
د حضرت يشعياه نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

ده چا چ د هغوئ دپاره يوه سخته دهم تاب کد حضرت يشعياه په دې ک
د خُدائ پاک پېغام نظرانداز کو خو دې سره سره د معاف او اُميد پېغام بيا هم

په ک موجود دے. د يشعياه اولن ۳۹ بابونو ک د يهوداه خالف د عدالت
سخت پېغامونه دى او ورته د توب او پاکوال دعوت دے. خلقو په ظاهره د

خُدائ پرست شل جوړ کے وو خو زړونه ي د ناه نه ډک ۇو. خُدائ پاک
هغوئ له د حضرت يشعياه په ذريعه خبردارے ورکو، چ راش د خپلو

ناهونو اقرار وکى او خپل انونه پاک کى، خو خلقو د هغۀ پېغام ته غوږ ونۀ
نيولو. حضرت يشعياه د هغوئ په حقله پېشوئ وکه چ طاقتور قوم اسور به

په هغوئ حمله وکى او بنديوان به ي بو. هغه هم دا اميد ورکوى چ يوه
ورځ به خالصونے هغوئ بچ کى. په آخرى ۲۷ بابونو ک د خُدائ پاک د

خُدائ پاک د حضرت يشعياه په وسيل او اُميد ذکر دے کله چ ،تسل ،معاف
خبرې کوى، او ورته د حضرت عيس مسيح په راتلو ک د خالصون او برکت
منصوبه رندوى. کله چ اسرائيل پست طرف ته روان وو نو حضرت يشعياه

ورته د اسوريانو د حمل د خطرې په حقله وفرمائيل خو اسرائيل د هغۀ
خبردارى نه انار وکو او راتلون تباه ته ي هي غور ونۀ کو. هغۀ ورته
خبردارے ورکو چ د يهوداه د خلقو ناه به په هغوئ د خُدائ پاک عدالت
راول، او هغۀ ورته دا هم وفرمائيل چ خُدائ پاک قادر مطلق دے او هغه به

دوئ د جالوطن نه د فارس د خورس بادشاه په وسيل واپس راول. دا کتاب د
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يوې هست په حقله خبرې کوى چ ډېر غمونه به برداشت کى، هغه به زمون د
هغه زمون چ به راش او په تاريخ ک ،ے شک زخم ناهونو په بدل ک

خالصونے دے. په آخرى بابونو ک خُدائ پاک د يو نوى تخليق په حقله
مرانخُدائ پاک د بادشاه په شان ح به چ ائسته بيان کوى په کوم ک

کوى، د بدعملو عدالت به کوى او ابدى امن به قائموى. د حفظ کولو دپاره
۴۱: ۱۰ آيت ”يرېئ مۀ، زۀ ستاسو مل يم. زۀ ستاسو خُدائ پاک يم، د ۀ نه هم

مۀ وارخطا کېئ. زۀ به تاسو مضبوط کم او طاقت به درکم، زۀ به په خپل
زورور  الس سره ستاسو حفاظت کوم.“
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اول باب

 په دې کتاب ک د يهوداه او د يروشلم په حقله هغه پېغامونه دى کوم  ۱
چ خُدائ پاک د آموص زوئ يشعياه باندې په هغه وخت ک رند کل کله

زياه، يوتام، احاز او حزقياه د يهوداه بادشاهان ۇو. ع چ

يو سرکشه قوم

 مال خُدائ وفرمائيل، ”اے زم او آسمانه، زۀ چ ۀ وايم نو هغه

واورئ. ما چ د کومو بچو پالنه کې ده او خيال م ساتلے دے نو هغوئ زما
او خر د خپل مال پېژن يے خپل مال غو خالف بغاوت کے دے. 

اخور پېژن. خو بن اسرائيل خپل مال نۀ پېژن، زما خلق د عقل نه خالص
 اے ناهار قومه، تاسو خپلو ناهونو راالندې کى ي. بدعمله نسله، دى.“ 

بدکرداره بچو، تاسو خپل مال خُدائ رد کے دے. کوم چ د بن اسرائيلو
 تاسو خپله مقدس خُدائ پاک دے او تاسو د هغۀ نه مخ اړولے دے. 

سرکش ول نۀ پرېدئ؟ تاسو غواړئ چ نوره سزا هم درته مالو ش؟ ستاسو
 د سر نه واخله سرونه په زخمونو باندې پ دى او ستاسو زړونه بيمار دى. 

،ي ېدل ول ائ هم روغ نشته. تاسو يو و پورې ستاسو په بدن کتر پ
زخم ي او تغم درباندې والړې دى. نۀ ستاسو زخمونه صفا کے شوى دى،

 ستاسو مل شاړ شوے دے، ستاسو او نۀ ورباندې مرهم پ شوې ده. 
خلق ستاسو پ لارونه سوزولے شوى دى. ستاسو په وړاندې د پردى م

پات  صرف صيون لور باق لوټ کوى، او هر ۀ چ وين هغه تباه کوى. 
ده، له چ د انورو په باغ ک د وکيدار جومپۍ پات وى يا د بادرنو په

 کۀ پ ک يو پر باسرى وى، او د محاصرې الندې باسرى ار وى. 
مال خُدائ رب االفواج يو و کسان ژوندى نۀ وے پرېے، نو يروشلم به د
 اے يروشلمه، ستا حمرانان او سدوم او عموره په شان تباه شوے وو. 
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ستا خلق د سدوم او د عموره په شان دى. چ مال خُدائ درته ۀ فرمائ نو
هغ ته غوږ ونيسه او چ خُدائ پاک درته ۀ ودنه کوى نو هغ ته توجو

 مال خُدائ فرمائ، ”کۀ تاسو بشمېره قربانيان پېش کئ نو زما وکه. 
پرې ۀ؟ زۀ د و ناورو واز او د انو د سوزېدونو قربانو نه پوزې له
راغلے يم. په دې زۀ نۀ خوشحالېم چ تاسو ما ته د غويانو، و او د چېلو

 کله چ تاسو زما حضور ته را نو ول ستاسو خيال دا وين پېش کوئ. 
 دے ۀ چ زۀ دا غواړم چ ستاسو ناور دې زما په دربار ک ر؟ 

کوم د خوشبوي فائدې دى. تاسو چراوړئ دا ب نذران ما له کوم تاسو چ
مصالح سوزوئ نو د هغ نه زۀ نفرت کوم. زۀ ستاسو د نوې مياشت اخترونه،

ستاسو د سبت ور او ستاسو مذهب اجتماعان نۀ شم برداشت کولے، دا
 ستاسو د نوې مياشت د هر ۀ ستاسو د ناهونو په وجه خراب شوى دى. 
اخترونو او ستاسو د مقدسو ورو نه زۀ نفرت کوم، دا په ما باندې يو بوج جوړ

 کله چ تاسو د شوے دے او د دې برداشت کولو نه زۀ تن راغلے يم. 
دعا دپاره السونه پورته کئ، نو زۀ به ستاسو نه مخ واړوم. تاسو چ هر ومره
دعاان وکئ، نو زۀ به ي نۀ قبلوم، ه چ ستاسو السونه په وينو رن دى.

 اول والمب او خپل ان صفا کئ. خپل بد عمل زما د سترو نه لرې

 نې کول زده کئ. او ورئ چ انصاف کئ. آو، نور بد عمل مۀ کوئ، 
کيى، د چا سره چ ظلم شوے وى د هغوئ مدد کوئ، يتيمانانو له خپل حقُونه

چ را” ،خُدائ فرمائ  مال ورکوئ او د کونو د حق دِفاع کوئ.“ 
،ى يک سرۀ داغ ناهونو تاسو ت ستاسو ر چو. ااوس دا مسئله حل ک

ر چم، اه د واورې په شان به مو سپين کم او لخو زۀ به تاسو صفا ک
 خو  .سپين ش سرۀ دى، خو تاسو به د وړۍ په شان ت ستاسو داغونه ت
کۀ تاسو خپل رضا سره تابعدار ي، نو چ زمه کوم ۀ يزونه پېدا کوى، هغه

 خو کۀ تاسو انار او سرکش کوئ، نو د تُورې الندې به به تاسو خورئ. 
ېر ش او مۀ به ش. دا د مال خُدائ د خول کالم دے.“
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د ناه نه ډک ار

 هغه ار چ په يو وخت ک وفادار وو اوس د کنجرې په شان شوے

نصاف نه ډک وو، خو اوس په کدا د صداقت او ا دے. په يوه زمانه ک
 اے يروشلمه، ستا خالص سپين زر اوس د مالوټ صرف قاتالن پات دى. 

 ستا مشران نه ډک دى، او ستا بهترينو ميو ک اوبۀ ې شوې دى. 
باغيان شوى دى او د غلو ملرى شوى دى، هغوئ هر وخت تُحف او رشوتونه
اخل. هغوئ په عدالت ک هيله د يتيمانانو دفاع نۀ کوى او نۀ هغوئ ته د

خُدائ رب مال ۀ چ ته غوږ ونيس  نو هغ  .و فرياد را رسکون
االفواج، د بن اسرائيلو خُدائ تعال فرمائ، ”زۀ به خپلو دشمنانو نه انتقام
 زۀ به ستاسو خالف خپل طاقت واخلم، او مخالفينو نه به بدل واخلم. 

اوسپنه په اور ک ه چن هم لصفا ک م. زۀ به تاسو داساستعمال ک
 زۀ به تا له هغه شان صفا کيى او زۀ به ستاسو نه ول مالوټ لرې کم. 

قاضيان او مشيران درکم له نه چ دې پخوا لرل. نو بيا به يروشلم د
 مال خُدائ به انصاف سره  “.ار وبللے ش صادقانو او وفادارو خلقو

 خو يروشلم بيا آباد کى او چ وک هلته توبه وباس هغه به بچ کى. 
مال خُدائ به هغه هر يو کس ريزې ريزې کى وک چ ناه کوى او د هغۀ
.ى نو هغه به تباه شخُدائ ته شا ک مال وک چ الف بغاوت کوى، اوخ
 د ېۍ د مقدسو ونو عبادت سره به چ تاسو خوشحالېدئ نو د هغ په

وجه به تاسو وشرمېئ، او کوم باغونه چ تاسو د بت پرست دپاره غوره کى
 تاسو به د ېۍ د داس ون په دى نو د هغ په وجه به تاسو وشرمېئ. 
هي چ باغ په شان به ي شوى وى او د يو داس اوچ ي پا چ شان ي

 نو هغه ته سى به له د بوسو په شان وى او د اوبۀ په ک نۀ وى. 
هغوئ بد عملونه به د اور د برک په شان وى. دواړه به يو ائ داس اور

.کولے نۀ ش م وک به ي هي چ واخل
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يروشلم به د ابدى امن مرکز وى

 دا هغه پېغام دے چ خُدائ پاک د آموص زوئ يشعياه باندې د يهوداه  ۲
 په راتلون وخت ک، په کوم غرۀ باندې او يروشلم په حقله نازل کو. 
چ د مال خُدائ کور جوړ دے، هغه به د ولو نه اوچت غر وى، د غرونو په
ولو غونو باندې به دا د برج په شان اوچت وى. او ول قومونه به د سېالب په

چ را” ،او وبه وائ  او د ډېرو قومونو خلق به راش شان ور روان وى، 
د مال خُدائ غر ته وخېژُو، او چ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک کور ته الړ شُو،
هلته به هغه مون ته خپل الرې وائ، او مون به د هغۀ په الرو و.“ ه چ د

  .او د هغۀ کالم به د يروشلم نه را ،صيون نه به د هغۀ تعليمات راو
به النج ک ى او د هغوئ په ميننصاف وکخُدائ به د قومونو ا مال

هوارې کى. هغوئ به د خپلو تُورو نه د يوې خول جوړې کى او د خپلو نېزو
نه به د بوو قينچيان جوړې کى. قومونه به هيله بيا جن له الړ نۀ ش، او
چ  نو اے د يعقوب اوالده، را نۀ به بيا دوئ د جن تربيت حاصلوى. 
 اے ماله خُدايه، تا خپل خلق، د مون د مال خُدائ په را ک رو. 

يعقوب اوالد رد کے دے. ه چ هغوئ خپل مل د نمرخاتۀ د طرف د
جادورۍ نه ډک کے دے. د فلستيانو په شان هغوئ هم فالرو له  او د بل

 د هغوئ مل د سپينو زرو او سرو زرو مل خلقو سره غاړه غ اوسيى. 
نه ډک دے او د هغوئ خزان نۀ ختميى. د هغوئ مل د آسونو نه ډک دے او

 د هغوئ مل د بتانو نه ډک دے او د هغوئ جن اډۍ بشمېره دى. 
هغوئ داس يزونو ته سجدې لوى چ هغوئ په خپلو السونو جوړ کى دى.

 نو په دې وجه به هغوئ بعزته او سپ ش. اے ماله خُدايه، هغوئ مۀ

 په غارونو ک ورننو او د مال خُدائ د يرې نه او د هغۀ د معاف کوه. 
 د انسان مغروره ستر شان او شوکت نه ان په خاورو ک پ کئ. 

به ي کے ش او د انسان لوئ به په عاجزۍ بدله ش. نو په هغه ورځ به
خُدائ رب  په هغه ورځ به مال صرف د مال خُدائ ثناء صفت کيى. 
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االفواج ول طاقتور خلق او هغه هر وک چ مغروره يا لوئ وى، هغه ول به
ول ۍې د ل هغه به د لبنان لوړ لوړ دِيار او د بسن د م عاجزه کى. 

 هغه به اوچت غرونه او د غرونو اوچت غونۍ هوارې کى، ون تباه کى. 
  هغه به هر يو اوچت برج او د هرې قلع مضبوط دېوالونه هوار کى. 

 د - هغه به ول لوئ سمندرى جهازُونه او ول ائسته کشت ډوب کى. 
انسان غرور به په عاجزۍ بدل ش او د انسان لوئ به خاورې ايرې ش. بتان به

په ممله توه ورک ش او په هغه ورځ به صرف د مال خُدائ ثناء صفت
 چ کله مال خُدائ د دنيا يرولو دپاره پا نو خلق به د غرونو په کيى. 
غارونو ک پيى او په زمه ک به په سوړو ک پيى، د دې دپاره چ د

 کله چ هغه ورځ راش، نو هغوئ  .تخُدائ د دهشت او جالل نه وت مال
چ کوم د سپينو زرو او سرو زرو بتان جوړ کى وى چ عبادت ي وکى نو

 چ کله هغه به وغورزوى. او هغوئ به منکانو او اپېرکانو ته پرېدى. 
مال خُدائ د دنيا يرولو دپاره پا نو خلق به د غرونو په غارونو ک پيى

او په زمه ک به په سوړو ک پيى، د دې دپاره چ د مال خُدائ د
 په انسان باندې توکل مۀ کوه، د هغوئ ژوند د  .تدهشت او جالل نه وت

يوې لحظ دے او د هغ قدر ۀ دے؟

تباه په يروشلم ک

 مال خُدائ، رب االفواج به د يروشلم او يهوداه نه هغه هر ۀ لرې کى  ۳
چ په هغ پورې د خلقو ژوند تلے دے. هغه به د هغوئ نه خوراک او د لو
 د هغوئ نه به باتوران او فوجيان، قاضيان او پېغمبران، فالران  ،اوبۀ واخل

 فوج آفسران، معتبر کسان، مشيران، ماهر کاريران او او مشران، 
 زۀ به هلان د هغوئ مشران جوړ کم، او ماشومان به په  .ران واخلجادو
 خلق به يو بل سره زياتے کوى. هر يو سے به په بل هغوئ حومت کوى. 
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سى او هر يو اونى به په بل اونى رعب اچوى. وانان به د خپلو مشرانو
 په هغه وخت بعزت کوى او بدکرداره خلق به د عزتمندو بعزت کوى. 

ک به يو کس خپل ورور ته ووائ، ”تر اوسه پورې تا سره ادر شته نو په دې
وجه راشه او زمون مشر جوړ شه. او د کنراتو د دې ډيرى ذمه وارى اوچته
 خو هغه به ورته په جواب ک وائ، ”نه، زۀ ستاسو عالج نۀ شم که.“ 

کولے. نۀ ما سره خوراک شته او نۀ ما ادر شته. ما د عوامو مشر مۀ
 بشه چ يروشلم په لزان دے. او په يهوداه زوال راغلے دے. جوړوئ.“ 
هغوئ چ هر ۀ وائ او کوم عمل کوى هغه د مال خُدائ خالف دے، هغوئ

 د هغوئ مخونو نه د هغوئ په جار بار د مال خُدائ خالف بغاوت کوى. 
مالمتيا رنده ده. هغوئ د سدوم د خلقو په شان په جار بار ناه کې ده. په

 صادقانو له هغوئ افسوس. هغوئ په خپله تباه په ان باندې راوستل ده. 
 هغوئ به د خپلو اعمالو د ه چ ،هغوئ بختور دى ه چخوشخبرى ورک

 خو بدعمله خلق تباه دى، هغوئ چ د نورو خلقو  .مېوې نه خوند واخل
  .ے وى نو هم هغه شان عمل به د هغوئ سره هم وشۀ سلوک ک سره
وانان زما د خلقو سره زياتے کوى، او  په هغوئ باندې حومت کوى.
اے زما خلقو، خپلو مشرانو تاسو په غلطه الر باندې روان کى ي، او هغوئ

ستاسو الرې ستاسو نه ې وډې کې دى.

د مال خُدائ د خپلو خلقو عدالت کول

 مال خُدائ په خپل عدالت ک تيار دے، او د خلقو د عدالت دپاره والړ

 مال خُدائ د خپلو خلقو آفسران او مشران راول چ د هغوئ دے. 
عدالت وکى. د هغوئ خالف د مال خُدائ دا اعتراض دے، ”تاسو زما د
انورو باغ تباه کے دے او د غريبانانو نه لوټ کے شوے مال ستاسو په

 تاسو دا حق نۀ لرئ چ زما خلقو له ره ورکئ او د کورونو ک دے. 
االفواج دا فرمائيل خُدائ، رب پورې راکاږئ. ما مال غريبانانو پوزې زم
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دى.“

د يروشلم و دپاره خبردارے

 مال خُدائ فرمائ” ،ورئ، د يروشلم  ومره مغروره دى. هغوئ

هسه غاړه نيول وى او روان وى. هغوئ تل نخرې کوى. هغوئ د نازونو او
 زۀ به د هغوئ په سرونو باندې زېبونه شنوى.  نخرو قدمونه اخل او پان

 داس ورځ راروانه ده چ مال خُدائ دان راوخېژوم او نج به ي کم.“ 
به د يروشلم د و نه هغه هر ۀ واخل په ۀ چ هغوئ انونه ائسته کوى،

  وال، بنى، نقابونه،  زېبونه، هارونه، د سپوږم په شان کالے،  پان
  ،نت ،وتم  لوپ ،ونوان، کمربندې، د عطرو بوتل، تعويذونه، 

 شيش، د کتان جام، پون او ائسته جام، چوغ، شالونه، پرسونه، 
 د عطرو د خوشبو په ائ به د هغوئ نه بدبوئ خېژى، د کمربند په  .رقعب

ائ به هغوئ د ان نه پى تاو کى وى، د ائسته زلفو لرلو په ائ به هغوئ
نج ش، د قيمت جامو په ائ به هغوئ د اټ جام اغوست وى. د هغوئ
 د ار سى به په تُوره وژلے ش، ستاسو ته  .سن به په شرم بدل شح
 د ار دروازې به ژړا او ماتم  .ۀ شم ک ى او سپاهيان به په جنس

کوى او ار به په خپله د هغه  په شان وى چ يوا پات ش او په زمه
.ېنک

 کله چ هغه وخت راش، نو اووۀ  به يو سے راونيس او ورته به  ۴
نتظام کۇو، خو چا ان دپاره د جامو او رو به په خپله د خپل مون” ،ووائ
مون صرف ستا په نوم پورې تل يو چ تۀ زمون خاوند ي، او داس به مون د

شرم نه بچ شُو.“
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د يروشلم بحال کېدل

 هغه وخت راروان دے چ د مال خُدائ انه به د هغه مل هر يو بوے

او ونه لويه او ائسته کى. نو چ کوم اسرائيليان ژوندى پات وى نو هغوئ
ول به خوشحاله وى او په هغه فصلونو به فخر کوى چ په هغه مل ک پېدا

 هر وک چ په يروشلم ک پات وى، نو خُدائ پاک به د هغۀ دپاره کيى. 
 مال خُدائ به د صيون  .لے ش ے وى نو هغه به مقدسژوند غوره ک

ار د  ند ووين، هغه به د يروشلم نه د وين داغونه د عدالت روح
 بيا د صيون په غرۀ او په هغه ولو خلقو سره او د اور روح سره صفا کى. 
ى او د شپراولې وري خُدائ د ور وى، په هغوئ به مال هلته راغون چ

به ورباندې لوے او لېدونے اور راولېى. د خُدائ پاک جالل به هغه ول
 د هغۀ جالل به په هغه ار باندې ار پ کى او د هغ حفاظت به وکى. 

له د خېم په شان وى چ د ور د رم نه سورے جوړ کى او دا به د
.محفوظ وسات وى او د باران او طوفان نه به يرائ و امن

د انورو د باغ سندره

 را چ زۀ د خپل محبوب دپاره سندره وايم، دا زما د دوست او د  ۵
هغۀ د انورو د باغ سندره ده. زما د دوست د انورو يو باغ وو، چ دا باغ په

 هغۀ زمه وکنستله او د هغ نه ي کا صفا يوه زرخېزه غونۍ باندې وو. 
کل، هغۀ د بهترينو انورو بو وکرل. او د دې باغ په مين ک ي د حفاظت

ورو نه د رس ويستلو دپاره د کاو، هغۀ د انوکيدارۍ يو برج جوړ ک دپاره د
نه لنرۍ جوړه که. هغۀ د و انورو د پخېدو انتظار وکو، خو چ کله انور

 نو اوس، اے د يروشلم او د يهوداه پاخۀ شول نو هغه ول تراوۀ ۇو. 
 اوسېدونو خلقو، زما او زما د انورو د باغ په مين ک فېصله وکئ. 
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داس ۀ شته چ ما د دې باغ دپاره نۀ وى کى؟ نو بيا چ ما د دې باغ نه د
 نو زۀ به اوس تاسو ته خوږو انورو توقع ساتله، نو دې تراوۀ ول ونيول؟ 
ووايم، چ زۀ به د دې خپل باغ سره ۀ کوم. د دې نه ېرچاپېره چ کوم باړ

دے هغه به ترې نه اخوا کم، د دې د حفاظت دېوالونه به راوغورزوم او ناور
 زۀ به د هغ زمه به ورپرېدم چ وې خورى او د پو الندې ي کى. 

شاړه کم. نۀ به ي په بوو ک قينچ کيى او نۀ به ورته وډ کيى، هلته به
ازغ او مرکونۍ زرغون ش. زۀ به وري هم منع کم چ په دې باندې باران
 د اسرائيل قوم د مال خُدائ رب االفواج د انورو باغ دے، او د نۀ وروى. 

يهوداه خلق د انورو هغه بو دى چ هغۀ په خوشحال کرل دى. د هغۀ د
دوئ نه طمع وه چ انصاف به کوى، خو په ائ د دې هغوئ ظلمونه کول. هغۀ

ترې نه د صداقت طمع لرله، خو په ائ د دې هغۀ د ژړا چغ واورېدې.

د بدو عملونو دپاره عدالت

 په تاسو افسوس، تاسو نور نور کورونه او پ اخل. خو په آخر ک به د
نورو خلقو دپاره ائ پات نۀ ش او صرف تاسو به په هغه مل ک اوسېئ.

 ما اورېدل دى چ مال خُدائ رب االفواج قسم خوړلے دے چ، ”يقيناً

چ د ډېرو کورونو نه به کنرې جوړې ش، او په دې غو او ائسته کورونو
 په شل جربه زمه باندې چ کوم د انور باغ ک به هيوک نۀ اوسيى. 

کرلے شوے وى نو هغه به صرف دوويشت ليره مے پېدا کوى. يو سل او
 په تاسو افسوس شپېتۀ کلو تخم به صرف شپاړس کلو غله پېدا کوى.“ 

وک چ سحر وخت پا او په شرابو لو باندې شروع وکئ او په ماام
 ستاسو په محفلونو ک تر ناوخته پورې مے  او انونه نشه کوئ. 

ک تاسو سره رباب، بينجو، تمبلونه، شپېل او مے وى. دا خو ستاسو په خيال
ک هم نۀ را چ مال خُدائ ۀ کوى. او ۀ چ هغه کوى نو تاسو د
 نو ه زما قوم به د خپل ناپوه له وج جالوطن هغ لحاظ نۀ کوئ. 
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کے ش. ستاسو مشران به د لوږې نه مۀ ش او ستاسو عوام به د تندې نه
 تورو خاورو هغوئ ته خپله خولۀ کوالو نيول ده دپاره د دې چ د  .ۀ شم

يروشلم غ خلق او عوام، مست او شور جوړون خلق به ژوندى تېر کى.
 هر يو کس به سپ کے ش او وک چ مغرور وى نو هغوئ ول به

 خو مال خُدائ رب االفواج د خپل لوي اظهار د هغه  .ے شعاجزان ک
کار په کولو سره کوى چ کوم د انصاف وى او د خُدائ پاک راست به د هغۀ د
 د ار په کنرو ک به ُورى واۀ خورى او د پاکوال رندونه کوى. 
وک چ  په تاسو افسوس چېلو بچو ته به په ک د رن زمه مالويى. 
د ش مزى پورې خپل ناهونه راکاږئ، او وک چ د غويانو د اډۍ په شان
 تاسو واي، ”مال خُدائ دې زر زر خپل خپله بدعمل ان پس راکاږئ. 

کار وکى چ مون دا وورو. او چ د بن اسرائيلو مقدس ذات کومه منصوبه
 په  “.پته ول ته د هغ مون ې ده هغه دې زر سر ته ورسوى چجوړه ک

تاسو افسوس دے. تاسو بدو ته ۀ واي او و ته بد واي. تاسو تيارۀ نه را
جوړوئ او د را نه تيارۀ جوړوئ. کوم يز چ تريخ وى نو د هغ نه خوږ

 په تاسو افسوس جوړوئ او چ کوم خوږ وى نو د هغ نه تريخ جوړوئ. 
دے. ستاسو خيال دا وى چ تاسو عقلمند ي او خپل ان ډېر زيات هويار

 په تاسو افسوس دے. د ميو په لو ک خو تاسو ډېر ته ي. او د  .
 خو د رشوت په وجه تاسو  .اي وان ۀ تاسو ولو ک شرابو په

ه چن ه نو اوس، ل مجرمان آزادوئ او د بناه خلقو حقُونه خورئ. 
خس او اوچ واۀ سيى او په اور ک ايرې کيى، نو داس ستاسو جرړې

ه چ دا .يوس او هوا به ي ش به اوچ او ستاسو غو ش ستبه ور
تاسو د مال خُدائ د رب االفواج شريعت رد کے دے، او د بن اسرائيلو د

 نو ه مال خُدائ خپلو خلقو ته مقدس ذات حم ته مو سپ کتل دى. 
سخت په قهر دے او خپل الس ي اوچت کے دے چ هغوئ له سزا ورکى.

غرونه به وخويى او چ وک مۀ ش نو د هغوئ الشونه به په کوو ک د
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ند په شان پات ش. خو د مال خُدائ غصه به بيا هم نۀ وى سه شوې او هغۀ
 هغه به يو لرې قوم ته د راغوتلو به د سزا دپاره الس اوچت کے وى. 

.نيا د لرې سر نه راشد د چ ى. هغه هغوئ ته شپيلے ووهشاره وکدپاره ا
 د هغوئ يو کس به هم نۀ ستے  .ه راشه مناو هغوئ زر زر او په من

کيى، او نۀ به تيندکونه خورى. نۀ به هغوئ د خوب دپاره ودريى او نۀ د آرام
 د دپاره. نۀ به هغوئ مالبند سپى او نۀ به هغوئ د خپل پېزار تسم پرانيزى. 

هغوئ غش به تېرۀ وى او د هغوئ ليندې به د ويشتلو دپاره تيارې وى. د هغوئ
د آسونو د نالونو نه به برک الو او د هغوئ د جن اډو پاي به د هوا په

 هغوئ د ازمرو په شان غمبيى، د داس ازمرو په شان شان تاويى. 
غمبيى چ ۀ په وان ک وى. هغوئ غمبار سره خپل ار راونيس او

 په رېنه خالص کى.  يو خوا ته ي وړى او هي وک هم نۀ وى چ ي ت
د سمندر چپ ه چل ى داسمبيدغه ورځ به هغوئ په خپل دشمن باندې وغ
شور کوى. کۀ وک هغه مل ته وورى نو صرف تيارې او مصيبتونه به ورته

.ا په تيارې بدله شد خورېدو په وجه به ر ارى. او د وري

د خُدائ پاک حضرت يشعياه راغوتل

زياه بادشاه م شو، نو ما مال خُدائ وليدو چ په ع  په کوم کال چ  ۶
اوچت او د لوئ مرتب په تخت ناست وو. او د هغۀ د چوغ لمن سره د هغۀ

ے مخلوق والړ وو او د هر يو شپېرچاپېره بلېدون  د هغۀ نه کور ډک شو. 
شپ وزر ۇو. دې هر يو خپل مخ په دوو وزرو باندې پ کے وو، په دوو وزرو

 باندې ي پ پ کې وې او د دوو وزرو نه ي د الوتلو کار اخستلو. 
هغوئ يو بل ته نعرې وهل، ”مقدس، مقدس. مال خُدائ رب االفواج مقدس

 د هغوئ د آوازونو شور د خُدائ پاک د دے. د هغۀ د جالل نه دنيا ډکه ده.“ 
 نو ما کور چوکاونه ولزول او د مال خُدائ کور د لوږى نه ډک شو. 
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ووئيل، ”په ما افسوس، زۀ تباه شوم، ه چ زما شونې په ناه کې دى، او
د کومو خلقو سره چ زۀ اوسېم د هغوئ شونې هم نده دى. خو بيا هم ما په

خپلو سترو هغه بادشاه ليدلے دے چ هغه مال خُدائ رب االفواج دے.“
 نو بيا د هغه بلېدون مخلوق نه يو زما طرف ته راوالوتلو. هغۀ يوه بله

سروه راروانه کې وه، هغۀ دا د قرباناه نه د يوې چم سره راخست وه.
 هغۀ زما شونو له بله سروه وروړله او وې فرمائيل، ”دا سروه ستا د

شونو سره لېدل ده، نو په دې وجه ستا قصور ختم شو او ستا ناهونه معاف
 بيا ما د مال خُدائ آواز واورېدو چ وې فرمائيل، ”زۀ وک شول.“ 

ولېم؟ زمون د طرف نۀ به وک ؟“ نو ما ورته په جواب ک ووئيل، ”زۀ
 نو هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”الړ شه او دې قوم ته دا حاضر يم. ما ولېه.“ 

پېغام ورسوه، ”هر ومره کۀ تاسو واورئ خو تاسو به پرې پوهه نۀ ش، هر
 د هغوئ زړونه سخت ومره کۀ ورته ورئ نو تاسو به پرې پوهېئ نه.“ 

نۀ وى چ ه، داسړندې ک ه او د هغوئ سترۀ که، د هغوئ غوږونه کاک
ونو واورى او خپلو زړونو کورى او په خپلو غوږو وهغوئ په خپلو ستر
 ما ترې نه تپوس وکو،  “.او زما طرف ته شفا دپاره راتاو ش پوهه ش

پورې وى؟“ هغۀ راته وفرمائيل، ”دا به تر هغ ه خُدايه، دا به تر کوماے مال”
پورې وى چ ارونه ي تباه او خوش ش او چ د کورونو نه ي خلق ختم
 تر هغ چ مال خُدائ هغوئ تر لرې لرې  .شاړه ش ه ياو زم ش
ک ل کۀ په هغه م  .ش خوشے پات ي لول م پورې وزغلوى او
صرف لسمه حصه خلق هم پات وى، نو هغه به بيا وسوزولے ش. هغه به د

دا مون “.ش پات باق ي صرف مون چ ش ک په شان داس ۍ د ونې
به يو مقدس تخم وى.

د احاز بادشاه دپاره يو پېغام

زياه نمس او د يوتام زوئ احاز بادشاه په يهوداه باندې د ع  کله چ  ۷
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بادشاه کوله، نو د شام بادشاه رضين او د اسرائيل بادشاه د رملياه زوئ فقح په
يروشلم باندې حمله وکه، خو هغوئ د دې ار قبضه کولو ک ناکامه شول.
 کله چ دا خبر د يهوداه بادشاه ته ورسېدو چ د شام فوجيان اسرائيل سره

په جن ک ملرى شوى دى، نو هغه او د هغۀ ول خلق دومره زيات ويرېدل
 نو مال خُدائ او داس ولزېدل له چ په طوفان ک ون خويى. 

يشعياه ته وفرمائيل، ”خپل زوئ شياريشوب ان سره روان که او احاز بادشاه
چرته چ الو شک باندې مالوېدو له الړ شه. تۀ به هغۀ سره په هغه سسره م
دهوبيان جام وين او د هغه نهر الندې سر سره په کوم چ د تاالب نه اوبۀ

 هغۀ ته ووايه چ، وي اوسه او په قالر شه او نۀ چ ويريى او راکوزيى. 
نۀ پرېشانه ش. د رضين بادشاه، شاميانو او د رملياه د زوئ غصه د اور د هغه

 شام، سره اسرائيل دوو لرو په شان هي هم نۀ ده چ په م کېدو بدل وى. 
چ  را  ،ې ده، او وائالف منصوبه جوړه کاو د رملياه زوئ ستا خ

مون په يهوداه باندې حمله وکو، خلق ويروو او قبضه ي کو، او بيا به د
 خو مال خُدائ فرمائ چ، د هغوئ طابئيل زوئ په تخت باندې کېنوو. 
 ول چ د شام مشر دمشق دے منصوبه به ناکامه ش. او دا به نۀ کيى. 

او د دمشق مشر صرف رضين دے. او ترو چ د اسرائيلو خبره ده، نو هغه به
 د اسرائيل  .مل طور تباه شاو په م و و و شپېتو کالو کپه پين

مشر سامريه دے او د سامريه مشر د رملياه زوئ دے. کۀ په ايمان قائم پات نۀ
 مال خُدائ احاز له يو بل  “.نۀ ش پخپله به قائم پات شوئ، نو يقيناً چ
 ”د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک نه وغواړه چ يوه نه پېغام ولېلو، 

 درته وائ. کۀ هغه د آسمان نه پاس وى او کۀ د عالم ارواح نه الندې وى.“ 
ه غواړم او نۀ به مالنه، نۀ به زۀ ن” ،چ و او وئيل يار وکنخو احاز ورته ا

 نو په دې خبره يشعياه ورته وفرمائيل، ”اے د داؤد بادشاه خُدائ آزمائيم.“ 
اوالده، په کوالو غوږونو واورئ. ول دا کاف نۀ ده چ تاسو د انسان صبر تمام
 ه نو بيا کئ؟ اوس تاسو زما د خُدائ پاک صبر هم تمامول غواړئ ۀ؟ 
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يوه پېغله به اُميدواره ش .ائه وخُدائ به په خپله تاسو ته يوه ن ورئ، مال
او چ زوئ ي پېدا ش نو ”عمانوايل“ يعن، ”خُدائ زمون مل دے“ نوم به پرې

 په هغه وخت ک چ کله هغه دومره ش چ مالئ او شات کېدى. 
 هغه وخت به  .ۀ او بد فېصله به په خپله کولے ش نو د خپل خوړے ش

ال راغلے هم نۀ وى چ هغه د خپل ۀ او بد فېصله پخپله کوى، نو د هغه دوو
 نو مال رباد ش کوم چ تاسو يروى.  بادشاهانو ملونه به خوش او ب

سخت وخت راول خاندان داس ول شاه خُدائ به په تا، ستا په خلقو او په
چ د کله نه اسرائيل د يهوداه نه جدا شوے دے نو تر نن ور پورې نۀ دے
 کله راغلے. هغه به د اسور بادشاه راول چ په تاسو باندې حمله وکى. 

تو دپاره شپېلصريانو د راغوخُدائ به د م نو مال ،هغه وخت راش چ
ووه چ د نيل درياب د لرې غاړو نه د مچانو په شان راش او اسوريانو ته به

 هغوئ ول به  .نه راش لد شاتو د مچو په شان د خپل م چ ووه شپېل
راش، د ژورو وادۍ باندې او په غارونو او و باندې او د ازغو په هر يو بوے

 کله چ هغه وخت راش، نو مال خُدائ  .ېناو په والړو اوبو باندې به ک
به د اسور بادشاه د نائ په توه د فرات سيند د بل غاړې نه راول او هغه به

 په هغه وخت چ کوم يو ستاسو ږيرې، سر او په بدنونو وېتۀ کل کى. 
کس سره يوه سخ او يو دوه ې چېل پات وى نو هغه به خوش قسمته وى.

ۀ پوره کوى. آو، چ د هغۀ ضرورت به ورکوى چ  دا به دومره زيات پ
په هغه مل ک وک هم ژوندى پات وى نو هغوئ به مالئ او شات خورى.

 کله چ هغه وخت راش، نو د انورو هغه ۀ باغونه، چ په هر يو ک يو

زر د انورو بو وى او د هر يو باغ قيمت د سپينو زرو يو زر سي وى، نو هغه
 خلق به هلته د غشو او ليندو سره د ار به هم د ازغو او غنو نه ډک وى. 
 په کومو غونو دپاره . آو، هغه ول مل به د ازغو او غنو نه ډک وى. 
باندې چ د فصلونو دپاره کوداله کېده نو هغه به هم د ازغو نه داس ډک وى
چ هي وک به هلته نۀ ش تلے. هغه به يو داس ائ جوړ ش چ چرته

اروى او ې ريى.“

۱۶ / ۱۳۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د حضرت يشعياه زوئ د خلقو دپاره يوه نه

 مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”د ليلو دپاره يوه لويه تخته واخله او په  ۸
 هغ باندې صفا صفا دا وليه چ، د تېزۍ مال غنيمت او زر زر لوټ مار.“ 
ما د اورِياه امام او د يبرکياه زوئ زکرياه په وړاندې دا وليل او دا دواړه کسان

 بيا زۀ د خپل پېغمبرې  سره مالستم، هغه ايمانداره واهان ۇو. 
اُميدواره شوه او يو زوئ مو پېدا شو، نو مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”په هغۀ

 د هغ نه وړاندې باندې ”د تېزۍ مال غنيمت او زر زر لوټ مار“ نوم کېده. 
چ ماشوم دومره لوئ ش چ ابو او ام وئيلے ش، نو د دمشق ول مال

دولت او د سامريه ول مال غنيمت به د اسور بادشاه لوټ کے وى.“

د اسور د بادشاه راتلل

 ”دې  نو مال خُدائ يو ل بيا ما سره کالم وکو. هغۀ وفرمائيل، 

خلقو د شيلوخ قالرې روان اوبۀ رد کې دى او د رضين بادشاه او فقح بادشاه
 نو په دې وجه به زۀ، مال خُدائ د اسور بادشاه او د هغۀ نه يرېدل دى. 

وړاندې راش ر به داسى. د هغۀ لپه يهوداه حمله وک ر راولم چول ل
 هغوئ به د سېالب په له چ د فرات د سيند اوبۀ د غاړو نه راوړېدل وى. 

