د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ دوﯦﻢ ﮐﺘﺎب
د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺳﺎؤل د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﯦﺪل

۱

 ﭘﻪ
 د ﺳﺎؤل د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭼ داؤد ﭘﻪ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻓﺘﺢ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﻧﻮ راﻏﻠﻮ او دوه ور ﭘﻪ ﺻﻘﻼج ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .


درﯦﻤﻪ ورځ د ﺳﺎؤل د ﮐﯧﻤﭗ ﻧﻪ ﻳﻮ زﻟﻤﮯ راورﺳﯧﺪو .د دې دﭘﺎره ﭼ ﺧﭙﻞ ﻏﻢ ﺮﻨﺪ ﮐى ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﺷﻠﻮﻟ وې او ﭘﻪ
 داؤد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ﺳﺮ ﻳ ﺧﺎورې اﭼﻮﻟ وې .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ داؤد ﻟﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻴ ﺷﻮ او ﭘﻣﺨ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ .
 داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
وﮐو” ،ﺗﮥ د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳ؟“ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﮐﯧﻤﭗ ﻧﻪ راﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ “.
”ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﮥ ﺷﻮى دى “.ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زﻣﻮﻧ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﺟﻨ ﻧﻪ راﺗﺘﯧﺪﻟ دى او زﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﺳى وژﻟﮯ ﺷﻮى
 داؤد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺳﺎؤل او ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻣۀ
دى .ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻫﻢ وژﻟﮯ ﺷﻮى دى “.
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د ﺟِﻠﺒﻮﻋﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې داﺳ وﺷﻮل او ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﯧﺰه ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﻪ
ﺷﻮى دى؟“ 
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ راوﺮﯧﺪو او زۀ ﻳ وﻟﻴﺪم او را وې
ﻟﻮﻟ وه او د دﺷﻤﻦ ﺟﻨ ﺎډۍ او ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﻓﻮﺟﻴﺎن ورﻧﺰدې ﮐﯧﺪل .
 ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ﺗﮥ ﻮک ﻳ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ زۀ د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘ
ﻏﻮﺘﻢ .ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ .
 ﻧﻮ زۀ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ دﻟﺘﻪ راﺷﻪ او ﻣﺎ ووژﻧﻪ .ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻨﺪن دے ﺧﻮ زۀ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ژوﻧﺪے ﻳﻢ .
ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻢ .
ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻢ او وﻣ وژﻟﻮ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﻨﻪ وﻏﻮرزﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺷ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺎج او د ﻫﻐﮥ د
 داؤد د ﻏﻢ ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ او د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﺳو ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن
ﻻس ﻧﻪ ﺑﻨے واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣ راوړل “.
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﮋن ﺷﻮل او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻳ د ﺳﺎؤل ،ﻳﻮﻧﺘﻦ او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره روژه وﻧﻴﻮﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ
وﮐل .
 داؤد د ﻫﻐﻪ زﻟﻤ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دا
ﺧُﺪائ د ﻟﺮ ﺧﻠﻖ ۇو ،ﻪ ﭼ دا ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻣۀ ﺷﻮى ۇو .

ﺧﺒﺮ راوړے وو ﭼ” ،ﺗﮥ د ﮐﻮم ﺎئ ﻳ؟“ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻳﻮ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﮯ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﻢ ،ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧم “.
 ﺑﻴﺎ داؤد
داؤد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ دا ﺟﺮأت ﻨﻪ وﮐو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮے ﺑﺎدﺷﺎه دې ووژﻟﻮ؟“ 
 او داؤد
ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﺳے راوﻏﻮﺘﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ووژﻧﻪ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﮯ ووﻫﻠﻮ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ  ﻣ ﺷﻮ ،
ﻫﻐﻪ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧُﻮن دې د ﺧﭙﻠ ﻏﺎړې دے .ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺎن ﺳﺮه دا ﺑﺪ وﮐل ﭼ ﺗﺎ دا ﺧﺒﺮه وﮐه ﭼ ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮے ﺑﺎدﺷﺎه ووژﻟﻮ“.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺳﺎؤل او د ﻳﻮﻧﺘﻦ دﭘﺎره د ﻏﻢ ﺳﻨﺪره وﺋﻴﻞ
 او ﺣﻢ ﻳ وﮐو ﭼ دا د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻮدﻟﮯ
 داؤد د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ دﭘﺎره دا د ﻏﻢ ﺳﻨﺪره ووﺋﻴﻠﻪ ،

 ”ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨ
ﺷ .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﻟﻴﻨﺪې ﺳﻨﺪرې ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو ،دا د ﻳﺎﺷﺮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې ده :
 ﭘﻪ ﺟﺎت ﮐ دا اﻋﻼن ﻣﮥ ﮐﻮه او د اﺳﻘﻠﻮن ﭘﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﻣۀ ﺷﻮى دى .زﻣﻮﻧ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻏﻮرزﯦﺪﻟ دى .
 د ﺟِﻠﺒﻮﻋﻪ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ
ﮐﻮﻮ ﮐ ﻫﻢ دا اﻋﻼن ﻣﮥ ﮐﻮه .د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ  ﻣﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮه ،د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻮﻪ ﻣﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮه .
ﺑﺎﻧﺪې دې ﭘﺮﺧﻪ او ﺑﺎران ﻧﮥ ورﻳى ،د دې ﺎئ ﭘ دې ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺷﻨ وى .ﻪ ﭼ د ﺗه ﮐﺴﺎﻧﻮ ډاﻟﻮﻧﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﮐ
 د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻟﻴﻨﺪه د ﻣﺮګ وه ،د ﺳﺎؤل ﺗُﻮره ﺑرﺣﻤﻪ وه ،ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻳ
ﭘﺮاﺗﮥ دى ،د ﺳﺎؤل ډال دې ﻧﻮر د ﺗﯧﻠﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺷ ﻠﻮﻟﮯ .
 ﺳﺎؤل او ﻳﻮﻧﺘﻦ ډﯦﺮ ﮥ او ﺧﻮاږۀ ۇو ،ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺎئ او ﭘﻪ ﻣﺮګ ﮐ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺎئ ،د
ﻏﻮرزول او دﺷﻤﻦ ﻳ وژﻟﻮ .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ  د ﺳﺎؤل دﭘﺎره د ﻏﻢ ژړا ﮐﻮى .ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﺮې  ﺟﺎﻣ
ﺑﺎز ﻧﻪ ﺗﯧﺰ ۇو او د زﻣﺮو ﻧﻪ ﺗه ۇو .
 ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻏﻮرزﯦﺪﻟ دى ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ وژﻟﮯ ﺷﻮى دى.
درواﻏﻮﺳﺘﻠ او ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻮ او ﺳﺮو زرو ﻳ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐې .
 زﻣﺎ وروره ﻳﻮﻧﺘﻨﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﮋن ﻳﻢ ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻮﻣﺮه ﺮان وې .ﺳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ
ﻳﻮﻧﺘﻦ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﻣ ﭘﺮوت دے .
 ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻏﻮرزﯦﺪﻟ دى ،د ﻫﻐﻮئ وﺳﻠ ﺗﺒﺎه ﺷﻮې دى“.
زﻣﺎ دﭘﺎره ﻮﻣﺮه ﮥ وه ،د ﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﻫﻢ ﮥ وه .

۱ / ۲۷

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﯦﺪل

۲

 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ،داؤد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زۀ ﻻړ ﺷﻢ ﮥ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﻳﻮ ﺎر ﻗﺒﻀﻪ ﮐم؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ


 ﻧﻮ داؤد
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻻړ ﺷﻪ “.داؤد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﮐﻮم ﻳﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐم؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺣﺒﺮون “.

ﺣﺒﺮون ﺗﻪ ﻻړو ،ﺧﭙﻠ دوه  ﻳ ﻫﻢ د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠ ،اﺧﻴﻨﻮﻋﻢ ﭼ د ﻳﺰرﻋﻴﻞ وه او اﺑﺟﻴﻞ ﭼ د ﻧﺎﺑﺎل ﮐﻮﻧه وه ،ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺳى او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﻢ د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻞ او د ﺣﺒﺮون ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮل.
د ﮐﺮﻣﻞ وو .
 ﺑﻴﺎ د ﻳﻬﻮداه ﺳى ﺣﺒﺮون ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او داؤد ﻳ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر ﮐو .ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد

 ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻮ ﺳى د دې ﭘﯧﻐﺎم ﺳﺮه وﻟﯧل” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﮐ د ﻳﺒﻴﺲ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺎؤل ﺦ ﮐے دے ،
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷ
درﮐى ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺎدارى ﻮدﻟ ده ﭼ ﻫﻐﻪ دې ﺦ ﮐے دے .
 ﺗه او ﺑﻬﺎدر
او ﺗﺎ ﺗﻪ دې ﺧﭙﻠﻪ وﻓﺎدارى وﺎﺋ .ﺗﺎ ﭼ ﮥ ﮐى دى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮥ ﺳﻠﻮک وﮐم .
ﺷﻪ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺎؤل ﻣ دے او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ زۀ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر ﮐے ﻳﻢ“.

د اﺷﺒﻮﺳﺖ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﯦﺪل
 ﺧﻮ د ﺳﺎؤل د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ د ﻧﻴﺮ زوئ اﺑﻨﻴﺮ د ﺳﺎؤل د زوئ اﺷﺒﻮﺳﺖ ﺳﺮه ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وو او ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ ﺗﻪ د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﮯ

 ﻫﻠﺘﻪ اﺑﻨﻴﺮ اﺷﺒﻮﺳﺖ د دې ﻋﻼﻗﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو ﻳﻌﻨ د ﺟِﻠﻌﺎد ،آﺷﺮ ،ﻳﺰرﻋﻴﻞ ،اﻓﺮاﺋﻴﻢ او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ د
وو .
 ﻫﻐﻪ د ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او دوه ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﺟﻮړ ﮐو .
 او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ اووۀ ﮐﺎﻟﻪ او ﺷﭙ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
وﮐه .ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻖ د داؤد وﻓﺎدار ۇو ،
وﮐه.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻨ
 ﻳﻮآب ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺿﺮوﻳﺎه وه او د داؤد ﻧﻮر آﻓﺴﺮان
 اﺑﻨﻴﺮ او د اﺷﺒﻮﺳﺖ آﻓﺴﺮان د ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ ﻧﻪ د ﺟﺒﻌﻮن ﺎر ﺗﻪ ﻻړل .

د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ډﻧ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ،ﻳﻮه ډﻟﻪ د ډﻧ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﺮف او ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ د ډﻧ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف
 اﺑﻨﻴﺮ ﻳﻮآب ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،را ﭼ د دواړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻮ زﻟﻤ واﺧﻠﻮ ﭼ دوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﻧﺎﺳﺘﻪ وه .
 ﻧﻮ دوﻟﺴﻮ ﺳو ﭼ ﮐﻮﻣﻮ د اﺷﺒﻮﺳﺖ او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ
ﻻس ﭘﻪ ﻻس ﺟﻨ وﮐى “.ﻳﻮآب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﻠﻞ ﻴ ده “.
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳى ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ د ﺳﺮ وﯦﺘﻮ ﻧﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ
ﻧﻤﺎﺋﻨﺪ ﮐﻮﻟﻪ ،د داؤد دوﻟﺴﻮ ﺳو ﺳﺮه ﻻس ﭘﻪ ﻻس ﺟﻨ وﮐو .
ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳى ﮐ ﻳ ﺗُﻮره دﻧﻨﻪ ﮐه ،ﻧﻮ داﺳ ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ واړه ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ وﻏﻮرزﯦﺪل او ﻣۀ ﺷﻮل .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻮن ﮐ ﻫﻐﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺳﺨﺖ ﺟﻨ ﺷﺮوع ﺷﻮ او اﺑﻨﻴﺮ او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د داؤد د ﺳو ﻧﻪ ﺷﺴﺖ
ﺎئ د ”د ﺗُﻮرو ﻣﯧﺪان“ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳى .
 د ﺿﺮوﻳﺎه درې زاﻣﻦ ﻫﻠﺘﻪ ۇو ،ﻳﻮآب ،اﺑﻴﺸﮯ او ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ .ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ د ﻨﻠ ﻫﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺰه ﻣﻨه وﻫﻠﮯ ﺷﻮه،
وﺧﻮړو .
 اﺑﻨﻴﺮ ﭼ ﭘﻪ ﺷﺎ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ وې وﺋﻴﻞ” ،ﻋﺴﺎﻫﻴﻠﻪ ،دا ﺗﮥ
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺑﻨﻴﺮ ﭘﺴ روان ﺷﻮ او ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﻣﻨې وﻫﻠ .

 اﺑﻨﻴﺮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﺴ ﻣﮥ راﻪ .ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻮﺟ ﭘﺴ ﻣﻨه ﮐه او ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﻳ؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،آو ،دا زۀ ﻳﻢ “.
 اﺑﻨﻴﺮ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﺴ ﻣﮥ راﻪ .ﺗﮥ ﻣﺎ دې
ﺳﺮه ﮥ وى ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ “.ﺧﻮ ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ ورﭘﺴ روان وو .
 ﺧﻮ ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ ﻧﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﯧﺪو ،ﻧﻮ اﺑﻨﻴﺮ د ﺧﭙﻠ
ﺗﻪ وﻟ ﻣﺠﺒﻮروې ﭼ ودې وژﻧﻢ؟ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ورور ﻳﻮآب ﺗﻪ ﻨﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧم؟“ 
ﻧﯧﺰې د ﺑﯧﺦ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﻪ داﺳ ووﻫﻠﻮ ﭼ ﻧﯧﺰه د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ ووﺗﻠﻪ .ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ ﭘﻪ زﻣﻪ وﻏﻮرزﯦﺪو او ﭘﻪ  ﻣ ﺷﻮ او ﭼ ﻫﺮ
 ﺧﻮ ﻳﻮآب او اﺑﻴﺸﮯ ﭘﻪ اﺑﻨﻴﺮ ﭘﺴ روان ﺷﻮل
ﻮک ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ راﺗﻠﻞ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮوت وو ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎرﯦﺪل او ودرﯦﺪل .
 د
او ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻫﻐﻮئ د اﻣﻪ ﻏﺮۀ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﮐﻮم ﭼ د ﺟﺒﻌﻮن ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻻره د ﺟﻴﺎح ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ دے .
 اﺑﻨﻴﺮ ﻳﻮآب راوﻏﻮﺘﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻖ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د اﺑﻨﻴﺮ ﻧﻪ راﺗﺎو ﺷﻮل او د ﻳﻮ ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ودرﯦﺪل .
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺟﻨ ﮐﯘو ﮥ؟ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﮥ ﭼ د دې اَﻧﺠﺎم ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﺮاب وى؟ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠ وروﻪ
 ﻳﻮآب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭘﻪ
ﻳﻮ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ وى ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐې ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﺴ ﻧﮥ را؟“ 
۲ / ۲۷

 ﺑﻴﺎ ﻳﻮآب
ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ،ﮐﮥ ﺗﺎ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ وے ﮐې ﻧﻮ زﻣﺎ ﺳى ﺑﻪ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﺴ درﺗﻠﻠﮯ “.
 اﺑﻨﻴﺮ او د
ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺗﻪ ﺑﻴﻞ د ﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﻏوﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﺴ ﻧﮥ  ،ﻧﻮ داﺳ ﺟﻨ ﺑﺲ ﺷﻮ .
ﻫﻐﮥ ﺳو ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ د اُردن ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻣﺰل وﮐو ،ﻫﻐﻮئ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ او ﭘﻪ ورﭘﺴ ﻮل ﺳﺤﺮ ﻣﺰل ﮐﻮﻟﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮآب ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ ﻧﻮر ﻧﮥ ﺗﻠﻮ ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻮل ﺳى راﻏﻮﻧ ﮐل او ﭘﺘﻪ
ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﻮئ واﭘﺲ ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .
 ﺧﻮ د داؤد ﺳو د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ د اﺑﻨﻴﺮ درې ﺳﻮه ﺷﭙﯧﺘﮥ ﺳى
ورﺗﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﻮﻟﺲ ﮐﺴﺎن ﻏﯧﺐ ۇو .
 ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ ﺳو د ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ ﻻش واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﭘﻪ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﮐ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﻳ ﺦ ﮐو .ﺑﻴﺎ
وژﻟ ۇو .
ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻣﺰل وﮐو او ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﺣﺒﺮون ﺗﻪ واﭘﺲ ورﺳﯧﺪل.

۳

 ﮐﻮﻣﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭼ د ﺳﺎؤل د ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮﻟﻪ او ﭼﺎ ﭼ د داؤد ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺗﺮ ډﯦﺮې ﻣﻮدې


ﭘﻮرې ﺟﻨ ﺟﺎرى وو .داؤد ﭼ ﻮﻣﺮه زﻳﺎت ﺗه ﮐﯧﺪو ﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻳ دوﻣﺮه ﮐﻤﺰورى ﮐﯧﺪل.

د داؤد زاﻣﻦ
 د ﻫﻐﮥ
 ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ د داؤد دا زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل :د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﺮ زوئ اﻣﻨﻮن وو ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر د ﻳﺰرﻋﻴﻞ اﺧﻴﻨﻮﻋﻢ وه ،

دوﯦﻢ زوئ ﮐﻠﻴﺎب وو ،د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر اﺑﺟﻴﻞ د ﮐﺮﻣﻞ د ﻧﺎﺑﺎل ﮐﻮﻧه وه ،درﯦﻢ زوئ ﻳ اﺑﺳﻠﻮم وو ،د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻣﻌﻪ د ﺟﺴﻮر ﺑﺎدﺷﺎه
 ﺷﭙم زوئ
 ﻠﻮرم ادوﻧﻴﺎه وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺣﺠﻴﺖ وه ،ﭘﻴﻨﻢ ﺳﻔﻄﻴﺎه وو ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر اﺑﻴﻄﺎل وه ،
ﺗﻠﻤ ﻟﻮر وه ،
ﻳ اﺗﺮﻋﺎم وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻋﺠﻼه وه .د ﻫﻐﮥ دا ﻮل زاﻣﻦ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو.

د اﺑﻨﻴﺮ د ﺣﻀﺮت داؤد ﺳﺮه ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ د داؤد د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻨ ﺟﺎرى وو ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د ﺳﺎؤل د ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ

 ﻳﻮه ورځ د ﺳﺎؤل زوئ اﺷﺒﻮﺳﺖ ﭘﻪ اﺑﻨﻴﺮ اﻟﺰام وﻟﻮﻟﻮ ﭼ ﺗﮥ د ﺳﺎؤل د
اﺑﻨﻴﺮ د ﺳﺎؤل ﻣﻠﺮو ﮐ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت ﺗه ﮐﯧﺪو .
 ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې اﺑﻨﻴﺮ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے ﮥ ﭼ زۀ ﺑﻪ د
وﻳﻨ د آﻳﻪ د ﻟﻮر رِﺻﻔﺦ ﺳﺮه ﻤﻠ .
ﺳﺎؤل ﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ وﮐم؟ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ زۀ د ﻳﻬﻮداه ﺳﭙﮯ ﻳﻢ؟ زۀ د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﺳﺎؤل ،د ﻫﻐﮥ وروﻮ او د ﻫﻐﮥ

 -
د دوﺳﺘﺎﻧﻮ وﻓﺎدار ﻳﻢ او ﻣﺎ ﺗﮥ د داؤد د ﺷﺴﺖ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐے ﻳ ،ﺧﻮ ﻧﻦ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ د ﻳﻮې  ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻏﻠﻄ ﻟﻮې .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د داؤد ﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﻧﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ واﺧﻠ او داؤد ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او د
ﻳﻬﻮداه دواړو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﻠ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮ ﭘﻮرې ﺑﺎدﺷﺎه وى .ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﻣﺎ ووﻫ ﮐﮥ ﻣﺎ
 اﺑﻨﻴﺮ داؤد ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ
 اﺷﺒﻮﺳﺖ د اﺑﻨﻴﺮ ﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﻳﺮﯦﺪو او ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﻮه ﮐﻮﻟﮯ .
دا ﺧﺒﺮه رﺘﻴﺎ ﻧﮥ ﮐه “.
وروﻟﯧل ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ وو ،ﭼ داﺳ ورﺗﻪ وواﺋ” ،ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﺑﻪ ﻮک ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى؟ زﻣﺎ
 داؤد ورﺗﻪ
ﺳﺮه ﻳﻮ ﺗون وﮐه او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺪد وﮐم ﭼ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﯦﺪو ﮐ ﺳﺘﺎ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐى “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺮط ﺑﺎﻧﺪې ﺗون وﮐم .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ را ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د
 او داؤد اﺷﺒﻮﺳﺖ ﻟﻪ ﻫﻢ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ورﺗﻪ وواﺋ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻣﻴﻞ واﭘﺲ راﮐه.
ﺳﺎؤل ﻟﻮر ﻣﻴﻞ راوﻟ “.

 ﻧﻮ اﺷﺒﻮﺳﺖ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ د ﻟﻴﺲ زوئ ﻓﻠﻄاﻳﻞ ﻧﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ .
ﻣﺎ د ﻫﻐ د ودﯦﺪو دﭘﺎره ﺳﻞ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن وژﻟ دى “.
ﻓﻠﻄاﻳﻞ ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﺴ د ﺑﺤﻮرﻳﻢ ﺎر ﭘﻮرې روان وو او ژړل ﻳ .ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ورﺗﻪ اﺑﻨﻴﺮ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ “،ﻧﻮ
 اﺑﻨﻴﺮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ داؤد ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ.
ﻫﻐﻪ ﻻړو .
 ﻧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دا ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺘﻪ .ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻢ

 اﺑﻨﻴﺮ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ
ﭼ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ او د ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺑﻨﻴﺮ ﭘﻪ
او ﺑﻴﺎ ﺣﺒﺮون ﺗﻪ ﻻړو ﭼ داؤد ﺗﻪ وواﺋ ﭼ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ راﺿ ﺷﻮى دى .
 اﺑﻨﻴﺮ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ
ﺣﺒﺮون ﮐ داؤد ﻟﻪ د ﺷﻠﻮ ﺳو ﺳﺮه راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ داؤد ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐه .

۳ / ۲۷

اوس زۀ ﻻړ ﺷﻢ او ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن زﻣﺎ ﻧﯧ ﻳﻌﻨ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺗون وﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﺎدﺷﺎه وﻣﻨ،
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻣﻼو ﺷ ﭼ ﺗﺎ ﮥ ﻏﻮﺘﻞ او ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮې “.ﻧﻮ داؤد اﺑﻨﻴﺮ ﭘﺮﯦﻮدو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه
ﻻړو.

د اﺑﻨﻴﺮ ﻣﺮګ
 وروﺳﺘﻮ ﻳﻮآب او د داؤد ﻧﻮر آﻓﺴﺮان د ﻳﻮ ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ راﻏﻠﻞ او د ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﮥ ډﯦﺮ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ راوړو .اﺑﻨﻴﺮ د داؤد

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ ﺳى راورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ
ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ ﻧﮥ وو ،ﻪ ﭼ داؤد ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﻟﯧﻟﮯ وو .
 ﻧﻮ ﻳﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ
ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ اﺑﻨﻴﺮ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ راﻏﻠﮯ وو او ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮے وو .
 ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ ﺳﺘﺎ دوﮐﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﮯ وو
ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺗﺎ ﮥ ﮐى دى؟ اﺑﻨﻴﺮ ﺗﺎ ﻟﻪ راﻏﻠﮯ وو ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ داﺳ وﻟ ﭘﺮﯦﻮدو؟ 
 د داؤد د ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻳﻮآب ﭘﯧﻐﺎم
او ﭼ دا ﭘﺘﻪ وﻟﻮى ﭼ ﺗﮥ ﮥ ﮥ ﮐﻮې او ﭼﺮﺗﻪ  .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ده “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺑﻨﻴﺮ
وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ اﺑﻨﻴﺮ راوﻟ او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د ﺳﻴﺮه د ﮐﻮﻫ ﻧﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ،ﺧﻮ داؤد د دې ﻧﻪ ﺑﯧﺨ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ وو .
ﺣﺒﺮون ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻳﻮآب ﻫﻐﻪ د دروازې ﺳﺮه ﻳﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،داﺳ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪه ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮآب د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﮐﻮى
 ﮐﻠﻪ ﭼ
او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ووﻫﻠﻮ .ﻧﻮ داﺳ اﺑﻨﻴﺮ ووژﻟﮯ ﺷﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻳﻮآب ورور ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ وژﻟﮯ وو .
داؤد دا ﺧﺒﺮ واورﯦﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ زﻣﺎ او زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د اﺑﻨﻴﺮ د ووژﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﯧﺨ ﺑﻨﺎه ﻳﻮ.
 د دې ﺳﺰا دې ﭘﻪ ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان راﺷ .د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﮐ دې داﺳ ﺳى وى ﭼ د ﻫﻐﻮئ

 ﻧﻮ داﺳ
د ذﮐﺮ ﻧﻪ ﻣﻨ  ﻳﺎ ﺟﺬاﻣ وى ﻳﺎ ﻮﻧ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻣۀ ﺷ ﻳﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﺧﻮراک ﮐﻤﮯ وى “.
ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ ورور اﺑﻴﺸ د اﺑﻨﻴﺮ ﻧﻪ ﺑﺪل واﺧﺴﺘﻠﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺟﺒﻌﻮن ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ د ﻫﻐﻮئ ورور وژﻟﮯ وو.

