
د پاچاهانو دویم کتاب

ایلیا او اخزیا پاچا

 د اخاب له مینې خه وروسته موآبیان د اسراییلیانو په واندې یاغي شول.  ۱
د جال کد خونې د ک د دوېم پو اخزیا پاچا په سامره کې د خپلې ما  یوه ور

خه راولوېد او سخت پي شو. نو د عقرون ار ته یې استازي ولېل چې د هغو د خدای
یعنې بعل زبوب خه پوتنه وکي چې هغه به روغ شي او که نه.

 په همدې وخت کې د تن فرتې، ایلیا نبي چې د تشبې خه ؤ د پاچا استازو ته

ولېه چې د هغوی سره ووري او داسې ووایي: <تاسو ولې د عقرون د خدای بعل زبوب
 اخزیا ته داسې ووایئ: په دې خاطر سره سال کوئ؟ آیا په اسراییلو کې خدای نشته؟ 

نه شې او هرومرو به م د بسترې ج ی دی نو ته به د ناروغچې داسې کار دې ک
شې!> نه چې ایلیا ته ویل شوي وو هماغسې یې وکل.

 کله چې استازي بېرته پاچا ته راستانه شول هغه ورخه پوتنه وکه: <ولې دومره

ژر بېرته راغلئ؟>

 هغوی واب ورک: <په الره کې یو سی زمون سره مخامخ شو او هغه مون ته

وویل: راستانه شئ او خپل پاچا ته چې تاسو یې رالېلي یئ ووایئ چې تن داسې وایي:
آیا په اسراییلو کې خدای نشته چې ته د عقرون د خدای بعل زبوب خه مشوره غواې؟

نو که ته به د ناروغ د بسترې ج نه شې او هرومرو به م شې.>
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 اخزیا پوتنه وکه: <هغه سی نه کارېده؟>

 هغوی واب ورک: <هغه ببر ویتان درلودل او د رمنې کمربند یې په مال پورې

تلی ؤ.>

اخزیا په واب کې وویل: <هغه ایلیا چې د تشبي خه دی.>

 نو هغه یو عسکري منصبدار د پنوسو عسکرو سره ولېه چې ایلیا راولي. په دې

وخت کې ایلیا د غون دپاسه ناست ؤ. عسکري منصبدار هغه ته ورغی او ورته ویې ویل:
<ای د خدای نبي، پاچا امر کی دی چې راکته شه.>

 ایلیا واب ورک: <که چېرې زه د خدای نبي یم نو خدای دې په تا او ستا په

پنوسو عسکرو باندې اور رانازل کي.> نااپه د اسمان خه اور نازل شو او هغه
عسکري منصبدار او د هغه نفر یې وسوول.

 اخزیا یو بل منصبدار او نور پنوس عسکر ایلیا ته ورولېل. هغه منصبدار وویل:

<ای د خدای نبي، پاچا امر کی دی چې ژر راکته شه.>

 ایلیا واب ورک: <که چېرې زه د خدای نبي یم، نو خدای دې په تا او ستا په

پنوسو عسکرو باندې اور رانازل کي.> او خدای له اسمان خه په هغه او د هغه په نفرو
.باندې اور نازل ک

 اخزیا د درېم ل دپاره یو عسکري منصبدار د نورو پنوسو عسکرو سره ولېه. هغه

منصبدار غون ته وروخوت، ایلیا ته په ونو شو او زار یې ورته وکې: <ای د خدای
 نبي، په ما او په خپلو پنوسو خدمتارانو باندې رحم وکئ او مون ژوندي پرېدئ! 
هغه دوه نور منصبداران او د هغوی عسکر چې مخکې ستاسو حضور ته راغلي وو هغه اور
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چې د اسمان خه رانازل شوی ؤ هغوی یې له منه یول، مر په ما باندې رحم وکئ!>

 د تن فرتې ایلیا ته وویل: <مه وېرېه، د هغه سره ال شه.> نو ایلیا پاېد او د

هغه منصبدار سره پاچا ته روان شو.

 کله چې ایلیا ورورسېده، اخزیا ته یې وویل: <تن داسې فرمایي چې تا ولې د

عقرون د خدای بعل زبوب خه د پوتنې دپاره استازي لېلي وو؟ آیا په اسراییلو کې
خدای نشته؟ نو که ته به د ناروغ د بسترې ج نه شې او هرومرو به م شې.>

 لکه نه چې تن د ایلیا په وسیله فرمایلي وو، اخزیا م شو. مر په دې خاطر

چې اخزیا زوی نه درلود، نو د هغه ورور یورام د هغه په ای پاچا شو. دا پېه د یهودا د
 د اخزیا د پاچاه پاچا یهوشافاط د زوی یهورام د پاچاه په دویم کال کې وشوه. 
نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي، د اسراییلو د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل

شوي دي.

ایلیا اسمان ته خېژول کیي

 هغه وخت راورسېده چې تن ایلیا په یوې زوروره سیل کې اسمان ته پورته  ۲
 ایلیا الیشع ته وویل: <تن کي. کله چې ایلیا او الیشع د جلجال خه وتل 

غواي چې زه بیت ییل ته ال شم، مر ته باید همدلته پاتې شې.>

الیشع واب ورک: <زه د ژوندي تن او ستاسو په ژوند باندې قسم خورم هره چې
.دم!> او هغه د ایلیا سره بیت ییل ته الې پرېني زه به تاسو یواکی

 د نبیانو یوه له چې هلته اوسېدله الیشع ته ورغله او د هغه خه یې پوتنه وکه:
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<آیا ته پوهېې چې تن ستا بادار نن ستا خه اخلي؟>

الیشع واب ورک: <هو، زه پوهېم، مر په دې هکله ه مه وایئ.>

 بیا ایلیا وویل: <ای الیشع، اوس تن غواي چې زه اریحا ته ال شم، مر ته باید

دلته پاتې شې.>

الیشع واب ورک: <زه د ژوندي تن او ستاسو په ژوند باندې قسم خورم، چې هره
.دم!> او هغه د ایلیا سره اریحا ته الې پرېني زه به تاسو یواچې کی

 د نبیانو یوه له چې هلته اوسېدله الیشع ته ورغله او د هغه خه یې پوتنه وکه:

<آیا ته پوهېې چې تن ستا بادار نن ستا خه اخلي؟>

الیشع واب ورک: <هو، زه پوهېم، مر په دې هکله ه مه وایئ.>

 بیا ایلیا الیشع ته وویل: <اوس تن غواي چې زه د اردن سیند ته ال شم، مر

ته باید دلته پاتې شې.>

الیشع واب ورک: <زه د ژوندي تن او ستاسو په ژوند باندې قسم خورم چې تاسو به
یواې پرېندم!> نو دواه یوای سره روان شول.

 د نبیانو یوه پنوس کسیزه له د اریحا خه د هغوی پسې روانه شوله. ایلیا او الیشع

 ایلیا خپله چپنه د سیند په غاه ودرېدل او هغه له ل لیرې هغوی ته مخامخ ودرېدله. 
وویستله، بیا یې هغه راتاوه که او اوبه یې ووهلې. په سیند کې الره خالصه شوه او دواه په

وچې پورې وتل.
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 وروسته له دې چې هغوی د سیند بلې خواته تېر شول، ایلیا وویل: <ای الیشع،

مخکې له دې چې زه ستا خه لیرې یول شم، ووایه چې ستا دپاره ه وکم؟>

الیشع واب ورک: <د خپل روح د قدرت خه دې ماته داسې برخه راکه چې ستا ای
ونیسم.>

 ایلیا واب ورک: <دا اسانه هیله نه ده. دا به یواې هغه وخت الس ته راوې چې

ته ما په خپلو سترو ووینې چې زه ستا خه لیرې یول کېم. که ومې نه وینې نو خپله
هیله به الس ته رانه وې.>

اپه د هغوی په من ایلیا او الیشع له یو بل سره خبرې کولې او روان وو، چې یونا

کاره شوه. سمدستي یوې سیلد اور لرونکو آسونو سره را ا يکې لمبه لرونکې جن
 الیشع دغه صحنه ولیدله او په چیغو یې ایلیا ته وویل:  .ایلیا اسمان ته پورته ک

<پالره! د اسراییلو جني ا او سپاره عسکر به ستا خه پرته ه وکي؟> هغه یې
نور ونه لید، بیا نو الیشع له غمه خپل کالي وشلول.

 بیا هغه د ایلیا چپنه چې ورخه لوېدلې وه راپورته که، بېرته ال او د اردن د سیند

 هغه اوبه په چپنې باندې ووهلې او ویې ویل: <تن د ایلیا خدای په غاه ودرېد. 
چېرې دی؟> کله چې الیشع دا کار وک په اوبو کې یوه وچه الره خالصه شوه او هغه پکې

تېر شو.

 کله چې د اریحا نبیانو دا پېه ولیدله، هغوی یو بل ته وویل: <د ایلیا روح په الیشع

 او باندې نازل شو!> هغوی الیشع ته ورغلل او د درناوي په خاطر ورته ی شول 
ویې ویل: <مون پنوس قوي نفر یو او ستاسو په خدمت کې حاضر یو. اجازه راکئ چې

ستاسو بادار ولوو. کېدای شي چې د تن روح هغه کوم غره یا کومې درې ته وی
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وي.>

الیشع واب ورک: <نه، مه یې لوئ.>

 هغوی دومره زار وکې ترو چې الیشع مجبور شو چې هغوی ته اجازه ورکي

 هغوی بېرته  .ر هغه یې پیدا نه کاوه مې ایلیا ولوي. هغوی درې ورچې هغه ول
اریحا ته راستانه شول او الیشع ورته وویل: <ما تاسو ته نه وو ویلي چې هغه مه لوئ؟>

د الیشع معجزه

 یوه ور د اریحا خلکو وویل: <ای الیشع، تاسو وینئ چې زمون ار په ېر ه

ای کې دی. مر زمون اوبه دومره خرابې دي چې مکه یې شاه کې ده.>

 هغه واب ورک: <په یوې نوې کاسې کې له ماله واچوئ او ماته یې راوئ.>

 او هغه د ار چینې ته ال، ماله یې په هغوی الیشع ته کاسه د مالې سره راوله 
اوبو کې واچوله او ویې ویل: <تن داسې فرمایي: زه به دا اوبه پاکې کم. له دې نه

وروسته به اوبه ستاسو د مر سبب ونه ري او هېکله به مکه شاه پاتې نه شي.>

 لکه نه چې الیشع ویلي وو تر نن ورې پورې اوبه پاکې دي.

په الیشع باندې د هلکانو ملنې

 الیشع د اریحا خه بیت ییل ته روان شو. په الره کې و هلکانو په هغه باندې ملنې

 الیشع وهل پیل کل او چیغې یې وهلې: <ای نجیه، ال شه! ای نجیه، ال شه!> 
مخ راوااوه او هلکانو ته یې په یر سره وکتل. بیا یې په هغوی باندې د تن په نامه
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لعنت ووایه. نو د نل خه دوه ایې راووتلې او د هلکانو خه یې دوه لوېت تنه
وې وې کل.

 الیشع د کرمل غره ته ال او وروسته بیا سامرې ته ستون شو.

د اسراییلو او موآب ترمن جه

 د یهودا د پاچا یهوشافاط د پاچاه په اتلسم کال، یورام د اخاب زوی د اسراییلو  ۳
 هغه د تن په واندې ناه پاچا شو. یورام په سامره کې دولس کاله پاچاهي وکه. 

وکه، مر د خپل مور او پالر په شان ناهکار نه ؤ. یورام هغه بت راوغوراوه، چې د هغه
 مر هغه داسې د ناه خه ک کارونه کول پالر د بعل د عبادت دپاره جو کی ؤ. 

چې د نباط زوی یروبعام په اسراییلو باندې کي وو. یورام دا بد کارونه پرېنودل.

 د موآب پاچا میشع پسونه ساتل، نو هغه به هر کال د باج په توه د اسراییلو پاچا ته

 مر کله چې اخاب م شو، میشع د سل زره وري او د سلو زرو پسونو و ورکولې. 
اسراییلو په مقابل کې یاغي شو.

کر یې سره راغونول ل خه روان شو او د اسراییلو  په دې خاطر یورام د سامرې

 هغه د یهودا پاچا یهوشافاط ته دا پیغام ورولېه: <د موآب پاچا زما په ضد یاغي  .ک
شوی دی. آیا زما سره به ال شې چې د هغه سره وجنېو؟>

یهوشافاط په واب کې وویل: <هو، زه به درسره ال شم. زه ستا پلوي کوم او زما عسکر
 مر په کومه الره به ال شو؟> او آسونه ستا په خدمت کې دي. 

یورام واب ورک: <د ادوم د دتې په الر به ال شو.>
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 نو د اسراییلو، یهودا او ادوم پاچاهان د خپلو لکرو سره روان شول. مر وروسته له

اوو ورو د غیر مستقیمې الرې خه د هغوی او د هغو د ارویو دپاره د لو اوبه پاتې
 یورام پاچا پوتنه وکه: <اوس ه وکو؟ تن مون درې پاچاهان د نه شوې. 

دې دپاره دلته راوستو چې د موآب لکرو ته مو په الس ورکي.>

 یهوشافاط پوتنه وکه: <آیا د تن کوم نبي دلته شته چې مون د هغه په وسیله د

تن خه مشوره وغواو؟>

د یورام د منصبدارانو خه یو تن واب ورک: <د شافاط زوی الیشع دلته دی. هغه د ایلیا
مرستیال ؤ.>

 یهوشافاط واب ورک: <هغه د تن رتینی نبي دی.>

 الیشع د اسراییلو له پاچا یورام خه پوتنه درې واه پاچاهان الیشع ته ورغلل. 
وکه: <ماته ولې راغلې؟ ورشه او د خپل پالر او مور د نبیانو سره مشوره وکه.>

یورام واب ورک: <نه، دا تن ؤ چې مون درې پاچاهان یې دلته راوستلو چې د موآب
لکرو ته مو په الس ورکي.>

 الیشع هغه ته وویل: <زه د هغه ژوندي تن په نوم چې زه یې خدمت کوم قسم

خورم که یهوشافاط پاچا، چې زه د هغه درناوی کوم، درسره نه وای نو تاته به مې کتلي هم
 بیا الیشع وویل: <داسې یو وک راوغواه چې رباب غولی شي.> نه وای.> 

رباب غوونکي په رباب غولو باندې پیل وک. د تن قدرت په الیشع باندې نازل شو
  او هغه وویل: <تن فرمایي چې د دې وچ خو په هرای کې لتي وباسئ. 

که ه هم تاسو به نه باد ووینئ او نه باران، مر دا وچ خو به د اوبو خه ک شي او
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 د تن دپاره دا یو ساده ستاسو او ستاسو د ارویو دپاره به دلته اوبه پرېمانه وي. 
 کار دی، هغه به ستاسو سره دا مرسته هم وکي چې د موآب لکرو ته ماتې ورکئ. 
تاسو به د هغوی دېوال لرونکي ارونه او مهم اروي ونیسئ. تاسو به د هغوی ې ونې
ووهئ او د اوبو ولې چینې به یې بندې کئ، د هغوی حاصلخېزې مکې به له تیو خه
 په بله ور د سهارن قربان د واندې کې کئ او هغه به له حاصله وغوروئ.> 
کولو په وخت کې، یونااپه د ادوم له خوا خه اوبه راوبهیدلې او مکه د اوبو خه که

شوه.

 د موآب خلکو واورېدل چې درې پاچاهان د هغوی خواته راروان دي چې په دوی

باندې برید وکي. نو هغوی خپل ول هغه کسان چې جه کوالی شي د وانه خه نیولې
تر زاه پورې سره راغون کل او د هغوی لکرې د هېواد په پوله کې د جې دپاره

 کله چې موآبیان سهار راپاېدل په اوبو باندې لمر لېده او اوبه ورته تیارې شوې. 
 هغوی وویل: <هغو وینو ته وورئ! د هغو لکه د وینو په شان سرې کاره کېدلې. 
درې پاچاهانو لکرې په خپل من کې سره جنېدلې دي او یو او بل یې سره وژلي دي.

رائ چې ورشو او د هغوی کمپ لو کو.>

 مر کله چې هغوی د اسراییلو کمپ ته ورسېدل، اسراییلي عسکر راووتل او په هغوی

باندې یې تر هغه وخته پورې برید وک ترو چې هغوی په شا شول او وتتېدل. د
اسراییلو لکرو هغوی بېرته تر موآبه پورې تعقیب کل او په تللو تللو کې یې له منه

 اسراییلیانو د موآبیانو ارونه وران کل. کله چې هر اسراییلی د حاصلخېزه یول. 
پي خه تېرېده په هغه باندې به یې تیه غوروله ترو ول پي په تیو باندې پ شول.

همدارنه یې ې ونې ووهلې او د اوبو چینې یې بندې کې.

په پای کې یواې د هغوی پایتخت د قیر حارست ار جو پاتې شو، مر هغو عسکرو
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 کله چې  .او برید یې ورباندې وک ار کالبند ک یچې مچنوغزې ورسره وې نومو
د موآب پاچا میشع ولیدل چې ماتې خوري، نو اووه سوه عسکر یې چې تورې ورسره وې
د انه سره یول او هه یې وکه چې د جې هغه کره ماته کي چې ادومي لکرې
 نو هغه خپل مشر زوی چې د هغه پکې ای په ای شوې وې، مر هغه ناکام شو. 

خه وروسته باید پاچا شوی وای ونیوه او هغه یې د ار په دېوال باندې د نذرانې په توه
قرباني ک. د اسراییلي لکرو زونه د دې کار په لیدلو سره دومره د نفرت خه ک شول

چې ار یې پرېود او بېرته خپل هېواد ته ستانه شول.

د الیشع مرسته د یوې غریبې کونې سره

 یوه ور د نبیانو د لې خه د یو نبي کونه الیشع ته راغله او ویې ویل:  ۴
<اغلیه! زما مېه م شوی دی. لکه نه چې تاسو پوهېئ هغه یو تن پرست سی

ؤ. مر اوس یو سی راغلی دی چې زما مېه د هغه خه یو و روپ په پور اخیستې
وې او هغه غواي چې د دې پور په بدل کې زما دوه زامن خپل غالمان کي.>

 الیشع وویل: <زه ستا دپاره ه وکم؟ ووایه چې په کور کې ه شی لرې؟>

ې واب ورک> :اغلیه، د زیتونو د تېلو د یو کوچني بوتل خه پرته بل هې ه نه
لرم.>

 الیشع هغې ته وویل: <خپلو اونیانو ته ورشه او ومره چې کولی شې د هغوی

 خپل کور ته اله شه او د خپل ان او خپلو زامنو خه ېر خالي لوي وغواه. 
پسې دې دروازه بنده که. بیا لوي د تېلو خه ک که او هر یو چې کېده هغه یوې

 هغه ه اله. وروسته کله چې هغه د خپلو زامنو سره خپل کور ته خواته ده.> 
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ننوتله او دروازه یې بنده که، زامنو ورته لوي راول او هغې کول.

 کله چې ول لوي ک شول، هغې خپل یو زوی ته وویل: <یو بل لوی راوه.>

هغه واب ورک: <مون سره نور لوي نشته.> په دې وخت کې د هغه کوچني بوتل خه
نور تېل توی نه شول.

 وروسته له دې چې هغې الیشع د خدای نبي ته د دې پېې په اه خبر ورک، الیشع

وویل: <تېل خر که او د هغو د پیسو په یوې برخې خپل پور ادا که. په پاتې پیسو
باندې کولی شې چې د خپلو زامنو سره خپل ژوند وکې.>

الیشع او د شونیم شتمنه ه

 یوه ور الیشع د شونیم اروي ته ال، هلته یوه شتمنه ه اوسېدله. هغې الیشع

خپل کور ته د و دپاره راوباله. له هغې وروسته، کله چې الیشع به په شونیم کې ؤ نو د
هغې ې او د هغې د مېه سره به یې د هغې په کور کې و خوله.

 هغې ې خپل مېه ته وویل: <زه یقین لرم چې هغه سی چې دلته زیات راي د

 رائ چې د هغه دپاره د خپل کور په بام باندې یوه خدای یو سپېلی سی دی. 
کوچن کوه جوه کو. په هغې کې به یو ک، مېز، چوک او د تېلو راغ کېدو. نو کله

چې هغه زمون کور ته راي، د دې کوې او شیانو خه به استفاده کوي.>

 یوه ور الیشع په شونیم کې د هغوی کور ته راغی او خپلې کوې ته وخوت چې

 هغه خپل خدمتار جیحزي ته وویل: <هغه شونیمي ه دلته هلته آرام وکي. 
 الیشع جیحزي ته وویل: <هغې راوبله.> نو هغه راغله او د الیشع په مخکې ودرېدله. 
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ته ووایه: تا زمون دپاره ېر تکلیف واله، اوس ستا دپاره ه وکم؟ آیا ستا سپارتنه د
پاچا یا د لکرو د قوماندان خه وکم؟>

هغې ې واب ورک: <زه د خپل قوم په من کې اوسېم او هر شي ته چې اتیا لرم
هغه راسره شته.>

 الیشع د جیحزي خه پوتنه وکه: <نو بیا د هغې دپاره ه وکم؟>

جیحزي په واب کې وویل: <زه پوهېم چې د هغې مېه زو دی او هغه زوی نه لري.>

 الیشع خپل خدمتار ته وویل: <هغه راوبله چې دلته راشي.> هغه راغله او د الیشع

 الیشع هغې ته وویل: <په راتلونکي کال کې په همدې د کوې په دروازه کې ودرېدله. 
وخت به تا خپل زوی په غې کې نیولی وي.>

ې واب ورک: <باداره! تاسو د خدای نبي یاست، ما مه غولوئ.>

 مر لکه نه چې الیشع ویلي وو په راتلونکي کال په همدې وخت یې زوی پیدا

شو.

 کله چې هغه هلک لوی شو، یوه ور د خپل پالر د لیدلو دپاره پي ته ال چېرته

 هغه خپل پالر ته شکایت وک: <زما سر خویي، هغه ېر چې لورو فصلونه رېبل. 
خویي!>

 نوکر هغه هلک د هغه پالر خپل نوکر ته وویل: <هغه بېرته خپلې مور ته بوه.> 
راپورته ک او خپلې مور ته یې راو. هلک تر غرمې پورې د مور په زننونو باندې ناست
 هغې هلک د الیشع کوې ته وخېژاوه او د هغه په ؤ او د غرمې په وخت کې م شو. 
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ک کې یې واچاوه. بیا هغې دروازه بنده که او اله.

