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د حضرت يوايل نب کتاب ‐ ماخذ انبياء

پېژندلو

ول بن خُدائ ورځ راروانه ده. او د مال حضرت يوايل پېغمبر دا پېغام راوړى چ
اسرائيل د دې لوئ ورځ په انتظار ۇو چ کله به خُدائ پاک د قومونو عدالت کوى او
وفادارو له به اجر ورکوى. خُدائ پاک منصف دے او ناه له سزا ورکوى. خو بيا هم

مال کله چ .توبه وباس وک چ ورکوى خُدائ پاک رحيم دے او هغوئ له معاف
خُدائ راش نو وک چ د هغۀ نۀ دى د هغوئ دپاره به دا د خوف ورځ وى خو

ايمانداران خوشحال کولے ش ه چ د هغوئ ناهونه معاف شوى دى. حضرت
يوايل نب د قحط د ملخانو مثال ورکوى. له نه چ د قحط ملخان هر ۀ

ربادوى نو داس به د مال خُدائ ورځ هم وى او هر هغه قوم به تباه کوى چ کوم د ب
توبه وباس نت زارى کوله چوفا وى. حضرت يوايل هر چا ته مخُدائ سره ب مال

او د مال خُدائ راتلو ته تيار ش. مون ول انسانان يو او نۀ شُو کولے چ خُدائ پاک
وئيوه بله زبردسته پېش و نو حضرت يوايل نبپه خپلو کوششونو رضا ک يوا

کله به خُدائ پاک د خپل پاک روح په وسيل انتظار کوى چ ور ه. هغه د هغوک
سره مون د دې جوه کى چ هغه رضا کو نو خُدائ پاک فرمائ چ زۀ به خپل

روح په ولو خلقو نازل کم. نو د دې نه دا خبره ثابتيى چ د مال خُدائ پېغام
همېشه رتينے او قابل اعتماد وى، نو دا پېشوئ هم پوره شوه او دا تر اوسه پورې

هغه وعده ده چ ايمانداران ي نن هم دعوٰى کوى. د حضرت يوايل نب دا پېشوئ په
اعمال د رسوالنو ۲: ۱۷ ک سر ته رسېدل ده. د حفظ کولو دپاره ۲: ۳۲ آيت ”هر

“.خُدائ په نوم مدد وغواړى هغه به بچ ش د مال وک چ
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 د مال خُدائ کالم چ په يوايل د فتوايل په زوئ نازل شو.  ۱
د ملخانو حمله

 اے مشرانو، دا واورئ. تاسو ول غوږ ش ،وک چ په دې مل ک اوسېئ.

ول ستاسو په ژوند ک يا ستاسو د پالر نيۀ په ژوند ک داس ۀ کله پې شوى
 دا خپل اوالد ته وواي، او هغوئ دې دا خپل اوالد ته ووائ او داس دې دا ياد دى؟ 
 د قحط د ملخانو د لرو نه چ ۀ پات شُو، هغه غو تر نسلونو پورې تازه وى. 

ملخانو وخوړل، چ د غو ملخانو نه ۀ پات شُو نو هغه وړو ملخانو وخوړل، او ۀ
 اے شرابيانو، وي چ د وړو ملخانو نه پات شُو، نو هغه نورو ملخانو وخوړل. 

ش او وژاړئ، اے مے ونو، تاسو ول افسوس وکئ، د نوؤ ميو په وجه افسوس
 د هغوئ ول لر زما په وکئ، ه چ دا ستاسو د شونو نه رالے شول. 
مل حمله وکه، چ طاقتور او د شمېر نه بهر دى، د هغوئ غاونه د زمرى په شان

 هغوئ زما د انورو بو تباه کى تېرۀ دى او د هغوئ داړې د زمرۍ په شان دى. 
ى يدى او تباه ک ترې نه ويست ي ې دى، پوستتباه ک ي رو وندى او زما د اين
وژاړئ چا چ ه د هغه پېغل ل دى، د دې ان ي خال او لغى پرېودې دى. 

