د ﻣﺮﺛﻴﻮ ﮐﺘﺎب
۱

 اﻓﺴﻮس ،اﻓﺴﻮس ،ﻫﻐﻪ ﺎرﻳﻪ ﻨﻪ ﻳﻮا ﭘﺎﺗ


ﺷﻮه ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ وه .ﻫﻐﻪ ﻨﻪ
ﻟﻪ د ﻳﻮې ﮐﻮﻧې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮه ،ﻫﻐﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ ﭘﻪ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ډﯦﺮه ﻟﻮﻳﻪ وه .د ﻧﻮرو ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
 ﻫﻐﻪ
د ﺷﻬﺰاد وه ﺧﻮ اوس ﻫﻐﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻏﻼﻣﻪ ﺷﻮه .
ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ او ژړا ﺗﯧﺮوى ،او ﭘﻪ ﻣﺦ ﻳ د اوﻮ
ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ ﺑﻬﻴى .ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﮐ ﻳ ﻳﻮ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ وو،
ﭼ ورﻟﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐى .د ﻫﻐ ﻮﻟﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ د ﻫﻐ ﺳﺮه

ﺑوﻓﺎﺋ ﮐې ده ،او د ﻫﻐ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻮړ ﺷﻮى دى .
ﻳﻬﻮداه ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮ ،د ډﯦﺮو ﺳﺨﺘﻮ ﻣﺸﻘﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ
د ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﻴى ،او د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻫﻐﻪ
د آرام ﺎئ ﻧﮥ ﻟﺮى .د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ راﯧﺮ ﮐو ،او ﻫﻐﮥ
 ﺻﻴﻮن ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﻻرې ﺧﺎﻟ دى
ﺗﻪ د ﺗﺘﯧﺪو ﻣﻮﻗﻊ ﻧﮥ وه .
او ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى ،ﻮک ﻫﻢ ورﺗﻪ اوس د اﺧﺘﺮوﻧﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ را.
د ﺎر دروازې ﻮﻟ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﺷﻮې دى ،او د دې اﻣﺎﻣﺎن
اﺳﻮﻳﻠ ﮐﻮى .د ﻫﻐ ﭘﯧﻐﻠ ﻏﻤﮋﻧ دى ،او د ﻫﻐ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ
 د ﻫﻐ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﻫﻐ اﺧﺘﻴﺎرﻣﻦ ﺷﻮل ،او د
ﺗﺮاﺧﮥ دى .
ﻫﻐ دﺷﻤﻨﺎن آرام او ﭘﺮﺳﻮﻧﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
داﺳ ﻪ وﮐل ،ﭼ ﺳﺮﮐﺸ ﻳ ډﯦﺮه وه .د ﻫﻐ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
 د
وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮل ،او ﻟﺮې ﻣﻠ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮل .
ﻟﻮر ﺻﻴﻮن ﻮﻟﻪ ﻟﻮﺋ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه ،او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻮل ﺷﺎن او
ﺷﻮﮐﺖ ﻻړو .ﺷﻬﺰادﺎن ﻳ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻫﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮل،
ﭼ د ﺮن ﺎئ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺧﻮ دوﻣﺮه ﮐﻤﺰورى

 ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺷﻮى ۇو ،ﭼ د ﺎرى ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮل .
ﺎرﻳ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﺎد دے ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ورﻮ ﮐ ﭼ
زورﯦﺪﻟ او ﺳﺮﺮداﻧﻪ وه ،ﻮل ﻗﻴﻤﺘ ﻴﺰوﻧﻪ ورﺗﻪ ﻳﺎد ۇو
ﮐﻮم ﭼ ﭘﺨﻮا ﻫﻐ ﺳﺮه ۇو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د دﺷﻤﻦ ﻻﺳﻮﻧﻮ
ﮐ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ ،او داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻧﮥ ۇو ﭼ د ﻫﻐ ﻣﺪد
وﮐى ،دﺷﻤﻦ د ﻫﻐ د ﺷﺴﺖ ﺗﻤﺎﺷﻪ ﮐﻮﻟﻪ او د ﻫﻐ ﭘﻪ
 ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺎرﻳ ﺳﺨﺘﻪ ﻨﺎه
راﻏﻮرزﯦﺪﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ .
وﮐﻟﻪ او د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻠﻴﺘﻪ ﺷﻮه .ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐ ﻋﺰت
ﮐﻮﻟﻮ اوس ورﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى ﻪ ﭼ دوئ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺑﻨه او
ﻋﺎﺟﺰه وﻟﻴﺪه .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ زوره زﺑﻴﺮ ﮐﻮى او د ﺷﺮم ﻧﻪ
 د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ د ﻧﺎﭘﺎﮐ داﻏﻮﻧﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻮى .
ﻟﯧﺪﻟ ۇو ،ﻫﻐ د ﺧﭙﻞ اَﻧﺠﺎم ﮥ ﺳﻮچ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،د ﻫﻐ
راﻏﻮرزﯦﺪل وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻪ وو ،ﻮک داﺳ ﻧﮥ وو ﭼ ﻫﻐ ﻟﻪ
ﺗﺴﻠ ورﮐى” .ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ دې ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻮره،
 دﺷﻤﻦ ﺧﭙﻞ
ﻪ ﭼ دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮے دے “.
ﻻﺳﻮﻧﻪ وراوږدۀ ﮐل او د ﻫﻐ ﻮل ﻗﻴﻤﺘ ﻴﺰوﻧﻪ ﻳ ﻟﻮټ
ﮐل .ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻏﯧﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐ ﻣﻘﺪس ﺎئ
ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻮل ،اﺮ ﭼ ﺗﺎ دﻏﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻪ د
 ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻳ د رو ﭘﻪ ﺗﻼش
داﺧﻠﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐى ۇو .
ﮐ آﻫﻮﻧﻪ ﮐﻮل .د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻳ ﺧﭙﻞ ﻗﻴﻤﺘ ﻴﺰوﻧﻪ
ﺧﺮڅ ﮐل ﭼ ﭘﺮې ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ژوﻧﺪى وﺳﺎﺗ” .اے ﻣﺎﻟﻪ

ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ وﻮره زۀ ﻮﻣﺮه ﺳﭙﻪ ﮐے ﺷﻮې ﻳﻢ .
وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره دا ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ دى ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻮک ﭼ ﭘﻪ
ﻻره ﺗﯧﺮﯦئ؟ راﺷ او وﻮرئ ﮐﮥ ﭼﺮې زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻢ او
درد ﺑﻞ ﭼﺮﺗﻪ وى ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎزل ﮐو ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺑﺮه د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ اور
ورځ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وو .

