
د حضرت دانيال نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

د دانيال کتاب بنيادى موضوع د خُدائ پاک د قدرت ده. هر قسمه حاالت د هغۀ
دا مطالعه کۇو چ تاب کپه دې ک دى. د دې نه عالوه مون په قابو ک

خُدائ پاک خپلو منونو سره وفادار دے. باوجود د آزمېت او دباؤ، ايماندارانو
هم د خُدائ پاک سره وفادار پات نياوى کارونو کپه خپلو د ار دى چله پ

ش. مون له هيله په خپل مجبورۍ ک د خُدائ پاک شريعت او قانون
ماتول نۀ دى پار. له د دانيال په شان مون له هم په هر قسمه مشله وخت او

حاالتو ک په خُدائ پاک بهروسه پار ده او هغه به مون له د عزت او د
درناوى مقام راکى. حضرت دانيال نب مون ته د قېد په دوو مختلفو واقعو
ک يوه نمونه ائ چ خُدائ پاک نه خپل وعدې رتين ثابت کې.

حضرت دانيال بابل ته په جالوطن ک د نورو وانانو سره غوره کے شو
چ د نبوکدنضر بادشاه په دربار ک خدمتار ش. بيا چ کله فارس بابل فتح

کو نو يو ل بيا حضرت دانيال له يو اوچت مقام ورکے شو. او هغه د
خُدائ پاک سره وفادار پات په دې دواړو حاالتو ک په دور ک جالوطن

شو. خُدائ پاک دانيال نب د ازمرو نه بچ کو او د اور په ب ک ي بچ وساتلو
ه چ هغه تر آخره د خُدائ پاک سره وفادار پات شو او د بل کوم يز

عبادت ي ونۀ کو. او په دې کتاب ک يو بل مقصد هم شته او هغه دا چ، د
حضرت دانيال نب دا پېغام په راروان وخت ک د حضرت عيس مسيح د

عدالت او خالصون په حقله يوه رويا هم وى. د حضرت دانيال نب پېشويان په

۱ / ۳۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


انجيل شريف ک هم راغل دى او خاص کر مون ي د يوحنا د رويا په کتاب
ک مطالعه کولے شُو. د حفظ کولو دپاره ۱۲: ۲ آيت ”نو بيا به هغه  خلق
وک چ په خاورو ک پراتۀ دى راپايى، وک به د ابدى ژوند دپاره، او

وک د رسوائ او ابدى شرم دپاره.“
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حضرت دانيال د نبوکدنضر په دربار ک

 د يهوداه د بادشاه د يهويقيم د حومت په درېم کال، د بابل بادشاه  ۱
 او مال خُدائ نبوکدنضر يروشلم ته راغلو او هغه ي محاصره کو. 

يهويقيم د يهوداه بادشاه سره د خُدائ د کور ۀ خاص يزونه د هغۀ السونو ته
حواله کل. هغۀ دا د خُدائ د کور سامانونه بابل ته د خپل معبود کور ته يوړل او

 نو بيا بادشاه د خپل دا ي د خپل معبود د کور په خزانه ک کېودل. 
دربار مشر خص آفسر آشپيناز ته حم وکو، چ يو و بن اسرائيليان چ د
وانان چ و  يو  .راول و سره تعلق ساتخاندان او مخوريزو س شاه

هي قسمه جسمان عېب په ک نۀ وى، چ ل، او د هر قسمه زده کې
قابليت په ک وى، ۀ هويار وى، په پوهېدلو ک تېز، او د شاه محل د

خدمت قابل وى راوله. هغه به دې وانانو ته د بابل د ژب او د ادب لوستلو
 نو بادشاه د خپل دربار د شاه دسترخوان نه هغوئ ته د تربيت ورکى. 

خوراک خوړلو او د ميو لو حم ورکو. دوئ ته به درې کاله تربيت ورکے
 په  .دمت دپاره حاضر شاو د دې نه وروستو به دوئ د بادشاه د خ ش
هغوئ ک ين د يهوداه د قبيل ۇو له دانيال، حننياه، ميشائيل او عزرياه.

ودل، په دانيال ي هغه د خصيانو مشر آفسر په هغوئ نوى نومونه کې

بيلطشضر، په حننياه ي شدرک، په ميشائيل ي ميش، او په عزرياه ي عبدنجو
 خو دانيال دا فېصله وکه چ خپل ان به په شاه خوراک نوم کېودو. 
تو چميو نۀ پليتوى، او هغۀ د خصيانو د مشر آفسر نه اجازت وغو او شاه
 نو اوس خُدائ پاک د خصيانو د مشر هغه په دې طريق ان نۀ پليتوى. 

 خو د خصيانو مشر آفسر په زړۀ ک د دانيال دپاره مينه او رحم واچولو، 
آفسر دانيال ته ووئيل، ”زۀ د خپل مال بادشاه نه يرېم، چا چ ستاسو خوراک

اک مقرر کے دے. او کۀ هغه تاسو د نورو همزولو وانانو نه کمزورى
وورى نو بيا به ۀ کيى؟ نو بادشاه به بيا ستاسو په وجه زما سر پرې کى.“
 دانيال بيا هغه مالزم ته وفرمائيل کوم چ د خصيانو مشر آفسر په دانيال،
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 ”مهربان وکئ تاسو د خپلو حننياه، ميشائيل او عزرياه مقرر کے وو، 
نوکرانو د لسو ورو دپاره اندازه واخل، او مون ته د خوراک دپاره سبزۍ او د

 نو بيا زمون شلونه د هغه لو دپاره د اوبو نه بغېر بل ۀ مۀ راکوئ. 
وانانو سره ووره وک چ شاه خوراک اک کوى، او بيا د خپلو

 نو هغه بيا دې خبرې ته نوکرانو سره هغه شان وکه ۀ چ تۀ ورې.“ 
 د لسو ورو په آخر راض شو او لس ور ي د هغوئ اندازه واخستله. 

شاه ارېدل چا چ ۀ وانانو نه صحتمند او ولو هغوئ د نورو ک
 نو بيا هغه مالزم د هغوئ نه مقرر شوے خوراک او مے خوراک کولو. 

 نو دې لورو واړو وانانو ته اخوا کل او د هغ په ائ ي سبزى ورکه. 
خُدائ پاک د هر قسم ادب، علم، پوهه او زده که ورکه، او دانيال هم د هر قسم

 کوم وخت چ بادشاه د هغوئ د تربيت رويا او خوبونو تعبير کولے شو. 
دپاره مقرر کے وو پوره شو، نو بيا د خصيانو مشر آفسر هغه ول وانان

 بادشاه د هغوئ سره خبرې وکې، او هغۀ يو کس نبوکدنضر ته پېش کل. 
هم په دوئ ک د دانيال، حننياه، ميشائيل او عزرياه برابر پېدا نۀ کو، نو هغوئ
 بادشاه د عقل او پوه د بادشاه په دربار ک په خدمت کولو مقرر شول. 

په هره مسئله ک به چ کله د هغوئ نه تپوس کولو، نو هغۀ هغوئ د خپل
 او سلطنت د ولو جادورو او نجوميانو نه لس چنده هويار بياموندل. 
دربار ک اول کال پورې هلته په شاه دانيال د فارس د خورس د بادشاه

خدمت کولو.

د نبوکدنضر خوب

 د خپل بادشاه په دوېم کال، نبوکدنضر داس خوبونه وليدل چ د  ۲
 نو بيا بادشاه جادور، هغۀ سوچ ي وډ کو، او هغۀ ته بيا خوب نۀ ورتلو. 
فالر، کوډر او نجوميان راوغوتل چ هغۀ ته ووائ چ هغۀ ۀ خوب ليدلے
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 هغۀ دوئ ته دے. هر کله چ هغوئ راغلل او د بادشاه په وړاندې ودرېدل، 
ووئيل، ”ما يو خوب ليدلے دے کوم چ زۀ ډېر پرېشانه کے يم او زۀ غواړم
 نو بيا نجوميانو هغۀ چ په دې پوهه شم چ د دې خوب ۀ مطلب دے.“ 
ته په آرام ژبه ک ووئيل چ، ”بادشاه سالمت دې تر ابده ژوندے وى. خپلو

 خادِمانو ته دې خپل خوب بيان که، نو مون به د هغ تعبير تاسو ته ووايو.“ 
خو بادشاه نجوميانو ته ووئيل، ”ما دا پخه فېصله کې ده، کۀ چرې تاسو ما ته

دا ونۀ واي چ زما خوب نه وو او تعبير ي نۀ کئ، نو زۀ به تاسو وه وه
 خو کۀ تاسو ما ته زما کم او ستاسو کورونه به د خاورو په ډېرو بدل کم. 

خوب وواي او بيا د هغ تعبير راته وواي، نو زۀ به تاسو ته تحف، انعامونه او
لوئ عزت درکم. اوس تاسو ما ته زما خوب وواي او هغه راته تعبير کئ.“

 نو يو ل بيا هغوئ هغۀ ته ووئيل، ”بادشاه دې خپلو خادِمانو ته خپل خوب

 نو بيا بادشاه هغوئ ته په جواب ک بيان کى، او مون به ي تعبير کو.“ 
ووئيل، ”زۀ په دې يقين لرم چ تاسو د وخت نه فائده اخل ،ه چ تاسو په

 کۀ چرې تاسو ما ته زما خوب ونۀ دې پوهه ش چ دا زما پخه فېصله ده. 
واي، نو بيا تاسو دپاره صرف يوه سزا ده. تاسو دا صالح کې ده چ ما مراه
کئ او راته دروغ وواي او ما دوکه کئ، او تاسو دا اُميد سات چ زما سوچ
او بيا زۀ به په دې پوهه شم چ ،نو بيا تاسو ما ته زما خوب وواي .به بدل ش
 نجوميانو بادشاه ته په جواب ک  “.ما ته تعبير هم راکولے ش تاسو ي

ووئيل، ”په زمه داس هي وک نشته چ د بادشاه په دې خبره عمل وکى. تر
اوسه پورې داس نۀ دى شوى چ يو بادشاه د خپل فالر، جادور يا نجوم نه

 داس تپوس کے وى، کۀ هغه بادشاه هر ومره لوئ او طاقتور وى. 
بادشاه سالمت تاسو چ ۀ غواړئ هغه يو ناممن کار دے. دا بادشاه ته د هغۀ

د معبودانو نه بغېر هي وک نۀ ش رندولے، او هغوئ د انسانانو سره نۀ
 بادشاه چ کله دا واورېدل نو په دې هغه ډېر زيات په قهر شو او اوسيى.“ 
 نو بيا  .ے شياران او پوهان دې قتل کول هو د بابل و چوک م يح
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د هويارانو د قتلولو حم جارى شو، او د دانيال او د هغۀ ملرو پس ي هم
 هرکله چ اريوک د بادشاه د کسان ورولېل چ هغوئ قتل کى. 

محافظانو مشر، د بابل د هويارانو قتلولو پس ووتو نو دانيال په ډېر هويارتيا
،و چ هغۀ د بادشاه د آفسر نه تپوس وک او تميز د هغۀ سره خبرې وکې. 
”بادشاه دومره سخت فرمان ول جارى کے دے؟“ بيا د بادشاه آفسر اريوک

 نو په دې اورېدو سره دانيال سمدست بادشاه دانيال ته وله قيصه بيان که. 
له ورغلو او د هغۀ نه ي وخت وغوتلو، چ دے به ورته د خوب تعبير ورکى.

 نو بيا دانيال خپل کور ته واپس الړو او وله قيصه ي خپلو ملرو حننياه،

آسمان و چ هغۀ دوئ ته خواست وک ميشائيل، او عزرياه ته بيان که. 
خُدائ پاک ته د دې راز د رندولو په حقله د رحم سوال وکئ، نو چ دے، د

 په هم هغه شپه دا راز په  .ياران قتل نۀ شدۀ دوستان او د بابل نور هو
رويا ک دانيال ته رند شو. نو بيا دانيال د آسمان خُدائ پاک ثناء صفت
 او هغۀ وفرمائيل چ، ”د خُدائ پاک نوم ته دې د تل دپاره ثناء بيان کو 

 هغه وختونه او حاالت بدلوى، هغه صفت وى، حمت او قدرت د هغۀ دے. 
بادشاهان په تخت کېنوى او هغوئ اخوا کوى. هغه پوهانو له پوهه او عالمانو له

 هغه ژور او پ د راز يزونه رندوى، هغه ترې خبر دے علم ورکوى. 
 زۀ ستا ثناء ۀ چ په تيارۀ ک پراتۀ دى، او د هغۀ نه ېرچاپېره نُور دے. 

