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د حضرت عاموس نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

خُدائ پاک د غرور نه نفرت کوى. د خلقو يقين دا جوړ شوے وو چ مون خپل
رېنه هېر شوى ۇو چ ۀ چ هغوئ لرى دا د خُدائ ضرورتونه پخپله پوره کۇو او دا ت

پاک د طرفه دى. خُدائ پاک ولو خلقو له اهميت ورکوى کۀ غريبانان وى او کۀ
مالدار، کۀ د هر مذهب يا د هرې قبيل سره ي تعلق وى. د غريبانانو سره چ کوم ظلم
زياتے کېدو او ناانصاف ورسره کېده او د بل وطن مسافرو د مجبورۍ نه به چ غلطه
فائده اخستے کېده د هغ خالف حضرت عاموس نب خبردارے ورکے وو. خُدائ

د هغۀ عزت په ک چ پاک مخلص عبادت غواړى، سره د هغه مناسبو آدابو او روي
وى. حضرت عاموس نب يو شپونے او زميندار وو چا چ پېشويان ورکې کله
زياه د يهوداه بادشاه وو. هغه وخت ک د بت سرائيل بادشاه وو او عيربعام د ا چ

پرست، عېش عشرت، لوټ مار او دوکه بازۍ دور وو. مالدارو او زورورو به په
سرائيلو د مرتد کېدو، معاشرتا د بن غريبانانو زور زياتے کولو. حضرت عاموس نب

ناانصافو مذمت وکو او خلقو له ي خبردارے ورکو چ خُدائ پاک سره د لوظ
ماتولو په وجه به په هغوئ لويه تباه راش. په داس وختونو ک بحوصل کېدل ډېر
آسان وى چ آيا خُدائ پاک به دغه بانصافه، بوفا، او د ناجائزه دولت اللچيانو سره
انصاف وکى او کۀ نه. خو مون له اُميد ساتل پار دى ه چ دا د خُدائ پاک وعده

ده چ هغه به ولو سره انصاف کوى. انصاف له د اوبو د چپو په شان وبهيى، او
صداقت د هغه سيند په شان چ هيله نۀ اوچيى. د حفظ کولو دپاره ۵: ۱۴ آيت ”د
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و لون کوئ او بدو پس مۀ ر نو تاسو به ژوندى پات ش. نو بيا به مال خُدائ،
رب االفواج ستاسو مل وى.“

 د عاموس پېغام، چ د تقوع ار يو شپون وو. دا هغه پېغام دے ۀ چ هغۀ د  ۱
زياه د ع وليدل، کله چ سرائيل په حقله په رويا کد ا نه دوه کاله مخ زلزل

 هغۀ وفرمائيل، يهوداه بادشاه وو او يربعام د يهوآس زوئ د اسرائيل بادشاه وو. 
”مال خُدائ د صيون نه غمبيى، او د يروشلم نه غوريى. د شپونو د رن ايونه

“.اوے شۀ به ماو د کرمل د غرۀ په سر وا ،به اوچ ش

د بن اسرائيلو په اونيانو د مال خُدائ عدالت

 مال خُدائ داس فرمائ، ”د دمشق خلقو بار بار ناه کې ده، نو زۀ به هغوئ د

سزا نه بغېر پرې نۀ ږدم. هغوئ زما خلق په جِلعاد ک وهل دى داس له په تريشر
 نو زۀ به د حزائيل په شاه محل اور نازل کم او دا به د  .ولے ش غله دانه چ

 زۀ به د دمشق دروازې مات کم او د آون د وادۍ بِنحدد قلعه ان وسوزوى. 
بادشاه چ په تخت ناست دے به ووژنم، زۀ به د بيتعدن بادشاه تباه کم. د آرام خلق

خُدائ داس  مال  .فرمائ خُدائ داس مال “،ته جالوطن ش لبه د قير م
فرمائ، ”د غزه خلقو بار بار ناه کې ده، نو زۀ به هغوئ د سزا نه بغېر پرې نۀ ږدم.
 نو زۀ به د ه چ هغوئ وله عالقه جالوطن که او ادوم باندې ي خره که، 

 زۀ به د اشدود غزه په دېوالونو اور نازل کم، او هغه به د دې قلعه ان وسوزوى. 
خلق وژنم او د اسقلون بادشاه به تباه کم. بيا به زۀ په عقرون حمله وکم او يو و

فلستيان چ ژوندى پات دى به هم مۀ ش،“ دا د مال قادر مطلق خُدائ فرمان دے.
 مال خُدائ داس فرمائ، ”د صور خلقو بار بار ناه کې ده، نو زۀ به هغوئ د

سزا نه بغېر پرې نۀ ږدم. ه چ هغوئ د بن اسرائيلو سره د ورورول د لوظ لحاظ
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 نو زۀ به د ونۀ کو بل وله عالقه ي جالوطن که او په ادوم ي خره که. 
 مال صور په دېوالونو اور رانازل کم او دا به د هغ ول قلعه ان وسوزوى.“ 
خُدائ داس فرمائ، ”د ادوم خلقو بار بار ناه کې ده، نو زۀ به هغوئ د سزا نه بغېر
پرې نۀ ږدم. ه چ هغوئ خپلو وروو بن اسرائيلو پس تُوره په الس منې وهل او

په هغوئ ي هي رحم نۀ کولو. او خپله غصه ي جارى وساتله، او غصه ي د قابو نه
 نو زۀ به په تيمان اور نازل کم او دا به د بصره قلعه ان تباه کى.“ بهر کېده. 

