د ﺣﻀﺮت ﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
۱

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﭼ د ﻣﻮرﺷﻴﺖ ﻣﻴﺎه ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻮﺗﺎم ،اﺣﺎز او ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ دوران ﮐ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،ﭼ


 اے ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺎﺳﻮ واورئ ،اے زﻣ
د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ۇو .ﻫﻐﻪ روﻳﺎ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻟﻴﺪه .

او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﻳ ،ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﻧﻪ ﻮاﻫ ورﮐى،
 ﻮرئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ راروان دے ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﭘﺮﯦدى او د زﻣ اوﭼﺖ ﺎﻳﻮﻧﻪ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮى.

 ﻏﺮوﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﻻﻧﺪې وﻳﻠ ﮐﻴى ،او وادۍ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺷﻠﻴى ،ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮم د اور ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻳﻠ ﮐﻴى ،ﻨﻪ ﭼ اوﺑﮥ د

 او دا ﻫﺮ ﮥ وﻟ ﭘﯧ ﺷﻮل؟ ﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺳﺮﮐﺸ ﭘﻪ وﺟﻪ ،آو ،دا د ﻮل ﻗﻮم د
اوﭼﺖ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې را .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ وﺷﻮل .د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺳﺮﮐﺸ ذﻣﻪ وار ﻮک دى؟ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ،دا ﻟﻮئ ﺎر دے .د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺎﻳﻮﻧﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺳﺎﻣﺮﻳ ﻧﻪ د ﮐﻨرو ډﯦﺮے ﺟﻮړ ﮐم ،ﻳﻮ داﺳ ﺎئ
ﭼﺮﺗﻪ دى؟ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ،دا ﻟﻮئ ﺎر دے .

ﭼ د اﻧﻮرو ﺑﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﮐﺮﻟﮯ ﺷ .زۀ ﺑﻪ د دې دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐﺎ وادۍ ﺗﻪ وﻏﻮرزوم او د دې ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﺑﻪ ﺎره ﮐم .
د دې ﻮل ﺑﺘﺎن ﺑﻪ ﻮ ﻮ ﺷ ،او د ﻫﻐ د ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﻮﻟﻪ ﻪ ﺑﻪ وﺳﻮزوﻟ ﺷ .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﻮل ﺑﺘﺎن ﺗﺒﺎه
ﮐم .ﻪ ﭼ ﻫﻐ دا ﻫﺮ ﮥ د ﺧﭙﻞ ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﭘﻪ ﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى دى ،اوس ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ د ﻫﻐ ﻧﻪ واﺧﺴﺘﮯ ﺷ او ﻧﻮرو
ﮐﻨﺠﺮو ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺰدورى ﮐ ورﮐے ﺷ.

ژړا او ﻣﺎﺗﻢ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﻣﺎﺗﻢ وﮐم او د ﻏﻢ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺑﻪ وواﻳﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﭘ اﺑﻠ ﭘ او ﺑﺮﺑﻨ وﺮﻢ .زۀ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻴﺪړ ﭘﻪ ﺷﺎن

