
د حضرت زکرياه نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

د حضرت زکرياه نب کتاب د حضرت عيس مسيح د پېدايت نه پينه سوه
کاله مخ ليلے شوے دے، هغۀ د حضرت عيس مسيح د راتلو عجيبه
رتين پېشوئ وکه چ هغه به را او دنيا له به د ناهونو نه خالصون

ورکوى. له نه چ حضرت حج د جالوطن نه راواپس شوو يهوديانو ته
حم وکو چ د خُدائ پاک کور بيا آباد کى، نو دغه شان حضرت زکرياه هم

هغوئ ته دا حم وکو چ توبه وباس او خُدائ پاک سره خپل کے لوظ بيا
تازه کى. په دې دوران ک د خلقو دوباره روحان ژوندون ته راتلل ضرورى
وو تر دې چ هغوئ د دې دپاره تيار ش چ د خُدائ پاک کور آباد کى او په

ک د عبادت فريضه سر ته ورسوى. حضرت زکرياه هغوئ قصوروار
ورول ه چ هغوئ هم هغه کارونه کول کوم چ د جالوطن نه مخ د
هغوئ پالر نيۀ کى ۇو. هغوئ د کونو، يتيمانو او مسافرو او د عام انصاف په

حقله فرمند نۀ وو. خو چ کله خلقو د يهوداه د اوسېدونو مخالفت وکو نو
حضرت زکرياه خلقو له د خُدائ پاک د تسل او خيال ساتلو په حقله بيا

حوصله ورکه چ ضرور به خُدائ پاک بن اسرائيلو سره خپل لوظ جارى
سات. د حضرت زکرياه د خدمت په دوران ک د حضرت عيس مسيح په

مال ى چتاب اختتام دې لوظ سره کيے شو، او د کحقله اُميد بيا تازه ک
خُدائ به په وله دنيا باندې خپله حمران قائمه کى. د حفظ کولو دپاره ۱: ۳

آيت ”ما ته راواپس ش، او زۀ به تاسو له راواپس شم.“
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مال خُدائ ته د راواپس کېدو آواز

د دوېم کال په اتمه مياشت، د مال  د فارس بادشاه داريوس د بادشاه  ۱
 خُدائ کالم په زکرياه پېغمبر، د برکياه په زوئ چ د عدو زوئ وو نازل شو، 

 نو په دې وجه خلقو ته ”ستاسو پالر نيۀ ته مال خُدائ ډېر غصه وو. 
ووايه چ، مال خُدائ رب االفواج فرمائ چ ما ته راواپس ش، او زۀ به تاسو
 د خپل پالر نيۀ په شان مۀ  .االفواج فرمائ خُدائ رب ته راواپس شم، مال

خُدائ دا فرمائ مال” ،پخوانو پېغمبرانو فرمائيل چ ئ، چا ته به چجوړې
چ، د خپل بدعمل نه او د خپل بدعمله کارونو نه واوړئ.“ خو هغوئ به ما ته

 خو  .االفواج فرمائ خُدائ رب توجو راکوله، مال غوږ نۀ نيولو او نۀ به ي
ستاسو پالر نيۀ اوس چرته دى؟ ول هغوئ او پېغمبران به تر ابده ژوندى وى

 خو هر ۀ چ ما د خپلو خدمتارانو پېغمبرانو په وسيله ستاسو پالر ۀ؟ 
نيۀ ته وفرمائيل، هم هغه شان وشُو له نه چ ما حم ورکے وو. نو بيا

هغوئ توبه وويسته او وې وئيل، مال خُدائ رب االفواج مون سره هغه ۀ
وکل د کوم چ زمون طريق او عملونه حقدار ۇو، هغۀ مون سره هغه ۀ

وکل د ۀ کولو چ هغۀ اراده کې وه.“

د آسونو په حقله د پېغمبر رويا

 د داريوس د بادشاه په دوېم کال، د يوولسم مياشت په ليريشتمه ورځ

چ د شيباط مياشت وه، د مال خُدائ کالم زکرياه د برکياه په زوئ چ د عدو
 په شپه ک ما يوه رويا وليده، او هلته زما په وړاندې يو زوئ وو نازل شو، 

سے په سور آس سور وو. هغه آس د سر درو ونو په مين ک په يو تنه
 ما وادۍ ک والړ وو. د هغۀ نه شاته سرۀ، نسوارى او سپين آسونه ۇو. 

خبرې کول ما سره ي چ ته؟“ هغه فرۀ دى، زما مال و، ”داتپوس وک
 بيا هغه سے چ د سر جواب راکو، ”زۀ به تا ته وايم چ دا ۀ دى.“ 
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مال وک دے چ و، ”دا هغهوالړ وو هغۀ جواب راک ک درو ونو مين
 او هغوئ د مال خُدائ رالېلے دے چ په دنيا ک شت وکى.“ 

خُدائ فرت ته خبر ورکو، وک چ د سر درو ونو په مين ک والړه وه،
”مون په وله دنيا ک شت وکو او پته راته ولېده چ وله دنيا په آرام او

ه خُدايه، ربوفرمائيل، ”مال تخُدائ فر  بيا د مال امن ک ده.“ 
االفواجه، تۀ به ترو پورې په يروشلم او د يهوداه په عالقو رحم نۀ کوې، چا ته

 نو مال خُدائ په رحم او نرم لفظونو هغه چ تۀ د اويا کالو نه غصه ي؟“ 
 بيا هغه فرت چا  .ما سره خبرې کول ې چا چسره خبرې وک تفر
مال ه چوفرمائيل، ”د دې کالم اعالن وک راته ي ما سره خبرې کول چ

 خُدائ رب االفواج دا فرمائ، زۀ په يروشلم او صيون ډېر زيات غېرت کوم. 
خو زۀ هغه نورو قومونو ته ډېر غصه يم چ په امن او سون ک ژوند کوى.

زۀ خپلو خلقو ته ل غصه وم، خو دې قومونو هغوئ ته زما د ارادې نه زيات
 په دې وجه، مال خُدائ دا فرمائ، زۀ به يروشلم ته واپس نقصان ورکو. 

رحم سره راشم، او هلته به زما کور بيا آباد ش. او د ناپ تول تارونه به په
 نو دا هم ووايه،  .االفواج فرمائ خُدائ رب دا مال ،لے شيروشلم را
مال خُدائ رب االفواج فرمائ چ، زما ارونه به بيا د برکت نه ډک ش، او
مال خُدائ به بيا صيون له تسل ورکى او يروشلم به له د خپل ار دوباره

غوره کى.“

لور رونه او لور لوهاران

 ما تپوس  بيا ما بره وکتل، او هلته زما په وړاندې لور رونه ۇو. 