 هغې خپل مېه راوغوت او ورته ویې ویل: <یو نوکر د خره سره دلته راولېه. زه

غوام چې د خدای نبي الیشع ژر ووینم او بېرته به راستنه شم.>

 د هغې مېه پوتنه وکه: <ولې غواې چې نن هغه ته ورشې؟ نن خو نه د سبت

ور ده او نه د نوې میاشتې اختر دی!>

 هغې په خره باندې کته واچوله او خپل هغې واب ورک: <خیر و خیریت دی.> 
 بیا نوکر ته یې وویل: <خر ژر ژر بوه، ترو چې ما درته ویلي نه وي مه درېه.> 

هغه روانه شوه او د کرمل غره ته اله چېرته چې الیشع موجود ؤ.

کله چې هغه یې ولیدله، خپل خدمتار جیحزي ته یې وویل: <هغه شونیمي ه ده چې
 منه که، د هغې مخې ته ورشه او پوتنه وکه چې هغه او د هغې مېه او راروانه ده. 

زوی ه دي او که نه.>

 مر نه چې هغه غره هغې جیحزي ته واب ورک: <هو، خیر و خیریت دی.> 
ته ورسېدله، الیشع ته ورغله او د هغه پې یې ونیولې. جیحزي د هغې خواته ورروان شو
چې هغه لیرې ېل وهي، مر الیشع وویل: <هغه پرېده! آیا ته نه وینې چې هغه ومره

خفه ده؟ مر تن ماته په دې هکله ه نه دي ویلي.>

 هغې ې وویل: <اغلیه، آیا ما ستاسو خه د زوی غوتنه کې وه؟ آیا تاسو ته

مې ویلي نه وو چې ما مه غولوئ؟>

 الیشع وویل: <ای جیحزي، ان تیار که، زما امسا درسره واخله او د هغې کور ته

ال شه. په الره کې به چاته سالم نه اچوې او نه به د چا سالم وابوې. کله چې هلته
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ورسېدلې، امسا د هلک په مخ باندې کېده.>

 مر د هلک مور الیشع ته وویل: <زه د ژوندي تن او ستاسو په ژوند باندې قسم

.ېده او د هغې سره اله نه شم.> نو الیشع راپاخورم چې زه به بې له تا ال

 جیحزي د هغوی خه مخکې ال او د هلک په مخ باندې یې امسا کېوده، مر

هلک ونه خوېده او هې غ یې ونه ک. جیحزي بېرته الیشع ته ورغی او هغه ته یې وویل:
<هلک راوی نه شو.>

 الیشع د هغې ې کور ته ورسېده، خپلې کوې ته ورغی او ویې لیدل چې د هلک

 هغه کوې ته ورننوت، دروازه یې بنده که او می د هغه په ک کې پروت دی. 
 بیا هغه ک ته ورغی او په مي باندې پرېوت. خپله خوله تن ته یې دعا وکه. 

یې د هلک په خوله کېوده، سترې یې د هلک په سترو او خپل السونه یې د هغه په
السونو باندې کېودل. نه چې هغه په هلک باندې خپل ان وغزاوه د هلک وجود تود
 الیشع راپاېده او په کوه کې یوه خوا او بله خوا رېده، بیا هغه بېرته ال او د شو. 

هلک په مي باندې یې خپل ان وغزاوه. په دې وخت هلک اووه لې وپرنجېده او خپلې
سترې یې وغولې.

 الیشع جیحزي ته غ وک او ورته ویې ویل: <د هلک مور ته ووایه چې دلته

راشي.> جیحزي هماغسې وکل او کله چې هغه راغله الیشع ورته وویل: <خپل زوی دې
 هغه الیشع ته یه شوه او پو ته یې پرېوته، بیا یې خپل زوی واخیست او واخله.> 

ووته.

د الیشع دوه نورې معجزې
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 کوم وخت چې الیشع جلجال ته راستون شو، په هغه ای کې قحطي وه.

کله چې د نبیانو یوه له د هغه په واندې ناسته وه، الیشع خپل خدمتار ته وویل: <یو
غ لوی په اور باندې کېده او دغو نبیانو ته قورمه پخه که.>

 د هغو خه یو تن نل ته ال چې یو ه بوي راول کي. هغه یو د کدو نلي

بوی پیدا ک او دومره کدوان یې ورخه راوشکول چې هغه ولی شول. مر هغه نه پوهېده
چې دا ه شی دی. کله چې هغه بېرته راستون شو، نو هغه کدوان یې وې وې کل او په
 کله یې چې قورمه نبیانو ته واچوله چې ویې خوري او هغوی قورمه کې یې واچول. 

په خولو پیل وک، نااپه هغو چیغې کې او ویې ویل: <ای د خدای نبي، په دې کې زهر
دي!> نو هغوی دا قورمه ونه شوه خولی.

 الیشع وویل: <ل اوه راته راوئ.> الیشع هغه اوه په قورمه کې واچول او ویې

ویل: <اوس یې هغوی ته ورکه چې ویې خوري.> نو په خوو کې زهر نه وو.

 یو سی د بعل شلیشه خه راغی او الیشع ته یې یو ه تازه غلې دانې او د اولنیو

رېبل شویو اوربشو شل و راوې. الیشع وویل: <دا خلکو ته ورکه چې ویې
خوري.>

 د هغه خدمتار وویل: <آیا دا د سلو سیو دپاره بس دي؟>

الیشع واب ورک: <هغوی ته یې ورکه چې ویې خوري. که چې تن فرمایي: هغوی
 نو خدمتار د هغوی په مخ کې به ماه شي او یو ه به ورخه پاتې هم شي.> 

و کېوده او لکه نه چې تن فرمایلي وو هغوی ول ماه شول او یو ه ورخه
پاتې هم شول.
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د نعمان شفا

 نعمان د سوریې د لکرو قوماندان ؤ. تن د هغه او د هغه لکرو سره مرسته  ۵
وکه چې خپلو دمنانو ته ماتې ورکي، نو د سوریې پاچا د نعمان ېر درناوی کاوه. نعمان

ېر زور عسکر ؤ مر د جذام په ناروغ باندې اخته ؤ.

 یوه ور چې کله د سوریې لکرو په اسراییلو باندې یرغل وک، هغوی یوه وه

 یو ه موده وروسته هغې اسراییل نجل ونیوله او هغه د نعمان د ې وینه شوه. 
نجل خپلې بادارې ته وویل: <کشکې ستا مېه نعمان هغه نبي ته ورشي چې په سامره کې

دی، نو هغه ته به د جذام خه شفا ورکي.>

 پاچا واب ورک: <د  کله چې نعمان د هغې نجل خبره پاچا ته وکه، 

اسراییلو پاچا ته ورشه. زه به ورته یو لیک ولېم.>

نعمان دېرش زره مثقاله سپین زر، شپ زره مثقاله سره زر او لس جوه کالي له انه سره
 همدارنه هغه د اسراییلو پاچا ته لیک هم یوو. په هغه کې واخیستل او روان شو. 

داسې ویل شوي وو: <خپل خدمتار نعمان تاته درلېم چې هغه ته د جذام خه شفا
ورکې.>

 کله چې د اسراییلو پاچا هغه لیک ولوست، هغه له وېرې خپل کالي وشلول او ویې

ویل: <د سوریې پاچا دا یقین لري چې زه دې سي ته د جذام خه شفا ورکوالی شم!
آیا هغه فکر کوي چې زه خدای یم چې د مر او ژوند اختیار لرم؟ هغه غواي په دې

بهانه زمون سره وجنیي.>

 کله چې الیشع د خدای نبي له دې پېې خه خبر شو، هغه د اسراییلو پاچا ته دغه
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پیغام ولېه: <ولې دومره وېرېې؟ هغه سی ماته راولېه، ترو هغه پوه شي چې په
اسراییلو کې نبي شته.>

 بیا نعمان د خپلو آسونو او جني ایو سره روان شو او د الیشع د کور په دروازه کې

 الیشع یو نفر بیرون ولېه چې هغه ته داسې ووایي: <ال شه او د اردن په ودرېد. 
سیند کې اووه لې خپل ان ومینه. نو بیا به ستا د بدن پوستکی عادي حالت ته راشي او

بېخي به روغ شې.>

 مر نعمان ېر په قهر شو او ال، ویې ویل: <ما فکر کاوه چې هغه به بیرون

راووزي، زما په مخ کې به ودریي او خپل تن خدای ته به دعا وکي، بیا به خپل الس
 آیا د دمشق سیندونه، ابانه او فرفر زما د پوستکي دپاسه تېر کي او ما به روغ کي. 
د اسراییلو د ولو سیندونو خه ه نه دي؟ زه کولی شم چې په هغو کې خپل ان ومینم

او روغ شم.>

 د هغه خدمتاران ورغلل او ورته ویې ویل: <ای زمون پالره، که چېرې هغه نبي

تاسو ته ویلي وای چې کوم سخت کار وکئ تاسو به هغه کار کی وای. نو ه چې هغه
 درته ویلي دي ولې هماغسې نه کوئ؟ ال شئ خپل ان ومینئ نو روغ به شئ.> 

نو نعمان د اردن سیند ته ورکوز شو او لکه نه چې د خدای نبي ورته ویلي وو خپل ان
یې اووه لې پکې ومینه. هغه بېخي جو شو او د هغه پوستکی د ماشوم د پوستکي په

شان نرم شو.

 نعمان او د هغه ول سي بېرته الیشع ته ورغلل. نعمان د هغه په مخ کې ودرېد او

ویې ویل: <اوس زه پوه شوم چې د اسراییلو خدای په وله ن کې یوازېنی خدای دی.
اغلیه، آیا زما له خوا به سوغات قبول کئ؟>
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 الیشع واب ورک: <زه د ژوندي تن په نوم چې زه یې خدمتار یم قسم خورم

چې هې شی به ستا خه وانخلم.>

 په آخر کې نعمان وویل: <که چېرې دا سوغات نعمان زار کولې، مر الیشع نه منل. 
قبول نه کئ، نو اجازه راکئ چې د دې ای له خاورو خه دوه قچرې بار کم او د ان

سره یې یوسم. که چې له همدا اوس نه به زه د اسراییلو له تن خه پرته کوم بل
 مر کله چې د سوریې پاچا خدای ته قربان یا سوېدونکې نذرانې واندې نه کم. 
د رمون د عبادت ای ته ننوي چې هلته سجده وکي او هغه زما په موند تکیه کوي او

پخپله هم سجده کوم، نو تن ته زار کوم چې ما وبخي.>

 الیشع په واب کې وویل: <خپل کور ته په خیر سره ال شه.> وروسته بیا نعمان

.ال

د جیحزي حرص

 چې جیحزي د خپل ان سره وویل: <الیشع دغه نعمان ال دومره لیرې نه ؤ تللی، 
سوریایی ېر په اسان سره پرېود. هغه باید د نعمان سوغات اخیستی وای. زه د ژوندي

 تن په نوم قسم خورم چې زه به د هغه پسې وغلم او یو ه به ورخه واخلم.> 
نو هغه په چک سره نعمان پسې ورغی.

کله چې نعمان ولیدل چې جیحزي د هغه پسې منې وهي، هغه د خپلې ا خه راکته
شو چې د هغه سره وویني. نعمان پوتنه وکه: <خیریت دی؟>

 جیحزي واب ورک: <هو، خیریت دی، مر بادار مې زه راولېلم چې تاته ووایم

همدا اوس د نبیانو د لې دوه غي د افرایم د غرن سیمې خه رارسېدلي دي. هغه غواي
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 چې ته هغوی ته د سپینو زرو درې زره وې او دوه جوې ظریفې جامې ورکې.> 
نعمان واب ورک: <بې شکه، د دې اندازې دوه چنده سپین زر ولې نه اخلې؟> هغه

جیحزي په دې باندې راضي ک چې هغه ول واخلي، بیا یې هغه سپین زر په دوه کوو
کې وتل. هغه دا کوې او کالي خپلو دوو خدمتارانو ته وسپارل او هغوی دا شیان د

 کله چې هغوی هغې غون ته ورسېدل چې الیشع پکې جیحزي خه مخکې یول. 
اوسېده، جیحزي هغه کوې د خدمتارانو خه واخیستلې او په کور کې یې کېودلې. بیا
 جیحزي بېرته کور ته ننوت او الیشع د هغه خه هغه د نعمان خدمتاران بېرته ولېل. 

پوتنه وکه: <چېرته وې؟>

هغه واب ورک> :اغلیه، هې چېرې نه وم تللی.>

 مر الیشع وویل: <آیا ته پوه نه شوې، کله چې نعمان د خپلې جني ا خه

راکوز شو چې ستا سره ووري زما روح هلته ؤ؟ آیا دا د دې وخت دی چې ته پیسې او
 په دې کالي، د زیتونو او انورو باغونه، پسونه او پادې یا غالمان او وینې واخلې؟ 

سبب چې تا دا کار کی دی، نو اوس به د نعمان جذام په تا باندې راشي او ته او ستا
اوالده به تل په دې ناروغ باندې اخته وي!>

.اپه د جیحزي پوستکی د جذام له کبله د واورې په شان سپین شو او هغه النا

د تبر د سر معجزه

 یوه ور د نبیانو لې الیشع ته وویل: <په کوم ای کې چې مون ستاسو د  ۶
 مون ته اجازه راکئ چې د اردن سیند مشر الندې اوسېو، ېر کوچنی ای دی. 

ته ال شو او مون هر یو، یوه یوه ونه ووهو ترو وکوالی شو د اوسېدلو دپاره یو ای
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جو کو.>

الیشع واب ورک> :ئ، ال شئ!>

 د نبیانو له لې خه یو تن پوتنه وکه: <تاسو زمون سره نه ئ؟>

. او هغه ورسره ال الیشع واب ورک: <هو، درسره م> 

 هغه وخت  .کله چې هغوی د اردن سیند ته ورسېدل نو د ونو په وهلو یې پیل وک
چې یو نبي کار کاوه، د هغه تبر د الستي خه ووت او په اوبو کې ولوېد. هغه چیغې

ووهلې: <آه ای زما باداره! دا تبر ما د چا خه امانت اخیستی ؤ.>

 الیشع د خدای نبي پوتنه وکه: <هغه په کوم ای کې ولوېد؟> سي هغه ای ته

په وته اشاره وکه او الیشع یو لری پرې ک او په هماغه ای کې یې په اوبو کې واچاوه.
 الیشع هغه ته وویل: د تبر سر د اوبو سطحې ته راپورته شو او د اوبو دپاسه رېده. 

<اوس یې راواخله.> سي الس وراود ک او هغه یې راونیوه.

د سوریې د لکرو ماتې

 د سوریې پاچا د اسراییلو سره جن کاوه. هغه د خپلو عسکري منصبدارانو سره

.ای غوره ک ه او د خېمو د ودرولو دپاره یې یومشوره وک

 مر الیشع د اسراییلو پاچا ته دا خبرداری ورولېه: <هغه ای ته نژدې ورنه شئ.

 نو پاچا هغو خلکو که چې د سوریې لکرو په هغه ای کې خېمې ودرولې دي.> 
ته چې په هغه ای کې اوسېدل خبرداری ورک چې د خپلو انونو ساتنه وکي. دا کار

و لې وشو.
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 کله چې د سوریې پاچا په دې پوه شو چې ه کیي هغه ېر په قهر شو. هغه خپل

عسکري منصبدران راوغوتل او پوتنه یې ورخه وکه: <ستاسو خه وک د اسراییلو
د پاچا پلوي کوي؟>

 د هغوی خه یو تن واب ورک: <ای اعلیحضرته، هېوک نه، دا یو اسراییلی نبي

دی چې الیشع نومیي. هغه خپل پاچا ته خبر ورکوي، حتی هغه خبرې چې تاسو یې د
خپلې خوب په کوه کې کوئ.>

 پاچا حکم وک: <هغه چې هر چېرې وي راپیدا یې کئ! زه به عسکر ولېم ترو

هغه ونیسي.> هغوی خبر شول چې الیشع د دوتان په اروي کې دی او پاچا ته یې خبر
 هغه یو لوی لکر د آسونو او جني ایو سره هلته ولېه. هغوی د شپې له  .ورک

.ی یې کالبند کوار خوا روان شول او هغه

 بله ور سهار وختي، کله چې د الیشع خدمتار راپاېد او بیرون راووت، ویې لیدل

چې د سوریې لکرو د آسونو او جني ایو سره اروی کالبند کی دی. هغه الیشع ته
راستون شو او پوتنه یې ورخه وکه: <ای زما باداره، ه وکو؟>

  الیشع واب ورک: <مه وېرېه! زمون لکرې د هغوی په پرتله زیاتې دي.> 

بیا هغه داسې دعا وکه: <ای تنه، د هغه سترې وغوه چې وویني.> او تن د هغه
خدمتار ته توان ورک چې د الیشع شاوخوا غون وویني، چې د اور لرونکو آسونو او

لمبه لرونکو ایو خه کې دي.

 نه چې د سوریې لکرې ورنژدې شوې، الیشع دعا وکه: <ای تنه، دا عسکر

انده که!> نو د الیشع د دعا په اساس تن هغوی انده کل.
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 الیشع د دمن لکرو ته وویل: <تاسو په غلطه الره او غلط اروي ته راغلي یئ.

ما پسې رائ. زه به تاسو هغه سي ته ورسوم چې تاسو یې لوئ.> الیشع هغوی د
سامرې ار ته بوتلل.

 کله چې ول عسکر ار ته ننوتل، الیشع دعا وکه: <ای تنه، اوس د دوی سترې

وغوه چې وویني.> نو تن د هغوی سترې وغولې او هغوی ولیدل چې دننه په سامره
کې دي.

 کله چې د اسراییلو پاچا هغوی ولیدل، د الیشع خه یې پوتنه وکه: <ای اغلیه،

آیا هغوی ووژنم؟ آیا هغوی ووژنم؟>

 الیشع واب ورک: <نه، حتی هغه لکرې چې تا په جن کې هم نیولې وي، نو ته

حق نه لرې چې هغوی ووژنې. د هغه په ای هغوی ته د خولو او لو دپاره یو ه
 د اسراییلو پاچا هغوی ورکه او هغوی پرېده چې بېرته خپل پاچا ته ورستانه شي.> 

ته یوه لویه مېلمستیا تیاره که. کله چې هغوی د خولو او لو خه وزار شول، نو
هغوی یې بېرته د سوریې پاچا ته ورولېل. له هغې وروسته د سوریې لکرو تر ېرې

.مودې پورې د اسراییلو په سیمه باندې برید ونه ک

د سامرې کالبندي او قحطي

 یو ه موده وروسته، د سوریې پاچا بنهدد خپل ول لکر سره راغون ک، بیا هغوی

 هغوی خپلې کالبند ته تر هغه وخته سامرې ته روان شول او هغه یې کالبنده که. 
پورې دوام ورک ترو په ار کې د خوراک دپاره هې شی پاتې نه شو. په حقیقت کې، د
خره یو سر په اتیا مثقاله سپینو زرو او د کوترې دوه سوه رامه فاضله مواد په پنه مثقاله

سپینو زرو باندې خرېدل.
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 یوه ور د اسراییلو پاچا د ار په دېوال باندې قدم واهه، یوې ې هغه ته نارې

کې: <ای اعلیحضرته، زما سره مرسته وکئ!>

 پاچا وویل: <تن چې ستا سره مرسته نه کوي، نو زه یې نه وکم؟ آیا ته فکر

 وروسته کوې چې زما سره غلې دانې یا د انورو شراب شته چې تاته یې درکم؟> 
هغه د ې خه وپوتل: <ه شکایت لرې؟>

هغې واب ورک: <دې ې واندیز درلود او ماته یې وویل: نن ور ته خپل زوی دلته
 نو ما راوه چې ویې خورو او زه به سبا ته خپل زوی راوم چې دواه یې وخورو. 

خپل زوی پوخ ک او هغه مو وخو. بله ور مې هغې ې ته وویل چې خپل زوی راوه
<.ک چې ویې خورو، خو هغه یې پ

 کله چې پاچا دا کیسه واورېدله، هغه له غمه خپل کالي وشلول. رنه چې هغه د

ار په دېوال باندې وال ؤ، نو خلکو ولیدل چې هغه د خپلو کالیو الندې د ویر کالي
 هغه وویل: <خدای دې ما ووژني چې د ورې د ختمېدو خه مخکې اغوستي وو. 
 نو هغه د الیشع پسې یو استازی ولېه چې د الیشع سر د تنې نه پرې نه کی شي!> 

هغه راولي.

په هغه وخت کې الیشع په خپل کور کې ؤ او د اسراییلو ېرو مهمو سپین یرو د هغه سره
غونه درلوده. مخکې له دې چې د پاچا استازی ورورسیي، الیشع هغو ته وویل: <آیا

پوهېئ چې هغه قاتل، یو نفر زما د سر د پرېکولو دپاره رالېلی دی؟ هرکله چې هغه
راشي، دروازه بنده کئ او هغه دننه مه راپرېدئ. زه یقین لرم چې د هغه بادار به په خپله

هم د هغه پسې راشي.>

 د الیشع خبرې پای ته نه وې رسېدلې، چې پاچا راورسېد. هغه وویل: <دا تن دی
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چې په مون باندې یې دا کاو راوستی دی. نور ولې د هغه مرستې ته انتظار وباسم؟>

 الیشع واب ورک: <د تن خبرو ته غو ونیسه، چې هغه فرمایلي دي: سبا به  ۷
په همدې وخت په سامره کې یو من د غنمو اوه یا دوه منه اوربشې په یو مثقال سپینو زرو

باندې خرې شي.>

 د پاچا هغه منصبدار چې شخصي خدمتار یې ؤ الیشع د خدای نبي ته وویل: <زه

په دې باندې باور نه لرم! حتی که تن د اسمان خه د غلو دانو باران هم ووروي، داسې
به ونه شي.>

الیشع واب ورک: <ته به په خپلو سترو هغه ووینې چې داسې به وشي، مر ته به له هغو
خه هې هم ونه خورې.>

د سوریې د لکرو تېته

 په همدې وخت کې لور نفره چې په جذام باندې اخته وو د سامرې د دروازې خه

 بیرون وو. هغوی یو او بل ته وویل: <مون ولې دلته کېنو او مر ته انتظار وباسو؟ 
ار ته ننوتل ه نه لري، که چې مون به هلته له لوې خه مه شو، مر که دلته پاتې
شو، هم مه کېو. نو رائ چې د سوریې کمپ ته ورشو، که هغوی زمون سره ېر بد هم

 نو نه وکي نو مون به ووژني، خو کېدای شي چې هغوی مون ژوندي پرېدي.> 
چې تیاره کېدله، هغوی د سوریې کمپ ته ورغلل، مر کله چې هغوی هلته ورسېدل، هلته
 تن په سوریایانو باندې داسې آواز واوروه لکه چې یو لوی لکر د هېوک نه ؤ. 

