
د بادشاهانو دوېم کتاب

پېژندلو

د تاريخ په دې شيبو ک د باتفاق په وجه بن اسرائيل په دوو بادشاهتونو
ل چپېغمبران راولې سرائيل. خُدائ پاک پرله پستقسيم شوى ۇو، يهوداه او ا

خلق د ناه د سزا نه خبر کى خو د يهوداه او د اسرائيل خلقو او بادشاهانو دې
ته هي توجو ورنۀ که. د خُدائ پاک کالم همېشه د رتيا او حمت نه ډک

دے. خُدائ پاک د پېغمبرانو په وسيل سره کالم وکو او د هغوئ خبردارے
همېشه رتيا ثابت شو. دوېم بادشاهان د نافرمان هغه قيصه جارى سات کومه
چ په اول بادشاهانو ک شروع شوې وه. په دې کتاب ک د حضرت الياس
د پېشوي خدمت نه واخله د حضرت اليشع پورې وک چ د حضرت الياس
نه پس پېغمبر شو د هغۀ د خدمت ذکر هم شامل دے. اسرائيل د باور نۀ کولو له

وج پست طرف ته روان ۇو او آخرکار اسوريانو ورله شست ورکو. د جنوب
خوا ته د يهوداه بادشاه وه. د يهوداه ډېرو بادشاهانو په خُدائ پاک باندې ايمان

لرلو او هغوئ کوشش کولو چ د اسرائيل حالت ۀ ش. خو خُدائ پاک د
حضرت يشعياه او د نورو پېغمبرانو په وسيله د خبردارى نه پس د بابل د خلقو په

ذريعه يهوداه ته د ناه سزا ورکه او يروشلم ي قبضه کو. د اوياؤ کالو دپاره
يهوداه بابل ته بوتلے شول له نه چ حضرت يرمياه پېشوئ کې وه. د
خلقو د بايمان باوجود خُدائ پاک په خپله وعده قائم وو. د حفظ کولو دپاره

۱۳: ۲۳ آيت ”خو مال خُدائ په هغوئ مهربان او رحم کوونے وو.“
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د الياس د اخزياه بادشاه سره مخالفت

 د اسرائيل بادشاه اخاب د مرګ نه پس، د موآب مل د اسرائيل  ۱
 په سامريه ک د اسرائيل بادشاه اخزياه د خپل محل خالف بغاوت وکو. 

د بره کو د کک د جال نه راپرېوتو او سخت زخم شو. نو هغۀ پېغام
وړون ولېل چ د عقرون په ار ک د فلستيانو د خُدائ بعلزبوب نه

تخُدائ يوې فر  خو د مال پوتنه وکى چ دے به روغ ش او کۀ نه. 
الياس ته حم وکو، چ هغه د تشب پېغمبر وو، چ دے الړ ش او د سامريه

اخزياه بادشاه پېغام وړونو سره مالو ش او تپوس ترې نه وکى چ، ”تاسو د
عقرون خُدائ بعلزبوب سره مشورې له ول روان ي؟ ه چ ستاسو خيال دا

 بادشاه ته وواي چ، مال خُدائ دے چ په اسرائيل ک خُدائ نشته؟ 
فرمائ چ تۀ به د ک نه پا نۀ ، او خامخا به م ش.“ الياس د مال خُدائ

 او پېغام وړون بادشاه ته راواپس شول. هغۀ ترې نه په حم عمل وکو، 
 هغوئ ورته ووئيل، ”مون يو سى تپوس وکو، ”تاسو ول واپس راغل؟“ 

سره مالو شُو او هغۀ مون ته ووئيل چ واپس الړ ش او بادشاه نه تپوس وکئ
چ، مال خُدائ فرمائ، تا د عقرون خُدائ بعلزبوب سره د مشورې دپاره

سرائيل کپه ا ستا خيال دا دے چ ه چ دى؟ للې ول ونپېغام وړ
 بادشاه  “.به ش او م ، نه پا نۀ خُدائ نشته؟ نو په دې وجه تۀ به د ک
 هغوئ ورته ووئيل، ”د ترې نه تپوس وکو، ”هغه سے نه ارېدو؟“ 
هغه سى په وجود ډېر وېتۀ ۇو چ د رمن په پ باندې ي مال تل وه.“
 بيا هغۀ د پنوسو سو سره يو بادشاه ووئيل، ”هغه د تشب الياس دے.“ 
آفسر ولېلو چ الياس راول. آفسر الياس پېدا کو چ په يو غر باندې ناست
م درکوى چاره. بادشاه تا له حدمتووئيل، ”د خُدائ پاک خ وو او ورته ي

 الياس ورته وفرمائيل، ”کۀ زۀ د خُدائ پاک خدمتار يم، نو د الندې راشه.“ 
آسمان نه دې اور راش او تا او ستا سى دې ووژن.“ نو سمدست اور راکوز
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 بادشاه د پنوسو سو سره يو بل شو او آفسر او د هغۀ سى ي ووژل. 
آفسر ورولېلو چ هغه وروختلو او الياس ته ي ووئيل، ”د خُدائ پاک

 الياس خدمتاره، بادشاه تا له حم درکوى چ فوراً الندې راکوز شه.“ 
ورته وفرمائيل، ”کۀ زۀ د خُدائ پاک خدمتار يم، نو د آسمان نه دې اور راکوز

ش او تا او ستا سى دې ووژن.“ نو سمدست اور راکوز شو او آفسر او د هغۀ
 بادشاه يو ل بيا د پنوسو سو سره يو آفسر ورولېلو. سى ي ووژل. 

هغه غرۀ ته وختلو، هغه د الياس په مخ ي شو او سوال زارى ي ورته
وکه چ، ”د خُدائ پاک خدمتاره، په ما او زما په سو باندې رحم وکه.

 هغه نور دوه آفسران او د هغوئ سى په آسمان اور زمون ژوند بچ که. 
تخُدائ فر  د مال باندې وژلے شوى دى، خو په ما باندې رحم وکه.“ 

الياس ته وفرمائيل، ”هغۀ سره الړ شه او يرېه مه.“ نو الياس د هغه آفسر سره
 او بادشاه ته ي وفرمائيل، ”مال خُدائ داس فرمائ چ تا بادشاه له الړو 

ول د عقرون خُدائ بعلزبوب نه تپوس دپاره پېغام وړون لېل ۇو؟ ستا ۀ
خيال وو چ په اسرائيل ک خُدائ نشته؟ نو په دې وجه تۀ به روغ نۀ ش، او
خُدائ د الياس په ذريعه فرمائيل مال ه چن ه ل  “.ش خامخا به م

ۇو، اخزياه م شو. د اخزياه زامن نۀ ۇو، نو د يهوداه بادشاه د يهوسفط زوئ
يهورام د بادشاه په دوېم کال د اخزياه ورور يورام د هغۀ نه پس بادشاه جوړ

 اخزياه بادشاه چ نور هر ۀ هم کى ۇو هغه د اسرائيل د بادشاهانو شو. 
په تاريخ ک ليلے شوى دى.

د الياس آسمان ته خېژولے کېدل

 هغه وخت راغلو چ مال خُدائ الياس په يو زورور باد ک بره  ۲
 او په الر ک آسمان ته وخېژوى. الياس او اليشع د جِلجال نه روان شول، 
الياس اليشع ته وفرمائيل، ”اوس دلته پات شه، مال خُدائ ما له حم راکے
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دے چ بيتايل ته الړ شم.“ خو اليشع ورته وفرمائيل، ”زۀ د ژوندى مال خُدائ
او تا سره په خپله وفادارۍ قسم کوم چ زۀ به تا نه الړ نۀ شم.“ نو هغوئ بيتايل
 د پېغمبرانو يوه ډله د بيتايل نه راووتله، اليشع له الړه او د هغۀ ته روان ۇو. 

نه ي تپوس وکو، ”تا ته پته ده ۀ چ مال خُدائ نن ستا نه نې بو؟“
 بيا الياس اليشع ورته وفرمائيل، ”آو، ما ته پته ده، خو دا خبره مۀ کوئ.“ 

اليشع ته وفرمائيل، ”اوس تۀ دلته پات شه، مال خُدائ ما له حم راکے دے
چ يريحو ته الړ شم.“ خو اليشع ورته وفرمائيل، ”زۀ د ژوندى مال خُدائ سره

او تا سره په خپله وفادارۍ قسم کوم چ زۀ به ستا نه الړ نۀ شم.“ نو هغوئ
 د پېغمبرانو يوه ډله چ هلته اوسېده اليشع له الړه او د هغۀ يريحو ته الړل. 

نه ي تپوس وکو، ”تا ته پته ده ۀ چ مال خُدائ نن ستا نه ستا نې بو؟“
“.تاسو ونۀ واي ۀ به دا وى چ اليشع ورته وفرمائيل، ”آو، ما ته پته ده، خو

 نو الياس اليشع ته وفرمائيل، ”دلته پات شه، مال خُدائ ما له حم راکے

د اُردن سيند ته الړ شم.“ خو اليشع ورته وفرمائيل، ”زۀ د ژوندى مال دے چ
خُدائ او ستا په سر قسم خورم چ زۀ به تا نه الړ نۀ شم.“ نو هغوئ دواړه روان
 او پنوس پېغمبران ورپس الړل. الياس او اليشع د اُردن سيند سره شول، 

 بيا الياس خپله ودرېدل او هغه پنوس پېغمبران ترې نه ل لرې ودرېدل. 
چوغه وويستله، راغونه ي که او سيند ي ورباندې ووهلو، اوبۀ په دوه حصو

 ک تقسيم شوې او هغه او اليشع په اوچه زمه باندې د سيند نه پورې وتل. 
هلته، الياس اليشع ته وفرمائيل، ”د هغ نه مخ چ زۀ ستا نه بوتلے شم ما

ته ووايه چ زۀ ستا دپاره ۀ وکم.“ اليشع ورته وفرمائيل، ”ما له دې ستا د
 الياس ورته وفرمائيل، ”تا يو مشل يز  “.ے شروح يو په دوه برخه راک
غوتے دے، خو چ کله زۀ ستا نه جدا کے شم او تۀ م په ختلو ووين نو

 کله دا به تا ته مالو ش، خو کۀ تۀ م ونۀ وين، نو دا به تا ته نۀ مالويى.“ 
چ هغوئ روان ۇو او خبرې ي کول، نو نااپه يوه د اور جن اډۍ چ د
اور آسونو راله د هغوئ مين ته راغله او يو زورور باد الياس بره آسمان ته
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 اليشع دا وليدل او الياس ته ي چغه که، ”زما پالره، زما پالره. وخېژولو. 
يوړو.“ او چ اډو او په دې سوارو کسانو زما نې سرائيل جنوره، د ا

 بيا هغۀ  .وشلول جام ه هغه د نظر نه پناه شو، نو اليشع د غم نه خپلن
د الياس هغه چوغه راواخستله چ کومه د الياس نه غورزېدل وه او واپس الړو
وغه باندې اوبۀ ووهل هغۀ د الياس په چ او د اُردن په غاړه باندې ودرېدو. 
او وې فرمائيل، ”مال خُدائ، د الياس خُدائ پاک چرته دے؟“ نو هغۀ اوبۀ بيا

 د يريحو پنوسو ووهل او اوبۀ تقسيم شوې او هغه بل خوا پورې وتو. 
پېغمبرانو هغه وليدو او ورته ي وفرمائيل، ”د الياس روح د اليشع سره دے.“
ي ته د عزت نه زم الوېدو له الړل، د هغۀ په مخهغوئ د هغۀ سره م

و. راه يول ت و چى يوس سپن ووئيل، ”دلته مون  او ورته ي شول 
چ الړ شُو او ستا نې ولۇو. کېدے ش چ د مال خُدائ روح هغه وړے

وى او چرته په غر يا وادۍ ک ي پرېے وى.“ اليشع ورته وفرمائيل، ”تاسو
 خو هغوئ بيا بيا ووئيل نو هغۀ پرېودل چ الړ ش. هغه  “. به نۀ

 کله چ پنوسو کسانو درې ور لون وکو خو هغه ي ونۀ موندلو. 
هغوئ راواپس شول نو اليشع تر اوسه پورې په يريحو ک وو. اليشع ترې نه

تپوس وکو، ”ما تاسو ته وئيل نۀ ۇو ۀ چ مۀ ؟“

د اليشع معجزې

 د يريحو ۀ سى اليشع له الړل او ورته ي ووئيل، ”صاحبه، تا ته پته ده

 نو چ دا يو ۀ ار دے، خو اوبۀ ي  نۀ دى او زمه ي شاړه ده.“ 
ه واچوئ او ما له يه مالل ک په يو نوى لو” ،و چم وکهغۀ ح

 او هغه چين ته الړو او ماله ي په راوړئ.“ نو هغوئ ورله ماله راوړه، 
اوبو ک واچوله او وې فرمائيل، ”مال خُدائ داس فرمائ، زۀ دا اوبۀ صفا

 او هغه اوبۀ تر اوسه کوم، نو نور وک به نۀ مرى او زمه به شاړه نۀ وى.“ 
 اليشع د پورې صفا دى، له نه چ اليشع فرمائيل ۇو چ داس به وى. 
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يريحو نه روان شو چ بيتايل ته الړ ش او په الر ک ۀ هلان د ار نه
راووتل او په هغۀ پورې ي وق کول. هغوئ چغ وهل، ”د دې ائ نه الړ شه
خُدائ په نوم ي وکتل او د مال انو ته يېدو، هلر اليشع راو نجيه.“ 

په هغوئ لعنت ووئيلو. نو د نل نه دوه مېلوان راووتل او دوه لوېت
 اليشع د کرمل غر ته روان وو او وروستو سامريه هلان ي و و کل. 

ته راواپس شو.

جن ک سرائيل او موآب په ميند ا

 نو د يهوداه بادشاه يهوسفط د بادشاه په اتلسم کال، د اخاب زوئ  ۳
يورام د اسرائيل بادشاه شو او په سامريه باندې ي دولس کاله بادشاه وکه.

 هغۀ د مال خُدائ خالف ناه کې وه، خو د خپل پالر يا د خپل مور

ايزبل په شان خراب نۀ وو او د بعل هغه بت ي راوغورزولو کوم چ د هغۀ پالر
 خو يورام د نباط زوئ يربعام په شان ناه کوله. يورام جوړ کے وو. 

 د موآب بادشاه اسرائيليان د ناه طرف ته بوتلل او دا ناه ي نۀ پرېودله. 
ميسا به ې ساتل او هر کال ي سل زره ُورى او د سلو زرو و وړۍ د
 خو چ د اسرائيل بادشاه  .ورکول ول کسرائيل بادشاه له په محصا

 نو يورام سمدست اخاب م شو، نو ميسا د اسرائيل خالف بغاوت وکو. 
 هغۀ د يهوداه بادشاه د سامريه نه الړو او خپل ول فوجيان ي راغون کل. 
يهوسفط له دا پېغام ولېلو، ”د موآب بادشاه زما خالف بغاوت کے دے، تۀ به

د هغۀ خالف په جن ک زما ملرتيا کوې ۀ؟“ يهوسفط بادشاه ورته په
جواب ک ووئيل، ”زۀ به ستا ملرتيا وکم، زما سى، آسونه او زۀ ستا د

 خو د حمل دپاره به په کومه الر حو؟“ يورام ورته ووئيل، حم الندې يو. 
 نو يورام بادشاه ”مون به د ادوم په صحرا ک په اوږده الر باندې الړ شُو.“ 

او د يهوداه او ادوم بادشاهان روان شول. د اوو ورو د مزل نه پس، د هغوئ
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 سره اوبۀ ختم شوې او د سو او د ناورو دپاره لې هم پات نۀ شوې. 
يورام بادشاه په خفان ک ووئيل، ”افسوس، مال خُدائ مون درې واړه دلته

 يهوسفط تپوس د دې دپاره راوست يو چ موآبيانو ته مو حواله کى.“ 
وکو، ”دلته داس پېغمبر نشته ۀ چ د هغۀ په ذريعه مون د مال خُدائ نه

تپوس وکو؟“ نو د يورام بادشاه د فوج يو آفسر ورته ووئيل، ”د سافط زوئ
 يهوسفط بادشاه ووئيل، ”مال اليشع دلته شته. هغه د الياس مددار وو.“ 

 خُدائ د هغۀ په ذريعه کالم کوى.“ نو هغه درې بادشاهان اليشع له الړل. 
اليشع د اسرائيل بادشاه ته وفرمائيل، ”زۀ په تا باندې ۀ وکم، هغه پېغمبرانو له

الړ شه چ ستا مور او پالر ورسره مشوره کوله.“ خو يورام ورته ووئيل، ”نه،
و چک راغون درې بادشاهان ي مون خُدائ وو چ دا مال ه چ

 اليشع ورته وفرمائيل، ”زۀ د هغه ژوندى رب موآبيانو ته مو حواله کى.“ 
االفواج په نوم قسم کوم د چا چ زۀ خدمت کوم، کۀ ما ستاسو د ملرى د

يهوداه بادشاه يهوسفط عزت نۀ کولے نو ما به ستاسو دپاره هي هم نۀ ۇو کى.
وله، نو مالوغ هغۀ موسيق واال راوله.“ نو کله چ  اوس ما له د موسيق

 او اليشع وفرمائيل، ”مال خُدائ خُدائ په اليشع باندې وح نازله که، 
 تاسو به هي  .ونو نه ډکه شدا اوچه وادى به د اوبو د ډن ،فرمائ داس
باران يا هوا ونۀ وين، خو دا نهر به بيا هم د اوبو نه ډک ش او تاسو، ستاسو

 خو دا کار کول د مال خُدائ دپاره  .ناور به اوبۀ و اروى او نور
 تاسو به د آسان دے، هغه به تاسو له په موآبيانو باندې فتح هم درکى. 

ون  ول ئ، تاسو بهارونه فتح ک ائسته ول خو دېوالونو واالهغوئ د پ
راوغورزوئ، ول چين به بندې کئ او د هغوئ ول آباد پ به تباه کئ او په
 په ورپس سحر، د سحر د نذران په وخت، د ادوم د کاو به ي پ کئ.“ 

 کله چ موآبيان خبر طرف نه اوبۀ راوبهېدل او مل د اوبو نه ډک شو. 
شول چ هغه درې بادشاهان په هغوئ باندې د حمل دپاره راغل دى، نو هغه

ول بوډاان او وانان سى راوغوتے شول چا چ جن کولے شو او
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سحر چ  په ورپس هغوئ د حد په پوله باندې د جن دپاره ودرولے شول. 
هغوئ پاېدل، نو نمر په اوبو باندې لېدو او اوبۀ د وينو په شان سرې

 هغوئ په حېرانتيا سره ووئيل، ”ورئ، دا خو وينه ده، هغه درې  .ارېدل
لرو به د يو بل سره جن کے وى او ول به مۀ شوى وى. را چ مالِ

 خو چ کله هغوئ خېمو ته ورسېدل، نو اسرائيل غنيمت راغون کو.“ 
ورباندې حمله وکه او واپس ي وشل. اسرائيليان د موآب مل پورې په هغوئ

 او د هغوئ ارونه ي تباه کول. پس ۇو او په تلو تلو ک ي هغوئ وژل 
ے وراچولو چبه يو کا سرائيلنه تېرېدل، نو هر يو ا هغوئ د آباد پ کله چ

ي ون  ول ې اوهم بندې ک چين ول شو، هغوئ و به پپه کا
راوغورزول. په آخر ک صرف د قيرحراست شاه ار پات شو او چ د

کومو سو سره ليندې وې نو هغوئ دا ار محاصره کو او حمله ي ورباندې
 کله چ د موآب بادشاه ته پته ولېده چ جن بائيل، نو هغۀ خپل وکه. 

اووۀ سوه د تُورو واال فوجيان د ان سره کل او د دشمن په صفونو ک ي د
ان دپاره د الرې جوړولو کوشش وکو چ د شام بادشاه له وتت، خو هغه

 نو هغۀ خپل مشر زوئ د ان سره بوتلو چ کوم د هغۀ نه پس ناکامه شو. 
بادشاه جوړېدو او هغه ي په دېوال باندې د سوزېدون نذران په توه پېش کو.
نو په اسرائيل سخت قهر نازل شو او هغوئ د ار نه راورېدل او خپل مل ته

راواپس شول.

د اليشع د يوې غريب کونې مدد کول

ه اليشع له الړه او ورته يد يو پېغمبر کون  د پېغمبرانو د يوې ډل  ۴
هغه د مال تا ته پته ده چ ه چن هدے. ل به، زما خاوند مووئيل، ”صاح
خُدائ نه يرېدو، نو ما له قرضخوا راغلے دے چ زما دوه زامن بو او خپل
 هغۀ ترې نه تپوس وکو، ”زۀ ستا دپاره ۀ وکم؟ غالمان ي جوړ کى.“ 
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ما ته ووايه چ ستا په کور ک ۀ شته؟“ هغ ورته ووئيل، ”د زيتُونو تېلو د يو
 اليشع هغ ته وفرمائيل، ”خپلو ولو وړوک لو نه بغېر هي هم نشته.“ 
لو د هغوئ نه خال ومره ډېر کېدے ش يانو کره الړه شه او چاون

 بيا تۀ او ستا زامن کور ته الړ ش، دروازه بنده کئ او په لوو وغواړه. 
ک تېل اچول شروع کئ. چ يو لوے ډکيى نو هغه يو طرف ته اېدئ.“

 نو هغه ه خپلو زامنو سره کور ته دننه الړه، دروازه ي بنده که، د

اچول او د هغ و کپه لو واخستلو او تېل ي ے يزيتُونو هغه وړوکے لو
 کله چ هغوئ ول لو ډک کل، نو هغ ترې نه زامنو ورله لو راوړل. 
تپوس وکو چ نور شته. نو يو زوئ ورته ووئيل، ”نور نشته.“ نو د تېلو بهېدل بند

 هغه واپس اليشع پېغمبر له الړه او هغۀ ورته وفرمائيل، ”د زيتُونو تېل شول. 
خرڅ که او خپل ول قرض ختم که او چ پېس پات ش نو په هغ باندې تۀ

او ستا زامن خپله خرچه کوئ.“

اليشع او د شونيم مالداره ه

 يوه ورځ اليشع شونيم ته الړو، چرته چ يوه مالداره ه اوسېده. هغ هغۀ

په کور ک هغه کله هم شونيم ته تلو نو د هغ و، بيا چدعوت ورک له د رو
 هغ خپل خاوند ته ووئيل، ”دلته چ کوم سے اکثر به ي رو خوړله. 

