د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دوﯦﻢ ﮐﺘﺎب
د اﻟﻴﺎس د اﺧﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

۱

 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﺧاب د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ،د ﻣﻮآب


 ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ د
ﻣﻠ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﺧﺰﻳﺎه د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ 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 ﭘﻮﺘﻨﻪ وﮐى ﭼ دے ﺑﻪ روغ ﺷ او ﮐﮥ ﻧﻪ.
 ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮې ﻓﺮﺘ اﻟﻴﺎس ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو،

ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺗﺸﺒ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ وو ،ﭼ دے ﻻړ ﺷ او د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ
اﺧﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ او ﺗﭙﻮس ﺗﺮې ﻧﻪ
وﮐى ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﻘﺮون ﺧُﺪائ ﺑﻌﻞزﺑﻮب ﺳﺮه ﻣﺸﻮرې ﻟﻪ
وﻟ روان ﻳ؟ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐ ﺧُﺪائ ﻧﺸﺘﻪ؟ 
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﮐ ﻧﻪ ﭘﺎ ﻧﮥ  ،او ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺷ“.
 او ﭘﯧﻐﺎم
اﻟﻴﺎس د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ ﻋﻤﻞ وﮐو ،
وړوﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل .ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو،
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻳﻮ
”ﺗﺎﺳﻮ وﻟ واﭘﺲ راﻏﻠ؟“ 
ﺳى ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷُﻮ او ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ
او ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐئ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺗﺎ د
ﻋﻘﺮون ﺧُﺪائ ﺑﻌﻞزﺑﻮب ﺳﺮه د ﻣﺸﻮرې دﭘﺎره ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ
وﻟ ﻟﯧﻟ دى؟ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﮐ ﺧُﺪائ ﻧﺸﺘﻪ؟ ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﮐ ﻧﻪ ﭘﺎ ﻧﮥ  ،او
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﺳے
ﻣ ﺑﻪ ﺷ “.

 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ
ﻨﻪ ﺎرﯦﺪو؟“ 
وﺟﻮد ډﯦﺮ وﯦﺘﮥ ۇو ﭼ د ﺮﻣﻨ ﭘﻪ ﭘ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻣﻼ ﺗﻟ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د
وه “.ﺑﺎدﺷﺎه ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ د ﺗﺸﺒ اﻟﻴﺎس دے “.
ﭘﻨﻮﺳﻮ ﺳو ﺳﺮه ﻳﻮ آﻓﺴﺮ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ اﻟﻴﺎس راوﻟ .آﻓﺴﺮ
اﻟﻴﺎس ﭘﯧﺪا ﮐو ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ وو او ورﺗﻪ ﻳ
ووﺋﻴﻞ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎره .ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐﻮى
 اﻟﻴﺎس ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ زۀ د ﺧُﺪائ
ﭼ ﻻﻧﺪې راﺷﻪ “.
ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻢ ،ﻧﻮ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ دې اور راﺷ او ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ
ﺳى دې ووژﻧ “.ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ اور راﮐﻮز ﺷﻮ او آﻓﺴﺮ او د
 ﺑﺎدﺷﺎه د ﭘﻨﻮﺳﻮ ﺳو ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ
ﻫﻐﮥ ﺳى ﻳ ووژل .
آﻓﺴﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ وروﺧﺘﻠﻮ او اﻟﻴﺎس ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎره ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐﻮى ﭼ ﻓﻮراً
 اﻟﻴﺎس ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ زۀ د
ﻻﻧﺪې راﮐﻮز ﺷﻪ “.
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
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د
آﻓﺴﺮ او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﻳ ووژل .
ﭘﻨﻮﺳﻮ ﺳو ﺳﺮه ﻳﻮ آﻓﺴﺮ وروﻟﯧﻟﻮ .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
 ﻫﻐﻪ ﻧﻮر دوه آﻓﺴﺮان او
رﺣﻢ وﮐه .زﻣﻮﻧ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐه .
د ﻫﻐﻮئ ﺳى ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧ اور ﺑﺎﻧﺪې وژﻟﮯ ﺷﻮى دى ،ﺧﻮ ﭘﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ اﻟﻴﺎس ﺗﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ وﮐه “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ او ﻳﺮﯦه ﻣﻪ “.ﻧﻮ اﻟﻴﺎس د ﻫﻐﻪ
 او ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
آﻓﺴﺮ ﺳﺮه ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو 
”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﺎ 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
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﺑﻪ روغ ﻧﮥ ﺷ ،او ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺷ “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻟﻴﺎس ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ 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
 اﺧﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ
ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ .
ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ
ﺷﻮى دى.

د اﻟﻴﺎس آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺧﯧﮋوﻟﮯ ﮐﯧﺪل

۲

 ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻟﻴﺎس ﭘﻪ ﻳﻮ


زورور ﺑﺎد ﮐ ﺑﺮه آﺳﻤﺎن ﺗﻪ وﺧﯧﮋوى .اﻟﻴﺎس او اﻟﻴﺸﻊ د
 او ﭘﻪ ﻻر ﮐ اﻟﻴﺎس اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ
ﺟِﻠﺠﺎل ﻧﻪ روان ﺷﻮل ،
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اوس دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻢ
راﮐے دے ﭼ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ “.ﺧﻮ اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او ﺗﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
وﻓﺎدارۍ ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻻړ ﻧﮥ ﺷﻢ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
 د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﻧﻪ
ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ روان ۇو .
راووﺗﻠﻪ ،اﻟﻴﺸﻊ ﻟﻪ ﻻړه او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ده ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻦ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﯧ ﺑﻮ؟“ اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ،ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﻣﮥ ﮐﻮئ “.
اﻟﻴﺎس اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اوس ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻪ ،ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻢ راﮐے دے ﭼ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ “.ﺧﻮ
اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه او ﺗﺎ
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻓﺎدارۍ ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻻړ ﻧﮥ ﺷﻢ“.

 د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻻړل .
اوﺳﯧﺪه اﻟﻴﺸﻊ ﻟﻪ ﻻړه او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ده ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻦ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﯧ ﺑﻮ؟“ اﻟﻴﺸﻊ
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ،ﺧﻮ ﮥ ﺑﻪ دا وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ اﻟﻴﺎس اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻪ،
وﻧﮥ واﻳ “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻢ راﮐے دے ﭼ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﻻړ
ﺷﻢ “.ﺧﻮ اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻻړ ﻧﮥ ﺷﻢ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
 او ﭘﻨﻮس ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ورﭘﺴ ﻻړل.
دواړه روان ﺷﻮل ،
اﻟﻴﺎس او اﻟﻴﺸﻊ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه ودرﯦﺪل او ﻫﻐﻪ ﭘﻨﻮس
 ﺑﻴﺎ اﻟﻴﺎس ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻏﻪ
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﺗﺮې ﻧﻪ ﻟ ﻟﺮې ودرﯦﺪل .
ووﻳﺴﺘﻠﻪ ،راﻏﻮﻧه ﻳ ﮐه او ﺳﻴﻨﺪ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ووﻫﻠﻮ ،اوﺑﮥ ﭘﻪ
دوه ﺣﺼﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮې او ﻫﻐﻪ او اﻟﻴﺸﻊ ﭘﻪ اوﭼﻪ زﻣﻪ
 ﻫﻠﺘﻪ ،اﻟﻴﺎس اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ
ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ
وواﻳﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮥ وﮐم “.اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ
 اﻟﻴﺎس
ﻟﻪ دې ﺳﺘﺎ د روح ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ﺑﺮﺧﻪ راﮐے ﺷ “.
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻳﻮ ﻣﺸﻞ ﻴﺰ ﻏﻮﺘﮯ دے ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ
زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐے ﺷﻢ او ﺗﮥ ﻣ ﭘﻪ ﺧﺘﻠﻮ ووﻳﻨ ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺗﺎ
ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣ وﻧﮥ وﻳﻨ ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ روان ۇو او ﺧﺒﺮې ﻳ ﮐﻮﻟ،
ﻣﻼوﻳى “.
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
 اﻟﻴﺸﻊ دا وﻟﻴﺪل او اﻟﻴﺎس ﺗﻪ ﻳ ﭼﻐﻪ ﮐه،
وﺧﯧﮋوﻟﻮ .
”زﻣﺎ ﭘﻼره ،زﻣﺎ ﭘﻼره .ﻮره ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﻨ ﺎډو او ﭘﻪ دې
ﺳﻮارو ﮐﺴﺎﻧﻮ زﻣﺎ ﻧﯧ ﻳﻮړو “.او ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ د ﻧﻈﺮ ﻧﻪ

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ
ﭘﻨﺎه ﺷﻮ ،ﻧﻮ اﻟﻴﺸﻊ د ﻏﻢ ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ .
د اﻟﻴﺎس ﻫﻐﻪ ﭼﻮﻏﻪ راواﺧﺴﺘﻠﻪ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ د اﻟﻴﺎس ﻧﻪ
ﻏﻮرزﯦﺪﻟ وه او واﭘﺲ ﻻړو او د اُردن ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺑﺎﻧﺪې ودرﯦﺪو.
 ﻫﻐﮥ د اﻟﻴﺎس ﭘﻪ ﭼﻮﻏﻪ ﺑﺎﻧﺪې اوﺑﮥ ووﻫﻠ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د اﻟﻴﺎس ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼﺮﺗﻪ دے؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ اوﺑﮥ

ﺑﻴﺎ ووﻫﻠ او اوﺑﮥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮې او ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺧﻮا ﭘﻮرې وﺗﻮ .
د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
”د اﻟﻴﺎس روح د اﻟﻴﺸﻊ ﺳﺮه دے “.ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو

ﻟﻪ ﻻړل ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ زﻣ ﺗﻪ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻴ ﺷﻮل 
او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻨﻮس ﺳى ﻳﻮ ﭼ ﻮل ﺗه
ﻳﻮ .را ﭼ ﻻړ 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 ﺑﻪ ﻧﮥ “.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ووﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﻻړ ﺷ.

ﻫﻐﻪ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ درې ور ﻟﻮن وﮐو ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ وﻧﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ راواﭘﺲ ﺷﻮل ﻧﻮ اﻟﻴﺸﻊ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ .
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 ﻻړل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،

”ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ دا ﻳﻮ ﮥ ﺎر دے ،ﺧﻮ اوﺑﮥ ﻳ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺣﻢ وﮐو
 ﻧﮥ دى او زﻣﻪ ﻳ ﺷﺎړه ده “.
ﭼ” ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻮى ﻟﻮ ﮐ ﻟه ﻣﺎﻟﻪ واﭼﻮئ او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ
 او ﻫﻐﻪ ﭼﻴﻨ ﺗﻪ
راوړئ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﻟﻪ ﻣﺎﻟﻪ راوړه ،
ﻻړو او ﻣﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ واﭼﻮﻟﻪ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ دا اوﺑﮥ ﺻﻔﺎ ﮐﻮم ،ﻧﻮ ﻧﻮر
 او ﻫﻐﻪ اوﺑﮥ
ﻮک ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮى او زﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺎړه ﻧﮥ وى “.
ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺻﻔﺎ دى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ اﻟﻴﺸﻊ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو
 اﻟﻴﺸﻊ د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﻧﻪ روان ﺷﻮ ﭼ
ﭼ داﺳ ﺑﻪ وى .
ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﮥ ﻫﻠﺎن د ﺎر ﻧﻪ راووﺗﻞ
او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻮرې ﻳ ﻮﻗ ﮐﻮﻟ .ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ وﻫﻠ” ،د دې
 اﻟﻴﺸﻊ راوﺮﯧﺪو ،ﻫﻠﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ
ﺎئ ﻧﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﻨﺠﻴﻪ “.
وﮐﺘﻞ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻌﻨﺖ ووﺋﻴﻠﻮ .ﻧﻮ د
ﻨﻞ ﻧﻪ دوه ﻣﯧﻠﻮﺎﻧ راووﺗﻠ او دوه ﻠﻮﯦﺖ ﻫﻠﺎن ﻳ
 اﻟﻴﺸﻊ د ﮐﺮﻣﻞ ﻏﺮ ﺗﻪ روان وو او
ﻮ ﻮ ﮐل .
وروﺳﺘﻮ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻨ

۳

 ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻢ


ﮐﺎل ،د اﺧاب زوئ ﻳﻮرام د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ د
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ دوﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې وه ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻳﺎ د ﺧﭙﻠ
ﻣﻮر اﻳﺰﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺮاب ﻧﮥ وو او د ﺑﻌﻞ ﻫﻐﻪ ﺑﺖ ﻳ
 ﺧﻮ
راوﻏﻮرزوﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﺟﻮړ ﮐے وو .
ﻳﻮرام د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻪ .ﻳﻮرام اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن
 د
د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ او دا ﻨﺎه ﻳ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ .
ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻴﺴﺎ ﺑﻪ ې ﺳﺎﺗﻠ او ﻫﺮ ﮐﺎل ﻳ ﺳﻞ زره
ُورى او د ﺳﻠﻮ زرو و وړۍ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
ﻣﺤﺼﻮل ﮐ ورﮐﻮﻟ .

اﺧاب ﻣ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻴﺴﺎ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو .

ﻧﻮ ﻳﻮرام ﺳﻤﺪﺳﺘ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻧﻪ ﻻړو او ﺧﭙﻞ ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻳ
 ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم
راﻏﻮﻧ ﮐل .
وﻟﯧﻟﻮ” ،د ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه زﻣﺎ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے دے ،ﺗﮥ ﺑﻪ
د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ زﻣﺎ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮې ﮥ؟“ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ
ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐم،
 ﺧﻮ د
زﻣﺎ ﺳى ،آﺳﻮﻧﻪ او زۀ ﺳﺘﺎ د ﺣﻢ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ .
ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻر ﺣﻮ؟“ ﻳﻮرام ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
 ﻧﻮ
د ادوم ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﭘﻪ اوږده ﻻر ﺑﺎﻧﺪې ﻻړ ﺷُﻮ “.
ﻳﻮرام ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻳﻬﻮداه او ادوم ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن روان ﺷﻮل .د اوو
ورﻮ د ﻣﺰل ﻧﻪ ﭘﺲ ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اوﺑﮥ ﺧﺘﻤ ﺷﻮې او د
 ﻳﻮرام
ﺳو او د ﻨﺎورو دﭘﺎره ﻟې ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮې .
ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﻔﺎن ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،اﻓﺴﻮس ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ
درې واړه دﻟﺘﻪ د دې دﭘﺎره راوﺳﺘ ﻳﻮ ﭼ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ
 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دﻟﺘﻪ داﺳ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى “.
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 اﻟﻴﺸﻊ دﻟﺘﻪ ﺷﺘﻪ .ﻫﻐﻪ د اﻟﻴﺎس ﻣﺪدﺎر وو “.
ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮐﻼم
 اﻟﻴﺸﻊ د
ﮐﻮى “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ درې ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻟﻴﺸﻊ ﻟﻪ ﻻړل .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ وﮐم ،ﻫﻐﻪ
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﻮر او ﭘﻼر ورﺳﺮه ﻣﺸﻮره
ﮐﻮﻟﻪ “.ﺧﻮ ﻳﻮرام ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،ﻪ ﭼ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
وو ﭼ ﻣﻮﻧ درې ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻳ راﻏﻮﻧ ﮐو ﭼ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ
 اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻫﻐﻪ
ﻣﻮ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى “.
ژوﻧﺪى رب اﻻﻓﻮاج 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 .
اوس ﻣﺎ ﻟﻪ د ﻣﻮﺳﻴﻘ واﻻ راوﻟﻪ “.ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﺳﻴﻘ

وﻏوﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ اﻟﻴﺸﻊ ﺑﺎﻧﺪې وﺣ ﻧﺎزﻟﻪ ﮐه ،
او اﻟﻴﺸﻊ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،دا اوﭼﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻴ ﺑﺎران
وادى ﺑﻪ د اوﺑﻮ د ډﻧوﻧﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺷ .
ﻳﺎ ﻫﻮا وﻧﮥ وﻳﻨ ،ﺧﻮ دا ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ډک ﺷ او
 ﺧﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروى او ﻧﻮر ﻨﺎور ﺑﻪ اوﺑﮥ و .
دا ﮐﺎر ﮐﻮل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره آﺳﺎن دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د
ﭘﻪ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ﻫﻢ درﮐى .
ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ واﻻ ﻮل ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺎروﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﮐئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻮﻟ  وﻧ راوﻏﻮرزوئ ،ﻮﻟ ﭼﻴﻨ ﺑﻪ ﺑﻨﺪې ﮐئ او د
ﻫﻐﻮئ ﻮل آﺑﺎد ﭘ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐئ او ﭘﻪ ﮐﺎﻮ ﺑﻪ ﻳ ﭘ ﮐئ“.
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ ،د ﺳﺤﺮ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ وﺧﺖ ،د ادوم د

 ﮐﻠﻪ
ﻃﺮف ﻧﻪ اوﺑﮥ راوﺑﻬﯧﺪﻟ او ﻣﻠ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ډک ﺷﻮ .
ﭼ ﻣﻮآﺑﻴﺎن ﺧﺒﺮ 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

ﻫﻐﻮئ د ﺣﺪ ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﺟﻨ دﭘﺎره ودروﻟﮯ ﺷﻮل .
ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﺎﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻧﻤﺮ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻠﯧﺪو او اوﺑﮥ د وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺮې ﺎرﯦﺪﻟ .
ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ ،دا ﺧﻮ وﻳﻨﻪ ده ،ﻫﻐﻪ درې
ﻟﺮو ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐے وى او ﻮل ﺑﻪ ﻣۀ ﺷﻮى
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ
وى .را ﭼ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ راﻏﻮﻧ ﮐو “.
ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ورﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او
واﭘﺲ ﻳ وﺷل .اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﻮآب ﻣﻠ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
 او د ﻫﻐﻮئ
ﭘﺴ ۇو او ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﮐ ﻳ ﻫﻐﻮئ وژل 

ﺎروﻧﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐﻮل .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د آﺑﺎد ﭘ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪل ،ﻧﻮ
ﻫﺮ ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ وراﭼﻮﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐﺎﻮ ﺑﻪ ﭘ ﺷﻮ،
ﻫﻐﻮئ ﻮﻟ ﭼﻴﻨ ﻫﻢ ﺑﻨﺪې ﮐې او ﻮﻟ  وﻧ ﻳ
راوﻏﻮرزوﻟ .ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺻﺮف د ﻗﻴﺮﺣﺮاﺳﺖ ﺷﺎﻫ ﺎر
ﭘﺎﺗ ﺷﻮ او ﭼ د ﮐﻮﻣﻮ ﺳو ﺳﺮه ﻟﻴﻨﺪې وې ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو او ﺣﻤﻠﻪ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې وﮐه .
د ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺟﻨ ﺑﺎﺋﻴﻠ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ
اووۀ ﺳﻮه د ﺗُﻮرو واﻻ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﺎن ﺳﺮه ﮐل او د دﺷﻤﻦ
ﭘﻪ ﺻﻔﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ د ﺎن دﭘﺎره د ﻻرې ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ

وﮐو ﭼ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ وﺗﺘ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷﻮ .
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ زوئ د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
ﭘﺲ 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

۴

 د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ﻳﻮې ډﻟ د ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮﻧه اﻟﻴﺸﻊ ﻟﻪ


ﻻړه او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،زﻣﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﻣ دے .ﻟﻪ
ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪو ،ﻧﻮ ﻣﺎ

ﻟﻪ ﻗﺮضﺧﻮا راﻏﻠﮯ دے ﭼ زﻣﺎ دوه زاﻣﻦ ﺑﻮ او ﺧﭙﻞ
 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زۀ
ﻏﻼﻣﺎن ﻳ ﺟﻮړ ﮐى “.
ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮥ وﮐم؟ ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﮥ
ﺷﺘﻪ؟“ ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ د ﻳﻮ وړوﮐ ﻟﻮ ﻧﻪ
 اﻟﻴﺸﻊ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ
ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ “.

ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﮐﺮه ﻻړه ﺷﻪ او ﭼ ﻮﻣﺮه ډﯦﺮ ﮐﯧﺪے ﺷ د ﻫﻐﻮئ
 ﺑﻴﺎ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ
ﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﻟﻮ وﻏﻮاړه .
ﺷ ،دروازه ﺑﻨﺪه ﮐئ او ﭘﻪ ﻟﻮﻮ ﮐ ﺗﯧﻞ اﭼﻮل ﺷﺮوع

ﮐئ .ﭼ ﻳﻮ ﻟﻮﮯ ډﮐﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ اﯦدئ “.
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻪ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړه ،دروازه ﻳ
ﺑﻨﺪه ﮐه ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ وړوﮐﮯ ﻟﻮﮯ ﻳ واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﺗﯧﻞ
ﻳ ﭘﻪ ﻟﻮﻮ ﮐ اﭼﻮل او د ﻫﻐ زاﻣﻨﻮ ورﻟﻪ ﻟﻮ راوړل.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻟﻮ ډک ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﺮې ﻧﻪ

ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ﻧﻮر ﺷﺘﻪ .ﻧﻮ ﻳﻮ زوئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮر
 ﻫﻐﻪ واﭘﺲ اﻟﻴﺸﻊ
ﻧﺸﺘﻪ “.ﻧﻮ د ﺗﯧﻠﻮ ﺑﻬﯧﺪل ﺑﻨﺪ ﺷﻮل .
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻟﻪ ﻻړه او ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ 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 ﻻړو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻳﻮه ﻣﺎﻟﺪاره

ﻪ اوﺳﯧﺪه .ﻫﻐ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د رو دﻋﻮت ورﮐو ،ﺑﻴﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺷﻮﻧﻴﻢ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺑﻪ ﻳ رو
 ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺳے
ﺧﻮړﻟﻪ .
اﮐﺜﺮ را ﻧﻮ زﻣﺎ دا ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 راﻪ ﭼ ﭘﻪ ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه وړه ﮐﻮﻪ
ﺧﺪﻣﺘﺎر دے .
ﺟﻮړه ﮐو ،ﻳﻮ ﮐ ،ﻣﯧﺰ ،ﮐﺮﺳ او ﻳﻮه ډﻳﻮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﮐﯧدو
 ﻳﻮه
او ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ را ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى “.
 ﻧﻮ
ورځ ﻫﻐﻪ راﻏﻠﻮ او د آرام دﭘﺎره ﺧﭙﻠ ﮐﻮ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ .
ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﺟﻴﺤﺎزى ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﺷﻮﻧﻴﻤ ﻪ راوﻏﻮاړه “.ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﻏﻠﻪ ،

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 .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ
وواﺋ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺎ د ﻓﻮج ﻣﺸﺮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻢ او د ﻫﻐ ﺳﻔﺎرش

وﮐم “.ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ “.
اﻟﻴﺸﻊ د ﺟﻴﺤﺎزى ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻧﻮ زۀ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﮥ
وﮐم؟“ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ د ﻫﻐ ﺑﭽ ﻧﺸﺘﻪ
 اﻟﻴﺸﻊ ﺣﻢ وﮐو،
او د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳﻮ ﺑﻮډا ﺳے دے “.
”ﻫﻐ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ دﻟﺘﻪ راﺷ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راﻏﻠﻪ او د دروازې ﭘﻪ
 اﻟﻴﺸﻊ ﻫﻐ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ
ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ودرﯦﺪﻟﻪ ،
راﺗﻠﻮﻧ ﮐﺎل ﮐ ﻫﻢ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﯧ
ﮐ ﻳﻮ زوئ ﻧﻴﻮﻟﮯ وى “.ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ دروغ
 ﺧﻮ ﻟﻪ ﭼ
ﻣﮥ واﻳﻪ .ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳ “.
ﻨﻪ اﻟﻴﺸﻊ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،ﭘﻪ ورﭘﺴ ﮐﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻠ ﻟﻮئ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻳﻮه
د ﻫﻐ ﻳﻮ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .
ورځ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ووﺗﻠﻮ ،ﭘﻼر ﻳ د ﻟَﻮﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘ
 ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﮐ وو .
ﮥ وﺷﻮل .زﻣﺎ ﺳﺮ ﺧﻮږﻳى “.ﭘﻼر ﻳ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
 ﻫﻐﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﻫﻠ واﭘﺲ ﺧﭙﻠ
”ﻫﻠ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﻟﻪ ﺑﻮﻪ “.
ﻣﻮر ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،او ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻳ ﭘﻪ ﻏﯧ ﮐ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو،
 ﻫﻐ ﻫﻐﻪ د اﻟﻴﺸﻊ
ﭼ د ﻏﺮﻣ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ .
ﮐﻮ ﻟﻪ ﻳﻮړو ،ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﮐ واﭼﻮﻟﻮ او ﻻړه ،دروازه
 ﺑﻴﺎ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ راوﻏﻮﺘﻠﻮ او
ﻳ ورﭘﺴ ﺑﻨﺪه ﮐه .
ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ د ﺧﺮ ﺳﺮه دﻟﺘﻪ راوﻟﯧه ﭼ زۀ زر
زر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻟﻪ ﻻړه ﺷﻢ او ﺑﻴﺎ واﭘﺲ راﺷﻢ“.
 ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﻧﻦ وﻟ رواﻧﻪ ﺷﻮې؟ ﻧﻦ


ﺧﻮ ﻧﮥ د ﺳﺒﺖ ورځ ده او ﻧﮥ د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ اﺧﺘﺮ دے “.ﻫﻐ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﺧﺮ ﮐﺘﻪ ﮐو او ﻧﻮﮐﺮ
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﯧﺮ ﺑﻪ ﺷ “.
ﻟﻪ ﻳ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﻮﻣﺮه ﺗﯧﺰ ﭼ ﺧﺮ ﺗﻠﮯ ﺷ ﻧﻮ ﺑﻮ ﻳ
ﻪ او ﭼ ﻣﺎ درﺗﻪ وﺋﻴﻠ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺰه ﻳ ﻧﮥ ﮐې“.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ رواﻧﻪ ﺷﻮه او د ﮐﺮﻣﻞ ﻏﺮ ﺗﻪ ﻻړه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ

اﻟﻴﺸﻊ وو .اﻟﻴﺸﻊ ﻫﻐﻪ د ﻟﺮې ﺎئ ﻧﻪ وﻟﻴﺪه ﭼ رارواﻧﻪ وه او
ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﺟﻴﺤﺎزى ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﻫﻐﻪ ﻪ د
 ﻫﻐ ﻟﻪ ﺗﯧﺰ ورﺷﻪ او دا ﻣﻌﻠﻮم ﮐه ﭼ
ﺷﻮﻧﻴﻢ ﻧﻪ راﻏﻠﻪ .
ﻫﻐﻪ ،د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ،د ﻫﻐ زوئ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ دى “.ﻫﻐﻪ 
 ﺧﻮ ﭼ
ﺟﻴﺤﺎزى ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ دى “.
ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې اﻟﻴﺸﻊ ﻟﻪ راﻏﻠﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اﻟﻴﺸﻊ ﭘﻪ
ﻣﺨ ﻴﻪ 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 ﺗﻪ ﻧﮥ دى
  ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
وﺋﻴﻠ ﭼ ﮥ ﺷﻮى دى “.
”ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ زوئ ﻏﻮﺘﮯ وو ﮥ؟ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ ۇو
 اﻟﻴﺸﻊ ﺟﻴﺤﺎزى ﻟﻪ
وﺋﻴﻠ ﭼ زﻣﺎ اُﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻣﮥ راﭘﺎﻮه؟“ 
ﻣﺦ راوړوﻟﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺎن ﺗﻴﺎر ﮐه ،زﻣﺎ اﻣﺴﺎ
واﺧﻠﻪ او ﻻړ ﺷﻪ .ﭘﻪ ﻻره ﺑﺎﻧﺪې د ﭼﺎ ﺳﺮه ﺳﻼم دﻋﺎ ﻣﮥ ﮐﻮه
او ﮐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻮک ﺳﻼم اﭼﻮى ﻧﻮ ﺟﻮاب ﻫﻢ ﻣﮥ ورﮐﻮه .ﻫﻐﻪ
ﮐﻮر ﺗﻪ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻻړ ﺷﻪ او زﻣﺎ اﻣﺴﺎ د ﻫﻠ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې
 د ﻫﻠ ﻣﻮر اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ دې ﭘﻪ ژوﻧﺪى
ﮐﯧده “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻗﺴﻢ وى ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ
 ﺟﻴﺤﺎزى
ﻻړه ﻧﮥ ﺷﻢ “.ﻧﻮ اﻟﻴﺸﻊ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻻړو .
وړاﻧﺪې ﻻړو او د ﻫﻠ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻳ اﻣﺴﺎ ﮐﯧﻮده ،ﺧﻮ ﻫﻴ آواز
ﻳﺎ د ژوﻧﺪ ﮥ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وو .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اﻟﻴﺸﻊ ﺳﺮه

ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره واﭘﺲ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﻫﻠ ﺧﻮ ﭘﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﻟﻴﺸﻊ ور ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮ ﺗﻪ
ﻧﮥ ﯧﺪو “.
ﻳﻮا دﻧﻨﻪ ﻻړو او وې ﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻠ ﭘﻪ ﮐ ﺑﺎﻧﺪې ﻣ
 ﻫﻐﮥ دروازه ﺑﻨﺪه ﮐه او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ
ﭘﺮوت دے .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﮐ ﻟﻪ ﻻړو او ﭘﻪ ﻫﻠ ورﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻮ،
ﺳﻮال وﮐو .
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻳ د ﻫﻠ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐﯧﻮده ،ﺳﺘﺮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺳﺘﺮﻮ او ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳ د ﻫﻠ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯧﻮدل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د
 اﻟﻴﺸﻊ ﭘﺎﯧﺪو،
ﻫﻠ د ﭘﺎﻪ ﻤﻼﺳﺘﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻠ ﺮﻣﯧﺪو .
ﭘﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ وﺮﯧﺪو او واﭘﺲ ﻻړو او ﭘﻪ ﻫﻠ ﺑﺎﻧﺪې
ﻤﻼﺳﺘﻮ .ﻫﻠ اووۀ ﻞ اﻧﻮﺷ وﮐو او ﺑﻴﺎ ﻳ ﺳﺘﺮ
 اﻟﻴﺸﻊ ﺟﻴﺤﺎزى راوﻏﻮﺘﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
وﻏوﻟ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻫﻠ ﻣﻮر راوﻏﻮاړه “.ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﻏﻠﻪ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زوئ دې واﺧﻠﻪ “.
اﻟﻴﺸﻊ ﭘﻪ ﭘﻮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻪ ،زﻣ ﺗﻪ ﻴﻪ ﺷﻮه ،او ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﺧﭙﻞ
زوئ واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﻻړه.

دوه ﻧﻮرې ﻣﻌﺠﺰې
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﻟﻴﺸﻊ ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ

ﮐ ﻗﺤﻂ وو .د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﺎﺳﺘﻪ
وه ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﻪ اور ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﻏ
 د
ﻟﻮﮯ ﮐﯧده او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻮروا ﺗﻴﺎره ﮐه .
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړو ﭼ ﮥ ﺑﻮ راﻮل ﮐى .ﻫﻐﮥ د
ﻨﻠ ﮐﺪو ﻳﻮ ﺑﻮﮯ وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ او د ﻨﻠ ﮐﺪواﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻳﻮه
ﻏﯧه راﻮﻟﻪ ﮐه .ﻫﻐﮥ دا راوړل ،ﭘﺮې ﻳ 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 وَﻠﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎره .ﭘﻪ دې ﻟﻮ ﮐ ﺧﻮ زﻫﺮ دى “.او
 اﻟﻴﺸﻊ ﮥ اوړۀ راوﻏﻮﺘﻞ،
ﻫﻐﻮئ دا ﻧﮥ ﺷﻮه ﺧﻮړﻟﮯ .
ﻟﻮ ﮐ ﻳ واﭼﻮل او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻟه ﻧﻮره
 ﻳﻮ
ﻮروا واﭼﻮه “.ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮ ﮐ ﻮروا ﻴ ﺷﻮه .
ﺑﻞ ﻞ ،د ﺑﻌﻞﺳﻠﻴﺴﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ 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

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠ ﻟﻪ دا ﺧﻮراک ورﮐه “،
ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ 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 ورﺑﺎﻧﺪې
 ﻧﻮ ﻧﻮﮐﺮ رو د
ﻣﺎړۀ ﺷ او ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷ “.
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺨ ﮐﯧﻮده او ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ رو وﺧﻮړه او ﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﻫﻢ
ﺷﻮه.

د ﻧﻌﻤﺎن روﻏﯧﺪل

۵

 ﻧﻮ د ﺷﺎﻣ ﻓﻮج ﻣﺸﺮ ﻧﻌﻤﺎن ،د ﺷﺎم د ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ډﯦﺮ


ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﮐﺲ وو ،ﻪ ﭼ د ﻧﻌﻤﺎن ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

ﺷﺎﻣ ﻓﻮج ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐې وه .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺗه ﻓﻮﺟ وو ،ﺧﻮ د
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼف ﭘﻪ ﻳﻮه ﺣﻤﻠﻪ
ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى ﻳ ﻟﺮﻟﻪ .
ﮐ ،ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮه وړه اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﺟﻴﻨ ﺑﻮﺗﻠﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د
 ﻳﻮه ورځ ﻫﻐ ﺧﭙﻠ ﻧﯧ ﺗﻪ
ﻧﻌﻤﺎن د  ﻧﻮﮐﺮه ﺷﻮه .
ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ دے ﭼ زﻣﺎ ﻧﯧ ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻣﺮى ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ

ﻟﻪ ﻻړ ﺷ .ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﯧ د ﺟﺬام ﻧﻪ روغ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻧﻌﻤﺎن دا واورﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو
ﺷ “.
 ﺑﺎدﺷﺎه
او ﭼ ﺟﻴﻨ ﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ .
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ او دا ﺧﻂ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
ﻳﻮﺳﻪ “.ﻧﻮ ﻧﻌﻤﺎن روان ﺷﻮ او د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو دﯦﺮش زره ﺳﻴ،
ﺷﭙ زره د ﺳﺮو زرو ﺳﻴ او ﻟﺲ ﺟﻮړه  ﺟﺎﻣ ﻳ
 ﻫﻐﮥ ﭼ ﮐﻮم ﺧﻂ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ وړے وو
ﻳﻮړې .
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 ﺟﺬام
 ﮐﻠﻪ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه دا ﺧﻂ وﮐﺘﻠﻮ،
ﻋﻼج وﮐې “.
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻳﺮې 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 ﮐﻮم؟ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ

دې ﮐﻮﺷﺶ ﮐ دے ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ ﺷﺮوع ﮐى “.
ﮐﻠﻪ ﭼ اﻟﻴﺸﻊ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ دا
ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ” ،ﺗﮥ وﻟ ﺧﻔﻪ ﻳ؟ ﻫﻐﻪ ﺳے ﻣﺎ ﻟﻪ راوﻟﯧه ،ﻧﻮ
 ﻧﻮ
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺷﺘﻪ “.
ﻧﻌﻤﺎن د ﺧﭙﻠﻮ آﺳﻮﻧﻮ او ﺟﻨ ﺎډو ﺳﺮه ﻻړو او د اﻟﻴﺸﻊ د
 اﻟﻴﺸﻊ ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ
ﮐﻮر د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ودرﯦﺪﻟﻮ .
ﺑﻬﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ” ،ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﭙﻞ ﺎن د
اُردن ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﮐ اووۀ ﻞ ووﻳﻨﻪ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ
 ﺧﻮ ﻧﻌﻤﺎن ﻏﺼﻪ
ﮥ ﺷ او ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺟﺬام ﻧﻪ روغ ﺷ “.
ﺷﻮ او ﻻړو او وې وﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ
ﻣﺎ ﻟﻪ راو ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال
وﮐى او زﻣﺎ د ﺑﻴﻤﺎرې ﺮﻣﻨ دﭘﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس وﻧﻴﺴ او
 ﭘﻪ دﻣﺸﻖ ﮐ د اﺑﺎﻧﻪ او ﻓﺮﻓﺮ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ
زۀ ﺑﻪ روغ ﺷﻢ .

ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﻧﻪ ﮥ ﻧﮥ دى ﮥ؟ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ ﺷﻮ وﻳﻨﻠﮯ ﭼ روغ ﺷﻮے
 د ﻫﻐﮥ
وے “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﻻړو .
ﻧﻮﮐﺮان ورﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﮐﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ وے ﭼ ﮥ ﻏ ﮐﺎر وﮐه ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﮥ وو ﮐے
ﮥ؟ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ درﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن وﻟ ﻧﮥ
 ﻧﻮ ﻧﻌﻤﺎن د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﮐﻮز
وﻳﻨ ﭼ روغ ﺷ؟“ 
ﺷﻮ ،اووۀ ﻞ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﮐ ﻏﻮﭘﻪ ﮐو ،ﻟﻪ ﭼ
ﻨﻪ اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو او ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻞ روغ ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ
ﺮﻣﻦ د ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن روﻏﻪ ﺷﻮه .
ﺳو ﺳﺮه اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ده ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ
 اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ
ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗُﺤﻔﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐه “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻫﻐﻪ 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 ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻫﻢ
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﻳﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﻧﮥ ﮐم .
ﺧُﺪائ دې 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 ﻻس ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﻪ وﻫﻠ وى او ﻫﻠﺘﻪ زۀ ﻫﻢ
ورﺳﺮه ﻴ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﭼ زۀ ﮐﻠﻪ د رِﻣﻮن ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ
ﻴﯧم ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ د دې ﭘﻪ
 اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﻻړ
وﺟﻪ ﻣﻌﺎف ﮐى “.

 ﭼ د
ﺷﻪ “.او ﻧﻌﻤﺎن ﻻړو .ﻫﻐﮥ ﻟ ﺷﺎن ﻣﺰل ﮐے وو ،
اﻟﻴﺸﻊ ﻧﻮﮐﺮ ﺟﻴﺤﺎزى د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻧﯧ
ﻧﻌﻤﺎن ﻫﻢ داﺳ 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
ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ورﻣﻨه ﮐم او ﮥ ﻧﻪ ﮥ ﺑﻪ ﺗﺮې
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﭘﺴ روان ﺷﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻧﻪ واﺧﻠﻢ “.
ﻧﻌﻤﺎن وﻟﻴﺪل ﭼ ﻳﻮ ﺳى ورﭘﺴ ﻣﻨې وﻫﻠ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د
ﺧﭙﻠ ﺟﻨ ﺎډۍ ﻧﻪ ورﮐﻮز ﺷﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو،
 ﺟﻴﺤﺎزى ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﻠﻞ ﺧﯧﺮ دے،
”ﺧﯧﺮ ﺧﻮ دے؟“ 
ﺧﻮ زۀ ﺧﭙﻞ ﻧﯧ د دې 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
 ﻧﻌﻤﺎن ورﺗﻪ
ﺳﻴ او دوه ﺟﻮړه  ﺟﺎﻣ ورﮐه “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو 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
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻏﺮ
ﺟﻴﺤﺎزى ﻧﻪ ﻣﺨ ﻳ وﻟﯧل .
ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اﻟﻴﺸﻊ اوﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﺟﻴﺤﺎزى ﻫﻐﻪ دوه
ﺑﻮﺟ واﺧﺴﺘﻠ او ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮړې .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻧﻌﻤﺎن ﻧﻮﮐﺮان
 ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړو او اﻟﻴﺸﻊ ﺗﺮې ﻧﻪ
واﭘﺲ وﻟﯧل .
ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﭼﺮﺗﻪ وې؟“ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ
 ﺧﻮ اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ
ﮐﻮوﻧﮯ ﻫﻴﭽﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﺗﻠﮯ “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ روح ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ وو ﮥ ﭼ ﮐﻠﻪ 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

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د
ﺎروو ﻳﺎ د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ د ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ﻧﮥ دے .
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎرى ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اوﻻد ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره
وى “.ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﻴﺤﺎزى ﻻړو ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ دا ﺑﻴﻤﺎرى راﻏﻠﻪ او د
ﻫﻐﮥ ﺮﻣﻦ د واورې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺷﻮه.

د ﺗﺒﺮ د ﺳﺮ ﻣﻌﺠﺰه

۶

 ﻳﻮه ورځ د اﻟﻴﺸﻊ د ﻗﺒﻴﻠ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان اﻟﻴﺸﻊ ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ


او ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﺳﺘﺎ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې اوﺳﻴو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺎئ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ډﯦﺮ
 ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ
وړوﮐﮯ دے .
ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ ﺗﻴﺮ ووﻫﻮ ،ﻧﻮ د اوﺳﯧﺪو
دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺟﻮړ ﮐو “.اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷ“.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ،

 او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ “،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺳﺮه ﻻړو ،
ﺎئ روان ﺷﻮل .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﮐ ﻳﻮه
ﻫﻐﻮئ وﻧ وﻫﻞ ﺷﺮوع ﮐل .
وﻧﻪ وﻫﻠﻪ ،ﻧﻮ ﻧﺎﺎﭘﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺗﺒﺮ ﻧﻪ د اوﺳﭙﻨ ﺳﺮ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ
وﻏﻮرزﯦﺪو .ﻫﻐﮥ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،زﻣﺎ ﻧﯧﻪ ،دا ﺗﺒﺮ ﻣ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﻧﻪ
 اﻟﻴﺸﻊ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم
اﺧﺴﺘﮯ وو “.
ﺎئ ﮐ ورﻏﻮرزﯦﺪو؟“ ﻧﻮ ﺳى ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ وﻮدﻟﻮ او
اﻟﻴﺸﻊ ﻳﻮ ﻟﺮﮯ ﭘﺮې ﮐو او ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ﻳ وﻏﻮرزوﻟﻮ ،ﻧﻮ د
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ
ﺗﺒﺮ ﺳﺮ راووﺗﻠﻮ او د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﺮﯧﺪو .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﻬﺮ راوﺑﺎﺳﻪ “.او ﻫﻐﻪ ﺳى ﺧﭙﻞ ﻻس وراوږد
ﮐو او راواﻳ ﺧﺴﺘﻠﻮ.

