
د حضرت يرمياه نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

د دې کتاب موضوع ډېره ه او د ولو انسانانو دپاره ضرورى او وره ده او
هم هغه خبرې کوى کوم چ زياتو پېغمبرانو کې دى چ د ناهونو نه توبه

وباس، خُدائ پاک ته راور، او کۀ نۀ نو بيا تباه ته تيار ش. حضرت
يرمياه د ژړيدون پېغمبر په نوم ياديى ه چ هغۀ به ډېر زيات ژړل په دې
وجه چ خلقو د خُدائ پاک د عدالت پېغام نظر انداز کے وو. هغۀ د يهوداه
ويپورې پېش ومت نه واخله تر يروشلم د تباهقوم ته د يوسياه بادشاه د ح

کې وه. هغۀ خپل پېشويان باروک عالم ته بيان کې. د حضرت يرمياه د يو
پېغمبر په حيثيت هدف دا وو چ د خُدائ پاک د عدالت د راتلو اعالن وکى.
خو بيا هم په ول کتاب ک مون ورو چ خُدائ پاک غواړى چ خلق او
قومونه توبه وباس او صداقت طرف ته راش. د هغۀ پېغام هغه وخت ته هم

ورى چ کله به خُدائ پاک خپل شريعت د انسانانو په زړۀ ولي نو هغه
فرمائ چ، زۀ به خپل شريعت د هغوئ په مازغو ک واچوم او د هغوئ په

زړونو به ي وليم. او زۀ به د هغوئ شرارتونه معاف کم او د هغوئ ناهونه به
نور نۀ يادوم. د حفظ کولو دپاره ۲۹: ۱۱ آيت ”ما ته د هغه منصوبو پته ده زۀ چ

تاسو آبادوى او خوشحالوى، نه چ ستاسو دپاره لرم، هغه منصوبه چ کوم
تاسو ته نقصان رسوى، هغه منصوبه چ تاسو ته مستقبل او اُميد درکى.“

۱ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


حضرت يرمياه

 په دې کتاب ک د خلقياه د زوئ يرمياه پېغامونه دى وک چ د  ۱
 د بنيامين په عالقه ک د عنتوت په ار ک د امامانو نه يو امام وو. 

مال خُدائ کالم په اول ل په يرمياه د امون په زوئ يوسياه د يهوداه د
 او يرمياه ته دا پېغامونه تر دې چ د بادشاهت په ديارلسم کال نازل شو، 

يهويقيم د يوسياه د زوئ د يهوداه بادشاه په ول حومت ک او د يهوداه
مياشت مومت د يوولسم کال تر پينبادشاه د يوسياه د زوئ د صدقياه د ح

پورې مالوېدل کله چ د يروشلم خلق جالوطن کے شوى ۇو.

يرمياه په پېغمبرۍ منتخب کېدل

 ”ما تۀ د هغه  د مال خُدائ کالم په ما نازل شو او ما ته ي وفرمائيل، 

وخت نه پېژندل چ ال د مور په خېه شوے نۀ وې، ستا د پېدا کېدو نه وړاندې
 خو ما ورته ووئيل م تۀ غوره کې او د قومونو دپاره م نب مقرر کې.“ 
اے قادر مطلق خُدايه، ما ته خو د صحيح خبرو کولو طريقه هم نۀ را” ،چ
داس” ،خُدائ ما ته وفرمائيل چ  خو مال ه چ زۀ خو ال هل يم.“ 
مۀ وايه چ زۀ ال هل يم ه زۀ چ هر چا ته تا ورلېم نو تۀ به ور او هر

زۀ مال ه چ ،ه د خلقو نه مۀ يرې  .درته وايم هغه به ورته وائ ۀ چ
 نو بيا مال خُدائ خُدائ دا وايم چ زۀ ستا مل يم، او زۀ به تا بچ ساتم.“ 
خپل الس راوږد کو، او زما خول له ي راوړو او راته ي وفرمائيل، ”وره، ما

 نن ما تۀ په قومونو او بادشاهتونو خپل کالم ستا په خولۀ ک واچولو. 
باندې مقرر کې، او تا ته م په هغوئ د بېخ نه د راويستلو، او د هغوئ د

ربادولو او د اخوا غورزولو، او په هغ د نورو د قائمولو او د کرلو رانسورولو، ب
اختيار درکو.“
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اندوه رويا

 نو بيا د مال خُدائ کالم په ما نازل شو او وې فرمائيل، ”يرمياه، تا ته ۀ

 مال ارى؟“ ما ورته ووئيل، ”ما ته د بادام د ون يوه انه ارى.“ 
خُدائ راته وفرمائيل، ”تا ته ي ارى، د دې دا مطلب دے چ زۀ د خپل

 د مال خُدائ کالم  “.هغه پوره ش ۀ وايم چ ے يم، زۀ چکالم ساتون
دوباره په ما نازل شو او وې فرمائيل، ”نور ۀ وين؟“ ما ورته ووئيل، ”زۀ د
شمال طرف نه دې وينم چ ۀ په ک يشيى او د دې خولۀ زمون په

 نو مال خُدائ ما ته بيا وفرمائيل چ، ”دغه شان به په طرف رايه ده.“ 
دې مل او وک چ په ک اوسيى په هغوئ به د شمال نه د جنوب طرف

 نو وورئ، زۀ قومونه د شمال د بادشاهتونو نه  ،ته شته افت را
راغونوم. د دنيا بادشاهان به يروشلم او د يهوداه په ولو ارونو حمله وکى او

 نو زۀ به هغوئ به خپل تختونه د يروشلم د ار په دروازه ک قائم کى. 
خپله سزا په خپل غوره شوى قوم نازله کم او د هغوئ د شرارت په وجه به

م او غېرو خُدايانو ته يدوئ زۀ رد ک ه چ مهغوئ ته سزا ورک
خوشبويان وسوزول او د خپلو السونو جوړو شوو بتانو ته ي عبادت وکو.
 نو تۀ يرمياه اوس ان تيار که، او راپاه او هر هغه ۀ چ زۀ درته وايم

دا هغوئ ته ووايه. د هغوئ نه مۀ يرېه، ن زۀ به تا د هغوئ په وړاندې سخت
 وره، ما نن تۀ له د يو قلعه بند ار په شان او د اوسپن ستن، او ويروم. 

د پيتلو د دېوال په شان مضبوط جوړ کې چ تۀ د ول مل سره مقابله وکې،
 کۀ هغه د يهوداه بادشاهان، آفسران، امامان او يا د هغ ول عوام وى. 

هغوئ به ستا خالف وجنيى خو کامياب به نۀ ش ،ه چ زۀ ستا مل يم او
.خُدائ فرمائ م،“ مالزۀ به تا بچ ک
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خُدائ پاک د بن اسرائيلو وفادارى رايادوى

 ”الړ  ،وفرمائيل چ خُدائ کالم په ما نازل شو او راته ي  د مال  ۲
شه او د يروشلم خلقو ته دا پېغام ورسوه. ما ته ستاسو د وان وفادارى ۀ ياده

ده، چ تاسو به نه له د ناوې په شان ما سره مينه کوله او تر دې چ په
صحرا ک چ په ک کله هم ۀ نۀ کېدل بيا هم تاسو ما پس راروان وئ.
 په هغه ورو ک بن اسرائيل مال خُدائ ته مقدس خلق ۇو او د هغۀ د

فصل وړومب مېوه وه. او چا به چ هغوئ ته نقصان رسولو نو هغوئ به ما
مجرمان رول او په هغوئ به م مصيبتونه نازلول، ما مال خُدائ دا

وفرمائيل.“

د بن اسرائيلو د پالر نيۀ ناه

 اے د يعقوب اوالده، اے د بن اسرائيلو ولو قبيلو، د مال خُدائ کالم ته

ۀ غلط ۀ په ما کستاسو پالر ني” ،خُدائ فرمائ  مال  .غوږ ونيس
ليدل وه چ هغوئ زما نه دومره لرې شول؟ هغوئ د بکاره بتانو عبادت شروع

،و چ هغوئ دا تپوس قدرې هم ونۀ ک کو او په خپله هم بکاره شول. 
”مال خُدائ چرته دے، چا چ مون د مصر نه رابهر کو، او په هغه صحرا

ک ي زمون الرودنه وکه چ د ميرو او کندو کپرو مل وو، هر طرف ته
خُشه او تيارۀ وه چ په کومه زمه ک نۀ چا سفر کولو او نۀ په ک وک
 ما تاسو د باغونو نه ډک او زرخيزه مل ته راوستل چ د دې د اوسېدل؟“ 
ک لتاسو په هغه م خو کله چ .يزونو نه خوند واخل و مېوو او د نورو
و او په دې وجه مو زما ميراثناه سره پليت ک ورداخل شوئ نو هغه تاسو په

 امامانو هم دا تپوس ونۀ کو چ، ”مال خُدائ مل قابل نفرت ورولو. 
چرته دے؟“ او تر دې چ د شريعت خادِمانو هم زۀ ونۀ پېژندم، د قوم مشرانو

زما خالف سرکش وکه، او د هغوئ نبيانو د بعل د بت پېغام اورولو او د
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بکاره بتانو پيروى او عبادت ي کولو.“

د مال خُدائ د خپلو خلقو خالف الزام

 مال خُدائ فرمائ چ، ”نو په دې وجه به زۀ د خپلو خلقو خالف الزام

 مغرب طرف ولوم. او زۀ به ستاسو په اوالد هم نسل در نسل الزام ولوم. 
ته د سمندر په بله خوا ک د قبرص جزيرې ته الړ شه او ووره، او د مشرق

طرف ته د قيدار مل ته وک ولېه چ په غور سره لون وکى چ آيا د دې
 تاسو چرې يو قوم داس هم ليدلے نه وړاندې هم داس کار شوے دے؟ 

دے چ د خپلو خُدايانو نه اوړېدل وى کوم چ په حقيقت ک خُدائ پاک هم
نۀ دے؟ نه، بلل نه. خو زما غوره شوے قوم زۀ خپل جالل مال خُدائ

 اے آسمانونو پرېودم او زما په ائ ي د بفائدې بتانو عبادت وکو. 
 ”ه چ زما  ،خُدائ فرمائ مال “،او پرېشانه ش تاسو خوف زده ش
خلقو دوه ناهونه کى دى، يو دا چ هغوئ زۀ چ د ژوندون د اوبو چينه يم
پرېودے يم، او بل دا چ د خپل ان دپاره ي مات شوى تاالبونه جوړ کى

دى په کوم ک چ اوبۀ نۀ ايساريى.“

د بوفائ نتيجه

 ”ول بن اسرائيليان غالمان دى ۀ؟ ول هغوئ غالمان پېدا شوى دى ۀ؟

 هغوئ د غمبېدونو زمرو په شان په نو بيا ول هغوئ اغوا کے شول؟ 
ارونه ي ه، اوصحرا جوړه ک نه ي ه، او د دوئ د زمدوئ باندې حمله وک

 د دې نه عالوه، د ميمفس او د ورته وسوزول او د اوسېدو نه ي وويستل. 
تحفنحيس خلق راغلل او ستاسو سرونه ي وخرائېل او غالمان ي جوړ کئ.
 اے بن اسرائيلو، ول دا تاسو په خپله په خپل ان نۀ دى کى ۀ؟ کله

کوله نو بيا په هغه وخت ک ستاسو خُدائ پاک ستاسو رهنمائ مال چ
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 نو بيا مصر ته د تلو او د دريائے نيل د اوبو لو ۀ تاسو هغه پرېودو. 
 فائده ده؟ او بيا اسور ته د تلو او د فرات د سيند د اوبو لو ۀ فائده ده؟ 

ستاسو شرارت به تاسو له سزا درکى، او زما نه ستاسو د اوړېدو په وجه به
تاسو ورلے ش. نو بيا تاسو په دې غور وکئ او ان خبر کئ چ دا به

ستاسو دپاره ومره بده او ترخه وى کله چ تاسو مال خُدائ ستاسو خُدائ
.االفواج فرمائ خُدائ رب ئ،“ مالدئ او تاسو د هغۀ نه، نۀ يرېپاک پرې

د مال خُدائ عبادت پرېودل

 ”اے بن اسرائيلو، تاسو د ډېر پخوا نه زما جغ د خپل  نه اخوا کے

دے او زما نه مو انار کے دے. تاسو ووئيل، ”زۀ به نور ستا بند نۀ کوم.“
په هره لوړه غونۍ او د هرې شن ون الندې مالست او د کنجرو په شان مو

 ما تاسو د نورو انورو د و بوو د مين نه غوره کئ او په زنا وکه. 
زمه م وکرل خو بيا تاسو ول فاسد او په خراب او نل انورو بو بدل

،ان په سوډا او ډېر صابون باندې ووين ۀ هم تاسو خپل  کۀ شوئ؟ 
خو بيا هم ستاسو د ناه داغونه زما په وړاندې دى.“ دا د قادر مطلق خُدائ وينا

 ”تۀ نه وائ چ ما خپل ان نۀ دے نده کے او د بعل د بت ده. 
پيروى م نۀ ده کى؟ وره تا په هغه دره ک نه رفتار وکو. ل ان سره
سوچ وکه چ تا هلته ۀ کى دى. تۀ هغه اوه ي چ وار ي راوړے وى او
 تۀ له د هغه نل خرې په شان ي چ په دشته  ،ې وهاخوا ديخوا من

ک په مست راغل وى او آوازونه شروع کى نو وک د هغ شهوت قابو
کولے ش؟ او هر يو صحرائ خر به بغېر د تليف نه په هغ باندې سورېدے
راغل ک هغه په مست ه چ او هغه په خپله هغوئ ته نزدې ور ش

 نو بيا دومره منې مۀ وهه چ پل دې وشليى او مرۍ دې اوچه وى. 
ش. نو بيا تا ووئيل، چ نه، دا خبرې زما دپاره بفائدې دى، زۀ د غېرو د بتانو

سره مينه کوم، او زۀ به د هغوئ پيروى کوم.“

۶ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


بن اسرائيل به وشرميى

 ”اے بن اسرائيلو ستاسو ول قوم او بادشاهان، مشران، امامان، او نبيان

 دوئ د داس شرمنده ش له نه چ يو غل ونيولے ش او شرمنده وى. 
لر نه جوړ شوى بت ته وائ چ تۀ زما پالر ي، او د کا نه جوړ شوى بت
ې ده، خو چائ شا ک ولو ما ته د مخ په دوئ .تۀ زما مور ي چ ته وائ

کله هم ۀ تليف ورباندې راش نو بيا ما ته خواست کوى چ راشه او مون ته
 نو بيا هغه معبودان چرته دى کوم چ تاسو د خپل ان خالصون راکه. 
دپاره جوړ کى دى؟ نو بيا کۀ دوئ کولے ش نو را دې ش او د مصيبت په
وخت ک دې تاسو له خالصون درکى. ه چ اے يهوداه، ستاسو خو
 مال خُدائ دومره ډېر معبودان دى له ومره چ ستا ارونه دى.“ 

ولو زما خالف سرکش وئ؟ تاسولزام لپه ما ا نو بيا تاسو ول” ،چ فرمائ
 ما ستاسو خلقو ته بفائدې سزا ورکه، ه چ هغوئ زما کې ده. 

اصالح کول ونۀ منل. خو تاسو له د غمبېدون زمرى په شان په خپلو نبيانو
 اے موجوده نسلونو، د مال خُدائ په حمله وکه او هغوئ مو قتل کل. 

کالم باندې غور او فر وکئ، ول زۀ د بن اسرائيلو دپاره د صحرا او يا د
تورې تيارې زم په شان وم ۀ؟ نو بيا ول زما قوم داس وائ چ اوس دوئ

 ول يوه پېغله خپل زما نه آزاد شُو، او بيا به هيله ما ته واپس رانۀ ش؟ 
کال هېروى، او يا يوه ناوې خپل د وادۀ سنار او جام هېروى ۀ؟ خو زما
 د معشوقو په پېدا کولو ک تاسو ومره خلقو زۀ بحده هېر کے يم. 
 ستاسو ماهر ي. تر دې چ بدکاره ه به هم ستاسو نه چل زده کى. 

لمن د بناه غريبانانو په وينو داغ شوې ده، سره د دې چ هغوئ تاسو په غال
 بيا هم تۀ وائ چ، ”ما هي نۀ کولو ک نۀ دى نيول. د دې هر ۀ باوجود 

دى کى زۀ بناه يم، مال خُدائ خو ما ته غصه نۀ دے.“ خو زۀ به تا له
 تۀ کله دلته او کله سخته سزا درکم ه چ تۀ وائ چ، ”زۀ بناه يم.“ 
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صر نه داسالرې بدلوې؟ تۀ به د م دومره زر خپل نو بيا ول را  هلته
 تۀ به د هغه وشرمېې له نه چ تۀ وړاندې د اسور نه شرمېدلے وې. 

په چا تا بهروسه کوله مال ه چ ،ائ نه هم الس په سر شرمنده و
خُدائ هغوئ رد کل نو تاسو به د هغوئ نه هي امداد حاصل نۀ کئ.“

وفائسرائيلو با خُدائ سره د بن مال

 مال خُدائ فرمائ، ”کۀ يو سے خپله ه طالقه کى او د هغۀ نه  ۳
جدا ش او بيا هغه د بل چا سره وادۀ وکى نو آيا بيا اول خاوند ته د دې سره د
دوباره وادۀ کولو اجازت شته ۀ؟ بلل نه، ول چ په داس کولو به وله زمه
پوره پليته نۀ ش ۀ؟ خو اے اسرائيله له نه چ يوه زناکاره ه په ډېرو

سو پس ر دغه شان تاسو په ډېرو بتانو پس ورېدئ نو اوس تاسو
 د اوچتو خُشو غرونو طرف ته نظر غواړئ چ ما ته دوباره راش ۀ؟ 

تۀ په ک ائ شته چ داس ک آيا هلته په هغ وره چه او ووک
بحرمته شوے نۀ ي؟ د الرې په خوا ک تۀ د زنا دپاره يارانو ته داس والړه
وې، له چ يو کوچے په صحرا ک په انتظار ناست وى. تا د زناکارۍ او

 نو باران په دې وجه ايسار شوے شرارت په وجه وله زمه پليته کې ده. 
وو او د سپرل ا ونۀ ورېدل. نو دا چ تا د کنجرى شل نيولے دے او تا

،چ باوجود بيا هم ما ته وائ شرم تۀ د دومره ب  .شرم نۀ در له هي
 ول تۀ به د تل دپاره ”اے پالره، کله چ زۀ وړه وم، تا ما سره مينه کوله، 

ما ته په قهر ي ۀ؟ ول ستا غضب به د تل دپاره په مون باندې وى ۀ؟“ تۀ خو
داس وائ مر ومره بدعمل چ تا نه کېدے ش دومره کوې.“

توبه کول

 د يوسياه بادشاه د حومت په دوران ک مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”تا
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هغه ۀ وليدل کوم چ بوفا اسرائيل کى دى؟ له د يوې بدکارې  په
شان هغ په هر يو اوچت غرۀ او د هرې شن ون د سورى الندې زنا کې ده.

 زما خيال دا وو چ د دې هر ۀ کولو نه وروستو به هغه ما ته واپس

 راور. خو دا راونۀ رېده او د دې بوفا خور يهوداه دا هر ۀ وليدل. 
ما بوفا اسرائيل ته د هغ د زناکارۍ په وجه طالق نامه ورکه او وم شله نو
رېدله. هغه هم بهر ووتله او زناکارى ي بيا ما وليدل چ د هغ خور يهوداه نۀ ي

 ه چ د اسرائيل دغه بدکارى هغ ته ډېره باهميته ارېده شروع که. 
نو هغ هغه زمه پليته که چ د کاو او لرو د بتانو سره ي زنا شروع که.
 خو د دې هر ۀ باوجود، د هغ بوفا خور يهوداه ما ته په پوره زړۀ سره

راونۀ رېدله، خو صرف په ظاهرى شل سره زما طرف ته راواپس شوه. دا د
 نو بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ، ”خو بيا مال خُدائ فرمان دے.“ 

 هغۀ ما ته دا چ بايمانه اسرائيل د دوکه باز يهوداه نه صادق دے.“ 
وفرمائيل چ، ”د شمال طرف ته الړ شه او هغوئ ته ووايه، اے بايمانه

اسرائيله، مال خُدائ فرمائ ما ته راواپس شه. زۀ به په غص سره نور تا ته نۀ
ورم، ه چ زۀ رحم کوونے يم، مال خُدائ فرمائ، او نۀ به زۀ د تل دپاره
 تۀ صرف د خپلو ناهونو اقرار وکه چ ناهار يم او تا د تا ته غصه يم. 

خپل مال خُدائ خالف سرکش کې ده، او تا د هرې شن ون د الندې د پردو
بتانو عبادت کے دے او زما د کالم تابعدارى دې نۀ ده کې، مال خُدائ دا

 اے بايمانه خلقو، راواپس ش ه چ زۀ ستاسو مال يم. زۀ به  .فرمائ
ستاسو د اري نه يو او د هرې قبيل نه دوه دوه کسان خوښ کم او صيون
 زۀ به تاسو له د شپونو په شان مشران درکم ار ته به مو واپس راولم. 

 نو کله چ چ زما سوچ لرى او تاسو ته په علم او عقل سره هدايت کوى. 
ستاسو د خلقو شمېر په هغه مل ک ډېر ش، مال خُدائ فرمائ، نو تاسو

به په هغه ورو ک د خُدائ د لوظ صندوق ذکر نۀ کوئ او هم به ستاسو خيال
ته دا نور نۀ را، او نۀ به هغه يادوئ، او نۀ به د هغ د ضرورت احساس تاسو

 نو په دغه وخت ک به دوئ ته کيى، او نۀ به هغه دوباره جوړ کئ. 
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يروشلم ته د ”مال خُدائ تخت“ ووائ، او ول قومونه به په يروشلم ک راول
ش او د مال خُدائ نوم له به عزت ورکى. او دوئ به نور د خپل سرکشه او
 نو په دغه ورو ک به د يهوداه خاندان د شريره زړونو پيروى نۀ کوى. 
اسرائيل د خاندان سره يوائ ش او په شريه به دوئ د شمال د جالوطن د

ۀ له په ميراث کما ستاسو پالر ني کوم چ ته واپس راش لنه هغه م لم
ورکے وو.“

ت پرستد خُدائ پاک د غوره شوى خلقو ب

 ”مال خُدائ په خپله فرمائ چ اے بن اسرائيله، ما غوتل چ زۀ تا

سره د خپل بچ په شان سلوک وکم او د خپل خو مل او زمه درکم،
چ د نورو ملونو په نسبت ل او شانداره وى. زما دا خيال وو چ تۀ به ما
وفا شوې د هغ خو تۀ ما سره ب ته خپل پالر ووائ او زما نه به وانۀ وړې. 

.خُدائ دا فرمائ وفا وى. مالخپل خاوند سره ب وک چ په شان 
 د خُشو غرونو په اوچتو سرونو باندې د بن اسرائيليانو د ژړا او فرياد شور

خُدائ ي ې ده او خپل مالهغوئ غلطه الر اختيار ک ه چ ،اورېدلے ش
 اے بوفا بچو ما ته راواپس ش زۀ به ستاسو بوفائ له هېر کے دے. 

تۀ مال ه چ وبه تا ته راواپس کي ه خُدايه، مونم. اے مالشفا درک
 مون چ په زور شور سره د غرونو او غونو  .خُدائ پاک ي خُدائ زمون

په سرونو د بتانو کوم عبادت کے دے دا په رتيا سره دوکه وه، د بن اسرائيل
 د اول خالصون په يقين سره صرف په مال خُدائ زمون خُدائ پاک دے. 
نه تر آخره پورې دې شرمناک د بعل بت زمون د پالر نيۀ د محنت مېوه، د دوئ

له په کار دى چ  مون رم او اروى، زامن او لوه ول قبضه کى دى. 
بعزت او شرم قبول کو او په شرمونو پ شُو. ه چ مون د خپل پالر نيۀ

سره د خپل مال خُدائ زمون خُدائ پاک په خالف ناه کې ده. د اول نه تر
آخره پورې مون د خپل مال خُدائ پيروى نۀ ده کې.“
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د توب دعوت

 مال خُدائ فرمائ، ”اے بن اسرائيلو، کۀ چرې تاسو واپس ما له  ۴
راتلل غواړئ نو ما له واپس راش. کۀ چرې تاسو خپل پليت بتان زما د نظر نه
مال” ،تاسو قسم خورئ چ  کله چ اخوا کئ او نور نۀ مراه کېئ، 

خُدائ ژوندے دے“ نو په رتيا، انصاف، او صداقت سره خپله وعده پوره
کوئ، نو بيا به تۀ د دنيا قومونو ته د برکت ذريعه ور او ول قومونه به ستا په

 مال خُدائ د يهوداه او يروشلم خلقو ته وجه زما نوم ته جالل ورکى.“ 
فرمائ، ”د خپلو زړونو په سخته زمه ک يوه وکئ او په ازغو ک تخم مۀ

 اے د يهوداه او د يروشلم خلقو خپل زړونه ما ته وقف کئ، هس نه کرئ. 
ستاسو د بدو اعمالو په وجه زما د قهر اور بل ش نو هغه به تاسو ممل

وسوزوى او بيا به داس هي وک نۀ وى چ هغه م کى.“

د شمال د خوا نه د افت اعالن

 په يهوداه ک اعالن وکئ او يروشلم ته اطالع ورکئ او ورته وواي، ”په

،راش ،او ورته وواي .ووه وئ. په زوره چغل وغبي ک لول م
 د صيون طرف ته د تېت دپاره جنا  .پناه واخل ارونو ک محفوظو
اوچته کئ او په منه محفوظ ائ ته وتت .ه چ زۀ د شمال د خوا نه

 د نل د زمرى په شان د قومونو سخت او تباه افت او سخته تباه راولم. 
ائ نه راروان دے چ ے دشمن د خپل غار نه راووتو، هغه د خپلکوون

ى او هغه به خالارونه به وران ويجاړ ک ى او ستاسوه تباه کستاسو زم
 د ماتم او اټ جام واغوندئ، ژړا او وير وکئ. ه چ د  .ش پات
 مال خُدائ مال خُدائ سخت قهر تر اوسه پورې په مون باندې دے. 

فرمائ، په هغه ورځ به بادشاهان او آفسران حوصله بائيل، د امامانو به د يرې نه
 بيا ما ووئيل، ”اے  “.ش ى او پېغمبران به د يرې نه جام پاتتۀ ودريوې
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قادر مطلق خُدايه، دا خلق او يروشلم ستا په هغه وينا دوکه شُو کومه چ تا
کې وه چ تاسو به پوره په امن ک اوسېئ، خو په دې ک تُوره زمون د

 په دغه وخت ک به دې خلقو او يروشلم ته مرۍ دپاسه سوره شوه.“ 
ووئيلے ش چ، ”زما عزيزانو. د صحرا د اوچتو غونو نه به سوزون هوا په

 خو زما تاسو راش، دا به هغه ۀ هوا نۀ وى چ دان د بوسو نه جدا کوى. 
د خوا نه به ډېره تېزه هوا له د طوفان راش نو اوس زۀ خپله فېصله او سزا د

ستاسو په خالف اعالنوم.“

د يهوداه محاصره کېدل

 وورئ، دشمن له د وريو په شان زمون خوا ته راروان دے. د هغۀ

جن اډۍ له د تېز طوفان په شان راروان دى او د هغۀ آسونه د باز نه تېز
 اے يروشلمه، خپل زړۀ د ناه رباد شُو.  دى. په مون افسوس، مون تباه او ب

او شرارت نه ووينه، نو دغه شان به تۀ خالصون حاصل کئ. ترو پورې به
 يو آواز د دان نه د بد خبر اعالن تۀ په خپل زړۀ ک د ناه سوچونه کوې؟ 

 د دنيا غېر کوى او د افرائيم د غونو نه د افت راتلو خبردارے ورکوى. 
قومونو ته خبردارے ورکه او يروشلم ته اعالن وکه چ، ”ستاسو او د يهوداه د

ارونو خالف د جن چغ وهونے غ لر د لرې مل نه راروان دے.
 دوئ به يروشلم داس محاصره کى له چ سى د پ حفاظت کوى،

خُدائ داس ې ده، مالک خُدائ نه سرکش د دې خلقو د مال ه چ
 اے يهوداه، ستا خپل چال چلن دا مصيبت په تا نازل کے دے. دا  .فرمائ

ستا سزا ده. او دا ومره ترخه ده. او دا ومره زړۀ سورے کوون ده.“

د يرمياه پرېشانه کېدل

 واى! واى! زۀ په درد او مصيبت ک راېر شوم. زړۀ م درزيى نور زۀ
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چپ پات کېدے نۀ شم. ه چ ما د دشمن د جن د بيل آوازونه واورېدل او
او بربادۍ چپ  د تباه د دوئ د جن د ناروا شور آوازونه م واورېدل. 
هانه زما خېمتباه شو، نا لراخورې شوې، هر طرف ته م لپه م پرله پس
 ترو پورې به زۀ د تباه شوې، او په يوه لحظه ک زما پناه اه تباه شوه. 

 مال خُدائ جنونو دا جنې ورم او ترو پورې به د بيلو آوازونه اورم؟ 
فرمائ، ”زما خلق کم عقل دى، هغوئ ما نۀ پېژن. هغوئ له د ناپوهه ماشومانو

په شان عقل نۀ لرى. په وران ک ډېر پوهه دى خو په نې کولو نۀ پوهيى.“

د راتلون تباه په حقله د يرمياه رويا

نۀ ۇو، او چ په ک وه او هي ه خاله باندې نظر واچولو زم ما په زم

 په غرونو باندې م نظر واچولو نو آسمان ته م وکتل نو هلته هم را نۀ وه. 
 ما هرې خوا ته وليدل خو وک هم دا خوېدل او غونو هم الونه خوړل. 

 ما هغه زرخيزه پ راته اره نۀ شو، او ول مارغان هم تتېدل ۇو. 
د مال ارونه وران ويجاړ شوى ۇو، چ په شاړو بدل شوى ۇو. او وليدل چ
 مال خُدائ فرمائ” ،وله خُدائ په يروون غص سره چخ شوى ۇو. 

 نو په دې وجه زمه به تباه ش خو زۀ به بيا هم دا په پوره توه نۀ تباه کوم. 
به زمه ماتم کوى، او بره آسمان به ت تور ش .ه چ ما دا وفرمائيل او د

 د ار خپل خبرې نه به وانۀ وړم. ما دا فېصله کې ده دا به بدله نۀ کم.“ 
خلق چ د فوجيانو د آسونو او د غشو ليندو شور او درزار واورى نو تت. او

او هي ش ار به خال لونو او غرونو ته پناه وړى او هر يون هر يو کس
 اے تباه او لوټ شويه اره، تۀ اوس ۀ کوې؟ تۀ  .نۀ ش وک به پات

توروې؟ تۀ هس اچوې او د سرو کالے استعمالوې او ستر سرې جام ول
فضول خپل ان سيناروې. ستا عاشقانو تۀ نامنظوره کے ي او ستا نه نفرت
 د يوې ه چژړا واورېدله ل  ما داس کوى او هغوئ ستا وژل غواړى. 

د ماشوم د پېدا کېدو وخت وى، داس زبير ۇو له نه چ يوه ه په
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وړومب ماشوم کوى. زما لور صيون ژاړى او سل وه، او خپل الس ي د
امداد دپاره اوږد کے دے او وائ، ”افسوس په ما! زۀ تباه شوم او چ د خپلو

قاتالنو د وړاندې ته زېه او بوسه شوې يمه.“

د يروشلم ناهونه

 د يروشلم په کوو ک ته پورته منې ووه. اخوا ديخوا په غور  ۵
سره وورئ او په چوکونو ک لون وکئ. کۀ چرې تاسو داس يو کس هم

پېدا کئ چ هغه صداقت او انصاف کوى او په رتياو پس ر، نو زۀ به دا
مال” ،دوئ زما په نوم قسم خورى چ ۀ هم چ  کۀ ار نۀ تباه کوم. 

 اے ماله خُدايه ستا  .خُدائ ژوندے دے،“ خو بيا هم دوئ دروغ وائ
ستر صداقت ليدل غواړى. کۀ ۀ هم چ تا دوئ ووهل خو دوئ ته پرې ۀ

خفان ونۀ رسېدو، تا هغوئ ته سزا ورکه خو بيا هم دوئ اصالح نۀ شُو. او
دوئ خپل زړونه د کا نه هم سخت کل او د توب ويستلو نه ي انار وکو.

 نو بيا ما سوچ وکو چ، ”دا خو غريبانان او جاهله مخلوق دے، دوئ ه

بوقوفه کارونه کوى چ د مال خُدائ الر نۀ پېژن او د هغۀ د حمونو نه
 نو زۀ به د دوئ مشرانو له الړ شم او هغوئ سره به خبرې وکم. ناواقفه دى. 

نو دوئ به ضرور د مال خُدائ د الرو او حمونو نه خبر وى.“ خو افسوس
چ دې مشرانو هم د مال خُدائ د تابعدارۍ زنير او جغ مات کو او د خپلو
 نو په دې وجه به د نل نه زمرے راش او انونو نه ي اخوا کے وو. 
رباد کى، او پان به دوئ به وخورى، او د دشتو نه به ليوۀ راش او دوئ به ب

و و نو هغه به ار نه رابهر ش وک هم د و چتر ېنک ورته پ
 مال کى. ه چ هغوئ غ سرکشه دى او په و له مرتد شوى دى. 
خُدائ وفرمائيل، ”زۀ نه تاسو معاف کم؟ ستاسو بچو زۀ پرېے يم او دوئ

په هغه معبودانو يقين وکو چ په حقيقت ک هغه رتين نۀ دى. کۀ ۀ هم ما
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د هغوئ ول ضرورتونه پوره کل، خو هغوئ له د بوفا  په شان زنا وکه
 دوئ له د ۀ ربه مستو آسونو او د چل مخ ته ي قطارونه جوړ کل. 

 مال خُدائ په شان دى چ هر يو د خپل اونى د  پس هيى.“ 
فرمائ، ”ول زۀ دوئ ته د دې بشرمه کارونو په وجه سزا ورنۀ کم ۀ؟ او

 الړ ش او د هغوئ د انورو باغونه ول د داس قوم نه بدله وانۀ خلم ۀ؟ 
ان ور بومۀ تباه کوئ. او د ان ه يل په پوره توئ خو بلتاال واال ک
 مال خُدائ دا فرمائ، ”د رامات کئ، ه چ دا خلق زما نۀ دى.“ 

اسرائيل او يهوداه خلقو ما سره هر قسمه بوفائ او خيانت کے دے.“

مال خُدائ اسرائيل رد کل

 دوئ د مال خُدائ په حقله دروغ ووئيل او وائ، ”هغه به مون سره هي هم

نۀ کوى. په مون به مصيبت نۀ را. قحط او جن به هم په مون باندې نۀ
 دوئ وائ، ”پېغمبران هس فضول خبرې کوى او دوئ سره د  “.را

خُدائ پاک له طرف نه پېغام نشته. د کوم مصيبت نه چ مون يروى هغه دې په
،االفواج خُدائ فرمائ خُدائ رب ه مال  نو  “.دوئ باندې په خپله راش
”اے يرمياه، نو له نه چ دوئ داس خبرې کوى نو زۀ هم خپل کالم ستا په

خولۀ ک له د اور په شان اچوم او دوئ نه خشاک جوړوم چ دوئ
 مال خُدائ فرمائ، اے اسرائيله، زۀ به د لرې ائ نه ستا وسوزوى. 

خالف يو زورور او پخوانے قوم راولېم چ په تا حمله وکى چ تۀ ي په ژبه
 د هغوئ سره وژون غش دى او ول ته او او خبرو باندې نۀ پوهېې. 

 هغوئ به ستاسو فصلونه او خوراک لواړ تېر کى، زورور فوجيان دى. 
هغوئ به ستاسو زامن او لوه ووژن. هغوئ به ستاسو رم او اروى تباه کى،

او هغوئ به ستاسو د انورو او د اينر ون تباه کى. تاسو چ په کومو
رباد کى. محفوظو ارونو باندې بهروسه کوئ نو د هغ لرې به ي تباه ب

 مال خُدائ فرمائ چ، خو بيا هم په هغه ورو ک به زۀ تاسو په ممل
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 اے يرمياه کۀ چرې خلق تا نه تپوس وکى چ دا هر ۀ توه نۀ تباه کوم. 
زمون مال خُدائ پاک ول مون سره وکل؟ نو تۀ دوئ ته ووايه، چ تاسو
خپل حقيق خُدائ پرېودو او د هغۀ په ائ مو په خپل مل ک د غېرو

معبودانو خدمت وکو، نو په دې وجه به تاسو په پردى وطن ک د پردو خلقو
خدمت وکئ.“

د يعقوب اوالد ته اعالن

 مال خُدائ وفرمائيل چ، ”د يعقوب اوالد ته اعالن وکه، د يهوداه خلقو

 اے کم عقلو او بشعوره خلقو، تاسو ستر لرئ خو وين نه او ته ووايه، 
 مال خُدائ فرمائ، تاسو به  .غوږونه لرئ خو اورئ نه، ما ته غوږ ونيس

زما نه نۀ يرېئ ۀ؟ تاسو به زما په حضور ک د يرې نه نۀ ريدېئ ۀ؟ ما د
سمندر دپاره د شو حد مقرر کے دے، دا م ورته ابدى او پوخ حد مقرر

کے دے. کله چ سمندر په زور او مست ک هم راش او د هغ چپ ډېر
 خو شور او زور هم وکى خو بيا هم د مقرر شوى حد نه نۀ ش اوړېدلے. 
دى. دوئ زما نه واوړېدل او زۀ ي زما قوم سرکشه او د ضدناکو زړونو لرون
د مال را ،چ ان سره دا نۀ دى وئيل له خپل دوئ هي پرېودلم. 

موسم ک او سپرل باندې د من په مون وک چ ،وخُدائ نه يره وک
  .راول ته د رېبلو موسم په مقرره وخت ک بارانونه راوروى، او هغه مون

ستاسو غلطيانو تاسو د دې عجيبه برکتونو نه محرومه کئ. ستاسو ناهونو
ک  زما د غوره شوى قوم په مين تاسو د دې ۀ يزونو نه منع کئ. 

اريانو په شان په انتظار ک ه د مارغانو دى. هغوئ لشريران پېدا کي
 ناست دى، دوئ د خلقو دپاره دام خوروى ترو هغوئ په ک راېر کى. 
له نه چ د يو ارى پنجره د مارغانو نه ډکه وى، نو هم دغه شان د دوئ

کور هم د شرارت او فساد نه ډک وى. هم دا وجه ده چ دوئ ډېر زورور او
 ۀ خورى او ربه کيى او د هغوئ د بدو کارونو ۀ مالداره شوى دى، 
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الو شۀ م ورته هغه حد نشته دے. او نۀ هغوئ د يتيمانانو سره مدد کوى چ
خُدائ فرمائ  نو مال کوم ي چ حق دے، او نۀ د غريبانانو مدد کوى. 
ۀ؟ او د داس مآيا زۀ دوئ ته په دې بدو کارونو کولو سره سزا ورنۀ ک ،چ

 کوم کارونه چ په دې مل ک وشو هغه قوم نه بدله وانۀ خلم ۀ؟ 
 پېغمبران د دروغو پېغامونه ورکوى، او امامان هم خراب او قابل نفرت دى. 
د خپل مرض حومت کوى. او زما غوره شوے قوم هم دا سلوک خووى. نو

تۀ ما ته دا ووايه چ هرکله دا هر ۀ ختم ش نو تاسو به ۀ کوئ؟“

د يروشلم محاصره کېدل

 اے د بنيامين خلقو، د خپل ان د بچ کېدو دپاره منه کئ او د  ۶
يروشلم نه وتت. په تقوع ک بيل وغوئ او په بيتهرم ک د خطرې
 اعالن وکئ. ه چ د شمال طرف نه لوئ افت او بربادى راروانه ده. 

 زما د صيون ل او نازک لورې تۀ زما خوه ي خو زۀ به دې تباه کم. 
ېرچاپېره خېم ار نه شپانو د ه چن هى لمحاصره ک تا به دشمن داس

 دوئ به چغ  .ائائ ور ته د تباه کولو وى. هر يو به خپل فوج ولل
وه، ”راش او د جن دپاره تيار ش. را چ مون د غرم په وخت حمله
وکو. خو افسوس چ اوس ډېر ناوخته شو، د ورځ را په ختمېدو شوه، او د

 را چ د شپ په تيارۀ ک حمله وکو او ماام تيارې راخورې شوې. 
ي ون” ،چ االفواج خُدائ فرمائ رب  مال ول محلونه ي تباه کو.“ 
ووه، او د خاورو د ډېرو نه د يروشلم محاصره وکئ. دې ار ته دې سزا
ورکے ش ،ه چ په دې ک د ظلم او زيات نه بغېر نور ۀ په نظر نۀ

 له نه چ د يو کوه نه تازه اوبۀ راو، دغه شان د دې ار نه  .را
تازه تازه فساد او شرارت راو. د دې ار په هرې خوا او وونو او کوو

ک د ظلم او زيات آوازونه اورېدلے کيى. د دې ار بيمارى او زخمونه هر
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 اے د يروشلم خلقو د دې خبردارى نه وخت زما د سترو د وړاندې دى. 
سبق حاصل کئ، کۀ زۀ تاسو نه الس په سر شم، نو ستاسو ار به تباه کم، او

هغه به نور د اوسېدو قابل نۀ وى.“

سرائيلو سرکشد ا

سرائيل ککوم کسان په ا تر دې چ” ،االفواج فرمائ خُدائ رب  مال

پات شوى دى هغوئ به دوباره راوشوکولے ش، له نه چ باغوان دوباره په
 ما ورته ووئيل، بو ک د پات شوو انورو دانو د راشوکولو لون کوى.“ 
”چا سره زۀ خبرې وکم، چا ته خبردارے ورکم؟ وک به ما ته غوږ ونيس؟

ى دى او هغوئ اورېدل نۀ غواړى. دوئ د مالۀ کهغوئ خپل غوږونه کا
 نو د دې دپاره زۀ د خُدائ کالم پورې خندا کوى. او په هغ خوشحاليى نه. 

خُدائ د قهر نه ډک شوے يم، او د برداشت نه بهر شوے يم.“ مال مال
خُدائ ما ته وفرمائيل چ، ”زۀ خپله غصه په کوو ک په ماشومانو او د زلمو

 مال په ډلو او په  او خاوند او په سپينږيرو او بوډاانو نازلوم.“ 
خُدائ فرمائ چ، ”د هغوئ کورونه او زم سره د هغوئ د و نورو ته

حواله کم، ه چ زۀ به خپل الس د دې مل د خلقو په خالف وراوږد کم.
په اللچ ک  انو پورې هر يو د ناجائزه د ماشومانو نه واخله تر بوډا

 هغوئ زما د دى، د پېغمبر نه واخله تر امام پورې ول دوکه ماران دى. 
خير نۀ وى نو هغوئ وائ عالج کوى. او کله چ خلقو د سختو زخمونو عرض
 آيا هغوئ په خپل دې پليت عمل شرمېدل ۀ؟  .خير دے، خير به ش ،چ
.ۀ ته وائ شرم ى چل شرم نۀ لرلو، هغوئ په دې هم نۀ پوهينه، هغوئ بل
م کله چزۀ به دوئ هم ختم ک .حساب ش ک دوئ به د تباه شوو په مين

فرمائ خُدائ داس  مال  .خُدائ فرمائ زۀ هغوئ ته سزا ورکوم،“ مال
چ، ”الړ ش او په چوکونو ک ودرېئ او ورئ. د پخوانو او هغه الرو تپوس

وکئ کوم چ د خير طرف ته . په دې الره باندې تلل به تاسو ته خير
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 بيا ما په تاسو درکى. خو تاسو ووئيل، ”نه، مون به په دې باندې نۀ حو.“ 
.ل آواز ته غوږ ونيسبه تاسو ته وئيل، د بي ل چا چباندې محافظان مقرر ک
 نو د دې دپاره تاسو خو تاسو ووئيل چ، نه مون به ورته توجو نۀ ورکوو. 

 واورئ اے قومونو، او سوچ وکئ، اے واهانو چ دوئ سره به ۀ کيى. 
اے د دنيا قومونو غوږ ش، زۀ په دې خلقو افت راولم، کوم چ د دوئ د خپلو
ه او زما شريعت يدوئ زما کالم ته توجو ورنۀ ک ه چ ،منصوبو مېوه ده
 نو بيا ي ۀ فائده ده چ دوئ د شيبا نه ما ته عطر راوړى دى، او رد کو. 

يا د لرې ملونه نه قيمت خوشبودارې مصالح راوړى دى. زۀ به ستاسو
 نو ه سوزېدون نذران نۀ قبلوم. ستاسو په قربانو زۀ نۀ خوشحالېم. 

مال خُدائ فرمائ، زۀ به د دې خلقو په الرو ک د تيندک خوړلو کاے ولوم
چ دوئ پرې تيندک وخورى او راپرېو. ترو پالر او زامن او اونيان او

“.او هالک ش ه راپرېودوستان پرې په شري

د شمال د خوا نه حمله

 مال خُدائ فرمائ، ”د شمال د مل د خوا نه فوج راروان دے، او ستاسو

 خالف يو لوئ او ته قوم د لرې نه د جن کولو په نيت راپاېدلے دے. 
هغوئ په ليندو او نېزو سره سمبال دى، هغوئ ول ظالمان او برحمه دى. ول

جنيال ي په آسونو سوارۀ او په جن صف بندۍ ک راروان دى او د هغوئ
شور له د غضبناک سمندر په شان دے او په تا، صيون لورې، د حمل کولو
 ”کله چ مون د دوئ په حقله واورېدل، نو زمون السونو دپاره تيار دى.“ 

همت پرېودلو او په لزېدو شول. له نه چ يوې  ته د لنون درد
،  بهر مېدان ته مۀ شروع ش دغه شان درد، يرې او وحشت راواخستلو. 

