د ﺣﻀﺮت ﻧﺤﻤﻴﺎه ﮐﺘﺎب
د ﺣﻀﺮت ﻧﺤﻤﻴﺎه د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮل

۱

 دا د ﺣﻠﻴﺎه د زوئ د ﺣﻀﺮت ﻧﺤﻤﻴﺎه ﮐﻼم دے .ﮐﻠﻪ ﭼ ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه وو ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺷﻠﻢ


 زﻣﺎ ورور ﺣﻨﺎﻧ د ﻳﻬﻮداه د ﻳﻮ ﻮ
ﮐﺎل د ﮐﺴﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ زۀ ﻳﻌﻨ ﺣﻀﺮت ﻧﺤﻤﻴﺎه ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺎر ﺳﻮﺳﻪ ﮐ وم .
ﺳو ﺳﺮه راورﺳﯧﺪو او ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﻫﻐﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﮐﻮم ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷﻮى ۇو او د ﻳﻬﻮداه ﺻﻮﺑ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠ ۇو ﻫﻐﻮئ د
ﺷﻮى ۇو .
ﻟﻮئ ﺗﻠﻴﻒ او ﺑﻋﺰﺗ ﺳﺮه ﻣﺦ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﺎت ﭘﺮاﺗﮥ دى او د دې
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د دې ﻫﺮ
دروازې د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ دى ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭼ د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اور ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮې وې .
ﮥ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮم ،ﻧﻮ زۀ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻢ او وﻣ ژړل .ﻮ ور زۀ ﻏﻤﮋن وم او ﺧﻮراک ﻣ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .ﻣﺎ د آﺳﻤﺎن ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
 او ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د آﺳﻤﺎن ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،اے ﻋﻈﻴﻤﻪ او د رﻋﺐ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه
ﺳﻮال وﮐو 
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ وﻮره او زﻣﺎ ﺳﻮال
ﺧﭙﻞ د رﺣﻢ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐﻮې ﭼ ﻮک درﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ ،
واوره ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﻳﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﺷﭙﻪ او ورځ دﻋﺎ ﮐﻮم .زۀ دا اﻗﺮار ﮐﻮم ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻨ
 ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐې ده او ﺗﺎ ﭼ ﮥ ﺣﻢ ﮐے وو ﭘﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻨﺎه ﮐې ده .ﻣﺎ او زﻣﺎ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻨﺎه ﮐې ده .
ﻫﻐ ﻣﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ دے ﮐے .ﺗﺎ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐے وو ﭘﻪ ﻫﻐ ﻣﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ دے
 ﺗﮥ اوس ﻫﻐﻪ ﮥ راﻳﺎد ﮐه ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ دې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه
ﮐے .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ راوﺮﯧﺪئ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ
ﺑوﻓﺎﺋ وﮐه ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم .
ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ واﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ راوﻟﻢ ﮐﻮم ﺎئ ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم د درﻧﺎوى دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے دے ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،دا ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎران او ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ دى .ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ
دﻧﻴﺎ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﻫﻢ ﺧﻮارۀ وارۀ ﻳ .
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،اوس زﻣﺎ ﺳﻮال واوره او د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ دﻋﺎﺎﻧ
ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ آزاد ﮐل .
واوره ﭼ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﭘﻪ درﻧﺎوى ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣﻼوﻳى .او ﻣﺎ ﻟﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ راﮐه او داﺳ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻦ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ
ﮐه .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زړۀ ﮐ دا ﺧﺒﺮه واﭼﻮه ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐى “.ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ زۀ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻗ وم.

د ﺣﻀﺮت ﻧﺤﻤﻴﺎه ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ

۲

 د ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺷﻠﻢ ﮐﺎل د ﻧﻴﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻣﮯ راﻏﻠﻞ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻣﮯ


 ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﭙﻮس
واﺧﺴﺘﻞ او ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻣ ورﮐل .زۀ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ وم ﺧﻔﻪ ﺷﻮے ،
 او
وﮐو” ،ﺗﮥ وﻟ دوﻣﺮه ﻏﻤﮋن ﻳ؟ ﺗﮥ ﺧﻮ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﺧﻔﻪ ﻳ “.زۀ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻳﺮﯦﺪم 
ﺟﻮاب ﻣ ورﮐو” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﻟﻪ ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ درﮐى .زۀ ﺑﻪ وﻟ ﺧﻔﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎر ﮐ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
 ﺑﺎدﺷﺎه را ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﮥ ﻏﻮاړې؟“ ﻧﻮ
ﺦ ﺷﻮى دى ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮے دے او د ﻫﻐ دروازې ﭘﻪ اور ﺗﺒﺎه ﺷﻮې دى؟“ 
 او ﺑﻴﺎ ﻣ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮل
ﻣﺎ د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ،
ﻏﻮاړې او دا ﭼ زﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﮐې ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ دا اﺟﺎزت راﮐه ﭼ زۀ ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ زۀ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺑﻴﺎ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ زﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﮐو ،ﭼ ﻣﻠﻪ د
ﺟﻮړ ﮐم ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺦ ﺷﻮى دى “.
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻨ ﮐ ﻧﺎﺳﺘﻪ وه .ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ د ﻮﻣﺮه وﺧﺖ دﭘﺎره ﺑﻪ  او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ واﭘﺲ را ،
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ دا ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﺻﻮﺑ د ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺧﻄﻮﻧﻪ راﮐه ،ﭼ

ﭘﻪ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻟﻴﻠ ﺷﻮى وى ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﺳﻔﺮ وﮐم .
ﻣﺎ د ﺷﺎﻫ ﻨﻠﻮ ﻮﮐﻴﺪار آﺳﻒ دﭘﺎره ﻫﻢ ﻳﻮ ﺧﻂ وﻏﻮﺘﻮ ،ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻟﻴﻠ ﺷﻮى ۇو ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻗﻠﻌ د دروازو دﭘﺎره
۱ / ۱۶

ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ،د ﺎر د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ دﭘﺎره او د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر دﭘﺎره ﻣﺎ ﻟﻪ ﻟﺮ راﮐى ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﺑﻪ زۀ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺎ
اوﺳﯧﺪم .ﻣﺎ ﭼ ﮥ ﻏﻮﺘ ۇو ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ راﮐل ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ وو .
ﺳﺮه ﻳﻮ ﻮ ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان او ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ د ﺳﻮارو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ وﻟﯧﻟﻪ او زۀ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻓﺮات ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻧﺪې روان
 ﺧﻮ د ﺑﻴﺖﺣﻮرون ﺎر ﺳﻨﺒﻠﻂ ،او ﻃﻮﺑﻴﺎه ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻋﻤﻮن ﺻﻮﺑ ﻳﻮ
ﺷﻮم .ﻫﻠﺘﻪ ﻣ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻄﻮﻧﻪ ورﮐل .
آﻓﺴﺮ وو ،ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻮک راﻏﻠ دى ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره ﮐﺎر ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺧﻔﻪ ﺷﻮل.

د ﻧﺤﻤﻴﺎه د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻣﻌﺎﺋﻨﻪ ﮐﻮل
 ﻣﺎ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه وﻧﮥ ﮐه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ د
 زۀ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړم او ﺗﺮ درﯦﻮ ورﻮ ﭘﻮرې 

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اﭼﻮﻟ وه .ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ زۀ ﭘﺎﯧﺪم او ﺑﻬﺮ ﻻړم ،ﻳﻮ ﻮ ﻣﻠﺮى ﻣ ﺎن ﺳﺮه ﮐل .ﻣﻮﻧ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻨﺎور د
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﺎر ﻧﻪ روان ﺷﻮم ﻧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺷﭙﻪ وه .د وادۍ
ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻮ ،دا ﻫﻐﻪ ﺧﺮ وو ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم زۀ ﺳﻮر وم .
ﭘﻪ دروازه ﺑﺎﻧﺪې ووﺗﻠﻢ او د ﻴﺪړ ﮐﻮﻫ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮم او د ﻨﺪ دروازې ﺗﻪ ﻻړم .ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ روان وم ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ﺎر ﻏﻮرزﯦﺪﻟ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ د ﻓﻮارې دروازې ﺗﻪ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎﻻب ﺗﻪ ﻻړم،
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او ﻫﻐﻪ دروازې وﻟﻴﺪې ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ اور ﺗﺒﺎه ﺷﻮې وې .
 ﺑﻴﺎ زۀ ﻻﻧﺪې د ﻗﺪرون وادۍ ﺗﻪ ﻻړم او ﭘﻪ ﺧﺮ
ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺧﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﻣﺎ ﺳﻮرﻟ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻻر ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐه ،
ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮر وم ،دﯦﻮال ﺗﻪ ﻣ ﮐﺘﻞ .ﺑﻴﺎ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻر راواﭘﺲ ﺷﻮم ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ راﻏﻠﮯ وم او د وادۍ ﭘﻪ دروازه ﺑﺎﻧﺪې واﭘﺲ ﺎر
 د ﻫﻐ ﻋﻼﻗ ﻳﻮ آﻓﺴﺮ ﺗﻪ ﻫﻢ دا ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟﯧﺪه ﭼ زۀ ﭼﺮﺗﻪ وم ﻳﺎ ﻣ ﮥ ﮐﻮل .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ،
ﺗﻪ ﻻړم .
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﻳﺎ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ ۇو وﺋﻴﻠ ﭼ ﻮک ﺑﻪ دا ﮐﺎر ﮐﻮى .
وﺟﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻳﻮ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﺒﺎه ﺷﻮے دے او د دې دروازې ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮې دى .را ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ
 او ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﻨﻪ ﻣﻞ وو او ﻫﻐﻪ ﮥ ﻣ ورﺗﻪ
ﮐو او د دې ﺑﻋﺰﺗ ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼص ﮐو “.
ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﺎدﺷﺎه وﺋﻴﻠ ۇو .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،را ﭼ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﻴﺎ ﺷﺮوع وﮐو “.او ﻫﻐﻮئ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻨﺒﻠﻂ ﺣﻮروﻧ ،ﻋﻤﻮﻧ ﻃﻮﺑﻴﺎه او ﺟﺸﻢ ﻧﻮﻣ ﻳﻮ ﻋﺮﺑﮯ زﻣﻮﻧ د
د ﻧﯧ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﺮوع وﮐه .
ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻮرې ﻮﻗ او ﻣﺴﺨﺮې وﮐې او وې وﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ دا ﮥ ﺷﺮوع ﮐى دى؟ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ د
 ﻣﺎ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د آﺳﻤﺎن ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ راﮐى .ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﻮل ﻏﻮاړئ؟“ 
ﮐﻮوﻧ ﻳﻮ او ﻣﻮﻧ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐﯘو .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻟﺮﻟﻮ ﻫﻴ ﺣﻖ ﻧﮥ ﻟﺮئ ،او ﻧﮥ ﺣﺼﻪ ﻟﺮئ“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د دﯦﻮال ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﯦﺪل

۳

 ﺑﻴﺎ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم اﻟﻴﺎﺳﺐ او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮو اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د و دروازه ﺑﻴﺎ ﺟﻮړه ﮐه ،ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ وﻗﻒ ﮐه او دروازې ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ


 د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺧﻠﻘﻮ ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ
ﺎئ وﻟﻮﻟ .ﻫﻐﻮئ د ﺳﻠﻮ ﻣﻴﻨﺎرو ﭘﻮرې دﯦﻮال او د ﺣﻨﻦاﻳﻞ ﻣﻴﻨﺎره ﭘﻮرې دﯦﻮال وﻗﻒ ﮐو .
 د ﺳﻨﺎآه ﻗﺒﻴﻠ د ﮐﺒﺎﻧﻮ دروازه ﺟﻮړه ﮐه .ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﺮوﻧﻪ او دروازې ﭘﻪ
ﺟﻮړه ﮐه .د اﻣﺮى زوئ زﮐﻮر ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه .
 د اورِﻳﺎه زوئ او د ﻫﻘﻮض ﻧﻤﺴ
ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮﻟ ،د دروازې د ﺗﺎﻻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ او زﻧﻴﺮوﻧﻪ وﻟﻮل .
ﻣﺮﻳﻤﻮت ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه .د ﺑﺮﮐﻴﺎه زوئ او د ﻣﺸﻴﺰباﻳﻞ ﻧﻤﺴ ﻣﺴﻼم ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه .د ﺑﻌﻨﻪ زوئ ﺻﺪوق ﺑﻠﻪ
 د ﺗﻘﻮع ﺳو ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو ﮐﻮم ﮐﺎر ﭼ
ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه .
 د ﻓﺎﺳﺢ زوئ ﻳﻮﻳﺪع او د ﺑﺴﻮدﻳﺎه زوئ ﻣﺴﻼم د ﻳﺴﺎﻧﻪ دروازه ﺑﻴﺎ ﺟﻮړه ﮐه.
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﯧﺪاراﻧﻮ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے وو .
 د
ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﺮوﻧﻪ او دروازې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ وﻟﻮل او د ﺗﺎﻟﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﭘﻪ دروازه ﮐ اړﻣﻮﻧﻪ او ﮐﻨې وﻟﻮل .
ﺟﺒﻌﻮن ﻣﻠﻄﻴﺎه ،د ﻣﺮوﻧﻮت ﻳﺪون او د ﺟﺒﻌﻮن او ﻣﺼﻔﺎه ﺳو ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻓﺮات د
 د ﺣﺮﻫﻴﺎه زوئ ﻋﺰىاﯦﻞ زرﺮ ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه .ﺣﻨﻨﻴﺎه ﻋﻄﺮ ﺟﻮړووﻧ ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ
ﺣﻤﺮان ﮐﻮر ﭘﻮرې ﺣﺼﻪ وه .
 د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻧﻴﻤ ﺿﻠﻌ ﺣﻤﺮان د ﺣﻮر زوئ رﻓﺎﻳﺎه ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه.
ﺟﻮړه ﮐه ،ﭼ د ﭘﻠﻦ دﯦﻮال ﭘﻮرې ﺣﺼﻪ وه .
 د ﺣﺮوﻣﻒ زوئ ﻳﺪﻋﻴﺎه ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺳﺮه ﻧﺰدې وه .د ﺣﺴﺒﻨﻴﺎه زوئ ﺣﻄﻮش

۲ / ۱۶

 د ﺣﺎرِم زوئ ﻣﻠﻴﺎه او د ﭘﺨﺖ ﻣﻮآب زوئ ﺣﺴﻮب دوئ دواړو ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ او د ﺗﻨﻮر ﻣﻴﻨﺎره ﻳ
ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه .
 د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻧﻮرې ﻧﻴﻤ ﺿﻠﻌ ﺣﻤﺮان ﻳﻌﻨ د ﻫﻠﻮﺣﻴﺲ زوئ ﺳﻠﻮم ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﻮ ﭘﻪ دې
ﺟﻮړه ﮐه .
 ﺣﻨﻮن او د زﻧﻮح ﺎر اوﺳﯧﺪوﻧﻮ د وادۍ دروازه ﺑﻴﺎ ﺟﻮړه ﮐه .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ دروازې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﺎر ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ .
ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮﻟ ،ﻫﻐﻮئ د دروازې ﺗﺎﻻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ دې ﮐ ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ او زﻧﻴﺮوﻧﻪ وﻟﻮل او د ﻨﺪ دروازې ﭘﻮرې
 د ﺑﻴﺖﻫﺮم ﺿﻠﻌ ﺣﻤﺮان د رﻳﺎب زوئ ﻣﻠﻴﺎه د ﻨﺪ دروازه ﺑﻴﺎ ﺟﻮړه ﮐه.
ﻫﻐﻮئ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﺰه دﯦﻮال ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐو .
 د ﻣﺼﻔﺎه
ﻫﻐﮥ دروازې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮﻟ او د دروازې ﺗﺎﻻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ او زﻧﻴﺮوﻧﻪ وﻟﻮل .
ﺿﻠﻌ ﺣﻤﺮان د ﮐﻮﻟﺤﻮزه زوئ ﺳﻠﻮم د ﻓﻮارې دروازه ﺑﻴﺎ ﺟﻮړه ﮐه .ﻫﻐﮥ د دروازې دﭘﺎﺳﻪ ﭼﺖ ﺟﻮړ ﮐو ،دروازې ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮﻟ او ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ او زﻧﻴﺮوﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﮐ وﻟﻮل .د ﺳﻠﺢ ﺗﺎﻻب ﺳﺮه د ﺷﺎﻫ ﺑﺎغ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻫﻐﮥ دﯦﻮال ﺟﻮړ ﮐو،
 د ﺑﻴﺖﺻﻮر د ﻧﻴﻤ ﺿﻠﻌ ﺣﻤﺮان د
دا ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭘﻮرې وو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د داؤد د ﺎر ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﻮړۍ ﮐﻮزې ﺷﻮې وې .
ﻋﺰﺑﻖ زوئ ﻧﺤﻤﻴﺎه ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﭼ دا د داؤد د ﺧﺎﻧﺪان د ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ،ﺗﺎﻻب او د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻮرې وه.

ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﭼ ﭼﺎ ﭘﻪ دﯦﻮال ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ
 دې ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻪ دﯦﻮال ﻧﻮرې ﺑﺮﺧ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړې ﮐې :د ﺑﺎﻧ زوئ رﺣﻮم ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،د ﻗﻌﻴﻠﻪ د ﻧﻴﻤ ﺿﻠﻌ

 د ﻗﻌﻴﻠﻪ د ﻧﻮرې ﻧﻴﻤ ﺿﻠﻌ د ﺣﻤﺮان د ﺣﻨﺪاد زوئ
ﺣﻤﺮان ،ﺣﺴﺒﻴﺎه د ﺧﭙﻠ ﺿﻠﻌ د ﻃﺮﻓﻪ ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،
 د ﻣﺼﻔﺎه ﺣﻤﺮان د ﻳﺸﻮع زوئ اﻳﺼﺮ د وﺳﻠ د ﻮدام ﭘﻪ ﻣﺨ ورﭘﺴ ﺣﺼﻪ ﺟﻮړه
ﺑﺎوى ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،
 د زﺑ زوئ ﺑﺎروک ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،دا ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭘﻮرې
ﮐه ،دا ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭘﻮرې وه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دﯦﻮال ﺗﺎوﻳى ،
 د اورِﻳﺎه زوئ او د ﻫﻘﻮض ﻧﻤﺴ ﻣﺮﻳﻤﻮت ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ
وه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم اﻟﻴﺎﺳﺐ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازه وه ،
ﺟﻮړه ﮐه ،ﭼ دا د اﻟﻴﺎﺳﺐ د ﮐﻮر ﺗﺮ آﺧﺮى ﺳﺮ ﭘﻮرې رﺳﯧﺪﻟ وه.

ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﭼ ﭘﻪ دﯦﻮال ﻳ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ
 دې اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د دﯦﻮال ﻳﻮ ﻮ ﻧﻮرې ﺑﺮﺧ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړې ﮐې :د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻋﻼﻗ ﻧﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړه

 ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ او د ﺣﺴﻮب ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وه ،د ﻣﻌﺴﻴﺎه زوئ او د ﻋﻨﻨﻴﺎه
ﮐه ،
 د ﺣﻨﺪاد زوئ ﺑِﻨﻮﺋ ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه،
ﻧﻤﺴ ﻋﺰرﻳﺎه ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﻣﺨ ﺗﻪ وه ،
 د اُوزى زوئ ﻓﺎﻻل ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،د دﯦﻮال د ﻮټ
 -
ﭼ دا د ﻋﺰرﻳﺎه د ﮐﻮر ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د دﯦﻮال د ﻮټ ﭘﻮرې وه ،
ﻧﻪ او د ﻮﮐﻴﺪارۍ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې د ﻣﺤﻞ ﺑﺮﻧ ﻣﻴﻨﺎرې ﻧﻪ ﻳ ﺷﺮوع وﮐه ،د ﭘﺮﻋﻮس زوئ ﻓﺪاﻳﺎه ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،دا
ﺑﺮﺧﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭘﻮرې وه ﭼ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ د اوﺑﻮ دروازه او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﻮﮐﻴﺪارۍ اوﭼﺘﻪ ﻣﻴﻨﺎره وه .دا
ﺑﺮﺧﻪ د ﺎر د ﻫﻐﻪ ﺣﺼ ﺳﺮه ﻧﺰدې وه ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﻮﻓﻞ وو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﮐﺎرﻳﺮان اوﺳﯧﺪل.

د دﯦﻮال ﻧﻮر ﺟﻮړووﻧ
 د ﺗﻘﻮع ﺳو ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،د ﻫﻐﻮئ دوﯦﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﻮﮐﻴﺪارۍ د

 د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه،
ﻟﻮﺋ ﻣﻴﻨﺎرې ﻣﺨﺎﻣﺦ وه د ﻫﻐ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻋﻮﻓﻞ ﺳﺮه ﻧﺰدې دﯦﻮال ﭘﻮرې وه .
 د اﻣﻴﺮ زوئ ﺻﺪوق
ﭼ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺗﻪ د آﺳﻮﻧﻮ د دروازې ﻧﻪ ﺗﻠ وه ،ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ ﺣﺼﻪ ﺟﻮړه ﮐه .
ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ وه .د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف دروازې ﻮﮐﻴﺪار د ﺳﺎﻧﻴﺎه زوئ ﺳﻤﻌﻴﺎه
 د ﺷﻠﻤﻴﺎه زوئ ﺣﻨﻨﻴﺎه او د ﺻﻠﻒ ﺷﭙم زوئ ﺣﻨﻮن ورﭘﺴ دوﯦﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه .د ﺑﺮﮐﻴﺎه زوئ
ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه .
 ﻣﻠﻴﺎه زرﺮ ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،دا ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې وه
ﻣﺴﻼم ورﭘﺴ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﻣﺨ ﺗﻪ وه .
ﭼ ﮐﻮم ﮐﻮر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﮐﺎرﻳﺮو او ﺳﻮداﺮو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ،ﮐﻮم ﭼ د ﺣﺎﺿﺮۍ دروازې ﺳﺮه وو ،دا د ﻫﻐﻪ ﮐﻮ ﺳﺮه
 زرﺮاﻧﻮ او ﺳﻮداﺮو آﺧﺮى ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،دا د ﻮټ
ﻧﺰدې وو ﭼ د ﺷﻤﺎﻟ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻮټ دﯦﻮال دﭘﺎﺳﻪ وو .
۳ / ۱۶

ﺳﺮه د ﮐﻮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د و د دروازې ﭘﻮرې وه.

د ﺣﻀﺮت ﻧﺤﻤﻴﺎه ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯧﺪل

۴

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻨﺒﻠﻂ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ دﯦﻮال ﺟﻮړول ﺑﻴﺎ ﺷﺮوع ﮐى دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ﻣﻮﻧ ﭘﻮرې ﻳ


 د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو او د ﺳﺎﻣﺮى ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭼ ﮥ ﮐﻮى د ﻫﻐ ﭘﻪ
ﺧﻨﺪا ﺷﺮوع ﮐه .
ﺣﻘﻠﻪ ﻳ ﮥ ﺧﻴﺎل دے؟ د ﻫﻐﻮئ اراده د ﺎر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ده ﮥ؟ وﻟ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ ﺻﺮف د ﻳﻮ ﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﭘﯧﺶ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ دﯦﻮال ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﮐ ﺟﻮړ ﮐى؟ ﻫﻐﻮئ د ﺳﻮزﯦﺪﻟﻮ ﮐﺎﻮ او د ﻣﻠﺒ د ډﯦﺮى ﻧﻪ د ﻋﻤﺎرت ﮐﺎ
 ﻃﻮﺑﻴﺎه ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻨ ﮐ وﻻړ وو او دا ﺧﺒﺮه ﻳ وﮐه” ،ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻗﺴﻢ دﯦﻮال ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷ؟
ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷ ﮥ؟“ 
 ﻣﺎ دﻋﺎ وﮐه” ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﺧﻨﺪا واوره ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻮرې ﻳ ﮐﻮى،
داﺳ ﭼ ﻳﻮ ﻟﻮﻣﺒه ﻳ ﻫﻢ راﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ “.
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮐﻮم
د ﻫﻐﻮئ ﮐﻨﻞ دې ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻼ ﺷ .ﻫﻐﻮئ دې وﺗﺘﻮﻟﮯ ﺷ او ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺗﻪ دې ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ .
ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه او د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﮐﻠﻪ دﯦﻮال ﺟﻮړوﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ ﺑﻋﺰﺗ ﮐې
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د دﯦﻮال ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻴﺎ ۇو او دا دﯦﻮال زر د ﻧﻴﻢ اوﭼﺘﻮاﻟ ﭘﻮرې ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﻮق
ده “.
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻨﺒﻠﻂ ،ﻃﻮﺑﻴﺎه ،او د ﻋﺮﺑﻮ ،د ﻋﻤﻮن او د اﺷﺪود ﺧﻠﻘﻮ واورﯦﺪل ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د دﯦﻮال د
ﺳﺮه د دې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ
ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﯦﺪﻟﻮ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﺷﻮے وو او ﭼ د دﯦﻮال ﻏﻮرزﯦﺪﻟ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷُﻮ .
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﻮال
دا ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ راﺷ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او وډى ﭘﯧﺪا ﮐى ،
 د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮه ﺳﻨﺪره ﻟﺮﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻠﻪ،
وﮐو او د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻣﻮ ﺷﭙﻪ او ورځ ﭘﻪ ﻮﮐﻴﺪارۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺳى وﻟﻮل .
 زﻣﻮﻧ د
”ﻣﻮﻧ ﻣﺰدوران ﮐﻤﺰورى ﺷﻮى ﻳﻮ ،دوﻣﺮه ﻣﺎﺗ ﺧَﺘ ﺑﻪ ﻨﻪ اوﭼﺘﯘو .ﻣﻮﻧ دا دﯦﻮال ﻧﻦ ﻨﻪ ﺟﻮړ ﮐو؟“ 
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن وﻧﮥ ﻮرو او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې دا ﭘﺘﻪ راﺗﻪ وﻟ ﭼ ﮥ ﮐﻴى ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې
 ﺧﻮ ﭼ زﻣﻮﻧ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﻮم ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟ ﻧﮥ وى ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ووژﻧ او زﻣﻮﻧ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐى .
اوﺳﯧﺪل ﻫﻐﻮئ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ راﺗﻠﻞ او ﭼ زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﮐﻮﻣ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوﻟ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺧﺒﺮوﻟﻮ.
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺗُﻮرې ،ﻧﯧﺰې او ﻏﺸ ورﮐل او ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣ د دﯦﻮال ﺷﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ودرول ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﮐﺎر ﻻ

 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺧﻠﻖ ﻳﺮﯦﺪﻟ ۇو ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ،او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﻮﻧ د
ﺧﺘﻢ ﺷﻮے ﻧﮥ وو .
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ډﯦﺮ ﻟﻮئ او ﻳﺮووﻧﮯ دے او ﺳﺘﺎﺳﻮ وﻃﻨﺪاراﻧﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻨﻮ ،ﻟﻮﻮ ،ﻮ او
 زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪﻟ ده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮروﻧﻮ دﭘﺎره ﺟﻨ وﮐى “.
 د
ﺟﻮړوﻟﻪ او ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺧﺮاﺑ ﮐې دى .ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻮل د دﯦﻮال د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره واﭘﺲ روان ﺷُﻮ .
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ زﻣﺎ ﻧﻴﻤﻮ ﺳو ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﻴﻢ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ د ﻮﮐﻴﺪارۍ دﭘﺎره وﻻړ ۇو .ﻫﻐﻮئ زﻏﺮې اﻏﻮﺳﺘ وې او ﻧﯧﺰې،
 ﻳﻌﻨ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭼﺎ ﭼ دﯦﻮال ﺟﻮړوﻟﻮ.
ډاﻟﻮﻧﻪ او ﻏﺸ ورﺳﺮه ۇو .او زﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭘﻮره ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ،
ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﻪ د ﻋﻤﺎرت ﺳﺎﻣﺎن وړﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻻس ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﺑﻞ ﻻس ﮐ ﺑﻪ ﻳ وﺳﻠﻪ ﻧﻴﻮﻟ وه،
 او ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﻪ ﭼ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻼ ﭘﻮرې ﺗُﻮره ﺗﻟ وه ﺧﻮ ﭼ ﮐﻮم ﺳى ﺑﻪ د ﺧﺒﺮدارى دﭘﺎره

 ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،د ﻫﻐﻮئ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﮐﺎر ﭘﻪ دوﻣﺮه ډﯦﺮه ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻴﻞ ﻏوﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه اﻳﺴﺎرﯦﺪو .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻴﻞ آواز واورئ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ راﻏﻮﻧ ﺷ.
ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮر دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دﯦﻮال ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻟﺮې ﻳﻮ .
 ﻧﻮ ﻫﺮه ورځ ،د ﺳﺤﺮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﺷﭙ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﭼ ﺳﺘﻮرى ﺑﻪ
زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﺟﻨ ﮐﻮى “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
راﺎره ﺷﻮل ،زﻣﻮﻧ ﻧﻴﻤﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻧﻴﻢ ﺑﻪ د ﻧﯧﺰو ﺳﺮه د ﻮﮐﻴﺪارۍ دﭘﺎره وﻻړ ۇو .
ﮐ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳو ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻣﺪد ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ د ﺷﭙ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اﻳﺴﺎرﻳى ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ
 ﻣﺎ د ﺷﭙ ﻫﻢ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﻧﮥ وﻳﺴﺘﻠ ،ﻧﮥ زﻣﺎ ﻣﻠﺮو ،ﻧﮥ زﻣﺎ
ﻣﻮﻧ د ﺷﭙ د ﺎر ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﯘو او د ور ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﯘو .
ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ او ﻧﮥ زﻣﺎ ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ وﻳﺴﺘﻠ .او ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د اوﺑﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﺑﻪ وﺳﻠﻪ د ﺎن ﺳﺮه ﺳﺎﺗﻠﻪ.

