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د حضرت عزرا کتاب

پېژندلو

د حضرت عزرا کتاب د بن اسرائيلو په بابل ک د جالوطن د آخرى کلونو ذکر کوى،
چ کله هغوئ په دوو بېلو ډلو ک د قېد نه تقريباً اويا کاله پس خپل وطن ته واپس

راغلل. حضرت عزرا د خُدائ پاک کالم سره ډېر وفادار وو. حضرت عزرا ۀ په شوق
سره د خُدائ پاک د کالم مطالعه کوله او د هغ نه ي علم او حمت حاصل کو.

حضرت عزرا به د خُدائ پاک حمونه منل، روژې به ي نيول او دعا به ي کوله او د
هغه خلقو دپاره يو مثال جوړ شو وک چ د خُدائ پاک رضا غواړى. د حضرت عزرا

کتاب هلته نه شروع کيى چرته چ دوېم تواريخ ختميى. نه چ حضرت يشعياه
نب پېشوئ کې وه چ د فارس بادشاه خورس د زربابل په رهنماي ک هغوئ د

حضرت عيس مسيح نه پينۀ سوه اتۀ دېرش کاله وړاندې يروشلم ته ولېل. په يهوداه
ک د غېريهوديانو د مخالفت باوجود، او د حضرت حج پېغمبر او زکرياه پېغمبر د

حوصل نه پس د حضرت عيس مسيح نه پينۀ سوه پينلس کال وړاندې د خُدائ
پاک کور جالوطنو خلقو دوباره جوړ کو. بيا حضرت عزرا د دوېم ډل د جالوطن

ناه ک حضرت عزرا راورسېدو، خلق بيا په ه. هغه وخت چوک خلقو رهنمائ
ک شوى ۇو. حضرت عزرا د خُدائ پاک کالم واورولو او خلقو توبه وکه. حضرت

عزرا کامياب شو ه چ د خُدائ پاک الس په هغۀ وو. دا کتاب حضرت عزرا په
خپله ليلے دے، په دې ک د خُدائ پاک خپل لوظ سره وفادارى رنده ده او هغه

د خپل مقصد پوره کولو دپاره او د خلقو د اصالح دپاره بايمانه بادشاهان استعمالوى.
د حفظ کولو دپاره ۱۰: ۴ آيت ”اوس پاه، دا خبره ستا په الس ک ده. مون به ستا

ملرتيا کۇو، نو ته شه او دا کار وکه.“
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د خورس بن اسرائيلو له د راواپس کېدو حم ورکول

 په وړومب کال ک چ خورس د فارس بادشاه وو، نو مال خُدائ هغه  ۱
پېشوئ پوره که چ هغۀ د يرمياه په ذريعه کې وه. هغۀ د خورس په زړۀ ک دا

ته ي بادشاه ول ى او خپلک او جارى ي دا فرمان ولي خبره واچوله چ
 ”دا د فارس د بادشاه خورس حم دے. مال خُدائ، د آسمانونو خُدائ ولېى: 
د مال ې ده چراک ے يم او دا ذمه وارى يمران کنيا باندې حوله د پاک زۀ په

 هر وک چ د خُدائ دپاره په يهوداه ک د يروشلم په ار ک کور جوړ کم. 
هغۀ خلق وى نو هغه د يهوداه يروشلم ته تلے ش چ د مال خُدائ د بن اسرائيلو
خُدائ پاک دپاره يو کور بيا جوړ کئ، د چا عبادت چ په يروشلم ک کيى. او

 ژوندى پات شوى خلق چ چرته هم  .ستاسو خُدائ پاک دې ستاسو مل ش
اوسيى، نو خپل اونيان به ورله په مدد ک دا يزونه ورکى له چ سپين زر،

سرۀ زر، د سفر دپاره توه، د سورل ناور او داس نذران هم چ په يروشلم ک د
 بيا د يهوداه او د بنيامين قبيلو د ډلو  “.ے شپېش ک خُدائ پاک په کور ک
مشران، امامان او ليويان او هغه نور ول تيار شول چ خُدائ پاک د هغوئ زړونه

 د راپاول ۇو او په يروشلم ک د مال خُدائ د کور د بيا جوړولو دپاره الړل. 
هغوئ ولو اونيانو د هغوئ مدد وکو او هغوئ له ي د سپينو زرو يزونه، سرۀ زر، د
سفر دپاره توه، د سورل دپاره ناور او قيمت يزونه ورکل، د دې هر ۀ نه عالوه

 خورس بادشاه هغوئ له هغه جامونه او پيال رضاکارانه نذران ي هم ورکې. 
واپس ورکې چ کوم نبوکدنضر بادشاه په يروشلم ک د مال خُدائ د کور نه

 د فارس بادشاه خورس دا د اوړې وې او د خپلو بتانو په کور ک ي اې وې. 
شاه خزان مشر متردات ته حواله کل، متردات د دې نه يو فهرست جوړ کو او د

 د هغه يزونو شمېر دا وو: د سرو زرو - يهوداه مشر شيسبضر له ورکو، 
دېرش جامونه، د سپينو زرو يو زر جامونه، يو کم دېرش نور انونه، دېرش د سرو زرو
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 هلته  .لور سوه او لس د سپينو زرو واړۀ جامونه او يو زر نور لو ،واړۀ جامونه
ول پينۀ زره او لور سوه د سرو زرو او سپينو زرو لو ۇو او هغه نور سامان وو

کوم چ شيسبضر په هغه وخت ک د ان سره وړے وو چ کله هغه او نور
جالوطن شوى کسان د بابل نه يروشلم ته تلل.

د جالوطن نه راواپس شوو خلقو تفصيل

 دا د يهوديانو د جالوطن شوو خلقو تفصيل دے وک چ د آزادېدو نه پس  ۲
وبو ته تلل. نبوکدنضر بادشاه هغوئ بابل ته قېديان بوتل ۇو، خو اوس واپس خپلو ص

هغوئ مخ ارونو ته راواپس شول چرته چ يروشلم، يهوداه او خپلو نورو
 د هغوئ مشران زربابل، يشوع، نحمياه، شراياه، رعالياه، مردک، بِلشان، اوسېدل. 
مسفار، بِوئ، رحوم او بعنه ۇو. دا د بن اسرائيلو د ډلو تفصيل دے، دا تفصيل د هغه

 د - هرې قبيل د شمېر سره دے کوم چ د جالوطن نه راواپس شوى ۇو: 
پرعوس د قبيل شمېر دوه زره يو سل او دوه اويا کسان، د سفطياه د قبيل شمېر درې
سوه او دوه اويا کسان، د ارخ د قبيل شمېر اووۀ سوه او پينۀ اويا کسان، د يشوع او

يوآب د اوالد پخت موآب د قبيل شمېر دوه زره اتۀ سوه او دولس کسان، د عيالم د
قبيل شمېر يو زر دوه سوه او لور پنوس کسان، د زتُو د قبيل شمېر نهۀ سوه او

د قبيل شمېر اووۀ سوه او شپېتۀ کسان، د بان د قبيل ت کسان، د زکلوې ۀپين
شمېر شپ سوه او دوه لوېت کسان، د بب د قبيل شمېر شپ سوه او درويشت
قام د قبيلشمېر يو زر دوه سوه او دوويشت کسان، د ادون کسان، د عزجاد د قبيل
شمېر شپ سوه او شپ شپېتۀ کسان، د بِوئ د قبيل شمېر دوه زره او شپ پنوس

کسان، د عدين د قبيل شمېر لور سوه او لور پنوس کسان، اطير چ د هغۀ نوم
حزقياه هم وو د هغۀ د قبيل شمېر دوه کم سل کسان، د بِض د قبيل شمېر درې سوه

