د اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻟﭘﺎره دﻋﺎ !
ﭘﮫ ﷲ ﺟل ﺟﻼﻟﮫ ﺑﺎور ﻟروﻧﮑﻲ ﻣوﻣﻧو ورو9و ! د ﻧړۍ ﭘﮫ ھر =وټ ﮐﯥ د اﻧﺳﺎﻧﯾت ورو9و !
زﻣوﻧږ ﻧړۍ د ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﭘﮫ ﭼEﮑ Fﺳره د ﺧﭘرﯾدا ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻟﮫ ﯾوه داﺳﯥ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺧﮫ
ده ﭼﯥ د ﻣﯾﻠﯾوﻧوﻧﮫ ﺧﻠﮑو ژوﻧد ﯾﯥ ﻟﮫ =واښ ﺳره ﻣﺦ ﮐړی دی .
ﭘﮫ دې EﯾﻧPﺎر ﮐوو ﭼﯥ ددې وﺑﺎ ﭘﮫ وړاﻧدې ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﯥ د طب او د ﻋﻠﻣﻲ Sﯾړﻧو اھﻣﯾت او
ارزTت Sﺧﮫ ﺳﺗر=ﯽ ﻧﺷو ﭘEوﻟﯽ  ،ددې ﺗر Sﻧ Yﺑﺎﯾد دا ھم ھﯾره ﻧﮫ ﮐړو ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺳﺗر
ﺑﺣران ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﺧﭘل ﺧﺎﻟق ﷲ ﺟل ﺟﻼﻟﮫ ﺗﮫ ورو=ر^و  ،ﻧو د ھﻣدې ﻟﭘﺎره د ﻧړۍ ﻟﮫ Eوﻟو
ﺧﻠﮑو Sﺧﮫ ﻏواړو ﭼﯥ ھر Sوک دې ﭘﮫ ﺧﭘل ^ﺎی ﮐﯥ د ﺧﭘل دﯾن  ،ﺑﺎور او ﻣذھب ﭘﮫ اﺳﺎس
ﷲ ﺟل ﺟﻼﻟﮫ ﺗﮫ رﺟوع وﮐړي  ،دﻋﺎ =ﺎﻧﯥ وﻏواړي  ،ﻋﺑﺎدﺗوﻧﮫ او د ﺧﯾر ﮐﺎروﻧﮫ وﮐړي،
ﺗرSو ﷲ ﺟل ﺟﻼﻟﮫ دﻏﮫ وﺑﺎ ﻟﮫ ﻧړۍ Sﺧﮫ ﻟرې ﮐړي  ،او ﻣوﻧږ ﻟﮫ دې ﻣﺻﯾﺑت Sﺧﮫ
وژﻏوري  ،ﻋﻠﻣﺎوو ﺗﮫ ددې ﻣرض د دوا ﭘﮫ ﮐﺷﻔوﻟو ﮐﯥ اﻟﮭﺎم ﭘﮫ زړوﻧو ﮐﯥ واﭼوي  ،ﺗرSو
ﯾﯥ ﻟﮫ ﻣﻧ^ﮫ ﯾوﺳﻲ  ،او Eوﻟﮫ ﻧړۍ ددې ﺧطرﻧﺎﮐﯥ وﺑﺎ د ﺧﭘرﯾدو ﭘﮫ ﺳﺑب ﻟﮫ ھر ډول ﺻﺣﻲ ،
اﻗﺗﺻﺎدي  ،او اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺳﺧﺗﯾو او ﻣﺷﮑﻼﺗو Sﺧﮫ وژﻏوري .
د اﻧﺳﺎﻧﻲ وروروﻟ Fد وﺛﯾﻘﯥ د اھداﻓو د ﺗﺣﻘﯾق ﺳﺗره ﮐﻣﯾEﮫ د ﻣﯽ د ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ  ١۴ﻣﮫ ﭼﯥ د
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﯥ ورځ ﮐﯾږي  ،د اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻟﭘﺎره د دﻋﺎ ورځ ﻧوﻣوي  ،دﻏﮫ ﮐﻣﯾEﮫ د ﻧړۍ ﻟﮫ ﺳﺗرو
دﯾﻧﻲ ﻣﺷراﻧو او Eوﻟﻧو ﻏواړي ﭼﯥ دﻏﯥ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻏږ ﺗﮫ دې ﻟﺑﯾﮏ وواﯾﻲ او ﷲ ﺟل ﺟﻼﻟﮫ ﺗﮫ
دې رﺟوع او ﻣﺦ وﮐړي ﺗرSو ﺑﺷر ﻟﮫ دې ﻣﺻﯾﺑت Sﺧﮫ وژﻏوري  .او ددې ﻣﺻﯾﺑت Sﺧﮫ
ﭘﮫ وﺗﻠو ﮐﯥ ورﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي  ،ﭘر دې ﻧړۍ ﺑﺎﻧدې دې اﻣن  ،اﺳﺗﻘرار  ،ﺻﺣت  ،وده او
ﭘرﻣﺧﺗﮏ ﯾو ^ل ﺑﯾﺎ وﻏوړوي ﺗرSو دﻏﮫ ﻧړۍ ددې ﻣﺻﯾﺑت د ﺗﯾروﻟو وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ﺗﯾر ھر
وﺧت ډﯾر ﻟﮫ وروروﻟ Fاو اﻧﺳﺎﻧﯾت Sﺧﮫ ډﮐﮫ ﺷﻲ .
د اﻧﺳﺎﻧﻲ وروروﻟ Fﻟوړه ﮐﻣﯾEﮫ