۴ / ۱۶

د ﺣﻀﺮت ﻧﺤﻤﻴﺎه د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻓﺮﻣﻨﺪ ﮐﯧﺪل

۵

 ﮥ ﮐﺴﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﻮﻧ
 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ډﯦﺮو ﺳو او ﻮ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺷﺎﻳﺖ ﺷﺮوع ﮐو .


 ﮥ ﮐﺴﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﭘ،
ﺧﺎﻧﺪان ﻏ ﺷﻮے دے او د ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧﻮراک ﺿﺮورت دے “.
 ﺧﻮ ﮥ
د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ او ﺧﭙﻞ ﮐﻮروﻧﻪ د دې دﭘﺎره ﺎﻪ ﮐى دى ﭼ د ﻗﺤﻂ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ راﺗﻪ ﮐﺎﻓ ﺧﻮراک ﻣﻼو ﺷ “.

ﮐﺴﺎﻧﻮ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﭘﯧﺴ ﻗﺮض ﮐې وې ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ او د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﻣﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ورﮐى .
ﻣﻮﻧ ﻳﻬﻮدﻳﺎن د ﻳﻮ ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﻳﻮ .وﻟ زﻣﻮﻧ ﺑﭽ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دى؟ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻧ ﻣﺠﺒﻮر ﻳﻮ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﻧﻪ
ﻏﻼﻣﺎن ﺟﻮړۇو .زﻣﻮﻧ ﮥ ﻟﻮﻪ د وړاﻧﺪې ﻧﻪ د وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺮ ﺷﻮې دى .ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻣﺪدﺎره ﻳﻮ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘ او
 ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻪ واورﯦﺪل ،ﻧﻮ زۀ ﻏﺼﻪ ﺷﻮم .
د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮى دى “.
د ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮان او آﻓﺴﺮان ورﻞ او ورﺗﻪ ﻣ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺳﻮد اﺧﻠ “.ﻧﻮ ﻣﺎ د دې دﭘﺎره
 او ورﺗﻪ ﻣ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﻮﻧ ﭼ ﻮﻣﺮه وس وى ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ
د ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮ ﺟﺮﻪ راوﻏﻮﺘﻪ ﭼ د دې ﻣﺴﺌﻠ ﺣﻞ راوﺑﺎﺳﻮ 
ﻫﻐﻪ ﻳﻬﻮدى ﺧﭙﻠﻮان واﭘﺲ اﺧﻠﻮ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﯧﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮڅ ﮐى دى .ﺧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ رﺷﺘﻪداران او
ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮروئ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮڅ ﮐى “.ﻣﺸﺮان ﺧﺎﻣﻮش وﻻړ ۇو او د وﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ورﺳﺮه ﻫﻴ ﻫﻢ
 ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﮐﻮئ دا ﻴ ﻧﮥ دى .ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ ژوﻧﺪ
ﻧﮥ ۇو .
 ﻣﺎ ﺧﻠﻖ دې ﺗﻪ ﭘﺮﯦ دى ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﯧﺴﻪ
ﺗﯧﺮ ﮐئ ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﭘﯧﻐﻮر ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو .
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
او ﻏﻠﻪ ﻗﺮض واﺧﻠ او ﻫﻢ زﻣﺎ د ﻣﻠﺮو او ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮐﺎر ﮐﻮى .ﻧﻮ را ﭼ دا ﺳﻮد اﺧﺴﺘﻞ ﺑﻨﺪ ﮐو .
ﺑﻪ ﻧﻦ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘ ،د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ وﻧ او د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻪ واﭘﺲ ورﮐﻮئ .او ﻟﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮ ﭘﯧﺴ،

ﻏﻠﻪ ،د اﻧﻮرو ﻧﻮى ﻣﮯ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﻗﺮض ورﮐﻮل او ﭼ ﮐﻮم ﺳﻮد ﻣﻮ ﺗﺮې ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ دے ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ورﮐئ “.
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﭼ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐو .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻪ واﭘﺲ ﮐو او د ﻗﺮض د راﻏﻮﻧوﻟﻮ
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﯘو “.ﻧﻮ ﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎن راوﻏﻮﺘﻞ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻣ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ دا ﻗﺴﻢ واﺧﺴﺘﻠﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ اوس اوس
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻤﻦ وﻨﻟﻪ او وﻣ وﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دا وﻋﺪه ﭘﻮره ﻧﮥ ﮐه ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه وﮐه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﮐﻮى .
دې ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻮ ﻧﻪ داﺳ وﻨى “.ﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،آﻣﻴﻦ“ او ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐو .او ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻳ وﻋﺪه ﮐې وه.

د ﺣﻀﺮت ﻧﺤﻤﻴﺎه ﺳﺨﺎوت
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮐ ﭼ زۀ د ﻳﻬﻮداه د ﻣﻠ ﺣﻤﺮان وم ،د ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ د ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﺷﻠﻢ ﮐﺎل ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ

 زﻣﺎ ﻧﻪ
د دوه دﯦﺮﺷﻢ ﮐﺎل ﭘﻮرې ،ﻧﮥ ﻣﺎ او ﻧﮥ زﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﺧﻮړﻟﮯ دے ﭼ ﮐﻮم د ﺣﻤﺮان دﭘﺎره ﻣﻘﺮر وو .
ﻣﺨ ﺑﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻳﻮ ﺣﻤﺮان ﻫﻢ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐ وو ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻮج وو .د ﻣﻴﻮ او د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳ ﻫﺮه ورځ ﺗﺮې ﻧﻪ
ﻠﻮﯦﺖ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ﻏﻮﺘ .د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮﻟﻮ .ﺧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ،
 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن د دﯦﻮال د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره وﻗﻒ ﮐے وو او ﻫﻴ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻣ ﻧﮥ
ﻪ ﭼ زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪﻟﻢ .
 ﻣﺎ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﻪ ﻫﺮه
اﺧﺴﺘﻠﻮ .ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د دﯦﻮال ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﯦﺪو ﮐ ﺷﺮﻳ ۇو .
ورځ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ رو ورﮐﻮﻟﻪ .دا د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوه ۇو ﮐﻮم ﭼ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ
 ﻫﺮه ورځ ﺑﻪ ﻣ ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ ،ﺷﭙ ﮥ ان او ډﯦﺮې ﭼﺮ ﺗﻴﺎروﻟ او ﭘﻪ ﻫﺮه ﻟﺴﻤﻪ ورځ ﻣ د اﻧﻮرو د ﺗﺎزه ﻣﻴﻮ
ﻟﻪ راﻏﻠ ۇو .
ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮﻟﻮ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺴ ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻠ ﮐﻮﻣ ﭼ د ﺣﻤﺮان دﭘﺎره ﻣﻘﺮرې وې ،ﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ډﯦﺮ دروﻧﺪ ﺑﻮج
 ﻧﻮ اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎر ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ د دې ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﮐے
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
دے.

۵ / ۱۶

د ﺣﻀﺮت ﻧﺤﻤﻴﺎه ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑ

۶

 ﺳﻨﺒﻠﻂ ،ﻃﻮﺑﻴﺎه ،ﻋﺮﺑ ﺟﺸﻢ او زﻣﻮﻧ ﻧﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﻣﻮﻧ د دﯦﻮال ﺟﻮړول ﺧﺘﻢ ﮐى دى او ﭼ ﭘﻪ دې


 ﻧﻮ ﺳﻨﺒﻠﻂ او ﺟﺸﻢ
ﮐ ﻳﻮ ﻣﺎت ﺎئ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ دے ،اﺮ ﭼ ﻣﻮﻧ د دروازو ﭘﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ دروازې ﻫﻢ ﻻ ﻧﮥ وې ﻟﻮﻟ .
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم راوﻟﯧﻟﻮ ،دا ﻣﺸﻮره ﻳ راﮐﻮﻟﻪ ﭼ د اوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻠ ﮐ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻢ .ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ورﺗﻪ وواﺋ” ،زۀ ﻳﻮ اﻫﻢ
وﻟﯧﺪه ﭼ دا ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﻳﻮه ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ وه .
 ﻫﻐﻮئ ﻠﻮر ﻠ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ
ﮐﺎر ﮐﻮم او ﻻﻧﺪې ﻧﮥ ﺷﻢ درﺗﻠﮯ .ﺻﺮف ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﻧﮥ ﺷﻢ ﺑﻨﺪوﻟﮯ “.
 ﺑﻴﺎ ﺳﻨﺒﻠﻂ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﭘﻴﻨﻢ ﭘﯧﻐﺎم ﺳﺮه راوﻟﯧﻟﻮ ،دا
ﭘﯧﻐﺎم راﻟﯧﻟﻮ او ﻫﺮ ﻞ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺟﻮاب وروﻟﯧﻟﻮ .
 ﻣﺎ وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ” ،ﺟﺸﻤﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﻪ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﮐ دا اﻓﻮاه ﺧﻮره ده ﭼ ﺗﮥ او
د ﺧﻂ ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ وو او دا ﺧﻂ ﮐﻮﻻو وو .
ﻳﻬﻮدﻳﺎن د ﺑﻐﺎوت اراده ﻟﺮئ ﻧﻮ دا ﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا دﯦﻮال ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوئ .ﻫﻐﮥ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ دا ده ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن
 او ﺗﺎ د ﻳﻮ ﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐے دے ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ دا اﻋﻼن وﮐى ﭼ ﺗﮥ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ.
ﺑﺎدﺷﺎه ﮐې 
ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ،ﻧﻮ ﻪ زۀ دا ﻣﺸﻮره درﮐﻮم ﭼ ﻣﻮﻧ دواړه ﻣﻼو ﺷُﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮې
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺟﻮاب وروﻟﯧﻟﻮ” ،ﺗﮥ ﭼ ﮥ واﺋ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ ﻫﻴ ﻫﻢ رﺘﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ .دا ﻫﺮ ﮥ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﺟﻮړ
وﮐو “.
 د ﻫﻐﻮئ دا ﮐﻮﺷﺶ وو ﭼ ﻣﻮﻧ وﻳﺮوى ﭼ ﮐﺎر ﺑﻨﺪ ﮐو .ﺧﻮ ﻣﺎ دﻋﺎ وﮐه” ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐه“.
ﮐى دى “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ زۀ د ﻣﻬﻴﻄﺐاﯦﻞ ﻧﻤﺴ او د دﻻﻳﺎه زوئ ﺳﻤﻌﻴﺎه ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ﻻړم ،ﭼ ﻫﻐﻪ د دې ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ وو ﭼ د ﺧﭙﻞ

ﮐﻮر ﻧﻪ ﻻړ ﺷ .ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻻړ ﺷُﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﺑﻪ دواړه ﭘ ﺷُﻮ او دروازې ﺑﻪ
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ
ﺗﺎﻻ ﮐو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د وژﻟﻮ دﭘﺎره راروان دى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د وژﻟﻮ دﭘﺎره د ﺷﭙ راﺷ “.
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ داﺳ ﺳے ﻧﮥ ﻳﻢ ﭼ وﺗﺘﻢ او ﭘ ﺷﻢ .ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے ﮥ ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮچ وﮐو ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﯧم؟ زۀ ﺑﻪ داﺳ ﻧﮥ ﮐﻮم “.
ﺳﻤﻌﻴﺎه ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﻧﮥ دى ﮐې ،ﺧﻮ ﻃﻮﺑﻴﺎه او ﺳﻨﺒﻠﻂ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د دې دﭘﺎره رﺷﻮت ورﮐے دے ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ دا ﺧﺒﺮدارے راﮐى.
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د دې دﭘﺎره ﭘﯧﺴ ورﮐې وې ﭼ ﻣﺎ وﻳﺮوى او زۀ ﻨﺎه وﮐم ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺷُﻬﺮت ﺧﺮاب ﮐى او ﻣﺎ

 ﻣﺎ دﻋﺎ وﮐه” ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﭼ ﻃﻮﺑﻴﺎه او ﺳﻨﺒﻠﻂ ﮥ ﮐى دى ﻫﻐﻪ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ او ﺳﺰا ورﮐه .ﻫﻐﻪ ﻪ ﻧﻮﻋﻴﺪﻳﺎه
ﺳﭙ ﮐى .
او ﻧﻮر ﻮل ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ د ﻳﺮوﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐے دے“.

د ﮐﺎر ﺧﺘﻤﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
 د ﮐﺎر دوه ﭘﻨﻮﺳﻤ ور ﻧﻪ ﭘﺲ د اﻟﻮل د ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻤﻪ ورځ ﻮل دﯦﻮال ﺧﺘﻢ ﺷﻮ .

ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻨﺎن د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻳﺮﯦﺪل او ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ورﺗﻪ ﮐﻤﺰورى ﺎره ﺷﻮل ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
 ﭘﻪ دې ﻮل وﺧﺖ ﮐ د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻃﻮﺑﻴﺎه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ډﯦﺮ
ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ دا ﮐﺎر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺪد ﺳﺮه ﺷﻮے دے .
 ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ د ﻃﻮﺑﻴﺎه ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺨﺮ د ارخ زوئ ﺳﺎﻧﻴﺎه ﻳﻬﻮدى وو.
ﺧﻄﻮﻧﻪ ﻟﯧل راﻟﯧل .
 ﻃﻮﺑﻴﺎه ﭼ ﮐﻮم ﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى ۇو ﻧﻮ
د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،د ﻫﻐﮥ زوئ ﻳﻬﻮﺣﻨﺎن د ﺑﺮﮐﻴﺎه د زوئ د ﻣﺴﻼم ﻟﻮر وادۀ ﮐې وه .
ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ او ﻣﺎ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻃﻮﺑﻴﺎه ﺗﻪ وﺋﻴﻞ .او ﻫﻐﮥ زﻣﺎ د ﻳﺮوﻟﻮ
دﭘﺎره ﺧﻄﻮﻧﻪ راﻟﯧل.

۷

 ﻧﻮ دﯦﻮال ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﻮﻟ دروازې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ وﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮې او ﻮﮐﻴﺪاران ،ﺣﻤﺪ وﻳﻮﻧ او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻣﻘﺮر


 ﻣﺎ دوه ﺳى د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ورور ﺣﻨﺎﻧ او د ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ﺣﻨﻨﻴﺎه ۇو.
ﮐے ﺷﻮل .
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﻧﻤﺮ ﺗﻮد
ﺣﻨﻨﻴﺎه اﻋﺘﻤﺎدى ﺳے وو او ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﻧﻪ زﻳﺎت د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪو .
ﺷﻮے ﻧﮥ وى ﻧﻮ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دروازې ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻮﻻووئ .ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﻮﮐﻴﺪاران ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ ﭼﻬ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې
دروازې ﺑﻨﺪوى او اړﻣﻮﻧﻪ دې ورﺗﻪ واﭼﻮى .ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻮ ﻮﮐﻴﺪاران

۶ / ۱۶

ﻣﻘﺮر ﮐئ ﭼ ﮥ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺧﺎص ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷ او ﻧﻮر دې د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺸﺖ ﮐﻮى“.