د اﺑﻨﻴﺮ ﺨﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ داؤد ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ ﺳو ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮئ ،د ﺎټ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﻧﺪئ او ﭘﻪ اﺑﻨﻴﺮ ﻣﺎﺗﻢ وﮐئ .او د

 اﺑﻨﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ ﺦ ﺷﻮ او ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ د ﻗﺒﺮ
ﺟﻨﺎزې ﺳﺮه داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺗﺎﺑﻮت ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ روان وو .
 داؤد د اﺑﻨﻴﺮ دﭘﺎره دا د ﻏﻢ ﺳﻨﺪره ووﺋﻴﻠﻪ” ،اﺑﻨﻴﺮ دې د ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻟ ﻣ ﺷ؟
ﺳﺮه وژړل او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ وژړل .
 ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﮥ ۇو ﺗﻟ ،او ﺳﺘﺎ ﭘ ﻧﮥ وې ﺗﻟ ،ﺗﮥ داﺳ ﻣ ﺷﻮ ﻟﻪ ﭼ ﭼﺎ ﻣﺠﺮم وژﻟﮯ وى “.او ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺑﻴﺎ

 ﻮﻟﻪ ورځ ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ داؤد ﺑﺎﻧﺪې ﮥ وﺧﻮرى ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻮخ ﻟﻮظ وﮐو” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﻣﺎ ﻫﻼک
وژړل .
 ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه
ﮐى ﭼ د ور د ﺧﺘﻤﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ زۀ ﮥ وﺧﻮرم “.
 د داؤد او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د اﺑﻨﻴﺮ ﭘﻪ
ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﮐﻮل ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧﺪل .
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﭼ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ
وژﻟﻮ ﮐ ﻫﻴ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﮥ ده اﺧﺴﺘ .
 اﺮ ﭼ زۀ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻢ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮښ ﮐے ﻳﻢ ،ﻧﻦ زۀ ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐﻤﺰورے ﻢ
ﻟﻮئ ﻣﺸﺮ ﻣ ﺷﻮے دے؟ 
او د ﺿﺮوﻳﺎه دا زاﻣﻦ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻢ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ،دې ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ دوئ د ﺳﺰا ﺣﻘﺪار دى“.

د اﺷﺒﻮﺳﺖ ﻣﺮګ

۴

 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺳﺎؤل زوئ اﺷﺒﻮﺳﺖ دا واورﯦﺪل ﭼ اﺑﻨﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮے دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺋﻴﻠﻪ او


 د اﺷﺒﻮﺳﺖ دوه آﻓﺴﺮان ۇو ﮐﻮم ﭼ د ﻟﺮو ﻣﺸﺮان ۇو ،د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻌﻨﻪ او رﻳﺎب ۇو،
ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن وﻳﺮﯦﺪل .

 د دې اﺻﻠ
ﻫﻐﻮئ د رِﻣﻮن زاﻣﻦ ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ د ﺑﻴﺮوت ﻧﻪ وو .ﺑﻴﺮوت د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺣﺼﻪ ﻠﮯ ﺷ .
 د ﺳﺎؤل ﺑﻞ اوﻻد د ﻳﻮﻧﺘﻦ
اوﺳﯧﺪوﻧ ﺟﻴﺘﻢ ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟ ۇو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن اوﺳﻴى .
زوئ ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﭘﻪ ﭘﻮ ﺷﻞ وو ،ﻫﻐﻪ د ﭘﻴﻨﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﺳﺎؤل او ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻗﺘﻞ ﺷﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﺎر ﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺮګ
ﺧﺒﺮ راورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ داﻳ ﻫﻐﻪ واﺧﺴﺘﻠﻮ او وﺗﺘﯧﺪﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﮐ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ وﻏﻮرزوﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ﺷﻞ
۴ / ۲۷

 رﻳﺎب او ﺑﻌﻨﻪ د اﺷﺒﻮﺳﺖ ﮐﻮر ﺗﻪ روان ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺳﺮه ﻏﺮﻣﻪ ﮐ ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې وﺧﺖ د ﻏﺮﻣ آرام
ﺷﻮ .

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮﮐﻴﺪارې  ﻏﻨﻢ ﺻﻔﺎ ﮐﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺑﻮﻟ ﺷﻮه او اوده ﺷﻮه ،ﻧﻮ رﻳﺎب او ﺑﻌﻨﻪ ﭘ دﻧﻨﻪ ﻻړل .
ﮐﻮﻟﻮ .
ﻫﻐﻮئ ﺳﻤﺪﺳﺘ د اﺷﺒﻮﺳﺖ ﮐﻮ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړل ،ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ ﻣﻼﺳﺖ وو او ﻫﻐﻮئ ووژﻟﻮ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ
ﭘﺮې ﮐو ،د ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﻳﻮړو او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳ د اُردن ﭘﻪ وادۍ ﮐ ﻣﺰل وﮐو .
داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ د دﺷﻤﻦ د ﺳﺎؤل زوئ اﺷﺒﻮﺳﺖ ﺳﺮ دا دے ،ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎ د وژﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ
 داؤد ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﮐے وو .ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻧﻦ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﮥ ﭘﺮﯦﮯ ﻳ ﭼ د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﻧﻪ ﺑﺪل واﺧﻠ “.
 ﮐﻮم ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ ﭼ ﭘﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ،ﭼ ﻫﻐﮥ زۀ د ﻮﻟﻮ ﺧﻄﺮو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐے ﻳﻢ .
ﺻﻘﻼج ﮐ ﻣﺎ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ او د ﺳﺎؤل د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﻳ ﺧﺒﺮ ﮐم د ﻫﻐﮥ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﻨ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ زﯦﺮے راوړے دے ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺳو د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐے دے
وﻧﻴﻮﻟﻮ او وﻣ وژﻟﻮ .ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ زﯦﺮى ﮐ داﺳ اﻧﻌﺎم ورﮐو .
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﻳﻮ ﺑﻨﺎه ﺳے ﻣﻮ ﭘﻪ اودو وژﻟﮯ دے .اوس ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د وژﻟﻮ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠﻢ او زۀ ﺑﻪ
 ﻧﻮ داؤد ﺣﻢ وﮐو او د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ رﻳﺎب او ﺑﻌﻨﻪ ووژل او د ﻫﻐﻮئ ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﭘ ﻳ
ﺗﺎﺳﻮ د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم “.
ﭘﺮې ﮐې ،ﻫﻐﻮئ دا ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ د ﺗﺎﻻب ﺳﺮه ﻧﺰدې راﻮړﻧﺪ ﮐل .ﻫﻐﻮئ د اﺷﺒﻮﺳﺖ ﺳﺮ واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ
ﻳ د اﺑﻨﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﺦ ﮐو.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﯦﺪل

۵

 ﭘﻪ ﺗﯧﺮه
 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮﻟ ﻗﺒﻴﻠ داؤد ﺗﻪ راﻏﻠ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﻳﻮ .


زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﺳﺎؤل زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه وو ﻧﻮ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮى ﮐﻮﻟﻪ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
 ﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮل ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ
ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮى ﮐﻮې او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻳ “.
 داؤد د دﯦﺮﺷﻮ
راﻏﻠﻞ .داؤد د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐو ،ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ .
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې اووۀ ﻧﻴﻢ ﮐﺎﻟﻪ
ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
 ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ﭼ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻳ ﭘﻪ ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې درې دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
داؤد ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره روان ﺷﻮل .ﮐﻮم ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل د ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل دا وو
ﭼ داؤد ﺑﻪ ﺎر ﻓﺘﺢ ﻧﮥ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ دﻧﻨﻪ ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ ،ړاﻧﺪۀ او ﺷﻞ دې ﻫﻢ ﺑﻬﺮ اﻳﺴﺎروﻟﮯ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ داؤد ﺧﭙﻠﻮ
 ﺧﻮ داؤد د ﻫﻐﻮئ د ﺻﻴﻮن ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐه او دا ”د داؤد ﺎر“ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺸﻬﻮره ﺷﻮه .
ﺷ “.
ﺳو ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ داﺳ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﺒﻮﺳﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻫﻮﻣﺮه ﻧﻔﺮت ﻟﺮى؟ دوﻣﺮه زﻳﺎت ﭼ ﻫﻐﻮئ ووژﻧ؟ ﻧﻮ د
اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺳﻮرﻧ ﮐ ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻏﺮﻳﺒﻮ ،ﺷﻠﻮ او ړﻧﺪو ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐئ “.ﻧﻮ داﺳ دا ﻳﻮ ﻣﺘﻞ ﺟﻮړ ﺷﻮ” ،ﺷﻞ او ړاﻧﺪۀ د
 د ﻫﻐﻪ ﻗﻠﻌ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،داؤد ﭘﻪ دې ﮐ اوﺳﯧﺪو او ”د داؤد ﺎر“ ﻧﻮم ﻳ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻧﻨﻮﺗﻠﮯ “.
ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو .ﻫﻐﮥ د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎر ﺟﻮړ ﮐو ،د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻳ ﺷﺮوع وﮐه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻏﺮۀ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ
 د
 ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗه ﮐﯧﺪو ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﻫﻐﮥ ﻣﻞ وو .
ﺧﺎورو ﺑﺎﻧﺪې ډﮐﻪ ﺷﻮې وه .
ﺻﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻴﺮام داؤد ﺗﻪ ﻳﻮ ﮐﺎروﺑﺎرى ډﻟﻪ وﻟﯧﻟﻪ ،ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ د ﺗﺮﮐﺎﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻧﺨﺘﺮ ﻟﺮ او د ﮐﺎﻮ ﻠﺎران ورﮐل ﭼ ﻳﻮ
 ﻧﻮ داؤد ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐے دے او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د
ﻣﺤﻞ ﺟﻮړ ﮐى .
 د ﺣﺒﺮون ﻧﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،داؤد ﻧﻮرې وﻳﻨ او  وﮐې او ﻧﻮر زاﻣﻦ
ﺧﺎﻃﺮه ﻳ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺨﺘﻮره ﮐﻮﻟﻪ .
 اﺑﺤﺎر،
 د ﻫﻐﮥ دا ﺑﭽ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو ﻳﻌﻨ ،ﺳﻤﻮع ،ﺳﻮﺑﺎب ،ﻧﺎﺗﻦ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ،
او ﻟﻮﻪ ﻳ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل .
 اﻟﻴﺴﻤﻊ ،اﻟﻴﺪع او اﻟﻴﻔﻠﻂ.
اﻟﻴﺴﻮع ،ﻧﻔﺞ ،ﻳﻔﻴﻊ ،

ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ﻣﻮﻧﺪل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ داؤد د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮے دے ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻟﺮ روان ﺷﻮ ﭼ داؤد
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 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن د رﻓﺎﺋﻴﻢ وادۍ ﺗﻪ راروﺳﯧﺪل او
وﻧﻴﺴ .ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺪې د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو .
 داؤد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زۀ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐم ﮥ؟ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ راﮐې ﮥ؟“ ﻣﺎﻟ
دا ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو .
 ﻧﻮ داؤد ﺑﻌﻞﭘﺮاﺿﻴﻢ ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮې وﮐه ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ درﮐم “.
ﺷﺴﺖ ورﮐو .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎﺎﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮے دے “.ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن وﺗﺘﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺑﺘﺎن ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدل او داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳو دا ﻳﻮړل .
ﺑﻌﻞﭘﺮاﺿﻴﻢ ﺷﻮ .
 داؤد ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐه او ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن واﭘﺲ د رﻓﺎﺋﻴﻢ وادۍ ﺗﻪ ﻻړل او دا ﻳ ﺑﻴﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د دې ﺎئ ﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﺧﻮ د ﺑﻞ ﻃﺮف ﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪې راﺗﺎو ﺷﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮې وﮐه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺗُﻮت وﻧ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﺗُﻮت د وﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ د ﺗ آواز واورې ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ روان ﻳﻢ د دې دﭘﺎره
دى .
 داؤد ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے وو او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﻳ د
ﭼ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐم “.
ﺟﺒﻌ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺟﺰر ﭘﻮرې ﻗﺘﻞ ﮐل.

د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راوړل

۶

 او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ
 داؤد ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل ﭼ ﻮل دﯦﺮش زره ﺳى ۇو ،


ﺑﻌﻠﻪ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق راوړى ﭼ دا ﺻﻨﺪوق د رب اﻻﻓﻮاج ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳى ،ﭼ ﻫﻐﻪ د
 ﻫﻐﻮئ دا ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د اﺑﻴﻨﺪاب د ﮐﻮر ﻧﻪ واﺧﺴﺘﻮ او ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧﻮې ﺎډۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ
وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﻴى .
 داؤد او ﻮل ﺑﻨ
 اﺧﻴﻮ ورﺳﺮه ﻣﺨ روان وو .
ﮐﯧﻮدو .د اﺑﻴﻨﺪاب زاﻣﻨﻮ ﻋﺰه او اﺧﻴﻮ ﺎډۍ رواﻧﻪ ﮐې وه ،
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﯦﺪل او د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د درﻧﺎوى دﭘﺎره ﻳ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء وﺋﻴﻠﻪ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﻨﺠﻮ ،رﺑﺎب ،ﺗﻤﺒﻞ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮن درﻣﻨﺪ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﻧﻮ ﻏﻮﻳ ﭘﻪ ﻏﻮرزﯦﺪو ﺷﻮ او ﻋﺰه وروړاﻧﺪې ﺷﻮ او د
ﭼﻤ او د ﺳﺎز ﻟﻮ ﻏول .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻋﺰه ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ او وې وژﻟﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑادﺑ ﺳﺮه
ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻳ ﻗﺎﺑﻮ ﮐو .
 ﻧﻮ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم ﻓﺎرصﻋﺰه
د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻟﻪ ﻻس وروړے وو .ﻋﺰه د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻣ ﺷﻮ ،
 داؤد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪو او
دے .داؤد ﺳﺨﺖ ﺧﻔﻪ وو ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﻋﺰه ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐې وه .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا د ﺎن ﺳﺮه
وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ اوس د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺎن ﺳﺮه واﭘﺲ ﻨﻪ ﻳﻮﺳﻢ؟“ 
 ﻫﻐﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻧﮥ وړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻻرې ﻧﻪ واوړﯦﺪو او ﺻﻨﺪوق ﻳ د ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮړو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺟﺎت د ﺎر وو .
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ
درې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮوت وو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو .
ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم ﺧﺎﻧﺪان او د ﻫﻐﮥ ﻫﺮ ﮥ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم د ﮐﻮر ﻧﻪ د
 ﮐﻮﻣﻮ ﺳو ﭼ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق وړﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﭙ
ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق واﺧﺴﺘﻠﻮ ﭼ د ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺟﺸﻦ ﺳﺮه ﻳ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ .
ﻗﺪﻣﻪ ﺗﻠ ۇو ،داؤد ﻫﻐﻮئ ودرول او ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﻏﻮﻳ او د ﻳﻮ ﻮرب ﺳﺨ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐه.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ او
 داؤد ﺻﺮف د ﻟ ﻳﻮ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ اﻏﻮﺳﺘﮯ وو او د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د درﻧﺎوى دﭘﺎره ﯦﺪو .

 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺎر ﺗﻪ راروان
ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﭼﻐﻮ او د ﺑﻴﻞ د آوازوﻧﻮ ﺳﺮه د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳﻮړو .
وو ،ﻧﻮ د ﺳﺎؤل ﻟﻮر ﻣﻴﻞ د ﮐﮐ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ وﮐﺘﻞ او وې ﻟﻴﺪل ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳى او ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫ ،ﻧﻮ
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﻨﺪوق راوړو او ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدو ﭼ
ﻫﻐ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﭙ ﺎره ﺷﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ
داؤد ورﻟﻪ ﺟﻮړ ﮐے وو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .
 او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺧﻮراک ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐو .ﻫﻐﮥ د
ﭘﯧﺶ ﮐﻮل ﺧﺘﻢ ﮐل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د رب اﻻﻓﻮاج ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو 
 ﮐﻠﻪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳى او  ﻟﻪ ﻳﻮه ﻳﻮه ﻏﻪ ډوډۍ ،ﮥ ﮐﺠﻮرې او ﮥ ﮐﺸﻤﺶ ورﮐل .ﺑﻴﺎ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو .
ﭼ داؤد ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﻣﺒﺎرﮐ ورﮐى ،ﻧﻮ ﻣﻴﻞ ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ورﻟﻪ راووﺗﻠﻪ .ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮ ﻧﻦ د ﺎن ﮥ درﻧﺎوے ﮐے دے .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ د وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ د ﻟﻴﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﭙﻞ ﺎن
 داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺨ ﯦم ،ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر او د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ
ﺑﭘﺮدې ﮐے دے “.
 او زۀ
ﺎئ زۀ ﺧﻮښ ﮐم او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮ ﻳ ﺟﻮړ ﮐم .ﻧﻮ ﻪ زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د درﻧﺎوى دﭘﺎره ﯦم ،
۶ / ۲۷

 ﻧﻮ د
ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﭙﻮم .ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل ﺑﻪ دا وى ﭼ زۀ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ ،ﺧﻮ د دې وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﮐ ﺑﻪ زۀ دروﻧﺪ ﻳﻢ “.
ﺳﺎؤل د ﻟﻮر ﻣﻴﻞ ،ﺗﺮ ﻣﺮﻪ ﭘﻮرې ﺑﭽ ﻧﮥ ۇو.

د ﺣﻀﺮت داؤد دﭘﺎره د ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﺎم

۷


 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺳﻮن ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﮐ اوﺳﯧﺪو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻏﻤﻪ ﮐے وو .


ﻳﻮه ورځ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﯧم ﭼ د دِﻳﺎر د وﻧ ﻧﻪ ﺟﻮړ دے ،ﺧﻮ د
 ﻧﺎﺗﻦ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭼ ﮥ دې ﭘﻪ زړۀ ﮐ وى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﭘﺮوت دے “.
 ”ﻻړ ﺷﻪ او
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﺗﻦ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
ﺷﺎن وﮐه ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ دے “.

زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ زۀ داﺳ واﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻧﮥ ﻳ ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐې .
د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې زۀ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﮐ ﻧﮥ ﻳﻢ اوﺳﯧﺪﻟﮯ ،ﻣﺎ د
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻮل ﺳﻔﺮ ﮐ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧﯧﻤﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪم .
 ﻧﻮ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ زۀ رب
ﻫﻢ ﻧﮥ دى وﺋﻴﻠ ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ د دِﻳﺎر ﮐﻮر وﻟ ﻧﮥ دے ﺟﻮړ ﮐے .
 ﺗﮥ
اﻻﻓﻮاج ﻫﻐﮥ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ ﺗﮥ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ د و ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب ﻧﻪ ﺑﻮﺗﻠ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣ ﺟﻮړ ﮐې .
ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠ ﻧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ وم او ﭼ ﺗﮥ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم د دﻧﻴﺎ
 ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺎئ ﺧﻮښ ﮐے دے او ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ آﺑﺎد
 -
د ﻟﻮﻳﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﮐم .
ﮐى دى ،ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻐﻮئ ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى .د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دې ﻣﻠ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠ دى ،ﻧﻮ ﺧﺮاب
ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠ ﮐﻮى ،ﺧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ ﮐﻴى .زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮم او ﺗﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣ ﺷ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻳﻮ زوئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐم او
ﻟﻪ ﺑﻪ اوﻻد درﮐم .

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻧﻮم دﭘﺎره ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻤﻪ ﮐم .
د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﮐم .
زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻢ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ د زوئ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻏﻠﻄ وﮐى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﻳﻮ اﻧﺴﺎﻧ ﭘﻼر ﭘﻪ
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﻟﺮې ﮐﻮم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﺳﺎؤل ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐه،
ﺷﺎن ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮم .
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ اوﻻد ﻟﺮې او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻞ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺳﺎﺗﻢ .ﺳﺘﺎ
ﻫﻐﻪ ﻣ د دې دﭘﺎره اﺧﻮا ﮐو ﭼ ﺗﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ .
 ﻧﺎﺗﻦ داؤد ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﺧﺒﺮې وﮐې ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﺎزﻟ ﮐې وې.
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﺧﺘﻤﻴى “.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺷﺮاﻧ دﻋﺎ
 ﺑﻴﺎ داؤد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړو ،ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او دﻋﺎ ﻳ وﮐه” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ او زﻣﺎ

 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،او ﺑﻴﺎ ﺗﺎ د ﻧﻮر ﮥ ﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﻫﻢ ﮐې ده.
ﺧﺎﻧﺪان د دې ﻻﺋﻖ ﻧﮥ ﻳﻮ ،ﮥ ﭼ ﺗﺎ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﮐى دى .
 د
 زۀ ﻧﻮر ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ وواﻳﻢ .ﺗﮥ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﭘﯧﮋﻧ .
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ اﮐﺜﺮ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮې؟ 
ﺧﭙﻠ وﻋﺪې د ﺧﺎﻃﺮه او د ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﺗﺎ دا ﻟﻮئ ﮐﺎر ﮐے دے او دا دې ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﺗﻪ ﻮدﻟﮯ دے.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ ﻳ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دا ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺻﺮف ﺗﮥ ﺧُﺪائ

 د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻳﻮ ﻗﻮم ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل د دې دﭘﺎره
ﭘﺎک ﻳ .
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺷ .ﺗﺎ ﭼ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﮐﻮم ﻟﻮئ او ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ
ﻣﺸﻬﻮر او ﺧﻮر ﺷﻮے دے .ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ ﻧﻮ ﺗﺎ ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺒﻮدان ﻟﺮې ﮐل ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﻮم ﭼ
 ﺗﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻮړ ﮐى دى او
ﺗﺎ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ آزاد ﮐل د دې دﭘﺎره ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺷ .
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐﻮه ،ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ او زﻣﺎ د
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷﻮې .
 ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺑﻪ ﻟﻮئ وى او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ واﺋ ﭼ ،رب
اوﻻد ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐې ده او ﭼ ﺗﺎ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﮐه .
 رب اﻻﻓﻮاﺟﻪ،
اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .او ﺳﺘﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻢ وى .
۷ / ۲۷

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ دا ﺟﺮأت ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ دا ﺳﻮال وﮐم ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﻢ ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ،
ﻧﺎزل ﮐى دى او ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ د اوﻻد ﻧﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻮړوې .
 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ اوﻻد ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐه ﻧﻮ
ﺳﺘﺎ ﮐﻼم رﺘﻮﻧﮯ دے او ﺗﺎ زﻣﺎ ﺳﺮه دا زﺑﺮدﺳﺘﻪ وﻋﺪه ﮐې ده .
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د رﺣﻢ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ .ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﺎ دا وﻋﺪه ﮐې ده او ﺳﺘﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻞ دﭘﺎره زﻣﺎ د اوﻻد ﭘﻪ ﺳﺮ وى“.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮﻧﻪ

۸


 ﮥ وﺧﺖ وروﺳﺘﻮ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو .ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﻀ ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷﻮل .


ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو .ﻫﻐﮥ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﭘﻪ ﻗﻄﺎر ﮐ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻤﻠﻮل او ﻗﺒﻴﻠ ﻳ ﺟﻮړې ﮐې .د ﻫﺮو درﯦﻮ ډﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ

 ﺑﻴﺎ داؤد د
دوه ﻗﺘﻠﻮﻟ او ﻳﻮه ﺑﻪ ﻳ ژوﻧﺪۍ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ .ﻧﻮ ﻣﻮآﺑﻴﺎن د ﻫﻐﮥ د اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮﻟﻮ .
ﺷﺎم د ﻣﻠ د ﺿﻮﺑﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻫﺪدﻋﺰر وو او دې د رِﺣﻮب زوئ وو ،دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ
 داؤد د ﻫﻐﮥ اووﻟﺲ ﺳﻮه ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﺳى او
وﺷﻮل ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﺪدﻋﺰر د ﭘﺎﺳﻨ ﻓﺮات ﺳﺮه ﻋﻼﻗ ﺑﻴﺎ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ روان وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ د
ﺷﻞ زره ﻋﺎم ﻓﻮﺟﻴﺎن وﻧﻴﻮل .ﻫﻐﮥ د ﺳﻠﻮ ﺟﻨ ﺎډو دﭘﺎره ﮥ ډﯦﺮ آﺳﻮﻧﻪ وﺳﺎﺗﻞ او ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﻮل ﻳ ﻮډ ﮐل .
دﻣﺸﻖ ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺪد دﭘﺎره ﻳﻮ ﻟﺮ وﻟﯧﻟﻮ ،ﻧﻮ داؤد ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او دووﻳﺸﺖ زره ﺳى ﻳ ﺗﺮې
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻓﻮﺟ ﮐﯧﻤﭙﻮﻧﻪ وﻟﻮل او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﻣﺤﺼﻮل ﻳ ورﮐﻮﻟﻮ.
ﻧﻪ ووژل .
 داؤد د ﻫﺪدﻋﺰر د آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﺳﺮو زرو ډاﻟﻮﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل او دا ﻳ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ داؤد ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮﻟﻪ .
 ﻫﻐﮥ د ﺑﻄﺎه او ﺑﻴﺮوﺗ ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻣﻘﺪار ﮐ زﯦ ﻫﻢ ﻳﻮړل ﭼ ﭘﻪ دې ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺪدﻋﺰر
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راوړل .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ
 د ﺣﻤﺎت ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻮﻋ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ داؤد د ﻫﺪدﻋﺰر ﻮل ﻟﺮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐے دے .
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
زوئ ﻳﻮرام ﺑﺎدﺷﺎه داؤد ﻟﻪ وﻟﯧﻟﻮ او ﭘﻪ ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﺎﻧﺪې د ﻓﺘﺤ ﻣﺒﺎرﮐ ﻳ ورﮐه ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺗﻮﻋ ﻮ ﻠ ﺟﻨ ﮐے
 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه دا ﺗُﺤﻔ وﻗﻒ ﮐې ﭼ ﭘﻪ
وو .ﻳﻮرام داؤد ﻟﻪ ﺗُﺤﻔ ﻳﻮړې ﭼ د ﺳﺮو زرو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو او زﯦو ﻧﻪ ﺟﻮړې وې .
ﻋﺒﺎدت ﮐ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى ،ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﻐﻪ ﺳﺮۀ او ﺳﭙﻴﻦ زر ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ۇو ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ اﺧﺴﺘ ۇو ﭼ ﮐﻮم ﻳ
 د ادوم ،ﻣﻮآب ،ﻋﻤﻮن ،ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ او ﻋﻤﺎﻟﻴﻖ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ،ﻫﻢ داﺳ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺣﺼﻪ ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﮥ د
ﻓﺘﺢ ﮐى ۇو ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ وادۍ ﮐ اﺗﻠﺲ زره ادوﻣﻴﺎﻧﻮ وژﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ راوﺮﯧﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ
ﻫﺪدﻋﺰر ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ وو .
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ادوم ﮐ ﻓﻮﺟ ﮐﯧﻤﭙﻮﻧﻪ وﻟﻮل او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ د اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ .
 داؤد ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ﻫﻐﮥ دا ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨ ﮐه ﭼ د ﻫﻐﮥ د
داؤد ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮﻟﻪ .
 ﻳﻮآب د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺿﺮوﻳﺎه وه ،د اﺧﻴﻠﻮد زوئ
ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻋﺪل او اﻧﺼﺎف ﺳﻠﻮک ﮐﻴى .
 د
 د اﺧﻴﻄﻮب زوئ ﺻﺪوق او د اﺑﻴﺎﺗﺎر زوئ اﺧﻴﻤﻠ اﻣﺎﻣﺎن ۇو ،ﺷﺮاﻳﺎه د ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺸ وو ،
ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻣﻨﺸ وو ،
ﻳﻬﻮﻳﺪع زوئ ﺑﻨﺎﻳﺎه د داؤد د ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو او د داؤد زاﻣﻦ اﻣﺎﻣﺎن ۇو.

ﺣﻀﺮت داؤد او ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ

۹

 ﻳﻮه ورځ داؤد ﺗﭙﻮس وﮐو” ،د ﺳﺎؤل د ﺧﺎﻧﺪان ﻮک ﭘﺎﺗ دى؟ ﮐﮥ ﻮک وى ﻧﻮ د ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ زۀ ﭘﺮې ﻣﻬﺮﺑﺎن


 د ﺳﺎؤل د ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ راوﻏﻮﺘﮯ ﺷﻮ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺿﻴﺒﺎ وو .ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﺿﻴﺒﺎ ﻳ ﮥ؟“ ﻫﻐﮥ
ﺷﻢ “.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،د ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ داﺳ ﻮک ﭘﺎﺗ
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ “.
دے ﮥ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺎدارى او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﺎﻳﻢ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده؟“ ﺿﻴﺒﺎ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ دے؟“ ﺿﻴﺒﺎ ورﺗﻪ
ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻳﻮ زوئ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺷﺘﻪ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دواړو ﭘﻮ ﻮډ دے “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺳﺎؤل
 ﻧﻮ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ راوﻏﻮﺘﻮ .
ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻮدﺑﺎر ﮐ د ﻋﻤاﯦﻞ زوئ ﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ دے “.
ﻧﻤﺴﮯ او د ﻳﻮﻧﺘﻦ زوئ ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ راورﺳﯧﺪو ،ﻫﻐﻪ داؤد ﺗﻪ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻴ ﺷﻮ .داؤد وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺘﻪ “.او ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،

۸ / ۲۷

 داؤد ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻳﺮﯦه ﻣﻪ ،ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﭘﻪ وﺟﻪ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ
”ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ “.
 ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﻳﻮ
واﭘﺲ درﮐم ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻧﻴﮥ ﺳﺎؤل وه او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻫﺮﮐﻠﮯ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ “.
 ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه د
ﻞ ﺑﻴﺎ ﻴ ﺷﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،زﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮ ﻳﻮ ﻣ ﺳﭙﮯ ﻫﻢ ﮥ دے ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺳﺮه وﻟ دوﻣﺮه ﮥ ﻳ؟“ 
ﺳﺎؤل ﻧﻮﮐﺮ ﺿﻴﺒﺎ راوﻏﻮﺘﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺳﺘﺎ د ﻧﯧ ﻧﻤﺴ ،ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ورﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺳﺎؤل او د
 ﺗﮥ ،ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ او ﺳﺘﺎ ﻧﻮﮐﺮان ﺑﻪ د ﺳﺎؤل د ﺧﺎﻧﺪان زﻣﻪ ﮐﺮى او ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻳ راوړى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان ۇو .

ﺧﻮراک ﻣﻼوﻳى .ﺧﻮ ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﺎﻧﺪې ﻣﯧﻠﻤﻪ وى “.د ﺿﻴﺒﺎ ﭘﻴﻨﻠﺲ زاﻣﻦ او ﺷﻞ ﻧﻮﮐﺮان ۇو .
ﺿﻴﺒﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﺣﻢ ﮐﻮې “.ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﺎﻧﺪې د
 د ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﻳﻮ زﻟﻤﮯ زوئ وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻣﻴﺎ وو .د ﺿﻴﺒﺎ د ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻤﻞ ﮐﺴﺎن د
ﺑﺎدﺷﺎه د زوئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮراک ﮐﻮﻟﻮ .
 ﻧﻮ ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﭼ ﭘﻪ دواړو ﭘﻮ ﺷﻞ وو ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ
ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﻧﻮﮐﺮان ﺷﻮل .
دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺧﻮراک ﮐﻮﻟﻮ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ او ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮل

۱۰

 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ
 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ د ﻋﻤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺎﺣﺲ ﻣ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ ﺣﻨﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ .


ﺑﻪ ﭘﻪ ﺣﻨﻮن ﻫﻐﺴ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷﻢ ،ﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﻧﺎﺣﺲ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ وو “.ﻧﻮ داؤد ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وروﻟﯧل ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ

 د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے ﮥ ﭼ داؤد ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر
ورﮐى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﻮن ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،
درﻧﺎوے ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﮥ دا ﮐﺴﺎن د ﻫﻤﺪردۍ دﭘﺎره درﻟﯧﻟ دى؟ ﺑﻠﻞ ﻧﻪ ،ﻫﻐﮥ دا د ﺟﺎﺳﻮﺳ دﭘﺎره راﻟﯧﻟ دى ﭼ ﺎر وﻟﻮى او
 ﺣﻨﻮن د داؤد ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻧﻴﻮل او ﻳﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ږﻳﺮې ﻳ ورﻟﻪ وﺧﺮﺋﻴﻠ ،ﺟﺎﻣ ﻳ ورﻟﻪ
ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐى “.
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل ﻧﻮ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺷﺮﻣﯧﺪل.
وﺷﻠﻮﻟ ﭼ د ﻧﻮم ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺑﻨ ﺷ او ﻫﻐﻮئ ﻳ واﭘﺲ وﻟﯧل .
ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ دې ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷ ﭼ ږﻳﺮې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ داؤد ﻳ دﺷﻤﻦ ﺷﻮے دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻴﺖرِﺣﻮب او ﺿﻮﺑﺎه ﻧﻪ ﺷﻞ
ﻳ ﺑﻴﺎ راوﺧﯧﮋى .
 داؤد د دې
زره ﺷﺎﻣ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ راوﺳﺘﻞ ،د ﻣﻌﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ورﺳﺮه زر ﺳى او د ﻃﻮب ورﺳﺮه دوﻟﺲ زره ﺳى ۇو .
 ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن روان ﺷﻮل او د رﺑﻪ ﭘﻪ دروازه ﮐ ﻳ د ﺟﻨ
ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ او ﻳﻮآب ﻳ د ﻮل ﻟﺮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف وﻟﯧﻟﻮ .
دﭘﺎره ﺻﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺮﮐﺰى ﺎر وو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻳﻌﻨ ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ او د ﻃﻮب او ﻣﻌﻪ ﺳو ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ
 ﻳﻮآب ﭼ وﻟﻴﺪل ﭼ د دﺷﻤﻦ ﻟﺮ ﺑﻪ د ﻣﺨ او ﺷﺎ ﻃﺮف ﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﮥ ﮥ ﺑﻨ
د ﺟﻨ ﺗﻴﺎرے وﮐو .
 ﻫﻐﮥ ﭘﺎﺗ ﻟﺮ د ﺧﭙﻞ ورور اﺑﻴﺸ د ﻣﺸﺮۍ
اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺧﻮښ ﮐل او ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳ ﭘﻪ ﺻﻔﻮﻧﻮ ﮐ ودرول .
 ﻳﻮآب ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ
ﻻﻧﺪې ودروﻟﻮ ،ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﭘﻪ ﺻﻔﻮﻧﻮ ﮐ ودرول .
 ﺗه
ﺷﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ راﮐﻮى ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﻣﺪد ﻟﻪ راﺷﻪ او ﮐﮥ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن ﺗﺎ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ درﮐﻮى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺪد ﻟﻪ درﺷﻢ .
ﺷﻪ او ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه .را ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﺳﺨﺖ ﺟﻨ وﮐو .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ
 ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ ﺳى د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره راﻣﺨ ﺷﻮل او ﺷﺎﻣﻴﺎن
ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺻﺤﻴﺢ وى “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺷﺎﻣﻴﺎن ﺗﺘ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د اﺑﻴﺸ ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪل او ﺎر ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل .ﺑﻴﺎ ﻳﻮآب د
وﺗﺘﯧﺪل .
 ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺷﺴﺖ ﺧﻮړﻟﮯ دے ،ﻧﻮ
ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړو .
 ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﺎﻣﻴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ۇو او
ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻟﺮ راﻏﻮﻧ ﮐو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د دې ﻧﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺣﻼم ﺗﻪ د ﺳﻮﺑﺎب د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .ﺳﻮﺑﺎب د ﺿﻮﺑﺎه د ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﺎدﺷﺎه د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ وو .
ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل ،د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ او ﺣﻼم ﺗﻪ روان ﺷﻮل ،ﻫﻠﺘﻪ ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺷﺴﺖ ورﮐو .داؤد او د ﻫﻐﮥ
ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺻﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى ۇو او ﺟﻨ ﺷﺮوع ﺷﻮ ،
ﺳو اووۀ ﺳﻮه د ﺟﻨ ﺎډو واﻻ او ﻠﻮﯦﺖ زره ﻓﻮﺟﻴﺎن ووژل او ﻫﻐﻮئ د دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺮ ﺳﻮﺑﺎب زﺧﻤ ﮐو ،ﭼ ﺑﻴﺎ د ﺟﻨ
 ﭼ د ﻫﺪدﻋﺰر اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺷﺴﺖ ﺧﻮړﻟﮯ
ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻣ ﺷﻮ .

۹ / ۲۷

دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺳﺮه ﺻﻠﺢ وﮐه او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﺷﻮل .او ﺷﺎﻣﻴﺎن د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻧﻮرې ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل.

ﺣﻀﺮت داؤد او ﺑﺖﺳﺒﻊ

۱۱

 ﭘﻪ ﺳﭙﺮﻟ ﮐ د ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن اﮐﺜﺮ ﺟﻨ ﻟﻪ  ،داؤد ﻳﻮآب د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ


ﻟﺮ وﻟﯧﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او د رﺑﻪ ﺎر ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو .ﺧﻮ داؤد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ.

 ﻳﻮه ورځ ﭘﻪ ﻣﺎﺎﻣ ﮐ داؤد د ﮐ ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو او د ﻣﺤﻞ ﭼﺖ ﺗﻪ وﺧﺘﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺮﯧﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﻪ وﻟﻴﺪه

 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮک وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻠﮯ
ﭼ ﻻﻣﺒﻞ ﻳ .ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ وه .
 داؤد ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وروﻟﯧل ﭼ ﻫﻐﻪ راوﻟ ،ﻫﻐﻪ
ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺖﺳﺒﻊ وه ،ﻫﻐﻪ د اﻟﻋﺎم ﻟﻮر او د ﺣﺘ اورِﻳﺎه ﻪ وه .
 وروﺳﺘﻮ ﻫﻐ
ورﻟﻪ راﻏﻠﻪ او داؤد ورﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ .ﻫﻐﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﻧﻪ اﻳﻠﻪ ﺻﻔﺎ ﺷﻮې وه .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه .
 ﺑﻴﺎ داؤد ﻳﻮآب ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم
ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪواره ده او داؤد ﻟﻪ ﻳ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ زۀ اُﻣﻴﺪواره ﻳﻢ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ اورِﻳﺎه راورﺳﯧﺪو ،داؤد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ،
وﻟﯧﻟﻮ” ،اورِﻳﺎه ﺣﺘﮯ ﻣﺎ ﻟﻪ راوﻟﯧه “.ﻳﻮآب ﻫﻐﻪ داؤد ﻟﻪ وﻟﯧﻟﻮ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ اورِﻳﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻟ آرام وﮐه “.اورِﻳﺎه
”ﻳﻮآب او ﻟﺮ ﻨﻪ دے او ﺟﻨ ﻨﻪ روان دے؟“ 
 ﺧﻮ اورِﻳﺎه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻ ﻧﮥ ړو ،ﻫﻐﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺤﻞ د دروازې
ﻻړو او داؤد د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮه ﺗُﺤﻔﻪ وﻟﯧﻟﻪ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ اورِﻳﺎه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﮥ دے ﺗﻠﮯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ د ډﯦﺮ وﺧﺖ
ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ .
 اورِﻳﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او د ﻳﻬﻮداه ﺳى ﭘﻪ
ﻏﯧﺮﺣﺎﺿﺮۍ ﻧﻪ اوس راواﭘﺲ ﺷﻮے ﻳ ،ﺗﮥ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻟ ﻻ ﻧﮥ ړې؟“ 
ﺟﻨ ﮐ دى او د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه دے ،زﻣﺎ ﻣﺸﺮ ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﺧﯧﻤ ﻟﻮﻟ دى .زۀ
ﻨﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،ﻳﺎ ﻨﻪ ﺧﻮراک ﺎک وﮐم او د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﻤﻠﻢ؟ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ زۀ ﺑﻪ داﺳ
 ﻧﻮ داؤد وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ دا ﭘﺎﺗ ورځ دﻟﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷﻪ او ﺳﺒﺎ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ واﭘﺲ وﻟﯧم “.ﻧﻮ اورِﻳﺎه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ او
ﮐﺎر ﻫﻴﻠﻪ وﻧﮥ ﮐم “.
 داؤد ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﺎم رو ﻟﻪ راوﻏﻮﺘﻮ او ﻧﺸﻪ ﻳ ﮐو .ﺧﻮ اورِﻳﺎه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻴﺎ
ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ داؤد ﻳﻮآب ﺗﻪ ﻳﻮ ﺧﻂ وﻟﻴﻠﻮ
ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻ ﻧﮥ ړو ،او د ﻣﺤﻞ د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ ﭘﻪ ﮐ ﮐ ﻤﻼﺳﺘﻮ .
 ﻫﻐﮥ وﻟﻴﻞ” ،اورِﻳﺎه ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﺻﻒ ﮐ ودروه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺟﻨ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ دے ،ﻫﻐﻪ
او اورِﻳﺎه ﭘﻪ ﻻس ﻳ وروﻟﯧﻟﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮآب ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ اورِﻳﺎه ﻳﻮ داﺳ ﺎئ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻳﻮا ﭘﺮﯦده ﭼ ووژﻟﮯ ﺷ “.
 د دﺷﻤﻦ ﻟﺮ د ﺎر ﻧﻪ راووﺗﻠﻮ او د ﻳﻮآب د ﻟﺮ ﺳﺮه ﻳ ﺟﻨ وﮐو ،د داؤد ﻳﻮ ﻮ
وه ﭼ ﻫﻠﺘﻪ دﺷﻤﻦ ﺗه دے .
 او ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮآب داؤد ﻟﻪ د ﺟﻨ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ،
آﻓﺴﺮان ووژﻟﮯ ﺷﻮل او اورِﻳﺎه ﻫﻢ ووژﻟﮯ ﺷﻮ .
 ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻏﺼﻪ ﺷ او ﺗﭙﻮس درﻧﻪ
ﺗﻪ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ د ﺟﻨ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﺮ ﮥ وواﺋ ،
وﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺟﻨ دﭘﺎره ﺎر ﺗﻪ دوﻣﺮه ﻧﺰدې وﻟ ﺗﻠ وئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﮥ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﻮ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﺎد ﻧﮥ دى ﮥ ﭼ د ﺟﺪﻋﻮن زوئ اﺑﻣﻠ ﻨﻪ وژﻟﮯ ﺷﻮے وو؟ ﭘﻪ ﺗﻴﺒﺾ ﮐ داﺳ ﺷﻮى ۇو
ﭘﻪ ﻏﺸﻮ ووﻟ؟ 
ﭼ ﻳﻮې  د دﯦﻮال ﻧﻪ د ژرﻧﺪې ﮐﺎﮯ راوﻏﻮرزوﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ ووژﻟﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ وﻟ دوﻣﺮه دﯦﻮال ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮى وئ؟ ﮐﮥ
 ﻧﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ دا ﺗﭙﻮس وﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﻓﺴﺮ اورِﻳﺎه ﺣﺘﮯ ﻫﻢ وژﻟﮯ ﺷﻮے دے “.
 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻨﺎن زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺗه
داؤد ﻟﻪ ﻻړو او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮥ ﻳﻮآب د وﺋﻴﻠﻮ ﺣﻢ ﮐے وو .
 ﺑﻴﺎ
ۇو او د ﺎر ﻧﻪ راووﺗﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐى ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻮئ د ﺎر دروازې ﺗﻪ واﭘﺲ وﺷل .
ﻫﻐﻮئ د دﯦﻮال ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺸ راووﻳﺸﺘﻞ او ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺘﺎ ﻳﻮ ﻮ آﻓﺴﺮان ووژﻟﮯ ﺷﻮل ،ﺳﺘﺎ آﻓﺴﺮ اورِﻳﺎه ﺣﺘﮯ ﻫﻢ
 داؤد ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻳﻮآب ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻓﺰاﺋ وﮐه او ورﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺧﻔﻪ ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ
ووژﻟﮯ ﺷﻮ “.
دا ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﭼ ﻮک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻣﺮى .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او ﻗﺒﻀﻪ ﻳ ﮐى“.
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﺎﺗﻢ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺖﺳﺒﻊ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه ﭼ د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ وژﻟﮯ ﺷﻮے دے ،ﻧﻮ ﻫﻐ ورﭘﺴ ﻣﺎﺗﻢ وﮐو .

ﺷﻮ ،داؤد ﻫﻐﻪ راوﻏﻮﺘﻠﻪ ﭼ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻪ ﺷﻮه او ﻳﻮ زوئ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .ﺧﻮ ﭼ داؤد ﮐﻮم ﻋﻤﻞ ﮐے
وو ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎرﺿﺎ وو.

۱۰ / ۲۷

د ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﺎم او د ﺣﻀﺮت داؤد ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﮐﯧﺪل

۱۲

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ داؤد ﻟﻪ وﻟﯧﻟﻮ .ﻧﺎﺗﻦ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او دا ﻣﺜﺎل ﻳ ورﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐو” ،دوه ﺳى ۇو ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ


 ﺧﻮ د ﻏﺮﻳﺐ ﺳﺮه ﺻﺮف ﻳﻮه
 ﻣﺎﻟﺪاره ﺳﺮه ډﯦﺮ ﺎروى او ې وې ،
ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪاره او ﺑﻞ ﻏﺮﻳﺐ وو .

ورۍ وه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ اﺧﺴﺘ وه .ﻫﻐﮥ د دې ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﺷﻮه .ﻫﻐ
ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﻧﻪ ﺧﻮراک ورﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﺎم ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮده او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﯧه ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﻧﻴﻮﻟﻪ.
 ﻳﻮه ورځ ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳى ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .ﻣﺎﻟﺪاره ﺳى ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ
ورۍ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره د ﻟﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن وه .
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻨﺎور ﺣﻼل ﮐى ﭼ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره رو ﺗﻴﺎره ﮐى ،ﻫﻐﮥ د ﻏﺮﻳﺐ ﺳى ورۍ واﺧﺴﺘﻠﻪ او د ﺧﭙﻞ ﻣﯧﻠﻤﻪ دﭘﺎره ﻳ
 داؤد ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳى ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ
رو ﺗﻴﺎره ﮐه “.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ داﺳ ﺑرﺣﻤﻪ ﮐﺎر ﮐے دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د دې ﭘﻪ ﻠﻮر
ﮐﻮم ﺳى دا ﮐى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﺮګ ﻻﺋﻖ دے .
 ﻧﺎﺗﻦ داؤد ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺳے ﻳ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻣﺎ ﺗﮥ د ﺑﻨ
ﭼﻨﺪه ﺗﺎوان ورﮐﻮى “.
 ﻣﺎ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ او د ﻫﻐﮥ  درﮐې دى ،ﻣﺎ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐې او د ﺳﺎؤل ﻧﻪ ﻣ ﺑﭻ ﮐې .
 ﻧﻮ ﺗﺎ د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐې .ﺧﻮ ﮐﮥ دا ﮐﻤﻪ وے ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻧﻮر ﻫﻢ درﮐے وے .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﺗﻪ ﺳﭙ وﻟ ﮐﺘﻠ دى؟ ﺗﺎ دا ﺑﺪ ﻋﻤﻞ وﻟ ﮐے دے؟ ﺗﺎ اورِﻳﺎه ﺣﺘﮯ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ وژﻟﮯ دے ،ﺗﺎ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن
 ﻧﻮ ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﺟو ﮐ آﺧﺘﻪ وى ﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ
ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﻫﻐﻪ ووژﻧ او ﺑﻴﺎ ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﻮک د دې
ﺳﭙﺎوے ﮐے دے ﭼ د اورِﻳﺎه ﻪ دې ﺑﻮﺗﻠﻪ .
ﺳﺒﺐ وﺮﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﺼﻴﺒﺖ راوﻟ .ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﻮرې ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ  ﺑﻮﻢ او ﺑﻞ ﺳى ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ورﮐﻮم ،او
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐې ده ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ رﺎ ورځ داﺳ وﮐم ﭼ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ رﺎ ورځ ورﺳﺮه ﻤﻠ .
 داؤد وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده “.ﻧﺎﺗﻦ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﮥ ﻣﻌﺎف ﮐے
وﻮرى “.
 ﺧﻮ د دې ﻋﻤﻞ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮئ ﺳﭙﺎوے ﮐے دے ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﺎﺷﻮم ﻣ
ﻳ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮې .
 ﺑﻴﺎ ﻧﺎﺗﻦ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو.
ﺷ “.