وکو، د هغه فرت نه چ ما سره ي خبرې کول، ”دا ۀ دى؟“ هغ جواب
راکو، ”دا هغه رونه دى چ يهوداه، اسرائيل او يروشلم ي خوارۀ وارۀ کى

 ما ترې نه تپوس  بيا مال خُدائ ما ته لور لوهاران وودل.  دى.“ 
وکو چ، ”دا لور کسان د ۀ دپاره راروان دى؟“ نو فرت جواب راکو،
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”دا لور رونه هغه قومونه دى چ يهوداه ي عاجز او تس نس کو. نو اوس
دا لوهاران راغل دى چ دا قومونه ويروى او راته ي کى او د هغوئ کبر

ختم کى.“

سے د ناپ فيت سره

 بيا ما بره وکتل، او هلته زما په وړاندې د ناپ تول فيته په الس يو سے  ۲
 نو ما ترې نه تپوس وکو چ، ”تۀ چرته روان ي؟“ هغۀ راته په والړ وو. 
جواب ک وفرمائيل، ”د يروشلم ناپ کولو له، چ دا معلوم کم چ هغه

 نو ۀ وخت چ کوم فرت ما سره ومره پلن او ومره اوږد دے.“ 
خبرې کول هغه مخ الړه نو په دې وخت ک يوه بله فرته د هغ سره
 او هغ ته ي وفرمائيل، ”په منه الړ شه، هغه وان مالوېدو دپاره راغله، 
سى ته ووايه چ يروشلم به د دېوالونو نه بغېر ار وى ه چ دې ک به

 او زۀ به په خپله د دې نه ېرچاپېره انسانان او ناور په ډېر لوئ تعداد وى. 
ک ار په مين او زۀ به په خپله د دې ،خُدائ فرمائ د اور دېوال يم، مال

جالل يم.“

جالوطن خلق خپل کور ته واپس رابلل

 ”راش، راش. د شمال مل د جالوطن نه راوتت،“ مال خُدائ

فرمائ” ،ه ما تاسو په وله دنيا ک لور واړو طرفونو ته خوارۀ کئ،“
په بابل ک وک چ ،ت ”اے د صيون خلقو راوت  .خُدائ فرمائ مال

 نو مال خُدائ رب االفواج داس فرمائ، ”زۀ هغه  “.جالوطن شوى ي
جالل خُدائ هغه قومونو ته راولېلم، چا چ تۀ لوټ کے ي ،ه چ هر

 په يقين سره  .سره ل ا ستر نو هغه د خپل تا سره ول وک چ
به زۀ خپل الس د هغوئ خالف راوچت کم نو د هغوئ غالمان به هغوئ لوټ
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کى. بيا به تاسو په دې پوهه ش چ زۀ مال خُدائ رب االفواج رالېلے يم.
 چغ ووهه او خوشحال وکه، اے صيون لورې. ه چ زۀ راروان يم،

 ”په هغه ورځ  .خُدائ فرمائ م،“ مالاوسې ک او زۀ به ستاسو په مين
به ډېر قومونه د مال خُدائ سره يوائ ش او هغوئ به زما خلق ش. زۀ به
خُدائ رب مال چ م او تاسو به په دې پوهه شاوسې ک ستاسو په مين

 مال خُدائ به په مقدسه زمه ک يهوداه االفواج زۀ تاسو ته رالېلے يم. 
له د خپل حص ميراث حاصل کى او يروشلم به بيا له د خپل ار غوره
 اے ولو انسانانو د مال خُدائ په وړاندې خاموش ودرېئ، ه کى. 

چ هغه په خپله د خپل مقدس ائ نه راوچت شوے دے.“

د مشر امام رويا

 بيا هغۀ ما ته يشوع مشر امام وودلو چ د مال خُدائ د فرت په  ۳
طرف والړ وو چ  شېطان د هغۀ په ے يعنوونلزام لوړاندې والړ وو، او ا

 مال خُدائ شېطان ته وفرمائيل، ”مال خُدائ تا په هغۀ الزام ولوى. 
.ے دے، هغه تا ريروشلم غوره ک خُدائ، چا چ شېطانه. هغه مال ،ر

آيا دا سے هغه سوزېدون لر په شان نۀ دے چ د اور نه رالے شوے
  اوس يشوع په نده جامو ک د فرت په مخ والړ وو.  وى؟“ 
فرت هغوئ ته وفرمائيل وک چ د هغۀ د وړاندې والړ ۇو، ”د دۀ نه نده

جام وباس.“ بيا هغ يشوع ته وفرمائيل، ”ووره، ما ستا ناهونه لرې کل، او
 بيا ما ووئيل، ”هغوئ دې د هغۀ په سر زۀ به تا ته ائسته جام درواغوندم.“ 
ل ودو اوے په سر کېدى،“ او هغوئ ورته پاک پے کېباندې يو پاک پ

نوې جام ي ورواغوستل کله چ ال د مال خُدائ فرته د هغۀ سره هلته
 ”دا هغه ۀ  د مال خُدائ فرت يشوع له په کله وفرمائيل،  والړه وه. 
دى چ مال خُدائ رب االفواج فرمائ، کۀ تۀ زما په الر روان ي او زما قانون
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من، نو تۀ به زما د کور حمران کوې او زما د دربار اختيار به درسره وى، او
 زۀ به تا له د دوئ په مين ک ائ درکم وک چ دلته والړ دى. 

واوره، اے مشر امامه يشوع او نور امامان چ ستا په وړاندې ناست دى، تاسو
د راتلون ۀ وخت نه ي، زۀ به خپل خدمت کوونے راولم چ انه بللے
 وورئ، هغه قيمت کاے چ ما د يشوع په وړاندې اېے دے. د هغه  .ش

کا اووۀ مخونه دى، او زۀ به په دې نقش وليم، مال خُدائ رب االفواج
 په هغه ورځ فرمائ، او زۀ به د دې مل ناهونه په يوه ورځ ک ختم کم. 

ر د ونورو او اينخپل د ان ى راوغواړئ چاون به تاسو هر يو کس خپل
“.االفواج فرمائ خُدائ رب مال ،ېنالندې ک

د سرو زرو ډيوټ او د زيتون د ون رويا

 بيا کوم فرت چ ما سره خبرې کول ما له بيا راغله او زۀ ي بېدار  ۴
 ”اوس تا ته ۀ کم، له نه چ يو سے د خوب نه راپاوى. 