 راه چ په را نو زما دا يقين دے چ هغه د خُدائ پاک خدمتار دے. 
او يوه ډيوه به په ک رسمېز، ک ،و، يو که جوړه کچت باندې يوه وړه کو

 يوه ورځ هغه کېدو او چ هغه کله مون له را نو هلته به پات کيى.“ 
 نو هغۀ خپل نوکر جيحازى ته راغلو او د آرام دپاره خپل کو ته وختلو. 

 وفرمائيل چ، ”الړ شه او هغه شونيم ه راوغواړه.“ کله چ هغه راغله، 
نو هغۀ جيحازى ته وفرمائيل، ”هغ ته ووايه چ زمون د ضرورتونو پوره کولو
دپاره ي کوم تليف کے دے نو د دې په بدل ک زۀ د هغ دپاره ۀ وکم.
بادشاه يا د فوج مشر له الړ شم او د هغ چ هغه ما ته ووائ چ کېدے ش
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 اليشع د  “.ورته ووئيل، ”زما خلق زما خيال سات م.“ هغسفارش وک
جيحازى نه تپوس وکو، ”نو زۀ د هغ دپاره ۀ وکم؟“ هغۀ ورته ووئيل، ”خبره
 اليشع حم دا ده چ د هغ بچ نشته او د هغ خاوند يو بوډا سے دے.“ 

نو هغه راغله او د دروازې په خولۀ ک “.دلته راش ته ووايه چ و، ”هغوک
 اليشع هغ ته وفرمائيل، ”په راتلون کال ک هم په دې وخت ودرېدله، 
ک به تا په خپل غې ک يو زوئ نيولے وى.“ هغ ووئيل، ”صاحبه، ما ته

 خو له چ نه اليشع  “.ار يدمتدروغ مۀ وايه. تۀ د خُدائ پاک خ
 فرمائيل ۇو، په ورپس کال تقريباً هم هغه وخت د هغ يو زوئ پېدا شو. 
کله چ هل لوئ شو نو يوه ورځ هغه بهر خپل پالر له ووتلو، پالر ي د لَورو

 نااپه هغۀ خپل پالر ته چغه که، ”زما په سر ۀ سره په پ ک وو. 
وشول. زما سر خوږيى.“ پالر ي يو نوکر ته ووئيل، ”هل خپل مور له بوه.“

ک په غې پورې ي مور له بوتلو، او تر هغ واپس خپل  هغه نوکر هل

 هغ هغه د اليشع کو له نيولے وو، چ د غرم په وخت هغه م شو. 
 بيا يوړو، هغه ي په ک ک واچولو او الړه، دروازه ي ورپس بنده که. 
ي خپل خاوند راوغوتلو او ورته ي ووئيل، ”يو نوکر د خر سره دلته راولېه

 خاوند چ زۀ زر زر د خُدائ پاک خدمتار له الړه شم او بيا واپس راشم.“ 
ترې نه تپوس وکو، ”تۀ نن ول روانه شوې؟ نن خو نۀ د سبت ورځ ده او نۀ د
 بيا هغ خر کته  “.ورته ووئيل، ”خېر به ش اختر دے.“ هغ نوې مياشت
کو او نوکر له ي حم ورکو، ”ومره تېز چ خر تلے ش نو بو ي ه او

 نو هغه روانه شوه او د چ ما درته وئيل نۀ وى نو چ په مزه ي نۀ کې.“ 
ائ نه وليده چ اليشع وو. اليشع هغه د لرې کرمل غر ته الړه، چرته چ

راروانه وه او خپل نوکر جيحازى ته ي وفرمائيل، ”وره، هغه ه د شونيم نه
خاوند، د هغ هغه، د هغ ه چله تېز ورشه او دا معلوم ک  هغ راغله. 

 زوئ په خېر دى.“ هغه  جيحازى ته ووئيل، ”آو، هر ۀ په خير دى.“ 
خو چ کله هغه په غرۀ باندې اليشع له راغله نو هغه د اليشع په مخ يه
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شوه او هغۀ ته په پو پرېوته. جيحازى هغ له ديه ورکوله چ اليشع ورته
وفرمائيل، ”هغه پرېده، تۀ دا نۀ ورې چ ډېره زياته خفه ده؟ او مال خُدائ ما
  هغۀ ته ووئيل، ”صاحبه، ما ستا نه ته نۀ دى وئيل چ ۀ شوى دى.“ 

 زوئ غوتے وو ۀ؟ ما تا ته نۀ ۇو وئيل چ زما اُميدونه مۀ راپاوه؟“ 
اليشع جيحازى له مخ راوړولو او ورته ي وفرمائيل، ”ان تيار که، زما امسا
واخله او الړ شه. په الره باندې د چا سره سالم دعا مۀ کوه او کۀ په تا وک
سالم اچوى نو جواب هم مۀ ورکوه. هغه کور ته سيدها الړ شه او زما امسا د

 د هل مور اليشع ته ووئيل، ”زما دې په ژوندى هل په مخ باندې کېده.“ 
مال خُدائ او ستا په سر قسم وى چ زۀ به ستا نه بغېر الړه نۀ شم.“ نو اليشع
 جيحازى وړاندې الړو او د هل په مخ ي امسا کېوده، د هغ سره الړو. 
خو هي آواز يا د ژوند ۀ عالمت په ک نۀ وو. نو هغه د اليشع سره مالوېدو

 کله چ دپاره واپس الړو او ورته ي ووئيل، ”هغه هل خو پا نۀ ېدو.“ 
په ک هل دننه الړو او وې ليدل چ ته يوا اليشع ور ورسېدو، نو هغه کو

 هغۀ دروازه بنده که او مال خُدائ ته ي سوال باندې م پروت دے. 
 بيا هغه ک له الړو او په هل ورپرېوتلو، خپله خولۀ ي د هل په وکو. 

خولۀ کېوده، ستر د هغۀ په سترو او السونه ي د هل په السونو کېودل.
 اليشع پاېدو، په کوه بيا هغه د هل د پاه مالستو، نو هل رمېدو. 

وشل ان اووۀ مالستو. هل باندې ېدو او واپس الړو او په هلرو ک
تلو او ورته ي اليشع جيحازى راوغو  .ولوغ ستر و او بيا يوک

وفرمائيل چ، ”د هل مور راوغواړه.“ کله چ هغه راغله، نو هغۀ ورته
رېوتله، زم ته يه  نو هغه د اليشع په پو پ وفرمائيل، ”زوئ دې واخله.“ 

شوه، او بيا هغ خپل زوئ واخستلو او الړه.

دوه نورې معجزې

 کله چ اليشع جِلجال ته راواپس شو، نو په هغه مل ک قحط وو. د
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پېغمبرانو يوه ډله د هغۀ په وړاندې ناسته وه، هغۀ خپل نوکر ته وفرمائيل چ په
 د هغوئ اور باندې يو غ لوے کېده او د هغوئ دپاره وروا تياره که. 

نه يو کس پو ته الړو چ ۀ بو راول کى. هغۀ د نل کدو يو بوے
ه. هغۀ دا راوړل، پرې يوله که رايوه غې کدوانو نه ي لن وموندلو او د
کل او په وروا ک ي واچول، خو په دې نۀ پوهېدو چ دا ۀ شے دے.

 وروا هغه سو ته واچولے شوه چ وې خورى، خو چ نه ي دا

اره. په دې لودمتله نو هغوئ اليشع ته وفرمائيل، ”اے د خُدائ پاک خَو
 اليشع ۀ اوړۀ ک خو زهر دى.“ او هغوئ دا نۀ شوه خوړلے. 

راوغوتل، لو ک ي واچول او وې فرمائيل، ”هغوئ ته له نوره وروا
 يو بل ل، د بعلسليسه نه يو واچوه.“ نو په لو ک وروا ي شوه. 

سے راغلو، اليشع له ي شل رو راوړې چ په هغه کال د اوربشو د اول
فصل نه تيارې شوې وې او ۀ تازه وږى ي هم راوړل. اليشع خپل نوکر ته
 خو هغۀ ورته وفرمائيل چ، ”د پېغمبرانو قبيل له دا خوراک ورکه،“ 

وفرمائيل، ”سلو سو ته دا خوراک نه کېدم؟“ اليشع ورته وفرمائيل، ”هغوئ
له ي ورکه چ وې خورى، ه چ مال خُدائ فرمائ چ هغوئ به

 نو نوکر رو د هغوئ په  “.به هم ش او ترې نه پات ورباندې ماړۀ ش
ولو رو ۇو، هغوئ خُدائ فرمائيل ه مالن ه چوده او لکې مخ

وخوړه او ۀ ترې نه پات هم شوه.

د نعمان روغېدل

 نو د شام فوج مشر نعمان، د شام د بادشاه يو ډېر عزتمند کس وو،  ۵
ه چ د نعمان په ذريعه مال خُدائ شام فوج له فتح ورکې وه. هغه يو

 د اسرائيل خالف په يوه حمله ته فوج وو، خو د جذام بيمارى ي لرله. 
ک، شاميانو يوه وړه اسرائيل جين بوتله، چ هغه د نعمان د  نوکره
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زما نې ته ووئيل، ”زما خواهش دے چ نې خپل  يوه ورځ هغ شوه. 
هغه سامرى پېغمبر له الړ ش. نو د هغۀ په ذريعه به زما نې د جذام نه روغ

 کله چ نعمان دا واورېدل، نو هغه بادشاه له الړو او چ جين ۀ  “.ش
 بادشاه ورته ووئيل، ”د اسرائيل بادشاه له الړ وئيل ۇو هغه ي ورته ووئيل. 

شه او دا خط هغۀ له يوسه.“ نو نعمان روان شو او د سپينو زرو دېرش زره
 هغۀ سي، شپ زره د سرو زرو سي او لس جوړه  جام ي يوړې. 
چ کوم خط د اسرائيل بادشاه له وړے وو په هغ ک وئيلے شوى ۇو، ”کله
چ دا خط درورس نو تۀ به زما آفسر نعمان وپېژن. زۀ غواړم چ تۀ د هغۀ د

 کله چ د اسرائيل بادشاه دا خط وکتلو، نو هغۀ د يرې جذام عالج وکې.“ 
نه خپل جام وشلول او وې وئيل، ”د شام د بادشاه دا خيال دے چ زۀ دا
جذام سے روغ کم؟ ول زۀ خُدائ پاک يم، چ ژوندى کول او مۀ کول
 کله کوم؟ هغه په دې کوشش ک دے چ ما سره جن شروع کى.“ 

لو، ”تۀ ولاليشع پېغمبر د دې نه خبر شو، نو هغۀ بادشاه له دا خبر ورولې چ
سرائيل کپه ا چ ه، نو هغۀ ته به پته ولے ما له راولې؟ هغه سخفه ي

 نو نعمان د خپلو آسونو او جن اډو سره الړو او د اليشع د پېغمبر شته.“ 
 اليشع يو نوکر بهر ورولېلو چ هغۀ کور د دروازې په خولۀ ک ودرېدلو. 

ته ووائ چ، ”الړ شه او خپل ان د اُردن په سيند ک اووۀ ل ووينه، نو
 خو نعمان غصه شو  “.او تۀ به د جذام نه روغ ش ۀ ش رمن به بيا ستا

مال ،هغه به خامخا ما له راو او الړو او وې وئيل، ”زما خيال دا وو چ
خُدائ خپل خُدائ پاک ته به سوال وکى او زما د بيمارې رمن دپاسه به خپل

 په دمشق ک د ابانه او فرفر سيندونه په الس ونيس او زۀ به روغ شم. 
اسرائيل ک د ولو سيندونو نه ۀ نۀ دى ۀ؟ ما په هغه سيندونو ک خپل

روغ شوے وے.“ نو هغه راواپس شو او په غصه ک لے چان نۀ شو وين
 د هغۀ نوکران ورغلل او ورته ي ووئيل، ”صاحبه، کۀ تا ته پېغمبر الړو. 

فرمائيل وے چ ۀ غ کار وکه، نو تا به نۀ وو کے ۀ؟ له نه چ هغۀ
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 نو نعمان د درته وفرمائيل نو تۀ خپل ان ول نۀ وين چ روغ ش؟“ 
اُردن سيند ته کوز شو، اووۀ ل ي خپل ان په ک غوپه کو، له چ نه
اليشع ورته فرمائيل ۇو او هغه بلل روغ شو. د هغۀ رمن د يو ماشوم په شان

 نو هغه د ولو سو سره اليشع ته راواپس شو او وې وئيل، روغه شوه. 
”وره، ما ته پته ده چ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک نه بغېر بل يو خُدائ هم

 اليشع ورته وفرمائيل، ”زۀ د هغه نشته، نو صاحبه، زما نه تُحفه قبوله که.“ 
ژوندى مال خُدائ په نوم قسم کوم چ زۀ ي خدمت کوم چ زۀ به يوه تُحفه
هم نۀ قبلوم.“ نو نعمان بيا بيا ورته وئيل چ دا قبوله که، خو هغۀ نۀ اخستله.
 نو نعمان ووئيل، ”کۀ تۀ زما نه تُحفه نۀ قبلوې، نو ما پرېده چ دوه قچرې

په خاورو باندې بار کم، ه چ د نن نه به زۀ د مال خُدائ نه بغېر بل يو
 خو مال خُدائ دې خُدائ ته هم سوزېدون نذرانه يا قربان پېش نۀ کم. 

ستا خدمت کوون ته دا يوه غلط معاف کى، کله چ زما نې د رِمون
عبادتخان ته د سجدې دپاره ننو او هغۀ زما په الس باندې تيه وهل وى او

هلته زۀ هم ورسره ي شم، نو چ زۀ کله د رِمون په عبادتخانه ک يېم، نو
 اليشع مال خُدائ دې ستا خدمت کوونے د دې په وجه معاف کى.“ 

 ورته وفرمائيل، ”په خېر الړ شه.“ او نعمان الړو. هغۀ ل شان مزل کے وو، 
نعمان هم داس ان سره ووئيل، ”زما نې د اليشع نوکر جيحازى د خپل چ
پرېودو او يو يز ي هم ترې نه وانۀ خستلو. هغه شام چ ۀ راوړى ۇو نو

دۀ له په کار ۇو چ هغه ي ترې نه اخستے وے. زۀ په ژوندى مال خُدائ قسم
 نو کوم چ زۀ به په هغۀ پس ورمنه کم او ۀ نه ۀ به ترې نه واخلم.“ 
هغه په نعمان پس روان شو. کله چ نعمان وليدل چ يو سى ورپس منې

وهل، نو هغه د خپل جن اډۍ نه ورکوز شو او تپوس ي ترې نه وکو، ”خېر
 جيحازى ورته ووئيل، ”بلل خېر دے، خو زۀ خپل نې د دې خو دے؟“ 

دپاره راولېلم چ تا ته ووايم چ دا اوس اوس د پېغمبرانو د قبيل دوه پېغمبران
د غرونو مل افرائيم نه راورسېدل، نو هغوئ له درې زره د سپينو زرو سي او
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 نعمان ورته ووئيل، ”صاحبه، د سپينو زرو دوه جوړه  جام ورکه.“ 
شپ زره سي واخله.“ هغۀ ورته بيا بيا وئيل، او هغۀ سپين زر په دوو بوجو

ک وتل او خپلو دوو نوکرانو له ي دوه جوړه  جام ورکې او د
هغوئ هغه غر ته ورسېدل چرته چ  کله چ جيحازى نه مخ ي ولېل. 
اليشع اوسېدو، نو جيحازى هغه دوه بوج واخستل او کور ته ي يوړې. بيا هغۀ
 هغه کور ته واپس الړو او اليشع ترې نه تپوس د نعمان نوکران واپس ولېل. 
وکو، ”تۀ چرته وې؟“ هغۀ ورته ووئيل، ”ستا خدمت کوونے هيچرته هم نۀ دے

 خو اليشع ورته وفرمائيل، ”زما روح هلته تا سره نۀ وو ۀ چ کله تلے.“ 
هغه سے د خپل جن اډۍ نه تا له راکوز شو؟ دا وخت د پېسو او جامو، د

زيتُونو ونو او د انورو باغونو، د و او اروو يا د نوکرانو د قبلولو نۀ دے.
 نو په دې وجه د نعمان بيمارى به په تا او ستا په اوالد باندې د همېشه دپاره

وى.“ کله چ جيحازى الړو، نو په هغۀ دا بيمارى راغله او د هغۀ رمن د واورې
په شان سپينه شوه.

د تبر د سر معجزه

 يوه ورځ د اليشع د قبيل پېغمبران اليشع له ورغلل او هغوئ ورته  ۶
وفرمائيل چ، ”په کوم ائ ک چ مون ستا د مشرۍ الندې اوسيو نو هغه

 مون له اجازت راکه چ د اُردن سيند ائ زمون دپاره ډېر وړوکے دے. 
ته الړ شُو نو مون هر يو به يو يو تير ووهو، نو د اوسېدو دپاره به يو ائ جوړ

 په هغوئ ک يو اليشع ته وفرمائيل  “.و.“ اليشع ورته وفرمائيل، ”الړ شک
 او هغوئ په يو ائ چ، ”صاحبه، مون سره الړ شه،“ نو هغه ورسره الړو، 

روان شول. کله چ هغوئ د اُردن سيند ته ورسېدل، نو هغوئ ون وهل شروع
 کله چ هغه يو په ک يوه ونه وهله، نو نااپه د هغۀ د تبر نه د کل. 

اوسپن سر په اوبو ک وغورزېدو. هغۀ چغه که، ”زما نېه، دا تبر م د بل چا
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ائ ک و، ”هغه په کوم اليشع ترې نه تپوس وک نه اخستے وو.“ 
ورغورزېدو؟“ نو سى ورته هغه ائ وودلو او اليشع يو لرے پرې کو او په
 هغۀ اوبو ک ي وغورزولو، نو د تبر سر راووتلو او د اوبو دپاسه رېدو. 
و او راوايى خپل الس وراوږد کورته وفرمائيل، ”دا بهر راوباسه.“ او هغه س

خستلو.

د شام فوج شست خوړل

 د شام بادشاه د اسرائيل سره په جن وو. هغۀ د خپلو آفسرانو سره مشوره

 خو اليشع د وکه او يو ائ ي خوښ کو چ هلته خپل خېم ولوى. 
ه چ ،ائ ته ورنزدې نۀ ش هغه لو چسرائيل بادشاه له خبردارے ورولېا

 نو د اسرائيل بادشاه هغه خلقو له شاميان هلته د حمل دپاره پ ۇو. 
خبردارے ورکو کوم چ په هغه ائ ک اوسېدل او د اسرائيل بادشاه هغوئ

 شام بادشاه په دې باندې د نظر الندې ساتل. داس و و ل وشول. 
ډېر زيات خفه شو، هغۀ خپل آفسران راوغوتل او تپوس ي ترې نه وکو،
 يو په ک ”ستاسو کوم يو کس د اسرائيل د بادشاه طرفدارى کوى؟“ 

ووئيل، ”بادشاه سالمت، هي وک هم نه. اليشع پېغمبر د اسرائيل بادشاه ته ستا
 بادشاه حم هغه خبرې هم کوى چ تۀ ي د مالستو په کوه ک کوې.“ 

وکو، ”هغه ولوئ چ کسان ورولېم او وې نيسم.“ کله چ هغۀ ته ووئيلے
 نو هغۀ هلته د آسونو او جن اډو سره شول چ هغه په دوتين ک دے، 

يو لوئ لر ولېلو. هغوئ د شپ هغه ار ته ورسېدل او محاصره ي کو.
ېدو، د کور نه بهر الړو او شامد اليشع نوکر پا سحر وخت  په ورپس

لر او د هغوئ آسونه او جن اډۍ ي وليدې چ ار ي محاصره کے
وو. هغه اليشع له واپس الړو او ورته ي ووئيل، ”زما نېه، غرق شُو ۀ وکو؟“
 اليشع ورته وفرمائيل، ”مۀ يرېه، مون سره چ ۀ دى نو دا د هغوئ د هر

ه خُدايه، د هغۀ ستره، ”اے مالعا وک بيا هغۀ د ۀ نه زيات دى.“ 
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وغوه نو چ هغه ي وورى.“ مال خُدائ د هغۀ سوال واورېدو او د اليشع
نوکر چ بره وکتل نو وې ليدل چ د اليشع نه ېرچاپېره غر د اور د آسونو او
 کله چ شاميانو حمله وکه، نو اليشع دعا وکه، جن اډو نه ډک ۇو. 

”اے ماله خُدايه، دا سى ړاندۀ که.“ نو مال خُدائ د هغۀ سوال واورېدو او
 بيا اليشع هغوئ له ورغلو او ورته ي وفرمائيل، ”تاسو هغوئ ي ړاندۀ کل. 
په غلطه الر روان ي، دا هغه ار نۀ دے کوم چ تاسو لوئ. ما پس را او

زۀ به مو هغه سى له بوم چ کوم تاسو لوئ.“ نو هغۀ هغوئ سامريه ته
 چ نه هغوئ ار ته ورننوتل، نو اليشع دعا وکه، ”اے ماله بوتلل. 
خُدايه، د هغوئ ستر وغوه چ هغوئ ليدل وکى.“ نو مال خُدائ د هغۀ

سوال واورېدو، هغۀ د هغوئ نظر ۀ کو او هغوئ وليدل چ هغوئ په سامريه
 کله چ د اسرائيل بادشاه شاميان وليدل، نو هغۀ د اليشع نه ک دننه ۇو. 

 هغۀ ورته تپوس وکو، ”صاحبه، زۀ هغوئ ووژنم؟ زۀ هغوئ ووژنم ۀ؟“ 
وفرمائيل، ”نه، هغه فوجيان مۀ وژنه. کۀ هغوئ په جن ک هم نيولے شوى

وے نو هغوئ به دې نۀ وژلے. هغوئ ته رو او اوبۀ کېده، چ خوراک
 نو د اسرائيل بادشاه د  “.له الړ ش ى نو واپس دې خپل نېاک وک
هغوئ دپاره يوه لويه مېلمستيا وکه، او چ هغوئ خوراک اک وکو، نو

هغوئ ي واپس د شام بادشاه له ولېل. نو د هغه وخت نه شاميانو د اسرائيل په
مل باندې حمله کول پرېودل.