د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا
 ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺎر وو ،ﺧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ اوﺳﯧﺪل او ډﯦﺮ ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ ۇو ﺟﻮړ ﺷﻮى .

ﺧﻴﺎل زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ واﭼﻮﻟﻮ ﭼ دا ﺧﻠﻖ ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮان او آﻓﺴﺮان راﻏﻮﻧ ﮐم او د ﻫﻐﻮئ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ وﻮرم .ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ
 ډﯦﺮ
ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﭘﯧﺪا ﮐو ﮐﻮم ﭼ اول د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮى ۇو او ﻣﺎ ﺗﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼو ﺷﻮل ﻫﻐﻪ دا دى :
ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮى ﮐﺴﺎن د ﺑﺎﺑﻞ ﺻﻮﺑ ﻧﻪ ﻻړل او ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .د ﻫﻐﻮئ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ
 د ﻫﻐﻮئ
ﺑﺎﺑﻞ ﮐ د ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻪ دوران ﮐ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ اوﺳﯧﺪې ﭼ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠ ۇو .
ﻣﺸﺮان دا ۇو ،زرﺑﺎﺑﻞ ،ﻳﺸﻮع ،ﻧﺤﻤﻴﺎه ،ﻋﺰرﻳﺎه ،رﻋﻤﻴﺎه ،ﻧﺤﻤﺎﻧ ،ﻣﺮدﮐ ،ﺑِﻠﺸﺎن ،ﻣﺴﻔﺮت ،ﺑِﻮئ ،ﻧﺤﻮم او ﺑﻌﻨﻪ۸ .۲۵-دا د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ډﻟﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ،دا ﺗﻔﺼﻴﻞ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ د ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﺳﺮه دے ﮐﻮم ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل :د
ﭘﺮﻋﻮس اوﻻد دوه زره ﻳﻮ ﺳﻞ او دوه اوﻳﺎ ،د ﺳﻔﻄﻴﺎه اوﻻد درې ﺳﻮه او دوه اوﻳﺎ ،د ارخ اوﻻد ﺷﭙ ﺳﻮه او دوه ﭘﻨﻮس ،د ﭘﺨﺖ
ﻣﻮآب اوﻻد ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻳﺸﻮع او ﻳﻮآب اوﻻد وو ،ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ دوه زره اﺗﮥ ﺳﻮه او اﺗﻠﺲ ۇو ،د ﻋﻴﻼم اوﻻد ﻳﻮ زر دوه ﺳﻮه
ﻠﻮر ﭘﻨﻮس ،د زﺗُﻮ اوﻻد اﺗﮥ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ ،د زﮐ اوﻻد اووۀ ﺳﻮه او ﺷﭙﯧﺘﮥ ،د ﺑِﻨﻮﺋ اوﻻد ﺷﭙ ﺳﻮه او اﺗﮥ ﻠﻮﯦﺖ،
د ﺑﺒ اوﻻد ﺷﭙ ﺳﻮه او اﺗﮥوﻳﺸﺖ ،د ﻋﺰﺟﺎد اوﻻد دوه زره درې ﺳﻮه او دووﻳﺸﺖ ،د ادوﻧﻘﺎم اوﻻد ﺷﭙ ﺳﻮه او اووۀ ﺷﭙﯧﺘﮥ ،د
ﺑِﻮئ اوﻻد دوه زره او اووۀ ﺷﭙﯧﺘﮥ ،د ﻋﺪﻳﻦ اوﻻد ﺷﭙ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ ﭘﻨﻮس ،د اﻃﻴﺮ اوﻻد ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻫﻢ وو ،دوه ﮐﻢ
ﺳﻞ ﮐﺴﺎن ،د ﺣﺎﺷﻮم اوﻻد درې ﺳﻮه او اﺗﮥوﻳﺸﺖ ،د ﺑِﻀ اوﻻد درې ﺳﻮه او ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ،د ﺧﺎرﻳﻒ اوﻻد ﻳﻮ ﺳﻞ او دوﻟﺲ ،د
ﺟﺒﻌﻮن اوﻻد ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻢ ﺳﻞ۲۶ .۳۸-د ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭼ ﭘﻪ دې ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ راواﭘﺲ ﺷﻮل :ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ او
ﻧﻄﻮﻓﻪ ،ﻳﻮ ﺳﻞ او اﺗﮥ اﺗﻴﺎ ﮐﺴﺎن ،ﻋﻨﺘﻮت ،ﻳﻮ ﺳﻞ او اﺗﮥوﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،ﺑﻴﺖﻋﺰﻣﺎوت ،دوه ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن ،ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ،ﮐﻔﻴﺮه او
ﺑﻴﺮوت ،اووۀ ﺳﻮه او درې ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن ،راﻣﺎ او ﺟﺒﻌﻪ ،ﺷﭙ ﺳﻮه او ﻳﻮوﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،ﻣﻤﺎس ،ﻳﻮ ﺳﻞ او دووﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن،
ﺑﻴﺖاﻳﻞ او ﻋ ،ﻳﻮ ﺳﻞ او دروﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﺑﻞ ﻧﺒﻮ دوه ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ،د ﺑﻞ ﻋﻴﻼم ﻳﻮ زر دوه ﺳﻮه او ﻠﻮر ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن،
ﺣﺎرِم ،درې ﺳﻮه او ﺷﻞ ﮐﺴﺎن ،ﻳﺮﻳﺤﻮ ،درې ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن ،ﻟﺪ ،ﺣﺎدﻳﺪ او اوﻧﻮ ،اووۀ ﺳﻮه او ﻳﻮوﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن،
ﺳﻨﺎآه ،درې زره ﻧﻬﮥ ﺳﻮه او دﯦﺮش ﮐﺴﺎن۳۹ .۴۲-دا د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ډﻟﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل :د ﻳﺸﻮع
اوﻻد ﻳﺪﻋﻴﺎه ،ﻧﻬﮥ ﺳﻮه او درې اوﻳﺎ ،اﻣﻴﺮ ،ﻳﻮ زر او دوه ﭘﻨﻮس ،ﻓﺸﺤﻮر ،ﻳﻮ زر دوه ﺳﻮه او اووۀ ﻠﻮﯦﺖ ،ﺣﺎرِم ،ﻳﻮ زر او
اووﻟﺲ۴۳ .۴۵-د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠ ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮې :د ﻫﻮداوه اوﻻد ﻳﺸﻮع او ﻗﺪﻣاﯦﻞ ،ﻠﻮر اوﻳﺎ ،د آﺳﻒ اوﻻد د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران ﻳﻮ ﺳﻞ او اﺗﮥ ﻠﻮﯦﺖ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاران ﭼ د ﺳﻠﻮم ،اﻃﻴﺮ ،ﻃﻠﻤﻮن ،ﻋﻘﻮب،
ﺣﻄﻴﻄﺎ او ﺷﻮﺑ اوﻻد وو ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺳﻞ او اﺗﮥ دﯦﺮش ۇو۴۶ .۵۶-د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠ ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ
راواﭘﺲ ﺷﻮل :ﺿﻴﺤﺎ ،ﺣﺴﻮﻓﺎ ،ﻃﺒﻌﻮت ،ﻗﺮوس ،ﺳﻴﻌﺎ ،ﻓﺪون ،ﻟﺒﺎﻧﻪ ،ﺣﺠﺎﺑﻪ ،ﺷﻤﻠ ،ﺣﻨﺎن ،ﺟِﺪﻳﻞ ،ﺟﺤﺮ ،رﻳﺎﻳﺎه ،رﺿﻴﻦ ،ﻧﻘﻮدا،
ﺟﺰام ،ﻋﺰا ،ﻓﺎﺳﺢ ،ﺑﺴ ،ﻣﻌﻮﻧﻴﻢ ،ﻧﻔﻮﺳﻴﻢ ،ﺑﻘﺒﻮق ،ﺣﻘﻮﻓﺎ ،ﺣﺮﺣﻮر ،ﺑﻀﻠﻮت ،ﻣﺤﻴﺪا ،ﺣﺮﺷﺎه ،ﺑﺮﻗﻮس ،ﺳﺴﻴﺮا ،ﺗﺎﻣﺢ ،ﻧﻀﻴﺎح او
ﺧﻄﻴﻔﺎ۵۷ .۵۹-د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠ ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل :ﺳﻮﻃ ،ﺳﻮﻓﺮت ،ﻓﺮﻳﺪا ،ﻳﻌﻠﻪ ،درﻗﻮن ،ﺟِﺪﻳﻞ،
ﺳﻔﻄﻴﺎه ،ﺣﻄﻴﻞ ،ﻓﻮﮐﺮتﻫﻀﺒﺎﺋﻢ او اﻣﻮن۶۰ .د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ اوﻻد او د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﺗﮥ ﮐﻢ
ﻠﻮر ﺳﻮه وو ﮐﻮم ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل۶۱ .۶۲-د دﻻﻳﺎه ،ﻃﻮﺑﻴﺎه او ﻧﻘﻮدا د ډﻟﻮ ﮐﺴﺎن ﺷﭙ ﺳﻮه او دوه ﻠﻮﯦﺖ ۇو
ﮐﻮم ﭼ د ﺗﻞ ﻣﻠﺢ ،ﺗﻞ ﺣﺮﺷﺎ ،ﮐﺮوب ،ﻋﺪون او اﻣﻴﺮ ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ دا ﻧﮥ ﺷﻮل ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﮯ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اوﻻد دے۶۳ .۶۴-د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دې ډﻟﻮ داﺳ ﻫﻴ ﺷﺠﺮه ﻧﺴﺐ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐو ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺛﺒﻮت ﭘﯧﺶ ﮐى:
ﺣﺒﺎﻳﺎه ،ﻫﻘﻮض ،ﺑﺮزﻟ) .د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﺑﺮزﻟ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ د ﺑﺮزﻟ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮه ﻪ وادۀ ﮐې وه او د ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺮ
د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻮم ﻳ وړے وو (.ﻫﻐﻮئ دا ﻧﮥ ﺷﻮه ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﮯ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻮک ۇو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ اﻣﺎﻣﺎن ﻧﮥ ﺷﻮل ﻣﻨﻠﮯ
ﮐﯧﺪے۶۵ .ﻳﻬﻮدى ﺣﻤﺮان ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮے ﺧﻮراک ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ
ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې اﻣﺎم اُورﻳﻢ او ﺗﻤﻴﻢ ﻧﮥ وى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐے۶۶ .۶۹-ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ
ﺷﻤﯧﺮ ﮐ دوه ﻠﻮﯦﺖ زره درې ﺳﻮه او ﺷﭙﯧﺘﮥ ﮐﺴﺎن ۇو .د ﻫﻐﻮئ  او ﻧﺮان ﻧﻮﮐﺮان ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ اووۀ زره درې ﺳﻮه
۷ / ۱۶

او اووۀ دﯦﺮش ۇو  ،او ﻧﺮان ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران دوه ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ ،آﺳﻮﻧﻪ اووۀ ﺳﻮه او ﺷﭙ دﯦﺮش ،ﻗﭽﺮ دوه ﺳﻮه او
ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ ،اوﺎن ﻠﻮر ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش ،ﺧﺮوﻧﻪ ﺷﭙ زره اووۀ ﺳﻮه او ﺷﻞ۷۰ .۷۲-ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﻨﺪه ورﮐﻮﻟﻮ
ﮐ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮچ ﺷﻮې وه :ﺣﻤﺮان اﺗﮥ ﮐﻠﻮ ﺳﺮۀ زر ورﮐل ،ﭘﻨﻮس ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ
ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ ،د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه او دﯦﺮش ﭼﻮﻏ ،د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻳﻮ ﺳﻞ او درې
ﭘﻨﻮس ﮐﻠﻮ ﺳﺮۀ زر ورﮐل ،ﻳﻮ زر او ﻠﻮر ﺳﻮه او اﺗﮥ ﭘﻨﻮس ﮐﻠﻮ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺑﺎﻗ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮ ﺳﻞ او درې ﭘﻨﻮس ﮐﻠﻮ ﺳﺮۀ
زر ورﮐل ،ﻳﻮ زر او درې ﺳﻮه ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﮐﻠﻮ ﺳﭙﻴﻦ زر ،د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره اووۀ ﺷﭙﯧﺘﮥ ﭼﻮﻏ۷۳ ،اﻣﺎﻣﺎن ،ﻟﻴﻮﻳﺎن ،ﻮﮐﻴﺪاران،
ﺳﻨﺪرﻏﺎړى ،او ﮥ ﻋﺎم ﺧﻠﻖ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺧﺪﻣﺘﺎران ،او ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ وړو ﺎروﻧﻮ او د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ
ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮل.

د ﻋﺰرا ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻮﺳﺘﻞ

۸

 ﺗﺮ اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻮرې ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮل .د دې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ


ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د اوﺑﻮ دروازې ﺳﺮه دﻧﻨﻪ د ﺟﺮ ﭘﻪ ﺎئ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ﻋﺰرا ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻣﻮﺳ د ﺷﺮﻳﻌﺖ
 ﻧﻮ ﻋﺰرا د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﺘﺎب ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ راوړو او دا د
ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب راوړى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﮐے وو .
اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺖ اوﻟﻪ ورځ وه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ۇو .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﺳى  ،او ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ۇو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ
 ﻫﻠﺘﻪ د دروازې ﺳﺮه د ﺟﺮ ﭘﻪ ﺎئ ﮐ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ د ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻏﺮﻣ
دوﻣﺮه وو ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﯧﺪل .
 ﻋﺰرا د ﻟﺮ د ﭘﺎﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻤﺒﺮ ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ وو ﮐﻮم ﭼ
ﭘﻮرې ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻮﺟﻮ ﺳﺮه ﻏﻮږ اﯦﮯ وو .
د دې ﻣﻮﻗﻌ دﭘﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮے وو .دا ﮐﺴﺎن د ﻫﻐﮥ  ﻃﺮف ﺗﻪ وﻻړ ۇو ،ﻣﺘﺘﻴﺎه ،ﺳﻤﻊ ،ﻋﻨﺎﻳﺎه ،اورِﻳﺎه ،ﺧﻠﻘﻴﺎه ،او ﻣﻌﺴﻴﺎه ،او دا
 ﻋﺰرا ﭘﻪ داﺳ اوﭼﺖ ﺎئ
ﮐﺴﺎن ﻳ ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ وﻻړ ۇو ،ﻓﺪاﻳﺎه ،ﻣﻴﺴﺎﺋﻴﻞ ،ﻣﻠﻴﺎه ،ﺣﺎﺷﻮم ،ﺣﺴﺒﺪاﻧﻪ ،زﮐﺮﻳﺎه او ﻣﺴﻼم .
 ﻋﺰرا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ
ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ وو ﭼ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷﻮ .ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﮥ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﻻو ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل ودرﯦﺪل .
ﺧُﺪائ د ﻟﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى “.ﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐل او وې وﺋﻴﻞ” ،آﻣﻴﻦ ،آﻣﻴﻦ “.ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ودرﯦﺪل ،او دې
ﻋﺒﺎدت ﮐ ﻴ ﺷﻮل او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﻟﻮﻟﻪ .
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ورﺗﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ وﮐه ،ﻳﺸﻮع ،ﺑﺎﻧ ،ﺳﺮﺑﻴﺎه ،ﻳﻤﻴﻦ ،ﻋﻘﻮب ،ﺳﺒﺘ ،ﻫﻮدﻳﺎه ،ﻣﻌﺴﻴﺎه ،ﻗﻠﻴﺘﺎه ،ﻋﺰرﻳﺎه ،ﻳﻮزﺑﺪ ،ﺣﻨﺎن او
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷﺮﻳﻌﺖ وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ او د دې ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻳ ورﺗﻪ وﮐه ،ﭼ ﺧﻠﻖ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ.
ﻓﻼﻳﺎه .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮥ ده ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ژړا ﺷﺮوع وﮐه .ﻧﻮ ﻧﺤﻤﻴﺎه ﭼ ﺣﻤﺮان وو ،ﻋﺰرا

ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻣﺎم او ﻋﺎﻟﻢ وو او ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ورځ د
 ﻧﻮ د ﺧﻮراک ﺎک
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره ﻣﻘﺪﺳﻪ ده ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻧﮥ دى ﭘﻪ ﮐﺎر ﭼ ﻏﻢ ﻳﺎ ژړا وﮐئ .
دﭘﺎره ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک او ﻣﻴﻮ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ ﺣﺼﻪ وﮐئ ﭼ ﭼﺎ ﺳﺮه دا ﻴﺰوﻧﻪ ﻧﮥ وى .ﻧﻦ
 ﻧﻮ
زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ورځ ده ،ﻧﻮ ﻣﮥ ﺧﻔﻪ ﮐﯧئ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻨﻴﺎد دے “.
 ﻧﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل او ﭘﻪ
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﻗﻼرول او ورﺗﻪ ﻳ وﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﻪ داﺳ ﻣﻘﺪﺳﻪ ورځ ﺧﻔﺎن ﻣﮥ ﮐﻮئ .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻳ ﺧﻮراک ﺎک وﮐو او ﭘﻪ دې ﺧﻮراک ﺎک ﮐ ﻳ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺣﺼﻪ ﻫﻢ وﮐه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم اورﯦﺪﻟﮯ وو او ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮى ۇو.

د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ د ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ﭼ د ﻫﻐﻮئ اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻫﻢ ورﺳﺮه ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﻋﺰرا ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﻻړل ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺣﻤﻮﻧﻪ

 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ دا ﺣﻢ ﮐﻮى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ورﮐے وو ﭼ د
زده ﮐى .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل او ﻮل ﻳ
ﺟﻮﻧو د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ دوران ﮐ دې ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﺟﻮﻧو ﮐ اوﺳﻴى .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﻧﻮرو وړو او ﻏﻮ ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯧل” ،ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او د ﻧﺨﺘﺮ ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ،د ﮐﺠﻮرو او د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو وﻧﻮ ﻟﺘ راؤړئ
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 ﻧﻮ
ﭼ ﺳﻮرے ﺟﻮړوى ،ﭼ د ﻫﻐﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮﻧې ﺟﻮړې ﮐو ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى “.
ﺧﻠﻘﻮ ﺎﻧ راوړې او د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺘﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺻﺤﻨﻮﻧﻮ ﮐ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﮐﻮم ﭼ د
دروازې او د اوﺑﻮ دروازې ﺳﺮه د ﺟﺮ ﭘﻪ ﻋﻮاﻣ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ ﺟﻮﻧې ﺟﻮړې ﮐې .
ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ واﭘﺲ راﻏﻠ ۇو ﻫﻐﻮئ ﺟﻮﻧې ﺟﻮړې ﮐې او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ اوﺳﯧﺪل او ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺟﺬﺑﺎﺗ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو .د ﻧﻮن
 د اﺧﺘﺮ د وړوﻣﺒ ور ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ آﺧﺮى ور ﭘﻮرې ﻫﻐﻮئ ﻫﺮه ورځ د
زوئ ﻳﺸﻮع د وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﺲ داﺳ ﻧﮥ ۇو ﺷﻮى .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻪ .ﻫﻐﻮئ اووۀ ور دا اﺧﺘﺮ وﮐو او ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ د اﺧﺘﺮ د ﺧﺘﻤﯧﺪو اﺟﺘﻤﺎع وﺷﻮه ،ﻫﻢ
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻻزﻣ ﺷﻮى ۇو.

د ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار ﮐﻮل

۹

 ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻤﻪ ورځ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل ،او روژه ﻳ ﻧﻴﻮﻟ وه ،د ﺎټ ﺟﺎﻣ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وې او


 ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﭘﺮدى وﻃﻦ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى ۇو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺧﺎورې اﭼﻮﻟ وې .
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې ﻴﻨ ﻫﻐﻮئ وﻻړ ۇو
ودرﯦﺪل او د ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار ﺷﺮوع ﮐو ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﮐى ۇو .
او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺎﻧﻮن ورﺗﻪ وﻟﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮ او ورﭘﺴ درې ﻴﻨ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار وﮐو او د
 ﻫﻠﺘﻪ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻤﺒﺮ ﺑﺎﻧﺪې دا ﮐﺴﺎن وﻻړ ۇو ،ﻳﺸﻮع ،ﺑﺎﻧ ،ﻗﺪﻣاﯦﻞ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .
 د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ دې ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﺷﺒﻨﻴﺎه ،ﺑﻨ ،ﺳﺮﺑﻴﺎه ،ﺑﺎﻧ او ﮐﻨﻌﻨﻴﺎه .ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژړل .
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ آواز وﮐو ،ﻳﺸﻮع ،ﻗﺪﻣاﯦﻞ ،ﺑﺎﻧ ،ﺣﺴﺒﻨﻴﺎه ،ﺳﺮﺑﻴﺎه ،ﻫﻮدﻳﺎه ،ﺷﺒﻨﻴﺎه او ﻓﺘﺤﻴﺎه ،او ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” :ﭘﺎ او د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ ،د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﮐﻮئ .د ﻫﻐﮥ د ﺷﺎن ﺷﻮﮐﺖ واﻻ ﻧﻮم دې
ﺑﺮﮐﺘﻨﺎک وى ،دا دې د ﻮﻟﻮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ او ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ وى“.

د اﻗﺮار دﻋﺎ
 او ﺑﻴﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دا دﻋﺎ وﮐه” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻳﻮا ﺗﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ،ﺗﺎ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ او د آﺳﻤﺎن ﺳﺘﻮرى ﺟﻮړ ﮐى دى.

ﺗﺎ زﻣﻪ او ﺳﻤﻨﺪر او ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﺮ ﮥ ﺟﻮړ ﮐى دى ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﻴﺰ ﻟﻪ ﺳﺎه ورﮐې ده .آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻮى او ﺳﺘﺎ
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﺎ اﺑﺮام ﻏﻮره ﮐو ،او ﺗﺎ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺎر اُور ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠﻮ ،ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ
ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى .
 ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ وﻓﺎدار دے ،ﻧﻮ ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو .دا ﻟﻮظ ﭼ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﺑﻪ ورﮐﻮې،
ﺑﺪل ﮐو .
د ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ او اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻣﻠ ،د ﻓﺮزﻳﺎﻧﻮ ،ﻳﺒﻮﺳﻴﺎﻧﻮ او ﺟﺮﺟﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ داﺳ ﻳﻮ ﻣﻠ وى ﭼ د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﭘﻪ ﮐ
 ﺗﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻮﻣﺮه ﮐﯦﺪﻟ ۇو ،ﺗﺎ
اوﺳﻴى .ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﻪ ﭘﻮره ﮐه ﭼ ﺗﮥ وﻓﺎدار ﻳ .
 ﺗﺎ د ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻼف ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻣﻌﺠﺰې وﮐې ،دا ﻣﻌﺠﺰې د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او
د ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد واورﯦﺪو .
د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف وې ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻮﻣﺮه ﻇﻠﻢ ﮐﻮﻟﻮ .ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﺷُﻬﺮت ﺣﺎﺻﻞ
 ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ ﻻر ﺟﻮړه ﮐه او ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ اوﭼﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮ
ﮐو ﭼ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﻳ ﻟﺮې .
ﮐل .او ﭼ ﻮک ورﭘﺴ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ژورو اوﺑﻮ ﮐ ډوب ﺷﻮل ،داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﮐﺎﮯ ډوﺑﻴى.
 د ورﻳ د ﺳﺘﻨ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ د ور ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،او د ﺷﭙ ﭘﻪ وﺧﺖ دې د اور د ﺳﺘﻨ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻر

 د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮ ﺳﺮه ﺗﮥ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮې ،ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دې اﻧﺼﺎف
ﮐ رﺎ ﺟﻮړوﻟﻪ .
 ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻮدل ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﻘﺪﺳﻪ و ،او ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ﭘﻪ
ﻗﺎﻧﻮن او ﮥ اﺻﻮل وﻮدل .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ اوږى ۇو ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ رو ورﮐه ،او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ
ذرﻳﻌﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮن ورﮐو .
ﺗى ۇو ﻧﻮ ﺗﺎ د ﻳﻮ ﮐﺎ ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ اوﺑﮥ ورﮐې .ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ د ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ورﮐﻮﻟﻮ
 ﻫﻐﻮئ
 ﺧﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻣﻐﺮوره او ﺿﺪﻳﺎن ﺷﻮل او ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ ﻳ اﻧﺎر وﮐو .
وﻋﺪه ﮐې وه .
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﮐه ،ﺗﺎ ﭼ ﮐﻮﻣ ﻣﻌﺠﺰې ﮐې وې ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﯧﺮې ﮐې .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺧﻮښ ﮐو ﭼ د ﻣﺼﺮ
۹ / ۱۶

ﻏﻼﻣ ﻟﻪ ﻳ واﭘﺲ ﺑﻮ .ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﺨﻮﻧﮯ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ،ﺗﮥ ﻣﻬﺮﺑﺎن او ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳ ،زر ﻧﮥ ﻏﺼﻪ ﮐﯧې .ﺳﺘﺎ رﺣﻢ ﻟﻮئ
 ﻫﻐﻮئ د ﺳﺨ ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ ﻳﻮ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐو او وې وﺋﻴﻞ ﭼ دا ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ
دے ،ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل،
د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ .ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻮﻣﺮه ﺑﻋﺰﺗ وﮐه .
 ﺗﺎ د
ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ رﺣﻢ ډﯦﺮ ﻟﻮئ دے .ﺗﺎ ﻧﮥ د ورﻳ او ﻧﮥ د اور ﺳﺘﻦ ﻟﺮې ﮐه ﭼ د ﺷﭙ او ور ﻳ ورﺗﻪ ﻻر ﻮدﻟﻪ .
ﺧﭙﻞ ﻧﯧ روح ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه ،ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻣﻦ ورﮐﻮﻟﻮ او د ﻠﻮ دﭘﺎره دې اوﺑﮥ ورﮐﻮﻟ.
 ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮐ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﮥ ﺿﺮورت وو د ﻫﻐ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ دې ورﻟﻪ وﮐو ،د

 ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﺑﺎدﺷﺎﻫﻮ ﻓﺘﺢ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد
ﻫﻐﻮئ ﺟﺎﻣ ﻫﻴﻠﻪ زړې ﻧﮥ ﺷﻮې ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘ وﻧﮥ ﭘﺳﯧﺪﻟ .
ﮐﻮﻟﻮ ،او ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ آﺑﺎد ﮐل .ﻫﻐﻮئ د ﺣﺴﺒﻮن ﻣﻠ ﻓﺘﺢ ﮐو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺳﻴﺤﻮن ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ ،او د ﺑﺴﻦ
 ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دوﻣﺮه ﺑﭽ ورﮐل ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻮﻣﺮه ﺳﺘﻮرى دى ،او ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ
ﻣﻠ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻋﻮج ﺑﺎدﺷﺎه وو .

راوﺳﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ د ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐې وه .
ﻫﻐﻮئ د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو ،ﻫﻠﺘﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ اوﺳﯧﺪل ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺎﻟﺐ راﻏﻠ .ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐو
 ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﺨﻮ
ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر وﮐى ﭼ ﮥ ﻳ ﺧﻮﻪ وى ﻮک ﭼ د ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن او ﺧﻠﻖ ۇو .
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺎروﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل ،ﭼ آﺑﺎده زﻣﻪ ،د دوﻟﺖ ﻧﻪ ډک ﮐﻮروﻧﻪ وﻧﻴﺴ ،ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻫ ﭼ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﮐﻨﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮى دى ،د
زﻳﺘُﻮﻧﻮ وﻧ ،د ﻣﯧﻮو وﻧ او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣه ﺧﯧﻪ ﺧﻮراک ﮐﻮﻟﻮ او ﻏ ﺷﻮل ،ﺗﺎ ﭼ ﮐﻮم ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮﮐﺸ وﮐه او ﺳﺘﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻳ وﮐه ،ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ
ورﮐى ۇو د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﻳ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﺴﺘﻠﻮ .
ﺷﺎ ﮐه .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان وژل ﭼ ﺧﺒﺮدارے ﻳ ورﮐﻮﻟﻮ ،ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ راوﺮ .ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ
 ﻧﻮ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﭼﻐﻪ
ﺧﻼف ﻟﻮﻳﻪ ﺴﺘﺎﺧ ﮐﻮﻟﻪ ،
ﮐه ،او ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﻳﺎد واورﯦﺪو .د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ رﺣﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮوﻧ وروﻟﯧل ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
 ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ ﺧﯧﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺑﻴﺎ ﻨﺎه وﮐه ،او ﺗﺎ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐل .
ﮐل .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻮﺑﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ او ﺳﻮال ﻳ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐې ،ﻧﻮ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺗﺎ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻫﻐﻮئ
 ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو ﭼ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ ﺑﻴﺎ راواﭘﺲ ﺷ،
ﺳﻮال اورﯦﺪو او ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ رﺣﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐﻮل .
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻏﺮور ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﮥ ﻣﻨﻠﻮ ،اﺮ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻞ د ژوﻧﺪ ﻻره ده .ﻫﻐﻪ د ﺳﺨﺖ زړۀ او ﺿﺪﻳﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ
 ډﯦﺮ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻮﻟﻮ .ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﮐه او ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎ د ﻟﻮئ رﺣﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ،
ورﮐﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ﭼ ﻓﺘﺢ ﻳ ﮐى .
 اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زﻣﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ ﻮﻣﺮه
ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل او ﻧﮥ دې ﺗﺒﺎه ﮐل .ﺗﮥ رﺣﻤﺎن او رﺣﻴﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ .
ﻟﻮئ ﻳ ،ﺗﮥ ﻮﻣﺮه د رﻋﺐ واﻻ او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻳ .ﺗﮥ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐﻮې .د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ د اﺳﻮر
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻇﻠﻢ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ،ﻣﻮﻧ ﻮﻣﺮه ﮐﯦﺪﻟ ﻳﻮ .زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ،زﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮان ،زﻣﻮﻧ اﻣﺎﻣﺎن او زﻣﻮﻧ
 ﺗﺎ ﮥ وﮐل ﭼ
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ،زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ او زﻣﻮﻧ ﻮل ﺧﻠﻖ ﮐﯦﺪﻟ دى .ﻣﻮﻧ ﭼ ﻮﻣﺮه ﮐﯦﺪﻟ ﻳﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه .
 زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ،زﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او
ﻣﻮﻧ ﻟﻪ دې ﺳﺰا راﮐه ،اﺮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻨﺎه ﻫﻢ ﮐې ده ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف وﮐو .
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ د
زﻣﻮﻧ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮥ دے ﻣﻨﻠﮯ .ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن او ﺧﺒﺮدارى ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻟﻮئ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے وو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻻو او آﺑﺎد ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐے وو ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ د ﻨﺎه ﻧﻪ راوﻧﮥ ﺮﯧﺪل او ﻧﮥ ﻳ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے وو .
 ﭼ زﻣﻪ ﮥ
ﻣﻠ ﮐ ﻏﻼﻣﺎن ﻳﻮ ﭼ ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے وو ،ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﯧﻮه او ﭘﯧﺪاوار ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺰې وﮐى .
ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ  ﭼ زﻣﻮﻧ د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻘﺮر ﮐى دى .ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ د ﺎروو
ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ﭼ ﮥ ﻳ ﺧﻮﻪ وى ،او ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﮐ ﻳﻮ“.

د ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮه ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﻮل
 ”ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن دا ﭘﺨﻪ ﻟﻴﻠ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﯘو او زﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮان ،ﻟﻴﻮﻳﺎن او زﻣﻮﻧ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ


۱۰ / ۱۶

دې ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺮوﻧﻪ وﻟﻮى“.

۱۰

 ﮐﻮﻣﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼ دﺳﺘﺨﻄﻮﻧﻪ وﮐل ﻫﻐﻮئ دا ۇو :د ﺣﻠﻴﺎه زوئ ﻧﺤﻤﻴﺎه ﺣﻤﺮان .ﺻﺪﻗﻴﺎه۲ ،۸-ﺷﺮاﻳﺎه ،ﻋﺰرﻳﺎه،


ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﻓﺸﺤﻮر ،اﻣﺮﻳﺎه ،ﻣﻠﻴﺎه ،ﺣﻄﻮش ،ﺷﺒﻨﻴﺎه ،ﻣﻠﻮک ،ﺣﺎرِم ،ﻣﺮﻳﻤﻮت ،ﻋﺒﺪﻳﺎه ،داﻧﻴﺎل ،ﺟِﻨﺘﻮن ،ﺑﺎروک ،ﻣﺴﻼم ،اﺑﻴﺎه،

ﻣﻴﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﻌﺰﻳﺎه ،ﺑِﻠﺠ او ﺳﻤﻌﻴﺎه۹ .۱۳-ﻟﻴﻮﻳﺎن :د ازﻧﻴﺎه زوئ ﻳﺸﻮع ،د ﺣﻨﺪاد د ﻗﺒﻴﻠ ﺑِﻨﻮﺋ ،ﻗﺪﻣاﯦﻞ ،ﺷﺒﻨﻴﺎه ،ﻫﻮدﻳﺎه ،ﻗﻠﻴﺘﺎه،
ﻓﻼﻳﺎه ،ﺣﻨﺎن ،ﻣﻴﺎ ،رِﺣﻮب ،ﺣﺴﺒﻴﺎه ،زﮐﻮر ،ﺳﺮﺑﻴﺎه ،ﺷﺒﻨﻴﺎه ،ﻫﻮدﻳﺎه ،ﺑﺎﻧ او ﺑﻨﻴﻨﻮ۱۴ .۲۷-د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮان :ﭘﺮﻋﻮس ،ﭘﺨﺖ ﻣﻮآب،
ﻋﻴﻼم ،زﺗُﻮ ،ﺑﺎﻧ ،ﺑﻨ ،ﻋﺰﺟﺎد ،ﺑﺒ ،ادوﻧﻴﺎه ،ﺑِﻮئ ،ﻋﺪﻳﻦ ،اﻃﻴﺮ ،ﺣﺰﻗﻴﺎه ،ﻋﺰور ،ﻫﻮدﻳﺎه ،ﺣﺎﺷﻮم ،ﺑِﻀ ،ﺧﺎرﻳﻒ ،ﻋﻨﺘﻮت ،ﻧﻮﺑ،
ﻣﻔﻴﻌﺎس ،ﻣﺴﻼم ،ﺣﺰﻳﺮ ،ﻣﺸﻴﺰباﻳﻞ ،ﺻﺪوق ،ﻳﺪوع ،ﻓﻠﻄﻴﺎه ،ﺣﻨﺎن ،ﻋﻨﺎﻳﺎه ،ﻫﻮﺳﻴﻊ ،ﺣﻨﻨﻴﺎه ،ﺣﺴﻮب ،ﻫﻠﻮﺣﻴﺲ ،ﻓﻠﻴﺤﺎ ،ﺳﻮﺑﻴﻖ،
رﺣﻮم ،ﺣﺴﺒﻨﺎه ،ﻣﻌﺴﻴﺎه ،اﺧﻴﺎه ،ﺣﻨﺎن ،ﻋﻨﺎن ،ﻣﻠﻮک ،ﺣﺎرِم او ﺑﻌﻨﻪ.

د ﻟﻮظ ﻟﻴ
۲۸ﻣﻮﻧ ﻳﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ،ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ،ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ او ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﭘﺮدى ﻣﻠ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى ۇو ﮐﻮم ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ
اوﺳﯧﺪل .ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﭽﻮ ﺳﺮه د ﮐﻮﻣﻮ ﻋﻤﺮ ﭼ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﮯ دے۲۹ ،ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ
ﻗﺴﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷُﻮ او وﻣﻮ وﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ ﮐﮥ ﻗﺴﻢ ﻣﺎت ﮐو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ دې ﻟﻌﻨﺖ وى او دا ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوو ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ راﮐے وو ،ﭼ
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻣﻨﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺣﻢ راﮐﻮى ،او ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او اﺻﻮل ﻣﻨﻮ.
۳۰ﻣﻮﻧ دا وﻋﺪه وﮐه ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ ﻧﮥ ورﮐﻮو او د ﻫﻐﻮئ ﻟﻮﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ وادۀ
ﮐﯘو۳۱ .ﮐﮥ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﮥ ﻏﻠﻪ ﻳﺎ ﺑﻞ ﻫﺮ ﻴﺰ ﻫﻢ د ﺳﺒﺖ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻫﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ورځ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﺮﻮﻟﻮ دﭘﺎره راوړى،
ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻧﮥ اﺧﻠﻮ .ﭘﻪ ﻫﺮ اوؤم ﮐﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻧ زﻣﻪ ﻧﮥ ﮐﺮو او ﻮل ﻗﺮﺿﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﯘو۳۲ .زﻣﻮﻧ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺎل ﭘﻴﻨﮥ ﺮاﻣﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺧﺮﭼ دﭘﺎره ﭘﻪ ﭼﻨﺪه ﮐ ورﮐﻮى۳۳ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﻋﺒﺎدت
دﭘﺎره د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﯘو ،ﻣﻘﺪﺳﻪ رو ،د ﻫﺮې ور د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﭼ ﻫﺮه ورځ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ ،د ﺳﺒﺖ د ورﻮ ،د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ د اﺧﺘﺮ او د ﻧﻮرو اﺧﺘﺮوﻧﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻨﺎه ﮐﻔﺎرې
دﭘﺎره ﻧﺬراﻧ او ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳ ﺿﺮورت وى۳۴ .زﻣﻮﻧ ﺧﻠﻖ ،اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل
ﭘﭽﻪ اﭼﻮى ﭼ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐى ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻳﻮه ډﻟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻮزوﻟﻮ دﭘﺎره ﻟﺮﻮ
ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮى او دا ﺑﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وى۳۵ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل د ﺧﭙﻞ وړوﻣﺒ رﯦﺒﻠﮯ ﺷﻮى ﻓﺼﻞ او زﻣﻮﻧ ﭘﻪ وﻧﻮ ﮐ د
وړوﻣﺒ ﭘﯧﺪا ﺷﻮې ﻣﯧﻮې ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ وړو۳۶ .زﻣﻮﻧ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے زوئ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺣﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻮدﻟ ﺷﻮى ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﯘو .زﻣﻮﻧ د ﻫﺮ ﻳﻮ
ﮐﺲ د ﻏﻮاﺎﻧﻮ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﺳﺨﮯ او زﻣﻮﻧ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ُورے ﻳﺎ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ ﺑﻪ ﻫﻢ وﻗﻒ
ﮐﻴى۳۷ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ د وړوﻣﺒ رﯦﺒﻠ ﺷﻮى ﻓﺼﻞ ﻧﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭘﯧې او د اﻧﻮرو د ﻣﻴﻮ
ﺧﭙﻠ ﻧﻮرې ﻧﺬراﻧ ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﯧﻮې ﻫﻢ وړو .او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ راؤړو ﮥ ﭼ زﻣﻮﻧ
ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﺷﻮى دى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﮐﻠﻮ ﮐ د دې ﻴﺰوﻧﻮ د راﻮﻟﻮ ذﻣﻪ وار دى۳۸ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ راﻮﻟﻮﻟﮯ
ﺷ ﻧﻮ د ﻫﺎرون د اوﻻد اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه وى .او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟ راﻮﻟ ﺷﻮې ﻟﺴﻤ ﺣﺼ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻮداﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ۳۹ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ د ﻓﺼﻞ ،ﻣﻴﻮ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧ ﻫﻐﻪ ﻮداﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ ﭼﺮﺗﻪ
ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯧﻮدﻟﮯ ﺷ او ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اﻣﺎﻣﺎن ،د دروازو ﻮﮐﻴﺪاران او ﺳﻨﺪرﻏﺎړى ﺣﺎﺿﺮ وى .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻣﺦ ﻧﮥ اړۇو.

۱۱ / ۱۶

ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪوﻧ ﺧﻠﻖ

۱۱

 ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮل او ﺑﺎﻗ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﭽﻪ واﭼﻮﻟﻪ ﭼ د ﻫﺮ ﻟﺴﻢ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﻳﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮښ ﮐى ﭼ ﻻړ


 ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره
ﺷ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎر ﮐ اوﺳﻴى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
 د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻣﺎﻣﺎن،
ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻮ ﭼ ﮐﻮم ﭘﻪ رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
ﻟﻴﻮﻳﺎن ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﮐﺎرﻳﺮان او د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ اوﻻد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .دا
 د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﮐﺴﺎن دا دى :د زﮐﺮﻳﺎه
د ﻳﻬﻮداه ﺻﻮﺑ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪل :
ﻧﻤﺴﮯ او د ﻋﺰﻳﺎه زوئ ﻋﺘﺎﻳﺎه .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ آﺑﺎواﺟﺪاد ﮐ اﻣﺮﻳﺎه ،ﺳﻔﻄﻴﺎه او ﻣﺤﻠﻞاﯦﻞ ﺷﺎﻣﻞ ۇو ،ﭼ د ﻳﻬﻮداه زوئ د ﻓﺎرص
 او ﻫﻢ د ﮐﻮﻟﺤﻮزه ﻧﻤﺴﮯ او د ﺑﺎروک زوئ ﻣﻌﺴﻴﺎه .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ آﺑﺎواﺟﺪاد ﮐ ﺣﺰاﻳﺎه ،ﻋﺪاﻳﺎه ،ﻳﻮﻳﺮﻳﺐ او زﮐﺮﻳﺎه
اوﻻد وو .
 د ﻓﺎرص د اوﻻد ﻠﻮر ﺳﻮه او اﺗﮥ ﺷﭙﯧﺘﮥ ﮥ ﺗه ﺳى ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
ﺷﺎﻣﻞ ۇو ،ﭼ د ﻳﻬﻮداه د زوئ ﺳﻴﻠﻪ اوﻻد وو .
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﮐﺴﺎن دا دى :د ﻳﻮﺋﻴﺪ ﻧﻤﺴﮯ او د ﻣﺴﻼم زوئ ﺳﻠﻮ وو .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮرو آﺑﺎواﺟﺪاد ﮐ ﻓﺪاﻳﺎه،
اوﺳﯧﺪل .
 د ﺳﻠﻮ ﻧﺰدې ﺧﭙﻠﻮان ﺟﺒ او ﺳﻠ ۇو .ﻮل ﻧﻬﮥ ﺳﻮه او اﺗﮥوﻳﺸﺖ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎن ﭘﻪ
ﻗﻮﻻﻳﺎه ،ﻣﻌﺴﻴﺎه ،اﻳﺘاﯦﻞ او ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ ۇو .