ارى؟“ هغ ما نه تپوس وکو. ما جواب ورکو، ”زۀ د سرو زرو يو ډيوټ
ورم چ په سر ي د تېلو يوه کاسه ده. او د کاس نه ېرچاپېره اووۀ ډيوې دى،
 هم دې سره خوا ته دوه د او د هرې يوې د باتو سره اووۀ د تېلو فوارې دى. 

 ما د زيتُونو ون دى، يو د جام  طرف ته او بله س طرف ته ده.“ 
 فرت نه تپوس وکو چا چ ما سره خبرې کول، ”دا ۀ دى، زما ماله؟“ 
هغ ما ته جواب راکو، ”آيا تا ته پته نشته چ دا ۀ دى؟“ ”نه، زما ماله،“ ما
 نو هغه فرت ما ته وفرمائيل، ”دا زربابل ته د مال خُدائ جواب ورکو. 
خُدائ رب کالم دے، نۀ په طاقت او نۀ په قدرت، خو زما په روح باندې، مال

 هي يز هم نه، تر دې چ د زربابل په الر ک غ غرونه  .االفواج فرمائ
هم نۀ ش ودرېدلے، دا به د هغۀ په وړاندې هوار کے ش. او کله چ زربابل د
خُدائ د کور آخرى کاے په خپل ائ ک ږدى، خلق به چغ ووه، خُدائ

۷ / ۲۳
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 بيا د مال خُدائ کالم په ما دې برکت ورکى. خُدائ دې برکت ورکى.“ 
 ”د زربابل السونو د خُدائ د کور بنياد کېودو، هم د دۀ السونه به نازل شو، 
ي ممل کى. بيا به تاسو ته پته ول چ مال خُدائ رب االفواج زۀ تاسو ته

 وړو شروعاتو ته په سپه ستره مۀ ورئ، ه چ هغه د کار رالېلے يم. 
په شروع کېدو سره چ د زربابل په الس ک سال وورى خوشحاليى. دا

ول د هغوئ په ذريعه د کوى، چ و نمائندخُدائ د ستر اووۀ ډيوې د مال
 بيا ما د فرت نه تپوس وکو، ”دا د زيتُونو دوه ون ۀ دنيا لون کوى.“ 
 او بيا ما هغ نه تپوس وکو، دى چ د ډيوټ  او س طرف ته دى؟“ 

”دا دوه د زيتُونو ان چ د سرو زرو دوه نلو په خوا ک دى چ ترې تېل
 هغ جواب راکو، ”آيا تا ته پته نشته چ دا ۀ دى؟“ بهيى دا ۀ دى؟“ 

 نو هغ وفرمائيل، ”دا دوه غوره شوى سى دى ”نه، ماله،“ ما ورته ووئيل. 
چ د ول دنيا د مال خدمت وکى.“

د الوتون طومار رويا

 ما بيا وکتل، هلته په هوا ک زما په وړاندې يو کوالو شوے طومار وو.  ۵
 نو فرت زما نه تپوس وکو چ، ”تا ته ۀ ارى؟“ ما جواب ورکو

چ، ”ما ته په هوا ک يو کوالو طومار ارى چ لس زه اوږد او پينۀ زه
نيا کوله د په ما ته وفرمائيل، ”دا هغه لعنت دے چ  او هغ پلن دے.“ 
به راش ،ه ۀ چ د دۀ په يو اړخ ک ليلے شوى دى د هغ په مطابق،

هر يو غل به وشلے ش، او ۀ چ د دې په بل اړخ ليلے شوى دى د هغ په
  .ے شد دروغو قسمونه خورى هغوئ به لرې ک وک چ مطابق، هر

مال خُدائ رب االفواج فرمائ، زۀ به دا لعنت بهر ولېم، او دا به د غل کور ته
او د هغه چا کور ته ورننو وک چ زما په نوم د دروغو قسمونه خورى. دا

به په هغه کور ک پات ش او دا به د دې لر او کا دواړه په پوره توه تباه
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کى.“

په وکرۍ ک د  په حقله رويا

ما ته نزدې راغله او ما ته ي خبرې کول ما سره ي ته چ بيا هغه فر

 ما ترې تپوس وفرمائيل، ”بره ووره او هغه ۀ چ ارى دا ۀ دى.“ 
وکو چ، ”دا ۀ دى؟“ هغ جواب راکو، ”دا د پېمان وکرۍ ده.“ او هغ دا

 بيا د سي وفرمائيل چ، ”چ د ول مل د خلقو د بانصاف نه ډکه ده.“ 
دروند سر د وکرۍ نه اوچت کے شو، او په وکرۍ ک يوه ه ناسته وه.

 فرت وفرمائيل، ”د دې  نامه بدعمل ده،“ او هغ هغه په وکرۍ

 بيا ما بره ک بيا ورديه که او د سي دروند سر ي پرې کېودو. 
وکتل، او زما په وړاندې دوه  وې، چ وزرې ي په هوا ک وې. د هغوئ
وزرې له د زا د وزرې په شان وې، او هغوئ دا وکرۍ د زم نه آسمان ته

ما سره ي نه چ توکرۍ چرته وړى؟“ ما د هغه فر  ”هغوئ دا وخېژوله. 
 هغ جواب راکو چ، ”د بابل مل ته چ د خبرې کول تپوس وکو. 
هغ دپاره هلته يو کور تيار کى. کله چ هغه تيار ش، نو هلته به وکرۍ په

“.ودے شائ کې خپل

لور جن اډۍ

 ما بيا بره وکتل، او هلته زما په وړاندې لور جن اډۍ د پيتلو د دوو  ۶
سرۀ آسونه، دوېمه ک اډۍ ک  وړومب غرونو د مين نه راروان وې. 

 درېمه ک سپين آسونه او لورمه ک برګ آسونه ۇو، تور آسونه ۇو، 
 ما د هغه فرت نه تپوس وکو چا چ ما سره خبرې ول ډېر مضبوط ۇو. 
 فرت راله جواب راکو، ”دا د آسمان لور کول، ”دا ۀ دى زما ماله؟“ 
 هغه اډۍ روحونه دى، دا د ول دنيا د مال خُدائ د حضور نه بهر راوتل. 
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چ تور آسونه ي دى د شمال مل طرف ته، د سپينو آسونو واال د مغرب طرف
 کله چ هغه طاقتور ته، او د برو آسونو واال د جنوب طرف ته روانه ده.“ 

صبره ۇو. او هغولو دپاره بشت ل نيا دآسونه بهر ووتل، نو هغوئ د د
وفرمائيل، ”الړ ش او په دنيا ک شت ولوئ.“ نو هغوئ د دنيا د شت لولو

 بيا هغ ما ته آواز وکو چ” ،وره، کوم آسونه چ د شمال دپاره الړل. 
طرف ته روان دى هغوئ زما غصه په شمال مل ک سه که.“

د يشوع دپاره تاج

 ”د جالوطن کے شوى خلدى،  بيا د مال خُدائ کالم په ما نازل شو، 

طوبياه او يدعياه نه سپين زر او سرۀ زر واخله، وک چ د بابل نه راغل دى.
 د هغوئ د سپينو هم په هغه ورځ د يوسياه د صفنياه د زوئ کور ته الړ شه. 