 د غل او د د ماتم جام اغوست وى او د خپل چنغول په مرګ ژړا انوال کوى. 
لو نذران د مال خُدائ په کور ک ختم شوې. هغه امامان ژاړى وک چ د

 پ تباه شوى دى، زمه اوچه شوه، غله تباه مال خُدائ په وړاندې خدمت کوى. 
 اے زميدارانو غمژن اوس، اے شوه، انور ضائع شُو، او د زيتُونو تېل ختم شول. 
د انورو د باغ ماليانو، ژړا کوئ، د غنم او د اوربشو دپاره غمژن ش ،ه چ د فصل

 د انورو بو اوچ شُو او د اينرو ون وچ شوې، د انارو پ تباه شوى دى. 
ون، د کجورو ون، او د سيوانو ون او ول مېوه دارې ون وچ شوې دى. او يقيناً د

 اے امامانو د اټ جام واچوئ او خلقو خوشحال ورسره ورکه شوې ده. 
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وژاړئ، او ماتم وکئ تاسو وک چ په قرباناه ک خدمت کوئ. راش ،وله شپه
د اټ په جامو ک تېره کئ، تاسو وک چ د مال خُدائ په حضور ک خدمت

 د کوئ. ه چ ستاسو د خُدائ کور د غل او د لو د نذرانو نه محروم شو. 
مقدس روژې نيولو اعالن وکئ، او د خلقو مقدسه اجتماع راوغواړئ. مشران او د

مل ول خلق د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک کور ته راوغواړئ او مال خُدائ ته
 افسوس په هغه ورځ، ه چ د مال خُدائ هغه د قيامت ورځ رانزدې وژاړئ. 

 زمون خوراک زمون د سترو په  .راول قادر خُدائ تباه ده، په کومه به چ
 وړاندې غېب شو، او خندا خوشحال زمون د خُدائ پاک په کور ک بنده شوه. 

تش او وران ويجاړ پراتۀ دى، خمب ودامونه خال الندې اوچ شو. د غل تخم د زم
 اروى د لوږې نه چغ وه، د او مات شوې ه چ تخم اوچ شوے دے. 

اروو رم اخوا ديخوا پرېشانه ر ه چ د هغوئ دپاره شينے نشته، تر دې
 اے ماله خُدايه، زۀ تا ته د مدد دپاره فرياد چ د و رم هم په تليف ک دى. 
 تر  .وسوزول و ونولو پ ايونه وسوزول او لمبو د رېدو اور د ه چ ،کوم
دې چ نل ناور هم تا ته فرياد کوى ه چ د اوبو نهرونه اوچ شوى دى، او د

اور لمبو په صحرا ک رن ايونه سوزول دى.

د مال خُدائ د قيامت ورځ

 په صيون ک بيل وغوئ، او زما په مقدس غرۀ د جن اعالن وکئ. او د  ۲
دې مل اوسېدون دې ول د يرې نه ولزيى، ه چ د مال خُدائ د قيامت ورځ
 دا د تورې تيارې او غم ورځ ده، د و وريو او تورو راتلون ده، بل نزدې ده. 

تيارو يوه ورځ ده. له نه چ د سحر را په غرونو راخوريى داس يو لوئ او
به نۀ پخوا چا ليدلے وى او نۀ به په راتلون داس ر راروان دے، چطاقتور ل

 د هغوئ نه وړاندې اور هر ۀ سوزوى، او د هغوئ شاته د  .کله راش وخت ک
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اور لمب روان وى. د هغوئ په وړاندې مل له د باغ عدن په شان لے پروت دے.
خو د هغوئ نه وروستو زمه له د صحرا په شان ش او د هغوئ نه هي شے بچ نۀ

 هغوئ په ليدلو ک د آسونو په شان ارى، او هغوئ د جن آسونو پات کيى. 
 د جن اډو د شور په شان هغوئ د غرونو په وکو په وپونو  .ې وهپه شان من

تېريى، او داس سار کوى له کله چ اور ياه سوزوى او يا له چ طاقتور فوج
 د هغوئ په نظر ک قومونه يره ک دى، او د هر چا مخ د جن ته روان وى. 

