
د تواريخ دوېم کتاب

پېژندلو

د تواريخ په دوېم کتاب ک د خلقو خُدائ پاک ته واپس راتلل او بحال کېدل
مون تاب کست خورى. په دې کناه موضوع ش د ى او په آخر کبياني

په واضحه توه ورو چ خُدائ پاک مينه ناک او معاف کوونے دے، او
همېشه خپلو هغه بچو ته هرکلے وائ وک چ توبه وباس او هغۀ ته واپس

را. د تواريخ دوېم کتاب د يهوداه تاريخ نور هم تفصيل سره بيانوى. او دا د
هغه وخت نه ۀ وخت پس ليلے شوے دے د حضرت عيس مسيح نه پينۀ

سوه اتۀ دېرش کاله وړاندې کله چ اسرائيليان د بابل د جالوطن نه را واپس
کېدل. تاريخ ليونے د جالوطنه خلقو د واپس راتلو ډاډيرنه کوى او د

حضرت سليمان عليه السالم د بادشاه لوئ دوباره رايادوى. د کتاب په زياته
رېوتلو او د هغ له وج جالوطن کېدلو حصه ک د يهوداه په ناه ک د پ
ذکر دے. په يهوداه ک ډېر خُدائ پرست بادشاهان ۇو. خصوصاً د يهوداه

بادشاه حزقياه او يوسياه، بيا هم د ناه په دلدل ک ډوب شو. خو خُدائ پاک
بيا هم خپلو غوره کے شوو خلقو سره وفادار پات شو، او نه چ دا کتاب
سر ته رسېى نو په دې ک د و کلونو وقفه را او د خورس بادشاه د هغه

سند په حقله خبرې کوى چ په ک يهوديان د جالوطن نه لوظ کے شوى
وطن ته واپس راغلل. ستاسو د حفظ کولو دپاره ۷: ۱۴ آيت ”نو کۀ زما خلق
وک چ زما خپل خلق دى ما ته سوال وکى او توبه وباس او چ هغوئ

کوم بد عمل کوى د هغ نه راور، نو بيا به زۀ په آسمان ک د هغوئ سوال
واورم، د هغوئ ناهونه به معاف کم او د هغوئ زمه به بيا آباده کم.“
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د حضرت سليمان د حمت دپاره دعا غوتل

ه او مالۀ مضبوطه ک  د داؤد بادشاه زوئ سليمان خپله بادشاه  ۱
 سليمان خُدائ د هغۀ خُدائ پاک د هغۀ مل وو او هغه ي ډېر طاقتور کو. 

بادشاه هغه ولو آفسرانو له چ د زرو سو او سلو سو د ډلو مشران ۇو، د
 هغوئ ته ي دا حومت ولو آفسرانو او کورنو ولو مشرانو له حم ورکو، 
وفرمائيل چ د هغۀ سره په جبعون ک د عبادت ائ ته الړ ش. هغوئ هلته
ېدلخُدائ د حضور خېمه ل د مال ائ وو چرته چ دا هغه ه الړل چ
وه، کومه چ د مال خُدائ خدمت کوون موس په بيابان ک جوړه کې

ريتيعريم نه هغه خېم ته راوړے نه د ق  داؤد د لوظ صندوق د مخ وه. 
 خو د زېو وو چ کومه ي د دې دپاره په يروشلم ک جوړه کې وه. 

کومه قرباناه چ د حور نمس او د اورى زوئ بضلاېل جوړه کې وه هغه
هلته په جبعون ک د مال خُدائ د مقدس خېم په مخ پرته وه. سليمان

 سليمان د مال بادشاه او ولو خلقو هلته مال خُدائ ته سوال وکو. 
خُدائ د مقدس د مال اه ته وختلو، کومه چقربان خُدائ په حضور ک

خېم په مخ پرته وه او په هغ باندې ي يو زر سوزېدون نذران پېش
 په هغه شپه خُدائ پاک سليمان ته رند شو او ورته ي وفرمائيل، کې. 
 سليمان ورته وفرمائيل، ”چ ۀ غواړې نو وې غواړه چ زۀ ي درکم.“ 

”تا زما پالر داؤد ته همېشه لويه مينه ودل ده او اوس دې زۀ د هغۀ نه پس
 اے ماله خُدايه پاکه، هغه وعده پوره که چ زما د بادشاه جوړ کے يم. 

پالر سره دې کې ده. تا زۀ په هغه خلقو بادشاه جوړ کے يم چ وک د
 نو ما له پوهه او حمت راکه چ هغوئ په زم د شو په شان ډېر دى، 
سمه الر باندې بوم. وک داس شته چ ستا په دې لوئ قوم باندې حومت
 خُدائ پاک سليمان ته وفرمائيل، ”تا جائيداد، دولت، عزت، يا د وکى؟“ 

هغه خلقو مرګ نۀ دے غوتلے چ ستا نه نفرت کوى او د اوږد عمر سوال دې
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هم نۀ دے کے، خو تا د حمت او پوه سوال کے دے چ زما په هغه خلقو
 نو ه زۀ  ،ې يپه چا باندې ما بادشاه جوړ ک ې چومت وکباندې ح

به تا له حمت او پوهه درکم. او د دې نه عالوه، زۀ به تا له دومره دولت،
خزان او عزت درکم چ نۀ به د دې نه مخ يو بادشاه ته مالو شوى وى او

“.الو شنۀ به وروستو چا ته کله هم م

د حضرت سليمان بادشاه طاقت او دولت

د مال ائ نه الړو، چرته چ د عبادت د  نو سليمان په جبعون ک

خُدائ د حضور خېمه وه او يروشلم ته راواپس شو. هلته هغۀ په اسرائيل
 هغۀ هلته د وارلسو سوو جن اډو او دولس زرو په حومت کولو. 

په يروشلم ک ۀ کسان ي و، د هغوئر جوړ کآسونو سوارو کسانو يو ل
 د هغۀ د بادشاه په وساتل او باق نور ي په مختلفو ارونو ک کېنول. 

دوران ک سپين زر او سرۀ زر په يروشلم ک د کاو په شان عام شول او
- دِيار دومره زيات ۇو له چ د غرونو په لمنو ک بشمېره چنارونه وى. 

 د سليمان سودارو د هغۀ آسونه او جن اډۍ د مصر او قوع په عالقو

ک اخستل، هغوئ يوه جن اډۍ په شپ سوه د سپينو زرو سيو باندې او
او شام تو باندې اخستلو. هغوئ په حيو آس د سپينو زرو په يو نيم سل سي

.ولاډۍ خر بادشاهانو باندې هم آسونه او جن

د خُدائ پاک د کور د عمارت دپاره تيارے کول

 سليمان فېصله وکه چ يو کور جوړ کى چرته به چ د مال خُدائ  ۲
 هغۀ د نوم عبادت کيى او د خپل ان دپاره يو شاه محل هم جوړ کى. 

اويا زره سى د سامان راوړلو او اتيا زره سى ي د غرونو نه د کاو د
راويستلو دپاره مقرر کل. درې زره او شپ سوه داس نور سى ۇو چ د کار
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 سليمان د صور بادشاه حيرام له يو پېغام ولېلو چ، ”ما مشرى ي کوله. 
له د دِيار لر راولېه له نه چ تا زما پالر داؤد له لېل ۇو چ کله هغۀ

 زۀ د مال خُدائ زما د خُدائ پاک د نوم د درناوى دپاره يو محل جوړولو. 
د هغۀ په مخ ائ وى چرته به چ کور جوړوم. دا به يو مخصوص

خوشبوئ سوزولے ش، د قربان خاص رو پېش کولے ش او چ په هر
سحر او ماام، د سبت په ورځ، د نوې مياشت په اخترونو او د مال خُدائ

زمون د خُدائ پاک په نورو مقررو اخترونو باندې سوزېدون نذران پېش
کولے ش. هغۀ اسرائيل له حم ورکے دے چ دا کار به د همېشه دپاره

زمون ه چ ،کوم کور جوړوم نو هغه به عظيم کور وى  زۀ چ کوئ. 
 خو په حقيقت ک بيا هم خُدائ پاک د نورو ولو معبودانو نه لوئ دے. 

په لويو آسمانونو ک ه چ ،جوړولے وک د خُدائ پاک دپاره کور نۀ ش
هغه نۀ ش ائېدلے. نو زۀ وک يم چ د هغۀ دپاره يو کور جوړ کم، بغېر د
دې نه چ يو ائ جوړ کم چ د هغۀ په وړاندې په ک نذران پېش کيى؟

 نو ما له يو سے راولېه چ په نقش نارۍ ک، د سرو زرو، سپينو زرو،

زېو او اوسپن په کار ک او د آسمان رن، کاسن او د سور رن کپه
جوړولو ک ماهر وى. هغه به د يهوداه او يروشلم کاريرو سره کار کوى کوم
و وهونستاسو د لر  ما ته پته ده چ چ زما پالر داؤد خوښ کى دى. 
سى ډېر ته دى، نو ما له د لبنان نه د دِيار، سبر ون او صندل لر راولېه.
 چ ډېر زيات لر تيار کى، ه زما سى به ستاسو د سو مدد کوى، 
چ زما د خُدائ پاک د کوم کور د جوړولو اراده ده هغه به لوئ او بمثاله وى.
 وره، ستا د کاريرانو په مزدورۍ ک به دوه زره نه غنم او دوه زره نه

 د اوربش ،لور الکه ليره مے او لور الکه ليره د زيتُونو تېل درولېم.“ 
للو. هغۀ ورته لييو خط ولې صور بادشاه حيرام سليمان له په جواب ک
ۇو، ”مال خُدائ د خپلو خلقو سره مينه کوى نو په دې وجه هغۀ تۀ د هغوئ

 د مال خُدائ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک ثناء صفت بادشاه جوړ کې. 
دې وى، چ د آسمان او زم پېدا کوونے دے. هغۀ داؤد بادشاه له يو
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هويار زوئ ورکے دے، چ د پوه او مهارت خاوند دے، چ اوس د هغۀ
منصوبه دا ده چ د مال خُدائ دپاره يو کور او د خپل ان دپاره يو محل

 زۀ تا له يو قابل او ته اُستاذ درلېم چ د هغۀ نوم حيرام دے. جوړ کى. 
 د هغۀ مور د دان د قبيل وه او د هغۀ پالر د صور اصل اوسېدونے وو.

هغه د سرو زرو، سپينو زرو، زېو، اوسپن، کاو او د لرو د يزونو په جوړولو
باندې پوهيى. هغه د آسمان رن، کاسن او سور رن او د ل د کپې په کار
پوهيى. هغه هر قسم پاخۀ ليل کولے ش او چ هغۀ له هر نه نقشه ورکے

ش نو په هغ عمل کولے ش. هغه پرېده چ ستا د ته کاريرو سره او د
هغوئ سره کار وکى چا چ ستا د پالر يعن د داؤد بادشاه دپاره کار کے

 نو اوس مون له هغه غنم، اوربش، مے او د زيتُونو تېل راولېه چ تا وو. 
 د لبنان په غرونو ک به مون هغه ول د دِيار لر ووهو ي وعده کې ده. 

چ تا ته ي ضرورت دے، هغه به د يو بل سره د کشت په شان وتو او په
سمندر ک به ي روان کو چ تر يافا پورې ورسيى. د هغه ائ نه ي تۀ

“.يروشلم ته وړلے ش

د خُدائ پاک د کور جوړېدل شروع کېدل

هغوئ د بن ه چولو مسافرو مردمشمارى وک  سليمان بادشاه د هغه

اسرائيل په مل ک اوسېدل، هم هغه شان مردمشمارى نه چ د هغۀ پالر
سوه مسافر اوسېدون وس زره او شپوه. هلته يو الک درې پن داؤد اخست
 هغۀ اويا زره کسان د سامان د وړلو راوړلو دپاره او اتيا زره کسان ي ۇو. 

په غرونو ک د کاو پرې کولو دپاره مقرر کل او درې زره او شپ سوه
.د خلقو نه کار اخل ل چد دې دپاره مقرر ک مشران ي

 نو سليمان په يروشلم ک د مورياه په غر د مال خُدائ د کور  ۳
جوړول شروع کل، چرته چ مال خُدائ د هغۀ پالر داؤد ته رارند شوے
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وو. د مال خُدائ کور د اُرنان يبوس په درمند جوړ شو، کوم ائ چ داؤد
لورم کال د دوېم د جوړېدل د هغۀ د بادشاه  او د هغ خوښ کے وو. 

 سليمان چ د خُدائ پاک د کور کوم مياشت په دوېمه ورځ شروع شُو. 
 د ننوتلو بنياد کېودو هغه تقريباً دېرش زه اوږد او تقريباً لس زه پلن وو. 

کوه د کور د پوره پلنوال هومره يعن تقريباً لس زه وه او تقريباً شپېتۀ زه
 په اوچته وه. د کو دننه دېوالونه او چت په سوچه سرو زرو باندې پ وو. 

لويه کوه باندې د دِيار د لر تخت لولے شوې وې چ په سوچه سرو زرو
باندې پ وې، چ په دې باندې د کجورو د ونو لارى شوې وه او د زنيرونو
 بادشاه د خُدائ پاک کور د قيمت کاو او نمون ورباندې جوړې شوې وې. 

 هغۀ د کور د دېوالونو، د د پروائم د مل د سرو زرو سره ائسته کو. 
تختو او دروازو پولو دپاره سرۀ زر استعمال کل، کاريرو په دېوالونو باندې د

 د دننن کو نوم زيات مقدس وزرو واال مخلوق نقش هم جوړې کې، 
د کور د پوره پلنوال زه پلنه وه، چ زه اوږده او لس تقريباً لس ائ وو، چ

هومره وه. د زيات مقدس ائ د دېوالونو پولو دپاره د شلو نو نه زيات سرۀ
 تقريباً نيم سېر سرۀ زر د مېخونو د جوړولو دپاره زر استعمال شوى ۇو، 
 استعمال شوى ۇو او د برنو کوو دېوالونه هم په سرو زرو باندې پ ۇو. 

بادشاه خپلو کاريرو له دا حم هم ورکو چ د وزرو واال مخلوق د اوسپن نه
جوړ کئ، په سرو زرو ي پ کئ او په زيات مقدس ائ ک ي کېدئ.
 هلته دا ن په ن دروازې ته مخامخ ودرولے شوى ۇو. د هر يو -

خوارۀ ۇو چ داس زه پلن وو، وزر ي هر يو تقريباً دوه نيم دوه وزر ۇو، چ
د کو په مين ک د يو بل سره مالوېدل او په بل طرف باندې د کو دېوال ته

 د زيات مقدس ائ رسېدل ۇو، چ پوره پلنوالے ي تقريباً لس زه وو. 
يوه پرده د مهين ل نه جوړه وه، چ د آسمان، کاسن او سور رن د وزرو

واال مخلوق د شلونو کار ورباندې شوے وو.
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و دوه ستند زې

 بادشاه دوه ستن جوړې کې چ هره يوه تقريباً اوولس زه لوړه وه او د

خُدائ پاک د کور په مخ ي ولول. د هرې ستن دپاسه تقريباً درې زه
 د ستنو سرونه د زنيرونو د کو په شلونو او په سلو انارو لوړ تاجونه ۇو. 

 ستن د خُدائ پاک د کور د ننوتلو په طرفونو باندې ائسته کے شوى ۇو. 
باندې لولے شوې وې، د جنوب په طرف باندې چ کومه ستنه لولے شوې

وه د هغ نوم يين وو او چ په شمال طرف باندې وه د هغ نوم بوعز وو.

د خُدائ پاک د کور سامان

 د سليمان بادشاه يوه د زېو قرباناه وه، کومه چ تقريباً لس زه  ۴
 هغۀ د زېو يوه ول ډي هم اوږده، لس زه پلنه او پينۀ زه اوچته وه. 
وبه وه، مين ي پينۀ زه وو او پينلس زه زه ډ تقريباً درې ه چجوړه ک

 د ډي ېرچاپېره په وله بهرن نه باندې د يو بل دپاسه د ائسته غه وه. 
ارېدو دوه قطارونه ۇو. د ائسته ارېدو دا قطارونه د غويانو د بتانو په
 ډي د شل ک ۇو، چ دا ول د پوره ډي سره يوه ُه شوى ۇو. 

زېو د دولسو غويو په شا باندې پرته وه چ د غويو مخونه بهر ۇو، چ په
 د ډي طرفونه لورو واړو طرفونو باندې درې درې غويو مخونه اړول ۇو. 
درې انچ غ ۇو. د دې نه د پيال د نې په شان وه، چ د نيلوفر د ل په
 هغوئ لس  .ره اوبۀ راتلتقريباً شپېتۀ زره لي ک ارېده. په ډي شان
انونه هم جوړ کل، چ پينۀ د خُدائ پاک د کور په جنوب طرف باندې او
پينۀ په شمال طرف باندې کېودلے شول. دا د ناورو د برخو په کنالولو
ک ه ډيه سوزولے کېدل. په غپه تو د نذران استعمالېدل کوم چ ک
 د اصولو -  .استعمالول لو دپاره يد وين مامانو دپاره وې چاوبو د ا
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په مطابق هغوئ لس د سرو زرو ډيوټ او لس مېزونه جوړ کل او د خُدائ پاک
د کور په لويه کوه ک ي کېودل، چ په هر طرف باندې پينۀ ډيوټ او
 هغوئ د پينۀ مېزونه ۇو. هغوئ سل د سرو زرو جامونه هم جوړ کل. 
امامانو دپاره يو دربار هم جوړ کو او يو بهرنے لوئ دربار ي هم جوړ کو.

هغوئ دربار ته د ننوتلو دپاره دروازې هم جوړې کې او دا دروازې ي په زېو
 ډي د خُدائ پاک د کور د نمرخاتۀ جنوب طرف وټ باندې پ کې. 

 حيرام لو، بېلچ او جامونه هم جوړ - سره نزدې اېودے شوې وه. 
کل. هغۀ دا هر ۀ هغس ممل کل چ نه ي د سليمان بادشاه سره وعده
کې وه چ د خُدائ پاک د کور دپاره به ي جوړوى: دوه ستن، د ستنو دپاسه
دوه د جامونو په شان تاجونه، په هر تاج باندې د زنير د کو شلونه، د زېو

لور سوه انار چ د هر تاج نه ېرچاپېره په دوو قطارونو ک ۇو، لس اډۍ،
لس انونه، يوه ډي، دولس غوي چ ډي ورباندې پرته وه، لو، بېلچ او
درې غا. د کاريرو مشر حيرام دا هر ۀ د پقېدونو زېو نه جوړ کل، له
خُدائ په کور ک دا دې د مال ے وو، چم کسليمان بادشاه ح ه چن
 بادشاه دا هر ۀ د اُردن په مېدان ک د سات او صريده  .استعمال ش
 دومره زيات سامان په ک جوړ په مين ک په ب ک جوړ کى ۇو. 

په دې ک و چول وزن معلوم نۀ ک وهيچا هم د هغه زې شوے وو چ
 سليمان بادشاه د خُدائ پاک د کور دپاره د سرو زرو دا استعمال شوى ۇو. 

ے شوې رواه او خُدائ پاک ته د پېش کے وو، قربانسامان هم جوړ ک
 ډيوټ او د و سرو زرو ډيوې چ د منصوب په مطابق د زيات مېز، 

  ،ائسته والے، ډيوې او چم لونو  د مقدس ائ ته مخامخ بلېدې، 
د ډيوو سرپوونه، جامونه، د خوشبوي لو او د بلو سارو وړلو دپاره

استعمالېدون لو. دا ول يزونه د سوچه سرو زرو نه جوړ شوى ۇو. د
خُدائ پاک د کور بهرن دروازې او د زيات مقدس ائ دروازې په سرو زرو

باندې پ کے شوې وې.
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 کله چ سليمان بادشاه د مال خُدائ د کور ول کار ختم کو، نو هغۀ  ۵
د خُدائ پاک د کور په خزانو ک هغه ول يزونه کېودل کوم چ د هغۀ پالر

داؤد مال خُدائ ته وقف کى ۇو يعن سپين زر، سرۀ زر او نور سامان.

د لوظ صندوق د مال خُدائ کور ته راوړلے کېدل

 بيا سليمان بادشاه د قبيلو او د بن اسرائيلو د ډلو ول مشران راوغوتل

چ په يروشلم ک راغون ش، او د مال خُدائ د لوظ صندوق د داؤد د ار
راغون و د اختر په وخت کول د جون  نو هغوئ  .صيون نه يوس

 کله چ ول مشران راغون شول، نو بيا ليويانو د لوظ صندوق اوچت شول. 
مامانو او ليويانو هم د مال هغوئ دا د خُدائ پاک کور ته راوړو. ا کو. 

 خُدائ د حضور خېمه او د دې ول سامان د خُدائ پاک کور ته يوړو. 
سليمان بادشاه او ول بن اسرائيليان د لوظ صندوق په مخ راغون شول او

 بيا دومره ډېر ان او اروى ي حالل کل چ هغه د شمېر نه بهر ۇو. 
امامانو د مال خُدائ د لوظ صندوق د خپل خاص ائ يعن د خُدائ پاک د

کور دننن زيات مقدس ائ ته راوړو او د وزرو واال مخلوق الندې ي کېودو.
  د هغوئ خورو ورو وزرو د لوظ صندوق او د وړولو بازوان پ کل. 

کۀ وک د زيات مقدس ائ په مخ والړ وو نو هغوئ دا بازوان ليدلے
شول ه چ دا اوږدۀ وو، خو د بل يو ائ نه هم نۀ ارېدل. هغه بازوان تر

و د هغه دوو تختو نه بغېر هي د لوظ صندوق دننه د کا ننه پورې هلته دى. 
هم نۀ ۇو کوم چ موس د سينا د غرۀ سره په ک اې وې، دا په هغه وخت

ک شوى ۇو چ کله بن اسرائيليان د مصر نه راروان ۇو او مال خُدائ د
هغوئ سره يو لوظ وکو.

د مال خُدائ جالل
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 کۀ د امامانو د خدمت وار وو او کۀ نه، خو چ کوم امامان هلته -

موجود وو هغوئ خپل انونه پاک کل او د مقدس ائ نه الړل. ولو ليويانو
جام ولو خپلوانو د ل موسيقارانو، آسف، هيمان او يدوتون او د هغوئ

اغوست وې. ليويان د چمو او بينجو سره د قرباناه سره نزدې نمرخاتۀ طرف
ته والړ ۇو او د هغوئ سره يو سل او شل امامان ۇو چ بيل ي غول. د
د مال ائ اوچتېدو چ و آواز او ساز به په يووونلو غسندرغاړو او بي

خُدائ ثناء صفت او شُر ادا کى. ورسره ي بيل، چم او نور يزونه غول،
هغوئ به آواز اوچتولو او د مال خُدائ ي داس صفت کولو، ”د مال خُدائ
ثناء صفت بيان کئ، ه چ هغه مهربان دے، او د هغۀ مينه ابدى ده.“ بيا د
 نو امامانو د وري په وجه خدمت مال خُدائ کور د وري نه ډک شو. 

نۀ شو تر سره کولے، ه چ د مال خُدائ جالل د خُدائ پاک کور ډک
کے وو.

د حضرت سليمان خلقو ته تقرير کول

 بيا سليمان دعا وکه، ”ماله خُدايه، تا په ته توره وري ک اوسېدل  ۶
ے دے، يو داس اوس ما ستا دپاره يو عظيم کور جوړ ک خوښ کى دى. 
 ول بن اسرائيليان هلته والړ ائ چ د همېشه دپاره به په ک اوسېې.“ 

ۇو. بادشاه هغوئ ته مخ ورواړولو او د هغوئ دپاره ي د خُدائ پاک نه برکت
 هغۀ وفرمائيل، ”د مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک ثناء وغوتلو. 

صفت دې وى. هغۀ چ زما د پالر داؤد سره کومه وعده کې وه نو هغه ي پوره
 د هغه وخت نه چ د کله نه م خپل  هغۀ وفرمائيل چ ې ده کله چک

خلق د مصر نه راويست دى تر اوسه پورې ما د بن اسرائيلو په مل ک يو
ے شهلته زما د عبادت دپاره يو کور جوړ ک ے چار هم نۀ دے خوښ ک

او ما هي وک هم نۀ دے خوښ کے چ زما د خلقو بن اسرائيلو مشرى
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 خو اوس ما يروشلم خوښ کے دے چ دا به هغه ائ وى چرته وکى. 
بن زما په خلقو يعن ے دے چى او ما داؤد خوښ کبه زما عبادت کي چ
 او سليمان خپله خبره جارى وساتله، ”زما اسرائيلو باندې حومت کوى.“ 

د پالر داؤد منصوبه دا وه چ د مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک د
 خو مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل چ زما عبادت دپاره يو کور جوړ کى، 
 خو  ،تۀ په حقه ي تلو کد نوم د درناوى دپاره د يو کور جوړولو په غو

تۀ به هغه هيله جوړ نۀ کې بل هغه به ستا خپل زوئ وى چ زما دپاره کور
 اوس مال خُدائ خپله وعده پوره کې ده، زۀ د خپل پالر نه جوړ کى. 
پس د بن اسرائيلو بادشاه جوړ شوے يم او ما د مال خُدائ د بن اسرائيلو

 ما په هغه کور ک خُدائ پاک د نوم درناوى دپاره يو کور جوړ کے دے. 
دى کوم چ و تختد هغه لوظ د کا ک په هغ ے دے چد لوظ صندوق اې

مال خُدائ د بن اسرائيلو سره کے دے.“

د حضرت سليمان دعا

 بيا سليمان د خلقو په مخ الړو او د قرباناه په مخ وړاندې

 سليمان د زېو يو ممبر هم ودرېدو او د دعا دپاره ي السونه اوچت کل. 
جوړ کے وو او دا ي د دربار په مين ک اېے وو. دا اووۀ نيم فه اوږد

ي ه اوچت وو. هغه په دې ممبر ودرېدلو، او بيالور نيم ف ه پلن اواووۀ نيم ف
شو، د هلته نه هر چا هغه وليدو. بيا هلته نه هغۀ آسمان طرف ته خپل السونه

 هغۀ سوال وکو، ”اے ماله خُدايه، د بن اسرائيلو خُدايه پاکه. اوچت کل. 
په ول آسمان او زمه ک ستا په شان خُدائ نشته. کله چ ستا خلق د زړۀ د

اخالصه ستا فرمانبردارى کوى نو تۀ هغوئ سره خپل لوظ پوره کوې او هغوئ ته
 تا چ د خپل خدمت کوون زما د پالر داؤد سره کومه  .ائ خپله مينه

 نو اوس ماله وعده کې ده نو هغه دې وله نن په خپله پوره کې ده. 
خُدايه د بن اسرائيلو خُدايه پاکه، هم هغه وعده هم پوره که چ کومه تا زما پالر
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سره کې ده چ هغۀ ته دې فرمائيل ۇو چ د هغۀ د اوالد نه به همېشه داس يو
کس وى چ په بن اسرائيلو به بادشاه کوى، کۀ هغوئ د هغۀ په شان ستا په
 نو اوس ماله خُدايه د بن اسرائيلو قانون باندې په توجو سره عمل کوى. 
خُدايه پاکه، هغه هر ۀ پوره که چ تا د خپل خدمت کوون داؤد سره وعده
 خو اے خُدايه پاکه، ول تۀ به په رتيا د بنيادمو سره اوسېې؟ کې ده. 

