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د قاضيانو کتاب

پېژندلو

د قاضيانو په کتاب ک د بن اسرائيلو د ناه او د هغ د يروونو نتيجو په حقله ذکر
شوے دے. د حضرت يشوع نه پس، ډېرو مشرانو کوشش وکو چ د بن اسرائيلو

خُدائ نه واوړېدل او د نورو معبودانو عبادت ي ى، خو خلق د مالوک رهنمائ
شروع کو. په هغه زمانه ک هر چا به د خپل خو کارونه کول او د خُدائ پاک

مرض به ي نۀ کول. په دې کتاب ک مون ورو چ خلق بار بار ناه کوى او خُدائ
پاک د هغوئ خالف قومونه راوچتوى او سزا ورکوى او بيا د هغوئ د دعاانو په جواب
ک خُدائ پاک يو قاض راوچت کى چ هغوئ آزاد کى. د قاضيانو دا کتاب يوه

وک چ ناه له سزا ورکوى خو تل هغوئ معاف کوى خُدائ پاک يرنه ده چۀ ياد
توبه کوى. د حفظ کولو دپاره ۶: ۱۰ آيت ”ما تاسو ته وفرمائيل چ زۀ مال خُدائ

ستاسو خُدائ پاک يم او تاسو به د اموريانو معبودانو عبادت نۀ کوئ…“

د يهوداه او شمعون قبيلو ادونبزق بادشاه نيول

و، ”زمونخُدائ نه تپوس وک سرائيلو د مالا ع د مرګ نه پس بن د يشو  ۱
 مال خُدائ ورته کوم قبيل وړومبے الړې ش چ په کنعانيانو حمله وکى؟“ 
وفرمائيل، ”د يهوداه قبيله دې وړومبے الړه ش. زۀ هغه مل د هغوئ په حواله کوم.“

 د يهوداه خلقو د شمعون قبيل يعن خپلو رشتهدارو ته ووئيل، ”مون سره هغه

عالق ته الړ ش چ مون له راکے شوې ده او مون به په شريه د کنعانيانو سره
جن وکو. بيا به مون ستاسو سره هغه عالق ته الړ شو کومه چ تاسو له درکے
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له الړل. مال ه جن او د يهوداه قبيله په شري شوې ده.“ نو د شمعون قبيله 
خُدائ هغوئ له په کنعانيانو او فرزيانو فتح ورکه او هغوئ د بزق په ار ک لسو زرو

جن بزق هلته وموندلو او د هغۀ سره ي هغوئ ادون سو له شست ورکو. 
 ادونبزق وتتېدو، خو هغوئ ورپس ۇو او وې نيولو او د السونو او پو وکو. 

 ادونبزق ووئيل، ”اويا داس بادشاهانو زما د م وت ي ترې نه پرې کې. 
و غد هغوئ د السونو او د پ ې دى چک ولې راُ شوې دسترخوان نه پات

ه چن هل لے شوې وې. اوس خُدائ پاک ما سره هم هغه شان وکپرې ک وت
ما د هغوئ سره کى ۇو.“ هغه يروشلم ته بوتلے شو، چرته چ هغه م شو.

د يهوداه قبيل يروشلم او حبرون فتح کول

 د يهوداه سو په يروشلم حمله وکه او قبضه ي کو. هغوئ د دې خلق ووژل او

 د دې نه پس هغوئ روان ۇو چ کنعانيانو سره جن وکى په ار ي اور ولولو. 
 چ هغوئ د غرونو په مل، جنوب اوچه برخه او الندې عالقو ک اوسېدل. 
اوسېدل، چ ار ک الف روان شول. کنعانيان د حبرون پههغوئ د کنعانيانو خ

ريتاربع په نوم يادېدو او هلته هغوئ د سيس، اخيمان او تلم ډلو له دا د ق مخ
شست ورکو.

د عتناېل د دبير ار فتح کول

 د يهوداه سى د هغه ائ نه د دبير ار طرف ته روان شول، چ په هغه وخت

 په هغوئ ک د يو نوم کالب وو، کالب وفرمائيل، ريتسفر په نوم يادېدو.  د ق ک
ريتسفر وک ق ى چک وادۀ ي م چى له ورکسه هغه سزۀ به خپله لور ع”

 هغه ار عتناېل قبضه کو، چ د کالب د کشر ورور قنز زوئ وو، قبضه کى.“ 
 د وادۀ په ورځ عس عتناېل ته منت نو کالب خپله لور عسه هغۀ ته وادۀ که. 
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وکو چ د هغ د پالر نه يو پے وغواړى. هغه د خپل خر نه کوزه شوه او کالب ترې
 هغ ورته ووئيل، ”زما سره يوه ېه وکه ه نه تپوس وکو، ”تۀ ۀ غواړې؟“ 
چ تا ما له په جنوب برخه ک زمه راکې ده، نو ما له د اوبو ۀ چين هم راکه.“

نو کالب هغ له بره او ته چين ورکې.

د يهوداه او بنيامين قبيلو فتح

 د موس د سخر اوالد قينيان د کجورو د ونو ار يريحو نه د يهوداه خلقو سره

روان ۇو، د يهوداه صحرا ته داخل شول. هغوئ په جنوب ک د عراد د ار سره
 د يهوداه خلق د شمعون خلقو سره الړل او هغوئ په نزدې، خلقو سره اوسېدل. 

شريه کنعانيانو له شست ورکو، کنعانيان د صفت په ار ک اوسېدل. هغوئ په
 د يهوداه سو غزه، اسقلون پوره توه ار تباه کو او حرمه نوم ي پرې کېودو. 
 مال خُدائ د يهوداه د او عقرون، دا ول ارونه او د دې عالق هم قبضه کې. 

خلقو مل وو. هغوئ د غرونو مل قبضه کو، خو هغوئ د دې جوه نۀ ۇو چ د
ه چن ه ل مېدانونو نه خلق وشى، ه چ د هغوئ سره د اوسپن اډۍ وې. 
موس حم کے وو، حبرون کالب ته ورکے شو، کالب د عناق د اوالد درې قبيل د
 خو د بنيامين د قبيل خلقو هغه يبوسيان ونۀ شلے شول هغه ار نه شل وې. 

چ په يروشلم ک اوسېدل او هم د هغه وخت نه يبوسيان هلته د بنيامين د خلقو سره
اوسيى.

د افرائيم او منس قبيلو بيتايل قبضه کول

 د افرائيم او منس قبيل الړې چ په بيتايل ار باندې حمله وکى په هغه -

وخت ک د دې لوز نوم وو. مال خُدائ د هغوئ مدد وکو. هغوئ هغه ار ته
 هغوئ يو سے وليدو چ د ار نه راووتلو نو هغۀ ته ي ووئيل، جاسوسان ولېل، 
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 نو هغۀ ”ار ته د ننوتلو الر مون ته وايه او مون به تا سره ۀ سلوک وکو.“ 
ورته الر وودله او د افرائيم او منس خلقو په ار ک هر يو کس ووژلو او صرف دا
 وروستو دا سے د حتيانو مل ته الړو، هلته سے او د هغۀ کورن ي پرېوده. 
ي يو ار جوړ کو او په دې باندې ي لوز نوم کېودو، تر اوسه پورې ي هم دغه نوم

دے.

هغه خلق کوم چ بن اسرائيلو ونۀ شل

 د منس قبيل هغه خلق ونۀ شل چ کوم د بيتشان، تعن، دور، ابليعام، مجدو

بن  کله چ او په ېرچاپېره کلو ک اوسېدل، او کنعانيان هم هلته دېره ۇو. 
اسرائيليان طاقتور شول، نو هغوئ کنعانيان دې ته مجبور کل چ د هغوئ دپاره کار

ل چهغه کنعانيان ونۀ ش فرائيم قبيل د ا کوى، خو بيا ي هم هغوئ ول ونۀ شل. 
 د زبولون د جزر په ار ک اوسېدل، نو کنعانيان هم هلته د هغوئ سره اوسېدل. 

قبيل هغه خلق ونۀ شل کوم چ د قطرون او نهالل په ارونو ک اوسېدل، نو
کنعانيان هم هلته د هغوئ سره اوسېدل او دې ته مجبور ۇو چ د هغوئ دپاره کار کوى.

 د آشر قبيل هغه خلق ونۀ شل کوم چ د عو، صيدا، احالب، اکزيب، حلبه،

 د آشر قبيل خلق د هغه ائ د کنعانيانو افيق، رِحوب په ارونو ک اوسېدل. 
 د نفتال قبيل هغه خلق ونۀ شل سره اوسېدل، ه چ هغوئ کنعانيان ونۀ شل. 

کوم چ د بيتشمس او بيتعنات په ارونو ک اوسېدل. د نفتال خلق د هغه ائ
د کنعانيانو سره اوسېدل، خو هغوئ ي دې ته مجبور کل چ د هغوئ دپاره کار کوى.

او هغوئ ي ته الړ ش لد غرونو م ل چخلق مجبور ک  اموريانو د دان قبيل

 اموريان په ايالون، سعلبيم، او د  .الندې مېدان ته الړ ش ودل چدې ته نۀ پرې
حرس په غرۀ ک دېره ۇو، خو د افرائيم او منس قبيل طاقتورې شوې او د هغوئ نه

 د اموريانو د حد پوله د لم درې نه واخله تر سلع پورې او د ي په زور کار اخستو. 
دې نه اخوا هم وه.
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په بوکيم ک د مال خُدائ فرته

 د مال خُدائ فرته د جِلجال نه بوکيم ته الړه او بن اسرائيلو ته ي وفرمائيل،  ۲
”ما تاسو د مصر نه راوويستل او هغه مل ته م راوستل چ ستاسو د پالر نيۀ سره
ما د هغ وعده کې ده. ما وفرمائيل زۀ به هيله ستاسو سره خپل لوظ مات نۀ کم.

 تاسو چ د هغه خلقو سره هي لوظ ونۀ کئ کوم چ په دې مل ک اوسيى

بل د هغوئ د قربان ايونه راوغورزوئ. خو تاسو زما د حم نافرمان کې ده. تاسو
 اوس زۀ تاسو ته وايم چ تاسو مخ په وړاندې  نو زۀ به دا داس ول کى دى؟ 
خلق نۀ شم. هغوئ به ستاسو دشمنان ش او د هغوئ معبودان به ستاسو دپاره يو دام
 کله چ د مال خُدائ فرت دا خبرې بن اسرائيلو ته وکې نو ول  “.جوړ ش
مطلب ي ودو چبوکيم نوم کې ائ ي ه په هغه  نو قوم په چغو چغو وژړل، 

ژړا دے او هلته هغوئ مال خُدائ ته قربان پېش کې.

