
د حضرت نحمياه کتاب

پېژندلو

د حضرت نحمياه په کتاب ک مون ورو چ خُدائ پاک د دعا جواب
ورکوى. هغه د خلقو په ژوند ک دلچسپ لرى او هغوئ له هغه هر ۀ ورکوى

د ۀ چ هغوئ ته د هغۀ د حمونو منلو دپاره حاجت وى. خُدائ پاک حضرت
نحمياه له د دېوالونو د بيا جوړولو دپاره د هر يو يز او سامان بندوبست وکو،
او په خپله ي د هغۀ خيال وساتلو او د يروشلم د ديوال جوړولو دپاره ي هغۀ له
طاقت ورکو. د تليفونو باوجود د خُدائ پاک مرض پوره کيى. خُدائ پاک
ۀ قادر دے. هغه د يرې نه آزادى او حفاظت ورکوى. د حضرت عيس په هر

مسيح نه لور سوه پينۀ لوېت کاله وړاندې د فارس بادشاه ارتخششتا
سرائيللو، حضرت نحمياه يو باورى ابادشاه حضرت نحمياه يروشليم ته ولې

وو او هغۀ د يروشلم ديوال په جوړولو ک مدد وکو. د يهوديانو چ کومه
درېمه ډله د جالوطن نه واپس تله د هغ سره حضرت نحمياه هم الړو. په هغه

وطن ک چ کوم نور خلق ۇو د هغوئ د طرف نه هم سخت مخالفت وو او د
يروشلم په خلقو ک هم باتفاق وه. خو حضرت نحمياه د دې دومره مخالفت
باوجود بيا هم هغه دېوالونه آباد کل. هغۀ د حمت فېصلو سره په دې مخالفت
فتح وموندله. نحمياه هغه ۀ کول ۀ چ خُدائ پاک د هغۀ په زړۀ ک اچول.
کله چ خلقو يو ل بيا په ناه کولو شروع وکه نو هغوئ ته حضرت نحمياه د

حضرت عزرا په وسيله د کالم اورول شروع کل. د حفظ کولو دپاره ۹: ۵ آيت
”پا او د مال خُدائ ستاسو د خُدائ پاک ثناء صفت وکئ، د هغۀ ثناء

صفت همېشه همېشه کوئ. د هغۀ د شان شوکت واال نوم دې برکتناک وى، دا
دې د ولو صفتونو او برکتونو نه اوچت وى.“
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د حضرت نحمياه د خپلو خلقو دپاره دعا کول

 دا د حلياه د زوئ د حضرت نحمياه کالم دے. کله چ ارتخششتا د  ۱
فارس بادشاه وو نو د هغۀ د بادشاه په شلم کال د کسليو په مياشت ک زۀ
 زما ورور حنان د يعن حضرت نحمياه په مرکزى ار سوسه ک وم. 

يهوداه د يو و سو سره راورسېدو او ما د هغوئ نه د يروشلم او د هغه يهوديانو
 هغوئ په حقله تپوس وکو کوم چ د بابل د جالوطن نه راواپس شوى ۇو. 

وب ته نه بچ شوى ۇو او د يهوداه ص کوم کسان د جالوطن ما ته ووئيل چ
واپس راغل ۇو هغوئ د لوئ تليف او بعزت سره مخ ۇو. هغوئ ما ته دا هم
ووئيل چ د يروشلم دېوالونه تر اوسه پورې مات پراتۀ دى او د دې دروازې د
هغه وخت نه بيا نۀ دى جوړې شوې چ د کوم وخت نه هغه په اور سوزولے

ېناستم او ومۀ نه خبر شوم، نو زۀ ک زۀ د دې هر  کله چ شوې وې. 
ژړل. و ور زۀ غمژن وم او خوراک م نۀ کولو. ما د آسمان خُدائ پاک ته

 او ما ووئيل، ”اے ماله خُدايه، د آسمان خُدايه پاکه، اے سوال وکو 
عب خُدايه پاکه، تۀ د هغه چا سره خپل د رحم لوظ پوره کوې چعظيمه او د ر
 ماله خُدايه، ما ته ووره او  ،مونه منوک درسره مينه کوى او ستا ح
زما سوال واوره، له نه چ زۀ ستا د خدمتارانو يعن بن اسرائيلو دپاره

شپه او ورځ دعا کوم. زۀ دا اقرار کوم چ مون بن اسرائيلو ناه کې ده. ما او
 مون ستا خالف بدعمل کې ده او تا چ ۀ زما پالر نيۀ ناه کې ده. 
حم کے وو په هغ مو عمل نۀ دے کے. تا چ د خپل خدمتار موس په

 تۀ اوس ذريعه کوم قانون مون له راکے وو په هغ مو عمل نۀ دے کے. 
هغه ۀ راياد که چ خپل خدمت کوون موس ته دې فرمائيل ۇو چ کۀ
ه، نو زۀ به تاسو په نورو قومونو کوک وفائسرائيلو ما سره با تاسو بن

 خو کۀ بيا تاسو ما ته راورېدئ او زما په حمونو عمل خوارۀ وارۀ کم. 
کوئ، نو زۀ به تاسو واپس هغه ائ ته راولم کوم ائ چ ما د خپل نوم د
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درناوى دپاره خوښ کے دے، کۀ تاسو د دنيا د يو سر نه تر بل سره پورې هم
 ماله خُدايه، دا ستا خدمتاران او ستا خپل خلق دى. تا  .خوارۀ وارۀ ي

 ماله خُدايه، اوس هغوئ د خپل لوئ طاقت او قوت سره په بيعه آزاد کل. 
زما سوال واوره او د خپلو نورو ولو خدمتارانو دعاان واوره چ چا ته ستا

ه او داسراک ى. او ما له کاميابمالوي خوشحال د نوم په درناوى کولو ک
بادشاه نن په ما مهربانه که. د هغۀ په زړۀ ک دا خبره واچوه چ په ما رحم

وکى.“ په هغه وخت ک زۀ د بادشاه ساق وم.

د حضرت نحمياه يروشلم ته تلل

 د ارتخششتا بادشاه د بادشاه په شلم کال د نيسان په مياشت ک په  ۲
بادشاه له مے راغلل، نو ما مے واخستل او بادشاه له م کوم وخت چ

ورکل. زۀ د هغۀ په حضور ک د دې نه مخ هيله نۀ وم خفه شوے،
،؟ تۀ خو بيمار هم نۀ يدومره غمژن ي و، ”تۀ وله هغۀ تپوس وک  نو

 او جواب م ما ته پته ده چ تۀ ډېر سخت خفه ي.“ زۀ ډېر زيات يرېدم 
ورکو، ”بادشاه سالمت، خُدائ دې تا له ډېر عمر درکى. زۀ به ول خفه نۀ يم

خ شوى دى هغه تباه شوے دے او د هغ ۀزما پالر ني ار ک په کوم چ
 بادشاه را نه تپوس وکو، ”تۀ ۀ غواړې؟“ دروازې په اور تباه شوې دى؟“ 

 او بيا م بادشاه ته ووئيل، نو ما د آسمانونو خُدائ پاک ته سوال وکو، 
”بادشاه سالمت، کۀ تۀ په ما باندې مهربان کول غواړې او دا چ زما

درخواست منظور کې، نو ما له دا اجازت راکه چ زۀ يهوداه ته الړ شم، نو
 چ داس زۀ هغه ار بيا جوړ کم چرته چ زما پالر نيۀ خ شوى دى.“ 

نو بادشاه په هغه وخت ک زما درخواست منظور کو، چ مله د هغۀ په
 ومره وخت دپاره به د و چناسته وه. هغۀ زما نه تپوس وک ک ن
 بيا ما هغۀ ته ووئيل چ په ما دا مهربان وکه  ،او بيا به کله واپس را
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وب د حمرانانو دپاره خطونه رېواتۀ طرف ته د ص چ ما له د فرات سيند نمرپ
راکه، چ په ک هغوئ ته دا ليل شوى وى چ ما له اجازت راکى چ د

 ما د شاه نلو هغوئ په مل ک يهوداه ته په خېر سره سفر وکم. 
شوى ۇو چ للي هغۀ ته په ک تو، چوکيدار آسف دپاره هم يو خط وغو

د هغه قلع د دروازو دپاره چ د خُدائ پاک د کور حفاظت کوى، د ار د
دېوالونو دپاره او د هغه کور دپاره ما له لر راکى چ په کوم ک به زۀ
ه چ ،لۀ راک ۇو نو بادشاه ما له هغه هر تۀ غو اوسېدم. ما چ

 نو بادشاه ما سره يو و فوج آفسران او په خُدائ پاک په ما مهربانه وو. 
رېواتۀ طرف ته فرات په سفر آسونو د سوارو کسانو يوه ډله ولېله او زۀ د نمرپ

 خو د باندې روان شوم. هلته م حمرانانو له د بادشاه خطونه ورکل. 
وب يو آفسر وو، خبر هغه د عمون ص ار سنبلط، او طوبياه چ بيتحورون

شو چ وک راغل دى چ د بن اسرائيلو د فائدې دپاره کار کوى، نو هغوئ
ډېر زيات خفه شول.

د نحمياه د يروشلم د دېوالونو معائنه کول

 ما هيچا ته هغه خبره ونۀ که  زۀ يروشلم ته الړم او تر درېو ورو پورې 

چ کومه خُدائ پاک زما په زړۀ ک د يروشلم په حقله اچول وه. بيا په نيمه
شپه زۀ پاېدم او بهر الړم، يو و ملرى م ان سره کل. مون صرف يو

 کله چ زۀ ناور د ان سره بوتلو، دا هغه خر وو چ په کوم زۀ سور وم. 
د ار نه روان شوم نو تر اوسه پورې شپه وه. د وادۍ په دروازه باندې ووتلم او
د يدړ کوه نه تېر شوم او د ند دروازې ته الړم. کله چ زۀ روان وم، نو ما د
ار غورزېدل دېوالونه او هغه دروازې وليدې کوم چ په اور تباه شوې وې.

 نو بيا زۀ د فوارې دروازې ته او د بادشاه تاالب ته الړم، خو په کوم خر

 بيا زۀ الندې د باندې چ ما سورل کوله نو هغۀ د تېرېدو الر پېدا نۀ که، 
قدرون وادۍ ته الړم او په خر باندې سور وم، دېوال ته م کتل. بيا زۀ په هغه الر
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راواپس شوم چ په کومه راغلے وم او د وادۍ په دروازه باندې واپس ار ته
 د هغ عالق يو آفسر ته هم دا پته ونۀ لېده چ زۀ چرته وم يا م ۀ الړم. 

کول. تر اوسه پورې ما يهوديانو، امامانو، مشرانو، آفسرانو، يا بل چا ته هي نۀ
ورئ مون” ، خو بيا ما هغوئ ته ووئيل ۇو وئيل چ وک به دا کار کوى. 