راوﻟﯧﻟﻮ او ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻫوﮐﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮز ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﭘﻮ ﺗﻪ
ﺟﺎل وﻏﻮړوﻟﻮ او زۀ ﻳ د ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐم .ﻫﻐﮥ زۀ ﻨﺲ
 زﻣﺎ ﺳﺮﮐﺸ ﻳﻮ
ﮐې ﭘﺮﯦﻮدم او ﻮﻟﻪ ورځ ﺑﻴﻤﺎره وم .
ﺟﻎ ﭘﻮرې ﺗﻟﮯ ﺷﻮې وه او د ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻮ دا ﺗﻟ ۇو .ﻫﻐﻪ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺑﺎر ﺷﻮ او زﻣﺎ زور ﻳ ﺧﺘﻢ ﮐو .ﻣﺎﻟ زۀ ﻫﻐﻮئ
 ﻣﺎﻟ
ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻣﻪ د ﭼﺎ ﭼ زۀ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ .
زﻣﺎ ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن رد ﮐل ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ۇو .ﻫﻐﮥ زﻣﺎ
ﺧﻼف د ﻟﺮ اﻋﻼن وﮐو ﭼ زﻣﺎ ﻮاﻧﺎن ﻏﻮﺑﻞ ﮐى.
ﻣﺎﻟ د ﻳﻬﻮداه ﻧﻴﺎزﺑﻴﻦ ﺎر ﻟﻪ د اﻧﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻟﻨﺮۍ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﺎروﻧﻮ زۀ ژړﯦم او ﺳﺘﺮﻮ
ﮐ ﻧﭽﻮړ ﮐو .
ﻧﻪ ﻣ او ﺑﻬﻴى .ﻧﺰدې ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ
راﮐى او ﻳﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ راﮐى .زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻏﻤﮋن
 ﺻﻴﻮن ﺧﭙﻞ
ﺷﻮى دى ﻪ دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ دے “.
ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻏﺰوى ،ﺧﻮ ﻫﻴ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺗﺴﻠ
ورﮐى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﻼف ﺣﻢ وﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﺎوﻧﻳﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﺷ .د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ
ﮐ ﭘﻠﻴﺘﻪ ﮐﭙه ﺟﻮړه ﺷﻮې ده .
دے ﻪ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻢ ﻧﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده .ﺧﻮ اے ﻮﻟﻮ
ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ ،زﻣﺎ ﻏﻤﻮﻧﻮ او دردوﻧﻮ ﺗﻪ وﻮرئ ،زﻣﺎ
ﭘﯧﻐﻠ  او ﻮاﻧﺎن ﺳى د ﺟﻼوﻃﻨ دﭘﺎره ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮى
 ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﺗﻪ آواز وﮐو ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻟﻪ
دى .
دوﮐﻪ راﮐه .ﮐﻠﻪ ﭼ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ
ژوﻧﺪى ﺳﺎﺗﻠﻮ دﭘﺎره ﺧﻮراک ﻟﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎرﻳﻪ ﮐ
 وﻮره ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زۀ ﻮﻣﺮه زورﯦﺪﻟ
ﻣۀ ﺷﻮل .
ﻳﻢ او زﻣﺎ روح ﺧﻔﻪ دے او زړۀ ﻣ ﻧﺎﺳﺎزه دے ﻪ ﭼ زۀ
ډﯦﺮه ﺳﺮﮐﺸﻪ وم .ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺗُﻮرې د ﺑﭽﻮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ

 ﻫﻐﻮئ
ﮐم او ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ دﻧﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﺮګ راﭘﺴ دے .
واورﯦﺪل ﭼ ﻣﺎ ﻨﻪ زﺑﻴﺮ ﮐﻮل ﺧﻮ داﺳ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ
ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ راﮐى .زﻣﺎ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ زﻣﺎ د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺣﻘﻠﻪ واورﯦﺪل او ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل ﭼ دا ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ
راوﺳﺘ دى .ﻫﻐﻪ ورځ ﭘﺮې راوﻟﻪ د ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎ اﻋﻼن ﮐے
 د ﻫﻐﻮئ ﻮل
دے ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .
ﺑﺪﮐﺎروﻧﻪ دې ﺗﺎ ﺗﻪ ﺎره ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻫﻐﺴ ﺳﺰا ورﮐه
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ زﻣﺎ د ﻮﻟ ﺳﺮﮐﺸ ﭘﻪ وﺟﻪ راﮐې ده.
زﻣﺎ ﮐاوﻧﻪ او زﺑﻴﺮ زﻳﺎت دى او زﻣﺎ زړۀ ﺑﻗﺮاره ﺷﻮے
دے“.