د ﺣﻀﺮت داؤد د زوئ ﻣ ﮐﯧﺪل
 داؤد ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د دې
د اورِﻳﺎه د  ﻧﻪ ﭼ د داؤد ﮐﻮم ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وو ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﮐو .

دﭘﺎره ﺳﻮال وﮐو ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ﮥ ﺷ .ﻫﻐﮥ روژه وﻧﻴﻮﻟﻪ او ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ او ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺗﯧﺮوﻟﻪ .
د ﻫﻐﮥ د درﺑﺎر آﻓﺴﺮان ﺑﻪ ورﺗﻠﻞ او د ﻫﻐﮥ د ﭘﺎﯧﺪو ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ اﻧﺎر ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ
 ﻳﻮه ﻫﻔﺘﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻣ ﺷﻮ او د داؤد آﻓﺴﺮان ﻳﺮﯦﺪل ﭼ د دې ﻧﻪ ﻳ ﺧﺒﺮ ﮐے وے .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﻮم
ﺧﻮړل .
وﺧﺖ ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ژوﻧﺪے وو ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭼ د داؤد ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻧﮥ راﮐﻮﻟﻮ .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﻮﻧ ﻨﻪ وواﻳﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺎﺷﻮم ﻣ دے؟ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ورﺳﻮى “.
ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ﻣ دے .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﺎﺷﻮم ﻣ دے ﮥ؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
 داؤد د زﻣ ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو ،وې ﻻﻣﺒﻞ ،ﺗﯧﻞ ﻳ وﻟﻮل او ﺟﺎﻣ ﻳ ﺑﺪﻟ ﮐې .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻻړو او د
ﺟﻮاب ورﮐو” ،آو ،ﻣ دے “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳ ﻋﺒﺎدت وﮐو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ ،ﻫﻐﮥ رو راوﻏﻮﺘﻪ .ﻫﻐﻮئ رو ورﺗﻪ ﮐﯧﻮده
 ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷُﻮ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ژوﻧﺪے وو ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ
او ﻫﻐﮥ وﺧﻮړه .
 داؤد ﺟﻮاب
ژړل او ﺧﻮراک ﺑﻪ دې ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻣ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﭘﺎﯧﺪې او ﺧﻮراک دې ﺷﺮوع ﮐو “.
ورﮐو” ،آو ،ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے وو ﻧﻮ ﻣﺎ روژه ﻧﻴﻮﻟ وه او ژړل ﻣ .زﻣﺎ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﺧﻮ اوس ﻫﻐﻪ ﻣ دے ،ﻧﻮ زۀ وﻟ روژه وﻧﻴﺴﻢ؟ زۀ ﻣﺎﺷﻮم ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐى او ﻣﺎﺷﻮم ﺑﻪ ﻧﮥ وژﻧ .
ﮥ؟ ﻳﻮه ورځ ﺑﻪ زۀ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻢ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ دے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ واﭘﺲ ﻧﮥ ﺷ راﺗﻠﮯ“.

۱۱ / ۲۷

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ داؤد ﺧﭙﻠ  ﺑﺖﺳﺒﻊ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐه .د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ ﻳﻮ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .داؤد ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﻠﻴﻤﺎن

 او ﻫﻐﮥ ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻳﺪﻳﺪﻳﺎه ﻧﻮم ﮐﯧدى،
ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ .
ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ.

د ﺣﻀﺮت داؤد رﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮل
 ﻫﻐﮥ
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ د ﻳﻮآب ﺟﻨ د رﺑﻪ ﺧﻼف ﺟﺎرى وو ،ﭼ د ﻋﻤﻮن ﺷﺎﻫ ﺎر وو او ﻗﺒﻀﻪ ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﻧﺰدې وو .

 اوس
داؤد ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ورﺗﻪ وواﺋ” ،ﻣﺎ ﭘﻪ رﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐې ده او د دې د اوﺑﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے دے .
ﺧﭙﻞ ﭘﺎﺗ ﻟﺮ راﻏﻮﻧ ﮐه ،ﭘﻪ ﺎر ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻳ وﻧﻴﺴﻪ .زۀ دا ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﭼ د دې ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮل زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم
 داؤد د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺖ ﻣﻮﻟ د
 ﻧﻮ داؤد ﺧﭙﻞ ﻟﺮ راﻏﻮﻧ ﮐو ،رﺑﻪ ﺗﻪ ﻻړو ،ﺣﻤﻠﻪ ﻳ ﭘﺮې وﮐه او ﻓﺘﺢ ﻳ ﮐو .
ﻳﺎدﻳى “.
ﺳﺮ ﻧﻪ د ﺳﺮو زرو ﺗﺎج واﺧﺴﺘﻮ ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش ﮐﻠﻮ وو او ﻳﻮ ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﮯ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ وو او دا ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎج ﮐ
 او د دې ﺎئ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ارو ،د اوﺳﭙﻨ ﭘﻪ رﻣﺒﻮ او د اوﺳﭙﻨ ﭘﻪ
وﻟﻮﻟﻮ .ﻫﻐﮥ د ﺎر ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻫﻢ ﻳﻮړو .
ﺗﺒﺮوﻧﻮ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻮ او دې ﺗﻪ ﻳ ﻣﺠﺒﻮر ﮐل ﭼ ﺧَﺘ ﺟﻮړوى .ﻫﻐﮥ د ﻋﻤﻮن د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر
ﮐﻮﻟﻮ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل.

اﻣﻨﻮن او ﺗﺎﻣﺎر

۱۳

 د داؤد د زوئ اﺑﺳﻠﻮم ﻳﻮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻧﺎوادۀ ﺷﻮې ﺧﻮر وه ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺗﺎﻣﺎر وو .د داؤد ﻳﻮ ﺑﻞ زوئ اﻣﻨﻮن ﭘﻪ ﻫﻐ


 ﻫﻐﮥ ورﺳﺮه دوﻣﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼ ﻫﻐ ﭘﺴ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮ ،ﻫﻐ د ﺳو ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺧﻴﺎل ﻧﮥ
ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺌﻴﻦ ﺷﻮ .

 ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﭼﺎﻻک دوﺳﺖ وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻳﻮﻧﺪب وو .دا ﺳے د داؤد د ورور د ﺳﻤﻌﻪ
راﺗﻠﻮ ﭼ دا ﭘﯧﻐﻠﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺷ .
 ﻳﻮﻧﺪب اﻣﻨﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د ﺑﺎدﺷﺎه زوئ ﻳ ،ﺧﻮ ورځ ﭘﻪ ورځ ﺗﮥ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺎرې ،دا ﮥ وﺟﻪ ده؟“
زوئ وو .
 ﻳﻮﻧﺪب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﺧﭙﻞ ﻧﺎﺳﻪ ورور اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﺧﻮر ﺗﺎﻣﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺌﻴﻦ ﻳﻢ “.
ﺎن ﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺟﻮړ ﮐه او ﭘﻪ ﮐ ﮐ ﻤﻠﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ درﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه زﻣﺎ ﺧﻮر
ﺗﺎﻣﺎر ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ راﺷ او ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ ﺧﻮراک راﮐى .زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺧﻮراک ﺗﻴﺎر ﮐى او ﺑﻴﺎ
 ﻧﻮ اﻣﻨﻮن ﺑﻬﺎﻧﻪ وﮐه ﭼ زۀ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻢ او ﭘﻪ ﮐ ﮐ ﻤﻼﺳﺘﻮ .داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ
ﻳ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس راﮐى “.
ورﻏﻠﻮ او اﻣﻨﻮن ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ﺗﺎﻣﺎر ﭘﺮﯦده ﭼ راﺷ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨ دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﻮ رو ﺗﻴﺎرې ﮐى او ﺑﻴﺎ ﻳ ﻣﺎ
 ﻧﻮ داؤد د ﺗﺎﻣﺎر ﮐﻮر ﺗﻪ ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ” ،د اﻣﻨﻮن ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ او د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﮥ ﺧﻮراک
ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس راﮐى “.
 ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړه او ﻫﻐﻪ ﻳ وﻟﻴﺪو ﭼ ﻣﻼﺳﺖ وو .ﻫﻐ ﻳﻮ ﻮ ﭘﯧې واﺧﺴﺘﻠ ،ﺟﻮړې ﻳ ﮐې او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ
ﺗﻴﺎر ﮐه “.
 او د ﺗﺒﺨ ﻧﻪ ﻳ ﻟﺮې ﮐې ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ وﺧﻮرى ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ وﻧﮥ ﺧﻮړې .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻬﺮ
ﻳ ﻫﻠﺘﻪ رو ﭘﺨ ﮐې .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،رو دﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮐ ﻟﻪ راوړه او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس راﮐه “.ﻫﻐ رو
ﮐه “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻻړل .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ رو ورﻟﻪ راوړه ﻧﻮ ﻫﻐﮥ راوﻧﻴﻮﻟﻪ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،راﻪ زﻣﺎ ﺧﻮرې ،ﻣﺎ ﺳﺮه
واﺧﺴﺘﻠ او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻪ .
 ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ زﻣﺎ وروره ،داﺳ ﺑﺷﺮﻣﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻣﺎ ﻣﮥ ﻣﺠﺒﻮروه ،ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ دى ﭼ داﺳ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﺑﻨ
ﻤﻠﻪ “.
 زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺳﺮ ﻨﻪ اوﭼﺘﻮم؟ او ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﺑﯧﺨ ﺑﻋﺰﺗﻪ ﻳ .زۀ ﺳﺘﺎ ﻣﻨﺖ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ وﺷ .
 ﺧﻮ د ﻫﻐ ﺧﺒﺮه ﻳ واﻧﮥ ورﯦﺪه ،او ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﮐﻮم ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وواﻳﻪ او زﻣﺎ دا ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐى “.
 ﺑﻴﺎ اﻣﻨﻮن د ﻫﻐ ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻧﻔﺮت ﺷﺮوع ﮐو ،ﻫﻐﮥ د
د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺗه وو ﻧﻮ ﻗﺎﺑﻮ ﻳ ﮐه او ﭘﻪ زور ﻳ د ﻫﻐ ﺑﻋﺰﺗ وﮐه .

ﻫﻐ ﺳﺮه د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻮﻣﺮه ﻳ ﻣﺨ ﻣﻴﻨﻪ ورﺳﺮه ﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﺎﻪ او ورﮐﻪ ﺷﻪ “.
ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،زۀ ﻧﮥ ﻢ ،ﺗﮥ ﭼ ﻣﺎ داﺳ ﻟﯧې ﻧﻮ دا د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻮئ ﺟﺮم دے ،ﮥ ﭼ ﺗﺎ اوس اوس زﻣﺎ ﺳﺮه وﮐل“.
۱۲ / ۲۷

 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ راوﻏﻮﺘﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻪ زﻣﺎ د ﻧﻈﺮه ﻟﺮې ﮐه .دا ﺑﻬﺮ
ﺧﻮ اﻣﻨﻮن د ﻫﻐ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،
 ﻧﻮﮐﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ ﮐه او دروازه ﻳ ورﭘﺴ ﺑﻨﺪه ﮐه .ﺗﺎﻣﺎر د اوږدو ﻟﺴﺘُﻮﻮ اوږده ﭼﻮﻏﻪ
وﺑﺎﺳﻪ او دروازه ورﭘﺴ ﺑﻨﺪه ﮐه “.
 ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ اﻳﺮې واﭼﻮﻟ ،ﭼﻮﻏﻪ ﻳ
اﻏﻮﺳﺘ وه ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻳﻮې ﭘﯧﻐﻠ ﺷﻬﺰاد دا ﻋﺎم ﻟﺒﺎس وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ ورور اﺑﺳﻠﻮم ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪه ﻧﻮ
وﺷﻠﻮﻟﻪ او ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻳ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘ ﮐو .ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ﻳ ژړل او رواﻧﻪ وه .
ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،اﻣﻨﻮن ﺗﺎ ﺳﺮه داﺳ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﮐے دے ﮥ؟ زﻣﺎ ﺧﻮرې ،ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻣﮥ ﺧﻔﻪ ﮐﯧه .ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﺎﺳﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد
ورور دے او د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﮥ واﻳﻪ “.ﻧﻮ ﺗﺎﻣﺎر د اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳﻮا او ﺧﻔﻪ اوﺳﯧﺪه .
 او اﺑﺳﻠﻮم د اﻣﻨﻮن ﺳﺮه دوﻣﺮه ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ .
ﻧﻮرې ﺧﺒﺮې ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟ ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮر ﺗﺎﻣﺎر ﺳﺮه اﻣﻨﻮن ﭘﻪ زور زﻧﺎ ﮐې وه.

د اﺑﺳﻠﻮم ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ
 دوه ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻮ اﺑﺳﻠﻮم د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺎر ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﻪ ﺑﻌﻞ ﺣﺼﻮر ﮐ ﺧﭙﻠ ې ﮐﻠﻮﻟ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻮل زاﻣﻦ ﻳ

 ﻫﻐﻪ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﺧﭙﻠ ې ﮐﻠﻮم .ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ
راوﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ راﺷ .
 ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﻮل ورﺷﻮ ﻧﻮ دا ﺑﻪ
آﻓﺴﺮان ﺑﻪ راﺷ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷ؟“ 

ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻟﻮئ ﺗﻠﻴﻒ وى “.اﺑﺳﻠﻮم ورﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ وﺋﻴﻞ او ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺗﻠﻮ ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د اﺑﺳﻠﻮم دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻮ .
ﺧﻮ اﺑﺳﻠﻮم ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻪ ،ﮐﻢ از ﮐﻢ زﻣﺎ ورور اﻣﻨﻮن ﺧﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﯦدې ﮐﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷ “.ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو،
 ﺧﻮ اﺑﺳﻠﻮم ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ وﺋﻴﻞ ﭼ داؤد آﺧﺮ ﻫﻢ اﻣﻨﻮن او ﺧﭙﻞ ﻧﻮر ﻮل زاﻣﻦ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ د
”ﻫﻐﻪ دې وﻟ ﻻړ ﺷ؟“ 
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ ،ﮐﻠﻪ ﭼ اﻣﻨﻮن د ﻣﻴﻮ
اﺑﺳﻠﻮم ﺳﺮه ﻻړ ﺷ .اﺑﺳﻠﻮم ﻳﻮه ﺷﺎﻫ رو ﺗﻴﺎره ﮐه .
ﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺳﻮر ﮐ ﺷ او ﭼ زۀ ﺣﻢ درﮐم ﭼ ﻫﻐﻪ ووژﻧ ﻧﻮ ﻳﺮﯦئ ﻣﻪ .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ذﻣﻪ وارى اﺧﻠﻢ .ﺗه
 ﻧﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ د اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﻋﻤﻞ وﮐو او اﻣﻨﻮن ﻳ ووژﻟﻮ .د داؤد ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﻮل زاﻣﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﺷ او ﭼ وﻧﮥ ﻳﺮﯦئ “.
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ راروان ۇو ،ﻧﻮ داؤد ﺗﻪ داﺳ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮل،
ﻗﭽﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮارۀ ﺷﻮل او وﺗﺘﯧﺪل .
 ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﺎﯧﺪو ،د ﻏﻢ ﻧﻪ ﻳ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ ﭘﻪ
”اﺑﺳﻠﻮم ﺳﺘﺎ ﻮل زاﻣﻦ وژﻟ دى ،ﻳﻮ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ دے “.
 ﺧﻮ د داؤد د ورور ﺳﻤﻌﻪ زوئ
زﻣﻪ وﻏﻮرزوﻟﻮ .ﮐﻮم ﻧﻮﮐﺮان ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ .
ﻳﻮﻧﺪب ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،دا ﺧﻴﺎل ﻣﮥ ﮐﻮه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻮل زاﻣﻦ وژﻟ دى .ﺻﺮف اﻣﻨﻮن ﻣ دے .ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻦ ﻣﮥ ﮐﻮه ﭼ ﺳﺘﺎ ﻮل
اﻣﻨﻮن د ﺗﺎﻣﺎر ﺳﺮه ﭘﻪ زور زﻧﺎ وﮐه ﻧﻮ اﺑﺳﻠﻮم د ﻫﻐﮥ د وژﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې وه .
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ اﺑﺳﻠﻮم ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وو .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻬﺮه دار ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ
زاﻣﻦ ﻣۀ ﺷﻮى دى ،ﺻﺮف اﻣﻨﻮن وژﻟﮯ ﺷﻮے دے “.
 ﻳﻮﻧﺪب
وﻟﻴﺪل ﭼ د ﺣﻮروﻧﺎﻳﻢ ﭘﻪ ﻻره د ﻏﺮۀ ﻧﻪ راﮐﻮزﯦﺪل .ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او ﭼ ﮥ ﻳ ﻟﻴﺪﻟ ۇو د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ ﺧﺒﺮ ﮐو .
 ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﮥ دا
داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،وﻮرئ ،ﻫﻐﻪ دى ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ راروان دى ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ درﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راﺷ “.

 -
ﺧﺒﺮه ﺧﺘﻤﻪ ﮐه ،ﻧﻮ د داؤد زاﻣﻦ راﻧﻨﻮﺗﻞ ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ژړا ﺷﺮوع وﮐه او داؤد او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژړل .
اﺑﺳﻠﻮم وﺗﺘﯧﺪو او د ﺟﺴﻮر ﺑﺎدﺷﺎه د ﻋﻤﻴﻬﻮد زوئ ﺗﻠﻤ ﻟﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ درې ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .داؤد ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زوئ اﻣﻨﻮن ﭘﺴ ﺗﺮ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د اﻣﻨﻮن د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﻪ آرام ﺷﻮ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ زړۀ ﺑﻴﺎ دا ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د اﺑﺳﻠﻮم ﺳﺮه
ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ ﻏﻤﮋن وو ،
ﻣﻼو ﺷ.

د اﺑﺳﻠﻮم ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل

۱۴

 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﻫﻮﻴﺎره ﻪ راوﻏﻮﺘﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ
 ﻳﻮآب ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه اﺑﺳﻠﻮم ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻳﺎدﻳى ،


ﺗﻘﻮع ﮐ اوﺳﯧﺪه .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راورﺳﯧﺪه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،داﺳ ﺎره ﮐه ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﮋﻧﻪ ﻳ ،د ﻏﻢ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﻧﺪه
 ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړه ﺷﻪ او ﭼ زۀ درﺗﻪ ﮥ
او ﺗﯧﻞ ﻣﮥ ﻟﻮه .داﺳ ﮐﺎر ﮐﻮه ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮه ﻪ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﮋﻧﻪ وى .
 ﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﻏﻠﻪ ،د ﻋﺰت ﻧﻪ
واﻳﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وواﻳﻪ “.ﻧﻮ ﻳﻮآب ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وﻮدل ﭼ ﻫﻐ ﻟﻪ ﮥ وﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﮐﺎر ۇو .
۱۳ / ۲۷

 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﺗﻠﻴﻒ
ورﺗﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻴﻪ ﺷﻮه او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐه “.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زﻣﺎ دوه زاﻣﻦ ۇو او
دے؟“ ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﻳﻮه ﻏﺮﻳﺒﻪ ﮐﻮﻧه ﻳﻢ ،ﺧﺎوﻧﺪ ﻣ ﻣ دے .
ﻳﻮه ورځ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺟه ﺷﻮل ،ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺧﻼص ﮐى وے ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ
 او اوس ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زﻣﺎ ﻮل ﺧﭙﻠﻮان زﻣﺎ ﺧﻼف ﺷﻮى دى او ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ ﭼ زۀ ﺧﭙﻞ زوئ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم،
ووژﻟﻮ .
ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﺧﭙﻞ ورور ﭘﻪ ﺑﺪل ووژﻧ .ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ داﺳ وﮐى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑزوﻳﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻢ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ آﺧﺮى اُﻣﻴﺪ ﻫﻢ ﺧﺘﻢ
 ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﮐى او زﻣﺎ ﻳﻮ زوئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ د ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﻮم د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺷ “.
 ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﮥ ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﮐﻮې ،زۀ او زﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ د
”واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ ،زۀ ﺑﻪ دا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﮐم “.
 ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻮک ﺗﺎ ﻟﻪ دﻫﻤ درﮐى ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ
ﻫﻐ اﻟﺰام اﺧﻠﻮ ،ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﺎه ﻳ “.
 ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
راوﻟﻪ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﮥ درﮐﻮى “.
ﺳﻮال وﮐه ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻧﮥ ﭘﺮﯦدې ﭼ زﻣﺎ د زوئ ﻧﻪ د ﻣﺮګ ﺑﺪل واﺧﻠ ،زۀ ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﭼ ﻧﻮره وﻳﻨﻪ ﺗﻮئ ﺷ “.ﻧﻮ داؤد
 ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ورﺗﻪ وﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ د زوئ ﻳﻮ وﯦﺘﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﻴى “.
 ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
”ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﮐم “.ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده وواﻳﻪ “.
”ﺗﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه دوﻣﺮه ﺑﺪ وﻟ ﮐى دى؟ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ زوئ ﻟﻪ اﺟﺎزت ﻧﮥ ورﮐﻮې ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷ ،اوس
 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻮل ﻣﺮو ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ زﻣﻪ د ﺗﻮﻳﻮ ﺷﻮو اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
اوس ﭼ ﺗﺎ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﺠﺮم ﮐے دے .
ﻳﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ ﺷ راﻏﻮﻧﯦﺪﻟﮯ .ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﭼﺎ ﻫﻼﮐﯧﺪل ﻧﮥ ﻏﻮاړى او ﻫﻐﻪ داﺳ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ﭼ ﻳﻮ ﺷﻟﮯ ﮐﺲ
 اوس ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د راﺗﻠﻮ وﺟﻪ دا ده ﭼ ﺧﻠﻘﻮ زۀ ﻳﺮوﻟﻢ ،ﻧﻮ ﻣﺎ د
واﭘﺲ ﺎن ﺗﻪ راوﻟ .
 زﻣﺎ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ
ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﭘﻪ دې اُﻣﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮه وﮐم ﭼ زۀ ﮥ ﻏﻮاړم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﮐې .
زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واورې او د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺑﭻ ﮐې ﻮک ﭼ زﻣﺎ او زﻣﺎ د زوئ د وژﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى او ﭼ داﺳ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ
 ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮې
ﻣﻠ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐى ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﮐے دے .
دې ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ راﮐى ،ﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن وى او ﮥ د ﺑﺪ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﻮى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮم او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ رﺘﻴﺎ واﺋ “.ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﮐو،
ﭘﺎک دې ﻣﻞ ﺷﻪ “.
 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮآب وﮐل ﮥ؟“
”ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮥ ﭼ وﺋﻴﻞ ﻏﻮاړې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وواﻳﻪ “.
ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ ﺑﻠﻪ ﻻره ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺟﻮاب درﻧﮥ ﮐم .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ آﻓﺴﺮ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ دا د دې دﭘﺎره وﮐل ﭼ ﺳﺘﺎ اراده ﺑﺪﻟﻪ ﺷ .ﺑﺎدﺷﺎه
ﻳﻮآب وو ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻮم او ﮥ ﺑﻪ واﻳﻢ .
 وروﺳﺘﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮآب ﺗﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻮﻴﺎر ﻳ او ﭼ ﮥ ﮐﻴى ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﯧې “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﭼ ﮥ ﻏﻮاړې ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻫﻐ د ﮐﻮﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده .ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻪ زﻟﻤﮯ اﺑﺳﻠﻮم وﻟﻮه او واﭘﺲ ﻳ دﻟﺘﻪ راوﻟﻪ“.
 ﻳﻮآب د ﻋﺰت ﻧﻪ د داؤد ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى.

