
ُُِ ارایه اَِ ُ اّوِل ِ

ُر

ِ اّوِل َِ ُه اارای ِر ِ ُُِ ازی  ُ ِ َد ِز و

اِن اُو ِ اار ُِ ت َد وُد َاُد. ُِد ِ ااِر

ُُِ َد وِ َاَ َد وُ ِِ اُُ د. ِر ِ ،ُُِ وِ َاَ َد

َااری ُروم،  از رای اِر ن ُد. ِر ِ ُُِ ِاِِد

ُب، ِ ، ِِد اَ  و  ََی ُ ُِر ُد.

ُ از  ِِ اارا َد ِره ُِت  َد ِ ااِر َ ُُِا

ُُد ُ . َد ِ و   ام از ِف ِ ااِر َِ ُُِه

ُ د. اوُُ ِ  ارایا ِ ن وِره ا َد  َِ 

:ُ ره ی ز عَ ِره ی ازوا َد ال اِب و ُه راَِ

س َد َُ ِبِ ر   ِ ِ و ُ ره  عَ یِره ا َد ُ

.ِ اب  الَ یا
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 ُ نَ ِِر واَ ،َا  یا ِ َِرُ  ده 

.َا  نه ِاَِ اُ ُِ ِِ «ََُ»

اِ ِ

(۱ ِٓ۱ ا ِ) م و ُد

ُُاری ُ (۱:۴)

ِا َد ِ اارا (۱:۱۰)

ُ :رت و ُ ِِا (۱:۱۸)

ِرای ُا (۳:۱)

ِِس ُدُر از رُی  (۴:۱)

ِ و ِد ره از ُ َ ُدور ُِ (۵:۱)

ََِ دا  َد ِ ِاروِن اار (۶:۱)

َِ ِه ِدِت ُا َا (۶:۱۲)

َد ِره راِِ َزن و ُی (۷:۱)

َد ِِ ِدو َِ و از آزادی ُ ِاِِده َُِ ََ (۸:۱)

 و ِاراِت  رُل (۹:۱)

َِت از ُِ ِاا (۱۰:۱)

دُرا َد ِره ِدِت ُ (۱۱:۲)

ا» ِِِن ِم َ» (۱۱:۱۷)

 روح  ُ ی َ (۱۲:۱)
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 ِ  ای َ (۱۲:۱۲)

ََُ (۱۳:۱)

 ُی  و ره ُ َد ِزی َ (۱۴:۱)

َ و َِ َد ِ اارا (۱۴:۲۶)

ُدوره ِزه ُوِن  (۱۵:۱)

ُدوره ِزه ُوِن ُده  (۱۵:۱۲)

ِِ ُدوره ِزه ُه (۱۵:۳۵)

 وِن َِ َه اارای ُورَ (۱۶:۱)

َِ ُ َِه َِ آه (۱۶:۵)

م ی آِی (۱۶:۱۹)
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ُد و م

،ِ  ارِ ِف و از ُ یُ   ِلُاِن رِ ا َدُ و-ِاراِده- َد  ُ ِف از 
۱
 ۱

 ُ یُ هُ ِ   َِِد و  ی هَِ ،َا ُُِ ِر َد  اُ ارایا ِ هَِ
۲

  َ ِِم ی  َد  ی ِم َی    ره ِِه  ام َی ازوا و ام َُ ُِ از

.ُ ُ ِ   َ ا وُ  ِِٓف ا از َ و َ
۳
 .َا ی ازَ

ُ اریُُ

ُ ای ُ ره َِ ه ُ َ ِ ُ-و-ِس  ُُ َد و  ِِ َدز  َدده ُه،
۴

-- اُ رِ  ی َد ِره  َد
۶
 ،ِ  ره و َد  َد ،ُِ هِر  ِِه َد وِ  از ُ نُ

۵

َد ااِزه ُ  از ِِ  روُ وم َِِ َد ِ ِاِِر ُِر َی
۷
 -- ُ َُ ُ 

  یَ وِنََا  َد روِز ُ  ُُ هِ ارُا ِٓا  ره ُ ُاو ام
۸
 .ِِ ره   

َد ر    یَ  ِ    یُ ره ُ ؛ ُاودار َاا وُ
۹
 .َِ َ 

.َِ

ِا َد ِ اارا

ُ  و َد َِ ق َدِا ُ   ُُ ِ ُ از    یَ ِم ارو، َدِ َای
۱۰

ُن َای ِارون ، از َاِر  َد ِره
۱۱

 .َِ َد ِ ِدِا   و ِ  َد َِ ،ََ ِ

  ِای َا” :ُ ُ    از
۱۲

َِ ُه از  رِه  َد  ُ ل َا ُه. 

ُ ِ َاُ،“ ِد” :ُ ُ ِ از ِ َاُ َاِ “،ُ ِد” :ُ  از  ِ َا “.ُ ام

اُ ِ ِ  ٓه؟ اَِ ُ ٓه ُ َد  ِب ُه؟
۱۳

 “.َُا  ِ از ” :ُ

ُ   
۱۵

ُا ره َ  ُُ ُ از ُ و س ِدَُ  م ُ ره ََ ِ ُُِدم 
۱۴

 َارے، َاِر ِان ره ام ِ ُِ َدُدم، َِ  ا ِد َد د
۱۶

 .ِِ ِ ُِ ِم از َد  ََ

ه َرَ َِ ،مُِ ِ ُِ  َ ه َرَ  نُ
۱۷

 .َُ َدده ِ ُِ ره  مَُ   َ 

.َُ ِ  ِِ ِمَ  ره ِِ  َ و ،ُ نی ره ِا ش  
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ُ :رت و ُ ِِا

َد َ ِِم َِ ِه ی ُ د َُ َاَ  ِم َڈَِ  ،َ ه ازِ  ت َا ے،
۱۸

:َ ِ س َُ ِبِ ن َدُ
۱۹

 .ا َاُ رِتُ

ُُ دُ ره ی داآد دا”

“.ُُ ِ ه رهِ یآد ِ و

 َ ُ  دا؟ ِ َ ُ؟ ُ َ   َ ُ َدی زن؟ اُ ٓا ِِ ُد ره  َر
۲۰

ُن َد ُ ِِ ُِِا، ُد از  ِِ ِِد ُ ُا ره َِ، ای ُ ا َح ِد  َد
۲۱

َه؟ 

ُدُ ه ُ  و  َد ُُی
۲۲

 .ِ تِ ،ه نا  ی ره ِم ازَ ڈَ ِِو

 ِ َد ِره   َد  ِب  ُ ِ ،ُ ُاو َِه ُدََُ ِ ک
۲۳

 ،َا ِ

 ،دُ َِ  ،َ دُ  ،هُ یُ  ی هَِ 
۲۴

 ،ڈَ دُ َِ یُد هَِ و َا

ُن ِی  َد ِره ُا َڈِ ب ُ، ُاو از ِِ ِان ه
۲۵

 .ا َاُ ِِ ا وُ رِتُ

.َا َیَ ه نِا اَ از ،ُ بِ اَ اُ ِره َد  یِ و َا َِ

  َد وُ ِی ُون ُِ ُ، اوَ ر ُ از ِِه ِا داَُ ِدَ ،ر ُ ُرَُ َِد و
۲۶

ُ ا ِای ره  ُدَ ڈه ُ، ِاِب   دا ره ِه ُ؛ و
۲۷

 .ِدَُ ُ ای ُ رَ

ُد ِ َد  ای رهِ اُ
۲۸

 .ُ هِ ره ُزور   بِِا ،ُُ بِ ِ ُد  ای رهِ اُ

ُ ا  َد ، بِ َد  ای رهِ  ،َ بِ َد   ای رهِ ، بِِا َا ِ و َ

از ُ ِِا ُ َد ُ   َدِر ، ُاو از ِف
۳۰

 .َُ رِا ُ َِ ا َدُ ِرُُ َد   
۲۹

  ” :هُ ِ س َُ ِبِ َد  ر ُا 
۳۱

 .ُ ِ و َوُُ ،ا ،ِ ه ازَِ اُ

“.ُ رِا اوُ َِ َد ،ُ رِا

ُ هَِ ا رهُ راِز  مََُ ِ  دهقُاَ ی ره   ،مَُا ُ  َد  ِارو، وِ َای
۱
 ۲

ُن ُ ِِ ِ ُدم  َد ِ  ُ ی ره َ ََُ از   و ِای   َد
۲
 .ُ نِا

و َم و    ِِرای
۴
َ   و  س و ِز َ َد ُ  َاُم 

۳
 .ُ ب ِ ُروی
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ِِ َِ َد ُ نا 
۵
 ُ ن  رتُ س وُِر روح ُاِا  َِ ،دَُ َ ِ ُ ه وُِ ِ

ِان ُاار َِ ،ََ َد ُ َِرِت ُا.

َد  َِل،  َد ِ اارای ِ از  ِره َ  ،ُ از ِِ ای   از ُای
۶

 َِ از ُ ِِا ره   ُ راِز  َاُ  ا ُاو ره  از
۷
 ،َا َُ دُ   یا

َُ م از ُای ای  ِای ِ ره ُ ،َِن
۸
ُوِع َِ  ه ِه-و-ِل از َُ ر ه. 

:َ ِ س َُ ِبِ َد  ر ُا 
۹
 .َُ ب ِ ل ره َد-و-رُُ یَ ،ُِ ا

”ِی ره َِ ِ  ه و  ش َِِه

،َ نِا ِِ و َد

اِ ُ ره ُا َِه دوارای  َُ ُه.“

 ،ُ و-و-ُ ا رهِ ِم سُن روح ُاُ ،ه ََ ه ازَِ سُروح ُا ِِا ره َد وِ ا اُ
۱۰

ُن َد ِ ِان ِ ِ ِ ای ِان ره َ َِ از روِح ِان  َد وُد
۱۱

 َُی راِز ُا ره. 