او په کوو ک مۀ ر ،ه چ زمون دشمن تُوره په الس دے، او هرې
 مال خُدائ خپلو خلقو ته فرمائ، ”اے خوا ته خوف خور شوے دے.“ 

ئ. داسېولوغ واغوندئ او په ايرو ک اټ جام زما غوره شوى قومه، د
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بد بد وير وکئ له وک ي چ په ي يو زوئ باندې کوى،“ ه چ تباه
کوون به په مون ناهانه حمله وکى.

يرمياه قوم آزمائ

ې او خپل قوم نه مے جوړ کآزمائيون  ”اے يرمياه، ما تۀ د اوسپن

اوسپنه جوړه که. تۀ زما غوره شوے قوم وآزمايه ترو د دوئ د عمل درته پته
 هغوئ ول سخت سرکشه شوى دى، او بدرد وائ او زړونه ي له د  .ول
 د ب الندې اوسپن او پيتلو په شان سخت دى، او دوئ ول بايمان کوى. 
خو سخت اور بليى چ سيه د سپينو زرو نه جدا کى خو هغ زما قوم پاک

 هغوئ ته رد شوى سپين زر وئيلے نۀ کو او بدعمله خلق ترې جدا نۀ شول. 
ش ،ه ما، مال خُدائ هغوئ رد کى دى.“

د خُدائ پاک په کور ک د حضرت يرمياه تبليغ کول

 ”د مال خُدائ د کور د   مال خُدائ يرمياه له پېغام ورکو،   ۷
دروازې سره ودرېه او خلقو ته اعالن وکه چ، اے د يهوداه ولو اوسېدونو

او هغه کسانو چ په دې الرو د مال خُدائ کور ته د عبادت دپاره دننه کيى، د
 مال خُدائ رب االفواج چ د بن اسرائيلو مال خُدائ کالم واورئ. 

خُدائ پاک دے فرمائ چ د خپل چال چلن او سلوک اصالح وکئ، نو بيا به
 د هغوئ په دروغژنو زۀ تاسو ته په دې زمه د اوسېدو دپاره موقع درکم. 
خبرو مۀ دوکه کېئ چ وائ، ”مون دلته په امن ک يو ه چ دا د خُدائ
 کۀ چرې په رتيا پاک کور، د خُدائ پاک کور، د خُدائ پاک کور دے.“ 
سره تاسو خپل چال چلن او د ژوند طريق بدل کئ، او په انصاف سره د يو
 او چ نه تاسو په مسافر، يتيم او کونه باندې ظلم بل سره معامله وکئ، 

وکئ، او په دې ائ ک د بناه وينه تويه نۀ کئ، او د پردو معبودانو
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 نو بيا به عبادت نه الس په سر ش او په دې خپل ان ته نقصان مۀ رسوئ، 
زۀ تاسو په هم دې مل ک د اوسېدو دپاره پرېدم کوم چ ما ستاسو پالر

 خو ورئ تاسو په دروغژنو نيۀ له د تل دپاره په ميراث ک ورکے وو. 
 تاسو غال، قتل او زنا کوئ خبرو باندې يقين سات کوم چ بفائدې دى. 
او د دروغو قسمونه خورئ، او د بعل بت ته د خوشبوي نذران پېش کوئ، او د

 او د  .نه نۀ دى پېژندل تاسو د مخ هغه غېرو معبودانو عبادت کوئ چ
دې نه وروستو هغه کور ته هم را کوم چ زما په نامه ياديى او زما په

حضور ک ودرېئ او واي چ، ”مون په حفاظت ک يو،“ خو دوباره بيا
 مال خُدائ فرمائ چ، ول په خپلو ولو حرامو کارونو پس ر ۀ؟ 

کوم کور چ زما نامه ليلے شوې ده د دې نه د ډاکوانو د پېدو ائ جوړ
 تاسو د شوے دے ۀ؟ خبردار. ۀ چ تاسو کوئ زۀ دا هر ۀ ورم. 

سيال ار ته الړ ش، په کوم ائ ک چ ما خپله وړومب عبادتخانه جوړه
کې وه، نو هلته به درته دا پته ول چ ما خپل قوم بن اسرائيل سره د دوئ د

،چ خُدائ فرمائ  مال شرارت په وجه هغه ار سره ۀ کى دى. 
هرکله چ تاسو دا د شرارت کارونه کول، ما تاسو ته بار بار د دوئ په حقله وينا

وکه، خو تاسو زما وينا ته غوږ ونۀ نيولو. ما تاسو ته آواز درکو خو تاسو
 نو بيا چ ما کوم افت په سيال ار نازل کے دے نو زۀ جواب رانۀ کو. 
به هم هغه افت په دې عبادتخان چ زما نوم پرې ليلے شوے دے، او په دې
عبادتخانه چ تاسو پرې يقين کوئ، او په دې ائ چ ما ستاسو پالر نيۀ او
 زۀ به تاسو د خپل حضور نه داس وشم تاسو له درکے دے نازل کم. 

له نه چ ما ستاسو خپلوان د افرائيم خلق شل ۇو.“

د خلقو سرکش

 مال خُدائ وفرمائيل، ”اے يرمياه، دې قوم ته نوره دعا مۀ کوه. او د

هغوئ دپاره ما ته سوال او فرياد مۀ کوه، ما ته د هغوئ سره د مدد کولو سفارش
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 ول تۀ هغه ۀ نۀ وين چ کوم مۀ کوه، ه چ زۀ به ستا خبره نۀ اورم. 
 ماشومان هغوئ د يهوداه په ارونو ک او د يروشلم په کوو ک کوى؟ 
خشاک راغونوى، پالران اور بلوى او  اوړۀ اغى او ترې نه پېې جوړوى

چ د آسمان مل په نامه بت ته ترې نازک رو پخ کى. او هغوئ نورو
 معبودانو ته د لو نذران وړاندې کوى، او په خپل دې عمل ما غصه کوى. 
آيا هغوئ په خپل دې عمل سره ما ته نقصان رسوى ۀ؟ خو هغوئ خپل ان ته
 نو په دې وجه نقصان رسوى او په خپل دې عمل سره خپل انونه شرموى. 

قادر مطلق خُدائ فرمائ، زما د قهر او غص اور به د دې ائ په انسانانو،
ناورو، او د مېدان په ونو او د زم په فصلونو نازل کم. او هر ۀ به وسوزى

خُدائ د بن االفواج مال  رب او وک به هم دا اور نۀ ش م کولے.“ 
او نورې قربان نذران سوزېدون خپل” ،فرمائ سرائيلو خُدائ پاک داسا
 ه کله چ ما ستاسو پالر نيۀ د واخل او په خپله ي غو وخورئ. 

مصر نه بهر راوويستل او هغوئ سره م خبرې وکې او خپل حمونه م دوئ
له ورکل، نو ما هغوئ له د سوزېدونو نذرانو او د قربان په حقله حم نۀ وو

 خو ما هغوئ له دا حم ورکو، چ زما تابعدارى کوئ، نو زۀ به ورکے. 
ستاسو خُدائ پاک يم او تاسو به زما خلق ي. او د کومو الرو چ زۀ درته د تلو
 خو هغوئ زما حم کوم په هغ تلل کوئ. نو په دې ک به ستا خير وى. 

دا حم ونۀ منلو او زما کالم ته ي غوږ ونۀ نيولو، بل د خپل سرکشه زړۀ
خواهشونه ي ومنل نو په دې باندې هغوئ د ۀ کېدو په ائ نور هم خراب

 د کوم ور نه چ ستاسو پالر نيۀ د مصر نه بهر راووتل تر اوسه شول. 
پورې، ورځ په ورځ، وخت په وخت، ما خپل خدمت کوون پېغمبران تاسو له
 خو هغوئ زما خبرو ته غوږ ونۀ نيولو او نۀ ي توجو ورکه. او درولېل. 
هغوئ سرکشه ۇو تر دې چ د خپل پالر نيۀ نه ي هم زيات بدکارونه وکل.

 نو اے يرمياه، کله چ تۀ دوئ ته دا هر ۀ ووائ دوئ به تا ته غوږ ونۀ

 نو نيس، او کله چ تۀ دوئ ته آواز ورکې دوئ به تا له جواب نۀ درکوى. 
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دوئ ته ووايه، دا هغه قوم دے چ د مال خُدائ تابعدارى ي ونۀ کله او
اصالح ي قبوله نۀ کله. رتينوالے د دوئ نه تلے دے، او هغه نور د دوئ د

خُلو نه نۀ اورېدلے کيى.“

د بنهنوم په وادۍ ک ناه

 ”خپل وېتۀ د وير دپاره کل کئ او لرې ي وغورزوئ. په اوچتو خُشو

غرونو د وير او ماتم سندرې وواي ،ه چ مال خُدائ هغوئ رد کل او دا
 مال خُدائ فرمائ چ د يهوداه نسل ي خپل قهر او غضب ته پرېودلو. 

خلقو زما د سترو د وړاندې نده کارونه کى دى، هغوئ زما په کور ک خپل
پليت بتان اې دى په کومو چ زما نوم ليلے دے او هغه ي ناپاکه کے

 او ورسره ورسره هغوئ د بنهنوم په وادۍ ک د توفت په نوم دے. 
ه په اور کهلته خپل زامن او لو ې چجوړې ک عبادتخان عالقائ

وسوزوى او قربان ي کى چ نۀ ورته ما حم کے وو او نۀ م په خيال
 خو خبردار، يو وخت داس راروان دے چ دې خاطر ک تېر شوى ۇو. 

ائ ته به نور د توفت يا د بنهنوم وادى نۀ وائ بل خلق به ورته د قتل و
غارت وادى وائ .ه چ هلته به دومره ډېر الشونه خ کے ش چ نور به

لن  نو د هغوئ الشونه به د هوا مارغانو او د د خولو دپاره ائ نۀ وى. 
 ناورو خوراک ش او داس وک به ژوندى نۀ وى چ دا ترې نه وشى. 
زۀ به د يهوداه په ارونو او د يروشلم په کوو ک د خندا خوشحال آوازونه

ختم کم. د ناوې او زلم آوازونه به نور په دې ارونو ک نۀ اورېدلے کيى.
ه چ دا مل به وران ويجاړ وى.“

 مال خُدائ فرمائ چ، ”په هغه وخت ک به دشمن د بادشاهانو او  ۸
د يهوداه د آفسرانو، د امامانو او د پېغمبرانو او د يروشلم د نورو خلقو هُوک د
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 او د زم په مخ به ي خوارۀ وارۀ کى او هلته به  ،قبرونو نه بهر راوباس
ته پراتۀ وى د چا چ او ستورو مخ د نمر، سپوږم د هغه چا په وړاندې يعن

دمت کولو، او دې پسيزونو خ هغوئ د دې ه چ ،هغوئ عبادت کولو
به دوباره په خپلو ک ُوکسجده کوله. د هغوئ ه روان ۇو، او دې ته ي

 او رايوائ نۀ ش او نۀ به خ کے ش بل د ډيران په شان به پراتۀ وى. 
هر چرته چ د دې بدعمله قوم ژوندى کسان کوم چ ما خوارۀ وارۀ کى دى

خُدائ رب ى، نو هغوئ به د ژوند نه په مرګ باندې خوشحاله وى.“ مالاوسي
االفواج خُدائ دا وفرمائيل.

ناه او سزا

 ”هغوئ ته ووايه چ مال خُدائ داس فرمائ، هرکله چ وک

راپرېو، نو هغوئ بيا نۀ راپا ۀ؟ هرکله چ يو سے په غلطه الر روان
 نو بيا د يروشلم خلق د صحيح الرې ش آيا هغه به بيا راواپس نۀ ش ۀ؟ 

نه ول اوړېدل دى؟ دوئ په دروغو او دوکه مارۍ ک خپل ان انغتے دے
 ما هغوئ ته په غور سره غوږ ونيولو او ما ته د واپس راتلو نه انار کوى. 
خو هغوئ حقيقت نۀ وئيلو. او وک هم په خپلو بدو کارونو باندې توبه ار نۀ

ۇو او چا هم دا نۀ وئيل چ، ”دا م کوم غلط کار وکو؟“ له نه چ آس د
جن مېدان ته په منه روان وى دغه شان دوئ هم هر يو په خپلو غلطو الرو په
،وشتو ،انه ډينمختلف مارغان ل  تر دې چ تېزۍ سره روان دى. 

طوطارک او زا هم په دې پوهيى چ اوس موسم بدل شو او راواپس کيى.
ه دا واين  تاسو خو زما غوره شوے قوم زما د قانون نه ناخبره دے. 

چ، مون ول هوياران يو ه چ مون سره د مال خُدائ شريعت موجود
دے؟ او حال دا چ د شريعت عالمانو په خپلو دروغو سره اصل شريعت بدل
ى او په خپل کم عقلتوب کياران به وشرميورئ دغه هو  کے دے. 

به راېر ش .ه چ هغوئ د مال خُدائ کالم رد کو نو بيا د دوئ
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 نو په دې وجه به زۀ د هغوئ  پردو سو ته حواله هويارتيا چرته الړه؟ 
کم او زمه او جائيداد به ي هم نورو خلقو له ورکم. ه چ د ماشومانو نه

واخله تر بوډاانو پورې هر يو د ناجائزه  په اللچ ک دى، د پېغمبر نه واخله
 هغوئ زما د خلقو د سختو زخمونو تر امام پورې ول دوکه ماران دى. 

عرض عالج کوى. او کله چ خير نۀ وى نو هغوئ وائ چ، خير دے، خير به
 آيا هغوئ په خپل دې پليت عمل شرمېدل ۀ؟ نه، هغوئ بلل شرم نۀ  .ش

لرلو، هغوئ په دې هم نۀ پوهيى چ شرم ۀ ته وائ. دوئ به د تباه شوو په
مين ک حساب ش. زۀ به دوئ هم ختم کم کله چ زۀ هغوئ له سزا

 ”زۀ به د دوئ پوره فصل تباه کم. د انورو  .خُدائ فرمائ ورکوم،“ مال
ر په ونه کر د ايناو نۀ به اين ،نۀ ش به يوه دانه هم پات ک په بو

وليدلے ش، د دوئ پا به اوچ ش. او هر ۀ چ ما دوئ له ورکى دى هغه
 نو بيا به دوئ وائ چ مون ول دلته په آرام سره به ترې نه واپس واخلم. 

ه چ ،ۀ شُوم هلته ک تو چارونو ته وت قلعه بند چ و؟ راناست ي
ده او د زهرو ډک جام ي راباندې راوست خُدائ دا تباه خُدائ زمون مال

مون ته لو دپاره راکے دے. ه چ مون د مال خُدائ خالف ناه کې
 مون د امن په طمع ۇو، خو مون هي خير ونۀ ليدلو. مون د شفا ده. 

 واورئ. زمون حاصلولو اُميد کولو، بل د هغ په ائ په مون يره راغله. 
د دشمن د آسونو شېدل د دان د ار نه اورېدلے کيى. او د هغوئ د آسونو د

هېدلو نه وله زمه په لزېدو ده. هغوئ د دې دپاره راغل دى چ دا مل او هر
ۀ چ په ک دى تباه کى، ارونه او هر وک چ په ک اوسيى تېر

 مال خُدائ فرمائ، ”زۀ به ستاسو خالف زهريله ماران درولېم کى.“ 
“.اثر نۀ کوى او هغه به تاسو وچيچ قسم منتر به په هغ هي چ

په خپلو خلقو د يرمياه خفان

 نو بيا ما ووئيل چ خوشحال زما نه الړه او زما د خفان عالج نشته، او
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لول م په چ  زما د خلقو ژړا ته غوږ ونيس دننه زړۀ م بهوشه دے. 
ک اورېدلے کيى، هغوئ تپوس کوى وائ چ، ”آيا مال خُدائ صيون

پرېودے دے ۀ؟ آيا د هغوئ بادشاه نور دلته ک نشته ۀ؟“ مال خُدائ
ورته په جواب ک فرمائ چ، ”تاسو ول د هس فضول او پردو بتانو په

،او ژاړى چ سورې وه  خلق چغ عبادت زما قهر او غضب راوپارولو؟“ 
 زۀ د خپلو خلقو د ”اوړے تېر شو، فصل لو شو، خو مون ال بچ نۀ يو.“ 
 آيا په جِلعاد دردونو سره دردمند شوم. او په پرېشان ک راېر شوم. 

ک مرهم نشته؟ آيا هلته طبيبان نشته ۀ؟ نو بيا ول زما د قوم د زخمونو دپاره
شفا نشته ۀ؟

و چيند او زما سر د اوبو چينه وے، او زما ستر  ”کاش چ  ۹
 وے، ترو چ ما شپه او ورځ د خپلو خلقو په قتلولو ژړا انوال کولے. 

کاش چ په صحرا ک زما يو سرائ وے، چرته چ ما خپل خلق پرېودى
وے او هلته د دوئ نه لرې اوسېدلم. ه چ دوئ ول د خُدائ پاک سره

 مال خُدائ فرمائ، ”هغوئ د بوفائ کوى، او د بايمانانو يوه ډله ده.“ 
خپلو ژبو نه ليندې جوړې کې دى او د دروغو غش هر وخت وروى. د دې

مل په ديانتدارۍ ک صداقت نشته، هغوئ د يوې ناه دپاسه بله ناه کوى،
 تاسو هر يو په خپل دوست نظر سات او په خپل ورور هم  .هغوئ ما نۀ پېژن

اعتبار مۀ کوئ. ه چ هر يو ورور ستاسو دوکه مار دے، او هر يو دوست
 هر يو دوست بل دوست سره دوکه کوى، او يو هم غېبت کوونے دے. 

رتيا خبره نۀ کوى، هغوئ خپلو ژبو ته د دروغو وئيلو تعليم ورکے دے، او په
 مال خُدائ فرمائ چ، ”تاسو د ناه کولو سره خپل ان ستے کوى.“ 
دوکه مارانو او د دروغژنو په مين ک اوسېئ، او د خپلو دوکه کولو په وجه

 نو په دې وجه مال خُدائ رب االفواج  “.ما وپېژن دوئ نۀ غواړى چ
فرمائ، ”زۀ به دوئ له د کچه سپينو زرو په شان د اور ب ک واچوم، صفا
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 د به ي کم او وبه ي آزمايمه، زۀ نور د دې ناه ار قوم سره ۀ وکم؟ 
هغوئ ژب له د زهريله غشو په شان دى، او هغوئ همېشه دروغ وائ. او هغوئ

په خولۀ د خپل اونى سره خوږه لهجه کوى، خو په حقيقت ک د هغوئ
 مال خُدائ فرمائ چ، ”آيا زۀ دوئ ته د دپاره بدې منصوب جوړوى.“ 
دې بدو کارونو سزا ورنۀ کم ۀ؟ آيا د داس قوم نه بدله خپله وانۀ خلم ۀ؟

 زۀ به د غرونو دپاره ژړا وکم، او د بيابان د رن په ايونو به د غم سندرې

ووايم. ه چ وک هم په هغ ت رات نۀ کوى، او ول شينے سوزېدلے
او اوچ شوے دے او د رمو آوازونه په ک نۀ اورېدلے کيى. د هوا مارغان او
 مال خُدائ فرمائ چ، ”زۀ به د نل ناور ول ترې نه تتېدل دى.“ 

يروشلم نه د خاورو ډېرے، او د يدړانو غار جوړ کم. او د يهوداه ارونه به
 نو بيا به وک وران او خاموشه کم، نو هيوک به هلته ک نۀ اوسيى. 

دومره هويار وى چ په دې وله موضوع پوهه ش؟ چا ته د مال خُدائ نه
دومره هدايت مالو شوے دے چ دا بيان کى چ دا مل ول وران شوے
دے؟ دا ول په ريستان بدل شوے دے، او دومره ول وران او خراب شوے

 مال خُدائ وفرمائيل چ، ”دا دے چ هيوک هم پرې تېرېدلے نۀ ش؟“ 
ه چ هغوئ زما شريعت هېر کو کوم تعليم چ ما هغوئ ته وړاندې کے

 بل د دې په وو، نۀ هغوئ زما کالم ومنلو او نۀ ي د هغ پيروى وکه، 
ائ هغوئ د خپل سرکشه زړونو پيروى وکه، او هغوئ د بعل د بت پيروى

 وکه له نه چ د هغوئ پالر نيۀ ورته د عبادت کولو تعليم ورکے وو. 
نو ه، مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ چ ،ورئ،

زۀ به هغوئ ته د خوړلو دپاره نير ورکم او د لو دپاره به زهريله اوبۀ
نۀ به ي م چخوارۀ وارۀ ک قومونو ک  زۀ به هغوئ په داس ورکم. 

ي و چراولم تر او زۀ به په دوئ جن ،ۀ پېژند دوئ پالر ني دوئ او نۀ به ي
هالک کى نۀ وى.“

۲۷ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د مدد دپاره د يروشلم د خلقو فرياد کول

دى په هغ کېدون ۀ چ هغه” ،چ االفواج دا فرمائ خُدائ رب  مال

غور وکئ. سندرې ويون او ماتم کوون  راوغواړئ چ راش، او هغه
 الړ ش او هغوئ  راوغواړئ چ په مى په ژړا کولو ک ماهرې دى. 

زر راول چ په مون باندې دومره ژړا او سندرې ووائ ترو زمون ستر د
 د صيون نه د ژړا  “.ش روان و نه اود ب او زمون ،ش و نه ډکاو
آوازونه اورېدلے کيى چ وائ، ”واى، واى، مونه نه تباه شُو او په شرمونو
وشرمېدو. مون مل پرېودو ته مجبوره شوى يو، ه چ زمون کورونه تباه

او د هغۀ د خول ،خُدائ کالم ته غوږ ونيس و، د مال  اے شوى دى.“ 
هرې خبرې ته غوږ ونيس. خپلو لوو ته د سندرو او ماتم کولو تعليم ورکئ، او
 ه چ مرګ زمون کور يو بل ته په خپلو ک د ماتم کولو تعليم ورکئ. 
ته په ککو راننوتے دے او زمون قلعو ته رادننه شوے دے، هغه اوس ماشومان

 مال د کوو نه او وانان د بازارونو او چوکونو نه راولوى او تېروى. 
خُدائ فرمائ، ”خلقو ته ووايه چ د مو الشونه به په پو ک له د ډېران د

سرې پراتۀ وى، او له د غنمو وږې په شان د لَورى شا ته اخوا ديخوا پراتۀ وى
 دغه شان به مى هرې خوا ته پراتۀ وى او د راولولو به ي وک نۀ وى.“ 

مال خُدائ فرمائ، ”هويار دې په خپله هويارتيا فخر ونۀ کى، نۀ دې
زورور په خپل زور باندې او نۀ دې دولتمند په خپل دولت باندې فخر وکى.“

 مال خُدائ فرمائ چ، ”کۀ وک فخر کول غواړى نو هغه دې په دې

خبره فخر وکى چ دوئ ما پېژن او په دې پوهيى چ زۀ هغه مال خُدائ يم
چ په زمه باندې نۀ ختمېدون مينه، عدل و انصاف او صداقت راولم. ه

 مال خُدائ فرمائ، ”هغه چ په دې يزونو ک زما خوشحال ده.“ 
ور راروان دى چ، زۀ به ولو هغه خلقو ته سزا ورکم وک چ صرف
 زۀ به مصر، ادوم، عمون، موآب او هغوئ ته جسمان سنت شوى دى. 

وک چ په دشتو او ميرو ک اوسيى سزا ورکم، او ورسره به بن اسرائيل
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ته هم سزا ورکم. ه چ د ولو بت پرستو قومونو په شان، د دوئ زړونه هم
مال خُدائ ته وقف نۀ دى.“

بت پرست او صحيح عبادت

 مال  .خُدائ پېغام ته غوږ ونيس سرائيلو، د مالا  اے بن  ۱۰
خُدائ فرمائ چ، ”د نورو قومونو په طريقو تلل مۀ کوئ، او د هغوئ په شان په

آسمان ک د ستورو د ردش او نو نانو نه مۀ يرېئ تر دې چ هغوئ په
 ه چ د نورو قومونو رِواج فضول دے، هغوئ د نل نه خپله يريى. 

 او وروستو ونه راووه، او بيا کارير ترې نه په خپله په تر بت جوړوى. 
هغه په سرو او سپينو زرو باندې ائسته کى او بيا دوئ په  او مېخ سره دا

 د هغوئ بتان داس دى بت په يو ائ ک  وه چ راونۀ غورزيى. 
له د بادرنو په پ ک چ وډاے د مارغانو د شلو دپاره ودرولے شوے
وى، کوم چ نۀ خبرې کولے ش، او نۀ هغه په خپله رېدے ش، په کار دے

چ نور خلق دا اوچت کى. د هغوئ نه مۀ يرېه، دوئ تا ته ضرر نۀ ش در
 اے ماله خُدايه، ستا په شان بل  “.ۀ فائده درکولے ش رسولے او نۀ

 اے د قومونو بادشاه،  .ور ياو تۀ زور ،وک هم نشته، تۀ لوئ ي هي
وک به ستا نه نۀ يريى؟ تۀ د ثناء او صفت الئق ي. د دنيا په ولو هويارو

 هغوئ ول کم عقل او خلقو او بادشاهتونو ک بل وک ستا په شان نشته. 
بوقوفه دى، ه هغوئ چ د ۀ عبادت کوى هغه د لر نه جوړ شوى دى.
او د اوفاز نه سرۀ زر راوړى. کله چ  هغوئ د ترسيس نه د سپينو زرو تخت

زرر ترې نه بت جوړ کى نو بيا درزيان ورته آسمان او کاسن کپې تياروى
 بل مال خُدائ رتونے خُدائ پاک دے. هغه او هغۀ ته ي وراغوندى. 

ژوندے خُدائ پاک او ابدى بادشاه دے. د هغۀ د قهر و غضب نه وله دنيا
 هغه خلقو ته وک چ د  .ېدے نۀ شين ى، قومونه د هغۀ غضب تهزيل
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نورو معبودانو عبادت کوى دا ووايه چ، ”هغه تش په نامه معبودانو چ زمه او
آسمانونه ي نۀ دى جوړ کى، هغه به د زم د مخ نه او د آسمان د الندې نه

 خو مال خُدائ په خپل قدرت سره زمه جوړه که. او په  “.ل ختم شبل
خپل حمت سره ي دنيا قائمه که. او په خپل عقل ي آسمانونه خوارۀ کل.
،په غرار ش وري ى نو په آسمان کم وکنا ته حهغه برې  کله چ

هغه وري د زم د يو سر نه تر بل سره پورې خوروى. هغه برېنا د باران
 د انسان ول نسلونه بعقله سره رالېى او د خپلو ذخيرو نه هوا رالووى. 

او بعلمه دى، هغه کارير چ بتان جوړوى دوئ به د دې بتانو په وجه
 دا بتان وشرميى، ه چ د دوئ بتان هم دوکه ده او ساه په ک نشته. 

 خو د  .ول تباه ش تاب په ورځ به دايز دے. د حساب ک فضول او سپ
خالق دے، د بن ت په شان نۀ دے. هغه د هر شسرائيلو خُدائ د با بن

خُدائ رب د هغۀ خپل خلق دى. او د هغۀ نوم مال سرائيلو په شمول چا
االفواج دے.

تباه راتلون

 اے محاصره شوې اري. تاسو خپله که راوچته کئ، دشمنانو درنه

 ه مال خُدائ داس فرمائ چ، ”ناهانه به دا ل د ېره اچول ده. 
دې مل اوسېدون بهر وغورزوم. زۀ به په تاسو لوئ مصيبت نازل کم، او په

 واى واى، تباه شوم، زما  “.پته ول به تاسو ته زما د غص آخر ک
زخمونه سخت دى، زما بيمارى د رغېدو نه بهر ده، چ ضرور دا برداشت کم.
 بل زمون خېم تباه شوې دى او پى ي شلېدل دى، زما ماشومان ما نه

ول بوتلے شوى دى زۀ به ي ،شوے اخستے شوى دى. يو هم نۀ دے پات
 زما د قوم شپون بشعوره او بعقله شوى دى. دوئ دوباره ونۀ وينم. 

نور د مال خُدائ سره مشوره نۀ کوى. نو په دې وجه دوئ پوره ناکاميابه شوى
 غوږ ونيس، د شمال د خوا نه دى، او د دوئ ول رم دانه وانه شوې دى. 
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د غ لر د راتلو يروونے شور اورېدے کيى. د يهوداه ارونه به تباه او
.يدړانو غار به ترې نه جوړ ش او د رباد ش ب

د يرمياه دعا

 اے ماله خُدايه، زۀ په دې پوهېم چ د انسان د ژوندون اختيار د دۀ په

خپل الس ک نۀ دے. او نۀ هغه په خپل مرض سره د خپل ژوند الر مقررولے
 اے ماله خُدايه، په نرم سره زما اصالح وکه، او په خپل قهر او  .ش
 وک غضب ک دې زما اصالح مۀ کوه ن زۀ به د دنيا نه ورک شم. 

چ تا نۀ پېژن خپل قهر و غضب دې په هغه خلقو نازل که، او په هغه چا وک
چ ستا نوم په خولۀ نۀ اخل ،ه چ ستا قوم بن اسرائيل ي وژل دى، او

هغوئ دوئ لواړ تېر کى او تباه کى ي دى، او مل ي ورله وران ويجاړ
کے دے.

يهوداه لوظ ماتوى

 ”تاسو د دې لوظ  ،و چخُدائ يرمياه ته دا پېغام ورک  مال  ۱۱
شرطونو ته غوږ ونيس او هغه د يروشلم او يهوداه خلقو ته ووايه کوم چ ما
مال دا هغه موضوع ده چ  هغوئ ته ووايه چ تاسو سره کے دے. 

خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ، لعنت دې وى په هر هغه چا چ د دې
 دا هغه لوظ دے چ کله ما ستاسو پالر نيۀ لوظ د شرطونو پيروى نۀ کوى. 
سره په هغه وخت ک کے دے کله چ ما هغوئ د مصر نه بهر راوويستل د

هغه ائ نه چ له د اور د ب په شان وو. کۀ چرې تاسو زما د حمونو
پيروى وکئ کوم چ ما تاسو له درکى دى، نو بيا به تاسو زما قوم ي، او زۀ
 نو زۀ به بيا خپل هغه لوظ پوره کم کوم چ ما به ستاسو خُدائ پاک يم. 
ستاسو د پالر نيۀ سره کے وو چ زۀ به هغوئ له هغه زمه ورکم چ په
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ک د شهد او پ ډېر تېر دى او په کوم ک چ تاسو نن اوسېئ.“ نو بيا ما
 بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل، جواب ورکو چ، ”آمين، ماله خُدايه.“ 

”الړ شه او د يهوداه په ارونو او د يروشلم په کوو ک وره. هلته زما ول
پېغامونه هغوئ ته بيان که او خلقو ته ووايه چ، د لوظ په شرطونو باندې غور

 کله چ ما ستاسو پالر نيۀ د مصر نه وکئ، او په هغۀ باندې عمل وکئ. 
بهر راويستل نو ما بار بار دوئ ته خبردارے ورکو چ زما تابعدارى وکئ او

 بل هغوئ نۀ ما ته تر نن ورځ پورې ليا يم او هم دا خبردارے ورکوم. 
غوږ ونيولو او نۀ ي زما په خبرو غور وکلو خو په ائ د دې هغوئ هر يو د
خپل سرکشه زړۀ د خواهشاتو په مطابق ژوند تېرولو. او زما د لوظ د احامو

پيروى ي ونۀ که، نو بيا ما هم په هغوئ هغه ول لعنتونه نازل کل چ په لوظ
،خُدائ ما ته وفرمائيل چ  نو دوباره بيا مال ک ي ذکر شوے دے.“ 
 هغوئ د ”د يهوداه او د يروشلم خلقو زما خالف سازش جوړ کے دے. 
خپل پالر نيۀ پخوان د ناهونو الرو ته رجوع کې ده، د هغوئ پالر نيۀ زما

کالم ته غوږ نۀ نيولو او د نورو معبودانو پيروى او عبادت ي شروع کو. دواړو
اسرائيل او يهوداه هغه لوظ مات کو کوم چ ما د دوئ پالر نيۀ سره کے وو.

 نو د دې دپاره زۀ مال خُدائ دا وايم چ، زۀ به په دوئ هغه افتونه او

مصيبتونه راولم چ دوئ به ترې نه تتېدلے نۀ ش. کۀ ۀ هم چ دوئ ما ته د
 نو د يهوداه او د مدد دپاره وژاړى او چغ ووه، خو زۀ به ي نۀ اورم. 
يروشلم خلق به معبودانو له الړ ش او فرياد به ورته وکى، چا ته چ هغوئ
خوشبوي سوزول. خو هرکله چ افت په دوئ باندې راش نو په هغه وخت
 اے د يهوداه خلقو وورئ ستاسو د ک به هغه بتان دوئ بچ نۀ کى. 

و په تعداد کمعبودان دى، او د يروشلم د کو ارونو په تعداد ک خپلو
تاسو شرمناک ډيرې قرباناه جوړې کې دى، چ په ک د بعل بت دپاره د

 اے يرمياه، تۀ د دې خلقو دپاره نۀ ما ته خوشبو سوزولو قربان پېش کئ. 
دعا او نۀ منت زارى وکې، ه چ زۀ به دوئ ته په هغه وخت ک چ کله
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 نو بيا تاسو زما کور ته د داخلېدو ۀ حق په تليف ک وى غوږ نۀ نيسم. 
لرئ چ تاسو بد کارونه وکل، اے زما محبوب قومه؟ آيا ستاسو د نذران او د
قربان مقدس غو پېش کول به تاسو د تباه نه بچ کى ۀ؟ او په حقيقت

 ما مال خُدائ به په يو  .خوشحاله ي کولو ک تاسو په بدعمل ک
وخت ک تاسو ته د زيتُونو د شن او ل ون لقب درکے وو چ د و

مېوو نه ډک وى. خو د سخت او زورور طوفان په شور ک به زۀ ستا په پاو
 ما، مال خُدائ رب االفواج اور بل کم، او ستا ان به مات کم. 

اسرائيل او يهوداه د ون په شان کرل ۇو، خو اوس م په تاسو د افت راوستلو
فېصله وکه. ه چ تاسو بدعمل وکه، او د بعل بت ته د خوشبوي په

سوزولو تاسو زما غصه راوپاروله.“

د يرمياه د قتلولو سازش

چ م کومخُدائ زۀ د هغوئ د بدو منصوبو نه خبر ک  نو بيا مال

 زۀ د هغه بناه ُورى په شان وم دشمنانو زما خالف جوړې کې وې. 
چ د حاللولو دپاره روان کے شوے وى او ما ته زما خالف د هغوئ د بدو
منصوبو علم نۀ وو. هغوئ وئيل، ”را چ د مېوې هغه ډکه ونه راوغورزۇو،

را چ هغه د ژوندو د دنيا نه ختم کو چ نور د هغۀ نوم د دنيا نه د تل دپاره
 نو بيا ما سوال وکو چ، ”اے ماله خُدايه رب االفواجه. تۀ  “.ورک ش

عادل او انصاف کوونے ي، تا ته د هغوئ د زړونو او سوچونو پته ده، زۀ
غواړم چ تۀ زما بدله واخل او هغه په خپله ووينم، نو اوس ما خپله فېصله تا ته

.تا ووژن د عنتوت خلق غواړى چ” ،خُدائ فرمائ  مال پرې ده.“ 
 نو هغوئ وائ چ تۀ د مال خُدائ په نوم نبوت مۀ کوه ن تا به م کو. 

مال خُدائ رب االفواج د دوئ په حقله فرمائ، زۀ به هغوئ له سزا ورکم. د
هغوئ وانان به په جن ک ووژلے ش، او د هغوئ زامن او لوه به د قحط

 د هغوئ نه به يو هم بچ پات نۀ ش ه چ زۀ به د  .ۀ شپه وجه م
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عنتوت په خلقو افت رانازل کم. کله چ د هغوئ د سزا وخت راورسيى.“

د حضرت يرمياه د مال خُدائ سره بحث کول

 اے ماله خُدايه، تۀ همېشه ما سره انصاف کوې کله چ زۀ يوه  ۱۲
مسئله ستا په حضور ک وړاندې کم. نو ما ته د مقدم کولو اجازت راکه،

نو دا بدکاران ول دومره ترق کوى؟ او ول ول غداران دومره په آرام ژوند
 تا هغوئ کرل دى او دوئ جرړې کې دى، دا لوئ ش او مېوه تېروى؟ 

  .خو د هغوئ د زړونو نه لرې ي ،تۀ هر وخت د هغوئ په خولۀ ي .ونيس
خو اے ماله خُدايه، تۀ ما پېژن، او تۀ ما وين او تۀ په ما آزمېت وکه چ زۀ

ستا يم. دا بدعمله خلق داس راکاږه له نه چ يو  د حاللولو دپاره
 دا زمه به تر رالے ش، او د حاللولو پورې ي يوې خوا ته وساته. 

لپه دې م وک چ ى؟ياه اوچي به ي و کپورې ماتم کوى او په پ کوم
ک اوسيى نو د هغوئ د بدعمل په وجه مارغان او ناور تباه شوى دى، او
هم په دې وجه خلق دا وائ چ، ”خُدائ به هم حيران وى چ مون سره به ۀ

کيى.“

يرمياه ته د مال خُدائ جواب

 مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”اے يرمياه، کۀ چرې تۀ د انسانانو سره په

منه وهلو دومره ستے کېې، نو تۀ به د آسونو سره ۀ مقابله وکې؟ کۀ
چرې تۀ په يو هوار او محفوظه مېدان ک تيندکونه خورې او راغورزېې، نو تۀ
 تر دې چ ستا وروه، او ستا به د اُردن سره په  نل ک ۀ کوې؟ 

د خپل خاندان خلق ستا مخالفت کوى. هغوئ ستا خالف شايتونه کوى. په
“.ۀ وائ هغوئ ستا ۀ هم چ هغوئ باور مۀ کوه، کۀ
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په خلقو د مال خُدائ د خفان رندونه

 مال خُدائ فرمائ، ”ما خپل خلق پرېودل، چ زما خاص ميراث دے.

 زما غوره شوے ما ته ډېر ران خلق م د دشمنانو السونو ته حواله کل. 
قوم له د نل د زمرى په شان ما ته وغمبېدو، نو په دې وجه زۀ د هغوئ نه

پوسان پرې بره الو يدړانو غار دے چ د ل آيا دا م نفرت کوم. 
 ډېرو رالو. خو نل ناور دې راش چ د هغوئ الشونه وخورى. 
رباد کى دى، او هغوئ ول بو د پو الندې حاکمانو زما د انورو باغونه ب

 هغوئ د دې کى دى او ائست ي ورله ختم او په بيابان بدل کے دے. 
نه تش بيابان جوړ کے دے او ما د خپلو خلقو د ماتم ژړا اورېدل ده، او زما د
 د ول مل نه دشته بيابان جوړ شوے دے، او وک ي هم پرواه نۀ کوى. 

ه چ ،ىو د قتل و غارت فوج ليدلے کيو غونولو اوچتو او خُش بيابان په
د مال خُدائ تُوره به د يو سر نه تر بل سره پورې هغوئ هالک کى. نو وک
 زما خلقو غنم وکرل، خو تش ازغ ي ورېبل، هغوئ به هم محفوظ نۀ وى. 
خُدائ د سخت ه د مال .هحاصله نۀ ک فائده ي و خو هيډېر محنت وک

غص په وجه، هغوئ صرف د رسواي او شرم فصل ورېبلو.“

د بن اسرائيلو اونيانو ته د مال خُدائ پېغام

 مال خُدائ فرمائ، ”زۀ به د بن اسرائيلو نه هغه ول شريره او بدکاره

اونيان د جرړې نه راوکاږم وک چ د هغوئ په زمه قبضه کول غواړى، او
 خو کله چ زۀ هغوئ زۀ به يهوداه هم د بن اسرائيلو د مين نه راوکاږم. 

راوباسم، نو بيا به زۀ په هغوئ باندې رحم وکم، او زۀ به هغوئ هر يو قوم خپل
 او بيا کۀ چرې دا قومونه په رتيا سره ميراث او خپل مل ته واپس راولم. 

زما د خلقو طريق زده کى، او کۀ هغوئ زما په نوم قسم خوړل زده کى او
وائ چ په يقين سره مال خُدائ ژوندے دے، له نه چ هغوئ يو وخت
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زما قوم ته د بعل د بت په نوم قسم خوړل ور زده کى ۇو، نو هغوئ به بيا زما د
 خو کۀ چرې هر يو قوم زما خبرو ته غوږ ونۀ  .آباد ش ک قوم په مين
نيس، نو بيا به زۀ هغه قوم په ممل توه د بېخ نه راوکاږم او نيست و نابود به

ي کم.“ دا د مال خُدائ وينا ده.

د ل د لن مثال

 مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ، ”الړ شه او د خپل ان دپاره د  ۱۳
“.درنه لوند نۀ ش په اوبو ک ه خو چتاؤ ک واخله او د مال نه ي کتان لن

 نو د مال خُدائ د هدايت په مطابق ما لن واخستو او د مال نه م تاؤ

 ”کوم لن  نو بيا په دوېم ل د مال خُدائ کالم په ما نازل شو،  کو. 
چ تا اخستے او تاؤ کے دے اوس د فرات سيند ته الړ شه او هلته د  په
 نو د مال خُدائ د هدايت په مطابق زۀ الړم او سورى ک ي پ که.“ 
 ۀ موده وروستو بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل، لن م هلته پ کو. 
”د فرات سيند ته الړ شه او هغه لن بيا راواخله کوم چ ما درته فرمائيل ۇو
 نو بيا زۀ الړم او هغه ائ نه م راوويستو په کوم چ هلته ي پ که.“ 

ائ ک چ ما لن پ کے وو، خو وم ليدو چ دا بلل سخا شوے وو
  ،خُدائ کالم بيا په ما نازل شو چ  نو د مال او د هي کار نۀ وو. 

”له نه چ دا لن سخا شوے دے دغه رن به زۀ د يهوداه او د يروشلم
 دې بدکاره خلقو چا چ زما د کالم د اورېدو نه انار لوئ غرور سخا کم. 

وکو، او د خپلو سرکشه زړونو ي ومنل او د نورو معبودانو عبادت او خدمت
ي شروع کو، نو د هغوئ حالت به د دې سخا شوے لن په شان وى چ د

 له نه چ لن د انسان د مال نه کل تاو وى، نو دغه هي کار نۀ وى. 
شان ما د اسرائيل او د يهوداه خلق خپل ان سره وتل چ دوئ زما د نوم د

ه.“ دا د مالشُهرت، تعريف او عزت باعث وى. خو هغوئ زما تابعدارى ونۀ ک

۳۶ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


خُدائ وينا ده.

د ميو د چا مثال

،سرائيلو خُدائ پاک فرمائا خُدائ د بن مال ، نو هغوئ ته ووايه چ

،و چاو بيا دوئ جواب ور ک .ش دې د ميو نه ډک چا ول ستا د ميو”
، نو بيا تۀ هغوئ ته ووايه چ  .به د ميو نه ډکه ش ه، هره يوه چاشب

مال خُدائ فرمائ زۀ به د دې مل په ولو خلقو او د داؤد په نسل، په
بادشاهانو، او امامانو، پېغمبرانو دومره مے وم چ ۀ نشه ش او په هر هغه

 نو بيا به زۀ هغوئ په خپلو ک سره چا چ په يروشلم ک اوسيى. 
وجنومه تر دې چ مور پالر او بچ به په خپلو ک يو بل زره زره کى. او زۀ

به په هغوئ هي قسم رحم او ترس ونۀ کم. او هي يز به ما د هغوئ د تباه
کولو نه منع نۀ کى.“ دا د مال خُدائ وينا ده.

د غرور خالف د يرمياه خبردارے

 په غور او احتياط سره واورئ او مغروره کېئ مه. ه چ مال خُدائ

 د دې نه مخ چ ډېر ناوخته ش مال خُدائ، خپل دا فرمائيل دى. 
خُدائ پاک ته جالل ورکئ. او هغه وپېژن د دې نه وړاندې چ هغه درباندې

تيارۀ راول، او تاسو تيندک وخورئ او په تورو تيارو غرونو ک راوغورزېئ.
او د هغه نُور چ تاسو ي په انتظار ک ي نو مال خُدائ به هغه په تورو تيارو
 کۀ تاسو اوس هم غوږ ونۀ نيس، نو زۀ به ستاسو د غرور په وجه بدل کى. 

پ پ وژاړم. زما ستر به ترخه ژړا وکى او ډک به ش او او به ترې
بهيى. ه چ دشمن به د مال خُدائ قوم له د يوې رم په شان راېر کى

 مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ، ”بادشاه او د  .بو او قېدولو له به ي
ه چ ،ېنهک د تخت نه راکوز شه او په خاورو ک ،هغۀ مور ته ووايه چ
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 د نجب ستا د شان او شوکت تاجونه به زر ستا د سر نه راوغورزيى. 
ارونو دروازې به بند کے ش او وک به هم هغه نۀ ش کوالولے. د يهوداه

“.او يو به هم بچ نۀ ش ے شول خلق به جالوطن ک

 خپل ستر اوچت که او هغه فوج ووره چ د شمال د خوا نه راروان

دے. ستا هغه ل رم اوس چرته دى چ ما تا ته سپارل وې؟ ستا هغه ان
مال کله چ ۀ وائ  تۀ به په هغه ورځ چرته دى چ تا به پرې فخر کولو؟ 
خُدائ په تا هغه خلق حمرانان مقرر کى کوم خلق چ تا خپله ډله جوړه کې
وه؟ له نه چ د  د ماشوم د پېدا کېدو وخت وى نو تۀ به په دغه شان

 کۀ تۀ چرې د خپل ان نه تپوس وکې چ دا هر ۀ ما  .ش ليف کت
سره ول کيى؟ نو دا ستا د ډېرو ناهونو په وجه تا سره وشول. نو ه ستا نه

جام وويستلے شوې او هغه حمله کوونو فوجيانو تا سره په زور زنا وکه.
 ول د ايتهوپيا يو سے د خپل رمن رن بدلولے ش؟ يا يو پان د

ان نه خالونه لرې کولے ش ۀ؟ نه کله هم نه، هم دغه رن تۀ په بدو عملونو
 زۀ به تاسو دومره عادت شوے ي چ تۀ کله هم نې کارونه نۀ ش کولے. 