 ﺑﻴﺎ ﻳﻮآب ﭘﺎﯧﺪو او ﺟﺴﻮر ﺗﻪ ﻻړو
اوس ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﻋﺮض ﻣﻨﻠﮯ دے “.
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ وﮐو ﭼ اﺑﺳﻠﻮم دې ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻧﮥ اوﺳﻴى .ﺑﺎدﺷﺎه
او اﺑﺳﻠﻮم ﻳ واﭘﺲ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راوﺳﺘﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻫﻐﮥ ﻟﻴﺪل ﻧﮥ ﻏﻮاړم “.ﻧﻮ اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﯧﺪو او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺨ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ راﺗﻠﻮ.

د اﺑﺳﻠﻮم د ﺣﻀﺮت داؤد ﺳﺮه روﻏﻪ ﮐﻮل
 ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺎﺋﺴﺖ ﮐ د اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ وو ،د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ

 د ﻫﻐﮥ وﯦﺘﮥ  ۇو او ﻫﻐﮥ ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐ ﻳﻮ ﻞ واړۀ ﮐﻮل ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ دا اوږدۀ او دراﻧﮥ ﺷﻮل .دا
ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻫﻢ ﻧﮥ وو .
 د اﺑﺳﻠﻮم درې زاﻣﻦ او ﻳﻮه ﻳ ﻟﻮر ﺗﺎﻣﺎر وه ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ
د ﺑﺎدﺷﺎه د وزن د ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دوه ﮐﻠﻮ دراﻧﮥ ۇو .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻳﻮآب راوﻏﻮﺘﻮ
 اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ دوه ﮐﺎﻟﻪ اوﺳﯧﺪو او د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﻧﮥ ﺣﺎﺿﺮﯦﺪو .
ﺟﻴﻨ وه .
ﭼ ورﺗﻪ وواﺋ ﭼ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړ ﺷ ،ﺧﻮ ﻳﻮآب ﺑﻪ ﻧﮥ راﺗﻠﻮ .اﺑﺳﻠﻮم ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ راوﻏﻮﺘﻮ او ﻳﻮآب ﺑﻴﺎ د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر
 ﻧﻮ اﺑﺳﻠﻮم ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ ،د ﻳﻮآب ﭘﮯ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﺰدې دے او اورﺑﺸ ﭘﻪ ﮐ ﺷﻮې دى .ﻻړ ﺷ
وﮐو .

۱۴ / ۲۷

 ﻳﻮآب د اﺑﺳﻠﻮم ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ
او اور ﭘﺮې وﻟﻮئ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻻړل او ﭘﻪ ﭘ ﻳ اور ﺑﻞ ﮐو .
 اﺑﺳﻠﻮم ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﮥ راﻏﻮﺘﻠ ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﮥ راﺗﻠ .ﻣﺎ ﻏﻮﺘﻞ
زﻣﺎ ﭘ ﺑﺎﻧﺪې اور وﻟ ﺑﻞ ﮐے دے؟“ 
ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره وواﺋ ﭼ زۀ د ﺟﺴﻮر ﻧﻪ دﻟﺘﻪ وﻟ راﻏﻠﻢ؟ ﮥ ﺑﻪ دا وے ﭼ زۀ ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎر وے “.او
اﺑﺳﻠﻮم وﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ دﭘﺎره د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه د ﻣﻼوﯦﺪو ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐې او ﮐﮥ زۀ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﻣﺎ
 ﻧﻮ ﻳﻮآب داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او ﭼ اﺑﺳﻠﻮم ﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ .ﺑﺎدﺷﺎه اﺑﺳﻠﻮم راوﻏﻮﺘﻮ ،ﻫﻐﻪ
ووژﻧ “.
ورﻟﻪ راﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ زﻣ ﺗﻪ ﻴ ﺷﻮ .ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه اﺑﺳﻠﻮم ﻞ ﮐو.

د اﺑﺳﻠﻮم د ﺑﻐﺎوت ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړول

۱۵

 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،اﺑﺳﻠﻮم د ﺎن دﭘﺎره ﺎډۍ او آﺳﻮﻧﻪ ﺗﻴﺎر ﮐل او ﭘﻨﻮﺳﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﻣﻨې وﻫﻠ.


 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪو او ﻻ ﺑﻪ ړو او د ﺎر د دروازې ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ودرﯦﺪو .ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼ ﻮک د ﻳﻮې ﻻﻧﺠ ﺳﺮه

ﻫﻠﺘﻪ راﻏﻠﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻻﻧﺠﻪ ﻫﻮاره ﮐى ،ﻧﻮ اﺑﺳﻠﻮم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ راوﻏﻮﺘﻮ او ﺗﭙﻮس ﺑﻪ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ اﺑﺳﻠﻮم ﺑﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﺳﺘﺎ
د ﮐﻮم ﺎئ دے .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺑﻪ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻳﻢ ،
 او ﻫﻐﮥ ﺑﻪ دا ﻫﻢ وﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﻪ ﻮﻣﺮه ﮥ وے
دﻋﻮﱝ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ده ،ﺧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ داﺳ ﺳے ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ واورى “.

ﭼ زۀ ﻗﺎﺿ ﻣﻘﺮر ﮐے ﺷﻮے وے .ﮐﮥ ﺑﻴﺎ د ﭼﺎ ﻻﻧﺠﻪ ﻳﺎ دﻋﻮﱝ وے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ راﺗﻠﮯ او ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ورﮐﻮﻟﮯ “.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳے ورﻟﻪ ﻧﺰدې راﻏﻠﻮ ﭼ د اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻴ ﺷ ،ﻧﻮ اﺑﺳﻠﻮم ﺑﻪ ورورﺳﯧﺪو ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ُﻞ ﺑﻪ
 اﺑﺳﻠﻮم داﺳ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﺳﺮه ﮐﻮل ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﻧﺼﺎف دﭘﺎره ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﮥ د ﺑﻨ
ﻳ ﮐو .
 ﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ اﺑﺳﻠﻮم داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ زۀ ﺣﺒﺮون
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ زړوﻧﻪ وﻞ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺷﺎم ﮐ ﭘﻪ ﺟﺴﻮر ﮐ
ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ او ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐم ﭼ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﮐے دے .
اوﺳﯧﺪم ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐو ﭼ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ واﭘﺲ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺑﻮ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ
 ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﻻړ ﺷﻪ “.ﻧﻮ اﺑﺳﻠﻮم ﺣﺒﺮون ﺗﻪ ﻻړو .
وﮐم “.
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ورﺗﻪ وواﺋ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻴﻞ آواز واورئ ﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ وواﻳ ﭼ اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﺣﺒﺮون ﮐ
 دوه ﺳﻮه ﺳى د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ دﻋﻮت ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺗﻠ ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د دې
ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮے دے “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺑﺳﻠﻮم ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ اﺧﺗُﻔﻞ ﺟﻠﻮﻧﮯ ﻫﻢ
ﻣﻨﺼﻮﺑ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه او ﻮل ﭘﻪ ﺻﻔﺎ زړۀ ﺗﻠ ۇو .
راوﻏﻮﺘﻮ ﻮک ﭼ د داؤد ﻣﺸﻴﺮ وو ،ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎر ﺟﻠﻮه ﻧﻪ راﺷ .د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﺷﻮه او د اﺑﺳﻠﻮم
ﮐﺴﺎن زﻳﺎﺗﯧﺪل.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪل
 ﻧﻮ داؤد ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ
 ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ راﻏﻠﻮ او داؤد ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د اﺑﺳﻠﻮم وﻓﺎدار دى “.

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ۇو” ،ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د اﺑﺳﻠﻮم ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪل ﻏﻮاړو ﻧﻮ ﭼ ﺳﻤﺪﺳﺘ وﺗﺘُﻮ .زر ﺷ .ﻨ
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺑﺎدﺷﺎه
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زر دﻟﺘﻪ راﺷ ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ راﮐى او ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ووژﻧ “.
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻠ ﻮل ﺧﺎﻧﺪان او آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻻړو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ،آو ،ﺗﮥ ﭼ ﮥ واﺋ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻳﻮ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺳى د ﺎر ﻧﻪ ﺗﻠﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻟ
ﺧﭙﻠ ﻟﺲ وﻳﻨ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدﻟ ﭼ د ﻣﺤﻞ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ .
 د ﻫﻐﮥ ﻮل آﻓﺴﺮان ورﺳﺮه وﻻړ ۇو ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﺷﺎﻫ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﻣﺰل ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ آﺧﺮى ﮐﻮر ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮل .
 او ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ اﺗ ﺗﻪ
ﻣﺨ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل .ﻫﻐﻪ ﺷﭙ ﺳﻮه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻫﻢ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل ﭼ د ﺟﺎت ﻧﻪ ورﭘﺴ راروان ۇو ،
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه وﻟ ؟ واﭘﺲ ﺷﻪ او د ﻧﻮى ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷﻪ .ﺗﮥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳ ،ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﻮے
 ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ډﯦﺮ ﻟ وﺧﺖ اوﺳﯧﺪﻟﮯ ﻳ ،ﻧﻮ زۀ ﺗﺎ د ﺎن ﺳﺮه وﻟ وﺮﻮم؟ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ دا ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﭼ زۀ ﭼﺮﺗﻪ روان
ﻳ .
 ﺧﻮ اﺗ
ﻳﻢ .واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﭙﻞ وﻃﻨﺪار د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﻪ .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ او وﻓﺎدارى وﺎﺋ “.
۱۵ / ۲۷

ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ  ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻢ،
 داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده ،را ﭼ ﺣﻮ “.ﻧﻮ اﺗﮯ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺳو او ﺑﺎل ﺑﭻ
ﮐﮥ ﭘﻪ دې ﮐ د ﻣﺮګ ﺧﻄﺮه ﻫﻢ وى “.
 ﭼ ﮐﻠﻪ د داؤد ﻮل ﮐﺴﺎن ﻻړل ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژړل .ﺑﺎدﺷﺎه د ﻗﺪرون وﻟ ﻧﻪ واوړﯦﺪو ،ﭼ ﺧﭙﻞ ﺳى
ﺳﺮه ﻻړو .
 ﺻﺪوق اﻣﺎم ﻫﻠﺘﻪ وو او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق روان
ورﭘﺴ ۇو او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ د ﺻﺤﺮا ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړل .
ﮐے وو .ﻫﻐﻮئ دا ﮐﯧﻮدو او ﺑﻴﺎ ﻳ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې اوﭼﺖ ﻧﮥ ﮐو ﭼ ﻮل ﺧﻠﻖ د ﺎر ﻧﻪ ﺗﻠ ﻧﮥ ۇو .اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎم ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ وو.
 ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪوق ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق واﭘﺲ ﺎر ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻪ .ﮐﮥ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﮥ ﺎرم ،ﻧﻮ ﻳﻮه

 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ رﺿﺎ ﻧﮥ وى ﻧﻮ
ورځ ﺑﻪ ﻣ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ دې ﺻﻨﺪوق او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ راوﻟ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دا ﭘﺮوت دے .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺻﺪوق ﺗﻪ داﺳ وﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﺧﭙﻞ زوئ اﺧﻴﻤﻌﺾ او د
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮥ ﺧﻮﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن دې راﺳﺮه وﮐى “.
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ د ﺳﻴﻨﺪ د ﻮدر ﭘﻪ ﻏﺎړه
اﺑﻴﺎﺗﺎر زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﺎن ﺳﺮه ﮐه او ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه واﭘﺲ ﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .
 ﻧﻮ ﺻﺪوق او اﺑﻴﺎﺗﺎر د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق واﭘﺲ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳﻮړو او ﻫﻠﺘﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮم ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ راورﺳﻴى “.
 داؤد ﭘﻪ ژړا ژړا د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻏﺮۀ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ ،ﭙﻠ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻮ ﻧﮥ وې او د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﭘ ﮐے وو.
اﻳﺴﺎر ﺷﻮل .
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ اﺧﺗُﻔﻞ ﭘﻪ ﺑﻐﺎوت
ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﻮک راروان ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺳﺮوﻧﻪ ﭘ ﮐى ۇو او ژړل ﻳ .
ﮐ د اﺑﺳﻠﻮم ﺳﺮه ﻣﻠﺮے ﺷﻮے دے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ داﺳ دﻋﺎ وﮐه” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ د اﺧﺗُﻔﻞ ﻣﺸﻮره ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د ﻏﺮۀ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻋﺒﺎدت ﻳﻮ ﺎئ وو ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﻠﺮے
ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﺑﺪﻟﻪ ﮐه “.
 داؤد ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ
ﺣﻮﺳ ،ارﮐﮯ ورﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﺷﻠﻮﻟ وې او ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳ ﺧﺎورې ﭘﺮﺗ وې .
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه دا ﮥ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﺎر ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷ او اﺑﺳﻠﻮم ﺗﻪ
ﻣﺎ ﺳﺮه  ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻻﻧﺠﻪ ﺟﻮړه ﮐې ،
وواﺋ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ اوس ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮې ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ دې د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﺧﺪﻣﺖ ﮐے وو .او د اﺧﺗُﻔﻞ د
 ﺻﺪوق او اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ وى ،ﭼ ﺗﮥ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﮥ ﻫﻢ اورې ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻣﺸﻮرې ډﯦﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮه .
 د ﻫﻐﻮئ زاﻣﻦ اﺧﻴﻤﻌﺾ او ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه دى ،ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﺎ ﻟﻪ راوﻟﯧه ﭼ ﺗﺎ راﺟﻤﻊ ﮐى
واﻳﻪ .
 ﻧﻮ د داؤد ﻣﻠﺮے ﺣﻮﺳ د اﺑﺳﻠﻮم د رارﺳﯧﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ﺎر ﺗﻪ راوﺮﯧﺪو.
وى “.

ﺣﻀﺮت داؤد او ﺿﻴﺒﺎ

۱۶

 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د ﻏﺮۀ د ﺳﺮ ﻧﻪ ﻟ ﻣﺨ ﺗﻠﮯ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺎﭘﻪ د ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ د ﻧﻮﮐﺮ ﺿﻴﺒﺎ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه



دوه ﺧﺮوﻧﻪ ۇو ﭼ دوه ﺳﻮو ډوډو ،ﻳﻮ ﺳﻞ ﻣﻮ ﮐﺸﻤﺸﻮ ،ﺳﻞ ﻣﻮ د اوړى ﻣﯧﻮو او د ﻣﻴﻮ ډﮐﻪ ﻳﻮه ﻣﺸﻴﺰه ﭘﺮې ﺑﺎر ۇو .

داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﮐﻮې؟“ ﺿﻴﺒﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧﺮۀ ﺳﺘﺎ د
ﺧﺎﻧﺪان د ﺳﻮرﻟ دﭘﺎره دى ،رو او ﻣﯧﻮې د دې ﺳو د ﺧﻮراک دﭘﺎره دى او ﻣﮯ د دوئ د ﻠﻮ دﭘﺎره دى ﭼ ﮐﻠﻪ دوئ ﭘﻪ
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺳﺘﺎ د ﻧﯧ ﺳﺎؤل ﻧﻤﺴﮯ ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﭼﺮﺗﻪ دے؟“ ﺿﻴﺒﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﺻﺤﺮا ﮐ ﺳﺘى وى “.
”ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اﻳﺴﺎر دے ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻴﮥ ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻴﺎ
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺿﻴﺒﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﺳﺮه ﭼ ﮥ ﻫﻢ دى ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﺷﻮل “.ﺿﻴﺒﺎ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
ورﮐى “.
وړاﻧﺪې د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻴﯧم ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﮥ دې زﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳ“.

ﺣﻀﺮت داؤد او ﺳﻤﻌ
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺤﻮرﻳﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ د ﺳﺎؤل ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮان د ﺟﻴﺮا زوئ ﺳﻤﻌ د ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ورﻟﻪ راووﺗﻠﻮ ،ﮐﻠﻪ ﭼ

 ﺳﻤﻌ داؤد او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان ﭘﻪ ﮐﺎﻮ ووﻳﺸﺘﻞ ،اﺮ ﭼ د داؤد ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺳى او ﻓﻮﺟﻴﺎن
ﻫﻐﻪ راروان وو ﻧﻮ ﮐﻨﻞ ﻳ ﮐﻮل .
 ﺗﺎ د ﺳﺎؤل ﻧﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﺳﻤﻌ ﮐﻨﻠ ﮐﻮﻟ او وې ووﺋﻴﻞ” ،اوﻪ ،اوﻪ .ﻗﺎﺗﻠﻪ ،ﻣﺠﺮﻣﻪ .
ﻫﻢ ﻨ ﭘﻪ ﻨ وﻻړ ۇو .
واﺧﺴﺘﻠﻪ او اوس ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ اﺧﻠ ﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﺳﺎؤل د ﺧﺎﻧﺪان ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن وژﻟ دى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ زوئ
 اﺑﻴﺸ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺿﺮوﻳﺎه وه” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎ دا
اﺑﺳﻠﻮم ﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ورﮐې ده ،اے ﻗﺎﺗﻠﻪ ،ﺗﮥ ﺗﺒﺎه ﻳ “.
۱۶ / ۲۷

 ﺑﺎدﺷﺎه
ﻣﺮدار ﺳﭙﮯ وﻟ ﭘﺮﯦﻮدو ﭼ ﮐﻨﻠ درﺗﻪ وﮐى؟ ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ زۀ ورﺷﻢ او ﺳﺮ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺮې ﮐم “.
اﺑﻴﺸ او د ﻫﻐﮥ ورور ﻳﻮآب ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺳﺘﺎ ﮐﺎر ﻧﮥ دے .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮐﻨﻞ ﮐﻮى او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ وى،
 ﻧﻮ داؤد اﺑﻴﺸ او ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ
ﻧﻮ ﻮک دا ﺣﻖ ﻟﺮى ﭼ ﺗﭙﻮس ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐى ﭼ دا وﻟ ﮐﻮې؟“ 
ﺧﭙﻞ زوئ زﻣﺎ د وژﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨ ﺑﺎﻧﺪې وﻟ ﺣﯧﺮاﻧﯧئ؟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮐﻨﻠ
 ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻣﺸﻞ ووﻳﻨ او ﻧﻦ ﻣﺎ ﺳﺮه د دې ﮐﻨﻠﻮ ﭘﻪ
وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻫﻢ داﺳ ﮐﻮى .
 ﻧﻮ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﭘﻪ ﻻره روان ۇو .ﺳﻤﻌ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﺰدې ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې روان وو ،ﻫﻐﮥ ﮐﻨﻠ ﮐﻮﻟ او
ﺑﺪل ﮐ ﮥ وﮐى “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺳى اُردن ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ
ﭘﻪ رواﻧﻪ ﮐ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺎﻮ وﻳﺸﺘﻞ او ﺧﺎورې ﻳ ﭘﺮې اﭼﻮﻟ .
ﻫﻐﻮئ ﺳﺨﺖ ﺳﺘى ۇو او ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ آرام وﮐو.

اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د داؤد اﻋﺘﺒﺎرى
 اﺑﺳﻠﻮم او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او اﺧﺗُﻔﻞ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وو .

 اﺑﺳﻠﻮم
ﻣﻠﺮے ﺣﻮﺳ د اﺑﺳﻠﻮم ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زﻧﺪهﺑﺎد .ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زﻧﺪهﺑﺎد “.
 ﺣﻮﺳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺳﺘﺎ د ﺧﭙﻞ دوﺳﺖ داؤد ﺳﺮه وﻓﺎدارى ﭼﺮﺗﻪ ﻻړه؟ ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه وﻟ ﻻ ﻧﮥ ړې؟“ 
”ﻣﺎ داﺳ ﻨﻪ ﮐى وے؟ زۀ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻃﺮف ﻳﻢ ﭼ ﻮک د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،دې ﺧﻠﻘﻮ او ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻮښ ﮐے وى.
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،زۀ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻧﯧ د زوئ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﮐﻮم ﻧﻮ د ﭼﺎ ﺑﻪ ﮐﻮم؟ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر
زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷﻢ .
 ﺑﻴﺎ اﺑﺳﻠﻮم اﺧﺗُﻔﻞ ﺗﻪ وروﺮﯧﺪو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻢ ﮐﻮم “.
 اﺧﺗُﻔﻞ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د وﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﻤﻠﻪ ﮐﻮﻣ ﻳ ﭼ د ﺎن ﻧﻪ
ﻣﺸﻮره راﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ ﮥ وﮐو؟“ 
وروﺳﺘﻮ ﭘﺮﯦﻮدﻟ دى ﭼ د ﻣﺤﻞ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺮﻨﺪه د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې د اﺑﺳﻠﻮم دﭘﺎره ﻳﻮه ﺧﯧﻤﻪ
ﺑﻋﺰﺗ ﮐې ده ﻧﻮ داﺳ ﺳﺘﺎ ﻣﻠﺮى ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗه ﺷ “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﭼ
وﻟﻮﻟﻪ او د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ اﺑﺳﻠﻮم ورﻧﻨﻮﺗﻠﻮ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د وﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ .
اﺧﺗُﻔﻞ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ داﺳ ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮه ﻟﻪ ﭼ دا ﺑﻠﻞ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺒﺮه وى ،داؤد او اﺑﺳﻠﻮم دواړو ﺑﻪ
ﻣﻨﻠﻪ.

د ﺣﻮﺳ اﺑﺳﻠﻮم ﺑﻻرې ﮐﻮل

۱۷

 د ﻫﻐ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﮥ وو ﺷﻮے ﭼ اﺧﺗُﻔﻞ اﺑﺳﻠﻮم ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ دوﻟﺲ زره ﺳى ﺧﻮښ ﮐم او ﻧﻦ


 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘے او ﺑﺣﻮﺻﻠ وى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻠﻪ وﮐم .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﻳﺮﻳى او د ﻫﻐﮥ
ﺷﭙﻪ زۀ ﭘﻪ داؤد ﭘﺴ روان ﺷﻢ .

 او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺳى ﺗﺎ ﻟﻪ داﺳ واﭘﺲ راوﻟﻢ ،ﻟﻪ ﭼ ﻧﺎوې ﺧﭙﻞ
ﻮل ﺳى ﺑﻪ وﺗﺘ .او زۀ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺑﺎدﺷﺎه ووژﻧﻢ 
 دا ﺧﺒﺮه اﺑﺳﻠﻮم او ﻮﻟﻮ ﺑﻨ
ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ را .ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ ﭼ دا ﻳﻮ ﮐﺲ ووژﻧ ﻧﻮ ﺑﺎﻗ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﯧﺮ ﺷ “.
 اﺑﺳﻠﻮم ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﺣﻮﺳ راوﻏﻮاړه او ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ واﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻏﻮږ
اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﻮﺳ راورﺳﯧﺪو ﻧﻮ اﺑﺳﻠﻮم ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﻣﺸﻮره ده ﭼ اﺧﺗُﻔﻞ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐې ده ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﭘﺮې
وﻧﻴﺴﻮ “.
 ﺣﻮﺳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دې ﻞ ﭼ
ﻋﻤﻞ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى او ﮐﮥ ﻧﻪ؟ ﮐﮥ ﺗﮥ واﺋ ﭼ ﻧﮥ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﮥ وﮐو “.
 ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﺗه ﺟﻨ ﮐﻮوﻧ دى او ﻫﻐﻮئ
اﺧﺗُﻔﻞ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺸﻮره درﮐې ده ﻫﻐﻪ ﮥ ﻧﮥ ده .
داﺳ ﻏﺼﻪ دى ﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﻣﯧﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﭽ ﺗﺘﻮﻟﮯ ﺷﻮى وى .ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻳﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎر ﻓﻮﺟ دے او د ﺷﭙ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺳﺮه ﻧﮥ
 ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ اوس ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏﺎر ﮐ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﮐ ﭘ وى .ﭼ ﻨﻪ داؤد ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳو ﺑﺎﻧﺪې
اﻳﺴﺎرﻳى .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺗه
ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ﻧﻮ واﺋ ﺑﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ډﯦﺮ ﻓﻮﺟﻴﺎن وژﻟ ﺷﻮى دى .
ﺳے ﻫﻢ ﻳﺮﻳى د ﭼﺎ ﭼ د ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن زړۀ وى ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻓﻮﺟ
 زﻣﺎ ﻣﺸﻮره دا ده ﭼ د ﻣﻠ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن
دے او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﺗه ﺟﻨ ﮐﻮوﻧ دى .
۱۷ / ۲۷

راﻏﻮﻧ ﮐه ،ﻟﻪ ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻮﻣﺮه ﺷ دى ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻻړ ﺷ.
 داؤد ﭼ ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ وى ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐو او داﺳ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې وروﻏﻮرزﯦو ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺧﻪ ﭘﺮﯦﻮ .ﻫﻐﻪ او

 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ راوﺗﺘ ،ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ رﺳ راوړى او ﺎر ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻣﯧﺪان ﺗﻪ
د ﻫﻐﮥ ﺳى ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
 اﺑﺳﻠﻮم او ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺣﻮﺳ ﻣﺸﻮره د اﺧﺗُﻔﻞ د ﻣﺸﻮرې
راﮐﺎږى .ﻳﻮ وړوﮐﮯ ﮐﺎﮯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ “.
ﻧﻪ ﮥ ده “.ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې وه ﭼ د اﺧﺗُﻔﻞ ﮥ ﻣﺸﻮره ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻣﻨﻠﮯ ،ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﺑﺳﻠﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺎﻫ
راوﻟ.