د يشوع مرګ

لد هغه م ل، نو هره يوه قبيله الړله چخصت کسرائيل را کله بن ع چ يشو

 تر کوم پورې چ يشوع ژوندے وو، نو بن اسرائيلو د  .خپله خپله برخه ونيس
مال خُدائ خدمت کولو او د هغۀ د مرګ نه پس چ تر کوم پورې هغه مشران

خُدائ د بن مال ۇو چ ول لوئ کارونه ليدل هغوئ په خپله هغه ژوندى ۇو چ
 د مال خُدائ خدمت اسرائيلو دپاره کى ۇو، نو هغوئ هم هغه شان کول. 

 هغه په خپله کوونے د نون زوئ يشوع د يو سل او لسو کالو په عمر ک م شو. 
لفرائيم غرونو په مطرف د ا ائ د جعس په شمال ے شو، هغهخ ک ه کزم

 هغه ول نسل هم م شو او ورپس نسل مال خُدائ او هغه تمنتحرس ک وو. 
ۀ هېر کل چ مال خُدائ د بن اسرائيلو دپاره کى ۇو.
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د بن اسرائيلو د مال خُدائ عبادت بس کول

 نو بن اسرائيلو د مال خُدائ خالف ناه وکه او د بعل د بتانو عبادت ي شروع

 هغوئ د مال خُدائ عبادت پرېودو، کوم چ د هغوئ د پالر نيۀ خُدائ کو. 
پاک وو، هغه خُدائ پاک چ هغوئ ي د مصر د مل نه راويستل ۇو او هغوئ د نورو

د هغوئ په خواوشا ک و، د هغه خلقو د معبودانو چمعبودانو عبادت شروع ک
 هغوئ د اوسېدل، هغوئ ورته سجدې وکې او مال خُدائ ي په غصه کو. 
 نو مال خُدائ عبادت پرېودو او د بعل او عستارات خدمت ي شروع کو. 
مال خُدائ بن اسرائيلو ته سخت غصه شو او هغوئ ي ډاکوانو ته حواله کل او

ډاکوانو هغوئ لوټ کل. هغۀ په هغوئ باندې ول د خوا او شا دشمنان غالب کل، نو
 هر ل چ هغوئ  .ش ين خپلو دشمنانو ته ه نۀ ۇو چهغوئ نور د دې جو
جن له تلل، نو مال خُدائ به د هغوئ خالف وو او هغوئ به ي د شست سره مخ
کول، له نه چ هغۀ فرمائيل ۇو چ هغه به هم داس وى. هغوئ په سخت کاؤ
 بيا مال خُدائ په بن اسرائيلو باندې قاضيان مقرر کل او دې ک راېر ۇو. 

 خو بن اسرائيلو خپلو قاضيانو ته غوږ ونۀ قاضيانو د ډاکوانو نه خالص کل. 
ه او د نورو معبودانو عبادت يوک غېرتخُدائ سره ب سرائيلو د مالا نيولو. بن

ۀ روان ۇو، چپه کومه د هغوئ پالر ني الرې نه واوړېدل چ و. هغوئ زر د هغوک
 کله هم چ هغوئ په فرمانبردارۍ سره د مال خُدائ د حم په مطابق روان ۇو. 

مال خُدائ بن اسرائيلو له يو قاض ورکو، نو مال خُدائ به د هغه قاض مل وو او
ژوندے وو. نو مال به هغه قاض تر کوم د خپلو دشمنانو نه بچ کول چ خلق به ي

خُدائ به په هغوئ رحم کولو ه هغوئ د خپلو تليفونو او مصيبتونو الندې فرياد
 خو چ کله به قاض م شو، نو خلق به هم هغه ناولو کارونو ته ورورېدل کولو. 

او د مخېن نسل نه به ي بدتر عمل کولو. هغوئ به د نورو معبودانو خدمت او
عبادت کولو او د خپلو بدو عملونو او خپلو ضدى طريقو پرېودو نه به ي انار کولو.
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 نو مال خُدائ به بن اسرائيلو ته سخت په قهر شو او وبه ي فرمائيل، ”دې نسل

هغه لوظ مات کے دے چ ما ي د دوئ پالر نيۀ له د پوره کولو حم ورکے وو.
لپه هغه م ع د مرګ په وخت چ د يشو ه چ دوئ زما نافرمان کې ده، 
 زۀ به هغوئ د دې دپاره ک کوم قومونه پات ۇو نو زۀ به هغوئ نور نۀ شم. 

استعمال کم چ دا معلومه کم چ دا بن اسرائيليان د خپل پالر نيۀ په شان زما په
لپه هغه م ودل چخُدائ هغه قومونه پرې  نو مال الره روان دى او کۀ نه.“ 

ک پات ش، هغۀ نۀ يشوع له په هغوئ باندې فتح ورکه او نۀ ي د يشوع د مرګ نه
پس زر هغوئ وشل.

په هغه مل ک پات شوى قومونه

هغه بن ودل چد دې دپاره پرې ک لۀ قومونه په هغه م خُدائ  بيا مال  ۳
 هغۀ داس د اسرائيليان وآزمائ چ کوم د کنعان په جنونو ک شامل نۀ ۇو. 

دې دپاره وکل چ د بن اسرائيلو هر يو نسل ته د جن چل وائ، خصوصاً هغوئ
 په هغه مل ک پينۀ ته چ کومو مخ هيله هم جن نۀ دے کے. 

ويان چ د بعل حرمون غر نه ول کنعانيان، صيدانيان او ح ،شول ارونه پات فلست
 هغوئ د بن اسرائيلو واخله د حمات درې پورې د لبنان په غرونو ک اوسېدل. 

په ذريعه بن خُدائ د موس مال چ دا معلومه ش ت وو، چدپاره يو آزمې
 نو اسرائيلو له کوم حمونه ورکى ۇو چ په هغ باندې عمل کوى او کۀ نه. 
ويانو او يبوسيانو سره تيانو، اموريانو، فرزيانو، حسرائيل د کنعانيانو، حا بن داس

 هغوئ د دوئ لوه وادۀ کې او خپل لوه ي د هغوئ زامنو له ورکې او اوسېدل. 
د هغوئ د معبودانو عبادت ي وکو.
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عتناېل

 بن اسرائيلو د مال خُدائ خالف ناه وکه، خپل خُدائ پاک ي هېر کو او د

 نو مال خُدائ بن اسرائيلو ته په قهر شو بعل او اشيرې د بتانو عبادت ي وکو. 
او د مسوپتاميه بادشاه کوشن رِسعتيم ته ي حواله کل او اتۀ کاله ي په هغوئ حومت

 بيا بن اسرائيلو مال خُدائ ته فرياد وکو او مال خُدائ د هغوئ د بچ وکو. 
کولو دپاره يو خالصونے ورولېلو. دا عتناېل وو چ د کالب د کشر ورور قنز زوئ
 د مال خُدائ روح په هغۀ نازل شو او هغه د بن اسرائيلو قاض شو. عتناېل وو. 

 جن له الړو او مال خُدائ هغۀ له د مسوپتاميه په بادشاه باندې فتح ورکه. 
لوېت کاله په هغه مل ک امن وو او بيا د قنز زوئ عتناېل م شو.

اهود

 بن اسرائيلو د مال خُدائ خالف بيا ناه وکه، نو د دې په وجه مال خُدائ د

 عجلون عمونيان او عماليقيان موآب بادشاه عجلون د بن اسرائيلو نه طاقتور کو. 
د ان سره ملرى کل، هغوئ بن اسرائيلو له شست ورکو او د کجورو ار يريحو

 بن اسرائيليان اتلس کاله د عجلون بادشاه د اختيار د الندې ۇو. ي قبضه کو. 
 بيا بن اسرائيلو مال خُدائ ته فرياد وکو او مال خُدائ د هغوئ د بچ کولو

دپاره يو خالصونے ورولېلو. د هغۀ نوم اهود وو، هغه د بنيامين د قبيل د جيرا زوئ
وو او هغه س مے وو. بن اسرائيلو اهود د موآب بادشاه عجلون ته د محصول سره

 اهود يوه دوه مخيزه تُوره جوړه کې وه چ تقريباً اتلس انچ اوږده وه. ورولېلو. 
 بيا هغۀ محصول هغۀ دا د خپلو جامو الندې د  پ سپين پورې تل وه. 

 کله چ اهود هغۀ له محصول عجلون له يوړو، وک چ ډېر ورب سے وو. 
 خو چ کله اهود ورکو، چ کومو سو دا راوړے وو نو هغوئ ي رخصت کل. 

جِلجال ته نزدې وو، نو عجلون ته راواپس شو او ورته ي تانو ته ورسېدو چو بد کا
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ووئيل، ”بادشاه سالمت، زما سره ستا دپاره يو د راز خبره ده.“ نو بادشاه ورته ووئيل،
 بيا چ کله ”اوس خبره مۀ کوه.“ او د هغۀ ول نوکران د هغۀ د حضور نه الړل. 

غلو او ورته يود هغۀ له ورناست وو، اه ه کبادشاه په چت باندې په خپله يخه کو
ووئيل، ”زما سره ستا دپاره د خُدائ پاک نه يو پېغام دے.“ نو بادشاه د تخت نه پاېدو.

 اهود د خپل س الس سره د  طرف نه تُوره راوويسته او د بادشاه په خېه

ه باندې پے په وازد دې الس وبه الړه چ  تُوره دومره ډ ک ي ننه ويستله. 
 شو. اهود تُوره د بادشاه د خې نه راونۀ ويستله او د بادشاه کولمو نه ند راووتلو. 

