د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ
د داﻧﻴﺎل ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻴﺎدى ﻣﻮﺿﻮع د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺪرت ده .ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﺣﺎﻻت د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ
ﮐ دى .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ دا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯘو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻨﻮﻧﻮ ﺳﺮه وﻓﺎدار دے .ﺑﺎوﺟﻮد د آزﻣﯧﺖ او دﺑﺎؤ ،اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎر دى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
دﻧﻴﺎوى ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﺷ .ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ
ﻣﺠﺒﻮرۍ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮل ﻧﮥ دى ﭘﺎر .ﻟﻪ د داﻧﻴﺎل ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﺸﻠﻪ وﺧﺖ او ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﭘﺎر ده او
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ﻋﺰت او د درﻧﺎوى ﻣﻘﺎم راﮐى .ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل ﻧﺒ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻗﯧﺪ ﭘﻪ
دوو ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ واﻗﻌﻮ ﮐ ﻳﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎﺋ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻨﻪ ﺧﭙﻠ وﻋﺪې رﺘﻴﻨ
ﺛﺎﺑﺘ ﮐې .ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ ﮐ د ﻧﻮرو ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻏﻮره ﮐے
ﺷﻮ ﭼ د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺷ .ﺑﻴﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻓﺎرس ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺘﺢ
ﮐو ﻧﻮ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل ﻟﻪ ﻳﻮ اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم ورﮐے ﺷﻮ .او ﻫﻐﻪ د ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻪ
دور ﮐ ﭘﻪ دې دواړو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﻧﻴﺎل
ﻧﺒ د ازﻣﺮو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو او د اور ﭘﻪ ﺑ ﮐ ﻳ ﺑﭻ وﺳﺎﺗﻠﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﺷﻮ او د ﺑﻞ ﮐﻮم ﻴﺰ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﻧﮥ ﮐو .او ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب
ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ او ﻫﻐﻪ دا ﭼ ،د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل ﻧﺒ دا ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻪ راروان
وﺧﺖ ﮐ د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د ﻋﺪاﻟﺖ او ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳﻮه روﻳﺎ ﻫﻢ وى .د
ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل ﻧﺒ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﭘﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﺷﺮﻳﻒ ﮐ ﻫﻢ راﻏﻠ دى او ﺧﺎص ﮐﺮ ﻣﻮﻧ
ﻳ د ﻳﻮﺣﻨﺎ د روﻳﺎ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷُﻮ .د ﺣﻔﻆ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره  ۲ :۱۲آﻳﺖ ”ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ  ﺧﻠﻖ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ دى راﭘﺎﻴى ،ﻮک ﺑﻪ د اﺑﺪى ژوﻧﺪ
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دﭘﺎره ،او ﻮک د رﺳﻮاﺋ او اﺑﺪى ﺷﺮم دﭘﺎره“.

ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ

۱

 د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل ،د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ


 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو .
ﺳﺮه د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﮥ ﺧﺎص ﻴﺰوﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل .ﻫﻐﮥ دا د ﺧُﺪائ د
ﮐﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺒﻮد ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮړل او دا ﻳ د ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺒﻮد د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻞ درﺑﺎر ﻣﺸﺮ ﺧﺼ آﻓﺴﺮ آﺷﭙﻴﻨﺎز ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو،
ﮐ ﮐﯧﻮدل .
ﭼ ﻳﻮ ﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭼ د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان او ﻣﺨﻮرﻳﺰو ﺳو ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺗ راوﻟ.
 ﻳﻮ ﻮ ﻮاﻧﺎن ﭼ ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى ،ﭼ ﻠ ،او د ﻫﺮ

ﻗﺴﻤﻪ زده ﮐې ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻪ ﮐ وى ،ﮥ ﻫﻮﻴﺎر وى ،ﭘﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﮐ ﺗﯧﺰ ،او د ﺷﺎﻫ
ﻣﺤﻞ د ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ وى راوﻟﻪ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دې ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺎﺑﻞ د ژﺑ او د ادب ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻞ درﺑﺎر د ﺷﺎﻫ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﻮراک
ﺗﺮﺑﻴﺖ ورﮐى .
ﺧﻮړﻟﻮ او د ﻣﻴﻮ ﻠﻮ ﺣﻢ ورﮐو .دوئ ﺗﻪ ﺑﻪ درې ﮐﺎﻟﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ورﮐے ﺷ او د دې ﻧﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨ د
وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ دوئ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﺣﺎﺿﺮ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ د ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ
ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ۇو ﻟﻪ داﻧﻴﺎل ،ﺣﻨﻨﻴﺎه ،ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻞ او ﻋﺰرﻳﺎه .
آﻓﺴﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮى ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﮐﯧﻮدل ،ﭘﻪ داﻧﻴﺎل ﻳ ﺑﻴﻠﻄﺸﻀﺮ ،ﭘﻪ ﺣﻨﻨﻴﺎه ﻳ ﺷﺪرک ،ﭘﻪ
 ﺧﻮ داﻧﻴﺎل دا ﻓﯧﺼﻠﻪ
ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻞ ﻳ ﻣﻴﺸ ،او ﭘﻪ ﻋﺰرﻳﺎه ﻳ ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .
وﮐه ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﺧﻮراک او ﺷﺎﻫ ﻣﻴﻮ ﻧﮥ ﭘﻠﻴﺘﻮى ،او ﻫﻐﮥ د ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ د
 ﻧﻮ اوس
ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ﻧﻪ اﺟﺎزت وﻏﻮﺘﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘ ﺎن ﻧﮥ ﭘﻠﻴﺘﻮى .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ د داﻧﻴﺎل دﭘﺎره ﻣﻴﻨﻪ او رﺣﻢ واﭼﻮﻟﻮ،
 ﺧﻮ د ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ داﻧﻴﺎل ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﻳﺮﯦم ،ﭼﺎ

ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮراک ﺎک ﻣﻘﺮر ﮐے دے .او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﻫﻤﺰوﻟﻮ ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ
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ﮐﻤﺰورى وﻮرى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى؟ ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ ﺳﺮ ﭘﺮې
 داﻧﻴﺎل ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻼزم ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ د ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ﭘﻪ داﻧﻴﺎل،
ﮐى “.
 ”ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐئ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ د
ﺣﻨﻨﻴﺎه ،ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻞ او ﻋﺰرﻳﺎه ﻣﻘﺮر ﮐے وو ،
ﻟﺴﻮ ورﻮ دﭘﺎره اﻧﺪازه واﺧﻠ ،او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﺳﺒﺰۍ او د ﻠﻮ دﭘﺎره د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﻮﻧ ﺷﻠﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﻮره
اوﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﮥ ﻣﮥ راﮐﻮئ .
ﻮک ﭼ ﺷﺎﻫ ﺧﻮراک ﺎک ﮐﻮى ،او ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐه ﮥ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ دې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ راﺿ ﺷﻮ او ﻟﺲ ور ﻳ د ﻫﻐﻮئ اﻧﺪازه
ﭼ ﺗﮥ ﻮرې “.
 د ﻟﺴﻮ ورﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ او ﮥ
واﺧﺴﺘﻠﻪ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻼزم د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮے
ﺎرﯦﺪل ﭼﺎ ﭼ ﺷﺎﻫ ﺧﻮراک ﮐﻮﻟﻮ .
 ﻧﻮ دې ﻠﻮرو واړو
ﺧﻮراک او ﻣﮯ اﺧﻮا ﮐل او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ ﺳﺒﺰى ورﮐه .
ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ادب ،ﻋﻠﻢ ،ﭘﻮﻫﻪ او زده ﮐه ورﮐه ،او داﻧﻴﺎل ﻫﻢ د ﻫﺮ
 ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻗﺴﻢ روﻳﺎ او ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ .
دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐے وو ﭘﻮره ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻮاﻧﺎن ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ
 ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې ،او ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﭘﻪ دوئ ﮐ د
ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐل .
داﻧﻴﺎل ،ﺣﻨﻨﻴﺎه ،ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻞ او ﻋﺰرﻳﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﭘﻪ
 ﺑﺎدﺷﺎه د ﻋﻘﻞ او ﭘﻮﻫ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐ ﺑﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ د
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﻮل .
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻮﻟﻮ ﺟﺎدوﺮو او ﻧﺠﻮﻣﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﺲ
 او داﻧﻴﺎل د ﻓﺎرس د ﺧﻮرس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ اول ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ
ﭼﻨﺪه ﻫﻮﻴﺎر ﺑﻴﺎﻣﻮﻧﺪل .
ﭘﻪ ﺷﺎﻫ درﺑﺎر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ.

د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺧﻮب

۲

 د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﮐﺎل ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ داﺳ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﻮچ


 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﺎدوﺮ ،ﻓﺎﻟﺮ ،ﮐﻮډﺮ او
ﻳ وډ ﮐو ،او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﻮب ﻧﮥ ورﺗﻠﻮ .
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ﻧﺠﻮﻣﻴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮥ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﮯ دے .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻳﻮ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﮯ دے
راﻏﻠﻞ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ وړاﻧﺪې ودرﯦﺪل ،
ﮐﻮم ﭼ زۀ ډﯦﺮ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐے ﻳﻢ او زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻢ ﭼ د دې ﺧﻮب ﮥ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺠﻮﻣﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ آراﻣ ژﺑﻪ ﮐ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﻄﻠﺐ دے “.
دې ﺗﺮ اﺑﺪه ژوﻧﺪے وى .ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ دې ﺧﭙﻞ ﺧﻮب ﺑﻴﺎن ﮐه ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐ
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺠﻮﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ دا ﭘﺨﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده ،ﮐﮥ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻮ “.
ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ دا وﻧﮥ واﻳ ﭼ زﻣﺎ ﺧﻮب ﻨﻪ وو او ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳ ﻧﮥ ﮐئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ د ﺧﺎورو ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺑﺪل ﮐم .
زﻣﺎ ﺧﻮب وواﻳ او ﺑﻴﺎ د ﻫﻐ ﺗﻌﺒﻴﺮ راﺗﻪ وواﻳ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺗﺤﻔ ،اﻧﻌﺎﻣﻮﻧﻪ او ﻟﻮئ
 ﻧﻮ ﻳﻮ ﻞ
ﻋﺰت درﮐم .اوس ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ زﻣﺎ ﺧﻮب وواﻳ او ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐئ “.
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه دې ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮب ﺑﻴﺎن ﮐى ،او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮم
ﻳ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐو “.
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د وﺧﺖ ﻧﻪ ﻓﺎﺋﺪه اﺧﻠ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ دا زﻣﺎ ﭘﺨﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ زﻣﺎ ﺧﻮب وﻧﮥ واﻳ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺻﺮف ﻳﻮه ﺳﺰا ده.
ده .
ﺗﺎﺳﻮ دا ﺻﻼح ﮐې ده ﭼ ﻣﺎ ﻤﺮاه ﮐئ او راﺗﻪ دروغ وواﻳ او ﻣﺎ دوﮐﻪ ﮐئ ،او
ﺗﺎﺳﻮ دا اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗ ﭼ زﻣﺎ ﺳﻮچ ﺑﻪ ﺑﺪل ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ زﻣﺎ ﺧﻮب وواﻳ ،او ﺑﻴﺎ
 ﻧﺠﻮﻣﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ
زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﻢ راﮐﻮﻟﮯ ﺷ “.
ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ زﻣﻪ داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻋﻤﻞ
وﮐى .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې داﺳ ﻧﮥ دى ﺷﻮى ﭼ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻞ ﻓﺎﻟﺮ ،ﺟﺎدوﺮ ﻳﺎ ﻧﺠﻮﻣ
 ﺑﺎدﺷﺎه
ﻧﻪ داﺳ ﺗﭙﻮس ﮐے وى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر وى .
ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﻏﻮاړئ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻤﻦ ﮐﺎر دے .دا ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻧﻪ
 ﺑﺎدﺷﺎه
ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴ ﻮک ﻧﮥ ﺷ ﺮﻨﺪوﻟﮯ ،او ﻫﻐﻮئ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ اوﺳﻴى “.
ﭼ ﮐﻠﻪ دا واورﯦﺪل ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ او ﺣﻢ ﻳ وﮐو ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﻮل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ د ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﺣﻢ ﺟﺎرى
ﻫﻮﻴﺎران او ﭘﻮﻫﺎن دې ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ .
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ﺷﻮ ،او د داﻧﻴﺎل او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮو ﭘﺴ ﻳ ﻫﻢ ﮐﺴﺎن وروﻟﯧل ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻗﺘﻞ ﮐى .
ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ارﻳﻮک د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ ،د ﺑﺎﺑﻞ د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﭘﺴ ووﺗﻮ ﻧﻮ
 ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎه د آﻓﺴﺮ ﻧﻪ
داﻧﻴﺎل ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ او ﺗﻤﻴﺰ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې .
ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺑﺎدﺷﺎه دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎن وﻟ ﺟﺎرى ﮐے دے؟“ ﺑﻴﺎ د ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې اورﯦﺪو ﺳﺮه داﻧﻴﺎل ﺳﻤﺪﺳﺘ
آﻓﺴﺮ ارﻳﻮک داﻧﻴﺎل ﺗﻪ ﻮﻟﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﺑﻴﺎن ﮐه .
ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ وﺧﺖ وﻏﻮﺘﻠﻮ ،ﭼ دے ﺑﻪ ورﺗﻪ د ﺧﻮب ﺗﻌﺒﻴﺮ ورﮐى.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ داﻧﻴﺎل ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړو او ﻮﻟﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﻳ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو ﺣﻨﻨﻴﺎه ،ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻞ،

 ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐو ﭼ آﺳﻤﺎﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د دې
او ﻋﺰرﻳﺎه ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐه .
راز د ﺮﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د رﺣﻢ ﺳﻮال وﮐئ ،ﻧﻮ ﭼ دے ،د دۀ دوﺳﺘﺎن او د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻮر
 ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ دا راز ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ داﻧﻴﺎل ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ .ﻧﻮ
ﻫﻮﻴﺎران ﻗﺘﻞ ﻧﮥ ﺷ .
 او ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د
ﺑﻴﺎ داﻧﻴﺎل د آﺳﻤﺎﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐو 
 ﻫﻐﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻮم ﺗﻪ دې د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى ،ﺣﻤﺖ او ﻗﺪرت د ﻫﻐﮥ دے .
وﺧﺘﻮﻧﻪ او ﺣﺎﻻت ﺑﺪﻟﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﻮى او ﻫﻐﻮئ اﺧﻮا ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻪ ژور او ﭘ د راز ﻴﺰوﻧﻪ ﺮﻨﺪوى،
ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﻠﻢ ورﮐﻮى .

ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﺧﺒﺮ دے ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ دى ،او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻧُﻮر دے .
زۀ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ او ﺷُﺮ ﺰارى ﮐﻮم ،اے زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ .ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ
ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ﻗﺪرت راﮐے دے .ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وﻮدل د ﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻏﻮﺘﻨﻪ
وﮐه ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮب او د ﻫﻐﮥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺮﻨﺪه ﮐه“.

ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل ﺧﻮب ﺗﻌﺒﻴﺮوى
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ داﻧﻴﺎل ارﻳﻮک ﻟﻪ ﻻړو ،ﻮک ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎﺑﻞ د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ د ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره

ﻣﻘﺮر ﮐے وو” ،د ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻮﻴﺎر ﺧﻠﻖ ﻣﮥ ﻗﺘﻠﻮه .ﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺑﻮﻪ ،او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮب
 ﻧﻮ ارﻳﻮک ﺳﻤﺪﺳﺘ داﻧﻴﺎل ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ او ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ورﮐم “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﯧﺪا ﮐو ﻮک ﺑﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ د
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 ﺑﺎدﺷﺎه داﻧﻴﺎل ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭼ
ﻫﻐﮥ د ﺧﻮب ﻣﻄﻠﺐ وواﺋ “.
ﺑﻴﻠﻄﺸﻀﺮ وﺋﻴﻞ” ،آﻳﺎ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﻨﻪ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او د ﻫﻐ
 داﻧﻴﺎل ﺟﻮاب ورﮐو” ،د ﮐﻮم راز ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ﻫﻐﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟“ 

ﻫﻴ ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر ،ﻓﺎﻟﺮ ،ﺟﺎدوﺮ ،او ﻧﺠﻮﻣ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ ﻫﻐﻪ راز ﺑﻴﺎن ﮐى ،
ﺧﻮ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﺟﻮد دے ﻮک ﭼ ﭘ رازوﻧﻪ ﺮﻨﺪوى ،ﻫﻐﮥ
ﭼ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ ﻮدﻟ دى ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﮥ
ﭘﯧ ﺷ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ ﭘﺮوت وې او ﮐﻮم ﺧﻮب او روﻳﺎ ﭼ ﺗﺎ وﻟﻴﺪﻟﻪ او
 اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐ ﻫﻐﻪ ﺗﻴﺮه ﺷﻮې ده ﻫﻐﻪ ﮥ داﺳ ده .
ﺗﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮوت وې ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻓﺮ او ﺳﻮچ د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ واوړﯦﺪو ،او د رازوﻧﻮ
 دا ﮐﻮم راز ﭼ ﻣﺎ
ﺎره ﮐﻮوﻧ درﺗﻪ دا وﻮدل ﭼ ﭘﻪ آﺋﻨﺪه ﮐ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى .
ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ ،د دې دا ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮥ دے ﭼ ﻨ زۀ دې د ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻫﻮﻴﺎر ﻳﻢ،
ﺧﻮ دا د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﮥ ،اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،د دې راز ﭘﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
 اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻳﻮه
ﺧﻴﺎل ﮐ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ .

ﻟﻮﻳﻪ ﻠﯧﺪوﻧ او ﺣﯧﺮاﻧﻮوﻧ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻻړه وه او ﻫﻐﻪ ﻳﺮووﻧ وه .
د دې ﻣﺠﺴﻤ ﺳﺮ د ﺧﺎﻟﺼﻮ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮے وو ،د ﻫﻐﮥ ﺳﻴﻨﻪ او ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ
 د دې ﭘﻨۍ د اوﺳﭙﻨ ،او د ﭘﻮ
زرو ﻧﻪ ،د ﻫﻐﮥ ﯧه او ﭘﺘﻮﻧﻮﻧﻪ د زﯦو ﻧﻪ ﺟﻮړ ۇو ،
 ﻫﺮﮐﻠﻪ
ﮥ ﺣﺼﻪ د اوﺳﭙﻨ او ﮥ ﺣﺼﻪ د ﭘﺨ ﺷﻮې ﺧﺎورې ﻧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه .
ﭼ ﺗﺎ دې ﺗﻪ ﮐﺘﻞ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﮐﺎﮯ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﺟﺪا ﺷﻮ ،ﺧﻮ
د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ .ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺴﻤ ﭘﻪ ﭘﻮ راﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﮐﻮﻣ ﭼ د اوﺳﭙﻨ او
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اوﺳﭙﻨﻪ ،ﺧﺎوره ،زﯦ،
ﺧﺎورو ﻧﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې وې او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐې .
ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر ﻮل ﻮﻪ ﻮﻪ ﺷﻮ او داﺳ واﻟﻮﺗﻞ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ اوړى ﮐ
ﺑﻮس د ﻏﻨﻤﻮ ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﮐ اﻟﻮ .ﻫﻮا ﻫﻐﻪ ﻮل ﻳﻮړل او ﻫﻴ ﻧﻪ ﻳ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮه .ﺧﻮ
ﻫﻐﻪ ﮐﺎ ﮐﻮم ﭼ دا ﻣﺠﺴﻤﻪ ووﻳﺸﺘﻪ ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻏﺮ ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﻳ
 ﺗﺎﺳﻮ ،اے
 دا ﺳﺘﺎ ﺧﻮب وو ،او زۀ ﺑﻪ ﻳ اوس ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﻢ درﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐم .
وﻧﻴﻮﻟﻪ .
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ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،د ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ .آﺳﻤﺎﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک درﺗﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن او
او ﻗﺪرت ،زور ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ درﮐے دے .
ﻨﺎور او د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎن ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى دى .ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻢ دوئ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
 ﺳﺘﺎ ﻧﻪ
ﻮﻟﻮ ﺣﻤﺮان ﻣﻘﺮر ﮐے ﻳ .او ﻫﻐﻪ د ﺳﺮو زرو ﺳﺮ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳ .
وروﺳﺘﻮ ،ﺑﻪ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺷ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺰورې وى ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
 ﭘﻪ آﺧﺮ
درﯦﻤﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ راﺷ ،د زﯦو ﺑﻪ وى ،او دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺣﻤﺮاﻧ وﮐى .
ﮐ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ راﺷ ﭼ د اوﺳﭙﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ وى ﻪ ﭼ
اوﺳﭙﻨﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻣﺎﺗﻮى او ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻨﻪ ﭼ اوﺳﭙﻨﻪ ﻴﺰوﻧﻪ ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐﻮى
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻫﻐ
ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻮل ﻣﺎت او ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐى .
د ﭘﻮ او ﻮﺗﻮ ﮥ ﺣﺼﻪ د اوﺳﭙﻨ او ﮥ ﺣﺼﻪ د ﭘﺨ ﺧﺎورې ﻧﻪ ﺟﻮړه وه ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺟﺪا
ﺷﻮے ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ وى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﮥ ﻧﺎ ﮥ د اوﺳﭙﻨ زور ﭘﺎﺗ وى ،ﻨﻪ ﭼ
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﺗﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ اوﺳﭙﻨﻪ د ﺧ
ﺗﺎ اوﺳﭙﻨﻪ ﺧﺎورې ﺳﺮه ﻳﻮﺎئ وﻟﻴﺪﻟﻪ .
ﺳﺮه ه ﺷﻮې وه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د دې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮥ ﺣﺼﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮره او ﮥ ﺣﺼﻪ ﮐﻤﺰورى
 ﺗﺎﺳﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ اوﺳﭙﻨﻪ د ﺧﺎورې ﺳﺮه ﻳﻮﺎئ ﺷﻮې وه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن د
وى .
ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﮐﻮﺷﺶ وﮐى ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ وادۀ ﮐﻮﻟﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻼﺗ ﺟﻮړ
ﺷ ،ﺧﻮ دوئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﮥ ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ اوﺳﭙﻨﻪ د ﺧﺎورو ﺳﺮه
 د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ
ﻳﻮﺎئ ﮐﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .
ﺑﺎدﺷﺎﻫ راوﻟ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى ،ﻧﮥ ﺑﻪ دا ﺑﻞ ﻗﻮم ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا
 دا د
ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻪ ﻣﺎت ﮐى او ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻳ ﮐى ،ﺧﻮ دا ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﻏﺮۀ ﻧﻪ د ﮐﺎ د راﺟﺪا ﮐﯧﺪﻟﻮ د روﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ دے ،ﺧﻮ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﮐﺎ
ﭼ اوﺳﭙﻨﻪ ،زﯦ ،ﺧﺎوره ،ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر ﻳ ﻮﻪ ﮐل .ﻟﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ
دا ﻮدﻟ دى ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى .دا ﺧﻮب رﺘﻴﺎ او ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳ
ﺑﺎورى دے“.
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د ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل ﺗﻪ اﻧﻌﺎم ورﮐﻮل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه د داﻧﻴﺎل ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻴ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻋﺰت ﻳ وﮐو او

 ﺑﺎدﺷﺎه
ﺣﻢ ﻳ وﮐو ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻏﻠﻮ داﻧﻮ او د ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻧﺬراﻧ وړاﻧﺪې ﮐئ .
داﻧﻴﺎل ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺷﻪ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے او د
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟ دے او د رازوﻧﻮ ﺎره ﮐﻮوﻧﮯ دے .ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ دا راز ﺮﻨﺪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه داﻧﻴﺎل ﺗﻪ ﻟﻮئ ﻣﻘﺎم ورﮐو ،او ډﻳﺮې او ﻠ ﺗﺤﻔ ﻳ
ﮐے ﺷﻮ “.
ورﮐې .ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﺮان او د ﻮﻟﻮ ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮر
 ﻧﻮ د داﻧﻴﺎل ﭘﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ ،او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ د ﺑﺎﺑﻞ د
ﮐو .
ﺻﻮﺑ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻴﻪ ﮐ آﻓﺴﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ داﻧﻴﺎل ﭘﻪ ﺷﺎﻫ درﺑﺎر ﮐ ﭘﺎﺗ
ﺷﻮ.

د ﺳﺮو زرو د ﻣﺠﺴﻤ د ﻋﺒﺎدت ﺣﻢ

۳

 ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮه د ﺳﺮو زرو ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ ﻟﺲ ﮐﻢ ﺳﻞ ﻓﻪ


اوﭼﺘﻪ او ﻧﻬﮥ ﻓﻪ ﭘﻠﻨﻪ وه ،او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﮐ د دورا ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻮﻟﻮ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ،ﻣﺸﻴﺮاﻧﻮ ،ﺧﺰاﻧﭽﻴﺎﻧﻮ ،ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ او د ﺻﻮﺑﻮ
ودروﻟﻪ .
آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ ﭼ د ﻣﺠﺴﻤ د ﻟﻮﻟﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﻟﻪ راﺷ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ودروﻟ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮل ﺣﻤﺮاﻧﺎن ،ﻣﺸﻴﺮان ،ﺧﺰاﻧﭽﻴﺎن ،ﻗﺎﺿﻴﺎن ،او د ﺻﻮﺑ ﻧﻮر آﻓﺴﺮان د
وه .
ﻣﺠﺴﻤ د وﻗﻒ ﮐﯧﺪو رﺳﻢ ﻟﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ودروﻟ وه او د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ډﻧﺪورﭼ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز اﻋﻼن وﮐو” ،اے د
ﻫﻐ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐﻮئ ودرﯦﺪل .
ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ذاﺗﻮﻧﻮ او ژﺑﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺣﻢ دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺿﺮور ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮئ.
 ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻴﻞ ،ﺷﭙﻴﻠ ،رﺑﺎب ،ﺑﻴﻨﺠﻮ ،ﺳﺮﻳﻨﺪې ،ﺳﺘﺎر او ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘ

او ﺳﺎزوﻧﻮ آواز واورئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺳﺮو زرو ﻣﺠﺴﻤ ﺗﻪ ﻋﺒﺎدت او ﺳﺠﺪه وﮐئ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ
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 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻋﺒﺎدت او ﺳﺠﺪه وﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ودروﻟ ده .
 ﻧﻮ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻴﻞ،
ﺑﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ د اور ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻪ ﺑ ﮐ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ “.
ﺷﭙﻴﻠ ،رﺑﺎب ،ﺑﻴﻨﺠﻮ ،ﺳﺮﻳﻨﺪې ،ﺳﺘﺎر او ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘ او ﺳﺎزوﻧﻮ آواز واورﯦﺪو ،ﻧﻮ
د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ او ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او د ﻫﺮې ژﺑ ﺧﻠﻘﻮ ،ﻫﻐﻪ د ﺳﺮو زرو ﻣﺠﺴﻤ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه
وﮐه او د ﻫﻐ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ودروﻟ وه.

د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل ﭘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻮ د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ اﻟﺰام
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻣﻮﻗﻊ ﮥ ﻧﺠﻮﻣﻴﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﻳ ﺳﺨﺖ

 ﻫﻐﻮئ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺗﮥ دې د ﺗﻞ
ﺷﺎﻳﺖ وﮐو .
 اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﮐے دے ،ﻫﻐﻪ دا
دﭘﺎره ژوﻧﺪے ﻳ .
ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺑﻴﻞ ،ﺷﭙﻴﻠ ،رﺑﺎب ،ﺑﻴﻨﺠﻮ ،ﺳﺮﻳﻨﺪې ،ﺳﺘﺎر او ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘ او
ﺳﺎزوﻧﻮ آواز واورى ﻫﻐﻮئ دې د ﺳﺮو زرو ﻣﺠﺴﻤ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﮐى او د ﻫﻐ ﻋﺒﺎدت
 او ﻫﺮ ﻮک ﭼ دې ﻣﺠﺴﻤ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﻧﮥ ﮐى او د ﻫﻐ ﻋﺒﺎدت وﻧﮥ
دې وﮐى .
 ﺧﻮ اے ﺑﺎدﺷﺎه
ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﻞ ﺷﻮې اور ﺑ ﺗﻪ ﺿﺮور وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ .
ﺳﻼﻣﺖ ،دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﻮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن دى ﻮک ﭼ ﺗﺎ د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺻﻮﺑ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐى
دى ،ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ ،ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺗﻮﺟﻮ ﻧﮥ درﮐﻮى .ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى او ﻧﮥ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮو زرو د ﻣﺠﺴﻤ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺗﺎ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎه ډﯦﺮ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ﺣﻢ ﻳ وﮐو ﭼ
ودروﻟ ده “.
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ ،او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐئ .ﻧﻮ دا ﮐﺴﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ وﻟ
راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮل .
دا ﺧﺒﺮه رﺘﻴﺎ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ او د ﻫﻐﻪ ﺳﺮو زرو د ﻣﺠﺴﻤ ﻋﺒﺎدت
 اوس ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻴﻞ ،ﺷﭙﻴﻠ ،رﺑﺎب ،ﺑﻴﻨﺠﻮ،
ﻧﮥ ﮐﻮئ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎ ودروﻟ ده؟ 
ﺳﺮﻳﻨﺪې ،ﺳﺘﺎر او ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘ او ﺳﺎزوﻧﻮ آواز واورئ ،ﻧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ دې ﺗﻪ
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ﺗﻴﺎر ﻳ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺳﺮو زرو د ﻣﺠﺴﻤ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻴ ﺷ او د ﻫﻐ ﻋﺒﺎدت وﮐئ ﮐﻮﻣﻪ
ﭼ ﻣﺎ ﺟﻮړه ﮐې ده ،ﻧﻮ ډﯦﺮه ﮥ ده .ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﻋﺒﺎدت وﻧﮥ ﮐئ ﻧﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ د اور ﺑ ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ .ﻧﻮ ﮐﻮم ﻳﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻻﺳﻪ
 ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،اے
ﺧﻼص ﮐى؟“ 
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮه ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د دې ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐ د ﺧﭙﻞ ﺎن
 اے ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ د ﺑﻞ ﺷﻮې اور ﺑ ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷُﻮ ،ﻧﻮ د
ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐو .
ﮐﻮم ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯘو ﻫﻐﻪ دا ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐ ﻧﻪ وﺳﺎﺗ ،او
 اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى .
ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﭻ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐى ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺳﺘﺎ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت او ﻧﮥ
د ﻫﻐﻪ ﺳﺮو زرو د ﻣﺠﺴﻤ ﻋﺒﺎدت وﮐو ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺗﺎ ودروﻟ ده“.

د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﻣﺮګ ﺳﺰا اورول
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ ،او د ﻏﺼ ﻧﻪ

د ﻫﻐﮥ رﻧ ﺗ ﺳﻮر ﺷﻮ .او ﻫﻐﮥ ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ د اور ﺑ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ اووۀ ﻠﻪ
 او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻮج ﮐ ﻮ ﺗه ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ
زﻳﺎﺗﻪ ﺮﻣﻪ ﮐئ .

ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ ﮐﻠ وﺗئ او ﭘﻪ ﺑ ﮐ ﻳ د اور ﻟﻤﺒﻮ ﺗﻪ وﻏﻮرزوئ .
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ درې واړه ﮐﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻤﻴﺼﻮﻧﻮ ،ﭘﺮﺗﻮﻮﻧﻮ ،ﭼﻮﻏﻮ او ﭘﻮ ﺳﺮه وﺗل
 ﺧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ډﯦﺮ زورور وو او
او د اور ﻟﻤﺒﻮ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺑ ﮐ وروﻏﻮرزول .
ﺑ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺮﻣﻪ ﺷﻮې وه ﻧﻮ ﻪ د اور ﺷﻐﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن وﺳﻮزول او ﻣۀ ﻳ ﮐل
 ﻧﻮ دا درې ﮐﺴﺎن
ﭼﺎ ﭼ ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ د اور ﭘﻪ ﺑ ﮐ وﻏﻮرزول .
 ﺳﻤﺪﺳﺘ ﭘﻪ ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ ﺳﺮه
ﮐﻠ ﺗﻟﮯ ﺷﻮى ۇو او د اور ﺑ ﮐ ﻳ وﻏﻮرزول .
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ راﭘﺎﯧﺪو او ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﻴﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،وﻟ ﻣﻮﻧ درې ﮐﺴﺎن ﻧﮥ
ۇو ﺗﻟ او ﭘﻪ دې ﺑ ﮐ ﻣﻮ ﻧﮥ ۇو ﻏﻮرزوﻟ ﮥ؟“ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
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 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﻮ وﻮرئ ،زۀ درې ﻧﻪ ،ﺑﻠ
ﭼ” ،آو ﺟ ،اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ “.
ﻠﻮر ﮐﺴﺎن وﻳﻨﻢ ﭼ ﭘﻪ اور ﮐ ﺮ ،ﭼ ﻧﮥ ﺗﻟﮯ ﺷﻮى دى او ﻧﮥ ورﺗﻪ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن
رﺳﯧﺪﻟﮯ دے او ﻠﻮرم ﮐﺲ ﻟﻪ د ﻣﻘﺪﺳ ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرى“.

د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل د دوﺳﺘﺎﻧﻮ آزادﯦﺪل او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم ورﮐﻮل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د اور د ﺑ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﻧﺰدې ورﻏﻠﻮ او آواز ﻳ ورﮐو” ،ﺷﺪرک،

ﻣﻴﺸ او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ ،د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ،ﺑﻬﺮ راو .دﻟﺘﻪ راﺷ “.ﻧﻮ ﺷﺪرک،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻮئ آﻓﺴﺮان ،ﺳﺮﮐﺎرى ﮐﺴﺎن،
ﻣﻴﺸ او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ د اور ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﺗﻞ .
ﺣﻤﺮاﻧﺎن ،او ﻣﺸﻴﺮان د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه راﻮل ﺷﻮل او وې ﻟﻴﺪل ﭼ اور ﺑﻠﻞ د
ﻫﻐﻮئ ﺑﺪن ﺗﻪ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ دے ورﮐے ،او ﻧﮥ د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮ وﯦﺘﮥ راﻮﻧﺠ ﺷﻮى
دى ،او د ﻫﻐﻮئ ﭼﻮﻏ ﻫﻢ ﻧﮥ دى ﺳﻮزﯦﺪﻟ ،او د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪن ﻧﻪ د اور ﺑﻮئ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺗﻠﻮ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ او د ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء دې وى

ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ راوﻟﯧﻟﻪ او ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻳ ﺑﭻ ﮐل .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن
وو او زﻣﺎ ﺣﻢ ﻳ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐو او ﻫﻐﻮئ دې ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ۇو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره
ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﻻﺳﻪ ورﮐى ﻧﮥ دا ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ د ﺑﻞ ﻣﻌﺒﻮد ﺧﺪﻣﺖ او ﻋﺒﺎدت وﮐى.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ دا ﺣﻢ ﺟﺎرى ﮐﻮم ﭼ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او د ﻫﺮې ژﺑ

ﺧﻠﻖ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ د ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻼف ﮥ وواﺋ ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻮ ﻮ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐے ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺑﻞ ﻳﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﻫﻢ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﺪرک ،ﻣﻴﺸ او ﻋﺒﺪﻧﺠﻮ ﺗﻪ
داﺳ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻮک داﺳ ﺑﭻ ﮐى “.
د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﮐ ﻧﻮر ﻫﻢ اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم ورﮐو.

د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ دوﯦﻢ ﺧﻮب ﻟﻴﺪل

۴

 ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه د دﻧﻴﺎ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،او ﻮﻟﻮ ژﺑﻮ وﻳﻮوﻧﻮ ﺗﻪ دا
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 زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺠﺰو او
ﭘﯧﻐﺎم وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ،ﭘﻪ ﺧﻴﺮ اوﺳ .
ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې وﮐم ﮐﻮﻣ ﻣﻌﺠﺰې ﭼ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮐى دى.
 د ﻫﻐﮥ ﻣﻌﺠﺰې ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ دى ،او د ﻫﻐﮥ ﻋﺠﺎﺋﺒﺎت ﻮﻣﺮه ﻃﺎﻗﺘﻮر دى .د ﻫﻐﮥ

 ﻣﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ده ،او د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﭘﻮرې ده .
 ﻣﺎ ﻳﻮ ﺧﻮب وﻟﻴﺪو ﮐﻮم
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﮐ ﭘﻪ آرام او ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ .
ﭼ زۀ وﻳﺮوﻟﻢ .ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ ﭘﺮوت وم ،ﻧﻮ ﮐﻮﻣﻪ روﻳﺎ او ﺗﺼﻮر ﭼ زﻣﺎ
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﺣﻢ وﮐو ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﮐ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐ زۀ ډﯦﺮ زﻳﺎت وﻳﺮوﻟﻢ .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﺎدوﺮ،
ﻮل ﻫﻮﻴﺎر ﺧﻠﻖ راوﻏﻮاړئ ﭼ زﻣﺎ د ﺧﻮب ﺗﻌﺒﻴﺮ وﮐى .
ﻓﺎﻟﺮ ،ﻧﺠﻮﻣﻴﺎن او ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻧ راﻏﻠﻞ ،ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﻮب ووﺋﻴﻠﻮ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ
 ﺧﻮ آﺧﺮ داﻧﻴﺎل زﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ،او ﻣﺎ ورﺗﻪ ﺧﭙﻞ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ .
ﺧﻮب ﺑﻴﺎن ﮐو .ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ورﺗﻪ ﺧﺎص ﻃﺎﻗﺖ ورﮐے وو ،او ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې د
 ﻣﺎ ورﺗﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻴﻠﻄﺸﻀﺮ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .او د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ روح ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ وو .
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﻴﻠﻄﺸﻀﺮ د ﺟﺎدوﺮاﻧﻮ ﻣﺸﺮه زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧم ﭼ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ روح ﭘﻪ ﺗﺎ
ﮐ دے ،او ﻫﻴ راز ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻣﺸﻞ ﮐﺎر ﻧﮥ دے .زﻣﺎ ﺧﻮب داﺳ دے ،او
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ اودۀ وم ﻣﺎ دا ﺧﻮب وﻟﻴﺪﻟﻮ،
ﺗﮥ ﻳ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ راﮐه .
ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ،زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د زﻣ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮه وﻧﻪ وﻻړه وه .او ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ
 دا وﻧﻪ ډﯦﺮه ﻏﻪ او ﻟﻮړه او ﻃﺎﻗﺘﻮره ﺷﻮه او ﺳﺮ ﻳ د آﺳﻤﺎن ﺳﺮه
اوﭼﺘﻪ وه .
 د ﻫﻐ ﭘﺎ ﻠ وې ،او ﻣﯧﻮه
وﻟﯧﺪو ،او دا ﺑﻪ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ د ﺑﻞ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺎرﯦﺪﻟﻪ .
ﻳ ډﯦﺮه وه ،او ﭘﻪ دې ﮐ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺧﻮراک وو .او د ﻫﻐ ﻻﻧﺪې د ﻣﯧﺪان ﻨﺎورو د
ﺎن دﭘﺎره د ﭘﻨﺎه ﺎئ ﭘﯧﺪا ﮐو ،او د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻳ ﭘﻪ ﺎﻧﻮ ﮐ ﺎن ﻟﻪ ﺟﺎﻟ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻻ ﭘﻪ ﺧﻮب
ﺟﻮړې ﮐې ،او ﻫﻐ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻪ ﺧﻮراک ﻣﻼوﯦﺪﻟﻮ .
ﮐ د دې روﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ وﻣ ﻟﻴﺪل ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻳﻮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻓﺮﺘﻪ
 ﻫﻐ ﭘﻪ زور ﺳﺮه دا اﻋﻼن وﮐو ﭼ ،دا وﻧﻪ
راﮐﻮزﯦﺪه ،ﭼ اﺧﻮا دﻳﺨﻮا ﻳ ﮐﺘﻞ .
راوﻏﻮرزوئ او ﺎﻧ ﻳ ﭘﺮې ﮐئ ،د دې ﭘﺎ راوﺷﻮﮐﻮئ او ﻣﯧﻮه ﻳ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐئ .د
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 ﺧﻮ د دې ﺑﯧﺦ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ
دې ﻻﻧﺪې ﻨﺎور او د ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻣﺎرﻏﺎن وﺷئ .
ﭘﺮﯦدئ او د اوﺳﭙﻨ او زﯦو ﭘ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﺎو ﮐئ .او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﭘﻪ واﻮ ﮐ ﭘﺮﯦدئ .ﻧﻮ
ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﺧﻪ ﮐ ﻟﻮﻧﺪ ﺷ او ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﻨﻞ ﮐ د ﻨﺎورو ﺳﺮه
 اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ ﻧﮥ ﻟﺮى ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ د ﻨﺎورو وى.
اوﺳﻴى .
 د ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘ د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ واوروﻟﮯ ﺷﻮه ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﻪ د دې

ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮى او ﭼ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ

وﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ورﮐﻮى ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ډﯦﺮ ﻏﺮﻳﺐ وى “.
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﺧﻮب دے ﭼ ﻣﺎ وﻟﻴﺪﻟﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﻠﻄﺸﻀﺮه ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ
د دې ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﮐه ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻳﻮ ﺷﺎﻫ ﻣﺸﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻟﻪ د دې ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﮥ ﺷ راﮐﻮﻟﮯ.
ﺧﻮ ﺗﮥ ﻳ راﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﻪ ﭼ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ روح ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ دے“.

د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل د دوﯦﻢ ﺧﻮب ﺗﻌﺒﻴﺮ ورﮐﻮل
 ﻧﻮ داﻧﻴﺎل ،ﭼ ﺑﻞ ﻧﻮم ﻳ ﺑﻴﻠﻄﺸﻀﺮ وو ،ﭘﻪ دې دوﻣﺮه ﻫﻴﺒﺖ واﺧﺴﺘﻮ ﭼ د ﮥ

وﺧﺖ دﭘﺎره ﻫﻴ ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﻮ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ،او د ﻫﻐﮥ ﺳﻮچ ﻫﻐﻪ وارﺧﻄﺎ ﮐو .ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﻴﻠﻄﺸﻀﺮه ،ﭘﻪ دې ﺧﻮب او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﮥ ﺧﻔﻪ ﮐﯧه “.ﺧﻮ
ﺑﻴﻠﻄﺸﻀﺮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﻏﻮاړم ﭼ دا ﺧﻮب او د
 ﻫﻐﻪ وﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ وﻟﻴﺪﻟﻪ،
دې ﺗﻌﺒﻴﺮ دې ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻧﻪ ﺑﻠ ﺳﺘﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ دﭘﺎره وى .
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ دوﻣﺮه ﻟﻮړه وه ﭼ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟ وه او ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺎرﯦﺪﻟﻪ،
 د ﻫﻐ ﭘﺎ ﺎﺋﺴﺘﻪ وې او ﻣﯧﻮه ﻳ دوﻣﺮه زﻳﺎﺗﻪ وه ﭼ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ وه.

ﻨﻠ ﻨﺎورو د دې ﻻﻧﺪې آرام ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﺎﻧﻮ ﮐ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړوﻟ.
 اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ وﻧﻪ ﻳ .ﺗﮥ ډﯦﺮ اوﭼﺖ او ﻣﻀﺒﻮط ﺷﻮے ﻳ ،ﺗﮥ

دوﻣﺮه ﻟﻮئ ﺷﻮے ﻳ ﭼ ﻟﻮﻳﻮاﻟﮯ دې ﺗﺮ آﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮرې رﺳﯧﺪﻟﮯ دے او ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ د
 اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎ ﻳﻮه ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻓﺮﺘﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ،
زﻣ د ﺑﻠﻪ ﺳﺮه ﭘﻮرې رﺳﻴى .
ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻻﻧﺪې راﮐﻮزﯦﺪﻟﻪ او ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻳ ﭼ ،دا وﻧﻪ ووﻫ او ﺗﺒﺎه ﻳ ﮐئ ،ﺧﻮ د
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ﻫﻐ ﺗﻨﻪ او ﺟﺮړې ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﭘﺮﯦدئ او د اوﺳﭙﻨ او زﯦو ﭘﻪ زﻧﻴﺮ ﻳ وﺗئ او ﭘﻪ
واﻮ ﮐ ﻳ ﭘﺮﯦدئ .او ﭘﺮﯦده ﭼ ﭘﻪ ﭘﺮﺧﻪ ﮐ ﻟﻮﻧﺪ ﺷ ،او ﭼ د اوو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻮرې
 اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺘﺎ د ﺧﻮب ﺗﻌﺒﻴﺮ دا
د ﻨﻠ ﻨﺎورو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ
دے ﮐﻮﻣﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﮐې ده .
وﺷﻟﮯ ﺷ او د ﻨﻠ ﻨﺎورو ﺳﺮه ﺑﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮې ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺎروو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻴﺎه
ﺧﻮرې او د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﭘﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﮥ
ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﺻﺮف ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮى او
 د ﻓﺮﺘ ﻫﻐﻪ ﺣﻢ ﭼ د وﻧ ﺗﻨﻪ
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳ ورﮐﻮى ﭼ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳ زړۀ ﻏﻮاړى .
ﺳﺮه د ﺟﺮړو ﭘﺮﯦدئ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ راﺷ ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﭘﻪ دې وﺟﻪ دې زﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﺎ ﺗﻪ د
ﺗﺎﺳﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﺣﻮﻣﺖ وﻣﻨ .
ﻣﻨﻠﻮ وى ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻋﺘﺮاف وﮐه او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﺮﯦده ،او ﭘﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ
رﺣﻢ وﮐه او ﺷﺮارت ﭘﺮﯦده .ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ
 دوﻟﺲ ﻣﻴﺎﺷﺘ وروﺳﺘﻮ
 ﺑﻴﺎ دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه وﺷُﻮ .
ﭘﺎﺗ ﺷ “.
 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ د ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺮﯧﺪو ،
”وﻟ دا ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ د ﺑﺎﺑﻞ ﺎر ﻧﮥ دے ﮐﻮم ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ

زور ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺟﻼل او ﺷﺎن ﺷﻮﮐﺖ د ﺮﻨﺪﯦﺪو دﭘﺎره آﺑﺎد ﮐے دے؟“ 
ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ﻻ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﻮﻧو وه ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻳﻮ آواز راﻏﻠﻮ” ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺘﺎ
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ
دﭘﺎره دا ﺣﻢ دے ﭼ ،ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻫ اﺧﺘﻴﺎرات واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮ .
وﺷﻟﮯ ﺷ او د ﻨﻠ ﻨﺎورو ﺳﺮه ﺑﻪ اوﺳﯧې ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺎروو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻴﺎه
ﺧﻮرې .ﭘﻪ دې ﺑﻪ اووۀ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﺧُﺪائ
ﺗﻌﺎﻟ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮى او ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳ ورﮐﻮى ﭼ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳ زړۀ
 ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻫﻐﻪ ﮥ ﭘﻮره ﺷُﻮ ﮥ ﭼ د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﺋﻴﻠ ﺷﻮى
ﻏﻮاړى “.
ۇو .ﻫﻐﻪ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ وﺷﻟﮯ ﺷﻮ او د ﻨﺎورو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﻴﺎه وﺧﻮړﻟﻪ .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺑﺪن ﭘﺮﺧﻪ ورﯦﺪﻟﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ وﯦﺘﮥ ﻟﻪ د ﺷﺎﻫﻴﻦ د ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮئ ﺷُﻮ او د
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ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ د ﭘﻨﺠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن اوږدۀ ﺷﻮل.