د سامريه محاصره

 ۀ موده وروستو د شام بادشاه بِنحدد د اسرائيل خالف خپل ول فوج

 نو د دې محاصرې په وجه په روان کو او د سامريه ار ي محاصره کو. 
ار ک د خوراک کمے دومره زيات شو چ د خر يو سر د سپينو زرو په اتيا

سيو باندې خرېدو او د تقريباً يو پاو د ووشت غل د سپينو زرو په پينو
ېدو چر ار په دېوال باندې سرائيل بادشاه د د ا سيو باندې خرېدل. 
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 هغۀ ورته يوې  ورته چغه که، ”بادشاه سالمت، زما مدد وکه.“ 
ووئيل، ”مال خُدائ چ ستا مدد نۀ کوى، نو زۀ دې نه مدد وکم؟ ما سره

 ستا مسئله ۀ نه د درمند خوراک شته او نۀ د انورو د لنرۍ نه مے شته؟ 
ده؟“ هغ ورته ووئيل، ”هغه بله ورځ دې  ما ته ووئيل چ مون به زما بچے
 نو مون زما زوئ پوخ کو او وخورو او بيا بله ورځ به د هغ بچے وخورو. 

ومو خوړو. په ورپس ورځ ما هغ ته ووئيل چ مون به د هغ زوئ وخورو،
جام ان نه خپلواورېدل، نو بادشاه د خف دا ي  چ خو هغ پ کو.“ 

وشلول او چ کوم خلق د دېوال سره نزدې ۇو نو هغوئ وليدل چ هغۀ د خپلو
 هغۀ ووئيل، ”کۀ نن ورځ د اليشع سر جامو الندې د اټ جام اغوست وې. 

  “.د ختمېدو سره ووژن نو خُدائ پاک دې ما د ور د بدن نه لرې نۀ ش
نو هغۀ يو پېغام وړونے ولېلو چ اليشع راول. اليشع په کور ک د يو و

مشرانو سره مالقات کولو. د بادشاه پېغام وړون د رارسېدو نه مخ، اليشع
مشرانو ته وفرمائيل، ”هغه قاتل زما د وژلو دپاره وک رالېلے دے. نو چ کله

هغه دلته راورسيى، نو دروازه بنده کئ او دننه ي مۀ راپرېدئ. بادشاه به په
 نو هغۀ ال خبرې ختم کې نۀ وې، چ بادشاه خپله په هغۀ پس وى.“ 

راورسېدو او وې وئيل، ”دا مصيبت د مال خُدائ نه په مون باندې راغلے دے.
زۀ دې نور د مال خُدائ په طمع ک ول پات شم؟“

خُدائ کالم ته غوږ ونيسه. مال  بيا اليشع ورته وفرمائيل، ”د مال  ۷
خُدائ داس فرمائ، سبا دا وخت به د سپينو زرو په يوه سيه باندې درې کلو
“.ولے شسره خر د سامريه د دروازې خول کلو اوربش ۀ اوړۀ يا شپ
 نو د بادشاه خاص آفسر اليشع ته ووئيل، ”کۀ مال خُدائ د آسمان نه د

غلو دانو د باران دروازې کوالو کے هم وے، نو دا کار به ونۀ ش.“ اليشع ورته
وفرمائيل، ”دا به تۀ په خپلو سترو ووين، خو تۀ به ترې نه هي هم ونۀ خورې.“
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د شام د فوجيانو تلل

 په هغه وخت ک د ار د دروازې د خول سره د جذام د بيمارۍ لور
سى ۇو او هغوئ يو بل ته ووئيل، ”مون دې تر مره پورې دلته ول ناست يو؟

 ار ته د ننوتلو فائده نشته، دننه به د لوږې نه مۀ شُو، خو کۀ مون دلته

ناست يو، نو بيا به هم مۀ شُو. نو را چ د شاميانو کېمپ ته الړ شُو، کۀ
هغوئ زمون ژوند بچ کو، نو ژوندى خو به يو کۀ نه، خو کۀ ومو وژن، نو مرو

 نو په ماام ک هغوئ پاېدل او د شاميانو کېمپ ته خو هس هم.“ 
 مال الړل، خو چ کله هغوئ ورورسېدل، نو هلته هي وک هم نۀ ۇو. 
خُدائ د شاميانو په فوج باندې د جن اډو، آسونو او د يو لوئ فوج آوازونه
اورول ۇو، نو شاميانو يو بل ته ووئيل، ”د اسرائيل بادشاه، حتيان او د مصر

 نو په هغه بادشاهان او د هغوئ فوجيان د حمل دپاره په پېسو نيول دى.“ 
ماام شاميان د خپل ژوند بچ کولو دپاره تتېدل ۇو، خپل خېم، آسونه، خرۀ

 کله چ هغه لور سى د خېمو او خپل کېمپونه ي هم داس پرې ۇو. 
غاړې ته ورسېدل، نو هغوئ يوې خېم ته وردننه شول، هلته چ ۀ ۇو نو هغه

ي وخوړل او وې ل، چ کوم سپين زر، سرۀ زر او جام ي وموندل نو
هغه ي يوړل او پ ي کل، هغوئ بيا راغلل، يوې بل خېم ته وردننه شول او

 خو بيا هغوئ يو بل ته ووئيل، ”دا کار صحيح نۀ هم هغه شان ي وکل. 
دے. مون سره ۀ زېرے دے او مون له دا د ان سره ساتل نۀ دى په کار. کۀ
چ را .الو شو، نو سزا به راته منتظار وکتر سبا پورې د دې د وئيلو ا مون
 نو هغوئ د شاميانو د کېمپ نه روان الړ شُو او د بادشاه آفسران خبر کو.“ 

شول، واپس سامريه ته الړل او د دروازو سېنتريانو ته ي آواز وکو، ”مون د
شاميانو خېمو ته تل ۇو خو نۀ مو د چا آواز واورېدو او نۀ مو وک وليدل،
 نو آسونه او خرۀ تل پات ۇو او خېم هم هغه شان روغ والړې وې.“ 

 خو بادشاه د سېنتريانو د دې خبر اعالن وکو او دا خبر محل ته ورسېدو. 
ووئيل، ”زۀ به تاسو ته ووايم چ ېدو او خپلو آفسرانو ته ينه پا د ک شپ
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شاميانو زمون خالف ۀ منصوبه جوړه کې ده. هغوئ ته زمون د قحط پته ده،
نو هغوئ ه خپل خېم پرې دى او پو ته د پېدو دپاره تل دى. د هغوئ
ار نه الړ شُو، نو هغوئ به مون د خوراک دپاره د کله مون خيال دا دے چ
 د هغۀ يو آفسر ورته ووئيل، ”په دې ژوندى ونيس او ار به قبضه کى.“ 
ار ک خلق هس هم مرګِ حال دى. نو په تاسو ک دې ۀ کسان پينۀ

آسونه د پات شوى آسونو نه خوښ کئ او الړ دې ش. کۀ په دوئ ۀ چل
مون ن .ۀ شسره م ه کۀ دلته وے نو هم به مون وشو، نو پرواه نۀ کوى

 نو هغوئ سى خوښ کل او ته خو به دا پته ول چ ۀ چل دے.“ 
ئ چاو دا معلوم ک الړ ش ل چولې اډو ک بادشاه هغوئ په دوو جن

ى د اُردن پورې ورپسهغه س  چ په شام فوج باندې ۀ شوى دى. 
الړل، نو هغوئ په وله الر باندې هغه جام او سامان وليدو چ د شاميانو نه په
 تېته ک پات شوے وو. بيا هغوئ راواپس شول او بادشاه ي خبر کو. 

ه مالن ه چې. او للوټ ک ي د سامريه خلق راووتل او د شاميانو خېم
ۀ اوړۀ يا شپ ه باندې درې کلوۇو، د سپينو زرو په يوه سي خُدائ فرمائيل

 نو داس وشول چ د اسرائيل بادشاه خپل خاص  .ېدلخر کلو اوربش
آفسر ته د ار د دروازې ذمه وارى په حواله کې وه. هغه آفسر هلته د خلقو د

پو الندې شو او م شو، له نه چ اليشع په هغه وخت ک پېشوئ کې
 اليشع په هغه وخت بادشاه ته وه چ بادشاه هغۀ سره مالوېدو له تلے وو. 
فرمائيل ۇو چ سبا دا وخت به په سامريه ک درې کلو ۀ غنم يا شپ کلو

 او آفسر اليشع ته په اوربش د سپينو زرو په يوه سيه باندې خريى، 
جواب ک وئيل ۇو، ”کۀ مال خُدائ د آسمان د باران دروازې کوالو کے

هم وے، نو دا کار به ونۀ ش.“ او اليشع ورته فرمائيل ۇو، ”دا به تۀ په خپلو
 نو د هغۀ سره هم دغه سترو ووين، خو تۀ به هي هم ترې نه ونۀ خورې.“ 

شان وشول، هغۀ د ار د دروازې سره د خلقو د پو الندې شو او م شو.
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د  د شونيم نه راواپس کېدل

 نو اليشع هغه  له مشوره ورکه چ د هغ زوئ ي راژوندے  ۸
کے وو، او ورته ي وفرمائيل چ، ”تۀ او ستا خاندان الړ ش او په بل ائ

ک اوسېئ، ه چ مال خُدائ فرمائيل دى چ په دې مل ک به اووۀ
 نو هغه  هم هغه شان وکل چ نه د خُدائ پاک کاله قحط وى.“ 
خدمتار مشوره ورکې وه. هغ خپل خاندان بوتلو او اووۀ کاله د فلستيه په

 د اوؤم کال په ختمېدو، هغه واپس اسرائيل ته راغله او مل ک اوسېدل. 
.الو شه او کور ورته واپس مخپله زم ى چنت ورته وکم بادشاه له الړه چ

 هغ وليدل چ بادشاه د اليشع نوکر جيحازى سره خبرې کول، بادشاه

 کله چ جيحازى  .د اليشع په لويو معجزو باندې پوهه ش تل چغو
بادشاه ته وئيل چ اليشع يو مے راژوندے کے وو، نو هغه  بادشاه ته

ه دا ده او دا ي و. جيحازى هغۀ ته ووئيل، ”بادشاه سالمت، هغهعرض وک
 بادشاه  ته ووئيل چ خپله زوئ دے چ اليشع راژوندے کے وو.“ 

قيصه بيان که، چ ۀ شوى ۇو نو هغ ورته بيان کل. بادشاه يو آفسر
ه، سره د هغۀ واپس ورک له خپل هر هغ” ،ووئيل چ تو او ورته يراوغو

د زم د اووۀ کالو آمدن.“

اليشع او د شام بادشاه بِنحدد

 اليشع په هغه وخت دمشق ته الړو چ د شام بادشاه بِنحدد بيمار وو. نو

 نو هغۀ خپل يو آفسر حزائيل ته چ بادشاه خبر شو چ اليشع هلته دے، 
ووئيل، ”هغه پېغمبر له يوه تُحفه يوسه او هغۀ ته ووايه چ د مال خُدائ نه
 نو حزائيل په تپوس وکى چ زۀ به د دې بيمارۍ نه ۀ شم او کۀ نه.“ 

ل او اليشع له الړو. کله چيزونه بار ک ۀ انو باندې د دمشقتو اولوې
حزائيل ورسره مالو شو نو ورته ي ووئيل، ”ستا خدمتار بِنحدد بادشاه زۀ د
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 دې تپوس دپاره رالېلے يم چ هغه به د خپل بيمارۍ نه ۀ ش او کۀ نه.“ 
،ش هغه به م ې ده چنده کر خُدائ ما ته دا اليشع ورته وفرمائيل، ”مال

 اليشع ورته نېغ نېغ  “.هغه به روغ ش خو هغۀ له الړ شه او ورته ووايه چ
کتل او ستر ي ترې نه نۀ اړول چ خزائيل وشرمېدو نو د خُدائ پاک

به ولو، ”زما صاحزائيل ترې نه تپوس وک ح خدمتار په ژړا شروع وکه. 
ژاړې؟“ اليشع ورته وفرمائيل، ”ما ته د هغه بدو پته ده چ تۀ به ي د اسرائيليانو

سره کوې، تۀ به د هغوئ قلع وسوزوې، د هغوئ زلم به په تُوره ووژن، د
هغوئ بچ به و و کې او د هغوئ د اُميدوارو و خې به وشلوې.“
 حزائيل ورته ووئيل، ”زما په شان يو معمول انسان دومره غ کار نه

کولے ش؟“ اليشع ورته وفرمائيل، ”مال خُدائ ما ته ودل دى چ تۀ به د
 خزائيل بِنحدد له الړو، بِنحدد ترې نه تپوس وکو،  “.شام بادشاه ش

”اليشع ۀ وفرمائيل؟“ حزائيل ورته ووئيل، ”هغۀ ما ته ووئيل چ تۀ به روغ جوړ
 خو په ورپس ورځ خزائيل يوه کمبله واخسته، په اوبو ک ي لمده  “.ش

که او د بادشاه په مخ باندې ي واچوله، ساه ي ورله بنده که او م شو. او
حزائيل د بِنحدد نه پس د شام بادشاه شو.

د يهوداه بادشاه يهورام

 د اسرائيل د بادشاه د اخاب زوئ يورام د بادشاه په پينم کال، د

 چ عمر ي دوه دېرش کاله وو او يهوسفط زوئ يهورام د يهوداه بادشاه شو 
 هغۀ د اخاب لور وادۀ که او هغۀ په يروشلم باندې اتۀ کاله بادشاه وکه. 
د اخاب د خاندان په شان هغه هم د اسرائيل د بادشاهانو په شان په غلطو الرو

 خو مال خُدائ نۀ روان وو. هغۀ د مال خُدائ په نظر ک بد وکل، 
غوتل چ يهوداه تباه کى، ه چ هغۀ د خپل خدمت کوون داؤد سره

 لوظ کے وو چ د هغۀ د اوالد لېدون بادشاه به د همېشه دپاره وى. 
د يهورام په بادشاه ک ادوم د يهوداه خالف بغاوت وکو او يو خپل بادشاه
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 نو يهورام د خپلو ولو جن اډو سره صعير ته روان شو، ي جوړ کو. 
هغۀ او د هغۀ د جن ل. د شپفوجيانو هغوئ محاصره ک هلته ادوم چ

اډو مشرانو محاصره ماته که او وتتېدل او د هغۀ فوجيان خپلو کورونو ته
 نو د يهوداه ادوم تر اوسه پورې آزاد دے. هم په دې دوران واپس شول. 

 يهورام چ نور هر ۀ هم کى ۇو هغه د ک د لبناه ار هم بغاوت وکو. 
 يهورام م شو يهوداه د بادشاهانو د تاريخ په کتاب ک ليلے شوى دى. 

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

د يهوداه بادشاه اخزياه

 د اسرائيل بادشاه د اخاب زوئ يورام د بادشاه په دولسم کال، د يهورام

 چ عمر ي دوويشت کاله وو او هغۀ يو زوئ اخزياه د يهوداه بادشاه شو 
کال په يروشلم باندې بادشاه وکه. د هغۀ د مور عتلياه نوم وو، چ د اخاب

 هغه هم د اخاب د بادشاه لور او د اسرائيل بادشاه عمرى نمس وه. 
خاندان په الر روان وو او هغه ۀ ي کول چ د مال خُدائ په نظر ک بد

ۇو، له نه چ د اخاب خاندان کى ۇو، ه چ هغه د اخاب د خاندان
 اخزياه بادشاه د اسرائيل د بادشاه يورام په يو جن ک ملرتيا وکه وو. 
چ دا جن د شام د حزائيل خالف وو. فوجونه په راماتجِلعاد ک وجنېدل

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

ياهو د اسرائيل بادشاه مقرر کېدل

 په دې دوران ک اليشع پېغمبر د پېغمبرانو د قبيل يو کس راوغوتو  ۹
او هغۀ ته ي وفرمائيل، ”مال وته او راماتجِلعاد ته الړ شه. د زيتُونو د تېلو دا
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 او چ کله تۀ هلته ورسېې نو د نمس نمسے او د لوے ان سره يوسه، 
 د لو يهوسفط زوئ ياهو ولوه. او هغه د خپلو ملرو نه يو کو ته بوه، 

دا تېل د هغۀ په سر باندې واچوه او ورته ووايه چ مال خُدائ دا اعالن کوى
چ هغه تا د اسرائيل بادشاه مقرروى. بيا دروازه کوالو که او زر زر وتته.“

 هلته ي د فوج آفسران وليدل  نو هغه زلمے پېغمبر راماتجِلعاد ته الړو، 

چ راغون ۇو. هغۀ وفرمائيل، ”صاحبه، ما سره ستا دپاره يو پېغام دے.“ ياهو
ورته ووئيل، ”تۀ په مون ک چا ته وائ؟“ نو هغۀ ورته وفرمائيل، ”د فوج مشره،

 نو هغوئ دواړه دننه الړل او هغه زلم پېغمبر د ياهو سر د تا ته وايم.“ 
زيتُونو په تېلو غوړ کو او ورته ي وفرمائيل، ”مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ

 پاک دا اعالن کوى چ زۀ تا په خپلو خلقو اسرائيل باندې بادشاه مقرروم. 
تۀ به د خپل نې د اخاب کورن تباه کوې، نو داس به زۀ ايزبل له سزا ورکم
 د اخاب ه چ هغ زما پېغمبران او زما نور خدمت کوون وژل ۇو. 

ممل خاندان او اوالد به مرى، زۀ به د هغۀ په خاندان ک هر يو نارينه ختم
 زۀ به د هغۀ د خاندان سره هم هغه کم، کۀ هغه بوډا وى او کۀ وان وى. 
شان سلوک وکم له نه سلوک م چ د اسرائيل د بادشاهانو د نباط زوئ

 ايزبل به هي وک نۀ خوى، يربعام او د اخياه زوئ بعشا سره کے وو. 
او د يزرعيل په عالقه ک به سپ د هغ الش وخورى.“ بيا هغه وان پېغمبر

 ياهو خپلو ملرو آفسرانو له واپس الړو، دروازه کوالو که او منه ي که. 
چ هغوئ ترې نه تپوس وکو، ”خېر خو دے؟ هغه ليونے تا له د ۀ دپاره

راغلے وو؟“ ياهو ورته ووئيل، ”تاسو ته پته ده چ هغه نه سے دے او نه
 هغوئ ورته ووئيل، ”مون ته رتيا خبره وکه چ هغۀ ۀ خبرې کوى.“ 
وفرمائيل.“ نو هغۀ جواب ورکو چ، ”هغۀ ما ته وفرمائيل چ، مال خُدائ

 نو سمدست د ياهو ملرو اعالن کوى چ تا زۀ د اسرائيل بادشاه مقرروم.“ 
آفسرانو خپل چوغ د پوړۍ دپاسه خورې کې چ ياهو ورباندې ودريى،

بيل ي وغول او چغه ي که، ”ياهو بادشاه دے.“
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د اسرائيل د بادشاه يورام قتل

 بيا ياهو د يورام بادشاه خالف منصوبه جوړه که، چ هغه په يزرعيل -

ک وو، چ هلته د دې دپاره تلے وو چ هغه زخمونه ي روغ ش چ هغه د
شام بادشاه حزائيل خالف په جن ک زخم شوے وو. نو ياهو خپلو ملرو

آفسرانو ته ووئيل، ”کۀ تاسو زما ملرتيا کوئ، نو چ هي وک هم د
 بيا هغه په راماتجِلعاد نه ونۀ تت چ په يزرعيل ک خلق خبر کئ.“ 
خپله جن اډۍ ک سور شو او يزرعيل ته روان شو. يورام تر اوسه پورې

 په روغ شوے نۀ وو او د يهوداه بادشاه اخزياه د هغۀ تپوس له ورغلے وو. 
يزرعيل ک د وکيدارۍ په برج ک يو محافظ وو چ هغۀ ياهو او د هغۀ

فوجيان وليدل چ راروان ۇو. هغۀ چغه که، ”ما يو و سى وليدل چ راروان
ى چدا معلوم ک ه چے ورولېدى.“ يورام ورته ووئيل، ”په آس سور يو س

 پېغام وړونے ياهو له ورغلو او ورته ي ووئيل، ”بادشاه خېر خو دے.“ 
معلومول غواړى چ خېر خو دے نه راغلے ي؟“ ياهو ورته ووئيل، ”تاسو په

خېر ۀ کوئ؟ ما پس راه.“ محافظ دا خبر ورکو چ پېغام وړونے هغه
 نو بادشاه په آس سور دوېم قبيل ته رسېدلے دے خو واپس رانۀ غلو. 

ووئيل، ”بادشاه داس غلو نو ورته يهغه هغوئ له ور لو. کله چے ورولېس
وائ، خېر خو دے نه راغلے ي؟“ ياهو ورته ووئيل، ”تاسو په خېر ۀ کوئ؟
ے هغه قبيلپېغام وړون لو چل بيا خبر ولې  محافظ يو ما پس راه.“ 

ته رسېدلے دے خو واپس رانۀ غلو. او هغۀ دا هم ووئيل، ”هغه خپله جن اډۍ
 يورام بادشاه حم وکو، ”زما د ليون په شان چلوى، له چ ياهو وى.“ 

جن اډۍ تياره کئ.“ نو هغوئ تياره که او هغه او اخزياه بادشاه روان
شول، دواړه د ياهو سره مالوېدو دپاره په خپله خپله جن اډۍ ک سوارۀ ۇو

 يورام ترې نه تپوس وکو، ”خېر او د نبوت په پ ک ورسره مالو شول. 
ک په مون ه وى، چن و ورته ووئيل، ”خېر به؟“ ياهه راغلن خو دے

۲۵ / ۷۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 هغه کوډې او بت پرست موجوده وى چ ستا مور ايزبل شروع کې دى؟“ 
يورام چغه که، ”اخزياه، دا سازش دے.“ نو هغۀ سمدست خپله جن اډۍ

و خپله لينده راوويسته او پوره ي ياه  .توت ه او هغه روان شو چراتاو ک
راله او د يورام د ولو مين ي په غش وويشتو او د هغۀ زړۀ ي سورے کو.

 او ياهو خپل آفسر بِدقر ته يورام په خپله جن اډۍ ک م پرېوتو، 
ووئيل، ”د هغۀ الش اوچت که او په هغه پ ک ي وغورزوه چ د نبوت

دے. هغه راپه ياد که چ کله تۀ او زۀ د يورام بادشاه پالر اخاب پس روان
 ما د نبوت او د هغۀ د ۇو، نو مال خُدائ د اخاب خالف دا کالم وکو، 
زامنو قتل پرون وليدو. زۀ دا قسم کوم چ زۀ به تا له هم په دې پ ک سزا

درکم.“ نو ياهو خپل آفسر له حم ورکو چ، ”د يورام الش اوچت که او په
هغه پ ک ي واچوه چ کوم د نبوت دے، نو چ د مال خُدائ قسم پوره

“.ش

د يهوداه بادشاه اخزياه وژل

 اخزياه خبر شو چ ۀ شوى ۇو، نو هغه په خپله جن اډۍ ک د

بيتهان ار طرف ته وتتېدو او ياهو ورپس وو. ياهو خپلو سو له حم
ورکو، ”دے هم ووژن.“ او چ کله هغۀ د ابليعام ار سره نزدې جور ته خپله

پورې روان وو چ و، خو تر هغک زخم ې وه نو هغه ياډۍ روانه ک جن
 د هغۀ خپلو آفسرانو د هغۀ الش په د مجدو ار ته ورسېدو او هلته م شو. 
جن اډۍ ک واپس يروشلم ته يوړو او د داؤد په ار ک په شاه اديره

 اخزياه د اخاب د زوئ يورام د بادشاه په يوولسم کال ک ي خ کو. 
د يهوداه بادشاه جوړ شوے وو.