صفت او شُر زارى کوم، اے زما د پالر نيۀ پاکه خُدايه. ه چ تا ما له
پوهه او قدرت راکے دے. تا ما ته هغه ۀ وودل د ۀ چ مون ستا نه

غوتنه وکه، تا ما ته د بادشاه خوب او د هغۀ مسئله رنده که.“

حضرت دانيال خوب تعبيروى

 نو بيا دانيال اريوک له الړو، وک چ بادشاه د بابل د هويارانو د قتلولو

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

”د کوم راز چ بادشاه تپوس کوى هغه هي يو هويار، فالر، جادور، او
 خو په آسمان ک يو خُدائ نجوم نۀ ش کولے چ هغه راز بيان کى، 

پاک موجود دے وک چ پ رازونه رندوى، هغۀ چ نبوکدنضر بادشاه ته
کله چ .ش ۀ پې به و کو ورپه راتلون دى چ ودل په خوب ک

تۀ په خپل ک ک پروت وې او کوم خوب او رويا چ تا وليدله او ستا په
 اے بادشاه سالمت کله چ ذهن ک هغه تيره شوې ده هغه ۀ داس ده. 
تۀ هلته پروت وې، نو ستا فر او سوچ د راتلونو حاالتو طرف ته واوړېدو، او د

 دا رازونو اره کوون درته دا وودل چ په آئنده ک به ۀ کيى. 
کوم راز چ ما ته رند شو، د دې دا مطلب نۀ دے چ ن زۀ دې د نورو
کسانو نه ډېر هويار يم، خو دا د دې دپاره چ تۀ، اے بادشاه سالمت، د دې

 اے بادشاه  .تير شو پوهه ش ستا په خيال ک راز په تعبير باندې کوم چ
سالمت تا په خوب ک وليدل چ يوه لويه لېدون او حېرانوون مجسمه
 د دې مجسم سر د خالصو ستا په وړاندې والړه وه او هغه يروون وه. 

سرو زرو نه جوړ شوے وو، د هغۀ سينه او السونه د سپينو زرو نه، د هغۀ ېه
 د دې پنۍ د اوسپن، او د پو ۀ حصه د او پتونونه د زېو نه جوړ ۇو، 
 هرکله چ تا اوسپن او ۀ حصه د پخ شوې خاورې نه جوړه شوې وه. 
دې ته کتل، نو په دې وخت ک د غرۀ نه يو لوئ کاے په خپله راجدا شو، خو

د انسان په السونو نه. هغه د هغه مجسم په پو راپرېوتو کوم چ د اوسپن او
 نو بيا اوسپنه، خاوره، خاورو نه جوړې شوې وې او هغه ي وه وه کې. 

زې، سپين زر او سرۀ زر ول وه وه شو او داس والوتل له نه چ په
ه ين ول يوړل او هي هوا هغه .الو بوس د غنمو په درمند ک اوړى ک
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پات نۀ شوه. خو هغه کا کوم چ دا مجسمه وويشته هغ نه يو لوئ غر جوړ
 دا ستا خوب وو، او زۀ به ي اوس تعبير هم شو او وله زمه ي ونيوله. 

 تاسو، اے بادشاه سالمت، د ولو بادشاهانو نه لوئ بادشاه درته بيان کم. 
ي. آسمان خُدائ پاک درته بادشاه او قدرت، زور شان او شوکت درکے

 هغۀ ستا السونو ته ول انسانان او ناور او د هوا مارغان حواله کى دے. 
.ے يمران مقرر کولو ح ى، هغۀ تۀ په هغوئهم دوئ اوسي دى. چرته چ
 ستا نه وروستو، به يوه بله بادشاه  .او هغه د سرو زرو سر تۀ په خپله ي

،راش نه به کمزورې وى، او بيا به درېمه بادشاه ستا د بادشاه چ قائمه ش
 په آخر ک به بيا د زېو به وى، او دا به په وله زمه حمران وکى. 

لورمه بادشاه راش چ د اوسپن په شان به مضبوطه وى ه چ اوسپنه
هر ۀ ماتوى او وه وه کوى، نو بيا نه چ اوسپنه يزونه وه وه کوى

تا وليدل چ ه چن ه ل نو داس به هغه نور ول مات او وه وه کى. 
د هغ د پو او وتو ۀ حصه د اوسپن او ۀ حصه د پخ خاورې نه جوړه
ۀ د اوسپن ۀ نا وه نو دا به جدا شوے بادشاهت وى، خو بيا به هم په ک
 کۀ ۀ هم زور پات وى، نه چ تا اوسپنه خاورې سره يوائ وليدله. 

چ تا وليدل چ اوسپنه د خ سره ه شوې وه، نو بيا به د دې بادشاه ۀ
 تاسو وليدل چ اوسپنه د حصه طاقتوره او ۀ حصه کمزورى وى. 
خاورې سره يوائ شوې وه، نو بيا به دغه شان د هغه بادشاه خلق هم

کوشش وکى چ د يو بل سره په وادۀ کولو د يو بل مالت جوړ ش، خو دوئ به
په خپلو ک په اتفاق نۀ ش له نه چ اوسپنه د خاورو سره يوائ کېدلے

خُدائ پاک داس به آسمان ، د هغه بادشاهانو په زمانه ک  .نۀ ش
بادشاه راول چ هغه به هيله نۀ ختميى، نۀ به دا بل قوم نيولے ش. هغه

ى، خو دا به د تل دپاره پاتک ى او ختم به يول بادشاهتونه مات ک به دا
 دا د غرۀ نه د کا د راجدا کېدلو د رويا تعبير دے، خو د انسانانو په  .ش

السونو نه، هغه کا چ اوسپنه، زې، خاوره، سپين زر او سرۀ زر ي وه کل.
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لوئ خُدائ پاک بادشاه ته دا ودل دى چ په راتلون وخت ک به ۀ
کيى. دا خوب رتيا او تعبير ي باورى دے.“

د بادشاه حضرت دانيال ته انعام ورکول

 نو بيا نبوکدنضر بادشاه د دانيال په وړاندې ي شو او د هغۀ عزت ي وکو

 او حم ي وکو چ هغۀ ته د غلو دانو او د خوشبو نذران وړاندې کئ. 
بادشاه دانيال ته ووئيل، ”بشه ستا خُدائ پاک د ولو معبودانو خُدائ پاک دے

او د بادشاهانو مال دے او د رازونو اره کوونے دے. ه چ تا ته دا
 بيا بادشاه دانيال ته لوئ مقام ورکو، او ډيرې او راز رند کے شو.“ 
ل تحف ي ورکې. بادشاه هغه د بابل په وله صوبه باندې حمران او د

 نو د دانيال په خواست سره بادشاه شدرک، ولو هويارانو مشر مقرر کو. 
ميش، او عبدنجو د بابل د صوب په انتظاميه ک آفسران مقرر کل، او په

خپله دانيال په شاه دربار ک پات شو.

د سرو زرو د مجسم د عبادت حم

 نبوکدنضر بادشاه يوه د سرو زرو مجسمه جوړه که چ لس کم سل  ۳
فه اوچته او نهۀ فه پلنه وه، او هغۀ هغه د بابل په صوبه ک د دورا په مېدان

 نو بيا بادشاه ولو حمرانانو، مشيرانو، خزانچيانو، قاضيانو ک ودروله. 
ولو مراسمو له راشد ل د مجسم لو چاو د صوبو آفسرانو ته پېغام ولې

 نو بيا ول حمرانان، مشيران، خزانچيان، کومه چ هغۀ ودرول وه. 
قاضيان، او د صوب نور آفسران د مجسم د وقف کېدو رسم له راغون شول

 کومه چ نبوکدنضر بادشاه ودرول وه او د هغ په وړاندې هغوئ ودرېدل. 
نو بيا ډندورچ په اوچت آواز اعالن وکو، ”اے د ولو قومونو، ذاتونو او ژبو

 نه چ تاسو خلقو، تاسو ته دا حم دے چ هغه ضرور سر ته ورسوئ. 
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د بيل، شپيل، رباب، بينجو، سريندې، ستار او هر قسمه موسيق او سازونو
ئ کومه چته عبادت او سجده وک آواز واورئ نو هغه د سرو زرو مجسم

 هر هغه وک چ عبادت او سجده ونۀ کى نبوکدنضر بادشاه ودرول ده. 
 نو هرکله چ  “.وغورزولے ش ک د اور په لمبه ب نو هغه به سمدست

هغوئ د بيل، شپيل، رباب، بينجو، سريندې، ستار او هر قسمه موسيق او
سازونو آواز واورېدو، نو د ولو خلقو او ولو قومونو او د هرې ژب خلقو، هغه د

و، کومه چوک عبادت ي ه او د هغته سجده وک سرو زرو مجسم
نبوکدنضر بادشاه ودرول وه.

د حضرت دانيال په دوستانو د نافرمان الزام

 نو په دې موقع ۀ نجوميان بادشاه له ورغلل او د يهوديانو خالف ي سخت

 هغوئ نبوکدنضر بادشاه ته ووئيل چ، ”اے بادشاه، تۀ دې د شايت وکو. 
 اے بادشاه سالمت، تاسو يو فرمان جارى کے دے،  .تل دپاره ژوندے ي

هغه دا چ هر وک چ د بيل، شپيل، رباب، بينجو، سريندې، ستار او هر
قسمه موسيق او سازونو آواز واورى هغوئ دې د سرو زرو مجسم ته سجده
 او هر وک چ دې مجسم ته سجده وکى او د هغ عبادت دې وکى. 

ونۀ کى او د هغ عبادت ونۀ کى، نو هغه به د بل شوې اور ب ته ضرور
وک چ و يهوديان دى  خو اے بادشاه سالمت، دلته يو  .وغورزولے ش

تا د بابل په صوب باندې مشران مقرر کى دى، شدرک، ميش او عبدنجو،
وک چ تا له توجو نۀ درکوى. نۀ هغوئ ستا د معبودانو خدمت کوى او نۀ د

 نو بيا په دې هغه سرو زرو د مجسم عبادت کوى کومه چ تا ودرول ده.“ 
باندې بادشاه ډېر غصه شو او حم ي وکو چ سمدست شدرک، ميش، او

 نو بيا عبدنجو ما ته حاضر کئ. نو دا کسان بادشاه له راوستلے شول. 
نبوکدنضر هغوئ ته ووئيل، ”شدرک، ميش او عبدنجو ول دا خبره رتيا ده
چ تاسو زما د معبودانو خدمت او د هغه سرو زرو د مجسم عبادت نۀ کوئ
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 اوس کله چ تاسو د بيل، شپيل، رباب، بينجو، کومه چ ما ودرول ده؟ 
سريندې، ستار او هر قسمه موسيق او سازونو آواز واورئ، نو کۀ چرې تاسو

او د هغ ش ي په وړاندې هغه د سرو زرو د مجسم چ دې ته تيار ي
عبادت وکئ کومه چ ما جوړه کې ده، نو ډېره ۀ ده. خو کۀ چرې تاسو د
هغ عبادت ونۀ کئ نو تاسو به سمدست د اور ب ته وغورزولے ش. نو کوم

 شدرک، ميش او عبدنجو يو معبود به تاسو زما د السه خالص کى؟“ 
بادشاه ته جواب ورکو، ”اے نبوکدنضره، مون ته د دې ضرورت نشته چ ستا
 اے بادشاه کۀ چرې مون د نه په دې معامله ک د خپل ان ساتنه وکو. 
بل شوې اور ب ته وغورزولے شُو، نو د کوم خُدائ پاک چ مون خدمت کۇو
هغه دا کولے ش چ مون د هغ نه وسات، او هغه به مون ستا د السونو نه بچ

 اے بادشاه سالمت، خو کۀ چرې هغه مون ستا نه بچ هم نۀ کى، خو کى. 
تۀ په دې پوهه شه چ مون به نۀ ستا د معبودانو عبادت او نۀ د هغه سرو زرو د

مجسم عبادت وکو کومه چ تا ودرول ده.“

د حضرت دانيال دوستانو له د مرګ سزا اورول

 نو بيا نبوکدنضر شدرک، ميش او عبدنجو ته ډېر سخت غصه شو، او د

غص نه د هغۀ رن ت سور شو. او هغۀ حم وکو چ هغه د اور ب د پخوا
 او هغۀ په خپل فوج ک و ته کسانو ته نه اووۀ له زياته رمه کئ. 
حم وکو چ شدرک، ميش او عبدنجو کل وتئ او په ب ک ي د اور

 نو بيا هغوئ هغه درې واړه کسان د خپلو قميصونو، لمبو ته وغورزوئ. 
پرتوونو، چوغو او پو سره وتل او د اور لمبو ته ي په ب ک وروغورزول.