شل ک د يهوداه نه تېر ش، اے عمانوايله، اوبۀ به له د مرغ د وزرو په
شان خورې وى او ستا ول مل به ي نيولے وى. او خلق به ي تر مرۍ مرۍ
 اے قومونو، په يره يره ک راغون ش. اے د دنيا پورې پ کى وى.“ 
لرې ملونو واورئ. د جن دپاره تيار ش، خو تاسو به چخ کے ش. آو،

 تاسو چ ۀ منصوب هم جوړوئ  .ے شک خو تاسو به چخ ،تيار ش
ه چ ،ىۀ فېصله هم کوئ هغه به ناکام کي فائدې وى. تاسو چهغه به ب

خُدائ پاک زمون مل دے.
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د مال خُدائ پېغمبر له خبردارے ورکول

 په هغه الر به نۀ و چراک ونيولم او خبردارے ي خُدائ زۀ کل  مال

 ”هره خبره سازش مۀ ه چ په کومه به نور خلق تلل. هغۀ وفرمائيل، 
نه چ ي دا قوم  او د هغه يزونو نه مۀ يرېه چ کوم نه دوئ يريى.
 مال خُدائ، رب االفواج مقدس ، د هغۀ نه دهشت خورئ او د هغۀ نه

 بيا به هغه تاسو محفوظ سات. خو هغه به د اسرائيل او د يهوداه يره کوئ. 
دپاره يو داس کاے وى چ د تيندک باعث به جوړيى، او خلق به پرې تيندک
وخورى او راوبه غورزيى. او د يروشلم د خلقو دپاره به هغه يو دام او يو جال

و ى اوبه ډېر تيندک وخورى راوبه غورزي  په هغوئ ک  .جوړ ش
“.ېر شرا هغوئ به په دام ک .به ش و

د مو د روحونو سره د مشورې کولو خالف خبردارے

 د ۀ تعليم چ ما ورکو، نو هغه دې په طومار ک درج کے ش او زما

 زۀ به د مال خُدائ انتظار کوم او د هغۀ نه  .ے شردانو له دې ورکشا
 زۀ دلته د هغه به اُميد ساتم، ار چ هغۀ د يعقوب خاندان رد کے دے. 

خُدائ، رب ى دى. هغه مالخُدائ ما له راک کوم مال بچو سره يم چ
سرائيل له د نا د هغۀ تخت د صيون په غر باندې دے، هغۀ مون االفواج چ

 کۀ وک تاسو ته ووائ چ، ”د قسمت او خبردارى په توه رالېل يو. 
ودونو او مو روحونو سره خبرو واال نه پته وکئ، د هغوئ نه چ په نرى

آواز سره يا په ونسو ک خبرې کوى،“ هغوئ به وائ، ”د هر ۀ نه به ۀ نۀ
وى چ خلق د خپلو معبودانو سره مشوره وکى؟ د ژوندو د خاطره مون د مو
 د مال خُدائ هداياتو او تعليماتو ته د روحونو سره ول مشوره ونۀ کو؟“ 
ورئ. هغه خلق وک چ د هغۀ د کالم په مطابق پېغام نۀ اوروى نو د هغوئ
 هغوئ به په هغه مل ک سرردانه ر، اوږى او مستقبل ۀ نۀ وى. 
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بحوصل به وى. د لوږې نه به غصه وى او خپل بادشاه او خُدائ پاک ته به
 يا کۀ زم ته ورى، کنل کوى. هغوئ کۀ آسمان ته ستر پورته کى 
خو هغوئ ته به د پرېشان، مصيبت او تيارې نه بغېر هي هم نۀ ارى، په ته

.به وغورزولے ش تيارۀ ک توره او يروون

د راتلون مسيح را

 نو د هغوئ دپاره به دا مصيبت تر همېشه پورې جارى نۀ وى. د زبولون  ۹
او نفتال عالقه ته په يو وخت ک سپ کتلے شول، خو په راتلون وخت

ک به دا عالقه عزتمنده ش، نمرخاتۀ طرف ته د مديتران سمندر نه واخله د
چرته چ ،ليل به هم عزتمند ش درياب طرف ته د اُردن نه پورې او داس

 کوم خلق چ په تيارۀ ک رېدل، نو هغوئ يوه غېريهوديان اوسيى. 
لويه را ليدل ده، او هغوئ وک چ په تورو تيارو ک اوسېدل، پرې نُور

 تا د هغوئ قوم لوئ کے دے او لويه خوشحال دې ورکې ده. تا ليى. 
چ ۀ کى دى نو په هغ باندې هغوئ خوشحال کوى، هغوئ دومره

خوشحال کوى له چ خلق ي د فصل د رېبلو په وخت کوى، او يا چ کله
 تۀ به د هغوئ د غالم جغ مات کې او د هغوئ د مالِ غنيمت تقسيميى. 

ه چن هل ې داساو د ظالمانو زور به ختم ک .اوږو نه به دروند بوج واخل
 د هر يو جنيال فوج پېزار او د هغوئ تا د ميديان لر تباه کے وو. 
  .په وينو داغدارې دى، هغه به په اور وسوزولے ش چ جام ول هغه

زمون دپاره يو ماشوم پېدا شوے دے. مون له يو زوئ راکے شوے دے. او
حمران به د هغۀ په اوږو وى. هغه به په دې نومونو سره ياديى، ”عظيم مشير،“

 د هغۀ شاه طاقت به ”خُدائ تعال،“ ”ابدى پالر“ او ”د امن شهزاده.“ 
زياتيى، د هغۀ بادشاه به تل په امن ک وى. هغه به د داؤد نه پس بادشاه

وى، د هغۀ د بادشاه بنياد به په صداقت او انصاف باندې قائم وى، د اوس نه
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خُدائ رب قائمه وى. د مال واخله تر همېشه همېشه پورې به د هغۀ بادشاه
االفواج غېرت به هم دغه شان وکى.

مال خُدائ به اسرائيل له سزا ورکوى

 مال خُدائ د يعقوب خالف کالم کے دے، او هغه په اسرائيل مسلط

 د اسرائيل ول خلق او هغه هر يو کس چ په سامريه ک اوسيى، دے. 
هغوئ ته به پته ول چ دا هغۀ کى دى. خو اوس هغوئ مغروره او خود

 ”زمون د ختو عمارتونه راغورزېدل دى، خو غرضه دى. هغوئ ووئيل، 
مون به دا بيا د تراشلے شوو کاو نه جوړ کو. د چِنار ون رامات شوې دى،
 خو مال خُدائ د خو مون به د دې په ائ د دِيار ائسته ون ولوو.“ 
 د نمرخاتۀ هغوئ دشمنان راپارول دى چ په هغوئ باندې حمله وکى. 
رېواتۀ طرف ته فلستيه خولۀ پرانستل ده چ اسرائيل طرف ته شام او د نمرپ

ژوندے تېر کى. خو د مال خُدائ غصه تر اوسه پورې سه نۀ ده، او هغۀ د
خُدائ رب مال ر چ ا سزا دپاره تر اوسه پورې الس اوچت نيولے دے. 

االفواج هغوئ له سزا هم ورکې ده، خو د اسرائيل خلقو توبه نۀ ده ويستل، او
به مال  صرف په يوه ورځ ک  .ېدلرهغوئ هغۀ ته واپس نۀ دى را
خُدائ د اسرائيل مشرانو او خلقو له داس سزا ورکى چ د سر نه واخله تر
 مشران او عزتمند خلق د سر په شان دى او بېخه پورې به ول ختم کى. 
 د هغه پېغمبران د بېخ په شان دى چ د چا تعليمات د دروغو نه ډک وى. 

 نو قوم مشرانو خلق بالرې کى دى او د تباه په طرف ي روان کى دى. 
مال خُدائ به د قوم د وانانو نه خوشحاله نۀ وى او هغه به په کونو او

يتيمانانو باندې هم رحم نۀ کوى، ه چ ول خلق د خُدائ نه اوړېدل دى او
بدعمله شوى دى او هغوئ چ ۀ هم وائ هغه بدى وى. خو د مال خُدائ

غصه به بيا هم نۀ سيى او هغۀ به د سزا ورکولو دپاره خپل الس اوچت کے
او غن د ازغو بو ى کوم چد هغه اور په شان بلي  د خلقو بدعمل وى. 
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سوزوى. دا د نل د هغه اور په شان بليى کوم چ پاس په هوا ک د لوږى
 د مال خُدائ رب االفواج غص سره به ول مل وسوزى ستنه جوړوى. 

 او په خلقو باندې به ي اور بل وى او يو کس به په بل هي ترس نۀ کوى. 
هغوئ به خپل س طرف ته اونيانو باندې حمله وکى خو بيا به هم اوږې وى،

په خپل  طرف اونيانو باندې به حمله وکى خو بيا به ي هم لوږه نۀ
 منس به په افرائيم او ختميى. په آخر ک به هغوئ خپل بچ هم وخورى. 
افرائيم به په منس حمله وکى، بيا به هغوئ يو ائ په يهوداه حمله وکى. خو

د مال خُدائ غصه ال سه نۀ ده، او هغۀ د سزا ورکولو دپاره الس اوچت
نيولے دے.

 په تاسو افسوس، تاسو د بانصاف قانون جوړوئ او د ظلم فتوې  ۱۰
 او د دې په وجه غريبانانو خلقو له موقع نۀ ورکوئ چ هغوئ ته ورکوئ. 

خپل حق مالو ش او د هغوئ سره انصاف وش. او د دې قانون په وجه کونې
 د عدالت په ورځ به ستاسو په چال ک راېرې ش او يتيمان لوټ کوئ. 
تاسو ۀ کوئ؟ کله چ د يو لرې مل نه په تاسو يو افت راش نو تاسو به ۀ

کوئ؟ د مدد دپاره به تاسو کوم ائ ته منې وه؟ تاسو به خپل مال دولت
 هي به پات نۀ ش، يا خو به تاسو د قېديانو په مين ک د يرې چرته پوئ؟ 

نه زېې داړې نيول وى او يا به په جن ک ووژلے ش. خو د مال خُدائ
غصه به بيا هم نۀ سيى، هغۀ به تاسو له د سزا درکولو دپاره خپل الس اوچت

کے وى.

د اسور بادشاه سره د خُدائ پاک عدالت

 بيا مال خُدائ وفرمائيل، ”اے اسوريانو، زۀ اسور د چوک په توه

 ما اسوريان استعمالوم چ هغه خلقو له سزا ورکم چ زۀ چا ته غصه يم. 
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زۀ ي ى، دا هغه خلق دى چدينه قوم باندې حمله وکپه دې ب ل چورولې
هغوئ وشوکوى او لوټ ي ل چے يم. ما هغوئ د دې دپاره ورلېغصه ک

 خو د اسور کى او هغه خلق د الرې د خاورې په شان د پو الندې کى.“ 
بادشاه په خپل زړۀ ک د ظلم نه ډک منصوب لرل. د هغۀ اراده دا وه چ ډېر

  هغۀ وئيل چ، ”زما هر يو فوج مشر بادشاه دے.  قومونه تباه کى. 
ما د کلنو، کرکميس، حمات او د ارفاد ارونه فتح کى دى. ما سامريه او

 ما ډېر حومتونه قابو کى دى د چا معبودان چ د دمشق فتح کے دے. 
 ما سامريه او د دې ول بتان تباه کى يروشلم او سامريه د بتانو نه بهتر ۇو. 
 خو مال خُدائ دى او اوس به زۀ يروشلم او د هغ ول بتان هم تباه کم.“ 

د صيون غر او د يروشلم سره ي م چزۀ هغه کار ختم ک وفرمائيل، ”کله چ
کوم، نو زۀ به د اسور بادشاه له د هغۀ د الفو او ول غرور په وجه سزا ورکم.“
 د اسور بادشاه به په خپلو الفو ک وئيل، ”دا هر ۀ ما په خپل الس کى

دى، ه چ زۀ ډېر هويار يم. ما د قومونو په مين ک سرحدونه ختم کى
د هغ په شان م يه غوى دى او د يو تلوټ ک م دى او د هغوئ خزان

 ما د دنيا قومونو نه دولت داس اخستے دے له بادشاهان تباه کى دى. 
چ وک د جال نه ه راوچتوى او ما داس ول ملونه هم را اوچت کى

دى، داس يو وزر هم نۀ وو چ زۀ ي يرولے وے او نۀ داس مخُوکه وه چ په
 خو مال خُدائ فرمائ، ”ول يو تبر دا دعوٰى ما باندې چغېدلے وے.“ 

کولے ش چ دا د هغه سى نه ته دے چ وک دا تبر استعمالوى؟ ول يو
آرا دا دعوٰى کولے ش چ دا د هغه سى نه ته ده چ وک دا استعمالوى؟
 نو په دې يوه چوکه سے نۀ راپورته کوى بل سے چوکه راپورته کوى.“ 

وجه به مال خُدائ رب االفواج يو داس مرض راولېى چ د اسور ربه
 هغه جنيال به اوچ کل ش. او د هغوئ لوئ به د اور په لمبو وسوزوى. 
مقدس ذات کوم چ د بن اسرائيل را ده، هغه به د اور په شان ش. هغه به د
به د اسور د ازغو او غنو بو صرف په يوه ورځ ک ،په شان ش يوې لمب
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ه چل تباه ش داس به بېخ لونه او دا زرخېز پن  لوئ لوئ وسوزى. 
 صرف د شمېر يو و ون به پات وى يو سخت مرض يو کس تباه کوى. 

.هم شمېرلے ش يو ماشوم ي چ

د بن اسرائيلو د ډېرو لو کسانو توبه ويستل

 په هغه وخت به ژوندى پات شوى اسرائيليان يعن د يعقوب د خاندان بچ

شوى خلق نور په هغه قوم باندې اعتبار نۀ کوى چا چ دوئ وهل وى. هغوئ به
د زړۀ د اخالصه په مال خُدائ باندې ايمان ولرى، کوم چ د بن اسرائيلو

 باق پات به راور، د يعقوب باق پات حصه به خُدائ مقدس ذات دے. 
 ار چ اسرائيل به د سمندر د شو په شان بشمېره  .رته راو تعال

وى، خو صرف يوه وړه پات شوې حصه به راور. مال خُدائ د خپلو
 نو بشه چ مال خُدائ پاک، خلقو د تباه کولو صحيح فېصله کې ده. 
رب االفواج به په ول مل باندې تباه راول، له نه چ هغۀ فرمائيل دى.

د مال خُدائ اسوريانو له سزا ورکول

 مال خُدائ پاک رب االفواج فرمائ، ”اے په صيون ک زما خلقو، د

اسوريانو نه مۀ يرېئ، ار چ هغوئ په تاسو پس چوکه او ډنه راخل له
 ډېر ل وخت پس به زۀ تاسو له نه به چ مخ مصريانو درسره کول. 

 زۀ سزا درکول بند کم او بيا به زۀ هغوئ ته غصه شم او تباه به ي کم. 
ه من هووهم ل االفواج به زما په خپله کوړه هغوئ داس خُدائ رب مال

چ د ميديان خلق د عوريب  سره وهل ۇو. زۀ به اسوريانو له هغه شان سزا
 ورکم له نه م چ د مصريانو لر په سمندر ک ډوب کے وو. 
کله چ هغه وخت راش، نو زۀ به تاسو د اسوريانو د زور نه خالص کم او د

هغوئ جغ به ستاسو د غاړو نه لرې کم.“
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د حمله کوونو حمله

 د دشمن لر د عيات ار قبضه کے دے. هغوئ د مجرون نه تېر شوى

 هغوئ د درې نه دى. او هغوئ خپل سامانونه په مماس ک پرې دى. 
اوړېدل دى او شپه به په جبعه ک تېروى. د راما په ار ک خلق يرېدل دى

 د جليم خلقو چغ او د ساؤل بادشاه د ار جبع خلق تتېدل دى. 
 د مدمينه ووه. د ليس خلقو غوږ ونيس. او د عنتوت خلقو جواب راکئ. 

 دشمن نن د نوب په  .ې وهتېدل او جيبيم خلق د پناه دپاره منخلق وت
ار ک دے او هغه د يروشلم په ار ک د صيون لور غر ته د دهم دپاره

االفواج به هغوئ داس خُدائ رب ورئ، مال  خو خپل الس خووى. 
الندې راوغورزوى له چ د ونو نه ان وک ماتوى. د هغوئ لوئ لوئ او

 هغه به تبر سره د نل ون راوغورزوى، مغروره خلق به راغورزول وى. 
داس له نه چ د لبنان غ ون راغورزولے شوې وى.

د امن بادشاه

 د يس مون به راووکيى، او د هغ د جرړو نه به انه راوخېژى.  ۱۱
 د مال خُدائ روح به د هغۀ سره وى، او دا به د پوه او حمت روح وى،

 او هغۀ ته د مشورې او د قوت روح، د علم او د مال خُدائ نه د يرې روح، 
به د مال خُدائ په تابعدارۍ ک خوشحال مالويى. هغه به د خلقو په ظاهر
 هغه به انصاف سره د صورت او د اورېدو په خبرو باندې عدالت نۀ کوى، 
غريبانانو عدالت کوى، او هغه به انصاف سره د باسرى خلقو فېصله کوى. د
هغۀ د کالم زور سره به زمه رپيى او د هغۀ د خول يو پوکے به بدعمله تباه
  صداقت به د هغۀ مالت وى او وفادارى به د هغۀ کمربند وى.  کوى. 
شرمخان او ې به په يو ائ په سون سره اوسيى، او پان به د چېلو د

بچو سره مالست وى. د غواانو او زمرو بچ به په يو ائ خوراک کوى، او يو
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 غواان او مېلوان به په يو  .وړوکے ماشوم به دا بوتلے راوستے ش
ائ خوراک کوى، او د هغوئ بچ به په يو ائ په امن سره پراتۀ وى. او

 د پيو ماشوم به د مار سوړې سره زمرے به د غوي په شان بوس خورى. 
 د لوب کوى او ل لوئ ماشوم به د زهرژن مار سوړه ک الس اچوى. 

خُدائ پاک په مقدس غر به هي تباه نۀ کيى او نۀ به چا ته نقصان رس ،ه
چ هغه مل به د مال خُدائ د علم نه داس ډک وى له سمندرونه چ د

اوبو نه ډک دى.

د جالوطن شوو خلقو راواپس کېدل

 په هغه وخت به د يس د جرړې نه راوکېدل انه د قومونو دپاره د يوې

جنې نه وى. قومونه به د هغۀ نه رهنمائ غواړى، او د هغۀ د استون ائ به
 کله چ هغه ورځ راش، نو مال خُدائ به يو ل بيا د خپل جالل وى. 

طاقت نه کار واخل او خپل هغه خلق به خپلو کورونو ته راول کوم چ په
اسور، مصر، فتروس، ايتهوپيا، عيالم، بابل او د حمات په ملونو ک او د

 مال خُدائ به د ن دپاره يوه جنا سمندر په غاړو ک پات شوى ۇو. 
راواخل چ قومونو ته وائ چ هغه يو ل بيا د اسرائيل او د يهوداه خوارۀ
 د  .واپس راول لورو واړو سرونو نه ي نيا دوى او د دوارۀ خلق راغون

اسرائيل حسد به ختم ش او د يهوداه د دشمنانو نام و نشان به ختم ش. اسرائيل
 به د يهوداه نه نور نفرت نۀ کوى او نۀ به يهوداه د اسرائيل سره دشمن کوى. 

رېواتۀ طرف په فلستيانو باندې حمله وکى او چ د هغوئ به په يو ائ د نمرپ
نمرخاتۀ طرف ته کوم خلق اوسيى نو هغوئ به لوټ کى. هغوئ به د ادوم او
.ى او د عمون خلق به د هغوئ تابعدار شموآب په خلقو باندې فتح حاصله ک
 مال خُدائ به بحرِقُلزم اوچ کى او هغه به خپل الس د فرات سيند طرف

ته اوچت کى او يوه رمه هوا به راولېى او د دې نه به اووۀ واړۀ نهرونه جوړ
 هلته چ د هغۀ کوم خپل  .تېر ش ه په آسانهغوئ په اوچه زم ى، چک
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خلق يعن بن اسرائيليان ژوندى پات وى نو د هغوئ دپاره به يو لوئ سک وى
چ د اسور نه به وو، هغس له نه چ د هغوئ پالر نيۀ دپاره يوه الر

جوړه وه کله چ هغوئ د مصر نه روان شول.

د شران حمدوثناء

 په هغه ورځ به تاسو واي، ”اے ماله خُدايه، زۀ ستا ثناء صفت کوم.  ۱۲
تۀ ما ته غصه وې، خو اوس ستا غصه سه شوې ده او تۀ ما له تسل راکوې.
 ورئ، خُدائ پاک زما خالصونے دے، زۀ به په هغۀ توکل کوم او نۀ به

يرېم. ه چ مال خُدائ ما له طاقت راکوى او زما حفاظت کوى، هغه زما
 په خوشحال سره به تاسو د خالصون د چشم نه اوبۀ خالصونے دے.“ 
 په هغه ورځ به تاسو واي، ”د مال خُدائ شُر ادا کئ. هغۀ ته د  .راوباس

مدد دپاره آواز وکئ. هغۀ چ ۀ کى دى نو ولو قومونو ته وواي. هغوئ ته
 مال خُدائ چ کوم لوئ لوئ وواي چ د هغۀ نوم ومره لوئ دے. 

کارونه کى دى نو د هغ په وجه د هغۀ حمدوثناء کوئ. او ول دنيا ته دې د
 اے د صيون خلقو په اوچت آواز د خوشحال نعرې دې خبر ورسيى. 
سرائيلو مقدس ذات ډېر لوئ دے، او هغه د خپلو خلقو په مينا د بن .ووه

ک اوسيى.“

وئالف پېشد بابل خ

 دا د بابل په حقله يو پېغام دے چ د آموص زوئ يشعياه ته رند  ۱۳
 په اوچت غر د جن جنا اوچته که. هغوئ ته چغه ووهه او السونو شو. 

سره اشاره ورکه چ راش او د هغه مغروره ار په دروازو ک ورداخل
 ما مال خُدائ دا فوجيان راغوت دى، آو، ما دا ته جنياليان  .ش
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راغوت دى چ زما غصه رنده کى، او چ زما لوئ وش نو هغوئ به
 د خلقو لوئ ، په غرونو باندې شور ته غوږ ونيس خوشحال وکى. 

آوازونو ته غوږ ونيس، د قومونو او د بادشاهو د خلقو د راغونېدو آواز ته غوږ
 هغوئ د لرې ونيس. مال خُدائ رب االفواج د جن دپاره لر تياروى. 
لرې ملونو او د دنيا د سرونو نه را. دوئ د مال خُدائ وسله ده چ د هغۀ
 ژاړئ او فريادونه کوئ. د رباد کى.  غصه رنده کى او هغه ول مل ب

مال خُدائ د قيامت ورځ رانزدې ده، هغه ورځ رانزدې ده چ په هغه ورځ به
 د هر يو کس السونه به کار پرېدى او ول خلق به  .راول قادر خُدائ تباه
داس ،ېر شبه را ى په دردونو کول به ويري  هغوئ  .ش حوصلب
ى. هغوئ به په يره يره کماشوم پېدا کي  د يوې ه چدردونه به وى ل

ورئ، د مال   .ش ورى او د يرې په وجه به د هغوئ مخونه زې يو بل ته
خُدائ ورځ راروانه ده، د هغۀ د سخت قهر او غص يوه سخته ورځ راروانه ده. د
 ول ستورى او د  .ار به تباه شناه او هر يو نه به بيابان جوړ ش زم

راخېژى نو دا به تور وى او د سپوږم ى، نمر چلېدل بس ک به ستورو قبيل
 مال خُدائ وفرمائيل، ”د دنيا د بدۍ له وج به زۀ دې له  .ا به ختمه شر

سزا ورکم، او بدعمله خلقو له به د هغوئ د ناهونو سزا ورکم. زۀ به د
 زۀ به انسانان مغرورانو غرور ختم کم، او د ظالمانو لوئ به خاورې کم. 
م، او خلق به د اوفير د سرو زرو نه هم لد خالص سرو زرو نه زيات ناياب ک
 په هغه ورځ چ زۀ مال خُدائ رب االفواج خپله غصه رندوم نو وى. 

 په بابل ک به  .ائ نه وخو ه به د خپلزوم او زمزۀ به آسمانونه ول
خلق داس منې وه له چ هوس د اريانو نه منې وه يا ې د شپون

نه بغېر روان وى، او هغوئ به خپل وطن او خپل قوم ته واپس د تلو کوشش
وک چ او هر ،په تُوره به ووهلے ش ېر ش وک چ  هر کوى. 

 د هغوئ د سترو په وړاندې به  .نو په تُوره باندې به ووژلے ش ونيولے ش
د هغوئ د بچو نه په وهلو وهلو باندې ساه وويستلے ش او د هغوئ کورونه به
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 مال خُدائ  “.و سره به په زور زنا وش او د هغوئ د ے شلوټ ک
وفرمائيل، ”زۀ ميديانيان راپارومه چ په بابل باندې حمله وکى، ه چ هغوئ
 هغوئ نۀ د سپينو زرو پرواه سات او نۀ هغوئ دپاره سرۀ زر ۀ معن لرى. 
به د خپلو غشو او ليندو سره زلم ووژن. هغوئ به په ت رودونو ماشومانو او
 د ولو نه ائسته بادشاه د په نورو ماشومانو هي رحم او ترس نۀ کوى. 

بابل ده، د هغ ائ خلق په بابل باندې فخر کوى. خو مال خُدائ به بابل هغه
 هلته به بيا شان تباه کى له نه چ ي سدوم او عموره تباه کى ۇو. 

نۀ به عرب هلته خېم .ى. دا به بيا کله هم آباد نۀ شوک هم نۀ اوسي هي
ائ وى چرته چ  دا به يو داس لوى او نۀ به شپانۀ خپل رم ودروى. 

نل ناور اوسيى او چرته چ ونا خپل جال جوړوى. هلته به شترمرغ
 د دې په مينارو  .وپونه وه رو کبه په هغه کن چېل لن ى اواوسي

او محلونو ک به د نل سپو او د يدړانو آوازونه وى. د بابل وخت
رارسېدلے دے. او د دې وخت تقريباً د ختمېدو واال دے.“

د جالوطن نه راواپس کېدل

 خو مال خُدائ به يو ل بيا د يعقوب په اوالد باندې رحم وکى، او  ۱۴
اسرائيل به بيا خپل غوره شوے قوم و. هغه به هغوئ واپس راول چ په

خپل مل ک بيا آباد ش او د پردى مل خلق به را او د هغوئ سره به په
 ډېر قومونه به د بن اسرائيلو مدد وکى چ هغوئ خپل هغه اتفاق اوسيى. 
مل ته واپس راش کوم چ مال خُدائ هغوئ له ورکے دے. او هلته به هغه
دمت کوى. کومو خلقو چسرائيلو خا ه د بنو او نوکرانو په توقومونه د وين

په يو وخت ک بن اسرائيليان نيول ۇو نو اوس به بن اسرائيليان هغه خلق
ونيس او د بن اسرائيلو خلق به په هغه خلقو حومت کوى چا چ په يو وخت

ک په هغوئ ظلم زياتے کولو.
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د بابل د بادشاه زوال

 په هغه ورځ به مال خُدائ تاسو له د تليفونو او پرېشانو نه آرام درکى او
د هغه سخت کار نه به مو خالص کى چ د ستاسو نه په زور اخستے شو.

 نو تاسو به د بابل بادشاه پورې وق کوئ او واي به چ، ”هغه ظالم بادشاه

 مال خُدائ د بدعملو غورزېدلے دے. او د هغۀ غصه ختمه شوې ده. 
 چا چ به طاقت ختم کے دے او د حمرانانو اختيار ي مات کے دے 

په غصه ک په خلقو باندې ظلم زياتے کولو او چ هغوئ کوم قومونه فتح
 نو په آخر ک به کى ۇو نو د هغوئ خالف ي هيله ظلم نۀ بس کولو. 
وله دنيا د امن او سون نه خوند اخل او هر طرف ته به د خوشحال سندرې
 د سبر ون او د لبنان د دِيار ون په هغه بادشاه باندې خوشحاله دى وى. 

.ووه دا ون وک نشته چ داس ه چ ،ختمه شوې ده د چا بادشاه چ
ان تياروى. کوم کسان چ دپاره خپل نيا بادشاه ته د پخير راغلو د د م

په دنيا ک طاقتور ۇو نو د هغوئ روحونه به بادشاه ته ودريى. د بادشاهانو
 هغوئ ول به هغۀ ته روحونه به د هغوئ د تختُونو نه ستا ليدو ته ودريى. 

  .په شان ي تۀ هم زمون .په شان کمزورے ي تۀ هم زمون ى چآواز وک
ستا شان او شوکت تا سره خ شوے دے، او ستا د بينجو ساز خاموش شوے
 اے  .ي او د چينجو په کمبله پ دے. تۀ د وړو چينجو په بستره مالست ي

لېدون ستوريه، اے د سحر زويه. اوس د آسمان نه راپرېوتے ي. په تېره
.غورزولے شوے ي تا قومونه فتح کول، خو اوس تۀ په خاوره ک زمانه ک
 تا په زړۀ ک وئيل چ بره آسمان ته به وخېژم او په اوچتو ستورو به خپل

ېنم چرته چبه په هغه غر د يو بادشاه په شان ک وم، په شمال کتخت ول
 تا ووئيل چ پاس وريو ته به وخېژم او د خُدائ معبودان راغونيى. 

 خو تۀ الندې د مو د دنيا هغه د ولو نه ژورې کندې ته تعال په شان به شم. 
 وک هم چ تا ووين نو هغوئ به غور سره تا ته  .ويشتلے شوے ي

ورى او سوچ به کوى چ، ول دا هغه سے دے چا چ زمه خووله او
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 ول دا هم هغه سے دے چا چ ارونه تباه کل بادشاه به ي لزول؟ 
او دنيا ي په بيابان بدله که؟ ول دا هغه سے دے چ هغۀ هيله هم خپل

 د دنيا ول بادشاهان په خپلو قېديان نۀ آزادول چ خپلو کورونو ته الړ ش؟ 
 ستا خو قبر هم نشته او الش دې له ائسته ائسته قبرونو ک پراتۀ دى، 

د بکاره ان په شان بهر غورزولے شوے دے. ستا الش د فوجيانو په هغه
الشونو ک پ دے کوم چ په جن ک وژلے شوى دى. او تۀ د هغوئ

.ے شوے يو الندې کاو د پ و يوې کندې ته غورزولے شوے يسره د کا
 ستا جنازه به د نورو بادشاهانو په شان عزت سره نۀ کيى، ه چ تا

خپل مل تباه کے دے او خپل خلق دې وژل دى. د بدعمله کس اوالد به
 د دې سى زامن ووژن، پرېدئ چ د هيله هم د عزت سره نۀ ياديى. 

هغوئ د پالر نيۀ د ناه په وجه مۀ ش. داس نۀ وى چ هغوئ بيا په دنيا
“.ارونو نه ډکه ش نيا د هغوئ دى او دباندې فتح حاصله ک

د خُدائ پاک د بابل تباه کول

 مال خُدائ رب االفواج فرمائ، ”زۀ پخپله د بابل خالف راوچت شوے يم.

 بابل به رباد کم. ما، مال خُدائ دا وئيل دى.  زۀ به د دوئ اوالد تباه او ب
زۀ په نمژنه زمه بدل کم او هلته به ونا مارغان اوسيى. زۀ به په بابل باندې
داس جارو ووهم چ هغه به د ان سره هر ۀ جارو کى. زۀ، مال خُدائ،

رب االفواج دا اعالن کوم.“

د خُدائ پاک د اسور تباه کول

 مال خُدائ رب االفواج دا قسم کے دے، ”ما چ کومه منصوبه جوړه

 زۀ کې ده نو هغه به پوره ش. ما چ د ۀ اراده کې ده نو هغه به کيى. 
به په خپل مل اسرائيل ک اسوريان تباه کم او زۀ به هغوئ په خپلو غرونو
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ک د پو الندې کم. د هغوئ جغ به زما د خلقو نه اخوا ش او بوج به د
 د ول دنيا دپاره دا زما منصوبه ده او ما خپل  .هغوئ د اوږو نه اوچت ش

 مال خُدائ رب االفواج دا الس د ولو قومونو خالف اوچت کے دے.“ 
فېصله کې ده، نو وک دا رد کولے ش؟ هغۀ خپل الس اوچت کے دے،

وک دا رايسارولے ش؟

د خُدائ پاک د فلستيه تباه کول

 دا پېغام په هغه کال باندې راغلے وو په کوم کال چ احاز بادشاه م شو.
 اے فلستيانو، په دې باندې خوشحالېئ مۀ چ په کومه چوکه به تاسو وهل

،د دغه مار نه به زيات زهرژن مار پېدا ش ه چ ،خوړل هغه ماته شوې ده
 غريبانان به خوراک وکے ش او يوه داس اژدها چ تاسو به تباه کى. 

ضرورتمند به په محفوظ ائ ک آرام وکے ش. خو ستاسو بېخ به د سخت
 اے د قحط سره ختم کم او چ کوم ژوندى پات ش هغوئ به تباه کم. 
ار دروازو ژاړئ. اے اره ماتم کوه. اے فلستيانو د يرې نه رپېئ. د شمال

طرف نه د لوږى په شان وري راروانه ده، دا د داس فوجيانو لر دے چ په
مون ونکوم پېغام وړ  د فلستيه نه چ صفونو ک ي يو بزدل هم نشته. 

له را نو هغوئ له ۀ جواب ورکو؟ مون به ورته وايو چ مال خُدائ
صيون د دې دپاره محفوظ کے دے، چ د هغۀ په خلقو ک مظلومان هلته

.پناه واخل

د جالوطن نه راواپس کېدل

 دا پېغام د موآب په حقله دے. په يوه شپه د موآب ار عار تباه  ۱۵
 د ديبون خلق غر شوے دے. په يوه شپه د موآب ار قير تباه شوے دے. 

ته ختل دى چ په خپله عبادتخانه ک ژړا وکى. د موآب خلق به د نبو او
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ميدبا په ارونو د خفان نه ژړا کوى، هغوئ د خفان نه خپل سرونه او ږيرې
 په الرو کوو ک خلقو د اټ جام اغوست دى، د ار کل کې دى. 

 د په چوکونو ک او د کورونو په چتونو باندې خلق ژړا او ماتم کوى. 
.خلق په ژړا دى او د هغوئ ژړا تر يهض پورې اورېدے ش عاللحسبون او ا

 د موآب فوجيان په يره ک نعرې وه، او هغوئ بحوصل شوى دى. 
زما زړۀ د موآب دپاره ژاړى. خلق د ضعر ار او عجلتشليشياه ار ته

تتېدل دى. خلق په ژړا ک د لوحيت په طرف خېژى، هغوئ د حورونايم په
 د نمريم اوبۀ اوچ شوې دى او د دې واۀ اوچ الر په چغو چغو ژاړى. 

 نو شوى دى ول شينے ختم شوے دے او يو شين بوے هم پات نۀ دے. 
په دې وجه خلق د خپل ول مال دولت او سامان سره خارولو د وادۍ نه

 د موآب د حد ولو پولو سره د ژړا آوازونه راتمبيى. دا ژړا د تېريى. 
 د ديبون ار سره سيند په  .اورېدلے ش ارونو ک اجالئم او بير ايليم په

وينه باندې سور دے او خُدائ پاک به د هغه ائ په خلقو باندې د هغ نه هم
زيات مصيبت راول. ازمرى به په هغوئ حمله وکى چ وک د موآب نۀ بچ

وت وى او په هغوئ هم وک چ ال په مل ک وى.

موآبيان د نااُميدۍ په حالت ک

 د سلع نه د مل حمران ته په کلن ک ُورى ورولېه. دا د  ۱۶
 د موآب  د ارنون سيند په صحرا په الره د صيون لور غرۀ ته ورولېه. 

 غاړه باندې د هغه مارغانو په شان دى چ د جال نه شلے شوى وى. 
هغوئ ژاړى او وائ، ”زمون مدد وکئ، زمون دشمنانو نه زمون حفاظت

و نو موني تېدلرات مون ئ. اوس چبچ ک نه مون ئ. د هغوئ د حملوک
 زمون مهاجر پرېدئ چ ستاسو په مل ک ايسار سره دوکه مۀ کوئ. 
ش .وک چ هغوئ تباه کول غواړى هغوئ نه ورله پناه ورکئ.“ ظلم زياتے
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او تباه به ختم ش او وک چ د نقصان رسولو کوشش کوى نو هغوئ به مخ
 بيا به د داؤد د اوالد يو کس بادشاه ش او هغه به په  .نه ورک ش د زم
وفادارۍ او مين سره په خلقو باندې حومت کوى. هغه به په صحيح کار کولو

 ک تېزى کوى او ورى به چ د انصاف نه کار اخستے شوے دے. 
مون د موآب د غرور په حقله اورېدل دى. هغوئ مغروره، کبرژن، خود غرضه

 د موآب خلق په خپل حال او سپين ستر دى. خو د هغوئ الپ عبث دى. 
باندې ژاړى، هغوئ په سلو سلو د قيرحراست ار کشمش يادوى، د هغوئ
 د حسبون پ او د سبماه د انورو باغونه تباه شوى حالت بدترين دے. 

دى، دا د انورو هغه باغونه ۇو چ د شرابو سره به ي د قومونو حمرانان نشه
کېدل. په يو وخت ک د يعزير ار پورې او په صحرا ک نمرخاتۀ طرف ته
رېواتۀ طرف ته د م درياب بل غاړې پورې د دې ان رسېدل دى. او نمرپ

 خو اوس زۀ د سبماه د انورو باغونو دپاره هم هغه شان ژاړم له نه

چ د يعزير دپاره ژاړم. د حسبون او العال دپاره زما او توئيى، ه
 د باغونو نه خندا  .خلق ورسره خوشحاله ش ى چد فصل لَو نۀ کي چ

او خوشحال غېبه شوې ده. د انورو په باغونو ک يو کس هم آوازونه نۀ کوى
،رېنه وباس او نۀ سندرې وائ. هي وک هم انور نۀ چخ کوى چ رس ت

ه د رباب په ساز کل  زړۀ م ول چ ما د خندا نعرې ختم کې دى. 
 د موآب د موآب د غمه چوى، او زما زړۀ د قيرحراست دپاره غمژن دے. 
خلق هس خپل انونه ستى کوى او هغوئ په غرونو باندې زيارتونو او خپلو
 دا هغه عبادتخانو ته د سوال دپاره ، دا به دوئ له هي فائده ورنۀ کى. 
 او اوس پېغام وو چ مال خُدائ د موآب په حقله مخ ورکے وو. 
مال خُدائ فرمائ، ”پوره په درې کاله ک به د موآب لوئ مال دولت ختم

ش. او د دې د ډېرو خلقو نه به صرف يو و ژوندى پات ش، او هغوئ به ډېر
کمزورى وى.“
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د خُدائ پاک شام او اسرائيل له سزا ورکول

 دا د دمشق په حقله پېغام دے، ”د دمشق ار به تباه ش، او دا به  ۱۷
 د عروعير ارونه به د همېشه دپاره په  .ش رو يو ډېرے پاتتش د کن
هي چ ،ره ورن زم اروو دپاره د و او دا به د .رو بدل شکن

 د اسرائيل پاخۀ ارونه به تباه ش او د دمشق وک به ي ترې نه نۀ شى. 
وى نو هغوئ به د بن ژوندى پات کوم شاميان چ .به ختمه ش بادشاه

االفواج دا فرمائيل خُدائ، رب ما مال .سرائيلو په شان د شرم سره مخ شا
او د دې مالدارى به په غريب سرائيل دبدبه ختمه ش په هغه ورځ به د ا دى. 

