د ﺣﻀﺮت ﺣﺰﻗاﻳﻞ ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ د ﺣﺰﻗاﻳﻞ دﭘﺎره وړوﻣﺒ روﻳﺎ

۱

 ﭘﻪ دﯦﺮﺷﻢ ﮐﺎل د ﻠﻮرﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻤﻪ ورځ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺣﺰﻗاﻳﻞ د ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﺳﺮه د ﮐﺒﺎر د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ


 د ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻢ ﺗﺎرﻳﺦ دا د ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه د
وم ،ﻧﻮ ﻣﺎ آﺳﻤﺎن ﮐﻮﻻو وﻟﻴﺪو او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺗﻪ روﻳﺎﺎﻧ وﻮدﻟ .

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺣﺰﻗاﻳﻞ اﻣﺎم ،د ﺑﻮزى ﭘﻪ زوئ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺒﺎر د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ
ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻴﻨﻢ ﮐﺎل وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺑﺮه وﮐﺘﻞ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻃﻮﻓﺎن د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ ﭘﻪ
ﻣﻠ ﮐ ﻧﺎزل ﺷﻮ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻس ﭘﻪ ﻫﻐﮥ وو .
راﺗﻠﻮ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ ﻟﻮﻳﻪ ورﻳ ﺗﺮې ﻣﺨ وه ﭼ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﭘﻗﯧﺪل او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﯧﺰه رﺎ ﺧﻮره وه .د ورﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
 او د ورﻳﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﻠﻮر ژوﻧﺪى ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﮐ اور وو او د اور ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮ د ﭘﻴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻴﺰ ﻠﯧﺪﻟﻮ .
 د ﻫﻐﻮئ
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻠﻮر ﻣﺨﻮﻧﻪ او ﻠﻮر وزروﻧﻪ ۇو .
راووﺗﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﮐ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪل ،
 او د
ﭘ ﻧﯧﻐ وې ،او ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﻳ ﻟﻪ د ﺳﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻮﮐﻮﻧﻪ ۇو او ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﭘﺎﻟﺶ ﺷﻮى ﭘﻴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪل .
ﻫﻐﻮئ د ﻠﻮرو وزروﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻠﻮرو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻻﺳﻮﻧﻪ ۇو او د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﻠﻮر ﻣﺨﻮﻧﻪ او ﻠﻮر وزروﻧﻪ
 او د ﻫﻐﻮئ وزروﻧﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻟﯧﺪﻟ ۇو .او ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﯧﻎ روان ﺷﻮ ،ﻧﻮ د ﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎوﯦﺪل راﺗﺎوﯦﺪل ﻧﻪ.
ۇو ،
 د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻠﻮر ﻣﺨﻮﻧﻪ ۇو ﭼ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺷﻞ د اﻧﺴﺎن وو ،او ﭘﻪ  ﻃﺮف ﻫﻐﻮئ د زﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﻞ وو ،ﺲ

 د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺨﻠﻮق وزرې ﺑﺮه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺧﻮرې وې ،د ﻫﺮ ﻳﻮ
ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ د ﻏﻮاﺋ ﺷﻞ وو ،او ﺷﺎﺗﻪ ﻟﻪ د ﺑﺎز ﭘﻪ ﺷﺎن وو .

دوه وزرې ﺲ او  ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻧﻮر ﻣﺨﻠﻮق وزرو ﺳﺮه ﻟﯧﺪﻟ وې او ﭘﻪ ﻧﻮرو دوو وزرو ﻳ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﭘ ﮐے وو .
 دا ژوﻧﺪے
ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﯧﻎ ﻣﺨ ﻻړو ،ﮐﻮﻣ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ د روح ﺧﻮﻪ وه ﻧﻮ ﻫﻐ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﯧﺮ د راﺗﺎوﯦﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﻧﯧﻎ ﺗﻠﻞ .
ﻣﺨﻠﻮق داﺳ ﺎرﻳﺪو ﻟﻪ ﭼ ﺑﻞ ﺳﺎرۀ ﻳﺎ د اور ﻣﺸﻌﻠﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ دﻧﻨﻪ ﺑﻞ ﺷﻮى وى .دا اور د ﻫﻐﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
 ﻫﻐﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺑﺮﯦﻨﺎ د ﭘق ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ
وړاﻧﺪې وروﺳﺘﻮ ﮐﯧﺪو ،او دا ﻠﯧﺪوﻧ ۇو ،او ﺷُﻐﻠ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ راﺧﺘﻠ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ دې ژوﻧﺪى ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه
ﻣﻨه وړاﻧﺪې او وروﺳﺘﻮ ﮐﯧﺪﻟﻮ .
 د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻳﻮ ﺷﻞ او ﺎره ﮐﯧﺪل ﮥ داﺳ وو ،ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د اﻳﻮاﻣﺮﻳﻦ ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪﻟ ،او ﻠﻮر
ﭘﺎﻳﻪ ﻟﯧﺪﻟ وﻟﻴﺪﻟﻪ .
 ﮐﻠﻪ
واړه ﭘﺎﻳ ﻳﻮ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪﻟ ،او داﺳ ﺟﻮړې ﺷﻮې وې ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﮐ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ دﻧﻨﻪ ﺑﻞ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗﺎوﯦﺪﻟﻪ .
ﭼ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻠﻞ ﻧﻮ دې ژوﻧﺪى ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﭘﻪ ﻠﻮرو اړﺧﻮﻧﻮ ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﻃﺮف ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﻪ ﮐه ﻧﻮ ﻫﻐ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﯧﺮ د
 د ﻠﻮر واړو ﭘﺎﻳﻮ رﻳﻤﻮﻧﻪ ﻟﻮړ او ﻳﺮووﻧ ۇو ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻠﻮرو واړو رﻳﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
ﻣﺦ اړوﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﻠﻠﮯ ﺷُﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ دا ﻣﺨﻠﻮق ﺮﯧﺪل ﻧﻮ دا ﭘﺎﻳ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﺮﯧﺪﻟ ،او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ دا ﻣﺨﻠﻮق د زﻣ ﻧﻪ
ﺳﺘﺮ وې .
 ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ روح ﺗﻠﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠﻞ ،دا ﭘﺎﻳ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه
راﭘﺎﯧﺪل ﻧﻮ دا ﭘﺎﻳ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه اوﭼﺘ ﺷﻮې .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻪ دا ﻣﺨﻠﻮق روان ﺷﻮ ﻧﻮ دا ﭘﺎﻳ ﺑﻪ ﻫﻢ
راوﭼﺘﯧﺪﻟ ،ﻪ ﭼ د ژوﻧﺪى ﻣﺨﻠﻮق روح ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻳﻮ ﮐ وو .
رواﻧ ﺷﻮې ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ دا ﻣﺨﻠﻮق ودرﯦﺪو ﻧﻮ ﭘﺎﻳ ﺑﻪ ﻫﻢ ودرﯦﺪې ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ دا ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺮه اﻟﻮﺗﻠﻮ ﻧﻮ دا ﭘﺎﻳ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﺗﻠ،
 د دې ﻣﺨﻠﻮق د ﺳﺮ دﭘﺎﺳﻪ داﺳ ﻨﺒﺪ ﺧﻮر ﺷﻮے وو ﭼ د ﺻﻔﺎ
ﻪ ﭼ د دې ژوﻧﺪى ﻣﺨﻠﻮق روح ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻮ ﮐ وو .
 د ﻫﻐﻪ ﻨﺒﺪ د ﻻﻧﺪې ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ وزرې ﻏﻮړوﻟ او وزرې
او روﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮر ﮐﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪو او ډﯦﺮ ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧﮯ وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻣﺨﻠﻮق رواﻧﯧﺪﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻣﺎ د
ﺑﻪ ﻳ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻮرې ﻏﺰوﻟ ،او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو دوو وزرو ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﭘﻮﻟﻮ .
ﻫﻐﻮئ د وزروﻧﻮ آواز واورﯦﺪو ﻟﻪ د ﺗﯧﺰو اوﺑﻮ د ﺷﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﻟﻪ د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ د آواز ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﻟﻪ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺷﻮر .او ﮐﻠﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻨﺒﺪ دﭘﺎﺳﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳﻮ آواز راﻏﻠﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ودرﯦﺪل
ﭼ ﻫﻐﻮئ ودرﯦﺪل ﻧﻮ وزروﻧﻪ ﻳ ﺘﻪ ﮐل .

 د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮوﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﻪ ﻨﺒﺪ ﺑﺎﻧﺪې د ﻧﻴﻠﻢ ﮐﺎ د ﺗﺨﺖ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﻴﺰ ﺎرﯦﺪو ،او د ﻫﻐﻪ
ﻧﻮ وزروﻧﻪ ﻳ ﺘﻪ ﮐل .
 دا ﮐﻮم ﺷﻞ ﭼ ﺎرﯦﺪو د ﻣﻼ ﻧﻪ ﺑﺮه ﻟﻪ ﺮم ﺷﻮې
ﺗﺨﺖ دﭘﺎﺳﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﺷﻞ او ﺻﻮرت ﺎرﯦﺪو .
 ﻟﻪ
اوﺳﭙﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ د اور ﻧﻪ ډﮐﻪ وى ،او ﻣﻼ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﻟﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪو ،او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺮې ﺻﻔﺎ رﺎ وه .
ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎران ﮐ د ﺑﻮډۍ ﺎل ﭘﻪ ورﻳ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ رﻧﻮﻧﻮ ﮐ وى دﻏﻪ ﺷﺎن رﺎﺎﻧ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻫﻢ راوﭼﺘﯧﺪﻟ .ﻧﻮ
دا ﻣﻨﻈﺮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻼل ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎره ﮐﯧﺪﻟﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ دا ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻢ او ﻣﺎ ﻳﻮ
آواز واورﯦﺪو ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ ﺧﺒﺮې وﮐې.

ﺣﺰﻗاﻳﻞ ﺗﻪ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮۍ دﻋﻮت

۲

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ﭘﺎﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ودرﯦه ،زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮل ﻏﻮاړم “.


ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ راﻧﻨﻮﺗﻮ او زۀ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ودروﻟﻢ ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟ ﭼ ﻣﺎ
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻟﯧم ،ﻳﻮ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم ﻟﻪ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼف
ﺗﻪ ﻳ ﮐﻮﻟ .
 ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده .د اول ﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې دوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ او د دوئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ زﻣﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐې ده .
 ﮐﮥ دا
ﭼ زۀ ﺗﺎ اﺳﺘﻮم ﻫﻐﻮئ ﺿﺪﻳﺎن او ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ دى .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ او ﮐﮥ ﻧﮥ ﻧﻴﺴ ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ وى ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد دے.
 ﺧﻮ ﺗﮥ ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ او د ﻫﻐﻮئ د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه .ﮐﮥ د ﻫﻐﻮئ دﻫﻤ ﺗﺎ د ازﻏﻮ او ﻳﺎ د ﻟﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

 ﺗﮥ زﻣﺎ ﮐﻼم
راﯧﺮ ﻫﻢ ﮐى .ﻣﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﻳﺮﯦه ،ﻣﮥ د ﻫﻐﻮئ د ﻧﯧﻐﻮ ﮐﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦه ،ﻪ ﭼ دا ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺸﻪ دے .
 ﺧﻮ ﺗﮥ ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ او ﮐﮥ ﻧﮥ ﻧﻴﺴ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻞ ﺳﺮﮐﺸﻪ دى .
ﮥ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ ﮥ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ واﻳﻢ .د دﻏﻪ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړﯦه ،ﺗﮥ دې ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐﻮﻻو ﮐه او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ

 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻳﻮ ﻻس زﻣﺎ ﻃﺮف ﺗﻪ راﻏﺰﯦﺪﻟﮯ دے او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻃﻮﻣﺎر وو .
وﺧﻮره ﮥ ﭼ زۀ درﮐﻮم “.
ﮐﻮم ﻃﻮﻣﺎر ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻻو ﮐو ،د ﻫﻐ ﭘﻪ دواړو ﺧﻮاو ﮐ د ﻣﺎﺗﻢ ،ﻏﻢ او اﻓﺴﻮس ﺧﺒﺮې ﻟﻴﻠ وې.

۳

 او ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،دا ﮥ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دى دا وﺧﻮره ،دا ﻃﻮﻣﺎر وﺧﻮره ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻻړ ﺷﻪ او


 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐﻮﻻو ﮐه او ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر راﮐو ﭼ وې ﺧﻮرم .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺑﻴﺎن ﮐه “.
ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،زۀ ﭼ ﮐﻮم ﻃﻮﻣﺎر ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐﻮم دا وﺧﻮره او ﺧﭙﻠﻪ ﺧﯧﻪ ﭘﺮې ﻣه ﮐه “.ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ،
ﻫﻐﻪ وﺧﻮړو ،او ﻫﻐ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﻟﻪ د ﺷﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮږ ﺧﻮﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ .
 زۀ ﺗﺎ داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ اﺳﺘﻮم ﭼ د ﻫﻐﻮئ ژﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻧﺎ
اوس ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﺷﻪ او زﻣﺎ ﮐﻼم ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ واوروه .
 زۀ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ اﺳﺘﻮم ﭼ د ﭼﺎ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﺗﺎ ﺗﻪ
آﺷﻨﺎ او ﺳﺨﺘﻪ وى ﺧﻮ ﺗﺎ زۀ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮم .
ﺮان وى او د ﻫﻐ اﻟﻔﺎظ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وى او ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧې .ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻟﯧﻟﮯ وے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ
 ﺧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﻧﮥ ﻏﻮاړى ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﻏﻮاړى ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ
ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻟﮯ وے .
 ﺧﻮ ﻮره ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺿﺪى او ﭘﻪ
وﻧﻴﺴ ،ﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺿﺪى او ﭘﻪ زړۀ ﺳﺨﺖ دے .
 او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺗﻨﺪے ﻟﻪ د ﺳﺨﺖ او ﮐﻠ  ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐم ،او د ﻫﻴﺮې ﻧﻪ ﺑﻪ
زړۀ ﺳﺨﺖ ﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دى .
 او
ﻳ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﮐم .ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه او ﻣﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ دﻫﺸﺖ ﮐ ﭘﺮﯦﻮﻪ ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ دا ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺸﻪ دے “.
ﻫﻐﮥ راﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ ﻮل ﮐﻼم ﭼ زۀ درﺗﻪ واﻳﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه واوره او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ

 ﻧﻮ اوس د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﺷﻪ ﻮک ﭼ ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮى دى او ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐه .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﮐ ﻳ واﭼﻮه .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح
وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،دا ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ او ﮐﮥ ﻧﻪ “.
زۀ اوﭼﺖ ﮐم او ﻣﺎ ﺷﺎﺗﻪ ﻳﻮ دروﻧﺪ آواز واورﯦﺪو ﭼ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻳ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ او ﺟﻼل دې د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ
 دا د ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺨﻠﻮق د وزرو آوازوﻧﻪ او ﺷﻮر وو ﭼ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻟﯧﺪل او ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻳ د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻳﻮ
ﮐ وى “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ روح اوﭼﺖ ﮐم او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻳ ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻢ ،زۀ ورﺳﺮه
آوازوﻧﻪ ﻫﻢ ۇو ،ﻳﻮ اوﭼﺖ او دروﻧﺪ ﺷﻮر وو .
 ﻧﻮ زۀ ﻫﻐﻪ ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﻢ ﻮک
ﭘﻪ ﺗﺮﻳﺦ ﻣﺰاج او ﻏﺼ ﺳﺮه ﻻړم ،ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زورور ﻻس ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې وو .
ﭼ ﭘﻪ ﺗﻞ اﺑﻴﺐ ﮐ د ﮐﺒﺎر ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه ﻧﺰدې اوﺳﯧﺪل .زۀ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د اوو ورﻮ دﭘﺎره ﭼﭗ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻢ.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﺰﻗاﻳﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻘﺮرول
 او راﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻣﺎ ﺗﮥ
 د ﻫﻐﻪ اووۀ ورﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻘﺮر ﮐې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻼم واوره ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ واﻳﻢ او زﻣﺎ د ﺧﻮا ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے
 ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﻳﻮ ﺑﺪﮐﺎره اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐم ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻣ ﺷ ،او ﺗﮥ ﻫﻐﻪ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﮐې
ورﮐه .
او ﻳﺎ ورﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﻧﮥ ﮐې او ﻳﺎ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻠﻄﻮ ﻻرو ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﮥ ﮐې ﺗﺮﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐې ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺑﺪﮐﺎره ﺑﻪ د
 ﮐﮥ ﺗﮥ ﻳﻮ ﺑﺪﮐﺎره اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐې او ﻫﻐﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮګ ذﻣﻪ وار ﻳ .
 او ﺑﻴﺎ
د ﺧﭙﻞ ﺷﺮارت او ﺧﺮاﺑﻮ ﻻرو ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﮥ ﺷ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﭻ ﮐې .
دا ﻫﻢ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﻻرو ﻧﻪ واوړى او ﺑﺪ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﺷﺮوع ﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐ
واﭼﻮم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺷ .ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ﻧﮥ دے ورﮐے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷ او ﮐﻮم د
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ ﺻﺎدق
ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،او د ﻫﻐﮥ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻏﺎړه وى .
اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐې ﭼ ﻨﺎه ﻣﮥ ﮐﻮه او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه وﻣﻨ او ﻨﺎه ﮐﻮل ﭘﺮﯦدى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ژوﻧﺪے
ﭘﺎﺗ ﺷ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮدارے ﻗﺒﻮل ﮐو او ﺗﺎ ﭘﻪ دې ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐو“.

د ﺣﺰﻗاﻳﻞ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﮐﯧﺪل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻس ﭘﻪ ﻣﺎ وو او ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﺎﻪ او وادۍ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې

 ﻧﻮ زۀ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﯧﺪم او ﻣﯧﺪان ﺗﻪ ﻻړم .او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ وو ،ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﮐﻮم ﺟﻼل ﭼ ﻣﺎ د
وﮐم “.
 ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﻣﺎ ﻟﻪ راﻏﮯ او زۀ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ
ﮐﺒﺎر د ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه ﻟﻴﺪﻟﮯ وو ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻢ .
 او اے ﺑﻨ
ودروﻟﻢ .ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﺎن دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﺑﻨﺪ ﮐه .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
آدﻣﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘو ﺑﺎﻧﺪې وﺗﻟﮯ ﺷ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐے ﺷ د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﮥ ﺑﻬﺮ د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ وﻧﮥ و .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ
ژﺑﻪ ﺗﺎﻟﻮ ﭘﻮرې وﻧﻠﻮم ﭼ ﺗﮥ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﻫﻐﻮئ وﻧﮥ رﻠﮯ ﺷ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم دے .
زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﮐﻮﻻو ﮐم ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا وواﺋ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ.
ﻫﺮ ﻮک ﭼ اورﯦﺪل ﻏﻮاړى ﻫﻐﻮئ دې واورى او ﭼ ﻮک اورﯦﺪل ﻧﮥ ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻧﮥ دې اورى ،ﻪ ﭼ دا ﻳﻮ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم
دے“.

د ﺣﺰﻗاﻳﻞ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻮړول

۴

 ”ﻧﻮ اوس ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻳﻮه ﮐﭽﻪ ﺨﺘﻪ راواﺧﻠﻪ ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺨ ﻳ ﮐﯧده او ﭘﺮې د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻮړ


 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﯧﺪل ﭘﻪ ﮐ ﺟﻮړ ﮐه ،ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺮې ﻧﻪ دﯦﻮال ﺟﻮړ ﮐه ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ
ﮐه .
 ﺑﻴﺎ د
ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ .د دﺷﻤﻦ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﮐﯧﻤﭗ ﺟﻮړ ﮐه او دﯦﻮال ﺗﻪ د ﺧﺎورو ډﻳﺮى او د ﻗﻠﻌ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻣﺸﻴﻨﻮﻧﻪ ﺗﻴﺎر ﮐه .
اوﺳﭙﻨ ﻳﻮ ﺎدر راواﺧﻠﻪ ،دا ﺳﺘﺎ او د ﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د اوﺳﭙﻨ دﯦﻮال ﭘﻪ ﺷﺎن وﻟﻮه او ﺧﭙﻞ ﻣﺦ د ﺎر ﻃﺮف ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
راوﺮﻮه .دا ﺑﻪ د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﻻﻧﺪې وى ،او ﺗﮥ ﺑﻪ دا ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻮې .دا ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻧﻪ وى .
ﭘﻪ ﺲ اړخ ﻤﻠﻪ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺎﻧﺪې اﻧﺒﺎر ﮐه .ﻧﻮ ﻮﻣﺮه ور ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻨﺎه ﮐې وى د ﻫﻢ
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ د ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه د ﺳﺰا ﺗﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐې ﻮﻣﺮه
ﻫﻐﻪ ورﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﭘﻪ ﻳﻮ اړخ ﺑﺎﻧﺪې ﻤﻠﻪ .
 د دې
ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻨﺎه ﮐې ده .ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻟﺲ ﮐﻢ ﻠﻮر ﺳﻮه ورﻮ ﭘﻮرې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺰا زﻏﻤ .
ﺳﺰا ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻴﺎ دوﺑﺎره ﭘﻪ  اړخ د ﻳﻬﻮداه د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﺳﺰا ﺗﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﻤﻠﻪ .ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﮥ د ﻠﻮﯦﺘﻮ ورﻮ دﭘﺎره
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﻃﺮف ﺗﻪ راوﺮﻮه او ﭘﻪ
ﻣﻘﺮر ﮐې ،د ﻳﻮ ﮐﺎل دﭘﺎره ﻣ ﻳﻮه ورځ ﻣﻘﺮر ﮐه .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﭘو وﺗم ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻳﻮ اړخ ﻧﻪ ﺑﻞ اړخ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ اوړﯦﺪﻟﮯ ﺗﺮﻮ
ﺑﺮﺑﻨو ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﻫﻐ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه .
 ﻏﻨﻢ او اورﺑﺸ ،ﻟﻮﺑﻴﺎ او دال ،ﻏﻮﺖ او ﺟﻤﺪر واﺧﻠﻪ .او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻠ د ﻣﺤﺎﺻﺮې ور ﭘﻮره ﮐې ﻧﮥ وى .
ﭼﺎ ﮐ واﭼﻮه او ﺎن دﭘﺎره ﺗﺮې ﻧﻪ رو ﺟﻮړوه .دا ﭼ ﺗﮥ د ﻟﺲ ﮐﻢ ﻠﻮرو ﺳﻮو ورﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻳﻮ اړخ ﭘﺮوت ﻳ ﻧﻮ ﭘﻪ
 ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ورځ ﮐ ﺻﺮف د ﻳﻮ ﭘﺎؤ رو ﺧﻮړﻟﻮ او د دوو ﻼﺳﻮ اوﺑﻮ
 -
دې دوران ﮐ د ﺧﻮراک دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮه .
 ﺗﮥ دا رو ﻟﻪ د
ﻠﻮ اﺟﺎزت ﺷﺘﻪ .دا ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﭘﻪ ﻧﺎپ او ﭘﻪ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ ﺳﺮه ﺧﻮړﻟﮯ او ﻠﮯ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ
اورﺑﺸﻮ د رو ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺨﻮه .ﮐﻠﻪ ﭼ دا رو ﭘﺨﻮې ﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ اوﭼﻮ ﻏُﻠﻮ ﭘﺨﻪ ﮐه “.
ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ رو د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وﺧﻮرى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ
 ﺧﻮ ﻣﺎ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،داﺳ دې ﻧﮥ وى ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ دے ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ
دوئ ﺷم “.
ﮐے .زﻣﺎ د ﻮاﻧ ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﺎ ﻫﻴ داﺳ ﻴﺰ ﻧﮥ دے ﺧﻮړﻟﮯ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺮدار ﺷﻮے وى او ﻳﺎ ﻨﺎورو ﻴﺮﻟﮯ
 ”ډﯦﺮ ﮥ “،ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻪ ﻧﻮ د اﻧﺴﺎن د ﻏُﻠﻮ ﭘﻪ ﺎئ
وى .ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﺣﺮاﻣﻪ ﻏﻮﻪ زﻣﺎ د ﺧﻮﻟ دﻧﻨﻪ ﺷﻮې ﻧﮥ ده “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ رو ﺑﻨﺪه ﮐم.
ﺧﭙﻠﻪ رو د ﻏﻮاﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﺎﮐﻮ ﭘﺨﻪ ﮐه “.
ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ رو ﺧﻮرى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎپ ﺗﻮل او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮرى او ﮐﻮﻣ اوﺑﮥ ﭼ  ﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﺎﻮ ﺑﻪ
 ﻪ ﭼ ﺧﻮراک او اوﺑﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻤﯧﺪو وى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ د ﺷﻞ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى ،او د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه د ﺳﺰا د
ﻳ . 
ﻻﻧﺪې ﺑﻪ د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺷ“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻼف ﺗُﻮره

۵

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻳﻮه ﺗﻴﺮه ﺗُﻮره راواﺧﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﻧﺎﺋ د ﭼې ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧﭙﻞ ﺳﺮ او ږﻳﺮې د وﯦﺘﻮ ﺧﺮﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره


 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻣﺤﺎﺻﺮې ور ﭘﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐه .او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ وﯦﺘﮥ د ﻳﻮې ﺗﻠ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ درﯦﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐه .
ﺧﺘﻤﯧﺪو ﺷ ،د وﯦﺘﻮ درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ دﻧﻨﻪ وﺳﻮزوه .او ﺑﻠﻪ ﺣﺼﻪ ﻳ د ﺎر ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﻪ ﺗُﻮره ووﻫﻪ او ذره
 ﺧﻮ د وﯦﺘﻮ ﻳﻮ ﻮ ﺗﺎروﻧﻪ دې
ذره ﻳ ﮐه .او ﺑﻠﻪ ﺣﺼﻪ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ وﺷﻴﻨﺪه ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗُﻮره دوئ ﭘﺴ راوﮐﺎږم .
 ﺑﻴﺎ د دې ﻧﻪ ﻳﻮ ﻮ وﯦﺘﮥ راواﺧﻠﻪ او ﭘﻪ اور ﮐ ﻳ واﭼﻮه او وې
د ﺎدر ﭘﻪ ﭘﻠﻮ ﮐ وﻧﻐﺎړه او ﺎن ﺳﺮه ﻳ وﺳﺎﺗﻪ .

 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ دا ﻳﻮ ﻣﺜﺎل دے ﭼ
ﺳﻮزوه .د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ اور ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺧﻮر ﺷ .
ﭘﻪ آﺋﻨﺪه ﮐ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻴى .ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺎ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﯧﺪا ﮐے دے او ﻮل ﻣﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺮارت ﮐ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﺮﮐﺸ وﮐه د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﺮاﺗﮥ دى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﺮاﺗﮥ دى .ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن رد ﮐو او زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻳ وﻧﮥ ﮐه .
ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﮥ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺎت ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻳ او ﺗﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ او ﺷﺮﻳﻌﺖ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﻋﻤﻞ وﻧﮥ ﮐو .ﺧﻮ ﺗﺎ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د رِواج او اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐو .

داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺷﻮے ﻳﻢ ،اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺰا درﮐم .
ﻪ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﺮام ﮐﺎرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺳﻠﻮک وﮐم ﭼ ﻣﺎ د دې ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮه
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﻣﻮر ﭘﻼر ﺧﭙﻞ ﺑﭽ وﺧﻮرى او ﺑﭽ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر
ﻧﮥ وى ﮐے او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ ﭼﺎ ﺳﺮه وﮐم .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﭘﻼر وﺧﻮرى .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐم او ﻮک ﭼ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐم .
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ او ﮐﺮﮐﮋن ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت
ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﭘﻠﻴﺖ ﮐو ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺣﻢ وﮐم ،او ﻧﮥ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د رﺣﻢ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻪ وﻮرم او ﻧﮥ
 ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ وﺑﺎ او ﻗﺤﻂ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ دﻧﻨﻪ ﻣۀ ﺷ ،او دوﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ دې د ﺎر د
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐم .
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ ،او درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ ﺧﻮارۀ ﮐم او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره ﺑﻪ ﻳ راﯧﺮ
 ﻧﻮ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳه ﺷ او زﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﭘﻪ آرام ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ دوئ ﻧﺎزل ﮐم ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﮐم .
 ﻧﻮ د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﭘﻪ ﮐﻨراﺗﻮ ﺑﺪل ﮐم
ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﻏﯧﺮت د وﺟ داﺳ وﮐل .
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د
او ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﺗﯧﺮﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﻮﺑ وﺑﺎﺳ .
ﻣﺴﺨﺮو او ﭘﻴﻐﻮروﻧﻮ ،ﻟﻌﻨﺖ او ﻳﺮې ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﻳ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺰا او ﻏﻀﺐ او ﻗﻬﺮ او ﺳﺨﺘﻪ رﻨﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎزﻟﻪ ﮐم .دا ﻣﺎ
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﺤﻂ د ﻣﺮﻮﻧ او ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧ ﻏﺸ ﺰار وﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ داﺳ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻗﺤﻂ
ﺰار وﮐم ﭼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻗﺤﻂ راوﻟﻢ او ﺳﺘﺎ د ﺧﻮراک ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮐم .
او ﻨﻠ ﻨﺎور دروﻟﯧم ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑاوﻻده ﭘﺮﯦدى .وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻮل او وﺑﺎﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راورﺳﻴى ،او زۀ ﺑﻪ ﺟﻨ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف راوﻟﯧم .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ“.

ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ

۶

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻣﺦ دې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ واړوه او
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 او داﺳ وواﻳﻪ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﺮوﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ.
د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه .
ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﺮوﻧﻮ او ﻏﻮﻧو ،ﻧﻮﻧﻮ او درو ﺗﻪ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ اوس ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﺗُﻮره
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮم ،او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﺒﺎه ﮐم ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ .
راوﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐے ﺷ .او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ
 زۀ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻏﻮرزوم .او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫوﮐ
وړاﻧﺪې ﺣﻼل ﮐم .
 ﻧﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اوﺳﯧئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺎئ او ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨر ﺷ او ﻫﻐﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم .
ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ ﺧﺮاﺑ او ﺗﺒﺎه ﺷ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻌﺒﻮدان ﺑﻪ ﻮﻪ ﻮﻪ او ﺗﺒﺎه ﮐے ﺷ ،او
 ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ راوﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ ،او ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻮړ ﮐى دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎرو ﮐے ﺷ .

 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻴﻨ ﺧﻠﻖ ﺑﭻ ﮐم ،او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ووژﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻮرو
ﮐ ﺑﻪ ﮥ ﺧﻠﻖ د ﺗُﻮرې د ﻣﺮګ ﻧﻪ وﺗﺘ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺧﻮارۀ ﺷ .
ﻣﻠﻮﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ ﮐ اوﺳﻴى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎ راﻳﺎد ﮐى ،او ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ زۀ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ زﻧﺎﮐﺎرو زړوﻧﻮ ﺳﺮه ﻮﻣﺮه دردوﻟﮯ ﻳﻢ ،ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟ دى ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻪ .د ﻫﻐﻪ ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻮ او د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮم ﭼ دوئ ﮐى دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﻧﻔﺮت
 ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او زﻣﺎ ﺧﺒﺮدارے ﻫﺴ ﺗﺸ ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻣ
وﮐى .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﻏﻢ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ وﭘﻗﻮئ او ﺧﭙﻠ ﭘ ﭘﻪ
ﭘﻪ دوئ ﻋﺬاب راوﺳﺘﻮ “.
زﻣﻪ ودرﺑﻮئ او د اﻓﺴﻮس ﭼﻐ ووﻫ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ او ﻗﺤﻂ او
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻟﺮې دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ وﺑﺎ ﺳﺮه ﻣۀ ﺷ ،او ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻧﺰدې دى ﻫﻐﻮئ
وﺑﺎ ﺳﺮه ﻣۀ ﮐے ﺷ .
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ ،او ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺤﻂ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻠﻖ د دوئ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ او د
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﺎزل ﮐم .
دوئ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه ﻣۀ ﭘﺮاﺗﻪ وى ،ﭘﻪ ﻫﺮه اوﭼﺘﻪ ﻏﻮﻧۍ او اوﭼﺖ ﻏﺮ دﭘﺎﺳﻪ او د ﻫﺮې ﺷﻨ وﻧ ﻻﻧﺪې او د ﯧۍ د وﻧ
ﻻﻧﺪې ﺑﻪ د دوئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﭘﺮاﺗﮥ وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ.
 او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻼف وراوږد ﮐم او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﺑﻪ د ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ دﺑﻠﻪ ﭘﻮرې ﺧﺮاب او ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ

ﮐم ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ اوﺳﻴى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﺎﺗﻤﻪ

۷

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ داﺳ
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 ﻧﻮ اوس ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺧﺮى وﺧﺖ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺗﺒﺎﻫ دې ﭘﻪ ﺳﺮ راﻏﻠ ده ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﺒﺎﻫ وى .
رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎزل ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم او
 ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎ رﺣﻢ وﮐم ﺑﻠ ﺳﺘﺎ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﺪو اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻮره ﺳﺰا درﮐم .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
د ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او ﺑﺪو اﻋﻤﺎﻟﻮ ﺳﺰا ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ اَﻧﺠﺎم ،ﺳﺘﺎﺳﻮ اَﻧﺠﺎم ﻧﺰدې دے،
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﻳﻮ اﻓﺖ دﭘﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﻞ اﻓﺖ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ را .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧئ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
آﺧﺮى وﺧﺖ ﻣﻮ ﻧﺰدې دے ،وﻮرئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دے .
ﺨﯧﺪو ورځ رارﺳﯧﺪﻟ ده .وﺧﺖ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے ،ﻫﻐﻪ ورځ راﻧﺰدې ﺷﻮې ده ،دﻟﺘﻪ ﮐ د ﻏﺮوﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﺻﺮف ﭼﻐ ﺳﻮرې
 زۀ ﺑﻪ زر ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎزل ﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او د ﺑﺪو
دى ،او ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ آوازوﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ .
 ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎ رﺣﻢ وﮐم ﺑﻠ ﺳﺘﺎ د ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او ﺑﺪو اﻋﻤﺎﻟﻮ
اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺰا درﮐم .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ اَﻧﺠﺎم ،ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺳﺰا ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻫ .
 د ﻫﻐﻮئ
اَﻧﺠﺎم ﻧﺰدې دے .ﺗﺒﺎﻫ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ رارﺳﯧﺪﻟ ده .ﻇﻠﻢ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﮯ دے ،او ﺧﻠﻖ ﺑﺣﺪه ﻣﻐﺮوره ﺷﻮى دى .
د ﻇﻠﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﺷﺮارت زﻳﺎت ﺷﻮے دے ،ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،ﻧﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻠﻖ ،ﻧﮥ دوﻟﺖ ،او ﻧﮥ د ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻏﻠﮯ دے ،ﻫﻐﻪ ورځ رارﺳﯧﺪﻟ ده .اﺧﺴﺘﻮﻧ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﮥ ﮐﻮى او ﻧﮥ دې ﺧﺮﻮوﻧ
اﻫﻤﻴﺖ .
 ﺳﻮداﺮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ دوﺑﺎره واﻧﮥ ﺧﻠ ﮐﻮﻣﻪ زﻣﻪ ﭼ
ﺧﻔﺎن ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻪ ﺑﺎﻧﺪې راﺗﻠﻮﻧﮯ دے .
ﻫﻐﻮئ ﺧﺮﻪ ﮐې ده ﮐﮥ ﭼﺮې دوئ ژوﻧﺪى ﻫﻢ وى ،ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﯧﺼﻠﻪ د ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ده او ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧ ده.

 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﻞ وﻏوى او ﻫﺮ ﮥ ﺗﻴﺎر
ﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐے ﺷ .
ﮐى ،ﻫﻴﻮک ﺑﻪ ﺟﻨ دﭘﺎره ﻻړ ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې دے“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻨﺎه ﺳﺰا
 ”د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﻨﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﺎر ﮐ دﻧﻨﻪ ﻗﺤﻂ او وﺑﺎﺎﻧ رواﻧ دى ،ﻮک ﭼ د ﺎر د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ

 ﻮک ﭼ
د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﺗُﻮرو ﺑﺎﻧﺪې ﻣۀ ﺷ .او ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺎر دﻧﻨﻪ دى د ﻗﺤﻂ او د وﺑﺎﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ .
ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ ،او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻮﻮﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺎټ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﻧﺪى او ﻮل
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ دم ﻧﮥ وى ،او ﭘ ﺑﻪ ﻳ رﻳدى .
زﺑﻴﺮ ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻴﻦ زر ﻻرو
ﺑﻪ ﻳﺮې اﺧﺴﺘ وى .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺨﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﺮم راﺧﻮر وى او ﺳﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺧﺮﺋﻴﻠ وى .
ﮐﻮﻮ ﺗﻪ وﻏﻮرزوى ،او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮۀ زر ﺑﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﻴﺰ وﻠﮯ ﺷ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮۀ زر
او ﺳﭙﻴﻦ زر ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮږه ﺧﺘﻤﻮﻟﮯ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻠﻪ ﯧه
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻠﻮ زﻳﻮراﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺨﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د
ﻣوﻟﮯ ﺷ .ﻪ ﭼ د ﻫﻢ دې ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﺮ وﺗﻞ .
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺧﺮاب ﺑﺘﺎن او ﻣﺮوه ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﺟﻮړول .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ دا ﻴﺰوﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﭘﻠﻴﺖ او ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ
 زۀ ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﻏﯧﺮو ﺗﻪ د ﻏﻨﻴﻤﺖ ﭘﻪ ﺷﻞ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم او د زﻣ ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ ﻟﻮټ ﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
وﺮﻮم .
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ د دوئ ﻧﻪ واړوم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺧﺰاﻧﻮ ﺑﺣﺮﻣﺘ وﮐى ،ﻏﻠﮥ ﺑﻪ دې ﺗﻪ ﻧﻨﻮ
ﻳ ﭘﻠﻴﺖ ﮐى .
 زﻧﻴﺮوﻧﻪ ﺗﻴﺎر ﮐه ،ﻪ ﭼ ﻮل ﻣﻠ د ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻧﻪ ډک دے او ﻮل ﺎر د ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﻧﻪ
او ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﮐى .
 زۀ ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻇﺎﻟﻢ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ راوﻟﻢ ﭼ د دوئ ﻧﻪ د دوئ ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﻪ زور ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ،او زۀ ﺑﻪ د
ډک دے .
 ﮐﻠﻪ ﭼ دﻫﺸﺖ راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
دوئ د زورورو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻓﺨﺮ ﺧﺘﻢ ﮐم ،او د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻘﺪس ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺣﺮﻣﺘ ﺑﻪ وﺷ .
 د ﻳﻮ اﻓﺖ دﭘﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﻞ اﻓﺖ راﺷ ،او د اﻓﻮاه
ﺑﻪ د اﻣﻦ او ﺳﻮن ﻟﻮن وﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻴ ﻗﺴﻢ اﻣﻦ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ .
دﭘﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻪ اﻓﻮاه ﺧﻮرﻳى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐﻮﺷﺶ ﮐ وى ﭼ د ﻧﺒ روﻳﺎ واورى ،د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻪ د اﻣﺎم ﻧﻪ ﺧﺘﻢ
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى ،ﺷﻬﺰاده ﺑﻪ د ﺧﻔﺎن ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وى ،د
ﺷ ،او ﻫﻢ داﺳ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﺸﻮرې ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺘﻤ ﺷ .
ﻣﻠ د ﺧﻠﻘﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ رﭘﻴى .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د دوئ د ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻮک ﮐﻮم ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻴﺎر او
اﺻﻮل ﺑﻪ د دوئ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺣﺮاﻣﺎرى ﮐﻮل

۸

 د ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻪ ﺷﭙم ﮐﺎل ،د ﺷﭙﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻤﻪ ورځ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ د ﻳﻬﻮداه د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه


 ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ،او ﻳﻮ ﺷﻞ ﻣ وﻟﻴﺪو ﭼ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ
ﻧﺎﺳﺖ وم ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻻس ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻮ .

ﺷﺎن ﺎرﯦﺪو ،د ﻣﻼ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﻫﻐﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪو او ﺑﺮه ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﻳﻮې ﻠﯧﺪوﻧ اوﺳﭙﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪو .
ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻴﺰ راوﻏﺰوﻟﻮ ﭼ د ﻻس ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪو او زۀ ﻳ د ﺳﺮ وﯦﺘﻮ ﻧﻪ راوﻧﻴﻮﻟﻢ .روح زۀ د آﺳﻤﺎن او زﻣ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐم او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ ﻳ زۀ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ ،د دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﺷﻤﺎل ﺧﻮا دروازې ﺗﻪ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺖ وﻻړ
 او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻠﺘﻪ راﺎره ﺷﻮ ،ﻟﻪ
وو ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﯧﺮت راﭘﺎروﻟﻮ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ
ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ د دې ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻟﻴﺪﻟﮯ وو .
آدﻣﻪ ،د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ وﻮره “،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ،د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه د داﺧﻠﯧﺪو دروازه ﮐ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﺖ وﻟﻴﺪو د ﭼﺎ

 او ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ وﻳﻨ ﭼ دوئ ﻳ
ﺧﻼف ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﯧﺮت راﭘﺎرﯦﺪﻟﮯ وو .
ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ دوئ ﻳ دﻟﺘﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ دا ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐﻮى ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ
 ﻫﻐﮥ زۀ د درﺑﺎر دروازې ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ .ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ،ﻣﺎ ﭘﻪ دﯦﻮال ﮐ ﻳﻮ ﺳﻮرے
وﻮرې ﭼ د دې ﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺎت ﺧﺮاب وى “.
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻧﻮ اوس ﭘﻪ دﯦﻮال ﮐ دا ﺳﻮرے ﻏ ﮐه “.ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دﯦﻮال ﮐ
وﻟﻴﺪو .
 او ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دﻧﻨﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻪ ﺷﺮارت او ﺣﺮام
ﺳﻮرے وﮐو او ﻫﻠﺘﻪ ﻣ ﻳﻮه ﭘﻪ دروازه وﻟﻴﺪﻟﻪ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ دﻧﻨﻪ ﻻړم او وﻣ ﻟﻴﺪل ﭼ ،ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﺎراﻧﻮ او
ﮐﺎروﻧﻪ وﻮره ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ دﻟﺘﻪ ﮐﻮى “.
 د
ﭼﻴﻨﺠﻮ او ﭘﻠﻴﺘﻮ ﻨﺎورو ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ۇو .او ﻣﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﺑﺘﺎن وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻗﻮم اوﻳﺎ ﻣﺸﺮان ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ ۇو ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﺎزﻧﻴﺎه د ﺳﺎﻓﻦ زوئ ﻫﻢ وﻻړ وو .او د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﻻس ﮐ د ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺳﻮزوﻟﻮ ﻣﺠﻤﺮ وو او ﺗﺮې ﻧﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮ د ﻟﻮﻮ ﻟﻮﺧې ﺧﺘﻠ .
ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﮥ وﻟﻴﺪل ﮐﻮم ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐﻮﻪ ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺒﻮد د زﻳﺎرت دﭘﺎره
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ
ﮐﻮل؟ ﻫﻐﻮئ دا واﺋ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﻧﮥ وﻳﻨ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻣﻠ ﭘﺮﯦﮯ دے “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د
ﻫﻐﻮئ د دې ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺧﺮاﺑﻮ ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻮرې “.
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﺷﻤﺎل ﺧﻮا دروازې ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻠﺘﻪ  وﻟﻴﺪﻟ ﭼ ﻧﺎﺳﺘ وې او د ﺗﻤﻮز ﻣﻌﺒﻮد ژړا او ﻣﺎﺗﻢ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺗﮥ دا وﻳﻨ؟ ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر داﺳ ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ وﻮرې ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﭘﻠﻴﺖ او
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ ،او ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د داﺧﻠﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻻر او
ﺧﺮاب وى “.
د ﺑﺮﻧې او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ۇو .ﭼ ﺷﺎ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ وه او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺦ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ﺗﺎ دا وﻟﻴﺪل؟ وﻟ دا د
ﺧﻮا ﺗﻪ وو ،ﻫﻐﻮئ د ﻣﺸﺮق ﺧﻮا ﺗﻪ ﻧﻤﺮ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻮﻟﻪ .
ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻮئ دې داﺳ ﭘﻠﻴﺖ او ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ دﻟﺘﻪ وﮐى؟ دا ﺿﺮورى ده ﭼ دوئ دﻧﻴﺎ ﻫﻢ د ﺷﺮارت
ﻧﻪ ډﮐﻪ ﮐى او ﭘﻪ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ راوﭘﺎروى؟ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻮره ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮزه ﭼﻮ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻧﻈﺮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﻧﺎزل ﮐم ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ رﺣﻢ
ﮐﻮى .
وﮐم .ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐ ﭼﻐ ووﻫ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﺴﻢ“.

