳ.
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
ﺧﺘﻤﻮى ،او ﭘﺮې ﻳ ږدى ﭼ ﺳﺮﺮداﻧﻪ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺮ .
ﮐ د ړﻧﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮ ،او د ﺷﺮاﺑ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﻨﯧﺪﻟﮯ ﮐى.

۱۳

 ﻮره ،زﻣﺎ ﺳﺘﺮﻮ دا ﻫﺮ ﮥ ﻟﻴﺪﻟ دى ،او زﻣﺎ ﻏﻮږوﻧﻮ دا اورﯦﺪﻟ دى او


 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 .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ واﻳ ﮥ ﭼ
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؟ 
دﭘﺎره ﮥ وى ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ آزﻣﯧﺖ وﮐى؟ ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ داﺳ دوﮐﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ،
 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
راﮐئ ،ﻧﻮ ﭼ ﮥ ﮐﻴى ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﻣﺎ وﺷ .
 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 .

وﮐه او زۀ ﺑﻪ ﺟﻮاب درﮐم ،ﻳﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ ﺧﺒﺮې وﮐم او ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﻫﻐ
 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 ﺧﻼف 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.

۱۴

 ﻳﻮ ﻓﺎﻧ اﻧﺴﺎن ،د ﻣﻮر د ﺧﯧ ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ،د ﻳﻮ ﻮ ورﻮ ﻣﯧﻠﻤﻪ او د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻧﻪ


 د ﻳﻮ ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن راوﻮﮐﻴى او ﻣاوے ﺷ ،ﻫﻐﻪ د ﺳﻮرى ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻨه وﻫ
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 .
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦده ﭼ
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 ،
 ﺧﻮ ﭼ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺷ ﻧﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﻳ ﺧﺘﻢ ﺷ،
وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ دا ﺑﻴﺎ ﺎﻧ وﻧﻴﺴ .
 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 .
ﭼ ﺗﺎ زۀ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﭘ ﮐے وے ،او ﭼ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې دې زۀ ﻓﻨﺎ ﮐے وے 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 ﺳﯧﻼب 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 ﻣﻼو
ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺷﻠﻮﻧﻪ ﺑﺪﻟﻮې او د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﻃﺮف ﻳ ﺑﻮ .
ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ،او ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ د ﺑﭽﻮ ﺳﭙﺎوے وﺷ ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ.
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 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺻﺮف د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن درد ﻣﺤﺴﻮﺳﻴى ،او ﻫﻐﻪ ﺻﺮف ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻢ ﮐ آﺧﺘﻪ

وى“.

د اﻟﻴﻔﺰ وﯦﻨﺎ

۱۵

 ”ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺲ دې ﺗﺸ ﺧﺒﺮې وﮐى
 ﻧﻮ ﺗﻴﻤﺎﻧ اﻟﻴﻔﺰ ﺟﻮاب ورﮐو ،


 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
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻫﻴ ﻳﺮه ﻧﮥ ﻟﺮې ،او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﺒﺎدت ﻻره ﻧﻴﺴ .
 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 ﺧﻼف 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
 ﺗﺎ ﺳﺮه داﺳ ﮥ ﻋﻠﻢ دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻧﺸﺘﻪ؟ ﺗﮥ داﺳ ﭘﻪ ﮥ ﭘﻮﻫﯧې ﭼ
ﻳ ﮥ؟ 
 ﺳﭙﻴﻦږﻳﺮى او ﺑﻮډاﺎن زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې دى ،ﮐﻮم ﭼ
ﻣﻮﻧ ﭘﺮې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴو؟ 
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺴﻠ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮐﻤﻪ ده ﮥ؟ د ﻫﻐﮥ
ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻣﺸﺮان دى .
 ﺗﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺬﺑﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﮐﺎر وﻟ اﺧﻠ؟ او ﺳﺘﺎ
ﻧﺮﻣ ﺧﺒﺮې ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ ﻧﮥ دى ﮥ؟ 
 ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﻳ؟ او ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ داﺳ
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 ﭼ ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ وﺋﻴﻠ دى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ دا ﺧﺒﺮې د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘ
وﮐم .
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 ﮐﻮﻣﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﭼ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﻣﺨ دا ﻣﻠ ورﮐے ﺷﻮ او ﭼ
ﻧﮥ دې ﺳﺎﺗﻠ ،
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ درد
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻻ ﻏﯧﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻧﮥ وو راﻏﻠ .
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ
ﮐﻳى ،د ﺗﻠﻴﻒ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې راﺟﻤﻊ ﺷﻮى دى .

ﮐ ﻳﺮووﻧ آوازوﻧﻪ دى ،د اﻣﻦ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺎﻫ راﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﺎرۀ ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﻫﻤﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ،د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ وى.
 ﭙﻮﺳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻏﻮ وﺧﻮرى ،او ﺗﺒﺎﻫ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮ ﻟﻪ راﻏﻠ

 ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ او ﺗﻠﻴﻒ ﻫﻐﻮئ وﻳﺮوى ،او دا ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺎﻟﺐ ﺷ،
ده ،
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د
داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ .
 ﻫﻐﻮئ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻼف اوﭼﺖ ﮐل ،او ﻫﻐﻮئ د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺑﻐﺎوت وﮐو .
 دا ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ
ﻫﻐﮥ ﺧﻼف 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 ،

او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ورک ﺷ .
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
ﻓﺎﻧ ﻣﺎﻟﺪارۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ دوﮐﻪ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺶ ﻻس ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﺷﺎن ،ﭼ ﮐﻠﻪ دا  ﺷﻨ وى ﻧﻮ ووﻫﻠﮯ ﺷ ،او د دې ﺎﻧ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﺷﻨ ﻧﮥ ﺷ.
 او د ﻫﻐﻮئ اﻧﻮر ﭼ ﻻ ﮐﭽﻪ وى ﻧﻮ وﺑﻪ ﻏﻮرزﻳى ،او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ د وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ

 ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ د ﻣﻨﺮو ﺧﻠﻘﻮ اوﻻد 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

۱۶

 ”زۀ د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺨﻮا ﺧﺒﺮ ﻳﻢ ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﺑﻴﺎ اﻳﻮب ﺟﻮاب ورﮐو ،