 مال خُدائ داس فرمائ، ”د عمون خلقو بار بار ناه کې ده، نو زۀ به هغوئ د

سزا نه بغېر پرې نۀ ږدم. ه چ هغوئ د جِلعاد د اُميدوارو و خي ويرل د دې
 نو زۀ به د ربه په دېوالونو اور نازل کم، او دا دپاره چ خپل سرحدونه لوئ کى. 
به د هغ ول قلعه ان وسوزوى. د جن په ورځ به د جن دغه شان چغ اورېدے

 د هغوئ بادشاه به خپلو آفسرانو سره ش، له د طوفان په ورځ چ تېزه سيل وى. 
يو ائ جالوطن ش،“ دا د مال خُدائ فرمان دے.

 مال خُدائ داس فرمائ، ”د موآب خلقو بار بار ناه کې ده، او زۀ به هغوئ  ۲
وسوزول او ايرې ي ُوکهغوئ د ادوم د بادشاه ه ه چ .د سزا نه بغېر پرې نۀ ږدم

 نو زۀ به په موآب اور نازل کم، دا به د قريوت قلعه ان وسوزوى. نه کل. 
چ د جن لويه اله وله ش او بيل وغيى نو موآب به د جن په تاو ک هالک
.خُدائ فرمائ م،“ مال زۀ به د موآب بادشاه سره د هغۀ د آفسرانو تباه ک  .ش
 مال خُدائ داس فرمائ، ”د يهوداه خلقو بار بار ناه کې ده، نو زۀ به هغوئ د

سزا نه بغېر پرې نۀ ږدم. ه چ هغوئ د مال خُدائ شريعت رد کو او د هغۀ په
حمونو ي عمل ونۀ کو. ه چ هغوئ د دروغو خُدايانو بالرې کل، هغه خُدايانو
 نو زۀ به په يهوداه اور نازل کم او دا به د چ د دوئ پالر نيونو ي پيروى کوله. 

يروشلم قلعه ان وسوزوى.“
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د بن اسرائيلو عدالت

 مال خُدائ داس فرمائ، ”د بن اسرائيل خلقو بار بار ناه کې ده، نو زۀ به

هغوئ د سزا نه بغېر پرې نۀ ږدم. ه چ هغوئ صادقان خلق په سپينو زرو او
 هغوئ د غريبانانو سرونه له د زم د خاورى غريبانان په يو جوړ پلو خروى. 
په شان د پو الندې کوى او نۀ پرېدى چ مظلومانو ته انصاف مالو ش. پالر او زوئ

 هغوئ د هرې هم يوې  سره مل او زما د پاک نوم بحرمت کوى. 
قرباناه په خوا ک په هغه کپو ک چ په ضمانت ک اخستے شوې وى

مل. د خپل خُدائ په کور ک هغوئ په هغه پېسو مے  چ د بانصاف د
 خو زما خلقو وکتل چ ما اموريان تباه کل، جرمان په طور اخستلے شوې دى. 
ار کۀ هغوئ د دِيار په شان لوړ او د ېۍ په شان مضبوط ۇو. ما بره نه د هغ مېوه
،صر نه راوويستل هم ما تاسو د م رباد م کل.  او الندې نه جرړې وويستل او ب
او لوېت کاله م په صحرا ک ستاسو الرودنه وکه چ تاسو د اموريانو زمه

 هم ما ستاسو ين زامن پېغمبران جوړ کل او ۀ وانان م د قبضه کئ. 
خدمت دپاره د نذير په حيثيت وقف کل. ول دا رتيا نۀ دى زما خلقو بن اسرائيلو؟“

 ”خو تاسو د نذير په حيثيت په وقف شوو خدمت  .فرمائ خُدائ داس مال
،و چم وکو او پېغمبرانو ته مو حل او د هغوئ قَسم مو مات کو مے وکوون

 نو بيا، زۀ به تاسو داس دباؤ کم له نه چ د غل نه ډکه پېشويان مۀ کوئ. 
 نۀ به تېزه منه وهون وتتېدے ش، او نۀ به طاقتور ک طاقت اډۍ دباؤ وى. 