 هغوئ له د جنيالو په شان حمله کوى، او د فوجيانو په شان په يرې نه زې دے. 
دېوالونو ورخېژى. هغوئ ول په قطار ک سيدها ، او د خپل الرې نه اخوا ديخوا
 هغوئ يو بل له دي نۀ ورکوى، هر يو په خپله الره نېغ . او هغوئ د نۀ اوړى. 

ار باندې حمل  هغوئ په  .د دشمن په مورچو ورننو صفونو په صورت ک
دپاره ورغر وه، او په دېوالونو ي په منه وراوړى. هغوئ کورونو ته وراوړى او په

 هغوئ چ وړاندې  زمه خويى،  .ه د غلو په شان ورننوکيانو باندې لک
 مال خُدائ آسمان لزيى، نمر او سپوږم تيارۀ ش، او ستورى نور نۀ ليى. 
د خپل لر نه وړاندې له د تندر زيى. د هغۀ لر د شمېر نه بهر دے، او هغوئ
طاقتور دى وک چ د هغۀ حم من. د مال خُدائ د قيامت ورځ عظيمه، او سخته

يروون ده. وک دا برداشت کولے ش؟

د توب ويستلو حم

 مال خُدائ فرمائ چ، ”اوس هم تاسو سره موقع شته چ خپل ول زړۀ سره ما

ان دپاره خپل د خپل خف  .رته په روژه نيولو، په ژړا او ماتم کولو سره راو
جام مۀ شلوئ خو د هغ په ائ خپل زړونه وشلوئ.“ مال خُدائ خپل خُدائ پاک
ته راور ،ه چ هغه رحمان او رحيم دے، هغه زر نۀ غصه کيى او د هغۀ مينه

 چا ته پته نۀ ختمېدون ده، او هغه دا غواړى چ معاف وکى او سزا ورنۀ کى. 
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ده، کېدے ش چ هغه بدل ش او زړۀ ي نرم ش او د لعنت په ائ برکت درکى. او
تاسو له د مخ په شان د غل او د ميو نذران مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته پېش

 په صيون ک بيل وغوئ، د مقدس روژې اعالن وکئ، او خلق  .ے شک
 ول خلق راغون کئ، او غونه مقدسه کئ، مقدس اجتماع له راوغواړئ. 

مشران، ماشومان او واړۀ ماشومان راغون کئ. ناوې او زلمے د خپل خپل کو نه
 هغه امامان چ د مال خُدائ په حضور ک خدمت کوى، هغوئ راوغواړئ. 

دې د خُدائ پاک د کور د ډيوډۍ او د قرباناه په مين ک ودريى او ژړا دې وکى.
هغوئ دې داس دعا وغواړى، ”اے ماله خُدايه خپل خلق بچ که. خپل خاص ميراث

مۀ د خندا کوه. هغوئ مۀ پرېده چ بايمانه غېر مليان ورپورې وق وکى وک
چ دا وائ، د بن اسرائيلو خُدائ پاک هغوئ پرېودى دى ۀ؟“

د مال خُدائ جواب ورکول

 نو بيا به مال خُدائ په خپل مل غېرت وکى، او په خپلو خلقو باندې به مهربان

 مال خُدائ به هغوئ ته جواب ورکى چ” ،ورئ، زۀ تاسو له دومره غله  .ش
دانه، نوى مے او د زيتُونو تېل درکوم چ ۀ ډېر وى او پرې ماړۀ ش، زۀ به بيا

 زۀ به ستاسو نه د شمال ول فوجيان هيله تاسو د نورو قومونو د خندا نۀ کم. 
م. او د هغوئ وړومبته وش لصحرا او وران م م، او هغوئ به زۀ خوشلرې وش

دست به مشرق سمندر ته او وروست به ي مغرب سمندر ته وغورزوم. او د هغوئ
سخا شوى الشونو نه به بدبوئ خېژى او په هر طرف به خوريى. يقيناً چ مال خُدائ

 اے زم، مۀ يرېه، خوشحال وکه او خوشحاله اوسه، غ کارونه کى دى. 
 اے نل ناورو، مۀ يرېئ. ه يقيناً چ مال خُدائ غ کارونه کى دى. 