ﺣﻀﺮت داؤد ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے ﻣﻼوﯦﺪل او د ﻫﻐﮥ ﺗﺘﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ ﺣﻮﺳ ﺻﺪوق او اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎم ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ اﺧﺗُﻔﻞ اﺑﺳﻠﻮم او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى او

 ﺣﻮﺳ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ” ،زر ﺷ ،داؤد ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧئ ﭼ د ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ
دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﺎ ﻳ ﻣﺸﻮره ورﮐې ده “.
ﺎئ ﮐ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﻧﮥ ﮐى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اوﺑﮥ ﮐﻤ دى او ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﮐ اوړى راوړى او د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ دې ﺳﻤﺪﺳﺘ ﭘﻮرې و
 د اﺑﻴﺎﺗﺎر زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ او د ﺻﺪوق زوئ
او ﺻﺤﺮا ﺗﻪ دې ﻻړ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﺑﻪ ﻧﮥ ﯧﺮﻳى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﺮى “.
اﺧﻴﻤﻌﺾ د ﻋﻴﻦراﺟﻞ د ﭼﻴﻨ ﺳﺮه اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻟﻮ ،ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧ ﻏﺎړه ﺑﺎﻧﺪې وه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﺟﺮأت ﻧﮥ ﺷﻮ ﮐﻮﻟﮯ
ﭼ ﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ وﻟﻴﺪے ﺷ .ﻳﻮه ﻧﻮﮐﺮه ﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺗﻠﻠﻪ او ﭼ ﮥ ﮐﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
 ﺧﻮ ﻳﻮه ورځ ﻳﻮ ﻫﻠ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل او ﻫﻐﮥ اﺑﺳﻠﻮم ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﯧﺰ ﻻړل ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻠﻞ او داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ وﺋﻴﻞ .
ﭘﻪ ﺑﺤﻮرﻳﻢ ﮐ د ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘ ﺷ .د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﻫﻐﮥ ﮐﻮﻫﮯ وو او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻫ ﺗﻪ ورﮐﻮز ﺷﻮل.
 د ﻫﻐﻪ ﺳى  ﺗﺨﺘﻪ واﺧﺴﺘﻠﻪ ،د ﮐﻮﻫ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﮐﯧﻮده او ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻏﻠﻪ وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻴ ﻮک دا

 د اﺑﺳﻠﻮم آﻓﺴﺮان ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او د ﻫﻐﻪ  ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،اﺧﻴﻤﻌﺾ او
ﺷ وﻧﮥ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻮئ دﻟﺘﻪ ۇو .
ﻳﻮﻧﺘﻦ ﭼﺮﺗﻪ دى؟“ ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗ دى “.ﻫﻐﻪ ﺳو ﻫﻐﻮئ وﻟﻮل ﺧﻮ ﭘﯧﺪا ﻳ ﻧﮥ ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
 د ﻫﻐﻮئ د ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،اﺧﻴﻤﻌﺾ او ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﮐﻮﻫ ﻧﻪ راووﺗﻞ او ﻻړل او داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻳ ﺧﺒﺮ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل .
 ﻧﻮ
ورﺳﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف د اﺧﺗُﻔﻞ د ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زر ﺷﻪ ،او د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﻪ “.
 ﮐﻠﻪ
داؤد او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺳى د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮرې وﺗﻠﻮ ﺷﺮوع وﮐه او ﺗﺮ ﺳﺤﺮ د رﺎ ﭘﻮرې ﻮل ﺑﻠ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ .
ﭼ اﺧﺗُﻔﻞ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺸﻮره ﻋﻤﻞ ﻧﮥ دے ﺷﻮے ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﺮ ﮐﺘﻪ ﮐو او ﺧﭙﻞ ﺎر ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړو .ﮐﻠﻪ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﻮﻟ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻫﻮارې ﮐې ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻬﺎﻧﺴ ﮐو او ﻣ ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ.
 داؤد د ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ ﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ رﺳﯧﺪﻟﮯ وو ﭼ ﮥ وﺧﺖ اﺑﺳﻠﻮم او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻠ ۇو.

 اﺑﺳﻠﻮم د ﻳﻮآب ﭘﻪ ﺎئ ﻋﻤﺎﺳﺎ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐے وو .ﻋﻤﺎﺳﺎ د اﺳﻤﻌﻴﻠ اﺗﺮ زوئ وو ،د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر اﺑﺟﻴﻞ وه ،ﭼ


 اﺑﺳﻠﻮم او د ﻫﻐﮥ ﺳو د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺧﯧﻤ ﻟﻮﻟ وې .
ﻫﻐﻪ د ﻧﺎﺣﺲ ﻟﻮر او د ﻳﻮآب د ﻣﻮر ﺿﺮوﻳﺎه ﺧﻮر وه .
ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻧﺎﺣﺲ د زوئ ﺳﻮﺑ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ رﺑﻪ ﺎر ﮐ د ﻋﻤﻮن د ﻗﺒﻴﻠ وو ،د
 ﻫﻐﻮئ
 -
ﻋﻤاﯦﻞ زوئ ﻣﻴﺮ ﺳﺮه ﭼ د ﻟﻮدﺑﺎر وو او د ﺟِﻠﻌﺎد د ﻗﺒﻴﻠ د ﺑﺮزﻟ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﻼو ﺷﻮ ،ﺑﺮزﻟ د راﺟﻠﻴﻢ وو .
ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،د ﺧﺎورو ﻟﻮ ،ﺑﺴﺘﺮې او داؤد او د ﻫﻐﮥ د ﺳو دﭘﺎره ﺧﻮراک ﻫﻢ راوړو ﻟﻪ ﻏﻨﻢ ،اورﺑﺸ ،اوړۀ ،ورﻳﺘ داﻧ ،ﮐﻮر،
داﻟﻮﻧﻪ ،ﺷﺎت ،ﭘﻨﻴﺮ ،ﻣﺎﺳﺘﮥ او داﺳ ﮥ ې ﻫﻢ .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ اوږى ،ﺗى او
ﺳﺘى وى.

د اﺑﺳﻠﻮم ﺷﺴﺖ او وژﻟﮯ ﮐﯧﺪل

۱۸

 داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﻮل ﺳى راﻏﻮﻧ ﮐل او د زرو او ﺳﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐ ﻳ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل او ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ د


 ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ درﯦﻮ ډﻟﻮ ﮐ وﻟﯧل ،ﭼ د ﻫﺮې ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ وو ،ﻳﻮآب او د
ﻣﺸﺮۍ دﭘﺎره آﻓﺴﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ
ﻳﻮآب ورور اﺑﻴﺸﮯ او د ﺟﺎت اﺗﮯ وو .او ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻢ “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻧﮥ  ،ﮐﮥ زﻣﻮﻧ ﺑﺎﻗ ﻮل ﮐﺴﺎن واﭘﺲ ﺷ او وﺗﺘ ﻧﻮ ﭘﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﮥ ﻓﺮق ﭘﺮې ﻧﮥ و ،ﻳﺎ ﮐﮥ
۱۸ / ۲۷

زﻣﻮﻧ ﻧﻴﻢ ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ووژﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ د ﻟﺴﻮ زرو ﻧﻪ ﮥ ﻳ .ﮥ ﺑﻪ دا وى ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺎر ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷ او ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻣﺪد
 ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ ﺎرى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮم “.ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳى د
راﻟﯧې “.
 ﻫﻐﮥ ﻳﻮآب ،اﺑﻴﺸ او اﺗ ﻟﻪ دا
زرﻮﻧﻮ او ﺳﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐ روان ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺎر د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .
ﺣﻢ ورﮐو” ،زﻣﺎ د ﺧﺎﻃﺮه اﺑﺳﻠﻮم ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﮥ رﺳﻮئ “.او ﭼ داؤد دا ﺣﻢ ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د
 د داؤد ﻟﺮ ﻣﯧﺪان ﺗﻪ ﻻړو او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﻪ ﻨﻞ ﮐ ﻳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐو .
واورﯦﺪو .
 ﺟﻨ ﭘﻪ ﻮل
داؤد د ﺳو ﻧﻪ ﺷﺴﺖ وﺧﻮړو ،او دا دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﺷﺴﺖ وو ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺷﻞ زره ﺳى ووژﻟﮯ ﺷﻮل .
 اﺑﺳﻠﻮم
ﻣﻠ ﮐ ﺧﻮر ﺷﻮ او ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻮﻣﺮه ﺳى ﻣۀ ۇو ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ زﻳﺎت ﭘﻪ ﻨﻞ ﮐ ﻣۀ ﺷﻮل .
ﻧﺎﺎﭘﻪ د داؤد ﻳﻮ ﻮ ﺳو ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ .اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﻳﻮ ﻗﭽﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮر وو او ﻗﭽﺮ د ﯧۍ ﻳﻮې ﻟﻮﺋ وﻧ ﻻﻧﺪې ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ د
 د داؤد ﻳﻮ ﺳى ﻫﻐﻪ
اﺑﺳﻠﻮم ﺳﺮ ﭘﻪ ﺎﻧﻮ ﮐ وﻧﺘﻮ .ﻗﭽﺮ ﻣﻨه ﮐه او اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻮړﻧﺪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .
 ﻳﻮآب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﭼ
وﻟﻴﺪو او ﻳﻮآب ﻳ ﺧﺒﺮ ﮐو” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺎ اﺑﺳﻠﻮم وﻟﻴﺪو ﭼ د ﯧۍ ﭘﻪ وﻧﻪ ﮐ ﻮړﻧﺪ وو “.
ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ وﻟ ﻧﮥ وژﻟﻮ؟ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻟﺲ ﺳﻴ او ﻳﻮ ﻓﻮﺟ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ درﮐے
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳى ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ زر د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ﻫﻢ راﮐے وے ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه د زوئ ﺧﻼف ﻻس
وے “.
ﻧﮥ وو اوﭼﺖ ﮐے .ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ،اﺑﻴﺸ او اﺗ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐے دے ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺳﻠﻮم زﻟﻤ ﺗﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﺎ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐے وے او اﺑﺳﻠﻮم ﻣ وژﻟﮯ وے ،ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮے
ﻧﻘﺼﺎن ﻣﮥ رﺳﻮئ .
 ﻳﻮآب ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻧﻮر وﺧﺖ ﻧﮥ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﻮم “.ﻫﻐﮥ درې
وے ،ﻫﻐﻪ د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﻳى او ﺗﺎ ﺑﻪ زۀ ﻧﮥ وے ﺑﭻ ﮐے “.
 ﺑﻴﺎ د
ﻧﯧﺰې واﺧﺴﺘﻠ او د اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﮐ ﻳ ﻧﻨﻮﻳﺴﺘﻠ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻻ ژوﻧﺪے وو او د ﯧۍ ﭘﻪ وﻧﻪ ﮐ ﻮړﻧﺪ وو ،
 ﻧﻮ ﻳﻮآب ﺣﻢ وﮐو ﭼ د ﺟﻨ د ودرﯦﺪو دﭘﺎره دې ﺷﭙﯧﻠ
ﻳﻮآب ﻟﺲ ﻓﻮﺟﻴﺎن اﺑﺳﻠﻮم ﺗﻪ راﻧﺰدې ﺷﻮل او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣ ﮐو .
 ﻫﻐﻮئ د اﺑﺳﻠﻮم ﻻش واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﭘﻪ ﻨﻞ ﮐ
وﻏوﻟﮯ ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﺴ ﺗﻠﻮ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل .

ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮه ډوﺑﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ وﻏﻮرزوﻟﻮ او د ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ډﯦﺮى ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﭘ ﮐو .ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪل .
اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﭘﻪ ﺷﺎﻫ وادۍ ﮐ ﻳﻮ ﻳﺎدﺎر ﺟﻮړ ﮐے وو ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ ﻧﮥ ۇو ﭼ د
ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو او ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې دا د اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﻳﺎدﺎر ﻣﺸﻬﻮر دے.

د ﺣﻀﺮت داؤد د اﺑﺳﻠﻮم د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﯦﺪل
 ﺑﻴﺎ د ﺻﺪوق زوئ اﺧﻴﻤﻌﺾ ﻳﻮآب ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ د دې زﯦﺮى ﺳﺮه ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﻣﻨه ﮐم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ

 ﻳﻮآب ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،ﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﯧﻐﺎم ﻧﮥ وړې ﺑﻠﻪ ورځ ﺑﻪ ﻳ ﻳﻮﺳ ،ﻪ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه زوئ
د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐے دے “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﻏﻼم ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ ﺗﺎ ﭼ ﮥ ﻟﻴﺪﻟ وى ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وواﻳﻪ “.ﻏﻼم ﻴ ﺷﻮ او ﻣﻨه
ﻣ دے “.
 اﺧﻴﻤﻌﺾ ورﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ وﺋﻴﻞ” ،ﭼ ﮥ ﮐﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﻴى ﺧﻮ ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺧﺒﺮ ﻳﻮﺳﻢ “.ﻳﻮآب ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ﻳ ﮐه .
 اﺧﻴﻤﻌﺾ ﺑﻴﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﮐﻴى زۀ ﺗﻠﻞ
وﮐو” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﺗﮥ داﺳ وﻟ ﮐﻮې؟ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ د دې ﻫﻴ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ “.
ﻏﻮاړم “.ﻳﻮآب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻻړ ﺷﻪ “.ﻧﻮ اﺧﻴﻤﻌﺾ ﻻﻧﺪې د اُردن ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﭘﻪ ﺳک ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻨه ﮐه او زر د ﻏﻼم ﻧﻪ
 داؤد ﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻮ او ﺑﻬﺮ ﺗﻪ راوﺗﻮ دروازو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وو .ﻣﺤﺎﻓﻆ د دﯦﻮال ﺳﺮ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ او د
ﻣﺨ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ .
 ﻫﻐﮥ ﻻﻧﺪې
دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﭘﻪ ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې ودرﯦﺪو ،ﻫﻐﮥ ﺑﻬﺮ وﮐﺘﻞ او وې وﻟﻴﺪل ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﻳﻮا ﻣﻨې راوﻫ .
آواز وﮐو او ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﺧﺒﺮ ﮐو او ﺑﺎدﺷﺎه وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮا وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻳﻮ زﯦﺮے راروان ﮐے وى “.ﻫﻐﻪ ﻣﻨه
 ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳے وﻟﻴﺪو ﭼ ﻳﻮا ﻳ ﻣﻨې وﻫﻠ او ﻫﻐﮥ ﻻﻧﺪې د دروازې ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﻪ آواز
وﻫﻮﻧﮯ ﻧﻮر ﻫﻢ راﻧﺰدې ﮐﯧﺪو .
 ﻣﺤﺎﻓﻆ ووﺋﻴﻞ،
وﮐو” ،ﻮره ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳے ﻫﻢ ﻣﻨې راوﻫ “.ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﮥ ﻫﻢ زﯦﺮے راروان ﮐے دے “.
”ﻫﻐﻪ وړوﻣﺒﮯ ﺳے داﺳ ﻣﻨې وﻫ ﻟﻪ ﭼ اﺧﻴﻤﻌﺾ وى “.ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﮥ ﺳے دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮥ
 اﺧﻴﻤﻌﺾ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ آواز وﮐو ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ زﻣ ﺗﻪ ﻴ ﺷﻮ او وې وﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ د
زﯦﺮے راوړى “.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ .ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳو ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐې ده ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﭙﻮس وﮐو” ،وﻟ ﻫﻐﻪ زﻟﻤﮯ اﺑﺳﻠﻮم ﺑﭻ دے؟“ اﺧﻴﻤﻌﺾ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ آﻓﺴﺮ
وو “.
۱۹ / ۲۷

 ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻳﻮآب زۀ وﻟﯧﻟﻢ ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ وﻟﻴﺪه ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟﯧﺪه ﭼ دا د ﮥ ﻪ وه “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﻏﻼم راورﺳﯧﺪو او ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺘﺎ
”ﻫﻠﺘﻪ ودرﯦه “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ودرﯦﺪو .

دﭘﺎره ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ زﯦﺮے دے ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻧﻦ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐې ده ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے دے “.
ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻫﻐﻪ زﻟﻤﮯ اﺑﺳﻠﻮم ﺑﭻ دے ﮥ؟“ ﻏﻼم ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ
 ﺑﺎدﺷﺎه
ﺷﻮى دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮى وے ﭼﺎ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے دے “.
ډﯦﺮ ﻏﻤﮋن ﺷﻮ .د ﺎر ﭘﻪ دروازه ﺑﺮه ﮐﻮ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ او ژړل ﻳ او ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ﻳ ژړل” ،اے زﻣﺎ ﺑﭽﻴﻪ ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،اﺑﺳﻠﻮﻣﻪ،
اﺑﺳﻠﻮﻣﻪ ،زﻣﺎ زوﻳﻪ .ﮐﺎش ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺎئ زۀ ﻣ وے ،زﻣﺎ زوﻳﻪ .اﺑﺳﻠﻮﻣﻪ ،زﻣﺎ زوﻳﻪ“.

د ﻳﻮآب ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﮐﯧﺪل

۱۹

 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د داؤد د ﻮﻟﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د
 ﻳﻮآب ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ژاړى او د اﺑﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﮋن دے .


 ﻫﻐﻮئ ﭘ ﭘ ﺎر ﺗﻪ
ﻓﺘﺤ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ﻏﻢ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زوئ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻢ ﮐﻮى .
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘ ﮐے وو او ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ
واﭘﺲ ﻻړل ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺷﺮﻣﻴى ﭼ ﮐﻮم د ﺟﻨ ﻧﻪ ﺗﺘ .
 ﻳﻮآب د ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻧﻦ
ﻳ ژړل” ،اے زﻣﺎ زوﻳﻪ ،زﻣﺎ زوﻳﻪ اﺑﺳﻠﻮﻣﻪ .اﺑﺳﻠﻮﻣﻪ ،زﻣﺎ زوﻳﻪ “.
 ﺗﮥ د ﻫﻐﻪ
ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺳى ﺳﭙ ﮐى دى ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎ ،ﺳﺘﺎ د زاﻣﻨﻮ ،ﻟﻮﻮ ،ﺳﺘﺎ د ﻮ او ﺳﺘﺎ د وﻳﻨﻮ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐے وو .
ﭼﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮې ﭼ ﻮک درﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او ﭼ ﻮک درﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮې .ﺗﺎ دا ﺧﺒﺮه ﺻﻔﺎ ﮐې ده
ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﺳو ﻫﻴ ﻗﺪر ﻧﺸﺘﻪ .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻦ ﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وې ﭼ اﺑﺳﻠﻮم ژوﻧﺪے وے او
 اوس ﻻړ ﺷﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻓﺰاﺋ وﮐه ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎ داﺳ وﻧﮥ ﮐل ﻧﻮ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم
ﻣﻮﻧ ﻮل ﻣۀ وے .
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ وى .دا ﺑﻪ دوﻣﺮه ﻟﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺖ وى ﭼ ﭘﻪ ﻮل ژوﻧﺪ ﮐ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﺎﯧﺪو ،ﻻړو او د ﺎر د دروازې ﺳﺮه ﻧﺰدې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .د ﻫﻐﮥ ﺳى
داﺳ ﻣﺼﻴﺒﺖ درﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ وى ﺗﯧﺮ ﺷﻮے “.
ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ دے او ﻮل ﺗﺮې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه راﻮل ﺷﻮل.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ واﭘﺲ رواﻧﯧﺪل
 ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﺷﻮل.
ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟ ۇو .
ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو .ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ اوس د اﺑﺳﻠﻮم
 ﻣﻮﻧ اﺑﺳﻠﻮم ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ وژﻟﮯ ﺷﻮے دے .ﻧﻮ ﻮک
ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪو او ﻣﻠ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدو .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺻﺪوق او اﺑﻴﺎﺗﺎر
داؤد ﺑﺎدﺷﺎه واﭘﺲ وﻟ ﻧﮥ راوﻟ؟“ 
اﻣﺎﻣﺎن وﻟﯧل ﭼ د ﻳﻬﻮداه د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى” ،ﺗﺎﺳﻮ دې وﻟ ﻫﻐﻪ آﺧﺮى ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳ ﭼ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻪ د واﭘﺲ
 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮان ﻳ او زﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﻳ ،ﺗﺎﺳﻮ دې وﻟ ﻫﻐﻪ آﺧﺮى ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳ ﭼ ﻣﺎ واﭘﺲ ﺑﻮ؟“
راوﺳﺘﻠﻮ ﺧﻴﺎل ﻟﺮئ؟ 
 داؤد ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻋﻤﺎﺳﺎ ﺗﻪ وواﺋ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ رﺷﺘﻪدار ﻳ .د ﻧﻦ ﻧﻪ زۀ ﺗﺎ د ﻳﻮآب ﭘﻪ ﺎئ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ

 د داؤد ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﺳى د ﻫﻐﮥ
ﻣﻘﺮروم .ﺧﻮ ﮐﮥ ﻣﺎ داﺳ وﻧﮥ ﮐل ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﻣﺎ ﻫﻼک ﮐى “.
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه راواﭘﺲ ﺷﻮ او د اُردن
ﻣﻠﺮى ﺷﻮل او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه واﭘﺲ راﺷ .
 ﻫﻢ
ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو .ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ راﻏﻠ ۇو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ او د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﻳ ﭘﻮرې ﺑﺎﺳ .
 د
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺑﺤﻮرﻳﻢ د ﻋﻼﻗ د ﺟﻴﺮا زوئ ﺳﻤﻌ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﮯ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻪ ﺗﯧﺰ ﻻړو ﭼ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ .
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ زر ﺳى ۇو .او د ﺳﺎؤل د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻮﮐﺮ ﺿﻴﺒﺎ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﻨﻠﺴﻮ زاﻣﻨﻮ او ﺷﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺳﺮه راﻏﻠﻮ
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮدر د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ ﭼ د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﭘﻮرې
او ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﻣﺨ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ .
وﺗﻠﻮ ﮐ ﻣﺪد وﮐى او ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐى ﮥ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻮﺘﻞ.