آسونو او جني ایو سره راروان وي. سوریایانو داسې فکر کاوه چې د اسراییلو پاچا د
حیتیانو او مصریانو پاچاهان اجیران نیولي دي او د هغوی لکرې به ورباندې برید وکي.
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 نو په هماغه ماام سوریایان د خپل ژوند د ژغورلو په خاطر وتتېدل. خپلې خېمې،

آسونه او خره یې پرېودل او کمپ یې لکه نه چې ؤ هماغسې پرېود.

 کله چې هغه لور جذامیان د کمپ یوې وې ته ورسېدل، هغوی یوې خېمې ته

ورننوتل. هغوی وخول او ویې ل او سپین زر، سره زر او کالي چې یې پیدا کل هغه
یې د ان سره یول او پ یې کل. بیا د دویم ل دپاره راغلل، بلې خېمې ته ورننوتل او

 بیا هره یې چې الس ته راول هغه یې د ان سره یول او هغه یې هم پ کل. 
هغوی یو او بل ته وویل: <مون باید دا کار ونه کو! مون ه زېری لرو او هغه باید د خپلو
و، نو مونغلي پاتې شو او تر سهاره پورې صبر وک انونو سره ونه ساتو. که چېرې مون
 به د سزا و شو. رائ چې همدا اوس ال شو او د پاچا درباریانو ته خبر ورکو.> 
نو هغوی بېرته سامرې ته الل، د ار د دروازې ساتونکو ته یې غ وک او هغوی ته یې
وویل: <مون همدا اوس د سوریایانو د لکرو د کمپ خه راغلو، ول عسکر تللي وو!

آسونه او خره تلي پاتې شوي وو او خېمې هماغسې والې وې. مون هېوک ونه لیده او
نه مو د چا آواز واورېد.>

 ال  ساتونکو د دې خبر اعالن وک او بیا وروسته د پاچا ما ته دا خبر ورسېد. 

شپه وه، چې پاچا له خپلې بسترې خه راپاېد او خپلو درباریانو ته یې وویل: <زه
پوهېم چې سوریایانو ه پالن جو کی دی! هغوی خبر دي چې مون له لوې خه مه

کېو، نو هغوی خپل کمپ پریی او تللي دي او په بانو کې پ شوي دي. هغوی فکر
کوي چې مون به د و پیدا کولو دپاره ار پرېدو. بیا به مون ژوندي ونیسي او ار ته

به راننوي.>

 د هغه د درباریانو خه یو تن وویل: <د دې ار خلک هسې هم د هغو خلکو په

شان چې پخوا مه شوي دي، د مر په حال کې دي. پرېدئ چې یو و سي د پاتې
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شویو آسونو خه پنه آسونه خو کي، ترو هغوی ولېو او دا رنده کو چې ه
 هغوی یو و نفره غوره کل او پاچا هغوی په دوه جني ایو پې شوي دي.> 

کې ولېل او امر یې ورته وک چې ال شي او دا خبره معلومه کي چې د سوریې په لکرو
 هغه نفر د اردن د سیند پورې الل او هغوی په وله الره کې باندې ه شوي دي. 

ولیدل چې سوریایانو د تېتې په وخت کې کالي او سامانونه غورولي دي. بیا هغوی بېرته
 د سامرې خلک بیرون ووتل او د سوریایانو  .راستانه شول او پاچا ته یې راپور ورک

کمپ یې لو ک. لکه نه چې تن فرمایلي وو، یو من د غنمو اوه یا دوه منه اوربشې
په یو مثقال سپینو زرو باندې خرېدلې.

 د اسراییلو پاچا هغه منصبدار چې اني خدمتار یې ؤ، د ار د دروازې د

مسؤول په توه واکه. لکه نه چې الیشع په هغه وخت کې چې پاچا د هغه د لیدلو دپاره
 ورغلی ؤ، واندوینه کې وه، نوموی منصبدار د خلکو تر پو الندې شو او م شو. 
الیشع پاچا ته ویلي وو: <سبا په همدې وخت په سامره کې به یو من د غنمو اوه او دوه
 هغه منصبدار په واب کې منه اوربشې په یو مثقال سپینو زرو باندې خریي.> 

ویلي وو: <زه په دې باندې باور نه لرم! حتی که تن د اسمان خه د غلو دانو باران هم
ووروي، داسې به ونه شي.> او الیشع واب ورکی ؤ: <ته به په خپلو سترو هغه ووینې

 او د الیشع چې داسې به وشي، مر ته به له هغو خه هې هم ونه خورې.> 
واندوینه ترسره شوه - هغه منصبدار د ار په دروازه کې د خلکو د پو الندې م شو.

شونیمي ه او د هغې مکه

 الیشع هغې ې ته چې د هغې زوی یې بېرته راژوندی کی ؤ وویل: <د خپلې  ۸
کورن سره کوم بل ای ته اله شه او هلته د یو ه مودې دپاره واوسېه، که چې
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 تن په دې هېواد باندې قحطي راولي او هغه به تر اوو کالو پورې دوام وکي.> 
لکه نه چې د خدای نبي الیشع ویلي وو هغې ې ک م هماغسې وکل او هغه اله
چې د فلسطینیانو په هېواد کې واوسیي. هغه د خپلې کورن سره اووه کاله په هغه ای کې

واوسېدله.

 د اوو کالو په پای کې، هغه اسراییلو ته راستنه شوه، پاچا ته اله او ورته زار یې

 په دې وخت کې، پاچا د الیشع د وکې چې کور او جایداد یې بېرته ورکل شي. 
خدمتار جیحزي سره خبرې کولې. د هغه خه یې وغوتل چې د الیشع د ولو

 په داسې حال کې چې جیحزي هغه ته حیرانوونکو کارونو په هکله معلومات ورکي. 
د هغه م هلک په هکله چې الیشع بېرته راژوندی کی ؤ خبرې کولې، هغه ه د خپل

زوی سره راورسېدله چې پاچا ته عرض وکي. جیحزي وویل: <ای اعلیحضرته! هغه ه
 پاچا هغې ې ته وویل دا ده او دا د هغه زوی دی چې الیشع راژوندی کی دی.> 
چې خپله کیسه بیان کي او هره چې پې شوي وو هغې ورته بیان کل. بیا پاچا د خپلو
درباریانو خه یو تن ته وویل: <ول جایداد هغې ته بېرته ورکه، برسېره پردې د مکې

عایدات د هغې ورې نه چې هغه له دې ای نه تللې وه تر اوسه پورې هم ورکه.>

د حزاییل له خوا د بنهدد وژنه

 الیشع هغه وخت دمشق ته ال چې د سوریې پاچا بنهدد ناروغ ؤ. کله چې پاچا ته یې

 هغه حزاییل ته وویل: <د خدای د نبي الیشع خبر ورک چې الیشع دلته راغلی دی، 
دپاره د ان سره یو سوغات واخله، ال شه، د هغه سره ووره او ورته ووایه چې د تن

خه پوتنه وکي چې زه به روغ شم که نه.>

 بیا حزاییل د لوېتو اوانو سره چې د دمشق ېر ه تولیدات ورباندې بار وو
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روان شو او الیشع ته یې د سوغات په توه یول. هغه نبي راپیدا ک او ورته ویې ویل:
<ستاسو خدمتار بنهدد پاچا زه ستاسو حضور ته رالېلی یم ترو په دې پوه شم چې

هغه به روغ شي که نه.>

 الیشع حزاییل ته وویل: <هغه ته ووایه چې ته به روغ شې، مر تن ماته مخکې

 الیشع حزاییل ته داسې په فرمایلي وو چې په حقیقت کې به بنهدد خامخا م شي.> 
یر کتل تر هغې چې هغه وشرمېده، بیا الیشع وژل.

 حزاییل پوتنه وکه: <ای اغلیه، ولې ژائ؟>

الیشع واب ورک> :که زه پوهېم چې ته به د اسراییلو قوم ته ېر زیان ورسوې. ته به
د هغوی دېوال لرونکي ارونه وسووې او د هغوی وانان به ووژنې. د هغوی اوالدونه به

وې وې کې او د هغوی د امیدوارو و ېې به هم یرې کې.>

 حزاییل واب ورک: <زما په شان یو معمولي انسان دومره غ کار نه کولی

شي؟>

الیشع ورته وویل: <ای حزاییله، تن ماته ودلي دي چې ته به د سوریې پاچا شې.>

 حزاییل بېرته بنهدد ته ورغی. بنهدد ورخه پوتنه وکه: <الیشع ه وویل؟>

 مر په راتلونکې حزاییل واب ورک: <هغه وویل چې ته به هرومرو روغ شې.> 
ور، حزاییل یوه کمپله راواخیسته، په اوبو کې یې خیشته که او د پاچا په مخ باندې یې
کېوده تر هغې پورې چې د هغه ساه بنده شوه او هغه م شو. بیا حزاییل د هغه په ای

پاچا شو.
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د یهودا پاچا یهورام
(دویم تواریخ ۲۱: ۱ - ۲۰)

 په اسراییلو کې د اخاب د زوی یورام د پاچاه په پنم کال، د یهوشافاط زوی

 یهورام د دوه دېرشو کالو په عمر ؤ چې پاچا شو او اته کاله یهورام د یهودا پاچا شو. 
یې په اورشلیم کې پاچاهي وکه.

 یهورام لکه د اخاب د کورن په شان د اسراییلو د پاچاهانو الره غوره که. د اخاب

 مر تن نه غوتل لور د یهورام ه وه او هغه د تن په واندې ناه وکه، 
چې یهودا له منه یوسي، که چې هغه د خپل خدمتار داود سره ژمنه کې وه چې د

هغه اوالده به تل په یهودا باندې پاچاهي کوي.

 د یهورام په پاچاه کې، د ادوم خلک یاغي شول او د ان دپاره یې خپل پاچا

 نو یهورام د خپلو ولو جني ایو سره صعیر ته روان شو، چې هلته ادومي واکه. 
لکر هغوی کالبند کل. د شپې هغه او د هغه د جني ایو قوماندانانو کالبندي ماته که

 یهودا هېکله ونه شو کولی چې په ادوم او د یهورام عسکر خپلو کورونو ته وتتېدل. 
باندې خپله واکمني بېرته تر السه کي. حتی د لبنه اریان هم په هغه وخت کې یاغي

شول.

 د یهورام د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د یهودا د پاچاهانو د

 یهورام م شو او د داود د ار په شاهي هدیره تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
کې خ شو او د هغه زوی اخزیا د هغه په ای پاچا شو.
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د یهودا پاچا اخزیا
(دویم تواریخ ۲۲: ۱ - ۶)

 په اسراییلو کې د یورام د پاچاه په دولسم کال، د یهورام زوی اخزیا د یهودا پاچا

 اخزیا د دوه ویشت کالو په عمر ؤ چې پاچا شو او یو کال یې په اورشلیم کې شو. 
 رنه پاچاهي وکه. د هغه مور عتلیا وه چې د اسراییلو د پاچا عمري لمس وه. 

چې اخزیا د اخاب د کورن سره د خې ایکې درلودلې، نو هغه هم د هغوی په شان د
تن په واندې ناه وکه.

 اخزیا د اسراییلو د پاچا یورام سره ال چې د جلعاد په راموت کې په حزاییل پاچا او

 نو  .پي ک ه کې سوریایانو یورامي. په دې جکرو باندې برید وکد سوریې په ل
هغه د یزرعیل ار ته راستون شو چې پ یې روغ شي. اخزیا د هغه د لیدلو دپاره هلته

ورغی.

ییهو او د تخت نیونه

 په دې دوران کې الیشع د نبیانو د لې خه یو نبي راوغوت او ورته ویې ویل:  ۹
<په جلعاد کې د راموت ار ته د ت دپاره تیار شه. دا د زیتونو د تېلو بوتل له انه سره

 کله چې هلته ورسېدلې، د یهوشافاط زوی او د نمشي لمسی واخله او هلته ال شه. 
 بیا د ییهو راپیدا که. هغه یو داسې کوې ته بوه چې د خپلو ملرو خه جال وي، 

هغه په سر باندې د زیتونو تېل واچوه. هغه ته داسې ووایه: تن فرمایي چې ته مې د
اسراییلو د پاچا په توه غوره کی یې. کله چې دا کار سرته ورسېد، پرته له نده دروازه

خالصه که او د هغه ای خه وتته!>
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 کله چې هغه هلته ورسېد، د لکرو منصبدارانو  . بیا هغه نبي راموت ته ال

غونه درلودله. هغه وویل: <ای اغلیه، زه ستا دپاره یو پیغام لرم.>

ییهو پوتنه وکه: <زمون خه د کوم یو دپاره؟>

 نو ییهو راپاېده او دننه ال. نبي د نبي واب ورک: <ای اغلیه، ستاسو دپاره.> 
ییهو په سر باندې د زیتونو تېل واچول او هغه ته یې وویل: <د اسراییلو تن خدای

 تن زیاتوي: زه اعالنوي چې زه تا د خپل قوم اسراییلو د پاچا په توه غوره کوم. 
غوام چې ته د خپل بادار یعنې د اخاب کورن له منه یوسې، نو ایزابل ته به د نبیانو او

 د اخاب وله کورن او زما د نورو خدمتارانو د وژلو په خاطر سزا ورکل شي. 
اوالده به مه شي، زه به د هغه په کورن کې هر یو نارینه له منه یوسم که هغه غالم وي او

 زه به د اخاب کورن د اسراییلو د پاچاهانو د نباط زوی یروبعام او د اخیا که آزاد. 
 د ایزابل د جسد غوې به د یزرعیل په زوی بعشا د کورن په برخلیک اخته کم. 

سیمه کې سپي وخوري او وک به هغه خه نه کي.> نبي دا وویل، دروازه یې خالصه
که او وتتېد.

 ییهو بېرته خپلو منصبدارانو ته ورغی او هغوی ورخه پوتنه وکه: <خیریت دی؟

هغه لېوني نبي ستا خه ه غوتل؟>

ییهو په واب کې وویل: <تاسو داسې سی پېژنئ او پوهېئ چې هغه رنه خبرې
کوي.>

 هغوی پوتنه وکه: <نه، مون نه پوهېو. هغه ه وویل؟>

ییهو واب ورک: <نبي وویل: د اسراییلو تن خدای اعالنوي چې زه تا د اسراییلو د
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پاچا په توه غوره کوم.>

 هغوی په چاالک سره خپلې چپنې راواخیستلې او په هغو پوو باندې یې وغوولې

چېرته چې ییهو وال ؤ. یو نفر سرنی وواهه او هر یو دا چیغې وهلې: <ییهو پاچا دی!>

د یورام او اخزیا وژنه

 نو ییهو د یورام پاچا په مقابل کې چې په یزرعیل کې ؤ یوه دسیسه جوه که. -

یورام هلته د دې دپاره تللی و چې د هغو پونو خه روغ شي چې په راموت کې د سوریې
د پاچا حزاییل سره په جه کې ورته پیدا شوي وو. نو ییهو خپلو ملرو منصبدارانو ته
وویل: <که تاسو غوائ چې زه پاچا شم نو هېوک مه پرېدئ چې د دې ار خه

 نو ییهو خپلې ووزي. کېدای شي چې هغه یزرعیل ته ال شي او یورام خبر کي.> 
جني ا کې سپور او یزرعیل ته روان شو. یورام ال روغ شوی نه ؤ او په همدې وخت

کې د یهودا پاچا اخزیا د هغه د لیدلو دپاره راغلی ؤ.

 کله چې د یزرعیل د ارنې د برج پهره دار ولیدل چې ییهو او د هغه نفر راروان دي،

هغه پاچا ته غ وک: <زه وینم چې یوه له خلک دې خواته راروان دي.>

یورام حکم وک: <یو سپور استازی ولېه او دا رنده که چې هغوی د سولې د پاره
راي یا د جې د پاره.>

 یو په آس باندې سپور استازی ورووت او ییهو ته یې وویل: <یورام پاچا غواي په

دې پوه شي چې آیا ته د سولې د پاره راې؟>

ییهو واب ورک: <دا تا پورې اه نه لري، زما پسې راه!> په همدې وخت کې د ارنې
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د برج ساتونکي وویل: <ای اعلیحضرته، استازی ورورسېده، مر بېرته راستون نه شو.>

 نو یورام یو بل سپور استازی ولېه، هغه ییهو ته ورغی او ویې ویل: <یورام پاچا

غوتل چې په دې پوه شي آیا ته د سولې دپاره راې؟>

ییهو واب ورک: <دا تا پورې اه نه لري، زما پسې راه!>

 د ارنې د برج ساتونکي وویل: <ای اعلیحضرته، استازی هلته ورسېده، هغه هم

بېرته راستون نه شو. دا سی لکه د یو لېوني په شان ا چلوي. هغه به خاماخا ییهو
وي!>

 یورام حکم وک: <زما ا تیاره کئ> او ا تیاره شوه. بیا هغه او اخزیا په

خپلو ایو کې سپاره شول او د ییهو د لیدلو دپاره ورووتل. هغوی د نابوت یزرعیلي په
 یورام پوتنه وکه: <ایا د سولې دپاره راې؟> مکه کې د هغه سره لیدنه وکه. 

ییهو واب ورک: <تر هغه وخته پورې چې ستا د مور بت پرست او کور دوام ولري
زما او ستا په من کې سوله شونې نه ده.>

ا ای اخزیا، دا خیانت دی!> د دې له ویلو سره یورام خپله> :وک  یورام غ

 ییهو په خپل ول قوت سره لینده راکش که او یو غشی یې راوروله او وتتېد. 
وزار ک. غشی د یورام د اوو په من کې ولېده او بیا د هغه په زه کې ورننوت. هغه په

خپلې ا کې راولوېد او م شو.

 ییهو خپل مرستیال بیدکار ته وویل: <د هغه می واخله او په هغه مکه کې یې

وغوروه چې د نابوت پورې یې اه درلودله. یاد لره چې کله ما او تا یوای د یورام پاچا
 ما د نابوت او د د پالر اخاب پسې ا غلوله، تن د اخاب په ضد داسې وویل: 
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هغه د زامنو قتل پرون ولیده. نو که زه ژمنه کوم چې تاته به هم په همدې مکه کې سزا
درکم.> بیا ییهو خپل مرستیال ته امر وک: <د یورام می واخله او په هغه مکه کې یې

وغوروه چې په نابوت پورې یې اه درلودله، چې د تن ژمنه پوره شي.>

 اخزیا پاچا دا پېه ولیدله او هه یې وکه چې د بیت هان اروي ته وتتي،

مر ییهو ورورسېد او امر یې وک: <هغه هم ووژنئ!> نو ه وخت چې اخزیا یبلعام ته
نژدې د جور کلي ته چې په لوه کې ؤ روان ؤ، د ییهو لکرو هغه په غشي باندې وویشت.

 د اخزیا منصبدارانو د هغه می په جني هغه تر مجدو پورې ال او هلته م شو. 
ا کې واچاوه، بېرته یې اورشلیم ته یوو او هغه یې د داود د ار په شاهي هدیره کې

.خ ک

 اخزیا د اخاب د زوی یورام د پاچاه په یوولسم کال د یهودا پاچا شوی ؤ.

د ایزابل وژنه

 ییهو د یزرعیل خواته روان شو او کله چې ایزابل واورېدل چې ییهو راروان دی،

رانجه یې په سترو باندې ووهل او خپل ویتان یې من کل. بیا په کک کې ودرېدله او
 نه چې ییهو د ار د دروازې خه تېر شو، هغې ورته نارې کې: بیرون یې کتل. 

<ای زیمریه! ته قاتل یې! تا پاچا وواژه. ته دلته د سولې دپاره راغلې یې؟>

 هغه پورته کک ته وکتل او پوتنه یې وکه: <آیا دلته زما د پلویانو خه وک

 او شته؟> د ما دوه درې خصي شويو سیو خپل سرونه له کک خه راوویستل 
ییهو هغوی ته وویل: <هغه د کک خه الندې راوغوروئ!> درباریانو ایزابل الندې

راوغوروله او د هغې وینه په دېوال او آسونو باندې وشیندل شوه. بیا آسونو د هغې می
.و الندې کتر پ
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 ییهو دننه ما ته ننوت چې یو ه وخوري او وي. بیا هغه وویل: <که ه هم

هغه یوه لعنتي ه وه، خو هغه د پاچا لور وه، نو هغه دې په ې طریقې سره خه کای
 مر کله چې هغوی د هغې د مي د خولو دپاره ووتل، هغوی یواې د هغې شي.> 
 کله چې هغوی ییهو ته خبر ورک هغه وویل: <دا کوپ، السونه او پې راپیدا کې. 

هغه ه پې شوي دي چې تن د خپل خدمتارد تشبي ایلیا په وسیله ویلي وو: سپي
 د هغې می به لکه خوشایي داسې خورې به د ایزابل می په یزرعیل کې وخوري. 

