
د حضرت حزقايل نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

د بت پرست سخت ترين اَنجام د حزقايل د کتاب بنيادى موضوع ده. په نورو
موضوع انو ک د خُدائ پاک په وله دنيا باندې حمران، د خُدائ پاک

قدوسيت، صحيح عبادت، غلۀ مشران، او د حضرت عيس مسيح رات شامل
دى. بت پرست صرف د بتانو عبادت نۀ دے. د خُدائ پاک په نظر ک د بت

پرست مطلب دا دے چ کوم يز له د خُدائ پاک په مقابل ک مقام ورکے
ش. خلق پېسو، عزت، مشهورتيا، طاقت او مال حال له هغه مقام ورکوى کوم

چ د خُدائ پاک دے. نو سوال دا پېدا کيى، چ آيا مون په خپل ژوند ک د
خُدائ پاک په ائ بل کوم داس يز له خو اوله درجه يا مقام نۀ دے ورکے؟
يا خو مون بل کوم يز ان له پخپله خُدائ کے نۀ دے؟ حضرت حزقايل يو
پېغمبر او امام وو او د هغۀ خدمت د درويشتو کالو پورې جارى وو. دا کتاب د
هغۀ د رويا سره شروع کيى کومه چ خُدائ پاک ورله ورکې وه. د انسان په

ژوند ک د خُدائ پاک د حضور او طاقت نه حزقايل نب ۀ خبر وو. هغۀ
بن اسرائيلو له خبردارے ورکو چ د بت پرست اَنجام به دا وى چ ستاسو

ه چوک وئهغۀ د دې هم پېش .او تاسو به جالوطن ش وطن به غرق ش
رين بد حال نه پس بيا بحال کى. په اووۀ دېرشم خُدائ پاک به خپل خلق د بدت

په ک هغه خپله مشهوره رويا بيانوى د هغه وادۍ په حقله چ باب ک
پېغام دے. کۀ چرې مون يرند اُميد او ډاډ په ک چ بيا ژوندى ش وکه

د خُدائ پاک لون وکو نو هغه د سخت نااُميدۍ په حالت ک هم مون له
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نوے ژوندون راکولے ش. د حفظ کولو دپاره ۳۶: ۲۶ آيت ”زۀ به تاسو له نوے
زړۀ درکم او په تاسو ک به نوے روح واچوم. زۀ به تاسو نه دا سخت زړۀ

لرى کم او نرم زړۀ به درکم.“
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د خُدائ پاک د طرف نه د حزقايل دپاره وړومب رويا

 په دېرشم کال د لورم مياشت په پينمه ورځ، کله چ زۀ حزقايل د  ۱
جالوطنو سره د کبار د سيند په غاړه والړ وم، نو ما آسمان کوالو وليدو او

 د مياشت په پينم تاريخ دا د يهوياکين  .ودلو انخُدائ پاک ما ته رويا
 د مال خُدائ کالم په حزقايل امام، د بادشاه د جالوطن پينم کال وو. 

بوزى په زوئ باندې د کبار د سيند په غاړه د بابل په مل ک نازل شو او د
 کله چ ما بره وکتل، نو ما يو لوئ طوفان د مال خُدائ الس په هغۀ وو. 

شمال د خوا نه په راتلو وليدلو چ لويه وري ترې مخ وه چ د برېنا
پقېدل او ېرچاپېره ترې نه تېزه را خوره وه. د وريو په مين ک اور وو او

 او د وريو د مين نه د اور په مين ک يو د پيتلو په شان يز لېدلو. 
 لور ژوندى مخلوقات راووتل چ په ليدو ک د انسان په شان ارېدل، 
 د هغوئ پ نېغ وې، خو د هغوئ هر يو لور مخونه او لور وزرونه ۇو. 
او په پو ک ي له د سخ په شان نوکونه ۇو او هغه له د پالش شوى پيتلو

 او د هغوئ د لورو وزرونو الندې لورو طرفونو ته د په شان لېدل. 
انسان په شان السونه ۇو او د هر يو مخلوق لور مخونه او لور وزرونه ۇو،

 او د هغوئ وزرونه د يو بل سره لېدل ۇو. او هر يو نېغ روان شو، نو د تلو

 د هر يو لور مخونه ۇو چ په مخامخ په وخت ک به تاوېدل راتاوېدل نه. 
د هر يو شل د انسان وو، او په  طرف هغوئ د زمرى په شل وو، س

 د هر يو مخلوق طرف ته ي د غوائ شل وو، او شاته له د باز په شان وو. 
وزرې بره طرف ته خورې وې، د هر يو دوه وزرې س او  طرف ته د نور
مخلوق وزرو سره لېدل وې او په نورو دوو وزرو ي خپل بدن پ کے وو.
 هر يو نېغ مخ الړو، کوم خوا ته چ به د روح خوه وه نو هغ خوا

ه چاريدو ل  دا ژوندے مخلوق داس ته به بغېر د راتاوېدلو نه نېغ تلل. 
بل سارۀ يا د اور مشعلونه د هغوئ دننه بل شوى وى. دا اور د هغه مخلوق په

مين ک وړاندې وروستو کېدو، او دا لېدون ۇو، او شُغل به ترې نه
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 هغه مخلوق به له د برېنا د پق په شان په منه وړاندې او  .راختل
 کله چ ما دې ژوندى مخلوق ته وکتل، نو ما د هغوئ هر يو وروستو کېدلو. 
 د هغه پايو شل او اره کېدل سره په زمه باندې يوه پايه لېدل وليدله. 
ۀ داس وو، هغه له د ايوامرين کاو په شان لېدل، او لور واړه پاي يو

شان ارېدل، او داس جوړې شوې وې چ په هره پايه ک يوه بله پايه دننه
 کله چ به هغوئ تلل نو دې ژوندى مخلوق به په لورو بل خوا ته تاوېدله. 

اړخونو ک چ کوم طرف ته هم مخه که نو هغ خوا ته به بغېر د مخ اړولو نه
 د لور واړو پايو ريمونه لوړ او يروون ۇو، او په هغه لورو تللے شُو. 

 کله به چ دا مخلوق رېدل نو واړو ريمونو باندې ېرچاپېره ستر وې. 
دا پاي به هم ورسره رېدل، او کله به چ دا مخلوق د زم نه راپاېدل نو

 چرته به چ روح تللو نو هغوئ به هم دا پاي به هم ورسره اوچت شوې. 
هلته تلل، دا پاي به هم ورسره راوچتېدل ،ه چ د ژوندى مخلوق روح په هغه

به هم روان به دا مخلوق روان شو نو دا پاي  نو کله چ پايو ک وو. 
شوې، کله به چ دا مخلوق ودرېدو نو پاي به هم ودرېدې، کله به چ دا مخلوق

بره الوتلو نو دا پاي به ورسره تل ،ه چ د دې ژوندى مخلوق روح په پايو
 د دې مخلوق د سر دپاسه داس نبد خور شوے وو چ د صفا ک وو. 

 د هغه نبد د او روانه بلور کا په شان لېدو او ډېر حېرانونے وو. 
الندې هغوئ به خپل وزرې غوړول او وزرې به ي يو بل پورې غزول، او هر يو
 کله چ دا مخلوق روانېدلو، نو به په خپلو نورو دوو وزرو خپل بدن پولو. 
ما د هغوئ د وزرونو آواز واورېدو له د تېزو اوبو د شور په شان، له د قادر

خُدائ د آواز په شان، له د فوجيانو شور. او کله چ هغوئ ودرېدل نو وزرونه
نبد دپاسه د هغوئ په سر يو آواز راغلو. کله چ  نو بيا د ي ته کل. 
 د هغوئ د سرونو دپاسه په نبد هغوئ ودرېدل نو وزرونه ي ته کل. 

باندې د نيلم کا د تخت په شان يو يز ارېدو، او د هغه تخت دپاسه د
 دا کوم شل چ ارېدو د انسان په شان يو شل او صورت ارېدو. 
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مال نه بره له رم شوې اوسپن په شان چ د اور نه ډکه وى، او مال نه الندې
ه چن ه ل له د اور په شان ارېدو، او ېرچاپېره ترې صفا را وه. 

په باران ک د بوډۍ ال په وري ک په مختلفو رنونو ک وى دغه شان
راان د هغۀ نه هم راوچتېدل. نو دا منظر د مال خُدائ د جالل په شان

رېوتلم او ما يو اره کېدلو. کله چ ما دا هر ۀ وليدل، نو زۀ په زمه پمخ پ
آواز واورېدو چ ما ته ي خبرې وکې.

حزقايل ته د پېغمبرۍ دعوت

 هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه پاه په خپلو پو ودرېه، زۀ تا  ۲
 کله چ هغۀ ما ته خبرې کول، د خُدائ پاک روح سره خبرې کول غواړم.“ 

و ودرولم، نو ما د هغۀ خبرې واورېدلپه خپلو پ راننوتو او زۀ ي په ما ک
 هغۀ ما ته وفرمائيل، ”اے بن آدمه، زۀ تا بن اسرائيلو له  .کول ما ته ي چ

لېم، يو سرکشه قوم له چا چ زما خالف سرکش کې ده. د اول نه تر نن
 کومو ور پورې دوئ په خپله او د دوئ پالر نيۀ زما نافرمان کې ده. 

زۀ تا استوم هغوئ ضديان او سخت طبيعته دى. هغوئ ته ووايه چ خلقو ته چ
 کۀ دا سرکشه قوم ستا خبرو ته غوږ  .فرمائ قادر مطلق خُدائ داس مال

نيس او کۀ نۀ نيس خو په دې به پوهه وى چ زمون په مين ک يو پېغمبر
 خو تۀ، اے بن آدمه، د هغوئ نه او د هغوئ د خبرو نه مۀ موجود دے. 

يرېه. کۀ د هغوئ دهم تا د ازغو او يا د لمانو په شان راېر هم کى. مۀ د
هغوئ خبرو نه يرېه، مۀ د هغوئ د نېغو کتلو نه يرېه، ه چ دا قوم سرکشه
،او کۀ نۀ نيس  تۀ زما کالم هغوئ ته ووايه، کۀ هغوئ ورته غوږ نيس دے. 

 خو تۀ، اے بن آدمه، هغه ۀ ته غوږ ه چ هغوئ بلل سرکشه دى. 
ونيسه ۀ چ زۀ تا ته وايم. د دغه سرکشه قوم په شان مۀ جوړېه، تۀ دې خپله
 نو ما بيا وليدل خولۀ کوالو که او هر هغه ۀ وخوره ۀ چ زۀ درکوم.“ 
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 کوم چ يو الس زما طرف ته راغزېدلے دے او د هغۀ سره يو طومار وو. 
طومار چ هغۀ زما په وړاندې کوالو کو، د هغ په دواړو خواو ک د ماتم، غم

او افسوس خبرې ليل وې.

 او هغۀ ما ته وفرمائيل، ”اے بن آدمه، دا ۀ چ ستا په وړاندې دى دا  ۳
 نو وخوره، دا طومار وخوره، نو بيا الړ شه او بن اسرائيلو ته ي بيان که.“ 

 بيا ما خپله خولۀ کوالو که او هغۀ ما له هغه طومار راکو چ وې خورم. 
نو بيا هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه، زۀ چ کوم طومار تا له درکوم دا
وخوره او خپله خېه پرې مه که.“ نو بيا ما هغه وخوړو، او هغ زما په خولۀ
 نو بيا هغۀ ما ته وفرمائيل، ”اے ک له د شاتو په شان خوږ خوند کولو. 

 زۀ تا بن آدمه، اوس بن اسرائيلو له ورشه او زما کالم هغوئ ته واوروه. 
داس خلقو ته نۀ استوم چ د هغوئ ژبه ستا دپاره نا آشنا او سخته وى خو تا

 زۀ تا هغه ډېرو خلقو ته نۀ استوم چ د چا په ژبه زۀ بن اسرائيلو ته استوم. 
به پوهېدل تا ته ران وى او د هغ الفاظ به مختلف وى او تۀ به پرې نۀ پوهېې.
خو کۀ چرې تۀ ما هغوئ ته لېلے وے، نو هغوئ به بيا تا ته غوږ نيولے وے.
 خو د بن اسرائيلو قوم نۀ غواړى چ تا ته غوږ ونيس ه چ هغوئ نۀ

غواړى چ ما ته غوږ ونيس ،ه د بن اسرائيلو ول قوم ضدى او په زړۀ
 خو وره، زۀ به تا هم د هغوئ په شان ضدى او په زړۀ سخت سخت دے. 

 ه د سخت او کل او زۀ به ستا تندے ل کم له نه چ هغوئ دى. 
په شان کم، او د هيرې نه به ي هم سخت کم. تۀ د هغوئ نه مۀ يرېه او مۀ

 او هغۀ ترې نه په دهشت ک پرېوه کۀ ۀ هم چ دا قوم سرکشه دے.“ 
راته وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه، ما ته غوږ ونيسه ول کالم چ زۀ درته وايم

 نو اوس د خپل قوم هغه په غور سره واوره او په خپل زړۀ ک ي واچوه. 
خلقو له ورشه وک چ جالوطن شوى دى او هغوئ سره خبرې وکه. هغوئ
ته ووايه، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، دا چ هغوئ ستا خبرو ته غوږ

۶ / ۱۲۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 نو بيا د خُدائ پاک روح زۀ اوچت کم او ما شاته يو دروند نيس او کۀ نه.“ 
آواز واورېدو چ فرمائيل ي، ”د مال خُدائ ثناء صفت او جالل دې د هغۀ په

 دا د هغه ژوندى مخلوق د وزرو آوازونه او شور وو چ يو ائ ک وى.“ 
بل سره لېدل او په خوا ک ي د هغه پايو آوازونه هم ۇو، يو اوچت او دروند

 نو بيا زۀ روح اوچت کم او د هغه ائ نه ي ان سره بوتلم، زۀ شور وو. 
ورسره په تريخ مزاج او غص سره الړم، خو د مال خُدائ زورور الس په ما

 نو زۀ هغه جالوطنو له راغلم وک چ په تل ابيب ک د کبار باندې وو. 
سيند سره نزدې اوسېدل. زۀ د هغوئ په مين ک د اوو ورو دپاره چپ

کېناستم.

د بن اسرائيلو دپاره د مال خُدائ حزقايل محافظ مقررول

 او  د هغه اووۀ ورو په آخر ک د مال خُدائ کالم په ما نازل شو، 

راته ي وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه، ما تۀ د بن اسرائيلو دپاره محافظ مقرر
کې، نو هغه کالم واوره کوم چ زۀ تا ته وايم او زما د خوا نه هغوئ ته

 کۀ چرې زۀ يو بدکاره انسان له خبردارے ورکم چ تۀ خبردارے ورکه. 
به يقين سره م ش، او تۀ هغه د دې نه خبر نۀ کې او يا ورسره خبرې ونۀ کې
او يا ي د خپلو غلطو الرو نه منع نۀ کې ترو چ د هغۀ ژوند بچ کې، نو دغه

.خو تۀ به د هغۀ د مرګ ذمه وار ي ،ش ناهونو په وجه م بدکاره به د خپلو
 کۀ تۀ يو بدکاره انسان له خبردارے ورکې او هغه د خپل شرارت او خرابو

الرو نه منع نۀ ش هغه به د خپلو ناهونو په وجه م ش، خو تۀ به خپل ان بچ
 او بيا دا هم کۀ چرې يو صادق انسان د خپلو و الرو نه واوړى او بد کې. 

.ش واچوم او هغه به م ى، نو زۀ به هغه په امتحان کچال چلن شروع ک
ه چ تا هغۀ له خبردارے نۀ دے ورکے نو هغه به د خپلو ناهونو په وجه
،نۀ ش ى دى نو هغه به ورته پاتهغۀ ک او کوم د صداقت کارونه چ ش م

 خو کۀ تۀ صادق انسان ته خبردارے او د هغۀ خون به ستا په غاړه وى. 
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ورکې چ ناه مۀ کوه او هغه ستا خبره ومن او ناه کول پرېدى، نو هغه به
په يقين سره ژوندے پات ش ه چ هغۀ ستا خبردارے قبول کو او تا په دې

خپل ژوند بچ کو.“

د حزقايل خاموشه کېدل

 نو بيا د مال خُدائ الس په ما وو او هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”پاه او

 نو زۀ بيا پاېدم او وادۍ ته الړ شه، او زۀ به هلته تا سره خبرې وکم.“ 
ه کوم جالل چخُدائ جالل هلته والړ وو، هغه شان ل مېدان ته الړم. او د مال
 خو د مال رېوتلم.  ما د کبار د سيند سره ليدلے وو نو زۀ په زمه پمخ پ
خُدائ روح ما له راغے او زۀ ي په خپلو پو ودرولم. هغۀ ما سره خبرې وکې
 او او وې فرمائيل چ، ”الړ شه او خپل ان دې په خپل کور ک بند که. 
د دې دپاره چ ے شتۀ به بند ک ،لے شو باندې وتآدمه، تۀ به په پ اے بن

 زۀ به ستا ژبه تالو پورې ونلوم چ تۀ  .ته ونۀ و تۀ بهر د خلقو مين
 خاموشه پات ش او هغوئ ونۀ رلے ش ه چ هغوئ سرکشه قوم دے. 
خو کله چ زۀ تا سره خبرې وکم، زۀ به ستا خولۀ کوالو کم نو تۀ به هغوئ ته

دا ووائ چ، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ. هر وک چ اورېدل
غواړى هغوئ دې واورى او چ وک اورېدل نۀ غواړى نو نۀ دې اورى، ه

چ دا يو سرکشه قوم دے.“

د حزقايل د يروشلم د محاصرې نقشه جوړول

ي خته راواخله، او په خپل مخ آدمه، يوه کچه  ”نو اوس، اے بن  ۴
 نو بيا د ار محاصره کېدل کېده او پرې د يروشلم د ار نقشه جوړ که. 
يو کس ترې نه نۀ ش ه چېرچاپېره ترې نه دېوال جوړ ک ،هجوړ ک په ک
تتېدلے. د دشمن د فوجيانو کېمپ جوړ که او دېوال ته د خاورو ډيرى او د
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 بيا د اوسپن يو ادر راواخله، دا ستا او د قلع د ماتولو مشينونه تيار که. 
ار په مين ک د اوسپن دېوال په شان ولوه او خپل مخ د ار طرف ته

راوروه. دا به د محاصرې الندې وى، او تۀ به دا ار محاصره کوې. دا به د
 نو بيا په س اړخ مله او د بن اسرائيلو بن اسرائيلو دپاره يوه نه وى. 

ناهونه په خپل ان باندې انبار که. نو ومره ور چ هغوئ ناه کې وى
 نو ما بيا تۀ د هم هغه ورو د هم هغه ورو په اندازه په يو اړخ باندې مله. 
په اندازه د سزا تېرولو دپاره مقرر کې ومره کالونه چ هغوئ ناه کې ده.

  .ناهونو سزا زغم سرائيلو دا و پورې د بنلور سوه ور نو تۀ به لس کم
د دې سزا تېرولو نه وروستو بيا دوباره په  اړخ د يهوداه د ناهونو د سزا

تېرولو دپاره مله. نو ما تۀ د لوېتو ورو دپاره مقرر کې، د يو کال دپاره
 نو بيا خپل مخ د يروشلم د محاصرې طرف ته م يوه ورځ مقرر که. 

 زۀ به تا په پو ربنو السونو د هغ خالف پېشوئ وکه.  راوروه او په ب
وتم نو تۀ به د يو اړخ نه بل اړخ ته نۀ ش اوړېدلے ترو چ تا خپل د

 غنم او اوربش، لوبيا او دال، غوت او محاصرې ور پوره کې نۀ وى. 
جمدر واخله. او هغه په چا ک واچوه او ان دپاره ترې نه رو جوړوه. دا

چ تۀ د لس کم لورو سوو ورو دپاره په يو اړخ پروت ي نو په دې دوران
 تا ته په ورځ ک صرف د يو پاؤ - ک د خوراک دپاره استعمالوه. 

رو خوړلو او د دوو السو اوبو لو اجازت شته. دا يزونه په احتياط په
 تۀ دا رو له د  .لے ش ناپ او په مقرر وخت سره خوړلے او

اوربشو د رو په شان پخوه. کله چ دا رو پخوې نو د خلقو په مخامخ ي د
نو په دې طريق” ،خُدائ وفرمائيل چ  مال انسان په اوچو غُلو پخه که.“ 
سره به اسرائيليان ناپاکه رو د هغه قومونو په مين ک وخورى چرته چ زۀ

 خو ما ورته وفرمائيل، ”داس دې نۀ وى، مال قادر مطلق دوئ شم.“ 
خُدايه، ما کله هم خپل ان نۀ دے ناپاکه کے. زما د وان نه تر اوسه پورې

ما هي داس يز نۀ دے خوړلے چ هغه مردار شوے وى او يا ناورو
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 ”ډېر يرلے وى. هي قسمه حرامه غوه زما د خول دننه شوې نۀ ده.“ 
ۀ،“ هغۀ وفرمائيل، ”ه نو د انسان د غُلو په ائ خپله رو د غواانو په

 نو بيا هغۀ ما ته وفرمائيل، ”اے بن آدمه، زۀ به په سپياکو پخه که.“ 
خورى نو په ناپ تول او پرېشان کومه رو م. هغوئ چبنده ک يروشلم رو

. و به يا نو د شمېر په  اوبۀ چ خورى او کوم سره به ي
 ه چ خوراک او اوبۀ به په کمېدو وى او هغوئ به د يو بل د شل نه

“.ناه د سزا د الندې به د لوږې نه مانده ش ى، او د خپليري

د يروشلم خالف تُوره

 ”اے بن آدمه، يوه تيره تُوره راواخله او هغه له د نائ د چې په شان  ۵
د خپل سر او ږيرې د وېتو خرئيلو دپاره استعمال که. او بيا هغه وېتۀ د يوې
 نو کله چ ستا د محاصرې ور په تل په ذريعه په درېو برخو تقسيم که. 
ختمېدو ش، د وېتو درېمه حصه په ار ک دننه وسوزوه. او بله حصه ي د

صه په هوا که. او بله حک ېرچاپېره په تُوره ووهه او ذره ذره ي ار نه
 خو د وېتو يو و تارونه وشينده، ه چ زۀ به تُوره دوئ پس راوکاږم. 

 بيا د دې نه يو و دې د ادر په پلو ک ونغاړه او ان سره ي وساته. 
ولو بن نه به اور واچوه او وې سوزوه. د هغ ي تۀ راواخله او په اور کوې
 مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ دا يو مثال  .سرائيلو ته خور شا
دے چ په آئنده ک به د يروشلم سره ۀ کيى. يروشلم ما د ولو قومونو په

 خو په مين ک پېدا کے دے او ول ملونه ترې نه ېرچاپېره پراتۀ دى. 
خپل شرارت ک هغۀ زما د قانون او حمونو نه سرکش وکه د هغه ملونو

نه هم زيات کوم چ د هغۀ نه ېرچاپېره پراتۀ دى. هغۀ زما قانون رد کو او زما
 نو په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ د حمونو تابعدارى ي ونۀ که. 
داس فرمائ چ، تۀ د نورو قومونو په نسبت زيات سرکشه ي او تا زما په
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تعليماتو او شريعت عمل ونۀ کو. خو تا د نورو قومونو د رِواج او اصولو په
فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  نو په دې وجه مال مطابق ژوند تېر کو. 
چ زۀ په خپله ستا خالف شوے يم، اے يروشلمه، زۀ به تا له د نورو قومونو په
 ه زۀ به ستا د هغه ولو حرام کارو معبودانو په وجه وړاندې سزا درکم. 
تا سره هغه سلوک وکم چ ما د دې نه وړاندې کله هم بل چا سره نۀ وى کے

 نو په دې وجه به په تا ک مور پالر خپل او نۀ به ي بيا چا سره وکم. 
بچ وخورى او بچ به خپل مور پالر وخورى. زۀ به تاسو له سزا درکم او

 مال قادر مطلق خُدائ وک چ ژوندى پات ش هغوئ به تس نس کم. 
داس فرمائ چ، زما دې په خپل ذات قسم وى، ه چ تاسو د خپلو حرامو
کارونو او کرکژن تصويرونو په عبادت کولو سره زما مقدس کور پليت کو، زۀ
به په خپله نۀ په تاسو رحم وکم، او نۀ به زۀ تاسو ته د رحم په ستره وورم او
 ستا د خلقو يوه حصه به په وبا او قحط په تا ک دننه نۀ به تاسو بچ کم. 
مۀ ش، او دوېمه حصه خلق به دې د ار د دېوالونو نه بهر په تُوره باندې قتل
م او په خپله تُوره به يخوارۀ ک صه به زۀ په هوا کاو درېمه ح ،ے شک
 نو زما غصه به بيا سه ش او زما غضب به په آرام ش کله راېر کم. 

ما مال چ م، نو هغوئ به په دې پوهه شزۀ خپل غضب په دوئ نازل ک چ
 نو د دې نه عالوه به زۀ تا په خُدائ د خپل غېرت د وج داس وکل. 

کنراتو بدل کم او کله چ د نورو قومونو خلق ستا په خوا ک تېريى نو
 تۀ به نورو خلقو او قومونو ته د مسخرو او پيغورونو،  .وباس هغوئ به توب
لعنت او يرې يو مثال ي کله چ زۀ خپله سزا او غضب او قهر او سخته رنه په
 هرکله چ زۀ په تاسو د قحط تا نازله کم. دا ما مال خُدائ فرمائيل دى. 
د مرون او تباه کوون غش زار وکم، زۀ به په تا داس زار وکم چ تا
به تباه کم. زۀ به په تا بيا بيا قحط راولم او ستا د خوراک ذريعه به بنده کم.
 زۀ به ستا خالف قحط او نل ناور درولېم، هغوئ به تاسو باوالده

پرېدى. وينه تويول او وباان به تاسو ته راورسيى، او زۀ به جن ستاسو
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خالف راولېم. مال خُدائ په خپله داس وفرمائيل.“

په بن اسرائيلو ک د بت پرست خالف عدالت

 ”اے بن آدمه، خپل مخ دې  د مال خُدائ کالم بيا په ما نازل شو،   ۶
 او د بن اسرائيلو د غرونو طرف ته واړوه او د هغوئ خالف پېشوئ وکه. 
داس ووايه، اے د بن اسرائيل غرونو، د مال قادر مطلق خُدائ کالم واورئ.

،فرمائ ونو او درو ته داسن ،وقادر مطلق خُدائ تاسو غرونو او غون مال
زۀ به اوس ستاسو خالف تُوره استعمالوم، او زۀ به ستاسو هغه عالقائ

 ستاسو قرباناه به عبادتخان تباه کم چرته چ تاسو د بتانو عبادت کوئ. 
راوغورزولے ش او ستاسو د خوشبوي قرباناه به وه وه کے ش. او زۀ

 زۀ به د بن به ستاسو خلق ستاسو د معبودانو په وړاندې حالل کم. 
وکسرائيلو الشونه د هغوئ د معبودانو په وړاندې وغورزوم. او زۀ به ستاسو ها

 نو چرته چ تاسو اوسېئ نو ستاسو د قرباناه سره خوارۀ وارۀ کم. 
هغه ائ او ارونه به کنر ش او هغه عالقائ عبادتخان به تباه ش، ستاسو
،ے شه او تباه کو هو ستاسو معبودان به ،او تباه ش اه به خرابقربان

او ستاسو د خوشبوي قرباناه به راوغورزولے ش، او ۀ چ تاسو جوړ
 ستا خلق به په تا ک ووژلے ش، نو تۀ  .ے شو کى دى هغه به جارک
 خو زۀ به ين خلق بچ کم، او به په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم. 
په تاسو ک به ۀ خلق د تُورې د مرګ نه وتت او په نورو قومونو او ملونو

 نو کله چ هغوئ په نورو ملونو او قومونو ک په  .به خوارۀ ش ک
ى، او په دې به پوهه شى، نو هغوئ به هلته ما راياد کاوسي ک جالوطن
چ هغوئ زۀ په خپلو زناکارو زړونو سره ومره دردولے يم، کوم چ زما نه

اوړېدل دى، او په خپلو سترو سره به ي د هغه معبودانو سره زنا کوله. د هغه
حرام کارونو او د معبودانو د عبادت په وجه کوم چ دوئ کى دى هغوئ به د
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 نو دوئ به په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ خپل ان نه نفرت وکى. 
يم او زما خبردارے هس تش خبرې نه خو په رتيا سره م په دوئ عذاب

 مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، ”د غم نه خپل السونه راوستو.“ 
وپقوئ او خپل پ په زمه ودربوئ او د افسوس چغ ووه، د بن اسرائيلو
د هغه ولو حرامو کارونو په وجه، نو هغوئ به په جن او قحط او وبا سره مۀ

 هغه وک چ لرې دى نو هغوئ به په وبا سره مۀ ش، او هغه  .ے شک
وک چ او هغوئ ،ے شقتل ک ک نزدې دى هغوئ به په جن وک چ

بچ پات ش نو په قحط سره به مۀ ش. زۀ به خپل ول قهر و غضب په هغوئ
 نو هغوئ به په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم. کله چ د نازل کم. 
هغوئ خلق د دوئ د معبودانو او د دوئ د قرباناه سره مۀ پراته وى، په هره
ۍ د ونې الندې او د ون ۍ او اوچت غر دپاسه او د هرې شناوچته غون

الندې به د دوئ الشونه پراتۀ وى په هغه ايونو ک چرته چ هغوئ خپلو ولو
 او زۀ به خپل الس د هغوئ په  .پېش کول نذران معبودانو ته د خوشبوي

خالف وراوږد کم او د هغوئ مل به د بيابان نه واخله تر دبله پورې خراب او
ى. نو بيا به هغوئ په دې باندې پوهه شهغوئ اوسي م چرته چخاموشه ک

چ زۀ مال خُدائ يم.“

د بن اسرائيلو خاتمه

آدمه، مال  ”اے بن  نو د مال خُدائ کالم بيا په ما نازل شو،   ۷
قادر مطلق خُدائ بن اسرائيلو ته داس فرمائ، تباه دې په سر راغل ده، ستا

 نو اوس ستاسو آخرى وخت په مل ک به هر طرف ته تباه وى. 
رارسېدلے دے او زۀ به خپل قهر و غضب په تاسو نازل کم. زۀ به ستاسو د
چال چلن په مطابق ستاسو عدالت وکم او ستاسو د بدو اعمالو په مطابق به

 نۀ به تۀ زما نه بچ ش او نۀ به زۀ په تا رحم وکم تاسو له پوره سزا درکم. 
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بل ستا د چال چلن او بدو اعمالو سزا به تا له درکم. نو بيا به تاسو په دې
فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  مال پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم. 

 ستاسو اَنجام، ستاسو اَنجام  .د يو افت دپاسه به بل افت په تاسو را ،چ
 نزدې دے، آخرى وخت مو نزدې دے، وورئ ستاسو په وړاندې دے. 

تاسو وک چ په دې مل ک اوسېئ ستاسو د خېدو ورځ رارسېدل ده.
وخت رارسېدلے دے، هغه ورځ رانزدې شوې ده، دلته ک د غرونو دپاسه

 زۀ به زر صرف چغ سورې دى، او هي قسمه د خوشحال آوازونه نشته. 
خپل قهر په تا نازل کم، زۀ به تا ته ستا د چال چلن او د بدو اعمالو په مطابق
 نۀ به تۀ زما نه بچ ش او نۀ به زۀ په تا رحم وکم بل ستا د سزا درکم. 
چ م. نو بيا به تاسو په دې پوهه شچال چلن او بدو اعمالو سزا به تا له درک

 ستاسو اَنجام، ستاسو اَنجام نزدې  .تاسو وه وک چ خُدائ يم زۀ مال
دے. تباه مو په سر رارسېدل ده. ظلم انتها ته رسېدلے دے، او خلق بحده

 د هغوئ د ظلم په وجه د خلقو شرارت زيات شوے مغروره شوى دى. 
دے، يو کس به ترې نه هم پات نۀ ش، نۀ د هغوئ خلق، نۀ دولت، او نۀ د هغوئ

 هغه وخت راغلے دے، هغه ورځ رارسېدل ده. اخستون دې اهميت. 
خوشحال نۀ کوى او نۀ دې خروون خفان کوى، ه چ غضب په وله

 سودار به هغه زمه دوباره وانۀ خل کومه زمه ه باندې راتلونے دے. 
چ هغوئ خره کې ده کۀ چرې دوئ ژوندى هم وى، ه چ د مال خُدائ

فېصله د ولو دپاره ده او نۀ بدلېدون ده. ه د خپلو ناهونو په وجه به يو
 کۀ ۀ هم کۀ هغوئ بيل وغوى او هر  .ے شکس هم خپل ژوند بچ نۀ ک

ۀ تيار کى، هيوک به جن دپاره الړ نۀ ش ،ه چ زما غضب په و
خلقو باندې دے.“

د بن اسرائيلو د ناه سزا

 ”د ار نه بهر جنونه او په ار ک دننه قحط او وباان روان دى،
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.ۀ شار د دېوالونو نه بهر دى هغوئ به د دشمن په تُورو باندې م د وک چ
  .ۀ شانو په وجه به مار دننه دى د قحط او د وبا د وک چ او هغه

وک چ ژوندى پات ش هغوئ ول به غرونو ته پناه اخستلو له الړ ش، او هر
 د هغوئ يو به له د ووشتو په شان د خپل ناه په وجه زبير کوى. 
اټ جام  هغوئ به د په السونو ک به دم نۀ وى، او پ به ي ريدى. 
واغوندى او ول به يرې اخست وى. د هغوئ په مخونو به شرم راخور وى او

 هغوئ به خپل سپين زر الرو کوو ته وغورزوى، سرونه به ي خرئيل وى. 
او د هغوئ سرۀ زر به يو ناپاکه يز ولے ش. د مال خُدائ د غضب په ورځ
به د هغوئ سرۀ زر او سپين زر به هغوئ نۀ ش بچ کولے. هغوئ به په دې باندې
نۀ خپله لوږه ختمولے ش او نۀ به ورباندې خپله ېه مولے ش .ه چ د
 هغوئ په خپلو لو زيوراتو باندې هم دې يزونو په وجه هغوئ تير وتل. 
فخر کولو چ د هغوئ نه به ي خراب بتان او مروه تصويرونه جوړول. نو په

 زۀ به دا هر دې وجه به زۀ دا يزونه د هغوئ دپاره پليت او ناپاکه وروم. 
ۀ غېرو ته د غنيمت په شل حواله کم او د زم شريرانو باندې به ي لوټ

 زۀ به خپل مخ د دوئ نه واړوم او هغوئ به کم، او هغوئ به ي پليت کى. 
زما د مقدسو خزانو بحرمت وکى، غلۀ به دې ته ننو او ناپاکه به ي کى.

 زنيرونه تيار که، ه چ ول مل د قتل و غارت نه ډک دے او ول

 زۀ به د دنيا د ولو نه زيات ظالم قومونه ار د شر و فساد نه ډک دے. 
راولم چ د دوئ نه د دوئ کورونه په زور قبضه کى، او زۀ به د دوئ د زورورو

 کله  .به وش حرمتايونو ب م، او د هغوئ د مقدسکسانو فخر ختم ک
چ دهشت راش، نو هغوئ به د امن او سون لون وکى، خو هي قسم امن به
 د يو افت دپاسه به بل افت راش، او د افواه دپاسه به بله  .الو نۀ شورته م

افواه خوريى. هغوئ به په دې کوشش ک وى چ د نب رويا واورى، د
د مشرانو مشورې به هم ختم او هم داس ،مام نه ختم ششريعت تعليم به د ا

 بادشاه به ماتم کوى، شهزاده به د خفان جام اغوست وى، د مل د  .ش
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خلقو السونه به رپيى. زۀ به د هغوئ سره د دوئ د چال چلن په مطابق سلوک
کوم، او د هغوئ په خپل معيار او اصول به د دوئ عدالت وکم. نو بيا به هغوئ

په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم.“

د خُدائ په کور ک حرامارى کول

 د جالوطن په شپم کال، د شپم مياشت په پينمه ورځ، کله چ زۀ  ۸
په خپل کور ک د يهوداه د مشرانو سره ناست وم چ هلته د مال قادر مطلق
 ما وليدل، او يو شل م وليدو چ د انسان خُدائ الس په ما باندې راغلو. 

په شان ارېدو، د مال نه الندې هغه د اور په شان ارېدو او بره هغه له د
 هغۀ يو يز راوغزولو چ د الس يوې لېدون اوسپن په شان ارېدو. 

تو نه راونيولم. روح زۀ د آسمان او زمد سر وې ارېدو او زۀ ي په شان
مين ته پورته کم او د خُدائ پاک په رويا ک ي زۀ يروشلم ته بوتلم، د دننه
دربار شمال خوا دروازې ته، چرته چ هغه بت والړ وو کوم چ د خُدائ پاک
 او د بن اسرائيلو د خُدائ پاک جالل زما په وړاندې هلته غېرت راپارولو. 

د دې نه وړاندې په مېدان ک ما په رويا ک ه چن هاره شو، لرا
 نو بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”اے بن آدمه، د شمال خوا ليدلے وو. 
اه د داخلېدو دروازه کوره،“ نو بيا ما وکتل، د شمال خوا ته د قربانته و
 او ما هغه بت وليدو د چا خالف چ د خُدائ پاک غېرت راپارېدلے وو. 

هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه، تۀ هغه ۀ وين چ دوئ ي کوى هغه
حرام کارونه چ دوئ ي دلته کوى، نو دا حرام کارونه ما د خپل مقدس کور نه
 لرې کوى خو تۀ به داس کارونه وورې چ د دې نه به زيات خراب وى.“ 

هغۀ زۀ د دربار دروازې ته راوستلم. ما وکتل، ما په دېوال ک يو سورے وليدو.
 هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه، نو اوس په دېوال ک دا سورے

غ که.“ نو ما بيا په دېوال ک سورے وکو او هلته م يوه په دروازه
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 او هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”دننه الړ شه او هغه شرارت او حرام وليدله. 
 نو بيا زۀ دننه الړم او وم ليدل کارونه ووره کوم چ هغوئ دلته کوى.“ 
چ، په دېوالونو باندې د هر قسمه مارانو او چينجو او پليتو ناورو تصويرونه

جوړ شوى ۇو. او ما د بن اسرائيلو ول بتان وليدل چ هغوئ ي عبادت کولو.
ک سرائيل د قوم اويا مشران هلته والړ ۇو، او د هغوئ په مينا  د بن

يازنياه د سافن زوئ هم والړ وو. او د هر يو مشر په الس ک د خوشبو سوزولو
 نو بيا مال خُدائ ما  .ې ختلو لوخمجمر وو او ترې نه د خوشبو د لو
ته وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه، تا هغه ۀ وليدل کوم چ د اسرائيلو مشرانو په

،چ هر يو د خپل معبود د زيارت دپاره کول؟ هغوئ دا وائ ه کتيارۀ کو
 هغۀ بيا مال خُدائ مون نۀ وين، مال خُدائ دا مل پرېے دے.“ 

وفرمائيل چ، ”تۀ به هغوئ د دې نه هم په ډېرو خرابو حرامو کارونو کولو باندې
 نو بيا زۀ هغۀ د مال خُدائ کور ته د ننوتلو د شمال خوا دروازې وورې.“ 
وې او د تموز معبود ژړا او ماتم ي ناست چ وليدل  ته راوستلم، ما هلته

؟ نو تۀ به نور داسآدمه، تۀ دا وين اے بن” ، هغۀ ما ته وفرمائيل چ کولو. 
 هغۀ حرام کارونه وورې کوم چ به د دې نه هم ډېر پليت او خراب وى.“ 

بيا زۀ د مال خُدائ د کور دننه دربار ته راوستلم، او هلته د مال خُدائ د کور
د داخلېدلو په الر او د برنې او د قرباناه په مين ک پينويشت کسان ۇو.
چ شا ي د مال خُدائ کور ته وه او د هغوئ مخ د نمرخاتۀ خوا ته وو، هغوئ
 هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه د مشرق خوا ته نمر ته سجده کوله. 

تا دا وليدل؟ ول دا د يهوداه خلقو ته مناسبه ده چ هغوئ دې داس پليت او
حرام کارونه دلته وکى؟ دا ضرورى ده چ دوئ دنيا هم د شرارت نه ډکه کى
او په مسلسله توه زما قهر و غضب راوپاروى؟ هغوئ ته ووره چ خپله پوزه

 نو په دې وجه زۀ به په هغوئ باندې خپل چو او ما ته سپ نظر کوى. 
غضب نازل کم، نۀ به هغوئ زما نه بچ ش او نۀ به زۀ په هغوئ رحم وکم. کۀ

ۀ هم چ هغوئ زما په غوږ ک چغ ووه زۀ به هغوئ ته غوږ نۀ نيسم.“
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د بت پرستانو قتلول

 نو بيا مال خُدائ په اوچت آواز سره وفرمائيل، ”هغه کسان راول کوم  ۹
چ د ار د سزا ورکولو دپاره مقرر شوى دى نو هغوئ ته ووايه چ هر يو د

 نو بيا شپ کسان د شمال بره طرف  “.و وسلو په الس راشخپلو تباه کوون
دروازې نه رااره شُو، د هر يو په الس ک وژون وسله وه. د هغوئ سره يو
ن د خط و کتابت سامان په وې، چا سره چ ي د کتان جام کس وو چ

ک وو. هغوئ ول د مال خُدائ د کور دربار ته الړل او د زېو د قرباناه په
 بيا د بن اسرائيلو د خُدائ پاک جالل د وزرو واال خوا ک ودرېدل. 

مخلوق دپاسه راوچت شو، په کوم ائ ک چ هغه وو، نو بيا د خُدائ د کور
ي د کتان جام و چخُدائ هغه کس ته آواز وک درشل ته الړو. نو بيا مال

 او هغۀ ته ي وفرمائيل اچول وې د چا سره چ د خط و کتابت سامان وو. 
چ، ”د يروشلم په ول ار ک وره او د هر هغه چا په تندى باندې نه

ولوه وک چ وير او ماتم کوى په هغه ولو حرامو کارونو باندې چ په دې
 نو چ ما غوږ ونيولو، هغۀ هغه نورو ته وفرمائيل، ”په ار  “.وش ک

ک هغۀ پس  او خلق مۀ کئ، په چا زړۀ مۀ سوزوئ او مۀ په چا رحم
 بوډاان، وانان، پېغل ،، او ماشومان، حالل کئ، خو هغوئ کوئ. 

ته الس مۀ وروړئ د چا په تندى باندې چ نه لېدل وى. زما د مقدس ائ نه
شروع وکئ.“ نو بيا هغوئ دا کار د هغه مشرانو نه شروع کو چ د خُدائ د
 نو بيا هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”زما کور پليت او کور په مخ والړ ۇو. 
زما دربار د مو د الشونو نه ډک کئ.  الړ ش.“ نو هغوئ بهر الړل او په

 نو کله چ هغوئ خلق وژل او زۀ ول ار ک ي په مرګ شروع وکه. 
يوا پات شوم، نو زۀ پمخ پرېوتم او چغ م کې، ”اے مال قادر مطلق
خُدايه، په يروشلم باندې د خپل غضب په نازلېدو سره ول تۀ د بن اسرائيلو دا

 نو بيا هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”د بچ پات شوى خلق به هم تباه کوې؟“ 

۱۸ / ۱۲۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


اسرائيل او د يهوداه د خلقو ناهونه ډېر بحده غ دى، مل د قتل و غارت نه
لخُدائ دا م مال ،نه ډک دے. هغوئ وائ نصافاار د ب ډک دے او

 نو زۀ به هغوئ ته د رحم په ستره نۀ  .خُدائ دا نۀ وين ے دے، مالپرې
ورم او نۀ به هغوئ بچ کم، خو زۀ به هم د دوئ په سرونو هغه ۀ راولم ۀ

 بيا هغه سى چ د کتان جام ي اچول وې او د چ هغوئ کى دى.“ 
خط و کتابت سامان ورسره وو هغۀ دا خبر راوړو، او وې وئيل، ”ما هغه ۀ

وکل نه چ تا حم کے وو.“

د مال خُدائ جالل د يروشلم نه تلل

 کله چ ما بره وکتل، د وزرو واال د مخلوق د سر دپاسه په آسمان  ۱۰
 مال خُدائ ک ما نيلم کاے وليدو چ له د تخت په شان ارېدو. 

هغه سى ته چا چ د کتان جام اچول وې وفرمائيل، ”د وزرو واال مخلوق د
پايو د الندې په مين ک تېر شه. خپل السونه د سروو نه ډک که او په ار
 اوس د وزرو واال ي وشينده.“ او چ ما وليدل هغه هم هغه شان دننه الړو. 

مخلوق د خُدائ د کور د جنوب دروازې سره والړ وو کله چ هغه سے دننه
 نو بيا د مال خُدائ جالل د وزرو واال الړو، نو وري دننه دربار ډک کو. 
مخلوق دپاسه راوچت شو او د خُدائ د کور درشل ته الړو. وريو د خُدائ کور
 د وزرو ډک کو، او د هغۀ دربار د مال خُدائ د جالل د شغلو نه ډک وو. 

واال مخلوق د وزرو آواز د لرې پورې اورېدلے شو تر بهرن درباره پورې، هغه
 داس ارېدو له د قادر خُدائ د آواز په شان کله چ هغه خبرې کوى. 

اغوست د کتان جام و چا چم وکى له حخُدائ هغه س مال کله چ
وې، ”د وزرو واال مخلوق د الندې الړ شه او د پايو د مين نه اور راواخله،“ هغه

 نو بيا د وزرو واال په سے الندې ورغلو او د يوې پاي په خوا ک ودرېدو. 
ک د هغوئ په مين و کوم چيو خپل الس هغه اور ته وراوږد ک مخلوق ک
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بلېدلو. هغۀ د هغه اور نه ل راوچت کو او د هغه سى په الس ک ي واچولو
 چ د کتان جام ي اغوست وې، نو بيا هغه سى اور واخستو او بهر الړو. 
نو ما بيا وکتل چ هر يو د لورو وزرو واال مخلوق د وزرونو الندې يو يز ليدل

 ما وکتل چ، د هر يو لور کېدو چ د انسان د الس په شان ارېدو. 
وزرو واال مخلوق سره په خوا ک يوه پايه وه، او هغه پاي له د ايوامرين

 لور واړه پاي يو شان ارېدې او يو رن جوړې  .لېدل و په شانکا
 د وزرو واال مخلوق شوې وې، او په هره يوه پايه ک يوه بله پايه چورلېدله. 
په لورو واړو طرفونو حرکت کولے شو، چ هر اړخ ته به ي مخ وو نو بغېر د
تاوېدو نه به تلے شول. هغوئ به بغېر د تاوېدو را تاوېدو نه هغه اړخ ته تلل کوم

 د هغوئ ول بدن، د هغوئ د شاانو په شمول، د خوا به ي چ مخ ۇو. 
هغوئ السونه او د هغوئ وزرونه په ممل توه د سترو نه ډک ۇو، له نه

 ما واورېدل چ پايو ته ي د ”چورلېدونو پايو“ چ د هغوئ لور پاي وې. 
ه د غوائلور مخونه ۇو، اول مخ ل  د هر يو وزرو واال مخلوق نامه ورکه. 
په شان وو، او دوېم مخ ي د انسان په شان وو، درېم مخ ي له د ازمرى په شان
 نو بيا دا وزرو واال مخلوق مخ په بره وو، او لورم مخ له د باز په شان وو. 
اوچت شو. دا هغه ژوندے مخلوق وو کوم چ ما د کبار د سيند په غاړه ليدلے
 کله چ به دې مخلوق حرکت کولو نو د هغوئ په خوا ک پايو به هم وو. 

ورسره حرکت کولو او کله چ به دې مخلوق خپل وزرې خورې کې چ د
 هرکله چ به د وزرو زم نه والو، نو پايو د هغوئ خوا نۀ پرېودله. 

واال مخلوق په آرام ودرېدل، نو پاي به هم ورسره ودرېدې، او کله چ به د وزرو
واال مخلوق والوتلو نو پاي به هم ورسره والوتل ،ه چ د وزرو واال مخلوق
 نو بيا د مال خُدائ جالل د خُدائ د کور درشل نه روح په هغ ک وو. 

 نو کله چ ما وکتل نو هغه الړو او د وزرو واال مخلوق دپاسه ودرېدو. 
مخلوق خپل وزرونه خوارۀ کل او د زم نه اوچت شول، نو کله چ دوئ

الړل، هغه پاي د هغوئ سره الړې. هغوئ د خُدائ د کور په درشل ک نمرخاتۀ
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طرف ته ودرېدل، او د بن اسرائيلو د مال خُدائ جالل د هغوئ د سر دپاسه
 دا هغه ژوندے مخلوق وو کوم چ ما د بن اسرائيلو د خُدائ پاک د وو. 

تخت د الندې د کبار د سيند په غاړه ليدلے وو، نو زۀ په دې پوهه شوم چ دا هم
 د هر يو لور مخونه او لور وزرونه ۇو، او هغه شان ژوندے مخلوق دے. 

داس يو يز ي د وزرو الندې وو چ په ليدلو ک له د انسان د السونو په
 د هغوئ مخونه بلل هم هغه شان ارېدل کوم چ ما د شان ارېدو. 

کبار د سيند په غاړه ليدل ۇو. هر يو په تلو ک نېغ تلو.

د بن اسرائيلو د مشرانو سزا

 نو بيا زۀ د خُدائ روح اوچت کم او د مال خُدائ د کور دروازې  ۱۱
مشرق طرف ته وه. هلته د دروازې په درشل ک راوستلم کومه چ ته ي

پينويشت سى ۇو، او ما په هغوئ ک يازنياه د عزور زوئ او فلطياه د بناياه
 هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه، دا هغه زوئ، د خلقو مشران وليدل. 

کسان دى وک چ بدې منصوب جوړوى او خلقو ته په ار ک د شرارت
 هغوئ وائ چ، آيا دا ۀ وخت نۀ دے چ کورونه جوړ مشورې ورکوى. 
کو؟ دا ار له د اوسپن د دې په شان دے او مون په ک له د غو په

 نو په دې وجه اے بن آدمه، د هغوئ خالف په اوچت آواز شان محفوظ يو. 
 نو بيا د مال خُدائ روح په ما نازل شو او هغۀ ما ته سره پېشوئ وکه.“ 

وفرمائيل چ داس ووايه، ”مال خُدائ فرمائ، اے د بن اسرائيلو قومه،
 تاسو په دې ار ستاسو په سوچونو ک چ ۀ دى زۀ په هغ پوهېم. 

 نو ک ډېر خلق وژل دى او د دې الرې کو مو په مو ډک کې دى. 
په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، تاسو چ د مو کوم

ک په دې دې ه ده چوغورزول هغوئ هم هغه غو ار ک الشونه په دې
 تاسو د تُورې نه يرېئ، او هم محفوظه ده، خو زۀ به تاسو د دې نه وباسم. 
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دا تُوره به زۀ په تاسو باندې ستاسو خالف نازله کم، دا د مال قادر مطلق
 زۀ به تاسو د ار نه وشم او پردو خلقو ته به مو حواله خُدائ فرمان دے. 
 تاسو به په تُوره باندې ووژلے ش، او زۀ به کم او تاسو له به سزا درکم. 

د اسرائيل په مل ک دننه په تاسو خپله فېصله واوروم. نو بيا به تاسو پوهه
 دا ار به ستاسو دپاره يو د اوسپن دې نۀ ش چ زۀ مال خُدائ يم. 

لسرائيل په مزۀ به د ا ،په شان ي د غو وى، او نۀ به تاسو په دې ک
زۀ مال چ  نو تاسو به په دې پوهه ش ک دننه تاسو له سزا درکم. 

خُدائ يم، نۀ تاسو زما د شريعت پيروى وکه او نۀ مو زما په اصولو او شريعت
 نو عمل وکو خو د دې په ائ د خوا او شا ملونو رِواجونو پس الړئ.“ 

مخشو. نو بيا زۀ پ هانه مکوله نو فلطياه د بناياه زوئ نا وئما پېش کله چ
رېوتلم او په زوره م چغ کې، ”اے مال قادر مطلق خُدايه، ول تاسو په پ

اسرائيل ک په پوره توه ژوندى پات شوى خلق تباه کوئ؟“

د جالوطنو بن اسرائيلو سره د مال خُدائ وعده

 ”اے بن آدمه، کوم خلق چ تر  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو، 

اوسه په يروشلم ک پات شوى دى ستا او ستا د خپلوانو او د اسرائيل قوم په
حقله چ په جالوطن ک دى ورپس خبرې کوى. هغوئ دا وائ چ وک
چ جالوطن شوى دى نو هغوئ د مال خُدائ نه لرې شوى دى، ه اوس

 نو په دې وجه ووايه هغۀ د هغوئ زمه مون له په ميراث ک راکې ده. 
چ، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، کۀ ۀ هم چ ما هغوئ نورو
ل، خو اوس د لتس نس ک م ونو کلل او په نورو ملرې قومونو ته ولې

اه يم کومو ته چ مقدس پناه ونو کلوخت دپاره زۀ د هغوئ دپاره په هغه م
 نو بيا داس ووايه چ، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، زۀ تلل دى. 

به تاسو د ولو ملونو نه راغود کم او د هغه ملونو نه به تاسو واپس راولم
 کومو ته چ ما خوارۀ کى وئ او زۀ به بيا تاسو له د اسرائيل مل درکم. 
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کله چ دوئ دې ته واپس راش نو د دې نه به هغه ول بتان او حرام تصويرونه
 زۀ به هغوئ ته يو زړۀ ورکم او نوے روح به په ک واچوم، زۀ لرې کى. 
 به د هغوئ نه د کا په شان سخت زړونه اخوا کم او نرم زړونه به ورکم. 

نو بيا به هغوئ زما د اصولو پيروى کوى او په احتياط سره به زما په شريعت
 عمل کوى. نو بيا به هغوئ زما خلق وى او زۀ به د هغوئ خُدائ پاک يم. 

خو د هغه چا چ زړونه پليتو تصويرونو او حرام کاره معبودانو ته وقف شوى
وى، زۀ به د هغوئ په سر هغه ۀ راولم کوم چ دوئ کى دى. دا د مال قادر

مطلق خُدائ فرمان دے.“

د مال خُدائ د جالل د يروشلم نه تلل

 نو بيا د وزرو واال مخلوق، چ په خوا ک ي پاي وې خپل وزرونه خوارۀ

 نو د مال کل، او د بن اسرائيلو د خُدائ پاک جالل د هغوئ دپاسه وو. 
 نو خُدائ جالل د ار نه روان شو او د دې نمرخاتۀ طرف ته په غر ودرېدو. 

په بابل ک م او واپس ياوچت ک بيا د خُدائ پاک روح زۀ په رويا ک
 او ما هغه جالوطنو ته بوتلم. بيا کومه رويا چ ما ليدل وه ما نه بره الړه، 

جالوطنو خلقو ته هر هغه ۀ ووئيل چ مال خُدائ ما ته ودل ۇو.

ن د جالوطن

 ”اے بن آدمه، تۀ د  بيا د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۱۲
لرى خو نۀ وين ې. هغوئ د کتلو دپاره ستراوسې ک سرکشه قوم په مين
او د اورېدو دپاره غوږونه لرى خو اورى نه، ه چ هغوئ سرکشه خلق دى.

 نو په دې وجه اے بن آدمه، خپل سامان داس راغون که له چ تۀ په

جالوطن روان ي. د ور په را ک د هغوئ په وړاندې روان شه او بل ائ
ته الړ شه. شايد چ هغوئ په دې پوهه ش چ هغوئ به هم يوه ورځ جالوطن
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 د ور په را ک د هغوئ په ش، ار چ هغوئ سرکشه قوم دے. 
وړاندې خپل مال حال داس راوباسه له چ د جالوطن دپاره دې راغون کے

وى. بيا په ماام ک د هغوئ په وړاندې داس روان شه له چ وک
 د هغوئ په وړاندې دېوال سورے که او خپل جالوطن کے شوے وى. 
 د هغوئ په وړاندې خپل مال حال مال حال په هغه سورى ک بهر که. 

ه چک پ بهر يوسه. خپل مخ داس ه او هغه په تيارۀ کاوږو ته اوچت ک
وطن درته نۀ ارى، ما ه په تا دا هر ۀ وکل چ تا د بن اسرائيلو قوم

 نو نه چ ما ته حم شوے وو هم هغه شان ما دپاره يو خبردارے کم.“ 
وکل. په ورځ ک ما خپل سامان تلے له د جالوطن دپاره راوويستلو. نو په

ماام ک ما په خپلو السونو په دېوال ک سورے وکو. ما خپل سامان په
توره تيارۀ ک بهر کو، په خپلو اوږو م د هغوئ د سترو د وړاندې اوچت
 ”اے بن  نو په سحر ک د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،  کو. 

آدمه، ول د بن اسرائيلو دې سرکشه قوم ستا نه تپوس ونۀ کو چ، تۀ ۀ
فرمايم چ قادر مطلق خُدائ داس زۀ مال ، نو هغوئ ته ووايه چ کوې؟ 

په ک وک چ ولو خلقو دپاره دے دا پېغام د يروشلم د شهزاده او د هغه
 هغوئ ته ووايه چ، زۀ ستاسو دپاره نمونه يم. نه عمل چ ما اوسيى. 

وکو نو هم هغه شان به د يروشلم د خلقو سره وش، هغوئ به جالوطن او
 د هغوئ په مين ک شهزاده به هم په تيارۀ ک خپل  .ے شقېديان ک

ى چاو هغه به دېوال سورے ک ،ى او الړ به شسامان په خپله اوږه اوچت ک
په هغ وو. هغه به خپل مخ پ کى چ هغه وطن ورته نۀ ارى د کوم نه

 نو زۀ به خپل جال هغۀ ته خور کم، او هغه به زما په چ هغه روان دے. 
ته راولم، خو هغه به ي لزۀ به هغه بابل ته د کلدانيانو م ،ېر شرا جال ک

 زۀ به د هغۀ نه ېرچاپېره د هغۀ ول  .ش او هلته به هغه م ،ونۀ وين
 نو نوکران او فوجيان خوارۀ وارۀ کم او هغوئ پس به تُوره راوکاږم. 
هغوئ به په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم، کله چ زۀ دوئ په نورو
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 خو زۀ به د هغوئ نه ۀ کسان د قومونو او ملونو ک خوارۀ وارۀ کم. 
تُورې، قحط او د وبا د مرګ نه بچ کم، نو چ کومو قومونو ته دوئ  نو دوئ

به د خپلو ولو بدو اعمالو اقرار وکى. نو بيا به هغوئ په دې پوهه ش چ زۀ
مال خُدائ يم.“

يو بله نه، د حزقايل نب يرېدل

 ”اے بن آدمه، کله چ خوراک  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو، 

 خلقو ته ووايه، کوې نو ريده، او کله چ اوبۀ  نو د يرې نه لزېه. 
مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ د هغه خلقو په حقله وک چ په يروشلم

ک او د اسرائيل په مل ک اوسيى، هغوئ به خپل خوراک په رېدېدو
سره کوى او اوبۀ به په مايوس سره  ،ه چ د دوئ د زم نه به هر

ۀ چ په ک دى لوټ ش د هغوئ ولو د قتل و غارت زيات په وجه وک
.به ويجاړې ش رباد او زم  د خلقو آباد ارونه به ب چ په ک اوسيى. 

نو بيا به تاسو په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم.“

خُدائ خبره به زر پوره ش د مال

 ”اے بن آدمه، دا کوم متل دے  د مال خُدائ کالم په ما بيا نازل شو، 

چ تاسو ي د بن اسرائيلو په زمه باندې کوئ يعن، ور روان دى او هره
قادر مطلق خُدائ داس  هغوئ ته ووايه، مال يوه پېشوئ نۀ پوره کيى؟ 

فرمائ چ، زۀ دا متل ختموم، او دوئ به هيله بيا په اسرائيل ک دا ونۀ
.به پوره ش وئهره يوه پېش رانزدې دى چ هغوئ ته ووايه، هغه ور .وائ
او نۀ به د چاپلوس انبه نور نۀ د دروغو رويا سرائيل کپه ا ه چ 

 ه چ زۀ مال خُدائ يم او زۀ چ ۀ ووايم هغه به  .پال ليدلے ش
پوره ش، او هغه به نور ايسار نۀ ش، اے سرکشه بن اسرائيله، بشه زۀ به
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ستاسو په ژوند ک خپله خبره وکم او هغه به پوره هم کم. ما، مال قادر
 نو بيا د مال خُدائ کالم په ما نازل شو، مطلق خُدائ داس وفرمائيل.“ 
 ”اے بن آدمه، د بن اسرائيلو خلق داس وائ چ، حزقايل د ډېر لرې

.او زر به پوره نۀ ش وخت په حقله خبرې کوى. د هغۀ رويا به ډېر وخت اخل
،فرمائ قادر مطلق خُدائ داس مال ، نو په دې وجه تۀ هغوئ ته ووايه چ

نور وخت به نۀ ل، زۀ به اوس هغه هر ۀ پوره کم کوم چ ما وفرمائيل. ما،
مال قادر مطلق خُدائ وفرمائيل.“

د دروغژنو نبيانو مذمت

 ”اے بن آدمه، د اسرائيلو د  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۱۳
هغه دروغژنو نبيانو خالف پېشوئ وکه وک چ اوس پېشوئ کوى. نو

دعوٰى کوى او داس ويد خپلو خيالونو د پېش وک چ هغوئ ته دا ووايه
قادر مطلق خُدائ داس  مال وائ چ تاسو د مال خُدائ کالم واورئ. 

فرمائ چ، افسوس دې وى په هغه کم عقلو نبيانو باندې چا چ ۀ کتل نۀ وى
سرائيلو، ستاسو نبيان داسا  اے بن  .ان ال ک او د خپل تصور په
 تاسو د دېوال چاؤدونو ته ورنۀ  .ر راتو کيدړان په کن ه چدى ل

غل او نۀ مو د دې مرمت وکو چ د بن اسرائيلو قوم د مال خُدائ په ورځ په
 د هغوئ روياان دوکه ده او د هغوئ پالونه نيول  .ش قائم پات ک جن

مال خو په حقيقت ک ،خُدائ دا فرمائ مال ،چ دروغ دى. هغوئ وائ
خُدائ دوئ نۀ دى رالېل، بيا هم هغوئ په دې اُميد دى چ د هغوئ خبرې به

 آيا تاسو د دروغو روياان ليدل نۀ دى او غلط پال مو نيولے نۀ  .پوره ش
دے او بيا هم واي چ، دا د مال خُدائ فرمان دے، حاالنه ما ۀ نۀ وى

 نو په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، ستاسو فرمائيل؟ 
 زما الس به د د دروغژنو خبرو او روياانو په وجه، زۀ ستاسو خالف يم. 
هغه نبيانو په خالف وى وک چ د دروغو روياان ورى او د دروغو پالونه
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نيس. هغوئ به زما د خلقو په ول ک شري نۀ ش او نۀ به د بن اسرائيلو
د قوم په فهرستونو ک درج ش، او نۀ به هغوئ د اسرائيل په مل ک داخل

 ه ش. نو بيا به تاسو په دې پوهه ش چ زۀ مال قادر مطلق خُدائ يم. 
چ هغوئ زما خلق مراه خوا ته بوتلل، او وائ چ امن دے خو په حقيقت
ک امن نۀ وى. دا د هغه چا په شان دے له وک چ کچه دېوال ووه او
 نو په دې وجه هغه نبيانو ته ووايه وک بيا هغه نبيان ورته چونه ورکى. 

ه ږلى. زۀ به تېز باران او غدا به راغورزي دا دېوالونه چونه کوى چ چ
ى، ولدېوال راوغورزي  کله چ راولېم، او تېز باد به په دې رانازل کم. 

خلق به ستاسو نه دا تپوس ونۀ کى چ هغه سپينه چونه ۀ شوه چ تاسو
،فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  نو په دې وجه مال دېوال ته ورکې وه؟ 
م، او په خپل قهر سره به ږلپه خپل قهر سره به زۀ يو وحشتناک طوفان راولې
 زۀ به هغه دېوال راوغورزوم کوم چ تاسو چونه او د باران طوفان راولېم. 
کے دے او هغه به زۀ د زم سره هوار کم او د هغۀ بنياد به رند کم. کله

چ هغه راغورزيى نو تاسو به هم په ک تباه ش، نو بيا به تاسو په دې پوهه
 نو زۀ به خپل غضب په دېوال او په هغوئ سوړ ش چ زۀ مال خُدائ يم. 

کم چا چ دېوال چونه کے وو. نو زۀ به تاسو ته وايم چ، دېوال او هغه
 د اسرائيل نبيانو ته چا چ د کسان دواړه فنا شو چا چ چونه کے وو. 

يروشلم په حقله پېشوئ وکه او د هغ په حقله ي د امن روياان ليدل حال
دا چ په رتيا به امن نۀ وو، ما، مال خُدائ وفرمائيل.“

د دروغژنو پېغمبرانو مالمتول

 ”اوس اے بن آدمه، خپل مخ دې د دې و په خالف راواړوه وک چ د

 او هغوئ ته ووايه خپل خې نه نبوت کوى. د هغوئ خالف نبوت وکه. 
چ مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، افسوس دې وى په هغه و

وک چ په خپلو السونو سره د جادو او کوډو تعويذونه نى او په خپل موند
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خلق په خپل جال ک ادر جوړوى او چ وړندوى او د کوډورا ي ک
رفتار کى. آيا تاسو به زما د خلقو دپاره جال خور کئ او خپل ژوند به بچ

 تاسو زما د خلقو په مين ک د لو اوربشو او د يو و وکو کئ ۀ؟ 
رو دپاره زما بحرمت وکه. تاسو زما غوره شوى خلقو ته دروغ ووئيل او

هغوئ هم په تاسو باور وکو او دغه شان تاسو هغوئ ووژل وک چ د وژولو
 نو نۀ وو او هغوئ مو ژوندى پرېودل وک چ د ژوندى پرېودلو نۀ وو. 
په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، زۀ ستاسو د جادو منتر
خالف يم په کومو چ تاسو خلق له د مرغ راېروئ او هغه به زۀ ستاسو د
مو نه خالص کم، او زۀ به هغه خلق آزاد کم کوم چ تاسو له د مرغ په

 زۀ به ستاسو د جادو نقابونه وشلوم او خپلو خلقو له شان راېر کى دى. 
م، او هغوئ به نور ستاسو د جادو په اثر کبه ستاسو د السه خالصون ورک

 تاسو د نۀ را. نو بيا به تاسو په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم. 
خپلو دروغو په وجه صادقان بزړۀ کل ار چ ما هغوئ ته هي قسم تليف نۀ

دے ورکے، او تاسو ناهارانو ته ډاډ ورکوئ چ د خپلو بدو الرو نه راونۀ
 نو په دې وجه تاسو به نور نۀ د دروغو  ،او د هغوئ ژوند بچ نۀ ش ر

رويا وورئ او نۀ به فالرى وکئ. زۀ به خپل خلق ستاسو د السه بچ کم. او
بيا به تاسو پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم.“

د بت پرستانو مذمت

 نو بيا د اسرائيل ين مشران ما له راغلل او زما په وړاندې  ۱۴
 ”اے بن آدمه، دې  نو د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،  کېناستل. 

مشرانو په خپل زړۀ ک بتانو له ائ ورکے دے او هغوئ هغه د خپل ان په
وړاندې د ناه او تيندک خوړلو سبب رولے دے. نو بيا ول زۀ دوئ ته غوږ

،ه او هغوئ ته ووايه چ نو په دې وجه هغوئ سره خبره وک ونيسم ۀ؟ 
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مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ کله چ يو بن اسرائيل خپل زړۀ
ک بتانو له ائ ورکے وى او د خپل ان د وړاندې ي د ناه او تيندک

خوړلو سبب رولے وى او بيا يو نب ته د مشورې دپاره ورش، نو بيا به زۀ
ت پرستد هغوئ د ډيرې ب م چجواب ورک خُدائ هغۀ له په خپله داس مال
 زۀ به دا د دې دپاره وکم چ د خپلو خلقو بن اسرائيلو په زړونو الئق وى. 
 نو دوباره قبضه وکم، ولو چا چ زۀ د خپلو بتانو په وجه پرېودے يم. 

قادر مطلق خُدائ داس مال ،سرائيلو قوم ته ووايه چا په دې وجه د بن
فرمائ چ، توبه وکئ، او د خپلو بتانو نه راور او د خپلو ولو حرامو

 هرکله کۀ يو بن اسرائيلے او يا غېر مل په اسرائيل  .کارونو نه منع ش
ک اوسيى او خپل ان ي زما نه جدا کے وى او بتانو له ي په خپل زړۀ

ک ائ ورکے وى او د خپل ان د وړاندې ي د ناه او تيندک خوړلو
سبب رولے وى او بيا يو نب له د مشورې دپاره ورش او زما په حقله ترې

 زۀ به د تپوس وکى، نو زۀ مال خُدائ به په خپله هغوئ له جواب ورکم. 
داس کس مخالفت کوم او نورو خلقو ته به ي د خندا مثال جوړ کم. او زۀ به

هغه د خپل قوميت نه وباسم. نو بيا به تاسو په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ
 او کۀ هغه نب په پېشوي ورکولو ک دوکه ش او دروغ ووائ نو ما يم. 

مال خُدائ هغه نب له دوکه ورکه، او زۀ به خپل الس د هغۀ خالف وراوږد
 هغوئ دواړو کم او هغه به د خپلو خلقو بن اسرائيلو نه نيست و نابود کم. 

ته به د خپل ناه سزا مالو ش، پېغمبر ته او هم هغه چا ته چ پېغمبر ته د
 نو بيا به د بن اسرائيلو خلق زما نه نور نۀ  .هدايت حاصلولو دپاره را

بالرې کيى، او نۀ به هغوئ نور خپل انونه په ډېرو ناهونو کولو باندې
پليتوى. هغوئ به زما خلق وى، او زۀ به د هغوئ خُدائ يم، مال قادر مطلق

“.خُدائ فرمائ
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د خُدائ عدالت رتينے دے

 ”اے بن آدمه، کۀ چرې يو  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  د مال

مل زما خالف ناه او بوفائ وکى او زۀ خپل الس د هغوئ خالف اوچت
لم او د هغه مم او په هغوئ باندې قحط نازل کم او د هغوئ رزق بند کک

 کۀ چرې نوح، دانيال، او ايوب درې واړه هم هلته سى او ناور مۀ کم، 
ى ۇو، مالانونه بچ ک اوسېدل، نو هغوئ به په خپل صداقت صرف خپل

لن ته ل او يا کۀ چرې زۀ هغه م  .فرمائ قادر مطلق خُدائ داس
ناور ورولېم چ د هغ خلق ووژن او مل بلل وران ويجاړ کى، نو بيا به

 زما دې د هغه ناورو په وجه هي وک هم د هغه مل نه نۀ ش تېرېدلے، 
په خپل ذات قسم وى، قادر مطلق مال خُدائ فرمائ، کۀ چرې دا درې واړه

کسان هم هلته اوسېدل نو هغوئ به خپل زامن او لوه هم نۀ شُو بچ کولے.
 او کۀ چرې زۀ په  .به وران ويجاړ ش لول م خو هغوئ به بچ ش يوا
هغه مل جن راولم، او ووايم چ پرېده چ تُوره د ول مل نه تېره ش او

 زما دې په خپل ذات قسم زۀ په ک انسانان او د دوئ ناور مۀ کم، 
کۀ چرې دا درې واړه کسان په دې ک ،خُدائ فرمائ وى، قادر مطلق مال
اوسېدل، بيا هم دوئ خپل زامن او لوه نۀ شُو بچ کولے. خو صرف دوئ به بچ

 او يا فرض کئ کۀ چرې زۀ په دغه مل وبا رانازله کم او خپل شوى ۇو. 
غضب پرې د وين توېدو په ذريعه نازل کم چ د دې سى او ناور مۀ

 زما دې په خپل ذات قسم وى، مال قادر مطلق خُدائ فرمائ، کۀ کى، 
چرې نوح، دانيال او ايوب هم په دې ک اوسېدل، هغوئ خپل زامن او لوه نۀ

شول بچ کولے. بل هغوئ به په خپل صداقت سره صرف خپل انونه بچ کى
 نو په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، دا به د ۇو. 

لور سخت يروون زۀ خپل دا ومره خراب وخت وى کله چ يروشلم دپاره
چ انناور او وبا او قحط او وحش م، جنعذابونه د هغوئ خالف ورولې
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 خو بيا هم به ۀ کسان ژوندى پات ش خو د دې سى او ناور مۀ کى. 
هغوئ به تاسو سره په جالوطن ک يوائ ش. کله چ تاسو په خپله د
هغوئ بد عملونه وورئ، نو بيا به تاسو په خپله وواي چ کوم افتونه ما په

 تاسو به په خپله مطمئن ش کله يروشلم نازل کى ۇو هغه ضرورى ۇو. 
چ تاسو د هغوئ چال چلن او د هغوئ کردار وورئ، نو تاسو به په دې پوهه
ش چ ما ب د کوم وج په هغوئ باندې تليف او افت نۀ دے نازل کے.

ما، مال قادر مطلق خُدائ وفرمائيل.“

يروشلم بکاره د انور بوے دے

 ”اے بن آدمه، د انور  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  د مال  ۱۵
 آيا د د بو انه د نل د نورو ونو انو نه په کوم لحاظ سره ۀ ده؟ 

دې لرے د کوم ش د جوړولو دپاره استعمالولے ش؟ ول هغوئ د دې نه
هغه په اور ک  او کله چ موږى جوړوى چ يزونه پرې راوړند کى؟ 
ي او اور د دې دواړه سرونه وسوزوى او مين د سوزولو دپاره وغورزولے ش

 د سوزېدو نه په سرو بدل ش، آيا دا بيا د ۀ ش دپاره په کار را؟ 
مخ چ دا د هي کار نۀ وو، نو بيا به دا ومره بکاره وى کله چ دا په

 نو په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ اور ک وسوزيى او سارۀ ش؟ 
داس فرمائ چ، له نه چ ما د انور بو د نل په بوو ک ورکو

چ د خشاک دپاره استعمال ش نو هم دغه شان سلوک به زۀ د هغوئ سره
 زۀ به خپل مخ د هغوئ خالف وکم وک چ په يروشلم ک اوسيى. 

کم، ار کۀ هغوئ د اور نه بهر راوتل خو اور به بيا هم هغوئ وسوزوى. نو کله
چ زۀ خپل مخ د هغوئ خالف کم، نو تاسو به پوهه ش چ زۀ مال خُدائ

وفائهغوئ زما سره ب ه چ مه ورانه ويجاړه ک زۀ به هغه زم يم. 
کې ده، دا د مال خُدائ فرمان دے.“
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وفائد يروشلم ب

 ”اے بن آدمه، يروشلم د  نو د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۱۶
 او ورته ووايه، مال خُدائ يروشلم ته خپل حرام کار په حقله خبر که. 

داس فرمائ، ستاسو نسل او پېدايت د کنعان د مل دے، ستاسو پالر امورى
 په هغه ورځ کله چ تۀ پېدا شوې، نو هيچا ستا وو او ستاسو مور حت وه. 

نوم پرې نۀ کو او نۀ چا په اوبو ولمبول چ پاک دې کى، او نۀ په تا چا ماله
 نو چا هم تا ته د رحم په ستره  .تونغ ک له او نۀ تۀ چا په اوروم

ونۀ کتل او په تا باندې چا زړۀ هم ونۀ سوزولو چ دا کارونه درته وکى. ستا د
په يو مېدان ک نه هغوئ تا نه نفرت کولو او تۀ ي پېدا کېدو د ور

 نو زۀ په دغه ائ تېر شوم او وم ليدل چ په خپلو وينو  .وروغورزول
ک دې لت وهل، نو کله چ تۀ په وينو ک ک پروت وې نو ما درته

 ما تۀ له د بو په شان لويه کې. تۀ لويه وفرمائيل چ ژوندۍ اوسه. 
شوې او لوړه دنه شوې او يوه پېغله درنه جوړه شوه، ستا سين راوشوې، او

 ل ربنه او لغه وې.  ستا د سر وېتۀ رالوئ شُو خو تۀ ال تر اوسه ب
تۀ د مين چ ليدل ما تا ته وکتل نو وم وروستو زۀ په تا تېرېدم، نو کله چ
پ صه په تا وغوړوله او ستا شرم مکولو قابله شوې، ما د خپلو جامو يو ح

کو. ما قسم وخوړلو او تا سره م لوظ وکو، مال قادر مطلق خُدائ
 تۀ ما په اوبو ولمبول او ستا نه م وينه صفا وفرمائيل، او تۀ زما شوې. 