 نۀ به غش ويشتون، نۀ به  .ے شخپل ژوند بچ ک يالاو نۀ به جن ،ش پات
 په هغه ورځ به  .ے شاو نۀ به په آس سوارۀ خپل ژوند بچ ک ه وهونتېزه من

.خُدائ فرمائ مال “،توت ربن ته فوجيان هم ب
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د بن اسرائيل ناه او سزا

 دا کالم واورئ چ مال خُدائ ستاسو خالف فرمائ، اے بن اسرائيلو، دا د  ۳
چ  ”صرف تاسو ي هغه ولو قبيلو خالف دے چ ما د مصر نه بهر راويست دى، 

ما د زم په ولو قومونو ک خوښ کى ي، نو ه به زۀ تاسو ته ستاسو د ولو
و چتر ائ سفر کولے ش  آيا دوه کسان يو ناهونو په وجه سزا درکم. 

 آيا زمرے په نل ک غمبيى کله چ د هغوئ داس کولو باندې متفق نۀ وى؟ 
 هغۀ ار نۀ وى؟ آيا هغه په خپل غار ک غمبيى کله چ هغۀ ۀ نۀ وى نيول؟ 

آيا يو مارغۀ په ل ک ېرېدے ش کله چ ورته د ېرېدو دپاره ۀ نۀ وى؟ آيا دام
ار ک په  کله چ په زمه په خپله بنديى کله چ ار د ېرېدو دپاره نۀ وى؟ 
بيل وغيى نو خلق نۀ يريى؟ کله چ يو ار باندې افت راش آيا دا مال خُدائ نۀ

 يقيناً چ قادر مطلق خُدائ هي نۀ کوى ترو چ خپله منصوبه وى راوستے؟ 
 خو اوس زمرے په غمبېدو دے نو خدمت کوونو پېغمبرانو ته رنده نۀ کى. 
وک به نۀ يريى؟ اوس خو قادر مطلق خُدائ خپل کالم وفرمائيلو، نو وک به د هغۀ

د پېشوي ورکولو نه انار وکى؟“

تباه د سامري

 د اشدود قلعه انو ته او د مصر قلعه انو ته اعالن وکه چ، ”د سامريه په غرونو

راغون ش او وورئ چ په دې ار ک ۀ کيى. ومره لويه وډى ده پ او
 مال خُدائ فرمائ، ”هغوئ په دې نۀ ومره ظلم د هغ خلقو سره کيى.“ 

پوهيى چ صحيح کار نه وکى. هغوئ خپل قلعه ان د هغه مال نه ډک کې
 نو ه قادر مطلق دى کوم چ په ظلم زيات او غال سره اخستے شوے دے.“ 

خُدائ داس فرمائ چ، ”دشمن به ستاسو وطن محاصره کى او ستاسو پخ قلع به
ه چن هل” ،خُدائ دا فرمائ  مال راوغورزوى او ستاسو قلع به لوټ کى.“ 
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يو شپون د ازمرى د خول نه د ې د پ يو دوه هوک يا د غوږ يوه وکه بچ کى،
رباد ش او نو دغس به هغه بن اسرائيل چ په سامريه ک اوسيى هغوئ به دومره ب
 قادر  “.ش پات ه باقيوه پ رسيو بازو او د ک د ک ه چل ش به پات داس

واه واورئ، او د يعقوب د خاندان خالف” ،االفواج دا فرمائ مطلق خُدائ، رب
 په کومه ورځ چ زۀ بن اسرائيلو له د ناهونو سزا ورکوم، زۀ به د ورکئ. 

بيتايل قرباناه تباه کم. د هرې قرباناه رونه به مات ش او په زمه به
 زۀ به د اوړى کورونه او د ژم کورونه دواړه تباه کم. هغه  .راوغورزولے ش

کورونه چ د هات په غاونو ائسته کے شوى دى هغه به تباه ش او دا محلونه به
.خُدائ فرمائ مال “،نۀ ش پات باق

 ”ما ته غوږ ونيس، د سامريه په غرونو اے د بسن ربه غواانو، تاسو هغه  ۴
وک چ و الندې کوئ، اوپه غريبانانو ظلم کوئ او ضرورتمند د پ چ ي 

 قادر مطلق خپلو خاوندانو ته همېشه وائ چ، مون له د لو دپاره مے راوړئ. 
خُدائ په خپل پاکوال قسم وکو چ هغه وخت به يقيناً راش چ تاسو ته به پوزو

تاسو هر يو کس به داس ،لو به بوتلے شاو په را ې واچولے شنک ک
 تاسو هر يو به په  .لے شکب را ه کنپه ک ه چن هل لے شرا

دېوالونو ک د جوړو شوو الرو نه په زور وويستلے ش، تاسو به بهر د حرمون شمال
.خُدائ دا فرمائ مال “،طرف ته وغورزولے ش

سرائيلو نافرمانا د بن

ئ. په جِلجال کپېش ک تانو ته قربانب او په بيتايل ک  ”نو بيا خو الړ ش

نافرمان جارى سات. هر سحر قربان کوئ، او په هره درېمه ورځ خپله لسمه حصه
 خمبيره رو د شران په طور پېش کئ بيا په اوچت آواز د هغه قربانو راوړئ. 
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اعالن وکئ کوم چ تاسو په خپله خوه کوئ. ه چ داس کارونه کول تاسو
 ”ما په هر ار لوږه  .قادر مطلق خُدائ فرمائ وئ،“ دا مالسرائيل ډېر خوا بن