ورې شي چې هېوک یې ونه شي پېژندلی.>

د اخاب د اوالدې وژنه

 د اخاب اویا زامن په سامره کې اوسېدل. نو ییهو د هغه ار مهمو مامورانو،  ۱۰
 مشرانو او د اخاب د زامنو ساتونکو ته لیک ورولېه. په لیک کې هغه داسې لیکلي وو: 
<ستاسو ار قوي دی او د جني ایو، آسونه او وسلو سره ستاسو خه دفاع کیي. او

زه پوهېم چې د اخاب پاچا زامن ستاسو سره اوسیي. نو نه چې تاسو دغه لیک
 تاسو د اخاب د زامنو خه چې تر ولو ه وي د پاچا په توه واکئ او بیا ولوست، 

د هغه د دفاع دپاره وجنېئ.>

 هغوی دا لیک ولوست او ېر ووېرېدل. هغوی یو او بل ته وویل: <نه یورام پاچا او

 د نه اخزیا پاچا د هغه په مقابل کې مقاومت کی دی، نو مون به یې نه وکو؟> 
ما آمر، د ار اروال، نورو مشرانو او د اخاب د زامنو ساتونکو دغه واب ییهو ته
ورولېه: <ای اعلیحضرته! مون ستاسو خدمتاران یو او ه چې مون ته وایئ مون به

هماغسې کوو. مر دا زمون کار نه دی چې وک د پاچا په توه واکو. هره چې ستاسو
په نظر کې ه کاري هماغسې وکئ.>
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 بیا ییهو یو بل لیک واستاوه چې په هغه کې ویل شوي وو: <که تاسو زما پلوي او

اطاعت کوئ، نو هغه ثابت کئ. د اخاب د زامنو سرونه ماته راوئ! او سبا په همدې
وخت باید دلته په یزرعیل کې حاضر شئ.>

د اخاب پاچا زامن اویا تنه وو چې د ار د ینو مهمو خلکو سره اوسېدل او د هغوی
 کله چې د ییهو دویم لیک راورسېد، هغو مهمو خلکو د وونه او روزنه یې کوله. 

اخاب ول زامن ووژل. بیا یې د هغو سرونه په وکریو کې کېودل او هغه یې ییهو ته چې
په یزرعیل کې ؤ ولېل.

 کله چې یو استازي ییهو ته خبر ورک چې د اخاب د زامنو سرونه یې راوي دي،

هغه وویل: <دا سرونه د ار په دروازه کې دوه ایه ېر کئ او تر سهاره پورې یې
هلته پرېدئ.>

 په سهار کې، ییهو بیرون ووت. هغه د ولو خلکو په مخ کې ودرېد او ویې ویل: <ای

خلکو، تاسو هې جرم نه دی کی. ما د خپل بادار یورام په ضد دسیسه جوه که او هغه
 تاسو باید پوه شئ هره چې تن د اخاب د مې وواژه. مر دا ول نفر چا ووژل؟ 

اوالدې په اه ویلي وو، هغه سرته رسیي. تن هغه کار وک چې وعده یې د خپل نبي
 بیا ییهو د اخاب نور خپلوان چې په یزرعیل کې اوسېدل، د ایلیا په وسیله کې وه.> 

هغه لو رتبه درباریان، د هغه کاهنان او د هغه ېر نژدې دوستان ووژل. په یزرعیل کې د
اخاب د کورن خه هېوک ژوندی پاتې نه شو.

 ییهو سامرې ته روان شو او په الره کې په هغه ای کې چې شپانه به پکې راولېدل
 د یهودا د پاچا اخزیا د خپلوانو سره مخامخ شو. هغه پوتنه وکه: <تاسو وک

یئ؟>
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انو او د ملکه ایزابل د کورند شازاد د اخزیا خپلوان یو. مون مون> :واب ورک هغوی
د لیدلو دپاره روان یو.>

 ییهو خپلو سیو ته وویل: <هغوی ژوندي ونیسئ!> نو هغوی یې ونیول او د شپنو د

راغونېدلو ای ته نژدې د کندې غاې ته یې بوتلل او هغه ول دوه لوېت نفره یې
ووژل.

 نه چې ییهو روان شو، د رکاب زوی یهوناداب یې ولید چې د ده د لیدلو دپاره

راروان ؤ. ییهو هغه ته ه راغالست ووایه، بیا یې زیاته که: <ای یهونادابه، زه ستا پلوي
کوم. آیا ته هم زما پلوي کوې؟>

هغه واب ورک: <هو، زه یې کوم.>

ا ه او پهه> او ییهو ورسره مرسته وکنو خپل الس دې ماته راک> :واب ورک ییهو
 او ییهو وویل: <زما سره راشه او ووره چې زه تن ته ومره  .کې یې سپور ک

وفادار یم.>

 لکه نه چې تن د ایلیا سره وعده هغوی دواه د ییهو په ا کې سپاره شول. 
کې وه، کله چې هغوی سامرې ته ورسېدل، ییهو د اخاب ول خپلوان ووژل، حتی یو یې

هم ژوندی پرېنود.

د بعل د بت پرستانو وژنه

ل او ورته ویې ویل: <اخاب پاچا د بعل لک ول خلک سره راغون  ییهو د سامرې

 زه غوام چې هغه ته یوه لویه خدمت کاوه، خو زه به د هغه زیات خدمت وکم. 
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قرباني واندې کم. نو د هغه ول نبیان، کاهنان او عبادت کوونکي دلته راغون کئ.
هروک چې رانغی هغه به ووژل شي.> مر دا یو چل ؤ، ییهو په رتیا سره دا پالن درلود

 هغه وویل: <د بعل دپاره د عبادت ور اعالن چې د بعل عبادت کوونکي ووژني. 
 ییهو د اسراییلو ول هېواد ته دا کئ!> وروسته له دې چې هغه ور اعالن شوه، 

خبر ولېه. د بعل ول عبادت کوونکي راغلل، یو هم پاتې نه شو او د عبادت ای له یو سر
 ییهو د سپېلو چپنو مسؤول ته امر وک: <چپنې خه تر بله سره پورې ک شو. 

راوه او هغه عبادت کوونکو ته ورکه.>

 وروسته ییهو او یهوناداب د عبادت ای ته ننوتل او ییهو خلکو ته وویل: <شا او

خواته وورئ او متوجې اوسئ چې دلته باید یواې د بعل عبادت کوونکي وي. هغه چاته
 بیا هغوی بعل ته د قربان په چې د تن عبادت کوي د ننوتلو اجازه مه ورکوئ.> 

.اندې کولو باندې پیل وکو

له مخکې خه ییهو اتیا سي له دې خبرداري سره بیرون ودرول: <دا ول عبادت کوونکي
ووژنئ! که چېرته ستاسو خه چا حتی یو نفر هم پرېود چې وتتي نو هغه به د هغه په

ای وژل کیي!>

 نه چې ییهو د قربان واندې کول پای ته ورسول، هغه ساتونکو او منصبدارانو ته

وویل: <راننوي او هغوی ووژنئ! یو هم مه پرېدئ چې وتتي.> هغوی د خپلو تورو
سره ورننوتل، ول یې ووژل او د هغوی مي یې بیرون وغورول. بیا هغوی د عبادت د

 بیا یې  د بعل بت یې وویست او هغه یې وسواوه.  ای دننن کوې ته ننوتل، 
هغه وې وې ک او هغوی د بعل د عبادت ای بېخي له منه یوو. د عبادت ای یې

په تشناب باندې بدل ک، چې تر نن ورې پورې پاتې دی.

 خو هغه ناه یې  .ه یووول ییهو په اسراییلو کې د بعل عبادت له من  په دې

۳۸ / ۸۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


بنده نه که چې یروبعام پاچا کې وه، وک چې د اسراییلیانو د ناه سبب رېدلی ؤ.
هغوی د سرو زرو سخوندرانو د مجسمو عبادت کاوه، هغه چې یروبعام په بیت ییل او دان

کې ایې وې.

 وروسته تن وویل: <ای ییهو، تا زما پالن چې د اخاب د کورن په هکله مې

درلود عملي ک او دا ه کار دې سرته ورساوه. نو زه ستا سره وعده کوم چې د اسراییلو
راتلونکي لور پاچاهان به ستا د خپلې کورن خه وي.>

.ه له کومي اطاعت ونه کخه د ز تن خدای د حکمونو ر ییهو د اسراییلو د م

د هغه په ای هغه داسې د ناه خه ک کارونه وکل چې یروبعام کي وو او د
اسراییلیانو د ناه سبب رېدلی ؤ.

د ییهو مینه

 په هغو ورو کې تن د اسراییلو د هېواد په کوچني کولو پیل وک. حزاییل د

 حزاییل د اردن د سیند ختیې سیمې یعنې د سوریې پاچا اسراییلو ته ماتې ورکه. 
جلعاد او باشان سیمې او د ارنون سیند ته نژدې د عروعیر د اروي په شمال کې سیمه تر

واک الندې راوستلې. دا هغه سیمې وې چې د جاد، روبین او منسي قبیلې پکې اوسېدلې.

 نور هغه ول کارونه چې ییهو کي دي چې په هغو کې د هغه د زورتوب کارونه هم

 ییهو م او په شامل دي، د اسراییلو د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
 ییهو په سامره کې سامره کې خ شو او د هغه زوی یهواخاز د هغه په ای پاچا شو. 

په اسراییلو باندې اته ویشت کاله پاچاهي کې وه.
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د یهودا ملکه عتلیا
(دویم تواریخ ۲۲: ۱۰ - ۱۲)

 نه چې عتلیا واورېدل چې د هغې زوی اخزیا پاچا وژل شوی دی، هغې  ۱۱
 یواې د اخزیا زوی پرېکه وکه چې د شاهي کورن ول غي دې ووژل شي. 

یوآش ژوندی پاتې شو. نژدې ؤ چې هغه هم د نورو سره ووژل شي، مر د یهورام پاچا د
لور یهوشبع له خوا چې د اخزیا خور وه هغه وژغورل شو. هغې یوآش او د هغه دایي د
 عتلیا خه د خدای د کور د خوب په کوه کې پ کل، که هغه ونه وژل شو. 

یوآش د یهوشبع سره د تن په کور کې د شپو کالو دپاره چې ملکې عتلیا په یهودا کې
پاچاهي کوله، پ پاتې شو.

د پاچا په توه د یوآش اکنه
(دویم تواریخ ۲۳: ۱ - ۱۵)

 د ملکې عتلیا د حکومت په اووم کال، یهویاداع کاهن د پاچا او د ما د ساتونکو

قوماندانان راوغوتل. د هغوی سره یې د خدای په کور کې لیدنه کتنه وکه او هغوی یې د
قسم له ورکولو سره د خپل پالن دپاره رضا کل. بیا یې یوآش د اخزیا زوی هغوی ته

 هغوی ته یې امر وک: <ستاسو د ساتونکو درې ولي به د سبت په ور په وروود. 
 بل ولی به د سور خپله دنده کې وي. زه غوام چې یو ولی د ما ساتنه وکي. 
دروازه ساتي او درېم ولی به د ما دروازه ساتي او د ما د ساتونکو پهره به بدلوي.

 د ساتونکو دوه نور ولي به د سبت په ور رخصت وي. مر زه غوام چې دغه دوه

 خپلې تورې تیارې ولي دې دلته د خدای په کور کې د یوآش پاچا ساتنه وکي. 
کئ او هرچا چې هه کوله پاچا ته ورنژدې شي هغه ووژنئ. هر وخت او هر چېرې د
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پاچا سره واوسئ.>

 قوماندانانو د یهویاداع د حکمونو خه پیروي وکه. هر یو خپل ساتونکي چې د
سبت په ور دندې ته راتلل او یا د دندې خه رخصتېدل یهویاداع ته یې راغون کل.
 یهویاداع هغه نېزې او سپرونه قوماندانانو ته ورکل چې د داود پاچا وو او د تن

 بیا د خدای د کور د جنوبي خوا خه نیولې تر شمالي په کور کې ساتل شوي وو. 
خوا پورې د پاچا د ساتلو دپاره په وسلو سمبال ساتونکو موضع ونیولې.

 یهویاداع یوآش بیرون راوویست، د هغه په سر یې تاج کېود او د پاچاه کولو د

قانون یوه کاپي یې ورته ورکه. د هغه په سر باندې یې د زیتونو تېل واچول چې دا وایي
هغه اوس پاچا شو، په هغه وخت کې خلکو چکچکې وکې او چیغې یې ووهلې: <ژوندی

دې وي پاچا!>

 ملکې عتلیا چې د ساتونکو او خلکو شور واورېد، نو هغه د تن کور ته چې خلک

کې وال ن  هغې ولیدل چې یوآش د هغې ستنې په پکې راغون شوي وو، ورغله. 
ؤ چې معموالً هغه ای به د پاچا دپاره ؤ. قوماندانان او سرني غوونکي د هغه په خوا کې
وال وو او خلکو خوشحالي کوله او سرني یې غول. عتلیا له ېره قهره خپل کالي وشلول

او چیغې یې ووهلې: <خیانت! خیانت!>

 یهویاداع سمدستي د لکرو قوماندانانو ته امر وک: <هغه ووژنئ! هغه د لکرو د

دوو صفو خه بیرون وباسئ او هروک چې د هغې سره دي هغه هم ووژنئ! مر دا کار
 نو قوماندانانو عتلیا هغې دروازې ته هېکله د خدای په کور کې ونه کئ.> 

راوویستله چې آسونه به پکې ما ته ورننوتل او هلته یې ووژله.
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د یهویاداع اصالحات
(دویم تواریخ ۲۳: ۱۶ - ۲۱)

 بیا یهویاداع د تن او د یوآش پاچا او خلکو په من کې لوظ ترسره ک چې دوی

 بیا  .ون وکیو ت ه د پاچا او د خلکو ترمنان وي. هغه همدارن تن بنده به د
ول خلک د بعل بتخانې ته ورغلل او هغه یې راوغوروله. هغوی د قربان ایونه او بتان

وې وې کل او متان چې د بعل کاهن ؤ هغه یې د قربان ای مخې ته وواژه.

 بیا یهویاداع ول وروسته بیا یهویاداع د تن د کور دپاره ساتونکي ودرول. 
قوماندانان، د پاچا او ما ساتونکي او خلک یو ای سره راوغوتل. هغوی یوآش د

تن د کور خه د ساتونکو د دروازې په الر باندې ما ته یوو. هغه په تخت باندې
 نو ولو خلکو خوشحالي کوله او په ار کې کراره کېناست او د یهودا پاچا شو. 

 یوآش اووه کلن ؤ چې د یهودا کراري وه، که چې عتلیا په ما کې وژله شوې وه. 
پاچا شو.

د یهودا پاچا یوآش
(دویم تواریخ ۲۴: ۱ - ۱۶)

 په اسراییلو کې د ییهو د پاچاه په اووم کال، یوآش د یهودا پاچا شو او په  ۱۲
 اورشلیم کې یې لوېت کاله پاچاهي وکه. د هغه مور زبیه د بئرشبع د ار خه وه. 

په خپل ول عمر کې یې هغه ه وکل چې تن پرې خوشحالېده، که چې یهویاداع
 که ه هم سیمه یز د عبادت ایونه ن نه شول او کاهن ورته الرودنه کوله. 

خلکو هلته د قربان کولو او د خوشبوی سوولو ته ادامه ورکه.
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 یوآش کاهنانو ته وویل: <ولې هغه پیسې راغونې کئ چې د سپېلو نذرانو په

ول د تن کور ته راول کیي، یعنې هغه پیسې چې په سر شمېرنه کې راولیي، هغه
چې د شخصي نذرونو خه تر السه کیي او هغه پیسې چې په داوطلبانه توه راول

 هر یو کاهن به پیسې اخلي او د اتیا له مخې به یې د تن د کور په کیي. 
بیاجوونې کې کاروي.>

 د یوآش د پاچاه درویشتم کال ورسېد خو کاهنانو ال هم د تن د کور ترمیم نه ؤ

 نو یوآش، یهویاداع او نور کاهنان راوغوتل او ورته ویې ویل: <تاسو ترسره کی. 
ولې په دې پیسو باندې د تن د کور د بیاجوونې کار نه کوئ؟ نورې پیسې مه اخلئ. له
 کاهنانو دا خبره ومنله هغو خه باید یواې په بیاجوونې کې کار واخیتسل شي.> 

چې نه به نور د خلکو خه پیسې راولوي او نه به هم د تن د کور د بیاجوونې
مسؤولیت په غاه اخلي.

 یهویاداع د لري یو صندوق راپیدا ک، د هغه سر یې سوری ک او د قربان د ای

ي خواته یې کېود چېرته چې خلک د تن کور ته ننوتل. کله چې چا به د تن د
کور دپاره پیسې ورکولې، هغو کاهنانو چې د دروازې ساتنه کوله پیسې به یې په دې

 چې کله به صندوق د پیسو خه ک شو، د پاچا منشي او مشر صندوق کې اچولې. 
 بیا به یې هغو خلکو ته کاهن به دا پیسې شمېرلې او په کوو کې به یې تلې. 

ورکولې، چې د تن د کور د بیاجوونې د کار ارنه یې کوله. ینې پیسې به معمارانو ته
 ینې به د تیو پرېکوونکو ته ورکول کېدې، ینې به ترکاانو ته ورکول کېدې، 

ورکول کېدې او ینې پیسې به خرانو ته ورکول کېدې. په ینو پیسو باندې به لري او
تیې اخیستل کېدل او ینې به د تن د کور د بیاجوونې په نورو لتونو باندې

لېدلې.
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 هغه پیسې چې د تن د کور دپاره ورکل شوې وې هغه د سپینو زرو د کاسو په

جوولو، د پلتو په پاکوونکو، د شیندلو په کاسو، په سرنیو یا د سرو یا د سپینو زرو په شیانو
 د  هغه یواې د بیاجوونې په کار باندې مصرفېدې.  باندې نه مصرفېدلې. 

کارونو مسؤوالن صادق سي وو، نو دې ته اتیا نه وه چې د هغوی خه د پیسو حساب
وغوتل شي.

 کومې پیسې چې د تاوان او ناه د نذرانو په نامه ورکول کېدې د تن د کور دپاره

نه، بلکې دا پیسې یواې د کاهنانو دپاره وې.

 په هماغه وخت کې د سوریې پاچا حزاییل د جت په ار باندې برید وک او هغه یې

 نو یوآش، د خپلو ونیو. بیا هغه پرېکه وکه چې په اورشلیم باندې برید وکي. 
انو سوغاتونو په شمول، هغه ول شیان راول کل چې د هغه پالر او نیکونو، یعنې

اخزیا، یهوشافاط او یهورام تن ته وقف کي وو او پرته له دې هغه سپین او سره زر چې
د تن د کور او د ما په خزانو کې وو. هغه دا ول حزاییل ته د سوغات په توه

ورولېل او کله چې حزاییل دا تر السه کل، خپل لکرو ته یې حکم ورک چې اورشلیم
پرېدي.

 د یوآش د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د یهودا د پاچاهانو د

 د هغه د پاچاه په پای کې د هغه ینې تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
درباریان د ده په مقابل کې یاغي شول. یوآش یې د اورشلیم په ختی کې هغې الرې ته

 د هغو قاتالنو نومونه دا نژدې چې سلې ته تللې وه د ملو په کور کې په قتل ورساوه. 
دي: د شمعت زوی یوزاکار او د شومیر زوی یهوزاباد.

یوآش د داود د ار په شاهي هدیره کې خ شو او د هغه زوی امصیا د هغه په ای پاچا
شو.
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د اسراییلو پاچا یهواخاز

 په یهودا کې د یوآش د پاچاه په درویشتم کال د ییهو زوی یهواخاز د  ۱۳
 او د تن په اسراییلو پاچا شو. یهواخاز په سامره کې اوولس کاله پاچاهي وکه 
مقابل کې یې ناه وکه. هغه هېکله د یروبعام هغه الره پرېنوده چې د اسراییلو د ناه

سبب رېدلې وه.

 تن په اسراییلو باندې په قهر شو، نو هغه د سوریې پاچا حزاییل او د هغه زوی

 یهواخاز تن ته د مرستې دپاره بنهدد پرېودل چې هغوی ته بیا بیا ماتې ورکي. 
دعا وکه او تن ولیدل چې حزاییل د اسراییلو سره ومره بده رویه کوي. تن د هغه
 او د اسراییلو د قوم دپاره یې یو داسې مشر ورولېه چې اسراییل یې د دعا قبوله که 

سوریایانو خه خالص کل. نو اسراییلو د مخکې په شان په خپلو کورونو کې په سولې کې
 مر اسراییلو ناه کوله او د یروبعام د کورن الره یې غوره که. هغوی د ژوند کاوه. 

اشیره بت چې په سامره کې ودرول شوی ؤ راونه غوراوه.

 د یهواخاز کوم واکونه پاتې نه وو، بې له پنوس سپرو عسکرو، لس جني ایو او

لس زره پیاده عسکرو. علت یې دا ؤ چې د سوریې پاچا هغوی داسې تباه کي وو لکه
دوه چې د غوبل نه وروسته پاتې کیي.

 د یهواخاز د پاچاه نورې ولې پېې او د هغه د زورورتوب کارونه د اسراییلو د

 یهواخاز م شو او په سامره کې خ پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
شو او د هغه زوی یهوآش د هغه په ای پاچا شو.
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د اسراییلو پاچا یهوآش

 په یهودا کې د یوآش د پاچاه په اووه دېرشم کال یهوآش د اسراییلو پاچا شو او په

 هغه هم د تن په مقابل کې ناه وکه او سامره کې یې شپاس کاله پاچاهي وکه. 
د یروبعام په شان یې کارونه وکل وک چې د اسراییلو د ناه سبب رېدلی ؤ.

 یهوآش چې د خپلې پاچاه په وخت کې نور هره کي وو، د هغه قوت او زورتیا

چې د امصیا په ضد په جه کې یې ودلی ؤ، د اسراییلو د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې
 یهوآش م شو او په سامره کې په شاهي هدیره کې خ شو. بیا د لیکل شوي دي. 

هغه زوی دویم یروبعام د هغه په ای پاچا شو.

د الیشع مینه

 د یهوآش پاچا د مینې خه له موده مخکې الیشع نبي سخت ناروغ او مر ته

نژدې شو. یهوآش ورغی، د هغه په ن کې ودرېد، ژل یې او ویې ویل: <پالره! د
اسراییلو جني ا او سپاره عسکر به ستا خه پرته ه وکي؟>

 الیشع ورته وویل: <یوه لینده او یو و غشي راواخله> او یهوآش همداسې وکل.
 بیا الیشع ورته وویل: <د غشي د ویشتلو دپاره تیار شه!> پاچا همداسې وکل.