 د زِﮐﺮى زوئ ﻳﻮاﻳﻞ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ وو ،د ﻫﺴﻴﻨﻮآه زوئ ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎر ﮐ دوﯦﻢ ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ وو .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
 ﺷﺮاﻳﺎه زوئ د ﺧﻠﻘﻴﺎه ،زوئ د ﻣﺴﻼم ،زوئ د ﺻﺪوق ،زوئ د ﻣﺮاﻳﻮت ،زوئ د
اﻣﺎﻣﺎن :د ﻳﻮﻳﺮﻳﺐ زوئ ﻳﺪﻋﻴﺎه او ﻳﻴﻦ .
 د دې ﻗﺒﻴﻠ ﻮﻟﻮ اﺗﮥ ﺳﻮه او دووﻳﺸﺘﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر
اﺧﻴﻄﻮب ،ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻣﺸﺮ اﻣﺎم وو .
ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .د ﻓﻠﻠﻴﺎه ﻧﻤﺴﮯ او د ﻳﺮوﺣﺎم زوئ ﻋﺪاﻳﺎه .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ آﺑﺎواﺟﺪاد ﮐ اﻣﺼ ،زﮐﺮﻳﺎه ،ﻓﺸﺤﻮر او ﻣﻠﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ
 د ﻫﻐﮥ د ﻗﺒﻴﻠ ﻮل دوه ﺳﻮه او دوه ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن د ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮان ۇو .د اﺧﺰاﺋ ﻧﻤﺴﮯ او د ﻋﺰراﯦﻞ زوئ اﻣﺸ .د
ۇو .
 د ﻫﻐﮥ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﺳﻞ او اﺗﮥوﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ﮥ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو .د ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ آﺑﺎواﺟﺪاد ﮐ اﻣﻴﺮ او ﻣﺴﻠﻤﻮت ﺷﺎﻣﻞ ۇو .
 ﻟﻴﻮﻳﺎن :د ﻋﺰرﻳﻘﺎم ﻧﻤﺴﮯ او د ﺣﺴﻮب زوئ ﺳﻤﻌﻴﺎه .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ آﺑﺎواﺟﺪاد ﮐ
ﻣﺸﺮ زﺑﺪىاﯦﻞ وو ﭼ د ﻫﺠﺪوﻟﻴﻢ زوئ وو .
 د زﺑﺪى ﻧﻤﺴﮯ او د ﻣﻴﺎ زوئ
 ﺳﺒﺘ او ﻳﻮزﺑﺪ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻧﻪ د ﺑﻬﺮ ﮐﺎر ﻣﺸﺮان ۇو .
ﺣﺴﺒﻴﺎه او ﺑﻨ ﺷﺎﻣﻞ ۇو .
ﻣﺘﻨﻴﺎه ﭼ د آﺳﻒ د اوﻻد ﻧﻪ وو .ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮﻟﻪ .او ﺑﻘﺒﻮﻗﻴﺎه
 د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎر ﮐ
ﭘﻪ ﻣﺘﻨﻴﺎه ﭘﺴ دوﯦﻢ ﺳے وو .د ﺟﻼل ﻧﻤﺴﮯ او د ﺳﻤﻮع زوئ ﻋﺒﺪا د ﻳﺪوﺗﻮن د اوﻻد ﻧﻪ وو .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاران :ﻋﻘﻮب ،ﻃﻠﻤﻮن او د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮان ،ﻮل ﻳﻮ
ﻮل دوه ﺳﻮه او ﻠﻮر اﺗﻴﺎ ﻟﻴﻮﻳﺎن اوﺳﯧﺪل .
 ﻧﻮر ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن او ﭘﺎﺗ اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻮ
ﺳﻞ او دوه اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ۇو .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺧﺪﻣﺘﺎران د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﻮﻓﻞ وو او ﻫﻐﻮئ د
ﮐ اوﺳﯧﺪل .
 د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪو ﻫﻐﻪ د ﺣﺴﺒﻴﺎه ﻧﻤﺴﮯ او د ﺑﺎﻧ
ﺿﻴﺤﺎ او ﺟِﺴﻔﺎ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .
زوئ ﻋﺰى وو .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻼراﻧﻮ ﻧﻴﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﺘﻨﻴﺎه او ﻣﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ۇو او ﻫﻐﻪ د آﺳﻒ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ وو .دا ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ وه ﭼ د دې
 د دې دﭘﺎره ﺷﺎﻫ اﺻﻮل ﻣﻘﺮر ۇو ﭼ ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ د ﺧُﺪائ
ﮐﺴﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻣﻮﺳﻴﻘ ذﻣﻪ وار ۇو .
 د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ د زارح د ﻗﺒﻴﻠ د ﻣﺸﻴﺰباﻳﻞ زوئ ﻓﺘﺤﻴﺎه د ﻓﺎرس ﭘﻪ درﺑﺎر
ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘ ﮐ ﻣﺸﺮى ﻨﻪ ﮐﻮى .
ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪ ﮐﻮﻟﻪ.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﻠ
 ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﻪ ﮐﻠﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .ﮥ ﮐﺴﺎن ﭼ د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻗﺮﻳﺖارﺑﻊ ،دﻳﺒﻮن،

 ﻫﻐﻮئ د ﻳﺸﻮع ،ﻣﻮﻻده او ﺑﻴﺖﻓﻠﻂ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻫﻢ اوﺳﯧﺪل،
ﻳﻘﺒﻀاﯦﻞ او د دې ﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﮐﻠﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
 ﻫﻐﻮئ د ﺻﻘﻼج ﭘﻪ ﺎر ﮐ ،ﻣﻘﻮﻧﺎه
 او داﺳ ﭘﻪ ﺣﺼﺎرﺳﻌﻮل ،ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻠﻮ ﮐ ﻫﻢ اوﺳﯧﺪل .

 ﭘﻪ زﻧﻮح ،ﻋﺪوﻻم او ﻧﺰدې ﮐﻠﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 ﭘﻪ ﻋﻴﻦ رِﻣﻮن ،ﺻﺮﻋﺎ ،ﻳﺮﻣﻮت ،
او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻠﻮ ﮐ ،
ﻟﻴﺲ او ﭘﻪ ﻧﺰدې ﭘﻮ ﮐ او ﭘﻪ ﻋﺰﻳﻘﻪ او د دې ﭘﻪ ﮐﻠﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ د ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻫﻨﻮم وادۍ ﭘﻮرې
 ﭘﻪ
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﺟﺒﻌﻪ ،ﻣﻤﺎس ،ﻋﻴﺎه ،ﺑﻴﺖاﻳﻞ او د دې ﻧﺰدې ﮐﻠﻮ ﮐ ،
اوﺳﯧﺪل .

۱۲ / ۱۶

 ﻟﺪ ،اوﻧﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وادۍ ﮐ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ
 ﺣﺎدﻳﺪ ،ﺻﺒﻮﺋﻴﻢ ،ﻧﺒﻼط ،
 ﺣﺼﻮر ،راﻣﺎ ،ﺟﻴﺘﻢ ،
ﻋﻨﺘﻮت ،ﻧﻮب ،ﻋﻨﻨﻴﺎه ،
 د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﮥ ﻗﺒﻴﻠ ﮐﻮﻣ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪﻟ وې ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪو
ﮐﺎرﻳﺮ اوﺳﯧﺪل .
دﭘﺎره وﻟﯧل ﺷﻮل.

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ

۱۲

 دا د ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ﮐﻮم ﭼ د ﺷﻠﺘاﯦﻞ زوئ زرﺑﺎﺑﻞ او د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻳﺸﻮع ﺳﺮه د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ


راواﭘﺲ ﺷﻮل۲ .۷-اﻣﺎﻣﺎن دا ۇو :ﺷﺮاﻳﺎه ،ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﻋﺰرا ،اﻣﺮﻳﺎه ،ﻣﻠﻮک ،ﺣﻄﻮش ،ﺳﺎﻧﻴﺎه ،رﺣﻮم ،ﻣﺮﻳﻤﻮت ،ﻋﺪو ،ﺟِﻨﺘﻮ ،اﺑﻴﺎه،
ﻣﻴﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﻌﺪﻳﺎه ،ﺑِﻠﺠﺎه ،ﺳﻤﻌﻴﺎه ،ﻳﻮﻳﺮﻳﺐ ،ﻳﺪﻋﻴﺎه ،ﺳﻠﻮ ،ﻋﻤﻮق ،ﺧﻠﻘﻴﺎه او ﻳﺪﻋﻴﺎه .د ﻳﺸﻮع ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ دا ﺳى د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮان ۇو۸ .ﻟﻴﻮﻳﺎن :دا ﮐﺴﺎن د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ﻣﺸﺮان ۇو ،ﻳﺸﻮع ،ﺑِﻨﻮﺋ ،ﻗﺪﻣاﯦﻞ ،ﺳﺮﺑﻴﺎه ،ﻳﻬﻮداه او ﻣﺘﻨﻴﺎه.
۹دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ورﺳﺮه آواز ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﺑﻘﺒﻮﻗﻴﺎه ،ﻋﻨ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﺮو ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ.

د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻳﺸﻮع اوﻻد
۱۰ﻳﺸﻮع د ﻳﻮﻳﻘﻴﻢ ﭘﻼر وو ،ﻳﻮﻳﻘﻴﻢ د اﻟﻴﺎﺳﺐ ﭘﻼر وو ،اﻟﻴﺎﺳﺐ د ﻳﻮﻳﺪع ﭘﻼر وو۱۱ ،ﻳﻮﻳﺪع د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﭘﻼر وو ،او ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﻳﺪوع ﭘﻼر
وو.

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان
۱۲۲۱-ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮﻳﻘﻴﻢ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم وو ،ﻧﻮ دا اﻣﺎﻣﺎن د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮان ۇو :د ﺷﺮاﻳﺎه ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻣﺮاﻳﺎه ،د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم
ﺣﻨﻨﻴﺎه ،د ﻋﺰرا ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻣﺴﻼم ،د اﻣﺮﻳﺎه ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻳﻬﻮﺣﻨﺎن ،د ﻣﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻳﻮﻧﺘﻦ ،د ﺷﺒﻨﻴﺎه ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻳﻮﺳﻒ ،د ﺣﺎرِم
ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻋﺪﻧﺎ ،د ﻣﺮاﻳﻮت ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﺣﻠﻘ ،د ﻋﺪو ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم زﮐﺮﻳﺎه ،د ﺟِﻨﺘﻮن ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻣﺴﻼم ،د اﺑﻴﺎه ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم زِﮐﺮى ،د
ﻣﻴﻨﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ اﻣﺎم ﻫﻢ وو .د ﻣﻌﺪﻳﺎه ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻓﻠﻄ ،د ﺑِﻠﺠﺎه ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﺳﻤﻮع ،د ﺳﻤﻌﻴﺎه ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻳﻮﻧﺘﻦ ،د ﻳﻮﻳﺮﻳﺐ ﻗﺒﻴﻠ
اﻣﺎم ﻣﺘﻨ ،د ﻳﺪﻋﻴﺎه ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻋﺰى ،د ﺳﻠ ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻗﻠ ،د ﻋﻤﻮق ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻋﺒﺮ ،د ﺧﻠﻘﻴﺎه ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﺣﺴﺒﻴﺎه ،د ﻳﺪﻋﻴﺎه
ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﻧﺘﻨاﻳﻞ.

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻮ ﺣﺴﺎب
۲۲ﮐﻠﻪ ﭼ اﻟﻴﺎﺳﺐ ،ﻳﻮﻳﺪع ،ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن او ﻳﺪوع ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن ۇو ﻧﻮ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻴﺎر ﺷﻮ او ﻫﻢ داﺳ د ﻓﺎرس
ﺑﺎدﺷﺎه دارﻳﻮس ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮے وو۲۳ .د اﻟﻴﺎﺳﺐ ﻧﻤﺴ د ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن
وﺧﺖ ﭘﻮرې د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ذﻣﻪ وارۍ
۲۴دا د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻮ ﻣﺸﺮان دى :ﺣﺴﺒﻴﺎه ،ﺳﺮﺑﻴﺎه ،ﻳﺸﻮع ،ﺑِﻨﻮﺋ ،ﻗﺪﻣاﯦﻞ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ دوو ډﻟﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﻧﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻧﻤﺒﺮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ﺑﻪ ﻳ ادا ﮐﻮﻟﻮ .دا ﺑﻪ ﻳ د ﻫﻐﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮل ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ﻮدﻟ ۇو۲۵ .د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر دا ﻮﮐﻴﺪاران د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د دروازو ﺳﺮه د
ﻮداﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮان ۇو :ﻣﺘﻨﻴﺎه ،ﺑﻘﺒﻮﻗﻴﺎه ،ﻋﺒﺪﻳﺎه ،ﻣﺴﻼم ،ﻃﻠﻤﻮن او ﻋﻘﻮب۲۶ .دا ﺧﻠﻖ د ﻳﻮﺻﺪق ﻧﻤﺴ او د ﻳﺸﻮع زوئ ﻳﻮﻳﻘﻴﻢ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل او د ﻧﺤﻤﻴﺎه ﺣﻤﺮان ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ او د ﻋﺰرا ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ اﻣﺎم او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﺎﻟﻢ وو.