۲

 اﻓﺴﻮس ،ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ د ﻟﻮر ﺻﻴﻮن ﻧﻴﺎزﺑﻴﻦ


ﺎر د ﺷﺮم ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐو ،ﻫﻐﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ د
آﺳﻤﺎن ﻧﻪ زﻣ ﺗﻪ راوﻏﻮرزوﻟﻮ .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ

رﺣﻢ وﻧﮥ ﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﮐ وو .
ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺑرﺣﻤ ﺳﺮه د ﻳﻌﻘﻮب د اوﺳﯧﺪو ﻮل ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه
ﮐل .او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﮐ ﻫﻐﮥ د ﻟﻮر ﻳﻬﻮداه د ﺎر ﻣﻀﺒﻮﻃ
ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ راوﻏﻮرزوﻟ .ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﺳﺮه ﻫﻐﮥ زﻣ ﺗﻪ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ او د دې ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن راوﻏﻮرزول .
ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﮐ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺘﻢ ﮐو .ﮐﻠﻪ ﭼ
دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧﭙﻞ ﮯ ﻻس د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﻧﻪ
وروﺳﺘﻮ ﮐو .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ ﻟﻪ د اور ﻟﻤﺒﻪ ﺷﻮ او
 ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻫﺮ ﻳﻮ ﺷﮯ ﻳ وﺳﻮزوﻟﻮ .
ﺷﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﻨﺪه راﻠﻪ او ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﮯ ﻻس ﻟﻪ د دﺷﻤﻦ
ﺰار ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﮐو .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻮل ووژل ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ
ﺮان ۇو ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﻟﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻟﻮر ﺻﻴﻮن ﭘﻪ

 ﻣﺎﻟ د ﻫﻐﻮئ د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ
ﻧﻴﺎزﺑﻴﻨ ﺧﯧﻤ راووروﻟﻮ .
ﺷﺎن ﺷﻮ ،ﻫﻐﮥ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺒﺎه ﮐو ،ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه
ﮐل ،د ﻫﻐﮥ ﻣﻀﺒﻮﻃ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐې .ﻫﻐﮥ د ﻟﻮر
 ﻫﻐﮥ
ﻳﻬﻮداه ﺎر ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻤﻮﻧﻮ او ﻣﺮﺛﻴﻮ ﮐ اﺿﺎﻓﻪ وﮐه .
ﺧﭙﻞ ﮐﻮر داﺳ ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻪ راوﻏﻮرزوﻟﻮ ﻟﻪ ﺗﮥ ﺑﻪ واﺋ ﭼ ﭘﻪ
ﺑﺎغ ﮐ ﻳ ﺟﻮﻧه راوﻏﻮرزوﻟﻪ ،او د ﻋﺒﺎدت ﻣﻘﺪس ﺎئ
ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐو .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﻣﻘﺪس اﺧﺘﺮوﻧﻪ او د
ﺳﺒﺖ د ورﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﮐل .ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ
 ﻣﺎﻟ ﺧﭙﻠﻪ
ﮐ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه او اﻣﺎم دواړه رد ﮐل .
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﭙﻪ ﮐه ،او ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻣﻘﺎم ﻳ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ .ﻫﻐﮥ
د دﺷﻤﻦ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل.
دﺷﻤﻦ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭼﻐ ﮐې ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه
د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ورځ ﺧﻠﻖ ﮐﻮى .
ﭼ د ﺻﻴﻮن ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ وران ﮐى .ﻫﻐﮥ د وراﻧﻮﻟﻮ دﭘﺎره د
ﻧﺎپ ﺗﻮل ﺰ راوﻏﺰوﻟﻮ او ﺧﭙﻞ ﻻس ﻳ د ﻫﻐﮥ د ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ
ﻧﮥ ﮐو .د ﻫﻐﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﮥ ﻣﻮرﭼ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻢ آﺧﺘﻪ ﮐې
 د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دروازې ﭘﻪ
او دواړه ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﺒﺎه ﺷﻮل .
زﻣﻪ ﮐ ډوﺑ ﺷﻮې دى ،او د ﻫﻐ اړﻣﻮﻧﻪ او ﺗﺎﻟ ﻳ ﺗﺒﺎه
ﮐې دى .د ﻫﻐ ﺑﺎدﺷﺎه او ﺷﻬﺰادﺎن ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮى دى .ﻧﻮر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﮥ
ﻣﻼوﻳى او ﻧﮥ ﻧﻮرې وﺣ د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 د ﺻﻴﻮن ﻣﺸﺮان ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ ﺳﺮه
ﻧﻪ را .
ﻧﺎﺳﺖ دى .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮوﻧﻮ ﺧﺎورې اﭼﻮﻟ دى او د
ﺎټ ﺟﺎﻣ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ دى .د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﯧﻐﻠﻮ ﺟﻴﻨﻮ ﺧﭙﻞ
 زﻣﺎ ﺳﺘﺮ د
ﺳﺮوﻧﻪ د ﺷﺮم ﻧﻪ زﻣ ﺗﻪ ﻴ ﮐى دى .
ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ ژړا ﺳﺘې ﺷﻮې دى .زﻣﺎ زړۀ د ﻏﻢ ﻧﻪ ﻧﺎ آراﻣﻪ