َِ ،ےَ د ره از ام روِح ُد 
۱۲

 َا؟ ا رِ ای ُا ره ام َ ََِ   از روِح ُا. 

ِ  اِ یِره ا َد  و
۱۳

 .َِ هِ  ا َدزُ  ای رهِ  ا َاُ از  ے د ره از رو

ی ره  ُ َد وِِ ِِ ِان ِ َدده َُه، َِ َد وِِ روح ُاُس ِ َدده ُه؛ ِ ی

 ِاِن ِ َی روِح ُا ره ُل ُ ،َُن َِه
۱۴

 .ُُ ن ی رو ِ  ره رو

رو ِ ِ
۱۵

 .ُ َِ روح َِِد و ُاو ا ،هُ َ ره ُاو  َِ و ُاو َا ڈَ اُزو

:َ ِ نُ
۱۶

ِ ِ َِا ره ُ ِ، و ِد اُزو َد و  ِِ َد آز ار َِِه. 

َ هِ ره اوُ ِِ  َا ِ”

.  “؟ِ َاِ ُاو ره 

 ِِ   ره َدری.

۶ / ۲۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/hazaragi-bible


ِرای ُا

َای ِارو، ُ  َُِ  ر ره    ُُُدی رو ره ُ  َِ ،ُُ ر ُِدی
۱
 ۳

 َدز ِ ُ َدُدم،  َراِک ُ ،ن
۲
 .َا ِ  َد ُ نَد ا  ی ِر ،ُُ ره َ

ِو  .َِا َ ز ام ُ ا
۳
 ،ِرََ ره  انَ ز ام ًِ و ََِ ره  انَ ُ

ُن
۴
دت و ل َد ُ َ َا، اَِِ َ ُ ٓ و َد ُِِ ر-و-راِه ِان رر َُُِ؟ 

و” :ُ  ِ از ُ ِ َاُ.“ و ِد” :ُ  از ِ َاُ َاُ.“ اُ ٓ ِان ی

آِ َاِ ُ َا؟ و ِ ُ َا؟ ُاوِ  رای َا  َد وِِ ازوا ُ ان
۵
َِِ َ؟ 

ُر  ا َاُ ِ ،آو َدد ُم و َاُ ِ 
۶
َاُورِد، اُ رَِ َ  ه    وِ َدده. 

ِ  
۸
 .ِ ُر  ایُ  َِ ،هِام آو ِد َ و ی َاِ مَُ هُِ ِ َ 

۷
 .ِ

ُن
۹
ُ و   آو  ِ ُدوی    َدره و َُ م  َد ُِِ َزُ  َا َد ِد ه. 

 َِ  ،َدده  ا َدزُ  َ ُِِ
۱۰

 .ِا َاُ دیٓو ا ِ ُ و را َا اُ ِِ َد 

ُاِر  َِدو ره اُ و ِ َ ِد َد  َِ آد ُ ِ     .ُ ره ِِه   ر َد

  ،َدو ه؛ و ُاوُ ا  َدوی از َ  َدِو ِد  َِ   نُ
۱۱

 .ُ دٓاُزو ا َِ

 ِر
۱۳

ا  َد َِ ای َدو ُ ،ِّ ه و ی َِ آد ََ ،   ُ و ه، 
۱۲

 .َا

 ِر ِٓو ا ُ ِ ِٓا  روز ُا ا ،ُ ََ ره   ِر «روز» ُن اُ ،ُ ََ 

َد ِد ه َاُِ دٓا ،َُ  ،هُ دَٓدو ا َِ َد  یِ ا
۱۴

 .َا ر   ُ ره آز 

ِ از   ِر ََا ،ُ اَ تِ ِد اُزو  ،ُ رََ ،زهُ هُِ دِٓر ا ا و
۱۵

ه. 

 ا
۱۷

اُ ِ ُ  َِِ ٓا َاِ و روِح ُا َد وُد ُ ُد-و-ش َدره؟ 
۱۶

 .َ هُ  ِٓا

.َِا ُ  ُو ا س َا َُ اُ ِ نُ ؛ُ دُ ا ُاو رهُ ،ُ اب ا رهُ ِ

  د ُ ره زی َ. اَُ م  از  ُ د ره َد ای  داُ ِ ، ُاو  د ره
۱۸

ِ س َُ ِبِ َد  ر ُا .َا ڈَ اُ ِ َد ازی ُد ِِ نُ
۱۹

 .ُ دا  ِ ار ڈهَ

و ُ” :ُ اوِ  َِ ای داُ چ-و-
۲۰

 “.ُ رِِ ازوا  ره َد ی داا آدُ ” :هُ

 ،ُ 
۲۲

 .َا ُ ا ازِ ِ نُ ،َُ رِا  نِا َِ َد   
۲۱

 “.ه َا

و ُ از
۲۳

 ،َا ُ از   ،هٓا  و ِ  ،گَ  ،ِز  ،ُد  ،  ،َُا

 و  از ُا.
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 یُاز ر ِس ُدُرِ

 ِزم َا ،وه ازی
۲
 .َِِ اُ ی م َد رازَ یو آد  رایِ َِ ره  ُ 

۱
 ۴

َِِد و  ُ َِِد و  ه َار َ یِ  ِای ه ازَِ ِ
۳
 .ُ ِ دِا ِِ مَ یآد

م، وَُِ َ مَُ د َد  نُ
۴
 .َُُ َوت ُ ِره َد  د  .ُُ َوت ِا ِ َ

ای   از و َد ِره
۵
 .ُُ َوت  ِره َد  َا َ َِ ،َُ ر هُ هَ ِِای د

َِ ه و ََد رو ،َ  ِ َد ًِ  ای رهِ ُاو  َ وِنَاز َا   ،َُِ َوت ِ 

.ُ َِ-و-ِ اُ ِف از َا  ار    او .ُ ََ ره  ی ِدل

َای ِارو،  اِ ا ره َِر ِل َد ِره د ُ و َد ِره َاِ ُ از ُُ ُ از  ی ای ره
۶

ِِ َد   َِ َد ُِم ازَُ   “،َُِ ده َرویه زُ ِ  یِ از” :ُ  ِِِ د ره

ه؟ و اَُ هِ ُ َدز  َدری ِ ُ ه؟ ر َ وره از ِد ُ ِ نُ
۷
 .َُِ رِا  ِد

 ُه  ُ !ُِ ه
۸
َدز ِ ُه ُه،  ا ر ِار ُ  ُُ َدز ِ ُه َُه؟ 

د ُ  ام   ُِ د را ِ ؛ وُِ د وِن ازُِ ًوا ُ !ُِ ََدو

ُِ ازوا َِ َد  ایِا ِار َدده، ر ُ هَِ  ِِٓره َد ا ُر  ،اُ  ُُ ِ  نُ
۹
ُی. 

،ڈه َاَ  ِ 
۱۰

 .ه ِاَِ و ام   هَِ ے، امُ ر َ ه ُدَِ  ا ،هُ گَ

!ِ-ر-و   ،ِم َاُ یُد ُ !یَ ُ  ،َا ِ  !َِا دا  َد ُ 

  ِدی
۱۲

 ای ُ   و ُ َاََ  ،ری، َ-و-ب ُ، آواره-و-َدرَر َا؛ 
۱۱

ِ؛ وُُ  َ-و-َ ه ازواَِ ،ِ مُدم َدو-و-َد ِو .ِ ه َز ر  ُ

- ِر  .ُ ره ِ   ،ُ َُ  َِ َد ِو
۱۳

آزار-و-َاذُ ََُ ،ُ َ؛ 

.روز ام َا ا  ے وُ اِ ِ هََِ و ُروی ُد

.ُ َِ ره ُ ُ ََد-ی دوِ ِر  َِ ،ُ هِ ره ُ  َُُ ِ ِای ره 
۱۴

ُن  ا اران ِ َد ِره  َد ،َِ  ا ٓی َ َِر ،ا َد و  ِِ از
۱۵

َِه
۱۷

 .ِِِ َ  از  ُُ ِ ُ از  یا
۱۶

ِِ ِاِن ی  اُُ ُ ِٓم. 

ای ِ س ره َد ُ  َرُ م. ُاو ِ دو َد و ودار  َد َ ِِ َا  راه-و-


۱۸

 .ُِ ِ اراا ِ  ی و َد  َد   ر ُه، ا ُ د َد   ه َدَ رر
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ا ُ ُ  َد ُزودی  ِ
۱۹

  َد ُِن ازی   َد ِ ،َُ ُ ی-و-ُور ُه. 

َ َ ِ و َد ُاو    َ َرای اُو آدی ِی-و-ُور ره ُُ َم، ُ َِرِت ازوا ره ام.

-   ؟ ِایش َدِر ره  مَُ
۲۱

 . رِتُ َد َِ ،رهَ ُ ُ ره ا َدُ د نُ
۲۰

ََُ   ُ و روِح ُ؟

!ُِ ُدور ُ َ د ره ازِ-و-ِ

َد  ِ َرِه  َد ِ ُ ِد ا وُد َدره و ُاو ام ر   َد َُ ِ وُد
۱
 ۵

 َ ُ ٓا .ُُِ رره ِا ام َد ِای ُ و
۲
 .ُ و ُ ِِٓن اُ     ِِ نُ ره؛َ

ُن ا ِ َد ِ َد ُاو ،َُِ ِ  َد
۳
ِِِ و  ره  ا ر ره ه از ُِ ُ ُ ؟ 

  یَ ِم َد
۴
روح ِ ُ  َاُ و رِ ِ ِ َد ِره   ا ر ره ه ُ ُ ره 

ا او
۵
 ،ُ ِ َد ُاو   یَ رِتُ   و روح ُِ َ ُ ِو  . ِدر

ِار ون
۶
 .ُ اَ تِ  َ َد روِز  روِح  ُ ِ َ َد ُ َ وِنُ دُ هَِ آدم

 د ره از  ُ ِِک
۷
ُ ُب َِ. ا  َِِ ٓ َوری  ِِم ِ ره َِ؟ 

 ِِ  ُِزه َِ، اُ رُ   واُِ ًوِن ِ َاِ؛ ُن  ِره ُ ُ  َِِ ِِه.