په دې وجه په تليف ک يو چ يروشلم تباه شوے دے او د دې دروازې
عزتو او د دې بد يروشلم دېوالونه بيا جوړ ک چ سوزولے شوې دى. را
 او ما هغوئ ته ووئيل چ خُدائ پاک زما نه مل نه ان خالص کو.“ 

وو او هغه ۀ م ورته ووئيل چ ما ته بادشاه وئيل ۇو. نو هغوئ په جواب
و.“ او هغوئ د نېد دېوالونو په جوړولو بيا شروع وک چ ووئيل، ”را ک
 کله چ سنبلط حورون، عمون طوبياه په دې کار کولو باندې شروع وکه. 
او جشم نوم يو عربے زمون د منصوب نه خبر شول، نو هغوئ په مون پورې
وق او مسخرې وکې او وې وئيل، ”تاسو دا ۀ شروع کى دى؟ ول تاسو د

 ما جواب ورکو، ”د آسمان خُدائ بادشاه خالف بغاوت کول غواړئ؟“ 
پاک به مون له کامياب راکى. مون د هغۀ خدمت کوون يو او مون کار

شروع کۇو. خو تاسو په يروشلم ک د جائيداد لرلو هي حق نۀ لرئ، او نۀ
حصه لرئ.“

د يروشلم د دېوال بيا جوړېدل

 بيا مشر امام الياسب او د هغۀ ملرو امامانو د و دروازه بيا جوړه  ۳
که، هغوئ هغه وقف که او دروازې ي په خپل ائ ولول. هغوئ د سلو
 د يريحو مينارو پورې دېوال او د حننايل ميناره پورې دېوال وقف کو. 

 د خلقو ورپس برخه جوړه که. د امرى زوئ زکور بله برخه جوړه که. 
سناآه قبيل د کبانو دروازه جوړه که. هغوئ تيرونه او دروازې په خپل ائ

 د باندې ولول، د دروازې د تاال کولو دپاره ي سيخونه او زنيرونه ولول. 
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اورِياه زوئ او د هقوض نمس مريموت ورپس برخه جوړه که. د برکياه زوئ
او د مشيزبايل نمس مسالم ورپس برخه جوړه که. د بعنه زوئ صدوق بله

 د تقوع سو ورپس برخه جوړه که، خو د هغوئ مشرانو برخه جوړه که. 
د هغه کار کولو نه انار وکو کوم کار چ هغوئ ته خپلو ېدارانو حواله کے
 د فاسح زوئ يويدع او د بسودياه زوئ مسالم د يسانه دروازه بيا جوړه وو. 
که. هغوئ تيرونه او دروازې په خپلو ايونو ک ولول او د تاله کولو دپاره
 د جبعون ملطياه، د مرونوت ي په دروازه ک اړمونه او کنې ولول. 
رېواتۀ يدون او د جبعون او مصفاه سو ورپس برخه جوړه که چ د نمرپ
 د حرهياه زوئ عزىاېل طرف ته فرات د حمران کور پورې حصه وه. 

زرر ورپس برخه جوړه که. حننياه عطر جوړوون ورپس برخه جوړه که،
 د يروشلم د نيم ضلع حمران د حور چ د پلن دېوال پورې حصه وه. 
 د حرومف زوئ يدعياه ورپس برخه زوئ رفاياه ورپس برخه جوړه که. 

جوړه که، کومه چ د هغۀ د خپل کور سره نزدې وه. د حسبنياه زوئ حطوش
 د حارِم زوئ ملياه او د پخت موآب زوئ حسوب ورپس برخه جوړه که. 

 د يروشلم د نورې دوئ دواړو ورپس برخه او د تنور ميناره ي جوړه که. 
نيم ضلع حمران يعن د هلوحيس زوئ سلوم ورپس برخه جوړه که. د هغۀ

 حنون او د زنوح ار اوسېدونو د لوو په دې کار ک د هغۀ مدد کولو. 
وادۍ دروازه بيا جوړه که. هغوئ هغه دروازې په خپلو خپلو ايونو باندې

ولول، هغوئ د دروازې تاال کولو دپاره په دې ک سيخونه او زنيرونه ولول
 د او د ند دروازې پورې هغوئ پينۀ سوه زه دېوال بيا جوړ کو. 

بيتهرم ضلع حمران د رياب زوئ ملياه د ند دروازه بيا جوړه که. هغۀ
په ک او د دروازې تاال کولو دپاره ي ولايونو باندې ول دروازې په خپلو
 د مصفاه ضلع حمران د کولحوزه زوئ سيخونه او زنيرونه ولول. 

سلوم د فوارې دروازه بيا جوړه که. هغۀ د دروازې دپاسه چت جوړ کو،
په ک يرونه ياو سيخونه او زن ولائ باندې ول په خپل دروازې ي
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ولول. د سلح تاالب سره د شاه باغ سره نزدې هغۀ دېوال جوړ کو، دا تر هغه
 د ائ پورې وو چرته چ د داؤد د ار نه الندې پوړۍ کوزې شوې وې. 

زبق زوئ نحمياه ورپس برخه جوړه که، مران د عح لعض بيتصور د نيم
چ دا د داؤد د خاندان د قبرستان، تاالب او د فوجيانو کورونو پورې وه.

هغه ليويان چ چا په دېوال باندې کار کولو

 دې ليويانو د هغه دېوال نورې برخ بيا جوړې کې: د بان زوئ رحوم

لعض مران، حسبياه د خپلح لعض ه، د قعيله د نيمبرخه جوړه ک ورپس
 د قعيله د نورې نيم ضلع د حمران د د طرفه ورپس برخه جوړه که، 

 د مصفاه حمران د يشوع زوئ حنداد زوئ باوى ورپس برخه جوړه که، 
ايصر د وسل د ودام په مخ ورپس حصه جوړه که، دا تر هغه ائ

 د زب زوئ باروک ورپس برخه جوړه پورې وه چرته چ دېوال تاويى، 
که، دا تر هغه ائ پورې وه چرته چ د مشر امام الياسب کور ته د ننوتلو

 د اورِياه زوئ او د هقوض نمس مريموت ورپس برخه جوړه دروازه وه، 
که، چ دا د الياسب د کور تر آخرى سر پورې رسېدل وه.

هغه امامان چ په دېوال ي کار کولو

 دې امامانو د دېوال يو و نورې برخ بيا جوړې کې: د يروشلم د

 بنيامين او د ېرچاپېره عالق نه امامانو ورپس برخه بيا جوړه که، 
حسوب ورپس برخه جوړه که، کومه چ د هغوئ کورونو ته مخامخ وه، د

معسياه زوئ او د عننياه نمس عزرياه ورپس برخه جوړه که، کومه چ د هغۀ
 د حنداد زوئ بِنوئ ورپس برخه جوړه که، چ دا د د کور مخ ته وه، 
 د اُوزى زوئ فاالل - عزرياه د کور نه واخله د دېوال د وټ پورې وه، 
ورپس برخه جوړه که، د دېوال د وټ نه او د وکيدارۍ دربار ته نزدې د
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محل برن مينارې نه ي شروع وکه، د پرعوس زوئ فداياه ورپس برخه جوړه
که، دا برخه د هغه ائ پورې وه چ نمرخاتۀ طرف ته ي د اوبو دروازه او د
صار د هغه ح وکيدارۍ اوچته ميناره وه. دا برخه د خُدائ پاک د کور د
سره نزدې وه چ نوم ي عوفل وو، چرته چ د خُدائ پاک د کور کاريران

اوسېدل.

د دېوال نور جوړوون

 د تقوع سو ورپس برخه جوړه که، د هغوئ دوېمه برخه، د هغه ائ نه

واخله چ د خُدائ پاک د کور د وکيدارۍ د لوئ مينارې مخامخ وه د هغ نه
 د امامانو يوې قبيل ورپس برخه واخله تر عوفل سره نزدې دېوال پورې وه. 
جوړه که، چ شمال طرف ته د آسونو د دروازې نه تل وه، هر يو د خپل کور
 د امير زوئ صدوق ورپس برخه جوړه که، په مخ حصه جوړه که. 

کومه چ د هغۀ کور په مخ وه. د نمرخاتۀ طرف دروازې وکيدار د
 د شلمياه زوئ حننياه او د سانياه زوئ سمعياه ورپس برخه جوړه که. 
صلف شپم زوئ حنون ورپس دوېمه برخه جوړه که. د برکياه زوئ مسالم
 ملياه زرر ورپس برخه جوړه که، کومه چ د هغۀ کور مخ ته وه. 

ورپس برخه جوړه که، دا تر هغ پورې وه چ کوم کور د خُدائ پاک د کور
کاريرو او سودارو استعمالولو، کوم چ د حاضرۍ دروازې سره وو، دا د

هغه کو سره نزدې وو چ د شمال نمرخاتۀ طرف ته د وټ دېوال دپاسه وو.
 زررانو او سودارو آخرى برخه جوړه که، دا د وټ سره د کو نه

واخله د و د دروازې پورې وه.

د حضرت نحمياه کاميابېدل

 کله چ سنبلط خبر شو چ مون يهوديانو دېوال جوړول بيا شروع کى  ۴
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 د خپلو دى، نو هغه سخت غصه شو او مون پورې ي خندا شروع که. 
ملرو او د سامرى فوجيانو په مخ ي ووئيل، ”دا بدبخته يهوديان چ ۀ

کوى د هغ په حقله ي ۀ خيال دے؟ د هغوئ اراده د ار بيا جوړولو ده ۀ؟
ول د هغوئ خيال دا دے چ صرف د يو و قربانو پېش کولو په وجه به هغوئ
هغه دېوال په يوه ورځ ک جوړ کى؟ هغوئ د سوزېدلو کاو او د ملب د ډېرى

ک ن  طوبياه هلته د هغۀ په نه د عمارت کا جوړولے ش ۀ؟“ 
والړ وو او دا خبره ي وکه، ”هغوئ ۀ قسم دېوال جوړولے ش؟ داس چ يو

 ما دعا وکه، ”خُدايه پاکه، د هغوئ خندا  “.هم راغورزولے ش ه يلومب
واوره چ په مون پورې ي کوى، د هغوئ کنل دې هم هغوئ ته بال ش. هغوئ
 هغوئ چ کوم  .ته دې قېديان بوتلے ش لاو پردى م تولے شدې وت

بد عمل کوى هغه مۀ معاف کوه او د هغوئ ناهونه مۀ هېروه، ه چ مون کله
 نو مون د دېوال په دېوال جوړولو نو هغوئ زمون بعزت کې ده.“ 

ه چ ،پورې جوړ شو يا ۇو او دا دېوال زر د نيم اوچتوالجوړولو باندې ل
 خو کله چ سنبلط، طوبياه، او د خلقو به په شوق سره د دې کار کولو. 

عربو، د عمون او د اشدود خلقو واورېدل چ د يروشلم د دېوال د بيا جوړېدلو
کار شروع شوے وو او چ د دېوال غورزېدل ايونه بيا جوړيى نو هغوئ
 نو هغوئ ولو دا منصوبه جوړه که چ راش او په سخت غصه شُو. 

 خو مون خپل خُدائ پاک يروشلم باندې حمله وکى او وډى پېدا کى، 
ته سوال وکو او د هغوئ خالف مو شپه او ورځ په وکيدارۍ باندې سى
 د يهوداه خلقو يوه سندره لرله او هغوئ ووئيله، ”مون مزدوران ولول. 