۲۰ / ۲۷

د ﺣﻀﺮت داؤد ﭘﻪ ﺳﻤﻌ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮس ﮐﻮل
 او وې وﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ،
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻮ ،ﻧﻮ د ﺟﻴﺮا زوئ ﺳﻤﻌ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ 
 ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده
زﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻏﻠﻄ ﻣﻌﺎف ﮐه ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﺗﮥ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺗﻠ او ﻣﺎ ﮐې وه .او ﻫﻐﻪ د زړۀ ﻧﻪ وﺑﺎﺳﻪ .
ﭼ ﻣﺎ ﻨﺎه ﮐې ده ،ﻧﻮ دا ﻪ زۀ د ﺷﻤﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ وړوﻣﺒﮯ ﮐﺲ ﻳﻢ ﭼ ﻧﻦ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ“.
 د ﺿﺮوﻳﺎه زوئ اﺑﻴﺸ وﺋﻴﻞ” ،ﺳﻤﻌ دې ووژﻟﮯ ﺷ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﮐﻨﻞ ﮐى دى ﻮک ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

 ﺧﻮ داؤد اﺑﻴﺸ او د ﻫﻐﮥ ورور ﻳﻮآب ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭼﺎ ﻣﺸﻮره ﻏﻮﺘ ده؟
ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ “.
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻮى ﻳ؟ زۀ اوس ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳﻢ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻢ او ﻧﻦ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ
 او ﻫﻐﮥ ﺳﻤﻌ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ وژﻟﮯ“.
وژﻟﮯ “.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﭘﻪ ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮس ﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ د ﺳﺎؤل ﻧﻤﺴﮯ ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ راﻏﻠﻮ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ .د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺗﻠﮯ وو ﺗﺮ

ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب راواﭘﺲ ﺷﻮ ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﻧﮥ ﺧﭙﻠ ﭘ وﻳﻨﻠ وې ،ﻧﮥ ﻳ ﺧﭙﻠﻪ ږﻳﺮه ﺳﻤﻪ ﮐې وه او ﻧﮥ ﻳ ﺧﭙﻠ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ راورﺳﯧﺪو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﺟﺎﻣ وﻳﻨﻠ وې .
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ ﻮډ ﻳﻢ .ﻣﺎ
”ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺘﻪ ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه وﻟ ﻧﮥ وې ﺗﻠﮯ؟“ 
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻫﻐﮥ زﻣﺎ
ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ ﺧﺮ ﮐﺘﻪ ﮐى ﻧﻮ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻢ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه دوﮐﻪ وﮐه .
 ﺑﺎدﺷﺎه
ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ دروغ وﺋﻴﻠ دى ،ﺧﻮ ﺗﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ او ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻴ ﺎرى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﮐه .
ﺳﻼﻣﺖ ،زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان د دې ﺣﻘﺪاره ده ﭼ ووژﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﺎ زۀ د دې ﺣﻘﺪار ﮐم ﭼ ﺳﺘﺎ د دﺳﺘﺮﺧﻮان رو
 ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻴ ﻧﮥ واﺋ.
وﺧﻮرم .ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﻫﻴ ﺣﻖ ﻧﮥ ﻟﺮم ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ د رﺣﻢ ﻓﺮﻳﺎد وﮐم “.
 ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﺮﯦده ﭼ دا
ﻣﺎ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده ﭼ ﺗﮥ او ﺿﻴﺒﺎ ﺑﻪ د ﺳﺎؤل ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ “.
ﻮل د ﺿﻴﺒﺎ ﺷ .ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زﻣﺎ دﭘﺎره دا ﮐﺎﻓ ده ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﮯ ﻳ“.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﭘﻪ ﺑﺮزﻟ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮس ﮐﻮل
 ﺑﺮزﻟ ډﯦﺮ ﺑﻮډا
 د ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺮزﻟ ﻫﻢ د راﺟﻠﻴﻢ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ وو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻮ ﮐ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐى .


ﺳے وو ﭼ د اﺗﻴﺎو ﮐﺎﻟﻮ وو .ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﺪاره وو او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺤﻨﺎﻳﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﺑﺮزﻟ ﺑﻪ ﺧﻮراک ورﻟﯧﻟﻮ .
 ﺧﻮ ﺑﺮزﻟ ورﺗﻪ
ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ “.
 زۀ د اﺗﻴﺎو ﮐﺎﻟﻮ ﻳﻢ ،او ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ
ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻮﻣﺮه ژوﻧﺪے ﻳﻢ ،ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ؟ 
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺰه ﻧﮥ راﮐﻮى .زۀ ﭼ ﺧﻮراک ﺎک ﮐﻮم ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧم او زۀ د ﺳﻨﺪرﻏﺎړو آوازوﻧﻪ ﻧﮥ اورم .ﺑﺎدﺷﺎه
 زۀ د داﺳ ﻳﻮ ﻟﻮئ اﻧﻌﺎم ﺣﻘﺪار ﻧﮥ ﻳﻢ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د اُردن ﻧﻪ اﺧﻮا ﻟ ﻏﻮﻧﺪې ﺗﺎ ﺳﺮه
ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺻﺮف ﺑﻮج ﻳﻢ .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺷﻢ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎر ﮐ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر د ادﻳﺮې ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻣ ﺷﻢ .زﻣﺎ زوئ ﮐﻤﻬﺎم دا
ﻻړ ﺷﻢ .
دے ﺣﺎﺿﺮ دے ،دے ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﻪ ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ .د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮه ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ
 ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﻢ او ﭼ ﺗﮥ ﮥ ﻏﻮاړې ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره وﮐم .او ﺳﺘﺎ
ﺎرى “.
 ﺑﻴﺎ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺳى د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ .ﻫﻐﮥ ﺑﺮزﻟُ ﻞ ﮐو او
دﭘﺎره ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐم ﭼ ﺗﮥ ﮥ ﻏﻮاړې “.
د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻳ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻠﻮ او ﺑﺮزﻟ واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو.

د ﻳﻬﻮداه او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻮرې وﺗﻠﻮ او د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﻢ ﻓﻮﺟﻴﺎن ورﺳﺮه ﻣﻠﺮى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ ﻻړو او


۲۱ / ۲۷

 ﺑﻴﺎ ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړل او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زﻣﻮﻧ وروﻪ ﻳﻌﻨ د ﻳﻬﻮداه
ﮐﻤﻬﺎم ﻫﻢ ورﺳﺮه وو .
ﺳى دا ﺧﻴﺎل وﻟ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﺣﻖ ﻟﺮﻟﻮ ﭼ ﺗﺎ ﺑﻮ او ﭼ ﺳﺘﺎ ،ﺳﺘﺎ د ﺧﺎﻧﺪان او ﺳﺘﺎ د ﺳو د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻮ ﮐ
 د ﻳﻬﻮداه ﺳو ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻣﻮﻧ ﻪ وﮐل ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه زﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠﻮان دے .ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﺳﻮ وﻟ
ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐى؟“ 
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻠﻘﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ
ﻏﺼﻪ ﻳ؟ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﻧﮥ ﺧﻮراک ﮐے دے او ﻧﮥ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﮥ راﮐى دى “.
ﭼ ﻮﻣﺮه دﻋﻮﱝ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻟﺲ دﻋﻮﱝ ﮐﯘو ﭼ داؤد زﻣﻮﻧ ﻧﻪ دے ،اﺮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﻫﻢ وى .ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﻟ ﺳﭙ ﻮرئ؟ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ وړوﻣﺒ ﺧﻠﻖ ۇو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه واﭘﺲ راوﺳﺘﻠﻮ ﺧﺒﺮه ﻣﻮ ﮐې وه“.
ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺳى د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺳو ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻋﻮو ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ۇو.

د ﺷﻴﺒﺎ ﺑﻐﺎوت

۲۰

 ﭘﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﮐ داﺳ وﺷﻮل ﭼ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﺑﺪﻣﻌﺎش ﺳے وو .ﻫﻐﻪ د ﺑِﺮى زوئ وو او ﻧﻮم ﻳ ﺷﻴﺒﺎ وو.


ﻫﻐﮥ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ او ﭼﻐﻪ ﻳ ﮐه” ،ﻧﮥ ﺑﻪ د داؤد ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﮥ ﻣﻼو ﺷ او ﻧﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ د ﻣﻼوﯦﺪو ﮥ
 ﻧﻮ داﺳ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د داؤد ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو او د ﺷﻴﺒﺎ ﺳﺮه
اُﻣﻴﺪ ﺷﺘﻪ .اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ را ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
روان ﺷﻮل ،ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺳى وﻓﺎدار ۇو او د اُردن ﻧﻪ ﺗﺮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻮرې ﭘﻪ داؤد ﭘﺴ ﻻړل .
ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻟﺲ وﯦﻨ ﺑﻮﺗﻠ ﭼ ﮐﻮﻣ ﻳ د ﻣﺤﻞ د ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ دﭘﺎره ﭘﺮﯦ وې او ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ ﻳ
ﺳﺎﺗﻠ وې .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ د ﺿﺮورت ﻴﺰوﻧﻪ ورﮐﻮل ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳ ﻤﻼﺳﺘﻞ ﻧﮥ ﮐﻮل .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻮل ﻋﻤﺮ دا ﭘﺎﺑﻨﺪى
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻤﺎﺳﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻳﻬﻮداه ﺳى راﻏﻮﻧ ﮐه او ﺳﺒﺎ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺳﺒﺎ د ﻫﻐﻮئ
وه ﭼ د ﮐﻮﻧو ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى .
 ﻋﻤﺎﺳﺎ د ﻫﻐﻮئ د راﻏﻮﻧوﻟﻮ دﭘﺎره ﻻړو ،ﺧﻮ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﻮم وﺧﺖ ﻣﻘﺮر ﮐے وو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻐ ﻟﻪ واﭘﺲ
ﺳﺮه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻪ “.
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه اﺑﻴﺸ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺷﻴﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د اﺑﺳﻠﻮم ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺟﻮړوى .زﻣﺎ ﺳى ﺑﻮﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
راﻧﮥ ﻏﻠﻮ .
 ﻧﻮ د ﻳﻮآب ﺳى او
ﭘﺴ ﻻړ ﺷﻪ ،ﻨ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ واﻻ ﺎروﻧﻪ وﻧﻴﺴ او زﻣﻮﻧ ﻧﻪ وﺗﺘ “.
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻮن ﮐ ﻟﻮئ  ﺗﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن د اﺑﻴﺸ ﺳﺮه د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ روان ﺷﻮل ﭼ ﭘﻪ ﺷﻴﺒﺎ ﭘﺴ ﻻړ ﺷ .
ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻋﻤﺎﺳﺎ ورﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ .ﻳﻮآب د ﺟﻨ دﭘﺎره زﻏﺮه اﻏﻮﺳﺘ وه ،ﺗُﻮره ﻳ ﭘﻪ ﮐﺎش ﮐ اﯦ وه ﭼ ﭘﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻮرې
 ﻳﻮآب ﻋﻤﺎﺳﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻣﻠﺮﻳﻪ ﻨﻪ ﻳ؟“ او د ﭼﻞ دﭘﺎره ﻳ ﺧﭙﻞ
ﻳ ﺗﻟ وه .ﭼ وړاﻧﺪې راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ ﺗُﻮره وﻏﻮرزﯦﺪﻟﻪ .
 ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺗُﻮره د ﻳﻮآب ﭘﻪ ﺑﻞ ﻻس ﮐ وه ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ د ﻋﻤﺎﺳﺎ ﺧﻴﺎل
ﮯ ﻻس د ﻫﻐﮥ ږﻳﺮې ﻟﻪ وروړﻟﻮ ﭼُ ﻞ ﻳ ﮐى .
ﻧﮥ وو او ﻳﻮآب ﻫﻐﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ووﻫﻠﻮ او ﮐﻮﻟﻤ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ زﻣﻪ وﻏﻮرزﯦﺪې ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ  ﻣ ﺷﻮ او ﻳﻮآب ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺑﻴﺎ
 د ﻳﻮآب ﻳﻮ ﺳے د ﻋﻤﺎﺳﺎ د ﻻش
وﻫﻠﻮ ﺿﺮورت ﭘﯧ ﻧﮥ ﺷﻮ .ﺑﻴﺎ ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ ورور اﺑﻴﺸﮯ ﭘﻪ ﺷﻴﺒﺎ ﭘﺴ روان ﺷﻮل .
 د ﻋﻤﺎﺳﺎ
ﺳﺮه ودرﯦﺪو او آواز ﻳ وﮐو” ،ﻮک ﭼ د ﻳﻮآب او داؤد ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ ﻳﻮآب ﭘﺴ روان ﺷ “.
ﻻش ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﮐ ﻟﺖ ﭘﺖ وو او د ﺳک ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﺮوت وو .د ﻳﻮآب ﺳى دا وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ورﺗﻪ د ﺗﻤﺎﺷ دﭘﺎره
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻻش د ﺳک ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐے ﺷﻮ،
ودرﻳى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻻش د ﺳک ﻧﻪ ﭘ ﺗﻪ راﻠﻮ او ﺎدر ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮﻟﻮ .
 ﺷﻴﺒﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ او د اﺑﻴﻞﺑﻴﺖﻣﻌﻪ
ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻳﻮآب ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﻴﺒﺎ ﭘﺴ روان ﺷﻮ .
 د ﻳﻮآب ﺳى ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﺷﻴﺒﺎ ﻫﻠﺘﻪ
ﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او د ﺑِﺮى د ﻗﺒﻴﻠ ﮐﺴﺎن راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ .
دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻻړل او ﺎر ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو .ﻫﻐﻮئ ﺑﻬﺮﻧ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﺎورو ډﯦﺮى ﺟﻮړ ﮐل او دﯦﻮال ﮐﻨﺴﺘﻞ ﻳ ﻫﻢ ﺷﺮوع
 ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻳﻮه ﻫﻮﻴﺎره ﻪ وه ﭼ ﻫﻐ د دﯦﻮال ﻧﻪ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،اے ﺧﻠﻘﻮ واورئ .ﻳﻮآب
ﮐل ﭼ دا راوﻏﻮرزﻳى .
 ﻧﻮ ﻳﻮآب ﻻړو او ﻫﻐ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﻳﻮآب ﻳ ﮥ؟“
ﺗﻪ وواﻳ ﭼ دﻟﺘﻪ راﺷ ،زۀ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮل ﻏﻮاړم “.
 ﻫﻐ
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،آو ،زۀ ﻳﻮآب ﻳﻢ “.ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واوره “.ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ اورم واﻳﻪ “.
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻮ وﺋﻴﻞ ،ﻻړ ﺷﻪ او د اﺑﻴﻞ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺑﻪ درﺗﻪ د ﻣﺴﺌﻠ ﺣﻞ ﻣﻼو ﺷ ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻻړل ﻧﻮ
 زﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﻋﻈﻴﻢ ﺎر دے ،ﭼ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ ډﯦﺮ د وﻓﺎ او اﻣﻦ ﻧﻪ ډک دے .دا ﺗﮥ وﻟ ﺗﺒﺎه ﮐﻮې؟
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﻮه .
 ﻳﻮآب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻴﭽﺮې ﻧﻪ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎر ﻫﻴﻠﻪ ﺗﺒﺎه او
ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ وراﻧﻮل ﻏﻮاړې ﮥ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دى؟“ 

۲۲ / ۲۷

 زﻣﻮﻧ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ دا ﻧﮥ ده .د ﻳﻮ ﺳى ﻧﻮم ﺷﻴﺒﺎ دے ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑِﺮى زوئ دے ،ﻫﻐﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ د ﻣﻠ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ
وران ﻧﮥ ﮐم .
دے ،ﻫﻐﮥ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﺷﺮوع ﮐے دے .ﺑﺲ دا ﻳﻮ ﺳے ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ راﮐه ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﺎر ﻧﻪ ووﻢ“.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺳﺮه د ﺎر ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻻړه،
ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺗﻪ د دﯦﻮال ﻧﻪ دروﻏﻮرزۇو “.
ﻫﻐﻮئ د ﺷﻴﺒﺎ ﺳﺮ ﭘﺮې ﮐو او ﻳﻮآب ﺗﻪ ﻳ د دﯦﻮال ﻧﻪ وروﻏﻮرزوﻟﻮ .ﻫﻐﮥ د دې دﭘﺎره ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳى د ﺎر ﻧﻪ ﻻړ
ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ واﭘﺲ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل .او ﻳﻮآب واﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ.

د ﺣﻀﺮت داؤد آﻓﺴﺮان
 ادورام د ﻫﻐﻪ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو
 ﻳﻮآب د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ وو ،د ﻳﻬﻮﻳﺪع زوئ ﺑﻨﺎﻳﺎه د داؤد د ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ،

 ﺳﻮا د درﺑﺎر ﻣﻨﺸ وو ،ﺻﺪوق او اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎﻣﺎن
ﭼ ﭘﻪ زور ﮐﺎر ﺗﺮې ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮ ،د اﺧﻴﻠﻮد زوئ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻣﻨﺸ وو ،
 او د ﻳﺎﺋﻴﺮ د ﺎر ﻋﻴﺮا ﻫﻢ د داؤد ﻳﻮ اﻣﺎم وو.
ۇو ،

د ﺳﺎؤل د اوﻻد ﻗﺘﻞ ﮐﯧﺪل

۲۱

 د داؤد ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ درې ﮐﺎﻟﻪ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﻗﺤﻂ وو .ﻧﻮ داؤد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮه وﮐه او


 )د ﺟﺒﻌﻮن
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﺧُﻮن ﮐے دے ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺟﺒﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻖ ووژل “.
ﺧﻠﻖ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻧﮥ ۇو ،ﻫﻐﻮئ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ژوﻧﺪۍ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﻳﻮه وړه ډﻟﻪ وه او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دا ﻟﻮظ ﮐے وو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ژوﻧﺪى
 ﻧﻮ داؤد د ﺟﺒﻌﻮن ﺧﻠﻖ
ﭘﺮﯦدى ﺧﻮ ﺳﺎؤل د ﻳﻬﻮداه او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻗﻮم ﭘﺮﺳﺘ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ اﻣﻮرﻳﺎن ﺗﺒﺎه ﮐى (.
راوﻏﻮﺘﻞ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﮥ وﮐم؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻏﻠﻄ ﺷﻮې وه ﻧﻮ زۀ د ﻫﻐ ﺗﺎوان درﮐﻮل
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺮه
ﻏﻮاړم ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮاړئ “.
زﻣﻮﻧ ﻻﻧﺠﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ او ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺣﻞ ﮐﻴى او ﻧﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﺣﻖ ﭼ ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ووژﻧﻮ “.داؤد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو،
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺎؤل زﻣﻮﻧ داﺳ ﺗﺒﺎه ﮐﻮل ﻏﻮﺘﻞ ﭼ د
”ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ ﺧﻴﺎل دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﮥ وﮐم؟“ 
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﻧﻪ اووۀ ﻧﺮان ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻳ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ زﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ووژﻧﻮ او ﻮړﻧﺪ ﺑﻪ ﻳ ﮐو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮى ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺳﺎؤل
 ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﻫﻐﻪ ﻗﺴﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ
ﺎر دے “.ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم “.
 ﺧﻮ
ﻫﻐﮥ او ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﮐے وو ،داؤد ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ژوﻧﺪے ﭘﺮﯦﻮدو ،ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ د ﺳﺎؤل ﻧﻤﺴﮯ او د ﻳﻮﻧﺘﻦ زوئ وو .
ﻫﻐﮥ ارﻣﻮﻧ او ﻣﻔﻴﺒﻮﺳﺖ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،د ﺳﺎؤل دا دوه زاﻣﻦ ﭼ د آﻳﻪ د ﻟﻮر رِﺻﻔﺦ ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو ،ﻫﻐﮥ د ﺳﺎؤل د ﻟﻮر ﻣﻴﺮب ﭘﻴﻨﮥ
 داؤد ﻫﻐﻮئ د ﺟﺒﻌﻮن ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
زاﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،ﭼ د ﺑﺮزﻟ د زوئ ادرﻋ ﻧﻪ ﻳ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺤﻮﻟﻪ وو .
ﮐل ،ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺘﻞ ﮐل ،ﻧﻮ ﻮل اووۀ واړه ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﻣۀ ﺷﻮل .ﺳﭙﺮﻟﮯ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو وو او
 ﺑﻴﺎ د ﺳﺎؤل ﺑﻠﻪ ﻪ د آﻳﻪ ﻟﻮر رِﺻﻔﺦ د ﺎټ ﮐﭙه واﺧﺴﺘﻠﻪ ﭼ د ﺎن
د اورﺑﺸﻮ ﻟَﻮ ﺷﺮوع وو ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ووژﻟﮯ ﺷﻮل .
دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﻐﻪ  ﺑﺎﻧﺪې ﭙﺮ ﺟﻮړ ﮐى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣى ﭘﺮاﺗﮥ ۇو او د ﻟَﻮ د ﺷﺮوع ﮐﯧﺪو ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﺧﺰان ﺑﺎراﻧﻮﻧﻮ د ﺷﺮوع ﮐﯧﺪو
 ﭼ
ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎره ﺷﻮه .د ور ﺑﻪ ﻫﻐ د ﻣو ﻧﻪ ﻣﺎرﻏﺎن ﺷل او د ﺷﭙ ﺑﻪ ﻳ دا د ﻨﻠ ﻨﺎورو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮل .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻړو او ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ ﻳ د ﻳﺒﻴﺲ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ د زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ
داؤد ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ رِﺻﻔﺦ ﮥ ﮐى ۇو ،
ﻫُوﮐ واﺧﺴﺘﻞ) .ﻫﻐﻮئ دا ﭘﻪ ﺑﻴﺖﺷﺎن ﮐ د ﺑﺎزار ﻧﻪ ﭘ ﮐى ۇو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ راﻮړﻧﺪ ﮐى ۇو .دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 داؤد د ﺳﺎؤل او ﻳﻮﻧﺘﻦ او د ﻫﻐﻪ اوو ﺳو
وﺧﺖ ۇو ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ د ﺟِﻠﺒﻮﻋﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺎؤل وژﻟﮯ وو (.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺿﻠﻊ ﮐ د ﺳﺎؤل ﭘﻼر ﻗﻴﺲ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ د
ﻫُوﮐ ﻫﻢ ﻳﻮړل ﭼ ﮐﻮم ﻮړﻧﺪ ﮐے ﺷﻮى ۇو .
ﺳﺎؤل او د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻫُوﮐ ﺦ ﮐل ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﮐے وو .او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻠ
دﭘﺎره ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐو.
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د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨﻮﻧﻪ
 د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﻨ وﺷﻮ او داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﻻړل او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ ﺟﻨ وﮐو .ﭘﻪ ﻳﻮ

 د دﯦﻮاﻧﻮ د ﻧﺴﻞ اﺷﺒﺑﻨﻮب د زﯦو ﻳﻮه ﻧﯧﺰه رواﻧﻪ ﮐې وه ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې ﻧﻴﻢ ﮐﻠﻮ وزن ﻳ وو
ﺟﻨ ﮐ داؤد ﺳﺘے ﺷﻮ .
 ﺧﻮ د ﺿﺮوﻳﺎه زوئ اﺑﻴﺸﮯ د داؤد د ﻣﺪد دﭘﺎره راﻏﻠﻮ او
او ﻳﻮه ﻧﻮې ﺗُﻮره ﻫﻢ ورﺳﺮه وه ،د ﻫﻐﮥ اراده دا وه ﭼ داؤد ووژﻧ .
ﭘﻪ دﯦﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او وې وژﻟﻮ .ﺑﻴﺎ د داؤد ﺳو د داؤد ﻧﻪ ﻟﻮظ واﺧﺴﺘﻠﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺟﻨ ﻟﻪ ﻧﮥ
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ ﺟﻮب
 .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻟﻪ د رﺎ اُﻣﻴﺪ ﻳ او ﻣﻮﻧ دا رﺎ ﺧﺘﻤﯧﺪل ﻧﮥ ﻏﻮاړو “.

ﮐ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﻨ وﺷﻮ ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د ﺣﻮﺳ ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺒ ﻳﻮ دﯦﻮ ووژﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﻪ دﯦﻮ ﻧﻮم ﺳﻒ وو .
د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﻨ ﭘﻪ ﺟﻮب ﮐ وﺷﻮ او د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ د ﻳﺎﺋﻴﺮ زوئ اﻟﺤﻨﺎن د ﺟﺎت ﺟﻮﻟﻴﺖ ووژﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﯧﺰه د ﮐﻮ
 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﺎت ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﻨ وﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﻳﻮ دﯦﻮ وو ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻫﺮ ﻻس او د ﻫﺮې ﭘ ﺷﭙ
د ﺳﺘﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻪ وه .
 دا ﻠﻮر د ﺟﺎت
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا وﮐه او د داؤد ورور د ﺳﻤﻌﻪ زوئ ،ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻫﻐﻪ ووژﻟﻮ .
ﺷﭙ ﻮﺗ وې .
د دﯦﻮاﻧﻮ اوﻻد وو او داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳو دوئ وژﻟ ۇو.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﻓﺘﺤ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ

۲۲

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داؤد د ﺳﺎؤل او ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو ،ﻧﻮ داؤد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐ دا



 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ دے ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﻣﻀﺒﻮﻃ ﻗﻠﻌ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،او ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ د ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺎئ دے .او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ ﻳﻢ .ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د ډال ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﭻ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ دِﻓﺎع ﮐﻮى
 زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال
او ﺑﭻ ﻣ ﺳﺎﺗ .ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮى او د زور ﻇﻠﻢ ﻧﻪ ﻣ ﺑﭻ ﮐﻮى .
 د ﻣﺮګ ﻮﻟ ﭼﭙ زﻣﺎ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وې ،د ﺗﺒﺎﻫ
ﮐﻮم ،او ﻫﻐﻪ ﻣ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى .
 ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ
 د ﻣﺮګ ﺧﻄﺮه زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﺎو وه ،او ﻗﺒﺮ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ دام ﺧﻮر ﮐے وو .
ﺳﯧﻼب زۀ راﯧﺮ ﮐم .
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭼﻐﻪ ﮐه ،ﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﺳﻮال وﮐو .د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ آواز واورﯦﺪو .د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻓﺮﻳﺎد
 د
 ﺑﻴﺎ زﻣﻪ وﻟزﯦﺪه او وﺧﻮﯧﺪه ،د آﺳﻤﺎن ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ وﺧﻮﯧﺪل او ودرزﯦﺪل ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﺼﻪ وو .
واورﯦﺪو .
 ﻫﻐﮥ آﺳﻤﺎن وﺷﻠﻮﻟﻮ او
ﻫﻐﮥ د ﺳﭙﯧﻣﻮ ﻧﻪ ﻟﻮﮯ راووﺗﻠﻮ ،او ﻳﻮه ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧ ﻟﻤﺒﻪ او ﺑﻞ ﺳﺎرۀ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ راووﺗﻞ .
 ﻫﻐﻪ د وزرو واﻻ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺰ واﻟﻮﺗﻠﻮ ،ﻫﻐﮥ د ﻫﻮا ﭘﻪ وزرو
ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻮ ،د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﻳﻮه ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ وه .
 د
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﭘ ﮐو ،د اوﺑﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺗﻪ ﺗﻮره ورﻳ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺎو ﺷﻮه ،
ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻔﺮ وﮐو .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮ ،او د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ آواز واورﯦﺪے ﺷﻮ.
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﻮ ﺳﺎرو ﻟﻤﺒﻪ وﮐه .
 د ﺳﻤﻨﺪر ﺑﯧﺦ
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻏﺸ ووﻳﺸﺘﻞ او دﺷﻤﻨﺎن ﻳ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐل ،د ﺑﺮﯦﻨﺎ د ﭘق ﺳﺮه ﻳ ﻫﻐﻮئ وزﻏﻠﻮل .