 َِ ،اَرت َا ی وَ ِِ  ُ ِ  َ  ،یِِ  ره ِ  ِ  یا
۸

ِ یُد   مُ ِ ُ هَِ ُ   َد 
۹
 .َا و را ا  ِ وِنُِ ِن

 ا وِزور  را  ی ُدا ِ ُدِم   دَُ ِای ِ   و
۱۰

 .َُِ َ-و-ِ

ُُ ِ ُ هَِ ٓا 
۱۱

 .ُِ ُ ازی ُد  ُ بِ ن َدزیُ ،َُِ َ-و-ِ َُ

  ،ُدز َا  را ،ِز َ ،َُ ،رَ ،ِ و ،ُ اراِر اِ د ره    

ُن َدز ََ  ض  َد ِره ی  از
۱۲

 .ِرَ ن ام  آدم ی را  ؛َُِ َ-و-ِ

ِ اارا ُو َا َوت ُ؟ اَ ُ ٓ َد ِره ی  داِ ِِ اارا َا ،َوت

 ره از ِ آدِم ُا  .ُُ َوت اُ ،و َاُ اراا ِ از  ی ِره َد و
۱۳

ُِ؟ 

.ُِ ُ ُ
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ََِ دا  َد ِ ِاروِن اار

وَُ ِم  از ُ  َد ِِف ِدُ ِ دا َدِ ،َ ر ُاو َُات  ُُ دای ُ ره
۱
 ۶

ِ َد آِ زن ُد ره َُ  َِِ ُ ٓا
۲
ِ؟  َُ ِ َد َ ،هُ فِا ی  ِ  َد

َوت ُُ؟  ا ُد  َد وِِ از َُوت ُ، اِ ُ ٓ ازی ره َِر  َد ِره  ی

ا  َِِ ُ ٓ َد آِ زن   ره َوت ُُ؟ ا  ،ُُ ی
۳
ره ُِ ََ؟ 

ِ َد  ُِ   َِ ی ره ٓا ،ه َدِرَی روز  ِو 
۴
 !َِ ِ  هَروز

آدِم دا  ُ  َد ٓا .ُِ هِ ُ  ُُ ِای ره 
۵
ِ اارا ر-و-ِ ِب ُ؟ 

ِ  َِار َد ِِ ِدِ ار َد  ره و ُاو ام َد
۶
ام وُد َره ِ  َد ِ َِاروِن اار ُ ََ؟ 

َد ِ َدِن ا ر دا َِ ِ  ه ِ  ُ َا .ا ازی ه ُ ره
۷
 !ا ِ

 دون ُِ ُ ُ و زی ِِ؛ ُاو ام ِاروِن
۸
ُل َُِ؟ ا ازی ه   َِزی ُِر؟ 

،َُ ،ِ ا ،َِ زی د ره ؟َُ اُ د را واِرِث  َِِ ُ ٓا
۹
اار ره! 

.َُ اُ د ا واِرِثِو زور ِز َ ،راا ،را ،ُدزا
۱۰

ِزرا، ِر ،اا، 

س ُِ و َد ِم   َ و َد وِِ روِح َُ هُ َدده ُ  ،ِدُ آد ر ا ُاز 
۱۱

.ُِ ِدل  ایُ

ا َاُ دِتِ هَِ ِ

ِ َ  َُ  ،َروا َا  هَِ اِ ِم .َِ ه اِ ِم  ،َروا َا  هَِ اِ ِم
۱۲

ِِ .ُ دُ ا ام ِای ره و ام ُاو رهُ  ،راک هَِ ِ و ره َاَ هَِ راک
۱۳

 .ُ ِ  َِ َد

ُا ُ رت  َ ُ ره ُدوره ِزه
۱۴

 .ِ هَِ َ و َا َ هَِ َِ ،َِ ریه ِزَِ نِا

ٓا  ؟َا  ِِ یَا ُ ی ِ  َِِ ُ ٓا
۱۵

 .ُُ هن ِزز ِٓره ام َد ا  و 

   َِِ ُ ٓا
۱۶

 !َ ِ ؟ُ ر ِ ِِ یَا ِِ ره  ِِ یَا  َروا َا

“.ُ ِ   ُدوی ” :ُ س َُ ِبِ نُ ؟ُ ِ  اُزو  ،ُ ی ِ  

از ِزری ُدور ُدوُ  .ُِ ِه
۱۸

 .ُ  روِح اُزو   روِح ،ُ ی َ    ِ
۱۷

َِِ ُ ٓا
۱۹

 .ُُ هُ ُ ِ ِِ ر َدِز  ،َا  ِ و ازُ ِ من اِا  ره ِد

ُ ِ ِِ ِد ُ و ِ اُ ُاو ره از  د َدرهُو ُ َدز  س َاُِه روح ُا ُ ِ 
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.ِِ ل-و-رُُ ُ ِ  ا رهُ  ی؟ اُِ هِ َِ  َد ُ نُ
۲۰

 ،َِِ

َد ِره راِِ َزن و ُی

ِ ِ
۲
 “.ََ ِد ُ َد  ب َاُ د هَِ” :ِدُ ه ِ ه ازَِ  ایِ ِره َد ٓا

۱
 ۷

ِ  یُ
۳
ِی از ِِد ا  ،د  از د ُ ُ َدَ  و ُ  از د ُ ُی. 

ُ ِاِر ُ ِ ره
۴
 .ُ ره َادا ُ یُ ُ-َزن-و ِ ام ُ ر و ا ُ ره َادا ُ نُ ُ-َزن-و

ِ ره از ُ ِِ
۵
َره، ُ َِی  َدره؛ ا رُ ی ام ِاِر ُ ِ ره َره، ُ َِن  َدره. 

َزن-و-ُ ُوم ِ َُِای  ر َِ ُدو ف َِه  و  َ ُ ِدون ره َوِ ُدُِ ؛

ا
۶
 .ُ ََو ،ُ َ َِ دو َدَُ ِ ِ ره ُ َ  َُ ،ُِ ی رهاُزو ُدو  و

ُِ    .دُُ از ُِدم ر ِم ِ
۷
 .ُ ُ  ریَ َ ،َا   ریَ ُُ  ره

.ر ِد  و ِد ر    ،ا َدرهُ ِف ص از

ا و
۹
 .َُا   ر ُا ،َُ دََُ  ب َاُ ه ازواَِ  ُُ ه یُ د وََُ ای َد

۸

.َا َِ ه تَ َِِٓد ا  و از ی نُ ،ُ ی  ُاو ،َ ِ ُ َ َِ َد  َِ

َِه ی  ی ه َ، اُ  ره  َ ،ُِد  ُ  ِ ُ َ َِ  از ُی  ُا
۱۰

 ره ُ نُ  ی امُ ؛ُ ٓا ُ یُ  رهُدو  َُ دََُ  ُاو ،ُ ا ا و
۱۱

 .َُ

َا را ُ ُن َدره و اا ِنُ اروِ ِ از  مَُ ا  ،َ َ ،ُُ  وه ِدَِ
۱۲

 .َ

د را ُن َدره و اا یُ ُ  ا ر ا 
۱۳

 .ِ  ُاو ره َ ارِ ُاو ،ُ اُزو ِز  

س ُ و َُ ُ نُ ِِن َد وا یُ نُ
۱۴

 .ِ  ُاو ره َ ُ ُاو ،ُ اُزو ِز   َا

ُاو ٓا ِ ،دُُ ک ُ دایازی َاو َِ َد .ُ س َُ ُ اری اُ ِِن َد وا ِنُ

و ا ِ ان  ِا    ،ُا ُ؛ ُن َد ِای ُرت ِار  اِر اار
۱۵

 .س َا َُ

ِِ ُ  ،َِ  ُ ،ُ ن َایُ
۱۶

ِد َد ُ  .َِ ا  ره َِه ُ-و-ُ َی ه. 

ِِت ُی ُ ُ؟ ُ  َای د، ِ ِِ ُ ،َِ ِت ُن ُ ُ؟

َا .ُ ِز ر ُه، ُاو ا یُ اُ  ر ُه و ا ِ   َد َ  ر ُل، ا  َد
۱۷

ا َ  َد َِ َد دُ ا ُی ُه، ُ َه
۱۸

 .ارا َای ا  ِم هَِ  ُ
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ُ َو ِی
۱۹

 .َُ َ ده، ُاوُ َ ُ ونُ یُ َِد و  َ و ا .َُ  وُده، ُاو َد اُ

 َ  َد   
۲۰

 .َا ُِ اُ ِمو از ا َِا َِ ،َِ یِ و امُ َ و َِ

ا ِ ؛ََ  ِ دی؟ َدُ مُ ، یُ ره ُ اُ ِو ٓا
۲۱

 .َُ   وُه، َد اُ یُ

ُن   َد وُ ِ َد وُ َ ِِی ُه، ُاو آزاد ُِه
۲۲

 .ُ دهِِا  از ،ُ آزاد  َِ

ُ َد ِ َِ ه ُِ؛
۲۳

 .َا  ِمُ ه، ُاوُ یُ آزادی َِ َد   ر و ا .َا َ

 َای ِارو، َُ م ُ َد ُ  ِ ی ُِ، َد اُو  َد ُُِر ُا
۲۴

 .َُِ  نِم ِاُ 

.َُِ 

َد ِره ُدوِن َُ  م ُ از ِف َ َُرم؛ و  َِ  َد وِِ َرِِ َ ِ ِاِد
۲۵

  َ بُ ن اه ِاَِ ،ِ ِناِب زَ ِا ِ  ُُ ِ 
۲۶

 .ُُ ره ُ   ،َُا

ِِ ُ ُِ ؟َِ ُ ِ َد ٓد. اَ وُ ا ُِ ؟َا ُ ِ َد ٓا
۲۷

 .َُ ر ُا َا  ِر

ِ ا ی ُ ُه َُ؛ و ا  ُد  ِی ُ، ُاو ام ُه   .َُی  ی
۲۸

َد. 