 ما تا ته د لارۍ جام درواغوستل او که او ستا په بدن م تېل ولول. 
مو قيمتد کتان او د رې ل و. ما درتهو کدرته په پ پېزار م رمن د

 ما تۀ په کالو سنار کې، ما ستا په الس ک بنى  .درواغوستل جام
 او ما په پوزه ک درته نت او په او په غاړه ک م درته اميل واچولو. 

 نو تۀ غوږونو ک م وال درته واچول او ائسته تاج م در په سر کو. 
.واغوست ارۍ جامل کتان او ار شوې، تا د قيمتپه سپينو او سرو زرو سن
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ستا خوراک ۀ اوړۀ، شات او د زيتُونو تېل ۇو. تۀ ډېره ل شوې او ستا نه
 او ستا د ُال مشهورتيا په نورو قومونو ک ډنوره مله جوړه شوه. 

شوه، ستا ائست کامل وو ه چ ما د خپل شان او شوکت نه تا له دا
 خو تا په خپله ُال او شُهرت  .فرمائ ى ۇو، قادر مطلق خُدائ داسدرک
باندې بهروسه وکه او خپل شُهرت دې د کنجرتوب دپاره استعمال کو. ستا د
 تا خپل کنجرتوب نه وک هم په الر بچ نۀ شُو او خپل حسن دې باد کو. 

جام واخست او په خپلو جامو دې زيارت رنينه کو، هلته دې کنجرتوب
 تا  .شوى ۇو او نۀ به وروستو وش کارونه مخ و. نۀ داسشروع ک

خپل ان سره قيمت کال هم واخستل کوم چ ما تا له درکى ۇو، کوم چ ما
د سرو او سپينو زرو نه جوړ کى ۇو، او تا د هغوئ نه انله نارينه بتان جوړ

 او تا په هغوئ باندې خپل کل او د هغوئ سره په زنا کولو مصروفه شوې. 
د کار جام وغوړول او تا هغوئ ته زما د تېلو او خوشبوي نذران پېش کې.

 کوم خوراک چ ما تاسو ته د خوړلو دپاره درکے وو، له ۀ اوړۀ، د

زيتُونو تېل او شات ما تاسو ته د خوړلو دپاره درکل، خو تاسو هغه بتانو ته د
خوشبوي د نذرانو په شل وړاندې کل. دا د مال قادر مطلق خُدائ وينا ده.
 او تاسو خپل زامن او لوه بوتلل کوم چ تاسو زما دپاره پېدا کى ۇو او

هغوئ مو د خوراک په توه بتانو ته قربان کل. ول ستا خپله زناکارى کاف نۀ
 ستا په ولو  تا زما بچ حالل کل او بتانو ته دې قربان کل.  وه ۀ؟ 

حرامو کارونو او ستا په زناکارۍ ک تا ته خپل د وان عمر ياد نۀ وو، کله
“.وهل دې لت ه وې او په خپلو وينو که او لغربن چ تۀ ب

د يروشلم د کنجرتوب ژوند

 ”افسوس، افسوس دې وى په تاسو، مال قادر مطلق خُدائ فرمائ. د دې

 تا په هر يو چوک ک د باوجود ستاسو د خپلو نورو ولو شرارتونو سره، 
وټ ک ک په هر يو تا د س ان دپاره زيارتونه او بتخان جوړې کې. 
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بتخان جوړې کې او خپله بحرمت دې وکه او په الره هر يو تېرېدون ته
 تۀ د خپلو شهوت دې پ ورتېرې کې او هغوئ سره دې کنجرتوب وکو. 

پرستو اونيانو مصريانو سره په زناکارۍ ک آخته شوې، او تا د ډيرې زنا
 نو بيا ما خپل الس ستا خالف کولو په وجه زما قهر او غضب راوپارولو. 

دراوږد کو او ستا مليت م کم کو، او ما تۀ خپلو حرصناکو دشمنانو ته
حواله کې، يعن د فلستيه لوو ته چا ته چ ستا د بحيا کارونو نه حيا ورتله.
 تۀ د اسوريانو سره هم په زناکارۍ ک مصروفه شوې، ه چ ستا شوق

 نو بيا تا خپله نۀ پوره کېدو، بل د دې نه وروستو هم تۀ يخه نۀ شوې. 
زناکارى د بابليانو مل پورې اوږده که، چ د سودارو مل دے، خو هغوئ
 مال قادر مطلق خُدائ فرمائ چ تۀ د زړۀ نه هم ستا شوق پوره نۀ کو. 

 کله ومره مجبوره ي چ تا له د بحيا کنجرې په شان کارونه وکل. 
چ تا خپل بتخان د کو په هر وټ ک جوړې کې او په هر چوک

ک دې د خپل ان دپاره زيارتونه جوړ کل، تۀ د عام کنجرې په شان نۀ وې
 تۀ هغه زناکاره ه ي چ د خپل خاوند ه چ تا پېس اخستل بد ل. 

 هره يوه کنجره پېس اخل، خو تۀ په ائ پردو سو سره بدکارى کوې. 
خپلو عاشقانو له تحف ورکوې، هغوئ له خرچه ورکوې چ تا له د هرې خوا نه
.د نورو نه بدله ي زناکارۍ ک  نو تۀ په خپل  .د ناروا کارونو دپاره راش

ستا د شوق دپاره هي وک تا پس نۀ ر. تۀ بلل د نورو نه بدله ي ،ه
 نو بيا تۀ اے زناکارې، د  .ۀ نۀ اخل تۀ خرچه ورکوې خو تۀ په خپله چ

فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  مال مال خُدائ کالم ته غوږ ونيسه. 
چ ،ه چ تا خپل مال دولت په خپلو عاشقانو خرچ کو او خپله حيا دې د

بدکارۍ په وخت ک رنده که، ستا د ولو خرابو بتانو په وجه، ه چ تا
 نو په دې وجه به زۀ ستا ول عاشقان هغوئ ته د خپلو بچو وينه پېش که، 
يو ائ ته راغود کم، د چا نه چ تا خوندونه اخستل، د چا سره چ تا مينه
کوله او هغوئ د چا نه چ تا نفرت کولو. زۀ به ستا ول دشمنان د هر ائ نه
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ربنه کم تر هغ چ هغوئ ول تا په راغون کم او د هغوئ په وړاندې به دې ب
 زۀ به تا ته د هغه و سزا درکم چا چ زنا ممل توه لغه وورى. 

کې ده او چا چ وينه تويه کې ده، زۀ به تا نه په خپل غېرت او قهر او غضب
 نو بيا به زۀ تا خپلو عاشقانو ته حواله کم، او ک د قتل کولو بدله واخلم. 
هغوئ به ستا بتخان وران کى او ستا زيارتونه به تباه کى. او هغوئ به ستا

 هغوئ به ربنه او لغه به دې پرېدى.  نه جام او قيمت کال کوز کى او ب
ستا خالف جلوس راوکاږى وک چ به تا سنسار کى او تا به په خپلو تُورو

 هغوئ به ستا کورونه وسوزوى او د ډېرو و په سره وه وه کى. 
وړاندې به تا له سزا درکى. زۀ به ستا کنجرتوب بند کم. او تۀ به نور خپلو

 نو بيا به زما غصه سه ش او زما د غېرت عاشقانو له پېس نۀ ورکوې. 
ه چ  قهر به سوړ ش، او زۀ به په آرام شم او نور به تا ته نۀ غصه کېم. 
تا ته د خپل وان ور يادې نۀ دى خو زۀ تا په دې يزونو سره غصه کم.
تا چ کوم بد عملونه کى دى زۀ به د هغ ولو بدله ستا نه واخلم، مال قادر
مطلق خُدائ فرمائ. ته د خپل ول حرام کارۍ سره په شهوت پرست ک د

حد نه تېره شوې.“

يروشلم له د سدوم او سامريه په شان دے

ه ين ،چ نو دا متل به ستا په حقله وائ متلونه وائ وک چ  ”هر

 تۀ د خپل مور رتين لور ي، چا چ د خپل مور وى هغس ي لور وى. 
خاوند نه او د خپلو ماشومانو نه نفرت وکو، او تۀ د خپل خور رتين خور
ي، چا چ د خپلو خاوندانو او ماشومانو نه کرکه کوله، ستا مور حت وه او

 ستا مشره خور سامريه وه، وک چ ستا شمال خوا ستا پالر امورى وو. 
ته خپلو لوريانو سره اوسيى، او ستا کشره خور وک چ په جنوب ک د

 دا نۀ چ تۀ صرف د هغوئ په خپلو لوريانو سره اوسيى، هغه سدوم دے. 
نقش قدم باندې روانه ي او د هغوئ د حرامو کارونو پيروى دې وکه بل په
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 مال قادر خپلو ولو کردارونو ک تۀ ډېره زر د هغوئ نه بدتره شوې. 
مطلق خُدائ فرمائ چ، زما دې په خپل ذات قسم وى، تر دې چ ستا خور
سدوم او د هغ لوريانو کله هم داس بد کارونه نۀ ۇو کى کوم چ تا او ستا

 نو د ستا د خور سدوم ناه وه چ، هغ او د هغ لوو کبر لوريانو وکل. 
کولو، او هغوئ خېه ورې وې او د آرام ژوند ي تېرولو، خو د غريبو او

 هغوئ کبرژن ۇو او حرام کارونه ي زما ضرورتمندو سره ي امداد نۀ کولو. 
په وړاندې وکل. نو په دې وجه ما هغوئ لرې کل له نه چ تاسو وليدل.

 سامري ستا د ناه په نيمه حصه هم ناه نۀ ده کې، تا د هغوئ نه ډېر

ى دى تا خپلتا ک ى دى، او کوم حرام کارونه چزيات حرام کارونه ک
 نو تۀ اوس په شرم وشرمېه، ستا  .لخوېندې د هغوئ په نسبت وبخ
ناهونه دومره خراب دى چ تا خپل خوېندې وبخل او هغه دې صادقه

“.ولرو

د سدوم او سامريه بيا ودانول

 ”خو زۀ به د سدوم او د هغ د لوريانو ژوندون دوباره بحال کم او د

سامريه او د هغ د لوريانو ژوندون به هم بحال کم او ستا حالت به هم ورسره
 نو تۀ به په خپل شرم رسوا ش او په خپلو کو به وشرميې. ۀ کم. 

 سدوم او سامريه به خوشحاله ش چ هغوئ ستا په شان ناهار نۀ دى. 
او ستا خوېندې، سدوم او د هغ لوه او سامريه او د هغ لوه، او تۀ او ستا
 د لوه، به بيا دوباره په هغه حالت ش له نه چ ول د اول نه وئ. 
 خو خپل مغرورتيا په ورو ک تا خپل خور سدوم پورې خندا کوله. 

ند شول. اوس تۀ په خپله په شرمونو کر نيا تهد ول اوس ستا بدعملونه
 تۀ به په شوې او ادوم او د هغوئ اونيان او فلستيان ستا نه نفرت کوى. 

“.خُدائ فرمائ مال ،او حرام کارونو سزا وزغم عياش د خپل
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ابدى لوظ

 مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، ”زۀ به تا سره هغه شان سلوک

وکم د کوم چ تۀ حقدار ي ،ه چ د لوظ په ماتولو سره تا د قسم خوړلو
 خو ما ته ال تر اوسه پورې هغه لوظ ياد دے کوم چ ما تا سپاوے وکو. 

 سره ستا د وان په ورو ک کے وو، او زۀ به تا سره ابدى لوظ وکم. 
نو تۀ به خپل هغه بد عملونه راياد کې کوم چ تا کى دى او په هغ به شرمنده
ش کله چ تۀ خپل مشرې او کشرې خوېندې سره مالو ش. زۀ به تا ته هغوئ
 له د لوو په شان درکم خو په دې بنياد نۀ چ تا په لوظ عمل کے دے. 

نو زۀ به خپل لوظ تا سره تازه کم، نو تۀ به په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ
 کله چ زۀ ستا ول کارونه تا ته معاف کم کوم چ تا کى دى، نو تا يم. 

ته به دا ناهونه ياد وى او په هغ به دومره شرمېې چ بيا به ي نوم په خولۀ نۀ
“.فرمائ قادر مطلق خُدائ داس مال ،اخل

د باز او د انورو د بو مثال

 ”اے بن آدمه، بن اسرائيل  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۱۷
 هغوئ ته ووايه، مال قادر قوم ته يو مثال پېش که او يو متل ورته ووايه. 
مطلق خُدائ داس فرمائ چ، د طاقتورو وزرو او د اوږدو او رنينه بو واال

 هغۀ ان سره د دې غ باز لبنان ته راغلو. هغۀ د دِيار لوړه وکه راونيوله. 
د سر نه کچه انه راپرې که او د سودارو مل ته ي يوړه، کومه چ هغۀ

 هغۀ ستا د مل نه دا بوے راواخستو هلته د سودارو په ار ک وکرله. 
او په زرخيزه زمه ک ي وکرلو. هغۀ دا له د خارول په شان د روانو اوبو په
 نو هغه راووکېدو او په زمه له د انور د بو په شان خور غاړه وکرلو. 

شو. د دې ان د هغۀ طرف ته اوږدې شوې، خو جرړې ي الندې په زمه
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ک پات شوې. نو دا له د انورو د ون په شان شوه او نوې ان ي پېدا
 خو يو بل غ باز وو چ طاقتور وزرونه ي ۇو او کې او په پاو په شوه. 
رلے شوے وو خپلک ائ نه چرته چ ے هغهور بوۇو. هغه د ان و پپه ب

 هغه په ۀ خاوره جرړې او ان د اوبو دپاره هغۀ ته وراوږدې کې. 
ى، مېوه ونيسوک ان رلے شوے وو چک د ډېرو اوبو په خوا ک ک
 هغوئ ته ووايه، مال قادر مطلق خُدائ  .ے ترې جوړ شاو يو شاندار بو
داس فرمائ چ، ول دا بوے به کامياب ش ۀ؟ ول دا به د جرړو نه راونۀ

به وچ ان ول ۀ؟ د هغۀ ىنۀ ک هغه به د مېوو نه خال ۀ؟ او ول باس
ش. د دې د راويستلو دپاره د طاقتور الس او ډېرو کسانو ضرورت نشته چ د

 کۀ ۀ هم چ دا بل ائ وکرلے ش، ول دا به  .راوباس جرړو نه ي
کامياب ش ۀ؟ ول دا به بلل اوچ نۀ ش کله چ د مشرق بادونه دا ووه؟ دا

به په هغه پ ک اوچ نۀ ش چرته چ را لوئ شوے وو؟“

د دې مثال وضاحت

، ”دې سرکشه قوم ته ووايه چ  بيا د مال خُدائ کالم په ما نازل شو، 

تاسو په دې نۀ پوهېئ چ د دې مثال ۀ مطلب دے؟ هغوئ ته ووايه چ، د
بابل بادشاه يروشلم ته الړو او د هغ بادشاه او سپين روب ي بوتلل، او د خپل

 بيا هغۀ د شاه خاندان نه يو کس خوښ ان سره ي بابل ته راوستل. 
کو، او د هغۀ سره ي لوظ وکو او د وفادارۍ قسم ي ترې نه واخستلو. هغۀ د
 نو چ د هغوئ بادشاهت کمزورے ان سره د مل مشران هم بوتل ۇو، 

ش چ بيا د سر اوچتولو قابل نۀ ش. نو دغه شان اسرائيل به په خپل وفادارۍ
 خو د يهوداه بادشاه د هغۀ په خالف بغاوت وکو چ هغۀ  .ش ژوندى پات
خپل قاصدان مصر ته ولېل او هلته نه ي آسونه او لوئ لر راوستو. ول هغه

به کامياب ش؟ ول وک چ داس کارونه وکى بچ به ش؟ ول هغه به د
قادر مطلق خُدائ فرمائ  مال لوظ په ماتولو د تليف نه خالص ش؟ 
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چ، زما دې په خپل ذات قسم وى، هغه به د بابل په مل ک م ش، د هغه
بادشاه په مل ک چا چ هغه په تخت کېنولے وو، د چا قسم ته چ هغۀ

 فرعون به د خپلو ته سپاهيانو سپ وکتل او چ د چا لوظ ي مات کو. 
او غو لرو سره په جن ک د هغۀ مدد ونۀ کى، کله چ دشمن د ار

ى د دې دپاره چۍ جوړې کدپاره د خاورو غون ى او د حملمحاصره وک
 هغۀ د لوظ په ماتولو سره د قسم سپاوے وکو، ه ډېر خلق تباه کى. 

چ هغۀ د لوظ دپاره خپل الس ورکو او اوس ي دا ول کارونه وکل نو هغه به
 نو په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، زما  .بچ نۀ ش
سپ و او زما قسم ته يهغۀ زما لوظ مات ک دې په خپل ذات قسم وى، چ

 زۀ به د هغۀ دپاره وکتل نو زۀ به د خپل هغه قسم نقصان د هغۀ په سر راولم. 
خپل جال خور کم، او هغه به زما په دام ک راېر ش. زۀ به هغه بابل ته

وفائهغه ما سره ب ه چ مراولم او خپل قضاوت به هلته په هغۀ باندې وک
 د هغۀ د ولو نه ته فوجيان به په تُوره مۀ ش. او بچ پات شوى به وکه. 

په هوا ک خوارۀ ش. نو بيا به تۀ په دې پوهه ش چ ما مال خُدائ دا
فرمائيل دى.“

د خُدائ پاک د اُميد وعده

 مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، ”زۀ به په خپله د دِيار د لوړې

وک نه يوه انه راواخلم او هغه به وکرم، زۀ به يوه نازکه انه د يو لوړ دِيار
 زۀ به ي د د وک نه راپرې کم او هغه به په يو لوړ او اوچت غر وکرم. 

اسرائيل په اوچتو غرونو وکرم، هغه به ان وکى او مېوه به ونيس او هغه به
يو شاندار دِيار ش. هر قسمه مرغ به په ک جال جوړې کى، او هغوئ به د
 په زمه ک ول ون به په دې پوهه  .پناه اخل و سورې کان دې د

ش چ زۀ مال خُدائ لوړه ونه الندې کوم او يه ونه زۀ لوړه کم. زۀ شنه ونه
اوچوم او اوچه ونه زۀ تازه او شنه کوم. ما مال خُدائ داس وفرمائيل او زۀ به
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داس وکم.“

هر وک د خپل ناه ذمه وار دے

 ”ستاسو خلقو د اسرائيل د  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۱۸
مل په حقله د دې متل د وئيلو نه ۀ مطلب دے چ وائ، تراوۀ انور ي پالر
 زما دې په خپل ذات قسم وى وخوړل، او غاونه ي د بچو په برې شُو؟ 
مال قادر مطلق خُدائ فرمائ چ، تاسو به په اسرائيل ک نور دا متل ونۀ

 ه چ هر ژوندے ان زما دے، پالر او د هغۀ زوئ دواړه يو شان کئ. 
 کۀ يو صادق سے زما دى. وک چ ناه وکى هم هغه به م کيى. 

 نۀ هغه د هغه ۀ کوى ۀ چ صحيح وى او د انصاف په مطابق وى. 
غرونو دپاسه په بتخانو ک خوراک کوى او نۀ د بن اسرائيلو د قوم د بتانو

عبادت کوى او نۀ هغۀ د خپل اونى د  سره زنا کوى، او نۀ د ماهوارۍ په
 هغه په هيچا باندې ظلم نۀ کوى، دوران ک د  سره کوروالے کوى. 
او په امانت ک خيانت نۀ کوى او هغه پوره واپس کوى. هغه غال نۀ کوى، خو
 هغه قرض ربنو له جام ورکوى.  خپل خوراک په غريبانانو تقسيموى او ب
د سود دپاره نۀ ورکوى او ناروا ه هم نۀ کوى، بدو کارونو نه ان سات او د
 هغه زما د قانون دوو کسانو په النجه ک د صحيح انصاف فېصله کوى. 

پيروى کوى او په وفادارۍ سره زما قانون من، هم دا کس صادق دے هغه به په
 نو بيا فرض  .قادر مطلق خُدائ فرمائ مال ،ش يقين سره ژوندے پات

کئ چ د دۀ يو ظالم زوئ دے چ هغه قتل و غارت او نور داس خراب
 پالر ي داس کارونه نۀ ۇو کى چ زوئ ي کوى. هغه د کارونه هم کوى، 
غرونو دپاسه په بتخانو ک هم خوراک کوى او د خپل اونى د  سره

 هغه په غريبانانو او ضرورتمندو ظلم کوى او غالان کوى. او زنا هم کوى. 
هغه چ ضمانت واخل بيا ي نۀ واپس کوى، او هغه د بتانو عبادت کوى او
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 هغه په سود پېس ورکوى او ډېره زياته ه اخل. آيا حرامارى کوى. 
داس کس به ژوندے پات ش ۀ؟ نه هغه به پات نۀ ش .ه چ هغۀ دا ول
او د هغۀ خون به د هغۀ د خپل ش ل، په يقين سره هغه به محرام کارونه وک

 خو فرض کئ چ د دې زوئ ي يو زوئ وى وک چ د خپل غاړې وى. 
پالر ول ناهونه وين، کۀ ۀ هم چ هغه دا وين خو بيا هم هغه د خپل پالر

 هغه په غرونو د بتخانو خوراک نۀ خورى، او نۀ د غوندې کارونه نۀ کوى. 
بن اسرائيل د قوم د بتانو عبادت کوى، او نۀ هغه د خپل اونى د  سره
 هغه نۀ په چا ظلم کوى، او په امانت ک خيانت نۀ کوى، هغه زنا کوى. 

ربنو له جام ورکوى. غال نۀ کوى خو خپل خوراک په غريبانانو تقسيموى او ب
 هغه خپل الس په بدو کارونو نۀ پليتوى او سود نۀ اخل او په ه پېس نۀ

ورکوى، هغه زما په شريعت عمل کوى او زما د تعليماتو پيروى کوى. داس
  .ش يقيناً به هغه ژوندے پات ،نۀ ش ناه په وجه م ے به د خپل پالر دس
بل د هغۀ پالر به ضرور د خپلو ناهونو دپاره م ش ،ه چ هغۀ ظلم کولو،

د خپلو وروو نه ي غال کوله او هغه کارونه ي کول کوم چ د هغۀ د قوم په
 خو بيا تاسو تپوس کوئ چ زوئ ي ول د خپل پالر په مين ک غلط ۇو. 

جرم ک شري نۀ دے؟ ه چ زوئ ي هغه ۀ کى دى ۀ چ صحيح
دى او د انصاف په مطابق دى او زما په حمونو په وفادارۍ سره عمل کوى،

ى هم هغه کس به مناه وک  کوم کس چ  .ش هغه به يقيناً ژوندے پات
ناه ک نيولے، او نۀ به پالر د زوئ په ناه نۀ ش زوئ به د پالر په .ش

نيولے ش. د صادق انسان صداقت به هغۀ ته په نې ک حساب ش، او
 خو کۀ يو بدعمله کس د خپلو ولو  .الو شسزا م بدعمله ته به د بدعمل

ناهونو نه مخ واړوى کوم چ هغۀ کى دى او زما په ول قانون عمل وکى او
هغه کارونه کوى ۀ چ د انصاف او صحيح وى، نو په يقين سره به هغه

 هغه ناهونه چ د هغۀ نه شوى دى يو  .نۀ ش هغه به م ،ش ژوندے پات
به هم د هغوئ خالف نۀ حسابوم. د هغه ۀ کارونو په وجه کوم چ هغوئ کى
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ول ،چ قادر مطلق خُدائ فرمائ  مال  .ش دى، هغوئ به ژوندى پات
تاسو دا سوچ کوئ چ زۀ د شريرانو په هالکت خوشحالېم؟ بلل نه، زۀ غواړم
 خو کۀ چرې يو  .ش هغه د خپلو خرابو الرو نه واوړى او ژوندے پات چ

صادق انسان د خپلو نېو کارونو نه واوړى او ناه وکى او حرام کارونه وکى
؟ يو صادق کار به يش هغه به ژوندے پات يو بدعمله کس کوى ول کوم چ
هم حساب نۀ ش کوم چ هغۀ کى دى. د هغه بايمان په وجه کومه چ هغۀ

  .ش به هغه م په بدله ک ى دى د هغک چ ناهونه ي ې ده او کومک
نصاف نۀ دى، اے د بنخُدائ کارونه د ا د مال ،چ خو بيا تاسو واي

اسرائيل قومه، ما ته غوږ ش، آيا تاسو دا خيال کوئ چ زما کارونه بانصافه
 کۀ چرې يو صادق انسان دى؟ خو دا ستاسو عملونه دى چ بانصافه دى. 

خپل صداقت پرېدى او ناهونه شروع کى، هغه به د دې په وجه م ش. د
 خو کۀ چرې يو بدعمله انسان د هغه ناهونو په وجه کوم چ هغۀ وکل. 

خپلو ناهونو نه واوړى کوم چ هغۀ کى دى او هغه ۀ کوى چ صحيح او د
 کۀ هغه په خپلو ناهونو انصاف په مطابق دى، هغه به خپل ژوند بچ کى. 
ى دى، نو يقيناً به هغه ژوندے پاتهغۀ ک دى کوم چى او هغه پرېغور وک

 خو د بن اسرائيلو قوم وائ چ د مال خُدائ کارونه  .به نۀ ش او م ش
نصافه دى؟ ولازما کارونه ب سرائيل قومه، ولا نصاف نۀ دى. اے د بند ا
 نو په دې وجه، اے د بن اسرائيلو قومه، ستاسو کارونه بانصافه نۀ دى؟ 
زۀ به ستاسو د هر يو کس د اعمالو په مطابق ستاسو عدالت وکم، مال قادر
مطلق خُدائ فرمائ. توبه وباس. د خپلو ولو ناهونو نه واوړئ، نو بيا به ناه

 خپلو ولو ناهونو ته شا کئ کوم چ تاسو ستا د هالکت سبب نۀ وى. 
م ئ. تاسو ولنوے زړۀ او نوے روح پېدا ک ان ک ى دى، او په خپلک

 زۀ د هيچا په هالکت نۀ خوشحالېم، کېدل غواړئ، اے د بن اسرائيل قومه؟ 
“.ش او ژوندى پات توبه وباس .قادر مطلق خُدائ فرمائ مال
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د اسرائيل د شهزادانو په حقله مرثيه

 ستا مور د زمرو  د اسرائيل د شهزادانو په حقله دا مرثيه ووايه،   ۱۹
په مين ک ۀ ته زمرۍ وه، هغه د وانانو زمرو په مين ک پرته وه او
 هغ خپل يو بچے لوئ کو، او د هغۀ نه يو ته خپل بچ ي لوئ کل. 

 زمرے جوړ شو. هغۀ د ار کولو طريقه زده که، او انسانان ي خوړل. 
ملونو د هغۀ په حقله واورېدل، او هغه ي په کنده ک ېر کو. هغوئ هغه

 خو کله چ هغ خپل اُميد ناممله وليدلو، د پېزوان د مصر مل ته بوتلو. 
هغ طمع ختمه شوه، هغ خپل بل بچے راواخستو او د هغۀ نه ي يو ته

 هغه د نورو زمرو په مين ک ډاډه رېدو رارېدو، زمرے جوړ کو. 
ه چ هغۀ نه يو ته زمرے جوړ شوے وو. هغۀ د ار کولو طريقه زده

 هغۀ د هغوئ قلع مات کې او د هغوئ که، او انسانان به ي هم خوړل. 
ارونه ي تباه کل. هغه مل او ول هغه کسان چ په ک اوسېدل د هغۀ د

 نو بيا د هغۀ نه ېرچاپېره ملونو نه قومونه د هغۀ خالف غمبېدو نه يرېدل. 
و، او هغه د هغوئ په کنده کراغلل. هغوئ خپل جال د هغۀ دپاره خور ک

 هغوئ هغه پېزوان کے رالو او په پنجره ک ي بند کو او راېر شو. 
و چواچولو، تر د بابل بادشاه له راوستو. هغوئ هغه په قېدخانه ک هغه ي

 ستاسو مور  .مبېدل وانۀ ورېدلے شسرائيل په غرونو د هغۀ غنور د ا
ستاسو د انورو باغ ک له د انور د بو په شان وه چ د اوبو په سر

 کرلے شوې وه. د ډېرو اوبو په وجه هغه مېوه داره او د انو نه ډکه شوه. 
د هغ ان مضبوط وې، او د بادشاهانو د امساانو جوړولو دپاره جوه

او اوچتوال وال و نه ډېره زياته اوچته شوه، او د خپلو بو وې. دا د نورو
 خو په غصه ک دا د جرړو نه راوويستلے په وجه د هر چا په نظر راتله. 
شوه او په زمه وغورزولے شوه. د مشرق هواانو دا ماوې که، دا د مېوو نه
 نو  .شوې، او اور هغه وسوزول وچ ان شوه، د دې مضبوط خال
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 اور د دې اوس دا په بيابان ک په اوچه او تې زمه ک وکرلے شوه. 
د يو خاص ان نه خور شو، او د دې مېوه ي وسوزوله. يوه مضبوطه انه
په ک پات نۀ شوه چ د بادشاه د امسا جوړولو جوه وى. دا د غم يوه مرثيه

ده، او د مرثيه په توه استعمال شوې ده.

سرکشه بن اسرائيل

 د اوؤم کال، د پينم مياشت په لسمه ورځ، د اسرائيل يو و  ۲۰
مشران راغلل او زما په وړاندې کېناستل او د خپل ان په حقله ي زما نه د
 نو د مال خُدائ کالم په ما نازل شو مال خُدائ د پېغام تپوس وکو. 
 ”اے بن آدمه، د اسرائيل د مشرانو سره خبرې وکه او ورته ووايه  ،چ

چ، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، آيا تاسو راغل ي چ زما نه
معلومات حاصل کئ؟ زما دې په خپل ذات قسم وى، زۀ به تاسو ته معلومات

 اے بن آدمه، ول تۀ غواړې  .خُدائ فرمائ م. قادر مطلق مالدرنۀ ک
چ د هغوئ عدالت وکې؟ نو کۀ تۀ داس کوې نو بيا هغوئ ته د هغوئ د پالر

 او هغوئ ته ووايه چ، مال قادر مطلق خُدائ نيۀ حرام کارونه وروايه. 
داس فرمائ، په کومه ورځ چ ما بن اسرائيل غوره کل، ما د يعقوب د اوالد

سره قسم وکو او خپل ان م هغوئ ته په مصر ک اره کو. په قسم
 په هغه ورځ ما سره ما هغوئ ته وفرمائيل، زۀ ستاسو مال خُدائ پاک يم. 
ته راولم کومه چ زم صر نه هغزۀ به هغوئ د م و چهغوئ سره قسم وک
ما هغوئ دپاره خوه کې ده، هغه زرخيزه مل ته کوم چ د ولو ملونو نه

تان د خپلول هغه پليت ب تاسو ، او ما هغوئ ته ووئيل چ ډېر لے دے. 
مخ نه اخوا کئ کوم چ تاسو د خپلو سترو د وړاندې اې دى، او خپل
 خو هغوئ انونه د مصر په بتانو مۀ پليتوئ. زۀ ستاسو مال خُدائ يم. 
زما خالف سرکش وکه او ما ته ي غوږ ونۀ نيولو، او يو هم د خپلو بتانو نه
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الس وانۀ خستو په کومو چ د هغوئ توجو وه، او نۀ هغوئ د مصر بتان
پرېودل. بيا ما ووئيل، زۀ به خپل غضب په هغوئ نازل کم او زۀ به خپله

 خو بيا، د دې په وجه ما د غصه د هغوئ خالف په مصر ک سه کم. 
خپل نوم د خاطره هغه ۀ وکل ۀ چ به هغوئ د هغه قومونو د وړاندې د

دوئ اوسېدل او د چا په وړاندې چ چ ک د چا په مين نه وسات والسپ
 نو په دې ما خپل ان بن اسرائيلو ته د مصر نه په راويستلو اره کو. 
 ما هغوئ له وجه هغوئ ما د مصر نه راوويستل او بيابان ته م راوستل. 

خپل حمونه ورکل او خپل قانون م هغوئ ته وودلو، هر وک چ په دې
ه چ ما ورته د سبت ورځ هم ورک  .ش عمل کوى نو هغوئ به ژوندى پات
چ هغوئ په دې پوهه ش ه وى، نو چد لوظ ن ک دواړو په مين دا زمون

 خو د بن اسرائيلو خلقو په صحرا ما مال خُدائ دوئ مقدس کى دى. 
ک هم زما خالف سرکش وکه. هغوئ زما په حمونو عمل ونۀ کو او زما

و هغه به په دې ژوندى پاتچا هم په دې عمل وک و، او دا چرد ک شريعت ي
ش. خو هغوئ په اره توه زما د سبت بعزت وکه. نو ما وفرمائيل چ زۀ

به خپل قهر او غضب په دوئ نازل کم او هغوئ به په صحرا ک تباه کم.
 بل د خپل نوم دپاره ما هغه ۀ وکل ۀ چ به هغه د هغه قومونو د

سترو د وړاندې د سپوال نه وسات چا چ زۀ وليدلم چ ما هغوئ بهر
 خو بيا په صحرا ک ما دوئ سره قسم وکو چ زۀ به هغوئ راوويستل. 

هغه مل ته رانۀ ولم کوم چ ما دوئ له ورکے دے هغه مل چ زرخيزه
 په دې وجه چ هغوئ زما دے، چ د ولو ملونو نه ډېر لے دے، 

اوے يه او زما د سبت سپونۀ ک مونو پيروى يو او زما د حشريعت رد ک
 خو بيا هم ما وکو. ه چ د هغوئ زړونه خپلو بتانو ته وقف شوى ۇو. 
هلته په صحرا ک ل او نۀ منۀ ک ه وکتل او تباه مدوئ ته د رحم په ستر

 ما د هغوئ بچو ته په صحرا ک وفرمائيل چ، د خپل پالر نيۀ ختم کل. 
د رِواج پيروى مۀ کوئ او مۀ د هغوئ په قانون عمل کوئ او مۀ د هغوئ په بتانو
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 زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم. زما د حمونو خپل ان پليتوئ. 
 زما د سبت ورځ پيروى وکئ او په غور سره زما په قانون عمل وکئ. 
مقدسه وسات ،ه چ دا به زمون دواړو په مين ک د لوظ نه وى. نو

 خو د هغوئ تاسو به په دې پوهه ش چ زۀ مال ستاسو خُدائ پاک يم. 
اوالد زما خالف سرکش وکه، او هغوئ زما د سبت سپاوے وکو. هغوئ زما

د حمونو پيروى ونۀ که، او زما د قانون په ساتلو ي غور ونۀ کو. چا چ د
دې تابعدارى وکه نو په دې به ژوندى پات ش. بيا ما وفرمائيل چ، زۀ به په
هغوئ خپل قهر نازل کم او خپله غصه به په هغوئ په صحرا ک سه کم.
 خو ما خپل الس ترې ونيولو، بل د خپل نوم د خاطره ما هغه ۀ وکل

ۀ چ به هغه د هغه قومونو د سترو د وړاندې د سپوال نه وسات چا چ زۀ
 خو ما هم په صحرا ک دوئ سره وليدلم چ ما هغوئ بهر راوويستل. 

 قسم وخوړلو چ زۀ به هغوئ په نورو قومونو او ملونو ک خوارۀ کم، 
ه چ هغوئ زما قانون ونۀ منلو بل د منلو په ائ ي رد کو او زما د

سبت بحرمت ي وکه، او د هغوئ ستر د هغوئ د پالر نيۀ بتانو ته وې.
 ما هغوئ فضول قانون او اصولو ته حواله کل کوم چ د ژوند طرف ته نۀ

 ما هغوئ پرېودل چ خپل انونه بتانو ته په نذران پېش کولو ۇو روان. 
سره پليت کى تر دې چ خپل مشران زامن هم ورته قربان کى، نو په دې کار

سره به زۀ هغوئ حق حېران کم تر دې چ هغوئ به په دې پوهه ش چ زۀ
 نو په دې وجه اے بن آدمه، د بن اسرائيلو سره خبرې مال خُدائ يم. 

هم داس ،چ فرمائ قادر مطلق خُدائ داس مال ه او هغوئ ته ووايه چوک
 کله چ هغوئ ستاسو پالر نيۀ هم کفر وکو او ما سره ي غدارى وکه. 

ما هغه مل ته راوستل کوم چ ما د هغوئ سره د ورکولو وعده کې وه نو
نو بيا به هلته هغوئ خپل ،وليدل ون ۍ يا شنغون به هغوئ اوچت هرکله چ

قربان پېش کول، هغوئ داس قربان بتانو ته کول چ زۀ ي په قهر کم، او
 ما بيا هغوئ هلته خپل د خوشبويانو قربان، او د لو نذران پېش کې. 

؟ تر نن ور تاسو ائ دے چرته چ هغوئ ته وفرمائيل، نو دا کوم اوچت
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 په دې وجه د بن اسرائيلو قوم ته  .ائ وائ اوچت پورې ورته بامه يعن
ووايه، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ ول تاسو خپل انونه پليتوئ
له نه چ ستاسو پالر نيۀ کى ۇو او د هغه ناپاکه بتانو سره په زنا کولو

 کله چ تاسو خپل نذران پېش کئ او خپل خپل انونه مراه کوئ؟ 
زامن په اور قربان کئ او تاسو خپل انونه تر نن ور پورې په خپلو ولو

بتانو پليتوئ، نو ول زۀ تاسو، اے د بن اسرائيلو قومه، پرېدم چ زما په حقله
معلومات وکئ؟ زما دې په خپل ذات قسم وى، قادر مطلق خُدائ فرمائ، زۀ به
غواړو چ مون چ  تاسو واي تاسو پرې نۀ ږدم چ زما معلومات وکئ. 

د دنيا د هغه نورو قومونو په شان ژوند تېر کو، وک چ د لرو او د کاو د
بتانو عبادت کوى. خو ستاسو په ذهن ک چ ۀ دى هغه به کله هم پوره نۀ

“.ش

خُدائ سزا او معاف د مال

 ”زما دې په خپل ذات قسم وى مال قادر مطلق خُدائ فرمائ، زۀ به په

مضبوطو السونو سره په تاسو حومت وکم او خپل الس به دراوږد کم او
 زۀ به په خپل زورور او غزېدل الس او خپل غضب به په تاسو نازل کم. 

راپارېدل غضب سره تاسو د هغه ملونو نه واپس راولم کومو ته چ تاسو
 زۀ به تاسو د قومونو بيابان ته راولم او هلته به زۀ خوارۀ وارۀ شوى وئ. 