ستا هست خو دومره لويه ده چ آسمانونه، لوئ آسمانونه هم ستا دپاره واړۀ دى
 ماله نو بيا دا کور خو ډېر زيات وړوکے دے چ ما جوړ کے دے. 

خُدايه زما خُدايه پاکه، زۀ ستا خدمت کوونے يم. زما سوال واوره او چ ما
 تۀ په دې کور او په دې ائ کوم سوال درته کے دے هغه پوره که. 

باندې شپه او ورځ نظر ساته چ تا فرمائيل دى چ تۀ به دلته خپل نوم ږدې. زۀ
 د خپل چ دې ائ ته مخامخ کومه او دعا کوم نو هغه همېشه اوره. 

خدمت کوون دعاان او د خپلو خلقو بن اسرائيلو دعاان اوره چ کله
هغوئ دې ائ ته مخ کوى او دعا کوى. تۀ په آسمان ک اوره چرته چ تۀ

 کله چ په يو کس الزام ولوى اوسېې او چ کله تۀ اورې نو معاف کوه. 
چ بل چا ورسره بد کى دى او په دې کور ک ستا قرباناه ته راوستلے
 نو اے ماله خُدايه، په آسمان ش چ هغه قسم وکى چ بناه دے، 

ک اوره او د خپلو خدمت کوونو عدالت کوه. مجرم له هغه شان سزا ورکوه
 کله چ چ نه ي حقدار وى او چ وک بناه وى نو هغه پرېده. 

ستا خلق بن اسرائيليان د خپلو دشمنانو نه شست وخورى ه چ هغوئ به
ستا خالف ناه کې وى او چ بيا هغوئ تا ته راور او دې کور ته راش او
 نو په آسمان ک د هغوئ تا ته په عاجزۍ سره د معاف دپاره سوال وکى، 
سوال اوره. د خپلو خلقو سزا معاف کوه او واپس ي هغه مل ته راوله چ کوم
 کله چ په دې وجه د آسمان تا هغوئ او د هغوئ پالر نيۀ له ورکے دے. 

نه باران ايسار ش چ ستا خلقو ناه کې وى او کله چ هغوئ په عاجزۍ
 نو په آسمان ک د هغوئ سوال  ى او توبه وباسسره دې کور ته مخ ک

۱۲ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


اوره او د خپلو خدمت کوونو د بن اسرائيلو ناهونه معاف کوه او هغه ۀ
ورته ايه چ کوم صحيح وى. بيا اے ماله خُدايه، په دې خپل مل باندې

باران راولېه، کوم چ تا خپلو خلقو له ورکے دے چ د همېشه دپاره د
 کله چ په هغه مل ک قحط، وبا وى يا د رم هوا هغوئ ميراث وى. 

يا د قحط د مولخانو په وجه فصلونه تباه کيى، يا چ دشمنان ستا د خلقو
ار محاصره کى، يا چ کله د هغوئ په مين ک يو مرض يا بيمارى وى،

 نو د هغوئ دعاان اوره. کۀ ستا د خلقو بن اسرائيلو نه هر وک هم، د

مصيبت او تليف په وخت ک خپل السونه د دعا دپاره دې کور ته اوچت
 نو د هغوئ سوال اوره. په آسمان ک په خپل کور ک د هغوئ کى، 

سوال اوره او هغوئ معاف کوه. صرف تۀ د بن آدم د زړۀ په منصوبو پوهېې.
داس  نو چ هر چا سره هغه شان سلوک کوه چ نه ي حقدار وى، 

ستا خلق ستا نه يريى او چ هغوئ همېشه ستا تابعدارى کوى چ کله په هغه
ل د پردى م مل ک اوسيى چ تا زمون پالر نيۀ له ورکے دے. 
هغه خلق چ په لرې مل ک اوسيى چ هغوئ دا واورى چ تۀ ومره

لوئ او طاقتور ي او د کار کولو دپاره تۀ همېشه ومره تيار ي او چ کله
 نو تۀ د هغوئ سوال اوره. چرته چ تۀ  ،عا دپاره دې کور ته راشهغوئ د د
داس غواړى، نو چ دوئ ي ۀ کوه چ ې، د هغوئ سوال اوره او هغهاوسې
د ول دنيا خلق دې وپېژن او ستا د خلقو بن اسرائيلو په شان ستا نه ويريى.

بيا به هغوئ ته پته ول چ ما دا کوم کور جوړ کے دے په دې پورې ستا نوم
 کله چ تۀ خپلو خلقو له حم ورکې چ د خپلو تلے شوے دے. 

دشمنانو خالف جن له الړ ش او هغوئ تا ته سوال وکى، چ هغوئ چرته هم
وى او مخ ي دې ار ته وى کوم چ تا خوښ کے دے او دې کور ته ي مخ

 نو د هغوئ سوال اوره. په وى کوم چ ما ستا دپاره جوړ کے دے، 
 کله چ ستا خلق آسمان ک د هغوئ سوال اوره او هغوئ له فتح ورکوه. 

ستا خالف ناه وکى او داس هي وک نشته چ ناه نۀ کوى او په غصه
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ک تۀ د هغوئ دشمنان پرېدې چ هغوئ له شست ورکى او هغوئ يو بل
 نو د خپلو خلقو سوال مل ته قېديان بو، کۀ هغه مل لرې هم وى، 

اوره. کۀ هلته په هغه مل ک هغوئ توبه وباس او تا ته سوال وکى او دا
اقرار وکى، چ مون ډېر ناهار او بدعمله يو، نو اے ماله خُدايه، د هغوئ
 کۀ په هغه مل ک هغوئ په رتيا او د زړۀ د اخالصه توبه سوال اوره. 
وباس او سوال وکى چ مخ ي دې مل ته وى کوم چ تا د هغوئ پالر نيۀ
له ورکے دے، هغه ار چ کوم تا خوښ کے دے او هغه کور چ ما ستا
چرته چ ، نو د هغوئ سوال اوره. په آسمان ک دپاره جوړ کے دے، 
 نو اوسېې په هغوئ مهربان شه او د خپلو خلقو ول ناهونه معاف کوه. 
اے زما خُدايه پاکه، مون ته ووره او هغه دعاان قبول که چ په دې ائ

 ماله خُدايه اے خُدايه پاکه، د خپل لوظ صندوق سره دې ک شوې دى. 
خاص ائ ته دننه الړ شه چ دا صندوق ستا د طاقت نه ده. اے ماله
خُدايه پاکه، ستا امامانو ته دې خالصون مالو ش او ستا ايماندار خدمت

 ماله خُدايه اے خُدايه کوون دې ستا د مهربان په وجه خوشحاله وى. 
ه چے دے هغه مۀ رد کوه. هغه مينه ياده کتا خوښ ک پاکه، کوم بادشاه چ

کومه تا د خپل خدمت کوون داؤد سره کې ده.“

د خُدائ پاک د کور وقف کېدل

 کله چ سليمان بادشاه خپله دعا ختمه که نو د آسمان نه اور راکوز  ۷
شو او کوم نذران چ پېش کے شوې وې هغه ي وسوزول او د خُدائ پاک

 امامان د مال خُدائ کور د مال خُدائ د حضور د جالل نه ډک شو. 
 کله کور ته ه نۀ شول ننوتلے چ د مال خُدائ کور د جالل نه ډک وو. 
چ ولو بن اسرائيلو وليدل چ اور راکوزېدلو او د مال خُدائ د جالل نه ډک
ه وغورزېدل، سجده يپه زم مخے وو، نو هغوئ پحضور هغه کور ډک ک
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وکه او د مال خُدائ په ثناء صفت ک ي وفرمائيل، ”هغه مهربان دے، د
ولو خلقو مال  بيا سليمان او هغۀ د وفا نه ډکه مينه د همېشه دپاره ده.“ 

 هغۀ دوويشت زره اروى او يو سل او شل زره خُدائ ته نذران پېش کې. 
ان د سالمت نذران په توه حالل کل. نو داس هغۀ او ولو خلقو د خُدائ
 امامان په هغه مقررو شوو ايونو باندې والړ ۇو او پاک کور وقف کو. 
ليويان ورسره ۇو، هغوئ وفرمائيل، ”د هغۀ نۀ ختمېدون مينه د همېشه دپاره

ده.“ هغوئ د موسيق د هغه سامان سره په يو انداز سندرې وئيل کوم چ داؤد
بادشاه د مال خُدائ د ثناء صفت دپاره جوړ کى ۇو. ليويانو ته مخامخ

 امامانو بيل غول او په دې دوران ک ول بن اسرائيليان والړ ۇو. 
سليمان د دربار مرکزى حصه وقف که، کوم ائ چ د مال خُدائ د کور په
مخ وو او بيا ي هلته پوره سوزېدون نذران، د غل نذران او د سالمت د

نذران وازه ي پېش که، هغۀ داس ه وکل چ هغۀ د زېو کومه قرباناه
 جوړه کې وه نو هغه قرباناه د دې ولو نذرانو دپاره ډېره وړه وه. 

سليمان او ولو بن اسرائيلو اووۀ ور د جونو اختر وکو. هلته په شمال
ک د حمات درې نه واخله په جنوب ک د مصر د سرحد پورې يوه لويه ه
 هغوئ اووۀ ور د قرباناه د وقف کولو دپاره او اووۀ نورې ور د وه. 

 په اختر دپاره تېرې کې. په آخرى ورځ هغوئ يو آخرى تقريب وکو، 
ورپس ورځ يعن د اووم مياشت په درويشتمه ورځ، سليمان خلق کورونو ته

خُدائ بن مال ولو برکتونو باندې خوشحاله ۇو کوم چ ل. هغوئ په هغهولې
اسرائيلو له، داؤد او سليمان له ورکى ۇو.

د خُدائ پاک حضرت سليمان ته بيا رندېدل

ول خُدائ کور او محل او د دې دپاره سليمان بادشاه د مال  کله چ

 نو مال خُدائ هغۀ ته د شپ رارند شو او هغۀ ته منصوب ممل کې، 
ي وفرمائيل، ”ما ستا دعا اورېدل ده او دا ائ د يو داس ائ په توه قبلوم
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 کله هم چ زۀ باران نۀ وروم يا د چرته به چ ما ته نذران پېش کيى. 
قحط ملخان راولېم چ فصلونه وخورى او يا په خپلو خلقو باندې يوه وبا

 نو کۀ زما خلق وک چ زما خپل خلق دى ما ته سوال وکى او راولېم، 
توبه وباس او چ هغوئ کوم بد عمل کوى د هغ نه راور، نو بيا به زۀ په
آسمان ک د هغوئ سوال واورم، د هغوئ ناهونه به معاف کم او د هغوئ

 زۀ به په دې کور باندې نظر وساتم او چ په دې کور زمه به بيا آباده کم. 
 ه چ دا ما ک کوم دعاان وش نو د هغ اورېدو دپاره به تيار يم، 
خوښ کے دے او دا م د دې دپاره پاک رولے دے چ دلته به د تل دپاره

 زما عبادت کيى. زۀ به په دې باندې نظر ساتم او تل به ي حفاظت کوم. 
دمت کوې، زما قانون منکۀ تۀ د خپل پالر داؤد په شان په وفادارۍ سره زما خ
 نو زۀ به هغه وعده پوره کم او هغه هر ۀ کوې چ ما ي حم کے دے، 
په بن ما هغۀ ته وفرمائيل چ ې وه کله چما ستا پالر داؤد سره ک کومه چ

 خو کۀ تۀ او ستا خلق کله اسرائيلو ک به ستا اوالد همېشه حومت کوى. 
هم هغه قانون او حمونه نۀ من چ ما تاسو له درکى دى او د نورو معبودانو

 نو بيا به زۀ تاسو د هغه مل نه لرې کم چ ما درکے عبادت وکئ، 
دے او زۀ به دا کور پرېدم چ ما دا ائ د دې دپاره مخصوص کے دے

چرته به چ زما عبادت کيى. نو ول قومونه به په دې پورې خندا کوى او
 دا کور اوس د شان او شوکت واال دے خو چ بيا سپاوے به ي کوى. 

کله هم وک په دې تېريى نو حېران به ش او تپوس به کوى چ، مال خُدائ
 نو خلق به په جواب د دې مل او د دې کور سره داس بد ول کى دى؟ 

ک وائ چ، دا ه وشول چ هغوئ مال خُدائ خپل خُدائ پاک
پرېودو، چا چ د هغوئ پالر نيۀ د مصر نه راوويستل. هغوئ نورو معبودانو
ته ورواوړېدل او د هغوئ عبادت ي وکو. نو ه مال خُدائ په هغوئ باندې

دا مصيبت راوستلو.“
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د حضرت سليمان کارنام

 سليمان په خپل محل او د مال خُدائ په کور جوړولو ک شل کاله  ۸
 هغۀ هغه ارونه هم بيا جوړ کل چ حيرام بادشاه ورکى ۇو او ولول. 
 سليمان بيا حمات بن اسرائيليان ي ورولېل چ په هغ ک اوسيى. 
 او په صحرا ک د پخو دېوالونو ضوباه ته الړو او دا عالقه ي قبضه که 

ار تدمور ي بيا جوړ کو. هغۀ په حمات ک هغه ول ارونه هم بيا جوړ
 سليمان دا ارونه هم کل چ کوم ارونه د ودامونو دپاره استعمالېدل. 
بيا جوړ کل، پاسنے بيتحورون او الندينے بيتحورون چ دا د پخو دېوالونو
 د بعالت ار، هغه ول ارونه  ،لرل دروازې ي مضبوط ارونه ۇو چ
چ د سامان ودامونه ۇو او هغه ارونه چرته چ د هغۀ آسونه او جن اډۍ
ک د هغۀ په بادشاه چ عالق ول هغۀ د يروشلم، لبنان او د هغه .ودرېدل

- وې، نو چ کوم آبادول غوتل هغه ي سر ته ورسول او بادشاه ي کوله. 
 سليمان د کنعان د خلقو ول اوالد داس نوکران کل چ په زور ترې نه

کار اخستلے شو. دا هغه کسان ۇو کوم چ بن اسرائيلو نه ژوندى پات شوى
ۇو کله چ بن اسرائيلو هغه مل ونيولو. په دې ک حتيان، اموريان، فرزيان،

 د ويان او يبوسيان ۇو، چ د هغوئ اوالد تر نن وخته پورې غالمان دى.  ح
سرائيلو نه په زور کار نۀ شو اخستلے، خو د فوجيانو، آفسرانو، د جنا بن

 سليمان د اډو مشرانو او په آسونو سوارو کسانو په توه ي خدمت کولو. 
بن اسرائيلو نه دوه نيم سوه آفسران مقرر کل چ په دغه خلقو مشرى وکى.
 سليمان خپله ه يعن د مصر د فرعون لور د داؤد د ار نه هغه کور ته

ے وو. هغۀ وفرمائيل، ”هغه دې د بندپاره جوړ ک د هغ کوم ي بوتله چ
اسرائيلو بادشاه داؤد په محل ک نۀ اوسيى، ه چ چرته د لوظ صندوق
 سليمان په هغه قرباناه باندې پات شوے وو نو هغه ائ مقدس دے.“ 

مال خُدائ ته سوزېدون نذران پېش کې کومه چ هغۀ د خُدائ پاک د کور
 هغۀ د هرې مقدس ور دپاره د موس د په مخ جوړه کې وه. 
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شريعت د حم په مطابق سوزېدون نذران پېش کې، د سبت د ورو، د نوې
مياشت اخترونو او د کال درې کلن اخترونو: د پتيرې رو اختر، د رېبلو اختر
 امامانو ته د ذمه وارو حواله کولو دپاره سليمان د خپل او د جونو اختر. 

پالر داؤد په اصولو باندې عمل وکو. هغۀ ليويان هم مقرر کل چ په ثناء
صفت کولو ک او د امامانو سره د هغوئ په کارونو ک مدد کوى. او هغۀ د

ډلو په مطابق په دروازو باندې وکيداران هم ودرول، ه چ د خُدائ پاک
 داؤد چ د خزانو او نورو خدمت کوون داؤد هم دغه شان حم کے وو. 

معاملو دپاره امامانو او ليويانو ته کوم اصول ودل ۇو هغه پوره پوره سر ته
ول کارونه پوره شول. د مال د سليمان  په هغه وخت ک رسېدل ۇو. 

خُدائ د کور د بنياد نه واخله تر سر ته رسولو پورې د هغۀ ول کارونه په صحيح
 سليمان عصيونجابر او ايالت ته الړو، دا د طريق سره سر ته ورسېدل. 

 ادوم په عالقه ک د بحرِقُلزم په غاړه د سمندرى جهازونو ايونه دى. 
حيرام بادشاه د خپلو آفسرانو او د تجربهکاره کشتو چلوونو د مشرۍ الندې هغۀ

له سمندرى جهازُونه ولېل. هغوئ د سليمان د آفسرانو سره د اوفير مل ته
جهازُونه بوتلل او سليمان له ي د پينلسو زرو کلو نه زيات سرۀ زر راوړل.

د مله شيبا مالقات

 د شيبا مل مله د سليمان شُهرت نه خبر شوه او هغه يروشلم ته راغله  ۹
چ په مشلو سوالونو د هغۀ امتحان واخل. هغ ان سره يوه لويه ډله راوسته

او داس اوان ي هم راوستل چ په مصالحو، قيمت کاو او په لوئ مقدار
په ذهن ک د هغ په سرو زرو باندې بار ۇو. هغه سليمان له راغله او چ ک
 سليمان هغ ۀ هم ۇو نو د سليمان سره ي د هغ په حقله خبرې وکې. 
له د ولو سوالونو جوابونه ورکل. د هغۀ دپاره داس يو سوال هم مشل نۀ وو

 د شيبا مله د سليمان په چ د هغ وضاحت ي ورته نۀ شو کولے. 
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 حمت باندې پوهه شوه او چ هغۀ کوم محل جوړ کے وو هغه ي وليدو. 
د هغۀ په دسترخوان چ کوم خوراک پروت وو، د هغۀ د آفسرانو د اوسېدو

کو، د هغۀ د محل د نوکرانو انتظام او د هغوئ لباس، د هغۀ ساقيان د هغوئ
خُدائ په کور ک هغۀ د مال وليدې چ ي نذران باس او هغه سوزېدونل
 نو هغ بادشاه ته ووئيل، ”ما پېش کول. نو په دې هر ۀ حقه حېرانه شوه. 
چ په خپل مل ک ستا او ستا د حمت په حقله ۀ اورېدل دى هغه رتيا

 هغوئ چ ما ته ۀ وئيل نو ما په هغ باندې تر هغ پورې يقين نۀ دى. 
مت نه هم خبر نۀ وم. چوليدل. زۀ ستا د نيم ح راغلم او په خپله م کولو چ

 هغوئ ومره بختور  .يار ينه هم ډېر زيات هو تۀ د هغ ۀ وائ خلق
دى چ وک ستا خدمت کوى، هغوئ هر وخت ستا په حضور ک وى او د

 د مال خُدائ ستا د دې حقدار دى چ ستا د حمت خبرې واورى. 
خُدائ پاک ثناء صفت دې وى. هغۀ دا اره کې ده چ هغه ستا نه ومره

خوشحاله دے چ تۀ ي بادشاه جوړ کے ي چ د هغۀ په نوم باندې حومت
وکې. ه چ هغه د خپلو خلقو يعن بن اسرائيلو سره مينه کوى او د همېشه
دپاره د هغوئ حفاظت کول غواړى، هغۀ تۀ د هغوئ بادشاه جوړ کے ي چ د
 هغ چ کوم تُحف راوړې وې نو هغه  “.نصاف او صداقت نه کار اخلا

ي سليمان بادشاه ته پېش کې، د لورو زرو کلو نه زيات سرۀ زر او په يو لوئ
نۀ وې کوم مصالح  نه نورې د هغ .کا او قيمت مصالح قدار کم

 د حيرام بادشاه او د سليمان چ د شيبا مل سليمان بادشاه له ورکې. 
بادشاه سو چ د اوفير نه سرۀ زر راوړل نو هغوئ د صندل لر او کال هم

 سليمان دا لرے د مال خُدائ د کور او د خپل محل د پوړو راوړل. 
جوړولو دپاره استعمال کو او موسيقارانو له ي ترې نه بينجو او ربابونه جوړ

کل. د يهوداه په مل ک د دې نه مخ د دې په شان هي هم نۀ ۇو ليدلے
 مله شيبا چ ۀ هم غوتل نو سليمان بادشاه هغه ورکل. دا د شوى. 

هغ نه عالوه ۇو چ د هغه تُحفو په بدل ک ي ورکل کوم چ هغ راوړې
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وې. بيا هغه او د هغ ډله واپس خپل مل ته الړل.

د حضرت سليمان بادشاه دولت

 د دې نه  سليمان ته هر کال تقريباً درويشت زره کلو سرۀ زر مالوېدل، 

عالوه تاجرانو او سودارو به هغۀ له محصول هم ورکولو. د عربو بادشاهانو او د
 بن اسرائيلو د ضلعو حمرانانو به هم هغۀ له سرۀ زر او سپين زر راوړل. 

سليمان دوه سوه لوئ ډالونه جوړ کل، چ هر يو تقريباً په اوو کلو ېدلے
 درې سوه ي واړۀ ډالونه جوړ کل، چ هر يو شوو سرو زرو باندې پ وو، 

تقريباً په درېو کلو ېدلے شوو سرو زرو باندې پ وو. هغۀ دا ول د لبنان د
 بادشاه يو لوئ تخت هم جوړ کے وو نل په محل ک کېودل ۇو. 

چ يوه حصه ي د هات په غاونو باندې په وه او باق په سوچه سرو زرو
 د دې تخت شپ پوړۍ وې چ بره ورختل وې او يو د پو باندې پ وو. 

کېودلو چوک ورسره تلے شوې وه چ په سرو زرو باندې پ وو. د تخت په
 په هر طرف باندې بازوان ۇو او په هر طرف باندې د والړو زمرو بتان ۇو. 

پوړو باندې د دولسو زمرو مجسم وې، چ شپ يو طرف ته ۇو او شپ بل
 طرف ته ۇو. په بله يوه بادشاه ک هيله هم داس تخت موجود نۀ وو. 

د سليمان ول پيال د سرو زرو نه جوړې وې او د لبنان د نل د دربار ول
لو د سوچه سرو زرو ۇو. د سليمان په وخت ک سپين زر اهم نۀ شول
 بادشاه سره د تجارت دپاره سمندرى جهازُونه ۇو، دا جهازُونه د لے. 

و چلول. هر درې کاله پس به د هغۀ جهازُونه راواپس کېدل چحيرام بادشاه س
 سرۀ زر، سپين زر، د هات غاونه، شادوان او طاؤسان ي راوړل. 

سليمان بادشاه په دنيا ک د نورو ولو بادشاهانو نه زيات هويار او مالدار
 خُدائ پاک چ هغۀ له کوم حمت ورکے وو د هغ د اورېدو دپاره وو. 

 سليمان له به هر يو مېلمه دا به ولو بادشاهانو د هغۀ سره مشوره کوله. 
،مصالح ،وسل ،وغيزونه، چ د سرو زرو او سپينو زرو :راوړل تُحف
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 د سليمان بادشاه د خپلو آسونه او قچر. هغوئ تر کالونو پورې داس کول. 
ايونه هم ۇو او دولس زره ي لور زره د ودرېدو اډو او آسونو دپاره جن
آسونه ۇو. ۀ ي په يروشلم ک ساتل ۇو او باق نور ي په مختلفو ارونو

 هغه د فرات سيند د عالق نه واخله د فلستيانو مل او ک مقرر کى ۇو. 
 د هغۀ د د مصرى سرحد پورې د ولو بادشاهانو نه عظيم بادشاه وو. 

بادشاه په دوران ک سپين زر په يروشلم ک د کاو په شان عام ۇو او دِيار
 سليمان د د يهوداه د غرونو په لمن ک د عام چِنار په شان ډېر تېر ۇو. 

مصر او د نورو ډېرو ملونو نه آسونه راوستل.

د حضرت سليمان د بادشاه خالصه

 د سليمان د اول نه واخله تر آخره پورې باق پات تاريخ د ناتن پېغمبر په

ک وياو د عدو پېغمبر په پېش ک ويد سيال د اخياه په پېش ،تاريخ ک
 ليلے شوى دى، چ هغه د يربعام زوئ د نباط په حقله هم خبرې کوى. 

ت کاله بادشاهلوې سرائيلو باندې په يروشلم کا ولو بن سليمان په
 هغه م شو او د داؤد په ار ک خ شو او د هغۀ زوئ رحبعام د وکه. 

هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د شمال قبيلو بغاوت کول

 رحبعام شم ته الړو، چرته چ د شمال بن اسرائيل ول خلق د دې  ۱۰
 کله چ د نباط زوئ يربعام دپاره راغون ۇو چ هغه بادشاه جوړ کى. 
وک چ د سليمان بادشاه نه مصر ته تتېدلے وو، دا خبر واورېدو نو هغه

 د شمال قبيلو خلقو هغه راوغوتلو او هغوئ ول په يو کور ته واپس راغلو. 
 ”ستا پالر په مون باندې درانۀ ائ رحبعام له الړل او هغۀ ته ي ووئيل، 

بوجونه اې دى. کۀ تۀ دا بوجونه سپ کې او زمون دپاره ژوند آسان کې،
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 رحبعام ورته ووئيل، ”ما له په دې مسئله نو مون به ستا وفادار خلق شُو.“ 
 باندې د سوچ کولو دپاره درې ور راکئ. او بيا راش.“ نو خلق الړل. 
رحبعام بادشاه د هغه بوډاانو سو سره مشوره وکه کومو چ د هغۀ د پالر

سليمان د مشيرانو په توه خدمت کے وو. هغۀ ترې نه تپوس وکو، ”تاسو ما
 هغوئ ورته له ۀ مشوره راکوئ چ دې خلقو له ۀ جواب ورکم؟“ 

ووئيل، ”کۀ ته په دې خلقو باندې مهربانه ي او د عقلمندۍ جواب ورکولو په
ذريعه د هغوئ خوشحالولو کوشش وکې، نو هغوئ به په وفادارۍ سره همېشه
 خو هغۀ د بوډاانو سو مشورې ته غوږ ونۀ نيولو او د ستا خدمت کوى.“ 

هغ په ائ دے زلمو له الړو کوم چ ورسره لوئ شوى ۇو او اوس هم ورسره
 هغۀ ترې نه تپوس وکو، ”تاسو ما له د ۀ کولو مشوره راکوئ؟ زۀ هغه ۇو. 