َای
۲۹

 .ُ هِ ت ُدورُِ ره از ُ  ُ  و ُ رِِ تُِ َد َد ِای ِز ُاو ،ُُ

ُ ُ  َ ر  َدره ُاو ُ  ی  ،ُه. ازی ُاوَ  و  ِای َا   ،اروِ

ُ  َ ر ،ل َا  ی .َُ  ُ  َ ر ُ   ی
۳۰

َره. 

 ی و
۳۱

 َِ ِ وُا ِِ ُ  َ ر ،َا ِ َ اِرِ  ی .َِ ل

َر َ از ی ُدا ِ ِ ا ،َُُ دهِِا ُ  َ ر ،ُ دهِره ِا ای ازی ُدِ

َ َِر ر   ُ ِ َ رای ِره د َدََُ آدِم .َِ ُدور ِ از ُ  ُ 
۳۲

 .َا

ُاو َد
۳۴

ِ آدِم ی ه َد ِره رای ُد  ُ ِ  رُ ن ُ ره ش ُ؛ 
۳۳

 ،ُ ِ ره

ُدوراَ  َا. َد َِ رُ ،ِن ََُد و ُد ِ ام َد ِره رای  ُ ِ َ َد ِ و روِح  ُک-

 اِ ا ره
۳۵

 .ُ ش ره ُ یُ  ُ ِ رای ازی ُد ِره ه َد ی ِنُ  .َ س َُ-و

ُِ  ریَ ُ  ُ َِ ،مُِ ار ُ َِ َد -و-َ مَُ  َِ ر؛ ِاُُ ُ هِ هَِ

اَُ م  ُُ ِ  رِر اُزو َد
۳۶

 .ُِ َو اوُ ِِ هَِ د ره ِاَ وِنُِ و ُِ ِز َا

ا ِاد ِ ُِ ، و ا ُد َد ُُ ِغ رِه و   ُ ِ ی ُ، اُ ر   ی

َِ ،رهَ َرُ و َا  ُ ِ َد  مَُ ا و
۳۷

 .ُ ی ُاو  ِ .َِ هُ ؛ ِایُ

 
۳۸

 .ُُ بُ ِر ُاو ،َُ ی ُ اد   ِِ ِ ُ و َد ِدل َا ِ ُ َ َِ َد

 ُ 
۳۹

 .ُ َُ ِر ُاو ،َُُ ی    ؛ُُ بُ ِر ،ُُ ی ُ اد  
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 ِدل      ه، ُاو آزاد َاُُ  یُ ا ؛ وَ هِز  یُ  َا ُ یُ َِ َد و

َ ،َُ َا  ر ُا ا از ِ َد و
۴۰

 ُی     ِ ،ُ َد َ ان َدره. 

ِزُ ؛ و   ُُ ِ  ام روِح ُا ره َدُرم.

َُِ ََ ِدهِِا ُ و از آزادی َِ وِد ِِ َد

ِِ َِ َدری.» دا دا  »  َِ  :ُ ُ  ُ َد  ی راک ِره َد ٓا
۱
 ۸

اَُ م ِ َ  ُ ِ  ره َِ، ُاو ز اُر  ِزم
۲
 .ُُ دٓا ََُ  ،ُ ورُ-و-ِ

، َد ِره ردوِن راک ی
۴
ُ   ا ره دو َدره، ُاو َد وُ ِِا ُ َِه. 

۳
 .ََِ َا

 َد  َِ  ،ُ ُ  ُ َد ُدَِ ِ  ُ  و َ از ُای  ِدُ ا وُد َره.

اِ ِای َد آ و َد ز َا  ُدم ُاو ره ُا ُ - َد َ ِر ُا و َر َِ َه ازوا
۵

ه ازَِ ِ
۶
وُد َدره - 

ٓا ِٓا  د َدرهُا وُ 

،ُُ ه اُزو ِزَِ  َدره و ُ ا َدُزوِ ِم 

   د َدرهُو َ  و

ِ ِ ا َد وِِ اُزو اُ ٓ و  َد وِِ اُزو وُد َدری.

 ِ ُدم ِای دا ره َره، ُن   َد ااِزه   ُ دت ه   آ ره راک ره َد ِاِن
۷

،َُ ِد اُ ره َد  ،راک ِ
۸
 .ُ َِ َا ِ اِن ازواِو  ره و ازیُ  ُ ُ

ُ ِای آزادی  ُِ طِا 
۹
 .َُ ََ  ردون و َد َُ َُ   ردون َد ا

ِد ِ ُ َد  هِ َا دا  ره ُ  مَُ ن اُ
۱۰

 .َُ ِ یُد وِنِ ِِ

دا َِِد و 
۱۱

ِ، ازی  ِواِن اُزو ِ َا، آ ُاو  َُ ِ از ُ  ُ ُره؟ 

و ا ر وُ ِ َد ِ ِاروِن اار ُه
۱۲

 .ُ ه ،دُ  هَِ   ِ اِرِ ُا ُاز

را ا ، یا
۱۳

 .ُِ هُ  ِِ َد ُ ِ َد ،َِِ رََ ازوا ِِ اِنو َد ِو ُِ
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ِِ  ُرمَُ  ی را ِ  ،ُ  اراِر اِ وِنِ ِِ هُ ُ  ُ َد 

.َُُ ُ اِرِ وِنِ

 و ِاراِت  رُل

ا ٓ آزاد َُِ؟ ا ٓ رُل َُِ؟ اَ  ٓی   ره َِ؟ ا َِ ُ ٓر  َد َِِ َ؟
۱
 ۹

.َِا َ َد راِه  َر ُِ ُ ا ،َُا ُه ازَِ  از  ،ََُ لُو ره ِدَِ ا  
۲

  ٓا
۵
اََ   ٓری ُ ری و ُوُ ؟ 

۴
 :َا ا ُُ ه آزَ  ی ِا َد  ِعِد

۳

 
۶
ََری   اِر اار ره َد ِاِن ُ ُ  ِِ ُی، رِ ِد رُ و ِاروِن َ و ؟ 

َا ِ ؟ُ ی ُ د ِفََ-ج-و از  َا ِ
۷
  و ََ  ری  از ر ِدِ ؟ 

ا  ٓا
۸
 ِگ اُر َِ و از ِه َ ره؟ ِ  َا   ر ره ََِ و از  ِ ُوَُ ؟ 

ُن َد ُ ِ ُ ِه: ”داِن و ره َد
۹
ره ره از ِِه ِاُُ ؟ ا ٓ ام ا ره ُ َ؟ 

ه ازَِ ؟ َارے، ِایُ از ِ ََ ِای ره 
۱۰

ُُ َِل و َُ .“ اُ ٓا َد  ِوو َا؟ 

ُ  ِِّ ِنِِ َِِد ُا  ُ لُُ   و ُ ُ َِد ُا  ُ ُ   نُ ،هُ ِ

ُ دی از ِ   َا  دهِای ز ٓے، ا ِ ُ  ره َد رو ُِ  ا
۱۱

 .َ

  ؟ََ ِ ََ  ٓا ،َ ِ ُ دی ِِ َد  ره َدره  و ِایِد ا
۱۲

ِدَرو ُ؟ 

ُ ٓا
۱۳

 .َُ  ی ِ ِ  ُ ََُ ره ِ  َِ ،ےَ دهِِا ُ  ازی

  َِِی  َد ُ ِا ر ُُ، ُاو راک ُ ره از ُ ِا َد ِد ه و ی  َد ُه

و ا ر ُ َ ،ه  ی  ی ره ِان
۱۴

ُ  ره ِِه؟  ِِّ هُ از ،ُُ ِ

  یم اَُ  از  ِ
۱۵

 ُُج-و-ََِف ِزُ  ره از ِان وِن ی َد ِد ه. 

ِاِده َ و ا  ره ام َِه ازی  َُُ ِ اِ ا َد ِ از ام ُ؛ ُن َِه َ گ ازی

ا  ی ره ِان َِ  َُِ  ،ُُه ازی
۱۶

 .ُ ِ هَ راتِا  مَُ  َا ِ ه

َوُ ،ُ ن َُ َد ُِه  اُ ه  ِان ُ؛ و وای َد ل  ا ی ره ِان

ِو  ز ام ،ََ  یر ا ِ ،ُ  ِ َا ،ُ ُ یر ره َد ر ِای ن اُ
۱۷

 !َُ

 َا   َا؟  ا َا  و ی ره ِان ُُ، ُاو
۱۸

َا  َد ُِه  اُ ه. 