 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﻮاﺋ ﺧﺒﺮو ﮥ ﺣﺪ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ؟ ﻳﺎ ﭘﻪ ﮥ وﺟﻪ
ﺧﺒﺮې ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ﻧﮥ راﮐﻮى .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺎئ وئ ﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻟﻮﺋ
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﺑﻨﺪوئ؟ 
 ﺧﻮ ﮐﮥ دا زۀ
ﻟﻮﺋ ﺧﺒﺮې ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷﻮې ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﭙﺎوے ﺑﻪ ﻣ ﮐے وے .
وے ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻓﺰاﺋ ﮐے وے .او ﻣﺎ ﺑﻪ دا ﮐﻮﺷﺶ ﮐے وے ﭼ
 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 ﺧﻼف ﻳﻮ ﺛﺒﻮت دے ،ﭼ زۀ اوچ ﮐﻠ او ﮐﻤﺰورے ﺷﻮے
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﻏﺼ ﭘﻪ وﺟﻪ زۀ ﺧﺮاب ﮐے ﻳﻢ
ﻳﻢ ،او دا زﻣﺎ ﺧﻼف 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
ﺧﻼف ﺑﺮﻧﺪوى .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻣﻨﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ
وﻫ او زﻣﺎ ﺧﻼف ﻳ اﺗﻔﺎق ﮐے دے .
 زۀ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻼﻣﺖ وم او ﻫﻐﮥ
ورﮐﻮى ،او د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ 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 .
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ داﺳ
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

۱۷

 زﻣﺎ زور ﺧﺘﻢ ﺷﻮے دے او زﻣﺎ ور ﻟﻨې ﺷﻮې دى ،او ﻗﺒﺮ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر


 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
ﻫﻐﻮئ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷ .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک زۀ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د
دوﮐﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ د اوﻻد ﺳﺘﺮ ﺑﻪ ړﻧﺪې ﺷ .
 د ﻏﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ ﺳﺘﺮ
ﺧﻨﺪا ﮐے ﻳﻢ ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﺎ ﺗﻮﮐ .
 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 ﻻرې 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
 ﻫﻐﻮئ د ﺷﭙ ﻧﻪ ورځ ﺟﻮړوى ،او رﺎ ﺗﻪ ﺗﻴﺎرۀ واﺋ .
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
ﭘﻼر ﻳ ،او ﭼﻴﻨﺠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻣﻮر ﻳﺎ ﺧﻮر 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

۱۸

 ”ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﮥ ﺧﺒﺮې ﮐﻮې؟ د
 ﺑﻴﺎ ﺷﻮﺣ ﺑِﻠﺪاد ﺟﻮاب ورﮐو ،


 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 ﻋﻘﻼن 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
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﺷُﻐﻠ ﺑﻠ ﻧﮥ ﺷ .
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﻀﺒﻮط ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﺷﻮى دى،
د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎﺳﻪ ډﻳﻮه ﻣه ﮐے ﺷﻮې ده .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﺎل ﮐ
او د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻫﻐﻮئ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﮐى دى .
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻧﺪه ﭘﻪ دام ﮐ
اﻧﺘ دى ،او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﻨﺪه ﮐ ﭘﺮﯦﻮ .
 ﻳﻮ ﺟﺎل ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﭘ دے ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻره
ﯧﺮﻳى ،او ﻫﻐﻪ ﻳ ﮐﻠ وﻧﻴﺴ .
 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 ﻻﻧﺪې اوﭼ ﺷﻮې دى ،او د ﻫﻐﻮئ ﺎﻧ ﭘﺎس ﻣاوې ﺷﻮې دى .

ﻫﻐﻮئ ﻧﻮم ﺑﻪ د زﻣ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ ،او ﭘﻪ ﻻرو 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 اوﻻد ﻧﺸﺘﻪ ،او د ﻫﻐﻮئ د ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷﻮے ﻧﮥ دے .
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ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﭘﻮرې ﭼ ﻮک ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ د اَﻧﺠﺎم ﻧﻪ ﺧﺒﺮﻳى،
 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

۱۹

 ”ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻒ راﮐﻮې ،او
 ﺑﻴﺎ اﻳﻮب ﺟﻮاب ورﮐو ،


 ﺗﺎ ﻟﺲ ﻠ زﻣﺎ ﺑﻋﺰﺗ ﮐې ده ،ﺗﮥ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﺑﻪ زﻣﺎ زړۀ ﻏﻮﻮې؟ 
 او ﮐﮥ دا رﺘﻴﺎ ﻫﻢ وى ﭼ ﻣﺎ ﻏﻠﻄ
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 ﻻرې 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
ﻻر 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 ﺧﻼف ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮے دے ،او
ﺷﺎن زﻣﺎ د اُﻣﻴﺪ ﺟﺮړې راوﻳﺴﺘﻠ دى .
 د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې
ﻫﻐﻪ ﻣ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ  .
ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﻻرې 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 ﺧﻼف 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 ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ 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 ﻻﺋﻘﻪ ده ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﺷﺘﻪ“.

د ﺿﻮﻓﺮ وﯦﻨﺎ

۲۰

 ”زﻣﺎ زړۀ واﺋ ﭼ ﺟﻮاب درﮐم ،ﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺿﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،


 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 ،
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺘﻴﺎزو ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺧﺘﻢ ﺷ ،ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻴﺪﻟ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وواﺋ
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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
ﺷﭙ د ﺧﻮب ﭘﻪ ﺷﺎن ﻓﻨﺎ ﺷ .
 د ﻫﻐﻮئ د
وﻧﮥ ﻮرى ،او ﭼ ﭼﺮﺗﻪ اوﺳﯧﺪل ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳ ﻳﺎد ﻧﮥ ﮐى .