کمزورى شوى يو، دومره مات خَت به نه اوچتۇو. مون دا دېوال نن نه
 زمون د دشمنانو خيال دا وو چ مون به خپل دشمنان ونۀ جوړ کو؟“ 

ورو او نۀ به تر هغ پورې دا پته راته ول چ ۀ کيى چ ترو پورې هغوئ
 خو چ مون ته رارسېدل نۀ وى، مون به ووژن او زمون کار به بند کى. 
د دشمنانو سره کوم يهوديان اوسېدل هغوئ وخت په وخت راتلل او چ زمون

۱۰ / ۳۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


زمون دشمنانو زمون خالف کوم منصوب جوړول نو د هغ نه به ي خبرولو.
 نو ما خلقو له تُورې، نېزې او غش ورکل او قبيله په قبيله م د دېوال شاته

 ما ته پته په هغه ايونو ک ودرول چرته چ کار ال ختم شوے نۀ وو. 
ولېده چ خلق يرېدل ۇو، نو ما هغوئ، او د هغوئ مشرانو او آفسرانو ته

ووئيل، ”زمون د دشمنانو نه مۀ يرېئ. ياد سات چ مال خُدائ ډېر لوئ او
يروونے دے او ستاسو وطندارانو، ستاسو زامنو، لوو، و او ستاسو د

 زمون دشمنان خبر شول چ مون ته دا پته کورونو دپاره جن وکى.“ 
خُدائ پاک د هغوئ منصوب ۀ منصوبه جوړوله او چ هغوئ ده چ ېدلل

 د خراب کې دى. نو مون ول د دېوال د بيا جوړولو دپاره واپس روان شُو. 
هغه وخت نه واخله زما نيمو سو به کار کولو او نيم کسان به د وکيدارۍ

دپاره والړ ۇو. هغوئ زغرې اغوست وې او نېزې، ډالونه او غش ورسره ۇو. او
د هغه خلقو سره چا چ  يعن زمون مشرانو د خلقو سره پوره مدد کولو، 
دېوال جوړولو. چ کومو کسانو به د عمارت سامان وړلو نو هغوئ به هم په يو
 او هر چا به الس باندې کار کولو او په بل الس ک به ي وسله نيول وه، 

چ د جوړولو کار کولو نو هر يو به په خپله مال پورې تُوره تل وه خو چ کوم
 ما خلقو، سى به د خبردارى دپاره بيل غولو نو هغه به ما سره ايسارېدو. 

د هغوئ آفسرانو او مشرانو ته ووئيل، ”دا کار په دومره ډېره فاصله باندې خور
 کۀ تاسو د بيل دے چ مون په دېوال باندې د يو بل نه ډېر زيات لرې يو. 

آواز واورئ، نو ما ته راغون ش. زمون خُدائ پاک به زمون دپاره جن کوى.“
 نو هره ورځ، د سحر نه واخله د شپ تر هغه وخته پورې چ ستورى به

رااره شول، زمون نيمو کسانو به کار کولو، خو هغه نور نيم به د نېزو سره د
 په هغه وخت ک ما هغه مشرانو سو ته ووئيل وکيدارۍ دپاره والړ ۇو. 
چ هغوئ او د هغوئ ول مدد کوون به د شپ په يروشلم ک ايساريى، نو
 ما د چ داس مون د شپ د ار وکيدارى کۇو او د ور به کار کۇو. 

شپ هم خپل جام نۀ ويستل، نۀ زما ملرو، نۀ زما خدمتارانو او نۀ زما
وکيدارانو ويستل. او کۀ مون د اوبو دپاره هم تلو نو مون ولو به وسله د ان
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سره ساتله.

د حضرت نحمياه د غريبانانو دپاره فرمند کېدل

 ۀ موده وروستو ډېرو سو او و، د خپلو يهوديانو خالف شايت  ۵
 ۀ کسانو ووئيل، ”زمون خاندان غ شوے دے او د ژوندى شروع کو. 

ۀ کسانو ووئيل، ”مون  پات کېدو دپاره مون ته د خوراک ضرورت دے.“ 
خپل پ، د انورو باغونه او خپل کورونه د دې دپاره اه کى دى چ د قحط

 خو ۀ کسانو دا هم ووئيل،  “.الو شخوراک م راته کاف په وخت ک
”مون پېس قرض کې وې چ په خپلو پو او د انورو په باغونو مو بادشاه له
 مون يهوديان د يو نسل نه يو. ول زمون بچ د هغوئ د محصول ورکى. 

بچو په شان نۀ دى؟ خو بيا هم مون مجبور يو چ د خپلو بچو نه غالمان
جوړۇو. زمون ۀ لوه د وړاندې نه د وينو په توه خر شوې دى. مون په

دې وجه بمدداره يو چ زمون پ او د انورو باغونه زمون نه اخستے شوى
 په دې  کله چ ما د هغوئ شايتونه واورېدل، نو زۀ غصه شوم.  دى.“ 

باندې د سوچ کولو نه پس، ما د خلقو مشران او آفسران ورل او ورته م ووئيل،
”تاسو د خپلو خلقو نه سود اخل.“ نو ما د دې دپاره د خلقو يو جره راوغوته
 او ورته م ووئيل، ”زمون چ ومره وس چ د دې مسئل حل راوباسو 
وى نو مون خپل هغه يهودى خپلوان واپس اخلو کومو چ خپل انونه په غېرو
خلقو باندې خرڅ کى دى. خو اوس تاسو خپل رشتهداران او خپل خلق دې ته
مجبوروئ چ خپل انونه په تاسو باندې خرڅ کى.“ مشران خاموش والړ ۇو

 بيا ورته ما ووئيل، ”تاسو چ ۀ او د وئيلو دپاره ورسره هي هم نۀ ۇو. 
د خُدائ پاک نه په يره ک تاسو زمون نۀ دى. په کار دى چ ي کوئ دا

ژوند تېر کئ نو چ مون د غېرو قومونو د دشمنانو د پېغور نه خپل انونه بچ
 ما خلق دې ته پرې دى چ زما نه پېسه او غله قرض واخل او هم کو. 
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زما د ملرو او خلقو نه چ زما دپاره کار کوى. نو را چ دا سود اخستل
 نو تاسو به نن خامخا هغوئ له د هغوئ پ، د انورو باغونه، د بند کو. 
زيتُونو ون او د هغوئ کورونه واپس ورکوئ. او له کله چ مو پېس، غله، د

انورو نوى مے او د زيتُونو تېل قرض ورکول او چ کوم سود مو ترې نه
 مشرانو ورته ووئيل، ”تا چ ۀ ووئيل اخستے دے هغه واپس ورکئ.“ 

مون به هغه هم دغه شان وکو. مون به جائيدادونه واپس کو او د قرض د
تل او د هغوئ په مخمامان راوغوولو کوشش به نۀ کۇو.“ نو ما اراغون

م د مشرانو نه دا قسم واخستلو چ هغوئ اوس اوس کومه وعده وکه نو هغه
 نو ما خپله لمن ونله او وم وئيل، ”کۀ تاسو دا وعده پوره به پوره کوى. 

ه، نو خُدائ پاک دې تاسو د خپلو کورونو او خپلو جائيدادونو نه داسنۀ ک
ونى.“ نو ولو خلقو په جواب ک ووئيل، ”آمين“ او هغوئ د مال خُدائ

ثناء صفت وکو. او خلقو هم هغه شان وکل چ نه ي وعده کې وه.

د حضرت نحمياه سخاوت

 په هغه ولو دولسو کالو ک چ زۀ د يهوداه د مل حمران وم، د

ارتخششتا د سلطنت د شلم کال نه د هغۀ د بادشاه د دوه دېرشم کال پورې، نۀ
ما او نۀ زما خپلوانو هغه خوراک خوړلے دے چ کوم د حمران دپاره مقرر
 زما نه مخ به چ کوم يو حمران هم په دفتر ک وو هغه به په وو. 

خلقو بوج وو. د ميو او د خوراک دپاره به ي هره ورځ ترې نه لوېت د سپينو
زرو سي غوت. د هغوئ نوکرانو به هم د خلقو سره زياتے کولو. خو ما به د

 ما خپل رېدلم.  هغوئ په شان کار نۀ کولو، ه چ زۀ د خُدائ پاک نه ي
ان د دېوال د بيا جوړولو دپاره وقف کے وو او هي جائيداد م نۀ اخستلو.
هر چا چ زما دپاره کار کولو نو هغه د دېوال په بيا جوړېدو ک شري ۇو.
 ما به د خپل دسترخوان نه هره ورځ يو نيم سل يهوديانو او د هغوئ مشرانو

له رو ورکوله. دا د هغه ولو خلقو نه عالوه ۇو کوم چ د ېرچاپېره ملونو نه
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ان او ډېرې چر ۀ يے، شپيو غو  هره ورځ به م ما له راغل ۇو. 
تيارول او په هره لسمه ورځ م د انورو د تازه ميو بندوبست کولو. خو بيا هم
ما هغه پېس نۀ غوتل کوم چ د حمران دپاره مقررې وې، ه چ خلقو
 نو اے خُدايه پاکه، زۀ ستا نه سوال کوم چ ډېر دروند بوج برداشت کولو. 

زما هغه هر يو کار ياد ساته چ ما د دې خلقو دپاره کے دے.

الف منصوبد حضرت نحمياه خ

 سنبلط، طوبياه، عرب جشم او زمون نور دشمنان خبر شول چ مون د  ۶
دېوال جوړول ختم کى دى او چ په دې ک يو مات ائ هم پات نۀ دے،

 نو  .ولدروازې هم ال نۀ وې ل ايونو ک د دروازو په مون ر چا
سنبلط او جشم ما له يو پېغام راولېلو، دا مشوره ي راکوله چ د اونو په مېدان
ک په يو کل ک زۀ د هغوئ سره مالو شم. خو ما ته پته ولېده چ دا ما ته
 ما هغوئ له پېغام وړون ولېل د هغوئ د نقصان رسولو يوه منصوبه وه. 
چ ورته ووائ، ”زۀ يو اهم کار کوم او الندې نۀ شم درتلے. صرف تاسو سره

 هغوئ لور ل ما له هم دغه مالوېدو دپاره خپل کار نۀ شم بندولے.“ 
 بيا سنبلط پېغام رالېلو او هر ل ما هغوئ له هم دغه جواب ورولېلو. 

خپل يو نوکر ما له د پينم پېغام سره راولېلو، دا د خط په شل ک وو او دا
 ما ولوستلو، ”جشمه ووئيل چ په اونيانو ک دا افواه خط کوالو وو. 

خوره ده چ تۀ او يهوديان د بغاوت اراده لرئ نو دا ه تاسو دا دېوال بيا
جوړوئ. هغۀ دا هم ووئيل چ ستا منصوبه دا ده چ خپل ان بادشاه کې
 او تا د يو و پېغمبرانو بندوبست کے دے چ په يروشلم ک دا اعالن

،خو بادشاه سالمت به يقيناً د دې نه خبر ش .تۀ د يهوداه بادشاه ي ى چوک
نو ه زۀ دا مشوره درکوم چ مون دواړه مالو شُو چ په حاالتو باندې خبرې
 نو ما هغۀ له جواب ورولېلو، ”تۀ چ ۀ وائ په هغۀ ک هي هم وکو.“ 
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 د هغوئ دا کوشش رتيا نشته. دا هر ۀ تا د خپل ان نه جوړ کى دى.“ 
وو چ مون ويروى چ کار بند کو. خو ما دعا وکه، ”خُدايه پاکه، ما له

 په هغه وخت زۀ د مهيطباېل نمس او د دالياه زوئ سمعياه طاقت راکه.“ 
سره مالوېدو له الړم، چ هغه د دې قابل نۀ وو چ د خپل کور نه الړ ش. هغۀ
ما ته ووئيل، ”زۀ او تۀ به الړ شُو او د خُدائ پاک د کور په مقدس ائ ک به
دواړه پ شُو او دروازې به تاال کو، ه چ هغوئ ستا د وژلو دپاره راروان
 ما په جواب ک ورته  “.راش دى. نو هغوئ به ستا د وژلو دپاره د شپ
ۀ چ شم. ستا خيال دا دے تم او پوت ے نۀ يم چس ووئيل، ”زۀ داس

م؟ زۀ به داسېپ زۀ به د خپل ژوند د بچ کولو دپاره د خُدائ پاک په کور ک
 کله چ ما په دې باندې سوچ وکو، نو ما ته پته ولېده چ خُدائ نۀ کوم.“ 
پاک د سمعياه سره خبرې نۀ دى کې، خو طوبياه او سنبلط هغۀ له د دې دپاره

 هغوئ هغۀ له د دې رشوت ورکے دے چ ما له دا خبردارے راکى. 
دپاره پېس ورکې وې چ ما ويروى او زۀ ناه وکم، نو چ هغوئ زما
ه، ”خُدايه پاکه، چعا وک ما د شُهرت خراب کى او ما سپ کى. 