د مله ايزبل وژلے کېدل
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 ياهو يزرعيل ته ورسېدو. نو چ ايزبل خبر شوه، نو رانجۀ ي پورې کل،

 وېتۀ ي سم کل او په محل ک د يوې کک سره ودرېده او بهر ي کتل. 
نه چ ياهو دروازې ته راورسېدو، نو هغ ورته آواز وکو، ”تۀ د زِمرى په

 ياهو بره شان ي، تۀ د خپل نې قاتل ي، تۀ نه دلته په خېر سره راغل؟“ 
وکتل او چغه ي که، ”زما ملرتيا وک کوى؟“ دوو يا درېو خصيانو هغۀ ته
 او ياهو هغوئ ته ووئيل، ”هغه الندې راوغورزوئ.“ نو هغوئ الندې وکتل، 

هغه الندې راوغورزوله او آسونو د هغ الش د پو الندې کو او د هغ په وينو
 بيا ياهو الړو او د خوراک اک نه باندې دېوال او آسونه لت پت شول. 

پس هغۀ ووئيل، ”دا لعنت ه بو او خه ي کئ، کۀ ۀ هم وى خو د
 خو چ سى د هغ خېدلو له ورغلل نو هغوئ د بادشاه لور خو ده کنه.“ 

 کله چ هغ کوپۍ، پو او د هغ د السونو نه بغېر هي هم ونۀ موندل. 
هغوئ ياهو د دې نه خبر کو، نو هغۀ ووئيل، ”دا هغه ۀ دى چ مال خُدائ
فرمائيل ۇو چ داس به کيى، کله چ هغۀ د خپل خدمت کوون الياس په

ذريعه دا کالم کے وو يعن، د يزرعيل په عالقه ک به سپ د ايزبل الش
 د ايزبل الش د يزرعيل په مل ک په يو پ ک به په زمه وخورى. 

باندې د سوو په شان خور ورو پروت وى او وک به هم نۀ وى چ هغه
“.وپېژن

د اخاب د اوالد وژلے کېدل

 د اخاب بادشاه اويا زامن د سامريه په ار ک اوسېدل. ياهو يو  ۱۰
خط وليلو او د ار حمرانانو، د ار مشرانو او د اخاب د اوالد مشرانو له
 ”تاسو د بادشاه د ي د دې نقلونه ولېل. په خط ک دا وئيل شوى ۇو، 

زامنو مشران ي او ستاسو حفاظت د جن اډو، آسونو، وسلو او د پخو
 نو تاسو  ،الو شه تاسو ته دا خط من ى. چارونو سره کي دېوالونو د

۲۷ / ۷۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د بادشاه د زامنو نه يو ۀ کس خوښ کئ، هغه بادشاه جوړ کئ او د هغۀ د
 د سامريه حمرانان ويرېدل. هغوئ ووئيل، حفاظت دپاره جن کوئ.“ 

”يورام بادشاه او اخزياه بادشاه چ د ياهو مخالفت نۀ شو کولے نو مون د هغۀ
 نو د محل آفسر او د ار آفسر، سره د ار د مخالفت نه وکو؟“ 
مشرانو او د بادشاه د زامنو محافظانو، ياهو له دا پېغام ولېلو، ”مون ستا

خدمت کوون يو او چ تۀ ۀ وائ نو هغ ته تيار يو. خو مون د هيچا نه هم
 ياهو هغوئ ته بادشاه نۀ جوړۇو، چ ۀ تا ته ۀ ارى نو هم هغه وکه.“ 
يو بل خط وليلو، ”کۀ تاسو زما ملرتيا کوئ او زما حمونو منلو ته تيار ي، نو
سبا دا وخت په يزرعيل ک د اخاب بادشاه د زامنو سرونه ما له راوړئ.“ د
اخاب بادشاه اويا زامن د سامريه ار د مشرانو د حفاظت الندې لوئ شول.
 چ کله د ياهو خط راورسېدو، نو د سامريه مشرانو د اخاب هغه اويا واړه

زامن ووژل، د هغوئ سرونه ي په وکرو ک واچول او په يزرعيل ک ي ياهو
 کله چ ياهو خبر شو چ د اخاب د زامنو سرونه راوړے شوى له ولېل. 

دى، نو هغۀ حم ورکو چ د دې نه د ار د دروازې په خولۀ ک دوه ډيرى
 په سحر ک، هغه د  .ودلے شئ او تر سحر پورې دې هلته پرېجوړ ک

ار دروازې له الړو او چ کوم خلق هلته ۇو نو هغوئ ته ي ووئيل، ”زۀ هغه
وک يم چا چ د يورام بادشاه خالف منصوبه جوړه که او هغه ي ووژلو،

 تاسو يقين وکئ چ د تاسو د هغ ذمه وار نۀ ي. خو دا ول چا ووژل؟ 
مال خُدائ کوم پېغام د اخاب د خاندان په حقله بيان شوے وو هغه به نۀ

ناکام کيى. مال خُدائ د خپل خدمت کوون الياس په ذريعه دا اعالن کے
 بيا ياهو د اخاب نور ول خپلوان ووژل چ کوم وو چ داس به کيى.“ 

په يزرعيل ک اوسېدل او د هغۀ ول آفسران، نزدې ملرى او امامان هم، د
هغوئ نه يو کس هم ژوندے پات نۀ شو.
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د اخزياه بادشاه د خپلوانو وژلے کېدل

 ياهو سامريه ته روان شو. په الر ک، د هغه ائ سره چ نوم ي ”د

 هغه د يهوداه د م بادشاه اخزياه د يو و خپلوانو سره شپانو ائ“ وو، 
مالو شو او د هغوئ نه ي تپوس وکو، ”تاسو وک ي؟“ هغوئ ورته ووئيل،

ه ايزبل او د شاهلد م و چيزرعيل ته روان ي و، موند اخزياه خپلوان ي مون”
 ياهو خپلو سو له حم ورکو، خاندان د نورو کسانو درناوے وکو.“ 

”هغوئ ژوندى ونيس.“ نو هغوئ ي ونيول او هغوئ ي هلته د يوې کندې سره
نزدې ووژل. هغوئ ول دوه لوېت کسان ۇو او د هغوئ نه يو کس هم ژوندے

پات نۀ شو.

د اخاب د پات شوو ولو خپلوانو وژلے کېدل

 ياهو يو ل بيا روان شو، په الر ک هغه د رياب زوئ يوندب سره مالو

شو. ياهو ورباندې سالم واچولو او ورته ي ووئيل، ”تۀ هم زما هغه شان وفادار
ي له چ نه زۀ ستا وفادار يم؟“ يوندب ورته ووئيل، ”آو، زۀ ستا وفادار يم.“

ياهو ورته ووئيل، ”کۀ داس وى نو ما له الس راکه.“ نو هغۀ الس ورکو. ياهو
 او هغۀ ورته ووئيل، ”ما هغه د ان سره خپل جن اډۍ ته وخېژولو. 

سره الړ شه او په خپله ووره چ زۀ د مال خُدائ ومره وفادار يم.“ او هغه
 کله چ هغوئ سامريه ته راغلل، نو ي په خپله جن اډۍ ک بوتلو. 

يو هم ژوندے پات شوى خپلوان ووژل، تر دې پورې چ ول پات ابو د اخياه
نۀ شو، هم هغه شان چ نه مال خُدائ الياس ته کالم کے وو.

د بعل عبادت کوون وژلے کېدل

 ياهو د سامريه ول خلق راغون کل او ورته ي ووئيل، ”اخاب بادشاه د
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بعل بت ل شان خدمت کے دے، خو زۀ به ي د هغۀ نه هم زيات خدمت
مامان راغونول ا او ول عبادت کوون ول پېغمبران، د هغۀ  د بعل وکم. 

کئ. هي وک به غېر حاضر نۀ وى، زۀ بعل ته يوه لويه قربان پېش کوم او
و مطلب دا وو چخو د ياه “.نو هغه به وژلے ش وک هم حاضر نۀ ش چ

 بيا ياهو اعالن وکو، ”د بعل د  .ووژن به د بعل عبادت کوون داس
 او ياهو د درناوى دپاره د عبادت د ور اعالن وکئ.“ نو اعالن وشو، 
اسرائيل ول مل ته دا خبر ولېلو، او د بعل عبادت کوون ول راغلل نو يو

کس هم پات نۀ شو چ غېر حاضر وى. هغوئ ول د بعل عبادتخان ته راغلل او
 بيا ياهو د مقدسو چوغو د يو سر نه تر بل سره پورې ي عبادتخانه ډکه که. 
 مشر امام له حم ورکو چ چوغ راوړه او عبادت کوونو له ي ورکه. 
د هغ نه پس، ياهو په خپله د رياب زوئ يوندب سره عبادتخان ته دننه شو او
خلقو ته ي هلته ووئيل، ”پام کوئ چ صرف د بعل عبادت کوون حاضر وى

 بيا هغه او او د مال خُدائ يو عبادت کوونے هم نۀ وى راننوتلے.“ 
يوندب دننه الړل چ بعل ته قربان او سوزېدون نذران پېش کى. هغۀ اتيا

سى د عبادتخان نه بهر ودرول ۇو او هغوئ ته ي وئيل ۇو، ”تاسو به دا ول
خلق وژن، چ د چا نه يو کس هم وتت نو د هغۀ په سر ک به هغه وژلے
 چ نه ياهو نذران پېش کې، نو هغۀ وکيدارانو او آفسرانو ته  “.ش

ووئيل، ”دننه ورش او ول ووژن، چ يو هم درنه خالص نۀ ش.“ هغوئ تُورې
راويستل او دننه الړل، ول ي ووژل او د هغوئ الشونه ي بهر رال. بيا هغوئ

هلته کومه مقدسه ستنه وه هغه ي  چ د عبادتخان دننن ائ ته الړل، 
 نو هغوئ د عبادت ستنه او عبادتخانه تباه که او راوويستله او وې سوزوله. 

 نو ياهو داس د عبادتخانه په  بدله شوه او تر نن ور پورې شته دے. 
 خو هغۀ د يربعام بادشاه ناه بنده نۀ اسرائيل نه د بعل عبادت ختم کو، 

که، چا چ اسرائيليان د ناه طرف ته بوتل ۇو چ هغوئ د سرو زرو د هغه
 مال سخ عبادت وکو چ هغۀ په بيتايل او دان ک لولے وو. 
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خُدائ ياهو ته وفرمائيل، ”تا د اخاب په اوالد باندې هم هغه ۀ وکل چ ما
درته فرمائيل ۇو. نو زۀ تا سره لوظ کوم چ ستا اوالد به تر لورم نسل پورې د

خُدائ د بن و د زړۀ د اخالصه د مال خو ياه اسرائيل بادشاهان وى.“ 
اسرائيلو خُدائ پاک قانون نۀ منلو. هغه د يربعام د هغه ناهونو نه نۀ رارېدو،

چ په بن اسرائيلو باندې ي کى ۇو.

د ياهو مرګ

 په هغه وخت ک مال خُدائ د اسرائيل د عالق کمول شروع کل. د

 د اُردن نمرخاتۀ طرف ته، شام بادشاه حزائيل د اسرائيل وله عالقه فتح که 
د ارنون سيند په غاړه په جنوب ک د عروعير ار پورې، په دې ک د جِلعاد

او بسن عالق هم شامل وې، چرته چ د جاد، روبين او نمرخاتۀ طرف ته
 نور هر ۀ چ ياهو کى ۇو، سره د هغۀ د بهادرۍ د منس قبيل اوسېدې. 
 هغه م کارنامو، دا د اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
شو او په سامريه ک خ شو او د هغۀ زوئ يهوآخز د هغۀ نه پس بادشاه جوړ

 ياهو په سامريه ک اتۀويشت کاله بادشاه وکه. شو. 

د يهوداه مله عتلياه

 نه چ د اخزياه مور عتلياه د خپل زوئ د قتل نه خبر شوه، نو  ۱۱
 صرف د  .ول کسان دې ووژلے ش خاندان د شاه ووئيل چ هغ

اخزياه زوئ يوآس وتتېدو. هغه هم د نورو سره وژلے کېدو، خو يهوسبع هغه
بچ کو، يهوسبع د يهورام لور او د اخزياه ناسه خور وه. هغ يوآس او د هغۀ
پ ته بوتلل او د عتلياه نه ي د خوب کو خُدائ په کور ک ه د مالداي
 شپ کاله يهوسبع د هل خيال ساتلو او د کو، نو هغه ونۀ وژلے شو. 

مال خُدائ په کور ک ي پ کے وو، چ په دې دوران ک عتلياه مله
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 خو په اوؤم کال يهويدع امام د شاه وکيدارانو او د محل وکيدارانو وه. 
مشران آفسران راوغوتل او د مال خُدائ کور ته ي راوستل، چ هلته ي د

هغوئ نه دا قسم واخستلو چ د هغۀ په منصوبه به عمل کوى. نو بيا هغۀ ورته د
و، ”کله چم ورکدا ح  او هغوئ له ي اخزياه بادشاه زوئ يوآس وودلو 
تاسو د سبت په ورځ خپل کار له راش، نو ستاسو درېمه حصه کسان به د محل
 بله درېمه حصه به د صور په دروازه ک د وکيدارۍ وکيدارى کوى، 
دپاره ودريى او بله درېمه حصه به د نورو وکيدارانو وروستو د دروازې سره

 هغه دواړه ډل چ د سبت په ورځ ي چ وى د وکيدارۍ دپاره ودريى. 
 تاسو نو هغه به د مال خُدائ په کور د بادشاه د وکيدارۍ دپاره ودريى. 
به د يوآس بادشاه نه ېرچاپېره والړ ي او تُورې به مو راويستل وى او چ چرته

هم  نو ورسره . هر وک چ تاسو له نزدې را نو هغه دې وژلے
 آفسرانو د يهويدع په خبرو عمل وکو او هغوئ هغه سى ورله  “.ش

 راوستل چ د سبت په ورځ په چ تلل او چ کوم وکيدارۍ له راتلل. 
هغۀ آفسرانو له هغه نېزې او ډالونه ورکل کوم چ د داؤد بادشاه ۇو او چ د

 او هغۀ د مال خُدائ د کور په مال خُدائ په کور ک ساتلے شوى ۇو، 
مخ ېرچاپېره د بادشاه د حفاظت دپاره سى ودرول چ تُورې ي په الس

و او د بادشاهورپه سر ک  بيا يهويدع يوآس بهر بوتلو، تاج ي ک وې. 
عالن وشو چے شو او او. نو يوآس مقرر کورله ورک کولو د قانون يو نقل ي

 هغه بادشاه دے. خلقو السونه وپقول او چغه ي ووهله، ”بادشاه زندهباد.“ 
مله عتلياه د وکيدارانو او خلقو شور واورېدو، نو هغه د مال خُدائ کور ته

 هلته هغ هغه نوے بادشاه وليدو چ د تېزه الړه، چرته چ خلق راغون ۇو. 
رِواج په مطابق د ستن سره د مال خُدائ د کور د دروازې په خولۀ ک والړ

وو. آفسران او بيل غوون د هغۀ نه ېرچاپېره تاو ۇو او ولو خلقو د
جام ان نه خپلعتلياه د خف .ولغ ي لاو بي وهل نه چغ خوشحال

 يهويدع نۀ غوتل چ عتلياه د وشلول او چغ ي ووهل، ”غدار، غدار.“ 
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مال خُدائ د کور سره ووژن، نو هغۀ فوج آفسرانو له حم ورکو، ”هغه د
د هغ چ او هغه هر يو کس ووژن وباس ک وکيدارانو د صفونو په مين
 هغوئ هغه ونيوله، محل ته ي بوتله او هلته ي د د بچ کولو کوشش وکى.“ 

آسونو د دروازې سره ووژله.

د يهويدع اصالحات کول

 يهويدع امام د يوآس بادشاه او د خلقو نه د مال خُدائ په نوم يو لوظ

واخستلو چ هغوئ به د مال خُدائ تابعدار اوس، هغۀ د بادشاه او د خلقو په
 بيا خلق د بعل عبادتخان ته الړل او راوې مين ک هم يو لوظ وکو. 
غورزوله، هغوئ قرباناه او بتان و و کل او د بعل امام متان ي د

قرباناه په مخ ووژلو. يهويدع د مال خُدائ په کور باندې وکيداران
 او بيا هغۀ، آفسرانو، شاه وکيدارانو او د محل وکيدارانو ودرول، 

بادشاه د مال خُدائ د کور نه محل ته بوتلو، چ ول خلق ورپس روان ۇو.
يوآس د وکيدارانو په دروازه ننوتلو او په تخت باندې په خپل ائ کېناستو.

 ول خلق خوشحاله ۇو او په ار ک امن وو، ه چ عتلياه په محل

 يوآس د اوو کالو په عمر ک د يهوداه بادشاه شو. ک وژلے شوې وه. 

د يهوداه بادشاه يوآس

 د اسرائيل د بادشاه ياهو د بادشاه په اوؤم کال، يوآس د يهوداه  ۱۲
بادشاه شو او هغۀ لوېت کاله په يروشلم ک بادشاه وکه. د هغۀ مور

 هغۀ ول عمر هغه کار کولو چ مال خُدائ پرې رضا ضبياه د بيرسبع وه. 
 خو عالقائ کېدو، ه چ يهويدع امام هغۀ له دا مشوره ورکوله. 

او خوشبوئ پېش کول نۀ وې تباه شوى او خلقو بيا بيا هلته قربان عبادتخان
 يوآس امامان راوغوتل او دا حم ي ورکو چ هغه پېس بچت  .سوزول
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کوئ چ د مال خُدائ په کور ک د مقدسو نذرانو، د هرې ور قربان او د
 هر يو امام به پېس اخل او د  .رضاکارانه نذرانو دپاره ورکولے ش

 ضرورت په مطابق به ي د مال خُدائ د کور په مرمت ک استعمالوى. 
خو د يوآس د بادشاه په درويشتم کال پورې هم امامانو د مال خُدائ په کور
 نو هغۀ يهويدع او نور امامان راوغوتل او د ک ۀ مرمت نۀ وو کے. 
هغوئ نه ي تپوس وکو، ”تاسو د مال خُدائ کور ول نۀ دے مرمت کے؟
تاسو به نورې پېس نۀ اخل. د نن نه پس به دا صرف د مال خُدائ د کور په

 امامان دې ته راض شول چ هغوئ به د  “.استعمالولے ش مرمت ک
خلقو نه نورې پېس نۀ راغونوى خو د مال خُدائ کور مرمت کولو ته ي هم

ي  بيا يهويدع يو صندوق واخستلو، د دې په سر ک غاړه ونۀ نيوله. 
د مال ودو، چطرف ته کې  اهد قربان و او صندوق يسورے وک

خُدائ کور ته د ننوتو ائ سره وو. خلقو چ کومه چنده ورکوله نو د ننوتو په
 چ کله به ائ ک مقرر شوى امام به هغه وله په صندوق ک اچوله. 

هم په صندوق ک ډېرې پېس جمع شوې، نو شاه منش او مشر امام به
راتلل، هغه پېس به ي وشمېرل چ د مال خُدائ کور ته به راوړلے شوې وې
و له ورکولهغه س  بيا به هغوئ دا پېس  .واچول به ي وړو کاو په ک
چ د مال خُدائ په کور ک د کار ذمه وار ۇو او هغوئ به ترې نه ترکاانو،

به ي او کا هغه لر ،و له ورکولو جوړوونارانو او د کال  معمارانو، 
يزونه به ي ول ضرورى استعمالېدل او نور په مرمت ک پرې اخستل چ

 د سپينو زرو پيالو، جامونو، بيلو، د ډيوو سرپوونه، يا د پرې اخستل. 
سرو زرو يا سپينو زرو نورو سامانونو دپاره ۀ پېس هم نۀ وې استعمال شوې.

 دا پېس مزدورانو له ورکولے شوې او د مرمت سامان ورباندې اخستلے

 ذمه وارو سو په صداقت سره کار کولو، نو د پېسو د حساب کتاب شو. 
 خو د ناه د تاوان د نذرانو او د ناه د نذرانو دپاره ضرورت نۀ پېېدو. 
ورکے شوې پېس د مال خُدائ په کور ک نۀ استعمالېدې، دا د امامانو
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 په هغه وخت د شام بادشاه حزائيل د جات په ار باندې حمله وکه وې. 
 د او هغه ي فتح کو، بيا هغۀ په يروشلم باندې د حمل کولو فېصله وکه. 

يهوداه بادشاه يوآس هغه ول نذران واخستل چ د هغۀ پالر نيۀ يهوسفط،
يهورام او اخزياه مال خُدائ ته وقف کې وې او د دې سره ي خپل نذران او
د مال خُدائ کور او د محل د خزانو ول سرۀ زر ي هم ورسره يو ائ کل او

دا هر ۀ ي حزائيل بادشاه له په تُحفه ک ولېل، نو خزائيل بادشاه بيا خپل
 يوآس بادشاه چ نور هر ۀ هم کى دى هغه فوج د يروشلم نه واپس بوتلو. 

 د يوآس بادشاه - د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
آفسرانو د هغۀ خالف منصوبه جوړه که او په هغوئ ک دوو کسانو يعن د

ووژلو چ ار او د شومير زوئ يهوزبد هغه په هغه کور کسماعت زوئ يوس
. ال تهد يروشلم نمرخاتۀ طرف ته الندې س په هغه الر باندې جوړ وو چ

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

د اسرائيل بادشاه يهوآخز

 د يهوداه بادشاه اخزياه زوئ يوآس د بادشاه په درويشتم کال، د  ۱۳
ياهو زوئ يهوآخز د اسرائيل بادشاه شو او هغۀ په سامريه ک اوولس کاله
 هغۀ د يربعام بادشاه په شان د مال خُدائ خالف ناه بادشاه وکه. 

وکه چا چ اسرائيليان د ناه طرف ته بوتل ۇو، هغۀ هيله خپل بد عملونه نۀ
 نو مال خُدائ اسرائيل ته غصه شو او هغۀ د شام بادشاه پرېودل. 