 اسرائيل به د يو داس پ په شان وى چ غله ترې نه رېبلے  .بدله ش
د رفائيم په وادۍ ک ه چوى ل ے شوې وى، دا به داسه کشوې او راغون
 خو صرف يو پے شاړ پروت وى او چ د دې نه هر ۀ وړلے شوى وى. 
يو و کسان به پات ش او اسرائيل به د زيتُونو د داس ون په شان وى چ د
هغ نه ول زيتون راول کے شوى وى خو صرف دوه درې دان ي په آخرى
خُدائ د بن وى. ما مال پات و کان په الندې و ي سر باندې او يا يو
 په هغه وخت به خلق په خپل خالق اسرائيلو خُدائ پاک دا فرمائيل دى.“ 

 بهروسه کوى، او هغوئ به د بن اسرائيلو په مقدس ذات منحصر وى. 
هغوئ چ په خپلو السونو کوم قرباناه جوړې کې دى هغوئ به په دې باندې
نور يقين نۀ سات، او د اشيرې بت په نو او د خوشبودارو مصالحو سوزولو په

 په هغه وخت به د هغوئ پاخۀ ارونه  .اعتبار ختم ش اه باندې به يقربان
ه چن هل رو بدل شارونو په شان به په کن او د هغه شاړ او ويجاړ ش
ويانو او اموريانو په هغه وخت ک پرې ۇو چ هغوئ د بن اسرائيلو نه ح

 افسوس، تاسو خپل د خالصون خُدائ پاک هېر کے دے او هغه تتېدل. 
مضبوط  درته نۀ دے ياد چ تاسو پرې پناه اخستے ش. خو تاسو د پردى

 خو چ کله تاسو مل د معبود د عبادت دپاره ائسته باغونه کرل دى. 
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کرل وى نو کۀ هم په هغه سحر دا غو او لونه هم ش، نو هي پېداوار به ي نۀ
وى. تشه بيمارى او العالجه درد به درته مالويى.

د دشمن د قومونو شست خوړل

 بشمېره قومونه د سمندر د شور په شان شور کوى، هغوئ داس شور

 ار کۀ هغوئ د کوى له چ لوئ لوئ چپ په خپلو ک جنيى. 
سمندر د تېزو چپو په شان شور کوى، خو خُدائ پاک به هغوئ خاموش کى او

هغوئ به وتت. هغوئ به داس تت له نه چ هوا بوس زغل، يا نه
 په ماام ک به اسرائيل سخت  .الو دوړې په طوفان ک چ

ويريى، خو تر سحره به د هغوئ ول دشمنان مۀ وى. دا به د هغوئ قسمت او
اَنجام وى چ وک زمون د لوټ کولو کوشش کوى.

د خُدائ پاک ايتهوپيا له سزا ورکول

 په هغه مل افسوس په کوم ک چ د وزر آواز اورېدلے ش، او  ۱۸
 د هغه مل نه د نيل درياب ته سفيران چرته چ د ايتهوپيا سيندونه بهيى. 

. ،ود لوخو نه جوړې وى. اے تېزو پېغام وړون چ  کشتو ک په داس
هغه لوړو لوړو او د هوارې رمن خلقو له پېغام يوس د چا نه چ وله دنيا

يريى، هغه مضبوط او جنيال قوم له پېغام يوس، د چا مل چ په سيندونو
 وک چ په زمه اوسيى نو هغوئ ول دا واورئ. هغه باندې تقسيم دے. 

ن ته وورئ چ د غرونو په سرونو به اره ش. او چ بيل غيى نو
 مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”زۀ به خپل د استون ائ  .غوږ ورته ونيس
نه په خاموش سره ورمه. خو زما دا خاموش به داس وى له د ت غرم د

 د انورو راولولو شُغل په شان يا د لَو په وخت د سحر د پرخ په شان.“ 
ور په پخېدو وى، نو ماللونه وغورزوى او ان ول دا کله چ ،نه مخ
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خُدائ به حبشيان داس په آسان سره تباه کى له چ د بوو قينچيان د
 د هغوئ د فوجيانو الشونه به مارغانو او انورو د بو نه ان پرې کوى. 
نل ناورو ته پراتۀ وى. په اوړى ک به هغوئ د مارغانو خوراک وى او په
يال يو وخت به هغه مضبوط او جن ژم ک به د ناورو خوراک وى. 

ى مالنيا يريوله د دى، د چا نه چ رمن اوچت او هوارې قومونه چ
خُدائ رب االفواج ته به د هغه مل نه نذران راوړى، کوم مل چ په سيندونو

باندې تقسيم شوے دے. هغوئ به د صيون ار ته راش، چرته چ مال خُدائ
رب االفواج استونه کوى.

د خُدائ پاک مصريانو له سزا ورکول

 دا پېغام د مصر په حقله دے. ورئ، مال خُدائ مصر ته د تېزې  ۱۹
وري دپاسه راروان دے. د مصريانو بتان د هغۀ په وړاندې لزيى او د مصر
 مال خُدائ فرمائ، ”زۀ به په مصر ک خانه  .خلق خپله حوصله بائيل
.الف شى خاون ى به داون او الف شراولم نو ورور به د ورور خ جن

 مصريان به  .الف شخ به د بادشاه او بادشاه الف شار خ ار به د
حوصله بائيل او زۀ به د هغوئ منصوب ې وډې کم. هغوئ به د بتانو، د

صر يو ظالم مال زۀ به م  .رو نه مشورې اخلو د روحونو واال نه او فالم
خُدائ، رب ومت کوى. ما مالم، يو طاقتور بادشاه به په هغوئ حته حواله ک
 د نيل په درياب ک به اوبۀ کم ش او درياب به االفواج دا فرمائيل دى.“ 
 کله چ د درياب نهرونه په کمېدو ش او اوچيى نو د دې  .مل اوچ شم

 او د نيل درياب په غاړه  ،ش او جاړې به اوچ لوخ . نه به خراب بوئ
چ ومره بو دى هغه به اوچ ش. او د درياب سره نزدې ول کرلے شوى

 ماهير به فرياد کوى او ژاړى به،  .به والو او په هوا ک به اوچ ش پ
جام د ل وک چ ان او جوال د کنو او د جالونو واال به غمژن وى. 
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 د کپې جوړوون به سخت مايوسه وى، او ول جوړوى به نااُميده وى. 
 د ضعن ار مشران کم عقل دى. د مصر د بادشاه کارير به پرېشانه وى. 
ۀ هويار مشيران کم عقل مشورې ورکوى. چ تاسو دا جرأت نه کولے

ش چ فرعون بادشاه ته وواي چ، ”مون عالمانو شاردان او د پخوانو
 اے د مصر بادشاه، ستا هغه هويار مشيران چرته بادشاهانو اوالد ۇو.“ 
دى؟ هغوئ دې معلوم کى او تا ته دې ووائ چ مال خُدائ رب االفواج د
 د ضعن مشران کم عقل دى او د ميمفس مصر دپاره ۀ منصوب لرى. 

 مال خُدائ مشرانو دوکه خوړل ده. دغه مشرانو مصر بالرې کے دے. 
صر داسدى. هغوئ م مشورې غلط ول ى دى، نو د هغوئهغوئ کم عقل ک

 وډ کے دے له چ يو شراب په نشه ک په خپلو اولو ک وئيى.
 او مصر به هي هم نۀ ش کولے، کۀ مشر وى او کۀ کشر، کۀ لوئ وى او

کۀ وړوکے.

د مصريانو د مال خُدائ عبادت کول

خُدائ رب مال و په شان کمزورى وى. چ صريان د په هغه ورځ به م

االفواج هغوئ له د سزا ورکولو دپاره الس اوچت کى نو هغوئ به د يرې نه
 او د يهوداه مل په وجه به په مصريانو باندې يره راش، هر چا ولزيى. 

ته چ د يهوداه نوم واخستلے ش نو هغه به ويريى، دا د هغه منصوب په وجه
 په هغه وخت چ مال خُدائ رب االفواج د هغوئ خالف تياره کې ده. 

ک به د مصر په پينو ارونو ک عبران ژبه وئيلے ش. د هغه ائ خلق
به د مال خُدائ رب االفواج په نوم د وفادارۍ قسمونه کوى. په هغه ارونو
 په هغه وخت ک به د مصر د ک به د يو ار نوم ”د نمر ار“ وى. 

مل په مين ک د مال خُدائ دپاره يوه قرباناه وى او د مصر په سرحد
 دا به په مصر باندې به د کا يو يادار وى چ هغۀ ته وقف شوے وى. 
ک د مال خُدائ رب االفواج د موجود ن وى. کله چ هلته د خلقو
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سره ظلم زياتے کيى او د مدد دپاره مال خُدائ ته آواز وکى، نو هغه به د
 مال خُدائ به د مصر خلقو هغوئ د بچ کولو دپاره خالصونے ورلېى. 
ته خپل ان رند کى او هغوئ به ي قبول کى او د هغۀ عبادت به کوى او

هغۀ ته به قربان او نذران پېش کوى. هغوئ به د هغۀ سره پاخۀ لوظونه وکى او
 مال خُدائ به مصريانو له سزا ورکى، خپل وعدې به ورسره پوره کوى. 

خو هغه به ي بيا روغ کى. هغوئ به هغۀ ته راور او هغه به د هغوئ سوال
 په هغه وخت ک به د مصر او اسور په قبول کى او هغوئ به روغ کى. 

 ته لونو خلق به د يو بل مليوه لويه الر وى. او د دواړو م ک مين
 په هغه وخت را او د مصر او اسور قومونه به په يو ائ عبادت کوى. 

ک به بن اسرائيل د مصر او اسور سره ملرے ش او دا درې واړه قومونه به
 مال خُدائ رب االفواج به دې  .نيا دپاره د برکت سبب جوړ شد ول د

قومونو له برکت ورکى او ووبه فرمائ، ”اے مصريانو، زما خلقو، اے
سرائيلو، تاسو زما غوره شوى خلق يا اے بن ،ى ياسوريانو، تاسو ما پېدا ک

نو تاسو له زۀ برکت درکوم.“

د يو پېغمبر نه رندول

 په کوم کال چ د اسور د بادشاه د سرجون په حم د اسوريانو د  ۲۰
 په لر فوج مشر په اشدود ار باندې حمله وکه او دا ي قبضه کو، 

هغه وخت ک مال خُدائ د آموص زوئ يشعياه ته فرمائيل ۇو چ هغه
پل او د اټ هغه جام وباس کوم چ هغۀ اغوست وې. نو هغۀ دا حم
 نو بيا مال خُدائ وفرمائيل، ربن او بغېر د پلو نه روان شو.  ومنلو او ب

ربن او بغېر د پلو نه رېدلے دے. ”زما خدمت کوونے يشعياه درې کاله ب
 د اسور بادشاه دا د هغ نه ده چ په مصر او ايتهوپيا باندې به ۀ کيى. 

ربن بو. زلم او چ د دې دوو ملونو نه قېديان نيول دى نو هغوئ به ب
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ربن روان وى، د هغوئ کونا به ارى، دا به د بوډاان به د پلو نه بغېر او ب
 چا چ په ايتهوپيا باندې يقين ساتلے وى او مصر دپاره د شرم خبره وى. 
 په مصر باندې ي الف وهل وى نو هغوئ به مايوسه ش او وبه شرميى. 

کله چ هغه وخت راش نو کوم خلق چ د فلستيه د سمندر په غاړه اوسيى نو
هغوئ به ووائ، وورئ، په هغه خلقو ۀ وشول چ په چا باندې مون دا يقين

دپاره د خالص ى. خو اوس زمونبه د اسور د بادشاه نه بچ ک مون کولو چ
الر هم نشته.“

وئد بابل د زوال پېش

 دا پېغام د بابل په حقله دے، چ درياب سره په صحرا ک دے.  ۲۱
له نه چ په صحرا ک تاوېدونے باد چليى دغه شان به افت د صحرا
 ما د خرابو حاالتو په نه راش، او يروونے مل به درباندې حمله وکى. 

دوکه باز دوک خوب ليدلے دے، ما وکتل چ د وې حقله يوه رويا يعن
کوى او تباه کار تباه کوى. اے د عيالم لره، حمله وکه. اے د مادى

لره، ار محاصره که. د بابل په وجه چ کوم مصيبت راغلے دے نو
 نو په دې وجه زۀ د يرې او درد سره مخ خُدائ پاک به هغه ختم کى. 

شوے يم، او دا درد داس دے له چ ه ي د ماشوم د پېدا کولو په وخت
 زما زړۀ لرى. زۀ چ ۀ اورم نو په ما بد ل او چ ۀ ورم نو يرېم. 

درزيى او رپېم. اول به ماام په ما ډېر ۀ لېدو خو اوس د تيارې نه زۀ
 ورم چ لوئ خوراک تياريى، د خلقو د کېناستو دپاره قالينونه يرېم. 

غوړېدل دى. هغوئ خوراک اک کوى، ”پا، اے آفسرانو، خپل ډالونه تيار
 بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”الړ شه او يو محافظ ودروه او هر کئ.“ 

 چ نه هغه دؤو آسونو واال يز چ هغه ورى نو د هغ خبر به راوړى. 
جن اډۍ وورى يا په خرونو او اوانو باندې سوارۀ کسان ووين، نو هغه
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 بيا وکيدار آواز وکو، ”ماله خُدايه، زۀ په خپل  “.ۀ بېدار اوس دې
 اوس وورئ، د دؤو ائ باندې د وکيدارۍ دپاره شپه او ورځ والړ يم. 
آسونو واال جن اډۍ راروانه ده چ يو سے پ سور دے.“ وکيدار

ووئيل، ”بابل ختم شوے دے. د بابل ول بتان و و شوى دى او په زمه
 اے زما خلقو، تاسو د غنمو په شان په درمند باندې خوارۀ وارۀ پراتۀ دى.“ 
ما د مال ۀ زېرے اوروم چ خو اوس زۀ تاسو ته يو ،باندې غوبل شوى ي

خُدائ رب االفواج نه اورېدلے دے، چ هغه د بن اسرائيلو خُدائ پاک دے.

د ادوم په حقله پېغام

 دا پېغام د ادوم په حقله دے. د ادوم نه ما ته چا آواز وکو، ”وکيداره، دا

 نو ما جواب ورکو، شپه به کله تېريى؟ سحر ته ومره وخت پات دے؟“ 
”سحر راتلونے دے، خو شپه به بيا را. کۀ تۀ بيا تپوس کول غواړې، نو بيا

راشه او تپوس وکه.“

د عربو په حقله پېغام

ک للو، د عربو په شاړ م دا پېغام د عربو په حقله دے. اے د ددان قاف

 اے د تيما خلقو، کوم خلق چ تى دى نو هغوئ له اوبۀ شپه تېره کئ. 
 ه چ هغوئ د تُورو نه تت، او ورکوئ. او مهاجرو له خوراک ورکوئ، 

د داس خلقو نه چ تُوره په الس او تير کمان په غاړه د هغوئ سره سخت
 بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”پوره په يو کال ک دننه جنېدل وى. 

 د قيدار صرف يو و غش او  .دننه به د قيدار شان او شوکت ختم ش
لينده چلوون سى به پات ش. ما مال خُدائ، د بن اسرائيلو خُدائ پاک دا

فرمائيل دى.“
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د يروشلم په حقله پېغام

 دا پېغام د رويا د وادۍ د يروشلم په حقله دے. ۀ شوى دى؟ دا ول  ۲۲
 ول ار بقراره خلق ول د کورونو چتونو ته د خوشحال دپاره خېژى؟ 

دے او د شور شراب نه ډک دے. ستاسو مى په تُوره نۀ دى قتل کے شوى او
 ستاسو ول مشران وتتېدل او هغوئ ال يو نۀ په مېدانِ جن ک مۀ دى. 

غشے هم نۀ وو ويشتلے چ ونيولے شول. باق خلقو هم د تتېدو کوشش
 ه ما ووئيل، ”ما پرېده چ په چغو وکو خو هغوئ هم قېد کے شول. 
چغو وژاړم. ما له د تسل راکولو کوشش مۀ کوئ. ما پرېدئ چ د خپلو خلقو

 په حقيقت ک مال خُدائ، دپاره وژاړم، زۀ ورم چ هغوئ تباه کيى.“ 
رب االفواج دا وخت راوستے دے. د رويا په وادۍ ک وډى ده، خلق

ل د عيالم د م  .غرونو ته رس او د هغوئ د ژړا چغ ې وهمن هيبتناک
نه په آسونو سوارۀ فوجيان راغلل، چ کمان او غش ورسره ۇو. او د قير د

د جن واديان  د يهوداه بهترين مل فوجيانو خپل ډالونه راخست ۇو. 
حمل وې، په آسونو سوارۀ فوجيان د يروشلم د دروازو په مخ اډو نه ډک

 يهوداه چ د خپل تحفُظ دپاره ومره بندوبست کے وو دپاره والړ ۇو. 
هغه ختم شوے دے. په هغه ورځ تاسو ۀ وکل؟ په هغه وخت ک تاسو په

هغه وسله باندې بهروسه وکه کومه چ د نل کور نوم ائ ک ساتلے
ايونو جائزه واخسته چرته چ تاسو د هغه  په يروشلم ک - شوې وه. 
دېوالونو مرمت غوتو. تاسو په يروشلم ک د ولو کورونو معائنه وکه او ۀ
کورونه مو د دې دپاره راغورزول چ د ار د دېوالونو د مرمت کولو دپاره ترې

ار د دېوالونو په مين  تاسو د نه کا واخل. د اوبو جمع کولو دپاره، 
ک د هغه اوبو رايسارولو دپاره تاالب جوړ کو کوم اوبۀ چ د زوړ ډن نه
رابهېدل. خو تاسو خُدائ پاک ته هي توجو ونۀ که، چ هغۀ ډېر د پخوا نه د
 بيا مال خُدائ دې هر ۀ منصوبه جوړه کې وه او هغۀ داس وکل. 
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پاک رب االفواج تاسو ته آوازونه کول چ ژړا او ماتم کوئ، خپل سرونه کل
 خو د هغ په ائ، تاسو خندا او کئ او د اټ جام واغوندئ. 

خوشحال کوله. تاسو اروى او ې حالل کې چ وې خورئ او تاسو مے
ل. تاسو وئيل، ”مون له ۀ خوراک اک په کار دے، ه چ سبا به

ې او راته ياالفواج په خپله ما سره خبرې وک خُدائ رب  مال مۀ يو.“ 
وفرمائيل، ”ترو پورې چ تاسو ژوندى ي نو دا بد عمل به درته هيله معاف

نۀ ش. ما، مال خُدائ پاک، رب االفواج دا فرمائيل دى.“

د شبنا دپاره خبردارے

شبناه له الړ شه، چ” ،االفواج ما ته وفرمائيل چ خُدائ پاک، رب  مال

 تۀ دلته ۀ کوې؟ هغه د شاه خاندان انتظام کوونے دے او هغۀ ته ووايه، 
تا له دلته د خپل قبر جوړولو اجازت چا درکے دے؟ تۀ وک ي چ دلته به د
ان دپاره په اوچت ائ ک مزار جوړ کې او په  ک د ان دپاره قبر

 اے سيه، مال خُدائ به دې راونيس او لرې به دې جوړ کې؟ 
لى او يو بل لوئ مول مول ک په شان وس هغه به تا د پن وغورزوى. 
ته به دې وغورزوى. او تۀ به هلته م ش، او ستا ائسته جن اډۍ به هم هلته
.سبب جوړ شوے ي عزتد خاندان دپاره د ب تۀ د خپل نې چ وى. ول پرت

 مال خُدائ فرمائ، زۀ به تا د خپل عهدې نه لرې کم او د خپل اوچت

 په هغه ورځ به زۀ خپل خدمتار د خلقياه زوئ مقام نه به دې راکوز کم. 
 زۀ به هغۀ ته ستا سرکارى چوغه او کمربند ورواچوم او الياقيم راوغواړم. 

تا چ کوم اختيارات لرل نو هغه ول به هغۀ له ورکم. هغه به د يروشلم او د
 زۀ به هغۀ له د داؤد د خاندان چابيان يهوداه د خلقو د پالر په شان وى. 

او چ وک بندولے نۀ ش ى هغه بهکومه دروازه هغه کوالو ک م. چورک
 زۀ به هغۀ يوه لويه  .وک کوالولے نۀ ش ى هغه بهکومه دروازه هغه بند ک
مرتبه ورکم له نه چ په دېوال ک مېخ کل لېدلے وى، او دا به د هغۀ
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 بيا به د هغۀ د پالر د خاندان ول وزن  .رد خاندان دپاره د عزت سبب و
په هغۀ باندې راوړند ش. او د هغۀ ول اوالد او خپلوان به د لوو په شان د

 رب وړې پيال نه واخله تر غ مرتبان پورې به دې مېخ پورې راوړند وى. 
االفواج وفرمائيل، يو وخت به راش چ دا کل لېدلے مېخ به راوغورزيى او

چ په دې باندې ۀ هم راوړند وى نو هغه به مات ش. مال خُدائ دا
فرمائيل دى.“

وئار په حقله پېش د صور

 دا پېغام د صور په حقله دے. اے د ترسيس سمندرى جهازونو  ۲۳
چ قلعه او کورونه تباه دى، په قبرص ک په صور ک ه چ .وژاړئ

 اے د سمندر د غاړې تاسو کومه خبره اورېدل وه هغه رتيا ده. 
اوسېدونو ماتم وکئ. اے د صيدا سودارو، تاسو ماتم وکئ. ستاسو تاجران
 او په ژورو اوبو ک به ي سفر کولو او د مصر غله به د سمندر نه تېرېدل 
به ي تاسو له رارسوله، ول چ تاسو به د نيل د درياب د غاړې نه ه اخستله

 خو اوس تۀ او دغه شان تاسو د ولو قومونو دپاره د تجارت مرکز وے. 
شرمېدلے ي، اے د صيدا اري. د سمندر قلعه بند ار صور وائ، ”زۀ

 کله چ مصريانو ته د صور خبر ببچو يمه، زما هي زامن او لوه نشته.“ 
 اے د سمندر د غاړې خلقو، تاسو د  .نو هغوئ به په غم اخته ش الو شم

 آيا دا ستاسو خفان نه وژاړئ. او ترسيس ته د تتېدو کوشش وکئ. 
ار دے چ ډېر د پخوا نه آباد دے؟ آيا دا هغه ار دے کوم چ خوشحاله

 په صور خپل اوسېدون ي لرې ملونو ته ولېل چ کورونه جوړ کى. 
باندې دا افت چا راوستے دے، هغه صور ار چ به ي بادشاهتونه جوړول؟ د
 خو دا د هغ سودار شهزادان ۇو او د هغ تاجران عزتمند لے شول. 

مال خُدائ رب االفواج منصوبه وه چ هغه به ول د شان او شوکت واال خلق
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 اے د ترسيس خلقو، د خپل سپ کى، او عزتمند کسان به وشرموى. 
عالق نه خوارۀ ش له نه چ د نيل درياب د غاړو نه اوړى. نور تاسو پابند
ي ے دے او بادشاهخُدائ په سمندر باندې الس اوچت ک  مال  .نۀ ي

 هغۀ  .دې تباه ش ستاسو قلع ے دے چم کدى. هغۀ ح زولل
وفرمائيل، ”اے د صيدا خلقو، ستاسو خوشحال ختمه شوې ده او ستاسو خلقو
سره ظلم زياتے شوے دے. کۀ هغوئ قبرص ته هم وتت، نو آرام به ورته مالو
رباد شوى دى. اسوريانو  د بابل مل ته وورئ. د دې مل خلق ب  “.نۀ ش

د هغوئ مل د نل ناور کور جوړ کے دے. اسوريانو د محاصرې
رېنه برجونه جوړ کل او د هغوئ قلع ي بربادې کې. او د ملب ډېرے ي ت

ان نه وژاړئ. ول اے د ترسيس سمندرى جهازونو د خف جوړ کے دے. 
 يو داس وخت راروان دے چ صور به اويا چ ستاسو قلعه تباه شوې ده. 

مر برابر وى. کله چاويا کاله د يو بادشاه د ع چ ،ے شکاله دپاره هېر ک
هغه کالونه ختم ش، نو صور به بحال ش له نه چ سندره د کنجرې په

 ”اے غريب هېرې شوې کنجرې. خپله بينجو واخله او په  ،حقله وئيلے ش
ار ک وره، ساز غوه او خپل سندرې بيا بيا وايه، نو چ داس يو ل

 کله چ هغه اويا کاله تېر ش، نو مال خُدائ به صور  “.ے شبيا ياده ک
له موقع ورکى چ هغه بيا د کنجرې په شان پخوانے کاروبار شروع ش او د

ار چ  خو دا صور لېن دېن به د زم په مخ د ولو بادشاهتونو سره وى. 
په تجارت ک کومه ه کوى نو هغه به مال خُدائ ته وقف کيى. دا پېسه به
نۀ ش جمع کولے، خو چ وک د مال خُدائ په حضور ک پات کيى نو

.ائسته لباس اخل خوراک او ۀ کاف هغوئ به په دې پېسو باندې

د مال خُدائ دنيا له سزا ورکول

 وره، مال خُدائ به زمه ورانه ويجاړه کى او هم داس شاړه به  ۲۴
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ي پرېدى. هغه به د زم مخ کندې کپرې کى او د دې خلق به خوارۀ وارۀ
مامان وى يا عام خلق، مالکۀ هغه ا ،نۀ ش وک به بچ پات  هي کى. 

وى کۀ نوکر، ماله وى کۀ نوکره، خروون وى يا اخستون، قرض
 زمه به ورکوون يا قرض اخستون، کۀ قرضدار وى او کۀ مالدار وى. 
ۀ فرمائيل خُدائ دا هر مال ،ے شمل طور ورانه ويجاړه او لوټ کپه م
 زمه اوچيى او خُشيى، وله دنيا به اوچه ش او ماوې به ش، د دى. 

 خلقو دنيا پليته کې ده ه چ هغوئ د  .دې لوئ لوئ خلق به فنا ش
خُدائ پاک قانون مات کے دے او هغه لوظ ي مات کے دے کوم ي چ د
 نو په دې وجه به زمه لعنت ش او نقصان همېشه دپاره ورسره کے وو. 

به ورته ورس، او چ د دې خلقو ۀ بد عمل کے دے نو د هغ بدله ورته
مالويى. نو په دې وجه د دنيا خلق کم شول او ډېر ل خلق ژوندى پات شول.
مخ وک چ اوچ شوى دى او مے کم شوى دى. هر ورو بو د ان

 او د هغوئ د رباب او د تمبل خوشحاله ۇو نو هغه اوس خفه دى، 
 اوس خلق د ميو خوشحال نه ډک سازونه او د جشن آوازونه بند شوى دى. 

 شاړ ار برباد  .شراب په هغوئ باندې تراخۀ ل بل ،سندرې نۀ وائ
 په  .وک ورننه نۀ و ه بنده ده چشوے دے او د هر يو کور دروازه کل
کوو ک خلق چغ وه چ مے ختم شوى دى. هره خوشحال ختمه شوې
 ار په کنر بدل شوے دے او د ده، خوشحال د زم نه ورکه شوې ده. 
 نو په وله دنيا ک هر يو قوم سره به هم دې دروازې ذرې ذرې شوې دى. 
داس کيى. صرف ل خلق به پات ش داس له چ د زيتُونو راولولو نه پس

پات و دان يو ورو د راشوکولو نه پس هم په باغ کوى او يا د ان پات هم ل
وى نو هغوئ به د خوشحال کسان ژوندى پات کوم ل  خو چ وى. 

خُدائ لوئ رېواتۀ طرف ته وى هغوئ به د مال سندرې وائ .وک چ د نمرپ
 د نمرخاتۀ په طرف ملونو ک د مال خُدائ ثناء صفت کوئ. بيانوى، 

کوم خلق چ د سمندر په غاړه اوسيى نو هغوئ دې د مال خُدائ ثناء صفت
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 مون د دنيا د آخرى سرونو کوى، کوم چ د بن اسرائيلو خُدائ پاک دے. 
نه سندرې اورو، هغه سندرې چ صادق خُدائ پاک ته لوئ ورکوى. خو زما

زړۀ د غمه ډک دے. زما دپاره ژاړئ ه چ زۀ دوړېم. دوک تر اوسه
 اے د دنيا خلقو واورئ. يره، موجودى دى او هر طرف ته دوکه باز دى. 

 هر وک چ د يرې نه تتېدل کندې او دامونه ستاسو دپاره تيار دى. 
غواړى نو هغه به په کنده ک پرېو او هر وک چ د کندې نه ان

خالصوى نو په دام ک به ېريى. د آسمان نه به ډېر دروند باران وريى او د
  زمه به وچوى، خويى به او زنيى به.  زم بنيادونه به ولزيى. 
زمه به د شراب نشه کوون په شان زنيى او داس رپيى له چ په طوفان

ک چ چوپال خويى. دا د ناه په وجه درنه شوې ده، دا به راوغورزيى
 په هغه وخت به مال خُدائ آسمان طاقتونو له  . له پا نۀاو بيا به هي

 هغوئ به رفتار کے ش او په او د زم بادشاهانو له به سزا ورکى. 
.ے شۀ موده پس به ورته سزا ورک او ے شبه بند ک يوه قېدخانه ک

خُدائ رب مال ه چ ،ا به کمه شاو د نمر ر به توره ش  نو سپوږم

االفواج به حومت کوى. هغه به په يروشلم ک د صيون په غرۀ باندې د مشرانو
په وړاندې شان او شوکت سره بادشاه کوى.

د ثناء صفت يو حمد

 اے ماله خُدايه، تۀ زما خُدائ پاک ي، زۀ به ستا درناوے کوم او  ۲۵
ستا د نوم ثناء صفت به کوم. تا عجيبه عجيبه کارونه کى دى، تا چ ډېر پخوا
کوم منصوب جوړې کې وې، تا بشه هغه د وفادارۍ سره پوره کې دى.

خو دېوالونو قلعى دى، او د هغوئ د پارونو نه د ملبو ډيرى جوړ ک  تا

په شان محلونه داس د خلقو د قلع لى دى. د پردى مراتو بدل کدې په کن
خاورې شوى دى چ بيا به هيله ورته ار ونۀ ش وئيلے او نۀ به کله دوباره
 نو په دې وجه د ته قومونو خلق به ستا ثناء صفت کوى،  .ے شآباد ک
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 تۀ د غريبانانو او د ظالمانو قومونو په ارونو ک به ستا نه يره کيى. 
حفاظت کوونے ي، او د مصيبت په وخت ک د ضرورتمندو حفاظت

کوونے ي. تا هغوئ له د طوفانونو نه پناه ورکې ده، او د سوزون رم نه
دې سورے ورکے دے. د ظالمانو پوک له د ژم د طوفان باران په شان

 له د صحرا د رم په شان دى. تا د پردى مل خلق غل کى دى. وى، 
رم سخته وري ه چى دى، لخاموش ک تا د ظالمانو خلقو آوازونه داس

يخوى.

د خُدائ پاک د يو مېلمستيا تيارے کول

 د صيون په غرۀ به مال خُدائ رب االفواج د دنيا د ولو قومونو دپاره يوه

 نو مېلمستيا وکى، دا مېلمستيا به د  غو او د انورو د و ميو وى. 
په دې غر به هغه د خلقو نه د مرګ سورے ختم کى، کوم سورے چ د ولو

 مال خُدائ پاک به مرګ د تل دپاره ختم کى. او قومونو دپاسه والړ دے. 
د هر يو کس په مخ باندې به او اوچ کى او د ول دنيا نه به د خپلو خلقو

 په هغه وخت به بعزت لرې کى. مال خُدائ په خپله دا فرمائيل دى. 
هغوئ وائ، ”وورئ دا دے زمون خُدائ پاک. مون د هغۀ په انتظار ۇو او هغۀ
چ په انتظار ۇو. را مون خُدائ د چا چ و. دا دے هغه مالآزاد ک مون

د هغۀ په خالصون باندې د خوشحال جشن وکو.“

د خُدائ پاک موآب له سزا ورکول

 مال خُدائ به د صيون د غرۀ حفاظت کوى، خو موآب به داس د پو

 خُدائ الندې کے ش له چ بوس په غوبل ک د پو الندې کيى. 
پاک به موآب داس دباؤ کى له نه چ المبوزن اوبۀ خپلو السونو سره

 الندې ديه کوى، هغه به د دوئ غرور او د دوئ ول بد کارونه ختم کى. 
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هغه به د موآب د اوچتو دېوالونو واال قلع تباه کى او را وبه ي غورزوى او د
خاورو سره به ي خاورې کى.

د خُدائ پاک خپلو خلقو له فتح ورکول

زمون” ،دا سندره وئيلے ش ک ل په هغه وخت به د يهوداه په م  ۲۶
ار مضبوط دے. ول چ د خُدائ پاک د خالصون دېوالونه زمون چارچاپيره

هغه قوم چ ،صادق قوم ورننو ئ چار دروازې کوالو ک  د دى. 
،ل محفوظ ساتمضبوط دے تۀ هغوئ بل  د چا ايمان چ وفادار پات دے. 

،خُدائ باندې تل يقين سات  په مال  .هغوئ په تا بهروسه سات چ ول
 وک چ مغروره ول چ مال خُدائ پاک ابدى حفاظت کوونے دے. 

ۇو نو هغۀ عاجزان کى دى، او هغۀ اوچت ارونه رازار کى دى او خاورو
 او دوئ به د غريبانانو او مظلومانو د پو الندې سره ي خاورې کى دى. 

 اے ماله خُدايه، د صادقانو الر هواره ده، نو د  “.به ش او چخ راش
 اے ماله خُدايه، صادقانو دپاره چ کومه الر تۀ جوړوې نو هغه نېغه ده. 

ستا فرمانبردارى کولو سره مون تا ته خپله بهروسه ايو، او زمون د زړۀ
 وله شپه زۀ ستا په لون ک يم، خواهش دے چ ستا د نوم لوئ وکو. 

په سحر ک د زړۀ د اخالصه زۀ ستا طلبار يم، کله چ تۀ د دنيا د عدالت
 کۀ په بدعمله دپاره راش نو خلق به پوهه ش چ انصاف ۀ يز دے. 

لپه کوم م ان نۀ پوهوى، بل نصاف په مطلبنو هغه د ا باندې رحم وش
خُدائ لوئ کوى، هغوئ د مال ى هلته هم هغوئ بدعملنصاف کيا چ ک

 اے ماله خُدايه، ستا الس هغوئ ته سزا ورکولو دپاره اوچت  .نۀ من
شوے دے خو هغوئ هي غور نۀ کوى، او هغوئ چ ستا قوم دپاره ستا غېرت

 ته وورى نو وبه شرميى. او بيا به تۀ سور اور په خپلو دشمنانو نازل کې. 
اے ماله خُدايه، تۀ به مون له امن راکوې، ه چ زمون ول کامياب ستا د
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 اے ماله خُدايه، خُدايه پاکه، نورو مالانو په مون حمران کې السه دى. 
 خو اوس هغوئ ده، خو يوا تۀ هغه هست ي چ مون ي عبادت کۇو. 
،ى، د هغوئ روحونه به واپس نۀ راۀ شوى دى او بيا به نۀ راژوندى کيم

ه چ تا دوئ له سزا ورکې ده او تباه کى دې دى. او د هغوئ نوم او نشان
 اے ماله خُدايه، تا خپل قوم له ترق ورکې ده، تا دې ختم کے دے. 

خپل قوم لوئ کے دے او خپله لوئ دې رنده کې ده. ستا د وج د هغوئ
 اے ماله خُدايه، چ هغوئ په عالقه په هر طرف باندې خوره شوې ده. 

مصيبت ک ېر شول نو ستا تالش ي شروع کو او ستا د تنبيه الندې ي دعا
 اے ماله خُدايه، تا مون داس ژړول يو، له چ يوه ه د شروع که. 

 مون په خوږ او درد مبتال يو، خو بچ د پېدا کېدو د درد په وجه ژاړى. 
زمون د تليف نه هي هم پېدا نۀ شول. نۀ مون زم ته خالصون ورکے دے،

 خو زمون کوم خلق چ مۀ شوى او نۀ مو دنيا ته ژوندون راوړے دے. 
کوم چ .ۀ جسمونه به بيا راژوندى شد هغوئ م .دى نو هغه بيا راژوندى ش
په قبرونو ک پراتۀ دى نو هغه به راپا او د خوشحال سندرې به وائ. له

نه چ د پرخ ا زمه تازه کوى، نو داس به مال خُدائ هغه خلق بيا
راژوندى کى کوم چ پخواه مۀ شوى دى.

عدالت او بحال کېدل

 زما خلقو، خپلو کورونو ته ننو او په ان پس دروازې بندې کئ. د ۀ

 وورئ،  .ه شد خُدائ پاک غصه س ئ چک انونه پ وخت دپاره
د زم ائ نه راروان دے چ د خپل اوسېدو خُدائ په آسمان ک مال

خلقو له د هغوئ د ناه په وجه سزا ورکى. کومه وينه چ په زمه باندې تويه
شوې وه نو هغه به رااره کے ش او چ وک وژل شوى وى نو زمه به

ي نۀ پوى.
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 په هغه ورځ به مال خُدائ د خپل زورورې او کل تُورې نه کار  ۲۷
واخل چ هغه تتېدون بال له يعن تاوېدون راتاوېدون بال له سزا ورکى

 په هغه ورځ د انورو او وې ووژن کومه چ په سمندر ک اوسيى. 
 ”زۀ مال خُدائ پخپله د دې خيال ساتم  ،ائسته باغ په حقله سندره وواي

او پابندۍ سره اوبۀ ورکوم. او شپه او ورځ د دې وکيدارى کوم چ وک
 زما غصه اوس يخه شوې ده. خو کۀ په دې باغ نقصان ور ونۀ رسوى. 

ک ازغ او مرکونۍ وشول نو زۀ به ورسره جن وکم او ول به وسوزوم.
 خو کۀ هغوئ زما نه مدد وغواړى، نو هغوئ دې ما سره روغه وکى. آو،

 هغه وخت راروان دے چ د پرېدئ چ هغوئ ما سره صلح وکى.“ 
يعقوب اوالد به جرړې وکى، اسرائيل به غو ونيس او لونه به وکى. او

 ول مال خُدائ اسرائيل داس وهلے دے له مېوه به ي دنيا ډکه کى. 
نه ي چ د هغۀ دشمنان وهل دى؟ ول بن اسرائيل داس قتل شوى دى له

 نه، بل مال خُدائ د هغوئ نه چ د هغۀ دشمنان قتل شوى دى؟ 
مخالفت وکو او جالوطن ي کل. هغوئ ي د نمرخاتۀ په طرف د يوې زورورې
 نو داس به د يعقوب ناه معاف ش، او چ کله د اسرائيل هوا سره وشل. 

ناهونه ختم ش نو په نتيجه ک به هغوئ د غېرو قومونو قرباناه د چون د
کا په شان ذرې ذرې کى او د قرباناه خوشبودارې مصالح او د اشيرې د

 د قلع په شان د پخو دېوالونو ار کنر پروت  .نۀ ش به پات ت نب
بيابان په شان وران ويجاړ پروت دے. او بيا به په دې ک دے. دا د يو خوش
 د ونو ان اوچ شوې اروى ريى آرام به کوى او ان به خورى. 

او مات شوې دى او  ي د خشاک په توه راغونوى. خلق په هي يز
ى دى ورباندې هيهغوئ پېدا ک ان نه پوهوى نو په دې وجه چا چ باندې هم
 په رحم نۀ کوى، چا چ هغوئ تخليق کى دى ورباندې هي ترس نۀ کوى. 

هغه ورځ به مال خُدائ د فرات سيند نه واخله تر مصر سرحده پورې خپل خلق
 په هغه يو يو کس راغون کى، داس له وک چ د بوسو نه غنم رابېلوى. 
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وخت به يو بيل وغولے ش چ د اسور او مصر نه هغه ول بن اسرائيليان
راوغواړى کوم چ په جالوطن ک وى. نو هغوئ به د هغۀ په مقدس غر په

يروشلم ک د مال خُدائ عبادت وکى.

