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د حضرت هوسيع نب کتاب ‐ ماخذ انبياء

پېژندلو

ى. او په هغه دوران کله نۀ ناکامه کيد خُدائ پاک مينه د خپلو خلقو دپاره هي
چ کله مون د حضرت هوسيع نب د کتاب تالوت کۇو نو مون له دغه مهمه خبره ياد

ساتل پار دى چ د خُدائ پاک مينه ابدى ده. خُدائ پاک له د انسانانو په شان نۀ دے
چ د وفادارۍ وعده به وکى او بيا به ي ماته کى. د بن اسرائيلو د بوفاي باوجود

خُدائ پاک هغوئ سره خپله مينه جارى وساتله او د هغوئ د بحال دپاره به ي هغوئ ته
الرې سمول. په شمال بادشاه د اسوريانو د فوج د شست نه مخ حضرت

تر دغه وخته پورې شمال .کول ي ويانپېش آخرى پېغمبر وو چ هوسيع نب
بادشاه ۀ د امن، خوشحال، مالدارۍ او کامياب زبردسته تجربه کې وه، خو د دغه

خير خيريت په وخت ک خلقو د خُدائ پاک فرمانبردارى نۀ کوله بل په عېش
عشرت اخته ۇو. حضرت هوسيع نب خلقو له خبردارے ورکو چ خُدائ پاک سره

مينه وکى او د هغوئ منت ي وکو چ خُدائ پاک سره بيا وفا وکى. خو اسرائيل د
حضرت هوسيع خبرو ته غوږ ونۀ نيولو نو خُدائ پاک هغۀ ته وفرمائيل چ خپل ژوند د

نده شر ترې وفائخُدائ پاک سره د قوم ب ه چه پېش کمثال په تو يو داس
چ هغوئ ي د خُدائ پاک سره کوى، او ورسره ي هدايات ورکل چ يوې بوفا

 سره وادۀ وکى. د هغۀ حېرانونے پېغام دا وو چ هغه پخپله يو مقدس او عظيم
شخصيت وو خو بيا هم هغۀ د يوې کنجرې او بوفا  سره وادۀ وکو. حضرت
ه او هغوئ ته يسرائيل نه وو تشريح وکد ا ايت چهوسيع بيا د خُدائ پاک د ش

خبردارے ورکو چ هغوئ ته به سزا مالو ش کۀ چرې هغوئ خُدائ پاک ته راواپس
نۀ شول او هغۀ سره وفادار پات نۀ شول. په دې کتاب ک مون د خُدائ پاک لوئ
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غېرت ورو چ د خپلو خلقو دپاره ي لرى او هغه مينه ورو چ هي غېرغماز ي نۀ
برداشت کوى. ستاسو د حفظ کولو دپاره ۱۴: ۹ آيت ”د مال خُدائ الرې صحيح دى

او صادقان خلق په دې روان وى، خو سرکشه به په دې الرو تيندک وخورى او وبه
غورزيى.“

 مال خُدائ دا پېغام د بيرى په زوئ هوسيع باندې په هغه وخت ک نازل کو  ۱
زياه، يوتام، احاز او حزقياه د يهوداه بادشاهان ۇو او يربعام د يوآس زوئ د ع کله چ

اسرائيل بادشاه وو.

ه او بچ د حضرت هوسيع

 کله چ مال خُدائ د بن اسرائيلو سره د هوسيع په ذريعه اول ل خبرې وکې،

ه، او حراميان بچسره وادۀ وک  نو هغۀ هوسيع ته وفرمائيل، ”الړ شه او زناکارې
پېدا که، ه چ قوم د مال خُدائ فرمانبردارى پرې ده او په داس کولو سره
 نو هوسيع الړو او جمر د دِبالئم لور سره ي وادۀ وکو، هغه مسلسل زنا کوى.“ 

 نو مال خُدائ هوسيع ته وفرمائيل چ، ”په اُميدواره شوه او يو زوئ ي پېدا شو. 
هغۀ باندې ”يزرعيل“ نوم کېده، ه چ په ل وخت ک به زۀ د ياهو بادشاه خاندان
له سزا ورکم، د هغه قتلونو انتقام به ترې نه واخلم کوم چ هغۀ په يزرعيل ک کى

 په هغه ورځ به زۀ د يزرعيل په دى. او زۀ به د اسرائيل بادشاه هم ختمه کم. 
 جمر يو ل بيا اُميدواره وادۍ ک د اسرائيل د فوج لرو طاقت ختم کم.“ 
خُدائ هوسيع ته وفرمائيل، ”په هغ يوه لور پېدا شوه. او مال ل ي شوه او په دې
باندې ”لورحامه“ يعن په چا چ رحم نۀ دے شوے نوم کېده، ه چ زۀ به نور په

 خو زۀ به د يهوداه په بن اسرائيلو باندې رحم نۀ کوم، او نۀ به زۀ هغوئ معاف کوم. 
خلقو رحم کوم، زۀ به هغوئ د خپلو دشمنانو نه، نۀ په وسلو، او نۀ په لرو، نۀ په
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آسونو او نۀ په جن اډو، بل زۀ مال خُدائ د هغوئ خُدائ پاک به هغوئ په خپل
 کله چ جمر خپله لور، لورحامه د پيو نه منع که، نو زور او قدرت سره بچ کم.“ 

 نو مال خُدائ هوسيع ته هغه بيا اُميدواره شوه او دوېم زوئ ي پېدا شو. 
بن ه چ ،دهزما قوم نۀ دے نوم کې يعن “وفرمائيل، ”په هغۀ باندې ”لوعم

اسرائيل زما خلق نۀ دى او زۀ د هغوئ خُدائ پاک نۀ يم.“

د اسرائيل د مل بيا آبادېدل

 خو يو وخت راتلونے دے چ بن اسرائيل به د سمندر د شو په شان بشمېره

ش او وک به ي نۀ شمېرلے ش او نۀ به ي وک ناپ کولے ش. نو بيا په هغه
ائ ک چرته چ هغوئ ته وئيلے شوى ۇو چ، ”تاسو زما خلق نۀ ي،“ هلته به

 د يهوداه او  “.ي تاسو د ژوندى خُدائ پاک بچ” ،چ هغوئ ته ووئيلے ش
اسرائيل خلق به بيا په يو ائ راغون ش او د ان دپاره به يو مشر خوښ کى. او

هغوئ به په يو ائ د جالوطن نه راواپس ش. نو دا به د يزرعيل دپاره يوه لويه ورځ
وى.

 هغه وخت په خپلو وروو باندې ”عم“ يعن ”زما خلق“ او خپلو خوېندو باندې  ۲
”رحامه“ يعن ”چ په چا رحم شوے وى“ نومونه کېدئ.