د ﺷﺎﻣ ﻓﻮج ﺷﺴﺖ ﺧﻮړل
 د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ وو .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ

آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐه او ﻳﻮ ﺎئ ﻳ ﺧﻮښ ﮐو ﭼ
 ﺧﻮ اﻟﻴﺸﻊ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ
ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻠ ﺧﯧﻤ وﻟﻮى .
ﺧﺒﺮدارے وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ
 ﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﭼ ﺷﺎﻣﻴﺎن ﻫﻠﺘﻪ د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﭘ ۇو .
ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ
ﮐ اوﺳﯧﺪل او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺗﻞ.
 ﺷﺎﻣ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې
داﺳ ﻮ ﻮ ﻠ وﺷﻮل .
ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ آﻓﺴﺮان راوﻏﻮﺘﻞ او ﺗﭙﻮس ﻳ
ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﻳﻮ ﮐﺲ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻳﻮ ﭘﻪ ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ،
ﻃﺮﻓﺪارى ﮐﻮى؟“ 
ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﻪ .اﻟﻴﺸﻊ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ
ﺧﺒﺮې ﻫﻢ ﮐﻮى ﭼ ﺗﮥ ﻳ د ﻤﻼﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ ﮐﻮې“.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ وﮐو” ،ﻫﻐﻪ وﻟﻮئ ﭼ ﮐﺴﺎن وروﻟﯧم او

وې ﻧﻴﺴﻢ “.ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دوﺗﻴﻦ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ د آﺳﻮﻧﻮ او ﺟﻨ ﺎډو ﺳﺮه ﻳﻮ
ﮐ دے ،
ﻟﻮئ ﻟﺮ وﻟﯧﻟﻮ .ﻫﻐﻮئ د ﺷﭙ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ د اﻟﻴﺸﻊ ﻧﻮﮐﺮ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻳ ﮐو .
ﭘﺎﯧﺪو ،د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړو او ﺷﺎﻣ ﻟﺮ او د ﻫﻐﻮئ آﺳﻮﻧﻪ
او ﺟﻨ ﺎډۍ ﻳ وﻟﻴﺪې ﭼ ﺎر ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐے وو.
ﻫﻐﻪ اﻟﻴﺸﻊ ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻧﯧﻪ ،ﻏﺮق
 اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،ﻣﻮﻧ
ﺷُﻮ ﮥ وﮐو؟“ 

ﺳﺮه ﭼ ﮥ دى ﻧﻮ دا د ﻫﻐﻮئ د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ زﻳﺎت دى “.
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ دﻋﺎ وﮐه” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ 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 ﺟﻨ ﺎډو ﻧﻪ ډک ۇو .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﻧﻮ اﻟﻴﺸﻊ دﻋﺎ وﮐه” ،اے ﻣﺎﻟﻪ
ﺧُﺪاﻳﻪ ،دا ﺳى ړاﻧﺪۀ ﮐه “.ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﺳﻮال
 ﺑﻴﺎ اﻟﻴﺸﻊ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
واورﯦﺪو او ﻫﻐﻮئ ﻳ ړاﻧﺪۀ ﮐل .
ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻻر 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
 ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻮئ ﺎر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻞ ،ﻧﻮ
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ .
اﻟﻴﺸﻊ دﻋﺎ وﮐه” ،اے ﻣﺎﻟﻪ 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
 ﮐﻠﻪ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ دﻧﻨﻪ ۇو .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﺎﻣﻴﺎن وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د اﻟﻴﺸﻊ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو،
 ﻫﻐﮥ
”ﺻﺎﺣﺒﻪ ،زۀ ﻫﻐﻮئ ووژﻧﻢ؟ زۀ ﻫﻐﻮئ ووژﻧﻢ ﮥ؟“ 
ورﺗﻪ 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 ﺎک وﮐى ﻧﻮ واﭘﺲ
 ﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ
دې ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ “.
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

ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻮل ﻓﻮج روان ﮐو او د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺎر ﻳ
 ﻧﻮ د دې ﻣﺤﺎﺻﺮې ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو .
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 ﺳﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮﯧﺪل.
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺎر ﭘﻪ دﯦﻮال ﺑﺎﻧﺪې ﺮﯧﺪو ﭼ

ﻳﻮې  ورﺗﻪ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐه“.
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺪد ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻧﻮ

زۀ دې ﻨﻪ ﻣﺪد وﮐم؟ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﻪ د درﻣﻨﺪ ﺧﻮراک ﺷﺘﻪ او
 ﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮥ ده؟“
ﻧﮥ د اﻧﻮرو د ﻟﻨﺮۍ ﻧﻪ ﻣﮯ ﺷﺘﻪ؟ 
ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ورځ دې  ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺑﭽﮯ وﺧﻮرو او ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﺑﭽﮯ
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ زﻣﺎ زوئ ﭘﻮخ ﮐو او وﻣﻮ ﺧﻮړو .ﭘﻪ
وﺧﻮرو .
ورﭘﺴ ورځ ﻣﺎ ﻫﻐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐ زوئ
 ﭼ دا ﻳ واورﯦﺪل ،ﻧﻮ
وﺧﻮرو ،ﺧﻮ ﻫﻐ ﭘ ﮐو “.
ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ او ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ د
دﯦﻮال ﺳﺮه ﻧﺰدې ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ
 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻧﻦ
ﻻﻧﺪې د ﺎټ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې .
ورځ د اﻟﻴﺸﻊ ﺳﺮ د ﺑﺪن ﻧﻪ ﻟﺮې ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﻣﺎ د
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ
ور د ﺧﺘﻤﯧﺪو ﺳﺮه ووژﻧ “.
وﻟﯧﻟﻮ ﭼ اﻟﻴﺸﻊ راوﻟ .اﻟﻴﺸﻊ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻳﻮ ﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت 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 ﻻ ﺧﺒﺮې ﺧﺘﻤ ﮐې ﻧﮥ
ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ وى “.
وې ،ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه 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؟“

۷

 ﺑﻴﺎ اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺗﻪ


ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺳﺒﺎ دا وﺧﺖ ﺑﻪ د
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﻴﻪ ﺑﺎﻧﺪې درې ﮐﻠﻮ ﮥ اوړۀ ﻳﺎ ﺷﭙ ﮐﻠﻮ
اورﺑﺸ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ د دروازې ﺧﻮﻟ ﺳﺮه ﺧﺮﻮﻟﮯ ﺷ“.
 ﻧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺎص آﻓﺴﺮ اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ د ﻏﻠﻮ داﻧﻮ د ﺑﺎران دروازې ﮐﻮﻻو 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“.

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،
 ﺎر ﺗﻪ د
”ﻣﻮﻧ دې ﺗﺮ ﻣﺮﻪ ﭘﻮرې دﻟﺘﻪ وﻟ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻮ؟ 
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 ﻻړ ﺷُﻮ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐو ،ﻧﻮ ژوﻧﺪى

ﺧﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﮥ ﻧﻪ ،ﺧﻮ ﮐﮥ وﻣﻮ وژﻧ ،ﻧﻮ ﻣﺮو ﺧﻮ ﻫﺴ ﻫﻢ “.
ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺎﻣ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﭘﺎﯧﺪل او د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ
ﻻړل ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ورورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﻮج ﺑﺎﻧﺪې د ﺟﻨ
ﻧﮥ ۇو .

ﺎډو ،آﺳﻮﻧﻮ او د ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻓﻮج آوازوﻧﻪ اوروﻟ ۇو ،ﻧﻮ ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ
ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺣﺘﻴﺎن او د ﻣﺼﺮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن او د ﻫﻐﻮئ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﻧﻴﻮﻟ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺎم ﺷﺎﻣﻴﺎن د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ
دى “.
دﭘﺎره ﺗﺘﯧﺪﻟ ۇو ،ﺧﭙﻠ ﺧﯧﻤ ،آﺳﻮﻧﻪ ،ﺧﺮۀ او ﺧﭙﻞ ﮐﯧﻤﭙﻮﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻠﻮر ﺳى د
ﻳ ﻫﻢ داﺳ ﭘﺮﯦ ۇو .
ﺧﯧﻤﻮ 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
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
ﺷﻮل او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ وﮐل .
ووﺋﻴﻞ” ،دا ﮐﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﮥ دے .ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮥ زﯦﺮے دے او
ﻣﻮﻧ ﻟﻪ دا د ﺎن ﺳﺮه ﺳﺎﺗﻞ ﻧﮥ دى ﭘﻪ ﮐﺎر .ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ
ﭘﻮرې د دې د وﺋﻴﻠﻮ اﻧﺘﻈﺎر وﮐو ،ﻧﻮ ﺳﺰا ﺑﻪ راﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ.
 ﻧﻮ
را ﭼ ﻻړ ﺷُﻮ او د ﺑﺎدﺷﺎه آﻓﺴﺮان ﺧﺒﺮ ﮐو “.
ﻫﻐﻮئ د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د ﮐﯧﻤﭗ ﻧﻪ روان ﺷﻮل ،واﭘﺲ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ
ﻻړل 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 ،آﺳﻮﻧﻪ او ﺧﺮۀ ﺗﻟ ﭘﺎﺗ ۇو او ﺧﯧﻤ ﻫﻢ
 ﻧﻮ ﺳﯧﻨﺘﺮﻳﺎﻧﻮ د دې ﺧﺒﺮ
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن روﻏ وﻻړې وې “.
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د
اﻋﻼن وﮐو او دا ﺧﺒﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو .
ﺷﭙ د ﮐ ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف 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
ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﻮﻧ د ﺧﻮراک دﭘﺎره د ﺎر ﻧﻪ ﻻړ ﺷُﻮ،


ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ژوﻧﺪى وﻧﻴﺴ او ﺎر ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى “.
د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ آﻓﺴﺮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ دې 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 ﻻړ دې ﺷ .ﮐﮥ ﭘﻪ دوئ
ﮥ ﭼﻞ وﺷﻮ ،ﻧﻮ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐﻮى ﻪ ﮐﮥ دﻟﺘﻪ وے ﻧﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣۀ ﺷ .ﻨ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﻮ ﺑﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﮥ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺳى ﺧﻮښ ﮐل او ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ
ﭼﻞ دے “.
ﭘﻪ دوو ﺟﻨ ﺎډو ﮐ وﻟﯧل ﭼ ﻻړ ﺷ او دا ﻣﻌﻠﻮم ﮐئ
 ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳى د
ﭼ ﭘﻪ ﺷﺎﻣ ﻓﻮج ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﺷﻮى دى .
اُردن ﭘﻮرې ورﭘﺴ ﻻړل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻻر 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.
 د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺧﻠﻖ راووﺗﻞ او د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺧﯧﻤ ﻳ ﻟﻮټ

ﮐې .او ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،د ﺳﭙﻴﻨﻮ
زرو ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﻴﻪ ﺑﺎﻧﺪې درې ﮐﻠﻮ ﮥ اوړۀ ﻳﺎ ﺷﭙ ﮐﻠﻮ
 ﻧﻮ داﺳ وﺷﻮل ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
اورﺑﺸ ﺧﺮﯧﺪﻟ .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﺧﺎص آﻓﺴﺮ ﺗﻪ د ﺎر د دروازې ذﻣﻪ وارى ﭘﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې وه .ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮ ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﺷﻮ او
ﻣ ﺷﻮ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ اﻟﻴﺸﻊ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 اﻟﻴﺸﻊ
ﮐې وه ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ﺗﻠﮯ وو .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﺳﺒﺎ دا وﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ درې ﮐﻠﻮ ﮥ ﻏﻨﻢ ﻳﺎ ﺷﭙ ﮐﻠﻮ اورﺑﺸ د ﺳﭙﻴﻨﻮ
 او آﻓﺴﺮ اﻟﻴﺸﻊ ﺗﻪ ﭘﻪ
زرو ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﻴﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮﻴى ،
ﺟﻮاب ﮐ وﺋﻴﻠ ۇو” ،ﮐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د آﺳﻤﺎن د ﺑﺎران
دروازې ﮐﻮﻻو ﮐے ﻫﻢ وے ،ﻧﻮ دا ﮐﺎر ﺑﻪ وﻧﮥ ﺷ “.او
اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو” ،دا ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ووﻳﻨ ،ﺧﻮ

 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻢ دﻏﻪ
ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﺗﺮې ﻧﻪ وﻧﮥ ﺧﻮرې “.
ﺷﺎن وﺷﻮل ،ﻫﻐﮥ د ﺎر د دروازې ﺳﺮه د ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې
ﺷﻮ او ﻣ ﺷﻮ.

د  د ﺷﻮﻧﻴﻢ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل

۸

 ﻧﻮ اﻟﻴﺸﻊ ﻫﻐﻪ  ﻟﻪ ﻣﺸﻮره ورﮐه ﭼ د ﻫﻐ


زوئ ﻳ راژوﻧﺪے ﮐے وو ،او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ او
ﺳﺘﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﮐ اوﺳﯧئ ،ﻪ ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ اووۀ ﮐﺎﻟﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ  ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ د
ﻗﺤﻂ وى “.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻣﺸﻮره ورﮐې وه .ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان
 د
ﺑﻮﺗﻠﻮ او اووۀ ﮐﺎﻟﻪ د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
اوؤم ﮐﺎل ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو ،ﻫﻐﻪ واﭘﺲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ او ﺑﺎدﺷﺎه
ﻟﻪ ﻻړه ﭼ ﻣﻨﺖ ورﺗﻪ وﮐى ﭼ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ او ﮐﻮر ورﺗﻪ
 ﻫﻐ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د اﻟﻴﺸﻊ ﻧﻮﮐﺮ
واﭘﺲ ﻣﻼو ﺷ .
ﺟﻴﺤﺎزى ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د اﻟﻴﺸﻊ ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﻴﺤﺎزى ﺑﺎدﺷﺎه
ﻟﻮﻳﻮ ﻣﻌﺠﺰو ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ .
ﺗﻪ وﺋﻴﻞ ﭼ اﻟﻴﺸﻊ ﻳﻮ ﻣے راژوﻧﺪے ﮐے وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ 
ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻋﺮض وﮐو .ﺟﻴﺤﺎزى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه
ﺳﻼﻣﺖ ،ﻫﻐﻪ ﻪ دا ده او دا ﻳ زوئ دے ﭼ اﻟﻴﺸﻊ
 ﺑﺎدﺷﺎه  ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﭙﻠﻪ
راژوﻧﺪے ﮐے وو “.
ﻗﻴﺼﻪ ﺑﻴﺎن ﮐه ،ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐ ورﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐل.
ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ آﻓﺴﺮ راوﻏﻮﺘﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐ ﻟﻪ
ﺧﭙﻞ ﻫﺮ ﮥ واﭘﺲ ورﮐه ،ﺳﺮه د ﻫﻐ د زﻣ د اووۀ ﮐﺎﻟﻮ
آﻣﺪن“.

اﻟﻴﺸﻊ او د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺑِﻦﺣﺪد
 اﻟﻴﺸﻊ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ دﻣﺸﻖ ﺗﻪ ﻻړو ﭼ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه

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

ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﺎر ﮐل او اﻟﻴﺸﻊ ﻟﻪ ﻻړو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﺰاﺋﻴﻞ ورﺳﺮه
ﻣﻼو ﺷﻮ ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺑِﻦﺣﺪد ﺑﺎدﺷﺎه زۀ
د دې ﺗﭙﻮس دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﻧﻪ
 اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮥ ﺷ او ﮐﮥ ﻧﻪ “.
ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﺮﻨﺪه ﮐې ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻻړ
 اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ ﻧﯧﻎ
ﺷﻪ او ورﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ روغ ﺷ “.
ﻧﯧﻎ ﮐﺘﻞ او ﺳﺘﺮ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ اړوﻟ ﭼ ﺧﺰاﺋﻴﻞ وﺷﺮﻣﯧﺪو
 ﺣﺰاﺋﻴﻞ
ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎر ﭘﻪ ژړا ﺷﺮوع وﮐه .
ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻟ 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
 ﺣﺰاﺋﻴﻞ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
اُﻣﻴﺪوارو ﻮ ﺧﯧ ﺑﻪ وﺷﻠﻮې “.
”زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟ اﻧﺴﺎن دوﻣﺮه ﻏ ﮐﺎر ﻨﻪ ﮐﻮﻟﮯ
ﺷ؟“ اﻟﻴﺸﻊ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻮدﻟ دى
 ﺧﺰاﺋﻴﻞ ﺑِﻦﺣﺪد ﻟﻪ ﻻړو،
ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ “.
ﺑِﻦﺣﺪد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،اﻟﻴﺸﻊ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ؟“ ﺣﺰاﺋﻴﻞ

ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ روغ ﺟﻮړ ﺷ “.

ﺧﻮ ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ﺧﺰاﺋﻴﻞ ﻳﻮه ﮐﻤﺒﻠﻪ واﺧﺴﺘﻪ ،ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ
ﻳ ﻟﻤﺪه 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 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ زوئ ﻳﻬﻮرام د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ 
ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ دوه دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ وو او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې اﺗﮥ
 ﻫﻐﮥ د اﺧاب ﻟﻮر وادۀ ﮐه او د
ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
اﺧاب د ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎن ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻮ ﻻرو روان وو .ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻳﻬﻮداه ﺗﺒﺎه
ﺑﺪ وﮐل ،
ﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﺳﺮه ﻟﻮظ
ﮐے وو ﭼ د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﻠﯧﺪوﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ
 د ﻳﻬﻮرام ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ادوم د ﻳﻬﻮداه
دﭘﺎره وى .
 ﻧﻮ
ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو او ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﺟﻮړ ﮐو .
ﻳﻬﻮرام د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺟﻨ ﺎډو ﺳﺮه ﺻﻌﻴﺮ ﺗﻪ روان ﺷﻮ ،ﭼ
ﻫﻠﺘﻪ ادوﻣ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐل .د ﺷﭙ ﻫﻐﮥ او د
ﻫﻐﮥ د ﺟﻨ ﺎډو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺎﺗﻪ ﮐه او وﺗﺘﯧﺪل او
 ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه
د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮل .
ادوم ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې آزاد دے .ﻫﻢ ﭘﻪ دې دوران ﮐ د ﻟﺒﻨﺎه
 ﻳﻬﻮرام ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى
ﺎر ﻫﻢ ﺑﻐﺎوت وﮐو .
ۇو ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ
 ﻳﻬﻮرام ﻣ ﺷﻮ او د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭘﻪ
ﺷﻮى دى .
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 زوئ اﺧﺰﻳﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ 
ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ دووﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ وو او ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ د ﻣﻮر ﻋﺘﻠﻴﺎه ﻧﻮم وو ،ﭼ د
اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻮر او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻤﺮى ﻧﻤﺴ وه.
 ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د اﺧاب د ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻻر 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
 اﺧﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮرام ﭘﻪ
ﺧﺎﻧﺪان وو .
ﻳﻮ ﺟﻨ ﮐ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐه ﭼ دا ﺟﻨ د ﺷﺎم د ﺣﺰاﺋﻴﻞ
ﺧﻼف وو .ﻓﻮﺟﻮﻧﻪ ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﮐ وﺟﻨﯧﺪل او ﻳﻮرام
 ﻫﻐﻪ د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﺎر ﺗﻪ راواﭘﺲ
ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ زﺧﻤ ﺷﻮ .
ﺷﻮ ﭼ زﺧﻤﻮﻧﻪ ﻳ روغ ﺷ او اﺧﺰﻳﺎه ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره
ورﻏﻠﻮ.

ﻳﺎﻫﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐﯧﺪل

۹

 ﭘﻪ دې دوران ﮐ اﻟﻴﺸﻊ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠ


ﻳﻮ ﮐﺲ راوﻏﻮﺘﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﻼ وﺗه او
راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ .د زﻳﺘُﻮﻧﻮ د ﺗﯧﻠﻮ دا ﻟﻮﮯ ﺎن ﺳﺮه
 او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯧې ﻧﻮ د ﻧﻤﺴ ﻧﻤﺴﮯ او
ﻳﻮﺳﻪ ،
د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ زوئ ﻳﺎﻫﻮ وﻟﻮه .او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﻮ
 د ﻟﻮ دا ﺗﯧﻞ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮه او
ﺗﻪ ﺑﻮﻪ ،

ورﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا اﻋﻼن ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ د
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮروى .ﺑﻴﺎ دروازه ﮐﻮﻻو ﮐه او زر زر

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻟﻤﮯ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺗﻪ ﻻړو ،
وﺗﺘﻪ “.
ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د ﻓﻮج آﻓﺴﺮان وﻟﻴﺪل 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
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دواړه دﻧﻨﻪ ﻻړل او ﻫﻐﻪ
ﻣﺸﺮه ،ﺗﺎ ﺗﻪ واﻳﻢ “.
زﻟﻤ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻳﺎﻫﻮ ﺳﺮ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا اﻋﻼن
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 ﻪ ﭼ ﻫﻐ زﻣﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان او زﻣﺎ
 د اﺧاب ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان
ﻧﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ وژﻟ ۇو .
او اوﻻد ﺑﻪ ﻣﺮى ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ
ﺧﺘﻢ ﮐم ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا وى او ﮐﮥ ﻮان وى .
د ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک وﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﺳﻠﻮک
ﻣ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم او د اﺧﻴﺎه
 اﻳﺰﺑﻞ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻧﮥ
زوئ ﺑﻌﺸﺎ ﺳﺮه ﮐے وو .
ﺨﻮى ،او د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺑﻪ ﺳﭙ د ﻫﻐ ﻻش
وﺧﻮرى “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻮان ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ دروازه ﮐﻮﻻو ﮐه او ﻣﻨه ﻳ
 ﻳﺎﻫﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړو ،ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﮐه .
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
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ
ﻨﻪ ﺳے دے او ﻨﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮه وﮐه ﭼ ﻫﻐﮥ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ “.ﻧﻮ
ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻣﺎﻟ


ﺧُﺪائ اﻋﻼن ﮐﻮى ﭼ ﺗﺎ زۀ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮروم “.
ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ د ﻳﺎﻫﻮ ﻣﻠﺮو آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺧﭙﻠ ﭼﻮﻏ د ﭘﻮړۍ
دﭘﺎﺳﻪ ﺧﻮرې ﮐې ﭼ ﻳﺎﻫﻮ ورﺑﺎﻧﺪې ودرﻳى ،ﺑﻴﻠ ﻳ
وﻏوﻟ او ﭼﻐﻪ ﻳ ﮐه” ،ﻳﺎﻫﻮ ﺑﺎدﺷﺎه دے“.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮرام ﻗﺘﻞ
 ﺑﻴﺎ ﻳﺎﻫﻮ د ﻳﻮرام ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف 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
ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ زﺧﻤ ﺷﻮے وو .ﻧﻮ ﻳﺎﻫﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو
آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻴ
ﻮک ﻫﻢ د راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﻧﻪ وﻧﮥ ﺗﺘ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﮐ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ ﮐ
ﺧﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﮐئ “.
ﺳﻮر ﺷﻮ او ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﺗﻪ روان ﺷﻮ .ﻳﻮرام ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې روغ
ﺷﻮے ﻧﮥ وو او د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﺧﺰﻳﺎه د ﻫﻐﮥ ﺗﭙﻮس ﻟﻪ
 ﭘﻪ ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﮐ د ﻮﮐﻴﺪارۍ ﭘﻪ ﺑﺮج ﮐ
ورﻏﻠﮯ وو .
ﻳﻮ ﻣﺤﺎﻓﻆ وو ﭼ ﻫﻐﮥ ﻳﺎﻫﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن وﻟﻴﺪل ﭼ
راروان ۇو .ﻫﻐﮥ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﻣﺎ ﻳﻮ ﻮ ﺳى وﻟﻴﺪل ﭼ
راروان دى “.ﻳﻮرام ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ آس ﺳﻮر ﻳﻮ ﺳے
 ﭘﯧﻐﺎم
وروﻟﯧه ﭼ دا ﻣﻌﻠﻮم ﮐى ﭼ ﺧﯧﺮ ﺧﻮ دے “.
وړوﻧﮯ ﻳﺎﻫﻮ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه 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 ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﮯ دے
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ آس ﺳﻮر دوﯦﻢ ﺳے
ﺧﻮ واﭘﺲ راﻧﮥ ﻏﻠﻮ .
وروﻟﯧﻟﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،