د شمال بادشاه دپاره خبردارے

 په سامريه باندې افسوس چ د شراب بن اسرائيلو شاندار تاج دے.  ۲۸
په هغه ار باندې افسوس چ د بن اسرائيلو شان او شوکت وو خو اوس

ماوے کېدونے ل دے. په هغه آبادۍ باندې افسوس چ په نشه ک د ډوبو
 ورئ، مال خُدائ به داس قوى او خلقو په زرخيزه وادۍ باندې والړه ده. 

طاقتور لر راولېى، له د ږل طوفان او زل زول او د باران د طوفان په
شان، دا به له د زورور سېالب پرې حمله وکى او په زمه به ي سر د الندې

 بيا به سامريه د بن اسرائيلو شرابيانو شاندار تاج د پو الندې ذرې  .راوول
 بيا به د دې ماوے کېدونے ل شان او شوکت ختم ش چ په  .ذرې ش

زرخيزه وادۍ باندې والړ وى. د هغوئ حال د موسم د وړومبو اينرو په شان
 په هغه ورځ  .او وخوړلے ش نو راوشوکولے ش ه پاخۀ شن دے چ
به مال خُدائ رب االفواج د خپلو هغه خلقو دپاره د لونو د شاندار تاج په شان

 هغه به هغه کسانو له د انصاف جذبه وى چ کوم خلق ژوندى پات وى. 
ورکى چ وک د قاضيانو په توه کار کوى او هغوئ له به حوصله ورکى

چ وک د حمل نه د ار د دروازو حفاظت کوى.

نا اهله مشرانو ته سزا مالوېدل

.ډغرې وه مامان هم دومره نشه دى تر دې پورې چ نو بيا پېغمبران او ا

هغوئ مے او شراب دومره زيات ل دى چ تيندکونه خورى. پېغمبران
دومره زيات نشه دى چ خُدائ پاک کومه وح نازلوى نو په هغ باندې نۀ
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پوهيى او امامان هم دومره نشه دى چ د فېصل ورکولو په وخت زنيى.
 د هغوئ ول مېزونه په اولو نده دى او يو ائ هم په ک صفا نشته.

 هغوئ په خپلو ک وائ، ”دا سے زمون سره دا رن خبرې ول کوى؟

ه چپوهوى ل داس خُدائ د پېغام اورولو په وخت مون د تعليم او د مال
 هغه مون ته مون واړۀ ماشومان يو او اوس اوس د پيو نه خالص شوى يو. 

 نو اوس به خُدائ ے په ے، کره په کره او په مزه مزه تعليم راکوى.“ 
وک چ د خلقو په ذريعه خبرې کوى لپاک خپلو خلقو سره د پردى م

 خُدائ پاک خپلو خلقو ته فرمائيل دى، ”دا د آرام ائ  .عجيبه ژبه وائ
دے. ستى دې دلته آرام وکى، ول چ هم دا ائ د آرام دے.“ خو هغوئ

 نو دا ه به مال خُدائ هغوئ ته ے په ے، کره په غوږ نۀ کېودو. 
کره او په مزه مزه تعليم ورکوى. نو هغوئ به تيندکونه وخورى او راپرې به

.رفتار به ش او ېر ش به په جال ک ،ش هغوئ به زخم .و

د صيون د وټ کاے

 نو اے ستاخه کسانو وک چ په يروشلم ک په دې خلقو باندې

  .ته غوږ ونيس نو هغ خُدائ فرمائ ۀ مال ومت کوئ، اوس چح
تاسو الف وهل چ تاسو د مرګ سره لوظ کے دے او د عالم ارواح سره مو

،نو تاسو به بچ ش کله افت راش ے دے. ستاسو دا يقين دے چون کت
  .خپل دروغ او دوکه به تاسو بچ وسات ستاسو خيال دا دے چ ه چ
بنياد ږدم چ يو داس زۀ په صيون ک” ،فرمائ خُدائ پاک داس نو مال

په هغ وم چے لکا وټ يو قيمت زۀ د ک او مضبوط وى. په هغ کل
 زۀ باندې دا ليل وى، ”وک چ ايمان لرى نو هغه به نۀ وارخطا کيى.“ 

به انصاف د دې فيته او صداقت د دې د سال مزے کم. تاسو چ په کومو
دروغو باندې يقين سات نو ږل به ي ول يوس او سېالبونه به ستاسو د پناه

 تاسو چ د مرګ سره کوم لوظ کے دے نو هغه به ايونه وران کى.“ 
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منسوخ کے ش او چ د عالم ارواح سره تاسو کوم تون کے وى نو هغه به
  .او تاسو به ترې نه الندې ش ور افت به تاسو ووههغه زور .ے شختم ک

دا افت به تاسو بار بار وه او هر سحر به مو وه. دا به په تاسو شپه او ورځ
را، تر هغ پورې چ تاسو ي وړى نۀ ي. دا پېغام به ستاسو په خلقو باندې
 ستاسو ک دومره لن دے چ پ په ک نۀ ش غزېدلے او  .يره راول

 مال خُدائ به  .ېدے نۀ شپ وک په ک کمبله دومره وړه ده چ
داس راپا له نه چ هغه د پراضيم په غر باندې فلستيانو پس راپاېدلے
ې وه داساموريانو باندې حمله ک د جبعون په وادۍ ک چ ه ين وو. او
به په تاسو هم حمله وکى. او چ کوم کارونه به هغه کوى نو هغه به عجيبه وى.
کوم خبردارے درکوم نو په هغ  زۀ چ او د هغۀ هر قدم به فرق فرق وى. 
پورې خندا مۀ کوئ. کۀ تاسو خندا وکه نو ستاسو دپاره به خالصېدل نور هم

د تباه کولو فېصله اورېدل لول م االفواج د خُدائ رب ما د مال .ران ش
ده.

د خُدائ پاک حمت

 زۀ چ درته ۀ وايم نو هغ ته غوږ ونيس، زۀ چ درته ۀ وايم هغ ته ۀ

ۀ؟ ول له کر نۀ کوىزميدار همېشه يوه کوى او هي  ول توجو وکئ. 
 کله چ هغه يو ل پے هوار او هغه تل پ اړوى او هيله ۀ نۀ کرى؟ 
تيار کى، نو هغه تخم کرى له کاږۀ، د زېرے تخم، غنم او اوربش په صحيح

 زميدار ته پته وى چ ۀ به کوى، ه طريقه او صحيح ائ باندې کرى. 
 هغه د کاږو او زېرې د تخم ولو چ خُدائ پاک هغۀ ته پوهه ورکې ده. 
دپاره لوئ ډان نۀ استعمالوى، بل د دې دپاره د يو وړوک او برابر لر نه
 هغه غنم په درمند ک دومره نۀ غوبل کوى چ خرابتُراب  .کار اخل

ش ،ه چ هغۀ ته پته وى چ په اډۍ باندې به ي نه غوبل کى چ غله
 مال خُدائ رب االفواج زبردست اُستاذ دے، او هغه دې  .خرابه نۀ ش
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زميدارانو له ۀ پوهه ورکوى.

د يروشلم محاصره کېدل

 اے ارىايل، ارىايل، په تا باندې افسوس. په هغه ار باندې افسوس  ۲۹
 کوم ک چ داؤد خېم لول وې. اوس کال په کال خپل اخترونه کوئ. 

خو بيا به زۀ په هغه ار باندې يو افت راولم، هلته به ژړا او ماتم وى. او ول
ده ”يوه داس د ارىايل نوم معن د هغ ه چن هل ش يروشلم به داس

 ول چ زۀ به تا د هر طرف نه راېر قرباناه چ په وينو لت پت وى.“ 
 بيا به تۀ د زم الندې نه کم او ستا د محاصرې به پوره بندوبست وکم. 
خبرې کوې، د خاورو نه به ستا غلے آواز راو .نه چ د يو مى روح د
  .قبر نه د خبرو کولو کوشش کوى، دغه شان به ستا آواز غلے شان را

نو سمدست به ستا دشمنان له د دوړې په شان والو، په تا باندې حمله
کوون به داس وشلے ش له هوا چ بوس زغل. ول چ اچان په يوه

 مال خُدائ رب االفواج به ستا د بچ کولو دپاره د لوئ تندر، لحظه ک به 
 نو بيا د  .اور سره را طوفان او سوزون ،لوئ شور، تېزې سيل ،زلزل

هغه ولو قومونو لرې کوم چ د خُدائ پاک د ارىايل په ار باندې حمله
،وله وسله او ساز و سامان به د يو خوب ليدو په شان فنا ش کوى، د هغوئ
 هغه ول قومونه چ په داس به فنا ش له چ دا د شپ يو خيال وى. 

يروشلم باندې د حمل کولو دپاره راجمع شوى دى د هغوئ مثال به د يو اوږى
کس په شان وى چ خوب وين چ هغه خوراک کوى خو چ راپا نو پته

ورته ول چ هغه هم هغس اوږے دے، يا د هغه تى کس په شان وى چ په
خوب ک ورى چ اوبۀ  خو چ راپا نو پته ورته ول چ هغه هم

هغه شان د تندې د السه بدمه دے.
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د پېغمبرانو د ان نه کم عقل جوړول

 حېران ش او اريان دريان ش .ان نه ړاندۀ جوړ کئ او ړاندۀ ش. نشه

 نو ه مال خُدائ تاسو ش خو په ميو نه، زنېئ خو په شرابو نه. 
خوبول کى ي او په دروند خوب باندې په اودۀ کېدو بدل ي. هغۀ د پېغمبرانو

 د هرې پېغمبرۍ د وح مطلب به او د رويا ليدونو ستر بندې کې دى. 
ستاسو نه پ وى، دا به د يو بند کتاب په شان وى. کۀ تاسو دا يو داس کس له

نو هغه به وائ ،دا ولول چ او هغۀ ته وواي لوستلے ش هغه ي چ يوس
 کۀ تاسو دا يو بتعليمه چ زۀ دا نۀ شم لوستلے ه چ دا پوخ بند دے. 
 کس له ورکئ چ وې لول، نو هغه به جواب درکى چ زۀ بتعليمه يم. 
مال خُدائ وفرمائيل، ”دا خلق تش په خولۀ زما عزت کوى خو زړونه ي رانه

ډېر لرې دى. او دوئ بفائدې زما عبادت کوى ه چ دوئ د انسانانو حمونه
 نو په دې وجه به په راتلون وخت ک يو ل بيا د تعليم په ډول ورکوى. 

زما سلوک د دې قوم سره ډېر عجيبه او د حېرانتيا وى. بيا به د هغوئ د
“.او د هغوئ د پوهانو پوهه به غېبه ش يارتيا ختمه شيارانو هوهو

د راتلون وخت دپاره اُميد

 وک چ د مال خُدائ نه د خپلو منصوبو د پولو کوشش کوى نو په

،دا وى چ جوړوى او خيال ي ه باندې منصوبهغوئ افسوس. هغوئ په پ
 هغوئ هر يو يز  وډ ”وک به مون وين او وک به مون وپېژن؟“ 

کوى. د کالل اهميت زيات دے کۀ د خ؟ يو کس چ ۀ يز جوړ کى نو
هغه يز خپل جوړېدون ته داس وائ ۀ، ”تا زۀ نۀ يم جوړ کے،“ او يا دا

چ، ”تۀ په هي هم نۀ پوهېې؟“
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راتلونے بدلون

.ل بدل شن به په او پ جوړ ش ل نه پن وخت پس به د لبنان  ل
 کله چ هغه وخت راش، نو کاۀ به د کتاب تالوت اورى او ړاندۀ به د

 عاجزان به بيا د مال خُدائ تورتم او تيارۀ نه رابهر ش او وين به. 
ى، او غريبانان به د بنائي نۀ نه په جامو ک ے شوې خوشحالورک

 ظالمان به باق پات نۀ ش، مغروره اسرائيل د مقدس ذات خوشحال کوى. 
  .ے شد بدو منصوبه جوړوى هغوئ به قتل ک وک چ او به ختم ش

کوى، هغه خلق چ واه وک د دروغو ى چخُدائ پاک به هغه خلق تباه ک
قاضيان د غلطو فېصلو کولو دپاره دوکه کوى، هغه خلق چ وک دروغ وائ د

 نو ه مال خُدائ د  .الو نۀ شنصاف مناه خلقو ته اب دې دپاره چ
و، داسبراهيم د مصيبت نه خالص کا يعقوب د اوالد خُدائ پاک، چا چ

فرمائ، ”زما د خلقو به نوره بعزت نۀ کيى او د هغوئ رنونه به د شرم په
 کله چ تاسو هغه بچ ووين چ زۀ تاسو له درکوم، وجه نور زې نۀ وى. 

نو تاسو ته به بيا پته ول چ زۀ د بن اسرائيلو مقدس ذات يم. تاسو به زما
 بدعمله خلق به پوهه  .عب به مندرناوى کوئ او د يعقوب د خُدائ پاک ر
حاصله کى او هغه خلق چ کوم هر وخت فريادونه کوى نو هغوئ به اصول

“.ومن

د مصر بفائدې معاهدې

 مال خُدائ فرمائيل دى، ”اے باغيانو بچو په تاسو افسوس. ه  ۳۰
زما نۀ دى، او زما د مرض کوم تاسو په هغه منصوبو باندې کار کوئ چ چ

 تاسو زما د خالف معاهدې کوئ او تاسو ناهونو پس ناهونه کوئ. 
مشورې نه بغېر د مدد دپاره مصر ته الړئ. تاسو غوتل چ مصريان مو بچ

 خو په کى، نو په دې وجه تاسو د مصر په فرعون باندې يقين وکو. 
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فرعون باندې اعتماد سره به تاسو رسوا ش او په هغۀ باندې بهروس سره به
 ار چ د هغۀ آفسران ضعن ک دى او د هغۀ سفيران  .عزته شتاسو ب

 هغه ول چ په هغۀ بهروسه کوى هغوئ به حنيس ته رسېدل دى، 
عزتائ د دې به ستاسو ب په ى. او هغه به ستاسو مدد نۀ کوى بلوشرمي

 د جنوب صحرا د ناورو په حقله د خُدائ پاک پېغام دا دے، هغه وکى.“ 
سفيران به په داس خطرناک مل ک سفر کوى، چرته چ ازمرى اوسيى

او چرته چ تور ماران او نور زهرژن ماران دى. هغوئ د يو داس قوم دپاره
خپل خرونه او اوان د قيمت تُحفو نه بار کى دى وک چ د دوئ هي مدد
 د مصر نه چ کوم مدد مالويى نو هغه بفائدې دے. نو نۀ ش کولے. 

ه ما په مصر باندې يو بل نوم ”بضرره اژدها“ اېے دے.

نافرمانه خلق

 اوس الړ شه او دا الفاظ په يو کتاب ک وليه. چ دا د راروانو وختونو

 ه چ دا قوم سرکش دے او دا همېشه  .ش واه دپاره د تل دپاره يوه
 هغوئ رويا دروغ وائ او د مال خُدائ تعليمات منلو ته تيار نۀ دى. 

کتونو ته وائ چ، ”تاسو روياان مۀ وين،“ پېغمبرانو ته وائ، ”مون ته د هغه
ۀ په حقله خبرې مۀ کوئ چ ۀ حقيقت وى. مون ته د خوند خبرې کوئ،

 زمون د الرې نه اخوا ش او زمون مخه مۀ خېر دے کۀ هغه دروغ هم وى. 
 نيس. مون ستاسو د بن اسرائيلو د مقدس ذات په حقله اورېدل نۀ غواړو.“ 

ه خو د بن اسرائيلو مقدس ذات داس فرمائ، ”زۀ چ ۀ درته وايم نو تاسو
 دا ناه به ستاسو دپاره  .نه کار اخل او دوک ئ او د ظلم زياتهغه رد ک
د يو داس اوچت دېوال په شان وى چ چاودے او کوږوالے پ راغلے وى

و  دا  .زار شته را يو درز سره زم او دېوال کينوى او بيا سمدست
ے شوى وى او د هغې ک ې په شان چ د هغه لو د خ ش و
يوه وه به هم دومره نۀ وى چ په هغ ک بل سارۀ راواخستلے ش، يا په
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 قادر مطلق خُدائ د بن اسرائيلو  “.نه اوبۀ راوويستلے ش د ډي ک
مقدس ذات، فرمائ، ”راواپس ش او په ما پوره يقين کوئ. نو بيا به تاسو ته
 خو ستاسو منصوبه دا ده چ په او محفوظ ي.“ خو تاسو داس نۀ کوئ. 
تېزو آسونو باندې سوارۀ ش او د خپل دشمن نه وتت. تاسو صحيح ي ،ه
چ تاسو به تت. ستاسو خيال دا دے چ ستاسو آسونه ۀ تېزه منه وهلے

 کۀ ستاسو د ش، خو چ وک درپس وى نو هغوئ به ستاسو نه تېز وى. 
دشمن يو فوج دهم درکى نو ستاسو زر کسان به منې وه، او کۀ پينۀ
سپاهيان دهم درکى نو دا به ستاسو ولو زغلولو دپاره کاف وى. او کۀ په

آخر ک وک پات ش نو هغوئ به د غرۀ په سر باندې د جنې د يو لر په
 خو مال خُدائ بيا هم په دې انتظار ک دے چ په شان يوا وى. 

ه چ ى. هغه په تاسو باندې د رحم کولو دپاره تيار دےتاسو باندې رحم وک
د هغۀ د مدد په انتظار ک هغه وفادار خُدائ پاک دے. بختور دى هغوئ چ

وى.

د خُدائ پاک خپلو خلقو له برکت ورکول

 اے د يروشلم خلقو تاسو به نور نۀ ژاړئ. کله چ تاسو هغۀ ته د مدد دپاره

انعاه ستاسو دن ى او چئ، نو هغه به خامخا په تاسو رحم وکفرياد وک
 ار چ مال خُدائ به تاسو ته د تن الس واورى نو جواب به درکى. 

رو او د تليف اوبۀ درکى، خو هغه به په خپله ستاسو اُستاذ وى او تاسو ته
 کۀ تاسو د الرې نه  يا س به نور د هغۀ د لولو ضرورت نۀ پېيى. 

طرف ته واوړئ، نو د وروستو نه به ستاسو الر ودنه کيى چ، ”دا الره
 نو بيا به صحيح ده، په دې روان ش.“ تاسو به په خپلو غوږونو دا اورئ. 

په سپينو زرو پ تان چوى او هغه ب په سرو زرو پ تان چتاسو خپل هغه ب
وى هغه به واخل او واي به چ، ”دا ۀ ند دے.“ او بهر په ډيران به ي زار
 کله چ تاسو تخم وکرئ، نو مال خُدائ به د دې شين کېدو دپاره کئ. 
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باران راولېى او د دې نه به تاسو ته ۀ او زيات پېداوار مالو ش او ستاسو د
 کوم غوي او خرونه چ ستاسو اروو دپاره به د رن ۀ ډېره زمه وى. 

چج او درې غا يوې کوى نو هغه به هم هغه خوراک کوى چ و کپه پ
قبضه ش ستاسو د دشمن قلع  په هغه ورځ کله چ سره صفا شوے وى. 
لۍ نه به د اوبو ونو د هر غرۀ نه او د هرې غون ،او د هغوئ خلق ووژلے ش

 سپوږم به د نمر په شان ليى او نمر به په اووۀ چنده زيات رابهيى. 
روانه ش، دا به داس وى له چ د اوو ورو را يو ائ ش. دا به په هغه

خُدائ د خپلو خلقو د هغه زخمونو مرهم پ مال کله چ وش وخت ک
وکى او هغه زخمونه ورله روغ کى چ کوم زخمونه هغۀ ورکى دى.

د خُدائ پاک اسور له سزا ورکول

 وورئ د مال خُدائ نوم د لرې ائ نه راروان دے. هغه لوئ غضب او

رعب داب سره رانزدې کيى. د هغۀ شونې د غص نه ريدى، او د هغۀ وينا
ه د سېالب په شان ده چ د هغۀ ساه ل له د اور هر ۀ ايرې ايرې کوى. 

هر ۀ تر مرۍ مرۍ ډوبوى. هغه به مغروره قومونه د تباه دپاره چاڼ کى. هغه
 خو اے د خُدائ پاک  .يوس ربادۍ په طرف به ي به دوئ قابو کى او د ب
خلقو، تاسو به خوشحاله ي او داس سندرې به واي له نه سندرې چ د

مقدس اختر په شپه وئيلے ش. تاسو به د هغه خلقو په شان خوشحاله ي کوم
هغه د بن د ساز سره روان وى، چ خُدائ کور ته د شپېل د مال چ

 مال خُدائ به په هر يو کس باندې خپل اسرائيلو حفاظت کوونے دے. 
،هلته به د اور لمب .ائزور به ورته و غص رجالله آواز واورى او د خپلپ

 کله چ اسوريان د مال خُدائ آواز واورى تندر، ږل او دروند باران وى. 
 کله چ مال خُدائ او د هغۀ د سزا پته ورته ول نو هغوئ به ويريى. 

هغوئ بار بار ووه، نو د هغۀ خلق به هر ل د من او بينجو ساز ورسره
 ډېره موده غوى. خُدائ پاک به پخپله د اسوريانو خالف جن کوى. 
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مخ يو ائ تيار شوے وو چرته به چ يو لوئ اور د اسور بادشاه سوزوى.
د لرو يو اوچت ډېرے به وى. مال خُدائ به د نهر په شان د سوزېدونو

وو يوه لمبه پو کى او دې له به اور ورکى.

د خُدائ پاک د يروشلم حفاظت کول

 کوم خلق چ د مدد غوتلو دپاره مصر ته  نو په هغوئ باندې  ۳۱
افسوس. ه چ هغوئ د مصر په لوئ فوج طاقت، آسونو، جن اډو او

فوجيانو باندې بهروسه کوى. خو هغوئ په مال خُدائ باندې يقين نۀ کوى، کوم
 خو مال چ د بن اسرائيلو مقدس ذات دے او نۀ ترې نه مدد غواړى. 
خُدائ پاک هم هويار دے. هغه په تاسو افت راول. هغه خپل خبرې سر ته
رسوى چ بدعمله او هغه خلقو له سزا ورکى چ وک د دې بدعمله خلقو
 مصريان خو ۀ خُدايان نۀ دى، هغوئ خو بن آدم دى. د حفاظت کوى. 

هغوئ آسونه خو ۀ آسمان مخلوق نۀ دے ه چ دا آسونه د غو نه جوړ
دى. کله چ مال خُدائ خپل الس اوږد کى، نو وک چ د چا مدد کوى نو
هغه به راپرېو او د چا چ مدد کيى نو هغه به هم راپرېو او دا دواړه به
ومره چغ هر خُدائ ما ته وفرمائيل، ”کۀ د شپانو ډل  مال  .تباه ش

ووه يا هر ومره آوازونه وکى، خو هغوئ به يو غمبېدون ازمرى د خپل
ار نه ونۀ شى، نو هم دغه شان به مال خُدائ رب االفواج د صيون په غر

 له نه چ يو مارغۀ د خپلو بچو د بچ کولو راکوز ش او جن به کوى. 
خُدائ، رب به زۀ، مال نو داس ،رالو دپاسه الو جال دپاره د خپل

االفواج د يروشلم دپاسه تېر شم د دې د بچ کولو دپاره او د دې حفاظت به کوم.“
 مال خُدائ وفرمائيل، ”اے بن اسرائيلو، تاسو زما خالف سرکش کې

 يو داس ورځ راروانه ده چ تاسو ول  .رده. خو اوس، تاسو ما ته راو
به د سرو زرو او سپينو زرو نه جوړ شوى بتان غورزوئ کوم چ تاسو په خپلو
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 اسوريان به په تُوره تباه ش خو دا تُوره به ناهارو السونو جوړ کى دى. 
د انسان نۀ وى. د خُدائ پاک تُوره به هغوئ ووه او هغوئ به وارخطا ش او

 د يرې د وج  .وانانو نه به په زور کار اخستلے ش به. د اسوريانو تت
به هغوئ خپله قلعه پرېدى، او د هغوئ آفسران به د مال خُدائ د جن جنې
نه ويريى.“ دا مال خُدائ فرمائيل دى، د چا اور چ په صيون ک بليى،

او د چا تنور چ په يروشلم رميى.

مراننصاف سره د يو بادشاه حپه ا

 ورئ، يو بادشاه به په انصاف سره حمران کوى. او د هغۀ آفسران  ۳۲
 د بادشاه هر يو کس به د سيل نه د به هم په انصاف سره حمران کوى. 

حفاظت، او د طوفان نه د پېدو د ائ په شان وى. هغوئ به د داس نهر په
 د لوئ ک لم ى او هغوئ به په خُشبهي په صحرا ک شان وى چ
،وى نو هغوئ به حقيقت وين د چا ستر  نو بيا چ د سورى په شان وى. 

 وک چ د او چ د چا غوږونه وى نو هغوئ به د اورېدو جوه وى. 
بصبرۍ نه کار اخل هغوئ به هويار ش، او چاړاان به صفا او روان سره
 وک به دا نۀ وائ چ کم عقل کس عزتمند وى او يا بدعمله خبرې کوى. 

 يو کم عقل کس د کم عقلتوب خبرې کوى او د بدعمل کولو کس نې وى. 
منصوب جوړوى. هغه د بدين خبرې کوى او د مال خُدائ خالف کفر

غروى. هيله اوږو خلقو له خوراک نۀ ورکوى او تى د ۀ لو نه محرومه
 کم عقل انسان بدعمله وى او د بدعمل کارونه کوى، هغه د دروغو  .سات

 سره د غريب د تباه کېدو منصوب جوړوى ار کۀ حاجتمند په حقه هم وى. 
کوم کار صحيح وى نو په هغ خو عزتمند انسان د صداقت کار کوى او چ

باندې کل والړ وى.
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د يروشلم د و دپاره خبردارے

 اے هغه و، وک چ په آرام سره ژوند تېروئ زما خبره واورئ. اے

 يو کال او و ور پس به بپرواه لوو زما خبره په غور سره واورئ. 
تاسو بپرواه  په لزان ش ،ه چ د انورو فصل به ضائع ش او
 اے هغه و، وک چ په آرام سره ژوند مېوې به هيله نۀ پخيى. 

تېروئ، د يرې نه ولزېئ. اے بغمه لوو د يرې نه ورپېئ. خپل کپې
 د زرخېزه پو او د انورو وباس بربنې ش او د اټ جام واچوئ. 

 زما د خلقو په مل ک د ازغو  .وه سين ان نه خپلباغونو دپاره د خف
او غنو بو راشنۀ شوى دى. ستاسو د کورونو خندا او د ارونو خوشحال به

 محل به خوشے پات ش او مرکزى ار به خال ش. د کورونو  .ختمه ش
او قلعو نه به د تل دپاره کنرات جوړ ش، چرته به چ نل خرونه ر او

 ترو چ خُدائ پاک خپل روح په مون نازل نۀ ې به په ک ريى. 
لوى. خو بيا به هغه خوشے م ى نو تر هغه وخته پورې به حاالت هم داسک
 نو بيا آباد ش او د باغ مېوه دارې ون به ي له د نل په شان  وى. 

نه کوى، او صداقت به په مېوه دار باغ کاستو نصاف په صحرا کبه ا
 د صداقت اثر به سالمت وى، او نتيجه به ي ابدى سون او اوسيى. 

 زما خلق به پرسون او محفوظ ايونو ک اوسيى، او د حفاظت وى. 
 ار کۀ نل تباه ش او هغوئ کورونه به د امن او سالمت نه ډک وى، 

 خو بختور ي تاسو چ د ولو اوبو په غاړه به  .رباد ش ار ممل ب
.رولے شاروى و او په آزادۍ سره به خپل خرونه او فصلونه وکرلے ش

د مدد دپاره دعا

رباد کل خو پخپله  په تاسو اسوريانو باندې افسوس، تاسو نور خو ب  ۳۳
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رباد نۀ شوئ. په تاسو باندې افسوس چ تاسو نورو سره دوکه وکه هيله ب
حاالنه تاسو سره دوکه نۀ ده شوې. خو ستاسو نمبر به هم را. کله چ تاسو
تباه وکئ نو تاسو به هم تباه ش. کله چ تاسو د دوک کار سر ته ورسوئ نو
 اے ماله خُدايه، په مون رحم وکه، مون ستا  .تاسو سره به هم دوکه وش

زمون له طاقت راکوه. او د مصيبت په وخت ک و. هر سحر مونپه طمع ي
 ستا د تندر په شان آواز اورېدو سره قومونه زغل، ستا خالصونے شه. 

 ستا د لوټ مال دومره راجمع ش له  .ېدو سره هغوئ خوارۀ وارۀ شپا
چ ډېر چينج راجمع شوى وى، او خلق په مالِ غنيمت باندې له د قحط د

 زمون مال خُدائ ومره لوئ دے. هغه پاس په  .وپونه وه ولخانوم
 په عرش استونه کوى. هغه به يروشلم د انصاف او صداقت نه ډک کى، 
هغه ورځ به هغه ستاسو مضبوط بنياد وى، هغه به تاسو له لوئ خالصون، پوهه
 خو اوس ته او حمت درکوى. د مال خُدائ يره به ستاسو خزانه وى. 

خلق په الرو کوو ک ژړاان کوى. کومو سفيرانو چ د امن راوستلو
تش کونه خوش هغه س کوشش کولو نو اوس هغوئ په چغو چغو ژاړى. 

پات دى او هي وک هم پرې سفر نۀ کوى. معاهدې مات شوې دى او په
ل م لوظُونو باندې عمل نۀ دے شوے. نور د يو کس عزت هم نۀ کيى. 

خوشے او وران ويجاړ پروت دے. د لبنان نلونه اوچ شوى دى او د شارون
آباده وادى د صحرا په شان ده او د بسن او د کرمل د غرۀ د ونو نه پا

غورزيى.

د مال خُدائ خپلو دشمنانو له خبردارے ورکول

 نو مال خُدائ فرمائ، ”اوس به زۀ عمل کار کوم. زۀ به تاسو ته وايم

 تاسو اُميد سره ي خو ستاسو په خېه ک اوچه چ زۀ ومره طاقتور يم. 
ياه ده او د پېدايت په وخت به درنه صرف بوس پېدا کيى. چ کله تاسو

 پوکے وه نو ستاسو ساه نه به اور جوړ ش او تاسو به ايرې ايرې کى. 
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ک و په شان چه د ازغو د هغه بووسوزى، ل مل طور داسقومونه به په م
 اے هغه د لرې عالقو خلقو هغ ته  .او اور ته وغورزولے ش ے شک
“.و زما طاقت ومنى دى، او اے نزدې اوسېدونما ک ۀ چ دئغوږ کې
 د صيون ناهار خلق د يرې نه ريدى. بدينه خلق رپيى او وائ، ”د

خُدائ پاک تباه کوون اور په وړاندې وک ژوندى پات کېدے ش؟ زمون د
 خو هغه کس به خلقو نه به وک په داس ابدى اور ک ژوندى پات ش؟“ 
ژوندے پات ش چ صداقت سره ژوند تېروى او رتينے وى، غېر قانون ه

او رشوت نۀ اخل، چ د قتل منصوب نۀ جوړوى او د غلطو کارونو نه ان
 نو بيا به دا خلق په اوچتو ايونو ک اوسيى، هغوئ به دومره  .سات

محفوظ وى له ومره چ په غرونو باندې پخو قلعو ک محفوظ وى. هغوئ ته
.کمے نۀ را ى او د اوبو به هيمالوي به رو

مال خُدائ زمون بادشاه دے

 تاسو به وورئ بادشاه به د شان او شوکت سره په يو داس مل باندې

 بيا به تاسو د يرې دا تېر حومت کوى چ تر لرې لرې پورې خور وى. 
وخت راياد کئ او خپل ان سره به وواي، ”د دشمن هغه لوئ آفسران چرته
دى؟ محصول اخستون چرته غېب شول؟ هغه آفسر چرته دے چ د برجونو
 نو تاسو به نور د پردى مل هغه ظالمان ونۀ حساب کتاب به ي کولو؟“ 
 وين چ هغوئ داس سخته ژبه وائ چ په هغ باندې تاسو نۀ پوهېئ. 

صيون ته وورئ، دا هغه ار دے چرته چ مون مذهب اخترونه کۇو. يروشلم
ته وورئ، دا به د اوسېدو دپاره ومره محفوظ ائ وى. دا به يو داس خېمه

وى چ هيله به نۀ ش اخوا کولے، د دې موږى به کله هم نۀ راويستلے
 هلته به مال خُدائ زمون لوئ کيى، او د دې پى به هيله نۀ شليى. 

بادشاه وى. هغه به له د حفاظت د لوئ سمندر په شان وى چ يو دشمن به هم
.ېدے شر اوړېدے او نۀ به پرې د دشمن سمندرى جهازُونه رېنه نۀ ش ت

۶۴ / ۱۳۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 مال خُدائ به په خپله زمون قاض، زمون حمران، او زمون بادشاه وى،

 د سمندرى جهاز پى ډيله هغه به زمون خيال سات او مون به بچ کوى. 
دى، او د بادبان ستن ي خوزى او بادبان ي خور شوے نۀ دے. مون به د خپلو
دشمنانو ول د لوټ مال دولت تقسيم کو او دا به دومره زيات وى چ وډ ته
،چ  د صيون يو کس به هم بيا نۀ وائ  .الو شخپله برخه م به هم په ک

”مون بيمار يو،“ او مال خُدائ به د هغوئ ناهونه معاف کى.

د خُدائ پاک خپلو دشمنانو له سزا ورکول

 اے د ولو قومونو خلقو، راش. راغون ش او واورئ. په وله دنيا  ۳۴
 مال ک چ وک هم اوسيى نو هغه دې دلته راش او وا دې ورى. 

خُدائ ولو قومونو او د هغوئ ولو لرو ته غصه دے او هغه به دوئ په ممل
 خو د هغوئ الشونه به نۀ خيى او هلته طور تباه کى او ذبح به ي کى. 

به پراتۀ وى چ سخا ش او خراب بوئ وکى، او غرونه به په وينو سرۀ وى.
 په آسمان ک ستورى به فنا ش. آسمان به داس فنا ش له چ طومار

نه اوچ ورو د بوه د انى لراوغورزي او ستورى به داس ولے شراغون
 او زما تُورې خپل کار په پا يا د اينر د ون نه اوچ اينر راغورزيى. 

آسمان ک پوره کے دے، او ورئ اوس به دا په ادوم نازله ش، په هغه قوم
 د مال خُدائ تُوره په وينه او کوم چ ما د تباه دپاره په نه کے دے. 

ورو او د چېلو په وينو سره ده او واز ه شوې ده، دا ده باندې پواز
ار ک صره پهد ب خُدائ به دا قربان مال چ دى، ول ېدلورباندې ل

 خلق به د پېش کى، هغه به دا لويه حالله د ادوم په مل ک وکى. 
نل غوي او د سخو په شان راوغورزيى او زمه به په وينه سره وى او په
 دا هغه ورځ ده چ مال خُدائ به بدل واخل، هغه کال وازه به په وى. 
 د ادوم سيندونه به په تارکولو  .سرائيلو بدله واخلا د ادوم نه به د بن چ

۶۵ / ۱۳۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


بدل ش، خاوره به ي په وو بدله ش .ول مل به د تارکولو په شان اور
 دا به شپه او ورځ بليى او د دې نه به تل لوے خېژى. هغه اخستے وى. 
مل به په هره زمانه ک خوشے پروت وى تر دې چ وک مسافر به هم تر

 ونيان او نل ناور به دا همېشه پورې په دې ک سفر نۀ کوى. 
قبضه کى، هر قسمه نل مارغان به په دې ک پات کيى. مال خُدائ به
په خيال سره د دې مل ناپ تول وکى، هغه به دا ناپ تول د دې د تباه دپاره
 هلته به د بادشاه هي هم پات نۀ وى، او د هغ ول مشران به ختم وکى. 
 د ازغو بو او تراخۀ بو به هر ائ ک د پخو دېوالونو په ارونو  .ش

ک او قلعو ک خوارۀ ش او يدړان او ونيان به په دې ک اوسيى.
 نل ناور او يدړان به هلته راغون ش او د چېلو په شل پيريان به په
ک يو بل ته آوازونه کوى. د شپ بال به هلته را چ د آرام ائ پېدا کى.
 ونيان به هلته جال جوړوى، ه به اچوى، بچ به ترې نه راوباس او

وزرو الندې به ي پوى، او ساتنه به ي کوى. پوسان به هلته راغونيى او هر يو
 د مال خُدائ کتاب وورئ او په هغ ک لون سره به خپله ماده وى. 
وکئ چ ۀ فرمائ. په دې کتاب ک د دې ول مخلوق نومونه موجود وى
او يو به هم په ک بجوړې نۀ وى. مال خُدائ حم کے دے چ هم دغه

 دا به شان دې وش، د هغۀ روح به ي پخپله په يو ائ باندې راغون کى. 
مال خُدائ وى چ په دې ناورو باندې مل تقسيم کى او هر يو له خپله

برخه ورکى. هغوئ به نسل په نسل په هغه مل ک اوسيى او د تل دپاره به
.د هغوئ ش

د پاکوال الر

 صحرا او اوچه زمه به خوشحال وکى، او په بيابان ک به لونه  ۳۵
 صحرا به سندرې وائ او د خوشحال چغ به وه، دا صحرا به  .ش غو

د لبنان د غرونو په شان شنه وى او د کرمل غر په شان او شوکت واال او د
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شارون پو په شان به زرخېزه وى. نو هر يو کس به د مال خُدائ شان او
 کوم  .او عظمت به ووين د خُدائ پاک لوئ او زمون ،شوکت ووين

السونه چ ستى شوى دى نو هغ له طاقت ورکه او هغه وډو له طاقت
 وک چ بحوصل شوى دى نو ورکه چ د کمزورۍ په وجه لزيى. 

هغوئ ته ووايه، ”ته ش او مۀ يرېئ. خُدائ پاک راروان دے چ تاسو بچ
 نو د ړندو به ستر وغيى، او کى، او ستاسو دشمنانو له سزا ورکى.“ 

،وپونه وه په شان وډ به د هوس  د کو به غوږونه اورېدل شروع کى. 
او ونيان به د خوشحال سندرې وائ. په صحرا ک به چشم راو او په
،نه به تاالب جوړ ش ش  د بلېدون بيابان ک به د اوبو نهرونه بهيى، 

او اوچه زمه به د چينو نه ډکه ش. چرته چ يدړان اوسېدل، نو هلته به د
 هلته به يو لوئ سک وى، چ نوم نمژن زم واۀ او لوخ راووکيى. 
به ي ”د پاکوال الر“ وى. ناپاک خلق به په دې باندې سفر نۀ کوى، ه چ دا
الر صرف هغه خلقو دپاره مخصوص شوې ده کوم چ په نېغه الر ، او کم
 هلته به زمريان نۀ وى، بد ناور به په عقل خلق به په دې الر نۀ ش تلے. 