د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮل
 د اوو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ،ﻣﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ د آﺳﻤﺎن ﻃﺮف ﺗﻪ اوﭼﺘ

ﮐې ،او زﻣﺎ ﻋﻘﻞ دوﺑﺎره ﺑﺤﺎل ﺷﻮ .او ﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐو ،او د ﻫﻐﮥ
اﺣﺘﺮام او ﺟﻼل ﻣ ﺑﻴﺎن ﮐو ﻮک ﭼ د ﺗﻞ دﭘﺎره ژوﻧﺪے دے .د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﺮ اﺑﺪه
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ د زﻣ
ﭘﻮرې ده ،او د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﭘﻮرې ده .
ﻮل ﺧﻠﻖ ﻫﻴ ﻧﮥ دى .ﻫﻐﻪ د آﺳﻤﺎﻧ ﻓﺮﺘﻮ او د زﻣ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭼ ﮥ ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ
ﮐﻮى .د ﻫﻐﮥ ﻻس ﻫﻴﻮک ﻧﮥ ﺷ ﻧﻴﻮﻟﮯ او ﻧﮥ ورﺗﻪ ﻮک دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ” ،ﺗﺎ ﮥ
 ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐو ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﻋﺰت او
وﮐل؟“ 
ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ دﭘﺎره واﭘﺲ ﻣﻼو ﺷﻮ او زﻣﺎ ﻣﺸﻴﺮاﻧﻮ او آﻓﺴﺮاﻧﻮ
ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻠﻒ راﮐو ،زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې دوﺑﺎره ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻠﻢ .او د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ زﻣﺎ ﻋﺰت ﻧﻮر
 ﻧﻮ اوس ،زۀ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ،د آﺳﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎه ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ او ﻟﻮﺋ
ﻫﻢ زﻳﺎت ﺷﻮ .
ﺑﻴﺎﻧﻮم ،ﻪ ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﺢ دى او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ د اﻧﺼﺎف دى .او
ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﮐﺒﺮ او ﻟﻮﺋ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻋﺎﺟﺰ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ.

د ﺑﻴﻠﺸﻀﺮ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ

۵

 ﻳﻮه ورځ ﺑﻴﻠﺸﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺗﻴﺎره ﮐه او د ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ


 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻴﻠﺸﻀﺮ
زر ﮐﺴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳ ﻳﻮﺎئ ﻣﮯ وﻞ .
ﺧﭙﻞ ﻣﮯ ﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ او ﭘﻴﺎﻟ
راوړئ ﮐﻮﻣ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ راوړې
وې ،ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان ،د ﻫﻐﮥ  او د ﻫﻐﮥ وﻳﻨ ﭘﻪ ﮐ ﻣﮯ و.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮو زرو ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ او ﭘﻴﺎﻟ راوړې ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺧُﺪائ
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ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻧﻪ راوړﻟﮯ ﺷﻮې وې ،او ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،د ﻫﻐﮥ ﻮ او د ﻫﻐﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﮯ ﻞ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮو زرو،
وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐ وﻞ .
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،ﭘﻴﺘﻠﻮ ،اوﺳﭙﻨﻮ ،د ﻟﺮ او د ﮐﺎﻮ ﻧﻪ د ﺟﻮړو ﺷﻮو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐو.
 او ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ د اﻧﺴﺎن د ﻻس ﻮﺗ راﺎره ﺷﻮې او د ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ د دﯦﻮال ﭘﻪ ﭘﻠﺴﺘﺮ

ﺑﺎﻧﺪې د ﺷﻤﻌﺪان ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻟﻴﻞ وﮐل .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻻس ﻟﻴﻞ ﮐﻮل ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
 د ﻫﻐﮥ رﻧ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺗ زﯦ ﺷﻮ او دوﻣﺮه ﻳﺮﯦﺪﻟﮯ وو ﭼ د ﭘﻮ د
ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪﻟﻮ .
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﯧﺰه آواز وﮐو ﭼ ﺟﺎدوﺮ،
رﭘﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺎئ ودرﯦﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ .
ﻓﺎﻟﺮ او ﻧﺠﻮﻣﻴﺎن راوﻏﻮاړئ .ﻧﻮ د ﺑﺎﺑﻞ دې ﻫﻮﻴﺎرو ﺳو ﺗﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﺮ
ﻮک ﭼ دا ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى اﻟﻔﺎظ وﻟﻮﻟ او د ﻫﻐ ﻣﻄﻠﺐ راﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﺳﻨ ﭼﻮﻏﻪ د ﻋﺰت دﭘﺎره ورواﻏﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ ﺑﻪ د ﺳﺮو زرو ﻫﺎر
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺑﺎدﺷﺎه
واﭼﻮﻟﮯ ﺷ ،او ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﺑﻪ ورﺗﻪ درﯦﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻼو ﺷ “.
ﻮل ﻫﻮﻴﺎران راﻏﻠﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻞ وﻧﮥ ﺷُﻮ ﻟﻮﺳﺘﻠﮯ او ﻧﮥ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ دا وﺋﻴﻠﮯ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﻠﺸﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮر ﻫﻢ ﻳﺮې واﺧﺴﺘﻮ او د ﻫﻐﮥ
ﺷُﻮ ﭼ د دې ﮥ ﻣﻄﻠﺐ دے .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه
رﻧ ﻧﻮر ﻫﻢ زﯦ ﺷﻮ .او د ﻫﻐﮥ ﻮل آﻓﺴﺮان ﻫﻢ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮل .
ﻣﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ د ﻣﺸﻴﺮاﻧﻮ ﺷﻮر ﺷﺮاﺑﻪ واورﯦﺪه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻫﺎل ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻠﻪ.
ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﮥ دې د ﺗﻞ دﭘﺎره ژوﻧﺪے ﻳ .ﻣﮥ وارﺧﻄﺎ ﮐﯧه،
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﻳﻮ ﺳے دے ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ د ﭘﺎﮐﻮ
ډﯦﺮ ﻣﮥ زﯦﯦه .
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ روح دے .ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﻘﻞ،
ﺣﻤﺖ او ﭘﻮﻫﻪ ﺎره ﺷﻮه .ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻫﻐﻪ د ﺟﺎدوﺮو ،ﻓﺎﻟﺮو،
 دا ﺳے داﻧﻴﺎل ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه
ﻧﺠﻮﻣﻴﺎﻧﻮ او ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧﻮ واﻻ ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﮐے وو .
ﺑﻴﻠﻄﺸﻀﺮ ﻧﻮم ورﮐو ،ﺑﺷﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ او ﭘﻮﻫﻪ ﻟﺮى ،او ﻫﻐﻪ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ،د ﻣﺸﻠﻮ
دوﻮ ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ او د راز ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﺮﻨﺪوﻟﻮ ﮐ ﺗه او ﻣﺎﻫﺮ دے .ﻧﻮ داﻧﻴﺎل
راوﻏﻮاړه ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ درﺗﻪ وواﺋ ﭼ د دې ﻟﻴﻠﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﮥ دے“.
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د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل د ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻠﻮ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﻮل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ داﻧﻴﺎل د ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮ ،او ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻫﻐﻪ

داﻧﻴﺎل ﻳ ﮥ ،ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻬﻮداه د ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﺳﺮه د ﻳﻬﻮداه
 ﻣﺎ اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ د ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﻠﻢ دے ،او ﺳﺘﺎ
ﻧﻪ دﻟﺘﻪ راوﺳﺘﮯ وو؟ 
 زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻮﻴﺎران او ﺟﺎدوﺮان
ﻋﻘﻞ ،ﭘﻮﻫﻪ او ﺧﺎص ﺣﻤﺖ ډﯦﺮ ﻟﻮئ دے .
راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ دا ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى اﻟﻔﺎظ وﻟﻮﻟ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎن ﮐى ،ﺧﻮ
 ﺧﻮ اوس ﻣﺎ دا اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﺗﮥ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻫﻐﻮئ د دې ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎن ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ .
ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ او ﻣﺸﻠ ﻣﺴﺌﻠ ﺣﻞ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .ﮐﮥ ﺗﮥ دا ﻟﻴﻞ ﻟﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷ او ﻣﺎ ﺗﻪ د
دې ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ د ﻋﺰت دﭘﺎره ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮐﺎﺳﻨ ﺷﺎﻫ ﭼﻮﻏﻪ درواﻏﻮﺳﺘﻠﮯ
ﺷ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ ﺑﻪ د ﺳﺮو زرو ﻫﺎر واﭼﻮﻟﮯ ﺷ ،او ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﺑﻪ درﺗﻪ
 ﻧﻮ داﻧﻴﺎل ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻗﺮﺑﺎن ﺗﺤﻔ دې
درﯦﻢ ﻟﻮئ ﻣﻘﺎم درﮐے ﺷ “.
ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ ورﮐه او ﻳﺎ ﻳ ﺎن ﺳﺮه ﮐه .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ زۀ دا ﻟﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻟﻮﻟﻢ او ﻫﻐﮥ
 اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺗﻪ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎن ﮐم .
 ﻫﻐﮥ ،ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ډﯦﺮ اوﭼﺖ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ،ﻟﻮﻳﻮاﻟﮯ ،ﺟﻼل او ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ورﮐى ۇو .
ﻣﻘﺎم ورﮐے وو ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،او ﻮﻟﻮ ژﺑﻮ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﻳﺮې ﻧﻪ رﻳدﯦﺪل .ﻮک ﺑﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣ ﮐﻮل ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﻣ ﺑﻪ ﻳ ﮐو ،ﻮک ﺑﻪ
ﻳ ﭼ ژوﻧﺪے ﭘﺮﯦﻮدل ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ژوﻧﺪے ﭘﺮﯦﻮدو ،او ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭼ
ﺗﺮﻗ ورﮐﻮل ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺮﻗ ورﮐه ،او ﻮک ﺑﻪ ﻳ ﭼ ﻋﺎﺟﺰ ﮐﻮل ﻏﻮﺘﻞ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ زړۀ ﻣﻐﺮوره ﺷﻮ ،او ﮐﺒﺮ ﻳ اﺧﺘﻴﺎر ﮐو،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻋﺎﺟﺰ ﮐو .
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﮐﻮز ﮐے ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﺰت ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐے
 ﻫﻐﻪ د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ وﺷﻟﮯ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻨﺎورو ﻋﻘﻞ ورﮐے ﺷﻮ ،او
ﺷﻮ .
ﻫﻐﻪ د ﻨﻠ ﺧﺮو ﺳﺮه اوﺳﯧﺪو .ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﺎروى ﭘﻪ ﺷﺎن ﻴﺎه وﺧﻮړه ،او د ﻫﻐﮥ ﺑﺪن د
آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﭘﺮﺧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮ ﺷﻮ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ دا وﭘﯧﮋﻧﺪل ﭼ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ ﭘﻪ
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 ﺧﻮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮى او ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳ ورﮐﻮى ﭼ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳ زړۀ ﻏﻮاړى .
ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ زوﻳﻪ ﺑﻴﻠﺸﻀﺮه ،ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ ،ﺑﺎوﺟﻮد د دې
 ﺑﻠ ،ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن د آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﺧﻼف
ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮ وې .
راﭘﻮرﺗﻪ ﮐو .د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ او ﭘﻴﺎﻟ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې راوړﻟﮯ ﺷﻮى دى .ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ
آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﺳﺘﺎ ﻮ ،او ﺳﺘﺎ وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻣﮯ وﻞ .ﺗﺎ د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ
زرو ،د زﯦو ،د اوﺳﭙﻨ ،ﻟﺮ او د ﮐﺎﻮ ﻧﻪ د ﺟﻮړو ﺷﻮو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐو،
ﻮک ﭼ ﻧﮥ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷ او ﻧﮥ اورﯦﺪﻟﮯ ﺷ او ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .ﺧﻮ ﺗﺎ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﻋﺰت وﻧﮥ ﮐو د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﭼ ﺳﺘﺎ ژوﻧﺪ او ﺳﺘﺎ ﻮﻟ ﻻرې دى .
 دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم دے ﮐﻮم ﭼ
وﺟﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻻس راوﻟﯧﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﻴﻠﻮ .
 د دې اﻟﻔﺎﻇﻮ ﻣﻄﻠﺐ دا دے .ﻣﻨ ،د دې
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے وو ،ﻣﻨ ،ﻣﻨ ﺗﻘﻴﻞ ،ﻓﺮﺳﻴﻦ .
ﻣﻄﻠﺐ دے ﺷﻤﯧﺮ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ور ﺷﻤﯧﺮﻟ دى او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﺘﻤ ﮐې
 ﺗﻘﻴﻞ ،ﻣﻄﻠﺐ دے وزن ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې وﺗﻠﻠﮯ ﺷﻮې او ﭘﻪ وزن ډﯦﺮ ﺳﭙ
دى .
 د ﻓﺮﺳﻴﻦ ،ﻣﻌﻨ دا ده ﭼ ﺗﻘﺴﻴﻢ ،ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮې ده او ﻫﻐﻪ
وﺧﺘﻠ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺑﻴﻠﺸﻀﺮ ﭘﻪ ﺣﻢ ،داﻧﻴﺎل ﺗﻪ
ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻮ او ﻓﺎرﺳﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮې ده “.
ﮐﺎﺳﻨ رﻧ ﭼﻮﻏﻪ ورواﻏﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮه ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ ﻳ د ﺳﺮو زرو ﻫﺎر

ورواﭼﻮﻟﻮ ،او ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﻫﻐﻪ د درﯦﻢ اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ اﻋﻼن ﮐے ﺷﻮ .
 دارﻳﻮس ﻣﻴﺪى ﭼ د دوو
ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻴﻠﺸﻀﺮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ووژﻟﮯ ﺷﻮ ،
ﺷﭙﻴﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻪ.

ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل د زﻣﺮو ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐ اﭼﻮل

۶

 دارﻳﻮس دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ ﻮﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﻞ ﺻﻮﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺴﻴﻢ


 ﺑﺎدﺷﺎه
ﮐى ،او ﻫﻐﮥ ﻟﻮئ آﻓﺴﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺻﻮﺑﻪ ﺣﻤﺮاﻧ وﮐى .
داﻧﻴﺎل او دوه ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ ﭘﻪ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او د ﺑﺎدﺷﺎه
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 داﻧﻴﺎل زر دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو وزﻳﺮاﻧﻮ او ﻟﻮئ
ﭘﻪ ﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ وﺳﺎﺗ .
آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻗﺎﺑﻞ دے .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻪ ﺑﺎدﺷﺎه دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻧﻮر وزﻳﺮان او ﻟﻮئ آﻓﺴﺮان ﭘﻪ دې ﻟﻮن
ﺑﺎﻧﺪې ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻘﺮر ﮐى .
ﮐ ﺷُﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻮﻣﺘ اﻧﺘﻈﺎم ﮐ ﮥ داﺳ ﻏﻠﻄ ﭘﯧﺪا ﮐى .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﮥ
داﺳ ﻫﻴ ﻴﺰ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ
 آﺧﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ دا ووﺋﻴﻞ
اﻳﻤﺎﻧﺪار وو او ﻫﻴ ﻗﺴﻢ ﻏﻠﻄ او ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﻳ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻪ .
ﭼ” ،دې ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ داﻧﻴﺎل ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ اﻟﺰام وﻧﮥ ﻟﻮﻟﮯ ﺷُﻮ .ﺧﻮ ﻳﻮه ﺧﺒﺮ ده
 ﻧﻮ
ﭼ د اﻟﺰام ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻮړﯦﺪے ﺷ ﻳﻌﻨ د ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ “.
ﺑﻴﺎ وزﻳﺮان او ﻟﻮئ آﻓﺴﺮان ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دارﻳﻮس
 ﻣﻮﻧ د ﻮل ﻣﻠ ﺷﺎﻫ وزﻳﺮان ،آﻓﺴﺮان،
ﺑﺎدﺷﺎه دې د ﺗﻞ دﭘﺎره ژوﻧﺪے وى .
ﻣﺸﻴﺮان ،ﻣﺸﺮان او ﺣﺎﮐﻤﺎن ﭘﻪ دې راﺿ ﺷﻮى ﻳﻮ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه دې ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﮐى
او ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮه دې ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ وﮐے ﺷ ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ دﯦﺮﺷﻮ ورﻮ ﮐ ﻫﺮ
ﻮک ﭼ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﺑﻞ ﻣﻌﺒﻮد ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻋﺒﺎدت وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د زﻣﺮو ﭘﻪ ﻏﺎر
 ﻧﻮ اوس ،اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،دا ﺣﻢ ﺟﺎرى ﮐه او ﻣﻬﺮ ﭘﺮې
ﮐ واﭼﻮﻟﮯ ﺷ .
وﻟﻮه ﭼ ﻮک ﻫﻢ دا ﺑﺪل ﻧﮥ ﮐے ﺷ ،ﻟﻪ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻮ او ﻓﺎرﺳﻴﺎﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻟﻴﻞ ﺷﻮے ﻓﺮﻣﺎن
ﭼ ﻧﮥ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﯧﺪوﻧﮯ دے “.
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ داﻧﻴﺎل ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ دا ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﺷﻮے دے،
دﺳﺘﺨﻂ وﮐو .
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﺑﺮه ﮐﻮ ﺗﻪ ﻻړو ﭼ ﮐﮐ ﻳ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻃﺮف ﺗﻪ ﮐﻮﻻو وې.
ﻧﻮ ﻫﺮه ورځ ﺑﻪ ﻳ درې ﻠﻪ ﺳﺠﺪه او دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ،او د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﺑﻪ ﻳ ادا
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﻻړل او داﻧﻴﺎل ﻳ
ﮐﻮﻟﻮ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وړاﻧﺪې ﮐﻮل .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ
وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ دﻋﺎ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ او د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳ ﻣﺪد ﻏﻮﺘﻠﻮ .
ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړل او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ د ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻫ ﺣﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳﺎداﺷﺖ ورﮐو” ،آﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ دا
ﺣﻢ ﻧﮥ ۇو ﺟﺎرى ﮐے ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ دﯦﺮﺷﻮ ورﻮ ﮐ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻫﻢ ﺑﻐﯧﺮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ اے
ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،د ﺑﻞ ﻣﻌﺒﻮد او ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻋﺒﺎدت وﮐو او ﻳﺎ دﻋﺎ ﻳ ﺗﺮﻳﻨﻪ وﻏﻮﺘﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
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د زﻣﺮو ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐ واﭼﻮﻟﮯ ﺷ؟“ ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،آو ،ﺑﻠﻞ دا ﺣﻢ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ
د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻮ او ﻓﺎرﺳﻴﺎﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دے ﮐﻮم ﭼ ﻧﮥ ﺷ ﺑﺪﻟﯧﺪﻟﮯ “.
ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،داﻧﻴﺎل ﻮک ﭼ ﻳﻮ د ﻳﻬﻮداه د ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ دے ،ﻫﻐﻪ ﻧﻪ
ﺳﺘﺎ ﭘﺮواه ﺳﺎﺗ ،اے ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ او ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻢ ﺗﻪ ﮥ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐﻮى .ﻫﻐﻪ اوس ﻫﻢ
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه دا
ﭘﻪ ورځ ﮐ درې ﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ دﻋﺎ ﻏﻮاړى “.
ﺧﺒﺮه واورﯦﺪه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺧﻔﻪ ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ دا اراده وﮐه ﭼ داﻧﻴﺎل ﺑﭻ ﮐى او ﻫﻐﮥ
ﻮﻟﻪ ورځ ﺗﺮ ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﭘﻮرې د داﺳ ﻻرې ﭼﺎرې ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﭼ داﻧﻴﺎل ﺑﭻ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ډﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه
ﮐى .
ﺳﻼﻣﺖ ،دا ﺧﺒﺮه ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ﭼ ،د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻮ او ﻓﺎرﺳﻴﺎﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮم ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن او
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ وﮐو ،او
ﻓﺮﻣﺎن ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﺎرى ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺪﻟﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ “.
ﻫﻐﻮئ داﻧﻴﺎل راوﺳﺘﻠﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ د زﻣﺮو ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐ وروﻏﻮرزوﻟﻮ .ﺑﺎدﺷﺎه داﻧﻴﺎل ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮې ،ﻫﻐﻪ دې ﺗﺎ ﻟﻪ
 ﻳﻮ  راوړﻟﮯ ﺷﻮ او د ﻏﺎر ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐﯧﻮدے ﺷﻮ ،او ﺑﺎدﺷﺎه
ﺧﻼﺻﻮن درﮐى “.
ﭘﺮې ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ ﻣﻬﺮوﻧﻪ ﻳ ﭘﺮې وﻟﻮل ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻮک داﻧﻴﺎل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻳ ﺑ د
ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐى .
ﺧﻮراﮐﻪ او د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺗﻴﺮه ﮐه .او ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ وﻳ وو او
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮره ﺧه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﺎﯧﺪو او د زﻣﺮو ﻏﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه
ﺧﻮب ﻧﮥ ورﺗﻠﻮ .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻏﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې ورورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ داﻧﻴﺎل ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻤﮋن آواز ﺳﺮه
ورﻏﻠﻮ .
آواز ورﮐو” ،اے داﻧﻴﺎﻟﻪ ،د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻴﻪ ،وﻟ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﭼﺎ

ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﻋﺒﺎدت ﮐﻮې ،ﻫﻐﮥ دا وﮐے ﺷﻮ ﭼ ﺗﺎ د زﻣﺮو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى؟“ 
 زﻣﺎ
داﻧﻴﺎل ورﻟﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﮥ دې د ﺗﻞ دﭘﺎره ژوﻧﺪے اوﺳ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ راوﻟﯧﻟﻪ او ﻫﻐ د زﻣﺮو ﺧﻮﻟ ﺑﻨﺪې ﮐې .ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ
ﻗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ دے رارﺳﻮﻟﮯ ،ﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻨﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮم .ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ،
 ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ دې ﺑﺣﺪه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ او ﺣﻢ
ﻧﮥ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﮥ ﺟﺮم ﮐے دے “.
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ﻳ وﮐو ﭼ داﻧﻴﺎل د ﻏﺎر ﻧﻪ راوﺑﺎﺳ .او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳ داﻧﻴﺎل راﺑﻬﺮ ﮐو ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ
 ﺑﻴﺎ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻢ،
زﺧﻢ ﻫﻢ ﻧﮥ وو ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎور وو .
ﻫﻐﻪ ﺳى راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮل ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ داﻧﻴﺎل د ﺑﺪ ﻧﻴﺖ ﻧﻪ اﻟﺰام ﻟﻮﻟﮯ وو او د زﻣﺮو ﭘﻪ
ﻏﺎر ﮐ ﻳ د ﻮ او ﺑﭽﻮ ﺳﺮه وروﻏﻮرزول .د ﻏﺎر ﺑﯧﺦ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺮو ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ
ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻫُوﮐ ﻳ ورﻟﻪ ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐل .
دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،او د دﻧﻴﺎ د ﻫﺮې ژﺑ وﻳﻮوﻧﻮ ﺗﻪ دا وﻟﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 زۀ د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﻓﺮﻣﺎن
دې ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ او ﺑﺮﮐﺖ وى .
ﺟﺎرى ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل د داﻧﻴﺎل د ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ او د ﻫﻐﮥ ﻋﺰت ﮐﻮئ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
ژوﻧﺪے ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ،او ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪوﻧﮯ دے ،د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ
 ﻫﻐﻪ ﺑﭻ ﮐﻮوﻧﮯ او ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ
ﺗﺒﺎه ﮐﻴى ،او د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى .
دے ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن او زﻣﻪ ﮐ ﻧ او ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺮﻨﺪوى .ﻫﻐﮥ داﻧﻴﺎل د زﻣﺮو د ﭘﻨﺠﻮ
 ﻧﻮ داﻧﻴﺎل د دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐ او د ﻓﺎرس د ﺑﺎدﺷﺎه
ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو “.
ﺧﻮرس ﭘﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐ ډﯦﺮ ﻣﺨ ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل روﻳﺎ د ﻠﻮرو ﻨﺎورو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ

۷

 د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻴﻠﺸﻀﺮ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اول ﮐﺎل ،داﻧﻴﺎل ﭼ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ


ﮐ ﭘﺮوت وو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﻮب وﻟﻴﺪو او ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﻳﻮه روﻳﺎ

 داﻧﻴﺎل وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
راﻏﻠﻪ .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ وﻟﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ وﻟﻴﺪل .
”ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د آﺳﻤﺎن ﻫﻮاﺎﻧ د ﻠﻮرو
 ﻧﻮ ﻠﻮر ﻏ ﻨﺎور ،ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ
ﺧﻮاو ﻧﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﺗﯧﺰه ﻟﯧﺪﻟ .
 اوﻟﻨﮯ د زﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،او د ﺑﺎز ﻏﻮﻧﺪې
ﻣﺨﺘﻠﻒ ۇو ،د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﺗﻞ .
وزرې ﻳ وې .ﻣﺎ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻳ وزرې ﭘﺮې ﮐے ﺷﻮې او
ودروﻟﮯ ﺷﻮ او ﺑﻴﺎ دا ﻟﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ دوو ﭘﻮ ودرﯦﺪﻟﻮ ،او اﻧﺴﺎﻧ ﺳﻮچ
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 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺎ دوﯦﻢ ﻨﺎور وﻟﻴﺪو ،ﮐﻮم ﭼ د ﻣﯧﻠﻮ ﭘﻪ
ورﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮ .
ﺷﺎن ﺎرﯦﺪو .دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې اوﭼﺖ ﮐے ﺷﻮ ،او دۀ درې ﭘﺘ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﺧﻮﻟﮥ ﮐ د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻧﻴﻮﻟ وې .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﺋﻴﻞ ﮐﯧﺪۀ ،ﭘﺎﻪ او ﭘﻪ ﻏﻮﻮ ﺎن
 د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ،ﻣﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻨﺎور وﻟﻴﺪو ،ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﭘاﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن وو .او
ﻣﻮړ ﮐه .
د دۀ ﭘﻪ ﺷﺎ ﻟﻪ د ﻣﺎرﻏﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﻮر وزرې وې .د دې ﻨﺎور ﻠﻮر ﺳﺮوﻧﻪ ۇو ،او دۀ ﺗﻪ
 د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ د ﺷﭙ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ روﻳﺎ
ﻳ د ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے وو .
ﮐ ﻠﻮرم ﻨﺎور وﻟﻴﺪو ﭼ ﺧﻄﺮﻧﺎک او ﻳﺮووﻧﮯ او ډﯦﺮ ﻃﺎﻗﺘﻮر وو .د اوﺳﭙﻨ ﻏ
ﻏﺎﻮﻧﻪ ﻳ ۇو او ﺧﭙﻞ ﺎر ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐ رﻳﭽ رﻳﭽ ﮐو او ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻳ ﮐو او ﮥ ﺑﻪ
ﭼ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐو .ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻨﺎورو ﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ د
ﮐﻮم ﭼ ﻣﺨ ۇو ﻣﺨﺘﻠﻒ وو ،او د ﻫﻐﮥ ﻟﺲ ﺮوﻧﻪ ۇو .
ﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ د وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﻞ ورﮐﻮﮯ ﺮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﮐ ﺎره ﺷﻮ ،او درې وړوﻣﺒ ﺮوﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې راووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮل .د ﻫﻐﻪ
ﺮ ﻟﻪ د اﻧﺴﺎن د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺮ وې او ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﭘﻪ ﺑﭘﺮواﻫ ﺳﺮه
ﻻﻓ ﮐﻮﻟ.

د ﻫﻐﻪ ذات روﻳﺎ ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ ژوﻧﺪے دے
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﺗﺨﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻮﻟﮯ ﺷُﻮ ،او ازﻟ ذات ﭘﻪ

ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .د ﻫﻐﮥ ﺟﺎﻣ ﻟﻪ د واورې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﭙﻴﻨ وې ،او د ﻫﻐﮥ د ﺳﺮ
وﯦﺘﮥ ﻟﻪ د ﺳﭙﻴﻨ وړۍ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو .او ﻫﻐﻪ د اور ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او د ﭘﺎﻳﻮ ﻧﻪ
 او د ﻫﻐﮥ د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ د اور درﻳﺎب راوﺗﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﻳ د اور ﺷُﻐﻠ ﺧﺘﻠ .
وړاﻧﺪې روان وو .ﭘﻪ زرﻮﻧﻮ زرﻮﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ ،او ﭘﻪ ﻟﻮﻧﻮ ﻫﺴﺘﻴﺎﻧ د ﻫﻐﮥ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې ودرﯦﺪﻟ .ﺑﻴﺎ د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره درﺑﺎر ﮐﻮﻻو ﺷﻮ ،او ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻو ﮐے ﺷﻮل.
 ورﺗﻪ ﻣ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﺘﻞ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ورﮐﻮﮯ ﺮ د ﮐﺒﺮ ﻧﻪ ډﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ.

ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻣ ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻠﻮرم ﻨﺎور ﻣ ﮐے ﺷﻮ او د دۀ ﻻش ﺗﺒﺎه او ﺑﻞ
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 د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو درﯦﻮ واړو ﻨﺎورو ﻧﻪ ﻗﺪرت واﺧﺴﺘﻠﮯ
ﺷﻮى اور ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ
ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره د ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪﻟﻮ اﺟﺎزت ﻣﻼو ﺷﻮ .
ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ روﻳﺎ ﮐ وﻟﻴﺪل ،ﭼ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﮐﺲ ﻟﻪ د اﺑﻦ
آدم ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،ﭼ د آﺳﻤﺎن د ورﻳﻮ ﺳﺮه راروان وو .او ﻫﻐﻪ ازﻟ ذات ﺗﻪ ورورﺳﯧﺪو
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ اﺧﺘﻴﺎر ،ﺟﻼل او ﺷﺎﻫ ﻃﺎﻗﺖ
او د ﻫﻐﮥ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐے ﺷﻮ .
ورﮐے ﺷﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ذاﺗﻮﻧﻮ او ژﺑﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت وﮐو .د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
اﺑﺪى او ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ده ،د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﻫﻴ ﮐﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﺷ.