بوفا جمر او بوفا بن اسرائيليان

 ”خپله مور اسرائيل ور ه چ هغه زما ه نۀ ده او زۀ د هغ خاوند نۀ يم.

هغ ته وواي چ د خپل مخ نه د کنجرتوب پرده لرې کى او هغه خوشبوئ لرې کى
ربنه کم له نه چ د پېدا  ن زۀ به هغه داس ب چ د هغ سين رندوى. 
م او د تندې د السه به يپه شان ک او شاړې زم کېدو په ورځ وه. زۀ به هغه د وچ
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 او د  زۀ به د هغ په بچو رحم نۀ کوم، ه چ هغوئ حراميان دى.  ووژنم. 
هغوئ مور زنا کې ده، د چا نه چ هغوئ پېدا دى هغوئ ډېر د شرم حرکتونه کى

دى. هغ وئيل دى چ، ”زۀ به په خپلو عاشقانو پس الړه شم، ه چ هغوئ ما له
 نو زۀ به هغه د خوراک، اوبۀ، وړۍ او د ل جام، د زيتُونو تېل او شراب راکوى.“ 
ازغو په باړ ک راېره کم او د هغ په الر ک به يو دېوال جوړ کم، چ د هغ نه

خو هغه به نۀ ش ې وهمن  هغه به په خپلو عاشقانو پس  .خپله الره ورکه ش
وررسېدے. هغه به خپل عاشقان لوى خو پېدا به ي نۀ کى. نو بيا به هغه ووائ، ”زۀ

 هغ ته پته نۀ خپل خاوند له واپس ورم. مخ زما ژوند د اوس نه ډېر ۀ وو.“ 
وه چ زۀ هغه ذات يم چا چ هغ له غله، مے، د زيتُونو تېل او هغه ډېر سرۀ زر او

 نو په سپين زر ورکل. خو هغ هغه هر ۀ بعل بت ته په عبادت ک پېش کل. 
دې وجه د لَو په وخت ک به زۀ د هغ نه خپل د فصل او د انورو د ميو نعمتونه

ربنه نۀ ش هغه به ترې واپس واخلم او کومه وړۍ او له چ ما ورکې وه چ ب
وک به يم او هياره ک شرم د عاشقانو په وړاندې د هغ  زۀ به د هغ واخلم. 
مياشتن م، زۀ به د هغول اخترونه ختم ک  زۀ به د هغ زما نه نۀ ش بچ کولے. 

او د کال او د سبت د ور خوشحال ختم کم او د هغ نور ول اخترونه به ختم
 زۀ به د هغ د انورو بو او د اينرو ون تباه کم، هغ به وئيل چ دا هغه کم. 

ه ده چ ما له خپلو عاشقانو راکې ده. زۀ به د هغ باغونه په نل بدل کم او
 زۀ به هغ له د هغه ورو په وجه سزا ورکم نل ناور به د دې مېوه خورى. 

به ي او کال او وال سوزول خوشبوي م او بعل ته به يزۀ هېر ک هغ کله چ
واچول او په خپلو عاشقانو پس به روانه وه. مال خُدائ دا فرمائيل دى.

د مال خُدائ د خپل قوم سره مينه

 خو زۀ به يو ل بيا هغه رضا کم. زۀ به هغه صحرا ته بوم، او هلته به ورسره
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 هغ له به د انورو باغونه بيا ورکم او د مصيبت وادۍ نه به خوږې خبرې وکم. 
ي ک وان په ه چل م. هغه به زما هغه شان خبره مند اُميد دروازه جوړه ک

 مال خُدائ فرمائ، نو په هغه ورځ به ما ته منله، چ کله د مصر نه راووتله. 
 ه چ زۀ به د بعل  .بعل“ نۀ وائ او نور به ما ته ”مال خپل خاوند“ ووائ”

معبودانو نومونه ستا د خول نه لرې کم، او بيا به هيله د هغوئ د نومونو ذکر ستا په
 په هغه وخت ک به زۀ د ولو نل ناورو او د هوا مارغانو سره خولۀ نۀ وى. 

او په زمه وئېدونو ناورو سره يو لوظ وکم، نو هغوئ به زما خلقو ته نقصان نۀ
رسوى. زۀ به د هغه مل نه د جن ول وسل، تُورې او غش لرې کم او زما خلق به
 زۀ به تا همېشه دپاره خپله ه جوړه کم، او په امن او سون سره ژوند تېروى. 

 زۀ به په وفادارۍ تا ته به صداقت، انصاف، نۀ ختمېدون مينه او رحم وايم. 
 مال خُدائ سره تا خپله کم، او بيا به تۀ ما وپېژن چ زۀ مال خُدائ يم. 

فرمائ، په هغه وخت ک به زۀ د آسمان واورم او وري به پېدا کم، او آسمان به د
 زمه به د غل، انورو او د زيتُونو د ونو واورى زم واورى او باران به وۀ وروم. 

 په او تنده به ي مه کى، او دا ول يزونه به د يزرعيل وادۍ ته برکت ورکى. 
هغه وخت ک به زۀ د بن اسرائيلو يو تخم وکرم او ان دپاره به ي زرغون کم. زۀ

به هغه خلقو ته خپل رحم وايم په چا چ رحم نۀ دے شوے، او کوم خلق چ زما
“.قوم نۀ ۇو هغوئ ته به زۀ خپل قوم ووايم، او هغوئ به راته خُدائ پاک ووائ

حضرت هوسيع او د هغۀ بوفا ه

ر چسره مينه کوه ا  خُدائ ما ته وفرمائيل، ”بيا الړ شه او خپل  مال  ۳
هغه د خپل عاشق سره زنا کوى. تۀ به د هغ سره هغه شان مينه کوې له نه مينه

چ زۀ د بن اسرائيلو سره کوم، ار چ هغوئ نورو معبودانو ته اوړېدل دى او بتانو ته
 نو ما د هغ د مهر دپاره پينلس د سپينو د کشمشو نذران پېش کول خووى.“ 
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 ما هغ ته ووئيل چ، ”تۀ به ډېره زرو سي او يو نيم سل کلو اوربش ورکې. 
موده زما په کور ک اوسېې، او په دې دوران ک به زنا نۀ کوې او هيچا سره به

 او د بن اسرائيلو به هم دغس حال وى. تر جنس تعلق نۀ سات، ما سره هم نه.“ 
مقدس پېش کوى، نۀ به ي ډېرې مودې به بادشاهان او آفسران نۀ لرى، نۀ به قربان

نه پس به بن  د هغ ستن وى او نۀ به ي امامان وى، او بتان به هم ورسره نۀ وى. 
اسرائيليان راواپس ش او د مال خُدائ خپل خُدائ پاک او د خپل بادشاه داؤد د اوالد

لون به کوى. په آخرى ورو ک به هغوئ ريدېدو سره مال خُدائ ته را او د
هغۀ برکتونه به حاصلوى.