شمېر يو سل او دولس کسان، د حاشوم د قبيل او درويشت کسان، د يوره د قبيل
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 - شمېر دوه سوه او درويشت کسان، د جِبار د قبيل شمېر پينۀ کم سل کسان. 
هغه خلق هم راواپس شول چ د هغوئ پالر نيۀ په دې ارونو ک اوسېدل ۇو: د
بيتلحم ار يو سل او درويشت کسان، د نطوفه ار شپ پنوس کسان، د عنتوت
ريتيعريم، ت کسان، د قلوې ار دوه ار يو سل او اتۀويشت کسان، د عزماوت
کفيره او بيروت ارونو اووۀ سوه او درې لوېت کسان، د راما او جبعه ارونو

شپ سوه او يوويشت کسان، د مماس ار يو سل او دوويشت کسان، د بيتايل او
ع ارونو دوه سوه او درويشت کسان، د نبو ار دوه پنوس کسان، د مجبيس ار

يو سل او شپ پنوس کسان، د هغه بل عيالم ار يو زر دوه سوه او لور پنوس
کسان، د حارِم ار درې سوه او شل کسان، د لد، حاديد او اونو ارونو اووۀ سوه

پينويشت کسان، د يريحو ار درې سوه او پينۀ لوېت کسان، د سناآه ار درې
 دا د امامانو د ډلو تفصيل دے چ هغوئ د - زره شپ سوه او دېرش کسان. 

جالوطن نه راواپس شول: د يشوع د اوالد يدعياه د قبيل نهۀ سوه او درې اويا کسان، د
امير د قبيل يو زر او دوه پنوس کسان، د فشحور د قبيل يو زر دوه سوه او اووۀ

 دا د ليويانو د قبيلو - لوېت کسان، د حارِم د قبيل يو زر او اوولس کسان. 
تفصيل دے چ د جالوطن نه راواپس شول: د يشوع او د قدماېل خاندان چ د
هوداوياه د اوالد وو د قبيل لور اويا کسان، د آسف د اوالد د مال خُدائ د کور

موسيقاران يو سل او اتۀويشت کسان، د سلوم، اطير، طلمون، عقوب، حطيطا او شوب
 د - د اوالد د مال خُدائ د کور وکيداران يو سل او يو کم لوېت کسان. 

مال خُدائ د کور د خدمتارانو د ډلو تفصيل چ هغوئ د جالوطن نه راواپس شول:
،ضيحا، حسوفا، طبعوت، قروس، سيعها، فدون، لبانه، حجابه، عقوب، حجاب، شمل

حنان، جِديل، جحر، رياياه، رضين، نقودا، جزام، عزا، فاسح، بس، اسناه، معونيم،
نفوسيم، بقبوق، حقوفا، حرحور، بضلوت، محيدا، حرشاه، برقوس، سسيرا، تامح،
 دا د سليمان د نوکرانو د ډلو تفصيل دے چ هغوئ د - نضياح او خطيفا. 

جالوطن نه راواپس شول: سوط، حسوفرت، فرودا، يعله، درقون، جِديل، سفطياه،
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 د مال خُدائ د کور د خدمتارانو د اوالد او د  .طيل، فوکرتهضبائم او امح
سليمان د نوکرانو د اوالد ول شمېر اتۀ کم لور سوه وو کوم چ د جالوطن نه

 د دالياه، طوبياه او د نقودا د ډلو شپ سوه او دوه پنوس - راواپس شول. 
کسان داس ۇو چ هغوئ د تل ملح، تل حرشا، کروب، ادان او د امير ارونو نه

- راواپس شول، خو هغوئ دا نۀ شول ثابتولے چ هغوئ د بن اسرائيلو اوالد دے. 
 د امامانو دې ډلو داس ۀ نسبنامه پېدا نۀ که چ هغوئ خپل پالر نيۀ ثابت

ۀ د جِلعاد د برزلپالر ني برزل مامانو د قبيلد ا .ے وے، حباياه، هقوض او برزلک
د قبيل يوه ه وادۀ کې وه او د خپل سخر نوم ي په ان اېے وو. نو په دې وجه

هغوئ نۀ شول ثابتولے چ د هغوئ پالر نيۀ وک ۇو، نو هغوئ امامان نۀ منظوره
 د يهوداه حمران ورته وئيل ۇو چ هغوئ تر هغه وخته پورې خُدائ پاک ته کېدل. 
پېش کے شوے خوراک نۀ ش خوړلے چ ترو يو داس امام نۀ وى چ هغه اُوريم
 هغه ول په شمېر ک دوه لوېت زره درې سوه او -  .او تميم نه کار واخل

شپېتۀ کسان ۇو کوم چ د جالوطن نه راواپس شول. د هغوئ  او نران نوکران
اووۀ زره درې سوه او اووۀ دېرش کسان ۇو،  او نران موسيقاران دوه سوه ۇو،

آسونه اووۀ سوه او شپ دېرش ۇو، قچرې دوه سوه او پينۀ لوېت وې، اوان
 کله چ لور سوه او پينۀ دېرش ۇو، خرونه شپ زره اووۀ سوه او شل ۇو. 

جالوطن شوى کسان په يروشلم ک د مال خُدائ کور ته راورسېدل، نو د ډلو ۀ
مشرانو رضاکارانه نذران د دې دپاره ورکې چ د مال خُدائ کور په خپل زوړ ائ

 هغوئ چ د دې کار دپاره ومره نذران ورکولے شوې نو ک بيا جوړ کى. 
هغه هومره ي ورکې او ول پينۀ سوه کلو سرۀ زر، دوه زره او اتۀ سوه کلو سپين زر
ۀ خلق په يروشلم ک مامان، ليويان او ا او د امامانو دپاره سل چوغ ورکې. 
وکيداران او د مال خُدائ د کور يا د دې سره نزدې دېره شول، موسيقاران، د مال
خُدائ د کور خدمتاران په نزدې ارونو ک دېره شول، او باق نور بن اسرائيليان په

هغه ارونو ک دېره شول چرته چ د هغوئ پالر نيۀ اوسېدل ۇو.
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د عبادت بيا شروع کېدل

 په اوومه مياشت ک ول بن اسرائيل په خپلو خپلو ارونو ک دېره شول.  ۳
 او د يوصدق زوئ يشوع، بيا هغوئ ول په يروشلم ک په اتفاق سره راغون شول، 
د هغۀ ملرو امامانو او د شلتاېل زوئ زربابل سره د خپلو رشتهدارانو، د بن اسرائيلو

د خُدائ پاک قرباناه بيا جوړه که، نو چ هغوئ په دې باندې د هغه اصولو په مطابق
قربان وسوزوى کوم چ د موس په شريعت ک ليلے شوى ۇو، موس د خُدائ

 ار چ د جالوطن نه واپس راتلون کسان بيا هم د هغه خلقو پاک خدمتار وو. 
نه يرېدل کوم چ په هغه مل ک اوسېدل، هغوئ قرباناه په هغه ائ ک بيا

جوړه که چرته چ مخ والړه وه. بيا هغوئ يو ل بيا په هغ باندې د هر سحر او
 هغوئ د اصولو په مطابق د جونو اختر هر ماام نذران سوزول شروع کل. 
 او د دې نه عالوه  ،پېش کول مقررې قربان و، هغوئ هره ورځ د هغه وروک
هم پېش کول ي او هغه نذران هم پېش کول نذران سوزېدون هغوئ د هرې ور
چ د نوې مياشت په اختر او په کلن اخترونو ک پېش کېدل چ په دې اخترونو

کوم هم پېش کېدل نذران ول هغه خُدائ عبادت کېدلو، او هم داس به د مال ک
 ار چ خلقو تر اوسه چ مال خُدائ ته په رضاکارانه توه ورکولے شوې. 
ى نۀ ۇو، خو هغوئ د اوومخُدائ د کور بنياد جوړول هم شروع ک پورې د مال

مياشت په اوله ورځ مال خُدائ ته قربان سوزول شروع کل.