دے .زﻣﺎ زړۀ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﭼﺎؤدﻟﮯ دے ،ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼ زﻣﺎ
ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﺷﻮى دى ﻪ ﭼ د ﭘﻴﻮ او واړۀ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻫﻮﺷﻪ
 ﻫﻐﻮئ
دى او د ﺎر ﭘﻪ ﺳﮐﻮﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﻣاوى ﮐﻴى .
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨﺪو ﺗﻪ ژاړى ﭼ” ،ﺧﻮراک او ﺎک ﭼﺮﺗﻪ دے؟“
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د زﺧﻤﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺣﺎﻟﻪ دى ،د ﺎر ﭘﻪ ﮐﻮﻮ
ﮐ ﺑﺣﺎﻟﻪ دى او ﻫﻐﻮئ د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻻس ووﻳﻨﻠﻮ د ﻣﻮر ﭘﻪ
 زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ
ﻏﯧ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮ .
وواﻳﻢ ،او د ﭼﺎ ﺳﺮه دې ﺑﺮاﺑﺮه ﮐﻣﻪ؟ اے ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻟﻮرې ،ﺗﺎ د
ﮥ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻣﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺗﺴﻠ درﮐﻣﻪ؟ اے ﺻﻴﻮن
ﭘﯧﻐﻠ ﻟﻮرې ،د ﺳﻤﻨﺪر د ژورواﻟ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﺳﺘﺎ ﺗﺒﺎﻫ ده،
 ﺳﺘﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره
ﻮک ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺷﻔﺎ درﮐى؟ 
ﺑﻣﻄﻠﺒﻪ او دوﮐﻪ ﻣﺎرې روﻳﺎﺎﻧ وﻟﻴﺪﻟ .ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺎره ﻧﮥ ﮐل ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى .ﺧﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳ د دروﻏﻮ او ﺑﻻرې ﮐﻮوﻧ ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ واورول.
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﻻره ﺗﯧﺮﻳى ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﭘﻮرې

ﻣﻠﻨى وﻫ .ﻫﻐﻮئ د ﻣﺴﺨﺮو ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﺧﻮﻮى او د
ﻟﻮر ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺎر ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى” .آﻳﺎ دا ﻫﻐﻪ ﺎر ﻧﮥ وو
ﮐﻮم ﺑﻪ ﭼ ﻳﺎدﯦﺪو ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﺋﺴﺖ ﮐ ﺑﻋﯧﺒﻪ وو ،او د
 ﺳﺘﺎ ﻮل دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎ
ﻮﻟ دﻧﻴﺎ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺒﺐ وو؟“ 
ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى ،او ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻳ ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﮐﻮﻻو ﮐې
دى ،ﻫﻐﻮئ ﻧﯧﻎ ﻧﯧﻎ ﻮرى او ﺧﭙﻞ ﻏﺎﻮﻧﻪ ﭼﻴﭽ ،او ﻫﻐﻮئ
ﭼﻐ وﻫ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻟﻮاړه ﺗﯧﺮه ﮐه .ﻣﻮﻧ د دې ورځ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻟﻮ او آﺧﺮ ﻣﻮ وﻟﻴﺪﻟﻪ “.
ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮره ﮐو ،ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو ،ﭼ
د ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﻳ ﺧﺒﺮدارے ورﮐے وو ،ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑرﺣﻤ
ﺳﺮه ﻫﺮ ﮥ ﺗﺒﺎه ﮐل .ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐل


او ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ زور ﭘﻪ ﺗﺎ اوﭼﺖ ﮐے دے .
ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﭘﻪ زوره ﭼﻐ ووﻫﻪ ،اے د ﻧﻴﺎزﺑﻴﻦ ﺻﻴﻮن ﻟﻮر
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ،د اوﻮ ﻧﻬﺮوﻧﻪ دې ﻟﻪ د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن وﺑﻬﻴى،
ﭘﻪ ﺷﭙﻪ او ورځ ﮐ دې وﺑﻬﻴى .ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ آرام ﻣﮥ
 ”راﭘﺎﻪ ،او ﭘﻪ
ورﮐﻮه او ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ دې ژړا ﻣﮥ ﺑﻨﺪوه .
ﺷﭙﻪ ﮐ ژړا وﮐه ،ﭘﻪ ﻫﺮه ﺷﯧﺒﻪ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر
ﮐ د ﺧﭙﻞ زړۀ ﺣﺎل راﺮﻨﺪ ﮐه .او ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐه د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ دﭘﺎره ﻮک ﭼ د ﮐﻮﻮ
 وﻮره ،اے
ﭘﻪ ﻫﺮ ﻮټ ﮐ د ﻟﻮږى ﻧﻪ ﻣۀ ﮐﻴى “.
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،او ﻏﻮر وﮐه .ﺗﺎ داﺳ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﮐى دى؟
وﻟ ﻣﻴﻨﺪې دې ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺧﻮرى ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻳوﻟ
دى؟ وﻟ اﻣﺎﻣﺎن او ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان دې د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر
 زاړۀ او زﻟﻤ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ
ﮐ ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ؟ 
دى ،ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ زﻣﺎ ﻮاﻧ  او ﻮاﻧﺎن
ﺳى ﭘﻪ ﺗُﻮره راﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮى دى .د ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ورﻮ
ﮐ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻣۀ ﮐل او ﭘﻪ ﺑرﺣﻤ ﺳﺮه ﻣﻮ ﺣﻼل ﮐل.
 ﺗﺎ د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ دﻋﻮت ورﮐو ﻟﻪ ﭼ

د اﺧﺘﺮ د ورځ دﭘﺎره دې راﻏﻮﺘ وى .او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ورﻮ ﮐ ﻧﻪ ﻮک ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﺷُﻮ او ﻧﻪ ﻮک ﺑﭻ
ﮐﯧﺪﻟﮯ ﺷُﻮ .ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﻣﺎ زﻳوﻟ ۇو او ﭘﻪ ﻣﺎ ﺮان
ۇو زﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل.

۳

 زۀ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﻀﺐ د


 ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻪ راﻠﻮ ﺗﻴﺎرې ﺗﻪ
ﭼﻮﮐ ﻧﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟ دى .
 ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ
راوﺳﺘﻢ ﭼ ﻫﻴ رﺎ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وه .
 ﻫﻐﮥ زﻣﺎ
ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻻس ﻮﻟﻪ ورځ ﺑﺎر ﺑﺎر راوﭼﺖ ﮐو .

