د ﺣﻀﺮت ﻧﺎﺣﻮم ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ د ﻧﻴﻨﻮه ﺧﻼف

۱

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﯧﺮﺗ او ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻮﻧﮯ ﺧُﺪائ
 د ﻧﺎﺣﻮم اﻟﻘﻮﺷ د روﻳﺎ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ د ﻧﻴﻨﻮه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﻐﺎم .


ﭘﺎک دے ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺪل اﺧﻠ او د ﻗﻬﺮ ﻧﻪ ډک دے .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪل اﺧﻠ او ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺰه ﻏﺼﻪ ﮐﻴى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻫﻢ دے ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﺑﻐﯧﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﺎرى ﺳﺎﺗ .
 ﻫﻐﻪ ﺳﻤﻨﺪر ر او
د ﺳﺰا ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى .د ﻫﻐﮥ ﻻره ﭘﻪ ﺗﯧﺰه ﻫﻮا او ﻃﻮﻓﺎن ﮐ ده ،او ورﻳ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮ دوړې دى .
 د ﻫﻐﮥ د وړاﻧﺪې
اوﭼﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ اوﭼﻮى .د ﺑﺴﻦ او د ﮐﺮﻣﻞ ﺷﻴﻨﮯ اوﭼﻮى ،او د ﻟﺒﻨﺎن ﻠﻮﻧﻪ ﻣاوى ﮐﻮى .
ﻏﺮوﻧﻪ ﻟزﻳى ،او ﻏﻮﻧۍ وﻳﻠ ﮐﻴى .او زﻣﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻟزﻳى ،دﻧﻴﺎ او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى.
 ﻮک د ﻫﻐﮥ ﻗﻬﺮ ﺗﻪ ودرﯦﺪے ﺷ؟ ﻮک د ﻫﻐﮥ ﺳﺨﺘﻪ ﻏﺼﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ د ﻫﻐﮥ ﻗﻬﺮ ﻟﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎزل

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ دے ،د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ
ﺷﻮے دے ،ﺎن د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻮﮐې ﻮﮐې ﺷﻮل .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ زورور ﺳﯧﻼب ﺳﺮه د ﻧﻴﻨﻮه ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻗﻠﻌﻪ ده .او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎور ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
وﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن د ﻟﺤﺪ ﺗﻴﺎرو ﺗﻪ ورﺳﻮى .
 د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺳو ﻏﻮﻧﺪې
ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺰار ﺳﺮه ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺮﺑﺎد ﮐى .او د دوﯦﻢ ﺰار ﺿﺮورت ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻧﮥ وى .
 ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ،اے
ﭼ ﭘﻪ ازﻏﻮ ﮐ راﯧﺮ وى او ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﺸﻪ وى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻪ د اوﭼﻮ ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وﺳﻮزى .
 ﻣﺎﻟ
ﻧﻴﻨﻮه ،ﻮک راﻏﻠﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ،ﻮک ﭼ ﺑﮐﺎره ﻣﺸﻮره ورﮐﻮوﻧ دى .
ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،اﺮ ﮐﮥ اﺳﻮرﻳﺎن اﺗﺤﺎدﻳﺎن ﻟﺮى او ﺑﺷﻤﯧﺮه دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ورک او ﺗﺒﺎه ﺷ .اﺮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ
 اوس ﺑﻪ زۀ د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺟﻎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د  ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐم
ﺗﻠﻴﻒ ﮐئ ،اے ﻳﻬﻮداه ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﮥ ﮐم .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺣﻢ ﮐے دے ،اے ﻧﻴﻨﻮه” ،ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﻪ ﻧﮥ وى ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم
او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻴۍ ﺑﻪ وﺷﻠﻮم “.
ﭘﺮې ﭘﺎﺗ ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ او ﺑﺘﺎن ﺗﺒﺎه ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ دى .زۀ ﺑﻪ
 ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻈﺮ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻮ ﺗﻪ واﭼﻮئ ﻮک ﭼ ﮥ زﯦﺮے راوړى ،او د
ﺳﺘﺎ ﻗﺒﺮ ﺗﻴﺎر ﮐم ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﺪﭼﻠﻨﻪ ﻳ “.
اﻣﻦ و اﻣﺎن ﭘﯧﻐﺎم او د ﺧﻼﺻﻮن اﻋﻼن ﮐﻮى .اے ﻳﻬﻮداه ﺧﭙﻞ اﺧﺘﺮوﻧﻪ وﮐئ ،او ﺧﭙﻠ ﻋﺎم ﻣﻨﺘ ﮐﻮئ .ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر
ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﺗﻮﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ.