اوﻻد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎل دوﻟﺖ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ ،ﭼ ﮐﻮم ﻳ د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ وى .
 ﭘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ ﻣۀ ﺷ او ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﺑﻪ ﺦ ﺷ .
 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
ﮐ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﺳﺎﺗ ،
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺗﯧﺮ ﮐى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ اوﻟ
ﺷ ،او د دې ﻧﻪ دﻧﻨﻪ زﻫﺮ ﺟﻮړ 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 ،
ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن وﻫﻠ دى او ﻧﻬﺮ ﻳ ﭘﺮﯦ دى ،او د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻪ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى دى ﮐﻮم ﭼ
 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
ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﻫﻴ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﮐﺎﻣﻴﺎب
ﭘﺎﺗ ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟﺪارى ﺧﺘﻤﻴى .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﺧﯧ ډﮐ ﮐى
وى ،ﻧﻮ د ﻏﻢ ﭼﭙ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې راﺷ .
ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ راوﻟ ،او دا ﻗﻬﺮ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ږﻟ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د اوﺳﭙﻨ د وﺳﻠ ﻧﻪ ﺗﺘ ،ﺧﻮ د زﯦو ﭘﻪ ﻏﺸ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ وﻟ.
راورﻳى .
 ﻫﻐﻪ ﻏﺸﮯ د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻼ 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
 آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎه ﺎره ﮐى ،او زﻣﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻮاﻫ
ﺗﺒﺎه ﺷ .
 ﻳﻮ ﺳﯧﻼب ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﻳﻮﺳ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﯧﻼب
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

۲۱

 ”زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه واورئ ،او دا دې
 ﺑﻴﺎ اﻳﻮب ﺟﻮاب ورﮐو ،


 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.
ﺗﺎﺳﻮ داړې ﭼﻴﻨﻮﻟﮯ ﺷ .
 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
ﺧﻮﻟﮥ ﮐ وﻧﻴﺴ .
 د
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ وﻟ ژوﻧﺪى وى ،او ﭘﻮخ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ورﺳﻴى او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺷ؟ 
راﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ودان ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻤﺴ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ
 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 .
 ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦده .زﻣﻮﻧ زړۀ ﻧﮥ ﻏﻮاړى ﭼ
ﻗﺒﺮ ﺗﻪ  .
 ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﻮک دے ،ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو؟ او ﻣﻮﻧ
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،
ﻟﻪ ورﮐے ﺷ ،ﭼ ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟ .
 دا ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣۀ ﺷ ﻧﻮ دا ﻓﺮ ﺑﻪ
او د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ دې ﺗﯧﺮه ﮐى .
 ﻮک ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻮدﻧﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ،
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 ﺧﻼف
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 ﺧﻼص 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
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻳﻮړﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﺮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻨﺎزه ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷ ،او د ﻋﺰت ﺳﺮه ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﮯ ﺷ .
ﺑﻪ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺗﺸﻮ ﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﻨﻪ ﺗﺴﻠ راﮐې؟ ﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺟﻮاب د دروﻏﻮ ﻧﻪ ډک
دے“.

د اﻟﻴﻔﺰ وﯦﻨﺎ

۲۲

 ”ﺑﻨ آدم ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه
 ﺑﻴﺎ ﺗﻴﻤﺎﻧ اﻟﻴﻔﺰ ﺟﻮاب ورﮐو ،


 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
ﺧﻼف د ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ ﮥ؟ 
 ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻧﻪ د ﻗﺮض ﭘﯧﺴ ﭘﻪ زور اﺧﺴﺘ
د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺧﺘﻤﯧﺪل ﻧﺸﺘﻪ .
 ﺗﺎ ﺗو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ
دى ،او ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺟﺎﻣ وﻳﺴﺘ دى او ﺑﺮﺑﻨ دې ﭘﺮﯦ دى .
 ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ او
اوﺑﮥ ﻧﮥ دى ورﮐې ،او ﺗﺎ د ﻧﻬﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ رو اﻳﺴﺎره ﮐې ده .
 ﺗﺎ ﮐﻮﻧې ﺗﺶ ﻻس ﻟﯧﻟ
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 .
 ﻳﺎ ﻳﻮه داﺳ ﺗﻴﺎرۀ ﭼ ﺗﮥ ﻧﻮر ﻫﻴ ﻧﮥ ﺷ
ﻳﻮه ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺷ ،
 ﭘﺎس ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﺸﺘﻪ
ﻟﻴﺪﻟﮯ ،د اوﺑﻮ ﻳﻮ ﺳﯧﻼب 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 ﻻرو  ﮥ ،ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ
ﻋﺮش ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺰل ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻮئ
 د ﻫﻐﻮئ دوران راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺳﯧﻼب ﻫﻐﻮئ ﻻﻫﻮ ﮐل .
ﮐﺴﺎن ﺗﻠﻞ؟ 
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻗﻼر 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 .
 واﺋ ﭼ
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
زر د ﺳﻴﻨﺪ د ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن و ،
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﺳﺮه
ﺷﺎن دے او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﻴﻤﺘ ﺳﭙﻴﻦ زر دے .
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳ ،او د زړۀ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
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 ﻻر 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

۲۳

 ”زﻣﺎ ﺷﺎﻳﺖ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ
 ﺑﻴﺎ اﻳﻮب ﺟﻮاب ورﮐو ،


 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 .
 ﻮره ﭼ زۀ ﻣﺨ
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 ﻻړ ﺷﻢ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻫﻐ ﻻرې ﭘﺘﻪ ده ﭼ
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 ﻻرې ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ اوړﯦﺪﻟﮯ.
ﻳﻢ .
 زۀ ﺗﻞ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮم ،ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﮐﻼم 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

۲۴

 ﻗﺎدر ﺧُﺪائ د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره وﺧﺖ وﻟ ﻧﮥ ﻣﻘﺮروى؟ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻨﻮﻧ


 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
ﻳﺘﻴﻢ ﺧﺮ ﺑﻮ ،او ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮﻧې ﻏﻮﻳﮯ ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ 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 .
 ﭘﻪ ﻳﺨﻨ ﮐ
د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى اﻧﻮر راﻮﻟﻮى .

ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﺮﺑﻨ ﭘﺮاﺗﮥ وى ،او ﭘﻪ ﺎن اﭼﻮﻟﻮ دﭘﺎره ورﺳﺮه ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ وى .
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻻﻣﺪۀ وى ،او ﭘﻪ ﮐﺎﻮ ﮐ ﭘﻨﺎه اﺧﻠ .
ﺧﻠﻖ د ﮐﻮﻧې ﻣﺎﺷﻮم د ﺗ ﻧﻪ ﭘﻪ زور ﻟﺮې ﮐﻮى ،او د ﻏﺮﻳﺐ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ
 ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن د ﺟﺎﻣﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﺮﺑﻨ ﺮ ،او ﭘﻪ ﻧﻬﺮو ﮐﻮﻟﻤﻮ د ﺧﻠﻘﻮ رﯦﺒﻠﮯ
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 ﺧﻼف
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﺗﻪ ﻫﻴ ﺗﻮﺟﻮ ﻧﮥ ورﮐﻮى .
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ﺑﻐﺎوت ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻮئ د دې روﺎﻧﻪ ﻻرې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ دى ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻻرې ﺷ .
ﻗﺎﺗﻞ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ راﭘﺎ ﭼ ﻏﺮﻳﺐ او ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ ووژﻧ ،او ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﻏﻼ 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
ﻧﻈﺮ ﻧﮥ وى ،او ﻫﻐﻪ ﻣﺦ ﭘﻮى ﭼ ﻮک ﻣ وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ .
 ﻪ ﭼ ﺗﻮره
ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﻨرې ﮐﻮى ،او د ور ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﮐﻮى ،او رﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ راو .

