د اﺳﺘَﺮ ﮐﺘﺎب
د ﻣﻠﻪ وﺷﺘ د اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﻮل
 د ﻓﺎرس ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺎر ﺳﻮﺳﻪ ﮐ اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻫ ﺗﺨﺖ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﺮ اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ
 -

 د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او وزﻳﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ
او اووﻳﺸﺘﻮ ﺻﻮﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐه .د ﻓﺎرس او د ﻣﺎدى ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ۇو او داﺳ د ﺻﻮﺑﻮ ﺣﻤﺮاﻧﺎن او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺳى ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ۇو.
 د ﻫﻐ ﻧﻪ
 ﭘﻪ ﭘﻮره ﺷﭙو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐ ﻫﻐﮥ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ او ﻋﻈﻤﺖ ﺳﺮه د ﺷﺎﻫ درﺑﺎر د ﻮل دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﺋﺶ وﮐو .

ﭘﺲ ،ﺑﺎدﺷﺎه ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺳﻮﺳﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺎر ﮐ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐه ،ﭼ ﻣﺎﻟﺪاره او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺷﺎن
 درﺑﺎر د آﺳﻤﺎﻧ رﻧ او د
ﺷﺎﻣﻞ ۇو .دا ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﭘﻮره ﻳﻮه ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎرى وه او دا د ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﻮې وه .
ﺳﭙﻴﻦ رﻧ د ﻣﺎﻟﻮﭼﻮ ﺟﻮړو ﺷﻮو ﭘدو ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮے وو ،د ﺳﻨ ِﻣﺮﻣﺮو ﭘﻪ ﺳﺘﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو د ﮐو ﺳﺮه د
ﮐﺎﺳﻨ رﻧ د  ﻟ د ﻣﺰو ﺳﺮه ﺗﻟﮯ ﺷﻮې وې .د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﮐُﻮﻧﻪ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ اﯦﻮدے ﺷﻮى ۇو ،د درﺑﺎر
 د ﺳﺮو
ﻓﺮش د ﺳﭙﻴﻦ ﺳﻨ ِﻣﺮﻣﺮ ،ﺳﻮر ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎ ،د ﻠﯧﺪوﻧ ﻣﻠﻐﻠﺮو او د آﺳﻤﺎﻧ رﻧ د ﻓﻴﺮوزو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮے وو .
زرو ﭘﻪ ﭘﻴﺎﻟﻮ ﮐ ﺷﺮاب ورﮐﻮل ﭼ ﻫﺮه ﻳﻮه ﭘﻴﺎﻟ ﺑﻪ د ﺑﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ وه او ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﻣﻴﻮ ﮐ د ﺳﺨﺎوت ﻧﻪ ﮐﺎر
 د ﺷﺮاﺑﻮ ﭘﻪ ﻠﻮ ﮐ ﺣﺪ ﻣﻘﺮر ﻧﮥ وو ،ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺤﻞ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو ﭼ د ﻫﺮ ﭼﺎ زړۀ ﭼ ﻮﻣﺮه
اﺧﺴﺘﻠﻮ .
 د
 ﻫﻢ ﭘﻪ دې دوران ﮐ ،د ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ دﻧﻨﻪ ﻣﻠﻪ وﺷﺘ د ﻮ دﭘﺎره ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐې وه .
ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻠﮯ ﺷ .
ﺧﭙﻠ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ وو او ﮥ ﭘﻪ ﺳﻮر ﮐ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ اووۀ ﺧﺼﻴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ ﮐﻮم ﭼ د
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﻣﻠﻪ وﺷﺘ
ﻫﻐﮥ ذاﺗ ﺧﺪﻣﺘﺎران ۇو ،ﻣﻬﻮﻣﺎن ،ﺑِﺰﺗﺎ ،ﺧﺮﺑﻮﻧﺎ ،ﺑِﺘﺎ ،اﺑﺘﺎ ،زﺗﺎر او ﮐﺮﮐﺲ .
دﻧﻨﻪ راوﻟ ﭼ ﺷﺎﻫ ﺗﺎج ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮ وى .ﻣﻠﻪ ﻳﻮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻪ وه او ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻫﻐ ﺣﺴﻦ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﻣﻠﻪ وﺷﺘ ﺗﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐ د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو .ﻧﻮ
ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺗﻪ وﺎﺋ .
 ﻧﻮ دا د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ رِواج وو ﭼ د ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻮ د ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳ د
ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎه د ﻏﺼ ﻧﻪ ﺗ ﺳﻮر ﺷﻮ .
 ﮐﻮم ﻣﺸﻴﺮان
ﻣﺎﻫﺮاﻧﻮ راﻳ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻣﺸﻴﺮان راوﻏﻮﺘﻞ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﮥ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى .
ﺑﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﺗﻠﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﺷﻴﻨﺎ ،ﺷﺘﺮ ،ادﻣﺎﺗﺎ ،ﺗﺮﺳﻴﺲ ،ﻣﺮس ،ﻣﺮﺳﻨﺎ او ﻣﻤﻮﮐﺎن ۇو ،دا اووۀ د ﻓﺎرس او ﻣﺎدى ﻫﻐﻪ
 ﺑﺎدﺷﺎه دې ﺳو ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ،ﻳﻌﻨ اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه،
آﻓﺴﺮان ۇو ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﻳ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اوﭼﺘ ﻣﺮﺗﺒ ﻟﺮﻟ .
ﺧﭙﻞ ﺧﺼﻴﺎن د ﻳﻮ ﺣﻢ ﺳﺮه ﻣﻠﻪ وﺷﺘ ﺗﻪ وﻟﯧل او ﻫﻐ د دې ﺣﻢ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو .ﻗﺎﻧﻮن د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ واﺋ ﭼ
 ﻧﻮ ﻣﻤﻮﮐﺎن ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻠﻪ وﺷﺘ ﻧﮥ ﺻﺮف د ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻋﺰﺗ ﮐې
ﻣﻮﻧ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﮥ وﮐو؟“ 
 د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﺮه ﻳﻮه ﻪ ﭼ ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ ﻣﻠﻪ ﮥ ﮐى دى ﻧﻮ
ده ﺑﻠ ﻫﻐ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ او د ﻮل ﻗﻮم ﺑﻋﺰﺗ ﻳ ﮐې ده .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ﺳﭙ ﮐﺘﻞ ﺷﺮوع ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ واﺋ ﭼ اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻠﻪ وﺷﺘ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ راﺷﻪ ،ﺧﻮ
 ﻧﻦ ﭼ د ﻓﺎرس او ﻣﺎدى د ﺷﺎﻫ آﻓﺴﺮاﻧﻮ  د ﻣﻠﻪ د دې ﮐﺎر ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻫﻐ اﻧﺎر وﮐو .
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎ رﺿﺎ
ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺑﻋﺰﺗ ﺳﻠﻮک ﮐﻮى او داﺳ ﺑﻪ دا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ډﯦﺮه ﺧﺮاﺑﻪ ﺷ .
وى ،ﻧﻮ ﺷﺎﻫ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﮐه ﭼ وﺷﺘ دې ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﻧﮥ ﺣﺎﺿﺮﻳى .دا ﺣﻢ وﮐه ﭼ دا د ﻓﺎرس او
ﻣﺎدى ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐ وﻟﻴﻠﮯ ﺷ ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ دا ﻧﮥ ﺷ ﺑﺪﻟﻮﻟﮯ .ﺑﻴﺎ د ﻫﻐ د ﻣﻠﻪ ﻋﻬﺪه د ﻫﻐ ﻧﻪ زﻳﺎﺗ ﺣﻘﺪارې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د دې ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺘﻪ ﭘﻪ دې ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ وﻟ ،ﻧﻮ ﻫﺮه ﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﮥ ﻋﺰت
 ﻟﻪ ورﮐه .
 د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ د وزﻳﺮاﻧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﺧﻮﻪ ﺷﻮه او ﻣﻤﻮﮐﺎن ﭼ ﮐﻮﻣﻪ
ﮐﻮى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﺪاره وى او ﮐﮥ ﻏﺮﻳﺐ وى “.
 ﻫﻐﮥ ﻫﺮې ﺷﺎﻫ ﺻﻮﺑ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺻﻮﺑ ﭘﻪ ژﺑﻪ او رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﮐ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم
ﻣﺸﻮره ورﮐې وه ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل .
وﻟﯧﻟﻮ ،ﭼ ﭘﻪ ﮐ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻣﺸﺮى ﮐﻮى.