مال “،قحط راوستو. خو بيا هم تاسو ما ته واپس رانۀ غل م راوسته او په هر کل
 ”کله چ ستاسو فصل ته د باران سخت ضرورت وو نو ما د دې  .خُدائ دا فرمائ
ورېدل بند کل. ما په يو کل باران وورولو خو په بل کل م ونۀ ورولو. په يو پ باران

 خلق د اوبو په لون ک کل په کل سرردانه وشو، خو بل پے اوچ شو. 
رېدل، خو هلته هم د لو دپاره کاف اوبۀ نۀ وې. خو بيا هم تاسو ما ته واپس رانۀ
 ”ما ستاسو په فصلونو او د انورو په باغونو تليا او  .خُدائ دا فرمائ مال “،غل

بيمارى راوسته. د قحط ملخانو ستاسو د اينرو او د زيتُونو ون وخوړل. خو تاسو
راوستل ان ”ما په تاسو وبا  .خُدائ دا فرمائ مال “،بيا هم ما ته واپس رانۀ غل

نه م چ په مصريانو رالېل وې. ما ستاسو زلم په تُوره ووژل، او ستاسو ول
آسونه م بوتلل. ما ستاسو په لر اه ک ستاسو پوزې د مو د بوئ نه ډک کې.

 ”ما ستاسو ۀ  .خُدائ دا فرمائ مال “،خو تاسو بيا هم ما ته واپس رانۀ غل
خلق تباه کل له نه چ م د سدوم او عموره خلق تباه کى ۇو. تاسو د هغه نيم

سوزېدون لر په شان وئ کوم چ د اور نه رالے شوے وى، خو تاسو بيا هم ما
 ”نو اے بن اسرائيلو، تاسو به وورئ  .خُدائ دا فرمائ ېدئ،“ مالر ته راونۀ

چ زۀ درسره ۀ کوم، نو ه زۀ درسره داس کوم، نو د خپل خُدائ پاک سره د
 ه چ مال خُدائ هم هغه دے چا مالقات دپاره تيار ش، اے بن اسرائيلو.“ 

چ غرونه پېدا کى دى، او هوا ي پېدا کې ده، او خپل خياالت بن آدم ته رندوى.
هغه د سحر را په تيارۀ بدلوى او د زم په اوچتو ايونو باندې ر. د هغۀ نوم

مال خُدائ پاک، رب االفواج دے.
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د بن اسرائيلو سندرې وئيل

 اے بن اسرائيلو، زۀ چ د غم کومه سندره ستاسو په حقله وايم، هغ ته غوږ  ۵
 ”پېغله بن اسرائيل راغورزېدله ده، بيا به هيله دوباره نۀ راپا. هغه په  ،ونيس

 مال قادر خپله زمه يوا راغورزېدل ده چ هيوک به ي دوباره ونۀ دروى.“ 
مطلق خُدائ داس فرمائ، ”د بن اسرائيلو د يو ار نه چ زر فوجيان د جن دپاره

ولېلے ش، نو صرف سل به په ک پات ش، او چ د يو بل ار نه ي سل فوجيان
 مال خُدائ د بن اسرائيلو  “.واپس راش نو صرف لس به په ک ،لے شولې
 مۀ بيتايل لوئ، او  .ش وئ نو تاسو به ژوندى پاتما ول” ،فرمائ قوم ته داس

مۀ جِلجال ته ، او مۀ بيرسبع ته سفر کوئ ه چ د جِلجال خلق به يقيناً جالوطن
 د مال خُدائ طلبار ش نو  “.ے شاو بيتايل به نيست و نابود ک ،ے شک

ژوندى به پات ش ،ن هغه به د يوسف خاندان له د اور وسوزوى، او بيتايل به
 تاسو هغه خاورې ايرې کى او هيوک به داس نۀ وى چ هغه اور م کى. 

 هغه چا چ وک ي چ انصاف په نير بدلوئ او صداقت په زمه راغورزوئ. 
ستورى پېدا کى دى، چا چ د ستورو غومپ پېدا کے دے. او وک چ تيارۀ د

سحر په را بدلوى، او د ور را په شپه بدلوى. وک چ د سمندر اوبۀ راوغواړى او
 هغه په زورورو خلقو د زم په مخ ي وراړوى، د هغۀ نوم مال خُدائ دے. 

 تاسو د هغوئ نه سمدست تباه راول او د هغوئ مضبوط قلعه ان تباه کوى. 
وک چ وئنصاف کوى، او هغوئ سپا په عدالت ک وک چ نفرت کوئ

 تاسو په غريبانانو ظلم کوئ او د هغوئ په غله د حد نه زيات يس  .حقيقت وائ
لوئ. نو په دې وجه ار کۀ تاسو د کاو نه ائسته کورونه جوړ کى دى خو تاسو به

دى خو تاسو به د هغ رلورو ډک باغونه کر کۀ تاسو د انئ، انۀ اوسې ک په هغ
 ما ته پته ده چ ستاسو جرمونه ومره ډېر دى او ستاسو ناهونه  . مے ونۀ

ومره لوئ دى. تاسو په صادقانو ظلم کوئ او رشوتونه اخل او د غريبانانو سره په
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وخت ک يار انسان په داس نو په دې وجه هو عدالت ک انصاف نۀ کوئ. 
ر مۀ ون کوئ او بدو پسو ل  د خاموشه وى، ه چ زمانه ډېره خرابه ده. 