.َُ دهِی ِا وِن نَد ِا ُ  و از ُُ نن ِاو-را-ُ ره

۱۴ / ۲۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/hazaragi-bible


ُن ا ِ از  ُ آزاد َاُ، و  د ره ُِم  ر ِ  اِد ََ ره َد  ب
۱۹

 ِ  مُُ  ِر  ِ یآد  .ُ ب ره دُ  مُُ دیُ ِر دُ 
۲۰

 .ُ

 ای  ر ِ آدِم
۲۱

 .َُِ  ِ  د ِ؛ اُ ب ره  ِ یآد  َا

ُُ م -- ا ِ َد ُ ِا  ِ ِ َِ ،َُِ  َا  -- ُُدِم  ره

 از  مُُ ِ     ُ .ُ ب ره ِ ُدِم  مُُ ِ ،ِ ُدِم 
۲۲

 .ُ ب

ِ  ی َ َد  ُِ می ا ِ ِ را ره ِم 
۲۳

 .ُِ ِتِ ره  ِ

.ُُ

 ِوَُ ام ر ُ ه؟ِِ ه ره    ِ ،َدوهُ  َدِو ُِِ َد  َِِ ُ ٓا
۲۴

ِم ی  َد ِِ ِّ ُِه، ُاو َد َ ِ  ره ار ِه ُُ؛ ُاو ِای ر ره
۲۵

 .ُِ ه ره

  رُ َدُوم
۲۶

 .ُ ِ ره ََ َ ِج از  ِ ،ُ ِ ره َر َ ِج از   ُ

ُ ِ  َِ ره ر ه ز ِن ِ ُه
۲۷

ََ ف َُِ؛ و ر َُِ ُ  َد َا ََُِ ُ؛ 

.ُُ ومُ ج وُا  د وو َد ِد از َو   َُ ؛ُُ

اِا ُِ ت ازَِ

َای ِارو، ُ  َُ  ازی َ  َِ ی    َد َ آُور ُد و ِم ازوا از
۱
 ۱۰

و
۴
و   از  راِک رو رد 

۳
 ِِ ِ َد آُور و َد در ُ ِِازوا َد و ِ و

۲
 ُ  در

از  ُوَ رو ُو ؛ ُن ُاو از ِده رو ُو   از ُِ ازوا َ و ُاو ده ُ د.

ه ازَِ  ا ُرخ َددِ یِم ا
۶
 .ُ ر  ازوا َد ََِ  ید، اَُ ِر ازوا راَ ا ازُ ِ

۵

  ِِ ،َُِ َُ ازوا
۷
 .ََ یَ-اَرت-و َد آرزوی ّازوا َا ِر   َ تَِ ی َُ


۸
 “.ُ ََ  ُ  و ُ ره و ُوُ  ِ مَ” :هُ ِ س َُ ِبِ َد  ر ُا ،ُ

 َ 
۹
 .َه ُاُ ُ  ار ِ و ِ روز  و َد  ازوا   ر ،ُ ریِز َ

و َ ام ُِ ِ ِ، ر   ازوا
۱۰

 .ُ دُ  ر ِِو َد و  ازوا   ر ،ُ ره آز

َاِ ره   ُ ِ و َ تَِ َُِ  ازوا ُرخ َدد  اِ ا
۱۱

 .ُ دُ هُِ دُ ِِو َد و 

 ُ ِ   -و-ُاار َا، ُاو ُش ُ ره
۱۲

  ،ُی ره  زن ی آِ َدز  رِه. 

ُ  َ و دار َاا وُ  .ََ دی نه ِاَِ  هََ ُ َِ َد آز 
۱۳

 .َ  هِِ
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ََُ ُاو ره ِِ ُ  ُ دهٓره ام ا راِه ُدو   آز  َِ ،ُِ آز َ ُ انَ ِ از

.ُِ

 ر ره   ُ  ُُُدی دا ره ُُ؛
۱۵

 .ُِ ُدور ُدو َُ از ، ایِ َای 
۱۴

ِ ،ُ اریُُ  هَِ   َ ِم ُا ٓا
۱۶

 .ُِ َوت ُُ  ایِ ِره َد ُ دون

ازی   ن وُد َدره،
۱۷

ُو َد ُِن َِ ؟ و  ره ُ ِ ،ُ  و َد ِ  ِِ؟ 

ِ اِم ِاَ ِره َد
۱۸

 .ُ ِ ن  َد   نُ ،َا ِ  ،َا َ  ِدُو ام 

ُ  ِای ٓ؟ اَا    
۱۹

ُِ: آ ُاو ی  ُ  ره ُره، َد ُه َِ ِ؟ 

َُ  ی رهِ  ِای َا   َِ !َ
۲۰

َُم ِ َا ، ِای َِ ُ ه ِ َ ُ َا؟ 

ُ
۲۱

 .َِ تِ ِِ ُ  َُ  ا؛ وُ هَِ َ ،ُ ُ تِ هَِ ُاو ،ُ ُ

َِ ِ َ ِنام َد ِد  ََِِ ُ نُت. اِ ِم و ام از ُِ ُو َ ِم ام از  ََِِ

اََ    ِٓت َ ره َد ر ی؟ ا ٓ اُزو ه َیَ َا؟
۲۲

و ام َد ِدِن ِت. 


۲۴

 .َُُ دٓا اِ ِم ِ ،ا َروا َاِ ِم .َِ ه اِ ِم  ،َا  اِ ِم
۲۳

ِ ی  َد َ دا ُ ُِر و
۲۵

 َد ِ ُِه د ََ ُده، َِ َد ِ ُِه ِدو ِده. 

ا
۲۷

 «.َا اوُ از َ  َِ َد  یِ  و ن «زُ
۲۶

 .َُِ الَ  ُ انِو َدُٓا ِ

ِرُ ُ ا ُ ُروی ِ  یِ  ،ِر  ِ ام ُ و ُُ ِ ره ُ نا م آدِمَُ

ُ ُ از  ِای” :ُ ُ هَِ  مَُ ا و
۲۸

 .َُِ ال  ُ انِو َدُٓا ِ و

ُاِن ازِو  
۲۹

 .ِرَ انِو َدُٓا ِ ه و دار ره ُ  و آدِمُا ِ او “.َا

َ  ا
۳۰

َِ ،ِ ِواِن اُو آدِم ِد َا؛ ُن ا ِواِن ِ ِد َد ِره آزادی  َوت ُ؟ 

 
۳۱

راک ره ُُ اری ُُرم، ا ِ ِی ُ ا ره ُ ُم، َد ِره ُ َ ؟ 

.ِِ ما اُ ِل-و-رُُ هَِ ره   ،ِِ مره ا ی ِدِ  ُِ ُو  ،ِرُ

 ره َد   ُُ ِ   ر ُا
۳۳

 ،َُِ اُ ارایا ِ و  ،دُ وِنِ ِِ
۳۲

ری  ام ُِ راُ ؛  َد ِ ُِه د َِ ُُدم، َِ َد ِ ُِه َر ی ِدِ ُدم

.ُ اَ تِ ُاو 

، از ِِِ َ ، اُ ر   از ُِِ َ م.
۱
 ۱۱
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ُ دِتِ ِره را َدُد

ُ َدز  ر ُرات ره اَُ-و- و ر ُِ د هَ ِ  َد ا ،ُُ َِ-و-ِ ره ُ 
۲

ِ و د َاَ ،ُ  ِ ،َا  ،دَ  ِ  َِِ ُ ُ  
۳
 .ُِ هِ ،مُ ِ

 ر ا
۵
 .ُُ َُ ره ُ  ُاو ،ُ   ٹ ُدُ ِ   دی 

۴
 .ا َاُ ،

ُ ِ   ُ ُدُ   ، ُاو ام ُ  ره ُُ َُ؛ ِای ر ِِ ازی َاُ ِ   ره

َ  و َ ا و ،ُ َ ره ام ُ یُ  ،َُ ٹُ ره ُ  ُ  ا
۶
 .َ ه َ

ِ ن ُاوُ ،ُ ٹُ ره ُ  َ د
۷
 .ُ ٹُ ره ُ   ُاو ،َا اَر ُ  هَِ یُ وِن

و
۹
ُن َد از َزن َد وُد ََه، َِ َزن از َد َد وُد َاَه. 

۸
 .د َاَ ِل ُ ِ ؛ا َاُ ِل و

َ َد ُ  ده َد   ُ  یا
۱۰

اُن َد َِه َزن َُ َه، َِ َزن َِه َد ُ َه. 

ر ُن اُ
۱۲

 .ِ ا ُ د ازَ و َِ ا دَ از ُ ،َ ِ ل، َد  َد
۱۱

 .  ِ

ُ دون
۱۳

 . دُا َد وُ ا ازِ ِم  . دَُد و ُ د ازَ ر ُا ،َد َاُد َد وَ از ُ 

ا ِٓد  َدز  ُد
۱۴

َوت ُِ: اَِ ٓه ُِ ُ  َاُ ِ    َد ُ ِا ُدُ ؟ 

و اُ ُ ی ِدراز َدَِ ،َ ه  ِار
۱۵

 ،م َاَ ه اُزوَِ ، ی ِدرازُ دَ ا  َِ

،ُ َ-و-َ ره َدزی  ِ  مَُ ا
۱۶

َا؟ ُن ُی َِه اُزو ُ ِٹ وِن   َدده ُه. 

 و  ی اارای ُا َ از ای  ِد  ره ام َِی.

َ ِم ِن ِِا

 ۲۶:۱۷؛ ََ ۱۴:۱۲؛ ُ ۲۲:۷.