د مال خُدائ کور دوباره جوړول

 خلقو د کاو لارانو او ترکاانو د مزدورۍ دپاره پېس ورکول او خوراک،

يزونو په بدل ک ل او د دېد صور او صيدا خلقو له لې اک او د زيتُونو تېل ي
د لبنان د غرونو نه د دِيار لر د يافا ار ته د سمندر په ذريعه راوړلے کېدل. دا هر ۀ
 د هغ نه پس چ هغوئ په يروشلم د فارس د بادشاه خورس په اجازت سره کېدل. 
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ۇو نو د هغه کال په دوېمه مياشت ي ائ ته واپس راغل خُدائ د کور د مال ک
کار شروع کو. زربابل، يشوع او د هغۀ نور وطنداران، امامان او ليويان او هغه ول

خلق په کار ک شامل شول کوم چ د جالوطن نه يروشلم ته واپس راغل ۇو. هغه
ول ليويان چ د هغوئ عمر شل کاله يا د دې نه زيات وو هغوئ د مال خُدائ د کور

 ليوى يشوع او د هغۀ زامنو او خپلوانو او د د بيا جوړېدو مشران مقرر شول. 
هوداوياه د قبيل قدماېل او د هغۀ زامنو د مال خُدائ د کور په بيا جوړېدو ک په

 کله چ شريه مشرى کوله. د هغوئ مدد د حنداد د قبيل ليويانو هم کولو. 
لارانو د مال خُدائ د کور بنياد کېودل شروع کل، نو امامان په خپلو ايونو

باندې والړ ۇو، چوغ ي اغوست وې او بيل د هغوئ په السونو ک ۇو او د آسف د
قبېل ليويان د چمو سره هلته والړ ۇو. هغوئ د مال خُدائ ثناء صفت د هغه اصولو
 هغوئ وار په وار د مال په مطابق کولو کوم اصول چ داؤد بادشاه ودل ۇو. 
خُدائ ثناء صفت کولو، ”مال خُدائ مهربان دے او د بن اسرائيلو سره د هغۀ مينه د

همېشه دپاره ده.“ هر چا به په اوچت آواز سره د مال خُدائ ثناء صفت کولو، ه
 چ کله د مال خُدائ د چ د مال خُدائ د کور د بنياد کار شروع شوے وو. 

مامانو، ليويانو او د ډلو مشرانو چانو اودے شو نو کومو ډېرو بوډادې کور بنياد کې
د مال خُدائ هغه وړومبے کور ليدلے وو، نو په چغو ي وژړل. خو چ هلته نور کوم
 ۀ خلقو د خوشحال نه چغ وهل او  .وهل نه چغ خلق ۇو هغوئ د خوشحال
ۀ خلقو ژړا کوله، او هغوئ دومره شور کولو چ تر لرې لرې پورې اورېدلے شو او

هيچا ته پته نۀ لېده چ وک ژاړى او وک خوشحاله دى.

د خُدائ پاک د کور د بيا جوړېدو مخالفت

 د يهوداه او بنيامين د خلقو دشمنان د دې نه خبر شول چ کوم خلق د  ۴
جالوطن نه راواپس شوى دى نو هغوئ د مال خُدائ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک کور
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الوېدو له راغلل او ورته يبابل او د ډلو مشرانو سره م نو هغوئ د زر بيا جوړوى. 
ووئيل، ”د مال خُدائ په کور جوړولو ک به مون هم درسره ملرى شُو. مون هم د

هغه خُدائ پاک عبادت کۇو د کوم چ تاسو کوئ، مون هغۀ ته قربان پېش کۇو د
 نو اسور بادشاه اسرحدون د وخت نه چا چ مون دلته د اوسېدو دپاره راولېلو.“ 
زربابل، يشوع او د ډلو مشرانو هغوئ ته ووئيل، ”مون ته د مال خُدائ زمون د خُدائ

پاک په کور جوړولو ک ستاسو د مدد هي ضرورت نشته. مون به دا په خپله جوړۇو
 او چ کوم هم هغه شان چ نه د فارس بادشاه خورس حم راکے دے.“ 

خلق په هغه مل ک اوسېدل نو هغوئ دا کوشش کولو چ يهوديان بحوصل کى
 هغوئ د فارس د حومت آفسرانو او د مال خُدائ د کور جوړولو نه ي ويروى. 
له د دې دپاره رشوت هم ورکولو چ د هغوئ خالف کار وکى. هغوئ د فارس بادشاه
کول او هغوئ د فارس بادشاه داريوس د بادشاه داس ک وله بادشاه خورس په

شروع کېدو پورې دا کار نۀ پرېودو.

د يروشلم د بيا جوړېدو مخالفت

 د اخسويرس بادشاه د بادشاه په شروع ک، د يهوداه او يروشلم خلقو دشمنانو

 يو ل بيا د فارس بادشاه ارتخششتا د هغوئ خالف يو ليلے شوے الزام راوړو. 
په دوران ک، بِشالم، متردات، طابئيل او د هغوئ ملرو بادشاه ته يو خط وليلو. هغه

 خط په آرام ژبه ک ليلے شوے وو او بيا د بادشاه دپاره ترجمه کے شو. 
وب منش شمس هم د يروشلم په حقله ارتخششتا بادشاه ته دا مران او د صوم حرح

وب منش شمس، د هغوئ د ملرو، وم، د صمران رح ”د ح خط وليلو، 
قاضيانو او د نورو ولو آفسرانو نه، کوم چ د عيالم په مل ک د ارک، بابل او د

 د هغه نورو خلقو په شمول کوم چ عظيم او عزتمند اسوربنپال سوسه سى دى، 
رېواتۀ طرف ته د خپلو کورونو نه بوتلل او د سامريه په ار ک او د فرات سيند نمرپ
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 په خط ک داس ليلے شوى سامريه ک په نورو ايونو ک ي دېره کل.“ 
رېواتۀ په طرف د هغۀ د خدمتارانو نه، ارتخششتا بادشاه ته. ۇو، ”د فرات سيند نمرپ
 بادشاه سالمت، مون تا خبرول غواړو چ هغه يهوديان کوم ستا د نورو عالقو نه

راغل دى هغوئ په يروشلم ک دېره شوى دى او هغه خراب او سرکشه ار بيا
 جوړوى. هغوئ د دېوالونو بيا جوړول شروع کى دى او ډېر زر به ي تيار کى. 
بادشاه سالمت، کۀ دا ار بيا جوړ ش او د دې دېوالونه سر ته ورسيى، نو خلق به
 نو  .ول به کم شمحص ى او ستا شاهورکول بند ک ول، جزيه او پېسمحص

عزتب د بادشاه دې داس و چنۀ غواړ و او مونستا وفادار ي بادشاه سالمت، مون
ه چم ورکتۀ دا ح  چ وش، نو دا ه مون بادشاه له دا خبر ورلېلے دے، 

لے وو. نو بيا به تا ته پته ولۀ ليستا پالر ني کوم چ ولے شهغه تاريخ دې ول
چ دا ار همېشه د بغاوت نه ډک وى او د پخوان وختونو نه دې بادشاهانو او د

وبو حمرانانو له تليف ورکے دے. د دې په خلقو باندې حومت کول همېشه ص
 نو په دې وجه زمون دا يقين دے مشل ۇو. نو په دې وجه دا ار تباه شوے وو. 
کۀ دا ار بيا جوړ ش او د دې دېوالونه ممل ش، نو بادشاه سالمت، د فرات سيند

 نو بادشاه دا جواب ورولېلو،  “.وبه به ستا د قابو نه بهر ش رېواتۀ طرف ته ص نمرپ
وب منش شمس او د هغوئ هغه ملرو ته چ کوم په سامريه مران، د صوم حرح”
 کوم خط رېواتۀ طرف ولو خلقو ته، سالمونه.  ک اوسيى او د فرات سيند نمرپ
چ تاسو رالېلے دے هغه لوستلے شوے دے او زما په وړاندې ترجمه شوے دے.
ے شوې ده چاو دا خبره معلومه ک ے شتفتيش دې وک و چم وک ما ح

يروشلم بشه د پخوا نه د بادشاهانو خالف بغاوت کولو او دا د باغيانو او سرکشه
 هلته طاقتورو بادشاهانو بادشاه کې ده او د فرات سيند خلقو نه ډک وو. 