۱/۸

د اﺳﺘَﺮ ﻣﻠﻪ ﺟﻮړﯦﺪل

۲

 وروﺳﺘﻮ ،ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﺼﻪ ﺳه ﺷﻮې وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د وﺷﺘ د ﻋﻤﻞ او د ﻫﻐ ﺧﻼف د ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ


 ﺗﮥ د
 ﻧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻣﺸﻮره ورﮐه” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻧﺎوادۀ ﺷﻮې ﭘﯧﻐﻠ وﻟﯘو .
ﮐﻮﻟﻮ .

ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺻﻮﺑﻪ ﮐ آﻓﺴﺮان ﻣﻘﺮر ﮐه او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﭘﯧﻐﻠ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺎر ﺳﻮﺳﻪ
ﮐ ﺳﺘﺎ د زﻧﺎﻧﺎؤ ﺎئ ﺗﻪ راوﻟ .ﻫﻴﺠﺎ ﻮک ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه د زﻧﺎﻧﺎؤ ﻣﺸﺮ دے او ﺧﺼ دے ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او د
 ﻧﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﺳﺘﺎ ډﯦﺮه ﺧﻮﻪ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻮﻪ او د وﺷﺘ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻠﻪ
ﻫﻐﻮئ د ﺳﻨﺎر ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻮى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ
ﺟﻮړه ﮐه “.ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ووﺋﻴﻞ ﭼ دا ﻳﻮه ﮥ ﻣﺸﻮره ده ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐو .
ﺳﻮﺳﻪ ﮐ ﻳﻮ ﻳﻬﻮدى اوﺳﯧﺪو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻣﺮدﮐ وو او ﻫﻐﻪ د ﻳﺎﺋﻴﺮ زوئ وو ،ﻫﻐﻪ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ وو او د ﻗﻴﺲ او ﺳﻤﻌ د
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،د ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ
اوﻻد ﻧﻪ وو .
 د ﻫﻐﮥ ﻳﻮه د ﺗﺮۀ ﻟﻮر اﺳﺘَﺮ وه ،ﭼ د ﻫﻐ ﻋﺒﺮاﻧﮯ ﻧﻮم ﻫﺪﺳﺎ وو ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮه
ﻫﻢ ورﺳﺮه وه ،او ﻣﺮدﮐ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ وو .
ﺎﺋﺴﺘﻪ ﭘﯧﻐﻠﻪ وه او ﮥ ﮐۀوړۀ ﻳ ۇو .د ﻫﻐ د ﻣﻮر او ﭘﻼر د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻣﺮدﮐ ﻫﻐﻪ اﺧﺴﺘ وه او د ﺧﭙﻠ ﻟﻮر ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﻧﻮے ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﮐو او ډﻳﺮې ﭘﯧﻐﻠ ﺳﻮﺳﻪ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮې ،ﻧﻮ اﺳﺘَﺮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
راوﺳﺘ وه .
 د ﻫﻴﺠﺎ اﺳﺘَﺮ ﺧﻮﻪ
ﮐ وه .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻫﻴﺠﺎ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮه ،ﮐﻮم ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه د زﻧﺎﻧﺎؤ د ﺎئ ﻣﺸﺮ وو .
ﺷﻮه او ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ ﺳﻤﺪﺳﺘ د ﻫﻐ د ﺳﻨﺎر او د ﺧﺎص ﺧﻮراک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو .ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه د زﻧﺎﻧﺎؤ ﭘﻪ
ﺎئ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﺎئ ورﮐو او د ﻫﻐ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﻳ اووۀ ﭘﯧﻐﻠ ﻣﻘﺮرې ﮐې ﭼ د ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻ
 ﻣﺮدﮐ ﺑﻪ ﻫﺮه
 ﻧﻮ د ﻣﺮدﮐ د ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ،اﺳﺘَﺮ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم او ﺧﺎﻧﺪان ﭘ ﺳﺎﺗﻠﮯ وو .
ﺗﻮﻪ ﺧﻮ ﮐې ﺷﻮې وې .
ورځ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻮ د ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د دې دﭘﺎره ﺮﯧﺪو راﺮﯧﺪو ﭼ د دې ﭘﺘﻪ وﻟﻮى ﭼ اﺳﺘَﺮ ﻨﻪ ده او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ
 د ﻮ ﺳﻨﺎر ﻳﻮ ﮐﺎل ﺟﺎرى وو ،د ﺧﻮﺷﺒﻮدار ﭼﻴ د ﺗﯧﻠﻮ ﻣﺎﻟﺶ ﺷﭙ ﻣﻴﺎﺷﺘ او د ﺧﺎص ﺧﻮﺷﺒﻮ او ﺗﯧﻠﻮ ﻣﺎﻟﺶ
ﮐﻴى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮرې ﺷﭙ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﺟﺎرى وو .د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﺮه ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻠﻪ ﺑﻪ وار ﭘﻪ وار اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮه .
 داﺳ ﺑﻪ وﺷﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ
د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻮ ﺎئ ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ﺗﻠﻪ ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐ ﺑﻪ ﻨﻪ ﺟﺎﻣ ﻏﻮﺘﻠ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ .
ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﺎم ﺗﻠﻠﻪ او ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮه او ﺷﻌﺸﺠﺰ ﺧﺼ د ﻫﻐ ﺧﻴﺎل
ﺳﺎﺗﻠﻮ ،ﭼ ﮐﻮم د ﺑﺎدﺷﺎه د وﻳﻨﻮ ﻣﺸﺮ وو .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻧﮥ ورﺗﻠﻪ ﺗﺮﻮ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻳ ﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ﭼ اﺳﺘَﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړه ﺷ .اﺳﺘَﺮ د اﺑﺧﯧﻞ ﻟﻮر او د
ﮐے ﻧﮥ وو او ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم راﺑﻠﻠ ﻧﮥ وه .
ﻣﺮدﮐ د ﺗﺮۀ ﻟﻮر وه ،ﭼ ﻣﺮدﮐ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ ﻟﻮر ﭘﻪ ﺗﻮﻪ اﺧﺴﺘ وه .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐ وار راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ
وې د ﮐﻮﻣﻮ ﻣﺸﻮره ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻮ د ﮐﻮر ﻣﺸﺮ ﻫﻴﺠﺎ ﻧﻮﻣ ﺧﺼ ﻟﻪ ورﮐې وه ،اﺳﺘَﺮ ﭼ ﭼﺎ ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻟﻪ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺑﻪ
 ﻧﻮ د اﺧﺴﻮﻳﺮس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اوؤم ﮐﺎل ،ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﻌﻨ د ﻃﻴﺒﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ،اﺳﺘَﺮ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ
ﺧﻮﯧﺪﻟﻪ .
 اﺳﺘَﺮ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻠﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺧﻮﻪ ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻪ ﻳ ﻫﻐ ﻟﻪ زړۀ او ﻣﻴﻨﻪ
اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮه .
 ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه د اﺳﺘَﺮ د درﻧﺎوى دﭘﺎره ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ
ورﮐه .ﻫﻐﮥ ﺷﺎﻫ ﺗﺎج ور ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐو او د وﺷﺘ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ ﻣﻠﻪ ﺟﻮړه ﮐه .
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐه او ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او وزﻳﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ دﻋﻮت ورﮐو .ﻫﻐﮥ د ﻮﻟ ﺑﺎدﺷﺎﻫ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د ﭼﻬ اﻋﻼن وﮐو
او ﻫﺮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳ ﻗﻴﻤﺘ ﺗُﺤﻔ ورﮐې.