”ﺑﺎدﺷﺎه داﺳ واﺋ ،ﺧﯧﺮ ﺧﻮ دے ﻨﻪ راﻏﻠﮯ ﻳ؟“ ﻳﺎﻫﻮ

ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﮥ ﮐﻮئ؟ ﻣﺎ ﭘﺴ راﻪ “.
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺧﺒﺮ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠ
ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﮯ دے ﺧﻮ واﭘﺲ راﻧﮥ ﻏﻠﻮ .او ﻫﻐﮥ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ،
”ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ د ﻟﻴﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼﻠﻮى ،ﻟﻪ ﭼ ﻳﺎﻫﻮ
 ﻳﻮرام ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ وﮐو” ،زﻣﺎ ﺟﻨ ﺎډۍ ﺗﻴﺎره
وى “.
ﮐئ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﺎره ﮐه او ﻫﻐﻪ او اﺧﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه روان
ﺷﻮل ،دواړه د ﻳﺎﻫﻮ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ
ﺎډۍ ﮐ ﺳﻮارۀ ۇو او د ﻧﺒﻮت ﭘﻪ ﭘ ﮐ ورﺳﺮه ﻣﻼو
 ﻳﻮرام ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺧﯧﺮ ﺧﻮ دے ﻨﻪ
ﺷﻮل .
راﻏﻠ؟“ ﻳﺎﻫﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﯧﺮ ﺑﻪ ﻨﻪ وى ،ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ
ﮐ ﻫﻐﻪ ﮐﻮډې او ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻣﻮﺟﻮده وى ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﻮر
 ﻳﻮرام ﭼﻐﻪ ﮐه” ،اﺧﺰﻳﺎه ،دا
اﻳﺰﺑﻞ ﺷﺮوع ﮐې دى؟“ 
ﺳﺎزش دے “.ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ راﺗﺎو ﮐه
 ﻳﺎﻫﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﻨﺪه راووﻳﺴﺘﻪ
او ﻫﻐﻪ روان ﺷﻮ ﭼ وﺗﺘ .
او ﭘﻮره ﻳ راﻠﻪ او د ﻳﻮرام د وﻟﻮ ﻣﻴﻨ ﻳ ﭘﻪ ﻏﺸ ووﻳﺸﺘﻮ
او د ﻫﻐﮥ زړۀ ﻳ ﺳﻮرے ﮐو .ﻳﻮرام ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ
 او ﻳﺎﻫﻮ ﺧﭙﻞ آﻓﺴﺮ ﺑِﺪﻗﺮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د
ﮐ ﻣ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،
ﻫﻐﮥ ﻻش 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
ﭘﻼر اﺧاب ﭘﺴ روان ۇو ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺧاب ﺧﻼف
 ﻣﺎ د ﻧﺒﻮت او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﻗﺘﻞ ﭘﺮون
دا ﮐﻼم وﮐو ،
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 ﻻش 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 ﺟﻨ ﺎډۍ رواﻧﻪ ﮐې وه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ زﺧﻤ ﮐو ،ﺧﻮ
ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې روان وو ﭼ د ﻣﺠﺪو ﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو او ﻫﻠﺘﻪ
 د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻻش ﭘﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ
ﻣ ﺷﻮ .
ﮐ واﭘﺲ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳﻮړو او د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ
 اﺧﺰﻳﺎه د اﺧاب د زوئ ﻳﻮرام
ادﻳﺮه ﮐ ﻳ ﺦ ﮐو .
د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﮐﺎل د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮے وو.

د ﻣﻠﻪ اﻳﺰﺑﻞ وژﻟﮯ ﮐﯧﺪل
 ﻳﺎﻫﻮ ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو .ﻧﻮ ﭼ اﻳﺰﺑﻞ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه ،ﻧﻮ

راﻧﺠﮥ ﻳ ﭘﻮرې ﮐل ،وﯦﺘﮥ ﻳ ﺳﻢ ﮐل او ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ د
 ﻨﻪ ﭼ ﻳﺎﻫﻮ
ﻳﻮې ﮐﮐ ﺳﺮه ودرﯦﺪه او ﺑﻬﺮ ﻳ ﮐﺘﻞ .
دروازې ﺗﻪ راورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐ ورﺗﻪ آواز وﮐو” ،ﺗﮥ د زِﻣﺮى
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ،ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﻗﺎﺗﻞ ﻳ ،ﺗﮥ ﻨﻪ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه
 ﻳﺎﻫﻮ ﺑﺮه وﮐﺘﻞ او ﭼﻐﻪ ﻳ ﮐه” ،زﻣﺎ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ
راﻏﻠ؟“ 

ﻮک ﮐﻮى؟“ دوو ﻳﺎ درﯦﻮ ﺧﺼﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻻﻧﺪې وﮐﺘﻞ ،
او ﻳﺎﻫﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺪې راوﻏﻮرزوئ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺪې راوﻏﻮرزوﻟﻪ او آﺳﻮﻧﻮ د ﻫﻐ ﻻش د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې
ﮐو او د ﻫﻐ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﯦﻮال او آﺳﻮﻧﻪ ﻟﺖ ﭘﺖ ﺷﻮل.
 ﺑﻴﺎ ﻳﺎﻫﻮ ﻻړو او د ﺧﻮراک ﺎک ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ،

”دا ﻟﻌﻨﺘ ﻪ ﺑﻮ او ﺨﻪ ﻳ ﮐئ ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ وى ﺧﻮ د

 ﺧﻮ ﭼ ﺳى د ﻫﻐ ﺨﯧﺪﻟﻮ
ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻮر ﺧﻮ ده ﮐﻨﻪ “.
ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ ﮐﻮﭘۍ ،ﭘﻮ او د ﻫﻐ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳﺎﻫﻮ د دې ﻧﻪ
ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪل .
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 ﮐﻼم ﮐے وو ﻳﻌﻨ ،د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﭘﻪ
 د اﻳﺰﺑﻞ ﻻش
ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺑﻪ ﺳﭙ د اﻳﺰﺑﻞ ﻻش وﺧﻮرى .
د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې د
ﺳﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮر ورو ﭘﺮوت وى او ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﭼ
ﻫﻐﻪ وﭘﯧﮋﻧ“.

د اﺧاب د اوﻻد وژﻟﮯ ﮐﯧﺪل

۱۰

 د اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه اوﻳﺎ زاﻣﻦ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﺎر


ﮐ اوﺳﯧﺪل .ﻳﺎﻫﻮ ﻳﻮ ﺧﻂ وﻟﻴﻠﻮ او د ﺎر ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ،د
ﺎر ﻣﺸﺮاﻧﻮ او د اﺧاب د اوﻻد ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ د دې ﻧﻘﻠﻮﻧﻪ
 ”ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه
وﻟﯧل .ﭘﻪ ﺧﻂ ﮐ دا وﺋﻴﻠ ﺷﻮى ۇو ،
د زاﻣﻨﻮ ﻣﺸﺮان ﻳ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ د ﺟﻨ ﺎډو ،آﺳﻮﻧﻮ،
وﺳﻠﻮ او د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ د ﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﻴى .ﭼ ﻨﻪ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه د زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺧﻂ ﻣﻼو ﺷ ،
ﻳﻮ ﮥ ﮐﺲ ﺧﻮښ ﮐئ ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐئ او د ﻫﻐﮥ د
 د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺣﻤﺮاﻧﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره ﺟﻨ ﮐﻮئ “.
وﻳﺮﯦﺪل .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮرام ﺑﺎدﺷﺎه او اﺧﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ د
ﻳﺎﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮥ ﺷﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻨﻪ
 ﻧﻮ د ﻣﺤﻞ آﻓﺴﺮ او د ﺎر آﻓﺴﺮ ،ﺳﺮه د ﺎر د
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 ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ ﺟﻮړۇو ،ﭼ
 ﻳﺎﻫﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳﻮ
ﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﺎرى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﮐه “.
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 ﻻﻧﺪې 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 ﻟﻪ وﻟﯧل .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺎﻫﻮ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ د اﺧاب د زاﻣﻨﻮ ﺳﺮوﻧﻪ راوړے
ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ د دې ﻧﻪ د ﺎر د دروازې
ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ دوه ډﻳﺮى ﺟﻮړ ﮐئ او ﺗﺮ ﺳﺤﺮ ﭘﻮرې دې ﻫﻠﺘﻪ
 ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ ،ﻫﻐﻪ د ﺎر دروازې ﻟﻪ
ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ .
ﻻړو او ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﻫﻠﺘﻪ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻫﻐﻪ
ﻮک ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ د ﻳﻮرام ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه
او ﻫﻐﻪ ﻳ ووژﻟﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ذﻣﻪ وار ﻧﮥ ﻳ .ﺧﻮ دا ﻮل ﭼﺎ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻘﻴﻦ وﮐئ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮم ﭘﯧﻐﺎم
ووژل؟ 
د اﺧاب د ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﻮے وو ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻧﺎﮐﺎم
ﮐﻴى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ اﻟﻴﺎس ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳﺎﻫﻮ د
دا اﻋﻼن ﮐے وو ﭼ داﺳ ﺑﻪ ﮐﻴى “.
اﺧاب ﻧﻮر ﻮل ﺧﭙﻠﻮان ووژل ﭼ ﮐﻮم ﭘﻪ ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﮐ
اوﺳﯧﺪل او د ﻫﻐﮥ ﻮل آﻓﺴﺮان ،ﻧﺰدې ﻣﻠﺮى او اﻣﺎﻣﺎن ﻫﻢ ،د
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ.

د اﺧﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ وژﻟﮯ ﮐﯧﺪل
 ﻳﺎﻫﻮ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ روان ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻻر ﮐ ،د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺳﺮه

 ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﻣ
ﭼ ﻧﻮم ﻳ” د ﺷﭙﺎﻧﻮ ﺎئ“ وو ،
ﺑﺎدﺷﺎه اﺧﺰﻳﺎه د ﻳﻮ ﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﻳ؟“ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ
د اﺧﺰﻳﺎه ﺧﭙﻠﻮان ﻳﻮ ،ﻣﻮﻧ ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﺗﻪ روان ﻳﻮ ﭼ د ﻣﻠﻪ

اﻳﺰﺑﻞ او د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان د ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ درﻧﺎوے وﮐو “.
ﻳﺎﻫﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،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 ﻻر ﮐ ﻫﻐﻪ د رﻳﺎب

زوئ ﻳﻮﻧﺪب ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ .ﻳﺎﻫﻮ ورﺑﺎﻧﺪې ﺳﻼم 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 ﻻس راﮐه “.ﻧﻮ
ﻫﻐﮥ ﻻس ورﮐو .ﻳﺎﻫﻮ ﻫﻐﻪ د ﺎن ﺳﺮه ﺧﭙﻠ ﺟﻨ ﺎډۍ ﺗﻪ
 او ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ او ﭘﻪ
وﺧﯧﮋوﻟﻮ .
ﺧﭙﻠﻪ وﻮره ﭼ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮﻣﺮه وﻓﺎدار ﻳﻢ “.او ﻫﻐﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ ﮐ ﺑﻮﺗﻠﻮ .
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﻧﻮ ﻳﺎﻫﻮ د اﺧاب ﻮل ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﭙﻠﻮان
ووژل ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﻳﻮ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻟﻴﺎس ﺗﻪ ﮐﻼم ﮐے وو.

د ﺑﻌﻞ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧ وژﻟﮯ ﮐﯧﺪل
 ﻳﺎﻫﻮ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ﮐل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،

”اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﻌﻞ ﺑﺖ ﻟ ﺷﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے ،ﺧﻮ
 د ﺑﻌﻞ ﻮل
زۀ ﺑﻪ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﺧﺪﻣﺖ وﮐم .
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ،د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧ او ﻮل اﻣﺎﻣﺎن راﻏﻮﻧ
ﮐئ .ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻏﯧﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮥ وى ،زۀ ﺑﻌﻞ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮم او ﭼ ﻮک ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
وژﻟﮯ ﺷ “.ﺧﻮ د ﻳﺎﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ دا وو ﭼ داﺳ ﺑﻪ د ﺑﻌﻞ
 ﺑﻴﺎ ﻳﺎﻫﻮ اﻋﻼن وﮐو” ،د ﺑﻌﻞ د
ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧ ووژﻧ .
درﻧﺎوى دﭘﺎره د ﻋﺒﺎدت د ور اﻋﻼن وﮐئ “.ﻧﻮ اﻋﻼن
 او ﻳﺎﻫﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮل ﻣﻠ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮ وﻟﯧﻟﻮ ،او
وﺷﻮ ،
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
د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﻳ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ډﮐﻪ ﮐه .
ﻳﺎﻫﻮ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﭼﻮﻏﻮ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﭼﻮﻏ
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ،
راوړه او ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐه .
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 او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ ﻋﺒﺎدت
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ او ﻳﻮﻧﺪب دﻧﻨﻪ
ﮐﻮوﻧﮯ ﻫﻢ ﻧﮥ وى راﻧﻨﻮﺗﻠﮯ “.
ﻻړل 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
 ﭼ
ﻫﻢ وﺗﺘ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وژﻟﮯ ﺷ “.
ﻨﻪ ﻳﺎﻫﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ او آﻓﺴﺮاﻧﻮ

ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دﻧﻨﻪ ورﺷ او ﻮل ووژﻧ ،ﭼ ﻳﻮ ﻫﻢ درﻧﻪ ﺧﻼص
ﻧﮥ ﺷ “.ﻫﻐﻮئ ﺗُﻮرې راوﻳﺴﺘﻠ او دﻧﻨﻪ ﻻړل ،ﻮل ﻳ ووژل او
د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﻳ ﺑﻬﺮ راﻞ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ دﻧﻨﻨ
 ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺳﺘﻨﻪ وه ﻫﻐﻪ ﻳ
ﺎئ ﺗﻪ ﻻړل ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻋﺒﺎدت ﺳﺘﻨﻪ او
راووﻳﺴﺘﻠﻪ او وې ﺳﻮزوﻟﻪ .
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐه او ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﻪ  ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه او ﺗﺮ ﻧﻦ
 ﻧﻮ ﻳﺎﻫﻮ داﺳ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻪ د ﺑﻌﻞ
ور ﭘﻮرې ﺷﺘﻪ دے .
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﻨﺎه ﺑﻨﺪه ﻧﮥ
ﻋﺒﺎدت ﺧﺘﻢ ﮐو ،
ﮐه ،ﭼﺎ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ
د ﺳﺮو زرو د ﻫﻐﻪ ﺳﺨ ﻋﺒﺎدت وﮐو ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺎﻫﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ
دان ﮐ ﻟﻮﻟﮯ وو .
د اﺧاب ﭘﻪ اوﻻد ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐل ﭼ ﻣﺎ درﺗﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .ﻧﻮ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﻪ ﺗﺮ
 ﺧﻮ ﻳﺎﻫﻮ د
ﻠﻮرم ﻧﺴﻞ ﭘﻮرې د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن وى “.
زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ 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 ﻋﻼﻗ

ﮐﻤﻮل ﺷﺮوع ﮐل .د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰاﺋﻴﻞ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮﻟﻪ
 د اُردن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ،د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ
ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺘﺢ ﮐه 
ﭘﻪ ﻏﺎړه ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ د ﻋﺮوﻋﻴﺮ ﺎر ﭘﻮرې ،ﭘﻪ دې ﮐ د
ﺟِﻠﻌﺎد او ﺑﺴﻦ ﻋﻼﻗ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠ وې ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺟﺎد ،روﺑﻴﻦ
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ
او ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ اوﺳﯧﺪې .
ﭼ ﻳﺎﻫﻮ ﮐى ۇو ،ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ د ﺑﻬﺎدرۍ د ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮ ،دا د


اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ
 ﻳﺎﻫﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ
ﻳﻬﻮآﺧﺰ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ .
ﮐ اﺗﮥوﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه.

د ﻳﻬﻮداه ﻣﻠﻪ ﻋﺘﻠﻴﺎه

۱۱

 ﻨﻪ ﭼ د اﺧﺰﻳﺎه ﻣﻮر ﻋﺘﻠﻴﺎه د ﺧﭙﻞ زوئ د ﻗﺘﻞ


ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﻮل ﮐﺴﺎن
 ﺻﺮف د اﺧﺰﻳﺎه زوئ ﻳﻮآس وﺗﺘﯧﺪو.
دې ووژﻟﮯ ﺷ .
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 داﻳﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺧﻮب ﮐﻮ ﺗﻪ

ﺑﻮﺗﻠﻞ او د ﻋﺘﻠﻴﺎه ﻧﻪ ﻳ ﭘ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﻧﮥ وژﻟﮯ ﺷﻮ .
ﺷﭙ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﻬﻮﺳﺒﻊ د ﻫﻠ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﮐﻮر ﮐ ﻳ ﭘ ﮐے وو ،ﭼ ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﻋﺘﻠﻴﺎه
 ﺧﻮ ﭘﻪ اوؤم ﮐﺎل ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎم د ﺷﺎﻫ
ﻣﻠﻪ وه .
ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ او د ﻣﺤﻞ ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ 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
 او ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ د اﺧﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه زوئ ﻳﻮآس وﻮدﻟﻮ 
ﻟﻪ ﻳ دا ﺣﻢ ورﮐو” ،ﮐﻠﻪ ﭼ 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
ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮى ،
ﮐ د ﻮﮐﻴﺪارۍ دﭘﺎره ودرﻳى او ﺑﻠﻪ درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ د
ﻧﻮرو ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ وروﺳﺘﻮ د دروازې ﺳﺮه د ﻮﮐﻴﺪارۍ دﭘﺎره

 ﻫﻐﻪ دواړه ډﻟ ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻳ ﭼ
ودرﻳى .
وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻮﮐﻴﺪارۍ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻳﻮآس ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
دﭘﺎره ودرﻳى .
وﻻړ ﻳ او ﺗُﻮرې ﺑﻪ ﻣﻮ راوﻳﺴﺘﻠ وى او ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ  ﻧﻮ
ورﺳﺮه  .ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻧﺰدې را ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې
 آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻳﻬﻮﻳﺪع ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻋﻤﻞ وﮐو او
وژﻟﮯ ﺷ “.
ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺳى ورﻟﻪ راوﺳﺘﻞ ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﭼ
 ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
ﺗﻠﻞ او ﭼ ﮐﻮم ﻮﮐﻴﺪارۍ ﻟﻪ راﺗﻠﻞ .
ﻧﯧﺰې او ډاﻟﻮﻧﻪ ورﮐل ﮐﻮم ﭼ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ۇو او ﭼ د
 او ﻫﻐﮥ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺑﺎدﺷﺎه د
ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره ﺳى ودرول ﭼ ﺗُﻮرې ﻳ ﭘﻪ ﻻس ﮐ وې.
 ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮﻳﺪع ﻳﻮآس ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،ﺗﺎج ﻳ ورﭘﻪ ﺳﺮ ﮐو او د

ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮ ﻧﻘﻞ ﻳ ورﻟﻪ ورﮐو .ﻧﻮ ﻳﻮآس ﻣﻘﺮر
ﮐے ﺷﻮ او اﻋﻼن وﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه دے .ﺧﻠﻘﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ
 ﻣﻠﻪ ﻋﺘﻠﻴﺎه
وﭘﻗﻮل او ﭼﻐﻪ ﻳ ووﻫﻠﻪ” ،ﺑﺎدﺷﺎه زﻧﺪهﺑﺎد “.
د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ او ﺧﻠﻘﻮ ﺷﻮر واورﯦﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐ
ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﯧﺰه ﻻړه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ۇو .
ﻫﻐﻪ ﻧﻮے ﺑﺎدﺷﺎه وﻟﻴﺪو ﭼ د رِواج ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﺳﺘﻨ ﺳﺮه د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ وﻻړ وو .آﻓﺴﺮان
او ﺑﻴﻞ ﻏووﻧ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺎو ۇو او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ وﻫﻠ او ﺑﻴﻠ ﻳ ﻏوﻟ .ﻋﺘﻠﻴﺎه د ﺧﻔﺎن
ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ او ﭼﻐ ﻳ ووﻫﻠ” ،ﻏﺪار ،ﻏﺪار“.
 ﻳﻬﻮﻳﺪع ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻋﺘﻠﻴﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺳﺮه

ووژﻧ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﻫﻐﻪ د
ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ د ﺻﻔﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وﺑﺎﺳ او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ

 ﻫﻐﻮئ
ووژﻧ ﭼ د ﻫﻐ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐى “.
ﻫﻐﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻪ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د آﺳﻮﻧﻮ د دروازې
ﺳﺮه ووژﻟﻪ.