د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ﻗﺘﻠﻮل

۹

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن راوﻟ ﮐﻮم ﭼ د ﺎر د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر


 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺷﭙ ﮐﺴﺎن د ﺷﻤﺎل ﺑﺮه ﻃﺮف
ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﻮ وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﻻس راﺷ “.
دروازې ﻧﻪ راﺎره ﺷُﻮ ،د ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐ وژوﻧ وﺳﻠﻪ وه .د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﮐﺲ وو ﭼ د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ ﻳ وې ،ﭼﺎ
ﺳﺮه ﭼ د ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﻨ ﮐ وو .ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﺑﺎر ﺗﻪ ﻻړل او د زﯦو د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق دﭘﺎﺳﻪ راوﭼﺖ ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ
ﺧﻮا ﮐ ودرﯦﺪل .
ﭼ ﻫﻐﻪ وو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﺷﻞ ﺗﻪ ﻻړو .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ آواز وﮐو ﭼ د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ ﻳ اﭼﻮﻟ وې
 او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻮل ﺎر ﮐ وﺮﻪ او د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ د ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺳﺎﻣﺎن وو .
 ﻧﻮ
ﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻨﺪى ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ وﻟﻮه ﻮک ﭼ وﻳﺮ او ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ وﺷ “.
ﭼ ﻣﺎ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ  او ﺧﻠﻖ ﻣۀ ﮐئ ،ﭘﻪ ﭼﺎ زړۀ ﻣﮥ ﺳﻮزوئ او ﻣﮥ
 ﺑﻮډاﺎن ،ﻮاﻧﺎن ،ﭘﯧﻐﻠ ، ،او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﺣﻼل ﮐئ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻻس ﻣﮥ وروړئ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻨﺪى
ﭘﻪ ﭼﺎ رﺣﻢ ﮐﻮئ .

ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﻧﻪ ﻟﯧﺪﻟ وى .زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ ﺷﺮوع وﮐئ “.ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ دا ﮐﺎر د ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐو ﭼ د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﮐﻮر ﭘﻠﻴﺖ او زﻣﺎ درﺑﺎر د ﻣو د ﻻﺷﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډک
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ وﻻړ ۇو .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﻠﻖ وژل او زۀ
ﮐئ  .ﻻړ ﺷ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮ ﻻړل او ﭘﻪ ﻮل ﺎر ﮐ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺷﺮوع وﮐه .
ﻳﻮا ﭘﺎﺗ ﺷﻮم ،ﻧﻮ زۀ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻢ او ﭼﻐ ﻣ ﮐې” ،اے ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻧﺎزﻟﯧﺪو ﺳﺮه وﻟ ﺗﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دا ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﮐﻮې؟“ 
او د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ډﯦﺮ ﺑﺣﺪه ﻏ دى ،ﻣﻠ د ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻧﻪ ډک دے او ﺎر د ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻧﻪ ډک دے .ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د رﺣﻢ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻪ ﻧﮥ ﻮرم او ﻧﮥ ﺑﻪ
واﺋ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻣﻠ ﭘﺮﯦﮯ دے ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻧﮥ وﻳﻨ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى ﭼ د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ
ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐم ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ د دوئ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ راوﻟﻢ ﮥ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐى دى “.
ﻳ اﭼﻮﻟ وې او د ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺳﺎﻣﺎن ورﺳﺮه وو ﻫﻐﮥ دا ﺧﺒﺮ راوړو ،او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐل ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺣﻢ
ﮐے وو“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺗﻠﻞ

۱۰

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺑﺮه وﮐﺘﻞ ،د وزرو واﻻ د ﻣﺨﻠﻮق د ﺳﺮ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻣﺎ ﻧﻴﻠﻢ ﮐﺎﮯ وﻟﻴﺪو ﭼ ﻟﻪ د ﺗﺨﺖ ﭘﻪ


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﻪ ﭼﺎ ﭼ د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ اﭼﻮﻟ وې وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق د ﭘﺎﻳﻮ د
ﺷﺎن ﺎرﯦﺪو .

ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷﻪ .ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﺳﺮوﻮ ﻧﻪ ډک ﮐه او ﭘﻪ ﺎر ﻳ وﺷﻴﻨﺪه “.او ﭼ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
 اوس د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺟﻨﻮﺑ دروازې ﺳﺮه وﻻړ وو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳے دﻧﻨﻪ ﻻړو ،ﻧﻮ
دﻧﻨﻪ ﻻړو .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق دﭘﺎﺳﻪ راوﭼﺖ ﺷﻮ او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﺷﻞ
ورﻳ دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ډک ﮐو .
 د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق د
ﺗﻪ ﻻړو .ورﻳﻮ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ډک ﮐو ،او د ﻫﻐﮥ درﺑﺎر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻼل د ﺷﻐﻠﻮ ﻧﻪ ډک وو .
وزرو آواز د ﻟﺮې ﭘﻮرې اورﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮ ﺗﺮ ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎره ﭘﻮرې ،ﻫﻐﻪ داﺳ ﺎرﯦﺪو ﻟﻪ د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ د آواز ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻠﻪ ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻟﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼﺎ ﭼ د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې” ،د وزرو واﻻ
ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .

ﻣﺨﻠﻮق د ﻻﻧﺪې ﻻړ ﺷﻪ او د ﭘﺎﻳﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ اور راواﺧﻠﻪ “،ﻫﻐﻪ ﺳے ﻻﻧﺪې ورﻏﻠﻮ او د ﻳﻮې ﭘﺎﻳ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ودرﯦﺪو .
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د وزرو واﻻ ﭘﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﮐ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻫﻐﻪ اور ﺗﻪ وراوږد ﮐو ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻠﯧﺪﻟﻮ .ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ
اور ﻧﻪ ﻟ راوﭼﺖ ﮐو او د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻳ واﭼﻮﻟﻮ ﭼ د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وې ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى اور
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ د ﻠﻮرو وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق د وزروﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ ﻴﺰ ﻟﻴﺪل ﮐﯧﺪو ﭼ د
واﺧﺴﺘﻮ او ﺑﻬﺮ ﻻړو .
 ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ ،د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻠﻮر وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻳﻮه ﭘﺎﻳﻪ وه ،او ﻫﻐﻪ
اﻧﺴﺎن د ﻻس ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪو .
 ﻠﻮر واړه ﭘﺎﻳ ﻳﻮ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪې او ﻳﻮ رﻧ ﺟﻮړې ﺷﻮې وې ،او ﭘﻪ ﻫﺮه
ﭘﺎﻳ ﻟﻪ د اﻳﻮاﻣﺮﻳﻦ ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪﻟ .
 د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ ،ﭼ ﻫﺮ اړخ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﻳﻮه ﭘﺎﻳﻪ ﮐ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻮرﻟﯧﺪﻟﻪ .
ﻳ ﻣﺦ وو ﻧﻮ ﺑﻐﯧﺮ د ﺗﺎوﯦﺪو ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﮯ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﺗﺎوﯦﺪو را ﺗﺎوﯦﺪو ﻧﻪ ﻫﻐﻪ اړخ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ﮐﻮم ﺧﻮا ﺑﻪ ﻳ ﭼ ﻣﺦ ۇو.
 د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﺪن ،د ﻫﻐﻮئ د ﺷﺎﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،د ﻫﻐﻮئ ﻻﺳﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮئ وزروﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﺗﻮﻪ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ ډک ۇو،

 د ﻫﺮ ﻳﻮ وزرو
 ﻣﺎ واورﯦﺪل ﭼ ﭘﺎﻳﻮ ﺗﻪ ﻳ د ”ﭼﻮرﻟﯧﺪوﻧﻮ ﭘﺎﻳﻮ“ ﻧﺎﻣﻪ ورﮐه .
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻠﻮر ﭘﺎﻳ وې .
واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﻠﻮر ﻣﺨﻮﻧﻪ ۇو ،اول ﻣﺦ ﻟﻪ د ﻏﻮاﺋ ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،او دوﯦﻢ ﻣﺦ ﻳ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،درﯦﻢ ﻣﺦ ﻳ ﻟﻪ د ازﻣﺮى
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺦ ﭘﻪ ﺑﺮه اوﭼﺖ ﺷﻮ .دا ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے
ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،او ﻠﻮرم ﻣﺦ ﻟﻪ د ﺑﺎز ﭘﻪ ﺷﺎن وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻪ دې ﻣﺨﻠﻮق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ
ﻣﺨﻠﻮق وو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﮐﺒﺎر د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﻴﺪﻟﮯ وو .

ﭘﺎﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻪ دې ﻣﺨﻠﻮق ﺧﭙﻠ وزرې ﺧﻮرې ﮐې ﭼ د زﻣ ﻧﻪ واﻟﻮ ،ﻧﻮ ﭘﺎﻳﻮ د ﻫﻐﻮئ
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻪ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ آرام ودرﯦﺪل ،ﻧﻮ ﭘﺎﻳ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه ودرﯦﺪې ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻪ د
ﺧﻮا ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د
وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق واﻟﻮﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﭘﺎﻳ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه واﻟﻮﺗﻠ ،ﻪ ﭼ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق روح ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ وو .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﺷﻞ ﻧﻪ ﻻړو او د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق دﭘﺎﺳﻪ ودرﯦﺪو .
ﻣﺨﻠﻮق ﺧﭙﻞ وزروﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐل او د زﻣ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ ﻻړل ،ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻳ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻻړې .ﻫﻐﻮئ د

ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ودرﯦﺪل ،او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮ دﭘﺎﺳﻪ وو .
دا ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے ﻣﺨﻠﻮق وو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺗﺨﺖ د ﻻﻧﺪې د ﮐﺒﺎر د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﻴﺪﻟﮯ وو ،ﻧﻮ زۀ
 د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻠﻮر ﻣﺨﻮﻧﻪ او ﻠﻮر وزروﻧﻪ ۇو ،او داﺳ ﻳﻮ ﻴﺰ
ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮم ﭼ دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪے ﻣﺨﻠﻮق دے .
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﺨﻮﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
ﻳ د وزرو ﻻﻧﺪې وو ﭼ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﮐ ﻟﻪ د اﻧﺴﺎن د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪو .
ﺎرﯦﺪل ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﮐﺒﺎر د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﻴﺪﻟ ۇو .ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﮐ ﻧﯧﻎ ﺗﻠﻮ.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺰا

۱۱

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ د ﺧُﺪائ روح اوﭼﺖ ﮐم او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دروازې ﺗﻪ ﻳ راوﺳﺘﻠﻢ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ


وه .ﻫﻠﺘﻪ د دروازې ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐ ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﺳى ۇو ،او ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﺎزﻧﻴﺎه د ﻋﺰور زوئ او ﻓﻠﻄﻴﺎه د ﺑﻨﺎﻳﺎه زوئ ،د
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،دا ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دى ﻮک ﭼ ﺑﺪې ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى او
ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮان وﻟﻴﺪل .
 ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ ،آﻳﺎ دا ﮥ وﺧﺖ ﻧﮥ دے ﭼ ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐو؟ دا
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ د ﺷﺮارت ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د
ﺎر ﻟﻪ د اوﺳﭙﻨ د دﯦ ﭘﻪ ﺷﺎن دے او ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﮐ ﻟﻪ د ﻏﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻳﻮ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه “.

داﺳ وواﻳﻪ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮﻣﻪ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮐ ﭼ ﮥ دى زۀ ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﻮﻫﯧم .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺎر ﮐ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ وژﻟ دى او د دې ﻻرې ﮐﻮ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻣو ډﮐ ﮐې دى .
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د ﻣو ﮐﻮم ﻻﺷﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺎر ﮐ وﻏﻮرزول ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ ده ﭼ ﭘﻪ دې
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺗُﻮرې ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ ،او ﻫﻢ دا ﺗُﻮره ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې
دﯦ ﮐ ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ده ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻧﻪ وﺑﺎﺳﻢ .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺎر ﻧﻪ وﺷم او ﭘﺮدو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻧﺎزﻟﻪ ﮐم ،دا د ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺑﺎﻧﺪې ووژﻟﮯ ﺷ ،او زۀ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا درﮐم .
 دا ﺎر ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ د اوﺳﭙﻨ دﯦ ﻧﮥ وى،
ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ واوروم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ
او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﮐ د ﻏﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ،زۀ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ دﻧﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐم .
دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﻧﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻴﺮوى وﮐه او ﻧﮥ ﻣﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ او ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ وﮐو ﺧﻮ
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﻓﻠﻄﻴﺎه د ﺑﻨﺎﻳﺎه زوئ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ
د دې ﭘﻪ ﺎئ د ﺧﻮا او ﺷﺎ ﻣﻠﻮﻧﻮ رِواﺟﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﻻړئ “.
ﻣ ﺷﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻢ او ﭘﻪ زوره ﻣ ﭼﻐ ﮐې” ،اے ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ ﭘﻪ
ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐﻮئ؟“

د ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻋﺪه
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى دى ﺳﺘﺎ او
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


ﺳﺘﺎ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ ﮐ دى ورﭘﺴ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ دا واﺋ ﭼ ﻮک ﭼ
ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻟﺮې ﺷﻮى دى ،ﻪ اوس ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ زﻣﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ راﮐې
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرو ﻟﺮې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ده .
وﻟﯧل او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﻣ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐل ،ﺧﻮ اوس د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره زۀ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﻘﺪس
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ داﺳ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ
ﭘﻨﺎه ﺎه ﻳﻢ ﮐﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼ ﺗﻠﻠ دى .
ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﺪ ﮐم او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ واﭘﺲ راوﻟﻢ ﮐﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﻮارۀ ﮐى وئ او زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د

 ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ دې ﺗﻪ واﭘﺲ راﺷ ﻧﻮ د دې ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﺘﺎن او ﺣﺮام ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﻟﺮې ﮐى .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻠ درﮐم .
زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳﻮ زړۀ ورﮐم او ﻧﻮے روح ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ واﭼﻮم ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ د ﮐﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺨﺖ زړوﻧﻪ اﺧﻮا ﮐم او
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻴﺮوى ﮐﻮى او ﭘﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮه ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻧﺮم زړوﻧﻪ ﺑﻪ ورﮐم .
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ زړوﻧﻪ ﭘﻠﻴﺘﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻮ او ﺣﺮام ﮐﺎره
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ وى او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮى وى ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ راوﻟﻢ ﮐﻮم ﭼ دوئ ﮐى دى .دا د ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﻓﺮﻣﺎن دے“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻼل د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺗﻠﻞ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ،ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻳ ﭘﺎﻳ وې ﺧﭙﻞ وزروﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐل ،او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک

 ﻧﻮ
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل د ﺎر ﻧﻪ روان ﺷﻮ او د دې ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺮ ودرﯦﺪو .
ﺟﻼل د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎﺳﻪ وو .
ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح زۀ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ اوﭼﺖ ﮐم او واﭘﺲ ﻳ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ .ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻣﻪ روﻳﺎ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻴﺪﻟ
 او ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻮدﻟ ۇو.
وه ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮه ﻻړه ،

د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧ

۱۲

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺗﮥ د ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﯧې .ﻫﻐﻮئ د
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 ﻧﻮ
ﮐﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﺳﺘﺮ ﻟﺮى ﺧﻮ ﻧﮥ وﻳﻨ او د اورﯦﺪو دﭘﺎره ﻏﻮږوﻧﻪ ﻟﺮى ﺧﻮ اورى ﻧﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺧﻠﻖ دى .

ﭘﻪ دې وﺟﻪ اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺧﭙﻞ ﺳﺎﻣﺎن داﺳ راﻏﻮﻧ ﮐه ﻟﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ روان ﻳ .د ور ﭘﻪ رﺎ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې روان ﺷﻪ او ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ .ﺷﺎﻳﺪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﻮه ورځ ﺟﻼوﻃﻦ ﺷ ،اﺮ ﭼ
 د ور ﭘﻪ رﺎ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﺣﺎل داﺳ راوﺑﺎﺳﻪ ﻟﻪ ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم دے .
دﭘﺎره دې راﻏﻮﻧ ﮐے وى .ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې داﺳ روان ﺷﻪ ﻟﻪ ﭼ ﻮک ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮے
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﯦﻮال ﺳﻮرے ﮐه او ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﺣﺎل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻮرى ﮐ ﺑﻬﺮ ﮐه .
وى .
ﻣﺎل ﺣﺎل اوږو ﺗﻪ اوﭼﺖ ﮐه او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺑﻬﺮ ﻳﻮﺳﻪ .ﺧﭙﻞ ﻣﺦ داﺳ ﭘ ﮐه ﭼ وﻃﻦ درﺗﻪ ﻧﮥ ﺎرى ،ﻣﺎ ﻪ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ ﺷﻮے وو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
ﺗﺎ دا ﻫﺮ ﮥ وﮐل ﭼ ﺗﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم دﭘﺎره ﻳﻮ ﺧﺒﺮدارے ﮐم “.
ﻣﺎ وﮐل .ﭘﻪ ورځ ﮐ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻟﮯ ﻟﻪ د ﺟﻼوﻃﻨ دﭘﺎره راووﻳﺴﺘﻠﻮ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ
دﯦﻮال ﮐ ﺳﻮرے وﮐو .ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺑﻬﺮ ﮐو ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اوږو ﻣ د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې اوﭼﺖ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،وﻟ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دې ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
ﮐو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،زۀ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﻳﻢ ﭼ دا ﭘﯧﻐﺎم
ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﻧﮥ ﮐو ﭼ ،ﺗﮥ ﮥ ﮐﻮې؟ 

 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره
د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺷﻬﺰاده او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى .
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻢ .ﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﭼ ﻣﺎ وﮐو ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه وﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺟﻼوﻃﻦ او ﻗﯧﺪﻳﺎن ﮐے ﺷ.
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺷﻬﺰاده ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اوږه اوﭼﺖ ﮐى او ﻻړ ﺑﻪ ﺷ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دﯦﻮال


ﺳﻮرے ﮐى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ وو .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ وﻃﻦ ورﺗﻪ ﻧﮥ ﺎرى د ﮐﻮم ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ روان دے .
ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﺎل ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﻮر ﮐم ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐ راﯧﺮ ﺷ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﮐﻠﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ راوﻟﻢ ،ﺧﻮ
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻧﻮﮐﺮان او ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم او
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ وﻧﮥ وﻳﻨ ،او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ دوئ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او
ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ ﺑﻪ ﺗُﻮره راوﮐﺎږم .
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﮥ ﮐﺴﺎن د ﺗُﻮرې ،ﻗﺤﻂ او د وﺑﺎ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم ،ﻧﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻮ
ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم .
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ دوئ  ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺑﺪو اﻋﻤﺎﻟﻮ اﻗﺮار وﮐى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

ﻳﻮ ﺑﻠﻪ ﻧﻪ ،د ﺣﺰﻗاﻳﻞ ﻧﺒ ﻳﺮﯦﺪل
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻮراک ﮐﻮې ﻧﻮ رﻳده ،او ﮐﻠﻪ ﭼ اوﺑﮥ  ﻧﻮ د
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،

 ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
ﻳﺮې ﻧﻪ ﻟزﯦه .
او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﭘﻪ رﯦدﯦﺪو ﺳﺮه ﮐﻮى او اوﺑﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳ ﺳﺮه  ،ﻪ
ﭼ د دوئ د زﻣ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﮐ دى ﻟﻮټ ﺷ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت زﻳﺎﺗ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮐ
 د ﺧﻠﻘﻮ آﺑﺎد ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﺎد او زﻣ ﺑﻪ وﻳﺠﺎړې ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
اوﺳﻴى .
ﻳﻢ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ زر ﭘﻮره ﺷ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،دا ﮐﻮم ﻣﺘﻞ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،

 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﮐﻮئ ﻳﻌﻨ ،ور رواﻧ دى او ﻫﺮه ﻳﻮه ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻧﮥ ﭘﻮره ﮐﻴى؟ 
ﭼ ،زۀ دا ﻣﺘﻞ ﺧﺘﻤﻮم ،او دوئ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ دا وﻧﮥ واﺋ .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻫﻐﻪ ور راﻧﺰدې دى ﭼ ﻫﺮه
 ﻪ ﭼ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ د دروﻏﻮ روﻳﺎﺎﻧ او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ ﭘﺎل ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷ.
ﻳﻮه ﭘﯧﺸﻮﺋ ﺑﻪ ﭘﻮره ﺷ .
 ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او زۀ ﭼ ﮥ وواﻳﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﺷ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر اﻳﺴﺎر ﻧﮥ ﺷ ،اے ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺑﻨ

اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،ﺑﺷﻪ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه وﮐم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﻫﻢ ﮐم .ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻖ داﺳ واﺋ ﭼ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ “.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﮥ
ﺣﺰﻗاﻳﻞ د ډﯦﺮ ﻟﺮې وﺧﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .د ﻫﻐﮥ روﻳﺎ ﺑﻪ ډﯦﺮ وﺧﺖ اﺧﻠ او زر ﺑﻪ ﭘﻮره ﻧﮥ ﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻧﻮر وﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻟ ،زۀ ﺑﻪ اوس ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻮره ﮐم ﮐﻮم ﭼ
ﻣﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ“.

د دروﻏﮋﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﻣﺬﻣﺖ

۱۳

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﻐﻪ دروﻏﮋﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


ﻮک ﭼ اوس ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا وواﻳﻪ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ د ﭘﯧﺸﻮﻳ دﻋﻮﱝ ﮐﻮى او داﺳ واﺋ ﭼ

 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اﻓﺴﻮس دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ .
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﺒﻴﺎن داﺳ دى ﻟﻪ ﭼ
ﺑﺎﻧﺪې ﭼﺎ ﭼ ﮥ ﮐﺘﻠ ﻧﮥ وى او د ﺧﭙﻞ ﺗﺼﻮر ﭘﻪ ﺎل ﮐ ﺎﻧ .
 ﺗﺎﺳﻮ د دﯦﻮال ﭼﺎؤدوﻧﻮ ﺗﻪ ورﻧﮥ ﻏﻠ او ﻧﮥ ﻣﻮ د دې ﻣﺮﻣﺖ وﮐو ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم
ﻴﺪړان ﭘﻪ ﮐﻨراﺗﻮ ﮐ ﺮ .
 د ﻫﻐﻮئ روﻳﺎﺎﻧ دوﮐﻪ ده او د ﻫﻐﻮئ ﭘﺎﻟﻮﻧﻪ ﻧﻴﻮل دروغ دى .ﻫﻐﻮئ
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ .
واﺋ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دوئ ﻧﮥ دى راﻟﯧﻟ ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې اُﻣﻴﺪ دى ﭼ د
 آﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ د دروﻏﻮ روﻳﺎﺎﻧ ﻟﻴﺪﻟ ﻧﮥ دى او ﻏﻠﻂ ﭘﺎل ﻣﻮ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﻧﮥ دے او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ واﻳ ﭼ ،دا
ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﭘﻮره ﺷ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ،
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے ،ﺣﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎ ﮥ ﻧﮥ وى ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ؟ 
 زﻣﺎ ﻻس ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف وى ﻮک ﭼ د
ﺳﺘﺎﺳﻮ د دروﻏﮋﻧﻮ ﺧﺒﺮو او روﻳﺎﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻳﻢ .
دروﻏﻮ روﻳﺎﺎﻧ ﻮرى او د دروﻏﻮ ﭘﺎﻟﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻮﻟ ﮐ ﺷﺮﻳ ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
د ﻗﻮم ﭘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻮﻧﻮ ﮐ درج ﺷ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ داﺧﻞ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻤﺮاﻫ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،او واﺋ ﭼ اﻣﻦ دے ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ
ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
اﻣﻦ ﻧﮥ وى .دا د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﻟﻪ ﻮک ﭼ ﮐﭽﻪ دﯦﻮال ووﻫ او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻧﺒﻴﺎن ورﺗﻪ ﭼﻮﻧﻪ ورﮐى .
وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﻮک ﭼ دا دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﻮى ﭼ دا ﺑﻪ راﻏﻮرزﻳى .زۀ ﺑﻪ ﺗﯧﺰ ﺑﺎران او ﻏﻪ ږﻟ راوﻟﯧم ،او ﺗﯧﺰ
 ﮐﻠﻪ ﭼ دﯦﻮال راوﻏﻮرزﻳى ،وﻟ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ دا ﺗﭙﻮس وﻧﮥ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﭼﻮﻧﻪ
ﺑﺎد ﺑﻪ ﭘﻪ دې راﻧﺎزل ﮐم .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﺳﺮه ﺑﻪ زۀ
ﮥ ﺷﻮه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دﯦﻮال ﺗﻪ ورﮐې وه؟ 
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دﯦﻮال راوﻏﻮرزوم ﮐﻮم
ﻳﻮ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻃﻮﻓﺎن راوﻟﯧم ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﺳﺮه ﺑﻪ ږﻟ او د ﺑﺎران ﻃﻮﻓﺎن راوﻟﯧم .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﻮﻧﻪ ﮐے دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زۀ د زﻣ ﺳﺮه ﻫﻮار ﮐم او د ﻫﻐﮥ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪ ﺮﻨﺪ ﮐم .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﻏﻮرزﻳى ﻧﻮ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ دﯦﻮال او
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﺗﺒﺎه ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﻮړ ﮐم ﭼﺎ ﭼ دﯦﻮال ﭼﻮﻧﻪ ﮐے وو .ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ،دﯦﻮال او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دواړه ﻓﻨﺎ ﺷﻮ ﭼﺎ ﭼ
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﺎ ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳ د اﻣﻦ روﻳﺎﺎﻧ
ﭼﻮﻧﻪ ﮐے وو .
ﻟﻴﺪﻟ ﺣﺎل دا ﭼ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﻦ ﻧﮥ وو ،ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ“.

د دروﻏﮋﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻣﻼﻣﺘﻮل
 ”اوس اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻣﺦ دې د دې ﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف راواړوه ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻠ ﺧﯧ ﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﮐﻮى .د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف

 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اﻓﺴﻮس دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮ ﻮک ﭼ
ﻧﺒﻮت وﮐه .
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﺟﺎدو او ﮐﻮډو ﺗﻌﻮﻳﺬوﻧﻪ ﻨى او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣوﻧﺪ ﮐ ﻳ راﻮړﻧﺪوى او د ﮐﻮډو ﺎدر ﺟﻮړوى او ﭼ
 ﺗﺎﺳﻮ
ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﺎل ﮐ ﺮﻓﺘﺎر ﮐى .آﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺟﺎل ﺧﻮر ﮐئ او ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﮐئ ﮥ؟ 
زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻟو اورﺑﺸﻮ او د ﻳﻮ ﻮ ﻮﮐو رو دﭘﺎره زﻣﺎ ﺑﺣﺮﻣﺘ وﮐه .ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
دروغ ووﺋﻴﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎور وﮐو او دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ووژل ﻮک ﭼ د وژوﻟﻮ ﻧﮥ وو او ﻫﻐﻮئ ﻣﻮ ژوﻧﺪى
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﭘﺮﯦﻮدل ﻮک ﭼ د ژوﻧﺪى ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ ﻧﮥ وو .
ﺟﺎدو ﻣﻨﺘﺮ ﺧﻼف ﻳﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ د ﻣﺮﻏ راﯧﺮوئ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐم ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺟﺎدو ﻧﻘﺎﺑﻮﻧﻪ وﺷﻠﻮم او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ
ﺧﻠﻖ آزاد ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻣﺮﻏ ﭘﻪ ﺷﺎن راﯧﺮ ﮐى دى .
ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻﺳﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺟﺎدو ﭘﻪ اﺛﺮ ﮐ ﻧﮥ را .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ دروﻏﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺻﺎدﻗﺎن ﺑزړۀ ﮐل اﺮ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻗﺴﻢ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﮥ دے
ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ورﮐے ،او ﺗﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ډاډ ورﮐﻮئ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻻرو ﻧﻪ راوﻧﮥ ﺮ او د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﺷ ،
وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ د دروﻏﻮ روﻳﺎ وﻮرئ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﺮى وﮐئ .زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻﺳﻪ ﺑﭻ ﮐم .او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ﻣﺬﻣﺖ

۱۴

 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻴﻨ ﻣﺸﺮان ﻣﺎ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .


 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،دې ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺎئ ورﮐے دے او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﺷﻮ ،
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺒﺮه
ﻨﺎه او ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺮﻮﻟﮯ دے .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ زۀ دوئ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻢ ﮥ؟ 
وﮐه او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﺎئ ورﮐے وى او د ﺧﭙﻞ ﺎن د وړاﻧﺪې ﻳ د ﻨﺎه او ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺮﻮﻟﮯ وى او ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻧﺒ ﺗﻪ د ﻣﺸﻮرې دﭘﺎره
 زۀ ﺑﻪ دا
ورﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ داﺳ ﺟﻮاب ورﮐم ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ډﻳﺮې ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻻﺋﻖ وى .
د دې دﭘﺎره وﮐم ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ دوﺑﺎره ﻗﺒﻀﻪ وﮐم ،ﻮﻟﻮ ﭼﺎ ﭼ زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﻮﺑﻪ وﮐئ،
ﭘﺮﯦﻮدے ﻳﻢ .
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﮐﮥ ﻳﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ او ﻳﺎ ﻏﯧﺮ ﻣﻠ ﭘﻪ
او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ راوﺮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﺷ .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ اوﺳﻴى او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐے وى او ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﺎئ ورﮐے وى او د ﺧﭙﻞ
ﺎن د وړاﻧﺪې ﻳ د ﻨﺎه او ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺮﻮﻟﮯ وى او ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻧﺒ ﻟﻪ د ﻣﺸﻮرې دﭘﺎره ورﺷ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﺮې
 زۀ ﺑﻪ د داﺳ ﮐﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮم او ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
ﺗﭙﻮس وﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐم .
ﺑﻪ ﻳ د ﺧﻨﺪا ﻣﺜﺎل ﺟﻮړ ﮐم .او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻧﻪ وﺑﺎﺳﻢ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ.
 او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﺒ ﭘﻪ ﭘﯧﺸﻮﻳ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐ دوﮐﻪ ﺷ او دروغ وواﺋ ﻧﻮ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻧﺒ ﻟﻪ دوﮐﻪ ورﮐه ،او زۀ ﺑﻪ

 ﻫﻐﻮئ دواړو ﺗﻪ ﺑﻪ د
ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف وراوږد ﮐم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐم .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺑﻨ
ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ ،ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ د ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره را .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ ﺑﻻرې ﮐﻴى ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻠﻴﺘﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ
ﺧﻠﻖ وى ،او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺧُﺪائ ﻋﺪاﻟﺖ رﺘﻴﻨﮯ دے
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﻣﻠ زﻣﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه او ﺑوﻓﺎﺋ وﮐى او زۀ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،

ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف اوﭼﺖ ﮐم او د ﻫﻐﻮئ رزق ﺑﻨﺪ ﮐم او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺤﻂ ﻧﺎزل ﮐم او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺳى او
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻧﻮح ،داﻧﻴﺎل ،او اﻳﻮب درې واړه ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﺻﺮف ﺧﭙﻞ
ﻨﺎور ﻣۀ ﮐم ،
 او ﻳﺎ ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻨﻠ ﻨﺎور وروﻟﯧم ﭼ
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى ۇو ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
د ﻫﻐ ﺧﻠﻖ ووژﻧ او ﻣﻠ ﺑﻠﻞ وران وﻳﺠﺎړ ﮐى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻨﺎورو ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ
 زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﮥ ﭼﺮې دا درې واړه ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ
ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﮯ ،

اوﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .ﻳﻮا ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ ﺧﻮ ﻮل ﻣﻠ ﺑﻪ وران وﻳﺠﺎړ ﺷ .
او ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺟﻨ راوﻟﻢ ،او وواﻳﻢ ﭼ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺗُﻮره د ﻮل ﻣﻠ ﻧﻪ ﺗﯧﺮه ﺷ او زۀ ﭘﻪ ﮐ اﻧﺴﺎﻧﺎن او د

 زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﮥ ﭼﺮې دا درې واړه ﮐﺴﺎن ﭘﻪ
دوئ ﻨﺎور ﻣۀ ﮐم ،
 او ﻳﺎ ﻓﺮض ﮐئ
دې ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دوئ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .ﺧﻮ ﺻﺮف دوئ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷﻮى ۇو .
ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻠ وﺑﺎ راﻧﺎزﻟﻪ ﮐم او ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﭘﺮې د وﻳﻨ ﺗﻮﯦﺪو ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻧﺎزل ﮐم ﭼ د دې ﺳى او ﻨﺎور
 زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻧﻮح ،داﻧﻴﺎل او اﻳﻮب ﻫﻢ ﭘﻪ دې
ﻣۀ ﮐى ،
ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻧﮥ ﺷﻮل ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﺻﺮف ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﭻ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،دا ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دﭘﺎره ﻮﻣﺮه ﺧﺮاب وﺧﺖ وى ﮐﻠﻪ
ﮐى ۇو .
ﭼ زۀ ﺧﭙﻞ دا ﻠﻮر ﺳﺨﺖ ﻳﺮووﻧ ﻋﺬاﺑﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف وروﻟﯧم ،ﺟﻨ او ﻗﺤﻂ او وﺣﺸ ﻨﺎور او وﺑﺎﺎﻧ ﭼ د
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮥ ﮐﺴﺎن ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ ﮐ
دې ﺳى او ﻨﺎور ﻣۀ ﮐى .
ﻳﻮﺎئ ﺷ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ وﻮرئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وواﻳ ﭼ ﮐﻮم اﻓﺘﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او د ﻫﻐﻮئ ﮐﺮدار
ﻧﺎزل ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ ﺿﺮورى ۇو .
وﻮرئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﺑ د ﮐﻮﻣ وﺟ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻠﻴﻒ او اﻓﺖ ﻧﮥ دے ﻧﺎزل ﮐے .ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ“.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﮐﺎره د اﻧﻮر ﺑﻮﮯ دے

۱۵

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د اﻧﻮر د ﺑﻮ ﺎﻧﻪ د ﻨﻞ د ﻧﻮرو وﻧﻮ ﺎﻧﻮ ﻧﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،


 آﻳﺎ د دې ﻟﺮﮯ د ﮐﻮم ﺷ د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﮯ ﺷ؟ وﻟ ﻫﻐﻮئ د دې ﻧﻪ ﻣﻮږى
ﭘﻪ ﮐﻮم ﻟﺤﺎظ ﺳﺮه ﮥ ده؟ 
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اور ﮐ د ﺳﻮزوﻟﻮ دﭘﺎره وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ او اور د دې
ﺟﻮړوى ﭼ ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﺮې راﻮړﻧﺪ ﮐى؟ 
 د ﺳﻮزﯦﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ
دواړه ﺳﺮوﻧﻪ وﺳﻮزوى او ﻣﻴﻨ ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮو ﺑﺪل ﺷ ،آﻳﺎ دا ﺑﻴﺎ د ﮥ ﺷ دﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر را؟ 
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﭼ دا د ﻫﻴ ﮐﺎر ﻧﮥ وو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا ﻮﻣﺮه ﺑﮐﺎره وى ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﭘﻪ اور ﮐ وﺳﻮزﻳى او ﺳﺎرۀ ﺷ؟ 
وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د اﻧﻮر ﺑﻮ د ﻨﻞ ﭘﻪ ﺑﻮﻮ ﮐ ورﮐو ﭼ د ﺧﺸﺎک
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وﮐم ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﻴى .
ﻣﺦ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﮐم ،اﺮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د اور ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راوﺗﻞ ﺧﻮ اور ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ وﺳﻮزوى .ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ د ﻫﻐﻮئ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ وراﻧﻪ وﻳﺠﺎړه ﮐم ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺳﺮه
ﺧﻼف ﮐم ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﺑوﻓﺎﺋ ﮐې ده ،دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑوﻓﺎﺋ

۱۶

 او
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺧﭙﻞ ﺣﺮام ﮐﺎر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﮐه .
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


ورﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﺴﻞ او ﭘﯧﺪاﻳﺖ د ﮐﻨﻌﺎن د ﻣﻠ دے ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر اﻣﻮرى وو او
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﯧﺪا ﺷﻮې ،ﻧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﭘﺮې ﻧﮥ ﮐو او ﻧﮥ ﭼﺎ ﭘﻪ اوﺑﻮ وﻟﻤﺒﻮﻟ ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮر ﺣﺘ وه .
 ﻧﻮ ﭼﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻪ د رﺣﻢ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻪ وﻧﮥ ﮐﺘﻞ
ﭘﺎک دې ﮐى ،او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﭼﺎ ﻣﺎﻟﻪ وﻣﻟﻪ او ﻧﮥ ﺗﮥ ﭼﺎ ﭘﻪ اور ﮐ وﻧﻐﺘ .
او ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﺎ زړۀ ﻫﻢ وﻧﮥ ﺳﻮزوﻟﻮ ﭼ دا ﮐﺎروﻧﻪ درﺗﻪ وﮐى .ﺳﺘﺎ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو د ور ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﮥ
 ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺎئ ﺗﯧﺮ ﺷﻮم او وﻣ ﻟﻴﺪﻟ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻨﻮ ﮐ دې ﻟﺘ وﻫﻠ ،ﻧﻮ
ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﯧﺪان ﮐ وروﻏﻮرزوﻟ .

 ﻣﺎ ﺗﮥ ﻟﻪ د ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮﻳﻪ ﮐې .ﺗﮥ
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﮐ ﮐ ﭘﺮوت وې ﻧﻮ ﻣﺎ درﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ژوﻧﺪۍ اوﺳﻪ .
ﻟﻮﻳﻪ ﺷﻮې او ﻟﻮړه دﻧﻪ ﺷﻮې او ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻠﻪ درﻧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه ،ﺳﺘﺎ ﺳﻴﻨ راوﺷﻮې ،او ﺳﺘﺎ د ﺳﺮ وﯦﺘﮥ راﻟﻮئ ﺷُﻮ ﺧﻮ ﺗﮥ ﻻ ﺗﺮ
 ﻟ وروﺳﺘﻮ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺗﯧﺮﯦﺪم ،ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ وﻣ ﻟﻴﺪﻟ ﭼ ﺗﮥ د ﻣﻴﻨ ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﺑﻠﻪ
اوﺳﻪ ﺑﺮﺑﻨه او ﻟﻐه وې .
ﺷﻮې ،ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﻳﻮ ﺣﺼﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ وﻏﻮړوﻟﻪ او ﺳﺘﺎ ﺷﺮم ﻣ ﭘ ﮐو .ﻣﺎ ﻗﺴﻢ وﺧﻮړﻟﻮ او ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣ ﻟﻮظ وﮐو ،ﻣﺎﻟ
 ﺗﮥ ﻣﺎ ﭘﻪ اوﺑﻮ وﻟﻤﺒﻮﻟ او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻣ وﻳﻨﻪ ﺻﻔﺎ ﮐه او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﺪن ﻣ ﺗﯧﻞ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،او ﺗﮥ زﻣﺎ ﺷﻮې .
 ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻠﺎرۍ ﺟﺎﻣ درواﻏﻮﺳﺘﻠ او د ﺮﻣﻨ ﭘﯧﺰار ﻣ درﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐو .ﻣﺎ درﺗﻪ ﻠ د ﮐﺘﺎن او د
وﻟﻮل .
 ﻣﺎ ﺗﮥ ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻮ ﺳﻨﺎر ﮐې ،ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﺑﻨى او ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ ﻣ درﺗﻪ
رﯦﻤﻮ ﻗﻴﻤﺘ ﺟﺎﻣ درواﻏﻮﺳﺘﻠ .
 او ﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﻮزه ﮐ درﺗﻪ ﻧﺘ او ﭘﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ ﮐ ﻣ واﻟ درﺗﻪ واﭼﻮﻟ او ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺗﺎج ﻣ در ﭘﻪ ﺳﺮ
اﻣﻴﻞ واﭼﻮﻟﻮ .
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ او ﺳﺮو زرو ﺳﻨﺎر ﺷﻮې ،ﺗﺎ د ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺘﺎن او ﻠﺎرۍ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﺳﺘ .ﺳﺘﺎ ﺧﻮراک ﮥ اوړۀ،
ﮐو .
 او ﺳﺘﺎ د ُﻼ ﻣﺸﻬﻮرﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
ﺷﺎت او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ۇو .ﺗﮥ ډﯦﺮه ﻠ ﺷﻮې او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻣﻠﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه .
ﮐ ډﻧوره ﺷﻮه ،ﺳﺘﺎ ﺎﺋﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ وو ﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻧﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ دا درﮐى ۇو ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
 ﺧﻮ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ُﻼ او ﺷُﻬﺮت ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺮوﺳﻪ وﮐه او ﺧﭙﻞ ﺷُﻬﺮت دې د ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐو.
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ﺗﺎ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ واﺧﺴﺘ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ دې
ﺳﺘﺎ د ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﻧﻪ ﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ ﻻر ﺑﭻ ﻧﮥ ﺷُﻮ او ﺧﭙﻞ ﺣﺴﻦ دې ﺑﺎد ﮐو .
 ﺗﺎ ﺧﭙﻞ
زﻳﺎرت رﻧﻴﻨﻪ ﮐو ،ﻫﻠﺘﻪ دې ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﺷﺮوع ﮐو .ﻧﮥ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﺨ ﺷﻮى ۇو او ﻧﮥ ﺑﻪ وروﺳﺘﻮ وﺷ .
ﺎن ﺳﺮه ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻟ ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻞ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐى ۇو ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى ۇو ،او ﺗﺎ د
 او ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻠ د ﮐﺎر
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺎﻧﻠﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐل او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭘﻪ زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺼﺮوﻓﻪ ﺷﻮې .
 ﮐﻮم ﺧﻮراک ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره
ﺟﺎﻣ وﻏﻮړوﻟ او ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ زﻣﺎ د ﺗﯧﻠﻮ او ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .
درﮐے وو ،ﻟﻪ ﮥ اوړۀ ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ او ﺷﺎت ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره درﮐل ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د
 او ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ
ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻞ وړاﻧﺪې ﮐل .دا د ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ ده .
 ﺗﺎ زﻣﺎ
دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐى ۇو او ﻫﻐﻮئ ﻣﻮ د ﺧﻮراک ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐل .وﻟ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻠﻪ زﻧﺎﮐﺎرى ﮐﺎﻓ ﻧﮥ وه ﮥ؟ 
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ زﻧﺎﮐﺎرۍ ﮐ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ د ﻮاﻧ ﻋﻤﺮ
ﺑﭽ ﺣﻼل ﮐل او ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ دې ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐل .
ﻳﺎد ﻧﮥ وو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﺮﺑﻨه او ﻟﻐه وې او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻨﻮ ﮐ دې ﻟﺘ وﻫﻠ“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ژوﻧﺪ
 ”اﻓﺴﻮس ،اﻓﺴﻮس دې وى ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .د دې ﺑﺎوﺟﻮد ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺷﺮارﺗﻮﻧﻮ

 ﺗﺎ د ﺳک ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻮټ ﮐ
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭼﻮک ﮐ د ﺎن دﭘﺎره زﻳﺎرﺗﻮﻧﻪ او ﺑﺖﺧﺎﻧ ﺟﻮړې ﮐې .
ﺳﺮه ،
ﺑﺖﺧﺎﻧ ﺟﻮړې ﮐې او ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺣﺮﻣﺘ دې وﮐه او ﭘﻪ ﻻره ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧ ﺗﻪ دې ﭘ ورﺗﯧﺮې ﮐې او ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه دې
 ﺗﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ زﻧﺎﮐﺎرۍ ﮐ آﺧﺘﻪ ﺷﻮې ،او ﺗﺎ د ډﻳﺮې زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ
ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب وﮐو .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻻس ﺳﺘﺎ ﺧﻼف دراوږد ﮐو او ﺳﺘﺎ ﻣﻠﻴﺖ ﻣ ﮐﻢ ﮐو ،او ﻣﺎ ﺗﮥ
ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ راوﭘﺎروﻟﻮ .
 ﺗﮥ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺮﺻﻨﺎﮐﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې ،ﻳﻌﻨ د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﻟﻮﻮ ﺗﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺑﺣﻴﺎ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺣﻴﺎ ورﺗﻠﻪ .
اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ زﻧﺎﮐﺎرۍ ﮐ ﻣﺼﺮوﻓﻪ ﺷﻮې ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺷﻮق ﻧﮥ ﭘﻮره ﮐﯧﺪو ،ﺑﻠ د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻢ ﺗﮥ ﻳﺨﻪ ﻧﮥ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻪ زﻧﺎﮐﺎرى د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﭘﻮرې اوږده ﮐه ،ﭼ د ﺳﻮداﺮو ﻣﻠ دے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﺷﻮق
ﺷﻮې .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﮥ د زړۀ ﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﻣﺠﺒﻮره ﻳ ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﺑﺣﻴﺎ ﮐﻨﺠﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن
ﭘﻮره ﻧﮥ ﮐو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻠ ﺑﺖﺧﺎﻧ د ﮐﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻮټ ﮐ ﺟﻮړې ﮐې او ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼﻮک ﮐ دې د ﺧﭙﻞ ﺎن
ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل .

 ﺗﮥ ﻫﻐﻪ زﻧﺎﮐﺎره ﻪ ﻳ
دﭘﺎره زﻳﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،ﺗﮥ د ﻋﺎم ﮐﻨﺠﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ وې ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﯧﺴ اﺧﺴﺘﻞ ﺑﺪ ﻞ .
 ﻫﺮه ﻳﻮه ﮐﻨﺠﺮه ﭘﯧﺴ اﺧﻠ ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺤﻔ
ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﺎئ ﭘﺮدو ﺳو ﺳﺮه ﺑﺪﮐﺎرى ﮐﻮې .
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ زﻧﺎﮐﺎرۍ ﮐ د
ورﮐﻮې ،ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﺮﭼﻪ ورﮐﻮې ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ د ﻧﺎروا ﮐﺎروﻧﻮ دﭘﺎره راﺷ .
ﻧﻮرو ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻳ .ﺳﺘﺎ د ﺷﻮق دﭘﺎره ﻫﻴ ﻮک ﺗﺎ ﭘﺴ ﻧﮥ ﺮ .ﺗﮥ ﺑﻠﻞ د ﻧﻮرو ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻳ ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺧﺮﭼﻪ ورﮐﻮې ﺧﻮ ﺗﮥ
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ اے زﻧﺎﮐﺎرې ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ .
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮥ ﻧﮥ اﺧﻠ .
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﺧﺮچ ﮐو او ﺧﭙﻠﻪ ﺣﻴﺎ دې د ﺑﺪﮐﺎرۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺮﻨﺪه ﮐه،
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﻮل ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﺳﺘﺎ د ﻮﻟﻮ ﺧﺮاﺑﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ وﻳﻨﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه ،
ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ راﻏﻮﺪ ﮐم ،د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﺪوﻧﻪ اﺧﺴﺘﻞ ،د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺗﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ.
زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻮل دﺷﻤﻨﺎن د ﻫﺮ ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ دې ﺑﺮﺑﻨه ﮐم ﺗﺮ ﻫﻐ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻮ ﺳﺰا درﮐم ﭼﺎ ﭼ زﻧﺎ ﮐې ده او ﭼﺎ ﭼ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﮐې ده ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ
ﺗﻮﻪ ﻟﻐه وﻮرى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
ﺧﭙﻞ ﻏﯧﺮت او ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﮐ د ﻗﺘﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠﻢ .
ﺑﺖﺧﺎﻧ وراﻧ ﮐى او ﺳﺘﺎ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺟﺎﻣ او ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻟ ﮐﻮز ﮐى او ﺑﺮﺑﻨه او ﻟﻐه ﺑﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺟﻠﻮس راوﮐﺎږى ﻮک ﭼ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﺴﺎر ﮐى او ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗُﻮرو ﺳﺮه ﻮﻪ ﻮﻪ
دې ﭘﺮﯦدى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﮐﻮروﻧﻪ وﺳﻮزوى او د ډﯦﺮو ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐى .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﺑﻨﺪ ﮐم .او
ﮐى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ ﺳه ﺷ او زﻣﺎ د ﻏﯧﺮت ﻗﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻮړ ﺷ ،او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯧﺴ ﻧﮥ ورﮐﻮې .
 ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ ﻮاﻧ ور ﻳﺎدې ﻧﮥ دى ﺧﻮ زۀ ﺗﺎ ﭘﻪ دې ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه
آرام ﺷﻢ او ﻧﻮر ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻏﺼﻪ ﮐﯧم .
ﻏﺼﻪ ﮐم .ﺗﺎ ﭼ ﮐﻮم ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﮐى دى زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻮﻟﻮ ﺑﺪﻟﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ واﺧﻠﻢ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ
ﻮﻟ ﺣﺮام ﮐﺎرۍ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ ﮐ د ﺣﺪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮه ﺷﻮې“.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻟﻪ د ﺳﺪوم او ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﺷﺎن دے
 ﺗﮥ د ﺧﭙﻠ
 ”ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ واﺋ ﻧﻮ دا ﻣﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واﺋ ﭼ ،ﻨﻪ ﻳ ﻣﻮر وى ﻫﻐﺴ ﻳ ﻟﻮر وى .

ﻣﻮر رﺘﻴﻨ ﻟﻮر ﻳ ،ﭼﺎ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت وﮐو ،او ﺗﮥ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮر رﺘﻴﻨ ﺧﻮر ﻳ ،ﭼﺎ
 ﺳﺘﺎ ﻣﺸﺮه ﺧﻮر ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ وه،
ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻣﻮر ﺣﺘ وه او ﺳﺘﺎ ﭘﻼر اﻣﻮرى وو .
ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى ،او ﺳﺘﺎ ﮐﺸﺮه ﺧﻮر ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه
 دا ﻧﮥ ﭼ ﺗﮥ ﺻﺮف د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې رواﻧﻪ ﻳ او د ﻫﻐﻮئ د ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻴﺮوى
اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻪ ﺳﺪوم دے .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ،
دې وﮐه ﺑﻠ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﮐﺮداروﻧﻮ ﮐ ﺗﮥ ډﯦﺮه زر د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﺪﺗﺮه ﺷﻮې .
زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﺗﺮ دې ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻮر ﺳﺪوم او د ﻫﻐ ﻟﻮرﻳﺎﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ ۇو ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ
 ﻧﻮ د ﺳﺘﺎ د ﺧﻮر ﺳﺪوم ﻨﺎه وه ﭼ ،ﻫﻐ او د ﻫﻐ ﻟﻮﻮ ﮐﺒﺮ ﮐﻮﻟﻮ ،او ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻪ ورې وې او د
او ﺳﺘﺎ ﻟﻮرﻳﺎﻧﻮ وﮐل .
 ﻫﻐﻮئ ﮐﺒﺮژن ۇو او ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﻳ زﻣﺎ ﭘﻪ
آرام ژوﻧﺪ ﻳ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ،ﺧﻮ د ﻏﺮﻳﺒﻮ او ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪو ﺳﺮه ﻳ اﻣﺪاد ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﺳﺎﻣﺮﻳ ﺳﺘﺎ د ﻨﺎه ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﻫﻢ ﻨﺎه
وړاﻧﺪې وﮐل .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﺮې ﮐل ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻟﻴﺪل .
ﻧﮥ ده ﮐې ،ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى ،او ﮐﻮم ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ ﮐى دى ﺗﺎ ﺧﭙﻠ ﺧﻮﯦﻨﺪې د ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﺗﮥ اوس ﭘﻪ ﺷﺮم وﺷﺮﻣﯧه ،ﺳﺘﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ دوﻣﺮه ﺧﺮاب دى ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻠ ﺧﻮﯦﻨﺪې وﺑﺨﻠ او ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺑﺨﻠ .
دې ﺻﺎدﻗﻪ وﺮﻮﻟ“.

د ﺳﺪوم او ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺑﻴﺎ وداﻧﻮل
 ”ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﺳﺪوم او د ﻫﻐ د ﻟﻮرﻳﺎﻧﻮ ژوﻧﺪون دوﺑﺎره ﺑﺤﺎل ﮐم او د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ او د ﻫﻐ د ﻟﻮرﻳﺎﻧﻮ ژوﻧﺪون ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺤﺎل

 ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺮم رﺳﻮا ﺷ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐو ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴې .ﺳﺪوم او
ﮐم او ﺳﺘﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﮥ ﮐم .
 او ﺳﺘﺎ ﺧﻮﯦﻨﺪې ،ﺳﺪوم او د ﻫﻐ ﻟﻮﻪ او ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ او
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻨﺎﻫﺎر ﻧﮥ دى .
 د ﺧﭙﻠ ﻣﻐﺮورﺗﻴﺎ ﭘﻪ
د ﻫﻐ ﻟﻮﻪ ،او ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ ﻟﻮﻪ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎ دوﺑﺎره ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻮل د اول ﻧﻪ وئ .
 ﺧﻮ اوس ﺳﺘﺎ ﺑﺪﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮل .اوس ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ
ورﻮ ﮐ ﺗﺎ ﺧﭙﻠ ﺧﻮر ﺳﺪوم ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮﻟﻪ .
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻋﻴﺎﺷ او ﺣﺮام
ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺷﻮې او ادوم او د ﻫﻐﻮئ ﺎوﻧﻳﺎن او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .
ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﺰا وزﻏﻤ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

اﺑﺪى ﻟﻮظ
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک وﮐم د ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ ﺣﻘﺪار ﻳ ،ﻪ ﭼ د

 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﻳﺎد دے ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺮه
ﻟﻮظ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺎ د ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﭙﺎوے وﮐو .
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ راﻳﺎد ﮐې ﮐﻮم
ﺳﺘﺎ د ﻮاﻧ ﭘﻪ ورﻮ ﮐ ﮐے وو ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه اﺑﺪى ﻟﻮظ وﮐم .
ﭼ ﺗﺎ ﮐى دى او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻠ ﻣﺸﺮې او ﮐﺸﺮې ﺧﻮﯦﻨﺪې ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺗﺎزه ﮐم ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ
د ﻟﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن درﮐم ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﻨﻴﺎد ﻧﮥ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻟﻮظ ﻋﻤﻞ ﮐے دے .
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﻌﺎف ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﮐى دى ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ دا
دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻳﺎد وى او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ دوﻣﺮه ﺷﺮﻣﯧې ﭼ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻧﮥ اﺧﻠ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺑﺎز او د اﻧﻮرو د ﺑﻮ ﻣﺜﺎل

۱۷

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮم ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﭘﯧﺶ ﮐه او ﻳﻮ ﻣﺘﻞ ورﺗﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﻃﺎﻗﺘﻮرو وزرو او د اوږدو او رﻧﻴﻨﻪ ﺑﻮ واﻻ ﻏ
وواﻳﻪ .
 ﻫﻐﮥ ﺎن ﺳﺮه د دې د ﺳﺮ ﻧﻪ ﮐﭽﻪ ﺎﻧﻪ راﭘﺮې ﮐه او د ﺳﻮداﺮو
ﺑﺎز ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .ﻫﻐﮥ د دِﻳﺎر ﻟﻮړه ﻮﮐﻪ راوﻧﻴﻮﻟﻪ .
 ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ د ﻣﻠ ﻧﻪ دا ﺑﻮﮯ راواﺧﺴﺘﻮ او ﭘﻪ
ﻣﻠ ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮړه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ د ﺳﻮداﺮو ﭘﻪ ﺎر ﮐ وﮐﺮﻟﻪ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راوﻮﮐﯧﺪو او ﭘﻪ زﻣﻪ
زرﺧﻴﺰه زﻣﻪ ﮐ ﻳ وﮐﺮﻟﻮ .ﻫﻐﮥ دا ﻟﻪ د ﺧﺎروﻟ ﭘﻪ ﺷﺎن د رواﻧﻮ اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﮐﺮﻟﻮ .
ﻟﻪ د اﻧﻮر د ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮر ﺷﻮ .د دې ﺎﻧ د ﻫﻐﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ اوږدې ﺷﻮې ،ﺧﻮ ﺟﺮړې ﻳ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﭘﺎﺗ
 ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻏ ﺑﺎز وو ﭼ
ﺷﻮې .ﻧﻮ دا ﻟﻪ د اﻧﻮرو د وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮه او ﻧﻮې ﺎﻧ ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐې او ﭘﻪ ﭘﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﻮه .
ﻃﺎﻗﺘﻮر وزروﻧﻪ ﻳ ۇو او ﭘﻪ ﺑﻮ ﭘ ۇو .ﻫﻐﻪ د اﻧﻮر ﺑﻮﮯ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮے وو ﺧﭙﻠ ﺟﺮړې او ﺎﻧ د
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮥ ﺧﺎوره ﮐ د ډﯦﺮو اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮے وو ﭼ ﺎﻧ
اوﺑﻮ دﭘﺎره ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وراوږدې ﮐې .
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،وﻟ
وﮐى ،ﻣﯧﻮه وﻧﻴﺴ او ﻳﻮ ﺷﺎﻧﺪار ﺑﻮﮯ ﺗﺮې ﺟﻮړ ﺷ .
دا ﺑﻮﮯ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﮥ؟ وﻟ دا ﺑﻪ د ﺟﺮړو ﻧﻪ راوﻧﮥ ﺑﺎﺳ ﮥ؟ او وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﯧﻮو ﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﻧﮥ ﮐى ﮥ؟ د ﻫﻐﮥ ﻮﻟ

ﺎﻧ ﺑﻪ وﭼ ﺷ .د دې د راوﻳﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره د ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻻس او ډﯦﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د ﺟﺮړو ﻧﻪ ﻳ راوﺑﺎﺳ .
ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ دا ﺑﻞ ﺎئ وﮐﺮﻟﮯ ﺷ ،وﻟ دا ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﮥ؟ وﻟ دا ﺑﻪ ﺑﻠﻞ اوچ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﺸﺮق ﺑﺎدوﻧﻪ دا

ووﻫ؟ دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘ ﮐ اوچ ﻧﮥ ﺷ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ را ﻟﻮئ ﺷﻮے وو؟“

د دې ﻣﺜﺎل وﺿﺎﺣﺖ
 ”دې ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ﭼ د دې ﻣﺜﺎل ﮥ
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،

ﻣﻄﻠﺐ دے؟ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړو او د ﻫﻐ ﺑﺎدﺷﺎه او ﺳﭙﻴﻦ روﺑ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،او د ﺧﭙﻞ ﺎن
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﻮښ ﮐو ،او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ ﻟﻮظ وﮐو او د وﻓﺎدارۍ ﻗﺴﻢ
ﺳﺮه ﻳ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ .
 ﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﮐﻤﺰورے ﺷ ﭼ ﺑﻴﺎ د
ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﺴﺘﻠﻮ .ﻫﻐﮥ د ﺎن ﺳﺮه د ﻣﻠ ﻣﺸﺮان ﻫﻢ ﺑﻮﺗﻠ ۇو ،
 ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺳﺮ اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ ﺷ .ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ وﻓﺎدارۍ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻗﺎﺻﺪان ﻣﺼﺮ ﺗﻪ وﻟﯧل او ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﻳ آﺳﻮﻧﻪ او ﻟﻮئ ﻟﺮ راوﺳﺘﻮ .وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
ﺷ؟ وﻟ ﻮک ﭼ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐى ﺑﭻ ﺑﻪ ﺷ؟ وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻟﻮظ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ د ﺗﻠﻴﻒ ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷ؟ 
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻣ ﺷ ،د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ
 ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﻮﻟﮯ وو ،د ﭼﺎ ﻗﺴﻢ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﭙ وﮐﺘﻞ او ﭼ د ﭼﺎ ﻟﻮظ ﻳ ﻣﺎت ﮐو .
ﺗه ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ او ﻏﻮ ﻟﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد وﻧﮥ ﮐى ،ﮐﻠﻪ ﭼ دﺷﻤﻦ د ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه وﮐى او د ﺣﻤﻠ
 ﻫﻐﮥ د ﻟﻮظ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻗﺴﻢ ﺳﭙﺎوے
دﭘﺎره د ﺧﺎورو ﻏﻮﻧۍ ﺟﻮړې ﮐى د دې دﭘﺎره ﭼ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
وﮐو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻟﻮظ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﻻس ورﮐو او اوس ﻳ دا ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐو او زﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺗﻪ ﻳ
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺟﺎل ﺧﻮر ﮐم ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ
ﺳﭙ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻗﺴﻢ ﻧﻘﺼﺎن د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ راوﻟﻢ .
ﭘﻪ دام ﮐ راﯧﺮ ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﻟﻢ او ﺧﭙﻞ ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې وﮐم ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ
 د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷ .او ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ ﺧﻮارۀ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ دې
وﮐه .
ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اُﻣﻴﺪ وﻋﺪه
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دِﻳﺎر د ﻟﻮړې ﻮﮐ ﻧﻪ ﻳﻮه ﺎﻧﻪ راواﺧﻠﻢ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﮐﺮم،

 زۀ ﺑﻪ ﻳ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
زۀ ﺑﻪ ﻳﻮه ﻧﺎزﮐﻪ ﺎﻧﻪ د ﻳﻮ ﻟﻮړ دِﻳﺎر د ﻮﮐ ﻧﻪ راﭘﺮې ﮐم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮړ او اوﭼﺖ ﻏﺮ وﮐﺮم .
ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﻏﺮوﻧﻮ وﮐﺮم ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺎﻧ وﮐى او ﻣﯧﻮه ﺑﻪ وﻧﻴﺴ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺷﺎﻧﺪار دِﻳﺎر ﺷ .ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﺮﻏ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ
 ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻮﻟ وﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ
ﺟﺎﻟ ﺟﻮړې ﮐى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دې د ﺎﻧﻮ ﺳﻮرې ﮐ ﭘﻨﺎه اﺧﻠ .
زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮړه وﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﮐﻮم او ﻴﻪ وﻧﻪ زۀ ﻟﻮړه ﮐم .زۀ ﺷﻨﻪ وﻧﻪ اوﭼﻮم او اوﭼﻪ وﻧﻪ زۀ ﺗﺎزه او ﺷﻨﻪ ﮐﻮم .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او زۀ ﺑﻪ داﺳ وﮐم“.

ﻫﺮ ﻮک د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ذﻣﻪ وار دے

۱۸

 ”ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻠﻘﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د دې ﻣﺘﻞ د وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﮥ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى
ﻣﻄﻠﺐ دے ﭼ واﺋ ،ﺗﺮاوۀ اﻧﻮر ﻳ ﭘﻼر وﺧﻮړل ،او ﻏﺎﻮﻧﻪ ﻳ د ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﯦ ﺷُﻮ؟ 

 ﻪ ﭼ ﻫﺮ ژوﻧﺪے ﺎن زﻣﺎ
ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ ﻧﻮر دا ﻣﺘﻞ وﻧﮥ ﮐئ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺻﺎدق ﺳے ﻫﻐﻪ
دے ،ﭘﻼر او د ﻫﻐﮥ زوئ دواړه ﻳﻮ ﺷﺎن زﻣﺎ دى .ﻮک ﭼ ﻨﺎه وﮐى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﮐﻴى .
 ﻧﮥ ﻫﻐﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﻪ ﺑﺖﺧﺎﻧﻮ ﮐ ﺧﻮراک ﮐﻮى او ﻧﮥ د
ﮥ ﮐﻮى ﮥ ﭼ ﺻﺤﻴﺢ وى او د اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وى .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﻮم د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى او ﻧﮥ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى د  ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮى ،او ﻧﮥ د ﻣﺎﻫﻮارۍ ﭘﻪ دوران ﮐ د
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى ،او ﭘﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮐ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ ﭘﻮره واﭘﺲ ﮐﻮى.
 ﺳﺮه ﮐﻮرواﻟﮯ ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﻗﺮض د ﺳﻮد دﭘﺎره ﻧﮥ
ﻫﻐﻪ ﻏﻼ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻘﺴﻴﻤﻮى او ﺑﺮﺑﻨو ﻟﻪ ﺟﺎﻣ ورﮐﻮى .
ورﮐﻮى او ﻧﺎروا ﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ او د دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﮐ د ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺼﺎف ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮى.
 ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺮوى ﮐﻮى او ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨ ،ﻫﻢ دا ﮐﺲ ﺻﺎدق دے ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ژوﻧﺪے

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻓﺮض ﮐئ ﭼ د دۀ ﻳﻮ ﻇﺎﻟﻢ زوئ دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت او ﻧﻮر
ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ﭘﻼر ﻳ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ ۇو ﮐى ﭼ زوئ ﻳ ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﻪ ﺑﺖﺧﺎﻧﻮ ﮐ
داﺳ ﺧﺮاب ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻮى ،
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ او ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪو ﻇﻠﻢ ﮐﻮى او ﻏﻼﺎﻧ
ﻫﻢ ﺧﻮراک ﮐﻮى او د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى د  ﺳﺮه زﻧﺎ ﻫﻢ ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻮد
ﮐﻮى .او ﻫﻐﻪ ﭼ ﺿﻤﺎﻧﺖ واﺧﻠ ﺑﻴﺎ ﻳ ﻧﮥ واﭘﺲ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻪ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى او ﺣﺮاﻣﺎرى ﮐﻮى .
ﭘﯧﺴ ورﮐﻮى او ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻪ اﺧﻠ .آﻳﺎ داﺳ ﮐﺲ ﺑﻪ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ ﮥ؟ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دا ﻮل
 ﺧﻮ ﻓﺮض ﮐئ ﭼ د دې
ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل ،ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﺧﻮن ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﻏﺎړې وى .
زوئ ﻳ ﻳﻮ زوئ وى ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻮل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﻳﻨ ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ دا وﻳﻨ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻏﻮﻧﺪې
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ د ﺑﺖﺧﺎﻧﻮ ﺧﻮراک ﻧﮥ ﺧﻮرى ،او ﻧﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻗﻮم د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ،او ﻧﮥ ﻫﻐﻪ د
ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﭘﻪ ﭼﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﻮى ،او ﭘﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮐ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻏﻼ ﻧﮥ ﮐﻮى ﺧﻮ
ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى د  ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﮥ ﭘﻠﻴﺘﻮى او ﺳﻮد ﻧﮥ
ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻘﺴﻴﻤﻮى او ﺑﺮﺑﻨو ﻟﻪ ﺟﺎﻣ ورﮐﻮى .
اﺧﻠ او ﭘﻪ ﻪ ﭘﯧﺴ ﻧﮥ ورﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى او زﻣﺎ د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﻴﺮوى ﮐﻮى .داﺳ ﺳے ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د
 ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﺑﻪ ﺿﺮور د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻣ ﺷ ،ﻪ
ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﻧﮥ ﺷ ،ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ .

ﭼ ﻫﻐﮥ ﻇﻠﻢ ﮐﻮﻟﻮ ،د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻏﻼ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻳ ﮐﻮل ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻏﻠﻂ ۇو .
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮئ ﭼ زوئ ﻳ وﻟ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐ ﺷﺮﻳ ﻧﮥ دے؟ ﻪ ﭼ زوئ ﻳ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐى دى ﮥ
ﭼ ﺻﺤﻴﺢ دى او د اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دى او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ.
 ﮐﻮم ﮐﺲ ﭼ ﻨﺎه وﮐى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣ ﺷ .زوئ ﺑﻪ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﻨﺎه ﻧﮥ ﺷ ﻧﻴﻮﻟﮯ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻼر د زوئ ﭘﻪ ﻨﺎه

ﮐ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ .د ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﯧ ﮐ ﺣﺴﺎب ﺷ ،او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ.
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﮐﺲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺦ واړوى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى دى او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ وﮐى او

 ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﮥ ﭼ د اﻧﺼﺎف او ﺻﺤﻴﺢ وى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﻧﮥ ﺷ .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺷﻮى دى ﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻧﮥ ﺣﺴﺎﺑﻮم .د ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐى دى،
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺳﻮچ ﮐﻮئ ﭼ زۀ د ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻼﮐﺖ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺻﺎدق
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم؟ ﺑﻠﻞ ﻧﻪ ،زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺮاﺑﻮ ﻻرو ﻧﻪ واوړى او ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ .
اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﯧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ واوړى او ﻨﺎه وﮐى او ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ وﮐى ﮐﻮم ﭼ ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﮐﺲ ﮐﻮى وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ژوﻧﺪے
ﭘﺎﺗ ﺷ؟ ﻳﻮ ﺻﺎدق ﮐﺎر ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى دى .د ﻫﻐﻪ ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐې ده او
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺎروﻧﻪ د
ﮐﻮم ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻳ ﭼ ﮐى دى د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷ .
اﻧﺼﺎف ﻧﮥ دى ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ ،آﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺧﻴﺎل ﮐﻮئ ﭼ زﻣﺎ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ دى؟ ﺧﻮ دا
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﺮﯦدى او ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ دى ﭼ ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ دى .

 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ
د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷ .د ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ وﮐل .
 ﮐﮥ
واوړى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى دى او ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ﭼ ﺻﺤﻴﺢ او د اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐى .
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻏﻮر وﮐى او ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦدى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى دى ،ﻧﻮ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ او ﻣ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ.
 ﺧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم واﺋ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺎروﻧﻪ د اﻧﺼﺎف ﻧﮥ دى .اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮﻣﻪ ،وﻟ زﻣﺎ ﮐﺎروﻧﻪ

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮﻣﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ
ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ دى؟ وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ ﻧﮥ دى؟ 
ﮐﺲ د اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ .د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ واوړئ،
 ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺎ ﮐئ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐى دى ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐ
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻨﺎه ﺳﺘﺎ د ﻫﻼﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﮥ وى .
 زۀ د ﻫﻴﭽﺎ ﭘﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻧﮥ
ﻧﻮے زړۀ او ﻧﻮے روح ﭘﯧﺪا ﮐئ .ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﻣ ﮐﯧﺪل ﻏﻮاړئ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮﻣﻪ؟ 
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ“.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺮﺛﻴﻪ

۱۹

 ﺳﺘﺎ ﻣﻮر د زﻣﺮو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﮥ ﺗه زﻣﺮۍ وه ،ﻫﻐﻪ د
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا ﻣﺮﺛﻴﻪ وواﻳﻪ ،


 ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﺑﭽﮯ ﻟﻮئ ﮐو ،او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗه زﻣﺮے
ﻮاﻧﺎﻧﻮ زﻣﺮو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﺮﺗﻪ وه او ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﻳ ﻟﻮئ ﮐل .
 ﻣﻠﻮﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واورﯦﺪل ،او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﮐﻨﺪه
ﺟﻮړ ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ د ﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ زده ﮐه ،او اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻳ ﺧﻮړل .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ ﺧﭙﻞ اُﻣﻴﺪ ﻧﺎﻣﻤﻠﻪ وﻟﻴﺪﻟﻮ ،د ﻫﻐ ﻃﻤﻊ
ﮐ ﯧﺮ ﮐو .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺰواﻧ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ .
 ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو زﻣﺮو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه ،ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﺑﻞ ﺑﭽﮯ راواﺧﺴﺘﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ ﻳﻮ ﺗه زﻣﺮے ﺟﻮړ ﮐو .
ډاډه ﺮﯧﺪو راﺮﯧﺪو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗه زﻣﺮے ﺟﻮړ ﺷﻮے وو .ﻫﻐﮥ د ﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ زده ﮐه ،او اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻗﻠﻌ ﻣﺎﺗ ﮐې او د ﻫﻐﻮئ ﺎروﻧﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐل .ﻫﻐﻪ ﻣﻠ او ﻮل ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ﭘﻪ ﮐ
ﻳ ﻫﻢ ﺧﻮړل .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف راﻏﻠﻞ .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺟﺎل د
اوﺳﯧﺪل د ﻫﻐﮥ د ﻏﻣﺒﯧﺪو ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل .
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺰواﻧ ﮐے راﻠﻮ او ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﮐ ﻳ
ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺧﻮر ﮐو ،او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ راﯧﺮ ﺷﻮ .
ﺑﻨﺪ ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ راوﺳﺘﻮ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ واﭼﻮﻟﻮ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻧﻮر د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮر ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ ﮐ ﻟﻪ د اﻧﻮر د ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وه ﭼ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﻏﻣﺒﯧﺪل واﻧﮥ ورﯦﺪﻟﮯ ﺷ .
 د ﻫﻐ ﺎﻧ ﻣﻀﺒﻮﻃ وې ،او د
ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮې وه .د ډﯦﺮو اوﺑﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮه داره او د ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺷﻮه .
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د اﻣﺴﺎﺎﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﺟﻮﻪ وې .دا د ﻧﻮرو ﻮ ﺑﻮﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ اوﭼﺘﻪ ﺷﻮه ،او د ﺧﭙﻞ ﻮاﻟ او اوﭼﺘﻮاﻟ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ دا د ﺟﺮړو ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮه او ﭘﻪ زﻣﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮه .د ﻣﺸﺮق
ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ راﺗﻠﻪ .
 ﻧﻮ اوس دا
ﻫﻮاﺎﻧﻮ دا ﻣاوې ﮐه ،دا د ﻣﯧﻮو ﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﺷﻮه ،د دې ﻣﻀﺒﻮﻃ ﺎﻧ وﭼ ﺷﻮې ،او اور ﻫﻐﻪ وﺳﻮزوﻟ .
 اور د دې د ﻳﻮ ﺧﺎص ﺎﻧ ﻧﻪ ﺧﻮر ﺷﻮ ،او د دې ﻣﯧﻮه ﻳ
ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﭘﻪ اوﭼﻪ او ﺗې زﻣﻪ ﮐ وﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮه .
وﺳﻮزوﻟﻪ .ﻳﻮه ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﮐ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮه ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه د اﻣﺴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺟﻮﻪ وى .دا د ﻏﻢ ﻳﻮه ﻣﺮﺛﻴﻪ ده ،او د
ﻣﺮﺛﻴﻪ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮې ده.

ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ

۲۰

 د اوؤم ﮐﺎل ،د ﭘﻴﻨﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ورځ ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻮ ﻮ ﻣﺸﺮان راﻏﻠﻞ او زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ او د


 ”اے
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳ زﻣﺎ ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﭘﯧﻐﺎم ﺗﭙﻮس وﮐو .
ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐه او ورﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،آﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ راﻏﻠ
ﻳ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐئ؟ زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﻧﮥ ﮐم .ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟ
 اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،وﻟ ﺗﮥ ﻏﻮاړې ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐې؟ ﻧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ داﺳ ﮐﻮې ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﻣﺎ
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ وروﺎﻳﻪ .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﻮره ﮐل ،ﻣﺎ د ﻳﻌﻘﻮب د اوﻻد ﺳﺮه ﻗﺴﻢ وﮐو او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﺎره ﮐو .ﭘﻪ ﻗﺴﻢ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻗﺴﻢ وﮐو ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د
ﺳﺮه ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻫﻐ زﻣ ﺗﻪ راوﻟﻢ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺧﻮﻪ ﮐې ده ،ﻫﻐﻪ زرﺧﻴﺰه ﻣﻠ ﺗﻪ ﮐﻮم ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ
 او ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻫﻐﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺘﺎن د ﺧﭙﻠ ﻣﺨ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐئ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻠﮯ دے .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ
ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې اﯦ دى ،او ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻣﮥ ﭘﻠﻴﺘﻮئ .زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ وﮐه او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،او ﻳﻮ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻻس واﻧﮥ ﺧﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺗﻮﺟﻮ وه ،او
ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﺑﺘﺎن ﭘﺮﯦﻮدل .ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﺎزل ﮐم او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ،د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم د ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐل ﮥ ﭼ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د
ﻣﺼﺮ ﮐ ﺳه ﮐم .
وړاﻧﺪې د ﺳﭙﻮاﻟ ﻧﻪ وﺳﺎﺗ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭼ دوئ اوﺳﯧﺪل او د ﭼﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ د
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ او ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﻣ راوﺳﺘﻞ .
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ راوﻳﺴﺘﻠﻮ ﺎره ﮐو .
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻤﻮﻧﻪ ورﮐل او ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻮدﻟﻮ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ.
 ﻣﺎ ورﺗﻪ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻫﻢ ورﮐه ﭼ دا زﻣﻮﻧ دواړو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻟﻮظ ﻧﻪ وى ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ

 ﺧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻫﻢ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ وﮐه .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دوئ ﻣﻘﺪس ﮐى دى .
ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ وﻧﮥ ﮐو او زﻣﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻳ رد ﮐو ،او دا ﭼ ﭼﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻋﻤﻞ وﮐو ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .ﺧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎره ﺗﻮﻪ زﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ﺑﻋﺰﺗ وﮐه .ﻧﻮ ﻣﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﭘﻪ دوئ ﻧﺎزل ﮐم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﺑﻠ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم دﭘﺎره ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐل ﮥ ﭼ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې د
ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﺗﺒﺎه ﮐم .
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻣﺎ دوئ ﺳﺮه ﻗﺴﻢ وﮐو ﭼ
ﺳﭙﻮاﻟ ﻧﻪ وﺳﺎﺗ ﭼﺎ ﭼ زۀ وﻟﻴﺪﻟﻢ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘﻞ .
زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ راﻧﮥ وﻟﻢ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ دوئ ﻟﻪ ورﮐے دے ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭼ زرﺧﻴﺰه دے ،ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ رد ﮐو او زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻴﺮوى ﻳ وﻧﮥ ﮐه او زﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ﺳﭙﺎوے
ﻠﮯ دے ،
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ دوئ ﺗﻪ د رﺣﻢ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻪ وﮐﺘﻞ او ﺗﺒﺎه ﻣ
ﻳ وﮐو .ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮى ۇو .
 ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د
ﻧﮥ ﮐل او ﻧﮥ ﻣ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﺧﺘﻢ ﮐل .
 زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
رِواج ﭘﻴﺮوى ﻣﮥ ﮐﻮئ او ﻣﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ او ﻣﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻠﻴﺘﻮئ .
 زﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﻘﺪﺳﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻴﺮوى وﮐئ او ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه زﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ وﮐئ .
وﺳﺎﺗ ،ﻪ ﭼ دا ﺑﻪ زﻣﻮﻧ دواړو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻟﻮظ ﻧﻪ وى .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد زﻣﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ وﮐه ،او ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ﺳﭙﺎوے وﮐو .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ
ﭘﺎک ﻳﻢ .
ﭘﻴﺮوى وﻧﮥ ﮐه ،او زﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻳ ﻏﻮر وﻧﮥ ﮐو .ﭼﺎ ﭼ د دې ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﮐه ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎ
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻻس
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﻧﺎزل ﮐم او ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﺳه ﮐم .
ﺗﺮې وﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﺑﻠ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم د ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐل ﮥ ﭼ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې د ﺳﭙﻮاﻟ ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ دوئ ﺳﺮه ﻗﺴﻢ وﺧﻮړﻟﻮ ﭼ زۀ ﺑﻪ
وﺳﺎﺗ ﭼﺎ ﭼ زۀ وﻟﻴﺪﻟﻢ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘﻞ .

 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن وﻧﮥ ﻣﻨﻠﻮ ﺑﻠ د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ رد ﮐو
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ ﮐم ،
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻓﻀﻮل ﻗﺎﻧﻮن او
او زﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ﺑﺣﺮﻣﺘ ﻳ وﮐه ،او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ وې .
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ
اﺻﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ﮐﻮم ﭼ د ژوﻧﺪ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻧﮥ ۇو روان .
ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻠﻴﺖ ﮐى ﺗﺮ دې ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮان زاﻣﻦ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﮐى ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺳﺮه ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﮐم ﺗﺮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐه
دې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻫﻢ داﺳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻫﻢ ﮐﻔﺮ وﮐو او ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐې وه ﻧﻮ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ
ﻏﺪارى وﮐه .
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ اوﭼﺘ ﻏﻮﻧۍ ﻳﺎ ﺷﻨ وﻧ وﻟﻴﺪﻟ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ ،ﻫﻐﻮئ داﺳ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﻟ
 ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﭼ زۀ ﻳ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻠ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﺎﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ،او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .
 ﭘﻪ دې
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻧﻮ دا ﮐﻮم اوﭼﺖ ﺎئ دے ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ؟ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ورﺗﻪ ﺑﺎﻣﻪ ﻳﻌﻨ اوﭼﺖ ﺎئ واﺋ .
وﺟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻠﻴﺘﻮئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠ ﻧﺬراﻧ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﮐى ۇو او د ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻤﺮاه ﮐﻮئ؟ 
ﭘﯧﺶ ﮐئ او ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ ﭘﻪ اور ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐئ او ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻠﻴﺘﻮئ ،ﻧﻮ وﻟ زۀ
ﺗﺎﺳﻮ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮﻣﻪ ،ﭘﺮﯦدم ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﮐئ؟ زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
 ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻏﻮاړو ﭼ د دﻧﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم ﭼ زﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﮐئ .
ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐو ،ﻮک ﭼ د ﻟﺮﻮ او د ﮐﺎﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى .ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐ ﭼ ﮥ دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ
ﭘﻮره ﻧﮥ ﺷ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺰا او ﻣﻌﺎﻓ
 ”زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻮﻣﺖ وﮐم

 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زورور او ﻏﺰﯦﺪﻟ ﻻس او راﭘﺎرﯦﺪﻟ
او ﺧﭙﻞ ﻻس ﺑﻪ دراوږد ﮐم او ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎزل ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ
ﻏﻀﺐ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ ﮐﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮى وئ .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ
راوﻟﻢ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ وﮐم .
 ﭼ زۀ ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐے وو ،ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ راﭼﺎڼ ﮐم ﻮک ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺣﺴﺎب ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐے دے ﮐﮥ ﻧﻪ .
زﻣﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه او ﺳﺮﮐﺸ ﮐﻮى .اﺮ ﮐﮥ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ راوﺑﺎﺳﻢ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ اوﺳﻴى ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺑﻨ
 ﺗﺮ ﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮه ده
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻻړ ﺷ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐئ ،ﺧﻮ د دې
ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺬراﻧﻮ او د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے ﻧﮥ
 زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ اوﭼﺖ ﻏﺮ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﺑﻨ
ﮐﻮئ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐى ،او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﻮل ﮐم .او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﺬراﻧ او ﻏﻮره ﺗﺤﻔ او
 زۀ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻮ راﻏﻮﻧ ﮐم
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟ ﻣﻘﺪﺳ ﻗﺮﺑﺎﻧ وﻏﻮاړﻣﻪ .
ﮐﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮې وئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻠ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﮐم ،او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ
ﻣﻴﻨ ﮐ او د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻣﻘﺪس ﺮﻨﺪ ﮐم .

ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ ،ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺴﻢ ﮐے وو.
 ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ درﻳﺎد ﺷ د ﮐﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻠﻴﺖ ﮐے دے ،او د

 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮئ د ﻫﻐﻪ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐى دى .
ﻳﻢ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮﻣﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم د ﺧﺎﻃﺮه ﻧﺮم ﺳﻠﻮک وﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﺮاﺑﻮ ﮐﺎروﻧﻮ او
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﻠﻄﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻮک وﻧﮥ ﮐم ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺟﻨﻮب ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺟﻨﻮب ﺧﻮا ﺗﻪ وﻮره ،د ﺟﻨﻮب ﺧﻼف ﺗﺒﻠﻴﻎ وﮐه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،

 ﺟﻨﻮﺑ ﻨﻞ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
او د ﺟﻨﻮﺑ ﻣﻠ د ﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه .
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ اوس ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې اور ﻟﻮم ،او دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻮﻟ ﺷﻨ او وﭼ وﻧ وﺳﻮزوى .دا د اور ﻟﻤﺒ
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻳ وﻮرى ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ
ﺑﻪ ﻣې ﻧﮥ ﺷ ،او د ﺟﻨﻮب ﻧﻪ د ﺷﻤﺎل ﭘﻮرې ﻮل ﻣﺨﻮﻧﻪ ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ وﺳﻮزى .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﺧُﺪائ دا اور ﻟﻮﻟﮯ دے ،دا ﺑﻪ ﻣ ﻧﮥ ﺷ “.
واﺋ ﭼ ،وﻟ ﻫﻐﻪ ﻫﺴ ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ ﻧﮥ واﺋ؟“

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻋﺪاﻟﺖ ﺗُﻮره

۲۱

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻣﺦ راواړوه او د ﻫﻐﻮئ د
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺧﻼف ﺑﻴﺎن وﮐه .او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻠ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه .

ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره د ﮐﺎش ﻧﻪ راوﺑﺎﺳﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎن او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ دواړه ﺧﺘﻢ ﮐم .
ﻪ زۀ ﺻﺎدﻗﺎن او ﻨﺎﻫﺎران دواړه وژﻧﻢ ،زﻣﺎ ﺗُﻮره ﺑﻪ د ﮐﺎش ﻧﻪ د ﺟﻨﻮب ﻧﻪ د ﺷﻤﺎل ﭘﻮرې د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺧﻼف راووﻳﺴﺘﻠﮯ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره د ﮐﺎش ﻧﻪ راوﻳﺴﺘ ده .دا ﺑﻪ ﺑﻴﺎ واﭘﺲ ﻧﮥ
ﺷ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،زﺑﻴﺮ ﮐﻮه ،ﭘﻪ ﻣﺎت زړۀ او ﺳﺨﺘﻮ دردوﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﻮال زارى
ﺷ .
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ ﺗﮥ وﻟ زﺑﻴﺮ ﮐﻮې؟ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ
وﮐه .
راﺗﻠﻮﻧﮯ دے .ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ زړۀ ﺑﻪ ﻧﺮم ﺷ او ﻫﺮ ﻳﻮ ﻻس ﺑﻪ ﺷﻞ ﺷ ،ﻫﺮ ﻳﻮ روح ﺑﻪ ودرﻳى او ﻫﺮه ﻳﻮه ﻮډه ﺑﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ
رﻳدان ﺷ .دا راﺗﻠﻮﻧ دى ،دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه وﺷ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ “.
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻳﻮه ﺗُﻮره ﺗﻴﺮه ﺷﻮې او
ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
 دا د ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت دﭘﺎره ﺗﻴﺮه ﺷﻮې ده ،داﺳ ﭘﺎﻟﺶ ﺷﻮه ﭼ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﻴى .ﻧﻮ آﻳﺎ اوس ﺑﻪ
ﭘﺎﻟﺶ ﺷﻮې ده .
 ﻣﺎ ﺗُﻮره ﭼﺎ ﻟﻪ ورﮐې ده
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ ﮥ؟ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت زورور ۇو د دې ﺗُﻮرې ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .
 اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،وﻳﺮ او ژړا وﮐه،
ﭼ ﺗﻴﺮه ﻳ ﮐى .اوس دا ﺗﻴﺮه ده ،ﭼﻤﺪاره ده او ﺗﻴﺎره ده ﭼ ﻗﺎﺗﻞ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﮐﺎر واﺧﻠ .
ﻪ دا زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف ده ،دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﺧﻼف ده .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻳﻮﺎئ د ﺗُﻮرې ﺧﻮﻟ ﺗﻪ
 دا ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ آزﻣﯧﺖ ﮐ واﭼﻮى ،ﻧﻮ دوئ ﺳﺮه ﺑﻪ د
وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮل .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﭙﻠ ﺳﻴﻨ ووﻫ .
 ”ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻧﺒﻮت وﮐه او ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ وﭘﻗﻮه او زﻣﺎ
ﺧﻼﺻﻮن ﻻر ﻧﮥ وى؟“ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺗُﻮره ﺑﻪ دوه ﻠﻪ ﺑﻠ درې ﻠﻪ ووﻫ .دا ﺗُﻮره د ﺗﺒﺎﻫ دﭘﺎره ده او دا ﺗُﻮره د ﻟﻮئ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت دﭘﺎره ده ﭼ د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ
 ﺗﺮ دې ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﺑﺎﺋﻴﻠ او راوﻏﻮرزﻳى ،ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ دروازو ﮐ
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ راﯧﺮ ﮐى .