ﻣﺮدﮐ د ﺑﺎدﺷﺎه ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮى
 اﺳﺘَﺮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺧﭙﻞ ﻗﻮم او ﺧﺎﻧﺪان ﭘ ﺳﺎﺗﻠﮯ
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺮدﮐ د ﻣﺤﻞ آﻓﺴﺮ ﻣﻘﺮر ﮐے وو .

 ﭘﻪ
وو ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺮدﮐ ورﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو .او ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮاﻟ ﮐ د ﻣﺮدﮐ ﺧﺒﺮه ﻣﻨﻠﻪ اوس ﻳ ﻫﻢ ﻣﻨﻠﻪ .
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﻣﺮدﮐ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ دﻓﺘﺮ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﺑِﺘﺎن او ﺗﺮش ،د ﻣﺤﻞ دوه ﻫﻐﻪ ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه
 ﺧﻮ ﻣﺮدﮐ
ﮐﻮﻮ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د ﺎئ ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮﻟﻪ ،ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺷﻮل او د ﻫﻐﮥ د وژﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻳ ﺟﻮړه ﮐه .
د دې ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ او دا ﺧﺒﺮ ﻳ ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻮ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺮدﮐ زۀ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐې ﻳﻢ.

۲/۸

 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺗﻔﺘﻴﺶ وﺷﻮ او ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ رﺘﻴﺎ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دار ﺑﺎﻧﺪې ﻮړﻧﺪ ﮐے ﺷﻮل .ﺑﺎدﺷﺎه

ﺣﻢ وﮐو ﭼ دا واﻗﻌﻪ دې د ﺷﺎﻫ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ وﻟﻴﻠﮯ ﺷ.

د ﻫﻤﺎن د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړول

۳

 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻤﺎن ﻧﻮﻣ ﺳى ﻟﻪ ﺗﺮﻗ ورﮐه او د وزﻳﺮاﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﻳ ﺟﻮړ ﮐو .ﻫﻤﺎن د اﺟﺎج د


 ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﻫﻤﺎن ﺗﻪ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻴﯧئ ،ﺧﻮ ﻣﺮدﮐ ﻳ ﻋﺰت ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ
ﻗﻮم ﻫﻤﺪاﺗﺎ زوئ وو .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﻧﻮرو ﺷﺎﻫ آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺗﮥ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﻟ ﮐﻮې؟“ 
او ﻧﮥ ورﺗﻪ ﻴﯧﺪو .
ﻫﺮه ورځ ورﺗﻪ وﺋﻴﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .ﻫﻐﮥ ﺑﻪ وﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻫﻤﺎن ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷﻢ ﻴﯧﺪﻟﮯ ﻪ ﭼ زۀ ﻳﻬﻮدى ﻳﻢ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻫﻤﺎن د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐو ،ﻫﻐﻮئ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ وﻮرى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺮدﮐ دا روﻳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐى ﮐﮥ ﻧﻪ .
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻣﺮدﮐﮯ ﻳﻬﻮدى دے ،ﻧﻮ
وﻟﯧﺪه ﭼ ﻣﺮدﮐﮯ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻧﮥ ﻴﻴى ﻧﻮ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ ،
ﻫﻤﺎن دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺻﺮف ﻣﺮدﮐ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮى ﺑﻠ ﻫﻐﮥ دا ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ د ﻓﺎرس ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 د اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ دوﻟﺴﻢ ﮐﺎل ،ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﻌﻨ د ﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ،
ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻳﻬﻮدى ووژﻧ .
ﻫﻤﺎن ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﭘﻮرﻳﻢ ﻳﻌﻨ ﭘﭽﻪ دې واﭼﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐى ﭼ د دې ﻣﻨﺼﻮﺑ دﭘﺎره ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﻮﻣﻪ ﻳﻮه
 ﻧﻮ ﻫﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ او
ده .ﻧﻮ د دوﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻳﻌﻨ د ادر ﻣﻴﺎﺷﺘ دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ ورځ ﺧﻮﻪ ﮐے ﺷﻮه .
ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ د ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮ ﻗﺴﻢ ﻧﺴﻞ ﺧﻮر دے او دا ﭘﻪ ﻫﺮه ﺻﻮﺑﻪ ﮐ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻮئ داﺳ
رِواﺟﻮﻧﻪ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دى .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﻧﮥ ﻣﻨ ،ﻧﻮ دا ﺳﺘﺎ دﭘﺎره د
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎ رﺿﺎ وى ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ دې
ﻓﺎﺋﺪې ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐې .
ووژﻟﮯ ﺷ .ﮐﮥ ﺗﺎ داﺳ وﮐل ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د اﻧﺘﻈﺎم دﭘﺎره د درې ﻻﮐﻪ او ﻠﻮﯦﺘﻮ زرو ﮐﯧﻠﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﭙﻴﻦ زر ﭘﻪ
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﺗﻤﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﺮﮐﺎرى ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻬﺮ ﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره
ﺷﺎﻫ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐ ﮐﯧدم “.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻤﺎن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻪ او دا ﻳ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﺷﻤﻦ د ﻫﻤﺪاﺗﺎ زوئ ﻫﻤﺎن ﻟﻪ ورﮐه ﭼ دے د اﺟﺎج د اوﻻد ﻧﻪ وو .
 ﻧﻮ د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ
”ﺳﭙﻴﻦ زر ﺎن ﺳﺮه ﮐه او د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﺴ وﮐه ﻨﻪ ﭼ دې زړۀ ﻏﻮاړى “.
ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺸﻴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ او ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﻳ ﺟﺎرى ﮐو ﭼ د ﻫﺮې ﺻﻮﺑ ﭘﻪ ژﺑﻪ او رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﮐ دې د دې
ﺗﺮﺟﻤﻪ وﺷ او ﻮﻟﻮ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ،ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ او آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ دې وﻟﯧﻟﮯ ﺷ .دا ﻓﺮﻣﺎن د اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻧﻮم ﺟﺎرى ﺷﻮ او د
 ﭘﯧﻐﺎم رﺳﻮﻧﻮ دا ﻓﺮﻣﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﺮې ﺻﻮﺑ ﺗﻪ ﻳﻮړو .ﭘﻪ دې ﮐ دا ﺧﺒﺮې
ﻫﻐﮥ د ﻮﺗﻤ ﻣﻬﺮ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﯧﺪﻟﮯ وو .
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې وې ﭼ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻳﻌﻨ د ادر ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې دې ﻮل ﻳﻬﻮدﻳﺎن ،ﻮاﻧﺎن ،ﺑﻮډاﺎن ،
 د دې
او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ووژﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻮئ دې د ﺑرﺣﻤ ﺳﺮه ﺣﻼل ﮐے ﺷ او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠ .
 د
ﻓﺮﻣﺎن د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ د ﻫﺮې ﺻﻮﺑ ﺧﻠﻖ ﻪ ﺧﺒﺮول ﭘﻪ ﮐﺎر ۇو ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ورځ راﺷ ﻧﻮ ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ورﺗﻪ ﺗﻴﺎر وى .
ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎن د ﺳﻮﺳﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺎر ﮐ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﮯ ﺷﻮ او ﭘﯧﻐﺎم رﺳﻮﻧﻮ دا ﺧﺒﺮ ﻧﻮرو ﺻﻮﺑﻮ ﺗﻪ
ﻳﻮړو .ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ﭼ د ﺳﻮﺳﻪ ﺎر ﭘﻪ وډۍ ﮐ اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮ ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه او ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﺑﻮ ﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ ۇو.