 او  ،ولول ي ې او تالدروازې بندې ک ي ې ته ووتلو، هغۀ پسود برنبيا اه
ترې نه الړو. نوکران راغلل او وې ليدل چ دروازې تاله وې، هغوئ صرف دا خيال

 هغوئ تر ۀ وخته پورې انتظار وکو، کولو چ بادشاه دننه دے او متيازې کوى. 
خو چ هغۀ بيا هم دروازه کوالو نۀ که، نو هغوئ چاب واخستله او دا ي کوالو که. او

 په کوم وخت چ هغوئ انتظار د هغوئ نې دننه په فرش باندې م پروت وو. 
 کله چ کولو نو اهود وتتېدو، هغه د کاو بتانو نه تېر شو او سعيرت ته وتتېدو. 
سرائيليان د جنا بن ولو چل وغفرائيم ته ورسېدو، نو هغۀ بيا لهغه د غرونو م
 هغۀ ورته ووئيل، ”په ما پس دپاره راغون کى، بيا ي هغوئ د غر نه الندې بوتلل. 
را. مال خُدائ تاسو له په خپلو دشمنانو يعن موآبيانو باندې فتح درکې ده.“ نو

هغوئ په اهود پس الندې الړل او هغه ائ ي قبضه کو چ په کوم ائ ک به
موآبيان د اُردن سيند نه پورې وتل، هغوئ هيچا له هم د پورې وتلو اجازت ورنۀ کو.

 هغوئ په هغه ورځ باندې تقريباً لس زره ۀ، ته موآبيان فوجيان ووژل، يو هم ونۀ

 په هغه ورځ بن اسرائيلو موآبيانو له شست ورکو او اتيا کاله په هغه تتېدلو. 
مل ک امن وو.

شمجر

 ورپس مشر د عنات زوئ شمجر وو. هغۀ شپ سوه فلستيان په تېرۀ لته باندې
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ووژل او بن اسرائيليان ي هم بچ کل.

دبوره او برق

  د اهود د مرګ نه پس، بن اسرائيلو بيا د مال خُدائ خالف ناه وکه.   ۴
نو مال خُدائ هغوئ يو کنعان بادشاه يابين ته حواله کل، چا چ د حصور په ار

وئيم کپه حروست ه سيرا وو، کوم چر مشر سکوله. د هغۀ د ل بادشاه ک
 د يابين نهۀ سوه د اوسپن اډۍ وې او هغۀ د ظلم زيات سره شل کاله په اوسېدو. 

بن اسرائيلو حومت وکو. بيا بن اسرائيلو د مدد دپاره مال خُدائ ته فرياد وکو.
 نو د لفيدوت ه، دبوره يوه پېغمبره وه او په هغه وخت ک هغ د يو قاض په

 هغه به د افرائيم غرونو په مل ک د راما او توه د بن اسرائيلو خدمت کولو. 
بيتايل په مين ک د کجورې يوې خاص ون الندې کېناسته او بن اسرائيل به هلته

 يوه ورځ هغ په نفتال ک د قادِس ار د ابنوعم د فېصلو کولو دپاره ورتلل. 
زوئ برق راوغوتلو او ورته ي وفرمائيل، ”مال خُدائ، د بن اسرائيلو خُدائ پاک تا
له دا حم درکے دے چ د نفتال او زبولون قبيلو نه لس زره سى روان که او د

 زۀ به د يابين د لر مشر سسيرا وغولوم چ د قيسون سيند تبور غر ته ي بوه. 
سره ستا خالف جن وکى. د هغۀ سره به خپل اډۍ او فوجيان وى، خو زۀ به تا له
 برق جواب ورکو، ”کۀ تۀ ما سره  نو زۀ به الړ شم، په هغۀ باندې فتح درکم.“ 
 هغ جواب ورکو، ”ي ده، زۀ به خو کۀ تۀ راسره نۀ ، نو بيا زۀ هم نۀ م.“ 

مال ه چ ،ىبه تا ته عزت نۀ مالوي تا سره الړه شم، خو په دې منصوبه ک
خُدائ به سسيرا يوې  ته حواله کى.“ نو دبوره د برق سره قادِس ته روانه شوه.
ى په هغۀ پساو لس زره س تلقادِس ته راوغو قبيل  برق د زبولون او نفتال

 په دې دوران ک قين حبر په ضعننيم ک د روان ۇو. دبوره د هغۀ سره الړه. 
ېۍ ون سره نزدې د قادِس سره خپله خېمه لول وه. هغه د نورو قينيانو نه لرې
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 کله چ سسيرا خبر شو تلے وو، چ هغوئ د موس د اوخ حوباب اوالد وو. 
 نو هغۀ خپل نهۀ سوه د اوسپن اډۍ او ول چ برق د تبور غرونو ته ختلے دے، 
 دبورې سى راوغوتل او هغوئ ي د حروست هوئيم نه د قيسون سيند ته ولېل. 
برق ته ووئيل، ”الړ شه. مال خُدائ به ستا الرودنه کوى، نن هغۀ تا له په سسيرا باندې

 کله فتح درکې ده.“ نو برق د خپلو لسو زرو سو سره د تبور غر نه راکوز شو. 
چ برق او د هغۀ لر حمله وکه، نو مال خُدائ سسيرا د خپلو ولو جن اډو او

سو سره په وارخطاي آخته کل. سسيرا د خپل اډۍ نه راوپ کل او پېدل
 برق تر حروست هوئيم پورې په اډو او لر پس وو او د سسيرا ول وتتېدو. 
ياعيل خېم  برح سيرا د قين س لر ووژلے شو. يو سے هم پات نۀ شو. 
 ته وتتېدو، ه چ د حصور بادشاه يابين د حبر د خاندان سره د امن تون وو. 
ياعيل د سسيرا سره مالوېدو دپاره راووتله او ورته ي ووئيل، ”صاحبه، دننه راشه، زما

 خېم ته دننه راشه. مۀ يرېه.“ نو هغه دننه راغلو او هغه ي په بستره ک پ کو. 
هغۀ هغ ته ووئيل، ”زۀ تے يم، ما له لې اوبۀ راکه.“ نو هغ د پيو مشيزه کوالو

 بيا هغۀ ورته ووئيل، ”د خېم د که، پ ي په هغۀ ول او بيا ي پ کو. 
دروازې په خولۀ ک ودرېه، چ وک را او تپوس کوى چ دلته وک شته، نو

 سسيرا ډېر ستے وو او په خوږ خوب اودۀ شو. نو ياعيل ورته وايه چ نشته.“ 
 او د خېم موږے واخستلو، غل شان هغۀ له ورغله، هغ ورله موږے د تندى نه

 کله چ پورې غاړه وويستلو او موږے په زمه ک هم خ شو او هغه م شو. 
برق په سسيرا پس وو نو ياعيل مالوېدو دپاره ورووتله او ورته ي ووئيل، ”دلته راشه. زۀ
به تا ته هغه سے وايم چ تۀ ي ورې.“ نو هغه د هغ سره دننه الړو او سسيرا هلته

 په زمه م پروت وو چ په تندى ک ي د خېم موږے  وهلے شوے وو. 
 په هغه ورځ خُدائ پاک بن اسرائيلو له په کنعان بادشاه يابين باندې فتح ورکه. 

بن اسرائيل په هغۀ باندې دومره زورور شول چ تباه ي کو.
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د دبوره او برق حمد

 ”د مال خُدائ  په هغه ورځ دبورې او د ابنوعم زوئ برق دا حمد ووئيلو،   ۵
ثناء دې وى. مشرانو د بن اسرائيلو الرودنه وکه، او خلقو په خوشحال سره انونه

زۀ به د مال .و غوږ ونيسومت کوون واورئ اے بادشاهانو، ح پېش کل. 
خُدائ ثناء صفت وکم او ساز به وغوم هغه مال خُدائ ته چ د بن اسرائيلو خُدائ

 ماله خُدايه، کله چ تۀ د سعير د غرونو نه الړې، کله چ تۀ د ادوم د پاک دے. 
عالق نه راووتل، زمه ولزېدله او د آسمان نه باران وورېدلو. آو، اوبۀ د وريو نه
 د سينا مال خُدائ په وړاندې غرونه ولزېدل، د مال خُدائ په راتوې شوې. 

 د عنات زوئ شمجر په وخت ک، د وړاندې چ د بن اسرائيلو خُدائ پاک دے. 
ياعيل په وخت ک، قافل په زمه ک نورې نۀ تل، او مسافر په تاو راتاو الرو باندې

شول تر دې پورې چ پات ودلے شول، او دا خالپرې سرائيلو کلا  د بن تلل. 
 بيا په هغه مل ک جن وو کله دبوره د بن اسرائيلو د مور په شان راپېدا شوه. 
،و کتو زرو سلوې سرائيلو پها ل. د بنسرائيلو نوى معبودان خوښ کا بن چ

 زما زړۀ د بن اسرائيلو د داس وک نۀ ۇو چ هغوئ ډال يا نېزه وړے وې. 
مشرانو سره تلے دے د هغه کسانو سره چ خپل انونه د جن دپاره پېش کول. د
په سپينو خرونو باندې سورل تاسو چ  وواي مال خُدائ ثناء صفت دې وى. 

 کوئ، او تاسو په و قالينونو باندې کېن، او تاسو په الره باندې پېدل مزل کوئ. 
بيانوى، چ خُدائ فتح د سندرغاړو آواز واورئ. هغوئ د مال ودرو ک د اوبو په
د بن اسرائيلو فتح دى. بيا د مال خُدائ خلق د ار د دروازو طرف ته روان شول.

 پاه، پاه. دبورې، پاه او يوه سندره ووايه، د ابنوعم زويه برقه، پاه، خپل

 بيا پات شوى مشران راکوز شول، د مال خُدائ خلق د قېديان روان که. 
 هغوئ د افرائيم نه مېدان ته راغلل، د بنيامين په قبيله طاقتورو خالف راکوز شول. 

 د او د هغوئ په خلقو پس. مشران د مير نه راکوز شول، او آفسران د زبولون نه. 
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يساکار مشران د دبورې سره راغلل، يساکار او برق هم راغلل، او هغوئ په مېدان ک
په هغۀ پس روان ۇو. خو د روبين قبيله شش او پنج ک شوه، هغوئ دا فېصله ونۀ
 هغوئ ول د و سره وروستو پات شول؟ چ شپانو ته  .راش ے شوه چک

غوږ ونيس چ رمو ته آوازونه کوى؟ آو، د روبين قبيله شش او پنج ک شوه، هغوئ
 د جاد قبيله د اُردن نمرخاتۀ طرف ته پات  .راش ے شوه چدا فېصله ونۀ ک

شوه، او د دان قبيله د سمندرى جهازونو سره ول پات شوه؟ د آشر قبيله د سمندر په
 خو د زبولون او نفتال خلقو غاړه پات شوه، هغوئ د سمندر په غاړه پات شول. 