حزائيل او د هغۀ زوئ بِنحدد پرېودل چ اسرائيل له بار بار شست ورکى.
 نو يهوآخز مال خُدائ ته سوال وکو نو مال خُدائ د هغۀ سوال

واورېدو، ه چ مال خُدائ ته پته وه چ د شام بادشاه د اسرائيل سره
 نو مال خُدائ اسرائيلو له يو خالصونے ومره سخت ظلم کوى. 
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راولېلو، چ هغوئ ي د شاميانو نه آزاد کل، نو اسرائيلو د مخ په شان په
ودل چ ناهونه پرې نۀ  خو هغوئ بيا هم هغه امن ک ژوند تېرولو. 

يربعام بادشاه اسرائيليان هغ طرف ته بوتل ۇو او د اشيرې بت ستنه په سامريه
 د يهوآخز سره صرف پنوس په آسونو سوارۀ کسان، او ک پات شوه. 
لس جن اډۍ او لس زره پياده فوجيان پات ۇو، ه چ د شام بادشاه د

هغوئ نه عالوه نور ول لر تباه کى ۇو او سم غوبل ي ورباندې کے وو.
 يهوآخز چ نور هر ۀ هم کى ۇو سره د هغۀ د ولو بهادرۍ کارونو، هر

 هغه م شو او په ۀ د اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
سامريه ک خ شو او د هغۀ زوئ يهوآس د هغۀ نه پس بادشاه شو.

د اسرائيل بادشاه يهوآس

 د يهوداه بادشاه يوآس د بادشاه په اووۀ دېرشم کال، د يهوآخز زوئ يهوآس

 د اسرائيل بادشاه شو او هغۀ په سامريه ک شپاړس کاله حومت وکو. 
هغۀ هم د مال خُدائ خالف ناه وکه او يربعام د نباط زوئ د بدو الرو نه نۀ

 نور هر ۀ چ يهوآس اوړېدو، چا چ اسرائيليان د ناه طرف ته بوتل ۇو. 
کى ۇو، سره د يهوداه بادشاه امصياه خالف په جن ک د هغۀ بهادرى، هغه
 يهوآس م شو او د د اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 

سامريه په شاه اديره ک خ شو او د هغۀ زوئ بادشاه شو چ د هغۀ نوم هم
يربعام وو.

د اليشع مرګ

 اليشع پېغمبر په يوه سخته بيمارۍ بيمار شو او چ هغه م کېدو نو د

غلو او د هغۀ د حالت په ليدو باندې يالوېدو له ورسرائيل بادشاه يهوآس ما
ژړل. هغۀ چغ وهل، ”زما پالره، زما پالره. تۀ د اسرائيلو ته حفاظت

۳۶ / ۷۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 اليشع حم ورکو، ”لينده او يو و غش واخله.“ نو يهوآس کوونے وې.“ 
 او اليشع هغۀ ته وفرمائيل چ، ”د غشو ويشتلو دپاره تيار شه.“ نو واخستل، 

بادشاه هم هغه شان وکل او اليشع خپل السونه د بادشاه په السونو کېودل.
 نو د پېغمبر په خبرو ي عمل وکو، بادشاه هغه کک کوالو که چ د شام

طرف ته وه. اليشع ورته وفرمائيل، ”غشے ووله.“ نه چ بادشاه غشے
وويشتو، نو پېغمبر وفرمائيل، ”تۀ د مال خُدائ غشے ي، په کوم باندې چ به
کوې چ پورې جن د شاميانو سره تر هغ ى. تۀ به په افيق کشام فتح ک
 بيا اليشع بادشاه ته وفرمائيل چ، ”نور غش واخله او د شست ورکې.“ 
 دې سره زمه ووهه.“ نو بادشاه درې ل زمه ووهله او بيا ي بس کل. 

وفرمائيل، ”تا له په کار ۇو چ په دې باندې اليشع غصه شو او بادشاه ته ي
پينۀ شپ ل دې وهلے، نو تا به په شاميانو باندې پوره فتح موندلے وے، خو
 اليشع م شو او خ اوس به تۀ هغوئ له صرف درې ل شست ورکې.“ 
شو. هر کال به د سپرل په موسم ک د موآبيانو لر د اسرائيل په مل حمله
 يو وخت د يو سى په جنازه ک، ډاکوان وليدلے شو او دې خلقو کوله. 
د اليشع په قبر باندې مے وروغورزولو او وتتېدل. نو چ نه الش د اليشع

د هوک سره ولېدو، نو هغه کس راژوندے شو او ودرېدو.

جن ک سرائيل په ميند شام او ا

 د يهوآخز په وله بادشاه ک د شام بادشاه حزائيل به په اسرائيلو زياتے

ے وو. او هغوئ يخُدائ په هغوئ مهربان او رحم کوون  خو مال کولو، 
دې ته نۀ پرېودل چ تباه ش، خو د هغه لوظ په وجه ي د هغوئ مدد کولو،

چ کوم ي د ابراهيم، اسحاق او يعقوب سره کے وو. هغۀ هيله خپل خلق
 کله چ د شام بادشاه حزائيل م شو نو د هغۀ زوئ بِنحدد نۀ هېرول. 

 بيا د اسرائيل بادشاه يهوآس بِنحدد له درې له شست ورکو بادشاه شو. 
او هغه ارونه ي بيا قبضه کل چ د يهوآخز د بادشاه په دوران ک بِنحدد
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نيول ۇو، يهوآخز د يهوآس پالر وو.

د يهوداه بادشاه امصياه

 د اسرائيل بادشاه د يهوآخز زوئ يهوآس د بادشاه په دوېم کال، د  ۱۴
 چ عمر ي پينويشت کاله وو او يوآس زوئ امصياه د يهوداه بادشاه شو 

هغۀ په يروشلم ک نهۀويشت کاله بادشاه وکه. د هغۀ مور يهوعدان د
 هغۀ هم هغه کار کولو چ مال خُدائ پرې رضا کېدو، خو د يروشلم وه. 

خپل پالر نيۀ داؤد په شان نۀ وو، او هغه کارونه ي کول چ ۀ د هغۀ پالر
 هغۀ عالقائ عبادتخان راونۀ غورزول او خلقو هلته بيا هم يوآس کى ۇو. 
امصياه ته د بادشاه ه چن  قربان او سوزېدون خوشبوئ سوزوله. 

بادشاه ي د هغۀ پالر يعن ل چالو شو، نو هغۀ هغه آفسران قتل کول اختيار م
و چعمل وک ۀ ي ونۀ وژل او په هغه  خو هغۀ د هغوئ بچ وژلے وو. 
مال خُدائ د موس په شريعت ک فرمائيل ۇو، ”مور او پالر دې د بچو د

وژلے او د مور پالر د جرمونو په وجه دې د هغوئ بچ جرمونو په وجه نۀ ش
 امصياه  “.رف د خپل جرم په وجه ووژلے شوژلے، يو کس دې ص نۀ ش

لس زره ادوم فوجيان د مال په مېدان ک ووژل، هغۀ په يو جن ک د
سلع ار قبضه کو او په دې باندې ي يقتاېل نوم کېودو چ تر اوسه پورې

ونسرائيل بادشاه يهوآس له پېغام وړ بيا امصياه د ا ي هم دا نوم دے. 
 خو يهوآس واپس دا ولېل او ورته ي ووئيل چ جن ته راوړاندې شه. 
جواب ورولېلو، ”يو ل د لبنان په غرونو ک د ازغو بو د دِيار ون له دا

لن ى. يوک وادۀ ي ه چزما زوئ له ستا لور ورک ،لو چپېغام ولې
 نو امصياه، تا ناور هلته تېرېدو او د ازغو په بو ي پ کېودې. 

ادوميانو له شست ورکے دے او مغروره شوے ي. خو په خپل شُهرت باندې
زاره کوه او په کور ک کېنه. داس بال ول راخبروې چ په تا او ستا په
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 خو امصياه ورته غوږ نۀ نيولو، نو يهوآس بادشاه خلقو باندې تباه راول؟“ 
د خپلو سو سره روان شو او په يهوداه ک ي د بيتشمس سره د هغۀ خالف

 د امصياه لر شست وخوړو او د هغۀ ول فوجيان خپلو جن وکو. 
 يهوآس امصياه ونيولو، يروشلم ته وړاندې الړو او د کورونو ته وتتېدل. 

افرائيم د دروازې نه واخله د وټ دروازې پورې دېوال ي راغورزولو چ تقريباً
 هغۀ سپين زر، سرۀ زر او د مال خُدائ د کور دوه سوه زه فاصله وه. 
ول سامان او د محل ول خزان ي واخستل او واپس ي سامريه ته يوړې.
 نور هر ۀ چ يهوآس کى ۇو سره د هغۀ د ان سره قېديان هم بوتلل. 
يهوداه بادشاه د امصياه خالف په جن ک د هغۀ بهادرى، دا د اسرائيل د
 يهوآس م شو او په سامريه بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
ک په شاه اديره ک خ شو او د هغۀ زوئ يربعام د هغۀ نه پس بادشاه

جوړ شو.

د يهوداه بادشاه امصياه مرګ

 د يهوداه بادشاه امصياه د اسرائيل بادشاه يهوآس د مرګ نه پس پينلس

 امصياه چ نور هر ۀ هم کى ۇو هغه د يهوداه د کاله ژوندے وو. 
 په يروشلم ک د امصياه د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 

تېدو، خو دشمنان ورپسار ته وت يسوژلو منصوبه جوړه شوه، نو هغه د ل
 د هغۀ الش واپس يروشلم ته په يو آس باندې ۇو او هغه ي هلته ووژلو. 

 بيا راوړلے شو او د خپل پالر نيۀ سره د داؤد په ار ک خ کے شو. 
زياه ته د بادشاه تاج ورپه سر کو. د يهوداه خلقو د هغۀ د شپاړسو کالو زوئ ع

زياه د خپل پالر د مرګ نه پس ايالت بيا فتح کو او دوباره ي جوړ کو.  ع

دوېم يربعام د اسرائيل بادشاه
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 د يهوداه بادشاه د يوآس زوئ امصياه د بادشاه په پينلسم کال د يهوآس

زوئ يربعام د اسرائيل بادشاه شو او په سامريه باندې ي يو لوېت کاله
 هغۀ د مال خُدائ خالف ناه وکه او د خپل پالر نيۀ د بادشاه وکه. 

نباط زوئ يربعام په بدو الرو باندې روان وو چا چ اسرائيل د ناه طرف ته
سرائيل وه چد ا مخ ه کومه چوله عالقه فتح ک  هغۀ هغه بوتل ۇو. 

په شمال ک د حمات درې نه واخله په جنوب ک د م درياب پورې وه.
مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک د خپل خدمت کوون د امت زوئ
 مال يونس په ذريعه د هغ وعده کې وه، وک چ د جاتحفر وو. 

خُدائ د بن اسرائيلو سخت تليف وليدو، او داس هي وک هم نۀ ۇو چ د
 خو د مال خُدائ مقصد دا نۀ وو چ د اسرائيلو هغوئ مدد ي کے وے. 
 نور هر نوم او نشان ختم کى، نو هغوئ ي د دوېم يربعام په ذريعه بچ کل. 

ۀ چ دوېم يربعام کى ۇو، د هغۀ د بهادرۍ جنونه او چ هغۀ دمشق او
حمات نه اسرائيل له واپس ورکے وو، دا هر ۀ د اسرائيل د بادشاهانو په

 يربعام م شو او په شاه اديره ک خ شو تاريخ ک ليلے شوى دى. 
او د هغۀ زوئ زکرياه د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه عزياه

 د اسرائيل بادشاه يربعام دوېم د بادشاه په اوويشتم کال، د امصياه  ۱۵
 چ عمر ي شپاړس کاله وو او هغۀ په زياه د يهوداه بادشاه شو  زوئ ع

يروشلم ک دوه پنوس کاله بادشاه وکه. د هغۀ مور يولياه د يروشلم وه.
 هغه د خپل پالر امصياه په مثالونو باندې روان وو، چ هغه کار ي کولو

 خو عالقائ عبادتخان نۀ وې تباه چ د مال خُدائ په نظر ک ۀ وو. 
 مال  .سوزول ي او خوشبوئ پېش کول شوى او خلقو هلته قربان

زياه باندې د جذام بيمارى راوستله، چ د هغه وخت نه دا بيمارى خُدائ په ع
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ول عمر ورسره وه. هغه په يو جدا کور ک اوسېدو او د هغۀ زوئ يوتام د محل
زياه کى ۇو ع ۀ چ  نور هر مشر شو او په هغه مل ي حومت کولو. 

زياه م شو ع  چ هغه د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
نو د خپل پالر نيۀ سره د داؤد په ار ک خ شو او د هغۀ زوئ يوتام د هغۀ

نه پس بادشاه جوړ شو.

د اسرائيل بادشاه زکرياه

زياه د بادشاه په اتۀ دېرشم کال د يربعام دوېم زوئ  د يهوداه بادشاه ع

زکرياه د اسرائيل بادشاه شو او هغۀ په سامريه ک شپ مياشت حومت
 هغۀ د خپل پالر نيۀ په شان د مال خُدائ په نظر ک بدى وکه. وکو. 
هغۀ د نباط زوئ يربعام په بدو مثالونو باندې عمل وکو، چا چ اسرائيل د ناه

 د يبيس زوئ سلوم د زکرياه بادشاه خالف منصوبه طرف ته بوتل ۇو. 
 جوړه که او د خلقو په مخ ي ووژلو او د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو. 
نور هر ۀ چ زکرياه کى ۇو هغه د اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے
 نو هغه لوظ پوره شو چ کوم مال خُدائ د ياهو سره کے وو شوى دى. 
نو هم داس “.ېنسرائيل په تخت کلورم نسل پورې د ا ستا زامن به تر” ،چ

وشول.

د اسرائيل بادشاه سلوم

زياه د بادشاه په يو کم لوېتم کال د يبيس زوئ سلوم  د يهوداه بادشاه ع

 د د اسرائيل بادشاه شو او هغۀ په سامريه باندې يوه مياشت حومت وکو. 
جادى زوئ مناحم د ترضاه نه سامريه ته الړو، سلوم ي ووژلو او د هغۀ نه پس

 نور هر ۀ چ سلوم کى ۇو، سره د هغۀ د منصوب د په خپله بادشاه شو. 
 حساب کتاب، هغه د اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
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کله چ مناحم د ترضاه نه راروان وو، نو هغۀ د تفسح ار ول تباه کو، د دې
اوسېدون او ېرچاپېره عالقه ي هم تباه که، ه چ دا ار هغۀ ته نۀ حواله

.هم وشلول و خې کېدو. هغۀ د اُميدوارو

د اسرائيل بادشاه مناحم

زياه د بادشاه په يو کم لوېتم کال، د جادى زوئ  د يهوداه بادشاه ع
مناحم د اسرائيل بادشاه شو او هغۀ په سامريه ک لس کاله حومت وکو.
 هغۀ د مال خُدائ خالف ناه وکه او د خپل بادشاه په دوران ک د

هغ ناه نه منع نۀ شو په کوم چ د نباط زوئ يربعام بادشاه اسرائيل آخته
 د اسور بادشاه تغلت فالسر په اسرائيل حمله وکه او مناحم هغۀ کى ۇو. 
لد مناحم په هغه م ل چلور دېرش زره کلو سپين زر د دې دپاره ورک له

 مناحم د اسرائيل د ک د حومت په مضبوطولو ک ي ملرتيا وکى. 
ولو مالداره سو نه په زور پېس اخستل. هر يو کس به پنوس د سپينو زرو
 مناحم سي محصول ورکولو. نو تغلت فالسر واپس خپل مل ته الړو. 
چ نور هر ۀ هم کى ۇو هغه د اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے

 هغه م شو او خ کے شو او د هغۀ زوئ فقحياه د هغۀ نه پس شوى دى. 
بادشاه جوړ شو.

د اسرائيل بادشاه فقحياه

زياه د بادشاه په پنوسم کال د مناحم زوئ فقحياه د  د يهوداه بادشاه ع

 اسرائيل بادشاه جوړ شو او هغۀ په سامريه ک دوه کاله حومت وکو. 
هغۀ د مال خُدائ په نظر ک بدى وکه او د نباط زوئ يربعام په بدو مثالونو
 د فقحياه د فوج يو باندې ي عمل وکو، چا چ په اسرائيل ناه کې وه. 
آفسر د رملياه زوئ فقح د جِلعاد د پنوسو سو سره منصوبه جوړه که او په
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سامريه ک د محل دننن قلعه ک ي فقحياه ووژلو او د هغۀ نه پس په خپله
 نور هر ۀ چ فقحياه کى ۇو هغه د اسرائيل د بادشاهانو بادشاه جوړ شو. 

په تاريخ ک ليلے شوى دى.

د اسرائيل بادشاه فقح

زياه د بادشاه په دوه پنوسم کال د رملياه زوئ فقح د  د يهوداه بادشاه ع

 هغۀ د اسرائيل بادشاه شو او شل کاله ي په سامريه ک حومت وکو. 
ثالونو يه او د نباط زوئ يربعام په بدو مبدى وک خُدائ په نظر ک مال
 د فقح د بادشاه په عمل وکو، چا چ په اسرائيل ک ناه کې وه. 

دوران ک د اسور بادشاه تغلت فالسر د عيون، ابيلبيتمعه، ينوحاه، قادِس،
ې او خلق يقبضه ک عالق ليل او نفتال ارونه، او د حصور او جِلعاد

زياه زوئ يوتام د بادشاه په شلم  د يهوداه بادشاه د ع اسور ته قېديان بوتلل. 
کال، د ايله زوئ هوسيع د فقح بادشاه خالف منصوبه جوړه که، هغه ي ووژلو

 نور هر ۀ چ فقح کى ۇو هغه د او د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو. 
اسرائيل د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى.

د يهوداه بادشاه يوتام

زياه زوئ په دوېم کال، د ع سرائيل بادشاه د رملياه زوئ فقح د بادشاه د ا

 چ عمر ي پينويشت کاله وو، هغۀ په يوتام د يهوداه بادشاه جوړ شو 
يروشلم ک شپاړس کاله بادشاه وکه. د هغۀ مور يروسا د صدوق لور وه.

مال کولو چ و او هغه کار يثالونو عمل وکزياه په م  يوتام د خپل پالر ع

 خو عالقائ عبادتخان نۀ وې تباه شوى او خلقو خُدائ پرې رضا کېدو. 
هلته قربان پېش کول او خوشبوئ ي سوزول. يوتام د مال خُدائ د کور
 يوتام چ نور ۀ هم کى دى هغه د شمال طرف ته دروازه جوړه که. 
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 د هغۀ د بادشاه په يهوداه د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 
دوران ک مال خُدائ وړومبے د شام بادشاه رضين او د اسرائيل بادشاه
 يوتام م شو او د داؤد په فقح ورولېل چ په يهوداه باندې حمله وکى. 

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

د يهوداه بادشاه احاز

 د اسرائيل بادشاه د رملياه زوئ فقح د بادشاه په اوولسم کال، د  ۱۶
 چ عمر ي شل کاله وو او هغۀ په يوتام زوئ احاز د يهوداه بادشاه شو 
د مال ه. هغۀ هغه کار نۀ کولو چوک يروشلم باندې شپاړس کاله بادشاه

خُدائ د هغۀ د خُدائ پاک په نظر ک ۀ وو، ار چ د هغۀ پالر نيۀ داؤد ۀ
 خو د اسرائيل بادشاهانو په مثالونو ي دومره عمل کولو، کارونه کى ۇو 

چ خپل زوئ ي هم په اور ک قربان کو، او د هغه خلقو پليت رِواج ي خپل
کے وو کوم چ مال خُدائ د هغه مل نه ويستل ۇو کله چ اسرائيليان مخ
د سورى الندې، او په عالقائ  په غرونو باندې او د هرې ون په وړاندې تلل. 
 د شام بادشاه  .سوزول ي او خوشبوئ پېش کول عبادتخانو احاز قربان
رضين او د اسرائيل بادشاه فقح په يروشلم باندې حمله وکه او دا ي محاصره

 هم په هغه وخت، د ادوم کو، خو احاز له ي شست نۀ شو ورکولے. 
بادشاه د ايالت ار بيا ونيولو او د يهوداه اوسېدون ي د هغ ائ نه وشل.

 احاز د ادوميان په ايالت ک دېره شول او تر اوسه پورې هلته اوسيى. 
اسور بادشاه تغلت فالسر له د دې پېغام سره سى ولېل، ”زۀ ستاسو وقف

شوے خدمت کوونے يم. راشه او ما د شام او اسرائيل د بادشاهانو د حمل نه
 احاز د مال خُدائ د کور او د محل د خزان نه سرۀ زر او سپين بچ که.“ 
تن د احاز د غو زر هم واخستل او بادشاه له ي د محصول په توه ولېل. 
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ر سره روان شو، دا يالف د خپل لتغلت فالسر د دمشق خ په جواب ک
 کله قبضه کو او رضين بادشاه ي ووژلو او خلق ي قير ته قېديان بوتلل. 
الوېدو دپاره دمشق ته الړو، نو هلته ياحاز بادشاه د تغلت فالسر سره د م چ

قرباناه وليده او اورِياه امام له ي هم د دې په شان نمونه او ول تفصيل
 نو اورِياه هم د دې په شان يوه قرباناه جوړه که او د احاز د ورولېلو. 

 د دمشق نه په واپس باندې، احاز وليدل واپس نه مخ ي دا تياره که. 
 هغۀ په دې باندې د چ قرباناه جوړه وه نو قربان ورباندې پېش که. 

ناورو سوزېدون قربان او د غل نذران پېش کې او په دې باندې ي د ميو
 مال خُدائ نذرانه توئ که او د وين د سالمت نذرانه ي ورباندې واچوله. 
خُدائ د کور په مين اه او د مالاه د نوې قربانو قربانته وقف شوې د زې

 بيا هغۀ ک وه، نو احاز دا د خپل نوې قرباناه شمال طرف ته يوړه. 
اورِياه ته حم وکو، ”دا لويه قرباناه د سحر سوزېدون نذران او د ماام د
د غل ،نذران دپاره استعمالوه او د بادشاه او د خلقو د سوزېدون نذران غل

نذران او د خلقو د لو نذران دپاره ي استعمالوه. په دې باندې د هغه ولو
ناورو وينه تويوه چ کوم قربان شوى وى. خو د زېو قرباناه زما دپاره
ل چ نو اورِياه هم هغه شان وک وساته چ د فال دپاره ي استعمالوم.“ 

 احاز بادشاه د زېو هغه تخت او هغه انونه نه بادشاه حم کے وو. 
هم واخستله او دا ي و ډييو د شا نه د زېو د دولسو غول، هغۀ د زېلرې ک
 د اسور بادشاه د خوشحالولو دپاره، احاز د مال د کا په بنياد کېودله. 