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
 ﻗﺒﺮ ﻨﺎه ﺎر داﺳ ﻏﯧﺒﻮى ﻟﻪ ﭼ
ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﻠﻖ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ  .
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﯧﺮ ﮐى ،او ﭼﻴﻨﺠﻮ
اوچ ﮐﺎﻟ او ﺮﻣ واوره ﻏﯧﺒﻮى .
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮاږۀ ﺎره ﺷ ،او ﻧﻮر ﺑﻪ ﻮک ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﻳﺎدوى ،ﻧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ داﺳ
 ﻫﻐﻮئ د ﺑاوﻻده ﻣﻮر ﺳﺮه 
راﭘﺮﯦﻮ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﮐ وﻧﻪ راﭘﺮﯦﻮ .
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮت ﺳﺮه
ﮐﻮى ،او د ﮐﻮﻧې ﺳﺮه ﮥ ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﺑﺮﺑﺎد ﮐى ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ ﮥ
 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 ﻻﻧﺪې وى .
وى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ د واﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن اوچ ﺷ ،ﻫﻐﻮئ د ﻓﺼﻞ د ﺳﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺮې ﮐے
 ﮐﮥ داﺳ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﻣﺎ دروﻏﮋن ﺛﺎﺑﺖ ﮐى ،او ﭼ ﺎره ﮐى ﭼ
ﺷ .
زۀ ﮥ واﻳﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺸ ﺧﺒﺮې دى؟“

د ﺑِﻠﺪاد وﯦﻨﺎ

۲۵

 ”اﺧﺘﻴﺎر او ﻳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه دى،
 ﺑﻴﺎ ﺷﻮﺣ ﺑِﻠﺪاد ﺟﻮاب ورﮐو ،


 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

۲۶

 ”ﺗﺎ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻣﺪد ﻨﻪ وﮐو ﭼ ﻫﻴ ﻃﺎﻗﺖ
 ﺑﻴﺎ اﻳﻮب ﺟﻮاب ورﮐو ،


 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 ﻻﻧﺪې 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 .
 ﻫﻐﮥ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ د آﺳﻤﺎن ﻟﻤﻦ ﺟﻮړه ﮐه ،ﻫﻐﮥ د رﺎ او ﺗﻴﺎرې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
ﺷ .
 د آﺳﻤﺎن ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ وﻟزﻳى ،او دا د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ رﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې ودرزﻳى.
ﺣﺪ ﻣﻘﺮر ﮐو .
 د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﻤﻨﺪر ﻗﻼر ﮐو ،او د ﺧﭙﻠ ﭘﻮﻫ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻳ ﺳﻤﻨﺪرى

 د ﻫﻐﮥ د ﺳﺎه ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ آﺳﻤﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺷﻮ ،او د ﻫﻐﮥ ﻻس ﺗﺘﯧﺪوﻧ
ﺑﻼ ﺗﺒﺎه ﮐه .
 دا د ﻫﻐﮥ د ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﮐﺎرﻧﺎﻣ دى ،دا د ﻳﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟ آواز ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺑﻼ 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

۲۷

 ”زۀ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم،
 اﻳﻮب ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ ،


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
زﻣﺎ ژﺑﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻄ ﺧﺒﺮې وﻧﮥ ﮐى ،او زﻣﺎ ژﺑﻪ ﺑﻪ دروغ وﻧﮥ واﺋ .
وﻧﮥ واﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﻳ ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﻣ ﺷﻮے ﻧﮥ ﻳﻢ ﻧﻮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐ وى.
 زۀ ﺑﻪ دا دﻋﻮﱝ 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
ﻨﺎﻫﺎرو او ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .
اُﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﮥ وى ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻻس 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 اوﻻد ډﯦﺮ ﻫﻢ وى ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ او د
ﻣﻼوﻳى ،
 ﻮک ﭼ ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ وﺑﺎ ﻣۀ ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ
ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻣۀ ﺷ .
 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
ﻳﺮه د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺷ ،او د ﺷﭙ ﻃﻮﻓﺎن ﻳ ﻳﻮﺳ .
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ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﻫﻮا ﻫﻐﻮئ اوﭼﺖ ﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺧﺘﻢ ﺷ ،او دا ﻫﻮا ﻳ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻳﻮﺳ.
 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

۲۸

 ”ﺑﺷﻪ ﭼ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻳﻮ ﮐﺎن وى ،او د ﺳﺮو زرو د ﺻﻔﺎ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ


 اوﺳﭙﻨﻪ د زﻣ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،او د ﮐﺎﻮ ﻧﻪ وﻳﻠ ﺷﻮې ﺗﺎﻧﺒﻪ راو.
ﺎئ وى .
 اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ رﺎ ﻠﻮى ،او د دﻧﻴﺎ آﺧﺮى ﺣﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮى ،او د زﻣ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ

 ﻫﻐﻮئ د اﻧﺴﺎن د اوﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﻟﺮې ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ
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 ﻻﻧﺪې داﺳ ده ﻟﻪ د اور .
 د ﻫﻐﻪ ﺧﺰاﻧ ﻻر ﻳﻮ
ﮐﺎﻮ ﮐ ﻧﻴﻠﻢ ﺷﺘﻪ ،او د دې ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐ ﺳﺮۀ زر ﭘﺮاﺗﮥ دى .
 ﻨﻠ ﻨﺎورو ﭘﻪ ﻫﻐ
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 .
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺎﻮ ﮐ
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
او ﻫﻐﻮئ ﭘ ﻴﺰوﻧﻪ رﺎ ﺗﻪ راوﺑﺎﺳ .
 ﺑﻨ آدم د دې د ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ دے ،او دا
ﻣﻼوﻳى؟ او د ﭘﻮﻫ ﺎئ ﭼﺮﺗﻪ دے؟ 
 ﺳﻤﻨﺪر واﺋ ﭼ دا ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﻧﺸﺘﻪ ،او درﻳﺎب واﺋ
ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .
 ﻧﮥ دا ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،او ﻧﮥ دا ﭘﻪ ﺳﺮو زرو
ﭼ دا ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﻧﺸﺘﻪ .
 د اوﻓﻴﺮ ﺳﺮۀ زر د دې ﻗﻴﻤﺖ ﻧﮥ ﺷ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﮯ ،ﻧﮥ ﻳ اوﻧﻴﺲ ﮐﺎ
اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .
 ﺳﺮۀ زر او ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎ د ﺣﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮥ ﺷ
او ﻧﮥ ﻳ ﻧﻴﻠﻢ ﮐﺎ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
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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 ﻻﻧﺪې 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 ﻻره ﻣﻘﺮره

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺣﻤﺖ وﻟﻴﺪو او د دې اﻧﺪازه ﻳ واﺧﺴﺘﻠﻪ ،ﻫﻐﮥ دا ﺗﻴﺎر ﮐو او ﮥ ﻳ
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

۲۹

 ”ﮐﺎش ﭼ ﺗﯧﺮ ﻋﻤﺮ زﻣﺎ
 اﻳﻮب ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﻴﺎ ﺷﺮوع ﮐه او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


 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 ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﺎر دروازې ﺗﻪ ﺗﻠﻢ ،او د ﺟﺮ ﭘﻪ ﺎئ ﮐ
ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻬﯧﺪل .
 ﻧﻮ ﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯧﺪل او ﻻ 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
ﻻﺳﻮﻧﻪ 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 .
ﻏﻤﮋن ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﮥ وﺋﻴﻞ ،او زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻧو د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وﺋﻴﻠ.
 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 ﭘﻼر 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 ﺧﻼص ﮐل .
 زۀ د داﺳ وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن وم ﭼ ﺟﺮړې ﻳ
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 ﻻﻣﺪې وى .
 ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ اورﯦﺪو،
زﻣﺎ ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻻ 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.

۳۰

 اوس زﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﺸﺮان ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى ،او دا ﻫﻐﻪ ﮐﺸﺮان دى ﭼ د


 د ﻫﻐﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه
ﭼﺎ ﭘﻼران 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
د ﺷﭙ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ د ﺑﻮﻮ ﺟﺮړې ﺧﻮړﻟ .
 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 ﻻﻧﺪې ﻏﻮرﻳى ،او د ﺟﺎړو ﺑﻮﻮ
ﻏﺎروﻧﻮ او ﻮ ﮐ اوﺳﻴى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻏﯧﺮﺗﻪ او ﺑاﺻﻠﻪ دى ،او د ﻣﻠ ﻧﻪ ﺷﻟﮯ ﺷﻮى دى.
ﻻﻧﺪې ﺑﻪ راﻏﻮﻧﻳى .
 او اوس ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﮐ ﺧﻨﺪا ﮐﻮى ،زۀ د ﻫﻐﻮئ 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
ﭘﻪ زړۀ ورﺗﻴﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺗﻮﮐﺎ ﺗُﻮﮐ .
 زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺧﻠﻖ راﭘﺎ او وﻣ
ﮐے ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ادب ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻻر ﺑﻨﺪوى ،او ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د
ﻏﻮرزوى او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻر ﮐ داﻣﻮﻧﻪ اﭼﻮى .

ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زﻣﺎ د ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ واﻻ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻪ راﺷ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻻﻧﺪې 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 .
 ﺷﭙﻪ زﻣﺎ د ﻫُوﮐﻮ دﭘﺎره د دردوﻧﻮ ﺳﺒﺐ ﺮ ،او ﭼ
ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ راﯧﺮ ﻳﻢ .
 ﺧﭙﻞ زورور ﻻس ﺳﺮه ﺧُﺪائ
ﮐﻮم درد ﻣﺎ ﺧﻮرى ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻫﻴ ﮐﻤﮯ ﻧﮥ را .
 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 ﺧﻼف 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
دﭘﺎره ﭼﻐ وﻫ .
 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 .
ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺮﻢ ﭼ رﺎ ﻧﮥ وى ،زۀ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ودرﯦم او د ﻣﺪد دﭘﺎره ﭼﻐ
 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.

۳۱

 ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ ﮐے دے ﭼ ﻳﻮې ﭘﯧﻐﻠ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﻠﻂ ﻧﻈﺮ


 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 ﻻرې 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
ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ ﮥ وﮐﺮم او ﻧﻮر ﻳ وﺧﻮرى ،او زﻣﺎ ﮐﺮﻟﮯ ﻓﺼﻞ دې ﺗﺒﺎه ﺷ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
د ﺎوﻧى ﭘﻪ ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺌﻴﻦ ﺷﻢ ،او د ﻫﻐ ﭘﻪ دروازه ﮐ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ﮐﯧﻨﻢ ،
دې زﻣﺎ ﻪ د ﻧﻮرو دﭘﺎره ﻣﯧﭽﻦ وﮐى ،او ﭘﺮﯦده ﭼ ﻧﻮر ﺳى د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻤﻠ.
 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 ﻏﻼم 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 ﭘﻼر 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 ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻻس اوﭼﺖ ﮐے وى ،ﻪ
زﻣﺎ ﺷﺮﻳﻪ ادا ﮐې ده .
 ﻧﻮ زﻣﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ 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
ﺷ ،او زﻣﺎ د ﺗﻦ ﻧﻪ دې ﭘﺮې ﮐے 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 ﻻﺳﻮﻧﻪ 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 .
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﺮدو ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻏﻮرى ﻧﮥ ده ﮐې ﭼ
ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺷﻮې ده .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﮐى ،او ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮو ﺗﻪ ﺧﭙﻠ دروازې ﮐﻮﻻو ﺳﺎﺗﻠ دى.
 ﮐﮥ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻨﺎه د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﮐې وې ،او ﻏﻠﻄ ﻣ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ

 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 وﻻړ 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

۳۲

 ﻧﻮ دې درﯦﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ اﻳﻮب ﻟﻪ ﻧﻮر ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐو ،ﻪ ﭼ اﻳﻮب ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ


 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د رام د ﺧﺎﻧﺪان د ﺑﻮزى ﺑﺮاﮐﻴﻞ زوئ اﻟﻴﻬﻮ ﻏﺼﻪ
ﺧﭙﻞ ﺧﻴﺎل ﮐ ﺑﻨﺎه وو .
ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ اﻳﻮب ﺗﻪ ﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ ﭼ اﻳﻮب ﺧﭙﻞ ﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻠﻮ او ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ
 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
دې ﺧﺒﺮه وﮐى ،ﻪ ﭼ ﻋﻘﻞ د ﻋﻤﺮ ﺳﺮه را .
 ﺻﺮف ﻣﺸﺮان ﻫﻮﻴﺎر ﻧﮥ وى ،ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻣﺸﺮان ﻫﻢ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف
ﺑﻨﻴﺎدم ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ ورﮐﻮى .
 ﻧﻮ ﻪ زۀ واﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦدئ ﭼ د ﺧﭙﻠ
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 .
داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻧﮥ ۇو ﭼ اﻳﻮب ﻳ ﻏﻠﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﮐے وے ،او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ داﺳ ﻫﻴ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﻣﮥ واﻳ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﻮک ﻧﮥ ۇو ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﺒﺮې ﺟﻮاب ﻳ ورﮐے وے .
ﺗﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻼو 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 ﻏﻠ ﻧﺎﺳﺖ ﻳ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﻞ ﺟﻮاب ﻧﺸﺘﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ
ورﮐﻮم .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﻳ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻳﻢ؟ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ
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 ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ ،ﻧﻮ زﻣﺎ
روح دے ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮروى .
 زۀ ﺑﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮم ،ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ آرام ﻣﻼو ﺷ،
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

۳۳

 ﻧﻮ اے اﻳﻮﺑﻪ ،زﻣﺎ ﺧﺒﺮې واوره ،او زۀ ﭼ ﮥ واﻳﻢ ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻮ ﺷﻪ.


 زﻣﺎ ﻮﻟ
 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 .
 ﮐﮥ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮥ ﺟﻮاب وى ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ
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 ﮐﻼم 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 ﮐﻮﻻو ﮐى ،او د ﺧﺒﺮدارى ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ
وﻳﻨ ،

 ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راوﺮﻮى ،او د ﻏﺮور ﻧﻪ ﻳ وﺳﺎﺗ .
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 اﺻﻼح 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 وﻻړ وى ،او د ﻣﺮګ
وﻳﻠ ﺷ ،او دوه ﻮﺗ ﻣﺦ ﻳ راو .
 ﺧﻮ ﮐﮥ د زرﻮﻧﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ راﺷ او ﭼﺎ ﺗﻪ
ﻓﺮﺘﻪ د ﻫﻐﻮئ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى .
 او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷ او وواﺋ
ﺻﺤﻴﺢ ﻻر وﺎﺋ ﻧﻮ دا ﺑﺲ دى ،
ﭼ ،ﻫﻐﻪ ﺑﭻ ﮐه ﭼ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ د ژوﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻼو ﺷﻮے
 د ﻫﻐﮥ ﺑﺪن دې د ﻮاﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎزه ﺷ ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ دې د ﻮاﻧ ور ﺑﻴﺎ
دے .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐى او ﺳﻮال ﻳ ﻗﺒﻮل ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
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 ﻻﺋﻖ وم .
 ﺑﺷﻪ ﭼ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﺎروﻧﻪ دى ،او د
ﮐم ،او زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻪ رﺎ ﮐ وى .
 ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى ،او د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻳ
اﻧﺴﺎن دﭘﺎره ﻳ ﺑﺎر ﺑﺎر ﮐﻮى .
 اﻳﻮﺑﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ﺷﻪ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ ،ﺗﮥ ﺧﺎﻣﻮش اوﺳﻪ او زۀ ﺑﻪ ﺧﺒﺮې
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

۳۴

 ”اے ﻋﻘﻠﻤﻨﺪو ﺳو ،زﻣﺎ
 ﻧﻮ اﻟﻴﻬﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ او وې وﺋﻴﻞ ،


 ﻪ ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺧﺒﺮې داﺳ
ﺧﺒﺮه واورئ ،اے ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،
 را ﭼ د دې ﭘﺘﻪ وﻟﻮو
ﻣﻌﻠﻮﻣﻮى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ژﺑﻪ د ﺧﻮراک ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﭘﻮﻫﻴى .
 ﻪ ﭼ اﻳﻮب وﺋﻴﻠ دى 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 ﻋﻼج 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
ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮى او د ﺑﺪﻣﻌﺎﺷﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺮ .
 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
روح واﺧﻠ ،او د ژوﻧﺪ ﺳﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ 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
ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﺗﮥ ﺑﮐﺎره ﻳ ،او ﻣﺸﺮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﺗﮥ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻳ ،
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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 .
ﺧﻠﻖ ووﻫ او ﻫﻐﻮئ ﻫﻼک ﺷ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه وژﻟﮯ ﺷ.
 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.

 ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺧﺒﺮ دے ،ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ ﻟﺮې ﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﺷ.

 د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐى ﭼ د ﻧﻮرو دﭘﺎره د ﻋﺒﺮت ﺳﺒﺐ ﺟﻮړ ﺷ،

 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 ﺧﻼف ډﯦﺮې ﺧﺒﺮې ﮐﻮى“.
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د اﻟﻴﻬﻮ ﺣﻀﺮت اﻳﻮب ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻧﺼﺎف ورﻳﺎدول

۳۵

 ”ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل دا دﻋﻮﱝ ﺑﻪ
 اﻟﻴﻬﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ او وې وﺋﻴﻞ ،


 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 ﻣﻼو 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
وﺟﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮى ،او د زورورو د ﻇﻠﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﭼﻐ وﻫ .
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 .
 ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ
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
 ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺳﺰا ﻧﮥ ورﮐﻮى ،او د ﺑﺪﻋﻤﻠ
واﺧﻠ .
 اﻳﻮﺑﻪ ،ﺗﮥ ﻓﻀﻮل ﺧﺒﺮې ﮐﻮې ،او ﻟﻪ د ﻳﻮ ﺑوﻗﻮف ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮې
ﭘﺮواه ﻧﮥ ﺳﺎﺗ .
ﮐﻮې“.
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د اﻟﻴﻬﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮل

۳۶

 ”ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟ ﺻﺒﺮ وﮐئ ،ﻧﻮ
 اﻟﻴﻬﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ او وې وﺋﻴﻞ ،


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 وﻻړ 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 ﻫﻼک ﺷ او د

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

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

ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن د ﻇﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى ،او د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ورﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن
 اﻳﻮﺑﻪ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﺗﺎ د ﺧﻄﺮې ﻧﻪ وﺑﺎﺳ ،او ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ دې ﺑﻮ
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 ﻣﻼوﻳى ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او اﻧﺼﺎف ﮐ راﯧﺮ
 ﺳﺘﺎ
 ﺧﺒﺮدار ﭼ رﺷﻮت دې دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐى ،او دوﻟﺖ دې ﺑﻻرې 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
وړې ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐے ﻳ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐ آﺧﺘﻪ ﻧﮥ ﺷ .

ﺳﺎﺗﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻃﺎﻗﺖ ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ دے ،او ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ اُﺳﺘﺎذ دے .
ﻫﻴﻮک ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ دا ﻧﮥ ﺷ وﺋﻴﻠﮯ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻮى ،او ﻮک ورﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ
 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 .
 د ﻫﻐﮥ د ﺗﻨﺪر آواز داﺳ واﺋ،
ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﺳﺎﺗ ،او ﺣﻢ ورﮐﻮى ﭼ ﻧﻪ ووﻟ .
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻏﯧﺮﺗ دے او د ﻨﺎه ﺧﻼف ﻏﺼﻪ ﻟﺮى.

۳۷

 واورئ ،واورئ ،د
 ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ زﻣﺎ زړۀ درزﻳى ،او ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫ .



ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺗﻨﺪر آواز واورئ او د ﻏﻣﺒﺎ آواز واورئ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ را .
 ﺑﻴﺎ د
د ﻮل آﺳﻤﺎن ﻻﻧﺪې ﻫﻐﻪ دا ﭘق وﻫ ،او د ﻫﻐﮥ رﺎ د دﻧﻴﺎ ﻮﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴى .
ﻫﻐﮥ آواز ﺷﻮر ﺟﻮړ ﮐى ،او د ﻫﻐﮥ د ﺗﻨﺪر آوازوﻧﻪ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺳﺮه راﺷ ،ﮐﻠﻪ ﭼ
 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 .
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 د ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﻧﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧ ﻫﻮا
ﺎﻫﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺎه د اوﺑﻮ ﻧﻪ
را ،او د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﻧﻪ د ﺳﺨﺘ ﻫﻮا ﻧﻪ ﻳﺨﻨ را .
 ﻫﻐﻪ ورﻳ د ﻧﻤ ﻧﻪ ډﮐﻮى،
واوره ﺟﻮړوى ،او ډﯦﺮې اوﺑﮥ ﭘﻪ واوره ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪﻟ ﺷ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﭼﻠﻴى ﻧﻮ دا
او ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﭘﻗﻮى ،
 ﻫﻐﻪ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﻪ ﮐﻮى ﭼ
ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﺮ ﻳﻮ ﺣﻢ ﭘﻮره ﮐﻮى ،
 اے اﻳﻮﺑﻪ ،دا
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺗﻠﻴﻒ ﻣﻼو ﺷ ﻳﺎ ﮐﮥ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ ورﺗﻪ ﺎﺋ .
 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 ،
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﺳﺘﺮ
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
ﺳﭙﻴﻨﻪ وى ،ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﻫﻮا ورﻳ ﺑﻮ .
 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 واﻻ او ﺻﺎدق
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻨ آدم د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى ،او ﻮک ﭼ
دے ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
ﺎن ﻫﻮﻴﺎر  ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐﻮى“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻀﺮت اﻳﻮب ﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐﻮل

۳۸

 ”ﻫﻐﻪ ﻮک دے
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻪ اﻳﻮب ﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ،
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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 راﺧﻼص ﺷﻮ ،ﻧﻮ
ﻮﻟﻮ ﻓﺮﺘﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ وﻫﻠ .
 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
زورورې ﭼﭙ دې دﻟﺘﻪ اﻳﺴﺎرې ﺷ .
 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
وﺟ ﺻﻔﺎ ﺎرى ،او رﻧ ﻳ د رﻧﺪارو ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .
 ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﭼﻴﻨ ﻟﻴﺪﻟ دى ﭼ
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 ﻻر ﺗﻠ ده؟ 
 ﺗﮥ د
ﻪ ﭼ د دې ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺗﮥ ﻣﻮﺟﻮد وې ،او ﺗﮥ د ډﯦﺮې ﻣﻮدې ﻳ .
 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 ﻻرې ﭼﺎ ﺟﻮړې ﮐې دى ،او د ﺗﻨﺪر د ﺑﺮﯦﻨﺎ دﭘﺎره ﻳ ﻻر 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 ﭘﻼر 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 ،
 ﺗﮥ ﻋﻘﺪِ ﺛُﺮﻳﺎ ﺳﺘﻮرو ﺗﻪ ﻻر ﻮدﻟﮯ ﺷ ،ﻳﺎ ﺟﺒﺎر ﺳﺘﻮرے ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﯧﻠﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟

 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 ﻻر 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
آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﺎران وروﻟﮯ ﺷ داﺳ ﻟﻪ ﭼ د ﻣﻨ ﻧﻪ اوﺑﮥ ﺗﻮئ ﮐے ﺷ ،
 وﻟ ﺗﮥ د ازﻣﺮى
اوﭼﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ د ﺧﺎورې ﻧﻪ ﻳ ﻟﻮ ﺟﻮړې ﺷﻮې وى؟ 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
دﭘﺎره ﺎر ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،او د وړو زﻣﺮو ﻟﻮږه ﭘﻮره ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،
 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؟

۳۹

 ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻏﺮۀ ﭼﯧﻠ ﺑﭽ راوړى؟ وﻟ ﺗﮥ ﭘﺮې ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗ ﭼ


 وﻟ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﭼ دا ﺑﭽ ﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﯧه
ﮐﻠﻪ ﻫﻮﺳ ﺑﭽ راوړى؟ 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د اوﻻد
وى؟ او ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﮥ ﭼ دا ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﯧﺪا ﺷ 
 د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﺗه ﺷ او ﭘﻪ
د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﮐﯧﻨ ،او د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﺷ؟ 
 ﻨﻠ ﺧﺮوﻧﻪ
ﻨﻞ ﮐ ﻟﻮﺋﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻻړ ﺷ او واﭘﺲ ورﻟﻪ ﻧﮥ را .
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 ﻣﺎ
ﭼﺎ ﭘﺮﯦ دى ﭼ ﺧﻮﺷ ﻻړ 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 .
 وﻟ ﻨﻠ ﻏﻮﻳﮯ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﺮﯦدى ﭼ ﮐﺎر ﺗﺮﯦﻨﻪ واﺧﻠ؟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
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 ﮐﻮﻻو ﺧﻮرﻳى ،ﺧﻮ دا د زا د وزرو
ﺑﻪ ﯧى راوړى؟ 
 ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺧﭙﻠ ﻫ د دې دﭘﺎره ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﺮﯦدى ،ﭼ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﯧﺪے ﺧﻮ ﻧﮥ ﺷ .
 دا ﻓﺮ ﻧﮥ ﮐﻮى ﭼ د ﮥ ﭘ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ راﺷ ،او ﭼ ﻳﻮ ﻨﻠ ﻨﺎور
ﺮﻣ ﺷ ،
 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 وى ،او ﮐﮥ ﻣﺮى ﻧﻮ ﭘﺮواه ﻳ ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ،
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﺎ او ﻣﻨه ﮐى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
اﺧﺴﺘﮯ دے ،او ﻫﻴ ﭘﻮﻫﻪ ﻳ ﻧﮥ ده ورﮐې .
 وﻟ آس ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ
ﻮک ﭼ ﭘﻪ آس ﻧﺎﺳﺖ ﻫﻢ وى د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ .
 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 واﻻ 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
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ﭼ د ﺟﻨ دﭘﺎره وﻟﯧﻟﮯ ﺷ .
 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 .
وﻏﻳى ﻧﻮ آس ﻳﻮ ﻫ آواز وﮐى .د ﻟﺮې ﺎئ ﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﺟﻨ ﺑﻮئ ور ،د ﺟﻨ
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 وﻟ ﺑﺎﻪ ﺳﺘﺎ د ﻋﻘﻞ ﭘﻪ وﺟﻪ اﻟﻮ،
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
ﻳ ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ وى ،او د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ ﺎر د ﻟﺮې ﺎئ ﻧﻪ وﻳﻨ .
وﻳﻨﻪ  ،او ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﻣﺮداره وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﺣﺎﺿﺮ
وى“.

۴۰

 ”ﺗﮥ اوس ﻫﻢ د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﺳﺮه
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻳﻮب ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،


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 ﻻس 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 ،
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ
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

 ﻪ ﭼ ﻏﺮوﻧﻪ د دې دﭘﺎره ﺧﻮراک ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻮل ﻨﻠ
ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﺷ .
 دا ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ د ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﻮﻮ ﻻﻧﺪې 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؟

۴۱

 ﺳﻤﻨﺪرى ﺑﻼﺎﻧ ﺗﮥ د ﮐﻨې ﺳﺮه راوﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،ﻳﺎ د دې ژﺑﻪ د ﭘى ﺳﺮه


 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 ﻏﻼم 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 ﻻس 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 .
 ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ دا ﺟﺮأت ﻧﮥ ﺷ
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 ﻻﻧﺪې 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 ﮐﻮﻻوﻟﮯ ﺷ؟ ﻪ ﭼ د دې
ﺳﻮرے ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ 
 د دې ﻣﻼ د ډاﻟﻮﻧﻮ ﻗﻄﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړه ده ،دا د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﮐﻠ
ﻏﺎﻮﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻳﺮوى .
 د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه دوﻣﺮه ﻧﺰدې دى ،ﭼ د دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻫﻮا ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ
اﻧﻠ .
 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
 د دې ﺧﻮﻟ ﻧﻪ د ډﻳﻮو ﺷُﻐﻠ ، او د اور ذرې ﺗﺮې ﻧﻪ راو .
ﺷﺎن دى .
 د دې
دې د ﭘﻮزې ﻧﻪ ﻟﻮﮯ راو ،ﻟﻪ ﭼ د ﭘﺘﻴﻠ ﻻﻧﺪې د ﺑﻠﻮ ﻟﻮﺧﻮ ﻟﻮﮯ وى .
 د دې  ﻣﻀﺒﻮط دے ،او
ﺳﺎه ﺳﺎرۀ ﺑﻠﻮى ،او د دې ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻟﻤﺒﻪ راو .
 د دې د ﻏﻮ ﻣﻮړې د ﻳﻮې ﺑﻠ ﺳﺮه اﻧﺘ
ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ  ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﺮه را .
 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
وﻳﺮﻳى ،او ﻳﺮې ﻧﻪ وﺗﺘ .
 دا اوﺳﭙﻨﻪ د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن  ،او زﯦ
ﻏﺸﮯ او ﻧﮥ ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﺮۍ ﻧﯧﺰه ﮥ اﺛﺮ ﮐﻮى .
 ﻏﺸ دا ﻧﮥ ﺷ ﺷﻟﮯ ،او د ﻟﻴﻨﺪې ﮐﺎ ﺧﻮ ورﺗﻪ
د ورﺳﺘﻮ ﺷﻮو ﻟﺮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن  .
 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 .
 دا د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺷﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﻗﯧﺪوﻧ
ﺧﻮﻮى ،او دا ﺳﻤﻨﺪر داﺳ ﺷﺎرﺑ ﻟﻪ ﺷُﻤﻠ .
 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

۴۲

 ”ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﻫﺮ ﮥ
 ﺑﻴﺎ اﻳﻮب ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ،


 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،
ﺧﻮ اوس ﻣ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻟﻴﺪﻟ .
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 ﻻړل 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 ﭘﻼر ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د دوئ د وروﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﺮاث ورﮐو .
ﻳﻮ ﺳﻞ او ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪے وو او د ﻠﻮرم ﻧﺴﻞ ﭘﻮرې ﺧﭙﻞ ﺑﭽ او ﻧﻤﺴ ﻳ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اﻳﻮب ﭘﻪ ﭘﻮخ ﻋﻤﺮ ﮐ ﻣ ﺷﻮ.
وﻟﻴﺪل .
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