 له د بوسو په شان چ د صحرا هوا په مخه اخست وى خوارۀ وارۀ کم. 
مال خُدائ فرمائ چ، دا ستا قسمت دے، هغه برخه چ ما ستا دپاره مقرر

کې ده. ه چ تا زۀ هېر کے يم او په دروغژنو معبودانو دې يقين کے
 اے قومه، زۀ به په خپله ستاسو نه جام وکاږم چ تاسو لغ کم او دے. 

 ما ستاسو زناکارى او د نفس خواهشات، ما شرماه مو اره کم. 
ستاسو په بشرم سره د بتانو عبادت په لوړو او ژورو باندې وليدلو. په تاسو
دې افسوس وى، اے يروشلمه. ترو پورې به تاسو داس حرام کاره او ناپاکه

ي؟
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په يهوداه باندې اوچ کال

  د اوچ کال په حقله په يرمياه د مال خُدائ کالم نازل شو،   ۱۴
”يهوداه وير کوى، ارونه ي له د اوچو شوو بوو په شان غمژن دى، ول خلق
ي د غم په وجه په زمه ناست دى او د يروشلم نه چغ او سورې راپورته کيى.

چين ول ى، خووهيانو ته لې مالداره خلق خپل نوکران د اوبو دپاره ک

نوکران په ډيرې مايوس .وټ اوبو درک هم نۀ ل وهيان اوچ شوى وى او دک
او خفان د تشو منو سره راواپس کيى او خپل سرونه ي د پرېشان په وجه

 زمه د خوش او د باران نۀ ورېدلو په وجه چاؤدل ده، پ کى وى. 
 په پو ک د زميداران پرېشانه دى، او هغوئ هم خپل مخونه پ کى دى. 

خوراک دپاره د ياه د نشتوال په وجه هوس هم خپل تازه پېدا شوى بچ هم
 نل خرونه هم د خوشو غونو په سرونو داس په ډاه پرې دى. 

ودريى او د يدړانو په شان چغ وه او د خوراک د نشتوال په وجه ي نظر
 زما خلق ما ته فرياد کوى او وائ چ، زمون ناهونه کار پرېے دے. 
زمون خالف واه ورکوى، خو اے ماله خُدايه، د خپل نوم د خاطره دې

زمون مدد وکه. مون ستا نه په و له اوړېدل يو، او ستا خالف مو ناه کې
 اے ماله خُدايه صرف تۀ د بن اسرائيلو اُميد ي، او د تليف په وخت ده. 
زمون چ ه د يو مسافر په شان يتۀ ل نو بيا ول .ے يخالصون زمون ک
 تۀ ول د هغه چا په شان په مل ک صرف يوه شپه تېره کى او بيا ؟ 
ي چ نس وى، او له د داس فوج په شان شوے ي چ وک بچ کولے

نۀ ش؟ اے ماله خُدايه، تۀ مون سره ي، او مون ستا نوم پورې تلے شوى يو،
 نو مال خُدائ د دې خلقو په حقله فرمائ، ”د نو اوس مون مۀ پرېده.“ 

دوئ ډېر زيات دا خوېدل چ فضول ور او زما نه واوړى او په خپل ان
ي قابو نۀ ۇو. نو ه زۀ د دوئ نه راض نۀ يم. او د دوئ ناهونه به راته ياد

 مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”نور د دې قوم د وى، او سزا به ورله ورکم.“ 
 تر دې کۀ هغوئ روژه هم ونيس، نو زۀ به د خير دپاره ما ته سوال مۀ کوه. 
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او د غل هغوئ فرياد ته غوږ نۀ نيسم. او کۀ چرې هغوئ ما ته سوزېدون
نذران هم پېش کى، نو زۀ به هغه نۀ قبلوم. بل هغوئ به په جن، قحط او وبا
 نو بيا ما ووئيل، ”اے قادر مطلق خُدايه، د هغوئ پېغمبران باندې مۀ کم.“ 
ورته وائ هر ۀ ي دى جن او قحط به نۀ را. مال خُدائ به په حقيقت

 نو بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ، ”زما په ک په تاسو امن راولېى.“ 
نوم دا پېغمبران د دروغو نبوت کوى. د هغوئ پېغام زما له طرف نه نۀ دے او نۀ
ئ. هغوئ دروغژنتاسو دا پېغام خلقو له ورک ے دے چم کما هغوئ ته ح
 نو روياان، او فضول فالونه او د خپلو دروغژنو خيالونو پېشويان کوى. 
ه مال خُدائ فرمائ چ کوم پېغمبران چ زما په نوم د دروغو نبوت کوى
او خلقو ته وائ چ نۀ به جن را او نۀ به قحط، چا ته چ ما پېغام نۀ دے

 کومو خلقو ته ورکے نو هم دوئ به زۀ په جن او قحط باندې هالک کم. 
و ککوى نو د هغوئ الشونه به د يروشلم په الرو کو ويانهغوئ دا پېش چ
د جن او قحط په وجه وغورزولے ش .وک به نۀ وى چ هغوئ او د هغوئ

م د کوم چى. او زۀ به په هغوئ هغه افت نازل کخ ک هزامن، لو ،
 مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ، ”يرمياه هغوئ ته دا ووايه، زما الئق دى.“ 
د سترو نه شپه او ورځ او بهيى، زما ژړا نۀ ودريى، ه چ زما قوم
چ په ما له د لور په شان ران دے سخت زخم شوے دے او زيات ژوبل

وک چ زۀ بهر مېدانونو ته الړ شم، نو زۀ هغوئ وينم  کله چ شوے دے. 
په جن ک په تُورو مۀ شوى دى، او کۀ زۀ دننه د ار کوو ته الړ شم، نو
زۀ هغه خلق ورم چ د قحط په وجه مۀ شوى دى. پېغمبران او امامان دواړه

خپل کارونه جارى سات، خو هغوئ په دې نۀ پوهيى چ ۀ کوى.“

مال خُدائ ته د رحم دپاره د خلقو سوال زارى کول

 اے ماله خُدايه، تا يهوداه بلل رد کے دے ۀ؟ آيا تۀ د صيون د خلقو

نه نفرت کوې ۀ؟ ول تا مون دومره سخت زخم کى يو چ د رغېدو ول
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اُميدونه مو ختم شُو ۀ؟ مون د خير اُميد لرلو خو مون ته خير مالو نۀ شو،
 اے ماله مون د عالج په طمع ۇو خو د شفا په ائ په مون يره راغله. 

خُدايه، مون ستا خالف بدکارونه کى دى، مون د خپلو بدو کارونو او د خپل
 د خپل نوم د خاطره دې مون مۀ پرېده، پالر نيۀ د بدو کارونو اقرار کۇو. 
تا مون ه کوم چوه. خپل لوظ دې راپه ياد کتخت دې مۀ سپ او خپل جالل
 آيا د نورو قومونو د بتانو فضول معبودان سره کے دے او هغه مۀ ماتوه. 

باران کولے ش ۀ؟ آيا آسمان په خپله باران ورولے ش ۀ؟ نه، بل دا تۀ
ي، اے ماله خُدايه، زمون پاکه خُدايه. نو د دې دپاره زمون توکل په تا دے،

ه چ تۀ هغه ذات ي وک چ دا هر ۀ کوى.

د يهوداه د خلقو خراب اَنجام

 بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”کۀ چرې موس او سموئيل هم دلته  ۱۵
ودرېدل وے او ما ته ي د دې خلقو په حقله منت زارى کے وے، نو زما زړۀ
. ده چه، او پرېبه دوئ ته مائل شوے نۀ وو. هغوئ زما د حضور نه وش

 او کۀ چرې هغوئ ستا نه تپوس وکى چ مون چرته الړ شُو؟ هغوئ ته

ووايه، چ مال خُدائ داس فرمائ، د کومو خلقو په نصيب ک چ په وبا
ک په جن چ د چا په نصيب ک ،ۀ شۀ کېدل دى هغوئ دې په وبا مم
مۀ کېدل دى هغوئ دې په جن مۀ ش، د چا په نصيب ک چ په لوږه مۀ

کېدل دى هغوئ دې په لوږه مۀ ش، او د چا په نصيب ک چ جالوطن ده
 مال خُدائ فرمائ چ، زۀ به لور قسمه  .ے شهغه دې جالوطن ک

تباه کوون ورولېم. تُوره د هغوئ د وژلو دپاره، سپ چ د هغوئ الشونه
 راکاږى، پوسان چ هغوئ تېر کى او نل ناور چ هغوئ ختم کى. 

د يهوداه بادشاه منس د حزقياه د زوئ په وجه چا چ بد کارونه په يروشلم
ک کى ۇو، زۀ به خپل خلق د دنيا بادشاهانو دپاره د يرې يو مثال جوړ کم.
 اے يروشلمه وک به په تاسو رحم وکى؟ او وک به په تاسو وير وکى؟
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خُدائ فرمائ  مال  .ستاسو تپوس له راش همدرد نشته چ ستاسو داس
چ، تاسو زۀ رد کے يم، او بار بار مو ما ته شا کې ده. نو اوس به زۀ خپل
ربادۍ دپاره دراوږد کم، نو په تاسو زۀ نور رحم نۀ شم کولے. الس ستاسو د ب

 زۀ به تاسو، ستاسو د ارونو په دروازو ک داس د يو بل نه جدا کم له

نه چ غنم او بوس جدا کولے ش. او تاسو نه به ستاسو بچ واخلم کوم
چ په تاسو ډېر ران دى. زۀ به خپل قوم تباه کم، ه چ هغوئ د خپلو

 ستاسو په مل ک به کونې خرابو طريقو پرېودو نه انار کے دے. 
د سمندر په غاړه د شو نه هم ډيرې وى. په نيمه ورځ به زۀ د وانانو په ميندو

 د اوو بچو باندې تباه راولم. او ناهانه به په دوئ پرېشان او دهشت راولم. 
مور د غم نه بهوشه پرته ده او ساه نۀ ش اخستلے، د هغ د بچو د ژوند را
ختمه شوه. هغه رسوا او شرمنده شوې ده. په هغوئ ک چ وک پات دى

هغه به زۀ د دشمنانو په تُوره مۀ کم. دا د مال خُدائ وينا ده.“

د يرمياه مال خُدائ ته شايت کول

زۀ د مور نه پېدا شوے هم نۀ وے. زۀ چ کاش چ ، نو ما بيا ووئيل چ

چرته هم م نو هلته خلق زما مخالف دى او جن راسره کوى. نۀ م چا ته
قرض ورکے دے او نۀ م د چا نه قرض اخستے دے، خو بيا هم دوئ ول په
 مال خُدائ فرمائ چ، ”په يقين سره به زۀ ستا ۀ مقصد  .ما لعنت وائ
دپاره خيال وساتم، يرمياه. او په يقين سره ستا دشمنان به ستا نه دا وغواړى چ

تۀ د تليف او مصيبت په وخت ک د هغوئ دپاره ما ته سوال زارى وکې.
کوم چ او د پيتلو نه جوړ شوے سيخ ماتولے ش وک هغه د اوسپن  آيا

 زۀ به ستاسو مال دولت او خزان مفت دشمنانو ته د شمال د خوا نه را؟ 
د لوټ کولو دپاره حواله کم، ه دا ستاسو د هغه ناهونو په وجه چ تاسو په
 زۀ به تاسو د دشمنانو په الس يو داس مل ته په ول مل ک کې دى. 

غالم ولېم چ تاسو ته د هغ هي پته نۀ وى. ه چ زما غصه د اور په
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 بيا ما ووئيل چ، ”اے ماله شان رابله شوې ده او دا به د تل دپاره بليى.“ 
خُدايه، تا ته د هر ۀ پته ده، ۀ چ ما سره کيى. نو راشه او زما مدد وکه.

زما د دشمنانو نه بدل واخله او هغوئ ته دومره صبر مۀ کوه چ زما د وژلو
موقع ورته مالو ش .وره خو ما په خپل ان دا وله بعزت ستا د خاطره تېره
 اے ماله، رب االفواجه خُدايه، هرکله به چ ستا کالم په ما نازل کې ده. 
شو، نو هغه ما وخوړلو، هغۀ ما ته او زما زړۀ ته خوشحال راکه، ه چ ما

 زۀ د هغه خلقو سره شامل نۀ شوم چ پورې ستا نوم تلے شوے دے. 
خندا او خوشحال به ي کوله. زۀ ان ته کېناستم ه چ ستا الس په ما
 زما درد ول نۀ وو. او د هغوئ د ناهونو په وجه زما قهر راوچت شو. 
ختميى؟ او زما زخمونه ول ال عالجه دى او نۀ رغيى؟ ستا مدد زما دپاره

داس نا باوره شو له موسم لخت، له د هغه چين په شان چ اوچه شوې
،ما ته وفرمائيل، ”کۀ تۀ واپس راش خُدائ په جواب ک  نو مال وى.“ 
نو زۀ به تا له بيا خپل مقام درکم چ تۀ زما خدمت وکې. کۀ تۀ د بمطلبه
خبرو په ائ زما قيمت کالم بيان کې، نو تۀ به زما پېغمبر ي. دا خلق دې

خُدائ فرمائ  مال ضرور تا له راش بل تۀ د هغوئ په شان مۀ جوړېه. 
چ، زۀ به تا د دې خلقو په وړاندې د پيتلو قوى دېوال جوړ کم. هغوئ به ستا
خالف جن کوى، خو هغوئ به تا له شست نۀ ش درکولے، ه چ زۀ تا
 زۀ به تا د شريرانو د السونو نه سره يم چ تا وساتم او خالصون درکم. 

وساتم، او د ظالمانو د زور او السونو نه به درله خالصون درکم.“

حضرت يرمياه د وادۀ کولو نه منع کے شوے وو

 ”دلته وادۀ ونۀ کې او  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ  د مال  ۱۶
 ه چ زۀ مال خُدائ دا وايم چ، کوم نۀ زامن او لوه پېدا کې. 

 چ هغوئ به د ماشومان چ دلته پېدا کيى او هم داس د هغوئ مور، پالر 
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سختو بيمارو نه مۀ ش. او په هغوئ به هي وک ژړا ونۀ کى او نۀ به ي خ
کى، او د هغوئ الشونه به په زمه له د سوو په شان خوارۀ وارۀ پراتۀ وى. او
لن پوسانو، او د او د هغوئ الشونه به د ،ۀ شاو قحط م هغوئ به په جن

 مال خُدائ داس فرمائ چ، هغه کور ته مۀ  .ناورو خوراک ش
ورننوه په کوم ک چ د مى ژړا وى، د هغوئ سره ماتم او همدردى مۀ

کوه، ه چ ما د هغه خلقو نه خپل برکت، مينه او رحم اخوا کے دے، دا د
 مالداره او غريبانان به دواړه په دې مل ک مۀ مال خُدائ وينا ده. 

ش، هغوئ به نۀ خ کے ش او نۀ به ورباندې ماتم وش، د هغوئ دوستان به
نۀ خپل انونه دردمند کى او نۀ به د خفان اره کولو په وجه خپل سرونه د
 هيوک به هغوئ ته د غمرازۍ رو نۀ راوړى، تر هغوئ دپاره نج کى. 
وک د تسل د خپل مور او پالر دپاره به تعزيت نۀ کوى، او نۀ به ورته دې چ

ه په کوم کور ک او هغه کور ته هم مۀ ورننو دپاره لو له ۀ ورکوى. 
 چ د خوراک اک پرورام وى او د هغوئ سره رو ته مۀ کېنه. 

ه چ دا مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ درته فرمائ، ستا په
ژوند ک او ستا د سترو د وړاندې به زۀ په دې مل ک د خندا او د

خوشحال آوازونه ختم کم. نور به په ک د ناوې او زلم د خوشحال آوازونه
 کله چ تۀ هغوئ ته دا هر ۀ ووائ نو هغوئ به درنه نۀ اورېدلے کيى. 

تپوس وکى چ، مال خُدائ په مون دومره سخت افت ول نازلوى؟ مون ۀ
 نو بيا غلط کې ده؟ مون داس کومه ناه د مال خُدائ خالف کې ده؟ 
هغوئ ته ووايه چ، مال خُدائ فرمائ چ، ستاسو پالر نيۀ زۀ هېر کے وم،

هغوئ زما په ائ د نورو معبودانو عبادت او خدمت وکو. او هغوئ زۀ
 خو تاسو د خپل پالر نيۀ نه پرېودم او زما د کالم تابعدارى ي ونۀ که. 
هم زيات بد سلوک وکو. وره چ نه تاسو هر يو زما د پيروى په ائ د
 نو زۀ به تاسو د خپلو سرکشه او بدکاره زړونو خواهشاتو ته غوږ ونيولو. 

دې مل نه داس مل ته وشم چ نۀ ي تاسو ته ۀ پته شته او نۀ ي ستاسو
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پالر نيۀ ته ۀ پته وه، نو هلته به تاسو شپه او ورځ د نورو معبودانو عبادت
کوئ، ه چ زۀ به په تاسو نور رحم نۀ کوم.“

د جالوطن نه راواپس کېدل

خلق به داس وخت راروان دے چ داس” ،خُدائ وفرمائيل چ  مال

بن دې قسم وى چا چ د ژوندى خُدائ پاک په نوم م ،قسم نۀ خورى چ
 خو هغوئ به داس قسم خورى چ، د اسرائيل د مصر نه راوويستل. 

ژوندى خُدائ پاک په نوم م دې قسم وى چا چ بن اسرائيل د شمال او د هغه
ولو ملونو نه راوويستل کومو ته چ هغۀ شل ۇو. ه چ زۀ به هغوئ

دوباره هغه مل ته واپس راولم کوم چ ما د هغوئ پالر نيۀ له ورکے وو.“

راتلون سزا

 مال خُدائ فرمائ چ، ”بل زۀ به اوس ډېر ماهير درولېم چ هغوئ

به دوئ راونيس. او د دې نه وروستو به زۀ ډېر اريان درولېم او دوئ به
 د هغوئ ول هغوئ په هر يو غر، غونۍ او د انو د غارونو نه ار کى. 

عملونه زما د سترو د وړاندې دى او زۀ ي وينم، هغه زما نه پ نۀ دى، او تر
 زۀ به هغوئ له دې چ د هغوئ ناهونه هم زما د سترو نه پ پناه نۀ دى. 

د خپلو ناهونو او حرامو کارونو بدله يو په دوه ورکم، ه چ هغوئ د بساه
شلونو او نفرت آميزه بتانو په وجه زما موروث مل پليت کے دے.“

په مال خُدائ د يرمياه يقين او دعا

د مصيبت په وخت ک ،ه خُدايه، تۀ زما طاقت او زما قلعه ي اے مال

زمون” ،به چ او وائ نيا د آخر سر نه به قومونه تا ته راشد د .اه ي زما پناه
پالر نيۀ سره هي نۀ وو بل دروغژن معبودان، هغه بکاره بتان چ دوئ ته
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 خلق خو ان له خپل خُدايان په خپله هي قسمه ېه نۀ ش ورکولے. 
 ”نو په دې وجه جوړوى، خو په حقيقت ک هغه صحيح خُدايان نۀ وى.“ 
به زۀ هغوئ ته په دې وخت ک د خپل زور او طاقت په حقله تعليم ورکم. نو

بيا به هغوئ په دې باندې پوهه ش چ زما نوم مال خُدائ دے.“

د يهوداه ناه او د هغ سزا

په قلم چ ناه د اوسپن د يهوداه د خلقو” ،چ خُدائ فرمائ  مال  ۱۷
نوکه ي د هيرې ده، ستاسو د کاو نه په سختو زړونو نقش شوې ده او ستاسو د

 نۀ صرف تاسو بل ستاسو بچ هم قرباناه په وونو ليل شوې ده. 
خپل قرباناه او د اشيرې بت شلونه همېشه رايادوى کۀ د شن ون په خوا

 نو زۀ به په دې مل ک خپل مقدس ک وى او کۀ په اوچته غونۍ وى. 
غر سره ستاسو د ول مال دولت او ستاسو عالقائ عبادتخان نورو خلقو ته د

غنيمت په توه حواله کم، دا ستاسو د ناهونو بدل دے کوم چ تاسو په خپل
 ستاسو د خپل ناه په وجه به هغه مل ستاسو د ول مل ک کې دى. 

الس نه وو کوم چ ما تاسو ته په ميراث ک درکے دے. زۀ به تاسو په
هغه ملونو ک چ تاسو ي نۀ پېژن دشمنانو ته د غالم په شل حواله کم.

ه چ تاسو زما د غص اور بل کے دے او هغه به تل بليى.“

په مال خُدائ توکل کول

د هغۀ زړۀ د مال لعنت دې په هغه چا وى چ” ،چ خُدائ فرمائ  مال

 خُدائ نه اوړېدلے وى او په فان انسان توکل او د هغۀ په زور بهروسه کوى. 
هغه د بيابان د هغه بو په شان دے، کۀ ۀ هم چ خير وى خو هغوئ ته به
مالو نۀ ش .ه چ هغه به د بيابان په خشه او مالينه زمه ک شوے

په مال وک چ  خو بختور دى هغوئ وى، چرته چ نور ۀ نۀ کيى. 
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 هغوئ د هغه ونو په خُدائ يقين لرى، او په مال خُدائ ي توکل کے وى. 
شان دى چ د لخت په غاړه کرلے شوې وى او جرړې ي اوبو ته رسېدل وى.

هر وخت شن نۀ وى، د هغوئ پا نو يره ي موسم راش رم د نو کله چ
مېوې نۀ پاتنۀ وى، نو کله هم ب ۀ پرېشان ي ک سال وى. او په خُش
 د انسان زړۀ د هر ۀ نه زيات دوکه مار وى، او د شرارت نه ډک کيى.“ 

 ”زۀ مال خُدائ د انسان د زړۀ لون کوم او وى. وک پرې هم نۀ پوهيى. 
د هغۀ پ سوچونه آزمائيم، زۀ هر چا ته اجر د هغۀ د عمل په مطابق ورکوم.“
 هغه وک چ په ناجائزه طريق سره مال دولت راجمع کى هغه د هغه

تيتر په شان وى چ پردۍ ه وشارب کوم چ هغ اچول نۀ وى، نو
وروستو به د هغۀ نه ول مال دولت الړ ش، کله چ د هغۀ عمر نيم تېر ش نو د

هغۀ مال دولت به د هغۀ نه والو او په آخر ک به دے خپل ان کم عقل
 خو هغه جالل تخت چ د ازل نه اوچت دے، هغه زمون د ثابت کى. 
 اے ماله خُدايه، د بن اسرائيلو اُميده، هر خُدائ پاک مقدس کور دے. 

وک چ تا نه مخ واړوى هغوئ ول به ي ستر او شرمنده ش. هغوئ چا
چ تا نه مخ اړولے دے په دوړو د ليلو په شان دى، دوئ به زر ختم ش ه

چ هغوئ د هغه مال خُدائ نه مخ اړولے دے وک چ د ژوندون د اوبو
چينه ده.

د مال خُدائ نه د يرمياه مدد غوتل

 اے ماله خُدايه، کۀ چرې تۀ ما له شفا راکې نو زۀ به بلل روغ رم شم،

کۀ چرې تۀ ما له خالصون راکې نو زۀ به بچ شم، ه چ زۀ صرف ستا ثناء
 هغوئ ما ته بار بار دا وائ چ، د مال خُدائ هغه کارونه ۀ صفت کوم. 

شول د چا د پوره کېدلو په حقله چ هغۀ پېشوئ کې وه؟ نو اوس دې هغه
 اے ماله خُدايه، زۀ د هغه کار نه نۀ يم تتېدلے د کوم دپاره پوره کى. 

چ تاسو زۀ د خپل قوم دپاره د شپون په حيثيت مقرر کے يم. تاسو ته پته ده
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چ ما په هغوئ د افت د ور د راتلو خواهش نۀ دے کے. زما د شونو نه
 ماله خُدايه، ما مۀ چ ۀ هم وتل دى هغه ستا په وړاندې رند دى. 

 زما دشمنان دې وشرميى خو  .يروه، د افت په ورځ صرف تۀ زما اُميد ي
ما مۀ شرموه، په هغوئ يره راوله خو ما مۀ يروه. په هغوئ د افت ور راوله،

او هغوئ په دوه چنده تباه که.

د سبت ورځ مقدسه وسات

 مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”يرمياه، الړ شه او د عوام دروازې په خولۀ

ک ودرېه په کومه چ د يهوداه بادشاهان  را او هم داس د يروشلم په
 هغوئ ته ووايه، د مال خُدائ پېغام واورئ. نورو دروازو ک ودرېه. 

اے د يهوداه بادشاهانو او د يهوداه ولو خلقو او د يروشلم اوسېدونو او هغوئ
خبردار چ ،چ خُدائ فرمائ  مال  .را  په دې دروازې ولو ته چ

د سبت په ورځ په خپل سر پن مۀ اوچتوئ او د يروشلم په دروازو پن سره مۀ
 او تر دې چ په خپلو کورونو ک هم د سبت په ورځ هي قسمه  .ننو
کار مۀ کوئ او مۀ ۀ بار اوچتوئ. خو د سبت ورځ مقدسه وسات له نه

 خو هغوئ ما ته غوږ ونۀ نيولو او چ ما ستاسو پالر نيۀ ته حم کے وو. 
نۀ ي ما ته توجو راکه او نۀ ي زما پيروى وکه. خو هغوئ سرکشه ۇو او

 خو مال خُدائ فرمائ، کۀ چرې اصالح کولو ته ي جواب ورنۀ کو. 
تاسو زما خبره ومن او د سبت په ورځ په دې دروازو د تجارت دپاره ۀ داخل
 نو بيا به هغه بادشاهان  ،ئ، او هغه مقدسه وساتۀ کار وک ئ او نۀنۀ ک
وک چ د داؤد په تخت ناست دى نو هغوئ به د خپلو آفسرانو سره د دې ار

په دروازو  را. او هغوئ او د هغوئ آفسران به په آسونو او اډو سوارۀ
په يروشلم ک وک چ او د يهوداه خلق به ورسره وى او هغوئ ،راش

 د يهوداه د ارونو او د يروشلم د اوسيى، او دا ار به د تل دپاره آباد وى. 
ېرچاپېره کلو نه به خلق راش، هغوئ به د بنيامين د عالق، د مغرب غونو د
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لمنو نه، او د نجب او د غريزې عالق نه به د خپلو سوزېدونو نذرانو او قربانو
سره راش. هغوئ به د خپلو غلو دانو او خوشبوئ د شران نذران سره د

 خو کۀ تاسو زما خبره ونۀ من او د سبت ورځ  .خُدائ کور ته راش مال
مقدسه ونۀ سات، او له د نورو ورو په شان د سبت په ورځ د سودا پنونه د
يروشلم دروازو ته راؤړئ، نو بيا به زۀ په دې دروازو اور بل کم. او دا اور به د

“.ې کولے نۀ شوک مبه هي يروشلم محلونه وسوزوى. او د دې اور لمب

الل په کور کيرمياه د ک

 ”الندې د کالل کور ته الړ  مال خُدائ ما يرمياه له پېغام راکو،   ۱۸
 نو زۀ هلته د کالل کور ته الړم او شه، نو هلته به زۀ تا له خپل پېغام درکم.“ 
 خو چ کوم لوے به هغۀ د ما هغه وليدو چ په خپله رخه ي کار کولو. 
خ نه جوړولو نو هغه به په الس ک هغه شان نۀ راتلو کوم به چ د هغۀ اُميد
وو نو بيا به ي هغه خراب کو او بل يز به ي ترې نه جوړول شروع کل کوم
  ،و چخُدائ ما له دا پېغام راک  بيا مال به چ هغۀ ته ۀ ارېدو. 
”اے بن اسرائيلو، نو زۀ دا نۀ شم کولے چ تاسو سره هغه کار وکم کوم به
وه، داس الل په الس که د کخ ه چن هسره کولو؟ ل الل د خک چ

 هرکله کۀ چرې زۀ تاسو زما په الس ک ي. دا د مال خُدائ فرمان دے. 
م، يا هغه راوغورزوم او تباه ييو قوم يا بادشاهت د بېخ نه ختم ک وغواړم چ
 او کۀ چرې هغه قوم کوم ته چ ما خبردارے ورکے وى، د خپلو کم، 
بدو عملونو نه راور، نو بيا به زۀ نرم نه کار واخلم او د خپل ارادې نه به
 او کۀ بل وخت ک زۀ چرې واپس شم او په هغوئ به هغه افت نۀ راولم. 
 خو کۀ بيا هغه دا ووايم چ زۀ به دا قوم يا يو بادشاهت آباد او قائم کم، 
مل زما په وړاندې شرارت کوى او زما تابعدارى ونۀ کى نو زۀ به د هغه ۀ

 نو اوس زما د کولو اراده پرېدم د کوم چ ما د هغوئ دپاره اراده کې وه. 
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طرفه د يهوداه او يروشلم خلقو ته ووايه چ مال خُدائ فرمائ چ ورئ، زۀ
په تاسو د افت راوستلو تيارے کوم او ستاسو خالف منصوبه جوړوم. نو هر يو

 دې د خپلو بدو طريقو نه راواوړى، او هغه ۀ دې کوى کوم چ ۀ وى. 
مۀ خرابوه، مون خپله خولۀ دې په مون ،ووئيل چ خو هغوئ په جواب ک
چ په کومو طريقو اوسېدل غواړو هغه شان به اوسيو، په سرکش سره به د

خپل زړۀ بد خواهشونه پوره کۇو.“

د بن اسرائيلو د مال خُدائ نه اوړېدل

 ”نو په دې وجه مال خُدائ فرمائ چ، د نورو قومونو د خلقو نه دا تپوس

وکه چ کله هم هغوئ د داس کار په حقله اورېدل دى. بن اسرائيل دې د
 آيا د لبنان د غرونو د پاک پېغل په شان وى، خو هغ ډېر بد کار وکو. 

وکو نه کله هم واوره ويل شوې او ختمه شوې ده ۀ؟ آيا د هغوئ د غريزه او
 بل زما خلقو زۀ هېر لرې چينو يخ اوبۀ بهېدل کله ختم شوى دى ۀ؟ 

کے يم، او هغوئ بکاره بتانو ته خوشبوي وسوزول، بتان کوم چ د هغوئ د
تيندک باعث شُو او دوئ ي د پخوانو و لويو الرو نه جدا کل او په کچه الرو

 نو په دې وجه به د هغوئ مل په بيابان بدل کے ش او باندې روان شول. 
نورو ته به د خندا ذريعه ور .وک هم چ په دې الره تېريى نو هغوئ به

 نو حق حيران ش او د يهوداه په حالت به ي د يرې نه وېتۀ نيغ ودريى. 
زۀ به له د نمرخاتۀ د باد په شان هغوئ د دشمنانو په وړاندې خوارۀ وارۀ کم.

او د هغوئ د مصيبت په ورځ به زۀ خپل مخ د هغوئ نه واړوم او د هغوئ
فريادونه به نۀ اورم.“

د يرمياه خالف سازش

 نو بيا خلقو ووئيل، ”را چ د يرمياه خالف منصوبه جوړه کو. ه
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چ مون سره ډېر امامان، هوياران او نبيان شته دے. مون ته د هغۀ د شريعت
د تعليم، نصيحت او پېشوي ورکولو ضرورت نشته دے. را چ په خولۀ د
ۀ هم وائ وو او دوئ چلزام ولو او په هغۀ اخورې ک انهغۀ په حقله افوا
 نو بيا ما ووئيل چ، ”اے ماله خُدايه، ما ته غوږ نور ورته غوږ ونۀ نيسو.“ 

 ول ونيسه او زما دشمنان چ زما خالف ۀ وائ په هغ غور وکه. 
هغوئ د و بدله په بدو سره ورکوى ۀ؟ اوس خو هغوئ زما د وژلو دپاره کنده

کنستل ده. هغه وخت راياد که چ زۀ به ستا په حضور ک ودرېدم او د
هغوئ سفارش به م تاسو ته کولو چ په هغوئ باندې خپل قهر او غضب مۀ

 خو اے ماله خُدايه، اوس پرېده چ د هغوئ بچ د لوږې نه مۀ نازلوه. 
ش، پرېده چ هغوئ په تُوره قتل کے ش. د هغوئ  دې بورې او

کونې ش، پرېده چ د هغوئ بوډاان سى په وبا مۀ ش، پرېده چ د
هانه په هغوئ جننا ده چ پرې  .ۀ شم وانان په جن هغوئ

.او سورې واورېدلے ش او د هغوئ د کورونو نه دې چغ ،سپاهيان ورننو
ه چ هغوئ زما دپاره کنده کنستل ده او پ دام ي راته خور کے دے.
 خو اے ماله خُدايه، تۀ د هغوئ په ولو منصوبو باندې پوهه ي چ زما د

وژلو دپاره ي تيارې کې دى. تۀ د هغوئ جرم مۀ معاف کوه او مۀ د هغوئ ناه
د خپلو سترو نه اخوا کوه. پرېده چ هغوئ ستا په وړاندې راوغورزيى، او په

خپل قهر او غضب ک هغوئ له سزا ورکه.“

د مات من مثال

 مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ، ”الړ شه او د کالل نه يو د خو  ۱۹
منے په بيعه واخله. او ان سره د خلقو يو و مشران او لوئ امامان بوه.
 او د بنهنوم وادۍ ته الړ شه، او د کالالنو د ماتو لوو دروازې ته مخامخ

 مال خُدائ ما هلته هغه پېغام خلقو ته بيان که کوم چ زۀ تا له درکوم. 
ته وفرمائيل چ هغوئ ته داس ووايه، اے د يهوداه بادشاهانو او د يروشلم

۵۱ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


خلقو، مال خُدائ، رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ چ زۀ به په
دې ائ دومره سخت افت راولم، او چ وک ي هم واورى نو د هغۀ غوږونه

 ه چ زۀ هغوئ پرېے يم او دا ائ ي غېرو معبودانو ته به وبونيى. 
حواله کو، او په دې ائ ک هغوئ هغه معبودانو ته داس قربان پېش کې

چ هغه نۀ دوئ په خپله او نۀ د دوئ پالر نيۀ او نۀ د يهوداه بادشاهانو پخوا
کى وى. هغوئ دا زمه د بناه خلقو په وينو تويولو سره ډکه او رن که.
خپل بچ ې دى چجوړې ک عبادتخان ت دپاره عالقائ او هغوئ د بعل ب

هلته په ک د سوزېدون قربان په توه بعل بت ته پېش کى. د داس کار ما
 نو نۀ هغوئ ته حم ورکے دے او نۀ م په خيال خاطر ک راغل دى، 

مال خُدائ فرمائ چ خبردار، هغه وخت راروان دے چ خلق به نور دې
ائ ته د ”توفت“ يا بنهنوم وادى ونۀ وائ، بل دا به ”د قتل و غارت د وادۍ“

 په دې ائ ک به زۀ د يهوداه او د يروشلم د خلقو  .په نوم مشهوره ش
ول منصوب تباه کم. زۀ به هغوئ د هغه دشمن په الس ووژنم، وک چ د

لن ى ناست دى، او زۀ به د دوئ الشونه د هوا د مارغانو او ددوئ وينو ته ت
 زۀ به يروشلم تباه کم، او د خلقو د خندا به ي کم. ناورو خوراک کم. 
 زۀ  .به حق حېران ش ى نو د هغوئ په تباهپه دې الر تېري وک هم چ

به د هغوئ دشمنان وک چ د هغوئ د وينو تى دى راپاوم چ د دوئ ار
نه ېره واچوى او دوئ ته غ تليف ورسوى. او دا ېره به دومره سخته وى

 بيا مال چ دوئ به د خپلو ماشومانو او اونيانو په خوړلو شروع وکى. 
خُدائ ما ته وفرمائيل چ هغه کسان چ تا خپل ان سره بوتل دى د هغوئ په

مال  او هغوئ ته ووايه چ وړاندې دا منے چ تا سره دے مات که. 
و ار په شان دا قوم او دا دى، زۀ به د دې من االفواج فرمائيل خُدائ رب

و کم چ د بيا جوړېدو امان به ي نۀ وى. په هغه وخت ک به هغوئ
خپل مى په توفت ک خوى، تر هغ پورې چ د خولو نور ائ پات نۀ

 مال خُدائ فرمائ چ، زۀ به دې ار او د دې د اوسېدونو سره هم  .ش
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 زۀ به دغه رن وکم. او د دوئ سره به د توفت په شان پليت سلوک وکم. 
د يروشلم ول کورونه، د يهوداه د بادشاهانو شاه محلونه له د توفت په شان

پليت وروم، چا چ د خپلو کورونو په چتونو ستورو ته قربان پېش کې دى،
 نو بيا يرمياه د توفت نه او د لو نذران ي نورو بتانو ته پېش کې دى.“ 

راواپس شو، کوم ائ ته چ مال خُدائ هغه د پېغام ورکولو دپاره لېلے وو.
ولو خلقو ته ي ودرېدو او خُدائ د کور په دربار ک نو بيا هغه د مال

سرائيلو خُدائ پاک فرمائا االفواج، د بن خُدائ رب  ”مال  ،وفرمائيل چ
چ زۀ به په دې ار او د دې نه ېرچاپېره ارونو هغه ول افتونه راولم چ د

کومو ما وړاندې ذکر کے دے، ه چ تاسو په سرکش سره زما خبرو
“.اورېدلو ته تيار نۀ ي

د فشحور امام سره د حضرت يرمياه النجه

خُدائ په کور ک د مال وک چ مير زوئفشحور د ا  کله چ  ۲۰
 نو هغۀ مشر امام وو، هغه ۀ واورېدل د ۀ چ يرمياه پېشوئ کوله، 

يرمياه نب راېر کلو او په کوړو ي ووهلو او بيا ي هغه پاس د مال خُدائ په
 په بله کور ک د بنيامين په دروازه ک د لر په کنده ک بند کلو. 

،و، يرمياه هغۀ ته وفرمائيل چندې نه آزاد کفشحور هغه د ک ورځ کله چ
”مال خُدائ ستا نوے نوم اېے دے او د نن نه پس به ستا نوم فشحور نۀ وى
 ه مال خُدائ په خپله دا فرمائ چ، زۀ بل په هر اړخ باندې دهشت. 

به په تا او ستا په دوستانو باندې دهشت راولم، او تۀ به په خپلو سترو سره د
هغوئ وژل د دشمنانو د السه ووين. زۀ به د يهوداه ول خلق د بابل بادشاه ته
حواله کم، وک چ به د هغوئ نه ين بابل ته قېديان بو او ين به په

ول قيمت ول مال دولت او د هغوئ ار  زۀ به د دې تُوره قتل کى. 
سامانونه او د يهوداه بادشاه خزان د هغوئ دشمنانو ته حواله کم. هغوئ به دا
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 ترو چ ستا خبره ده فشحوره، تۀ او  .يوس ى او بابل ته به يلوټ ک
ستا ممل خاندان به هم ونيولے ش او بابل ته به بوتلے ش. هلته به تاسو او
ستا هغه ول دوستان مۀ او خ ش چا ته به چ تا په دروغو پېشوئ کوله

“.پرواه مۀ کوئ خير به ش هي چ

مال خُدائ ته د يرمياه شايت کول

 اے ماله خُدايه، تا زۀ دوکه کم، او زۀ دوکه شوم. تاسو زورور ي او زۀ

وق وک ما پورې وله ورځ د مسخرو شوم، او هر م. زۀ اوسدې مغلوب ک
 کله چ هم زۀ خپله خولۀ خالصوم، نو بيا ضرور زۀ د ظلم او خندا کوى. 
او تباه په حقله چغ سورې وهم. ه چ زۀ د مال خُدائ د کالم په وجه
 خو چ کله زۀ ووايم وله ورځ کنل او بدې ردې تېروم او سپولے شم. 

چ، ”زۀ به د مال خُدائ په حقله خبرې نۀ کوم او نۀ به نور د هغۀ پېغام چا ته
رسوم،“ نو بيا د هغۀ کالم زما په زړۀ ک له د اور په شان بليى او هغه اور
زما هوکو ته رسيى. زۀ په ان ک د هغۀ د ايسارولو د کوشش په وجه ډېر

 ما د خپل ان په حقله د ډېرو ستے شوے يم او زۀ هغه نۀ شم ايسارولے. 
خلقو ونوس اورېدل دى. هغوئ وائ چ، ”هرې خوا ته دهشت دے بس

دهشت. را چ د هغۀ اطالع ورکو. را چ د هغۀ په حقله اطالع ورکو.“
زما نزدې دوستان هم زما د غورزېدلو په انتظار دى، او هغوئ وائ چ، ”شايد
 چ هغه دوکه ش، نو بيا به ي راېر کو او د هغۀ نه به خپله بدله واخلو.“ 

بل مال خُدائ د يو طاقتور جنيال په شان ما سره دے، نو بيا وک هم
چ زما د ژوند ختمولو پس دى هغوئ به هيله هم کامياب نۀ ش، او په خپله
به تيندکونه وخورى. هغوئ به ناکاميابه ش او په شرمونو به وشرميى، د هغوئ
 خو اے ماله خُدايه، رب االفواجه، دا بعزت به هيله د هېرېدلو نۀ وى. 

تاسو په خپله صادق سے وين، او تاسو په خپله د انسان د زړۀ او دماغ ژور
سوچونه او رازونه آزماي. ما خپل خواست تا ته پېش کے دے نو په دې وجه
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د مال .خُدائ حمد وواي  د مال  .ايتاسو زما بدله اخستل ما ته و
 په خُدائ ثناء صفت ادا کئ. هغه غريبانان د شريرانو د الس نه بچ کوى. 

هغه ورځ دې لعنت وى په کومه چ زۀ پېدا شوے وم. او هغه ورځ دې مبارکه نۀ
 په هغه کس دې لعنت وى چا وى په کومه ورځ چ زۀ د مور نه پېدا شوم. 

چ زما د پالر د خوشحالولو دپاره دا زېرے راوړے وو چ، ”ستا زوئ پېدا
مال کوم چ ارونو په شان ش ے دې د هغه هغه س شوے دے.“ 

خُدائ په برحم سره تباه کى ۇو. هغه دې په سحر ک د يرې چغ واورى
 ه چ زۀ هغۀ د پېدا کېدو نه او په غرمه ک دې د جن شور واورى، 

وړاندې د مور په ېه ک م نۀ کم، ترو چ د هغ ېه زما قبر جوړ
 زۀ د مور د خې نه ول دنيا ته راغلم؟ د دې دپاره پېدا شوم شوے وے. 
ک عزتزما ژوند په ب ورم، او چاونه وليفونه او کت نيا کپه د چ

ختم ش؟

وئست پېشد يروشلم د ش

 هغه پېغام چ د مال خُدائ له خوا نه يرمياه ته ورکے شو کله  ۲۱
چ د يهوداه بادشاه صدقياه د ملياه زوئ فشحور او د معسياه زوئ صفنياه

 ”زمون دپاره د مال خُدائ  ،ل چمام يرمياه ته د دې عرض سره ورولېا
نه تپوس وکه ه چ د بابل بادشاه نبوکدنضر او د هغۀ لر په مون حمله

کوى، نو کېدے ش چ مال خُدائ زمون دپاره د وړاندې په شان معجزه
 بيا يرمياه جواب وکى او نبوکدنضر د دې ائ نه په وتو مجبور کى.“ 
 مال  ،چ او ورته وواي و، ”تاسو صدقياه بادشاه ته واپس الړ شورک
خُدائ، د بن اسرائيلو خُدائ پاک دا فرمائ چ، زۀ به ستاسو د جن وسله

کومه چ ستاسو په الس ک ده بکاره کم او ستاسو خالف به ي استعمال
کم، کومه چ تاسو د جن دپاره د بابل د بادشاه او د بابل د خلقو خالف به
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استعمالوئ وک چ د دېوال نه اخوا دى او په تاسو حمله کوى. نو په حقيقت
 زۀ به په خپله خپل ک به زۀ ستاسو دشمنان د دې ار زړۀ ته راولم. 

زورور الس دراوږد کم او ستاسو خالف به په غص، قهر، او لوئ غضب سره
 زۀ به په دې ار سخته وبا رانازله کم، زۀ به انسانان او جن وکم. 