د بن اسرائيلو خالف د مال خُدائ الزامونه

 اے بن اسرائيلو، د مال خُدائ کالم واورئ. مال خُدائ د دې مل په  ۴
اوسېدونو الزام لوى چ، ”په دې مل ک نۀ وفا شته او نۀ په ک مينه شته او دا
 ېرې، دروغ، قتلونه، غالان او زناان عام شوې  .خلق خپل خُدائ پاک نۀ پېژن

 او په دې وجه مل غمژن دے، او د دې دى، او د قتلونو يوه سلسله روانه وى. 
اوسېدون به مر حال ش .نل ناور، مارغان تر دې چ کبان هم مۀ کيى.

د مال خُدائ په امامانو الزام لول

 هس چا ته وته مۀ نيس او مۀ په بل چا د الزام لولو کوشش کوئ. اے امامانو

 تاسو په را ورځ تيندکونه خورئ، او ستا پېغمبران هم تاسو زما يله ستاسو نه ده. 
 زما سره د شپ تيندکونه خورى. زۀ به ستاسو مور يعن بن اسرائيل تباه کم. 
خلق تباه دى ه چ هغوئ سره صحيح علم نشته. په دې سبب چ تاسو علم رد

کے دے، زۀ تاسو رد کوم چ تاسو به نور زما امامان نۀ ي. او له چ تاسو د خپل
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خُدائ پاک شريعت هېر کے دے زۀ به هم ستاسو اوالد له د امامانو جوړېدو عزت
 ومره چ امامان زياتيى نو دومره هغوئ زما خالف ناه کوى. زۀ به ورنۀ کم. 
 هغوئ زما د خلقو د ناه نذران خورى، هغوئ د هغوئ عزت په بعزت بدل کم. 
 امامانو او خلقو سره به يو شان په دې اللچ ک وى چ خلق ډېر ناهونه وکى. 
سلوک کيى، زۀ به اوس خلقو او امامانو دواړو له د هغوئ د بدو عملونو سزا ورکوم.
 هغوئ به خوراک کوى خو بيا به هم اوږى وى. هغوئ به له د هغه کنجرو په شان

وى خو د دې نه به ورته هي نۀ حاصليى، ه چ هغوئ مال خُدائ پرېے دے او
نورو معبودانو ته اوړېدل دى.

ت پرستسرائيلو با د بن

 هغوئ  مے کۀ زاړۀ وى او کۀ نوى وى نو دا دواړه زما د خلقو عقل خرابوى. 

خپلو د لر بتانو سره مشوره کوى، د هغوئ خيال دا وى چ د هغوئ امسا هغوئ ته د
 ه د زناکارهشوق هغوئ ل ت پرستد هغوئ د ب .وخت حال وئيلے ش راتلون

په غلطه الر روان کى دى. هغوئ زنا کې ده چ خپل خُدائ پاک ي پرېے دے.
 د غرونو دپاسه هغوئ قربان پېش کوى او هغوئ په غرونو د ېۍ، چِنار او يا بل

کوم بو الندې ه خوشبوي سوزوى چ د دې سورے ډېر ائسته وى. نو په نتيجه
ک ستاسو د لوو نه به کنجرې جوړې ش او ستاسو انوريان به زنا شروع کى.
 زۀ به ستاسو لوو له سزا نۀ ورکوم کله چ هغوئ کنجرتوب شروع کوى او نۀ به

ستاسو انوريانو له سزا ورکوم کله چ هغوئ زنا کوى. ه چ بن اسرائيليان سى
پخپله د کنجرو سره عياش کوى کله چ هغوئ قربان پېش کوى. چا رتيا وئيل دى

 اے بن اسرائيله، ار چ تۀ زنا  “.عقل نۀ لرى نو هغه تباه ش وک چ” ،چ
کوې، خو يهوداه دې داس ناه نۀ کوى. په جِلجال يا په بيتآون ک عبادت مۀ کوه
 د ضدى سخ په شان او نۀ چ هلته د ژوندى مال خُدائ په نوم قسم وخورئ. 

بن اسرائيل ضدى دے. نو بيا مال خُدائ نه هغه د ران په لوئ مېدان ک له د
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 بن اسرائيل خپل ان بتانو ته حواله کے دے، هغه يو ورى په شان وروى؟ 
 کله چ هغوئ ۀ ډېر شراب و نو هغوئ د کنجرو سره په عېش پرېدئ. 

 هغوئ به داس عشرت ک ډوب ش او د عزت په ائ بعزت خوه کى. 
ورک ش له چ هوا ي يوس او هغوئ به د خپلو قربانو په وجه په شرم وشرميى.“

 ”اے امامانو، دې ته غوږ ونيس. اے بن اسرائيلو واورئ، اے د شاه خاندان  ۵
خلقو توجو وکئ. عدالت ستاسو خالف فېصله کې ده. ه چ تاسو د خلقو دپاره

 او په دام جوړ شوئ چ په مصفاه او تبور ک مو د بتانو عبادت کے دے. 
 زۀ بن شطيم ک تاسو ژوره کنده کنست ده، خو زۀ به تاسو ولو له سزا درکوم. 
ے دے چسرائيلو کنجرتوب کا ه نۀ ده. بنۀ پېژنم، د دې بدى زما نه پ سرائيل ډېرا

زۀ ي پرېے يم او هغه ناپاکه دے.“

د هوسيع د بت پرست خالف خبردارے ورکول

 د خلقو بد عملونه هغوئ ته دا اجازت نۀ ورکوى چ خپل خُدائ پاک ته واپس

دى او هغوئ مال اخست د زنا عادت هغوئ په خپل قابو ک ه چ .رراو
 د بن اسرائيلو غرور د هغوئ خالف واه ورکوى. هغوئ به د  .خُدائ نۀ پېژن

 کله خپل ناه په وجه راوغورزيى او د يهوداه خلق به هم ورسره راوغورزيى. 
چ هغوئ خپلو رمو او اروو سره د مال خُدائ لون له را، نو هغوئ به ي پېدا نۀ
 هغوئ د مال خُدائ سره بوفائ کې کے ش ه چ هغۀ دوئ پرې دى. 