 ﻧﻮ د ﻫﻐ زﺧﻤﻮﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﺟﻪ دى .دا ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ ﻫﻢ راﻏﻠﻮ .دا زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ
وﮐﻮﻧﯦم او ﻟﻪ د ﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﻐ ووﻫﻢ .
 دا ﭘﻪ ﺟﺎت ﮐ دﺷﻤﻦ ﺗﻪ ﻣﮥ واﻳ ،او ﻣﮥ ژاړئ .ﭘﻪ
ﻧﺰدې دروازې ﭘﻮرې راورﺳﯧﺪو ،ﺗﺮ دې ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪو .
 ﺑﺮﺑﻨ او د ﺷﺮم ﺳﺮه دﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﮐ
ﺑﻴﺖﻋﻔﺮه ﮐ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ورﻏﯦئ .
اوﺳﯧئ .ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺿﻨﺎن ﮐ اوﺳﻴى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﮥ راو .ﺑﻴﺖاﻳﻀﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﻢ ﮐ دے ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎروت ﮐ اوﺳﻴى او ﭘﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳ ﺳﺮه د ﻣﺪد ﭘﻪ ﻃﻤﻊ دى ،ﻪ ﭼ د
ﺣﻔﺎﻇﺖ اُﻣﻴﺪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻟﻴﺲ ﮐ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ اﻓﺖ ﻧﺎزل ﺷﻮے دے ،او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دروازې ﭘﻮرې رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے .
اوﺳﯧئ ،ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﺟﻨ ﺎډۍ وﺗئ .ﺗﺎﺳﻮ د ﺻﻴﻮن ﻟﻮر دﭘﺎره د ﻨﺎه ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ وئ ،ﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮرﻳﺸﺖﺟﺎت ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ اﻣﺎﻧ ﺗﺤﻔ ورﮐئ .د اﮐﺰﻳﺐ ﺎر ﺑﻪ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻣﻮﺟﻮد ۇو .
 د ﻣﺮﻳﺴﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ،زۀ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻓﺘﺢ ﮐﻮوﻧﮯ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف دروﻟﯧم .ﻫﻐﻪ
د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دﭘﺎره دوﮐﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷ .
 ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐ ﻨﺠ ﮐئ د ﻫﻐﻪ ﺑﭽﻮ
ﻮک ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺸﺮان دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻋﺪوﻻم ﻏﺎر ﺗﻪ وﺗﺘ .
دﭘﺎره ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳ ،ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﻨﺠ ﮐئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﺷ.

د اﻧﺴﺎن ﺑاﻧﺼﺎﻓ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک

۲

 اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻮک ﭼ د ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮﻧﻮ ﮐ د ﺑﺪو


 ﭼ
ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﻮرى .د ﺳﺤﺮ ﭘﻪ رﺎ ﮐ ﻫﻐﻮئ دا ﭘﻮره ﮐﻮى ﻪ ﭼ د دې ﮐﻮل د دوئ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐ دى .

ﻫﻐﻮئ د ﭘﻮ ﭘﻪ ﻻﻟﭻ ﮐ راﺷ ﻧﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﻳ ﮐى ،او ﭼ د ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﻟﭻ ﮐ راﺷ ﻧﻮ دا وﻧﻴﺴ .ﻫﻐﻮئ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ د دې ﻗﻮم ﺧﻼف د
ﮐﻮر ﭘﻪ دوﮐﻪ اﺧﻠ ،او رﺷﺘﻪدار د وراﺛﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮى .
ﺗﺒﺎﻫ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوم ،د دې ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺎن ﺧﻼص ﻧﮥ ﮐئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﻏﺮور ﮐ ﻧﮥ ﺮ ،ﻪ ﭼ دا ﺑﻪ د اﻓﺖ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﺎ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﻮر درﮐﻮى د ﻏﻢ ﭘﻪ دې ﻣﺮﺛﻴ ﮐ” ،ﻣﻮﻧ ﻣﻤﻞ
وﺧﺖ وى .
 ﻧﻮ ﻪ
ﺗﺒﺎه ﺷُﻮ ،زﻣﺎ د ﻗﻮم ﻣﻠﻴﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮ .ﻣﺎﻟ زﻣﻮﻧ ﺟﺎﺋﻴﺪاد اﺧﺴﺘﮯ دے او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻏﺪاراﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐے دے “.
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻴﻮک د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮐ ﻧﮥ وى ﭼ زﻣﻪ ﭘﻪ ﭘﭽﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐى.

د دروﻏﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان

 ”ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻣﮥ ﮐﻮه “،د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان واﺋ” ،د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﺷﺮم ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﯧﺮ ﻧﮥ ﮐى “.