 خلقو ته ۀ ووايم چ هغوئ ما ته وائ چ د هغوئ بوجونه سپ کم؟“ 
هغوئ جواب ورکو، ”تا له په کار دى چ هغوئ ته داس ووائ چ زما کچه
 هغوئ ته ووايه چ زما پالر په تاسو وته زما د پالر د مال نه مضبوطه ده. 

باندې درانۀ بوجونه اې دى، زۀ به دا نور هم درانۀ کم. هغۀ تاسو په کوړو
 وهل، خو زۀ به تاسو په داس کوړو ووهم چ له د لم  به ورکوى.“ 

درې ور وروستو يربعام او نور ول خلق رحبعام بادشاه له راواپس شول، له
 بادشاه د بوډاانو سو نصيحت نه چ هغۀ هغوئ له حم ورکے وو. 

 هم هغه شان چ نه ته غوږ ونۀ نيولو او خلقو ته ي سخت خبرې وکې، 
هغه زلمو مشوره ورکې وه. هغۀ ووئيل، ”زما پالر په تاسو باندې درانۀ بوجونه

کېودل او زۀ به دا نور هم درانۀ کم. هغۀ تاسو په کوړو وهل خو زۀ به تاسو په
 دا د مال خُدائ، خُدائ داس کوړو ووهم چ له د لم  به ورکوى.“ 

پاک مرض وه چ هغه ۀ وکى چ ۀ ي د نباط زوئ يربعام ته د سيال د
اخياه پېغمبر په ذريعه فرمائيل ۇو. نو دا ه بادشاه خلقو ته هي غوږ ونۀ

 کله چ خلقو ته پته ولېده چ بادشاه هغوئ ته غوږ نۀ نيولو، نو نيولو. 
هغوئ چغه ووهله، ”داؤد او د هغۀ خاندان مرده باد. هغوئ زمون دپاره ۀ کى
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دى؟ اے بن اسرائيلو، را چ کورونو ته الړ شُو. رحبعام پرېدئ چ د خپل
بعام ي او رح ان خيال وسات.“ نو داس بن اسرائيلو بغاوت وکو، 

صرف د هغه خلقو بادشاه پرېودو کوم چ د يهوداه په عالقه ک اوسېدل.
 رحبعام بادشاه ادونرام راوغوتو، کوم چ د هغه مزدورانو مشر وو چ په

زور ترې نه کار اخستے شو، چ هغه بن اسرائيلو له الړ ش، خو هغوئ دے په
اډۍ ک په خپله جن بعام سمدستو. نو په دې باندې رحک سارولو مسن
 نو هم د هغه وخت نه واخله د بن اسرائيل سور شو او يروشلم ته وتتېدو. 

مل د شمال بادشاه خلق د داؤد د شاه خاندان خالف بغاوت کوى.

وئد سمعياه پېش

 کله چ رحبعام بادشاه يروشلم ته ورسېدو، نو هغۀ د يهوداه او  ۱۱
بنيامين د قبيلو نه يو سل او اتيا زره ته فوجيان راغون کل. د هغۀ اراده دا وه

چ جن له الړ ش او د بن اسرائيلو په شمال قبيلو باندې خپل اختيار بيا
  ،خُدائ کالم په سمعياه پېغمبر نازل شو چ  خو د مال بحال کى. 
 رحبعام بادشاه او د يهوداه او بنيامين قبيلو ولو خلقو له دا پېغام ورکى، 

”په خپلو بن اسرائيلو باندې حمله مۀ کوئ. ول کورونو ته الړ ش. چ ۀ
شوى دى هغه زما مرض وه.“ نو هغوئ د مال خُدائ حم ومنلو او د يربعام

خالف جن له ال نۀ ړل.

د رحبعام د ارونو نه دېوالونه تاوول

ارونو نه ي شو او د يهوداه او بنيامين دې پات بعام په يروشلم ک رح

 بيتصور، شوکو،  بيتلحم، ايتام، تقوع،  پاخۀ دېوالونه تاو کل: 
 صرعا،  ادورائيم، ليس، عزيقه،   جات، مريسه، زيف،  عدوالم، 

 هغۀ د دې ارونو نه ۀ پاخۀ دېوالونه تاو کل او په هر ايالون او حبرون. 
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يو باندې ي يو فوج مشر مقرر کو او د هر يو دپاره ي د خوراک، زيتُونو تېلو
 او ډالونه او نېزې ي پرې کېودې. نو داس هغۀ او ميو بندوبست وکو، 

يهوداه او بنيامين د خپل قابو الندې وساتل.

د امامانو او ليويانو يهوداه له راتلل

 د بن اسرائيلو د ولو عالقو امامان او ليويان د يهوداه جنوب طرف ته

 ليويانو د رن زم او خپل جائيدادونه پرېودل او يهوداه او راتلل. 
يروشلم ته الړل، ه چ د اسرائيل بادشاه يربعام او د هغۀ زامنو هغوئ دې ته

 يربعام نۀ پرېودل چ د مال خُدائ د امامانو په توه خدمت وکى. 
دمت کوى چخ عبادتخانو ک هغوئ په عالقائ ل چمامان مقرر کخپل ا
هلته د هغه چېلو او سخو په شل د بتانو عبادت کوى چ کوم هغۀ جوړ کى

د زړۀ د اخالصه د مال ولو قبيلو نه کومو خلقو چ سرائيلو دا  د بن ۇو. 
تل نو هغوئ ليويانو پسسرائيلو د خُدائ پاک عبادت کول غوا خُدائ د بن

يروشلم ته الړل، د دې دپاره چ هغوئ د مال خُدائ د هغوئ د پالر نيۀ خُدائ
 نو په دې باندې د يهوداه بادشاه مضبوطه شوه پاک ته نذران پېش کى. 

او درې کاله ي د سليمان د زوئ رحبعام ملرتيا کوله او هغوئ هم هغه شان
ژوند تېرولو له نه چ د داؤد بادشاه او سليمان بادشاه د حومت الندې ۇو.

د رحبعام خاندان

 رحبعام محلت وادۀ که، چ د هغ پالر د داؤد زوئ يريموت وو او د هغۀ

 د هغوئ درې زامن مور ابخېل وه، چ د الياب لور او د يس نمس وه. 
 وروستو هغۀ معه وادۀ که چ د ابسلوم لور ۇو، يعوس، سمرياه او زهم. 
ول بعام د رح وه او د هغوئ لور زامن ۇو، ابياه، عت، زيزا او سلوميت. 
اتلس  او شپېتۀ وين وې او هغه د اتۀويشتو زامنو او شپېتو لوو پالر وو.
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 او په هغۀ هغۀ د خپلو ولو و او د وينو نه د معه سره زياته مينه کوله، 
ران وو، نو په دې وجه هغه ي ولو بچو نه زيات زوئ ابياه د نورو باندې د هغ

 رحبعام د  .د هغۀ نه پس بادشاه جوړ ش و چد دې دپاره خوښ ک
هويارتيا نه دومره کار واخستو چ خپل زامن ي د يهوداه او بنيامين د پخو

دېوالونو په ولو ارونو ک مقرر کل. هغوئ له ي ۀ ډېر خوراک ورکو او
هغوئ هر يو ته ي  ډېرې  وادۀ کې.

په يهوداه باندې د مصريانو حمله کول

 نه چ رحبعام ته د بادشاه اختيار مالو شو، او هغه ډېر قوى شو  ۱۲
 او قوى لوئ شو، نو هغۀ او د هغۀ ولو خلقو د مال خُدائ قانون پرېودو. 
د رحبعام د بادشاه په پينم کال د مال خُدائ سره د بوفاي په وجه هغوئ
 چ ته سزا مالو شوه. د مصر بادشاه سيساق په يروشلم باندې حمله وکه 
د هغۀ سره د دولسو سوو جن اډو لر، شپېتۀ زره په آسونو سوارۀ کسان

او ډېر فوجيان ۇو چ بشمېره ۇو، چ په دې ک د ليبيا، س او د ايتهوپيا
 هغۀ د يهوداه د پخو دېوالونو واال ارونه قبضه کل او د فوجيان شامل ۇو. 

 سمعياه پېغمبر رحبعام بادشاه او د يهوداه هغه يروشلم پورې وړاندې الړو. 
مشرانو له الړو کوم چ په يروشلم ک سيساق نه د تتېدو دپاره راغون شوى
ۇو. هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”ستاسو دپاره د مال خُدائ پېغام دا دے چ تاسو

 نو زۀ مال خُدائ پرېودم نو دا ه ما تاسو سيساق ته پرېودئ.“ 
بادشاه او مشرانو په عاجزۍ سره دا ومنله چ هغوئ ناه کې ده او هغوئ
مال  کله چ ووئيل، ”مال خُدائ چ ۀ کوى نو هغه صحيح دى.“ 

خُدائ دا وليدل نو هغۀ سمعياه ته بيا کالم وکو او ورته ي وفرمائيل، ”هغوئ
خپله ناه ومنله نو زۀ به هغوئ نۀ تباه کوم. خو چ کله سيساق حمله وکى، نو

د هغوئ ل کسان به ژوندى پات ش. يروشلم ته به زما د غص پوره پته ونۀ
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 خو سيساق به هغوئ فتح کى، نو هغوئ ته به زما د خدمت او د  ،ل
 سيساق بادشاه يروشلم  “.دمت کولو فرق معلوم شنياوى بادشاهانو د خد

ته راغلو او د مال خُدائ د کور او د محل نه ي خزان يوړې. هغۀ هر ۀ يوړل
 د هغ سره د هغه ډالونو چ سليمان بادشاه د سرو زرو نه جوړ کى ۇو. 
ل چک ل او د هغه آفسرانو په حواله يو ډالونه جوړ کبعام د زېائ رح په
 هر ل به چ بادشاه د هغوئ د محل د دروازو د وکيدارۍ ذمه وار ۇو. 
ان سره وړل او بيا به ي وکيدارانو به ډالونه د خُدائ کور ته تلو، نو مال

 هغۀ خپل ان مال خُدائ ته حواله کو نو په دې وجه د واپس جمع کول. 
مال خُدائ غص هغه پوره تباه نۀ کو او د يهوداه کارونه سم ۇو.

د رحبعام د بادشاه خالصه

 رحبعام په يروشلم ک بادشاه کوله او د خپل بادشاه طاقت ي زيات

کو. هغه د يو لوېتو کالو وو چ هغه بادشاه شو او هغۀ اوولس کاله په
ول سرائيلو دا خُدائ دا د بن مال ار وو چ ه، دا هغهوک يروشلم بادشاه
عالق نه د داس ائ په توه خوښ کے وو چرته به چ د هغۀ عبادت کيى.

 نو هغۀ بدکارى کوله، د رحبعام مور نعمه وه چ هغه د عمون د مل وه. 
 د ه چ هغۀ د مال خُدائ د مرض د معلومولو کوشش نۀ کولو. 

رحبعام د اول نه واخله تر آخره پورې کارنام او د هغۀ د خاندان حساب کتاب
د سمعياه پېغمبر په تاريخ ک او د عدو پېغمبر په تاريخ ک مالويى. رحبعام
 رحبعام م شو او يربعام مسلسل د يو بل خالف د جن په حالت ک ۇو. 

او د داؤد ار په شاه اديره ک خ شو او د هغۀ زوئ ابياه د هغۀ نه پس
بادشاه جوړ شو.

۲۶ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د ابياه د يربعام سره جن

 د اسرائيل د بادشاه يربعام د بادشاه په اتلسم کال، ابياه د يهوداه  ۱۳
 هغۀ په يروشلم باندې درې کاله بادشاه وکه. د هغۀ مور بادشاه شو، 

ک هغه د جبعه د اورىاېل لور وه. د ابياه او يربعام په مين اياه وه چمي
 ابياه د لورو الکو فوجيانو يو لر جوړ کو او يربعام د اتو جن ونتو. 

 لرې د افرائيم د غرونو په وطن الکو فوجيانو سره د هغۀ مقابله وکه. 
سرائيل ته يالو شوې. ابياه بادشاه د صمريم غرۀ ته وختلو او يربعام او ام ک
مال  تاسو ته پته نشته چ  .ووئيل، ”ما ته غوږ ونيس و او ورته يآواز وک
و، چے لوظ وکسرائيلو خُدائ پاک د داؤد سره يو نۀ ختمېدونا خُدائ د بن

 د هغۀ او د هغۀ اوالد له ي په اسرائيل باندې د همېشه دپاره بادشاه ورکه؟ 
 بيا د بکاره نباط زوئ يربعام د خپل بادشاه سليمان خالف بغاوت وکو. 
بدمعاشانو يوه ډله د يربعام سره ملرې شوه او هغوئ د سليمان زوئ رحبعام

خالف په هغه وخت ک بغاوت وکو کله چ هغه ډېر وړوکے او ناتجربهکاره
 اوس ستاسو اراده دا ده چ د وو او د هغوئ مقابله ي نۀ شوه کولے. 

شاه طاقت خالف دې جن وش کوم چ مال خُدائ د داؤد اوالد له
ر دے او تاسو سره د سرو زرو هغه سخے دے. تاسو سره يو لوئ لورک

 تاسو د  .ستاسو معبودان ش ى دى چيربعام د دې دپاره جوړ ک دى چ
هارون اوالد يعن د مال خُدائ امامان او ليويان هم وشل. او هم هغه شان

وک چ د غېرو قومونو خلق مقرروى. هر ه چن هل لمامان مو مقرر کا
خپل ان وقف کولو دپاره د يو غوي سره يا د اووۀ انو سره راش نو هغه د
 خو مون تر اوسه پورې د مال خُدائ  .مام جوړېدے شدې معبودانو ا

زمون د خُدائ پاک خدمت کۇو او مون هغه نۀ دے پرېودلے. د هارون د اوالد
 هر سحر امامان خپل ذمه وارۍ تر سره کوى او ليويان د هغوئ مدد کوى. 

او هر ماام هغوئ هغۀ ته خوشبوئ او پوره سوزېدون نذران پېش کوى.
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هغوئ په هغه مېز باندې د رو نذران پېش کوى کوم چ پاک دے او هره شپه
هغوئ د سرو زرو په ډيوټ باندې ډيوې بلوى. مون د مال خُدائ د خپل خُدائ
 خُدائ پاک په پاک په اصولو باندې عمل کۇو، خو تاسو هغه پرېے دے. 
خپله زمون مشر دے او امامان د بيلو سره والړ دى، چ د دې د غولو دپاره

تيار دى چ مون ستاسو خالف د جن دپاره راوغواړى. اے اسرائيليانو، د
مال خُدائ خالف جن مۀ کوئ، کوم چ ستاسو د پالر نيۀ خُدائ پاک دے.

 په دې دوران ک يربعام خپل ۀ فوجيان تاسو دا جن نۀ ش لے.“ 
پ ائ ته د دې دپاره لېل ۇو چ د يهوداه لر د شا د طرف نه ېر کى،
 د يهوداه خلقو ېرچاپېره وکتل او چ هغه نور ورباندې د مخ نه راغلل. 

پته ورته ولېده چ هغوئ ېر شوى دى. نو هغوئ مال خُدائ ته د مدد دپاره
 د يهوداه خلقو يوه درنه چغه ووهله او  .ولوغ لمامانو بيه او اچغه ک
ابياه هغوئ روان کل او هغوئ حمله وکه، خُدائ پاک يربعام او د اسرائيلو

 اسرائيليان د يهوداه د خلقو نه وتتېدل او خُدائ لر له شست ورکو. 
 ابياه او د هغۀ لر پاک د يهوداه خلق په هغوئ باندې زورور کل. 

اسرائيليانو له يو خراب شست ورکو او د اسرائيليانو پينۀ الکه ته فوجيان
ه فتح وموندله، چ سرائيلو باندې نو د يهوداه خلقو په ا ووژلے شول. 

 هغوئ په مال خُدائ د هغوئ د پالر نيۀ په خُدائ پاک باندې ايمان لرلو. 
ابياه د يربعام په لر پس وو او د هغۀ ۀ ارونه ي قبضه کل، بيتايل،

 يربعام يسانه او عفرون او د دې ولو ارونو سره نزدې کل ي قبضه کل. 
ته د ابياه د بادشاه په دوران ک هيله دوباره طاقت مالو نۀ شو. او په آخر

 خو ابياه نور هم ته شو. د ک مال خُدائ هغه ووهلو او هغه م شو. 
 د هغۀ وارلس  وې او د دوويشتو زامنو او د شپاړسو لوو پالر وو. 

ابياه باق نور تاريخ يعن چ هغۀ ۀ کى او وئيل ۇو، هغه د عدو پېغمبر په
تاريخ ک ليلے شوى دى.
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د آسا بادشاه حبشيانو له شست ورکول

 ابياه بادشاه م شو او د داؤد د ار په شاه اديره ک خ شو. د  ۱۴
هغۀ زوئ آسا د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو، هغه وطن لس کاله د آسا د

 د آسا نه مال خُدائ د هغۀ خُدائ پاک بادشاه الندې په امن ک وو. 
 هغۀ د خوشحاله وو، ه چ هغه کار ي کولو چ کوم ۀ او صحيح وو. 
مات ي ستن و پاکې، د کالرې ک عبادتخان اه او عالقائپردو خلقو قربان

 هغۀ د يهوداه خلقو له حم  .راوغورزول ي ت نې او د اشيرې د بک
ورکو چ د مال خُدائ په مرض کار کوى، کوم چ د هغوئ د پالر نيۀ

 هغۀ د يهوداه د هر يو  .مونه او تعليمات منخُدائ پاک دے او د هغۀ ح
ار نه عالقائ عبادتخان د خوشبوي سوزولو ول قرباناه ختم کې، نو په

 هغۀ په خپل دې وجه د هغۀ د بادشاه الندې حومت په امن ک وو. 
وخت ک د يهوداه د ارونو نه پاخۀ دېوالونه تاو کل او تر ډېرې مودې پورې

 هغۀ د هلته جن نۀ وو، ه چ مال خُدائ هغۀ له امن ورکے وو. 
يهوداه خلقو ته وفرمائيل، ”را چ ارونه د دېوالونو، برجونو، دروازو او

دے چ په قابو ک ه زمون لو. دا مولو په ذريعه مضبوط کسيخونو ل
مون د مال خُدائ زمون د خُدائ پاک مرض پوره کې ده. هغۀ مون محفوظ
کى يو او په هر لحاظ ي زمون حفاظت کے دے.“ نو هغوئ دا جوړ کل او
 د آسا بادشاه سره د يهوداه قبيل د درې الکو سو يو لر کامياب شول. 
وو، چ د هغوئ سره ډالونه او نېزې وې، د بنيامين قبيل نه ورسره د دوو الکو

 د او اتيا زره سو، چ ډالونه او نېزې ورسره وې. دا ول ته جنيال ۇو. 
ايتهوپيا بادشاه زارح د لسو الکو سو د لر او د درېو سوو جن اډو سره په

 آسا د هغۀ سره د جن يهوداه حمله وکه او د مريسه پورې وړاندې الړو. 
دپاره الړو او د مريسه سره نزدې د صفاته په مېدان ک ي دواړو طرفونو ته د
 آسا مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته سوال جن دپاره صفونه جوړ کل. 
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وکو، ”اے ماله خُدايه، تۀ د ته لر په شان د يو کمزورى لر هم په
آسان سره مدد کولے ش. اے ماله خُدايه زمون خُدايه پاکه، اوس زمون مدد

وکه، ه چ مون په تا اعتماد کۇو او ستا په نوم د دې لوئ لر سره د
جن دپاره راغل يو. ماله خُدايه، تۀ زمون خُدائ پاک ي، هي وک دا اُميد
 کله چ د يهوداه لر او د آسا نۀ ش لرلے چ تا له شست درکى.“ 

لر حمله وکه نو مال خُدائ د ايتهوپيا لر له شست ورکو. نو د
 او آسا او د هغۀ فوجيان تر جرار پورې په هغوئ ايتهوپيا خلق وتتېدل، 

پس ۇو. او دومره ډېر د ايتهوپيا خلق وژلے شوى ۇو چ هغوئ د جن دپاره
بيا نۀ شول راغونېدلے. هغوئ د مال خُدائ او د هغۀ د لر نه شست

 بيا هغوئ د جرار خوړلے وو او د يهوداه لر ډېر زيات مالِ غنيمت يوړو. 
ائ خلق د مال د هغه ه چ ،لارونه تباه ک ېرچاپېره عالقه ک نه

خُدائ نه سخت يرېدل ۇو. نو لر هغه ول ارونه لوټ کل او ډېر زيات مالِ
ه او ډيرې زيات هغوئ د شپانو په کېمپونو هم حمله وک غنيمت ي يوړو. 

ې او اوان ي بوتلل. بيا هغوئ يروشلم ته راواپس شول.

د آسا بتان ماتول

 او هغه د  د خُدائ پاک روح د عوبيد په زوئ عزرياه نازل شو،   ۱۵
آسا سره مالوېدو له الړو. هغۀ ورته اوچت آواز وکو، ”آسا بادشاه او د يهوداه

او بنيامين ولو خلقو، ما ته غوږ ونيس. مال خُدائ تاسو سره دے چ تر و
پورې تاسو د مال خُدائ سره ي. کۀ تاسو د هغۀ طلب وکئ نو هغه به پېدا
 تر ډېره وخته کئ، خو کۀ تاسو ترې نه واوړئ، نو هغه به تاسو پرېدى. 

پورې اسرائيل د حقيق خُدائ پاک نه بغېر، د امامانو د ودن نه بغېر او بغېر د
کله به مصيبت راغلو، نو هغوئ به مال  خو چ يو قانون نه ژوند تېرولو. 

خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک ته راورېدل. هغوئ به د خُدائ پاک لون
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 په هغه ورو ک به هي وک په حفاظت سره وکو او پېدا به ي کو. 
 يو قوم بل تلے راتلے نۀ شول، ه چ په هر مل ک لويه وډى وه. 
قوم خرابتُراب کو او يو ار بل ار دړې وړې کو، ه چ خُدائ پاک به

حوصلاو ب ه ش خو تاسو ت په هغوئ باندې هر قسم مصيبت راوستلو. 
کېئ مه، او بيا چ تاسو کوم کار کوئ نو د هغ به تاسو ته انعام مالويى.“
 کله چ آسا د هغه پېشوي نه خبر شو چ د عوبيد زوئ عزرياه کې وه،

نو د هغۀ حوصله مضبوطه شوه. نو هغۀ د يهوداه او بنيامين په مل ک او په
هغه ارونو ک ول پليت بتان لرې کل چ کوم ارونه ي د افرائيم د غرونو
په مل ک قبضه کى ۇو. هغۀ د مال خُدائ هغه قرباناه هم بيا جوړه که
 د افرائيم، منس او کومه چ د مال خُدائ د کور په دربار ک والړه وه. 

ک د شمعون قبيلو ډېر خلق د آسا په طرف شوى ۇو او د هغۀ په بادشاه
اوسېدل، ه چ هغوئ ته پته لېدل وه چ مال خُدائ د هغۀ مل دے. آسا

 نو هغوئ د آسا د هغوئ ول او د يهوداه او بنيامين خلق راوغوتل. 
 په بادشاه په پينلسم کال په درېمه مياشت په يروشلم ک راغون شول. 
هغه ورځ هغوئ د هغه مالِ غنيمت نه مال خُدائ ته نذران پېش کې چ کوم
 هغوئ يو لوظ هغوئ قبضه کے وو، اووۀ سوه اروى او اووۀ زره ان. 

وکو چ هغوئ به د زړۀ د اخالصه د مال خُدائ د خپل پالر نيۀ د خُدائ
 چ هر يو نر يا  ،وان يا بوډا به د هغۀ عبادت نۀ پاک عبادت کوى. 
 نو هغوئ د مال خُدائ په نوم په اوچت آواز کولو نو هغه به وژلے شول. 

لهغوئ به دا لوظ پوره کوى او بيا هغوئ چغه ووهله او بي و چسره قسم وک
 د يهوداه ول خلق خوشحاله ۇو ه چ هغوئ د زړۀ د  .ولوغ ي

اخالصه لوظ کے وو. هغوئ د مال خُدائ په عبادت ک خوشحاله ۇو،
 مال خُدائ هغوئ قبول کل او د ولو دشمنانو نه ي په امن ک کل. 
آسا بادشاه خپله نيا معه د مور مل د عهدې نه لرې که، ه چ هغ د

اشيرې د بشرم بت جوړ کے وو. آسا دا بت مات کو، و و ي کو
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 ار چ آسا بيا هم په  .وسوزول درون په وادۍ کد ق ي و او د دې
هغه مل ک عالقائ عبادتخان تباه نۀ کې، خو هغه ول عمر د مال خُدائ
 هغۀ د مال خُدائ په کور ک هغه ول يزونه کېودل وفادار پات شو. 

کوم چ د هغۀ پالر ابياه خُدائ پاک ته وقف کى ۇو او داس د سرو زرو او
 سپينو زرو هغه يزونه ي هم کېودل چ کوم هغۀ په خپله وقف کى ۇو. 

د هغۀ د بادشاه تر پينۀ دېرشم کال پورې نور جنونه نۀ ۇو.