 خو د بادشاه حم ډېر زورور وو او ب ډېره زياته رمه شوې وه نو ه د

اور شغلو هغه فوجيان وسوزول او مۀ ي کل چا چ شدرک، ميش او
 نو دا درې کسان کل تلے شوى ۇو عبدنجو د اور په ب ک وغورزول. 

 سمدست په حېرانتيا سره نبوکدنضر او د اور ب ک ي وغورزول. 
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راپاېدو او هغۀ د خپلو مشيرانو نه تپوس وکو، ”ول مون درې کسان نۀ ۇو
تل او په دې ب ک مو نۀ ۇو غورزول ۀ؟“ په جواب ک هغوئ ورته

 هغۀ ووئيل چ، ”خو وورئ، زۀ ووئيل چ، ”آو ج، اے بادشاه سالمت.“ 
درې نه، بل لور کسان وينم چ په اور ک ر، چ نۀ تلے شوى دى

او نۀ ورته ۀ نقصان رسېدلے دے او لورم کس له د مقدس فرت په شان
ارى.“

د حضرت دانيال د دوستانو آزادېدل او هغوئ ته اوچت مقام
ورکول

 نو بيا نبوکدنضر د اور د ب خول ته نزدې ورغلو او آواز ي ورکو،

”شدرک، ميش او عبدنجو، د خُدائ تعال خدمتارانو، بهر راو. دلته
 نو بيا لوئ راش.“ نو شدرک، ميش او عبدنجو د اور نه بهر راووتل. 

آفسران، سرکارى کسان، حمرانان، او مشيران د هغوئ نه ېرچاپېره راول
شول او وې ليدل چ اور بلل د هغوئ بدن ته ۀ نقصان نۀ دے ورکے، او نۀ
،هم نۀ دى سوزېدل وغشوى دى، او د هغوئ چ ونجتۀ راد هغوئ د سر وې

 نو بيا نبوکدنضر ووئيل، ”د او د هغوئ د بدن نه د اور بوئ هم نۀ تلو. 
شدرک، ميش او د عبدنجو د خُدائ پاک ثناء دې وى چا چ خپله فرته

راولېله او خپل خدمتاران ي بچ کل. د هغوئ په هغۀ باندې ايمان وو او زما
حم ي د پو الندې کو او هغوئ دې ته تيار ۇو چ د خُدائ پاک دپاره خپل

ژوند د السه ورکى نۀ دا چ د هغۀ په ائ د بل معبود خدمت او عبادت
 نو په دې وجه زۀ دا حم جارى کوم چ د ولو خلقو او قومونو او وکى. 

د هرې ژب خلق کۀ چرې هغوئ د شدرک، ميش او عبدنجو د خُدائ پاک
خالف ۀ ووائ نو هغوئ به و و ش او د هغوئ کورونه به تباه کے

 نو بيا ش ،ه چ بل يو معبود هم داس نشته چ وک داس بچ کى.“ 
بادشاه شدرک، ميش او عبدنجو ته د بابل په صوبه ک نور هم اوچت مقام
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ورکو.

د نبوکدنضر دوېم خوب ليدل

 نبوکدنضر بادشاه د دنيا ولو خلقو، ولو قومونو، او ولو ژبو ويوونو  ۴
 زۀ غواړم چ تاسو ته د هغه  .په خير اوس ،لو چته دا پېغام ورولې

خُدائ تعال معجزې چ م کومو په حقله خبرې وکو نمعجزو او حېرانون
 د هغۀ معجزې ومره لوئ دى، او د هغۀ عجائبات زما دپاره کى دى. 

ومره طاقتور دى. د هغۀ بادشاه تر ابده پورې ده، او د هغۀ بادشاه نسل در
 ما نبوکدنضر په خپل محل ک په آرام او عېش عشرت نسل پورې ده. 

 ما يو خوب وليدو کوم چ زۀ ويرولم. کله چ زۀ په خپل سره ژوند کولو. 
راغلو نو هغ زما په خيال ک پروت وم، نو کومه رويا او تصور چ ک ک

 نو ما بيا حم وکو چ د بابل ول هويار خلق زۀ ډېر زيات ويرولم. 
 نو کله چ جادور، فالر، راوغواړئ چ زما د خوب تعبير وکى. 

نجوميان او قسمت معلومون راغلل، ما هغوئ ته خوب ووئيلو خو هغوئ د
 خو آخر دانيال زما حضور ته راغلو، او ما هغ تعبير ما ته ونۀ کے شو. 
ورته خپل خوب بيان کو. مقدسو معبودانو ورته خاص طاقت ورکے وو، او

ما په هغۀ باندې د خپل معبود بيلطشضر نوم کېودو. او د معبودانو روح په هغۀ
 ما ورته ووئيل چ، ”بيلطشضر د جادورانو مشره زۀ په دې ک وو. 
پوهېم چ د معبودانو روح په تا ک دے، او هي راز معلومول ستا دپاره

 کله مشل کار نۀ دے. زما خوب داس دے، او تۀ ي ما ته تعبير راکه. 
چ زۀ په خپل ک ک اودۀ وم ما دا خوب وليدلو، ما وليدل، زما په وړاندې د

 دا ونه زم په مين ک يوه ونه والړه وه. او هغه ډېره زياته اوچته وه. 
ډېره غه او لوړه او طاقتوره شوه او سر ي د آسمان سره ولېدو، او دا به د

 د هغ پا ل وې، او مېوه ي ډېره وه، ول دنيا د بل سر نه ارېدله. 
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او په دې ک د هر چا خوراک وو. او د هغ الندې د مېدان ناورو د ان
ان له جال و کان په و، او د هوا مارغانو يائ پېدا ک دپاره د پناه

 کله چ ما ال په جوړې کې، او هغ نه هر يو مخلوق ته خوراک مالوېدلو. 
خوب ک د دې رويا په حقله سوچ کولو، نو وم ليدل چ د آسمان نه يوه

 هغ په زور سره دا اعالن مقدسه فرته راکوزېده، چ اخوا ديخوا ي کتل. 
وکو چ، دا ونه راوغورزوئ او ان ي پرې کئ، د دې پا راوشوکوئ او
 مېوه ي تس نس کئ. د دې الندې ناور او د انو نه ي مارغان وشئ. 

خو د دې بېخ په زمه ک پرېدئ او د اوسپن او زېو پ ترې نه تاو کئ. او
هلته ي په واو ک پرېدئ. نو پرېدئ چ هغه په پرخه ک لوند ش او هغه

 اووۀ کاله به هغه د انسان عقل دې په نل ک د ناورو سره اوسيى. 
 د هغه فرت د سزا ورکولو نۀ لرى بل د هغۀ عقل به د ناورو وى. 

فېصله واورولے شوه، ترو چ هر يو کس ته د دې پته ول چ خُدائ تعال د
انسانانو په بادشاه باندې اختيار لرى او چ هغه چا له وغواړى نو هغۀ له
 نبوکدنضر بادشاه ورکوى، کۀ ۀ هم چ هغه کس ډېر غريب وى.“ 

بادشاه ووئيل، ”دا هغه خوب دے چ ما وليدلو. نو بيا بيلطشضره، تۀ ما ته د
مشير هم ما له د دې تعبير نۀ ش زما يو شاه ه چ هدې تعبير بيان ک

د مقدسو معبودانو روح په تا ک ه چ راکولے ش راکولے. خو تۀ ي
دے.“

د حضرت دانيال د دوېم خوب تعبير ورکول

 نو دانيال، چ بل نوم ي بيلطشضر وو، په دې دومره هيبت واخستو چ د

ۀ وخت دپاره هي ي هم نۀ شو فرمائيلے، او د هغۀ سوچ هغه وارخطا کو. نو
بادشاه هغۀ ته ووئيل، ”بيلطشضره، په دې خوب او د هغ په مطلب مۀ خفه

کېه.“ خو بيلطشضر ورته په جواب ک وفرمائيل، ”بادشاه سالمت، زۀ غواړم
 چ دا خوب او د دې تعبير دې ستا دپاره نه بل ستا د دشمنانو دپاره وى. 

۱۴ / ۳۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


هغه ونه چ تا وليدله، کومه چ دومره لوړه وه چ آسمان ته رسېدل وه او په
 د هغ پا ائسته وې او مېوه ي دومره دنيا ک هر چا ته ارېدله، 

زياته وه چ د ول دنيا دپاره کاف وه. نل ناورو د دې الندې آرام کولو او
 اے بادشاه سالمت، تۀ په  .جوړول جال و کان مارغانو به د دې په
تۀ دومره لوئ شوے ي ،تۀ ډېر اوچت او مضبوط شوے ي .خپله هغه ونه ي
چ لويوالے دې تر آسمانه پورې رسېدلے دے او ستا بادشاهت د زم د بله

 اے بادشاه سالمت، تا يوه مقدسه فرته وليدله، چ د سره پورې رسيى. 
آسمان نه الندې راکوزېدله او فرمائيل ي چ، دا ونه ووه او تباه ي کئ، خو د
هغ تنه او جرړې په زمه ک پرېدئ او د اوسپن او زېو په زنير ي وتئ
او په واو ک ي پرېدئ. او پرېده چ په پرخه ک لوند ش، او چ د اوو
 اے بادشاه سالمت،  .ش پات ک ناورو په مين لن کالونو پورې د

 ستا د خوب تعبير دا دے کومه فېصله چ خُدائ تعال ستا خالف کې ده. 
تۀ به د خلقو نه يوې خوا ته وشلے ش او د نل ناورو سره به ژوند کوې،
تۀ به له د اروو په شان ياه خورې او د آسمان په پرخه به تر کولے ش. نو
بيا به اووۀ کالونه تير ش ترو چ تۀ په دې باندې پوهه ش چ صرف خُدائ
چا له ي ورکوى چ د انسانانو په بادشاهت اختيار لرى او هغه چا له ي تعال

 د فرت هغه حم چ د ون تنه سره د جرړو پرېدئ نو د زړۀ غواړى. 
تاسو آسمان خو کله چ به بيا راش ستا بادشاه مطلب دا دے چ هغ

 بادشاه سالمت، په دې وجه دې زما نصيحت تا ته د منلو  .ومت ومنح
وى، د خپلو ناهونو اعتراف وکه او هغه په و کولو سره پرېده، او په

مظلومانو رحم وکه او شرارت پرېده. نو کېدے ش چ په دې ک به ستا د
  بيا دا هر ۀ په نبوکدنضر بادشاه وشُو.   “.ش خير قائم پات بادشاه
دولس مياشت وروستو کله چ هغه په بابل ک د شاه محل په چت باندې
 هغۀ ووئيل چ، ”ول دا هغه لوئ د بابل ار نۀ دے کوم چ د رېدو، 

بادشاهانو د اوسېدو دپاره ما په خپل زور طاقت سره د خپل جالل او شان
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 هغه خبره ال د هغۀ په شونو وه شوکت د رندېدو دپاره آباد کے دے؟“ 
،م دے چد آسمان نه يو آواز راغلو، ”نبوکدنضر بادشاه ستا دپاره دا ح چ

 تۀ به د خلقو نه وشلے ش او ستا نه هغه شاه اختيارات واخستلے شو. 
د نل ناورو سره به اوسېې، تۀ به له د اروو په شان ياه خورې. په دې

به اووۀ کالونه تير ش ترو چ تۀ په دې باندې پوهه ش چ خُدائ تعال د
انسانانو په بادشاهت اختيار لرى او هغه چا له ي ورکوى چ چا له ي زړۀ

د نبوکدنضر په حقله وئيل ۀ چ ۀ پوره شُو هغه  نو سمدست غواړى.“ 
شوى ۇو. هغه د خلقو د مين نه وشلے شو او د ناورو په شان ي ياه

وخوړله. د هغۀ په بدن پرخه ورېدله تر هغ پورې د هغۀ وېتۀ له د شاهين د بو
په شان لوئ شُو او د هغۀ نوکونه له د مارغانو د پنجو په شان اوږدۀ شول.