ﺗُﻮره د دوئ د وژﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐې ده .اﻓﺴﻮس ،ﻫﻐﻪ داﺳ ﺟﻮړه ﺷﻮې ده ﭼ ﻟﻪ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻗﻴى ،او دا د
 اے ﺗُﻮرې  ،ﻃﺮف او ﺑﻴﺎ ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ ،او ﻫﺮې ﺧﻮا ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺦ ﺗﺎوﻳى وﻴﺮه.
ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮې ده .
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ وﭘﻗﻮم او زﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﺳﻮړ ﺷ .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ“.


د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗُﻮره
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺗُﻮرې دﭘﺎره دوه ﻻرې ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐه ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


ﻻړه ﺷ ،ﭼ دواړه د ﻳﻮ ﺎر ﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷ .ﻫﻠﺘﻪ ﮐ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐئ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺎر ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻻرې ﺟﺪا ﮐﻴى .
د ﺗُﻮرې دﭘﺎره ﻳﻮه ﻻره ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐئ ﭼ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ د رﺑﻪ ﺎر ﺧﻼف راﺷ او ﺑﻠﻪ د ﻳﻬﻮداه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻮخ ﺎر ﺧﻼف
 ﻪ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻧﻪ ﺷﻮې ده ﭼ ﻻرې ﺟﺪا ﮐﻴى ودرﻳى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
راﺷ .
ﻻرې دوه ﺷﻮې دى ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺎل وﻮرى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺸﻮ ﺳﺮه ﺎن دﭘﺎره ﻓﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﮐى ،او
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ 
د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺸﻮره وﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺎروو اﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎﺋﻨﻪ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮم ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .
ﻻس ﮐ ﺑﻪ ﻓﺎل د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دﭘﺎره راﺷ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻏﻮرزوﻟﻮ ﻣﺸﻴﻦ وﻟﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺣﻢ
ورﮐى ،او د ﺟﻨ آوازوﻧﻪ ﺑﻪ وﮐى ،او د دروازو ﺧﻼف ﺑﻪ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻣﺸﻴﻨﺮى وﻟﻮى ،ﺣﺼﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻮړ ﮐى او د
 دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د دروﻏﻮ ﻓﺎل ﺎرى ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د اﻣﻦ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ د ﺧﺎورو ډﯦﺮى ﺟﻮړ ﮐى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﻗَﺴﻢ ﮐے دے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻨﺎه ورﻳﺎده ﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ .
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻗﺼﻮروﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ راﻳﺎدوئ او ﺗﺮ دې ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺎره ﺗﻮﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮئ او ﭘﻪ ﻫﺮ
 اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑدﻳﻨﻪ او
ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﮐﻴى ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ .

ﺑﺪﮐﺎره ﺷﻬﺰاده ،ﺳﺘﺎ وﺧﺖ ﭘﻮره ﺷﻮے دے ،او د ﭼﺎ ور ﭼ راﻏﻠ دى ،د ﭼﺎ د ﺳﺰا وﺧﺖ ﭼ ﭘﻮره ﺷﻮے دے .
ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺧﭙﻞ ﭘﮯ ﺘﻪ ﮐه او ﺧﭙﻞ ﺗﺎج اﺧﻮا ﮐه .ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ داﺳ ﻧﮥ وى ﻨﻪ ﭼ
 ﮐﻨر ،ﮐﻨر ،زۀ ﺑﻪ ﺎر ﮐﻨر ﮐم .دا ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
ﻣﺨ ۇو ،ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻪ اوﭼﺖ ﮐے ﺷ او اوﭼﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﮐے ﺷ .
ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ راﻧﮥ ﺷ د ﭼﺎ ﭼ دا ﺣﻖ دے ﭼ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﭘﺮې وﮐى .ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ زۀ دا ﻣﻠ ورﮐم“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻴﺮه ﺷﻮې ﺗُﻮره
 ”او ﺗﮥ اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻧﺒﻮت وﮐه او وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮئ د ﺴﺘﺎﺧ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ


ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗُﻮره د ﺣﻼﻟﯧﺪو دﭘﺎره راووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮه ،ﻫﻐﻪ د ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﺎﻟﺶ ﮐے ﺷﻮه او ﻟﻪ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻠﻴى .
ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻏﻠﻄ روﻳﺎﺎﻧ ﺑﻴﺎﻧﻮى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د دروﻏﻮ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى ،دا ﺑﻪ د ﺑﺪﮐﺎرو ﭘﻪ ﻏﺎړو ﭘﺮﺗﻪ وى
 ﺗُﻮره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎش
ﻮک ﭼ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ ،د ﭼﺎ ور ﭼ راﻏﻠ دى ،د ﭼﺎ د ﺳﺰا وﺧﺖ ﭼ ﭘﻮره ﺷﻮے دے .

ﮐ واﭘﺲ واﭼﻮه .ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﭼ ﺗﮥ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻳ ،ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم .
زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎزل ﮐم او د ﺧﭙﻠ ﻏﺼ اور ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﭘﻮﮐﮯ ورﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ او ﻫﻐﻪ
 ﺗﮥ ﺑﻪ د اور دﭘﺎره ﺧﺸﺎک ﻳ ،ﺳﺘﺎ وﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺗﻮﻳﻪ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ﭼ ﭘﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﮐ ﻣﺎﻫﺮ وى .
ﺷ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻳﺎد ﻧﮥ ﮐے ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ

۲۲

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐې؟ وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ د دې ﺧﻮﻧ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 او ورﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﺎر ﻋﺪاﻟﺖ وﮐې؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐه .
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اے ﺎرﻳ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﮐ د وﻳﻨ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﺮګ ﻧﺎزﻟﻮى او د ﺑﺘﺎﻧﻮ
 ﮐﻮﻣﻪ وﻳﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻮﻳﻪ ﮐه د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﮥ ﻨﺎه ﺎر ﺷﻮې او د ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﮥ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻠﻴﺘﻮى .
ﭘﻠﻴﺖ ﺷﻮې ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﺟﻮړ ﮐل .ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻨ ﮐو ،او ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ﺧﺘﻢ ﮐو .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د
 ﻮک ﮐﮥ ﻧﺰدې دى او ﮐﮥ ﻟﺮې وى ،اے ﺑﺪﻧﺎﻣ او د
ﺧﻨﺪا ﻣﺜﺎل ﮐﻣﻪ او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ دې د ﻣﺴﺨﺮو ﮐم .
 وﻮره ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ اوﺳﻴى ﺧﭙﻞ
ﻓﺴﺎد ﻧﻪ ډﮐ ﺎرﻳ ،ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺧﻨﺪا ﮐﻮى .
 ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﻣﻮر ﺳﭙﺎوے وﮐو ،ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﻫﻐﻮئ
ﻮل زور ﻃﺎﻗﺖ د وﻳﻨ ﺗﻮﯦﺪو دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .
 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﭙﻮاﻟﮯ وﮐو او
ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮو ﻇﻠﻢ وﮐو او ﭘﻪ ﮐﻮﻧو او ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ ﻳ زور زﺑﺮدﺳﺘ وﮐه .
 ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺗﻬﻤﺖ ﻟﻮوﻧ ﺧﻠﻖ دى ﭼ وﻳﻨ ﺗﻮﻳﻮى ،ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﻫﻐﻮئ دى ﭼ د
زﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ﺑﺣﺮﻣﺘ ﻣﻮ وﮐه .
 ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﻫﻐﻮئ دى ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﮐ ﺑﺣﺮﻣﺘ
ﻏﺮوﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﺧﻮراک ﮐﻮى او ﻏﻠﻂ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى .
 ﭘﻪ ﺗﺎ
ﮐﻮى ،ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﻫﻐﻮئ دى ﭼ د ﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺎﻫﻮارۍ ﮐ ﻤﻠ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺮﻋ ﺗﻮﻪ ﭘﺎﮐ ﻧﮥ وى .
ﮐ داﺳ ﺳى دى ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى د  ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮى ،د ﺧﭙﻠ اﻧور ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮى ،او د ﺧﭙﻠ ﺧﻮر ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ
 ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﻣﺮﻮﻧﻪ ﮐﻮى ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻮد ﮐﻮئ او ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻪ اﺧﻠ ،او د ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﻼر د ﻟﻮر ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮى .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ
ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه ﻪ ﮐﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﻫﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف وﭘﻗﻮم ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰو ﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐى دى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﻳﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺗﻮﻳﻪ ﮐې ده .
وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ دوﻣﺮه زړور ﻳ ﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ ﮐ ﺑﻪ دوﻣﺮه زور وى ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮم؟ ﻣﺎ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم ،او زۀ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او زۀ ﺑﻪ داﺳ وﮐم .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺎن وﺷﺮﻣﻮې ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻠﻴﺘ ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐم .
زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺻﻔﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﺑ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم زﻣﺎ دﭘﺎره د ﻫﻐﻪ ﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮ،
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،

ﭼ د ﺗﺎﻧﺒ ،ﻴﻢ ،اوﺳﭙﻨ او ﺳﻴ د ﺮﻣﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ .دوئ ﻟﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو د ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﻨﺪ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮے ﻨﺪ ﺟﻮړ ﺷﻮے
ﺷﺎن دى .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺗﺎﻧﺒﻪ ،اوﺳﭙﻨﻪ ،ﺳﻴﻪ او ﻴﻤﺎن راﻮﻟﻮى او ﭘﻪ
دے ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻮل ﮐم .
ﺑ ﮐ ﻳ ﭘﻪ ﺗﯧﺰ اور وﻳﻠ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﮐ راﻮل ﮐم او ﭘﻪ ﺎر ﮐ دﻧﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ راﻮل ﮐم او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﺮووﻧﮯ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎزل ﮐم ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ
واﭼﻮم او وﻳﻠ ﺑﻪ ﻣﻮ ﮐم .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﭙﻴﻦ زر ﭘﻪ ﺑ ﮐ وﻳﻠ ﮐﻴى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ دﻧﻨﻪ وﻳﻠ
ﮐ دﻧﻨﻪ وﻳﻠ ﺷ .
ﺷ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﻧﺎزل ﮐے دے“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،دې ﻣﻠ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻳ ﭼ ﻻ ﭘﺎک ﺷﻮے
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،

 د ﻫﻐﮥ ﺳﺎزش ﮐﻮوﻧ ﺷﻬﺰادﺎن د ﻫﻐﻪ ﻏﻣﺒﯧﺪوﻧﻮ زﻣﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻧﮥ ﻳ ،ﭘﻪ ﺗﺎ د ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﺎران وﻧﮥ ﺷﻮ .
دى ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺷﻠﻮى ،ﻫﻐﻮئ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺧﻮرى ،ﻫﻐﻮئ ﻣﺎل دوﻟﺖ او ﻗﻴﻤﺘ ﻴﺰوﻧﻪ ﭼﻮر ﮐﻮى او د دې ډﻳﺮې
 د ﻫﻐﮥ اﻣﺎﻣﺎن زﻣﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺎﺗﻮى او زﻣﺎ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺑﺣﺮﻣﺘ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ د ﻣﻘﺪﺳﻮ
 ﮐﻮﻧې ﮐﻮى .
ﻴﺰوﻧﻮ او د ﻋﺎﻣﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﺮق ﻧﮥ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻮئ د ﭘﺎﮐﻮ او ﭘﻠﻴﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻓﺮق ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮥ ورﮐﻮى،
 د ﻫﻐﮥ ﺳﺮﮐﺎرى
او ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ ﭘﻮى ،ﻧﻮ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺳﭙ ﺷﻮے ﻳﻢ .
 د ﻫﻐ ﻧﺒﻴﺎن
آﻓﺴﺮان ﻟﻪ د ﻟﻴﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﭙﻞ ﺎر ﺷﻠﻮى ،ﻫﻐﻮئ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻮى او ﺧﻠﻖ وژﻧ ﭼ ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ ﻪ وﮐى .
ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻮ روﻳﺎﺎﻧﻮ او دروﻏﮋﻧﻮ ﭘﯧﺸﻮﻳﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﺻﻔﺎ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ ،دا ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
 د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺧﻠﻖ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮى او ﻏﻼ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻧﮥ وى ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ .
 ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻣﺤﺘﺎﺟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﻮى ،او د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮک ﮐﻮى او د ﻫﻐﻮئ ﺣﻖ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى .
ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻳﻮ داﺳ ﮐﺲ ﻟﻮن ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د دﯦﻮال ﻣﺮﻣﺖ وﮐى او ﭘﻪ وران ﺷﻮى ﺎئ ﻟﻪ د دﯦﻮال ﭘﻪ ﺷﺎن ودرﻳى د ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ راﻧﺎزل ﮐم او
ﻣﻠ دﭘﺎره ودرﻳى ﭼ زۀ ﻳ ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﮐم ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﻮک ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐو .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﮐ وﺳﻮزوم ،او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ راوﻟﻢ ﮥ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐى دى .ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

دوه زﻧﺎﮐﺎرې ﺧﻮﯦﻨﺪې

۲۳

 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،دوه  وې ﭼ د ﻳﻮې ﻣﻮر ﻟﻮﻪ وې .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،



ﻣﺼﺮ ﮐ ﮐﻨﺠﺮې ﺟﻮړې ﺷﻮې ،او ﭘﻪ ﭘﯧﻐﻠﺘﻮب ﮐ ﻳ ﭘﺮدو ﺳو ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻨﻮ ﺳﺮه د ﻟﻮﺑﻮ ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزت ورﮐو .

د ﻣﺸﺮې ﻧﺎﻣﻪ اوﺣﻮﻟﻪ وه ،او د ﻫﻐ د ﺧﻮر ﻧﺎﻣﻪ اوﺣﻮﻟﻴﺒﻪ وه .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ وې او زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻳ راوړل .د اوﺣﻮﻟﻪ ﻧﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ
 اوﺣﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﮐ آﺧﺘﻪ ﺷﻮه ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻻ زﻣﺎ وه ،او ﻫﻐﻪ د
ﻣﻄﻠﺐ دے ،او اوﺣﻮﻟﻴﺒﻪ ﻧﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﻄﻠﺐ دے .
 ﺳﺮﮐﺎرى آﻓﺴﺮان او ﮐﻤﺎﻧران ﻮل ﻠ ﻮاﻧﺎن ۇو او ﺷﺎﻧﺪراې
ﺷﻮق ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ د اﺳﻮرى ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ ﭘﺴ وه .
 ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﺎن د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ د ﮐﻨﺠﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﯧﺶ ﮐو
ﺟﺎﻣ ﻳ اﭼﻮﻟ وې او ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ۇو .
 ﻫﻐ ﻫﻐﻪ ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدو
او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻮﻟﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻠﻴﺖ ﮐو ﭼﺎ ﭘﺴ ﭼ د ﻫﻐ ﺷﻮق وو .
ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻳ ﺷﺮوع ﮐے وو ،ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐ د ﭘﯧﻐﻠﺘﻮب ﭘﻪ دوران ﮐ ﺳى د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻞ او د ﻫﻐ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه،
ﺳﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﻳ ﻟﻮﺑ وﮐې او ﺧﭙﻞ ﺷﻮق ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﻮره ﮐو .
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺑﻨه ﮐه ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ واﺧﺴﺘﻞ او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ
اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ د ﻫﻐ ﺷﻮق دے .
 د ﻫﻐ ﺧﻮر اوﺣﻮﻟﻴﺒﻪ دا
ﺗُﻮره ووژﻟﻪ .او ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻋﺒﺮت ﻣﺜﺎل ﺷﻮه ،او ﺳﺰا ﭘﻪ ﻫﻐ ﻧﺎزﻟﻪ ﺷﻮه .
 اﺳﻮرى ﻣﺸﺮاﻧﻮ او آﻓﺴﺮاﻧﻮ
وﻟﻴﺪل ﺧﻮ اوس ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ او ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﮐ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮر ﻧﻪ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺗﯧﺰه وه .
 ﻧﻮ ﻣﺎ
او د ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ ﺗﻪ او ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارو آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ،زﻳﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﻮق ﮐ وه ﭼ ﻠ ﻮاﻧﺎن ۇو .
 ﺧﻮ ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﻣﺨ
وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻠﻴﺖ ﮐو ،او ﻫﻐﻮئ دواړه ﭘﻪ ﻳﻮه ﻻره ﺑﺎﻧﺪې ﻻړې .
 ﻫﻐﻮئ
ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻮ .ﻫﻐ د ﺳو ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﭘﻪ دﯦﻮال وﻟﻴﺪل ،د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻮر رﻧ ﻧﻘﺶ ﺷﻮى ۇو .

ﻣﻼﺑﻨﺪوﻧﻪ ﺗﻟ ۇو او ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﻳ ﻏ ﭘ ﺗﻟ ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ د ﺟﻨ ﺎډو د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﺒﺎس اﻏﻮﺳﺘﮯ
 ﺑﻴﺎ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن
 ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ډﯦﺮ ﺷﻮق وﺷﻮ او ورﭘﺴ ﻳ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻗﺎﺻﺪان وروﻟﯧل .
وو .
راﻏﻠﻞ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﺑﺴﺘﺮه ﮐ ﻳﻮ ﺎئ ﺷﻮل ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﻬﻮت ﺳﺮه ﻳ ﻫﻐﻪ ﭘﻠﻴﺘﻪ ﮐه .وروﺳﺘﻮ د دې ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د دوئ ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎره ﺗﻮﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﺷﺮوع
وﺟﻪ ﭘﻠﻴﺘﻪ ﺷﻮه ،ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﯧﺰاره ﺷﻮه او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ واوړﯦﺪﻟﻪ .
ﮐو او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﻐ ﮐو ،زۀ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﯧﺰاره ﺷﻮم او ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻣ ﺗﺮې ﻧﻪ واړوﻟﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐ د
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﮐﻨﺠﺮه ﺷﻮه ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د ﺧﭙﻠ ﻮاﻧ ﭘﻪ
ﺧﻮر ﻧﻪ اړوﻟﮯ وو .
 ﻫﻐ ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﻬﻮت ﺑﺎزى وﮐه ،د ﭼﺎ ﺷﺮﻣﺎه ﭼ د ﺧﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏ وو
ﻋﻤﺮ ﮐ ﮐﻨﺠﺮه وه .
 ﻧﻮ ﺗﮥ د ﺧﭙﻠ ﻮاﻧ د ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺘ ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪه ﻳ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
او د ﭼﺎ اﻧﺰال ﭼ د آﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو .
ﭘﯧﻐﻠﺘﻮب ﮐ ﭘﺮدو ﺳو ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﺳﺘﺎ د ﺳﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﻟﻮﺑ وﮐې“.

د اوﺣﻮﻟﻴﺒﻪ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،اے اوﺣﻮﻟﻴﺒﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﺘﺎ ﺧﻼف راﭘﺎﻮم ،د ﭼﺎ ﻧﻪ

 ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن او ﻮل د ﻓﻘﻮد او د ﺷﻮع
ﭼ ﺗﮥ اوړﯦﺪﻟ ﻳ او ﻧﻔﺮت ﺗﺮې ﮐﻮې ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ راوﻟﻢ .
او د ﮐﻮع ﺧﻠﻖ او ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻮل اﺳﻮرﻳﺎن ،ﻠ ﻮاﻧﺎن ﺳى ،ﻮل آﻓﺴﺮان او ﺣﺎﮐﻤﺎن ،د ﺟﻨ ﺎډو آﻓﺴﺮان او د
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف د وﺳﻠﻮ ،ﺟﻨ ﺎډو او رﻳو او د ډﯦﺮو
اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم ﺧﻠﻖ ﻮل ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف راوﻟﻢ .
ﺧﻠﻘﻮ او ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺳﺮه راﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﺷ او د ﻟﻮﻳﻮ او وړو ډاﻟﻮﻧﻮ او ﺟﻨ ﻮﭘ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺳﺰا دﭘﺎره ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐى.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﻧﺎزﻟﻪ ﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻏﺼ ﺳﻠﻮک وﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮزې او

ﻏﻮږوﻧﻪ ﭘﺮې ﮐى ،او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﭼ ﻮک ﭘﺎﺗ ﺷ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺑﻪ ﻣۀ ﮐے ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﺑﻮ ،او
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺟﺎﻣ وﺑﺎﺳ او ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻟ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭼ ﻮک ﭘﺎﺗ ﺷ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ اور ﮐ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﻓﺤﺎﺷ او ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﺧﺘﻢ ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﺷﺮوع ﮐے وو .ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر دې
درﻧﻪ واﺧﻠ .
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ
ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻈﺮ ﻧﮥ ﮐﻮې او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻳﺎدوې .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮې ﻧﻔﺮت ﮐﻮئ ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﺰارۍ ﺳﺮه ﻣﺦ اړوﻟﮯ وو .
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻧﻔﺮت ﺳﻠﻮک وﮐى او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﺑﻪ درﻧﻪ ﻳﻮﺳ ﮐﻮم دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺤﻨﺖ ﮐے دے .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﻨ او ﻟﻐ
 دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ
ﭘﺮﯦدى ،او ﺳﺘﺎ د زﻧﺎﮐﺎرۍ ﺷﺮم ﺑﻪ ﺮﻨﺪ ﺷ .ﺳﺘﺎ ﻓﺤﺎﺷ او زﻧﺎﮐﺎرۍ 
 ﺗﮥ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮر ﭘﻪ ﻻر ﻻړې ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ
ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﺑﻗﺮاره وې او ﺧﭙﻞ ﺎن دې د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻠﻴﺖ ﮐو .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮر ﭘﻴﺎﻟ و ،ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ او
ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﮐﯧدم .
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻔﺎن او ﻧﺸﻪ اﺧﺘﻪ ﺷ ،د
ژوره ﭘﻴﺎﻟ ،دا ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻮﻗﻮ او ﻣﺴﺨﺮو ﮐى ،ﻪ ﭼ دا ﭘﻴﺎﻟﻪ ډﮐﻪ ده .
 ﺗﮥ ﺑﻪ دا و او ﺗﺸﻪ ﺑﻪ ﻳ ﮐې ،او ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮ ﺷﻮو ﻮﮐو ﺑﻪ
ﺗﺒﺎﻫ او د دﻫﺸﺖ ﭘﻴﺎﻟ ،ﻳﻌﻨ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮر ﺳﺎﻣﺮﻳ ﭘﻴﺎﻟ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
ﻳ ﺷﺨﻮﻧﺪ ووﻫ او ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ د ﻏﻢ ﻧﻪ ووﻫ .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ زۀ ﻫﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ او وروﺳﺘﻮ ﺧﭙﻞ ﺷﺎ ﺗﻪ دې ﻏﻮرزوﻟﮯ ﻳﻢ ،ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﮥ ﺑﻪ
ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﭙﻠ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ او زﻧﺎﮐﺎرۍ ﺳﺰا وزﻏﻤ“.

ﭘﻪ دواړو ﺧﻮﯦﻨﺪو د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ د اوﺣﻮﻟﻪ او اوﺣﻮﻟﻴﺒﻪ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐې؟ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺣﺮام

 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻧﺎ وﮐه او د ﻫﻐﻮئ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺳﺮۀ دى .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه زﻧﺎ وﮐه ،ﺗﺮ
ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐه .
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ
دې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐل ،ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐى ۇو .
 ﭘﻪ
ﺳﺮه ﻫﻢ دا وﮐل ﭼ ،ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﭘﻠﻴﺖ ﮐو او زﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ﺑﺣﺮﻣﺘ ﻳ وﮐه .
ﻫﻐﻪ ورځ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐل ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او د دې
 ﺗﺮ دې ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺳو دﭘﺎره ﻗﺎﺻﺪان ﻟﯧﻟ ۇو
ﺑﺣﺮﻣﺘ ﻳ وﮐه .دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﮐﻮر ﮐ وﮐل .
ﻮک ﭼ د ﻟﺮې ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠﻞ ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ راورﺳﯧﺪل ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﭘﺎک ﮐو او ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ دې
 ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺷﺎﻧﺪاره ﺻﻮﻓ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻠ ﭼ ﻣﯧﺰ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺨ
ﺗﻮرې ﮐې او ﻻ دا ﭼ ﺎن دې ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﺳﻨﺎر ﮐو .
 د ﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺷﻮر د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻧﺰدې وو ،ﺗﺮ دې ﭼ
ﭘﺮوت وو ﭘﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ او ﺗﯧﻞ اﯦ ۇو ﭼ زﻣﺎ ۇو .
ﻣﺴﺖ او ﻋﻴﺎش ﺧﻠﻖ ﻳ د ﺻﺤﺮا ﻧﻪ راوﺳﺘﻞ او ﻫﻐﻮئ دﻏﻪ دواړو ﺧﻮﯦﻨﺪو ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻮ ﮐ ﺑﻨى واﭼﻮل او ﻠ ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ ﻳ
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ووﺋﻴﻞ ﻮک ﭼ د زﻧﺎﮐﺎرۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺘې ﺷﻮې وه ،اوس ﭘﺮﯦده ﭼ
ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐل .
 او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ ﺳﺮه زﻧﺎ وﮐه .ﻟﻪ ﻨﻪ
ﻫﻐﻮئ دا ﻟﻪ د ﻳﻮ ﮐﻨﺠﺮۍ ﭘﻪ ﺷﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ داﺳ ده .
 ﺧﻮ ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ
ﭼ ﺳے د زﻧﺎﮐﺎرې ﺳﺮه ﻤﻠ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﺑﺣﻴﺎ ﻮ اوﺣﻮﻟﻪ او اوﺣﻮﻟﻴﺒﻪ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻞ .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮ ﻮ ﺳﺰا ورﮐى ﻮک ﭼ زﻧﺎ او ﻗﺘﻞ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻧﺎﮐﺎرې دى او ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺳﺮۀ دى“.
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻟﻮئ ﻟﺮ راوﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ ﻳﺮې او ﻟﻮټ ﻣﺎر ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه.

 د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﻨﺴﺎر ﮐى او ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺑﻪ ﻳ ووژﻧ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دوئ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻣۀ ﮐى او د ﻫﻐﻮئ

 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ ﺧﺘﻤﻪ ﮐم ،او ﻮﻟﻮ ﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻼو ﺷ او ﻫﻐﻮئ
ﮐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻮزوى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ دﭘﺎره ﺳﺰا وزﻏﻤ او د ﺧﭙﻠ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺰا
ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﻧﮥ  .
ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐئ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﭘﺨﻠ دﯦ

۲۴

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ،
 د ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻪ ﻧﻬﻢ ﮐﺎل ،د ﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ورځ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 ﻳﻮ ﻣﺜﺎل دې ﺳﺮﮐﺸﻪ
د ﻧﻦ ور ﺗﺎرﻳﺦ وﻟﻴﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻢ دا ﻧﻦ ﭘﻪ دې ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻮى .
ﻗﻮم ﺗﻪ وواﻳﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﭘﺨﻠ دﯦ ﭘﻪ اور ﮐﯧدئ او اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐ
 او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د ﻏﻮ ﺑﻮ واﭼﻮئ ،ﻮﻟ  ﺑﻮ ﻟﻪ ﭘﺘﻮن او اوږى ﻏﻮﻪ ﭘﻪ ﮐ واﭼﻮئ .او د ﻫﻢ
واﭼﻮئ .
 د رﻣ ﻧﻪ د ﺧﺎص ﺎروے ﻏﻮﻪ ﭘﻪ ﮐ واﭼﻮئ ،او د دﯦ ﻻﻧﺪې ﺧﺸﺎک ﮐﯧدئ.
داﺳ ﻮ ﻫوﮐﻮ ﻧﻪ ﻳ ډک ﮐئ ،
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اﻓﺴﻮس دې
او اوﺑﮥ ووﻳﺸﻮئ ،او ﻫوﮐ ﻫﻢ د ﻏﻮ ﺳﺮه ﭘﺎﺧﮥ ﮐئ .
وى د ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺎر ،ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ دﯦ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ زﻧ وﻫﻠﮯ وى د ﭼﺎ ﻨﺪ ﭼ ﻧﮥ اﺧﻮا ﮐﻴى ،دﯦ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن ﺳﺮه
 ﮐﻮﻣﻪ وﻳﻨﻪ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻮﻳﻪ ﮐه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮﻻو  ﺗﻮﻳﻪ
ﺧﺎﻟ ﮐئ او ﺧﻮﻪ ﻧﺎ ﺧﻮﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ راوﭘﺎروم او د
ﺷﻮه ،داﺳ ﻧﮥ وو ﺷﻮے ﭼ ﻨ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﺷﻮه او دوړې ﭘﻪ ﮐه .
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠﻢ او د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻻو ﮐﺎ ﺗﻮﻳﻪ ﮐم ﭼ دا ﻫﻢ ﺎره وى .
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اﻓﺴﻮس دې وى د وﻳﻨﻮ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺎرﻳ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې .زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ د اور ﺑﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻟﺮ ډﯦﺮے

 ﻧﻮ ﺧﺸﺎک راﺟﻤﻊ ﮐئ ،او اور ﺑﻞ ﮐئ .ﻏﻮﻪ ﻪ ﭘﺨﻪ ﮐئ او ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮئ او د ﻫوﮐﻮ ﺳﺮه ﻳ
ﮐم .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﺗﺎﻧﺒ ﺧﺎﻟ دﯦ ﭘﻪ ﺳﺎرو ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧده ﭼ دا ﺮم ﺷ او ﺗﺎﻧﺒﻪ ﻳ ﺗﻪ ﺳﺮه ﺷ او ﻧﺎﭘﺎﮐ ﭘﻪ
ﺳﺎرۀ ﮐئ .
 ﺧﻮ دا ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻓﺎﺋﺪې ۇو ،ﺗﺮ دې ﭼ د دې ډﯦﺮ زﻳﺎت زﻧ ﭘﻪ اور ﻫﻢ
ﮐ وﻳﻠ ﺷ او د ﻫﻐ زﻧ وﺳﻮزﻳى .
 ﻧﻮ اوس ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺣﻴﺎ ﮐﺎروﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻠﻴﺖ ﮐے دے .ﻪ ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﻴﺘﻮ
اﺧﻮا ﻧﮥ ﺷﻮ .
 ﻣﺎ
ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐم ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﭘﺎک ﻧﮥ ﺷﻮې ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﺎک ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻤﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎزﻟﻪ ﮐم .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .زﻣﺎ دﭘﺎره ﻫﻐﻪ وﺧﺖ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺎرواﺋ وﮐم .زۀ ﺑﻪ وروﺳﺘﻮ ﻧﮥ ﺷﻢ ،زۀ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻧﮥ
ﮐﻮم ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻢ .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺣﻀﺮت ﺣﺰﻗاﻳﻞ د  ﻣﺮګ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺰار ﺳﺮه ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺳﺘﺮﻮ ﺗﻮر ،ﺳﺘﺎ ﻪ ﺧﺘﻤﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،

 ﭼﻐ ﺳﻮرې ﻣﮥ وﻫﻪ ،د ﻣى دﭘﺎره ﻏﻤﺮازى ﻣﮥ ﮐﻮه،
ﮐم .ﺧﻮ ﺗﮥ ﻣﮥ د ﻏﻢ ﺳﻨﺪرې واﻳﻪ ﻣﮥ ژړا ﮐﻮه او ﻣﮥ او ﺗﻮﻳﻮه .
ﺧﭙﻞ ﭘﮯ ﭘﻪ ﺳﺮ وﺗه او ﺧﭙﻠ ﭙﻠ دې ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ واﭼﻮه ،د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻣﮥ ﭘﻮه او د ﻣى ﺧﯧﺮات ﻣﮥ ﺧﻮره“.
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ زﻣﺎ ﻪ ﻣه ﺷﻮه .او ﭘﻪ ﺑﻞ ﺳﺤﺮ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﻟﻪ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا وواﺋ ﭼ ﺳﺘﺎ د دې ﮐﺎروﻧﻮ
ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ ﺷﻮے وو .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﮥ ﻣﻄﻠﺐ دے؟“ 
ﺗﻪ دا وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ اوس د ﺧﭙﻠ ﻣﻘﺪﺳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺣﺮﻣﺘ ﮐﻮم ،ﻫﻐﻪ ﻣﻀﺒﻮط
ﻣﻘﺎم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﻓﺨﺮ ﮐﻮئ وراﻧﻮم ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺘﺮﻮ ﺗﻮر ﻳﻌﻨ ﺳﺘﺎﺳﻮ  ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ د زړۀ اُﻣﻴﺪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .او ﮐﻮم
 او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر وﮐئ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ وﮐو.
زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﯦﻮدل ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﮯ ﺳﺎﺗ او ﭘﯧﺰار
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻻﻧﺪې ﺣﺼﻪ ﻧﮥ ﭘﻮئ او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻣى ﺧﯧﺮات ﺧﻮرئ .
ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻏﻢ او ژړا ﻧﮥ ﮐﻮئ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻨﺎه ﮐ ﺿﺎﺋﻊ ﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻣﺎﺗﻢ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺣﺰﻗاﻳﻞ ﻳﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ دے ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮئ ﮥ ﭼ ﻫﻐﮥ وﮐل .ﮐﻠﻪ ﭼ داﺳ وﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﮐﻮئ .
 او ﺗﮥ اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻀﺒﻮط
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﻗﻠﻌﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او ﻓﺨﺮ ،د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺘﺮﻮ ﺗﻮر ﻳﻌﻨ د ﻫﻐﻮئ  ،د ﻫﻐﻮئ د زړۀ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ ،او د ﻫﻐﻮئ زاﻣﻦ او

 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻴﻢ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﭻ ﺷﻮے ﺳے ﺗﺎ ﻟﻪ راﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ راوړى .
ﻟﻮﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠﻢ 
ﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﮐﻮﻻو ﺷ ،او ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې او ﻧﻮر ﺑﻪ ﺗﮥ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .ﻧﻮ ﺗﮥ
ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﻋﻤﻮن ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ

۲۵

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ دې د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف راوﺮﻮه او د
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،


 ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،د ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ .ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه .
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﯧﺪﻟﻪ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ زﻣﻪ ﺷﺎړه ﮐﯧﺪﻟﻪ او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐﯧﺪل
 ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺸﺮق ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ،
 زۀ ﺑﻪ
ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﭙﻞ ﮐﯧﻤﭙﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى او ﺧﯧﻤ ﺑﻪ ودروى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﯧﻮې وﺧﻮرى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘ ﺑﻪ و .

د رﺑﻪ ﺎر ﻧﻪ د اوﺎﻧﻮ د ﺮن ﺎئ ﺟﻮړ ﮐم او د ﻋﻤﻮن ﻧﻪ ﺑﻪ د و ﺷﭙﻮل ﺟﻮړ ﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ
زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
وﭘﻗﻮل او ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﺳﺮه ﻣﻮ زﻣﻪ ودرﺑﻮﻟﻪ ،او ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻠ ﭘﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ،
ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ ﻻس ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف دروﻏﺰوم او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻏﻨﻴﻤﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﻮم ﺧﺘﻢ
ﮐم او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪوش ﮐم او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ او د ﺳﻌﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ”ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻧﻮ ﻪ ﭼ ﻣﻮآب او ﺳﻌﻴﺮ واﺋ وﻮره ،د ﻳﻬﻮداه ﻗﻮم ﻟﻪ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،زۀ ﺑﻪ د ﻣﻮآب ﺳﺮﺣﺪى ﺎروﻧﻪ ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﭘﺮﯦدم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د ﺑﻴﺖﻳﺴﻴﻤﻮت ،ﺑﻌﻞ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮ ،
 زۀ ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻮآب او ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن ﻗﺒﻀﻪ ﮐم ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن
ﻣﻌﻮن او ﻗﺮﻳﺘﺎﺋﻢ ﻠ ﺎروﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دى .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺰا ﺣﻢ وﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﻧﮥ ﻳﺎدﻳى ،
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ادوم ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ”ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻪ ﭼ ادوم د ﻳﻬﻮداه د ﻗﻮم ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ اﺧﺴﺘﻮ ﺳﺮه ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺮم وﺮﻮﻟﮯ

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ادوم ﺧﻼف وﻏﺰوم او د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ او
ﺷﻮ .
 زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻨﺎور ﺑﻪ ووژﻧﻢ .زۀ ﺑﻪ دا د ﺗﻴﻤﺎن ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ددان ﭘﻮرې وران وﻳﺠﺎړ ﮐم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﮐم .
ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ د ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ واﺧﻠﻢ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ورﺳﺮه زﻣﺎ د ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﻓﺘﺎر وﮐى،
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ اﺧﺴﺘﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﻓﻠﺴﺘ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ”ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ ﺑرﺣﻤﻪ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﺴﺘﻪ ،او ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ زړۀ ﭘﺨﻮاﻧ

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف
ﮐﻴﻨﻪ او دﺷﻤﻨ ورﺳﺮه ﺎره ﮐه .
 او زۀ ﺑﻪ د
ﺧﭙﻞ ﻻس ورﻏﺰوم ،او زۀ ﺑﻪ ﭼﺮﻳﺘﻴﺎن ﺧﺘﻢ ﮐم او ﻮک ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه اوﺳﻴى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم .
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠﻢ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﮐ ﺑﻪ ورﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠﻢ“.

د ﺻﻮر ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ

۲۶

 ”اے ﺑﻨ
 د ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﮐﺎل ،د ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


آدﻣﻪ ،ﻪ ﭼ ﺻﻮر د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ داﺳ وﺋﻴﻠ دى ﭼ ،آو ،د دې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دروازه ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮې ده ،او د ﻫﻐﻮئ دروازې
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﺑﻠﻞ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮐﻮﻻو دى ،ﻧﻮ اوس ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﭘﺮﺗﻪ ده ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ آﺑﺎده ﺷﻢ .
ﭼ ،اے ﺻﻮره زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻳﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ راوﭼﺖ ﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﻤﻨﺪر ﺧﭙﻠ ﭼﭙ راوﭼﺘﻮى.

 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺻﻮر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺰار ﮐى او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﺒﻪ داﺳ ﺟﺎرو ﮐم ﭼ ﻟﻪ د

 دا ﺑﻪ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ د ﻣﺎﻫﻴﺮو د ﺟﺎل د ﺧﻮروﻟﻮ ﺎئ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ
ﺻﻔﺎ  ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺎﺗ ﺷ .
 او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﺻﻠ زﻣﻪ
ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه ﻟﻮټ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ د ﻫﻐ اوﺳﯧﺪوﻧ ﭘﻪ ﺗُﻮرو ﻗﺘﻞ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ،د آﺳﻮﻧﻮ او ﺟﻨ
 او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﺻﻠ زﻣﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐ اوﺳﯧﺪوﻧ ﭘﻪ ﺗُﻮرو ﻗﺘﻞ
ﺎډو ،د ﺳﻮارو او د ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف راوﻟﻢ .
ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف د ﺧﺎورو ډﯦﺮے ﺟﻮړ ﮐى ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻻرې ﺟﻮړې ﮐى او ﺧﭙﻞ ډاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف
 د
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺸﻴﻦ ﺳﺮه راﺰار ﮐى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠ وﺳﻠ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ راوﻧوى .
راوﭼﺖ ﮐى .
ﻫﻐﻮئ آﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎت وى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دوړو ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘ ﮐى .او د ﺟﻨ آﺳﻮﻧﻮ د ﺷﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﻟزان ﺷ ،د ﻫﻐ ﺑ او ﺟﻨ ﺎډۍ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺳﺘﺎ د ﺎر دروازې ﺗﻪ درﻧﻨﻮ دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن وى د ﭼﺎ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ
 ﺳﺘﺎ ﻻرې ﮐﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ آﺳﻮﻧﻮ د ﭘﻮ د ﻧﻮﮐﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ
ﭼ د ﻣﺨ ﻧﻪ وران ﺷﻮى وى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻟﻮټ ﮐى او ﺳﺘﺎ د
ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﮐى ،او ﺳﺘﺎ ﻣﻀﺒﻮﻃ ﺳﺘﻨ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻻﻧﺪې راوﻏﻮرزﻳى .
ﺗﺠﺎرت ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﻮټ ﮐى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻣﺎت ﮐى او ﺳﺘﺎ ﻠ ﮐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ راوﻏﻮرزوى او ﺳﺘﺎ ﮐﺎ ،ﻟﺮ او
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺳﻨﺪرو آواز ﺧﺘﻢ ﮐم او ﺳﺘﺎ د رﺑﺎب آواز ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى.
ﻣﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ وﻏﻮرزوى .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﺑﻨ  ﮐم ،او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ وﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﺟﺎل ﺧﻮروى .ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﻧﮥ ﺷ ﻪ

 دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻳ
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺻﻮر ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،آﻳﺎ د ﺳﻤﻨﺪر ﺳﺎﺣﻠ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د راﻏﻮرزﯦﺪو د آواز ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ وﻧﮥ ﻟزﻳى ﮐﻠﻪ ﭼ زﺧﻤﻴﺎن ﭼﻐ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺳﺎﺣﻞ ﻮل ﺷﻬﺰادﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺨﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷ او ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻏﻪ
ﺳﻮرې وﻫ او ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺧﻠﻖ ﺣﻼﻟﻴى؟  
ﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﺧﭙﻠ د ﻠﺎرۍ ﺟﺎﻣ ﺑﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﮐﯧدى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻏﻢ ﻟﺒﺎس واﭼﻮى ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﯧﻨ او د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻏﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﺛﻴﻮ ﮐ داﺳ واﺋ ،ﺗﮥ ﻨﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮې،
رﻳدى ،او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﺑﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻴى .
د ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ،اے ﻣﺸﻬﻮرې ﺎرﻳ ،ﻳﻮ وﺧﺖ داﺳ وو ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ او
 ﻧﻮ اوس ﺳﺎﺣﻠ ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺘﺎ د راﻏﻮرزﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ ورځ ﻟزﻳى ،ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﺟﺰﻳﺮې
ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻮ ﻳﺮه ﺧﻮره ﮐې وه .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﺎر ﭘﻪ ﮐﻨرو ﺑﺪل
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ راﻏﻮرزﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻟزان ﺷﻮې دى .
ﮐم ،ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﮐﻠﻪ ﻮک ﻧﮥ وى آﺑﺎد ﺷﻮى ،او ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﺳﻤﻨﺪر د ﺗﻞ ﻧﻪ اوﺑﮥ ﭘﻪ ﺗﺎ راوﺧﯧﮋوم
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻻﻧﺪې ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﺑﻮﻢ ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻮک ﭼ ډﯦﺮ
او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډوﺑﻮ اوﺑﻮ ﮐ ﻏﺮق ﺷ ،
وړاﻧﺪې ﺗﯧﺮ ﺷﻮى دى .او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې زﻣﻪ ﮐ اوﺳﻮم ،ﻟﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﺗﺒﺎه ﺷﻮو ﺳﺮه ﺑﻪ اوﺳﻴى ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻮک

ﭼ ﻻﻧﺪې ﮐﻨﺪې ﺗﻪ روان وى ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ راواﭘﺲ ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ د ژوﻧﺪو ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺗﻪ ورﺳﯧې .
زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دردﻧﺎک ﻣﺮګ ووژﻧﻢ او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻧﮥ ﻳ .ﺳﺘﺎ ﻟﻮن ﺑﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﺪا ﮐﯧې.
ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺻﻮر د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ

۲۷

 ﺻﻮر ﺗﻪ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺻﻮر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ وواﻳﻪ .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،


وواﻳﻪ ،ﭼ ﺗﮥ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﭘﺮوت ﻳ او د ﺳﻤﻨﺪر د ﻏﺎړې ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺗﺠﺎرت ﮐﻮې ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ

 ﺳﺘﺎ ﺣﺪوﻧﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﻣﻴﻨ ﭘﻮرې رﺳﯧﺪﻟ
ﭼ ،اے ﺻﻮره ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ د ﺎﺋﺴﺖ ﺟﻮاب ﻧﺸﺘﻪ .
 ﺗﮥ ﻟﻪ د ﺳﻤﻨﺪر د ﻫﻐﻪ ﮐﺸﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن وې ﭼ د ﺣﺮﻣﻮن د
دى .ﺳﺘﺎ ﺟﻮړوﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﺎﺋﺴﺖ ﻻﺟﻮاﺑﻪ ﺟﻮړ ﮐے دے .