زرو او سرو زرو تحفه واخله او تاج ترې جوړ که، او دا د مشر امام د يهوصدق
 هغۀ ته ووايه چ، مال خُدائ رب االفواج دا د زوئ يشوع په سر که. 

فرمائ، ”دا هغه سے دے د چا نوم چ انه ده، او دے به د خپل ان نه
 دا هغه وک دے ان خورې کى او د مال خُدائ کور به جوړ کى. 
چ د مال خُدائ کور به جوړ کى او دۀ ته به د بادشاه جام ورواغوستے

ش او په تخت به کېن او بادشاه به کوى. او په خوا ک به امام د دۀ تخت
 د خلدى، طوبياه، سره والړ وى. او د دواړو په مين ک به جوړ توړ وى.“ 
يدعياه او حين د صفنياه زوئ ته به تاج د مال خُدائ په کور ک د يادار په

 هغه وک چ لرې دى هغوئ به راش او د مال خُدائ  .ے شه ورکتو
د کور په جوړولو ک به مدد وکى. او تاسو ته به پته ول چ مال خُدائ
رب االفواج زۀ تاسو ته رالېلے يم. دا به وش خو چ تاسو د مال خُدائ د

خپل خُدائ پاک پوره تابعدارى وکئ.“
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انصاف او رحم، روژه نه

 د داريوس د سلطنت په لورم کال، د مال خُدائ کالم په زکرياه نازل  ۷
 د بيتايل  .سليو په مياشت کلورمه ورځ د ک په مياشت شو د نهم

خلقو شراضر او رجممل سره د خپلو سو ولېل، چ مال خُدائ ته زارى
 چ د مال خُدائ رب االفواج د کور د امامانو او پېغمبرانو نه تپوس وکى 

وکى چ، ”آيا مون ماتم وکو او روژه ونيسو په پينمه مياشت ک، له
 بيا د مال خُدائ رب االفواج نه چ مون دا د ډېرو کالونو نه کۇو؟“ 

 ”د دې مل د ولو خلقو نه او امامانو نه پوتنه وکه، کالم په ما نازل شو، 
کله چ تاسو روژه نيوله او ماتم مو په پينمه او اوومه مياشت ک د تېرو اويا
 او کله چ کالو راس کولو، آيا دا روژې په حقيقت تاسو زما دپاره نيول؟ 

 آيا دا هغه تاسو خوراک اک کولو، آيا دا تاسو د ان دپاره نۀ کولو؟ 
کالم نۀ دے چ ما مال خُدائ فرمائيل ۇو د وړومبيو پېغمبرانو په ذريعه کله

چ په يروشلم او د دې نه ېرچاپېره کلو ک سون او برکت وو، او نجب او د
مغرب غرونو لمن ۀ آبادې وې؟“

په وجه جالوطن د نافرمان

 ”دا مال  او د مال خُدائ رب االفواج کالم بيا په زکرياه نازل شو، 

خُدائ رب االفواج فرمائ، په رتيا سره انصاف کوئ، يو بل سره رحم او مينه
 په کونو، يتيمانو، په پردو او غريبانانو ظلم زياتے مۀ کوئ. په خپلو کوئ. 

 خو هغوئ په دې غور کولو زړونو ک يو بل ته شېطان سوچونه مۀ کوئ. 
نه انار وکو، او په سرکش سره ي ورته شا که او خپل غوږونه ي بند کل.
 هغوئ خپل زړونه له د هيرې سخت کا په شان سخت کل او هغوئ هغه

حمونو يا تعليماتو ته توجو نۀ ورکوله چ مال خُدائ رب االفواج د خپل روح
خُدائ رب ۇو، نو په دې وجه مال لنه د پخوانو پېغمبرانو په ذريعه رالې
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 کله چ ما ورته آواز وکو، نو هغوئ نۀ اورېدلو، االفواج سخت په قهر شو. 
خُدائ رب نۀ اورم، مال ى، نو زۀ به يهغوئ آواز وک او نو اوس کله چ
 ما هغوئ د طوفان په ذريعه په لرى قومونو ک خوارۀ  .االفواج فرمائ
وارۀ کل، چرته چ هغوئ له د پردو په شان اوسېدل. د هغوئ مل وران
ويجاړ پروت ۇو او د هغوئ نه پس ورته وک نۀ شو راتلے. نو دغه شان د

هغوئ خپل لے مل په صحرا بدل شو.“

د مال خُدائ يروشلم ته د برکت وعدې

 مال خُدائ  بيا د مال خُدائ رب االفواج کالم په ما نازل شو،   ۸
رب االفواج دا فرمائ چ، ”زۀ په يروشلم ډېر زيات غېرت کوم، زۀ د هغ دپاره

 مال خُدائ دا فرمائ چ، ”زۀ به صيون ته راواپس شم او په سوزېم.“ 
يروشلم ک به اوسېم. بيا به يروشلم وفادار ار بللے ش، او د مال خُدائ

 مال خُدائ رب االفواج دا  “.االفواج غر به مقدس غر بللے ش رب
فرمائ، ”يو ل بيا به زاړۀ سى او  د يروشلم په کوو ک کېن، هر

 د ار کو به د يو سره به د بوډاتوب په وجه په الس ک کون وى. 
خُدائ رب  مال هلانو او جينو نه ډک وى او په ک به لوب کوى.“ 
االفواج دا فرمائ، ”کېدے ش چ د هغه وخت پات شوى خلقو ته دا ناممنه

ارى، خو آيا دا به ما ته هم ناممنه ارى؟“ مال خُدائ رب االفواج
 مال خُدائ رب االفواج دا فرمائ، ”زۀ به خپل خلق د مشرق او  .فرمائ
په يروشلم ک  زۀ به هغوئ واپس راولم چ مغرب د ملونو نه بچ کم. 