۱۳ / ۱۶

د ﻧﺤﻤﻴﺎه د ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ وﻗﻒ ﮐﻮل
۲۷ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺎر دﯦﻮال وﻗﻒ ﮐﯧﺪﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ اوﺳﯧﺪل ،ﻫﻐﻮئ
د دې دﭘﺎره راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮل ﭼ د وﻗﻒ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺟﺸﻦ ﮐ د ﺷُﺮ ﺰارۍ د ﺳﻨﺪرو ﺳﺮه او د ﭼﻤﻮ او ﺑﻴﻨﺠﻮ د ﻣﻮﺳﻴﻘ ﺳﺮه
ﺷﺮﻳ ﺷ۲۸ .د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړى د ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ اوﺳﯧﺪل .ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
ﻋﻼﻗ ﻧﻪ او د ﻧﻄﻮﻓﻪ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د وړو ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ۲۹ ،او د ﺑﻴﺖﺟِﻠﺠﺎل ،ﺟﺒﻌﻪ او ﻋﺰﻣﺎوت ﻧﻪ راﻏﻠﻞ۳۰ .اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﺧﻠﻘﻮ ،د دروازو او د ﺎر د دﯦﻮال دﭘﺎره د ﭘﺎﮐﻮاﻟ رﺳﻢ ادا ﮐو۳۱ .ﻣﺎ د دﯦﻮال دﭘﺎﺳﻪ د ﻳﻬﻮداه ﻣﺸﺮان راﻏﻮﻧ ﮐل
او ﻫﻐﻮئ ﻣ د دوو ﻟﻮﻳﻮ ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ د ﺎر ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه روان ﺷ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ادا ﮐﻮى .اوﻟﻪ ډﻟﻪ د
دﯦﻮال دﭘﺎﺳﻪ  ﻃﺮف ﺗﻪ د ډﯦﺮان دروازې ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړه۳۲ .ﻫﻮﺳﻌﻴﺎه د ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ روان ﺷﻮ ،ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﻧﻴﻢ
ﻣﺸﺮان ورﭘﺴ ۇو۳۳ .۳۵-دا اﻣﺎﻣﺎن ورﭘﺴ روان ﺷﻮل ﭼ ﺑﻴﻠ ﻳ ﻏوﻟ :ﻋﺰرﻳﺎه ،ﻋﺰرا ،ﻣﺴﻼم ،ﻳﻬﻮداه ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ،ﺳﻤﻌﻴﺎه او
ﻳﺮﻣﻴﺎه .ورﭘﺴ زﮐﺮﻳﺎه زوئ د ﻳﻮﻧﺘﻦ ،زوئ د ﺳﻤﻌﻴﺎه ،زوئ د ﻣﺘﻨﻴﺎه ،زوئ د ﻣﻴﺎﻳﺎه ،زوئ د زﮐﻮر ،زوئ د آﺳﻒ راﻏﻠﮥ۳۶ .ﭘﻪ
ﻫﻐﮥ ﭘﺴ د ﻫﻐﮥ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ۇو :ﺳﻤﻌﻴﺎه ،ﻋﺰراﯦﻞ ،ﻣﻠﻠ ،ﺟِﻠﻠ ،ﻣﺎﻋ ،ﻧﺘﻨاﻳﻞ ،ﻳﻬﻮداه او ﺣﻨﺎﻧ .ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ﻣﻮﺳﻴﻘ
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻴﺰوﻧﻪ روان ﮐى ۇو ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻏول .ﻋﺰرا ﻋﺎﻟﻢ د دې ﺟﻠﻮس ﻧﻪ وړاﻧﺪې
روان وو۳۷ .د ﻓﻮارې د دروازې ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻮړو ﺑﺎﻧﺪې وﺧﺘﻞ ﮐﻮﻣ ﭼ د داؤد ﺎر ﺗﻪ ﺗﻠ وې ،د داؤد د ﻣﺤﻞ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ
ﺷﻮل او د ﺎر ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د اوﺑﻮ دروازې ﺳﺮه دﯦﻮال ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮل۳۸ .د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﺷﺮﻳﻪ ادا ﮐﻮﻟﻪ د
دﯦﻮال د ﺳﺮ ﺳﺮه ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړل او ﻧﻴﻢ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺳﺮه ورﭘﺴ روان ۇو .ﻣﻮﻧ د ﺗﻨﻮر د ﻣﻴﻨﺎرې ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷُﻮ او ﭘﻠﻦ دﯦﻮال ﺗﻪ ﻻړو،
۳۹او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ دروازې ﻧﻪ ،ﻳﺴﺎﻧﻪ دروازې ﻧﻪ ،د ﮐﺒﺎﻧﻮ دروازې ﻧﻪ ،د ﺣﻨﻦاﻳﻞ ﻣﻴﻨﺎرې او د ﺳﻠﻮ ﻣﻴﻨﺎرې ﻧﻪ
روان ۇو او د و دروازې ﺗﻪ ﻻړو .او ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﺗ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر دروازې ﺳﺮه ﻧﺰدې ﺑﺲ ﮐو۴۰ .ﻫﻐﻪ دواړه ډﻟﻮ ﮐﻮﻣﻮ
ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ادا ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟ .زۀ ﻫﻢ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻴﻤ ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه وم۴۱ ،زﻣﺎ ﭘﻪ ډﻟﻪ
ﮐ دا اﻣﺎﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ۇو ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﻠ ﻏوﻟ :اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ ،ﻣﻌﺴﻴﺎه ،ﻣﻴﻨﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﻴﺎﻳﺎه ،اﻟﻴﻮﻋﻴﻨ ،زﮐﺮﻳﺎه او ﺣﻨﻨﻴﺎه۴۲ .او ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ ﻣﻌﺴﻴﺎه ،ﺳﻤﻌﻴﺎه ،اﻟﻋﺰر ،ﻋﺰى ،ﻳﻬﻮﺣﻨﺎن ،ﻣﻠﻴﺎه ،ﻋﻴﻼم او اﻳﺼﺮ روان ۇو .د دې ﺣﻤﺪ وﻳﻮوﻧﻮ ﻣﺸﺮى ازرﺧﻴﺎه
ﮐﻮﻟﻪ او ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﻳ ﺳﻨﺪرې وﺋﻴﻠ۴۳ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮې ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې او د ﺧﻠﻘﻮ زړوﻧﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ
ډک ۇو ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐى ۇو  .او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ دې ﺟﺸﻦ ﮐ ﺷﺮﻳ ۇو او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮم
ﺷﻮر ﺟﻮړ ﮐے وو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻟﺮې ﻟﺮې ﭘﻮرې اورﯦﺪے ﺷﻮ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر اﻧﺘﻈﺎم
۴۴ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﮥ ﺳى د ﻫﻐﻪ ﻮداﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﺷﻮى ۇو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر دﭘﺎره ﻴﺰوﻧﻪ ﮐﯧﻮدﻟﮯ
ﺷﻮل ،ﭘﻪ دې ﮐ ﻧﺬراﻧﻪ ،وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮې ﻏﻠﻪ او ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ .دا ﺳى د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﻮ ﻧﻪ د ﺑﺮﺧﻮ
راﻏﻮﻧوﻟﻮ ذﻣﻪ وار ۇو .دا ﺑﺮﺧ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره وې .د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﺧﻠﻖ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو۴۵ .ﻫﻐﻮئ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ رﺳﻤﻮﻧﻪ او ﻫﻐﻪ ﻧﻮر رﺳﻤﻮﻧﻪ ادا ﮐﻮل د ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ ورﮐے وو .د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
د ﮐﻮر ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ او ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ وارى د ﻫﻐﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ زوئ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺟﻮړ ﮐى ۇو۴۶ .ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻣﺨ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه او آﺳﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎر د وﺧﺖ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ
ﮐﻮﻟﻮ او د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﻣﺸﺮى ﮐې وه۴۷ .د زرﺑﺎﺑﻞ او ﻧﺤﻤﻴﺎه ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﺮه ورځ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د
ﺳﻨﺪرﻏﺎړو او ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﺿﺮورﺗﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮل .ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ورﮐﻮﻟﮯ ﮐﯧﺪﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر وه او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻧﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ورﮐﻮﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر وه.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ د ﺑﻞ ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﺟﺪا ﮐﻮل

۱۴ / ۱۶

۱۳

 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﻮﺳ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﻟﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې آﻳﺎﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﭼ وائ ،ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻧ او


 دا د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
ﻣﻮآﺑ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دا اﺟﺎزت ﻧﮥ وى ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ داﺧﻞ ﺷ .
ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻻر روان ۇو ﻧﻮ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ اوﺑﮥ او رو ﻧﮥ وه ورﮐې .او د دې ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻠﻌﺎم ﻟﻪ ﻳ ﭘﯧﺴ ورﮐې ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دا ﺣﻢ
ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻌﻨﺖ وواﺋ ،ﺧﻮ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪل ﮐو .
واورﯦﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻗﻮم ﻧﻪ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﻮل ﺧﻠﻖ ووﻳﺴﺘﻞ.

د ﻧﺤﻤﻴﺎه اﺻﻼﺣﺎت
 ﻫﻐﮥ ﻃﻮﺑﻴﺎه ﻟﻪ
 اﻟﻴﺎﺳﺐ اﻣﺎم ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻮداﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ،ﻫﻐﻪ د ډﯦﺮې ﻣﻮدې ﻧﻪ د ﻃﻮﺑﻴﺎه ﻣﻠﺮے وو .

دا اﺟﺎزت ورﮐو ﭼ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﮐﻮﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى ﭼ ﺑﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﮐ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻮ او ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﺬراﻧﻮ د ﺟﻤﻊ ﮐﻮﻟﻮ او د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪوﻧ ﺳﺎﻣﺎن دﭘﺎره ،د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره ،د ﻏﻠ د ﻟﺴﻤ ﺣﺼ ،د ﻣﻴﻮ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ

ﺗﯧﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ وه ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ دﭘﺎره وه .
ﮐﻠﻪ ﭼ داﺳ ﮐﯧﺪل ،ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻧﮥ وم ،ﻪ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوه دﯦﺮﺷﻢ ﮐﺎل زۀ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ

واﭘﺲ ورﻏﻠﮯ وم ﭼ ﺧﺒﺮ ورورﺳﻮم .ﮥ وﺧﺖ وروﺳﺘﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اﺟﺎزت ﻣﻼو ﺷﻮ ﭼ واﭘﺲ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺗﻠﮯ ﺷ .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮم ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ د دې ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ اﻟﻴﺎﺳﺐ ﻃﻮﺑﻴﺎه ﻟﻪ اﺟﺎزت ورﮐے دے ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻣﺎ ﺣﻢ ورﮐو
 زۀ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮم او د ﻃﻮﺑﻴﺎه ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﻣ ﺑﻬﺮ وﻏﻮرزوﻟﻮ .
ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳﻮه ﮐﻮﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .
ﭼ د ﮐﻮﻮ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ رﺳﻢ دې ادا ﮐے ﺷ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺳﺎﻣﺎن ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دې ﺑﻴﺎ واﭘﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
 ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻫﻢ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران او ﻧﻮر ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺗﻠ دى
ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدﻟﮯ ﺷ .
 ﻣﺎ
او ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮى دى ،دا ﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دوﻣﺮه ﺧﻮراک ورﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ ﭼ ﺰاره ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﺪﻟﻪ .
آﻓﺴﺮان ورﻞ او ورﺗﻪ ﻣ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺧﻴﺎل وﻟ ﻧﮥ دے ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮے .او ﻣﺎ ﻟﻴﻮﻳﺎن او ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران واﭘﺲ د
 ﺑﻴﺎ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺷﺮوع ﺷﻮل ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ او ﺑﻴﺎ ﻣ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻟﻴﺎ ﮐل .
 ﻣﺎ دا ﺳى د ﻮداﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل :ﺷﻠﻤﻴﺎه،
ﮐﻮر ﻮداﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ د ﻏﻠ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ،ﻣﮯ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ راوړى .
ﭼ ﻳﻮ اﻣﺎم وو ،ﺻﺪوق ،ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻳﻮ ﻋﺎﻟﻢ وو ،او ﻓﺪاﻳﺎه ﻟﻴﻮے .د ﻣﺘﻨﻴﺎه ﻧﻤﺴﮯ او د زﮐﻮر زوئ ﺣﻨﺎن د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪدﺎر وو.
دا اﻋﺘﺒﺎرى ﮐﺴﺎن ۇو ،او د ﻫﻐﻮئ دا ذﻣﻪ وارى وه ﭼ ﭘﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ ﮐ د اﻳﻤﺎﻧﺪارۍ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠ.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
 زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د ﮐﻮر او د دې د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﮐى دى او دا ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه .

ﮐ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﺧﻠﻘﻮ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ د اﻧﻮرو ﻟﻨﺮۍ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻪ .او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻠﻪ ،ﻣﮯ،
اﻧﻮر ،اﻳﻨﺮ او ﻧﻮر ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﺎر ﮐﻮل او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳ وړل ،ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ دې ﻫﻴ ﻧﮥ
 د ﺻﻮر ﺎر ﮥ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪل او ﻫﻐﻮئ ﮐﺒﺎن او د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺳﺎﻣﺎن ﺎر ﺗﻪ د دې دﭘﺎره راوړو ﭼ
ﺧﺮﻮى .
 ﻣﺎ د ﻳﻬﻮداه ﻣﺸﺮان ورﻞ او ورﺗﻪ ﻣ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ دې ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﻪ
د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻳ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮڅ ﮐى .
 دا ﺑﻠﻞ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر دے ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﺮې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ﺳﺰا
وﻮرئ .ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﺒﺖ د ور ﺳﭙﺎوے ﮐﻮئ .
ورﮐه ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺎﻫ راوﺳﺘﻪ .او ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر زور ﻫﻢ ﮐﻮئ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻮر
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ د ﻫﺮ ﺳﺒﺖ د ﺷﺮوع ﮐﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې د
ﻗﻬﺮ ﻫﻢ ﻧﺎزل ﺷ ﻪ ﭼ د ﺳﺒﺖ د ور ﺳﭙﺎوے ﮐﻴى “.
ﺎر دروازې ﭘﻪ ﻣﺎﺎﻣ ﮐ ﺑﻨﺪوﻟﮯ ﺷ او د ﺳﺒﺖ د ور د ﺧﺘﻤﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې دې ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻻوﻟﮯ .ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻮ ﺳى
 ﻳﻮ ﻳﺎ دوه
ﭘﻪ دروازو ﺑﺎﻧﺪې د دې دﭘﺎره ودرول ﭼ دا ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨ ﺷ ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﺎر ﺗﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ راوړﻟﮯ .
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ د
ﻞ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺮﻮوﻧﻮ او ﺳﻮداﺮو د ﺧﺎﻟ ﺷﭙﻪ د ﺎر د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﯧﺮه ﮐه .
دې دﯦﻮال ﺳﺮه ﺷﭙﻪ وﻟ ﺗﯧﺮوئ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ داﺳ وﮐل ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺮابﺗُﺮاب ﮐم “.ﻧﻮ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ
 ﻣﺎ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐئ او ﻻړ ﺷ او د دروازو ﻮﮐﻴﺪارى وﮐئ ﭼ د ﺳﺒﺖ
ﺑﻴﺎ راﻧﮥ ﻏﻠﻞ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ
ورځ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ .ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﺎ د دې دﭘﺎره ﻫﻢ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ او د ﺧﭙﻠ ﻟﻮﺋ ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺑﭻ ﮐه .
 د ﻫﻐﻮئ ﻧﻴﻢ اوﻻد د
ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻫﻢ وﻟﯧﺪه ﭼ ﮥ ﻳﻬﻮدى ﺳو د اﺷﺪود ،ﻋﻤﻮن او د ﻣﻮآب د ﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ ﮐى دى .

۱۵ / ۱۶

 ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺳو ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣ ﻟﻌﻨﺖ
اﺷﺪود ژﺑﻪ او ﻳﺎ ﮥ ﺑﻠﻪ ژﺑﻪ وﺋﻴﻠﻪ او ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ ژﺑﻪ ﻧﮥ ﺷﻮه وﺋﻴﻠﮯ .
ووﺋﻴﻠﻮ ،وﻣ وﻫﻞ او وﯦﺘﮥ ﻣ ﺗﺮې ﻧﻪ ووﻳﺴﺘﻞ .ﺑﻴﺎ ﻣ ﺗﺮې ﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺎﻧﺪې دا ﻗﺴﻢ واﺧﺴﺘﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ
 ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﭘﺮدى ﻣﻠ د ﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻨﺎه وﮐه.
ﺑﭽ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ د ﭘﺮدى ﻣﻠ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﻫﻐﻪ داﺳ ﺳے وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﻟﻮئ وو .ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺑﻨ
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے وو ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﻮ ﭘﻪ ﻨﺎه ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻪ ﮐو .

ﺑﻴﺎ د ﻨﺎه ﮐﺒﻴﺮه داﺳ ﻋﻤﻞ ﻨﻪ وﮐو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ وﮐو او د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ وﮐو؟“ 
ﻳﻮﻳﺪع د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم اﻟﻴﺎﺳﺐ زوئ وو ،ﺧﻮ د ﻳﻮﻳﺪع ﻳﻮ زوئ د ﺑﻴﺖﺣﻮرون د ﺎر د ﺳﻨﺒﻠﻂ د ﻟﻮر ﺳﺮه وادۀ وﮐو ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﻳﺪع دې
 ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻫﻐﻪ راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐه ﭼ دې ﺧﻠﻘﻮ د اﻣﺎﻣﺖ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﺳﭙﺎوے ﻨﻪ
ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐو ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﺮﯦدى .
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ د ﭘﺮدى ﻣﻠ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻧﻪ ﺻﻔﺎ ﮐل ،ﻣﺎ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
وﮐو ﭼ ﮐﻮم ﻟﻮظ ﺗﺎ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐے وو .
 ﻣﺎ د ﻟﺮﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره اﺻﻮل ﻪ ﺟﻮړ ﮐل ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ وارى وﭘﯧﮋﻧ ،
د ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮزوﻟﻮ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪل ﭼ ﮐﻮﻣ ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﺧﺖ راوړﻟﮯ ﺷﻮې ،دا ﮐﺎر ﻣ ﻫﻢ وﮐو ﭼ ﺧﻠﻖ د
ﺧﭙﻠ وړوﻣﺒ ﻏﻠ او ﺧﭙﻠ وړوﻣﺒ ﭘﺨ ﺷﻮې ﻣﯧﻮې راوړى .ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،دا ﻫﺮ ﮥ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه او را ﻳﺎد ﮐه.
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