ﻏﺮۀ د ﻧﺨﺘﺮ ﻟﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وې او ﻫﻐﻮئ د دِﻳﺎر ﻟﺮ د ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻪ راوړل ﭼ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻳﻮه ﺳﺘﻦ ﺗﺮې ﺟﻮړه ﮐى .
ﻫﻐﻮئ د ﯧۍ ﻟﺮ د ﺑﺴﻦ ﻧﻪ راوړل او ﺳﺘﺎ د ﭼﻠﻮﻟﻮ ﭼﭙﻮ ﻳ ﺗﺮې ﺟﻮړ ﮐل ،ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻓﺮش د ﻗﺒﺮص د ﻧﺨﺘﺮو ﻧﻪ ﺟﻮړ
 ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺑﺎن د ﻣﺼﺮ د ﻠﺎرۍ د ﮐﺘﺎن ﻧﻪ ﺟﻮړ وو ،او دا ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﮐو ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳ د ﻫﺎﺗ د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﮐﺎر وﮐو .
ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ د ﺟﻨې ﭘﻪ ﺷﺎن رﭘﯧﺪو ،ﺳﺘﺎ ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻪ د ﮐﺎﺳﻨ او آﺳﻤﺎﻧ رﻧ ﮐﭙې وه ﭼ د اﻟﻴﺴﻪ د ﺳﺎﺣﻠ ﻋﻼﻗ ﻧﻪ راوړﻟﮯ
 د ﺟﺒﻞ د
 د ﺻﻴﺪا او ارود ﮐﺴﺎن ﺳﺘﺎ ﭼﭙﻮ وﻫﻮﻧ ۇو .اے ﺻﻮره ،ﺳﺘﺎ ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺴﺎن ﺳﺘﺎ ﻣﺎﻴﺎن ۇو .
ﺷﻮې وه .
ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻮﻫﻪ او ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ۇو ﭼ ﺳﺘﺎ ﭼﺎؤدوﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﮐى .د ﺳﻤﻨﺪر ﻮﻟ ﮐﺸﺘ او د دې ﻣﺎﻴﺎن
 د ﻓﺎرس ،ﻟﺪﻳﻪ او ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﺮ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ډاﻟﻮﻧﻪ او
راﻏﻠﻞ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻣﺎل ﺗﺠﺎرت وﮐى .
 د ارود او د ﺣﻴﻠ ﺳو د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﺳﺘﺎ د
ﻮﭘ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ راﻮړﻧﺪ ﮐل ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﻼو ﺷ .
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐو ،او د ﺟﻤﺎد ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﮐ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ډاﻟﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ راﻮړﻧﺪ ﮐل ،ﻫﻐﻮئ
 ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮐﺎروﺑﺎر وﮐﻟﻮ ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺳﺎﻣﺎن ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﻼوﯦﺪﻟﻮ ،او ﺳﺘﺎ د
ﺳﺘﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻤﻞ ﮐو .
 ﻳﻮﻧﺎن ،ﺗﻮﺑﻞ او ﻣﺴ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮐﺎروﺑﺎر وﮐو،
ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر ،اوﺳﭙﻨﻪ ،ﻴﻢ او ﺳﻴﻪ درﮐﻮﻟﻪ .
 د ﺑﻴﺖﺗُﺠﺮﻣﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﻏﻼﻣﺎن او د زﯦو ﻴﺰوﻧﻪ درﮐل .
 د ددان ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐﺎروﺑﺎر وﮐو ،او د ډﯦﺮو ﺳﺎﺣﻠ ﻋﻼﻗﻮ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ
ﻟﻪ آﺳﻮﻧﻪ ،ﺟﻨ آﺳﻮﻧﻪ او ﻗﭽﺮې درﮐې .
 د ﺷﺎم ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮐﺎروﺑﺎر وﮐو ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ
ﺎﻫﺎن ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻫﺎﺗ ﻏﺎﻮﻧﻪ او د آﺑﻨﻮس ﻟﺮ درﮐل .
ﮐ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻴﺰ ﻣﻼوﯦﺪو ،ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﺗﺎ ﻟﻪ زﻣﺮد ﮐﺎ ﮐﺎﺳﻨ او آﺳﻤﺎﻧ رﻧ ﮐﭙې ،ﻠﺎرى ،ﻧﺮم
 ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮐﺎروﺑﺎر وﮐو ،او ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﺗﺎ
ﮐﺘﺎن ،ﻣﺮﺟﺎن او ﻳﺎﻗﻮت درﮐﻮل .
 دﻣﺸﻖ ﺗﺎ ﺳﺮه د ډﯦﺮ ﭘﯧﺪاوار او د ﻣﺎل د زﻳﺎﺗﻮاﻟ ﭘﻪ
ﺗﻪ د ﻣﻨﻴﺖ ﻧﻪ ﻏﻨﻢ ،اﻳﻨﺮ ،ﺷﺎت ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ او ﻣﺼﺎﻟﺤ درﮐې .
 د ودان او ﻳﻮﻧﺎن ﺧﻠﻘﻮ
وﺟﻪ ،ﮐﺎروﺑﺎر وﮐو او د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻳ د ﺣﻠﺒﻮن ﻣﮯ او د ﺻﺎﺣﺮ وړۍ درﮐه .
 د ددان
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻴﺰوﻧﻪ اﺧﺴﺘﻞ او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر اوﺳﭙﻨﻪ او ﺧﻮﺷﺒﻮدارې ﻣﺼﺎﻟﺤ درﮐﻮﻟ .
 د ﻋﺮﺑﻮ او د ﻗﻴﺪار ﻮل ﺷﻬﺰادﺎن ﺳﺘﺎ ﺧﺮﻳﺪار ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ
ﺧﻠﻘﻮ د آﺳﻮﻧﻮ د ﻗﻴﻤﺘ زﻳﻨﻮﻧﻮ ﮐﺎروﺑﺎر ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ .
 د ﺷﻴﺒﺎ او راﻣﺎه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮐﺎروﺑﺎر وﮐو ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ
ﺳﺮه د ورو ،اﻧﻮ ،او ﭼﯧﻠﻮ ﮐﺎروﺑﺎر وﮐو .
 د ﺣﺎران ،ﮐﻨﻪ او ﻋﺪن ،د ﺷﻴﺒﺎ ﺳﻮداﺮو او د
ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ اﻋﻠ ﻣﺼﺎﻟﺤ ،ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎ او ﺳﺮۀ زر درﮐﻮل .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻠ ﮐﭙې ،د آﺳﻤﺎﻧ
اﺳﻮر او ﮐﻠﻤﺪ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺗﺠﺎرت وﮐو .
رﻧ ﮐﭙې ،د ﻠﺎرۍ او د رﻧﻴﻨﻪ ﻗﺎﻟﻴﻨﻮﻧﻮ ﭼ ﭘى ﺗﺮې ﺗﺎو ۇو او ﭼ ﻠﺎرۍ ﻳ ﮐﻠ ﺗﻟﮯ ﺷﻮې وې ﮐﺎروﺑﺎر وﮐو.
 ﺳﺘﺎ
 د ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺑﻴو ﺳﺘﺎ د ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ وړوﻟﻮ ﮐ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ،او د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺗﮥ د دروﻧﺪ ﻣﺎل ﻧﻪ ډﮐﻪ وې .

 ﺳﺘﺎ ﻣﺎل
ﭼﭙﻮ وﻫﻮﻧﻮ ﺗﮥ ﻟﻮئ ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ راورﺳﻮﻟ ،ﺧﻮ د ﻣﺸﺮق ﻫﻮاﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣﺎﺗﻪ ﮐى .
دوﻟﺖ ،د ﺗﺠﺎرت ﺳﺎﻣﺎن او ﻣﺎل ،ﺳﺘﺎ د ﺑﻴۍ ﻮل ﭼﻠﻮوﻧ ،ﺟﻮړوﻧ او ﭘﻮﻫﺎن ،ﺳﺘﺎ ﺗﺎﺟﺮان ،او ﺳﺘﺎ ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن ،او ﻧﻮر

ﻮل ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ دى ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ زړۀ ﮐ ډوب ﺷ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﺳﺘﺎ ﮐﺸﺘ ﺗﺒﺎه ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﭼﭙﻮ وﻫﻮﻧ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺸﺘ
ﺳﺘﺎ د ﻣﺎﻴﺎﻧﻮ د ﭼﻐﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺧﻠﻖ د ﻳﺮې ﻧﻪ وﻟزﻳى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ آواز اوﭼﺖ ﮐى او ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻪ ژړا
ﭘﺮﯦدى ،ﻣﺎﻴﺎن او ﻧﻮر ﮐﺎر ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ د ﺳﺎﺣﻞ ﭘﻪ ﻏﺎړه ودرﻳى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ
ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮوﻧﻮ ﺧﺎورې او دوړې وﺷﻴﻨﺪى او ﭘﻪ اﻳﺮو ﮐ ﺑﻪ ورﻏى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ژړا او
ﻨﺠ ﮐى او د ﺎټ ﺟﺎﻣ ﺑﻪ واﭼﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ زړۀ ﺳﺮه ژړا وﮐى .

وﻳﺮ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ واﺋ ،ﻮک ﻟﻪ د ﺻﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ وو ،ﭼ ﺳﻤﻨﺪر ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐے
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺗﺠﺎرت ﻣﺎل ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ وړﻟﮯ ﮐﯧﺪو ،ﺗﺎ ډﯦﺮ ﻣﻠﻮﻧﻪ ﻣﺎړۀ ﮐل .ﺳﺘﺎ د ډﯦﺮ ﻣﺎل
وو؟ 
 اوس ﺗﮥ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ژورو اوﺑﻮ ﮐ ﻣﺎت او ډوب ﺷﻮے ﻳ ،ﺳﺘﺎ
دوﻟﺖ او ﻣﺎل ﺳﺮه ﺗﺎ د زﻣ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎړۀ ﮐل .
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او ﺳﺘﺎ ﮐﺎرﮐﻮوﻧ ﻮل ﺗﺎ ﺳﺮه ﻻﻧﺪې ډوب ﺷﻮل .
 د
ﺣﯧﺮان دى ،د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻳﺮې اﺧﺴﺘ دى او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮى دى او ﺷﻠﻮﻧﻪ ﻳ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ اوړﯦﺪﻟ دى .
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﻮداﺮو ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ واﺋ ﭼ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﺧﺮاب اَﻧﺠﺎم وﻟﻴﺪو او ﺗﮥ د ﺗﻞ دﭘﺎره
ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮې“.

د ﺻﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ

۲۸

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺻﻮر ﺣﻤﺮان ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ زړۀ ﭘﻪ ﻣﻐﺮورﺗﻴﺎ ﮐ وﺋﻴﻞ ﭼ ،زۀ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ زړۀ ﮐ
 وﻟ ﺗﮥ
ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ .ﺧﻮ ﺗﮥ اﻧﺴﺎن ﻳ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ ﻳ ،اﺮ ﭼ ﺳﺘﺎ دا ﺧﻴﺎل دے ﭼ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻮﻴﺎر ﻳ .
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻘﻞ او ﭘﻮﻫﻪ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻣﺎل دوﻟﺖ
داﻧﻴﺎل ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻫﻮﻴﺎر ﻳ ﭼ ﻳﻮ راز ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘ ﻧﮥ دے؟ 
 ﭘﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐ د ډﻳﺮې ﭘﻮﻫ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ
راﺟﻤﻊ ﮐو او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐ دې ﺳﺮۀ او ﺳﭙﻴﻦ زر راﻏﻮﻧ ﮐل .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ
ﻣﺎل دوﻟﺖ زﻳﺎت ﮐو ،او د ﻣﺎل دوﻟﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺘﺎ زړۀ ډﯦﺮ ﻣﻐﺮوره ﺷﻮ .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف د ﻏﯧﺮو
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ ﺗﮥ ﻫﻮﻴﺎر ﻳ ،ﻟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻮﻴﺎر ﻳ ،
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺑرﺣﻤﻪ ﺧﻠﻖ راوﻟﻢ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺣﺴﻦ او ﻋﻘﻞ ﺧﻼف ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې راوﮐﺎږى او ﺳﺘﺎ ﻠﯧﺪوﻧﮯ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﺘﻪ ﮐى او ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﭘﻪ ﺑدردۍ ﺳﺮه ﻣ ﺷ.
ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﮐى .
 وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ وواﺋ ﭼ زۀ ﺧُﺪائ ﻳﻢ؟ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ .ﺗﮥ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺴﺎن ﻳ ،ﺧُﺪائ ﻧﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ

 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻟﻪ د ﻧﺎﺳﻨﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣ ﺷ .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﺣﻼﻟﻮى .
ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى“.

د ﺻﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺻﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ وواﻳﻪ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﮥ د ﮐﺎﻣﻠﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ وې ،د ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ډک وې او ﺳﺘﺎ ﺣﺴﻦ د ﮐﻤﺎل وو .
ﺗﮥ ﭘﻪ ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮐ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ وې ،ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ﻟﻪ ﻳﺎﻗﻮت ،ﻃﻮﭘﺎز ،ﻫﻴﺮه ،اﻳﻮاﻣﺮﻳﻦ ،اوﻧﻴﺲ
ﮐﺎ ،ﺟﺎﺳﭙﺮ ،ﻧﻴﻠﻢ ،زﻣﺮد او ﻟﻌﻠﻮﻧﻮ ﺗﮥ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے وې .ﺗﮥ د ﺳﺮو زرو ﮐﺎر ﻠﮯ ﮐے وې .ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺗﺨﻠﻴﻖ
 ﻣﺎ ﺗﮥ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺴﺢ ﺷﻮے او ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ ﻣﻘﺮر ﮐې او ﺗﮥ د
وﺷﻮ دا ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﮐے ﺷﻮى ۇو .
 ﺳﺘﺎ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ د ور ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ وې ،او ﺗﮥ د ﺑﻠﯧﺪوﻧﻮ ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺮﯧﺪﻟ .
 ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺗﺠﺎرت ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗ ﻧﻪ ډک ﺷﻮې او
ﺑداﻏﻪ وو ﺗﺮ دې ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺑﺪﮐﺎرى ﭘﯧﺪا ﺷﻮه .
ﻨﺎه دې وﮐه .ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻏﺮۀ ﻧﻪ وﺷﻟ ،او ﻣﺎ ﺗﮥ اے ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧ ﻓﺮﺘ د ﻫﻐﻪ
 ﺳﺘﺎ زړۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻐﺮوره ﺷﻮ ،او ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻋﻘﻞ د ﺧﭙﻞ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ
ﺑﻠﯧﺪوﻧﻮ ﮐﺎﻮ ﻧﻪ وﺷﻟ .
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ډﯦﺮو ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ او ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ
ﺧﺮاب ﮐو .ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﮥ زﻣ ﺗﻪ راوﻏﻮرزوﻟ ،او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣ ﺗﻤﺎﺷﻪ ﺟﻮړه ﮐې .

ﺗﺠﺎرت ﺧﭙﻞ د ﻋﺒﺎدت ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻨﺪه ﮐل .ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ اور وﻟﻮﻟﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﮥ وﺳﻮزوﻟ ،او ﺗﮥ ﻣ ﭘﻪ زﻣﻪ د ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
 ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺣﯧﺮان دى ،ﺳﺘﺎ ﻣﺮګ ﺑﻪ ډﯦﺮ
وړاﻧﺪې ﭘﻪ اﻳﺮو ﺑﺪل ﮐې ﭼ ﺳﺘﺎ ﺗﻤﺎﺷﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ .
ﺧﻄﺮﻧﺎک وى او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ“.

د ﺻﻴﺪا ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻣﺦ دې د ﺻﻴﺪا ﺧﻼف ﮐه ،د ﻫﻐ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،

 او وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻳﻢ اے ﺻﻴﺪا ،او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺟﻼل ﺣﺎﺻﻞ

ﮐم .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐ د ﺳﺰا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐم او ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ وﺑﺎ راوﻟﻢ او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺑﻪ وﻳﻨ رواﻧ ﮐم .د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺣﻤﻠ
ﻣﻘﺪس ﺎره ﮐم .
ﮐﻴى ،ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻼو ﺷ
 ”د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﮐﻴﻨﻪ ﻟﺮوﻧ ﺎوﻧﻳﺎن ﻧﮥ وى ﮐﻮم ﭼ ﻟﻪ د درد ورﮐﻮﻧ ازﻏﻮ او ﺗﯧﺮۀ ﻏﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو.

 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﻗﻮم د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم ﮐﻮﻣﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮى ۇو ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ او د ﻧﻮرو
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﻘﺪس وﺎﻳﻢ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻌﻘﻮب
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى او د اﻧﻮرو ﺑﻮ ﺑﻪ وﮐﺮى .زۀ ﺑﻪ
ﻟﻪ ورﮐے وو .
د ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﭼﺎ ﭼ ورﭘﻮرې ﻮﻗ ﮐې وې .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﻣﺼﺮ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ

۲۹

 ”اے
 زﻣﻮﻧ د ﺟﻼوﻃﻨ د ﻟﺴﻢ ﮐﺎل د ﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ دوﻟﺴﻤﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﻣﺼﺮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ورواړوه .د ﻫﻐﮥ او د ﻮل ﻣﺼﺮ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه .
وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اے د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮﻧﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻳﻢ ،ﺗﮥ ﻟﻪ د ﻳﻮ ﻟﻮئ اژدﻫﺎ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﮐ ﻏﺰﯦﺪﻟﮯ ﻳ او ﺗﮥ دا واﺋ ﭼ درﻳﺎﺋﮯ ﻧﻴﻞ زﻣﺎ دے او دا ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐے دے.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﮐﻨه واﭼﻮم او د ﻫﻐﻪ ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﻮل ﮐﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺮﻣﻦ ﭘﻮرې وﻧﻠﻮم .او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ

 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ د ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺒﺎن ﭘﻪ ﺻﺤﺮا
ﻮﻟﻮ ﮐﺒﺎﻧﻮ د ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﻧﻪ راوﮐﺎږم ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ ﺮﻣﻦ ﭘﻮرې اﻧﺘ وى .
ﮐ ﭘﺮﯦدم .ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ اوﭼﻪ زﻣﻪ ﭘﺮوت ﻳ او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﮥ راﻏﻮﻧ او ﻧﮥ اوﭼﺖ ﮐے ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د زﻣ د ﻨﺎورو او د ﻫﻮا د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ اوﺳﻴى ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ.
ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺧﻮراک ﮐم .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐ وﻧﻴﻮﻟ ﻧﻮ ﺗﺎ دړه
ﺗﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﻮم دﭘﺎره ﺻﺮف د ﻟﻮﺧ اﻣﺴﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن وې .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ
وﮐه او د ﻫﻐﻮئ اوږه دې ﺳﻮرۍ ﮐه ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺗﻴﻪ وﮐه ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻣﻼ ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮه .

ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﺗُﻮره راواﺧﻠﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳى او د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎور ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐم .
ﻧﻮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا او ﺷﺎړه زﻣﻪ ﺑﺪل ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .ﻪ ﭼ ﺗﺎ وﺋﻴﻞ ﭼ،

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﺧﻼف ﻳﻢ ،او زۀ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ
درﻳﺎﺋﮯ ﻧﻴﻞ زﻣﺎ دے ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺟﻮړ ﮐے دے .
 ﻧﮥ ﺑﻪ د اﻧﺴﺎن او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻨﺎورو
ﺗﺒﺎه او وران وﻳﺠﺎړ ﮐم د ﻣﺠﺪال ﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﻮان ﭘﻮرې ،او د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﭘﻮرې .
 زۀ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﺣﺎل د ﺧﻮا او ﺷﺎ
ﻗﺪم ﭘﻪ ﺗﺎ ﺗﯧﺮ ﺷ ،او د ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ اوﺳﻴى .
وراﻧﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﮐم .او د ﻫﻐﮥ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ د ﺗﺒﺎه ﺷﻮو ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﺗﺒﺎه ﭘﺮاﺗﮥ وى .او زۀ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
ﻣﺼﺮﻳﺎن د ﻠﻮﯦﺘﻢ ﮐﺎل ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻳﻮﺎئ ﮐم ﮐﻮم ﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮارۀ ﺷﻮى ۇو .

ﺑﻴﺎ ﺑﺤﺎل ﮐم او ﺧﭙﻞ اﺻﻠ او د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻣﻠ ﺟﻨﻮﺑ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ راوﻟﻢ .او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﮐﻤﺰورے ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ وى .
دا ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﻤﺰورے ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ وى او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن اوﭼﺖ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ
ﻧﮥ ﮐى .زۀ ﺑﻪ دا دوﻣﺮه ﮐﻤﺰورے ﮐم ﭼ دا ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺣﻮﻣﺖ وﻧﮥ ﮐى .
ﻣﺼﺮ ﺗﻴﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى ﺧﻮ دا ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ ﻫﻐﻪ ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﻳﺎدﺎر وى ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ دوئ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺪد ﻏﻮﺘﻠﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻓﺘﺢ ﮐﻮل
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د
 ﭘﻪ اووﻳﺸﺘﻢ ﮐﺎل ،د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،

ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﺻﻮر ﺧﻼف د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره وروﻟﯧل ،ﺗﺮ دې ﭼ د ﺳﺨﺖ ﺟﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻨﺠﻴﺎن ﺷﻮل او د ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
اوږې ﭘﻮﻟ ﺷﻮې ،ﺧﻮ د دې ﻮل ﺗﻠﻴﻒ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﺎدﺷﺎه او ﻫﻐﻮئ ﺗﺶ ﻻس راﻏﻠﻞ .
ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﮐﻮم ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺎن ﺳﺮه ﻳﻮﺳ.
 ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ اﻧﻌﺎم ﮐ ﻣﺼﺮ ورﮐو د ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻟﻮټ ﮐى ،ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺗﻨﺨﻮاه ﮐ ﺣﺴﺎب ﮐى .
 ﭼ ﮐﻠﻪ دا ﻫﺮ ﮥ
ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮐے دے .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
وﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻧﻮے ﻃﺎﻗﺖ ورﮐم .اے ﺣﺰﻗاﻳﻠﻪ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﮐﻮﻻو ﮐم او ﺗﮥ ﺑﻪ دوﺑﺎره د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﺒﺮې ﺷﺮوع ﮐې .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﻣﺼﺮ دﭘﺎره د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ

۳۰

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 ﻪ ﻫﻐﻪ ورځ راﻧﺰدې ده ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورځ راﻧﺰدې
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،وﻳﺮ وﮐئ او وواﻳ ،اﻓﺴﻮس دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ 

 د ﻣﺼﺮ ﺧﻼف ﺑﻪ ﺗُﻮره راﻧﺎزﻟﻪ ﺷ ،او ﭘﻪ اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې
ده ،د ﺗﻮرو ﺗﻴﺎرو ورځ ،دا ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ وى .
 د
ﺑﻪ ﻏﻢ ﻧﺎزل ﺷ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻣى وﺷ ،د ﻫﻐﮥ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻟﻮټ ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﯧﺨﻪ وران ﺷ .
 ﻣﺎﻟ
اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،د ﻟﺪﻳﻪ ،ﻋﺮﺑﻮ ،او د ﮐﻮب زﻣﺎ د ﻏﻮره ﺷﻮى ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ .
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻣﺼﺮ او د ﻫﻐﮥ اﺗﺤﺎدﻳﺎن ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ او د ﻫﻐﮥ د ﮐﺒﺮ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻮره ﺷ .د ﻣﺠﺪال
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻧﻮرو
ﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﻮان ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
وراﻧﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﺮﺑﺎد وى ،او د ﻫﻐﻮئ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ د ﺗﺒﺎه ﺷﻮو ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ وى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ
ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ اور وﻟﻮم او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻣﺪدﺎران ﻗﺘﻞ ﺷ .
ﺑﻪ ﭘﯧﻐﺎم رﺳﻮوﻧ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺸﺘ ﮐ روان ﺷ ﭼ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﻣﻐﺮوره ﺧﻠﻖ وﻳﺮوى .د ﻣﺼﺮ د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ

 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷ ،ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ورځ رارواﻧﻪ ده .
 ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﻇﺎﻟﻤﺎن دى د دې ﻣﻠ د
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ  ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺧﺘﻢ ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ درﻳﺎﺋﮯ
ﺗﺒﺎﻫ دﭘﺎره ﺑﻪ راوﺳﺘﮯ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې د ﻣﺼﺮ ﺧﻼف راوﺑﺎﺳ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣو ﻧﻪ ډک ﮐى .
ﻧﻴﻞ اوچ ﮐم او ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺮﻪ ﮐم .د ﻏﯧﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺑﻪ دا زﻣﻪ او ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﺮ ﮥ ﺷﺎړ ﮐم.
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﺑﺘﺎن ﺗﺒﺎه ﮐم او ﭘﻪ ﻣﻴﻤﻔﺲ ﮐ ﻣﺠﺴﻤ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .
 زۀ ﺑﻪ ﺑﺮه ﻣﺼﺮ ﺗﺒﺎه ﮐم ،او
ﺧﺘﻤ ﮐم .ﻧﻮر ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﺷﻬﺰاده ﻧﮥ وى ،او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ دﻫﺸﺖ ﺧﻮر ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﺎر ﭘﻠﻮﺳﻴﻮم ﻧﺎزل ﮐم .او د
ﺿﻌﻦ ﺗﻪ ﺑﻪ اور وﻟﻮم ،او ﺗﻴﺒﺲ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ورﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ اور وﻟﻮم او ﭘﻠﻮﺳﻴﻮم ﺑﻪ د درد ﻧﻪ ﺗﺎوﻳى .ﺗﻴﺒﺲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﻧﻴﻢ ﮐم ،او
ﺗﻴﺒﺲ  ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم .
 د ﻫﻠﻴﻮﭘﻮﻟﻴﺲ او ﺑﻮﺑﺴﺘﻴﺲ ﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷ ،او دا ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻣﻴﻤﻔﺲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﮐ وى .
 ﭘﻪ ﺗﺤﻔﻨﺤﻴﺲ ﮐ ﺑﻪ د ور ﺗﻴﺎرۀ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﻣﺼﺮ ﺟﻎ ﻣﺎت ﮐم او د ﻫﻐﮥ زور ﺑﻪ ﺧﺘﻢ
ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے ﺷ .
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﺰا ﻧﺎزﻟﻪ ﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ ﭘ ﺷ ،او د ﻫﻐﮥ ﮐﻠ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے ﺷ .
ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﻣﺼﺮ د ﻓﺮﻋﻮن زور ﺧﺘﻤﯧﺪل
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻣﺎ د ﻣﺼﺮ د
 ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﮐﺎل د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،

ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻻس ﻣﺎت ﮐو .ﻫﻐﻪ د رﻏﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره وﻧﮥ ﺗﻟﮯ ﺷﻮ او ﻧﮥ ورﺳﺮه ﺗﺨﺘﻪ وﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮه ﭼ ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﻣﻀﺒﻮط
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ د ﻣﺼﺮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳﻢ .زۀ
ﺷ ﭼ ﺗُﻮره وﻧﻴﺴ .
 زۀ
ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دواړه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﺎت ﮐم ،روغ او ﻣﺎت دواړه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻣﺎت ﮐم ،او ﺗُﻮره ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻻس ﻧﻪ وﻏﻮرزوم .
 زۀ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﮐم او ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره
ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم .
ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﮐﯧدم ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻓﺮﻋﻮن ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﺎت ﮐم ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺮﻮﻧ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن
 زۀ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﮐم ،ﺧﻮ د ﻓﺮﻋﻮن ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻮډ ﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ
زﺑﻴﺮ ﮐﻮى .
ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﮐﯧدم او ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻣﺼﺮ ﺧﻼف
 زۀ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎن د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ
راوﮐﺎږى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

ﭘﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮐ د دِﻳﺎر وﻧﻪ

۳۱

 ”اے ﺑﻨ
 د ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﮐﺎل ،د درﯦﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،



آدﻣﻪ ،د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ داﺳ وواﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻟﻮﻳ ﮐ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭼﺎ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ؟ 
ﺗﺎﺳﻮ د ﺗه اﺳﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ،ﮐﻮم ﭼ ﻳﻮ وﺧﺖ د ﻟﺒﻨﺎن د دِﻳﺎر د وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،ﭼ ﺎﻧ ﻳ ﺎﺋﺴﺘﻪ وې او ﭘﻪ ﻮل
 ﻫﻐﻪ اوﺑﻮ ﻏ ﮐو ،او ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻻﻧﺪې ﭼﻴﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻮړ
ﻨﻞ ﻳ ﺳﻮرے ﺧﻮر وو ،او ﻟﻮړواﻟﮯ ﻳ ورﻳﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪو .
 ﻧﻮ دا د ﭘ د
ﮐے وو ،او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻬﺮوﻧﻪ د ﻫﻐﻪ وﻧ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺑﻬﯧﺪل ،او د اوﺑﻮ ﻟﺨﺘ ﻳ د ﭘ ﻮﻟﻮ وﻧﻮ ﺗﻪ ورﻏﻠ ۇو .

ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ وﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮه اوﭼﺘﯧﺪﻟﻪ ،او د دې ﺎﻧ ډﻳﺮې ﭘﻠﻨ اوږدې ﺷﻮې وې ﻪ ﭼ ﺟﺮړو ﺗﻪ زﻳﺎﺗ اوﺑﮥ رﺳﯧﺪﻟ وې .
د ﻫﻮا ﻮﻟﻮ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ د دې ﭘﻪ ﺎﻧﻮ ﮐ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړې ﮐې ،او ﻮﻟﻮ ﻨﻠ ﻨﺎورو د ﻫﻐ د ﺎﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﺑﭽ راوړل ،او د

 د ﺧﭙﻞ اوﭼﺘﻮاﻟ او ﻮ ﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺳﻴﺮاﺑﻪ
دﻧﻴﺎ ﻮل ﻟﻮئ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐ د ﺳﻮرې ﻻﻧﺪې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ د دِﻳﺎر ﻧﻮرې وﻧ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷﻮې
وه ،ﻪ ﭼ ﺟﺮړو ﺗﻪ ﻳ زﻳﺎﺗ اوﺑﮥ رﺳﯧﺪﻟ وې .
رﺳﯧﺪﻟﮯ .د ﻧﺨﺘﺮ وﻧﻮ د ﻫﻐ د ﺎﻧﻮ د ﻮاﻟ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﮥ ﺷﻮه ﮐﻮﻟﮯ ،او د ﭼﻨﺎر وﻧﻮ ﻳ ﭘﻪ ﺎﻧﻮ ﮐ ﺑﺮاﺑﺮواﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ
 ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮ ﺎﻧﻮ ﻠ ﮐې وه ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﮐﻮﻟﮯ .د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ ﺑﻠﻪ ﻳﻮه وﻧﻪ ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻠ ﻧﮥ وه .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه
ﭘﻪ ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮐ ﻮﻟﻮ وﻧﻮ ورﺳﺮه ﺳﻴﺎﻟ ﮐﻮﻟﻪ .
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ د ﻏﯧﺮو
اوﭼﺘﻪ ﺷﻮې ده ،او ﺳﺮ ﻳ ﺑﺮه ورﻳﻮ ﺳﺮه ﻟﻴى ،او ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮړواﻟ ﺗﻪ ﻣﻐﺮوره ﺷﻮې وه ،
 او
ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه ﭼ د ﻫﻐ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ورﺳﺮه رﻓﺘﺎر وﮐى .ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﻪ ،
د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑرﺣﻤﻪ ﻏﯧﺮ ﻣﻠﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﮐه او داﺳ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ .د ﻫﻐ ﺎﻧ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ او درو ،ﻧﻮﻧﻮ ﮐ
راوﻏﻮرزﯦﺪﻟ ،او د ﻫﻐ ﺎﻧ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﻪ درو ﮐ ﻣﺎﺗ ﺷﻮې ﭘﺮﯦﻮﺗ .او د زﻣ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐ د ﺳﻮرى ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
 د ﻫﻮا ﻮﻟﻮ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻏﻮرزﯦﺪﻟ وﻧﻪ ﮐ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړې ﮐې او د زﻣ ﻨﺎور ﻳ ﭘﻪ
راووﺗﻞ او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﺮﯦﻮده .
 ﭘﺲ د دې ﻧﻪ دې د ﺑﻞ ﻳﻮ ﻣﻠ وﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دوﻣﺮه ﮐﺒﺮ ﻧﮥ ﮐﻮى اﺮ ﭼ ﺳﺮ ﻳ د ورﻳﻮ ﻧﻪ
ﺎﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
اوﭼﺖ ﺷﻮے ﻫﻢ وى او ﺟﺮړې ﻳ اوﺑﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟ دى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ د ﻣﺮګ ﺧﻮا ﺗﻪ رواﻧ دى ،ﻳﻌﻨ د ﻓﺎﻧ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﭘﻪ
ﺳﺮه ﻻﻧﺪې ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻮک ﭼ ﻻﻧﺪې ﻗﺒﺮ ﺗﻪ روان دى .
ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﺘﻪ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اوﺑﻮ ﭼﻴﻨ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﺗﻢ او وﻳﺮ وﮐى .ﻣﺎ د ﻫﻐ ﻧﻬﺮوﻧﻪ ﺑﻨﺪ
ﮐل ،او د ﻫﻐ ﺑﺣﺴﺎﺑﻪ اوﺑﻮ ﺑﻬﯧﺪل ﺑﻨﺪ ﺷﻮل .ﻧﻮ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻪ د ﻣﺎﺗﻢ ﮐﭙې واﻏﻮﺳﺘ ،او د زﻣ ﻮﻟ وﻧ
 ﻣﺎ د ﻫﻐ د راﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﭘﻪ آواز دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻟزان ﮐه ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻻﻧﺪې د ﻣو دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﺘﻪ ﮐه
وﭼ ﺷﻮې .
ﻮک ﭼ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ روان ۇو .ﺑﻴﺎ د ﻋﺪن ﻮﻟ وﻧ او د ﻟﺒﻨﺎن ﻮﻟ ﻏﻮره ﺷﻮې وﻧ ،او ﻫﻐﻪ ﻮﻟ وﻧ ﭼ  ﺳﻴﺮاﺑﻪ ﺷﻮې
 د ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ اﺗﺤﺎدﻳﺎن ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د دې ﭘﻪ ﺳﻮرى ﮐ اوﺳﯧﺪل
وې ،ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺪې زﻣ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮې .
 د ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮐﻮﻣﻪ ﻳﻮه وﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﮐ
ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﻻړل ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﺷﻮى ۇو .
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻋﺪن د ﻧﻮرو وﻧﻮ ﺳﺮه ﻻﻧﺪې زﻣ ﺗﻪ راوﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ ،ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻧﺎﺳﻨﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
ﻤﻠ ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره وژﻟﮯ ﺷﻮى دى .دا ﺑﻪ د ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﻮ ﺧﻠﻘﻮ اَﻧﺠﺎم وى ،ﻣﺎ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ“.

د ﻓﺮﻋﻮن دﭘﺎره د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ

۳۲

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د
 د دوﻟﺴﻢ ﮐﺎل ،د دوﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


ﻣﺼﺮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ وواﻳﻪ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﺗﮥ د ﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻟﻪ د زﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن وې ،ﺧﻮ ﭘﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺗﮥ ﻟﻪ د ﺳﻤﻨﺪر د اژدﻫﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﮐ ﺮ راﺮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﺳﺮه اوﺑﮥ ﺗﺎووې
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ دروﻟﯧم ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐ راﯧﺮ
او ﻧﻬﺮوﻧﻪ ﺧوې .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ زﻣﻪ راوﻏﻮرزوم او ﭘﻪ اوچ ﻣﯧﺪان ﺑﻪ دې راووﻟﻢ .زۀ ﺑﻪ د
ﮐى ،او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺑﻪ دې د اوﺑﻮ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﮐى .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻏﻮﻪ
ﻫﻮا ﻮل ﻣﺎرﻏﺎن ﭘﺮﯦدم ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐﯧﻨ او د زﻣ ﻮل ﻨﺎور ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺎړۀ ﮐى .
 زۀ ﺑﻪ زﻣﻪ دوﻣﺮه ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ رﻧ ﮐم ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳ،
ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ وﻧﻮﻟﻢ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻش ﺑﻪ درې ډﮐ ﮐم .
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ د ژوﻧﺪ ﺷﻤﻊ ﻣه ﮐم ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﭘ ﮐم او د دې ﺳﺘﻮرى ﺑﻪ
او ﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د وﻳﻨﻮ ډک ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره د آﺳﻤﺎن ﻮﻟ رﺎﺎﻧ
ﺗﻮر ﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ورﻳﻮ ﺳﺮه ﭘ ﮐم ،او ﺳﭙﻮږﻣ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ رﺎ ﻧﮥ ﺧﻮروى .

 زۀ ﺑﻪ د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ زړوﻧﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐم ﮐﻠﻪ
ﺗﻴﺎرې ﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﺎرۀ راوﻟﻢ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 زۀ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ
ﭼ زۀ د ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺗﺎ ﺗﺒﺎه ﮐم ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﭼ ﺗﺎ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪل .
وﺟﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐم ،او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﻳﺮې ﻧﻪ وﻟزﻳى ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺎره
 ﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ
ﮐم .ﺳﺘﺎ د ﻏﻮرزﯦﺪو ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻫﺮه ﻟﺤﻈﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ دﭘﺎره ﻟزﻳى .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﺮ ﺧﺘﻢ ﮐم د ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺗُﻮرو ﭼ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺗُﻮره ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف راﺷ .
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻮل
د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺑرﺣﻤﻪ ﺧﻠﻖ دى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ دﺑﺪﺑﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﮐى او د ﻫﻐ ﻮﻟ ﻟﺮې ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﺎروى ﭼ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﺮﻳى ﺗﺒﺎه ﮐم ،ﻧﻮر ﺑﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘ دا اوﺑﮥ ﻧﮥ ﺗﺎووى او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻨﺎورو ﭘ دا ﺧوى.
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ د دې اوﺑﮥ دوﻣﺮه ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﮐم او د دې درﻳﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺗﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻬﻴى ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ

 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ وران وﻳﺠﺎړ ﮐم او دا زﻣﻪ د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﮐم ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻫﻼک
ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 دا ﻫﻐﻪ د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ ده ﭼ دوئ ﺑﻪ ﻳ
ﮐم ﻮک ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﺋ .د دې ﻣﻠ ﻟﻮﻪ ﺑﻪ دا واﺋ ،د ﻣﺼﺮ او د ﻫﻐﻮئ  ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ واﺋ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

ﻋﺎﻟﻢ ارواح
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ
 د دوﻟﺴﻢ ﮐﺎل د اوﻟ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،

ﻟﺮو ﺑﺎﻧﺪې وﻳﺮ وﮐه او ﻫﻐﻪ دواړه د ﻧﻮرو ﺗه ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻻﻧﺪې زﻣ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻮک ﭼ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،وﻟ ﺗﮥ د ﻧﻮرو ﻧﻪ ډﯦﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻳ ﮥ؟ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ او د ﻧﺎﺳﻨﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﻗﺒﺮ ﺗﻪ روان دى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣۀ ﺷ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﺷﻮى دى .ﺗُﻮره راوﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮې ده ،ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦده
ﮐ ﭘﺮﯦﻮﻪ .
 ﻻﻧﺪې ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗه ﻣﺸﺮان د ﻣﺼﺮ او د ﻫﻐﮥ د اﺗﺤﺎدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﭼ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻟﺮ ﺳﺮه ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺗﻪ راﻠﮯ ﺷ .
 اﺳﻮر ﺧﭙﻞ ﻮل
واﺋ ،ﻫﻐﻮئ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﻮئ د ﻧﺎﺳﻨﺘﻮ ﺳﺮه ﻣۀ ﭘﺮاﺗﮥ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷﻮى دى .
ﻓﻮج ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮوت دے ،ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ وژﻟﮯ ﺷﻮو د ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ راﯧﺮ دے ،ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ
 د ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ژوره ﮐﻨﺪه ﮐ دى او د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻫﻐﮥ د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه ﺦ دى .ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭼﺎ ﭼ
ﺷﻮى دى .
 ﻋﻴﻼم ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ دے د ﻫﻐﮥ ﻮﻟ ﻟﺮې د
د ژوﻧﺪو ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ دﻫﺸﺖ ﺧﻮروﻟﻮ ﻫﻐﻮئ ﻗﺘﻞ ﺷﻮل ،او ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷﻮل .
ﻫﻐﮥ د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﺮﺗ دى ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺣﻼل ﮐے ﺷﻮى ،ﭘﻪ ﺗُﻮره وژﻟﮯ ﺷﻮى دى .ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭼﺎ ﭼ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
ﺧﻠﻘﻮ ﮐ دﻫﺸﺖ ﺧﻮروﻟﻮ ﻻﻧﺪې زﻣ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﺘﻪ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻋﺰﺗ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وزﻏﻤ ﻮک ﭼ ﻻﻧﺪې
 د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره د ﻣو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د آرام ﺎئ ﺟﻮړ ﺷﻮ ،د ﻫﻐ ﻮﻟﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐ د ﻗﺒﺮ
ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺗﻪ روان دى .
ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه .ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ دى او ﭘﻪ ﺗُﻮره وژﻟﮯ ﺷﻮى دى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ دﻫﺸﺖ ﺧﻮر
 ﻣﺴ او ﺗﻮﺑﻞ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ
ﮐے وو ،ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺷﺮﻣﻨﺪه ﭘﺮاﺗﮥ دى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ دى .
ﻟﺮو د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه دى .ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ دى ،ﭘﻪ ﺗُﻮره وژﻟﮯ ﺷﻮى دى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ
 ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻋﺰت ﺦ ﻧﮥ ﺷﻮل ،ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ وﺳﻠﻮ
ﮐ ﺧﭙﻞ دﻫﺸﺖ ﺧﻮر ﮐے وو .
ﺳﺮه ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺗﻪ ﺘﻪ ﺷﻮى ۇو او ﭼ ډاﻟﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻻﺷﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺗﮥ ۇو او ﺗُﻮرې ﻳ د ﺳﺮوﻧﻮ د ﻻﻧﺪې اﯦ وې .د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎه
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ ،اے ﻓﺮﻋﻮﻧﻪ
د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎﺳﻪ وه ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻ ژوﻧﺪى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ دﻫﺸﺖ ﺧﻮر ﮐے وو .
 ادوم ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺗﻴﻪ ﺗﻴﻪ ﺷ او د ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻪ ﺦ ﮐے ﺷ ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷﻮى دى .
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﺳﺮه دے ،ﺑﺎوﺟﻮد د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻃﺎﻗﺖ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ دى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره

 د ﺷﻤﺎل ﻮل
وژﻟﮯ ﺷﻮى دى .ﻫﻐﻮئ د ﻧﺎﺳﻨﺘﻮ ﺳﺮه ﭘﺮاﺗﮥ دى ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻮک ﭼ ﻻﻧﺪې ﮐﻨﺪې ﺗﻪ روان دى .
ﺷﻬﺰادﺎن او ﻮل ﺻﻴﺪاﻧﻴﺎن ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮاﺗﮥ دى ،ﻫﻐﻮئ ﻻﻧﺪې د وژﻟﮯ ﺷﻮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﻻړل ﺑﺎوﺟﻮد د دې ﭼ د ﻫﻐﻮئ د
ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ دﻫﺸﺖ ﺧﻮر وو .او اوس د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ د ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ د ﻣو ﺳﺮه ﭘﺮاﺗﮥ دى .او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ
 ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ وﻮرى او ﻫﻐﻪ
ﺑﻋﺰﺗ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وزﻏﻤ ﻮک ﭼ ﻻﻧﺪې ﻗﺒﺮ ﺗﻪ روان دى .
 ﺗﺮ دې
ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻟﺮ دﭘﺎره ﺗﺴﻠ وﻣﻮﻣ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﮐے ﺷﻮى ۇو ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﮯ وو ﭼ ﻫﻐﻮئ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ دﻫﺸﺖ ﺧﻮر ﮐى ،ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ د
ﻧﺎﺳﻨﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ وى ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره وژﻟﮯ ﺷﻮى دى ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺣﺰﻗاﻳﻞ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻘﺮرﯦﺪل

۳۳

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐه او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﮐﻠﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


ﭼ زۀ د ﻳﻮ ﻣﻠ ﺧﻼف ﺟﻨ ﺷﺮوع ﮐم ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺳے ﻏﻮره ﮐى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺤﺎﻓﻆ
 ﮐﮥ ﻣﺤﺎﻓﻆ وﻮرى ﭼ دﺷﻤﻦ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺧﻼف راروان دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻞ وﻏوى ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے
وى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ ﻮک د ﺑﻴﻞ آواز واورى او ﻫﻐ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﻧﮥ ﮐى او ﺟﻨ او ﺗُﻮره راﺷ او د ﻫﻐﮥ ژوﻧﺪ ﺧﺘﻢ
ورﮐى .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﭼ د ﺑﻴﻞ آواز واورﯦﺪو او ﺗﻮﺟﻮ ﻳ ورﻧﮥ ﮐه ،ﻧﻮ ﺧﻮن
ﮐى ﻧﻮ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه وى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه دے .ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮدارى ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐې وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﭻ ﮐے وو .
دﺷﻤﻦ وﻮرى ﭼ راروان دے او ﺑﻴﻞ وﻧﮥ ﻏوى ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐى او دﺷﻤﻦ راﺷ او ﮐﮥ د ﻳﻮ ﺳى ژوﻧﺪ
 اے
ﺧﺘﻢ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳے ﺧﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮګ ذﻣﻪ وار وﺮﻮم .
ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻣﺎ ﺗﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﻮم دﭘﺎره ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﻮړ ﮐې ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې واوره ﮐﻮﻣ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮐﻮم ﻧﻮ زﻣﺎ د ﺧﻮا
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺗﻪ وواﻳﻢ” ،اے ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻣ ﺷ “،او ﺗﮥ د
ﻧﻪ ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐه .
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﻧﮥ ﮐې ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ واوړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷ ،او زۀ ﺑﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺳى ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐې ﭼ ﺧﭙﻠ ﻏﻠﻄ ﻃﺮﻳﻘ ﭘﺮﯦدى او ﻫﻐﻪ
ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮګ ذﻣﻪ وار ﮐم .
داﺳ وﻧﮥ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮن د ذﻣﻪ وارۍ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو“.

د ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﯧﻐﺎم
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ داﺳ واﻳ ﭼ ،زﻣﻮﻧ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ او ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻻﻧﺪې ﮐى ﻳﻮ ،او

 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺨﺎ او ﺗﺒﺎه ﺷﻮى ﻳﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻨﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ؟ 
ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﻫﻴ ﻧﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم ،ﺑﻠ ﭘﻪ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻏﻠﻂ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮﯦدى او ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ .راوﺮ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻻرو ﻧﻪ راوﺮ .اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ
 اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺧﭙﻞ د ﻣﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،د ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐى ﮐﮥ
ﺗﺎﺳﻮ ﻣۀ ﮐﯧﺪل ﻏﻮاړئ ﮥ؟ 
ﻫﻐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻮى ،او د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻋﻤﻠ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﺮګ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ وﻧﮥ ﻏﻮرزوى ﮐﮥ ﻫﻐﻪ دا ﭘﺮﯦدى .ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺻﺎدق
 ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﻳﻮ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ
ﺳے ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاﻧ ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﺷ .
ﺗﮥ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ اﻋﺘﻤﺎد وﮐى او ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د دۀ ﻳﻮ ﮥ ﻋﻤﻞ
 او ﻓﺮض
ﻫﻢ ﻳﺎد ﻧﮥ ﮐم ،ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﺨﻮا ﮐى دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻫﻐﮥ ﮐى دى ،ﻣ ﺷ .

ﮐئ ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻣ ﺷ ،ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې اورﯦﺪو ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ
 ﻟﻪ ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﻃﻮر ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ واﭘﺲ
ﺗﻮﺑﻪ وﮐى او ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐى ﮐﻮم ﭼ د اﻧﺼﺎف او ﺻﺤﻴﺢ دى ،
ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ وى ،او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ واﭘﺲ ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘ ﮐى وى ،او زﻣﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ورﮐﻮﻧ
 ﻳﻮه ﻨﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﻣﻪ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ وﮐى او ﻧﻮر د ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﻣﺦ واړوى ،ﻧﻮ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻣ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ .
ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى وى د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻧﮥ ﺣﺴﺎﺑﻴى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐل ﮥ ﭼ ﮥ او ﻧﯧ دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ د ﻣﻠ ﺧﻠﻖ واﺋ ﭼ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻃﺮﻳﻘ ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ دى .ﺧﻮ دا ﻫﻢ دوئ دى ﭼ د ﻫﻐﻮئ
ﺷ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﺮﯦدى او ﺑﺪﻋﻤﻠ ﺷﺮوع ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﮐﺎر ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ
ﻃﺮﻳﻘ ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ دى .
 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺑﺪﮐﺎره د ﺧﭙﻠ ﺑﺪﮐﺎرۍ ﻧﻪ واوړى او ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐى ﭼ ﮐﻮم ﻧﯧ او ﺻﺤﻴﺢ دى ،ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ
ﺷ .
 ﺧﻮ اے د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮﻣﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻃﺮﻳﻘ د اﻧﺼﺎف ﻧﮥ دى .ﺧﻮ
ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐى .
زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ او ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﮐم“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪو ﺧﺒﺮ
 زﻣﻮﻧ د ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻪ دوﻟﺴﻢ ﮐﺎل ،د ﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻤﻪ ورځ ،ﻳﻮ ﺳے ﻮک ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ راﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وو ﻣﺎ

 د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺎم وړاﻧﺪې ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻس ﭘﻪ ﻣﺎ
ﻟﻪ راﻏﻠﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺎر راوﻏﻮرزﯦﺪﻟﻮ “.
ﺑﺎﻧﺪې وو ،ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﺳى د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻪ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮې وه او زۀ
ﻧﻮر ﭼﭗ ﻧﮥ ﺷﻮم ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪے.

د ﺧﻠﻘﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻪ دې
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،

ﺷﺎړو او ﮐﻨراﺗﻮ ﮐ اوﺳﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺮف ﻳﻮ ﺳے وو ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ دا زﻣﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐه .ﺑﻠ
 ﻧﻮ دې ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ
ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﻳﻮ ،ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا زﻣﻪ ﻟﻪ زﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻴﺖ ﭘﻪ ﺷﺎن راﮐے ﺷﻮې وه .
ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ د وﻳﻨﻮ ﻧﻪ ډﮐ ﻏﻮ ﺧﻮرئ ،او د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ ،او وﻳﻨﻪ
 اے ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﺣﺮام ﮐﺎرو ،آﻳﺎ
ﺗﻮﻳﻮئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺎن د دې زﻣ ﺣﻘﺪار  ﮥ؟ 
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زﻣﺎ دې ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ د دې زﻣ د وراﺛﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻳ ﮥ؟ 
ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﮐﻨراﺗﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷ ،او ﻮک ﭼ ﭘﻪ دﺷﺘﻮ او
ﻣﻴﺮو ﮐ ﺑﻬﺮ اوﺳﻴى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻨﺎورو ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ﭼ وې ﺧﻮرى ،او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧﻮ او ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ دى ﭘﻪ
 زۀ ﺑﻪ د دې ﻣﻠ ﻧﻪ ﺻﺤﺮا او ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺟﻮړ ﮐم ،او د ﻫﻐﮥ ﻣﻐﺮوراﻧﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم ،او د ﺑﻨ
وﺑﺎ ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ .
 د ﻫﻐﻮئ د ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻏﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺎړو ﺑﺪل ﮐم ﭼ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺗﯧﺮﯦﺪے ﻧﮥ ﺷ .
ﮐﻮم ﻫﻐﻮئ ﮐى دى زۀ ﺑﻪ دا ﻣﻠ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺪﻟﻮم ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﺣﺰﻗاﻳﻞ د ﭘﯧﻐﺎم ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه ده ،ﺳﺘﺎ د ﻣﻠ ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺧﻮا

ﮐ او ﭘﻪ دروازو ﮐ ودرﻳى او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ واﺋ ،را ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم واورو ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ

 زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ راﺷ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻤﯧﺸﻪ را ،او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﮐﯧﻨ ﭼ
ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻣﻼو ﺷﻮے دے .
ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻫﻐﻮئ د ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،او زړوﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ
 ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﻳﻮ داﺳ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮږ آواز ﺳﺮه د ﻣﻴﻨ
د ﻻﻟﭻ ﻧﻪ ډک دى .
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ
ﺳﻨﺪرې واﺋ او ﻳﺎ ﮥ ﺳﺎز ﻏوى .ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮې اورى ﺧﻮ ﻋﻤﻞ ﭘﺮې ﻧﮥ ﮐﻮى .
رﺘﻴﺎ ﺷ ،او ﻳﻘﻴﻨﺎً داﺳ ﺑﻪ وﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻳﻮ ﻧﺒ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﯧﺪو“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺷﭙﻮﻧ

۳۴

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺷﭙﻮﻧﻮ ﻳﻌﻨ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺧﻼف
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،


ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه ،او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﻮﻧﻮ دې اﻓﺴﻮس وى
 ﺗﺎﺳﻮ د دې ﭘ ، او د
ﻮک ﭼ ﺻﺮف ﺧﭙﻠﻪ ﯧه ﺮوى .وﻟ ﻳﻮ ﺷﭙﻮن ﺗﻪ ﭘﺎر ﻧﮥ دى ﭼ ﺧﭙﻠﻪ رﻣﻪ وﺮوى؟ 
 ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻤﺰورو
دې د وړۍ ﻧﻪ ﺎﻧﻠﻪ ﺟﺎﻣ ﺟﻮړوئ او د ﺧﻮ ورى ﺗﺮې ﻧﻪ ﺣﻼﻟﻮئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ رﻣﻪ ﻧﮥ ﺮوئ .
و ﺧﻴﺎل ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﮥ ﻣﻮ د ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ دارو ﮐﻮل ،او ﻧﮥ ﻣﻮ د زﺧﻤ ﺷﻮو ﻣﺮﻫﻢ ﭘ ﮐﻮﻟﻪ .ﺗﺎﺳﻮ ورک ﺷﻮې واﭘﺲ ﻧﮥ راوﺳﺘﻞ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ې ﺧﻮرې ﺷﻮې ﻪ
او ﻧﮥ ﻣﻮ د ورک ﺷﻮو ﻟﻮن ﮐﻮﻟﻮ .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ او د ﻇﻠﻢ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .
 زﻣﺎ ې ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺷﭙﻮﻧﮯ ﻧﮥ وو ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻮرې ورې ﺷﻮې ﻧﻮ د ﻨﻠ ﻨﺎورو د ﺧﻮراک ﺷﻮې .
ﻏﺮوﻧﻮ او اوﭼﺘﻮ ﻏﻮﻧو ﺳﺮﺮداﻧﻪ وﺮﯧﺪﻟ .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮرې ﺷﻮې ،او ﭼﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻟﻮن وﮐو او ﻧﮥ
 زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ اے ﺷﭙﻮﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ ،
ﻳ وﮐﺘﻠ .
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻪ ﭼ زﻣﺎ د و ﮥ ﺷﭙﻮﻧﮯ ﻧﺸﺘﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻟﻮټ ﺷﻮې او د ﻮﻟﻮ ﻨﻠ ﻨﺎورو د ﺧﻮراک
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﺷﻮې ،ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺷﭙﻮﻧﻮ زﻣﺎ د رﻣ ﻟﻮن وﻧﮥ ﮐو او زﻣﺎ د رﻣ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻠﻮ ،
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ اوس د دې ﺷﭙﻮﻧﻮ
وﺟﻪ اے د ﻗﻮم ﺷﭙﻮﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ ،
ﺧﻼف ﻳﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زۀ د ﺧﭙﻠﻮ و دﭘﺎره ذﻣﻪ وار وﺮﻮم .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ و د ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ
ﺷﭙﻮﻧ ﻧﻮر ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻣوﻟﮯ .زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ې د ﻫﻐﻮئ د ﺧُﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر د دوئ ﺧﻮراک ﻧﮥ
وى“.

ﮥ ﺷﭙﻮن
 ”ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻠﻮ و ﻟﻮن وﮐم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راﭘﯧﺪا ﮐم او د ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل ﺑﻪ

 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺷﭙﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ و ﺳﺮه وى او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮرو و ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ وى ،ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ ﺑﻪ زۀ ﻫﻢ د
ﺳﺎﺗﻢ .
ﺧﭙﻠﻮ و ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺗﻴﺎرې او د ورﻳ ﭘﻪ ورځ ﺧﻮرې
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ راوﮐﺎږم او د ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ راﻏﻮﻧ ﮐم ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ
ورې ﺷﻮې وې .
ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ،او ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه او د ﻣﻠ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ آﺑﺎدو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ وﺮوم.
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮥ ﺷﻨﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ وﺮوم ،او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻟﻮړې ﻮﮐ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺮﯦﺪو ﺎئ وى.

 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ
او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮥ ﺷﻨﻮ واﻮ ﮐ ﻤﻠ ،او ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻨﻮ واﻮ ﮐ وﺮﻳى .
 زۀ ﺑﻪ د ورﮐﻮ ﺷﻮو و ﻟﻮن
ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻠﻮ و ﺷﭙﻮن ﻳﻢ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﻪ آرام ورﮐم ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
وﮐم او ﺑﻻرې ﺷﻮې ې ﺑﻪ راواﭘﺲ ﮐم .زۀ ﺑﻪ د زﺧﻤ ﺷﻮو ﻣﺮﻫﻢ ﭘ وﮐم او ﮐﻤﺰورو ﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐم ،ﺧﻮ

 ﺗﺮﻮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮه ده اے
ﺣﺮﺻﻨﺎﮐ او ﻣﻀﺒﻮﻃ ﺑﻪ ﻫﻼﮐ ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه د و ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب وﮐم .
زﻣﺎ رﻣ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻳﻮ  او ﺑﻞ  ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐم ،او د اﻧﻮ او
 وﻟ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ ﻧﮥ ده ﭼ ﭘﻪ ﻪ ﻴﺎه ﮐ وﺮﯦئ؟ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮره
د ﭼﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮم .
ﭘﺎﺗ ﻴﺎه د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮئ ﮥ؟ وﻟ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ ﻧﮥ ده ﭼ ﭘﺎﮐ اوﺑﮥ و؟ وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮرې ﭘﺎﺗ اوﺑﮥ ﭘﻪ ﭘﻮ
 وﻟ زﻣﺎ رﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻴﺎه ﺧﻮرى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐې وى او ﻫﻐﻪ اوﺑﮥ ﺑﻪ  ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
ﺳﺮه ﺧوئ ﮥ؟ 
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻮرئ ،زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ د ُﺮب
ﭘﻮ ﺳﺮه ﺧې ﮐې دى؟ 
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺮﺑﻪ و ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اوږو او ﭘﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻮﻟ ﻣﺎﻧﺪه ې
 او ﻣﺎﻧﺪه  ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم .
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ رﻣﻪ ﺑﭻ
دﻳﻪ ﮐې ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻮ ډﻏﺮې ورﮐې ،ﺗﺮ دې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮرې ورې ﮐې ،
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ
ﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ ﺗﺎﻻ واﻻ ﮐﻴى .زۀ ﺑﻪ د ﻳﻮې ې او د ﺑﻠ ې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم .
 زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ
ﺷﭙﻮﻧﮯ ﻣﻘﺮر ﮐم ،زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺮوى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺷﭙﻮﻧﮯ وى .
 زۀ ﺑﻪ د
د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،او زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد ﺑﻪ د دوئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺷﻬﺰاده وى .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د اﻣﻦ ﻟﻮظ وﮐم او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻨﺎور وﺷم ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮو ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮى او ﭘﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ،او ﺧﭙﻞ ﻏﺮ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐم .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ
ﻨﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه اودۀ وى .
 د ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ وﻧ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﯧﻮې ﮐﻮى او زﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎران ﮐﻮم ،او دا ﺑﻪ د ﻓﻀﻞ او ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ وى .
ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﮐﻮى ،او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻪ اﻣﻦ وى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د
 ﻧﻮر ﺑﻪ
ﻫﻐﻮئ د ﻏﻼﻣ ﺟﻎ ﻣﺎت ﮐم او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻻس ﻧﻪ ورﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐم ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻏﻼﻣﺎن ﮐى دى .
ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻻﺳﻪ ﻧﮥ ﻟﻮټ ﮐﻴى ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﻨﻠ ﻨﺎور ﺧﻮرى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮى ،او ﻫﻴﻮک
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ داﺳ زﻣﻪ ورﮐم ﭼ ﭘﻪ ﻓﺼﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﻮره وى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﺷ ﻳﺮوﻟﮯ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ
دې ﻣﻠ ﮐ د ﻗﺤﻂ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻧﮥ وى او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﺨﺮې زﻏﻤ .
زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دوئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،د دوئ ﺳﺮه ﻳﻢ ،او دوئ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ،زﻣﺎ ﺧﻠﻖ دى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ.
 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ې ،زﻣﺎ د ﺮن د ﺎئ ې ،زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻳ ،او زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا

ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ادوم ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ

۳۵

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘﻪ ادوم ﮐ د ﺳﻌﻴﺮ د ﻏﺮۀ ﺧﻼف ورواړوه،
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 او ورﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اے د ﺳﻌﻴﺮ ﻏﺮه زۀ ﺳﺘﺎ
او د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻧﺒﻮت وﮐه 
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻨرو ﺑﺪل ﮐم او ﺗﮥ
ﺧﻼف ﻳﻢ ،او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻻس دروﻏﺰوم او ﺗﺎ ﺑﻪ وران وﻳﺠﺎړ ﮐم .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺎړ او وﻳﺠﺎړ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
آﺧﺮى ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ داﺋﻤ ﻧﻔﺮت ﻫﻐﻮئ ﻗﺼﺎﺑﺨﺎﻧ ﺗﻪ ورﺳﻮل ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ اﻓﺖ ﻧﺎزل ﺷﻮے
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ دې زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺗﻪ
وو .
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم او دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴ وى .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻧﻪ ﻧﻔﺮت وﻧﮥ ﮐو ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻏﺮوﻧﻪ
 زۀ ﺑﻪ د ﺳﻌﻴﺮ ﻏﺮ وران وﻳﺠﺎړ ﮐم او ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ دې  را ﻮل ﺑﻪ ﻣۀ ﮐم .
ﭘﺴ وى .
د ﻣو ﻧﻪ ډک ﮐم ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷﻮى دى ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻏﻮﻧو او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ درو او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﭘﺮاﺗﮥ


 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺧﺎﻟ ﮐم ،او ﺳﺘﺎ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﻧﮥ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
وى .
ﻪ ﭼ ﺗﺎ ووﺋﻴﻞ” ،دا دوه ﻣﻠﻮﻧﻪ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﺑﻪ زﻣﻮﻧ وى او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د دوئ ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو “،اﺮ ﮐﮥ زۀ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ وم ،
ﻗﻬﺮ او ﮐﻴﻨ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻮک وﮐم ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺎره ﮐو او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺑﺪې ﺧﺒﺮې
ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺮﻨﺪ ﮐم ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮم .
اورﯦﺪﻟ دى ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐې دى .ﺗﺎﺳﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،دا وران او ﺷﺎړ ﭘﺮاﺗﮥ دى ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
 ﺗﺎ زﻣﺎ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺑﭘﺮواﻫ ﺳﺮه ﻻﻓ او ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې وﮐې ،او
دې د ﺧﻮراک ﭘﻪ ﺗﻮﻪ راﮐے ﺷﻮى دى ﭼ وې ﺧﻮرو .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺷﺎړ
ﻣﺎ دا واورﯦﺪﻟ .
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﻮم ﻣﻴﺮاث ﺗﺒﺎه ﺷﻮ ،دﻏﺴ ﺳﻠﻮک ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه
ﮐم .
وﮐم .اے د ﺳﻌﻴﺮ ﻏﺮه ،ﺗﮥ او ﻮل ادوم ﺑﻪ وران وﻳﺠﺎړ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻮک ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﻴﺎ آﺑﺎدﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ

۳۶

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او وواﻳﻪ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﺮوﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم


 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻦ دا ﭘﯧﻐﻮر درﮐﻮﻟﻮ ﭼ ،واه ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﺨﻮاﻧ
واورئ .

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او ورﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﮥ
ﻟﻮړې ﻮﮐ زﻣﻮﻧ ﺷﻮې .
ﻫﻐﻮئ وران وﻳﺠﺎړ ﮐې ،د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﻳ وډﺑﻮﻟ او ﺗﮥ د ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻠﻴﺖ او د ﺧﻨﺪا او ﻏﯧﺒﺖ ﺳﺒﺐ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ .ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻏﺮوﻧﻮ
وﺮﯧﺪې ،
ﻏﻮﻧو او ﻧﻮﻧﻮ ،او درو ﺗﻪ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﻨﺪو ﮐﭙﺮو ،وران او ﺗﺒﺎه ﺷﻮو ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻟﻮټ او د
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﯧﺮت ﮐ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻼف ﻓﯧﺼﻠﻪ
ﺧﻨﺪا ﺳﺒﺐ ﺮﯧﺪﻟ دى ،
وﮐه ،او ﺧﺎص د ﻮل ادوم ﭘﻪ ﺧﻼف ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او ﺳﭙ ﻧﻈﺮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻣﻠ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻴﺖ ﮐو
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او
ﺗﺮﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﺮن ﺳﺮﺳﺒﺰه ﺎئ ﻟﻮټ ﮐى .
ﻏﺮوﻧﻮ او ﻏﻮﻧو ،ﻧﻮﻧﻮ او درو ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﯧﺮﺗ ﻗﻬﺮ ﮐ دې ﻗﻮم
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻫﻐﻮئ ﭼ
ﺗﻪ دا ووﺋﻴﻞ ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺴﺨﺮې ﺗﯧﺮې ﮐې .

ﮥ ﮐى دى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎ ﻗﺴﻢ وﺧﻮړو ﭼ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﭙ او ﺑﻋﺰﺗﻪ ﮐم .
ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﺮوﻧﻮ ،ﺎﻧ او ډﯦﺮه ﻣﯧﻮه زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره وﮐئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ډﯦﺮ
 ﻮرئ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻪ ﺳﺘﺮﻪ وﻮرم ،او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ
زر ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺷ .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺧﻠﻖ زﻳﺎت ﮐم ،ﺗﺮ دې ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ زﻳﺎت ﮐم .ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ
ﺧﻠﻖ ﮐﺮل رﯦﺒﻞ ﮐﻮى .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺳو او ﺎروو ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت ﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﺎرداره
آﺑﺎد ﺷ او وران ﺷﻮى ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐے ﺷ .
او ډﯦﺮ ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺎئ ﮐم او د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺑﺮﮐﺖ درﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ راوﻟﻢ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې وﺮ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻀﻪ وﮐى ،او ﺗﮥ
ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻴﺮاث ﻳ ،او ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ،ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﻧﮥ ﮐې .
 ﻧﻮ د
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واﺋ ﭼ ﺗﮥ ﺧﻠﻖ ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮوې او ﺧﭙﻞ ﻗﻮم د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮې ،
دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﮐې او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﮥ ﺧﭙﻞ اوﺳﯧﺪوﻧ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐې ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ

 زۀ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﺎ دې ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم ﭼ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻴﻐﻮروﻧﻪ واورې ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺴﺨﺮو ﻧﮥ ﭘﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺗﻠﻴﻒ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻧﻮر د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د ﺗﻴﻨﺪک ﺳﺒﺐ ﻳ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻮے ژوﻧﺪ
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،

اوﺳﯧﺪل ،ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ او ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﺳﺮه ﭘﻠﻴﺖ ﮐو .د ﻫﻐﻮئ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ د ﻮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ ﻧﺎزل ﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﮐې
ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ وو .
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ ﮐل ،او
وه او ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻠﻴﺖ ﮐے وو .
 ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ ﺷﻮى ۇو .ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐو .
ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ،ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه ﺑﺣﺮﻣﺘ وﮐه ،ﻳﻌﻨ د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دا وﺋﻴﻞ ﭼ ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ دى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د وﻃﻦ ﭘﻪ ﭘﺮﻳﻮدو
 ﻧﻮ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ،ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮل .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اے
ﻫﻐﻮئ رﺳﯧﺪﻟ ۇو ﺳﭙ ﻳ ﮐو .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ دى ﮐﻮم ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ زۀ ﮐﻮم ،ﺧﻮ دا زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دى ،د ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻮم ﻗﺪوﺳﻴﺖ ﺎره ﮐم ،د ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﺣﺮﻣﺘ وﮐه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻢ ﻻړئ .
ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﺣﺮﻣﺘ وﮐه .ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ
 ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو
ﺎن ﻣﻘﺪس ﺎره ﮐم ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې وﭘﻮﻫﻴى ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﺎﮐ اوﺑﮥ ﭘﻪ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﺟﻤﻊ ﮐم او ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ واﭘﺲ راوﻟﻢ .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻧﻮے زړۀ
ﺗﺎﺳﻮ وﺷﻴﻨﺪم ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺣﺮام ﮐﺎرو او ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
درﮐم او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻧﻮے روح واﭼﻮم .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ دا ﺳﺨﺖ زړۀ ﻟﺮى ﮐم او ﻧﺮم زړۀ ﺑﻪ درﮐم .
ﮐ ﺧﭙﻞ روح واﭼﻮم او ﺧﭙﻠ ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺎم راوﺮﻮم ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ او زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧئ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے وو.
ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐ اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮئ .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﭘﻠﻴﺘﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم .زۀ ﺑﻪ د ﻏﻠﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻳ ،او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د وﻧﻮ ﻣﯧﻮې او د ﭘﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ زﻳﺎت ﮐم ،ﺗﺮﻮ ﺗﺎﺳﻮ د
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐم او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻗﺤﻂ ﻧﮥ راوﻟﻢ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ او ﻏﻠﻂ ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻪ در ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻗﺤﻂ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷ .
 زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه
ﻳﺎد ﺷ ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ او ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﭘﯧﻤﺎﻧ اﺣﺴﺎس وﮐې .
ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ دا زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ ﮐﻮم ﭼ ﻨ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺣﻘﺪار ﻳ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ،
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ
د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ او ﮐﺮدار ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﯧئ .
 ﻫﻐﻪ
زۀ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎ ودان ،او دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻨرې آﺑﺎدې ﮐم .
زﻣﻪ ﭼ ﺷﺎړه او ﺑﻨﺠﺮه وه ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻮک ﻫﻢ ﺗﯧﺮﯦﺪل او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼ ﺷﺎړه ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻪ وه دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ
 او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ داﺳ واﺋ ﭼ ،دا ﮐﻮﻣﻪ زﻣﻪ ﭼ ﺷﺎړه ﭘﺮﺗﻪ وه اوس ﺗﺮې ﺑﺎغ ﻋﺪن ﺟﻮړ ﺷﻮے دے.
ﮐ ﮐﺮوﻧﺪه وﺷ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﮐﻮم
او ﮐﻮم ﺎروﻧﻪ ﭼ ﮐﻨرې ﭘﺮاﺗﮥ ۇو ،ﺷﺎړ او ﺗﺒﺎه ﺷﻮى ۇو ،اوس ﻣﻀﺒﻮط او ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﺷﻮى دى .
ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا او ﺷﺎ ﮐ ﭘﺎﺗ دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﮥ آﺑﺎد ﮐل ﮐﻮم ﭼ وران

وﻳﺠﺎړ ﺷﻮى ۇو او ﻫﻐﻪ ﮥ ﻣ وﮐﺮل ﮐﻮم ﭼ اوچ او ﺷﺎړ ﺷﻮى ۇو .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،او زۀ ﺑﻪ ﻳ وﮐم .

ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ وﮐم او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺑﻪ دا
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ دوﻣﺮه زﻳﺎت ﮐم ﻟﻪ ﻮﻣﺮه رﻣ ﺑﻪ ﭼ د
وﮐم ،زۀ ﺑﻪ د و ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻫﻐﻮئ د ﺧﻠﻘﻮ ﺷﻤﯧﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﮐم ،
ﻧﺬاراﻧﻮ اﺧﺘﺮوﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﺗﻠﻠ .ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ ﺑﻪ وران وﻳﺠﺎړ ﺎروﻧﻪ د ﺧﻠﻘﻮ د رﻣﻮ ﻧﻪ ډک ﮐم .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د اوﭼﻮ ﻫُوﮐﻮ دره

۳۷

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻس ﭘﻪ ﻣﺎ وو ،او ﻫﻐﮥ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د روح ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ راﺑﻬﺮ ﮐم او د ﻳﻮې درې ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳ


 ﻫﻐﮥ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣﺨ وروﺳﺘﻮ وﺮﻮﻟﻢ ،او ﻣﺎ ﻫﻠﺘﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت
ودروﻟﻢ ،او دا د ﻫوﮐﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ وه .
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،وﻟ دا ﻫُوﮐ
ﻫُوﮐ د ﻫﻐ درې ﭘﻪ زﻣﻪ وﻟﻴﺪل .او ﻫﻐﻪ ﻫُوﮐ ډﯦﺮ اوچ ۇو .
 ﺑﻴﺎ
ژوﻧﺪى ﮐﯧﺪے ﺷ؟“ ﻧﻮ ﻣﺎ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،اے ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺻﺮف ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧې “.
 ﻣﺎﻟ
ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دې ﻫوﮐﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او ورﺗﻪ وواﻳﻪ ،اوﭼﻮ ﻫوﮐﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ .
 زۀ ﺑﻪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دې ﻫوﮐﻮ ﺗﻪ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻮره زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺳﺎه واﭼﻮم ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ راژوﻧﺪى ﺷ .
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻠ ،ﻏﻮﻪ راوﻟﻢ او ﭘﻪ ﺮﻣﻦ ﮐ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭘ ﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺳﺎه واﭼﻮم ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ راژوﻧﺪى ﺷ.
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ ﺷﻮے
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ “.
وو .او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﻫوﮐﻮ ﮐﺳﺎر او ﺷﻮر واورﯦﺪو ،او ﻫُوﮐ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ،ﭘﻠ او ﻏﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺮﻣﻦ
ﻳﻮﺎئ ﺷﻮل او ډاﻧﭽ ورﻧﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺎه ﺗﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه ،ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه ،اے ﺑﻨ
ﮐ ﭘ ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﺳﺎه ﻧﮥ وه .
آدﻣﻪ ،او ورﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ،اے ﺳﺎه ،د ﻠﻮرو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﻫﻮاﺎﻧﻮ ﻧﻪ راﺷﻪ ،او ﭘﻪ دې ﻗﺘﻞ ﺷﻮو
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ،او ﺳﺎه ﭘﻪ
ﮐ ﻧﻨﻮﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ راژوﻧﺪى ﺷ “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﮐ راﻏﻠﻪ ،ﻫﻐﻮئ راژوﻧﺪى ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ودرﯦﺪل ،ﻳﻮ ډﯦﺮ ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺗﺮې ﺟﻮړ ﺷﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،دا ﻫوﮐ د ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻗﻮم دى .ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ ،زﻣﻮﻧ ﻫوﮐ اوچ ﺷﻮى دى او زﻣﻮﻧ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
اُﻣﻴﺪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮے دے ،او ﻣﻮﻧ ﺧﺘﻢ ﺷﻮى ﻳﻮ .
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻮرئ ،اے زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺒﺮوﻧﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰم او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﻬﺮ راوﮐﺎږم او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ واﭘﺲ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ
د اﺳﺮاﺋﻴﻞ زﻣ ﺗﻪ راوﻟﻢ .
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ روح ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ واﭼﻮم او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﺷ ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﻗﺒﺮوﻧﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰم او ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻧﻪ راوﮐﺎږم .
ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ آﺑﺎد ﮐم .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎ وﮐل .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ
ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﻳﻬﻮداه او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻮ ﺎئ ﮐﯧﺪل
 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻳﻮ اﻣﺴﺎ راواﺧﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐ وﻟﻴﻪ ﭼ دا د ﻳﻬﻮداه او ﻫﻐﮥ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،

ﺳﺮه وﻻړې ﻗﺒﻴﻠ دى .ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺑﻠﻪ اﻣﺴﺎ راواﺧﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐ دا وﻟﻴﻪ ﭼ ،د اﻓﺮاﺋﻴﻢ اﻣﺴﺎ ،دا د ﻳﻮﺳﻒ او د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮه اﻣﺴﺎ ﮐ داﺳ ﻳﻮ ﺎئ ﮐه ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ
ﺷﻤﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠﻮ ده ﭼ ورﺳﺮه وﻻړې دى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ ،وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻧﮥ واﺋ ﭼ د دې ﮥ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﻞ ﺳﺮه وﻧﻠ .

 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ د ﻳﻮﺳﻒ اﻣﺴﺎ راواﺧﻠﻢ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﻪ
دے؟ 
ﻻس ﮐ ده او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه ده ﭼ دۀ ﺳﺮه ﻳ اﺗﺤﺎد دے او دا د ﻳﻬﻮداه اﻣﺴﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﮐﻮم ،او د ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ اﻣﺴﺎﺎﻧﻮ دې ﭼ ﻟﻴﻞ وﮐل د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د
ﻧﻪ ﻳﻮه اﻣﺴﺎ ﺟﻮړوم .او ﻫﻐﻪ دواړه ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻳﻮ ﺷ .
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻫﻐﻪ
ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې ﻳ وﻧﻴﺴﻪ 
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ راوﮐﺎږم ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻠﻠ دى .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ راﻳﻮﺎئ ﮐم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ
 زۀ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻗﻮم ﺟﻮړ ﮐم .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ
واﭘﺲ راوﻟﻢ .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ دوه ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ دوو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷ .
ﻧﻮر ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﭘﻠﻴﺘﻮى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺑﺪو ﺷﻠﻮﻧﻮ او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د
 زﻣﺎ
ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎروا واﭘﺲ ﮐﯧﺪو ﻧﮥ وﺳﺎﺗﻢ ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺎک ﮐم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ وى او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺷﭙﻮﻧﮯ وى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى او زﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن د
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ ورﮐے دے ،ﻫﻐﻪ
ﻣﻨﻠﻮ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ .
ﻣﻠ ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ اوﺳﯧﺪل .ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﭘﻪ دې ﮐ د ﺗﻞ دﭘﺎره اوﺳﻴى،
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د اﻣﻦ ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐم ،او دا ﺑﻪ اﺑﺪى ﻟﻮظ
او داؤد زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ ﺷﻬﺰاده وى .
وى .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ آﺑﺎد ﮐم او د ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻪ زﻳﺎت ﮐم ،او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ
 زﻣﺎ د اوﺳﯧﺪو ﺎئ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وى ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺟﻮړه ﮐم .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻘﺪس ﮐل ،ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﻠﻖ وى .
د ﺗﻞ دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ده“.

د ﺟﻮج ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮل

۳۸

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻣﺦ د ﻣﺎﺟﻮج د ﻣﻠ د ﺟﻮج ﺧﻼف ﮐه ،د ﻣﺴ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 او ورﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اے ﺟﻮﺟﻪ د
او ﺗﻮﺑﻞ د ﻟﻮئ ﺷﻬﺰاده ،ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ راوﺮﻮم ،او ﭘﻪ ژاﻣﻨﻮ ﮐ ﺑﻪ دې ﮐﻨې واﭼﻮم او د
ﻣﺴ او ﺗﻮﺑﻞ ﻟﻮئ ﺷﻬﺰاده زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻳﻢ .

ﺧﭙﻞ ﻮل ﻓﻮج او آﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ دې ﺑﻬﺮ راوﮐﺎږم ،ﺳﺘﺎ د آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﭘﻪ زﻏﺮو ﺳﻤﺒﺎل دى ،او ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻟﺮ د ﺧﭙﻠﻮ وړو او
 د ﻓﺎرس ،اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ او ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺷ ،او دوئ
ﻏﻮ ډاﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه دے ،او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرى راوﻳﺴﺘﻠ دى .
 ﺟﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻟﺮ ﺗﺎ ﺳﺮه وى ،او د ﺷﻤﺎل د ﻟﺮې ﺎئ
ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ډاﻟﻮﻧﻪ او ﺟﻨ ﻮﭘ وى .
 ﺗﮥ ﺗﻴﺎر ﺷﻪ ،ﺗﻴﺎر اوﺳﻪ ،ﻮل ﻟﺮ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺧﻮا
ﺑﻴﺖﺗُﺠﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻟﺮ ﺳﺮه او ﻧﻮر ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه وى .
 ډﻳﺮې ور وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ وﺷ ﭼ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻪ .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ
او ﺷﺎ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮے دے د ﻫﻐ ﻣﺸﺮى وﮐه .
ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ وﮐې ﮐﻮم ﭼ د ﺟﻨ ﻧﻪ ﭘﻪ آرام ﺷﻮے دے ،د ﭼﺎ ﺧﻠﻖ ﭼ د ډﯦﺮو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ د
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮى دى ،ﮐﻮم ﻣﻠ ﭼ د ډﻳﺮې ﻣﻮدې ﻧﻪ وران وو .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮى
 ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ ﻮل ﻟﺮ او ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه دى ﺑﻪ ورﻣﺨ
دى ،او اوس ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ اوﺳﻴى .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
ﺷ ،ﻟﻪ د ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وﮐى ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ د ورﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺧﻮارۀ ﺷ .
 ﺗﮥ
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ذﻫﻦ ﮐ ﺑﺪ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ راﺷ او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې .
ﺑﻪ وواﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ وﮐم ﭼ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳ ﻧﮥ وى ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐم ﭼ ﭘﺮاَﻣﻨﻪ او ﭘﻪ

 زۀ ﺑﻪ ﻟﻮټ ﻣﺎر ﺟﻮړ ﮐم او ﺧﭙﻞ ﻻس ﺑﻪ ﺑﻴﺎ
آرام ژوﻧﺪ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻐﯧﺮ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ او دروازو او ﮐﻨو اوﺳﻴى .
ودان ﺷﻮو ﮐﻨرو ﭘﺴ او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف ﮐم ﭼ د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻮئ اوس د ﺎروو او ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ
 د ﺷﻴﺒﺎ او د ددان او د ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺳﻮداﺮ او د دې ﻮل ﮐﻠﻴﻮال ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ
ﻧﻪ ﻣﺎﻻ ﻣﺎل دى ،او د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﻴى .
واﺋ ،وﻟ ﺗﮥ ﻟﻮټ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳ ﮥ؟ وﻟ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻟﺮ د دې دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﮐے دے ﭼ ﻟﻮټ ﻣﺎر وﮐى ،ﺳﭙﻴﻦ زر
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه
او ﺳﺮۀ زر ﻳﻮﺳ ،ﭼ ﺎروى او ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﻮﺳ او ډﯦﺮ ﻣﺎل ﻟﻮټ ﮐى؟ 
او ﺟﻮج ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ اﻣﻦ اوﺳﻴى
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻟﺮې ﺎئ ﺷﻤﺎل ﻧﻪ راﺷ ،ﺗﮥ او ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ درﺳﺮه وى ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﭘﻪ
وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ دا ﻧﮥ ﻮرې ﮥ؟ 
 ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻗﻮم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف ﻟﻪ د ورﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐې
آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ وى ،ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻟﺮ ،او ﺗه ﻓﻮج ﺑﻪ وى .
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ زﻣﻪ ﭘﻮى .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ ورﻮ ﮐ ،اے ﺟﻮﺟﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﭘﻪ ﺧﻼف راﭘﺎﻮم ،ﻧﻮ ﭼ ﻣﻠﻮﻧﻪ ﻣﺎ وﭘﯧﮋﻧ
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ زۀ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې ﻣﻘﺪس ﺎره ﮐم .
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،وﻟ ﺗﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﻳ د ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐې وې؟
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ډﯦﺮو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف راوﻟﻢ“.

ﺟﻮج ﻟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺰا
 ”ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ داﺳ وﺷ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﻮج د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،زﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﺑﻪ راوﭘﺎرﻳى ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر

 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﯧﺮت او ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﮐ دا ﻓﺮﻣﺎﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮه
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 د ﺳﻤﻨﺪر ﮐﺒﺎن ،د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎن ،د ﺻﺤﺮا ﻨﺎور ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺮ ،او د
ﻟﻮﻳﻪ زﻟﺰﻟﻪ راﺷ .
زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې ﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ وﻟزﻳى .ﻏﺮوﻧﻪ ﺑﻪ اوﻟﻪ ﺷ ،د ﻏﺮوﻧﻮ ﻮﮐ ﺑﻪ راوﻧﻳى او ﻫﺮ ﻳﻮ
 زۀ ﺑﻪ ﺗُﻮره د ﺟﻮج ﺧﻼف ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻏﺮوﻧﻮ وروﻟﯧم ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .د
دﯦﻮال ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ راﭘﺮﯦﻮ .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ وﺑﺎ او ﻗﺘﻞ ﻋﺎم د ﻫﻐﮥ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺳﯧﻼﺑ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ ،ږﻟ او
ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗُﻮره ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ورور ﺧﻼف وى .
 او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﺋ او ﭘﺎﮐﻮاﻟﮯ
ﺳﻮزوﻧ ﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻟﺮو او ورﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﺎزل ﮐم .
ﺎره ﮐم ،او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺎره ﮐم .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ“.

د ﺟﻮج ﺷﺴﺖ

۳۹

 ”اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﺟﻮج ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او ورﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،اے


 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ راﺗﺎو ﮐم او راﺑﻪ دې ﮐﺎږم .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺷﻤﺎل ﻟﺮې ﺎئ
ﺟﻮﺟﻪ ،د ﻣﺴ او ﺗﻮﺑﻞ ﻟﻮئ ﺷﻬﺰاده زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻳﻢ .

 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻟﻴﻨﺪه ﺳﺘﺎ د ﺲ ﻻس ﻧﻪ واﺧﻠﻢ او ﻏﺸ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د 
ﻧﻪ راوﻟﻢ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻏﺮوﻧﻮ ﺧﻼف ﺑﻪ دې وﻟﯧم .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﮥ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ او ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه دى ﻗﺘﻞ ﮐے
ﻻس ﻧﻪ وﻏﻮرزوم .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻮار ﻣﯧﺪان ﮐ
ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﺮدار ﺧﻮرو ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او ﻨﻠ ﻨﺎورو ﭘﻪ ﺧﻮراک ﺑﺪل ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺟﻮج او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ
ﻗﺘﻞ ﺷ ،ﻪ ﭼ دا ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻧﻮم د
ﻏﺎړه ﮐ ﭘﻪ اﻣﻦ اوﺳﻴى اور ﻧﺎزل ﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺮﻨﺪ ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺑﺣﺮﻣﺘ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم ،او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ
 دا ورځ رارواﻧﻪ ده ،دا ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً راﺷ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻣﻘﺪس ذات ﻳﻢ .