نو تاسو به ژوندى پات ش. نو بيا به مال خُدائ، رب االفواج ستاسو مل وى، له
 د بدو نه نفرت کوئ او د نه چ تاسو دعوٰى کوئ چ هغه ستاسو مل دے. 
مال چ ئ. نو کېدے شنصاف قائم کا سره مينه کوئ، او په عدالت ک نې
 نو ه خُدائ، رب االفواج، د بن اسرائيلو په باق پات شوو خلقو رحم وکى. 

مال خُدائ، رب االفواج قادر مطلق خُدائ فرمائ، ”په ولو کوو ک به ژړاان وى
او په هر چوک ک به د مو وير وى. زمينداران د ماتم کولو دپاره راوغوتلے ش او
ولو باغونو ک ورو په د ان  .تلے شبه د ژړا دپاره راوغو ماتم کوون کسب

به ژړاان وى، ه چ زۀ به ستاسو د سزا دپاره ستاسو په مين ک تېر شم،“
.خُدائ فرمائ مال

د مال خُدائ ورځ

 په تاسو دې افسوس وى وک چ د مال خُدائ د قيامت د ور ارمان کوئ.

ا نه بلارمان کوئ؟ دا به ستاسو دپاره د ر خُدائ د قيامت د ور د مال تاسو ول
 دا به داس وى له چ وک د ازمرى نه تت او مېلو ته د تيارې ورځ وى. 

.وچيچ دى او مار ياو الس په دېوال باندې کې او يا خپل کور ته الړ ش ،مخامخ ش
 آو، د مال خُدائ د قيامت ورځ به تيارۀ او د نااُميدۍ سبب وى. دې ک به د

 ”زۀ ستاسو اخترونو نه سخت نفرت کوم او ستاسو خوشحال يا د اُميد را نۀ وى. 
ر کۀ تاسو ما ته سوزېدون ا مذهب محفلونه ما ته هي خوشحال نۀ راکوى. 

نذران او د غل نذران راوړئ، نو زۀ به دا قبول نۀ کم. ار کۀ تاسو ما ته د ورب
 د خپلو ناورو د خپل خو نذران پېش کئ زۀ به دې ته هي نظر ونۀ کم. 

 د دې په سندرو شور زما نه اخوا کئ، زۀ ستاسو د رباب ساز اورېدل نۀ غواړم. 
ائ دې انصاف له د اوبو د چپو په شان وبهيى، او صداقت د هغه سيند په شان
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 اے بن اسرائيلو، کله چ تاسو د لوېتو کالو دپاره په چ هيله نۀ اوچيى. 
 خو اوس چ بيابان ک وئ نو ما ته مو کله قربان او نذران راوړې دى ۀ؟ 

تاسو د سوت بت عبادت وکو کوم چ تاسو خپل بادشاه من، او کيوان چ ستاسو
 نو په دې په ستورو ک معبود دے، نو تاسو به دا بتان په خپلو اوږو روئ. 

د چا نوم چ ،خُدائ فرمائ م،“ مالوجه به زۀ تاسو د دمشق نه هم اخوا جالوطن ک
قادر مطلق خُدائ دے.

سرائيلو تباها د بن

 ”په تاسو دې افسوس وى وک چ په صيون ک په آرام پراتۀ ي، او په تاسو  ۶
هم وک چ خپل ان د سامري په غر محفوظ . تاسو په بن اسرائيلو ک نامتو

 تاسو کلنه ار ته الړ  .تلو دپاره ورخلق د مدد غو چا له چ ،او مشهور ي
ش او وورئ چ هلته ۀ شوى دى. بيا د حمات لوئ ار ته الړ ش، او بيا په فلستيه
ک د جات ار ته ورکوز ش. تاسو خو د هغوئ نه ۀ زيات ۀ نۀ ي؟ ول ستاسو

،د مصيبت هغه ورځ به راش چ  تاسو دا نۀ من عالقه د هغوئ نه لويه ده ۀ؟ 
 په تاسو افسوس چ د هات په بل تاسو د بانصاف حومت قائم کے دے. 
غاونو په ائسته کے شوى پالنونو ک اودۀ کېئ او په حجره ک په کونو

ک غزېئ. تاسو د خوراک دپاره د خپلو رمو نه د خو ورى او د خپل مال نه
 تاسو په سريندو ک بمطلبه سازونه غوئ او خپل ان د ربه سخ خووئ. 