 په تعن ک، د مجدو نهر سره، خپل ژوند د جن مېدان په خطره ک واچولو. 
بادشاهان راغلل او هغوئ جن وکو، د کنعان بادشاهانو جن وکو، خو هغوئ سپين

هغوئ په آسمان ک ه چن ،ه کوله د آسمان نه ستورو ج زر لوټ نۀ کل. 
 په قيسون ک يو سېالب حرکت کولو، ستورو د سسيرا خالف جه وکه. 

هغوئ يوړل د قيسون تېز درياب هغوئ په مخه کل. زۀ به روان شم او د طاقت سره به
 بيا آسونه په منه راغلل، او د خپلو پو د سومونو ن ي په زمه باندې روان يم. 

 د مال خُدائ فرته فرمائ، ”د ميروز په خلقو دې لعنت وى، په جوړې کې. 
هغوئ دې سخت لعنت وى. ه چ هغوئ د مال خُدائ په جن ک د مدد دپاره

 ياعيل د رانۀ غلل، هغوئ د ته جن کوونو خالف د مال خُدائ مدد ونۀ کو.“ 
ولو و نه بختوره ده، چ د قين حبر ه ده، د ولو نه بختوره ه چ په خېمو
 سسيراه اوبۀ وغوتل، خو هغ پ ورکل، هغ په يو ُل جام ک اوسيى. 

 هغ په يو الس ک د خېم موږے راوړو، او په بل الس ک ورله شُمل راوړې. 
ک د مزدور ، هغ سسيرا ووهلو او د هغۀ کوپۍ ي ماته که، او تندے ي ورله

 د هغ په پو ک راپرېوتلو، وغورزېدلو او د هغ پو سورے سورے کو. 
ک پروت وو. د هغ په پو ک الندې پرېوتو، هغه په زمه وغورزېدلو او م شو.
 د سسيرا مور د کک د جال نه بهر نظر واچولو، هغ تپوس وکو، ”د هغۀ اډۍ

 هويارو و ول دومره ناوخته کو؟ مون ول د هغۀ د اډۍ آواز نۀ اورو؟“ 
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 ”هغوئ لوټ شوے مال جواب ورکو، بل هغ به ان ته په خپله بيا بيا دا وئيل، 
تقسيموى، د هر فوج دپاره يوه يا دوه ، د سسيرا دپاره به رن شوې جام وى،
 ماله خُدايه، ستا آو، هغه  لارى شوې وکې چ زما د غاړې دپاره دى.“ 

ول دشمنان دې هم داس مۀ ش، خو ستا دوستان دې د خپل ول زور سره د
ختون نمر په شان وليى.“

او لوېت کاله په هغه مل ک امن وو.

جدعون

 بن اسرائيلو د مال خُدائ خالف بيا ناه وکه، نو هغۀ د ميديان خلق دې ته  ۶
 ميديانيان د بن اسرائيلو نه پرېودل چ اووۀ کاله په هغوئ بادشاه وکى. 

طاقتور ۇو او بن اسرائيليان د هغوئ نه په غارونو او د غرونو په نورو محفوظو ايونو
 چ کله به هم بن اسرائيلو ۀ تخم وکرلو، نو ميديانيان به د عماليقيانو ک پېدل. 

ل هغوئ به په هغه م او د صحرا د قبيلو سره راتلل او په هغوئ به ي حمله کوله. 
پورې فصلونه به ي ېرچاپېره عالق د غزه نه او په جنوب ک ودرول خېم ک
تباه کول. هغوئ به ول ې، اروى او خرونه بوتلل او بن اسرائيلو ته به ي د ژوند

 هغوئ به د مولخانو د لر په شان د خپلو تېرولو دپاره هي هم نۀ پرېودل. 
اروو او خېمو سره راتلل. هغوئ او د هغوئ اوان د شمېر نه بهر ۇو. هغوئ راغلل او
وسه شول. نو بنسرائيليان د ميديانيانو په وجه با  بن زمه ي ورانه ويجاړه که، 
 کله چ بن اسرائيلو د ميديانيانو اسرائيلو مال خُدائ ته د مدد دپاره فرياد وکو. 
 نو هغۀ د هغوئ دپاره يو پېغمبر راولېلو او هغۀ په وجه مال خُدائ ته فرياد وکو، 

 ما تاسو د  .نه راوويستل د غالم صر کخُدائ تاسو په م وفرمائيل، ”ما مال
جن ک لهغوئ ستاسو سره په دې م ئ چصريانو نه او د هغه خلقو نه بچ کم
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لل او ما تاسو له د هغوئ منو ما هغوئ وش تاسو مخ په وړاندې تل و. چوک
 ما تاسو ته وفرمائيل چ زۀ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم او تاسو به درکو. 

د اموريانو معبودانو عبادت نۀ کوئ د چا په مل ک چ اوس تاسو اوسېئ. خو
 بيا د مال خُدائ فرته د عفره کل ته راغله او د تاسو ما ته غوږ ونۀ نيولو.“ 

ېۍ د ون الندې کېناسته چ دا ونه د يوآس وه، يوآس د ابيعزر د قبيل سے وو.
ول، د دې دپاره چ غنم رۍ کورو په لنه باندې د اند هغۀ زوئ جدعون په پ

 د مال خُدائ فرته هلته هغۀ ته رارنده شوه او ورته ميديانيان ي ونۀ ورى. 
 جدعون ورته ي وفرمائيل، ”اے ته او طاقتور سيه. مال خُدائ ستا مل دے.“ 

وفرمائيل، ”صاحبه، مال خُدائ چ زمون مل دے نو دا هر ۀ په مون ول شوى
دى؟ هغه ول عجيبه کارونه چرته دى چ زمون پالر نيۀ مون ته وئيل چ مال خُدائ
کول، هغوئ ي نه د مصر نه راوويستل؟ مال خُدائ مون پرېودل يو او ميديانيانو

 بيا مال خُدائ هغۀ له حم ورکو، ”ته شه او ته ي مون حواله کى يو.“ 
 جدعون ورته په ورشه او بن اسرائيليان د ميديانيانو نه بچ که. زۀ په خپله تا لېم.“ 

جواب ک وفرمائيل، ”زۀ بن اسرائيليان نه خالص کم؟ د منس په قبيله ک د
 مال ولو نه کمزورې قبيله زما ده او زۀ په خپل خاندان ک د ولو نه کشر يم.“ 

ه چل ووه خُدائ ورته وفرمائيل، ”خو زۀ به ستا مل يم او تۀ به ميديانيان داس
 جدعون جواب ورکو، ”کۀ تۀ زما نه خوشحاله ي نو هغوئ صرف يو کس وى.“ 
 تۀ تر هغ پورې دلته ايسار  .خُدائ ي تيا مالتۀ په ر ايه چو ۀ ن ما ته

شه چ زۀ تا له خپله نذرانه راوړم.“ هغۀ ورته وفرمائيل، ”زۀ به ستا تر واپس راتلو پورې
 نو جدعون خپل کور ته دننه الړو او يو د چېل بچے ي پوخ کو او د ايسار يم.“ 
لسو کلو اوړو نه ي پتيره رو تياره که. هغۀ غوه په يوه وکرۍ ک کېوده او
وروا ي په يو لو ک واچوله او دا ي د مال خُدائ فرت له ورکل چ د
 په دې ه او روو، ”غوم ورکهغۀ له ح ت فر ېۍ د ون الندې وه. 

 بيا د مال باندې کېده او وروا ورباندې واچوه.“ نو جدعون هم داس وکل. 
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خُدائ فرت چ کومه امسا نيول وه د هغ سر ي د غو او رو سره ولولو. د
 جدعون ته  نه اور راووتلو او غوه او رو ي وسوزوله. فرته بيا پناه شوه. 

دا پته ولېده چ هغۀ د مال خُدائ فرته ليدل ده او په يره ک هغۀ وفرمائيل،
 خو مال خُدائ هغۀ ته ”ماله خُدايه پاکه، ما ستا فرته مخامخ وليدله.“ 

 جدعون هلته مال خُدائ وفرمائيل، ”تا ته دې خېر وى. مۀ يرېه. تۀ به نۀ مرې.“ 
ته يوه قرباناه جوړه که او ”مال خُدائ خېر دے“ نوم ي پرې کېودو. دا تر اوسه
 په هغه شپه مال خُدائ پورې په عفره ک والړه ده چ دا د ابيعزر د قبيل ده. 

جدعون ته وفرمائيل، ”د خپل پالر غويے او يو بل غويے چ د اوو کالونو وى بوه، د
خپل پالر قرباناه راوغورزوه چ د بعل دپاره ده او د هغ په خوا ک د اشيرې ستنه

 په دې لوړ ائ باندې مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته يوه صحيح ماته که. 
قرباناه جوړه که. بيا هغه دوېم غويے بوه او د يوې قربان په توه ي پوره

و و تا ه چاستعمال ک لر د اشيرې د ستن وسوزوه، د دې په سوزولو ک
 نو جدعون خپل لس نوکران بوتلل او هم هغه شان ي وکل چ نه کې دى.“ 

ار د خلقو نه سخت يرېدو چ ۇو. هغه د خپل خاندان او د خُدائ ورته فرمائيل مال
 کله چ په ورپس سحر د ور ي داس کے وے، نو هغۀ د شپ داس وکل. 
اه او د اشيرې ند بعل قربان ېده چېدل نو هغوئ ته پته ولپا ار خلق وخت د

مات شوې دى او دوېم غويے په هغه قرباناه باندې سوزولے شوے دے چ هلته
 هغوئ د يو بل نه تپوس وکو، ”دا چا کى دى؟“ هغوئ ۀ جوړه شوې وه. 