اوسيى، هغوئ به زما خلق وى، او زۀ به په ايماندارۍ او صداقت د هغوئ
وک چ تاسو” ،چ االفواج دا فرمائ خُدائ رب  مال خُدائ پاک يم.“ 

د مال هلته ۇو کله چ وک چ نبيانو فرمائيلے دے دا کالم اوس اورئ چ
خُدائ رب االفواج د کور بنياد کېودے شو، خپل السونه مضبوط کئ چ د
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 د هغه وخت نه مخ د انسان او ناور چا  .خُدائ پاک کور جوړ ش
دپاره هم د مزدورۍ پېس نۀ وې. هي وک هم خپل کاروبار ته د خپلو دشمنانو

په وجه په حفاظت سره نۀ شو تلے، ه چ ما هر سے د خپل اونى
 خو زۀ به اوس د دې خلقو پات شوو سره داس معامله دشمن کے وو. 
  .االفواج فرمائ خُدائ رب ې وه،“ مالک ما مخ ه چم لونۀ ک

”تخم به په خير سره کرلے کيى، د انورو بو به ۀ مېوه کوى، زمه به خپل
فصلونه کوى، او آسمانونه به پرخه وروى. زۀ به دا هر ۀ د ميراث په توه د دې
 نه چ تۀ د قومونو دپاره د لعنت نه خلقو ژوندى پات شوو ته ورکم. 

وې، اے يهوداه او اسرائيله، نو داس به زۀ تا بچ کم، او تۀ به د برکت سبب
 مال خُدائ رب االفواج دا فرمائ” ،نه ور. مۀ يرېه، او ته شه.“ 
چ ما په تاسو باندې د افت راوستلو پخه فېصله وکه او هي رحم م ونۀ کو
  ،االفواج فرمائ خُدائ رب م،“ مالۀ زۀ غصه کستاسو پالر ني کله چ
”نو اوس ما پخه اراده کې ده چ يروشلم او يهوداه ته به برکت ورکم. يرېه
 دا هغه کارونه دى چ تاسو به ي کوئ، يو بل ته رتيا خبره کوئ. او مۀ. 

 د خپل  .نو دا به امن راول ،نصاف نه کار اخلد ا په خپل عدالت ک
اونى خالف خراب منصوب مۀ جوړوئ، او د دروغو قسمونو خوړلو سره

 بيا  .خُدائ فرمائ يزونو نه نفرت کوم،“ مال ولو مينه مۀ کوئ. زۀ د دې
مال ۀ دى چ  دا هغه د مال خُدائ رب االفواج کالم په ما نازل شو. 

خُدائ رب االفواج ي فرمائ، ”د يهوداه دپاره د لورم، پينم، اووم او
لسم مياشت روژې نيول به د خوشحال موقع او د خوشحال اخترونه وى. په

 دا هغه ۀ دى چ مال خُدائ  “.تيا او امن سره مينه ساتدې وجه ر
رب االفواج ي فرمائ، هغه وخت را روان دے چ ”ډېر خلق او د ډېرو ارونو
 او د يو ار خلق به بل ته  او وائ به،  ،به يروشلم ته راش اوسېدون

را چ په شريه د مال خُدائ نه سوال وکو او د مال خُدائ رب االفواج
 او ډېر خلق او طاقتور قومونه به يروشلم لون وکو. زۀ په خپله هم ورمه. 
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ته راش چ د مال خُدائ رب االفواج لون وکى او د هغۀ نه برکت وغواړى.“
و کپه هغه ور” ،فرمائ االفواج ي خُدائ رب مال ۀ دى چ  دا هغه

به لس سى د ولو ژبو او قومونو نه هر يو د يو يهودى د چوغ لمنه کله
ونيس او وائ به، مون پرېده چ تا سره الړ شُو، ه چ مون اورېدل دى

چ مال خُدائ ستا مل دے.“

د بن اسرائيلو د دشمنانو عدالت

 د مال خُدائ پېغام د حدرک د مل خالف دے او دا به په دمشق نازل  ۹
ش ،ه چ د خلقو او د بن اسرائيلو د ولو قبيلو ستر مال خُدائ ته دى.

 او حمات ته هم چ د دې سره ي سرحدونه دى، او په صور او صيدا هم

 د صور خلقو ان دپاره پخه قلعه جوړه که، ار کۀ هغوئ ډېر ماهران دى. 
او هغ سپين زر له د خاورې ډيرى، او سرۀ زر ي له د کوو د ندونو په

 خو مال خُدائ به د دې مليت قبضه کى. او د دې شان راغون کل. 
 د  .ى، او دا به په اور وسوزولے شتباه ک ول قدرت به په سمندر ک

اسقلون ار به دا وورى او وبه يريى. غزه به د يرې نه په لزان ش. او
عقرون به هم، ه چ د هغ اُميد به ختم ش. د غزه بادشاه به م ش او

 پردى خلق به اشدود قبضه کى، او زۀ به د فلستيانو  .اسقلون به شاړ ش
 زۀ به د هغوئ د خُلو نه د وينو ډکه غوه راکاږم، او د غرور ختم کم. 

هغوئ د غاونو نه به حرامه قربان راوباسم. او ژوندى پات شوى فلستيان به
زمون د مال خُدائ عبادت وکى او د يهوداه د يوې قبيل په شان به ش. د

عقرون فلستيان به زما خلقو سره يوائ ش، له نه چ پخوان يبوس يو
 نو زۀ به د حمله کوون لر خالف د خپل کور ل يوائ شوى ۇو. 

حفاظت کوم. زما په خلقو به بيا هيله ظالمان راونۀ خېژى، ه چ زۀ اوس
په خپله د دې حفاظت کوم.
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د صيون د بادشاه راتلل

 ډېره خوشحال وکه، اے صيون لورې. د خوشحال نه چغ ووهه، د

يروشلم لورې. وورئ، ستاسو بادشاه تاسو ته راروان دے، هغه صادق او
په کوچ يعن ے دے، هغه حليم او په خرۀ سور دے، په کوچاخالصون

 زۀ به د افرائيم نه جن اډۍ بوم او جن آسونه به د يروشلم نه باندې. 
بوم، او جن ليندې به مات کے ش. هغه به قومونو ته د امن اعالن وکى.

د هغۀ بادشاه به د يو سمندر نه بل سمندر پورې لويه ش او د فرات سيند نه به
 اے زما قومه، ما تاسو سره لوظ وکو او تر د دنيا آخرى حدودو پورې وى. 