ک او ورته ویې ویل: <هغه ک الیشع د پاچا په السونو باندې خپل السونه کېودل 
پرانیزه چې مخه یې ختی خواته ده.> کله چې هغه پرانیستل شوه، الیشع وویل: <اوس

ووله!> یهوآش یو غشی زار ک او الیشع وویل: <هغه غشی به د دې نه وي چې تن
به ستا سره مرسته وکي چې په افیق کې به د سوریې لکرو ته پوره ماتې ورکې.>

 بیا الیشع زیاته که: <نور غشي راپورته که او مکه ورباندې ووهه.> یهوآش
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 الیشع د خدای نبي غشي راواخیستل او درې لې یې مکه ورباندې ووهله او بس. 
په پاچا باندې په قهر شو او ویې ویل: <که چېرې تا دا پنه یا شپ لې وهلي وای، نو

سوریایان به دې بېخي له منه وي وای. اوس به ته یواې درې لې هغوی ته ماتې
ورکې.>

 الیشع م او خاورو ته وسپارل شو.

هر کال به په پسرلي کې د موآبیانو لو د اسراییلو په خاوره باندې غلچکي بریدونه کول.
 یو ل په داسې حال کې چې یو و اسراییلیانو د یو سي می د مو په انې

سمې کې ایوده، هغوی د موآبیانو یوه چریکي له ولیدله. اسراییلیانو په ندې توه
می په هغې سمې کې چې د الیشع می پکې ایودل شوی ؤ، وغوراوه او وتتېدل.

نه چې د سي می د الیشع په هوکو باندې ولېده، سی بېرته راژوندی شو او
ودرېد.

د سوریایانو ماتې

 د یهواخاز د پاچاه په ول دوران کې د سوریې پاچا حزاییل اسراییلیان ورول.
 مر تن په اسراییلو باندې مهربانه ؤ او د هغه لوظ له کبله کوم چې د هغوی د

نیکونو یعنې ابراهیم، اسحاق او یعقوب سره یې کی ؤ، په هغوی باندې یې رحم کاوه. تر نن
ورې پورې تن ونه غوتل چې هغوی بېخي له منه یوسي او یا یې د خپل حضور

خه وشي.

 د اسراییلو پاچا  حزاییل م شو او بیا د هغه زوی بنهدد د سوریې پاچا شو. 

یهوآش د سوریې په لکرو باندې درې لې برید وک او هغوی ته یې ماتې ورکه. هغه د
بنهدد خه هغه ول اروي بېرته ونیول کوم چې حزاییل په جه کې د هغه د پالر
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یهواخاز خه نیولي وو.

د یهودا پاچا امصیا
(دویم تواریخ ۲۵: ۱ - ۲۴)

 په اسراییلو کې د یهواخاز د زوی یهوآش د پاچاه په دویم کال، د یوآش  ۱۴
 امصیا د پنه ویشت کلن په عمر پاچا شو او په زوی امصیا د یهودا پاچا شو. 

اورشلیم کې یې نهه ویشت کاله پاچاهي وکه. د هغه مور یهوعدان نومېدله چې د اورشلیم
 امصیا د تن اطاعت او ه کارونه کول، مر هغه د خپل نیکه داود په خه وه. 

 امصیا سیمه یز شان وفادار نه ؤ. د دې په ای یې د خپل پالر یوآش الره غوره که. 
د عبادت ایونه ن نه کل او خلکو ال هم هلته قرباني کولو ته او خوشبویي سوولو ته

.دوام ورک

 نه چې امصیا د یهودا واک تر السه ک، نو هغه درباریان چې پاچا یعنې د ده پالر

 مر د هغو قاتالنو اوالدونه یې ونه وژل. دا که چې یې په قتل رسولی ؤ، ویې وژل. 
هغه په دې ول د موسیٰ د شریعت پیروي وکه، لکه نه چې تن فرمایلي وو:

<پلرونه دې د هغو جرمونو په خاطر نه وژل کیي چې د هغوی اوالدونو کي وي او
اوالدونه دې د هغو جرمونو په خاطر نه وژل کیي چې د هغوی پلرونو کي وي. هروک

دې یواې د هغو جرمونو دپاره ووژل شي چې هغوی په خپله کي وي.>

 امصیا د خپلې پاچاه په وخت کې لس زره ادومي عسکر د مالې په دره کې ووژل.

هغه په جه کې د سالع اروی ونیوه او د هغه ای نوم یې په یقتییل بدل ک چې تر
اوسه پورې په همدې نوم یادیي.
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 یوه ور امصیا د اسراییلو پاچا د ییهو لمسي او د یهواخاز زوی یهوآش ته داسې

پیغام ورولېه: <راوه او په جه کې زما سره مخامخ شه!>

 مر یهوآش بېرته دا واب ورولېه: <یول په لبنان کې د اغزیو یو بوي د سبر

یوې ونې ته پیغام ورولېه: ستا لور باید زما د زوی سره واده وکي. مر یو وحشي ناور
 امصیا! په دې خاطر چې ادومیانو ته دې  .و الندې کی یې تر پراغی او هغه بو

ماتې ورکې ده، ېر مغرور یې. مر دغه شهرت دې بس دی، اوس په کور کې کېنه. که
کومه ستونه دې رامنته که، ته او ستا د یهودا پاچاهي به له منه اله شي.>

 مر امصیا ورته غو ونه نیوه. نو یهوآش او د هغه لکرو بیت شمس ته چې په یهودا

 د یهودا لکرو ماتې کې ؤ، مارش وک. هلته هغه او امصیا یو د بل سره جه وکه. 
 او یهوآش، د یوآش زوی وخوله. د یهودا ول عسکر بېرته خپلو کورونو ته وتتېدل 
او د اخزیا لمسی امصیا، ونیوه. بیا یهوآش اورشلیم ته روان شو او د ار دېوال یې د افرایم
د دروازې خه نیولې د کنج تر دروازې پورې وران ک. دا د دېوال برخه نژدې ۲۰۰ متره
 هغه ول سره او سپین زر یول او د تن په کور او د پاچا په خزانه کې اوده وه. 

چې هر قیمتي شی ؤ هغه یې هم له انه سره یوو .ینې خلک یې یرغمل ونیول او بیا
سامرې ته راستون شو.

 د یهوآش د پاچاه نورې ولې پېې، د هغه د زورورتوب کارونه او دا چې نه
یې د امصیا په ضد جه وکه، د اسراییلو د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي.

 یهوآش م شو او د سامرې په شاهي هدیره کې خ شو. بیا د هغه زوی یروبعام د

هغه په ای پاچا شو.

۴۹ / ۸۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


د یهودا د پاچا امصیا مینه
(دویم تواریخ ۲۵: ۲۵ - ۲۸)

 د امصیا د  .لس کاله ژوند وکخه وروسته امصیا پن ینې د یهوآش د م

پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي، د یهودا د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې
 په اورشلیم کې د امصیا د وژلو دپاره دسیسه جوه شوه، نو هغه د لیکل شوي دي. 

الکیش ار ته وتتېده. مر دمنانو یې د امصیا پسې نور خلک ورولېل او هغه یې هلته
 د هغه می په آس باندې بېرته اورشلیم ته یول شو او د داود د ار په شاهي وواژه. 
 وروسته د یهودا خلکو شاهي تاج د هغه د شپاس کلن زوی عزیا هدیره کې خ شو. 

 عزیا د خپل پالر تر مینې وروسته د ایلت اروی د یهودا دپاره په سر کېود. 
.بېرته ونیوه او بیا یې ودان ک

د اسراییلو پاچا دویم یروبعام

 په یهودا کې د امصیا د پاچاه په پنلسم کال د یهوآش زوی دویم یروبعام د

 هغه د تن په اسراییلو پاچا شو. هغه په سامره کې یولوېت کاله پاچاهي وکه. 
مقابل کې ناه وکه او د نباط د زوی یروبعام له ناوو کارونو خه یې پیروي وکه کوم

 یروبعام د اسراییلو سیمه د حمات خه چې چې د اسراییلو د ناه سبب رېدلی ؤ. 
په شمال کې ؤ د مالې تر بحیرې پورې چې په جنوب کې ؤ وغزوله، لکه نه چې
تن د خپل خدمتار د امتای زوی یونس سره وعده کې وه. نوموی نبي ؤ او د

جت حافر خه ؤ.

 په دې کار کې تن د یروبعام سره مرسته وکه که چې هغه لیدلي وو چې

اسراییلیان بې له دې چې هغوی آزاد وو یا غالمان، ومره په تکلیف کې وو او هېوک نه
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 نه چې تن وعده کې وه پرې به نژدې چې ؤ چې د هغوی سره مرسته وکي. 
اسراییل بېخي له منه ال شي، نو په دې خاطر تن د یروبعام په وسیله هغوی وژغورل.

 د یروبعام د پاچاه نورې ولې پېې او د هغه کارونه، قدرت، جې او دا چې

نه هغه دمشق او حمات یې چې په یهودا پورې اه درلوده بېرته ونیول، دا ول د
 یروبعام م شو او په شاهي اسراییلو د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 

هدیره کې خ شو. بیا د هغه زوی زکریا د هغه په ای پاچا شو.

د یهودا پاچا عزیا
(دویم تواریخ ۲۶: ۱ - ۲۳)

 په اسراییلو کې د یروبعام د پاچاه په اووه ویشتم کال د امصیا زوی عزیا د  ۱۵
 هغه د شپاس کلن په عمر پاچا شو او په اورشلیم کې یې دوه یهودا پاچا شو. 

پنوس کاله پاچاهي وکه. د هغه د مور نوم یکلیا ؤ چې د اورشلیم خه وه.

 که ه  عزیا د خپل پالر په شان د تن اطاعت کاوه او ه کارونه یې کول. 

هم سیمه یز د عبادت ایونه ن نه شول او خلکو ال هم هلته قربان کولې او خوشبویي
یې سوولې.

 تن عزیا د جذام په مرض اخته ک او د عمر تر پایه پورې په هغه رن رنور پاتې

شو. هغه په خپل کور کې یواې اوسېده. د هغه زوی یوتام د ما او هېواد واک درلود.

 د عزیا د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د یهودا د پاچاهانو د تاریخ

 عزیا م شو او د داود د ار په شاهي هدیره کې خ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
شو. بیا د هغه زوی یوتام د هغه په ای پاچا شو.
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د اسراییلو پاچا زکریا

 په یهودا کې د عزیا د پاچاه په اته دېرشم کال د یروبعام زوی زکریا د اسراییلو پاچا

 زکریا د خپلو نیکونو په شان د شو. هغه په سامره کې شپ میاشتې پاچاهي وکه. 
تن په مقابل کې ناه وکه. هغه د نباط د زوی د یروبعام بده الره غوره که، وک چې

 د یابیش زوی شلوم د زکریا په ضد دسیسه جوه د اسراییلو د ناه سبب رېدلی ؤ. 
 د زکریا د که او د خلکو په مخکې یې وواژه. بیا شلوم د هغه په ای پاچا شو. 

پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د اسراییلو د پاچاهانو د تاریخ په کتاب
 په دې توه تن د ییهو سره خپله هغه وعده سرته ورسوله کې لیکل شوي دي. 
چې ویلي یې وو: <د اسراییلو راتلونکي لور پاچاهان به ستا د کورن خه وي.> او

همداسې وشول.

د اسراییلو پاچا شلوم

 په یهودا کې د عزیا د پاچاه په نهه دېرشم کال شلوم د اسراییلو پاچا شو. هغه یوه

 وروسته د جادي زوی مناحیم د ترزې خه میاشت په سامره کې پاچاهي وکه. 
سامرې ته راغی، شلوم یې هلته وواژه او په خپله د هغه په ای د اسراییلو پاچا شو.

 شلوم چې د خپلې پاچاه په وخت کې هره کي دي، د هغې دسیسې په شمول

چې د زکریا په ضد یې کې وه، د اسراییلو د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي
 مناحیم د ترزه خه د ت په حال کې، د تفسح ار، د هغه اوسېدونکي او دي. 

ردچاپېره سیمې په بشپه توه له منه یوې، که چې دا ار ده ته نه ؤ تسلیم شوی.
هغه حتی د ولو امیدوارو و ېې هم یرې کې.
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د اسراییلو پاچا مناحیم

 په یهودا کې د عزیا د پاچاه په نهه دېرشم کال مناحیم د جادي زوی د اسراییلو

 هغه د خپل ژوند تر پایه پورې د پاچا شو او په سامره کې یې لس کاله پاچاهي وکه. 
تن په مقابل کې ناه وکه او د نباط د زوی یروبعام بده الره یې چې د اسراییلو د ناه

سبب رېدلی ؤ، غوره که.

 د مناحیم د پاچاه په دوران کې د آشور پاچا تغلت فالسر په اسراییلو باندې برید

وک. مناحیم، تغلت فالسر ته لور دېرش نه سپین زر ورکل، ترو تغلت فالسر د هغه
 نو مناحیم په اسراییلو کې په هر سره د پاچاه د واک په ساتلو کې مرسته وکي. 

شتمن نفر باندې حکم وک چې هغه ته نیم نیم کیلورامه سپین زر ورکي او دا ول هغه د
.خه ال ل. نو د آشور پاچا برید ودراوه او د اسراییلوآشور پاچا ته ورک

 د مناحیم د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د اسراییلو د پاچاهانو د

 مناحیم م او خ شو. بیا د هغه زوی فقحیا د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
هغه په ای پاچا شو.

د اسراییلو پاچا فقحیا

 په یهودا کې د عزیا د پاچاه په پنوسم کال فقحیا د اسراییلو پاچا شو او په سامره

 هغه د تن په مقابل کې ناه وکه او د نباط د زوی کې یې دوه کاله پاچاهي وکه. 
یروبعام بده الره یې چې د اسراییلو د ناه سبب رېدلی ؤ، غوره که.

 د رملیا زوی فقح د فقحیا د لکر قوماندان ؤ، مر هغه د پاچا د وژلو دپاره پالنونه

جو کل. نو هغه د پنوسو تنو جلعادیانو سره په سامره کې د ما تر ولو قوي برخې ته

۵۳ / ۸۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


ورننوتل او فقحیا پاچا یې په قتل ورساوه. د پاچا سره یې دوه نور سي چې ارجوب او
اریه نومېدل هم په قتل ورسول. بیا فقح د هغه په ای پاچا شو.

 د فقحیا د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د اسراییلو د پاچاهانو د

تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي.

د اسراییلو پاچا فقح

 په یهودا کې د عزیا د پاچاه په دوه پنوسم کال د رملیا زوی فقح د اسراییلو پاچا

 هغه د تن په مقابل کې ناه وکه، شو او په سامره کې یې شل کاله پاچاهي وکه. 
د نباط د زوی یروبعام بده الره یې غوره که وک چې د اسراییلو د ناه سبب رېدلی ؤ.

.په دوران کې د آشور پاچا تغلت فالسر په اسراییلو باندې برید وک  د فقح د پاچاه

هغه د عیون، آبل بیت معکې، یانواح، قادش او حاصور ارونه او همدارنه د جلعاد، جلیل
او د نفتالي ولې سیمې هم ونیولې. بیا هغه اسراییلیان د اسیرانو په توه آشور ته یول.

 په یهودا کې د یوتام د پاچاه په شلم کال د ایله زوی هوشع د فقح په ضد دسیسه

جوه که او هغه یې په قتل ورساوه. بیا هوشع د هغه په ای د اسراییلو پاچا شو.

 د فقح د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د اسراییلو د پاچاهانو د

تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي.

د یهودا پاچا یوتام
(دویم تواریخ ۲۷: ۱ - ۹)

 په اسراییلو کې د فقح د پاچاه په دویم کال د عزیا زوی یوتام د یهودا پاچا شو.
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 یوتام د پنه ویشت کلن په عمر پاچا شو او په اورشلیم کې یې شپاس کاله

پاچاهي وکه. د هغه مور یروشه د صادوق لور وه.

 دا  یوتام د خپل پالر په شان هغه کارونه کول چې د تن په نظر کې ه وو. 

یوتام ؤ چې د تن د کور پاسن دروازه یې بیا جوه که. که ه هم سیمه یز د عبادت
ایونه ن نه شول، ال هم خلکو هلته قربان کولې او خوشبویي یې سوولې.

 د یوتام د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د یهودا د پاچاهانو د

 د هغه د پاچاه په دوران کې د لومي ل دپاره تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
تن د سوریایي پاچا رزین او د اسراییلو پاچا فقح ولېل چې په یهودا باندې برید وکي.

 یوتام م شو او د هغه د نیکه داود د ار په شاهي هدیره کې خ شو. بیا د هغه زوی

آحاز د هغه په ای پاچا شو.

د یهودا پاچا آحاز
(دویم تواریخ ۲۸: ۱ - ۲۷)

 په اسراییلو کې د رملیا د زوی فقح د پاچاه په اوولسم کال، د یوتام زوی  ۱۶
 آحاز شل کلن ؤ چې پاچا شو او شپاس کاله یې په اورشلیم آحاز د یهودا پاچا شو. 
کې پاچاهي وکه. هغه د خپل نیکه داود الره غوره نه که، بلکې داسې کارونه یې ونه کل
 آحاز د اسراییلو د پاچاهانو الره غوره چې د هغه د تن خدای په نظر کې ه وو. 

که. حتی هغه خپل زوی هم د سوېدونکې نذرانې په توه قرباني ک. دا د هغو قومونو
 آحاز د عبادت ناوه رواج ؤ چې تن د اسراییلو د واندې ت سره سم شلي وو. 

په سیمه یز عبادت ایونو، غونیو او د هرې سیوري لرونکې ونې الندې قربان کولې او
خوشبویي یې سوولې.
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 د سوریې پاچا رزین او د اسراییلو پاچا فقح په اورشلیم باندې برید وک او هغه یې

 په همدې وخت کې کالبند ک، مر هغوی ونه شو کولی چې آحاز ته ماتې ورکي. 
رزین د ایلت د ار واک بیا تر السه ک او هغه د یهودا خلک چې هلته اوسېدل له هغه
ای خه وشل. ادومیان په ایلت کې ای په ای شول او تر نن ورې پورې هلته

 آحاز د آشور پاچا تغلت فالسر ته یو پیغام ورولېه چې پکې ویل شوي وو: اوسیي. 
<تاسو زما بادار او د پالر په ای یاست. د سوریې او اسراییلو پاچاهانو په ما باندې برید
 آحاز د تن د کور کی دی، هیله لرم چې راشئ او د هغوی خه مې وژغورئ.> 
او د ما د خزانې خه سپین او سره زر واخیستل او د سوغات په توه یې د آشور پاچا
 نه چې تغلت فالسر پیغام تر السه ک، هغه د خپلو لکرو سره سوریې ته ولېل. 
ته روان شو. هغه دمشق ونیوه، رزین پاچا یې وواژه او د هغه ای خلک یې د اسیرانو په

توه قیر ته بوتلل.

 کله چې آحاز پاچا دمشق ته ال چې د تغلت فالسر سره لیدنه کتنه وکي، هلته هغه

 نو اوریا د قربان ای ولید او اوریا کاهن ته یې ک م هماغسې نقشه ورولېله. 
کاهن د قربان ای د هماغه نقشې په مطابق جو ک چې آحاز پاچا د دمشق خه

رالېلې وه. نو مخکې له دې چې آحاز د دمشق خه راستون شي د هغه کار یې سرته
 کله چې پاچا د دمشق خه راورسېد، د قربان ای یې ولید، نژدې ورغی ورساوه. 
 هغه سوېدونکې او د غلو دانو نذرانې او په هغه ای کې یې قربان واندې کې. 
واندې کې او په هغه ای باندې یې د لو نذرانه تویه که او د سولې د نذرانې وینې

تن دپاره وقف شوی ؤ، د قربان ای چې د  د برنجو هغه د قربان یې وشیندلې. 
د نوي ای او د تن د کور ترمن ؤ. آحاز هغه لیرې ک او هغه یې د قربان د نوي ای

شمال خواته کېود.

 آحاز پاچا اوریا کاهن ته امر وک: <په دې لوی او نوي د قربان ای باندې دا
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نذرانې واندې که: سهارن سوېدونکې نذرانې او د غلو دانو ماامن نذرانې؛ د پاچا
سوېدونکې نذرانې او د هغه د غلو دانو نذرانې؛ د دې خاورې د ولو خلکو سوېدونکې
نذرانې، د هغوی د غلو دانو نذرانې او د هغوی د لو نذرانې. د قربان په ای باندې د

سوېدونکو نذرانو او قربانیو وله وینه وشینده. مر د برنجو د قربان ای زما دپاره
 نو نه چې وساته چې د خپلې انې سالمشورې دپاره ورخه کار واخلم.> 

پاچا امر کی ؤ، اوریا هماغسې وکل.

 آحاز پاچا هغه برنجي ا چې د تن په کور کې ورخه کار اخیستل کېده، جال

جال کلې او هغه تشتونه چې په هغه باندې وو لیرې کل. همدارنه هغه د دولسو برنجي
 غوایانو د شا خه برنجي انک واخیسته او هغه یې د تیو په بنس باندې کېوده. 

آحاز هغه خاصه خېمه هم لیرې که چې په سبت کې به ورخه د عبادت دپاره کار
اخیستل کېده او هغه شخصي دروازه یې هم بنده که چې د یهودا پاچا به د تن کور ته د
ننوتلو دپاره استعمالوله. دا ول کارونه هغه د دې دپاره وکل چې د آشور پاچا تغلت فالسر

خوشحاله کي.

 د آحاز د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي، د یهودا د پاچاهانو د

 آحاز م شو او د داود د ار په شاهي هدیرې تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
کې خ شو او د هغه زوی حزقیا د هغه په ای پاچا شو.

هوشع، د اسراییلو آخرنی پاچا

 په یهودا کې د آحاز د پاچاه په دولسم کال، د ایله زوی هوشع د اسراییلو  ۱۷
 هوشع د تن په مقابل کې ناه پاچا شو او هغه نهه کاله په سامره کې پاچاهي وکه. 
 د آشور پاچا وکه، مر د هغه ناه د اسراییلو د تېرو شویو پاچاهانو په پرتله کمه وه. 
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شلمناسر په هوشع باندې برید وک. هوشع هغه ته تسلیم شو او هر کال به یې هغه ته باج
 مر وروسته هوشع د باج ورکولو خه انکار وک او د مصر پاچا <سو> ته ورکاوه. 