د اسرائيل مشالت

 د آسا د بادشاه په شپ دېرشم کال، د اسرائيل بادشاه بعشا په  ۱۶
يهوداه حمله وکه او د راما نه ي د پخو دېوالونو تاوول شروع کل دا دې دپاره

 نو آسا چ د يهوداه بادشاه آسا د عالق نه د ولو خلقو ت رات بند کى. 
د محل او د مال خُدائ د کور د خزان نه سرۀ زر او سپين زر واخستل او د

چ  ”را دې پېغام سره ي د شام بادشاه بِنحدد له دمشق ته ولېل، 
زمون د پالر نيۀ په شان په خپلو ک ملرى شُو. وره، زۀ تا له سرۀ زر او

سپين زر درلېم. اوس د اسرائيل بادشاه بعشا سره خپل اتحاد مات که نو
 بِنحدد د آسا دا مشوره  “.نه خپل فوجيان وباس به هغه زما د عالق داس
ومنله او خپل فوج آفسران او خپل فوجيان ي ولېل چ د اسرائيل په ارونو
حمله وکى. هغوئ عيون، دان، ابيلبيتمعه او د نفتال هغه ول ارونه قبضه

 کله چ بعشا بادشاه خبر شو کل چرته چ سامانونه جمع کولے شول. 
ل او کار يۀ شوى ۇو، نو هغۀ د راما نه پاخۀ دېوالونه جوړول بند ک چ

ل او هغوئ له يک ى راغونول يهوداه نه س  بيا آسا بادشاه د پرېودو. 
کوم بعشا په راما ک راوړئ چ او لر هغه کا و چم ورکح

استعمالول او هغوئ دا د جبعه او د مصفاه ارونو نه د پخو دېوالونو تاوولو
دپاره استعمال کل.
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حنان پېغمبر

 په هغه وخت ک حنان پېغمبر آسا بادشاه له الړو او ورته ي وفرمائيل،

”د مال خُدائ ستا د خُدائ پاک په ائ تا د شام په بادشاه بهروسه وکه، نو
 د ايتهوپيا او د په دې وجه د شام د بادشاه لر ستا نه خالص شوے دے. 
ليبيا د خلقو سره ډېر فوجيان او ډېرې جن اډۍ او په آسونو سوارۀ کسان نۀ

ۇو ۀ؟ خو تا په مال خُدائ بهروسه وکه نو ه هغۀ تا له په هغوئ باندې فتح
 مال خُدائ په وله دنيا د دې دپاره نظر اچوى چ هغه کسانو له درکه. 

.ومره کم عقل ي د چا زړۀ د اخالصه د هغۀ وفادار وى. تۀ ى چطاقت ورک
 په دې باندې آسا هغه پېغمبر ته  “.ېر يرا ک د اوس نه به تۀ په جن

دومره غصه شو چ هغه ي په زنيرونو وتلو او قېد ي کو. هم د هغه وخت
نه آسا د خلقو سره ظلم زياتے شروع کو.

د آسا د بادشاه ختمېدل

 د اول نه واخله تر آخره پورې د آسا د بادشاه ول واقع د اسرائيل او

 د خپل بادشاه په يو کم يهوداه بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
لوېتم کال آسا د پو د يو سخت مرض په وجه شل شو، خو بيا هم هغه

 دوه مال خُدائ ته د مدد دپاره ور ونۀ رېدو او صرف طبيبانو له الړو. 
 او هغه په هغه قبر ک خ شو کوم چ هغۀ د کاله وروستو هغه م شو 

داؤد په ار ک په يو غ  ک خپل ان دپاره جوړ کے وو. هغوئ د
هغۀ خولو دپاره مصالح او خوشبوي واال تېل استعمال کل او هغوئ د هغۀ

په مرګ باندې د غم دپاره يو لوئ اور بل کو.
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د يهوسفط بادشاه جوړېدل

 يهوسفط د خپل پالر آسا نه پس بادشاه جوړ شو او د اسرائيل خالف  ۱۷
 هغۀ د يهوداه د پخو دېوالونو په ارونو ک، د ي خپل ان مضبوط کو. 

يهوداه په مل ک او د افرائيم د عالق په هغه ارونو ک کوم چ آسا
 مال خُدائ د يهوسفط مل وو ه قبضه کى ۇو، فوجيان مقرر کل. 

چ هغه د خپل پالر په هغه نقش قدم باندې روان وو له نه چ داؤد د
 هغۀ د بادشاه په شروع ک ۀ وو او يهوسفط د بعل عبادت ونۀ کو. 
خپل پالر د خُدائ پاک خدمت کولو او د خُدائ پاک حمونه ي منل او هغه

 مال خُدائ د شان عمل ي نۀ کولو نه چ د اسرائيل بادشاهانو کول. 
يهوداه په بادشاه باندې د يهوسفط قابو مضبوطه که او ولو خلقو به هغۀ له
 هغۀ خپل ان د تُحف راوړل، نو داس هغه مالداره او ډېر عزتمند شو. 

ي ت ناو د اشيرې ب عبادتخان ے وو او عالقائخُدائ کار ته وقف ک مال
 هغۀ د خپل بادشاه په درېم کال دا آفسران په يهوداه ک تباه کې. 
ولېل چ د يهوداه په ارونو ک تعليم ورکى، بِنخېل، عبدياه، زکرياه،
 د هغوئ سره نهۀ ليويان او دوه امامان ملرى ۇو. نتنايل او مياياه. 
ليويان دا ۇو، سمعياه، نتنياه، زبدياه، عساهيل، سميراموت، يونتن، ادونياه،

 هغوئ د مال طوبياه او طوب ادونياه، او اليسمع او يهورام امامان ۇو. 
ارونو ته الړل او خلقو له ي ولو تاب واخستلو او د يهوداهخُدائ د تورات ک

تعليم ورکولو.

د يهوسفط عظمت

 په ېرچاپېره حومتونو باندې د مال خُدائ يره راغله نو هغوئ د يهوسفط

قدار کۀ فلستيانو يهوسفط له په يو لوئ م  خالف جن نۀ شو کولے. 
سپين زر او نورې تُحف راوړې او ۀ عربو ورله اووۀ زره او اووۀ سوه ان او
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 نو يهوسفط نوره هم ترق کوله او  .راوستل اووۀ زره او اووۀ سوه چېل
ته کېدو. هغۀ په يهوداه ک ائ په ائ قلع او د ارونو ودامونه جوړ

 چرته چ په لوئ مقدار ک د هغوئ سامانونه جمع شوى ۇو. هغۀ په کل، 
 د هغۀ لر د قبيلو په مطابق جوړ يروشلم ک ته آفسران مقرر کل، 

شوے وو. عدنه د يهوداه د ډلو د فوجيانو مشر وو او درې الکه فوجيان د هغۀ د
 يهوحنان په هغۀ پس دوېم کس وو، چ د هغۀ سره واک اختيار الندې ۇو. 
 درېم د زِکرى زوئ عمسياه وو، چ د هغۀ دوه الکه او اتيا زره فوجيان ۇو، 

سره دوه الکه فوجيان ۇو. او عمسياه به په رضاکارانه توه د مال خُدائ
 د بنيامين د ډلو د فوجيانو مشر اليدع وو، چ هغه يو ډېر ته خدمت کولو. 
 فوج وو، هغه د دوو الکو فوجيانو مشر وو چ ډالونه او ليندې ورسره وې. 

په هغۀ پس دوېم مشر يهوزبد وو چ د هغۀ سره يو سل او اتيا زره سى ۇو،
 دې سو په يروشلم ک د بادشاه چ ۀ جن سامان ورسره وو. 

خدمت کولو او د دې نه عالوه هغۀ د يهوداه د پخو دېوالونو په ارونو ک نور
فوجيان هم مقرر کل.

د مياياه پېغمبر اخاب له خبردارے ورکول

 نو يهوسفط ډېر دولتمند او عزتمند شو او يهوسفط خپل زوئ ته د  ۱۸
 يو و کاله اخاب لور وادۀ که نو داس هغه د اخاب ملرے شو. 

وروستو يهوسفط د اخاب سره مالوېدو دپاره د سامريه ار ته الړو. د يهوسفط
او د هغۀ د کسانو په درناوى ک اخاب د يوې مېلمستيا په توه ډېر ان او
اروى حالل کل. هغۀ يهوسفط دې ته جوړولو چ په راماتجِلعاد ار باندې

 هغۀ ورنه تپوس وکو، ”تۀ به دواړه په يو ائ باندې حمله وکى. 
راماتجِلعاد باندې د حمل کولو دپاره ما سره الړ ش؟“ يهوسفط جواب ورکو،

 ”کله چ تۀ تيار ش نو زۀ او زما فوج تيار يو. مون به تا سره ملرى شُو.“ 
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بيا هغۀ بادشاه ته دا هم ووئيل، ”خو اول له د مال خُدائ سره مشوره وکه.“
لور سوه ۇو او د هغوئ نه ي ًتقريبا تل چاب پېغمبران راوغو نو اخ

تپوس وکو، ”ما له راماتجِلعاد ته تلل په کار دى او کۀ نه؟“ هغوئ ورته
 خو يهوسفط وفرمائيل، ”حمله پرې وکه، خُدائ پاک به تا له فتح درکى.“ 

ترې نه تپوس وکو، ”داس يو بل پېغمبر نشته ۀ چ د هغۀ په ذريعه مون د
 اخاب ورته ووئيل، ”يو بل پېغمبر هم مال خُدائ سره مشوره وکو؟“ 

شته دے چ د امله زوئ مياياه دے. خو زۀ د هغۀ نه نفرت کوم ه چ هغۀ
هيله زما دپاره ۀ پېشوئ نۀ ده کې، هغه همېشه بده پېشوئ کوى.“

 نو اخاب بادشاه د يهوسفط ورته ووئيل، ”تا له داس وئيل نۀ دى په کار.“ 
دربار يو آفسر راوغوتو او ورته ي ووئيل چ الړ شه او سمدست مياياه

 هغه دوه بادشاهان د سامريه د دروازې نه ل بهر په درمند ک په راوله. 
خپلو تختُونو باندې ناست ۇو چ خپل شاه چوغ ي اغوست وې او ولو
 د هغوئ نه يو پېغمبر د  .ورکول ويانپېش پېغمبرانو د هغوئ په مخ
کنعانه زوئ صدقياه د اوسپن ر جوړ کى ۇو او اخاب ته ي وفرمائيل،
رباد ”مال خُدائ داس فرمائ چ په دې رونو به د شام خلق وه چ ب

 نورو ولو پېغمبرانو هم دغه شان وفرمائيل. هغوئ وفرمائيل، ”د  “.ش
راماتجِلعاد خالف روان شه او تۀ به فتح وموم، مال خُدائ به تا له فتح

 په دې دوران ک کوم آفسر چ د مياياه د راوستو دپاره تلے درکى.“ 
وو نو هغۀ ورته ووئيل، ”ولو پېغمبرانو د بادشاه د کامياب پېشوئ ورکې ده،

 خو مياياه ورته وفرمائيل، نو ستا دپاره به ۀ وى چ تۀ هم داس وکې.“ 
”زۀ د ژوندى مال خُدائ په نوم قسم کوم چ زۀ به هم هغه ۀ وايم چ ۀ ما

 کله چ هغه د اخاب په مخ حاضر شو نو  “.ته خُدائ پاک فرمائ
بادشاه ترې نه تپوس وکو، ”مياياه، يهوسفط بادشاه او زۀ په راماتجِلعاد

باندې د حمل کولو دپاره الړ شُو او کۀ نه؟“ نو هغۀ جواب ورکو، ”آو، حمله
  “.هغوئ به ستا د واک اختيار الندې راش ،ه، تۀ به کامياب شپرې وک

۳۶ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


خو اخاب ورته ووئيل، ”کله چ تۀ ما سره د مال خُدائ په نوم خبرې کوې
 مياياه ورته وفرمائيل، نو رتيا رتيا وايه. دا به زۀ تا ته و ل وايم؟“ 

”زۀ د اسرائيل لر ورم چ په غرونو باندې داس خور دے له چ د شپون
نه بغېر ې خورې ورې وى. او مال خُدائ وفرمائيل چ د دې سو مشر

 اخاب  “.په خېر سره کورونو ته الړ ش ده چنشته، نو هغوئ پرې
وئۀ پېش له همهغۀ زما دپاره هي دى چ يهوسفط ته ووئيل، ”ما تا ته وئيل

،اياه دا هم وفرمائيل چ مي نۀ ده کې، هغه همېشه بده پېشوئ کوى.“ 
مال ما وليدل چ .ته غوږ ونيس نو هغ خُدائ فرمائ ۀ مال اوس چ”
خُدائ په آسمان ک په خپل تخت باندې ناست دے او د هغۀ ول فرت د

و چخُدائ تپوس وک  مال هغۀ يو طرف او بل طرف ته والړې دى. 
اخاب به وک دوکه کى چ هغه الړ ش او په راماتجِلعاد ک ووژلے

 نو په دې ش؟ نو ۀ فرتو يو ۀ وفرمائيل او هغه نورو بل ۀ وفرمائيل، 
ک يو روح وروړاندې شو او مال خُدائ ته ورنزدې شو او وې وئيل چ زۀ به

 هغه روح هغه دوکه کم. او مال خُدائ ترې نه تپوس وکو چ نه؟ 
ولو پېغمبرانو به دروغ ووايم. مال اب پهزۀ به الړ شم او د اخ ورته ووئيل چ

 او  “.ه. تۀ به کامياب شالړ شه او هغه دوکه ک خُدائ وفرمائيل چ
مياياه په آخر ک دا وفرمائيل چ، ”مال خُدائ ستا پېغمبران مجبور کى
دى چ دروغ ووائ. خو هغۀ په خپله دا اعالن کے دے چ په تا باندې به يو
 بيا صدقياه پېغمبر مياياه له ورغلو، هغۀ له ي په مخ پېه  “.افت راش
ورکه او تپوس ي ترې نه وکو، ”د کوم وخت نه د مال خُدائ روح زما نه

 مياياه ورته وفرمائيل، ”تا ته به هغه تلے دے او تا سره خبرې کوى؟“ 
 بيا اخاب  “.ش پ ه ککله تۀ شا ته په يوه کو چ وخت پته ول
بادشاه خپل يو آفسر له حم ورکو، ”مياياه ونيسه او د ار حاکم امون او

هغه په قېدخانه ک  او هغوئ ته ووايه چ يوآس شهزاده له ي بوه. 
واچوى او چ ترو پورې زۀ په خېر سره راغلے نۀ يم نو چ هغۀ له د اوبو او
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 مياياه په اوچت آواز سره وفرمائيل، ”کۀ تۀ رو نه بغېر هي ورنۀ کى.“ 
په خېر سره واپس راغل، نو بيا به مال خُدائ زما په ذريعه کالم نۀ وى کے.“

او هغۀ دا هم وفرمائيل، ”ما چ ۀ وئيل دى ول هغه واورئ.“

د اخاب مرګ

 بيا د اسرائيل بادشاه اخاب او د يهوداه بادشاه يهوسفط په راماتجِلعاد

مون اب يهوسفط ته ووئيل، ”کله چ اخ ار باندې د حمل دپاره الړل. 
جن له الړ شُو، نو زۀ به خپل شل بدل کم، خو تۀ خپل شاه لباس واغونده.“

 د شام نو د اسرائيل بادشاه جن له الړو او خپل شل ي بدل کے وو. 
بادشاه د خپلو جن اډو مشرانو له حم ورکے وو چ د اسرائيل د بادشاه

 نو کله چ هغوئ يهوسفط بادشاه نه بغېر په هيچا باندې حمله ونۀ کئ. 
وليدو، نو د هغوئ ولو خيال دا وو چ ن هغه د اسرائيل بادشاه وو او هغوئ
کولو دپاره ورغلل. خو يهوسفط يوه چغه ووهله او مال په هغۀ باندې د حمل
 د جن خُدائ، خُدائ پاک هغه بچ کو او د هغۀ نه ي حمله بل خوا که. 

سرائيل بادشاه نۀ وو، نو هغوئ په هغۀ پسهغه د ا ېده چاډو مشرانو ته پته ول
 خو يو شام فوج يو غشے د اسرائيل په لر ورزار کو نور ال نۀ ړل. 
او اتفاقاً اخاب بادشاه د هغۀ د زغرې د جوړ په مين باندې ولېدو. نو هغۀ د

خپل جن اډۍ چلوون ته آواز وکو، ”زۀ زخم شوم، واپس شه او د
اب بادشاه په خپله جنسخت وو، نو اخ جن  کله چ جن نه ووه.“ 

اډۍ ک ايسار وو او تيه ي وهل وه او شاميانو ته ي مخ وو. نو په ماام
ک هغه م شو.

د يو پېغمبر يهوسفط رل

 د يهوداه، يهوسفط بادشاه په يروشلم ک په خېر سره خپل محل ته  ۱۹
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 د حنان زوئ ياهو پېغمبر د بادشاه سره مالوېدو له ورغلو او واپس راغلو. 
ورته ي وفرمائيل، ”ستا په خيال ک دا صحيح خبره ده چ د هغه خلقو مدد

وکے ش چ کوم بدعمله دى او د هغه خلقو طرفدارى وکے ش چ وک
د مال خُدائ نه نفرت کوى؟ تا چ ۀ کى دى د هغ په وجه تا په خپل ان
 خو بيا هم، په تا ک ۀ خوب هم باندې د مال خُدائ غصه راپارول ده. 
شته دے. تا د اشيرې بت ول ن وران کې چ خلقو د هغ عبادت کولو او

تا د خُدائ پاک د طلب کله اراده کې وه.“

د يهوسفط د النجو هوارولو دپاره قاضيان مقررول

اوسېدو، هغۀ به هر وخت په جنوب ک يهوسفط په يروشلم ک ر چ ا

د بيرسبع نه واخله په شمال ک د غرونو مل افرائيم تر غاړې پورې سفر
کولو، دا د دې دپاره چ خلق مال خُدائ د هغوئ پالر نيۀ خُدائ پاک ته

 هغۀ د يهوداه د پخو دېوالونو په هر يو ار ک قاضيان واپس راوغواړى. 
 او هغوئ ته ي دا اصول وودل، ”په فېصلو کولو ک د مقرر کل 

احتياط نه کار اخل، تاسو به د خلقو د خو په مطابق فېصل نۀ کوئ، بل د
کله تاسو يوه فېصله کوئ نو مال به کار کوئ او چ خُدائ په مرض مال

 د مال خُدائ نه په يره ک اوس او په فېصلو خُدائ به ستاسو مل وى. 
کولو ک د احتياط نه کار اخل ،ه چ د مال خُدائ زمون د خُدائ پاک

 يهوسفط په يروشلم سره نۀ بانصاف شته، نۀ طرفدارے او نۀ رشوت.“ 
ک ليويان، امامان او د ار ۀ مشران اوسېدون قاضيان مقرر کل، چ د
 مال خُدائ دپاره فېصل کوى، او د يروشلم د اوسېدونو النج هواروى. 

هغۀ هغوئ ته دا اصول وودل، ”تاسو به خپل ذمه وارۍ خامخا د مال خُدائ
 کله هم چ ستاسو په يره ک او په وفادارۍ او د زړۀ د اخالصه ادا کوئ. 
د ارونو نه د يو ار اوسېدون ستاسو په وړاندې د قتل، يا د بل ۀ قانون يا
اي ول ورتهم ماتولو النجه راوړى، نو تاسو خامخا په احتياط سره دا اصح
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هغوئ د مال داس ه سلوک کوى، نو چن هغه به په عدالت ک چ
خُدائ ناهار نۀ ش. کۀ تاسو داس ونۀ کئ، نو تاسو او ستاسو د ارونو

اوسېدونو ته به د مال خُدائ د غص پته ول. خو کۀ تاسو خپله ذمه وارى
 د ولو مذهب النجو آخرى اختيار به د  .ار نۀ شناه پوره کوئ نو تاسو به
مشر امام امرياه سره وى او د خلقو په مين ک د ولو النجو آخرى اختيار به
د يهوداه د حمران د اسمعيل زوئ زبدياه سره وى. د ليويانو ذمه وارى د هغه
فېصلو کتل دى کوم چ په عدالتونو ک کيى. ته ش او په دې اصولو

عمل کوئ. او مال خُدائ دې د انصاف کوونو سره وى.“

الف جند ادوميانو خ

 ۀ موده وروستو د موآب او عمون فوجيان او معونيان راغلل چ د  ۲۰
 ۀ سى راغلل او يهوسفط بادشاه ته ي ووئيل، يهوسفط سره جن وکى. 
”د م درياب په بل طرف باندې د ادوم نه يو لوئ لر د دې دپاره راغلے دے
هغوئ حصيصون تامار ته رارسېدل ورئ چى. وپه تا باندې حمله وک چ
 يهوسفط ويرېدو او د مال خُدائ د دى.“ (دا د عينجدى يو بل نوم دے). 

مرض معلومولو دپاره ي دعا وغوته او په يهوداه ک ي ولو خلقو ته د
 د يهوداه خلق په يروشلم ک د مال خُدائ نه روژې د نيولو اعالن وکو. 

د مدد غوتلو دپاره راغون شول، هغوئ د مال خُدائ مرض معلومولو دپاره د
 بيا يهوسفط د مال خُدائ د کور د نوى دربار په يهوداه د هر ار نه راغلل. 

 او هغۀ په اوچت مخ د يهوداه او يروشلم خلقو په مين ک ودرېدو. 
آواز دعا وکه، ”اے ماله خُدايه، زمون د پالر نيۀ خُدائ پاکه، تۀ په آسمان
ک د دنيا په ولو قومونو باندې بادشاه کوې. ستا په الس ک طاقت او

 تۀ زمون خُدائ پاک قوت شته او هي وک ستا مخالفت نۀ ش کولے. 
ي. کله چ ستا خلق بن اسرائيليان دې مل ته راننوتل، چ کوم خلق دلته
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اوسېدل نو هغه دې وشل او د خپل خليل ابراهيم اوالد له دې هغه مل ورکو
 هغوئ دلته اوسېدل دى او ستا د نوم  .د همېشه دپاره د هغوئ ش چ

 کۀ په مون باندې د  ،ے دے او وئيل يائ جوړ ک يو مقدس دپاره ي
سزا دپاره ۀ افت، جن، وبا، يا قحط راش، نو مون به راشو او ستا په حضور
ک به د دې کور په وړاندې ودرېو، ه چ په دې کور ک ستا نوم دے او
چ په خپل مصيبت ک مون تا ته سوال وکو نو تۀ به زمون سوال قبول کې
 اوس د عمون، موآب او ادوم خلقو په مون باندې حمله او مون به بچ کې. 
کې ده. کله چ زمون پالر نيۀ د مصر نه راووتل، نو تا هغوئ له اجازت ورنۀ
کو چ دې ملونو ته ورننه و، نو زمون پالر نيۀ د دې نه په بله الر الړل او

بدله راکوى، چ له د دې داس  نو اوس هغوئ مون دا ي تباه نۀ کل. 
 تۀ زمون راش او مون د هغه مل نه وشى چ تا مون له راکے دے. 
خُدائ پاک ي. تۀ هغوئ له سزا ورکه، ه چ کوم لوئ لر په مون حمله
کوى نو د هغوئ په وړاندې مون بمدداره يو. مون ته پته نشته چ ۀ وکو،
 د يهوداه ول سى، سره د خپلو و او خو مون ستا د مدد په طمع يو.“ 
 بيا د مال خُدائ روح په يو بچو، د مال خُدائ په حضور ک والړ ۇو. 
ليوى نازل شو کوم چ په ه ک موجود وو. د هغۀ نوم يحزىايل وو چ د

زکرياه زوئ وو، هغه د آسف د قبيل يو کس وو او د متنياه، يعايل او بناياه په
 يحزىايل ووئيل، ”د يهوداه او يروشلم ولو ذريعه د آسف د اوالد نه وو. 
چ خُدائ تاسو ته فرمائ مال ،خلقو او يهوسفط بادشاه ما ته غوږ ونيس

تاسو بېخ د دې لوئ لر سره په مخامخ کېدو ک مۀ يرېئ او مۀ
 سبا بحوصل کېئ. ه چ دا جن ستاسو نۀ بل د خُدائ پاک دے. 

چ کله هغوئ د صيص درې ته راش نو په هغوئ حمله وکه. تۀ به د هغوئ
سره د هغه وادۍ په سر ک مالو ش کوم چ د يروئيل سره نزدې د نل

 تاسو به دا جن نۀ کوئ. صرف د جن دپاره صفونه جوړ  . ته لم
کئ او کل ودرېئ، تاسو به هغه فتح ووين کومه چ مال خُدائ درکوى.
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مۀ يرېئ او مۀ بحوصل کېئ. سبا د هغوئ خالف راو او مال خُدائ به
 بيا يهوسفط بادشاه ي شو او په زمه ي سجده ولوله ستاسو مل وى.“ 
 د او ول خلق هم د هغۀ سره ي شول او د مال خُدائ عبادت ي وکو. 
ليويانو د قُهات او قورح د ډلو کسان پاېدل او په اوچت آواز ي د مال خُدائ

 په ورپس سحر وخت خلق د د بن اسرائيلو د خُدائ پاک ثناء صفت وکو. 
تقوع سره نزدې د نل مل ته الړل. چ کله هغوئ سفر شروع کو، نو

يهوسفط هغوئ ته په تقرير ک دا خبرې وکې، ”د يهوداه او يروشلم خلقو. په
مال خُدائ ستاسو په خُدائ پاک باندې يقين کوئ، نو تاسو به کل والړ ي. په

هغه ۀ باندې ايمان لرئ چ ۀ درته پېغمبران فرمائ، نو تاسو به کامياب
 د خلقو سره د مشورې کولو نه پس، بادشاه يو و موسيقارانو له  “.ش

هغوئ په خاصو وختونو ک چ واغوندى کوم وغهغه چ و چم ورکح
اغوست او ورته ي ووئيل چ د لر نه مخ روان ش او داس واي، ”د
 کله چ هغوئ ثناء مال خُدائ ثناء صفت دې وى. د هغۀ مينه ابدى ده.“ 

فوجيان په خپلو ک خُدائ هغه حمله کوون ل نو مالفت کول شروع کص
 د عمونيانو او موآبيانو لرې د ادوم غر د اوسېدونو په جه کل. 

خالف راورېدې او د هغوئ هر يو کس ي ووژلو. کله چ هغوئ د ادوم لر
 کله چ د يهوداه لر تباه کو نو هغوئ په يو بل باندې حمل شروع کې. 

هغه برج ته ورسېدو کوم چ په صحرا ک وو، نو هغوئ د دشمن طرف ته
وکتل او وې ليدل چ هغوئ ول په زمه باندې مۀ پراتۀ ۇو. يو کس هم په

 نو يهوسفط او د هغۀ فوجيان ورغلل چ مالِ تتېدو ک کامياب نۀ شو. 
غنيمت راواخل او هغوئ ډېر سامانونه، جام او نور قيمت يزونه وموندل.

هغوئ په مالِ غنيمت راغونولو باندې درې ور تېرې کې، خو مالِ غنيمت
 په لورمه ورځ هغوئ د دومره ډېر وو چ هغوئ ول نۀ شو راولولے. 

براکه په وادۍ ک راغون شول او د هغه هر ۀ دپاره ي د مال خُدائ ثناء
صفت وکو چ ۀ هغۀ کى ۇو. نو په دې وجه د هغه وادۍ نوم ”براکه“ دے.
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ه چ ،لسره فوجيان واپس يروشلم ته روان ک  يهوسفط په خوشحال

 کله چ هغوئ ار مال خُدائ د هغوئ دشمنانو له شست ورکے وو. 
ته ورسېدل، نو هغوئ د ربابونو او بيلو د غېدو سره د مال خُدائ کور ته

 هر يو قوم به چ دا واورېدل چ مال خُدائ نه د اسرائيلو روان شول. 
 نو يهوسفط په امن دشمنانو له شست ورکے دے نو هغوئ به ويرېدل، 

سره حومت کولو او خُدائ پاک د هغۀ په هر رن باندې حفاظت کولو.