د ﻳﻬﻮﻳﺪع اﺻﻼﺣﺎت 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 ﻣﻴﻨ ﮐ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟﻮظ
 ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻖ د ﺑﻌﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﻪ ﻻړل او راوې
وﮐو .
ﻏﻮرزوﻟﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﻗﺮﺑﺎنﺎه او ﺑﺘﺎن ﻮ ﻮ ﮐل او د ﺑﻌﻞ
اﻣﺎم ﻣﺘﺎن ﻳ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ووژﻟﻮ .ﻳﻬﻮﻳﺪع د ﻣﺎﻟ
 او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ،
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪې ﻮﮐﻴﺪاران ودرول ،
آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﺷﺎﻫ ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ او د ﻣﺤﻞ ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ 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
 ﻮل ﺧﻠﻖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو
ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
او ﭘﻪ ﺎر ﮐ اﻣﻦ وو ،ﻪ ﭼ ﻋﺘﻠﻴﺎه ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ
 ﻳﻮآس د اوو ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ د ﻳﻬﻮداه
وژﻟﮯ ﺷﻮې وه .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮآس

۱۲

 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺎﻫﻮ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اوؤم ﮐﺎل،


ﻳﻮآس د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ


ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺿﺒﻴﺎه د ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ وه .
ﻫﻐﮥ ﻮل ﻋﻤﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮې رﺿﺎ


ﮐﯧﺪو ،ﻪ ﭼ ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎم ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دا ﻣﺸﻮره ورﮐﻮﻟﻪ .
ﺧﻮ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﮥ وې ﺗﺒﺎه ﺷﻮى او ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻫﻠﺘﻪ
 ﻳﻮآس اﻣﺎﻣﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺳﻮزوﻟ .
راوﻏﻮﺘﻞ او دا ﺣﻢ ﻳ ورﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺴ ﺑﭽﺖ ﮐﻮئ
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻧﺬراﻧﻮ ،د ﻫﺮې

ور ﻗﺮﺑﺎﻧ او د رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
ﻫﺮ ﻳﻮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﯧﺴ اﺧﻠ او د ﺿﺮورت ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻳ د
 ﺧﻮ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .
ﻳﻮآس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دروﻳﺸﺘﻢ ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻫﻢ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﮥ ﻣﺮﻣﺖ ﻧﮥ وو ﮐے .
ﻳﻬﻮﻳﺪع او ﻧﻮر اﻣﺎﻣﺎن راوﻏﻮﺘﻞ او د 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 ﻣﺮﻣﺖ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﮯ ﺷ “.
اﻣﺎﻣﺎن دې ﺗﻪ راﺿ ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻧﻮرې
ﭘﯧﺴ ﻧﮥ راﻏﻮﻧوى ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮﻳﺪع ﻳﻮ ﺻﻨﺪوق واﺧﺴﺘﻠﻮ ،د
ﻫﻢ ﻏﺎړه وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻪ .
دې ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐ ﻳ ﺳﻮرے وﮐو او ﺻﻨﺪوق ﻳ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه
 ﻃﺮف ﺗﻪ ﮐﯧﻮدو ،ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻮ
ﺎئ ﺳﺮه وو .ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﻨﺪه ورﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ د ﻧﻨﻮﺗﻮ ﭘﻪ
ﺎئ ﮐ ﻣﻘﺮر ﺷﻮى اﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐ ډﯦﺮې ﭘﯧﺴ ﺟﻤﻊ
اﭼﻮﻟﻪ .
ﺷﻮې ،ﻧﻮ ﺷﺎﻫ ﻣﻨﺸ او ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺑﻪ راﺗﻠﻞ ،ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺴ ﺑﻪ ﻳ
وﺷﻤﯧﺮﻟ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻪ راوړﻟﮯ ﺷﻮې وې او
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ دا ﭘﯧﺴ ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ ﮐﻮړو ﮐ ﺑﻪ ﻳ واﭼﻮﻟ .
ﺳو ﻟﻪ ورﮐﻮﻟ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﮐﺎر ذﻣﻪ

 ﻠﺎراﻧﻮ
وار ۇو او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﺮﮐﺎﺎﻧﻮ ،ﻣﻌﻤﺎراﻧﻮ ،
او د ﮐﺎﻮ ﺟﻮړووﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟ ،ﻫﻐﻪ ﻟﺮ او ﮐﺎ ﺑﻪ ﻳ
ﭘﺮې اﺧﺴﺘﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪل او ﻧﻮر ﻮل
 د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻴﺎﻟﻮ،
ﺿﺮورى ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﺮې اﺧﺴﺘﻞ .
ﺟﺎﻣﻮﻧﻮ ،ﺑﻴﻠﻮ ،د ډﻳﻮو ﺳﺮﭘﻮﻮﻧﻪ ،ﻳﺎ د 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

 ذﻣﻪ وارو ﺳو ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه
ورﺑﺎﻧﺪې اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮ .
ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ د ﭘﯧﺴﻮ د ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﺿﺮورت ﻧﮥ ﭘﯧﯧﺪو.
 ﺧﻮ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧﻮ او د ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره

ورﮐے ﺷﻮې ﭘﯧﺴ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻧﮥ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺷﺎم
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪې ،دا د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ وې .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰاﺋﻴﻞ د ﺟﺎت ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻫﻐﻪ ﻳ
ﻓﺘﺢ ﮐو ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮآس ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ واﺧﺴﺘﻠ
وﮐه .
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر 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 ﻓﻮج د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ واﭘﺲ
 ﻳﻮآس ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى دى ﻫﻐﻪ د
ﺑﻮﺗﻠﻮ .

 -
ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
د ﻳﻮآس ﺑﺎدﺷﺎه آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه او
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻌﻨ د ﺳﻤﺎﻋﺖ زوئ ﻳﻮﺳﺎر او د
ﺷﻮﻣﻴﺮ زوئ ﻳﻬﻮزﺑﺪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ ووژﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻻر ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړ وو ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻﻧﺪې ﺳﻼ

ﺗﻪ  .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

۱۳

 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﺧﺰﻳﺎه زوئ ﻳﻮآس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ


دروﻳﺸﺘﻢ ﮐﺎل ،د ﻳﺎﻫﻮ زوئ ﻳﻬﻮآﺧﺰ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او
 ﻫﻐﮥ د
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ اووﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه ﭼﺎ
ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو ،ﻫﻐﮥ ﻫﻴﻠﻪ ﺧﭙﻞ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ
ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل .
ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰاﺋﻴﻞ او د ﻫﻐﮥ زوئ ﺑِﻦﺣﺪد
 ﻧﻮ
ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ ﺑﺎر ﺑﺎر ﺷﺴﺖ ورﮐى .
ﻳﻬﻮآﺧﺰ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ
ﺳﻮال واورﯦﺪو ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ د ﺷﺎم
 ﻧﻮ
ﺑﺎدﺷﺎه د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﻇﻠﻢ ﮐﻮى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ راوﻟﯧﻟﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻳ د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ آزاد ﮐل ،ﻧﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
اﻣﻦ ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ .
ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل ﭼ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻫﻐ ﻃﺮف ﺗﻪ
ﺑﻮﺗﻠ ۇو او د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﺳﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮه.
 د ﻳﻬﻮآﺧﺰ ﺳﺮه ﺻﺮف ﭘﻨﻮس ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﮐﺴﺎن،

او ﻟﺲ ﺟﻨ ﺎډۍ او ﻟﺲ زره ﭘﻴﺎده ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﺎﺗ ۇو ،ﻪ
ﭼ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻧﻮر ﻮل ﻟﺮ ﺗﺒﺎه ﮐى
 ﻳﻬﻮآﺧﺰ ﭼ ﻧﻮر
ۇو او ﺳﻢ ﻏﻮﺑﻞ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐے وو .
ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى ۇو ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﺑﻬﺎدرۍ ﮐﺎروﻧﻮ ،ﻫﺮ ﮥ


د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ 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
 ﻫﻐﮥ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ
ﮐ ﺷﭙﺎړس ﮐﺎﻟﻪ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .
ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه او ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﻧﺒﺎط زوئ د ﺑﺪو ﻻرو ﻧﻪ

ﻧﮥ اوړﯦﺪو ،ﭼﺎ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو .
ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻳﻬﻮآس ﮐى ۇو ،ﺳﺮه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه
اﻣﺼﻴﺎه ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺑﻬﺎدرى ،ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ﻳﻬﻮآس ﻣ
د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﺷﻮ او د 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 اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮآس ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او د
ﻫﻐﮥ د ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ژړل .ﻫﻐﮥ ﭼﻐ وﻫﻠ” ،زﻣﺎ
ﭘﻼره ،زﻣﺎ ﭘﻼره .ﺗﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﮯ وې“.
 اﻟﻴﺸﻊ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﻟﻴﻨﺪه او ﻳﻮ ﻮ ﻏﺸ واﺧﻠﻪ “.ﻧﻮ

 او اﻟﻴﺸﻊ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د
ﻳﻬﻮآس واﺧﺴﺘﻞ ،
ﻏﺸﻮ وﻳﺸﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷﻪ “.ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل او
 ﻧﻮ د
اﻟﻴﺸﻊ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯧﻮدل .

ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻳ ﻋﻤﻞ وﮐو ،ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﮐﮐ ﮐﻮﻻو 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 ﺷﺎم ﻓﺘﺢ ﮐى.
ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻴﻖ ﮐ د ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺟﻨ ﮐﻮې
 ﺑﻴﺎ اﻟﻴﺸﻊ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﭼ ﺷﺴﺖ ورﮐې “.
ﭼ” ،ﻧﻮر ﻏﺸ واﺧﻠﻪ او د دې ﺳﺮه زﻣﻪ ووﻫﻪ “.ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه
 ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې
درې ﻠ زﻣﻪ ووﻫﻠﻪ او ﺑﻴﺎ ﻳ ﺑﺲ ﮐل .
اﻟﻴﺸﻊ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ۇو
ﭼ ﭘﻴﻨﮥ ﺷﭙ ﻠ دې وﻫﻠﮯ ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﭘﻮره ﻓﺘﺢ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ وے ،ﺧﻮ اوس ﺑﻪ ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺻﺮف درې
 اﻟﻴﺸﻊ ﻣ ﺷﻮ او ﺦ ﺷﻮ .ﻫﺮ
ﻞ ﺷﺴﺖ ورﮐې “.
ﮐﺎل ﺑﻪ د ﺳﭙﺮﻟ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ د ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ
 ﻳﻮ وﺧﺖ د ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ ﺟﻨﺎزه ﮐ،
ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮﻟﻪ .
ډاﮐﻮان وﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷﻮ او دې ﺧﻠﻘﻮ د اﻟﻴﺸﻊ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣے
وروﻏﻮرزوﻟﻮ او وﺗﺘﯧﺪل .ﻧﻮ ﭼ ﻨﻪ ﻻش د اﻟﻴﺸﻊ د
ﻫوﮐ ﺳﺮه وﻟﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ راژوﻧﺪے ﺷﻮ او ودرﯦﺪو.

د ﺷﺎم او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻨ
 د ﻳﻬﻮآﺧﺰ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰاﺋﻴﻞ ﺑﻪ

 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮﻟﻮ ،
ﻣﻬﺮﺑﺎن او رﺣﻢ ﮐﻮوﻧﮯ وو .او ﻫﻐﻮئ ﻳ 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
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه
ﻫﻴﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻧﮥ ﻫﯧﺮول .
 ﺑﻴﺎ د
ﺣﺰاﺋﻴﻞ ﻣ ﺷﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ زوئ ﺑِﻦﺣﺪد ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ .

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

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﻣﺼﻴﺎه

۱۴

 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻬﻮآﺧﺰ زوئ ﻳﻬﻮآس د


ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﮐﺎل ،د ﻳﻮآس زوئ اﻣﺼﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه

 ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ وو او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺷﻮ 
ﮐ ﻧﻬﮥوﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻳﻬﻮﻋﺪان د
 ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮې
ﻳﺮوﺷﻠﻢ وه .
رﺿﺎ ﮐﯧﺪو ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ وو ،او ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﮥ
ﮐﺎروﻧﻪ ﻳ ﮐﻮل ﭼ ﮥ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻳﻮآس ﮐى ۇو .
ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ راوﻧﮥ ﻏﻮرزوﻟ او ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ
 ﻨﻪ ﭼ اﻣﺼﻴﺎه ﺗﻪ
او ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺳﻮزوﻟﻪ .
د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻮل اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻼو ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮان ﻗﺘﻞ ﮐل
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻳﻌﻨ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ وژﻟﮯ وو .
ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ وﻧﮥ وژل او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻳ ﻋﻤﻞ وﮐو ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو” ،ﻣﻮر او ﭘﻼر
دې د ﺑﭽﻮ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﮥ ﺷ وژﻟﮯ او د ﻣﻮر ﭘﻼر د
ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ دې د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﻧﮥ ﺷ وژﻟﮯ ،ﻳﻮ ﮐﺲ دې
 اﻣﺼﻴﺎه ﻟﺲ
ﺻﺮف د ﺧﭙﻞ ﺟﺮم ﭘﻪ وﺟﻪ ووژﻟﮯ ﺷ “.
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 ﻳ ﻫﻢ دا ﻧﻮم دے.
 ﺑﻴﺎ اﻣﺼﻴﺎه د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮآس ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ


 ﺧﻮ
وﻟﯧل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺟﻨ ﺗﻪ راوړاﻧﺪې ﺷﻪ .
ﻳﻬﻮآس واﭘﺲ دا ﺟﻮاب وروﻟﯧﻟﻮ” ،ﻳﻮ ﻞ د ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ
ﮐ د ازﻏﻮ ﺑﻮ د دِﻳﺎر وﻧ ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ،زﻣﺎ
زوئ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻮر ورﮐه ﭼ وادۀ ﻳ ﮐى .ﻳﻮ ﻨﻠ ﻨﺎور
 ﻧﻮ
ﻫﻠﺘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو او د ازﻏﻮ ﭘﻪ ﺑﻮ ﻳ ﭘ ﮐﯧﻮدې .
اﻣﺼﻴﺎه ،ﺗﺎ ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐے دے او ﻣﻐﺮوره
ﺷﻮے ﻳ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷُﻬﺮت ﺑﺎﻧﺪې ﺰاره ﮐﻮه او ﭘﻪ ﮐﻮر
ﮐ ﮐﯧﻨﻪ .داﺳ ﺑﻼ وﻟ راﺧﺒﺮوې ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
 ﺧﻮ اﻣﺼﻴﺎه ورﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ
ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ؟“ 
ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻳﻬﻮآس ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺳﺮه روان ﺷﻮ او ﭘﻪ
ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻳ د ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐو.
 د اﻣﺼﻴﺎه ﻟﺮ ﺷﺴﺖ وﺧﻮړو او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن

 ﻳﻬﻮآس اﻣﺼﻴﺎه وﻧﻴﻮﻟﻮ،
ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪل .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻻړو او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د دروازې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د
ﻮټ دروازې ﭘﻮرې دﯦﻮال ﻳ راﻏﻮرزوﻟﻮ ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﺳﻮه
 ﻫﻐﮥ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﺮۀ زر او د ﻣﺎﻟ
ﺰه ﻓﺎﺻﻠﻪ وه .
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻮل ﺳﺎﻣﺎن او د ﻣﺤﻞ ﻮﻟ ﺧﺰاﻧ ﻳ واﺧﺴﺘﻠ
او واﭘﺲ ﻳ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ ﻳﻮړې .ﻫﻐﮥ د ﺎن ﺳﺮه ﻗﯧﺪﻳﺎن ﻫﻢ
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻳﻬﻮآس ﮐى ۇو ﺳﺮه د ﻳﻬﻮداه
ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﺑﺎدﺷﺎه د اﻣﺼﻴﺎه ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺑﻬﺎدرى ،دا د

اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻳﻬﻮآس ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ 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


 اﻣﺼﻴﺎه ﭼ ﻧﻮر
ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻴﻨﻠﺲ ﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪے وو .
ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ
 ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د اﻣﺼﻴﺎه د وژﻟﻮ
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻟﻴﺲ ﺎر ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪو ،ﺧﻮ
 د ﻫﻐﮥ ﻻش
دﺷﻤﻨﺎن ورﭘﺴ ۇو او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ووژﻟﻮ .
واﭘﺲ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ آس ﺑﺎﻧﺪې راوړﻟﮯ ﺷﻮ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
 ﺑﻴﺎ د
ﻧﻴﮥ ﺳﺮه د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺦ ﮐے ﺷﻮ .
ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺷﭙﺎړﺳﻮ ﮐﺎﻟﻮ زوئ ﻋﺰﻳﺎه ﺗﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﻋﺰﻳﺎه د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ
ﺗﺎج ورﭘﻪ ﺳﺮ ﮐو .
اﻳﻼت ﺑﻴﺎ ﻓﺘﺢ ﮐو او دوﺑﺎره ﻳ ﺟﻮړ ﮐو.

دوﯦﻢ ﻳﺮﺑﻌﺎم د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
 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 ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د
ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﺑﺪو ﻻرو ﺑﺎﻧﺪې روان وو ﭼﺎ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺘﺢ ﮐه
د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو .
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺨ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ وه ﭼ 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 ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻫﻐ وﻋﺪه ﮐې وه ،ﻮک ﭼ د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺨﺖ ﺗﻠﻴﻒ
ﺟﺎتﺣﻔﺮ وو .
وﻟﻴﺪو ،او داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﻳ
 ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻘﺼﺪ دا ﻧﮥ وو ﭼ د
ﮐے وے .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻮم او ﻧﺸﺎن ﺧﺘﻢ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ د دوﯦﻢ ﻳﺮﺑﻌﺎم

 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ دوﯦﻢ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﮐى ۇو،
ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﭻ ﮐل .
د ﻫﻐﮥ د ﺑﻬﺎدرۍ ﺟﻨﻮﻧﻪ او ﭼ ﻫﻐﮥ دﻣﺸﻖ او ﺣﻤﺎت ﻨﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ واﭘﺲ ورﮐے وو ،دا ﻫﺮ ﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د
 ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻣ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ زﮐﺮﻳﺎه د
ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰﻳﺎه

۱۵

 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮﺑﻌﺎم دوﯦﻢ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ



اووﻳﺸﺘﻢ ﮐﺎل ،د اﻣﺼﻴﺎه زوئ ﻋﺰﻳﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ 

ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﺷﭙﺎړس ﮐﺎﻟﻪ وو او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ دوه
ﭘﻨﻮس ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻳﻮﻟﻴﺎه د ﻳﺮوﺷﻠﻢ وه.
 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﻣﺼﻴﺎه ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې روان وو ،ﭼ

ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﮥ وو.
 ﺧﻮ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﮥ وې ﺗﺒﺎه ﺷﻮى او ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻠﺘﻪ

 ﻣﺎﻟ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻳ ﺳﻮزوﻟ .
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻋﺰﻳﺎه ﺑﺎﻧﺪې د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرى راوﺳﺘﻠﻪ ،ﭼ د ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﻧﻪ دا ﺑﻴﻤﺎرى ﻮل ﻋﻤﺮ ورﺳﺮه وه .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﺪا ﮐﻮر
ﮐ اوﺳﯧﺪو او د ﻫﻐﮥ زوئ ﻳﻮﺗﺎم د ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻋﺰﻳﺎه ﮐى ۇو
ﻣﻠ ﻳ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى.
 ﭼ ﻋﺰﻳﺎه ﻣ ﺷﻮ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر 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
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰﻳﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اﺗﮥ دﯦﺮﺷﻢ ﮐﺎل د

ﻳﺮﺑﻌﺎم دوﯦﻢ زوئ زﮐﺮﻳﺎه د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﺷﭙ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺑﺪى وﮐه .ﻫﻐﮥ
د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﺑﺪو ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐو ،ﭼﺎ ﭼ
 د ﻳﺒﻴﺲ زوئ ﺳﻠﻮم د
اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو .
زﮐﺮﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه او د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ
 ﻧﻮر
ﻣﺨ ﻳ ووژﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ .
ﻫﺮ ﮥ ﭼ زﮐﺮﻳﺎه ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﺷﻮ ﭼ
ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﮐﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﺎﻫﻮ ﺳﺮه ﮐے وو ﭼ” ،ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺮ
ﻠﻮرم ﻧﺴﻞ ﭘﻮرې د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨ “.ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ
وﺷﻮل.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻠﻮم
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰﻳﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻢ ﻠﻮﯦﺘﻢ

ﮐﺎل د ﻳﺒﻴﺲ زوئ ﺳﻠﻮم د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 د ﺟﺎدى زوئ
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .
ﻣﻨﺎﺣﻢ د ﺗﺮﺿﺎه ﻧﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ ﻻړو ،ﺳﻠﻮم ﻳ ووژﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﺳﻠﻮم ﮐى
ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ .
ۇو ،ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ د ﻣﻨﺼﻮﺑ د ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ،ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻣﻨﺎﺣﻢ د ﺗﺮﺿﺎه ﻧﻪ راروان وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺗﻔﺴﺢ ﺎر ﻮل ﺗﺒﺎه
ﮐو ،د دې اوﺳﯧﺪوﻧ او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻋﻼﻗﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﮐه،

ﻪ ﭼ دا ﺎر ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﯧﺪو .ﻫﻐﮥ د اُﻣﻴﺪوارو ﻮ
ﺧﯧ ﻫﻢ وﺷﻠﻮﻟ.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺎﺣﻢ
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰﻳﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻢ ﻠﻮﯦﺘﻢ

ﮐﺎل ،د ﺟﺎدى زوئ ﻣﻨﺎﺣﻢ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .
ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه او د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوران ﮐ د
ﻫﻐ ﻨﺎه ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﮥ ﺷﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣ ﭼ د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم
 د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻐﻠﺖ
ﺑﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﺧﺘﻪ ﮐى ۇو .
ﻓﻼﺳﺮ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻣﻨﺎﺣﻢ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻠﻮر دﯦﺮش
زره ﮐﻠﻮ ﺳﭙﻴﻦ زر د دې دﭘﺎره ورﮐل ﭼ د ﻣﻨﺎﺣﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﻠ ﮐ د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻮﻟﻮ ﮐ ﻳ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ
 ﻣﻨﺎﺣﻢ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻮﻟﻮ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳو ﻧﻪ ﭘﻪ زور
وﮐى .
ﭘﯧﺴ اﺧﺴﺘﻠ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﻨﻮس د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ
ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮﻟﻮ .ﻧﻮ ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﺳﺮ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړو.
 ﻣﻨﺎﺣﻢ ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د

 ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
او ﺦ ﮐے ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ ﻓﻘﺤﻴﺎه د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﻘﺤﻴﺎه
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰﻳﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﭘﻨﻮﺳﻢ ﮐﺎل د

ﻣﻨﺎﺣﻢ زوئ ﻓﻘﺤﻴﺎه د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ دوه ﮐﺎﻟﻪ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .

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

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﻘﺢ
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰﻳﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوه ﭘﻨﻮﺳﻢ ﮐﺎل د

رﻣﻠﻴﺎه زوئ ﻓﻘﺢ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .
ﮐ ﺑﺪى وﮐه او د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﺑﺪو ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻳ ﻋﻤﻞ
 د ﻓﻘﺢ د
وﮐو ،ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ ﻨﺎه ﮐې وه .
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوران ﮐ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﺳﺮ د ﻋﻴﻮن،
اﺑﻴﻞﺑﻴﺖﻣﻌﻪ ،ﻳﻨﻮﺣﺎه ،ﻗﺎدِس ،ﺣﺼﻮر او ﺟِﻠﻌﺎد ﺎروﻧﻪ ،او د
ﻠﻴﻞ او ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻋﻼﻗ ﻗﺒﻀﻪ ﮐې او ﺧﻠﻖ ﻳ اﺳﻮر ﺗﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻋﺰﻳﺎه زوئ ﻳﻮﺗﺎم د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ
ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﺷﻠﻢ ﮐﺎل ،د اﻳﻠﻪ زوئ ﻫﻮﺳﻴﻊ د ﻓﻘﺢ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ
ﺟﻮړه ﮐه ،ﻫﻐﻪ ﻳ ووژﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻓﻘﺢ ﮐى ۇو ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ

ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮﺗﺎم
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د رﻣﻠﻴﺎه زوئ ﻓﻘﺢ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوﯦﻢ


 ﭼ
ﮐﺎل ،د ﻋﺰﻳﺎه زوئ ﻳﻮﺗﺎم د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ 
ﻋﻤﺮ ﻳ ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ وو ،ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺷﭙﺎړس

ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻳﺮوﺳﺎ د ﺻﺪوق ﻟﻮر وه .
ﻳﻮﺗﺎم د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻋﺰﻳﺎه ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ وﮐو او ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻳ
 ﺧﻮ ﻋﻼﻗﺎﺋ
ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮې رﺿﺎ ﮐﯧﺪو .
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﮥ وې ﺗﺒﺎه ﺷﻮى او ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ
او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻳ ﺳﻮزوﻟ .ﻳﻮﺗﺎم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺷﻤﺎﻟ
 ﻳﻮﺗﺎم ﭼ ﻧﻮر ﮥ ﻫﻢ ﮐى
ﻃﺮف ﺗﻪ دروازه ﺟﻮړه ﮐه .
دى ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى
 د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوران ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
دى .
وړوﻣﺒﮯ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه رﺿﻴﻦ او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﻘﺢ
 ﻳﻮﺗﺎم ﻣ ﺷﻮ
وروﻟﯧل ﭼ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .
او د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ
زوئ اﺣﺎز د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﺣﺎز

۱۶

 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د رﻣﻠﻴﺎه زوئ ﻓﻘﺢ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ



ﭘﻪ اووﻟﺴﻢ ﮐﺎل ،د ﻳﻮﺗﺎم زوئ اﺣﺎز د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ 
ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ وو او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﭙﺎړس
ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
د ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﮥ وو ،اﺮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر
 ﺧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ
ﻧﻴﮥ داؤد ﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى ۇو 
ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻳ دوﻣﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ،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

 ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې او د ﻫﺮې
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ .
وﻧ د ﺳﻮرى ﻻﻧﺪې ،او ﭘﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ اﺣﺎز ﻗﺮﺑﺎﻧ
 د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه
ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻳ ﺳﻮزوﻟ .
رﺿﻴﻦ او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﻘﺢ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه
او دا ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو ،ﺧﻮ اﺣﺎز ﻟﻪ ﻳ ﺷﺴﺖ ﻧﮥ ﺷﻮ
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ،د ادوم ﺑﺎدﺷﺎه د اﻳﻼت ﺎر
ورﮐﻮﻟﮯ .
ﺑﻴﺎ وﻧﻴﻮﻟﻮ او د ﻳﻬﻮداه اوﺳﯧﺪوﻧ ﻳ د ﻫﻐ ﺎئ ﻧﻪ وﺷل.
ادوﻣﻴﺎن ﭘﻪ اﻳﻼت ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮل او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ
 اﺣﺎز د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﺳﺮ ﻟﻪ د دې
اوﺳﻴى .
ﭘﯧﻐﺎم ﺳﺮه ﺳى وﻟﯧل” ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ وﻗﻒ ﺷﻮے ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻮوﻧﮯ ﻳﻢ .راﺷﻪ او ﻣﺎ د ﺷﺎم او اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د
 اﺣﺎز د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر او د ﻣﺤﻞ
ﺣﻤﻠ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه “.
د ﺧﺰاﻧ ﻧﻪ ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻞ او ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻳ
 د اﺣﺎز د ﻏﻮﺘﻨ ﭘﻪ ﺟﻮاب
د ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﻟﯧل .
ﮐ ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﺳﺮ د دﻣﺸﻖ ﺧﻼف د ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﺳﺮه روان
ﺷﻮ ،دا ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو او رﺿﻴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ووژﻟﻮ او ﺧﻠﻖ ﻳ
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه د ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﺳﺮ
ﻗﻴﺮ ﺗﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﺳﺮه د ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره دﻣﺸﻖ ﺗﻪ ﻻړو ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه
وﻟﻴﺪه او اورِﻳﺎه اﻣﺎم ﻟﻪ ﻳ ﻫﻢ د دې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ او ﻮل
 ﻧﻮ اورِﻳﺎه ﻫﻢ د دې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮه
ﺗﻔﺼﻴﻞ وروﻟﯧﻟﻮ .
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه او د اﺣﺎز د واﭘﺴ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻳ دا
 د دﻣﺸﻖ ﻧﻪ ﭘﻪ واﭘﺴ ﺑﺎﻧﺪې ،اﺣﺎز وﻟﻴﺪل ﭼ
ﺗﻴﺎره ﮐه .
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه وه ﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐه .
دې ﺑﺎﻧﺪې د ﻨﺎورو ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ او د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ
ﮐې او ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳ د ﻣﻴﻮ ﻧﺬراﻧﻪ ﺗﻮئ ﮐه او د وﻳﻨ د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ
ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧﻪ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮﻟﻪ .

ﺷﻮې د زﯦو ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﻧﻮې ﻗﺮﺑﺎنﺎه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وه ،ﻧﻮ اﺣﺎز دا د ﺧﭙﻠ ﻧﻮې ﻗﺮﺑﺎنﺎه
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ اورِﻳﺎه ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو” ،دا
ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳﻮړه .
ﻟﻮﻳﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﺳﺤﺮ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﻣﺎﺎم د ﻏﻠ
ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮه او د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﺧﻠﻘﻮ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
ﻧﺬراﻧ ،د 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 وﺳﺎﺗﻪ
 ﻧﻮ اورِﻳﺎه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
ﭼ د ﻓﺎل دﭘﺎره ﻳ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮم “.
 اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه د
وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﮐے وو .
زﯦو ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘ او ﻫﻐﻪ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮې ﮐل ،ﻫﻐﮥ د زﯦو د
دوﻟﺴﻮ ﻏﻮﻳﻮ د ﺷﺎ ﻧﻪ د زﯦو ډﻳ ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻠﻪ او دا ﻳ د
 د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ
ﮐﺎ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﮐﯧﻮدﻟﻪ .
دﭘﺎره ،اﺣﺎز د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ د ﺳﺒﺖ د ور د
ﺷﺎﻫ ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﭘﺎس داﻻن ﻫﻢ ﻟﺮې ﮐو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
 ﻧﻮر ﻫﺮ
ﮐﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ذاﺗ دروازه ﻳ ﺑﻨﺪه ﮐه .
ﮥ ﭼ اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه ﮐى دى ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ
 اﺣﺎز ﻣ ﺷﻮ او د داؤد
ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ ﺣﺰﻗﻴﺎه د
ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻮﺳﻴﻊ

۱۷

 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﺣﺎز د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوﻟﺴﻢ ﮐﺎل،


د اﻳﻠﻪ زوئ ﻫﻮﺳﻴﻊ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐ ﻧﻬﮥ ﮐﺎﻟﻪ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .

ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه ،ﺧﻮ دا د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻫﻮﻣﺮه ﻧﮥ وه ﭼﺎ
 د
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻮﻣﺖ ﮐے وو .
اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻠﻤﻨﺴﺮ د ﻫﻮﺳﻴﻊ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐو ،ﻫﻮﺳﻴﻊ د
ﺳﻠﻤﻨﺴﺮ د اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻮ او ﻫﻮﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
 ﺧﻮ ﻳﻮ ﮐﺎل ﻫﻮﺳﻴﻊ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه
ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮﻟﻮ .
ﺳﻮ ﻟﻪ 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

 ﭼ دا د
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو .د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل ،
ﻫﻮﺳﻴﻊ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻬﻢ ﮐﺎل وو ،د اﺳﻮر 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 ﻧﺰدې او ﮥ د ﻣﺎدﻳﻮ ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ د اوﺳﯧﺪو
 د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ زوال ﻪ وﺷﻮ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
دﭘﺎره وﻟﯧل .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې وه ،ﭼﺎ
ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل او د ﻣﺼﺮ
 او
ﻧﻪ ﻳ راووﻳﺴﺘﻞ .ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐو ،
د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ رِواﺟﻮﻧﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﮐل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﺷﻟ ۇو ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ او ﭼ د
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﮐﻮم رِواﺟﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ
 اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل
ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﮐل .
ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻨﻊ ﮐى ۇو.

ﻫﻐﻮئ د وړو ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﭘﺨﻮ ﺎروﻧﻮ ﭘﻮرې د ﺎن
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
دﭘﺎره ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺟﻮړې ﮐې .
ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې او د ﻫﺮې وﻧ د ﺳﻮرى ﻻﻧﺪې د ﮐﺎﻮ ﺳﺘﻨ او د
 او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻋﻼﻗﺎﺋ
اﺷﻴﺮې د ﺑﺖ ﻧ ﮐﯧﻮدې ،
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 ﻮﻟﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻪ ﺣﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻳ
ﻗﻬﺮ راوﭘﺎروﻟﻮ 
 د ﻳﻬﻮداه او اﺳﺮاﺋﻴﻞ د
وﮐه ﭼ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻣﮥ ﮐﻮئ .
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 ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے وو او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ
 ﺧﻮ
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے دے “.
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﯦﻨﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺿﺪﻳﺎن ۇو ،ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ اﺻﻮل وﻧﮥ ﻣﻨﻞ او
ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﻳ ﭘﻮره ﻧﮥ ﮐو ﮐﻮم ﻳ ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر 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
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ
د رِواج ﻧﻘﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮل 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
د ﺑﻌﻞ ﺑﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻳ وﮐو .
ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﮐل ،ﻫﻐﻮئ د ﻓﺎﻟﺮو او ﻗﺴﻤﺖ ﻮدوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮرې
وﮐې او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ﭼ ﮥ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻏﻠﻂ ۇو او ﭘﻪ دې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳ د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ وو او
ﻫﻐﮥ ﻗﻬﺮ راوﭘﺎروﻟﻮ .
د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﻳ ﻟﺮې ﮐل او ﺻﺮف د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ
ﻳ ﭘﻪ ﺎئ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ .
ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺎﻧﻮن وﻧﮥ ﻣﻨﻠﻮ ،ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ
رِواﺟﻮﻧﻮ ﻧﻘﻞ ﺷﺮوع ﮐو ﭼ ﮐﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﭙﻞ ﮐى ۇو.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ رد ﮐو ،ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﺳﺰا

ورﮐه او ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﻪ وﺷل .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐو ،ﻧﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم
ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو .ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻫﻐﻮئ
ﭘﺮﯦﻮدو او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﮐﺒﻴﺮه ﻨﺎه وﮐه .
ﭘﻪ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﺴ روان ۇو او ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐﻮم ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﮐى ۇو ﻧﻮ
 ﭼ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻪ ﻮل ﻳ ﮐﻮل ،
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 ﺟﻼوﻃﻦ
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 .ﻫﻐﻮئ دا ﺎروﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﭘﻪ
ﮐل او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل .
ﺷﺮوع ﮐ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ

ازﻣﺮى وروﻟﯧل .او زﻣﺮﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﮥ ﮐﺴﺎن ووژل .
د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﺋﻴﻠ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﻫﻐﮥ د
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ آﺑﺎد ﮐى دى ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د
ﻣﻌﺒﻮد ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ،ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ازﻣﺮى
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ
راﻟﯧﻟ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ ووژل .
وﮐو ﭼ” ،د ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ راوﻟﯧه ﭼ ﮐﻮم ﻣﻮﻧ ﻗﯧﺪﻳﺎن
راوﺳﺘ دى ،ﻫﻐﻪ دې ﻻړ ﺷ او ﻫﻠﺘﻪ دې اوﺳﻴى ،ﭼ ﺧﻠﻘﻮ
 ﻧﻮ ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ
ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﺧُﺪائ ﻗﺎﻧﻮن وﺎﺋ “.
اﻣﺎم ﻻړو ﭼ ﮐﻮم د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮے وو او ﭘﻪ
ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻻړل ،ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﻮدﻧﻪ
 ﺧﻮ ﭼ
ﮐﻮﻟﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻨﻪ ﮐﻮى .
ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣ
ﺑﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐل او دا ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻮ ﮐ
ﮐﯧﻮدل ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺟﻮړ ﮐى ۇو .او ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
 د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻠﻘﻮ د ﺳﺎت
ﺧﭙﻞ ﺎر ﮐ ﺑﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐل .
ﺑﻨﺎت ﺑﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐل ،د ﮐﻮت ﺧﻠﻘﻮ ،د ﻧﻴﺮﻞ ﺑﺘﺎن ،د ﺣﻤﺎت
 د ﻋﻮاه ﺧﻠﻘﻮ ،د ﻧﺒﺤﺎز او ﺗﺮﺗﺎق
ﺧﻠﻘﻮ ،د اﺳﻴﻤﺎ ﺑﺘﺎن ،
ﺑﺘﺎن ،او د ﺳﻔﺮواﺋﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻞ 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 ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ د
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .
ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮﻣﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻠ ۇو د

ﻫﻐ د رِواﺟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻫﻢ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ رِواﺟﻮﻧﻪ ﮐﻮى.
ﮐﻮﻟﻮ .
ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى او ﻧﮥ د ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن او
ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ ﭼ ﮐﻮم ﻳ د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد ﻟﻪ ورﮐى ۇو،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻮم ورﮐے ﺷﻮے وو .
د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ ﮐے 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
 ﺗﺎﺳﻮ دې زﻣﺎ ﻳﻌﻨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺑﻌﺪارى
ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .
ﮐﻮئ ،ﭼﺎ ﭼ د ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت ﺳﺮه د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
راووﻳﺴﺘﻠ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻮئ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ ﭼ
ﮐﻮئ .
ﮐﻮم ﻣﺎ درﺗﻪ ﻟﻴﻠ دى .ﺗﺎﺳﻮ دې د ﻧﻮرو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﻧﮥ
 او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎ درﺳﺮه
ﮐئ ،
ﮐے دے .او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﻧﮥ ﮐئ،
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ،ﻳﻌﻨ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک


ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم “.
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړو رِواﺟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت
ﻳ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ .
ﮐﻮﻟﻮ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻳ ﻫﻢ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺗﺮ
ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ﻫﻢ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰﻗﻴﺎه

۱۸

 ﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د اﻳﻠﻪ زوئ ﻫﻮﺳﻴﻊ د


ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل د اﺣﺎز زوئ ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه

 ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ وو او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺟﻮړ ﺷﻮ 
ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻧﻬﮥوﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر اﺑﻴﺎه د
 د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻳ ﻋﻤﻞ
زﮐﺮﻳﺎه ﻟﻮر وه .
وﮐو ،ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ
 ﻫﻐﮥ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﺒﺎه ﮐى ،د ﮐﺎ ﺳﺘﻨ
ﮥ وو .
ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐې او د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧ ﻳ راوﻏﻮرزوﻟ .ﻫﻐﮥ د
زﯦو ﻣﺎر ﻫﻢ ﻮ ﻮ ﮐو ﭼ ﻣﻮﺳ ﺟﻮړ ﮐے وو ،ﭼ
ﻧﻮم ﻳ ﻧﺤﺸﺘﺎن وو .ﻪ ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دې ﺗﻪ
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺳﻮزوﻟﻪ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن ﻟﺮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ د
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ ﻣﺨ او ﻧﮥ وروﺳﺘﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮے
 ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺎدار وو او ﻫﻴﻠﻪ ﻳ د ﻫﻐﮥ
دے .
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﮥ وه ﮐې او ﻫﻐﻪ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻮره ﻣﻨﻞ ﭼ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ورﮐى ۇو .
ﻫﻐﮥ ﻣﻞ وو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب وو .ﻫﻐﮥ د اﺳﻮر
د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو او د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﻳ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ.
 ﻫﻐﮥ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او د وړوﮐ ﮐﻠ ﻧﻪ

واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻟﻮئ ﺎر ﭘﻮرې ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﻏﺰه
 د ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ
او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وه .
ﻠﻮرم ﮐﺎل ،ﭼ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻮﺳﻴﻊ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ اوؤم
ﮐﺎل وو ،د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻠﻤﻨﺴﺮ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او
 د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل ،د
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو .
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ زوال وﺷﻮ ،دا د ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺷﭙم ﮐﺎل وو او
 د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه د
د ﻫﻮﺳﻴﻊ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻬﻢ ﮐﺎل وو .
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 ﻣﺎدﻳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻳ آﺑﺎد ﮐل .
د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ زوال ﻪ وﺷﻮ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ ﮐے
ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐو او د ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻳ وﮐه ﭼ
ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ 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 ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺳﻴﻨﺤﺮب ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ
ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻓﺘﺢ ﻳ ﮐل .
ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺲ ﮐ وو” ،زﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻠﻄ
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 ﺳﭙﻴﻦ زر او زر ﮐﻠﻮ
 ﻧﻮ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﺳﺮۀ زر وروﻟﯧى .
 ﻫﻐﮥ د
ﮐﻮر او د ﻣﺤﻞ د ﺧﺰاﻧ ﻮل ﺳﭙﻴﻦ زر وروﻟﯧل ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر د دروازو ﻧﻪ او ﻫﻐﻪ ﺳﺮۀ زر ﻫﻢ راوﺷﻮﮐﻮل
ﭼ ﻫﻐﮥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻪ ﭘ ﮐى ۇو او ﺳﻴﻨﺤﺮب
 د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه د ﻟﻴﺲ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻟﺮ
ﻟﻪ ﻳ وروﻟﯧل .
وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﻪ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى،
ﭼ د دې ﻣﺸﺮى د ﻫﻐﮥ درې ﻏﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﮐﻮﻟﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د وﻟ ﺳﺮه ﺳک ﻗﺒﻀﻪ
ﮐو ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ د ﺑﺮه ډﻧ ﻧﻪ اوﺑﮥ راﺗﻠ ،دا د ﻫﻐﻪ ﺳک
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺳﺮه ﻧﺰدې وو ﭼ ﮐﻮم د دﻫﻮﺑ ﭘ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ .
ﻫﻐﻮئ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه راوﻏﻮﺘﻠﻮ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ درې آﻓﺴﺮان د

ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ور ووﺗﻞ ﻳﻌﻨ ،د ﺧﻠﻘﻴﺎه زوئ
اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮ وو ،ﺷﺒﻨﺎه ،د درﺑﺎر ﻣﻨﺸ ،او د
 ﻳﻮ
آﺳﻒ زوئ ﻳﻮآخ ،ﭼ د ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺮ وو .
اﺳﻮرى آﻓﺴﺮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې
ﭘﻮﻫﯧﺪل ﻏﻮاړى ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﭘﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن ﻟﺮى ﭼ
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺗﺸ ﺧﺒﺮې د ﻓﻮﺟ
دوﻣﺮه اﻋﺘﺒﺎرى دے؟ 
ﺗهﺗﻮب او ﻃﺎﻗﺖ ﺎئ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﺳﺘﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻪ ﭼﺎ دے
 ﺗﮥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ دا ﻃﻤﻊ ﮐﻮې
ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﻮې؟ 
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺪد وﮐى ،ﺧﻮ دا ﺑﻪ د ﻟﻮﺧ د ﭘﺎ د اﻣﺴﺎ
ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،ﭼ ﻻس ﺑﻪ دې ﻏﻮڅ او زﺧﻤ ﮐى .ﻧﻮ د ﻣﺼﺮ
ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﮐﻠﻪ ﻮک ﺑﻬﺮوﺳﻪ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ دا وواﺋ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
داﺳ وى .
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﮐﻮې .ﺧﻮ دا ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻧﮥ دے ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﻫﻐﮥ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ او
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺧﺘﻤ ﮐې ،او ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه
 ﻧﻮ ﺧﺒﺮه واورئ ،زﻣﺎ د ﻧﯧ د اﺳﻮر
ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻫﺪه وﮐئ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دوه زره آﺳﻮﻧﻪ
درﮐم ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دوﻣﺮه ﺳى ﭘﯧﺪا ﮐل ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې
 ﺗﮥ د اﺳﻮر د ﻳﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟ آﻓﺴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳ
ﺳﻮارۀ ﺷ .
او ﺗﮥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ﻳ ﭼ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ او
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﺪد ﻧﻪ
آﺳﻮﻧﻪ راوﻟﯧى .
ﺑﻐﯧﺮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ ﮐې ده او ﺗﺒﺎه ﮐے ﻣ دے؟ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ
 ﻧﻮ اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ ،ﺷﺒﻨﺎه او ﻳﻮآخ ﻫﻐﻪ
وﮐم او ﺗﺒﺎه ﻳ ﮐم “.
آﻓﺴﺮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ آراﻣ ژﺑﻪ ﮐ