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ
ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .دا ﻫﻐﻪ ورځ ده ﭼ ﻣﺎ ﻳ ذﮐﺮ ﮐے دے .
اوﺳﻴى ﺑﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷ او وﺳﻠ ﺑﻪ د ﺳﻮزوﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐى او واړۀ او ﻏ ډاﻟﻮﻧﻪ ،ﻟﻴﻨﺪې او ﻏﺸ ،ﺟﻨ ډﻧې او
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻧﮥ وى د ﭘﻮ ﻧﻪ د
ﻧﯧﺰې ﺑﻪ وﺳﻮزوى .د اووۀ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ دا ﺳﻮزوﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .
ﺧﺸﺎک راﻮﻟﻮﻟﻮ او ﻧﮥ ﺑﻪ ورﺗﻪ د ﻨﻞ د ﮐ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﺳﻠ د ﺧﺸﺎک ﭘﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐى .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ ﻟﻮټ ﮐى ﭼﺎ ﭼ دوئ ﻟﻮټ ﮐى ۇو او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﻻ ﮐى ﭼﺎ ﭼ دوئ ﺗﺎﻻ ﮐى ۇو ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا
ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺟﻮج ﺨﯧﺪل
 ”ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ ﺟﻮج ﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ د ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺎئ ورﮐم ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وادۍ ﮐ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐ ﭼ

ﺧﻠﻖ د ﺳﻤﻨﺪر ﻣﺸﺮق ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗﻠﮥ راﺗﻠﮥ ﮐﻮى .دا ﺑﻪ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﻻره ﺑﻨﺪه ﮐى ،ﻪ ﭼ ﺟﻮج او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻟﺮ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺦ
 ﺗﺮ اوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﻫﻐﻮئ ﺨﻮى د دې
وى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دې ﺗﻪ د ﻫﺎﻣﻮن ﺟﻮج وادى وﺋﻴﻠﮯ ﮐﻴى .
 د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺨﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺪد وﮐى ،ﭘﻪ دې ورځ ﭼ زۀ ﭘﻪ
دﭘﺎره ﭼ زﻣﻪ ﺗﺮې ﺻﻔﺎ ﮐى .
 د
دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﺮﻨﺪ ﮐم ،ﻧﻮ دا ﮐﺎر ﺑﻪ د دوئ دﭘﺎره د ﻋﺰت ﺑﺎﻋﺚ ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻣﻠ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﮐﺴﺎن ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮى وى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺻﻔﺎ ﮐى .او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮥ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ وﺮ
 ﮐﻠﻪ
او ﻧﻮر ﻻﺷﻮﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﺎﺗ وى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺦ ﮐى .او ﭘﻮره اووۀ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻟﻮن ﺟﺎرى وﺳﺎﺗ .
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﺮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ د اﻧﺴﺎن ﻫوﮐ وﻮرى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻧﻪ
 ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﺎر ﻫﻢ دے ﭼ ﻫﺎﻣﻮﻧﻪ ﻧﻮﻣﻴى .ﻧﻮ
ﺟﻮړه ﮐى ﺗﺮﻮ ﭼ ﻗﺒﺮﮐﻨﺪ ﻫﻐﻪ د ﻫﺎﻣﻮن ﺟﻮج ﭘﻪ وادۍ ﮐ ﺦ ﮐى .
 اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او
دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ زﻣﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﮐى .
ﻨﺎورو ﺗﻪ آواز وﮐئ ﭼ ،راﺟﻤﻊ ﺷ او د ﻮﻟﻮ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ دﭘﺎره راﺷ ﭼ زۀ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎروم،
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺗه ﺳو ﻏﻮ
دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ده .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮ وﺧﻮرئ او وﻳﻨﻪ ﺑﻪ و .
وﺧﻮرئ او د زﻣ د ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ وﻳﻨ ﺑﻪ و ،دوئ ﻮل ﻟﻪ د ﺑﺴﻦ د اﻧﻮ او ورو ،ﭼﯧﻠﻮ او ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ،ﺎرﺑﮥ ﺎروى ﭘﻪ
 ﮐﻮﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎروم ،د دې ﭼﺮﺑ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣه ﺧﯧﻪ وﺧﻮرئ او وﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ و
ﺷﺎن دى .
 زﻣﺎ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د آﺳﻮﻧﻮ او د آﺳﻮﻧﻮ د ﺳﻮرو ،د ﺗه ﺳو ،او د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻏﻮ
ﭼ ﻧﺸﻪ ﺷ .
 زۀ ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﺎره ﮐم ،او ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ
وﺧﻮرئ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 د ﻫﻐﻪ ور ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ
وﻮرى ﻫﻐﻪ ﺳﺰا ﭼ زۀ ﻳ ﻧﺎزﻟﻮم او ﻫﻐﻪ ﻻس ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې اﯦﮯ دے .
 او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه
دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
ﭘﻪ وﺟﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮى ۇو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑوﻓﺎ ۇو .ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘ ﮐو او ﻫﻐﻮئ ﻣ
 ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ د ﻧﺎﭘﺎﮐﻮاﻟ او د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ،او ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷﻮل .
ﺳﻠﻮک وﮐو ،او ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘ ﮐو“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ وﻃﻦ ﺗﻪ واﭘﺲ راوﺳﺘﻞ
 ”ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ اوس ﻳﻌﻘﻮب د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ

 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺮم او ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﻫﯧﺮه ﮐى ﮐﻮﻣﻪ
ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ رﺣﻢ وﮐم ،او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﻏﯧﺮت وﮐم .


ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﮐې وه ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻐﯧﺮ د ﭼﺎ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ او ﺳﻮن ﮐ اوﺳﻴى .
ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ او ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ
ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دوئ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺪس ﺎره ﮐم .
ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،اﺮ ﮐﮥ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐى ۇو ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ راﻳﻮﺎئ ﮐم،
 زۀ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻴﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ د دوئ ﻧﻪ ﭘ ﻧﮥ ﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ روح د ﺑﻨ
او د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ وروﺳﺘﻮ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﻮم ﻧﺎزل ﮐم ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮى ﮐﻮر روﻳﺎ
د ﺣﺰﻗاﻳﻞ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ

۴۰

 زﻣﻮﻧ د ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻢ ﮐﺎل ،د ﻮارﻟﺴﻢ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺷﺮوع ﮐﯧﺪو او د ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﺴﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼ ﺎر


 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ ﻫﻐﮥ زۀ د
راﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻس ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې وو او ﻫﻐﮥ زۀ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ .او د ﻳﻮ ډﯦﺮ اوﭼﺖ ﻏﺮ دﭘﺎﺳﻪ ﻳ ﮐﯧﻨﻮﻟﻢ ،د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﮐ ﭼ ﻳﻮ ﻮ ﻋﻤﺎرﺗﻮﻧﻪ ۇو
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ زۀ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻳﻮ ﺳے وﻟﻴﺪو ﻮک ﭼ د زﯦو ﭘﻪ ﺷﺎن
ﮐﻮم ﭼ د ﻳﻮ ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪل .
ﺎرﯦﺪو ،او ﻫﻐﻪ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ وﻻړ وو او ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻳ د ﮐﺘﺎن ﻓﻴﺘﻪ وه او د ﻧﺎپ ﺗﻮل ﻟﺮﮯ ﻳ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو.
 ﻫﻐﻪ ﺳى ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻮره او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ واوره او ﻫﺮ ﮥ ﭼ درﺗﻪ ﺎﻳﻢ ﻫﻐ

ﺗﻪ ﮥ ﺗﻮﺟﻮ وﮐه ،ﻪ ﺧﻮ ﺗﮥ د دې دﭘﺎره راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮے ﻳ .ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﺗﮥ ووﻳﻨ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﺗﻪ وواﻳﻪ“.

د ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ دروازه
 ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه دﯦﻮال راﺗﺎو وو .د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ ﻻس ﮐ د ﻧﺎپ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﺮﮯ ﻟﺲ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐ
ﻧﻴﻢ ﻓﻪ وو ﭼ دﯦﻮال ﻳ ﻧﺎپ ﮐو ،او دﯦﻮال ﻏﻮاﻟﮯ ﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ وو او ﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوﭼﺖ وو .
دروازې ﺧﻮا ﺗﻪ ﻻړو ﭼ ﻣﺦ ﻳ د ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ وو .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻮړو وروﺧﺘﻮ او د دروازې درﺷﻞ ﻳ ﻧﺎپ ﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻟﺲ
 ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ دروازه ﮐ  ﻃﺮف ﺗﻪ او ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ درې د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﮐﻮ ﺟﻮړې ﺷﻮې وې ﭼ د ﻫﺮې
ﻧﻴﻢ ﻓﻪ وه .
ﻳﻮې اوږدواﻟﮯ او ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ وو او د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ د ﮐﻮﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د دﯦﻮال ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﭘﺎو ﮐﻢ ﻧﻬﮥ ﻓﻪ وو .او د
ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ د ﮐﻮﻮ ﺷﺎﺗﻪ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻻره وه ﭼ ﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ژوره وه او د دې ﮐﻤﺮو ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ درﺷﻞ وه ﭼ ﻟﺲ ﻧﻴﻢ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐ اوږدواﻟﮯ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د دروازې دﻧﻨﻪ ډﻳﻮډۍ ﻧﺎپ ﮐه ،
ﻓﻪ وه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻠ وه .
ﻮارﻟﺲ ﻓﻪ وو او د ﻫﻐ د ﺳﺘﻨ ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ درې ﻧﻴﻢ ﻓﻪ وو .د دې ډﻳﻮډۍ آﺧﺮ ﺳﺮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د داﺧﻠﯧﺪو دواړو
 د ﻣﺸﺮق ﺧﻮا ﺗﻪ دروازه ﮐ ﭘﻪ دواړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ درې ﮐﻮ وې ،او ﻮﻟ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﺧﻮاؤ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺰدې او ﻣﺨﺎﻣﺦ وو .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د دروازې ﺳﺮه د داﺧﻠﯧﺪو د ﺎئ
ﻧﺎپ ﺗﻮل وې او د دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻮل دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺷﺎن ﭘﻠﻦ ۇو .
 د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ د
ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﻧﺎپ ﮐو ،ﮐﻮم ﭼ اووﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ وو او د دروازې ﺳﺮه ﻻره ﭘﺎو ﮐﻢ دروﻳﺸﺖ ﻓﻪ وه .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻫﺮې ﮐﻮ ﻣﺨ ﻳﻮ دﯦﻮال وو ﭼ ﻳﻮوﻳﺸﺖ اﻧﭽﻪ وو او د ﻫﺮې ﮐﻤﺮې اوږدواﻟﮯ او ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ وو .
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې دروازه د ﻮﮐﻴﺪار د ﮐﻮ د ﺷﺎ د دﯦﻮال ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮ د ﺷﺎ د دﯦﻮال ﭘﻮرې ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎپ ﮐه ،ﻫﻐﻪ ﭘﺎو
 ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ د دروازې ﻣﻴﻨﻨﮯ دﯦﻮال ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﺑﺎر ﺳﺮه ﻳﻮﺎئ ﺷﻮے وو ﻧﺎپ
ﮐﻢ ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ ﻓﻪ وه .

 د دروازې د داﺧﻠﯧﺪو ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د درﺑﺎر ﺗﺮ آﺧﺮ ﺳﺮ ﭘﻮرې ﻓﺎﺻﻠﻪ اووۀ اﺗﻴﺎ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ وه.
ﮐو ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ ﻓﻪ وو .
 د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﻮﻮ ﮐ وړې وړې ﮐﮐ ﻏﻮﻧﺪې وې ،ﮥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐ وې ،ﮥ د ﮐﻤﺮو ﭘﻪ دﻧﻨﻪ

دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐ وې .او ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ د ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﻠﺎرى ﺷﻮې وه.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺑﻬﺮﻧﮯ درﺑﺎر
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ زۀ د دروازې ﭘﻪ ﻻر د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ .ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﻮ ﻮ ﮐﻮ او ﭘﻴﺎده ﻻره وﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼ د

 دا ﭘﺨﻪ ﻻر ﺗﺮ دروازو ﭘﻮرې ﺟﻮړه ﺷﻮې وه او
درﺑﺎر ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه راﺗﺎو ﺷﻮې وه او دې ﻻر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ دﯦﺮش ﮐﻮ وى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د دﻧﻨﻪ ﻧﻪ د ﺘﻪ
د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ درﺑﺎر ﭘﻮرې ﻏﺰﯦﺪﻟ وه او ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳ د ﻋﻤﻮﻣ دروازې ﭘﻮرې وه .
دروازې د درﺑﺎر داﺧﻞ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎپ ﮐه ،دا د ﻣﺸﺮق ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ او ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ
ﺷﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ وه.

ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ دروازه
 د دروازې د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ د دروازې اوږدواﻟﮯ او ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﻧﺎپ ﮐو ،ﮐﻮم ﭼ ﺑﻬﺮ ﺻﺤﻦ ﻃﺮف ﺗﻪ  .

داﺧﻠﯧﺪو ﭘﻪ ﻻر ﮐ دواړو ﺧﻮاو د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ درې درې ﮐﻮ وې ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮئ دﻧﻨﻪ ﮐﻮ
ﻮﻟ د ﻫﻐ وړوﻣﺒ ﻣﺸﺮﻗ دروازې ﭘﻪ اﻧﺪازه وې .د دروازې ډﻳﻮډۍ اووۀ اﺗﻴﺎ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوږده وه او ﭘﺎو ﮐﻢ ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ ﻓﻪ
 د ﻣﺸﺮق دروازې ﭘﻪ ﺷﺎن ،د ﻫﻐ د داﺧﻠﯧﺪو ﮐﻮﻪ او ﮐﮐ او د ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﻠﺎرى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻳﻮه
ﭘﻠﻨﻪ وه .
 ﻫﻠﺘﻪ دﻧﻨﻪ د درﺑﺎر
اﻧﺪازه ﺷﻮې وې .او اووۀ ﭘﻮړۍ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﺧﺘﻠ وې ،ﭼ ﻣﺨﺎﻣﺦ ورﺗﻪ ډﻳﻮډۍ وه ﭼ درﺑﺎر ﺗﻪ ﺗﻠﻠ وه .
ﻃﺮف ﭼ د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﻧﻪ ﻳﻮه دروازه وه ،ﺑﻠﻞ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ دروازې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺸﺮق ﮐ وه .ﻫﻐﮥ د ﻳﻮې
دروازې ﺑﻠ دروازې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎپ ﮐه ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ وه.

ﺟﻨﻮﺑ دروازه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى زۀ د ﺟﻨﻮب ﺧﻮا ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ او ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮه دروازه وﻟﻴﺪه ﭼ د ﺟﻨﻮب ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳ ﻣﺦ وو .ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ د دې

 د دروازې او د ﻫﻐ د ﭼﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ د ﮐﻮﻮ
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او ﮐﻮ ﻧﺎپ ﮐې ﭼ ﺑﻠﻞ د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو دروازو ﭘﻪ ﻧﺎپ ﺗﻮل وې .
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وړې وړې ﮐﮐ وې ،د ﻫﻐ ﮐﮐ د ﻧﻮرو ﮐﮐﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وې .د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻻر اووۀ اﺗﻴﺎ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوږده وه او ﭘﺎو ﮐﻢ
 د ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻮ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻫﻐ ﺗﻪ د ﺑﻬﺮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻻر ورﺧﺘﻠ وه ﭼ اووۀ ﭘﻮړۍ ﻳ وې ،او د ﻫﻐ ﭘﻪ
ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه .
 د دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﻫﻢ ﻳﻮه دروازه وه ﭼ ﺟﻨﻮب ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳ
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ دواړو ﺧﻮاؤ د ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﻠﺎرى ﺷﻮې وه .
ﻣﺦ وو ،او ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ د دې دروازې ﻧﻪ د ﺑﻬﺮ د ﺟﻨﻮب دروازې ﺧﻮا ﺗﻪ ﻧﺎپ ﺗﻮل وﮐو ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ وو.

دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ داﺧﻠ دروازه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى زۀ دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ دروازه ﺑﺎﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻢ ،او ﻫﻐﮥ ﺟﻨﻮﺑ دروازه ﻧﺎپ ﮐه ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﻧﻮرو

 د ﻫﻐ د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﮐﻮ ،او ﻣﻴﻨﻨ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او ډﻳﻮډۍ د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو دروازو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﺎپ ﮐ ﻳﻮ
دروازو ﭘﻪ ﻧﺎپ وه .
ﺷﺎن وې .دروازه او د ﻫﻐ د ﮐﻮﻮ ﮐﮐ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وې ،ﻫﻐﻪ اووۀ اﺗﻴﺎ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوږدې او ﭘﺎو ﮐﻢ ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ ﻓﻪ ﭘﻠﻨ

 د دروازې د داﺧﻠﯧﺪو د ﮐﻮ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐﻮﻣﻪ ﭼ دﻧﻨﻪ د درﺑﺎر ﺻﺤﻦ ﺗﻪ ورﻏﻠ وه ﻮارﻟﺲ ﻓﻪ اوږده او ﭘﺎو ﮐﻢ
وې .
 د ﻫﻐ د ﮐﻮ ﻣﺦ ﺑﻬﺮ درﺑﺎر ﺧﻮا ﺗﻪ وو ،د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺳﺘﻨﻮ د ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﻠﺎرى ﺷﻮې وه،
ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه .
او اﺗﮥ ﭘﻮړۍ ورﺗﻪ ورﺧﺘﻠ وې.

د داﺧﻠ درﺑﺎر ﺷﺮﻗ دروازه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻪ ﻣﺸﺮﻗ ﻻر دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ ،او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ دروازه ﻧﺎپ ﮐه ،د ﻫﻐ ﻧﺎپ ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﺳﺮه ﻳﻮ ﺷﺎن

 د ﻫﻐ د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﮐﻮ ،ﻣﻴﻨﻨ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او د ﻫﻐ ډﻳﻮډۍ د ﻧﻮرو دروازو ﺳﺮه ﻳﻮ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﺎپ وې .د
وو .
دروازې او د ﺑﺮﻧې ﻳﻮ ﺷﺎن ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﮐ وې .دا اووۀ اﺗﻴﺎ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوږدې وې او ﭘﺎو ﮐﻢ ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ ﻓﻪ ﭘﻠﻨ وې.
 د ﻫﻐ د ډﻳﻮډۍ ﻣﺦ دﻧﻨﻪ د درﺑﺎر ﻃﺮف ﺗﻪ وو ،او د دواړو ﻃﺮﻓﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﻨﻮ ﻳ د ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﻠﺎرى ﺷﻮې وه ،او اﺗﮥ

ﭘﻮړۍ ورﺧﺘﻠ وې.

د درﺑﺎر دﻧﻨﻪ د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ دروازه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ زۀ د ﺷﻤﺎل دروازې ﻃﺮف ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐ ﻧﺎپ واﺧﺴﺘﻮ .او ﻫﻐﻪ ﻻر ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ

 د ﻫﻐ د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﮐﻮ ،ﻣﻴﻨﻨ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او د ﻫﻐ ډﻳﻮډۍ د ﻧﻮرو دروازو ﺳﺮه ﻳﻮ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﺎپ وې .د
ﻧﺎپ وه .

دروازې او ﺑﺮﻧې ﻳﻮ ﺷﺎن ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﮐ وې .دا اووۀ اﺗﻴﺎ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوږدې وې او ﭘﺎو ﮐﻢ ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ ﻓﻪ ﭘﻠﻨ وې .
ډﻳﻮډۍ ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وه .د ﺗﯧﺮﯦﺪو د ﺎئ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﻠﺎرى ﺷﻮې وه .دې دروازې ﺗﻪ اﺗﮥ
ﭘﻮړۍ ﺧﺘﻠ وې.

د ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﮐﻮ
 د ﺷﻤﺎل د ﻃﺮف ﻧﻪ دﻧﻨﻪ ﻳﻮه دروازه وه ﭼ د داﺧﻠﯧﺪو د ﮐﻮ د ﻻرې ﻧﻪ دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ ﺗﻠﻠ وه ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ

 د دروازې د ډﻳﻮډۍ ﺳﺮه ﭘﻪ دواړه ﺧﻮاو ﮐ دوه ﻣﯧﺰوﻧﻪ ۇو ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﻪ ﭼ
د ﺳﻮزوﻟﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺎروى وﻳﻨﻠﮯ ﮐﯧﺪل .
 د ﮐﻮ دروازې د ﮐﻮ د ﺑﻬﺮﻧ
د ﺳﻮزوﻟﻮ د ﻧﺬراﻧﻮ ،د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧﻮ او د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧﻮ ﺎروى ﺣﻼﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮل .
دﯦﻮال ﺳﺮه ،د ﭘﻮړو ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﺷﻤﺎل دروازې ﺗﻪ د داﺧﻠﯧﺪو ﭘﻪ ﻻر ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ دوه ﻣﯧﺰوﻧﻪ ۇو ،او د ﭘﻮړو ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف ﻫﻢ دوه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د دروازې ﭘﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﮐ ﻫﻢ ﻠﻮر ﻣﯧﺰوﻧﻪ ۇو او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻫﻢ ﻠﻮر ﻣﯧﺰوﻧﻪ ۇو .دا ﻮل اﺗﮥ
ﻣﯧﺰوﻧﻪ ۇو .
 ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ ﻠﻮر ﻣﯧﺰوﻧﻪ د ﺗﺮاﺷﻠﮯ ﺷﻮو ﮐﺎﻮ ﻧﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
ﻣﯧﺰوﻧﻪ ۇو ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﻪ ﭼ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺎروى ﺣﻼﻟﯧﺪل .
ﻗﺮﺑﺎﻧ دﭘﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﻳﻮ دﯦﺮش ﻧﻴﻢ اﻧﭽﻪ اوږدۀ او ﭘﻠﻦ ۇو او ﻳﻮوﻳﺸﺖ اﻧﭽﻪ ﻟﻮړ ۇو .ﭘﻪ دې ﻣﯧﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻗﺮﺑﺎﻧ د
 ﭘﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه دﯦﻮال ﮐ د دوو ﺧُﻠﻮ واﻻ ﮐﻨې
ﺎروو د ﺣﻼﻟﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره د ﻗﺼﺎﺑﺎﻧﻮ ﭼې او ﻧﻮر ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﺮاﺗﮥ ۇو .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ ،ﻫﻠﺘﻪ د
راﻮړﻧﺪې وې ﭼ ﻳﻮ ﭙ اوږدې وې .دا ﻣﯧﺰوﻧﻪ د ﻧﺬراﻧﻮ د ﺎروو دﭘﺎره ۇو .
ﺷﻤﺎﻟ دروازې ﺳﺮه ﻳﻮه ﮐﻮﻪ وه ﭼ دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﻃﺮف ﺗﻪ ﮐﻮﻻو وه او د ﻫﻐ ﻣﺦ ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ وه .د ﺟﻨﻮﺑ دروازې ﺳﺮه
 ﻫﻐﻪ ﺳى ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،د ﮐﻮﻣ ﮐﻮ ﭼ د ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ
ﻫﻢ دا ﺷﺎن ﮐﻮﻪ وه ﭼ د ﻫﻐ ﻣﺦ ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ وو .
 او ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻪ د ﮐﻮﻣ ﻣﺨﻪ ﭼ
ﻣﺨﻪ ده د ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ده ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻣﺸﺮان دى .
ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ ده د ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ده ﻮک ﭼ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻣﺸﺮان دى .او ﻫﻐﻮئ د ﺻﺪوق زاﻣﻦ دى ،ﻮک ﭼ د
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮا ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دى ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزت ورﮐے ﺷﻮے دے.

دﻧﻨﻪ درﺑﺎر او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﻧﺎپ ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ اوږد او ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
ﻓﻪ ﭘﻠﻦ وو .او ﻗﺮﺑﺎنﺎه د درﺑﺎر ﭘﻪ ﺻﺤﻦ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﺨ ﺗﻪ وه .
دﻧﻨﻪ ﮐﻮ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ .او ﻫﻐﮥ د ډﻳﻮډۍ د ﺳﺘﻨﻮ ﻧﺎپ واﺧﺴﺘﻮ ،او ﻫﻐﻪ ﭘﺎو ﮐﻢ ﻧﻬﮥ ﻓﻪ ﭘﻪ ﻫﺮې ﺧﻮا ﭘﻠﻨ وې ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د
 د داﺧﻠﯧﺪو
داﺧﻠﯧﺪو د دروازې ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﻓﻪ وو ،او ﻳﻮ ﺑﻞ دﯦﻮال وو ﭘﻪ ﻫﺮه ﺧﻮا ﮐ ﭼ ﭘﺎو ﮐﻢ ﺷﭙ ﻓﻪ وو .
د ﮐﻮ ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش ﻓﻪ وو ،او اوږدواﻟﮯ ﻳ ﻳﻮوﻳﺸﺖ ﻓﻪ وو .او دې ﮐﻮ ﺗﻪ ﻟﺲ ﭘﻮړۍ ورﺧﺘﻠ وې ،د دروازې ﭘﻪ
دواړو ﺧﻮاو دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﺳﺘﻨ وﻻړې وې.

۴۱

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى زۀ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ او ﻫﻐﮥ د دروازو ﺳﺘﻨ ﻧﺎپ ﮐې ،دواړو ﺧﻮاو ﺗﻪ د


 د داﺧﻠﯧﺪو ﻻر اووﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه ،او د دواړو ﺧﻮا دﯦﻮال ﭘﺎو ﮐﻢ ﻧﻬﮥ ﻓﻪ اوږد وو .ﻫﻐﮥ
ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ وو .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ دﻧﻨﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو او د
ﺑﻬﺮﻧﮯ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻫﻢ ﻧﺎپ ﮐو ،دا اوﻳﺎ ﻓﻪ اوږد وو او ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش ﻓﻪ ﭘﻠﻦ وو .
داﺧﻠﯧﺪو د ﻻرې ﺳﺘﻨ ﻳ ﻧﺎپ ﮐې ،او ﻫﺮه ﻳﻮه درې ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه .د داﺧﻠﯧﺪو ﻻر ﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه ،او د دواړو ﺧﻮاؤ
 او ﻫﻐﮥ د دﻧﻨﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ اوږدواﻟﮯ ﻧﺎپ ﮐو ،ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش ﻓﻪ وو ،او د دې
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﭘﺎو ﺑﺎﻧﺪې دوﻟﺲ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ ۇو .
ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش ﻓﻪ وو .ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ دے“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺳﺮه ﻟﯧﺪﻟ ﮐﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﯦﻮال ﻧﺎپ ﮐو ،ﻫﻐﻪ ﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ وو .او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﮐﻮﻪ اووۀ

 دا ﮐﻮ درې ﻣﻨﺰﻟﻪ وې ،او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺰل ﮐ دﯦﺮش ﮐﻮ وې .د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د دﯦﻮال ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﺎﻳ وې
ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه .
 د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
د دې دﭘﺎره ﭼ دا د دې ﮐﻮﻮ دﭘﺎره ﻴ وې .ﻧﻮ ﭼ د دې ﮐﻮﻮ ﺗﻴﺮوﻧﻪ دﯦﻮال ﮐ دﻧﻨﻪ ﻧﮥ ﻟﯧﺪل .
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د دوﯦﻢ ﭼﺖ ﮐﻮ د اول ﭼﺖ ﻧﻪ ﻏ وې او د درﯦﻢ ﭼﺖ ﮐﻮ د دوﯦﻢ ﭼﺖ ﻧﻪ ﻏ وې .ﮐﻮﻣﻪ ډاﻧﭽﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ
د ﮐﻮر ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺟﻮړه ﺷﻮې وه د ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﺑﺮه ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﺟﻮړه وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮ ﮐﻮﻻو وې ﭼ ﺑﺮه وې .د ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﺗﺮ
 ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه اوﭼﺘﻪ ﭼﻮﻧﺘﺮه وه ،ﭼ د ﮐﻮﻮ ﺑﻨﻴﺎد وو .د
درﻳﻢ ﭼﺖ ﭘﻮرې ﭘﻮړۍ ﺧﺘﻠ وې .
 د ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻮ ﺑﻬﺮﻧﮯ دﯦﻮال ﭘﺎو ﮐﻢ ﻧﻬﮥ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ وو .د ﮐﻮﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻻو
دې ﻧﺎپ ﺗﻮل ﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوﭼﺖ وو .
 د ﮐﻮﻻو ﺎئ ﻧﻪ دې ﮐﻮﻮ ﺗﻪ د
 او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﮐﻮ ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش ﻓﻪ ﭘﻠﻨ وې .
ﺎئ وو .
ورﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻻرې ورﻏﻠ وې ،ﻳﻮه ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ او ﺑﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ وه ،او ﺑﻨﻴﺎد ﭼ دا ﮐﻮﻻو ﺎئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺎئ
ﮐﻮى ﭘﺎو ﮐﻢ ﻧﻬﮥ ﻓﻪ ﮐﻮﻻو وو.

د ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر
 ﻳﻮ ﺑﻞ ﻋﻤﺎرت ﭼ ﻣﺨﻪ ﻳ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د درﺑﺎر ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﺗﻪ وه ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ دووﻳﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﮐﻮﻻو او ﻳﻮ ﺳﻞ او

اووۀ ﭘﻨﻮس ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوږد وو ،او د ﻫﻐ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﭘﺎو ﮐﻢ ﻧﻬﮥ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ ۇو.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﺎپ ﮐﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﺎپ وﮐو ،دا ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ اوږد وو ،او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﺑﺎر او ﻫﻐﻪ ﻋﻤﺎرت ﭼ د

 ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻘﺪس ﮐﻮر درﺑﺎر د
دې دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه وو ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ اوږد وو .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ ﻋﻤﺎرت اوږدواﻟﮯ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺎپ ﮐو ﭼ
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﺨ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ وو .
د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﺑﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وو ،ﭼ دا ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ وو.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﻧﻨﻪ ﺣﺼﻪ
 او وړې ﮐﮐ او د دې درﻳﻮاړو ﻧﻪ
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ډﻳﻮډۍ ،ﻣﻘﺪس ﺎئ او د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ،
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻫﺎﻟﻮﻧﻪ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ او د ډﻳﻮډۍ ﺳﺮه ﻮل ﭘﻪ ﻟﺮ ﭘ ۇو .ﻓﺮش او دﯦﻮال ،ﺗﺮ ﮐﮐﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮرې او ﮐﮐ
 د دروازو دﭘﺎﺳﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻر ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﻧﻨﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ورﻏﻠ وه او د ﻫﻐ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ
ﻫﻢ ﭘ وې .
 د وزرو واﻻ د ﻣﺨﻠﻮق او د ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ۇو .او د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق او د
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ 
 اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺦ ﻳ د ﮐﺠﻮرې ﻳﻮې
ﮐﺠﻮرو وﻧ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﺴ ﻧﻘﺶ ﺷﻮى ۇو ،او د ﻫﺮ ﻳﻮ وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق دوه ﻣﺨﻮﻧﻪ ۇو .
وﻧ ﻃﺮف ﺗﻪ وو او د زﻣﺮى ﻣﺦ ﻳ د ﮐﺠﻮرې د ﺑﻠ وﻧ ﻃﺮف ﺗﻪ وو .دا ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻧﻘﺶ
 د ﻓﺮش ﻧﻪ ﺗﺮ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازې ﭘﻮرې ﭘﺎس ،او د ﺑﻬﺮﻧ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﭘﻪ دﯦﻮال ﺑﺎﻧﺪې د وزرو واﻻ د ﻣﺨﻠﻮق او د
ﺷﻮى ۇو .
 د ﺑﻬﺮﻧ ﻣﻘﺪس ﺎئ د دروازو ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻊ ۇو او د ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ
ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ۇو .
ﻣﺨ ﺗﻪ ﻫﻢ د دې ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو.

د ﻟﺮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه
 ﻫﻠﺘﻪ د ﻟﺮ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه وه ﭼ ﭘﺎو ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻴﻨﮥ ﻓﻪ اوﭼﺘﻪ او درې ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه .د دې ﻮﻮﻧﻪ ،د دې ﺑﯧﺦ ،او د دې

اړﺧﻮﻧﻪ د ﻟﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ۇو .ﻫﻐﻪ ﺳى ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺰ دے ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻻړ دے“.

دروازې
 ﻫﺮې ﻳﻮې دروازې دوه ﭘﻠ ﻟﺮﻟ او ﻫﺮې
 ﺑﻬﺮﻧ دواړو ﻣﻘﺪس ﺎﻳﻮﻧﻮ او ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ دوه دروازې وې .

 او د ﺑﻬﺮﻧ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﭘﻪ دروازو د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﺼﻮﻳﺮ او د ﮐﺠﻮرو د وﻧ
ﻳﻮې ﭘﻠ ﺗﻪ دوه ﻗﺒﻀ وې .
ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﻧﻘﺶ ۇو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻘﺶ ﺷﻮى ۇو ،او ﻫﻠﺘﻪ د ﻟﺮﻮ ﻳﻮ داﻻن د وړې ﮐﻮ ﻣﺨ ﺗﻪ ﺟﻮړ
 د وړې ﮐﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وړې ﮐﮐ وې ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺠﻮرو وﻧ ﻧﻘﺶ ﺷﻮې وې .د
ﺷﻮے وو .
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د وړو ﮐﻮﻮ ﻣﺨ ﮐ ﻫﻢ د ﻟﺮﻮ داﻻﻧﻮﻧﻪ ۇو.

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﮐﻮ

۴۲

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى زۀ د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ او زۀ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﺨﺎﻣﺦ درﺑﺎر ﮐﻮﻮ ﺗﻪ او


 ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﭼ دروازه ﻳ د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ وه ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ
ﺑﻬﺮﻧ دﯦﻮال ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ .

 دواړه ﭘﻪ دې ﺣﺼﻪ ﮐ ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش ﻓﻪ ﮐ د دﻧﻨﻨ درﺑﺎر ﻧﻪ او ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﻓﻪ اوږده وه او اووۀ اﺗﻴﺎ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه .
 د دې ﮐﻮﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳﻮه دﻧﻨﻪ
ﺑﻠﻪ ﺣﺼﻪ ﮐ د ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﻧﻪ ،ﭘﻪ درﻳﻮاړو ﻣﻨﺰﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﮐﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وې .
 ﻧﻮ ﺑﺮه ﮐﻮ ﺗﻨ
ﻻر وه اووﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ او ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ اوږده وه .د دې دروازې ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ وې .
 د درﯦﻢ ﭼﺖ
وې ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﺎﻟﻮﻧﻮ د ﻻﻧﺪې او ﻣﻴﻨﻨ ﻣﻨﺰﻟﻮﻧﻮ د ﮐﻮر د ﮐﻮﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ډﯦﺮ ﺎئ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو .

ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺳﺘﻨ ﻧﮥ وې ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د درﺑﺎر وې ،ﻧﻮ دا ﻧﺴﺒﺖ د ﻻﻧﺪې او ﻣﻴﻨﻨ ﭼﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻟې ﺷﺎن وړې وې .
 ﻧﻮ د ﮐﻮﻮ
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻬﺮﻧﮯ دﯦﻮال د ﮐﻮﻮ او د ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ وو ،او دا د ﮐﻮﻮ ﻣﺨ ﺗﻪ اووۀ اﺗﻴﺎ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوږد وو .
ﻗﻄﺎر د ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﭘﻪ ﻃﺮف اووۀ اﺗﻴﺎ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوږد وو ،او د ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻗﻄﺎر ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ اوږد وو.
 د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺟﻨﻮب
 ﻻﻧﺪې ﮐﻮﻮ ﺗﻪ د ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﻧﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻮ ﻻر وه ﮐﻮﻣﻪ ﭼ دې ﺗﻪ د ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﻧﻪ ورﻧﻨﻮ .

 ﭼ د دې ﻣﺨ ﺗﻪ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻻره وه .دا ﻟﻪ د
ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﻠﻪ آﺑﺎدى وه ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﺗﻪ وه 
ﺷﻤﺎل د ﮐﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وې ،دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه اوږدې او ﭘﻠﻨ وې ،او ﻫﻢ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻻرې او ﻧﺎپ ﻳ وو .د ﺷﻤﺎل د ﺗﯧﺮﯦﺪو د
 د ﮐﻮﻮ دروازې ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ وې .ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮه دروازه وه ﭼ دا د ﺣﻔﺎﻇﺘ دﯦﻮال ﺳﺮه ﻳﻮ ﺷﺎن د
دروازو ﭘﻪ ﺷﺎن د دې 
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺷﻤﺎل او ﺟﻨﻮب ﺗﻪ ﮐﻮ ﭼ د
ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ ﻏﺰﯦﺪﻟ وه ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ ﮐﻮﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﺑﺎر ﺗﻪ ﻳ ﻣﺨ دى د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﮐﻮ دى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ودرﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ وﺧﻮرى .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ډﻳﺮې ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ﮐﯧدى ،ﻳﻌﻨ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ،د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﻣﺎﻣﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﮐ داﺧﻞ
او د ﻨﺎه د ﺗﺎوان ﻧﺬراﻧ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻣﻘﺪس دے .
ﺷ ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻧﮥ  ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪﺳ ﺟﺎﻣ وﻧﮥ ﺑﺎﺳ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻪ ﭼ دا ﻣﻘﺪﺳ دى .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﺎر دى ﭼ ﻧﻮرې ﮐﭙې واﭼﻮى د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ورﺷ ﮐﻮم ﭼ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره دى“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﻧﺎپ ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﻧﻨﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻧﺎپ ﮐل ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻪ ﻣﺸﺮﻗ دروازې ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘﻠﻢ او ﻫﻐﮥ

 ﻫﻐﮥ د ﻧﺎپ ﺗﻮل ﭘﻪ ﭼﻮﮐ ﻣﺸﺮﻗ دﯦﻮال ﻧﺎپ ﮐو ،دا اﺗﮥ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ اوږد
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻮل ﻫﺮ ﮥ ﻧﺎپ ﮐل .
 ﻫﻐﮥ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ دﯦﻮال ﻧﺎپ ﮐو ،دا د ﻧﺎپ ﭘﻪ ﭼﻮﮐ اﺗﮥ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ وو .
وو .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﺎو ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ دﯦﻮال ﻳ
دﯦﻮال ﻧﺎپ ﮐو ،ﻫﻐﻪ د ﻧﺎپ ﭘﻪ ﭼﻮﮐ اﺗﮥ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ وو .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻠﻮر واړه ﻃﺮﻓﻮﻧﻪ ﻧﺎپ ﮐل .او د دې ﻧﻪ
ﻧﺎپ ﮐو ،او د ﻧﺎپ ﭘﻪ ﭼﻮﮐ دا اﺗﮥ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ وو .
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه دﯦﻮال وو ،ﭼ اﺗﮥ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ اوږد او اﺗﮥ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ وو ،د دې ﻣﻘﺼﺪ دا وو ﭼ ﻋﺎم
ﺎئ د ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﺗﻪ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل

۴۳

 او ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﺑﻨ
 ﺑﻴﺎ زۀ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻫﻐﻪ دروازې ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ ﭼ د ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ ﻣﺦ وو ،


اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل د ﻣﺸﺮق ﺧﻮا ﻧﻪ راروان وو .د ﻫﻐﮥ آواز ﻟﻪ د ډﯦﺮو اوﺑﻮ د ﻏﺮار ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،او زﻣﻪ د ﻫﻐﮥ د
 ﮐﻮﻣﻪ روﻳﺎ ﭼ ﻣﺎ وﻟﻴﺪﻟﻪ د ﻫﻐﻪ روﻳﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن وه ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻴﺪﻟ وه ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺎر
ﺟﻼل ﭘﻪ وﺟﻪ روﺎﻧﻪ وه .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﻪ روﻳﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻣﺎ د ﮐﺒﺎر د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻟﻴﺪﻟﻪ ،او زۀ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻢ .

 ﺑﻴﺎ زۀ روح اوﭼﺖ ﮐم او دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻳ راوﺳﺘﻠﻢ،
ﺟﻼل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ دروازې ﻧﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳے زﻣﺎ ﺧﻮا ﮐ وﻻړ وو ،ﻣﺎ دا واورﯦﺪل ﭼ ﻮک
او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ډک ﮐو .
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،دا زﻣﺎ ﺗﺨﺖ او د ﭘﻮ د ﻟﻮﻟﻮ ﻣﻘﺎم دے .دا
ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﻧﻨﻪ ﻧﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺎم دے ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ د ﺗﻞ دﭘﺎره د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﯧم .ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ
ﺑﺖﺧﺎﻧﻮ ﮐ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ او زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے ﻧﮥ ﮐﻮى .او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر دوئ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﻋﻼﻗﺎﺋ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ درﺷﻞ زﻣﺎ درﺷﻞ ﺳﺮه ﺧﻮا ﮐ او د ﺧﭙﻠﻮ دروازو ﺑﺎزو زﻣﺎ د دروازو د ﺑﺎزوﺎﻧﻮ ﺳﺮه
ﻋﺰت ﮐﻮى .
وﻟﻮل ،زﻣﺎ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺻﺮف ﻳﻮ دﯦﻮال وو ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺑﺣﺮﻣﺘ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه وﮐه.
 ﻫﻐﻮئ دې اوس ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻪ زﻣﺎ د ﻣﺨ ﻧﻪ
ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐل .
 اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮم ﺗﻪ
اﺧﻮا ﮐى ،او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺗﻞ دﭘﺎره اوﺳﯧم .
 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
وﺎﻳﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﻴى .ﭘﺮﯦده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه ﻧﻘﺸﻪ وﻮرى ،
ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﺮﻣﻴى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐى دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻘﺸﻪ او د ﻫﻐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،د ﻫﻐ د وﺗﻮ
ﻻرې او د داﺧﻠﯧﺪو ﻻرې ،د ﻫﻐ ﻮﻟﻪ ﻧﻘﺸﻪ او د ﻫﻐ اﺻﻮل او اﺣﺎم وﺎﻳﻪ .دا د ﻫﻐﻮئ د وړاﻧﺪې وﻟﻴﻪ ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دې
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دا ﻗﺎﻧﻮن دے ،د ﻏﺮۀ دﭘﺎﺳﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻓﺎدارى وﮐى او د دې د اﺣﺎﻣﻮ ﭘﻴﺮوى وﮐى .
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ وى .دا د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻗﺎﻧﻮن دے“.

ﻗﺮﺑﺎنﺎه
 ”دا د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ اوږدو ﻧﺎپ ﺗﻮل دے ،د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻏﺎړه ﻳﻮوﻳﺸﺖ اﻧﭽﻪ ژوره وه او ﻳﻮوﻳﺸﺖ اﻧﭽﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه،

 ﭘﻪ زﻣﻪ د ﻏﺎړې ﻧﻪ ﺑﺮه ﺗﺮ ﺘﻪ ﭼﺠ
او د ﻫﻐ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻏﺎړه ﻧﻬﮥ اﻧﭽﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه .او ﻫﻢ دا د ﻗﺮﺑﺎنﺎه اوﭼﺘﻮاﻟﮯ دے ،
ﭘﻮرې دا درې ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوﭼﺘﻪ وه او ﻳﻮوﻳﺸﺖ اﻧﭽﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه .او د وړې ﭼﺠ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻏ ﭼﺠ ﭘﻮرې دا اووۀ ﻓﻪ اوﭼﺘﻪ او
 د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺮﻧ ﺑﺮﺧﻪ اووۀ ﻓﻪ اوﭼﺘﻪ وه ﭼ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺳﻮزوﻟﮯ ﮐﯧﺪﻟﻪ او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻫﺮ
ﻳﻮوﻳﺸﺖ اﻧﭽﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه .
 ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﺳﺮ ﻠﻮر ﻮﻮﻧﻪ ۇو ،ﻳﻮوﻳﺸﺖ ﻓﻪ اوږدۀ او ﻳﻮوﻳﺸﺖ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ
ﻳﻮ ﻮټ ﮐ ﻳﻮ ﻳﻮ ﺮ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮے وو .
 ﺑﺮه ﭼﺠﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻊ وه ،ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوږده او ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه ،ﭼ ﻏﺎړه ﻳ ﻳﻮوﻳﺸﺖ اﻧﭽﻪ وه او
وو .
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻟﺲ ﻧﻴﻢ اﻧﭽﻪ ﻏﺎړه وه .او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻮړۍ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ وې“.

د ﻗﺮﺑﺎنﺎه وﻗﻒ ﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ د ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره

 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻮان ﺳﺨﮯ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ
ﺑﻪ دا اﺻﻮل وى او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ وﻳﻨﻪ وﺷﻴﻨﺪﻟﮯ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﺗﻴﺎره ﺷ ،
دﭘﺎره اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐئ ،ﻮک ﭼ ﻟﻴﻮﻳﺎن دى او د ﺻﺪوق د ﻧﺴﻞ ﻧﻪ دى ،او ﻮک ﭼ زﻣﺎ وړاﻧﺪې ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ،ﻣﺎﻟ
 ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻧﻪ ﻟه وﻳﻨﻪ واﺧﻠ او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻠﻮرو ﻮﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﺮه ﺣﺼﻪ
ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ
ﮐ او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻏﺎړو ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪئ ،او دﻏﻪ ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﮐئ او د ﻫﻐ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ورﮐئ .
 ﭘﻪ
ﻏﻮﻳﮯ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره واﺧﻠ او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮى ﺎئ د ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻪ ﻳ وﺳﻮزوئ .
دوﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻋﯧﺒﻪ ﭼﯧﻠﮯ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐئ ،او ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻪ ﭘﺮې داﺳ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﮐئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د دې د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﺧﺘﻢ ﮐئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻮان ﺳﺨﮯ او ورے
ﻣﻮ ﭘﻪ ﻏﻮﻳ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺎﮐﻪ ﮐې وه .