طوبياه او سنبلط ۀ کى دى هغه ياد ساته او سزا ورکه. هغه ه نوعيدياه او
نور ول پېغمبران ياد ساته چا چ زما د يرولو کوشش کے دے.“

د کار ختمول

 د کار دوه پنوسم ور نه پس د الول د مياشت په پينويشتمه ورځ ول

 کله چ په ېرچاپېره ملونو ک زمون دشمنان د دې نه دېوال ختم شو. 
خبر شول، نو هغوئ ويرېدل او خپل انونه ورته کمزورى اره شول، ه

 په دې چ هغوئ ته پته وه چ دا کار د خُدائ پاک د مدد سره شوے دے. 
ول وخت ک د يهوديانو مشرانو او طوبياه يو بل ته ډېر خطونه لېل رالېل.

 په يهوداه ک ډېرو خلقو د طوبياه ملرتيا ه کوله چ د هغۀ سخر د

ارخ زوئ سانياه يهودى وو. د دې نه عالوه، د هغۀ زوئ يهوحنان د برکياه د
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 طوبياه چ کوم ۀ کارونه کى ۇو نو زوئ د مسالم لور وادۀ کې وه. 
خلقو به د هغ ولو په حقله زما په وړاندې خبرې کول او ما چ ۀ وئيل نو

هغه به ي طوبياه ته وئيل. او هغۀ زما د يرولو دپاره خطونه رالېل.

 نو دېوال بيا جوړ شو، ول دروازې په خپلو ايونو ک ولولے شوې  ۷
 ما دوه سى د او وکيداران، حمد ويون او ليويان مقرر کے شول. 
يروشلم په ار باندې مشران مقرر کل، هغه زما ورور حنان او د قلعه مشر

آفسر حننياه ۇو. حننياه اعتمادى سے وو او هغه د نورو نه زيات د خُدائ پاک
 ما هغوئ ته ووئيل، ”ترو پورې چ نمر تود شوے نۀ وى نو د نه يرېدو. 
يروشلم دروازې به نۀ کوالووئ. په کوم وخت ک چ وکيداران په ماام
ک چه کوى نو هغوئ دې دروازې بندوى او اړمونه دې ورته واچوى. ما
هغوئ ته دا هم ووئيل چ د يروشلم د اوسېدونو خلقو نه يو و وکيداران

مقرر کئ چ ۀ کسانو ته په ک خاص ايونه حواله ش او نور دې د خپلو
کورونو نه ېرچاپېره شت کوى.“

د هغه کسانو تفصيل چ د جالوطن نه راواپس شول

 يروشلم يو لوئ ار وو، خو ډېر خلق په ک نۀ اوسېدل او ډېر کورونه په

 خُدائ پاک دا خيال زما په زړۀ ک واچولو چ دا ک نۀ ۇو جوړ شوى. 
خلق، د هغوئ مشران او آفسران راغون کم او د هغوئ نسبنامه وورم. ما د
هغه خلقو حساب کتاب پېدا کو کوم چ اول د جالوطن نه راواپس شوى ۇو

 ډېر جالوطن شوى کسان او ما ته چ کوم معلومات مالو شول هغه دا دى: 
وب نه الړل او يروشلم او يهوداه ته راواپس شول، هر يو خپل ار ته د بابل ص

راغلو. د هغوئ خاندان په بابل ک د جالوطن په دوران ک د هغه وخت نه
 د هغوئ مشران اوسېدې چ نبوکدنضر بادشاه هغوئ هلته قېديان بوتل ۇو. 
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دا ۇو، زربابل، يشوع، نحمياه، عزرياه، رعمياه، نحمان، مردک، بِلشان،
 دا د بن اسرائيلو د ډلو تفصيل دے، دا - مسفرت، بِوئ، نحوم او بعنه. 

تفصيل د هغه هرې قبيل د کسانو د شمېر سره دے کوم چ د جالوطن نه
راواپس شول: د پرعوس اوالد دوه زره يو سل او دوه اويا، د سفطياه اوالد درې
وس، د پخت موآب اوالد چسوه او دوه پن سوه او دوه اويا، د ارخ اوالد شپ
هغوئ د يشوع او يوآب اوالد وو، په شمېر ک دوه زره اتۀ سوه او اتلس ۇو، د

عيالم اوالد يو زر دوه سوه لور پنوس، د زتُو اوالد اتۀ سوه او پينۀ
لوېت، د زک اوالد اووۀ سوه او شپېتۀ، د بِنوئ اوالد شپ سوه او اتۀ

لوېت، د بب اوالد شپ سوه او اتۀويشت، د عزجاد اوالد دوه زره درې سوه
او دوويشت، د ادونقام اوالد شپ سوه او اووۀ شپېتۀ، د بِوئ اوالد دوه زره او

اووۀ شپېتۀ، د عدين اوالد شپ سوه او پينۀ پنوس، د اطير اوالد چ د هغۀ نوم
حزقياه هم وو، دوه کم سل کسان، د حاشوم اوالد درې سوه او اتۀويشت، د

بِض اوالد درې سوه او ليريشت، د خاريف اوالد يو سل او دولس، د جبعون
ارونو ک په دې ۀ چ د کومو خلقو پالر ني - اوالد پينۀ کم سل. 
اوسېدل هغوئ هم راواپس شول: بيتلحم او نطوفه، يو سل او اتۀ اتيا کسان،

عنتوت، يو سل او اتۀويشت کسان، بيتعزماوت، دوه لوېت کسان،
ريتيعريم، کفيره او بيروت، اووۀ سوه او درې لوېت کسان، راما او جبعه، ق

شپ سوه او يوويشت کسان، مماس، يو سل او دوويشت کسان، بيتايل او
ع، يو سل او درويشت کسان، د بل نبو دوه پنوس کسان، د بل عيالم يو زر

دوه سوه او لور پنوس کسان، حارِم، درې سوه او شل کسان، يريحو، درې
سوه او پينۀ لوېت کسان، لد، حاديد او اونو، اووۀ سوه او يوويشت کسان،

 دا د امامانو د ډلو تفصيل - سناآه، درې زره نهۀ سوه او دېرش کسان. 
دے چ هغوئ د جالوطن نه راواپس شول: د يشوع اوالد يدعياه، نهۀ سوه او

درې اويا، امير، يو زر او دوه پنوس، فشحور، يو زر دوه سوه او اووۀ
 د ليويانو قبيل چ د جالوطن نه - لوېت، حارِم، يو زر او اوولس. 
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راواپس شوې: د هوداوه اوالد يشوع او قدماېل، لور اويا، د آسف اوالد د
خُدائ پاک د کور موسيقاران يو سل او اتۀ لوېت، د خُدائ پاک د کور

وکيداران چ د سلوم، اطير، طلمون، عقوب، حطيطا او شوب اوالد وو هغوئ
 د خُدائ پاک د کور د خدمتارانو قبيل چ د - يو سل او اتۀ دېرش ۇو. 
جالوطن نه راواپس شول: ضيحا، حسوفا، طبعوت، قروس، سيعا، فدون، لبانه،

حجابه، شمل، حنان، جِديل، جحر، رياياه، رضين، نقودا، جزام، عزا، فاسح،
بس، معونيم، نفوسيم، بقبوق، حقوفا، حرحور، بضلوت، محيدا، حرشاه،

چ  د سليمان د نوکرانو قبيل - برقوس، سسيرا، تامح، نضياح او خطيفا. 
د جالوطن نه راواپس شول: سوط، سوفرت، فريدا، يعله، درقون، جِديل،

 د خُدائ پاک د کور د سفطياه، حطيل، فوکرتهضبائم او امون. 
خدمتارانو اوالد او د سليمان د هغه نوکرانو شمېر اتۀ کم لور سوه وو کوم

 د دالياه، طوبياه او نقودا د ډلو کسان - چ د جالوطن نه راواپس شول. 
شپ سوه او دوه لوېت ۇو کوم چ د تل ملح، تل حرشا، کروب، عدون او
هغوئ د بن ارونو نه راواپس شول، خو هغوئ دا نۀ شول ثابتولے چ ميرا
 د امامانو دې ډلو داس هي شجره نسب پېدا نۀ - اسرائيلو اوالد دے. 
کو چ هغوئ د خپل پالر نيۀ ثبوت پېش کى: حباياه، هقوض، برزل. (د
امامانو د قبيل برزل پالر نيۀ په جِلعاد ک د برزل د قبيل يوه ه وادۀ

وړے وو.) هغوئ دا نۀ شوه ثابتولے چ نوم ي ې وه او د خپل سخر د قبيلک
د هغوئ پالر نيۀ وک ۇو، نو په دې وجه هغوئ امامان نۀ شول منلے کېدے.

 يهودى حمران هغوئ ته وئيل ۇو چ هغوئ تر هغ پورې خُدائ پاک ته

پېش کے شوے خوراک نۀ ش خوړلے چ ترو پورې امام اُوريم او تميم نۀ
 کوم کسان چ د جالوطن نه راواپس شول هغوئ - وى استعمال کے. 

ول په شمېر ک دوه لوېت زره درې سوه او شپېتۀ کسان ۇو. د هغوئ
 ،اووۀ زره درې سوه او اووۀ دېرش ۇو او نران نوکران په شمېر ک 
او نران موسيقاران دوه سوه او پينۀ لوېت، آسونه اووۀ سوه او شپ دېرش،
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ۀ دېرش، خرونه شپلور سوه او پين انت، اولوې ۀقچر دوه سوه او پين
 ډېرو خلقو په هغه چنده ورکولو ک مدد کولو - زره اووۀ سوه او شل. 

چ د خُدائ پاک د کور د بيا جوړولو باندې خرچ شوې وه: حمران اتۀ کلو
سرۀ زر ورکل، پنوس جامونه چ د خُدائ پاک په کور ک استعمال ش، د
امامانو دپاره پينۀ سوه او دېرش چوغ، د قبيلو مشرانو يو سل او درې پنوس
کلو سرۀ زر ورکل، يو زر او لور سوه او اتۀ پنوس کلو سپين زر، باق نورو
خلقو يو سل او درې پنوس کلو سرۀ زر ورکل، يو زر او درې سوه پينويشت

 امامان، ليويان،  ،وغمامانو دپاره اووۀ شپېتۀ چکلو سپين زر، د ا
وکيداران، سندرغاړى، او ۀ عام خلق، د خُدائ پاک د کور خدمتاران، او

ول بن اسرائيليان په وړو ارونو او د يهوداه په ارونو ک دېره شول.

د عزرا خلقو ته شريعت لوستل

 تر اووم مياشت پورې ول بن اسرائيل په خپلو ارونو ک دېره  ۸
شول. د دې مياشت په اوله ورځ هغوئ ول په يروشلم ک د اوبو دروازې سره
د موس م ته ووئيل چشول. هغوئ عزرا عال راغون ائ ک په دننه د جر
د شريعت هغه کتاب راوړى کوم چ مال خُدائ بن اسرائيلو له ورکے وو.
 نو عزرا د شريعت کتاب هغه ائ ته راوړو او دا د اووم مياشت اوله ورځ

وه چرته چ خلق راغون ۇو. په هغوئ ک سى،  او هغه ماشومان ۇو
 هلته د دروازې سره د چ د هغوئ عمر دومره وو چ په دې باندې پوهېدل. 