 مال خُدائ فرمائ چ د دې نه وروستو به زۀ ناور دواړه مۀ کم. 
ار ک دې ول آفسران او د هغۀ نور خلق کوم چ صدقياه بادشاه او د هغۀ

اوسيى او د وبا، جن، او قحط نه ژوندى پات شوى وى زۀ به هغوئ
نبوکدنضر بادشاه ته او د هغوئ دشمن ته حواله کم وک چ د هغوئ ژوند

ختمولو پس ر. هغه به هغوئ په تُوره په بدردۍ سره مۀ کى، او په دوئ
 باندې به هي قسمه رحم، مينه او نۀ به پرې ۀ زړۀ سواندے اره کى.“ 

بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ دې خلقو ته ووايه چ، ”زۀ، مال خُدائ
 ستاسو په وړاندې دوه الرې پېش کوم چ يوه د ژوند او بله د مرګ الره ده. 
هر وک هم چ په دې ار ک پات ش نو هغه به په جن، قحط او يا د وبا

په وجه مۀ ش. خو هر وک چ بهر وو او خپل ان بابليانو ته حواله
کى چا چ ار محاصره کے دے هغوئ به ژوندى پات ش، او هغوئ ته به

 مال خُدائ فرمائ چ، ما دا فېصله کې  .ے شد ژوندون غنيمت ورک
ده چ زۀ به دا ار بچ نۀ کم او افتونه به پرې نازل کم، نه چ آبادى. دا به د

بابل بادشاه ته حواله کم او هغه به دا ار په اور تباه کى.“

د يهوداه د شاه خاندان عدالت

 اے د   ”د يهوداه شاه خاندان ته ووايه، د مال خُدائ پېغام واورئ، 

داؤد خاندانه، مال خُدائ تاسو ته داس فرمائ، هر سحر د خلقو انصاف کوئ
د چا نه چ غال شوې وى او هغوئ ته د ظالمانو د الس نه خالصون ورکوئ،

ن زما غضب به رانازل ش او هر ۀ به له د اور په شان وسوزوى او دا به
م نۀ ش وک به ي هي ى چبلي ستاسو د هغه شرارت په وجه داس
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 مال خُدائ فرمائ، اے يروشلمه، زۀ به په ذات توه ستاسو کولے. 
 ئ او په اوچتپه دې وادۍ بره اوسې وک چ کوم، تاسو خالف جن

پراتۀ ي، تاسو وک چ په ډېر فخر سره واي، دلته وک زمون خالف راتلے
خُدائ فرمائ  مال ش ۀ؟ او زمون پناه اه ته وک راننوتلے ش ۀ؟ 
چ، زۀ به ستاسو د عمل په مطابق چ د ومره سزا قابل ي هومره درکم. زۀ
به ستا د قلعه انو د لرو په ستنو اور بل کم او د هغ نه ېرچاپېره چ هر ۀ

وى هغه به وسوزوم.“

د بدکاره بادشاهانو اَنجام

 مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ، ”تۀ د يهوداه د بادشاه محل ته ته  ۲۲
 اے د يهوداه بادشاه، د مال خُدائ پېغام الړ شه او هلته دا پېغام بيان که، 
واوره، تاسو وک چ د داؤد په تخت ناست ي، تۀ، او ستا آفسران او ستا قوم

،چ فرمائ خُدائ داس  مال وک چ په دې دروازه ت رات کوئ. 
انصاف او صداقت قائم کئ. وک چ لوټ شوے وى هغه د ظالم د الس نه

آزاد کئ. په مسافرو، يتيمانو او کونو ظلم او زياتے مۀ کوئ او بناه وينه په
 کۀ چرې تاسو په احتياط سره زما په حمونو دې ائ ک مۀ توئيوئ. 
عمل وکئ، نو بيا هغه بادشاه وک چ په يروشلم ک د داؤد د اوالد نه د

داؤد په تخت ناست دے د هغۀ بادشاه او د هغۀ اوالد به قائم وى او هغه به د
خپلو آفسرانو او د هغه خلقو سره چ په اډو او آسونو باندې سوارۀ دى د دې

 مال خُدائ فرمائ چ، کۀ چرې تاسو په دې  .محل په دروازو راداخل ش
حمونو عمل ونۀ کئ، قسم دې زما په خپل ذات وى چ دا محل به د خاورو

خُدائ د يهوداه د بادشاه د محل په حقله داس  نو بيا مال ډېرے کم. 
فرمائ، کۀ ۀ هم چ د يهوداه محل زما دپاره د جِلعاد په شان مېوه لرونے او
د لبنان د غرونو په شان شين او لے دے، خو زۀ به په يقين سره دا په دشته
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 زۀ به بدل کم له د هغه ارونو په شان چ وک په ک نۀ اوسيى. 
ربادۍ دپاره وسله بند جن لر درولېم او هغوئ به ستا ستن چ د ستا د ب
دِيار د ائسته ونو نه تيارې شوې دى راوباس او په اور ک به ي وغورزوى.
 نو کله چ د ډېرو قومونو خلق په دې ار باندې تېريى نو بيا به د يو بل نه
دا تپوس کوى چ، مال خُدائ ول د دې لوئ ار سره داس سلوک وکو؟
 نو هغوئ ته به جواب ورکے ش چ، د دې ار سره داس سلوک ه

وشو چ هغوئ د خپل خُدائ پاک سره لوظ مات کو او د نورو معبودانو
 اے د يهوداه خلقو، د م شوى بادشاه يوسياه عبادت او خدمت ي وکو.“ 

په حقله ژړا مۀ کوئ، او د هغۀ په مرګ ماتم مۀ کوئ. خو د دې په ائ ډېره
سخته ژړا د هغۀ د زوئ سلوم بادشاه په حقله وکئ، وک چ د مل نه

او نۀ به خپل ذات ،هغه به بيا کله هم واپس رانۀ ش ه چ لے شوے دےش
 نو بيا مال خُدائ د يوسياه د زوئ سلوم په حقله مل دوباره وورى. 
فرمائ ،وک چ د پالر نه پس د يهوداه بادشاه جوړ شوے وو، ”هغه د دې

ائ ک  هغه به په هغه ائ نه الړو او هغه به هيله نۀ راواپس کيى. 
م ش چرته چ هغوئ قېدى بوتلے دے او هغه به دا مل بيا دوباره هيله
 ”افسوس دے په يهويقيم وک چ په ناجائزه او په زور سره ونۀ ورى.“ 

سره د هغ نصافاپه ب وک چ ،په مزدورانو باندې خپل محل جوړوى
دېوالونه خېژوى، ه چ هغه په خپلو خلقو بغېر پېسو کار کوى. هغه هغوئ ته
 هغه وائ چ، زۀ به د خپل ان دپاره يو لوئ محل مزدورى هم نۀ ورکوى. 
جوړ کم چ په ک بره لوئ کو او ډيرې اوچت کک وى او د لر کار
 خو د دِيار به ي په خوشبودار دِيار سره وکم او ت سور رن به ورکم. 

نه د ائسته محلونو جوړول وک لوئ بادشاه نۀ جوړوى. بشه ستا پالر،
يوسياه، سره خو د خوړلو او لو دپاره هر ۀ ډېر تېر ۇو، خو سره د دې هغه
په خپله هره معامله ک صادق او انصاف کوونے وو، نو ه مال خُدائ

 هغۀ به غريبانانو او محتاجو له امداد او انصاف ورله برکت ورکو. 
ورکولو، د دې په بدل ک ورته برکت مالو شو. نو د دې اره مطلب دا دے،
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 خو  .فرمائ خُدائ داس مال ،کوى نو هغه ما پېژن داس وک چ
ستاسو ستر او زړۀ صرف د ناروا پېسو لو طرف ته متوجه شوى دى، د

 نو بناه خلقو وينه توئيوئ او دلته په هغوئ باندې ظلم او زياتے کوئ.“ 
مال خُدائ د يهوداه بادشاه، د يوسياه د زوئ يهويقيم په حقله فرمائ، ”خلق به
ستا په مرګ ماتم نۀ کوى تر دې چ ستا په کور ک به هي وک هم د غم او

افسوس اظهار نۀ کوى او نۀ به وک ووائ چ افسوس دے، اے ماله.
 هغه به داس خ کے ش له افسوس ستا شان شوکت الړو ختم شو. 

نه چ يو خر خولے ش، هغه به رالے ش او د يروشلم د دروازو نه به
او چغ  ”اے د يروشلم خلقو، بره لبنان ته الړ ش  “.بهر وغورزولے ش
ووه، ستاسو د ژړا آواز دې په بسن ک واورېدے ش، او د عباريم نه ژړا

 ما په هغه وخت ک وکئ، ه چ ستاسو ول ملرى تباه شوى دى. 
ۀ په آرام وئ، خو تاسو ووئيل، مون تاسو و کله چتاسو ته خبردارے درک
مۀ تنوه. د وان نه ستاسو هم دا عادت وو، تاسو زما تابعدارى نۀ ده کې.

 زما د غضب طوفان به ستاسو ول شپون جارو کى، او ستاسو ول

دوستان به جالوطن کى او هلته به غالمان ش او تاسو به د خپلو بدو عملونو په
 تاسو وک چ په لبنان ک اوسېئ، او ان  .او شرمنده ش وجه سپ

زبير ې ده، تاسو به د دردونو په وجه داسته مو د دِيار نه جاله جوړه ک
 مال کوئ له چ يوه ه ي د ماشوم د پېدا کېدو په وخت ک کوى.“ 

خُدائ يهوياکين ته چ، د يهويقيم زوئ او د يهوداه بادشاه دے وفرمائيل، ”زما
دې په خپل ذات قسم وى، کۀ چرې تۀ زما د  الس وتمه هم ول نۀ وے نو تۀ
 زۀ به تاسو هغه چا ته حواله کم به بيا هم ما ايستل او اخوا غورزول وے. 

وک چ ستا ژوند ختمول غواړى او د چا نه چ تۀ يرېې. زۀ به تا د بابل
 زۀ به تا او ستا مور د دې بادشاه نبوکدنضر او د هغۀ خلقو ته حواله کم. 

لپه هغه م ،ۀ شم ک لم، او تاسو به په پردى منه جالوطن ک لم
 تاسو به دې مل ته بيا هيله هم  .تاسو پېدا شوى نۀ ي چرته چ ک
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، خلقو ووئيل چ  “.هغه بيا ووين تل چتاسو غو کوم چ واپس رانۀ ش
ۀ، کوم چ په شان دے ے يهوياکين بادشاه د هغه مات مندا س ول”

په يو داس ول غورزولے شوے وى او د هيچا په کار نۀ وى؟ هغه او د هغۀ بچ
 اے مل ک جالوطن کے شوى دى چ هغوئ ته هي پته هم نۀ وى؟“ 

 زما وطنه، زما وطنه، زما وطنه. د مال خُدائ دې پېغام ته غوږ ونيسه، 
مال خُدائ دا فرمائ چ، ”دا کس په باوالدو ک حساب که، دا کس به په
خپل ول ژوند ک نۀ خوشحاله او نۀ آباد ش. د هغۀ د اوالد نه به وک هم آباد

نۀ ش، او يو به هم نۀ د داؤد په تخت کېن، او نۀ به په يهوداه ک حومت
وکى.“

د راتلون وخت اُميد

 مال خُدائ فرمائ چ، ”افسوس دے د قوم په شپونو باندې  ۲۳
ه مال  نو وک چ زما د رن د ائ ې تباه کوى او خوروى.“ 
تاسو زما رم” ،چ و ته فرمائسرائيلو خُدائ پاک، دې شپونا خُدائ، د بن
خورې ورې کې او د خپل ان نه مو لرې شل دى او د هغوئ مو ۀ خيال

  .خُدائ فرمائ م، مالنۀ دے ساتلے، زۀ به تاسو له د دې بد کار سزا درک
زۀ به په خپله د خپل رم باق پات شوى خلق د هغه ولو ملونو نه راغون کم
کومو ته چ ما شل ۇو او خپل وطن ته به ي واپس راولم. چرته چ به هغوئ
 زۀ به په هغوئ شپون مقرر کم  .او د هغوئ شمېر به ډېر ش مېوه ونيس

چ د هغوئ خيال وسات، او هغوئ به نور د چا نه نۀ يريى او نۀ به پرېشانه
 مال خُدائ ش. او نۀ به يو ورک ش. ما مال خُدائ دا وفرمائيل.“ 

فرمائ چ، ”هغه ور راتلون دى چ، زۀ به د داؤد په نسل ک يوه صادقه
انه راپورته کم او بادشاه به ي کم، او هغه به په هويارتيا سره حومت

 په هغه ورو کوى. او هغه به په مل ک صداقت او انصاف قائم کى. 

۶۰ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


ک به يهوداه بچ کے ش او اسرائيل به د سالمت سره ژوند کوى. او دا هغه
نوم دے چ په کوم سره به هغه ياديى، مال خُدائ زمون خالصونے دے.“
خلق به نور داس دى چ راتلون نو هغه ور” ،چ خُدائ فرمائ  مال

قسم نۀ خورى چ په هغه ژوندى خُدائ مو دې قسم وى چا چ بن اسرائيل د
 خو هغوئ به داس وائ چ، قسم دے په هغه ژوندى مصر نه رابهر کل، 

مال خُدائ باندې چا چ د بن اسرائيل نسل د شمال او د نورو ملونو نه
واپس راغون کو کله چ هغۀ هغوئ تس نس کى ۇو. نو بيا به هغوئ په خپل

مل ک اوسيى.“

دروغژن نبيان

 زما زړۀ د دروغژنو نبيانو په وجه مات شوے دے، او ول هُوک م په

لزان دى. زۀ له د هغه نشائ په شان شوے يم وک چ په شرابو زيات نشه
 شوے وى، نو دغه شان زۀ د مال خُدائ او د مقدس کالم په وجه نشه يم. 
دا مل د زناکارانو نه ډک دے، نو په دې وجه مال خُدائ ورباندې لعنت نازل

کے دے نو زمه اوچه شوې ده او په للمه ک شينے اوچ شوے دے. نبيان
 په بدو الرو روان شوى دى او خپل طاقت په غلطه طريقه استعمالوى. 

مال خُدائ فرمائ چ، ”نبيان او امامان دواړه بخُدايه کارونه کوى، تر دې
 نو په دې وجه چ ما په خپل کور ک هم د دوئ بدعمل پېدا کى دى. 
چ هغوئ چرته هم  د هغوئ پ به وئيى، او د تيارو خوا ته به بوتلے

ش او هلته به هغوئ راوغورزيى. زۀ به په هغوئ باندې د هغوئ د سزا په مقرر
 ”ما د  .فرمائ خُدائ داس م.“ مالافت نازل ک شوى وخت ک

وئکوم هغوئ د بعل په نوم پېش سامريه د نبيانو دا خراب کارونه وليدل چ
 خو ما د يروشلم په خلقو ته کوله او زما قوم بن اسرائيل ي بالرې کو. 

ايماند دې نه زيات خراب کار وليدلو، هغوئ زنا کوى او ب پېغمبرانو ک
کوى، او د بدعملو خلقو حوصله افزائ کوى، نو بيا يو هم د خپلو بد عملونو نه
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نۀ منع کيى. هغوئ ول زما دپاره د سدوم د خلقو په شان خراب دى، او د
 نو ه مال خُدائ يروشلم خلق ما ته د عموره د خلقو په شان بد دى.“ 
رب االفواج د يروشلم د نبيانو په حقله داس فرمائ، ”زۀ به هغوئ ته د خوړلو
دپاره تريخ خوراک او د لو دپاره به ورله د زهرو اوبۀ ورکم، ه چ د

 مال يروشلم د نبيانو په وجه، په ول مل ک بدين خوره شوې ده.“ 
خُدائ رب االفواج خپلو خلقو ته فرمائ چ، ”دا نبيان چ تاسو ته کومه

پېشوئ کوى د هغوئ خبرو ته غوږ مۀ نيس، هغوئ تاسو د دروغو په اُميدونو
سره ډکوى. هغوئ تاسو ته د مال خُدائ پېغام نۀ درکوى خو صرف د خپل

 هغوئ هغه خلقو ته مسلسل خبرې سوچ او زړۀ نه تاسو ته رويا پېش کوى. 
کوى وک چ ما سپ ، چ مال خُدائ فرمائ چ تاسو به په خير

خيريت ي. او هغوئ ولو ته وک چ د خپل سرکشه زړۀ تابعدارى کوى هغوئ
 خو په هغوئ ک کوم يو وائ تاسو ته به هي قسمه نقصان ونۀ رسيى.“ 

د مال خُدائ په حضور ک والړ وو چ هغه ۀ ي ليدل يا اورېدل وى کوم
چ هغۀ فرمائيل دى؟ يو هم نه. چا هغۀ ته غوږ نيولے او چا د هغۀ آواز

 ورئ د مال خُدائ غضب له د طوفان په شان راروان اورېدلے دے؟ 
دے، او د هغۀ غضب به د ډېر تېز طوفان په شان د بدعملو په سرونو باندې راتاو

 او د مال خُدائ دا غضب به تر هغ پورې سوړ نۀ ش ترو پورې  .ش
چ د هغۀ د زړۀ مقصد پوره شوے نۀ وى. په راتلونو ورو ک به تاسو په

 ”ما دا نبيان نۀ دى لېل، خو هغوئ د خپل  .ولو باندې پوره پوهه ش دې
ان نه د پېغام ورکولو دپاره په منه شوى دى، ما د هغوئ سره خبرې نۀ دى

 کۀ چرې هغوئ زما په حضور ک ما کې، خو هغوئ پېشويان وکى. 
سره والړ وے، نو هغوئ به بيا زما کالم خلقو ته اورولو او هغوئ به ي د خپلو

 مال خُدائ فرمائ چ، ”زۀ هغه خُدائ شرارتونو او بدعملونو نه را اړول.“ 
داس  ول  .ائ ک په يو هر چرته حاضر ناظر يم نه چ پاک يم چ
ى او زۀ هغه ونۀ وينم؟“ مالک ان چرته پ زما نه خپل وک شته چ
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خُدائ فرمائ. ”ول زۀ په هر ائ زمه او آسمان ک نۀ يم ۀ؟“ مال خُدائ
 ”ما هغه هر ۀ واورېدل ۀ چ دې پېغمبرانو خلقو ته وفرمائيل  .فرمائ

وک چ زما په نوم دروغ وائ او خلقو ته وائ چ، ما خوب وليدو. په خوب
 دا خبرې به ترو پورې د دې دروغژنو پېغمبرانو په ک په ما الهام وشو. 
 د زړونو ک را ،وک چ د خپلو سوچونو پېغامونه خلقو ته بيانوى. 

هغوئ خيال دا دے چ کوم خوبونه چ دوئ په خپلو ک يو بل ته بيانوى نو د
دې په وجه به زما خلق زما نوم هېر کى، له نه چ پخوا د دوئ پالر نيۀ
خُدائ فرمائ  مال زما نوم هېر کے وو او د بعل بت عبادت ي وکو.“ 
چ، ”کوم پېغمبر چ خوب ليدلے دے هغه دې بشه خپل خوب بيان کى،
خو چ په چا زما کالم نازل شوے دے هغه دې په وفادارۍ سره کالم خلقو ته

 مال خُدائ فرمائ چ، ”آيا واوروى. تش بوس د غنمو برابر دى ۀ؟“ 
ۀ چ په شان نۀ دے  ۀ، او زما پېغام د زما پېغام د اور په شان نۀ دے
 نو ه زۀ د هغه پېغمبرانو خالف يم وک چ د يو بل  وه وه کوى؟ 
 مال نه خبرې نقل کوى او بيا خلقو ته وائ چ دا کالم زما د طرفه دے.“ 
خپله خولۀ پرانست الف هم يم چا چزۀ د هغه پېغمبرانو خ” ،چ خُدائ فرمائ

خُدائ داس مال چ يا وى خبرې کوى او بيا وائان نه ل وى او د خپل
 په حقيقت ک زۀ د هغوئ خالف يم،“ مال خُدائ دا بيان کوى،  .فرمائ

”وک چ د دروغو خوبونه جوړوى او زما خلقو ته هغه بيانوى، او هغوئ په
لنۀ ما هغوئ لې الرې کوى، حال دا چحسابه دروغو سره زما خلق بخپلو ب

دى او نۀ م مقرر کى دى. او هغوئ د خلقو د فائدې هي خبرې نۀ کوى.“
مال خُدائ دا بيان کوى.

د مال خُدائ پېغام

 ”يرمياه، کله چ د دې خلقو نه عام کس يا پېغمبر يا امام ستا نه تپوس

وکى چ، تا سره د مال خُدائ نه کوم دروند پيے شته ۀ؟ نو تۀ په جواب
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ک ورته ووايه، نو هغه دروند پيے هم تۀ ي، مال خُدائ فرمائ، زۀ به تا
 کۀ چرې يو پېغمبر، يا امام يا بل وک دا دعوٰى وکى چ، ”دا وغورزوم. 

 د مال خُدائ دروند پيے دے،“ زۀ به دۀ له او د دۀ خاندان له سزا ورکم. 
نو بيا دې دا هر يو کس په تاسو ک د يو بل نه او د خپلو دوستانو او خپلوانو نه

،دى؟“ او يا دا چ ۀ فرمائيل خُدائ په جواب ک مال” ،تپوس کوى چ
 خو نور به تۀ بيا کله هم دا ونۀ وائ ”مال خُدائ کومه خبره کې ده؟“ 

چ، ”د مال خُدائ پېغام يو دروند پيے دے،“ ه چ د هر سى خپله خبره
د هغۀ پېغام ورېدو نو تاسو بيا دغه شان د ژوندى مال خُدائ، رب االفواج
 تاسو پېغمبرانو ته داس خُدائ زمون د خُدائ پاک پېغام ته تعبير ورکوئ. 
ۀ فرمائيل خُدائ و؟ مالۀ جواب درک خُدائ تاسو له مال” ،چ وواي

 او کۀ بيا هم تاسو دا دعوٰى کوئ چ، ”دا د مال خُدائ نه دروند دى؟“ 
پيے دے،“ نو مال خُدائ بيا داس فرمائ چ، ”تاسو خبرې خو کوئ چ دا

داس ۇو چ ما درته فرمائيل ر چے دے، اخُدائ نه دروند پي د مال
 نو په خبرې مۀ کوئ چ دا د مال خُدائ د طرف نه دروند پيے دے،“ 

دې وجه به زۀ تاسو په يقين سره هېر کم او سره د هغه اره کوم چ ما تاسو
 زۀ به په تاسو او ستاسو پالر نيۀ له ورکو د خپل حضور نه لرې وشم. 
باندې نۀ ختمېدونے لعنت او ابدى شرم نازل کم چ هيله به هېرولے نۀ

“.ش

د اينرو دوه وکرۍ

 وروستو د دې نه چ د بابل بادشاه نبوکدنضر د يهوياکين د يهويقيم  ۲۴
زوئ د يهوداه بادشاه بابل ته سره د آفسرانو، کاريرانو او لوهارانو قېديان بوتلل

نو بيا مال خُدائ ما ته په رويا ک د اينرو دوه وکرۍ راوودل چ د
 په يوه وکرۍ ک اول موسم او مال خُدائ د کور مخ ته پرت وې. 
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پاخۀ اينر ۇو، او په بله وکرۍ ک خراب اينر ۇو، دومره ډېر خراب چ د
 نو بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”يرمياه تا ته ۀ ارى؟“ خوړلو نۀ ۇو. 

ما ورته په جواب ک ووئيل، ”اينر. ۀ اينر ډېر ۀ دى خو خراب اينر
 نو بيا د ډېر خراب دى، دومره خراب دى چ د خوړلو قابل هم نۀ دى.“ 

 ”مال خُدائ، د بن اسرائيلو خُدائ  ،خُدائ کالم په ما نازل شو چ مال
پاک داس فرمائ چ، دا ۀ اينر د يهوداه د هغه خلقو په شان دى چ ما د
بابل مل ته د دې ائ نه جالوطن کى دى او زۀ هغوئ ته هم دغه شان ۀ

 زۀ به هغوئ ته په ۀ ستره ورم، او زۀ به هغوئ دې مل ته واپس ورم. 
راولم. زۀ به هغوئ آباد کم او زۀ به هغوئ ونۀ غورزوم، زۀ به هغوئ وکرم او د

 زۀ به هغوئ له دا خواهش ورکم چ هغوئ ما بېخ نه به ي نۀ راوباسم. 
وپېژن چ زۀ مال خُدائ يم. هغوئ به زما مخلوق وى، او زۀ به د هغوئ خُدائ

 مال پاک يم، ه چ هغوئ به په پوره زړۀ سره ما ته رجوع وکى. 
خُدائ وفرمائيل، هغه خراب اينر چ دومره ډېر خراب دى چ د خوړلو قابل

هم نۀ دى، نو دغه شان به زۀ د صدقياه د يهوداه بادشاه، او د هغۀ د آفسرانو سره
وک چ د يروشلم نه ژوندى پات شوى دى کۀ هغه دلته اوسيى او يا کۀ په

له د هر يو م زۀ به هغوئ په زم مصر ک دى دغه شان سلوک وکم. 
دپاره د دهشت مثال او د افت زده انو نمونه وروم. زۀ چ هغوئ چرته هم

خوارۀ کم نو هغوئ به د عبرت يو مثال جوړ ش او خلق به د هغوئ نوم د
  .به کوى او لعنت به پرې وائ عزتدپاره استعمالوى او د هغوئ ب عزتب

زۀ به په هغوئ جن راولم، لوږه او وبا به پرې راولم، تر هغ پورې چ هغوئ به
په هغه مل ک ختم کم کوم چ ما دوئ او د دوئ پالر نيۀ له ورکے وو.“

وئد اويا کلونو د قېد پېش په بابل ک

 يرمياه ته د يهوداه بادشاه د يوسياه د زوئ يهويقيم د بادشاه په  ۲۵
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لورم کال، د يهوداه د ولو خلقو په حقله د مال خُدائ د طرف نه پېغام
 نو ورکے شو. په هم دغه کال باندې نبوکدنضر د بابل په تخت کېناستو. 

بيا يرمياه نب د يروشلم ولو اوسېدونو او د يهوداه ول قوم ته بيان وکو او
 ”د يهوداه بادشاه د امون د زوئ يوسياه د بادشاه د ورته ي وفرمائيل، 

ديارلسم کال نه واخله، تر اوسه پورې مال خُدائ د درويشتو کالو دپاره ما ته
پېغام راکو او ما هغه تاسو ته و له در رسولے دے، خو تاسو ما ته غوږ ونۀ
لاران پېغمبران رالېدمتخُدائ بيا بيا خپل خ مال  سره د دې چ نيولو. 
 هغوئ به دى، تاسو هغوئ ته نۀ غوږ نيولو او نۀ مو هغوئ ته توجو ورکوله. 
تاسو ته فرمائيل چ، تاسو هر يو خپل خراب طريق او هغه بد کارونه پرېدئ
تر تله پورې اوسېدلے ش ک لتاسو کوئ، نو بيا تاسو په هغه م کوم چ
 هغوئ به تاسو ته کوم چ ما تاسو او ستاسو پالر نيۀ له ورکے دے. 

فرمائيل چ د نورو معبودانو عبادت او خدمت مۀ کوئ، تاسو چ په خپلو
السونو کوم بتان جوړ کى دى هغوئ ته په عبادت کولو زما قهر مۀ راپاروئ. نو
 مال خُدائ وفرمائيل چ، خو تاسو ما بيا به زۀ تاسو ته نقصان نۀ درکوم. 
ته غوږ ونۀ نيولو، او تاسو چ ۀ جوړ کى ۇو د هغ په وجه تاسو زۀ په قهر او

 نو په دې وجه غصه کم، او تاسو په خپله خپل ان ته نقصان ورسولو. 
مال خُدائ رب االفواج داس فرمائ چ ،ه چ تاسو زما پېغام ته غوږ ونۀ
 زۀ به د شمال ول خلق او خپل خدمتار د بابل بادشاه نبوکدنضر د نيولو، 
دې مل او په دې ک د اوسېدونو خلقو او د خواوشا ولو قومونو په خالف

د جن دپاره راولېم. زۀ به هغوئ بلل تباه کم او هغوئ به د خلقو دپاره د
يرې دهشت، وقو، او مسخرو يو مثال وروم، او په ابدى کنرو به ي بدل

 زۀ به د هغوئ د خندا او د خوشحال چغ د  .خُدائ دا فرمائ م. مالک
د خوشحال م او زۀ به د هغوئ د وادۀ د ناوې او د زلمائ نه خاموش ک دې

آوازونه خاموش کم. د هغوئ د مېچونو آوازونه به خاموش کم او د هغوئ
 دا ول مل به په شاړو او خرابو باندې بدل ش، او دا ډيوې به مې کم. 
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 خو چ کله اويا قومونه به د اويا کالونو دپاره د بابل د بادشاه خدمت کوى. 
کالونه پوره ش، نو بيا به زۀ د بابل بادشاه او د هغۀ قوم، او د هغۀ مل له سزا

ورکم، د هغوئ د هغه ناهونو په وجه کوم چ هغوئ کى دى، مال خُدائ دا
 زۀ به په دې فرمائ، او د تل دپاره به د بابل مل په دشته او خرابه بدل کم. 
مل هغه ول افتونه راولم کوم چ ما د دۀ خالف بيان کى دى، او په دې کتاب

ک ليلے شوى دى او کوم چ د يرمياه نب په ذريعه د ولو قومونو خالف
 نور ډېر قومونه او غ بادشاهان به هغوئ غالمان جوړ پېشوئ شوې ده. 
کى، او زۀ به هغوئ ته هم هغه شان سزا ورکم کومه سزا چ هغوئ نورو ته

ورکې وه.“

د خُدائ پاک د غضب پيال

 مال خُدائ چ د بن اسرائيلو خُدائ پاک دے ما ته ي وفرمائيل، ”زما د

ولو قومونو ته چ زما د غضب د شرابو نه ډکه ده او واخله چ الس نه دا پيال
 کله چ هغوئ دا و، نو هغوئ ول به زۀ تا استوم په هغوئ ي ووه. 
زنيى او تيندکونه به خورى او کوم جن چ زۀ په دوئ باندې راولم د هغ په

 نو بيا ما د مال خُدائ د الس نه پيال واخستله او په  “.ش وجه به ليون
 زۀ يروشلم او د هغه ولو قومونو م وله چ زۀ چا ته هغۀ ورلېلے وم. 

يهوداه ولو ارونو او د هغوئ بادشاهانو او مشرانو له الړم او هغوئ ولو د
غضب د پيال نه ول. د هغه وخت نه تر اوسه پورې، دا مل تباه شو، او د

هغوئ دپاره د يرې او دهشت، وقو مسخرو شو او خلقو د هغوئ په نومونو لعنت
 ما دا پيال فرعون د مصر بادشاه او د هغۀ نوکرانو او آفسرانو له او وئيلو. 
 او نورو ولو هغه پردو خلقو ته وک چ په دې ولو مصريانو له ورکه، 

مل ک اوسېدل، او د عوض ولو بادشاهانو ته، د فلستيه د ولو ارونو
بادشاهانو ته له اسقلون، غزه، عقرون، او کوم خلق چ په اشدود ک پات ۇو

 د صور او صيدا ولو  د ادوم، موآب او عمون قومونه ته،  ورکه، 
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 د ددان، تيما او بوز بادشاهانو ته، او د سمندر د ساحل عالقو بادشاهانو ته، 
 د عربو ولو بادشاهانو ارونو او هغه ولو خلقو ته وک چ لرې اوسېدل، 

 ته او د ولو هغه اجنبيانو بادشاهانو ته چ هلته په ريستان ک اوسېدل، 
 او ما د شمال ولو نزدې لرې د زِمرى، عيالم او د مادى ولو بادشاهانو ته، 
بادشاهانو ته، او پرله پس د زم په مخ ولو بادشاهتونو ته ورکه. او د دې هر

 بيا مال خُدائ ما ته  .هم و ۀ نه وروستو د بابل بادشاه به ي
وفرمائيل، ”اوس هغوئ ته ووايه چ، مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو

ئ، او چوک او اول نشه ش چ تاسو و ،خُدائ پاک فرمائ
راوغورزېئ چ بيا هيله راپورته نۀ ش ه چ زۀ به په تاسو جن راولم.
 خو کۀ هغوئ ستا د الس د پيال اخستلو او لو نه انار وکى، هغوئ ته

 ورئ  . به ضرور دا پيال ،چ االفواج فرمائ خُدائ رب ووايه، مال
چ ما د تباه کار په يروشلم ک شروع کلو کوم ار چ زما په نوم ياديى.

ه چ ،نۀ ش سزا پاتۀ؟ تاسو به ب تاسو به د سزا نه خالص ش نو ول
راولم، مال و باندې جنولو اوسېدون او د هغوئ په ه کوله زم زۀ په
 نو اوس دا ول خبرې د هغوئ خالف بيان  .االفواج دا فرمائ خُدائ رب

که او هغوئ ته ووايه چ، مال خُدائ به د آسمان د اوچتو او مقدسو ايونو
نه له د ازمرى په شان وغمبيى او هغه به د خپل وطن خالف زورور آوازونه
ورو نچوړوند ان ه چن هى لپه تېزه آوازونه وک ى. او هغه به داسوک

ووه ولو خالف په زوره چغ شور کوى. او هغه به د هغوئ په هغه وخت ک
 او د هغۀ د عدالت آواز به د دنيا د يو سر وک چ په دنيا ک اوسيى. 

نه تر بل سره پورې ورسيى. ه چ مال خُدائ د قومونو خالف عدالت
کوى. او هغه به د ولو انسانانو فېصله واوروى او بدکاران به جنونو ته حواله

 رب االفواج داس فرمائ چ، وورئ، افت  .خُدائ دا فرمائ ى. مالک
د يو مل نه بل مل ته پيوسته خوريى او يو لوئ طوفان د دنيا د بل سر نه

 په هغه ورځ به چ کوم خلق مال خُدائ وژل وى د هغوئ راروان دے. 
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الشونه به هر چرته د دنيا د يو سر نه تر بل سره پورې پراتۀ وى. په هغوئ باندې به
خولے ش او نۀ به ائ کولے شوک رايو وک ماتم کوى او نۀ به ي نۀ

 اے د قوم شپونو خو په زمه به له د ډيران د ډيرى په شان پراتۀ وى. 
تاسو په خپل ان باندې ژړا او ماتم وکئ، او اے د قومونو مشرانو تاسو په

خاورو ايرو ک ورغېئ. ه ستاسو د حاللېدلو او خورېدلو وخت
رارسېدلے دے. تاسو به د خو د نازک لو په شان راوغورزېئ او وکې

 د شپونو سره به د تېت دپاره يو ائ هم نۀ وى، او د قوم  .ې به شوک
 د شپونو ژړا انوال د مشرانو سره به د منې دپاره يو ائ هم نۀ وى. 

واورئ، او د قوم د مشرانو ژړا او فرياد واورئ، ه چ مال خُدائ د هغوئ
 د مال خُدائ د يروون قهر په وجه به د آرام ايونه مل تباه کوى. 

 مال خُدائ له د يو طاقتور ازمرى په شان کله چ د خپل  .خراب ش
غار نه راو او په خلقو حمله وکى نو دغه شان به د ظالم تيره تُوره او د

مال خُدائ سخت قهر به د هغوئ مل تباه کى.“

د حضرت يرمياه د مرګ نه بچ کېدل

 دلته يرمياه ته د مال خُدائ پېغام د يهويقيم د يوسياه د زوئ د  ۲۶
 مال خُدائ يهوداه بادشاه د حومت په وړومبن سر ک ورکے شو. 

خُدائ د کور په دربار ک الړ شه او د مال” ،وفرمائيل چ هغۀ ته داس
ودرېه، او هغه خلقو ته اعالن وکه وک چ د يهوداه د خوا او شا ارونو نه

د عبادت دپاره راغل دى. هغوئ ته زما کالم پوره پوره واوروه او يو لفظ هم ترې
 کېدے ش چ هغوئ تا ته غوږ ونيس او هر يو د خپلو بدو نه کم نۀ کې. 
الرو نه راواوړى. کومه منصوبه چ ما د هغوئ خالف جوړه کې وه، نو بيا به
 هغوئ ته ووايه، مال زۀ خپل سوچ بدل کم او هغه افت به پرې نۀ راولم. 
خُدائ فرمائ، کۀ چرې تاسو ما ته غوږ ونۀ نيس او کوم شريعت چ ما تاسو
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 او کۀ چرې تاسو زما د خدمت ته پېش کے دے د هغ پيروى ونۀ کئ، 
کوونو پېغمبرانو کالم ته غوږ ونۀ نيس کوم چ ما تاسو ته بار بار درلېل دى
 نو زۀ به د دې کور سره هم هغه شان کار خو تاسو هغوئ ته غوږ ونۀ نيولو، 

وکم له نه م چ د سيال سره کے وو، او د زم په مخ به د دنيا ول
يرمياه د مال  کله چ  “.ار نوم په لعنت کولو سره اخل قومونه د دې
خُدائ په کور ک دا کالم واورولو نو امامانو، پېغمبرانو او ولو خلقو د هغۀ

 نو چ نه يرمياه هغه کالم خلقو ته اورول ختم کو کوم کالم واورېدو، 
واوروى نو سمدست دې خلقو ته ي ے وو چم کخُدائ ح ورته مال چ

امامانو، نبيانو او ولو خلقو هغه ونيولو او چغ ي کې، ”دا ضرورى ده چ تۀ
 تۀ ول د مال خُدائ په کور ک د هغۀ په نوم پېغام  .ش د دې په وجه م

ورکوې چ دا کور به له د سيال په شان ش او دا ار به په صحرا او کنرو
 بدل ش؟“ نو د مال خُدائ په کور ک ول خلق د يرمياه نه راتاو شول. 

کله چ د يهوداه آفسرانو د دې خبرو په حقله واورېدل، هغوئ د شاه محل نه د
مال خُدائ د کور طرف ته الړل او هلته د نوې دروازې په نوم دروازه ک په
 نو بيا امامانو او پېغمبرانو، داخلېدو سره په خپلو ايونو باندې کېناستل. 

ولو آفسرانو او نورو خلقو ته وفرمائيل چ، ”دې سى ته دې د مرګ سزا
ورکے ش ه چ هغۀ د دې ار خالف پېشوئ وکه او تاسو په خپلو

 نو بيا يرمياه ولو آفسرانو او ولو خلقو ته وفرمائيل، ”زۀ غوږونو واورېده.“ 
ويانپېش ول الف هغهار خ د دې کور او د دې لے يم چخُدائ رالې مال

 تاسو اوس د خپلو طريقو او اعمالو  .تاسو واورېدل چ م کوموک
اصالح وکئ او د مال خُدائ ستاسو د خُدائ پاک تابعدارى وکئ. نو بيا به

مال خُدائ خپل سوچ بدل کى او د کوم افت د نازلېدو منصوبه ي چ جوړه
 ترو پورې چ زما خبره ده، زۀ خو ستاسو په کې ده هغه به نۀ نازلوى. 
قبضه ک يم، ۀ چ تاسو ته ۀ او صحيح ارى هم هغه ما سره وکئ.
 خو تاسو په دې يقين وسات، کۀ چرې تاسو ما م کئ، نو تاسو او د دې
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ار خلق وک چ په ک اوسيى د يو بناه کس خون به په خپله غاړه
واخل ه چ په حقيقت ک زۀ مال خُدائ تاسو ته رالېلے يم، چ دا

 نو آفسرانو او خلقو چ دا ول خبرې ستاسو غوږونو ته درورسوم.“ 
واورېدل، نو امامانو او پېغمبرانو ته ي ووئيل، ”دې سى ته دې د مرګ سزا ورنۀ

کے ش ،ه چ هغۀ مون ته د مال خُدائ زمون د خُدائ پاک په نوم
 نو بيا د قوم يو و مشران راپاېدل او ولو حاضرو خلقو خبرې وکې.“ 

 ”د مورشيت مياه نب چ د حزقياه د بادشاهت په ورو  ،ووئيل چ ته ي
ک د يهوداه بادشاه وو، پېشوئ وکه. هغۀ د يهوداه ولو خلقو ته وفرمائيل،
دا هغه ۀ دى چ مال خُدائ رب االفواج ي فرمائ، صيون به له د پ په

شان په يوې واړولے ش، د يروشلم نه به د خاورو ډېرے جوړ ش، او په اوچتو
  .راشنۀ ش به جاړې بو ک د خُدائ کور دے په هغ و چرته چغون
ول حزقياه چ د يهوداه بادشاه وو هغه په مرګ محوم کو ۀ؟ آيا حزقياه د
مال خُدائ نه ونۀ يرېدو چ د هغۀ رحم ولوى؟ آيا مال خُدائ خپله فېصله
بدله نۀ که د کوم افت د رانازلېدو چ هغۀ د دوئ خالف منصوبه جوړه کې

وه؟ مون په خپله په خپل ان د سخت افت راوستو په حالت ک يو.“

د اورِياه نب قتلول

ريتيعريم اوسېدونے د ق د اورِياه په نوم چ يو بل نب و ک په هغه ور

وو او د سمعياه زوئ وو د يرمياه نب په شان د مال خُدائ په نوم نبوت کولو.
هغۀ هم د دې ار او د دې خلقو خالف له نه چ يرمياه خبرې کې وې يو

 کله چ يهويقيم بادشاه، او د هغۀ ولو فوجيانو او شان خبرې وکې. 
آفسرانو د اورِياه خبرې واورېدل، نو بادشاه د هغۀ د قتلولو کوشش وکو. خو

 نو بيا يهويقيم کله چ اورِياه واورېدل نو د يرې نه مصر ته وتتېدلو. 
 نو هغوئ بادشاه الناتن د عبور زوئ مصر ته سره د نورو کسانو ولېلو. 

اورِياه په مصر ک ونيولو او يهويقيم بادشاه له ي راوستلو، او هغه ي په تُوره
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 خو قتل کو او د هغۀ الش ي د عامو خلقو په قبرستان ک خ کو. 
اخيقام د سافن زوئ د يرمياه مدد کولو، نو ه هغه د مرګ دپاره خلقو ته

حواله نۀ کے شو.

يرمياه جغ په غاړه کو

 د صدقياه د يوسياه د زوئ د يهوداه د بادشاه په تازه ورو ک دا  ۲۷
 مال خُدائ ما ته پېغام يرمياه ته د مال خُدائ له طرفه ورکے شو. 

وفرمائيل چ، ”د خپل ان دپاره جغ جوړ که او د رمن په تسمو سره ي په
 بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل چ، ”د ادوم، خپله غاړه ک واچوه.“ 

موآب، عمون، صور او د صيدا بادشاهانو ته د هغوئ د هغه سفيرانو په ذريعه
يروشلم ته د يهوداه د بادشاه صدقياه ليدلو له راغل وک چ پېغام ورواستوه

 هغوئ له دا پېغام د هغوئ د مالانو دپاره ورکه چ دا هغه ۀ دى ۇو. 
 ما په خپل لوئ  ،فرمائ خُدائ ي سرائيلو مالا االفواج د بن رب چ

طاقت او زورور الس سره زمه او په ک ول انسانان او ناور پېدا کل، او
 خو زۀ به اوس هر چا ته چ زما خوه وى نو بيا دا هغوئ له ورکوم. 

ستاسو ول ملونه خپل خدمت کوون نبوکدنضر د بابل بادشاه ته حواله کم،
 ول قومونه به د هغۀ تر دې چ زۀ به نل ناور هم د دۀ تابعدار کم. 
خدمت وکى، او د هغۀ د زوئ او د نمس به تر هغ پورې خدمت کوى ترو

چ د هغۀ د مل د ختمېدو دپاره مقرر شوے وخت نۀ وى راغلے. نو بيا به نور
 ډېر قومونه او لوئ بادشاهان راش او بابليان به خپل غالمان جوړ کى. 

مال خُدائ داس فرمائ چ، کۀ چرې يو قوم يا بادشاهت د نبوکدنضر يعن د
بابل د بادشاه د خدمت نه انار وکى او يا خپل  د هغۀ د جغ الندې نۀ

کى، نو زۀ به بيا په هغه قوم جن، قحط او وبا را نازله کم، ترو چ بابليانو
 نو بيا خپلو دروغژنو نبيانو، فالرو، د خوب تعبير هغه قبضه کے نۀ وى. 
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کوونو، خپل قسمت معلومونو او جادورو ته غوږ مۀ نيس ،وک چ تاسو
 هغوئ تاسو ته د ته وائ چ تاسو به د بابل د بادشاه خدمت نۀ کوئ. 

دروغو نبوت کوى او په دې خبرو به تاسو د خپل مل نه لرې وشلے ش، زۀ
 خو کۀ کوم يو قوم هم خپل  .م او تاسو به تباه شبه تاسو خوارۀ وارۀ ک
 د بابل بادشاه د جغ الندې ته کى او د هغۀ خدمت وکى، نو زۀ به دا
ى.“ دا د مالرى او هلته اوسيهغه وک دم چه باندې پرېقوم په خپله زم

 ما هم دا پېغام د يهوداه بادشاه صدقياه ته ورکو. ما ورته خُدائ وينا ده. 
ووئيل، ”خپل ونه د بابل بادشاه جغ ته ته کئ، د هغۀ او د هغۀ د خلقو

 نو بيا ول تۀ او ستا عوام دې په  .ش ئ، نو تاسو به ژوندى پاتدمت وکخ
هغه جن، قحط يا وبا مۀ ش په کومو چ مال خُدائ هر هغه قوم يروى

 د دروغژنو نبيانو خبرو وک چ د بابل د بادشاه د خدمت نه انار کوى؟ 
ته غوږ مۀ نيس وک چ تاسو ته وائ چ د بابل د بادشاه خدمت به نۀ کوئ،
،دى چ خُدائ په خپله فرمائيل  مال  .هغوئ تاسو ته دروغ وائ ه چ

هغوئ ما نۀ دى درلېل. هغوئ زما په نوم د دروغو نبوت کوى. نو ه زۀ به
 نو  “.م، نو تاسو او هغه نبيان دواړه به هالک شنه وش لتاسو د خپل م
بيا ما امامانو ته ووئيل چ، ”دا هغه ۀ دى چ مال خُدائ فرمائيل دى، هغه

نبيانو ته غوږ مۀ نيس چ وک داس وائ چ د خُدائ پاک د کور مقدس
يزونه به ډېر زر د بابل نه راواپس ش. هغوئ تاسو ته د دروغو پېشويان کوى.