ي ول او پېسے دے او جزيه، محصومت کح وبه ي وله ص رېواتۀ طرف ته په نمرپ
 نو په دې وجه تۀ به فرمان جارى کې چ ترو پورې ما بل حم نۀ وى  .ولولرا

 دا کار سمدست درکے نو هغه خلق دې د ار په جوړولو باندې کار بند کى. 

https://pashtobibles.org/


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

 نو نه چ د ارتخششتا وکئ چ داس زما فائدې ته نور تاوان ونۀ رسيى.“ 
بادشاه خط رحوم، شمس او د هغوئ ملرو ته ولوستلے شو، نو هغوئ يروشلم ته تېز

الړل او يهوديان ي دې ته مجبور کل چ د ار بيا جوړول بند کى.

د خُدائ پاک کور دوباره جوړول

 نو د خُدائ پاک په کور باندې کار بند وو او د فارس بادشاه داريوس د بادشاه تر

دوېم کال پورې کار نولے شوے وو.

 په هغه وخت ک دوه پېغمبران حج او د عدو زوئ زکرياه ۇو. هغوئ په  ۵
يهوداه او يروشلم ک اوسېدونو يهوديانو له د بن اسرائيلو هغه خُدائ پاک په نوم

 کله چ د شلتاېل زوئ زربابل او د پېشوئ ورکوله چ کوم د هغوئ دپاسه وو. 
يوصدق زوئ يشوع د هغوئ پېغام واورېدو، نو هغوئ په يروشلم ک د خُدائ پاک د
کور بيا جوړول شروع کل او د خُدائ پاک هغه دوه پېغمبران د هغوئ سره ۇو او د

رېواتۀ طرف ته فرات حمران تتن، شتربوزن او د  نو د نمرپ هغوئ مدد ي کولو. 
هغوئ ملرى آفسران سمدست يروشلم ته راغلل او وې وئيل، ”تا له دا حم وک

 هغوئ د هغه ولو سو د درکوى چ دا کور بيا جوړ که او سر ته ي ورسوه؟“ 
 خو په يهودى نومونو تپوس هم وکو کومو چ د دې په جوړولو ک مدد کولو. 

تر هغ ه چمشرانو باندې د خُدائ پاک نظر وو او د فارس آفسرانو دا فېصله وک
پورې به يو کار هم نۀ کوى چ ترو ي داريوس بادشاه له خط نۀ وى لېلے او جواب

 ”داريوس  هغوئ داريوس بادشاه له دا خبر ورولېلو،  ي نۀ وى راغلے. 
 بادشاه سالمت، تا ته دې پته وى چ مون د يهوداه بادشاه ته ډېر ډېر سالمونه. 

وب ته ورغلو او ومو ليدل چ د عظيم خُدائ پاک کور د لويو کاو او په دېوالونو ص
ک د لرو د ستنو سره بيا جوړيى. کار د ډېر احتياط سره کولے ش او ډېر ۀ
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 مون بيا د خلقو د مشرانو نه تپوس وکو چ مون ته ووائ چ هغوئ روان دے. 
له دا اختيار چا ورکے دے چ د خُدائ پاک کور بيا جوړ کى او سر ته ي ورسوى.

 مون د هغوئ د نومونو تپوس هم وکو نو چ داس مون تا خبر کو چ د دې

 هغوئ مون له جواب راکو چ مون د آسمان او زم د کار مشران وک دى. 
خُدائ پاک خدمتار يو او مون هغه کور بيا جوړۇو کوم چ په اصل ک ډېره موده

 خو مخ د بن اسرائيلو يو ته بادشاه جوړ کے وو او سر ته ي رسولے وو. 
زمون پالر نيۀ د آسمان خُدائ پاک غصه کو نو په دې وجه هغوئ ي د بابل بادشاه

 نبوکدنضر ته پرېودل، چا چ دا کور وران کو او خلق ي بابل ته جالوطن کل. 
خو بيا چ کله خورس بادشاه د بابل بادشاه شو نو د هغۀ د بادشاه په وړومب کال،

 هغۀ د خُدائ پاک په  .د خُدائ پاک کور دې بيا جوړ ش و چم وکخورس دا ح
کور ک د سرو زرو او سپينو زرو لو بيا کېودل کوم چ نبوکدنضر د خُدائ

پاک د کور نه اوړى ۇو چ هغه کور په يروشلم ک وو او په بابل ک ي په
عبادتخانه ک اې ۇو. خورس بادشاه دا لو د يو سى په حواله کل چ د هغۀ
 بادشاه هغۀ ته نوم شيسبضر وو، کوم چ هغۀ د يهوداه حمران مقرر کے وو. 

ووئيل چ دا يوس او په يروشلم ک ي د خُدائ پاک کور ته واپس کى او هغه کور
 نو شيسبضر راغلو او د په هغه ائ باندې بيا جوړ کى چ چرته مخ وو. 

دې بنياد ي کېودو، د دې جوړېدل د هغه وخت نه واخله تر ننه پورې جارى ۇو، خو د
 نو بادشاه سالمت، کۀ ستا خُدائ پاک کور تر اوسه پورې ممل شوے نۀ دے. 
خوه وى نو د بابل شاه تاريخ دې ولولے ش نو دا به معلوم ش چ خورس په

ے وو او کۀ نه، او بيا مونم ورکد خُدائ پاک د کور د بيا جوړولو ح يروشلم ک
خبر که چ په دې معامله ک ستا خوه ۀ ده.“
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د خورس د فرمان بيا جارى کېدل

 نو داريوس بادشاه حم جارى کو چ د بابل هغه شاه تاريخ دې ولولے  ۶
وب په اکبتانا ار  خو د مادى ص ش کوم چ په خزانه ک ساتلے شوے وو. 

 ”د خپل بادشاه په ک يو طومار پېدا شو، چ دا ليل په ک شوى ۇو، 
وړومب کال خورس بادشاه حم وکو چ په يروشلم ک دې د خُدائ پاک کور بيا

جوړ کے ش چ هغه يو داس ائ وى چرته به چ قربان کيى او نذران به
سوزولے ش. د خُدائ پاک کور به تقريباً دېرش زه اوچت او دېرش زه پلن

 دېوالونه به داس جوړولے ش چ درې ردې د لويو کاو وى او په  .جوړولے ش
يوه رده ک د لر تخت لولے شوى وى. دا وله خرچه به شاه خزانه ورکوى.
 نبوکدنضر بادشاه چ په يروشلم ک د خُدائ پاک د کور نه کوم د سرو زرو او

سپينو زرو لو بابل ته اوړى ۇو نو هغه به هم د خُدائ پاک کور يعن خپل صحيح
ائ ته راواپس کولے ش کوم چ په يروشلم ک دے.“

د داريوس د خُدائ پاک د کور په حقله فرمان جارى کول

رېواتۀ طرف ته فرات حمران  نو بيا داريوس بادشاه دا جواب ورولېلو، ”دا د نمرپ

رېواتۀ طرف ته فرات ستا آفسرانو ته دے، چ تاسو به د تتن، شتربوزن او د نمرپ
 او د دې په جوړېدو ک کار مۀ سات. د  خُدائ پاک د کور سره کار نۀ سات

يهوداه حمران او يهودى مشران پرېدئ چ هغوئ د خُدائ پاک کور هلته جوړ کى
 او دې سره زۀ تاسو له حم درکوم چ د يهوداه د چرته چ مخ والړ وو. 