د داﻧﻴﺎل د ﺧﻮب ﺗﻌﺒﻴﺮ
 زۀ داﻧﻴﺎل ،د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وم ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻴﺪﻟ ۇو ،او زﻣﺎ روﻳﺎ زۀ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﻫﻐﻪ وﻻړو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﺮه ﻧﺰدې ۇو ﻳﻮ ﻟﻪ ورﻏﻠﻢ او
وﻳﺮوﻟﻢ .
ﺗﭙﻮس ﻣ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو ﭼ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻣﻄﻠﺐ ﮥ دے .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ د دې ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮥ
 دا ﻠﻮر ﻨﺎور ﻠﻮر ﺑﺎدﺷﺎﻫ دى ﭼ د زﻣ ﻧﻪ ﺑﻪ راوﭼﺘ ﺷ.
داﺳ وﮐو ،
 ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻼو ﺷ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻠﻮرم ﻨﺎور ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى .
ﺣﻘﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻧﺪې ﺎن ﭘﻮﻫﻪ ﮐم ،ﮐﻮم ﭼ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ او ﻳﺮووﻧﮯ
وو .او ﻏﺎﻮﻧﻪ ﻳ د اوﺳﭙﻨ او د ﭘﻮ ﭘﻨﺠ ﻳ د زﯦو وې ،ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﭼ ﺧﭙﻞ
ﺎروﻧﻪ ﻳ رﻳﭽ رﻳﭽ ﮐل او ﺗﻴﺮ ﻳ ﮐل او ﮥ ﭼ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل ﻫﻐﻪ ﻳ د ﭘﻮ
 ﻣﺎ ﻫﻢ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ د ﻫﻐﻪ ﻟﺴﻮ ﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻻﻧﺪې ﮐل .
ﺣﺎﺻﻞ ﮐم ،د ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻮم ﭼ راوﺧﺘﻠﻮ ،د ﮐﻮم د راﺧﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ
ﻫﻐﻪ درې وﻏﻮرزﯦﺪل ،ﻫﻐﻪ ﺮ ﭼ د ﻧﻮرو ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻏ ﺎرﯦﺪو او ﭼ ﺳﺘﺮ ﻳ د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ دا ﻫﺮ ﮥ ﮐﺘﻞ،
اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن وې ،او د دې ﺧﻮﻟ د ﮐﺒﺮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .
 ﺗﺮﻮ
ﻧﻮ دې ﺮ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐو او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ،
ﭼ ﻫﻐﻪ ازﻟ ذات راﻏﻠﻮ او د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﻳ د ﻋﺪاﻟﺖ اﻋﻼن
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 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ
وﮐو .او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻼو ﺷﻮه .
ووﺋﻴﻞ ﭼ ،دا ﻠﻮرم ﻨﺎور ﻫﻐﻪ د دﻧﻴﺎ ﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ده ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ
راﺎره ﺷ .دا ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ وى او دا ﺑﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺗﻴﺮه ﮐى،
 ﻫﻐﻪ ﻟﺲ ﺮوﻧﻪ ﻟﺲ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن دى
او د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې او رﻳﭽ رﻳﭽ ﺑﻪ ﻳ ﮐى .
ﻮک ﭼ ﺑﻪ د دې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻪ راﺷ .د دوئ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﺪا ﺷ ،ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ
ﺑﻪ د ﻣﺨﯧﻨﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ درې ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﺘﻢ ﮐى .
ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻼف ﺧﺒﺮې ﮐﻮى او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ وﮐى ،ﺷﺮﻳﻌﺖ او د اﺧﺘﺮوﻧﻮ
ﻣﻘﺮر وﺧﺖ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ وﮐى .ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د درې ﻧﻴﻤﻮ ﮐﺎﻟﻮ دﭘﺎره ﺣﻮاﻟﻪ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺮوع ﺷ ،او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ واﺧﺴﺘﻠﮯ
ﺷ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن ﻻﻧﺪې د ﻮﻟﻮ
ﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﺗﻮﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﺣﻮﻣﺖ ،ﻃﺎﻗﺖ او ﻟﻮﺋ ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷ ﭼ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ
ﺧﻠﻖ دى .د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ اﺑﺪى وى ،او ﻮل ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت او ﺗﺎﺑﻌﺪارى
 دا ﺧﺒﺮه دﻟﺘﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه .زۀ داﻧﻴﺎل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وم او زﻣﺎ
وﮐى .
ﻣﺦ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺗ زﯦ وو ،ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ وﺳﺎﺗﻠﻪ“.

د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل د  او ﭼﯧﻠ روﻳﺎ

۸

 د ﺑﻴﻠﺸﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل ،ﻣﺎ داﻧﻴﺎل ﺑﻠﻪ روﻳﺎ وﻟﻴﺪه ،د ﻫﻐ روﻳﺎ


 ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺳﻮﺳﻪ
ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻣﺨ ﻟﻴﺪﻟ وه .
 ﻣﺎ وﮐﺘﻞ
ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ د ﻋﻴﻼم ﭘﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﮐ د اوﻻﺋ ﻧﻬﺮ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ وﻟﻴﺪﻟﻮ .

ﭼ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ د وړاﻧﺪې ﻳﻮ د دوو ﺮو واﻻ  د ﻧﻬﺮ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ وو ،او ﺮوﻧﻪ ﻳ
 ﻧﻮ ﻣﺎ
اوږدۀ ۇو .او ﻳﻮ ﺮ ﻳ د ﺑﻞ ﻧﻪ اوږد وو ﺧﻮ دا وروﺳﺘﻮ ﻟﻮئ ﺷﻮے وو .
وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻪ  د ﻣﻐﺮب او ﺷﻤﺎل او ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ ﺮوﻧﻪ وﻫﻞ .او ﻳﻮ ﻨﺎور
ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﮥ ﺷﻮه ﮐﻮﻟﮯ ،او ﻫﻴﭽﺎ ﻮک ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ د زور ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷُﻮ .ﮥ
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 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﭼ ﻳ زړۀ ﻏﻮﺘﻞ ﻫﻐﻪ ﻳ ﮐﻮل ،ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺷﻮ .
ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﯧﻠﮯ ﭼ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳ ﻣﻀﺒﻮط ﺮ وو د

ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﻧﻪ راﻏﻠﻮ ،ﻫﻐﻪ زﻣ ﺳﺮه د ﻟﯧﺪو ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﻧﻪ راواوړﯦﺪو .
ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ دوو ﺮو واﻻ  ﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﻧﻬﺮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﻴﺪﻟﮯ وو ﭘﻪ ﺗﯧﺰه او ﻏﺼﻪ
 ﻣﺎ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ  ﻳ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﻏﺼ ﺳﺮه ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﻫﻐﻪ  ﻳ
ورﻏﻠﻮ .
ﻻﻧﺪې راوﻏﻮرزوﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ دواړه ﺮوﻧﻪ ﻳ ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐل .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ
ﮐﻤﺰورے وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻳ ﮐے وے ،ﭼﯧﻠ ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ زﻣﻪ راوﻏﻮرزوﻟﻮ او د
 ﭼﯧﻠﮯ ډﯦﺮ
ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﻳ ﮐو ،او ﭼﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ  د ﻫﻐﮥ د زور ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ .
زورور ﺷﻮ ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ آﺧﺮى ﺣﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯧﺪﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﮥ ﻟﻮئ ﺮ ﻣﺎت ﺷﻮ،
او د دې ﭘﻪ ﺎئ ﻠﻮر اوﭼﺖ ﺮوﻧﻪ راوﺧﺘﻞ ﭼ ﻣﺦ ﻳ د زﻣ ﻠﻮرو ﺧﻮاو ﺗﻪ وو.
 ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د ﻳﻮ ﺮ ﻧﻪ ﺑﻞ راووﺗﻠﻮ ،ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮوع ﮐ ورﮐﻮﮯ وو ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د

ﺟﻨﻮب او ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻣﻠ ﻃﺮف ﺗﻪ اوږد او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺷﻮ.
 دا دوﻣﺮه ﻏ ﺷﻮ ﭼ آﺳﻤﺎﻧ ﻟﺮو ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،او ﻫﻐﮥ ﮥ آﺳﻤﺎﻧ ﻟﺮ او

 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن د آﺳﻤﺎﻧ ﻟﺮو
ﺳﺘﻮرى ﻻﻧﺪې راوﻏﻮرزول او د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﻳ ﮐل .
د ﺷﻬﺰاده ﭘﻪ ﺷﺎن دوﻣﺮه اوﭼﺖ وﻠﻮ ،او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د روزاﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل ﻳ ﺧﺘﻢ ﮐل
 ﻪ د ﺳﺮﮐﺸ ﭘﻪ وﺟﻪ ،آﺳﻤﺎﻧ ﻟﺮې او
او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﻳ ﭘﻠﻴﺖ ﮐو .
روزﻣﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧ د ﺮ ﻗﺪرت ﺗﻪ ورﮐے ﺷُﻮ .او ﻫﻐﻪ د ﻫﺮ ﮐﺎر ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ واورﯦﺪل ﭼ ﻳﻮې ﻣﻘﺪﺳ ﻓﺮﺘ
ﺷﻮ او ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻣ ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮ .
ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ او ﺑﻠ ﻣﻘﺪﺳ ﻓﺮﺘ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺟﺎرى
وى ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ وﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷُﻮ؟ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ دا ﻨﺎه د روزﻣﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ
ﮐ ﮐﻴى؟ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧ ﻟﺮې او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻴى؟“
 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﺘ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﻪ ﺗﺮ دوه زره او درې ﺳﻮه ﻣﺎﺎﻣﻮﻧﻮ او ﺳﺤﺮوﻧﻮ

ﭘﻮرې وﺧﺖ واﺧﻠ ،او د ﻫﻐ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر دوﺑﺎره ﻣﻘﺪس ﮐے
ﺷ“.
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ﺣﻀﺮت ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل د روﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮول
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ داﻧﻴﺎل دا روﻳﺎ ﮐﺘﻠﻪ او ﭘﻪ دې د ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ

 او ﻣﺎ د اوﻻﺋ ﻧﻬﺮ د
وړاﻧﺪې ﻮک ودرﯦﺪو ﭼ ﻟﻪ د اﻧﺴﺎن ﻏﻮﻧﺪې ﺎرﯦﺪو .
ﻏﺎړې ﻧﻪ د ﻳﻮ ﺳى آواز واورﯦﺪو ﭼ وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺟﺒﺮاﺋﻴﻠﻪ ،دې ﺳى ﺗﻪ د دې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﺰدې راﻏﻠﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ وﻻړ وم ،ﻧﻮ زۀ
روﻳﺎ ﻣﻄﻠﺐ وواﻳﻪ “.
ووﻳﺮﯦﺪﻟﻢ او ﭘﻣﺨ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻢ .ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ آدﻣﻪ ،ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،زۀ
ﭼ د دې روﻳﺎ ﺗﻌﻠﻖ د آﺧﺮى زﻣﺎﻧ ﺳﺮه دے “.
ﺑﻫﻮﺷﻪ وم ،ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻣﺨ ﭘﺮوت وم .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ زۀ وﻧﻴﻮﻟﻢ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻳ ودروﻟﻢ.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د دې دﭘﺎره راﻏﻠﻢ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ وروﺳﺘﻮ د ﻏﻀﺐ


ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﮥ وﺷ ،ﻪ ﭼ د دې روﻳﺎ ﺗﻌﻠﻖ د آﺧﺮى زﻣﺎﻧ ﺳﺮه دے .

ﮐﻮم د دوو ﺮو  ﭼ ﺗﺎ وﻟﻴﺪو دا د ﻣﺎدى او ﻓﺎرس د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪ ﮐﻮى .
دا وﯦﺘﻮ واﻻ ﭼﯧﻠﮯ د ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎدﺷﺎه دے ،او ﻫﻐﻪ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻟﻮئ ﺮ
 ﻫﻐﻪ ﻠﻮر ﺮوﻧﻪ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﺎت ﺷﻮى ﺮ ﭘﻪ ﺎئ
اوﻟﻨﮯ ﺑﺎدﺷﺎه دے .
راوﺗﻠﻮ د دې ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ د اول ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻠﻮر ﻧﻮرې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺟﻮړې ﺷ
 د دوئ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ آﺧﺮى ورﻮ ﮐ ﮐﻠﻪ
ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﻣﺮه زور ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮥ ﻟﺮى .
ﭼ د دې ﺳﺮﮐﺸ او ﺑﺪﮐﺎرى آﺧﺮى ﺣﺪ ﺗﻪ ورﺳﻴى ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﻇﺎﻟﻢ او ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺎر ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺷ ،ﺧﻮ دا ﺑﻪ د دۀ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮥ وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
راوﭼﺖ ﺷ .
ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧ ﺗﺒﺎﻫ ﺳﺒﺐ ﺷ او ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮى ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 د دوﮐ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ،
زورور ﺧﻠﻖ او د اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﻗﻮم ﺗﺒﺎه ﮐى . 
او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن اوﭼﺖ و .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺎن ﻣﺤﻔﻮظ و ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ډﯦﺮ
ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐى او د ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ د ﺷﻬﺰاده ﺧﻼف ﺑﻪ راﭘﺎ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ،ﺧﻮ
 د ﻣﺎﺎﻣﻮﻧﻮ او ﺳﺤﺮوﻧﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﮐﻮﻣﻪ روﻳﺎ ﭼ ﺗﺎ
دا ﻧﻪ ﭼ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ .
ﺗﻪ ﻮدﻟﮯ ﺷﻮې ده ﻫﻐﻪ ﺣﻘﻴﻘ ده ،ﺧﻮ دا روﻳﺎ ﭘﻪ وﺳﺎﺗﻪ ،ﻪ ﭼ دا د ډﯦﺮ ﻟﺮې
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 زۀ داﻧﻴﺎل ،ډﻳﺮې ور ﺧﻔﻪ او ﺑﻴﻤﺎر وم .ﺑﻴﺎ زۀ ﭘﺎﯧﺪم او د
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ده “.
ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړم .زۀ د دې روﻳﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﻔﻪ وم ،دا د ﭘﻮﻫ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وه.

د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل دﻋﺎ

۹

 د ﻣﺎدى د اﺧﺴﻮﻳﺮس د زوئ دارﻳﻮس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اول ﮐﺎل ﻮک ﭼ د


 د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اول ﮐﺎل ،زۀ داﻧﻴﺎل د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺻﺤﻴﻔﻮ
ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ ،
ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮم ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﻟﻪ ورﮐے وو،

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوﺮﯧﺪم او
ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ د اوﻳﺎ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻮرې وران وى .
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣ ﻣﻨﺖ زارى وﮐه او روژه ﻣ وﻧﻴﻮﻟﻪ ،او ﻣﺎ د ﺎټ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﺳﺘﻠ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ دﻋﺎ وﻏﻮﺘﻠﻪ او اﻗﺮار ﻣ وﮐو،
ﺎن ﻣ اﻳﺮه وﻧﻮﺳﺘﻠﻪ .
”اے ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﮥ ﻟﻮئ او ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧﮯ ﺧُﺪائ ﻳ ،ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻠ ﻣﻴﻨ وﻋﺪه د ﻫﻐﻮئ
 ﻣﻮﻧ ﻨﺎه ﮐې
ﺳﺮه ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺳﺎﺗ ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ ،
ده او ﻏﻠﻂ ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﻮ ﮐى دى .ﻣﻮﻧ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐې ده او ﺳﺮﮐﺸ ﻣﻮ ﮐې ده ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ
 ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ
د اﺣﺎﻣﺎﺗﻮ او ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﻣﺦ اړوﻟﮯ دے .
ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ،زﻣﻮﻧ ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ او ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ ،او
 ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﮥ ﺻﺎدق ﻳ ،ﺧﻮ ﻧﻦ ورځ ﻣﻮﻧ د
زﻣﻮﻧ د ﻣﻠ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې .
ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻠﻖ ،ﻧﺰدې او ﻟﺮې ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻳﻮ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ
 اے ﻣﺎﻟﻪ
ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﺪارى ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﻮارۀ ﮐى ﻳﻮ .
ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ،زﻣﻮﻧ ﺷﻬﺰادﺎن او زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ
ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻳﻮ ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده .

ﭘﺎک ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ او ﺑﺨﻮﻧﮯ دے ،اﺮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے دے ،
ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻧﮥ ده ﮐې او د ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮ ﻧﮥ دى ﻣﻨﻠ ﮐﻮم
 ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ راﮐل .
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ﺳﺘﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻼف ورزى ﮐې ده ،ﻣﺦ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ اړوﻟﮯ دے او ﺳﺘﺎ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ ﻳ
اﻧﺎر ﮐے دے .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻌﻨﺘﻮﻧﻪ او ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷﻮى اﻓﺘﻮﻧﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﺎزل ﺷﻮل،
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ د اﻓﺖ راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮥ ﭼ
ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده .
دې زﻣﻮﻧ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ دې ﭘﻮره ﮐل .د آﺳﻤﺎن د ﻻﻧﺪې
 ﻨﻪ ﭼ د
ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ اﻓﺘﻮﻧﻪ ﻧﮥ دى راﻏﻠ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ راﻏﻠﻞ .
ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻪ ﻮل اﻓﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﺎزل ﺷﻮى دى ،ﺑﻴﺎ
اوس ﻫﻢ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د رﺿﺎ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟ ﻧﮥ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ د اﻓﺖ
ﻳﻮ او ﻧﮥ ﻣﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻏﻮر ﮐے دے .
راوﺳﺘﻠﻮ ﮥ ﭘﺮواه وﻧﮥ ﮐه ،ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ
 اوس اے ﻣﺎﻟﻪ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﻪ،
ﺻﺎدق دے ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﻧﮥ ﮐه .
ﺗﺎ ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زورور ﻻس راووﻳﺴﺘﻞ او ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﻟﻪ دې ﻋﺰت
او ﺟﻼل ورﮐو ﭼ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﻗﺎﺋﻢ دے ،د دې ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻢ ﻣﻮﻧ ﻨﺎه وﮐه ،ﻣﻮﻧ ﺑﺪﮐﺎروﻧﻪ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﺗﮥ ﺻﺎدق ﻳ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺨﺘﻪ
وﮐل .
ﻏﺼﻪ او ﻏﻀﺐ د ﺧﭙﻞ ﺎر ﻳﺮوﺷﻠﻢ ،ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐه .زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ او

زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﺧﻨﺪا ﮐل .
ﻧﻮ اوس اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ زﻣﺎ دﻋﺎ او زارۍ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ .اے

ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﭙﻞ ﺗﺒﺎه ﺷﻮى ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ د رﺣﻢ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ وﻮره .
اے ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ او واوره ،ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ ﮐﻮﻻو ﮐه او ﻫﻐﻪ ﮐﻨر ﺷﻮے ﺎر
وﻮره ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻮرې ﺗﻟﮯ ﺷﻮے دے .ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى د دې دﭘﺎره ﻧﮥ
 اے ﻣﺎﻟﻪ واوره ،اے
ﮐﯘو ﭼ ﻣﻮﻧ ﺻﺎدﻗﺎن ﻳﻮ ،ﺧﻮ ﻪ ﭼ ﺗﮥ ډﯦﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻳ .
ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﻮﻧ ﻣﻌﺎف ﮐه .اے ﻣﺎﻟﻪ زﻣﻮﻧ واوره او ﻋﻤﻞ ﭘﺮې وﮐه .اے زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ د
ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺧﺎﻃﺮه دې ﻣﮥ اﻳﺴﺎرﯦه ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺎر او ﺳﺘﺎ ﻗﻮم ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻮرې
ﺗﻟﮯ ﺷﻮى دى“.
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د ﺣﻀﺮت ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ ﭘﯧﻐﺎم د ﻣﺴﺢ ﮐے ﺷﻮى ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮې او دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ او د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه او زﻣﺎ د ﻗﻮم د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د


ﻨﺎه اﻗﺮار ﻣ ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻘﺪس ﻏﺮ دﭘﺎره زارى ﮐﻮﻟﻪ ،
ﻣﺎ ﻻ دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭼ ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ ،ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼ ﻣﺎ ﻣﺨ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ ﻟﻴﺪﻟﮯ وو ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻮﻫﻪ ﮐم او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ
ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه راﻏﻠﻮ ،د ﻣﺎﺎم د ﻗﺮﺑﺎﻧ وﺧﺖ وو .
 ﻨﻪ ﭼ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے داﻧﻴﺎﻟﻪ ،زۀ اوس راﻏﻠﻢ ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ﺣﻤﺖ درﮐم .
ﺗﺎ دﻋﺎ ﺷﺮوع ﮐه ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐے ﺷﻮ ،زۀ د ﻫﻐ وﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﺗﺎ ﻟﻪ راﻏﻠﻢ ﻪ
ﭼ ﺗﮥ ډﯦﺮ ﻗﺪرﻣﻨﺪ ﻳ .ﭘﻪ دې وﺟﻪ دې ﭘﯧﻐﺎم ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺳﺮه ﻏﻮږ ﺷﻪ او ﭘﻪ روﻳﺎ ﺎن
 اوﻳﺎ وارې اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﺳﺘﺎ ﻗﻮم او ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﺎر دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﻮى دى
ﭘﻮﻫﻪ ﮐه .
ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﺧﺘﻤﻪ ﮐئ ،او ﻨﺎه ﺑﻨﺪه ﮐئ ،د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐﻔﺎره ورﮐئ ،ﻧﮥ
ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ ﺻﺪاﻗﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐئ ،د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮى روﻳﺎ او ﭘﯧﺸﻮﺋ ﺗﺼﺪﻳﻖ وﮐئ او ﭼ د
 ﭘﻪ دې ﻏﻮر وﮐئ او ﺎن ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﮐئ .دوه
ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻣﺴﺢ ﮐئ .
ﺷﭙﯧﺘﮥ وارې اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﺷ د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺣﻢ
ورﮐے ﺷﻮے دے ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺴﺢ ﮐے ﺷﻮے ﺑﺎدﺷﺎه راﺷ .ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ
ﺳﺮه د ﮐﻮﻮ او ﺣﻔﺎﻇﺘ ﺧﻨﺪﻗﻮﻧﻮ ﺟﻮړ ﮐے ﺷ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮووﻧ وﺧﺖ
 د دې دوه ﺷﭙﯧﺘﮥ وارې اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﺢ ﮐے ﺷﻮے ﮐﺲ
ﮐ وى .
ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ او ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ ﮥ ﻧﮥ وى .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻞ ﺣﻤﺮان
راوﭼﺖ ﺷ د ﭼﺎ ﻟﺮې ﺑﻪ ﭼ دا ﺎر او د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﺒﺎه ﮐى .د دې ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ
د ﺳﯧﻼب راﺷ ،او د ﺟﻨ او د ﻫﻐ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﺑﻪ د آﺧﺮ ﭘﻮرې ﺟﺎرى وى ،او د ﻫﻐ ﺗﺒﺎﻫ
 ﻫﻐﻪ ﺣﻤﺮان ﺑﻪ د اووۀ ﮐﺎﻟﻮ دﭘﺎره د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻟﻮظ
ﺣﻢ ﺟﺎرى ﺷﻮے دے .
وﮐى او د دې وﺧﺖ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ او ﻧﺬراﻧ ﺧﺘﻤ ﮐى .او د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ اوﭼﺖ ﺎئ ﺑﻪ ﻳﻮ داﺳ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﺑﺖ ﮐﯧدى ﭼ ﺗﺒﺎﻫ ﺑﻪ راوﻟ .او ﺗﺮ
ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ وى ﺗﺮﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ اَﻧﺠﺎم ﺗﻪ ورﺳﻮى ﮐﻮم ﭼ ورﺗﻪ
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ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺮر ﮐے دے“.

د دﺟﻠﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﺣﻀﺮت داﻧﻴﺎل روﻳﺎ
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 د ﻓﺎرس د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮرس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل ﻣﺎ داﻧﻴﺎل ﺗﻪ ﭼ راﺗﻪ


ﺑﻴﻠﻄﺸﻀﺮ ﻫﻢ وﺋﻴﻞ ﮐﯧﺪو ﻳﻮه روﻳﺎ راﮐے ﺷﻮه .د دې ﭘﯧﻐﺎم ﺣﻘﻴﻘﺖ وو او دا د ﻳﻮ ﻟﻮئ
 ﮐﻠﻪ ﭼ دا روﻳﺎ ﻣﺎ
ﺟﻨ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وه .د روﻳﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ زۀ ﭘﻪ دې ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮم .
 ﻣﺎ ﻧﮥ ﮥ ﺧﻮراک
وﻟﻴﺪه ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺎ داﻧﻴﺎل د درې ﻫﻔﺘﻮ ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮﻟﻮ .
ﮐے وو،ﻧﮥ ﻣ ﻏﻮﻪ او ﻧﮥ ﻣ ﻣﮯ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻧو ﺗﻪ ﻧﺰدې ﮐى ۇو ،او ﻣﺎ د درﯦﻮ ﻫﻔﺘﻮ د
 د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻤﻪ
ﺗﯧﺮﯦﺪو ﭘﻮرې د ﺳﺮ ﺗﯧﻞ ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐى ﻧﮥ وو .
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺑﺮه وﮐﺘﻞ ﻧﻮ
ورځ ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د دﺟﻠﻪ د ﻟﻮئ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ وم ،
ﺎن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻣ ﻳﻮ ﺳے وﻟﻴﺪو ﭼ د ﺳﭙﻴﻦ ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وې ،او د ﻣﻼ ﻧﻪ
 د ﻫﻐﮥ ﺑﺪن د اﻳﻮاﻣﺮﻳﻦ ﮐﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،د
ﻳ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻣﻼﺑﻨﺪ ﺗﻟﮯ وو .
ﻫﻐﮥ ﻣﺦ ﻟﻪ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪو ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ ﻟﻪ د ﻣﺸﻌﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻠﯧﺪﻟ ،د ﻫﻐﮥ
ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﭘ ﻟﻪ د زﯦو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪل ،او د ﻫﻐﮥ آواز ﻟﻪ د ﻟﻮئ  د ﺷﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﺻﺮف ﻣﺎ داﻧﻴﺎل ،دا روﻳﺎ وﻟﻴﺪه ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﻮرو ﺳو دا وﻧﮥ ﻟﻴﺪه ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
وو .
 ﻧﻮ زۀ ﻳﻮا
ﻫﻐﻮئ داﺳ وﺣﺸﺖ واﺧﺴﺘﻞ ﭼ وﺗﺘﯧﺪل او ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ ﭘ ﮐل .
ﭘﺎﺗ ﺷﻮم ﭼ دا ﻋﻈﻴﻤﻪ روﻳﺎ وﻮرم .ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ ،زﻣﺎ رﻧ د ﻣى ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ واورﯦﺪل ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،او ﻨﻪ
ﺷﺎن ﺗ زﯦ ﺷﻮ او ﺑدﻣﻪ ﺷﻮم .
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻻس زۀ
ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،زۀ ﺑﻫﻮﺷﻪ ﺷﻮم ،ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻢ .
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے
راوﻧﻴﻮﻟﻢ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻳ ﭘﻪ ﻟزﯦﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻮډو ﮐم .
داﻧﻴﺎﻟﻪ ،ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺮان ﻳ ،ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮐﻮم ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ،
او ﭘﺎﻪ ودرﯦه ،ﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮے ﻳﻢ “.او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ دا
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ” ،اے داﻧﻴﺎﻟﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻧﻮ زۀ ﭘﻪ ﻟزﯦﺪو ﺳﺮه ودرﯦﺪﻟﻢ .
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ﻣﮥ ﻳﺮﯦه .د وړوﻣﺒ ور ﻧﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺳﻮچ دې ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﮐو ﭼ ﭘﻮﻫﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﮐې او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې دې ﺧﭙﻞ ﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﮐو ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ دﻋﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻮه ،او زۀ
 ﺧﻮ د ﻓﺎرس ﺳﻠﻄﻨﺖ روﺣﺎﻧ ﺷﻬﺰاده ﺗﺮ ﻳﻮوﻳﺸﺖ
د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ .
ورﻮ ﭘﻮرې زﻣﺎ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ .ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻓﺮﺘﻮ ﺳﺮدار دے ،زﻣﺎ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ
 زۀ اوس راﻏﻠﮯ ﻳﻢ ﭼ
راﻏﻠﻮ ﻪ ﭼ زۀ د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﯧﺮ ﺷﻮے وم .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐم ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻴى ،ﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ
ﭼ د دې روﻳﺎ ﺗﻌﻠﻖ د راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﺳﺮه دے “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻟﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻧﻮ ﻣﺎ ﻻﻧﺪې زﻣ ﺗﻪ ﮐﺘﻞ او ﻮﻧﺎ ﺷﻮے وم .
ﺎرﯦﺪو ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺷﻮﻧې ﻣﺴﺢ ﮐې ،او ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐﻮﻻو ﮐه او ﺧﺒﺮې ﻣ ﺷﺮوع
ﮐې .ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻻړ وو وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ،زۀ د دې روﻳﺎ ﭘﻪ
 زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻮﮐﺮ ﻨﻪ
وﺟﻪ اﻧﺪﯦﻨﻮ راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ او ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ زور ﺧﺘﻢ ﺷﻮے دے .
ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐم ،اے زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ؟ زﻣﺎ زور ﺧﺘﻢ ﺷﻮے دے او ﺳﺎه ﻣ  را“.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺑﻨ آدم ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪو زۀ ﻳ ﺑﻴﺎ ﻣﺴﺢ ﮐم او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ

 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ،ﺮان اﻧﺴﺎﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه .ﺳﻼﻣﺖ
ﻃﺎﻗﺖ راﮐو .
اوﺳﻪ .اوس ډاډه ﺷﻪ ،ډاډه ﺷﻪ “.ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻼو
ﺷﻮ او ورﺗﻪ وﻣ ووﺋﻴﻞ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ اوس ﺧﺒﺮه وﮐه ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐے
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ وﻟ ﺗﺎ ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ؟ زۀ ﺑﻪ زر د
دے “.
ﻓﺎرس د ﺷﻬﺰاده ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻢ ،او ﻨﻪ ﭼ زۀ ﻻړ ﺷﻢ ،د ﻳﻮﻧﺎن ﺷﻬﺰاده
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ اول ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وواﻳﻢ ﭼ ﮥ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ
ﺑﻪ راﺷ ،
ﺷﻮى دى .د دوئ ﺧﻼف ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ زﻣﺎ ﻣﺪد ﻧﮥ ﮐﻮى ﺑﻐﯧﺮ د ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﺷﻬﺰاده ﻧﻪ.