 هغوئ ته غوږ مۀ نيس، د بابل د بادشاه خدمت کوئ، نو تاسو به ژوندى

 کۀ چرې پات ش. نو بيا دې ول دا ار تباه او په کنرو بدل ش ۀ؟ 
هغوئ په رتيا سره پېغمبران وى او د مال خُدائ د خوا نه ورته کالم ورکے
شوے وى نو بيا دې هغوئ ما ته چ مال خُدائ رب االفواج يم سوال او منت

وکى چ زۀ هغه پات شوى مقدس يزونه بابل ته پرې نۀ ږدم چ هغوئ
يوس. او چ هغه په يروشلم ک د مال خُدائ په کور او د يهوداه بادشاه په
 نو مال خُدائ، رب االفواج د هغه يزونو په حقله  .ش پات محل ک
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وفرمائيل کوم چ په يروشلم ک پات ۇو له د زېو ستن او د زېو ډي، او
 دا هم هغه پات شوى يزونه دى کله د اوبو راوړلو اډۍ او نور سامانونه. 
چ نبوکدنضر بادشاه د يهوداه بادشاه، د يهويقيم زوئ يهوياکين او د يهوداه او
 مال خُدائ رب االفواج د يروشلم مشران سپين روب ول بابل ته بوتلل. 

بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ هغه يزونو په حقله کوم چ د مال خُدائ په
کور ک پات دى او د يهوداه او په يروشلم او د بادشاه په محل ک پات دى،

 دا سامانونه به بابل ته يوړے ش او دا به زما د راتلو د ور پورې هلته

وى، مال خُدائ داس فرمائ چ، نو بيا به زۀ دا ول سامان واپس راوړم او په
دې ائ ک به ي ولوم.“

حضرت يرمياه او حننياه نب

 د يهوداه د بادشاه د صدقياه د بادشاه په تازه ورو ک په هم هغه  ۲۸
کال په پينمه مياشت په لورم کال د جبعون د ار يو پېغمبر د عزور زوئ

حننياه د مال خُدائ په کور ک د امامانو او د خلقو په وړاندې ما ته خبرې
 مال خُدائ رب االفواج، د بن اسرائيلو  ،وفرمائيل چ ې او راته يوک

خُدائ پاک فرمائ چ، ”زۀ به د بابل د بادشاه جغ مات کم چ بوج ي په
 زۀ به په دوو کالو ک دننه دننه د مال خُدائ د کور خلقو باندې دے. 

هغه ول مقدس يزونه واپس دې ائ ته راوړم کوم چ نبوکدنضر بادشاه بابل
 زۀ به هم د يهوداه بادشاه د يهويقيم زوئ يهوياکين سره د يهوداه ته وړل ۇو. 

د هغه ولو خلقو واپس دې ائ ته راولم کوم چ په بابل ک جالوطن دى.
  “.خُدائ دا فرمائ م. مالزۀ به د بابل د بادشاه جغ مات ک ه چشب

د مال کوم چ ولو خلقو په مخ مامانو او د هغهبيا يرمياه پېغمبر د ا
 هغۀ خُدائ په کور ک والړ ۇو حننياه نب ته داس جواب ورکو، 

وئى. هغه دې ستا پېشوک خُدائ دې هم داس آمين. مال” ،وفرمائيل چ
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پوره او رتيا کى چ هغه به دوباره ول د مال خُدائ د کور سامان سره د
 خو اوس  .بابل ته قېديان بوتلے شوى دى دلته واپس راول هغه کسانو چ

تۀ هم هغه خبرو ته کوم چ زۀ تا ته د ولو خلقو په وړاندې کوم غوږ ونيسه.
 زما او ستا نه ډېر وړاندې پخوانو نبيانو دا پېشوئ کې ده چ په ډېرو

 خو کوم يو پېغمبر  .قحط او وبا را ،ونو او لويو بادشاهتونو به جنلم
چ د خير او سالمت پېشوئ کوى نو هغه به په رتيا سره په دې وپېژندلے
وئد هغۀ پېش لے شوے دے کله چخُدائ له طرفه رالې د مال چ ش

 نو بيا حننياه د يرمياه نب د غاړې نه جغ لرې کو او وه وه  “.تيا شر
 او حننياه ولو خلقو ته وفرمائيل چ، ”مال خُدائ فرمائ، زۀ به ي کو، 

په دوو کالونو ک دننه هم دغه شان د نبوکدنضر بادشاه جغ چ کوم هغۀ د
ولو قومونو په غاړه ک اچولے دے لرې کم.“ په دې خبره يرمياه د هغه

 نو بيا ۀ موده وروستو کله چ حننياه پېغمبر د يرمياه پېغمبر ائ نه الړو. 
د  نه جغ مات کو، نو بيا د مال خُدائ کالم په يرمياه پېغمبر نازل شو

تا خو د لر ،خُدائ فرمائ مال ، ”الړ شه او حننياه ته ووايه چ  ،چ
د اوسپن خُدائ د خلقو په غاړه ک ائ به مال و، خو د دې پهجغ مات ک

سرائيلو خُدائ پاک فرمائا االفواج د بن خُدائ، رب  مال جغ واچوى. 
چ، زۀ به د دې ولو قومونو په غاړه ک د اوسپن جغ واچوم ترو چ هغوئ
دى، تر دې چ خُدائ فرمائيل ى. مالدمت وکد بابل د بادشاه نبوکدنضر خ

زۀ به د نل په ناورو باندې هم نبوکدنضر ته اختيار ورکم چ د هغۀ خدمت
 بيا يرمياه نب حننياه نب ته وفرمائيل چ، ”حننياه ما ته غوږ شه. وکى.“ 

مال خُدائ تۀ نۀ ي رالېلے، تۀ دې قوم ته د دروغو نبوت کوې او هغوئ
خُدائ په خپله فرمائ ه بيا مال  نو ستاسو په دروغو باندې باور کوى. 

،ش به تۀ م د مخ نه اخوا کوم. په هم دې کال ک زۀ اوس تا د زم ،چ
 نو د هم ه چ تا د مال خُدائ خالف د سرکش تعليم ورکے دے.“ 

هغه کال په اوومه مياشت حننياه پېغمبر م شو.
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په بابل ک جالوطنو ته د حضرت يرمياه نب خط

 دا د هغه خط متن دے کوم چ يرمياه پېغمبر د يروشلم نه بابل ته  ۲۹
هغه مشرانو او امامانو، پېغمبرانو، او نورو ولو خلقو ته وک چ نبوکدنضر

 هغۀ دا د هغه وخت نه بادشاه د يروشلم نه بابل ته جالوطن کى ۇو، 
وروستو وليلو کله چ يهوياکين بادشاه، د هغۀ مور مله، د دربار خصيان
آفسران، د يهوداه او يروشلم مشران، ماهر کسان او کاريران د يروشليم نه

 هغۀ هغه خط د العاسه د سافن زوئ او مرياه د خلقياه زوئ په شل ۇو. 
الس ولېلو، کوم چ د يهوداه بادشاه صدقياه د بابل نبوکدنضر له ولېلو. په
 ”مال خُدائ رب االفواج، د بن اسرائيلو هغ ک دا ليلے شوى ۇو، 

خُدائ پاک هغه ولو خلقو ته فرمائ کوم چ ما مال خُدائ هغوئ د يروشلم نه
ئ او په هغکورونه جوړ ک ان له په بابل ک  خپل بابل ته قېديان بوتلل، 
 تاسو ودونه وکئ ک اوسېئ. باغونه وکرئ او د هغ نه خوراک کوئ. 
چ زامن او لوه مو پېدا ش. نو دغه شان بيا خپل زامن او لوه هم وادۀ کئ

  .کم ش نه چ زيات ش تاسو په شمېر ک .پېدا ش د هغوئ هم بچ چ
ار خير غواړئ. او مال د دغه ى يما تاسو جالوطن ک ار ته چ کوم

خُدائ ته د هغ دپاره دعا کوئ، ه کۀ چرې په هغ ک خير وى، نو تاسو به
 مال خُدائ، رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک تاسو ته  .هم په خير ي
ى چکوم نبيان او فالبين اوسي چ ک خبردار، ستاسو په مين ،چ فرمائ
 ه هغوئ هغوئ تاسو دوکه نۀ کى. د هغوئ خوبونو ته توجو مۀ ورکوئ. 

.لکوى. هغوئ ما تاسو ته نۀ دى درلې وئتاسو ته زما په نوم د دروغو پېش
په بابل ک کله چ ،چ خُدائ فرمائ  مال  .فرمائ خُدائ داس مال

ستاسو اويا کاله تېر ش، نو زۀ به ستاسو خوا ته راشم او خپله هغه د رحم وعده
خُدائ فرمائ  مال به پوره کم چ تاسو بيا واپس خپل مل ته راولم. 

چ، ما ته د هغه منصوبو پته ده زۀ چ کوم ستاسو دپاره لرم، هغه منصوبه
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چ تاسو آبادوى او خوشحالوى، نه چ تاسو ته نقصان رسوى، هغه منصوبه
 بيا به په هغه وخت تاسو ما ته منت چ تاسو ته مستقبل او اُميد درکى. 

زارى وکئ، ما ته به رجوع وکئ او ما نه به دعا وغواړئ، او زۀ به ستاسو دعا
 تاسو به زما لون کوئ او کۀ چرې په پوره زړۀ سره زما لون وکئ واورم. 

 مال خُدائ فرمائ چ، زۀ به تاسو ته اجازت نو تاسو به م پېدا کئ. 
درکم چ ما پېدا کئ. زۀ به ستاسو مل دوباره تاسو له درکم. د هغه ولو

ملونو او ايونو نه به تاسو واپس راولم په کومو ک چ ما خوارۀ کى وئ،
او زۀ به تاسو هغه مل ته واپس راولم د کوم نه چ ما تاسو جالوطن کى وئ،
خُدائ په بابل ک دپاره مال مون ،چ  تاسو وواي  .خُدائ فرمائ مال
 خو مال خُدائ ته غوږ ونيس چ هغه د هغه هم پېغمبران راپېدا کى دى، 

بادشاه په حقله فرمائ وک چ د داؤد په تخت ناست دے او د هغه خلقو په
حقله وک چ په دې ار ک پات شوى دى، او ستاسو د مل خلقو په حقله
االفواج فرمائ خُدائ رب  مال وک چ تاسو سره جالوطن شوى نۀ ۇو. 

چ، زۀ به په هغوئ باندې جن، قحط او وبا راولم او هغوئ به د هغه خرابو
 زۀ به په هغوئ جن، قحط او اينرو په شان کم چ د خوړلو قابل نۀ وى. 

وبا نازله کم او د هغوئ پس به يم، او د دنيا ول نور قومونه چ هغوئ ته
ورى نو ورته به د يرې او دهشت مثال وى او چ چرته هم هغوئ خوارۀ کم نو
خُدائ فرمائ  مال ولو خلقو ته به ي د نفرت او سپاوى باعث وروم. 
چ ،ه چ هغوئ زما کالم ته غوږ نۀ نيولو، هغه پېغام چ ما بار بار د خپلو
خادِمانو نبيانو په ذريعه هغوئ ته ورکے وو. او تاسو جالوطنو هم زما پېغام ته
 نو اوس تاسو ولو اے جالوطن شوو  .خُدائ فرمائ غوږ ونۀ نيولو، مال
 مال وک چ ما د يروشلم نه بابل ته لېل د مال خُدائ کالم واورئ. 

خُدائ رب االفواج، د بن اسرائيلو خُدائ پاک د اخاب د قوالياه د زوئ او د
صدقياه د معسياه د زوئ په حقله فرمائ چ، هغوئ تاسو ته زما په نوم د

دروغو پېشويان وکى، زۀ به هغوئ نبوکدنضر د بابل بادشاه ته حواله کم، او
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 ه چ د هغوئ په وجه هغه به هغوئ ستا د سترو د وړاندې مۀ کى. 
به، د يهوداه نه ول جالوطن شوى خلق وک چ په بابل ک قېديان دى هغوئ

به داس ېرې کوى، مال خُدائ دې تاسو سره د صدقياه او اخاب په شان
ه چ  کار وکى وک چ د بابل بادشاه په اور ک سوزول ۇو. 

هغوئ په بن اسرائيلو ک شرمناک ناهونه کى دى، هغوئ د خپلو اونيانو
د و سره د زنا باوجود، زما په نامه د دروغو پېغام خلقو ته وړاندې کے دے
د کوم چ ما هغوئ ته حم نۀ دے ورکے. خو ما ته د هغوئ په حقله علم دے

“.فرمائ خُدائ داس واه يم. مال او په هغوئ باندې زۀ

د سمعياه خط

 ”مال  مال خُدائ په بابل ک دا پېغام سمعياه نحالم ته راولېلو، 

خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک داس فرمائ چ، تا په خپل اختيار
سره يو خط صفنياه د معسياه زوئ، امام ته، او تا د دې نقل نورو امامانو او د

 تۀ مال خُدائ د  ،لو چتا ولي په ک لو، چيروشلم خلقو ته ولې
يهويدع په ائ امام جوړ کې او هغۀ تۀ د خپل کور مشر جوړ کې. نو تا ته په

کار دى چ هر يو ليونے کس چ په دروغو سره نبوت کوى د لر په کنده
 نو بيا تاسو د ک بند کې او په غاړه ک ورته د اوسپن زنير واچوې. 

عنتوت يرمياه ته زورنه ول نۀ ده ورکې، چا چ ستاسو په مين ک د
مون ه چ  پېغمبرۍ دعوٰى کوله او خلقو ته ي د پېغمبرۍ خبرې کول؟ 
په جالوطن زمون ه چوک ي وئلو، او پېشهغۀ پېغام راولې ته په بابل ک
ک به ډېر وخت ليى. نو هغۀ ووئيل، تاسو په دې وجه کورونه جوړ کئ او
 صفنياه امام هلته په ک اوسېئ، باغونه وکرئ او د هغ مېوې خورئ.“ 
 او بيا د مال خُدائ کالم په يرمياه نازل شو دا خط يرمياه نب ته ولوستلو، 

 ”ولو جالوطنو ته خط ورولېه او ورته وليه چ، مال خُدائ د  ،چ
سمعياه نحالم په حقله فرمائ چ، هغۀ د خپل ان نه تاسو ته پېشوئ کې
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ده، او کۀ ۀ هم چ هغه ما تاسو ته نۀ دے درلېلے. او هغۀ تاسو داس تيار
 نو بيا په دې وجه مال خُدائ کئ چ د هغۀ په دروغو باندې باور وکئ. 

داس فرمائ چ، زۀ به سمعياه نحالم او د دۀ اوالد ته په يقين سره سزا
ورکم. د هغۀ د خاندان نه به وک هم ژوندى پات نۀ ش، او نۀ به هغوئ هغه

احسانونه او نعمتونه وورى کوم چ زۀ د خپل غوره شوى قوم سره کوم، ه
چ هغۀ زما خالف خلقو ته د سرکش کولو لمسون وکو، مال خُدائ

“.فرمائ

د مال خُدائ د خپلو خلقو سره د خالصون لوظ

ۀ دى چ  ”دا هغه  د مال خُدائ پېغام يرمياه ته ورکے شو،   ۳۰
مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک ي فرمائ چ ،ول هغه خبرې چ ما تا
 مال خُدائ فرمائ چ ،وره، نو سره وکې هغه په يو کتاب ک وليه. 

هغه وخت راروان دے چ زۀ به خپل خلق اسرائيل او يهوداه د جالوطن نه
بحال کم او هغه مل او ائ ته به ي واپس راولم کوم چ ما د هغوئ پالر
يت وى، دا مالے وو او دا به بيا د هغوئ ملورک ۀ له په ميراث کني

 دا هغه خبرې دى چ مال خُدائ د اسرائيل او يهوداه د  “.خُدائ فرمائ
 ”مال خُدائ فرمائ چ، زۀ د يرې ژړا اورم، خلقو په حقله فرمائيل دى، 

ول م چ نو زۀ به ستاسو نه دا يو تپوس وک هلته دهشت دے او امن نشته. 
سى بچ راوړى ۀ؟ نو دا ول زۀ چ هر يو ته سى ته ورم نو له د يوې

بيمارې  په شان چ د ماشوم د پېدا کېدو وخت ي رانزدې شوے وى
ى په شان ته د موى او هر يو ل ه باندې اېې السونه په خپله ي هغس

 افسوس چ هغه ورځ به ومره سخته وى. د هغ ور په زې شوى وى؟ 
شان به بله کومه ورځ هم نۀ وى. دا به د يعقوب دپاره سخته ورځ وى، خو په آخر
 مال خُدائ رب االفواج فرمائ چ، په هغه ورځ  .به هغه ترې بچ ش ک
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به د هغوئ د غاړې نه هغه جغ مات کم او د زنيرونو نه به ي خالص کم او
 خو هغوئ به د خپل مال خُدائ هغوئ به نور د پردو خلقو غالمان نۀ وى. 
او د داؤد د نسل نه د هغه بادشاه خدمت وکى، وک چ به زۀ په هغوئ باندې
 بل مال خُدائ فرمائ چ، اے زما خدمت کوونيه يعقوبه، مۀ مقرروم. 

يرېه. او اے اسرائيله تۀ مۀ پرېشانه کېه. زۀ به په يقين سره تا او ستا اوالد په
هغه لرې مل ک د جالوطن نه آزاد کم. او تۀ به راواپس ش او خير

 نو مال خُدائ خيريت سره به ژوند کوې. او وک به تا نۀ ش يرولے. 
فرمائ چ، زۀ ستا مل يم او زۀ به تا بچ کم. او زۀ به هغه ول قومونه ممل

تباه کم چرته چ ما تاسو خوارۀ وارۀ کى وئ، خو زۀ به تاسو په ممل توه
نۀ تباه کوم. زۀ به تاسو په انصاف سره تنبيه کم، او زۀ به تاسو هم داس بسزا

 مال خُدائ داس فرمائ چ، ستاسو زخمونه خطرناک دى، نۀ پرېدم. 
،ستا خيال وسات وک نشته چ  داس او ستاسو زخمونه العالجه دى. 

 ستا ولو ملرو ستا د زخمونو دپاره دارو نشته، ستا دپاره عالج نشته دے. 
تۀ هېر کے ي، هغوئ ستا پرواه نۀ کوى. ما په تا باندې داس حمله وکه له

نه چ په دشمن کوم، او د يو ظالم په شان م سزا درکه، ه چ ستا
 نو بيا ول تاسو په شرارتونه ډېر غ دى، او ستا ناهونه ډېر زيات دى. 
خپلو زخمونو او درد ژړا فرياد کوئ، او تاسو واي چ د دې خو هي عالج

نشته؟ خو دا ما ستاسو د لويو شرارتونو او ډېرو ناهونو په وجه درسره وکل.
 خو هر هغه وک چ تاسو روغ تېروى هغوئ به روغ تېر کے ش، او

ستاسو ول دشمنان به جالوطن کے ش. هر هغه وک چ تاسو لوټ کوى
هغوئ به لوټ کے ش، او وک چ په تاسو باندې حمله کوى په هغوئ باندې
 مال خُدائ فرمائ چ، زۀ به ستاسو صحت دوباره  .ے شبه حمله وک

ۀ کم، او ستاسو زخمونو ته به شفا ورکم. زۀ به دا کار وکم ه چ ما
اورېدل دى چ خلق تا ته ”جالوطن شوے“ وائ، ”صيون د چا چ وک هم
 مال خُدائ فرمائ چ، زۀ به د يعقوب اوالد د غالم نه  “.خيال نۀ سات
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واپس راولم او په هغوئ به رحم وکم، د يروشلم تباه شوے ار به هم هغه ائ
 ک دوباره آباد کم، او زوړ محل به ي په خپل اصل ائ ک ودروم. 
زارۍ حمدونه او د خوشحال رُبه د هغه خلقو نه د ش نو په هغه وخت ک

آوازونه واورېدلے ش. زۀ به د هغوئ شمېر زيات کم، او هغوئ به کمولے نۀ
ش. زۀ به خلق مجبور کم چ د هغوئ عزت وکى، او هغوئ به سپ نۀ

 د هغوئ ماشومان به له د پخوا په شان ژوند کوى، او د شمېرلے کيى. 
هغوئ جماعت به زما په مخ قائم ش، او زۀ به هغه ولو خلقو له سزا

 د هغوئ مشر به د هغوئ د خپل ورکم وک چ په دوئ باندې ظلم کوى. 
قوم نه وى، او د هغوئ مشر به د هغوئ د خپلو خلقو نه وى. زۀ به هغه خپل ان

چ وک دا جرأت کولے ش ه چ ،م او هغه به ما له راشته نزدې ک
 نو هغه وخت به تاسو زما خلق نابللے راش؟ دا د مال خُدائ فرمان دے. 

 ورئ د مال خُدائ غصه له د ي او زۀ به ستاسو خُدائ پاک يم.“ 
طوفان په شان رانازليى، او د تېزو هواانو په شان د بدعمله خلقو په سر په

 او د مال خُدائ سخت قهر او غضب به تر هغ پورې غضب سره ليى. 
وى او واپس به نۀ ش ترو چ د هغۀ مقصد پوره شوے نۀ وى. په راتلونو

.ۀ باندې پوهه ش به تاسو په دې هر و کور

د بن اسرائيلو خپلو کورونو ته راواپس کېدل

 مال خُدائ فرمائ چ، ”په هغه وخت ک به زۀ د بن اسرائيلو د  ۳۱
فرمائ خُدائ داس  مال ولو قبيلو خُدائ يم، او هغوئ به زما خلق وى.“ 

چ، ”د بن اسرائيلو کوم خلق چ د مرګ نه بچ پات شوى ۇو ما په هغوئ په
بيابان ک فضل وکو، کله چ هغوئ د آرام په تالش ک روان ۇو ما د

 ډېر پخوا مال خُدائ بن اسرائيلو ته رارند شو، او هغوئ ساتنه وکه. 
ورته ي وفرمائيل چ، ما تاسو سره نۀ ختمېدون مينه کې ده، ما تاسو په
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 زۀ به تا بيا آباد کم، او خپله مينه او رحم سره خپل ان ته رانزدې کئ. 
تۀ به بيا آباد ش، اے پېغل اسرائيله. تۀ به بيا تمبل راواخل او بهر به د ا دپاره

 تاسو به دوباره د سامريه په غونو باندې د  .سره راوو په خوشحال
انورو باغونه وکرئ، او وک چ دا باغونه کرى هغوئ به ي په مېوه خوشحاله
 نو هغه ورځ راروانه ده چ د افرائيم د غونو نه به چوکيداران آوازونه  .ش
وکى او وائ به چ، را چ صيون ته د عبادت دپاره او مال خُدائ خپل

 مال خُدائ فرمائ چ، ”د يعقوب دپاره د خُدائ پاک ته الړ شو.“ 
خوشحال سندرې وواي او چغ ووه چ بن اسرائيل د ولو نه لوئ قوم دے.
ه خُدايه، په بناے مال ،چ او وواي ووه خُدائ ته د حمد و ثناء چغ مال

 نو زۀ به هغوئ د شمال اسرائيلو ک پات شوے خپل قوم دې بچ که. 
م. تر دې چک راغون ايونو نه به ي د لرو نه واپس راولم او د زم لم

ړاندۀ، وډيان، اُميدوارې  او د ماشوم د پېدا کېدو په حالت ک ، نو
 کله چ هغوئ  .دلته بيا راواپس ش ل کپه ش ول به د لوئ قبيل هغوئ

واپس راش نو د پېمان نه به او د هغوئ په مخ روان وى او زۀ به هغوئ
په ډېره مينه خپلو کورونو ته واپس بوم، نو زۀ به هغوئ د روانو اوبو په خوا

زۀ د بن ه چ ،چرته تيندک وخورى نه چ م هساو په هواره الره بو ک
 مال خُدائ فرمائ، ”اے اسرائيلو پالر يم، او افرائيم زما مشر زوئ دے.“ 

قومونو، د مال خُدائ کالم واورئ، او هغه لرې ساحل وطنونو ته ي بيان
کئ. هغه چا چ بن اسرائيل خوارۀ کى دى هم هغه به ي راغون کى. له

نه چ شپونے د خپل رم ساتنه کوى هم داس به هغه د هغوئ خيال
 مال خُدائ به د بن اسرائيلو فديه ورکى او هغوئ به د هغه کسانو  .سات
 هغوئ به راش او پاس د صيون په نه آزاد کى چ د دوئ نه زورور دى. 
غرۀ به د خوشحال چغ ووه، او هغوئ به د مال خُدائ په برکتونو له غله

دانه، مے، تېل، او د رمو په زياتولو خوشحاله ش. د هغوئ ژوند به له د سيرابه
 نو پېغل به د خوشحال نه  .باغ په شان وى، او هغوئ به نور غمژن نۀ ش
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يى، وانان او بوډاان به هم خوشحال کوى. زۀ به د هغوئ غم په
خوشحال باندې بدل کم، او زۀ به هغوئ له تسل ورکم، او زۀ به د هغوئ

 زۀ به د هغوئ امامان په غوړو زېو خفان په خوشحال بدل کم. 
مال .ش م، او زما خلق به زما په نعمتونو باندې ماړۀ پخوراکونو ماړۀ ک

“.خُدائ دا فرمائ

په بن اسرائيلو د مال خُدائ رحم

 مال خُدائ فرمائ چ، ”په راما ک د چغو آواز واورېدلے شو، د ماتم

او لوئ ژړا آواز. راحيل په خپلو بچو باندې ژړا کوى، هي قسم تسل نۀ قبلوى
خُدائ فرمائ  خو مال ه چ د هغ ماشومان غېب کے شوى دى.“ 
“.الو شئ، تاسو ته به د خپلو کارونو اجر متوېدل بس ک ژړا او او” ،چ

مال خُدائ داس فرمائ چ، ”ستاسو ماشومان به د دشمن د مل نه راواپس
 مال خُدائ داس فرمائ چ، ”ستا د راتلون ژوند دپاره اُميد شته  “.ش

 د افرائيم ژړا او  .ته بيا واپس راش لدے، ستاسو ماشومان به خپل م
فرياد ما ته رارسېدلے دے، تا ما ته تربيت راکو چ په الره شم، له د ناجوته

سخ په شان دې تربيت راکو او زۀ اوس په الره شوے يم. ما دې خپل حضور
ته واپس راوله، نو زۀ به واپس راشم، ه چ تۀ زما مال خُدائ او خُدائ پاک
 ستا نه د اوړېدو نه پس مون توبه وکه، د پوهېدو نه وروستو مون خپله  .ي

سينه ووهله. مون چ کوم کم عقل کارونه په وان ک کى ۇو د هغ په
 مال خُدائ فرمائ چ، ”ول اسرائيل تر وجه سپ او شرمنده شُو.“ 

اوسه زما محبوب زوئ نۀ دے ۀ په چا ک چ زۀ خوشحالېم؟ کۀ ۀ هم
چ زۀ د دۀ خالف بار بار خبرې کوم، نو بيا هم هغه يادوم. نو په دې وجه زما
 اے زما زړۀ ورپس زهيريى، زما په زړۀ ک د دۀ دپاره ډېر رحم دے. 

نه په واپس د هغ ودروئ چ ن قومه، تاسو د تلو په وخت په خپله الر داس
ک خلقو ته د صحيح الرې پته ول. اے پېغل اسرائيله راوره، خپلو
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 اے زما بوفا لورې، تۀ به ترو پورې سرردانه ارونو ته راوره. 
ر؟ مال خُدائ به يو نوے کار وکى او هغه دا دے چ بن اسرائيل به

خپل مال خُدائ ته غاړه ورکى.“

د مال خُدائ د خلقو بيا آبادېدل

 مال خُدائ رب االفواج، د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ، ”کله چ زۀ

هغوئ د غالم نه واپس راولم، په يهوداه او د هغ په ارونو ک به هغوئ بيا
داس ووائ چ، اے د صداقت ايه، اے مقدس غره، مال خُدائ دې تا له

 اريان او زمينداران او شپون به د خپلو رمو سره په برکت درکى. 
 زۀ به ستو ستومانو ته طاقت شريه د يهوداه په مل ک اوسيى. 
ېدم او خپلزۀ راپا  نو کله چ ورکم او ماوى شوى به تازه کم. 

 مال ستر م پرانستل، نو زۀ پوهه شوم چ په خوږ خوب اودۀ وم.“ 
خُدائ فرمائ چ، ”هغه ورځ راروانه ده چ زۀ به د اسرائيل او يهوداه او د
 او له نه چ ما هغوئ د بېخ نه هغوئ د ناورو نسلونه زيات کم. 
راويستل، او وکې وکې م کل، او راوم غورزول، او تباه م کل او

 افتونه م پرې نازل کل، نو دغه شان به زۀ هغوئ دوباره آباد او قائم کم. 
په هغه ورو ک به نور خلق داس نۀ وائ چ، تراوۀ انور ي پالرانو وخوړل،

ناه په وجه م ے به د خپل خو هر س او غاونه ي د بچو وبرېېدل. 
 کيى، هر وک چ تراوۀ انور وخورى هم د هغۀ غاونه به برېيى.“ 
مال خُدائ فرمائ چ، ”هغه وخت راروان دے چ کله زۀ د اسرائيل او د

 دا به د هغه لوظ په شان نۀ وى کوم يهوداه د خلقو سره يو نوے لوظ وکم. 
چ ما د هغوئ د پالر نيۀ سره کے وو کله چ ما هغوئ د الس نه ونيول او د
مصر نه م بهر وويستل، ه چ هغوئ ما سره کے لوظ مات کو، کۀ ۀ

خُدائ داس زما مثال هغوئ ته د وفادار خاوند په شان وو. مال هم چ
زۀ پس د دې نه د بن  خو دا هغه نوے لوظ دے کوم به چ  .فرمائ
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اسرائيلو د قبيل سره وکم، زۀ به خپل شريعت د هغوئ په مازغو ک واچوم
او د هغوئ په زړونو به ي وليم. زۀ به د هغوئ خُدائ پاک يم او هغوئ به زما

 نور به د هغوئ نه يو کس هم خپل اونى ته، او يا خپل ورور بنده ان وى. 
ته دا تعليم نۀ ورکوى چ مال خُدائ وپېژنه، ه چ د وړو نه واخله تر لويو

پورې به هغوئ ول ما پېژن، مال خُدائ داس فرمائ. زۀ به د هغوئ شرارتونه
،فرمائ خُدائ داس  مال معاف کم او د هغوئ ناهونه به نور نۀ يادوم.“ 

ى، او هغه چا چليو د ور نمر په دې مقرروى چ وک چ هغه
سپوږم او ستورى مقرر کل چ د شپ وليى، وک چ سمندر راپاوى

 چ د هغ چپ شور وکى نو د هغۀ نوم مال خُدائ رب االفواج دے. 
مال خُدائ داس فرمائ چ، ”ترو پورې د کائنات دا نظام موجود وى، نو تر
 مال خُدائ هغه وخته پورې به د بن اسرائيلو قوم زما د وړاندې قائم وى.“ 
داس فرمائ چ، ”له نه چ د آسمان د ناپ تول اندازه نۀ ش لولے او د
زم د بنياد اندازه نۀ ش معلومولے نو زۀ به هم د اسرائيل د ناهونو په وجه د
 ”هغه ورځ راتلون هغوئ نه انار ونۀ کم.“ دا د مال خُدائ فرمان دے. 

ده،“ مال خُدائ فرمائ چ، ”کله چ دا ار د حننايل د برج نه واخله تر د
 او د هغه ائ نه به  .وټ د دروازې پورې به دوباره زما دپاره آباد ش
سيدها د ار حدود جارب غونۍ پورې ورسيى او بيا به د جوعه طرف ته

و الشونه او ايرې غورزولے شد م وله دره چرته چ  نو بيا به  .راتاو ش
او هغه وله زمه د کوم مېدانونه چ د قدرون د درې د نمرخاتۀ پورې پراتۀ

دى، او د آسونو د دروازې پورې، وله به مال خُدائ ته مقدسه وى. دا ار به
“.او نۀ به تباه ش له بيا د بېخ نه راونۀ ويستلے شهي

د يرمياه زمه اخستل

په لسم کال کوم چ د صدقياه بادشاه د بادشاه ل د يهوداه د م  ۳۲
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اتلسم کال د نبوکدنضر د بادشاه وو، د مال خُدائ کالم يرمياه ته ورکے
 په هغه وخت ک چ د بابل د بادشاه لرو د يروشلم نه ېره شو. 
محل دننه په فوج د يهوداه د شاه و کوه نو يرمياه په دې ور اچول

 نو صدقياه بادشاه هغه هلته قېد کو او ورته ي ووئيل چاو ک بند وو. 
چ، ”تۀ ول دا پېشوئ کوې؟ چ مال خُدائ فرمائ چ زۀ دا ار د بابل

 صدقياه بادشاه بادشاه ته حواله کوم نو بيا به هغه په دې ار قبضه وکى. 
به د بابليانو د الس نه ونۀ تت، او هغه به په يقين سره د بابل بادشاه ته حواله

کے ش، او هغه به دۀ سره مخامخ خبرې وکى او دے به ي په خپلو سترو
پورې هلته پات او هغه به تر هغ  هغه به صدقياه بابل ته بو سره وورى. 
وى چ ترو م ورسره خپل عمل نۀ وى کے، مال خُدائ فرمائ. کۀ چرې
 يرمياه وفرمائيل  “.ې، نو تۀ به کامياب نۀ شوک تۀ د بابليانو خالف جن
 ستا د  خُدائ کالم په ما نازل شو چ د مال نو په دغه وخت ک” ،چ

په عنتوت ک چ او درته به وائ ترۀ زوئ حنمايل د سلوم زوئ به تا له راش
زما زمه واخله، ه چ تۀ زما نزدې خپلوان ي نو اول د اخستو حق ستا دے

مال ه چن ه نو بيا ل  .واخل تۀ ي ى چاو دا ستا فرض هم جوړي
خُدائ فرمائيل ۇو، زما د ترۀ زوئ حنمايل فوج چاو ته راغلو او هغۀ ووئيل

چ په عنتوت ک زما زمه واخله کومه چ د بنيامين په عالقه ک ده. ه
چ دا ستا حق دے چ تۀ ي خالصه کې او د خپل ان دپاره ي واخل. نو

 زۀ په دې پوهه شوم چ مال خُدائ ما سره په هم دې حقله خبره کې وه. 
نو بيا ما هغه زمه د ترۀ زوئ حنمايل نه د اوولسو سپينو زرو سيو په بيعه

له او په هغانتقال نامه ولي واهانو په وړاندې د هغه زم  ما د واخستله. 
م دستخط وکو او مهر م پرې ولولو او هغه سپين زر م په تله ک وتلل.
ول او شرائط په کول اص ولود خر چ  بيا ما د مهر شوې انتقال نام

 او دواړه م باروک درج شوى ۇو او هم يوه غېر مهر شوې کاپ راواخسته. 
د نيرياه زوئ او د محسياه نمس ته د حنمايل او د هغه واهانو چا چ په انتقال
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چاو په فوج چ ک ولو خلقو په موجود ے وو او د هغهدستخط ک
 د هغه ولو کسانو په مخ ما باروک ته ک ناست ۇو حواله کل. 
 مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک  ،و چهدايت ورک

فرمائ چ، د سودا دا دواړه کاغذونه واخله چ په يو باندې مهر شته او په بل
نشته او دواړه په خاورين من ک واچوه ترو چ د ډېر وخت دپاره محفوظ

سرائيلو خُدائ پاک فرمائا االفواج د بن خُدائ رب  نو مال  .ش پات
چ، په دې مل ک به بيا کورونه، پ او د انورو باغونه اخستل کيى.“

د يرمياه دعا

 ”د هغ نه وروستو کله چ ما د زم کاغذونه باروک د نيرياه زوئ له

 اے ماله قادر مطلق خُدايه، تا په خپل لوئ ورکل نو بيا ما دعا وکه، 
طاقت او قُدرت سره او په خپل زورور الس سره آسمان او زمه جوړ کل. ستا
 تۀ زرونو خلقو سره مينه کوې، خو د مور دپاره يو کار هم ناممن نۀ دے. 

پالر د ناهونو په وجه تۀ د هغوئ بچو له سزا ورکوې. اے عظيم او طاقتور
 ستا مقصد عظيم او خُدايه، د چا نوم چ مال خُدائ رب االفواج دے، 
ستا کارونه زورور دى. ستا ستر د انسان ول الرې وين، او تۀ هر يو ته د

 تا په مصر ک معجزې او خپل چال چلن او عمل په مطابق اجر ورکوې. 
حېرانون کارونه کى دى، او ستا دا سلسله په بن اسرائيلو او په ولو انسانانو

ک تر ننه پورې راروانه ده، او تر نن ورځ پورې تا خپل نوم ته جالل ورکو.
 تا په خپل زورور الس، لوئ دهشت، عجيبه کارونو او معجزو سره خپل

 تا هغوئ ته هغه زرخيزه زمه خلق بن اسرائيل د مصر نه راوويستل. 
 خو ورکه د کوم دې چ د هغوئ د پالر نيۀ سره وړاندې وعده کې وه. 

چ کله زمون پالر نيۀ په دې مل ک داخل شول او په دې ي قبضه وکه
نو هغوئ نۀ ستا واورېدل او نۀ ي ستا د شريعت پيروى وکه. او هغوئ په هغه
ۀ باندې عمل ونۀ کو د کوم چ ورله تا حم کے وو. نو بيا ه تا دا ول

۸۷ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 وورئ چ بابليانو د ار د نيولو دپاره افتونه په هغوئ رانازل کل. 
ېرچاپېره نه د خاورو ډېرى جوړ کل. د جن، قحط او وبا په وجه به دا

ار بابليانو ته وک چ پرې حمله کوى حواله ش. تا چ ۀ وئيل ۇو نو هغه
 خو اے ماله خُدايه زما ربه تۀ هغه کارونه وشول، اوس ي په خپله ووره. 

ذات ي چ ما ته دې حم راکو چ د واهانو په مخ هغه زمه واخله،
 نو بيا د سره د دې چ د ار حالت داس خراب وو چ بابليانو نيولو.“ 
 ”زۀ مال قادر مطلق  ،خُدائ له طرفه دا پېغام يرمياه ته راغلو چ مال

خُدائ يم، او د ولو مخلوقاتو رب العالمين يم. آيا داس کار شته چ د هغ کول
 نو ه زۀ دا ار د بابل بادشاه نبوکدنضر او د هغۀ زما دپاره ناممن وى؟ 
 او د دېوال نه اخوا بابليان به لر ته حواله کوم، نو هغوئ به دا قبضه کى 

ول کورونه وسوزوى، چرته چ ى. هغوئ بهار به اور بل ک او په دې راش
وسوزول بعل ته خوشبوي و په چتونو يد کو م چخلقو زۀ په دې غصه ک

 نو د اسرائيل او د يهوداه او نورو معبودانو ته ي د لو نذران پېش کې. 
خلقو د وان نه واخله تر اوسه پورې د شرارت نه بغېر بل کوم کار نۀ دے

ور  د کوم کے او هر وخت ي زۀ په خپل کردار سره غصه کے يم. 
نه چ دا ار جوړ شوے دے نو د هغ ور نه تر ننه پورې زۀ دې خلقو

 غصه کے او په قهر کے يم. نو ه زۀ دا ار د خپل مخ نه اخوا کوم. 
د اسرائيل او د يهوداه خلقو زۀ په هغه ولو شرارتونو کوم چ دوئ وکل غصه
 کم کۀ هغه بادشاهانو، آفسرانو، مشرانو، امامانو او کۀ نبيانو هم کى وى. 
زما خلقو ما ته شا کې ده، او ما ته د کتلو نه ي انار کے دے، سره د دې

چ ما بار بار په نرم سره هغوئ ته تعليم ورکے دے، خو هغوئ زما خبرو ته
 هغوئ خپل حرام غوږ نۀ دے نيولے او نۀ ي زما اصالح قبوله کې ده. 

بتان زما په کور ک اې دى، کوم کور چ زما د عبادت دپاره جوړ شوے
 هغوئ د هنوم په وادۍ ک وو او هغوئ په دې زما کور پليت کے دے. 
بعل ته عالقائ عبادتخان د دې دپاره جوړې کې چ مول بت ته خپل زامن

۸۸ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


او لوه قربان کى. نۀ خو ما هغوئ له د داس کولو حم ورکو او نۀ زما ذهن
ته داس خرابه خبره راغل ده چ هغوئ به داس په بد او پليت کار کولو سره

يهوداه ناه ار کى.“

د اُميد وعده

 ”تاسو واي چ، دا ار به د جن، قحط، او وبا په وجه د بابل بادشاه

قبضه کى، خو مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک د دې ار په حقله
 زۀ به په يقين سره خپل غوره شوى خلق د ولو ملونو نه  ،چ فرمائ

او لوئ غضب په وخت ک غص ما د خپل ائ ته راولم کوم چ واپس دې
خوارۀ وارۀ کى ۇو. او هغوئ به واپس راولم او په دې ائ ک به نور په امن
 بيا به هغوئ زما خلق وى او زۀ به د هغوئ خُدائ او سون سره اوسيى. 
 زۀ به هغوئ ته د زړۀ او د سوچ يووالے ورکم چ د خپل ان د پاک يم. 
 خوشحال او د خپل نسل د آبادۍ او سون دپاره به زما نه همېشه يريى. 

زۀ به د هغوئ سره ابدى لوظ وکم، چ زۀ به د هغوئ سره ېه کول هيله
نۀ پرېدم. او زۀ به خپله يره د هغوئ په زړونو ک واچوم، ترو چ نور هغوئ

 هغوئ ته په برکت ورکولو سره ما ته خوشحال  .ما نه لرې الړ نۀ ش
مالويى، او زۀ به په وفادارۍ او پوره زړۀ سره هغوئ په دې مل ک دوباره

 له نه چ ما په دې خلقو دا لوئ افت راوستو، نو دغه شان به آباد کم. 
زۀ دوئ ته هغه ول سوکال هم ورکم د کوم چ ما هغوئ سره وعده کې

د کوم چ ،واخستلے ش زم ک لل به بيا په دې م  نو يو ده. 
تاسو واي چ دا خو صحرا او بکاره زمه ده، بغېر د انسانانو او ناورو،

 آو، د بنيامين په ه چ دا خو بابليانو ته په قبضه ک ورکے شوې وه. 
عالقه، د يروشلم په خوا او شا، د يهوداه په ارونو، غريزه عالقو، د غرونو په

کلو، مغرب صحراانو او په نجب ک به زم د سپينو زرو سيو باندې
اخستلے کيى او مهر شوى انتقالونه او واهان به په ک نيولے کيى، ه
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چ زۀ به دا قوم د غالم نه واپس راولم. دا د مال خُدائ فرمان دے.“

د آبادۍ او سون وعده

 يرمياه چ ال د فوجيانو په چاو ک بند وو نو د مال خُدائ  ۳۳
 ”مال خُدائ چا چ، زمه جوړه که، او پېغام په دوېم ل هغۀ ته راغلو، 
هغ ته ي شل ورکو او قائمه ي که او د چا نوم چ مال خُدائ دے هغه
 د مدد دپاره ما ته ووايه او زۀ به جواب درکم او زۀ به تا ته هغه  ،فرمائ

 نو مال لوئ او پ رازونه او خبرې رندې کم چ تۀ پرې نۀ پوهېې. 
خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک داس فرمائ چ، تاسو د ار کورونه او تر
دې چ شاه محل هم راوغورزولو د دې دپاره چ د دشمن د محاصرې او

حمل په وخت ک تاسو د هغ په ملب خپل د خاورو ډېرو دېوالونه مضبوط
 د بابليانو سره په جن کولو ک به دا ار او د دې کورونه د خلقو کئ. 
د مو د الشونو نه ډک کم. زۀ به دوئ په خپل قهر او غضب ک تباه کم. زۀ

 خو باوجود د به د دې ار نه د دوئ د ناهونو په وجه خپل مخ پ کم. 
دې به هغه وخت راش چ زۀ به د يروشلم زخمونو ته شفا ورکم او هغ ته به

 زۀ به يهوداه او اسرائيل د غالم نه واپس حقيق امن او سون ورکم. 
 زۀ راولم او هغوئ به بيا هغه شان آباد کم له نه چ هغوئ وړاندې ۇو. 
به هغوئ د هغه ولو ناهونو نه پاک کم کوم چ هغوئ زما خالف کى دى، او
 زۀ به د هغوئ هغه سرکش معاف کم کومه چ هغوئ زما خالف کې ده. 
نو بيا به دا ار ما ته د ول دنيا د خلقو په وړاندې خوشحال، شُهرت، او عزت

راکى، کله چ دوئ د هغه ولو ۀ يزونو په حقله واورى کوم چ زۀ د
يروشلم سره کوم. او خلق به د دې ول امن او آبادۍ نه متاثره ش او د يرې نه
ائ په حقله واي تاسو د دې ،چ خُدائ فرمائ  مال  .زان شبه په ل

چ، دا ائ خو د صحرا په شان دے چ په ک نه انسان او نه ناور شته.
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خو د يهوداه ارونه او د يروشلم کو خال دى کوم چ په ميرو بدل شوې
 د چ نۀ په ک انسان او نۀ په ک ناور شته، نو يو ل بيا به هلته، 
به د ناوې او د زلم او په ک او د خندا آوازونه واورېدلے ش خوشحال

آوازونه واورېدلے ش، او د هغوئ آوازونه چ د مال خُدائ په کور ک د
د مال ،چ وائ او هغوئ به داس .پېش کوى، واورېدلے ش نذران رانش

خُدائ رب االفواج شُر زارى وکئ، ه چ هغه ۀ دے، د هغۀ مينه نۀ
ختمېدون ده. مال خُدائ دا فرمائ چ، زۀ به دا مل د غالم نه واپس

 مال خُدائ رب االفواج فرمائ، کۀ ۀ هم راولم له نه چ وړاندې وو. 
چ دا مل اوس د صحرا په شان دے او د انسانانو او ناورو نه خال دے
رم به ورته خپل شپون چ ه راپېدا شرن زم به بيا د خو په دې ک

 مال خُدائ فرمائ چ، د غريزه مل په ارونو، او  .رولو دپاره راول
د غونو په شا او خوا، او د نجب په صحرا، د بنيامين په عالقه ک، د يروشلم

په شا او خوا، او د يهوداه په ارونو ک به شپون يو ل بيا خپل ورى
 مال خُدائ فرمائ چ، هغه وخت راتلونے دے چ زۀ به وشمارى. 