یې استازي ورولېل چې د هغه سره مرسته وکي. کله چې شلمناسر له دې خیانت خه
خبر شو، نو هوشع یې ونیوه او په زندان کې یې واچاوه.

د سامرې سقوط

 بیا شلمناسر د اسراییلو په وله خاوره باندې برید وک او سامره یې درې کاله محاصره

 د هوشع د پاچاه په نهم کال، د آشور پاچا سامره ونیوله او اسراییلیان یې د که. 
اسیرانو په توه آشور ته بوتلل. ینې یې د حلح په ار کې، ینې یې د خابور سیند ته

نژدې د جوزان په سیمه کې او پاتې یې د ماد په ارونو کې ای په ای کل.

د اسراییلیانو د ماتې دلیل

 دا هره په دې خاطر وشول چې د اسراییلو قوم د خپل تن خدای په مقابل کې

چې هغوی یې د مصر د پاچا خه ژغورلي وو او د هغه هېواد خه یې راویستلي وو، ناه
 او د هغو قومونو د رواجونو خه یې کې وه. هغوی د نورو خدایانو عبادت کاوه 
پیروي کوله چې تن هغوی د اسراییلیانو د واندې ت سره سم شلي وو. همدارنه

 اسراییلیانو په په د هغه رواجونه یې خپل کل چې د اسراییلو پاچاهانو پیل کي وو. 
خپل تن خدای په ضد داسې کارونه وکل کوم چې هغه منع کي وو. دوی د اوسېدو په

خپلو ولو ایونو کې یعنې د کوچني کلي خه نیولې تر لوی اره پورې غېر مجاز د
 هغوی په هرې غون باندې او د هرې سیوري لرونکې عبادت ایونه جو کل. 

 هغوی د عبادت په ولو غېر مجاز ونې الندې د تیو ستنې او د اشیره بتان جو کل. 
ایونو کې خوشبویي وسوولې او د هغو قومونو د رواجونو خه یې پیروي کوله چې
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تن د اسراییلو د واندې ت سره سم د هغوی د خاورې خه شلي وو. هغوی په خپلو
 هغوی د تن د هغه حکم خه سرغونه بدو عملونو سره د تن قهر راوپاراوه. 

کوله چې ورته ویلي وو: <د بتانو عبادت مه کوئ.>

 تن خپل واندویونکي او نبیان ولېل چې اسراییلو او یهودا ته خبرداری ورکي:

<خپلې بدې الرې پرېدئ. زما د هغو حکمونو اطاعت وکئ چې په شریعت کې دي او
ستاسو نیکونو ته مې ورکي وو او د خپلو خدمتارانو نبیانو په وسیله مې تاسو ته رسولي
 مر اسراییلیانو اطاعت ونه ک، د هغوی زونه د خپلو هغو نیکونو په شان چې وو.> 

 هغوی د تن خبرداری او په خپل تن خدای یې باور نه درلود سخت وو. 
حکمونه له پامه وغورول او هغه لوظ یې مات ک چې د هغو د نیکونو سره یې کی ؤ.

هغوی د بې ارزته بتانو عبادت کاوه او په خپله هم بې ارزته شول. تن اسراییلیانو ته
وویل چې <هغه کارونه مه کوئ کوم چې ستاسو شاوخوا پردي قومونه یې کوي>، مر

 هغوی د خپل تن خدای ول قوانین مات کل او اسراییل د هماغو په شان شول. 
د عبادت دپاره یې دوه فلزي سخوندران جو کل. همدارنه هغوی د اشیره بت جو ک، د

 هغوی خپل زامن او لورانې د ستورو عبادت او د بعل د بت خدمت یې کاوه. 
سوېدونکو نذرانو په توه قرباني کول، د کورانو او فال کتونکو خه به یې کار اخیست
او خپل انونه یې په بشپه توه هغو کارونو ته وقف کل چې د تن په نظر کې بد وو.

 نو تن په اسراییلو باندې ېر په قهر شو او هغوی که یې د تن قهر راوپاراوه. 
یې له خپل حضور خه وشل. یواې د یهودا قبیله پاتې شوه.

 مر حتی د یهودا خلکو هم د خپل تن خدای د قوانینو اطاعت ونه ک، هغوی د

 تن ول هغو رواجونو چې د اسراییلو خلکو خپل کي وو، پیروي وکه. 
اسراییلیان ترک کل، هغوی ته یې سزا ورکه او لو مارانو ته یې په الس ورکل تر هغې

چې آخر تن اسراییلیان د خپل حضور خه وشل.
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 کله چې تن اسراییل د یهودا خه یري او جال کل، اسراییلیانو د نباط زوی

یروبعام خپل پاچا واکه. یروبعام هغوی د تن د پیرو خه واول او د هغوی د سختې
 اسراییلیانو د یروبعام پیروي وکه او د هغې ناه خه چې یروبعام ناه سبب ورېد. 

 لکه نه چې تن د خپلو نبیانو په وسیله خبرداری کې وه الس وانخیست. 
ورکی ؤ، نو آخر یې هغوی له خپل حضور خه وشل. نو د اسراییلو خلک آشور ته

جالوطني شول او تر اوسه پورې هلته اوسیي.

په اسراییلو کې د آشوریانو ای په ای کېدل

 د آشور پاچا د بابل، کوت، عوا، حمات او سفروایم د ارونو خلک بوتلل او هغوی

یې د سامرې په ارونو کې د جالوطنو اسراییلیانو په ای مېشت کل. هغوی دا ارونه
 رنه چې دغو خلکو په سر کې د تن عبادت نه ونیول او هلته استون شول. 

کاوه، نو تن زمریان ورولېل چې په هغوی باندې برید وکي. زمریانو له هغو خه
 د آشور پاچا خبر شو چې هغه خلک چې هغه د سامرې ارونو ته ینې ووژل. 

بیولي دي د هغه وطن د خدای په قانون باندې نه پوهیي، نو خدای هلته زمریان ورولېل
 نو د آشور پاچا داسې امر وک: <د هغو کاهنانو خه چې مون د چې هغوی ووژني. 
اسیرانو په توه راوستي دي یو نفر بېرته ولېئ. هغه دې ال شي او هلته دې واوسیي، د

 نو د اسراییلي دې دپاره چې خلکو ته د هغه وطن د خدای قانون وروایي.> 
کاهنانو خه یو تن چې له سامرې خه جالوطنه شوی ؤ، ال چې په بیت ییل کې

واوسیي. بیا یې خلکو ته وودل چې نه د تن عبادت وکي.

 مر هغو خلکو چې په سامره کې ای په ای شوي وو، هر یو قوم د خپلو بتانو

ودل چې اسراییلیانو جوایونو کې کې او هغه یې د عبادت په هغو ولو ته دوام ورکجو
 د بابل خلکو د سکوت بنوت بتان، د کوت خلکو د نرجل بتان، د حمات کي وو. 
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 د عوا خلکو د نبحز او ترتاک بتان جو کل او د سفروایم خلکو خلکو د اشیما بتان، 
خپل ماشومان د سوېدونکو نذرانو په توه خپلو بتانو یعنې ادرملک او عنملک ته قرباني

 دغو خلکو د تن عبادت هم کاوه او له خپل من خه یې هر قسم خلک کل. 
غوره کل چې د عبادت د هغو ایونو لپاره د کاهنانو په توه خدمت وکي او په هغه
 په دې توه هغوی هم د تن ایونو کې د هغوی دپاره قربان واندې کي. 

عبادت کاوه او هم یې د هغه هېوادونو د رواجونو له مخې چې هغوی ورخه راغلي وو، د
خپلو بتانو عبادت کاوه.

 هغوی تر نن ورې پورې په خپلو زو رواجونو باندې ین وال دي. هغوی د

تن عبادت نه کوي او نه د هغو قوانینو او حکمونو خه پیروي کوي چې تن د
  (.تن د یعقوب نوم په اسراییل بدل ک وروسته) .ي وویعقوب اوالدې ته ورک
تن د اسراییلیانو سره لوظ کی ؤ او هغوی ته یې حکم کی ؤ: <د نورو خدایانو

عبادت مه کوئ. هغوی ته سجده مه کوئ، د هغوی خدمت مه کوئ او هغوی ته قربان مه
 یواې زما عبادت کوئ! زه هغه وک یم چې تاسو یې په خپل لوی واندې کوئ. 

قوت سره د مصر خه راوویستلئ. تاسو باید ماته سجده وکئ او ماته قربان واندې
 تاسو باید تل زما د هغو قوانینو او حکمونو اطاعت وکئ چې ستاسو دپاره مې کئ. 

 او هغه لوظ چې تاسو سره مې کی ؤ لیکلي دي. د نورو خدایانو عبادت ونه کئ 
 تاسو باید زما یعنې د خپل هغه باید هېر نه کئ. د نورو خدایانو عبادت ونه کئ. 

 مر هغو تن خدای عبادت وکئ او زه به تاسو د ولو دمنانو خه وژغورم.> 
و رواجونو پیرواو د خپلو ز خلکو چې په اسراییلو کې اوسېدل دا حکم یې قبول نه ک

.ته یې دوام ورک

 هغوی د تن عبادت کاوه، مر د خپلو بتانو عبادت یې هم کاوه. د هغوی اوالدونه

تر نن ورې پورې هماغه کار کوي.

۶۱ / ۸۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


د یهودا پاچا حزقیا
(دویم تواریخ ۲۹: ۱ - ۲، ۳۱: ۱)

 په اسراییلو کې د ایله د زوی هوشع د پاچاه په دولسم کال، د آحاز زوی  ۱۸
 حزقیا پنه ویشت کلن ؤ چې پاچا شو او هغه نهه ویشت حزقیا د یهودا پاچا شو. 

 هغه کاله په اورشلیم کې پاچاهي وکه. د هغه د مور نوم ابیا وه چې د زکریا لور وه. 
 لکه د خپل نیکه داود پاچا په شان هغه کارونه وکل چې د تن په نظر کې ه وو. 

هغه سیمه یز د عبادت ایونه له منه یول، د تیو ستنې یې ماتې کې او د اشیره بتان یې
راوغوزول. همدارنه یې هغه برنجي مار چې موسیٰ جو کی ؤ او د نحشتان په نوم
یادېده هم وې وې ک. تر هغه وخته پورې د اسراییلو خلکو هغه ته د درناوي دپاره

خوشبویي سوولې.

 حزقیا د اسراییلو په تن خدای باندې باور درلود. د یهودا په ولو پاچاهانو کې د

 هغه تن ته هغه په شان نه د هغه خه وروسته وک ؤ او نه د هغه خه مخکې. 
 نو پوره وفادار ؤ او د هغو قوانینو اطاعت یې کاوه چې تن موسیٰ ته ورکي وو. 

تن د هغه سره ؤ او هغه په خپلو ولو کارونو کې بریالی ؤ. هغه د آشور د پاچا په مقابل
 هغه فلسطینیانو ته د غزې او  .خه انکار وک کې یاغي شو او هغه ته یې د تسلیمېدلو
د هغې د شاوخوا سیمو پورې ماته ورکه چې دا ماته د تر ولو کوچني کلي خه نیولې تر

لوی دېوال لرونکي ار پورې وه.

 د حزقیا د پاچاه په لورم کال چې په اسراییلو باندې د هوشع د پاچاه اووم کال

 د محاصرې ؤ، د آشور پاچا شلمناسر په اسراییلو برید وک او سامره یې محاصره که. 
د درېم کال په آخر کې آشوریانو سامره ونیوله. نو د حزقیا د پاچاه په شپم کال چې د

 د آشور پاچا، اسراییلیان د اسیرانو په توه هوشع د پاچاه نهم کال ؤ، دا پېه وشوه. 
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آشور ته بوتلل. د هغو خه یې ینې د حلح په ار کې، ینې یې د خابور سیند ته نژدې
 سامرې د جوزان په سیمه کې او ینې یې د ماد په ارونو کې ای په ای کل. 
که سقوط وک چې اسراییلیانو د خپل تن خدای اطاعت نه کاوه، بلکې هغه لوظ یې

مات ک چې تن د هغوی سره کی ؤ او د هغو ولو قوانینو خه یې سرغونه وکه چې
د تن د خدمتار موسیٰ په وسیله ورکل شوي وو. هغوی نه هغه حکمونه منل او نه یې

په هغو باندې عمل کاوه.

د سنخاریب برید په یهودا باندې
(دویم تواریخ ۳۲: ۱ - ۱۹ او اشعیا ۳۶: ۱ - ۲۲)

 د حزقیا د پاچاه په وارلسم کال د آشور پاچا سنخاریب د یهودا په ولو قوي

 حزقیا دغه پیغام سنخاریب ته چې په شوي ارونو باندې برید وک او هغه یې ونیول. 
الکیش کې ؤ ورولېه: <ما غلط کار کی دی، خپل برید ودروئ او هره چې تاسو

غوائ زه به یې درکم.> د سنخاریب پاچا واب دا ؤ چې حزقیا باید لس نه سپین زر
 حزقیا هغه ول سپین زر چې د تن په کور کې او یو ن سره زر هغه ته ورولېي. 
 همدارنه هغه د تن د کور د دروازو او د ما په خزانه کې وو هغه ته ورولېل. 
خه سره زر او هم هغه سره زر چې په خپله یې د دروازو چوکاونه ورباندې پو کي

وو راوویستل او هغه ول یې سنخاریب ته ورولېل.

 د آشور پاچا یو لوی لکر د خپلو درېو لو رتبه مامورانو سره د الکیش خه ولېه

چې په اورشلیم کې د حزقیا مخالفت وکي. کله چې اورشلیم ته ورسېدل، هغوی د پاسني
 هغوی ن د لتي په غاه چې د کالیو مینونکو د پي په الره کې پرته ده، ودرېدل. 
حزقیا پاچا راوغوت مر د هغه درې درباریان بیرون راووتل چې د هغوی سره لیدنه کتنه

وکي. هغه درې درباریان دا وو: د حلقیا زوی الیاقیم چې د ما مسؤول ؤ، شبنا د دربار
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منشي او د آساف زوی یوآخ چې د پېو د ثبتولو مسؤول ؤ.

 د آشور د منصبدارانو خه یو تن هغوی ته وویل: <لوی پاچا غواي په دې پوه شي

 پاچا ته ووایئ: آیا ته فکر کوې چې یواې چې حزقیا پاچا ولې دومره اه دی؟ 
خبرې کولی شي چې د عسکري پوهې او قدرت ای ونیسي؟ ته په چا باندې تکیه کوې
 وره، ته په دې طمع یې چې مصر به درسره چې زما په مقابل کې یاغي شوی یې؟ 

مرسته وکي، مر هغه به د هغې ککي په شان وي چې د امسا په توه ورخه کار
اخیستل کیي. هغه به مات شي، ستا په الس کې به ننوي او تا به پي کي. نو هروک

 لوی پاچا تاسو چې د مصر په پاچا باندې تکیه وکي هغه به همداسې شي.> 
درباریانو ته دا هم وایي: <کېدای شي ماته ووایئ چې مون په خپل تن خدای باندې
تکیه کوو. آیا دا هغه وک نه دی چې حزقیا د هغه د عبادت او د قربان ایونه له منه

یول او د یهودا او اورشلیم خلکو ته یې وویل چې تاسو د اورشلیم د قربان د ای په
 زه به تاسو سره د خپل بادار، یعنې د اشور د پاچا په واندې عبادت کوئ؟ 

استازیتوب یو شرط کېدم. زه به تاسو ته دوه زره آسونه درکم خو که چېرې تاسو وکوالی
 تاسو د جني ایو شئ چې هم دومره نفر پیدا کئ چې په هغو باندې سپاره شي. 

او سپرو عسکرو په خاطر په مصر باندې تکیه کوئ! نو نه کولی شئ چې تاسو زما د
 آیا تاسو فکر کوئ بادار د خدمتارانو خه یو ېر کمزوری منصبدار په شا وتمبوئ؟ 

چې ما د تن له مرستې خه پرته ستاسو په وطن باندې برید کی دی چې هغه وران
کم؟ تن په خپله ماته وویل چې په هغه باندې برید وکم او هغه له منه یوسم.>

 په دې وخت کې الیاقیم، شبنا او یوآخ هغه لو رتبه مامور ته وویل: <مهرباني وکئ،

زمون سره د ارام په ژبه خبرې وکئ، که چې مون په هغې باندې پوهېو. د یهودا په
ژبه خبرې مه کوئ، که هغه ول خلک چې په دېوال باندې ناست دي ستاسو خبرو ته یې

غو ایی دی.>
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 هغه واب ورک: <آیا تاسو فکر کوئ چې پاچا زه د دې دپاره رالېلی یم چې دا

ولې خبرې یواې تاسو او پاچا ته وکم؟ نه، زه د هغو خلکو سره هم خبرې کوم چې په
دېوال باندې ناست دي. هغوی او تاسو به هم خپل غایطه مواد وخوري او خپلې متیازې به

وي، په دې خاطر چې نور به د خولو او لو دپاره ه شی نه وي.>

 بیا هغه ملکی مامور ودرېد او په لو آواز یې د یهودا په ژبه وویل: <د آشوریانو لوی

 پاچا داسې وایي: حزقیا مه پرېدئ چې تاسو وغولوي. هغه نه شي پاچا پیغام واورئ! 
 باور مه کوئ که هغه تاسو ته ووایي: په کولی چې تاسو زما د الس خه وژغوري. 
تن باندې باور ولرئ، هغه به تاسې وژغوري او دا ار به د آشور د پاچا په الس ورنه

کل شي.

 د حزقیا خبرو ته غو مه نیسئ. که د آشور پاچا داسې وایي: زما سره روغه جوه

وکئ. راووئ او ماته تسلیم شئ. نو تاسو هر یو به د خپلو تاکونو انور وخورئ، د خپلو
 وروسته زه رام او ونو خه به انر وخورئ او د خپلو ذخیرو خه به اوبه وئ. 

تاسو به هغه هېواد ته بوم چې ستاسو د وطن په شان دی، په هغه هېواد کې چې ېر
زیات غلې دانې، و، د انورو شراب، د انورو باغونه، د زیتونو ونې او شات دي. که

چېرې تاسو هغه کار وکئ چې زه یې درته حکم کوم، تاسو به مه نه شئ، بلکې ژوندي به
تن به مون :مه نیسئ، هغه تاسو بې الرې کوي او وایي پاتې شئ. د حزقیا خبرو ته غو

 آیا کله د کوم قوم خدایانو خپل وطن د آشور پاچا له السه ژغورلی دی؟ وژغوري. 
 چېرته دي د حمات او ارفاد خدایان؟ چېرته دي د سفروایم، هینع او عوا خدایان؟ آیا

 د دې ولو هېوادونو د خدایانو خه کوم هغوی سامره زما د السونو خه وژغورله؟ 
یو دا توان درلود چې خپل هېواد زما خه وژغوري؟ نو تن به نه وکوالی شي چې

اورشلیم زما د السونو خه خالص کي؟>
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 مر خلک غلي پاتې شول او په واب کې یې ورته هې ونه ویل، که چې حزقیا

پاچا هغوی ته دا امر کی ؤ چې واب ورنه کي.

 نو الیاقیم، شبنا او یوآخ له غمه خپل کالي وشلول، حزقیا ته ورغلل او ه چې ورته

هغه ملکی مامور ویلي وو، هغه یې حزقیا ته بیان کل.

د اشعیا نبي سره مشوره
(اشعیا ۳۷: ۱ - ۷)

 کله چې حزقیا پاچا دا خبره واورېده، هغه له غمه خپل کالي وشلول، د ویر  ۱۹
 هغه د ما مسؤول الیاقیم، د دربار کالي یې واغوستل او د تن کور ته ورننوت. 

منشي شبنا او د کاهنانو مشران چې ولو د ویر کالي اغوستي وو، د آموص زوی اشعیا نبي
ده، مون ان ورد خپ  دوی هغه ته وویل: <حزقیا داسې وایي: نن ور ته ورولېل. 

ته سزا راکول کیي او سپکاوی راته شوی دی. مون د هغې ې په شان یو چې د اوالد
 د آشور پاچا خپل لوپوی زېولو ته تیاره وي، مر د زېولو قوت پکې نه وي. 

مامور د دې دپاره رالېلی دی چې د ژوندي خدای سپکاوی وکي. ستا تن خدای دې
دا د سپکاو خبرې واوري او هغه چا چې دا خبرې کې دي هغه ته دې سزا ورکي. نو د

هغو نفرو دپاره دعا وکئ چې ژوندي پاتې دي.>

 هغه بېرته دا واب ورولېه:  ، کله چې اشعیا د حزقیا پاچا پیغام تر السه ک

<تن تاته وایي چې آشوریان مه پرېده ترو په دې سپکو خبرو سره تا ووېروي، چې
 تن به د آشور په پاچا ینې ونوسې واوروي او هغه تن تا نه شي ژغورلی. 

به مجبور کي چې بېرته خپل هېواد ته ستون شي. هلته به یې په یو چا باندې ووژني.>
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وا ل بیا د آشورانویو
(اشعیا ۳۷: ۸ - ۲۰)

 د آشور لو رتبه ملکي مامور پوه شو چې پاچا د الکیش خه تللی دی او د لبنه

 آشوریانو ته ار په مقابل کې جنیي، نو هلته ورغی چې د هغه سره مشوره وکي. 
خبر ورورسېد چې د مصر لکر د ایتوپیا پاچا، ترهاقه تر مشر الندې راروان دی چې

برید وکي. کله چې پاچا دا خبره واورېده، نو هغه د یهودا پاچا حزقیا ته د استازو په الس
 <په خپل خدای باور مه کوه او د هغه په هغې وعدې مه غولېه چې لیک ورولېه: 

 تا اورېدلي دي چې د آشور زما په مقابل کې به د اورشلیم خه دفاع وکي. 
پاچاهانو د ولو هېوادونو سره ه وکل، هغه یې په بشپه توه له منه یول. آیا فکر

 زما نیکونو د جوزان، حاران او رصف ارونه له منه کوې چې ته به وژغورل شې؟ 
یول او د عدن هغه خلک چې په تلسار کې اوسېدل، ووژل او د هغوی د خدایانو خه

 د حمات، ارفاد، سفروایم، هینع او عوا د ارونو پاچاهان هې یو هغوی ونه ژغورل. 
چېرته دي؟>

 حزقیا پاچا د استازو خه لیک واخیست او هغه یې ولوست. بیا هغه د تن کور ته

 او داسې دعا یې وکه: <ای د ال، هغه لیک یې د تن په حضور کې پرانیست 
اسراییلو تن خدایه، چې د آسماني مخلوقاتو دپاسه په تخت ناست یې، تا اسمانونه او

مکه پیدا کي دي. ته یوازېنی خدای یې چې د ن په ولو پاچاهیو باندې پاچاهي
 نو ای تنه، ووره چې په مون باندې ه تېریي. ای ژوندیه خدایه! د کوې. 