ده، او حراميان بچ ي پېدا کى دى. نو اوس به نوې مياشت هغوئ سره د جائيداد
لواړ تېر کى.
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جن ک سرائيل او يهوداه په ميند ا

 په جبعه ک د جن دپاره بيل وغوئ. په راما ک د خبردارى دپاره آواز

مون ش اے بنيامينيانو، تاسو مخ .نعره ووه جن ئ. په بيتآون کوک
اے بن .به تباه ش لسرائيل م د عدالت ورځ راروانه ده او د ا درپس يو. 

 مال خُدائ فرمائ، ”د اسرائيلو، زۀ دا اعالن کوم چ داس به ضرور کيى. 
يهوداه آفسران داس دى وک چ د زم حدود زياتولو دپاره پول بايه کوى. نو

 په اسرائيل به ظلم زۀ به خپله غصه په هغوئ باندې له د سېالب په شان نازله کم. 
وش او زما د فېصل الندې به چخ ش ،ه چ هغۀ به په شوق د بکاره بتانو

 زۀ به اسرائيل داس تباه کم له چ چينجے وړۍ خورى. او يهوداه عبادت کولو. 
 کله چ اسرائيل خپله بيمارى او به له د سخا ډډ لر په شان کمزورے کم. 

يهوداه خپل زخمونه وليدل، نو اسرائيل الړل چ د اسور د لوئ بادشاه نه مدد وغواړى،
 خو هغۀ نۀ دوئ ته شفا ورکولے شوه او نۀ ي د دوئ د زخمونو عالج کولے شو. 

زۀ به په اسرائيل باندې له د ازمرى په شان او په يهوداه باندې له د ته ازمرى په
م، زۀ به هغوئ راکاږم او هيې کوک ېوک م. زۀ به په خپله هغوئشان حمله وک
و چائ ته راواپس شم، تر  زۀ به بيا خپل  .رانه خالصولے نۀ ش وک به ي

هغوئ خپله مالمتيا ومن او ما ته راور. او چ کله په هغوئ مصيبت راش نو
هغوئ به زما سخت تالش شروع کى.“

توبه ويستل

 ”را، چ مال خُدائ ته راورحو. هغۀ مون تيه تيه کى يو، خو اوس به  ۶
هغه مون له شفا راکوى. هغۀ مون زخم کى يو، خو اوس به هغه زمون د زخمونو

وخت ک ى او په لبحال ک به هغه مون وخت ک  په ډېر ل مرهم پ کوى. 
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 را چ هغه به شفا راکى او داس به مون د هغۀ په حضور ک ژوند تېروو. 
وپېژنو، را چ پوره کوشش وکو چ مال خُدائ ۀ وپېژنو. هغه به يقيناً مون له

داس را له نه چ هر سحر نمر راخېژى، له نه چ د ژم باران وريى،
 مال خُدائ فرمائ، ”اے اسرائيله له نه چ د سپرل باران زمه اوبۀ کوى.“ 

او يهوداه، زۀ تاسو سره ۀ وکم؟ ستاسو مينه ما سره له د سحر د دوند په شان زر
 نو دا ه ما د خپلو  .په شان زر والو ه د سحر د پرخاو ل ختمه ش

پېغمبرانو په الس تاسو و و کئ، او د خپل خول په کالم م تاسو ووژل. زما د
قربان نه چ ايتاسو وفادارى و  زۀ غواړم چ انصاف را له د نمر راخېژى. 
 خو په  .تاسو ما وپېژن و نذرانو نه زيات زۀ غواړم چئ. ستاسو د سوزېدونوک
 جِلعاد آدم نوم ار ک تاسو لوظ مات کو او هلته مو ما سره بوفائ وکه. 

 امامان د ډاکوانو د هغه ار د بدعملو نه ډک دے، هر طرف ته د وين داغونه دى. 
قبيل په شان دى چ هغوئ د چا د لوټ کولو دپاره غل ناست وى. هغوئ د شم په

 ما په اسرائيلو ک ډېر بد بد کارونه الره باندې قتلونه کوى، او هر قسم ناه کوى. 
ليدل دى. زما خلقو د بتانو د عبادت په وجه خپل انونه ناپاکه کى دى چ زناکارى

 اے د يهوداه خلقو، ما ستاسو د سزا وخت هم مقرر کے دے، ار چ ما ده. 
غوتل چ هغوئ بحال کم.“

 ”کله چ زۀ اسرائيلو له شفا ورکول غواړم نو د دوئ ناه راته رنده ش او  ۷
د سامريه بدکارى راته اره ش .ه چ هغوئ د چل کارونه کوى، غلۀ کورونو ته
 هغوئ د دې نه وراوړى او غالان کوى، او ډاکوان په الرو ک خلق لوټ کوى. 
ائ ک ناهونه په هر ول بد عملونه ياد دى. د هغوئ ما ته د هغوئ ناخبره دى چ

رند دى، دا ول ما ته ارى.
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په محل ک سازش جوړېدل

 هغوئ په خپلو بدو منصوبو بادشاه خوشحالوى، او په دروغو وئيلو باندې آفسران

 هغوئ ول زناکاران دى. هغوئ له د سور کے شوى تنور په شان خوشحالوى. 
دى چ دومره رم وى چ د نانبائ د الس وروړو ضرورت ورته نۀ وى. کۀ هغه اوړۀ

.ش به پرې پخ رو رم وى چ نو بيا هم تنور دومره ى او هغه خمبيره شواغ
 په شاه جشن ک آفسران په ميو ان نشه کى، او مسخره کوونو له الس

 د هغوئ زړونه له د تنور په شان د خپلو بدو منصوبو په وجه سوزى. د ورکوى. 
 هغوئ هغوئ غصه وله شپه بلمبو سوزى او په سحر ک له د اور لمب وکى. 
ول له د تنور لمبه دى او خپل حمرانان لواړ تېروى. د هغوئ ول بادشاهان راپرېوتل،

خو يو هم ما ته دعا نۀ کوى.