خپله هغه مهربانه وعده پوره کم چ کومه ما د يهوداه او د اسرائيل سره کې
 په هغه وخت ک به زۀ د داؤد د اوالد نه يوه صادقه انه راووکوم، وه. 
هغه به په ول مل ک هغه کارونه کوى کوم چ د انصاف او صداقت وى.

 په هغه ورو ک به يهوداه بچ کے ش او يروشلم به د سالمت سره ژوند

خُدائ زمون ى، مالپه کوم سره به هغه يادي کوى. او دا هغه نوم دے چ
 مال خُدائ داس فرمائ چ، د داؤد په اوالد ک به خالصونے دے. 

 او هم داس به امامان همېشه يو کس د بن اسرائيلو په تخت ناست وى. 
همېشه د ليوى قبيل نه وى وک به چ تل زما خدمت کوى او ما ته به

 نو بيا د مال سوزېدون نذران، او د غلو نذران او قربان پېش کوى.“ 
 ”مال خُدائ فرمائ چ، کۀ چرې تاسو  ،خُدائ پېغام يرمياه ته راغلو چ
زما لوظ د ور او د شپ د مقرر شوى نظام په حقله ماتولے ش، چ شپه او
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 نو بيا به هغه وخت زما لوظ زما د  ورځ په خپل مقرر شوى وخت رانۀ ش
خدمتار داؤد سره او زما لوظ د ليويانو سره چ زما امامان دى او زما په

حضور ک خدمت کوى به هم ماتېدے ش، نو بيا به د داؤد اوالد ک نور
 زۀ به د خپل خدمتار داؤد وک نۀ وى چ د هغۀ په تخت بادشاه وکى. 
نسل او ليويان کوم چ زما امامان دى او زما په وړاندې خدمت کوى د آسمان

 مال خُدائ بل د ستورو او د سمندر د شو په شان بشمېره زيات کم.“ 
 ”آيا تا د خلقو خبرو ته غوږ نۀ دے نيولے چ هغوئ پېغام يرمياه ته ورکو، 

وائ، مال خُدائ اوس هغه دوه قومونه رد کى دى کوم چ اول هغۀ غوره
.نۀ من والے کوى او د يو قوم په حيثيت يى ۇو؟ نو هغوئ زما د قوم سپک

 خو مال خُدائ داس فرمائ چ، کۀ چرې ما د ور او د شپ سره

 نو بيا به لوظ نۀ وو کے او د زم او آسمان نظام م نۀ وو جوړ کے، 
زۀ د يعقوب او د خپل خدمتار داؤد اوالد نامنظور کم، او نۀ به د يعقوب او د

داؤد د اوالد نه وک خوښ کم چ د ابراهيم، اسحاق او يعقوب په اوالد
حومت وکى. ه چ زۀ به هغوئ د غالم نه واپس راولم او په هغوئ به

رحم وکم.“

د صدقياه د مرګ پېغام

 کله چ د بابل بادشاه نبوکدنضر او د هغۀ ولو لرو او د هغۀ د  ۳۴
بادشاهت د الندې ولو ملونو چ په يروشلم او د هغۀ په خوا او شا ارونو
 مال باندې حمله کوله نو د مال خُدائ پېغام يرمياه ته ورکے شو. 

خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک يرمياه ته وفرمائيل چ، ”الړ شه او د يهوداه
بادشاه صدقياه ته ووايه چ، مال خُدائ فرمائ چ زۀ دا ار د بابل بادشاه

 تۀ به د هغۀ د ته حواله کم، او هغه به اوس دې ار ته اور واچوى. 
رفتارى نه ونۀ تت بل په يقين سره به تۀ رفتار ش او هغۀ ته به حواله
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کے ش. تۀ به د بابل بادشاه په خپلو سترو ووين، او هغه به تا سره مخامخ
 نو بيا اے صدقياه د خبرې وکى. او هغه به تا بابل ته جالوطن کى. 

يهوداه بادشاه، ما ته غوږ شه. مال خُدائ ستا په حقله فرمائ چ، تۀ به په
 بل تۀ به په خپل عام مرګ باندې م ش .نه  ،قتل نۀ ش ک جن

چ خلقو ستا د پالر نيۀ د جنازې د عزت دپاره خوشبو سوزوله وک چ ستا
نه وړاندې بادشاهان ۇو، نو دغه شان به خلق ستا د جنازې د عزت دپاره خوشبو
وسوزوى. او هغوئ به ماتم کوى او وائ به چ، افسوس، اے زمونه بادشاه، تۀ

 نو بيا يرمياه پېغمبر دا پېغام د م شوې. دا د مال خُدائ فرمان دے.“ 
 په هغه وخت ک د بابل يهوداه بادشاه صدقياه ته په يروشلم ک ورکو. 

بادشاه لرو د يروشلم او د يهوداه د نورو ارونو په خالف جن کولو کوم
نه پات د قبض ارونه ۇو چ يس او عزيقه ۇو. صرف دا مضبوطل چ

شوى ۇو.

د نوکرانو دپاره آزادى

 د مال خُدائ دا پېغام يرمياه ته ورکے شو پس د دې نه چ صدقياه

 او ولو بادشاه او د يروشلم ولو خلقو د غالمانو د آزادولو دپاره لوظ وکو 
په دې اتفاق وکو چ هر وک به خپل عبران غالمان او وين آزادوى، او

 ولو مشرانو او خلقو  .ه بند نۀ سات ے ياس لوک به خپل د م هي
چا چ هم دا لوظ کے وو هغوئ دا خبره ومنله چ هغوئ به خپل غالمان او

وين آزادوى او نور به هغوئ په خپله قبضه ک نۀ سات او هغوئ ي آزاد
 خو وروستو هغوئ خپله فېصله بدله که، هغوئ آزاد شوى غالمان کل. 
واپس راوستل او هغوئ ي بيا په زور سره دوباره خپل غالمان او وين جوړ

 ”ما ستاسو د پالر  نو بيا د مال خُدائ کالم په يرمياه نازل شو،  کل. 
نيۀ سره لوظ وکو کله چ ما هغوئ د مصر نه د غالم د مل نه رابهر او

چ  په هر يو اوؤم کال تاسو هر هغه عبران  ،ل. نو ما وفرمائيل چآزاد ک
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خپل ان ي په تاسو خرڅ کے دے آزاد کئ. د شپ کاله د خدمت کولو نه
وروستو، نو په کار دے چ تاسو هغه آزاد کئ او رخصت ي کئ. خو

 خو ستاسو پالر نيۀ زما خبرو ته نۀ غوږ ونيولو او نۀ ي ورته توجو ورکه. 
اوس تاسو پېمانه شوئ او توبه مو وويستله او خپله فېصله مو بدله که او هغه
کار مو وکو چ ۀ زما په نظر ک صحيح وو، او تاسو هر يو د خپلو غالمانو
د آزادولو اعالن وکو. او دا چ تاسو زما په کور ک چ زما د نوم مهر پرې

 خو تاسو بيا خپله فېصله بدله که او لولے شوے دے ما سره لوظ وکو. 
زما د نوم بحرمت مو وکه، او تاسو بيا هر يو سے غالم او ه مو واپس

وينه که وک چ تاسو آزاد کى ۇو. نو بيا تاسو هغوئ په زور سره دوباره
 نو ه مال خُدائ فرمائ چ، تاسو زما پيروى غالمان او وين کل. 

ونۀ که، تاسو د خپل مل خلقو ته د آزادۍ اعالن ونۀ کو. نو زۀ اوس بيا تاسو
ستاسو آزادى به داس چ خُدائ فرمائ ته دغه شان د آزادۍ اعالن کوم. مال
وى چ زۀ به تاسو په تُورې، وبا او قحط باندې مۀ کم. زۀ به تاسو ول دنيا ته

 ه چ تاسو ما سره د لوظ شرائط د عبرت او د يرې سبب وروم. 
مات کل نو زۀ به تاسو هم دوه ايه کم له نه چ تاسو سخ دوه ايه

 آو، زۀ به تاسو په مين وشلوم، کى ۇو او د هغ په مين ک تېر شوئ. 
هغه کۀ تاسو د يهوداه او يروشلم آفسران، د دربار خصيان آفسران، امامان او يا

 نو زۀ به مو عام خلق هم ي ،ه چ تاسو ما سره خپل لوظ مات کو. 
خپلو دشمنانو ته حواله کم وک چ ستاسو مرګ پس ر. ستاسو د مو
 زۀ به د يهوداه بادشاه الشونه به د هوا د مارغانو او د يدړانو خوراک کم. 
صدقياه او د هغۀ آفسران هم د هغوئ دشمنانو ته حواله کم وک چ د هغوئ
مرګ پس ر. کۀ ۀ هم چ د بابليانو د بادشاه لرو خپل حمل ستاسو

 مال خُدائ فرمائ چ، زۀ به هغوئ ته حم ورکم خالف بندى کى دى، 
او بيا به زۀ هغوئ واپس دې ار ته راولم. هغوئ به ستاسو خالف جن وکى

او هغوئ به دا ار قبضه کى او وبه ي سوزوى. او زۀ به د يهوداه ارونه
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وران او تباه کم نو بيا به وک هم هلته نۀ اوسيى.“

حضرت يرمياه او ريابيان

 د مال خُدائ پېغام يرمياه ته د يهويقيم د يوسياه د زوئ د حومت  ۳۵
 ”د رياب خاندان  ،وفرمائيل چ ے شو او هغۀ ته يورک په دوران ک

ته الړ شه او هغوئ ته دعوت ورکه چ د مال خُدائ کور ته راش نو بيا
 نو بيا زۀ هغوئ هلته يوې کو ته بوه او د لو دپاره ورله مے ورکه.“ 
يازنياه د يرمياه زوئ او د حبصنيا نمس ته او د هغۀ زامنو او وروو او د رياب

 ما هغوئ ول د مال خُدائ کور ته او د يجدليا د ممل خاندان ته ورغلم. 
زوئ حنان پېغمبر او د هغۀ د زامنو کو ته راوستل چ د خُدائ پاک خادِم وو.

او د معسياه د سلوم زوئ چ سره خوا ک ه د آفسرانو د کودا کو
 نو بيا ما جامونه سره د پيالو چوکيدار وو د هغۀ د کو دپاسه وه. 

راواخستل او د ميو نه م ډک کل او هغه م د رياب خاندان ته پېش کل او
 خو هغوئ راته په جواب ک  “.او مے و راش” ،ووئيل چ ورته م
اب زوئ مونۀ يوندب د ريني زمون ه چ ،و مے نۀ مون” ،ووئيل چ

  . تاسو او ستاسو اوالد دې کله هم مے نۀ ے دے چم راکته دا ح
او تاسو کورونه مۀ جوړوئ، او تخم مۀ کرئ، او مۀ د انورو باغونه کرئ او

په خپلو خېمو ک ئ، او ضرورى ده چله دا کارونه ونۀ کهي تاسو چ
اوسېئ. نو بيا به تاسو په هغه زمه تر ډېره وخته پورې ژوندى پات ش چرته

ۀ چ و دۀ تابع ي د هغه هر  مون چ تاسو د مسافرو په شان ژوند کوئ. 
مون ته زمون نيۀ يوندب د رياب زوئ تعليم راکے دے. نۀ خو مون او نۀ

 او نۀ مون د زمون و او نۀ زمون زامنو لوو کله مے ل دى. 
اوسېدو دپاره کورونه جوړ کى او نۀ مو د انور باغ، پ يا فصلونه کرل دى.
 مون په خېمو ک اوسېدلو او په هر هغه ۀ مو پوره عمل کے دے ۀ
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 خو کله چ نبوکدنضر چ مون ته زمون نيۀ يوندب حم کے وو. 
بادشاه په دې مل باندې قبضه وکه، مون ووئيل، را چ، مون يروشلم ته د
بابليانو او د شام د لرو نه وتتُو. نو بيا ه مون په يروشلم ک پات شُو.“
 ”دا  ،خُدائ کالم په يرمياه نازل شو، او وې فرمائيل چ  نو بيا د مال

سرائيلو خُدائ پاک فرمائا االفواج د بن خُدائ رب مال هغه کالم دے چ
چ، الړ شه او د يهوداه سو او د يروشلم خلقو ته ووايه چ، آيا تاسو د دې نه

 يوندب د رياب زوئ خپلو سبق نۀ زده کوئ او زما د کالم پيروى نۀ کوئ؟ 
بچو ته حم وکو چ مے مۀ  نو هغوئ د هغۀ دا حم ومنلو. تر نن ورځ
پورې چا هم په هغوئ ک مے ونۀ ل، ه چ هغوئ د خپل پالر نيۀ د

حم پيروى کوى. خو ما تاسو سره په و و له خبرې وکې خو تاسو زما د
 ما تاسو ته بار بار خپل نبيان درولېل. هغوئ تاسو ته خبرو پيروى ونۀ که. 

وفرمائيل چ، په تاسو ک دې هر يو د خپلو بدو کارونو نه واوړى او ۀ
کارونه دې کوى، او مۀ تاسو د نورو معبودانو پيروى کوئ او مۀ ي خدمت کوئ.

نو بيا به تاسو په هغه زمه ک اوسېئ کومه چ ما ستاسو پالر نيۀ ته
 ورکې ده. خو تاسو زما خبرو ته توجو ورنۀ که او نۀ مو غوږ ونيولو. 

پيروى ي م ومنلو او د هغاب زوئ د هغۀ اوالد د خپل پالر حد ري يوندب چ
خُدائ رب  نو د دې په وجه مال وکه، خو تاسو خلقو زما خبره ونۀ منله. 
االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ چ، ما ته غوږ ش. زۀ اوس د يهوداه

او د يروشلم په ولو خلقو باندې هغه ول افتونه راولم د کومو چ ما د هغوئ
خالف اعالن کے دے. ما هغوئ ته ووئيل، خو هغوئ غوږ ونۀ نيولو. ما هغوئ
 نو يرمياه د رياب خاندان ته آواز وکو، خو هغوئ ما ته جواب رانۀ کو.“ 
،چ سرائيلو خُدائ پاک فرمائا االفواج د بن خُدائ، رب ته وفرمائيل، ”مال

تاسو خو د خپل پالر نيۀ يوندب حم ومنلو او د هغۀ د ولو هداياتو مو تابعدارى
 نو په وکه او په هر هغه ۀ باندې مو عمل وکو چ هغۀ درته وئيل ۇو. 

دې وجه مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ چ، د
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يوندب د رياب د زوئ په خاندان ک به همېشه يو سے داس وى چ زما
خدمت به کوى.“

د باروک د خُدائ پاک په کور ک د حضرت يرمياه طومار لوستل

 په يهوداه ک د يهويقيم د يوسياه د زوئ د بادشاه په لورم کال،  ۳۶
 ”يو طومار راواخله او په هغ زما  ،و چخُدائ يرمياه ته پېغام ورک مال

ول کالم کوم چ ما درته د يهوداه، د اسرائيل او د ولو قومونو په خالف د
 شايد يوسياه د بادشاه د وخت نه تر اوسه پورې نازل کے دے وليه. 
چ د يهوداه خلق د هغه ولو افتونو په حقله واورى کوم چ زما په هغوئ د

راوستلو نيت دے، نو کۀ هر يو د خپل بدعمل نه راور نو بيا به زۀ د هغوئ
 نو بيا يرمياه باروک د نيرياه زوئ ناهونه او بدعملونه معاف کم.“ 

راوغوتلو، او کله چ يرمياه هغۀ ته هغه هر ۀ ووئيل کوم چ مال خُدائ
 نو بيا يرمياه هغۀ ته فرمائيل ۇو، نو باروک هغه په يو طومار ک وليل. 
باروک ته وفرمائيل چ، ”زۀ دلته نظر بند يم نو د مال خُدائ کور ته دننه تلے

 نو بيا تاسو د مال خُدائ کور ته کله چ روژه وى الړ ش او خلقو نۀ شم. 
ما تاسو ته وفرمائيل او تاسو هغه په يو طومار ک کوم چ ۀ ولول ته هغه

وليل. دا د يهوداه ولو هغه خلقو ته ولوله کوم چ د خپلو ارونو نه د عبادت
 شايد چ هغوئ مال خُدائ ته عرض او منت زارى دپاره دلته راغل وى. 

وکى او ول د خپلو بدو الرو نه راور ،ه چ د مال خُدائ قهر او
 غضب ډېر لوئ دے کوم چ ي د دې خلقو خالف اعالن کے دے.“ 

باروک د نيرياه زوئ هم هغه شان وکل نه چ ورته يرمياه نب حم کے
خُدائ په کور ک خُدائ کالم د مال د مال وو، نو د هغه طومار نه ي

 يهويقيم د يوسياه زوئ د يهوداه بادشاه د بادشاه د پينم کال په ولوستلو. 
نهمه مياشت د يروشلم ولو خلقو ته او د هغوئ دپاره وک چ د يهوداه د
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ارونو نه راغل ۇو، د روژې اعالن وکو او هغوئ د مال خُدائ دپاره روژه
د کو مرياه د سافن زوئ منش د خُدائ په کور ک  د مال ونيوله. 

نه، کومه چ د دربار په بره حصه ک وه او د مال خُدائ د کور د داخلېدو د
نوې دروازې سره نزدې وه، باروک ولو خلقو ته چ هلته موجود ۇو د يرمياه

کالم د طومار نه تالوت کو.

په شاه محل ک د طومار تالوت

 کله چ مياياه د مرياه زوئ او د سافن نمس د مال خُدائ کالم د

 نو هغه په شاه محل ک الندې د منش کو ته الړو، طومار نه واورېدو، 
چرته چ ول آفسران ناست ۇو. اليسمع، د دربار منش، د سمعياه زوئ دالياه،

د عبور زوئ الناتن، د سافن زوئ مرياه، د حننياه زوئ صدقياه او نور ول
ۀ چ ۀ ووئيل اياه هغوئ ته هغه هر نو مي آفسران هلته موجود ۇو. 

 نو ولو آفسرانو باروک خلقو ته د طومار نه بيانول او هغۀ ترې اورېدل ۇو. 
په مشورې سره يهودى د نتنياه زوئ، د شلمياه نمس او د کوش کوسے

باروک ته ورولېلو چ ورته دا ووائ، ”آفسران وائ چ راشه، او ان سره
هغه طومار هم راوړه کوم چ تا ولو خلقو ته ولوستلو.“ نو باروک د نيرياه زوئ

 نو هغوئ د هغه طومار سره چ کوم ي په الس ک وو هغوئ له ورغلو. 
هغۀ ته ووئيل چ، ”مهربان وکه دلته کېنه او مون ته دا طومار ولوله.“ نو

 نو کله چ هغوئ دا کالم واورېدو، نو بيا باروک ورته هغه طومار ولوستلو. 
هغوئ يو بل ته يرې سره کتل او باروک ته ي ووئيل چ، ”مون به ضرور بادشاه
 نو بيا هغوئ د باروک نه تپوس وکو چ، ”تۀ د دې ول کالم نه خبر کو.“ 
مون ته دا ووايه چ دا هر ۀ تا نه وليل؟ آيا يرمياه نب تا ته وفرمائيل او تا
 باروک ورته جواب ورکو چ، ”آو، هغۀ دا هر ۀ ما ته وفرمائيل وليل؟“ 
 نو آفسرانو باروک ته او ما هغه په دې طومار ک په سياه باندې وليل.“ 
چ ئ. او هيچا ته مۀ وايک ان پ او خپل تۀ او يرمياه الړ ش” ،ووئيل چ
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“.تاسو چرته ي

يهويقيم طومار سوزوى

 نو بيا آفسرانو هغه طومار د دربار د منش اليسمع په کوه ک کېودو،
نو بيا هغوئ د بادشاه دربار ته الړل او د دې ول کالم نه ي بادشاه خبر کو.
 نو بادشاه يهودى نوم سے ورولېلو چ هغه طومار راوړى، نو يهودى

ولو آفسرانو ته چ نه راوړو او بادشاه او هغه د کو هغه د اليسمع منش
 نو د کال نهمه مياشت وه، د يخن ورسره په خوا ک والړ ۇو ولوستلو. 

ه کدپاره په جوړه شوې کو د ژم محل ک موسم وو نو بادشاه په شاه
 هرکله چ يهودى درې لور عنوانونه ولوستل، نو نغرى ته ناست وو. 

بادشاه دا طومار په چاقو وشلولو او هغه ي په نغرى ک اور ته واچولو، تر دې
 بادشاه او د هغۀ ولو چ هغه طومار ول په اور ک وسوزېدو. 

د غم نه جام دا کالم واورېدو هغوئ ونۀ يرېدل او نۀ ي ارانو چا چدمتخ
نتُونه کول چمرياه بادشاه ته م الناتن، دالياه او ۀ هم چ  کۀ  .وشلول
 نو بيا د دې په طومار مۀ سوزوه خو هغۀ د هغوئ خبرې ته غوږ ونۀ نيولو. 

ائ بادشاه يرحمئيل شهزاده او ورسره سراياه د عزرائيل زوئ او شلمياه د
عبدائيل زوئ ته حم وکو چ باروک منش او يرمياه نب رفتار کى. خو

مال خُدائ هغوئ پ کل.

د يرمياه يو بل طومار ليل

هغه الفاظ ۇو کوم چ په ک يهويقيم هغه طومار وسوزولو چ  کله چ

باروک ته يرمياه فرمائيل ۇو او هغۀ ليل ۇو، نو د مال خُدائ کالم په يرمياه
ک  ”يو بل طومار راواخله او په هغ  ،وفرمائيل چ نازل شو او ورته ي
هغه هر ۀ وليه ۀ چ په اول طومار ک ليلے شوى ۇو کوم چ يهويقيم
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 نو همدارنه يهويقيم د يهوداه بادشاه ته ووايه، د يهوداه بادشاه وسوزولو. 
،تا دا طومار وسوزولو او يرمياه ته دې وئيل چ ،چ فرمائ خُدائ داس مال

تا ول په دې ک دا ليل دى چ په يقين سره به د بابل بادشاه راش او په
حقيقت ک به دا مل تباه کى او انسان او ناور داوړه به په ک جارو

خُدائ د يهويقيم د يهوداه بادشاه په حقله فرمائ  نو په دې وجه مال کى؟ 
چ، د هغۀ په اوالد ک به وک هم د داؤد په تخت بادشاه ونۀ کى، او د

هغۀ الش به په خوش مېدان وغورزولے ش چرته چ په ورځ ک به نمر او په
 زۀ به هغۀ ته او د هغۀ اوالد شپه ک به سخت يخن او پرخ ته پروت وى. 
او د هغۀ نوکرانو ته د هغوئ د غلطو کارونو په وجه سزا ورکم، زۀ به په دوئ او

په هغه چا باندې چ په يروشلم ک اوسيى او د يهوداه په ولو خلقو به هغه
افتونه راولم کوم چ ما د هغوئ خالف اعالن کى دى، ه چ هغوئ ما ته

 بيا يرمياه يو بل تش طومار راواخستلو او باروک ليوال د غوږ ونۀ نيولو.“ 
نيرياه زوئ له ي ورکو، نو نه به چ يرمياه فرمائيل نو هغه ول الفاظ ي په
ک دوباره وليل کوم چ په هغه طومار ک ليلے شوى ۇو چ يهويقيم د
يهوداه بادشاه په اور ک اچولے او سوزولے وو. او د هغ نه عالوه ي نوره

هم په دې موضوع را واچوله.

د صدقياه حضرت يرمياه ته درخواست کول

 د يهوداه بادشاه يهوياکين د يهويقيم زوئ د تخت نه د راکوزولو نه  ۳۷
وروستو د بابل بادشاه نبوکدنضر د هغۀ په ائ صدقياه د يوسياه زوئ د يهوداه

 نۀ خو صدقياه او نۀ د هغۀ خدمتارانو او نۀ په يهوداه بادشاه مقرر کو. 
ک پات شوى خلقو د مال خُدائ په کالم عمل کولو کوم چ د يرمياه په

 خو بيا هم صدقياه بادشاه يهوکل د شلمياه زوئ وسيله اورولے شوے وو. 
او صفنياه امام د معسياه زوئ يوه ورځ دواړه يرمياه نب ته ورولېل او د هغۀ ته
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 تر ي خواست وکو چ، ”مون ته زمون د مال خُدائ نه دعا وغواړه.“ 
اوسه يرمياه په قېدخانه ک نۀ وو اچولے شوے او هر چرته چ ي زړۀ

 په هم هغه وخت ک د فرعون غوتل هلته په خلقو ک آزاد رېدلو. 
فوجيانو مصر پرېودو او د يهوداه خوا ته روان شول، نو کله چ د بابليانو

فوجيانو چا چ يروشلم محاصره کے وو د هغوئ د راتلو په حقله واورېدل نو
 نو بيا په هغه وخت ک مال خُدائ هغوئ د يروشلم نه وروستو شول. 

 او وې فرمائيل چ، ”صدقياه د يهوداه بادشاه چا يرمياه نب ته پېغام ورکو 
چ تۀ رالېلے ي چ زما نه تپوس وکى هغۀ ته ووايه، د مصر فوجيان کوم

چ په دې تل راروان ۇو چ ستاسو مدد وکى هغوئ به زر خپل مل مصر
 نو بابليان به واپس راور او په دې ار باندې به حمله  .ته واپس الړ ش

 مال خُدائ وکى، هغوئ به دا ار قبضه کى او اور به ورته واچوى. 
داس فرمائ چ، خپل ان ته دا دوکه مۀ ورکوئ چ ن د بابليانو فوج

 تر دې  .هغوئ به بيا واپس را ه چ ،ستاسو نه الړو او بيا به نۀ را
چ کۀ تاسو د بابليانو ولو لرو ته په جن ک شست هم ورکئ او د

نه ژوندى پات د جن ى ۇو چصرف هغه زخميان س هغوئ په خېمو ک
شوى ۇو، نو هغوئ به راپا او دا ار به ول وسوزوى.“

د حضرت يرمياه رفتارول

 کله چ د بابليانو فوجيان د مصريانو د فوجيانو د رارسېدو په وجه د

 نو يرمياه د دې دپاره د يروشلم د محاصرې نه راواپس او په شا شُو، 
يروشلم د ار نه د بنيامين قبائيل عالق ته په سفر روان شو ترو چ هلته

 خو کله ک د خپلو خپلوانو نه زمه ک خپله برخه جائيداد جدا کى. 
رياه په نوم هغه د بنيامين دروازې ته ورسېدو، نو هلته د چوکيدارانو آفسر د ا چ

چ د شلمياه زوئ او د حننياه نمسے وو هغه ونيولو. او ورته ي ووئيل، ”تۀ
 خو يرمياه ورته وفرمائيل بوړه شوے ي او د بابليانو سره ملرے کېې.“ 
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رياه م.“ خو ارے کېوړه نۀ يم او بابليانو سره نه ملتيا نۀ دى. زۀ بدا ر” ،چ
 هغوئ هغۀ ته غوږ ونۀ نيولو، او يرمياه ي ونيولو او آفسرانو ته ي پېش کو. 

يرمياه ته سخت غصه شول او وې وهلو او د يونتن منش په کور ک ي بند
په يوه تاخانه ک  يرمياه ي کو، د کوم نه چ هغوئ جيل جوړ کے وو. 

 نو ۀ موده پس صدقياه بند کو او تر ډېره وخته پورې هلته په ک وو. 
بادشاه وک ورولېلو او يرمياه ي خپل محل ته راوغوتلو، او هغۀ نه ي په راز

ک تپوس وکو چ، ”د مال خُدائ د طرف نه ۀ پېغام شته ۀ؟“ يرمياه
 نو بيا  “.ے شآو، تۀ به د بابل بادشاه ته په حواله ک” ،و چجواب ورک
يرمياه د صدقياه بادشاه ته وفرمائيل چ، ”ما ستا يا ستا د آفسرانو او يا د دې
په وجه تاسو زۀ په دې قېد ک د هغ ى دى چبد ک ۀ داس خلقو خالف

 ستاسو په هغه نبيانو باندې ۀ چل وشو چ تاسو ته به ي وئيل اچولے يم؟ 
 نو چ، د بابل بادشاه به نۀ په تاسو او نۀ په دې مل باندې حمله وکى؟ 
اوس، بادشاه سالمته، زۀ تا ته سوال او منت کوم چ زما خبره واوره. ما د
 نو صدقياه يونتن منش کور ته واپس مۀ لېه، ن زۀ به هلته م شم.“ 

بادشاه حم وکو چ يرمياه د يونتن منش کور ته مۀ استوئ بل د هغ په
و چم هم وکئ. او بيا بادشاه دا حبند ک ک د فوجيانو په چاو ائ ي
هره ورځ ورته د تنور يوه رو تر هغه وخته پورې ورکوئ ترو چ په ول ار

ک يوه رو هم وى. نو يرمياه بيا د فوجيانو چاو ک بند کے شو.

د حضرت يرمياه د اوبو په ډي ک بندول

 سفطياه د متان زوئ، جدلياه د فشحور زوئ، يهوکل د شلمياه زوئ  ۳۸
او فشحور د ملياه زوئ هغه ۀ واورېدل چ يرمياه ولو خلقو ته وفرمائيل

ايسار ش ار ک په دې وک چ هر ،چ خُدائ فرمائ  ”مال  ،چ
نو هغوئ به په جن، قحط او د وبا په وجه مۀ ش. خو هر وک چ خپل
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 مال خُدائ  .ش ى، نو هغوئ به ژوندى پاتان بابليانو ته حواله ک
داس هم فرمائ چ، دا ار به په يقين سره د بابل د بادشاه فوجيانو ته حواله
 نو بيا آفسران بادشاه له ورغلل او کے ش او هغوئ به ي قبضه کى.“ 
ورته ي ووئيل چ، ”دا سے دې خامخا قتل کے ش ،ه چ هغه په ار

ک زمون خلق او په جن ک بچ شوى فوجيان په خپلو دې خبرو باندې
بزړۀ کوى. هغه د خلقو ېه نۀ لوى بل په دې خبرو سره ورته نقصان

 صدقياه بادشاه ورته په جواب ک ووئيل چ، ”صحيح ده، هغه ورکوى.“ 
 نو بيا هغوئ اوس ستاسو په الس ک دے. زۀ تاسو نۀ شم منع کولے.“ 

و کوم چته ورکوز ک ډي په دربار ک د قېدخان و ييرمياه ونيولو او په پ
د ملياه شهزاده مليت وو. نو په هغه ډي ک اوبۀ نۀ وې، خو الندې په بېخ

 خو د ايتهوپيا ک ډيرې بوخت وې او يرمياه په هغ ک ډوب شو. 
خص عبيدمل د دربار يو اهم شخصيت د دې نه خبر شو چ هغوئ يرمياه په

ډي ک اچولے شوے دے. په دغه وخت ک بادشاه د بنيامين په دروازه
 نو عبيدمل هلته الړو او ک ناست وو او عدالت ي شروع کے وو. 

 ”بادشاه سالمت، دې سو ډېر زيات بد کار وکو  ،ووئيل چ بادشاه ته ي
په دې چ هغوئ يرمياه نب د اوبو په ډي ک واچولو. هغه به ډېر زر د لوږې
 نو بادشاه عبيدمل له نه م ش ،ه چ په ار ک رو ختمه شوه.“ 

ه او يرمياه د مى بوان سره دېرش س ائ نه د دې” ،و چم ورکح
 نو عبيدمل د ان سره کسان کېدو نه وړاندې د هغه ډي نه راوباسه.“ 

واخستل او په شاه محل ک د خزان نه الندې کمرې ته الړو او د خپل ان
سره ي ۀ زړې جام چِرړې راواخستل. او هغه ي يرمياه ته د پى په ذريعه

،ووئيل چ و او ورته ييرمياه ته آواز ورک ل عبيدم ډي ته ته کې. 
د راختو په وخت ک ده چکې په خپلو ترخونو ک ې او جامدا زړې کپ”
 او هغوئ هغه د ډي دې پے زخم نۀ کى.“ يرمياه هم هغه شان وکل، 

نه په پو راوويستلو. او بيا يرمياه د فوجيانو په چاو ک بندى پات شو.
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د صدقياه د حضرت يرمياه نه تپوس کول

 يوه ورځ صدقياه بادشاه، يرمياه پس کسان ورولېل او هغه ي خپل ان ته

د مال خُدائ د کور درېم دروازې ته راوستو. بادشاه ورته ووئيل چ، ”زۀ
غواړم چ تا نه يو و تپوسونه وکم. نو د هي قسمه حقيقت او رتيا پولو

 يرمياه ورته وفرمائيل، ”کۀ چرې زۀ تاسو ته رتيا ووايم، کوشش مۀ کوه.“ 
نو تاسو به ما م کئ. او کۀ چرې زۀ تاسو ته نصيحت وکم، نو تاسو به ما ته
 نو بيا صدقياه بادشاه د هغۀ سره په په وعده وکه او ورته  “.غوږ ونۀ نيس

ي ووئيل چ، ”زۀ په مال خُدائ درته قسم خورم وک چ ژوندے دے، او
وک چ مون ته ژوند راکوى، نۀ به زۀ تا م کم او نۀ به دې هغه کسانو ته
 نو په هغه وخت ک بيا يرمياه حواله کم وک چ تا وژل غواړى.“ 
االفواج د بن خُدائ رب مال” ،صدقياه د يهوداه بادشاه ته وفرمائيل چ

اسرائيلو خُدائ پاک داس فرمائ چ، کۀ چرې تاسو خپل ان د بابل آفسرانو
ته حواله کئ، تاسو او ستاسو خاندان به ژوندى پات ش، او دا ار به د

 خو کۀ تاسو د خپل ان د حواله کېدو نه انار وکئ،  .سوزېدو نه بچ ش
نو دا ار به بابليانو ته حواله کے ش، او هغوئ به دا ار د سر نه تر آخره
 خو صدقياه بادشاه پورې وسوزوى. او تاسو به ترې نۀ ش تتېدلے.“ 

يرمياه ته ووئيل چ، ”زۀ د خپل مل د هغه خلقو نه يرېم چا چ غدارى وکه
او بابليانو له ورغلل، کېدے ش چ د بابل فوجيان ما هغوئ ته حواله کى او

 يرمياه ورته وفرمائيل چ، ”هغوئ به بيا به هغوئ ما سره بد سلوک وکى.“ 
تاسو چا ته نۀ حواله کوى کۀ چرې تۀ د مال خُدائ تابعدارى غوره کې. هغه
 خو کۀ چرې تاسو نۀ غواړئ چ  .ى او تا ته به خير شبه ستا ژوند بچ ک

خُدائ ما ته دا موضوع په رويا ک ئ نو بيا مالان هغوئ ته حواله ک خپل
ژوندۍ پات محل ک په دې شاه چ  ومره   ې ده چاره ک
وى نو هغوئ به فوجيان د بابليانو آفسرانو ته ستاسو نه بو. نو بيا به د تلو په
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وخت دا  تاسو ته داس پېغور درکوى او درته به وائ چ، ”ستاسو ومره
ۀ دوستان ۇو، ولو تاسو سره دوکه وکه او بالرې ي کئ. او کله چ ستا

  “.ودلتۀ خپل نصيب ته پرې ودے شوه نو بيا يکې ه په دلدل کپ
ستاسو ول  او ماشومان به بابليانو ته بهر راوويستلے ش، او تۀ به هم د

هغوئ د نيولو نه بچ نۀ ش. تاسو به د بابل د بادشاه له خوا رفتار ش، او دا
 نو بيا صدقياه يرمياه ته ووئيل چ، ”چا ته داس ونۀ ار به وسوزيى.“ 

 کۀ آفسرانو ته زما او ستا  .ش تۀ به م ن ،هتا ما ته دا خبره وک چ وائ
د مالقات پته ول او راش او ستا نه تپوس وکى چ تاسو يو بل ته ۀ ووئيل

 نو بيا نو مون ته سمه خبره وکه او دروغ مۀ وايه ن م به دې کو، 
هغوئ ته ووايه چ ما بادشاه ته منت او زارى وکه چ بيا م د يونتن د کور

 هم هغه شان وشول، ل وخت تېر تاخان ته مۀ لېه ن زۀ به هلته م شم.“ 
شوے نۀ وو چ د بادشاه ول آفسران راغلل او د يرمياه نه ي تپوسونه شروع

کل چ بادشاه د ۀ دپاره راغوتے وې. خو يرمياه د بادشاه په هداياتو عمل
وکو. خو د بادشاه او د يرمياه په مين ک شوې خبرې هيچا هم نۀ وې

 نو بيا يرمياه د دې نه وروستو د يروشلم د شست پورې د فوجيانو  .اورېدل
په چاو ک بندى پات شو.

د يروشلم زوال

 د صدقياه د بادشاه د نهم کال په لسمه مياشت د بابل نبوکدنضر  ۳۹
 د بادشاه د خپل ول لر سره راغلو او د يروشلم نه ي ېره واچوله. 

صدقياه د بادشاه په يوولسم کال د لورم مياشت په نهمه ورځ هغوئ د ار
 د يروشلم د نيولو نه وروستو، د بابل دېوالونه مات کل او ار ته ورننوتل. 

دروازې سره خپله ډېره واچوله چ نار د مين آفسران د ول فوج د بادشاه
په هغوئ ک نرلشراضر د سمر، او نيبوسرسيم سر لر، او نرلشراضر
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 کله چ صدقياه بادشاه او د د بادشاه مشاور، او نور ول آفسران شامل ۇو. 
هغۀ ولو فوجيانو چ دا هر ۀ وليدل چ بابليان ار ته راننوتل، نو هغوئ

وتتېدل. هغوئ شپه په شپه ار پرېودو او د شاه باغ شا ته د دوه دېوالونو
 خو د تر مينه د دروازې د الرې نه بهر ووتل او د اُردن خوا ته روان شول. 

بابليانو لر ورپس وو او د يريحو سره نزدې ي په هوار مېدان صدقياه ونيولو.
هغوئ هغه د بابل نبوکدنضر بادشاه له بوتلو، وک چ په رِبله ک د حمات په
 هغۀ په عالقه ک وو. هلته د بابل بادشاه په صدقياه د سزا فېصله واوروله. 

رِبله ک د صدقياه په وړاندې د صدقياه زامن او د يهوداه ول مشران حالل
 بيا هغوئ د صدقياه ستر راوويستل او هغه ي د پيتلو په زنيرونو کل. 

بابليانو يروشلم، شاه  په دې دوران ک وتلو او بابل ته ي بندى بوتلو. 
 بيا محل او د خلقو کورونه وسوزول او د ار دېوالونه ي وران کل. 

نبوزردان، د فوجيانو کمانر هغه کسان چ ژوندى پات شوى ۇو او کوم کسان
 خو نبوزردان ل ۀ چ بوړه شوى ۇو هغوئ ي بابل ته بنديوان بوتلل. 
غريبانان خلق په يهوداه ک پرېودل چا چ زمه نۀ لرله، او هغۀ هغوئ ته

.خيال سات د هغ ل چورو باغونه په حواله کاو د ان پ

د حضرت يرمياه آزادېدل

 ”الړ  ،و چم وکآفسر نبوزردان ته دا ح  خو نبوکدنضر بادشاه فوج

ش او يرمياه پېدا کئ او د هغۀ ۀ خيال وسات. هغۀ له تليف مۀ ورکوئ او
 نو نبوزردان فوج کمانر، هغه چ ۀ غواړى هغه ورله وکئ.“ 

نبوشازبان مشر آفسر، نرلشراضر د بادشاه مشاور، او د بابل بادشاه نورو ولو
 حم وکو چ يرمياه د فوجيانو چاو نه رابهر کئ. هغوئ هغه آفسرانو 

جدلياه د اخيقام زوئ او د سافن نمس ته وسپارلو، چا چ هغه خپل کور ته
واپس بوتلو. نو بيا هغه په يهوداه ک د خپلو خلقو سره پات شو.
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د عبيدمل دپاره اُميد

بند وو، نو د مال ک چاو يرمياه په فوج چ  په کوم وخت ک

ته وواي لاو د ايتهوپيا عبيدم  ”الړ ش  ،خُدائ کالم په هغۀ نازل شو چ
چ مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ چ، زۀ به د دې
ار سره هر هغه ۀ وکم له نه چ ما هغوئ ته دهم ورکې ده. زۀ به
 په هغوئ باندې افتونه نازل کم، نه چ آبادى. تۀ به د هغوئ تباه وورې، 
خو په هغه ورځ به زۀ تا بچ کم او تۀ به هغه چا ته حواله نۀ کے ش د چا نه

 ه چ تا په ما باور وکو، زۀ به ستا ژوند تا چ ستا په زړۀ ک يره ده. 
ته درکم. زۀ به تا بچ کم او محفوظ به دې وساتم. دا د مال خُدائ فرمان

دے.“

د حضرت يرمياه آزادېدل

 د مال خُدائ پېغام يرمياه ته پس د هغ نه ورکے شو کله چ د  ۴۰
فوج کمانر نبوزردان هغه په راما ک آزاد کو. نو هغۀ يرمياه هم د يروشلم او

يهوداه په هغه کسانو ک په زنيرونو تلے وموندلو وک چ بابل ته جالوطن
مال” ،ووئيل چ و او ورته ير يرمياه ته آواز وک د فوج کمان کېدلو. 

ه چن ه ل خُدائ ستا مقدس رب دا تباه په دې مل نازله کې ده. 
هغۀ فرمائيل ۇو هغه شان ي وکل. ه چ دې خلقو د مال خُدائ خالف

 خو زۀ اوس ستا د السونو نه ناه وکه او د هغۀ نافرمان ي وکه. 
ه چيرونه اخوا کوم او تا آزادوم. کۀ تۀ ما سره بابل ته تلل غواړې، نو رازن
حو. زۀ به ورم چ ستا پوره خيال وساتلے ش. او کۀ تۀ ما سره هلته تلل نۀ

غواړې، نو دلته ايسار شه. ول مل ستا د وړاندې دے. چرته چ تۀ تلل غواړې
دلته پات ې وى چ کۀ چرې تا دا فېصله ک نو هلته په آزاده توه الړ شه. 
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ش، نو بيا جدلياه د اخيقام زوئ او د سافن نمس ته واپس الړ شه. هغه د بابل
بادشاه له طرفه د يهوداه حمران مقرر شوے دے. د هغه خلقو سره پات شه په
چا چ هغه حومت کوى. خو دا ستا خوه ده، چرته دې چ زړۀ غواړى هلته

ې او هغۀ ته يورک ۀ خوراک او پېس الړ شه.“ نو بيا نبوزردان يرمياه ته
 نو بيا يرمياه جدلياه د اخيقام زوئ له په مصفاه ک ووئيل چ الړ شه. 
واپس الړو، او هغه په يهوداه ک د هغه خلقو سره اوسېدلو کوم چ په هغه

مل ک پات شوى ۇو.

مراند جدلياه ح په يهوداه ک

 د يهوداه ۀ فوج آفسران چ په کل والو عالقو ک پ شوى ۇو، هغوئ

دا واورېدل چ په يهوداه ک جدلياه د اخيقام زوئ په غريبانانو خلقو باندې د
بابل بادشاه حمران مقرر کے دے. په هغوئ ک نارينه، زنانه، او ماشومان
پات ے شوى نۀ ۇو او په يهوداه کبابل ته جالوطن ک وک چ شامل دى

 په هغوئ ک دا آفسران شامل دى، اسمعيل د نتنياه زوئ، يوحانان او ۇو. 
يونتن د قريح زامن، شراياه د تنحومت زوئ، د عيفاى نطوفات زامن، يزنياه د

معات زوئ او د هغوئ فوجيان. هغوئ د جدلياه د ليدو دپاره مصفاه ته الړل.
 جدلياه د اخيقام زوئ او د سافن نمس هغوئ سره په قسم خوړلو وعده

وکه چ، ”د خپل ان په حواله کېدو بابليانو نه مۀ يرېئ. د هغوئ د خدمت
کولو نه مۀ يرېئ. په دې مل ک اوسېئ، او د بابل د بادشاه خدمت کوئ او
 زۀ به په خپله په مصفاه ک اوسېم او هر ۀ به ستاسو دپاره د خير وى. 

کله چ د بابليانو وفد دلته راش نو زۀ به ستاسو د طرف نه نمائنده يم. خو په
و کمېوې، او د زيتُونو تېل په چا رم ور، او دتاسو ان دې وخت ک

جمع کئ، او په کومو ارونو مو چ قبضه کې ده په هغوئ ک اوسېئ.“
 په دې دوران ک چ کوم د يهوديانو خلق چ موآب، عمون، ادوم او

نورو ملونو ته مسافر شوى ۇو نو هغوئ ول په دې خبر شول چ د بابل بادشاه
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د يهوداه پات شوى خلقو له په يهوداه ک د اوسېدو اجازت ورکے دے او
 نو بيا هغوئ ول د يهوداه جدلياه ي د هغوئ حمران جوړ کے دے، 

مل ته واپس راغلل، په مصفاه ک جدلياه ته، د هغه ولو ملونو نه کوم ته
چ هغوئ خوارۀ شوى ۇو. او هغوئ د اوړى ډيرې مېوې او انور راول کل.