 له نه چ ما ستاسو تاسو سره مخامخ شم او ستاسو عدالت به وکم. 
د پالر نيۀ د مصر په بيابان ک عدالت کے وو، نو هم هغه شان به زۀ ستاسو

 چ زۀ به ستاسو سره  .قادر مطلق خُدائ فرمائ م، مالعدالت وک
 زۀ به تاسو د هغه حساب کوم چ تاسو خپل لوظ پوره کے دے کۀ نه. 
خلقو نه راچاڼ کم وک چ زما خالف ناه او سرکش کوى. ار کۀ زۀ به

ى خو هغوئ به د بنهغوئ اوسي نه راوباسم چرته چ لهغوئ د هغه م
اسرائيلو په مل ک داخل نۀ ش. بيا به تاسو پوهه ش چ زۀ مال خُدائ
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 تر و پورې چ ستاسو خبره ده اے د بن اسرائيلو قومه، مال قادر يم. 
مطلق خُدائ داس فرمائ، تاسو ول الړ ش او د خپلو بتانو عبادت وکئ، خو

د دې نه وروستو به تاسو په يقين سره ما ته غوږ ونيس او په خپلو نذرانو او د
 زما په مقدس غر، د بتانو په وجه به نور زما د مقدس نوم سپاوے نۀ کوئ. 

لهلته په هغه م ،قادر مطلق خُدائ فرمائ سرائيلو په اوچت غر، مالا بن
ک د بن اسرائيلو ول قوم به زما عبادت وکى، او هلته به زۀ هغوئ قبول

مقدس ول او ستاسو او غوره تحف م. او هلته به زۀ ستاسو نه نذرانک
 زۀ چ کله تاسو د هغه ملونو نه واپس راولم او د هغه قربان وغواړمه. 

ملونو نه مو راغون کم کومو ته چ تاسو خوارۀ وارۀ شوې وئ، نو زۀ به تاسو
د ل خوشبو په شان قبول کم، او زۀ به خپل ان ستاسو په مين ک او د

 نو تاسو به پوهه ش چ زۀ نورو قومونو په نظر ک مقدس رند کم. 
لته واپس راولم، هغه م لسرائيلو ما زۀ تاسو د بن خُدائ يم کله چ مال
 نو ته چ ما په اوچتو السونو ستاسو پالر نيۀ ته د ورکولو قسم کے وو. 

د کومو په کولو چ ول چال چلن او عملونه درياد ش هلته به تاسو ته خپل
تاسو خپل ان پليت کے دے، او د خپل ان نه به نفرت کوئ د هغه اعمالو

زۀ مال چ  تاسو به په دې پوهه ش په وجه کوم چ تاسو کى دى. 
خُدائ يم، اے د بن اسرائيلو قومه، کله چ زۀ تاسو سره د خپل نوم د خاطره

نرم سلوک وکم او ستاسو د خرابو کارونو او ستاسو د غلطو اعمالو په مطابق
“.قادر مطلق خُدائ دا فرمائ م، مالسلوک ونۀ ک

وئد جنوب خالف پېش

 ”اے بن آدمه، د جنوب  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  نو بيا د مال

خوا ته ووره، د جنوب خالف تبليغ وکه او د جنوب مل د نلو په خالف
خُدائ کالم واورئ، مال ل ته ووايه، د مالن  جنوب پېشوئ وکه. 
قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، زۀ اوس په تاسو باندې اور لوم، او دا به ستا
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ول شن او وچ ون وسوزوى. دا د اور لمب به مې نۀ ش، او د جنوب نه د
ورى چو  هر يو به ي شمال پورې ول مخونه به د دې په لمبو وسوزى. 

، بيا ما وفرمائيل چ  “.نۀ ش ولے دے، دا به مخُدائ دا اور ل ما مال
”اے ماله قادر مطلق خُدايه، هغوئ زما په حقله وائ چ، ول هغه هس متلونه

نۀ وائ؟“

د مال خُدائ د عدالت تُوره

 ”اے بن آدمه، د يروشلم په  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۲۱
ه. او د بنايونو خالف بيان وک خالف خپل مخ راواړوه او د هغوئ د مقدسو
 او هغوئ ته ووايه چ مال خُدائ اسرائيلو د مل خالف پېشوئ وکه. 

فرمائ، زۀ ستاسو خالف يم. زۀ به خپله تُوره د کاش نه راوباسم او ستاسو نه به
 ه زۀ صادقان او ناهاران دواړه صادقان او بدعمله دواړه ختم کم. 

وژنم، زما تُوره به د کاش نه د جنوب نه د شمال پورې د هر چا خالف
 بيا به ول خلق په دې باندې پوهه ش چ ما مال خُدائ  .راوويستلے ش
 نو په دې وجه اے  .ده. دا به بيا واپس نۀ ش خپله تُوره د کاش نه راويست

بن آدمه، زبير کوه، په مات زړۀ او سختو دردونو سره د هغوئ په وړاندې
زبير تۀ ول ى چهغوئ تا نه تپوس وک  او کله چ سوال زارى وکه. 

کوې؟ نو هغوئ ته ووايه چ د هغه خبر په وجه چ راتلونے دے. هر يو سخت
زړۀ به نرم ش او هر يو الس به شل ش، هر يو روح به ودريى او هره يوه وډه
به د يرې نه په ريدان ش. دا راتلون دى، دا به په يقين سره وش، مال قادر

 ”اے بن  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   “.مطلق خُدائ فرمائ
آدمه، پېشوئ وکه او خلقو ته ووايه، مال خُدائ داس فرمائ چ، يوه تُوره
 دا د قتل و غارت دپاره تيره شوې ده، داس تيره شوې او پالش شوې ده. 

پالش شوه چ د برېنا په شان ليى. نو آيا اوس به خوشحاله ش ۀ؟ هغوئ
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 ما تُوره وک چ ستاسو نه ډېر زيات زورور ۇو د دې تُورې الندې راغلل. 
داره ده او تياره ده چى. اوس دا تيره ده، چمک تيره ي ې ده چچا له ورک
 اے بن آدمه، وير او ژړا وکه، ه دا زما د خلقو  .رېنه کار واخل قاتل ت
خالف ده، دا د بن اسرائيلو د ولو شهزادانو خالف ده. هغوئ زما خلقو سره

  .ووه سين ته وغورزولے شول. نو په دې وجه خپل ائ د تُورې خوليو
دا به هغوئ ول په آزمېت ک واچوى، نو دوئ سره به د خالصون الر نۀ

 ”نو بيا اے بن آدمه، نبوت وکه او  .قادر مطلق خُدائ فرمائ وى؟“ مال
خپل السونه وپقوه او زما تُوره به دوه له بل درې له ووه. دا تُوره د
تباه دپاره ده او دا تُوره د لوئ قتل و غارت دپاره ده چ د هرې خوا نه به

 تر دې چ هغوئ د يرې نه خپل زړونه بائيل او هغوئ راېر کى. 
راوغورزيى، ما د هغوئ په ولو دروازو ک تُوره د دوئ د وژلو دپاره مقرر

کې ده. افسوس، هغه داس جوړه شوې ده چ له د برېنا په شان پقيى،
 اے تُورې،  طرف او بيا س او دا د قتلولو دپاره راخستلے شوې ده. 
 زۀ به هم خپل السونه طرف ته، او هرې خوا چ ستا مخ تاويى ويره. 

وپقوم او زما غضب به سوړ ش. ما مال خُدائ داس وفرمائيل.“

د بابل بادشاه تُوره

 ”اے بن آدمه، د بابل بادشاه د  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو، 

تُورې دپاره دوه الرې په وته که چ په هغ الړه ش، چ دواړه د يو ار نه
شروع ش. هلته ک نه جوړه کئ چرته چ ار ته خپلو ک الرې جدا

 د تُورې دپاره يوه الره په وته کئ چ د عمونيانو د ربه ار خالف کيى. 
 ه چ د بابل  .ار خالف راش او بله د يهوداه او د يروشلم پوخ راش

بادشاه به په هغه ائ ک چرته چ نه شوې ده چ الرې جدا کيى ودريى
چرته چ الرې دوه شوې دى، نو په دې وخت ک به د خپل قسمت فال

وورى، هغه به په غشو سره ان دپاره فال معلوم کى، او د خپلو بتانو سره به
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.هغه کوم طرف ته الړ ش ى چاروو اينه معائنه ک ى، هغه به دمشوره وک
 نو د هغۀ په  الس ک به فال د يروشلم دپاره راش، چرته چ به هغه د

ى، او د جنم ورکوى، هغه به د قتل و غارت حدېوالونو غورزولو مشين ول
آوازونه به وکى، او د دروازو خالف به د ماتولو مشينرى ولوى، حصارونه به
 دا به د جوړ کى او د محاصره کولو دپاره به د خاورو ډېرى جوړ کى. 
هغوئ دپاره د دروغو فال ارى چا چ هغۀ سره د امن قَسم کے دے، خو
 نو په دې  .ى او هغوئ به ونيولے شناه ورياده ک هغه به هغوئ ته خپله

وجه قادر مطلق خُدائ داس فرمائ ،ه چ تاسو بيا بيا خپل قصورونه ما ته
ه سر ته رسوئ او په هر کار کولو کاره تو هغه په رايادوئ او تر دې چ
 اے د  .کولو به تاسو ونيولے ش ى نو په داسناهونه ليدلے کي ستاسو

بن اسرائيلو بدينه او بدکاره شهزاده، ستا وخت پوره شوے دے، او د چا
 مال قادر ور چ راغل دى، د چا د سزا وخت چ پوره شوے دے. 

مطلق خُدائ داس فرمائ چ، خپل پے ته که او خپل تاج اخوا که. هر
ۀ به داس نۀ وى نه چ مخ ۇو، عاجز به اوچت کے ش او اوچت

 کنر، کنر، زۀ به ار کنر کم. دا به بيا په خپل حال  .ے شبه عاجز ک
نۀ ش ترو چ هغه رانۀ ش د چا چ دا حق دے چ فېصله پرې وکى. چا

ته به چ زۀ دا مل ورکم.“

د خُدائ پاک تيره شوې تُوره

 ”او تۀ اے بن آدمه، نبوت وکه او ووايه چ، مال قادر مطلق خُدائ د

عمونيانو او د هغوئ د ستاخ کولو په حقله فرمائ چ، تُوره د حاللېدو دپاره
راوويستلے شوه، هغه د قتلولو دپاره پالش کے شوه او له د برېنا ليى.
 هغوئ ستاسو په حقله غلط روياان بيانوى او ستاسو په حقله د دروغو

پېشوئ کوى، دا به د بدکارو په غاړو پرته وى وک چ به قتل کے ش، د
 تُوره په چا ور چ راغل دى، د چا د سزا وخت چ پوره شوے دے. 
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خپل کاش ک واپس واچوه. په کوم ائ ک چ تۀ پېدا شوے ي، ستا د
 زۀ به خپل غضب په تاسو پالر نيۀ په مل ک، زۀ به ستا عدالت وکم. 

نازل کم او د خپل غص اور له به ستاسو خالف پوکے ورکم، زۀ به تاسو
 تۀ به د اور قاتالنو او هغه کسانو ته حواله کم چ په تباه ک ماهر وى. 
دپاره خشاک ي، ستا وينه به ستا په مل ک تويه ش، تۀ به نور ياد نۀ کے

ش ،ه چ ما مال خُدائ داس وفرمائيل.“

د يروشلم ناهونه

 ”اے بن آدمه، ول تۀ به د  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۲۲
هغۀ عدالت وکې؟ ول تۀ به د دې خون ار عدالت وکې؟ نو بيا هغوئ ته د
 او ورته ووايه چ، مال قادر مطلق هغوئ ول حرام کارونه مخامخ که. 

د وين ک په خپل مين وک چ اري اے ،چ فرمائ خُدائ داس
تويولو په وجه په خپل ان مرګ نازلوى او د بتانو جوړولو په وجه خپل ان

 کومه وينه چ تا تويه که د هغ په وجه تۀ ناه ار شوې او د هغه پليتوى. 
بتانو په وجه تۀ پليت شوې کوم چ تا جوړ کل. تا خپل ژوند لن کو، او تا

خپل عمر ختم کو. نو په دې وجه زۀ به تا نورو قومونو ته د خندا مثال کمه او
 وک کۀ نزدې دى او کۀ لرې په ولو ملونو ک به دې د مسخرو کم. 

 ووره، وى، اے بدنام او د فساد نه ډک اري، په تا پورې به خندا کوى. 
د بن اسرائيلو هر يو مشر وک چ په تا ک اوسيى خپل ول زور طاقت د

 په تا ک هغوئ د خپل پالر او مور سپاوے وين توېدو دپاره استعمالوى. 
وکو، په تا ک هغوئ په مسافرو ظلم وکو او په کونو او يتيمانو ي زور

 تاسو زما د مقدسو يزونو سپوالے وکو او زما د سبت زبردست وکه. 
 په تا ک تهمت لوون خلق دى چ وين تويوى، په بحرمت مو وکه. 

تا ک هغوئ دى چ د غرونو دپاسه عبادتخانو ک خوراک کوى او غلط
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 په تا ک هغوئ دى چ د خپل پالر د ک بحرمت کوى، په کارونه کوى. 
تا ک هغوئ دى چ د و سره په ماهوارۍ ک مل، کله چ هغوئ په
 په تا ک داس سى دى چ د خپل اونى د شرع توه پاک نۀ وى. 
 سره زنا کوى، د خپل انور سره زنا کوى، او د خپل خور سره د خپل

 په تا ک خلق په پېسو مرونه کوى، تاسو سود پالر د لور سره زنا کوى. 
کوئ او ډېره زياته ه اخل، او د خپلو اونيانو نه ناجائزه ه کوئ. تاسو زۀ

 زۀ به په يقين سره خپل  .قادر مطلق خُدائ فرمائ ے يم، مالهېر ک
السونه ستاسو خالف وپقوم په هغه ناجائزو و چ تاسو کى دى او په هغه
 ول تاسو به په هغه ورځ وينه چ تاسو په خپل مين ک تويه کې ده. 

دومره زړور ي يا ستاسو په مو ک به دومره زور وى کله چ زۀ تاسو سره دا
 زۀ به تاسو د معامله کوم؟ ما مال خُدائ وفرمائيل او زۀ به داس وکم. 
نورو قومونو او ملونو په مين ک خوارۀ وارۀ کم، او زۀ به تاسو د پليت نه

 کله چ تۀ د نورو قومونو په وړاندې خپل ان وشرموې نو تۀ به پاک کم. 
بيا په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم.“

خُدائ د صفا کولو ب د مال

آدمه، د بن  ”اے بن  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  بيا د مال

او سي يم، اوسپن ،د تانب ند په شان شو، چ سرائيلو قوم زما دپاره د هغها
د رمولو نه وروستو په ب ک پات ش. دوئ له د سپينو زرو د پات شوى

 نو په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ ،ه ند په شان دى. 
چ تاسو ولو نه پات شوے ند جوړ شوے دے، نو زۀ به تاسو يروشلم ته

 له نه چ خلق سپين زر، تانبه، اوسپنه، سيه او يمان راول کم. 
راولوى او په ب ک ي په تېز اور ويل کوى، نو هم داس به زۀ تاسو خپل

قهر او غضب ک راول کم او په ار ک دننه به مو واچوم او ويل به مو
 زۀ به تاسو راول کم او زۀ به خپل يروونے غضب په تاسو نازل کم. 
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سپين زر په ب ه چن ه ل  .ش دننه ويل ک م، او تاسو به په هغک
ک ويل کيى، نو دغه شان به تاسو په هغ ک دننه ويل ش، او تاسو به

پوهه ش چ ما، مال خُدائ په تاسو خپل قهر او غضب نازل کے دے.“

د بن اسرائيلو د مشرانو ناهونه

 ”اے بن آدمه، دې مل ته  بيا د مال خُدائ کالم په ما نازل شو، 

و کپه تا د غضب په ور ،ال پاک شوے نۀ ي چ ي لتۀ هغه م ،ووايه چ
 د هغۀ سازش کوون شهزادان د هغه غمبېدونو زمرو په باران ونۀ شو. 

شان دى چ خپل ار په مين شلوى، هغوئ انسانان خورى، هغوئ مال دولت
 د هغۀ امامان او قيمت يزونه چور کوى او د دې ډيرې  کونې کوى. 

زما شريعت ماتوى او زما د مقدسو يزونو بحرمت کوى، هغوئ د مقدسو
يزونو او د عامو يزونو په مين ک فرق نۀ کوى، او هغوئ د پاکو او پليتو په

مين ک د فرق کولو تعليم نۀ ورکوى، او هغوئ زما د سبت په ساتلو باندې
 د هغۀ خپل ستر پوى، نو زۀ د هغوئ په مين ک سپ شوے يم. 

سرکارى آفسران له د ليوانو په شان خپل ار شلوى، هغوئ وينه تويوى او
 د هغ نبيان په غلطو روياانو او خلق وژن چ بانصافه ه وکى. 

دا مال ،چ ويو سره د هغوئ دا کارونه صفا کوى. هغوئ وائدروغژنو پېش
.خُدائ دا نۀ وى فرمائيل مال خو په حقيقت ک ،قادر مطلق خُدائ فرمائ

 د هغه مل خلق زياتے کوى او غال کوى، هغوئ په غريبانانو او محتاجو
خلقو ظلم کوى، او د مسافرو سره بد سلوک کوى او د هغوئ حق نه انار کوى.

 ما د هغوئ په مين ک د يو داس کس لون کولو چ د دېوال مرمت

وکى او په وران شوى ائ له د دېوال په شان ودريى د هغه مل دپاره
 نو زۀ به په ودريى چ زۀ ي تباه نۀ کم، خو ما وک هم پېدا نۀ کو. 

هغوئ خپل غضب رانازل کم او هغوئ به په خپل سخت قهر ک وسوزوم، او
هر هغه ۀ به د هغوئ په خپل سر راولم ۀ چ هغوئ کى دى. مال قادر
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“.مطلق خُدائ فرمائ

دوه زناکارې خوېندې

 آدمه، دوه  ”اے بن  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۲۳
 هغوئ په مصر ک کنجرې جوړې شوې، او وې چ د يوې مور لوه وې. 
په پېغلتوب ک ي پردو سو ته د خپلو سينو سره د لوبو کولو اجازت ورکو.
 د مشرې نامه اوحوله وه، او د هغ د خور نامه اوحوليبه وه. هغوئ زما وې

او زامن او لوه ي راوړل. د اوحوله نه سامريه مطلب دے، او اوحوليبه نه
 اوحوله په کنجرتوب ک آخته شوه کله چ هغه ال يروشلم مطلب دے. 

 زما وه، او هغه د شوق نه خپلو عاشقانو د اسورى جنيالو پس وه. 
اچول ي وانان ۇو او شاندراې جام ل ول رانسرکارى آفسران او کمان
 هغ خپل ان د اسوريانو ولو آفسرانو ته له د وې او په آسونو سوارۀ ۇو. 
کنجرې په شان پېش کو او خپل ان ي د هغه هر چا ولو بتانو سره پليت کو

 هغ هغه کنجرتوب پرې نۀ ودو چ په چا پس چ د هغ شوق وو. 
مصر ک ي شروع کے وو، کله چ د هغ د پېغلتوب په دوران ک سى

د هغ سره مالستل او د هغ سينو سره ي لوب وکې او خپل شوق ي په
 نو په دې وجه ما هغه خپلو عاشقانو ته حواله که، اسوريانو هغ پوره کو. 
ربنه که، د هغ نه ي زامن  هغوئ هغه ب ته چا سره چ د هغ شوق دے. 

او لوه واخستل او هغه ي په تُوره ووژله. او هغه د نورو و په مين ک د
 د هغ خور اوحوليبه دا وليدل عبرت مثال شوه، او سزا په هغ نازله شوه. 

خو اوس هغه په شهوت پرست او کنجرتوب ک د خپل خور نه ډېره زياته تېزه
 اسورى مشرانو او آفسرانو او د ائسته جامو جنيالو ته او په آسونو وه. 

 نو ما سوارو آفسرانو ته، زياته په شوق ک وه چ ل وانان ۇو. 
وليدل چ هغ هم خپل ان پليت کو، او هغوئ دواړه په يوه الره باندې الړې.
 خو هغ خپل کنجرتوب مخ جارى وساتلو. هغ د سو تصويرونه په
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 هغوئ دېوال وليدل، د بابليانو تصويرونه چ په سور رن نقش شوى ۇو. 
مالبندونه تل ۇو او په سرونو ي غ پ تل ۇو، هغوئ ولو د بابليانو د
 نه چ هغ هغوئ جن اډو د آفسرانو په شان لباس اغوستے وو. 
وليدل، نو هغوئ ته ي ډېر شوق وشو او ورپس ي بابل ته قاصدان ورولېل.
 بيا بابليان راغلل د هغ سره بستره ک يو ائ شول، او په خپل شهوت

سره ي هغه پليته که. وروستو د دې نه چ هغه د دوئ په وجه پليته شوه، هغه د
 کله چ هغ په اره توه هغوئ نه بېزاره شوه او د هغوئ نه واوړېدله. 

خپل کنجرتوب شروع کو او خپل ان ي ولو ته لغ کو، زۀ د هغ نه بېزاره
شوم او خپل مخ م ترې نه واړولو له نه چ ما د هغ د خور نه اړولے وو.

 خو هغه د پخوا نه هم ډېره زياته کنجره شوه له نه چ هغه په مصر

 هغ هلته د خپلو عاشقانو سره ک د خپل وان په عمر ک کنجره وه. 
شهوت بازى وکه، د چا شرماه چ د خرونو په شان غ وو او د چا انزال

 نو تۀ د خپل وان د هغه مست بيا خواهشمنده چ د آسونو په شان ۇو. 
ي، له نه چ ستا په پېغلتوب ک پردو سو په مصر ک ستا د سينو

سره لوب وکې.“

د اوحوليبه سره د مال خُدائ عدالت

 نو په دې وجه، اے اوحوليبه، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، ”زۀ به

ستا عاشقان ستا خالف راپاوم، د چا نه چ تۀ اوړېدل ي او نفرت ترې کوې،
 بابليان او ول د فقود او د او زۀ به هغوئ ستا خالف د هرې خوا نه راولم. 
شوع او د کوع خلق او هغوئ سره به ول اسوريان، ل وانان سى، ول
آفسران او حاکمان، د جن اډو آفسران او د اوچت مقام خلق ول په آسونو

 هغوئ به ستا خالف د وسلو، جن اډو او ريو سوارۀ ستا خالف راولم. 
او د ډېرو خلقو او لوئ لر سره راش. هغوئ به ستا خالف هرې خوا ته

مورچه ش او د لويو او وړو ډالونو او جن وپ په سر به په تا حمله وکى. او
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زۀ به تا هغوئ ته د سزا دپاره حواله کم. او هغوئ به د خپل قانون په مطابق
 زۀ به ستاسو خالف خپله غصه نازله کم، او هغوئ به تاسو له سزا درکى. 

تاسو سره د غص سلوک وکى. هغوئ به ستاسو پوزې او غوږونه پرې کى،
او په تاسو ک چ وک پات ش په تُوره به مۀ کے ش. هغوئ به ستاسو

هغوئ به په اور ک ش وک پات او تاسو نه چ ،ه بوزامن او لو
 هغوئ به ستاسو نه جام وباس او قيمت کال به درنه  .وسوزولے ش

 نو زۀ به ستا هغه فحاش او کنجرتوب ختم کم کوم چ تا په مصر  .واخل
ک شروع کے وو. تۀ به نور دې يزونو ته د خواهش نظر نۀ کوې او نۀ به
 نو ه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، زۀ تاسو مصر يادوې. 
هغه خلقو ته حواله کوم چ تاسو ترې نفرت کوئ، هغوئ ته چا نه چ تاسو په

 هغوئ به تاسو سره د نفرت سلوک وکى او هر بېزارۍ سره مخ اړولے وو. 
ربن او هغه يز به درنه يوس کوم دپاره چ تاسو محنت کے دے. تاسو به ب

 لغ پرېدى، او ستا د زناکارۍ شرم به رند ش. ستا فحاش او زناکارۍ 
دا هر ۀ په تا باندې راوستل، ه چ تۀ نورو قومونو پس بقراره وې او خپل
 تۀ د خپل خور په الر الړې، نو زۀ به د ان دې د هغوئ په بتانو پليت کو. 
فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  مال هغ پياله ستا په الس ک کېدم. 
چ، تۀ به د خپل خور پيال و، يوه لويه او ژوره پيال، دا به تا د خلقو د

 تۀ به په خفان او نشه اخته وقو او مسخرو کى، ه چ دا پياله ډکه ده. 
 تۀ به دا  .پيال ستا د خور سامري يعن ،او د دهشت پيال د تباه ،ش
و او تشه به ي کې، او په ماتو شوو وکو به ي شخوند ووه او خپله
 نو په دې سينه به د غم نه ووه. ما مال قادر مطلق خُدائ دا وفرمائيل. 

وجه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، د کله نه چ تا زۀ هېر کے يم
او وروستو خپل شا ته دې غورزولے يم، په دې وجه تۀ به خامخا د خپل شهوت

“.او زناکارۍ سزا وزغم پرست
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په دواړو خوېندو د مال خُدائ عدالت

 مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”اے بن آدمه، ول تۀ به د اوحوله او اوحوليبه

ه چ  عدالت وکې؟ نو هغوئ تۀ د هغوئ حرام کارونه مخامخ که. 
هغوئ زنا وکه او د هغوئ السونه په وينو سرۀ دى. هغوئ خپلو بتانو سره زنا

وکه، تر دې چ هغوئ خپل زامن هم بتانو ته د خوراک دپاره قربان کل، کوم
 هغوئ ما سره هم دا وکل چ، په هم چ هغوئ زما دپاره پېدا کى ۇو. 
ي حرمتو او زما د سبت بهغوئ زما مقدس کور پليت ک هغه وخت ک

 په هغه ورځ چ هغوئ خپل ماشومان خپلو بتانو ته قربان کل، نو په وکه. 
هغه ورځ هغوئ زما مقدس کور ته ننوتل او د دې بحرمت ي وکه. دا هغه ۀ

 تر دې چ هغوئ د سو دپاره قاصدان دى چ هغوئ زما کور ک وکل. 
لېل ۇو وک چ د لرې ائ نه راغلل، او کله چ هغوئ راورسېدل تا خپل
ان د هغوئ دپاره پاک کو او خپل ستر دې تورې کې او ال دا چ ان
 بيا تۀ په شانداره صوف کېناستل چ مېز دې په سرو زرو سنار کو. 

ي په مخ پروت وو په کوم چ تا هغه خوشبو او تېل اې ۇو چ زما ۇو.
مست او عياش خلق ي سره نزدې وو، تر دې چ و خلقو شور د هغ  د

د صحرا نه راوستل او هغوئ دغه دواړو خوېندو ته په مو ک بنى واچول او
 نو ما بيا د هغه چا په حقله ووئيل وک ل تاجونه ي ورته په سر کل. 

چ د زناکارۍ په وجه ستې شوې وه، اوس پرېده چ هغوئ دا له د يو
 او هغوئ د هغ کنجرۍ په شان استعمال کى، ه چ هغه هم داس ده. 

سره زنا وکه. له نه چ سے د زناکارې سره مل، نو هغوئ د هغه
 خو صادقان به هغوئ ته د بحيا و اوحوله او اوحوليبه سره مالستل. 
هغو و سزا ورکى وک چ زنا او قتل کوى، ه چ هغوئ زناکارې دى
،چ فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  مال او السونه ي په وينو سرۀ دى.“ 
 د ”د هغوئ خالف لوئ لر راوله او هغوئ يرې او لوټ مار ته حواله که. 
هغوئ دشمنان به هغوئ سنسار کى او په تُوره به ي ووژن، هغوئ به د دوئ
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ل نو زۀ به په دې م زامن او لوه مۀ کى او د هغوئ کورونه به وسوزوى. 
ک شهوت پرست ختمه کم، او ولو و ته به تنبيه مالو ش او هغوئ به نور
 تاسو به د خپل شهوت پرست دپاره سزا وزغم او  . ستا په نقش قدم نۀ

د خپل بت پرست د ناهونو سزا به برداشت کئ. نو بيا به تاسو په دې پوهه
ش چ زۀ مال قادر مطلق خُدائ يم.“

دې د پخل

په لسمه ورځ، د مال مياشت په نهم کال، د لسم  د جالوطن  ۲۴
 ”اے بن آدمه، د نن ور تاريخ وليه، ه خُدائ کالم په ما نازل شو، 

 يو مثال چ هم دا نن په دې تاريخ به د بابل بادشاه يروشلم محاصره کوى. 
قادر مطلق خُدائ داس مال ،دې سرکشه قوم ته ووايه او هغوئ ته ووايه چ
 او په هغ فرمائ چ، د پخل دې په اور کېدئ او اوبۀ په ک واچوئ. 

ه په کپتون او اوږى غو هل بو  ول ،واچوئ بو د غو ک
 د رم نه د خاص واچوئ. او د هم داس و هوکو نه ي ډک کئ، 
اروے غوه په ک واچوئ، او د دې الندې خشاک کېدئ. او اوبۀ

 نو مال قادر مطلق وويشوئ، او هوک هم د غو سره پاخۀ کئ. 
خُدائ داس فرمائ چ، افسوس دې وى د قاتالنو په ار، له د هغه دې په

شان چ زن وهلے وى د چا ند چ نۀ اخوا کيى، دې په يو شان سره
 کومه وينه چ يروشلم تويه که نو خال کئ او خوه نا خوه مۀ کوئ. 

هغه په ميدان ک په يو کوالو  تويه شوه، داس نۀ وو شوے چ ن په
 نو په دې وجه به زۀ خپله غصه راوپاروم زمه تويه شوه او دوړې په که. 
او د هغوئ نه به بدله واخلم او د هغۀ وينه به په کوالو کا تويه کم چ دا هم

 نو ه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، افسوس دې اره وى. 
يروشلم باندې. زۀ به هم ورته د اور بلولو دپاره لر اري وى د وينو تويولو په
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 نو خشاک راجمع کئ، او اور بل کئ. غوه ه پخه کئ او ډېرے کم. 
 بيا هغه د تانب مصالحه ورباندې واچوئ او د هوکو سره ي سارۀ کئ. 

خال دې په سارو باندې کېده چ دا رم ش او تانبه ي ته سره ش او
 خو دا ول کارونه ناپاک په ک ويل ش او د هغ زن وسوزيى. 

 نو بفائدې ۇو، تر دې چ د دې ډېر زيات زن په اور هم اخوا نۀ شو. 
اوس تا په خپلو بحيا کارونو خپل ان پليت کے دے. ه ما کوشش وکو
چ تا د خپلو پليتو عملونو نه پاک کم، خو تۀ پاک نۀ شوې، تۀ به تر هغ پاک

 ما مال خُدائ نۀ ش ترو چ زۀ خپله ممله غصه په تا نازله کم. 
وفرمائيل. زما دپاره هغه وخت رارسېدلے دے چ خپله کاروائ وکم. زۀ به

وروستو نۀ شم، زۀ به رحم نۀ کوم، او نۀ به پېمانه شم. ستاسو د چال چلن او
“.فرمائ خُدائ داس م، مالعملونو په مطابق به ستاسو عدالت وک

د حضرت حزقايل د  مرګ

 ”اے بن آدمه، په يو زار سره  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  د مال

به زۀ ستا د سترو تور، ستا ه ختمه کم. خو تۀ مۀ د غم سندرې وايه مۀ ژړا
 چغ سورې مۀ وهه، د مى دپاره غمرازى مۀ کوه او مۀ او تويوه. 

کوه، خپل پے په سر وته او خپل پل دې په پو ک واچوه، د خپل مخ
 نو ما په سحر ک خلقو الندې برخه مۀ پوه او د مى خېرات مۀ خوره.“ 

ته وفرمائيل، او بيا په ماام ک زما ه مه شوه. او په بل سحر ما هغه
 نو بيا خلقو زما نه تپوس شان وکل له نه چ ما ته حم شوے وو. 
وکو چ، ”ول تۀ به مون ته دا ووائ چ ستا د دې کارونو زمون دپاره ۀ
 نو ما هغوئ ته ووئيل، ”د مال خُدائ کالم په ما نازل شو مطلب دے؟“ 
قادر مطلق خُدائ داس مال ،سرائيلو قوم ته دا ووايه چا  د بن  ،چ

فرمائ چ زۀ اوس د خپل مقدس قرباناه بحرمت کوم، هغه مضبوط مقام
چ تاسو پرې فخر کوئ ورانوم، ستاسو د سترو تور يعن ستاسو ، او
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ستاسو د زړۀ اُميد تباه کوم. او کوم زامن او لوه چ تاسو پرېودل هغوئ ول
 او تاسو به هغه کار وکئ کوم چ ما وکو.  .ے شبه په تُوره قتل ک
 تاسو به د خپل مخ الندې حصه نۀ پوئ او نۀ به د مى خېرات خورئ. 

تاسو به په خپل سر باندې پے سات او پېزار به په پو کوئ. تاسو به غم او ژړا
نۀ کوئ، او تاسو به په خپله ناه ک ضائع ش او تاسو به په خپلو ولو

 ستاسو دپاره حزقايل يو نمونه دے، تاسو به هم هغه ناهونو ماتم کوئ. 
نو بيا به تاسو په دې پوهه ش وش داس ل. کله چهغۀ وک ۀ چ ۀ کوئ

 او تۀ اے بن آدمه، په کومه ورځ چ زۀ چ زۀ مال قادر مطلق خُدائ يم. 
د هغوئ مضبوط قلعه، د هغوئ خوشحال او فخر، د هغوئ د سترو تور يعن د
هغوئ ، د هغوئ د زړۀ خواهشونه، او د هغوئ زامن او لوه ترې نه واخلم
 نو په هم هغه ورځ به د يروشليم نه يو بچ شوے سے تا له راش او هغه به

 نو هم په هغه وخت ک به ستا خولۀ کوالو ش، او تۀ به تا له خبر راوړى. 
د هغۀ سره خبرې وکې او نور به تۀ خاموشه پات نۀ ش. نو تۀ به د هغوئ دپاره

نمونه ي، او هغوئ به په دې باندې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم.“

وئالف پېشد عمون خ

 ”اے بن آدمه خپل مخ  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  د مال  ۲۵
 دې د عمونيانو په خالف راوروه او د هغوئ خالف پېشوئ وکه. 

عمونيانو ته ووايه چ، د مال قادر مطلق خُدائ کالم واورئ. مال قادر مطلق
خُدائ داس فرمائ، کله چ زما د عبادتخان بعزت کېدله او د بن اسرائيلو

 زمه شاړه کېدله او د يهوداه خلق جالوطن کېدل نو تاسو خوشحال وکه، 
نو زۀ په دې وجه تاسو د مشرق خلقو ته د ميراث په توه حواله کوم. هغوئ به

ستاسو په مين ک خپل کېمپونه جوړ کى او خېم به ودروى، هغوئ به
 زۀ به د ربه ار نه د اوانو  .به و ستاسو مېوې وخورى او ستاسو پ
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د رن ائ جوړ کم او د عمون نه به د و شپول جوړ کم. نو بيا به تاسو په
قادر مطلق خُدائ داس  نو مال دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم. 

فرمائ ،ه چ تاسو د بن اسرائيلو خالف خپل السونه وپقول او خپلو پو
سره مو زمه ودربوله، او تاسو د بن اسرائيلو د مل په تباه خوشحال وکه،

 نو په دې وجه به زۀ خپل الس ستاسو خالف دروغزوم او تاسو به نورو

قومونو ته د غنيمت په توه حواله کم. زۀ به ستاسو قوم ختم کم او تاسو به
زۀ مال چ م. نو تاسو به په دې پوهه شم او تاسو به تباه کخانه بدوش ک

خُدائ يم.“

وئد موآبيانو او د سعير په حقله پېش

موآب او سعير وائ ه چ نو ،فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  ”مال

 نو په دې وجه، زۀ ووره، د يهوداه قوم له د نورو ولو قومونو په شان شو، 
به د موآب سرحدى ارونه حمل دپاره پرېدم چ په هغ ک د

 زۀ به د مشرق ريتائم ل ارونه شامل دى.  بيتيسيموت، بعل معون او ق
په خلقو موآب او عمونيان قبضه کم، نو بيا به نور عمونيان د دنيا په ملونو

 زۀ به په موآبيانو د سزا حم وکم. نو بيا به هغوئ په دې ک نۀ ياديى، 
پوهه ش چ زۀ مال قادر مطلق خُدائ يم.“

وئالف پېشد ادوم خ

 ”مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ ،ه چ ادوم د يهوداه د قوم نه په

 نو په دې وجه، مال قادر بدله اخستو سره سخت مجرم ورولے شو. 
مطلق خُدائ داس فرمائ چ، زۀ به خپل الس د ادوم خالف وغزوم او د هغۀ
خلق او ناور به ووژنم. زۀ به دا د تيمان نه واخله تر ددان پورې وران ويجاړ

 زۀ به د خپلو خلقو بن اسرائيلو په الس کم او هغوئ به په تُوره قتل کم. 
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خپله بدله د ادوميانو نه واخلم، او هغوئ به ورسره زما د قهر و غضب په مطابق
رفتار وکى، هغوئ به زما په بدله اخستو پوهه ش، مال قادر مطلق خُدائ

“.فرمائ داس

وئالف پېشخ د فلست

 ”مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، فلستيانو د يهوداه نه برحمه
بدله واخسته، او هغوئ د خپل زړۀ پخوان کينه او دشمن ورسره اره که.

 نو په دې وجه، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، زۀ به د فلستيانو

خالف خپل الس ورغزوم، او زۀ به چريتيان ختم کم او وک چ د سمندر په
 او زۀ به د هغوئ نه سخته بدله واخلم او په غاړه اوسيى هغوئ به تباه کم. 

خپل غضب ک به ورله سزا ورکم. نو بيا به هغوئ په دې پوهه ش چ زۀ
مال قادر مطلق خُدائ يم، کله چ زۀ د هغوئ نه بدله واخلم.“

وئالف پېشد صور خ

د مال ورځ ک په وړومب په يوولسم کال، د مياشت  د جالوطن  ۲۶
 ”اے بن آدمه، ه چ صور د يروشلم په خُدائ کالم په ما نازل شو، 

حقله داس وئيل دى چ، آو، د دې قومونو دروازه ماته شوې ده، او د هغوئ
دروازې بلل زما دپاره کوالو دى، نو اوس هغه تباه پرته ده نو زۀ به آباده شم.