جر په ائ ک هغۀ ورته د سحر وخت نه واخله تر غرم پورې شريعت
 عزرا د لر د پايو لوستلو او هغوئ ولو ورته په توجو سره غوږ اېے وو. 

په ممبر باندې والړ وو کوم چ د دې موقع دپاره جوړ شوے وو. دا کسان د
هغۀ  طرف ته والړ ۇو، متتياه، سمع، عناياه، اورِياه، خلقياه، او معسياه، او دا

کسان ي س طرف ته والړ ۇو، فداياه، ميسائيل، ملياه، حاشوم، حسبدانه،

۱۹ / ۳۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 عزرا په داس اوچت ائ باندې والړ وو چ ولو خلقو زکرياه او مسالم. 
 عزرا ليدلے شو. چ نه هغۀ کتاب کوالو کو، نو هغوئ ول ودرېدل. 

وفرمائيل، ”د مال خُدائ د لوئ خُدائ پاک ثناء صفت دې وى.“ نو ولو خلقو
ي ل او وې وئيل، ”آمين، آمين.“ هغوئ په عبادت کخپل السونه اوچت ک
 بيا هغوئ په خپلو خپلو شول او په زمه ي مال خُدائ ته سجده ولوله. 
،ع، بانه، يشوايونو باندې ودرېدل، او دې ليويانو ورته د شريعت تشريح وک
سربياه، يمين، عقوب، سبت، هودياه، معسياه، قليتاه، عزرياه، يوزبد، حنان او

 هغوئ ورته د خُدائ پاک شريعت ولوستلو او د دې تشريح ي ورته فالياه. 
 کله چ خلقو ته پته ولېده  .په مطلب باندې پوهه ش خلق ي ه، چوک

ه. نو نحمياه چۀ ده، نو هغوئ په ژړا شروع وک د شريعت مطالبه چ
حمران وو، عزرا چ د شريعت امام او عالم وو او هغه ليويانو چ د شريعت
تشريح ي کوله هغوئ ولو هغه خلقو ته وفرمائيل چ، ”دا ورځ د مال خُدائ
ستاسو د خُدائ پاک دپاره مقدسه ده، نو تاسو له نۀ دى په کار چ غم يا ژړا

 نو د خوراک اک دپاره خپلو کورونو ته الړ ش او په خپل وکئ. 
خوراک او ميو ک د هغه خلقو هم حصه وکئ چ چا سره دا يزونه نۀ وى.

ئ. د مالخُدائ دپاره يوه مقدسه ورځ ده، نو مۀ خفه کې د مال نن زمون
 نو ليويانو خلق قالرول او خُدائ خوشحال ستاسو د طاقت بنياد دے.“ 

 نو ول خلق خپلو ورته ي وئيل چ په داس مقدسه ورځ خفان مۀ کوئ. 
کورونو ته الړل او په خوشحال سره ي خوراک اک وکو او په دې خوراک

اک ک ي د نورو خلقو حصه هم وکه، ه چ هغوئ د خُدائ پاک
کالم اورېدلے وو او په هغ پوهه شوى ۇو.

د جونو اختر

 په ورپس ورځ د ډلو مشران چ د هغوئ امامان او ليويان هم ورسره ۇو،

 هغوئ ته دا پته هغوئ عزرا عالم له الړل چ د شريعت حمونه زده کى. 
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ولېده چ هغه شريعت دا حم کوى کوم چ مال خُدائ د موس په ذريعه
ورکے وو چ د جونو د اختر په دوران ک دې بن اسرائيليان په جونو
 نو هغوئ ورته دا اصول وودل او ول ي يروشلم او نورو ک اوسيى. 
وړو او غو ارونو ته ولېل، ”غرونو ته الړ ش او د نختر، د زيتُونو، د کجورو

او د هغه نورو ونو لت راؤړئ چ سورے جوړوى، چ د هغه اصولو په
مطابق جونې جوړې کو چ د شريعت په کتاب ک ليلے شوى دى.“

،راوړې او د خپلو کورونو په چتونو، په خپلو صحنونو ک ان  نو خلقو

د خُدائ پاک د کور په دربار ک او د افرائيم دروازې او د اوبو دروازې سره د
 هغه ول خلق کوم جر په عوام ايونو ک ي جونې جوړې کې. 
ک ې او په هغې جوړې کۇو هغوئ جون نه واپس راغل د جالوطن چ

اوسېدل او هر يو کس جذبات او خوشحاله وو. د نون زوئ يشوع د وخت نه پس
 د اختر د وړومب ور نه واخله تر آخرى ور پورې داس نۀ ۇو شوى. 
هغوئ هره ورځ د خُدائ پاک د شريعت يوه حصه لوستله. هغوئ اووۀ ور دا

اختر وکو او په اتمه ورځ د اختر د ختمېدو اجتماع وشوه، هم هغه شان له
نه چ په شريعت ک الزم شوى ۇو.

د خلقو د خپلو ناهونو اقرار کول

 هم د هغه مياشت په ليريشتمه ورځ بن اسرائيل راغون شول، او روژه  ۹
ي نيول وه، د اټ جام ي اغوست وې او په خپلو سرونو باندې ي خاورې

 ولو بن اسرائيلو د پردى وطن د خلقو نه انونه جدا کى ۇو. اچول وې. 
بيا هغوئ ودرېدل او د هغه ناهونو اقرار شروع کو کوم چ هغوئ او د هغوئ

 تقريباً درې ين هغوئ والړ ۇو او د مال خُدائ د پالر نيۀ کى ۇو. 
هغوئ د خُدائ پاک قانون ورته ولوستلے شو او ورپس درې ين هغوئ د

خپلو ناهونو اقرار وکو او د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک عبادت ي وکو.
 هلته د ليويانو په ممبر باندې دا کسان والړ ۇو، يشوع، بان، قدماېل،
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شبنياه، بن، سربياه، بان او کنعنياه. هغوئ مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته په
 د ليويانو دې مشرانو خلقو ته آواز وکو، يشوع، قدماېل، چغو چغو وژړل. 

بان، حسبنياه، سربياه، هودياه، شبنياه او فتحياه، او هغوئ ووئيل: ”پا او د
مال خُدائ ستاسو د خُدائ پاک ثناء صفت وکئ، د هغۀ ثناء صفت همېشه

همېشه کوئ. د هغۀ د شان شوکت واال نوم دې برکتناک وى، دا دې د ولو
صفتونو او برکتونو نه اوچت وى.“

د اقرار دعا

 او بيا بن اسرائيلو دا دعا وکه، ”ماله خُدايه، يوا تۀ مال خُدائ ي، تا

ه او سمندر او په دې کى دى. تا زمآسمانونه او د آسمان ستورى جوړ ک
هر ۀ جوړ کى دى، تا هر يز له ساه ورکې ده. آسمان مخلوق تا ته سجده
 ماله خُدايه، خُدايه پاکه، تا ابرام غوره کو، او کوى او ستا عبادت کوى. 
 تا ته تا هغه د بابل ار اُور نه راوويستلو، تا د هغۀ نوم ابراهيم ته بدل کو. 

پته ولېده چ هغه ستا وفادار دے، نو تا د هغۀ سره يو لوظ وکو. دا لوظ چ د
کنعانيانو مل به ورکوې، د حتيانو او اموريانو مل، د فرزيانو، يبوسيانو او

د هغۀ اوالد په ک وى چ ليو م هغه به داس چ ،لجرجاسيانو م
زمون  تا وکتل چ  .تۀ وفادار ي ه چه پوره ک ى. تا خپله وعدهاوسي

پالر نيۀ په مصر ک ومره کېدل ۇو، تا د بحرِقُلزم سره د هغوئ د مدد
 تا د فرعون خالف عجيبه معجزې وکې، دا معجزې د دپاره فرياد واورېدو. 
هغۀ آفسرانو او د هغه مل د خلقو خالف وې، ه چ تا ته پته وه چ هغوئ

ستا په خلقو باندې ومره ظلم کولو. تا هغه شُهرت حاصل کو چ تر ننه پورې
 تا د خپلو خلقو دپاره په درياب ک الر جوړه که او هغوئ دې په ي لرې. 
ۇو نو هغوئ په ژورو اوبو ک وک ورپس ل. او چه باندې تېر کاوچه زم

 د ډوب شول، داس له چ يو غضبناک سمندر ک کاے ډوبيى. 
وري د ستن په ذريعه تا هغوئ د ور په وخت بوتلل، او د شپ په وخت دې
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 د سينا غر سره تۀ د اور د ستن په ذريعه د هغوئ په الر ک را جوړوله. 
د آسمان نه راکوز شوې، تا د خپلو خلقو سره خبرې وکې او هغوئ ته دې

 تا هغوئ ته وودل چ ستا د سبت انصاف قانون او ۀ اصول وودل. 
ورځ مقدسه و، او تا د خپل خدمت کوون موس په ذريعه هغوئ له خپل
هغوئ اوږى ۇو، نو تا هغوئ له د آسمان نه رو  کله چ قانون ورکو. 
ورکه، او چ کله هغوئ تى ۇو نو تا د يو کا نه هغوئ له اوبۀ ورکې. تا

هغوئ ته ووئيل چ هغه مل قبضه کئ د کوم چ تا هغوئ له د ورکولو وعده
 خو زمون پالر نيۀ مغروره او ضديان شول او ستا د حمونو د کې وه. 

 هغوئ نافرمان وکه، تا چ کوم معجزې کې وې منلو نه ي انار وکو. 
هغه ي هېرې کې. په خپله سرکش ک هغوئ يو مشر خوښ کو چ د مصر

غالم له ي واپس بو. خو تۀ بخونے خُدائ پاک ي، تۀ مهربان او مينه
 کوونے ي، زر نۀ غصه کېې. ستا رحم لوئ دے، تا هغوئ پرې نۀ ودل. 
هغوئ د سخ په شل ک يو بت جوړ کو او وې وئيل چ دا هغه خُدائ دے

عزتومره ب ه خُدايه، هغوئ ستامال .صر نه راوويستلد م تاسو ي چ
 خو هغوئ دې هلته په صحرا ک پرې نۀ ودل، ه چ ستا رحم وکه. 
ي او ور د شپ ه چاو نۀ د اور ستن لرې ک ډېر لوئ دے. تا نۀ د وري

 تا د خپل نې روح په ذريعه د هغوئ الرودنه وکه، تا ورته الر ودله. 
 په  .لو دپاره دې اوبۀ ورکول هغوئ له د خوراک دپاره من ورکولو او د
ۀ ضرورت وو د هغ هغوئ ته د چ تو کالو کلوې ولو په صحرا ک

هر ۀ بندوبست دې ورله وکو، د هغوئ جام هيله زړې نۀ شوې، او د
 په قومونو او بادشاهو فتح کولو ک تا د هغوئ  .سېدلونۀ پ هغوئ پ

مدد کولو، او تا خپل خلق په هر ائ ک آباد کل. هغوئ د حسبون مل فتح
کو، چرته چ سيحون بادشاه کوله، او د بسن مل، چرته چ عوج بادشاه

 تا هغوئ له دومره بچ ورکل له چ په آسمان ک ومره ستورى وو. 
لى هغه مى او هلته اوسيقبضه ک لهغه م دى، او تا هغوئ راوستل چ
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 هغوئ د کنعان کوم چ تا د هغوئ پالر نيۀ له د ورکولو وعده کې وه. 
مل قبضه کو، هلته چ کوم خلق اوسېدل تۀ په هغوئ باندې غالب راغل. تا
خپلو خلقو له هغه طاقت ورکو چ د هغوئ سره هغه شان کار وکى چ ۀ
 ستا خلقو د پخو ي خوه وى وک چ د کنعان بادشاهان او خلق ۇو. 