د جدلياه قتلول

په کل وک چ آفسران نه پس، د قريح زوئ يوحانان او هغه فوج  د هغ

 هغوئ هغۀ ته ووئيل والو عالقو ک ۇو، په مصفاه ک جدلياه له راغلل، 
چ، ”تا ته دا پته شته چ بعليس د عمون بادشاه اسمعيل د نتنياه زوئ ستا د

 نو قتلولو دپاره رالېلے دے؟“ خو جدلياه په دې خبره باندې يقين ونۀ کلو. 
د قريح زوئ يوحانان هغۀ ته پ غوندې ووئيل، ”ما پرېده چ د نتنياه زوئ

اسمعيل ووژنم او هيچا ته به د دې پته ونۀ ل. ول مون هغۀ ته اجازت ورکو
وک چ ۀ حال وى ؟ د يهوداه د هغه خلقو بهاو تا ووژن هغه راش چ
واپس خپل مل ته راغلل او ستا په مشرۍ ک راول شول؟ نو بيا ول دې
 مون د يهوداه دا ل کسان کوم چ ژوندى يو خوارۀ وارۀ او ورک شُو؟“ 

خو جدلياه يوحانان ته په جواب ک ووئيل، ”زۀ تا په سخت سره منع کوم دا
کار مۀ کوه. تۀ چ د اسمعيل په حقله ۀ وائ نو هغه رتيا نۀ دى.“

 هم د هغه کال په اوومه مياشت، اسمعيل د نتنياه زوئ او د اليسمع  ۴۱
نمسے چ د شاه خاندان يو کس وو، او د اوچت عهدې آفسر وو، هغه د لسو

سو سره مصفاه ته د جدلياه سره مالوېدو له الړو. کله چ هغوئ په شريه
 نو ناهانه د نتنياه زوئ اسمعيل او د هغۀ لسو کسانو وپ رو خوړله، 

کو او خپل تُورې ي راوويستل او جدلياه ي قتل کو، وک چ د بابل
 اسمعيل هم هغه ول يهوديان بادشاه په يهوداه ک ورنر مقرر کے وو. 
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ووژل وک چ په مصفاه ک د جدلياه سره ۇو، او هغه بابليان فوجيان هم
 د جدلياه د قتلېدو نه يوه ورځ وروستو چ ال وک هم د هغۀ چ هلته ۇو. 
 اتيا کسان د شم، سيال او سامريه نه د خُدائ په مرګ باندې خبر نۀ ۇو، 

کور ته راغلل چ عبادت وکى. هغوئ خپل ږيرې د غم په وجه خرئيل وې، او
د غم په وجه ي خپل جام هم شلول وې او خپل انونه ي هم زخم کى

ۇو. او خپل ان سره ي غله دانه او خوشبو مال خُدائ ته د نذران پېش کولو
 نو اسمعيل د اوو نه په ډکو سترو سره د مصفاه نه په توه راوړې وې. 

بهر ووتو او د هغه کسانو سره د مالقات دپاره الړو. کله چ هغه هغوئ ته
ورسېدلو نو ورته ي ووئيل چ، ”راش، وورئ چ د جدلياه د اخيقام زوئ

 خو چ نه هغوئ ار ته ورننوتل، نو فوراً اسمعيل سره ۀ شوى دى.“ 
او د هغۀ ملرو ول ووژل او د هغوئ الشونه ي په يوه ډي ک وروغورزول.

 خو په هغه ډله ک لس کسان ۇو چ هغوئ اسمعيل سره دا خبره وکه

او ورته ي ووئيل چ، ”کۀ چرې تۀ مون ونۀ وژن نو کوم غنم، اوربش، او د
زيتون تېل او شات چ مون پ ذخيره کى دى هغه به تا له راوړو.“ نو په دې
 هغه د اوبو ډي چ اسمعيل په ک د خبره هغۀ هغوئ ژوندى پرېودل. 

وه چ ۇو هم هغه لويه ډي هغۀ وژل ل کوم چزار کو الشونه ورهغه م
آسا بادشاه جوړه کې وه چ کله هغۀ د مصفاه دفاع مضبوطه که چ خپل

ان د اسرائيلو د بعشا بادشاه نه وسات. اسمعيل د نتنياه زوئ هغه د مو نه ډکه
 بيا اسمعيل د بادشاه لوه او هغه ول کسان چ نبوزردان د فوج مشر که. 

په مصفاه ک جدلياه ته پرې ۇو هغوئ ول ي ېر کل او ان سره ي د
 خو کله چ يوحانان د قريح زوئ او عمون د عالق په طرف روان کل. 

 نو هغوئ خپل ول نور د فوج مشران د اسمعيل د جرم نه خبر شول، 
سپاهيان راول کل او هغۀ پس راووتل او په جبعون ک د لوئ تاالب سره

 کله چ د اسمعيل سره قېديانو يوحانان او نزدې هغوئ هغه پېدا کو. 
 او د مصفاه ورسره نور فوج مشران وليدل نو هغوئ ډېر خوشحاله شول. 
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 خو اسمعيل سره د نه ول قېديان وتتېدل او د يوحانان مدد ي شروع کو. 
 نو بيا يوحانان د خپلو هغه اتو کسانو دوستانو د عمون مل ته وتتېدلو. 
قريح زوئ او نورو فوج مشرانو، هغه ول کسان د ان سره روان کل کوم
په هغوئ ک ى ۇو چعيل نه خالص کسمد ا هغوئ په جبعون ک چ

سپاهيان، زنانه، ماشومان او د دربار خصيان شامل ۇو، وک چ د جدلياه د
 هغوئ مصر ته د تللو وخت قتلولو نه وروستو اسمعيل رفتار کى ۇو. 

 نو د دې ک د کمهام سرائ چ بيتلحم سره نزدې وو هلته ايسار شُو. 
يرې نه چ کۀ بابليان په دې موضوع خبر ش چ اسمعيل جدلياه قتل کے

دے، هغه وک چ د بابل بادشاه د يهوداه ورنر مقررولو، نو هغوئ به بيا ۀ
کوى.

خلقو د حضرت يرمياه نه د دعا درخواست وکو

 نو بيا د فوج ول جن مشران، يوحانان د قريح زوئ او يزنياه د  ۴۲
 يرمياه نب ته راغلل او هوسعياه زوئ، او د وړو نه تر لويو پورې ول خلق 

ورته ي ووئيل، ”مون ستا منت کۇو چ زمون دپاره د مال خُدائ ستا مقدس
خُدائ نه دعا وغواړه، کوم چ پات شوى کسان يو. له نه چ تۀ وين چ د

ه چعا وکدپاره د  زمون مخ په مقابل ک اوس مون ډېر ل يو. 
مال خُدائ زمون خُدائ پاک مون ته الرودنه وکى چ ۀ وکو او چرته

 يرمياه هغوئ ته په جواب ک وفرمائيل چ، ”صحيح ده، زۀ به الړ شُو.“ 
مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک ته هم هغه شان دعا وکم له نه چ تاسو ما
.ۀ ما ته وفرمائ هغه ۀ تاسو ته ووايم چ و، او زۀ به هر هغهته خواست وک
 بيا هغوئ يرمياه ته ووئيل، ”نو بيا دې زۀ به ستاسو نه هي يز هم نۀ پوم.“ 
مال خُدائ په مون په دې خبره رتينے او وفادار واه وى کۀ چرې مون ستا

خُدائ ستا خُدائ پاک زمون مال چ و کومولو خبرو عمل ونۀ ک په هغه
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 کۀ هغه کالم زمون دپاره تا ته فرمائيل دى چ تۀ ي مون ته بيان کې. 
خوښ ش او کۀ خوښ نۀ ش، مون به د مال خُدائ د کالم پيروى کۇو چا ته

چ تۀ مون د خپل خواست دپاره لېې. ه کۀ چرې مون د هغۀ د کالم پيروى
وکو، نو هر ۀ به زمون دپاره د خير وى.“

د حضرت يرمياه دعا ته د مال خُدائ جواب

 نو بيا هغۀ  لس ور وروستو د مال خُدائ کالم په يرمياه نازل شو. 

يوحنان د قريح زوئ او نورو فوج آفسرانو ته، او ولو خلقو لويو او وړو ته آواز
 هغۀ هغوئ ته وفرمائيل چ، ”تاسو زۀ مال خُدائ، د بن اسرائيلو وکو، 

 کۀ  ،چ فرمائ لم، هغه داسخُدائ پاک ته د خپل درخواست سره ولې
تاسو په دې مل ک پات ش، نو زۀ به تاسو بيا آباد کم او نۀ به مو خرابوم،
زۀ به تاسو وکرم او تاسو به د بېخ نه نۀ وباسم. زۀ ستاسو په هغه افت کوم چ

 مال خُدائ فرمائ چ، د بابل ما په تاسو نازل کے دے پېمانه يم. 
بادشاه نه نور مۀ يرېئ. ه چ زۀ تاسو سره يم او د هغۀ نه به مو بچ کم او د

 زۀ به په تاسو دا رحم وکم چ هغه به هغۀ د الس نه به خالصون درکم. 
درباندې مهربانه کم، نو بيا به هغه تاسو ته په خپل مل ک د پات کېدو

 خو کۀ چرې تاسو د مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک د دې اجازت درکى. 
پېغام نه انار وکئ، او کۀ چرې تاسو وواي چ، نه، مون به دلته نۀ پات کيو،
ونو، د جند جن به مون صر ته الړ شُو، چرته چائ به م  خو د دې په

 نو بيا تاسو د مال خُدائ پېغام د د بيل آوازونو او قحط نه آزاد شُو، 
يهوداه پات خلقو ته واوروئ. مال خُدائ رب االفواج داس فرمائ چ، کۀ
 د  ش او هلته پات صر ته الړ شم ئ چچرې تاسو دا ضرور غوره ک

کوم جن او قحط نه چ تاسو يرېئ نو هم هغه به تاسو راېر کى، او تاسو به
 نو په حقيقت ک چ وک هم په تلو کل والړ وى او هلته  .ۀ شهلته م
د اوسېدو اراده لرى نو هغه به په جن، قحط او په وبا م ش. په تاسو ک به
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 يو کس هم د هغه افت نه ونۀ تت کوم چ زۀ په تاسو باندې هلته راولم. 
مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ، له نه چ زما
قهر او غضب د يروشلم په خلقو نازل شوے وو، نو کۀ تاسو مصر ته الړئ نو

زما غضب به په تاسو هم نازل ش. نو ستاسو نوم به د تل دپاره د لعنت، يرې او
 اے د  .به دوباره ونۀ وين لى او خپل مه اخستلے کيمسخرې په تو

يهوداه ژوندى پات شوى خلقو، مال خُدائ تاسو ته فرمائيل دى چ مصر ته
 ه تاسو مۀ . زۀ چ دا خبردارے نن تاسو ته درکوم دا مۀ هېروئ. 

ه غلطلم نو تاسو غخُدائ ته د خواست کولو دپاره ولې کله زۀ مال چ
وکه، ه چ تاسو ووئيل، د ۀ چ مال خُدائ مون ته حم کے دے هغه

 خو ما تاسو ته نن د مون ته ووايه، مون به په هغ باندې پوره عمل کۇو. 
هغۀ حم واورولو، خو تاسو تر اوسه پورې د مال خُدائ د هغه پېغام پيروى نۀ

 نو اوس په دې خبره باندې کوئ د کوم دپاره چ تاسو زۀ استولے وم. 
يقين سات چ، تاسو چ کوم ائ ته تلل او اوسېدل غواړئ نو تاسو به هلته په

“.ۀ شقحط او وبا م ،جن

مصر ته د حضرت يرمياه بوتلل

 کله چ يرمياه د مال خُدائ د دوئ د خُدائ پاک هغه پېغام بيانول  ۴۳
 نو عزرياه د ولو خلقو ته ختم کو کوم ي چ دوئ ته رالېلے وو، 

هوسعياه زوئ او يوحانان د قريح زوئ او نورو ولو کبرژنو خلقو يرمياه ته ووئيل
چ، ”تۀ دروغ وائ، مال خُدائ زمون خُدائ پاک مون کله هم مصر ته د تلو
داس چ ے ي تۀ باروک د نيرياه زوئ په دې رضا ک نه منع کى نۀ يو. 

خبرې کوه، ه هغه غواړى چ مون دلته پات شُو او د بابليانو د السه مۀ شُو
 نو بيا د قريح زوئ يوحانان او نورو فوج او يا بابل ته جالوطن کے شُو.“ 

مشرانو او نورو ولو خلقو د مال خُدائ د حم نه انار وکو چ په يهوداه
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وک چ ول خلق بوتلل ان سره  يوحنان او نورو مشرانو  .ش پات ک
 د نزدې ملونو نه راواپس شوى ۇو کوم ائ ته چ دوئ خوارۀ شوى ۇو. 
او په هغوئ ک نارينه، زنانه، ماشومان، د بادشاه لوه، او ول هغه خلق شامل

ۇو چ نبوزردان د محافظانو آفسر جدلياه ته سپارل ۇو. په دوئ ک يرمياه
 خلقو د مال خُدائ د حم نه انار وکو پېغمبر او باروک هم شامل ۇو. 

 په تحفنحيس ک مال خُدائ او د مصر تحفنحيس ار ته ورسېدل. 
 ”کله چ د يهوداه خلق درته  ،و. هغۀ وفرمائيل چيرمياه ته بل پېغام ورک

ورى، نو دلته په تحفنحيس ک يو و غ کا راواخله او د فرعون د محل په
، نو بيا د يهوداه خلقو ته ووايه چ دروازه ک ي د فرش الندې خ که. 
مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک داس فرمائ چ زۀ به په
يقين سره خپل خدمتار نبوکدنضر د بابل بادشاه دلته مصر ته راولم. زۀ به د

هغۀ تخت په دې کاو دپاسه جوړ کم کوم چ يرمياه دلته خ کل. هغه به په
 او کله چ هغه راش، نو هغه به د مصر دې کاو خپل شاه تمبو وغوړوى. 

مل تباه کى. هغه وک به م کى د چا دپاره چ د مرګ سزا مقرر شوې
وى، د قېد سزا به هغۀ ته ورکى چا ته چ د قېد سزا مقرر شوې وى، او وک

 هغه به به په تُوره مۀ کى د چا دپاره چ په تُوره م کېدل مقرر شوى وى. 
د مصر د معبودانو په مندرونو اور بل کى، هغه به مندرونه وسوزوى او بتان به

صر مال متاع داسهغه به د م .يوس ه به يى او د غنيمت په توقبضه ک
صفا کى له نه چ يو شپون د خپل چوغ نه ورږې صفا کوى. او

 هغه به د مصر په بيتشمس مندر  .ته واپس ش لنقصانه به هغه خپل مب
ک مقدس ستن راوغورزوى کوم چ په هغ ک والړې دى، او هغه به د

مصر د معبودانو مندرونه وسوزوى.“

په مصر ک د بن اسرائيلو دپاره د مال خُدائ پېغام
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 دا پېغام يرمياه ته د يهوداه د خلقو په حقله ورکے شو وک چ د  ۴۴
مصر په جنوب ارونو ک له مجدال، تحفنحيس، ميمفس او وک چ په
 ”مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ بره برخو ک اوسېدل، 
پاک فرمائ چ، تاسو هغه تباه په خپله وليده چ کومه ما په يروشلم او د

يهوداه په نورو ولو ارونو باندې راوستله. او نن دا شاړ او تباه شوى پراتۀ دى،
 ه کوم بد کارونه چ هغوئ وکل. هغوئ زما قهر په هغه خوشبو

سوزولو او غېرو معبودانو ته په عبادت کولو راوچت کو چ نۀ خو هغوئ او نۀ
 ما بار بار تاسو ته خپل خدمتاران تاسو او نۀ د هغوئ پالر نيۀ پېژندل. 

پېغمبران درولېل، هغوئ تاسو ته منت وکو چ دا حرامارى مۀ کوئ د کوم
 خو هغوئ د نبيانو خبرو ته غوږ ونۀ نيولو او نۀ ي نه چ زۀ نفرت کوم. 
توجو ورکه، او هغوئ د خپلو هغه بد عملونو نه راونۀ رېدل او نۀ ي غېر

 نو په دې وجه ما خپل سخت قهر د معبودانو ته خوشبو سوزول بند کل. 
يهوداه په ارونو او د يروشلم په کوو له د اور په شان نازل کو، او هغه ي تر
 نو اوس مال خُدائ رب االفواج د نن ورځ پورې تباه او په خرابه بدل کل. 
بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ چ زۀ تاسو نه تپوس کوم چ، تاسو ول خپل

به نۀ نارينه، نۀ زنانه، نۀ ماشومان او نۀ ت انونه تباه کوئ؟ په تاسو ک
.ي دلته د يهوداه نه راغل وک چ نۀ ش وک هم ژوندى پاتهي خوړون
 تاسو په مصر ک نورو معبودانو او بتانو ته د خوشبوي نذران پېش کولو

سره ما ول غصه کوئ؟ تاسو به په دې کار کولو سره صرف خپل ان تباه
 ول تاسو کئ او د دنيا د نورو خلقو د لعنت، خندا او مسخرو به وروئ. 
د خپل پالر نيۀ ناهونه، د يهوداه د بادشاهانو او د ملو ناهونه، او هغه ناهونه
 خو چ تاسو او ستاسو و په يهوداه او يروشلم ک کى دى هېر کل؟ 

تر ننه پورې نۀ تاسو په خپل ان ک خاکسارى راوست ده او نۀ مو په خپلو
بدو کارونو پېمان اره کې ده. په تاسو ک هيچا، نۀ زما د شريعت په

مطابق او نۀ زما د اصولو په مطابق ژوند کے دے کوم چ ما ستاسو نه
خُدائ رب  نو په دې وجه، مال وړاندې ستاسو پالر نيۀ ته ورکى ۇو. 
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االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ چ، ما په خپله دا کله اراده وکه
 زۀ به د يهوداه هغه ژوندى پات شوى چ وله يهوداه تباه او هالکه کم. 
خلق راواخلم هغه وک چا چ په مصر ک په پناه اخستو او اوسېدو زور
راوړے وو. زۀ به هغوئ تباه کم. هغوئ ول لوئ او واړۀ به په مصر ک په
جن، قحط او وبا باندې مۀ او تباه کم. او هغوئ به نورو خلقو ته د تهمت،
صر ک زۀ به هغوئ ته په م وحشت، لعنت او حقارت مثال وريى. 

سزا ورکم له نه چ م ورته په يروشلم ک په جن، قحط او وبا سزا
صر ته پناه اخستو دپاره راغلدلته م ومره خلق چ  د يهوداه ورکې وه. 

دى هغه ول به دلته هالک ش .وک به هم يهوداه ته واپس الړ نۀ ش. تر دې
چ هغوئ به د دوباره هلته د تلو او آبادېدو ډېر خواهش هم کوى. خو په هغوئ
و يوه لويه ډله چ و او د س  “.و کسان واپس ش به صرف يو ک
په هغوئ ک ين کسان په دې موضوع خبر ۇو چ د هغوئ و بتانو ته
خوشبوي سوزول او ورسره هغوئ هم وک چ په شمال او جنوب مصر

ته د مال تا مون  ”کومه خبره چ  ،ووئيل چ اوسېدل يرمياه ته ي ک
 مون به ضرور په خپلو هغه خُدائ په نوم وکه هغ ته به مون غوږ نۀ نيسو. 

به آسمان ې ده، مونته که منمون خبرې چ ولو خبرو عمل کۇو د کوم
مل ته خوشبو سوزۇو او هغ ته به د انورو د شيرې نذران پېش کۇو. مون به
هغه کارونه کۇو له نه چ به زمون پالر نيۀ، بادشاهانو، سرکارى کسانو د

سره په هغه وخت ک کول. مون و کارونو او د يروشلم په کو يهوداه په
خوراک ډېر تېر وو او زند مو ۀ وه او مون ته هي قسمه تليف او مصيبت

 خو چ د کوم وخت نه مون آسمان مل ته د خوشبو سوزول او د نۀ وو. 
لو نذران پېش کولو رسم بند کے دے نو مون سره هي هم نۀ ۇو او په

 نو و خپله خبره جارى وساتله او وې جن او قحط باندې مۀ کېدلۇ.“ 
خاوندانو ته دا پته نشته چ زمون ن ستاسو دا خيال دے چ ول” ،وئيل چ
مون آسمان مل ته خوشبوئ وسوزوله، د لو نذرانه او هغه رو چ پرې
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 نو بيا مو د هغ شل جوړ کے وو پېش که؟ نه، بلل داس نۀ ده.“ 
يرمياه هغه ولو سو او و ته وفرمائيل چا چ يو شان جواب ورکے وو،
ۀ چ خُدائ ته دا پته نشته مال ن ستاسو هم دا خيال دے چ  ”ول

تاسو او ستاسو پالر نيۀ، ستاسو بادشاهانو او سرکارى کسانو، او ولو خلقو
بتانو ته د يهوداه په ارونو او د يروشلم په کوو ک خوشبوئ سوزول ده؟

 دا ه وشُو چ، نور مال خُدائ ستاسو د شرارت نه ډک او حرام

کارونه نۀ شو برداشت کولے، نو د دې په وجه ستاسو زمه د لعنت مثال
ورېده، او په صحرا او کنرو بدله شوه چ تر ننه پورې هي وک په ک نۀ
 دا مصيبتونه ه په تاسو باندې راغلل چ تاسو بتانو ته خوشبو اوسيى. 
وسوزوله او د مال خُدائ خالف مو ناه وکه. تاسو د هغۀ د حمونو منلو نه
انار وکو او نۀ مو د هغۀ په الرودنو، اصولو او شريعت باندې عمل وکو.“

 نو بيا يرمياه ولو ناريناؤ او زناناؤ ته وفرمائيل چ، ”اے د يهوداه خلقو

  .خُدائ کالم ته غوږ ونيس ئ د مالاوسې صر کپه م وک چ تاسو
مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک داس فرمائ چ، تاسو او

لم وعدې پوره کۇو او آسمان به ضرور خپل مون ،و ووئيل چ ستاسو
ته به د خوشبو سوزولو او د لو نذران پېش کۇو. نو تاسو چ ۀ کول نو

 خو اوس تاسو ول د هغه وکئ او خپله وعده او منته هغ ته پوره کئ. 
مال خُدائ دې پېغام ته غوږ ونيس، تاسو د يهوداه ولو خلقو وک چ اوس

قادر مطلق خُدائ قسم خورم، مال ئ، زۀ په ژوندى مالاوسې صر کپه م
خُدائ فرمائ چ، زما نوم به نور هيله په مصر ک د يو يهودى په خولۀ

وانۀ خستلے ش. په تاسو ک به يو هم زما نوم د دعا او د قسم خوړلو دپاره
استعمال نۀ کى، هغه دا چ، په يقين سره مال قادر مطلق خُدائ ژوندے

 زۀ به په تاسو ضرور افتونه نازل کم، نه چ آبادى. د يهوداه هر يو دے. 
کس وک چ اوس په مصر ک اوسيى ول به جن او يا په قحط ک مۀ

 صرف يو و کسان به د مرګ نه  .نۀ ش يو هم ژوندے پات و چتر ش
وتت او د مصر نه به يهوداه ته واپس ش. نو بيا ول هغه کسان چ مصر ته
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راغل دى نو هغوئ ته به دا پته ول چ د چا خبره رتيا ده، زما او کۀ د
 مال خُدائ فرمائ چ، دا به تاسو دپاره نه وى چ زۀ په دې هغوئ. 

ائ ک تاسو ته سزا درکم، نو تاسو به په دې پوهه ش چ ما ستاسو خالف
 مال خُدائ صرف خبرې نۀ دى کې بل ضرور به سزا هم درکوم. 

فرمائ چ، له نه چ ما د يهوداه بادشاه صدقياه د بابل بادشاه نبوکدنضر
ته حواله کو، دغه شان به زۀ د فرعون حفرع د مصر بادشاه هم د هغۀ دشمنانو

“.ر د دۀ مرګ پس وک چ مته حواله ک

د باروک سره د خُدائ پاک وعده

 يرمياه نب باروک د نيرياه زوئ ته د يهويقيم د يوسياه د زوئ د  ۴۵
بادشاه په لورم کال چ د يهوداه بادشاه وو پېغام ورکو د دې نه وروستو

کله چ باروک په طومار ک هغه ۀ وليل کوم چ ورته يرمياه فرمائيل ۇو.
سرائيلو خُدائ پاک يا خُدائ د بن مال ۀ دى چ  ”اے باروکه، دا هغه

 تا ووئيل چ افسوس دې په ما وى. زۀ د غمونو او  ،چ تاسو ته فرمائ
تليفونو د الندې شوے يم. ول زما دا دردونه کاف نۀ ۇو ۀ؟ مال خُدائ زما

ے ستومانه شوے يم او هيه. زۀ د اسويلو نه ستاضافه وک په غمونو ک
 باروکه، مال خُدائ داس فرمائ چ، زۀ به دا قسم آرام راته نۀ مالويى. 
قوم تباه کم کوم چ ما آباد کے دے. او ۀ چ ما کرل دى هغه به د بېخ نه

 ول تۀ د خپل ان دپاره د دې نه نور هم زيات د خاص سلوک راوباسم. 
اُميد کوې ۀ؟ داس مۀ کوه. زۀ به لوئ افت په دې خلقو نازل کم. خو تۀ چرته

“.فرمائ خُدائ داس م. مالنو زۀ به تا ته ستا ژوندون درک  هم

د مصر شست
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  مال خُدائ د غېريهوديانو په حقله يرمياه نب ته پېغام ورولېلو.   ۴۶
کوم پېغام چ د مصر په حقله وو هغه دا وو چ، د يهوداه بادشاه يهويقيم د

په موقع کله چ لورم کال، د کرکميس د جن په يوسياه د زوئ د بادشاه
فرعون نوه د مصر بادشاه او د هغۀ فوجيانو د فرات د سيند سره نزدې د بابل

 ”خپل غ او واړۀ ډالونه تيار کئ او بادشاه نبوکدنضر نه شست وخوړو. 
 خپل آسونه زين کئ او ورباندې سوارۀ ش. صفونه  .دپاره راو د جن
جوړ کئ او د جن وپ په سر کئ. خپل نېزې تېرې کئ، او زغره واچوئ.

 خو زۀ ۀ ورم؟ چ په مصرى فوجيانو باندې د يرې نه دهشت راغلے

دے او هغوئ د يرې نه ليا دى په شا کيى، د هغوئ فوجيانو شست وخوړلو.
او په وارخطاي سره په مخه تت او هغوئ وروستو نۀ ورى، او د هرې خوا نه

 تېزه په هغوئ باندې يره خوره شوې ده، مال خُدائ داس فرمائيل دى. 
منه وهونے هم نۀ ش تتېدلے، او نه ته فوج تتېدلے ش. او هغوئ په
 وک دے شمال ک د فرات د سيند سره، تيندک خورى او راغورزيى. 
دا چ له د نيل درياب په شان موجونه وه، له د هغه سيند په شان چ اوبۀ
 دا د مصر فوج دے چ د ي په بره موجونه وه او وله زمه الندې کوى؟ 
نيل درياب په شان راوچت شوے دے او الف وه چ زۀ به راوچت شم او د

ک م او په هغارونه تباه ک ول م، زۀ بهه که پوله زم سېالب په شان به
 اے آسونو او جن اډو روان ش، اے د مصر ول خلق به هالک کم. 

ته سپاهيانو په دشمن حمله وکئ، اے د ايتهوپيا، ليبيا، خلقو ډال راواخل او
دا د مال ه چ   .ه يت په غشو ليندو ک وک چ ديه خلقود ل
خُدائ رب االفواج ورځ ده، د انتقام ورځ، ه چ هغه به د خپلو دشمنانو نه
انتقام واخل. د هغۀ تُوره به تر هغ خوړل کوى ترو پورې چ مه شوى نۀ

ى. په نن ورځ به هغوئ مالد هغوئ په وينو تنده ماته نۀ ک و چوى، او تر
خُدائ رب االفواج خُدائ پاک ته په شمال ک د فرات د سيند سره د قربان په

 اے د مصر پېغل لورې، جِلعاد ته الړه شه او هلته  .ے ششان پېش ک
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 قومونه به دارو ولوه. خو ستاسو رنارن دوائ به تاسو ته شفا درنۀ کى. 
ستاسو د شرم په حقله خبر ش. زمه به ستاسو دردناکه ژړا ډکه کى. ستا

“.ائ به راپرېو ه فوجيان به په يو بل تيندک وخورى، او په يوت

په مصر د نبوکدنضر حمله کول

 دا هغه خبر دے چ مال خُدائ د يرمياه نب په وسيله د نبوکدنضر يعن د

 ”د بابل د بادشاه د راتلو او د هغۀ په مصر باندې د حمل په حقله ورکو، 
مصر په ارونو په مجدال، ميمفس او تحفنحيس ک به دا اعالن وکئ چ، د
جن دپاره تيار ش ،ه چ تُوره به ستاسو خوا او شا ک هر ۀ وخورى.
ته نۀ ش خُدائ مخ دى؟ هغوئ د مال راغورزېدل ول يال ستاسو جن

 هغوئ به ول تيندکونه ينېدلے ه چ هغه به هغوئ راوغورزوى. 
ه، راپا ،ى. هغوئ به يو بل ته وائخورى، او هغوئ به په يو بل راغورزي
چ خپلو خلقو او خپل ملونو ته واپس الړ شُو، چرته به چ مون د ظالم د
 نو هغوئ به وائ چ د مصر بادشاه فرعون خو تش په تُورې نه بچ شُو. 
 د دنيا بادشاه د چا خولۀ لوئيى، هغۀ نه اوس خپله موقع خطا شوې ده. 

نوم چ مال خُدائ رب االفواج دے فرمائ چ، زما دې په خپل ذات قسم وى
چ، يو کس وک چ د مصر خالف راروان دے هغه له نه چ د تبور غر

 اے د لوړ دے، او له نه چ د کرمل غر د سمندر په غاړه لوړ دے. 
مصر اوسېدونو، خپل مال حال راواخل او د جالوطن دپاره تيار ش ،ه د

 ميمفس ار به تباه او کنرې ش، او يو کس به هم په ک نۀ اوسيى. 
مصر له د يوې وان سخ په شان ائسته دے، خو د شمال د خوا نه د هغۀ

 د مصر د کرايه فوجيان له د خالف د غوباړى په شان مچ راروان دے. 
کمزورو سخو په شان دى. هغوئ به هم په يو ائ راور او په شريه به

وتت، هغوئ به په خپل ائ باندې ونۀ دريى. ه چ په هغوئ د تباه او
 مصر به له افت ورځ راروانه ده، دا د هغوئ دپاره د سزا ورکولو ورځ ده. 
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د مار په شان کشار وکى او په وروستو به وتت کله چ د دشمن فوج
ورباندې حمله وکى، هغوئ به د دوئ خالف تبر په الس راش او په دوئ به

خُدائ فرمائ  مال  .وه ے ونيو س ه چن هى لحمله وک داس
چ، هغوئ به د مصر خلق د نل ونو په شان ووه ،ه چ د هغوئ شمېر
 د مصر خلق به وشرميى، او د شمال د مولخانو نه هم ډېر بشمېره دے. 

 مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو  “.ے شخلقو ته به حواله ک
خُدائ پاک فرمائ، ”زۀ به امون د مصر د تيبس معبود او د مصر نورو معبودانو
ته سزا ورکم. زۀ به د مصر بادشاهانو او فرعون ته او هغوئ ولو ته سزا ورکم

 مال خُدائ فرمائ چ، زۀ به هغوئ هغه وک چ په هغۀ يقين کوى. 
خلقو ته حواله کم وک چ دوئ وژل غواړى، نبوکدنضر د بابل بادشاه او د
.د وړاندې په شان خلق بيا آباد ش صر کهغۀ آفسرانو ته. خو وروستو به م

“.خُدائ فرمائ دا مال

مال خُدائ اسرائيل بچ کوى

 ”اے زما خدمتاره يعقوبه مۀ يرېه، اے اسرائيله مۀ يرېه. زۀ به تاسو د

هغه لرې مل نه دوباره خپلو کورونو ته راولم، چرته چ تاسو جالوطن شوى
ي. ستا اوالد به زۀ خپلو کورونو ته د جالوطن نه واپس راولم. يعقوب به دوباره
خپل مل ته راش او په امن او سون سره به ژوند کوى، او تاسو به وک هم

 مال خُدائ فرمائ چ، اے زما خدمتاره يعقوبه مۀ يرېه، نۀ يروى. 
ه زۀ تا سره يم. زۀ به په پوره توه هغه قومونه تباه کم کومو ته چ تاسو ما
جال وطن کى وئ، خو زۀ به تاسو په ممل توه نۀ تباه کوم. زۀ به ستاسو په

انصاف سره تنبيه وکم، زۀ به تاسو بسزا نۀ پرېدم.“

۱۲۱ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د فلستيه په حقله د مال خُدائ پېغام

 دا د مال خُدائ هغه کالم دے چ د فرعون د لرو په غزه د  ۴۷
 ”مال حمل کولو نه مخ، په يرمياه نب د فلستيانو په حقله نازل شو. 
خُدائ وفرمائيل چ، ووره، د شمال نه اوبۀ نه راوچتيى، او د سېالب په

شان په زور شور راروان دى، دا به وله زمه او هر ۀ چ په ک دى راالندې
ول خلق به د مدد دپاره چغ ،ىبه ډوب ک اوسېدون ارونه او د هغ ،ىک

 هغوئ به د وه او ومره خلق چ په ک اوسيى هغوئ به ژړا کوى. 
آسونو د سومونو او پو ار واورى، او د دشمن د جن اډو غرار او د هغوئ
د پايو شور به واورى. پالران به د يرې نه جام ش او د خپلو بوسه ماشومانو د
 د ولو فلستيانو د تباه ورځ رارسېدل ده بچ کولو دپاره به شاته نۀ ورى. 

به د صور او صيدا خلقو سره مدد کوى. مال وک چ او ورسره د هغوئ هم
خُدائ په خپله هغه فلستيان تباه کوى، هغوئ وک چ ژوندى پات شوى دى او
 غزه لور به د غم نه خپل سر نجے کى او د کريت د ساحل نه راغل دى. 

د اسقلون ار به وران او خاموشه ش. اے د مېدان عالق پات شوو خلقو
اے د مال ،وه  تاسو چغ ترو پورې به خپل ان وه او ماتم به کوئ؟ 
خُدائ تُورې، ترو پورې به تۀ زخم کول کوې؟ خپل کاش ته واپس الړه شه، او

 خو دا به نه په آرام ش چ ورته مال خُدائ هلته په آرام پرته اوسه. 
حم کے دے، کله چ هغۀ ورته په اسقلون او په ساحل د حمل کولو حم

کے دے؟“

د موآب په حقله د مال خُدائ پېغام

 مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک د موآب په حقله  ۴۸
ريتائم د ق .ار به تباه ش دا ه چ ،ار باندې افسوس په نبو” ،فرمائ
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به وش حرمتقلعه ب او د مضبوط .ے شاو قبضه به ک به وش حرمتب
 د نن نه پس به وک هم د موآب تعريف ونۀ کى، په  .ه به شو هو او
را جوړوى، هغوئ وائ د راغورزولو منصوب به خلق د هغ حسبون ک

،تۀ به هم خاموشه ش ،اري و. اے د مدميند موآب نوم او نشان ختم ک چ
 د حورونايم نه د چغو آوازونو ته غوږ ش، د  .ۀ شاو تاسو به په تُوره م

د هغ ،ول تباه ش  موآب به لوئ تباه درزار او آوازونه اورېدلے کيى. 
 هغوئ لوحيت ته په بره تلو سخته ژړا  .وه واړۀ ماشومان به په تېزه چغ

کوى، او حورونايم ته په ورکوزېدو سره د تباه د درزار او شور په اورېدو هغوئ
 هغوئ وائ چ، منه کئ او ان بچ کئ او په په چغو چغو ژړا کوى. 

 دا چ تا اے موآبه په خپلو اعمالو  .و په شان شبو لن د صحرا ک
او دولت باندې باور کولو، نو تاسو به هم رفتار ش، او ستا بت کموس به هم د

 تباه کوونے  .ے شمامانو او نورو خادِمانو سره جالوطن کخپلو ا
دشمن به د هر يو ار خالف حمله وکى، او يو ار به هم ترې بچ نۀ ش. هره
وادى به تباه ش او هر هوار مېدان به تباه ش .ه چ مال خُدائ دا حم

 په موآب باندې ماله ودوړوه، ه چ هغه به په وره او کے دے. 
صحرا بدل ش، د هغ ارونه به وران ش، او هي وک به په ک نۀ

خُدائ په کار ک د مال وک چ  لعنت دې په هغه کسانو وى اوسيى. 
 موآب د وان نه  .غفلت کوى، او خپله تُوره د وينو توېدو نه بچ سات

واخله تر اوسه پورې په امن او سون سره وخت تېر کے دے، هغه جالوطن
شوے نۀ دے. له نه چ مے په خپل لو ک ائ په ائ پراتۀ وى، او

د يو لو نه بل لو ته نۀ وى اړولے شوى. نو د هغ ذائقه هم هغه شان ده
 خو هغه له نه چ ي د اول نه وه، او د هغ خوشبو بدله شوې نۀ ده. 

ور راروان دى، مال خُدائ فرمائ چ، کله به زۀ خلق ورولېم چ موآب
د لو نه رابهر کى. او هغوئ به هغه د لو نه له د ميو په شان توئ کى او
 نو په آخر ک به بيا د موآب خلق د کموس بت نه لو به زره زره کى. 
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شرميى، له نه چ بن اسرائيل په بيتايل ک په بت باندې په يقين کولو
 نو بيا تاسو نه الف وهل چ، مون په جن ک ډېر ته او شرمېدل. 
 موآب به تباه ش او د هغۀ ارونه به قبضه کے ش. د باتور فوجيان يو؟ 
دا د هغه بادشاه فرمان دے چ ،به حاللېدو دپاره بوتلے ش ائسته زلم هغۀ

 د موآب د ختمېدو اَنجام رانزدې د چا نوم مال خُدائ رب االفواج دے. 
 اے د موآب دوستانو او شوے دے، او د هغۀ بربادى زر راتلون ده. 

اونيانو په دۀ باندې ماتم وکئ، تاسو ومره چ د هغۀ د شُهرت او نوم نه
واقف ي، نو وواي چ، افسوس د موآب د شان او شوکت امسا ماته شوه او د
 اے د ديبون اوسېدونو د خپل شاندار تخت هغ ول طاقت تس نس شو. 
نه راکوز ش او په خشه زمه او خاورو کېن ،ه هغه چا چ موآب تباه

ان قلعه ول ى. او هغه به ستاسوه کو هو و هغه به ديبون همک
 اے د عروعير اوسېدونو د سک په غاړه ودرېئ او خلقو ته راوغورزوى. 

وورئ. د هغه نارينه او زناناؤ نه وک چ تت تپوس وکئ چ ۀ چل
 هغوئ به په جواب ک ووائ چ، د ارنون د سيند په غاړه موآب وشو؟ 

 تباه شو او په شرمونو وشرمېدو، په چغو او سورو په هغۀ ماتم او ژړا وکئ. 
 د مال خُدائ عدالت په دې غريزه ملونو له حولون، يهض، مفعت، 

 قريوت او ريتائم، بيتجمول، بيتمعون،   ق ديبون، نبو، بيتدبالتايم، 
 مال بصره او د موآب په ولو لرې او نزدې ارونو نازل شوے دے. 

خُدائ دا اعالن وکو چ، د موآب ر مات شو، او د هغۀ طاقت ختم شو.“

د موآب عاجز کېدل

 مال خُدائ فرمائ چ، ”په موآب باندې مے و او نشه ي کئ،

ه چ هغۀ خپل ان په ما اوچت لو، پرېده چ اوس هغه په خپلو اولو
 اے موآبه، آيا تا به  .هغه د خلقو د خندا ش ده چى، او پرېورغ ک

بن اسرائيلو پورې خندا نۀ کوله ۀ؟ آيا ستاسو په خيال هغوئ غلۀ ۇو، چ کله
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به تاسو د هغوئ په حقله خبرې کول نو په مسخره آميزه توه به مو خپل سرونه
 اے د موآب اوسېدونو، تاسو خپل ارونه پرېدئ او په انو خوول؟ 

ک اوسېئ. له د ووشتو په شان ش، چ د غارونو په خولۀ ک خپل
 مون د موآب د کبر په حقله واورېدل، ه چ د ان له جاله جوړوى. 
هغۀ بحده کبر او سوچ، د هغۀ کبر او غرور او د هغۀ د زړۀ د خود غرض نه

 مال خُدائ فرمائ چ، زۀ د هغوئ د غرور نه خبر يم خو دا خبر يو. 
 نو په دې وجه زۀ په موآب ماتم بمطلبه دے، او د هغوئ عملونه عبث دى. 

کوم، زۀ د ولو موآبيانو دپاره ژړا کوم، او زۀ د قيرحراست د خلقو دپاره ژړا
 سبماه، زۀ به په تا وير وکم د دې نه هم زيات چ م په يعزير کى کوم. 
ۇو، سبماه ستا د انورو ان تر سمندر پورې رسېدل دى، خو تباه کوونے
 د موآب د زرخېزه پو او مل نه د ستا په مېوو او انورو راپرېوتلے دے. 

خندا او خوشحال آوازونه تل دى، ما د انورو د لنرو نه مے جوړول بند کى
دى، هي وک هم انور په خوشحال سره نۀ نچوړوى. تر دې چ هلته شور او

 د هغوئ د ژړا  .د جن نه بل خو د خوشحال ،اورېدلے ش چغ
آوازونه د حسبون نه تر العال او يهض پورې، او د ضعر نه تر حورونايم پورې

مريم اوبۀ هم اوچاوس د ن او تر دې چ .او عجلتشليشياه پورې اورېدلے ش
 مال خُدائ فرمائ چ، زۀ به په موآب ک هغه کسان ختم شوې دى. 

کم وک چ په اوچتو ايونو ک خپلو معبودانو ته نذران پېش کوى او
 نو زما زړۀ د موآب دپاره له د شپيل فريادونه هغوئ ته خوشبوئ سوزوى. 

کوى، او دا هم په قيرحراست ک د هغه خلقو دپاره له د شپيل فريادونه
 ولو خلقو خپل کوى. کوم مال دولت چ هغوئ حاصل کے وو الړو. 

سرونه او ږيرې د غم په وجه نج کى ۇو، او خپل السونه ي زخم کى ۇو
 مال خُدائ فرمائ چ، د او د خپلو مالانو نه ي اټ تاو کے وو. 
موآب د هر يو کور په سر او په هره الره او کوه ک ماتم او ژړا اورېدلے

کيى. ه چ ما موآب له د هغه لو په شان چ وک ي هم نۀ غواړى
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 هاے هاے، دا نه وه وه شو. او د هغوئ چغ او وه وه کو. 
سورى واورئ. د موآب شرمېدل وورئ، دا خو ولو خلقو او اونيانو دپاره د

خندا او د تباه يو مثال جوړ شو.“

مال خُدائ د موآب خالف راپاېدلے دے

 مال خُدائ داس فرمائ چ” ،ورئ، يو قوم د باز په شان خپل وزرې

 قريوت به قبضه ش او د هغۀ خورې کې او په موآب باندې راغوه کيى. 
مضبوط قلعه ان به واخستلے ش. او په هغه ورځ به د موآب د فوجيانو
ون په وخت کد لن زړۀ چ  د يوې ه چى لبراوي زړونه داس
 موآب به نور يو قوم پات نۀ ش ه چ هغوئ خپل ان د براويى. 

 مال خُدائ فرمائ چ، دهشت، کنده او مال خُدائ نه لوئ تصور کو. 
 هر وک چ د دهشت نه دامونه د موآب د خلقو په انتظار ک دى. 

وتت نو په کنده ک به وغورزيى. وک چ د کندې نه راوچت ش نو په
زۀ په موآب باندې د سزا وخت راولم، مال ه چ ،رفتار ش به دام ک

 کوم خلق چ حسبون ته د پناه دپاره وتت نو هلته به  .خُدائ فرمائ
بوسه ودريى، ه چ د حسبون نه د اور شُغل راوچتيى، د بادشاه سيحون
د زوړ کور نه به د اور لمب راوچتيى. دا اور د موآب تندے سوزوى، او د شور
 په تا دې افسوس وى اے موآبه. د کموس اچوونو الفوانو کوپۍ سوزوى. 

بت عبادت کوون تباه شول، ستاسو زامن مل بدر شول او ستاسو لوه
 خو زۀ به بيا موآب په راتلون ونيولے شوې او جالوطن کے شوې. 