د ﻣﺮدﮐ اﺳﺘَﺮ ﻧﻪ ﻣﺪد ﻏﻮﺘﻞ

۴

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺮدﮐﮯ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﺎټ


 ﭼ د
ﺟﺎﻣ واﻏﻮﺳﺘﻠ ،ﺳﺮ ﻳ ﭘﻪ اﻳﺮو ﭘ ﮐو ،ﭘﻪ ﺎر ﮐ روان ﺷﻮ او ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻳ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ او ﺑﺪ ﺑﺪ ژړل ،
 ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺻﻮﺑﻮ ﮐ،
ﻣﺤﻞ دروازې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو .ﻫﻐﻪ دﻧﻨﻪ ﻪ ﻻ ﻧﮥ ړو ﭼ د ﺎټ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﮐ دﻧﻨﻪ د ﺗﻠﻮ اﺟﺎزت ﻧﮥ وو .
ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪﻟ وه ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ژړل .ﻫﻐﻮئ روژه وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ژړا او وﻳﺮ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ او
 ﮐﻠﻪ ﭼ د اﺳﺘَﺮ ﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ او ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ اﺳﺘَﺮ
ډﯦﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺎټ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې او ﺳﺮ ﻳ ﭘﻪ اﻳﺮو ﭘ ﮐے وو .

۳/۸

ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺮدﮐ ﮥ ﮐﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮه .ﻧﻮ ﻫﻐ ﻣﺮدﮐ ﻟﻪ ﮥ ﺟﺎﻣ وﻟﯧﻟ ﭼ د ﺎټ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻫﺘﺎک راوﻏﻮﺘﻠﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺧﺼ وو ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐ ﻧﻮﮐﺮ ﮐے وو او ﻫﻐ
واﻏﻮﻧﺪى ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻧﮥ اﺧﺴﺘﻠ .
 ﻫﺘﺎک د ﻣﺤﻞ د
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺮدﮐ ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ او د دې ﭘﺘﻪ وﻟﻮه ﭼ ﮥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﻏﻤﮋن دے .
 ﻣﺮدﮐ ورﺗﻪ ﻮﻟﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﺑﻴﺎن ﮐه او دا ﻳ ﻫﻢ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮐﮥ ﻮل
دروازې ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﺎر ﭼﻮک ﺗﻪ ﻣﺮدﮐ ﻟﻪ ﻻړو .
 ﻫﻐﮥ ﻫﺘﺎک ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻳﻮ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن ووژﻟﮯ ﺷﻮل ﻧﻮ ﻫﻤﺎن ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐ د ﻮﻣﺮه ﭘﯧﺴﻮ د ﮐﯧﻮدو وﻋﺪه ﮐې ده .
ﻧﻘﻞ ورﮐو ﭼ ﮐﻮم ﭘﻪ ﺳﻮﺳﻪ ﮐ ﺟﺎرى ﺷﻮے وو ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ﺣﻢ وو .ﻣﺮدﮐ ﻫﺘﺎک ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ
دا اﺳﺘَﺮ ﻟﻪ ﻳﻮﺳﻪ او اﺳﺘَﺮ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐه او ﻫﻐ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻻړه ﺷ او ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ دا ﺳﻮال زارى وﮐى ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ
 او اﺳﺘَﺮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو ﭼ ﻣﺮدﮐ ﻟﻪ
 ﻧﻮ ﻫﺘﺎک د ﻣﺮدﮐ د ﭘﯧﻐﺎم ﺳﺮه اﺳﺘَﺮ ﻟﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ ،
ﺧﻠﻘﻮ رﺣﻢ وﮐى .
 ”ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮک ،ﺳے ﻳﺎ ﻪ ،د دﻋﻮت ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ دﻧﻨﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه درﺑﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ ،دا ﻳﻮ
ﻳ ﻳﻮﺳﻪ ،
ﻗﺎﻧﻮن دے ،د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺸﻴﺮاﻧﻮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭘﻪ ﺻﻮﺑﻮ ﮐ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻮرې ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ دے .د دې ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو
ﺻﺮف ﻳﻮه ﻻر ده ،ﮐﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺳﺮو زرو اﻣﺴﺎ اوږده ﮐى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ .ﺧﻮ د دې ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ اﺳﺘَﺮ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺮدﮐ ﺗﻪ د اﺳﺘَﺮ ﭘﯧﻐﺎم ﻣﻼو ﺷﻮ ،
وﺷﻮه ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه زۀ راﻏﻮﺘﮯ ﻧﮥ ﻳﻢ “.
 ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ داﺳ وﺧﺖ
”داﺳ ﻣﮥ واﻳﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﮥ ﺑﭻ ﺷ وﻟ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻳ .
ﮐ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ،ﻧﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻣﺪد راﺷ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣه ﺷ او ﺳﺘﺎ د
 اﺳﺘَﺮ
ﭘﻼر ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ .د دې ﻧﻪ ﻮک ﺧﺒﺮ دى ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻢ د دې وﺧﺖ دﭘﺎره ﻣﻠﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې ﻳ “.
 ”ﻻړ ﺷﻪ او ﭘﻪ ﺳﻮﺳﻪ ﮐ ﻮل ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ راﻏﻮﻧ ﮐه ،روژه وﻧﻴﺴ او زﻣﺎ دﭘﺎره دﻋﺎ
ﻣﺮدﮐ ﻟﻪ دا ﺟﻮاب وﻟﯧﻟﻮ ،
وﮐئ .درې ور او درې ﺷﭙ ﻫﻴ ﺧﻮراک ﺎک ﻣﮥ ﮐﻮئ .زۀ او زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎرې ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن روژه وﻧﻴﺴﻮ .د ﻫﻐ
ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ زۀ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړه ﺷﻢ ،اﺮ ﭼ دا د ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف ورزى ده .ﺧﻮ ﮐﮥ د داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ زۀ ﻣﺮم ،ﻧﻮ ﻣه دې ﺷﻢ“.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺮدﮐ ﻻړو او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻳ وﮐل ﭼ اﺳﺘَﺮ ورﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو.


د اﺳﺘَﺮ ،د ﺑﺎدﺷﺎه او ﻫﻤﺎن ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐﻮل

۵

 د روژې ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ اﺳﺘَﺮ ﺷﺎﻫ ﻟﺒﺎس واﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ،ﻻړه او د ﻣﺤﻞ ﭘﻪ دﻧﻨﻨ درﺑﺎر ﮐ د ﺗﺨﺖ ﮐﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ


 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه وﮐﺘﻞ ﭼ ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ دﻧﻨﻪ
ودرﯦﺪﻟﻪ .ﺑﺎدﺷﺎه دﻧﻨﻪ وو او د ﻣﺤﻞ دروازې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وو .

ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ وﻻړه وه ،ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ د ﺳﺮو زرو اﻣﺴﺎ وراوږده ﮐه .ﺑﻴﺎ اﺳﺘَﺮ ورﻧﺰدې ﺷﻮه
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ﺧﺒﺮه ﮥ ده؟ ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺗﮥ ﮥ ﻏﻮاړې ،ﺗﮥ
او د اﻣﺴﺎ ﺳﺮ ﻟﻪ ﻳ ﻻس وروړو .
 اﺳﺘَﺮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎ رﺿﺎ
ﮐﮥ زﻣﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻢ وﻏﻮاړې ﻧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻼو ﺷ “.
 ﺑﺎدﺷﺎه
وى ،ﻧﻮ زۀ دا دﻋﻮت درﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ او ﻫﻤﺎن زﻣﺎ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﺷ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﮐې ده “.
 د
ﻫﻤﺎن ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ زر راﺷ ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ دوئ د اﺳﺘَﺮ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه او ﻫﻤﺎن د اﺳﺘَﺮ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﻻړل .
ﻣﻴﻮ ﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺗﮥ ﮥ ﻏﻮاړې ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻼو ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
 ”ﺑﺎدﺷﺎه
 اﺳﺘَﺮ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﮐم ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻢ وﻏﻮاړې “.
ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷ او زﻣﺎ ﻋﺮض ﻣﻨﻈﻮر ﮐې ،ﻧﻮ زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﮥ او ﻫﻤﺎن ﺳﺒﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐ
ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﺷ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎروم .او ﺳﺒﺎ ﺑﻪ درﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ زۀ ﮥ ﻏﻮاړم“.

د ﻫﻤﺎن د ﻣﺮدﮐ د وژﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړول
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻤﺎن د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻧﻪ ﻻړو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ او ﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐ وو .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺮدﮐﮯ وﻟﻴﺪو ﭼ د ﻣﺤﻞ د دروازې

ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ وو او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻧﻮ ﻣﺮدﮐﮯ ورﺗﻪ ﭘﺎﻧﮥ ﯧﺪو او ﻧﮥ ورﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﮥ رﻋﺐ ﮥ اﺛﺮ وﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻤﺎن ورﺗﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻤﺎن ﺧﭙﻞ ﺎن ﻗﺎﺑﻮ ﮐو او ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ دﻋﻮت ورﮐو ﭼ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳ
ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ .
۴/۸

 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻻﻓ وﻫﻠ ،ﭼ دے ﻮﻣﺮه ﻣﺎﻟﺪاره
راﺷ او ﺧﭙﻠ  زرش ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻪ ﺷ .
دے او ﻮﻣﺮه ډﯦﺮ زاﻣﻦ ﻳ دى او ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻮﻣﺮه اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم ورﮐے دے او ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻧﻪ
 ﻫﻤﺎن وﺋﻴﻞ” ،د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ زﻣﺎ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻫﻴﭽﺎ ﻟﻪ دﻋﻮت ﻧﮥ دے ورﮐے،
ﻮﻣﺮه زﻳﺎت اﻫﻢ دے .
 ﺧﻮ ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﻳﻬﻮدى ﻣﺮدﮐﮯ د ﻣﺤﻞ ﭘﻪ دروازه ﮐ ﻧﺎﺳﺖ
او ﺳﺒﺎ ﻫﻐ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺮه د ﺑﺎدﺷﺎه دﻋﻮت راﮐے دے .
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ  او ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻣﺸﻮره ورﮐه” ،ﺗﮥ ﻳﻮ ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ
وﻳﻨﻢ ﻧﻮ زﻣﺎ دﭘﺎره د دې ﻫﻴ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺸﺘﻪ “.
ﺰه ﻟﻮړ دار وﻟ ﻧﮥ ﺟﻮړوې؟ ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ ﺗﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺮدﮐ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې راﻮړﻧﺪ ﮐى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﮥ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
ﺳﺮه ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ “.ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺎن دا ﺧﺒﺮه ﮥ وﻟﯧﺪه ،او ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن دار ﺟﻮړ ﮐو.

د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺮدﮐ درﻧﺎوے ﮐﻮل

۶

 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﻮب ﻧﮥ ورﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺣﻢ وﮐو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﺘﺎب دې راوړے ﺷ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ


 ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮﻣﻪ ﺣﺼﻪ وﻟﻮﺳﺘﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻫﻐﻪ واﻗﻌﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وه ﭼ ﻣﺮدﮐ د ﺑﺎدﺷﺎه د وژﻟﻮ
دې وﻟﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷ .

ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻨﻪ ﺮﻨﺪه ﮐه او ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺑِﺘﺎن او ﺗﺮش ،د ﻣﺤﻞ دوو ﻫﻐﻪ ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ ﺟﻮړه ﮐې وه ،ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﻮﻧ د دې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ د ﻣﺮدﮐ ﻨﻪ درﻧﺎوے ﮐے دے
ﺑﺎدﺷﺎه د ﮐﻮﻮ ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮﻟﻪ .
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﭙﻮس وﮐو،
او ﮥ ﻣﻮ اﻧﻌﺎم ورﮐے دے؟“ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻫﻴ ﻧﮥ دى ﺷﻮى “.
”اوس ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﻮک دى؟“ ﻧﻮ ﻫﻤﺎن اﻳﻠﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ ،ﻫﻐﻪ د دې دﭘﺎره راﻏﻠﮯ وو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ
 ﻧﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻫﻤﺎن ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ
ﻣﺮدﮐﮯ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دار ﺑﺎﻧﺪې ﻮړﻧﺪ ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ اوس ﺗﻴﺎر ﮐے وو .
 ﻧﻮ ﻫﻤﺎن راﻏﻠﻮ او ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧﻪ ﭼ زۀ
دے “.ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ راﭘﺮﯦدئ ﭼ دﻧﻨﻪ راﺷ “.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻢ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻨﻪ ﻋﺰت وﮐم ،زۀ د دې ﺳى دﭘﺎره ﮥ وﮐم؟“ ﻫﻤﺎن د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه وﺋﻴﻞ” ،داﺳ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺣﻢ وﮐه ﭼ د دې ﺳى دﭘﺎره
 -
ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ زﻣﺎ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻋﺰت ﮐﻮل وﻏﻮاړى؟“ 
ﺷﺎﻫ ﻟﺒﺎس راوړﻟﮯ ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﭼﻮﻏ ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻏﻮﻧﺪې .او ﻫﻐﻪ آس ﭼ ﺗﺎ ﭘﺮې ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺳﻮرﻟ ﮐى وى او ﭘﻪ ﺗﻨﺪى ﻳ
 ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﻻس دې ﺳى ﺗﻪ ﺷﺎﻫ ﻟﺒﺎس ورواﻏﻮﻧﺪه او د ﺎر ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﻳ
ﺷﺎﻫ ﻧﻪ ﻟﯧﺪﻟ وى .
ﭘﻪ آس ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮر ﺑﻮﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ روان وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮ ﺳے دې دا اﻋﻼن ﮐﻮى ﭼ ،وﻮرئ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ د ﭼﺎ درﻧﺎوے
 ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻤﺎن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زر ﺷﻪ او ﺷﺎﻫ ﻟﺒﺎس واﺧﻠﻪ او آس ﺑﻮﻪ او د
ﮐﻮل ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ داﺳ ﻋﺰت ﮐﻮى “.
ﻣﺮدﮐ ﻳﻬﻮدى داﺳ درﻧﺎوے وﮐه .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺸﻮره راﮐې ده ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﮐه .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻫ ﻟﺒﺎس واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﻣﺮدﮐ ﺗﻪ ﻳ ورواﻏﻮﺳﺘﻠﻮ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ
د ﻣﺤﻞ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ ووﻳﻨ “.
آس ﻳ ﺳﻮر ﮐو او ﻫﻤﺎن ﻫﻐﻪ د ﺎر ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺑﻮﺗﻠﻮ او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ اﻋﻼن ﮐﻮﻟﻮ ﭼ” ،وﻮرئ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﭼﺎ درﻧﺎوے
 ﻧﻮ ﻣﺮدﮐﮯ ﺑﻴﺎ واﭘﺲ د ﻣﺤﻞ دروازې ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ دې دوران ﮐ
ﮐﻮل وﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ داﺳ ﻋﺰت ﮐﻮى “.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ  او ﻮﻟﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐ او
ﻫﻤﺎن ﺧﻔﻪ او ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﯧﺰ ﻻړو .
د ﻫﻐﮥ ﻫﻮﻴﺎرو ﻣﻠﺮو ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻣﺮدﮐ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺘﺎ ﻫﻴ زور ﻧﮥ رﺳ .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻳﻬﻮدى دے او ﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮے ﻧﮥ
ﺷ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ درﮐى“.