اے د ﻳﻌﻘﻮب ﻗﻮﻣﻪ ،آﻳﺎ داﺳ ﺧﺒﺮه ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ،آﻳﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﻏﺼﻪ دے؟ آﻳﺎ ﻫﻐﻪ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى؟ آﻳﺎ زﻣﺎ
 ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ د دﺷﻤﻦ ﻏﻮﻧﺪې زﻣﺎ ﺧﻼف راﭘﺎ.
ﮐﻼم ﮥ ﻧﮥ دے د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﭼﺎ ﻻرې ﭼ ﻧﯧﻐ دى؟ 
ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ د اوږو ﻧﻪ ﻗﻴﻤﺘ ﭼﻮﻏﻪ وﺑﺎﺳ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎور ﮐﻮى ،او ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺳو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﺑﺮﺑﻨهوئ ﻟﻪ
 ﺗﮥ زﻣﺎ د ﻗﻮم  د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻪ ﺷې .ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﭽﻮ ﻧﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره
ﻮک ﭼ د ﺟﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷ .
 ﭘﺎﻪ دﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﻪ ،ﻪ ﭼ دا ﺳﺘﺎ د آرام ﺎئ ﻧﮥ دے ،ﻪ ﭼ دا ﭘﻠﻴﺖ دے ،دا ﺗﺒﺎه ﺷﻮے دے،
زﻣﺎ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ اﺧﻠ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ دروﻏﮋن او دوﮐﻪ ﺑﺎز راﺷ او واﺋ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﻣﻴﻮ او د ﺷﺮاﺑﻮ ﭘﯧﺸﻮﺋ
دﻟﺘﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻋﻼج ﻧﺸﺘﻪ .
وﮐم “،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﻠﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ وى.

د ﺧﻼﺻﻮن وﻋﺪه ﮐﻮل
 زۀ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺗﺎﺳﻮ ﻮل راﻏﻮﻧ ﮐم ،اے د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻده ،زۀ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ راﻳﻮﺎئ ﮐم.

زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ داﺳ راﻳﻮﺎئ ﮐم ﻟﻪ ې ﭼ ﺷﭙﻮل ﺗﻪ راﻳﻮﺎئ ﮐﻴى ،ﻟﻪ ﭼ رﻣ د ﺧﭙﻞ ﺮن ﺎئ ﮐ وى ،ﻫﻐﻪ
 ﻮک ﭼ ﻻره ﮐﻮﻻو ﮐى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺨ روان وى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دروازې ﻣﺎﺗ
ﺎئ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ډک وى .
ﮐى او ﺑﻬﺮ ﺑﻪ و .د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺨ روان وى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮى.

ﻣﺸﺮان او ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ورﻠﮯ ﺷﻮل

۳

 ﺗﺎﺳﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ،ﻏﻮږ ﺷ ،اے د ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،اے د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ .آﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ ،


ﭼ د ﻧﯧ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت او د ﺑﺪۍ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ،ﻮک ﭼ زﻣﺎ د ﻗﻮم ﻧﻪ ﺮﻣﻦ وﺑﺎﺳ او د ﻫﻐﻮئ د ﻫوﮐﻮ ﻧﻪ ﻏﻮﻪ ﻟﺮى
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ زﻣﺎ د ﻗﻮم ﻏﻮ ﺧﻮرئ ،د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺮﻣﻦ وﮐﺎږئ او د ﻫﻐﻮئ ﻫُوﮐ ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐﻮئ ،ﻮک ﭼ
ﮐﻮئ ،
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﮐى د ﻏﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻮﮐې ﮐﻮئ ،ﻳﺎ ﻳ ﻟﻪ د دﯦ د ﻏﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ .
ﭼﻐﻪ ﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘ ﮐى د ﻫﻐﻪ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﭼ ﻮک زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻻرې ﮐﻮى ،ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ
ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐى دى .
ﻫﻐﻮئ ﮥ وﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د اﻣﻦ اﻋﻼن ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ دا ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ،ﻧﻮ دوئ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف د ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻴﺎرے
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺷﭙﻪ راﺷ ،ﭼ ﺑﻐﯧﺮ د روﻳﺎ ﺑﻪ وى ،او ﺗﻴﺎرۀ ﺑﻪ راﺷ ﭼ ﺑﻐﯧﺮ د ﭘﯧﺸﻮﻳ ﺑﻪ وى .ﻧﻤﺮ
ﮐﻮى .