دېوالونو ارونه قبضه کل، چ آباده زمه، د دولت نه ډک کورونه ونيس، هغه
کوه چ د مخ نه کنستلے شوى دى، د زيتُونو ون، د مېوو ون او د

انورو باغونه. هغوئ په مه خېه خوراک کولو او غ شول، تا چ کوم ۀ
 خو ستا يزونه هغوئ له ورکى ۇو د هغه هر ۀ نه ي خوند اخستلو. 
خلقو سرکش وکه او ستا نافرمان ي وکه، هغوئ ستا قانون ته شا که.

هغوئ به هغه پېغمبران وژل چ خبردارے ي ورکولو، کومو چ ورته فرمائيل
 نو تا هغوئ چ تا ته واپس راور. هغوئ ستا خالف لويه ستاخ کوله، 
خپلو دشمنانو ته حواله کل. په خپلو تليفونو ک هغوئ تا ته د مدد دپاره چغه

که، او په آسمان ک تا د هغوئ فرياد واورېدو. د خپل لوئ رحم په وجه تا
 کله به هغوئ له خالصوون ورولېل چا چ هغوئ د دشمنانو نه بچ کل. 

چ خېر شو، نو هغوئ به ستا خالف بيا ناه وکه، او تا يو ل بيا هغوئ
و چوک هغوئ توبه وويستله او سوال ي ل. خو کله چدشمنانو ته حواله ک
هغوئ بچ کې، نو په آسمان ک تا وخت په وخت د هغوئ سوال اورېدو او تا
و چ تا هغوئ له خبردارے ورک د خپل لوئ رحم په وجه هغوئ بچ کول. 
ستا قانون ته بيا راواپس ش، خو په غرور سره هغوئ ستا قانون و نۀ منلو، ار

ستا د قانون منل د ژوند الره ده. هغه د سخت زړۀ او ضديانو خلقو نافرمان چ
 ډېر کالونه تا هغوئ ته صبر کولو. تا د خپلو وکه او تا ته ي غوږ نۀ نيولو. 

پېغمبرانو په ذريعه هغوئ له خبردارے ورکولو، خو ستا خلقو غوږ نۀ نيولو، نو تا
 خو ستا د لوئ رحم په هغوئ نورو قومونو ته حواله کل چ فتح ي کى. 

.ل. تۀ رحمان او رحيم خُدائ پاک يودل او نۀ دې تباه کوجه، تا هغوئ نۀ پرې
 اے خُدايه پاکه، زمون خُدايه پاکه، تۀ ومره لوئ ي، تۀ ومره د رعب واال
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او طاقتور ي. تۀ په وفادارۍ سره خپل لوظ پوره کوې. د هغه وخت نه کله چ د
اسور بادشاهانو په مون ظلم کولو، تر اوسه پورې، مون ومره کېدل يو.

زمون بادشاهان، زمون مشران، زمون امامان او زمون پېغمبران، زمون پالر
نيۀ او زمون ول خلق کېدل دى. مون چ ومره کېدل يو نو هغه مۀ

 تا ۀ وکل چ مون له دې سزا راکه، ار چ مون ناه هم کې هېروه. 
 زمون بادشاهانو، زمون مشرانو او ده، خو تا مون سره انصاف وکو. 
زمون امامانو، زمون پالر نيۀ ستا قانون نۀ دے منلے. هغوئ ستا قانون او

 کۀ ۀ هم چ د هغوئ په بادشاه ک تا هغوئ خبردارى ته غوږ نۀ نيولو. 
ک لهغوئ په هغه کوالو او آباد م ے وو، کله چله لوئ برکت ورک
اوسېدل کوم چ تا هغوئ له ورکے وو، خو بيا هم هغوئ د ناه نه راونۀ

ک لتر اوسه په هغه م  نو مون رېدل او نۀ ي ستا خدمت کے وو. 
غالمان يو چ تا زمون پالر نيۀ له ورکے وو، چ د هغ په مېوه او پېداوار
چ  ۀ پېدا کوى نو هغه بادشاهانو له هزم  چ باندې مزې وکى. 

زمون د ناه په وجه تا په مون باندې مقرر کى دى. هغوئ زمون او زمون د
په يوه سخته پرېشان ه وى، او مونخو ۀ ي ۀ کوى چ اروو سره هغه

ک يو.“

د خلقو يوه معاهده کول

 ”چ دا هر ۀ شوى دى نو مون بن اسرائيليان دا پخه ليل معاهده کۇو

او زمون مشران، ليويان او زمون امامان به په دې باندې خپل مهرونه ولوى.“

 کومو کسانو چ دستخطونه وکل هغوئ دا ۇو: د حلياه زوئ  ۱۰
 شراياه، عزرياه، يرمياه، فشحور، امرياه، - نحمياه حمران. صدقياه، 

ملياه، حطوش، شبنياه، ملوک، حارِم، مريموت، عبدياه، دانيال، جِنتون،
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 ليويان: د - باروک، مسالم، ابياه، ميامين، معزياه، بِلج او سمعياه. 
ازنياه زوئ يشوع، د حنداد د قبيل بِنوئ، قدماېل، شبنياه، هودياه، قليتاه،

فالياه، حنان، ميا، رِحوب، حسبياه، زکور، سربياه، شبنياه، هودياه، بان او
،نب ، د خلقو مشران: پرعوس، پخت موآب، عيالم، زتُو، بان - بنينو. 

،وئ، عدين، اطير، حزقياه، عزور، هودياه، حاشوم، بِضِادونياه، ب ،عزجاد، بب
خاريف، عنتوت، نوب، مفيعاس، مسالم، حزير، مشيزبايل، صدوق، يدوع،

فلطياه، حنان، عناياه، هوسيع، حننياه، حسوب، هلوحيس، فليحا، سوبيق، رحوم،
حسبناه، معسياه، اخياه، حنان، عنان، ملوک، حارِم او بعنه.

د لوظ لي

 مون يعن بن اسرائيلو، امامانو، ليويانو، وکيدارانو، سندرغاړو، د خُدائ

پاک د کور خدمتارانو او هغه نورو ولو خلقو د خُدائ پاک د قانون د تابعدارۍ
په بنياد خپل انونه د پردى مل د هغه خلقو نه جدا کى ۇو کوم چ زمون په
مر چولو بچو سره د کومو ع و او د هغه د خپلو اوسېدل. مون ک لم

د خپلو مشرانو سره په يو قسم کولو ک  مون پوهېدو ته رسېدلے دے، 
شري شُو او ومو وئيل چ مون کۀ قسم مات کو نو په مون دې لعنت وى او

دا چ مون به د خُدائ پاک د قانون په مطابق خپل ژوند تېروو، هم هغه قانون
ے وو، چپه ذريعه راک موس دمت کوونخُدائ پاک د خپل خ کوم چ

مون به هغه هر ۀ منو چ مال خُدائ زمون خُدائ پاک ي حم راکوى، او
 مون دا وعده وکه چ د هغه چ مون به د هغۀ ول قانون او اصول منو. 

مل د غېرو قومونو خلقو له به خپل لوه نۀ ورکوو او د هغوئ لوه به خپلو
 کۀ د پردى مل خلق ۀ غله يا بل هر يز هم د زامنو ته نۀ وادۀ کۇو. 

سبت يا په بله هره مقدسه ورځ په مون باندې د خرولو دپاره راوړى، نو مون به
ي د هغوئ نه نۀ اخلو. په هر اوؤم کال به مون زمه نۀ کرو او ول قرضونه به

 زمون هر يو کس به هر کال پينۀ رامه سپين زر د خُدائ پاک معاف کۇو. 
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 مون به د خُدائ پاک د کور د د کور د خرچ دپاره په چنده ک ورکوى. 
د غل د هرې ور ،يزونو بندوبست کۇو، مقدسه رو عبادت دپاره د دې

نذرانه، هغه ناور چ هره ورځ د قربان په توه سوزولے ش، د سبت د
د بن ،نذران د اختر او د نورو اخترونو دپاره مقدس و، د نوې مياشتور

اسرائيلو د ناه کفارې دپاره نذران او هغه بل هر يو يز چ د خُدائ پاک په
 زمون خلق، امامان او ليويان به هر کال پچه کور ک ي ضرورت وى. 

اچوى چ دا معلومه کى چ کومه يوه ډله د مال خُدائ زمون خُدائ پاک په
قرباناه باندې د سوزولو دپاره لرو بندوبست کوى او دا به د قانون په مطابق

 مون به هر کال د خپل وړومب رېبلے شوى فصل او زمون په ونو وى. 
 ک د وړومب پېدا شوې مېوې يوه نذرانه د مال خُدائ کور ته وړو. 

زمون د هر يو کس وړومبے پېدا شوے زوئ به امامانو له د خُدائ پاک کور ته
بوحو او هلته به ي د خُدائ پاک د ودل شوى قانون په مطابق خُدائ پاک ته

وقف کۇو. زمون د هر يو کس د غواانو وړومبے پېدا شوے سخے او زمون د
 هر يو کس وړومبے پېدا شوے ُورے يا د چېل بچے به هم وقف کيى. 
مون به هر کال امامانو له د خُدائ پاک کور ته د وړومب رېبل شوى فصل نه

جوړې شوې پېې او د انورو د ميو خپل نورې نذران، د زيتُونو تېل او هر قسم
ۀ چ صه ليويانو له راؤړوۀ نه لسمه ح به هغه هر و. او مونمېوې هم وړ

زمون په پو ک شوى دى، ه چ هغوئ زمون په کلو ک د دې يزونو د
 کله چ لسمه حصه راولولے ش نو د هارون د اوالد راولو ذمه وار دى. 

امامان به ليويانو سره وى. او د هغه ول راول شوې لسم حص نه به ليويان
 بن اسرائيل او ليويان  .ودامونو ته يوس صه د خُدائ پاک د کورلسمه ح
به د فصل، ميو او د زيتُونو تېلو برخ هغه ودامونو ته يوس چرته چ د خُدائ
پاک د کور سامان کېودلے ش او چرته چ امامان، د دروازو وکيداران او

سندرغاړى حاضر وى. مون به زمون د خُدائ پاک د کور نه مخ نۀ اړۇو.
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په يروشلم ک اوسېدون خلق

 مشران په يروشلم ک دېره شول او باق خلقو پچه واچوله چ د  ۱۱
هر لسم خاندان نه يو خاندان خوښ کى چ الړ ش او د يروشلم په مقدس ار
 خلقو د هغه ولو ک اوسيى، خو هغه نور په خپلو ارونو ک اوسېدل. 
خلقو دپاره برکت وغوتو چ کوم په رضاکارانه توه په يروشلم ک اوسېدل.

 د يهوداه په ارونو ک بن اسرائيل، امامان، ليويان، د خُدائ پاک د کور

کاريران او د سليمان د نوکرانو اوالد په خپلو ارونو ک په خپلو جائيدادونو
وب د مشرانو اريانو تفصيل دے کوم چ په اوسېدل. دا د يهوداه ص ک

 د يهوداه قبيل کسان دا دى: د زکرياه نمسے او د يروشلم ک اوسېدل: 
زياه زوئ عتاياه. د هغۀ په آباواجداد ک امرياه، سفطياه او محللاېل شامل ع

 او هم د کولحوزه نمسے او د ۇو، چ د يهوداه زوئ د فارص اوالد وو. 
باروک زوئ معسياه. د هغۀ په آباواجداد ک حزاياه، عداياه، يويريب او زکرياه

 د فارص د اوالد لور سوه شامل ۇو، چ د يهوداه د زوئ سيله اوالد وو. 
 د بنيامين د قبيل او اتۀ شپېتۀ ۀ ته سى په يروشلم ک اوسېدل. 