بن اسرائيل او نور قومونه

لے دے. بنه د اوړو په شان نورو قومونو سره اغان ل سرائيل خپلا  بن

 د پردى اسرائيل له د هغه رو په شان دے چ صرف يو مخ ي پوخ شوے وى. 
مل خلق د هغۀ طاقت خورى خو هغۀ ته د دې پته نشته، د هغۀ سر د سپينو وېتو نه

واه الفسرائيل غرور د هغۀ خا  د بن ډک دے خو هغۀ ته د دې پته نشته. 
ورکوى، خو بيا هم هغوئ مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته نۀ رار. د دې هر ۀ

 بن اسرائيل د کم عقل ووشت په باوجود هغوئ د هغۀ د لون نه انار کوى. 
شان دى چ په آسانه دوکه کيى. اول ي مصر د مدد دپاره راوغوتو او بيا ي د پناه

 خو چ کله هغوئ الو رالو نو زۀ به پرې خپل دپاره اسور ته ورمنه که. 
جال ورله کم او د هوا د مارغانو په شان به ي ته راکوز کم. د هغوئ د بدعمل په

 په هغوئ افسوس، ه چ هغوئ زما نه تتېدل دى. وجه به زۀ سزا ورکم. 
هغوئ تباه دى، ه چ هغوئ زما خالف سرکش کې ده. ما غوتل چ هغوئ بچ
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 هغوئ د زړۀ د اخالصه ما ته سوال نۀ کم، خو هغوئ زما خالف دروغ وئيل دى. 
دے کے، خو هغوئ د پرېشان نه په خپلو کونو ک ژړاان کوى. هغوئ د غل يا د

ميو حاصلولو دپاره معبودانو ته خپل انونه غووى، خو هغوئ زما خالف بغاوت
 ار چ هم ما د هغوئ تربيت وکو او مضبوط م کل، خو هغوئ زما کوى. 

 هغوئ د خُدائ تعال نه بغېر هر خوا ورى. هغوئ د خالف بدې منصوب جوړوى. 
کې ليندې په شان نا اعتباره دى. د هغوئ آفسران به د خپل سپ خول د السه په

تُوره مۀ ش او مصريان به په هغوئ پورې خندا کوى.“

د بت پرست په وجه مال خُدائ بن اسرائيل رد کل

 ”د خبردارى دپاره بيل وغوئ. دشمنان د پوس په شان د مال خُدائ په  ۸
کور راغوه کيى، ه چ هغوئ ما سره لوظ مات کے دے او زما د شريعت

 اوس بن اسرائيل ما ته منت زارى کوى چ، زمون مدد خالفورزى ي کې ده. 
 خو بن اسرائيلو هغه ۀ رد کى دى ۀ  .خُدائ پاک ي تۀ زمون ه چ هوک

 هغوئ زما د اجازت نه بغېر بادشاهان جوړ چ ۀ دى، نو دشمن به هغۀ پس وى. 
کل، هغوئ زما د رضا نه بغېر مشران مقرر کل. هغوئ د خپلو سرو زرو او سپينو زرو

 اے سامري. ما ستا نه بتان جوړ کى دى او په ان ي پخپله تباه راوست ده. 
ے دے. زما غصه ستا خالف ده، تاسو د صفا کېدو قابل نۀ يت رد کدا سخے ب
 اے بن اسرائيله، تۀ چ د کوم بت ترو پورې به ستاسو دا حالت جارى وى؟ 

ے دے، دا خُدائ پاک نۀ دے. په سامريه کر جوړ کعبادت کوې دا يو کسب
 هغوئ د هوا تخم کرى، او د طوفان فصل به رېب. د  .ش و و ت بهسخے ب

غل فصل والړ دے خو وږى په ک نۀ ارى نو د خوراک مالوېدو په ک ۀ
 امان نشته. خو کۀ ۀ غله په ک وى هم، نو د پردى مل خلق به ي وخورى. 

بن اسرائيل لواړ تېر کے شوى دى. اوس هغوئ په نورو قومونو ک خوارۀ شوى دى
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 هغوئ اسوريانو له د مدد دپاره تل دى، له او د بېاره لو په شان پراتۀ دى. 
نه چ يوې نل خرې وار راوړے وى. دغس بن اسرائيل له د کنجرې خپل
 ار چ دوئ خپل ان په ډېرو قومونو خرڅ ان په عاشقانو خرڅ کے دے. 
کے دے، خو اوس به زۀ هغوئ يو ائ ته راغون کم او سزا به ورکم. د هغوئ

 ار چ بن اسرائيل د ناه  .زان شالندې په ل ان به زر د جزيبادشاه او شهزاد
د لرې کولو دپاره ډيرې قرباناه جوړې کې دى، خو هم دغه قرباناه د هغوئ دپاره

 ار چ ما هغوئ دپاره خپل شريعت ډېر تشريح کو، خو د ناه ايونه شول. 
 هغوئ ان داس ناغرضه کو له چ دا شريعت هو د هغوئ دپاره نۀ وى. 

هغوئ ما ته قربان پېش کوى او د قربان غو خورى. خو زۀ، مال خُدائ د هغوئ
نه رضا نۀ يم، ما ته به د هغوئ ناهونه ياد وى او سزا به ورته ورکم، او هغوئ به مصر

 بن اسرائيلو خپل خالق هېر کے دے او شاه محلونه ي جوړ  . ته واپس
کى دى، او يهوداه د پخو دېوالونو ډېر ارونه جوړ کى دى. خو زۀ به د هغوئ په

ارونو اور نازل کم او هغه به د هغوئ محلونه وسوزوى.“

د حضرت هوسيع د بن اسرائيلو د سزا اعالن کول

 اے بن اسرائيلو، د نورو قومونو په شان خوشحال مۀ کوئ. تاسو د خپل  ۹
خُدائ پاک نه اوړېدل ي او د هغۀ سره مو بوفائ کې ده. تاسو خپل انونه له د
 خو کنجرو په شان خروئ او په هر درمند ک د نورو معبودانو عبادت کوئ. 
ور وى چنۀ وى او نۀ به درسره دومره ان اوس به ستاسو د خوراک دپاره غله کاف
 بن اسرائيليان به د مال خُدائ په مل ک نۀ پات کيى،  .رېنه وباس مے ت

 بل هغوئ به مصر ته واپس  او د اسور په مل ک به حرام يزونه خورى. 
هغوئ به مال خُدائ ته نۀ د ميو نذران وړاندې کے ش او نۀ به ي په قربانيانو رضا
کے ش. د هغوئ د نذرانو رو به د ماتم کوونو د رو په شان وى يعن وک هم
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چ دغه رو خورى نو هغه به ناپاک ش. په دې به هغوئ صرف خپله لوږه ختموى،
 تاسو به د اختر په ورځ خو د مال خُدائ کور ته به د نذران په توه نۀ ش وړلے. 

تنه وت ورئ کۀ هغوئ د تباه  ۀ کوئ، د مال خُدائ اختر به نه کوئ؟ 
هم، نو مصر به هغوئ رايوائ کى، او ميمفس به ي خ کى. د هغوئ د سپينو زرو

به د ازغو بو او د هغوئ په کورونو ک ،ش ورک به په لوخو ک خزان
 نو د سزا وخت راغلے دے، د حساب کتاب وخت رارسېدلے دے. راووکيى. 