د نبوکدنضر د خُدائ پاک ثناء صفت بيانول

 د اوو کالونو نه وروستو، ما نبوکدنضر خپل ستر د آسمان طرف ته

اوچت کې، او زما عقل دوباره بحال شو. او ما د خُدائ تعال ثناء صفت ادا
کو، او د هغۀ احترام او جالل م بيان کو وک چ د تل دپاره ژوندے دے.

 د د هغۀ بادشاه تر ابده پورې ده، او د هغۀ بادشاه نسل در نسل پورې ده. 
تو او د زمفر نۀ دى. هغه د آسمان ول خلق هي د زم هغۀ په مقابل ک

د خلقو سره چ ۀ غواړى هغه کوى. د هغۀ الس هيوک نۀ ش نيولے او نۀ
 په هم هغه وخت ک کله ورته وک دا وئيلے ش چ، ”تا ۀ وکل؟“ 

و، نو زما عزت او شان و شوکت ما ته د خپلزما عقل کار شروع ک چ
بادشاه دپاره واپس مالو شو او زما مشيرانو او آفسرانو ما ته حلف راکو، زۀ

په خپل تخت باندې دوباره کېناستلم. او د پخوا نه زما عزت نور هم زيات شو.
 نو اوس، زۀ نبوکدنضر، د آسمان د بادشاه ثناء صفت او لوئ بيانوم، ه

ۀ چ هغه کوى هغه صحيح دى او د هغۀ ول کارونه د انصاف دى. او هغوئ
.عاجز کولے ش کوى نو هغه ي کبر او لوئ وک چ
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د بيلشضر مېلمستيا

 يوه ورځ بيلشضر بادشاه يوه لويه مېلمستيا تياره که او د خپلو آفسرانو  ۵
 کله چ نه ي زر کسان راوغوتل او د هغوئ سره ي يوائ مے ول. 
بيلشضر خپل مے ل، نو هغۀ حم وکو چ هغه د سرو زرو او سپينو زرو

د مال د هغۀ پالر نبوکدنضر په يروشلم ک چ راوړئ کوم جامونه او پيال
خُدائ د کور نه راوړې وې، چ بادشاه او د هغۀ آفسران، د هغۀ  او د هغۀ

 نو بيا هغوئ د سرو زرو جامونه او پيال  .مے و په ک وين
راوړې کوم چ په يروشلم ک د خُدائ پاک د کور نه راوړلے شوې وې، او
 بادشاه او د هغۀ آفسرانو، د هغۀ و او د هغۀ وينو په هغو ک ول. 

کله چ هغوئ مے ل، نو بيا هغوئ د سرو زرو، سپينو زرو، پيتلو، اوسپنو، د
 او ناهانه د لر او د کاو نه د جوړو شوو معبودانو ثناء صفت وکو. 
انسان د الس وت رااره شوې او د شاه محل د دېوال په پلستر باندې د

شمعدان سره نزدې ليل وکل. کله چ هغه الس ليل کول نو بادشاه په خپله
 د هغۀ رن د يرې نه ت زې شو او دومره يرېدلے وو چ د هغه وليدلو. 

 نو بادشاه په تېزه آواز وکو پو د رپېدو په وجه په ائ ودرېدلے نۀ شو. 
چ جادور، فالر او نجوميان راوغواړئ. نو د بابل دې هويارو سو ته

بادشاه ووئيل چ، ”هر وک چ دا ليلے شوى الفاظ ولول او د هغ مطلب
راته بيان کى نو هغۀ ته به کاسن چوغه د عزت دپاره ورواغوستلے ش او د

هغۀ په غاړه ک به د سرو زرو هار واچولے ش، او په بادشاه ک به ورته
 نو بيا د بادشاه ول هوياران راغلل، خو هغوئ هغه  “.الو شدرېم مقام م

ليل ونۀ شُو لوستلے او نۀ ي بادشاه ته دا وئيلے شُو چ د دې ۀ مطلب دے.
 نو بيا بيلشضر بادشاه نور هم يرې واخستو او د هغۀ رن نور هم زې شو.

 خو کله چ د بادشاه مور د بادشاه او د هغۀ ول آفسران هم پرېشانه شول. 
او د هغۀ د مشيرانو شور شرابه واورېده، نو هغه د مېلمنو هال ته راننوتله. هغ

ووئيل چ، ”اے بادشاه سالمت تۀ دې د تل دپاره ژوندے ي. مۀ وارخطا کېه،
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 ستا په بادشاه ک يو سے دے چ په هغۀ ک د پاکو ډېر مۀ زېېه. 
معبودانو روح دے. ستا د پالر په زمانه ک په هغۀ ک د معبودانو په شان

عقل، حمت او پوهه اره شوه. نبوکدنضر بادشاه ستا پالر هغه د جادورو،
 دا سے دانيال، فالرو، نجوميانو او پېشويانو واال مشر مقرر کے وو. 
چا ته چ بادشاه بيلطشضر نوم ورکو، بشانه قابليت او پوهه لرى، او هغه د
ندولو کر و په حل کولو او د راز په خبرولو دوخوبونو په تعبير، د مش

ته او ماهر دے. نو دانيال راوغواړه، هغه به درته ووائ چ د دې ليلو مطلب
ۀ دے.“

د حضرت دانيال د هغه ليلو وضاحت کول

 نو بيا دانيال د بادشاه حضور ته راوستلے شو، او بادشاه هغۀ ته ووئيل، ”تۀ

هغه دانيال ي ۀ، وک چ زما پالر نبوکدنضر بادشاه د يهوداه د جالوطنو
 ما اورېدل دى چ په تا ک د خُدايانو سره د يهوداه نه دلته راوستے وو؟ 
 زما په وړاندې علم دے، او ستا عقل، پوهه او خاص حمت ډېر لوئ دے. 
هوياران او جادوران راوستلے شوى ۇو چ دا ليلے شوى الفاظ ولول او
 خو ما ته ي مطلب بيان کى، خو هغوئ د دې مطلب بيان نۀ کے شو. 

اوس ما دا اورېدل دى چ تۀ تعبير ورکولے ش او مشل مسئل حل کولے
ش. کۀ تۀ دا ليل لوستلے ش او ما ته د دې مطلب بيانولے ش، نو ستا د

او ستا په غاړه ک وغه درواغوستلے شچ شاه عزت دپاره به تا ته کاسن
به د سرو زرو هار واچولے ش، او په بادشاه ک به درته درېم لوئ مقام

 نو دانيال بادشاه ته جواب ورکو، ”قربان تحف دې بل چا له  “.ے شدرک
ورکه او يا ي ان سره که. خو بيا به هم زۀ دا ليل بادشاه ته ولولم او هغۀ ته
 اے بادشاه سالمت، خُدائ تعال ستا پالر نبوکدنضر به ي مطلب بيان کم. 
 هغۀ، هغۀ له ډېر ته بادشاهت، لويوالے، جالل او شان و شوکت ورکى ۇو. 

اوچت مقام ورکے وو نو په دې وجه د ولو خلقو د ولو قومونو، او ولو ژبو
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تل نو مکول غو هغۀ م وک به چ .دېدلخلق د هغۀ په وړاندې د يرې نه ري
به ي کو، وک به ي چ ژوندے پرېودل غوتل نو هغه به ي ژوندے

پرېودو، او چا ته به ي چ ترق ورکول غوتل نو هغۀ له به ي ترق ورکه،
 خو کله چ د او وک به ي چ عاجز کول غوتل هغه به ي عاجز کو. 

هغۀ زړۀ مغروره شو، او کبر ي اختيار کو، نو هغه د خپل بادشاه تخت نه
 هغه د بنيادمو د کوز کے شو او هغه د خپل عزت نه محروم کے شو. 

مين نه وشلے شو او هغۀ ته د ناورو عقل ورکے شو، او هغه د نل خرو
سره اوسېدو. هغۀ له د اروى په شان ياه وخوړه، او د هغۀ بدن د آسمان په

پرخه باندې تر شو، ترو چ هغۀ دا وپېژندل چ خُدائ تعال د بنيادمو په
بادشاهت باندې اختيار لرى او هغه چا له ي ورکوى چ چا له ي زړۀ غواړى.

 خو تا د هغۀ زويه بيلشضره، خپل ان د هغۀ په وړاندې عاجز نۀ کے شو،

 بل، تا خپل ان د باوجود د دې چ تۀ په دې هر ۀ باندې خبر وې. 
آسمان مال په خالف راپورته کو. د هغۀ د کور جامونه او پيال ستا په وړاندې

ک و په هغو، او ستا وين راوړلے شوى دى. تا او ستا آفسرانو، ستا
مے ول. تا د سرو زرو او سپينو زرو، د زېو، د اوسپن، لر او د کاو نه

د جوړو شوو معبودانو ثناء صفت وکو، وک چ نۀ ليدلے ش او نۀ اورېدلے
و د چا په الس کخُدائ عزت ونۀ ک ى. خو تا د هغه مالاو نۀ پوهي ش

 نو په دې وجه خُدائ پاک الس چ ستا ژوند او ستا ول الرې دى. 
 دا هغه پېغام دے کوم چ ليلے شوے راولېلو کوم چ دا پېغام وليلو. 
 د دې الفاظو مطلب دا دے. من، د دې مطلب وو، من، من تقيل، فرسين. 
دے شمېر، خُدائ پاک ستا د بادشاه ور شمېرل دى او هغه ي ختم کې

 تقيل، مطلب دے وزن، تۀ په تله باندې وتللے شوې او په وزن ډېر دى. 
 د فرسين، معن دا ده چ تقسيم، ستا بادشاه تقسيم شوې  .وختل سپ

 نو بيا د بيلشضر په ده او هغه ميديانو او فارسيانو ته ورکے شوې ده.“ 
حم، دانيال ته کاسن رن چوغه ورواغوستلے شوه، د هغۀ په غاړه ک ي د
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سرو زرو هار ورواچولو، او په بادشاه ک هغه د درېم اوچت مقام په توه
  نو په هم هغه شپه بيلشضر د بابل بادشاه ووژلے شو،  اعالن کے شو. 

داريوس ميدى چ د دوو شپيتو کالو وو نو بادشاه ي ونيوله.

حضرت دانيال د زمرو په غار ک اچول

 داريوس دا فېصله وکه چ وله بادشاه په يو سل او شل صوبو  ۶
مرانپه هره صوبه ح ل چى، او هغۀ لوئ آفسران مقرر کباندې تقسيم ک

 بادشاه دانيال او دوه نور کسان په دې آفسرانو سر پرست مقرر کل وکى. 
 دانيال زر دا ثابته که  .و باندې نظر وسات په آفسرانو او د بادشاه په چ

چ هغه د نورو وزيرانو او لوئ آفسرانو نه ډېر قابل دے. نو بيا ه بادشاه دا
 نو په دې فېصله وکه چ هغه په وله بادشاه باندې حاکم مقرر کى. 
ومتد هغۀ په ح شُو چ ون کوجه نور وزيران او لوئ آفسران په دې ل
انتظام ک ۀ داس غلط پېدا کى. خو هغوئ ۀ داس هي يز د هغۀ

خالف پېدا نۀ کلو چ هغه پرې مالمته کى، ه چ هغه ډېر ايماندار وو او
 آخر هغه کسانو دا ووئيل چ، ”دې هي قسم غلط او بايمان ي نۀ کوله. 