َِ ،َ وُ َِ هَِ ،ُِ  ُ ِن وُ ،َُُ َِ-و-ِ ُ از ،ی ز َاِ یَد ا
۱۷

 َد  مَُِ  ،ُِ  ارا ِ َِ ُ ِِم اّول، وَ َد
۱۸

 .ُِ َ وُ ََ هَِ

ِ ین َدُ ،َ هَد َاَُد و ُ  ام َد  ِ ً
۱۹

 .ُُ َور اِزها  د َدره وُو ِ ُ

،ِرُ ره َ ِم ِن  َِ ه ازیَِ ،ُِ  ُ ِو
۲۰

 .ُ ََ ُ َ َد ِ اِرا

ُن َد و ِردو   ِن د ُ ره از ِدو ه ِِ َه و ُره. اوُ ُ    و
۲۱

ِ  ِ ُ  ؟ُِ و ُو ِرُ َد ُاو  ِرَ  ُ ٓا
۲۲

 .ُ َ  ِد

اارای ُا ره ِ-و-ُِ َِ و ُدی دار ره ِه ُِ؟ َدز ُُ  ُ؟ اُ ٓ ره ِ-و-
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.َُُ َِ-و-ِ ره ُ ره َدزی ،َ ؟ُ َِ

ُن ِی ره  از ُ َ اِ ُ ره َدز ُ ام ُ ِم، ُاو ِای ُد  َ  َد وی ُ دای
۲۳

ُ تِ هَِ  َا  ِ ِای” :ُ و   ه ُ و
۲۴

 ِِ ن ره ، ِ ُاو ره َِا

ِ م ِای” :ُ و ِِ م ره ام ردو ن از  ر و ا
۲۵

 “.ِ ی َد ِد از ره َد ِاَ ِای .َ

“.ُِ ُو  ِد از َد ،ُِ ِای ره ُو ِو  ،ِ ی ره َد ِاَ ِای . نُ َِِد و َا َ

ُن  وُ ِ ِای ن ره ُِر و ِای م ره ُوَ ُ ،ُِ ِگ َ ره ِان  ُِ وِ ُاو
۲۶

. رهُدو

َ    ِر ُِ اُزو ن ُره و از ِم َ ُوُ ، ُاو َِ َد ِ و ُِن ُِ َم
۲۷

 نُ
۲۹

 .ُ م ُو ره و ازُ ن اُزو از  و ُ د ره آز    یا
۲۸

 .ُ بِ

ُ  ره و ُوُِ ،ُ وِن ازی  َارِزِش َ ِِ ره ُ َه، ُاو َِه ُم ُون ُ ُره و

ِ ا  دون ره
۳۱

ای َ ر ِ ُ و ر َاِ و ِ اد ُ ام ُده. 
۳۰

 .ُ ُو

 ُ حِا َ َِِد و  ،ُ ُ  َِ َد ِو و
۳۲

 .َُُ ُ  َِ ی، َدُ َوت

ا
۳۴

 .ِِِ ُ ِِ ِ ،ُِ  ردو هَِ ِو ، ارونِ َای 
۳۳

 .َُ مُ ُد 

َُم ُ  َا، َد  ُ ِن ُره. ُ   َُون ُ ُ َُ ِِ ُ. َد ِره ِدِ ا

.ُِ َاِ ،مَُا ِو

َ ی ُ  روح 

ز ،َِِ ُ
۲
 .َِ  ره َدزی ُ  َُ  ،اروِ َای :ی رو ُ ِره َد ٓا

۱
 ۱۲

ُ  
۳
 .ُُِ ُ ه از راهُ دهُ ِز-و-ُ ی ُ نُ ِ  از ،ِدُ َُ ُ 

َِ ام   و “!  َد َ” ،َُ ِ ،ُ ره اُ روِح َِِد و     ُِ ُ

َ ” ،ُ َاُ “، َد وِِ روح ُاُس.

 ُا َ  ،د َدرهُو ُِ یَِ
۵
 .َا  ُروح ا  ،د َدرهُو رو ُِِ ی ُ

۴

ُِر
۷
 ی ُِ وُد َدره،  اُ  ُا َا  ِم ازوا ره َد وُد  َد ر َِزه. 

۶
 .َا
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َد   َد وِِ روح ُاُس ِم ُ از ِ َدده ُ و َد
۸
 .ُ َدده  ه هَِ   س َدُروح ُا

َِِد و ِد ِ ن و َدو روح، اُا َِِد و ِد ِ َد
۹
ِد  َد وِِ اُو روح، ِم ُ از ِ؛ 

َد ِدُ  رِت ام َددوِن ُه ، َد ِدُ  رِت ، َد
۱۰

اُو روح، َِ  ُه  َددو؛ 

ِدُ  رِت ِِ روح ی ُِ، َد ِدُ  رِت ره ُ َد ِزی ر ر و َد  ِدُ رِت

ِم ا َد وِِ اُو  روح ل َا  ُاو ا ُ  ره َد  ُِِ-و-ِاراِده
۱۱

 .ی ِزا ُِ

.ُ ِ   َد ُ

َ یا  ِ 

ُن اُ ر ِ   َا و ای َ َدره و ِم ای  ،ِوُِد َ  َاِ  ، ره
۱۲

 ،یُ َدده ِ ِ  هَِ روح  َد   ا
۱۳

 .َا ر ام ا  ِره ؛ َدِ ِ

ا ی ” :ُی
۱۵

ُن ِ از َِ ،ِ ُ  از ای ُ ِ َه. 
۱۴

 ،  د وُ

:ُ ش ا 
۱۶

 .َِ ِ ُِ ُاو ِد  َُ ُِرم.“ ِای دَ ُ ِ َد  ،َُِ ِد 

ِ ِم ا
۱۷

”ی َُِ ِ ، َد َ ُ ُِرم.“ ِای د َُ ِ ُاو ِدَِ ِ ُِ ؟ 

 ر ِ
۱۸

ُُ ِد، ی ِِو َد ُُ ُد؟ ا ِم  ِش ُُد، ی ُی و َد ُُ ُد؟ 

ا ِم ُُ ُ  ِد،
۱۹

ًِ َاُ ا َُ ِم َا ره َد  ُِِ-و-ِاراِده ُ َد  ِار َدده. 

ُ َدز ” :ُ َد ِد َِ ِ
۲۱

 . ِ و ،َا َ َا ٓا 
۲۰

ُ ِ وُد َِ؟ 

 ِ یا ،
۲۲

ُوَرت َُرم.“ َ ام ِ  َد ی ” :ُ  َدز ُ ُوَرت َُرم.“ 

 ره ُاو ،ُ بِ ََارِز  از ِ َد  ِ یو ا
۲۳

 .َا َوریُ ،ُ مُ َِ

َد   ای
۲۴

 ،ُُ رص ر َُِ  ،ِ َددو ِ ِِ  یا  و َُ ص اِمِِا

ُر َ َدزی را ُوَرت َره. ُ ِا ِ ره َد ِ  َدده َِ ه ای  َارِزِ َِ ِاِاِم

.َ ُ ِِ ِ َد وَ ِ یا َِ ،َ دَُد و ا ِ یا َِ َد 
۲۵

ََ َدده ُه 

و اُ   َد َدرد  ،ِم َا  اُزو  َدرد ِ و اَِ ُ  ت-و-ِاِام َا  ،ُِم
۲۶

.ُ  اُزو  َا

ُا َد ِ اارا اّول رُ، دّوم َا، ِّم
۲۸

 ِِ ُ َاِ و َُ م ُِ  ُ اُزو: 
۲۷

ِ ره ار َدد؛  اُزو ُه  ، اُزو َِ  ُه  َددو،  َو، ری و و ره ُ َد
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ا ٓ رُل َا؟ اَ  ٓ َا؟ اِ  ٓ َا؟ اُ ِِ  ٓه َا؟
۲۹

 .ر ی رِز

 َد َِق
۳۱

اَِ  ُ  ٓه  َددو َدره؟ ا ٓ َد ِزی  ُِره ُ؟ اُُ ُ  ٓ؟ 
۳۰

.ُِ ِ ره ِ راِه  ه ام از ُ هَِ  و .َِ َرُُ ی ُ ِ َد َ

ََُ

ا َد ِزی ُدم و   ره ُُ، و ِِ  ،َُ ََ ََُ  ز ُ ِ-و-َا و
۱
 ۱۳

ا ُِ  َدَُ  و ِم راز  و ِم ِ ره َُِ و اِن
۲
 .َُا ُُ ََ-و-ََ  َ

ا
۳
 .َُا   ،َُ ََ ََُ و ،ُِ َ  ی ره از  ه ُِ  اِزهَد ا ،َُ َد ِ

ه َد ِد  ،َُ ََ ََُ و ،ُ َدر َدده  ُ ِ ره ُ ِ و ُ اتَ ره ُ دارا ِ

َُم.

ََُ 
۵
َ ََُ-و-َِ َا؛ ِ ََُن َا؛ َُ ِ ََُ و َوش و ُور َِ؛ 

۴

و ،َُ ل اَرت-ی-وَ از ََُ 
۶
رِر َ ُِره، ده  ،َِر َُ و َِِ ِه؛ 

  ََُِم ِا ره ِ ِ ،ُ ََُا ره َور ُ، َد ِم ِا ُاِوار َا و
۷
 .ُ ل از را

ِب ِم ِا ره ه.

 ِ ََُص َُ؛   ُِ ص ُ و ُِ ِزی ُ َ ُِ و ِ ُِ از
۸

 وُ ، ِ ِ از
۱۰

 .َا ُ ام ُُ    و َا ُ  ِ نُ
۹
 َره. 

ِِ م وُُ ِ ِ  ِو ر ُُُ ره ِ  ِر  ،ُدمُ ِ  ز
۱۱

 َره. 

ُن َد زِن  ِ َد
۱۲

ِ  دُ ِرُدم.  وِ آدِم ُُ م، رای ِ ره اُ م. 

ًِ  نَد ُاو ز و ،َا ُ  ِ ًِ .یِ ن ُروی َد ُرویَد ُاو ز ِ ،یِ هِ ٓا

 ؛ََُ و ِن، ُاا :ُ  ِ ِ ا ًِ
۱۳

 .ُ َِ ًِ   ر ُا ،َُ

.َا ََُ ا َِِرُُ

۲۰ / ۲۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/hazaragi-bible


َ یَد ِز ُ ره و  ی ُ

.ُِ   ِای ًُ ،َِ ی رو ُ ِ َد َ ِقَ و َد ِدِ ََُ ُِ
۱
 ۱۴

ُن   َد ِزِن  َره ُ، ُاو   َُدم، ُ  َِا ره ُ ،ُن   ِره  ره
۲

ُ    ، ُاو  ُدم ره َِ ُه
۳
 ،َُا ُاو َد وِِ روح راز  ره َد ِز ه. 