هغه الر باندې نۀ تېريى او نۀ به هلته پات کيى. خو مال خُدائ چ وک بچ
د چا فديه مال  هغوئ چ  . ى وى نو هغوئ به په هغه الر باندېک

خُدائ ورکې ده هغوئ به واپس راش او سندرې به وائ ،نه چ يروشلم ته
داخل ش نو د هغوئ زړونه به همېشه د خوشحال نه ډک وى، او هغوئ به

.تبه ترې وت غم او پرېشان دومره زيات خوشحاله وى چ

د اسوريانو يروشلم له دهم ورکول

 د حزقياه بادشاه د بادشاه په وارلسم کال، د اسور بادشاه  ۳۶
ه او قبضه يارونو باندې حمله وک خو دېوالونو پهسينحرب، د يهوداه د پ

 بيا د اسور بادشاه خپل مشر آفسر ته حم وکو چ حزقياه بادشاه ته کل. 
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د يو لوئ لر سره د ليس نه يروشلم ته الړ ش. نو آفسر په هغه سک ودرېدو
چرته به چ دهوبيانو جام وينل، دا د هغه ول سره نزدې وو چ په دې

 نو د يهوداه درې کسان د هغۀ سره مالوېدو له  .نه اوبۀ راتل د بره ډن ک
راغلل يعن، د خلقياه زوئ الياقيم، چ هغه د محل مشر وو، شبناه، د دربار
 د اسور منش، او د آسف زوئ يوآخ، چا چ د هغه زمان تاريخ ليلو. 
آفسر هغوئ ته ووئيل چ، ”حزقياه ته ووايه چ، لوئ بادشاه د اسور بادشاه

تش ۀ چ  ستا خيال دا دے وائ چ تۀ په ۀ باندې دومره زړور ي؟ 
خبرې د فوج طريقه کار او طاقت ائ نيولے ش؟ د اسوريانو خالف په
 تۀ د مصر نه طمع بغاوت ک به وک ستا په خيال ستا مدد وکى؟ 

کوې؟ دا به داس وى له چ د لوخ د پا نه امسا جوړه کې او چ کله په
دې باندې زور واچوې نو دا به ستا الس غوڅ او زخم کى. کله چ وک د

 شايد چ مصر په بادشاه فرعون بهروسه وکى نو هغه هم دغه شان دے. 
تاسو وواي، مون په مال خُدائ په خپل خُدائ پاک باندې بهروسه لرو. خو دا

نه کېدے ش؟ ول چ حزقياه خو د مال خُدائ عالقائ عبادتخان او
هغۀ د يهوداه او يروشلم خلقو ته ووئيل چ ې، کله چک اه ختمقربان

 نو اوس راش او زمون د صرف د يروشلم قرباناه وړاندې عبادت کوئ. 
مال د اسور بادشاه سره يوه سودا وکئ، زۀ به تاسو له دوه زره آسونه درکم
خو کۀ تاسو د دې دپاره دومره سى پېدا کل چ په دې باندې سورل وکى.
 تۀ زما د مال د اسور د بادشاه د يو وړوک آفسر مقابله هم نۀ ش کولے

 ستا نو بيا د مصر په جن اډۍ او آسونو باندې د سورو کسانو فائده ۀ؟ 
خيال دا دے ۀ چ ما د مال خُدائ د مدد نه بغېر ستا په مل حمله کې ده
او ستا مل م تباه کے دے؟ ما ته مال خُدائ په خپله فرمائيل دى چ په

 نو الياقيم، شبناه او يوآخ هغه آفسر ته دې باندې حمله وکه او تباه ي که.“ 
ووئيل، ”صاحبه، تۀ زمون سره په آرام ژبه ک خبرې کوه ه چ مون په

دې ۀ پوهيو. مون سره په عبران ک خبرې مۀ کوه، ه چ په دېوال
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 هغۀ ورته په جواب ک ووئيل، ”ستاسو خيال دا باندې ول خلق دا اورى.“ 
دے ۀ چ زما بادشاه دا پېغام صرف تاسو او ستاسو بادشاه له رالېلے دے
ۀ؟ نه، زۀ هغه خلقو ته هم وايم کوم چ په دېوال ناست دى. ستاسو په شان به

 بيا هغه آفسر  “.متيازې به و هغوئ هم خپل غُل وخورى او خپل
ودرېدو او په عبران ک ي آواز وکو، ”د اسور بادشاه پېغام په کوالو غوږونو

 هغه تاسو له خبردارے درکوى چ حزقياه مۀ پرېدئ چ دوکه واورئ. 
 او هغه دې تاسو په دې دوکه نۀ درکى. حزقياه تاسو نۀ ش بچ کولے. 
کى چ په مال خُدائ يقين وکئ. دا خيال مۀ کوئ چ مال خُدائ به

ضرور تاسو بچ کى او چ هغه به زمون اسورى لر ستاسو د ار قبضه
 حزقياه ته غوږ مۀ نيس. د اسور بادشاه تاسو له حم کولو نه ايسار کى. 

درکوى چ ما سره صلح وکئ د ار نه راو او ما له راش. نو بيا به په
تاسو ک هر يو کس خپلو د انورو باغونو نه انور خورئ او د خپلو اينرانو

 بيا به زۀ راشم او  . وهو نه به اوبۀر خورئ او د خپلو کد ونو نه به اين
تاسو به يو داس مل ته بوم له چ ستاسو د مل په شان به وى، هلته به
 حزقياه دې درنه کم عقل جوړ نۀ غله، مے، رو او د انورو باغونه وى. 
کى چ دا خيال مو راول چ مال خُدائ به تاسو بچ کى. د نورو قومونو
 د حمات او خُدايانو د هغوئ ملونه د اسور بادشاه نه بچ کى دى ۀ؟ 
ارفاد خُدايان اوس چرته دى؟ د سفروائم خُدايان چرته دى؟ ول کوم معبود
لخُدايانو کله هم خپل م ل د هر م سامريه زما نه بچ کے شو ۀ؟ 

ۀ باندې کوئ چ ۀ؟ نو بيا تاسو دا سوچ په ے دےد سلطان نه بچ ک زمون
 خو خلق خاموش ۇو او يوه خبره مال خُدائ به يروشلم زما نه بچ کى؟“ 

ي هم نۀ کوله ه چ حزقياه حم ورکے وو چ، ”هغۀ له جواب مۀ
 نو د خلقياه زوئ الياقيم، چ هغه د محل مشر وو، شبناه، د دربار ورکوئ.“ 

منش، او د آسف زوئ يوآخ، کوم چ د تاريخ ليونو مشر وو د خفان نه
خپل جام وشلول او حزقياه له واپس الړل. او چ د اسور آفسر هغوئ ته ۀ
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وئيل ۇو هغه ي ورته ووئيل.

د حزقياه د حضرت يشعياه سره مشوره کول

 نه چ حزقياه بادشاه د هغوئ بيان واورېدو، نو هغۀ د خفان نه  ۳۷
خپل جام وشلول، د اټ جام ي واغوستل او د مال خُدائ کور ته ننوتو.

 هغۀ د محل مشر آفسر الياقيم، د دربار منش شبناه او مشران امامان، د

 آموص زوئ يشعياه پېغمبر له ولېل. هغوئ هم د اټ جام اغوست وې. 
هغوئ هغۀ ته ووئيل، ”حزقياه بادشاه فرمائ، نن د خفان، مالمتيا او شرم ورځ

ده. مون د هغه  په شان يو چ ماشوم ي پېدا کېدونے وى، خو د پېدا
 شايد چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به هغه د مشر کېدو زور نۀ لرى. 

آفسر خبرې اورېدل وى وک چ خپل مال د اسور بادشاه رالېلے وو چ د
ژوندى خُدائ پاک په حق ک ي ستاخ کې ده. کله چ مال خُدائ

ستاسو خُدائ پاک اورېدل دى نو کېدے ش چ هغۀ ته د دې سزا ورکى ۀ
چ هغۀ وئيل دى. نو د هغوئ دپاره دعا کوئ کوم خلق چ تر اوسه پورې

  کله چ يشعياه ته د حزقياه بادشاه پېغام مالو شو،  ژوندى پات دى.“ 
نو هغۀ دا جواب ورولېلو، ”مال خُدائ تا ته فرمائ چ کوم خبرې تا

اورېدل دى د هغ په وجه مۀ يرېه، هغه خبرې چ د اسور بادشاه نوکرانو کې
 وره، زۀ دى په هغ ک ي زما، يعن د مال خُدائ ستاخ کې ده. 
به د هغۀ ذِهن بدل کم او چ کله هغه يوه افواه واورى نو هغه به خپل مل ته

راواپس ش، او هلته به ي په تُوره باندې د وژلو سبب ورم.“

د اسوريانو بله دهم ورلېل

 د اسور مشر آفسر خبر شو چ بادشاه د ليس نه تلے دے او د لبناه ار

 بيا اسوريانو  .مشوره ترې واخل غلو چکوى، نو هغه هلته ور الف جنخ
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بادشاه له دا خبر ورورسېدو چ مصرے لر په هغوئ باندې د حمل کولو
دپاره راروان دے چ مشرى ي د ايتهوپيا ترهاقه بادشاه کوى. کله چ هغه د

 چ هغۀ ته دې نه خبر شو، نو هغۀ د يهوداه بادشاه حزقياه له دا پېغام ولېلو 
دى چ تاسو يقين کوئ هغۀ تاسو ته وئيل په کوم خُدائ چ” ،ووائ داس

  .په هغۀ باندې دوکه نۀ ش خو چ ،نۀ را يروشلم به زما په قبضه ک
ورئ، تاسو ته پته ده چ د اسور بادشاهانو ولو ملونو سره ۀ کى دى،

 زما پالر نيۀ هغوئ ي ممل تباه کى دى، نو تاسو به نه خالص ش؟ 
ووژل چ ل، او د بيتعدن خلق يارونه تباه ک د جوزان، حاران او رصف

 د کوم په تلسار ک اوسېدل، او يو قوم هم خپلو معبودانو بچ نۀ کے شو. 
 حزقياه حمات، ارفاد، سفروائم، هينع او عواه ارونو بادشاهان چرته دى؟“ 
بادشاه د پېغام وړونو نه خط واخستلو او وې ولوستلو. بيا هغه د مال خُدائ

 او کور ته الړو او خط ي هلته د مال خُدائ په حضور ک کېودو، 
 ”اے ماله خُدايه، رب االفواجه، د  ،ه چعا وکخُدائ ته د حزقياه مال

بن اسرائيلو خُدايه پاکه، ستا تخت د وزرو واال مخلوق دپاسه دے، يوا تۀ هغه
خُدائ پاک ي، چ د دنيا په ولو بادشاهانو حومت کوى. تا زمه او آسمان
 اوس، ماله خُدايه، مون ته غوږ ونيسه او چ په مون ۀ پېدا کى دى. 

کيى هغ ته ووره. هغه ول خبرې واوره چ سينحرب ي ژوندى خُدائ پاک
 اے ماله خُدايه، دا رتيا دى چ د اسور ته د بعزت دپاره کوى. 

 او بادشاهانو ډېر قومونه تباه کى دى او د هغوئ زم ي شاړې کې دى، 
د هغوئ معبودان ي سوزول دى، خو دا رتين خُدايان نۀ ۇو او تش د لر او
ه خُدايه، زمون نو اوس، اے مال کا بتان ۇو چ انسانانو جوړ کى ۇو. 
خُدايه پاکه، مون د اسوريانو بادشاه نه بچ که، نو داس د دنيا ولو قومونو ته به

“.صرف تۀ خُدائ پاک ي چ پته ول
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بادشاه ته د يشعياه پېغام

 بيا د آموص زوئ يشعياه، حزقياه له يو پېغام ولېلو چ، ”مال خُدائ د

بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ، په دې وجه چ تاسو ما ته د اسور د بادشاه
 دا د مال خُدائ کالم دے چ د هغۀ سينحرب په حقله دعا کې ده، 

خالف ي ووئيلو، صيون لور تا ته سپ ورى او درپورې خندا کوى، پېغله
 تا چا پورې خندا  .تکله تاسو ت وى چصيون لور د خندا نه سر خو

وکه او د چا بعزت دې وکه؟ تا د چا خالف آواز اوچت کو؟ تا چا ته د
 د خپلو پېغام وړونو غرور په نظر وکتل؟ دا د بن اسرائيلو مقدس ذات وو. 

په ذريعه تا د مال خُدائ سپاوے کے دے. تا دا الف وهل چ ما د
بشمېره جن اډو سره د لبنان د ولو نه اوچت غرونه فتح کى دى. ما هلته

د دِيار لوړې ون او د نختر  ون راوغورزول دى او زۀ د نلو هغه و
 ما کوه وکنستل او په پردو ملونو ک م اوبۀ برخو ته رسېدلے يم. 

 ول تا ته پته نۀ ول او زما فوجيانو د پو سره د نيل درياب اوچ کو. 
ې وه؟ او اوس منه جوړه ک ۀ منصوبه ډېره د مخ ما د دې هر وه چ

داس وکل او تا له م دا طاقت درکو چ د پخو دېوالونو ارونه د خاورو په
وسه ۇو، هغوئ يرېدلهلته اوسېدل هغوئ ب  کوم خلق چ ډېرو بدل کې. 
ۇو او مازغو ي کار نۀ کولو. هغوئ د واو په شان کمزورى ۇو، د هغه واو په
شان چ په چت باندې په خپله رازرغون شوى وى او چ کله رمه هوا وچليى
 خو ما ته ستا د هر ۀ پته ده، چ ۀ کوې او چرته  .اوى شدم م نو ي

 ستا د  .ومره غضبناک ي الفتۀ زما خ ما ته پته ده چ .را 
غضب او غرور نه زۀ خبر يم او اوس به زۀ ستا په پوزه ک پېزوان او ستا په
خولۀ ک قيضه واچوم او چ په کومه الر راغلے ي نو په هغ به دې واپس

 بيا يشعياه حزقياه بادشاه ته وفرمائيل، ”زۀ چ ۀ وايم هغه رتيا ولېم.“ 
دى او دا د هغ ثبوت دے. په دې کال او په بل کال به تۀ صرف هغه غله خورې
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کومه به چ په خپله شوې وى، خو په درېم کال به تۀ غله کرې او فصلونه به
 په يهوداه ک رېب او د انورو باغونه به کرې او د هغ انور به خورې. 

چ و په شان آباد شدى، نو هغوئ به د هغه بو کوم کسان ژوندى پات چ
 نو ه د يروشلم نه به  .او مېوه نيس  ژورې ه کپه زم جرړې ي

زما باق ژوندى پات خلق راو، او د صيون په غرۀ باندې ژوندى پات خلق به
 مال خوارۀ ش. د مال خُدائ رب االفواج غېرت به دا هر ۀ کوى. 

خُدائ د اسور بادشاه په حقله داس فرمائيل دى، هغه به دې ار ته نۀ ننو او
نۀ به د دې خالف يو غشے وول. يو فوج به هم د ډال سره دې ار ته نزدې
رانۀ ش او د دې ېرچاپېره محاصرې دپاره به د خاورو ډېرى جوړ نۀ کے

 هغه چ په کومه الر راغلے وى نو په هغ به واپس الړ ش او دې ار  .ش
 زۀ به د خپل ان او ته به نۀ ش ننوتے. مال خُدائ داس فرمائيل دى. 

خپل خدمت کوون داؤد د خاطره د دې ار دِفاع او حفاظت کوم، او دا به بچ
 په هغه شپه د مال خُدائ يوه فرته د اسوريانو خېمو ته ننوتله او يو کوم.“ 

سل او پينۀ اتيا زره فوجيان ي ووژل. او چ کله سحر وخت خلق پاېدل نو
 بيا د اسور بادشاه سينحرب خېم وويستل او هر طرف ته مى پراتۀ ۇو. 
 يوه ورځ واپس خپل مل ته الړو. هغه نينوه ته ورسېدو او هلته ايسار شو. 

چ هغۀ د خپل خُدائ نسروک په عبادتخانه ک عبادت کولو، نو د هغۀ دوو
زامنو ادرمل او شراضر هغه د خپلو تُورو سره ووژلو او هغوئ بيا د اراراط
مل ته وتتېدل. د هغۀ يو بل زوئ اسرحدون د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د حزقياه بادشاه بيمارېدل او بيا روغېدل

 په هغه ورو ک حزقياه بادشاه دومره بيمار شو چ مر حاله  ۳۸
غلو او هغۀ ته يالوېدو له ورشو. د آموص زوئ يشعياه پېغمبر هغۀ سره م

ه چ تۀ خپل کارونه سر ته ورسوه چ خُدائ تا ته فرمائ وفرمائيل، ”مال
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 د دې اورېدو سره حزقياه مخ تۀ به نۀ ۀ کېې. د مرګ تيارے وکه.“ 
 ”ماله خُدايه، هغه راياد دېوال ته واړولو او مال خُدائ ته ي سوال وکو، 
که، چ ما په وفادارۍ سره ستا خدمت کے دے او هغه عمل م کے دے

 بيا د چ ستا په نظر ک صحيح وى.“ او هغۀ ډېر په چغو چغو وژړل. 
 ”حزقياه له واپس الړ شه او هغۀ  ،خُدائ کالم په يشعياه نازل شو چ مال

عا اورېدلۀ داؤد خُدائ پاک ستا دخُدائ، ستا د پالر ني مال ته ووايه، ما يعن
 ده او ستا او م ليدل دى. زۀ به تا پينلس کاله نور ژوندے وساتم. 

او زۀ به تا او د يروشلم دا ار د اسور بادشاه نه بچ کم او هم زۀ به د دې ار
 دا پېغام ي حزقياه ته واورولو او يشعياه ورته دا هم حفاظت کوم.“ 

وفرمائيل، ”مال خُدائ به درته يوه نه وائ چ هغه به خپله وعده پوره
 وره، زۀ به د احاز د نمر د ۍ سورے لس قدمه وروستو بوم.“ کوى. 

 کله چ حزقياه د نو هم داس وشول سورے لس قدمه وروستو الړو. 
 ما وئيل چ د ژوند په ۀ بيمارۍ نه روغ شو، نو هغۀ دا حمدوثناء وليل، 
دور ک زۀ د مو دنيا ته روان يم، زما د ژوند باق ول کالونه زما نه اخستے

له مالبه زۀ بيا هي نيا کد ژوندو په دې د  ما وئيل چ شوى دى. 
 زما خُدائ ونۀ وينم او نۀ به د دې دنيا په اوسېدونو ک يو سے ووينم. 

ژوند په ختمېدو وو، د شپانو د هغه خېم په شان چ راکوزه کے شوې وى، د
هغه قالين په شان چ ممل کے شوے وى او د کۍ نه ک کے شوے

 وله شپه ما د درد په وجه وى. ما وئيل چ خُدائ پاک زما ژوند ختموى. 
چغ وهل، دا داس ۇو له چ زمرے زما هُوک ماتوى. ما وئيل چ خُدائ

رک زما آواز نرے او کمزورے شوے وو، د طوطا پاک زما ژوند ختموى. 
او بلبل په شان م چينارے کولو، او د ووشت په آواز م فرياد کولو.

آسمان ته په کتلو سره زما ستر ستې شوې. اے ماله خُدايه، په ما باندې
 خو زۀ ۀ وئيلے شم؟ مال خُدائ ما سره ظلم کيى. زما مدد وکه. 

خبرې کې دى او هغۀ دا هر ۀ په ما پخپله کى دى. اوس به زۀ خپل ژوند په
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 اے عاجزۍ سره تېروم ه چ زۀ په دې پرېشان باندې غالب شوے يم. 
ماله خُدايه، ستا تنبيه ۀ ده، ه چ هم دا انسان د صحت او ژوند طرف ته
 يقيناً چ دا سخت زما دپاره بو. تۀ ما روغ که او ژوندے م پرېده. 

ۀ وه. ه چ تا زۀ د مرګ نه بچ کم او زما ول ناهونه دې شاته وغورزول.
 خو په قبر ک هي وک ستا ثناء صفت نۀ ش کولے، مى ستا د

 صرف ژوندى ستا ثناء صفت کولے ش، له وفادارۍ طمع نۀ ش لرلے. 
  .ائ فت کوم. پالر خپلو بچو ته ستا وفادارىزۀ نن ستا ثناء ص ه چن
مال خُدائ زما روغولو ته تيار دے. مون به رباب غوو او ستا ثناء صفت به
کۇو، او چ ترو پورې مون ژوندى يو نو ستا په کور ک به ستا ثناء صفت

 يشعياه د حزقياه نوکرانو ته فرمائيل ۇو، ”د اينر نه مرهم جوړ کئ کۇو. 
 او حزقياه تپوس  “.ئ، نو هغه به روغ شورله وت دانه ي او په ناسور يعن

کے وو، ”کومه نه به دا ثابته کى چ زۀ به بيا د مال خُدائ کور ته الړ
شم؟“

وند بابل پېغام وړ

 تقريباً هم په هغه وخت د بابل بادشاه د بلدان زوئ مرودکبلدان خبر  ۳۹
شو چ حزقياه بادشاه بيمار وو او اوس روغ شوے دے، نو مرودکبلدان ورله
 حزقياه پېغام وړونو ته په خېر راغلے ووئيل او يو خط او يوه تُحفه ولېله. 
ول فوج تېل او او قيمت مصالح خپل سپين زر، سرۀ زر، خپل هغوئ ته ي
سامان او وسله وودل. د هغۀ د ودام په کوو ک يا د هغۀ د بادشاه په بل

 بيا يشعياه ائ ک هم داس ۀ پات نۀ شول چ هغۀ ورته ودل نۀ ۇو. 
پېغمبر حزقياه بادشاه له الړو او تپوس ي ترې نه وکو چ، ”دا سى د کوم

ائ نه راغل دى او هغوئ تا ته ۀ ووئيل؟“ حزقياه ورته وفرمائيل، ”هغوئ د يو
 هغۀ ورته وفرمائيل، ”هغوئ په محل ک ۀ لرې مل، بابل نه راغل دى.“ 
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و کودام په کو ۀ وليدل. د هغوئ هر” ،وليدل؟“ حزقياه ورته وفرمائيل چ
 بيا يشعياه بادشاه ته وفرمائيل، داس ۀ نشته چ ما ورته ودل نۀ وى.“ 

وخت راروان دے چ  يو داس  ،فرمائ االفواج داس خُدائ رب مال”
ستا په محل ک هر يو يز، چ ستا پالر نيۀ تر ننه پورې جمع کى دى، نو

 ستا د خپل اوالد نه به ۀ  .نۀ ش به هم پات هي .هغه به بابل ته يوړے ش
بوتلے ش او هغوئ به د دې دپاره خصيان کے ش چ د بابل بادشاه په محل

 نو حزقياه بادشاه د دې په مطلب پوهه شو چ د هغۀ ک خدمت کوى.“ 
په ول ژوند ک به امن او سالمتيا وى، نو هغۀ ورته وفرمائيل، ”تا چ ما له د

مال خُدائ نه کوم پېغام راوړے دے هغه ۀ دے.“

د خُدائ پاک د خلقو دپاره تسل

ئ، زما خلقو له تسلورک زما خلقو له تسل” ، خُدائ پاک فرمائ  ۴۰
 د يروشلم خلقو سره ډيرې په نرمه ژبه خبرې کوئ. او هغوئ ته ورکئ. 

وواي چ ستاسو د خفان ور ختم شوې او اوس ستاسو ناهونه معاف
شوى دى. ه چ د مال خُدائ د السه هغوئ ته د خپلو ناهونو يو په دوه
آواز دے، ”د مال د نعرې وهون  په بيابان ک سزا مالو شوې ده.“ 
هغۀ ته الرې نېغ ئ. په صحرا کالر جوړه ک خُدائ دپاره په بيابان ک

 هره دره به ډکه ش، هره غونۍ او غر به هوار ش. کاږۀ به نېغ کے کئ. 
 نو د مال خُدائ جالل به رارند  .ے شاو ناهمواره به هواره ک ،ش
خُدائ په خپله دا فرمائيل ورى. ماله وآدم به هغه په شري ول بن او ،ش
 يو آواز ووئيل، ”چغه ووهه.“ نو ما تپوس وکو، ”زۀ ۀ چغه ووهم؟“ دى.“ 

دا چ بن آدم د واو په شان دى، او د هغوئ ائست د نل ل په شان
 کله چ د مال خُدائ هوا وچليى نو واۀ اوچ ش او لونه ماوى دے. 

 نو، واۀ اوچ ش او لونه ماوى ش، نو داس دا د خلقو دپاره هم ده. 
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 اے صيونه، يو ش، خو د مال خُدائ کالم د همېشه دپاره قائم وى. 
اوچت غر ته وخېژه او اعالن وکه. اے يروشلمه، د اوچت آواز سره چغه ووهه،

او يرېئ مۀ. د يهوداه اري ته وواي چ، ”ستاسو خُدائ پاک دا دے راروان
 ورئ، مال خُدائ تعال لوئ قدرت سره راروان دے، هغه به د دے.“ 

طاقت سره حومت وکى، د هغۀ اجر د هغۀ سره دے او د هغۀ انعام د هغۀ نه
 هغه به د يو شپون په شان د خپلو و ساتنه مخ مخ روان دے. 

کوى، هغه به ُورى په خپل غې ک وړى او زړۀ سره به ي نزدې نيول وى او
ې به ي ډېر په خيال سره ان سره روان کې وى.

د خُدائ پاک ثان نشته

 سمندر وک په مو ک نيولے ش، يا وک آسمان د السونو په ذريعه

ناپ کولے ش؟ د زم د خاورې وزن چا معلوم کے دے يا وک په تله
چ ودلے ش وک خُدائ ته  مال غرونه او د غرونو غونۍ تللے ش؟ 

 ول داس کوه؟ هغۀ ته وک ودنه کولے ش يا مشوره ورکولے ش؟ 
مال خُدائ ته د چا د مشورې ضرورت وى ۀ؟ چ ورته پوهه ورکى او د

صحيح کارونو طريقه ورته وائ؟ يا کله چا هغۀ ته علم ورکے دے چ د ۀ
خُدائ دپاره هي قومونه د مال  نه، يقيناً چ علم تېرولو چل ورته وائ؟ 
هم نۀ دى، په بال ک د اوبو د يو ا يا په تله ک د دوړې نه زيات نۀ
 د لبنان په دى، هغه وله دنيا داس اوچتوى له چ د ش يوه دانه وى. 

نلو ک ول ناور خُدائ پاک ته د قربان کېدو دپاره ل دى، او د دې
 د هغۀ په نلونو ون د سوزېدونو نذرانو د اور بلولو دپاره ډېرې کم دى. 
وړاندې ول قومونه هي هم نۀ دى، د هغۀ په نظر ک هغوئ نشت دى، هي يز

ه ووائن ؟ تۀ به د خُدائ پاک مثال د چا سره ورکولے ش هم نۀ دى. 
 کارير خو اول بت جوړ کى، بيا زرر په چ د هغۀ صورت نه دے؟ 

هغ باندې سرۀ زر وخېژوى او د سپينو زرو په زنيرونو باندې ي ائسته کى.
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لر اخستلے هغه به داس سرۀ زر يا سپين زر نۀ ش ے چ کوم س

خووى چ نۀ ورستيى. هغه يو ماهر کارير لوى چ يو داس بت جوړ کى
 تا ته پته نشته ۀ؟ تا نۀ دى اورېدل ۀ؟ تا ته د شروع نه چ نۀ غورزيى. 
نۀ ۇو وئيلے شوى ۀ؟ د دنيا د شروع نه واخله تر اوسه پورې تۀ پوهه نۀ شوې؟

 خُدائ پاک د زم نه بره په خپل تخت ناست دے، او هلته نه خلق له د

ملخانو په شان ارى. هغۀ آسمان د پردى په شان خور کے دے، د هغه
 هغه طاقتور حمرانان رايوى او په خېم په شان چ د اوسېدو دپاره وى. 
 هغوئ د وړو بوو په شان دى، چ اوس اوس راشنۀ نشت باندې ي بدلوى. 
شوى وى او لې لې جرړې ي کې وى. کله چ مال خُدائ هوا راولېى، نو

 د هغه مقدس ذات مثال د چا  .په شان والو او د خس ش دا اوچ
 آسمان ته ووره. تا له سره ورکولے ش؟ د هغۀ په شان بل وک شته؟ 

چ په نظر کوم ستورى را دا چا پېدا کى دى؟ دا هغه ذات دے چ دا ي د
لر په شان روان کى دى، هغۀ ته پته ده چ دا ستورى ومره دى او هر يو

ته خپل خپل نوم اخل. د هغۀ قوت دومره زيات دے، چ د دې نه يو هم نۀ دے
 نو اے بن اسرائيلو، تاسو شايت ول کوئ چ مال خُدائ کم شوے. 
ستاسو په تليفونو باندې خبر نۀ دے يا چ ستاسو سره بانصاف کيى نو

 تاسو ته پته نشته ۀ؟ تاسو تاسو واي چ هغه ستاسو خيال نۀ سات؟ 
اورېدل نۀ دى؟ چ مال خُدائ د همېشه دپاره خُدائ پاک دے، هغۀ وله دنيا

پېدا کې ده. هغه هيله نۀ ستے کيى او نۀ ستومانه کيى. او د هغۀ د
 نو  هغه کمزورو او ستو له طاقت ورکوى.  حمت خاتمه نشته. 

 خو چ وک په وانان هم ستى ستومانه ش، او خراب راوغورزيى. 
مال خُدائ باندې يقين سات نو هغوئ ته به يو نوے طاقت مالو ش. هغوئ به

داس اوچت الو له چ د باز وزر ورته لېدل وى، هغوئ به منه وه او نۀ
به ستى کيى، هغوئ به پېدل ر او نۀ به ستومانه کيى.
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د خُدائ پاک د بن اسرائيلو اعتبارى کول

تيار ش .سره ما ته غوږ ونيس ونو خلقو، خاموشل اے د لرې م  ۴۱
چ په عدالت ک خپله مقدمه پېش کئ، تاسو ته به د خبرو کولو موقع مالو

 هغه ش. را چ په يو ائ دا فېصله وکو چ وک په حقه دى. 
وک وو چا چ فتح کوونے د نمرخاتۀ نه راوستلو، او چ چرته هم تلو نو هغۀ

له به ي فتح ورکوله؟ هغۀ له به په قومونو او بادشاهانو چا فتح ورکوله؟ د هغۀ
تُورې به هغوئ داس وهل له چ خاوره وى. د هغۀ غشو به هغوئ د بوسو په

 هغه ورپس دے او ۀ په خېر سره روان دے، شان خوارۀ وارۀ کل. 
وک دے چ  هغه دومره تېز دے چ پ ي په زمه پوره نۀ ليى. 

ۍ آوازونه کوى؟ زۀ، مالۍ په پيد شروع پي وک دے چ ل؟وک ي داس
 د لرې ملونو خُدائ د ابتدا نه موجود يم، او په انتها ک به هم موجود يم. 

خلقو دا ليدل دى او يرېدل دى، د دنيا لرې عالق لزيى. او هغوئ يو بل ته
،چ  هغوئ د يو بل مدد کوى او يو بل ته وائ  .او رانزدې ش راجخت ش
 ترکاڼ د زرر حوصله افزائ کوى، او وک چ بت په ”حوصله وکئ.“ 

ولو باندې هواروى د هغه سى حوصله افزائ کوى وک چ دا په مېخونو يو
ائ کوى او وائ، ”اوس ي دے.“ او بيا دا بت هغوئ په مېخونو باندې

 خو اے زما خدمتاره، بن اسرائيله، زما د مضبوطوى چ ونۀ غورزيى. 
 تاسو ما د  ،ى يما غوره ک چ براهيم اوالده. تاسو هغه خلق يدوست ا
دنيا د سرونو نه راوستل، ما تاسو د دې لرې وونو نه راوغوتل او ما تاسو

ته وفرمائيل، ”تاسو زما خدمت کوون ي. ما تاسو غوره کئ او رد م نۀ
 يرېئ مۀ، زۀ ستاسو مل يم. زۀ ستاسو خُدائ پاک يم، د ۀ نه هم کئ.“ 
مۀ وارخطا کېئ. زۀ به تاسو مضبوط کم او طاقت به درکم، زۀ به په خپل

 وک چ تاسو ته غصه وى نو زورور  الس سره ستاسو حفاظت کوم. 
د شست د شرم سره به مخ ش .وک چ درسره جن کوى نو هغوئ به
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 تاسو به هغه ظالمان دشمنان لوئ، خو پېدا به ي نۀ  .نيست و نابود ش
 زۀ مال خُدائ ستاسو  .د مخ نه ورک ش هغوئ به د زم ه چ ئک

خُدائ پاک يم، زۀ تاسو ته کوم او درته وايم چ، ”مۀ يرېئ، زۀ به ستاسو
 مال خُدائ فرمائ، ”اے بن اسرائيلو، تاسو واړۀ او کمزورى مدد کوم.“ 
ي، خو يرېئ مه، زۀ به ستاسو مدد کوم. زۀ د بن اسرائيلو مقدس ذات يم، زۀ
ورئ، زۀ به تاسو د درمند د تخت  هغه هست يم وک چ تاسو بچ کوى. 

په شان جوړ کم، چ غاونه ي تېرۀ وى. تاسو به غرونه ذرې ذرې کوئ او
 تاسو به دا هوا  .ه د بوسو په شان شۍ به لد غرونو غون ،تباه کوئ به ي

ته ۇل، باد به دا اخوا وړى، او طوفان به ي خوارۀ وارۀ کوى. نو بيا به تاسو
خوشحاله ي ه چ زۀ ستاسو مال خُدائ يم، تاسو به زما ثناء صفت کوئ،
 کله چ غريبانان او ضرورتمند ه چ زۀ د بن اسرائيلو مقدس ذات يم. 
اوبۀ لوى، خو موم ي نه، او د هغوئ مرۍ د تندې نه اوچ ش، نو بيا به زۀ،
مال خُدائ د هغوئ سوال قبول کم، زۀ، د بن اسرائيلو خُدائ پاک به هغوئ

 زۀ به د خُشو غرونو په مين ک سيندونه روان کم هيله پرې نۀ ږدم. 
او په واديانو ک به د اوبو چين روان کم. زۀ به صحرا د اوبو په تاالبونو بدله

 زۀ به په صحرا ک د کم او اوچه زمه به په بهېدونو چينو بدله کم. 
دِيار ون راشن کم، او د کير، د سر درو ون او د زيتُونو ون به راشن کم.

په خُش مل ک به نل راووکيى، د نخترو، د صندل د ونو او د سبر ونو
 زۀ به دا د دې دپاره کوم چ خلق دا وورى او پوهه نل به راووکيى. 

ش، چ هغوئ پرې غور وکى او پته ورته ول چ د مال خُدائ قوت دا
کى دى. او د بن اسرائيلو مقدس ذات دا پېدا کى دى.“

د بتانو ۀ حيثيت نۀ وى

 مال خُدائ فرمائ، ”تاسو د خپلو معبودانو په حق ک معامله وړاندې

 راش او کئ.“ د اسرائيل بادشاه فرمائ، ”خپل ۀ دليلونه پېش کئ. 
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.وش کله به داس پته راته ول ى، نو چۀ به کي ئ چورک وئپېش
عدالت ته د تېرې زمان واقعاتو وضاحت وکئ، او مون ته وواي چ د دې ۀ
 مون ته وواي چ په راتلون وخت ک به ۀ کيى، نو بيا مطلب دے. 
به مون ته پته ول چ تاسو خدايان ي .ۀ نه ۀ خو وکئ کنه کۀ هغه ۀ

 خو تاسو هي هم نۀ ي او وى او کۀ بد، چ مون براؤ شُو او ويريو. 
ستاسو کار هم فضول دے، وک چ تاسو غوره کى هغوئ د نفرت قابل دى.
 ما يو سے د شمال طرف نه راپارولے دے نو هغه راروان دے، هغه زما د

نوم درناوے کوى او هغه د نمرخاتۀ طرف نه راروان دے. هغه به په حمرانانو
 د داس ر له چ په خو ر داس له چ کالل په خه پ ږدى. 

شروع نه چا دا اعالن وکو نو چ مون ته به پته وے؟ د اول نه چا د دې
پېشوئ وکه چ مون ووايو چ هغه صحيح دے؟ هيچا هم د دې اعالن او

 اول ما  .ې. هيچا هم ستا يوه خبره هم نۀ ده اورېدلنۀ ده ک وئپېش
صيون ته د دې اعالن وکو، او ما يروشلم ته د خوشخبرۍ پېغام وړون ولېل.

 خو ما په معبودانو ک داس يو هم ونۀ ليدلو چ ما له مشوره راکى، او

 ورئ، دا ول په دوئ ک يو هم نشته چ زما د سوال جواب راکى. 
معبودان بکاره دى، هغوئ هي هم نۀ ش کولے، دا بتان هس تش کدوان دى.“

د مال خُدائ خدمت کوونے

 دا زما خادِم دے چا ته چ ما طاقت ورکے دے او وک چ ما  ۴۲
غوره کے دے، زما محبوب چ روح م پرې خوشحاله دے. ما خپل روح په

 هغه به نۀ هغۀ سورے کے دے، او هغه به غېرو قومونو ته انصاف رسوى. 
 هغه  .د هغۀ آواز اورېدے ش و ککوى، نۀ شور، او نۀ به په کو جن

به يوه که لوخه هم نۀ ماتوى او نۀ به کمه بلېدون ډيوه مه کوى. هغه به په
 هغه به نۀ بحوصل کيى او نۀ به نااُميده  .نصاف قائم ساتوفادارۍ سره ا
کيى، هغه به په زمه انصاف قائم کى. لرې لرې ملونه به د هغۀ د تعليماتو په
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 خُدائ پاک آسمانونه پېدا کل او خوارۀ ي کل، هغۀ زمه او انتظار وى. 
چ په دې ک هر ۀ اوسيى هغه ي پېدا کل، هغۀ د زم ولو خلقو له ساه

 ”ما،  ،ته وائ دمت کوونو. او اوس خُدائ پاک خپل خاو ژوند ورک
مال خُدائ صداقت سره راوغوت، زۀ به تا د الس نه ونيسم او محفوظ به دې
ساتم. ستا په ذريعه به زۀ د ولو خلقو سره يو لوظ وکم، او ستا په ذريعه به زۀ
 تۀ به د ړندو ستر وغوې او هغه خلق به آزاد کې قومونو له را راوړم. 

 زۀ مال خُدائ يم. او هم دا زما چ کوم د قېدخان په تيارۀ ک پراتۀ دى. 
نوم دے. زۀ به خپل جالل بل هيچا ته نۀ ورکوم، او زما په ثناء صفت ک به

 ما چ د کومو خبرو پېشوئ کې وه هغه بتانو ته هي برخه نۀ مالويى. 
رتيا شوې دى. او اوس زۀ تاسو ته د نوؤ واقعو اعالن کوم. اوس به زۀ تاسو ته

نوى يزونه وايم چ دا ال شوى هم نۀ وى.“

يو د ثناء صفت، حمد

 مال خُدائ ته يو نوے حمد وواي، اے ول دنيا، د هغۀ ثناء صفت بيان

کئ. اے په سمندر ک مسافرانو او د سمندر ول مخلوقه، د هغۀ ثناء صفت
  .و خلقو، د هغۀ حمد وواياوسېدون ک ونو او په هغلکوئ. اے لرې م

صحرا او د دې ارونه دې د خُدائ پاک ثناء صفت کوى، د قيدار د کلو خلق
دې د هغۀ ثناء صفت کوى. او وک چ د سلع په ار ک اوسيى هغوئ دې
 کوم خلق چ په لرې ملونو  .ووه چغ د غرونو د سرونو نه د خوشحال

 ک اوسيى هغوئ دې د مال خُدائ ثناء صفت او جالل بيان کى. 
مال خُدائ د يو جنيال په شان جن له ، هغه به له د فوج په شان
جذبه ک راش او د جن نعرې به وه او د خپلو دشمنانو خالف به خپل

 خُدائ پاک فرمائ، ”زۀ د ډېر وخت نه خاموش وم، زۀ د ډېر  .ائ طاقت
په شان يم چ  نۀ کولو. خو اوس زۀ د داس م وخت نه چپ وم نو غ

 زۀ به فرياد کوى او چغ وه له چ ماشوم ي پېدا کيى او ساه ساه يم. 
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غرونه او د غرونو غونۍ تباه کم او واۀ او ون به اوچ کم. زۀ به د
 زۀ به سيندونو نه اوچ زم جوړې کم او د اوبو تاالبونه به ي اوچ کم. 
خپل ړاندۀ خلق روان کم په هغه الر به ي بوم چ هغوئ پرې هيله سفر نۀ

وى کے. زۀ به د هغوئ وړاندې تيارۀ په را بدله کم او د هغوئ مخ ته هغه
کندې کپرې زمه به هواره کم. دا زما وعدې دى، او دا وعدې به زۀ پوره کم.
 خو هر وک چ په بتانو ايمان لرى، او ورته وائ چ تاسو زمون خُدايان

“.ے شى او رد به کنو هغوئ به سخت وشرمي ،ي

د بن اسرائيلو نۀ پوهېدل

 زما د خدمت  اے کو خلقو، واورئ. اے ړندو خلقو، ۀ وورئ. 