د يهوسفط د بادشاه ختمېدل

 يهوسفط د پينو دېرشو کالو په عمر ک بادشاه جوړ شوے وو او په

يروشلم باندې ي پينويشت کاله بادشاه کې وه. د هغۀ مور عزوبه وه چ د
 د هغۀ نه مخ د هغۀ پالر آسا په شان هغۀ هم هغه کار سلح لور وه. 

 خو عالقائ عبادتخان نۀ کولو چ کوم د مال خُدائ په نظر ک ۀ وو، 
وې تباه شوې، او خلق په پوره توه د خپل پالر نيۀ خُدائ پاک ته نۀ ۇو

 نور هر ۀ چ يهوسفط کى دى، د هغۀ د بادشاه د شروع نه  .ېدلررا
واخله تر آخره پورې، هر ۀ د حنان زوئ ياهو په تاريخ ک ليلے شوى دى،

 يو ل د يهوداه کوم چ د اسرائيل د بادشاهانو د تاريخ يوه حصه ده. 
بادشاه يهوسفط د اسرائيل بادشاه اخزياه سره اتحاد وکو، چا چ ډېر بد عملونه

 د عصيونجابر د بندراه سره په شريه هغوئ سمندرى جهازُونه وکل. 
 خو د مريسه د ار د دوداواهو زوئ العزر يهوسفط له جوړ کل. 

خبردارے ورکو، ”تا د اخزياه سره اتحاد کے دے، په دې وجه چ تا ۀ
جوړ کى دى نو مال خُدائ به هغه تباه کى.“ نو سمندرى جهازُونه تباه شول

او هيله په سمندر ک ونۀ چلېدل.

 يهوسفط م شو او د داؤد ار په شاه اديره ک خ شو او د هغۀ  ۲۱
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زوئ يهورام د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه يهورام

 د يهوسفط بادشاه د زوئ يهورام شپ وروه ۇو، عزرياه، يحايل زکرياه،

 خپل پالر هغوئ له ډېر سرۀ زر، سپين زر او عزرياه، ميائيل او سفطياه. 
قيمت يزونه ورکل او هر يو ي د يهوداه د پخو دېوالونو ارونو مشر مقرر

کو. يهورام د ولو مشر وو نو په دې وجه ي هغه د دې دپاره مقرر کو چ د
 کله چ بادشاه په پوره توه د يهورام په الس  .هغۀ نه پس بادشاه ش

 يهورام ک وه، نو هغۀ خپل ول وروه او د اسرائيل ۀ مشران هم ووژل. 
د دوو دېرشو کالو په عمر ک بادشاه شو او اتۀ کاله ي په يروشلم حومت
 هغۀ د اخاب بادشاه او د اسرائيل نورو بادشاهانو په بدو مثالونو وکو. 
ې وه. هغۀ د مالاب يوه لور وادۀ کهغۀ د اخ ه چ ،وباندې عمل وک
 خو د مال خُدائ دا مرض نۀ وه چ د داؤد خُدائ خالف ناه وکه، 

ے وو او دا وعده يهغۀ د داؤد سره لوظ ک ه چ ،ىخاندان تباه ک شاه
 د يهورام د ورسره کې وه چ د هغۀ اوالد به د همېشه دپاره بادشاه کوى. 

و او يو خپل بادشاه يالف بغاوت وکادوم د يهوداه خ په وخت ک بادشاه
 نو يهورام او د هغۀ آفسرانو خپل ول جن اډۍ او لرې مقرر کو. 
روان کې او د ادوميانو نه شپه په شپه راتاو شو او په هغوئ ي سخته حمله
 نو ادوم تر نن پورې د يهوداه نه آزاد دے. هم په هغه وخت ک د وکه. 

لبناه ار هم بغاوت وکو، دا هر ۀ ه وشول چ يهورام مال خُدائ د خپل
عالقائ  هغۀ د يهوداه په غريزه عالقه ک پالر نيۀ خُدائ پاک پرېے وو. 
 عبادتخانه جوړه کې وه او د يهوداه او د يروشلم خلق ي بالرې کى ۇو. 
شوى ۇو، ”مال للي ک په هغ لو، چالياس پېغمبر يهورام له يو خط ولې

خُدائ، ستا د پالر نيۀ داؤد خُدائ پاک تا رد کوى، ه چ تا د خپل پالر
 تا د يهوسفط بادشاه او د خپل نيۀ آسا په نقش قدم مزل نۀ دے کے. 
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اسرائيل د بادشاهانو په نقش قدم باندې مزل کے دے او د يهوداه او يروشلم په
خلقو دې د بتانو عبادت کے دے، له نه چ اخاب او د اسرائيل نورو

بادشاهانو کى ۇو. تا خو خپل وروه هم ووژل، چ هغوئ ستا نه ۀ سى ۇو.
 نو اوس به مال خُدائ ستا خلقو له، ستا بچو او ستا و له سخته سزا

 تۀ به د کولمو په سخت مرض باندې ورکى او ستا هر ۀ به تباه کى. 
آخته ش چ هغه به ورځ په ورځ زياتيى تر دې پورې چ کولم به درنه بهر

 ۀ فلستيان او عرب د هغه ائ سره نزدې اوسېدل چرته چ ۀ  “.راو
د ايتهوپيا خلق د سيند په غاړه دېره ۇو. مال خُدائ هغوئ ولمسول چ د

محل ي ه، شاه هغوئ په يهوداه حمله وک  .له الړ ش الف جنيهورام خ
لوټ کو او د بادشاه د کشرى زوئ، اخزياه نه بغېر ي د بادشاه ول  او
 بيا د دې هر ۀ نه پس، مال خُدائ په بادشاه باندې د زامن قېديان بوتلل. 
 تقريباً دوه کاله دا مرض په مزه مزه زياتېدو کولمو سخت مرض راوستلو. 

م ليف کاو هغه په يو سخت ت بهر راووت د هغۀ کولم تر دې پورې چ
شو. د هغۀ خلقو د هغۀ د عزت دپاره اور بل نۀ کو له چ د هغۀ د پالر نيۀ
 يهورام د دوو دېرشو کالو په عمر ک بادشاه جوړ دپاره بل شوے وو. 

شو نو هي هغه م ې وه. کله چک په يروشلم بادشاه شوے وو او اتۀ کاله ي
و، خو په شاهخ ک ار ک وک هم خفه نۀ ۇو. هغوئ هغه د داؤد په

اديره ک ي خ نۀ کو.

د يهوداه بادشاه اخزياه

 ۀ عربو حمله وکه او د يهورام بادشاه د کشرى زوئ اخزياه نه  ۲۲
بغېر ي د يهورام ول زامن ووژل. نو بيا د يروشلم خلقو اخزياه د خپل پالر نه

 اخزياه د دوويشتو کالو په عمر ک بادشاه جوړ شو پس بادشاه جوړ کو. 
او يو کال ي په يروشلم باندې بادشاه وکه. د هغۀ مور عتلياه وه چ د عمرى
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 اخزياه د اخاب د خاندان په نقش قدم باندې روان وو، بادشاه نمس وه. 
 هغۀ د مال خُدائ  .ودل د هغۀ مور عتلياه هغۀ ته بدې الرې ه چ

خالف ناه وکه، ه چ د هغۀ د پالر د مرګ نه پس د اخاب د خاندان نور
 د هغوئ په کسان د هغۀ مشيران شول او هغه ي د تباه طرف ته بوتلو. 

ک په يو جن الف يزائيل خد شام بادشاه ح عمل کولو کله چ مشورو ي
په جن رې په راماتجِلعاد که. لرتيا وکسرائيل د بادشاه يورام ملد ا

 هغه د يزرعيل ار ته ه راواپس شوې او يورام په جن ک زخم شو. 
 شو چ د هغۀ زخمونه روغ ش او اخزياه هلته د مالوېدو دپاره ورغلو. 

خُدائ پاک د يورام دا مالقات د اخزياه د تباه سبب ورولو. هغه او يورام،
ياهو زوئ د نمس سره مالوېدو دپاره راوتل، کوم چ مال خُدائ د اخاب

 کله چ ياهو د اخاب په شاه خاندان د تباه کولو دپاره خوښ کے وو. 
شاه خاندان باندې د خُدائ پاک سزا راوستله، نو هغه د يهوداه د قبيل يو و

مشرانو او د اخزياه خپلوانو سره مالو شو چ هغوئ د اخزياه سره روان ۇو نو
 اخزياه ولولے شو او هغه په سامريه ک پ وو ياهو هغوئ ول ووژل. 
او هلته پېدا شو. هغوئ هغه ياهو ته بوتلو او وې وژلو. خو هغوئ د هغۀ الش د

هغۀ نيۀ يهوسفط بادشاه د عزت په وجه خ کو، ه يهوسفط د مال خُدائ
د خدمت دپاره هر ۀ کى ۇو. نو د اخزياه د خاندان داس يو کس هم پات نۀ

شو چ هغۀ بادشاه کے وے.

د يهوداه مله عتلياه

 نه چ د اخزياه بادشاه مور عتلياه د خپل زوئ د قتل نه خبر شوه، نو
.مل کسان دې ووژلے شخاندان م د يهوداه د شاه و چم ورکدا ح هغ
 د اخزياه يوه ناسه خور يهوسبع وه، د هغ وادۀ د يهويدع امام سره شوے

وو. هغ په په باندې د اخزياه يو زوئ يوآس بچ کو، هغه ي د هغه نورو
پ اره يدمتے وو او هغه او د هغۀ خقتل کېدون انو نه يوړو کوم چشهزاد
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کل او د اودۀ کېدو په يوه کوه ک د هغوئ خيال ساتلو. نو داس يهوسبع د
 تر هغۀ د پ ساتلو په وجه باندې هغه د عتلياه د السه د مرګ نه بچ کو. 

شپو کالو پورې هغه هلته پ وو کله چ عتلياه د مله په توه بادشاه کوله.

د عتلياه خالف بغاوت

 د شپو کالو انتظار نه پس يهويدع امام يوه فېصله وکه. هغۀ د دې  ۲۳
پينو فوج آفسرانو سره لوظ وکو، د يروحام زوئ عزرياه، د يهوحنان زوئ

اسمعيل، د عوبيد زوئ عزرياه، د عداياه زوئ معسياه او د زِکرى زوئ الياسفط.
 هغوئ د يهوداه ولو ارونو ته سفر وکو او ان سره ي واپس يروشلم ته

ول د خُدائ پاک په کور ک  هغوئ ليويان او د ډلو ول مشران راوستل. 
راغون شول او هلته هغوئ د بادشاه د زوئ يوآس سره يو لوظ وکو. يهويدع

هغوئ ته ووئيل، ”د بادشاه زوئ دا دے. دے به اوس بادشاه جوړيى، له نه
 نو مون به چ مال خُدائ فرمائيل دى چ د داؤد اوالد به بادشاهان وى. 

هم دغه شان کۇو. کله چ امامان او ليويان د سبت په ورځ د خپل کار دپاره
را، نو د هغوئ درېمه برخه به د مال خُدائ د کور د دروازو وکيدارى

پات وکيدارى کوى او باق محل  هغه بله درېمه برخه به د شاه کوى، 
برخه به د ”بنياد“ په دروازه باندې مقررولے ش .ول خلق به د مال خُدائ د

 ياد سات چ صرف امامان او ليويان به د  .ش راغون کور په دربار ک
ه ننوتلے ش دمت نمبر وى. هغوئد خ د چا چ خُدائ کور ته ننو مال

چ هغوئ پاک کے شوى دى، خو باق نور خلق به خامخا د مال خُدائ
 ليويان به د بادشاه نه ېرچاپېره د حفاظت  .ش او بهر دې پات ول مناص
دپاره والړ وى، چ خپل تُورې ي راويستل وى او چ بادشاه چرته هم  نو

هلته به ورسره . نور هر وک چ د مال خُدائ کور ته د ننوتلو کوشش
 ليويانو او د يهوداه خلقو د يهويدع په  “.ى نو هغه دې ووژلے شوک
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هد سبت په ورځ د کار نه چ وکيداران چ و. کومولو باندې عمل وکاص
کېدل، نو هغوئ ته دا اجازت نۀ وو چ کور ته الړ ش نو داس د هر فوج مشر

چه د کار نه ي وکيداران چ هغه وکيداران موجود ۇو يعن سره خپل
 يهويدع آفسرانو له هغه نېزې او ډالونه کوله او هغه کسان چ کار له راتلل. 

ورکل کوم چ د داؤد بادشاه ۇو او چ د مال خُدائ په کور ک ساتلے
 هغۀ د مال خُدائ د کور په مخ ېرچاپېره سى مقرر کل شوى ۇو. 

 بيا چ تُورې ي د دې دپاره راويستل وې چ د بادشاه حفاظت وکى. 
يهويدع يوآس بهر بوتلو، تاج ي د هغۀ په سر کېودو او هغۀ له ي د احامو

مام او د هغۀ زامنو د مقررولو د نو. نو هغه بادشاه شو. يهويدع اتاب ورکک
 په طور د يوآس سر په تېلو غوړ کو او ولو چغه ووهله، ”بادشاه زندهباد!“ 

عتلياه د بادشاه دپاره د خوشحال چغ واورېدل، نو هغه د مال خُدائ کور ته
 هغ هلته د مال خُدائ د کور د تېزه الړه، چرته چ خلق راغون ۇو. 

دروازې په خولۀ ک نوے بادشاه وليدو، چ د هغه ستنو سره والړ وو چ د
بادشاهانو دپاره مخصوص وې او ېرچاپېره ترې نه فوج آفسران او د بيلو

غوون تاو ۇو. ولو خلقو د خوشحال نه چغ وهل او بيل ي غول، او د
مال خُدائ د کور موسيقارانو د موسيق د يزونو سره دا جشن روان کے

 وو. هغ د خفان نه خپل جام وشلول او چغه ي ووهله، ”غدار! غدار!“ 
يهويدع دا نۀ غوتل چ عتلياه دې د مال خُدائ په کور ک ووژلے ش، نو

هغۀ خپل فوج آفسران راوغوتل او ورته ي ووئيل، ”هغه د وکيدارانو د
قطارونو په مين ک وباس او هر وک چ د هغ د بچ کولو کوشش کوى نو

 هغوئ هغه ونيوله، محل ته ي بوتله او هلته ي د آسونو د  “.هغه ووژن
دروازې سره ووژله.

يهويدع د خلقو اصالح کوى

 يهويدع امام يوآس بادشاه او خلق د ان سره کل چ د هغۀ سره يو لوظ
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 بيا هغوئ ول د بعل  .خُدائ وفادار اوس هغوئ به د مال ى چوک
عبادتخان ته الړل او هغه ي راوغورزوله. هغوئ هلته قرباناه او بتان و کل

 يهويدع امامان او او متان د بعل امام ي د قرباناه په مخ ووژلو. 
ليويان د مال خُدائ د کور د کار مشران مقرر کل. د هغوئ کار هغه ذمه
وارۍ سر ته رسول ۇو چ کوم ورته داؤد بادشاه حواله کې وې او چ د

موس د قانون په مطابق هغه نذران وسوزوى چ کوم مال خُدائ ته د
 يهويدع د مال خُدائ د کور په موسيق او خوشحال سره پېش کيى. 

دروازو باندې د دې دپاره هم وکيداران مقرر کل چ وک ناپاک وى نو هغه
 فوج آفسران، مشران خلق، آفسران او نور پات ول  .ے شبهر ايسار ک
خلق د يهويدع سره په هغه عمل ک ملرى ۇو چ کله بادشاه د مال خُدائ
کور نه محل ته راوستلے شو. هغوئ په پاسن دروازه راننوتل او بادشاه په خپل
 ول خلق خوشحاله ۇو او اوس د عتلياه د وژلو په وجه په تخت کېناستو. 

ار ک خاموش وه.

د يهوداه بادشاه يوآس

 يوآس د اوو کالو په عمر ک د يهوداه بادشاه شو او لوېت کاله  ۲۴
 ي په يروشلم باندې بادشاه وکه. د هغۀ مور د بيرسبع د ار ضبياه وه. 
مال مام ژوندے وو نو يوآس هم هغه کار کولو چيهويدع ا و پورې چتر

خو   يهويدع د يوآس بادشاه دپاره دوه خُدائ ورباندې خوشحالېدو. 
 کله چ يوآس بادشاه وو نو هغۀ دا کې او د هغۀ زامن او لوه پېدا شول. 

 هغۀ امامانو او  .خُدائ د کور مرمت دې وش د مال ه چفېصله وک
ليويانو له حم ورکو چ د يهوداه ارونو ته الړ ش او د ولو خلقو نه دومره

پېس راغونې کى چ د مال خُدائ په کور ک کلنے مرمت ورباندې
ئ، خو ليويانو دا کار سمدستوک دا کار سمدست ى. هغۀ ورته ووئيل چوک
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 نو هغۀ د هغوئ مشر يهويدع راوغوتلو او تپوس ي ترې نه وکو، ونۀ کو، 
”تاسو دې ته پام ول نۀ کولو چ ليويانو د يهوداه او يروشلم نه هغه محصول

راغونولو کوم چ د مال خُدائ خدمت کوون موس د خلقو نه دا غوتل
 د عتلياه چ دا محصول د مال خُدائ د حضور د خېم دپاره ورکى؟“ 

يعن د هغه بدکارې  منونو د مال خُدائ د کور نه د ډېر وخت نه غال
 بادشاه کوله او ول مقدس يزونه ي هم د بعل په عبادت ک استعمالول. 

ى او د مالد چندې دپاره يو صندوق جوړ ک و چم ورکليويانو له ح
ول يروشلم او يهوداه ک  هغۀ په خُدائ د کور په دروازه ک ي کېدى. 
ول راوړى کوم چخُدائ له هغه محص مال لو چهر يو کس له دا خبر ورولې
په وړومب ل د خُدائ پاک خدمت کوون موس په صحرا ک راغون کے

 په دې باندې خلق او د هغوئ مشران خوشحاله شول او خپل د وو. 
 ليويانو به هره ورځ هغه محصول پېس ي راوړې او صندوق ي ډک کو. 
صندوق شاه آفسر له وړلو کوم آفسر چ د دې ذمه وار وو. کله به هم چ دا

او صندوق به ي راويستل مام کس به پېساو د مشر ا منش ډک وو، نو شاه
 بادشاه واپس خپل ائ ته وړلو. نو داس هغوئ ډېرې پس راغونې کې. 

او يهويدع به پېس هغه چا له ورکول کوم چ د مال خُدائ د کور د مرمت
کولو مشران ۇو او هغوئ د کاو لاران، ترکاان او لوهاران د مرمت دپاره په
خُدائ کور ي ولو سخت محنت کولو او د مال  هغوئ مزدورۍ ونيول. 

مخ ه چن هحالت ته بيا راوستلو، هم هغه شان مضبوط ل خپل اصل
 کله چ مرمت ختم شو، نو هغه پات شوى سرۀ زر او سپين زر بادشاه وو. 
او يهويدع له ورکے شول، چ هغوئ دا د مال خُدائ د کور د جامونو او نور

سامان جوړولو دپاره استعمال کل.

د يوآس د مال خُدائ نه اوړېدل

چ ترو پورې يهويدع ژوندے وو، نو نذران به مسلسل د مال خُدائ په کور
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 کله چ يهويدع د يو سل او دېرشو کالو ۀ پوخ عمر ته  .پېش کېدل ک
ه چ خ شو اديره ک  هغه د داؤد په شاه ورسېدو، نو هغه م شو. 

 هغۀ په اسرائيل ک د خُدائ پاک او د هغۀ د کور ډېر خدمت کے وو. 
خو چ کله يهويدع م شو، نو د يهوداه مشرانو يوآس بادشاه دې ته جوړ کو

 نو خلقو د مال خُدائ په کور ک د هغۀ  .هغوئ ته غوږ ونيس چ
عبادت پرېودو، دا هغه ائ وو چرته چ د هغوئ پالر نيۀ عبادت کولو او د

دې په ائ ي د بتانو او د اشيرې بت د نو عبادت شروع کو. د دې ناهونو د
 جرم په وجه هغوئ په يهوداه او يروشلم باندې د مال خُدائ غصه راوستله. 

مال خُدائ هغوئ له پېغمبران ورولېل چ خلق هغه واپس راوروى،
 بيا د پېغمبرانو به هغوئ له خبردارے ورکولو خو خلقو ورته غوږ ونۀ نيولو. 

خُدائ پاک روح د يهويدع امام په زوئ زکرياه باندې راغلو. هغه په يو اوچت
ائ باندې ودرېدو او آواز ي وکو، ”مال خُدائ، خُدائ پاک دا تپوس کوى
ول ان باندې تباه کوئ او په خپل ول مونو نافرمانتاسو د هغۀ د ح چ
 يوآس راول. تاسو هغه پرېودو، نو په دې وجه هغۀ تاسو هم پرېودئ.“ 

بادشاه د زکرياه خالف په يو سازش ک ملرتيا وکه او د بادشاه په حم ي د
 بادشاه هغه د مال خُدائ د کور په دربار ک زکرياه سنسار کو. 

وفادارۍ خدمت هېر کو چ د زکرياه پالر يهويدع د هغۀ دپاره کے وو او هغۀ
زکرياه ووژلو. کله چ زکرياه م کېدو، نو هغۀ چغه ووهله، ”مال خُدائ دې

“.ى او زما بدل دې تا نه واخلزما په حال نظر وک

د يوآس د بادشاه ختمېدل

 کله چ په هغه کال خزان راغلو، نو د شام لر په يهوداه او يروشلم باندې

حمله وکه او ول مشران ي ووژل او ول مال غنيمت ي د دمشق بادشاه له
 ار چ شام لر وړوکے وو، خو مال خُدائ د هغوئ مدد وکو يوړو. 
د يهوداه خلقو مال ه چ ىست ورکر له شد يهوداه دومره لوئ ل چ

۵۱ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


خُدائ د هغوئ د پالر نيۀ خُدائ پاک پرېے وو. نو داس يوآس بادشاه ته سزا
 کله چ شام لر واپس الړو نو يوآس سخت زخم پات وو، مالو شوه. 
نو وروستو بيا د هغۀ دوو آفسرانو د هغۀ خالف منصوبه جوړه که او هغه ي په

خپل ک ک ووژلو د دې دپاره چ د يهويدع امام د زوئ د قتل بدله ترې نه
واخل. هغه د داؤد په ار ک خ شو، خو په شاه اديره ک خ نۀ شو.

 د هغۀ خالف چ چا منصوبه جوړه کې وه هغه يو زاباد وو، چ هغه د

يوې عمون  زوئ وو چ د هغ نوم سماعت وو، او بل يهوزبد وو چ دے
 د بادشاهانو د د يوې موآب  زوئ وو چ د هغ نوم سمريت وو. 
کتاب په تفسير ک د يوآس د زامنو قيص، هغه پېغامونه چ د هغۀ خالف

شوى دى، او د مال خُدائ د کور د بيا جوړولو په حقله قيصه شامله ده. د هغۀ
زوئ امصياه د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه امصياه

 امصياه د پينويشتو کالو په عمر ک بادشاه شو او يو کم دېرش  ۲۵
 کاله ي په يروشلم باندې حومت وکو. د هغۀ مور د يروشلم يهوعدان وه. 

هغۀ هغه هر کار کولو چ په ۀ باندې مال خُدائ رضا کېدو خو د زړۀ د
 کله چ د هغۀ بادشاه مضبوطه شوه، نو هغۀ هغه اخالصه ي نۀ کول. 

 خو هغۀ د هغوئ بچ ونۀ وژل آفسران ووژل چا چ د هغۀ پالر وژلے وو. 
د هغ په شريعت ک خُدائ د موس مال و چعمل وک ۀ ي او په هغه
حم کے وو، ”مور پالر دې د هغه جرمونو په وجه نۀ ش وژلے کوم چ د

هغوئ بچو کى وى او بچ دې د هغه جرمونو په وجه نۀ ش وژلے کوم چ د
چ رف د هغه جرم په وجه وژلے شى وى، يو کس دې صهغوئ مور پالر ک

هغۀ په خپله کے وى.“
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الف جند ادوم خ

 امصياه بادشاه د يهوداه او د بنيامين د قبيلو ول سى د خپلو خپلو کورنو

په مطابق په فوج ډلو ک رايوائ کل او د زرو کسانو د ډلو او د سلو
کسانو د ډلو دپاره ي فوج مشران مقرر کل. په دې ک هغه ول سى شامل

ۇو چ عمر ي شل کاله يا د دې نه زيات وو، چ ول درې الکه ۇو. هغوئ
خوښ کے شوى فوجيان ۇو، د جن دپاره تيار ۇو او د نېزو او ډالونو په

 د دې نه عالوه، هغۀ د اسرائيل نه سل زره استعمالولو ک ته ۇو. 
فوجيان تقريباً د درې زره او لور سوه کلو د سپينو زرو په قيمت باندې په

 خو يو پېغمبر بادشاه له ورغلو او ورته ي ووئيل، ”د مزدورۍ ونيول. 
اسرائيل دا فوجيان ان سره مۀ بوه. مال خُدائ د افرائيم د قبيل د دې

 کېدے ش ستا خيال دا وى چ د هغوئ په وجه به فوجيانو مل نۀ دے. 
تاسو په جن ک ته ش، خو دا د خُدائ پاک کار دے چ هغه دا طاقت

لرى چ چا له فتح يا شست ورکى. خُدائ پاک به ستاسو د دشمنانو په وجه
 امصياه د پېغمبر نه تپوس وکو، ”خو د هغه ولو تاسو له شست درکى.“ 

سپينو زرو به ۀ کيى چ ما په مزدورۍ ک ورکى دى؟“ هغه پېغمبر ورته
 نو امصياه هغه  “.نه زيات درکولے ش خُدائ تا له د هغ وفرمائيل، ”مال

د مزدورۍ فوجيان واپس ولېل او ورته ي ووئيل چ کورونو ته الړ ش. نو
 امصياه خپل هغوئ کورونو ته الړل او د يهوداه خلقو ته سخت غصه ۇو. 

ان بيا ته کو او د مال مېدان ته ي خپل لر روان کو. هغوئ هلته
 او نور لس زره ي ونيول. جن وکو او لس زره ادوم فوجيان ي ووژل 

هغوئ قېديان د سلح په ار ک د کمر سر ته وخېژول او راوې غورزول، نو
 په دې دوران ک د مزدورۍ داس هغوئ الندې په و ک مۀ شول. 