کسان دا دى: د يوئيد نمسے او د مسالم زوئ سلو وو. د هغۀ په نورو آباواجداد
 د سلو نزدې ک فداياه، قوالياه، معسياه، ايتاېل او يشعياه شامل ۇو. 

ول نهۀ سوه او اتۀويشت بنيامينيان په يروشلم ک .ۇو او سل خپلوان جب
 د زِکرى زوئ يوايل د هغوئ مشر وو، د هسينوآه زوئ يهوداه په اوسېدل. 

  امامان: د يويريب زوئ يدعياه او يين.  ار ک دوېم مشر آفسر وو. 
شراياه زوئ د خلقياه، زوئ د مسالم، زوئ د صدوق، زوئ د مرايوت، زوئ د

 د دې قبيل ولو اتۀ اخيطوب، وک چ د خُدائ پاک د کور مشر امام وو. 
سوه او دوويشتو کسانو د خُدائ پاک په کور ک خدمت کولو. د فللياه نمسے

او د يروحام زوئ عداياه. د هغۀ په آباواجداد ک امص، زکرياه، فشحور او
 د هغۀ د قبيل ول دوه سوه او دوه لوېت کسان د ملياه شامل ۇو. 

کورنو مشران ۇو. د اخزائ نمسے او د عزراېل زوئ امش. د هغۀ په آباواجداد
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 د هغۀ د قبيل يو سل او اتۀويشت کسان ک امير او مسلموت شامل ۇو. 
 ۀ ته فوجيان ۇو. د هغوئ مشر زبدىاېل وو چ د هجدوليم زوئ وو. 

ليويان: د عزريقام نمسے او د حسوب زوئ سمعياه. د هغۀ په آباواجداد ک
 سبت او يوزبد، د خُدائ پاک د کور نه د بهر کار حسبياه او بن شامل ۇو. 

 د زبدى نمسے او د ميا زوئ متنياه چ د آسف د اوالد نه وو. مشران ۇو. 
د حمدوثناء رهنمائ د عبادت په وخت ک هغۀ د خُدائ پاک په کور ک

کوله. او بقبوقياه په متنياه پس دوېم سے وو. د جالل نمسے او د سموع زوئ
 د يروشلم په مقدس ار ک ول دوه سوه او عبدا د يدوتون د اوالد نه وو. 
 د خُدائ پاک د کور وکيداران: عقوب، طلمون لور اتيا ليويان اوسېدل. 

 نور بن اسرائيليان او او د هغوئ خپلوان، ول يو سل او دوه اويا کسان ۇو. 
په خپلو خپلو جائيدادونو ک ارونو ک مامان او ليويان د يهوداه پها پات

اران د يروشلم په هغه برخه کدمت د خُدائ پاک د کور خ اوسېدل. 
اوسېدل چ نوم ي عوفل وو او هغوئ د ضيحا او جِسفا د مشرۍ الندې کار

 د ليويانو هغه مشر چ په يروشلم ک اوسېدو هغه د حسبياه نمسے کولو. 
او د بان زوئ عزى وو. د هغۀ په پالرانو نيونو ک متنياه او ميا شامل ۇو او

هغه د آسف د قبيل نه وو. دا هغه ډله وه چ د دې کسان د خُدائ پاک په کور
 د دې دپاره شاه اصول مقرر ۇو چ قبيل به ک د موسيق ذمه وار ۇو. 
 د يهوداه هره ورځ د خُدائ پاک د کور په موسيق ک مشرى نه کوى. 

د بن د مشيزبايل زوئ فتحياه د فارس په دربار ک د زارح د قبيل قبيل
اسرائيلو نمائند کوله.

د يروشلم نه بهر کل

 ډېر خلق د خپلو پو سره نزدې په کلو ک اوسېدل. ۀ کسان چ د

ريتاربع، ديبون، يقبضاېل او د دې ارونو ۇو نو هغوئ په ق يهوداه د قبيل
 هغوئ د يشوع، موالده او بيتفلط په ارونو سره نزدې کلو ک اوسېدل. 
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 او داس په حصارسعول، بيرسبع او د دې نه ېرچاپېره ک هم اوسېدل، 
 هغوئ د صقالج په ار ک، مقوناه او د دې نه کلو ک هم اوسېدل. 

 په زنوح، عدوالم  په عين رِمون، صرعا، يرموت،   ،ېرچاپېره کلو ک
او نزدې کلو ک اوسېدل. هغوئ په ليس او په نزدې پو ک او په عزيقه او د
دې په کلو ک اوسېدل. نو د يهوداه خلق د بيرسبع نه واخله د هنوم وادۍ پورې
 د بنيامين قبيل خلق په دې ايونو ک اوسېدل، جبعه، مماس، اوسېدل. 

  په عنتوت، نوب، عننياه،   ،عياه، بيتايل او د دې نزدې کلو ک
 لد، اونو او په هغه وادۍ  حاديد، صبوئيم، نبالط،  حصور، راما، جيتم، 
 د ليويانو ۀ قبيل کوم چ د يهوداه په ک چ چرته کارير اوسېدل. 

عالقه ک اوسېدل وې هغوئ د بنيامين د خلقو سره اوسېدو دپاره ولېل شول.

د امامانو او ليويانو تفصيل

 دا د هغه امامانو او ليويانو تفصيل دے کوم چ د شلتاېل زوئ  ۱۲
 امامان - زربابل او د مشر امام يشوع سره د جالوطن نه راواپس شول. 

دا ۇو: شراياه، يرمياه، عزرا، امرياه، ملوک، حطوش، سانياه، رحوم، مريموت،
عدو، جِنتو، ابياه، ميامين، معدياه، بِلجاه، سمعياه، يويريب، يدعياه، سلو، عموق،
خلقياه او يدعياه. د يشوع په وخت ک دا سى د خپلو ملرو امامانو مشران

،ع، بِنوئزارۍ حمدوثناء مشران ۇو، يشو رُ ليويان: دا کسان د ش ۇو. 
 دې کسانو ورسره آواز نيولو، بقبوقياه، قدماېل، سربياه، يهوداه او متنياه. 

عن او د هغوئ ملرو ليويانو.

د مشر امام يشوع اوالد

 يشوع د يويقيم پالر وو، يويقيم د الياسب پالر وو، الياسب د يويدع پالر وو،
 يويدع د يونتن پالر وو، او يونتن د يدوع پالر وو.
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د امامانو د قبيلو مشران

 کله چ يويقيم مشر امام وو، نو دا امامان د امامانو د قبيل مشران ۇو: -

د شراياه قبيل امام مراياه، د يرمياه قبيل امام حننياه، د عزرا قبيل امام مسالم،
د امرياه قبيل امام يهوحنان، د ملو قبيل امام يونتن، د شبنياه قبيل امام

يوسف، د حارِم قبيل امام عدنا، د مرايوت قبيل امام حلق، د عدو قبيل امام
زکرياه، د جِنتون قبيل امام مسالم، د ابياه قبيل امام زِکرى، د مينامين قبيل يو

امام هم وو. د معدياه قبيل امام فلط، د بِلجاه قبيل امام سموع، د سمعياه
زى، د سلمام عا د يدعياه قبيل ،مام متنا مام يونتن، د يويريب قبيلا قبيل
قبيل امام قل، د عموق قبيل امام عبر، د خلقياه قبيل امام حسبياه، د يدعياه

قبيل امام نتنايل.

د امامانو او ليويانو د کورنو حساب

 کله چ الياسب، يويدع، يوحانان او يدوع مشران امامان ۇو نو د ليويانو د

مشرانو فهرست تيار شو او هم داس د فارس بادشاه داريوس په زمانه ک د
لياسب نمس د ا امامانو د کورنو د مشرانو حساب کتاب ساتلے شوے وو. 
د يوحانان وخت پورې د ليويانو د کورنو مشرانو حساب کتاب د تاريخ په کتاب

ک ليلے شو.

د خُدائ پاک په کور ک ذمه وارۍ

 دا د ليويانو د کورنو مشران دى: حسبياه، سربياه، يشوع، بِنوئ، قدماېل.

په هغه وخت ک به دوو ډلو يو بل ته مخامخ نمبر په نمبر د خُدائ پاک ثناء
صفت کولو او د هغۀ شُر به ي ادا کولو. دا به ي د هغه اصولو په مطابق کول

 د کوم چ د خُدائ پاک خدمت کوون داؤد بادشاه ورته ودل ۇو. 
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خُدائ پاک د کور دا وکيداران د خُدائ پاک د کور د دروازو سره د ودامونو
 دا خلق د مشران ۇو: متنياه، بقبوقياه، عبدياه، مسالم، طلمون او عقوب. 
يوصدق نمس او د يشوع زوئ يويقيم په وخت ک هلته اوسېدل او د نحمياه

حمران په وخت ک او د عزرا په وخت ک چ امام او د شريعت عالم وو.

د نحمياه د ار دېوالونه وقف کول

 کله چ د يروشلم د ار دېوال وقف کېدلو، نو ليويان د هغه ولو ايونو نه

هغوئ اوسېدل، هغوئ د دې دپاره راوستلے شول چ راوستلے شول چرته چ
د وقف کېدو په جشن ک د شُر زارۍ د سندرو سره او د چمو او بينجو د

 د ليويانو کورنو سندرغاړى د هغه عالق نه  .ش سره شري موسيق
راغون شول چرته چ هغوئ اوسېدل. هغوئ د يروشلم ېرچاپېره عالق نه او د

 او د بيتجِلجال، جبعه او عزماوت نه نطوفه نه ېرچاپېره د وړو ارونو نه، 
 امامانو او ليويانو د خپلو انونو، خلقو، د دروازو او د ار د دېوال راغلل. 
 ما د دېوال دپاسه د يهوداه مشران راغون کل دپاره د پاکوال رسم ادا کو. 
ېرچاپېره روان ش ار نه د ل چد دوو لويو ډلو مشران مقرر ک او هغوئ م

او د خُدائ پاک شُر ادا کوى. اوله ډله د دېوال دپاسه  طرف ته د ډېران
 هوسعياه د سندرغاړو نه وروستو روان شو، چ د دروازې طرف ته الړه. 

لبي روان شول چ مامان ورپس دا ا - يهوداه نيم مشران ورپس ۇو. 
عزرياه، عزرا، مسالم، يهوداه، بنيامين، سمعياه او يرمياه. ورپس :ولغ ي
زکرياه زوئ د يونتن، زوئ د سمعياه، زوئ د متنياه، زوئ د مياياه، زوئ د

 په هغۀ پس د هغۀ د قبيل نور کسان ۇو: زکور، زوئ د آسف راغلۀ. 
سمعياه، عزراېل، ملل، جِلل، ماع، نتنايل، يهوداه او حنان. هغوئ ولو د

دمت کووند خُدائ پاک خ ى ۇو کوم چيزونه روان ک هغه شان موسيق
 د فوارې د داؤد بادشاه غول. عزرا عالم د دې جلوس نه وړاندې روان وو. 

دروازې سره هغوئ په هغه پوړو باندې وختل کوم چ د داؤد ار ته تل وې، د
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داؤد د محل نه تېر شول او د ار نمرخاتۀ طرف ته د اوبو دروازې سره دېوال ته
 د هغه کسانو بله ډله کومو چ شريه ادا کوله د دېوال د سر واپس شول. 