طريق سره به مون په دانيال هي قسمه الزام ونۀ لولے شُو. خو يوه خبر ده
چ د الزام باعث جوړېدے ش يعن د هغۀ د خُدائ پاک د شريعت په حقله.“
 نو بيا وزيران او لوئ آفسران په يو ائ بادشاه له ورغلل او ورته ي ووئيل

شاه لول م د  مون چ، ”داريوس بادشاه دې د تل دپاره ژوندے وى. 
وزيران، آفسران، مشيران، مشران او حاکمان په دې راض شوى يو چ بادشاه
دې يو فرمان جارى کى او په سخت سره دې په هغ عمل وکے ش چ په
راتلونو دېرشو ورو ک هر وک چ هم ستا نه بغېر د بل معبود يا انسان

 نو اوس، اے  .واچولے ش ى، نو هغه دې د زمرو په غار کعبادت وک
بادشاه سالمت، دا حم جارى که او مهر پرې ولوه چ وک هم دا بدل نۀ
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کے ش، له د ميديانو او فارسيانو د قانون په مطابق چ نۀ منسوخ کېدونے
 خو  نو بيا داريوس بادشاه په ليل شوے فرمان دستخط وکو.  دے.“ 
کله چ دانيال په دې خبر شو چ دا فرمان جارى شوے دے، نو هغه په خپل
کور ک بره کو ته الړو چ کک ي د يروشلم طرف ته کوالو وې. نو هره

ورځ به ي درې له سجده او دعا کوله، او د خپل خُدائ پاک شُر به ي ادا
 نو بيا دا کسان په يو ائ الړل او کولو، له نه چ هغۀ وړاندې کول. 

 دانيال ي وليدلو چ دعا ي کوله او د خپل خُدائ پاک نه ي مدد غوتلو. 
نو بيا هغوئ بادشاه له الړل او هغۀ ته ي د هغه شاه حم په حقله ياداشت

و کو دېرشو ورپه راتلون ے چم نۀ ۇو جارى کو، ”آيا تاسو دا حورک
هر چا هم بغېر ستا نه اے بادشاه سالمت، د بل معبود او يا انسان عبادت وکو
رينه وغوتله هغه به د زمرو په غار ک واچولے ش؟“ بادشاه او يا دعا ي ت

ورته جواب ورکو چ، ”آو، بلل دا حم د ميديانو او فارسيانو د قانون په
، بيا هغوئ بادشاه ته ووئيل چ مطابق دے کوم چ نۀ ش بدلېدلے.“ 

،يو د يهوداه د جالوطنو کسانو نه دے، هغه نه ستا پرواه سات وک چ دانيال”
اے بادشاه سالمت او نه ستا حم ته ۀ توجو ورکوى. هغه اوس هم په ورځ
 نو کله چ بادشاه دا ک درې له د خپل خُدائ پاک نه دعا غواړى.“ 

خبره واورېده، نو هغه ډېر زيات خفه شو. هغۀ دا اراده وکه چ دانيال بچ کى
او هغۀ وله ورځ تر نمر پرېوتو پورې د داس الرې چارې پېدا کولو کوشش وکو

 نو بيا هغه کسان په ډله بادشاه له ورغلل او هغۀ ته ي چ دانيال بچ کى. 
ووئيل، ”بادشاه سالمت، دا خبره ياد ساته چ، د ميديانو او فارسيانو د قانون په
“.ى نو هغه بدلېدے نۀ شبادشاه جارى ک مطابق کوم يو قانون او فرمان چ
 نو بيا بادشاه حم وکو، او هغوئ دانيال راوستلو او هغه ي د زمرو په غار

ک وروغورزولو. بادشاه دانيال ته ووئيل چ، ”ستا خُدائ پاک د کوم چ تۀ
 يو  راوړلے په وفادارۍ خدمت کوې، هغه دې تا له خالصون درکى.“ 

شو او د غار په خولۀ کېودے شو، او بادشاه پرې خپل مهر او د خپلو حاکمانو
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 نو بيا مهرونه ي پرې ولول، د دې دپاره چ وک دانيال بچ نۀ کى. 
بادشاه خپل شاه محل ته واپس شو او هغه شپه ي ب د خوراکه او د هر قسمه
 عېش عشرت نه بغېر تيره که. او هغه وله شپه وي وو او خوب نۀ ورتلو. 

 نو خو په توره خه بادشاه پاېدو او د زمرو غار ته په تېزۍ سره ورغلو. 
کله چ هغه غار ته نزدې ورورسېدو، نو هغۀ دانيال ته په غمژن آواز سره آواز

ورکو، ”اے دانياله، د ژوندى خُدائ خدمت کوونيه، ول ستا خُدائ پاک د چا
چ تۀ په وفادارۍ سره عبادت کوې، هغۀ دا وکے شو چ تا د زمرو نه بچ

 دانيال ورله جواب ورکو، ”بادشاه سالمت، تۀ دې د تل دپاره کى؟“ 
د زمرو خول له او هغته راولې زما خُدائ پاک خپله فر  .ژوندے اوس

بندې کې. هغوئ ما ته هي قسمه نقصان نۀ دے رارسولے، ه چ زۀ هغۀ ته
 بناه ثابت شوم. بادشاه سالمت، نۀ ما ستا خالف ۀ جرم کے دے.“ 

بادشاه په دې بحده خوشحاله شو او حم ي وکو چ دانيال د غار نه
ه چ ،و، نو په هغۀ يو زخم هم نۀ وودانيال رابهر ک ي او کله چ .راوباس

 بيا د بادشاه په حم، هغه سى د هغۀ په خپل خُدائ پاک باور وو. 
راوستلے شول چا چ په دانيال د بد نيت نه الزام لولے وو او د زمرو په غار

ک ي د و او بچو سره وروغورزول. د غار بېخ ته د رسېدو نه وړاندې زمرو
لول م  نو بيا په په هغوئ حمله وکه او هُوک ي ورله وه وه کل. 
ک داريوس بادشاه ولو خلقو، قومونو، او د دنيا د هرې ژب ويوونو ته دا

 زۀ د خپل بادشاه په هر ائ وليل، ”په تاسو دې سالمتيا او برکت وى. 
ک خلقو ته دا فرمان جارى کوم چ تاسو ول د دانيال د خُدائ نه يرېئ او د
هغۀ عزت کوئ. ه چ هغه ژوندے خُدائ پاک دے، او همېشه پات کېدونے

دے، د هغۀ بادشاه به هيله نۀ تباه کيى، او د هغۀ بادشاه به کله هم نۀ
ه کے دے، هغه په آسمان او زمے او ساتون هغه بچ کوون ختميى. 

 نو دانيال ن او عجائب رندوى. هغۀ دانيال د زمرو د پنجو نه بچ کو.“ 
د داريوس بادشاه په حومت ک او د فارس د بادشاه خورس په حومت
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ک ډېر مخ شو.

د حضرت دانيال رويا د لورو ناورو په حقله

 د بابل د بادشاه بيلشضر د بادشاه په اول کال، دانيال چ کله په خپل  ۷
د هغۀ په خيالونو ک پروت وو نو هغۀ خوب وليدو او په خوب ک ک ک

 يوه رويا راغله. هغۀ هغه ۀ وليل کوم چ هغۀ په خوب ک وليدل. 
دانيال وفرمائيل چ، ”په هغه شپه ما په رويا ک وليدل چ هلته زما په وړاندې
 نو لور  .ېدللورو خواو نه د سمندر په مخ په تېزه ل د اند آسمان هوا

 اولنے د غ ناور، چ د يو بل نه مختلف ۇو، د سمندر نه بهر راووتل. 
زمرى په شان وو، او د باز غوندې وزرې ي وې. ما تر هغ پورې ورته کتل

ترو چ ي وزرې پرې کے شوې او ودرولے شو او بيا دا له د انسان په
 نو بيا شان په زمه په دوو پو ودرېدلو، او انسان سوچ ورته ورکے شو. 

زما په وړاندې ما دوېم ناور وليدو، کوم چ د مېلو په شان ارېدو. دا په
خپل يو طرف باندې اوچت کے شو، او دۀ درې پت په خپله خولۀ ک د

غاونو په مين ک نيول وې. هغۀ ته وئيل کېدۀ، پاه او په غوو ان موړ
 د دې نه وروستو، ما يو بل ناور وليدو، هغه له د پان په شان وو. که. 

او د دۀ په شا له د مارغۀ په شان لور وزرې وې. د دې ناور لور سرونه
 د دې نه وروستو د ۇو، او دۀ ته ي د حومت کولو اختيار ورکے وو. 

شپ ما په خپله رويا ک لورم ناور وليدو چ خطرناک او يروونے او
ريچ په هغ ار به ي ۇو او خپل ونه يغا غ ډېر طاقتور وو. د اوسپن
ريچ کو او تير به ي کو او ۀ به چ ترې نه پات شو نو هغه به ي د خپلو

پو الندې کو. هغه د نورو ولو ناورو نه کوم چ مخ ۇو مختلف وو، او
 کله چ ما د هغۀ د رونو په حقله سوچ کولو، نو د هغۀ لس رونه ۇو. 

هلته زما د وړاندې يو بل ورکوے ر د هغوئ په مين ک اره شو، او
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درې وړومب رونه د هغۀ په وړاندې راوويستلے شول. د هغه ر له د
سره الف پرواهپه ب وې او په خولۀ باندې ي و په شان سترانسان د ستر

.کول

د هغه ذات رويا چ همېشه ژوندے دے

ولے شُو، او ازلائ باندې ول ما ورته کتل نو تختونه په خپل  کله چ

ذات په خپل تخت کېناستو. د هغۀ جام له د واورې په شان سپين وې، او د
هغۀ د سر وېتۀ له د سپين وړۍ په شان ۇو. او هغه د اور په تخت باندې

 او د هغۀ د حضور نه د اور  .ختل د اور شُغل ېناستو او د پايو نه يک
درياب راوتلو او د هغۀ په وړاندې روان وو. په زرونو زرونو د هغۀ خدمت له
راغلل، او په لونو هستيان د هغۀ په وړاندې ودرېدل. بيا د عدالت دپاره دربار

ه چ هم هغه شان کتل  ورته م کوالو شو، او کتابونه کوالو کے شول. 
ورته کتل چ پورې م تر هغ .خبرې کول ر د کبر نه ډک ےهغه ورکو

هغه لورم ناور م کے شو او د دۀ الش تباه او بل شوى اور ته وغورزولے
 د هغه نورو درېو واړو ناورو نه قدرت واخستلے شو، خو هغوئ ته د شو. 

 نو په هم هغه شپه ل وخت دپاره د ژوندى پات کېدلو اجازت مالو شو. 
ک ما په خپله رويا ک وليدل، چ هلته زما په وړاندې يو کس له د ابن آدم

په شان وو، چ د آسمان د وريو سره راروان وو. او هغه ازل ذات ته
 هغۀ ته اختيار، جالل او ورورسېدو او د هغۀ حضور ته حاضر کے شو. 

شاه طاقت ورکے شو، د ولو قومونو، ذاتونو او ژبو خلقو د هغۀ عبادت
وکو. د هغۀ بادشاه ابدى او نۀ ختمېدون ده، د هغۀ بادشاه به هي کله تباه

.نۀ ش

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

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

 بادشاه مالو ش، او هغوئ به په هغ باندې تر ابده پورې بادشاه کوى. 
نو بيا ما غوتل چ د لورم ناور په حقله صحيح مطلب باندې ان پوهه

د اوسپن ونه يے وو. او غاولو نه مختلف او يروون د نورو م، کوم چک
ريچ ريچ ارونه ي خپل ناور چ و وې، هغهد زې ي و پنجاو د پ

 کل او تير ي کل او ۀ چ ترې نه پات شول هغه ي د پو الندې کل. 
ما هم غوتل چ د هغۀ په سر د هغه لسو رونو په حقله معلومات حاصل

چ راوختلو، د کوم د راختلو نه مخ ر په حقله کوم چ م، د هغه بلک
ي ستر ارېدو او چ د نورو نه بيا غ ر چ هغه درې وغورزېدل، هغه

 کله چ ما دا هر  .د کبر خبرې کول د انسان په شان وې، او د دې خول
ۀ کتل، نو دې ر د مقدسينو خالف جن وکو او هغوئ ته ي شست

 ترو چ هغه ازل ذات راغلو او د خُدائ تعال د مقدسينو په حق ورکولو، 
هغوئ ته بادشاه و. او بيا هغه وخت راغلو چد عدالت اعالن وک ي ک

 نو بيا هغۀ ما ته ووئيل چ، دا لورم ناور هغه د دنيا لورمه مالو شوه. 
بادشاه ده کومه چ به په زمه رااره ش. دا به د نورو ولو بادشاهتونو نه
به ي ريچ و الندې او ريچى، او د په تيره کوله زم مختلفه وى او دا به
 هغه لس رونه لس بادشاهان دى وک چ به د دې بادشاه نه کى. 