خزان دپاره د شاه ى. هغوئ له به د پوره خرچدا بيا جوړ ک ئ چمشرانو مدد وک
رېواتۀ طرف ته د فرات د محصول نه اخستے ش، د دې پېس ورکولے ش چ د نمرپ

نه، هره ورځ تاسو به په يروشلم ک ۀ کم  بغېر د  .کار ايسار نۀ ش دپاره چ
امامانو له هغه هر ۀ ورکوئ چ هغوئ ته د ۀ ضرورت وى، چ هغه سخ ،ې، يا
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ُورى وى، چ د آسمان خُدائ پاک ته د قربان په توه سوزولے ش، يا چ هغه
 نو چ داس هغوئ هغه قربان پېش کى په غنم، ماله، مے، يا د زيتُونو تېل وى. 
کومو باندې چ د آسمان خُدائ پاک رضا کيى او زما او زما د زامنو دپاره د هغۀ نه

 زۀ بل دا حم کوم کۀ وک هم دا حم ونۀ من، نو د هغۀ کور نه به برکت غواړى. 
د لر تير راوويستلے ش، د هغ يو سر دې تېرۀ کے ش او په هغ دې ووژلے

 هغه خُدائ پاک چا چ  .ے شاو د هغۀ کور دې د ډېران يو ډېرے جوړ ک .ش
يروشلم د دې دپاره خوښ کے دے چ هلته به د هغۀ عبادت کيى نو کۀ کوم بادشاه
يا قوم د دې حم نه انار وکى يا د دې کور د تباه کولو کوشش کوى نو خُدائ پاک
دې ورله شست ورکى. ما داريوس دا حم کے دے او دا حم دې پوره ومنلے

“.ش

د خُدائ پاک د کور وقف کېدل

 بيا تتن حمران، شتربوزن او د هغوئ آفسرانو هم هغه شان وکل چ نه

 يهودى مشرانو د خُدائ پاک د کور عمارت په ۀ داريوس بادشاه حم کے وو. 
طريقه جوړولو، چ د هغوئ حوصله افزائ حج او زکرياه پېغمبرانو کوله. هغوئ د
خُدائ پاک کور هم هغه شان سر ته ورسولو له نه چ د بن اسرائيلو خُدائ پاک
حم کے وو او خورس، داريوس او د فارس بادشاه ارتخششتا فرمان جارى کے

 هغوئ د خُدائ پاک کور د داريوس بادشاه د بادشاه په شپم کال ک د ادر وو. 
 بيا بن اسرائيلو، امامانو او ليويانو او هغه مياشت په درېمه ورځ سر ته ورسولو. 

نورو ولو خلقو په خوشحال سره د خُدائ پاک کور وقف کو کوم چ د جالوطن نه
 د وقف کولو دپاره هغوئ سل غوي، دوه سوه ان او لور راواپس شوى ۇو. 

سوه ُورى د قربان په توه پېش کل او دولس چېل ي د ناه د نذران په توه پېش
 هغوئ په يروشلم ک د کل چ د بن اسرائيلو د هرې يوې قبيل دپاره يو يو وو. 
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خُدائ پاک د کور د خدمت دپاره امامان او ليويان د هغه اصولو په مطابق منتخب کل
کوم چ د موس په کتاب ک ليلے شوى ۇو.

د فسح اختر

کال د اول نه راواپس شوى ۇو نو هغوئ په ورپس د جالوطن  کوم خلق چ

 ولو امامانو او ليويانو خپل انونه مياشت په وارلسمه ورځ د فسح اختر وکو. 
پاک کى ۇو او د پاکېدو رسم ي ادا کے وو. ليويانو د فسح د اختر د قربان دپاره د

 ولو راواپس شوو خلقو، د امامانو او د خپلو انونو دپاره اروى حالل کى ۇو. 
دا قربان هغه ولو بن اسرائيلو وخوړل چ وک د جالوطن نه راواپس شوى ۇو او

ورسره هغه خلقو هم وخوړل چا چ د غېرو قومونو غلط رسمونه پرې ۇو د دې
 هغوئ د دپاره چ د مال خُدائ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک عبادت وکى. 

ه چ و. هغوئ ډېر خوشحاله ۇواختر وک د پتيرې رو سره اووۀ ور خوشحال
مال خُدائ د اسور بادشاه په هغوئ باندې مهربان کے وو، نو په دې وجه هغۀ د

هغوئ په کار ک مدد وکو چ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک کور جوړ کى.

د عزرا يروشلم ته رسېدل

 ډېره موده پس، کله چ ارتخششتا د فارس بادشاه وو، نو يو سے وو چ نوم  ۷
ي عزرا وو. هغۀ خپله شجره نسب مشر امام هارون ته ورسوله، چ داس ده: عزرا د

 زوئ د سلوم، زوئ د شراياه زوئ وو چ هغه زوئ د عزرياه، زوئ د خلقياه، 
  زوئ د امرياه، زوئ د عزرياه، زوئ د مرايوت،  صدوق، زوئ د اخيطوب، 

 زوئ د ابيسوع، زوئ د فينحاس، زوئ د  ،قزى، زوئ د بزوئ د زرخياه، زوئ د ع
 عزرا يو عالم وو، هغه په - العزر او زوئ د هارون وک چ مشر امام وو. 
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هغه قانون باندې ۀ پوهېدو کوم چ مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک موس له
ورکے وو. ه چ د عزرا سره د مال خُدائ د هغۀ د خُدائ پاک برکت وو، هغۀ

چ ۀ هم غوتل نو بادشاه ورله ورکول. د ارتخششتا د بادشاه په اوؤم کال، عزرا د
ک په هغ سره د بابل نه يروشلم ته په سفر روان شو، چ سرائيلو د يوې قبيلا بن

امامان، ليويان، د خُدائ پاک د کور موسيقاران او وکيداران او کارير شامل ۇو.
 هغوئ د اول مياشت په اوله ورځ د بابل نه روان شول او د خُدائ پاک د مدد -

 عزرا خپل ژوند دې سره هغوئ د پينم مياشت په اوله ورځ يروشلم ته ورسېدل. 
ته وقف کے وو چ د مال خُدائ په قانون باندې پوهه ش، په هغ عمل وکى او د

.ائسرائيلو ته وا ول بنول قانون او اص دې

د ارتخششتا بادشاه عزرا له ورکے شوے کاغذ

 ارتخششتا عزرا امام او عالم له دا کاغذ ورکو، چ هغۀ د هغه قانون او حمونه

 ”د ارتخششتا پوره پوهه لرله کوم چ مال خُدائ بن اسرائيلو ته ورکى ۇو، 
بادشاه د طرف نه، عزرا امام ته، چ هغه د آسمان د خُدائ پاک د قانون عالم دے، ډېر

کوم بن چ ول سلطنت ک زما په م کوم چ زۀ دا ح سالمونه. او اوس، 
اسرائيليان، امامان او ليويان چ د هغوئ زړۀ غواړى چ تا سره يروشلم ته الړ ش نو

 زۀ، تا زما د خپلو اووۀ مشيرانو سره لېم چ په يروشلم او يهوداه  .الړ دې ش
ک حاالت معلوم کئ چ دا پته ول چ ستا د خُدائ پاک په قانون باندې ومره

 تاسو به د ان سره د سرو ۀ عمل کيى، هغه قانون چ تا سره موجود دے. 
زرو او سپينو زرو هغه نذران يوس د کومو چ زۀ او زما مشيران د بن اسرائيلو

د هغۀ کور په يروشلم ک خُدائ پاک له د ورکولو خواهش لرو، هغه خُدائ پاک چ
 تاسو به هغه ول سرۀ زر او سپين زر هم د ان سره اوړئ کوم چ تاسو د دے. 