 تاسو د ميو ډک جامونه  او اعل عطر داؤد سره د برابرولو کوشش کوئ. 
ه تاسو به اولن  نو لوئ، خو تاسو د خپل مل په تباه ۀ خفان نۀ کوئ. 
 قادر مطلق  “.او غزېدل به ختم ش او ستاسو مېل ،جالوطن به ش چ خلق ي
خُدائ په خپل ذات قسم کے دے. مال خُدائ، رب االفواج فرمائ، ”زۀ د يعقوب د

غرور نه کرکه کوم، او د هغۀ مضبوطو قلعه انو نه نفرت کوم. زۀ به ار او په دې
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ى پاتلس س  کۀ په يو خاندان ک ک چ هر ۀ دى دشمن ته حواله کم.“ 
 او چ کله د هغوئ يو خپلوان راش وک چ د  .ۀ شوى نو هغوئ به هم م

هغوئ د مو د دفن کولو ذمه وار وى او کور ته ورننو چ مى رابهر کى، نو هغه
وک شته؟“ نو هغه به وائ ى، ”آيا تا سره نوربه د آخرى بچ شوى کس نه تپوس وک

چ، ”نه،“ نو کله چ هغه ورته قسم خوړل غواړى، نو بيا به هغه ورته ووائ چ، ”چپ
 کله چ مال خُدائ شه، مون له په کار دى چ د مال خُدائ نوم وانۀ خلو.“ 
 آيا آسونه په غو حم وکى، نو بيا به هغه غ او واړۀ کورونه دړې وړې کى. 
کاو ک منې وهلے ش؟ آيا وک په غويانو باندې سمندر قلبه کولے ش؟ خو

 تاسو انصاف په نير بدل کے دے او د صداقت مېوه مو په بدۍ بدله کې ده. 
تاسو د لودبار په فتح خوشحال کوئ، او واي چ، ”آيا مون په خپل طاقت سره قرنَيم

اے بن” ،چ االفواج په خپله فرمائ خُدائ، رب  مال نۀ دے نيولے ۀ؟“ 
اسرائيله، زۀ به ستا خالف يو قوم درولېم، چ په تاسو به د ليبوحمات نه تر عرابه وادۍ

پورې ظلم کوى.“

د قحط د ملخانو په حقله رويا

 قادر مطلق خُدائ ما ته په رويا ک دا وودل چ، هغۀ د قحط ملخانو  ۷
د بادشاه د برخ وشول کله چ دا په هغه وخت ک .دپاره تيارول رې د حملل
 ما په خپله وړومبے فصل رېبلے شوے وو او د دوېم فصل د راختلو وخت وو. 
رويا ک وليدل چ د قحط ملخانو د زم ول شينے وخوړلو، نو بيا ما ووئيل

ه چ ،نۀ شُو به ژوندى پات مون ن ،همعاف ک اے قادر مطلق خُدايه مون” ،چ
،ه، چخُدائ خپله فېصله بدله ک  نو مال د بن اسرائيلو قوم ډېر وړوکے دے.“ 

”داس به بيا کله ونۀ ش،“ مال خُدائ وفرمائيل.
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د اور په حقله رويا

 نو قادر مطلق خُدائ ما ته بله رويا وودله، په رويا ک ما وکتل چ هغه تيارے

کوى چ خپلو خلقو له د غ اور په ذريعه سزا ورکى. هغه اور د سمندر بېخ
 نو بيا ما چغ کې، ”اے قادر مطلق خُدايه زۀ وسوزولو او وله زمه ي تباه که. 
تا ته زارى کوم، بس که. ن مون به ژوندى پات نۀ شُو، ه چ د بن اسرائيلو قوم
 نو مال خُدائ خپله فېصله بدله که، چ، ”داس به بيا کله ډېر کمزورے دے.“ 

ونۀ ش.“ مال قادر مطلق خُدائ دا وفرمائيل.

د سال په حقله رويا

مال ما وليدل چ ودله. په دې کخُدائ يوه بله رويا و  نو بيا ما ته مال

خُدائ د يو داس دېوال په خوا ک والړ وو چ د سال سره جوړ وو او د هغۀ په الس
 او مال خُدائ زما نه تپوس وکو چ، ”عاموسه، تا ته ۀ ک سال وو. 

ارى؟“ نو ما ورته جواب ورکو چ، ”سال.“ بيا مال خُدائ وفرمائيل، ”ووره، زۀ
د خپلو خلقو بن اسرائيلو په مين ک سال لوم، زۀ به نور د هغوئ ناهونه پرې نۀ

 په کومو عالقائ عبادتخانو ک چ د اسحاق اوالد عبادت کولو هغه به تباه ږدم. 
ش او د بن اسرائيلو مقدس ايونه به هم کنرې ش، او زۀ به د يربعام خاندان نيست

و نابود کم.“

عاموس او امصياه

،لو چسرائيل بادشاه يربعام له دا خبر ورولېمام امصياه د ا نو بيا د بيتايل ا

”عاموس د بن اسرائيلو په مين ک ستا خالف سازشونه جوړوى. د هغۀ وينا د
،ش يربعام به په تُوره م ،چ فرمائ عاموس داس ه چ  برداشت نه بهر ده. 
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 بيا امصياه  “.ے شته جالوطن ک لنه پردى م لسرائيل به د خپل ما او بن
عاموس ته ووئيل، ”اے رويا کتونيه، دلته نه اوه. او واپس د يهوداه مل ته الړ شه.