چ د صحرا د رن زمه راشنه کيى. ون به دوباره د مېوو نه ډک ش، بيا به د
 اے د يروشلم خلقو خوشحال وکئ. په  .ۀ ډېر ډک ش ورو بورو او د اناين
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مال خُدائ خپل خُدائ پاک ک خوشحال وکئ. ه چ هغۀ په وفادارۍ سره په
تاسو د خزان بارانونه وکل. هغه په تاسو د مخ په شان د خزان او د سپرل دواړو
 درمندونه به بيا د غل نه ډک ش، او چا به د نوؤ ميو او د ډېر بارانونه راوروى. 
 مال خُدائ فرمائ چ، ”زۀ به  “.ش پورې ډک خول زيتُونو د تېلو نه تر خول

تاسو ته د نقصان شوى فصل تاوان درکم کوم چ د قحط ملخانو، غو ملخانو، وړو
ملخانو او نورو ملخانو خوړل ۇو. دا زما لوئ لر وو چ ستاسو خالف م درلېلے

،ۀ ماړۀ ش تاسو و چۀ ډېر تېر وى تر  تاسو سره به د خوړلو دپاره هر وو. 
او تاسو به د مال خُدائ خپل خُدائ پاک د نوم شُر زارى وکئ، چا چ ستاسو

 نو بيا به تاسو پوهه دپاره معجزې کې دى. نو بيا به هيله زما خلق ونۀ شرميى. 
ش چ زۀ د خپلو خلقو بن اسرائيلو په مين ک يم، او دا چ زۀ مال خُدائ
ستاسو خُدائ پاک يم او زما نه بغېر بل وک نشته. نو بيا به هيله زما خلق ونۀ

شرميى.

مال خُدائ د خپل روح رالېلو وعده کوى

 د دې ولو کارونو کولو نه وروستو به زۀ خپل روح په ولو خلقو نازل کم. ستاسو

زامن او لوه به نبوت کوى، ستا مشران به خوبونه وين، او ستاسو وانان به رويا
 په دې ورو ک به زۀ هم په نوکرانو سو او و دواړو خپل روح  .وين ان
 زۀ به په آسمانونو او زمه ک حېرانون ن يعن وينه، اور او د نازل کم. 

ه سره شه د وينو تبه ل او سپوږم ، نمر به تور ش لو برج اره کم. 
 مخ د دې نه چ د مال خُدائ د قيامت هغه لويه او هيبتناکه ورځ راورسيى. 
خو هر وک چ د مال خُدائ په نوم مدد وغواړى هغه به بچ ش. او ۀ به په يروشلم
ک د صيون د غرۀ نه وتت، له نه چ مال خُدائ فرمائيل دى، او هغوئ به په

بچ شوو کسانو ک وى وک چ مال خُدائ راغوت وى.
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د دشمن سزا

 نو ورئ، په هغه ورو او په هغه وخت ک، کله چ زۀ د يهوداه او يروشلم  ۳
 زۀ به ول قومونه رايوائ کم او هغوئ به الندې د يهوسفط قسمتونه بحال کم، 

وادۍ ته راولم. هلته به زۀ د هغوئ خالف عدالت شروع کم، د خپل ميراث يعن د خپلو
خلقو بن اسرائيلو په خاطر، ه چ هغوئ زما خلق د قومونو په مين ک خوارۀ

 هغوئ زما په وارۀ کى دى او زما مل ي په خپل مين ک تقسيم کے دے. 
غوره شوو خلقو په خپلو ک پچه واچوله. او هغوئ د کنجرو حاصلولو دپاره هلان

 اے د صور، او خرڅ کل، او د ميو لو دپاره ي پېغل جين خر کې. 
صيدا او د فلستيه ولو عالقو، اوس تاسو سره زما خالف ۀ دى؟ ول تاسو ما نه د هغه

ۀ بدل اخل چ ما کى دى؟ کۀ تاسو داس کوئ، زۀ به په تېزۍ او تُندۍ سره په
 ه چ تاسو زما سپين زر او سرۀ تاسو هغه ۀ وکم، ۀ چ تاسو کى وى. 