۱۱

 او د دارﻳﻮس ﻣﻴﺪى د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اول ﮐﺎل ،زۀ ودرﯦﺪﻟﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻀﺒﻮط او


 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اوس ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ.
ﺗه ﮐم .
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د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺟﻨﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﻓﺎرس ﮐ ﺑﻪ ﻧﻮر درې ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن راوﭼﺖ ﺷ ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻠﻮرم ﺑﺎدﺷﺎه راﺷ ،ﻮک
ﭼ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﺎﻟﺪاره وى .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ دوﻟﺖ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺣﺎﺻﻞ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﮐے دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻮک د ﻳﻮﻧﺎن د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف راوﭼﺖ ﮐى .
ﻳﻮ زورور ﺑﺎدﺷﺎه راﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮئ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮه ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻳ
 ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺎره ﮐﯧﺪو ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
زړۀ ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﮐى .
ﻮﮐې ﻮﮐې ﺷ ،او دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﺣﺼﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷ .دا ﺑﻪ د دۀ اوﻻد ﺗﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ،
او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ داﺳ ﻃﺎﻗﺘﻮره وى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ اول وه ،ﻪ د دۀ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ
 د ﺟﻨﻮب ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﺷ ،ﺧﻮ د
ﺧﺘﻤﻪ ﺷ او ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ .
ﻫﻐﮥ ﻳﻮ آﻓﺴﺮ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﻀﺒﻮط ﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﻪ زﻳﺎت ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ
 ﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ د ﺟﻨﻮب او د ﺷﻤﺎل ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .
ﮐ اﺗﺤﺎد ﺟﻮړ ﮐى .د ﺟﻨﻮب د ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻮر ﺑﻪ د ﺷﻤﺎل ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ د اﺗﺤﺎد ﺟﻮړوﻟﻮ
دﭘﺎره وادۀ ﮐے ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ اﺛﺮ رﺳﻮخ وﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐ
اﺛﺮ رﺳﻮخ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﺷﺎﻫ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ووژﻟﮯ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ راوﭼﺖ ﺷ ﭼ د ﻫﻐ ﺎئ وﻧﻴﺴ .او
ﺷ .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺷﻤﺎل د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻓﻮج ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او ﻫﻐﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻨﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺒﻮدان ،د ﻫﻐﻮئ د
ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐى او ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺑﻪ ﺷ .
ﭘﻴﺘﻠﻮ ﺑﺘﺎن او د ﻫﻐﻮئ ﻗﻴﻤﺘ د ﺳﭙﻴﻨﻮ او ﺳﺮو زرو ﺳﺎﻣﺎن ﻗﺒﻀﻪ ﮐى او ﺎن ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ .او د ﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻤﻠﻪ وﻧﮥ ﮐى .
د ﺷﻤﺎل ﺑﺎدﺷﺎه د ﺟﻨﻮب د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ واﭘﺲ ﺷ او ﺧﭙﻞ
 د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﺑﻪ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ او ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺑﻪ ﺟﻮړ
ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻻړ ﺷ .
 ﺑﻴﺎ
ﮐى ،دا ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺳﯧﻼب ﻏﻮﻧﺪې وى او ﺟﻨ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورورﺳﻮى .
ﺑﻪ د ﺟﻨﻮب ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ راو او د ﺷﻤﺎل د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﻼف ﺑﻪ ﺟﻨ وﮐى،
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 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﻮج
ﻮک ﭼ ﺑﻪ ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺗﻴﺎر ﮐى ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺴﺖ وﺧﻮرى .
ﺗﺒﺎه ﺷ ﻧﻮ د ﺟﻨﻮب ﺑﺎدﺷﺎه ﮐ ﺑﻪ ﻏﺮور راﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ زرﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﻣۀ ﮐى،
 ﻪ ﭼ د ﺷﻤﺎل ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﻞ ﻟﺮ
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ ﺷ .
راﻏﻮﻧ ﮐى ،د وړوﻣﺒ ﻟﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏ وى ،او ﻳﻮ ﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻟﺮ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ د ﺟﻨﻮب د
ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ وﺳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎل راﺷ .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف راﭘﺎ .ﺳﺘﺎ د ﻗﻮم ﭘﺎرﯦﺪﻟ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د روﻳﺎ ﭘﻪ ﭘﻮره ﮐﯧﺪو ﮐ ﺑﻐﺎوت
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺷﻤﺎل ﺑﺎدﺷﺎه راﺷ او ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ
وﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ ﺷ .
ﺎر د ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ د ﺧﺎورو ډﻳﺮى ﺟﻮړ ﮐى .د ﺟﻨﻮب ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ دوئ
اﻳﺴﺎروﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ ،ﺗﺮ دې ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ او زورور ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﮥ
 ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧﮯ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ﮥ ﭼ ﻳ زړۀ ﻏﻮاړى،
ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
ﻮک ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻧﮥ ﺷ ودرﯦﺪﻟﮯ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺎن ﭘﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻣﻠ ﮐ آﺑﺎد ﮐى او
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐى ﭼ د
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻫﻐ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﻴﺎر وى .
ﺧﭙﻞ ﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ د زور ﺳﺮه راﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺟﻨﻮب د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه اﺗﺤﺎد وﮐى .او
ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وادۀ ﮐى د دې دﭘﺎره ﭼ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺒﺎه ﮐى ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠ ﻋﻼﻗ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻮﺟﻮ
ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻓﺎﺋﺪه ورﮐى .
وﺮﻮى او ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻋﻼﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ وﮐى ،ﺧﻮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻠ ﻓﻮﺟ ﮐﻤﺎﻧر ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ
ﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ روﻳﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﮐى او ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻳ وﺷﺮﻣﻮى .
ﻣﻠ ﮐ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى او وﺑﻪ ﻏﻮرزﻳى ﻧﻮ د
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه راﺷ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻫﻐﮥ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
اﺧﺴﺘﻮﻧ وﻟﯧى ﭼ ﺷﺎﻫ ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ﭘﺮې وﺳﺎﺗ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻟو ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
ﺗﺒﺎه ﺷ ،ﺧﻮ ﻧﮥ د ﻏﺼ ﭘﻪ وﺟﻪ او ﻧﮥ د ﺟﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ.

د ﺷﺎم ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎه
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 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺳے ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺣﻖ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻧﮥ وى

ﺣﺎﺻﻞ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ راﺎره ﺷ ،او ﭘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،ﭘﻪ ﭼﺎﻻﮐ او 
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺟﺎرو ﺷ ،ﻫﻐﻪ او
ﺳﺮه ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى .
 ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ﻟﻮظ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه دوﮐﻪ
ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
 ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﺻﻮﺑ
وﮐى او د ﻟو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﺻﻞ ﮐى .
وﻧﻴﺴ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر
ﻧﻴﮥ ﻧﮥ وو ﺣﺎﺻﻞ ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ،ﻟﻮټ ﺷﻮے دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړې ﮐى ﺧﻮ دا ﺑﻪ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره
 د ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ زور وﻟﻮى او ﭘﻪ ﻧﺮﺗﻮب ﺑﻪ د ﺟﻨﻮب ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ
وى .
ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐى .د ﺟﻨﻮب ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻟﺮ ﺳﺮه ﺟﻨ
وﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺷﻤﺎل د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ وﻧﮥ درﻳى ﮐﻮﻣ
 ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه رو ﺧﻮرى
ﻳ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺟﻮړې ﮐې دى .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐى ،د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ ،او ډﯦﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ
 ﻧﻮ دواړه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ د ﺷﯧﻄﺎﻧ ﻧﻪ ډﮐﻮ زړوﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﯧﺰ
ﮐ ﻣۀ ﮐے ﺷ .
ﮐﯧﻨ او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻪ دروغ وواﺋ ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ ﺷ ﻪ ﭼ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
 د ﺷﻤﺎل ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ډﯦﺮ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ راﺷ .
ﺷ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ زړۀ ﺑﻪ د ﻣﻘﺪس ﻟﻮظ ﺧﻼف ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دې ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ورﺳﻮى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
 ﭘﻪ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى،
ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ . 
 د ﻣﻐﺮﺑ ﺳﻤﻨﺪر د ﻏﺎړې ﮐﺸﺘ ﺑﻪ د
ﺧﻮ دې ﻞ ﺑﻪ ﻳ ﻧﺘﻴﺠﻪ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ وى .
ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺎﻟﻒ راﺷ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زړۀ ﺑﺎﺋﻴﻠ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﺷ او ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﺑﻪ د ﻣﻘﺪس
ﻟﻮظ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ وﺑﺎﺳ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ واﭘﺲ ﺷ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷ ﻮک ﭼ ﻣﻘﺪس
 د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ ﺑﻪ راﺷ ﭼ د ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺣﺮﻣﺘ وﮐى او روزاﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻟﻮظ ﻫﯧﺮوى .
 ﺑﺎدﺷﺎه
ﺑﻪ ﺑﻨﺪې ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﺑﺖ ودروى ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ .
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﻮړو ﺧﺒﺮو ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ دوﮐﻪ ﮐى ﭼﺎ ﭼ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐے دے ،ﺧﻮ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ
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 ﻮک ﭼ
ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﮋﻧ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زورور وى او د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ وﮐى .
ﻫﻮﻴﺎر دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ډﯦﺮو ﺗﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐى ،ﺧﻮ د ﮥ وﺧﺖ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﯧﺪ ﮐے ﺷ او ﻳﺎ ﺑﻪ ﻟﻮټ ﮐے ﺷ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ راﭘﺮﯦﻮ ورﺗﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻟ ﻣﺪد ﻣﻼو ﺷ ،او ډﯦﺮ ﭼ ﻣﺨﻠﺺ ﻧﮥ

 ﮥ ﻫﻮﻴﺎران ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ ،د دې دﭘﺎره ﭼ د آﺧﺮ
دى ورﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﻠﺮى ﺷ .
وﺧﺖ ﭘﻮرې ﺻﻔﺎ ،ﺧﺎﻟﺺ او ﺑداﻏﻪ ﮐے ﺷ ﻪ ﭼ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ﮥ ﭼ ﻳ زړۀ ﻏﻮاړى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻫﺮ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﻪ

اوﭼﺖ او ﻟﻮئ  او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻼف ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻔﺮ واﺋ ﻮک ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭼ د ﻏﻀﺐ وﺧﺖ ﭘﻮره ﺷﻮے ﻧﮥ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
وى ،ﻪ ﮥ ﭼ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﮐﻴى .
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﺰت ﻧﮥ ورﮐﻮى او ﻧﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ د ﻮ ﺧﻮښ دے ،او ﻧﮥ ﺑﻪ د
 د دې ﭘﻪ ﺎئ
ﻳﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﻋﺰت ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن د دې ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ  .
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧﻮ د ﻣﻌﺒﻮد ﻋﺰت وﮐى ،د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﮐﻮم ﭼ د دۀ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ.
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻋﺰت د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو او ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ او ﻗﻴﻤﺘ ﺗُﺤﻔﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﭘﺮدى ﻣﻌﺒﻮد ﭘﻪ ﻣﺪد ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻮ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او د
وﮐى .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻋﺰت ﮐﻮى ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﻨ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ
 ﭘﻪ آﺧﺮ وﺧﺖ
ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﮐى او ﭘﻪ اﺟﺮ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ زﻣﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐى .
ﮐ ﺑﻪ د ﺟﻨﻮب ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ ﺷ ،او د ﺷﻤﺎل ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف د
ﺟﻨ ﺎډو او آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارو او ډﯦﺮو ﺳﻤﻨﺪرى ﮐﺸﺘﻮ ﺳﺮه راو .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻠﻮﻧﻮ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻣﻠ
ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺳﯧﻼب ﻏﻮﻧﺪې ﺧﺘﻢ ﮐى .
ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .ډﯦﺮ ﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ وﺧﻮرى ،ﺧﻮ ادوم ،ﻣﻮآب او د ﻋﻤﻮن ﻣﺸﺮان ﺑﻪ د
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻠﻮﻧﻮ وﻣﻨ ،او ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺮې
ﻫﻐﮥ د ﻻس ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ ﺧﺰاﻧ او ﻮل دوﻟﺖ ﻗﺒﻀﻪ
ﻫﻢ ﺧﻼص ﻧﮥ ﺷ .
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق او ﺷﻤﺎل
ﮐى ،او ﻟﻴﺒﻴﺎ او اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷ .
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اﻓﻮاﺎﻧ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻏﺼﻪ ﮐ راو ﭼ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه او
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫ ﺧﯧﻤ د ﺳﻤﻨﺪر او د ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐى .
ﮐ وﻟﻮى .ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﺗﻤﻪ راﺷ ،او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد ﻧﮥ ﮐﻮى.

آﺧﺮت

۱۲

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ ،د ﻓﺮﺘﻮ ﻟﻮئ ﺳﺮدار ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻗﻮم


ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ،راوﭼﺖ ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ داﺳ د ﻣﺼﻴﺒﺖ وﺧﺖ وى ﭼ داﺳ ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د
ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ دې وﺧﺖ ﭘﻮرې ﻧﮥ وى ﺷﻮے .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻗﻮم ﻧﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﺷ ،د ﭼﺎ ﻧﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے وى .
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ  ﺧﻠﻖ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ دى راﭘﺎ ،ﻮک ﺑﻪ د اﺑﺪى ژوﻧﺪ
 ﻮک ﭼ ﻫﻮﻴﺎر دى د ﻧﻤﺮ د ﺷﻐﻠﻮ
دﭘﺎره ،او ﻮک د رﺳﻮاﺋ او اﺑﺪى ﺷﺮم دﭘﺎره .
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻠﻴى ،او ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ
 ﺧﻮ ﺗﮥ اے داﻧﻴﺎﻟﻪ ،دا ﮐﻼم ﺑﻨﺪ ﮐه او ﺗﺮ
ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻠﻴى .
آﺧﺮى زﻣﺎﻧ ﭘﻮرې ﭘﺮې ﻣﻬﺮ وﻟﻮه .ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻮا دﻳﺨﻮا ﺮ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻋﻠﻢ ﮐ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ داﻧﻴﺎل وﮐﺘﻞ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دوه ﻧﻮر ﺳى وﻻړ ۇو ،ﻳﻮ د
اﺿﺎﻓﻪ وﮐى “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ د ﻫﻐﻪ ﺳى ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ دې ﻏﺎړه او ﺑﻞ ﭘﻮرې ﻏﺎړه وﻻړ وو .
وﮐو ﭼ د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وې ،او ﻮک ﭼ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻻړ وو” ،ﻧﻮ دا
 د ﮐﺘﺎن د ﺟﺎﻣﻮ واﻻ
ﺣﯧﺮاﻧﯧﺪوﻧ ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﻮﻣﺮه وﺧﺖ ﮐ ﭘﻮره ﺷ؟“ 
ﺳى ﻮک ﭼ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ وو ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ دواړه ﻻﺳﻮﻧﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ اوﭼﺖ ﮐل او ﻣﺎ
واورﯦﺪل ﭼ ﻫﻐﮥ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ وﺧﻮړو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﻪ د درې
ﻧﻴﻤﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې وى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻇﻠﻢ ﺧﺘﻢ ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﺳﺮ ﺗﻪ
 ﻣﺎ دا ﻫﺮ ﮥ واورﯦﺪل ،ﺧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ﺷﻮم .ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو،
ورﺳﻴى “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب راﮐو” ،اے داﻧﻴﺎﻟﻪ،
”زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ ،د دې ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﺑﻪ ﮥ اَﻧﺠﺎم وى؟“ 
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ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر ﭘﻪ آرام ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ ،ﻪ ﭼ ﺗﺮ آﺧﺮه وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﮐﻼم ﺑﻨﺪ ﺷ او ﻣﻬﺮ ﺑﻪ
 ډﯦﺮ ﺑﻪ ﭘﺎک ،ﺑداﻏﻪ او ﺻﻔﺎ ﮐے ﺷ ،ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ
ﭘﺮې ﻟﯧﺪﻟﮯ وى .
ﭘﺎﺗ ﺷ .ﻳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻫﻢ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﻫﻮﻴﺎر دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ د روزاﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺧﺘﻤ ﺷﻮې دى او د ﺗﺒﺎﻫ
ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ .

ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﺑﺖ اﯦﻮدے ﺷﻮے دے ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ دوﻟﺲ ﺳﻮه او ﻧﻮى ور ﺗﯧﺮې ﺷ .
ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ دﻳﺎرﻟﺲ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش ورﻮ ﺧﺘﻤﯧﺪو ﭘﻮرې ﺻﺒﺮ
 ﺗﺮﻮ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺗﻌﻠﻖ دے ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر ﺗﺮ آﺧﺮه ﻻړ ﺷﻪ .ﺗﮥ ﺑﻪ وﻓﺎت ﺷ ،ﻧﻮ ﺗﮥ
وﮐى .
ﺑﻪ ﭘﻪ آﺧﺮى ورﻮ ﮐ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪے ﺷ د دې دﭘﺎره ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث درﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ“.
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