 نو بيا معلومات وکو او پته ورته ولېده چ د يوآس زوئ جدعون دا کى دى. 
هغوئ يوآس ته ووئيل، ”خپل زوئ دلته بهر راوباسه چ م ي کو. ه چ هغۀ د بعل

 خو يوآس هغه ولو ته قرباناه تباه کې ده او د اشيرې ستنه ي و کې ده.“ 
ووئيل چا ي چ مخالفت کولو، ”تاسو د بعل صفائ کوئ ۀ؟ تاسو د هغۀ دپاره بحث

کوئ؟ هر وک چ د هغۀ صفائ کوى نو هغه به د سحر نه مخ ووژلے ش. کۀ
بعل خُدائ وى، نو هغه دې خپل ان بچ کى. دا د هغۀ قرباناه وه چ تباه کے
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يوآس وئيل  نو د هغه وخت نه جدعون په يربعل باندې مشهور شو، کله چ شوه.“ 
ۇو، ”پرېده چ بعل خپل ان بچ کى، دا د هغۀ قرباناه ده چ تباه کے شوه.“

 نو ول ميديانيان، عماليقيان او د صحرا قبيل راغونې شوې، د اُردن سيند نه

 د مال خُدائ روح په  .ولول خېم ي پورې وتل او د يزرعيل په مېدان ک
جدعون نازل شو، نو هغۀ بيل وغولو او د ابيعزر د قبيل سى ي راوغوتل چ هغۀ

ل چولې وندواړو برخو ته پېغام وړ عالق ول  هغۀ د منس  .روان ش پس
هغوئ راوغواړى او چ دۀ پس روان ش. هغۀ د آشر، زبولون او نفتال قبيلو ته پېغام

 بيا جدعون خُدائ پاک وړون ولېل او هغوئ هم د دۀ سره شاملېدو دپاره راغلل. 
ته وفرمائيل، ”تۀ وائ چ دا فېصله دې کې ده چ تۀ به ما د بن اسرائيلو د خالصولو

 ي ده، زۀ به په درمند باندې دا وړۍ وغوړوم. خو کۀ په سحر دپاره استعمالوې. 
ک پرخه صرف په وړۍ باندې وى او په زمه باندې نۀ وى، نو ما ته به پته ول چ د

 نو هم دغه شان وشول. کله چ بن اسرائيلو بچ کولو دپاره به تۀ ما استعمالوې.“ 
جدعون ورپس سحر وخت پاېدو، هغۀ وړۍ نچوړ که او دومره ډېره پرخه ي ترې نه
 جدعون خُدائ پاک ته وفرمائيل، ”ما وويستله چ د اوبو نه ي يو لوے ډک شو. 

ته مۀ غصه کېه، ما له اجازت راکه چ صرف يوه خبره وکم. ما ل پرېده چ په
وړۍ باندې يو بل آزمېت وکم. دا ل پرېده چ وړۍ اوچه وى او زمه لمده وى.“
 په هغه شپه خُدائ پاک هغه هر ۀ وکل. په ورپس سحر وړۍ اوچه وه، خو زمه

په پرخه باندې لونده وه.

د جدعون ميديانيانو له شست ورکول

 يوه ورځ جدعون او د هغۀ ول سى وخت پاېدل او د حرود چين په خوا  ۷
ک ي خېم ولول. د ميديانيانو خېم د هغوئ شمال طرف ته په مېدان ک د

 مال خُدائ جدعون ته وفرمائيل، ”تا سره چ کوم سى موره غر ته نزدې وې. 
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م. کېدے شهغوئ له په ميديانيانو باندې فتح ورک دى دا زما دپاره ډېر زيات دى چ
چ هغوئ دا سوچ وکى چ هغوئ د خپل طاقت سره دا ه موندل ده، نو مغروره به

 خلقو ته اعالن وکه، هر وک چ يرېدل وى يا ي زړونه بائيلل وى نو  .ش
هغوئ دې واپس کور ته الړ ش او مون به دلته د جِلعاد د غر سره ايسار شو.“ نو
 بيا مال خُدائ جدعون ته دوويشت زره واپس الړل او لس زره ايسار شول. 

وفرمائيل، ”تا سره دا سى اوس هم ډېر زيات دى. هغوئ الندې اوبو ته بوه او زۀ به
 ى به تا سره خامخادا س زۀ تا ته ووايم چ م. چهغوئ ستا دپاره هلته بېل بېل ک

  “. نو هغه به نۀ  نۀ به ايم چى درته وکوم س او چ  نو هغه به
جدعون سى اوبو له بوتلل او مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”هغه کسان چ د سپ په
شان په ژبه اوبۀ ، د هغه ولو نه جدا که چ په خپلو وډو باندې ي ش او اوبۀ
 هلته درې سوه سى داس ۇو چ هغوئ په لَپو ک اوبۀ راواخستل او  “.و

 مال  .لو شول او اوبۀ ي ي وډو باندې ول په خپلو او نور ،ل وې
خُدائ جدعون ته وفرمائيل، ”د دې درې سوو سو په ذريعه چ په لَپو باندې اوبۀ

، زۀ به تاسو بچ کم او په ميديانيانو باندې به فتح درکم. باق نور ول کورونو ته
 نو جدعون هغه ول بن اسرائيليان کور ته ولېل بغېر د هغه درېو سوو نه، ولېه.“ 
او سامان ساتلے وو. د ميديانيانو کېمپ د هغوئ نه الندې په مېدان ک لبي چا چ

 په هغه شپه مال خُدائ جدعون له حم ورکو، ”پاه او په خېمو حمله وو. 
 خو کۀ تۀ د حمل کولو نه يرېې، نو د وکه، زۀ تا له په هغوئ باندې فتح درکوم. 

 چ هغوئ ۀ وائ نو تۀ به هغه خپل نوکر فوراه سره الندې خېمو ته الړ شه. 
واورې او تا ته به د حمل کولو حوصله مالو ش.“ نو جدعون او د هغۀ نوکر فوراه د

 ميديانيان، عماليقيان او د صحرا قبيلو سى د دشمنانو د خېمو غاړې ته الړل. 
مولخانو د لر په شان په مېدان ک خوارۀ شوى ۇو او د هغوئ اوان د سمندر د

 کله چ جدعون راورسېدو، هغۀ واورېدل چ يو سے شو په شان بشمېره ۇو. 
خپل ملرى ته خوب بيانوى. هغۀ وفرمائيل، ”ما خوب وليدو چ د اوربشو يو ول
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 رو راورغېده او يوه خېمه ي ووهله، خېمه په بل مخ واوړېدله او راوغورزېدله.“ 
د هغۀ دوست جواب ورکو، ”دا د بن اسرائيلو تُوره ده چ د يوآس زوئ جدعون دے،
د دې بل هي مطلب نشته. خُدائ پاک هغۀ له په ميديانيانو او زمون په ول لر باندې
 کله چ جدعون د هغه سى د خوب او د هغ د مطلب په حقله فتح ورکې ده.“ 

واورېدل، نو هغۀ د مال خُدائ عبادت وکو. بيا هغه واپس د بن اسرائيلو خېمو ته
الړو او وې فرمائيل، ”پا، مال خُدائ تاسو له د ميديانيانو په لر باندې فتح

 هغۀ درې سوه سى په درېو ډلو ک تقسيم کل او هر يو سى له ي يو درکوى.“ 
 هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”زۀ چ بيل او يو منے ورکو چ په ک به چراغ وو. 

 کله د خېمو غاړې ته ورسېم، ما ته ورئ او چ زۀ ۀ کوم نو هغه شان وکئ. 
کله چ زۀ او زما قبيله بيل وغۇو، بيا تاسو خپل بيل د خېمو نه ېرچاپېره

 جدعون او د وغوئ او داس نعرې ووه، دپاره د مال خُدائ او د جدعون.“ 
هغۀ سل سى د نيم شپ نه ل مخ د خېمو غاړې ته راغلل، هم په هغه وخت پهره
ۇو نو هغه ي د هغوئ سره کوم من او چ ولوغ لدار بدل شوى ۇو. بيا هغوئ بي

 او هغه نورو دوو ډلو هم دغه شان وکل. هغوئ ولو په خپلو سو مات کل، 
،وهل ي وې او چغ لبي ي و السونو ک ۇو، په چراغونه نيول السونو ک
 ول سى د خېمو نه ېرچاپېره په خپل ”تُوره د مال خُدائ او جدعون دپاره.“ 

 کله چ  .وهل ي تېدو او چغر وتول ل ائ باندې ودرېدل او د دشمن خپل
د جدعون سو بيل غول، نو مال خُدائ د دشمن لر دې ته جوړ کو چ د

خپلو تُورو سره په يو بل باندې حمله وکى. هغوئ د بيتسطه پورې د صريرات طرف
 بيا د نفتال او آشر قبيلو او د  .ې وهلته او طبات ته نزدې ابيلمحوله پورې من
 منس د دواړو برخو نه سى راوغوتلے شول او هغوئ په ميديانيانو پس الړل. 

جدعون د غرونو مل ول افرائيم ته پېغام وړون ولېل چ ووائ، ”الندې راش او د
چ ،هرونه ونيسول ن ئ. د اُردن سيند او د بيتباره پورېوک ميديانيانو سره جن

ميديانيان ترې نه راپورې نۀ و.“ نو د افرائيم سى راغون کے شول او هغوئ د
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 هغوئ د ميديانيانو دوه مشران، اُردن سيند او د بيتباره پورې نهرونه ونيول. 
عوريب او زئيب ونيول، عوريب ي د عوريب په  باندې ووژلو او زئيب ي د زئيب د
انورو په لنرۍ ک ووژلو. هغوئ په ميديانيانو پس ۇو او د عوريب او زئيب سرونه

ي جدعون له راوړل، چ هغه اوس د اُردن نمرخاتۀ طرف ته وو.

د ميديانيانو آخرى شست

له تل تۀ د ميديانيانو سره جن و جدعون ته ووئيل، ”کله چفرائيم س بيا د ا  ۸
نو مون دې ول ونۀ غوتلو؟ تا مون سره داس سلوک ول وکو؟“ او هغوئ ورباندې
 خو هغۀ وفرمائيل، ”ما چ ۀ کولے شول دا د هغ په نسبت سخت تنقيد وکو. 
هي هم نۀ دى ۀ چ تاسو کى دى. کۀ د افرائيم سو ل ۀ هم کى دى دا د هغ نه
 د دې نه عالوه، د خُدائ پاک د طاقت په ۀ دى ۀ چ زما ول قبيل کى دى. 