ﻮل ﺎن ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﺗ ﺷﻴﻦ ﮐو او زﻣﺎ ﻫُوﮐ ﻳ ﻣﺎت ﮐل.
 ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻪ ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟ او ﻏﻤﻮﻧﻮ ﮐ اﻳﺴﺎر او راﯧﺮ

 ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻪ زوړ ﻗﺒﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎره ﮐ
ﮐے ﻳﻢ .
 ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐ راﯧﺮ ﮐم ﭼ وﻧﮥ
ﮐﯧﻨﻮﻟﻢ .
 ﺗﺮ دې ﭼ ﻣﺎ
ﺗﺘﻢ او ﭘﻪ درﻧﻮ زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﻳ ﺗﻟﮯ ﻳﻢ .
آواز وﮐو او ﻣﺪد دﭘﺎره ﭘﻪ ﭼﻐﻮ وژړﯦﺪم ،ﻫﻐﮥ زﻣﺎ دﻋﺎﺎﻧﻮ ﺗﻪ
 ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻻرې د ﺗﺮاﺷﻠﮯ ﺷﻮو ﮐﺎﻮ ﭘﻪ
ﺗﻮﺟﻮ ﻧﮥ ورﮐﻮﻟﻪ .
دﯦﻮال ﺑﻨﺪې ﮐى دى ،او ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻻرې ې وډې ﮐې دى.
 ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﻣﯧﻠﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﭘﺮوت دے او ﻟﻪ

 ﻫﻐﮥ زۀ د ﻻرې
ﭼ زﻣﺮے د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﭘ ﺷﻮے وى .
ﻧﻪ ﺑﻻرې ﮐم ،او ﻮ ﻮ ﻳ ﮐم .او ﻫﻐﮥ زۀ وران وﻳﺠﺎړ
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﻨﺪه راﻠﻪ
او ﺑﻳﺎره ﺑﻣﺪدﺎره ﭘﺮﯦﻮدم .
 ﻫﻐﮥ زﻣﺎ زړۀ
او د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﺸﻮ دﭘﺎره ﻳ ﻧﻪ وﺮﻮﻟﻢ .
ﺳﻮرے ﺳﻮرے ﮐو او د ﺧﭙﻞ ﺗﻴﺮدان ﭘﻪ ﻏﺸﻮ ﻳ ووﻳﺸﺘﻢ.
 زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻨﺪا ذرﻳﻌﻪ ﺷﻮم ،ﻮﻟﻪ ورځ ﻣﺎ ﺗﻪ

 ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻪ ﺗﺮﺧﻮ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻮ ﻣﻮړ ﮐم ،او
ﭘﻴﻐﻮروﻧﻪ ﮐﻮى .
 ﻫﻐﮥ
د ﻠﻮ دﭘﺎره ﻳ د ﺗﺮﻳﺦ ﻨﻳﺮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ راﮐه .
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﺎﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﺎﺟﺮى ورﮐه ،او ﭘﻪ ﺧﺎورو اﻳﺮو ﮐ
 زﻣﺎ زړۀ د ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﺷﻮے دے او ﻣﺎ
ﻳ وﻣﻨﻟﻢ .
 ﻧﻮ زۀ دا واﻳﻢ،
ﻧﻪ ﻫﯧﺮ دى ﭼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮥ ﺗﻪ واﺋ .
”زﻣﺎ ﻃﻤﻊ او اُﻣﻴﺪ ﻻړو او ﮥ ﭼ زﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ اُﻣﻴﺪ
 زﻣﺎ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ او ﺧﻮار و زار
وو ﻫﻐﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮ “.
ﺮﯧﺪل ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﺎدﻳى ،او ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻨﻳﺮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺮاﺧﮥ دى.
 زۀ ﺑﺎر ﺑﺎر د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ ﮐﻮم او زﻣﺎ روح ﭘﻪ ﻣﺎ

 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻮچ ﮐ دا
ﮐ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ دے .
 د ﻣﺎﻟ
راوﻟﻢ او ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ اُﻣﻴﺪوار ﻳﻢ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎﺋﻴﺪاره ﻣﻴﻨﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى او د ﻫﻐﮥ رﺣﻢ ﻫﻴﻠﻪ

 د ﻫﻐﮥ رﺣﻢ او ﻣﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﻧﻮے او ﺗﺎزه
ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى .
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐﻴى او د ﻫﻐﮥ وﻓﺎدارى ﺑﺷﺎﻧﻪ ﻟﻮﻳﻪ ده .
زﻣﺎ ﻧﺼﻴﺐ دے “،او زۀ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ دا واﻳﻢ” ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه
زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗﻢ “.
ﮥ دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎور ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻮک ﭼ
 دا ﮥ ده ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ
د ﻫﻐﮥ ﺗﻼش ﮐﻮى .
ﺳﺮه اﻧﺘﻈﺎر وﮐى ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼﺻﻮن ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر
 د ﻳﻮ ﮐﺲ دﭘﺎره دا ﮥ ده ﭼ ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ ﺟﻎ
وﮐى .
 ﭼ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ ﮐ ﺎن ﻟﻪ ﮐﯧﻨ ،ﮥ ﭼ
ﻳﻮﺳ ،
 ﻫﻐﻪ دې ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻣﺨ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮې اﯦﮯ وى .
ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ وﻏﻮرزوى ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﮥ اُﻣﻴﺪ ﭘﺎﺗ وى.
 ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻪ دې د وﻫﻠﻮ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ورواړوى او د ﻫﻐﮥ د

 ﻪ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن د ﺗﻞ
ﻻﺳﻪ دې ﺑﻋﺰﺗ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐى .
 دا ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻏﻢ راوﻟ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻫﻢ
دﭘﺎره ﻧﮥ رد ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ
ﮐﻮى ،د ﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ ډﯦﺮه او ﭘﺎﺋﻴﺪاره ده .
ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ رﺳﻮﻟﻮ ﻧﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى او ﻧﮥ ﻮک ﭘﻪ ﻏﻢ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻮل ﻗﯧﺪﻳﺎن د ﭘﻮ
آﺧﺘﻪ ﮐﻮى .
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ
ﻻﻧﺪې ﭼﺨ ﮐى ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺳے
ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺣﻖ ﭘﻪ زور وﻫ ،
ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﻮک د اﻧﺼﺎف ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮى ،وﻟ ﻣﺎﻟ
 ﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻢ ﮥ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﮯ
داﺳ ﻇﻠﻢ ﻧﮥ ﻮرى؟ 

ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐ ﺣﻢ ﻧﮥ وى ﮐے؟ 

وﻟ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ د ﺧﻮا ﻧﻪ ﮥ او ﺑﺪ دواړه ﻧﮥ را؟ 
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے اﻧﺴﺎن وﻟ ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮى ﮐﻠﻪ ﭼ ورﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
 را ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠ ﻃﺮﻳﻘ
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ .
 را ﭼ ﭘﻪ
وآزﻣﺎﻳﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ واﭘﺲ راوﺮﺣﻮ .

اﺧﻼص ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐو او آﺳﻤﺎﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
 ”ﻣﻮﻧ ﻨﺎه او ﺳﺮﮐﺸ وﮐه او ﺗﺎ ﻣﻮﻧ
داﺳ وواﻳﻮ ،
 ﺗﺎ ﺧﭙﻠ د ﻗﻬﺮ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﺳﺘﻠ او
ﻣﻌﺎف ﮐى ﻧﮥ ﻳﻮ .

ﻣﻮﻧ ﭘﺴ ﺷﻮې او ﭘﻪ ﺑرﺣﻤ ﺳﺮه دې ﻣﻮﻧ ﻣۀ ﮐو .
ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ورﻳ ﮐ وﻧﻐﺘﻠﻮ ﺗﺮﻮ ﻫﻴ دﻋﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻪ
 ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﭘﻠﻴﺖ ﮐو او د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
در وﻧﮥ رﺳﻴى .
 زﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ
ﮐ دې راﻧﻪ د ﻨﺪ ډﯦﺮے ﺟﻮړ ﮐو .
 ﻳﺮې
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ وازې ﮐې .
واﺧﺴﺘُﻮ او ﭘﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ وﻏﻮرزﯦﺪُو .ﺗﺒﺎﻫ او ﺑﺮﺑﺎدى
 زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ د ﺳﺘﺮﻮ
راﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻪ .
 زﻣﺎ ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ او
ﻧﻪ د اوﻮ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ ﺑﻬﻴى .
 ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺟﺎرى وى ﺑ ﻟﻪ آرام ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ،
 ﭼ
ﭘﺎس د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻧﻈﺮ واﭼﻮى او دا ﺣﺎل وﻮرى .
ﮐﻠﻪ زۀ ﭘﻪ ﺎر ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﻮرم ﻧﻮ زﻣﺎ زړۀ
 ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﻫﻴ ﺑﻫﻴﻪ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﻏﻤﮋن ﺷ .
 ﻫﻐﻮئ زۀ
ۇو ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻣﺮﻏ ﭘﻪ ﺷﺎن زۀ ووﻳﺸﺘﻢ .
ژوﻧﺪے ﭘﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ ورواﭼﻮﻟﻢ او ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳ ﮐﺎ راووﻳﺸﺘﻞ.
 اوﺑﮥ زﻣﺎ ﺗﺮ ﺳﺮه راورﺳﯧﺪﻟ او وﺋﻴﻞ ﻣ ﭼ ډوﺑﯧم.

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ د ﮐﻨﺪې د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺖ

 ﺗﺎ زﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اورﯦﺪﻟﮯ دے ،ﺧﭙﻞ ﻏﻮږوﻧﻪ
زارى وﮐه .
 ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ راﻧﺰدې
ﻣﮥ ﺑﻨﺪوه ،د ﻣﺪد دﭘﺎره زﻣﺎ آواز واوره .
ﺷﻮې ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ درﺗﻪ آواز وﮐو ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ زﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ راوﭼﺘﻪ ﮐه او ﺗﺎ زﻣﺎ
ﻳﺮﯦه ﻣﻪ .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﮐﻮم ﺑﺪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه
ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐو .
 ﺗﺎ د
وﺷُﻮ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪل ،زﻣﺎ د ﻣﺴﺌﻠ اﻧﺼﺎف وﮐه .
ﻫﻐﻮئ د اﻧﺘﻘﺎم ﻮل اور وﻟﻴﺪو ،د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟ ﻣﻨﺼﻮﺑ زﻣﺎ

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻴﻐﻮروﻧﻪ
ﺧﻼف دى .

واورﯦﺪل ،د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼف دى .
زﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻮﻟﻪ ورځ زﻣﺎ ﺧﻼف ﭘﺲ ﭘﺲ او ﻨﻮﺳ ﮐﻮى.
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻮره ،ﺳﺤﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ،زۀ د ﻫﻐﻮئ

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
د ﭘﻴﻐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﮐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻢ .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻪ ورﮐه ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺪﻟﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﻏﻤﮋن ﮐه او ﺳﺘﺎ ﻟﻌﻨﺖ دې ﭘﻪ
ورﮐه .
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ راوﻧﻴﺴﻪ،
ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې وى .
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ﻳ ﺟﺎرو ﮐه“.