کوم فوجيان چ امصياه کورونو ته لېل ۇو نو هغوئ د سامريه او بيتحورون
په مين ک د يهوداه په يو و ارونو حمله وکه. هغوئ درې زره کسان
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 کله چ امصياه ادوميانو له د شست ووژل او ډېر مال غنيمت ي يوړو. 
ان سره راوړل، دا ي تان دېدو، نو هغۀ د هغوئ برورکولو نه پس راو

 په دې  .ورته وسوزول ي و او خوشبويوک عبادت ي ودرول، د هغ
باندې مال خُدائ غصه شو، نو هغۀ امصياه له يو پېغمبر ورولېلو. پېغمبر ورته
وفرمائيل، ”تا د هغه پردو معبودانو عبادت ول کے دے چ هغوئ ستا د الس

 نو امصياه ورته ووئيل، ”د کله نه تۀ نه خپل خلق هم نۀ شول بچ کولے؟“ 
مون د بادشاه مشير مقرر کے ي؟ خولۀ دې بنده که، ن ووبه دې وژنم.“

پېغمبر خبرې بندې کې خو دا ي وفرمائيل، ”اوس ما ته پته ولېده چ خُدائ
پاک ستا د تباه کولو فېصله کې ده دا ه چ تا دا هر ۀ وکل او زما

نصيحت ته دې پام نۀ دے کے.“

الف جنسرائيل خد ا

 د يهوداه بادشاه امصياه او د هغۀ مشيرانو د اسرائيل د بادشاه خالف

منصوبه جوړه که. بيا هغۀ د اسرائيل بادشاه يهوآس ته يو پېغام ولېلو، وک
 يهوآس چ د يهوآخز زوئ او د ياهو نمسے وو، چ جن له راوړاندې شه. 

امصياه له دا پېغام ولېلو، ”يو ل د لبنان په غرونو ک د ازغو بو د دِيار
ون له دا پېغام ولېلو، زما زوئ له ستا لور راکه چ وادۀ ي کى. نو بيا يو

 نو امصياه، نل ناور هلته تېرېدو او د ازغو په بو ي پ کېودې. 
ادوميانو له دې اوس شست ورکے دے او مغروره شوے ي. خو زۀ تا له

مشوره درکوم چ په خپل کور ک کېنه. داس بال ول راپاروې چ هغه ستا
 خو امصياه ورته غوږ نۀ نيولو. او ستا په خلقو باندې صرف تباه راول؟“ 

خُدائ پاک غوتل چ امصياه شست وخورى، ه چ هغۀ د ادوم بتانو
 نو د اسرائيل بادشاه يهوآس د يهوداه بادشاه امصياه عبادت کے وو. 

خالف جن له الړو. هغوئ په يهوداه ک د بيتشمس سره يو بل ته مخامخ
 د يهوداه لر د اسرائيل د لر نه شست وخوړو او ول فوجيان شول، 
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 يهوآس امصياه ونيولو او يروشلم ته ي بوتلو. خپلو کورونو ته وتتېدل. 
هلته هغۀ د افرائيم د دروازې نه واخله د وټ د دروازې پورې دېوال

 هغۀ د مال خُدائ راوغورزولو، چ تقريباً دوه سوه او شل زه فاصله وه. 
ه سامريه ته يوړل، د مالول سرۀ زر او سپين زر د مالِ غنيمت په تو د کور
خُدائ د کور هغه سامان چ د عوبيد ادوم اوالد د هغ حفاظت کولو او د محل
 د يهوداه بادشاه امصياه خزان ي يوړې. هغۀ د ان سره قېديان هم بوتلل. 
 امصياه د اسرائيل د بادشاه يهوآس د مرګ نه پس پينلس کاله ژوندے وو. 

چ نور هر ۀ هم کى دى د هغۀ د بادشاه د شروع نه واخله تر آخره پورې
 د هغه هغه د يهوداه او اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
و، په يروشلم کالف بغاوت وکخُدائ خ کله هغۀ د مال وخت نه واخله چ

دشمنانو د هغۀ خالف يوه منصوبه جوړوله. په آخر ک هغه د ليس ار ته
 د هغۀ الش په وتتېدو، خو د هغۀ دشمنان په هغۀ پس ۇو او هلته ي ووژلو. 
يو آس باندې يروشلم ته راوړلے شو او هغه د داؤد ار په شاه اديره ک خ

کے شو.

د يهوداه بادشاه عزياه

زياه خوښ کو ولو خلقو د امصياه شپاړس کلن زوئ ع  د يهوداه  ۲۶
 دا د امصياه د مرګ نه پس ۇو چ  .د خپل پالر نه پس بادشاه جوړ ش چ

زياه د شپاړسو  ع زياه ايالت بيا قبضه کو او ار ي دوباره جوړ کو.  ع
وس کاله بادشاهبادشاه شو او هغۀ په يروشلم باندې دوه پن مر ککالو په ع

 هغه د خپل پالر په نقش قدم باندې وکه. د هغۀ مور د يروشلم يولياه وه. 
 چ روان وو او هغه کار ي کولو چ مال خُدائ ورباندې خوشحالېدو. 
ترو پورې د هغۀ مذهب مشير زکرياه ژوندے وو، نو هغۀ په وفادارۍ سره د
زياه د  ع مال خُدائ خدمت کولو او خُدائ پاک هغۀ له برکت ورکولو. 
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فلستيانو خالف جن له الړو. هغۀ د جات، يبنه او اشدود ارونو دېوالونه
راوغورزول او د اشدود او باق ول فلستيه ک ي د پخو دېوالونو ارونه جوړ
 خُدائ پاک فلستيانو له او هغه عربو له چ په جوربعل ک اوسېدل کل. 

زياه له  عمونيانو ع او معونيانو له په شست ورکولو ک د هغۀ مل وو. 
محصول ورکولو او هغه دومره طاقتور شو چ د هغۀ شُهرت د مصر پورې خور

زياه د يروشلم د پخو دېوالونو مضبوطولو دپاره داس وکل چ د  ع شو. 
وټ د دروازې سره او د وادۍ د دروازې سره او هلته ي برجونه جوړ کل
 هغۀ په بيابان ک پاخۀ برجونه جوړ کل او د چرته چ دېوال تاويى. 

ريواتۀ طرف ته د غرۀ په لمنو اوبو ډېرې ډي ي وکنستل ،ه چ هغۀ د نمرپ
ک او بيابان ک د اروو ډېرې رم لرل .ه چ هغۀ د زميدارۍ سره
مينه لرله، هغۀ خلقو ته وفرمائيل چ د غرونو په مل ک د انورو باغونه

زياه لوئ لر د جن دپاره  د ع وکرى او په آباده زمه ک پ وکرى. 
تيار وو. د دې حساب کتاب د حننياه د ذمه وارۍ الندې د هغۀ منشيانو يعايل او

 د لر مشرى معسياه ساتلو. حننياه د بادشاه د نوکرانو نه يو کس وو. 
 د هغوئ الندې درې الکه اووۀ زره او پينۀ شپويشت سوو آفسرانو کوله. 

سوه داس ته فوجيان ۇو چ هغوئ په ۀ شان د دشمنانو نه د بادشاه
زياه د لر دپاره د ډالونو، نېزو، د کلو وپو،  ع حفاظت کولے شو. 

 په يروشلم ک زغرو، ليندو، غشو او د ليندو دپاره د کاو بندوبست وکو. 
ماهرو کاريرانو د غشو د ويشتلو دپاره او د برجونو او د ار د دېوال د وونو
ائ ک ل. د هغۀ شُهرت په هريزونه ايجاد ک و غورزولو دپارهنه د لويو کا
خور شو او چ د خُدائ پاک نه هغۀ ته کوم مدد مالو شوے وو د هغ په وجه

هغه ډېر طاقتور شو.

د خپل غرور په وجه عزياه ته سزا مالوېدل

زياه بادشاه ته شو، نو هغه مغروره شو او په دې وجه هغه د ع  خو کله چ
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تباه طرف ته الړو. هغۀ د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک سره خيانت وکو
ه چ هغه په خپله د مال خُدائ کور ته الړو او د خوشبوي په قرباناه

 عزرياه امام، بادشاه پس الړو چ د عزرياه باندې ي خوشبوئ وسوزوله. 
.زياه مخه ونيس د ع  دا دې دپاره چ سره اتيا بهادر امامان ملرى ۇو، 

زياه، تۀ دا حق نۀ لرې چ مال خُدائ ته خوشبوئ وسوزوى. هغوئ ووئيل، ”ع
صرف د هارون د اوالد امامان د دې کار دپاره مخصوص دى. د دې مقدس
ائ نه ووه ه چ تا ناه کې ده او مال خُدائ به نور ستا عزت نۀ

زياه هلته د مال خُدائ په کور ک د خوشبوي د قرباناه سره  ع کوى.“ 
والړ وو او د خوشبوي د سوزولو مجمر ي نيولے وو. هغه امامانو ته غصه شو

 عزرياه او نورو او سمدست د جذام مرض د هغۀ په تندى باندې راغلو. 
امامانو د يرې سره د بادشاه تندى ته کتل او بيا ي هغه دې ته مجبور کو چ د

مال ه چ ،ائ نه الړو هغه زر زر د هغه .خُدائ د کور نه الړ ش مال
زياه باق ول عمر د خپل مرض په وجه  ع خُدائ هغۀ له سزا ورکې وه. 

ناپاک وو. بيا د دې قابل نۀ شو چ د مال خُدائ کور ته ورننوتے وو او هغه په
ودل. په دې دوران کپرې ول کارونه ي اوسېدو، خپل ان له کور ک يو
 د آموص زوئ يشعياه پېغمبر هغه د هغۀ زوئ يوتام په مل حومت کولو. 

په دوران ک بادشاه زياه بادشاه د خپل ع دى چ ليزونه لي ول نور
زياه م شو او د خېدو په شاه زمه ک خ شو، خو د  ع کى دى. 

جذام د مرض په وجه هغه په شاه اديره ک خ نۀ شو. د هغۀ زوئ يوتام د
هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه يوتام

 يوتام د پينويشتو کالو په عمر ک بادشاه شو او هغۀ شپاړس کاله  ۲۷
 هغۀ د خپل په يروشلم بادشاه وکه. د هغۀ مور يروسا د صدوق لور وه. 
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زياه په شان هم هغه کار کولو چ په کوم باندې مال خُدائ خوشحالېدو، پالر ع
د هغۀ پالر د مال ه چه لناه ونۀ ک خو د خپل پالر په شان هغۀ داس

 هغه يوتام وو چ هغۀ خُدائ کور ته ننوتلے وو. خو خلقو ناه بيا بيا کوله. 
ه او د يروشلم په هغه عالقه کدروازه جوړه ک خُدائ د کور پاسن د مال
 د ي د ار د دېوال ډېر مرمت هم وکو چ د هغه عالق نوم عوفل وو. 

يهوداه په غرونو ک هغۀ ارونه جوړ کل او په نلو ک ي قلع او
 هغۀ د عمون بادشاه او د هغۀ د لر خالف جن وکو برجونه جوړ کل. 

او هغوئ له ي شست ورکو. بيا هغۀ عمونيان دې ته مجبور کل چ درې
کاله به هر کال دا محصول ورکوى، درې زره او لور سوه کلو سپين زر، يو زر
 د يوتام بادشاه مضبوطېدله ه چ هغۀ په  .نه اوربش نه غنم او يو زر
 د يوتام وفادارۍ سره د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک فرمانبردارى کوله. 

د بادشاه نورې واقع، د هغۀ جنونه او د هغۀ نور کارونه، دا هر ۀ د اسرائيل
ويشتو کالو وو چ يوتام د پين او د يهوداه په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
 يوتام هغه بادشاه شو او هغۀ په يروشلم باندې شپاړس کاله بادشاه وکه. 
م شو او د داؤد په ار ک خ شو او د هغۀ زوئ احاز د هغۀ نه پس بادشاه

جوړ شو.

د يهوداه بادشاه احاز

 احاز د شلو کالو په عمر ک بادشاه شو او هغۀ په يروشلم باندې  ۲۸
شپاړس کاله بادشاه وکه. هغه د خپل پالر نيۀ داؤد په شان نۀ وو، او په ائ
 او د اسرائيل د هغ ي هغه کار کولو چ په ۀ مال خُدائ ناراضه کېدو. 

د بادشاهانو په نقش قدم باندې روان وو. هغۀ د بعل د اوسپن بتان جوړ کى
 د هنوم په وادۍ ک ي خوشبوي سوزول او تر دې پورې چ خپل ۇو، 

زامن ي هم بتانو ته د سوزېدون نذرانو په توه قربان کل. د هغه خلقو د
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سرائيليان مخ په وړاندې تلل نو مالا کله بن کولو چ حرامو رِواجونو نقل ي
 په عالقائ خُدائ هغه د غېرو قومونو خلق د هغه مل نه شل ۇو. 

عبادتخانو ک، په غرونو، او د سورى د هرې ون الندې به احاز قربان پېش
.سوزول ي او خوشبوي کول

شام او اسرائيل يهوداه له شست ورکول

 احاز بادشاه ناه کې وه، نو په دې وجه مال خُدائ د هغۀ خُدائ -

پاک د شام بادشاه په ذريعه هغۀ له شست ورکو او هغۀ په لوئ شمېر ک د
يهوداه قېديان هم دمشق ته بوتلل. مال خُدائ د رملياه د زوئ د اسرائيل د

بادشاه فقح په ذريعه هم احاز له شست ورکو او په يوه ورځ ي يو سل او شل
زره د يهوداه ته فوجيان ووژل. مال خُدائ د هغوئ پالر نيۀ خُدائ پاک د

 يو دې کېدو اجازت ه ورکو چ د يهوداه خلقو هغه پرېے وو. 
اسرائيل فوج چ نوم ي زِکرى وو هغۀ د احاز بادشاه زوئ معسياه، د محل

 ار چ د مشر عزريقام او القنه ووژل. القنه په بادشاه پس دوېم سے وو. 
يهوداه خلق د هغوئ خپل رشتهدار هم ۇو، خو د اسرائيل لر دوه الکه  او

ماشومان قېديان کل او د ډېر زيات مالِ غنيمت سره ي سامريه ته بوتلل.

عوبيد پېغمبر

ار ک عوبېد وو، هغه د سامريه په نوم ي خُدائ يو پېغمبر چ  د مال

اوسېدو. کله چ د اسرائيل لر د يهوداه د قېديانو سره واپس راروان وو نو
چ هغوئ ار ته په ننوتلو ۇو نو عوبيد هغوئ له د مالوېدو دپاره ور ووتلو او

عوبيد ورته ووئيل، ”مال خُدائ ستاسو د پالر نيۀ خُدائ پاک د يهوداه خلقو ته
غصه وو او ستاسو په ذريعه ي هغوئ له شست ورکو، خو چ تاسو هغوئ

ومره په برحم سره حالل کى دى نو خُدائ پاک د هغ نه خبر شوے دے.

۵۹ / ۸۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 او اوس ستاسو اراده دا ده چ د يروشلم او يهوداه سى او  خپل

تاسو د مال ۀ چ تاسو ته پته نشته ئ. ولجوړې ک غالمان او وين
 زما دا خبره واورئ. خُدائ د خپل خُدائ پاک خالف ناهونه هم کې دى؟ 
مال ن ،الړ ش دئ چه او خوېندې دى. هغوئ پرېدا قېديان ستاسو ورو

 د افرائيم د قبيل لورو خُدائ به په غصه ک تاسو له سزا درکى.“ 
مشرانو سو، د يهوحنان زوئ عزرياه، د مسلموت زوئ برکياه، د سلوم زوئ

 هغوئ يحزقياه او د خدل زوئ عماسا هم د فوج کاروائ مخالفت وکو. 
ووئيل، ”دا قېديان دلته مۀ راول. مون د مال خُدائ خالف لويه ناه کې ده او
هغه مو دومره غصه کے دے چ مون له به سزا راکى. اوس تۀ داس نور هم

 نو بيا فوجيانو  “.جرم زيات ش باندې زمون په هغ ۀ کول غواړې چ
 او هغه قېديان او مالِ غنيمت هغه خلقو او د هغوئ مشرانو ته حواله کو، 

لور سى د دې دپاره مقرر کے شول چ قېديانو له د هغه نيولے شوى مالِ
غنيمت نه جام ورکى. هغوئ ورله د اغوستلو دپاره پل او جام ورکې، د

خوراک اک ۀ ډېر يزونه ي ورکل او د هغوئ په زخمونو ي د زيتُونو
تېل واچول. هغه کسان چ کوم ډېر کمزورى ۇو او تلے نۀ شو نو هغوئ ي په

خرونو کېنول او ول قېديان په يريحو ک د يهوداه عالق ته بوتلے شول، کوم
چ د کجورو د ونو ار دے. بيا د اسرائيل خلق خپل کور سامريه ته راواپس

شول.

د احاز د اسوريانو نه مدد غوتل

 ادوميانو په يهوداه باندې بيا حمل شروع کې او ډېر قېديان ي ونيول، -

 په نو په دې وجه احاز بادشاه د اسور بادشاه تغلت فالسر نه مدد وغوتو. 
رېواتۀ په طرف د غرونو په لمن ک او په هغه وخت ک فلستيانو د نمرپ

جنوب يهوداه ک په ارونو باندې حمل کول. هغوئ د بيتشمس، ايالون،
جديروت، شوکو، تمنت او جِمسو ارونه او ورسره خواوشا عالقو ک کل هم
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 احاز بادشاه خپل خلق د بدعمل په الر قبضه کل او هلته پاخۀ دېره شول. 
روان کى ۇو او د مال خُدائ نافرمان ي کې وه نو په دې وجه مال خُدائ
 د اسور بادشاه د احاز د مدد په ائ د هغۀ په يهوداه باندې افتونه راوستل. 
 نو احاز د مال خُدائ د مخالفت وکو او هغه ي د تليف سره مخ کو. 

کور، محل او د خلقو د مشرانو د کورونو نه ي سرۀ زر واخستل او د اسور
بادشاه له ي ورکل، خو په دې هم کار ونۀ شو.

د احاز ناهونه

 کله چ مصيبتونه ډېر سخت ۇو، نو هغه سى يعن احاز د مال خُدائ

 هغۀ د دمشق معبودانو ته قربان پېش خالف د مخ نه زياته ناه وکه. 
کې، چا چ هغۀ له شست ورکے وو. هغۀ ووئيل، ”د شام معبودانو د خپلو

بادشاهانو مدد وکو، نو کۀ زۀ هغوئ ته قربان پېش کم، نو کېدے ش چ زما
 د هم مدد وکى.“ نو په دې وجه په هغۀ او د هغۀ په قوم باندې تباه راغله. 
ي و و ول سامان هم واخستلو او دې نه عالوه، هغۀ د خُدائ پاک د کور

ائ ک ې او د يروشلم په هرخُدائ د کور دروازې بندې ک و. هغۀ د مالک
عالقائ ار ک  هغۀ د يهوداه په هر يو ي قرباناه جوړې کې. 

عبادتخان جوړې کې، چرته چ به پردو خُدايانو ته خوشبوي سوزولے شوې.
 د نو په دې وجه هغۀ مال خُدائ د خپل پالر نيۀ خُدائ پاک په قهر کو. 

شروع نه واخله تر آخره پورې د هغۀ د بادشاه ول واقع د يهوداه او د
 احاز بادشاه م شو او په يروشلم اسرائيل په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
ک خ شو، خو په شاه اديره ک خ نۀ شو. د هغۀ زوئ حزقياه د هغۀ نه

پس بادشاه جوړ شو.
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د يهوداه بادشاه حزقياه

 حزقياه د پينويشتو کالو په عمر ک د يهوداه بادشاه شو او يو کم  ۲۹
دېرش کاله ي په يروشلم باندې بادشاه وکه. د هغۀ مور ابياه د زکرياه لور وه.

 هغۀ د خپل پالر نيۀ داؤد په نقشِ قدم باندې روان وو او هغه کار ي کولو

چ مال خُدائ ورباندې رضا کېدو.

د مال خُدائ د کور پاکول

 د حزقياه د بادشاه د اول کال په وړومب مياشت، هغۀ د مال خُدائ د

 هغۀ د مال خُدائ د کور کور دروازې کوالو کې او مرمت ي کې. 
 او هلته ي ورته نمرخاتۀ طرف ته دربار ک امامان او ليويانو راغون کل 
ئ او د مالانونه وقف ک ې. هغۀ وفرمائيل، ”ليويانو تاسو به خپلخبرې وک
خُدائ کور به پاک کئ کوم چ ستاسو د پالر نيۀ خُدائ پاک دے. د مقدس

خُدائ زمون ۀ د مالپالر ني  زمون ائ نه ول ناپاکه يزونه لرې کئ. 
د خُدائ پاک نافرمانه ۇو او هغه کار ي کولو چ په ۀ باندې هغه ناراضه کېدو.
 هغوئ هغوئ مال خُدائ او د هغۀ کور پرېودو او هغۀ ته ي شا وروله. 

د ننوتو د کو دروازې بندې کې، ډيوې ي پرېودې چ مې ش او
خوشبوئ ي نۀ سوزوله او نۀ ي د بن اسرائيلو د خُدائ پاک په مقدس ائ

 نو په دې وجه مال خُدائ يهوداه او ک سوزېدون نذران پېش کې. 
يروشلم ته غصه دے او چ هغۀ ۀ کى دى په هغ باندې هر يو کس حېران

 دے او يرېدلے دے او سپ ي . او تاسو ته د دې ډېره ۀ پته ده. 
زمون پالر نيۀ په جن ک وژلے شوى ۇو او زمون  او بچ قېديان

خُدائ د بن د مال ې ده چ اوس ما دا فېصله ک بوتلے شوى دى. 
اسرائيلو د خُدائ پاک سره يو لوظ وکم، نو هغه به نور مون ته غصه نۀ وى.

 زما زامنو وخت مۀ ضائع کوئ. تاسو هغه وک ي چ مال خُدائ د دې
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دپاره خوښ کى ي چ هغۀ ته خوشبوئ وسوزوئ او د هغۀ په عبادت ک د
 دا ليويان هلته موجود ۇو: د قُهات د قبيل، د - خلقو مشرى وکئ.“ 

عماس زوئ محت او د عزرياه زوئ يوايل، د مرارى د قبيل، د عبدى زوئ قيس
او د يهللايل زوئ عزرياه، د جيرسون د قبيل، د زِمه زوئ يوآخ او د يوآخ زوئ

عدن، د اليصفن د قبيل، سمرى او يعايل، د آسف د قبيل، زکرياه او متنياه، د
 هيمان د قبيل، يحايل او سمع، د يدوتون د قبيل، سمعياه او عزىاېل. 

دې سو خپل ليويان راغون کل او هغوئ ولو خپل انونه پاک کل. بيا هغوئ
د مال خُدائ د کور پاکول شروع کل، هم هغه شان چ نه بادشاه حم
کے وو. هغوئ په خپل کار ک د مال خُدائ د اصولو منلو خيال ساتلو.

مامان دننه الړل او هغوئ د مالخُدائ د کور مقدس کولو دپاره ا  د مال

خُدائ د کور دربار ته هغه هر ۀ راوويستل کوم چ ناپاک ۇو. ليويانو هغه هر
 نو هغوئ د اول مياشت په ۀ د ار نه بهر د قدرون وادۍ ته يوړل. 

وړومب ورځ مقدس کول شروع کل، نو هم د دې مياشت په اتمه ورځ هغوئ د
مال خُدائ د کور د ننوتلو دروازې پورې ورسېدل. بيا هغوئ په اتۀ نورو ورو

په شپاړسمه ورځ ي مياشت و او د وړومبخُدائ کور پاک ک د مال ک
ول کار ختم کو.

د مال خُدائ د کور بيا وقف کېدل

 ليويان الړل او حزقياه بادشاه ته ي دا خبرې وکې، ”مون د مال خُدائ د

کور د پاکوال ول رسم پوره کے دے، چ په هغ ک د سوزېدون نذرانو
 مون قرباناه، د مقدس رو مېز او د هغ ول سامان هم شامل دے. 

هغه ول سامان هم واپس راوړے دے چ کوم احاز بادشاه د خپل بادشاه په
وخت ک اوړے وو چ کله هغه د خُدائ پاک نافرمانه وو او مون دا بيا وقف
 نو حزقياه کے دے. دا هر ۀ د مال خُدائ د قرباناه په مخ دى.“ 
سحر وخت د ار مشران سى راغون کل او هغوئ په يو ائ د مال خُدائ
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 د شاه خاندان او د يهوداه د خلقو د ناه د کفارې دپاره او د کور ته الړل. 
مال خُدائ د کور د پاکولو دپاره، هغوئ اووۀ غوي، اووۀ ان، اووۀ ُورى

او اووۀ چېل د يوې نذران په توه بوتلل. بادشاه د هارون د اوالد امامانو ته
 امامانو اول غويان ووئيل چ هغه ناور په قرباناه باندې قربان کئ. 

حالل کل، بيا ي ان او بيا ي ُورى حالل کل او د هرې قربان وينه ي په
 په آخر ک هغوئ بادشاه او نورو عبادت کوونو قرباناه باندې وشيندله. 

 له چېل راوستل، چ هغوئ خپل السونه په دې چېلو باندې کېودل. 
امامانو بيا چېل حالل کل او د دې وينه ي په قرباناه توئ که چ دا د ولو

خلقو د ناه د کفارې نذرانه ش ،ه چ بادشاه حم کے وو چ د ول
 بادشاه په هغه  .پېش ش ناه نذران او د نذران سرائيل دپاره سوزېدونا

اصولو باندې عمل وکو چ کوم مال خُدائ د بادشاه پېغمبر جاد او د ناتن
پېغمبر په ذريعه داؤد بادشاه ته ودل ۇو، هغۀ د مال خُدائ په کور ک د

 دا د موسيق هم هغه شان يزونه ربابونو او چمو سره ليويان مقرر کل، 
ۇو چ نه داؤد بادشاه استعمال کى ۇو. هلته امامان هم د بيلو سره والړ
او چ ،ے شنذرانه دې پېش ک سوزېدون و چم وک حزقياه ح ۇو. 
نه د نذران پېش کېدل شروع شول، نو خلقو د مال خُدائ ثناء صفت وئيل
 هلته شروع کل او موسيقارانو د بيلو او نورو يزونو غول شروع کل. 

چ هر وک هم وو نو هغوئ په عبادت ک شري شُو او ثناء صفت وکو او
نوره موسيق تر هغه وخت پورې جارى وه چ ول نذران وسوزولے شوې.