 نو په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ فرمائ چ، اے صوره زۀ ستا

سمندر خپل ه چن هم لخالف يم، زۀ به ستا خالف ډېر قومونه راوچت ک
 هغوئ به د صور دېوالونه تباه کى او د هغۀ برجونه به چپ راوچتوى. 

رازار کى او زۀ به د هغوئ ملبه داس جارو کم چ له د صفا  په شان
 دا به له په سمندر ک د ماهيرو د جال د خورولو ائ په  .ش پات

شان وى، ه چ ما مال قادر مطلق خُدائ دا وفرمائيل چ، نور قومونه به
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ه باندې به د هغزم  او په هغه اصل  .سره لوټ کولے ش هغه په آسان
اوسېدون په تُورو قتل ش. نو بيا به هغوئ په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ
 نو ه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، زۀ به د شمال د خوا نه د يم. 
بابل بادشاه نبوکدنضر د بادشاهانو بادشاه، د آسونو او جن اډو، د سوارو او

ه به د هغزم  او په هغه اصل د لوئ لر سره د هغوئ خالف راولم. 
اوسېدون په تُورو قتل ش، هغه به ستا خالف د خاورو ډېرے جوړ کى، او

ستاسو دېوالونو ته به الرې جوړې کى او خپل ډالونه به ستا خالف راوچت
 هغه به ستا دېوالونه په مشين سره رازار کى او په خپل وسل سره کى. 

 د هغوئ آسونه به دومره زيات وى چ په خپلو به ستا برجونه راونوى. 
دوړو ک به تا پ کى. او د جن آسونو د شور نه به ستا دېوالونه په لزان
ش، د هغ ب او جن اډۍ چ کله ستا د ار دروازې ته درننو دا به د
 ستا هغه ار په شان وى د چا دېوالونه چ د مخ نه وران شوى وى. 
الرې کو به د خپلو آسونو د پو د نوکو الندې کى، او هغه به ستا خلق په

 تُوره قتل کى، او ستا مضبوط ستن به په زمه الندې راوغورزيى. 
هغوئ به ستا مال دولت لوټ کى او ستا د تجارت سامان به لوټ کى، هغوئ

،کورونه به راوغورزوى او ستا کا ل ى او ستابه ستا دېوالونه مات ک
 زۀ به ستا د سندرو آواز ختم لر او ملبه به په سمندر ک وغورزوى. 

ربن  کم،  زۀ به تا ب کم او ستا د رباب آواز به نور نۀ اورېدلے کيى. 
او تۀ به هغه ائ ور چرته چ خلق د ماهيانو جال خوروى. تۀ به بيا آباد نۀ
.فرمائ قادر مطلق خُدائ داس دى، مال خُدائ فرمائيل مال ه چ ش
 دا هغه ۀ دى چ مال قادر مطلق خُدائ ي صور ته فرمائ، آيا د سمندر

ى کله چزيايونه به ستا د راغورزېدو د آواز په وجه د يرې نه ونۀ ل ساحل
 نو بيا به د ساحل   ى؟خلق حاللي او په تا ک سورې وه زخميان چغ
ول شهزادان د خپلو تختونو نه راکوز ش او خپله چوغه به وباس او خپل د

لارۍ جام به يوې خوا ته کېدى. هغوئ به د غم لباس واچوى په زمه به
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 نو بيا به هغوئ کېن او د يرې نه به ريدى، او ستا په تباه به خفه کيى. 
ستا په حقله د غم په مرثيو ک داس وائ، تۀ نه تباه شوې، د سمندرونو

وو چ يو وخت داس ،اري ى، اے مشهورېقبضه ک لخلق به ستاسو م
 نو اوس تا په سمندر بادشاه کوله او په وله دنيا مو يره خوره کې وه. 

ساحل عالقه ستا د راغورزېدلو په ورځ لزيى، په سمندر ک جزيرې ستا په
،چ فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  مال راغورزېدلو په لزان شوې دى. 
کله چ زۀ ستا ار په کنرو بدل کم، له د هغه ار په شان چ په ک کله

وک نۀ وى آباد شوى، او کله چ زۀ د سمندر د تل نه اوبۀ په تا راوخېژوم او په
 نو بيا به زۀ تا د هغه چا سره الندې کندې ته  ،غرق ش هغه ډوبو اوبو ک

بوم، هغه خلقو له وک چ ډېر وړاندې تېر شوى دى. او زۀ به تا په الندې
زمه ک اوسوم، له د پخوانو تباه شوو سره به اوسيى، د هغوئ سره وک
چ الندې کندې ته روان وى، نو تۀ به بيا هيله راواپس نۀ ش او نۀ به د ژوندو
 زۀ به تاسو په دردناک مرګ ووژنم او تۀ په دنيا ک خپل ائ ته ورسېې. 
به نور په دنيا ک نۀ ي. ستا لون به کولے ش خو تۀ به هيله نۀ پېدا کېې.

“.فرمائ قادر مطلق داس مال

د صور د غم مرثيه

 ”اے بن آدمه، د صور  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  د مال  ۲۷
تۀ د سمندر په غاړه پروت ي  صور ته ووايه، چ په حقله د غم مرثيه ووايه. 

او د سمندر د غاړې ډېرو خلقو سره تجارت کوې، مال قادر مطلق خُدائ
فرمائ چ، اے صوره تا د خپل ان په حقله وئيل چ زما د ائست جواب

 ستا حدونه د سمندر مين پورې رسېدل دى. ستا جوړونو ستا نشته. 
 تۀ له د سمندر د هغه کشت په شان وې ائست الجوابه جوړ کے دے. 

چ د حرمون د غرۀ د نختر لر نه جوړه شوې وې او هغوئ د دِيار لر د
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 هغوئ د ېۍ لبنان نه راوړل چ ستا دپاره يوه ستن ترې جوړه کى. 
لر د بسن نه راوړل او ستا د چلولو چپو ي ترې جوړ کل، هغوئ ستا فرش د

 قبرص د نخترو نه جوړ کو په دې باندې ي د هات د غاونو کار وکو. 
ستا بادبان د مصر د لارۍ د کتان نه جوړ وو، او دا ستا په سر باندې له د
جنې په شان رپېدو، ستا شاميانه د کاسن او آسمان رن کپې وه چ د

 د صيدا او ارود کسان ستا چپو اليسه د ساحل عالق نه راوړلے شوې وه. 
 د جبل د وهون ۇو. اے صوره، ستا هويار کسان ستا مايان ۇو. 

عالق نه په کار پوهه او هويار کسان په کشت ک ۇو چ ستا چاؤدونه بند
کى. د سمندر ول کشت او د دې مايان راغلل چ ستا د مال تجارت

 د فارس، لديه او ليبيا فوجيان ستا په لر ک شامل ۇو. هغوئ وکى. 
خپل ډالونه او وپ ستا په دېوالونو راوړند کل چ تا ته شان و شوکت مالو

 د ارود او د حيل سو د هرې خوا نه ستا د دېوالونو حفاظت وکو،  .ش
او د جماد خلق ستا په برجونو ک ۇو. هغوئ خپل ډالونه ستا په دېوالونو

 ترسيس تا سره کاروبار وکلو راوړند کل، هغوئ ستا حسن ممل کو. 
ه چ تا سره هر قسم سامان ډېر زيات مالوېدلو، او ستا د يزونو په بدله
 يونان، توبل او ک هغوئ تا ته سپين زر، اوسپنه، يم او سيه درکوله. 

مس تا سره کاروبار وکو، هغوئ ستاسو د سامان په بدل ک غالمان او د
 د بيتتُجرمه خلقو د يزونو په بدل ک تاسو له زېو يزونه درکل. 
 د ددان خلقو تاسو سره کاروبار آسونه، جن آسونه او قچرې درکې. 

وکو، او د ډېرو ساحل عالقو خلق ستا اهان ۇو، هغوئ تا ته د هات غاونه
 د شام خلقو تا سره کاروبار وکو ه چ په تا او د آبنوس لر درکل. 

تا له زمرد کا الوېدو، هغوئ ستا د سامان په بدله کيز م هر قسم ک
 کاسن او آسمان رن کپې، لارى، نرم کتان، مرجان او ياقوت درکول. 

يهوداه او بن اسرائيلو تا سره کاروبار وکو، او هغوئ ستا د يزونو په بدله
 زيتُونو تېل او مصالح درکې.   ر، شات، دنيت نه غنم، اينتا ته د م ک
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دمشق تا سره د ډېر پېداوار او د مال د زياتوال په وجه، کاروبار وکو او د دې
 د ودان او يزونو په بدله ک ي د حلبون مے او د صاحر وړۍ درکه. 
يونان خلقو ستاسو نه يزونه اخستل او د هغ په بدله ک ي تاسو ته د کار
 د ددان خلقو د آسونو د قيمت  .درکول اوسپنه او خوشبودارې مصالح

 د عربو او د قيدار ول شهزادان ستا زينونو کاروبار تاسو سره کولو. 
 د خريدار ۇو، هغوئ تاسو سره د ورو، انو، او چېلو کاروبار وکو. 

شيبا او راماه خلقو تا سره کاروبار وکو، ستاسو د يزونو په بدله ک هغوئ
 د حاران، کنه او تاسو له اعل مصالح، قيمت کا او سرۀ زر درکول. 

 عدن، د شيبا سودارو او د اسور او کلمد خلقو هم تا سره تجارت وکو. 
ستاسو په بازارونو ک هغوئ تاسو سره د ل کپې، د آسمان رن کپې،

کل ارۍ يل ى ترې تاو ۇو او چپ ينه قالينونو چارۍ او د رنل د
و ستا د سامان په وړولو ک د ترسيس بي تلے شوې وې کاروبار وکو. 

 ستا چپو مدد کولو، او د سمندر په زړۀ ک تۀ د دروند مال نه ډکه وې. 
به تا د سمندر په مين انخو د مشرق هوا ،و تۀ لوئ سمندر ته راورسولوهون
 ستا مال دولت، د تجارت سامان او مال، ستا د بيۍ ول ک ماته کى. 

چلوون، جوړون او پوهان، ستا تاجران، او ستا ول فوجيان، او نور ول هغه
کسان چ په کشت ک ناست دى به د سمندر په زړۀ ک ډوب ش په کومه
 ستا د مايانو د چغو په وجه به د سمندر په  .تباه ش ستا کشت ورځ چ

 هغه ول چپو وهون به خپله کشت پرېدى، غاړه خلق د يرې نه ولزيى. 
 هغوئ به خپل آواز مايان او نور کار کوون به د ساحل په غاړه ودريى. 

اوچت کى او په تا به سخته ژړا کوى، هغوئ به په خپلو سرونو خاورې او
 هغوئ به ستا په وجه خپل سرونه دوړې وشيندى او په ايرو ک به ورغى. 

نج کى او د اټ جام به واچوى. هغوئ به په تا په پرېشانه زړۀ سره ژړا
 کله چ هغوئ په تا باندې ژړا او وير کوى، هغوئ به ستا په حقله د وکى. 
غم مرثيه وائ ،وک له د صور په شان خاموشه وو، چ سمندر ي محاصره
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 کله چ به ستا د تجارت مال په سمندر ک نورو ملونو ته کے وو؟ 
وړلے کېدو، تا ډېر ملونه ماړۀ کل. ستا د ډېر مال دولت او مال سره تا د

 اوس تۀ د سمندر په ژورو اوبو ک مات او زم بادشاهان ماړۀ کل. 
ډوب شوے ي، ستا سامانونه او ستا کارکوون ول تا سره الندې ډوب شول.

 هر هغه وک چ د سمندر په غاړه اوسيى، هغوئ تا ته حېران دى، د

هغوئ بادشاهان يرې اخست دى او پرېشانه شوى دى او شلونه ي د يرې نه په
چ وائ رو ستا په حقله په خپلو ک د قومونو سودا بله اوړېدل دى. 
توبه توبه، کله چ هغوئ ستا خراب اَنجام وليدو او تۀ د تل دپاره نيست نابود

شوې.“

وئالف پېشد صور د بادشاه خ

 ”اے بن آدمه، د صور  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۲۸
حمران ته ووايه، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ تا د خپل زړۀ په
مغرورتيا ک وئيل چ، زۀ خُدائ يم او زۀ د خُدائ په تخت د سمندر په زړۀ

ک ناست يم. خو تۀ انسان ي او خُدائ پاک نۀ ي، ار چ ستا دا خيال دے
 ول تۀ دانيال نه ډېر هويار ي چ يو  .يار يتۀ د خُدائ په شان هو چ

 ستا په خپل عقل او پوهه تا د خپل ان دپاره راز هم ستا نه پ نۀ دے؟ 
مال دولت راجمع کو او په خپله خزانه ک دې سرۀ او سپين زر راغون کل.

 په تجارت ک د ډيرې پوه په ذريعه تا خپل مال دولت زيات کو، او د

 نو په دې وجه مال قادر مال دولت په وجه ستا زړۀ ډېر مغروره شو. 
،يار يتۀ هو ستا خيال دا دے چ ه چ ،چ فرمائ مطلق خُدائ داس
 زۀ به ستا خالف د غېرو قومونو نه د ولو  ،يار يه د خُدائ په شان هول
نه زيات برحمه خلق راولم، هغوئ به ستا د حسن او عقل خالف خپل تُورې

 هغوئ به تا کندې راوکاږى او ستا لېدونے شان او شوکت به پليت کى. 
 ول تۀ  .ش دردۍ سره مپه ب ى او تۀ به د سمندر په زړۀ کته ک ته
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به بيا د قاتالنو په مخ ووائ چ زۀ خُدائ يم؟ هيله نه. تۀ به صرف انسان
 تۀ به د غېرو ي، خُدائ نه، د هغوئ په السونو ک وک چ تا حاللوى. 
قومونو په السونو له د ناسنتو په شان م ش. ما مال قادر مطلق خُدائ دا

فرمائيل دى.“

د صور د بادشاه د غم مرثيه

 ”اے بن آدمه، د صور د بادشاه په  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو، 

قادر مطلق خُدائ داس مال ،حقله د غم مرثيه ووايه او هغۀ ته ووايه چ
فرمائ چ، تۀ د کامليت نمونه وې، د عقل نه ډک وې او ستا حسن د کمال وو.

 تۀ په باغ عدن ک، د مال خُدائ په باغ ک وې، هر قسم قيمت کاو

له ياقوت، طوپاز، هيره، ايوامرين، اونيس کا، جاسپر، نيلم، زمرد او
لعلونو تۀ ائسته کے وې. تۀ د سرو زرو کار لے کے وې. په کومه ورځ

 ما تۀ د وزرو واال چ ستا تخليق وشو دا ستا دپاره تيار کے شوى ۇو. 
مخلوق په شان مسح شوے او ساتونے مقرر کې او تۀ د خُدائ پاک په مقدس

 ستا د پېدايت د  .ېدلر ک و په مينو کاغر وې، او تۀ د بلېدون
 ور نه ستا چال چلن بداغه وو تر دې چ په تا ک بدکارى پېدا شوه. 
تۀ د خپل ډېر زيات تجارت په وجه د ظلم زيات نه ډک شوې او ناه دې وکه.
نو ما بيا تۀ په بعزت سره د خُدائ پاک د غرۀ نه وشل، او ما تۀ اے حفاظت

 ستا زړۀ په خپل حسن  .لو نه وشو کاد هغه بلېدون تفر کوون
باندې مغروره شو، او تا خپل عقل د خپل شان او شوکت په وجه خراب کو. نو

 تا په ما تۀ زم ته راوغورزول، او بادشاهانو ته م تماشه جوړه کې. 
خپلو ډېرو ناهونو او بايمانه تجارت خپل د عبادت ايونه نده کل. نو ما په

تا اور ولولو او هغۀ تۀ وسوزول، او تۀ م په زمه د ولو هغه کسانو په وړاندې
تۀ ي ونو چلولو هغه م  په ايرو بدل کې چ ستا تماشه ي کوله. 

نيا کتا ته حېران دى، ستا مرګ به ډېر خطرناک وى او تۀ به نور په د پېژندل
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“.نۀ ش پات

وئالف پېشد صيدا خ

 ”اے بن آدمه، خپل مخ دې د  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو، 

 او ووايه چ مال قادر صيدا خالف که، د هغ خالف پېشوئ وکه 
زۀ ستا خالف يم اے صيدا، او زۀ به په تا ک ،چ فرمائ مطلق خُدائ داس
خُدائ يم. کله چ زۀ مال چ م. نو هغوئ به په دې پوهه شجالل حاصل ک

زۀ په هغ د سزا فېصله وکم او خپل ان په هغ ک مقدس اره کم.
 زۀ به په هغ وبا راولم او د هغ په کوو ک به وين روان کم. د هرې

خوا نه به په تا حمل کيى، ستا خلق به په ک په تُوره مۀ ش. نو بيا به
هغوئ پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم.“

الو شسرائيلو ته به برکت ما بن

 ”د بن اسرائيلو د خلقو به نور کينه لرون اونيان نۀ وى کوم چ له د

درد ورکون ازغو او تېرۀ غنو په شان ۇو. نو بيا به هغوئ پوهه ش چ زۀ
 مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، کله چ زۀ د مال خُدائ يم. 

بن اسرائيلو قوم د هغه ملونو نه راغون کم کومو ملونو ته چ هغوئ خوارۀ
وارۀ شوى ۇو، زۀ به د هغوئ په مين ک او د نورو قومونو په وړاندې خپل

ان مقدس وايم. نو بيا به هغوئ په خپل مل ک اوسيى، کوم چ ما خپل
 هغوئ به هلته په امن سره ژوند تېروى او خدمتار يعقوب له ورکے وو. 
هغوئ به کورونه جوړ کى او د انورو بو به وکرى. زۀ به د هغوئ هغه ولو
اونيانو له سزا ورکم چا چ ورپورې وق کې وې. نو بيا به هغوئ پوهه

ش چ زۀ د هغوئ مال قادر مطلق خُدائ يم.“
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وئالف پېشصر خد م

 زمون د جالوطن د لسم کال د لسم مياشت په دولسمه ورځ د  ۲۹
 ”اے بن آدمه، د مصر د بادشاه فرعون مال خُدائ کالم په ما نازل شو، 

 په خالف خپل مخ ورواړوه. د هغۀ او د ول مصر خالف پېشوئ وکه. 
هغۀ ته ووايه چ مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، اے د مصر بادشاه

هرونو که د يو لوئ اژدها په شان په خپلو نرعونه، زۀ ستا خالف يم، تۀ لف
غزېدلے ي او تۀ دا وائ چ دريائے نيل زما دے او دا ما د خپل ان دپاره

 زۀ به ستا په خولۀ ک کنه واچوم او د هغه نهرونو ول جوړ کے دے. 
کبان به ستا رمن پورې ونلوم. او زۀ به تا سره د هغه ولو کبانو د نهرونو نه

 زۀ به تا او ستا د نهرونو هغه راوکاږم کوم چ ستا رمن پورې انت وى. 
او تۀ به نۀ راغون ه پروت يدم. تۀ به په اوچه زمپرې ول کبان په صحرا ک

او نۀ اوچت کے ش. زۀ به تا د زم د ناورو او د هوا د مارغانو خوراک
 نو بيا به هغوئ ول په دې پوهه ش وک چ په مصر ک اوسيى کم. 

چ زۀ مال خُدائ يم. تۀ د بن اسرائيلو د قوم دپاره صرف د لوخ امسا په
 کله چ تۀ هغوئ په خپل الس ک ونيول نو تا دړه وکه او د شان وې. 
هغوئ اوږه دې سورۍ که، او کله چ هغوئ په تا تيه وکه، نو ستا مال ماته

 نو په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، زۀ به شوه. 
 ستاسو خالف تُوره راواخلم او ستاسو سى او د هغوئ ناور به قتل کم. 

چ نو بيا به هغوئ په دې پوهه ش .ه بدل شصر به په صحرا او شاړه زمنو م
زۀ مال خُدائ يم. ه چ تا وئيل چ، دريائے نيل زما دے، هغه ما جوړ
 نو په دې وجه زۀ ستا او ستا د نهرونو خالف يم، او زۀ به د کے دے. 

مصر مل تباه او وران ويجاړ کم د مجدال نه تر اسوان پورې، او د ايتهوپيا د
 نۀ به د انسان او نۀ به د ناورو قدم په تا تېر ش، او د سرحدونو پورې. 
 زۀ به د مصر لوېتو کالو پورې به په ک هي وک هم نۀ اوسيى. 
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حال د خوا او شا ورانو ملونو نه بدتر کم. او د هغۀ ارونه به د تباه شوو
ارونو په مين ک د لوېتو کالو پورې تباه پراتۀ وى. او زۀ به مصريان په
 نو مال قادر مطلق خُدائ نورو قومونو او ملونو ک خوارۀ وارۀ کم. 

داس فرمائ چ، زۀ به مصريان د لوېتم کال په آخر ک د هغه ملونو نه
 زۀ به هغوئ بيا بحال کم رايوائ کم کوم ته چ هغوئ خوارۀ شوى ۇو. 

او خپل اصل او د پالر نيۀ مل جنوب مصر ته راولم. او هلته به د هغوئ يو
 دا به د نورو بادشاهتونو په مين ک د ولو نه کمزورے بادشاهت وى. 
کمزورے بادشاهت وى او کله به هم په نورو بادشاهتونو خپل ان اوچت نۀ

کى. زۀ به دا دومره کمزورے کم چ دا به هيله هم په نورو قومونو
 بن اسرائيل به نور په مصر تيه نۀ کوى خو دا به هغوئ حومت ونۀ کى. 
ته د خپل هغه ناه کولو يو يادار وى چ کله به دوئ د هغوئ نه مدد غوتلو.

نو بيا به هغوئ په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم.“

د نبوکدنضر بادشاه مصر فتح کول

 په اوويشتم کال، د وړومب مياشت په وړومب ورځ، د مال خُدائ کالم په

 ”اے بن آدمه، د بابل بادشاه خپل فوجيان د صور خالف  ،ما نازل شو چ
د حمل دپاره ورولېل، تر دې چ د سخت جن په وجه نجيان شول او د

هغوئ اوږې پول شوې، خو د دې ول تليف باوجود بادشاه او هغوئ تش الس
 نو په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، زۀ د مصر راغلل. 

مل نبوکدنضر د بابل بادشاه له ورکوم، او هغه به د دې مال دولت ان سره
يوس. هغه به دا لوټ کى، خپلو فوجيانو ته به ي په تنخواه ک حساب کى.

 ما هغۀ ته په انعام ک مصر ورکو د هغه کار په بدل ک کوم چ هغۀ

 چ کله  .فرمائ خُدائ داس ے دے. مالاو د هغۀ فوجيانو زما دپاره ک
دا هر ۀ وش نو زۀ به بن اسرائيلو له نوے طاقت ورکم. اے حزقايله، په

ک م او تۀ به دوباره د هغوئ په مينهغه وخت به زۀ ستا خولۀ کوالو ک
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خبرې شروع کې. نو بيا به هغوئ پوهه ش چ زۀ مال قادر مطلق خُدائ يم.“

د مصر دپاره د غم مرثيه

وئآدمه پېش  ”اے بن  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۳۰
،ئ او ووايوير وک ،چ فرمائ قادر مطلق خُدائ داس ه او ووايه، مالوک
 ه هغه ورځ رانزدې ده، د مال خُدائ ورځ افسوس دې وى په هغه ورځ 

 د رانزدې ده، د تورو تيارو ورځ، دا به د قومونو دپاره د قيامت ورځ وى. 
کله چ .او په ايتهوپيا باندې به غم نازل ش ،صر خالف به تُوره رانازله شم

مصر ک مى وش، د هغۀ مال دولت به لوټ ش او د هغۀ بنيادونه به د بېخه
لديه، عربو، او د کوب زما د غوره شوى م د ايتهوپيا، ليبيا، د ل  .وران ش
قادر مطلق خُدائ داس  مال  .ے شصر سره په تُوره قتل کخلق به د م

فرمائ چ، مصر او د هغۀ اتحاديان به ووژلے ش او د هغۀ د کبر کاسه به
نسوره ش. د مجدال نه تر اسوان پورې به هغوئ د هغۀ سره په تُوره قتل کے
 هغوئ به د نورو ورانو ملونو  .فرمائ قادر مطلق خُدائ داس مال ،ش
ک ارونو په مين ارونه به د تباه شوو رباد وى، او د هغوئ په مين ک ب
خُدائ يم، کله چ زۀ مال چ  نو بيا به هغوئ په دې پوهه ش پراتۀ وى. 

 په هغه ورځ به پېغام  .اران قتل شول مدد وم او د هغۀصر اور ولزۀ په م
رسوون زما نه په کشت ک روان ش چ د ايتهوپيا مغروره خلق ويروى. د

مصر د تباه په ورځ به هغوئ ډېر پرېشانه ش، په يقين سره هغه ورځ راروانه
 مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، زۀ به د بابل بادشاه ده. 

 هغه او د هغۀ فوجيان چ په نبوکدنضر په وسيله  مصريان ختم کم. 
ولو قومونو ک ظالمان دى د دې مل د تباه دپاره به راوستے ش. هغوئ
 زۀ به به خپل تُورې د مصر خالف راوباس او هغه به د مو نه ډک کى. 
دريائے نيل اوچ کم او هغه زمه به په بدعملو خلقو خره کم. د غېرو خلقو
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په الس به دا زمه او په دې ک هر ۀ شاړ کم. ما مال خُدائ دا وفرمائيل.
 مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، زۀ به بتان تباه کم او په ميمفس

ک مجسم به ختم کم. نور به په مصر ک شهزاده نۀ وى، او زۀ به په
 زۀ به بره مصر تباه کم، او ضعن ته به اور ول مل دهشت خور کم. 
 زۀ به خپل غضب د مصر په مضبوط ولوم، او تيبس ته به سزا ورکم. 

 زۀ به په مصر اور ار پلوسيوم نازل کم. او د تيبس  خلق به تباه کم. 
ولوم او پلوسيوم به د درد نه تاويى. تيبس به په مين نيم کم، او ميمفس به په

 د هليوپوليس او بوبستيس وانان به په تُوره مسلسله پرېشان ک وى. 
 په تحفنحيس ک به د  .ے شارونه به په خپله قبضه ک او دا ،ۀ شم

ور تيارۀ ش کله چ زۀ د مصر جغ مات کم او د هغۀ زور به ختم ش. هغه
 نو زۀ به په  .ے شبه قبضه ک او د هغۀ کل ،ش پ و کبه په وري

مصر سزا نازله کم، او هغوئ به پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم.“

د مصر د فرعون زور ختمېدل

 په يوولسم کال د وړومب مياشت په اوومه ورځ د مال خُدائ کالم په ما

 ”اے بن آدمه، ما د مصر د بادشاه فرعون الس مات کو. هغه د نازل شو، 
رغېدلو دپاره ونۀ تلے شو او نۀ ورسره تخته ولولے شوه چ هغه دومره

قادر مطلق خُدائ داس  په دې وجه مال  .تُوره ونيس چ مضبوط ش
فرمائ، زۀ د مصر د بادشاه فرعون په خالف يم. زۀ به د هغۀ دواړه السونه مات

کم، روغ او مات دواړه السونه به ي مات کم، او تُوره به د هغۀ د الس نه
 زۀ به مصريان په نورو قومونو او ملونو ک خوارۀ وارۀ کم. وغورزوم. 

 زۀ به د بابل د بادشاه السونه مضبوط کم او خپله تُوره به د هغۀ په الس

ک کېدم، خو زۀ به د فرعون السونه مات کم، او هغه به د هغۀ په وړاندې د
 زۀ به د بابل د بادشاه السونه مضبوط مرون انسان په شان زبير کوى. 

کم، خو د فرعون السونه به شل وډ کم. نو بيا به هغوئ پوهه ش چ زۀ
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مال خُدائ يم، کله چ زۀ خپله تُوره د بابل د بادشاه په الس ک کېدم او
 زۀ به مصريان د نورو قومونو او چ هغه ي د مصر خالف راوکاږى. 

زۀ مال چ م. نو بيا به هغوئ پوهه شخوارۀ وارۀ ک ک ونو په مينلم
خُدائ يم.“

په لبنان ک د دِيار ونه

په اوله ورځ د مال مياشت په يوولسم کال، د درېم  د جالوطن  ۳۱
 ”اے بن آدمه، د مصر بادشاه فرعون او د هغۀ خُدائ کالم په ما نازل شو، 

 ولو و خلقو ته داس ووايه، په لوي ک تۀ خپل ان چا سره برابر ؟ 
تاسو د ته اسور په شان ي، کوم چ يو وخت د لبنان د دِيار د ون په شان

وو، چ ان ي ائسته وې او په ول نل ي سورے خور وو، او لوړوالے
 هغه اوبو غ کو، او په زمه ک الندې چينو هغه ي وريو ته رسېدو. 

ي ېرچاپېره بهېدل، او د اوبو لخت هرونه د هغه ونے وو، او د هغوئ نلوړ ک
 نو دا د پ د نورو ولو ونو نه ډېره اوچتېدله، د پ ولو ونو ته ورغل ۇو. 

او د دې ان ډيرې پلن اوږدې شوې وې ه چ جرړو ته زيات اوبۀ
 د هوا ولو مارغانو د دې په انو ک جال جوړې کې، او رسېدل وې. 
ولو نل ناورو د هغ د انو الندې بچ راوړل، او د دنيا ول لوئ قومونه

 د خپل اوچتوال او و انو په وجه د هغ د سورې الندې کېناستل. 
 د هغه ډېره زياته سيرابه وه، ه چ جرړو ته ي زيات اوبۀ رسېدل وې. 

خُدائ پاک په باغ ک د دِيار نورې ون هغ ته نۀ شوې رسېدلے. د نختر ونو د
و کان په مقابله نۀ شوه کولے، او د چنار ونو ي وال و دان د هغ

برابروالے نۀ شو کولے. د خُدائ پاک په باغ ک بله يوه ونه هم دومره ل نۀ
عدن ک ې وه، د خُدائ پاک په باغک ل وان و  ما هغه په وه. 

قادر مطلق خُدائ داس  نو په دې وجه مال ولو ونو ورسره سيال کوله. 
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فرمائ چ، هغه دومره اوچته شوې ده، او سر ي بره وريو سره ليى، او
 نو ه ما هغه د غېرو ملونو هغه خپل لوړوال ته مغروره شوې وه، 

بادشاهانو ته حواله که چ د هغ د ناهونو په مطابق ورسره رفتار وکى. ما
 او د ولو نه برحمه غېر مليانو هغه پرې که هغه يوې خوا ته وغورزوله، 

ونو کن ،په غرونو او درو ان ودله. د هغپرې ي او داس
راوغورزېدل، او د هغ ان د هغه مل په درو ک مات شوې پرېوت. او د
 د هوا زم ول قومونه د هغ د سورى نه بهر راووتل او هغه ي پرېوده. 
ناور ي ې او د زمجوړې ک جال ونه ک ولو مارغانو په دې غورزېدل

 پس د دې نه دې د بل يو مل ونه هم په خپله په انو ک اوسېدل. 
و نه اوچت شوے هم وى او جرړې يد وري سر ي ر چدومره کبر نۀ کوى ا

د فان دى، يعن د مرګ خوا ته روان ول هغه ه چ ،دى اوبو ته رسېدل
 انسانانو سره الندې قبر ته، د هغوئ سره وک چ الندې قبر ته روان دى. 
نو مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، په کومه ورځ چ هغه ونه الندې
ى. ما د هغبه ورباندې ماتم او وير وک نو هغه د اوبو چين ته ش قبر ته

نهرونه بند کل، او د هغ بحسابه اوبو بهېدل بند شول. نو د دې په وجه ما
 ما د هغ لبنان ته د ماتم کپې واغوست، او د زم ول ون وچ شوې. 

د راپرېوتو په آواز دنيا په لزان که کله چ هغه ما د هغوئ سره الندې د مو
ول او د لبنان ون ول قبر ته روان ۇو. بيا د عدن وک چ هته ک نيا تهد
غوره شوې ون، او هغه ول ون چ  سيرابه شوې وې، هغه الندې زم ته

 د هغوئ د نورو ملونو اتحاديان هغه وک چ د دې په ولېلے شوې. 
سورى ک اوسېدل هم د هغوئ سره قبر ته الړل وک چ په تُوره قتل شوى
 د باغ عدن کومه يوه ونه تا سره په شان او شوکت ک مقابله کولے ۇو. 

ش؟ خو تۀ به هم د عدن د نورو ونو سره الندې زم ته راوغورزولے ش، تۀ به
د ناسنتو په مين ک مل، د هغوئ سره وک چ په تُوره وژلے شوى دى.

دا به د فرعون او د هغۀ د ولو و خلقو اَنجام وى، ما مال خُدائ دا
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وفرمائيل.“

د فرعون دپاره د غم مرثيه

 د دولسم کال، د دولسم مياشت په وړومب ورځ، د مال خُدائ  ۳۲
 ”اے بن آدمه، د مصر د بادشاه فرعون په حقله د غم کالم په ما نازل شو، 
مرثيه ووايه او هغۀ ته ووايه، تۀ د ملونو په مين ک له د زمرى په شان وې،

هرونو کپه خپلو ن چ ه د سمندر د اژدها په شان يتۀ ل خو په حقيقت ک
 مال ر رار او په خپلو پو سره اوبۀ تاووې او نهرونه خوې. 

قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، زۀ به ډېر خلق درولېم چ تا زما په جال
 زۀ به تا په ک راېر کى، او په هغ ک به دې د اوبو نه رابهر کى. 

زمه راوغورزوم او په اوچ مېدان به دې راوولم. زۀ به د هوا ول مارغان پرېدم
 چ په تا کېن او د زم ول ناور به په تا باندې خپل انونه ماړۀ کى. 

 زۀ به زۀ به ستا غوه په غرونو ونولم او ستا په الش به درې ډک کم. 
زمه دومره ستا په وينو رن کم چ د غرونو سر ته ورس، او نونه به ستا
م، نو زۀ به آسمان په کزۀ ستا د ژوند شمع م  کله چ د وينو ډک کم. 
م، او سپوږمک و سره پم، زۀ به نمر په وريم او د دې ستورى به تور کک
 زۀ به ستا دپاره د آسمان ول راان تيارې کم، به خپله را نۀ خوروى. 
 زۀ به د ډېرو  .خُدائ دا فرمائ ه باندې تيارۀ راولم. مالزۀ به ستا په زم
قومونو زړونه پرېشانه کم کله چ زۀ د نورو ملونو په مين ک تا تباه کم،
 زۀ به ډېر خلق ستا د حاالتو په وجه په هغه ملونو ک چ تا نۀ پېژندل. 

پرېشانه کم، او ستا په وجه به د هغوئ بادشاهان د يرې نه ولزيى کله چ زۀ
خپله تُوره د هغوئ په وړاندې اره کم. ستا د غورزېدو په ورځ به هغوئ ول
قادر مطلق خُدائ داس ه مال  هره لحظه د خپل ژوند دپاره لزيى. 
 زۀ به ستا لر  .د بابل د بادشاه تُوره به ستاسو خالف راش ،چ فرمائ
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ختم کم د هغه طاقتورو خلقو په تُورو چ د ول دنيا برحمه خلق دى. هغوئ
 زۀ به د هغ  .رې به تباه شل ول ى او د هغصر دبدبه ختمه کبه د م

ول اروى چ د سيند په خوا ک ريى تباه کم، نور به د انسان پ دا
 بيا به زۀ د دې اوبۀ دومره اوبۀ نۀ تاووى او نۀ به د ناورو پ دا خوى. 

خاموشه کم او د دې دريابونه به له د تېلو په شان بهيى، مال قادر مطلق
 کله چ زۀ د مصر مل وران ويجاړ کم او دا زمه د هر  .خُدائ فرمائ
ۀ نه خال کم، کله چ زۀ هغوئ ول هالک کم وک چ هلته اوسيى، نو

 دا هغه د غم مرثيه ده چ بيا به هغوئ پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم. 
 صر او د هغوئد م ،ه به دا وائلو لد دې م .هغۀ ته ووائ دوئ به ي

“.قادر مطلق خُدائ فرمائ مال ،خلقو دپاره به د غم مرثيه وائ

عالم ارواح

 د دولسم کال د اول مياشت په پينلسمه ورځ د مال خُدائ کالم په ما

 ”اے بن آدمه، د مصر په لرو باندې وير وکه او هغه دواړه د نازل شو، 
نورو ته قومونو لوريانو سره الندې زم ته حواله که، د هغوئ سره وک

 هغوئ ته ووايه، ول تۀ د نورو نه ډېره ائسته ي ۀ؟ چ قبر ته روان دى. 
 هغوئ به د هغه چا عالم ارواح ته الړه شه او د ناسنتو په مين ک پرېوه. 

سره مۀ ش وک چ په تُوره قتل شوى دى. تُوره راويستلے شوې ده، هغه
 الندې قبر نه به  .لے شارواح ته را ر سره عالمول ل خپل ده چپرې

ته مشران د مصر او د هغۀ د اتحاديانو په حقله وائ، هغوئ الندې راغلل او
 هغوئ د ناسنتو سره مۀ پراتۀ دى، هغوئ سره چ په تُوره مۀ شوى دى. 

اسور خپل ول فوج سره هلته پروت دے، هغه د خپلو ولو وژلے شوو د قبرونو
 د په مين ک راېر دے، هغوئ ولو سره چ په تُوره قتل شوى دى. 

هغوئ قبرونه په ژوره کنده ک دى او د هغۀ فوجيان د هغۀ د قبر نه چاپېره خ
دى. هغوئ ولو چا چ د ژوندو په دنيا ک دهشت خورولو هغوئ قتل شول،
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 عيالم هم هلته دے د هغۀ ول لرې د هغۀ د قبر نه او په تُوره مۀ شول. 
چاپېره پرت دى، هغوئ ول حالل کے شوى، په تُوره وژلے شوى دى. هغوئ

ولو چا چ د دنيا په ولو خلقو ک دهشت خورولو الندې زم ته ناسنته
الندې عالم وک چ د هغوئ سره وزغم عزتته شول. هغوئ خپله ب

 د هغۀ دپاره د مو په مين ک د آرام ائ جوړ شو، د ارواح ته روان دى. 
هغ ولو فوجيانو سره د هغ د قبر نه چاپېره. هغوئ ول ناسنته دى او په تُوره

وژلے شوى دى. ه چ هغوئ د دنيا په ولو خلقو ک خپل دهشت خور
کے وو، هغوئ د هغه چا سره شرمنده پراتۀ دى وک چ په قبر ک دى.
 مس او توبل هلته سره د خپلو ولو لرو د هغوئ د قبرونو نه چاپېره

دى. هغوئ ول ناسنته دى، په تُوره وژلے شوى دى ه چ هغوئ د دنيا په
 هغوئ د خپلو نورو جنيالو په ولو خلقو ک خپل دهشت خور کے وو. 