بن اسرائيل دې ان پوهه کى. تاسو واي چ، ”دا پېغمبر کم عقل دے. دا د روح واال
بنده پال دے.“ نو ه ومره چ ستاسو ناه غه ده نو دومره ستاسو نفرت هم
سرائيل محافظ دے. خو چا  پېغمبر د خُدائ پاک د طرف نه د بن زيات دے. 
چرته هم هغه  نو هلته د هغۀ د راېرولو دپاره دام خور وى، بل د خُدائ پاک په

 هغوئ په خپله بدعمل ک دومره ک شوى کور ک هم د هغۀ نه نفرت کيى. 
دى له چ هغوئ ډېره موده مخ په جبعه ک په بدعمل ک ک شوى ۇو.

خُدائ پاک ته به د هغوئ ناهونه ياد وى او سزا به ورته ورکى.

د بن اسرائيلو ناه او د هغ سزا

 مال خُدائ فرمائ، ”کله چ ما اول ل بن اسرائيل وليدل، نو دا داس ۇو له

چ په صحرا ک انور وموم. ما ستاسو پالر نيۀ داس وليدل له چ د موسم
وړومب پاخۀ شوى اينر م ليدل وى. خو کله چ هغوئ د فعور غرۀ ته راغلل، نو
هلته هغوئ خپل انونه شرمناک بعل بت ته وقف کل. نو داس چ هغوئ ۀ سره

 د بن اسرائيل شان او شوکت به د مارغۀ مينه وکه نو د هغ په شان پليت شول. 
په شان والو او د هغوئ به نور بچ نۀ پېدا کيى او نۀ به ي  اُميدواره کيى او

 خو کۀ د هغوئ بچ پېدا هم ش، نو زۀ به ي ترې نه نۀ به ي اوالد په خېه کيى. 
واخلم او يو به هم ژوندے پرې نۀ ږدم. په هغوئ افسوس، ه چ هغوئ به زۀ
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ائسته شول. خو اوس به بن سرائيل د صور په شانا بن  ما وکتل چ پرېدم.“ 
 اے ماله خُدايه، زۀ ستا نه د دې اسرائيل خپل اوالد حاللولو دپاره رابهر کى. 
پ ه. او د هغوئ په سينو کې کشن  م؟ د هغوئۀ سوال وک خلقو دپاره

اوچ که.

د مال خُدائ د بن اسرائيلو عدالت کول

 مال خُدائ فرمائ، ”د هغوئ ول بد عملونه په جِلجال ک شروع شول. نو هلته

لپه وجه به زۀ هغوئ د خپل م و او د هغوئ د بدعملد هغوئ نه نفرت شروع ک م
 نه وشم. زۀ به د هغوئ سره نوره مينه نۀ کوم، د هغوئ ول آفسران سرکشه دى. 
.مېوه به نۀ نيس شوې دى او هي سرائيل وهلے شوى دى، د هغوئ جرړې اوچا بن

خو کۀ د هغوئ بچ پېدا هم ش، نو زۀ به د هغوئ ران اوالد ووژنم.“

د پېغمبر بن اسرائيلو له خبردارے ورکول

 زما خُدائ پاک به هغوئ رد کى، ه چ هغوئ ورته غوږ نۀ نيولو او هغوئ به په

.ر در په در قومونو ک

 بن اسرائيل د انورو زرخيزه بوے وو چ ۀ کاف مېوه به ي نيوله. خو  ۱۰
ومره چ .اه جوړولتانو قرباند ب مېوه زياتېده نو دومره ډېرې به ي ي ومره چ
 د چا  .ائسته کول تانو مخصوص ستند ب کوله نو دومره ي ترق لد هغوئ م

زړونه چ د دوک نه ډک دى نو هغوئ ته خو به د خپلو ناهونو سزا مالويى. خُدائ
 پاک به د هغوئ قرباناه وران کى او د هغوئ مقدس ستن به و و کى. 

نو خلق به ډېر زر دا خبره وکى چ، ”زمون بادشاه ه نشته چ مون د مال خُدائ
 هغوئ نه نۀ يرېدو. خو کۀ بادشاه وے هم، نو هغۀ زمون دپاره ۀ کولے شول؟“ 
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الف کوى، د دروغو قسمونه خورى او تش وعدې کوى. د هغوئ انصاف د هغه زهرژن
 د سامريه  .پخپله رازرغون ش ک د تخم دپاره تيار پ و په شان دے چبو

ار اوسېدون د يرې نه ريدى چ په بيتآون ک به د سخ بت سره ۀ کيى. د
دې خلق به د دې دپاره ژړا کوى، او د دې امامان به د دې شان او شوکت يادوى او

 هغه بت به اسور ته  .ته يوړلے ش لدا به د دوئ نه بل م ه چ ،ماتم به کوى
يوړلے ش چ عظيم بادشاه ته په محصول ک پېش کے ش. بن اسرائيل به

 سامريه او بعزته ش او وبه شرميى ه چ هغوئ په دې بت باندې يقين کولو. 
 د د هغ بادشاه به داس يوړلے ش له چ د اوبو دپاسه د لر يوه وکه وى. 

آون عالقائ عبادتخان به تباه ش چرته چ بن اسرائيلو ناه کوله. د هغوئ په
،چ وه نو خلق به غرونو ته چغ .راشنۀ ش ۀ او ازغاهو باندې به واقربان

”مون پ که.“ او غونو ته به چغ وه چ، ”په مون راپرېوه.“

د مال خُدائ د بن اسرائيلو سره د عدالت اعالن کول

 مال خُدائ فرمائ، ”اے بن اسرائيله، د هغه وخت نه چ تا په جبعه ک ناه

کوله تر اوسه پورې هم هغه شان ناه کوې. نو ول دا مناسبه نۀ وه چ په دغه بدعملو
 نو اوس چ کله زما مرض وى زۀ به تاسو له سزا په جبعه ک جن راغلو؟ 

درکم. قومونه به ستاسو خالف راجمع ش کله چ تاسو ته ستاسو د ناهونو سزا دوه
 اسرائيل يو تربيت يافته سخے دے او ۀ په شوق غنم غوبل کوى.  .الو شچنده م

خو بيا ما په خپله د دې په ائسته  د سخت محنت دپاره جغ کېودو. ما يهوداه
 ما ورته ووئيل يوې کولو ته جوړ کے دے او اسرائيل به دا په خپله ماله کى. 