راﺮﻨﺪ ﺷﻮ .او د زﻣ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ راﺎره ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن ورﻞ او ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې
 ﻫﻐﮥ زۀ د ﺧﭙﻠﻮ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺮه ﻧﻪ راورﺳﯧﺪو او زۀ ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻢ ،ﻫﻐﮥ د ډﯦﺮو اوﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘﻠﻢ .
وﻏﻮرﯦﺪو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ
زورورو دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻳ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ دﭘﺎره ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻃﺎﻗﺘﻮر ۇو .
 ﻫﻐﮥ زۀ د ﺧﻄﺮې ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠﻢ ﻫﻐﮥ زۀ ﻪ ﺑﭻ
ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ وم ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ ﺑﭻ ﮐم .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺮ راﮐﻮى ﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮم ﭼ ﮥ ﺣﻖ وى ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﮐم ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ رﺿﺎ وو .
 ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﻮل
 ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻠﮯ دے ،زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ اوړﯦﺪﻟﮯ .
راﮐﻮى ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻨﺎه ﻳﻢ .
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ ﺻﻔﺎ ﻳﻢ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺎن د ﻨﺎه ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠﮯ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻠ دى ،ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﮥ ده ﮐې .
 ﻣﺎﻟﻪ
 او ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻪ اﺟﺮ راﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮم ﭼ ﺻﺤﻴﺢ وى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ ﺑﻨﺎه ﻳﻢ .
دے .
 ﭼ
ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه وﻓﺎدار ﻳ ﭼ ﻮک ﺳﺘﺎ وﻓﺎدار وى ،او ﭼ ﻮک ﮥ وى ﻧﻮ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮥ ﻳ .
 ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻮک ﺑﭻ ﮐﻮې ﭼ ﻮک ﻋﺎﺟﺰ
ﻮک ﺻﻔﺎ ﺧﻠﻖ وى ﻧﻮ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺻﻔﺎ ﻳ ،ﺧﻮ ﺗﮥ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﺨﺖ ﻳ .
 ﺗﮥ ﻣﺎ
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ رﺎ ﻳ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺗﻴﺎرې ﻟﺮې ﮐﻮې .
وى .ﺧﻮ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻋﺎﺟﺰان ﮐﻮې ﭼ ﻮک ﻣﻐﺮور وى .
۲۴ / ۲۷

 دا ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے،
ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐﻮې ﭼ ﭘﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ وﮐم او ﻃﺎﻗﺖ راﮐﻮې ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ورواوړم .
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﻣﻤﻞ دى ،د ﻫﻐﮥ ﮐﻼم ﻮﻣﺮه اﻋﺘﺒﺎرى دے .ﻫﻐﻪ د ډال ﭘﻪ ﺷﺎن دے د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ دﭘﺎره دے ﭼ
 دا ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮا ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮا زﻣﻮﻧ د ﭘﻨﺎه ﺎئ دے .
ﻮک ﻳ ﭘﻨﺎه ﻟﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د ﻫﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺰوى .ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ
ﻣﻀﺒﻮط د ﭘﻨﺎه ﺎئ دے ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻻره ﺳﻤﻮى .
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه او
 ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺟﻨ ﺗﺮﺑﻴﺖ راﮐﻮى ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ زۀ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﻏﺸﮯ اوﭼﻠﻮم .
ﺳﺎﺗ .
 ﺗﺎ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻻر ﭘﺮاﺧﻪ ﮐې ده ،ﻧﻮ ﻪ زﻣﺎ ﭘ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ دى
زﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐه ،ﺳﺘﺎ د ﻣﺪد ﭘﻪ وﺟﻪ زۀ ﺗه ﺷﻮے ﻳﻢ .
 زۀ ﻫﻐﻮئ
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ ﭘﺴ ﻢ او ﺷﺴﺖ ورﮐﻮم ،ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻧﮥ ودرﯦم ﭼ ﺗﺒﺎه ﮐې ﻣ ﻧﮥ وى .
ﻮﺋﯧﺪﻟ .
 ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﻃﺎﻗﺖ راﮐﻮې او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
وﻏﻮرزوم او ﻫﻐﻮئ ﭘﺎﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﭘﺮﯦﻮﺗ وى .
 ﻫﻐﻮئ د
 ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ زﻣﺎ دﺷﻤﻦ زﻏﻠﻮې ،او ﭼ ﻮک زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ راﮐﻮې .
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ
ﻣﺪد دﭘﺎره وﮐﺘﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐل ،ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐو .
 ﺗﺎ زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﮐﺸﻮ
ﻣﯧﺪه ﮐل او ﻫﻐﻮئ د ﺧﺎورې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮل ،د ﮐﻮ د ﺧﺎورې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ راﻠﻪ .
ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم او زﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ دې ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ وﺳﺎﺗﻠﻪ ،ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﻣﺎ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ
 ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ
 ﻣﺴﺎﻓﺮ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻴﻴى ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى .
ﻻﻧﺪې راﻏﻠ دى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ژوﻧﺪے دے .زﻣﺎ د ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧ ﺛﻨﺎء
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺋﻴﻠ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺤﻔﻮﻇﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ رﻳدﯦﺪو را .
 ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ
ﺻﻔﺖ دې وى .د ﻫﻐﻪ ﺗه ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮﻳ اﻋﻼن وﮐئ ﭼ ﻫﻐﮥ زۀ ﺑﭻ ﮐم .
 او ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى .اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
راﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ زﻣﺎ ﻻﻧﺪې راوﻟ 
 ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ زۀ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ واﻳﻢ ،او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ
ﻓﺘﺢ راﮐه او ﻣﺎ د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺳو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻓﺘﺤ ورﮐﻮى ،ﻫﻐﮥ ﭼ ﻮک ﺧﻮښ ﮐے دے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻮدﻟ
ﺑﻴﺎﻧﻮم .
ده ،داؤد او د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺗﻪ ﻳ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺎﺋ“.

د ﺣﻀﺮت داؤد آﺧﺮى ﺧﺒﺮې

۲۳

 د ﻳﺴ زوئ داؤد ﻫﻐﻪ ﺳے وو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﻟﻪ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ورﮐے وو ،ﭼ د ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ د


 ”د
دې دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐو ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ او ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﺸﻬﻮر ﺛﻨﺎء ﺧﻮان ﻫﻢ وو .د داؤد آﺧﺮى ﺧﺒﺮې دا وې :
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،د ﺑﻨ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح زﻣﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم زﻣﺎ ﭘﻪ ژﺑﻪ دے .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى” ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى ،ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻳﺮه
 ﻫﻐﻪ داﺳ دے ﻟﻪ ﭼ ﺑورﻳﻮ ﺳﺤﺮ ﮐ ﻧﻤﺮ ﭘﻗﻴى ،ﻫﻐﻪ ﻧﻤﺮ ﭼ د ﺑﺎران ﻧﻪ ﭘﺲ واﮥ ﻠﻮى“.
ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى ،
 ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ اوﻻد ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺳﺮه د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻟﻮظ ﮐے دے ،ﻳﻮ داﺳ ﻟﻮظ ﭼ

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺎﺗﻴى ،ﻳﻮه وﻋﺪه ﭼ ﻧﮥ ﺑﻪ ﺑﺪﻟﻴى .زﻣﺎ ﺑﻠﻞ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺧﻮاﻫﺶ دے ،دا ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮن وى ،او ﺑﺷﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ
 ﺧﻮ ﺑﺪ ﮐﺎره ﺧﻠﻖ د ﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮو ازﻏﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،ﭼ ﻫﻴ ﻮک ﻳ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﺎﻟ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺷ
داﺳ وﮐى .
 ﺗﮥ ﺑﻪ د دې دﭘﺎره د اوﺳﭙﻨ آوزار ﻳﺎ د ﻧﯧﺰې ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﯧﺨ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ“.
راﺧﺴﺘﻠﮯ .

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻮﺟﻴﺎن
 د داؤد د ﻣﺸﻬﻮرو ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دا دى :وړوﻣﺒﮯ د ﺗﺤﻤﻮن ﻳﻮﺷﻴﺐ ﺑﻴﺸﺒﺖ وو ،ﮐﻮم ﭼ د درﯦﻮ ﻣﺸﺮ وو ،ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ

 د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﻣﺸﻬﻮرو ﻧﻪ دوﯦﻢ د اﺧﻴﻮ د
ﻧﯧﺰې ﺳﺮه د اﺗﻮ ﺳﻮو ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐو او ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﻨ ﮐ ووژل .
ﻗﺒﻴﻠ د دودو زوئ اﻟﻋﺰر وو .ﻳﻮه ورځ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن راﻏﻮﻧ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ او داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐئ .ﻧﻮ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻴﻨ ﺷﻮ او د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﺟﻨ وﮐو ﭼ ﻻس ﻳ ﮐﺎر ﭘﺮﯦﻮدو او
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻮل وﺗﺘﯧﺪل ،
ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې ﻟﻪ ﻳ ﻧﮥ ﺷﻮ وروړﻟﮯ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻳﻪ ﻓﺘﺢ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﺧﺘﻢ ﺷﻮ ،ﻧﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن اﻟﻋﺰر
۲۵ / ۲۷

 د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﻣﺸﻬﻮرو ﻧﻪ ﻳﻮ د ﺣﺮار د اﺟ زوئ ﺳﻤﻪ وو .ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن
ﻟﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل او د ﻣو دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ زﻏﺮې ووﻳﺴﺘﻠ .
 ﺧﻮ ﺳﻤﻪ ﭘﻪ ﭘ ﮐ ﻴﻨ
ﻟﺤ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮى ۇو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د داﻟﻮ ﻳﻮ ﭘﮯ وو .اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪل ،
 ﻟَﻮ ﺷﺮوع ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺷﻮ ،د دې ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻳ وﮐو او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﻳ ووژل .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻳﻪ ﻓﺘﺢ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .
ﻧﺰدې وﺧﺖ ﮐ د ﻫﻐﻪ دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ درې د ﻋﺪوﻻم ﻏﺎر ﺗﻪ ﻻړل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ داؤد وو ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻓﻮج د
 ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ داؤد ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺎئ ﮐ وو او د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ
رﻓﺎﺋﻴﻢ ﭘﻪ وادۍ ﮐ ﺧﯧﻤ ﻟﻮﻟ وې .
 داؤد ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺗے وو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ډﯦﺮ ارﻣﺎن دے ﭼ ﻮک د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ د دروازې ﺳﺮه
ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے وو .
 ﻫﻐﻪ درې ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ وردﻧﻨﻪ ﺷﻮل ،د ﮐﻮﻫ ﻧﻪ ﻳ اوﺑﮥ
ﮐﻮﻫ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻠﻮ ﻟﻪ ﻟې اوﺑﮥ راوړى “.

راووﻳﺴﺘﻠ او داؤد ﻟﻪ ﻳ راوړې .ﺧﻮ ﻫﻐﮥ دا وﻧﮥ ﻠ ،او د ﻠﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﻮئ ﮐې .
او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ دا ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺷﻢ ﻠﮯ .دا ﺑﻪ داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ زۀ د دې ﺳو وﻳﻨ ﻢ ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ
 د
ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ واﭼﻮﻟﻮ “.ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د دې ﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو .دا د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﻣﺸﻬﻮرو ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د ﺑﻬﺎدرۍ ﮐﺎرﻧﺎﻣ وې .
ﻳﻮآب ورور اﺑﻴﺸﮯ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺿﺮوﻳﺎه وه د ﻫﻐﻪ دﯦﺮﺷﻮ ﻣﺸﺮ وو .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﻧﯧﺰې ﺳﺮه د درﯦﻮ ﺳﻮو ﺳو ﺧﻼف ﺟﻨ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮ او د
وﮐو او وې وژل او د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ .
 د ﻳﻬﻮﻳﺪع زوئ ﺑﻨﺎﻳﺎه ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻮﺟ وو او دے د
ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﮥ وو .
ﻗﺒﻀﺌﻴﻞ اوﺳﯧﺪوﻧﮯ وو ،ﻫﻐﮥ ډﯦﺮې د ﺑﻬﺎدرۍ ﮐﺎرﻧﺎﻣ وﮐې ﭼ ﭘﻪ ﮐ د ﻫﻐﻪ دوو ﻟﻮﻳﻮ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﺟﻨ ﮐﻮوﻧﻮ وژل ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
 ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻣﺼﺮے ﻫﻢ ووژﻟﻮ ،ﻳﻮ ﻏ ﺳے ﭼ
ۇو .ﻳﻮه ورځ ﭼ واوره ورﯦﺪﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﮐﻮز ﺷﻮ او ﻳﻮ زﻣﺮے ﻳ ووژﻟﻮ .

ﻧﯧﺰه ورﺳﺮه وه .ﺑﻨﺎﻳﺎه ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې د اﻣﺴﺎ ﺳﺮه ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،د ﻣﺼﺮى د ﻻس ﻧﻪ ﻳ ﻧﯧﺰه واﺧﺴﺘﻠﻪ او ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ووژﻟﻮ .
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮐ ﮥ ﺗه وو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
دا د ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺎﻳﺎه ﮐﺎرﻧﺎﻣ دى ﭼ د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ .
ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﮐ ﻧﮥ ﺷﻮ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ .داؤد ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﮐو۲۴ .۳۹-ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دﯦﺮﺷﻮ ﮐ ﻧﻮر دا ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ۇو،
د ﻳﻮآب ورور ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ ،د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ د دودو زوئ اﻟﺤﻨﺎن ،د ﺣﺮود اﻟﻘﻪ او ﺳﻤﻪ ،د ﻓﻠﻂ ﻧﻪ ﺧﻠﺺ ،د ﺗﻘﻮع ﻧﻪ د ﻋﻘﻴﺲ زوئ ﻋﻴﺮا ،د
ﻋﻨﺘﻮت ﻧﻪ اﺑﻴﻌﺰر ،د ﺣﻮﺳ ﻧﻪ ﻣﺒﻮﻧﮯ ،د اﺧﻮﺣ ﻧﻪ ﺿﻠﻤﻮن ،د ﻧﻄﻮﻓ ﻧﻪ ﻣﻬﺮى ،د ﻧﻄﻮﻓ د ﺑﻌﻨﻪ زوئ ﺣﻠﺐ ،ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﮐ د
ﺟﺒﻌﻪ رﻳﺒ زوئ اﺗﮯ ،د ﻓﺮﻋﺎﺗﻮن ﻧﻪ ﺑﻨﺎﻳﺎه ،د ﺟﻌﺲ د وادﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻧﻪ ﻫﺪى ،د ﻋﺮﺑﺎه ﻧﻪ اﺑﻋﻠﺒﻮن ،د ﺑﺤﻮرﻳﻢ ﻧﻪ ﻋﺰﻣﺎوت ،د
ﺳﻌﻠﺒﻮن ﻧﻪ اﻟﻴﺨﺒﻪ ،د ﻳﺴﻴﻦ زاﻣﻦ ،ﻳﻮﻧﺘﻦ ،د ﺣﺮار ﻧﻪ ﺳﻤﻪ ،د ﺣﺮار ﻧﻪ د ﺳﺮار زوئ اﺧآم ،د ﻣﻌﻪ د اﺣﺴﺒ زوئ اﻟﻴﻔﻠﻂ ،د ﺟﻠﻮ
ﻧﻪ د اﺧﺗُﻔﻞ زوئ اﻟﻋﺎم ،د ﮐﺮﻣﻞ ﻧﻪ ﺣﺼﺮو ،د ﻋﺮب ﻧﻪ ﻓﻌﺮى ،د ﺿﻮﺑﺎه د ﻧﺎﺗﻦ زوئ اﺟﺎل ،د ﺟﺎد ﻧﻪ ﺑﺎﻧ ،د ﻋﻤﻮن ﻧﻪ ﺻﻠﻖ ،د
ﻳﻮآب زﻏﺮه وړوﻧﮯ د ﺑﻴﺮوت ﻧﺤﺮى ،د اﺗﺮى ﻧﻪ ﺟﺮﻳﺐ او ﻋﻴﺮا ،او اورِﻳﺎه ﺣﺘﮯ .دا ﻮل ﻫﻐﻪ اووۀ دﯦﺮش ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى

۲۴

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او د داؤد ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺖ راوﺳﺘﻠﻮ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ


 ﻧﻮ داؤد د ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﻳﻮآب ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،د
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ وﺷﻤﯧﺮه “.
ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې وﺮﻪ او ﺧﻠﻖ وﺷﻤﯧﺮه .زۀ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل
 ﺧﻮ ﻳﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﺑﻨ
ﻏﻮاړم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮﻣﺮه دى “.
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د اوس ﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻞ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت ﮐى او ژوﻧﺪے اوﺳ ﭼ ﺗﮥ ﻳ وﻮرې .ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﮥ داﺳ ﮐﻮل وﻟ
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻳﻮآب او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﮥ ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ ،ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ روان ﺷﻮل او د ﺑﻨ
ﻏﻮاړې؟“ 
 ﻫﻐﻮئ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ واوړﯦﺪل او د ﻋﺮوﻋﻴﺮ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ،دا ﺎر د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻړل .
 او د ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺟِﻠﻌﺎد او ﻗﺎدِس ﺗﻪ روان ۇو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ دان
ﺟﺎد ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د ﻳﻌﺰﻳﺮ د وادۍ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وو ،
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺎر ﺻﻮر ﺗﻪ ﻻړل او
ﺗﻪ ﻻړل او د دان ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺻﻴﺪا ﺗﻪ ﻻړل .
 ﻧﻮ
ﻫﻢ ﻫﻐﺴ د ﺣﻮﻳﺎﻧﻮ او ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻻړل او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﺗﻪ ﻻړل .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ د
ﻧﻬﮥ ﻣﻴﺎﺷﺘ او ﺷﻞ ور ﭘﺲ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل ،ﭼ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﻳ ﺳﻔﺮ ﮐے وو .

۲۶ / ۲۷

 ﺧﻮ
ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳو ﺷﻤﯧﺮ ورﮐو ﭼﺎ ﭼ ﺟﻨ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ ،اﺗﮥ ﻻﮐﻪ ﺳى ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ او ﭘﻴﻨﮥ ﻻﮐﻪ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ۇو .
ﭼ ﮐﻠﻪ داؤد ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﮐه ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺿﻤﻴﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐل او ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭼ ﮥ ﮐى
 د ﻣﺎﻟ
 -
دى ﻧﻮ دا ﻣ ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ ﻨﺎه ﮐې ده ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﻏﻠﻄ ﻣﻌﺎف ﮐه .ﻣﺎ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﮐﺎر ﮐے دے “.
ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺟﺎد ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ داؤد ﺗﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮوﻧﮯ وو” ،ﻻړ ﺷﻪ او داؤد ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ درې ﺧﻮ ورﮐﻮم
او ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﺳﺰاﺎﻧﻮ ﮐ ﻳﻮه ﺧﻮﻪ ﮐى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐم “.ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ د داؤد د ﭘﺎﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ،
 ﺟﺎد ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻻړو او ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﭘﻪ دې ﮐ ﺳﺘﺎ

ﮐﻮم ﻳﻮ ﺧﻮښ دے؟ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ درې ﮐﺎﻟﻪ ﻗﺤﻂ وى ﻳﺎ درې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭼ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ ﻧﻪ ﻣﻨې وﻫ ﻳﺎ ﭼ درې ور ﺳﺘﺎ
ﭘﻪ ﻣﻠ وﺑﺎ راﺷ؟ اوس ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮچ وﮐه او ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼﺎ ﭼ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﮐﻮم ﻳﻮ ﺟﻮاب ﻳﻮﺳﻢ“.
 داؤد ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ د ﻧﺎاُﻣﻴﺪۍ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﻳﻢ .ﺧﻮ زۀ دا ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺰا راﮐى .ﭘﺮﯦده ﭼ ﻣﺎﻟ

 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه وﺑﺎ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺳﺰا راﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ رﺣﻤﺎن او رﺣﻴﻢ دے “.
راوﻟﯧﻟﻪ ،ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺳﺤﺮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې وه ﭼ ﮐﻮم ﻳ ﺧﻮښ ﮐے وو .د ﻣﻠ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې اوﻳﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې وه ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺰا
زره ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣۀ ﺷﻮل .
ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه او ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐﻮئ وژل” ،ﺑﺲ دے ،دا دوﻣﺮه ورﻟﻪ ډﯦﺮ دى “.ﻓﺮﺘﻪ د
 داؤد ﻓﺮﺘﻪ وﻟﻴﺪه ﭼ ﻫﻐ ﺧﻠﻖ وژل او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻨﺎﻫﺎر ﻳﻢ.
ﻳﻮ ﻳﺒﻮﺳ اروﻧﺎه د درﻣﻨﺪ ﺳﺮه وه .
زۀ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ ﻏﻠﻄ ﮐې ده .دې ﻋﺎﺟﺰو ﺧﻠﻘﻮ ﮥ ﮐى دى؟ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻣﺎ او زﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺳﺰا راﮐې“.
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺟﺎد داؤد ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د اروﻧﺎه درﻣﻨﺪ ﺗﻪ وﺧﯧﮋه او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه

 اروﻧﺎه ﻻﻧﺪې وﮐﺘﻞ او وې ﻟﻴﺪل
 ﻧﻮ داؤد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ او ﭼ ﻨﻪ ﺟﺎد ورﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﻻړو .
ﮐه “.
 او ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﮥ دﻟﺘﻪ
ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان راروان ۇو .ﻫﻐﻪ د داؤد ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ 
د ﮥ دﭘﺎره راﻏﻠ؟“ داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﺳﺘﺎ درﻣﻨﺪ واﺧﻠﻢ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐم ،دا د
 اروﻧﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،واﻳ ﺧﻠﻪ او ﭼ ﮥ دې ﺧﻮښ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
دې دﭘﺎره ﭼ وﺑﺎ ودرﻳى “.
ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه .دا ﻏﻮﻳ دى ﭼ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﺳﻮزوې ،د ﻫﻐﻮئ ﺟﻐﻮﻧﻪ او د ﻏﻮﺑﻞ ﺗﺨﺘ دا دى ﭼ د
 اروﻧﺎه ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﮐل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ
ﺳﻮزوﻟﻮ د ﻟﺮﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐې “.
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،زۀ ﺑﻪ د دې ﻗﻴﻤﺖ درﮐﻮم .زۀ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک دې ﺳﺘﺎ ﻧﺬراﻧﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐى “.
ﭘﺎک ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﭘﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﮐ ﻧﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮم ﭼ ﻣﻔﺖ ﻣﻼو ﺷ “.ﻧﻮ ﻫﻐﮥ درﻣﻨﺪ او ﻏﻮﻳ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﭘﻨﻮﺳﻮ ﺳﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه او ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐې .ﻣﺎﻟ
واﺧﺴﺘﻞ .
ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐو او ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ وﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺷﻮه.
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