راش. د دوئ نه وروستو به يو بل بادشاه پېدا ش، هغه به د مخېنو نه مختلف
 هغه به د خُدائ تعال خالف خبرې وى، هغه به درې بادشاهان ختم کى. 
کوى او د هغۀ په مقدسينو به ظلم وکى، شريعت او د اخترونو مقرر وخت د
.ى. مقدسين به هغۀ ته د درې نيمو کالو دپاره حواله شبدلولو کوشش به وک
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 خو بيا به د هغۀ خالف عدالت شروع ش، او د هغۀ نه به حومت

 نو بيا به د آسمان الندې  .ه تباه شمل تواو هغه به هم په م واخستلے ش
د ولو بادشاهتونو حومت، طاقت او لوئ هغه ايماندارانو ته حواله ش چ د
خُدائ تعال خلق دى. د هغۀ بادشاه به ابدى وى، او ول حمرانان به د هغۀ

 دا خبره دلته ختمه شوه. زۀ دانيال په خپلو عبادت او تابعدارى وکى. 
خيالونو ک پرېشانه وم او زما مخ د يرې نه ت زې وو، خو دا خبره ما خپل

ان سره محفوظه وساتله.“

د حضرت دانيال د  او چېل رويا

 د بيلشضر بادشاه د بادشاه په درېم کال، ما دانيال بله رويا وليده، د  ۸
 په رويا ک ما خپل هغ رويا نه وروستو کومه چ ما مخ ليدل وه. 
ان د سوسه قلعه په خوا ک د عيالم په صوبه ک د اوالئ نهر په غاړه والړ

 ما وکتل چ هلته زما د وړاندې يو د دوو رو واال  د نهر په وليدلو. 
غاړه والړ وو، او رونه ي اوږدۀ ۇو. او يو ر ي د بل نه اوږد وو خو دا
 نو ما وليدل چ هغه  د مغرب او شمال او وروستو لوئ شوے وو. 

جنوب طرف ته ي رونه وهل. او يو ناور هم د هغۀ مقابله نۀ شوه کولے، او
تل هغه يزړۀ غو ي ۀ چ .وک هم د هغۀ د زور نه خالصولے نۀ شُو هيچا

 کله چ ما د دې په حقله سوچ کولو، نو نااپه کول، هغه ډېر طاقتور شو. 
يو چېلے چ د سترو په مين ک ي مضبوط ر وو د مشرق طرف نه

 هغه د هغه راغلو، هغه زم سره د لېدو نه بغېر د ول دنيا نه راواوړېدو. 
دوو رو واال  له کوم چ ما د نهر په غاړه ليدلے وو په تېزه او غصه

 ما هغه وليدو چ په هغه  ي په ډيرې غص سره حمله وکه، هغه ورغلو. 
 ي الندې راوغورزولو او د هغۀ دواړه رونه ي وه وه کل. د هغۀ په

نسبت هغه ډېر کمزورے وو چ د هغۀ مقابله ي کے وے، چېل هغه الندې په
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زمه راوغورزولو او د پو الندې ي کو، او چا هم هغه  د هغۀ د زور نه بچ
 چېلے ډېر زورور شو، خو د خپل طاقت آخرى حد ته په کولے نۀ شو. 

رسېدلو باندې د هغۀ لوئ ر مات شو، او د دې په ائ لور اوچت رونه
 په هغ ک د يو ر نه راوختل چ مخ ي د زم لورو خواو ته وو. 

بل راووتلو، چ په شروع ک ورکوے وو خو هغه د جنوب او مشرق طرف ته
 دا دومره غ او د اسرائيل د ائسته مل طرف ته اوږد او طاقتور شو. 
شو چ آسمان لرو ته ورسېدو، او هغۀ ۀ آسمان لر او ستورى الندې

 هغۀ خپل ان د آسمان لرو د راوغورزول او د پو الندې ي کل. 
شهزاده په شان دومره اوچت ولو، او هغۀ ته د روزانه قربان پېش کول ي ختم

په وجه، آسمان ه د سرکش  کل او د مال خُدائ کور ي پليت کو. 
لرې او روزمره قربان د ر قدرت ته ورکے شُو. او هغه د هر کار په کولو

 نو بيا ما واورېدل ک کامياب شو او حقيقت زم ته وغورزولے شو. 
،ورته وفرمائيل چ تفر مقدس او بل خبرې کول تفر يوې مقدس چ
”دا کارونه به ترو پورې جارى وى کوم چ په رويا ک وليدلے شُو؟ ترو

و پورې به آسمانى؟ ترکي په بدله ک ناه د روزمره قربان پورې به دا
 بيا فرت ما ته لرې او د مال خُدائ کور د پو الندې کيى؟“ 

وفرمائيل، ”دا به تر دوه زره او درې سوه ماامونو او سحرونو پورې وخت
“.ے شخُدائ کور دوباره مقدس ک نه وروستو به د مال او د هغ ،واخل

حضرت جبرائيل د حضرت دانيال د رويا تعبيرول

 کله چ ما دانيال دا رويا کتله او په دې د پوهېدلو کوشش م کولو، نو زما

 او ما د اوالئ په وړاندې وک ودرېدو چ له د انسان غوندې ارېدو. 
نهر د غاړې نه د يو سى آواز واورېدو چ وې فرمائيل، ”اے جبرائيله، دې

هغه ما ته نزدې راغلو چرته چ  کله چ سى ته د دې رويا مطلب ووايه.“ 
رېوتلم. هغۀ ما ته وفرمائيل، ”اے زۀ والړ وم، نو زۀ وويرېدلم او پمخ په زمه پ
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 بن آدمه، په دې پوهه شه چ د دې رويا تعلق د آخرى زمان سره دے.“ 
کله چ هغۀ ما ته خبرې کول، زۀ بهوشه وم، په زمه پمخ پروت وم. بيا

 بيا هغۀ ما ته وفرمائيل، ”زۀ د دې هغۀ زۀ ونيولم او په خپلو پو ي ودرولم. 
،ۀ وش به وروستو د غضب په وخت ک تا ته ووايم چ دپاره راغلم چ
 رو  کوم د دوو ه چ د دې رويا تعلق د آخرى زمان سره دے. 

 دا وېتو واال چ تا وليدو دا د مادى او فارس د بادشاهانو نمائند کوى. 
چېلے د يونان بادشاه دے، او هغه د سترو په مين ک لوئ ر اولنے

 هغه لور رونه کوم چ د هغۀ يو مات شوى ر په ائ بادشاه دے. 
راوتلو د دې مطلب دا دے چ د اول بادشاه نه به لور نورې بادشاه جوړې

 د دوئ د بادشاه په آخرى ش خو يو به هم دومره زور طاقت نۀ لرى. 
ورو ک کله چ د دې سرکش او بدکارى آخرى حد ته ورسيى، نو يو ظالم
 هغه به ډېر طاقتور ش، خو دا به د دۀ  .ار بادشاه به راوچت شاو ماهر م
خپل طاقت نۀ وى. هغه به د حېرانون تباه سبب ش او ۀ چ هغه کوى په

هغ ک به کامياب ش. هغه به زورور خلق او د ايماندارانو قوم تباه کى. 
 د دوک په سبب به هغه کامياب ش، او هغه به خپل ان اوچت و. کله

چ هغوئ ان محفوظ و، هغه به ناهانه ډېر خلق تباه کى او د شهزادانو
د شهزاده خالف به راپا. خو بيا به هغه تباه ش، خو دا نه چ د انسان په
 د ماامونو او سحرونو د قربانيانو کومه رويا چ تا ته ودلے طاقت. 

شوې ده هغه حقيق ده، خو دا رويا په وساته، ه چ دا د ډېر لرې مستقبل په
 زۀ دانيال، ډيرې ور خفه او بيمار وم. بيا زۀ پاېدم او د حقله ده.“ 

بادشاه کارونو له واپس الړم. زۀ د دې رويا په وجه خفه وم، دا د پوه نه بهر وه.

د خپلو خلقو دپاره د حضرت دانيال دعا

وک چ په اول کال  د مادى د اخسويرس د زوئ داريوس د بادشاه  ۹
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 د هغۀ د بادشاه په اول کال، زۀ دانيال د مقدسو د بابليانو بادشاه جوړ شو، 
صحيفو نه پوهه شوم، د مال خُدائ د هغه کالم په مطابق چ هغۀ يرمياه نب له

 نو بيا زۀ مال ورکے وو، چ يروشلم به د اويا کاله پورې وران وى. 
خُدائ ته راورېدم او هغۀ ته م منت زارى وکه او روژه م ونيوله، او ما د

 ما خپل مال اټ جام واغوستل او په خپل ان م ايره ونوستله. 
خُدائ نه دعا وغوتله او اقرار م وکو، ”اے ماله، تۀ لوئ او حېرانونے

خُدائ ي ،وک چ د خپل مين وعده د هغوئ سره قائمه سات وک چ تا
 مون ناه کې ده او غلط کارونه مو  ،مونه منسره مينه کوى او ستا ح

کى دى. مون بدعمل کې ده او سرکش مو کې ده، مون ستا د احاماتو او
 مون ستا خدمت کوونو پېغمبرانو ته غوږ ونۀ شريعت نه مخ اړولے دے. 
نيولو، چا چ ستا په نوم زمون بادشاهانو، زمون شهزادانو او پالر نيونو، او
 ماله، تۀ صادق ي، خو نن ورځ زمون د مل ولو خلقو ته خبرې وکې. 

مون د يهوداه او يروشلم او د ول بن اسرائيل خلق، نزدې او لرې شرمنده يو، په
هغه ولو ملونو ک چرته چ تا مون د خپلو غدارى په وجه خوارۀ کى يو.
 اے ماله خُدايه، مون او زمون بادشاهان، زمون شهزادان او زمون پالر

 خو نيونه په شرمونو شرمنده يو ه چ مون ستا خالف ناه کې ده. 
مال خُدائ زمون خُدائ پاک مهربانه او بخونے دے، ار چ مون د هغۀ
 مون د خپل مال خُدائ تابعدارى نۀ ده کې او خالف بغاوت کے دے، 
د هغۀ هغه حمونه مو نۀ دى منل کوم چ هغۀ مون ته د خپل خدمت کوونو

 ولو بن اسرائيلو ستا د شريعت خالف ورزى پېغمبرانو په ذريعه راکل. 
کې ده، مخ ي ترې نه اړولے دے او ستا د منلو نه ي انار کے دے. نو په
دې وجه هغه لعنتونه او قسم خوړلے شوى افتونه چ د خُدائ پاک د خدمت

ه چ ،نازل شول لے شوى دى په مونلي په شريعت ک موس کوون
ۀ چ د افت راوستلو په ذريعه  تا په مون مون ستا خالف ناه کې ده. 

دې زمون د بادشاهانو په خالف فرمائيل ۇو هغه دې پوره کل. د آسمان د
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 الندې هيله هم داس افتونه نۀ دى راغل له نه چ په يروشلم راغلل. 
ول افتونه په مون لے شوى دى، هغهلي په شريعت ک د موس ه چن

نازل شوى دى، بيا اوس هم مون د خپل مال خُدائ د رضا حاصلولو دپاره د
 نو خپلو ناهونو نه اوړېدل نۀ يو او نۀ مو ستا په حقيقت غور کے دے. 