د ﻫﻤﺎن وژل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،ﻧﻮ د ﻣﺤﻞ ﺧﺼﻴﺎن راورﺳﯧﺪل او ﻫﻤﺎن ﻳ د اﺳﺘَﺮ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ.


۷

 او دا دوﯦﻢ ﻞ وو .د ﻣﻴﻮ ﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻴﺎ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه او ﻫﻤﺎن د اﺳﺘَﺮ ﺳﺮه رو ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﻪ ﻻړل 



ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ،اوس ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﮥ ﻫﻢ وﻏﻮاړې ﻧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻼو ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ زﻣﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻢ درﮐم “.
ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎ رﺿﺎ وى ﻧﻮ زﻣﺎ دا ﻳﻮ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐه ،زﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ دا دے ﭼ
۵/۸

 زۀ او زﻣﺎ ﺧﻠﻖ د ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ ،او ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﺮڅ ﮐے ﺷﻮى ﻳﻮ .ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﺻﺮف د
زﻣﺎ او زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﺷ .
 اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﻠﻪ
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺧﺮڅ ﺷﻮے وے ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﭘﺎﺗ وے او دا ﺗﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻣ ﻧﮥ درﮐﻮﻟﮯ “.
 اﺳﺘَﺮ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻦ،
ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،د داﺳ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺟﺮأت ﻮک ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼﺮﺗﻪ دے؟“ 
 ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ
ﻇﺎﻟﻢ او ﻫﻐﻪ ﻣﺎر ﺳے دا ﻫﻤﺎن دے “.ﻧﻮ د ﻫﻤﺎن رﻧ د ﺑﺎدﺷﺎه او ﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺗ زﯦ ﺷﻮ .
ﭘﺎﯧﺪو ،د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻧﻪ روان ﺷﻮ او د ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړو .ﻫﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﮥ د وژﻟﻮ اراده ﻟﺮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﻨﺖ زارۍ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺎن د اﺳﺘَﺮ ﭘﻪ ﮐ
اﻳﺴﺎر ﺷﻮ د دې دﭘﺎره ﭼ اﺳﺘَﺮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﻮال وﮐى .
ﺑﺎﻧﺪې وروﻏﻮرزوﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﻧﻪ واﭘﺲ ﮐﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او ﭼ دا ﻳ وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼﻐﻪ ﮐه ﭼ” ،دا
ﺳے دﻟﺘﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﮐ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﺳﺘَﺮ ﺗﻪ ﻻس وراﭼﻮى؟“ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﻨﻪ دا ووﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ د ﻫﻤﺎن ﻣﺦ
 ﻧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ﺧﺼ ،ﺧﺮﺑﻮﻧﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ ،ﻫﻤﺎن ﺧﻮ د ﻣﺮدﮐ د راﻮړﻧﺪوﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﻮر
ﭘ ﮐو ﭼ ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ .
ﮐ ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﺰه اوﭼﺖ ﻳﻮ دار ﺟﻮړ ﮐے دے .ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺮدﮐ ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ ﭼﺎ ﺳﺘﺎ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐے وو“.
 ﻧﻮ ﻫﻤﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دار ﺑﺎﻧﺪې ﻮړﻧﺪ ﮐے ﺷﻮ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺮدﮐ دﭘﺎره
ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ وﮐو” ،ﻫﻤﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻮړﻧﺪ ﮐئ “.
ﺟﻮړ ﺷﻮے وو .او ﺑﻴﺎ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﺼﻪ ﺳه ﺷﻮه.

ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ ﻣﻼوﯦﺪل

۸

 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ﻟﻪ د ﻫﻤﺎن ﻮل ﺟﺎﺋﻴﺪاد ورﮐو ،دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺎن وو ﮐﻮم ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ


دﺷﻤﻦ وو .اﺳﺘَﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺮدﮐ د ﻫﻐ ﺧﭙﻠﻮان دے ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﺮدﮐ ﺗﻪ دا اﺟﺎزت وو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﺗﻤﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ ﭼ ﻣﻬﺮ ورﺑﺎﻧﺪې وو او ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻳ د ﻫﻤﺎن ﻧﻪ واﭘﺲ اﺧﺴﺘ وه
ﺣﻀﻮر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ راﺷ .
 ﻧﻮ اﺳﺘَﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﻻړه او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ،
او ﻣﺮدﮐ ﻟﻪ ﻳ ورﮐه .اﺳﺘَﺮ ﻣﺮدﮐ د ﻫﻤﺎن د ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐو .
وې ژړل او ﻣﻨﺖ زارى ﻳ ورﺗﻪ وﮐه ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺧﺮاﺑ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺧﻼف ﮥ وﮐى ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د اﺟﺎج اوﻻد ﻫﻤﺎن د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ
 ”ﺑﺎدﺷﺎه
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺳﺮو زرو اﻣﺴﺎ ﺑﻴﺎ وراُږده ﮐه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ودرﯦﺪه او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﺧﻼف ﺟﻮړه ﮐې ده .
ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎ رﺿﺎ وى او ﮐﮥ ﺗﺎ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻓﺮ وى او دا ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﺎرى ،ﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ﭼ دا ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﮐه ﭼ د
ﻫﻤﺎن ﭘﻪ ﺣﻢ ﺑﺎﻧﺪې دې ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻴى ،دا ﻫﻐﻪ ﺣﻢ وو ﭼ د اﺟﺎج ﻗﺒﻴﻠ د ﻫﻤﺪاﺗﺎ زوئ ﻫﻤﺎن د ﻮﻟﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ دﭘﺎره
 ﮐﮥ دا اﻓﺖ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې راﺷ او ﭼ زﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮان ووژﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ دا ﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ؟“
ورﮐے وو .
 ﺑﻴﺎ اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ او ﻣﺮدﮐ ﻳﻬﻮدى ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ ،ﻣﺎ ﻫﻤﺎن د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧﻼف د ﻣﻨﺼﻮﺑ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻬﺎﻧﺴ

 ﺧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻧﻮم ﭼ ﮐﻮم ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﺷﻮے وى او ﭘﻪ ﻫﻐ
ﮐے دے او ﻣﺎ اﺳﺘَﺮ ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻫﻢ ورﮐے دے .
ﺑﺎﻧﺪې ﺷﺎﻫ ﻣﻬﺮ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮے وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ واﭘﺲ ﮐﻴى .ﺧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻟﻴﻠﮯ ﺷ ﮥ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ زړۀ ﻏﻮاړى ،او
 ﻧﻮ د درﯦﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻳﻌﻨ د ﺳﻴﻮان د ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ دروﻳﺸﺘﻤﻪ
دا زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻴﻠﮯ ﺷ او ﺷﺎﻫ ﻣﻬﺮ ورﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮﻟﮯ ﺷ “.
ورځ داﺳ وﺷﻮل .ﻣﺮدﮐ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺸﻴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ او ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ،ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ،وزﻳﺮاﻧﻮ او د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ
ﭘﻮرې د ﻳﻮ ﺳﻞ او اووﻳﺸﺘﻮ ﺻﻮﺑﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺧﻄﻮﻧﻪ وﻟﻴﻞ .ﺧﻄﻮﻧﻪ ﻫﺮې ﺻﻮﺑ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ او رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﮐ او
 ﻣﺮدﮐ ﺧﻄﻮﻧﻪ د اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻟﻴﻠ ۇو او ﭘﻪ
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ او رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .
دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺷﺎﻫ ﻣﻬﺮ ﻟﻮﻟﮯ وو .دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﯧﺰو آﺳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮارو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ رﺳﻮﻟﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﮐﻮم آﺳﻮﻧﻪ د
 ﭘﻪ دې ﺧﻄﻮﻧﻮ ﮐ دا ﺗﻔﺼﻴﻞ وو ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎر ﮐ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ دا اﺟﺎزت
ﺑﺎدﺷﺎه دﭘﺎره ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .
ورﮐى ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره ﻣﺘﺤﺪ ﺷ .ﮐﮥ د ﻳﻮ ﻗﻮم ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺻﻮﺑﻪ ﮐ ﭘﻪ ﻳﻬﻮدى ﺳو ﺑﺎﻧﺪې ،د
ﻫﻐﻮئ ﺑﭽﻮ او ﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،ﻧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى ،ﻫﻐﻮئ دې ﺗﺮ آﺧﺮى
 دا ﻓﺮﻣﺎن د ﻓﺎرس ﭘﻪ ﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻋﻤﻠ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ
ﮐﺲ ﭘﻮرې ووژﻧ او د ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﮥ دې ﻟﻮټ ﮐى .
 د دې ﻗﺎﻧﻮﻧ اﻋﻼن ﺷﻮے
ﭼ ﮐﻮﻣﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮره وه ،دا د دوﻟﺴﻤ ﻳﻌﻨ د ادر ﻣﻴﺎﺷﺘ دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ ورځ وه .
وو او ﭘﻪ ﻫﺮه ﺻﻮﺑﻪ ﮐ ﻫﺮ ﻮک د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ۇو ،ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ورځ راﺷ ﻧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻪ د دﺷﻤﻦ ﻧﻪ د ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻢ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﺗﯧﺰ ﻻړل .ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺎر ﺳﻮﺳﻪ ﮐ ﻫﻢ ﺟﺎرى
ﺗﻴﺎر وى .
۶/۸

 ﻣﺮدﮐﮯ د ﻣﺤﻞ ﻧﻪ ﻻړو ﭼ ﺷﺎﻫ ﻟﺒﺎس ﻳﻌﻨ آﺳﻤﺎﻧ او ﺳﭙﻴﻦ رﻧ ﺟﺎﻣ ،د ﮐﺎﺳﻨ رﻧ د ﻣﻬﻴﻨ ﻟ ﻳﻮه
ﺷﻮے وو .
ﭼﻮﻏﻪ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وه او د ﺳﺮو زرو ﻳﻮ زﺑﺮدﺳﺖ ﺗﺎج ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮ وو .ﺑﻴﺎ د ﺳﻮﺳﻪ ﮐﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﭘﻗﺎرى او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ د ﭼﻐﻮ
 ﻫﺮ ﺎر او ﻫﺮې ﺻﻮﺑ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ،راﺣﺖ ،ﺧﻨﺪا او ﻋﺰت ﻣﺤﺴﻮﺳﻮﻟﻮ .
ﻧﻪ ډﮐ ﺷﻮې .
ﻓﺮﻣﺎن ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ او ﺟﺸﻦ وﮐو .او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻧﻮر ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﺷﻮل ،ﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل.

د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮل

۹

 د ادر ﻣﻴﺎﺷﺘ دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ ورځ راﻏﻠﻪ ،دا ﻫﻐﻪ ورځ وه ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺷﺎﻫ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻤﻠ ﮐﻮل ۇو ،ﻫﻐﻪ ورځ ﭼ د


 د اﺧﺴﻮﻳﺮس
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ دا اُﻣﻴﺪ ﻟﺮﻟﻮ ﭼ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﻻﻧﺪې راوﻟ .ﺧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ورﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .
ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺧﻼف ﻳﻮ ﺷﻮل ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ .د ﻫﺮ
 د ﺻﻮﺑﻮ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ،وزﻳﺮاﻧﻮ او ﺷﺎﻫ
ﺎئ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل او ﻫﻴﭽﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﮥ ﺷﻮه ﮐﻮﻟﮯ .
 ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ دا ﮥ ﻣﺸﻬﻮره وه ﭼ
ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﺎﻧﻮ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻣﺪد ﭘﻪ دې وﺟﻪ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺮدﮐ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل .
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﺗُﻮرو
ﻣﺮدﮐ اوس ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻳﻮ ﺗه ﺳے وو او ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗه ﮐﯧﺪو .

ووژل او ﻧﻴﺴﺖ او ﻧﺎﺑﻮد ﻳ ﮐل .او ﭼﺎ ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳ د ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ وﮐو .
د ﺳﻮﺳﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺎر ﮐ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ووژل۷ .۱۰-ﻫﻤﺎن د ﻫﻤﺪاﺗﺎ زوئ ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﺷﻤﻦ وو د ﻫﻐﮥ ﻟﺲ
زاﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ وژﻟﮯ ﺷﻮى ۇو ،ﭼ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ دا دى ،ﭘﺮﺷﻨﺪاﺗﺎ ،دﻟﻔﻮن ،اﺳﭙﺎﺗﺎ ،ﭘﻮراﺗﺎ ،ادﻟﻴﺎه ،اردﺗﺎ ،ﭘﺮﻣﺸﺘﺎ ،ارﻳﺴ ،ارِدى او
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﮐے ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻮﺳﻪ ﮐ ﻮﻣﺮه ﮐﺴﺎن
وﻳﺰاﺗﺎ ،دا ﻮل ﻣۀ ﺷﻮل ﺧﻮ ﻟﻮټ ﻣﺎر وﻧﮥ ﺷﻮ .
 ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺮف د ﺳﻮﺳﻪ ﭘﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮐ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن وژﻟ دى ،ﭼ
وژﻟﮯ ﺷﻮى دى .
ﭘﻪ دې ﮐ د ﻫﻤﺎن زاﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دى .ﭼ دﻟﺘﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎت وژﻟﮯ ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﻮﺑﻮ ﮐ ﺑﻪ ﮥ ﺷﻮى وى .اوس ﺗﮥ ﮥ
 اﺳﺘَﺮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎ
ﻏﻮاړې؟ ﺗﮥ وواﻳﻪ ﮐﮥ ﻧﻮر ﮥ ﻫﻢ ﻏﻮاړې ﻧﻮ در ﺑﻪ ﮐے ﺷ “.
رﺿﺎ وى ،ﻧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺳﻮﺳﻪ ﮐ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﻧﻦ ﭘﻪ ﺷﺎن اﺟﺎزت ورﮐه .او دا ﺣﻢ ورﮐه ﭼ د ﻫﻤﺎن د ﻟﺴﻮ زاﻣﻨﻮ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ وﮐو ﭼ داﺳ دې وﺷ او ﭘﻪ ﺳﻮﺳﻪ ﮐ دا ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﺷﻮ .د
ﻻﺷﻮﻧﻪ ﭘﻪ دار ﺑﺎﻧﺪې ﻮړﻧﺪ ﮐے ﺷ “.
 د ادر ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ ورځ د ﺳﻮﺳﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺎئ
ﻫﻤﺎن د ﻟﺴﻮ زاﻣﻨﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﭘﻪ دار راﻮړﻧﺪ ﮐے ﺷﻮل .
 ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭘﻪ ﺻﻮﺑﻮ ﮐ ﻫﻢ د
ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻳ درې ﺳﻮه ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ووژل .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﮥ ﻟﻮټ ﻣﺎر وﻧﮥ ﮐو .
ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ داﺳ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل ﭼ ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ زره ﻳ ﻫﻐﻪ
 دا د ادر د ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې
ﮐﺴﺎن ووژل ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻮټ ﻣﺎر وﻧﮥ ﮐو .
وﺷﻮل .ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ﻳﻌﻨ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻮر ﻗﺘﻠﻮﻧﻪ وﻧﮥ ﺷﻮل او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ورځ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﻳ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ
 ﺧﻮ د ﺳﻮﺳﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ د ﭼﻬ ورځ وﺮﻮﻟﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ او ﻮارﻟﺴﻤﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې
وﮐه .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﮐﻠﻮ ﮐ
ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن وژﻟ ۇو او ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ ﻳ وژل ﺑﺲ ﮐى ۇو .
اوﺳﻴى ﻫﻐﻮئ د ادر د ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ ورځ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻬ ﮐﻮى ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻮئ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐﻮى او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻪ
د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﺗُﺤﻔ ورﮐﻮى.