 دا رتیا ده، ای تنه، چې د آشور سنخاریب خبرې واوره، چې ستا سپکاوی کوي. 
 او د پاچاهانو ېر قومونه له منه وي دي، د هغوی هېوادونه یې وران کي دي 

هغوی خدایان یې سوولي دي. هغه خدایان نه وو، هغه یواې د لریو او تیو هغه بتان وو
 نو زمون تن خدایه، مون د آشوریانو خه چې د انسان په السونو جو شوي وو. 
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وژغوره، ترو د ن ول قومونه په دې پوه شي چې، ای تنه، یواې ته خدای یې.>

د اشعیا پیغام حزقیا ته
(اشعیا ۳۷: ۲۱ - ۳۸)

 نو د آموص زوی اشعیا حزقیا پاچا ته دا پیغام ورولېه: <د اسراییلو تن خدای

 نو زه د هغه داسې فرمايي: د آشور د پاچا سنخاریب په هکله مې ستا دعا قبوله که. 
په واب کې داسې وایم: اورشلیم د یوې نجل په شان دی چې ستا خه کرکه کوي او په

 ای تا باندې ملنې وهي. کله چې ته تتې، نو هغوی په تا پورې خندا کوي. 
سنخاریبه! تا ماته، د اسراییلو سپېلي خدای ته کفر ویلی، خپل آواز دې اوچت کی او

 تا په خپلو استازو باندې زه، تن سپک کم او د خپل ان ملنې دې وهلې دي. 
په اه دې داسې الپې وهلې دي: ما خپلې جني ا د لبنان ېرو لوو ایونو ته

خېژولې دي، د هغه نل تر ولو دننني ای ته ورننوتی یم او د سبر او سروې ېرې ې
 ما په مصر کې په خپلو پو باندې هر سیند وچ ک او په ونې مې پرې کې دي. 

پردیو هېوادونو کې مې د هغو کوهیانو اوبه ولې چې ما کیندلي وو.

 آیا تا دا نه دي اورېدلي چې دا هره مې پخوا پالن کي وو او حتی په دې نه

پوهېې چې دا یواې زه وم چې دا پرېکه مې وکه چې ته به دا کار کوې؟ ته مې
 د هغو ایونو خلک کمزوري او ېر پرېودلې چې هغه واکمن ارونه وران کې. 

سخت وارخطا شول. هغوی د پیو د بوو یا د هغو تنکیو وو په شان وو چې د کوو په سر
باندې شنه کیي او د پخېدلو خه مخکې سویي.

 مر زه خبر یم چې ته چېرته اوسېې او ه وخت ې او راې. دغه راز زه پوهېم

 ستا غرور مې لیدلی دی او هم هغه سخته کرکه مې لیدلې چې ومره ماته په قهر یې. 
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ده چې ته یې زما خه لرې. نو زه به ستا په پوزه کې چنک او ستا په خوله کې قیضه
واچوم. بیا به دې هغه ای ته بېرته بوم له کومه ایه چې راغلی وې.>

 بیا اشعیا حزقیا پاچا ته وویل: <دا به د هغه ه نه وي چې پې به شي. سکال او

راتلونکی کال به ته هغه غلې دانې وخورې چې په خپله شنې کیي، مر په درېم کال به ته
وکوالی شې چې خپلې غلې دانې وکرې او حاصل به یې واخلې او د انورو تاکونه به

 هغوی چې په یهودا کې ژوندي پاتې دي د نباتاتو په وکرې او انور به یې وخورې. 
 په اورشلیم او د صیهون شان به په مکه کې ژورې ریې وکي او مېوه به ونیسي. 

په غره کې به یو شمېر خلک ژوندي پاتې شي، که چې تن ینه پرېکه کې ده چې
داسې به وشي.>

 تن د آشور د پاچا په هکله داسې وایي: <هغه به دې ار ته داخل نه شي او یو

غشی به هم په هغه باندې وزار نه کي. هې عسکر به د خپلو سپرونو سره هغه ار ته
 تن داسې ورنژدې نه شي او د هغه شاوخوا به د خاورو ېر جوې نه کي. 

وایي: په هغې الرې چې هغه راغلی دی بېرته به په هماغه الر ال شي او ار ته به داخل
 زه به د دې ار خه د خپل ان په اه او د خپلې هغې ژمنې په اه چې د نه شي. 

خپل خدمتار داود سره مې کې وه، دفاع وکم او هغه به وساتم.>

 په هماغه شپه د تن فرته د آشوریانو کمپ ته ورغله او ۱۸۵۰۰۰ عسکر یې

ووژل. کله چې سهار وختي پاتې خلک راپاېدل نو ویې لیدل چې په هغه ای کې مي
 نو سنخاریب پاچا بېرته آشور ته ستون شو او د نینوا په ار کې اوسېده. پراته دي. 
 یوه ور چې هغه د خپل خدای نسروک د عبادت په ای کې عبادت کاوه، د هغه

دوو زامنو ادرملک او شرازر په خپلو تورو باندې هغه وواژه او بیا هغوی د ارارات خاورې
ته وتتېدل. د هغه بل زوی چې اسرحدون نومېده د هغه په ای پاچا شو.
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د حزقیا ناروغي او بېرته روغېدل
(دویم تواریخ ۳۲: ۲۴ - ۲۶ او اشعیا ۳۸: ۱ - ۸، ۳۸: ۲۱ - ۲۲)

 په هغو ورو کې حزقیا پاچا ناروغ شو او مر ته نژدې ؤ. د آموص زوی  ۲۰
اشعیا نبي ورغی چې هغه وویني او هغه ته یې وویل: <تن فرمایي چې خپل ول کارونه

دې برابر که، که چې ته م کېې او روغ به نه شې.>

 <ای تنه، دا در په یاد که  حزقیا خپل مخ دېوال ته وااوه او دعا یې وکه: 

چې ما د زه له کومي ستا خدمت کی دی، تاته وفادار وم او تل مې دا کو کی دی
چې هغه کار وکم چې تا راخه غوتنه کې ده.> بیا یې ېر سخت وژل.

 اشعیا د پاچا خه ال، خو مخکې له دې چې هغه د ما د منن حوېل خه تېر

 <بېرته ال شه او زما د قوم مشر حزقیا ته ووایه: ستا د شي تن هغه ته وفرمایل: 
نیکه داود تن خدای داسې فرمایي: ما ستا دعا قبوله که او ستا اوکې مې ولیدلې، زه

 زه به ستا ژوند به تاته شفا درکم. په درېمه ور به ته زما په کور کې عبادت وکې. 
پنلس کاله نور هم زیات کم. زه به تا او دغه ار د آشور د پاچا له السه وژغورم. زه به
 بیا اشعیا د دې ار خه د خپل ان او خپل خدمتار داود په خاطر دفاع وکم.> 
د حزقیا خدمتارانو ته وویل: <د انرو مرهم تیاره کئ.> هغوی همداسې وکل او هغه

یې د هغه په دانه باندې کېودل او هغه روغ شو.

 حزقیا د اشعیا خه پوتنه وکه: <هغه به کومه نه وي چې تن به ما روغ کي

 اشعیا واب ورک> :تن به او زه به په درېمه ور د تن کور ته ال شم؟> 
تاته یوه داسې نه درکي چې دا ثابته کي چې هغه په خپلې وعدې باندې وال دی. نو
شي یا لس پو مخکې ال اوس ووایه چې په زینه باندې دې د لمر سیوری لس پو
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وروسته؟>

 حزقیا ورته وویل: <سیوری تل مخکې ي او دا اسانه کار دی. زه غوام چې

سیوری دې لس پو شاته ال شي.>

 نو اشعیا نبي په تن باندې غ وک او تن هغه سیوری چې د آحاز په زینه

.وروسته ک باندې راکوز شوی ؤ لس پو

د بابل استازي
(اشعیا ۳۹: ۱ - ۸)

 په همدې وخت کې د بابل پاچا د بلدان زوی، مرودک بلدان خبر شو چې حزقیا پاچا

 حزقیا ناروغ ؤ، نو هغه د خپلو استازو په الس حزقیا ته یو لیک او سوغات ورولېل. 
استازو ته هرکلی ووایه او هغوی ته یې خپله شتمني، یعنې خپل سپین او سره زر، خپلې

مسالې او عطرونه او خپل ول عسکري سامان وروودل. د هغه په تحویلخانو او یا د هغه
 بیا اشعیا نبي حزقیا په پاچاه کې داسې شی نه ؤ چې هغوی ته یې نه وي ودلی. 

پاچا ته ورغی او پوتنه یې ورخه وکه: <دا خلک له کوم ای خه راغلي وو او تاته
یې ه وویل؟>

حزقیا واب ورک: <هغوی د یو ېر لیرې وطن یعنې بابل خه راغلي وو.>

 اشعیا پوتنه وکه: <ستا په ما کې هغوی ه ولیدل؟>

حزقیا واب ورک: <هغوی هره ولیدل. په تحویلخانو کې داسې شی نه ؤ چې هغوی ته
مې نه وي ودلی.>
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 داسې وخت راتلونکی  بیا اشعیا حزقیا پاچا ته وویل: <تن داسې فرمایي: 

دی چې هره چې ستا په ما کې دي او هره چې ستا نیکونو تر نن ورې پورې
 ستا د خپلې ذخیره کي دي، هغه به بابل ته یول شي. هې شی به پاتې نه شي. 

اوالدې خه به ینې په اسارت یول شي او هغوی به خسیان شي چې د بابل د پاچا په
ما کې خدمت وکي.>

 حزقیا پاچا فکر وک چې دا خبره دا معنیٰ لري چې د هغه په ژوند کې به سوله او

امنیت وي، نو هغه واب ورک: <هغه پیغام چې تا د تن له خوا ماته راک ه پیغام
دی.>

د حزقیا د پاچاه پای
(دویم تواریخ ۳۲: ۳۲ - ۳۳)

 نور ول هغه کارونه چې حزقیا پاچا کي وو، د یهودا د پاچاهانو د تاریخ په کتاب

کې لیکل شوي دي. په هغو کې د هغه د زورتوب کارونه او دا چې هغه نه حوض او
 حزقیا م شو او کارېز جو ک چې اورشلیم ته پکې اوبه راول کېدلې، هم شامل دي. 

د هغه زوی منسي د هغه په ای پاچا شو.

د یهودا پاچا منسي
(دویم تواریخ ۳۳: ۱ - ۲۰)

 منسي دولس کلن ؤ چې د یهودا پاچا شو او هغه په اورشلیم کې پنه پنوس  ۲۱
 منسي د تن په مقابل کې ناه کاله پاچاهي وکه. د هغه د مور نوم حفصیبه ؤ. 

وکه. هغه د هغو قومونو د ناوه دودونو خه پیروي وکه چې تن د خپل قوم د
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 هغه سیمه یز د عبادت ایونه چې د هغه پالر حزقیا واندې ت سره سم شلي وو. 
له منه وي وو، منسي هغه بېرته جو کل. هغه د بعل د عبادت دپاره د قربان ایونه
جو کل او د اشیره بت یې جو ک لکه نه چې د اسراییلو پاچا اخاب جو کی ؤ.

 هغه په اورشلیم کې د تن په کور کې د نورو منسي د ستورو عبادت هم کاوه. 
خدایانو دپاره د قربان ایونه جو کل د کوم په اه چې تن ویلي وو: <په دې ای

 هغه د تن د کور په دواو حوېلیو کې ستورو ته د کې باید زما عبادت وشي.> 
 هغه خپل زوی د سوېدونکې نذرانې په عبادت دپاره د قربان ایونه جو کل. 
توه قرباني ک. هغه به فالونه کتل او د فال کتونکو او کورانو سره به یې مشورې کولې.

 هغه د اشیره هغه د تن په مقابل کې ېره لویه ناه وکه او د هغه قهر یې راوپاراوه. 
بت د خدای په کور کې یعنې په هغه ای کې کېود چې د هغه په اه تن داود او د

هغه زوی سلیمان ته داسې ویلي وو: <دلته په اورشلیم کې، په دې کور کې، دا هغه ای
دی چې ما د اسراییلو د دولسو قبیلو د ولې سیمې خه غوره کی دی چې تل به پکې

 که چېرې د اسراییلو قوم زما د ولو حکمونو خه اطاعت وکي زما عبادت کیي. 
او د هغه ول شریعت خه پیروي وکي چې زما خدمتار موسیٰ هغوی ته ورکی دی،

نو زه به پرېندم چې هغوی د هغه وطن خه وشل شي چې ما د هغوی نیکونو ته ورکی
 مر د یهودا خلکو د تن اطاعت ونه ک او منسي په هغوی باندې د هغې ؤ.> 

خه هم لویه ناه وکه چې هغو قومونو کې وه کوم چې تن د هېواد خه د خپل قوم
د واندې ت په وخت کې شلي وو.

 <منسي پاچا داسې  تن د خپلو خدمتارانو یعنې نبیانو په وسیله وویل: 

ناوه کارونه وکل چې د اموریانو د کارونو خه بدتر وو او په خپلو بتانو یې د یهودا
 نو زه د اسراییلو تن خدای به په اورشلیم او یهودا خلک په ناه باندې اخته کل. 
 زه به اورشلیم باندې داسې بال راولم چې هروک خبر شي هغه به هک حیران شي. 
ته داسې سزا ورکم لکه نه چې مې سامرې او د اسراییلو پاچا اخاب او د هغه اوالدې
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ته ورکې وه. زه به اورشلیم د هغه د خلکو خه داسې پاک کم لکه د یو قاب خواه چې
 هغه خلک چې ژوندي پاتې کیي د هغو خه به مخ په بشپه توه خول کیي. 

واوم او هغوی به خپلو دمنانو ته په الس ورکم. هغوی به ورباندې فتح ومومي او وطن
 زه د خپل قوم سره دا کار که کوم چې هغوی داسې کارونه کي به یې لو کي. 
دي چې زه ورخه کرکه لرم. له هغه وخت خه چې د هغوی نیکونه د مصر خه راوتلي

دي تر نن ورې پورې یې زما قهر راپارولی دی.>

 برسېره پردې چې منسي د یهودا خلک د بت پرست خواته واول او د دې سبب شو

چې هغوی د تن په مقابل کې ناه وکي، هغه دومره ېر بې ناه خلک ووژل چې د
اورشلیم په کوو کې وینې بهېدلې.

 نور ول هغه کارونه چې منسي کي وو چې په هغو کې هغه ناهونه هم شامل دي

 چې هغه کي وو، هغه د یهودا د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
منسي م شو او د خپلې ما په باغ کې یعنې د عوزا په باغ کې خ شو او د هغه زوی

آمون د هغه په ای پاچا شو.

د یهودا پاچا آمون
(دویم تواریخ ۳۳: ۲۱ - ۲۵)

 آمون دوه ویشت کلن ؤ چې د یهودا پاچا شو او دوه کاله یې په اورشلیم کې پاچاهي
وکه. د هغه د مور نوم مشلمت ؤ، هغه د حاروز لور وه چې د یطبه د اروي خه ؤ.
 هغه د خپل  هغه د خپل پالر منسي په شان د تن په مقابل کې ناه وکه. 

 پالر الره غوره که او د هغو بتانو عبادت یې وک چې د هغه پالر یې عبادت کاوه. 
هغه د خپلو نیکونو تن خدای پرېود او د تن د حکمونو خه یې سرغونه وکه.
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 د آمون درباریانو د هغه په مقابل کې دسیسه جوه که او هغه یې په خپلې ما کې

 د یهودا خلکو د آمون قاتالن ووژل او د هغه زوی یوشیا یې د هغه په په قتل ورساوه. 
.ای پاچا ک

 د آمون د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د یهودا د پاچاهانو د

 آمون په خپله هدیره کې د عوزا په باغ کې خ تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
شو او د هغه زوی یوشیا د هغه په ای پاچا شو.

د یهودا پاچا یوشیا
(دویم تواریخ ۳۴: ۱ - ۲)

 یوشیا اته کلن ؤ چې د یهودا پاچا شو او هغه په اورشلیم کې یودېرش کاله  ۲۲
پاچاهي وکه. د هغه د مور نوم یدیده ؤ، هغه د عدایه لور وه چې د بصقت د اروي خه

 یوشیا هغه کار کاوه چې د تن په نظر کې ه ؤ. هغه د خپل نیکه داود الره ؤ. 
غوره که او په ینه یې د تن د ولو قوانینو اطاعت کاوه.

د موسی د شریعت د یو کتاب پیدا کېدل
(دویم تواریخ ۳۴: ۸ - ۲۸)

 د یوشیا د پاچاه په اتلسم کال، هغه د اصلیا زوی شافان چې د مشالم لمسی ؤ او د

 <مشر کاهن حلقیا ته ورشه دربار منشي ؤ د دغه حکم سره د تن کور ته ولېه: 
او د هغو پیسو مقدار معلوم که چې د تن د کور د دروازې ساتونکو د خلکو خه

 هغوی ته ووایه چې دا پیسې هغو ېکادارنو ته ورکي چې د تن راولې کې دي. 
 ترکاانو، معمارانو او خرانو ته د کور د بیاجوونې مسؤولیت لري. دوی باید هغه 
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ورکي او همدارنه هغه لري او تول شوې تیې دې واخلي چې په بیاجوونه کې
 هغه خلک چې د کار مسؤولیت په غاه لري هغوی ورخه کار اخیستل کیي. 
صادق خلک دي، نو دې ته اتیا نشته چې د هغوی خه د پیسو حساب وغواو.>

 حلقیا، شافان منشي ته وویل: <ما دلته د تن په کور کې د شریعت یو کتاب

 نو شافان بېرته پاچا ته موندلی دی.> هغه دا کتاب شافان ته ورک او هغه ولوست. 
ورغی او هغه ته یې خبر ورک: <هغه پیسې چې د تن په کور کې وې هغه ستاسو

خدمتارانو واخیستې او هغو ېکادارنو ته یې وروسپارلې چې د بیاجوونې مسؤولیت یې
 شافان زیاته که: <حلقیا ماته یو کتاب راکی دی> او هغه یې پاچا په غاه دی.> 

ته په لو آواز ولوست.

  کله چې پاچا د شریعت د کتاب خبرې واورېدلې، له غمه یې خپل کالي وشلول. 

هغه حلقیا کاهن، د شافان زوی اخیقام، د میکایا زوی عکبور، شافان د دربار منشي او د
 <ال شئ او د تن سره زما او د یهودا د  :ار عسایا ته دغه حکم ورکپاچا خدمت

ولو خلکو دپاره د دې کتاب د هدایاتو په اه مشوره وکئ. تن په مون باندې ېر په
قهر دی که ه چې په دې کتاب کې لیکل شوي دي زمون نیکونو په هغو باندې عمل نه

دی کی.>

 حلقیا، اخیقام، عکبور، شافان او عسایا الل چې د یوې پیغمبرې سره چې حلده

نومېده، مشوره وکي. هغه د اورشلیم د ار په نوې سیمه کې اوسېدله (د هغې مېه شلوم
نومېده چې د تقوه زوی او د حرحس لمسی ؤ، هغه د خدای د کور د کالیو د ساتلو

 هغې ورته مسؤولیت په غاه درلود). نو ه چې پې شوي وو هغې ته یې بیان کل. 
وویل چې پاچا ته بېرته ال شي او هغه ته د اسراییلو د تن خدای دغه پیغام ورکي:

 <تن داسې وایي: د دې کتاب د لیکنې په مطابق چې د یهودا پاچا لوستلی دی، زه
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 هغوی زه پرېودم او نورو به په دې ای او د دې ای په خلکو باندې بال راولم. 
خدایانو ته یې خوشبویي وسوولې، په خپلو ولو کارونو یې زما قهر راپارولی دی. نو زما

 خو د یهودا پاچا په اه چې تاسو یې د قهر به د اورشلیم په مقابل کې سو نه شي. 
تن د مشورې دپاره رالېلي یئ هغه ته ووایئ چې د اسراییلو تن خدای وایي: تا د

 کله چې تا واورېدل چې ما د دې ای او د هغه د دې کتاب کالم اورېدلی دی. 
اوسېدونکو په ضد داسې خبرې وکې چې هغه به ویجا او لعنتي شي، تا توبه وویستله، د
تواضع سر دې زما په واندې ی ک، خپل کالي دې وشلول او زما په مخکې دې وژل،

 په دې خاطر زه به تا پرېدم چې په آرام سره م شې. ستا نو ما ستا دعا قبوله که. 
د مر خه وروسته به اورشلیم په بال اخته کم.> نو هغوی یوشیا پاچا ته دا پیغام

ورورساوه.

د یوشیا اصالحات
(دویم تواریخ ۳۴: ۳ - ۷، ۳۴: ۲۹ - ۳۳)

 نو یوشیا پاچا د یهودا او اورشلیم ول سپین یري خپل حضور ته راوغوتل.  ۲۳
 هغه د یهودا د کلیو او اروو خلکو، د اورشلیم د ار خلکو، کاهنانو، نبیانو او نورو

ولو خلکو سره چې شتمن او غریب پکې شامل وو د تن کور ته ال. پاچا د ولو په
مخکې په لو آواز سره د لوظ هغه ول کتاب ولوست چې د تن په کور کې موندل

 پاچا د شاهي ستنې سره ودرېد او د تن سره یې لوظ وک چې د هغه شوی ؤ. 
اطاعت به کوي، د زه له کومي به د هغه د قوانینو او حکمونو خه پیروي کوي او هغه

غوتنې به عملي کوي چې په لوظنامې پورې تلې دي او په دې کتاب کې لیکل شوې دي.
ول قوم ژمنه وکه چې په دې لوظنامې باندې به ین ودریي.