 روﻳﺎ ﮐﺘﻮﻧ ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴى او ﻗﺴﻤﺖ ﻮدوﻧ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺘﻪ ﺷ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ دﭘﺎره ،او ورځ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺗﻴﺎرۀ ﺷ .
 ﺧﻮ زۀ ﭘﻪ
ﺑﻋﺰﺗﻪ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﻮﻧﻪ ﭘ ﮐى ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .
ﺧﭙﻠﻪ د ﻗﺪرت ﻧﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د روح ﻧﻪ ،او د اﻧﺼﺎف او د ﻗﻮت ﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﻳﻢ ،ﭼ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ،او ﺑﻨ
 دې ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ ،اے د ﻳﻌﻘﻮب د ﻗﻮم ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻗﻮم ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ،ﻮک ﭼ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻨﺎه وﺎﻳﻢ .
 ﻮک ﭼ ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺟﻮړوئ ،او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ
اﻧﺼﺎف ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮئ او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻏﻠﻄﻮئ ﭼ ﺻﺤﻴﺢ وى ،
 د دې ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﭘﻪ رﺷﻮت اﺧﺴﺘﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى ،د دې اﻣﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮى ،او د دې
ﺑﺪﻋﻤﻠ ﺟﻮړوئ .
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى ،او ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺎور ﮐﻮﻟﻮ دﻋﻮﱝ ﮐﻮى ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎور ﻧﮥ ﮐﻮى ،او
 ﻧﻮ ﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ،
داﺳ واﺋ ﭼ” ،آﻳﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻧﮥ دے؟ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻴ اﻓﺖ راﻧﮥ ﺷ “.
ﺻﻴﻮن ﺑﻪ ﻟﻪ د ﭘ ﻏﻮﻧﺪې ﻳﻮه ﮐے ﺷ ،ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﮐﻨر ﻳﻮ ډﯦﺮے ﺟﻮړ ﺷ ،او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻏﺮ ﺑﻪ 
ﻨﻞ وﺷ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺮ

۴

 ﭘﻪ آﺧﺮى ورﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻏﺮ آﺑﺎد ﺷ او دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﻣﺸﺮ وى ،دا ﺑﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ


 ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺷ او واﺋ ﺑﻪ” ،را ﭼ ﺑﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
دﭘﺎﺳﻪ اوﭼﺖ ﺷ ،او د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ورﺗﻪ راﺷ .
ﻏﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ،د ﻳﻌﻘﻮب د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﭙﻠ ﻃﺮﻳﻘ وﺎﺋ ،ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻر روان ﺷُﻮ“.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﻮن ﻧﻪ راو ،او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ راﺷ .
وﮐى ،او د ﻟﺮې او ﻧﺰدې ﻣﻀﺒﻮﻃﻮ ﺣﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻻﻧﺠ ﺑﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې وﻮى او ﻳﻮې ﺑﻪ ورﻧﻪ ﺟﻮړې
ﮐى او د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﯧﺰو ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﻮﻮ ﻗﻴﻨﭽﻴﺎﻧ ﺟﻮړې ﮐى .ﻗﻮم ﺑﻪ د ﻗﻮم ﺧﻼف ﺗُﻮره ﻧﮥ اوﭼﺘﻮى ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ اﻧﻮر د ﺑﻮ ﻻﻧﺪې او د ﺧﭙﻠﻮ اﻳﻨﺮو د وﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﯧﻨ ،او ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮى .
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم روان وى ،ﺧﻮ
وﻧﮥ وﻳﺮوى .ﻪ ﭼ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم د ﺗﻞ دﭘﺎره روان ﻳﻮ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ
 ”ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﻮډﻳﺎن راﻏﻮﻧ ﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮى راﺟﻤﻊ ﮐم او ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻣﺎ

 زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﺗﻮ ﻮډو او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻮک ﭼ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮى دى ﻳﻮه ډﻟﻪ ﺑﭻ ﮐم ﭼ
ورﺗﻪ ﻏﻢ و درد رﺳﻮﻟﮯ وو .
ﻳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﻗﻮم ﺗﺮې ﺟﻮړ ﮐم .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ ورځ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮم“.
 او ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﮥ ﻳ ،اے د رﻣ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﻴﻪ ،اے د ﺻﻴﻮن ﻟﻮر ﻣﻀﺒﻮﻃ ﻗﻠﻌ ،ﭘﺨﻮاﻧﮯ ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻼو

 ﺗﮥ اوس دوﻣﺮه ﭘﻪ ﭼﻐﻮ وﻟ ژاړې ،آﻳﺎ ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺸﺘﻪ؟ آﻳﺎ ﺳﺘﺎ
ﺷ ،او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ .
 اے د ﺻﻴﻮن
ﻣﺸﻴﺮان ﻣۀ ﺷﻮى دى ،درد ﺗﮥ داﺳ ﯧﺮ ﮐے ﻳ ﻟﻪ ﭼ ﻪ د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ درد ﮐ وى؟ 
ﻟﻮرې ،داﺳ د درد ﻧﻪ ﭼﻐ او ﻮﭘﻮﻧﻪ ووﻫﻪ ،ﻟﻪ ﭼ ﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ وﻫ ،ﻪ ﭼ اوس ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ
ﺎر ﭘﺮﯦدئ او ﭘﻪ ﮐﻮﻻو ﻣﯧﺪان ﮐ ﺑﻪ اوﺳﯧئ .ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړه ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﭻ ﮐے ﺷ .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ
 ﻧﻮ اوس ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف راﻏﻮﻧ ﺷﻮى دى .ﻫﻐﻮئ
د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﺗﺎوان ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ را آزاده ﮐى .
 ﺧﻮ دوئ ﺗﻪ د
واﺋ” ،ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻋﺰﺗﻪ ﺷ ،او ﭘﺮﯦده ﭼ زﻣﻮﻧ ﺳﺘﺮ ﭘﻪ ﺷﻮق ﺳﺮه ﺻﻴﻮن ﺗﻪ وﻮرى “.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻨﺼﻮﺑ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ درﻣﻨﺪ ﺗﻪ ﻟﻪ د ﯧو ﭘﻪ ﺷﺎن راﻏﻮﻧوى.
 ﭘﺎﻪ او ﻣﻠﻮﻧﻪ ﻏﻮﺑﻞ ﮐه ،اے ﺻﻴﻮن ﻟﻮرې ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د اوﺳﭙﻨ ﺮ درﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﭘﻴﺘﻠﻮ ﻧﻮﮐﻮﻧﻪ

درﮐم او ﺗﮥ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐې .ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﺎل ﭼ ﭘﻪ ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗ ﻳ ﺣﺎﺻﻞ ﮐے دے ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
وﻗﻒ ﮐې او د ﻫﻐﻮئ دوﻟﺖ ﺑﻪ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐې.

۵

 ﺧﭙﻞ ﻓﻮج راﻏﻮﻧ ﮐه ،اے د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺎرﻳ ،ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﻮې ده .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺸﺮ


ﭘﻪ ﭼﻮﮐ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺦ ووﻫ.

د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﻧﻪ وﻋﺪه ﮐے ﺷﻮے ﺣﻤﺮان
 ﺧﻮ ﺗﮥ ،اے د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ اﻓﺮاﺗﻪ ،اﺮ ﮐﮥ ﺗﮥ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐ وړه ﻳ ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دﭘﺎره ﻫﻐﻪ راﺷ ﻮک ﭼ ﺑﻪ د

 ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺮدار وى ،د ﻫﻐﮥ ﻧﺴﺐ زوړ دے ،او د ﭘﺨﻮاﻧ زﻣﺎﻧ ﻧﻪ راروان دے .
ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ د ﻳﻮې اُﻣﻴﺪوارې  د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو وﺧﺖ ﭘﻮره ﺷ .او ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮر
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ د ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب دﭘﺎره ودرﻳى د ﻣﺎﻟ
وروﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه د اﺗﺤﺎد ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راواﭘﺲ ﺷ .
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ،د ﻣﺎﻟ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮم ﭘﻪ رﻋﺐ ﺳﺮه .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه اوﺳﻴى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ وى.
ﻋﻈﻤﺖ د دﻧﻴﺎ آﺧﺮى ﺣﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴى .

ﺧﻼﺻﻮن او ﺳﺰا
ﮐﻠﻪ ﭼ اﺳﻮرﻳﺎن زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ راواوړى ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف د ﻗﻮم اووۀ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺗُﻮرې ﭘﻪ زور د اﺳﻮرﻳ ﭘﻪ ﻣﻠ ،او د ﻧﻤﺮود ﭘﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ د
ﻣﺸﺮان ،او ورﺳﺮه اﺗﮥ ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﻫﻢ راوﭼﺖ ﮐو .
ﺗُﻮرې ﭘﻪ زور ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐى ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او
 د ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د راﻟﯧﻟﮯ
زﻣﻮﻧ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﺗﻪ راﻧﻨﻮ .
 د ﻳﻌﻘﻮب
ﺷﻮې ﭘﺮﺧ ﻳﺎ ﭘﻪ واﻮ د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،ﮐﻮم ﭼ د اﻧﺴﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى او ﻧﮥ د اﻧﺴﺎن دﭘﺎره اﻳﺴﺎرﻳى .
ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وى ،د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ،ﻟﻪ ﭼ ﺷﻴﺮ د ﻨﻠ ﻨﺎورو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وى ،ﻳﺎ
ﻟﻪ ﭼ ﻮان ﺷﻴﺮ د و د رﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وى ،ﭼ دے روان وى ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﻪ وﻫﻞ ﮐﻮى او ﻣﺎﺗﻮل ﮐﻮى ،او ﻫﻴ ﻮک
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟ ﺷ ،او ﻮل دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻮ ﺗﺒﺎه ﺷ.
ﺗﺮې ﻧﻪ ﺎن ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .
 ”ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﻨ ﺎډۍ ﺑﻪ

 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻠ ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟ ﻣﻀﺒﻮﻃ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ ﺑﻪ راوﻏﻮرزوم .
ﺧﺘﻤ ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﺮاﺷﻠﮯ ﺷﻮى ﺑﺘﺎن او ﻣﻘﺪس ﮐﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺟﺎدوﺮ ﺗﺒﺎه ﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﺮ ﻧﻮر ﻧﮥ وى .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ
ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺧﭙﻞ ﻻس ﺟﻮړ ﺷﻮى ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﮥ ﮐﻮئ .
 زۀ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم واﺧﻠﻢ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ او ﻗﻬﺮ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺣﻢ
ﺳﺘﻨ راوﮐﺎږم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم .
ﻳ ﻧﮥ دے ﻣﻨﻠﮯ“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻘﺪﻣﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف

۶

 ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ودرﯦه ،ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﺑﻴﺎن ﮐه ،ﭘﺮﯦده ﭼ ﻏﺮوﻧﻪ


 واورئ ،اے ﻏﺮوﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻟﺰام ،ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .ﻏﻮږ ﺷ ،اے د زﻣ اﺑﺪى
واورى ﭼ ﺗﮥ ﮥ واﺋ .
 ”زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ،
ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻮ .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐې ده ،ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف ﺟﺮم ﻟﻮى .
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘ،
ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى؟ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺑﻮج اﭼﻮﻟﮯ دے؟ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺟﻮاب راﮐئ .
 اے
او ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﻼﻣ د ﻣﻠ ﻧﻪ آزاد ﮐئ .ﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﺳﺮه د ﻫﺎرون او ﻣﺮﻳﻢ دروﻟﯧل ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐى .
زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻳﺎد ﮐئ ﭼ ﺑﻠﻖ د ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﻌﻮر د ﺑﻠﻌﺎم زوئ ﮥ
ﺟﻮاب ورﮐو .راﻳﺎد ﮐئ ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ د ﺷﻄﻴﻢ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺟِﻠﺠﺎل ﭘﻮرې ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم
 ”زۀ د ﮥ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د وړاﻧﺪې راﺷﻢ او د ﻟﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺠﺪه وﮐم؟ آﻳﺎ زۀ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺷ “.
 آﻳﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ زرﻮﻧﻮ اﻧﻮ ،او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ د ﺗﯧﻠﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﻳﻮ ﮐﻠﻦ ﺳﺨﻮ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﺳﺮه راﺷﻢ؟ 
زرﻮﻧﻮ ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ؟ آﻳﺎ زۀ ﺧﭙﻞ وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻣﺎﺷﻮم د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐم ،او د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﻣﯧﻮه
 ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،اے اﻧﺴﺎﻧﻪ ،ﭼ ﯧه ﮥ ﺗﻪ واﺋ ،او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ درﻧﻪ ﮥ
د ﺧﭙﻞ روح د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﭘﺎره؟“ 
ﻏﻮاړى ،ﻳﻌﻨ ﭼ اﻧﺼﺎف ﮐﻮئ او د رﺣﻢ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ﺳﺮه ﺗﻠﻞ ﮐﻮئ.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻨﺎه او ﺳﺰا
 ﻏﻮږ ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺎر ﺗﻪ آواز ﮐﻮى .او ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل ﺣﻤﺖ دے” .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﻮﮐﻪ ﻏﻮر وﮐئ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻫﻢ

 آﻳﺎ زۀ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﺳﺮه ﻠﮯ ﺷﻮې ﺧﺰاﻧ ﻫﯧﺮې ﮐم ،او ﻫﻐﻪ ﮐﻢ ﻧﺎپ ﺗﻮل
ﭼﺎ ﭼ ﻣﻘﺮر ﮐې ده .
 آﻳﺎ زۀ ﻫﻐﻪ ﺳے ﺑﺳﺰا ﭘﺮﯦدم ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﺗﻮل ﮐ ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﮐﻮى ،او ورﺳﺮه د ﻏﻠﻂ وزن
ﭼ ﭘﺮې ﻟﻌﻨﺖ ﺷﻮے دے؟ 
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
 د ﻫﻐ ﻣﺎﻟﺪاره ﺧﻠﻖ ﻇﺎﻟﻤﺎن دى ،د ﻫﻐ ﺧﻠﻖ دروﻏﮋن دى او د ﻫﻐﻮئ ژﺑ د دوﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
ﺗﻴﻠ وى؟ 
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﻮراک وﮐئ ،ﺧﻮ ﻣﺎړه ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ،او
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎه ﮐﻮل ،او وراﻧﻮل ﺷﺮوع ﮐل .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﯧﻪ ﺑﻪ اوس ﻫﻢ ﺗﺸﻪ وى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻴﺰوﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐئ ﺧﻮ ﮥ ﺑﻪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐئ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺟﻤﻊ ﮐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زۀ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻏﻠﻪ وﮐﺮئ ،ﺧﻮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ وﻧﮥ رﯦﺒ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﻞ وﺑﺎﺳ ﺧﻮ دا ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره
ﭘﻪ ﺗُﻮره ووﻫﻢ .
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﻤﺮى ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺮاب ﻗﺎﻧﻮن او د
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮥ ﮐئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ اﻧﻮرو ﻧﻪ ﻣﮯ وﺑﺎﺳ ،ﺧﻮ ﻣﮯ ﺑﻪ وﻧﮥ  .
اﺧاب د ﻗﻮم ﻮل ﺧﺮاب رﺳﻤﻮﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐى دى .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻠﻞ ﺗﺒﺎه و ﺑﺮﺑﺎد ﮐم او ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ
د ﻋﺒﺮت ﻳﻮ ﻣﺜﺎل وﺮﻮم .ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮرى ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮى او درﭘﻮرې ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮې ﮐﻮى“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺪﺑﺨﺘ

۷

 زۀ ﻮﻣﺮه ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ ﻳﻢ ،زۀ د ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻮه راﻮﻟﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻢ ﭼ د ﻓﺼﻞ د راﻮﻟﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ د ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻴ


ﻴﺰ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐى .ﻧﮥ د اﻧﻮرو ﻳﻮه ﻏﻨﭽﻪ د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ او ﻧﮥ د اﻳﻨﺮ ﻳﻮ ﺗﺎزه داﻧﻪ ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮږه ورﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﺗﻪ ﮐى.

 ﻣﺆﻣﻨﺎن د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐے ﺷﻮل ،ﻳﻮ ﻧﯧ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ .ﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻪ دې اﻧﺘﻈﺎر ﮐ دى ﭼ وﻳﻨﻪ ﺗﻮئ ﮐى ،ﻫﺮ

 د ﻫﻐﻮئ دواړه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﺗه دى ،ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﺗﺤﻔ ﻏﻮاړى،
ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ورور ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐ راﯧﺮوى .
 د ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ
ﻗﺎﺿﻴﺎن رﺷﻮت ﻗﺒﻠﻮى ،زورور ﻫﻐﻪ ﺣﻢ ﮐﻮى ﭼ ﮥ ﻳ ﺧﻮښ وى .دوئ ﻮل ﻳﻮ ﺎئ ﺳﺎزﺷﻮﻧﻪ ﮐﻮى .