د ﭘﻮرﻳﻢ اﺧﺘﺮ
 ﻫﻐﻮئ
 ﻣﺮدﮐ دا واﻗﻌ ﻟﻴﻠ وې او د ﻓﺎرس ﭘﻪ ﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐ ﻧﺰدې او ﻟﺮې ﻮﻟﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﺧﻄﻮﻧﻪ ﻟﯧﻟ ۇو ،

 دا ﻫﻐﻪ ور وې ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې
ﺗﻪ ﻳ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﻫﺮ ﮐﺎل د ادر ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ او ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ اﺧﺘﺮ ﮐﻮئ .
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل ،دا ﻫﻐﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ وه ﭼ د ﻏﻢ او د ﺧﻔﺎن وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﺎﻧﺪې
ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې وه .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﭘﻪ دې ورﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐئ او ﻳﻮ ﺑﻞ او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ د
۷/۸

 د
 ﻧﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺮدﮐ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐو او دا اﺧﺘﺮ د ﻫﺮ ﮐﺎل رِواج ﺟﻮړ ﺷﻮ .
ﺧﻮراک دﭘﺎره ﺗُﺤﻔ ورﮐئ .
ﻫﻤﺪاﺗﺎ زوئ ﻫﻤﺎن ﭼ د اﺟﺎج د اوﻻد ﻧﻪ وو او د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﺷﻤﻦ وو ،ﻫﻐﮥ ﭘﭽﻪ واﭼﻮﻟﻪ ﭼ دا ﭘﻮرﻳﻢ ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮه ،دا د دې دﭘﺎره وه
 ﺧﻮ اﺳﺘَﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ
ﭼ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ورځ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐى ،ﻫﻐﮥ دا ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې وه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺻﻔﺎ ﺧﺘﻢ ﮐى .
ﻻړه او ﺑﺎدﺷﺎه د دې ﻧﺘﻴﺠ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻴﻠﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﮐو ﭼ ﻫﻤﺎن د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې وه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐ ﺗﻪ د ﭘﻮرﻳﻢ اﺧﺘﺮ واﺋ ،ﭘﺨﻮا
ورﺗﻪ اوﻟﻪ راوﺮﯧﺪه او ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﭘﻪ دار ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻬﺎﻧﺴ ﮐے ﺷﻮل .
زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺑﻪ دا ﻟﻔﻆ د ﭘﭽ اﭼﻮﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪو .د ﻣﺮدﮐ د ﺧﻄﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ او د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺷﻮى
 ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ ،د ﺧﭙﻞ اوﻻد او د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره دا اﺻﻮل ﺟﻮړ ﮐو ﭼ ﻮک ﻳﻬﻮدى ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﮐﺎل ﺑﻪ ﭘﻪ
ۇو ،
 دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺷﻮې وه ﭼ د
ﺻﺤﻴﺢ وﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪې دا دوه ور ﭘﻪ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪ ﺳﺮه د ﻣﺮدﮐ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎووى .
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺧﺎﻧﺪان راﺗﻠﻮﻧﮯ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺴﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺻﻮﺑﻪ ﻳﺎ ﺎر ﮐ وى ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﭘﻮرﻳﻢ دا ور
 ﺑﻴﺎ د اﺑﺧﯧﻞ ﻟﻮر ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ﻫﻢ ،د ﻣﺮدﮐ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺧﻂ وﻟﻴﻠﻮ او ﭼ ﻣﺮدﮐ ﮐﻮم ﺧﻂ
ﻳﺎدې ﺳﺎﺗ او دا ور ﺑﻪ ﻣﻨﺎووى .
 دا ﺧﻂ د ﻮﻟﻮ
د ﭘﻮرﻳﻢ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐ ﻣﺨ ﻟﻴﻠﮯ وو د ﻫﻐ د ﺗﺼﺪﻳﻖ دﭘﺎره ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻟﻴﻠﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮐو .
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره وو او د دې ﻧﻘﻠﻮﻧﻪ د ﻓﺎرس ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﺳﻞ او اووﻳﺸﺘﻮ ﺻﻮﺑﻮ ﺗﻪ ﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى ۇو .ﭘﻪ دې ﮐ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ
 او ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺗﻪ ﻳ دا ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐے وو ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﻮرﻳﻢ
ﺧﯧﺮ او اﻣﻦ ﻏﻮﺘﮯ ﺷﻮے وو 
ور ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﻨﺎو ﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د روژو د ﻧﻴﻮﻟﻮ او د ﻏﻢ د وﺧﺖ اﺻﻮل ﺧﭙﻞ ﮐى دى .د دې ﺣﻢ ﻣﺮدﮐ
 د اﺳﺘَﺮ ﻫﻐﻪ ﺣﻢ ﮐﻮم ﭼ د ﭘﻮرﻳﻢ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻮره ﮐﯧﺪل وو ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ
او ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ دواړو ﮐے وو .
ﺷﻮے وو.

د اﺧﺴﻮﻳﺮس او ﻣﺮدﮐ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ

۱۰

 ﻫﻐﮥ ﭼ ﮐﻮم ﻟﻮئ او ﻋﺠﻴﺒﻪ
 اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻪ د ﺳﻤﻨﺪر د ﻏﺎړې ﭘﻮرې ﻣﺤﺼﻮل اﺧﺴﺘﻠﻮ .


ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى ۇو او ﻫﻢ داﺳ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺮدﮐ ﻟﻪ د اوﭼﺘ ﻋﻬﺪې ﺗﺮﻗ ﻨﻪ ورﮐه ،دا د ﻓﺎرس او ﻣﺎدى د
 ﻣﺮدﮐ ﻳﻬﻮدى ﭘﻪ ﻋﻬﺪه ﮐ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﺴ دوﯦﻢ ﮐﺲ وو .د ﺧﭙﻠﻮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮښ وو او ډﯦﺮ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ وو .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره او د ﻮﻟﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د  دﭘﺎره ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ.

 © pashtobibles.orgﻳﻮﺳﻔﺰی ۲۰۱۹