شان په عزت خ نۀ شول، وک چ د خپلو وسلو سره عالم ارواح ته ته
د سرونو د الندې اې په الشونو پراتۀ ۇو او تُورې ي ډالونه ي شوى ۇو او چ
وې. د هغوئ ناه د هغوئ دپاسه وه ه کله چ هغوئ ال ژوندى ۇو نو هغوئ
 تۀ به هم، اے فرعونه تيه تيه ش او د په هر چا دهشت خور کے وو. 

ناسنته په مين ک به خ کے ش، د هغوئ سره چ په تُوره مۀ شوى دى.
 ادوم هلته د خپلو بادشاهانو او شهزادانو سره دے، باوجود د خپل ول

طاقت هغوئ د هغوئ په مين ک پراتۀ دى وک چ په تُوره وژلے شوى دى.

هغوئ د ناسنتو سره پراتۀ دى، د هغوئ سره وک چ الندې کندې ته روان دى.
 د شمال ول شهزادان او ول صيدانيان هلته پراتۀ دى، هغوئ الندې د

وژلے شوو سره په بعزت الړل باوجود د دې چ د هغوئ د طاقت په وجه
دهشت خور وو. او اوس د هغوئ الشونه د ناسنته په حالت ک د مو سره
پراتۀ دى. او هغوئ خپله بعزت د هغوئ سره وزغم وک چ الندې قبر ته

 فرعون او د هغۀ ول فوجيان به هغوئ وورى او هغه به د خپل روان دى. 
ول لر دپاره تسل وموم وک چ په تُوره مۀ کے شوى ۇو، مال قادر
 تر دې چ ما هغه پرېے وو چ هغوئ د دنيا په ولو  .مطلق خُدائ فرمائ
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خلقو ک خپل دهشت خور کى، فرعون او د هغۀ ول فوجيان به د ناسنتو په
مين ک پراتۀ وى، د هغوئ سره چ په تُوره وژلے شوى دى، مال قادر

“.مطلق خُدائ فرمائ

د حزقايل د بن اسرائيلو محافظ مقررېدل

 ”اے بن آدمه د خپلو خلقو  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۳۳
سره خبرې وکه او هغوئ ته ووايه، کله چ زۀ د يو مل خالف جن شروع

کم، نو د هغه مل خلق د خپلو خلقو نه يو سے غوره کى چ د هغوئ
 کۀ محافظ وورى چ دشمن د هغه مل خالف راروان دے محافظ وى. 
 نو بيا چ وک د نو هغه به بيل وغوى چ خلقو له خبردارے ورکى. 

بيل آواز واورى او هغ ته توجو ورنۀ کى او جن او تُوره راش او د هغۀ
هغۀ د کله نه چ ه چ  ژوند ختم کى نو خون به ي په خپله غاړه وى. 

د بيل آواز واورېدو او توجو ي ورنۀ که، نو خون ي په خپله غاړه دے. کۀ
 چرې هغۀ خبردارى ته توجو ورکې وه، نو هغۀ به خپل ان بچ کے وو. 
خو کۀ محافظ دشمن وورى چ راروان دے او بيل ونۀ غوى چ خلقو له

خبردارے ورکى او دشمن راش او کۀ د يو سى ژوند ختم کى، نو هغه
سے خو به د خپل ناه په وجه م ش، خو زۀ به محافظ د هغۀ د مرګ ذمه
 اے بن آدمه، ما تۀ د بن اسرائيلو د قوم دپاره محافظ جوړ وار وروم. 
کې، نو بيا هغه خبرې واوره کوم چ زۀ تا ته کوم نو زما د خوا نه تۀ هغوئ
 کله چ زۀ يو بدعمله ته ووايم، ”اے بدعمله، تۀ به په ته خبردارے ورکه. 
حقيقت ک م ش،“ او تۀ د هغوئ سره خبرې ونۀ کې چ هغوئ د خپلو

عملونو نه واوړى، نو هغه بدعمله به د خپلو ناهونو په وجه م ش، او زۀ به تا د
 خو کۀ تۀ يو بدعمله سى له خبردارے ورکې هغۀ د مرګ ذمه وار کم. 
چ خپل غلط طريق پرېدى او هغه داس ونۀ کى، هغه به د خپلو ناهونو
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په وجه م ش، خو تا خپل ان د هغۀ د خون د ذمه وارۍ نه بچ کو.“

د محافظ پېغام

زمون ،چ واي سرائيلو قوم ته ووايه، تاسو داسا آدمه، د بن  ”اے بن

جرمونو او ناهونو مون الندې کى يو، او مون د هغوئ په وجه سخا او تباه
 هغوئ ته ووايه چ، زما دې په شوى يو، نو مون به نه ژوندى پات شُو؟ 

خپل ذات قسم وى، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، زۀ د بدعمله په مرګ
هي نۀ خوشحالېم، بل په دې خوشحالېم چ هغه ول غلط کارونه پرېدى
او ژوندے پات ش. راور، د خپلو بدو الرو نه راور. اے بن اسرائيلو،
 اے بن آدمه، خپل د مل خلقو ته نو بيا ول تاسو مۀ کېدل غواړئ ۀ؟ 
ووايه، د صادق انسان صداقت به هغه بچ نۀ کى کۀ هغه نافرمان کوى، او د
بدعمله انسان بدعمل به هغه د مرګ کندې ته ونۀ غورزوى کۀ هغه دا پرېدى.
کۀ چرې يو صادق سے ناهونه وکى، نو هغه به د خپل پخوان صداقت په

 کۀ چرې زۀ يو صادق انسان ته ووايم چ تۀ به يقيناً ژوندے  .وجه بچ نۀ ش
پات ش، خو هغه بيا په خپل صداقت اعتماد وکى او بد کارونه شروع کى، نو
زۀ به د دۀ يو ۀ عمل هم ياد نۀ کم، کوم چ هغۀ پخوا کى دى، هغه به د هغه
 او فرض کئ کۀ چرې  .ش ى دى، مکوم هغۀ ک بدو کارونو په وجه چ

زۀ يو بدعمله ته ووايم چ تۀ به يقيناً م ش، نو کېدے ش چ هغه په دې
اورېدو سره د خپلو ناهونو نه توبه وکى او هغه کارونه شروع کى کوم چ د
 له مثال په طور هغه خپل ضمانت واپس کى کوم انصاف او صحيح دى، 

هغۀ پ ى کوم چۀ واپس ک هغۀ د خلقو نه اخستے وى، او هر هغه چ
کى وى، او زما په ژوند ورکون شريعت عمل وکى او نور د بدۍ نه مخ

 يوه ناه به هم کومه  .به نۀ ش م ،ش واړوى، نو يقيناً هغه به ژوندے پات
چ هغۀ کى وى د هغۀ خالف نۀ حسابيى. ه چ هغۀ هغه ۀ وکل ۀ

ل خو بيا هم ستا د م  .ش دى، هغه به يقيناً ژوندے پات ۀ او نې چ
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خلق وائ چ، د مال خُدائ طريق بانصافه دى. خو دا هم دوئ دى چ د
 کۀ يو صادق انسان خپل صداقت پرېدى او هغوئ طريق بانصافه دى. 

 او کۀ چرې يو  .ش ى، هغه به د دې کار په وجه مشروع ک بدعمل
بدکاره د خپل بدکارۍ نه واوړى او هغه ۀ وکى چ کوم نې او صحيح دى،

 خو اے د اسرائيل قومه، نو په داس کولو سره به هغه خپل ژوند بچ کى. 
تاسو واي چ، د مال خُدائ طريق د انصاف نۀ دى. خو زۀ به ستاسو د هر

يو عدالت ستاسو د عملونو او طريقو په مطابق وکم.“

د يروشلم د تباه کېدو خبر

 زمون د جالوطن په دولسم کال، د لسم مياشت په پينمه ورځ، يو سے

وک چ د يروشلم نه راتتېدلے وو ما له راغلو او وې وئيل، ”هغه ار
 د هغه کس د راتلو نه يو ماام وړاندې، د مال خُدائ الس راوغورزېدلو.“ 

په ما باندې وو، هغۀ زما خولۀ په سحر ک د هغه سى د راتلو نه وړاندې
پرانستله. نو بيا زما خولۀ پرانستلے شوې وه او زۀ نور چپ نۀ شوم پات کېدے.

د خلقو ناهونه

 ”اے بن آدمه، کوم خلق  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  نو بيا د مال

چ د بن اسرائيلو په مل ک په دې شاړو او کنراتو ک اوسيى نو هغوئ
ه. بله حاصله کے وو، خو بيا هم هغۀ دا زمبراهيم صرف يو سا ،چ وائ

مون ډېر يو، په يقين سره مون ته دا زمه له زمون د خپل مليت په شان
قادر مطلق خُدائ داس مال ، نو دې خلقو ته ووايه چ راکے شوې وه. 
فرمائ چ، تاسو د وينو نه ډک غو خورئ، او د معبودانو عبادت کوئ، او
وينه تويوئ، نو تاسو په داس کولو سره خپل ان د دې زم حقدار  ۀ؟
د وراثت قابل ي ت پرستانو، حرام کارو، آيا تاسو د دې زم اے قاتالنو، ب
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 نو هغوئ ته دا ووايه چ، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، زما ۀ؟ 
دې په خپل ذات قسم وى، هغه وک چ په دې کنراتو ک پات کيى هغوئ

به په تُوره مۀ ش، او وک چ په دشتو او ميرو ک بهر اوسيى هغوئ به
انو او غارونو ک په قلعه وک چ وې خورى، او م چناورو ته حواله ک

 زۀ به د دې مل نه صحرا او بيابان جوړ کم، او د  .ۀ شدى په وبا به م
هغۀ مغرورانه طاقت به ختم کم، او د بن اسرائيلو غرونه به په شاړو بدل کم

 د هغوئ د حرامو کارونو په وجه  .تېرېدے نۀ ش وک هم په هغ هي چ
چ کوم هغوئ کى دى زۀ به دا مل په صحرا بدلوم نو بيا به هغوئ په دې

پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم.“

د حزقايل د پېغام نتيجه

 مال خُدائ وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه، ترو چ ستا خبره ده، ستا د

مل خلق د خپلو کورونو د دېوالونو خوا ک او په دروازو ک ودريى او
هغۀ ته د مال د هغۀ پېغام واورو کوم چ چ را ،ستا په حقله يو بل ته وائ

 زما خلق به تا له راش، له نه چ هغوئ خُدائ نه مالو شوے دے. 
همېشه را، او ستا په وړاندې به کېن چ ستا خبرو ته غوږ ونيس، خو

هغوئ په دې عمل نۀ کوى. په خپله خولۀ هغوئ د عېش عشرت خبرې کوى، او
تۀ د هغوئ دپاره د يو داس  په حقيقت ک زړونه ي هم د اللچ نه ډک دى. 

موسيقار په شان ي چ په خوږ آواز سره د مين سندرې وائ او يا ۀ ساز
 هرکله غوى. نو هم داس هغوئ ستا خبرې اورى خو عمل پرې نۀ کوى. 
چ دا هر ۀ رتيا ش، او يقيناً داس به وش، نو بيا به هغوئ په دې باندې

پوهه ش چ يو نب د هغوئ په مين ک اوسېدو.“
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سرائيلو شپونا د بن

 ”اے بن آدمه، د  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  د مال  ۳۴
شپونو يعن د بن اسرائيلو د مشرانو خالف پېشوئ وکه، او هغوئ ته ووايه،

مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، د بن اسرائيلو په شپونو دې
افسوس وى وک چ صرف خپله ېه روى. ول يو شپون ته پار نۀ دى

 تاسو د دې پ ، او د دې د وړۍ نه انله چ خپله رمه وروى؟ 
جام جوړوئ او د خو ورى ترې نه حاللوئ، خو تاسو خپله رمه نۀ

 تاسو د کمزورو و خيال نۀ کولو او نۀ مو د بيمارانو دارو کول، او روئ. 
نۀ مو د زخم شوو مرهم پ کوله. تاسو ورک شوې واپس نۀ راوستل، او نۀ مو

 د ورک شوو لون کولو. تاسو په هغوئ په سخت او د ظلم حومت وکو. 
نو هغه ې خورې شوې ه چ د هغوئ شپونے نۀ وو، او کله چ هغه

 زما ې په ولو خورې ورې شوې نو د نل ناورو د خوراک شوې. 
غرونو او اوچتو غونو سرردانه ورېدل. هغوئ په وله زمه باندې خورې
 نو په دې وجه اے  .وکتل و او نۀ يون وکشوې، او چا هم نۀ د هغوئ ل

 زما دې په خپل ذات قسم وى، مال شپونو، د مال خُدائ کالم واورئ، 
قادر مطلق خُدائ فرمائ ،ه چ زما د و ۀ شپونے نشته نو په دې وجه
لوټ شوې او د ولو نل ناورو د خوراک شوې، ه چ زما شپونو زما
 نو د رم لون ونۀ کو او زما د رم په ائ ي د خپل ان خيال وساتلو، 

 مال قادر په دې وجه اے د قوم شپونو، د مال خُدائ کالم واورئ، 
مطلق خُدائ دا فرمائ چ، زۀ اوس د دې شپونو خالف يم او هغوئ به زۀ د
خپلو و دپاره ذمه وار وروم. زۀ به هغوئ د خپلو و د شپونتوب نه لرې

کم نو داس به شپون نور خپل انونه نۀ ش مولے. زۀ به خپل ې د
هغوئ د خُلو نه بچ کم، او هغوئ به نور د دوئ خوراک نۀ وى.“
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ۀ شپون

 ”مال قادر مطلق خُدائ فرمائ چ، زۀ به په خپله د خپلو و لون وکم

 له نه چ شپون د او هغوئ به راپېدا کم او د هغوئ خيال به ساتم. 
خپلو و سره وى او د خپلو خورو و په تالش ک وى، نو هم داس به زۀ

هم د خپلو و په تالش ک يم. زۀ به هغوئ د هغه ولو ايونو نه بچ کم چرته
 زۀ به هغوئ چ هغوئ د تيارې او د وري په ورځ خورې ورې شوې وې. 
د نورو قومونو نه راوکاږم او د نورو ملونو نه به ي راغون کم، او زۀ به هغوئ

خپل مل ته واپس راولم. هغوئ به زۀ د بن اسرائيلو په غرونو، او سيندونو په
 زۀ به هغوئ په ۀ شنو غاړه او د مل په ولو آبادو ايونو ک وروم. 

ايونو ک وروم، او د بن اسرائيلو د غرونو لوړې وک به د هغوئ د
او هغوئ د بن ،مل و کۀ شنو وا ائ وى. او هلته به هغوئ په رېدو

 زۀ به په خپله د خپلو و اسرائيلو د غرونو په شنو واو ک وريى. 
 زۀ به  .قادر مطلق خُدائ فرمائ م، مالشپون يم او هغوئ له به آرام ورک

د ورکو شوو و لون وکم او بالرې شوې ې به راواپس کم. زۀ به د
زخم شوو مرهم پ وکم او کمزورو له به طاقت ورکم، خو حرصناک او

 مضبوط به هالک کم. زۀ به په انصاف سره د و شپونتوب وکم. 
،فرمائ قادر مطلق خُدائ داس مال ،مستاسو خبره ده اے زما ر و چتر
زۀ به په خپله د يو  او بل  په مين ک فېصله وکم، او د انو او د چېلو

 ول دا ستاسو دپاره کاف نۀ ده چ په ه په مين ک به عدالت کوم. 
ياه ک ورېئ؟ ول تاسو به نوره پات ياه د پو الندې کوئ ۀ؟ ول دا

ستاسو دپاره کاف نۀ ده چ پاک اوبۀ و؟ ول تۀ به نورې پات اوبۀ په پو
 ول زما رمه به هغه ياه خورى چ تاسو د پو الندې سره خوئ ۀ؟ 

 نو په کې وى او هغه اوبۀ به  چ تاسو د پو سره خې کې دى؟ 
دې وجه هغوئ ته، مال قادر مطلق خُدائ فرمائ چ ،ورئ، زۀ په خپله به د
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 ه چ تاسو ربه ُرب  او مانده  په مين ک عدالت وکم. 
و، په خپلو اوږو او پتونونو باندې ول مانده ې ديه کې، او په خپلو

 رونو سره مو ډغرې ورکې، تر دې چ تاسو هغوئ خورې ورې کې، 
نو زۀ به خپله رمه بچ کم، او هغوئ به نور نۀ تاال واال کيى. زۀ به د يوې ې او

 زۀ به په هغوئ يو شپونے مقرر د بل ې په مين ک عدالت وکم. 
کم، زما خدمتار داؤد، او هغه به هغوئ روى او هغه به د هغوئ شپونے

 زۀ، مال خُدائ به د هغوئ خُدائ پاک يم، او زما خدمتار داؤد به د وى. 
 زۀ به د هغوئ دوئ په مين ک شهزاده وى. ما مال خُدائ وفرمائيل. 

سره د امن لوظ وکم او د هغه مل نه به خطرناک ناور وشم، نو هغوئ به په
 زۀ به ميرو ک ژوند کوى او په نلونو ک به په امن سره اودۀ وى. 

هغوئ له، او خپل غر نه چاپېره ايونو له برکت ورکم. زۀ به په صحيح موسم
 د باغونو ون به په هغوئ باران کوم، او دا به د فضل او برکت بارانونه وى. 

خپل مېوې کوى او زمه به خپل فصلونه کوى، او خلق به په خپل مل ک په
امن وى. نو بيا به هغوئ پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم، کله چ زۀ د هغوئ د

م چا چم او د هغه خلقو د الس نه ورله خالصون ورکجغ مات ک غالم
 نور به هغوئ د نورو قومونو د السه نۀ لوټ کيى، هغوئ غالمان کى دى. 
او نۀ به ي نل ناور خورى. هغوئ به په امن سره ژوند کوى، او هيوک به
 زۀ به هغوئ له داس زمه ورکم چ په فصل کولو هغوئ نۀ ش يرولے. 

ک به مشهوره وى، او هغوئ به نور په دې مل ک د قحط په وجه په تليف
چ  نو بيا به هغوئ پوهه ش  .نۀ وى او نۀ به د قومونو مسخرې زغم ک

زۀ، مال خُدائ د دوئ خُدائ پاک، د دوئ سره يم، او دوئ، د بن اسرائيلو
 تاسو زما ې، زما د رن د  .خُدائ دا فرمائ قوم، زما خلق دى. مال
ائ ې، زما خلق ي، او زۀ ستاسو خُدائ پاک يم. مال قادر مطلق خُدائ

“.دا فرمائ
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وئد ادوم خالف پېش

 ”اے بن آدمه، خپل مخ په  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۳۵
 او ادوم ک د سعير د غرۀ خالف ورواړوه، او د هغۀ خالف نبوت وکه 

ورته ووايه چ، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، اے د سعير غره زۀ
ستا خالف يم، او زۀ به ستا خالف خپل الس دروغزوم او تا به وران ويجاړ کم.
 زۀ به ستا ارونه په کنرو بدل کم او تۀ به شاړ او ويجاړ ش. نو بيا به تۀ

ما بن کله چ  په هغه وخت ک پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم. 
اسرائيلو له آخرى سزا ورکوله، نو ستاسو دائم نفرت هغوئ قصابخان ته

 نو په دې وجه ورسول، په هغه وخت کله چ په هغوئ افت نازل شوے وو. 
دې زما په خپل ذات قسم وى، مال قادر مطلق خُدائ فرمائ چ، زۀ به تاسو
قتل و غارت ته حواله کم او دا به تاسو پس وى. له نه چ تاسو د قتل و
 زۀ به غارت نه نفرت ونۀ کو، نو دغه شان قتل و غارت به تاسو پس وى. 
د سعير غر وران ويجاړ کم او وک هم چ په دې  را ول به مۀ کم.

 زۀ به ستا غرونه د مو نه ډک کم، هغه وک چ په تُوره مۀ شوى دى،

 زۀ به ستا په غونو او ستا په درو او ستا په ولو نونو ک به پراتۀ وى. 
نو بيا به تۀ پوهه ش .ارونه به بيا آباد نۀ ش م، او ستاک تا د تل دپاره خال

 ه چ تا ووئيل، ”دا دوه ملونه، اسرائيل او چ زۀ مال خُدائ يم. 
ر کۀ زۀ مالو،“ ابه د دوئ جائيدادونه قبضه ک وى او مون يهوداه به زمون

 نو په دې وجه زما دې په خپل ذات قسم وى، مال خُدائ هم هلته وم، 
خُدائ فرمائ، زۀ به تاسو سره د هغه قهر او کين په مطابق سلوک وکم، کوم

چ تاسو د هغوئ نه په نفرت کولو ک اره کو او زۀ به خپل ان د هغوئ
 نو بيا به تاسو په مين ک رند کم کله چ زۀ ستاسو عدالت کوم. 

تاسو د بن چ دى کوم خُدائ هغه بدې خبرې اورېدل ما مال چ پوهه ش
اسرائيل د غرونو په حقله کې دى. تاسو ووئيل چ، دا وران او شاړ پراتۀ دى،

 تا زما مون ته دې د خوراک په توه راکے شوى دى چ وې خورو. 
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  .ې، او ما دا واورېدلاو ډيرې خبرې وک سره الف پرواهخالف په ب
مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، کله چ وله دنيا د خوشحال نه خوند

د بن ه کله چوک تاسو خوشحال ه چ  اخل، زۀ به تاسو شاړ کم. 
اسرائيلو د قوم ميراث تباه شو، دغس سلوک به زۀ تاسو سره وکم. اے د

چ وک پوهه ش نو بيا به هر .ول ادوم به وران ويجاړ ش سعير غره، تۀ او
زۀ مال خُدائ يم.“

وئسرائيلو د بيا آبادېدلو په حقله پېشا د بن

 ”اے بن آدمه، د بن اسرائيلو غرونو ته پېشوئ وکه او ووايه، اے  ۳۶
 مال قادر مطلق خُدائ د بن اسرائيل غرونو، د مال خُدائ کالم واورئ. 

واه، ستاسو د غرونو پخوان ،ستا دشمن دا پېغور درکولو چ ،چ فرمائ داس
 نو په دې وجه پېشوئ وکه او ورته ووايه، لوړې وک زمون شوې. 

مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، تۀ هغوئ وران ويجاړ کې، د هرې
خوا نه ي وډبول او تۀ د نورو ملونو او قومونو مليت او د خندا او غېبت

 نو په دې وجه، اے د بن اسرائيلو غرونو، د مال خُدائ سبب ورېدې، 
ونو، او درو ته داسن و اوقادر مطلق خُدائ غرونو غون کالم واورئ. مال
فرمائ چ، کندو کپرو، وران او تباه شوو ارونو ته چ د نورو قومونو د لوټ
 مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، ما په او د خندا سبب رېدل دى، 

خپل غېرت ک د نورو قومونو خالف فېصله وکه، او خاص د ول ادوم په
خالف، ه چ هغوئ په ډيرې خوشحال او سپ نظر سره زما مل خپل

 نو په دې مليت کو ترو هغوئ د هغۀ د رن سرسبزه ائ لوټ کى. 
وجه د بن اسرائيلو د مل په حقله پېشوئ وکه او غرونو او غونو، نونو

ما په خپل غېرت ،چ فرمائ قادر مطلق خُدائ داس او درو ته ووايه، مال
قهر ک دې قوم ته دا ووئيل ه چ تاسو د نورو قومونو مسخرې تېرې کې.
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 مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، هغوئ چ ۀ کى دى نو د

هغ په وجه ما قسم وخوړو چ، ستاسو نه ېرچاپېره ملونه به هم دغه شان
 بل تاسو به، اے د بن اسرائيل غرونو، ان او سپ او بعزته کم. 

ډېره مېوه زما د خلقو بن اسرائيلو دپاره وکئ، ه چ هغوئ به ډېر زر خپل
 ورئ، زۀ ستاسو خيال ساتم، او تاسو ته به په ه ستره  .کور ته راش
 زۀ به په تا ک وورم، او ستا په پو ک به بيا خلق کرل رېبل کوى. 

خلق زيات کم، تر دې چ د بن اسرائيل ول قوم به زيات کم. ارونه به بيا
 زۀ به ستا د سو او  .ے شايونه به بيا جوړ ک او وران شوى آباد ش

اروو شمېر زيات کم، او هغوئ به بارداره او ډېر ش. زۀ به خلق په تا ک د
پخوا په شان په ائ کم او د پخوا نه به ډېر برکت درکم. نو بيا به تۀ په دې

 زۀ به خپل خلق بن اسرائيل راولم چ په پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم. 
تا باندې ور. هغوئ به په تا قبضه وکى، او تۀ به د هغوئ ميراث ي، او تۀ
 مال قادر به بيا هيله هم هغوئ د خپلو ماشومانو نه، محرومه نۀ کې. 

مطلق خُدائ داس فرمائ چ خلق ستا په حقله وائ چ تۀ خلق لواړ تېروې او
 نو د دې نه وروستو به تۀ نور خپل قوم د هغوئ د ماشومانو نه محروموې، 
خلق تباه نۀ کې او نۀ به نور تۀ خپل اوسېدون د ماشومانو نه خالص کې،

 زۀ به نور تا دې ته پرې نۀ ږدم چ د نورو  .فرمائ خُدائ داس مال
قومونو پيغورونه واورې، او نۀ به نور د قومونو د مسخرو نۀ په تليف ش او نۀ
قادر مطلق خُدائ داس مال ،به تۀ نور د خپلو خلقو دپاره د تيندک سبب ي

“.فرمائ

د بن اسرائيلو نوے ژوند

آدمه، کله چ  ”اے بن  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  نو بيا د مال

د بن اسرائيلو خلق په خپل مل ک اوسېدل، هغوئ هغه په خپل عمل او چال
و د مياشتن ه دو. د هغوئ چال چلن زما په وړاندې لچلن سره پليت ک
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ه چ و نو ما بيا په هغوئ خپل غضب نازل ک بيمارۍ په شان ناپاکه وو. 
هغوئ په هغه مل ک وينه تويه کې وه او ه چ هغوئ هغه مل په خپلو

 ما هغوئ په نورو قومونو ک خوارۀ کل، او بتانو سره پليت کے وو. 
هغوئ په ولو ملونو ک خوارۀ شوى ۇو. ما د هغوئ د چال چلن او عمل په

چرته هم په نورو قومونو ک  هغوئ چ مطابق د هغوئ عدالت وکو. 
خوارۀ وارۀ شول، هغوئ زما د مقدس نوم، په دې طريق سره بحرمت وکه،
يعن د هغوئ په حقله نورو قومونو دا وئيل چ، ار چ هغوئ د مال خُدائ
 نو ما د خپل خلق دى، خو هغوئ د هغۀ د وطن په پريودو مجبور شول. 

خپل مقدس نوم په حقله سوچ کولو، کوم چ د بن اسرائيلو په نورو ملونو
 نو په دې وجه بن ک چ چرته هم هغوئ رسېدل ۇو سپ ي کو. 

اسرائيلو ته ووايه، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، اے بن اسرائيلو
دا ستاسو دپاره نۀ دى کوم يزونه چ زۀ کوم، خو دا زما د مقدس نوم په

خاطر دى، د کوم چ تاسو په نورو قومونو ک بحرمت وکه چرته چ هم
 زۀ به د خپل عظيم نوم قدوسيت اره کم، د کوم چ تاسو د نورو الړئ. 
کله چ ،قادر مطلق خُدائ فرمائ ه. مالوک حرمتب ک قومونو په مين

زۀ د هغوئ د سترو د وړاندې خپل ان مقدس اره کم نو بيا به هغه قومونه
 ه چ زۀ به تاسو د نورو قومونو په دې وپوهيى چ زۀ مال خُدائ يم. 

نه راغون کم، زۀ به تاسو د ولو ملونو نه راجمع کم او خپل مل ته به مو
 زۀ به پاک اوبۀ په تاسو وشيندم، نو تاسو به پاک ش. زۀ به واپس راولم. 

 زۀ به تاسو له نوے زړۀ تاسو د خپلو ولو حرام کارو او بتانو نه پاک کم. 
درکم او په تاسو ک به نوے روح واچوم. زۀ به تاسو نه دا سخت زړۀ لرى
خپل روح واچوم او خپل  زۀ به په تاسو ک کم او نرم زړۀ به درکم. 

تابعدارۍ طرف ته به ستاسو پام راوروم چ زما په اصولو عمل کوئ او زما
ک ل نو تاسو به بيا په هغه م د حمونو په ساتلو ک احتياط کوئ. 

اوسېئ کوم چ ما ستاسو پالر نيۀ له ورکے وو. تاسو به زما خلق ي، او زۀ
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 زۀ به تاسو د خپلو ولو پليتو نه بچ کم. زۀ به د به ستاسو خُدائ پاک يم. 
 زۀ به ستاسو غلو فصلونو له برکت ورکم او په تاسو به نور قحط نۀ راولم. 

ک و تاسو د نورو قومونو په مينم، ترو فصلونه زيات کد ونو مېوې او د پ
 نو بيا به تاسو ته خپل حرام کارونه او غلط  .د قحط په وجه شرمنده نۀ ش
ېمانناهونو د پ او بيا به تۀ په خپلو حرامو کارونو او ،حرکتونه در په ياد ش

 زۀ غواړم چ تاسو په دې خبره پوهه ش چ دا زۀ ستاسو احساس وکې. 
.قادر مطلق خُدائ فرمائ مال ،تاسو د دې حقدار ي ن دپاره نۀ کوم چ
 اے بن اسرائيلو، د خپلو عملونو او کردار په وجه په شرمونو وشرمېئ. 
مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، په کومه ورځ چ زۀ تاسو د خپلو
ولو ناهونو نه پاک کم، زۀ به ستاسو ارونه بيا ودان، او دوباره به ستاسو

 هغه زمه چ شاړه او بنجره وه په کومه به چ وک کنرې آبادې کم. 
ه کشاړه به پرته وه دوباره به په هغه زم هم تېرېدل او هغوئ به ليدله چ

 او خلق به داس وائ چ، دا کومه زمه چ شاړه پرته وه  .کرونده وش
اوس ترې باغ عدن جوړ شوے دے. او کوم ارونه چ کنرې پراتۀ ۇو، شاړ

 نو بيا هغه قومونه کوم او تباه شوى ۇو، اوس مضبوط او بيا آباد شوى دى. 
ما مال چ دى هغوئ به په دې پوهه ش پات ستاسو په خوا او شا ک چ

خُدائ هغه ۀ آباد کل کوم چ وران ويجاړ شوى ۇو او هغه ۀ م وکرل کوم
 چ اوچ او شاړ شوى ۇو. ما مال خُدائ وفرمائيل، او زۀ به ي وکم. 

مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، يو ل بيا به د بن اسرائيلو
درخواست ته توجو وکم او د هغوئ دپاره به دا وکم، زۀ به د و په شان د

 زۀ به هغوئ دومره زيات کم له ومره هغوئ د خلقو شمېره زياته کم، 
رم به چ د نذارانو اخترونو دپاره يروشلم ته راتلل. نو هم داس به وران ويجاړ
زۀ مال چ م. نو بيا به هغوئ په دې پوهه شمو نه ډک کارونه د خلقو د ر

خُدائ يم.“
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د اوچو هُوکو دره

 د مال خُدائ الس په ما وو، او هغۀ زۀ د مال خُدائ د روح په  ۳۷
وسيله رابهر کم او د يوې درې مين ک ي ودرولم، او دا د هوکو نه ډکه وه.

 هغۀ زۀ د هغوئ په مين ک مخ وروستو ورولم، او ما هلته ډېر

 هغۀ ما زيات هُوک د هغ درې په زمه وليدل. او هغه هُوک ډېر اوچ ۇو. 
نه تپوس وکو، ”اے بن آدمه، ول دا هُوک ژوندى کېدے ش؟“ نو ما ورته په

جواب ک ووئيل، ”اے مال قادر مطلق خُدايه، صرف تۀ په دې پوهېې.“
 بيا هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”دې هوکو ته پېشوئ وکه او ورته ووايه،

 مال قادر مطلق خُدائ دې اوچو هوکو، د مال خُدائ کالم واورئ. 
هوکو ته دا فرمائ چ ،وره زۀ به په تاسو ک ساه واچوم، او تاسو به

 زۀ به په تاسو باندې پل، غوه راولم او په رمن ک به مو  .راژوندى ش
پ کم، زۀ به په تاسو ک ساه واچوم، او تاسو به راژوندى ش. نو بيا به

وئ نو ما هم هغه شان پېش تاسو په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم.“ 
وکه نه چ ما ته حم شوے وو. او کله چ ما پېشوئ کوله، نو ناهانه بيا

ما د هوکو کسار او شور واورېدو، او هُوک خپلو ک يو بل سره يوائ
 نو بيا ما وليدل چ، پل او غو په شول او ډانچ ورنه جوړې شوې. 

هغوئ باندې راغل او بيا په رمن ک پ شول، خو په هغوئ ک ساه نۀ وه.
ه، اے بنوک وئه، پېشوک وئ بيا هغۀ ما ته وفرمائيل، ”ساه ته پېش

آدمه، او ورته ووايه، مال قادر مطلق خُدائ دا فرمائ، اے ساه، د لورو
طرفونو هواانو نه راشه، او په دې قتل شوو ک ننوه چ هغوئ راژوندى

 نو ما هم هغه شان پېشوئ وکه نه چ هغۀ ما ته حم وکو، او  “.ش
ساه په هغوئ ک راغله، هغوئ راژوندى شول او په خپلو پو ودرېدل، يو ډېر
وکآدمه، دا ه  بيا هغۀ ما ته وفرمائيل، ”اے بن لوئ لر ترې جوړ شو. 

د ول بن اسرائيل قوم دى. هغوئ وائ چ، زمون هوک اوچ شوى دى او
وئ نو په دې وجه پېش زمون اُميد ختم شوے دے، او مون ختم شوى يو. 
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وکه او هغوئ ته ووايه، مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ ،ورئ، اے
زما خلقو، زۀ به ستاسو قبرونه پرانيزم او د هغوئ نه به مو بهر راوکاږم او زۀ به
 نو بيا به تاسو زما خلق په دې خبره تاسو واپس د اسرائيل زم ته راولم. 
پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم، کله چ زۀ ستاسو قبرونه پرانيزم او تاسو د
 زۀ به خپل روح په تاسو ک واچوم او تاسو به ژوندى دې نه راوکاږم. 

ش، او زۀ به تاسو په خپله زمه آباد کم. بيا به تاسو په دې پوهه ش چ ما
“.فرمائ خُدائ داس ل. مالۇو، هغه ما وک ۀ فرمائيل خُدائ مال

د يهوداه او د اسرائيل يو ائ کېدل

 ”اے بن آدمه، يو امسا  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  د مال

راواخله او په هغ وليه چ دا د يهوداه او هغۀ سره والړې قبيل دى. بيا يو بله
ولو بن فرائيم امسا، دا د يوسف او دد ا ،ه چدا ولي امسا راواخله او په هغ

 بيا هغوئ په يوه امسا اسرائيلو د شمال قبيلو ده چ ورسره والړې دى. 
  .لهغوئ يو بل سره ون ستا په الس ک ه چائ ک يو داس ک

ته دا نۀ وائ تۀ به مون ول ،ى چخلق ستا نه تپوس وک لستا د م کله چ
قادر مطلق خُدائ داس  هغوئ ته ووايه، مال چ د دې ۀ مطلب دے؟ 

فرمائ چ، زۀ به د يوسف امسا راواخلم کومه چ د افرائيم په الس ک ده او
د بن اسرائيل قبيلو سره ده چ دۀ سره ي اتحاد دے او دا د يهوداه امسا سره
ائ کوم، او د هغوئ نه يوه امسا جوړوم. او هغه دواړه به زما په الس ک يو

 نو په کومو امساانو دې چ ليل وکل د هغه خلقو د سترو د  .يو ش
فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  او هغوئ ته ووايه، مال وړاندې ي ونيسه 

هغوئ تلل نه راوکاږم چرته چ سرائيل د هغه قومونو د مينا زۀ به بن ،چ
دى. زۀ به هغوئ د هرې خوا نه رايوائ کم او هغوئ به خپل مل ته واپس

 زۀ به د بن اسرائيلو په مل او د بن اسرائيلو په غرونو ک د راولم. 
هغوئ نه يو قوم جوړ کم. په هغوئ ولو به يو بادشاه حومت کوى او هغوئ به
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 هغوئ  .او نۀ به په دوو بادشاهتونو تقسيم ش له نۀ دوه قومونه شبيا هي
به نور خپل انونه نۀ پليتوى په خپلو بتانو او نۀ په بدو شلونو او نۀ په خپلو

نورو ناهونو باندې، ه چ زۀ به هغوئ د خپلو ناروا واپس کېدو نۀ وساتم، او
زۀ به هغوئ پاک کم. هغوئ به زما خلق وى او زۀ به د هغوئ خُدائ پاک يم.
 زما خدمتار داؤد به د هغوئ بادشاه او د هغوئ ولو به يو شپونے وى.

  .ولو عمل کوى او زما د قانون د منلو به ډېر خيال ساتهغوئ به زما په اص
هغوئ به په هغه مل ک اوسيى کوم چ ما خپل خدمتار يعقوب له

ورکے دے، هغه مل چ په ک ستاسو پالر نيۀ اوسېدل. هغوئ او د هغوئ
ماشومان به نسل در نسل په دې ک د تل دپاره اوسيى، او داؤد زما خدمتار
 زۀ به د هغوئ سره د امن يو لوظ وکم، به د تل دپاره د هغوئ شهزاده وى. 

او دا به ابدى لوظ وى. زۀ به هغوئ په خپل مل ک آباد کم او د هغوئ شمېر
به زيات کم، او زۀ به د هغوئ په مين ک خپله مقدسه عبادتاه د تل دپاره
 زما د اوسېدو ائ به د هغوئ سره وى، زۀ به د هغوئ خُدائ جوړه کم. 
 نو بيا قومونه به په دې پوهه ش چ ما پاک يم، او هغوئ به زما خلق وى. 

مال خُدائ بن اسرائيل مقدس کل، کله چ زما مقدسه عبادتاه د تل دپاره د
هغوئ په مين ک ده.“

د جوج په خالف پېشوئ کول

 ”اے بن آدمه، خپل مخ د  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،   ۳۸
ماجوج د مل د جوج خالف که، د مس او توبل د لوئ شهزاده، په خالف

 او ورته ووايه، مال قادر مطلق خُدائ دا فرمائ چ، اے پېشوئ وکه. 
 زۀ به تا ته جوجه د مس او توبل لوئ شهزاده زۀ ستاسو خالف يم. 