کوون په شان ړوند وک دے؟ زما د پېغمبر په شان کوڼ وک دے وک
چ زۀ درلېم؟ ار چ ما هغۀ سره لوظ کے دے خو بيا هم د مال خُدائ د
 ار چ تاسو ډېر ۀ ليدل دى، خو تاسو خادِم په شان ړوند وک نشته. 
ۀ توجو نۀ ده ورکې، ار چ ستاسو غوږونه خبره واورى، خو تاسو ي نه

 مال خُدائ د خپل صداقت د خاطره خوشحاله وو، چ خپل اورئ. 
 خو اوس د هغۀ خلق لوټ کے شوى شريعت لوئ کى او جالل ورکى. 

او شوکېدل دى، هغوئ ول په کندو ک ېر کے شوى دى او په قېدخانو
ک اچولے شوى دى. هغوئ نه د لوټ مال جوړ شوے دے، خو د هغوئ بچ
کولو له هي وک هم رانۀ غلل. هغوئ نيولے شوى دى خو هيچا هم ونۀ وئيل

 په تاسو ک به وک دې ته غوږ ونيس؟ د چ، ”دوئ واپس کئ.“ 
 اسرائيليان لوټ مارانو او راتلون وخت دپاره به وک دې ته پام وکى؟ 
مون الف چل، د چا خخُدائ ونۀ ک دا مال ل؟ ولډاکوانو ته چا حواله ک

ناه کې ده؟ هغوئ د هغۀ په الره باندې تلو نه انار وکو، هغوئ د هغۀ د
 نو په دې وجه هغۀ هغوئ ته د خپل غص زور شريعت نافرمان وکه. 

سرائيل کول ا ورباندې راوسته. د هغۀ غصه په ي سخت ودلو او د جنو
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د اور په شان بلېده، خو هغوئ ته هي پته نۀ لېده چ ۀ کيى، دا د هغوئ
رېنه هي سبق وانۀ خستو. خالف بلېده خو هغوئ ت

د خُدائ پاک د خپلو خلقو د بچ کولو وعده کول

 اے بن اسرائيلو، هغه مال خُدائ چا چ تاسو پېدا کى ي هغه  ۴۳
فرمائ چ، ”يرېئ مه، ه چ ما تاسو په بيعه اخست ي. ما تاسو ته په نوم

تاسو د سمندر په ژورو اوبو ک  کله چ  .ے دے، تاسو زما يآواز ک
روان ي، نو زۀ به ستاسو مل يم، کله چ تاسو د سمندرونو نه تېرېئ نو ډوبېئ
به نه. کله چ تاسو په اور ک تېرېئ، نو تاسو به نۀ سوزئ، او د اور شُغل به
خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم، زۀ د بن  زۀ مال تاسو ته نقصان نۀ درکوى. 

اسرائيلو هغه مقدس ذات يم، چ ستاسو خالصونے يم. ستاسو د آزادولو دپاره
 زما په نظر ک زۀ مصر ورکوم، ستا په ائ زۀ ايتهوپيا او سيبا ورکوم. 

تاسو قيمت او عزتمند ي، او تاسو په ما ران ي. نو په دې وجه به زۀ ستاسو په
 ائ خلق ورکم او ستاسو د ژوند په بدله ک به زۀ قومونه ورکم. 

يرېئ مه، زۀ ستاسو مل يم. زۀ به تاسو او ستاسو خلق د نمرخاتۀ طرف نه او د
ده چهغوئ پرې  زۀ به شمال ته ووايم چ رېواتۀ طرف نه راغون کم.  نمرپ

الړ ش او جنوب ته به ووايم چ هغوئ مۀ ايساروه. زما زامن د لرې ملونو نه
 هغه وک چ زما واپس راوله، زما لوه د زم د هر سر نه واپس راوله. 

خپل خلق دى، کوم چ ما د دې دپاره پېدا کى دى چ زما د جالل سبب جوړ
شته، خو هغوئ ړاندۀ دى، د چا چ ستر د چا چ  هغه خلق راول  “.ش

 قومونه دې راغون ش. د هغوئ د غوږونه شته، خو هغوئ کاۀ دى. 
معبودانو نه کوم يو د راتلون وخت پېشوئ ورکولے ش؟ چ ۀ اوس کيى
واهان راول ۇو؟ هغه معبودان دې د دې وئيل نو کوم يو د دې په حقله مخ

چ دا ثابت ش چ هغوئ په حقه دى، او چ واه ورکى چ د هغوئ
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 مال خُدائ وفرمائيل، ”اے بن اسرائيلو، تاسو زما خبرې رتيا دى. 
واهان ي، زما خدمت کوون ي او ما غوره کى ي چ تاسو ما وپېژن او په

ما به ايمان ولرئ او پته درته ول چ صرف زۀ خُدائ پاک يم. زما نه بغېر بل
 زۀ، يو خُدائ هم نشته، نۀ د دې نه مخ وو او نۀ به د دې نه وروستو وى. 

 هم صرف زۀ مال خُدائ يم، او زما نه بغېر بل وک خالصونے نشته. 
ما ستاسو د خالصون اعالن وکو او تاسو ته م خالصون درکو، او دنيا ته
م اره کو. او ستاسو په مين ک بل يو غېر معبود هم داس ۀ نۀ دى

کى، ۀ چ ما کى دى.“ مال خُدائ فرمائ، ”تاسو زما واهان ي چ زۀ
 زۀ خُدائ پاک يم او د همېشه دپاره به يم. زما د طاقت نه خُدائ پاک يم. 

هي وک هم نۀ ش بچ کېدلے، زۀ چ کوم کار کوم نو هغه وک ايسارولے
ش؟“

د خُدائ پاک د فتح لوظ

 د بن اسرائيلو مقدس ذات، هغه مال خُدائ چا چ تاسو بچ کئ هغه

فرمائ، ”ستاسو د بچ کولو دپاره، زۀ به د بابل خالف يو لر درولېم، زۀ به د
.ش به په ژړا بدل چغ ار دروازې راوغورزوم، او د دې د خلقو د خوشحال

 زۀ مال خُدائ، ستاسو مقدس خُدائ پاک يم. زۀ د بن اسرائيلو خالق

 مال خُدائ فرمائ، ”ما په سمندر ک يوه الر جوړه ستاسو بادشاه يم.“ 
 هغۀ يو طاقتور که، او د زورورو اوبو په مين ک م يوه الر جوړه که.“ 
لر د تباه طرف ته بوتلو، يو داس لر چ جن اډۍ او آسونه ي لرل.
 ”د هغوئ پرېوتل او بيا را پا نۀ ېدل، او د ډيوې د لمب په شان ختم شول. 

ۀ وړاندې شوى وى نو د هغ او چ لتېر شوى وخت په واقعاتو پورې مۀ ان
 زۀ چ کوم نوى کارونه کوم نو هغ ته ورئ. هغه  .خيال د زړۀ نۀ وباس

اوس شروع کېدو واال دى، تاسو ي نۀ وين ۀ؟ زۀ به په بيابان ک يوه الر
 نل ناور، يدړان او جوړه کم او هلته به د اوبو نهرونه جوړ کم. 
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شترمرغ به زما درناوے کوى، ه چ زۀ به په بيابان ک اوبۀ ورکوم او په
صحرا ک به سيندونه روان کم د دې دپاره چ خپلو خلقو له اوبۀ ورکم.
 دا هغه خلق دى وک چ ما د خپل ان دپاره پېدا کى دى، چ هغوئ

زما ثناء صفت وکى.“

د مال خُدائ خپل خلق بلل

 مال خُدائ فرمائ، ”اے بن اسرائيلو، ستاسو زړۀ زما نه موړ شوے دے،

نذران سوزېدون و خپل  تاسو ما له د او تاسو زما عبادت ونۀ کو. 
رانۀ وړل، تاسو د قربانو سره زما درناوے ونۀ کو. په تاسو م بوج وانۀ چولو

خوشبودارې مصالح ئ چنۀ ک م تے وے او تندرنه غو م نذران چ
وانۀ خستل  تاسو زما دپاره خوشبودارې مصالح م درنه غوتے وے. 

او نۀ مو د خپلو ناورو د واز سره خوشحاله کم. خو تاسو په ما باندې
ستاسو د ناهونو بوج کېودو، تاسو چ کوم بد عمل کے دے د هغ په وجه

 آو، زۀ هم هغه خُدائ پاک يم چ د خپل ان په خاطر مو تن کے يم. 
 ستاسو په جرمونو پرده اچوم او ستاسو ناهونه د خپل ذهن نه وباسم. 

ئ چئ. خپله خبره پېش کعتراض بيان کعدالت ته الړ شُو، خپل ا چ را
 ستاسو پالر نيۀ ناه وکه، او ستاسو  .تاسو په حقه ي چ ثابته ش

 نو په دې وجه به زۀ د مقدس ائ مشران مشرانو زما خالف بغاوت وکو، 
رسوا کم او زۀ به بن اسرائيليان ممل تباه او شرم دپاره مخصوص کم.“

د بن اسرائيلو دپاره د خُدائ پاک برکتونه

 مال خُدائ فرمائ، ”اے بن اسرائيلو، زما خدمت کوونو، اے د  ۴۴
 زۀ  .ے شوو خلقو اوس ماته غوږ ونيسيعقوب اوالده، اے زما غوره ک
هغه مال خُدائ يم چا چ تاسو پېدا کى ي، د کوم وخت نه چ تاسو پېدا
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ه مه، اے بننو زۀ ستاسو مدد کوم. اے يعقوبه زما خادِمه، يرې شوى ي
 زۀ به تى مل له اوبۀ ورکم او اسرائيله، تۀ ما غوره کے ي، يرېه مه. 
په اوچه زمه به نهرونه روان کم. زۀ به ستاسو په بچو خپل روح نازل کم او
 هغوئ به د داس واو په شان ستاسو په اوالد به خپل برکتونه نازل کم. 

ترق کوى چ سيرابه وى، د هغه خارولو ونو په شان چ د اوبو د روانو نهرونو
 خلق به وار په وار وائ چ، زۀ د مال خُدائ يم. هغوئ په غاړه شوې وى. 

به راش چ د بن اسرائيلو سره ملرى ش. په هغوئ ک به ين په خپل
الس د مال خُدائ نوم ولي او خپل ان به د خُدائ پاک د خلقو نه يو کس

ومت کوى او د بنسرائيلو حا په بن وک چ ،خُدائ  مال  “.
اسرائيلو حفاظت کوى، هغه مال خُدائ رب االفواج داس فرمائ، ”زۀ اولين او
 زما په شان وک دى؟ هغه زۀ آخرين يم، زما نه بغېر بل يو خُدائ هم نشته. 
دې آواز وکى او خپل دليلونه دې پېش کى. هغوئ دې په ترتيب سره ووائ ۀ

و. هغوئ دې د راتلونکله ما خپل قوم قائم ک د پخوا نه شوى دى چ چ
 مۀ يرېئ، چ ونۀ يرېئ. وخت د خبرو اعالن وکى چ ۀ به کيى. 

.واهان ي ى؟ تاسو زماۀ به کي چ نۀ ۇو وئيل ما تاسو ته ډېر مخ ول
بل خُدائ پاک شته ۀ؟ بل د پناه ائ نشته چ زۀ ترې نه خبر يم.“

بتان هي هم نۀ ش کولے

 هر وک چ بتان جوړوى نو هغوئ هي هم نۀ دى او چ کومو يزونو ته

هغوئ ډېر زيات خوشحاليى هغه بفائدې دى. د بت پرستانو نۀ خو ستر شته
 هغه وک دے  .عقل شته خو آخر به هم د شرم سره مخ ش او نۀ پ

 چ ان له يوه مجسمه يا بت جوړوى او د هغ به ورته هي فائده نۀ وى؟ 
ورئ، هغوئ او د هغوئ ول ملرى به وشرميى. کوم خلق چ بتان جوړوى

،دې پېش ش او په عدالت ک هغوئ صرف انسانان دى. هغوئ دې راش
 لوهار د اوسپن يوه ته  .ى او د شرم سره به مخ شهغوئ به ويري
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 و زور سرهو په ذريعه په دې باندې کار کوى. هغه د مرواو د س واخل
وه او د دې نه يو بت جوړ کى. هغه اوږے ش او د لوږې نه ي طاقت جواب

 ترکاڼ د لر ناپ واخل. هغه په  .ش زې رن ى او د تندې نه يورک
دې باندې کر وه، دا لرے د خپل آوزار سره وتراش او د يو بن آدم شل
ائسته صورت لرى، د دې دپاره چ د يو انسان په شان ى، چترې نه جوړ ک
 کارير د دِيار ون ووه چ د هغ نه کار په يو بتخانه ک ي ولوى. 

واخل، يا د نل د ېۍ ونه يا د دِيار ونه خوه کى. يا هغه د نختر ونه
 يو کس به د ون ۀ حصه د خشاک  .ه شرى او د باران سره دا را غوک

دپاره استعمال کى او د ۀ حص نه به ي اور بل کى چ خپل ان پرې تود
کى او رو ورباندې پخه کى. او دا هم يو حقيقت دے چ د ۀ حص نه به
 هغه د ۀ لرو نه اور بل کى، ي يو بت جوړ کى او عبادت به ي کوى. 
هغه ورباندې غوه سره کى، وې خورى او موړ ش. هغه ورباندې خپل ان
ے چ کوم لر تود کى او وائ، ”دا ومره تود او زبردست اور دے.“ 

پات ش نو د هغ نه يو بت جوړ کى او بيا ورته هغه ييى او عبادت ي کوى.
 هغه دې ته سوال کوى او ورته وائ، ”تۀ زما خُدائ ي، تۀ ما بچ که.“ 

داس خلقو ته هي پته نۀ وى او نۀ په ۀ پوهيى. د هغوئ په سترو او زړونو
 د باندې پرده پرته وى، نو په دې وجه نۀ هغوئ ۀ وين او نۀ په ۀ پوهيى. 
ۀ لر” ،ى چسوچ پرې وک دومره عقل او پوهه نۀ لرى چ تانو جوړونب

ما وسوزول. د ۀ سره م رو پخه که او د دې په سارو م غوه سره که
او وم خوړه. نو د دې پات لر نه به زۀ بت جوړوم او دې ته به زۀ سجده

 دا داس دى له چ وک ايرې خورى. هغه خپلو کم عقلو سوچونو کوم؟“ 
بالرې کے دے. هغه به په خپل زړۀ ک دا خبره هم نۀ اچوى چ، ”زما په

الس ک چ کوم بت دے هغه په رتيا خُدائ نۀ دے.“
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مال خُدائ پېدا کوونے او خالصونے دے

 مال خُدائ فرمائ، ”اے بن اسرائيلو، دا خبره ياده سات، تاسو زما

،ي دمت کوونزما خ ئ چما تاسو د دې دپاره پېدا ک .ي دمت کوونخ
 ما ستاسو ناهونه د وري په شان لرې او زۀ به تاسو هيله نۀ هېروم. 
کې دى. ما ستاسو ناهونه داس لرې کې دى له چ نمر سخت دهند لرې

 اے کوى. ما له راواپس ش، زۀ هغه ذات يم وک چ تاسو بچ کوى.“ 
آسمانونو، د خوشحال نه چغ ووه ،ه چ مال خُدائ هر ۀ وکل. د
زم ژورو ايونو، چغ ووه. غرونو او د نل هرې ون، د خوشحال نه

ي ل او خپله لوئسرائيليان بچ کا خُدائ خپل خلق بن مال .ووه چغ
زۀ هغه ذات يم چا چ” ،ے فرمائخُدائ ستاسو خالصون  مال وودله. 
ے دے. ما په يوايز پېدا ک خُدائ يم، ما دا هر زۀ مال .ى يتاسو پېدا ک

 زۀ د ان په زمه باندې آسمانونه ودرول، او زمه م پخپله خوره که. 
دروغو نبوت کوون دروغژن ثابتوم، او د فالرو نه کم عقالن جوړوم. زۀ د
هويارانو خلقو خبرې غلط ثابتوم او د هغوئ حمت په کم عقلتوب بدلوم.

 زۀ د خپلو خدمت کوونو پېشويان پوره کوم او د خپلو پېغمبرانو

منصوب سر ته رسوم. زۀ د يروشلم په حقله وايم چ خلق به بيا هلته اوسيى،
او د يهوداه ارونو ته وايم چ دا به بيا جوړ ش. او دا به د کنرو نه په ارونو
 هم زۀ ژور سمندر ته حم ورکوم چ، اوچ شه، زۀ ستا ژوروالے  .بدل ش

 زۀ خورس ته وايم، تۀ زما شپون ي، تۀ به هغه کار کوې چ ۀ اوچوم. 
درته زۀ وايم يعن، تۀ به حم ورکې چ يروشلم دې بيا جوړ ش او د خُدائ

“.پاک د کور بنيادونه دې واچولے ش

د خُدائ پاک د خورس مقررول

 مال خُدائ خپل غوره کے شوے خادِم خورس ته فرمائ، ”ما  ۴۵
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ستا ے الس نيولے دے، نو ه چ تۀ هر چرته  هلته به قومونه ستا تابع
کم، د بادشاهانو زور به ختم کم، د ارونو دروازې به ستا دپاره کوالو کم او

 زۀ به په خپله ستا نه وړاندې م، او غرونه به درته هوار بندوم به ي نه. 
و و سيخونه به و دروازې راوغورزوم او د دې د اوسپنم. زۀ به د زېک
 زۀ به تا له د تورې تيارې او د پو ايونو نه خزان درکم، نو بيا به تا کم. 
ته پته ول چ زۀ مال خُدائ يم، او چ د بن اسرائيلو خُدائ پاک يم وک
ے شوو بنو او غوره کدمت کوون زما د خ چ تا ته په نوم آواز کوى. 

اسرائيلو د خاطره، زۀ تا ته په نوم آواز کوم او تا له م د لوئ عزت لقب
 زۀ مال خُدائ يم، بل يو خُدائ هم  .تۀ ما نۀ پېژن ر چے دے، ادرک

 دا زۀ د دې دپاره کوم  .تۀ ما نۀ پېژن ر چنشته. زۀ تا له طاقت درکوم، ا
چ د دنيا د يو سر نه تر بل سره پورې هر چا ته پته ول چ زۀ مال خُدائ يم
 زۀ را او تيارۀ دواړه پېدا کوم، سالمت او بربادى او بل يو خُدائ هم نشته. 

 اے آسمانه باران ووروه او دواړه زۀ راولم. زۀ، مال خُدائ دا هر ۀ کوم. 
ى چه دې دا جذب کو، صداقت راوروئ. زمه. اے وريه تازه کزم

خالصون راووکيى او دې سره صداقت هم راووکيى. ما، مال خُدائ دا
پېدا کى دى.“

د پېدايت او د تاريخ مال خُدائ

 په هغۀ باندې افسوس چ د خپل خالق سره جه کوى، هغه داس دے له

چ د ماتو لوو يو يرے وى. ول خه د کالل نه تپوس کوى ۀ چ، ”تۀ ۀ
جوړوې؟“ ول ستا کوم جوړ شوے يز ستا په حقله شايت کوى ۀ؟ د هغۀ
 په هغۀ باندې افسوس چ خپل پالر ته وائ چ، ”زۀ دې هي اختيار نشته. 

 ول پېدا کم؟“ يا خپل مور ته ووائ چ، ”تا ول زۀ داس جوړ کم؟“ 
مال خُدائ، د بن اسرائيلو مقدس ذات، کوم ذات چ هغوئ پېدا کى دى،
هغه وائ، ”تاسو نه زما د بچو په حقله ما نه تپوس کولے ش؟ ۀ چ ما
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 زۀ هغه جوړ کى دى د هغ په حقله تاسو نه ما له حم راکولے ش؟ 
ذات يم چا چ زمه پېدا که، ما بن آدم پېدا کل چ هلته اوسيى. ما د خپل
طاقت په ذريعه آسمانونه خوارۀ کل، او هم ما په آسمان ک ول ستورى جوړ

واک اختيار په الس ک ولے دے چ ما په خپله خورس راپا کل. 
واخل او زما مقصد پوره کى او کارونه سم کى. زۀ به هم د هغۀ ول الرې
سيدها کوم. هغه به زما ار بيا جوړ کى، او زما خلق به د قېد نه آزاد کى.
خُدائ رب مال “.او نۀ تحف اخل ۀ مفت کوى، نۀ به پېس هغه به دا هر

 مال خُدائ فرمائ، ”د مصر او ايتهوپيا مال دولت االفواج دا فرمائيل دى. 
به ستاسو وى، او د سبائيانو لوړ لوړ سى به ستاسو غالمان وى، هغوئ به په
تاسو پس په زنيرونو ک روان وى. هغوئ به تاسو ته ي ش او اقرار به

وکى چ، خُدائ پاک ستاسو مل دے، صرف هغه خُدائ پاک دے. د هغۀ نه
،سات ان پ وک چ ه تۀ هغه خُدائ يش ب بغېر بل خُدائ نشته.“ 
 وک چ بتان جوړوى نو اے د بن اسرائيلو خُدائ پاکه، خالصونيه. 

 خو مال خُدائ  .ش ول به سپ او هغوئ ،هغوئ به د شرم سره مخ ش
د بن اسرائيلو مل بچ کوى، د يو نۀ ختمېدون خالصون سره. او د دې خلق

زۀ مال” ،خُدائ فرمائ  مال  .عزته نۀ شبه کله تر آخره پورې هم ب
خُدائ يم، او بل يو خُدائ هم نشته.“ وک چ دا وائ هغه خُدائ پاک دے. چا

ه او جوړه يه پېدا کزم ى دى، دا هغه ذات دے کوم چآسمانونه پېدا ک چ
که، او زمه خوش او شاړه پات نۀ شوه بل هغۀ دا د اوسېدلو قابله جوړه

زۀ مال” ،خُدائ فرمائ ى. مالاوسي ژوندے مخلوق په ک ه، چک
 ما ۀ په پ ائ ک پ خبرې نۀ خُدائ يم ما نه غېر بل مال نشته. 

دى کې. او نۀ م بن اسرائيلو ته دا وئيل دى چ، ”بشه ما لوئ، خو تاسو
به ما موم نه.“ زۀ، مال خُدائ يم او زۀ رتيا وايم، او ۀ چ صحيح وى نو

زۀ د هغ اعالن کوم.“
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معبودان د بابل حفاظت نۀ ش کولے

،ش راغون ،ي د بادشاه د زوال نه پس ژوندى پات ول خلق چ  ”هغه

خپل انونه زما حضور ک پېش کئ. وک چ ان سره د لر بتان
کوم معبودان خالصون نۀ ش ى. چهم نۀ پوهي وى هغوئ په هير

 راش او خپله مقدمه په عدالت ورکولے نو د هغوئ نه دعا ول غواړى؟ 
وئئ. ډېر پخوا دا پېشه اول د يو بل سره مشوره وکشئ، بپېش ک ک
چا ورکې وه؟ ول ما مال خُدائ ډېره موده مخ دا اعالن نۀ وو کے؟

ه چ بغېر زما نه بل يو خُدائ هم نشته. زۀ خالصونے او صادق خُدائ يم.
 اے د ول دنيا خلقو، اوس ما ته زما نه بغېر بل يو خُدائ هم نشته. 

راور او خالصون حاصل کئ. صرف زۀ خُدائ پاک يم او زما نه بغېر بل
 زما وعده رتيا ده، او زما وعده به نۀ بدليى. ما په خپل يو خُدائ هم نشته. 

ذات باندې قسم خوړلے دے، چ هره يوه وډه به ما ته په سجده ش او هره
 او وائ به چ فتح او طاقت صرف د مال خُدائ په ژبه به اقرار وکى. 

ذريعه مالويى، خو هغه ول وک چ زما نه نفرت کوى نو هغوئ به زما
 خو د اسرائيل ول اوالد به د  .او شرم سره به مخ ش حضور ته راش

مال خُدائ په نظر ک صادقان ش او په هغۀ به فخر کوى.“

د بابل معبودان

 د بابل د معبودانو بيل او نبو سرونه ته ۇو کله چ دوئ راکوز  ۴۶
کے شول، او اوس هغه په ناورو باندې بار دى، چ د ستى شوو ناورو

 دا دواړه معبودان ي شول او پمخ پرېوتل. هغوئ د بوج دپاره بوج دے. 
 ”اے د يعقوب جوړېدو نه بچ پات نۀ شول او اوس په خپله جالوطن شول. 

اوالده، ما ته غوږ ونيس، اے په بن اسرائيلو ک زما باق پات شوو ولو
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خلقو. د مور د خې نه ما ستاسو پالنه کې ده، چ کله تاسو پېدا شوى ي نو د
 زۀ ستاسو خُدائ پاک يم او زۀ به ستاسو هغ وخت نه زۀ په تاسو پام کوم. 
ساتنه کوم چ تاسو بوډاان او سپين سرى هم ش. نو ما تاسو پېدا کى ي او

 مال ستاسو خيال به ساتم، زۀ به ستاسو مالت يم او تاسو به بچ کوم.“ 
خُدائ فرمائ، ”تاسو به ما د چا سره برابروئ؟ زما په شان بل وک شته ۀ؟

 خلق خپل کوړې کوالو کى او سرۀ زر ترې نه غورزوى، هغوئ په تله

سپين زر تل. هغوئ زرر له پېس ورکى چ يو بت ورله جوړ کى، او بيا
 هغوئ دا خپلو اوږو ته اوچت کى او يو ورته ييى او عبادت ي کوى. 
خوا او بل خوا ي وړى راوړى، او بيا په يو ائ ک ي کېدى او هلته والړ

وى، خو چ چرته وى نو د هغه ائ نه حرکت نۀ ش کولے. کۀ وک دې ته
په چغو فرياد وکى، نو دا جواب نۀ ورکوى او نۀ هغه کس د مصيبت نه بچ

 اے ناهارانو، دا ياد سات، او چ ما ۀ کى دى هغه مۀ  .کولے ش
 هغه راياد کئ چ ډېره موده مخ شوى ۇو، ه چ صرف هېروئ. 

 د شروع نه ما د زۀ خُدائ پاک يم او زما په شان بل هي وک هم نشته. 
دى. ما وئيل چ ۀ کېدون دى چ ورکوله، ما ډېر پخوا وئيل وئاَنجام پېش
زما منصوب به نۀ ناکامه کيى، او چ زۀ به هغه هر يو کار کوم چ ما ي اراده

 زۀ د نمرخاتۀ طرف نه يو ارى مارغۀ راغواړم، د لرې مل نه کې وه. 
به يو داس سے راش چ زما منصوبه به پوره کوى. ۀ چ ما وئيل دى زۀ

به هغه سر ته رسوم. او چ کومه منصوبه ما جوړه کې وى هغه به سر ته
 اے ضدى خلقو، ما ته غوږ ونيس وک چ د خالصون نه ډېر رسوم. 

 ما خپل خالصون نزدې راوړے دے، هغه لرې نۀ دے. زما  .لرې ي
خالصون راتلو ک به وخت نۀ ل. زۀ به يروشلم بچ کم او بن اسرائيلو ته به

خپل شان او شوکت وايم.“
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د بابل سره عدالت کېدل

 اے د پېغل په شان بابله، د خپل تخت نه راکوز شه، او په زمه په  ۴۷
خاورو ک کېنه. ه چ ستا په تخت د ناست وخت ختم دے. اے بابله، تۀ
 د ژرندې کاے واخله او اوړۀ  .په شان نرم او نازک نۀ ي به بيا د شهزاد
مېده که. نقاب لرې که، خپل ائسته جام وباسه، پېن اوچت که چ د

ربن ي، هغوئ به ستا  خلق به تا وورى چ ب  .هرونو نه پورې ون
 د بن شرماه وورى. زۀ به بدله واخلمه او هي وک به نۀ پرېدم. 

اسرائيلو مقدس ذات مون په بيعه اخست يو، د هغۀ نوم مال خُدائ رب االفواج
 اے د بابليانو لورې، په تيارۀ ک خاموش کېنه، نور به تا ته وک دے. 
 زۀ خپلو خلقو ته غصه وم، ما هغوئ له داس سزا  .ه نۀ وائلد قومونو م

ورکه چ تا ته م حواله کل. او تا په هغوئ باندې هي رحم ونۀ کو، او په
 تا وئيل، ”زۀ به همېشه مله يم.“ او بوډاانو دې هم ډېر دروند بوج کېودو. 
 نو هيله دې فر نۀ دے کے او نۀ دې د دې په اَنجام باندې غور وکو. 

اوس دا خبره واوره، اے د عېش سره مينه لرون، تۀ خپل ان محفوظ  او
وائ، ”هم زۀ يم. او زما نه بغېر بل وک نشته. زۀ به نۀ کله کونه شم او نۀ
 خو په يوه لحظه او هم په يوه ورځ ک به دا دواړه کارونه باوالده.“ 

درسره وش. تۀ چ هر ومره د جادو نه کار واخل، خو ستا خاوند او بچ به
لو، ستا خيال دا وو چمحفوظ و ک ان په بدعمل  تا خپل  .ختم ش
هي وک دې نۀ وين. خپل حمت او پوه تۀ بالرې کې، او تا د خپل ان
 داس افت به په سره ووئيل چ، ”هم زۀ يم. او زما نه بغېر بل وک نشته.“ 
تا راش، چ ستا يو جادو منتر به هم دا منع کولے نۀ ش. تباه به په تا باندې

راش او هي منته به دا بندولے نۀ ش. وبا به په تا باندې نااپه راش، او تۀ به
 خپل جادو او کوډې ان سره وساته، تا د  .دپاره تياره نۀ ي د هغ

وړوکوال نه دا استعمال کى دى. کېدے ش چ دا ستا دپاره مددار ثابت
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 تا له چ کوم مشورې درکے ش، او تۀ په دې خپل دشمنان ويروى. 
کيى نو د هغ نه تۀ ستے ي. ستا نجوميان چرته دى، چ ستورو ته ورى او
مياشت په مياشت پېشويان کوى؟ هغوئ دې راش او ۀ چ کېدون دى تا
 هغوئ په اور ک د سوزېدون بوسو په شان دى دې د هغ نه بچ کى. 

رو اور نۀ وى چبچ کولے. دا به د س ان د دې د لمبو نه نۀ ش خپل چ
 هغوئ به تا مايوسه کى، چا سره انسان ورته کېن او ان رم کى. 

چ تۀ د وان نه په وفادارۍ چلېدلے ي. هر يو به درنه په خپله مخه الړ ش، او
داس به هي وک پات نۀ وى چ تاسو بچ کى.

خُدائ پاک د راتلون وخت مال دے

 اے د يعقوب خاندانه، دا خبره واورئ، تاسو چ د بن اسرائيلو په  ۴۸
نامه يادېئ او د يهوداه اوالد ي، او تاسو چ د مال خُدائ په نوم قسم خورئ

او د بن اسرائيلو خُدائ پاک ته آواز کوئ، خو نۀ په ک اخالص شته او نۀ
تاسو د بن چ او واي ي ار اوسېدون  تاسو د مقدس سمه طريقه. 

اسرائيلو په خُدائ پاک باور کوئ، د چا نوم چ مال خُدائ رب االفواج دے.
ى، او بيا مۀ به کي ې وه چک وئ ”ما ډېر پخوا پېش  ،هغه فرمائ

 ما ته پته وه نااپه هم دغه شان وکل، او زما ول پېشويان رتيا شوې. 
په شان کل ونه به د اوسپنستاسو د مرۍ ر ،ومره ضديان ي تاسو به چ
 نو ما ډېر پخوا ستاسو د او ستاسو تندى به له د مور غوز په شان وى. 

راتلون وخت پېشوئ وکه، د حاالتو بيان م د وړاندې نه وکو، د دې دپاره
چ تاسو دا دعوٰى ونۀ کئ چ ستاسو بتانو او تراشلے شوو مجسمو د دې

 ما چ د ۀ پېشوئ کې وه نو هغه هر ۀ شوى دى، خو حم کے وو. 
تاسو د هغ منلو نه انار وکو. اوس به زۀ تاسو ته د نوؤ خبرو په حقله ووايم،

 په تېره زمانه  .تاسو تر اوسه پورې نۀ دى اورېدل دا هغه رازونه دى چ
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ک داس ۀ نۀ ۇو شوى، بل هم اوس اوس دا ستا په علم ک راغلل.
داس ه وشول چ تاسو ونۀ ش وئيلے، چ مون ته مخ نه د دې پته

 ما ته پته وه چ تاسو ناقابل اعتماد ي ،ه چ تاسو د وړوکوال نه په وه. 
باغيانو مشهور وئ. او هم دا وجه ده چ تاسو هيله د دې په حقله نۀ دى

  .ه د دې يوه خبره هم ستاسو غوږونو ته نۀ ده رارسېدل او دا ،اورېدل
زما د نوم د خاطره زۀ خپله غصه په قابو ک ساتم، زما د ثناء صفت د خاطره

 ما تاسو صفا کى ي، خو زۀ خپل ان ستاسو د تباه نه را ايساروم. 
داس نه له چ سپين زر صفا کيى، بل ما تاسو صفا کى ي، د مصيبت

 زۀ چ ۀ کوم نو هغه زۀ د خپل خاطر په  .ي آزمائيل م ک په ب
او نۀ به په خپل جالل ک وش عزتزما د نوم ب وجه کوم، زۀ نۀ غواړم چ

چا له برخه ورکم، دا به زما وى او صرف زما به وى.“

مال خُدائ د بن اسرائيلو خالصونے دے

 ”اے بن اسرائيلو، زما غوره کے شوو، ما ته غوږ ونيس. صرف زۀ

 ما په خپل الس باندې د زم خُدائ پاک يم، زۀ اولين او آخرين يم. 
بنيادونه لول دى او زما  الس آسمانونه خوارۀ کى دى. کله چ زۀ آواز

 ولو خلقو، راغون ش او واورئ.  .ائ حاضر ش ول يو م نو دوئورک
په معبودانو ک کوم يو د دې پېشوئ ورکې ده؟ ما چ کوم سے خوښ

کے دے هغه به په بابل حمله وکى، او د بابليانو خالف به خپل زور
 زۀ هغه وک يم چ هغۀ ته م آواز وکو او راوم غوتلو، د استعمالوى. 

 نو اوس ما له رانزدې ش او هغۀ م الرودنه وکه او هغه به کاميابيى. 
چ زۀ ۀ وايم هغ ته غوږ ونيس. ما د شروع نه صفا خبره کې ده، او ما

همېشه خپله خبره رتيا کې ده.“ او زۀ اوس مال خُدائ تعال د خپل روح
سره رالېلے يم.
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 د بن اسرائيلو مقدس ذات، مال خُدائ ستاسو خالصونے فرمائ، ”زۀ

مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم، هغه ذات چ ستاسو د خپل فائدې دپاره
تاسو ته ودنه کوى او هغه الر درته ائ چ په کومه باندې درله تلل په کار

 خو کۀ صرف تاسو زما حمونو ته پام کے وے. نو ستاسو امن به دى. 
 له د سيند په شان وو، او ستاسو صداقت به د سمندر د چپو په شان وو. 

ستاسو اوالد به د شو په شان ډېر او بشمېره وے، او ما به هي امان نۀ وے
 د بابل نه  “.د هغوئ نام و نشان زما د وړاندې نه ختم ش ے چپرې

وو. او د بابليانو نه وتت. د خوشحال سره د دې خبر چغه ووه، او د دنيا
دمت کوونخُدائ خپل خ مال” ،ئ چه پورې دا خبره مشهوره ک  تر

 کله چ مال خُدائ خپل خلق په خُشه بن اسرائيليان بچ کى دى.“ 
صحرا ک روان کل، هغوئ د تندې په وجه د تليف سره مخ نۀ شول. د

هغوئ دپاره ي د  نه اوبۀ راوويستل، هغۀ  په مين بېل کو او اوبۀ ترې
 مال خُدائ فرمائ، ”د شريرانو دپاره سالمت نشته.“  .نه راوبهېدل

بن اسرائيليان، د قومونو دپاره را

 اے لرې قومونو، ما ته غوږ ونيس، اے هغه خلقو، چ لرې  ۴۹
اوسېئ. زما د پېدا کېدو نه مخ مال خُدائ زۀ خوښ کم او زۀ ي خپل

 هغۀ زما خبرې د تُورې په شان تېرې کې. او د خدمت کوونے مقرر کم. 
خپل الس د سورى الندې ي پ کم، هغۀ زۀ د غش په شان تېرۀ کم او په خپل

 هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”تۀ زما خدمت د غشو تيل ک ي پ وساتلم. 
 خو ما کوونے بن اسرائيل ي، ستا په وجه به زما نوم ته جالل مالويى.“ 

ووئيل چ، ”زما محنت بفائدې دے، ما خپل طاقت بفائدې او بمقصده
ضائع کے دے، خو يقيناً چ زما حق مال خُدائ سره دے او زما خُدائ

 خو زما د پېدا کېدو نه مخ، مال خُدائ زۀ پاک به ما له اجر راکى.“ 
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مقرر کم، هغۀ زۀ د دې دپاره خپل خدمت کوونے جوړ کم چ د هغۀ خلق
م. مالک سرائيليان د هغۀ د حضور وړاندې راغونا بن واپس راولم، او دا چ

، هغه فرمائ خُدائ ما له عزت راکوى، او هغۀ ما له طاقت راکے دے. 
يه، زۀ ستا دپاره يو لوئ مقصد لرم. تۀ به نۀ صرف هغه بندمت کوونزما خ”

اسرائيليان بحال کې چ کوم ژوندى پات دى، بل زۀ به تا د قومونو دپاره را
 د بن وروم نو چ دغه شان تۀ زما خالصون ول دنيا ته ورسوې.“ 

اسرائيل مقدس ذات او خالصونے هغه چا ته وائ چ د چا نه سخت نفرت
شوے دے، د چا نه چ قومونو نفرت کے دے چ دے د حمرانانو خدمت

کوونے دے، ”بادشاهان به تا وورى او د عزت نه به درته پايى، شهزادان
به هم وورى، او هغوئ به تا ته د عزت نه ييى. دا ه چ مال خُدائ خپل
خدمت کوونے خوښ کے دے، د بن اسرائيلو مقدس ذات خپل وعدې پوره

کوى.“

د يروشلم بحال کېدل

 مال خُدائ فرمائ، ”کله چ ستاسو د بچ کېدو وخت راغلو، نو ما په

تاسو نظر وکو او د مدد دپاره م ستاسو فرياد واورېدو. زۀ به ستاسو حفاظت
او ساتنه وکم او ستاسو په ذريعه به د ولو خلقو سره يو لوظ وکم. او زۀ به يو

ل بيا تاسو په هغه مل ک آباد کم کوم مل چ اوس شاړ او ويجاړ
 زۀ به قېديانو ته ووايم چ، تاسو آزاد ي. او وک چ په تيارۀ پروت دے. 
ک وى نو هغوئ ته به ووايم چ، را له راو. هغوئ به د هغه و په شان
 هغوئ به هيله نۀ اوږى ش او وى چ د غرونو په غونو ک ريى، 
نۀ به کله تى ش. د نمر او د صحرا رم به هغوئ نۀ تنوى، د هغوئ مشرى

به هغه ذات کوى چ وک د هغوئ سره مينه کوى. او هغه به ي د اوبو چينو له
 زۀ به په غرونو ک يو لوئ سک جوړ کم او د خپلو خلقو دپاره  .بو

 ورئ زما خلق به د لرې به يوه الر جوړه کم چ په هغ به مزل کوى. 
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“.رېواتۀ طرف نه، او د سينم نه به را لرې نه را، د شمال طرف او د نمرپ
 اے آسمانه، د خوشحال چغ وهه. اے زم، خوشحال وکه. اے

خُدائ خپلو خلقو له تسل مال ه چ .سندرې وواي غرونو، د خوشحال
 خو د يروشلم خلقو ورکې ده، او هغه به په خپلو کېدلو خلقو رحم وکى. 