مال زمون ه چ ،هۀ پرواه ونۀ ک د افت راوستلو خُدائ هم په مون مال
خُدائ په خپلو ولو کارونو ک صادق دے، خو بيا هم مون د هغۀ تابعدارى ونۀ

 اوس اے ماله زمون خُدايه، تا چا چ خپل خلق د مصر نه په خپل که. 
زورور الس راوويستل او خپل نوم له دې عزت او جالل ورکو چ تر ننه قائم

 اے ماله، په دے، د دې باوجود هم مون ناه وکه، مون بدکارونه وکل. 
خپلو کارونو ک تۀ صادق ي، نو په دې وجه تۀ خپله سخته غصه او غضب د

خپل ار يروشلم، ستا مقدس غر نه لرې که. زمون ناهونو او زمون د پالر
 نو نيونو ناهونو يروشلم او ستا خلق د ېرچاپېره قومونو د خندا کل. 

اوس اے ماله خُدايه، د خپل خدمت کوون زما دعا او زارۍ ته غوږ ونيسه.
اے ماله خُدايه د خپل نوم په خاطر خپل تباه شوى پاک کور ته د رحم په نظر
 اے خُدايه، غوږ ونيسه او واوره، خپل ستر کوالو که او هغه ووره. 

کنر شوے ار ووره چ ستا په نوم پورې تلے شوے دے. مون تا ته سوال
.تۀ ډېر مهربانه ي ه چ و، خوصادقان ي مون زارى د دې دپاره نۀ کۇو چ

 اے ماله واوره، اے خُدايه مون معاف که. اے ماله زمون واوره او

ه چ ،هان د خاطره دې مۀ ايسارې ه. اے زما خُدايه د خپلعمل پرې وک
ستا ار او ستا قوم ستا په نوم پورې تلے شوى دى.“

د حضرت جبرائيل پېغام د مسح کے شوى په حقله

ناه او زما د قوم د بن عا کوله او د خپلکله ما خبرې او د  نو چ

اسرائيلو د ناه اقرار م کولو او خپل مال خُدائ ته م د هغۀ د مقدس غر
 ما ال دعا کوله چ جبرائيل، هغه سے چ ما مخ په دپاره زارى کوله، 
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 رويا ک ليدلے وو ما له په تېزۍ سره راغلو، د ماام د قربان وخت وو. 
هغۀ زۀ پوهه کم او ما ته ي وفرمائيل، ”اے دانياله، زۀ اوس راغلم چ تا له

 نه چ تا دعا شروع که نو هغ ته جواب پوهه او حمت درکم. 
ورکے شو، زۀ د هغ وئيلو دپاره تا له راغلم ه چ تۀ ډېر قدرمند ي. په دې

 اويا وارې وجه دې پېغام ته په خيال سره غوږ شه او په رويا ان پوهه که. 
اووۀ کاله ستا قوم او ستا مقدس ار دپاره مقرر شوى دى چ په ک خپله

سرکش ختمه کئ، او ناه بنده کئ، د بدعمل کفاره ورکئ، نۀ ختمېدونے
صداقت قائم کئ، د پېغمبرى رويا او پېشوئ تصديق وکئ او چ د ولو نه

 په دې غور وکئ او ان پرې پوهه کئ. دوه مقدس ائ مسح کئ. 
شپېتۀ وارې اووۀ کاله به تير ش د کوم وخت نه چ د يروشلم د بيا جوړولو

حم ورکے شوے دے ترو چ مال خُدائ مسح کے شوے بادشاه
راش. يروشلم به سره د کوو او حفاظت خندقونو جوړ کے ش، خو کۀ ۀ

 د دې دوه شپېتۀ وارې اووۀ کاله نه هم چ په يروون وخت ک وى. 
وروستو به مسح کے شوے کس قتل کے ش او هغۀ سره به ۀ نۀ وى. نو په
هغه وخت ک به بيا بل حمران راوچت ش د چا لرې به چ دا ار او د
او د هغ او د جن ،ه د سېالب راشى. د دې خاتمه به لخُدائ کور تباه ک

 بدبخت به د آخر پورې جارى وى، او د هغ تباه حم جارى شوے دے. 
هغه حمران به د اووۀ کالو دپاره د ډېرو خلقو سره لوظ وکى او د دې وخت په

نيمه ک به هغه قربان او نذران ختم کى. او د مال خُدائ د کور په
اوچت ائ به يو داس ناپاکه بت کېدى چ تباه به راول. او تر هغ پورې به

هلته وى ترو چ خُدائ پاک هغه خپل اَنجام ته ورسوى کوم چ ورته هغۀ
مقرر کے دے.“

د دجله سيند په غاړه د حضرت دانيال رويا
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په درېم کال ما دانيال ته چ  د فارس د بادشاه خورس د بادشاه  ۱۰
راته بيلطشضر هم وئيل کېدو يوه رويا راکے شوه. د دې پېغام حقيقت وو او دا
 کله د يو لوئ جن په حقله وه. د رويا په وسيله زۀ په دې پېغام پوهه شوم. 
چ دا رويا ما وليده نو په هغه وخت ک ما دانيال د درې هفتو نه ماتم کولو.
 ما نۀ ۀ خوراک کے وو،نۀ م غوه او نۀ م مے خپلو شونو ته نزدې
کى ۇو، او ما د درېو هفتو د تېرېدو پورې د سر تېل هم استعمال کى نۀ وو.
 د وړومب مياشت په ليريشتمه ورځ، کله چ زۀ د دجله د لوئ سيند په

 هر کله چ ما بره وکتل نو ان ته مخامخ م يو سے غاړه والړ وم، 
وليدو چ د سپين کتان جام ي اغوست وې، او د مال نه ي د سوچه سرو زرو

 د هغۀ بدن د ايوامرين کا په شان وو، د هغۀ مخ له د مالبند تلے وو. 
برېنا په شان لېدو، د هغۀ ستر له د مشعلونو په شان بلېدل، د هغۀ

السونه او پ له د زېو په شان لېدل، او د هغۀ آواز له د لوئ  د شور
 صرف ما دانيال، دا رويا وليده، ما سره نورو سو دا ونۀ ليده، په شان وو. 

خو بيا هم هغوئ داس وحشت واخستل چ وتتېدل او انونه ي پ کل.
 نو زۀ يوا پات شوم چ دا عظيمه رويا وورم. په ما ک طاقت پات نۀ

 نو بيا ما واورېدل شو، زما رن د مى په شان ت زې شو او بدمه شوم. 
چ هغۀ خبرې کول، او نه چ ما هغۀ ته غوږ ونيولو، زۀ بهوشه شوم، په
 بيا يو الس زۀ راونيولم او په خپل ائ ي په لزېدو رېوتلم.  زمه پمخ پ
 هغۀ وفرمائيل، ”اے دانياله، تۀ خُدائ پاک ته ډېر ران سره په وډو کم. 

ه چ ،هه ودرېته غوږ ونيسه، او پا زۀ تا ته کوم هغ خبرې چ کوم ،ي
زۀ تا له رالېلے شوے يم.“ او کله چ هغۀ ما ته دا وفرمائيل، نو زۀ په لزېدو

ه. د وړومب بيا هغۀ خبره جارى وساتله، ”اے دانياله مۀ يرې سره ودرېدلم. 
ور نه کله چ تا خپل سوچ دې ته تيار کو چ پوهه حاصله کې او د خُدائ
پاک په وړاندې دې خپل ان عاجز کو، نو ستا دعا قبوله شوه، او زۀ د هغ په

 خو د فارس سلطنت روحان شهزاده تر يوويشت جواب ک راغلے يم. 
ورو پورې زما مخه ونيوله. بيا ميائيل چ د فرتو سردار دے، زما مدد کولو
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 زۀ اوس راغلے له راغلو ه چ زۀ د فارس بادشاه سره ېر شوے وم. 
يم چ تاسو ته دا تشريح کم چ په راتلون وخت ک به ستا خلقو سره ۀ
 کله چ هغۀ کيى، ه چ د دې رويا تعلق د راتلون وخت سره دے.“ 
 نو بيا يو ما ته دا خبرې کول نو ما الندې زم ته کتل او ونا شوے وم. 

له د انسان په شان ارېدو هغۀ زما شونې مسح کې، او ما خپله خوله
کوالو که او خبرې م شروع کې. ما هغه چا ته وک چ زما په وړاندې والړ
وو وئيل، ”ماله، زۀ د دې رويا په وجه اندېنو راېر کے يم او په ما ک زور

 زۀ ستا نوکر نه تا سره خبرې وکم، اے زما ماله؟ ختم شوے دے. 
د بن وک چ  نو هغه  “.را  زما زور ختم شوے دے او ساه م
 هغۀ آدم په شان ارېدو زۀ ي بيا مسح کم او ما له ي طاقت راکو. 

وفرمائيل، ”اے خُدائ پاک ته، ران انسانه مۀ يرېه. سالمت اوسه. اوس ډاډه
شه، ډاډه شه.“ کله چ هغۀ ما سره خبرې وکې، ما ته طاقت مالو شو او ورته

وم ووئيل، ”اے ماله اوس خبره وکه، ه چ تا ما له طاقت راکے دے.“
 نو بيا هغۀ وفرمائيل چ، ”تا ته پته ده چ زۀ ول تا له راغلے يم؟ زۀ به زر

د فارس د شهزاده خالف جن له واپس الړ شم، او نه چ زۀ الړ شم، د
 خو زۀ به اول تا ته هغه ۀ ووايم چ ۀ د حقيقت  ،يونان شهزاده به راش

په کتاب ک ليلے شوى دى. د دوئ خالف هي وک هم زما مدد نۀ کوى
بغېر د ميائيل ستاسو د شهزاده نه.

 او د داريوس ميدى د بادشاه په اول کال، زۀ ودرېدلم چ هغه  ۱۱
 نو بيا اوس، زۀ تاسو ته رتيا وايم. مضبوط او ته کم. 

د قومونو په خپلو ک جنونه

،لورم بادشاه راش او بيا به ،به نور درې بادشاهان راوچت ش په فارس ک
وک چ به د هغوئ ولو نه زيات مالداره وى. هغۀ د خپل دولت په ذريعه
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طاقت حاصل کے دے، نو هغه به هر وک د يونان د حومت په خالف
 نو بيا به يو زورور بادشاه راش او هغه به په لوئ اختيار سره راوچت کى. 

 خو د هغۀ د بادشاه کوى او هر ۀ چ ي زړۀ غواړى هغه به وکى. 
اره کېدو نه وروستو به د هغۀ بادشاه وکې وکې ش، او دا به په لورو
حصو تقسيم ش. دا به د دۀ اوالد ته پات نۀ ش، او نۀ به بيا هغه داس طاقتوره

وى له نه چ اول وه، ه د دۀ بادشاه به د بېخ نه ختمه ش او نورو ته به
 د جنوب بادشاه به مضبوط ش، خو د هغۀ يو آفسر به د  .ے شحواله ک
هغۀ نه زيات مضبوط ش او هغه به د هغۀ نه په زيات طاقت سره په خپلو خلقو

و کاله پس به د جنوب او د شمال بادشاه په خپلو ک  حومت کوى. 
اتحاد جوړ کى. د جنوب د بادشاه لور به د شمال بادشاه ته د اتحاد جوړولو

دپاره وادۀ کے ش، خو هغه به په خپل خاوند اثر رسوخ ونۀ ساتلے ش هغه او
د هغ اثر رسوخ به ختم ش. نو هغه به بيا سره د خپل پالر او شاه خدمت

 نو بيا به د هغ د خاندان نه يو کس راوچت ش چ د  .و ووژلے شکوون
هغ ائ ونيس. او هغه به د شمال د بادشاه په فوج حمله وکى او هغه قلعه
  .ى او کامياب به شوک هغه به د هغوئ خالف جن ،انو ته به ننو

هغه به د هغوئ معبودان، د هغوئ د پيتلو بتان او د هغوئ قيمت د سپينو او سرو
زرو سامان قبضه کى او ان سره به ي مصر ته يوس. او د و کالو پورې به

 بيا به د شمال بادشاه د جنوب د هغه د شمال په بادشاه حمله ونۀ کى. 
.ته به الړ ش لاو خپل م ى خو هغه به واپس شبادشاه په سلطنت حمله وک