د ﻧﻴﻨﻮه ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪل

۲

 اے ﻧﻴﻨﻮه ،ﻳﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧﮯ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف راروان دے .د ﻗﻠﻌ ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮه ،د ﻻر ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮه ،ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ


 اﺮ ﮐﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐى دى او د ﻫﻐﻮئ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﻳ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐه ،ﺧﭙﻞ ﻮل ﻗﻮت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐه .
وران وﻳﺠﺎړ ﮐى دى ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺑﻴﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﮐى ﻟﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﭘﻪ ﺷﺎن.
 د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ډاﻟﻮﻧﻪ ﺳﺮۀ دى ،ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ ﻳ ﺳﺮې ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ دى .ﭘﻪ ﺟﻨ ﺎډو ﻟﯧﺪﻟ اوﺳﭙﻨ ﻠﯧﺪې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﭼ

 ﺟﻨ ﺎډۍ د ﻃﻮﻓﺎن ﻏﻮﻧﺪې ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺗﯧﺮﻳى ،ﭘﻪ
دوئ ﺗﻴﺎر ۇو ،او د دِﻳﺎر ﻧﯧﺰې ﻳ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ ﺧﻮﻮﻟ .
ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﺨ او وروﺳﺘﻮ  را .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﭼﺮاﻏﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻗﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺰه
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﻐ وﻫ ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ رﻓﺘﺎر ﮐ ﭘﻪ ﻻر ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮرى .د ﺎر دﯦﻮال ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺰه
ﺗﯧﺮﻳى .

 د ﺳﻴﻨﺪ دروازې ﮐﻮﻻو ﮐے ﺷﻮې دى ،او ﻣﺤﻞ ﭘﻪ راﻏﻮرزﯦﺪو
ورﺧﻼص دى ﭼ ﺎن ﺗﻪ د ﺣﻤﻠ ﻣﻮرﭼ ﺗﻴﺎرى ﮐى .
 د ﻫﻐ ﻣﻠﻪ ﺑﺮﺑﻨه ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮه .د دې ﻏﻼﻣﺎﻧ ﺟﻴﻨ ﻟﻪ د ﻮﻮﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ژړا ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﺳﻴﻨ
دے .
 ﻧﻴﻨﻮه ﻟﻪ د ﺗﺎﻻب ﭘﻪ ﺷﺎن دے او د دې اوﺑﮥ رواﻧ دى” .اﻳﺴﺎر ﺷ ،اﻳﺴﺎر ﺷ “،ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ وﻫ ،ﺧﻮ ﻫﻴ
وﻫ .
 ﺳﭙﻴﻦ زر ﻟﻮټ ﮐئ .ﺳﺮۀ زر ﻟﻮټ ﮐئ .د دې د ذﺧﻴﺮې ﮥ ﺣﺪ ﻧﺸﺘﻪ ،او د دې د ﻮﻟﻮ ﺧﺰاﻧﻮ
ﻮک ﺷﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻮرى .
 ﻫﻐﻪ ﻟﻮټ ﮐے ﺷﻮه ،ﺧﺎﻟ ﮐے ﺷﻮه ،وراﻧﻪ وﻳﺠﺎړه ﺷﻮه .زړوﻧﻪ ﮐﻤﺰورى ﺷﻮل ،ﭘ ﺑدﻣﻪ
دوﻟﺖ ډﯦﺮ زﻳﺎت دے .
 اوس ﻧﻴﻨﻮه ﻫﻐﻪ د زﻣﺮو ﻏﺎر ﭼﺮﺗﻪ دے ،ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ
ﺷﻮې ،ﺑﺪﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ رﭘﯧﺪو ﺷﻮل ،ﻫﺮ ﻣﺦ زﯦ ﺷﻮ .
 زﻣﺮى د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ
ﺑﭽﻮ ﻟﻪ ﺧﻮراک ورﮐﻮﻟﻮ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زﻣﺮى او زﻣﺮۍ ،او د دې ﺑﭽ ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ وﻳﺮى ﻧﻪ ﺮﯧﺪل؟ 
دﭘﺎره ﮐﺎﻓ ﺎر وﮐو او د ﺧﭙﻠ زﻣﺮۍ دﭘﺎره د ﻫﻐﮥ ﺎر ﭘﻪ ﻣﺮۍ ﻏﻠﮯ ﺷﻮ ،ﺧﭙﻞ ﻏﺎر ﻳ د ﺎر د ﻏﻮ ﻧﻪ ډک ﮐو.
 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻳﻢ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﻨ ﺎډۍ وﺳﻮزوم ،او ﺗُﻮره ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮاﻧﺎن

زﻣﺮى ووژﻧ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺎر ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮوﻧﻮ آوازوﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى.

اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻧﻴﻨﻮه

۳

 اﻓﺴﻮس دې وى ﭘﻪ وژوﻧ ﺎرﻳ ،ﭼ د دروﻏﻮ او د ﻟﻮټ ﺷﻮى ﻣﺎل ﻧﻪ ډﮐﻪ ده ،ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﺷﻮى


 ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ
 د ﮐﻮړو ﺴﺎر ﺗﻪ ،د ﭘﺎﻳﻮ ﭼﻐﺎر ﺗﻪ ،د آﺳﻮﻧﻮ ﺗﺮﭘﺎر ﺗﻪ ،او د ﺟﻨ ﺎډو درزار ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .
ﻧﮥ ده .
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ،ﭘﻗﯧﺪوﻧ ﺗُﻮرې او ﻠﯧﺪوﻧ ﻧﯧﺰې ﺎرى .ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﺷﻤﯧﺮه زﺧﻤﻴﺎن ،د ﻣو ډﻳﺮى ،ﺑﺷﻤﯧﺮه ﻣى دى،
 ﻪ ﭼ ﻧﻴﻨﻮه د ﻳﻮې ﺑﺣﻴﺎ زﻧﺎﮐﺎرې ﭘﻪ ﺷﺎن ده ،ﭼ ﻧﺎز ﻧﺨﺮې ﮐﻮى ،او ﺧﭙﻞ
او ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻻﺷﻮﻧﻮ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﺧﻮرى .
ﺎﺋﺴﺖ ﻟﻪ د ﺟﺎدو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى ،ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﺳﺮه ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﮐى دى او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﺎدو ﺳﺮه ﻳ ﺧﻠﻖ
 زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻳﻢ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻤﻦ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ دراوﭼﺘﻪ ﮐم .زۀ ﺑﻪ
راﯧﺮ ﮐى دى .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻨﺪ دروﻏﻮرزوم ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﻪ ﮐم او ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺎ ﻟﻐه ﮐم او ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ دې وﺷﺮﻣﻮم .
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻮرى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ وﺗﺘ او واﺋ ﺑﻪ ،د ﻧﻴﻨﻮه ﻧﻪ ﮐﻨر ﺟﻮړ ﺷﻮے دے،
ﺗﻤﺎﺷﻪ ﺟﻮړه ﮐم .
 آﻳﺎ ﺗﮥ د ﺗﻴﺒﺲ ﻧﻪ ﮥ ﻳ ،ﭼ د ﻧﻴﻞ ﭘﻪ
ﻮک ﺑﻪ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى؟ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ درﮐى؟ 
 اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ او
درﻳﺎب ﺑﺎﻧﺪې آﺑﺎد دے ،ﭼ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺮې ﻧﻪ اوﺑﮥ دى؟ درﻳﺎب د ﻫﻐ دﻓﺎع وه او اوﺑﮥ د ﻫﻐ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ .
 ﺧﻮ اوس ﻫﻐﻪ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮه او ﺟﻼوﻃﻨﻪ ﮐے ﺷﻮه .د
ﻣﺼﺮ د دې ﻻﻣﺤﺪوده زور وو ،ﻓﻮط او ﻟﻴﺒﻴﺎ د دې اﺗﺤﺎدﻳﺎن ۇو .
ﻫﻐ ﺑﭽ د ﻫﺮې ﮐﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐ ﻮﮐې ﻮﮐې ﺷُﻮ .د ﻏﻼﻣ دﭘﺎره د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﭽﻪ واﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮه ،او د ﻫﻐ ﻮل
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ د ﻧﺸﻴﺎﻧﻮ ﻧﺸﻪ ﺷ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻮې او د دﺷﻤﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړې.
ﻣﺸﺮان ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ وﺗﻟﮯ ﺷُﻮ .
 ﺳﺘﺎ ﻮﻟ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ ﻟﻪ د اﻳﻨﺮ د ﻫﻐﻪ وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ وړوﻣﺒ ﻣﯧﻮه ﻳ ﭘﺨﻪ وى ،ﮐﻠﻪ ﭼ دا وﺧﻮﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ

 ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻮره ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻟﻪ د ﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻤﺰورى دى.
اﻳﻨﺮ ﻳ د ﺧﻮړوﻧ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ راوﻏﻮرزﻳى .
 د ﻣﺤﺎﺻﺮې دﭘﺎره اوﺑﮥ ډﮐ ﮐه ،او
ﺳﺘﺎ د ﻣﻠ دروازې ،ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻼﺻ دى .اور د دې اړﻣﻮﻧﻪ ﺳﻮزوﻟ دى .
 ﺧﻮ اور ﺑﻪ
ﺧﭙﻠ ﻣﻮرﭼ ﻣﻀﺒﻮﻃ ﮐه .ﺧﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﭘﻪ ﭘﻮ ﻳ ﻧﺮﻣﻪ ﮐه ،د ﺧﺘﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﺗﻴﺎره ﮐه .
ﺗﺎ وﺳﻮزوى ،ﺗُﻮره ﺑﻪ دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ دوه ﮐى .دﺷﻤﻦ ﺑﻪ دې ﻟﻪ د ﻗﺤﻄ د ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وﺧﻮرى .ﺗﺮ دې ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﺤﻄ
 ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻮداﺮو ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت ﮐے دے ﺗﺮ دې ﭼ د
ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ډﯦﺮ ﻫﻢ ﺷ ﺧﻮ د ﺗﺘﯧﺪﻟﻮ ﻻر ﺑﻪ ﻣﻮ ﻧﮥ وى .

ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﯧﺮ د آﺳﻤﺎن د ﺳﺘﻮرو ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت دے ،ﺧﻮ ﻟﻪ د ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﻪ ﺻﻔﺎ ﮐى او ﺑﻴﺎ واﻟﻮ او ﻻړ ﺷ .
ﺳﺘﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن د ﻗﺤﻄ د ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،او ﺳﺘﺎ آﻓﺴﺮان د ﻗﺤﻄ د ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ د ﻟﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﭘﻪ ژﻣ ﮐ ﭘﻪ

 اے
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐﯧﻨ .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻧﻤﺮ راﺎره ﺷ ﻧﻮ دوئ واﻟﻮ او ﻻړ ﺷ ،او ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴى ﭼ ﭼﺮﺗﻪ  .
د اﺳﻮرﻳ ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺳﺘﺎ د ﻗﻮم ﺷﭙﻮﻧ اودۀ دى ،ﺳﺘﺎ ﻣﺸﺮان د آرام دﭘﺎره ﭘﺮاﺗﮥ دى .ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮى دى
 ﺳﺘﺎ زﺧﻢ ﻫﻴ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﮥ روﻏﻮى ،ﺳﺘﺎ زﺧﻢ وژوﻧﮯ دے .ﻫﺮ ﻮک ﭼ
او ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ دوئ راﻳﻮﺎئ ﮐى .
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ راﻏﻮرزﯦﺪو ﺧﺒﺮ ﺷ ﻫﻐﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻗﻮى ،ﻪ داﺳ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻇﻠﻢ ﻧﻪ
ﺧﻼص ﺷﻮى وى.
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