بن چ به هم اوړئ کوم ئ او هغه نذرانک راغون وبه ک وله ص بابل په
اسرائيليان او د هغوئ امامان په يروشلم ک د خپل خُدائ پاک کور دپاره ورکوى.
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 تاسو به دا پېس په احتياط سره خرچ کوئ او غوي ،ان او ُورى، غله او مے
په بيعه واخل او په يروشلم ک ي د خُدائ پاک د کور په قرباناه باندې پېش کئ.
 کوم سرۀ زر او سپين زر چ پات ش نو چ ستا او ستا د خلقو هر نه خوه

 تاسو به وى نو هغه شان ي استعمالولے ش، خو د خُدائ پاک د رضا په مطابق. 
په يروشلم ک خُدائ پاک ته هغه ول لو پېش کوئ کوم چ د خُدائ پاک د کور د

 او تاسو ته چ د خُدائ پاک د کور خدمت د استعمال دپاره درکے شوى دى. 
 زۀ  .نه اخستلے ش خزان يز ضرورت وى، نو تاسو هغه د شاه دپاره د بل هر

وب د خزان ولو آفسرانو له حم ورکوم چ هغوئ د رېواتۀ ص د فرات سيند د نمرپ
عالم عزرا امام دپاره د هغه هر ۀ ۀ بندوبست وکى چ هغه ي غواړى، عزرا د

 د دې حد به د درې زره او لور آسمان د خُدائ پاک په قانون ک عالم دے، 
سوو کلو سپينو زرو، د لسو زرو کلو غنمو، دوه زره ليره مے او دوه زره ليره د

 تاسو به خامخا د زيتُونو تېلو پورې وى او چ داس ومره د مال ضرورت وى. 
هغه هر ۀ په بندوبست کولو ک د احتياط نه کار اخل چ د آسمان خُدائ پاک ي د

خپل کور دپاره غوتنه کوى او پام کوئ چ هغه ما ته او هغه کسانو ته هيله غصه
 تاسو ته د دې اجازت نشته چ د نۀ ش کوم چ زما نه پس بادشاه کوى. 

امامانو، ليويانو، موسيقارانو، وکيدارانو، کاريرو، يا د بل هر هغه چا نه محصول،
 عزرا، تۀ به جزيه او پېس واخل چ د چا تعلق د خُدائ پاک د دې کور سره وى. 
نتظام کوونے دے، تۀ به استا خُدائ پاک درک کوم چ مت نه کار اخلد هغه ح

او قاضيان مقرروې چ په هغه ولو خلقو باندې حومت کوى چ د فرات سيند
رېواتۀ طرف ته د خُدائ پاک د قانون الندې ژوند تېروى. تۀ به هغه هر چا ته دا نمرپ

 کۀ هر وک هم ستا د خُدائ پاک د قانون ائ چ وک ورباندې نۀ پوهيى. 
قانون يا د بادشاه د قانون نافرمان کوى، نو هغۀ له به هم په هغه وخت سزا ورکولے
ش، چ وژلے به ش، يا به جالوطن کے ش، يا به د هغۀ نه جائيداد ضبط کولے

“.يا به قېد کولے ش ،ش
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د عزرا د خُدائ پاک ثناء صفت کول

 عزرا وفرمائيل، ”د مال خُدائ زمون د پالر نيۀ د خُدائ پاک ثناء صفت دې وى.

د مال په دې طريقه باندې په يروشلم ک ے دے چک هغۀ بادشاه دې ته راض
 د خُدائ پاک په فضل سره په ما باندې بادشاه، د هغۀ خُدائ د کور درناوى وکى. 
مشيران او د هغۀ ول طاقتور آفسران مهربان شوى دى، مال خُدائ زما خُدائ پاک ما
له حوصله راکې ده او زۀ د دې قابل شوے يم چ د بن اسرائيلو د ډلو ډېر مشران دې

“.زما سره راواپس ش م چته جوړ ک

د جالوطن نه راواپس شوى خلق

جالوطن ۇو او چ په بابل ک  دا د هغه ډلو د مشرانو تفصيل دے کوم چ  ۸
په کوم وخت ک يروشلم ته راواپس شول چ هغوئ د عزرا سره په هغه وخت ک

 د فينحاس د قبيل جيرسوم، د اتمر د قبيل دانيال، د - ارتخششتا بادشاه ۇو: 
داؤد د قبيل د سانياه زوئ حطوش، د پرعوس د قبيل زکرياه، چ د خپل قبيل يو

نيم سل سى ورسره ۇو. د هغوئ د پالر نيۀ نسبنامه موجود وه. د پخت موآب د
قبيل د زرخياه زوئ اليهوعين، چ دوه سوه سى ورسره ۇو، د زتُو د قبيل، د

يحزىايل زوئ سانياه چ درې سوه سى ورسره ۇو، د عدين د قبيل د يونتن زوئ
عبيد، چ پنوس سى ورسره ۇو، د عيالم د قبيل د عتلياه زوئ يشعياه، چ اويا

سى ورسره ۇو، د سفطياه د قبيل د ميائيل زوئ زبدياه، چ اتيا سى ورسره ۇو، د
يوآب د قبيل د يحايل زوئ عبدياه، چ دوه سوه او اتلس سى ورسره ۇو، د بان د
قبيل د يوسفياه زوئ سلوميت، چ يو سل او شپېتۀ سى ورسره ۇو، د بب د قبيل د

بب زوئ زکرياه، چ اتۀويشت سى ورسره ۇو، د عزجاد د قبيل د حقاطان زوئ
يوحانان، چ يو سل او لس سى ورسره ۇو، د ادونقام د قبيل اليفلط، يعايل او
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سمعياه، چ شپېتۀ سى ورسره ۇو، هغوئ په وروستو وخت ک راواپس شول، د
بِوئ د قبيل عوت او زکور، چ اويا سى ورسره ۇو.

د عزرا د خُدائ پاک کور دپاره د ليويانو لېل

 ما د هغه نهر سره وله ډله راغونه که کوم چ د اهاوا ار ته بهيى او مون هلته

درې ور خېم لول وې. ما وليدل چ هلته په ډله ک امامان ۇو، خو ليويان نۀ
 نو ما دا نهۀ مشران راوغوتل: العزر، ارىايل، سمعياه، الناتن، يريب، ۇو. 

 الناتن، ناتن، زکرياه او مسالم او دوه عالمان يويريب او الناتن م هم راوغوتل. 
ما هغوئ په کسيفيا ک د قبيل مشر عدو ته ولېل، چ هغۀ او د هغۀ د قبيل نه د

خُدائ پاک د کور دپاره کارير وغواړى او مون له داس خلق راولېى چ د خُدائ
 د خُدائ پاک په فضل سره هغوئ مون له يو ته پاک په کور ک خدمت وکى. 

سے سربياه راولېلو، چ دے د محل د قبيل ليوے وو او اتلس زامن او وروه د
 هغوئ د مرارى قبيل حسبياه او يشعياه هم د هغوئ د شلو هغۀ سره راغلل. 

 د دې نه عالوه د خُدائ پاک د کور دوه سوه او شل داس خپلوانو سره راولېل. 
خدمتاران هم ۇو چ داؤد بادشاه او د هغۀ آفسرانو د هغوئ پالر نيۀ د دې دپاره مقرر

کى ۇو چ د ليويانو مدد کوى. او د هغوئ ولو نومونه ليلے شوى ۇو.

د خلقو روژه نيول

 هلته د اهاوا نهر سره ما ولو له دا حم ورکو چ روژه ونيس او د خپل خُدائ

په سفر ک ئ چئ او هغۀ ته سوال وکانونه عاجزان ک پاک په وړاندې خپل
 زۀ زمون مدد وکى او زمون، زمون د بچو او زمون د مال دولت حفاظت وکى. 
تر او په آسونو سوارۀ فوجيان غويو ل د بادشاه نه م په دې باندې شرمېدلم چ
وے چ زمون د سفر په دوران ک د دشمنانو نه زمون حفاظت وکى، ه چ ما
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هغۀ ته وئيل ۇو چ زمون خُدائ پاک هغه هر چا له برکت ورکوى چ وک ورباندې
ايمان لرى، خو هر وک چ د هغۀ نه واوړى نو د هغوئ نه خفه کيى او سزا ورکوى.
 نو مون روژه ونيوله او خُدائ پاک ته مو سوال وکو چ زمون حفاظت وکى او

هغۀ زمون سوال قبول کو.