چ، د صداقت ۀ تخم وکره نو د مين فصل به وريب. د خپلو زړونو سخته زمه يوه
وکئ ه چ اوس د مال خُدائ د لون وخت دے چ هغه راش او په تاسو د

 خو تا بدعمل وکرله او د بانصاف فصل دې ورېبلو. تا د صداقت باران ووروى. 
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دوک مېوه خوړل ده. ه چ تا په خپلو جن اډو او په خپلو بشمېره فوجيانو
.به تباه ش قلع ول او ستاسو راش ه به ستا په خلقو جن  نو اعتبار کولو. 
دا به هم هغه شان وى له نه چ شلمن بادشاه بيتاربيل په جن ک تباه کو او

 نو اے د بيتايل خلقو، تاسو  .له راوويشتل سره د هغوئ د بچو زم ميندې ي
سره به هم داس کار کيى، ه چ ستاسو بدعمل د حد نه زياته ده. نه چ د

“.رباد ش عدالت ورځ شروع ش، نو د اسرائيل بادشاه به تباه او ب

د خُدائ پاک د خپلو سرکشه خلقو سره مينه

 مال خُدائ فرمائ، ”کله چ بن اسرائيل د وړوک ماشوم په شان وو، نو  ۱۱
 خو چ ومره ما ورته مينه م ورسره کوله، او ما خپل زوئ د مصر نه راوبللو. 

آوازونه کول، نو هغه هومره زما نه لرې کېدو. زما خلقو د بعل بتانو ته قربان پېش کې،
 ما پخپله بن اسرائيل ته د رېدو چل وودلو،  .سوزول خوشبوي تانو ته ياو ب

ېده او نۀ يکوله، خو هغۀ ته پته نۀ ل م ما د هغۀ الس نيولے وو او د هغۀ رهنمائ
مين سرائيل د خپلا  ما بن پرواه ساتله چ هغه زۀ وم چ د هغۀ خيال م ساتلو. 

او رحم رس سره ان ته رانزدې کو. ما د هغۀ د  نه جغ اوچت کو، او زۀ په
 خو هغوئ به مصر ته واپس ش او د خپله وري شوم او خوراک م ورکو. 
اسور بادشاه به په هغوئ حومت کوى، ه چ هغوئ ما ته د رارېدو نه انار

مات ار دروازې به ي کوى او د به جن ارونو ک  د هغوئ په کے دے. 
 زما خلقو کله فېصله کى. هغوئ به د خپلو غلطو منصوبو له وج تباه کى. 

کې ده چ ما پرېدى. هغوئ په خولۀ خو ما ته حق تعال وائ خو زۀ به هغوئ بچ نۀ
 اے بن اسرائيله، زۀ تا نه پرېودے شم؟ زۀ تا نه دشمن ته حواله کم. 

کولے شم؟ زۀ تا نه له د ادمه نورو ته حواله کولے شم؟ يا دې د ضبوئيم په شان
نه تباه کولے شم؟ زما اراده سراسر بدله شوه. ه چ زما بمثاله مينه ستا دپاره
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 زۀ به تا له په غصه ک سزا نۀ درکوم، زۀ به بن اسرائيل بيا نۀ تباه راوچته شوه. 
کوم. ه چ زۀ بن آدم نۀ يم بل خُدائ پاک يم. زۀ مقدس ذات يم او ستاسو په
 کله چ زۀ د خپلو مين ک استونه کوم. زۀ به بيا په غضب ک نۀ رام. 
.راروان ش م نو زما خلق به په ما پسخلقو په دشمنانو د ازمرى په شان وغورې

 هغوئ به په يرې او ريدېدو  .ه راشه منرېواتۀ طرف نه په من هغوئ به د نمرپ
سره د مارغانو په شان د مصر نه راش او د اسور نه به د ووشتو په شان واپس

راش. زۀ به هغوئ خپلو کورونو ته واپس راولم. ما، مال خُدائ دا فرمائيل دى.

د اسرائيل او د يهوداه د خلقو بدى بيانېدل

 اسرائيل زۀ په دروغو سره رانيولے يم، او دوک سره ي زما محاصره کې ده. خو

يهوداه تر اوسه پورې د خُدائ پاک فرمانبردار دے، او مقدس ذات سره وفادار دے.

 بن اسرائيل چ وله ورځ هر کار هم کوى نو هغه بفائدې وى. دوکه او ظلم  ۱۲
زياتے په هغوئ ک زياتيى. د اسور سره د معاهدې باوجود خو بيا هم مصر ته د

 مال خُدائ به په عدالت ک يهوداه سره هم جنيى. هغه به زيتُونو تېل لېى.“ 
بن اسرائيل له د هغۀ د عمل په مطابق سزا ورکوى او هغۀ ته به د خپل عمل بدله

خپل ورور د پوندې نه ونيوو او کله چ ه ک يعقوب هم د مور په خې مالويى. 
الف جنخ ت هغۀ د يوې فر بالغ شو، نو هغۀ خُدائ پاک سره جه وکه، 

وکو او جن ي ولو. هغۀ وژړل او د برکت سوال ي وکو. په بيتايل ک خُدائ
االفواج، مال خُدائ رب  مال پاک هغۀ ته رند شو او کالم ي ورسره وکو. 

 نو اوس خپل خُدائ پاک ته راور. د هغۀ مينه او انصاف خُدائ د هغۀ نوم دے. 
.اوس او همېشه د هغۀ نه په اُميد ک قائم سات
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د بغاوت لوئ تاريخ

تله وى او د دوک ايماند ب ي په الس ک سرائيل هغه تاجران دى چا  بن

 بن اسرائيل وائ، ”زۀ ډېر مالداره يم، زۀ دولتمند شوے يم. کولو سره مينه کوى. 
هيوک به دا ثابته نۀ کى چ په دې ول مال حال حاصلولو ک زما نه ۀ قصور يا
 خو زۀ، مال خُدائ ستاسو هغه خُدائ پاک يم چ چا د مصر نه ناه شوې ده.“ 
راوويستل، زۀ به يو ل بيا تاسو د پخوا په شان په خېمو ک اوسوم له چ هر کال
 ما د پېغمبرانو سره کالم وکو او ما پخپله ډيرې د جونو په اختر ک اوسېئ. 
 خو په جِلعاد روياان رندې کې او د پېغمبرانو په ذريعه م درته تعبير کې. 
ک د بتانو عبادت کيى او وک چ د هغوئ عبادت کوى هغوئ د هي کار نۀ دى.

او په جِلجال ک هم هغوئ غويان قربان کوى خو د هغوئ د قربانو د ايونو نه د کاو
ډيرى جوړ شوى دى له نه چ د يوه شوى پ په غاړه ک د کاو ډيرى پراتۀ وى.

 يعقوب آرام وطن ته وتتېدو، هلته هغۀ د  حاصلولو دپاره خدمت وکو، د

 خو بيا مال خُدائ د يو پېغمبر په وسيله  .رول ې هغۀ په عوض ک هغ
 بن اسرائيل د مصر نه رابهر کل او د يو پېغمبر په ذريعه ي د هغۀ خيال وساتلو. 