ذريعه تاسو د ميديانيانو دوه مشران عوريب او زئيب ووژل. ما داس ۀ نۀ دى کى
چ ستاسو سره ان برابر کم.“ کله چ هغۀ دا وفرمائيل نو د هغوئ غصه سه شوه.
 په دې وخت ک جدعون او د هغۀ درې سوه سى د اُردن سيند له راغل ۇو او د

 کله دې نه پورې وت هم ۇو. هغوئ ډېر ستى ۇو، خو بيا هم په دشمن پس ۇو. 
ه روو له لار خلقو ته وفرمائيل، ”زما س ات ته ورسېدل، نو هغۀ دهغوئ س چ

 ورکئ. هغوئ ډېر ستى دى او زۀ د ميديانيانو بادشاهان زِبح او ضلمنع پس يم.“ 
خو د سات مشرانو ووئيل، ”مون ستاسو لر له خوراک ول ورکو؟ تاسو تر اوسه
مال ده. کله چ ي” ، نو جدعون وفرمائيل  “.پورې زِبح او ضلمنع نۀ دى نيول
خُدائ زِبح او ضلمنع ما ته په حواله کى، نو ستاسو غو به د صحرا په ازغو او غنو
 جدعون فنواېل ته الړو او هلته ي خلقو ته هم دغه شان درخواست باندې وشلوم.“ 
 وکو، خو د فنواېل خلقو هم د سات د خلقو په شان هم دغه شان جواب ورکو. 

نو هغۀ هغوئ ته وفرمائيل، ”زۀ م، په خېر سره به واپس رام او ستاسو دا برج به
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 زِبح او ضلمنع په قرقور ک د خپل لر سره ۇو. د صحرا د قبيلو د راغورزوم.“ 
لر نه صرف پينلس زره سى پات ۇو، يو الک او شل زره فوجيان وژلے شوى ۇو.
 جدعون د نوبح او يبها نمرخاتۀ طرف ته د قافلو په الره الړو او نااپ ي په لر

 د ميديانيانو دوه بادشاهان زِبح او ضلمنع وتتېدل، خو هغه باندې حمله وکه. 
 کله چ ورپس ۇو او وې نيول او د هغوئ ول لر ي په وارخطاي آخته کو. 
 هغۀ د سات يو زلمے جدعون د حرس درې په الره د جن نه واپس روان وو، 
ونيولو او تپوس ي ترې نه وکو. هغه زلم جدعون ته د سات د اووۀ اوياؤ مشرانو

 بيا جدعون د سات خلقو له الړو او ورته ي وفرمائيل، ”تاسو ته ياد نومونه وليل. 
دى چ زما د مدد کولو نه مو انار وکو؟ او وئيل مو چ مون ستا ستى لر له

هي خوراک نۀ شو ورکولے ه چ تا زِبح او ضلمنع نۀ دى نيول. نو وورئ، هغوئ
 بيا هغۀ د صحرا نه ازغ او غن يوړې او د سات مشرانو له ي ورباندې دا دى.“ 

  هغۀ په فنواېل ک برج هم راغورزولو او د ار خلق ي ووژل.  سزا ورکه. 
بيا جدعون زِبح او ضلمنع نه تپوس وکو، ”تاسو په تبور ک وک وژل دى؟“ هغوئ

 جواب ورکو، ”هغوئ ستا په شان ۇو، هر يو کس د بادشاه د زوئ په شان وو.“ 
جدعون ورته وفرمائيل، ”هغوئ زما وروه ۇو، زما د خپل مور زامن ۇو. زۀ دا قسم

 بيا هغۀ خپل مشر زوئ  “.نۀ وے، نو ما به تاسو نۀ وژل خورم کۀ تاسو هغوئ وژل
ه چ ،خپله تُوره راونۀ ويستله يتر ته وفرمائيل، ”الړ شه او هغوئ ووژنه.“ خو هل

 بيا زِبح او ضلمنع جدعون ته ووئيل، ”راشه او په خپله هغه هل وو او يرېدلو. 
مون ووژنه. نه چ سے وى هغس ي طاقت وى.“ نو جدعون هغوئ ووژل او هغه

 د هغ نه پس، ول کال ي ترې نه يوړل چ د هغوئ د اوانو په غاړو ک ۇو. 
بادشاهان ش سرائيلو جدعون ته ووئيل، ”تۀ او ستا نه پس دې ستا اوالد زمونا بن

 جدعون جواب ورکو، ”نۀ به زۀ او نۀ ه چ تا مون د ميديانيانو نه بچ کى يو.“ 
 به زما زوئ ستاسو حمران وى. مال خُدائ به په خپله ستاسو حمران وى.“ 

خو هغۀ خپله خبره جارى وساتله، ”زۀ به ستاسو نه يو يز وغواړم. هر يو کس دې ما
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له هغه وال راکى کوم چ تاسو اخست دى.“ (د ميديانيانو دا رِواج وو چ هغوئ به
 خلقو جواب ورکو، ”مون به په داس کولو خوشحاله  (.اچول د سرو زرو وال

د سرو زرو وال کوم هغوئ په لوټ مار ک ه او چه خوره کشُو.“ هغوئ يوه کپ
 جدعون ته چ کوم د سرو زرو وال مالو اخست وې هغه ي ورباندې کېودې. 
جام رن هارونه او د کاسن ،کال شوې وې هغه تقريباً شل کلو وې او په دې ک

شامل نۀ وې چ د ميديان بادشاهانو اغوست او هغه په هم په ک شامله نۀ وه چ د
 جدعون د سرو زرو يو بت جوړ کو او په خپل ار هغوئ د اوانو په غاړه وه. 

عفره ک ي کېودو. ولو بن اسرائيلو خُدائ پاک پرېودو او هلته د بت عبادت له
 نو ميديانيانو د بن الړل. دا د جدعون او د هغۀ د خاندان دپاره يو دام جوړ شو. 

اسرائيلو نه شست وخوړو او هغوئ نور د خطرې سبب نۀ شول. لوېت کاله په هغه
مل ک امن وو، تر دې پورې چ جدعون م شو.

د جدعون مرګ

 د هغۀ اويا زامن ۇو، ه  جدعون واپس خپل کور ته الړو او هلته اوسېدو. 

 په شم ک د هغۀ يوه وينه هم وه، د هغ نه ي يو چ د هغۀ ډېرې  وې. 
 د يوآس زوئ جدعون ۀ په پوخ عمر زوئ وشو او ابمل نوم ي پرې کېودو. 
ک م شو او د ابيعزر د قبيل په ار عفره ک د خپل پالر په اديره ک خ شو.

 چ نه جدعون م شو نو بن اسرائيلو بيا د خُدائ پاک سره بغېرت وکه او د

 او د بعل د بتانو عبادت ي وکو. هغوئ يو بت جوړ کو چ نوم ي بعلبريت وو، 
مال خُدائ خپل خُدائ پاک خدمت ي نور ونۀ کو، چا چ هغوئ د ېرچاپېره د
 جدعون چ د بن اسرائيلو سره ومره ۀ خپلو ولو دشمنانو نه بچ کى ۇو. 

کى ۇو نو هغوئ د هغۀ خاندان ته هي وفادارى ونۀ ودله.
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لماب

 د جدعون زوئ ابمل د شم ار ته الړو، چرته چ د هغۀ د مور ول  ۹
 چ د شم د خلقو نه تپوس وکى، ”ستاسو خپلوان اوسېدل او هغوئ ته ي ووئيل 
نه خوه ده چ د جدعون اويا واړه زامن درباندې بادشاه وکى او يا کۀ صرف

 د هغۀ د مور خپلوانو د شم يو کس؟ ياد سات چ ابمل ستاسو خپله وينه ده.“ 
خلقو سره د دې په حقله د هغۀ دپاره خبره وکه او د شم خلقو دا فېصله وکه چ د
 هغوئ هغۀ له د بعلبريت د لوظ ابمل خبره ومن ه چ هغه ي رشتهدار وو. 

عبادتخان نه اويا د سپينو زرو سي ورکې او په دې پېسو هغۀ د بکاره بدمعاشانو
 هغه په عفره ک د خپل پالر کور ته يوه ډله ان سره که چ ملرتيا ي وکى. 
الړو او هلته ي د يو کا دپاسه خپل اويا وروه ووژل، چ د جدعون زامن ۇو. خو د

 بيا د شم او بيتملو ول جدعون کشرے زوئ يوتام پ شو او ونۀ وژلے شو. 
لمهغوئ اب ته الړل، چرته چ ون ۍ پاکې د م کشول او په ش خلق راغون

 کله چ يوتام د دې نه خبر شو، نو هغه الړو او د رزيم د غرۀ په بادشاه جوړ کو. 
سر ودرېدو او هغوئ ته ي چغ ووهل، ”اے د شم خلقو، تاسو زما خبره واورئ

ل ون  يو تاسو زما خبره واورئ تر دې چ خُدائ پاک ستاسو خبره واورى. 
راغونې شوې چ د ان دپاره يو بادشاه خوښ کى. هغوئ د زيتُونو ون ته ووئيل
 د زيتُونو ون جواب ورکو، ول زۀ دې د زيتُونو تېل چ تۀ زمون بادشاه شه. 

ورکول بند کم کوم چ د معبودانو او انسانانو د درناوى دپاره استعماليى صرف د
 بيا ونو د اينر ون ته ووئيل چ، تۀ راشه او دې دپاره چ د نورو ونو مشره شم. 

 خو د اينر ون جواب ورکو، ول زۀ دې خپله خوږه مېوه پېدا زمون بادشاه شه. 
 نو بيا ونو د انورو کول بند کم، صرف د دې دپاره چ د نورو ونو مشره شم. 