ﺧﺒﺮې وﮐه ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴو .ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻋﺒﺮاﻧ ﮐ
ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ دﯦﻮال ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳ واورى“.
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے ﮥ ﭼ ﻳﻮا ﺗﮥ او

ﺑﺎدﺷﺎه 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 ﺧﭙﻞ ﻏُﻞ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮ
وﺧﻮرى او ﺧﭙﻠ ﻣﺘﻴﺎزې ﺑﻪ و “.
ودرﯦﺪو او ﭘﻪ ﻋﺒﺮاﻧ ﮐ ﻳ آواز وﮐو” ،د ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ،د
 ﺑﺎدﺷﺎه داﺳ واﺋ ﭼ
اﺳﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮه واورئ .
ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻣﻮ دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐى .ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻻس ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ
 او ﻫﻐﻪ دې ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﺋ
ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .
ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻘﻴﻦ وﮐئ .دا ﺧﻴﺎل ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐى او ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ اﺳﻮرى ﻟﺮ
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎر ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻳﺴﺎر ﮐى .
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
 ﺗﺮ
وﻧﻮ ﻧﻪ اﻳﻨﺮ ﺧﻮرئ او د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮﻫﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ اوﺑﮥ  ،
دې ﭘﻮرې ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳ ﻣﻠ ﮐ آﺑﺎد
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
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮئ او ژوﻧﺪى ﺑﻪ ﻳ .ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻣﻮ ﭼ دوﮐﻪ ﻧﮥ
 د
ﮐى ﭼ درﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﭻ ﮐى .
ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د اﺳﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﮐﻠﻪ ﺑﭻ

 د ﺣﻤﺎت او ارﻓﺎد ﺧُﺪاﻳﺎن اوس ﭼﺮﺗﻪ دى؟ د
ﮐى دى؟ 
ﺳﻔﺮواﺋﻢ ،ﻫﻴﻨﻊ او ﻋﻮاه ﺧُﺪاﻳﺎن ﭼﺮﺗﻪ دى؟ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﭻ
 د دې ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ
ﮐے ﺷﻮ ﮥ؟ 
ﻣﻠ زﻣﻮﻧ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐے دے ﮥ؟ ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ
 ﺧﻮ ﺧﻠﻖ ﺧﺎﻣﻮش ۇو او
ﻳﺮوﺷﻠﻢ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻨﻪ ﺑﭻ ﮐى؟“ 
ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻪ ﻪ ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺣﻢ ورﮐے وو
 ﻧﻮ اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ ،ﺷﺒﻨﺎه او
ﭼ” ،ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺟﻮاب ﻣﮥ ورﮐﻮئ “.
ﻳﻮآخ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ او ﻫﻐﻮئ ﻻړل او ﭼ
د اﺳﻮر آﻓﺴﺮ ﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ.

د ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﻪ ﻣﺸﻮره ﻏﻮﺘﻞ

۱۹

 ﻨﻪ ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎن واورﯦﺪو،


ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ ،د ﺎټ ﺟﺎﻣ ﻳ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺤﻞ
واﻏﻮﺳﺘﻠ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ .
ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ ،د درﺑﺎر ﻣﻨﺸ ﺷﺒﻨﺎه ،او ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن ،د
آﻣﻮص زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻟﻪ وﻟﯧل ،دې ﻮﻟﻮ د ﺎټ ﺟﺎﻣ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم
اﻏﻮﺳﺘ وې .
ورﺳﻮئ” ،ﻧﻦ د ﺧﻔﺎن ،ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ 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
ﮐﯧﺪو ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮥ ﻟﺮى .
ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ د ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ دے .ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې د دې ﺑﻋﺰﺗ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ او
ﭼ ﭼﺎ دا ﺑﻋﺰﺗ ﮐې وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دې ﺳﺰا ورﮐى.
زﻣﻮﻧ د ژوﻧﺪو ﭘﺎﺗ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐئ“.

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺗﻪ د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﻐﺎم ﻣﻼو ﺷﻮ ،


ﻧﻮ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﺗﺎ اورﯦﺪﻟ دى د ﻫﻐ
ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،ﭼ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ
 ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ
زﻣﺎ ﺴﺘﺎﺧ ﮐې ده .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه اﻓﻮاه واوروى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ
ﻻړ ﺷ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﭼﺎ ووژﻧ“.

د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﻠﻪ دﻫﻤ ورﻟﯧل
 د اﺳﻮر آﻓﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻟﻴﺲ ﻧﻪ ﺗﻠﮯ دے

او د ﻧﺰدې ﺎر ﻟﺒﻨﺎه ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﻏﻠﻮ ﭼ
 اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ دا ﺧﺒﺮ ورورﺳﯧﺪو
ﻣﺸﻮره ورﺳﺮه وﮐى .
ﭼ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮﻫﺎﻗﻪ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﻣﺼﺮے ﻟﺮ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره راروان دے .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د
دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم
 ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ داﺳ وواﺋ” ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﺧُﺪائ ﭼ
وﻟﯧﻟﻮ 
ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ

ﻗﺒﻀﻪ ﮐ ﻧﮥ را ،ﺧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې دوﮐﻪ ﻧﮥ ﺷ .
ﻮرئ ﭼ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه د ﮐﻮم ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ
وﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﮐﻮى ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دے ﭼ
 زﻣﺎ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﺟﻮزان ،ﺣﺎران او
ﺧﻼص ﺑﻪ ﺷ؟ 
رﺻﻒ ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل ،د ﺑﻴﺖﻋﺪن ﺧﻠﻖ ﻳ ووژل ﭼ ﮐﻮم
ﭘﻪ ﺗﻠﺴﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪل او د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﻧﮥ
 د ﺣﻤﺎت ،ارﻓﺎد ،ﺳﻔﺮواﺋﻢ ،ﻫﻴﻨﻊ او د ﻋﻮاه ﺎروﻧﻮ
ﮐل .
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﻧﻪ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭼﺮﺗﻪ دى؟“ 
ﺧﻂ واﺧﺴﺘﻠﻮ او وې ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ
ﻻړو او ﺧﻂ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﮐﯧﻮدو،

 او دﻋﺎ ﻳ وﮐه” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧُﺪاﻳﻪ

ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ ﻳ،
ﻳﻮا ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ،ﭼ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﻧﻮ
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮې .ﺗﺎ زﻣﻪ او آﺳﻤﺎن ﭘﯧﺪا ﮐى دى .
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮥ ﮐﻴى ﻫﻐ ﺗﻪ وﻮره .ﻫﻐﻪ ﻮﻟ
ﺧﺒﺮې واوره ﭼ ﺳﻴﻨﺤﺮب ﻳ ﺗﺎ ﻳﻌﻨ ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،دا رﺘﻴﺎ دى ﭼ د
د ﺑﻋﺰﺗ دﭘﺎره ﮐﻮى .
اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى دى او د ﻫﻐﻮئ زﻣ
 او د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪاﻳﺎن ﻳ اور ﺗﻪ اﭼﻮﻟ
ﻳ ﺷﺎړې ﮐې دى .
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
 ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ،
ﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
ﻣﻮﻧ د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه او 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 دﻋﺎ اورﯦﺪﻟ ده .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ دې ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ،ﭘﯧﻐﻠﻪ ﻟﻮر ﺻﻴﻮن
 دا ﺗﮥ ﭘﻪ ﭼﺎ ﭘﻮرې
ﺗﺎ ﭘﻮرې ﺧﺎﻧﺪى او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى .
ﺧﻨﺪا ﮐﻮې او د ﭼﺎ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮې؟ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻳﻌﻨ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﯧﻐﺎم
ﻣﻘﺪس ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮې .
وړوﻧ راوﻟﯧل ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻻﻓ ووﻫ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ
ﺟﻨ ﺎډو ﺳﺮه د ﻟﺒﻨﺎن اوﭼﺖ ﻏﺮوﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﮐى دى ،ﻫﻠﺘﻪ

دې د دِﻳﺎر ﻟﻮړې وﻧ او د ﻧﺨﺘﺮ  وﻧ راوﻏﻮرزوﻟ او ﭼ
 ﺗﺎ ﻻﻓ وﻫﻠ ﭼ
ﺗﮥ د ﻨﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟ .
ﺗﺎ ﮐﻮﻫ وﮐﻨﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﭘﺮدو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ دې اوﺑﮥ وﻠ او
 ﺗﮥ ﺧﺒﺮ
ﺳﺘﺎ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د ﭘﻮ ﺳﺮه د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب اوچ ﮐو .
ﻧﮥ ﻳ ﭼ ﻣﺎ د 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
 د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻖ ﮐﻤﺰورى ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﯦﺪﻟ او
ﮐې .
ﺷﺮﻣﯧﺪﻟ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭘ ﮐ د ﺑﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو ﻳﺎ ﻟﻪ
ﭼ ﭘﻪ ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې واﮥ ﺷﻮى وى ﭼ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﺮﻣ ﻫﻮا
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﮥ ﮐﻮې او ﭼﺮﺗﻪ 
وﻫﻠ وى .
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﻏﻀﺐ او
او ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻮﻣﺮه ﻏﺼﻪ ﻳ .
ﻏﺮور ﺧﺒﺮ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﭘﻮزه ﮐ ﮐﻨه
او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ وا اﭼﻮم او ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻر راﻏﻠﮯ
 ﻧﻮ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺣﺰﻗﻴﺎه
ﻳ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ دې واﭘﺲ وﻟﯧم “.
ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ 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 وﺑﻪ ﻳ

رﯦﺒ او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﮐﺮې او اﻧﻮر ﺑﻪ وﺧﻮرې .
ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
د ﻫﻐﻪ ﺑﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن آﺑﺎد ﺷ ﭼ ﺟﺮړې ﻳ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ
 ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ او د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ
ژورې  او ﻣﯧﻮه ﮐﻮى .
ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺳﻮر
رب اﻻﻓﻮاج ﻏﯧﺮت ﺑﻪ داﺳ وﮐى .
ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دې ﺎر ﺗﻪ ﻧﮥ ﻧﻨﻮ او
ﻧﮥ ﺑﻪ د دې ﺧﻼف ﻳﻮ ﻏﺸﮯ ووﻟ .ﻳﻮ ﻓﻮﺟ ﺑﻪ ﻫﻢ د ډال ﺳﺮه

دې ﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې راﻧﮥ ﺷ او د دې ﻣﺤﺎﺻﺮې دﭘﺎره ﺑﻪ د
 ﻫﻐﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻر
ﺧﺎورو ډﯦﺮے ﺟﻮړ ﻧﮥ ﮐے ﺷ .
راﻏﻠﮯ وى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ او ﺎر ﺗﻪ ﺑﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړ
 د
ﻧﮥ ﺷ .ﻣﺎ ،ﻳﻌﻨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
ﺧﭙﻞ ﻋﺰت او د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد د ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ زۀ د
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ د
دې ﺎر ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮم “.
اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻪ او ﻳﻮ ﻻک
ﭘﻴﻨﮥ اﺗﻴﺎ زره ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻳ ووژل .ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ
 ﺑﻴﺎ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه
ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻫﻠﺘﻪ ﻣۀ ﭘﺮاﺗﮥ ۇو .
 ﻳﻮه ورځ ﭼ ﻫﻐﮥ
ﺳﻴﻨﺤﺮب راواﭘﺲ ﺷﻮ او ﻧﻴﻨﻮه ﺗﻪ ﻻړو .
د ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﺴﺮوک ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ 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.

د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻴﻤﺎرﯦﺪل او ﺑﻴﺎ روﻏﯧﺪل
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 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮ او


ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧﺰدې وو .د 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

 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻣﺦ دﯦﻮال ﺗﻪ واړوﻟﻮ او دﻋﺎ ﻳ وﮐه ،
ﺷ “.
”ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﻐﻪ راﻳﺎد ﮐه ،ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪارۍ او د زړۀ د
اﺧﻼﺻﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے او ﺳﺘﺎ د رﺿﺎ دﭘﺎره ﻣ ﻫﺮ
 ﻳﺸﻌﻴﺎه
ﮐﺎر ﮐے دے “.او ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژړل .
د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ روان ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻ د ﻣﺤﻞ د ﻣﺮﮐﺰى درﺑﺎر ﻧﻪ


ﺗﯧﺮ ﺷﻮے ﻧﮥ وو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﺮې ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻪ او
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎ دﻋﺎ اورﯦﺪﻟ ده او ﺳﺘﺎ او ﻣ ﻟﻴﺪﻟ
دى .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ روغ ﮐم او ﭘﻪ درې ورﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﭘﻴﻨﻠﺲ
ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .
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
 ﺑﻴﺎ
ﮐﻮوﻧ داؤد د ﺧﺎﻃﺮه د دې ﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮم “.
ﻳﺸﻌﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ داﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪې

د اﻳﻨﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮے ﻣﺮﻫﻢ وﻟﻮئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ روغ ﺷ .
ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﭙﻮس وﮐو” ،د دې ﺛﺒﻮت ﻧﻪ ﺑﻪ ﮥ وى ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻣﺎ روغ ﮐى او ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ
 ﻳﺸﻌﻴﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ؟“ 
ﺧُﺪائ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ درﺗﻪ وﺎﺋ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره
ﮐى .ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻨﻪ ﺧﻮﻪ ده ﭼ دا ﺳﻮرے ﻟﺲ ﻗﺪﻣﻪ
 ﺣﺰﻗﻴﺎه
ﻣﺨ ﻻړ ﺷ ﻳﺎ ﻟﺲ ﻗﺪﻣﻪ وروﺳﺘﻮ ﻻړ ﺷ؟“ 
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا آﺳﺎن دى ﭼ ﭘﻪ ﭘﻮړۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮرے ﻟﺲ

ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺨ ﻻړ 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.

د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﻠﺪان زوئ،

ﻣﺮودکﺑﻠﺪان ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻴﻤﺎر دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﺗﻪ
ورﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﻂ او ﻳﻮه ﺗُﺤﻔﻪ وﻟﯧﻟﻪ .

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 ﻮدام ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ
ﺑﻞ ﺎئ ﮐ ﻫﻢ داﺳ ﮥ ﻧﮥ ۇو ﭼ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻮدﻟ ﻧﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او ﺗﭙﻮس ﻳ
ۇو .
ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،دا ﺳى د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠ دى او ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ
ﺗﻪ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ؟“ ﺣﺰﻗﻴﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﻟﺮې ﻣﻠ
 ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﭘﻪ
ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ راﻏﻠ دى “.
ﻣﺤﻞ ﮐ ﻳ ﮥ وﻟﻴﺪل؟“ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب ورﮐو،
”ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﺪل .زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐ داﺳ ﮥ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ
 ﺑﻴﺎ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻣﺎ ورﺗﻪ ﻮدﻟ ﻧﮥ وى “.
 ﻳﻮ داﺳ وﺧﺖ
”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ 
راروان دے ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ،ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر
ﻧﻴﮥ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﺟﻤﻊ ﮐى دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﻮړﻟﮯ
 ﺳﺘﺎ ﮥ اوﻻد ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ
ﺷ .ﻫﻴ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻴﺎن ﺟﻮړ ﮐے ﺷ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻧﻮ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د دې ﭘﻪ
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 ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﭼ ﻫﻐﮥ ډﻧ ﺟﻮړ ﮐے وو او
ﭼ ﻳﻮ ﺳﻮرﻧ ﻳ ﮐﻨﺴﺘﻠﮯ وو ﭼ ﺎر ﻟﻪ اوﺑﮥ راوﻟ ،دا ﻫﺮ
ﮥ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى.

 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻣ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ ﻣﻨﺴ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ

ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺴ
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 ﻣﻨﺴ د دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه


ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻴﻨﮥ ﭘﻨﻮس ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﻣﻨﺴ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺣﻔﺼﻴﺒﺎه وه .
ﭘﻠﻴﺖ رِواﺟﻮﻧﻪ ﮐﻮل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې
ﺷﻟ ۇو ،او ﭘﻪ دې ﮐﻮﻟﻮ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه
 ﻫﻐﮥ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐل
وﮐه .
ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﺒﺎه ﮐى ۇو ،ﻫﻐﮥ د ﺑﻌﻞ د
ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐې او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
اﺧاب ﭘﻪ ﺷﺎن د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧﻪ ﻳ ﺟﻮړه ﮐه .ﻣﻨﺴ د
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر
ﺳﺘﻮرو ﻋﺒﺎدت ﻫﻢ ﮐﻮﻟﻮ .
ﮐ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐې ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ
ﮐ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو” ،زﻣﺎ ﻧﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ
ﮐ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ وى “.
دوو درﺑﺎروﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﮥ د ﺳﺘﻮرو د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎنﺎه
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زوئ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ
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 ﺧﻼف ﻟﻮﻳﻪ ﻨﺎه وﮐه او د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ ﻳ
 ﻫﻐﮥ د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر
راوﭘﺎروﻟﻪ .
ﮐ ﮐﯧﻮده ،ﭼ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داؤد او د ﻫﻐﮥ
زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ 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
 او ﮐﮥ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن زﻣﺎ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ او ﻫﻐﻪ
ﮐﻴى .
ﻮل ﻗﺎﻧﻮن وﻣﻨ ﭼ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
ورﮐے دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺷﻟﮯ ﭼ
 ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ
ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے وو “.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ 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 ﭼ ﭘﻪ
 د ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ .
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو،
 ”ﻣﻨﺴ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى ،د ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ

ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﭼ ﮐﻮم ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﮐى ۇو ،او ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ
 ﻧﻮ زۀ
ﺳﺮه د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ د ﻨﺎه ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﻳﻮ
داﺳ اﻓﺖ راوﻟﻢ ﭼ ﻫﺮ ﻮک د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
 زۀ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻟﻪ داﺳ
ﺑﻪ وﯦﺘﮥ زﻳزﻳ ودرﻳى .
ﺳﺰا ورﮐم ﻟﻪ ﭼ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﺧاب او د
ﻫﻐﮥ اوﻻد ﻟﻪ ﻣ ورﮐې وه .زۀ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ د دې د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ
داﺳ ﺧﺎﻟ ﮐم ،ﻟﻪ ﭼ ﻮک ﻟﻮﮯ ﺻﻔﺎ ﮐى او ﭘﻪ ﺑﻞ
 ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﻣﺦ ﻳ واړوى .
ﻳ ﭘﺮﯦدم او ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ،ﭼ ﻓﺘﺢ ﻳ
 زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه
ﮐى او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﻟﻮټ ﮐى .
داﺳ ﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده .او د
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﺗﻠ دى ﺗﺮ
 ﻣﻨﺴ
ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ﻳ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ راﭘﺎروﻟ ده “.

دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﺑﻨﺎه ﺧﻠﻖ ﻗﺘﻞ ﮐل ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ
ﺑﻞ ﺳﺮ ﭘﻮرې وﻳﻨ ﺑﻬﯧﺪﻟ ،د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ
د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻳ دې ﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐل ﭼ
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻣﻨﺴ
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐى .
ﮐى ۇو ،ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د

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

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﻣﻮن
 اﻣﻮن د دووﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ

ﺷﻮ او دوه ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر
 د ﺧﭙﻞ
ﻣﺴﻠﻤﺖ وه ﭼ د ﻳﻄﺒﻪ د ﺎر د ﺣﺮوص ﻟﻮر وه .
ﭘﻼر ﻣﻨﺴ ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﻫﻐﮥ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه،
 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې روان وو او ﭼ د

ﻫﻐﮥ ﭘﻼر د ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے وو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ورﺗﻪ
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ
ﺳﺠﺪې ﻟﻮﻟ .
ﭘﺎک رد ﮐو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻳ وﮐه.
 د اﻣﻮن آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه او ﭘﻪ

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

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮﺳﻴﺎه

۲۲

 ﻳﻮﺳﻴﺎه د اﺗﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه


ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د

ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺟﺪﻳﺪه وه ،ﭼ د ﺑﺼﻘﺖ ﺎر د ﻋﺪاﻳﺎه ﻟﻮر وه .
ﻳﻮﺳﻴﺎه ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮې رﺿﺎ ﮐﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ
د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر 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 ﻣﺴﻼم ﻧﻤﺴﮯ وو ،د دې
 ”ﻣﺸﺮ اﻣﺎم
ﺣﻢ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ ،
ﺧﻠﻘﻴﺎه ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ او د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﭘﺘﻪ وﻟﻮه ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
د ﮐﻮر د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ دروازه ﮐ ﺧﺎدﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﻧې
 او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﭘﯧﺴ ﻫﻐﻪ ﺳو ﻟﻪ
 -
ﮐې دى .
ورﮐى ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻣﺮﻣﺖ ﻣﺸﺮان دى.
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺎﺎﻧﻮ ،ﯧﺪاراﻧﻮ او ﻠﺎراﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺰدورى ورﮐﻮى
او ﭼ ﭘﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﮐ ﮥ ﻟﺮ او ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﮐﻮﻣ ﭘﯧﺴ ورﮐے ﺷﻮې
دې اﺧﻠ .
وى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ورﺳﺮه ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
 ﺳﺎﻓﻦ ﻣﻨﺸ ﺧﻠﻘﻴﺎه ﺗﻪ
د اﻳﻤﺎﻧﺪارۍ ﺳﺮه ﻟﯧﻦ دﯦﻦ ﮐﻮى “.
د ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ورﺳﻮﻟﻮ او ﺧﻠﻘﻴﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﮥ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺗﻮرات ﮐﺘﺎب ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ دے.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ
ﺧﻠﻘﻴﺎه ﮐﺘﺎب ورﮐو او ﺳﺎﻓﻦ وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ .
ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو 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 ﻫﻐﻪ ﺳو ﻟﻪ ﻳ ورﮐې دى ﭼ د
 او ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه دﻟﺘﻪ ﻳﻮ
ﻣﺮﻣﺖ ﻣﺸﺮان دى “.
ﮐﺘﺎب دے ﭼ ﺧﻠﻘﻴﺎه راﮐے دے “.او ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻳ دا
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﮐﺘﺎب ﺧﺒﺮې
وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ .
 او
واورﯦﺪې ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ ،
ﺧﻠﻘﻴﺎه اﻣﺎم ،د ﺳﺎﻓﻦ زوئ اﺧﻴﻘﺎم ،د ﻣﻴﺎﻳﺎه زوئ ﻋﺒﻮر ،د
درﺑﺎر ﻣﻨﺸ ﺳﺎﻓﻦ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮﮐﺮ ﻋﺴﺎﻳﺎه ﻟﻪ ﻳ دا ﺣﻢ
 ”ﻻړ ﺷ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ،زﻣﺎ او د
ورﮐو ،
ﻳﻬﻮداه د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د دې ﮐﺘﺎب د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮه وﮐئ.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ دے ﻪ ﭼ دا ﮐﺘﺎب
ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﻧﮥ
 ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻴﺎه ،اﺧﻴﻘﺎم ،ﻋﺒﻮر ،ﺳﺎﻓﻦ او
دے ﮐے “.
ﻋﺴﺎﻳﺎه ﻻړل 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 ﭼﻮﻏﻮ ﻣﺸﺮ وو (.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﺧﺒﺮه وﮐه،

 او ﻫﻐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ واﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړ ﺷ 

او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﭘﯧﻐﺎم ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﮐئ” ،زۀ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او
د دې ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب
 ﻫﻐﻮئ زۀ
ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ .
رد ﮐے ﻳﻢ او ﻧﻮرو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې دى او
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﮐى دى د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ راﭘﺎروﻟ
ده .زﻣﺎ ﻏﺼﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻼف راﭘﺎﯧﺪﻟ ده او دا ﺑﻪ ﻧﮥ
 او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ،زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﺳﻳى .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ واﻳﻢ ،ﭼ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﮥ ﻟﻴﻠ

 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ واورﯦﺪل ﭼ ﻣﺎ
دى ﺗﺎ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،
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 اورﯦﺪﻟﮯ دے ،
ﺧﻮ ﭼ زۀ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺰا ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻟﻪ ورﮐﻮم ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ
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

۲۳

 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮل ﻣﺸﺮان


 او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ
راوﻏﻮﺘﻞ ،
ﻻړل ،ﭼ اﻣﺎﻣﺎن ،ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان او ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﻮل ﺧﻠﻖ د واړو ﻧﻪ
واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻏﻮ ﭘﻮرې ورﺳﺮه ۇو .د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې،
ﺑﺎدﺷﺎه د ﻟﻮظ ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺘﺎب وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ
 ﻫﻐﻪ د ﺷﺎﻫ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﺷﻮے وو .
ﺳﺘﻨ ﺳﺮه ودرﯦﺪو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻳ ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﺑﻪ ﮐﻮى او د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻮل
ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ او ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻮى ،ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .او ﻮﻟﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺳﻴﺎه ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺧﻠﻘﻴﺎه ﻟﻪ ،د
ﺧﻠﻘﻮ دا ﻟﻮظ وﻣﻨﻠﻮ .
ﻫﻐﮥ ﻻﻧﺪې 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 ﻴﺰوﻧﻪ د

ﻗﺪرون د وادۍ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وﺳﻮزول او د دې
 ﻫﻐﮥ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻟﺮې
اﻳﺮې ﻳ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﻳﻮړې .
ﮐل ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻣﻘﺮر ﮐى ۇو ﭼ ﮐﻮﻣﻮ د
ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ
ﻧﺰدې ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ ،ﻫﻐﻪ ﻮل اﻣﺎﻣﺎن ﻳ
ﻟﺮې ﮐل ﭼﺎ ﭼ ﺑﻌﻞ ،ﻧﻤﺮ ،ﺳﭙﻮږﻣ ،ﺳﻴﺎرو او ﺳﺘﻮرو ﺗﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﻧﻪ د اﺷﻴﺮې
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ .
ﺑﺖ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐﻟﻪ ،د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﻗﺪرون وادۍ ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮړه،
وې ﺳﻮزوﻟﻪ او ﺧﺎورې ﻳ ﮐه او د دې اﻳﺮه ﻳ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر
ﭘﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ .
ﮐ د اوﺳﯧﺪو ﻫﻐﻪ ﮐﻮ وراﻧ ﮐې ﭼ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻧﺮاﻧﻮ
ﮐﻨﺠﺮاﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟ وې ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻮ د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ دﭘﺎره
 د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﭼ ﮐﻮم
ﭼﻮﻏ ﺟﻮړوﻟ .
اﻣﺎﻣﺎن ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ او ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ
ﻳ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﮐه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ
ﮐې وې .ﻫﻐﮥ د ﺎر د ﺣﻤﺮان ﻳﺸﻮع د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ
ﮐ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﺒﺎه ﮐې .دا دروازه ﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻮ
 ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
د دروازې ﭘﻪ ﺲ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې وه .
ﺗﻪ دا اﺟﺎزت ﻧﮥ وو ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﮐے وے ،ﺧﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﺮو اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺘﻴﺮه رو ﻣﻼو ﺷﻮې وه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷﻮه.
 او ﻫﻐﮥ د ﻫﻨﻮم ﭘﻪ وادۍ ﮐ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت

ﺎئ ﺗﻮﻓﺖ ﻫﻢ ﻧﺎﭘﺎک ﮐو ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻴ ﻮک ﺧﭙﻞ زوئ ﻳﺎ
ﻟﻮر ﻣﻮﻟ ﺑﺖ ﺗﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻗﺮﺑﺎﻧ
 د آﺳﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺴﻤ ﻳ ﻫﻢ ﻟﺮې ﮐې ﭼ د
ﮐﻮﻟﮯ .
ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻤﺮ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐې وې او ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ

ﮐﻮﻣ ﺟﻨ ﺎډۍ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟ ﻫﻐﻪ ﻳ وﺳﻮزوﻟ) .دا د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ اﯦﻮدے ﺷﻮې وې ،ﭼ د
دروازې او د ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ﻧﺎﺗﻦ ﻣﻠ د اوﺳﯧﺪو د ﮐﻮ ﺳﺮه
 ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د
ﻧﺰدې وې (.
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 ،ﻫﻐﮥ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ذرې ذرې ﮐﻟ او د دې ُې ﻳ د
 ﻳﻮﺳﻴﺎه ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ
ﻗﺪرون ﭘﻪ وادۍ ﮐ واﭼﻮﻟ .
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
 ﻳﻮﺳﻴﺎه
ﺑﺖ ،د ﻣﻮآب ﺑﺖ ﮐﻤﻮس او د ﻋﻤﻮن ﺑﺖ ﻣﻮﻟ .
ﺑﺎدﺷﺎه د ﮐﺎﻮ ﺳﺘﻨ ﻮ ﮐې ،د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧ ﻳ
راوﻏﻮرزوﻟ او ﭼ دا ﭼﺮﺗﻪ وﻻړې وې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻳ د
 ﻳﻮﺳﻴﺎه ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ
ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ ﭘﻪ ﻫُوﮐﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ﮐو .
ﮐ د ﻋﺒﺎدت ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻫﻢ راوﻏﻮرزوﻟﻮ ﭼ د ﻧﺒﺎط زوئ
ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے وو ،ﭼﺎ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻨﺎه ﻃﺮف
ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠ ۇو .ﻳﻮﺳﻴﺎه ﻗﺮﺑﺎنﺎه راوﻏﻮرزوﻟﻪ ،د دې ﮐﺎ ﻳ
ﻮ ﻮ او ﺧﺎورې ﮐل ،ﻫﻐﮥ د اﺷﻴﺮې ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﻢ
 ﻳﻮﺳﻴﺎه ﻣﺦ واړوﻟﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د ﻏﺮۀ دﭘﺎﺳﻪ
وﺳﻮزوﻟﻪ .
ﮥ ﻗﺒﺮوﻧﻪ وﻟﻴﺪل ،ﻫُوﮐ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﮐل او ﭘﻪ
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻳ 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 وﻻړ وو.
ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه وﮐﺘﻞ او د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻗﺒﺮ ﻳ وﻟﻴﺪو ﭼ ﮐﻮم

 ﻫﻐﮥ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا د ﭼﺎ ﻗﺒﺮ
دا ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې وه .
دے؟“ د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺧﻠﻘﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻗﺒﺮ دے
ﮐﻮم ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ راﻏﻠﮯ وو او د دې ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻳ ﮐې وه
 ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺣﻢ وﮐو” ،دا
ﭼ ﺗﺎ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه وﮐل “.
ﻫﻢ داﺳ ﭘﺮﯦدئ ،د ﻫﻐﮥ ﻫُوﮐ دې ﻮک ﻧﮥ ﻟﺮې ﮐﻮى “.ﻧﻮ
د ﻫﻐﮥ ﻫُوﮐ ﻳ ﻟﺮې ﻧﮥ ﮐل او ﻧﮥ د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻫُوﮐ ﻟﺮې
 ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ
ﮐے ﺷﻮل ﭼ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ وو .
ﮐ ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﮐ ﻋﻼﻗﺎﺋ 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
 ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه
ۇو .
ﺑﺎﻧﺪې ووژل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ 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 ﭘﺎک ﭘﻪ درﻧﺎوى ﮐ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ
وﮐئ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻟﻮظ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى.
 د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ د ﺣﻮﻣﺖ د وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﺲ ،د دې ﭘﻪ ﺷﺎن د

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

ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ وﮐے ﺷﻮ.

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

وى ،او ﻧﮥ وروﺳﺘﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وو .
ﺧﻮ ﻣﻨﺴ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﮥ ﮐى ۇو ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺨﺘﻪ ﻏﺼﻪ راوﭼﺘﻪ ﺷﻮې وه او ﻻ ﺳه ﺷﻮې ﻧﮥ وه.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺮه ﮥ

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

 ﭼ ﮐﻠﻪ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه وو ،ﻧﻮ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮه ﻓﺮﻋﻮن د ﻓﺮات
ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟﺮ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺪد وﮐى.
ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺠﺪو ﮐ د ﻣﺼﺮى ﻟﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ
 د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ووژﻟﮯ ﺷﻮ .

ﻻش ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﻨ ﺎډۍ ﮐ ﮐﯧﻮدو او ﻳﺮوﺷﻠﻢ 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.

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 ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻟﻮر وه .
ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې روان وو او ﻫﻐﮥ د
 د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه .
وﺧﺖ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه ﭼ 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
 ﻧﻮه ﻓﺮﻋﻮن د ﻳﻮﺳﻴﺎه زوئ اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ
ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو .
د ﻳﻮﺳﻴﺎه ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻳﻬﻮداه 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 ﮐ ورﮐﻮﻟﮯ
 ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه
ﺷﻮې .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮوﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر زﺑﻮده وه ﭼ د روﻣﺎه ﺎر د

 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې
ﻓﺪاﻳﺎه ﻟﻮر وه .
روان وو ،ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه.

۲۴

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه وو ،ﻧﻮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه


ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او درې ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ

ﺑﺎﻧﺪې زور راوړﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺣﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷ ،ﺑﻴﺎ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﺧﻼف
ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﺑﻐﺎوت وﮐو .
د 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 ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ داﺳ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻢ ﺑﺎﻧﺪې داﺳ ﻪ وﺷﻮل
ﮐﻮى .
ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐى ،دا د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ
 د ﻫﻐﻪ
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﻣﻨﺴ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐى ۇو .
ﺑﻨﺎه ﺧﻠﻘﻮ د وﻳﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻮئ ﮐې وه ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ
ﺧُﺪائ ﻪ ﻣﻨﺴ ﻧﮥ ﺷﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﻮﻟﮯ .
ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﮐى دى ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ
 ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﻣ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
 د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه
ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ .
او د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻻ ﻧﮥ ړل ،ﻪ ﭼ
اوس د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺼﺮ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ 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

 ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ
ﻣﻮر ﻧﺤﺸﺘﺎ وه ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د اﻟﻨﺎﺗﻦ ﻟﻮر وه .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دور ﮐ
ﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﮐے وو .
د ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻮج د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻼف روان ﺷﻮ ﭼ ﻣﺸﺮى ﻳ د
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﮐﻮﻟﻪ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو.
 د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﭘﻪ دوران ﮐ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ

 او ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺳﺮه د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ،زاﻣﻨﻮ،
ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ،
آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﺳﺮه د ﻣﺤﻞ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮ .د
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اﺗﻢ ﮐﺎل ﻫﻐﮥ ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﻗﯧﺪى ﮐو
 او د ﻣﺤﻞ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻮﻟ ﺧﺰاﻧ ﻳ 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 دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐے وو.
 ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ ،ﻮل ﺷﻬﺰادﺎن او ﻮل

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 ﭘﺮﯦﻮدل .
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ،ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ د ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﻣﻮر ،د ﻫﻐﮥ  ،د ﻫﻐﮥ
 د
آﻓﺴﺮان او د ﻳﻬﻮداه د ﻣﺸﺮان ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻫﻢ ووﻳﺴﺘﻞ ﭼ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ
ﮐ اووۀ زره ۇو ،ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﮥ ﺗه ۇو او ورﺳﺮه
 ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د
ﻳﻮ زر ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﻳﺮان او ﻟﻮﻫﺎران ﻫﻢ ۇو .
ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺗﺮۀ ﻣﺘﻨﻴﺎه د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو
او د ﻣﺘﻨﻴﺎه ﻧﻮم ﻳ 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 ﺎر د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻟﻮر
 ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه
وه .
 ﻧﻮ
ﺑﻠﻞ ﻫﻢ ﻫﻐﺴ ﻟﻪ ﭼ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐې وه .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دوﻣﺮه ﻏﺼﻪ ﺷﻮ
ﭼ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻳ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐل.
ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﺒﺎﻫ

۲۵

 ﻧﻮ د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻧﻬﻢ ﮐﺎل ،د ﻟﺴﻤ


ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ورځ ،د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺧﭙﻞ ﻮل
ﻟﺮ ﺳﺮه د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻼف روان ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ او د ﺎر ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳ د ﻣﺤﺎﺻﺮې
 او د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﺮ ﻳﻮوﻟﺴﻢ
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﺎو ﮐل .
 ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎل د
ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻳ دا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐے وو .
ﻠﻮرﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ورځ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻗﺤﻂ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ
 ﻧﻮ ﭘﻪ
وو ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه د ﺧﻮراک ﻫﻴ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ۇو ،
ﻳﻮ ﺎئ 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 ﺑﺎﻧﺪې ووﺗﻞ،
ﭼ دا د ﺷﺎﻫ ﺑﺎغ ﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ وه او ﻫﻐﻮئ د اُردن وادۍ ﻃﺮف
 ﺧﻮ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮ ﭘﻪ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه
ﺗﻪ روان ﺷﻮل .
ﭘﺴ وو ،ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺧﭙﻞ

ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺗﺮې ﻧﻪ ﻻړل او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻳﻮا ﭘﺮﯦﻮدو .

ﺻﺪﻗﻴﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د رِﺑﻠﻪ ﭘﻪ
ﺎر ﮐ وو او ﻫﻠﺘﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺰا وﺧﯧﮋوﻟﻪ.
 ﻧﻮ د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ د ﻫﻐﮥ دوه زاﻣﻦ ووژﻟﮯ ﺷﻮل،

ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﻧﻪ ﺳﺘﺮ 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
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ
ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﻧﺒﻮزردان ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ وردﻧﻨﻪ ﺷﻮ .
ﺧُﺪائ ﮐﻮر ،ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮل ﮐﻮروﻧﻪ وﺳﻮزول،
 او د ﻫﻐﮥ
ﻫﻐﮥ د ﺎر ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻋﻤﺎرت وﺳﻮزوﻟﻮ .
 د ﺷﺎﻫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ راوﻏﻮرزول .
ﻣﺸﺮ ﻧﺒﻮزردان ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ووﻳﺴﺘﻞ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭘﺎﺗ
ۇو ،ﭘﻪ دې ﮐ ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﻳﺮان او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ ۇو ﭼﺎ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے وو .
ﻳﻬﻮداه ﮐ ﺳﺨﺖ ﻣﺴﻴﻨﺎن ﺧﻠﻖ ﭘﺮﯦﻮدل ،ﭼ د اﻧﻮر ﭘﻪ
 ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ د زﯦو
ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ او ﭘﻮ ﮐ ﮐﺮل رﯦﺒﻞ ﮐﻮى .
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
 ﻫﻐﻮئ ﺑﯧﻠﭽ او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ د
ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﻮړﻟﻪ .
اﻳﺮو ﻟﻮ ﻫﻢ ﻳﻮړل ،د ډﻳﻮو د ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺳﺎﻣﺎن ،د ﻗﺮﺑﺎﻧ
د وﻳﻨ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟﻮ ﻟﻮ او د زﯦو ﻧﻮر
ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻳﻮړل ﭼ د ﺳﺮو زرو ﻳﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪو .
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ۇو ،د ﻫﻐﻪ وړو ﺟﺎﻣﻮﻧﻮ او ﻟﻮﻮ ﺳﺮه ﭼ

 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د
د ﺑﻠﻮ ﺳﺎرو وړﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪل .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﭘﺎره ﭼ ﮐﻮم ﺳﺎﻣﺎن ﻳ د زﯦو ﻧﻪ ﺟﻮړ
ﮐے وو ،ﻳﻌﻨ ،دوه ﺳﺘﻨ ،ﺎډۍ او ﻟﻮﻳﻪ ډﻳ ،ﺧﻮ د دې
 دواړه ﺳﺘﻨ ﻳﻮ
ﻮﻟﻮ دوﻣﺮه وزن وو ﭼ ﺗﻠﻠﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ .
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 ﻋﻼوه ،ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮ ،ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺷﺮاﻳﺎه ،ورﭘﺴ

اﻣﺎم ﺻﻔﻨﻴﺎه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻮر درې اﻫﻢ ﺧﺎدﻣﺎن
 د ﺎر ﻧﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼ د
ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ،ﭘﻴﻨﮥ د ﺑﺎدﺷﺎه ذاﺗ ﻣﺸﻴﺮان ﭼ ﻻ ﭘﻪ ﺎر
ﮐ ۇو ،د ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮ ﻣﺪد ﮐﻮوﻧﮯ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻓﻮﺟ

ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺮ وو او ﺷﭙﯧﺘﮥ ﻧﻮر اﻫﻢ ﺳى ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﻧﺒﻮزردان ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د رِﺑﻠﻪ ﭘﻪ
 ﭼ دا د ﺣﻤﺎت ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ دے .ﻫﻠﺘﻪ
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 ﻧﮥ ۇو ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮى.

 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮداه آﻓﺴﺮان او ﻓﻮﺟﻴﺎن د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل

ﮐﻮم ﭼ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ د
ﺟﺪﻟﻴﺎه ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮل .ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮان دا ۇو ،د ﻧﺘﻨﻴﺎه زوئ
اﺳﻤﻌﻴﻞ ،د ﻗﺮﻳﺢ زوئ ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن ،د ﺗﻨﺤﻮﻣﺖ زوئ ﺷﺮاﻳﺎه ﭼ
 ﺟﺪﻟﻴﺎه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
د ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ د ﺎر وو او د ﻣﻌﻪ ﻳﺎزﻧﻴﺎه .
ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮه ﮐﻮم ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ
ﻳﺮﯦئ .ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧئ ،د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎل ﭘﻪ
ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻢ وى “.
اووﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان اﻟﻴﺴﻤﻊ ﻧﻤﺴﮯ او د ﻧﺘﻨﻴﺎه
زوئ اﺳﻤﻌﻴﻞ د ﻟﺴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺼﻔﺎه ﺗﻪ ﻻړو ،ﭘﻪ ﺟﺪﻟﻴﺎه
ﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او وې وژﻟﻮ .د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮم ﻳﻬﻮدﻳﺎن او
 ﺑﻴﺎ ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ،ﻣﺎﻟﺪاره
ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ﻫﻢ ووژل .
او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ،ﺳﺮه د ﻓﻮج د آﻓﺴﺮاﻧﻮ روان ﺷﻮل او ﻣﺼﺮ ﺗﻪ
ﻻړل ،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
وﺷﻮل .
ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ د ﻟﻮئ ﻋﺰت ﺎئ ورﮐو ﮐﻮم
 ﻧﻮ ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﺟﻼوﻃﻦ ۇو .
د ﻗﯧﺪﺧﺎﻧ ﺟﺎﻣ ﺑﺪﻟ ﮐې او ﺑﺎﻗ ﻮل ﻋﻤﺮ ﻳ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ
 ﭼ ﺗﺮﻮ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے وو ،ﻧﻮ
دﺳﺘﺮﺧﻮان رو ﺧﻮړﻟﻪ .
ﻫﺮه ورځ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه ﺧﺮﭼﻪ ﻣﻼوﯦﺪه.
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