 بیا پاچا مشر کاهن حلقیا، د هغه مرستیالو کاهنانو او د تن د کور د دروازې
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ساتونکو ته حکم وک چې هغه ول شیان چې د بعل، د اشیره د بتانو او ستورو ته په عبادت
کولو کې ورخه کار اخیستل کېده د تن د کور خه راوباسي. وروسته پاچا دا ول

شیان د ار خه بیرون د قدرون په دره کې وسوول او د هغو ایرې یې بیت ییل ته
 هغه کاهنان یې له کاره وه کل چې د یهودا د پاچاهانو له خوا د دې دپاره یولې. 

اکل شوي وو چې د یهودا د ارونو او د اورشلیم په شاوخوا په عبادتایونو کې
خوشبویي وسووي. همدارنه یې هغه ول کاهنان چې بعل، لمر، سپوم او ستورو ته یې

 هغه د تن د کور خه د اشیره بت لیرې ک، هغه خوشبویي سوولې، لیرې کل. 
یې د ار خه وویست او د قدرون درې ته یې یوو. هلته یې هغه وسواوه، د هغې ایره
 یوشیا هغه ودان یې په رد باندې بدله که او په عمومي هدیره باندې یې وشیندله. 
ورانې کې چې د تن په کور کې وې او لواطت کارانو په هغې کې کار کاوه او هم په

هغه ای کې به و د اشیره د بت دپاره چپنې نلې.

 هغه کاهنان چې د یهودا په ارونو کې اوسېدل، یوشیا هغوی اورشلیم ته راوستل. هغه

په ول وطن کې یعنې په شمال کې د جبع خه نیولې په جنوب کې تر بئرشبع پورې د
قربان هغه ایونه ناپاکه ورول چې هلته به کاهنانو خوشبویي سوولې. یوشیا هغه د

قربان ایونه وران کل چې د ار د والي یهوشع د دروازې په خوله کې او د ار د
 که ه هم دغو کاهنانو ته اجازه نه وه چې په اورشلیم کې دروازې کيې خواته وو. 

و ر هغوی کولی شول چې هغه فطیرهي، مای کې خدمت وک په تن ته د قربان
وخوري چې د نورو کاهنانو دپاره پخېدله.

 همدارنه یوشیا پاچا د توفت د قربان ای هم ناپاکه وراوه چې د حنوم په دره

کې ؤ، ترو هېوک ونه شي کولی چې خپل زوی یا خپله لور د سوېدونکې نذرانې په
 یوشیا د آسونو هغه مجسمې هم لیرې کې چې د توه د مولک بت ته قرباني کي. 

یهودا پاچاهانو لمر ته د عبادت کولو دپاره وقف کې وې او هغه جني ا یې
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وسوولې چې په دې عبادت کې به ورخه کار اخیستل کېده. (دا مجسمې د تن د کور
په حوېل کې، د هغې دروازې تر ن چې د یو لو رتبه درباري نتنملک د اوسېدلو ای
 یوشیا پاچا د قربان هغه ایونه چې د یهودا پاچاهانو ته نژدې وه، ساتل شوې وې.) 
د ما په بام یعنې د آحاز پاچا په کوې باندې جو کي وو، د قربان د هغو ایونو سره
یوای وران کل چې منسي پاچا د خدای د کور په دوو حوېلیو کې جو کي وو. هغه دا
 یوشیا د د قربان ایونه وې وې کل او هغه یې د قدرون په درې کې وغورول. 
قربان هغه ایونه ناپاک ورول چې سلیمان پاچا د اورشلیم په ختی کې او د فساد یعنې

د ناه د غره په جنوب کې د ناوه بتانو د عبادت دپاره جو کي وو - یعنې د صیدون د
خلکو بت عشتاروت، د موآب د خلکو بت کموش او د عمون د خلکو بت مولک دپاره.

 یوشیا پاچا د تیو ستنې وې وې کې، د اشیره بتان یې ویجا کل او هغه مکه

چې دغه بتان پکې ودرول شوي وو هغه یې د انسانانو په هوکو باندې په که.

 پرته له دې یوشیا هغه د قربان ای هم وران ک چې په بیت ییل کې ؤ او د نباط د

زوی یروبعام پاچا له خوا چې د اسراییلو د ناه سبب رېدلی ؤ جو شوی ؤ. یوشیا د
قربان ای راوغوراوه، د هغه تیې یې وې وې کې او په رد یې بدلې کې. هغه د

 بیا یوشیا شاوخوا وکتل او په غون باندې یې یوه هدیره اشیره بت هم وسواوه. 
ولیده. د هغو خه یې هوکي راوویستل، د قربان په ای کې یې وسوول او په دې ول
ې وه کاندوینه که چې د خدای نبي یروبعام ته ون لکه .ای ناپاکه ک هغه د قربان

م هماغسې وشول.

 یوشیا پاچا شاوخوا وکتل او یوه غه تیه یې ولیدله. هغه پوتنه وکه: <هغه ه شی

دی؟>

د بیت ییل خلکو واب ورک: <دا د هغه نبي زیارت دی چې د یهودا خه راغلی ؤ او د
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هغو کارونو واندوینه یې کې وه چې تا د قربان د دې ای سره وکل.>

 یوشیا امر وک: <هغه په خپل حال پرېدئ، د هغه هوکي دې بېایه نه شي.> نو نه

د هغه نبي هوکي بېایه شول او نه د هغه بل نبي هوکي چې د سامرې خه راغلی ؤ.

 یوشیا پاچا په هر ار کې هغه بتخانې ورانې کې چې د اسراییلو د پاچاهانو له خوا

جوې شوې وې او د هغو په سبب یې د تن قهر راپارولی ؤ. هغه د قربانیو د دې ولو
 هغه د بتخانو ایونو سره داسې کار وک لکه نه چې هغه په بیت ییل کې کی ؤ. 
هغه ول کاهنان چې هلته یې خدمت کاوه د قربانیو په ایونو باندې ووژل او د قربان په

ولو ایونو باندې یې د انسان هوکي وسوول. بیا هغه اورشلیم ته ستون شو.

یوشیا او د فسحې اختر لماننه
(دویم تواریخ ۳۵: ۱ - ۱۹)

 یوشیا خلکو ته امر وک: <لکه نه چې د لوظ په کتاب کې لیکل شوي دي، د خپل

 له هغه وخت راهیسې چې تن خدای د عزت په خاطر د فسحې اختر ولمانئ.> 
قاضیانو په قوم باندې حکومت کاوه، د اسراییلو او یهودا د پاچاهانو په وخت کې هې کله

 مر د یوشیا د پاچاه په اتلسم کال د فسحې دا اختر په دې ول نه ؤ لمانل شوی. 
اختر په اورشلیم کې ولمانل شو.

د یوشیا نور بدلونونه

 د دې دپاره چې د هغه کتاب لیکل شوي قوانین عملي شي، کوم چې مشر کاهن حلقیا

د تن په کور کې موندلی ؤ، نو یوشیا پاچا د اورشلیم او یهودا خه ول جادوران او
 یوشیا فال کتونکي، ول کورني خدایان، بتان او د بت پرست ول شیان له منه یول. 
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پاچا د زه له کومي او په خپل ول فکر او قوت سره د تن خدمت وک او د موسیٰ د
ول شریعت خه یې اطاعت وک. د هغه خه نه مخکې داسې پاچا ؤ او نه وروسته.

 مر د هغو کارونو په سبب چې منسي پاچا کي وو، تن په یهودا باندې ېر په

 تن وویل: <زه به د یهودا سره قهر شوی ؤ او ال هم د هغه قهر سو شوی نه ؤ. 
هغه کار وکم کوم چې ما د اسراییلو سره کی ؤ. زه به د یهودا خلک د خپل حضور خه

وشم او زه به اورشلیم یعنې هغه ار چې ما غوره کی ؤ او خپل کور یعنې هغه ای چې
ما ویلي وو چې هلته باید زما عبادت وشي پرېدم او هغه به رد کم.>

د یوشیا مینه
(دویم تواریخ ۳۵: ۲۰ - ۳۶: ۱)

 د یوشیا د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د یهودا د پاچاهانو د

 هغه وخت چې یوشیا پاچا ؤ، د مصر فرعون نیکو تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
ي. یوشیا پاچا الچې د آشور پاچا سره مرسته وک کر سره د فرات سیند ته الد خپل ل
چې د هغه سره جه وکي، مر فرعون نیکو د هغه سره مخامخ شو او هغه یې په مجدو
 د هغه درباریانو د هغه می په جني ا کې کېود، بېرته یې اورشلیم کې وواژه. 
ته یوو او په خپله هدیره کې یې خ ک. د یهودا خلکو د یوشیا زوی یهوآحاز سر په تېلو

غو ک او هغه یې خپل پاچا واکه.

د یهودا پاچا یهوآحاز
(دویم تواریخ ۳۶: ۲ - ۴)

 یهوآحاز درویشت کلن ؤ چې د یهودا پاچا شو او درې میاشتې یې په اورشلیم کې

 پاچاهي وکه. د هغه مور حموطل نومېدله او د ارمیا لور وه چې د لبنه د ار خه ؤ. 
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 د مصر هغه د خپلو نیکونو الره غوره که او د تن په مقابل کې یې ناه وکه. 
فرعون نیکو، یهوآحاز د حمات د خاورې په ریبله کې په زندان کې واچاوه. په دې ول د

یهوآحاز پاچاهي پای ته ورسېدله. بیا نیکو د یهودا خلک مجبور کل چې هغه ته درې زره
 فرعون او لورسوه کیلورامه سپین زر او لوردېرش کیلورامه سره زر باج ورکي. 

نیکو، الیاقیم د یوشیا بل زوی د خپل پالر په ای پاچا واکه او د الیاقیم نوم یې په
یهویاقیم باندې بدل ک. یهوآحاز د نیکو له خوا مصر ته یول شو او هلته م شو.

د یهودا پاچا یهویاقیم
(دویم تواریخ ۳۶: ۵ - ۸)

 یهویاقیم پاچا سپین او سره زر د مصر پاچا نیکو ته د باج په توه ورکل. د غوتل

شوو پیسو د راولولو دپاره یې د هېواد د خلکو خه د هغوی د شتمن په تناسب مالیه
راوله که.

 یهویاقیم پنه ویشت کلن ؤ چې د یهودا پاچا شو او هغه په اورشلیم کې یوولس کاله
پاچاهي وکه. د هغه مور زبیده نومېدله او د فدایا لور وه چې د رومه د اروي خه ؤ.

 یهویاقیم د خپلو نیکونو الره غوره که او د تن په مقابل کې یې ناه وکه.

 د یهویاقیم د پاچاه په وخت کې د بابل پاچا نبوکدنصر په یهودا باندې برید  ۲۴
 لکه نه وک او یهویاقیم درې کاله هغه ته غاه کېودله، وروسته بیا هغه یاغي شو. 

چې تن د خپلو خدمتارو نبیانو په وسیله ویلي وو نو هغه د یهودا په ضد د بابلیانو،
سوریایانو، موآبیانو او عمونیانو خه وسله والې لې ولېلې، ترو یهودا له منه یوسي.

 دا هره په رتیا سره د تن د حکم سره سم په یهودا باندې وشول. دا د دې

دپاره وشول چې د یهودا خلک د هغو ناهونو له کبله چې منسي پاچا کي وو د تن د
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 په اني ول منسي د اورشلیم کوې په وینو کې کې. حضور خه وشل شي. 
د هغو بې ناه خلکو په سبب چې هغه وژلي وو، تن نه غوتل چې هغه وبخي.

 د یهویاقیم د پاچاه نورې پېې او دا چې هغه ه کي دي د یهودا د پاچاهانو د

 یهویاقیم م شو او د هغه زوی یهویاکین د هغه په تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 
ای پاچا شو.

 د مصر فرعون او د هغه لکر بیا هېکله د مصر خه ونه وتل، که چې د بابل

پاچا هغه وله سیمه چې په مصر پورې تلې وه یعنې د فرات د سیند خه د مصر تر
شمالي پولې پورې د خپل واک الندې راوستې وه.

د یهودا پاچا یهویاکین
(دویم تواریخ ۳۶: ۹ - ۱۰)

 یهویاکین اتلس کلن ؤ چې د یهودا پاچا شو او هغه په اورشلیم کې درې میاشتې

 پاچاهي وکه. د هغه مور نحوشطا نومېدله او د الناتان لور وه چې د اورشلیم خه ؤ. 
یهویاکین د خپل پالر الره غوره که او د تن په مقابل کې یې ناه وکه.

 د هغه د پاچاه په دوران کې د بابلیانو لکر چې د نبوکدنصر پاچا منصبدارانو یې

 د محاصرې په وخت کې خپله  .مشري کوله، اورشلیم ته ورغلل او هغه یې کالبند ک
 یهویاکین پاچا د خپلې مور، خپلو خدمتارانو، خپلو نبوکدنصر اورشلیم ته راغی. 

منصبدارانو او د ما د درباریانو سره بابلیانو ته تسلیم شو. نبوکدنصر د خپلې پاچاه په
 نبوکدنصر د تن د کور او د ما ولې خزانې بابل ته  .اتم کال یهویاکین اسیر ک
یوې. همدارنه هغه د سرو زرو هغه ول سامان چې سلیمان پاچا د تن د کور دپاره
 جو کی ؤ، وې وې ک. دا هره د تن د واندوینې سره سم سرته ورسېدل. 

۸۳ / ۸۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


نبوکدنصر د اورشلیم خلک او ول منصبداران او جنیاالن د اسیرانو په توه بوتلل چې د
دې ولو شمېر لسو زرو تنو ته رسېده. هغه کسبران هم د آهنرانو په شمول بوتلل او

یواې ېر غریب خلک یې په یهودا کې پرېودل.

 نبوکدنصر، یهویاکین د هغه د مور، و، درباریانو او د یهودا د مشرانو سره د اسیر په

 همدارنه نبوکدنصر اووه زره جني نفر او زر نفره کسبر چې په  .ه بابل ته یووتو
هغو کې آهنران هم شامل وو، بابل ته بوتلل. هغه ول په جه کې قوي او تکه وو.

 نبوکدنصر د یهویاکین تره، متنیا د یهودا پاچا واکه او د هغه نوم یې په صدقیا باندې

.بدل ک

د یهودا پاچا صدقیا
(دویم تواریخ ۳۶: ۱۱ - ۱۲ او ارمیا ۵۲: ۱ - ۳)

 صدقیا یوویشت کلن ؤ چې د یهودا پاچا شو او هغه یوولس کاله په اورشلیم کې

 پاچاهي وکه. د هغه مور حموطل نومېدله او د ارمیا لور وه چې د لبنه د ار خه ؤ. 
 تن صدقیا پاچا ک م د یهویاقیم پاچا په شان د تن په مقابل کې ناه وکه. 

د اورشلیم او یهودا په خلکو باندې دومره په قهر شو چې هغوی یې د خپل حضور خه
وشل.

نو صدقیا د بابل د پاچا نبوکدنصر په مقابل کې یاغي شو.

د اورشلیم سقوط
(دویم تواریخ ۳۶: ۱۳ - ۲۱ او ارمیا ۵۲: ۳ - ۱۱)

۸۴ / ۸۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


 نو د صدقیا د پاچاه د نهم کال د لسمې میاشتې په لسمه ور نبوکدنصر د  ۲۵
خپل ول لکر سره اورشلیم ته راغی. هغوی د ار خه بیرون خپلې خېمې ودرولې او د

 هغه ردچاپېره یې د خاورو خه جو شوي دېوال ته د ختلو الره جوه که. 
 د اورشلیم یې د صدقیا د پاچاه تر یوولسم کاله پورې تر محاصرې الندې ونیو. 

هماغه کال د لورمې میاشتې په نهمه ور دومره سخته قحطي شوه چې خلکو ته د
 او بابلیانو د ار دېوالونه سوري کل. که ه هم خوراک دپاره هې شی پاتې نه شو 
ار د هغوی له خوا کالبند ؤ د شپې له خوا پاچا او ول عسکر وتتېدل. هغوی د شاهي

باغ د هغې دروازې له الرې الل چې د دوو دېوالونو په من کې وه او د اردن د درې
 مر د بابلیانو لکر پاچا تعقیب ک او د اریحا ا ته نژدې هغه خواته روان شول. 

 پسې ورورسېدل. نو د هغه ولو عسکرو هغه پرېود او هرې خواته خپاره شول. 
صدقیا ونیول شو او نبوکدنصر پاچا ته چې په ریبله کې ؤ یول شو. په هغه ای کې

 د صدقیا زامن یې د هغه په نبوکدنصر، صدقیا محاکمه ک او هغه په سزا محکوم شو. 
.ه او بابل ته یې یوویرونو یې وتاې یې راوویستلې، په زنمخ کې ووژل. د صدقیا ستر

د خدای د کور ورانېدل
(ارمیا ۵۲: ۱۲ - ۲۳)

،مې میاشتې په اوومه ورد نولسم کال د پن  د بابل د پاچا نبوکدنصر د پاچاه

 هغه د نبوزرادان د پاچا سالکار او د هغه د ساتونکو قوماندان اورشلیم ته ورننوت. 
 او د هغه ولو تن کور، شاهي ما او په اورشلیم کې ولې مهمې ودان وسوولې 
 بیا نبوزرادان هغه خلک چې عسکرو چې د هغه سره وو د ار دېوالونه راوغورول. 

په ار کې پاتې وو، د هغو نفرو په شمول چې بابلیانو ته تسلیم شوي وو، بابل ته بوتلل.
 مر هغه په یهودا کې ینې غریب خلک پرېودل چې د انورو په باغونو او پیو

کې کار وکي.
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 بابلیانو هغه برنجي ستنې او ا انې چې د تن په کور کې وې د لویې برنجي

 همدارنه هغوی انک سره یوای وې وې کلې او ول برنج یې بابل ته یول. 
بېلچې، د قربان د ای خه د ایرو د لیرې کولو لوي، د راغونو د پلتو پاکوونکي، د
قربانیو د وینو کاسې، د خوشبوی د سوولو کاسې او نور ول هغه برنجي سامان چې د
 هغوی هغه ول خدای په کور کې د خدمت دپاره ورخه کار اخیستل کېده، یول. 

شیان هم یول چې د سرو یا سپینو زرو خه جو شوي وو چې په هغو کې د وینو د
 دوه برنجي ستنې، برنجي ا انې او لویه شیندلو کاسې او د اور لوي شامل وو. 

برنجی انک، چې سلیمان د تن د کور دپاره جوې کې وې، دومره درانده وو چې نه
 دواه ستنې یو شان وې. د هرې ستنې لووالی اته متره ؤ چې د هغه په وزن کېدل. 

سر باندې برنجي تاج ؤ چې یو متر او دېرش سانتي لووالی یې درلود. د هر تاج ردچاپېره
یو برنجي جال ؤ چې په برنجي انارو باندې کلی کای شوی ؤ.

بابل ته د یهودا د خلکو اسارت
(ارمیا ۵۲: ۲۴ - ۲۷)

 برسېره پردې، نبوزرادان قوماندان، مشر کاهن سرایا، دویم کاهن سفنیا او د خدای د

 نبوزرادان د هغه ار خه د لکرو کور درې مهم ماموران د اسیرانو په توه ونیول. 
قوماندان، د پاچا هغه پنه شخصي سالکاران چې په ار کې پاتې وو، د قوماندان مرستیال

 چې د جې دپاره د عسکرو د راغونولو مسؤول ؤ او نور شپېته تنه ونیول. 
نبوزرادان هغوی د بابل پاچا ته چې د حمات په خاوره کې د ریبله په ار کې ؤ، بوتلل.

 نو پاچا هغوی هلته اعدام کل.

د یهودا خلک جالوطني شول.
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د یهودا والي جدلیا
(ارمیا ۴۰: ۷ - ۹، ۴۱: ۱ - ۳)

 د بابل پاچا نبوکدنصر د اخیقام زوی جدلیا چې د شافان لمسی ؤ، هغه یې د هغو ولو

 کله نفرو چې بابل ته نه وو ول شوي او په یهودا کې پاتې وو د والي په توه واکه. 
چې د یهودا عسکري منصبدارانو او عسکرو چې تسلیم شوي نه وو، واورېدل چې د بابل

پاچا، جدلیا د والي په توه اکلی دی، هغوی په مصفه کې د جدلیا سره وکتل. هغه
منصبداران دا وو: اسماعیل د نتنیا زوی، یوحانان د قریح زوی، سرایا د تنحومت زوی چې

 جدلیا د هغوی سره د نطوفې د اروي اوسېدونکی ؤ او یازنیا چې د معکې خه ؤ. 
قسم وخو: <تاسو باید اه اوسئ.> زیاته یې که: <د بابل د پاچا د مامورانو خه مه

وېرېئ. په دې خاوره کې واوسېئ او د پاچا خدمت وکئ، نو ستاسو ول کارونه به ه
په مخ روان وي.>

 مر د هماغه کال په اوومه میاشت اسماعیل چې د نتنیا زوی، د الیشمع لمسی او د

شاهي کورن غی ؤ، د لسو نفرو سره مصفې ته ال، په جدلیا باندې یې برید وک او هغه
یې وواژه. همدارنه هغه یهودیان او بابلیان یې هم ووژل چې د هغه سره په هغه ای کې

 بیا ول خلک که غریبان وو یا شتمن د عسکري منصبدارانو سره یوای مصر ته وو. 
وتتېدل، که چې هغوی د بابلیانو خه وېرېدل.

د یهویاکین آزادي
(ارمیا ۵۲: ۳۱ - ۳۴)

 د یهودا د پاچا یهویاکین د جالوطن د اووه دېرشم کال د دولسمې میاشتې په اووه
  .خه آزاد ک اویل مرودک د بابل پاچا شو. هغه یهویاکین د زندان ،ویشتمه ور

اویل مرودک د هغه سره په مهربان چلند وک او هغه ته یې د هغو پاچاهانو په پرتله چې د
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 نو یهویاکین نور د زندان کالي  .مقام ورک ېر لو هغه سره په بابل کې اوسېدل
 وانغوستل، او د ژوند تر پایه پورې یې د پاچا په دسترخوان باندې و خوله. 

ترو پورې چې یهویاکین ژوندی ؤ د پاچا له خوا هغه ته به هره ور د هغه د اتیاوو
مصرف ورکول کېده.
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