خو بن اسرائيل مال خُدائ سخت غصه کے دے، هغۀ چ کومه وينه تويه کې ده
ے دے د هغخُدائ توهين ک د مال ى، هغۀ چحساب کي اوس به ورسره د هغ

مناسبه سزا به ورکوى.

د بن اسرائيلو سره آخرى عدالت کېدل

 ستاسو مشرانو به چ کله هم خبرې کول نو ول اسرائيليان به ريدېدل، کۀ  ۱۳
ۀ هم چ دوئ اهم خلق ۇو بل بعل ته په عبادت کولو سره ي ناه وکه او په دې
 اوس هغوئ ناه کولو ک اضافه کوى کولو سره هغوئ خپله تباه يقين که. 
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او خپلو انونو دپاره د سپينو زرو نه بتان جوړوى. بيا چ انسان د خپلو السونو
مهارت سره کوم بتان جوړ کى ۇو نو هم هغه بتانو ته وائ چ، ”دې ته قربان پېش

 نو ه دا خلق به د سحر د دهند په شان کئ. او دا د سخ بت ل کئ.“ 
عارض وى او د سحر په نمر ک د زر ختمېدون پرخ په شان وى. هغوئ به د هغه

بوسو په شان وى چ هوا ي د درمند نه وړى، هغوئ به د اني د لوږى په شان وى.
.صر نه راوويستلتاسو د م خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم، چا چ  خو زۀ مال

 ما په زما نه بغېر بل خُدائ مۀ من ه چ زما نه بغېر بل خالصونے نشته. 
صحرا ک ستاسو خيال ساتلے دے په هغه اوچ بيابان ک چرته چ هي اوبۀ نۀ

 خو کله چ تاسو په خېه ۀ ماړۀ شوئ نو تاسو مغروره شوئ او زۀ مو هېر وې. 
 نو زۀ به اوس په تاسو باندې له د ازمرى په شان حمله وکم. د پان په کم. 

 زۀ به په تاسو باندې له د هغه مېلو په شان به زۀ تاسو ته په الر ک پ ناست يم. 
رېنه پ کے شوى وى او ستاسو سينه به وشلوم. له د شان حمله وکم چ بچ ت

 اے بن ازمرى به مو لواړ تېر کم او له د يو نل ناور به مو و و کم. 
اسرائيله، زۀ تاسو تباه کوم، ه چ تاسو زما خالف ي، نو وک به ستاسو مدد
 اوس ستا بادشاه چرته دے چ هغه ستا ولو ارونو ته راش او تا بچ کوى؟ 

کى؟ او ستا هغه مشران چرته دى چ تا به غوتل، او وئيل به دې چ ما له بادشاه او
ى دى او په قهر کتاسو له بادشاهان درک  ما په خپله غصه ک آفسران راکه. 

 د بن اسرائيلو ناهونه او جرمونه ليلے شوى دى او د م درنه اخست دى. 
 د ماشوم د پېدا کېدو درد شروع شوے دے خو حساب دپاره دا محفوظ پراتۀ دى. 

 زۀ ول فديه  .نه راو د مور د خې هغه ماشوم ناپوهه دے، او نۀ غواړى چ
ورکم او هغوئ د عالم ارواح نه آزاد کم؟ زۀ هغوئ د مرګ د پنج نه ول خالص

کم؟ اے مره، ستا د طاقت هغه لشه ۀ شوه؟ اے عالم ارواح ستا بربادى ۀ شوه؟
 کۀ ۀ هم بن اسرائيل د لوخو د هغ نه کار واخله ه چ زۀ به رحم نۀ کوم. 

پاو په شان راشنۀ کيى، نو زۀ به نمرخاتۀ طرف نه يوه رمه هوا راولېم او هغه هوا به
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  .يزونه يوس ول قيمت ان سره ى. دا به دک اوچ او چين د هغوئ کوه
سامريه به د خپل قصور سزا برداشت کوى، ه چ هغ زما خالف سرکش کې

ده. د سامريه خلق به په جن ک مۀ ش، د هغوئ ماشومان به په زمه
.يرلے شبه و و خې او د هغوئ د اُميدوارو راوغورزولے ش

د حضرت هوسيع بن اسرائيلو ته منت کول

 اے بن اسرائيله، مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته راوره، ول چ ستا  ۱۴
 مال خُدائ ته راور او د ناهونه ستا د راغورزېدو سبب جوړ شوى دى. 
خپلو ناهونو اقرار وکئ، او هغۀ ته وواي، ”زمون ول ناهونه معاف که او رحم

 اسور وکه او مون قبول که چ مون ستا ثناء صفت سره تا ته قربان پېش کو. 
مون نۀ ش بچ کولے او نۀ مو جن آسونه حفاظت کولے ش. مون چ کوم بتان

جوړ کى دى هغ ته به هيله نۀ وايو چ تاسو زمون معبودان ي .ه چ صرف
هم تۀ، مال خُدائ په يتيم باندې رحم کوې.“

د مال خُدائ د بن اسرائيلو سره د نوى ژوند وعده

 بيا مال خُدائ فرمائ، ”زۀ به د هغوئ بوفائ ختمه کم او شفا به ورکم. زۀ به

 زۀ به د بن د زړۀ د اخالصه د هغوئ سره مينه کوم، زۀ هغوئ ته نور غصه نۀ يم. 
اسرائيل دپاره د پرخ په شان يم. زۀ به هغوئ له د نيلوفر ل و لزار کم، د لبنان د
 د هغ ان به خورې ش له د دِيار د ونو په شان به ي جرړې مضبوط وى. 

 زيتون د ائسته ونو په شان. د هغ خوشبو به د لبنان د دِيار د ونو په شان وى. 
زما خلق به يو ل بيا زما د سورې الندې اوسيى. هغوئ به له د غل په شان لوئ

ش، او د انورو د بو په شان به لونه نيس. د هغوئ مشهورتيا به د لبنان د ميو په
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 اے بن اسرائيله، د بتانو نه ان لرې ساته. هغه زۀ يم چ ستاسو د شان وى. 
دعاانو جواب درکوم او ستاسو خيال ساتم. زۀ د هغه ون په شان يم چ همېشه شنه

وى، ستاسو ول مېوې زما د طرف نه دى.“

آخرى خبره

 هر وک چ هويار وى نو هغه دې په دې خبرو باندې پوهه ش او په خپلو

زړونو ک دې ائ ورکى. د مال خُدائ الرې صحيح دى او صادقان خلق په دې
روان وى، خو سرکشه به په دې الرو تيندک وخورى او وبه غورزيى.
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