د ﺣﻀﺮت ﺣﺠ ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﺣﻢ

۱

 د دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﮐﺎل د ﺷﭙﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم د ﺣﺠ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ



وﺳﻴﻠﻪ زرﺑﺎﺑﻞ د ﺷﻠﺘاﯦﻞ ﭘﻪ زوئ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﺮان وو ،او ﻳﺸﻮع ﺗﻪ ﭼ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻳﻬﻮﺻﺪق زوئ وو .
”دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،دا ﺧﻠﻖ واﺋ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ وﺧﺖ ﻻ ﻧﮥ دے
 ”آﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﮥ ﺎرى ﭼ زﻣﺎ ﮐﻮر
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم د ﺣﺠ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ راﻏﻠﻮ ﭼ ،
راﻏﻠﮯ “.
 اوس ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭼ
ﮐﻨر ﭘﺮوت وى او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﻟ ﺷﺎن ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧئ؟ 
 ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ ﺗﺨﻢ ﮐﺮﻟﮯ دے ،ﺧﻮ ﻓﺼﻞ ﻣﻮ ﻟ رﯦﺒﻠﮯ دے .ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮراک ﮐﻮئ ﺧﻮ
ﮥ ﮐﻴى ورﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر وﮐئ .
ورﺑﺎﻧﺪې ﻣﯦئ ﻧﻪ .ﺗﺎﺳﻮ اوﺑﮥ  ،ﺧﻮ ﺗﻨﺪه ﻣﻮ ﭘﺮې ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى .ﺗﺎﺳﻮ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﻧﺪئ ،ﺧﻮ ﭘﺮې ﻧﮥ ﺮﻣﯧئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻨﺨﻮاه
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
 ،ﺧﻮ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻮه ﮐ اﭼﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺳﻮرى وى .
 ﺑﺮه ﻏﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﻟﺮ ﺗﺮې ﻻﻧﺪې راوړئ ،او زﻣﺎ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐئ ،ﻧﻮ ﭼ زۀ ﭘﺮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
ﮐﺎروﻧﻮ ډﯦﺮ ﻏﻮر ﮐﻮئ .
 ﺗﺎﺳﻮ د ډﯦﺮو ﭘﻪ ﻃﻤﻊ وئ ،ﺧﻮ وﻮرئ ،دا ﻟ وﺧﺘﻞ .ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮐﻮر ﺗﻪ
ﺷﻢ او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺷﻢ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﮥ راوړل ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ واﻟﻮﻮل .وﻟ؟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .زﻣﺎ د ﮐﻮر ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ وډ ﭘﺮوت دے،
 ﻧﻮ ﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ،آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮﺧﻪ ورول او زﻣ ﻓﺼﻞ
او ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﻣﺼﺮوف ﻳ .
 ﻣﺎ د اوچ ﮐﺎﻟ ﺣﻢ ﮐے دے ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ او ﻏﺮوﻧﻮ ،ﭘﻪ ﻏﻠﻪ ،ﭘﻪ ﻧﻮې ﻣﻴﻮ ،ﭘﻪ زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ
ﮐﻮل ﺑﻨﺪ ﮐل .
 ﺑﻴﺎ زرﺑﺎﺑﻞ د ﺷﻠﺘاﯦﻞ
ﭘﯧﺪاوار ﭼ زﻣﻪ ﻳ ﮐﻮى ،ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻨﺎورو ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻨﺖ دې راﺷ “.
زوئ ،ﻳﺸﻮع د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻳﻬﻮﺻﺪق زوئ ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺒﺮې
وﻣﻨﻠ ﭼ د ﺣﺠ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮې وې ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ راﻟﯧﻟﮯ وو .او ﺧﻠﻖ د
 ﺑﻴﺎ ﺣﺠ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ،ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﺳﻮﻟﻮ” ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ ﻳﻢ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪل .
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د زرﺑﺎﺑﻞ د ﺷﻠﺘاﯦﻞ د زوئ ﺟﺬﺑﻪ راﭘﺎروﻟﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺣﺎﮐﻢ وو ،او د ﻳﺸﻮع
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ “.
ﺟﺬﺑﻪ ﭼ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻳﻬﻮﺻﺪق زوئ وو ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻮﻟﻮ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﺟﺬﺑﻪ .ﻫﻐﻮئ راﻏﻠﻞ او د ﻣﺎﻟ
 دا ﮐﺎر د دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوﯦﻢ
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﺎک ﺧُﺪائ وو ﭘﻪ ﮐﻮر ﻳ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐو .
ﮐﺎل د ﺷﭙﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻤﻪ ورځ ﺷﺮوع ﺷﻮ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮى ﮐﻮر وﻋﺪه ﺷﻮے ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ

۲

 ”زرﺑﺎﺑﻞ د ﺷﻠﺘاﯦﻞ زوئ
 د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻳﻮﻳﺸﺘﻤﻪ ورځ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺣﺠ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،


ﺗﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﺮان دے ،ﻳﺸﻮع ﺗﻪ ﭼ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻳﻬﻮﺻﺪق زوئ دے ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ.
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ داﺳ ﻮک ﭘﺎﺗ دى ﭼﺎ ﭼ د ﺧُﺪائ د دې ﮐﻮر ﻣﺨ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻟﻴﺪﻟﮯ
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐئ ،
 ﺧﻮ اوس ﺗه ﺷﻪ ،اے زرﺑﺎﺑﻠﻪ ،ﻣﺎﻟ
وو؟ دا ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اوس ﻨﻪ ﺎرى؟ وﻟ دا ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺎرى ﮥ؟ 
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗه ﺷﻪ ،اے ﻳﺸﻮع د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻳﻬﻮﺻﺪق زوﻳﻪ ،ﺗه ﺷﻪ ،اے د دې ﻣﻠ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وﻋﺪه
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﺎر ﮐﻮئ .ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ ﻳﻢ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ،