 دلته په بيتايل ک نورې هلته خپل رزق وه او هلته خپل پېشويان کوه. 
 خو پېشويان مۀ کوه، ه چ بادشاه محل او بادشاه عبادتخانه دلته ده.“ 

عاموس امصياه ته جواب ورکو، ”نۀ زۀ پېغمبر يم او نۀ د پېغمبر زوئ يم، زۀ صرف يو
 خو مال خُدائ زۀ د شپونتوب نه شپون يم او د اينر د ونو خيال هم ساتم. 

 راروان کم او حم ي راکو چ، الړ شه او زما خلقو اسرائيل ته پېشوئ وکه. 
وئسرائيل خالف پېشا د بن ،چ خُدائ کالم ته غوږ شه. تۀ وائ نو بيا اوس د مال

 نو په دې وجه مال خُدائ دا مۀ کوه. او د اسحاق د قوم خالف تبليغ بند که. 
فرمائ چ، ستا  نه به د ار کنجره جوړه ش، او ستا زامن او لوه به په تُوره

لاو تۀ به په خپله په يو ناپاک م ،او تقسيم به ش ے شبه ناپ ک لستا م .ۀ شم
“.ے شته جالوطن ک لنه پردى م لسرائيل به د خپل ما او بن .ش م ک

د پخ مېوې د وکرۍ رويا ليدل

 ما ته مال خُدائ يوه بله رويا وودله. په دې ک م د پخ مېوې يوه  ۸
 مال خُدائ تپوس وکو، ”اے عاموسه، تا ۀ وليدل؟“ نو ما ورته وکرۍ وليدله. 
جواب ورکو، ”د پخ مېوې ډکه وکرۍ م وليدله.“ بيا مال خُدائ ما ته وفرمائيل،

”زما د خلقو بن اسرائيلو دپاره وخت پوخ شوے دے، زۀ به نور هغوئ د سزا نه بغېر نۀ
 قادر مطلق خُدائ فرمائ، ”په هغه ورځ، به د عبادتخان سندرې په ژړا او پرېدم.“ 

ماتم بدل ش. ډېر مى به په هر ائ ک په خاموش پراتۀ وى.“

سرائيلو تباها د بن
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 واورئ اے هغه خلقو وک چ ضرورتمند راغورزوئ او د مل غريبانان تباه

 تاسو خپل ان سره واي چ، ”کله به د نوې مياشت ورځ ختمه ش او کله کوئ. 
به د سبت ورځ تېره ش چ مون خپل د غل ودامونه کوالو کو او غله خره کو؟
و، او په تله کيزونو قيمتونه اوچت ک و، او دل وکچل و ناپ تول ک او مون

 غريبانان په سپينو زرو او ضرورتمند په يوه جوړه پلو اخلو،  او دوکه وکو. 
 هغه مال خُدائ چ يعقوب ورباندې فخر کوى او غنم هم د بوسو سره خروو.“ 
 د دې په قسم وکو چ، ”زۀ به هيله هغه کارونه هېر نۀ کم چ دوئ کى دى. 

وجه به زمه ولزيى او وک هم چ په دې مل ک اوسيى هغه به ماتم کوى.
له نه چ په مصر ک د نيل درياب د سېالب په وخت ک اوچتيى داس به
،قادر مطلق خُدائ فرمائ  مال  “.ېناو بيا به دوباره ک ،ه اوچته شوله زم

 ”په هغه ورځ به زۀ نمر په نيمه ورځ ته کم او په زمه به په را ورځ تيارۀ راولم. 
زۀ به ستاسو مذهب اخترونه په ماتم بدل کم او ستاسو د خوشحال ول سندرې به د
غم په سندرو بدل کم. زۀ به په ولو د اټ جام واغوندمه او سرونه به پرې نجيان

کم. خلق به داس ماتم کوى له چ اې يو زوئ ي م وى. هغه ورځ به ومره
 قادر مطلق خُدائ فرمائ، ”هغه ور راروان دى، کله چ زۀ په سخته وى.“ 

زمه باندې قحط راولم. خو دا به د لوږې او تندې قحط نۀ وى، بل دا به د خُدائ پاک
 خلق به د يو سمندر نه بل سمندر پورې او د شمال نه د کالم د نۀ اورېدلو قحط وى. 
 تر مشرق پورې ر، چ د مال خُدائ کالم ولوى، خو دوئ به ي پېدا نۀ کى. 