   ،ُ دٓره ا ُ د ُاو ،ُ ره َ نَد ِز   
۴
آد و،  ِو و ََّ ازوا. 

ََ ِ ،ُِ ره َ یَد ِز ُ   آرزو َدُرم 
۵
 .ُ دٓارا ره اا ِ ،ُُ 

،ُ ره َ یَد ِز   َد َِ َا َرُُ ُ    نُ ؛ُِ   ُ

.ُ دٓارا اا ِ  ُ ُ  مَُ  ایِ

م َوَُ ُ هَِ ا ،َُِ ه  ُ َدز ،ُُ ره َ یو َد ِز ُ ُ  َد  ارو، اِ َای
۶

،َُ َزده َ ِرَ ا ،َ و ُّ ِِ ِ آواز  ن ایِ 
۷
َُ ِ    ِ م؟ 

ا ر اُ ِر  آواِز ُم  ِ ،ِد ره
۸
ِر ِه  ُ َد  ُّ َد  َ َزده ُ؟ 

ُ هِ رِ ،َِ  ِِ ِره ُ نِز  ُ ا :َا ر ام ا ُ ِره َد
۹
َِه  آده ُ؟ 

ُِوِن  َد ُدَ  ِزی ُِ وُد
۱۰

 .ُِ ره اَ  ُ  ازی َا ِِ ؟ ِایُ ُ ِ 

 ا ی  ِز ره َِ  ،ََُِه رهی َ  َاُ و
۱۱

 .َِ   مَُ  َدره و

َد ِره ُ ام ا ر َا: ازی َِ ُ ه  ُی روَ ق
۱۲

 .َا َ  ه ازَِ یره

.ُِ َ اراا ِ وِن دٓه اَِ  ُِ ِ ،َدِر

ُد َ ِنَد ِز ن اُ
۱۴

 .ِ ام ُ  ُ ُد  ُ ره َ ِنم ِزَُ َد    یا
۱۳

  و ،ُُ ُد ُ روِح   ؟ُ ر ِ 
۱۵

 .ُ َ   و ،ُُ ُد  روِح ،ُ

ُ روِح  اُزو، ا َِ َد
۱۶

 .ُ ودُ ام ُ   و ،ُ ودُ ُ روِح   ؛ُُ ام ُد ُ

-و-ُ ، ُاو ُ  ِ  ِِ  ت َاِ ،ر ِ َد ُُاری ُ «اُ «ٓ َد

ُا ره
۱۸

 .َُ دٓا ِد ِ ُا ِ ،ُُ اریُُ بُ ُ ََا
۱۷

ُ ِ ُ َُ ِ؟ 

 ش َدُرم اراا ِ ِ َد 
۱۹

  ُُ ُ از  ُ ه ََ َد ِزی  َره ُُ؛ 

.ُُ َ ِنَد ِز ِ اران  ی ازی َد ،ُِ ِ و امَد ِد  ُُ ُ  از  ِ ِِ َ

َد
۲۱

 . یو آد ِ َد و ،َِ ِ و یَ َد ، ؛ََِ ِ و ِ ارو، َدِ َای
۲۰
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ُ ِ ه:

:ُ اوُ”

َ یَ و َ یِز َِِد و’

،ُُ ره مَ یا  

“‘.َِ ش  َدز ِد ازی ام ُاوُو و

َ ،ارا َاه اَِ   ؛ا هَِ َِ ،اراه اَِ َ ،َا   ِز  یا
۲۲

 ا ِم ِ اارا ُ  و   َد ِزی  َره ُ و َد اُو و ای
۲۳

 .ا هَِ

ِ اُ    و َُم
۲۴

ُت  ان دا ِ، آ ُاوُ  َُ  د َاِ؟ 

و راز
۲۵

 ُ َوت  ِِو َد و ُ َ  ُِِاو َد و ، ِت داُ  نا ِ

 َد ًا واُ” ، ُ ارو ِا ُ دتِ ا رهُ هک ُا ُاو ُروی َد او .ُ ََ  ی ِدل

“.َا ُ

َ و ِ َد ِ اارا

 ،َو  ،ِ  ،ودُ    ،ُِ  ُ ِارو؟ وِ َای ،َا    
۲۶

اَُ م  َد ِزِن
۲۷

 .ُ م َددهو ا دٓه اَِ  ِم ا .ره َدره َ ِنِز ِ  َ ِنره َد ِز

.ُ ُ ِد  َ و ُ ره َ َد  مَُ  و ََ ََ  ِ  از ُدو  ،ُ ره َ

ِ اَُ م ُن ََ، ُاو َد ِ ِ اارا ُ-و-آرام ِِ و  د ُ و ُ ا ره ُ؛
۲۸

ِ اَُ م َوَِ ه ِ ِد ِ َد
۳۰

 .ُ ُ   َِ وو ِد ُ ره  ِ  ُدو و از َا
۲۹

 ُِ  َ َد ِِ ُ  ،ن َدزی رُ
۳۱

 .ُ ره ُاو  ُ ُ اّول ِ ، ِ ُاو

ُن ُا، ُای ُ َِ ،َِ َای
۳۳

 ،َا َا ِ روِح َا
۳۲

 .ُ ِ  ه وِِ ِ 

.َا ِو-آرا-َ

 ُ َد  ی اارا  ،ِِ ُاَِ ه ازوا
۳۴

 ،َا ِ َُ ی  ِم َد  ر ُا
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 َد ،ُ ره ِ مَُ  ُاو ا
۳۵

 .َ ِ ،ُ   ر ُا َِ ،ُ ره  ِ زهِا

ُ ا ازُ ِم ٓا
۳۶

 .ُ ره اراا ِ َد  م َاَ ُ هَِ نُ ،ُ نُ ُ نُ از

ِِ ؟   ُ ی َا  ِِم ُا َدز ُ رِه؟

ِ ُُ ِ ُ َدز  ره ِ ا  ُاو ،ُُ ِ رو ِ   َ د ره  مَُ ا
۳۷

 َای ِارو، َ َق
۳۹

 .َُ َِ ِد اُزو ام ،َُ ِ ِای ره   
۳۸

 .َا َ ُِ  ُ

 ِم ِا َ ِر ُِ و َد
۴۰

َدُِ   َِ  و ره ُ َد ِزی َ ره َُِ َ؛ 

.ُ م َددها ِ

 وِنُ هره ِزُدو

َای ِارو، ا ُ  ٓ ره َد د ُ ُم  َدز ُ ِان ُم، اُ ره ُ  ام ُل
۱
 ۱۵

ُ َدز   مَ وَُد ا   َد ،ُِ اَ تِ وُا ِِو ام َد و
۲
 ِار َاو-ُا- و ام َدُزو ِ

ِِ ِاّو َِ ،مُ   ی رهِ نُ
۳
 .ه َا-و-ََ ُ نا َ ؛ اُِ  مُ نِا

ُِِ و َد ُ و َد
۴
س ُ ِه ی ُ د  َُ ی ِ ُِِ َد    ،مََُر ُ َدز ُِ

 اُزو َد 
۶
 .ُ ِ ر و دوازدهُاُزو َد ا  و  و َد

۵
 ُ هره ِزم ُدوِّ س َد روِز َُ ی ِ

 اُزو َد
۷
و، َد ََ از ِ  َار  ُ ِ اَِ ازوا ز ِزه َ، و  ی ُ ده. 

.ُ ِ ُدم، امُ هُ ََُ و ِِ ِِ   َدز ، ِٓا
۸
 .ُِم ر اُزو َد  و ُ ِ بُ

ُن َِ  از ِ رُ َاُ و ِ ازی ره َُرم  رُل  ،ُُ ُاِ  اارای ُا ره
۹

ِ َد وُ َِ ِِا َاِ  ُی  َاُ و َِ اُزو َد وُِد از ه َُده،
۱۰

آزار-و-َاذُُ َم. 

 َِ از ِ ازوا ه ََ َزُِ م؛ ا َ ِد ُ َِ َِ ،ا   از  َا َزِ ه.

.ن َاُورِدا ُ ی یو َد ا ُ نی ره ِا  ر ا ،ُاو  ، د  
۱۱

 دهُ وِنُ هره ِزُدو

ِ ا ِان   ُ از ُده  ُدوره ِزه ِ ،ُر  از ُ ُ ُدوره ِزه ُو از
۱۲

و ا
۱۴

ا ُدوره ِزه ُو از ُده  وُد َره،   ام از ُده  ِزه َُه؛ 
۱۳

ُده  وُد َره؟ 
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ِوه ازی،  ام َِه ُا ِای
۱۵

 .ُن ازو ام ا َا ِ از ِِ ه، امَُ هره ِزُدو 

درو ر ُ ،ُن  َد ِره ُا ِی َددے  ُاو  ره ُدوره ِزه ه، َد ِ اُ ده ُدوره

و ا
۱۷

ُن اُ ده  ُدوره ِزه  ،َُ ام ُدوره ِزه َُه. 
۱۶

ِزه َُ، ُاو ره ُدوره ِزه َه. 

اُن ی  َد
۱۸

 .َِا  ُ ی هُ ره َد ٓا  ُ و َا ِ ُ نه، اَُ هره ِزُدو 

اَِ  ه ای ِز  َد  ُاِ َدری،  از  ُِد ه
۱۹

 ان َد و ُده، ُد ُه. 

.َا َََ

ُن اُ
۲۱

 ِ واً از ُده  ُدوره ِزه ُه و اّو ِ َا  از ُ ِده ُ  ه. 
۲۰

ُا 
۲۲

 .َن َاِا  ِِ ام از  دهُ و ازُ هره ِزُدو ر ُا ،َن َاِا  ِِ گ ازَ  ر

 :ُ َ َد   ِ
۲۳

 .ُ هِز   ُ َد ر ُه، اُُ  ی آدم ِهُ َد  ر

، نز ِٓاُزو ا 
۲۴

اّو  ِ ُدوره ِزه ُ و  اُزو َد وِ َاَون  ی  َدُزو ُ َدره. 