 ”هيله ووئيل، ”مال خُدائ مون پرې يو. او هغۀ مون هېر کى يو.“ 
نه. يو مور خپل د پيو ماشوم هېرولے ش ۀ؟ او چ کوم بچے ترې نه پېدا
شوے وى نو د هغۀ سره به مينه نۀ کوى ۀ؟ کۀ يوه مور خپل بچے هېر هم
 وره ما ستا نوم د خپلو کى، خو زۀ به تاسو هيله هم هېر نۀ کم. 

 السونو په تلو باندې ليلے دے، او ستا دېوالونه همېشه زما په وړاندې دى. 
وک چ تا بيا آبادول غواړى نو هغه زر واپس راروان دے، او چا چ تۀ تباه
 ېرچاپېره نظر وروه او ووره. ستا خلق  . نو هغوئ درنه ے يک

راغونيى او هغوئ کورونو ته راروان دى. مال خُدائ فرمائ چ زما دې په
په ناوې کال ه چن هل ش راغون خپل ذات قسم وى، هغوئ به تا ته داس
 ستا مل تباه شوے وو او وران ويجاړ وو، خو اوس چ وک امبار وى. 

د اوسېدو دپاره ورله راروان دى، نو دا مل به د هغوئ د اوسېدو دپاره ډېر
وړوکے وى. او چا چ تاسو په کنرو ک پرېودئ نو هغوئ به ستاسو نه

 ستاسو کوم خلق چ په جالوطن ک پېدا شوى ۇو نو هغه خلق لرې وى. 
به يوه ورځ تا ته ووائ، دا مل خو وړوکے دے، مون ته نوره زمه په کار ده.

ل؟ زما بچما له چا راک دا دومره بچ ،ووائ  بيا به تۀ په خپل زړۀ ک

خو ختم شوى ۇو او نور بچ م نۀ کېدل. زۀ جالوطن کے شوے وم او
شلے شوے وم، دا بچ ما له چا راکل؟ زۀ خو يوا پات وم، دا بچ د کوم
 خُدائ تعال داس فرمائ” ،ورئ، زۀ به قومونو ته اشاره ائ نه راغلل؟“ 
وکم، او هغوئ به ستاسو زامن په غې ک او ستاسو لوه په اوږو کورونو ته
 بادشاهان به ستاسو دپاره د پالرانو په شان وى او ستاسو خيال به  .راول
سات، او د هغوئ مل به ستاسو او ستاسو د بچو دپاره د ميندو په شان وى.
هغوئ به ستاسو په وړاندې ي ش او ستاسو په پو دوړې به ، نو بيا به
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تاسو ته پته ول چ زۀ مال خُدائ يم، هر وک هم چ زما د مدد په طمع
نه مالِ غنيمت اخستلے ش يالوک د جن  وى نو هغه به نۀ شرميى.“ 

 خو مال ۀ؟ يا وک د يو ظالم کس نه قېديان خالصولے ش ۀ؟ 
خُدائ وفرمائيل، ”يقيناً چ د جنيال نه به قېديان بوتلے ش، او د ظالم کس

مالِ غنيمت به ونيولے ش. هر وک هم چ تا سره جن کوى نو زۀ به هغوئ
 چا چ په تا ظلم سره جن کوم، او هم زۀ به ستا د بچو حفاظت کوم. 

ه وخوروم، هغوئ به د خپلے دے زۀ به په هغوئ باندې د هغوئ خپله غوک
وين په لو سره د ميو په شان په نشه ک وى. نو داس به بيا ولو انسانانو
ته پته ول چ زۀ مال خُدائ يم، زۀ هغه ذات يم وک چ تاسو بچ کوى او

تاسو آزادوى او د بن اسرائيلو طاقتور ذات يم.“

د مال خُدائ د سزا ورکولو طاقت لرل

 مال خُدائ فرمائ، ”د يهوداه خلقو راش، او ما ته هغه طالق نامه  ۵۰
واي چ ما ستاسو مور له ورکې وه او ستاسو مور م پرېوده. هغه طالق
نامه چرته ده؟ او يا ما ته هغه قرض ورکوونے واي چ ما د خپل قرض په

وجه تاسو ورته حواله کى وئ هغه چرته دے؟ ورئ هم ستاسو د خپلو
ناهونو له وج خرڅ کے شوئ او ستا د خپلو ناهونو په وج ستاسو مور
 چ زۀ راغلم نو وک هم نۀ وو، ول؟ چ ما آواز وکو نو وشل شوه. 

تاسو م ۀ چ زما الس دومره کمزورے وو ؟ ولو، ولچا هم جواب رانۀ ک
خالصولے نۀ شوئ؟ ول زۀ دومره کمزورے يم ۀ چ تاسو بچ کولے نۀ شم؟
زما يو حم سره سمندر اوچ ش او سيندونه په صحرا بدل ش، او بغېر اوبو نه

 هم زۀ آسمان باندې توره  .او هر طرف ته بدبوئ خوره ش ۀ شکبان م
کپه اچوم او هم زۀ هغ ته د غم جام اچوم.“
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د مال خُدائ د خدمت کوون تابعدارى

 خُدائ تعال ما له د يو اُستاذ ژبه راکې ده، د دې دپاره چ ستو خلقو له

تسل ورکم. هر سحر هغه ما پاوى او هغه زما په زړۀ ک دا جذبه اچوى
 خُدائ تعال ما ته صفا وينا کې ده، او چ د هغۀ ودن ته غوږ ونيسم. 

 چا چ زما وهل ما د هغۀ نه سرکش نۀ ده کې او نۀ د هغۀ نه اوړېدلے يم. 
غوتل ما هغوئ ته خپله مال وړاندې که، چا چ زما نه ږيره ويستله ما هغوئ
و نه خپل مخ نۀ دے پاو توکا عزتو. ما د هغوئ د بته خپل مخ وړاندې ک

 خو خُدائ تعال زما مدد کوى نو زما بعزت به نۀ کيى. ما د هغۀ د کے. 
مرض پوره کولو کله اراده کې ده. ما ته پته ده چ زۀ به د شرم سره نۀ مخ

 وک چ ما ته صداقت ائ هغه نزدې دے، وک دا جرأت کولے کېم. 
ش چ په ما الزامونه ولوى؟ زما مخالف چرته دے چ په ما الزام ولوى.
 هم خُدائ تعال زما ملرتيا کوى، نو وک به ما  .هغه دې رامخامخ ش
هغوئ به داس به ورک ش وونلزام لول ا ى؟ په ما باندېمجرم ثابت ک
وک د مال  په تاسو ک ختم ش له چ کپه چينجو خوړل وى. 

په تيارۀ ک وک چ ؟آواز من دمت کوونى او د هغۀ د خخُدائ نه يري
روان وى هي را ورسره نۀ وى خو بيا هم دې د هغۀ ايمان په مال خُدائ وى

 خو تاسو خلق وک چ خپل او د هغۀ توکل دې په خُدائ پاک باندې وى. 
انونه بلو غشو سره وسله بند کئ، نو هم د خپل اور د شغلو په را ک الړ

ى، تاسو به سخت درد کزما د الس نه به تاسو ته هم دا اجر مالوي .ش
.راپرېو

د يروشلم دپاره د تسل خبرې

 ”ما ته غوږ ونيس ،وک چ صداقت غواړئ، او د مال خُدائ  ۵۱
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لون کوئ. د هغه  په حقله سوچ وکئ د کوم نه چ تراشلے شوى ي، د
 د  .د کوم نه تاسو راويستلے شوى ي ئ چهغه کان په حقله سوچ وک
ولزي تاسو ي ئ، چبراهيم او مور ساره په حقله سوچ وکۀ اخپل پالر ني

ي. کله چ ما ابراهيم راوغوتلو، نو هغه باوالده وو، خو ما هغۀ له برکت
خُدائ به بيا صيون له تسل مال  يقيناً چ ورکو او ډېر اوالد م ورکو. 

ورکى. او د هغ په ولو کنرو به ترس وکى. د هغ صحرا به د باغ عدن په
شان لستان کى، د هغ بنجره زمه به د مال خُدائ د باغ په شان ش. هلته
.حمدونه به وئيلے ش رانفت او د شوى، او د ثناء ص به خندا او خوشحال

 زما خلقو بن اسرائيلو، ما ته غوږ ونيس، زۀ چ ۀ وايم هغ ته توجو

وکئ، زۀ به قومونو ته خپل تعليمات وايم، زما انصاف به د هغوئ دپاره را
 زما رحم او انصاف زر راروان دى. زما خالصون په الره دے. زما وى. 

مضبوط الس به قومونو له انصاف راوړى. لرې ملونه زما انتظار کوى، هغوئ
 بره آسمان ته وورئ، او الندې زم ته په دې طمع دى چ بچ ي کم. 

وورئ. آسمانونه به د لو په شان ورک ش، او زمه به د زړې چِرړې په شان
ورسته ش، او د دې ول خلق به د مچانو په شان مۀ ش. خو زما خالصون به

 اے هغه خلقو د همېشه دپاره وى، او زما صداقت به هيله نۀ ختميى. 
چ وک په صداقت پوهېئ، ما ته غوږ ونيس، اے هغه خلقو چ د چا په

زړونو ک چ زما تعليم اچولے شوے دے. کله چ خلق په تاسو پورې خندا
 ول چ چينج به هغوئ له د کوى يا ستاسو بعزت کوى، نو مۀ يرېئ، 

کپې په شان وخورى، او چينج به ي له د وړۍ په شان وخورى. خو زما
صداقت به تر همېشه پورې وى، او زما خالصون به تر ولو نسلونو پورې قائم

 اے ماله خُدايه، پاه. وي شه او زمون مدد وکه. د خپل طاقت وى.“ 
ه دې چن هه لاستعمال ک ه، خپل طاقت داسبچ ک نه کار واخله او مون

 مخ استعمالولو. دا تۀ وې چ سمندرى بال راحب دې و و که. 
ه، نو چدې الر جوړه ک و او په اوبو کسمندر دې اوچ ک دا هم تۀ وې چ
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 د چا فديه هغه وک په دې ژور سمندر ک تېر ش چ کوم دې بچ کول. 
چ مال خُدائ ورکې ده نو هغوئ به راواپس ش، او نه چ صيون ته
ننو نو د خوشحال نه به چغ وه او سندرې به وائ. هغوئ به د همېشه

 ”زۀ، صرف زۀ دپاره خوشحاله وى، او د غم او پرېشان نه به په امن وى. 
تاسو له تسل درکوم. نو بيا تاسو د انسانانو نه ول يرېئ، چ هغوئ د واو نه
 تاسو هغه مال خُدائ هېر کے دے چا چ پېدا کئ، هم زر فنا کيى؟ 
چا چ آسمانونه خوارۀ کل او چ د زم بنيادونه ي ولول؟ تاسو هر وخت

د هغه خلقو نه ول په يره ک ي وک چ د غص نه په تاسو باندې ظلم
زياتے کوى، وک چ ستاسو د تباه کولو دپاره تيار دى؟ اوس د هغوئ غصه
 قېديان به زر راخالص ش، هغوئ به په قېدخانه ک نۀ مرى او چرته ده؟ 

 زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک د هغوئ سره به د خوراک کمے نۀ وى. 
يم، سمندر ما راپاولو او د دې چپ م غضبناک کې. زما نوم مال خُدائ
 ما خپل کالم ستاسو په ژبه ويا کو، او د خپل الس د رب االفواج دے. 

بنيادونه م ل او د زمخوارۀ ک ئ، آسمانونه مک تاسو پ سورى الندې م
“.ودل، او ما يروشلم ته وفرمائيل، تاسو زما خلق يکې

د يروشلم د مشالتو ختمېدل

وي شه. وي شه. پاه ودرېه اے يروشلمه. تا د مال خُدائ د الس نه  

هغه جام لے دے کوم چ د هغۀ د غص نه ډک وو، دا جام تا تر آخرى
 ستا چ ومره قطرې پورې ولو کوم چ د نشه ورو شرابو نه ډک وو. 

ى، تا چوک ستا رهنمائ يو هم نشته چ زامن شوى دى په هغوئ ک
ومره زامن لوئ کى دى په هغوئ ک يو هم نشته چ تا د الس نه ونيس او
 په تا باندې دوه افتونه راغل دى يعن تباه او بربادى، جن او  . بو دې
قحط. خو وک پات دى چ تا سره همدردى وکى؟ او وک پات دې چ تا له
 ستا خلق د کمزورۍ د وج نه په هره کوه ک غورزيى، تسل درکى؟ 
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دى. او د مال تان په شان په جال ک ه د هوساره لمددهغوئ ب
 اے تاسو خُدائ غضب په هغوئ نازل دے او خُدائ پاک هغوئ رل دى. 

چ په مصيبت ک ېر ي واورئ، وک چ په نشه ک ي خو د ميو له
 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک چ د خپل قوم دپاره جنيى وج نه نه. 
داس فرمائ” ،ورئ، ما دا د نشه ورو شرابو نه ډک جام ستاسو د الس نه لرې

 دا به زۀ هغه  . د جام نه نۀ ے دے، نو تاسو به نور زما د غصک
په تاسو باندې ظلم زياتے کولو، هغه خلقو له چا چ م چا چخلقو له ورک

تاسو په کوو ک ملول او پ به ي درباندې کېودې او په تاسو به
رېدل.“

د خُدائ پاک د يروشلم بچ کول

 اے يروشلمه، پاه، وي شه. خپل د طاقت جام واغونده. اے  ۵۲
مقدس اري، د شان او شوکت واال جام واغونده. ناسنته او ناپاک خلق به
 اے يروشلمه، د ان نه خاورې  .له ستا په دروازو بيا درننه نۀ وهي

ېنه. اے د صيون قېد شوې لورې، د غالمه او په تخت که او پانو
 مال خُدائ فرمائ، ”کله چ تاسو زنيرونه د خپل غاړې نه وشلوه. 

غالمان شوئ، نو ستاسو په سر پېس نۀ وې ورکے شوې، او چ کله تاسو
 مال خُدائ آزادولے ش نو ستاسو په سر به پېس نۀ ش ورکولے.“ 

تعال فرمائ، ”ډېره موده وړاندې زما خلق مصر ته د ۀ مودې دپاره الړل، خو
 مال اوس اسوريان بغېر د ۀ وج په هغوئ باندې ظلم زياتے کوى.“ 
خُدائ فرمائ، ”او په بابل ک هم هغه کار شوے دے يعن، زما خلق قېديان

دى او د هغوئ په سر هي پېس نۀ دى ورکے شوې. وک چ په هغوئ
 نو داس به زما حومت کوى نو هغوئ هر وخت زما د نوم سپاوے کوى. 
خلقو ته زما د نوم پته وى، او داس به هم په هغه ورځ هغوئ ته پته ول چ هم
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 د هغوئ قدمونه ومره ل دى چ په زۀ کالم کوم او زۀ حاضر يم.“ 
غرونو باندې روان دى او زېرے راوړى. ه چ هغه به د امن و امان پېغام او

د خالصون اعالن کوى، او صيون ته به وائ، ”ستا خُدائ پاک بادشاه دے.“
 وک چ د ار حفاظت کوى نو هغوئ د خوشحال چغ وه، هغوئ په

 خپلو سترو باندې ورى چ مال خُدائ صيون ته واپس راروان دے. 
اے د يروشلم کنرو، په يو ائ د خوشحال سندرې وواي. مال خُدائ به

 مال خُدائ به د خپل خپل ار بچ کى او خپلو خلقو له به تسل ورکى. 
مقدس طاقت نه کار واخل، خُدائ پاک به خپل خلق بچ کى، او ول قومونه او
  ،، د دغه ائ نه . چ يو وله دنيا به په خپلو سترو دا وورى. 

ناپاک يز له هم الس ورنۀ وړئ، وک چ د مال خُدائ د کور سامان وړى
 ضرورى نۀ ده چ تاسو په منه  .او الړ ش انونه پاک وسات تاسو خپل
الړ ش، او نۀ تاسو ته اچان د تېت ضرورت شته، ول چ مال خُدائ به

ستاسو نه وړاندې ، د بن اسرائيلو خُدائ پاک به د وروستو نه ستاسو
حفاظت کوى.

کېدلے خدمت کوونے

 ورئ، زما خدمت کوونے به په خپل کار ک کامياب ش، د هغۀ به ډېر

 خو کله چ ي هغه وليدو نو ډېر خلق حېران شول، د زيات عزت کيى. 
هغۀ شل صورت داس خراب وو چ هغه د نورو انسانانو په شان نۀ ارېدو.
 اوس به ډېر قومونه هغۀ ته حېران ش، او د هغۀ په وړاندې به د بادشاهانو د

خول نه خبرې نۀ و .ه چ هغوئ به هغه ۀ وورى چ د ۀ ورته
وئيلے شوى نۀ وى، او هغوئ به په هغه ۀ پوهه ش د ۀ چ ي اورېدل نۀ

وى.

 زمون په پېغام چا يقين کے دے؟ مال خُدائ خپل قوت په چا  ۵۳
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 د مال خُدائ په وړاندې زما خدمت کوون داس وده ظاهر کے دے؟ 
وکه له نه چ يو نرم تېغ په زمه جرړې نيس. هغۀ ۀ شان شوکت او

حسن نۀ لرلو چ د هغ په وجه مون ورباندې پام کے وے. او نۀ په ک ۀ
 خلقو هغۀ ته سپ وکتل او داس کشش وو چ مون ي متاثره کې وے. 
اؤ سره مخ شو. او خلقو به هغۀ ته دومره سپو، هغه د درد او کرد ک هغه ي

ه چش خو ب رېنه اړولو. مون د هغۀ هي قدر نۀ کولو.  کتل چ مخ به ي ت
دا خيال وو چ ې. خو بيا هم زمونک بيمارۍ او کمزورۍ اوچت هغۀ زمون
هغۀ له سزا ورکے شوه، او دا چ خُدائ پاک هغه ووهلو او د هغۀ د ناهونو

 خو زمون د ناه په وجه هغه زخم شو، زمون د بغاوت په سزا ي ورکه. 
په وجه مون ے شوه نو د هغکومه سزا ورک ے شو. چک وجه هغه چخ

ته شفا مالو شوه، هغۀ چ کوم وهل وخوړل نو د هغ په وجه مون روغ شُو.
 مون ول د ورکو و په شان يو، مون د خُدائ پاک د الرې نه اوړېدل يو.

هر يو کس په خپله مخه روان دے. خو بيا هم مال خُدائ زمون د ولو ناهونه
 هغۀ باندې ظلم زياتے وشو، خو هغۀ په خولۀ باندې په هغۀ باندې واچول. 
هي هم ونۀ وئيل. له چ يو ُورے د حاللولو دپاره بوتلے ش، له چ يوه
ه د وړۍ کلولو واال په مخ خاموش وى، نو هم هغه شان هغۀ د خول نه
 هغه په دروغه مجرم ورولے شو او بوتلے شو. يوه خبره هم نۀ ويستله. 
شو، او هغه د ژوندو د زم اوالده مهغه ب او هيچا د دې پرواه ونۀ ساتله چ
 د هغوئ نه لرې کے شو. خو هغه زما د خلقو د ناه په وجه ووژلے شو. 

اراده وه چ د بدعمله خلقو سره ي خ کى، خو هغه د مالداره سى په قبر
ک کېودلے شو، خو هغۀ هي جرم هم نۀ وو کے او نۀ ي وک دوکه کى

 خو دا د مال خُدائ رضا وه چ هغه ووهلے ش، او درد ورته مالو ۇو. 
ش. کله چ د هغۀ ژوند د ناه دپاره کفاره ش، د هغۀ به ډېر اوالد وى. هغه به

  .خُدائ مقصد پوره ش ى، او د هغۀ په ذريعه به د مالمر تېر کيو اوږد ع
کله چ هغه وورى چ د هغۀ د مصيبت اوچتولو په وجه هغۀ ۀ حاصل کى
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دى، نو هغه به مطمئن ش. زما صادق خدمت کوونے به ډېر خلق صادقان
 نو زۀ به هغۀ له د عزت کى، ه چ هغه به د هغوئ ناهونه اوچت کى. 
مقام ورکم، او زۀ به د زورورو سره مالِ غنيمت تقسيم کم، ه چ هغۀ خپل
ان مرګ ته حواله کو او هغه په باغيانو ک حساب کے شو. د ډېرو خلقو

ناه ي واخستله او د بدعملو د ناه معاف ي وغوتله.

د امن و امان ابدى لوظ

 مال خُدائ فرمائ، ”اے شنې  د چا چ اوالد نشته. د  ۵۴
خوشحال نه چغ ووهه، د خوشحال نه سندرې ووايه، ول چ تا د ماشوم د

راوړو درد نۀ دے تېر کے. ول چ د شنې  بچ اوس د وادۀ شوې
 تاسو چ په کومه خېمه ک اوسېئ هغه لويه کئ او  نه زيات دى. 
کل ئ او موږى يى اوږدۀ کپ ئ، بچت مۀ کوئ، د خېمرې کخو دې يپ

 ه چ تاسو به خپل سرحدونه هر طرف ته خوارۀ کئ، ستاسو کئ. 
اوالد به قومونه فتح کى او چ کوم ارونه خوش دى نو هغه به دوباره آباد

 يرېئ مۀ، تاسو به نور د شرم سره نۀ مخ کېئ. شرمېئ مۀ، تاسو کى. 
به نۀ بعزته کېئ. تۀ به خپل د وان شرم هېر کې او د کونېدو رسوائ به
 ه چ ستاسو خالق به ستاسو خاوند وى، د  .ستا د ذهن نه ختمه ش

هغۀ نوم مال خُدائ رب االفواج دے. د بن اسرائيلو مقدس ذات ستاسو
 مال خُدائ به تاسو بيا خالصونے دے، هغه د ول دنيا خُدائ پاک دے. 

راوغواړى داس له چ خاوند ه پرې وى او سخته پرېشانه وى. تاسو د
داس  په شان ي چ وانه وادۀ شوى وى او خاوند رد کې وى. ستاسو
 د يوې لحظ دپاره ما تاسو پرېودل، خو اوس  ،فرمائ خُدائ پاک داس

د ل په تاو ک  ما د غص ډېر لوئ رحم سره به تاسو بيا راجمع کم. 
ساعت دپاره ستاسو نه مخ واړولو، خو زۀ به تل په مين سره په تاسو رحم کوم.“
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 ”له نه چ د نوح په  .فرمائ خُدائ داس ے مالستاسو خالصون
.سېالب نۀ را ه داسله په زمبيا به هي ې وه چما وعده ک وخت ک
نو هغس ما قسم کے دے چ زۀ به بيا تاسو ته نۀ غصه کېم، او نۀ به تاسو

 ار کۀ غرونه لرې کے ش او غونۍ غېب ش، خو زما وفاداره رم. 
مينه به ستاسو سره هيله نۀ ختميى، او زما د امن لوظ به هيله تاسو سره

نۀ ختميى.“ هغه مال خُدائ داس فرمائ وک چ په تاسو رحم کوى.

نوے يروشلم

 مال خُدائ فرمائ، ”اے يروشلمه، په تا سخت طوفان تېر شو او هيچا هم

تسل درنۀ کے شوه. زۀ به تا د قيمت کاو نه بيا آباد کم او ستا بنيادونه به د
 ستا منارې به زۀ د لېدونو عقيقو نه جوړې نيلم کاو نه بيا جوړ کم. 
کم، ستا دروازې به د پقېدونو لعلونو نه جوړې کم، او ستا دېوالونه به د

 زۀ په خپله به ستاسو ولو بچو ته ودنه کوم، او قيمت کاو نه جوړ کم. 
 ستا د بادشاهت بنياد به په انصاف باندې هغوئ به خېر خېريت سره وى. 

.ې، او نۀ به يره تا ته نزدې رانۀ به تۀ يرې ،نه به په امان ي وى، د ظلم زيات
 کۀ وک په تاسو باندې حمله کوى نو دا به زما د طرف نه نۀ وى. نو هر

 ما لوهار پېدا وک چ ستاسو خالف جن کوى هغه به شست خورى. 
رموى او وسله جوړوى. د تباه ارۀد هوا په ذريعه س وک چ ،ے دےک

 داس وسله به نۀ وى چ تاسو ته ضرر دپاره ما تباه کار هم پېدا کى دى. 
ورسوى، او وک چ په تاسو الزام لوى نو تاسو به د هغوئ خول بندې کئ.
د مال خُدائ خادِمان به د دې فائدو نه خوند اخل، زۀ به د هغوئ حق رند

.فرمائ خُدائ داس م.“ مالک
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د خُدائ پاک د رحم دعوت

.اوبۀ و ى وى، راشت وک چ هر” ،خُدائ فرمائ  مال  ۵۵
مے او پ ،او وې خورئ. راش واخل ،مال دولت نۀ لرى، نو راش وک چ

باندې پېس ئ نو په هغېۀ باندې تاسو نۀ م په  چ واخل، دا مفت دى. 
ول خرچ کوئ؟ چ فائده نۀ درکوى نو په هغه خوراک پېس ول ورکوئ؟ غور
سره ما ته غوږ ش او ۀ خوراک کوئ. تاسو به د ډېرو مزيدارو خوراکونو نه

 اوس غوږ ونيس او ما له راش، نو تاسو به ژوندى اوس. زۀ  .خوند واخل
م او زۀ به تاسو له هغه نۀ ختمېدونے لوظ وکبه تاسو سره يو نۀ ختمېدون
 وره، ما هغه د قومونو مينه درکم چ ما ي د داؤد سره لوظ کے وو. 
 اوس به واه جوړ کو، ما هغه د قومونو مشر او فوج آفسر جوړ کو. 
تاسو د بل مل هغه قومونه راوغواړئ، چ په يو وخت ک هغوئ تاسو نۀ

پېژندئ، خو اوس به هغوئ په منه منه تاسو له راش. زۀ مال خُدائ ستاسو
خُدائ پاک، د بن اسرائيلو مقدس ذات به دا هر ۀ وکم، او تاسو له به عزت
 د مال خُدائ لون وکئ کله چ هغه موندے ش، هغۀ ته آواز درکم. 
بدل د ژوند طريق  بدعمله خلق دې خپل وکئ کله چ هغه نزدې دے. 
خُدائ زمون ى. او هغوئ دې مالى او شرپسند دې خپل خيالونه بدل کک
خُدائ پاک ته راور، نو هغه رحم کوونے دے او کوالو زړۀ سره معاف

 مال خُدائ فرمائ، ”زما خيالونه ستاسو د خيالونو په شان نۀ دى، کوى.“ 
 له نه چ آسمانونه د زم نه اوچت او زما الرې ستاسو نه بدل دى. 

 له دى، نو هم دغه شان زما الرې او سوچونه هم ستاسو نه اوچت دى. 
نه چ باران او واوره د آسمان نه راوريى او هس واپس نۀ  بل زمه

اوبۀ کوى. دې سره فصلونه راشنۀ کيى زميندار له تخم او اوږى له خوراک
نو خال نه و زما د خول دے. چ  زما کالم هم، هم دغس ورکوى. 
الس به واپس نۀ را. دا به زما مرض پوره کوى او په هغه هر ۀ ک به
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،سره و  تاسو به خوشحال کامياب وى د ۀ دپاره چ ما لېلے وى. 
او سالمت سره به بوتلے ش. غرونه او د غرونو غونۍ به په تېز آواز سندرې
 چرته چ وائ، او په پ ک ول ون به د خوشحال نه السونه پقوى. 
ائ ک ى، او د ازغو پهوکيراو دى نو هلته به د سبر ون اوس د غنو بو

به د نختر ون راووکيى. دې سره به د مال خُدائ نوم ته جالل مالويى، دا به
د هغۀ د قدرت او د مين يو نۀ ختمېدون نه وى.“

د ولو قومونو دپاره برکت

ۀ چ ۀ کوئ هغه” ،چ خُدائ خپلو خلقو ته فرمائ  مال  ۵۶
صحيح او د انصاف دى، ول چ زۀ زر راروان يم چ تاسو له خالصون

 بختور دى هغوئ درکم، او ستاسو مين ک خپل صداقت رند کم. 
حرمتب د سبت د ور والړ وى. بختور دى هغوئ چ په صداقت کل چ

 د پردى مل کوم  “.نه سات انونه د بدعمل او خپل ،ي من نۀ کوى بل
،چ جوړ شوى دى نو هغوئ دې ونۀ وائ خُدائ منون د مال خلق چ

وائ ى.“ او نۀ دې خصخامخا د خپلو خلقو نه جدا ک خُدائ به مون مال”
 مال خُدائ چ، ”زۀ خو اوچ بوے يم، نۀ م بچ شته او نۀ مستقبل.“ 

فرمائ چ، ”کوم خصيان چ د سبت ور د منلو په وجه زما درناوے کوى
 او هغه کار کوى چ زۀ ورباندې رضا کېم او زما په لوظ ين والړ وى، 

نو زۀ به هغوئ له زما په خپل کور او د هغ چارديوارۍ ک يو داس يادار او
نوم ورکوم چ د لوو او زامنو نه به زيات ۀ وى. او کوم نوم به چ زۀ هغوئ
 او مال خُدائ له ورکوم نو هغه به تل تر تله وى او هيله به ختميى نه. 
د پردى مل هغه خلقو ته فرمائ چ کوم د هغۀ منون جوړ شوى دى، وک

چ د هغۀ سره مينه کوى او د هغۀ خدمت کوى، کوم چ د سبت ورځ من او د
 نو زۀ به هغوئ خپل مقدس غر صيون ته راولم، هغۀ په لوظ ين والړ وى، 

۱۱۰ / ۱۳۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


او خپل د دعا کور ک به د هغوئ زړونه د خوشحال نه ډک کم. او زۀ به د
هغوئ سوزېدون نذران او قربان قبول کم. ه چ زما کور به د ولو

 مال خُدائ تعال، چا چ خپل خلق  “.عا کور بللے شقومونو دپاره د د
بن اسرائيليان د جالوطن نه راوست دى هغه فرمائ چ هغه به نور خلق هم

راجمع کى هغوئ سره وک چ مخ نه راجمع دى.

سرائيلو د مشرانو بدعملا د بن

 اے ولو بالانو. اے د نل ولو بالانو راش. او زما خلق لواړ تېر کئ.
 زما د خلقو مشران له د محافظانو په شان دى وک چ په سترو ړاندۀ

دى، او ول د هي نه هم نۀ دى خبر. هغوئ ول د ون سپ په شان دى او
غپلے نۀ ش، هس پراتۀ وى او خوبونه کوى. د هغوئ خوب ډېر خوښ دے.
ى. باوجود د دې چيله نۀ مهي سپو په شان دى چ  هغوئ د اللچ

هغوئ ته شپانۀ وئيلے ش خو هغوئ په هي هم نۀ پوهيى. هغوئ ول په خپله
 هغوئ وائ، ”را چ مے  .ر پس  مخه روان دى او خپل

واخلو او انونه پرې ۀ په سور ک کو. او سبا به د نن نه هم زياته
خوشحال کۇو.“

د بت پرست په حقله خبردارے

 صادق سے م ش او هي وک ي پرواه نۀ سات. ديانتدار خلق د  ۵۷
دنيا نه اوچت کے ش، خو هيوک پرې نۀ پوهيى. هيوک پرې نۀ پوهيى

 وک چ صادقان د بدۍ نه بچ کېدو دپاره دنيا نه اوچت کے شوى دى. 
چ د خُدائ پاک په الرو ژوند تېر کى، او چ کله وفات ش نو ورته آرام او

 خو اے د کوډرې بچو، د زناکارې او کنجرې بچو، ديخوا سون مالويى. 
 تاسو چا پورې وق کوئ؟ چا ته خپل بوتاړ وران کئ او ژب ورته  .راش
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 تاسو د بتانو عبادت  .ي ارو بچناه ؟ تاسو هم د دوکه بازو اوراوباس
داس کوئ چ د هر شين بوے او د ېۍ د مقدسو ونو الندې زنا کوئ. تاسو

 د واديانو د و په غارونو ک او واديانو ک خپل بچ قربان کوئ. 
وئ او د غلتوي لو نذران ستاسو معبودان دى. تاسو دې ته د هوار کا
نذران ورته پېش کوئ. ستاسو خيال دا دے ۀ چ زۀ په دې هر ۀ باندې

 تاسو په هر اوچت غر د پاسه زنا کې ده. هلته تاسو بتانو ته خوشحالېم؟ 
 تا د خپل کور په نذران پېش کى دى او ما سره مو بوفائ کې ده. 

چوکاونو او د دروازو شاته د بتانو ن ولول. زۀ دې پرېودم او د نفرت نه
ډکو بتانو سره ک ته اوخت. تا د هغوئ سره سودا کې ده. د هغوئ بربنو

 تۀ د زيتُونو تېلو، او ډېرو عطرو سره جسمونو ته کتل تا له خوند درکوى. 
مول بت له الړې. د نوى معبودانو پېدا کولو دپاره چ مينه ورسره وکې تا

 د نورو خپل پېغام وړون لرې لرې تر دې چ عالم ارواح پورې دې ولېل. 
له نۀ وايئ، خو تاسو هيى کانونه ست تاسو خپل ولو کمعبودانو په ل
چ، ”دا فضول دى.“ ستاسو شوق تاسو له طاقت درکوى نو ه تاسو ستى

 تۀ د چا نه دومره سخت يرېدې چ تا ما ته دروغ ووئيل، نۀ دې زۀ کېئ نه. 
ياد کم او نۀ دې زما پرواه وکه؟ زۀ چ دا دومره موده خاموش وم نو په دې

 زۀ به ستا تش د نام صداقت او کارونه خلقو وجه تۀ زما نه نۀ يرېې ۀ؟ 
 کله چ تاسو د مدد دپاره  .ه نۀ را په م. او دا به ستا هيند کر ته

آواز وکئ، نو ستاسو هغه بتان دې تاسو بچ کى کنه. هوا به هغوئ اوچت
کى، د ساه يو پوکے به هغوئ يوس. خو وک چ په ما ايمان لرى نو هغه به

.او زما د مقدس غر وارث به ش ،ش مال لد م

د مدد او د روغولو دپاره د خُدائ پاک لوظ

 مال خُدائ فرمائ، ”الر جوړه کئ، الر جوړه کئ. دا تياره کئ او زما

 زۀ هغه مقدس خُدائ تعال يم، چ د د خلقو د الرې نه هر خن لرې کئ. 
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همېشه دپاره ژوندے يم. زۀ په اوچت او مقدس مقام ک اوسېم، خو زۀ د هغه
داس ار وى، نو چ وک د روح عاجزان او توبه م چخلقو سره هم اوسې
 زۀ به همېشه خپلو خلقو سره زۀ د هغوئ خوشحال او حوصله بحال کم. 
رېنه خفه نۀ يم. کۀ ما داس وکل نو د خلقو نه به جن نۀ کوم، او تل تر تله به ت

 د هغوئ د ساه و، هغه ژوندون ورکوون ساه چ ما تخليق کې ده. 
بدترين اللچ په وجه زۀ هغوئ ته په قهر وم، نو په دې وجه ما هغوئ له سزا ورکه

او هغوئ م رد کل. خو هغوئ ضديان ۇو او بيا بيا به خپلو الرو ته راواپس
 هغوئ چ ۀ کوى ما هغه ليدل دى، خو باوجود د دې به زۀ هغوئ کېدل. 

وک غمژن وى نو زۀ به تسل کوم او چ م. زۀ به د هغوئ رهنمائۀ ک
 زۀ به د هغوئ په ژبه باندې د حمد و ثناء الفاظ راولم. کۀ وک لرې ورکوم. 

وى او کۀ نزدې وى، نو زۀ به هغه ولو ته امن پېش کوم، او زۀ به ورله شفا
 خو بدعمله خلق د چپ وهون سمندر په شان دى، چ هيله په ورکوم. 

 زما مال خُدائ آرام کيى نه او چپ ي ان سره ند ريل راوړى.“ 
فرمائ، ”د بدعمله خلقو دپاره امن نشته.“

حقيق روژه

 ”په زوره چغ ووه، ورو ورو خبرې مۀ کوئ. د بيل په شان په  ۵۸
اوچت آواز سره زما خلقو بن اسرائيلو ته د هغوئ د ناه او بغاوت په حقله

 هغوئ هره ورځ زما لون کوى او زما د الرې په پېژندلو  .وواي
خوشحاليى. داس له چ هغه يو ډېر صادق قوم وى او د خپل خُدائ پاک
غواړى، او داس نصاف فېصلې نۀ وى. هغوئ زما نه د ارد ک مونه يح

 هغوئ وائ، ”کله رندوى چ خُدائ پاک ته په نزدې راتلو خوشحاليى. 
چ مون روژې نيسو نو تۀ پرې ول نۀ خوشحالېې؟ مون انونه دومره عاجز
کله تاسو روژه نيول ورئ، حقيقت دا دے چ “.و توجو نۀ کوېو او تۀ هک
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وى نو هم په هغه وخت تاسو په خپلو فائدو پس ر او د خپلو مزدورانو سره
جن تاسو په ک ۀ فائده چ روژې نۀ  د داس ظلم زياتے کوئ. 

جې کوئ؟ کۀ تاسو داس قسمه روژې سات نو د دې توقع هم نۀ ش کولے
ۀ چ ومروژه خو زۀ داس  ول  .ستاسو آواز به آسمان ته ورس چ

انسان دې په ک يوې ور دپاره خپل ان عاجز کى؟ او د لوخ د پا په
شان خپل سرونه ي کى او د اټ په جامو ک په ايرو دپاسه مل؟ تاسو

 نه، زۀ چ نه دې ته روژه واي؟ دا ورځ به مال خُدائ ته قبوله وى ۀ؟ 
روژه غواړم هغه داس ده يعن، د بانصاف په زنيرونو ک راېر خلق آزاد

 کئ، د خپلو ماتحتو بوج کم کئ. مظلومان آزاد کئ، هر جغ مات کئ. 
اوږې خلق په خپل خوراک ک شري کئ، او بکوره غريبانانو له پناه

ورکئ. چا ته چ د جامو حاجت وى نو هغوئ له جام ورکوئ او د خپلو
 نو بيا به تاسو له د سحر د نمر په خپلوانو سره د مدد کولو نه مۀ پېئ. 

شان لېئ، او ستاسو زخمونه به زر زر جوړ ش. او ستاسو صداقت به
ستاسو نه مخ روان وى، او د مال خُدائ جالل به د وروستو نه ستاسو

 نو بيا به تاسو آواز کوئ او مال خُدائ به جواب درکوى، حفاظت کوى. 
تاسو به د مدد دپاره سوال کوئ او مال خُدائ به فرمائ، ”زۀ حاضر يم.“ کۀ

 کۀ تاسو اوږو تاسو ظلم زياتے، بل ته وته نيول او د چغل خبرې پرېدئ، 
خلقو له رو ورکه او د مظلومانو مدد مو وکو، نو بيا به ستاسو را په تيارۀ
ک وليى، او چ ستاسو نه ېرچاپېره کومه تيارۀ وى نو هغه به د غرم په
 نو زۀ به همېشه ستاسو الرودنه کوم او په اوچ بيابان ک به  .ا بدله شر
هم ستاسو حاجتونه پوره کوم. او زۀ به ستاسو وجود مضبوط کم. تاسو به د يو
داس باغ په شان ي چ ډېرې تېرې اوبۀ لرى، د هغه چين په شان چ هيله
 او ستاسو هغه پخوان کنرات به دوباره آباد کے ش. تاسو نۀ اوچيى. 