د هغ تصديق د قربان وين سره وشو، د دې دپاره چ زۀ به ستاسو قېديان د
 خپل قلع ته په اُميد سره واپس راش، اے قېديانو، اوچ کندو نه آزاد کم. 
 زۀ به يهوداه زۀ هم اوس اعالن کوم چ تاسو به زۀ يو په دوه بيا آباد کم. 
فرائيم نه به يلينده راکاږم او د ا زۀ خپله د غش ه چن هراکاږم ل داس

له د غشو ډک کم. زۀ به ستا زامن، اے صيونه، د يونان د زامنو خالف
 بيا مال خُدائ به د هغوئ راپاروم، او تا نه به د جنيال تُوره جوړه کم. 
دپاسه رااره ش، د هغۀ غش به له د برېنا په شان ليى. مال خُدائ

 او  .راش وى، هغه به د جنوب طرف طوفان کل وغاالفواج به بي رب
مال خُدائ رب االفواج به د هغوئ حفاظت کوى، هغوئ به دشمنان تباه کى

او په هغوئ به د ليندو کاو سره غالب ش. هغوئ به د شرابيانو په شان شور
ونو د وينو اه پهد قربان ه د هغه جام په شان ډک وى چکوى، هغوئ به ل
 مال خُدائ د هغوئ خُدائ پاک به هغوئ په هغه شيندلو دپاره استعماليى. 

ورځ د خپلو خلقو د شپون په توه بچ کى. هغوئ به د هغۀ په مل ک له
 هغوئ به ومره ل او ائسته وى. د تاج د قيمت کاو په شان ليى. 

غله به وانان سى، او نوى مے به وان  ربه کى.
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مال خُدائ به د يهوداه حفاظت وکى

ه چ .ئد باران دپاره سوال وک ک خُدائ ته په سپرل  مال  ۱۰
دا مال خُدائ دے چ طوفان وري رالېى. هغه باران وروى او د هر چا

 بتان د فريب خبرې کوى، فالر هغه دپاره په پو ک شنۀ بو پېدا کوى. 
رويا ورى چ دروغ وى، هغوئ د خوبونو غلط تعبير کوى، او هغوئ بفائدې

تسل ورکوى. نو ه خلق د ورکو شوو و په شان سرردانه ر. په هغوئ
 ”زما غصه د شپونو خالف زياته ه ظلم کيى چ شپون ي نشته. 

خُدائ به د خپل مال ه چ ،ممرانانو له سزا ورکشوې ده، او زۀ به ح
رم حفاظت کوى، د يهوداه د قوم، او هغوئ به له د جن د فخر آس جوړ
 د يهوداه نه به د وټ کاے، د خېم موږے، د جن لينده جوړه کى. 
 هغوئ به يو ائ له د طاقتورو  .مران راشنه به هر يو ح د هغ ،ش

خلقو په شان په جن ک دشمنان د کو په خو ک د پو الندې کى.
ه چ مال خُدائ د هغوئ سره دے، هغوئ به جن وکى او د آسونو

 زۀ به د يهوداه خلق ته کم او د يوسف قوم سوارۀ به الندې راوغورزوى. 
به بچ کم. زۀ به هغوئ بيا آباد کم ه چ زۀ په هغوئ رحم کوم. هغوئ به
داس وى له چ کله ما هغوئ نۀ وى رد کى. ه چ زۀ مال خُدائ د

 افرائيميان به هغوئ خُدائ پاک يم، او زۀ به د هغوئ دعا ته جواب ورکوم. 
ه چخوشحاله وى ل او د هغوئ زړونه به داس ،يالو په شان شه د جنل
مے ي ل وى. د هغوئ اوالد به دا وورى او خوشحاله به وى، د هغوئ

 زۀ به هغوئ ته شپيلے ووهم زړونه به په مال خُدائ ک خوشحاله وى. 
او يو ائ ته به ي راغون کم. يقيناً زۀ به هغوئ آزاد کم، هغوئ به بشمېره
 ار کۀ ما هغوئ په قومونو ک خوارۀ وارۀ کم نه چ مخ ۇو. 

هغوئ او د هغوئ بچ .به هغوئ ما ياد سات ونو کلى دى خو په لرې مک
 زۀ به هغوئ واپس راولم د مصر نه  .او واپس به راش ،ش به ژوندى پات
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او هغوئ به د اسور نه راجمع کم. زۀ به هغوئ راولم جِلعاد او لبنان ته، او هلته
 هغوئ به د مصيبت د سمندر نه به د هغوئ ولو دپاره کاف ايونه نۀ وى. 
تېر ش، چپ وهونے سمندر به خاموش ش، او د نيل درياب ژورې اوبۀ به
.طاقت به ختم ش صر شاهاو د م ،ته شد اسور غرور به را .ش اوچ

 زۀ به هغوئ له په مال خُدائ ک طاقت ورکم، او د هغۀ په نوم به هغوئ

.خُدائ فرمائ روان وى،“ مال

مال خُدائ به طاقتور ملونه رانسور کى

اور ستا د دِيار ون ه، اے لبنانه، چدروازې کوالو ک  خپل  ۱۱
راغورزېدل د دِيار ون ه چ ،ه، اے د نختر ون فرياد وک وسوزوى. 
دى، هغه د شان او شوکت واال ون تباه شوې دى. فرياد وکئ، اے د بسن د

 د قوم شپونو فرياد ته غوږ ونيس، د ېو ونو،  نلونه هم ختم شول. 
 د اُردن ،مبار ته غوږ ونيسايونه تباه شول. د زمرو غ رن شنۀ هغوئ د

نلونه تباه شول.

دوه شپون

د حالل روه چې و هغه” ،خُدائ زما خُدائ پاک دا فرمائ  مال

 د دې اخستون دا حالل کى او سزا ورته مالو نۀ دپاره نه شوې دى. 
فت دې وى، مونخُدائ ثناء ص د مال ،وى هغوئ وائخر وک ي چ .ش

 نو زۀ به هم نور د دې مالداره شُو. د دې خپل شپون په دې رحم نۀ کوى. 
مل په خلقو رحم ونۀ کم،“ مال خُدائ فرمائ. ”زۀ به هر يو خپل اونى ته

او خپل بادشاه ته حواله کم. هغوئ به په مل ظلم وکى، او زۀ به دوئ د
 نو ما د هغه و شپونتوب وکو چ د هغوئ د السونو نه بچ نۀ کم.“ 

حاللولو دپاره نه کے شوى دى، په خاص طور مظلوم ې. بيا ما دوه
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چوک واخست چ يوه ”فضل“ او بله ”اتفاق“ بلل کېده، او ما پرې د و
 په يوه مياشت ک ما د قوم د درې شپونو نه ان شپونتوب وکو. 