خُدائ د کور نه د سبت د ور د شاه تخت نه پاس داالن هم لرې کو او د
 نور هر ۀ مال خُدائ د کور د بادشاه د ننوتلو ذات دروازه ي بنده که. 
چ احاز بادشاه کى دى هغه د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى

 احاز م شو او د داؤد ار په شاه اديره ک خ شو او د هغۀ زوئ دى. 
حزقياه د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.
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د اسرائيل بادشاه هوسيع

 د يهوداه بادشاه احاز د بادشاه په دولسم کال، د ايله زوئ هوسيع د  ۱۷
 هغۀ د اسرائيل بادشاه شو او هغۀ په سامريه ک نهۀ کاله حومت وکو. 

مال خُدائ خالف ناه وکه، خو دا د هغه بادشاهانو هومره نۀ وه چا چ د
 د اسور بادشاه سلمنسر د هغۀ نه مخ په اسرائيل حومت کے وو. 

هوسيع خالف جن وکو، هوسيع د سلمنسر د اختيار الندې راغلو او هوسيع به
 خو يو کال هوسيع د مصر بادشاه سو له هر کال هغۀ له محصول ورکولو. 
پېغام وړون ولېل او د هغۀ نه ي مدد وغوتو او اسور له د هر کال محصول
ورکول بند کل. کله چ سلمنسر د دې نه خبر شو، نو هغۀ هوسيع ونيولو او په

قېدخانه ک ي واچولو.

د سامريه زوال

 بيا سلمنسر په اسرائيل حمله وکه او سامريه ي محاصره کو. د

 چ دا د هوسيع د بادشاه نهم کال وو، د اسور محاصرې په درېم کال، 
بادشاه سامريه قبضه که، د اسرائيل خلق ي اسور ته قېديان بوتلل او د هغوئ

ۀ کسان په خلح ار ک ،ۀ د جوزان په ضلع ک د خابور سيند سره
 د سامريه زوال ه نزدې او ۀ د ماديو ارونو ته د اوسېدو دپاره ولېل. 

وشو چ بن اسرائيلو د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک خالف ناه کې وه، چا
چ هغوئ د مصر بادشاه فرعون نه خالص کل او د مصر نه ي راوويستل.

 او د هغه خلقو رِواجونه ي خپل کل هغوئ د نورو خُدايانو عبادت وکو، 
سرائيليان مخ په وړاندې تلل او چا ۇو چ لخُدائ په هغه وخت ش مال چ

 د اسرائيل بادشاهانو کوم رِواجونه شروع کى ۇو نو هغه ي هم خپل کل. 
اسرائيليانو په په باندې هغه کارونه وکل کوم چ مال خُدائ د هغوئ خُدائ
پاک منع کى ۇو. هغوئ د وړو ارونو نه واخله تر پخو ارونو پورې د ان
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 هغوئ په ولو غرونو باندې او د هرې دپاره عالقائ عبادتخان جوړې کې. 
 او د ون د سورى الندې د کاو ستن او د اشيرې د بت ن کېودې، 

هغوئ په هره عالقائ عبادتخان ک خوشبوئ سوزول له نه به چ غېر
قومونو کول کوم خلق چ مال خُدائ د هغه مل نه شل ۇو. هغوئ د خپلو
 او د مال خُدائ د ولو بدو عملونو په وجه د مال خُدائ قهر راوپارولو 

 د يهوداه او اسرائيل هغه حم نافرمان ي وکه چ د بتانو عبادت مۀ کوئ. 
د خبردارى دپاره مال خُدائ پېغام وړون او نبيان لېل ۇو چ هغوئ

فرمائيل، ”خپل بد عملونه پرېدئ او زما حمونه ومن، چ په هغ ک هغه
شريعت شامل دے چ کوم ما ستاسو پالر نيۀ له ورکے وو او د خپلو

 خو خدمت کوونو پېغمبرانو په ذريعه م ستاسو په حواله کے دے.“ 
هغوئ به د هغۀ په وېنا باندې عمل نۀ کولو، هغوئ د خپل پالر نيۀ په شان

 ضديان ۇو، چا چ په مال خُدائ خپل خُدائ پاک باندې يقين نۀ کولو. 
هغوئ هغه اصول ونۀ منل او هغه لوظ ي پوره نۀ کو کوم ي چ د هغوئ د پالر
نيۀ سره کے وو او هغوئ د هغۀ خبردارى ته پام ونۀ کو. هغوئ د غلطو بتانو

عبادت وکو او خپل انونه ي سپ کل، هغوئ د ېرچاپېره قومونو په
رِواجونو باندې روان ۇو او د مال خُدائ د هغه حم نافرمان ي وکه چ د
 هغوئ د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک ول هغوئ د رِواج نقل مۀ کوئ. 
قانون مات کو او د ان دپاره ي د سخو په شل ک دوه د سرو زور بتان

جوړ کل، هغوئ د اشيرې بت نه هم جوړه که، د ستورو عبادت ي وکو او
 هغوئ خپل زامن او لوه د غېرو قومونو خُدايانو د بعل بت خدمت ي وکو. 
ته د سوزېدون نذران په توه قربان کل، هغوئ د فالرو او قسمت ودونو
ۀ د مال ل چۀ ته حواله ک انونه هغه ې او هغوئ خپلسره مشورې وک

 خُدائ په نظر ک غلط ۇو او په دې کولو سره ي د هغۀ قهر راوپارولو. 
مال خُدائ اسرائيل ته غصه وو او د خپل حضور نه ي لرې کل او صرف د
 خو د يهوداه خلقو هم د مال خُدائ يهوداه بادشاه ي په ائ پرېودله. 
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و چد خپل خُدائ پاک قانون ونۀ منلو، هغوئ د هغه رِواجونو نقل شروع ک
و، هغوئ له يسرائيل رد کول ا خُدائ  مال کوم اسرائيل خپل کى ۇو. 

سزا ورکه او ظالمانو دشمنانو ته ي حواله کل او په آخر ک ي د خپل
 کله چ مال خُدائ اسرائيل د يهوداه نه جدا کو، نو حضور نه وشل. 

و. يربعام په هغوئ باندې مالسرائيل د نباط زوئ يربعام خپل بادشاه جوړ کا
 هغوئ په يربعام پس خُدائ پرېودو او په هغوئ باندې ي کبيره ناه وکه. 

 چ په آخر روان ۇو او چ هغۀ کوم ناهونه کى ۇو نو هغه ول ي کول، 
ک مال خُدائ هغوئ د خپل حضور نه لرې کل، له نه چ هغۀ د خپلو
خدمت کوونو پېغمبرانو په ذريعه خبردارے ورکے وو چ داس به وکى. نو
د اسرائيل خلق اسور ته جالوطن کے شول، چرته چ تر اوسه پورې اوسيى.

د اسوريانو د اسرائيل په مل ک اوسېدل

 د اسور بادشاه د بابل، کوت، عواه، حمات او سفروائم ارونو نه خلق

بوتلل او د سامريه په ارونو ک ي د اسرائيل د خلقو په ائ دېره کل.
 کله چ هغوئ هلته اوسېدل نو هغوئ دا ارونه قبضه کل او هلته اوسېدل. 
په شروع ک هغوئ د مال خُدائ عبادت نۀ کولو، نو هغۀ ازمرى ورولېل. او
شوى ۇو چ  د اسور بادشاه ته وئيل زمريانو د هغوئ نه ۀ کسان ووژل. 

کوم خلق هغۀ د سامريه په ارونو ک آباد کى دى هغوئ د هغه مل د
ۇو چ له هغه معبود ازمرى رالې ى، نومعبود په قانون باندې نۀ پوهي

 نو هغه بادشاه حم وکو چ، ”د هغه امامانو نه يو راولېه هغوئ ي ووژل. 
ى، چاو هلته دې اوسي دى، هغه دې الړ ش قېديان راوست کوم مون چ

مام الړو چسرائيلے ا نو يو ا  “.ائد خُدائ قانون و لخلقو ته د هغه م
کوم د سامريه نه راويستلے شوے وو او په بيتايل ک د اوسېدو دپاره الړل،

 هلته ي خلقو ته دا ودنه کوله چ د مال خُدائ عبادت به نه کوى. 
خو چ کوم خلق په سامريه ک اوسېدل نو هر يو قوم خپل قوم بتان جوړ
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کل او دا ي په هغه عالقائ زيارتونو ک کېودل چ اسرائيليانو جوړ کى
 د بابل خلقو د ۇو. او هرې قبيل په خپل خپل ار ک بتان جوړ کل. 
سات بنات بتان جوړ کل، د کوت خلقو، د نيرل بتان، د حمات خلقو، د

 د عواه خلقو، د نبحاز او ترتاق بتان، او د سفروائم خلقو خپل اسيما بتان، 
بچ د ادرمل او عنمل خُدايانو ته د سوزېدون نذران په توه قربان کول.
 دې خلقو د مال خُدائ عبادت هم کولو خو د هر قسم خلقو نه ي امامان

 خوښ کل چ په عالقائ عبادتخانو ک د هغوئ دپاره نذران پېش کوى. 
نو هغوئ د مال خُدائ عبادت کولو، خو چ هغوئ د کومو ملونو نه راغل ۇو

 هغوئ تر د هغ د رِواجونو په مطابق ي د خپلو خُدايانو عبادت هم کولو. 
نن ور پورې هغه رِواجونه کوى. هغوئ نۀ د مال خُدائ عبادت کوى او نۀ د
هغه قانون او حمونه من چ کوم ي د يعقوب اوالد له ورکى ۇو، يعقوب له

 مال خُدائ د هغوئ سره يو لوظ کے وو اسرائيل نوم ورکے شوے وو. 
او هغوئ له ي حم ورکے وو چ، ”د نورو معبودانو عبادت مۀ کوئ، هغوئ
ته سجده مۀ کوئ، د هغوئ خدمت مۀ کوئ او هغوئ ته قربان مۀ پېش کوئ.
 تاسو دې زما يعن مال خُدائ تابعدارى کوئ، چا چ د لوئ طاقت او

تاسو به ما ته سجده کوئ او ما ته به قربان ،صر نه راوويستلقوت سره د م
 تاسو به همېشه هغه قانون او حمونه من چ کوم ما درته پېش کوئ. 

 او تاسو هغه لوظ مۀ ليل دى. تاسو دې د نورو خُدايانو عبادت ونۀ کئ، 
هېروئ چ کوم ما درسره کے دے. او چ تاسو د نورو معبودانو عبادت ونۀ

 خو تاسو زما، يعن د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک عبادت کوئ او کئ، 
 خو هغه خلقو به غوږ نۀ نيولو او په زۀ به تاسو د خپلو دشمنانو نه بچ کم.“ 
 نو هغه خلقو د مال خُدائ عبادت خپلو زړو رِواجونو باندې ي عمل کولو. 

کولو، د خپلو بتانو عبادت ي هم کولو، نو د هغوئ اوالد تر نن ور پورې هم
دغه کار نۀ پرېدى.
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د يهوداه بادشاه حزقياه

 نو د اسرائيل بادشاه د ايله زوئ هوسيع د بادشاه په درېم کال د  ۱۸
 چ عمر ي پينويشت کاله وو احاز زوئ حزقياه د يهوداه بادشاه جوړ شو 

او په يروشلم باندې ي نهۀويشت کاله بادشاه وکه. د هغۀ مور ابياه د زکرياه
 د خپل پالر نيۀ داؤد په مثالونو ي عمل وکو، هغۀ هغه کار کولو لور وه. 

 هغۀ عالقائ عبادتخان تباه کى، د چ د مال خُدائ په نظر ک ۀ وو. 
کا ستن ي مات کې او د اشيرې بت ن ي راوغورزول. هغۀ د زېو مار
ه چ .نحشتان وو نوم ي ے وو، چجوړ ک موس و چک و و هم
 حزقياه په مال خُدائ د تر اوسه پورې اسرائيلو دې ته خوشبوئ سوزوله. 

بن اسرائيلو په خُدائ پاک باندې ايمان لرلو، په يهوداه ک د هغۀ په شان بل
 هغه د مال خُدائ وفادار بادشاه نۀ مخ او نۀ وروستو تېر شوے دے. 
پوره منل چ مونه يول ح ې او هغهنۀ وه ک د هغۀ نافرمان له يوو او هي

 نو مال خُدائ د هغۀ مل وو او هغه په مال خُدائ موس له ورکى ۇو. 
هر کار ک کامياب وو. هغۀ د اسور د بادشاه خالف بغاوت وکو او د هغۀ
 هغۀ فلستيانو له شست ورکو او د وړوک کل نه خدمت ي نۀ کولو. 

واخله تر لوئ ار پورې ي قبضه کل چ په دې ک غزه او ېرچاپېره عالقه
 د حزقياه د بادشاه په لورم کال، چ په اسرائيل باندې د شامله وه. 

هوسيع د بادشاه اوؤم کال وو، د اسور بادشاه سلمنسر په اسرائيل حمله وکه
 د محاصرې په درېم کال، د سامريه زوال او سامريه ي محاصره کو. 

وشو، دا د حزقياه د بادشاه شپم کال وو او د هوسيع د بادشاه نهم کال وو.
 د اسور بادشاه د اسرائيل خلق اسور ته قېديان بوتلل او د هغوئ ۀ کسان

په خلع ار ک ،ۀ د خابور سيند سره نزدې د جوزان په ضلع ک او ۀ د
 د سامريه زوال ه وشو چ د ماديو په ارونو ک ي آباد کل. 

خُدائ د خپل خُدائ پاک تابعدارى نۀ کوله او هغۀ سره ي سرائيل خلق د مالا
کے لوظ مات کو او د هغه ول قانون نافرمان ي وکه چ خپل خدمت
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کوون موس له ي ورکے وو. هغوئ به نۀ ورته غوږ نيولو او نۀ به ي پرې
عمل کولو.

د اسوريانو يروشلم له دهم ورکول

 د حزقياه بادشاه د بادشاه په وارلسم کال، د اسور بادشاه سينحرب، د

 حزقياه يهوداه په پخو دېوالونو په ارونو باندې حمله وکه او فتح ي کل. 
وو، ”زما نه غلط يس کهغه په ل لو، چسينحرب بادشاه له يو پېغام ولې

شوې ده، مهربان وکه چ خپله حمله بنده که او چ تۀ ومره پېس غواړې
نو زۀ به ي درکم.“ نو بادشاه ترې نه وغوتل چ حزقياه هغۀ له لس زره کلو
 نو حزقياه هغۀ ته د مال خُدائ د سپين زر او زر کلو سرۀ زر ورولېى. 
 هغۀ د مال خُدائ کور د کور او د محل د خزان ول سپين زر ورولېل، 

ونه پهغۀ ورباندې په خپله چوکا دروازو نه او هغه سرۀ زر هم راوشوکول چ
 د اسور بادشاه د ليس نه يو لوئ کى ۇو او سينحرب له ي ورولېل. 

لر ولېلو چ په يروشلم ک په حزقياه باندې حمله وکى، چ د دې مشرى
هغوئ يروشلم ته ورسېدل، نو هغوئ د ول و آفسرانو کوله. کله چد هغۀ درې غ

سره سک قبضه کو چ په دې ک د بره ډن نه اوبۀ راتل، دا د هغه سک
 کله چ هغوئ حزقياه بادشاه سره نزدې وو چ کوم د دهوب پ ته تلو. 

راوغوتلو، نو د هغۀ درې آفسران د هغوئ سره مالوېدو دپاره ور ووتل يعن، د
خلقياه زوئ الياقيم، چ هغه د محل مشر وو، شبناه، د دربار منش، او د آسف
 يو اسورى آفسر هغوئ ته ووئيل زوئ يوآخ، چ د حساب کتاب مشر وو. 
چ، ”بادشاه په دې باندې پوهېدل غواړى چ حزقياه په ۀ باندې ايمان لرى
 ستا په خيال تش خبرې د فوج تهتوب او چ دومره اعتبارى دے؟ 

 طاقت ائ نيولے ش؟ ستا يقين په چا دے چ زما خالف بغاوت کوې؟ 
تۀ د مصر نه دا طمع کوې چ هغه به ستا مدد وکى، خو دا به د لوخ د پا د
امسا په شان وى، چ الس به دې غوڅ او زخم کى. نو د مصر بادشاه فرعون
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 يا به تۀ ما ته دا باندې چ کله وک بهروسه وکى نو هغه داس وى. 
ووائ چ تۀ په مال خُدائ په خپل خُدائ پاک باندې بهروسه کوې. خو دا هغه

اه ختماو قربان عبادتخان حزقياه د هغۀ عالقائ خُدائ پاک نۀ دے چ
رف په يروشلم کص ې، او هغۀ د يهوداه او د يروشلم خلقو ته وفرمائيل چک

 نو خبره واورئ، زما د نې د اسور بادشاه د قرباناه سره عبادت کوئ. 
سره معاهده وکئ، زۀ به تاسو له دوه زره آسونه درکم کۀ تاسو دومره سى
 تۀ د اسور د يو معمول آفسر برابر  .په دې باندې سوارۀ ش ل چپېدا ک

هم نۀ ي او تۀ بيا هم په طمع ي چ مصريان به جن اډۍ او آسونه راولېى.
 ستا په خيال ما د مال خُدائ د مدد نه بغېر ستا په مل حمله کې ده او

تباه کے م دے؟ ما ته مال خُدائ په خپله فرمائيل دى چ په دې باندې
 نو الياقيم، شبناه او يوآخ هغه آفسر ته ووئيل، حمله وکم او تباه ي کم.“ 

”تۀ د خپلو نوکرانو سره په آرام ژبه ک خبرې وکه، مون په دې پوهيو.
په دېوال باندې خلق به ي ه چ ،خبرې مۀ کوه ک سره په عبران مون

 هغۀ ورته ووئيل، ”ستا خيال دا دے ۀ چ يوا تۀ او بادشاه واورى.“ 
هغه خلق ي چ زما نې تاسو ته د دې هر ۀ وئيلو دپاره رالېلے يم؟ نه، زۀ
هم هغه خلقو ته وايم کوم چ په دېوال ناست دى، ستاسو په شان هغوئ به هم
 بيا هغه آفسر ودرېدو او په  “.متيازې به و خپل غُل وخورى او خپل

 عبران ک ي آواز وکو، ”د لوئ بادشاه، د اسور د بادشاه خبره واورئ. 
بادشاه داس وائ چ حزقياه مو دوکه نۀ کى. حزقياه تاسو زما د الس نه نۀ
په مال چ تاسو ته ووائ دئ چ او هغه دې ته مۀ پرې ش بچ کولے. 
ى او چخُدائ به تاسو بچ ک مال ئ. دا خيال مۀ کوئ چخُدائ يقين وک

 هغه به زمون اسورى لر ستاسو د ار قبضه کولو نه ايسار کى. 
حزقياه ته غوږ مۀ نيس. د اسور بادشاه تاسو له حم درکوى چ د ار نه
راو او ما سره روغه وکئ. تاسو ته به اجازت وى چ د خپلو د انورو

باغونو نه انور خورئ او د اينر د ونو نه اينر خورئ او د خپلو کوهيانو نه
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 تر دې پورې چ بادشاه تاسو بيا په يو داس مل ک آباد  ، اوبۀ
کى له چ ستاسو خپل وى، چ هلته د انورو باغونه وى چ تاسو له مے

درکوى او چ هلته د رو تيارولو دپاره غله وى، هغه د زيتُونو د ونو، د زيتُونو
تېلو او د شاتو مل دے. کۀ تاسو هغه ۀ کوئ چ ۀ حم ي درکوى، نو

درته ووائ ى چدوکه نۀ ک حزقياه مو چ .تاسو به نۀ مرئ او ژوندى به ي
 د نورو قومونو خُدايانو خپل خلق د اسور د چ مال خُدائ به مو بچ کى. 

 د حمات او ارفاد خُدايان اوس چرته دى؟ د بادشاه نه کله بچ کى دى؟ 
 سفروائم، هينع او عواه خُدايان چرته دى؟ سامريه بل چا بچ کے شو ۀ؟ 

د دې ولو ملونو خُدايانو کله هم خپل مل زمون د بادشاه نه بچ کے دے
 خو خلق خاموش ۀ؟ نو مال خُدائ به يروشلم زما نه نه بچ کى؟“ 
ۇو او يوه خبره ي هم نۀ کوله ه چ حزقياه حم ورکے وو چ، ”هغۀ له

جام ان نه خپللياقيم، شبناه او يوآخ د خف نو ا جواب مۀ ورکوئ.“ 
وشلول او هغوئ الړل او چ د اسور آفسر ۀ وئيل ۇو هغه ي بادشاه ته

ووئيل.

د بادشاه يشعياه نه مشوره غوتل

 نه چ حزقياه بادشاه د هغوئ بيان واورېدو، نو هغۀ د خفان نه  ۱۹
خپل جام وشلول، د اټ جام ي واغوستل او د مال خُدائ کور ته ننوتو.

 هغۀ د محل مشر آفسر الياقيم، د دربار منش شبناه، او مشران امامان، د

 آموص زوئ يشعياه پېغمبر له ولېل، دې ولو د اټ جام اغوست وې. 
هغوئ ته ي ووئيل چ يشعياه له دا پېغام ورسوئ، ”نن د خفان، مالمتيا او د

شرم ورځ ده. مون د هغه  په شان يو چ ماشوم ي پېدا کيى، خو د پېدا
 د اسور بادشاه خپل مشر آفسر د ژوندى خُدائ د کېدو طاقت نۀ لرى. 