به تېرو نسلونو بنيادونه بيا آباد کئ. او بيا به تاسو دېوالونه دوباره جوړولو واال،
او الرې کو دوباره آبادولو واال يادېئ.“
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د سبت ور د منلو اجر

 ”کۀ تاسو د سبت ورځ يعن زما په مقدسه ورځ ک کاروبار نۀ کوئ، او

دې ته د خوشحال ورځ واي، دا د مال خُدائ مقدسه ورځ ، د دې ادب
کوئ او په دې ورځ خپل د روزانه کارونه نۀ کوئ او په خپلو فائدو پس نۀ

 نو بيا به تاسو د مال خُدائ سره په تعلق ر، او فالتُو خبرې نۀ کوئ، 
لرلو خوشحاله ش. او زۀ به تاسو له لوئ عزت درکم او په هغه ميراث به مو

ے دے. ما، مالۀ يعقوب سره کما ستاسو پالر ني م د کوم لوظ چماړۀ ک
خُدائ دا فرمائيل دى.“

د ناه خالف خبردارے

 واورئ، د مال خُدائ الس دومره وړوکے نۀ دے چ هغه تاسو بچ  ۵۹
 خو ستاسو کولے نۀ ش او نۀ ي غوږ کوڼ دے چ ستاسو آواز نۀ اورى. 
ناه د خُدائ پاک او ستاسو تر مينه دېوال جوړ شوے دے. ستاسو ناهونو د
 ه هغۀ مخ ستاسو نه پ کے دے، نو په دې وجه هغه ستاسو نۀ اورى. 

چ ستاسو السونه خون، او ستاسو وت په ناه کې دى. ستا شونې
 په عدالت ک وک هم دروغژن دى او خولۀ دې د بدعمل پس پس کوى. 
د انصاف مقدمه نۀ چلوى، وک هم د رتيا دليلونه نۀ پېش کوى. خلق حقيقت
نه اُميدواره ش هغوئ د بدعمل ،خبرو باندې اعتبار کوى او دروغ وائ نه خال

چ ېنو ک هغوئ د زهرژنو مارانو په ه -  .ناه پېدا ش رېنه او بيا ت
ش مات او چ ۀ شوخورى نو م د هغوئ ه وک چ .ترې راو بچ

رېنه راو. دا خلق د جوال جال جوړوى او داس کپه ترې نو زهرژن مار ت
جوړوى چ هي د کار نۀ وى. هغه کپه چ هغوئ جوړه که خپل ان پرې

پولے نۀ ش. د هغوئ عملونه هم د ناه دى، او ظلم زياتے د هغوئ کار دے.
 بدعمل له هغوئ په منه ، او د بناه وين تويولو دپاره تېزى کوى. د
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 نه هغوئ خيالونه د ناه دى، او هر چرته چ  نو تباه او بربادى کوى. 
هغوئ د امن الر پېژن او نه د هغوئ په الرو ک انصاف شته. هغوئ خپل الرې

.هغه امن نۀ پېژن  په دې الر وک چ ې دى، نو هرې وږې جوړې کک

د خلقو د ناه اقرار کول

 نو ه انصاف زمون نه لرې دے او صداقت مون ته رارس نه. مون د را

په انتظار ک يو، خو وره صرف تيارۀ راته ارى. مون د سپين را په اُميد
 او مون د ړندو په شان الس په ک يو خو په ته توره تيارۀ ک رو. 
دېوال باندې اېودلو اېودلو سره الر معلوموو، د هغه خلقو په شان چ بلل

ستر نۀ لرى. مون د غرم هم داس تيندکونه خورو له چ شپه وى، مون په
 مون ول له د مېلوانو غوريو، له د ژوندو ک د مو په شان يو. 

کونترو غورغور کۇو، مون د انصاف په انتظار ک يو خو شته دے نه، مون د
 زمون جرمونه ستا په خالصون په انتظار ک يو خو دا زمون نه لرې دے. 

وړاندې انبار دى، او زمون ناهونه زمون خالف واه کوى. مون ته د خپل
 مون د بغاوت احساس شته او مون ته پته ده چ مون ومره ناهار يو. 
مال خُدائ خالف بغاوت کے دے او د هغۀ مو انار کے دے، مون خپل
خُدائ پاک ته شا کې ده. زمون خبرې د ظلم او بغاوت نه ډک دى. مون به

 انصاف وروستو دروغ جوړول او بيا به مو دغه دروغ په عمل ک راوستل. 
شوے دے او صداقت لرې والړ دے. رتيا د ار په چوک ک تيندک خوړلو

 رتيا هيوک هم نۀ  .سره راپرېوته، او ديانتدارى ورته ورداخلېدے نۀ ش
وائ، او وک چ غلط کار نه الس اخل هغه لوټ کيى. مال خُدائ دا وليدل
 هغۀ وکتل چ هيوک هم نۀ وو، او هغه په دې نارضا وو چ انصاف نشته. 
هغه حېران شو چ د خالص واال وک هم نۀ وو چ د مظلوم مدد وکى. خو
بيا د هغۀ خپل الس هغۀ له خالصون ورکو، او د هغۀ صداقت د هغۀ مدد کولو.
 هغۀ صداقت د زغرې په شان واغوستو او د خالصون وپ ي په سر که.
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 هغه به خپلو د بدل جام ي واغوست او د غېرت ادر ي ان نه تاو کو. 
دشمنانو له د هغوئ د بدو عملونو سزا ورکى. د هغۀ غضب به د هغۀ په

مخالفينو رازار ش. هغه به د دنيا تر آخرى سره پورې دوئ له سزا ورکى.
رېواتۀ په طرف خلق د مال خُدائ د نوم نه يريى او  نو بيا به د نمرپ

نمرخاتۀ په طرف خلق به د هغۀ د نوم جالل بيانوى. ه چ هغه به د يو تېز
 سېالب په شان په هغوئ راش له چ د مال خُدائ باد راروان کے وى. 

مال خُدائ فرمائ چ، ”يو خالصونے به صيون ته را، د يعقوب هغه
 او ترو چ زما خبره ده نو زۀ به اوالد له چ د خپلو ناهونو نه اوړى. 

هغوئ سره يو لوظ وکم. زما روح چ په تاسو دے او زما کالم چ ما ستاسو
په خولۀ ک اچولے دے، هغه به هيله ستاسو د خول نه، ستاسو د اوالد د
خول نه او د هغوئ د اوالد د خول نه لرې نۀ ش. دا د مال خُدائ وينا ده او

تر همېشه همېشه پورې به هم داس وى.“

د يروشلم د راتلون وخت شان او شوکت

 پاه، ولېه. ه چ ستا نُور راغلے دے، او د مال خُدائ  ۶۰
 ورئ، داس له چ په زمه تيارۀ خوره وى او جالل په تا لېدلے دے. 

قومونه ت تورې تيارۀ الندې پ وى، خو په تا باندې به د مال خُدائ نُور
 قومونه به ستا نُور له راش، او ليى او د هغۀ جالل به ستا دپاسه ارى. 

 خپل ان نه ېرچاپېره  .ا له راشر بادشاهان به ستا د سحر راختون
نظر واچوه او ووره، هغوئ ول راغونيى او تا له را. ستا زامن به د لرې

 بيا به تۀ دا وورې  .راوستلے ش ک ه به په غېاو ستا لو ،لرې نه راش
ه چ .ىنه به درزي او د خوشحال ش ستا زړۀ به غ ،او خوشحاله به ش

  .او د قومونو دولت به تا له راش ،به تا له راوړے ش ونو خزانلد لرې م
د اوانو غ قافل به تا له راش، د ميديان او عيفه نه به اوان راش. هغوئ به
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د شيبا نه راش او سرۀ زر او خوشبودارې مصالح به راوړى او د مال خُدائ
 د قيدار ول ې چېل به تا له راوستے ش، او د ثناء صفت به کوى. 

نبايوت ول ان به ستا خدمت دپاره حاضر کے ش. زۀ به په قربان اه د
 هغوئ قربانيان قبول کم او خپل عبادتخان له به شان او شوکت ورکم. 
ته راروان جال وشتو ه چل ،په شان رالو د وري وک دى چ دا

 دا د ترسيس سمندرى جهازُونه دى چ تا له راروان دى. ه چ دا وى؟ 
جزيرې په ما يقين سات. دا سمندرى جهازونه ستا اوالد سره د هغوئ د سرو

زرو او سپينو زرو د لرې لرې ملونو نه راول، او داس به ستا د مال خُدائ د
نوم درناوے وش، کوم چ د بن اسرائيلو مقدس ذات دے، ه چ هغۀ تا له

 د پردى مل خلق به ستا دېوالونه بيا جوړ شان او شوکت درکے دے. 
کى، او د هغوئ بادشاهان به ستا خدمت کوى. ما په غصه ک تا له سزا

 ستا دروازې به تل درکه، خو اوس به زۀ خپل فضل سره په تا رحم وکم. 
کوالو وى، شپه او ورځ به دا نۀ بنديى، ه چ د قومونو مال دولت او د هغوئ

  .ار ته دننه راوستل ش په جلوس ک رفتار شوى بادشاهان به د فتح
رباد ش، هغوئ خو چ کوم قوم او بادشاه ستا خدمت نۀ کوى نو هغوئ به ب
 د لبنان شان او شوکت به تا له راش. د نختر، د  .مل طور تباه شبه په م
صندل او د سبر ون به تا له راش چ زما کور ائسته کے ش او داس به

 کومو خلقو چ به په تا ظلم زياتے کولو نو د زۀ خپل کور له جالل ورکوم. 
هغوئ اوالد به را او د عزت نه به تا ته ييى. هر چا چ ستا سپاوے کے
ار“ يا ”د بن خُدائ ى. هغوئ به تا ته ”د ماليي و تهدے نو هغه به ستا پ

 اول تۀ رد کے شوے وې او  .سرائيلو د مقدس ذات صيون“ نوم اخلا
خلقو به تا نه نفرت کولو، او نۀ به وک په تا ک تېرېدل. خو اوس به زۀ تا د
  .ائ ي ولو نسلونو دپاره به د خوشحال م او دائسته ک همېشه دپاره
طاقتور بادشاهان او زورور قومونه به ستا هر ضرورت پوره کى، داس له
زۀ مال چ سينه روې. بيا به تا ته پته ول لاو د م تۀ يو ماشوم ي چ
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خُدائ ستاسو خالصونے، حفاظت کوونے د بن اسرائيلو طاقتور حمران
 زۀ به ستا زې په سرو زرو، اوسپنه په سپينو زرو، لر په زېو او کاے يم. 
 په اوسپنه بدل کم. امن به ستا رهنما او صداقت به ستا حمران جوړ کم. 
ستا په مل ک به نور د ظلم زيات، تباه او بربادۍ ذکر قدرې نۀ کيى. تۀ به
 تا ته به نور د  .خپلو دېوالونو ته خالصون او دروازو ته حمدوثناء نوم اخل

ور د نمر ضرورت نۀ وى او د شپ به درته د سپوږم ضرورت نۀ وى، ه
چ مال خُدائ به ستاسو نۀ ختمېدونے را وى او خُدائ پاک به ستاسو

 ستا نمر به هيله نۀ پرېو او نۀ به دې کله سپوږم کوزيى. جالل وى. 
.ش به ختم خُدائ به ستا ابدى نُور وى، او ستا د غم ور مال ه چ

 ستا د قوم ول خلق به صادقان وى، او هغه مل به د همېشه دپاره د هغوئ

په قبضه ک وى. ما هغوئ په خپلو السونو له د ونو په شان کرل دى، ترو
 ستا ولو نه وړه او کمزورې خاندان خپله لوئ او جالل ولو ته اره کم. 

به هم د يو طاقتور قوم په شان لويه ش. په مقرر وخت به زۀ داس وکم. زۀ
مال خُدائ يم.

د بچ کېدو زېرے

 د مال خُدائ روح په ما نازل دے ه چ زۀ هغۀ مسح کے يم،  ۶۱
او دې له ي رالېلے يم چ غريبانانو ته زېرے ورکم، مات شوى زړونه روغ

 هغۀ زۀ د دې کم، د خالصون اعالن وکم او غالمانو ته آزادۍ ورکم. 
دپاره رالېلے يم چ د مال خُدائ د برکت نه ډک کال اعالن وکم، او د

خُدائ پاک د بدل اخستلو ورځ راغل ده چ ولو ماتم کوونو ته تسل ورکم.
 وک چ په صيون ک ماتم کوى نو هغوئ له به د ايرو په ائ ائسته

تاج ورکم، او د غم په ائ به خوشحال ورکم، او د پرېشان په ائ به
حمدوثناء ورکم. هغوئ به په خپل صداقت ک د ېۍ د داس ونو په شان

 هغوئ به پخوان وى چ مال خُدائ په خپله د خپل جالل دپاره کرل وى. 
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کنرات بيا آباد کى او د هغه ايونو مرمت به وکى کوم چ ډېره موده
مخ تباه شوى ۇو. هغوئ به هغه تباه شوى ارونه بيا قائم کى کوم چ تر
 د نورو ملونو خلق به ستاسو خدمت کوى. ډېرو نسلونو پورې غېر آباد ۇو. 

هغوئ به ستاسو د رمو خيال سات، ستاسو پو ک به يوه کوى او ستاسو د
 په هغه وخت به تاسو د مال خُدائ امامان  .ورو د باغونو خيال به ساتان
يادېئ، او خلق به تاسو ته د خُدائ پاک خادِمان وائ. تاسو به د نورو قومونو د
مال دولت نه خوند واخل او د هغوئ نه چ کوم مال حال تاسو ته مالويى په
 د بعزت او سپاوى په ائ به تاسو ته يو په دوه عزت  .وه به الف هغ

درکے ش. په خپل مل ک به تاسو د مال دولت يو په دوه حصه دار ي، او
 مال خُدائ فرمائ، ”زۀ د ستاسو خوشحال به د همېشه دپاره وى. 

انصاف سره مينه کوم او زۀ د غال او بدۍ نه نفرت کوم. زۀ به وفادارۍ سره
خپلو خلقو له د هغوئ اجر ورکم او د هغوئ سره به د همېشه دپاره يو لوظ

او د هغوئ اوالد به په اُمتونو ک  د هغوئ نسل به په قومونو ک وکم. 
مشهور ش، هر وک چ هغوئ وورى نو پته به ورته ل چ دا هغه خلق دى

 زۀ په مال خُدائ ک ډېر چا له چ مال خُدائ برکت ورکے دے.“ 
.سندرې وائ د خوشحال ان د خُدائ پاک په تعريف ک خوشحاله يم. زما

ه له نه چ د وادۀ زلمے د وادۀ په جوړه ک او ناوې په کالو ان
سنار کے وى داس مال خُدائ زۀ د خالصون په لباس او د صداقت په

 له نه چ زمه شينے راوکوى او باغ خپل ادر ک رانغتے يم. 
تخم زرغونوى، نو داس به خُدائ تعال خلق صداقت ته جوړ کى او دوئ به د

ولو قومونو په مخ د هغۀ ثناء او صفت وکى.

د صيون خالصون

 د صيون د خاطره به زۀ غلے نۀ کېنم، د يروشلم د خاطره به زۀ تر  ۶۲
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هغ پورې آرام نۀ کوم چ د هغ صداقت د سحر د را په شان ونۀ ليى او د
، قومونه به ستا صداقت ووين هغ خالصون د مشعل په شان ونۀ ليى. 
او ول بادشاهان به ستا شان او شوکت وورى. او تا ته به يو نوے نوم درکے
 نو ش، يو داس نوم چ مال خُدائ به په خپله خولۀ درباندې اېے وى. 
تۀ به د مال خُدائ په الس ک د شاندار تاج په شان ي او د خپل خُدائ پاک

 تا ته به بيا هيله ”پرېودلے  .په شان ي پ به د شاه په الس ک
شوے ار“ نوم نۀ ش اخستلے، او نۀ به ستا زم ته ”خوشے مل“ نوم

اخستلے ش. ستا نوے نوم به ”د خُدائ پاک د خوشحال ار“ او ”د خُدائ
پاک ناوې“ وى، ه چ مال خُدائ ستا نه خوشحال دے او ستا نه به خپله

 له نه چ يو زلمے يوې پېغل سره وادۀ کوى، نو ناوې جوړه کى. 
داس به ستا زامن تا سره لوظ وکى. له نه چ د وادۀ زلمے د خپل ناوې

 اے سره خوشحاله وى، نو داس خُدائ پاک به ستا نه خوشحاله وى. 
يروشلمه، ستا په دېوالونو ما وکيداران ودرول دى، هغوئ به شپه او ورځ

مسلسل دعا کوى. تاسو چ وک مال خُدائ ته دعا کوئ هي آرام مۀ کوئ.
 او مۀ مال خُدائ آرام ته پرېدئ ترو چ هغۀ يروشلم قائم کى نۀ وى او

 خُدائ په خپل  مال د دنيا دپاره ي د فخر باعث جوړ کى نۀ وى. 
الس او زورور م باندې قسم خوړلے دے او لوظ ي کے دے چ، ”زۀ به بيا

ستا غله ستا په دشمنانو نۀ خوروم، او نۀ به محنت سره جوړ شوى ستا مے د
 خو چا چ دا غله رېبل وى نو هغوئ به دا پردى مل خلقو باندې وم. 
خورى او د مال خُدائ ثناء صفت به کوى. او چا چ دا انور راول کى وى

“.و خُدائ د کور په دربار ک نو هغوئ به په خپله د دې شراب د مال
 بهر الړ ش، د ار دروازو نه بهر الړ ش. او چ کوم خلق واپس را نو

د هغوئ دپاره يو سک جوړ کئ. يو لوئ سک تيار کئ، د دې نه کا لرې
ول خُدائ ورئ، مال   .قومونو ته پته ل وئ چا ولئ. يوه جنک

دنيا ته دا اعالن کوى، ”د صيون لور ته وواي چ ورئ، ستاسو خالصون
راتلونے دے. ورئ، د هغۀ اجر د هغۀ سره دے، او د هغۀ انعام د هغۀ نه
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 هغوئ ته به ”مقدس خلق“ او ”د مال خُدائ مخ مخ روان دے.“ 
بچ کے شوى خلق“ نوم اخستلے ش. او يروشلم ته به ”غوره کے شوے

.ودے شوے نۀ وى“ نوم اخستلے شپرې ار چ ار،“ ”هغه

په قومونو باندې د مال خُدائ فتح

 دا وک دے چ د ادوم نه راروان دے، سرې جام ي اغوست دى  ۶۳
او د بصره ار نه راروان دے؟ دا وک دے چا چ د رعب شاه لباس

اغوستے دے او قوت سره روان دے؟ ”هم زۀ يم، چ د صداقت اعالن کوم، او
 ستا جام ول دومره سرې دى؟ داس له چ ستا د بچ کولو طاقت لرم.“ 
 ”ما يوا انور نچوړ کى جام د انورو نچوړولو سره سرې شوې وى. 
دى، په قومونو ک هي وک هم ما سره نۀ وو. ما په غصه ک هغوئ نچوړ

و پرېوتدارې زما په کپ ېدلے يم. د هغوئ د وينر ى دى او د قهر نه پرېک
 ه چ هغه وخت راغلے دے دى او زما جام په وينو سرې شوې دى. 

چ د خپلو خلقو دپاره بدل واخلم. او هغه کال راغلے دے چ هغوئ په بيعه
 زۀ حېران شوم چ هيوک نۀ وو چ خالصے ي کے وے او د واخلم. 

مظلومانو مدد ي کے وے. نو زۀ پخپله وروړاندې شوم چ هغوئ د خپل
 ما په خپله غصه مضبوط الس سره بچ کم. او زما غص زما مدد وکو. 

ک قومونه چخ او نشه کل او د هغوئ وينه م په زمه توئ که.“

په آزادېدو د مال خُدائ ثناء صفت

 زۀ به د مال خُدائ د نۀ ختمېدون مين بيان وکم، هر ۀ چ هغۀ

بن فت کوم. هغۀ چدپاره به زۀ د هغۀ ثناء ص ى دى نو د هغدپاره ک زمون
چ کوم، کوم به خوشحال ې دى په هغې کې شمېرهسرائيلو سره با

 هغۀ وفرمائيل، ”دوئ زما خپل هغۀ د خپل رحم او مين په مطابق کى دى. 
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خلق دى، يقيناً چ هغوئ به ما سره دوکه نۀ کوى.“ او هغه د هغوئ خالصونے
 هغه د هغوئ په ولو تليفونو ک شري شو. او هغوئ هغه جوړ شو. 

فرت بچ کل کومه چ د خُدائ پاک د حضور نه ورغل وه. د خپل مين او
ي زمانه ک وله پخوان هغوئ په بيعه واخستل، او ي زړۀ سواندى له وج

 خو هغوئ د هغۀ خالف سرکش وکه  .ول ير ى ۇو اوهغوئ اوچت ک
او د هغۀ مقدس روح ي خفه کو. نو مال خُدائ د هغوئ دشمن شو او د

 بيا هغوئ ته هغه تېره زمانه راياده شوه کله هغوئ خالف ي جن وکو. 
چ موس د خپلو خلقو د مصر نه راوتو ک رهنمائ کوله. هغوئ چغه که،

”هغه چرته دے چا چ بن اسرائيل د سمندر نه پورې ويستل، چ موس د
هغوئ شپون وو؟ هغه چرته دے چا چ خپل مقدس روح راولېلو چ د هغۀ د

 هغه چرته دے چا چ خپل طاقت رند کو کله خلقو په مين ک وى؟ 
چ موس خپل الس اوچت کو، هغه چرته دے چا چ د هغوئ په وړاندې

 هغه چرته سمندر تقسيم کو او خپل ان ي د همېشه دپاره مشهور کو؟ 
دے چا چ د سمندر بېخ ک د دوئ په تېرېدو ک رهنمائ وکه؟“ هغوئ

تيندکونه ي تېز روان ۇو او هي په صحرا ک و آسونو په شان ۇو چ ه دل
د مال ى، داساروى د آرام وادۍ ته کوزي ه چن ه ل نۀ خوړل. 

خُدائ روح هغوئ له آرام ورکو. مال خُدائ خپل خلق بوتلل او د هغۀ د نوم
درناوے وشو.

د رحم او د توب دعا

 اے ماله خُدايه، د آسمان نه په مون نظر وکه، چرته چ تۀ د پاکوال او

جالل سره اوسېې. ستا غېرت او ستا طاقت چرته دے؟ مون ستا د رحم او
 هم تۀ زمونه پالر ي. ار کۀ ابراهيم او يعقوب همدردۍ نه محروم پات شُو. 

مون خپل نۀ ، خو بيا هم ماله خُدايه، هم تۀ زمونه پالر ي، د پخوا نه تۀ
و چدې ته مجبور ک مون ه خُدايه، تا ول اے مال  .ے يبچ کوون زمون
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ستا الرې نه واوړو؟ او زمون زړونه دې ول دومره سخت کل چ ستا نه نۀ
يريو؟ د خپلو خدمت کوونو د خاطره راوره، د هغه قبيلو د خاطره چ ستا

 ستا مقدس ائ د ل وخت دپاره ستا مقدسو خلقو سره وو، ميراث دے. 
 کله کله خو داس ارى له خو اوس زمون دشمنانو هغه تباه کے دے. 

چ مون هو ستا خلق نۀ ۇو او نۀ کله ستا د خلقو د نوم پورې تل يو.

 اے، چ تۀ آسمان وشلوې او راکوز ش، نو غرونه به تا وورى او  ۶۴
 له نه چ اور لر سيزى او اوبۀ  .دېدو شستا په وړاندې به په ري

خووى، نو ستا رات به قومونه ولزوى. بيا به ستا دشمنانو ته ستا د
هي ي مون ل چکارونه وک تا يروون  پخوا کله چ  .مشهورتيا پته ول

توقع نۀ کوله، نو تۀ داس راکوز شوې چ غرونه ستا په وړاندې په لزان شول.
 د پخوا نه نۀ ستا په شان خُدائ پاک چا ليدلے دے او نۀ ي اورېدل دى،

ستا په انتظار ک وک چ د هغوئ مدد کوې چ صرف تۀ هغه خُدائ ي
 تۀ هغه خلقو ته هرکلے وائ وک چ په خوشحال سره د صداقت وى. 

کارونه کوى او ستا په الر  .وره، تۀ مون ته غصه وې، خو مون ناه نۀ
پرېودله، چ د ډېرې زمان نه مون په ناه ک بوخت يو، نو نه به بچ شُو؟

 مون ول د هغه سى په شان يو وک چ ناپاک وى، او زمون ول ۀ

عملونه د پليت کپې په شان دى. مون د خزان د پاو په شان ماوى شُو او
 هي وک راپرېوو، او زمون ناهونه مون له د هوا په شان جارو کى. 
هم ستا نوم نۀ اخل او نۀ تا ته د رحم سوال کوى. تا زمون نه مخ اړولے دے او
 خو اے ماله خُدايه، تۀ زمون پالر مون دې زمون د ناه په حواله کې يو. 

 ي. مون د خ په شان يو او تۀ د کالل په شان ي. تا مون جوړ کى يو، 
مون ته سخت مۀ غصه کېه او زمون ناه د همېشه دپاره ياده مۀ ساته. مون ته
 ستا مقدس ووره، مون تا ته منت کۇو، او وره مون ول هم ستا خلق يو. 
ارونه تباه شوى دى، د صيون نه بيابان جوړ شوے دے، او د يروشلم نه کنر
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 او ستا هغه ائسته او مقدس کور، چرته چ زمون پالر جوړ شوے دے. 
نيۀ ستا ثناء صفت کولو، اور سيزلے دے. او زمون د خو ول ايونو نه
ۀ باوجود به تۀ زمون ه خُدايه، د دې هر اے مال کنر جوړ شوے دے. 

مدد نه انار کوې ۀ؟ خاموش به ي او بانتها سزا به راکوې؟

د سرکش دپاره د خُدائ پاک سزا

 مال خُدائ فرمائ، ”ما خپل ان هغوئ ته رند کو چا چ زما  ۶۵
تپوس نۀ کولو، او په هغوئ م ان پېدا کو چا چ زما لون نۀ کولو. ما وئيل
 ما چ، زۀ حاضر يم، زۀ حاضر يم. خو بيا هم دې قوم زما نوم نۀ اخستلو. 
وله ورځ سرکشه خلقو ته السونه کوالو نيول ۇو. خو هغوئ په خپلو غلطو الرو

 هغوئ مسلسل زما په وړاندې زما  .ر و وډو خيالونو پس او 
بادب کوى. هغوئ په مقدسو باغونو ک قربانيان پېش کوى او د غېرو

 هغوئ په قبرستان ک قومونو په قرباناه باندې خوشبوي سوزوى. 
کېن او په پو ايونو ک شپ تېروى. هغوئ د خنزير غوه خورى، او د

، او بيا دوئ يو بل ته وائ حرام خوراک وروا د هغوئ په لوو ک وى. 
ې. زۀ ستا نه زيات مقدس يم.“ داسما به پليت ک ن هما ته مۀ رانزدې کې”
خراب بوئ په شان چ د بدبوئ په شان دى، د داس مو کخلق زما په سپې
 ورئ، دا زما په وړاندې ليلے شوى دى، زۀ به غلے هيله نۀ ختميى. 

نۀ پات کېم او هغوئ له به پوره پوره سزا ورکوم. آو، بشه زۀ به هغوئ نه بدله
 مال خُدائ فرمائ، ”هغوئ ته به نۀ صرف د خپلو ناهونو بل د اخلم.“ 

هغوئ په غرونو ک ه چ .ىناهونو سزا به هم ورته مالوي ۀ دپالر ني
خوشبويان سوزول دى او زما بادب ي کې ده. نو ه به هغوئ له پوره

ل ورو کپه ان و پورې چتر” ،خُدائ فرمائ  مال پوره سزا ورکم.“ 
رس پات وى نو خلق وائ، چ دا مۀ ضائع کوئ، ه چ په دې ک ۀ نه
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ۀ شته چ باعثِ برکت دى. زۀ به بن اسرائيلو سره هم داس کوم. د خپلو
 زۀ به يعقوب او يهوداه له داس خادِمانو د خاطره به زۀ ول نۀ تباه کوم. 

اوالد ورکم چ زما غرونه به قبضه کى. زما غوره کے شوى به د دې وارثان
 د شارون په مېدان ک به ش او زما خدمت کوون به هلته اوسيى. 

ې چېل رى او د مصيبت په وادۍ ک به اروى آرام کوى. دا به زما د
مال  خو تاسو چا چ هغه خلقو دپاره وى چ وک زما لون کوى. 
خُدائ ته شا که او زما مقدس غر مو هېر کو، چا چ د قسمت معبود ته

 اوس به دسترخوان وي کو او د بخت معبود ته مو د ميو جامونه ډک کل، 
،ش ي په وړاندې ول به د حاللون م. تاسوسمت کزۀ تُوره ستاسو په ق
ه چ کله ما آواز درکو، نو تاسو جواب رانۀ کو، او چ کله م درسره

کالم کولو، نو تاسو نۀ اورېدو. او زما د سترو په وړاندې تاسو قصداً ناه کوله
 نو او هغه ۀ به مو کول د ۀ چ تاسو ته پته ده چ زۀ ترې نفرت کوم.“ 

ه مال خُدائ تعال فرمائ، ”زما خادِمان به خوراک کوى خو تاسو به اوږى
زما خادِمان به خوشحال .ى يل کوى خو تاسو به ت زما خادِمان به .ي

 زما خادِمان به د خوشحال  .ي کوى خو تاسو به غمژن او په شرم پ
 زما د سندرې وائ، خو تاسو به په مايوس او غمژن زړۀ سره ژړا کوئ. 

مال ه چ ،وى به ستاسو نوم لعنت ک ے شوو خلقو په مينغوره ک
 خُدائ به تاسو تباه کى. او خپلو حقيق خادِمانو له به يو بل نوم ورکى، 

نو چ په مل ک هر وک هم د برکت دعا غواړى نو هغه به د رتياو خُدائ
پاک په نوم برکت غواړى. هر وک هم چ قسم کوى نو هغه به د رتياو خُدائ

پاک په نوم قسم خورى. ه چ د تېرې زمان تليفونه به هېر کے ش. او
“.و نه به پناه شزما د ستر

نوے مخلوق

 ”ورئ، زۀ نوى آسمانونه او نوې زمه جوړوم. د تېرې زمان يزونه به نۀ
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او زۀ چ . خوشحاله ش  .را يادولے، او نۀ به په خيال خاطر ک ش
ۀ پېدا کوم نو په هغ همېشه خوشحال کوئ. ورئ، زۀ به يروشلم د

 زۀ خوشحال ائ جوړ کم، او د هغ خلق به د خوشحال سبب وى. 
په خلقو به خوشحاله يم. په هغ کوم، او د هغ پخپله به په يروشلم خوشحال

 واړۀ ماشومان ک به نور د ژړا شور او د پرېشان چغ نۀ ش اورېدے. 
به نور په کم عمر ک نۀ مرى او ول خلق به اوږدۀ عمرونه تېروى. د چا عمر

چ صرف سل کاله وى نو هغه به هم وان لے ش. او وک چ د سلو
 خلق به کورونه جوړوى  .لے ش نو هغه به لعنت ش م کالو نه مخ
او په خپله به په ک اوسيى، د انورو باغونه به کرى او په خپله به ي خورى.
 بيا به داس نۀ وى چ د کور جوړولو نه پس به بل وک پ اوسيى، او

د باغ لولو نه پس به بل وک د دې مېوه خورى. زما د خلقو عمرونه به د ونو
په شان اوږدۀ وى. او زما غوره کے شوى به د خپل محنت يزونو نه ۀ

 د هغوئ خوارى به بايه نۀ وى او د هغوئ بچ به د افت  .خوند اخل
سره نۀ مخ کيى. ه چ هغوئ به د مال خُدائ بختور خلق وى، هغوئ او د
 د دې نه مخ چ هغوئ ما له آواز راکى هغوئ اوالد به برکتناک وى. 
زۀ به جواب ورکم. هغوئ به ال د خپلو حاجتونو په حقله خبرې کوى چ ما به

 شرمخان او ې به يو ائ خوراک د هغوئ دعاان قبول کې وى. 
کوى، زمريان به د اروو په شان بوس خورى او ماران به خاورې خورى. زما
په مقدس غر، صيون باندې به نۀ ۀ غلط کار کيى او نۀ به چا ته ۀ نقصان

رس. ما، مال خُدائ دا فرمائيل دى.“

د مال خُدائ د قوم عدالت کول

 مال خُدائ فرمائ، ”آسمان زما تخت دے او زمه زما د پو  ۶۶
چوک ده. نو بيا هغه کور چرته دے چ تاسو ي زما دپاره جوړوئ؟ هغه ائ
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 مال خُدائ فرمائ، ”ما په خپل الس کوم دے چرته به چ زۀ آرام کوم؟“ 
دا هر ۀ جوړ کل، نو بيا دا په وجود ک راغلل. زۀ د هغه خلقو خيال ساتم

وک چ عاجزان او توبه کوون دى، او زما د کالم په وړاندې د يرې نه
 خو وک چ غويے حالل کى هغه داس دے له چ انسان ريدى. 

د يو سپ ه چدے ل ى هغه داسُورے حالل ک يو وک چ ،ىحالل ک
 مات کى، وک چ د غل نذرانه پېش کى هغه داس دے له چ د

ه چدے ل ى هغه داسپېش ک خوشبوئ وک چ ،ىخنزير وينه پېش ک
بت پرست وکى. دې خلقو خپل غلط الرې خو کې دى، او د دوئ ان

 زۀ به په هغوئ باندې لوئ مصيبت په خپلو حرامو يزونو خوشحاليى. 
راولم، هغه ول يزونه چ دوئ ترې نه يرېدل. ه چ کله ما آواز ورکو، نو

هغوئ جواب رانۀ کو، او چ کله م ورسره کالم کولو، نو هغوئ اورېدو نه. او
ۀ چ کول د ۀ به ي ناه کوله او هغه ًو په وړاندې هغوئ قصدازما د ستر
د مال وک چ ول  اے تاسو هغوئ ته پته ده چ زۀ ترې نفرت کوم.“ 
خُدائ د کالم په وړاندې ريدئ، د هغۀ کالم واورئ، ”ستاسو خپل خلق ستاسو

نه نفرت کوى او زما د نوم له وج تاسو د خپلوال نه وباس. هغوئ په تاسو
مون ى چاره ک خُدائ دې خپله لوئ مال ،پورې خندا کوى او وائ

  .ووينو. خو هغوئ به په خپله د شرم سره مخ ش ستاسو خوشحال
واورئ. په ار ک شور او غوغا، د خُدائ پاک په کور ک آواز ته غوږ

 د ماشوم ونيس، دا د مال خُدائ آواز دے، خپلو دشمنانو له سزا ورکوى. 
د پېدا کېدو درد نه مخ د يروشلم ماشوم وشو، د پېدايت درد نه مخ د

 چا داس خبره اورېدل ده؟ يا ي داس يز ليدلے هغۀ زوئ پېدا شو. 
دے؟ يو مل په يوه ورځ ک پېدا کېدے ش؟ يا يو قوم په يوه لحظه ک پېدا
کېدے ش ۀ؟ خو صيون سره هم داس شوى دى. د ماشوم د پېدا کېدو درد

 مال خُدائ فرمائ، ”ول زۀ به دا نه مخ د هغۀ ماشومان پېدا شول.“ 
قوم د پېدا کېدو حد ته راولم او بيا به ي پېدا کېدو ته نۀ پرېدم؟ نه، هيله نه.“
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 ستاسو خُدائ پاک فرمائ، ”زۀ به دا قوم هيله د پېدا کېدو نه نۀ پات کوم. 
اے هغه ولو خلقو چ وک د دې ار سره مينه کوئ، د يروشلم سره خندا او

خوشحال وکئ. اے هغه ولو خلقو چ په دې باندې غمژن وئ، نو اوس
 اوس به تاسو د هغ تسل ورکولو واال سين نه ورسره خوشحال وکئ. 

“.ۀ خوند واخل ائسته ډېرو پيو نه تاسو به د هغ ،و ه پې هۀ په م
ورئ، زۀ به د درياب په شان د يروشلم سالمت” ،خُدائ فرمائ  مال

زياته کم، او د قومونو دولت به پرې له د سېالب په شان راروان وى. بيا به
تاسو د هغ سينه روئ، او هغه به تاسو په ډوډى روى، او په خپل غې ک به
 له چ يوه مور خپل بچ له تسل ورکوى، نو زۀ به په يروشلم مو نوى. 
 کله چ تاسو دا يزونه وورئ نو ستاسو ک تاسو له داس آرام درکم. 
زړونه به خوشحاله ش، او د تازه شين په شان به زور ک ش. او هر وک
به ووين چ د مال خُدائ الس د هغۀ د خادِمانو سره دے، او د هغۀ غصه د

خُدائ د اور په صورت ک ورئ، مال  هغۀ د دشمنانو خالف ده. 
راروان دے، او د هغۀ جن اډۍ له د طوفان په شان غمبيى. هغه به سخت

 مال قهر سره او د اور د شغلو په شان سخت رلو سره سزا ورکى. 
خُدائ به اور او خپل تُورې سره د دنيا عدالت وکى، او ډېر خلق به د هغۀ د

 مال خُدائ فرمائ، ”د هغه خلقو ختمېدل رانزدې دى  “.السه ووژلے ش
مقدسو باغونو ته الړ ش انونه مقدس کوى او صفا کوى چ خپل وک چ
او د هغ په مين ک د بتانو پيروى وکى، د خنزير غوه، ناول يزونه او

 ما ته د هغوئ د خيالونو او عملونو پته ده. زۀ ول قومونه منکان وخورى. 
  .او زما جالل به ووين وم. هغوئ به راشاو جدا جدا ژبو وئيلو واال راغون

زۀ به د هغوئ په مين ک يوه نه قائمه کم. او په هغوئ ک چ کوم
ژوندى پات وى نو ۀ به ترې نورو قومونو ته ولېم. هغوئ به ترسيس، ليبيا او

لديه چ په غشو او ليندو استعمالولو ک ته دى، او توبل او يونان ته ولېم.
هغوئ زما د شُهرت نه نۀ دى خبر او چ م چولې ونو ته به يلاو هغه لرې م

زما جالل ي هم نۀ دے ليدلے. هغوئ به دغه قومونو ته زما د لوي اعالن وکى.
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 هغوئ به ستاسو باق پات خلق د هر يو قوم نه واپس راول. هغوئ به ي په

مال .ه راولپه تو خُدائ ته د نذران زما مقدس غر ته مال يروشلم ک
خُدائ فرمائ، هغوئ به ي په آسونو، قچرو، اوانو، جن اډو، نورو اډو

زما کور ته د غل و کسرائيليان په پاکو لوا بن ه چن هل راول داس
 زۀ به د هغوئ نه ۀ کسان امامان او ليويان جوړ کم. دا د نذران راوړى. 

 مال خُدائ فرمائ، ”له نه به چ زما نوى مال خُدائ وينا ده.“ 
آسمانونه او نوې زمه زما په وړاندې قائمه وى، نو هم داس به ستاسو اوالد او
 مال خُدائ فرمائ، ”د هرې نوې ستاسو نوم تر همېشه پورې قائم وى.“ 

مياشت په راختو او د هر سبت په ورځ به ول خلق ما له را او زما عبادت به
 کله چ هغوئ د ار نه بهر  نو هغوئ به د هغه خلقو الشونه کوى. 

ووين چا چ زما خالف سرکش کې وه. کوم چينج چ دغه الشونه خورى
نو هغه به هيله نۀ مرى او کوم اور چ هغوئ سوزوى نو هغه به نۀ م کيى.

د هغوئ دا منظر به د ولو انسانانو دپاره يروونے وى.“
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