 ﺗﺎﺳﻮ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐئ ،او اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ دوئ ﻣﺎﻟﻪ
د رﻣ ﻧﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﮐئ ،ﭼ دواړه ﺑﻋﯧﺒﻪ وى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د اووۀ ورﻮ دﭘﺎره ﻫﺮه ورځ ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ د ﻨﺎه د
واﭼﻮى او دا ﺑﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﻃﻮر ﭘﯧﺶ ﮐئ .
 د
ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د رﻣ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻮان ﻏﻮﻳﮯ او ﻳﻮ ورے ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،ﭼ درې واړه ﺑﻋﯧﺒﻪ وى .
 د
اووۀ ورﻮ دﭘﺎره دې ﻫﻐﻮئ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه او د ﻫﻐ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻓﺪﻳﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ دا وﻗﻒ ﮐى .
دې ورﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ،د اﺗﻤ ور ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻢ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ او د ﻋﺒﺎدت ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ
ﮐى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻮل ﮐم .ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

ﺷﻬﺰادﺎن ،ﻟﻴﻮﻳﺎن او اﻣﺎﻣﺎن

۴۴

 ﺑﻴﺎ زۀ ﻫﻐﻪ ﺳى واﭘﺲ د ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺑﻬﺮﻧ دروازې ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ وه ،او دا ﺑﻨﺪه


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا دروازه ﺑﻪ ﺑﻨﺪه وى .دا ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻻوﻳى .ﻫﻴﻮک ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ورﻧﻨﻮ .دا ﺑﻪ
وه .
 ﺻﺮف ﺷﻬﺰاده ﭘﻪ دې ﮐ
ﺑﻨﺪه وى ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﭘﻪ دې دروازه دﻧﻨﻪ ﺷﻮے دے .
دﻧﻨﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﮯ ﺷ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺧﻮراک وﮐى .ﻫﻐﻪ دې د ﺑﺮﻧې د ﻻرې ﻧﻪ دﻧﻨﻪ راﺷ او ﭘﻪ ﻫﻢ
ﻫﻐﻪ ﻻر دې ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د اﻧﺘﻈﺎم اﺻﻮل
 ﺑﻴﺎ زۀ ﻫﻐﻪ ﺳى د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﺷﻤﺎﻟ دروازې ﭘﻪ ﻻر راوﺳﺘﻠﻢ .ﻣﺎ وﮐﺘﻞ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل ﻣ وﻟﻴﺪﻟﻮ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ډﮐﻮى ،او زۀ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻢ .
وﻮره ،او ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه واؤره ،او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺗﻪ ﺧﻴﺎل وﮐه ﭼ درﺗﻪ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻮﻟﻮ اﺣﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻢ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ راﺗﻠﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺗﻪ ﺧﻴﺎل وﮐه .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮﻣﻪ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ دا دوﻣﺮه ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﺲ دى .
ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮ او ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﻏﯧﺮ ﻣﻠﻴﺎن زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﮐﻮر ﺑﺣﺮﻣﺘ
 د دې ﭘﻪ ﺎئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د
وﮐه ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﻮراک ،وازﻪ او وﻳﻨﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه ،او ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐو .
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﻣﻘﺪس ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﮐئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﺎئ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐو .
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻳﻮ ﻏﯧﺮ ﻣﻠ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮ او ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ ﻏﯧﺮ ﻣﻠﻴﺎن ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﻴى“.

ﻟﻴﻮﻳﺎن د اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻪ ﺷل
 ”ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺟﺪاﺋ اﺧﺘﻴﺎر ﮐه ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﺑﻻرې ﺷﻮ او ﻫﻐﻮئ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺎئ د

 ﻫﻐﻮئ دې زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى ،د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻴﺮوى وﮐه ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﺳﺰا وزﻏﻤ .
د دروازو ذﻣﻪ وارى دې واﺧﻠ او ﭘﻪ دې ﮐ دې ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ دې ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او ﻗﺮﺑﺎﻧ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره
 ﺧﻮ ﻪ دوئ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت د ﺧﻠﻘﻮ
ﺣﻼﻟ ﮐى او د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دې ودرﻳى او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺪﻣﺖ دې وﮐى .
دﭘﺎره وﮐو او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﻳ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐ اﺧﺘﻪ ﮐو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎ ﻗﺴﻢ وﺧﻮړﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺿﺮور د ﺧﭙﻠﻮ

 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﻧﺰدې ﻧﮥ
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺰا وزﻏﻤ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
را او ﻧﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺰدې را او ﻧﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ډﯦﺮو ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻧﺬراﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﮐﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺿﺮور د ﺧﭙﻠﻮ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺧﺪﻣﺖ او د ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺎر ذﻣﻪ وارى ورﮐم ﭼ
ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺷﺮم وزﻏﻤ .
ﭘﻪ دې ﮐ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى“.

اﻣﺎﻣﺎن
 ”ﺧﻮ ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ،ﻮک ﭼ ﻟﻴﻮﻳﺎن دى او د ﺻﺪوق د ﻧﺴﻞ ﻧﻪ دى او ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﮐﻮر

ﺧﺪﻣﺖ وﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻻرې ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﺰدې راﺷ زﻣﺎ د وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
 ﺻﺮف ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﻘﺪس
وازﻮ او وﻳﻨ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ودرﻳى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻣﻘﺎم ﺗﻪ رادﻧﻨﻪ ﺷ ،ﻳﻮا ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﯧﺰ ﺗﻪ ﻧﺰدې راﺷ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى او زﻣﺎ د ﻓﺮاﺋﻀﻮ ذﻣﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﭘﻪ دروازو ورﻧﻨﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ واﭼﻮى ،ﻫﻐﻮئ دې د
وارى ﺑﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮى .
 ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ
وړئ ﮐﭙې ﻧﮥ اﭼﻮى ﮐﻠﻪ ﭼ د دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﭘﻪ دروازو ﻳﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺘﺎن ﭘﮯ او د ﮐﺘﺎن ﻻﻧﺪې ﮐﭙې دې ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻼﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وﺗى .ﻫﻐﻮئ دې داﺳ ﮥ ﻧﮥ اﻏﻮﻧﺪى ﭼ ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﺗﻪ و ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ دى ،ﻫﻐﻮئ دې ﻫﻐﻪ ﮐﭙې وﺑﺎﺳ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﻟﻪ راوﻟ .
ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او دا دې ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﮐﻮﻮ ﮐ ﭘﺮﯦدى ،او ﻧﻮرې ﺟﺎﻣ دې واﭼﻮى ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﭙو
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻠﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ وﯦﺘﮥ
ﺳﺮه ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪس ﮐى ،او د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ واﭼﻮى .

 ﻳﻮ اﻣﺎم دې ﻫﻢ ﻣﮯ وﻧﮥ  ﮐﻠﻪ ﭼ دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮ .
اوږدوى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺳﺮ وﯦﺘﮥ واړۀ ﺳﺎﺗ .
ﻫﻐﻮئ دې ﮐﻮﻧو او ﻃﻼﻗﻮ ﺷﻮو ﻮ ﺳﺮه وادۀ وﻧﮥ ﮐى ،ﻫﻐﻮئ دې ﺻﺮف د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻧﺴﻞ ﭘﯧﻐﻠﻮ ﺳﺮه ﻳﺎ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
 ﻫﻐﻮئ دې زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻣﻘﺪس او ﻋﺎم ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻓﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐى او ورﺗﻪ دې د
ﮐﻮﻧو ﺳﺮه وادۀ ﮐﻮى .
 ﭘﻪ ﻫﺮه ﻻﻧﺠﻪ ﮐ دې اﻣﺎﻣﺎن د ﻗﺎﺿ ﻓﺮاﺋﺾ ادا ﮐى او دا دې زﻣﺎ د
ﺣﺮاﻣﻮ او ﺣﻼﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﺮق وﺎﺋ .
ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐى .ﻫﻐﻮئ دې زﻣﺎ د ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﻮو اﺧﺘﺮوﻧﻮ دﭘﺎره زﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن او اﺻﻮل ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐى،
 اﻣﺎم دې ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣى ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺰدې ورﺗﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻠﻴﺖ ﻧﮥ ﮐى ،ﺧﻮ ﮐﮥ
او ﻫﻐﻮئ دې زﻣﺎ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﻘﺪﺳﻪ وﺳﺎﺗ .
 د ﭘﺎﮐﯧﺪو ﻧﻪ
ﻣ ﮐﺲ ﻳ ﭘﻼر ﻳﺎ ﻣﻮر ،زوئ ﻳﺎ ﻟﻮر ،ورور ﻳﺎ ﻧﺎوادۀ ﺷﻮې ﺧﻮر وى ،ﻧﻮ ﭘﻪ دوئ ﻫﻐﻪ ﺎن ﭘﻠﻴﺘﻮﻟﮯ ﺷ .
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﻘﺪس ﮐﻮر دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ  ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس
وروﺳﺘﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اووۀ ور اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى .
 ﺻﺮف زۀ ﺑﻪ د
ﺎئ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى ،ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻏﻠﻮ
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻣﻴﺮاث ﻳﻢ .ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻣﻠﻴﺖ ﻣﮥ ورﮐﻮئ ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﻴﺖ ﻳﻢ .
ﻧﺬراﻧ ،د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ او د ﻨﺎه د ﺗﺎوان ﻧﺬراﻧ ﺧﻮرى ،او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﺷﻮى وى
 د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اوﻟﻪ ﮥ ﻣﯧﻮه او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟ  ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ وى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د زﻣ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ وى .
 اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﮥ ﻧﮥ ﺧﻮرى ،ﻣﺎرﻏﮥ ﻳﺎ
ﻏﻠﻪ داﻧﻪ ﮐ اوﻟﻪ ﺣﺼﻪ ورﮐئ ﻧﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺎزل ﺷ .
ﻨﺎور ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣ وى ﻳﺎ ﻨﺎور ﻣ ﮐے وى“.

د زﻣ ﺗﻘﺴﻴﻤﻮل

۴۵

 ”ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ زﻣﻪ د ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د زﻣ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﻋﻼﻗ ﭘﻪ


ﺗﻮﻪ وﻗﻒ ﮐئ ﭼ د دې اوږدواﻟﮯ دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه او ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﻳ ﻟﺲ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه وى ،دا ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ
 ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﭼ اﺗﮥ ﺳﻮه ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻪ ده دا ﺑﻪ د ﻣﻘﺪس ﺎئ دﭘﺎره وى ،ﭼ د دې
ﻣﻘﺪﺳﻪ وى .
 ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ،د ﻳﻮې ﺑﺮﺧ اوږدواﻟﮯ دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه اووۀ اﺗﻴﺎ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﺑﻪ د ﮐﻮﻻو ﻣﯧﺪان دﭘﺎره وى .
 دا ﺑﻪ د
ﮐﻠﻮﻣﻴﺮه او ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻠﻮﻣﻴﺮه ﺑﻪ وى ،ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر وى .
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره د زﻣ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺣﺼﻪ وى ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﮐ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .دا
 دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه اوږده او
ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮروﻧﻮ دﭘﺎره ﺎئ وى او ﻫﻢ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﭘﺎره ﻣﻘﺪس ﺎئ وى .
ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه ﭘﻠﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ وى ،ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ،دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺎر ﺗﻪ د ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﭘﻪ ﺗﻮﻪ درې ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮ ﭘﻠﻨﻪ او دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ
ﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﺟﺎﺋﻴﺪاد وى ﭼ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى .
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه اوږده ﻋﻼﻗﻪ ورﮐئ ،د ﻣﻘﺪﺳ ﺣﺼ ﺳﺮه ﺧﻮا ﭘﻪ ﺧﻮا ،دا ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ وى“.

د ﺷﻬﺰاده دﭘﺎره زﻣﻪ
 ”ﺷﻬﺰاده ﺑﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﻋﻼﻗ او د ﺎر د ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺳﺮه دواړو ﺧﻮاﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠ .دا ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﻧﻪ ﻣﻐﺮب او ﻣﺸﺮق


ﻧﻪ ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ ﻏﺰﯦﺪﻟ وى .ﭘﻪ اوږدو ﺑﻪ دا د ﻣﻐﺮب ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺸﺮق ﭘﻮرې ﺳﺮﺣﺪى ﻗﺒﺎﺋﻴﻠ ﻋﻼﻗﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه ﭘﺮﺗﻪ وى .
ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﺑﻪ دا زﻣﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﻴﺖ وى .او زﻣﺎ ﺷﻬﺰادﺎن ﺑﻪ ﻧﻮر زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻇﻠﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﺧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻗﻮم ﺗﻪ ﺑﻪ اﺟﺎزت ورﮐى ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې زﻣﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى“.

د ﺷﻬﺰاده دﭘﺎره اﺣﺎﻣﺎت
 ”ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﺎﻓ ﻟﺮې ﻻړئ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ .ﺧﭙﻞ ﺷﺮارت او ﻇﻠﻢ

ﭘﺮﯦدئ او ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐئ ﮥ ﭼ د اﻧﺼﺎف او د ﺻﺪاﻗﺖ وى .زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ د زﻣﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮل ﺑﻨﺪ ﮐئ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
 ﺣﻮﻣﺮ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻪ ،ﺻﺤﻴﺢ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ او ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺎوﻳﺰه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐئ .
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 د ﺗﻮل دﭘﺎره ﻣﻌﻴﺎرى ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ
دې ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﻧﺎپ ﺗﻮل ﻣﻌﻴﺎرى ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ وى .اﻳﻔﻪ او ﺑﺖ دواړه د ﺣﻮﻣﺮ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ده .
ﺑﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴﻪ وى او ﻳﻮه ﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺟﻴﺮې وى .او ﺷﭙﯧﺘﮥ ﺳﻴ ﺑﻪ د ﻳﻮې ﻣﻨﺎ ﭘﻪ اﻧﺪازه وى“.

ﻧﺬراﻧ او ﻣﻘﺪﺳ ور
 ”دا ﻫﻐﻪ ﺧﺎص ﺗﺤﻔﻪ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐئ ﻳﻌﻨ ،د اﻳﻔﻪ ﺷﭙﻣﻪ ﺣﺼﻪ د ﻏﻨﻤﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺣﻮﻣﺮ ﻧﻪ او د اﻳﻔﻪ ﺷﭙﻣﻪ

 د ﺗﯧﻠﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﻮې ﺣﺼﻪ ،ﭼ ﭘﻪ ﺑﺖ ﻧﺎپ ﺷﻮى وى ،دا ﺑﻪ د ﻫﺮ ﮐﺮ ﻧﻪ د
ﺣﺼﻪ د اورﺑﺸﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺣﻮﻣﺮ ﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐئ .
 ﻫﻢ داﺳ ﺑﻪ د ﺑﻨ
ﻳﻮ ﺑﺖ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ وى ،ﭘﻪ دې ﮐ ﻟﺲ ﺑﺘﻪ ﻳﺎ ﻳﻮ ﺣﻮﻣﺮ وى او ﻟﺲ ﺑﺘﻪ د ﻳﻮ ﺣﻮﻣﺮ ﺑﺮاﺑﺮ وى .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺮن د ﺎئ ﻧﻪ ،د دوو ﺳﻮو و د رﻣ ﻧﻪ ﻳﻮ  واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .دا ﺑﻪ د ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ ،ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د
 د ﻣﻠ ﻮل
ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐئ او د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻳ ﮐﻔﺎره ﮐئ ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 دا ﺑﻪ د ﺷﻬﺰاده ذﻣﻪ وارى وى
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺎﺻﻮ ﻫﺪﻳﻮ ﮐ ﺣﺼﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺷﻬﺰاده د اﺳﺘﻌﻤﺎل دﭘﺎره ورﮐى .
ﭼ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ اﺧﺘﺮوﻧﻮ ،ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺖ او ﭘﻪ ﺳﺒﺖ ﮐ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮم ﭘﻪ
ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﻮو ﻣﯧﻠﻮ ﮐ ﭘﻮره ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ،ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ،او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﻮره
ﮐى ،او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳ ﮐﻔﺎره ﮐى“.

اﺧﺘﺮوﻧﻪ
 ”ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻮان ﻏﻮﻳﮯ ﭼ ﺑﻋﯧﺒﻪ وى واﺧﻠ

 اﻣﺎم ﺑﻪ ﻟه وﻳﻨﻪ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ راواﺧﻠ او دا ﺑﻪ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د دروازې ﭘﻪ درﺷﻞ
او ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐئ .

واﭼﻮى ،د ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﺑﺮﻧ ﺣﺼ ﭘﻪ ﻠﻮر واړو ﻮﻮﻧﻮ ،او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د دﻧﻨﻪ درﺑﺎر ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻳ واﭼﻮى .
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ داﺳ د ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره وﮐئ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻏﯧﺮ ارادې ﻳﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫ ﮐ ﻨﺎه وﺷ ،ﻧﻮ
 ﺗﺎﺳﻮ د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ ورځ د ﻓﺴﺢ اﺧﺘﺮ ﺷﺮوع ﮐئ ،دا
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ﭘﯧﺶ ﮐئ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺷﻬﺰاده ﻳﻮ
اﺧﺘﺮ ﺑﻪ د اوو ورﻮ دﭘﺎره وى ،ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻐﯧﺮ د ﺧﻤﺒﻴﺮې رو ﺧﻮرئ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮه ورځ د اﺧﺘﺮ د دې اوو
ﻏﻮﻳﮯ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه او د ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎه د ﮐﻔﺎرې دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐى .
ورﻮ ﭘﻪ دوران ﮐ اووۀ ﻏﻮﻳﺎن او اووۀ ان ﭼ ﻮل ﺑﻋﯧﺒﻪ دى د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐﻮى او ﻧﺮ ﭼﯧﻠﮯ ﺑﻪ د
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻏﻮﻳ او  ﺳﺮه ﻳﻮه اﻳﻔﻪ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻫﺮ اﻳﻔﻪ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻠﻮر ﻟﻴﺮه
ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .
 د اﺧﺘﺮ د دې اوو ورﻮ ﭘﻪ دوران ﮐ ،ﮐﻮم ﭼ د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻤﻪ ورځ ﺷﺮوع ﮐﻴى،
ﺗﯧﻞ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ داﺳ ﻧﺬراﻧ د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ،د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ،د ﻏﻠ او د ﺗﯧﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐى“.

۴۶

 ”ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د دﻧﻨﻪ درﺑﺎر دروازه ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف ده ﻫﻐﻪ دې د


 ﺷﻬﺰاده دې درﺑﺎر ﺗﻪ
ﮐﺎر ﺷﭙ واړو ورﻮ دﭘﺎره ﺑﻨﺪه وى ،ﺧﻮ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ او د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ دا ﮐﻮﻻو وى .
د ﺑﻬﺮ د ﻃﺮف د ﺑﺮﻧې د ﻻر ﻧﻪ ورﻧﻨﻮ او د دروازې ﭼﻮﮐﺎټ ﺳﺮه دې ودرﻳى .اﻣﺎﻣﺎن دې ﺧﭙﻠ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ
وﮐى او د ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﻧﺬراﻧ دې ﭘﯧﺶ ﮐى .ﻫﻐﻪ دې د دروازې ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐ ﻋﺒﺎدت وﮐى او ﺑﻴﺎ دې ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷ .ﺧﻮ
 د ﻫﺮ ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ او د ﻫﺮې ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ورځ دې د دې ﻣﻠ ﺧﻠﻖ د دروازې
دروازه ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎم ﭘﻮرې ﮐﻮﻻو وى .
 ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭼ ﺷﻬﺰاده ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د
ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻋﺒﺎدت وﮐى .
 د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﭼ د  ﺳﺮه ورﮐﻮى
ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى دا ﺑﻪ ﺷﭙ ﻧﺮان ورى او ﻳﻮ  وى ،ﻮل ﺑﻪ ﺑﻋﯧﺒﻪ وى .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه اﻳﻔﻪ وى او د ورو ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻪ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ورﮐى ،ﻫﺮ ﻳﻮ اﻳﻔﻪ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻠﻮر ﻟﻴﺮه ﺗﯧﻞ ﭘﯧﺶ ﮐى.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه اﻳﻔﻪ د
 د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻏﻮﻳﮯ ،ﺷﭙ ورى او ﻳﻮ  ﭘﯧﺶ ﮐى ﭼ ﻮل ﺑﻋﯧﺒﻪ وى .

ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ د ﻏﻮﻳ ﺳﺮه ﭘﯧﺶ ﮐى ،او ﻳﻮه اﻳﻔﻪ ﺑﻪ  ﺳﺮه ،او د ورو ﺳﺮه ﭼ ﻮﻣﺮه ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه دې ورﮐى ،او
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺷﻬﺰاده ﻧﻨﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﺮﻧې د ﻻرې ﻧﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړ ﺷ ،او
ﻫﺮې ﻳﻮې اﻳﻔ ﺳﺮه دې ﻠﻮر ﻟﻴﺮه ﺗﯧﻞ ﭘﯧﺶ ﮐى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﻠ ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﻘﺮرو اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﮐ راﺷ ،ﻫﻐﻪ ﻮک
ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻻر ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ راﺷ .
ﭼ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ دروازه د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ دروازه ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷ ،او ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ دروازه
راﻧﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ دروازه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷ .ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دروازه واﭘﺲ ﻧﮥ  ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ راﻏﻠ دى ،ﺧﻮ
 ﺷﻬﺰاده ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ دﻧﻨﻪ  ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دﻧﻨﻪ  ،او ﺑﻬﺮ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دروازه ﺑﻬﺮ و .
 ﭘﻪ اﺧﺘﺮوﻧﻮ او ﻣﻘﺮر ﺷﻮو ﻣﯧﻠﻮ ﮐ ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻏﻮﻳ ﺳﺮه ﻳﻮه اﻳﻔﻪ وى ،ﻳﻮه
راو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮ راو .
اﻳﻔﻪ ﺑﻪ د  ﺳﺮه وى ،او د ورو ﺳﺮه ﭼ ﻮﻣﺮه ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه دې ورﮐى ،او ﻫﺮې ﻳﻮې اﻳﻔ ﺳﺮه ﻠﻮر ﻟﻴﺮه ﺗﯧﻞ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺷﻬﺰاده د ﺧﭙﻠ ﺧﻮ ﻧﺬراﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ وى او ﻳﺎ د
ورﮐئ .
ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧﻪ وى ،ﻫﻐﻪ دروازه ﭼ ﻣﺦ ﻳ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ دے ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﮐﻮﻻو ﮐے ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ او ﻳﺎ د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧﻪ داﺳ ﭘﯧﺶ ﮐى ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﮐﻮى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷ ،او د

ﻫﻐﮥ د ﺑﻬﺮ ﺗﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ،ﺑﻪ دروازه ﺑﻨﺪه ﮐے ﺷ“.

د ﻫﺮې ور ﻧﺬراﻧﻪ
 ”ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ د ﻳﻮ ﮐﺎل ﺑﻋﯧﺒﻪ ورے ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺿﺮور ﻳﻮ

 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ روزاﻧﻪ ﻳﻮ ﺳﺤﺮ ﺑﻞ ﺳﺤﺮ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮئ ،ﭼ د ﻳﻮې اﻳﻔ ﺷﭙﻣﻪ ﺑﻪ وى او
ﺳﺤﺮ ﺑﻞ ﺳﺤﺮ دا ﭘﻮره ﮐﻮئ .
 ﻧﻮ د
ﭘﺎو ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﻟﻴﺮ ﺗﯧﻠﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ اوړۀ واﻏئ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د دې ﻏﻠ د ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ د ﺗﻞ دﭘﺎره دے .
ُورى ،د ﻏﻠ او د ﺗﯧﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻮﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐﻴى“.

ﺷﻬﺰاده او د ﻫﻐﮥ زﻣﻪ
 ”ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺷﻬﺰاده د ﺧﭙﻞ وراﺛﺖ ﻧﻪ ﻳﻮه ﺗﺤﻔﻪ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﮐ ﻳﻮ زوئ ﻟﻪ

 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ وراﺛﺖ ﻧﻪ ﻳﻮه
ورﮐى ،دا ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻧﺴﻞ وى ،او دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺟﺎﺋﻴﺪاد وى .
ﺗﺤﻔﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﻟﻪ ورﮐى ،ﻧﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﺳﺮه ﺑﻪ دا ﺗﺮ د آزادۍ د ﮐﺎل ﭘﻮرې وى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا واﭘﺲ د ﺷﻬﺰاده ﺷ .د ﻫﻐﮥ
 ﺷﻬﺰاده ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻣﻴﺮاث ﻧﮥ اﺧﻠ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻴﺮاث ﺻﺮف د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ دے .
ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث ﻧﻪ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ورﮐﻮى ،ﺗﺮ دې ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻳﻮ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﻧﮥ ﺷ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺑﺎورﭼ ﺧﺎﻧ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى زۀ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﮐﻮﻮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ ﭼ ﻣﺨ ﻳ د ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﻃﺮف وې ،ﮐﻮﻣ ﭼ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ

 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻫﻐﻪ ﺎئ دے ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ اﻣﺎﻣﺎن د
وې ،او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ د ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺎئ وﻮدﻟﻮ .
ﻨﺎه د ﺗﺎوان ﻧﺬراﻧ او د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ او د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﭘﺨﻮى ،ﺗﺮﻮ ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﺗﻪ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻴﺰوﻧﻮ د راوړﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﺷ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ زۀ ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﺗﻪ
ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻس وروړى او ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ واﭼﻮى “.
 د ﺑﻬﺮﻧ درﺑﺎر ﭘﻪ ﻠﻮر
راوﺳﺘﻠﻢ او ﭘﻪ دې ﮐ ﻳ ﻮټ ﭘﻪ ﻮټ وﺮﻮﻟﻢ او ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻮټ ﮐ ﺑﻞ درﺑﺎر وﻟﻴﺪو .
واړو ﻮﻮﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه اﻧﺘ درﺑﺎروﻧﻪ ۇو ،ﭼ اوﻳﺎ ﻓﻪ اوږد او دوه ﭘﻨﻮس ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ ۇو او ﭘﻪ ﻠﻮر واړو ﻮﻮﻧﻮ
 دﻧﻨﻪ د ﻠﻮر واړو درﺑﺎروﻧﻮ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﮐﺎ ﻳﻮه ﭼﺠﻪ وه ،د ﭼﺠ ﻻﻧﺪې
ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ درﺑﺎر ﻳﻮ ﺷﺎن ﺑﺮاﺑﺮ وو .
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻫﻐﻪ ﺑﺎورﭼ ﺧﺎﻧ دى ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د اور ﺑﻠﯧﺪﻟﻮ ﻧﻐﺮى ﺟﻮړ ۇو .
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى د ﺧﻠﻘﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﺨﻮى“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ درﻳﺎب ﺑﻬﯧﺪل

۴۷

 ﻫﻐﻪ ﺳى زۀ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دروازې ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻢ ،او ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د درﺷﻞ د ﻻﻧﺪې ﻧﻪ


اوﺑﮥ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ رارواﻧ وې ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﺨﻪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ وه .اوﺑﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ دروازه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘﻠﻢ او زۀ
ﺟﻨﻮب ﺧﻮا ﻧﻪ ﺘﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻨﻮب ﺧﻮا ﺗﻪ رارواﻧ وې .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﻳ ﺑﻬﺮ راﺗﺎو ﮐم ﺑﻬﺮﻧ دروازې ﺗﻪ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻢ ﭼ ﻣﺨﻪ ﻳ ﻣﺸﺮق ﺗﻪ وه ،او اوﺑﮥ د ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﻧﻪ راﺑﻬﯧﺪﻟ .
ﺳے ﻓﻴﺘﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮ ﻧﺎپ وﮐو او ﺑﻴﺎ ﻳ زۀ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﺑﻮﺗﻠﻢ ﭼ د ﻴﻮ ﭘﻮرې

 ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮ ﻧﺎپ وﮐو او زۀ ﻳ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﺑﻮﺗﻠﻢ ﭼ ﺗﺮ ﻮډو ﭘﻮرې ډوﺑ وې .ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻧﻮر ﻧﻴﻢ
وې .
 ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮ ﻧﺎپ وﮐو ،ﺧﻮ اوس دا
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮ ﻧﺎپ وﮐو او زۀ ﻳ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﺑﻮﺗﻠﻢ ﭼ دا ﺗﺮ ﻣﻼ ﭘﻮرې وې .
ﺳﻴﻨﺪ ﺷﻮ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ ﺷﻮم اوړﯦﺪﻟﮯ ،ﻪ ﭼ اوﺑﮥ اوﭼﺘ وې او ﻻﻣﺒﻠﻮ ﺗﻪ ﮐﺎﻓ ډوﺑ وې ،داﺳ ﺳﻴﻨﺪ ﺗﺮې ﺟﻮړ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﺗﮥ دا وﻳﻨ؟“ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ زۀ
ﺷﻮ ﭼ ﻫﻴﻮک ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ ﺷُﻮ اوړﯦﺪﻟﮯ .
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯧﺪم ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ دواړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ډﻳﺮې وﻧ وﻟﻴﺪﻟ .
واﭘﺲ د درﻳﺎب ﻏﺎړې ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ .
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا اوﺑﮥ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻣﻠ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻬﻴى او د اُردن وادۍ ﺗﻪ  ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دا ﻣ درﻳﺎب ﺗﻪ ورﭘﺮﯦﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ
 د ژوﻧﺪو ﻨﺎورو ﺳﻴﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
دا ﻣ درﻳﺎب ﺗﻪ ورﺘﻪ ﺷ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻣﺎﻟﻴﻨ اوﺑﮥ ﺗﺎزه ﺷ .
ﺳﻴﻨﺪ ﺑﻬﻴى .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﮐﺒﺎن وى ،ﻪ ﭼ دا اوﺑﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻬﻴى او ﻣﺎﻟ اوﺑﮥ ﺗﺎزه ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ دا ﺳﻴﻨﺪ ﺑﻬﻴى
 ﻣﺎﻫﻴﺮان ﺑﻪ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ وى ،د ﻋﻴﻦﺟﺪى ﻧﻪ ﺗﺮ ﻋﻴﻦﻋﺠﻠﻴﻢ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﮐﺒﺎﻧﻮ د
ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﺧﻮ دﻟﺪﻟ او
ﺟﺎﻟﻮﻧﻮ ﺧﻮروﻟﻮ دﭘﺎره ﺎﻳﻮﻧﻪ وى .ﻟﻪ د ﻏ ﺳﻤﻨﺪر د ﮐﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ډﯦﺮ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ ﮐﺒﺎن وى .
 د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﯧﻮې وﻧ ﺑﻪ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ دواړو ﻏﺎړو ﻏ ﺷ .د دې ﭘﺎ
ډﻧوﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزه ﻧﮥ ﺷ ،دا ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﺑﻪ ﻧﮥ وﭼﻴى ،او ﻧﮥ ﺑﻪ د دې ﻣﯧﻮې وﭼﻴى .ﻫﺮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺑﻪ دا ﻣﯧﻮه ﻧﻴﺴ ،ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﻧﻪ دې ﺗﻪ
اوﺑﮥ ﺑﻬﻴى .د دې ﻣﯧﻮه ﺑﻪ د ﺧﻮراک دﭘﺎره او ﭘﺎ ﺑﻪ ﻳ د ﺷﻔﺎ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى“.

د ﻣﻠ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،دا ﻫﻐﻪ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ دى ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﻪ ﭼ ﺗﮥ زﻣﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دوﻟﺴﻮ

 ﺗﮥ دا د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣﻴﺮاث دﭘﺎره ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐې .د ﻳﻮﺳﻒ د اوﻻد دﭘﺎره ﺑﻪ دوه ﺣﺼ وى .
 دا
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐه ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﮯ وو ﭼ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐم ،دا زﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﺮاث ﺷ .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﺑﻪ د دې زﻣ ﺳﺮﺣﺪ وى ،ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻪ دا د ﻟﻮئ ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ د ﺣﺘﻠﻮن ﭘﻪ ﻻر ﻟﻴﺒﻮﺣﻤﺎت ﻧﻪ ﺻﺪاد ﺗﻪ ﺗﯧﺮ ﺷ ،
دا د ﺑﻴﺮوﺗﻪ او ﺳﺒﺮﻳﻢ ﮐﻮم ﭼ د دﻣﺸﻖ او ﺣﻤﺎت د ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﺮوت دے ،او داﺳ ﺗﺮ ﺣﺰرﻫﺎﺗﻴﺎن ﭘﻮرې ،ﮐﻮم
 دا ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﺗﺮ ﺣﺼﺮ ﻋﻴﻨﺎن ﭘﻮرې ،د دﻣﺸﻖ ﺷﻤﺎﻟ ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺮه ،او د
ﭼ د ﺣﻮران ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺮه دے .
 د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻪ د ﺣﻮران او دﻣﺸﻖ ﭘﻪ
ﺣﻤﺎت ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺮه ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﻠﮯ وى .دا ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﺳﺮﺣﺪ وى .
ﻣﻴﻨ ﮐ ،اُردن ﺳﺮه د ﺟِﻠﻌﺎد او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺧﺎورې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ،ﻣﺸﺮﻗ ﺳﻤﻨﺪر او داﺳ ﺗﺮ ﺗﻤﺮ ﭘﻮرې ﺗﻠﮯ وى .دا ﺑﻪ
 ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف ﮐ دا ﺑﻪ د ﺗﺎﻣﺎر ﻧﻪ د ﻣﺮﻳﺒﻪ ﻗﺎدِس د اوﺑﻮ ﭘﻮرې وى ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ د وادۍ ﻧﻪ د
ﻣﺸﺮﻗ ﺳﺮﺣﺪ وى .
 د ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻟﻮئ ﺳﻤﻨﺪر ﺳﺮﺣﺪ ﻟﻴﺒﻮﺣﻤﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وى .دا
ﻟﻮئ ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻮرې وى .دا ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﺳﺮﺣﺪ وى .
 دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا زﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ .
ﺑﻪ ﻣﻐﺮﺑ ﺳﺮﺣﺪ وى .
د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره او ﻫﻐﻪ ﻏﯧﺮ ﻣﻠﻴﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﻴى او د ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دى د ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﭘﯧﺪاﺋﺸ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن  ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺮاث د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ
 ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم ﮐ ﭼ ﻏﯧﺮ ﻣﻠ ﺧﻠﻖ اوﺳﻴى ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث ورﮐئ ،دا
ﺷﺎن ورﮐے ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د زﻣ ﺗﻘﺴﻴﻤﻮل

۴۸

 ”دا ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠ دى ﭼ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ دﻟﺘﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ،د ﺷﻤﺎﻟ ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺮه ﺑﻪ د دان ﻳﻮه ﺣﺼﻪ وى ،دا ﺑﻪ د


ﺣﺘﻠﻮن ﭘﻪ ﻻر ﻟﻴﺒﻮﺣﻤﺎت ﭘﻮرې وى ،ﺣﺼﺮ ﻋﻴﻨﺎن او د دﻣﺸﻖ ﺷﻤﺎﻟ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎت ﭘﺴ وى دا ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﻧﻪ د
 د آﺷﺮ ﺑﻪ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ وى ،د دې ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻪ د دان ﺣﺪودو ﺳﺮه د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ
ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﺗﻪ د دې د ﺳﺮﺣﺪ ﺣﺼﻪ وى .
 ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﺑﻪ د
 ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﺑﻪ د ﻧﻔﺘﺎﻟ وى ،دا ﺑﻪ د آﺷﺮ د ﻋﻼﻗ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې وى .
ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې وى .
 ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﺑﻪ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ وى ،دا ﺑﻪ د ﻣﻨﺴ د
ﻣﻨﺴ د ﻗﺒﻴﻠ وى ،دا ﺑﻪ د ﻧﻔﺘﺎﻟ د ﻋﻼﻗ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې وى .
 ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﺑﻪ د روﺑﻴﻦ وى ،دا ﺑﻪ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻋﻼﻗ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې وى.
ﻋﻼﻗ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې وى .
 د ﻳﻬﻮداه د ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ
 ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه وى ،دا ﺑﻪ د روﺑﻴﻦ د ﻋﻼﻗ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې وى .

ﻋﻼﻗﻪ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې ده دا ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺼﻪ وى ﭼ ﺗﮥ ﻳ د ﺧﺎص ﺗﺤﻔ ﭘﻪ ﻃﻮر ﭘﯧﺶ ﮐې .دا ﺑﻪ دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه ﭘﻠﻨﻪ وى ،او د دې اوږدواﻟﮯ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻳﻮې ﻗﺒﺎﺋﻴﻠ ﺣﺼ ﺑﺮاﺑﺮ وى ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺑﻪ د
 ﻫﻐﻪ ﺧﺎص ﺣﺼﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﻮې دا ﺑﻪ دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه اوږده او ﻟﺲ
دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وى .
 دا ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺣﺼﻪ وى .دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه اوږده وى ،او ﭘﻪ
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه ﭘﻠﻨﻪ وى .
ﻣﻐﺮﺑ ﻃﺮف ﺑﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه ﭘﻠﻨﻪ وى ،ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه ﭘﻠﻨﻪ او ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻪ دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه
 دا ﺑﻪ د ﻣﻘﺪﺳﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،د ﺻﺪوﻗﻴﺎﻧﻮ دﭘﺎره وى ،ﻮک
اوږده وى .د دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر وى .

ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ وﻓﺎدار ۇو او ﺑﻻرې ﻧﮥ ﺷﻮل ﻨﻪ ﭼ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻻرې ﺷﻮل .
دا ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د زﻣ د ﻣﻘﺪﺳ ﺣﺼ ﻧﻪ ﺧﺎص ﺗﺤﻔﻪ ،او د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺣﺼﻪ وى ،د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻋﻼﻗ ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺮه ﺑﻪ
 د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻋﻼﻗ ﺳﺮه ﻧﺰدې ،ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه اوږده او ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه ﭘﻠﻨﻪ زﻣﻪ ورﮐے
وى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﮥ دا ﺧﺮﻮى او ﻧﮥ
ﺷ .د دې ﻣﻤﻞ اوږدواﻟﮯ ﺑﻪ دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه او ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه وى .
 ﭘﺎﺗ
ﺑﻪ ﻳ ﺑﺪﻟﻮى .دا ﮥ زﻣﻪ ده او ﻧﮥ دى ﭘﻪ ﮐﺎر ﭼ ﻧﻮرو ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړه ﺷ ،ﻪ ﭼ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ده .
دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه ﭘﻠﻨﻪ او دوه ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه اوږده زﻣﻪ ﺑﻪ د ﺎر د ﻋﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎل دﭘﺎره ،د ﮐﻮروﻧﻮ او د ﺮن ﺎئ دﭘﺎره
 او د دې ﻧﺎﭘﻮﻧﻪ ﺑﻪ دا وى ،ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺑﻪ ﭘﺎو ﺑﺎﻧﺪې دوه ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه وى ،ﺟﻨﻮب
وى .ﺎر ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وى ،
ﻃﺮف ﺑﻪ ﭘﺎو ﺑﺎﻧﺪې دوه ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه وى ،ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺑﻪ ﭘﺎو ﺑﺎﻧﺪې دوه ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه وى ،او د ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺎو ﺑﺎﻧﺪې دوه
 د ﺎر دﭘﺎره د ﺮن ﺎئ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ﺰه ﻣﺮﺑﻊ وى ،ﺟﻨﻮب ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ﺰه ﻣﺮﺑﻊ وى،
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه وى .
 ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺎﺗ ﻋﻼﻗﻪ ﭼ د ﻣﻘﺪﺳ
ﻣﺸﺮق ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ﺰه ﻣﺮﺑﻊ وى ،او ﻣﻐﺮب ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ﺰه ﻣﺮﺑﻊ وى .
ﺣﺼ ﺳﺮه ﻟﯧﺪﻟ ده او دې ﺳﺮه ﭘﻪ اوږدو ﺗﻠ ده ،دا ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه او د ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻨﮥ
 د ﺎر ﮐﺎر ﮐﻮوﻧ ﻮک ﭼ دا ﮐﺮى ﻫﻐﻮئ
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه وى .د ﺎر ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ د دې ﭘﯧﺪاوار ﺧﻮراک ورﮐﻮى .
 دا ﻮﻟﻪ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه ﻣﺮﺑﻊ وى .د ﺧﺎص ﺗﺤﻔ ﭘﻪ
ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ وى .
 ﮥ ﭼ ﭘﺎﺗ ۇو د ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗ ﭘﻪ دواړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ
ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺣﺼﻪ ،ﺳﺮه د ﺎر د ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻳﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﮐئ .
ﮐ د ﻣﻘﺪﺳ ﺑﺮﺧ ﺳﺮه او د ﺎر ﺟﺎﺋﻴﺪاد دا ﺑﻪ د ﺷﻬﺰاده ﻣﻠﻴﺖ وى .دا ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه د
ﻣﻘﺪﺳ ﺣﺼ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﻗ ﺳﺮﺣﺪ وى ،او د ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﻧﻪ ﺑﻪ دوﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﻐﺮﺑ ﺳﺮﺣﺪه وى .دا دواړه ﻋﻼﻗ
ﭼ د ﻗﺒﺎﺋﻴﻠ ﺣﺼﻮ اوږدواﻟ ﭘﻮرې ﻏﺰﯦﺪﻟ دى دا ﺑﻪ د ﺷﻬﺰاده ﻣﻠﻴﺖ وى ،او ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د
 ﻧﻮ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺟﺎﺋﻴﺪاد او د ﺎر ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺑﻪ د دې ﻋﻼﻗ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﺮوت وى
ﻣﻘﺪس ﺎئ د دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وى .
ﭼ د ﺷﻬﺰاده ﻣﻠﻴﺖ دے .ﮐﻮﻣﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﭼ د ﺷﻬﺰاده ﻣﻠﻴﺖ دے ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﺮﺗﻪ
وى“.

د ﻧﻮرو ﻗﺒﻴﻠﻮ زﻣﻪ

 ”ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﻗﺒﻴﻠﻮ وى ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ وى ،دا ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﭘﻮرې وى .

 د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﺑﻪ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ
د ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻪ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ وى ،دا ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻋﻼﻗ ﺳﺮﺣﺪ وى .
 د زﺑﻮﻟﻮن ﺑﻪ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ وى ،دا ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﺗﺮ
وى ،دا ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې د ﺷﻤﻌﻮن د ﻋﻼﻗ ﺳﺮﺣﺪ وى .
 د ﺟﺎد ﺑﻪ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ وى ،دا ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې د زﺑﻮﻟﻮن د
ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې د ﻳﺴﺎﮐﺎر د ﻋﻼﻗ ﺳﺮﺣﺪ وى .
 د ﺟﺎد د زﻣ ﺟﻨﻮﺑ ﭘﻮﻟﻪ ﺑﻪ د ﺗﺎﻣﺎر د ﺟﻨﻮب ﻧﻪ د ﻣﺮﻳﺒﻪ ﻗﺎدِس د اوﺑﻮ ﭘﻮرې وى ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ د
ﻋﻼﻗ ﺳﺮﺣﺪ وى .
 دا ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ د ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﻃﻮر د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
وادۍ ﺳﺮه ﻟﻮئ ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻮرې ﺗﻠ وى .
ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ ،او دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺣﺼﻪ وى ،ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺎر دروازې
 ﭘﻪ دې ﮐ
 ”دا ﺑﻪ د ﺎر ﻧﻪ د وﺗﻮ دروازې وى .د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف دﯦﻮال ﮐﻮم ﭼ ﭘﺎو ﺑﺎﻧﺪې دوه ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮ اوږد دے ،


ﺑﻪ درې دروازې ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﺎدﻳى .د روﺑﻴﻦ دروازه ،د ﻳﻬﻮداه د دروازه ،او د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ دروازه .
ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ ﭼ ﮐﻮم ﭘﺎو ﺑﺎﻧﺪې دوه ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه اوږد دﯦﻮال دے ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺑﻪ درې دروازې وى ،د ﻳﻮﺳﻒ دروازه ،د
 د ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ ،ﭼ ﮐﻮم ﭘﺎو ﺑﺎﻧﺪې دوه ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه دﯦﻮال دے ،ﭘﻪ ﮐ ﺑﻪ درې
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ دروازه او د دان دروازه .
 ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﺗﻪ ﭼ ﮐﻮم ﭘﺎو
دروازې وى ﭼ ﺑﻪ د ﺷﻤﻌﻮن دروازه ،د ﻳﺴﺎﮐﺎر دروازه او د زﺑﻮﻟﻮن دروازه ﻳﺎدﻳى .

ﺑﺎﻧﺪې دوه ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه اوږد دﯦﻮال دے ﭘﻪ ﮐ ﺑﻪ درې دروازې وى ،د ﺟﺎد دروازه ،د آﺷﺮ دروازه او د ﻧﻔﺘﺎﻟ دروازه .
ﻮﻟﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺑﻪ ﻧﻬﮥ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه وى .او د ﻫﻐ ور ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ د دې ﺎر ﻧﻮم دا وى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد
دے“.
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