بعزت کولو دپاره رالېلے دے. مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک دې د دې
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بعزت نه خبر ش او چ چا دا بعزت کې وى نو هغوئ له دې سزا ورکى.
 کله چ يشعياه زمون د ژوندو پات خلقو دپاره خُدائ پاک ته سوال وکئ.“ 
 نو يشعياه هغوئ ته وفرمائيل، ”خپل نې ته د حزقياه بادشاه پېغام مالو شو، 
دى د هغ خبرې تا اورېدل کوم ،چ فرمائ خُدائ داس مال چ ته وواي

په وجه مۀ يرېه، چ د اسور بادشاه نوکرانو په هغ ک زما ستاخ کې ده.
 غوږ ونيسه، مال خُدائ به په بادشاه باندې يوه افواه واوروى نو هغه به

“.هلته په چا ووژن خُدائ به ي او مال ته الړ ش لواپس خپل م

د اسوريانو بله دهم ورلېل

 د اسور آفسر خبر شو چ بادشاه د ليس نه تلے دے او د نزدې ار لبناه

 اسوريانو له دا خالف جن کوى، نو هغه ورغلو چ مشوره ورسره وکى. 
خبر ورورسېدو چ د ايتهوپيا بادشاه ترهاقه د مشرۍ الندې مصرے لر په

هغوئ باندې د حمل دپاره راروان دے. کله چ بادشاه د دې نه خبر شو، نو هغۀ
 چ هغۀ ته داس ووائ، ”په کوم د يهوداه بادشاه حزقياه له دا پېغام ولېلو 
خُدائ چ تاسو يقين کوئ هغۀ تاسو ته فرمائيل دى چ تاسو به زما په قبضه

 ورئ چ د اسور  .په هغۀ باندې دوکه نۀ ش خو چ ،نۀ را ک
بادشاه د کوم مل تباه کولو فېصله وکى نو په هغ باندې ۀ کوى، ستاسو
 زما پالر نيۀ د جوزان، حاران او رصف خيال دے چ خالص به ش؟ 

ارونه تباه کل، د بيتعدن خلق ي ووژل چ کوم په تلسار ک اوسېدل او د
 د حمات، ارفاد، سفروائم، هينع او د هغوئ يو خُدائ هم هغوئ بچ نۀ کل. 
 حزقياه بادشاه د پېغام وړونو نه خط عواه ارونو بادشاهان چرته دى؟“ 
واخستلو او وې لوستلو. بيا هغه د مال خُدائ کور ته الړو او خط ي هلته د

 او دعا ي وکه، ”اے ماله خُدايه، مال خُدائ په حضور ک کېودو، 
،په تخت ناست ي ک سرائيل خُدايه پاکه، تۀ د وزرو واال مخلوق په ميند ا
يوا تۀ خُدائ پاک ي، چ د دنيا په ولو بادشاهانو باندې حومت کوې. تا
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ى هغۀ کي په مون ه خُدايه، چ نو مال زمه او آسمان پېدا کى دى. 
ته ووره. هغه ول خبرې واوره چ سينحرب ي تا يعن ژوندى خُدائ پاک ته
 ماله خُدايه، دا رتيا دى چ د اسور بادشاهانو ډېر د بعزت دپاره کوى. 

 او د هغوئ قومونه تباه کى دى او د هغوئ زم ي شاړې کې دى. 
خُدايان ي اور ته اچول دى او سوزول ي دى، اسوريانو دا ه تباه کے
شول، چ په حقيقت ک دا خُدايان نۀ ۇو او تش د لرو او کاو نه انسانانو
 نو زمون ماله خُدايه پاکه، مون د اسوريانو نه بچ که او جوړ کى ۇو. 

اے ماله خُدايه، د دنيا ولو قومونو ته به پته ول چ صرف تۀ رتونے خُدائ
“.پاک ي

بادشاه ته د يشعياه پېغام

 بيا د آموص زوئ يشعياه حزقياه له دا پېغام ولېلو، ”مال خُدائ د

اسرائيل خُدائ پاک فرمائ چ، ما د اسوريانو بادشاه سينحرب په حقله ستا
 مال خُدائ په دې حقله فرمائيل دى چ، پېغله لور دعا اورېدل ده. 

 دا تۀ په چا پورې خندا کوې او صيون تا پورې خاندى او تا ته سپ ورى. 
 د چا بعزت کوې؟ تۀ زما يعن د اسرائيلو مقدس خُدائ پاک بعزت کوې. 

تا ما له ستا پېغام وړون راولېل چ ما ته دا الف ووه چ تا د خپلو ولو
ى دى، هلته دې د دِيار لوړې وناډو سره د لبنان اوچت غرونه فتح ک جن
.و برخو ته ورسېدل لو هغهن تۀ د او چ راوغورزول ون  او د نختر

لدې اوبۀ و ونو کلوکنستل او په پردو م تا کوه چ وهل  تا الف

 تۀ خبر نۀ ي چ ما د او ستا فوجيانو د پو سره د نيل درياب اوچ کو. 
دې هر ۀ ډېر د مخ نه منصوبه جوړه کې وه؟ او اوس م داس وکل او
تا له م دا طاقت درکو چ د پخو دېوالونو ارونه د خاورو په ډېرو بدل کې.

ۇو. هغوئ په پ او شرمېدل ائ خلق کمزورى ۇو، هغوئ يرېدل  د هغه

ک د بوو په شان ۇو يا له چ په چت باندې واۀ شوى وى چ د نمرخاتۀ
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 خو ما ته پته ده چ تۀ ۀ کوې او چرته  او چ تۀ رم هوا وهل وى. 
 ما ته ستا د غضب او غرور خبر رارسېدلے دے، نو  .ومره غصه ي ما ته
زۀ به ستا په پوزه ک کنه او ستا په خولۀ ک وا اچوم او چ په کومه الر

 نو يشعياه حزقياه بادشاه ته راغلے ي نو په هغ به دې واپس ولېم.“ 
وفرمائيل، ”ۀ چ کېدون دى نو د هغ په حقله به درته ووايم. په دې کال او

په بل کال به تۀ قدرت شوے خوراک خورې، خو په ورپس کال به غله وکرې او
 په يهوداه وبه ي رېب او د انورو باغونه به وکرې او انور به وخورې. 

و په شان آباد شدى، نو هغوئ به د هغه بو کوم کسان ژوندى پات چ ک
 په يروشلم ک او د چ جرړې ي په زمه ک ژورې  او مېوه کوى. 

خُدائ رب د مال ه چ ،ش صيون په غرۀ باندې به خلق ژوندى پات
خُدائ د اسور بادشاه په حقله فرمائيل  مال االفواج غېرت به داس وکى. 

يو فوج .الف يو غشے وولاو نۀ به د دې خ ار ته نۀ ننو دى، هغه به دې
به هم د ډال سره دې ار ته نزدې رانۀ ش او د دې محاصرې دپاره به د خاورو

 هغه چ په کومه الر راغلے وى نو په هغ به  .ے شډېرے جوړ نۀ ک
فرمائيل خُدائ داس مال ما، يعن .ار ته به دننه الړ نۀ ش او واپس الړ ش
 د خپل عزت او د خپل خدمت کوون داؤد د خاطره به زۀ د دې ار دى. 
 په هغه شپه د اسوريانو خېمو ته د مال خُدائ يوه ساتنه او حفاظت کوم.“ 

سحر وخت ووژل. په ورپس ۀ اتيا زره فوجيان يته ننوتله او يو الک پينفر
 بيا د اسور بادشاه سينحرب راواپس شو او هغوئ ول هلته مۀ پراتۀ ۇو. 
سروک په عبادتخانه کهغۀ د خپل معبود ن  يوه ورځ چ نينوه ته الړو. 
عبادت کولو، نو د هغۀ دوو زامنو ادرمل او شراضر هغه د خپلو تُورو سره

ووژلو او بيا هغوئ د اراراط مل ته وتتېدل. د هغۀ يو بل زوئ اسرحدون د هغۀ
نه پس بادشاه جوړ شو.
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د حزقياه بادشاه بيمارېدل او بيا روغېدل

 په هغه ورو ک حزقياه بادشاه بيمار شو او مرګ ته نزدې وو. د  ۲۰
آموص زوئ، يشعياه پېغمبر ورغلو او هغۀ ته ي وفرمائيل، ”مال خُدائ تا ته

فرمائ چ خپل معامل سمبال که. ه چ تۀ به م کېې، تۀ به روغ نۀ
 ”ماله خُدايه، هغه  حزقياه مخ دېوال ته واړولو او دعا ي وکه،   “.ش

راياد که، چ ما په ايماندارۍ او د زړۀ د اخالصه ستا خدمت کے دے او ستا
 يشعياه د رضا دپاره م هر کار کے دے.“ او هغۀ ډېر په چغو چغو وژړل. 
د بادشاه نه روان شو، خو هغه ال د محل د مرکزى دربار نه تېر شوے نۀ وو چ
 ”د مال خُدائ د خلقو بادشاه حزقياه د مال خُدائ کالم پرې نازل شو، 

له واپس الړ شه او هغۀ ته ووايه، ما يعن مال خُدائ، ستا د پالر نيۀ داؤد
خُدائ پاک ستا دعا اورېدل ده او ستا او م ليدل دى. زۀ به تا روغ کم
 زۀ به ستا په عمر  .خُدائ کور ته الړ ش به د مال و کاو په درې ور

ک پينلس کاله نور زيات کم. زۀ به تا او د يروشلم دا ار د اسور بادشاه نه
بچ کم. زۀ به د خپل عزت او د خپل خدمت کوون داؤد د خاطره د دې ار

 بيا يشعياه د بادشاه کسانو ته وفرمائيل چ د هغۀ په دانه حفاظت کوم.“ 
 حزقياه  .وئ، نو هغه به روغ شر نه جوړ شوے مرهم ولباندې د اين

بادشاه تپوس وکو، ”د دې ثبوت نه به ۀ وى چ مال خُدائ به ما روغ
 يشعياه ورته کى او په درېمه ورځ به د مال خُدائ کور ته الړ شم؟“ 

وفرمائيل، ”مال خُدائ به د دې نه درته وائ چ هغه به خپله وعده پوره
کى. نو ستا نه خوه ده چ دا سورے لس قدمه مخ الړ ش يا لس

 حزقياه ورته وفرمائيل، ”دا آسان دى چ په پوړۍ قدمه وروستو الړ ش؟“ 
 باندې سورے لس قدمه مخ الړ ش. دا لس قدمه وروستو بوه.“ 
يشعياه مال خُدائ ته سوال وکو او مال خُدائ د احاز په پوړۍ باندې

سورے لس قدمه وروستو بوتلو.
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وند بابل پېغام وړ

 تقريباً هم په هغه وخت د بابل بادشاه د بلدان زوئ، مرودکبلدان خبر شو

 چ حزقياه بادشاه بيمار دے، نو هغۀ ورله يو خط او يوه تُحفه ولېله. 
حزقياه پېغام وړونو ته په خېر راغلے ووئيل او هغوئ ته ي خپل سرۀ زر، سپين

زر، خپل مصالح او قيمت تېل او خپل ول فوج سامان وودلو. د هغۀ د
ۀ نۀ ۇو چ هم داس ائ ک په بل يا د هغۀ د بادشاه و کودام په کو
 بيا يشعياه پېغمبر حزقياه بادشاه له الړو او تپوس ي هغۀ ورته ودل نۀ ۇو. 

ترې نه وکو، ”دا سى د کوم ائ نه راغل دى او هغوئ تا ته ۀ وفرمائيل؟“
 يشعياه ترې حزقياه ورته ووئيل، ”هغوئ د يو لرې مل بابل نه راغل دى.“ 

نه تپوس وکو، ”په محل ک ي ۀ وليدل؟“ حزقياه بادشاه جواب ورکو،
”هغوئ هر ۀ وليدل. زما په خزانه ک داس ۀ نشته چ ما ورته ودل نۀ

چ فرمائ داس خُدائ تعال  بيا يشعياه بادشاه ته وفرمائيل، ”مال وى.“ 
 يو داس وخت راروان دے چ ستا په محل ک هر يو يز، چ ستا پالر

نيۀ تر ننه پورې جمع کى دى، نو هغه به بابل ته يوړلے ش. هي به هم پات نۀ
ے شاو د هغوئ نه به خصيان جوړ ک ۀ اوالد به بوتلے ش  ستا  .ش
 نو حزقياه بادشاه د دې په چ د بابل بادشاه په محل ک خدمت کوى.“ 

مطلب پوهه شو چ د هغۀ په ژوند ک به امن او تحفُظ وى، نو هغۀ ورته
ووئيل، ”تا چ ما له د مال خُدائ نه کوم پېغام راوړے دے هغه ۀ دے.“

د حزقياه د بادشاه ختمېدل

 نور هر ۀ چ حزقياه بادشاه کى ۇو، د هغۀ د بهادرۍ کارنام او هغه

کنستلے وو چ ي يو سورن ے وو او چجوړ ک هغۀ ډن تاب چساب کح
ار له اوبۀ راول، دا هر ۀ د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى
 حزقياه م شو او د هغۀ زوئ منس د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو. دى. 
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د يهوداه بادشاه منس

 منس د دولسو کالو وو چ هغه د يهوداه بادشاه جوړ شو او هغۀ په  ۲۱
 منس د يروشلم پينۀ پنوس کاله بادشاه وکه. د هغۀ مور حفصيباه وه. 
هغه قومونو پليت رِواجونه کول چ مال خُدائ د اسرائيلو نه وړاندې شل ۇو،

 هغۀ د غېرو قومونو د او په دې کولو ي د مال خُدائ خالف ناه وکه. 
عبادت ايونه بيا جوړ کل کوم چ د هغۀ پالر حزقياه تباه کى ۇو، هغۀ د بعل

د عبادت دپاره قرباناه جوړې کې او د اسرائيل بادشاه اخاب په شان د
 هغۀ د اشيرې بت نه ي جوړه که. منس د ستورو عبادت هم کولو. 

مال خُدائ په کور ک د غېرو قومونو قرباناه جوړې کې، په هغه ائ
همېشه باق ۇو، ”زما نوم به په يروشلم ک خُدائ فرمائيل مال چ ک

 د مال خُدائ د کور په دوو دربارونو ک هغۀ د ستورو د پات وى.“ 
 هغۀ خپل زوئ د سوزېدون نذران په عبادت دپاره قرباناه جوړې کې. 

توه پېش کو. هغۀ د کوډو او جادو نه کار واخستو او قسمت ودونو او
فالرو سره ي مشورې کول. هغۀ د مال خُدائ خالف لويه ناه وکه او د

خُدائ په کور ک ه د مالت ن هغۀ د اشيرې ب هغۀ غصه ي راوپاروله. 
خُدائ داؤد او د هغۀ زوئ سليمان ته فرمائيل د دې په حقله مال وده، چکې

ۇو، ”په يروشلم ک، په دې کور ک هغه ائ دے چ ما د بن اسرائيلو د
 ولو دولسو قبيلو نه خوښ کے دے چ چرته به زما د نوم درناوے کيى. 

او کۀ اسرائيليان زما ول حمونه من او هغه ول قانون ومن چ زما خدمت
کوون موس هغوئ له ورکے دے، نو هغوئ به د هغه مل نه نۀ ش شلے
 خو د يهوداه خلقو د مال خُدائ چ ما د هغوئ پالر نيۀ له ورکے وو.“ 
تابعدارى نۀ کوله او منس هغوئ د هغ نه هم لويو ناهونو کولو طرف ته بوتلل
چ کوم هغه قومونو کى ۇو چ مال خُدائ هغوئ د هغه مل نه شل ۇو

 د خپلو خدمت چ په کوم وخت ک د هغۀ خلق مخ په وړاندې تلل. 
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 ”منس بادشاه حرام کوونو پېغمبرانو په ذريعه مال خُدائ فرمائيل ۇو، 
کارونه کى دى، د هغه کارونو نه هم ډېر بد چ کوم کنعانيانو کى ۇو، او هغۀ

 نو زۀ مال د خپلو بتانو سره د يهوداه خلق د ناه طرف ته بوتل ۇو. 
خُدائ د اسرائيل خُدائ پاک په يروشلم او په يهوداه يو داس افت راولم چ هر

 زۀ به وک د دې نه خبر ش نو په هغوئ به وېتۀ زيزي ودريى. 
يروشلم له داس سزا ورکم له چ سامريه، د اسرائيل بادشاه اخاب او د

هغۀ اوالد له م ورکې وه. زۀ به يروشلم د دې د خلقو نه داس خال کم، له
 چ کوم خلق ژوندى چ وک لوے صفا کى او په بل مخ ي واړوى. 

فتح ي م، چحواله ک دم او خپلو دشمنانو ته به يپرې وى نو زۀ به ي پات
ه کوم چ  زۀ د خپلو خلقو سره داس کى او د هغوئ مل لوټ کى. 
هغوئ زما خالف ناه کې ده. او د هغه وخت نه چ د هغوئ پالر نيۀ د مصر

 منس دومره نه راوتل دى تر نن ور پورې ي زما غصه راپارول ده.“ 
،بهېدل د يروشلم د يو سر نه تر بل سر پورې وين ل چناه خلق قتل کډېر ب
د دې نه عالوه هغۀ د يهوداه خلق د بت پرست طرف ته بوتلل او هغوئ ي دې ته

 نور هر ۀ چ منس کى جوړ کل چ د مال خُدائ خالف ناه وکى. 
ۇو، سره د هغه ناهونو چ هغۀ کى ۇو، نو هغه د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ

 منس م شو او د محل په باغ يعن د عزا په باغ ک ليلے شوى دى. 
ک خ شو، د هغۀ زوئ امون د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه امون

هغه د يهوداه بادشاه جوړ شو او دوه کاله ي  امون د دوويشتو کالو وو چ

په يروشلم بادشاه وکه. د هغۀ مور مسلمت وه چ د يطبه د ار د حروص
 د خپل پالر منس په شان، هغۀ هم د مال خُدائ خالف ناه وکه، لور وه. 

 هغه د خپل پالر په نقش قدم باندې روان وو او چ د هغۀ پالر د کومو بتانو

 هغۀ مال خُدائ، د خپل  .ولے وو نو هغۀ هم ورته سجدې لدمت کخ
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 پالر نيۀ خُدائ پاک رد کو او د مال خُدائ د حمونو نافرمان ي وکه. 
 د امون آفسرانو د هغۀ خالف منصوبه جوړه که او په محل ک ي ووژلو. 

د يهوداه خلقو د امون قاتالن ووژل او د هغۀ زوئ يوسياه ي د هغۀ په ائ
 امون چ نور هر ۀ کى ۇو هغه د يهوداه د بادشاهانو په بادشاه جوړ کو. 
 امون د عزا د باغ په اديره ک خ شو او د تاريخ ک ليلے شوى دى. 

هغۀ زوئ يوسياه د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو.

د يهوداه بادشاه يوسياه

 يوسياه د اتو کالو وو چ هغه د يهوداه بادشاه شو او هغۀ په يروشلم  ۲۲
باندې يو دېرش کاله بادشاه وکه. د هغۀ مور جديده وه، چ د بصقت ار د

 يوسياه هغه کار کولو چ مال خُدائ پرې رضا کېدو، هغۀ عداياه لور وه. 
د خپل پالر نيۀ داؤد په مثالونو عمل کولو او د دې نه يو خوا بل خوا نۀ اوړېدو.

د تورات شريف موندلے کېدل

 د خپل بادشاه په اتلسم کال، يوسياه بادشاه د دربار منش سافن چ د
اصلياه زوئ او مسالم نمسے وو، د دې حم سره د مال خُدائ کور ته ولېلو،

 ”مشر امام خلقياه له الړ شه او د هغه پېسو پته ولوه چ د مال خُدائ د

 او - کور د ننوتلو په دروازه ک خادمانو د خلقو نه راغونې کې دى. 
هغۀ ته ووايه چ پېس هغه سو له ورکى کوم چ د مال خُدائ د کور د

مرمت مشران دى. هغوئ به ترکاانو، ېدارانو او لارانو له مزدورى ورکوى
 خو  .ى نو هغه دې اخلاستعمالي او کا ۀ لر په مرمت ک او چ
چ هغوئ له کوم پېس ورکے شوې وى نو د هغ حساب کتاب ورسره مۀ

 سافن منش خلقياه کوئ، ه چ هغوئ د ايماندارۍ سره لېن دېن کوى.“ 
ته د بادشاه حم ورسولو او خلقياه هغۀ ته ووئيل چ هغۀ د مال خُدائ په کور
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 ک د تورات کتاب موندلے دے. خلقياه کتاب ورکو او سافن ولوستلو. 
بيا هغه واپس بادشاه له الړو او د دې نه ي خبر کو، ”د مال خُدائ په کور
ک چ کوم پېس جمع شوې وې هغه ستا خدمت کوونو اخست دى او
 او هغۀ ووئيل، ”ما هغه سو له ي ورکې دى چ د مرمت مشران دى.“ 
سره دلته يو کتاب دے چ خلقياه راکے دے.“ او بادشاه ته ي دا ولوستلو.

 کله چ بادشاه د شريعت د کتاب خبرې واورېدې، نو هغۀ د خفان نه

 او خلقياه امام، د سافن زوئ اخيقام، د مياياه زوئ  ،وشلول جام خپل
 عبور، د دربار منش سافن او د بادشاه نوکر عساياه له ي دا حم ورکو، 
”الړ ش او د مال خُدائ سره، زما او د يهوداه د ولو خلقو دپاره د دې کتاب د

تعليماتو خبره وکئ. مال خُدائ مون ته سخت غصه دے ه چ دا کتاب
 نو کوم خبرې کوى نو زمون پالر نيۀ په دې باندې عمل نۀ دے کے.“ 

خلقياه، اخيقام، عبور، سافن او عساياه الړل چ د خُلده نوم  سره
مشوره وکى، هغه يوه پېغمبره وه چ د يروشلم په نوې محله ک اوسېدله. (د

هغ خاوند سلوم، د تقوه زوئ او د خرخس نمسے، د مال خُدائ د کور د
هغوئ ته ووئيل چ  او هغ چوغو مشر وو.) نو هغوئ ورته خبره وکه، 

 او د مال خُدائ دا پېغام هغۀ له ورکئ، ”زۀ به  واپس بادشاه له الړ ش
تاب کپه هغه ک ه چن هم لولو خلقو له سزا ورک يروشلم او د دې

 هغوئ زۀ رد کے يم او نورو ليلے شوى دى چ بادشاه ولوستلو. 
په وجه ي ى دى د هغۀ ک هغوئ ې دى او چپېش ک نذران خُدايانو ته ي

زما غصه راپارول ده. زما غصه د يروشلم خالف راپاېدل ده او دا به نۀ
سرائيل خُدائ پاک داسخُدائ د ا  او په خپله بادشاه ته، زۀ مال سيى. 
 او کله چ تا وايم، چ په کتاب ک ۀ ليل دى تا هغ ته غوږ ونيولو، 
واورېدل چ ما يروشلم او د دې خلقو له د سزا ورکولو خبره کې ده، نو توبه

دې وويستله او عاجزى دې اره که، جام دې وشلول او ودې ژړل. دا ار
به شاړ او ويجاړ کم چ خلق به ورباندې لعنت وائ. خو ما ستا سوال
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 خو چ زۀ کومه سزا يروشلم له ورکوم هغه به ستا په ژوند اورېدلے دے، 
ک نۀ را. تۀ به په خېر سره م ش.“ نو هغه سى د دې پېغام سره يوسياه

بادشاه له راواپس شول.