 او وم خالص کو. خو و ما نه نفرت وکو، او زۀ د هغوئ نه تن شوم 
،ې شمرى هغه دې م کوم دئ چوئيل، ”زۀ به نور ستاسو شپون نۀ يم. پرې
او چ کوم تباه کيى هغه دې تباه ش. پرېدئ چ کوم پات ش هغه دې د

 بيا ما خپله امسا واخستله چ نوم ي ”فضل“ وو او يو بل غو وخورى.“ 
 ماته م که، او هغه لوظ م مات کو چ ما ولو قومونو سره کے وو. 

ما ته کتل پوهه شول چ رو چا چو سودا دا هم په هغه ورځ مات شو. او د
 ما هغوئ ته ووئيل، ”کۀ تاسو سوچ کوئ چ دا دا د مال خُدائ کالم دے. 

ۀ دى، ما ته خپله مزدورى راکئ، خو کۀ ۀ نۀ وى، نو ان سره ي کئ.“
 او مال خُدائ ما نو هغوئ ما له دېرش د سپينو زرو سي مزدورى راکه. 
ورغورزوه.“ دا اوچت قيمت دے کوم قيمت چ ته وفرمائيل، ”دا په خزانه ک

او د مال واخستل ولو، بيا ما دا دېرش د سپينو زرو سيهغوئ زما ول
 بيا ما خپله دوېمه امسا ماته  .وروغورزول م خُدائ د کور په خزانه ک

م ورورول ک سرائيل په مينوو، او د يهوداه او د ا “اتفاق” نوم ي ه چک
 بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل، ”د کم عقل شپون سامان يو ل ماته که. 

 ه چ زۀ يو شپون راولم په دې مل چ هغه به د ورک بيا راواخله. 
شوو پرواه نۀ کوى، يا به خوارۀ شوى نۀ لوى، يا به زخم شوو له شفا نۀ

ورکوى، نۀ به صحتمندو له خوراک ورکوى، خو هغه به د ُرب انو غوه
کاره شپون وى، چ افسوس دې په ب خورى او د دوئ سومونه به وشلوى. 

رمه پرېدى. تُوره دې د هغۀ الس او د هغۀ  ستره ووه. د هغۀ الس دې
“.ل ړنده شه دې بلستر  او د هغۀ ،مل اوچ شم

د يروشلم دشمنان به تباه ش
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خُدائ پېغام دے. د هغه مال سرائيلو په حقله دا د مالا  د بن  ۱۲
خُدائ، چا چ آسمانونه خوارۀ کى دى، چا چ د زم بنيادونه اې دى، او
 ”زۀ به يروشلم نه د شرابو  ،ې ده، هغه فرمائآدم له ساه ورک بن چا چ

کله چ ،ردانه شلو سره سر په ېرچاپېره قومونه ي م چپياله جوړه ک
 په هغه هغوئ خپل فوجيان د يهوداه او يروشلم محاصره کولو دپاره رالېى. 
ورځ، کله چ د زم ول قومونه د دې خالف يو ائ ش، زۀ به د يروشلم نه د
ولو قومونو دپاره يو نۀ خوېدونے کاے جوړ کم. هر هغه وک چ د دې د
 په هغه ورځ به زۀ لرې کولو کوشش کوى هغوئ به خپل انونه زخم کى. 

هر آس اوتر کم او د دې سوارۀ به ليون کم،“ مال خُدائ فرمائ. ”زۀ به د
يهوداه په قوم باندې نظر ساتم. خو زۀ به د دوئ د دشمنانو ول آسونه ړاندۀ کم.
 بيا د يهوداه حمرانان به په خپلو زړونو ک وائ، د يروشلم خلق مضبوط

 په هغه دى، ه چ مال خُدائ رب االفواج د هغوئ خُدائ پاک دے. 
ورځ به زۀ د يهوداه حمرانان له د لرو اور، له لمبه وهون مشعل چ د

غنمو د ېۍ په مين ک وى جوړ کم. دا به  او س طرف ته ېرچاپېره
 مال  .ش پات ائ روغ رم ول خلق وسوزوى، خو يروشلم به په خپل

خُدائ به د يروشلم نه وړاندې نورو يهوديانو ته کامياب ورکى، تر دې چ د
.الو نۀ شخاندان ته د يهوداه نه زيات عزت م يروشلم خلقو او د داؤد شاه
په يروشلم ک وک چ ىخُدائ هغه خلق بچ ک  په هغه ورځ به مال

اوسيى، نو په هغوئ ک به د ولو نه کمزورى د داؤد هومره طاقتور وى، او د
داؤد اوالد به داس وى له چ خُدائ پاک او له چ د مال خُدائ يوه فرته
 په هغه ورځ به زۀ د هغه ولو قومونو په خپله د هغوئ نه وړاندې روانه وى. 

تباه کول شروع کم کوم چ په يروشلم حمله کوى.

ماتم د هغۀ دپاره وک چ دوئ ويرلو

 زۀ به د داؤد په اوالد او وک چ په يروشلم ک اوسيى د فضل او دعا
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روح نازل کم. هغوئ به ما ته ورى، هغه چا ته چ دوئ په نېزه وهلے دے، او
هغوئ به د هغۀ دپاره داس ماتم وکى له چ وک په خپل اي يو ماشوم

ماتم کوى، او ډېر سخت به خفه ش له د چا چ اولنے زوئ م شوے وى.
ه د هددرمون وير چل لوئ وير وى، داس  په هغه ورځ به په يروشلم ک

 ول مل به ماتم کوى، هره يوه قبيله به په خپله د مجدو په مېدان ک وو. 
د خپلو و نه جدا يعن، د داؤد د خاندان قبيله به خپلو و نه جدا، د ناتن

معدا، د سو نه ج به د خپلو  د ليوى قبيل قبيله به خپلو و نه جدا، 
 او هره پات شوې قبيله به ان ان له ماتم قبيله به خپلو و نه جدا، 

کوى او د دوئ  به هم انله ماتم کوى.“

د ناه نه پاکېدل

 ”په هغه ورځ به چينه د داؤد د خاندان او د يروشلم اوسېدونو دپاره  ۱۳
 په هغه ورځ به زۀ د بتانو کوالو ش چ دوئ د ناه او ناپاک نه پاک کى. 

نومونه د مل نه ختم کم، هغوئ به نور نۀ ياديى،“ مال خُدائ رب االفواج
فرمائ. ”زۀ به دروغژن پېغمبران او ناپاکه روحونه دواړه د مل نه ختم کم.

 او کۀ اوس هم وک پېشوئ کوى، د هغۀ پالر او مور، چا نه چ هغه پېدا

دے، به هغۀ ته وائ، تۀ به ضرور م ش ،ه چ تا د مال خُدائ په نوم
 دروغ ووئيل. کله چ هغه پېشوئ کوى د هغۀ خپل پالر مور به ي ويرى. 
په هغه ورځ به پېغمبران په پېشوئ کولو او په رويا بيانولو شرميى. د پېغمبرانو

 هغه به وائ، زۀ پېغمبر نۀ په ببره چوغه اچولو به وک هم نۀ دوکه کوى. 
 کۀ وک ترې نه يم. زۀ زميندار يم، زمه د وان نه زما روزار دے. 