ﻧﻪ ﮥ ﻫﻢ ﻟﻪ د ازﻏﻦ ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،د ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﻧﯧﺎن د ازﻏﻦ ﺑﻮﻮ د ډﯦﺮى ﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﺮاب دى .ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻓﯧﺼﻠ
 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺑﺎور ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻣﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دوﺳﺖ
ورځ راﻏﻠ ده ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺰا او وارﺧﻄﺎﻳ وﺧﺖ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے .
 ﻪ ﭼ
اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮه .ﺗﺮ دې ﭼ ﻮک ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻏﯧ ﮐ اودۀ ﮐﻴى ﻫﻐ ﺳﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺧﻴﺎل ﮐﻮه .
ﻧﻦ ﺳﺒﺎ زوئ د ﭘﻼر ﺑاﺣﺘﺮاﻣ ﮐﻮى ،او ﻟﻮر د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺧﻼف راﭘﺎ ،اﻧور د ﺧﭙﻠ ﺧﻮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى .او د ﺳى
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ اﻣﺪاد ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗﻢ ،زۀ د ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺧﻠﻖ وى .
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮم ،زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ زﻣﺎ واورى.

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ راوﭼﺖ ﺷ
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﺴﺮت ﺳﺮه ﻣﮥ ﻮره ،زﻣﺎ دﺷﻤﻨﻪ ،اﺮ ﮐﮥ زۀ ﻏﻮرزﯦﺪﻟﮯ ﻳﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ راوﭼﺖ ﺷﻢ .اﺮ ﮐﮥ زۀ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ

 ﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﻬﺮ
ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ زﻣﺎ رﺎ وى .
وزﻏﻤﻢ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﻣﻘﺪﻣ وﮐﺎﻟﺖ وﮐى او زﻣﺎ ﺣﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺮ رﺎ ﺗﻪ راوﻟ ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺻﺪاﻗﺖ
 ﺑﻴﺎ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ دا وﻮرى او دوئ ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴى ،ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ
وﻮرم .
ﭘﺎک ﭼﺮﺗﻪ دے؟“ زﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﺑﺮﺑﺎدى وﻮرى ،اوس ﺑﻪ ﻫﻐﻪ داﺳ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﺷ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﭼ ﺧ
 د ډﯦﺮو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ
 ﺳﺘﺎ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ورځ ﺑﻪ راﺷ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﻟﻮئ ﺷ .
وى .
ﺳﺘﺎ د ﻋﺰت ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﺷ د اﺳﻮر ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻣﺼﺮ ﺎروﻧﻮ ﭘﻮرې ،او د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې ،او د ﻟﺮى
 زﻣﻪ ﺑﻪ د اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ او د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺷﺎړه ﺷ.
ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ او ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻮرې .

دﻋﺎ او ﺷُﺮ ﺰارى
 اے ﻣﺎﻟﻪ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﻟﺘ ﺳﺮه وﮐه ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ رﻣ ﻮک ﭼ د زرﺧﻴﺰه زﻣ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐ ﭘﻪ ﻨﻞ ﮐ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦده ﭼ ﻟﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺑﺴﻦ او ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ وﺮﻳى .
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﻫﻐﻪ ورﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﺗﻠ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﻌﺠﺰې وﺎﻳﻢ “.
وﻮرى او ﺣﯧﺮان ﺑﻪ ﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻮل زور ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ودرﻳى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻣﺎر ﺧﺎوره وﺧﻮرى ،ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻮﻳى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ رﭘﯧﺪو ﺑﻬﺮ د
اورى .
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺧﭙﻞ ﻏﺎروﻧﻮ ﻧﻪ راو ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راوﺮ او ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﺮﻳى .
ﺧُﺪائ ﻮک دے ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮره ﺷﻮو ﮐ د ﺑﭻ ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐى او د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﻮى؟
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷ ،ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ
ﺳﺘﺎ ﻏﺼﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻧﮥ وى ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ رﺣﻢ ﻮدﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧې .
 او د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ رﺣﻢ
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐې او زﻣﻮﻧ ﻮﻟ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﺑﯧﺦ ﺗﻪ وﻏﻮرزوې .
وﺎﺋ ،ﺗﮥ ﺑﻪ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻد ﺗﻪ رﺘﻮﻧﮯ ﻳ ،ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ وﺧﺖ ﮐ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده.
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