 بيا حزقياه بادشاه او ول خلق ي شول او د خُدائ پاک عبادت ي وکو.
 بادشاه د قوم مشرانو ليويانو ته وفرمائيل چ د مال خُدائ د ثناء صفت

هغه سندرې وواي کوم چ د داؤد او د آسف پېغمبر په ذريعه ليلے شوې
وې. نو هر يو د لوئ خوشحال سره او سندرې ووئيل هغوئ د خُدائ پاک په

 حزقياه خلقو ته وړاندې په زننونو او ي شول او د هغۀ عبادت ي وکو. 
وفرمائيل، ”اوس چ تاسو پاک شوئ، نو د مال خُدائ کور ته قربان او د

شران نذران راوړئ.“ نو خلقو خپل قربان او د شران نذران راوړې او چا
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 هغوئ مال خُدائ ته چ غوتل نو هغوئ سوزېدون نذران هم راوړې. 
د سوزېدون نذران په توه اويا غوي، سل ان او دوه سوه ُورى راوستل،

 هغوئ شپ سوه غوي او درې زره ان هم راوستل چ د خلقو د خوړلو

 خو امامان دومره ل ۇو چ دا ول ناور ي نۀ شول  .ش دپاره قربان
حاللولے، نو ليويانو د کار د ختمېدو پورې د هغوئ مدد کولو تر هغه وخته پورې
چ نورو امامانو انونه پاک کل. ليويانو د ان په پاک ساتلو ک د امامانو

 د پوره سوزېدونو نذرانو د پېش کېدو نه عالوه، نه زيات خيال ساتلو. 
امامان د هغه واز د سوزولو هم ذمه وار ۇو کومه چ د هغه نذرانو نه پېش

کے شوې وه چ خلقو خوړل وه او هغوئ د هغه ميو د تويولو هم ذمه وار ۇو
چ د سوزېدون نذرانو سره پېش کے شوى ۇو. نو داس د مال خُدائ په

 حزقياه بادشاه او خلق خوشحاله ۇو، ه کور ک عبادت بيا شروع شو. 
.ۀ زر زر وش هر ے وو چخُدائ پاک د هغوئ مدد ک چ

د فسح د اختر تيارے

 نو خلقو په صحيح وخت يعن په وړومب مياشت ک د فسح اختر -

ونۀ کو، ه چ ولو امامانو انونه نۀ ۇو پاک کى او ول خلق په يروشلم
ک نۀ ۇو راغون شوى. نو بادشاه، د هغۀ آفسران او د يروشلم خلق دې ته
راض شول چ اختر په دوېمه مياشت ک وکى او بادشاه د يهوداه او

اسرائيل ول خلق راوغوتل. هغۀ د افرائيم او منس قبيلو ته خاص اهميت
د مال په يروشلم ک ل چد دې دعوت خطونه ولې و او هغوئ ته يورک
خُدائ د درناوى دپاره د فسح سرائيلو د مالا د بن چ خُدائ کور ته راش

 نو  نو دا خبره بادشاه او نورو خلقو ته ۀ اره شوه،  اختر وکو. 
هغوئ په شمال ک د دان نه واخله په جنوب ک د بيرسبع پورې ول اسرائيل
چ ش راغون په دومره لوئ شمېر ک په يروشلم ک و، چله دعوت ورک
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 نو مخ نۀ وى راغون شوى او د قانون په مطابق د فسح اختر وکى. 
پېغام وړون د بادشاه او د هغۀ د آفسرانو په حم د دې دعوت سره ول يهوداه

سرائيلو، تاسو د اسور بادشاهانو نه بچ شوى يا سرائيل ته الړل، ”اے بناو ا
چ کله هغوئ مل قبضه کے وو. نو اوس مال خُدائ ته راور، کوم
.رسحاق او يعقوب خُدائ پاک دے او هغه به تاسو ته راوبراهيم، اد ا چ

 د خپل پالر نيۀ او د خپلوانو په شان مۀ جوړېئ وک چ د مال خُدائ

د هغوئ د خُدائ پاک وفادار نۀ ۇو. له نه چ تاسو ته پته ده چ هغوئ له
ئ، خو د مال د هغوئ په شان ضدى مۀ جوړې ي سخته سزا ورکه. 

کوم چ ،خُدائ کور ته را د مال خُدائ تابعدارى کوئ. په يروشلم ک
مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک د همېشه دپاره مقدس کے دے او د هغۀ

 کۀ تاسو مال  .به د هغۀ د سخت قهر نه خالص ش عبادت کوئ نو داس
خُدائ ته راور، نو چا چ ستاسو خپلوان اغوا کى دى نو هغوئ به ستاسو

په خپلوانو باندې رحم وکى او هغوئ به خپلو کورونو ته بيا راول. مال خُدائ،
خُدائ پاک رحمان او رحيم دے او کۀ تاسو هغۀ ته راور، نو هغه به تاسو

 پېغاموړون په شمال ک د زبولون قبيل پورې د افرائيم او قبول کى.“ 
منس قبيلو په عالق ک هر يو ار ته الړل، خو خلقو په هغوئ پورې خندل او
 خو بيا هم د آشر، منس او د زبولون قبيلو ۀ خلقو  .ورپورې کول ي وق

 خُدائ پاک د يهوداه خلق هم د دې عاجزى اره که او يروشلم ته الړل. 
دپاره متحد کل چ د هغۀ په مرض باندې روان ش او د بادشاه او د هغۀ د

.مونه ومنآفسرانو ح

د فسح اختر کېدل

 په دوېمه مياشت ک د خلقو يو لوئ شمېر په يروشلم ک راغون شو

کوم اه واخستلقربان ول  هغوئ هغه چ د پتيرې رو اختر وکى. 
چ په يروشلم ک د نذرانو د پېش کولو او د خوشبوي د سوزولو دپاره
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 او د هغه مياشت په  .وغورزول ي درون په وادۍ کاو د ق استعمالېدل
وارلسمه ورځ هغوئ د فسح اختر د قربان دپاره ُورى حالل کل. کوم

انونه ي خپل پاک نۀ ۇو نو هغوئ دومره وشرمېدل چ مامان او ليويان چا
خُدائ په کور ک هغوئ د مال ل، نو داسخُدائ ته وقف ک مال

 هغوئ د خُدائ پاک د خدمتار سوزېدون نذران پېش کولے شوې. 
موس د شريعت په مطابق د مال خُدائ په کور ک په خپلو ايونو باندې

ودرېدل. ليويانو د قربان وينه امامانو له ورکه، چ هغوئ دا په قرباناه باندې
 په دغه مجمه ک ډېر خلق په اودس ک نۀ ۇو، نو په دې وجه وشيندله. 

هغوئ د فسح اختر ُورى نۀ شُو حاللولے، نو ليويانو د هغوئ دپاره حالل
 د دې نه عالوه، هغه ډېر کل او هغه ُورى ي مال خُدائ ته وقف کل. 

کسان کوم چ د افرائيم، منس، يساکار او زبولون د قبيلو نه راغل ۇو نو هغوئ
د پاکوال رسم نۀ وو ادا کے، نو هغوئ په غلطه طريقه باندې د فسح اختر

ه خُدايه، زمون ”اے مال کولو. حزقياه بادشاه د هغوئ دپاره دا دعا وکه، 
د پالر نيۀ خُدايه پاکه. د خپل رحم په وجه هغه کسان معاف که چ هغوئ د
 مال زړۀ د اخالصه ستا عبادت کوى، ار چ هغوئ پاک هم نۀ دى.“ 
خُدائ د حزقياه دعا واورېدله، هغۀ هغه خلق معاف کل او هغوئ ته ي ۀ
 کوم خلق چ په يروشلم ک راغون شوى ۇو نو نقصان ونۀ رسولو. 

هغوئ د لوئ خوشحال سره اووۀ ور د پتيرې رو اختر کولو او ليويانو او
 حزقياه د امامانو هره ورځ د جذب سره د مال خُدائ ثناء صفت کولو. 

ليويانو دا صفت وکو ه چ هغوئ د مال خُدائ په عبادت ک ته ۇو.

دوېم ل خوشحال کول

د هغه اوو ورو نه پس په کومو ک چ هغوئ د مال خُدائ په ثناء صفت
 ک قربان پېش کې وې، چ کوم د هغوئ د پالر نيۀ خُدائ پاک دے، 

هغوئ ولو دا فېصله وکه چ اووۀ ور به نور اختر کوى. نو هغوئ د
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 حزقياه بادشاه يو زر غوي او اووۀ زره ان خوشحال سره اختر وکو. 
خلقو له ورکل چ حالل ي کى او وې خورى او آفسرانو هغوئ له يو زر نور
غوي او لس زره ان ورکل. نو داس د ډېرو امامانو د پاکوال رسم ادا شو.

 نو دا ول خوشحاله ۇو، د يهوداه خلق، امامان، ليويان، هغه خلق چ کوم د

سرائيل او يهوداه کپه ا ۇو او هغه مسافر کوم چ طرف نه راغل شمال
 د يروشلم ار د خوشحال نه ډک وو، ه چ د داؤد پاخۀ دېره شوى ۇو. 

 امامانو او زوئ سليمان د وخت نه پس هيله هم داس نۀ ۇو شوى. 
تلو. خُدائ پاک په آسمان کخُدائ برکت وغو ليويانو د خلقو دپاره د مال

په خپل کور ک د هغوئ دعاان واورېدل او قبول ي کې.

د حزقياه د مذهب ژوند اصالح کول

 د اختر د ختمېدو نه پس، ول اسرائيليان د يهوداه هر يو ار ته الړل،  ۳۱
او د کاو ستن ي مات کې، د اشيرې بت ن ي راوغورزول او قرباناه او

عالقائ عبادتخان ي تباه کې. هغوئ په باق وله يهوداه ک، د بنيامين،
افرائيم او منس په عالقو ک هم دغه شان وکل، بيا هغوئ ول کورونو ته

 حزقياه بادشاه د امامانو او ليويانو تنظيم هم بيا جوړ کو، راواپس شول. 
چ د هغ الندې هر يو خپل خاص ذمه وارۍ لرل. په دې ک د سوزېدونو
خُدائ د کور په دروازو ک د نذرانو پېش کول، او د مال نذرانو او د سالمت

 هر سحر او هر ماام به هغۀ ثناء صفت کول او شُر ادا کول هم شامل ۇو. 
د خپلو رمو او اروو نه د سوزېدون نذرانو دپاره ناور ورکول او دا ناور به
د سبت په ورځ، د نوې مياشت په اختر ک او چ په نورو اخترونو ک پېش

 د دې نه کېدل، کوم چ د مال خُدائ په قانون ک ليلے شوى ۇو. 
عالوه، بادشاه د يروشلم خلقو ته وفرمائيل چ هغه نذران راوړى چ دا امامانو

او ليويانو حق جوړېدو، نو چ داس هغوئ هر وخت د مال خُدائ قانون ته
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 چ اسرائيليانو نه دا حم واورېدو نو هغوئ د خپلو وړومبو وقف وى. 
غلو، ميو، د زيتُونو تېلو، شاتو او د نور پېداوار تُحف راوړې او چ هغوئ ۀ هم
ارونو ک د يهوداه په  کوم خلق چ لرل د هغ لسمه برخه ي هم راوړه. 
اوسېدل نو هغوئ ولو د خپلو اروو او و، لسمه حصه راوړه او هغوئ ډېرې
زيات تُحف هم راوړې، چ هغه ي مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته وقف کې.

 په درېمه مياشت ک د تُحفو راتلل شروع شول او تر ورپس لورو

 کله چ حزقياه بادشاه او د مياشتو پورې د دې نه ډېرى جوړېدل شروع ۇو. 
هغۀ آفسران راغلل او دا لوئ ډېرى ي وليدل، نو هغوئ د مال خُدائ ثناء صفت
 بادشاه د امامانو او ليويانو وکو او د خپلو اسرائيليانو صفت ي هم وکو. 

 او د صدوق د اوالد يو کس، مشر امام سره د دې تُحفو په حقله خبره وکه، 
عزرياه هغۀ ته ووئيل، ”خلقو خپل تُحف د مال خُدائ کور ته راوړل شروع
کى دى، نو په دې وجه دا د خوراک دپاره کاف دى او د دې نه عالوه دا ډېر
زيات هم دى. دا هر ۀ مون سره ه زيات پات شوى دى چ مال خُدائ

 د بادشاه په حم هغوئ د مال خُدائ خپلو خلقو له برکت ورکے دے.“ 
 او ول تُحف او لسم حص ي د امانت په کور ک ودامونه جوړ کل 
په توه کېودې. هغوئ يو ليوى مشر مقرر کو چ نوم ي کنعنياه وو او د هغۀ

 دې لسو ليويانو ته د هغوئ د ورور سمع ي د هغۀ مددار جوړ کو. 
اختيار الندې کار کول حواله شوے وو: يحايل، عززياه، نحت، عساهيل،

يريموت، يوزبد، الايل، اسماکياه، محت، او بناياه. دا هر ۀ د حزقياه بادشاه او
 يو ليوى، د يمنه زوئ قورې د مشر امام عزرياه د اختيار الندې شوى ۇو. 

وک چ د مال خُدائ د کور د نمرخاتۀ طرف ته دروازې مشر وکيدار وو،
هغه د هغه تُحفو د وصولولو او د تقسيمولو مشر وو چ کوم مال خُدائ ته

 په هغه نورو ارونو ک چ چرته امامان اوسېدل، په دې کار  .پېش کېدل
ک په وفادارۍ سره دې ليويانو د هغۀ مدد کولو: عدن، مينامين، يشوع،

سمعياه، امرياه او سانياه. هغوئ په خپلو ليويانو باندې خوراک په وړو او غو
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 خو دا يو شان تقسيمولو هم هغه شان چ نه د هغوئ ذمه وارى وه، 
تقسيم د ډلو په مطابق نۀ وو. هغوئ هغه ولو سو له يوه برخه ورکوله چ د

هغوئ عمر درې کاله يا د دې نه زيات وو د کومو چ د خپلو عهدو په مطابق د
 امامانو ته د ډلو په  .ذمه وارۍ لرل د هرې ور خُدائ په کور ک مال

مطابق ذمه وارۍ حواله شوې وې او هغه ليويانو ته د کار د ډلو په مطابق ذمه
 د وارۍ حواله شوې وې چ د هغوئ عمر شل کاله يا د دې نه زيات وو. 
خپلو و، بچو او خپلو نورو کشرانو سره د هغوئ ولو نومونه ليلے شوى

ۇو، ه چ هغوئ ته وئيل شوى ۇو چ هغوئ دې د خپلو مقدسو ذمه وارو
ارونو ک په هغه مامان چ کوم ا ادا کولو دپاره هر وخت تيار اوسيى. 
و کرن په هغه زم د د هارون اوالد ته حواله شوى ۇو، يا چ اوسېدل چ

اوسېدل چ د دې ارونو وې، نو هلته يو و ذمه وار سى داس ۇو چ هغوئ
به د امامانو په کورنو ک په ولو ناريناؤ باندې خوراک تقسيمولو او په هغه هر
چا باندې ي هم خوراک تقسيمولو چ د چا نومونه د ليويانو په ډلو ک ليلے
 په وله يهوداه ک، حزقياه بادشاه هغه ۀ کول چ ۀ صحيح شوى ۇو. 

 هغۀ د ۇو او چ په ۀ باندې مال خُدائ د هغۀ خُدائ پاک رضا کېدو. 
ى ۇو، دا يۀ هم ک هر خُدائ د کور دپاره او د شريعت منلو دپاره چ مال

د زړۀ د اخالصه کى ۇو او د خُدائ پاک طلبار وو نو په دې وجه هغه کامياب
وو.

د اسوريانو يروشلم له دهم ورکول

 د دې واقعو نه پس، چ په کومو ک حزقياه بادشاه په وفادارۍ  ۳۲
سره د مال خُدائ خدمت کے وو، د اسور بادشاه سينحرب په يهوداه حمله

وکه. هغۀ د پخو دېوالونو ارونه محاصره کل او خپل لر له ي حم ورکو
 کله چ حزقياه ته پته ولېده چ سينحرب په چ دېوالونه راوغورزوى. 
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 نو هغۀ او د هغۀ آفسرانو دا فېصله - يروشلم د حمل کولو اراده لرى، 
وکه چ د ار نه بهر د اوبو الره بنده کى دا د دې دپاره چ کله اسوريان

يروشلم ته نزدې ش نو هغوئ ته به اوبۀ نۀ مالويى. آفسرانو ډېر خلق روان کل
  .د چينو نه نورې اوبۀ نۀ بهېدل ې، نو داسبندې ک ي چين ول او

بادشاه د ار دِفاع داس مضبوطه که چ د دې دېوال ي مرمت کل، په دې
باندې ي برجونه جوړ کل او بهرن دېوال ي ورله جوړ کو. د دې نه عالوه،
هغۀ د دِفاع هغه ايونه هم مرمت کل چ په هغه زمه باندې جوړ ۇو چ د

يروشلم د زړې برخ نمرخاتۀ طرف ته ډک کے شوى ۇو. هغۀ ډېره زياته وسله
 هغۀ په خلقو باندې فوج آفسران مقرر کل او هغوئ او ډالونه جوړ کل. 
.ش راغون ائ ک ار د دروازې سره په کوالو د و چم ورکح له ي

 ”ته ش او حوصله مضبوطه کئ او د اسور بادشاه نه هغۀ ورته ووئيل، 
او د هغه لر نه مۀ يرېئ چ هغۀ راروان کے دے. کوم ذات چ زمون مل
 د هغۀ سره انسان طاقت دے، خو دے نو هغه د هغۀ نه زيات طاقتور دے. 
ى او زمونمدد وک زمون خُدائ پاک شته چ خُدائ زمون سره د مال مون

جنونه وکى.“ د خلقو د خپل بادشاه په دې خبره باندې حوصله مضبوطه
 ۀ موده وروستو، کله چ سينحرب او د هغۀ لر تر اوسه پورې په شوه. 

ليس ک وو، نو هغۀ حزقياه او د يهوداه هغه خلقو ته چ د هغۀ سره په
 ”زۀ د اسور بادشاه سينحرب دا وايم يروشلم ک ۇو دا پېغام ورولېلو، 

چ ستاسو په زړۀ ک ۀ دى چ تاسو به د يروشلم محاصرې ته ين ش؟
 حزقياه تاسو ته وائ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به تاسو زمون د

طاقت نه بچ کى، خو حزقياه تاسو دوکه کوى او دې ته به مو جوړوى چ د
خُدائ عالقائ د مال  دا هغه کس دے چا چ  .ۀ شلوږې او تندې نه م

عبادتخان او قرباناه تباه کى دى او بيا ي د يهوداه او يروشلم خلقو ته ووئيل
 چ صرف په يوه قرباناه باندې عبادت وکئ او خوشبوي سوزوئ. 

تاسو ته پته نشته ۀ چ ما او زما پالر نيۀ د نورو قومونو په خلقو باندې ۀ
کى دى؟ د بل يو قوم معبودانو خپل خلق د اسور بادشاه نه بچ کى دى ۀ؟
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 د هغه ولو ملونو يو خُدائ کله هم خپل مل زمون نه بچ کے دے ۀ؟

 نو حزقياه دې نو بيا تاسو ول واي چ ستاسو خُدائ تاسو بچ کولے ش؟ 
ته مۀ پرېدئ چ دوکه مو کى يا چ په داس غلطه الر مو بو. په هغۀ

باندې اعتبار مۀ کوئ. د يو قوم خُدائ هم خپل خلق د اسور د يو بادشاه نه نۀ دى
 د اسور بچ کى. نو بشه ستاسو دا خُدائ هم تاسو نۀ ش بچ کولے.“ 

آفسرانو د مال خُدائ، خُدائ پاک او د مال خُدائ خدمت کوون حزقياه په
 بادشاه چ کوم خط ليلے وو دې خط حقله د دې نه هم زيات بدرد ووئيل. 

ې. په دې کوک وق سرائيلو په خُدائ پاک پورېا خُدائ د بن په مال
ليل ۇو، ”د قومونو خُدايانو خپل خلق زما د طاقت نه نۀ دى بچ کى او نۀ به د

 آفسرانو په عبران ک د دې حزقياه خُدائ خپل خلق زما نه بچ کى.“ 
دپاره چغ ووهل چ د يروشلم هغه خلق ويروى او بحوصل ي کى کوم

  .ار قبضه کول به آسان ش د ار په دېوال باندې ۇو، نو داس د چ
هغوئ د يروشلم د خُدائ پاک په حقله هم هغه شان خبرې وکې چ د نورو

خلقو د خُدايانو په حقله ي کول، د هغه بتانو چ د انسان السونو جوړ کى ۇو.
 حزقياه بادشاه او د آموص زوئ يشعياه پېغمبر خُدائ پاک ته سوال وکو

له چته راولېخُدائ يوه فر  مال او هغۀ ته ي د مدد دپاره فرياد وکو. 
هغ د اسور د لر فوجيان او آفسران ووژل. نو داس بادشاه اسور ته واپس
شرمېدلے الړو. يوه ورځ چ کله هغه د خپل خُدائ په عبادتخانه ک وو، نو د
مال  نو داس هغۀ يو و زامنو هغه په تُورو باندې ووهلو او م ي کو. 

خُدائ حزقياه بادشاه او د يروشلم خلق د اسور بادشاه سينحرب د زور نه او د
هغوئ د نورو دشمنانو نه بچ کل. او هغوئ د هر يو قوم سره په امن ک ژوند
 ډېر خلق يروشلم ته راتلل، چ مال خُدائ له ي نذران او حزقياه تېرولو. 

له ي تُحف راوړې، نو د هغه وخت نه حزقياه د ولو قومونو په نظر ک عزتمند
وو.
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د حزقياه بيمارى او غرور

 تقريباً هم هغه وخت حزقياه بادشاه بيمار شو او مرګ ته نزدې وو. هغۀ دعا

 خو  .هغه به روغ ش ودله چه وخُدائ ورته يوه ن ه او مالوک
حزقياه ډېر زيات مغروره وو او د هغه ۀ شريه ي ادا نۀ که چ مال خُدائ

د هغۀ دپاره کى ۇو، نو په دې وجه د مال خُدائ غصه په هغۀ، په يهوداه او
 خو په آخر ک حزقياه او د يروشلم خلقو خپل انونه يروشلم نازله شوه. 
عاجز کل، نو ه مال خُدائ د حزقياه په ژوند ک خلقو له سزا ورنۀ که.

د حزقياه مال دولت او شان و شوکت

 حزقياه بادشاه ډېر مالداره شو او هر چا به د هغۀ عزت کولو. هغۀ د خپلو

سرو زرو، سپينو زرو، قيمت کاو، مصالحو، ډالونو او د نورو قيمت يزونو
 د دې نه عالوه، هغۀ د خپل غل، ميو، زيتُونو دپاره ودامونه جوړ کى ۇو. 
تېلو دپاره ودامونه، د اروو دپاره ديرې او د و دپاره شپولونه جوړ کى ۇو.
 د دې هر ۀ نه عالوه، خُدائ پاک هغۀ له ې او اروى ورکى ۇو او نور

 دا حزقياه دولت ي دومره ډېر ورکے وو چ هغۀ ډېر ارونه جوړ کل. 
بادشاه وو چ هغۀ د جيحون د چينو خول بندې کې او اوبو له ي يوه الر

جوړه که چ اوبۀ د يو سورن په ذريعه د يروشلم په دېوالونو ک دننه يو
 او چ ائ ته بهيى. حزقياه چ هر کار کولو نو په هغ ک کاميابېدو، 

کله د بابل سفير د هغه عجيبه واقع د معلومولو دپاره راغلو چ کومه په هغه
مل ک شوې وه، نو خُدائ پاک حزقياه د دې دپاره يوا پرېودو چ د

هغۀ نېت معلوم کى.

د حزقياه د بادشاه ختمېدل

 حزقياه بادشاه چ نور هر ۀ کى ۇو سره د هغۀ د نېو عملونو، دا د
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آموص زوئ يشعياه پېغمبر په رويا ک ليلے شوى دى چ هغه د يهوداه او
 نو حزقياه م شو او هغه د اسرائيل د بادشاهانو د تاريخ يوه حصه ده. 

شاه اديرې په پاسن حصه ک خ شو. د هغۀ په مرګ باندې د يهوداه او
يروشلم ولو خلقو هغۀ له يو لوئ عزت ورکو. د هغۀ زوئ منس د هغۀ نه پس

بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه منس

 منس دولس کلن وو چ هغه د يهوداه بادشاه جوړ شو او په يروشلم  ۳۳
 منس د هغه قومونو هغه حرام کارونه ي پينۀ پنوس کاله بادشاه وکه. 

بد ۇو. دا هم هغه خلق ۇو کوم چ خُدائ په نظر ک د مال کول کوم چ
مال خُدائ په هغه وخت ک د هغه مل نه ويستل ۇو چ کله د هغۀ خلق
 هغۀ عالقائ عبادتخان بيا جوړې کې چ کوم د هغۀ مخ په وړاندې تلل. 
پالر حزقياه تباه کى ۇو. هغۀ د بعل د عبادت دپاره قرباناه جوړې کې، د

 هغۀ د مال اشيرې بت ن ي جوړې کې او د ستورو عبادت ي وکو. 
خُدائ په کور ک د غېرو قومونو قرباناه جوړې کې، د کوم ائ په حقله
چ مال خُدائ فرمائيل ۇو چ، ”زما نوم به په يروشلم ک د همېشه دپاره

 د مال خُدائ د کور په دوو دربارونو ک هغۀ د ستورو د  “.ش پات
 هغۀ د هنوم په وادۍ ک خپل زامن د عبادت دپاره قرباناه جوړې کې. 

سوزېدون نذرانو په توه قربان کل. هغۀ د غېبو کارونو او جادو نه کار
ې. هغۀ د مالمشورې وک رو سره يو او د فالودون اخستلو او قسمت

 هغۀ چ کوم بت خُدائ خالف لويه ناه وکه او د هغۀ غصه ي راوپاروله. 
جوړ کے وو هغه ي واخستلو او د خُدائ پاک په کور ک ي ودرولو چ د

کوم په حقله خُدائ پاک داؤد او د هغۀ زوئ سليمان ته فرمائيل ۇو، ”په دې کور
ک او په يروشلم ک به زۀ خپل نوم د همېشه دپاره وساتم کوم ار چ ما د
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 کۀ بن اسرائيليان زما ول بن اسرائيلو د ولو قبيلو نه خوښ کے دے. 
حمونه من او هغه ول قانون پوره کوى چ زما خدمت کوون موس هغوئ
چ نه وويستلے ش لد هغه م دم چے دے، نو زۀ به هغوئ نۀ پرېله ورک
 خو منس د يهوداه او يروشلم کوم ما د هغوئ پالر نيۀ له ورکے دے.“ 

ل کوم چناهونه وک ل او هغوئ د هغه قومونو نه هم لوئالرې کخلق ب
مال خُدائ تباه کى ۇو کله چ بن اسرائيليان مخ په وړاندې تلل.