 خو د انورو بو ورته په جواب بو ته ووئيل چ، تۀ راشه او زمون بادشاه شه. 
ک ووئيل، ول زۀ دې خپل مے پېدا کول بند کم، چ په دې باندې معبودان او
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 نو بيا ولو ونو انسانان خوشحاليى، صرف د دې دپاره چ د نورو ونو مشره شم. 
 د ازغو غن جواب ورکو د ازغو غن ته ووئيل چ، تۀ راشه او زمون بادشاه شه. 
چ، کۀ تاسو په رتيا سره ما خپل بادشاه جوړول غواړئ، نو زما د سورى الندې پناه
واخل. کۀ تاسو داس ونۀ کل نو زما د ازغو انو نه به اور بل ش او د لبنان د دِيار

لمکله تاسو اب” ، نو يوتام خپله خبره جارى وساتله چ ون به وسوزوى.“ 
بادشاه جوړ کو نو تاسو په رتيا مخلصه او رتون وئ ۀ؟ تاسو د جدعون د ياد

ۀ درناوى وکو او د هغۀ د خاندان سره مو ۀ سلوک وکو ۀ له نه چ د هغۀ
 هغه راپه ياد کئ چ زما پالر ستاسو دپاره جن وکو. د کارونو حق جوړيى؟ 

 خو نن هغۀ خپل ژوند په خطره ک واچولو چ تاسو د ميديانيانو نه بچ کى. 
تاسو زما د پالر د خاندان خالف شوئ. تاسو د هغۀ زامن اويا سى د يو کا دپاسه

ووژل او دا ه چ د هغۀ د وين زوئ ابمل ستاسو رشتهدار دے او تاسو هغه د
 کۀ تاسو نن د جدعون او د هغۀ اوالد سره د عزت او شم بادشاه جوړ کے دے. 
ۀ ايمان سلوک وکو، نو تاسو دې د ابمل نه خوشحاله ش او هغه دې ستاسو نه

 خو کۀ داس نۀ وى نو ابمل ته دې اور بل ش او د شم او  .خوشحاله ش
بيتملو خلق دې وسوزوى. د شم او بيتملو د خلقو نه دې اور بل ش او ابمل دې

 يوتام د خپل ورور ابمل نه يرېدو نو ه هغه وتتېدو او بير ته د وسوزوى.“ 
  ابمل په بن اسرائيلو باندې درې کاله بادشاه وکه.  اوسېدو دپاره الړو. 
بيا خُدائ پاک د ابمل او د شم د خلقو په مين ک دشمن پېدا که او هغوئ د

 داس د دې دپاره وشول چ ابمل او د شم خلقو ابمل خالف بغاوت وکو. 
ته د خپلو بدو سزا مالو ش چا چ د هغۀ مدد کے وو چ د جدعون اويا زامن

ائ ک الف د غرونو په سرونو باندې په پخ لمم خلقو د اب د ش  .ووژن
سى کېنول او هر وک هم چ په هغه الره تېرېدل نو هغوئ به ي لوټ کول. نو

 د عبيد زوئ جعل د خپلو وروو سره شم ته راغلو او د ابمل د دې نه خبر شو. 
 هغوئ ول خپلو د انورو باغونو ته دننه هغه ائ خلقو په هغۀ باندې اعتبار وکو. 
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الړل او انور ي راوشوکول او مے ي ترې نه جوړ کل او يوه مېله ي جوړه که.
هغوئ د خپل خُدائ د عبادت ائ ته الړل، چرته چ هغوئ خوراک اک وکو او
 د عبيد زوئ جعل ووئيل، ”دا په شم ک مون ۀ ابمل ته ي کنل وکل. 
قسم سى يو؟ مون د ابمل خدمت ول کۇو؟ هغۀ دے وک؟ هغه د جدعون زوئ

دے. او زبول ته د هغۀ نه حم مالويى، خو مون ول د هغۀ خدمت وکو؟ د خپل پالر
 زما دا ارمان دے نيۀ همور وفادار اوس، چا چ ستاسو د قبيل بنياد اېے وو. 

چ زۀ د دې خلقو مشر وے نو ما به د ابمل نه ان خالص کے وے. ما به هغۀ
 د هغه ار ته وئيل وے چ خپل لر تيار که او بهر د جن دپاره راووه.“ 

 هغۀ په حمران زبول چ کله هغه ۀ واورېدل چ جعل وئيل ۇو نو په غصه شو. 
ارومه ک ابمل ته پېغام وړون ولېل چ داس ورته ووائ، ”د عبيد زوئ جعل
او د هغۀ وروه شم ته راغل دى او هغوئ د ار خلق لمسوى چ ستا خالف بغاوت
.ش پ و کاو په پ الړ ش  نو اوس، تا او ستا خلقو له په کار دى چ وکى. 

 سبا سحر چ نه نمر راوخېژى نو تاسو پا او په ار باندې نااپه حمله

وکئ. نو چ کله جعل او د هغۀ سى ستاسو خالف راو، نو چ ۀ مو خوه وى
 نو ابمل او د هغۀ ول سى د شپ الړل او د شم نه بهر په هغه ورسره وکئ.“ 
 نو د عبيد زوئ جعل بهر تلے وو او د ار د دروازې په لورو ډلو ک پ شول. 

خولۀ ک والړ وو او هم په هغه وخت ابمل د خپلو فوجيانو سره د پو ايونو نه
 جعل هغوئ وليدل او زبول ته ي ووئيل، ”وره، د غرونو د سرونو نه سى راووتلو. 
راروان دى.“ زبول جواب ورکو، ”هغه سى نۀ دى. هغه صرف د غرونو سورى دى.“

 جعل ورته بيا ووئيل، ”وره، د غرۀ د سر نه سى راکوزيى او يوه ډله د قسمت

 بيا زبول هغۀ ته ووئيل، ”اوس ستا ودون ېۍ د ون نه په الر راروانه ده.“ 
الف چرته دى؟ تۀ هم هغه کس وې چ تا وئيل چ مون د دې سى ابمل خدمت

تا ورسره د نفرت سلوک کولو. اوس الړ شه او جن ى دى چو. دا هغه سوک ول
  جعل د شم خلق بوتلل او د ابمل سره ي جن وکو.  ورسره وکه.“ 
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جعل وتتېدو او ابمل ورپس وو. د ار د دروازې نه د ننوتلو نه مخ ډېر کسان
 ابمل په ارومه ک اوسېدو او زبول د شم نه جعل او د هغۀ زخميان شول. 
 په ورپس ورځ ابمل ته پته ولېده وروه وشل، نور هلته نۀ شول اوسېدلے. 

ي ى بوتلل، په درېو ډلو ک نو هغۀ خپل س چ د شم خلق پو ته راووتل، 
تقسيم کل، په پو ک پ شول او انتظار ي کولو. کله چ هغۀ وليدل چ خلق د

 کله چ ار نه بهر روان دى، نو هغه د پ ائ نه د هغوئ د وژلو دپاره راووتلو. 
ابمل او د هغۀ قبيله په تېزۍ سره د ار د دروازې د حفاظت دپاره مخ شوه، نو
 وله ورځ هغه دوو نورو ډلو په پو ک په خلقو باندې حمله وکه او ول ي ووژل. 

جن جارى وو. ابمل ار قبضه کو، د هغ خلق ي ووژل، ار ي وران کو او
 کله چ د شم په قلعه ک ول مشران سى د دې نه زمه ي په ماله په که. 

خبر شول، نو هغوئ د بعلبريت د لوظ عبادتخان په مضبوط ائ ک پناه ولوله.
 نو هغه د خپلو سو سره د  ابمل خبر شو چ هغوئ هلته راغون شوى دى، 

ضلمون غر ته وختلو. هلته هغۀ يو تبر واخستلو، د ون انه ي ماته که او په خپله
 نو اوږه ي کېوده. هغۀ خپلو سو ته ووئيل چ، ”زر ش او هم دغه شان وکئ.“ 

هر يو سى د ون ۀ ان مات کې، بيا هغوئ ابمل پس الړل او لر ي د
قلع دېوالونو سره ډېرے کل. هغوئ په دې باندې اور بل کو، هغه دننه خلق د نورو
 ولو خلقو سره مۀ شول چ په قلعه ک ۇو. دا تقريباً زر سى او  وې. 

 هلته يو ابمل تيبض ته الړو، د ار نه ي ېره واچوله او قبضه ي کو. 
مضبوط برج وو او په ار ک هر يو سى او ، سره د مشرانو هغ ته ورمنه
 کله چ ابمل په که. خپل انونه ي په ک بند کل او پاس چت ته وختل. 

برج باندې حمله کولو له راغلو، نو هغه دروازې ته ورغلو چ په برج باندې اور بل کى.
 خو يوې  د هغۀ په سر باندې د بره نه د ژرندې پل وروغورزولو او د هغۀ

 نو هغۀ زر هغه زلمے راوغوتلو کوم چ د هغۀ وسله وړله او کوپۍ ي ماته که. 
چ وک ووائ و، ”خپله تُوره راوباسه او ما ووژنه. زۀ دا نۀ غواړم چورک م يح
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زۀ يوې  وژلے يم.“ نو هغه زلم ترې نه تُوره په بل طرف وويستله او هغه م شو.
 نو  کله چ بن اسرائيلو وليدل چ ابمل م شو، نو هغوئ ول کور ته الړل. 

داس خُدائ پاک ابمل له د هغو بدو بدله ورکه کوم بد چ هغۀ د خپل پالر خالف
 خُدائ پاک د شم خلقو له هم د هغوئ د کى ۇو چ اويا وروه ي وژل ۇو. 

بدمعاش په وجه سخته سزا ورکه، نه چ د جدعون زوئ يوتام وئيل ۇو چ په
هغوئ به داس کيى چ کله هغۀ پرې لعنت وئيلو.

تولع

 د ابمل د مرګ نه پس د دودو نمسے او د فُوه زوئ، تولع د بن اسرائيلو  ۱۰
د بچ کولو دپاره راغلو. هغه د يساکار د قبيل نه وو او د افرائيم د غرونو په مل سمير
 هغه درويشت کاله د بن اسرائيلو قاض وو. بيا هغه م شو او په ک اوسېدو. 

سمير ک خ شو.

يائير

 د تولع نه پس يائير د جِلعاد نه راغلو. هغه دوويشت کاله د بن اسرائيلو قاض وو.
لې وه. د جِلعاد په مک په دېرشو خرونو سورل  د هغۀ دېرش زامن ۇو چا چ

 يائير م ک د هغوئ دېرش ارونه ۇو، چ تر اوسه پورې د يائير په نوم ياديى. 
شو او په قامون ک خ شو.