 د هغۀ زامن به د جن دپاره تيار ش او يو لوئ لر به جوړ کى، دا به

 بيا به د له د سېالب غوندې وى او جن به د هغۀ قلعه انو ته ورورسوى. 
او د شمال د بادشاه په خالف به جن راو جنوب بادشاه په غصه ک

 وکى، وک چ به لوئ لر تيار کى خو هغوئ به هم شست وخورى. 
کله چ فوج تباه ش نو د جنوب بادشاه ک به غرور راش او هغه به په

 ه  .ى، خو هغه به د ډېر وخت پورې کامياب نۀ شۀ کونو خلق مزر
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چ د شمال بادشاه به بل لر راغون کى، د وړومب لر نه به غ وى، او
  .ر سره په هر قسمه وسلو سمبال راشو کاله پس به هغه د يو لوئ ل يو

په هغه وخت ک به ډېر خلق د جنوب د بادشاه خالف راپا. ستا د قوم
پارېدل خلق به د رويا په پوره کېدو ک بغاوت وکى، خو هغوئ به کامياب نۀ
 نو بيا به د شمال بادشاه راش او قلعه بند ار د قبضه کولو دپاره به د  .ش
تر دې چ ،ى. د جنوب فوجيان به دوئ ايسارولے نۀ شخاورو ډيرى جوړ ک

 حمله د ولو نه ۀ او زورور فوجيان به هم د هغوئ مقابله نۀ ش کولے. 
کوونے بادشاه به هم هغه ۀ کوى ۀ چ ي زړۀ غواړى، وک به د هغۀ

خالف نۀ ش ودرېدلے. هغه به ان په ائسته مل ک آباد کى او هغۀ سره
 هغه به يوه منصوبه جوړه کى چ د خپل به د هغ د تباه کولو اختيار وى. 
ول سلطنت د زور سره راش او هغه به د جنوب د بادشاه سره اتحاد وکى. او

خپله لور به هغۀ ته وادۀ کى د دې دپاره چ سلطنت تباه کى، خو د هغۀ
 هغه به ساحل عالق خوا منصوبه به کاميابه نۀ ش او نۀ به فائده ورکى. 

فوج لى، خو د يو بل موى او په ډېرو عالقو به قبضه وکرته خپله توجو و
 د کمانر به د هغۀ ستاخانه رويه ختمه کى او په شرمونو به ي وشرموى. 
دې نه پس به هغه خپل مل ک خپلو قلعه انو ته واپس ش خو هغه به تيندک
 د هغۀ په ائ  .نۀ ش ى نو د هغۀ نام و نشان به پاتوخورى او وبه غورزي
به بل بادشاه راش هغه به محصول اخستون ولېى چ شاه شان و شوکت
پرې وسات. خو په لو ورو ک به هغه تباه ش، خو نۀ د غص په وجه او نۀ

د جن په وجه.

د شام يو بدعمله بادشاه

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

وى حاصل. هغه به ناهانه رااره ش، او په سلطنت به حمله وکى، په
 د هغۀ په وړاندې به لوئ لر چاالک او  سره به بادشاه قبضه کى. 
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 هغۀ سره د لوظ کولو نه پس به هغه  .مام به تباه شهغه او مشر ا ،و شجار
 د هغوئ سره دوکه وکى او د لو کسانو سره به هغه قدرت حاصل کى. 

ناهانه به مالداره صوب ونيس نو هغه به په هغوئ حمله وکى او هغه هر ۀ به
حاصل کى چ د هغوئ پالر نيۀ نۀ وو حاصل کى. هغه به غنيمت، لوټ

شوے دولت په خپلو ملرو ک تقسيم کى. هغه به د قلعه انو د قبضه کولو
 د يو لوئ لر سره منصوب جوړې کى خو دا به د ل وخت دپاره وى. 

به هغه زور ولوى او په نرتوب به د جنوب بادشاه په خالف جن وکى. د
جنوب بادشاه به هم د خپل لوئ او طاقتور لر سره جن وکى، خو هغه به د
شمال د بادشاه په وړاندې د هغه منصوبو په وجه ونۀ دريى کوم ي چ د هغۀ
 هغوئ وک چ د بادشاه رو خورى هغوئ به په خالف جوړې کې دى. 

او ډېر به په جن ،ر به ختم شى، د هغۀ لد هغۀ د تباه کولو کوشش وک
 نو دواړه بادشاهان به د شېطان نه ډکو زړونو سره په  .ے شۀ کم ک
ه چ خو يو به هم کامياب نۀ ش ،او يو بل ته به دروغ ووائ ېنيو مېز ک

 د شمال بادشاه به ډېر دولت سره  .خاتمه به بيا هم په خپل مقرر وخت راش
خپل مل ته واپس ش، خو د هغۀ زړۀ به د مقدس لوظ خالف ش. هغه به دې
 په مقرر وخت به ته نقصان ورسوى او بيا به خپل مل ته واپس الړ ش.  
هغه بيا په جنوب مل حمله وکى، خو دې ل به ي نتيجه د مخ نه بدله
 د مغرب سمندر د غاړې کشت به د هغۀ مخالف راش، او هغه به زړۀ وى. 
بائيل. بيا به هغه واپس ش او خپله غصه به د مقدس لوظ په خلقو وباس. هغه

 د به واپس ش او په هغوئ به مهربان ش وک چ مقدس لوظ هېروى. 
هغۀ لر به راش چ د عبادتاه بحرمت وکى او روزانه قربان به بندې

 بادشاه  .راول به تباه ت ودروى کوم چى. هغوئ به هلته هغه ناپاکه بک
به په غوړو خبرو سره هغوئ دوکه کى چا چ لوظ مات کے دے، خو کوم
خلق چ خپل خُدائ پاک پېژن هغوئ به زورور وى او د هغۀ مقابله به وکى.

 وک چ هويار دى هغوئ به ډېرو ته صحيح تعليم ورکى، خو د ۀ
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وخت دپاره به هغوئ په تُوره قتل کے ش يا به وسوزولے ش يا به قېد کے
 کله چ هغوئ راپرېو ورته به صرف ل مدد  .ے شاو يا به لوټ ک ش
 ۀ هوياران به  .رى شمخلص نۀ دى ورسره به مل او ډېر چ ،الو شم

قتل کے ش، د دې دپاره چ د آخر وخت پورې صفا، خالص او بداغه
 بادشاه به هغه ۀ کوى ۀ کے ش ه چ مقرر وخت راتلونے دے. 

چ ي زړۀ غواړى. هغه به خپل ان د هر معبود نه اوچت او لوئ  او د
خُدائ پاک خالف به هم کفر وائ وک چ د ولو معبودانو خُدائ پاک دے.
هغه به کامياب ش تر هغه وخته چ د غضب وخت پوره شوے نۀ وى، ه

 هغه به د خپل پالر نيۀ ۀ چ وئيلے شوى دى هغه به پوره کيى. 
معبودانو له عزت نۀ ورکوى او نۀ هغه معبود له کوم چ د و خوښ دے، او

  . ولو نه اوچت ان د دې نۀ به د يو معبود عزت کوى، خو هغه به خپل
د دې په ائ به هغه د قلعه انو د معبود عزت وکى، د هغه معبود کوم چ د

دۀ پالر نيۀ نۀ پېژندلو. هغه به د هغۀ عزت د سرو او سپينو زرو او قيمت کاو او
 هغه به د پردى معبود په مدد سره په قيمت تُحفو ورکولو سره وکى. 

مضبوطو قلعه انو حمله وکى او د هغوئ به ډېر عزت کوى وک چ د هغۀ
ى او په اجر کمرانان مقرر کهغه به هغوئ په ډېرو خلقو ح .ومت منح
 په آخر وخت ک به د جنوب بادشاه هغۀ به په هغوئ زمه تقسيم کى. 
سره په جن ش، او د شمال بادشاه به د هغۀ خالف د جن اډو او آسونو

سوارو او ډېرو سمندرى کشتو سره راو. هغه به په ډېرو ملونو حمله وکى
 هغه به په ائسته مل حمله او هغوئ به له د سېالب غوندې ختم کى. 

وکى. ډېر ملونه به شست وخورى، خو ادوم، موآب او د عمون مشران به د
 هغه به خپل حومت په ډېرو ملونو ومن، او مصر  .هغۀ د الس نه بچ ش

 هغه به د مصر د سرو او سپينو خزان او ول  .به ترې هم خالص نۀ ش
 خو بيا به د  .ى، او ليبيا او ايتهوپيا به هم هغۀ ته تسليم شدولت قبضه ک

راو ى، او هغه به په ډېره غصه کهغه پرېشانه ک انمشرق او شمال افوا
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 هغه به شاه خېم د سمندر او د چ ډېر خلق تباه او نيست و نابود کى. 
او هي ،وى. بيا هم به د هغۀ خاتمه راشول ک ائسته مقدس غرۀ په مين

وک به د هغۀ مدد نۀ کوى.

آخرت

 په هغه وخت ک به ميائيل، د فرتو لوئ سردار وک چ ستا د  ۱۲
قوم حفاظت کوى، راوچت ش. هغه به داس د مصيبت وخت وى چ داس به
ت نه تر دې وخت پورې نۀ وى شوے. خو په هغه وخت کد قومونو د پېداي
به ستا د قوم نه هغوئ بچ ش، د چا نوم چ د خُدائ پاک په کتاب ک ليلے

 نو بيا به هغه  خلق وک چ په خاورو ک پراتۀ دى شوے وى. 
 راپا ،وک به د ابدى ژوند دپاره، او وک د رسوائ او ابدى شرم دپاره. 

وک چ ى، او هغوئلي يار دى د نمر د شغلو په شان بههو وک چ
ډېرو خلقو ته د صداقت الرودنه کوى، هغوئ به له د ستورو په شان د تل

 خو تۀ اے دانياله، دا کالم بند که او تر آخرى زمان پورې دپاره ليى. 
پرې مهر ولوه. ډېر خلق به اخوا ديخوا ر چ خپل علم ک اضافه

 بيا ما دانيال وکتل چ زما په وړاندې دوه نور سى والړ ۇو، يو د وکى.“ 
 په هغوئ ک يو د هغه سى سيند په دې غاړه او بل پورې غاړه والړ وو. 
نه تپوس وکو چ د کتان جام ي اغوست وې، او وک چ د اوبو په غاړه

 والړ وو، ”نو دا حېرانېدون خبرې به نور په ومره وخت ک پوره ش؟“ 
د کتان د جامو واال سى وک چ د اوبو دپاسه وو هغۀ خپل دواړه السونه

آسمان ته اوچت کل او ما واورېدل چ هغۀ د ژوندى خُدائ پاک په نوم قسم
وخوړو او وې فرمائيل، ”دا به د درې نيمو کالو پورې وى. کله چ په مقدسو

 ما دا هر ۀ خلقو ظلم ختم ش نو بيا به دا هر ۀ سر ته ورسيى.“ 
واورېدل، خو پوهه پرې نۀ شوم. نو ما ترې تپوس وکو، ”زما ماله، د دې ولو
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 نو هغۀ جواب راکو، ”اے دانياله، په خپله الر په خبرو به ۀ اَنجام وى؟“ 
آرام سره الړ شه، ه چ تر آخره وخته پورې به کالم بند ش او مهر به پرې

 ډېر به پاک، بداغه او صفا کے ش، خو بدعمله به بدعمله لېدلے وى. 
پات ش. يو بدعمله به پرې هم پوهه نۀ ش، خو هغوئ وک چ هويار دى،
 د کوم وخت نه چ د روزانه قربان ختم شوې  .هغوئ به پرې پوهه ش
دى او د تباه ناپاکه بت اېودے شوے دے، د هغ نه به دولس سوه او نوى

 بختور دى هغوئ وک چ ديارلس سوه او پينۀ دېرش  .تېرې ش ور
 ترو چ ستا تعلق دے په خپله الر تر ورو ختمېدو پورې صبر وکى. 

آخره الړ شه. تۀ به وفات ش، نو تۀ به په آخرى ورو ک بيا راژوندے ش د
“.الو شخپل ميراث درته م دې دپاره چ
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