د خُدائ پاک کور دپاره نذران

 بيا ما  د مشرانو امامانو نه ما سربياه، حسبياه او لس نور کسان خوښ کل. 

هغه سپين زر، سرۀ زر او لو وتلل کوم چ بادشاه، د هغۀ مشيرانو او د هغۀ آفسرانو
او بن اسرائيلو د دې دپاره راکى ۇو چ د خُدائ پاک په کور ک استعمال ش او

 ما دا يزونه هغوئ له ورکل: دوويشت نه سپين زر، - ما دا امامانو له ورکل. 
سل د سپينو زرو لو چ د دې ول وزن اويا کلو وو، درې زره او لور سوه کلو

سرۀ زر، شل د سرو زرو جامونه چ تقريباً اتۀ نيم کلو ۇو، دوه د زېو ائسته جامونه،
 ما امامانو ته ووئيل، ”تاسو چ په قيمت ک د سرو زرو د جامونو برابر ۇو. 

مال خُدائ ستاسو د پالر نيۀ خُدائ پاک ته وقف او مقدس شوى ي او داس هغه
ول سپين زر، سرۀ زر او لو هم ستاسو په شان مقدس دى کوم چ هغۀ ته د

 د مال خُدائ کور ته تر رسېدو پورې رضاکارانه نذرانو په توه راوړلے شوى دى. 
د دې ۀ حفاظت وکئ. هلته د امامانو په کوه ک دا وتل او د مشرانو امامانو او د
 نو امامانو او ليويانو او په يروشلم ک د بن اسرائيلو مشرانو ته ي حواله کئ.“ 
په يروشلم ک و ذمه وارى واخستله چليويانو د هغه سپينو زرو، سرو زرو او د لو

.خُدائ کور ته يوس د مال ي

يروشلم ته واپس کېدل

 دا د اول مياشت دولسمه ورځ وه چ مون يروشلم ته د تلو دپاره د اهاوا نهر نه
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روان شُو. زمون خُدائ پاک مل وو او چ مون سفر کولو نو مون ي د دشمن د حملو
درې ور يروشلم ته ورسېدو، نو مون مون  کله چ نه او د ډاکوانو نه بچ کولو. 

 او بيا په لورمه ورځ مون د خُدائ پاک کور ته الړو او هغه سپين زر، آرام وکو. 
سرۀ زر او لو مو وتلل او د اورِياه زوئ مريموت امام ته مو حواله کل. د هغۀ سره

العزر، د فينحاس زوئ او دوه ليويان، د يشوع زوئ يوزبد او د بِنوئ زوئ نوعيدياه هم
 هر يو يز وشمېرلے شو او تللے شو او په هغه وخت پوره حساب کتاب وو. 

د بن ۇو چ نه راغل د جالوطن راوړې کوم چ ولو خلقو نذران  بيا هغه وشو. 
اسرائيلو خُدائ پاک ته د قربان په توه وسوزولے ش. هغوئ د ولو بن اسرائيلو

ل، هغوئ دولس چېلُورى پېش ک ان، اووۀ اويا لور کم سل ،يدپاره دولس غو
هم پېش کل چ خپل انونه د ناه نه پاک کى. دا ول ناور مال خُدائ ته د

 هغوئ هغه ليلے شوے فرمان هم راوخستلو کوم قربان په توه وسوزولے شول. 
وب رېواتۀ طرف فرات ته د ص چ بادشاه ورکے وو او هغه ي حمرانانو او د نمرپ

آفسرانو له ورکو، چ هغوئ بيا د هغه خلقو سره او د خُدائ پاک د کور سره مدد
وکو.

د عزرا د غېريهوديانو سره د ودونو نه خبرېدل

 کله چ دا هر ۀ وشول نو د بن اسرائيلو ۀ مشران راغلل او ما ته ي ووئيل  ۹
چ خلقو، امامانو او ليويانو خپل انونه د اونى ملونو يعن عمون، موآب، مصر،
کنعان، حت، فرزى، يبوس او امورى مل د خلقو نه جدا نۀ ساتل. دوئ هم هغه حرام

 يهوديانو سو د پردى مل و سره ودونه کارونه کول چ کوم هغه خلقو کول. 
کول، نو په دې وجه د خُدائ پاک مقدس خلق پليت شول. د افسوس خبره دا ده چ

 کله چ زۀ د دې نه مشران او آفسران په دې بدعمل ک د هر چا نه وړاندې ۇو. 
تۀ موغه وشلوله، د سر او د ږيرې وېان نه خپل قميص او چخبر شوم نو ما د خف
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 نو وک چ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک د کالم وويستل او غم زپلے کېناستم. 
په وجه يرېدل ۇو ه چ هغوئ د جالوطن نه راواپس خلقو د نافرمان نه خبر شول

هغوئ ول راغلل او زما سره کېناستل. او زۀ هلته د ماام د قربان د وخت پورې
 کله چ د ماام د نذران وخت راغلو نو زۀ چ د خفان سخت خفه ناست وم. 

نه چرته ناست وم د هغه ائ نه پاېدم، چ تر اوسه پورې م شلېدلے قميص او
چوغه اغوست وه سجده م وکه او بيا مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته م السونه

 ما وئيل، ”خُدايه پاکه، ما له په دې باندې ډېر سخت شرم را چ ستا پورته کل. 
د سرونو نه پاس اوړېدل ناهونه زمون م. زمونخپل السونه اوچت ک په حضور ک

 زمون د پالر نيۀ د وخت نه دى او زمون ناهونه تر آسمانه پورې رسېدل دى. 
واخله تر اوسه پورې مون يعن ستا خلقو لوئ ناهونه کې دى. زمون د خپل ناه په
بادشاهانو له په الس ورغل لمامان د پردى ما بادشاهان او زمون زمون ،وجه مون

يو او مون وژلے شُو، غال رانه کيى او د قېديانو په توه بوتلے شُو. زمون ډېره
 خو اے ماله خُدايه، بعزت شوې ده له نه چ تر اوسه پورې بعزته يو. 
زمون خُدايه پاکه، تۀ د ل وخت دپاره په مون مهربانه ي چ زمون ۀ کسان دې

ژوندى پرې دى چ د غالم نه وتت او په دې مقدس ائ ک په حفاظت سره
 مون اوسيى. تا مون د غالم نه آزاد کى يو او يو نوے ژوند دې راکے دے. 
غالمان ۇو، خو تا مون په غالم ک پرې نۀ ودو. تا د فارس بادشاهان مون سره
ۀ کل او دا اجازت دې راکو چ خپل ژوند تېروو او ستا هغه کور بيا جوړ کو،

کوم چ تباه شوے وو او دې ته دې هم پرېودو چ په يهوداه او يروشلم ک مون ته
 خو اے خُدايه پاکه، نو مون په دې ک ۀ ووايو؟ مون ستا د  .الو شفاظت مح

 هغه حمونه کوم چ تا مون له د خپلو خدمت حمونو بيا نافرمان کې ده، 
کوونو پېغمبرانو په ذريعه راکى ۇو. هغوئ مون ته ووئيل چ مون د کوم مل قبضه

په ک په وجه ناپاک وو کوم چ د هغه خلقو د بد عمل لو هغه مکولو له روان ي
اوسېدل او هغوئ دا د يو سر نه تر بله سر پورې د بشرم او حرام کارونو نه ډک
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 هغوئ مون ته ووئيل چ مون دې هيله د هغه خلقو سره ودونه ونۀ کے وو. 
کو او نۀ د هغوئ سره د ۀ کېدو او کاميابېدو دپاره مدد وکو دا د دې دپاره چ هغه

يزونه مون ته مالو ش چ په هغه مل ک پېدا کيى او چ دا مل به زمون اوالد
ناه او بدۍ په وجه چ د ته زمون مون  خو اوس چ  .الو شم ته په ميراث ک