راوروم، او په ژامنو ک به دې کنې واچوم او د خپل ول فوج او آسونو
سره به دې بهر راوکاږم، ستا د آسونو سوارۀ په زغرو سمبال دى، او يو لوئ
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تُورى راويستل ولو خپل و ډالونو سره دے، او هغوئر د خپلو وړو او غل
 د فارس، ايتهوپيا او ليبيا خلق به تا سره ش، او دوئ سره به خپل دى. 

 جمر به هم سره د خپل ول لر تا سره وى، او ډالونه او جن وپ وى. 
د شمال د لرې ائ بيتتُجرمه به خپل ول لر سره او نور ډېر قومونه به تا

تا ته د خوا او شا نه راغون ر چول ل ، تۀ تيار شه، تيار اوسه سره وى. 
م وشوروستو به تا ته ح  ډيرې ور شوے دے د هغ مشرى وکه. 

چ مسلح شه. په راتلون کالونو ک به تۀ په يو داس مل حمله وکې کوم
ونو نه د بنلد ډېرو م نه په آرام شوے دے، د چا خلق چ د جن چ

اسرائيلو غرونو ته راغون شوى دى، کوم مل چ د ډيرې مودې نه وران وو.
ول په امن ک ونو نه راوستلے شوى دى، او اوس هغوئلهغوئ د هغه م

 تۀ او ستا ول لر او هغه ډېر قومونه چ تا سره دى به اوسيى. 
ورمخ ش، له د طوفان په شان حمله به وکى، او تاسو به له د وري په

فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  مال  .خوارۀ ش ک لشان په هغه م
چ، په هغه ورځ به ستا ذهن ک بد خيالونه راش او تۀ به غلطه منصوبه جوړه

 تۀ به ووائ چ، زۀ به په هغه مل حمله وکم چ دېوالونه ي نۀ کې. 
وى، زۀ به په هغه خلقو باندې حمله وکم چ پراَمنه او په آرام ژوند کوى، هغوئ
 زۀ به لوټ مار جوړ کم او ول بغېر د دېوالونو او دروازو او کنو اوسيى. 

خپل الس به بيا ودان شوو کنرو پس او د هغه خلقو خالف کم چ د ډېرو
قومونو نه راغون شوى دى، هغوئ اوس د اروو او سامانونو نه ماال مال دى،

 د شيبا او د ددان او د ترسيس سودار او د او د دنيا په مين ک اوسيى. 
دې ول کليوال به تا ته وائ، ول تۀ لوټ کولو له راغلے ي ۀ؟ ول تا خپل

لر د دې دپاره راغون کے دے چ لوټ مار وکى، سپين زر او سرۀ زر
 نو په دې يوس، چ اروى او سامانونه يوس او ډېر مال لوټ کى؟ 

وجه، اے بن آدمه، پېشوئ وکه او جوج ته ووايه، مال قادر مطلق خُدائ
داس فرمائ چ په هغه ورځ، کله چ زما خلق بن اسرائيل په امن اوسيى
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 تۀ به د خپل لرې ائ شمال نه راش، تۀ او ډېر ول تۀ به دا نۀ ورې ۀ؟ 
قومونه به درسره وى، هغوئ ول به په آسونو سوارۀ وى، يو لوئ لر، او ته

 تۀ به زما د قوم بن اسرائيلو خالف له د وري حمله وکې فوج به وى. 
لاے جوجه، زۀ به تا د خپل م ،و کو وروى. په راتلونه پزم کومه چ
په خالف راپاوم، نو چ ملونه ما وپېژن کله چ ستا په وسيله زۀ خپل ان

 مال قادر مطلق خُدائ د هغوئ د سترو د وړاندې مقدس اره کم. 
داس فرمائ، ول تۀ هم هغه نۀ ي د چا چ ما ډېر پخوا د خپلو خدمتارانو د

بن اسرائيلو د پېغمبرانو په وسيله خبرې کې وې؟ په هغه وخت ک هغوئ تر
ډېرو کالونو پورې پېشوئ وکه چ زۀ به تا د هغوئ خالف راولم.“

جوج له د خُدائ پاک سزا

 ”په هغه ورځ به داس وش، کله چ جوج د اسرائيل په مل حمله وکى،

 زۀ په خپل  .قادر مطلق خُدائ فرمائ ى، مالزما سخت قهر به راوپاري
ک لسرائيل په مپه هغه ورځ به د ا دا فرمايم چ غېرت او سخت قهر ک

 د سمندر کبان، د هوا مارغان، د صحرا ناور، هر يو  .يوه لويه زلزله راش
مخلوق کوم چ په زمه باندې ر، او د زم په مخ باندې ول انسانان به

زما په حضور ک ولزيى. غرونه به اوله ش، د غرونو وک به راونيى
 زۀ به تُوره د جوج خالف په خپلو ولو  .ه راپرېواو هر يو دېوال به په زم

غرونو ورولېم مال قادر مطلق خُدائ فرمائ. د هر چا تُوره به د خپل ورور
م، زۀ به سېالب زۀ به په وبا او قتل عام د هغۀ عدالت وک خالف وى. 

بارانونه، ږل او سوزون و په هغۀ او د هغۀ په لرو او ورسره په نورو
 او بيا به زۀ خپله لوئ او پاکوالے اره کم، او ډېرو قومونو نازل کم. 

چ م. بيا به هغوئ پوهه شاره ک ان د ډېرو قومونو په وړاندې زۀ به خپل
زۀ مال خُدائ يم.“
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د جوج شست

،ه او ورته ووايه چوک وئآدمه، د جوج خالف پېش  ”اے بن  ۳۹
مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، اے جوجه، د مس او توبل لوئ شهزاده
 زۀ به تا راتاو کم او رابه دې کاږم. زۀ به تا د شمال لرې زۀ ستا خالف يم. 
 بيا به زۀ لينده ائ نه راولم او د بن اسرائيلو د غرونو خالف به دې ولېم. 

 د بن ستا د س الس نه واخلم او غش به ستا د  الس نه وغورزوم. 
اسرائيلو په غرونو به تۀ سره د خپلو ولو فوجيانو او ولو قومونو چ تا سره دى
قتل کے ش. زۀ به تاسو د هر قسمه مردار خورو مارغانو او نل ناورو په

 تاسو به په هوار مېدان ک قتل ش ،ه چ دا ما خوراک بدل کم. 
 زۀ به په ماجوج او په هغوئ وک مال قادر مطلق خُدائ فرمائيل دى. 
چ د سمندر په غاړه ک په امن اوسيى اور نازل کم، او هغوئ به په دې

 زۀ به خپل مقدس نوم د خپلو خلقو بن پوهه ش چ زۀ مال خُدائ يم. 
اسرائيلو په مين ک رند کم. زۀ به نور خپل مقدس نوم بحرمت ته پرې
نۀ ږدم، او قومونه به پوهه ش چ زۀ مال خُدائ په بن اسرائيلو ک مقدس

 دا ورځ راروانه ده، دا به يقيناً راش، مال قادر مطلق خُدائ دا ذات يم. 
 بيا هغوئ وک چ د فرمائ. دا هغه ورځ ده چ ما ي ذکر کے دے. 

بن اسرائيلو په ارونو ک اوسيى به بهر الړ ش او وسل به د سوزولو دپاره
استعمال کى او واړۀ او غ ډالونه، ليندې او غش، جن ډنې او نېزې به

 هغوئ وسوزوى. د اووۀ کالو پورې به هغوئ دا سوزولو دپاره استعمالوى. 
ل د کن ولولو او نۀ به ورته دو نه د خشاک راته به ضرورت نۀ وى د پ
کولو، ه چ هغوئ به وسل د خشاک په طور استعمال کى. او هغوئ به

هغه لوټ کى چا چ دوئ لوټ کى ۇو او هغوئ به تاال کى چا چ دوئ تاال
“.قادر مطلق خُدائ دا فرمائ ى ۇو، مالک
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د جوج خېدل

 ”په هغه ورځ به زۀ جوج له په بن اسرائيلو ک د يو لوئ قبرستان ائ

ورکم، په هغه وادۍ ک په کومه ک چ خلق د سمندر مشرق خوا ته تلۀ
راتلۀ کوى. دا به د مسافرو الره بنده کى، ه چ جوج او د هغۀ ول لر به

 تر اوو هلته خ وى. نو بيا به دې ته د هامون جوج وادى وئيلے کيى. 
مياشتو پورې به د بن اسرائيلو قوم هغوئ خوى د دې دپاره چ زمه ترې

 د هغه مل ول خلق به د هغوئ په خولو ک مدد وکى، په صفا کى. 
دې ورځ چ زۀ په دنيا باندې خپل جالل رند کم، نو دا کار به د دوئ دپاره د
 د مل پاکولو دپاره به  .قادر مطلق خُدائ دا فرمائ مال ،عزت باعث ش
کسان لولے شوى وى چ هغه صفا کى. او د هغوئ سره ۀ کسان به په ول

مل ک ور او نور الشونه چ په زمه پات وى چ هغه خ کى. او
 کله چ هغوئ په ول  .ون جارى وساتبه هغوئ خپل ل پوره اووۀ مياشت

مل ک ر او په هغوئ ک يو کس د انسان هوک وورى، نو هغه به د
دې په خوا ک نه جوړه کى ترو چ قبرکند هغه د هامون جوج په وادۍ
 هلته يو ار هم دے چ هامونه نوميى. نو دغه شان به ک خ کى. 
قادر مطلق خُدائ دا فرمائ آدمه، مال  اے بن هغوئ زمه پاکه کى. 

چ، هر قسمه مارغانو او ناورو ته آواز وکئ چ، راجمع ش او د ولو
ېرچاپېره ايونو نه هغه قربان دپاره راش چ زۀ ي تاسو دپاره تياروم، دا د

بن اسرائيلو په غرونو لويه قربان ده. هلته به تاسو غو وخورئ او وينه به
انو ويند شهزاد وخورئ او د زم و غوه س تاسو به د ت  .و

به و، دوئ ول له د بسن د انو او ورو، چېلو او غويانو، اربۀ
 کومه قربان چ زۀ تاسو دپاره تياروم، د دې چرب به اروى په شان دى. 

 زما په  .نشه ش چ و ه وخورئ او وينه به تر هغه خېتاسو په م
دسترخوان به تاسو د آسونو او د آسونو د سورو، د ته سو، او د هر قسم
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 زۀ به د قومونو  .قادر مطلق خُدائ دا فرمائ وخورئ، مال فوجيانو غو
په مين ک خپل جالل اره کم، او ول قومونه به وورى هغه سزا چ زۀ

 د هغه ور نه به ي نازلوم او هغه الس چ ما په هغوئ باندې اېے دے. 
 او بن اسرائيل په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ د هغوئ خُدائ پاک يم. 

قومونه به په دې پوهه ش چ بن اسرائيل د خپل ناه په وجه جالوطن کے
ه ما خپل مخ د هغوئ نه پ وفا ۇو. نوهغوئ ما سره ب ه چ ،شوى ۇو
 کو او هغوئ م دشمنانو ته حواله کل، او په تُوره باندې قتل کے شول. 
ما د هغوئ سره د هغوئ د ناپاکوال او د بدعمل په مطابق سلوک وکو، او ما

خپل مخ د هغوئ نه پ کو.“

د بن اسرائيلو وطن ته واپس راوستل

 ”نو په دې وجه مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، زۀ به اوس يعقوب د

غالم نه واپس راولم او د اسرائيل په ولو خلقو به رحم وکم، او زۀ به په خپل
 هغوئ به خپل شرم او هغه وله بايمان هېره کى مقدس نوم غېرت وکم. 
کومه چ هغوئ زما خالف کې وه کله چ هغوئ په خپل مل ک بغېر د چا
 کله چ زۀ هغوئ د نورو قومونو د يرې نه په امن او سون ک اوسيى. 
نه واپس راولم او هغوئ د خپلو دشمنانو د ملونو نه راغون کم، نو زۀ به خپل

ان د نورو ډېرو قومونو د سترو په وړاندې د دوئ په وسيله مقدس اره
 نو بيا به هغوئ پوهه ش چ زۀ مال خُدائ د هغوئ خُدائ پاک يم، کم. 

ار کۀ ما هغوئ نورو ملونو ته جالوطن کى ۇو، زۀ به هغوئ خپل مل ته
 زۀ به نور رايوائ کم، او د هغوئ يو کس به هم وروستو پرې نۀ ږدم. 
هيله خپل مخ د دوئ نه پ نۀ کم، زۀ به خپل روح د بن اسرائيلو په قوم

“.قادر مطلق خُدائ دا فرمائ م، مالنازل ک

۹۹ / ۱۲۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د مال خُدائ د نوى کور رويا

د حزقايل يروشلم ته بوتلل

 زمون د جالوطن په پينويشتم کال، د وارلسم کال په شروع کېدو  ۴۰
او د مياشت په لسم تاريخ چ ار راپرېوتو په هم دغه ورځ د مال خُدائ الس
 د مال خُدائ په رويا ک هغۀ زۀ د په ما باندې وو او هغۀ زۀ هلته بوتلم. 

بن اسرائيلو مل ته بوتلم. او د يو ډېر اوچت غر دپاسه ي کېنولم، د چا په
جنوب طرف ک چ يو و عمارتونه ۇو کوم چ د يو ار په شان ارېدل.

 کله چ هغۀ زۀ هلته بوتلم، نو ما يو سے وليدو وک چ د زېو په شان

ارېدو، او هغه د دروازې په خولۀ ک والړ وو او په الس ک ي د کتان
ى ما ته ووئيل، ”اے بن هغه س فيته وه او د ناپ تول لرے ي نيولے وو. 
آدمه، په خپلو سترو ووره او په خپلو غوږونو واوره او هر ۀ چ درته ايم

ۀ چ هر .ه خو تۀ د دې دپاره راوستلے شوے ي ،هۀ توجو وک ته هغ
تۀ ووين هغه د بن اسرائيلو قوم ته ووايه.“

د مشرق طرف ته دروازه

 ما وليدل چ هلته د مال خُدائ د کور نه ېرچاپېره دېوال راتاو وو. د هغه

سى په الس ک د ناپ کولو لرے لس نيم فه وو چ دېوال ي ناپ کو، او
 نو بيا هغه د دېوال غوالے لس نيم فه پلن وو او لس نيم فه اوچت وو. 

هغ دروازې خوا ته الړو چ مخ ي د مشرق طرف ته وو. هغه په پوړو وروختو
 هلته په دروازه او د دروازې درشل ي ناپ کو چ هغه لس نيم فه وه. 

ک  طرف ته او س طرف ته درې د وکيدارانو کو جوړې شوې وې
چ د هرې يوې اوږدوالے او پلنوالے لس نيم فه وو او د وکيدارانو د کوو په

مين ک د دېوال پلنوالے پاو کم نهۀ فه وو. او د وکيدارانو د کوو شاته د
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تېرېدو الره وه چ لس نيم فه ژوره وه او د دې کمرو نه وروستو يوه بله درشل
 نو بيا هغۀ د وه چ لس نيم فه وه او د مال خُدائ کور ته تلل وه. 

 نو بيا د هغ اوږدوالے وارلس فه وو او د دروازې دننه ډيوډۍ ناپ که، 
هغ د ستن پلنوالے درې نيم فه وو. د دې ډيوډۍ آخر سر د خُدائ پاک د کور

 د مشرق خوا ته د داخلېدو دواړو خواؤ دېوالونو ته نزدې او مخامخ وو. 
دروازه ک په دواړو طرفونو ته درې کو وې، او ول په يو ناپ تول وې او د
 نو بيا هغۀ د دروازې سره دې په مين ک ول دېوالونه هم يو شان پلن ۇو. 

د داخلېدو د ائ پلنوالے ناپ کو، کوم چ اوولس نيم فه پلن وو او د
وکيدارانو د هرې کو  د دروازې سره الره پاو کم درويشت فه وه. 
مخ يو دېوال وو چ يوويشت انچه وو او د هرې کمرې اوږدوالے او

 نو بيا هغۀ په دې دروازه د وکيدار د کو د شا د پلنوالے لس نيم فه وو. 
دېوال نه واخله د مخامخ کو د شا د دېوال پورې فاصله ناپ که، هغه پاو کم
 هغۀ بيا د دروازې ميننے دېوال کوم چ د خُدائ لور لوېت فه وه. 
 د د کور دربار سره يوائ شوے وو ناپ کو هغه يو سل او پينۀ فه وو. 

دروازې د داخلېدو نه واخله د دربار تر آخر سر پورې فاصله اووۀ اتيا نيم فه
 د وکيدارانو په ولو کوو ک وړې وړې کک غوندې وې، ۀ په وه. 

بهرن دېوالونو ک وې، ۀ د کمرو په دننه دېوالونو ک وې. او په دېوالونو د
کجورو د ونو لارى شوې وه.

د مال خُدائ د کور بهرنے دربار

 نو بيا هغۀ زۀ د دروازې په الر د خُدائ د کور بهرن دربار ته راوستلم. هلته

ما يو و کو او پياده الره وليدله چ د دربار نه ېرچاپېره راتاو شوې وه او
 دا پخه الر تر دروازو پورې جوړه شوې دې الر ته مخامخ دېرش کو وى. 
د عموم وه او هم دومره فاصله ي وه او د دېوالونو نه تر دربار پورې غزېدل

 نو بيا هغۀ د دننه نه د ته دروازې د دربار داخل نه بهر دروازې پورې وه. 
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طرف ته فاصله ناپ که، دا د مشرق خوا ته يو سل او پينۀ اويا فه او شمال
خوا ته هم يو شان فاصله وه.

شمال خوا ته دروازه

و، کوم چ نو بيا هغۀ شمال خوا ته د دروازې اوږدوالے او پلنوالے ناپ ک

 د دروازې د داخلېدو په الر ک دواړو خواو د  . بهر صحن طرف ته
وکيدارانو درې درې کو وې، د هغوئ په مين ک دېوالونه او د هغوئ دننه
کو ول د هغ وړومب مشرق دروازې په اندازه وې. د دروازې ډيوډۍ اووۀ

 د مشرق دروازې اتيا نيم فه اوږده وه او پاو کم لور لوېت فه پلنه وه. 
په شان، د هغ د داخلېدو کوه او کک او د کجورو د ونو لارى هم هغه شان
په يوه اندازه شوې وې. او اووۀ پوړۍ هم ورته ختل وې، چ مخامخ ورته ډيوډۍ

 هلته دننه د دربار طرف چ د شمال خوا نه يوه وه چ دربار ته تلل وه. 
دروازه وه، بلل له د هغه دروازې په شان له نه چ په مشرق ک وه.

هغۀ د يوې دروازې بل دروازې ته مخامخ فاصله ناپ که، هغه يو سل او پينۀ
اويا فه وه.

جنوب دروازه

 نو بيا هغه سى زۀ د جنوب خوا ته بوتلم او ما بيا هلته يوه دروازه وليده

ې چناپ ک مخ وو. هغۀ بيا د دې دېوالونه او کو د جنوب خوا ته ي چ
 د دروازې او د هغ د چوکيدارانو بلل د هغه نورو دروازو په ناپ تول وې. 
د کوو ېرچاپېره وړې وړې کک وې، د هغ کک د نورو ککو په شان وې.
 د تېرېدو الر اووۀ اتيا نيم فه اوږده وه او پاو کم لور لوېت فه پلنه وه. 
د هغه کوو مخامخ هغ ته د بهر نه يوه الر ورختل وه چ اووۀ پوړۍ ي وې، او
 د د هغ په دېوالونو باندې په دواړو خواؤ د کجورو د ونو لارى شوې وه. 
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دننه دربار هم يوه دروازه وه چ جنوب خوا ته ي مخ وو، او هغۀ بيا د دې
دروازې نه د بهر د جنوب دروازې خوا ته ناپ تول وکو، هغه يو سل او پينۀ

اويا فه وو.

دننه دربار ته داخل دروازه

 نو بيا هغه سى زۀ دننه دربار ته په جنوب دروازه باندې راوستلم، او هغۀ

 د هغ د جنوب دروازه ناپ که، هغه هم د نورو دروازو په ناپ وه. 
وکيدارانو کو، او مينن دېوالونه او ډيوډۍ د هغه نورو دروازو سره په ناپ
ک يو شان وې. دروازه او د هغ د کوو کک ېرچاپېره وې، هغه اووۀ اتيا
 د دروازې د داخلېدو نيم فه اوږدې او پاو کم لور لوېت فه پلن وې. 
د کو ناپ تول کومه چ دننه د دربار صحن ته ورغل وه وارلس فه اوږده
 د هغ د کو مخ بهر دربار خوا ته او پاو کم لور لوېت فه پلنه وه. 
ارى شوې وه، او اتۀ پوړۍ ورته ورختلل په ستنو د کجورو د ونو وو، د هغ

وې.

د داخل دربار شرق دروازه

 نو بيا هغۀ زۀ په مشرق الر دننه دربار ته راوستلم، او هغۀ هغه دروازه ناپ

،وکيدارانو کو د  د هغ که، د هغ ناپ هم د نورو سره يو شان وو. 
مينن دېوالونه او د هغ ډيوډۍ د نورو دروازو سره يو شان په يو ناپ وې. د

دروازې او د برنې يو شان ېرچاپېره کک وې. دا اووۀ اتيا نيم فه اوږدې وې
 د هغ د ډيوډۍ مخ دننه د دربار او پاو کم لور لوېت فه پلن وې. 

طرف ته وو، او د دواړو طرفو په ستنو ي د کجورو د ونو لارى شوې وه، او
اتۀ پوړۍ ورختل وې.
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د دربار دننه د شمال خوا ته دروازه

 نو بيا هغۀ زۀ د شمال دروازې طرف ته راوستلم او هغۀ د هغ ناپ

 د هغ د واخستو. او هغه الر هم د هغه نورو په شان په يو ناپ وه. 
وکيدارانو کو، مينن دېوالونه او د هغ ډيوډۍ د نورو دروازو سره يو شان
په يو ناپ وې. د دروازې او برنې يو شان ېرچاپېره کک وې. دا اووۀ اتيا نيم

 ډيوډۍ بهرن دربار ته فه اوږدې وې او پاو کم لور لوېت فه پلن وې. 
مخامخ وه. د تېرېدو د ائ په دېوالونو باندې د کجورو د ونو لارى شوې وه.

دې دروازې ته اتۀ پوړۍ ختل وې.

د قربانو دپاره کو

 د شمال د طرف نه دننه يوه دروازه وه چ د داخلېدو د کو د الرې نه دننه

دربار ته تلل وه چ هلته به په هغ ک د سوزولو قربان اروى وينلے
 د دروازې د ډيوډۍ سره په دواړه خواو ک دوه مېزونه ۇو، په کومو کېدل. 

به چ د سوزولو د نذرانو، د ناه د نذرانو او د ناه د تاوان د نذرانو اروى
 د کو دروازې د کو د بهرن دېوال سره، د پوړو سره حاللولے شول. 
نزدې د شمال دروازې ته د داخلېدو په الر هلته هم دوه مېزونه ۇو، او د پوړو په

 نو بيا د دروازې په يوې خوا ک هم لور بل طرف هم دوه مېزونه ۇو. 
مېزونه ۇو او په بله خوا ک هم لور مېزونه ۇو. دا ول اتۀ مېزونه ۇو په کومو
 نو هلته هم لور مېزونه د تراشلے شوو به چ د قربان اروى حاللېدل. 

کاو نه د سوزېدون قربان دپاره جوړ شوى ۇو چ يو دېرش نيم انچه اوږدۀ او
پلن ۇو او يوويشت انچه لوړ ۇو. په دې مېزونو باندې د قربان د اروو د

 په ېرچاپېره دېوال حاللېدلو دپاره د قصابانو چې او نور يزونه پراتۀ ۇو. 
ک د دوو خُلو واال کنې راوړندې وې چ يو پ اوږدې وې. دا مېزونه د

دننه دربار ته ننوتو، هلته د شمال  نو بيا مون نذرانو د اروو دپاره ۇو. 
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دروازې سره يوه کوه وه چ دننه دربار طرف ته کوالو وه او د هغ مخ جنوب
طرف ته وه. د جنوب دروازې سره هم دا شان کوه وه چ د هغ مخ شمال

 هغه سى ما ته ووئيل، د کوم کو چ د جنوب طرف ته طرف ته وو. 
ي مخه ده د هغه امامانو دپاره ده وک چ د مال خُدائ په کور ک مشران
 او هغه کوه د کوم مخه چ شمال خوا ته ده د هغه امامانو دپاره ده دى. 

وک چ د قرباناه مشران دى. او هغوئ د صدوق زامن دى، وک چ د
ليويانو د قبيل يوا هغه کسان دى چا ته چ د مال خُدائ په حضور ک د

خدمت کولو اجازت ورکے شوے دے.

دننه دربار او د مال خُدائ کور

 نو بيا هغه سى د مال خُدائ د کور دننه دربار ناپ کو او هغه يو سل او

پينۀ اويا فه اوږد او يو سل او پينۀ اويا فه پلن وو. او قرباناه د دربار په
 بيا هغۀ زۀ د مال خُدائ د صحن ک د مال خُدائ د کور مخ ته وه. 

کور دننه کو ته راوستلم. او هغۀ د ډيوډۍ د ستنو ناپ واخستو، او هغه پاو کم
نهۀ فه په هرې خوا پلن وې، او په خپله د داخلېدو د دروازې پلنوالے ليريشت

 د فه وو، او يو بل دېوال وو په هره خوا ک چ پاو کم شپ فه وو. 
داخلېدو د کو پلنوالے پينۀ دېرش فه وو، او اوږدوالے ي يوويشت فه وو.
وې، د دروازې په دواړو خواو دېوالونو ک ته لس پوړۍ ورختل او دې کو

ستن والړې وې.

 بيا هغه سى زۀ د خُدائ د کور مقدس ائ ته راوستلم او هغۀ د  ۴۱
 د دروازو ستن ناپ کې، دواړو خواو ته د ستنو پلنوالے لس نيم فه وو. 

داخلېدو الر اوولس نيم فه پلنه وه، او د دواړو خوا دېوال پاو کم نهۀ فه اوږد
وو. هغۀ بهرنے مقدس ائ هم ناپ کو، دا اويا فه اوږد وو او پينۀ دېرش فه
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 بيا هغه دننه مقدس ائ ته الړو او د داخلېدو د الرې ستن ي ناپ پلن وو. 
کې، او هره يوه درې نيم فه پلنه وه. د داخلېدو الر لس نيم فه پلنه وه، او د

 او هغۀ د دننه مقدس ائ دواړو خواؤ دېوالونه پاو باندې دولس فه پلن ۇو. 
اوږدوالے ناپ کو، هغه پينۀ دېرش فه وو، او د دې پلنوالے پينۀ دېرش فه

وو. هغۀ ما ته ووئيل، ”دا د ولو نه زيات مقدس ائ دے.“

کو ېدلخُدائ د کور سره ل د مال

 بيا هغۀ د خُدائ د کور دېوال ناپ کو، هغه لس نيم فه پلن وو. او د خُدائ

 دا کو درې منزله د کور ېرچاپېره هر طرف ته کوه اووۀ فه پلنه وه. 
وې، او په هر منزل ک دېرش کو وې. د خُدائ د کور د دېوال ېرچاپېره

پاي وې د دې دپاره چ دا د دې کوو دپاره ي وې. نو چ د دې کوو تيرونه
 د خُدائ د کور ېرچاپېره د دوېم چت کو د دېوال ک دننه نۀ لېدل. 

اول چت نه غ وې او د درېم چت کو د دوېم چت نه غ وې. کومه ډانچه
چ د خُدائ د کور ېرچاپېره جوړه شوې وه د الندې نه بره حالت ک جوړه

وه، نو هغه کو کوالو وې چ بره وې. د الندې نه تر دريم چت پورې پوړۍ
ېرچاپېره اوچته چونتره وه، چ د خُدائ د کور نه  ما وليدل چ ختل وې. 

 د هغه کوو بهرنے د کوو بنياد وو. د دې ناپ تول لس نيم فه اوچت وو. 
 او د دېوال پاو کم نهۀ فه پلن وو. د کوو په مين ک هغه کوالو ائ وو. 

 د کوالو خُدائ د کور نه ېرچاپېره د امامانو کو پينۀ دېرش فه پلن وې. 
ائ نه دې کوو ته د ورننوتلو الرې ورغل وې، يوه په شمال ک او بله په

جنوب ک وه، او بنياد چ دا کوالو ائ په خپلو ک يو ائ کوى پاو کم
نهۀ فه کوالو وو.

د مغرب طرف ته يو کور

۱۰۶ / ۱۲۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 يو بل عمارت چ مخه ي د خُدائ د کور د دربار مغرب طرف ته وه هغه يو

ه اوږد وو، او د هغوس نيم فه کوالو او يو سل او اووۀ پنسل دوويشت نيم ف
دېوالونه پاو کم نهۀ فه پلن ۇو.

د مال خُدائ د کور ناپ کېدل

 بيا هغۀ د خُدائ د کور ناپ وکو، دا يو سل او پينۀ اويا فه اوږد وو، او د

خُدائ د کور دربار او هغه عمارت چ د دې دېوالونو سره وو هغه هم يو سل او
 مشرق طرف ته د مال خُدائ د مقدس کور دربار پينۀ اويا فه اوږد وو. 

 بيا هغۀ د هغه د خُدائ د کور مخ سره يو سل او پينۀ اويا فه پلن وو. 
عمارت اوږدوالے د دېوالونو سره ناپ کو چ د خُدائ د کور دربار ته مخامخ

وو، چ دا يو سل او پينۀ اويا فه وو.

د مال خُدائ د کور دننه حصه

 د مال خُدائ د کور ډيوډۍ، مقدس ائ او د ولو نه زيات مقدس ائ، 
او وړې کک او د دې دريواړو نه ېرچاپېره هالونه د دې هر ۀ نه وروستو او د

ډيوډۍ سره ول په لر پ ۇو. فرش او دېوال، تر ککيانو پورې او کک هم
 د دروازو دپاسه کومه الر چ د مال خُدائ د کور دننه مقدس پ وې. 

 د وزرو واال د ائ ته ورغل وه او د هغ په دننه او بهر دېوالونو باندې هم 
مخلوق او د کجورو د ونو تصويرونه جوړ شوى ۇو. او د وزرو واال مخلوق او د
کجورو ون يو د بل پس نقش شوى ۇو، او د هر يو وزرو واال مخلوق دوه مخونه

 انسان مخ ي د کجورې يوې ون طرف ته وو او د زمرى مخ ي د ۇو. 
ېرچاپېره د خُدائ په کور ک طرف ته وو. دا تصويرونه ون کجورې د بل

 د فرش نه تر د ننوتلو دروازې پورې پاس، او د بهرن مقدس نقش شوى ۇو. 
ائ په دېوال باندې د وزرو واال د مخلوق او د کجورو د ونو تصويرونه جوړ
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 د بهرن مقدس ائ د دروازو چوکاونه مربع ۇو او د ډېر زيات شوى ۇو. 
مقدس ائ مخ ته هم د دې په شان ۇو.

د لر قرباناه

 هلته د لر يوه قرباناه وه چ پاو باندې پينۀ فه اوچته او درې نيم فه

پلنه وه. د دې وونه، د دې بېخ، او د دې اړخونه د لر نه جوړ شوى ۇو. هغه
سى ما ته ووئيل، ”دا هغه مېز دے چ د مال خُدائ په وړاندې والړ دے.“

دروازې

  بهرن دواړو مقدس ايونو او ډېر زيات مقدس ائ دوه دروازې وې. 

 او د هرې يوې دروازې دوه پل لرل او هرې يوې پل ته دوه قبض وې. 
ائ په دروازو د وزرو واال مخلوق تصوير او د کجورو د ون مقدس بهرن

تصويرونه نقش ۇو له نه چ په دېوالونو باندې نقش شوى ۇو، او هلته د
په بهرن  د وړې کو لرو يو داالن د وړې کو مخ ته جوړ شوے وو. 
دېوالونو باندې وړې کک وې چ په هره يوه باندې د کجورو ون نقش شوې

وې. د خُدائ د کور د وړو کوو مخ ک هم د لرو داالنونه ۇو.

مامانو دپاره کود ا

 بيا هغه سى زۀ د شمال خوا ته بهرن دربار ته بوتلم او زۀ ي د  ۴۲
مال خُدائ د کور مخامخ دربار کوو ته او بهرن دېوال ته مخامخ د شمال خوا

 هغه کور چ دروازه ي د شمال طرف ته وه هغه يو سل او ته راوستلم. 
صه ک دواړه په دې ح پينۀ اويا فه اوږده وه او اووۀ اتيا نيم فه پلنه وه. 

د بهرن صه کدربار نه او په مخامخ بله ح د دننن ه کۀ دېرش فپين
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 د دې کوو په دربار نه، په دريواړو منزلونو ک کک يو بل ته مخامخ وې. 
مخ يوه دننه الر وه اوولس نيم فه پلنه او يو سل او پينۀ اويا فه اوږده وه.

 نو بره کو تن وې، ه چ په دې د دې دروازې په شمال ک وې. 
ک هالونو د الندې او مينن منزلونو د کور د کوو په نسبت ډېر ائ نيولے
 د درېم چت په کوو ک ستن نۀ وې، له نه چ د دربار وې، نو وو. 

 هلته بهرنے دېوال دا نسبت د الندې او مينن چتونو نه لې شان وړې وې. 
د کوو او د بهرن دربار سره برابر وو، او دا د کوو مخ ته اووۀ اتيا نيم فه

 نو د کوو قطار د بهرن دربار په طرف اووۀ اتيا نيم فه اوږد وو، اوږد وو. 
 الندې او د مقدس ائ سره نزدې قطار يو سل او پينۀ اويا فه اوږد وو. 

کوو ته د مشرق طرف نه د ننوتو الر وه کومه چ دې ته د بهرن دربار نه
د مال  د خُدائ د کور جنوب طرف ته يو بله آبادى وه چ  .ورننو

 چ د دې مخ ته د تېرېدو الره وه. دا له خُدائ د کور مغرب طرف ته وه 
د شمال د کوو په شان وې، دا هم هغه هومره اوږدې او پلن وې، او هم يو شان

 د کوو الرې او ناپ ي وو. د شمال د تېرېدو د دروازو په شان د دې 
دروازې جنوب طرف ته وې. هلته يوه دروازه وه چ دا د حفاظت دېوال سره يو
 بيا  .و ته ننويو کس کو وه، په کومه چ شان د مشرق طرف ته غزېدل

هغۀ ما ته ووئيل، ”شمال او جنوب ته کو چ د مال خُدائ د کور دربار ته
ي مخ دى د امامانو کو دى، چرته چ هغه امامان وک چ د مال خُدائ

په وړاندې ودرېدل نو هغوئ دې مقدس نذران وخورى. هلته به هغوئ ډيرې
مقدس نذران کېدى، يعن د غل نذران، د ناه نذران او د ناه د تاوان

 کله چ امامان د مال خُدائ په نذران ،ه چ هغه ائ مقدس دے. 
 دربار ته نۀ بيا به هغوئ تر هغه وخته بهرن ،داخل ش مقدس کور ک

ترو چ هغوئ هغه مقدس جام ونۀ باس په کومو ک چ هغوئ خدمت
کولو، ه چ دا مقدس دى. هغوئ له پار دى چ نورې کپې واچوى د دې

نه مخ چ هغوئ هغه ايونو ته ورش کوم چ د نورو خلقو دپاره دى.“
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د مال خُدائ کور ناپ کول

 کله چ هغۀ د مال خُدائ د کور دننه هر ۀ ناپ کل، بيا هغۀ زۀ په

 هغۀ مشرق دروازې بهر راوويستلم او هغۀ ېرچاپېره ول هر ۀ ناپ کل. 
د ناپ تول په چوک مشرق دېوال ناپ کو، دا اتۀ سوه او پينۀ اويا فه اوږد
 بيا هغۀ شمال طرف ته دېوال ناپ کو، دا د ناپ په چوک اتۀ سوه او وو. 
و، هغه د ناپ په چوکطرف دېوال ناپ ک  هغۀ جنوب پينۀ اويا فه وو. 
 بيا هغه مغرب طرف ته تاو شو او هغه دېوال اتۀ سوه او پينۀ اويا فه وو. 

 بيا هغۀ ي ناپ کو، او د ناپ په چوک دا اتۀ سوه او پينۀ اويا فه وو. 
هغه لور واړه طرفونه ناپ کل. او د دې نه ېرچاپېره دېوال وو، چ اتۀ سوه
او پينۀ اويا فه اوږد او اتۀ سوه او پينۀ اويا فه پلن وو، د دې مقصد دا وو

چ عام ائ د مقدس ائ نه جدا کى.

د مال خُدائ جالل خپل مقدس کور ته راواپس کېدل

د مشرق طرف ته ي ى هغه دروازې ته راوستلم چ بيا زۀ هغه س  ۴۳
 او ناهانه ما وليدل چ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک جالل د مشرق مخ وو، 
خوا نه راروان وو. د هغۀ آواز له د ډېرو اوبو د غرار په شان وو، او زمه د هغۀ
 کومه رويا چ ما وليدله د هغه رويا په شان وه د جالل په وجه روانه وه. 

کومه چ ما ليدل وه کله چ هغه د ار تباه کولو له راغلو او د هغه رويا په
 د مال رېوتلم.  شان چ ما د کبار د سيند په غاړه وليدله، او زۀ پمخ پ

 بيا خُدائ جالل د مال خُدائ په کور ک د نمرخاتۀ دروازې نه ورننوتو. 
زۀ روح اوچت کم او دننه دربار ته ي راوستلم، او د مال خُدائ جالل د خُدائ

 کله چ هغه سے زما خوا ک والړ وو، ما دا واورېدل کور ډک کو. 
 هغۀ وفرمائيل، ”اے بن چ وک ما ته د خُدائ د کور دننه نه خبرې کوى. 
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آدمه، دا زما تخت او د پو د لولو مقام دے. دا هغه مقام دے چ زۀ به په
ک د تل دپاره د بن اسرائيلو په مين ک اوسېم. هغوئ او د هغوئ

بادشاهان به نور په بتخانو ک بت پرست او زما د مقدس نوم سپاوے نۀ
کوى. او نۀ به نور دوئ د خپلو مو بادشاهانو د عالقائ زيارتونو عزت کوى.

