
ُ ِدا

ُر

ُ  ی ِرِره راه-و-ر ارا ره َدا  هُ ِ ه ازیَِ داُ ِ

 ر ُا  ُ ِ نُد. ُاو اَُ و ،ُُ ارد ره ا 

ُ ًم ُ. ای  ُاو اارا ره َِ  ُ ِه ِه وِن

ان و ِِه   ُ َد َد اارا َدده ُه،  ِ  و ُاار

.ُ ارَ و

اِ ِِ

(۱ ِٓا) م و ُد

 و َد ِره ُدی ُا (۳)

(۱۷) ِٓی ا َِ و  را

-و- َد ُا (۲۴)
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ُد و م

-دو ٓا ِٓا  اُ ِ َد  ی هُ یُ هَِ بُ اِرِ و   ِمُ داُ ِف از 
۱

.ُ ُ ِ َِ ََُ و َ ،َر
۲
َدَ َا و َد ُ ِ  ه: 

 و َد ِره ُدی ُا

و َِ َد  ،َا ِ َدُزو    ُ ِ ُ هَِ ِ ِره َد ُق َدَ َ  ،اِ َای
۳

،ُ َدده ِ َُ َد  هَِ ر   ِره ا َد  ُ ِ ره ُ ه ِ    ُِِزم َد

ه. ُاوُ ِ ازوا َُِ ِ از  ِِ ی ُ َِ َد َ   نُ
۴
 .ُِ ر 

 یَ دار و  و ُ  َ ُ دِ-و-ِ هَِ ره  ایُ َِ ِمَ  ا َاُ یُد

.ُ رره ِا  

اُ ِ ازی ِا  َاِ، وُ  َد د ُ ُم ُ اوَ ِم ِاا ره از زِ ِ ِِت
۵

،َ هِ ره ُ م  ی  ر ا
۶
 . دُ ردَُ نا  ی ره نز  از   ،َدد

 َِِه ُ ُِ ره اُ ، ا ُاو ره َد زِای َاَی َد ِ ِه َِه َوت َد روِز ُُرگ ِه ه.

َِ ِِ ُِ و  ِد َاِ ِِ د ره ازوا ِِ   َدوِ یِٓره و اُ وم وَُ ی رَد ا
۷

 ر، َد ِاِن َِ َُِت َد آِِ َاَی  و َا ِده ره.

 ِوُِد ازی، ا ی ام  و ِده ره،  ِی ُ ره ُ َِ و ُرت-و-ِاِر ِاٰ ره َرد
۸

ُ ََِ ِره َد ِو ،َا ِ ،ِ  ِ َد
۹
 ،ُ ُ ٓی ااُ ِِ ه َد

ِز ره ُ اوُ” :ُ َِ ،ُ ُ م َدُ ُاو ره  َ َاتُ ،ُ َ-و-َ ِِا 

ِره ر ُاو  ُ دُ ایِ ِِو َد و ُ َ َُ  ایِ ِِ ُدم َد ِای ِ
۱۰

 “!ُ

ا آد َد  ِی
۱۲

وای َد ِل ازوا، ا ُاو َد راِه ُ د ُه. 
۱۱

 .ُ ً فُو یاَ

ِِ ُاو .ُ  دون ره ِ َِد ِ ُ  واَ  َا َِا َِ ی ر ِر ُ ََُ ُ

آُور ی ِرش َا  َد و ِِد ُده ُ؛ ُاو رِ ِدری  ِه َاُ ًِ  ده و از

ُاو  ی َِ در َا  َراُ  ره ر ِ َاُ ُ  ّ و ِره ی
۱۳

ِرَ ه ُه. 

َدو َاِ ِ  ه  َاَِ َه ازوا َُر ُه.
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 َد
۱۵

  ُ ِ َُ ار اران  اوُ ،ا” :ُ ه  آدم ِ ُِ خَ ِره ا َد
۱۴

ِ ه و ُ اُ ُِِ َد ُاو  اُ رای ِم ِ ره اُ ِم و ُ َوت  َِ

ِ و ِ ِ  ی َا ا
۱۶

 “.ُ مُ ،ُ اُزو ِِ ا َدُ رایُ  رای ِز ِ

ُ ُ هِ ِ ُدم ِ و َد ُ   رای ا .ُُ رر ُ َ ِتِ ُِِ و ُ

.ُُ

ِٓی ا َِ و  را

ن ُاوُ
۱۸

 ،َِ د َد َد      یَ یُر  رای ره ،اِ َای ُ 
۱۷

ا ی
۱۹

 “.ُ رر ُ اُ ِتِ ُِِ   َی ِرُد ِِٓن اَد ز” :ُ ُ َدز

َا  َد َِ ِ ُ زه؛ ا ُدی َ َا  روِح ُا َدز  وُد َره.

ُِ س ُدُروح ُا ِاِ و َد ُِ دٓا ُ س َُ اِزها ِنا ِِدون ره َد و ،اِ َای ،ُ 
۲۰

و دون ره َد ُ ََُِا ِه ه ِ َد راِه َرَ ِی ُ  َِ    ره َد ِز َاَی
۲۱

  ره از ا ُ ِٓه ِت ِِ؛ َد
۲۳

 .َِ زِد ِدل َا-ِدل-و  ی ِ َد
۲۲

 .ُ ُرا

 ی ِد  س، ِ ،ُِ ِ َد  َِل، از ی  ِ  ی ازوا آُده ُه َت

.ُِ

-و- َد ُا

،ِ ار ُ لُ ِرُُ ل َد و َ ره ُ و ُ هِ وَره از ُا ُ َِ  ایُ َد ٓا
۲۴

 َد ُای  و ِت ِدِِه ، َد وَ   ِِی ، از َاَزل  آ و  َاَُاد، ُُر-و-
۲۵

.ٓد. ا ررت و ِاُ ،هِ ،ل

☎ +1 807.700.6090 سوال دارید؟
آزرگ © afghanbibles.org

Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

tel:+1.8077006090
tel:+1.8077006090
https://afghanbibles.org/prs/hazaragi-bible
https://afghanbibles.org/prs/hazaragi-bible