کومه سزا مالو شوه، مون ته دا پته ده زمون خُدايه پاکه، چ تا مون له د هغ نه کمه
سزا راکې ده چ د ومره مون حقدار ۇو او زمون ۀ خلق دې ژوندى پرې دى،

 نو بيا مون ستا حمونه نه مات کو او هغه حرام کاره خلقو سره ودونه وکو؟

کۀ مون داس وکو نو تۀ به دومره غصه ش چ تباه به مو کې او يو کس به هم
 ماله خُدايه، د بن اسرائيلو خُدايه پاکه، تۀ صادق ي، خو تا ژوندے پرې نۀ ږدې. 
مون پرېودو چ ژوندى پات شُو. مون په ناه ک ستا په وړاندې والړ يو، خو د دې

“.ستا حضور ته راش يو کس هم دا حق نۀ لرى چ ناه په وجه زمون

د غېرو قومونو د و سره د ودونو ختمول

 کله چ عزرا د خُدائ پاک د کور په مخ پمخ پرېوتو، چ هغۀ ژړل  ۱۰
او د ناهونو اقرار ي کولو، نو د بن اسرائيلو يوه لويه ډله د هغۀ نه راتاو شوه چ په

 د عيالم قبيل د يحايل ک سى،  او ماشومان شامل ۇو او بد بد ي ژړل. 
زوئ سانياه عزرا ته ووئيل، ”د غېرو قومونو د و سره ودونه کولو په وجه مون د
 نو چ خُدائ پاک سره بوفائ کې ده، خو بيا هم د اسرائيل دپاره اُميد شته، 
اوس مون د خپل خُدائ پاک سره دا لوظ وکو چ مون به دا  طالق کو او

سره د ماشومانو به ي وشو. مون به هم هغه شان وکو چ نه تۀ او هغه نور کسان
مشوره راکئ چ کوم د خُدائ پاک د حمونو درناوے کوى. چ د خُدائ پاک قانون

 اوس پاه، دا خبره ستا په الس ۀ مطالبه کوى نو مون به هم هغه شان کۇو. 
 عزرا پاېدو او د ک ده. مون به ستا ملرتيا کۇو، نو ته شه او دا کار وکه.“ 
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امامانو د مشرانو، ليويانو او د ولو بن اسرائيلو نه ي دا قسم واخستو چ هغوئ به د
 بيا هغه د خُدائ سانياه په مشوره باندې عمل کوى. نو داس هغوئ قسم وکو. 
پاک د کور د مخ نه الړو او د الياسب زوئ يهوحنان کو ته ورننوتلو، هلته ي شپه
تېره که او د جالوطن خلقو په بوفاي ي خفان کولو، او په دې وجه ي خوراک

 ول يروشلم او يهوداه ته يو پېغام ولېلے شو چ هغه ول خلق اک نۀ کولو. 
 دا د دې په يروشلم ک راغون ش چ کوم د جالوطن نه راواپس شوى دى، 

خلقو د مشرانو حم وو. کۀ وک په درېو ورو ک رانۀ غلو، نو د هغۀ ول جائيداد
.لے شنه و هغه د جالوطنو د قبيل او نور به دا حق نۀ لرى چ ے شبه ضبط ک
 په درېو ورو ک، د نهم مياشت په شلمه ورځ، هغه ول سى يروشلم ته راغلل

کوم چ د يهوداه او بنيامين په عالقه ک اوسېدل او د خُدائ پاک د کور د جر په
ائ ک راغون شول. او په هغه وخت ک دروند باران ورېدلو، د باران او د دې

 عزرا امام ودرېدو او هغوئ ته ي وفرمائيل، مسئل په وجه هر يو کس رپېدو. 
”تاسو بوفا وئ او د غېرو قومونو د و سره د ودونو په وجه مو بن اسرائيليان

 نو اوس مال خُدائ د خپل پالر نيۀ خُدائ پاک ته د خپلو ناهار کى دى. 
ناهونو اقرار وکئ او هغه کار کوئ چ هغه پرې رضا کيى. د پردى مل د هغه

خلقو نه خپل انونه جدا کئ چ کوم زمون په مل ک اوسيى او د غېرو قومونو
 نو ول  په جواب ک چغه که، ”تۀ صحيح د و نه ان خالص کئ.“ 
 خو هغوئ دا هم ووئيل، خبره کوې او چ ۀ وائ نو مون به هغه هر ۀ وکو.“ 
”ه ډېره لويه ده او دا د باران موسم دے. مون دلته په داس کوالو ائ ک نۀ شُو
ودرېدے. دا داس کار نۀ دے چ په يو دوو ورو ک وش ،ه چ په دې ناه

 زمون آفسران دې زمون ولو په ائ کار ک زمون ډېر کسان شامل دى. 
وکى. بيا هغه هر يو دې چ د غېر قوم ه لرى هغه دې په يو مقرر وخت باندې د

مشرانو او د خپل ار د قاضيانو سره راش. نو د دې معامل په حقله به د خُدائ پاک
قوه زوئ يحزياه د دې منصوب صرف د عساهيل زوئ يونتن، د ت  “.قهر سوړ ش
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 د مخالفت وکو، مسالم او يو ليوى سبت ورسره په دې ک ملرى ۇو. 
جالوطن نه راواپس شوو کسانو دا منصوبه منظوره که، نو عزرا امام د ډلو د مشرانو
نه سى مقرر کل او د هغوئ نومونه ي وليل. د لسم مياشت په وړومب ورځ هغوئ

 او په ورپس درېو مياشتو ک هغوئ د هغه ولو معاملو تفتيش شروع کو، 
معلومات وکو چ کومو سو د غېرو قومونو د و سره ودونه کى ۇو.

هغه سى چ د غېرو قومونو  ي وادۀ کې وې

 دا د هغه سو نومونه دى چا چ د غېرو قومونو  کې وې، د هغه امامانو

نومونه د قبيل په حساب سره ليلے شوى دى: د يشوع ډله او د هغۀ د وروو چ د
 هغوئ دا قسم وکو چ خپلو يوصدق زامن ۇو: معسياه، العزر، يريب او جدلياه. 

و له به طالق ورکى او د خپلو د ناه د تاوان د نذرانو دپاره ي د يو يو  نذرانه
 د حارِم ډله: معسياه، الياس، سمعياه،  د امير ډله: حنان او زبدياه،  پېش که. 

 د فشحور ډله: اليوعين، معسياه، اسمعيل، نتنايل، يوزبد او زياه،  ايل او عيح
 ليويان: يوزبد، سمع، قالياه (چ قليتاه هم بللے شو)، فتحياه، يهوداه او العاسه، 

 موسيقاران: الياسب، د خُدائ پاک د کور وکيداران: سلوم، طلم او العزر، 
زياه، ملياه، ميامين، العزر، ملياه او  نور کسان: د پرعوس ډله: رمياه، ي اورى، 
 د زتُو  د عيالم ډله: متنياه، زکرياه، يحايل، عبدى، يريموت او الياس،  بناياه. 

 د بب ډله: يهوحنان، ډله: اليوعين، الياسب، متنياه، يريموت، زاباد او عزيزا، 
 د بان ډله: مسالم، ملوک، عداياه، يسوب، سيال او يريموت،  ،عتل ،حننياه، زب
،او منس اېل، بِنوئالل، بناياه، معسياه، متنياه، بضل د پخت موآب ډله: عدنا، ک

 د حارِم ډله: العزر، يسياه، ملياه، سمعياه، شمعون، بنيامين، ملوک او -
-  .معاو س منس ،متتاه، زاباد، اليفلط، يريم ، د حاشوم ډله: متن سمرياه، 

 د بان ډله: معدى، عمرام، اُواېل، بناياه، بدياه، کلوه، ونياه، مريموت، الياسب،

،ندبشلمياه، ناتن، عداياه، م ،معډله: س  د بِنوئ - متنياه، متن او يعسو، 
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