۴

 وﻮرئ ﭼ د ﺳﺮو زرو ﻼ ﻨﻪ ﺗﺘﻪ ﺷﻮه ،او ﭼ


ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮۀ زر ﻨﻪ ﺑﺪل ﺷﻮى دى ،او د ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐﺎ
 د
د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳک ﭘﻪ ﻫﺮ ﻮټ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷُﻮ .
ﺻﻴﻮن ﺑﻴﺶ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﭼ د ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮو زرو ﭘﻪ ﺗﻮل
ۇو ،ﺧﻮ اوس ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،ﻟﻪ ﭼ
 ﺗﺮ دې ﭼ ﻴﺪړه ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﻼل ﺟﻮړ ﮐى وى .
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻴﻨﻪ ورﮐﻮى ،ﺧﻮ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺷﻮى دى
 د ﭘﻴﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﻟﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ وى .
ژﺑ اﻧﺘ دى او د ﺗﻨﺪې ﻧﻪ ﺗﺎﻟﻮ ﺗﻪ ورﻏﻠ دى .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
رو ﭘﺴ ژاړى ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
 ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪور ﺧﻮراﮐﻮﻧﻪ ﮐﻮل ﻫﻐﻮئ
ورﮐى .
اوس ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ د ﻟﻮږى ﻧﻪ ﻣۀ ﮐﻴى .ﻫﻐﻮئ ﭼﺎ ﭼ ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺘ ﮐﭙې اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟ اوس ﻫﻐﻮئ د ﻨﺪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﮐ د
 زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺰا د ﺳﺪوم د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ
ﺧﻮراک ﻟﻮن ﮐﻮى .
زﻳﺎﺗﻪ ده ،ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﯧﺒﻪ ﮐ ﺗﺒﺎه ﺷُﻮ او ﻫﻴﭽﺎ ﭘﺮې
 د ﺻﻴﻮن ﺣﻤﺮاﻧﺎن د واورې ﻧﻪ زﻳﺎت
ﻻس وﻧﮥ ﻣﺮوړﻟﻮ .

ﺻﻔﺎ ۇو او د ﭘﻴﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﭙﻴﻦ ۇو .د ﻫﻐﻮئ ﺑﺪن د ﻣﺮﺟﺎﻧﻮ
ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﻮر وو ،او د ﻫﻐﻮئ ﺷﻠﻮﻧﻪ او ﺻﻮرﺗﻮﻧﻪ د ﻧﻴﻠﻢ
 ﺧﻮ اوس د ﻫﻐﻮئ ﻣﺨﻮﻧﻪ
ﮐﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪل .
ﺳﺎرو ﻧﻪ زﻳﺎت ﺗﻮر دى .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻرو ﮐﻮﻮ ﮐ د ﺧﻠﻘﻮ د
ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﻧﻪ وﺗ دى .د ﻫﻐﻮئ ﺮﻣﻦ د ﻫﻐﻮئ ﻫوﮐﻮ ﭘﻮرې

اﻧﺘ ده او ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﭘﻮﺳﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن اوﭼﻪ ﺷﻮې ده .
ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷﻮى ۇو د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﮥ ۇو
ﭼ د ﻗﺤﻂ ﻧﻪ ﻣۀ ﺷﻮى ۇو .او د ﭘ ﻧﻪ د ﻓﺼﻞ د ﻧﺸﺘﻮاﻟ
 ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻗﻮم ﺗﺒﺎه
ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻟﻮږو ﻧﻪ ﻣۀ ﺷﻮل .
ﮐﯧﺪو ﻧﻮ د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻣﻴﻨﺪو ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﺎﺧﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻏﻀﺐ ﭘﻪ
ﮐل او وې ﺧﻮړل .
دوئ ﻇﺎﻫﺮ ﮐو او ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ راﻧﺎزل ﮐو .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺻﻴﻮن ﮐ اور ﺑﻞ ﮐو .او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺗﺮ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻮ وﺳﻮزوﻟﻮ.
 د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،او ﻧﮥ ﭘﺮې د دﻧﻴﺎ ﻳﻮ

اوﺳﯧﺪوﻧ ﺑﺎور ﮐﻮﻟﻮ ،ﭼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ او دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 ﺧﻮ دا د ﻫﻐ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ
ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ دروازو ﮐ راﻧﻨﻮ .
د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ وﺷﻮ او د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه وﺷﻮ ،ﭼﺎ

ﭼ د ﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﮐه .
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ړﻧﺪو ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮﯧﺪل .او ﭘﻪ
وﻳﻨﻮ داﺳ ﻟﺖ ﭘﺖ ۇو ﭼ ﭼﺎ ﻳ ﺟﺎﻣﻮ ﻟﻪ د ﻻس وروړﻟﻮ
 ”اﺧﻮا ﺷ ﻧﺎﭘﺎﮐﻮ “،ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ
ﺟﺮأت ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .
ووﻫﻠ” ،اﺧﻮا ﺷ ،اﺧﻮا ﺷ ،ﻻس ﻣﮥ راوړئ “.ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ
ﻟﺮې وﻃﻨﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪل او ﭘﻪ ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺳﺮﺮداﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ
ﺮﯧﺪل ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل .
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐل او ﻧﻮر ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﻗﺪر
ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .ﺧﻠﻘﻮ ﻧﮥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻋﺰت ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﮥ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ

 ﭘﻪ ډﯦﺮو ﮐﺘﻮ ﻣﻮ ﺳﺘﺮ ړﻧﺪې ﺷﻮې ﺧﻮ
رﺣﻢ ﮐﻮﻟﻮ .
ﺑﻓﺎﺋﺪې ،ﻫﻴ ﻣﺪد راﻧﮥ ﻏﻠﻮ .ﻣﻮﻧ د داﺳ ﻳﻮ ﻗﻮم ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر
 ﻣﻮﻧ
ۇو ﭼ زﻣﻮﻧ ﺑﭻ ﮐﻮل د ﻫﻐﻮئ د وس ﮐﺎر ﻧﮥ وو .
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮﻮ ﮐ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺮﯧﺪﻟﮯ ﻪ ﭼ دﺷﻤﻦ راﺗﻪ
ﻣﻮرﭼﻪ ﺷﻮے دے .زﻣﻮﻧ آﺧﺮ راﻧﺰدې ﺷﻮے وو ،او زﻣﻮﻧ
ور ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻮې وې ،ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ اَﻧﺠﺎم رارﺳﯧﺪﻟﮯ
 زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ د ﺑﺎز ﻧﻪ زﻳﺎت ﺗﯧﺰ ۇو ،ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
وو .
ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ وزﻏﻠﯧﺪو ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐو او ﮐﮥ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا
 د
ﮐ ﺑﻪ ﭘ ﺷُﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﻮﻧ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻟﻮ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮے ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ زﻣﻮﻧ د ژوﻧﺪ
ﺳﺎه ده ،ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دام ﮐ راﯧﺮ ﺷﻮے وو ،د ﭼﺎ ﭘﻪ
ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻫﻐﮥ د ﺳﻮرى د ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د
 اے د ادوم ﻟﻮرې ،اوس
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﻴو “.
ﺧﻨﺪا او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ،او ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻋﻮض ﮐ
اوﺳﯧئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﻀﺐ ﭘﻴﺎﻟﻪ
درﮐے ﺷ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﺸﻪ ﺷ او ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺑﻨ ﮐئ.
 اے ﺻﻴﻮن ﻟﻮرې ،ﺳﺘﺎ ﺳﺰا ﺑﻪ ﭘﻮره ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﻮر

ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ ﮐ وﻧﮥ ﺳﺎﺗ .ﺧﻮ اے د ادوم ﻟﻮرې ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ
ﻟﻪ ﺳﺘﺎ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺰا درﮐى او ﺳﺘﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺎره
ﮐى.

۵

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،راﻳﺎد ﮐه ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮥ وﺷﻮ،


 زﻣﻮﻧ ﻣﻴﺮاث
وﻮره ﭼ زﻣﻮﻧ ﻨﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﺷﻮې ده .
ﻏﯧﺮو ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮے دے او زﻣﻮﻧ ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﺮدو ﺧﻠﻘﻮ ﻗﺒﻀﻪ
 ﻣﻮﻧ ﻳﺘﻴﻤﺎن او ﺑﭘﻼره ﺷﻮى ﻳﻮ او زﻣﻮﻧ
ﮐى دى .
 ﻣﻮﻧ د ﻠﻮ اوﺑﮥ او د
ﻣﻴﻨﺪې ﮐﻮﻧې ﺷﻮې دى .

 ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﻣﻮﻧ
ﺳﻮزوﻟﻮ ﺧﺸﺎک ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ اﺧﻠﻮ .
ﭘﺴ ۇو راﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺖ دى او ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﺷُﻮ ﺧﻮ
 ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﺼﺮ او
ﻫﻴ آرام ﺗﻪ ﻣﻮ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى .

اﺳﻮر ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻮره رو ﻣﻼو ﺷ .
زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻨﺎه وﮐه ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣۀ دى او اوس ﻣﻮﻧ د
 ﻏﻼﻣﺎن ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى
ﻫﻐﻮئ د ﻨﺎه ﺳﺰا ﺧﻮرو .
او ﻫﻴ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻮئ د ﻻس ﻧﻪ آزاد ﮐى.
 ﻣﻮﻧ د رو ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ

اﭼﻮﻟﮯ دے ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ وﺳﻠﻪ وال ﺮ.
 زﻣﻮﻧ ﺮﻣﻦ ﻟﻪ د ﺗﻨﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺮﻣﻪ ده ،د ﻗﺤﻂ د ډﯦﺮ

 ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ د ﻮ ﻋﺰت ﻟﻮټ
ﺗﺎو ﻧﻪ ﺳﻮزﯦﺪﻟ ده .
ﺷﻮے دے او د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ د ﭘﯧﻐﻠﻮ ﻋﺰت ﻟﻮټ
 دوئ ﺷﻬﺰادﺎن د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻮړﻧﺪ ﮐى
ﺷﻮے دے .
 ﭘﻪ ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ زور
دى او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﻋﺰﺗ ﻳ ﮐې ده .
ﻣﯧﭽﻨ ﺮﻮﻟﮯ ﺷ ،او زﻟﻤ د ﻟﺮﻮ د درﻧﻮ ﺑﺎروﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ
 ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺎر ﭘﻪ دروازه د ﺟﺮﻮ
ﺗﻠﻴﻒ روان دى .

ﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮدل او ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺳﺎز و ﺳﺮود ﭘﺮﯦﻮدو .
زﻣﻮﻧ د زړۀ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ راﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮې ده او زﻣﻮﻧ ا
 زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ اﺧﺴﺘﻠﮯ
ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې ده .
ﺷﻮے دے ،اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻨﺎه ﮐې ده.
 ﻪ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﻮﻧ زړوﻧﻪ ﻣﺎت ﺷﻮى دى او د ژړا

 دا ﭼ د ﺻﻴﻮن ﻏﺮ
ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﻈﺮ ﮐﻢ ﺷﻮے دے .
 ﺧﻮ
وران وﻳﺠﺎړ ﭘﺮوت دے او ﻴﺪړان ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى .
ﺗﮥ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮې او ﺳﺘﺎ ﺗﺨﺖ ﭘﻪ
 ﺗﺎ وﻟ ﻣﻮﻧ ﺑﻠﻞ ﻫﯧﺮ
ﻮﻟﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى .
 اے
ﮐى ﻳﻮ؟ ﺗﺎ وﻟ ﻣﻮﻧ ډﯦﺮو ورﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﯦ ﻳﻮ؟ 
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﻮﻧ ﺎن ﺗﻪ راوﺑﻠﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺑﺤﺎل ﮐه او زﻣﻮﻧ

 وﻟ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﻞ دﭘﺎره رد
ﺣﺎل د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐه .
ﮐى ﻳﻮ؟ او ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻏﺼﻪ ﻳ؟
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