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
ﮐې وه ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راوﺗﻠ .زﻣﺎ روح ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دے ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .
 زۀ ﺑﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟزوم،
اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻟ وﺧﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ زۀ آﺳﻤﺎن او دﻧﻴﺎ ،ﺳﻤﻨﺪر او اوﭼﻪ زﻣﻪ وﺧﻮﻮم .
 ﺳﭙﻴﻦ زر
او د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﺰاﻧ ﺑﻪ راوړے ﺷ او زۀ ﺑﻪ دا ﮐﻮر د ﺟﻼل ﻧﻪ ډک ﮐم ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 د دې ﻣﻮﺟﻮده ﮐﻮر ﺟﻼل ﺑﻪ د ﻣﺨ ﮐﻮر د ﺟﻼل
زﻣﺎ دى او ﺳﺮۀ زر ﻫﻢ زﻣﺎ دى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻧﻪ زﻳﺎت وى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺎئ ﮐ اﻣﻦ راوﻟﻢ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﻧﺎﭘﺎﮐﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ
 ﭘﻪ ﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻤﻪ ورځ د ﻧﻬﻤ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د دارﻳﻮس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﮐﺎل ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺣﺠ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﻮ،

 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐئ ﭼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ دې ﺣﻘﻠﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ .

ﺳے د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻏﻮﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻤﻨﻪ ﮐ واﭼﻮى او ﭼﺮﺗﻪ ﻳ وړى ،او د ﻫﻐﮥ ﻟﻤﻦ رو ﻳﺎ ﺗﺮﮐﺎرۍ ،ﻣﻴﻮ ،ﺗﯧﻠﻮ ﻳﺎ
 ﺑﻴﺎ
ﻧﻮر د ﺧﻮراک ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه وﻟ ،آﻳﺎ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺪس ﺷ؟“ ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﻪ “.
ﺣﺠ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﺳے د ﻣى ﺳﺮه ﭘﻪ ﻟﯧﺪو ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﭘﺎک ﺷ ﺑﻴﺎ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﮐ ﮥ ﻴﺰ ﺳﺮه وﻟﻴى،
 ﺑﻴﺎ ﺣﺠ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ د دې
آﻳﺎ دا ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺷ؟“ ”آو “،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺷ “.
 د
ﺧﻠﻘﻮ او د دې ﻗﻮم ﻫﻢ دا ﺣﺎل دے .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،دوئ ﭼ ﮥ ﮐﻮى او ﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎک دى .
دې ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺑﻨﻴﺎد ﮐﺎ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻧﮥ ۇو اﯦﻮدﻟﮯ ﺷﻮى ،اوس دې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﮥ ﺧﻴﺎل وﮐئ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﻠ د ﺷﻠﻮ ﺑﻮرو ﭘﻪ اُﻣﻴﺪ راﻏﻠ وئ ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺻﺮف ﻟﺲ ﺑﻮرۍ وې .ﮐﮥ
ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮥ ﺣﺎل وو؟ 
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻس ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
ﻮک د ﻣﻴﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﭼ ﺳﻞ ﻟﻴﺮه ﺗﺮې راوﺑﺎﺳ ،او ﻫﻠﺘﻪ ﺻﺮف ﭘﻨﻮس ﻟﻴﺮه وې .
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﻨﻨ
ﮐﺎروﻧﻮ ،ﺗﻠﻴﺎ او ﭘﭙﻮﻧ او ږﻟ راوﺳﺘﻪ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻧﮥ ﻏﻠ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ورځ ﭼ د ﻧﻬﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻢ ﺗﺎرﻳﺦ دے ﺳﻮچ وﮐئ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺑﻨﻴﺎد ﮐﯧﻮدﻟﮯ ﺷﻮ.
 زۀ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐﻮم ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﻏﻠﻪ ﻻ ﭘﻪ ﻮدام ﮐ ﺷﺘﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﭘﻪ دې ﻓﺮ وﮐئ ،
ﭘﻮرې ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻞ ﻧﮥ دے ﻟﻮ ﮐے ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻧﻮرو ﺑﻮﻮ او د اﻳﻨﺮو وﻧﻮ ،اﻧﺎر او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ وﻧﻮ ﻫﻴ ﻣﯧﻮه ﻻ ﻧﮥ ده ﮐې.
ﺧﻮ د ﻧﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐم“.

زرﺑﺎﺑﻞ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻋﺪه
 ”زرﺑﺎﺑﻞ
 ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ورځ د ﻫﻐ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻤﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ ﭘﻪ ﺣﺠ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،

 زۀ ﺑﻪ ﺷﺎﻫ ﺗﺨﺘﻮﻧﻪ اوﻟﻪ ﮐم او د ﭘﺮدو
ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﺮان دے ﭼ زۀ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن او زﻣﻪ وﺧﻮﻮم .
ﺣﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ او د دې ﭼﻠﻮوﻧ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺦ واړوم ،آﺳﻮﻧﻪ او د دې ﺳﻮارۀ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ووژﻧ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻮﻢ ،زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ زرﺑﺎﺑﻞ د ﺷﻠﺘاﯦﻞ زوﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺮ د ﻮﺗ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐم ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺧﻮښ ﮐے ﻳ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا
ﻓﺮﻣﺎﺋ“.
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