د يوسياه د غېرو قومونو عبادتخان ختمول

 او  بيا يوسياه بادشاه د يهوداه او يروشلم ول مشران راوغوتل،   ۲۳
هغوئ په يو ائ د مال خُدائ کور ته الړل، چ امامان، پېغمبران او باق نور

ول خلق د واړو نه واخله تر غو پورې ورسره ۇو. د هغوئ ولو په وړاندې،
خُدائ په کور ک د مال تاب ولوستلو کوم چول ک بادشاه د لوظ هغه

 هغه د شاه ستن سره ودرېدو او د مال خُدائ سره موندلے شوے وو. 
ي يو لوظ وکو چ د هغۀ تابعدارى به کوى او د زړۀ د اخالصه به د هغۀ ول
قانون او حمونه من او چ د هغه لوظ په مطالبو به عمل کوى، نه چ په

 بيا يوسياه مشر کتاب ک ليلے شوى دى. او ولو خلقو دا لوظ ومنلو. 
امام خلقياه له، د هغۀ الندې امامانو او د مال خُدائ د کور د ننوتلو د دروازې

خادمانو له حم ورکو چ د مال خُدائ د کور هغه ول يزونه وباس چ د
بعل، د اشيرې بت او د ستورو په عبادت ک استعمال شوى وى. بادشاه دا ول

ار نه بهر وسوزول او د دې ايرې ي د و کدرون د وادۍ په پيزونه د ق
 هغۀ بت پرسته امامان لرې کل چ د يهوداه بادشاهانو بيتايل ته يوړې. 

مقرر کى ۇو چ کومو د يهوداه په ارونو ک په عالقائ عبادتخانو او
يروشلم ته نزدې ايونو ک قربان پېش کول، هغه ول امامان ي لرې کل چا
 هغۀ د مال  .پېش کول سيارو او ستورو ته قربان ،بعل، نمر، سپوږم چ

درون وادۍ ته يار نه بهر د ق له، ده لرې کت نخُدائ کور نه د اشيرې ب
يوړه، وې سوزوله او خاورې ي که او د دې ايره ي د عامو خلقو په قبرونو

وران د اوسېدو هغه کو خُدائ په کور ک  هغۀ د مال باندې وشيندله. 
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کې چ د هغه کور نرانو کنجرانو نيول وې، چرته چ و د اشيرې بت دپاره
مامان ۇو هغه يکوم ا چ ارونو ک  د يهوداه په  .جوړول وغچ

يروشلم ته راوستل او په ول مل ک ي عالقائ عبادتخانه ناپاکه که چرته
چ هغوئ قربان پېش کې وې. هغۀ د ار د حمران يشوع د دروازې په خولۀ

ک عالقائ عبادتخان تباه کې. دا دروازه ار ته د ننوتو د دروازې په س
 هغه عالقائ امامانو ته دا اجازت نۀ وو چ په يروشلم طرف باندې وه. 

ک ي د مال خُدائ د قرباناه خدمت کے وے، خو چ د هغوئ ملرو
 او هغۀ د امامانو ته کومه پتيره رو مالو شوې وه نو هغه ي خوړلے شوه. 

و، نو چائ توفت هم ناپاک ک د غېرو قومونو د عبادت هنوم په وادۍ ک
ه نۀ شپه تو نذران ت ته د سوزېدونب وک خپل زوئ يا لور مول هي

 د آسونو هغه مجسم ي هم لرې کې چ د يهوداه بادشاه قربان کولے. 
هغه ي اډۍ استعمالېدل جن کوم په دې ک ې وې او چنمر ته وقف ک

وسوزول. (دا د مال خُدائ د کور په دربار ک اېودے شوې وې، چ د
 هغه دروازې او د مشر آفسر ناتن مل د اوسېدو د کو سره نزدې وې.) 

ول قرباناه چ د يهوداه بادشاهانو د محل په چت باندې د احاز بادشاه د
کو نه بره جوړې کې وې نو يوسياه بادشاه هغه راوغورزول، سره د هغه

قرباناه چ منس بادشاه د مال خُدائ کور په دوو دربارونو ک اې وې،
.واچول درون په وادۍ کد ق ې يُ او د دې لاه ذرې ذرې کهغۀ قربان

 يوسياه هغه عالقائ عبادتخان ناپاک کې چ سليمان بادشاه د يروشلم

نمرخاتۀ طرف ته او د زيتُونو غرۀ جنوب طرف ته د بکاره بتانو عبادت دپاره
جوړې کې وې، يعن د صيدان عستارات بت، د موآب بت کموس او د عمون
ي ت نې، د اشيرې بک و و ستن يوسياه بادشاه د کا  .ت مولب

راوغورزول او چ دا چرته والړې وې نو هغه ائ ي د بنيادمو په هُوکو باندې
 يوسياه په بيتايل ک د عبادت هغه ائ هم راوغورزولو چ د پ کو. 
ناه طرف ته بوتل سرائيل دا ے وو، چا چنباط زوئ يربعام بادشاه جوړ ک
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ۇو. يوسياه قرباناه راوغورزوله، د دې کا ي و و او خاورې کل، هغۀ
 يوسياه مخ واړولو او هلته ي د غرۀ دپاسه د اشيرې مجسمه هم وسوزوله. 

اه باندې يل او په قربانترې نه رابهر ک ي ُوکۀ قبرونه وليدل، ه
وسوزول. نو هغه قرباناه ي ناپاکه که، چ د دې هغه پېغمبر ډېر پخوا

پېشوئ کې وه چ د اختر په وخت ک يربعام بادشاه د قرباناه سره والړ
وو. يوسياه بادشاه وکتل او د هغه پېغمبر قبر ي وليدو چ کوم دا پېشوئ کې
 هغۀ تپوس وکو، ”دا د چا قبر دے؟“ د بيتايل خلقو ورته ووئيل، ”دا د وه. 
هغه پېغمبر قبر دے کوم چ د يهوداه نه راغلے وو او د دې پېشوئ ي کې وه
 يوسياه حم وکو، ”دا هم داس پرېدئ، د چ تا د قرباناه سره وکل.“ 
هغۀ هُوک دې وک نۀ لرې کوى.“ نو د هغۀ هُوک ي لرې نۀ کل او نۀ د هغه

 په سامريه پېغمبر هُوک لرې کے شول چ د سامريه نه راغلے وو. 
ک يوسياه بادشاه په هر يو ار ک عالقائ زيارتونه راوغورزول چ کوم د
اسرائيل بادشاهانو جوړ کى ۇو او د مال خُدائ غصه ي راپارول وه. هغۀ په
هغه ولو قرباناه باندې هم هغه شان وکل چ نه ي په بيتايل ک کى

اه باندې ووژل چرته چمامان په قربانعبادتخانو ا ولو عالقائ  هغۀ د ۇو. 
هغوئ خدمت کولو او هغۀ په هره قرباناه باندې د بنيادمو هُوک وسوزول او

بيا هغه يروشلم ته راواپس شو.

يوسياه د فسح اختر کوى

 نو يوسياه بادشاه خلقو له حم ورکو چ د مال خُدائ د هغوئ د خُدائ

تاب کد لوظ په ک ه چن هئ، لاختر وک د فسح پاک په درناوى ک
 د قاضيانو د حومت د وخت نه پس، د دې په شان د ليلے شوى دى. 

 او د يوسياه د فسح اختر د اسرائيل يا د يهوداه يو بادشاه هم نۀ وو کے. 
بادشاه په اتلسم کال په يروشلم ک د فسح اختر وکے شو.
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د يوسياه نور بدلون راوستل

 په هغه کتاب ک د ليل شوى قانون عمل کولو دپاره چ خلقياه امام د

مال خُدائ په کور ک موندلے وو، يوسياه بادشاه د يروشلم او د نور ول
يهوداه نه ول جادور او قسمت ودون او کورن ول بتان او د غېرو قومونو

 د هغۀ نه مخ هيله هم د د عبادت نور ول حرام يزونه لرې کل. 
هغۀ په شان بادشاه نۀ وو تېر شوے، چا چ د زړۀ د اخالصه، د ول عقل او
طاقت سره د مال خُدائ خدمت کے وى او د موس ول قانون ي منلے

 خو منس بادشاه وى، او نۀ وروستو د هغۀ په شان بادشاه پېدا شوے وو. 
چ ۀ کى ۇو نو د هغ په وجه د مال خُدائ سخته غصه راوچته شوې وه
 مال خُدائ وفرمائيل، ”ما چ د اسرائيل سره ۀ او ال سه شوې نۀ وه. 
کى دى نو هغه به په يهوداه هم وکم، د يهوداه خلق به زۀ د خپل نظر نه لرې

کم او زۀ به يروشلم رد کم، کوم ار او کور چ ما خوښ کے وو او چ ما
فرمائيل ۇو چ هلته به زما عبادت کيى.“

د يوسياه د بادشاه ختمېدل

 يوسياه بادشاه چ نور ۀ هم کى دى هغه د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ

 چ کله يوسياه بادشاه وو، نو د مصر بادشاه نوه ک ليلے شوى دى. 
فرعون د فرات سيند له يو لر بوتلو چ د اسور بادشاه مدد وکى. يوسياه

بادشاه په مجدو ک د مصرى لر سره مخامخ شو او په جن ک ووژلے
 د هغۀ آفسرانو د هغۀ الش په يوه جن اډۍ ک کېودو او يروشلم شو. 
ته ي يوړو او هلته په شاه اديره ک خ کے شو. د يهوداه خلقو د يوسياه

زوئ يهوآخز خوښ کو او هغه ي بادشاه مقرر کو.
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د يهوداه بادشاه يهوآخز

 يهوآخز د درويشتو کالو وو چ هغه د يهوداه بادشاه شو او هغۀ په يروشلم

باندې درې مياشت حومت وکو. د هغۀ مور حموطل وه، چ د لبناه د ار د
 هغه د خپل پالر نيۀ په نقش قدم باندې روان وو او هغۀ د يرمياه لور وه. 

په هغه وخت ختمه شوه چ  د هغۀ بادشاه مال خُدائ خالف ناه وکه. 
د مصر بادشاه نوه فرعون د حمات مل رِبله ته هغه قېدى بوتلو، نو په يهوداه

باندې ي درې زره لور سوه کلو سپين زر او لور دېرش کلو سرۀ زر محصول
 نوه فرعون د يوسياه زوئ الياقيم د يوسياه نه پس د يهوداه حواله کو. 

بادشاه جوړ کو او د هغۀ نوم ي يهويقيم ته بدل کو. نوه فرعون يهوآخز مصر
ته بوتلو او هلته م شو.

د يهوداه بادشاه يهويقيم

 يهويقيم بادشاه د خلقو د دولت په مطابق د هغوئ نه محصول راغونولو،

چ هغه غوتون پېس پوره کى چ د مصر بادشاه فرعون له په محصول
 يهويقيم د پينويشتو کالو وو چ هغه د يهوداه بادشاه ک ورکولے شوې. 

جوړ شو او هغۀ په يروشلم باندې يوولس کاله بادشاه وکه. د هغۀ مور زبوده
 هغه د خپل پالر نيۀ په نقش قدم باندې وه چ د روماه ار د فداياه لور وه. 

روان وو، يهويقيم د مال خُدائ خالف ناه وکه.

 کله چ يهويقيم بادشاه وو، نو د بابل بادشاه نبوکدنضر په يهوداه  ۲۴
حمله وکه او درې کاله ي په يهويقيم باندې زور راوړلو چ د هغۀ حومت ته

 نو مال خُدائ د يهويقيم خالف د تسليم ش، بيا يهويقيم بغاوت وکو. 
يهوداه د تباه کولو دپاره، د بابل، اسور، موآب او عمون لرې ولېل، له

نه چ مال خُدائ د خپلو خدمت کوونو پېغمبرانو په ذريعه فرمائيل ۇو
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ه وشول چ م باندې داسخُدائ په ح  د مال چ هغه به داس کوى. 
ناهونه په وجه چ ولو ى، دا د هغهد يهوداه خلق د خپل حضور نه لرې ک
 د هغه بناه خلقو د وين په وجه چ هغۀ توئ منس بادشاه کى ۇو. 

ۀ چ  نور هر کې وه، نو مال خُدائ ه منس نۀ شو معاف کولے. 
 يهويقيم کى دى هغه د يهوداه د بادشاهانو په تاريخ ک ليلے شوى دى. 

 د يهويقيم م شو او د هغۀ زوئ يهوياکين د هغۀ نه پس بادشاه جوړ شو. 
مصر بادشاه او د هغۀ لر بيا هيله هم د مصر نه ال نۀ ړل، ه چ اوس د
بابل بادشاه د مصر وله عالقه قبضه کې وه، دا د فرات سيند نه واخله د مصر

شمال سرحد پورې وه.

د يهوداه بادشاه يهوياکين

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

باندې درې مياشت بادشاه وکه. د هغۀ مور نحشتا وه چ د يروشلم د الناتن
 يهوياکين د مال خُدائ په نظر ک بد عمل کولو هم هغه شان له لور وه. 

 د هغۀ په دور ک د بابل فوج د نه عمل چ د هغۀ پالر کے وو. 
يروشلم خالف روان شو چ مشرى ي د نبوکدنضر بادشاه آفسرانو کوله او

 د محاصرې په دوران ک نبوکدنضر په خپله يروشلم ي محاصره کو. 
 او يهوياکين بادشاه، سره د خپل مور، زامنو، آفسرانو او يروشلم ته راغلو، 
سره د محل د آفسرانو بابليانو ته تسليم شو. د نبوکدنضر د بادشاه په اتم کال

ي خزان ول خُدائ د کور  او د محل او د مال هغۀ يهوياکين قېدى کو 
بابل ته يوړې. له نه چ مال خُدائ پېشوئ کې وه، نبوکدنضر د سرو
زرو هغه ول سامان مات کو کوم چ سليمان بادشاه د مال خُدائ د کور
 نبوکدنضر د يروشلم خلق، ول شهزادان او ول دپاره جوړ کے وو. 

مشران سى قېديان بوتلل چ دا ول په شمېر ک لس زره ۇو. هغۀ سره د
لوهارانو، ول ماهر کاريران وويستل او په يهوداه ک ي صرف مسينان خلق
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 نبوکدنضر، يهوياکين د يهوياکين مور، د هغۀ ، د هغۀ پرېودل. 
 د بابل بادشاه نبوکدنضر آفسران او د يهوداه د مشران بابل ته قېديان بوتلل. 
ول فوجيان هم وويستل چ په شمېر ک اووۀ زره ۇو، چ په جن ک ۀ

 نبوکدنضر د ته ۇو او ورسره يو زر ماهر کاريران او لوهاران هم ۇو. 
و او د متنياه نوم يائ د يهوداه بادشاه جوړ ک يهوياکين ترۀ متنياه د هغۀ په

صدقياه ته بدل کو.

د يهوداه بادشاه صدقياه

 صدقياه د يويشتو کالو وو چ هغه د يهوداه بادشاه جوړ شو او هغۀ په

يروشلم باندې يوولس کاله بادشاه وکه. د هغۀ مور حموطل وه، چ د لبناه د
 صدقياه بادشاه د مال خُدائ خالف ناه وکه بلل ار د يرمياه لور وه. 
 نو مال خُدائ د يروشلم او د هم هغس له چ يهويقيم بادشاه کې وه. 

يهوداه خلقو ته دومره غصه شو چ په آخر ک ي هغوئ د خپل حضور نه
لرې کل. صدقياه د بابل بادشاه خالف بغاوت وکو.

د يروشلم تباه

 نو د صدقياه د بادشاه په نهم کال، د لسم مياشت په لسمه ورځ، د  ۲۵
بابل بادشاه نبوکدنضر د خپل ول لر سره د يروشلم خالف روان شو. هغۀ د

ار نه بهر خېم ولول او د ار نه ېرچاپېره ي د محاصرې دېوالونه تاو
 او د صدقياه د بادشاه تر يوولسم کال پورې ي دا محاصره کے کل. 
 هم د هغه کال د لورم مياشت په نهمه ورځ، کله چ قحط دومره وو. 
 نو په يو ائ سخت وو چ د خلقو سره د خوراک هي هم پات نۀ ۇو، 

ک د ار دېوال وغورزولے شو او ول فوجيان وتتېدل. ار چ ار بابليانو
محاصره کے وو خو هغوئ د شپ د دوو دېوالونو په مين ک په دروازه
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باندې ووتل، چ دا د شاه باغ نه شاته وه او هغوئ د اُردن وادۍ طرف ته روان
 خو د بابليانو لر په صدقياه بادشاه پس وو، يريحو ته نزدې په شول. 
يوا ول فوجيان ترې نه الړل او هغه ي ونيولو او خپل ي مېدانونو ک

 صدقياه نبوکدنضر بادشاه له بوتلے شو، چ هغه د رِبله په ار پرېودو. 
 نو د صدقياه په ک وو او هلته نبوکدنضر په هغۀ باندې سزا وخېژوله. 

د هغۀ دوه زامن ووژلے شول، نبوکدنضر د صدقياه نه ستر مخ
وويستل، هغه ي د زېو په هتو ک وتلو او بابل ته ي بوتلو.

د مال خُدائ د کور تباه کېدل

 د بابل بادشاه نبوکدنضر د بادشاه د نولسم کال د پينم مياشت په اوومه

 ورځ، د بادشاه مشير او د هغۀ د لر مشر نبوزردان يروشلم ته وردننه شو. 
هغۀ د مال خُدائ کور، شاه محل او د يروشلم ول کورونه وسوزول، هغۀ د

 او د هغۀ فوجيانو د ار دېوالونه ار هر يو لوئ عمارت وسوزولو. 
محافظانو مشر نبوزردان، هغه خلق وويستل کوم چ  د شاه راوغورزول. 
ران او هغه خلق شامل ۇو چا چر کاريماه ۇو، په دې ک پات ار ک په

 خو هغۀ په يهوداه ک سخت د بابل بادشاه خالف بغاوت کے وو. 
 مسينان خلق پرېودل، چ د انور په باغونو او پو ک کرل رېبل کوى. 

بابليانو د زېو ستن او هغه اډۍ و و کې چ کوم د مال خُدائ په
 کور ک وې، د زېو هغه لويه ډي ي سره د ولو زېو بابل ته يوړله. 

هغوئ بېلچ او د قرباناه د پاکولو د ايرو لو هم يوړل، د ډيوو د خيال ساتلو
سامان، د قربان د وين جامونه، د خوشبوي سوزولو لو او د زېو نور ول

 هغوئ هغه هر سامان چ د مال خُدائ د کور په کار ک استعمالېدو. 
ۀ يوړل چ د سرو زرو يا سپينو زرو نه جوړ ۇو، د هغه وړو جامونو او لوو

 سليمان بادشاه د مال سره چ د بلو سارو وړلو دپاره استعمالېدل. 
خُدائ د کور دپاره چ کوم سامان ي د زېو نه جوړ کے وو، يعن، دوه
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 ستن ،اډۍ او لويه ډي، خو د دې ولو دومره وزن وو چ تللے نۀ شو. 
دواړه ستن يو شان وې، هره يوه تقريباً نهۀ زه اوچته وه چ د بره د زېو سر

ي تقريباً دوه زه اوچت وو. د هر يو سر نه ېرچاپېره ي د زېو جال وو چ د
زېو نه جوړو شوو انارو باندې ائسته کے شوے وو.

د يهوداه خلقو بابل ته بوتلے کېدل

 د دې نه عالوه، فوج آفسر، مشر امام شراياه، ورپس امام صفنياه او د

 د ار نه ي هغه مال خُدائ د کور نور درې اهم خادمان قېديان بوتلل. 
آفسر بوتلو چ د فوجيانو مشر وو، پينۀ د بادشاه ذات مشيران چ ال په ار
ک ۇو، د فوج مشر مدد کوونے، چ هغه د فوج حساب کتاب مشر وو
 نبوزردان هغوئ د بابل بادشاه له بوتلل، او شپېتۀ نور اهم سى ي بوتلل. 
 چ دا د حمات په عالقه ک دے. هلته چ هغه د رِبله په ار ک وو 

بادشاه هغوئ ووهل او مۀ ي کل. نو داس د يهوداه خلق پردى مل ته بوتلے
شول.

د يهوداه حمران جدلياه

 د بابل نبوکدنضر د سافن نمسے او د اخيقام زوئ جدلياه، د يهوداه

حمران جوړ کو. او هغه ي په هغه ولو باندې مشر مقرر کو کوم چ بابل ته
 کله چ د يهوداه آفسران او فوجيان د دې نه خبر شول نۀ ۇو بوتلے شوى. 
کوم چ تسليم شوى نۀ ۇو، نو هغوئ په مصفاه ک د جدلياه سره مالو شول.

هغه آفسران دا ۇو، د نتنياه زوئ اسمعيل، د قريح زوئ يوحانان، د تنحومت زوئ
 جدلياه هغوئ ته ووئيل، شراياه چ د نطوفات د ار وو او د معه يازنياه. 
ک لئ. په دې مد بابل د آفسرانو نه مۀ يرې زۀ تاسو ته دا خبره کوم چ”

 خو د اوسېئ، د بابل د بادشاه خدمت کوئ، نو ستاسو هر کار به سم وى.“ 
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هغه کال په اوومه مياشت، د شاه خاندان اليسمع نمسے او د نتنياه زوئ
اسمعيل د لسو کسانو سره مصفاه ته الړو، په جدلياه ي حمله وکه او وې وژلو.

 بيا ول د هغۀ سره چ کوم يهوديان او بابليان ۇو هغه ي هم ووژل. 
اسرائيليان، مالداره او غريبانان، سره د فوج د آفسرانو روان شول او مصر ته

الړل، ه چ هغوئ د بابليانو نه يرېدل.

د يهوياکين د قېد نه آزادېدل

 په کوم کال چ اويلمرودک د بابل بادشاه شو، نو هغۀ د يهوداه بادشاه په

يهوياکين باندې رحم وکو او هغه ي د قېدخان نه آزاد کو. دا د يهوياکين د
قېدى بوتلے کېدو په اووۀ دېرشم کال د دولسم مياشت په اوويشتمه ورځ باندې

 اويلمرودک د هغۀ سره ۀ سلوک وکو او د هغه نورو بادشاهانو وشول. 
نه ي هم د لوئ عزت ائ ورکو کوم چ د هغۀ سره په بابل ک جالوطن

 نو يهوياکين د قېدخان جام بدل کې او باق ول عمر ي د بادشاه ۇو. 
 چ ترو هغه ژوندے وو، نو هره ورځ هغۀ ته په دسترخوان رو خوړله. 

باقاعده خرچه مالوېده.
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