سره س طرف ته الړل او نيم خلق ما سره ورپس روان ۇو. مون د تنور د
 او د هغه ائ نه مون د افرائيم مينارې نه تېر شُو او پلن دېوال ته الړو، 

دروازې نه، يسانه دروازې نه، د کبانو دروازې نه، د حننايل مينارې او د سلو
مينارې نه روان ۇو او د و دروازې ته الړو. او مون خپل ت د خُدائ پاک د
 هغه دواړه ډلو کومو چ د خُدائ پاک کور دروازې سره نزدې بس کو. 

زۀ هم د مشرانو نيم .ته ورسېدل ر ادا کولو هغه د خُدائ پاک د کور عالقُش
لهغوئ بي مامان شامل ۇو، چدا ا  زما په ډله ک قبيل سره وم، 

 او په غول: الياقيم، معسياه، مينامين، مياياه، اليوعين، زکرياه او حننياه. 
هغوئ پس معسياه، سمعياه، العزر، عزى، يهوحنان، ملياه، عيالم او ايصر

روان ۇو. د دې حمد ويوونو مشرى ازرخياه کوله او په اوچت آواز ي سندرې
 په هغه ورځ باندې ډېرې نذران پېش کے شوې او د خلقو زړونه د  .وئيل
 .ى ۇوخُدائ پاک هغوئ ډېر خوشحاله ک ه چ نه ډک ۇو خوشحال
او ماشومان په دې جشن ک شري ۇو او چ هغوئ کوم شور جوړ کے

وو نو هغه تر لرې لرې پورې اورېدے شو.

د خُدائ پاک د کور انتظام

 په هغه وخت ک ۀ سى د هغه ودامونو مشران مقرر شوى ۇو، چرته

چ د خُدائ پاک د کور دپاره يزونه کېودلے شول، په دې ک نذرانه،
وړومبے پېدا شوې غله او لسمه حصه. دا سى د مختلفو ارونو سره نزدې پو
نه د برخو راغونولو ذمه وار ۇو. دا برخ د قانون په مطابق د امامانو او ليويانو
 هغوئ د دپاره وې. د يهوداه ول خلق د امامانو او ليويانو نه خوشحاله ۇو. 

پاکوال رسمونه او هغه نور رسمونه ادا کول د کومو چ خُدائ پاک حم
ورکے وو. د خُدائ پاک د کور موسيقارانو او وکيدارانو هم خپله ذمه وارى د
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هغه اصولو په مطابق سر ته رسوله کوم چ داؤد بادشاه او د هغۀ زوئ سليمان
 ډېر وخت مخ د داؤد بادشاه او آسف موسيقار د وخت، جوړ کى ۇو. 

موسيقارانو د خُدائ پاک د ثناء صفت کولو او د شُر زارۍ مشرى کې وه.
 د زربابل او نحمياه په زمانه ک به ولو بن اسرائيلو هره ورځ د خُدائ د

کور د سندرغاړو او وکيدارانو ضرورتونه پوره کول. ليويانو ته به هغه برخه
ورکولے کېدله کومه چ هغوئ دپاره مقرر وه او ليويانو به د هغ نه امامانو له

هغه برخه ورکوله کومه چ د هغوئ دپاره مقرر وه.

د بن اسرائيلو نه د بل مل خلق جدا کول

 کله چ د موس شريعت خلقو ته په اوچت آواز لوستلے شو، نو  ۱۳
هغوئ دې آياتونو ته راغلل چ وائ، يو عمون او موآب ته به هم دا اجازت نۀ

بن په وجه کله چ  دا د هغ  .داخل ش د خُدائ پاک په ډله ک وى چ
اسرائيل د مصر نه بهر په الر روان ۇو نو عمونيانو او موآبيانو هغوئ له اوبۀ او

په بن ې چورک پېس ائ بلعام له ي ې. او د دې پهنۀ وه ورک رو
اسرائيلو باندې لعنت ووائ، خو زمون خُدائ پاک هغه لعنت په برکت بدل کو.

 کله چ بن اسرائيلو دا حم واورېدو نو هغوئ د قوم نه د پردى مل ول

خلق وويستل.

د نحمياه اصالحات

 الياسب امام کوم چ د خُدائ پاک د ودامونو مشر وو، هغه د ډېرې مودې

 هغۀ طوبياه له دا اجازت ورکو چ يوه لويه کوه نه د طوبياه ملرے وو. 
استعمالوى چ به مخ په ک د غل نذرانو او خوشبوي نذرانو د جمع

کولو او د خُدائ پاک په کور ک د استعمالېدون سامان دپاره، د امامانو د
نذرانو دپاره، د غل د لسم حص، د ميو او د زيتُونو هغه تېلو دپاره مخصوصه
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وه کومه به چ ليويانو، د خُدائ پاک د کور موسيقارانو او د خُدائ پاک د کور
 کله چ داس کېدل، نو زۀ په يروشلم ک نۀ وم، وکيدارانو دپاره وه. 

ه چ د بابل بادشاه ارتخششتا د بادشاه په دوه دېرشم کال زۀ هغۀ له واپس
ورغلے وم چ خبر ورورسوم. ۀ وخت وروستو ما ته د هغۀ نه اجازت مالو

 کله چ يروشلم ته راواپس شوم نو ما ته  .واپس يروشلم ته تلے ش شو چ
د دې بدعمل پته ولېده چ الياسب طوبياه له اجازت ورکے دے چ د

 زۀ سخت غصه شوم او د خُدائ پاک په کور ک يوه کوه استعمالوى. 
و د پاکوالد کو و چم ورک ما ح طوبياه ول سامان م بهر وغورزولو. 

رسم دې ادا کے ش او د خُدائ پاک د کور د سامان، د غل نذران او
 ما ته دا پته هم  .ودلے شائ باندې کې دې بيا واپس په خپل خوشبوئ

ولېده چ د خُدائ پاک د کور موسيقاران او نور ليويان د يروشلم نه تل دى او
خپلو پو ته واپس شوى دى، دا ه چ خلقو هغوئ له دومره خوراک ورکولے
 ما آفسران ورل او ورته م ووئيل چ د نۀ شو چ زاره ورباندې کېدله. 
خُدائ پاک د کور خيال ول نۀ دے ساتلے شوے. او ما ليويان او موسيقاران
ول بن  بيا واپس د خُدائ پاک کور ته راوستل او بيا م په کار ليا کل. 
اسرائيليان يو ل بيا شروع شول چ د خُدائ پاک د کور ودامونو ته خپل د

 ما دا سى د ودامونو غل لسمه حصه، مے او د زيتُونو تېل راوړى. 
مشران مقرر کل: شلمياه، چ يو امام وو، صدوق، چ د شريعت يو عالم وو،

او فداياه ليوے. د متنياه نمسے او د زکور زوئ حنان د هغوئ مددار وو. دا
اعتبارى کسان ۇو، او د هغوئ دا ذمه وارى وه چ په ليويانو باندې د سامان په
 زما خُدايه پاکه، ياد ساته دا هر  .د ايماندارۍ نه کار واخل تقسيمولو ک
 په ۀ چ ما ستا د کور او د دې د عبادت دپاره کى دى او دا مۀ هېروه. 

هغه وخت ک ما وليدل چ په يهوداه ک خلقو د سبت په ورځ د انورو
لنرۍ استعمالوله. او نورو په خپلو خرونو باندې غله، مے، انور، اينر او نور

يزونه بار کول او يروشلم ته ي وړل، ما هغوئ له خبردارے ورکو چ د سبت
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 د صور ار ۀ خلق په يروشلم ک اوسېدل په ورځ دې هي نۀ خروى. 
او هغوئ کبان او د هر قسم سامان ار ته د دې دپاره راوړو چ د سبت په ورځ

ل او ورته م ما د يهوداه مشران ور ي زمون په خلقو باندې خرڅ کى. 
ووئيل، ”تاسو خپل دې بد عمل ته وورئ. تاسو د سبت د ور سپاوے کوئ.

 دا بلل هم هغه کار دے چ خُدائ پاک پرې ستاسو پالر نيۀ له سزا

ورکه چ کله هغۀ په ار باندې تباه راوسته. او تاسو نور زور هم کوئ چ د
بن اسرائيلو په مل باندې د خُدائ پاک نور قهر هم نازل ش ه چ د سبت
 نو ما حم ورکو چ د هر سبت د شروع کېدو د ور سپاوے کيى.“ 

نه وړاندې د ار دروازې په ماام ک بندولے ش او د سبت د ور د
ختمېدو نه وړاندې دې نۀ ش کوالولے. ما خپل يو و سى په دروازو باندې د

دې دپاره ودرول چ دا خبره يقين ش چ د سبت په ورځ به ار ته هي هم نۀ
 يو يا دوه ل سامان خروونو او سودارو د خال شپه د ش راوړلے. 

 ما هغوئ له خبردارے ورکو، ”تاسو د دې ار د دېوالونو نه بهر تېره که. 
دېوال سره شپه ول تېروئ کۀ تاسو بيا داس وکل، نو زۀ به تاسو خرابتُراب

 ما ليويانو له حم کم.“ نو د دې نه پس هغوئ د سبت په ورځ بيا رانۀ غلل. 
ئ چوکيدارى وک او د دروازو ئ او الړ شانونه پاک ک خپل و چورک
خُدايه پاکه، ما د دې دپاره هم ياد ساته او د خپل .ش د سبت ورځ مقدسه پات

ېده چما ته دا پته هم ول  په هغه وخت ک لوئ مين په وجه م بچ که. 
 د ۀ يهودى سو د اشدود، عمون او د موآب د و سره ودونه کى دى. 

هغوئ نيم اوالد د اشدود ژبه او يا ۀ بله ژبه وئيله او هغوئ زمون ژبه نۀ شوه
لعنت ووئيلو، وم و، په هغوئ مو له خبردارے ورک ما هغه س وئيلے. 
وهل او وېتۀ م ترې نه وويستل. بيا م ترې نه د خُدائ پاک په نوم باندې دا
قسم واخستو چ هغوئ او د هغوئ بچ به هيله د پردى مل د خلقو سره

 ما ورته ووئيل، ”سليمان د پردى مل د و په وجه ناه ودونه نۀ کوى. 
وکه. هغه داس سے وو چ هغه د نورو قومونو د هر يو بادشاه نه لوئ وو.
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خُدائ پاک د هغۀ سره مينه کوله او هغه ي د بن اسرائيلو په ول مل باندې
بادشاه جوړ کے وو، خو بيا هم هغه د پردى مل و په ناه باندې اخته

 نو مون به بيا د ناه کبيره داس عمل نه وکو چ د خُدائ پاک کو. 
 يويدع د مشر سره بوفائ وکو او د پردى مل و سره ودونه وکو؟“ 
امام الياسب زوئ وو، خو د يويدع يو زوئ د بيتحورون د ار د سنبلط د لور
 خُدايه سره وادۀ وکو، نو ما يويدع دې ته مجبور کو چ يروشلم پرېدى. 

پاکه، هغه راپه ياد که چ دې خلقو د امامت او د هغه لوظ سپاوے نه
 نو ما خلق د وکو چ کوم لوظ تا د امامانو او ليويانو سره کے وو. 

پردى مل د هر يو يز نه صفا کل، ما د امامانو او ليويانو دپاره اصول ه
 ما د لرو بندوبست  ،هر يو کس خپله خپله ذمه وارى وپېژن ل چجوړ ک
وکو چ هغه به د هغه نذرانو په سوزولو ک استعمالېدل چ کوم نذران به
وړومب خلق د خپل و چهم وک په صحيح وخت راوړلے شوې، دا کار م
غل او خپل وړومب پخ شوې مېوې راوړى. خُدايه پاکه، دا هر ۀ مۀ هېروه

او را ياد که.
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