 تاسو د يهوداه او د زر واخستل او زما قيمت خزان مو خپلو مندرونو ته يوړې. 
 وره يروشلم خلق په يونانيانو خرڅ کل او هغوئ دې د خپل مل نه لرى ولېل. 
زۀ به هغوئ د هغه ولو ايونو نه واپس راولم په کومو ک چ تاسو خرڅ کى دى،
 زۀ به ستاسو او زۀ به ستاسو په سرونو هغه ۀ راولم، کوم چ تاسو کى دى. 

زامن او لوه د يهوداه په خلقو خرڅ کم، او هغوئ به دوئ په لرې مل سبائيانو باندې
 د قومونو په مين ک دا اعالن وکئ خرڅ کى. ما، مال خُدائ دا وفرمائيل.“ 
چ د جن دپاره تيار ش، خپل ول جنيال راوغواړئ، ول جنيال نزدې راش او

 د خپلو قلبو د يوو نه په ولو تُورې جوړې کئ او د خپلو بوو د حمله وکئ. 
 اے ولو قينچيانو نه نېزې جوړې کئ. کمزورے دې هم ووائ چ، ”زۀ ته يم.“ 

قومونو د هر طرف نه زر تر زره راش، او په وادۍ ک رايوائ ش. اے ماله
 قومونه دې راپا، هغوئ دې د يهوسفط وادۍ خُدايه، اوس خپل لر راوغواړه. 

ته الړ ش. هلته به زۀ مال خُدائ ناست يم، چ د ېرچاپېره ولو قومونو عدالت
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 د هغوئ بدکارى ډېره لويه ده، لور وچلوئ ه چ فصل پوخ شوے دے. وکم. 
راش، انور د پو الندې چخ کئ ه چ د انورو لنرۍ ډکه ده. او د ذخيره

 په زرونو زرونو خلق د عدالت په وادۍ ک دى. کولو چا تر خول ډکه ده. 
 نمر او ه چ د عدالت په وادۍ ک د مال خُدائ د قيامت ورځ رانزدې ده. 

 مال خُدائ به د صيون نه سپوږم به تور ش، او ستورى به نور نۀ ليى. 
وغمبيى، او د يروشلم نه به له د زمرى وغوريى، آسمان او زمه به ولزيى. خو

مال خُدائ به د خپلو خلقو بن اسرائيلو دپاره د پناه ائ او مضبوطه قلعه وى.

د خُدائ پاک د خلقو دپاره برکت

 ”نو بيا به تاسو ته پته ول چ زۀ، مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک، په خپل

مقدس غر صيون ک اوسېم. يروشلم به مقدس وى، او د پردى وطن لر به بيا
 په هغه ورځ به د غرونو نه نوى مے يى، او غونو نه هيله هغه فتح نۀ کى. 

به پ بهيى، او د يهوداه ولو ولو ک به ډيرې اوبۀ روان وى، او د مال خُدائ د
 خو مصر به وران ويجاړ کور نه به يوه چينه بهيى چ د کير وادى به اوبۀ کوى. 
ش، او ادوم به بيابان ش ،ه چ هغوئ د يهوداه په خلقو ظلم وکو، او هم د هغوئ

 خو يهوداه به د تل دپاره آباد وى، او په خپل مل ک ي بناه خلق ووژل. 
 زۀ به د هغوئ د قتلونو بدل اخلم کوم چ  .ش ولو نسلونو قائم پات يروشلم به تر

تر اوسه پورې ما نۀ دے اخستے. ه چ مال خُدائ په صيون ک اوسيى.“
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