 کوم خلق چ د  .هوشه شوانان د تندې نه ب او ائسته پېغل په هغه ورځ به
سامريه په شرمېدلو بتانو قسم خورى، او يا وائ چ اے دان، زمون دې ستا په خُدائ

قسم وى، او يا وائ چ اے بيرسبع، زمون دې ستا په خُدائ قسم وى، نو داس خلق به
راوغورزيى او بيا به د پاېدو جوه نۀ وى.“

https://pashtobibles.org/


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

ے شسرائيل به تباه کا بن

 ما وليدل چ مال خُدائ د قرباناه سره والړ وو. او هغۀ وفرمائيل چ، ”د  ۹
عبادتاه د ستنو پاس سرونه ووه چ بنيادونه ي ولزيى. د خلقو په سرونو ي ته

راوغورزوئ، وک چ ژوندى پات ش هغوئ به زۀ په تُوره مۀ کم. يو به هم ونۀ
 کۀ هغوئ زمه وکن او الندې عالم ارواح ته هم  .نۀ ش وک به پات او هي ،تت
کوز ش، نو زما السونه به ي د هلته نه هم راوباس. کۀ هغوئ آسمان ته هم وخېژى، نو
انونه پ  کۀ هغوئ د کرمل غر په سر هم خپل زۀ به ي هلته نه ته راکوز کم. 

م. کۀ هغوئ زما نه د سمندر په بېخ کک ېر به يوم او راهلته هم ول ى، زۀ به يک
 کۀ د هغوئ  .وې چيچ م چم ورکنو زۀ به هلته سمندرى مار له ح ،ش پ

دشمنان هغوئ جالوطن کى، نو هلته به زۀ تُورې ته د هغوئ د قتلولو حم ورکم. زۀ
به خپل نظر په هغوئ وساتم د هغوئ د فائدې دپاره نه بل د هغوئ د نقصان دپاره.“
 مال خُدائ، رب االفواج خُدائ، چ زم له الس وروړى نو زمه ويل ش. او

د هغ ول خلق ماتم کوى. وله زمه داس اوچتيى له نه چ د سېالب په وخت
 د مال خُدائ محل بره تر دريائے نيل راوچتيى، او بيا واپس ته کيى. 

آسمانه پورې رسيى، او د هغ بنياد ي په زمه اېے دے، هغه د سمندر نه اوبۀ
راوباس او د باران په شل ي دوباره په زمه راوروى. د هغۀ نوم مال خُدائ دے.
 مال خُدائ فرمائ، ”اے بن اسرائيلو، ول تاسو ن ما ته د ايتهوپيا د خلقو نه

ډېر اهم نۀ ي ۀ؟ ما بن اسرائيل د مصر نه راوويستل، خو ما فلستيان هم د کريت نه
 وره، زۀ قادر مطلق خُدائ د بن اسرائيلو او آراميان م د قير نه هم راوويستل. 

ناهاره قوم وينم. زۀ به دا د زم د مخ نه ختم کم. خو زۀ به هيله د يعقوب
م، او زۀ به د بنم ورک نو زۀ به ح  .خُدائ فرمائ مل نۀ ختموم. مالخاندان م

اسرائيلو قوم په نورو قومونو ک داس چاڼ کم له نه چ په چج غله چاڼ
 ول ناه ار چ زما په  .ترې نه الړ نۀ ش ے به هم په غله کى، او يو کاکي
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نۀ به په مون ،وائ داس چ ۀ شول به م هغوئ ،ۀ شدى په تُوره به م خلقو ک
افت را او نۀ به تباه کيو.

د بن اسرائيلو بيا آبادېدل

 په هغه ورځ به زۀ د داؤد نېدلے کور بيا آباد کم. زۀ به د دې خراب شوى
دېوالونه جوړ کم او کنر به ي بيا ودان کم او له د پخوا په شان به ي بيا آباد کم،

 نو بن اسرائيل به د ادوم په پات ايونو قبضه وکى او په ولو هغه قومونو به

قبضه وکى چ زما په نوم دى.“ دا د مال خُدائ فرمان دے، وک چ به دا هر ۀ
 مال خُدائ فرمائ چ، ”هغه ور راروان دى چ فصلونه به ډېر زيات کوى. 
و پسبه فصل رېبون قُلبه کوون ار وى چوى. او فصل رېبلو له به دومره وخت پ

په وجه به د هغ ورو د زياتوالوى، د ان ورو فصل به هم، هم داسه تياروى. د انزم
نه د رس ويستلو دپاره دومره وخت پار وى چ ورسره به تخم کرون خپل کر شروع
کى. د زياتوال له وج به نوى مے د غرونو نه راا او د ولو غونو نه به رابهيى.

 زۀ به خپل جالوطنه خلق بن اسرائيل واپس راولم، هغوئ به خپل کنر شوى

ارونه بيا آباد کى او په ک به اوسيى، هغوئ به د انورو باغونه وکرى او د دې
 زۀ به بن اسرائيل د مے به ، هغوئ به باغونه وکرى او د دې مېوه به خورى. 

هغوئ په خپل مل ک وکرم، او دوئ به هيله بيا د بېخ نه راونۀ ويستلے ش د
.خُدائ دا فرمائ ے دے،“ ستاسو مالما ورته ورک نه چ لهغه م
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