تپوس وکى، دا زخمونه ستا په بدن باندې د ۀ دى؟ هغه به جواب ورکى، دا
زخمونه په ما باندې زما د ملرى کور ک لېدل دى.
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شپونے ووژلے شو، او ې خورې ورې شوې

 اے تُورې، زما د شپون خالف راپاه، د هغه سى خالف چ زما

ملرے دے.“ مال خُدائ رب االفواج فرمائ. ”زۀ به شپون ووهم، او ې به
ي خورې ورې ش، او زۀ به خپل الس د هغوئ خالف اوږد کم چ واړۀ دى.
 په ول مل ک،“ مال خُدائ فرمائ، ”په درېو ک به دوه مۀ او تباه

 دا درېمه برخه به زۀ اور ک واچوم، زۀ به  .ش به يو پات درېو ک ،ش
دوئ له د سپينو زرو په شان صفا کم او له د سرو زرو به ي وآزمائيم. هغوئ

،م، او زۀ به ووايم چى او زۀ به هغوئ له جواب ورکبه زما په نوم آواز وک
دوئ زما خلق دى، او هغوئ به وائ، مال خُدائ زمون خُدائ پاک دے.“

د مال خُدائ راتلل او بادشاه کول

 ورئ، د مال خُدائ ورځ راروانه ده چ ستاسو مال به بلل  ۱۴
 زۀ به ول قومونه راغون کم چ د  .ے شستاسو په وړاندې لوټ ک

 او کورونه به لوټ ش ،ار به محاصره ش ،ىوک يروشلم خالف جن
به په زور بعزته ش. نيم ار به جالوطن ش، خو نور پات خلق به د ار نه
او د هغه قومونو خالف به داس خُدائ الړ ش  بيا به مال  .بونۀ تلے ش

 په هغه ورځ به د هغۀ جن وکى، له نه چ هغۀ پخوا جن کے وو. 
پ د زيتُونو په غر د يروشلم مشرق طرف ته ودريى. او د زيتُونو غر به د

مشرق نه تر مغرب پورې په مين نيم ش، يوه لويه وادى به جوړه ش، دا غر به
 بيا به تاسو زما د نيم د شمال طرف ته او نيم د جنوب طرف ته وويى. 

وى. تاسو به داس ه دا به تر آضل پورې رسېدل ،توت غرۀ په وادۍ ک
زياه په ورو ک د زلزل نه تاسو د يهوداه د بادشاه ع ه چن هل توت

وتتېدل. بيا مال خُدائ زما خُدائ پاک به راش، او ول پاک فرت به هغۀ
 دا به يو  په هغه ورځ به نۀ را او نۀ يخ او نۀ کنل وى.   .سره راش

۲۱ / ۲۳
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


بمثاله ورځ وى، نۀ به ورځ وى نۀ به شپه وى، مال خُدائ ته به د دې پته وى. د
 په هغه ورځ به د ژوند اوبۀ د يروشلم نه ماام په وخت ک به هم را وى. 

بهيى، نيم به د مشرق سمندر ته او نيم به د مغرب سمندر ته، په رم او
 مال خُدائ به په وله زمه بادشاه وى، په هغه ورځ به يخن ک بهيى. 
 ول مل، د جبع صرف يو مال خُدائ وى، او صرف د هغۀ نوم به وى. 

.ه د عرابه د وادۍ په شان شنه تر رِمون پورې، د يروشلم جنوب طرف ته، به ل
خو يروشلم به بيا اوچت ش او په خپل ائ به ودريى، د بنيامين د دروازې نه

تر د زړې دروازې پورې، د وټ دروازې پورې، او د حننايل د برج نه تر د
 دا به بيا آباد ش، دا به بيا هيله هم تباه نۀ شاه انورو د لنرو پورې. 
 دا هغه وبا ده چ مال خُدائ به په دې هغه ش. يروشلم به محفوظ وى. 

خلق مۀ کى چا چ د يروشلم خالف جن کے وو. د هغوئ غو به سخا
،ائ سخا ش به په خپل و والړ وى، د دوئ سترال دوئ په خپلو پ چ ش
 په هغه ورځ به مال خُدائ  .سخا ش به د دوئ په خُلو ک او د دوئ ژب

خلق په لوئ درد اخته کى. هر سے به د بل الس راونيس، او هغوئ به په يو
 تر دې چ يهوداه او يروشلم به په خپلو ک جن کوى. د بل حمله وکى. 
ېرچاپېره ولو قومونو دولت به راغون کے ش، چ په ک به په لوئ مقدار

 هم دغه شان به په آسونو او قچرو، سرۀ زر او سپين زر او جام وى. 
  .دى افت نازل ش ائ ک ناور په هغه ومره انو، خرونو او چاو
بيا به د ولو قومونو پات ژوندى کسان چا چ په يروشلم حمله کې وه کال په

کال د بادشاه، مال خُدائ رب االفواج عبادت ته هلته ، او د جونو اختر به
 خو کۀ هر قوم يروشلم ته د تلو او د بادشاه مال خُدائ رب االفواج کوى. 
 کۀ مصريان هلته د عبادت نه انار وکى، نو په هغوئ به باران نۀ کيى. 
الړ نۀ ش او خپل انونه هلته حاضر نۀ کى، نو په هغوئ به باران نۀ کيى.

مال خُدائ به په هغوئ هغه وبا نازله کى چ مال خُدائ ي په هغه قومونو
 دا به د مصر او د هغه  . لو له نۀو اختر لماند جون وک چ ىرالې
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 په هغه  . لو له نۀو اختر لمانوک د جون ولو قومونو سزا وى چ
ورځ به د آسونو په ونرو باندې هم ليل وى ”مال خُدائ ته مقدس کے

شوى“ او د پخل دېونه د مال خُدائ په کور ک به له د هغه مقدسو لوو
 هر يو لوے به په يروشلم او په شان وى چ د قرباناه په وړاندې دى. 
قربان ول چ االفواج ته مقدس وى. او هغوئ خُدائ رب مال يهوداه ک

کولو له راغل دى هغوئ به ۀ لو واخل او په ک به پخل کولے ش. او
ر هم پاتسودا يو کنعان االفواج په کور ک خُدائ رب په هغه ورځ به د مال

.نۀ ش
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