د منس پېمانه کېدل

 ار چ مال خُدائ منس او د هغۀ خلقو له خبردارے ورکو، خو هغوئ

 نو مال خُدائ د اسور فوج مشران ولېل چ په به ورته غوږ نۀ نيولو. 
يهوداه باندې حمله وکى. او هغوئ منس ونيولو، کنې ي ورته واچول او په

 هغه د خپلو مصيبتونو په وجه زنيرونو باندې ي وتلو او بابل ته ي بوتلو. 
عاجز شو او مال خُدائ، خُدائ پاک ته راورېدو او هغۀ ته ي د مدد دپاره

و او هغه يک سوال واورېدو او قبول ي  خُدائ پاک د منس سوال وکو. 
ولېلو چ يروشلم ته واپس الړ ش او بيا حومت وکى. نو منس ته پته ولېده
 د دې نه پس، منس د داؤد ار چ مال خُدائ په رتيا خُدائ پاک دے. 

رېواتۀ په طرف په وادۍ ک د د بهرن دېوال اوچتوالے زيات کو، د نمرپ
جيحون د چشم نه د کبانو دروازې پورې او هم دغه دېوال د عوفل د غر نه هم

راتاو وو. هغۀ د يهوداه د پخو دېوالونو په هر يو ار ک يو يو فوج آفسر مقرر
ې کوملرې ک تان او نخُدائ د کور نه هغه پردى ب  هغۀ د مال کو. 

چ ې کوماه لرې کوې او هغۀ د غېرو قومونو هغه قربان هغۀ هلته اې چ
د مال خُدائ د کور په غرۀ او په يروشلم ک په نورو ايونو ک وې، هغۀ دا

 هغۀ هغه قرباناه هم ول يزونه د ار نه بهر يوړل او وې غورزول. 
هغۀ ورباندې د سالمت خُدائ عبادت کېدو او چ د مال ه چرته چمرمت ک

نذران او د شران نذران پېش کول. هغۀ د يهوداه ولو خلقو له حم ورکو
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ر چ ا چ د مال خُدائ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک عبادت وکى. 
خلقو په عالقائ عبادتخانو ک هم قربان پېش کول، خو هغوئ دا صرف

.خُدائ ته پېش کول مال

د منس د بادشاه ختمېدل

 نور هر ۀ چ منس کى ۇو، هغۀ چ خُدائ پاک ته کوم سوال کے وو

او د پېغمبرانو هغه پېغامونه چ هغوئ د مال خُدائ د بن اسرائيلو د خُدائ
پاک په نوم د هغۀ سره خبرې وکې، دا هر ۀ د اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ

 د بادشاه دعا او د خُدائ پاک د دعا قبلول او د هغۀ ک ليلے شوى دى. 
د توب نه مخ د هغه ناهونو حساب کتاب چ هغۀ کى ۇو، هغه بد عملونه
چ هغۀ کى ۇو، عالقائ عبادتخان او د اشيرې بت کوم ن چ هغۀ جوړې

کې وې او هغه بتان چ هغۀ ي عبادت کولو، دا هر ۀ د پېغمبرانو په تاريخ
 منس م شو او په محل ک خ شو او د هغۀ ک ليلے شوى دى. 

زوئ امون د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه امون

 امون دوويشت کلن وو چ هغه د يهوداه بادشاه جوړ شو او هغۀ په يروشلم

په شان هغۀ هم د مال  د خپل پالر منس باندې دوه کاله حومت وکو. 
خُدائ خالف ناه وکه او چ د هغۀ پالر د کومو بتانو عبادت کے وو نو هغۀ
 خو هغه د خپل پالر په شان عاجز نۀ شو او نۀ مال ي هم عبادت وکو. 

 د امون خُدائ ته راورېدو، هغه د خپل پالر نه هم زيات ناهار شو. 
 د آفسرانو د هغۀ خالف منصوبه جوړه که او په محل ک ي ووژلو. 

يهوداه خلقو د امون قاتالن ووژل او د هغۀ زوئ يوسياه ي بادشاه جوړ کو.
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د يهوداه بادشاه يوسياه

 يوسياه اتۀ کلن وو چ هغه بادشاه جوړ شو او يو دېرش کاله ي په  ۳۴
 هغۀ هم هغه کار کولو چ په ۀ باندې مال خُدائ يروشلم بادشاه وکه. 

خوشحالېدو، هغه د خپل پالر نيۀ داؤد په نقش قدم باندې روان وو او هغه د
خُدائ پاک د قانون نه اخوا دېخوا نۀ اوړېدو.

د يوسياه د غېرو قومونو د عبادت ايونه ورانول

 د يوسياه د بادشاه په اتم کال، چ په کوم وخت ک هغه ال وړوکے وو،

نو هغۀ د خپل پالر نيۀ داؤد خُدائ پاک عبادت شروع کو. لور کاله وروستو
هغۀ عالقائ عبادتخان، د اشيرې بت ن او د نورو ولو بتانو تباه کول شروع

 د هغۀ د ودن الندې هغه قرباناه و و کے شوه چرته چ د کل. 
بعل عبادت کېدو او د دې سره نزدې د خوشبوي قرباناه راوغورزولے شوې.
هغوئ د اشيرې بتانو او د نورو ولو بتانو نه خاورې جوړې کې او هغه خاورې

ي د هغه خلقو په قبرونو باندې وشيندل چا چ دې ته قربان پېش کې وې.
اه باندې وسوزول چرته چپه هغه قربان ُوکمامانو هت پرستو ا هغۀ د ب

هغوئ عبادت کے وو. د دې هر ۀ کولو په وجه هغۀ يهوداه او يروشلم بيا پاک
فرائيم او شمعون او په شمال کا ،او د منس ارونو ک  هغۀ په کل. 

وله عالقه ک په بادشاه  د شمال د نفتال پورې هم دغه شان کار وکو. 
هغۀ قرباناه او د اشيرې بت ن و و کې او بتان ي خاورې کل او د

خوشبوي ول قرباناه ي و و کې. بيا هغه يروشلم ته راواپس شو.

د شريعت د کتاب موندلے کېدل

 د هغۀ د بادشاه په اتلسم کال، د هغ نه پس چ کله هغۀ د غېرو قومونو د

عبادت نه مال خُدائ کور او هغه مل پاک کے وو، نو يوسياه بادشاه دا
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درې سى ولېل چ د مال خُدائ، خُدائ پاک کور مرمت کى، د اصلياه
زوئ سافن، معسياه، چ د يروشلم حمران وو او د يهوآخز زوئ يوآخ چ مشر
 کوم پېس چ ليوى خادمانو د مال خُدائ کور ک راغونې آفسر وو. 

او د شمال فرائيم او منسې. دا د القياه له ورکمام خمشر ا ې وې هغه يک
ول بادشاه نه او د يهوداه، بنيامين او د يروشلم د خلقو نه راغونې شوې وې.

 بيا دا پېس هغه درېو سو ته حواله شوې چ د مال خُدائ د کور د

 يعن ترکاانو مرمت مشران ۇو او هغوئ دا پېس دې مزدورانو له ورکې 
او لارانو له چ جوړ شوى کا او لر واخل او د هغه عمارت په مرمت

  .خراب ش ے وو چد يهوداه بادشاهانو پرې چ استعمال ش ک
کومو خلقو چ دا کار کولو هغه ول محنت ۇو. د هغوئ مشرى دې لورو
ليويانو کوله، د مرارى د قبيل يحت او عبدياه او د قُهات د قبيل زکرياه او

 نور ليويان د سامان د وړلو راوړلو او د مسالم. ليويان ته موسيقاران ۇو. 
مختلفو کارونو د کاريرو مشران ۇو او نورو به حساب کتاب ساتلو او

 کله چ د ودام نه پېس ويستلے شوې نو په دې وکيدارى به ي کوله. 
تاب وموندلو، هغه شريعت چخُدائ د شريعت ک لقياه د مالخ دوران ک

 هغۀ سافن منش ته وفرمائيل، ”ما دلته د خُدائ پاک موس له ورکے وو. 
مال خُدائ په کور ک د شريعت کتاب موندلے دے.“ هغۀ سافن له کتاب
 او سافن هغه کتاب بادشاه له يوړو. سافن ورته ووئيل، ”تا چ د ورکو، 

د مال چ پېس  کوم ۀ حم کے وو نو مون هغه هر ۀ کى دى. 
خُدائ په کور ک اېودے شوې وې مون هغه کاريرانو او د هغوئ مشرانو ته

 بيا هغۀ ووئيل، ”هغه کتاب دلته ما سره دے چ خلقياه حواله کې دى.“ 
 کله چ بادشاه ما له راکے دے.“ او هغۀ بادشاه ته د دې تالوت وکو. 

 او هغۀ  .وشلول جام ان نه خپلتاب واورېدو، نو هغۀ د خفهغه ک
خلقياه، د سافن زوئ اخيقام، د مياياه زوئ عبدون، د دربار منش سافن او د
 ”الړ ش او د مال خُدائ بادشاه مدد کوون عساياه له دا حم ورکو، 
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سره زما او د هغه خلقو دپاره مشوره وکئ چ هغوئ بيا هم په اسرائيل او
يهوداه ک پات کيى. د دې کتاب تعليمات معلوم کئ. مال خُدائ مون ته

غصه دے ه چ زمون پالر نيۀ د مال خُدائ کالم نۀ دے منلے او هغه
کار ي نۀ دے کے چ د کوم په حقله دا کتاب فرمائ چ خامخا دې وکے
 د بادشاه په حم، خلقياه او نور الړل چ د يوې  سره مشوره  “.ش

وکى چ نوم ي خُلده وو، دا پېغمبره د يروشلم په نوې حصه ک اوسېده. د
هغ خاوند سلوم، د توقهت زوئ او د خسره نمسے وو، سلوم د مال خُدائ د
 او کور د چوغو مشر وو. چ ۀ شوى ۇو نو هغوئ ورته هغه بيان وکو، 

د مال  چ  او ورته وواي واپس بادشاه له الړ ش ورته ووئيل چ هغ
خُدائ نه دا پېغام راغلے دے، ”زۀ به په يروشلم او د دې په ولو خلقو افت راولم
چ په ک به هغه ول لعنتونه وى چ په هغه کتاب ک ليلے شوى دى کوم
نذران ے يم او نورو معبودانو ته ي هغوئ زۀ رد ک چ بادشاه ته بيان شو. 

پېش کې دى او دوئ چ دا هر ۀ کى دى د هغ په وجه ي زما غصه
“.الف راوچته شوې ده او دا به کمه نۀ شده. زما غصه د يروشلم خ راپارول

 خو د يهوداه هغه بادشاه له واپس ورشه چا چ د مال خُدائ سره د

مشورې دپاره رالېلے ي او هغۀ ته ووايه چ، ”مال خُدائ د بن اسرائيلو
 نو خُدائ پاک د هغه پېغام په حقله داس فرمائ چ تا اوس اوس واورېدو، 
تۀ پېمانه شوې او د خُدائ پاک په حضور ک دې خپل ان عاجز کو، کله

چ تا واورېدل چ هغۀ د دې ائ او خلقو خالف خبرې وکې. کله چ تا
خپل ان زما د وړاندې عاجز کو او خپل جام دې وشلول او زما په حضور

 او زۀ چ  ،خُدائ فرمائ وژړل، نو ما ستا دعا واورېدله، مال ک
و تۀ متر چ يروشلم له کومه سزا ورکوم هغه به تر هغه وخت پورې نۀ را
شوے نۀ ي. او زۀ به تا پرېدم چ په سالمت سره م ش.“ نو هغه سى د دې

پېغام سره يوسياه بادشاه ته راواپس شول.
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د يوسياه د مال خُدائ سره د لوظ نوى کول

 او هغوئ په  يوسياه بادشاه د يهوداه او يروشلم ول مشران راغون کل، 

يو ائ د مال خُدائ کور ته الړل، چ امامان او ليويان او ول خلق، مالداره
او غريبانان په ک شامل ۇو. بادشاه د هغوئ ولو په مخ د لوظ د هغه

کتاب تالوت وکو، کوم چ د مال خُدائ په کور ک موندلے شوے وو.
و چيو لوظ وک خُدائ سره ي سره والړ وو او د مال ستن  هغه د شاه

د هغۀ تابعدارى به کوى او د زړۀ د اخالصه د هغۀ قانون او حمونه به من او
دى، هم هغه شان چ لد دې لوظ سره ت چ به پوره کوى کوم هغه مطالب

 هغۀ د بنيامين خلق او د يروشلم نه په هغه کتاب ک ليلے شوى دى. 
ومنل ل. نو د يروشلم خلقو د لوظ هغه مطالبخلق هم هغه لوظ ته مجبور ک

 نو يوسياه کوم لوظ چ هغوئ د خپل پالر نيۀ خُدائ پاک سره کے وو. 
بادشاه هغه ول حرام کاره بتان تباه کل کوم چ د اسرائيل په عالقه ک ۇو

او چ ترو پورې هغه ژوندے وو، نو هغوئ د مال خُدائ د هغوئ د پالر نيۀ
خُدائ پاک نه نۀ اوړېدل.

د يوسياه د فسح اختر کول

 يوسياه بادشاه په يروشلم ک د مال خُدائ د درناوى دپاره د  ۳۵
فسح اختر وکو، د وړومب مياشت په وارلسمه ورځ هغوئ د اختر دپاره
چ ې کوممامانو ته هغه ذمه وارۍ حواله ک هغۀ ا ُورى حالل کل. 

ه چوک ي او د هغوئ حوصله افزائ کول خُدائ په کور ک هغوئ د مال
 هغۀ د بن اسرائيلو اُستاذانو يعن هغه ليويانو ته هم دا دا په ۀ طريقه کوى. 

اصول وودل، چ هغوئ مال خُدائ ته وقف شوى ۇو، ”د لوظ صندوق د
مال خُدائ په هغه کور ک کېدئ کوم چ د داؤد زوئ سليمان بادشاه جوړ

ائ ته نۀ وړۍ، خو تاسو به د مال ائ نه بل ے دے. تاسو به نور دا يوک
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 د ډلو خُدائ د خپل خُدائ پاک او د هغۀ د خلقو بن اسرائيلو خدمت کوئ. 
ئ، کومايونو باندې تيار ودرې په مطابق او د هغه ذمه وارو په مطابق په خپلو

 او چ درته داؤد بادشاه او د هغۀ زوئ سليمان بادشاه حواله کى دى، 
خپلو انونو له داس ترتيب ورکئ چ تاسو موجود ي نو چ د بن اسرائيلو

 تاسو به د فسح د اختر ُورى او چېل حالل د هر خاندان مدد وکئ. 
کئ. اوس خپل انونه پاک کئ او د دې دپاره قربان تيارې کئ چ ستاسو
ودل په ذريعه خُدائ د موس مال کوم چ ول ومنسرائيليان هغه اصا بن

 د فسح د اختر دپاره يوسياه بادشاه خلقو له د خپلو اروو او رمو نه دى.“ 
 د هغۀ دېرش زره ان، ُورى او د چېلو بچ او درې زره غوي ورکل. 
آفسرانو په خپله خوه خلقو، امامانو او د ليويانو د استعمال دپاره هم ناور

ورکل. او د مال خُدائ د کور مشرانو آفسرانو، مشر امام خلقياه، زکرياه او
يحايل امامانو له دوه زره او شپ سوه ُورى او د چېلو بچ او درې سوه

 د ليويانو مشرانو، کنعنياه، او د  .ش قربان په اختر ک ل چورک يغو
هغۀ وروه سمعياه او نتنايل، او ورسره حسبياه، يعايل او يوزبد پينۀ زره
ُورى او د چېلو بچ او پينۀ سوه غوي ليويانو له ورکل چ د فسح په

 کله چ د فسح اختر دپاره هر ۀ تيار شول، اختر ک ي قربان کى. 
 کله نو امامان او ليويان د بادشاه د حم په مطابق په خپلو ايونو ودرېدل. 

چ ُورى او چېل حالل کے شول، نو امامانو په قرباناه باندې وينه
 بيا هغوئ اروى د  .وويستل رمن نه وشيندله او ليويانو د هغ

سوزېدون نذران دپاره د کورنو د ډلو په مطابق په خلقو باندې تقسيم کل، نو
 ليويانو د اصولو هغوئ دا د موس د شريعت د اصولو په مطابق پېش کل. 
په مطابق د فسح اختر قربان په اور وريت کې او مقدس نذران ي په لوو

ک، دېونو او پتيلو ک ويشول او غوه ي زر زر په خلقو باندې تقسيم
 د دې کېدو نه پس، ليويانو د خپل ان دپاره او د هارون د اوالد که. 

امامانو دپاره د غو بندوبست وکو، ه چ امامان د سحر نه واخله تر
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ماام پورې مصروف ۇو او د قربانو وازه او هغه اروى ي سوزول چ په
 د ليوى قبيل د آسف د قبيل دا موسيقاران په پوره توه سوزولے شول. 
هغه ايونو ک ۇو کوم چ هغوئ ته د داؤد د اصولو په مطابق حواله شوى
ۇو، آسف، هيمان او د بادشاه پېغمبر يدوتون. د مال خُدائ د کور د دروازو

وکيدارانو ته د خپلو ايونو نه د تلو ضرورت نۀ وو، ه چ نورو ليويانو د
 نه چ يوسياه بادشاه حم هغوئ دپاره د فسح اختر تيار کے وو. 
کے وو نو په هغه ورځ د مال خُدائ د عبادت دپاره او د فسح اختر کولو

دپاره او په قرباناه باندې د سوزېدون نذران سوزولو دپاره هر ۀ شوى ۇو.
 کوم بن اسرائيليان چ موجود ۇو نو هغه ولو اووۀ ور د فسح اختر

 د سموئيل پېغمبر د وخت نه د فسح اختر او د پتيرې رو اختر وکو. 
داس يو کس کله هم د فسح دغه شان نۀ وو شوے. په پخوانو بادشاهانو ک
اختر نۀ وو کے، چ کوم يوسياه بادشاه، امامانو، ليويانو او د يهوداه، اسرائيل

 د يوسياه د بادشاه په اتلسم کال داس وشول. او د يروشلم خلقو وکو. 

د يوسياه د بادشاه ختمېدل

 کله چ يوسياه بادشاه د مال خُدائ کور دپاره دا هر ۀ وکل، نو د

د فرات په سيند په کرکميس ک و چر روان کوه يو لصر بادشاه نم
 خو نوه جن وکى. او يوسياه د هغۀ خالف د جن کولو دپاره راووتلو، 

يوسياه له دا پېغام ولېلو، ”د يهوداه بادشاه دا جن چ زۀ کوم د دې تعلق تا
سره نشته. زۀ تا سره جن کولو دپاره نۀ يم راغلے، زۀ د خپلو دشمنانو سره د

جن کولو دپاره راغلے يم او خُدائ پاک راته فرمائيل دى چ تېز الړ شه.
 خُدائ پاک زما مل دے، نو زما مخالفت مۀ کوه، ن هغه به تا تباه کى.“ 
خو خُدائ پاک چ د نوه فرعون په ذريعه ۀ وفرمائيل نو يوسياه هغ ته غوږ
نۀ کېودو، نو هغۀ خپل شل بدل کو او د مجدو په مېدان ک د جن دپاره

 د جن په دوران ک يوسياه بادشاه د مصريانو په غشو باندې الړو. 
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ولېدو. هغۀ خپلو نوکرانو له حم ورکو، ”ما د دې ائ نه بو، زۀ سخت
 هغوئ هغه د خپل جن اډۍ نه اوچت کو او چ هلته زخم شوے يم.“ 

واچولو او يروشلم ته ي ي ک اډۍ وه په هغ د هغۀ کومه دوېمه جن
يوړو. هلته هغه م شو او په شاه اديره ک خ کے شو. د يهوداه او يروشلم

 يرمياه پېغمبر د يوسياه ولو خلقو د هغۀ په مرګ باندې د غم ژړا وکه. 
بادشاه دپاره يوه د غم سندره جوړه که. نو د اسرائيل په مل ک د

سندرغاړو، ناريناؤ او زناناؤ دواړو دا يو رِواج جوړ شو، چ کله به هغوئ د هغۀ
تاب کوئيله. دا سندره د مرثيو په ک دپاره د غم ژړا کوله نو دا سندره به ي

 يوسياه چ نور هر ۀ هم کى ۇو، مال خُدائ ته د هغۀ ليلے شوې ده. 
 او د اول نه واخله تر آخره پورې د وقف کېدل، د هغۀ د شريعت تابعدارى، 

هغۀ تاريخ دا هر ۀ د اسرائيل او يهوداه په تاريخ ک ليلے شوى دى.

د يهوداه بادشاه يهوآخز

و او په يروشلم ک د يهوداه خلقو د يوسياه زوئ يهوآخز خوښ ک  ۳۶
 يهوآخز د درويشتو کالو وو چ هغه د يهوداه بادشاه ي بادشاه جوړ کو. 

 د مصر بادشاه نوه هغه شو او درې مياشت ي په يروشلم بادشاه وکه. 
قېدى کو او د يهوداه خلق ي دې ته مجبور کل چ درې زره او لور سوه

 نوه الياقيم د کلو سپين زر او لور دېرش کلو سرۀ زر محصول ورکوى. 
يهوداه بادشاه جوړ کو چ هغه د يهوآخز ورور وو او د هغۀ نوم ي يهويقيم ته

بدل کو. نوه يهوآخز مصر ته بوتلے وو.

د يهوداه بادشاه يهويقيم

 يهويقيم د پينويشتو کالو وو چ هغه د يهوداه بادشاه شو او هغۀ په يروشلم

باندې يوولس کاله بادشاه وکه. هغۀ د مال خُدائ خپل خُدائ پاک خالف
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ه، يهويقيم ي د بابل بادشاه نبوکدنضر په يهوداه حمله وک ناه وکه. 
 نبوکدنضر د مال خُدائ د ونيولو او بابل ته ي په زنيرونو ک بوتلو. 

 کور ۀ خزان يوړې او په بابل ک ي په خپل محل ک کېودې. 
يهويقيم چ هر ۀ هم کى ۇو، سره د هغۀ د خرابو رسمونو او چ هغۀ کوم
سرائيل او د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ کى ۇو، هغه د احرام کارونه ک

ليلے شوى دى. نو د هغۀ زوئ يهوياکين د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه يهوياکين

 يهوياکين د اتلسو کالو وو چ هغه د يهوداه بادشاه شو او هغۀ په يروشلم

درې مياشت او لس ور بادشاه وکه. هغۀ هم د مال خُدائ خالف ناه
 کله چ سپرلے شو، نو نبوکدنضر بادشاه يهوياکين بابل ته قېدى وکه. 
بوتلو او د مال خُدائ د کور خزان ي يوړې. بيا نبوکدنضر د يهوياکين ترۀ

صدقياه د يهوداه او يروشلم بادشاه جوړ کو.

د يهوداه بادشاه صدقياه

هغه د يهوداه بادشاه شو او په يروشلم ي  صدقياه د يوويشتو کالو وو چ

 هغۀ د مال خُدائ خالف ناه وکه او د يوولس کاله بادشاه وکه. 
يرمياه پېغمبر خبرې ي په عاجزۍ سره وانۀ ورېدل، چا چ د مال خُدائ

.خبرې کول

د يروشلم تباه

 صدقياه د نبوکدنضر بادشاه خالف بغاوت وکو، ار چ هغۀ د خُدائ پاک

په وړاندې دا لوظ کے وو چ د نبوکدنضر وفادار به وى. هغه د خپل ضد په
وجه نۀ توبه ار کېدو او مال خُدائ، د بن اسرائيلو خُدائ پاک ي ۀ پرواه نۀ
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 د دې نه عالوه، د يهوداه الر وون امامان او خلق د بتانو په ساتله. 
عبادت ک د هغوئ نه ېرچاپېره ناهارو قومونو په نقش قدم باندې روان ۇو
او د هغوئ په شان حرام کارونه ي وکل، هغوئ د مال خُدائ هغه کور ناپاک

 مال خُدائ د هغوئ د کو کوم چ مال خُدائ په خپله مقدس کے وو. 
ه چ ،لۀ خُدائ پاک د خپلو خلقو د خبردارى دپاره پېغمبران رالېپالر ني

 خو هغوئ د خُدائ خُدائ پاک غوتل چ هغوئ او خپل کور بچ کى. 
پاک په پېغام وړونو پورې وق وکې، د هغوئ خبرو ته ي توجو ورنۀ که او د

هغۀ په پېغمبرانو پورې ي خندا وکه، تر دې پورې چ د مال خُدائ غصه د
 نو هغۀ د خلقو خالف دومره زياته شوه چ د هغ نه د خالصون الر نۀ وه. 

مال خُدائ د بابل بادشاه راوستو چ په هغوئ حمله وکى، تر دې چ د
مال خُدائ په کور ک هم هغۀ د يهوداه زلم ووژل. هغۀ په وان يا بوډا، په
نر يا ه، بيمار يا روغ په هيچا هم رحم نۀ کولو. خُدائ پاک هغوئ ول ورته

 د بابل بادشاه د مال خُدائ کور، د دې خزان او د بادشاه او حواله کل. 
 هغۀ د مال د هغۀ د آفسرانو دولت لوټ کو او هر ۀ ي بابل ته يوړل. 

خُدائ کور او ار، سره د دې ولو محلونو او دولت وسوزولو او د ار دېوال
 هغۀ ول ژوندى پات کسان بابل ته بوتلل، چرته چ هغوئ ي راوغورزولو. 

او د هغوئ اوالد تر هغ پورې د نوکرانو په توه د هغۀ خدمت کولو چ د فارس
د مال  د يرمياه پېغمبر په ذريعه چ حومت را اوچت شوے نۀ وو. 

خُدائ کوم پېغام اورولے شوے وو نو هغه پوره شو چ، ”اويا کاله به هغه زمه
شاړه پرته وى، ه چ هغ د سبت آرام نۀ وو کے.“

د خورس بن اسرائيلو له د واپس کېدو حم ورکول

 د فارس د خورس بادشاه د بادشاه په وړومب کال مال خُدائ هغه ۀ

رتيا کل چ ۀ ي د يرمياه پېغمبر په ذريعه فرمائيل ۇو. هغۀ د خورس
حوصله افزائ وکه چ دا حم جارى کى او د خط په شل ک د هغۀ د
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 ”دا د فارس د خورس بادشاه  :او بيان ش لے شائ ته ولې هر بادشاه
حم دے. مال خُدائ، د آسمان خُدائ پاک زۀ په وله دنيا باندې حمران جوړ
کے يم او ما له ي دا ذمه وارى راکې ده چ د هغۀ دپاره د يروشلم په يهوداه
 هلته ،د خُدائ پاک خلق ي وک چ ول م، نو تاسويو کور جوړ ک ک

“.خُدائ ستاسو خُدائ پاک دې ستاسو مل ش او مال
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