وخت ک دوباره بحال کم، مال خُدائ فرمائ.“ نو دلته د موآب په حقله د
يرمياه نب پېشوئ ختمه شوه.
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د عمونيانو سره د مال خُدائ عدالت

 د عمونيانو په حقله مال خُدائ فرمائ چ، ”آيا د بن اسرائيلو  ۴۹
وک اوالد نشته؟ او د هغوئ وک وارث نشته؟ نو بيا ول د مول بت

ارونو ک ې ده او د هغوئ پهو د جاد په مال حال قبضه کتابعدارى کوون
 مال خُدائ فرمائ، ”خو هغه ور راروان دى کله چ زۀ به اوسيى؟“ 

د عمونيانو د ربه د ار خالف د جن آواز وکم. دا ار به د تباه نه د خاورو
نو بيا به بن .وسوزولے ش به ي او د خوا او شا کل ،يو ډېرے جوړ ش

 اے د حسبون و، اسرائيل هغه کسان وشى چا چ دوئ شل ۇو. 
اټ جام ئ. دو، وير وک ار تباه شو. اے د ربه د ع ه چ ،وژاړئ
واغوندئ او ماتم وکئ. اخوا ديخوا سرردانه وزغل ،ه چ د مول بت به
 تاسو ول په خپل لوئ  .ے شمامانو او خادِمانو جالوطن کسره د خپلو ا
طاقت باندې فخر او الف کوئ؟ ستاسو مال دولت به کم کے ش، اے عمونه.
،واي په شان په خپل مال دولت باندې يقين کوئ او داس د سرکشه جين چ
خُدائ رب  مال په چا ک جرأت شته چ په مون باندې حمله وکى؟“ 

االفواج فرمائ چ” ،ورئ، زۀ به ستاسو د هرې خوا نه په تاسو باندې يره او
وحشت راولم. او ستاسو هر يو کس به د مل نه وشلے ش، او هي وک به

 خو وروستو به زۀ عمونيان يو هم دا مفروران يو ائ ته راجمع نۀ کى. 
ل بيا بحال کم. دا د مال خُدائ فرمان دے.“

د ادوميانو په حقله پېغام

 د ادوميانو په حقله مال خُدائ رب االفواج داس فرمائ چ، ”ول په

تيمان ک نور حمت او عقل نشته ۀ؟ آيا هوياران ورته صحيح مشوره نۀ
 اے د ددان ش ورکولے ۀ؟ ول د هغوئ عقل خوړلے شوے دے ۀ؟ 

خلقو، واپس ش او وتت، او په غارونو ک خپل ان پ کئ، ه چ زۀ
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 په عيسو افت نازلوم نو په دغه وخت ک به زۀ هغۀ ته هم سزا ورکم. 
هغوئ وک چ انور راولوى ل ۀ غريبانانو ته پرېدى. کۀ چرې په شپه

 خو زۀ به ک ورباندې غلۀ راش، نو هغوئ به ورنه هر ۀ نۀ جارو کوى. 
د عيسو نه هر ۀ جارو کم او د هغۀ پ ايونه به اره کم، نو هغه به يو

ائ هم خپل ان پولے نۀ ش. د هغۀ ماشومان، خپلوان، او اونيان به تباه
 خو زۀ به ستاسو  .نۀ ش ژوندى پات نيا کاو هغه به نور په د ،ے شک

د يتيمانو خيال ساتم او ستاسو کونې دې هم په ما د مدد دپاره باور وکى.“
 مال خُدائ فرمائ چ، ”کۀ چرې بناه خلقو ته سزا مالويى، نو بيا به

تاسو د ومره سزا الئق ي. تاسو به بسزا پات نۀ ش. نو تاسو به ضرور د
 مال خُدائ فرمائ چ، ”زۀ په خپل  “.نه خوند واخل غضب د دې پيال

ذات قسم خورم چ، د بصره ار به تباه ش او د خاورو ډېرے به جوړ ش او
د ولو خلقو دپاره به د وحشت، سپوال او د لعنت مثال ور، او د هغۀ ول

 ما د مال خُدائ له طرفه پېغام  “.رباد ش ارونه به د تل دپاره تباه او ب
واورېدو، يو قاصد قومونو ته ولېلے شو چ هغوئ ته ووائ چ، ”د ادوم په

 مال خُدائ خالف لر راجمع کئ او د جن دپاره تيارى وکئ. 
ادوميانو ته فرمائ چ، اوس به زۀ تا د نورو قومونو په مين ک کمزورے

 ستا خپل دهشت او کوم کبر کم. او ول به تا ته په سپه ستره ورى. 
انو په درزونو ک د وک چ ې، تاسووو تۀ دوکه ک ستا په زړۀ ک چ
اوسېئ، او د غرونو اوچت وک ستا په قبضه ک دى. کۀ ۀ هم چ تۀ د
باز په شان په اوچتو ايونو ک خپل جال جوړې کې نو د هلته نه به زۀ تا

 ادوم به د خلقو دپاره د يرې الندې راکوز کم. دا د مال خُدائ فرمان دے. 
مثال ور، او وک هم چ په دې الر تېريى د هغوئ د ولو افتونو پورې به

 له نه چ سدوم او عموره، او د دې نه ېرچاپېره  .حق حېران ش
هلته به هي ،وه، نو ادوم به هم هغه شان تباه ش راغل ارونو باندې تباه

 له نه  .فرمائ خُدائ داس ى. مالوک نۀ ژوند کوى او نۀ به اوسي
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چ يو زمرے د اُردن د جاړو بوو نه د رن زم ته را او په و وروپ
م، او زۀ به د خپلنه وش لکوى، نو دغه شان به زۀ ادوميان د هغوئ د خپل م
خو مشر په ک مقرر کم. نو هغه به په دوئ حومت وکى. وک زما په

 نو بيا هغ شان کېدلے ش؟ او يو مشر به هم زما خالف ونۀ دريى. 
منصوب ته غوږ شه کومه چ مال خُدائ د ادوم په خالف جوړه کې ده، او

ۀ چ هغه د تيمان د خلقو سره کول غواړى. د هغوئ د رم نه به واړۀ ورى
راکاږى او هغه به په پوره توه د هغوئ د رن ائ د دوئ په وجه وران کى.

 د ادوم د راغورزېدو په آواز به زمه وله په لزان ش، او د هغوئ د چغو

 ورئ، دشمن له د باز په  .او سورو آواز به د بحرِقُلزمه پورې اورېدلے ش
شان راغوه شوے دے، او خپل وزرونه ي په بصره باندې خوارۀ کى دى، تر
ليف او يره کپه ت ه فوجيانو زړۀ داسپه هغه ورځ به د ادوم د ت دې چ

وى له چ د يوې  زړۀ په لنون ک وى.“

د دمشق په حقله پېغام

 مال خُدائ د دمشق په حقله دا پېغام ورکو چ، ”د حمات او ارفاد

ارونه د يرې نه اوبۀ شول، ه چ هغوئ د خپل ان د تباه پېغام واورېدو.
د هغوئ زړونه داس بسونه شول له نه چ د سمندر چپ نا آرامه او

 اريه د هغ  د دمشق بسونه وى او هي سون ورته نۀ مالويى. 
په شان ده چ بهمته شوه، او د هغ ول خلق وتتېدل. يرې، وارخطاي، او
درد هغه رانيول ده له نه چ يوه ه د لنون په وخت ک نيول وى.

 دا مشهور ار به ومره وران ويجاړ وى، کوم ار چ په يو وخت ک د

 مال خُدائ رب االفواج فرمائ چ، د هغۀ وانان به خوشحال ډک وو. 
په کوو ک راپرېو او قتل به ش، او د هغوئ فوجيان به په هغه ورځ ول
وم، او تر دې چ زۀ به د دمشق په دېوالونو باندې اور ول  .ے شختم ک

دا به د بِنحدد محلونه وسوزوى.“
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د مال خُدائ د قيدار او حاضور قبيل ته پېغام

 د قيدار او د حاضور د عالق په حقله کوم چ د بابل بادشاه نبوکدنضر

ورباندې حمله وکه، مال خُدائ فرمائ چ، ”راپا او په قيدار باندې حمله
 د هغوئ خېم او رم به قبضه وکئ او د مشرق اوسېدون تباه کئ. 

کے ش، د هغوئ د سر سورے به ترې نه سره د سامانه او اوانو واخستلے
ش. او خلق به د هرې خوا نه چغ سورې وه. او هر چرته به يره خوره شوې
 مال خُدائ فرمائ چ، اے د حاضور خلقو په منه وتت. او خپل وى. 

انونه په ژورو غارونو ک پ کئ. ه چ د بابل بادشاه نبوکدنضر ستا
 مال خُدائ خالف منصوبه تياره کې ده. او ستاسو د تباه تيارے کوى. 
فرمائ، راپاه او په هغه ارونو باندې حمله وکه وک چ په آرام او سون

 ک ژوند کوى. د چا چ نۀ دروازې شته او نۀ دېوالونه او يوا اوسيى. 
د هغوئ اوان تاال که او د هغوئ رم لوټ که. او زۀ به هغوئ وک چ په
دشتو او ميرو ک اوسيى د هوا په مخ خوارۀ کم او د هرې خوا نه به
 حاضور به د يدړانو د پرې افت نازل کم. دا د مال خُدائ فرمان دے. 

اوسېدو ائ ش او د همېشه دپاره به وران او شاړ پروت وى. هي وک به
هلته نۀ ژوند کوى او نۀ به اوسيى.“

د عيالم په حقله د مال خُدائ پېغام

 دا د مال خُدائ هغه پېغام دے چ په يرمياه نب باندې د عيالم په حقله د

 مال يهوداه د بادشاه صدقياه د بادشاه په وړومبو ورو ک نازل شو. 
ووژنم، کوم چ زۀ به د عيالم ليندې چلوون” ،االفواج وفرمائيل چ خُدائ رب

 زۀ به د آسمانونو د لورو خوا نه په د هغوئ د زور او طاقت اُميد دے. 
هغوئ باندې لور بادونه راولم او هغوئ به ورته تس نس کم، او داس يو قوم

 زۀ به د  .الړ نۀ ش د عيالم خلق ورته په جالوطن به نۀ وى چ لاو م
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عيالم د خلقو په زړۀ ک د هغوئ د دشمنانو يره واچوم. وک چ د هغوئ
مرګ پس ر، زۀ به په هغوئ افت نازل کم او تر دې چ خپل خطرناک

قهر او غضب به پرې راولم. دا د مال خُدائ فرمان دے. زۀ به هغوئ ته
 زۀ به خپل فوجيان ورولېم چ دوئ راين کى تر دې چ ول تباه کم. 

تخت په عيالم ک قائم کم، او د هغ بادشاه او آفسران به هالک کم. دا د
 خو زۀ به په آئنده ک د عيالم خلق بحال کم. دا مال خُدائ فرمان دے. 

د مال خُدائ فرمان دے.“

د بابل په حقله د مال خُدائ پېغام

 مال خُدائ يرمياه نب ته د بابل د خلقو او د بابل د وطن په حقله دا  ۵۰
 ”د قومونو په مين ک د دې خبرې اعالن وکه،  ،و چپېغام نازل ک

جنا اوچته که او په ډاه ورته ووايه، او هي خبره مۀ پوه بل دا اره وايه
چ، بابل به قبضه کے ش، او بيل بت به په شرمونو وشرميى او رسوا به

ش، او مردوک بت به ويريى. د بابل مجسمه به په شرمونو وشرمولے ش او د
 د شمال د خوا نه به يو قوم په دې حمله وکى هغ بتان يرې راخست دى. 
او د هغوئ مل به تباه کى او په صحرا به ي بدل کى. او هي وک به هلته

“.تناور به وت ى، انسانان اونۀ اوسي

د بن اسرائيلو راواپس کېدل

 مال خُدائ فرمائ چ، ”په هغه ورو ک به د اسرائيل او د يهوداه خلق

په يو ائ په ژړا راروان وى. د مال خُدائ او د خپل مقدس خُدائ لون به
 هغوئ به د صيون د الرې تپوس وکى او بيا به هغه خوا ته مخ تاو کوى. 

کى او ورروان به ش. هغوئ به ما سره ابدى لوظ وکى کوم به چ کله هم نۀ
 زما غوره شوے قوم د ورکو شوو و په شان دے، د هغوئ د هېريى. 
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قوم شپونو هغه په غلطو الرو روان کى دى او په غرونو ک ي سرردانه
پرېودى دى. او هغوئ په غرونو او غونو سرردانه ر او خپل د آرام کولو
 هر چا به چ هم هغوئ بياموندل نو هغوئ به ي وژل. ائ ترې نه هېر وى. 

د هغوئ دشمنانو وئيل، مون په دوئ باندې په حمل کولو سره ناه ار نۀ يو،
ه چ هغوئ د مال خُدائ خالف ناه کې ده وک چ رتينے رن

 ائ دے او د هغوئ پالر نيۀ به هم په هغۀ باندې يقين او خپل اُميد ساتلو. 
اے زما غوره شوے قومه د بابل نه وتت، د بابليانو مل پرېدئ، او د هغه نر

 زۀ به د شمال نه د ته قومونو چېل په شان ش چ د رم رهنمائ کوى. 
وم. او هغوئ به د بابل خالف د جنراپا م او د بابل خالف به يتحاد جوړ کا

دپاره صف بندى وکى او د شمال د خوا نه به هغه قبضه کى. او هغوئ په
 خو غشو ويشتو ک ماهران دى چ کله هم د هغوئ غش نۀ خطا کيى. 

بابل به لوټ کے ش او هر هغه وک چ هغه لوټ کى او هر ۀ چ غواړى
هغه به يوس او ان به پرې موړ کى. دا د مال خُدائ فرمان دے.“

د بابل زوال

 ”اے بابليانو تاسو چا چ زما غوره شوے قوم تاال واال کو، او اوس په

کله چ وپونه وه په شان کوئ، تاسو د هغه سخ خندا خوشحال خپلو ک
 خو ستاسو خپله مور به هغه د موږى نه آزاد ش او د آس په شان هېئ، 
رسوا ش، چا چ تاسو زيول ي هغه به شرمنده ش. هغه به په ولو ملونو

 د  .ه، او په صحرا بدله شاهميته وى، هغه به په دشتو، په اوچه زمب ک
مال خُدائ د غضب په وجه به بيا په ک وک نۀ اوسيى خو بلل به وران
ويجاړ ش .وک هم چ پرې تېريى او د بابل تباه وورى نو د وحشت نه به

 اے ليندو واالو تاسو ولو چا چ خپل ليندې رال دى،  .حق حېران ش
د بابليانو خالف د جن دپاره صف بندى وکئ. په هغوئ باندې زار وکئ.

چ يو غشے درنه خطا نۀ ش .ه چ هغوئ د مال خُدائ خالف ناه کې
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 د هرې خوا نه د هغۀ خالف د جن چغ ووه. وورئ هغه محاصره ده. 
شوے دے، د هغۀ دېوالونه راغورزېدل دى. دا د مال خُدائ د انتقام اخستو

ورځ ده، د بابل نه انتقام واخل. کوم سلوک چ هغوئ د نورو سره کے وو هم
 د بابل خلق په پو ک د تخم کرلو او هغه شان سلوک ورسره وکئ. 

فصل رېبلو نه منع کئ، د ظالمانو د ظلم د وج نه دې ول غېر مليان خپلو
“.ته واپس الړ ش لخلقو او خپل م

د مال خُدائ قوم دپاره اُميد

 ”بن اسرائيل د و د هغه خورې ورې شوې رم په شان دے چ زمرو په

ل هغه د اسور بادشاه وو، په آخر کچا تېر ک ل چ ې وى. په اولمخه ک
 نو په دې چا چ د هغۀ هُوک مات کل هغه نبوکدنضر د بابل بادشاه وو. 
وجه مال خُدائ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک فرمائ چ، زۀ به اوس

د بابل بادشاه او د هغۀ مل له سزا ورکم له نه چ ما د اسور بادشاه له
 زۀ به بن اسرائيل خپل د رن ائ ته واپس راولم او هغوئ به ورکې وه. 
د کرمل او بسن په پو ک وريى، او د هغوئ لوږه به د افرائيم او د جِلعاد په

 په هغه ورو ک، مال خُدائ فرمائ چ، د  .معموره ش و کغون
اسرائيل ناهونه به ولولے ش خو يو به په ک پېدا نۀ ش، او د يهوداه

ناهونه به ولولے ش او هي ناه به په ک پېدا نۀ ش ،ه چ کوم ما
ژوندى پرېودى دى زۀ به د هغوئ ناهونه معاف کم.“

مال خُدائ بابل ته سزا ورکوى

 مال خُدائ فرمائ، ”زما لرو د مراتايم په وطن او د فقود په خلقو

باندې حمله وکئ. هغوئ پس ش، او وې وژن او ممل ي تباه کئ، او هر
 په مل ک دې د جن شور ۀ وکئ د ۀ چ ما حم درکے دے. 
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 په وله او ژړاان واورېدلے ش، او د لوئ تباه آوازونه اورېدلے کيى. 
ورئ چې شو. او ووک ېوک هن  ورد بابل لوئ او زور نيا کد
 اے بابليانو، ما بابل نه په نورو قومونو ک د وحشت مثال ورېدو. 

تاسو ته ل کېودلو، خو تاسو پرې خبر نۀ وئ خو په ک رفتار شوئ، ه
خُدائ خپل د وسل  مال چ تاسو د مال خُدائ خالف جن وکو. 

ه چ ،ده ترې راويستل ے دے او د خپل غضب وسله يودام کوالو ک
مال خُدائ رب االفواج به دا د بابل خالف د هغوئ په مل ک استعمال

 د هرې خوا نه د هغۀ خالف حمله وکئ، او ودامونه ي مات کئ، کى. 
ئ او هيه هغه تباه کمل توئ. په مدانو په شان ډېرے ک ه د غلاو هغه ل
 د هغوئ ول غويان حالل کئ، په دوئ وک په ک ژوندى مۀ پرېدئ. 
دې افسوس وى ه د هغوئ د سزا او حساب ورځ او وخت رارسېدلے دے.

 هغه کسانو ته غوږ ش وک چ د بابل نه راتتېدل دى، نو هغوئ په

يروشلم ک وائ چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک د هغوئ نه نه انتقام
 ول لينده چلوون د بابل خالف اخل وک چ د هغۀ کور تباه کوى. 

راجمع کئ، محاصره ي کئ چ يو کس هم درنه ونۀ تت. هغۀ ته د خپلو
اعمالو په مطابق بدله ورکئ، هغۀ سره هغه ۀ وکئ کوم چ دۀ د نورو خلقو

خُدائ د بن مغرورتيا په وجه د مال بابل د خپل ه چ .ى دىسره ک
 مال خُدائ فرمائ چ، د اسرائيلو د مقدس ذات خالف سرکش کې ده. 
هغۀ وانان به په کوو ک راپرېو او قتل به ش، او د هغوئ فوجيان به په
 مال خُدائ رب االفواج فرمائ چ ،ورئ،  .ے شول ختم ک هغه ورځ

زۀ ستاسو خالف يم، اے مغروره خلقو، ستاسو د سزا ورځ رارسېدل ده هغه
 ستا کبرژن قوم به تيندک وخورى او وخت چ زۀ تاسو له سزا درکم. 

راوبه غورزيى، او هي وک به تاسو نۀ راوچتوى، زۀ به د هغۀ په ارونو اور
 بل کم او هغه به په خپل شا او خوا ک ان سره هر ۀ وسوزوى. 

مال خُدائ رب االفواج فرمائ چ، د اسرائيل او د يهوداه خلق مظلومان دى،
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 خو د هغوئ هغوئ چ چا نيول دى نو د هغوئ د پرېودو نه انار کوى. 
بچ کوونے ډېر زورور دے، او مال خُدائ رب االفواج د هغۀ نوم دے. هغه به
په سخت سره د هغوئ د مسئل دفاع وکى، او هغه به دوئ ته آرام ورکى، خو
 مال خُدائ فرمائ چ، د تباه تُوره دې بابل د بابل خلق به نا آرامه کى. 

تباه کى. هغه دې د بابل ول اوسېدون او د هغۀ آفسران او هوياران خلق
 د هغوئ دروغژن نبيان به په جن ک مۀ ش، او هغوئ به تباه کى. 

بوقوفان ثابت ش. د هغوئ ته فوجيان به په جن ک قتل کے ش، او
 جن به د هغوئ خالف د هغوئ  .ېر شرا هغوئ به سختو يرو ترخو ک
آسونه او جن اډۍ تباه کى او په هغۀ ک د نورو ملونو فوجيان به هم تباه

کى. او هغوئ به د و په شان بزدله ش. او جن به د هغوئ خزان تباه
 د هغۀ د اوبو ذخيرې دې اوچ کے ش. هغه به کى، او لوټ به ي کى. 
اوچ ش ،ه چ ول مل د بتانو نه ډک شوے دے، او د هغه خلقو د بتانو

 نو بيا به په بابل ک د دشتو د يرې نه له د ليونو په شان عمل وکو. 
ناور اوسيى، او د يدړانو او ونيانو په کور به بدل ش. نو دا به بيا هيله
 له نه چ خُدائ پاک آباد نۀ ش او دا به همېشه دپاره شاړ پروت وى. 

سدوم او عموره، سره د اونيانو تباه کل هم هغه شان به بابل هم تباه کى.
مال خُدائ فرمائ چ، نو هي وک به هلته نۀ اوسيى او نۀ به يو انسان په
 وورئ، د شمال د خوا نه فوج راروان دے، يو لوئ قوم ک ژوند کوى. 

 هغوئ په ليندو او نېزو باندې او ډېر بادشاهان د دنيا د آخر نه راپاېدل دى. 
سمبال دى، او هغوئ ظالمان دى او هي رحم په ک نشته. کله چ هغوئ په

خپلو آسونو باندې سوارۀ ش له د سمندر داس غمبار کوى، هغوئ جن ته
 د بابل په قطارونو ک راروان دى چ په لور بابل باندې حمله وکى. 

بادشاه چ د دشمن د راتلو په حقله دا خبر واورېدو، نو د هغۀ السونه شل شول.
ون په وخت کد لن  د ه چدرد ل هغه يرې او دردونو ونيولو، داس

ته را رن زم و نه ديو زمرے د اُردن د جاړو بو ه چن ه ل وى. 
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او په و وروپ کوى، نو دغه شان به زۀ د بابل خلق د خپل مل نه وشم، او
زۀ به د خپل خو مشر په ک مقرر کم. نو هغه به په دوئ حومت وکى.
 نو وک زما په شان کېدلے ش؟ او يو مشر به هم زما خالف ونۀ دريى. 

بيا هغ منصوب ته غوږ شه کومه چ مال خُدائ د بابليانو خالف جوړه کې
ده، تر دې چ واړۀ ماشومان به د ورو په شان وشلے ش، او د هغوئ د

 زمه به په دې چغو سورو سره په لزان  .ے شايونه به وران ک رن
ش ”بابل قبضه کے شوے دے.“ او د هغوئ د مايوس ژړا به په وله دنيا

“.واورېدلے ش ک

د بابل تباه کېدل

 مال خُدائ داس فرمائ چ” ،وره، زۀ به د بابل او د هغۀ د خلقو  ۵۱
م چيان ورولېل زۀ به بابل ته غېر م خالف تباه کوون هوا راوچته کم. 
هغه چاڼ کى او د هغۀ مل تباه کى. او هغوئ به په هغۀ د هرې خوا نه حمله

 د بابل فوجيان ليندو رالو ته مۀ  .ورځ راش د هغۀ د تباه ى کله چوک
پرېدئ، او زغرو اچولو ته ي مۀ پرېدئ. د هغوئ وانان درنه بچ نۀ ش، د

 هغوئ به په بابل ک مۀ ش، او د هغوئ فوجيان په ممل توه تباه کئ. 
 خو اسرائيل او يهوداه خُدائ  .به سخت زخميان ش و کهغۀ په کو

پاک رب االفواج نۀ دى هېر کى، کۀ ۀ هم چ د هغوئ مل د بن اسرائيلو د
 د بابل نه وتت، د خپل ژوند د بچ مقدس ذات په خالف د ناه نه ډک دے. 

کولو دپاره منه ووه، د هغۀ د ناهونو په وجه خپل ان مۀ م کوئ. دا د
مال خُدائ د انتقام وخت دے، هغه به ورته پوره بدل ورکى د کوم چ بابل

د سرو زرو پياله وه، هغه پيال خُدائ په الس ک  بابل د مال حقدار وى. 
چ وله زمه ي نشه که. قومونو د هغۀ شراب ول نو په دې وجه هغوئ

 خو ناهانه بابل هم راوغورزېدو په هغۀ ماتم وکئ. د هغۀ اوس مست شول. 
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 مون به هغۀ ته  .هغه شفا وموم چ ئ. کېدے شزخمونو له مرهم ورک
چ ى. راکولے شو، خو هغه اوس نۀ رغي ې وه کۀ چرې مونشفا ورک

اوس هغه پرېدو او هر يو خپل مل ته واپس الړ شُو، د هغۀ سزا اوس آسمان ته
 مال رسېدل ده، دا دومره لويه ده چ هغه اوس د اندازه کولو نه بهر ده. 
خُدائ دا خبره رنده که چ مون په حقه يو. را چ په صيون ک هغه
 خپل ۀ ووايو کوم کارونه چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک کى دى. 
غش تېرۀ کئ، او خپل ډالونه راوچت کئ، مال خُدائ دا مادى بادشاهان

راوچت کى دى، چ د بابل خالف پېش قدم وکى او هغه تباه کى. دا د هغۀ
 د بابل د انتقام اخستل دى د هغه چا نه چا چ د هغۀ کور پليت کے دے. 
دېوالونو خالف جنا اوچته کئ، د ار محافظان مضبوط کئ، او چوکيداران

ودروئ او د پ زار دپاره تيارے وکئ، ه چ مال خُدائ به خپله
منصوبه او مقصد پوره کى، هغۀ چ ۀ وفرمائيل نو هم هغه به د بابل د خلقو

 اے بابله، تۀ د ډېرو سيندونو په غاړه پروت ار ي او د مال سره وکى. 
دولت او تجارت نه ډک ي، خو ستا اَنجام رارسېدلے دے، او ستا د ژوند تار

،و چاالفواج په خپل ذات باندې قسم وک خُدائ رب  مال شلېدلے دے. 
زۀ به ستاسو ارونه د دشمنانو نه ډک کم، له نه چ يو پے د مولخانو نه

“.ووه چغ ډک وى، او هغوئ به په تاسو باندې د فتح

د خُدائ پاک ثناء او صفت

 ”مال خُدائ په خپل قدرت سره زمه جوړه که. او په خپل حمت سره

 د هغۀ په حم ي دنيا قائمه که. او په خپل عقل ي آسمانونه خوارۀ کل. 
باندې آسمان په غرار ش، هغه وري د زم د يو سر نه تر بل سره پورې

 خوروى. هغه برېنا د باران سره رالېى او د خپلو ذخيرو نه هوا رالووى. 
د انسان ول نسلونه بعقله او بعلمه دى، هغه کارير چ بتان جوړوى دوئ به
تان هم دوکه ده او ساه په کد دوئ ب ه چ ،ىتانو په وجه وشرميد دې ب
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 دا بتان فضول او د مسخرو يزونه دى. کله چ د هغوئ د حساب نشته. 
 خو مال خُدائ د يعقوب ميراث د دې  .ول تباه ش دا به تاب ورځ راشک

بتانو په شان نۀ دے. هغه د هر ش خالق دے، د بن اسرائيلو په شمول چ د
هغۀ خپل قوم دے. او د هغۀ نوم رب االفواج دے.“

د مال خُدائ تبر

او زما د جن ،تبر ي اے بابله، تۀ زما د جن” ،چ خُدائ فرمائ  مال

وسله ي. ستا په ذريعه به زۀ قومونه ذره ذره کوم، او زۀ به په تا بادشاهتونه تباه
 زۀ به ستا په ذريعه آسونه او د هغۀ سوارۀ ذره ذره کوم، زۀ به په تا کوم، 

 زۀ به په تا  او سى ذره ذره اډۍ او د هغ چلوون تس نس کوم، 
کوم، زۀ به په تا بوډاان او وانان وژنم، زۀ به په تا وانان او پېغل ذره ذره

 زۀ به په تا شپون او رم تس نس کوم، زۀ به په تا زميندار او د کوم، 
غويانو جوړې ذره ذره کوم، زۀ به په تا حمرانان او مشران وژنم.“

د بابل نسورېدل

 ”ستا د سترو د وړاندې به زۀ بابليانو او وک چ په بابل ک اوسيى د

هغوئ د بدو کارونو په بدله ک چ ي په صيون ک کى دى بدله ورکم،“
 مال خُدائ فرمائ چ، ”زۀ ستا په خالف يم، اے  .خُدائ فرمائ مال

تباه کوونيه غره، تۀ چ وله زمه تباه کوې. زۀ به خپل الس ستا په خالف
دراوږد کم، چ د اوچت ائ نه دې رانسور کم، او چ درنه يو سوزېدلے
 ستا نه به يو کاے هم راوچت نۀ کے ش چ د او د ايرو غر جوړ کم. 

وټ کاے ش، او نۀ به درنه يو کاے د بنياد دپاره استعمال ش ،ه تۀ به د
ک ل په هغه م تل دپاره په خرابه بدل ش. دا د مال خُدائ فرمان دے. 
د بابل خالف جنا راوچته کئ، په قومونو ک بيل وغوئ، قومونه د هغۀ په
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خالف د جن دپاره تيار کئ، او دغه بادشاهتونه د هغۀ په خالف راوچت کئ
يعن، اراراط، من، او اشناز بادشاهتونه د هغۀ خالف راوغواړئ. او د هغۀ
خالف جن کمانر مقرر کئ، او د هغۀ خالف دومره آسونه راول له د
 قومونه د بابل خالف د جن دپاره تيار کئ. د مادى مولخانو پرله. 

ونه چلول م ول مشران، او هغه مرانان او د هغوئبادشاهان، د هغوئ ح
 هغوئ ورباندې حومت کوى راوغواړئ چ د هغوئ خالف جن وکى. 

زمه لزيى او د دردونو په وجه چورليى، ه چ مال خُدائ د بابل په
خالف چ کومه منصوبه تياره کې ده هغه نۀ بدلېدون ده. نو بابل به په خرابه
 د بابل فوجيانو جن بس بدل کے ش او يو کس به هم هلته نۀ اوسيى. 

کو، او په خپلو برجونو ک بند پات شول. د هغوئ زور ختم شو او هغوئ له
د و په شان بزدله شول. حمله کوونو د هغوئ کورونو ته اور واچولو او د

 قاصدان د يو بل نه مخ کيى او په هغوئ د ار دروازې ي مات کې. 
منه دى چ د بابل بادشاه ته دا پېغام ورسوى او په دې ي خبر کى چ د هغۀ

 دشمن د سيندونو الرې ودرې د تتېدلو دپاره بندې ول ار قبضه شو، 
ے دے او د بابل فوجيان يرې راخستاور بل ک ې دى او په جبو او لوخو يک

 مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک داس فرمائ چ، بابل له د دى. 
درمند په شان تيار دے او اوس هغه وخت رارسېدلے دے چ خلق هغه د پو

 ”نبوکدنضر د بابل بادشاه  “.د لو وخت شروع ش ى هرکله چالندې ک
مون لواړ تېر کو، او هغۀ مون سرردانه او مات کو، هغۀ مون له د تش

من په شان يوې خوا ته وغورزولو. له د امار په شان ي تېر کو او زمون د
 خو و غوو نه ي خپله ېه ډکه که، او نوره ي بيا د خول نه تُو که.“ 
اوس دې د صيون اوسېدون وائ چ، ”مون سره چ کوم ظلم زياتے شوے
،چ دې وائ د يروشلم اوسېدون “.دے هم هغه شان حاالت دې په بابل راش
”زمون چ کومه وينه توئ شوې ده نو د هغ ذمه وارى دې د بابل په غاړه وى.“
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د مال خُدائ د بابليانو نه انتقام اخستل

 نو په دې وجه مال خُدائ داس فرمائ چ، ”زۀ به ستاسو د حق دفاع
وکم او ستاسو انتقام به واخلم، زۀ به د هغۀ د سيند او چينو اوبۀ اوچ کم.

 بابل نه به د تباه ډېرے جوړ ش، او يدړان به په ک غارونه جوړ کى.

 د هغه به نورو ته د يرې او مسخرو ش، او وک به هم په ک نۀ اوسيى. 
بابل ول خلق به له د زمرو په شان شور کوى. او هغه به له د زمرو د ورکوو

 خو کله چ هغوئ په مست ک راش نو زۀ به هغوئ بچو په شان غريى. 
دپاره مېلمستيا وکم او هغوئ به ۀ نشه کم، نو بيا به هغوئ په چغو سورو او

خندا انو ک داس د ول عمر دپاره اودۀ کم چ بيا به کله هم راوچت نۀ
 زۀ به هغوئ له د ورو، چېلو او انو ش. دا د مال خُدائ فرمان دے. 

په شان حاللېدو دپاره بوم.“

د بابل اَنجام

 مال خُدائ د بابل په حقله فرمائ چ، ”د بابل هغه لوئ ار چ ول دنيا

به ي صفت کولو نه شست وخوړو او قبضه شو، د ولو قومونو دپاره د
 سمندر به په بابل راواوړى او د هغۀ بابليانو نه ۀ يروونے منظر جوړ شو. 

 د هغۀ ارونه به وران او تباه کى او په زورورى چپ به بابل پ کى. 
چ ه باندې بدل شزم هغه به په داس ،اوچه دشته او ميره باندې به بدل ش
 زۀ به د وک به هم په ک نۀ اوسيى، او نۀ به وک په ک سفر کوى. 
بابل معبود بيل بت ته سزا ورکم، او ۀ چ ي خوړل دى هغه به پرې نير

 کم. قومونه به نور د هغۀ عبادت نۀ کوى. او د بابل دېوالونه به راوغورزيى. 
اے زما خلقو د هغۀ نه رابهر ش. د خپل ژوند د بچ کولو دپاره د هغه ائ نه

 تاسو چ په دغه  .تخُدائ د سخت غضب نه وت ئ. او د ماله کمن
مل کوم افواه ان اورئ نو چ د هغ په وجه نۀ بزړۀ ش او نۀ ويرېئ.
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دا افواه به کال په کال را. ظلم او فساد به مل ک راوچت ش او
 خو په حقيقت ک هغه وخت بادشاهان به د يو بل سره جنونه کوى. 

راروان دے چ زۀ به د بابليانو بتانو ته سزا ورکم، او د هغۀ ول مل به
 نو بيا وشرميى، او د هغوئ قتل شوى کسان به ول په ک مۀ پراتۀ وى. 

چغ ست د خوشحالدى د بابل په ش په ک ۀ چ ه او هربه آسمان او زم
ووه ،ه چ د شمال نه به تباه کوون فوجيان په هغۀ حمله وکى، دا د

 له نه چ بابل د بن اسرائيلو او د ول دنيا د مال خُدائ فرمان دے. 
“.ے شقتل عام سبب جوړ شوے وو، نو بيا به هغه هم هغه شان قتل ک

په بابل ک د بن اسرائيلو دپاره د مال خُدائ پېغام

تاسو چ .ئ مه، الړ شودرې ،ي تېدلد مرګ نه رات وک چ  ”تاسو

ومره هم لرې ي نو مال خُدائ يادوئ. او د خپل کور يروشلم په حقله سوچ
 تاسو واي چ، ”مون په شرمونو وشرمېدو، او زمون بعزت وشوه کوئ.“ 

او شرم مو په مخ راخور شوے دے، ه چ غېر مليان د مال خُدائ په
هغه ور” ،چ خُدائ فرمائ  مال مقدس ائ ک راداخل شوى دى.“ 

راروان دى کله چ به زۀ د بابل بتانو ته سزا ورکم نو د هغوئ د زخمونو
 کۀ بابليان آسمان ته هم وخېژى او  .اورېدلے ش ک لول م به زبير
هلته يوه مضبوطه قلعه جوړه کى، نو زۀ به هلته هم دشمنان ورولېم چ هغوئ

“.خُدائ فرمائ ى، مالچور ک

د بابل تباه کېدل

 ”د ژړا آوازونه د بابل نه را، د لوئ تباه آوازونه د بابليانو د زم نه

 مال خُدائ به بابل تباه کى، او هغه به د هغوئ د شور نه اورېدلے کيى. 
ډک ار خاموشه کى، دشمن به له د اوبو د غضبناکو چپو په شان راروان
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 تباه کوونے به د بابل  .وى او د هغوئ د آوازونو شور به اورېدلے ش
او د هغوئ ليندې به مات فوجيان به ونيولے ش د هغوئ جن ،خالف راش
کے ش .ه چ مال خُدائ د انتقام اخستلو خُدائ پاک دے او هغه به

 زۀ به د هغۀ مشران او پوهان نشه کم، د هغۀ حمرانان، پوره بدله ورکى. 
آفسران، او فوجيان به هم نشه کم. هغوئ به د تل دپاره اودۀ ش او بيا به نۀ

راپا، دا د بادشاه فرمان دے د چا نوم چ مال خُدائ رب االفواج دے.“
 مال خُدائ رب االفواج داس فرمائ چ، ”د بابل پي دېوالونه به هوار

کے ش او د هغۀ اوچت دروازې به وسوزولے ش، نو خلقو ي خپل ان
ستے کو خو هي فائده ي ونۀ که، د دې قوم ول محنت صرف د اور دپاره

خشاک دے.“

يرمياه خپل پېغام بابل ته لېى

د محسياه نمس آفسر سراياه د نيرياه زوئ يعن دا پېغام د عمل  يرمياه نب

ته هغه وخت ورکو کله چ هغه بابل ته د صدقياه د يهوداه بادشاه د حومت په
ولو افتونو د تفصيل په حقله چ  يرمياه د هغه لورم کال د هغۀ سره الړو. 

 هغۀ سراياه ته په بابل باندې راتلون ۇو په يو طومار ک وليل. 
وفرمائيل، ”کله چ تۀ بابل ته ورسېې نو تۀ دا ول کالم په اوچت آواز سره
ه خُدايه، تا وفرمائيل چاے مال ،وايه چ  نو بيا داس خلقو ته ولوله. 

تاسو به دا ائ تباه کئ، نو په دې ک به نۀ انسان او نۀ ناور اوسيى، او
 کله چ تۀ د دې طومار لوستل بند دا به د تل دپاره وران ويجاړ پروت وى. 

کې، نو يو کاے ورپورې وته او د فرات د سيند په مين ک ي وغورزوه.
 نو بيا هغوئ ته ووايه چ، دغه شان به بابليان ډوب ش او هيله به بيا

راوچت نۀ ش د هغه افت په وجه کوم چ زۀ په دوئ نازلوم. نو د هغۀ خلق به
راوغورزيى.“ د يرمياه خبرې دلته په دې ائ باندې ختم شوې.
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د يروشلم زوال

 صدقياه د يويشتو کالو وو کله چ هغه د يهوداه بادشاه شو، او هغۀ  ۵۲
په يروشلم يوولس کاله بادشاه وکه. د هغۀ د مور نامه حموطل وه، چ د

 خو هغۀ د مال خُدائ په وړاندې هغه يرمياه لور وه، چ هغه د لبناه وه. 
 دا هر ۀ د يروشلم او بدکارونه وکل، کوم چ يهويقيم بادشاه کى ۇو. 
يهوداه سره د مال خُدائ د قهر په وجه وشول، او په آخر ک هغۀ هغوئ د
خپل حضور نه وشل. خو اوس صدقياه د بابل بادشاه خالف سرکش وکه.
مياشت ومت په نهم کال، په لسمه ورځ د لسم نو د صدقياه بادشاه د ح

نبوکدنضر د بابل بادشاه د خپل ول فوج سره په يروشلم حمله وکه. هغوئ ار
 محاصره کو او د دې د دېوالونو نه ي ېرچاپېره مورچ جوړې کې. 

 د يروشلم د صدقياه بادشاه د حومت تر يوولسم کال پورې محاصره وو. 
ار ک ومت په يوولسم کال، پهپه نهمه ورځ د صدقياه د ح مياشت لورم
 بيا د قحط ډېره سخته شوه، او آخر ي ول خوراک بلل ختم شوے وو. 
تېدل. خو دا چول فوجيان وت صه راوغورزولے شوه اوار د دېوال يوه ح

بابليانو ار محاصره کے وو، نو هغوئ د شپ د تيارې انتظار کولو. نو بيا
هغوئ د بادشاه د باغ وروستو دوو دېوالونو په مين ک دروازې نه وتتېدل او
 خو د بابليانو فوجيانو صدقياه بادشاه د اُردن وادۍ طرف ته ي مخه وتله. 

پس راخست وه او هغه ي د يريحو په مېدانونو ک ونيولو، د هغۀ سو هغه
 هغوئ هغه د بابل بادشاه ته رِبله ته بوتلو چ پرېودو او خوارۀ وارۀ شول. 

د حمات په مل ک وو. د بابل بادشاه بيا د سزا ورکولو خپله فېصله په
 هغوئ د صدقياه په مخامخ د هغۀ زامن او د يهوداه ول صدقياه واوروله. 

 نو هغوئ د صدقياه ستر وويستل، د پيتلو په آفسران حالل کل. 
زنيرونو ي وتلو او بابل ته ي بوتلو چرته چ هغه د خپل مرګ تر وخته پورې

هلته پروت وو.
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د خُدائ د کور او د يروشلم تباه

 د پينم مياشت په لسمه ورځ په نولسم کال د بابل د بادشاه نبوکدنضر،

 هغۀ د شاه کمانر نبوزردان چ د شاه فوج مشر وو، يروشلم ته راغلو. 
مال خُدائ په عبادتاه، په شاه محل او د يروشلم په ولو کورونو اور ولولو.
 او د بابل ولو فوجيانو د شاه کمانر هر يو خاص عمارت هغۀ وسوزولو. 

 نو بيا په مشرۍ ک د يروشلم د ار ېرچاپېره دېوالونه راوغورزول. 
نبوزردان د بابل فوج کمانر هغه ين غريبانان خلق جالوطن کل او نور هغه
وک چ ران، او هغوئر کاريۇو، او هم نور ماه پات ار ک په کسان چ

 خو نبوزردان ۀ غريبانان خلق په د بابل د بادشاه بوړه شوى ۇو هم بوتلل. 
مل ک پرېودل کوم چ بلل غريبانان ۇو ترو هغوئ د انورو په باغونو
 بابليانو هغه د زېو ستن مات کې، او هغه اډۍ او پو ک کار وکى. 

او د زېو تاالب چ نوم ي سمندر وو، کوم چ د مال خُدائ په کور ک وو
 هغوئ د خپل ان سره او هغوئ ول زې د خپل ان سره بابل ته يوړل. 
ول هغه سامان يوړلو کوم به چ د خُدائ په کور ک د خدمت کولو دپاره

استعمالېدلو، له بېلچ او د ايرو لو، د ډيوو سرپوونه، چمچ، د قربان د
وين اوچتولو جامونه، پيال، د خوشبوي سوزولو لو او د زېو نور ول

 نبوزردان د فوج مشر ان سره هم هغه وړې کاس، د سامان ي لوټ کو. 
خوشبو اني، کاس، دېونه، ډيوټ دانونه، لو، کاس کوم چ چاو

نذرانو دپاره استعمالېدل او نور ول سامان کوم چ د سوچه سرو او سپينو زرو
 هغه زې چ کوم په ستنو ک ۇو، د زېو سمندر او نه جوړې شوې وې. 

هغه دولس غويان چ ورالندې جوړ شوى ۇو، هغه ستن، کوم چ سليمان
ې وې، دومره زيات درانۀ ۇو چخُدائ د کور دپاره جوړې ک بادشاه د مال

 دواړه ستن يو شان وې، هره يوه تقريباً نهۀ زه اوچته وزن کولو نه بهر ۇو. 
او تقريباً شپ زه ول وه، د هغوئ مين خال وو خو د هغوئ د دېوال ېج
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 د هرې يوې ستن په سر باندې تقريباً درې زه تقريباً درې انچه غ وو. 
اوچت د زېو تاج وو چ دا ېرچاپېره د زېو په زنيرونو تل شوى انارو

 د هرې ستن نه ېرچاپېره شپ نوې انار لولے ائسته کے شوے وو. 
شوى ۇو چ ول سل انار ورباندې لولے شوى ۇو.

د يهوداه د خلقو بابل ته بوتلل

 نبوزردان د فوج مشر د خپل ان سره د دې نه عالوه، مشر امام شراياه،
ورپس امام صفنياه او د مال خُدائ د کور نور درې خادمان قېديان بوتلل.

 د ار نه هغۀ هغه آفسر بوتلو کوم چ د جن فوجيانو مشر وو، او اووۀ د

مشر منش ۇو، د فوج ار ک هغوئ ال تر اوسه په مشيران چ بادشاه ذات
چ هغه د فوجيانو د بهرت کولو ذمه وار وو او شپېتۀ نور اهم سى ي هم بوتلل،

 نبوزردان هغوئ ول ان له کل او د صوبه حمات په رِبله ار ک ي د

 او هلته په رِبله ک د حمات په زمه د بابل بادشاه بابل بادشاه له بوتلل. 
ول ووژل. نو بيا داس د يهوداه خلق د خپل مل نه پردى مل ته بوتلے شول.
 د نبوکدنضر د حومت په اوؤم کال ک وک چ جالوطن کے شوى

 او د نبوکدنضر په اتلسم کال د ۇو د هغوئ شمېر درې زره او درويشت وو. 
حومت په دوران ک نور اتۀ سوه او دوه دېرش کسان د يروشلم نه قېديان

 او د نبوکدنضر د حومت په درويشتم کال هغه نبوزردان راولېلو او بوتلل. 
هغۀ نور اووۀ سوه او پينۀ لوېت کسان قېديان بوتلل چ د ولو شمېر لور

 د جالوطن په اووۀ دېرشم کال يهوياکين د زره او شپ سوه کسان شُو. 
يهوداه بادشاه په کوم کال چ اويلمرودک د بابل بادشاه شو، نو هغۀ د يهوداه

بادشاه په يهوياکين رحم وکو او هغه ي د قېدخان نه د دولسم مياشت په
 اويلمرودک د هغۀ سره ۀ سلوک وکو او د پينويشتمه ورځ آزاد کو. 
هغه نورو بادشاهانو نه ي هم د لوئ عزت ائ ورکو کوم چ د هغۀ سره په

 نو يهوياکين خپل د قېدخان جام يو خوا ته بابل ک جالوطن ۇو. 
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 هره وويستل او باق ول عمر ي د بادشاه په مېز باندې خوړل ل کول. 
ورځ د بابل بادشاه يهوياکين ته باقاعده خرچه ورکوله او هغۀ ورته تر مره پورې

خرچه مقرره که.
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