 کله چ هغوئ خپل درشل زما درشل سره خوا ک او د خپلو دروازو بازو

زما د دروازو د بازوانو سره ولول، زما او د هغوئ په مين ک صرف يو
دېوال وو، هغوئ زما د مقدس نوم بحرمت په خپلو بدو عملونو سره وکه. نو
 هغوئ دې اوس خپله بت پرست او ما په خپله غصه ک هغوئ تباه کل. 

ى، او زۀ به د هغوئ په ميننه اخوا ک د خپلو بادشاهانو زيارتونه زما د مخ
 اے بن آدمه، د مال خُدائ کور د بن اسرائيل ک د تل دپاره اوسېم. 
قوم ته وايه، چ هغوئ په خپلو ناهونو وشرميى. پرېده چ هغوئ په غور

 او کۀ چرې هغوئ په خپلو ولو کارونو باندې وشرميى سره نقشه وورى، 
کوم چ هغوئ کى دى، نو هغوئ ته د خُدائ د کور نقشه او د هغ ترتيب، د

هغ د وتو الرې او د داخلېدو الرې، د هغ وله نقشه او د هغ اصول او احام
وايه. دا د هغوئ د وړاندې وليه نو چ هغوئ د دې ترتيب وفادارى وکى او
 د مال خُدائ د کور دا قانون دے، د غرۀ د دې د احامو پيروى وکى. 
دپاسه ېرچاپېره عالقه به د ولو نه زياته مقدسه وى. دا د خُدائ د کور قانون

دے.“

قرباناه

 ”دا د قرباناه په اوږدو ناپ تول دے، د قرباناه نه ېرچاپېره غاړه

يوويشت انچه ژوره وه او يوويشت انچه پلنه وه، او د هغ ېرچاپېره غاړه نهۀ
 په زمه د غاړې نه بره تر انچه پلنه وه. او هم دا د قرباناه اوچتوالے دے، 

ته چج پورې دا درې نيم فه اوچته وه او يوويشت انچه پلنه وه. او د وړې
 د چج نه تر غ چج پورې دا اووۀ فه اوچته او يوويشت انچه پلنه وه. 
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قرباناه برن برخه اووۀ فه اوچته وه چ قربان به په ک سوزولے کېدله او
 قرباناه د سر د هغ په هر يو وټ ک يو يو ر لولے شوے وو. 

 بره چجه هم لور وونه ۇو، يوويشت فه اوږدۀ او يوويشت فه پلن وو. 
غاړه ي ه پلنه وه، چليريشت نيم ف ه اوږده اوليريشت نيم ف ،مربع وه

يوويشت انچه وه او ېرچاپېره لس نيم انچه غاړه وه. او د قرباناه پوړۍ
نمرخاتۀ طرف ته وې.“

د قرباناه وقف کول

قادر مطلق خُدائ داس آدمه، مال  بيا هغۀ ما ته وفرمائيل، ”اے بن

فرمائ چ، د سوزېدون قربان د نذرانو دپاره به دا اصول وى او په قرباناه
 تاسو به يو وان سخے د ناه  ،دا تياره ش کله چ به وينه وشيندلے ش

د نذران دپاره امامانو له ورکئ، وک چ ليويان دى او د صدوق د نسل نه
 تاسو د  .خُدائ دا فرمائ دمت کوى، مالزما وړاندې خ وک چ دى، او
دې نه له وينه واخل او د قرباناه په لورو وونو ک په رونو باندې په
بره حصه ک او د هغ په غاړو باندې وشيندئ، او دغه شان قرباناه مقدسه
 تاسو به يو غويے د ناه د نذران دپاره کئ او د هغ دپاره کفاره ورکئ. 

ائ نه بهر به ي ائ د مقدس او د خُدائ د کور په مقرر شوى واخل
 په دوېمه ورځ به تاسو بعېبه چېلے د ناه د نذران دپاره پېش وسوزوئ. 
کئ، او قرباناه به پرې داس مقدسه کئ له نه چ مو په غوي باندې

 کله چ تاسو د دې د پاکولو کار ختم کئ، نو تاسو به بيا يو پاکه کې وه. 
 تاسو وان سخے او ورے د رم نه نذرانه کئ، چ دواړه بعېبه وى. 
دا د مال خُدائ په وړاندې پېش کئ، او امامان به په دوئ ماله واچوى او دا
 تاسو به د اووۀ ورو دپاره هره به د سوزېدون قربان په طور پېش کئ. 

ورځ يو چېلے د ناه د نذران دپاره پېش کوئ، تاسو به د رم نه يو وان
 د اووۀ غويے او يو ورے هم پېش کوئ، چ درې واړه بعېبه وى. 
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ورو دپاره دې هغوئ د قرباناه او د هغ د پاکولو دپاره فديه پېش کى، نو
 د دې ورو په آخر ک، د اتم ور نه  .ىبه هغوئ دا وقف ک داس

وروستو هم امامان به په قرباناه ستاسو سوزېدون او د عبادت نذران پېش
“.قادر مطلق خُدائ دا فرمائ م. مالى. بيا به زۀ تاسو قبول کک

شهزادان، ليويان او امامان

 بيا زۀ هغه سى واپس د مقدس ائ بهرن دروازې ته راوستلم،  ۴۴
 مال خُدائ ما ته کومه چ د نمرخاتۀ طرف ته وه، او دا بنده وه. 

وفرمائيل، ”دا دروازه به بنده وى. دا به کله هم نۀ کوالويى. هيوک به په دې نۀ
ورننو. دا به بنده وى ه چ مال خُدائ، د بن اسرائيلو خُدائ پاک، په
 صرف شهزاده په دې ک دننه کېناستے دې دروازه دننه شوے دے. 

ش چ د مال خُدائ په حضور ک خوراک وکى. هغه دې د برنې د الرې
“.او په هم هغه الر دې بهر الړ ش نه دننه راش

د مال خُدائ د کور د انتظام اصول

 بيا زۀ هغه سى د خُدائ د کور مخامخ د شمال دروازې په الر راوستلم. ما

وکتل او د مال خُدائ جالل م وليدلو چ د مال خُدائ کور ډکوى، او زۀ
 مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ، ”اے بن آدمه، په غور رېوتلم.  پمخ پ

سره ووره، او په غور سره واؤره، او هر هغه ۀ ته خيال وکه چ درته زۀ د
مال خُدائ د کور د ولو احامو په حقله فرمايم. د مال خُدائ مقدس کور ته

 د بن اسرائيلو سرکشه قوم ته ووايه، د تلو راتلو طريقو ته خيال وکه. 
مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، اے د بن اسرائيل قومه، ستاسو دا دومره

 ستاسو د ولو حرامو کارونو سره، تاسو په ظاهر او حرام کارونه بس دى. 
حرمتائ ته راوستل، تاسو زما د کور ب يان زما مقدسلباطن ناسنته غېر م
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وکه کله چ تاسو ما ته خوراک، وازه او وينه پېش که، او تاسو زما لوظ
 د دې په ائ چ تاسو زما د مقدس يزونو خدمت په خپله مات کو. 
 مال قادر وکئ، تاسو نورو خلقو ته زما د مقدس ائ اختيار ورکو. 

مطلق خُدائ داس فرمائ چ، يو غېر مل به هم چ په ظاهر او باطن ناسنته
وى هغه به زما مقدس ائ ک داخل نۀ ش، او نۀ به هغه غېر مليان چ د

بن اسرائيلو په مين ک اوسيى.“

ليويان د امامت نه شل

 ”هغه ليويان چا چ زما نه جدائ اختيار که کله چ د بن اسرائيلو قوم

ه به د خپلتانو پيروى وکائ د خپلو ب زما په الرې شو او هغوئ چا چب
 هغوئ دې زما په مقدس کور ک خدمت وکى، د  .ناه سزا وزغم

خُدائ د کور د دروازو ذمه وارى دې واخل او په دې ک دې خدمت کوى،
هغوئ دې سوزېدون نذران او قربان د خلقو دپاره حالل کى او د خلقو په
 خو ه دوئ د بتانو وړاندې دې ودريى او د هغوئ خدمت دې وکى. 

عبادت د خلقو دپاره وکو او د بن اسرائيلو قوم ي په ناه ک اخته کو، نو
،ناهونو سزا وزغم هغوئ به ضرور د خپلو په دې وجه ما قسم وخوړلو چ
 هغوئ به نور د امامانو په توه زما د  .قادر مطلق خُدائ دا فرمائ مال

خدمت دپاره نزدې نۀ را او نۀ به زما مقدسو يزونو له نزدې را او نۀ به
زما ډېرو مقدسو نذرانو ته نزدې کيى، هغوئ به ضرور د خپلو حرامو کارونو

 خو بيا هم به زۀ هغوئ ته د خُدائ د کور خدمت او د هغه ول  .شرم وزغم
کار ذمه وارى ورکم چ په دې ک کول په کار دى.“

امامان

 ”خو هغه امامان، وک چ ليويان دى او د صدوق د نسل نه دى او چا
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چ په وفادارۍ سره زما د مقدس کور خدمت وکو کله چ بن اسرائيل زما نه
بالرې شول، هغوئ به نزدې راش زما د وړاندې به خدمت وکى، هغوئ به د
وازو او وين قربان پېش کولو دپاره زما په وړاندې ودريى، مال خُدائ دا

 صرف هغوئ به زما مقدس مقام ته رادننه ش، يوا هغوئ به زما  .فرمائ
مېز ته نزدې راش او زما په حضور ک به خدمت کوى او زما د فرائضو ذمه

 کله چ هغوئ د دننه دربار په دروازو ورننو، نو وارى به سمبالوى. 
هغوئ دې د کتان جام واچوى، هغوئ دې د وړئ کپې نۀ اچوى کله چ د
 هغوئ دې په دننه دربار په دروازو يا د خُدائ په کور ک خدمت کوى. 

خپل سر باندې د کتان پے او د کتان الندې کپې دې خپلو مالانو نه
  .په هغوئ خوله راول ۀ نۀ اغوندى چ ى. هغوئ دې داسېرچاپېره وت

کله چ هغوئ بهرن دربار ته و چرته چ خلق دى، هغوئ دې هغه کپې
وباس چ هغوئ په ک خدمت کولو او دا دې په مقدسو کوو ک پرېدى،
او نورې جام دې واچوى، هس نه چ هغوئ په خپلو کپو سره خلق مقدس

 هغوئ به خپل سرونه نۀ کى، او د هغوئ ژوند په خطره ک واچوى. 
.تۀ واړۀ ساتتۀ اوږدوى، خو هغوئ به د خپل سر وېکلوى او نۀ به خپل وې
 هغوئ دې  .دننه دربار ته ننو کله چ  مام دې هم مے ونۀ يو ا

کونو او طالقو شوو و سره وادۀ ونۀ کى، هغوئ دې صرف د بن اسرائيلو
 هغوئ دې زما خلقو ته د نسل پېغلو سره يا د امامانو کونو سره وادۀ کوى. 
د مقدس او عام يزونو په مين ک د فرق تعليم ورکى او ورته دې د حرامو
مامان د قاضدې ا  په هره النجه ک  .ائفرق و ک او حاللو په مين

فرائض ادا کى او دا دې زما د حمونو په مطابق فېصله کى. هغوئ دې زما د
ولو مقرر شوو اخترونو دپاره زما په قانون او اصول باندې عمل وکى، او

 امام دې خپل ان مى ته په  .هغوئ دې زما د سبت ورځ مقدسه وسات
نزدې ورتلو باندې پليت نۀ کى، خو کۀ م کس ي پالر يا مور، زوئ يا لور،

 د پاکېدو  .ان پليتولے ش ورور يا ناوادۀ شوې خور وى، نو په دوئ هغه
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 په کومه ورځ چ هغه د مقدس نه وروستو، هغه به اووۀ ور انتظار کوى. 
کور دننه دربار ته  چ هلته په مقدس ائ ک خدمت وکى، هغه دې د

 صرف زۀ  .خُدائ دا فرمائ ى، مالناه نذرانه پېش ک ان دپاره د خپل
به د امامانو ميراث يم. تاسو هغوئ ته په بن اسرائيلو ک مليت مۀ ورکوئ،
 هغوئ به د غلو نذران، د ناه نذران او د ناه د زۀ به د هغوئ مليت يم. 
تاوان نذران خورى، او هر ۀ چ په بن اسرائيلو ک مال خُدائ ته وقف

 ول ۀ مېوه او ستاسو ولو نه اوله  د شوى وى هغه به د هغوئ وى. 
نذران به د امامانو وى. تاسو به هغوئ ته د زم په غله دانه ک اوله حصه

 امامان به هي قسمه ۀ نۀ  .ئ نو برکت به ستاسو په خاندان نازل شورک
خورى، مارغۀ يا ناور چ په خپله م وى يا ناور م کے وى.“

د زم تقسيمول

 ”تاسو چ کله زمه د ميراث په توه تقسيموئ، تاسو به د زم يوه  ۴۵
حصه مال خُدائ ته د مقدس عالق په توه وقف کئ چ د دې اوږدوالے

دولس نيم کيلوميره او پلنوالے ي لس کيلوميره وى، دا وله عالقه په کار دے
 په دې ک به يوه حصه چ اتۀ سوه پينۀ اويا مربع فه چ مقدسه وى. 

ده دا به د مقدس ائ دپاره وى، چ د دې ېرچاپېره اووۀ اتيا نيم فه به د
 په مقدسه عالقه ک، د يوې برخ اوږدوالے دولس کوالو مېدان دپاره وى. 

نيم کلوميره او پلنوالے پينۀ کلوميره به وى، په دې ک به د ولو نه زيات
 دا به د امامانو دپاره د زم مقدسه حصه مقدس ائ مقدس کور وى. 
وى، وک چ په مقدس کور ک او د مال خُدائ په حضور ک خدمت

کوى. دا به د هغوئ د کورونو دپاره ائ وى او هم به د خُدائ د کور دپاره
 دولس نيم کيلوميره اوږده او پينۀ کيلوميره پلنه عالقه مقدس ائ وى. 
به د هغه ليويانو وى، وک چ د مال خُدائ په کور ک خدمت کوى، دا به
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 تاسو به ار ته د هغوئ د ارونو دپاره جائيداد وى چ په ک اوسيى. 
د جائيداد په توه درې کيلومير پلنه او دولس نيم کيلوميره اوږده عالقه ورکئ،

د مقدس حص سره خوا په خوا، دا به د ولو بن اسرائيلو وى.“

د شهزاده دپاره زمه

 ”شهزاده به د مقدس عالق او د ار د جائيداد سره دواړو خواانو ته

برخه واخل. دا به مغرب نه مغرب او مشرق نه مشرق طرف ته غزېدل وى. په
اوږدو به دا د مغرب نه تر مشرق پورې سرحدى قبائيل عالقو سره برابره پرته

 په بن اسرائيلو ک به دا زمه د هغۀ مليت وى. او زما شهزادان وى. 
به نور زما په خلقو ظلم نۀ کوى، خو د بن اسرائيلو قوم ته به اجازت ورکى

چ د خپلو قبيلو پات شوې زمه قبضه کى.“

د شهزاده دپاره احامات

لرې الړئ، اے د بن تاسو کاف ،فرمائ قادر مطلق خُدائ داس  ”مال

اسرائيلو شهزادانو. خپل شرارت او ظلم پرېدئ او هغه ۀ وکئ ۀ چ د
ئ، مالو قبضه کول بند کنصاف او د صداقت وى. زما د خلقو نه د زما

 تاسو له په کار دى چ صحيح تله، صحيح پېمانه  .قادر مطلق خُدائ فرمائ
 حومر دې ستاسو دپاره د ناپ تول معيارى او صحيح پاويزه استعمال کئ. 

 د تول دپاره معيارى پېمانه وى. ايفه او بت دواړه د حومر لسمه حصه ده. 
ه به شل جيرې وى. او شپېتۀ سيه وى او يوه سيپېمانه به د سپينو زرو سي

به د يوې منا په اندازه وى.“

ور او مقدس نذران

 ”دا هغه خاص تحفه ده چ تاسو به ي پېش کئ يعن، د ايفه شپمه حصه
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د غنمو د هر يو حومر نه او د ايفه شپمه حصه د اوربشو د هر يو حومر نه پېش
 د تېلو مقرر شوې حصه، چ په بت ناپ شوى وى، دا به د هر کر نه کئ. 

د يو بت لسمه حصه وى، په دې ک لس بته يا يو حومر وى او لس بته د يو
 هم داس به د بن اسرائيلو د رن د ائ نه، د دوو سوو حومر برابر وى. 

و د رم نه يو  واخستلے ش. دا به د غل د نذران، سوزېدون نذران او
ئ، مالکفاره ک ئ او د خلقو دپاره يدپاره استعمال ک د نذران د سالمت
ول خلق به په دې خاصو هديو ک ل د م  .قادر مطلق خُدائ دا فرمائ

 دا به د شهزاده ذمه حصه د اسرائيل د شهزاده د استعمال دپاره ورکى. 
وارى وى چ سوزېدون نذران، د غل نذران او د لو نذران په اخترونو،

ولو مقرر شوو مېلو ک سرائيل قوم پها او د بن نوې مياشت او په سبت ک
او د سالمت ،نذران سوزېدون ،نذران د غل ،ناه نذران ى. هغه به دپوره ک

نذران پوره کى، او د بن اسرائيلو قوم دپاره به ي کفاره کى.“

اخترونه

 ”مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، د وړومب مياشت په اوله ورځ

 تاسو به يو وان غويے چ بعېبه وى واخل او مقدس ائ به پاک کئ. 
امام به له وينه د ناه د نذران نه راواخل او دا به د خُدائ د کور د دروازې په

درشل واچوى، د قرباناه د برن حص په لور واړو وونو، او د خُدائ د
 تاسو به هم داس د مياشت په کور د دننه دربار په چوکاونو به ي واچوى. 
اوومه ورځ د هغه چا دپاره وکئ د چا نه چ غېر ارادې يا په ناپوه ک ناه

 تاسو د وړومب وش، نو تاسو به د خُدائ د کور دپاره کفاره پېش کئ. 
مياشت په وارلسمه ورځ د فسح اختر شروع کئ، دا اختر به د اوو ورو

 په هغه دپاره وى، په دې دوران ک به تاسو بغېر د خمبيرې رو خورئ. 
ورځ به شهزاده يو غويے د خپل ناه او د خلقو د ناه د کفارې دپاره پېش
 مال خُدائ ته به هغه هره ورځ د اختر د دې اوو ورو په دوران کى. 
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ک اووۀ غويان او اووۀ ان چ ول بعېبه دى د سوزېدون نذران دپاره
ي هغه به هر غو پېش کوى او نر چېلے به د ناه د نذران دپاره پېش کوى. 

او  سره يوه ايفه د غل نذرانه پېش کوى، هر ايفه سره به لور ليره تېل هم
د اووم کوم چ ،و په دوران ک د اختر د دې اوو ور پېش کوى. 

،ناه د نذران د نذران ى، هغه به هم داسلسمه ورځ شروع کيپه پين مياشت
د سوزېدون نذران، د غل او د تېلو نذران پېش کى.“

 ”مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، د دننه دربار دروازه  ۴۶
کومه چ د نمرخاتۀ په طرف ده هغه دې د کار شپ واړو ورو دپاره بنده وى،
 شهزاده دې خو د سبت په ورځ او د نوې مياشت په ورځ به دا کوالو وى. 

دربار ته د بهر د طرف د برنې د الر نه ورننو او د دروازې چوکاټ سره دې
ودريى. امامان دې خپل سوزېدون قربان وکى او د سالمتيا نذران دې

پېش کى. هغه دې د دروازې په درشل ک عبادت وکى او بيا دې هغه بهر الړ
 د هر سبت په ورځ او د هرې ش. خو دروازه به تر ماام پورې کوالو وى. 

د مال خلق د دروازې په درشل ک لپه ورځ دې د دې م نوې مياشت
شهزاده ي نذرانه چ  سوزېدون خُدائ په حضور ک عبادت وکى. 

مال خُدائ ته د سبت په ورځ پېش کوى دا به شپ نران ورى او يو  وى،
 د غل نذرانه چ د  سره ورکوى هغه به يوه ايفه وى ول به بعېبه وى. 

او د ورو سره به په خپله خوه د غل نذرانه ورکى، هر يو ايفه سره به لور
 د نوې مياشت په ورځ به هغه يو غويے، شپ ورى ليره تېل پېش کى. 

 هغه به يوه ايفه د غل نذرانه د او يو  پېش کى چ ول بعېبه وى. 
غوي سره پېش کى، او يوه ايفه به  سره، او د ورو سره چ ومره

غواړى هغه هومره دې ورکى، او هرې يوې ايف سره دې لور ليره تېل پېش
 کله چ شهزاده ننو، هغه به د برنې د الرې نه دننه الړ ش، او په کى. 
 کله چ د مل خلق د مال خُدائ وړاندې په  .هم هغه الر به هغه بهر راش
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مقررو اخترونو ک راش، هغه وک چ په شمال دروازه د عبادت دپاره
په جنوب وک چ او هغه ،دروازه بهر الړ ش نو هغه به په جنوب راش

دروازه راننو هغه به په شمال دروازه باندې بهر الړ ش. يو کس به هم په هغه
دروازه واپس نۀ  په کومه چ راغل دى، خو هر يو به په مخالف دروازه بهر
، هغوئ دننه کله چ  ائ دننه  شهزاده به هم هغوئ سره يو  .و
 په اخترونو او مقرر شوو مېلو  .هغوئ بهر راو کله چ او بهر به راو

ک، د غل نذرانه به يو غوي سره يوه ايفه وى، يوه ايفه به د  سره وى، او د
ورو سره چ ومره غواړى هغه هومره دې ورکى، او هرې يوې ايف سره

 کله چ شهزاده د خپل خو نذرانه مال خُدائ لور ليره تېل ورکئ. 
ته پېش کوى، کۀ هغه سوزېدون نذرانه وى او يا د سالمت نذرانه وى، هغه

.ے شنمرخاتۀ طرف ته دے هغه به د هغۀ دپاره کوالو ک مخ ي دروازه چ
ه چن ىپېش ک نذرانه داس نذرانه او يا د سالمت هغه به خپله سوزېدون
هغه د سبت په ورځ کوى. بيا به هغه بهر الړ ش، او د هغۀ د بهر تلو نه وروستو،

“.ے شبه دروازه بنده ک

د هرې ور نذرانه

خُدائ ته د سوزېدون ورے مال عېبه ”تاسو به هره ورځ د يو کال ب

 نذران دپاره پېش کوئ، تاسو به ضرور يو سحر بل سحر دا پوره کوئ. 
تاسو به روزانه يو سحر بل سحر د غل نذرانه پوره کوئ، چ د يوې ايف شپمه
به وى او پاو باندې يو لير تېلو سره به اوړۀ واغئ. مال خُدائ ته د دې غل د
او د تېلو نذران ُورى، د غل  نو د نذران پېش کولو حم د تل دپاره دے. 

به هر سحر په مسلسل توه د سوزېدون نذران دپاره پېش کيى.“

شهزاده او د هغۀ زمه
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 ”مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ، کۀ چرې شهزاده د خپل وراثت نه

يوه تحفه خپلو زامنو ک يو زوئ له ورکى، دا به د هغۀ د نسل وى، او دا به په
 خو کۀ چرې هغه د خپل وراثت نه يوه ميراث ک د هغوئ جائيداد وى. 
تحفه خپل يو نوکر له ورکى، نو نوکر سره به دا تر د آزادۍ د کال پورې وى،

 خو بيا به دا واپس د شهزاده ش. د هغۀ ميراث صرف د هغۀ د زامنو دے. 
شهزاده به د خلقو نه ميراث نۀ اخل، هغوئ به د خپل جائيداد نه نۀ شى. هغه به
خپلو زامنو ته د خپل ميراث نه جائيداد ورکوى، تر دې چ زما په خلقو ک يو

“.هم د خپل جائيداد نه محرومه نۀ ش

خان خُدائ د کور باورچ د مال

 بيا هغه سى زۀ د دروازې په خوا ک مقدسو کوو ته بوتلم چ مخ ي د

شمال ته طرف وې، کوم چ د امامانو وې، او ما ته ي د نمر پرېوتو طرف ته
 هغۀ ما ته ووئيل چ، ”دا هغه ائ دے چرته به چ امامان ائ وودلو. 
د ناه د تاوان نذران او د ناه نذران او د غل نذران پخوى، ترو بهرن دربار

ته د مقدسو يزونو د راوړلو نه منع ش هس نه چ خلق مقدسو يزونو له
 بيا هغۀ زۀ بهرن دربار الس وروړى او خپل ژوند په خطره ک واچوى.“ 

ته راوستلم او په دې ک ي وټ په وټ ورولم او ما په هر وټ ک بل
تيو بل سره ان ونو کو لور واړو دربار په  د بهرن دربار وليدو. 
دربارونه ۇو، چ اويا فه اوږد او دوه پنوس نيم فه پلن ۇو او په لور واړو

 دننه د لور واړو دربارونو وونو ک هر يو دربار يو شان برابر وو. 
ېرچاپېره د کا يوه چجه وه، د چج الندې ېرچاپېره د اور بلېدلو نغرى جوړ
 هغۀ ما ته ووئيل چ، ”دا هغه باورچ خان دى چرته به چ هغه وک ۇو. 

چ د خُدائ په کور ک خدمت کوى د خلقو قربان پخوى.“
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د مال خُدائ د کور نه درياب بهېدل

 هغه سى زۀ بيا د مال خُدائ د کور دروازې ته راوستلم، او ما  ۴۷
د خُدائ د کور د درشل د الندې نه اوبۀ د نمرخاتۀ طرف ته راروان وليدل چ

خُدائ د کور مخه نمرخاتۀ طرف ته وه. اوبۀ د مال د مال ه چ وې
 خُدائ د کور د جنوب خوا نه ته د قرباناه جنوب خوا ته راروان وې. 

م بهرنبهر راتاو ک دروازه باندې بهر راوويستلم او زۀ ي نو بيا هغۀ زۀ په شمال
.مشرق ته وه، او اوبۀ د جنوب طرف نه رابهېدل مخه ي بوتلم چ دروازې ته ي

 کله چ هغه سے فيته په الس نمرخاتۀ طرف ته الړو، نو هغۀ نيم کيلومير

 هغۀ نور نيم ناپ وکو او بيا ي زۀ په اوبو ک بوتلم چ د يو پورې وې. 
کيلومير ناپ وکو او زۀ ي په اوبو ک بوتلم چ تر وډو پورې ډوب وې.
هغۀ بيا نور نيم کيلومير ناپ وکو او زۀ ي په اوبو ک بوتلم چ دا تر مال

 هغۀ نور نيم کيلومير ناپ وکو، خو اوس دا سيند شو چ زۀ په پورې وې. 
ک نۀ شوم اوړېدلے، ه چ اوبۀ اوچت وې او المبلو ته کاف ډوب وې،

 بيا هغۀ ما داس سيند ترې جوړ شو چ هيوک په ک نۀ شُو اوړېدلے. 
نه تپوس وکو چ، ”اے بن آدمه، تۀ دا وين؟“ نو بيا هغۀ زۀ واپس د درياب
 کله چ زۀ هلته ورسېدم، نو ما د سيند په دواړو طرفونو غاړې ته بوتلم. 
 هغۀ ما ته ووئيل چ، ”دا اوبۀ نمرخاتۀ مل طرف ته  .وليدل ډيرې ون

بهيى او د اُردن وادۍ ته ، چرته چ دا م درياب ته ورپرېو. کله چ دا
 د ژوندو  .اوبۀ تازه ش ينمال ک نو په هغ ،ته شدرياب ته ور م

ناورو سيلونه به هلته اوس چرته چ سيند بهيى. هلته به ډېر زيات کبان وى،
ه چ دا اوبۀ هلته بهيى او مال اوبۀ تازه کوى، نو چ چرته دا سيند

 ماهيران به د سيند په غاړه والړ وى،  .ش ۀ به هلته ژوندى پات ى هربهي
د عينجدى نه تر عينعجليم پورې به د کبانو د جالونو خورولو دپاره ايونه وى.

 خو له د غ سمندر د کبانو په شان به په ک ډېر قسمونه کبان وى. 
 د هر قسم  .ش دپاره پات دا به د مال ،ونه به تازه نۀ شاو ډن دلدل
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مېوې ون به د سيند په دواړو غاړو غ ش. د دې پا به نۀ وچيى، او نۀ به د
دې مېوې وچيى. هره مياشت به دا مېوه نيس ،ه چ د مال خُدائ د

مقدس کور نه دې ته اوبۀ بهيى. د دې مېوه به د خوراک دپاره او پا به ي د
شفا دپاره استعماليى.“

د مل سرحدونه

 مال قادر مطلق خُدائ داس فرمائ چ، ”دا هغه سرحدونه دى په کومو

به چ تۀ زمه د بن اسرائيلو د دولسو قبيلو په مين ک ميراث دپاره تقسيم
ک  تۀ دا د هغوئ په مين کې. د يوسف د اوالد دپاره به دوه حص وى. 

برابر تقسيم که، ه چ ما قسم خوړلے وو چ دا به ستاسو پالر نيۀ له
 دا به د دې زم سرحد وى، شمال  .ه به ستاسو ميراث شم، دا زمورک

،طرف ته به دا د لوئ سمندر نه د حتلون په الر ليبوحمات نه صداد ته تېر ش
د دمشق او حمات د سرحد په مين  بيا به دا د بيروته او سبريم کوم چ

ک پروت دے، او داس تر حزرهاتيان پورې، کوم چ د حوران سرحد سره
 دا سرحد به د سمندر نه تر حصر عينان پورې، د دمشق شمال سرحد دے. 
سره، او د حمات سرحد سره شمال طرف ته تلے وى. دا به شمال سرحد وى.

 د نمرخاتۀ طرف سرحد به د حوران او دمشق په مين ک، اُردن سره د

جِلعاد او د اسرائيل د خاورې په مين ک، مشرق سمندر او داس تر تمر
 په جنوب طرف ک دا به د تامار پورې تلے وى. دا به مشرق سرحد وى. 
نه د مريبه قادِس د اوبو پورې وى، بيا به د مصر د وادۍ نه د لوئ سمندر پورې

 د مغرب طرف ته به د لوئ سمندر سرحد وى. دا به جنوب سرحد وى. 
 تاسو به دا زمه په خپل ليبوحمات ته مخامخ وى. دا به مغرب سرحد وى. 
 دا به تاسو د خپل مين ک د بن اسرائيلو د قبيلو په مطابق تقسيم کئ. 
ان دپاره او هغه غېر مليانو دپاره چ ستاسو په مين ک اوسيى او د چا

بن ئ. تاسو به هغوئ د پېدائشه تقسيم کماشومان دى د ميراث په تو چ
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اسرائيلو په شان ، تاسو سره به هغوئ ته هم ميراث د بن اسرائيلو د قبيلو په
 په هر يو قوم ک چ غېر مل خلق اوسيى، هلته به  .ے ششان ورک

“.قادر مطلق خُدائ فرمائ ئ، دا مالتاسو هغوئ له خپل ميراث ورک

د زم تقسيمول

لے شوى دى، د شمالدلته لي نومونه ي دى چ  ”دا هغه قبيل  ۴۸
سرحد سره به د دان يوه حصه وى، دا به د حتلون په الر ليبوحمات پورې وى،
حصر عينان او د دمشق شمال سرحد به حمات پس وى دا به د مشرق طرف
 د آشر به يوه حصه وى، د نه د مغرب طرف ته د دې د سرحد حصه وى. 

 يوه حصه به دې سرحد به د دان حدودو سره د مشرق نه مغرب پورې وى. 
 يوه حصه د نفتال وى، دا به د آشر د عالق د مشرق نه مغرب پورې وى. 

 به د منس د قبيل وى، دا به د نفتال د عالق د مشرق نه مغرب پورې وى. 
يوه حصه به د افرائيم وى، دا به د منس د عالق د مشرق نه مغرب پورې وى.
 يوه حصه به د روبين وى، دا به د افرائيم د عالق د مشرق نه مغرب پورې

 يوه حصه به د يهوداه وى، دا به د روبين د عالق د مشرق نه مغرب وى. 
 د يهوداه د سرحد سره چ کومه عالقه د مشرق نه تر مغرب پورې وى. 

پورې ده دا به هغه حصه وى چ تۀ ي د خاص تحف په طور پېش کې. دا به
دولس نيم کيلوميره پلنه وى، او د دې اوږدوالے د مشرق نه مغرب پورې به د

 يوې قبائيل حص برابر وى، د مال خُدائ کور به د دې په مين ک وى. 
هغه خاص حصه چ تۀ ي مال خُدائ ته وقف کوې دا به دولس نيم کيلوميره
 دا به د امامانو دپاره مقدسه حصه وى. دا اوږده او لس کيلوميره پلنه وى. 

به په شمال طرف دولس نيم کيلوميره اوږده وى، او په مغرب طرف به پينۀ
کيلوميره پلنه وى، مشرق طرف ته به پينۀ کيلوميره پلنه او جنوب طرف ته به
دولس نيم کيلوميره اوږده وى. د دې په مين ک به د مال خُدائ مقدس کور
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 دا به د مقدسو امامانو، د صدوقيانو دپاره وى، وک چ زما په وى. 
ليويان شول کله چ ه چن الرې نۀ شولوفادار ۇو او ب دمت کولو کخ

 دا به هغوئ ته د زم د مقدس حص نه خاص بن اسرائيل بالرې شول. 
 تحفه، او د ولو نه مقدسه حصه وى، د ليويانو د عالق سرحد سره به وى. 
د امامانو عالق سره نزدې، ليويانو ته به هم دولس نيم کيلوميره اوږده او پينۀ

کيلوميره پلنه زمه ورکے ش. د دې ممل اوږدوالے به دولس نيم کيلوميره
وى او نۀ به ي هغوئ به نۀ دا خر او پلنوالے به ي پينۀ کيلوميره وى. 

بدلوى. دا ۀ زمه ده او نۀ دى په کار چ نورو السونو ته الړه ش ،ه چ دا
 پات دولس نيم کيلوميره پلنه او دوه نيم مال خُدائ ته مقدسه ده. 

کيلوميره اوږده زمه به د ار د عام استعمال دپاره، د کورونو او د رن ائ
 او د دې ناپونه به دا وى، شمال دپاره وى. ار به د دې په مين ک وى، 
طرف به پاو باندې دوه کيلوميره وى، جنوب طرف به پاو باندې دوه کيلوميره
وى، مشرق طرف به پاو باندې دوه کيلوميره وى، او د مغرب طرف به هم پاو

 د ار دپاره د رن ائ به شمال ته يو نيم سل باندې دوه کيلوميره وى. 
زه مربع وى، جنوب ته به يو نيم سل زه مربع وى، مشرق ته به يو نيم سل زه
عالقه چ  کومه پات مربع وى، او مغرب ته به هم يو نيم سل زه مربع وى. 

د مقدس حص سره لېدل ده او دې سره په اوږدو تل ده، دا به د مشرق
طرف ته پينۀ کيلوميره او د مغرب طرف ته به هم پينۀ کيلوميره وى. د ار

ار کار کوون  د کارکوونو دپاره به د دې پېداوار خوراک ورکوى. 
 دا وله وک چ دا کرى هغوئ به د بن اسرائيلو د ولو قبيلو نه وى. 

حصه به هر طرف ته دولس نيم کيلوميره مربع وى. د خاص تحف په طور به
پات ۀ چ  تاسو مقدسه حصه، سره د ار د جائيداد يو طرف ته کئ. 

ۇو د هغه عالق په دواړو طرفونو ک د مقدس برخ سره او د ار جائيداد دا
ره د مقدسيت وى. دا به د مشرق طرف ته دولس نيم کيلوميبه د شهزاده مل
حص نه تر مشرق سرحد وى، او د مغرب طرف نه به دولس نيم کيلوميره تر
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پورې غزېدل صو اوږدوالح د قبائيل چ سرحده وى. دا دواړه عالق مغرب
دى دا به د شهزاده مليت وى، او مقدسه حصه به سره د خُدائ د کور د مقدس

 نو د ليويانو جائيداد او د ار جائيداد به د ائ د دې په مين ک وى. 
دې عالق په مين ک پروت وى چ د شهزاده مليت دے. کومه عالقه چ د

شهزاده مليت دے هغه به د يهوداه او د بنيامين د سرحد په مين ک پرته
وى.“

د نورو قبيلو زمه

 ”نو دغه شان به د نورو قبيلو وى، د بنيامين به يوه حصه وى، دا به د مشرق

 د شمعون به يوه حصه وى، دا به د طرف نه تر مغرب طرف پورې وى. 
 د يساکار به يوه مشرق نه تر مغرب پورې د بنيامين د عالق سرحد وى. 

 حصه وى، دا به د مشرق نه تر مغرب پورې د شمعون د عالق سرحد وى. 
صه وى، دا به د مشرق نه تر مغرب پورې د يساکار د عالقد زبولون به يوه ح

 د جاد به يوه حصه وى، دا به د مشرق نه تر مغرب پورې د سرحد وى. 
 د جاد د زم جنوب پوله به د تامار د جنوب زبولون د عالق سرحد وى. 

نه د مريبه قادِس د اوبو پورې وى، بيا به د مصر د وادۍ سره لوئ سمندر پورې
 دا هغه زمه ده چ تاسو به ي د ميراث په طور د بن اسرائيلو د تل وى. 
قبيلو په مين ک تقسيم کئ، او دا به د هغوئ حصه وى، مال قادر مطلق

“.خُدائ فرمائ

د ار دروازې

 ”دا به د ار نه د وتو دروازې وى. د شمال طرف دېوال کوم چ پاو باندې

 په دې ک به درې دروازې چ د بن اسرائيلو د دوه کيلومير اوږد دے، 
قبيلو په نومونو ياديى. د روبين دروازه، د يهوداه د دروازه، او د ليويانو دروازه.
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ره اوږد دېوال دے په هغکوم پاو باندې دوه کيلومي  مشرق طرف ته چ
ک به درې دروازې وى، د يوسف دروازه، د بنيامين دروازه او د دان دروازه.
 د جنوب طرف ته، چ کوم پاو باندې دوه کيلوميره دېوال دے، په ک به

درې دروازې وى چ به د شمعون دروازه، د يساکار دروازه او د زبولون دروازه
 مغرب طرف ته چ کوم پاو باندې دوه کيلوميره اوږد دېوال دے ياديى. 
په ک به درې دروازې وى، د جاد دروازه، د آشر دروازه او د نفتال دروازه.

 وله فاصله ېرچاپېره به نهۀ کيلوميره وى. او د هغ ور نه وروستو به د

دې ار نوم دا وى، مال خُدائ هلته موجود دے.“
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