و  ِد ره َد ُا،  آِ اُ ِ ٓ، وِ ُاو ُ ان و ُ رت و َُت ره

ِِٓن اُد
۲۶

 .ُ ر ُ ی ِره َد ز ُ یَِم ُد  ُ اُ و   ن ُاوُ
۲۵

 .ُ دُ

ُن ُا ”ِم ِا ره َد  َی اُزو ار َدده.“ ِ و” ُ ِِم ِا
۲۷

 .گ َاَ ،ُ دُ 

.ُ ار َدده ی اُزو َ  َُ اِ وُِم ا ِِ اُ ِد  َا ِوا “،ُ ار َدده ی اُزو َ َد

 و ِِم ِا ُ  ِ، او ِد ُ ِ  ا َاِ ، اُو   ُِم ِا ره َد
۲۸

.َ ِ ِم َِ َد ِ ِم ،اُ  ار َدد  ی َ

اُ ده ِ  ُدوره ِزه   ،َُی َِ ه ُده ِِ ِ ُِ ه، ُُ ؟ ا ُاوَِ ه
۲۹

َد ِاری  َد ِره ُ َد
۳۱

و  ا ِزُ  ره   َد َِ زی؟ 
۳۰

ُده ِِ ِ ُِ ه؟ 

اِ    ُا ِی
۳۲

 .َُا ا دوُ روز َد    َا َ َدُرم    یَ ِرُُ

 ِ» ،َُ هِز  دهُ ؟ اَاُورد ه َد ِد  اُزو  ،مُ  َُِد ِا  هدِر  ِا

َد ُش
۳۴

 «.ُ ِ ب رهُ ِقا ،َ ِِِ» :ِرَ زی
۳۳

ُری و ُوُ ،ُ ن َح ُُی.» 

ِ و از ُه و ِدِِ ؛ ُن   َا  از ُا ِ س َره. ِای ره ره َِه َون

.ُُ ُ
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ِِ ُدوره ِزه ُه

َای دو، ِی
۳۶

و اُ  َ ن ُ” :ُده   ر ُدوره ِزه ُ و   ر ِ ؟“ 
۳۵

َِ ،ُ ُ  َِ ه َِ ُاو ،ُ ِ  ی رهِ و
۳۷

ره ُ ِ ، ُاو ِزه َُ  َُه. 

ُ ِا  ُِِ-و-ِاراِده ُ َدُزو ِ ِ و َِه
۳۸

 .ِد ُِ مَُ  َ مُ ُِ  ،َا ُ 

ِ ،َا ر  نِا ِ َِ ،َِ ر    ِم
۳۹

 .ِ ره  د ِ ُ 

ِ د َدره وُو ٓی ا ِ ر ا
۴۰

 .ر ِد  و ِد ِر  َُ ِ و ر ِد اَ

ر  َٓا
۴۱

 .ر ِد ِی ز ِ و از َا ر  ٓی ا ِ ِل-ه-وِ  ،ِی ز

ِه-و-ل َدره، َ ِد رِ ه-و-ل َدره و ِره  ام ِه-و-ِل ِد ر؛ َد ِ ِه-و-

ُدوره ِزه ُوِن ُده  ام ا ر َاِ :ی ُ ِ  از
۴۲

ِل ِ ره از ِدِ ره ق َدره. 

ُاو َد ری-و-ِذُ ِ َ، َد ِه-
۴۳

 .ِ َر َ از ُ هره ِزُدو  یِ و ،َا َر َ

،ُ ِ َ ِِ
۴۴

 .ُ هره ِزت ُدوَُ َد ،ُ ِ ِ ؛ ُاو َدُ هره ِزل ُدو-و

ا ر ام َد ِِب
۴۵

ِِ رو ُدوره ِزه ُ. اَ ِِ  وُد َدره، ِِ رو ام وُد َدره. 

.ُ ر َ-روِح ِز ِٓآدِم ا و “.ُ ر هِد ِزَُ  ،آدم  ِن اّولِا” :َ ِ س َُ

ِاِن اّول از زُ د و ؛ ِاِن دّوم
۴۷

 .اُزو رو  و ََا َ اّول َِ ،ََ اّول ،رو ِ
۴۶

ِٓن اِا  ر ُ؛ و اَا ر ُام ا ک َا از  ی ،دُ  آدم  ر ُا
۴۸

 .ٓاز ا

ِ ر ُا ،ِِ ره  ِنِا ِ   ر ُا
۴۹

 .َا ر َُدره ام ا ُ َٓد ا  ی ،َا

ِاِن آ ره ام ِِی.

َ ی ازِ نُو ا ُ اُ د واِرِث َِ نُ و   ُُ ره ا ُ هَِ  ،اروِ َای
۵۰

اَِ  ،ه  ُ راز ره َُُ   :ُُی،
۵۱

 .ِ َر َ از  ُ یِ واِرِث َِ َر

ُ رُ ن آواِزُ .ُ َزده ِِٓر اُ َِ َزدو، َد َِ  َد ،  َد
۵۲

 ،ُ ِ   َِ

  َر َ از ِِ ن ِایُ
۵۳

 .ُ ِ  ؛ وََ َ ه ازِِز ُ هره ِزُدو  دهُ و ُ

ُا َر َ از ِِ ِای ِو 
۵۴

 .ُ یََا ِِ   َدُ ِِ و ِای ُ ََ َ از ِِ

:ُ رهُ هُ ِ  ِره ا او ،ِ ی رهََا ِِ َدُ ِِ و ِ ره ََ َ از ِِ

“.ُ رتُ وزی ِِگ َد وَ”
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”َای َگ، وزی ُ ُ َا؟
۵۵

َای َگ، َ ُ ُ ؟“

ُ ا ره  ُ ُاو َد وَ ِِی َِ   ه
۵۷

 . ،هُ رِتُ و ه َاُ گَ ِ
۵۶

ای  َای ِاروِن  ،ِ و ُاار  .ُِ َد ِر ُ ،ِِِ  َن
۵۸

 .ِ وزی از

.ِ ه َ ِِ َد ُ َز  َِِ ُ

َورُ ارایه اَِ َ وِن 

ُ ،َدُدم َاِ  ارایی ا  َد  ر ُا :ِ َُ هَِ َ وِن  ِره َد ٓا
۱
 ۱۶

َِد و  ُِ ازا  ه ا ُ  ُِِ َد   ُ مَُ  ،  َد روِز اّوِل
۲
 .ُِ ر ُام ا

ُُ َر    ،ُِ ِ ُ  ی ره ،َُِ  َِ و
۳
 .َُ وَرتُ و  َ َد  ونََا

و اَ ح   ُ ام ُرم، او ُاو  از ی ره.
۴
ُ ِ  ره َد اوُرُ َه. 

َِ ُ َِه َِ آه

 ن َدرهو ِا
۶
 ُُ  وَ از  َدُرم َ نُ ؛ُ ُاز ِ م، َدُُ  وَ ِاز و ِو

۵

ِام د
۷
 .ُِ ه َر َ ُرم    ه َدَ ُ  ُ  ره َد ُاو ِِز  و ُُ ُ 

 
۸
 .ِ زهِا َ ا ُُ ُ  ت رهَُ   ُوار َاِن ُاُ ،مُِ راه ِ ره َد ُ  َُ

ُِ ه، وُ واز  ِ هَِ ارُِ و  ِدر  ا
۹
 ،ُُ َُِد ِا «ُِ روِز ِِ» ِو

.َا َ ام

َ ِر ن ُاو ام َدُ ،ُ ش-د-وُ س وِنُِ ُ  َد  ُِ خ ، ُ  سِ ا
۱۰

   ُاو ره ر-و-ِ ِب َُ. ُاو ره َد ُ-و-ُ َن
۱۱

 .َُا   ر ُا ،ل َاَُ

َد ِره ِار  َا ،ُ ُاو ره
۱۲

 .َُد راِه اُزو َا ِ اروِ ِد   نُ ، از ِ  ُِ َر  راِه

ِو  ؛ نی زَد ا  َُ را  ِ ، ُ  ارو َدِ ِد   مُ ِ َ

. ُاو ،ُ اَ 
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ََُ  ُ رای ِم  ِ
۱۴

 .َِ یَ َات وُ ،ُِ ارو-ُا- ُ نَد ا ،َِ رُ
۱۳

.َ َ

ِِ هَِ دون ره ن َاُورد وا ََا ِاز و  دُ ی ِن اّواِر ِاَ  َِِ ُ ،اروِ َای
۱۵

ُ  ای ر ُد ِاُِ َ و ام از     ازوا
۱۶

 ُُ ِ ُ از  . َو ِ َُ

از َاَوِن ِان و رُُ و َاَِس ش ُُم، اُ دی ُ ره ُاوُ ره
۱۷

 .ُ ر و َز

.َِِ ره آد ر ا  . زه ره ُو از روِح از ن ُاوُ
۱۸

؛ 

م ی آِی

 ی اارای وِ اِ  ،ٓ اارای  َد ِ ازوا َا، ام َِه ُ َد ِم  َم
۱۹

.ُِ م  َُ  ُروی  ره ُ ِِ .ُ م َر ُ ارو َدزِ ِم
۲۰

 .ُ م َر ی

اَُ م  َ  ره دوَ ره، َدُزو
۲۲

 . ِ ُ د ِِد  م ره-و-ُد ا ُ 
۲۱

 ِِ   َِِد و  ََُ
۲۴

 .ُ ُ ِ  َ َِ
۲۳

 «! ،َ  » .د َ

[.ٓا] ،ُ ُ
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