افتاح

 بن اسرائيلو يو ل بيا د مال خُدائ خالف ناه وکه او د بعل او عستارات او

هم داس د شام، د صيدا، د موآب، د عمون او د فلستيانو د معبودانو عبادت ي وکو.
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 نو مال خُدائ هغوئ مال خُدائ پرېودو او د هغۀ عبادت کول ي بس کل. 
بن اسرائيلو ته په قهر شو او فلستيانو او عمونيانو له ي موقع ورکه چ بن اسرائيلو
 هغوئ اتلس کاله هغه ول بن اسرائيل په تليف ک واچول له شست ورکى. 

او ظلم زياتے ي ورسره کولو کوم چ په جِلعاد ک د اُردن سيند نمرخاتۀ طرف ته د
 عمونيان د اُردن نه هم پورې وتل چ د يهوداه، اموريانو په مل ک اوسېدل. 

 بنيامين او افرائيم قبيلو سره جن وکى. بن اسرائيليان په سخت کاؤ ک ۇو. 
نو بن اسرائيلو مال خُدائ ته فرياد وکو او وې وئيل، ”مون ستا خالف ناه کې ده،
ه چ مون تۀ، زمون خپل خُدائ پاک پرېودې او د بعل د بتانو عبادت مو وکو.“
 مال خُدائ هغوئ له دا جواب ورکو، ”مصريانو، اموريانو، عمونيانو، فلستيانو،
 صيدانيانو، عماليقيانو او ماعونيانو په تېره زمانه ک تاسو سره ظلم زياتے کولو

 خو تاسو بيا هم زۀ او تاسو ما ته فرياد وکو. ما تاسو د هغوئ نه بچ نۀ کئ ۀ؟ 
 الړ ش پرېودم او د نورو معبودانو عبادت مو وکو، نو زۀ به بيا تاسو نۀ بچ کوم. 
ليف کتاسو په ت ى دى. کله چتاسو خوښ ک ئ چاو هغه معبودانو ته فرياد وک
 خو بن اسرائيلو مال خُدائ ته ي نو هغوئ له موقع ورکئ چ تاسو بچ کى.“ 

ووئيل، ”مون ناه کې ده. ۀ چ ستا خوه وى نو هغه راسره وکه، خو نن مون بچ
خُدائ عبادت ي و او د مالان خالص ک  نو هغوئ د پردو معبودانو نه که.“ 

 بيا د عمونيانو لر وکو، نو د بن اسرائيلو په تليف باندې د هغۀ زړۀ وسوزېدو. 
سرائيل هم راغونا بن .ولول خېم ي و او په جِلعاد کدپاره تيارے وک د جن

 هلته خلقو او د بن اسرائيلو د قبيلو  .ولول خېم ي شول او په مصفاه ک
مشرانو يو بل ته ووئيل، ”وک چ په عمونيانو باندې وړومبے حمله وکى نو هغه به د

“.ولو خلقو باندې مشر ش جِلعاد په

 د جِلعاد يو بهادر فوج افتاح د يوې کنجرې زوئ وو. د هغۀ د پالر هم جِلعاد  ۱۱
 د جِلعاد د خپل  نه نور زامن هم ۇو او کله چ هغوئ لوئ شول، نو نوم وو. 

https://pashtobibles.org/


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

افتاح ي مجبور کو چ د کور نه الړ ش. هغوئ هغۀ ته ووئيل، ”تا ته به زمون د پالر په
 افتاح د خپلو وروو نه  “.زوئ ي  ى، تۀ د بلهم نۀ مالوي هي ميراث ک

وتتېدو او د طوب په مل ک اوسېدو. هلته د بکاره بدمعاشانو ډله د هغۀ سره
 له موده پس عمونيان د بن اسرائيلو خالف شوه او هغوئ به د هغۀ سره رېدل. 

 کله چ داس وشول نو د جِلعاد مشران الړل چ افتاح د طوب جن له الړل. 
ک  هغوئ ووئيل، ”راشه او د عمونيانو خالف په جن  .نه واپس راول لم

 خو افتاح ورته ووئيل، ”تاسو زما نه دومره نفرت وکو چ دې ته زمون مشر شه.“ 
مو مجبور کم چ د خپل پالر د کور نه الړ شم. اوس چ تاسو په تليف ک ي نو ما

ه راواپس شُو چ تا له فتاح ته ووئيل، ”اوس مون هغوئ ا له ول راغل ي؟“ 
غواړو چ مون سره الړ ش او د عمونيانو سره جن وکې او د جِلعاد د ولو خلقو

 افتاح هغوئ ته ووئيل، ”ه ي ده کۀ تاسو ما د ان سره واپس مشرى وکې.“ 
بو چ عمونيانو سره جن وکم او مال خُدائ ما له فتح راکى، نو زۀ به ستاسو

 هغوئ ورته په جواب ک ووئيل، ”مون ته منظوره ده. مال خُدائ مشر شم.“ 
 نو افتاح د جِلعاد مشرانو سره الړو او خلقو هغه د قبيلو مشر او زمون واه دے.“ 

فوج مشر جوړ کو. افتاح په مصفاه ک د مال خُدائ په وړاندې خپل د تون
،ورته ووائ ل چولې ونفتاح د عمون بادشاه له پېغام وړ بيا ا خبرې بيان کې. 

 د ”تۀ زمون سره ۀ النجه لرې؟ تا زمون په مل باندې ول حمله کې ده؟“ 
عمون بادشاه د افتاح پېغام وړونو ته جواب ورکو، ”کله چ بن اسرائيليان د مصر نه
لراووتل، نو هغوئ د ارنون سيند نه واخله تر يبوق سيند او د اُردن سيند پورې زما م

 افتاح د عمون ونيولو. نو اوس به تۀ ما له دا بغېر د جن جې واپس راکوې.“ 
تيا نۀ دى چدا ر” ،ورته ووائ داس  چ بادشاه ته واپس پېغام وړون ولېل 
بن کله چ وشول يعن  داس بن اسرائيلو د موآب يا د عمون مل نيولے دے. 

اسرائيليان د مصر نه الړل، نو هغوئ د صحرا په الره بحرِقُلزم ته روان شول او قادِس ته
 بيا هغوئ د ادوم بادشاه له پېغام وړون ولېل چ اجازت ترې نه وغواړى راغلل. 
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چ د هغۀ په مل ک تېر ش. خو د ادوم بادشاه هغوئ نۀ پرېودل. هغوئ د موآب
نو بن .تېر ش ک لد هغۀ په م ودل چ بادشاه ته هم ووئيل، خو هغۀ هم پرې نۀ
 بيا هغوئ په صحرا ک روان ۇو، د ادوم اسرائيليان په قادِس ک ايسار شول. 

او د موآب مل نه تاوېدل تر دې پورې چ د موآب نمرخاتۀ طرف ته راغلل چ د
ارنون سيند بل طرف ته وو. هغوئ هلته خېم ولول، خو هغوئ د ارنون نه پورې نۀ

 بيا بن اسرائيلو په حسبون ک د اموريانو وتل ه چ دا د موآب د حد پوله وه. 
بادشاه سيحون ته پېغام وړون ولېل، چ د هغۀ نه اجازت وغواړى چ هغوئ د هغۀ
 خو سيحون بن اسرائيليان تېرېدو  .ته الړ ش لاو خپل م تېر ش ک لپه م

ته نۀ پرېودل ه چ په هغوئ باعتباره وو. هغۀ خپل ول لر راغون کو، په
 خو مال خُدائ د يهض ک ي خېم ولول او په بن اسرائيلو ي حمله وکه. 
بن اسرائيلو خُدائ پاک، بن اسرائيلو له په سيحون او د هغۀ په لر باندې فتح ورکه.

ک لپه هغه م ه کوم چوله عالقه قبضه ک سرائيلو د هغه اموريانو هغها نو بن
 هغوئ په جنوب ک د ارنون نه واخله په شمال ک تر يبوق پورې او اوسېدل. 
رېواتۀ طرف ته د اُردن سيند پورې د اموريانو نمرخاتۀ طرف ته د صحرا نه واخله نمرپ
 نو دا مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک وو چا چ د وله عالقه قبضه که. 
 چ تاسو له ۀ هم ستاسو معبود خپلو خلقو بن اسرائيلو دپاره اموريان وشل. 

کموس درکى دى نو هغه به ستاسو سره وى. خو چ مال خُدائ، زمون خُدائ پاک
ۀ چ  ستاسو خيال دا دے مون له ۀ هم راکى دى هغه به زمون سره وى. 

سرائيلو ته د جنا ؟ هغۀ کله بنۀ ي تاسو د موآب د بادشاه د صفور د زوئ بلق نه
 بن اسرائيلو دعوت ورکے دے ۀ؟ هغۀ کله زمون خالف جن کے دے ۀ؟ 

درې سوه کالو راس حسبون او عيروعير او د دې نه ېرچاپېره ارونه او د ارنون
سيند په غاړه ول ارونه قبضه کى دى. تاسو په هغه وخت هغه واپس ول نۀ ۇو

زما سره جن ى. تاسو دا بد کوئ چبد نۀ دى ک  نه، ما ستاسو سره هي نيول؟ 
ک سرائيلو او عمونيانو په مينا دے. هغه به نن د بن خُدائ قاض کوئ. مال
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 خو د عمون بادشاه، د افتاح د طرف نه دې فېصله وکى چ وک په حقه دى.“ 
 بيا د مال خُدائ روح په افتاح نازل شو. هغه په جِلعاد پېغام ته هي پام ونۀ کو. 

او په منس ک تېر شو او په جِلعاد ک مصفاه ته راواپس شو او د هغه ائ نه ي د
 افتاح د مال خُدائ دپاره دا منته ومنله، ”کۀ تۀ ما له عمونيانو خالف روان شو. 
وک هم چ  کۀ زۀ واپس په خېر سره راورسېدم او په عمونيانو باندې فتح راکې، 
زما د کور نه وړومبے زما سره د مالوېدو دپاره راووتل نو هغه به د مال خُدائ وى نو

 نو افتاح د عمونيانو هغه يز به هغۀ ته د سوزېدون نذران په توه پېش کم.“ 
 هغۀ د سره جن دپاره د سيند نه پورې وتلو او مال خُدائ هغۀ له فتح ورکه. 

عيروعير نه واخله، د منيت نه ېرچاپېره عالقه او تر ابيل کراميم پورې ول شل ارونه
وران کل. هلته يو لوئ قتل عام وو او عمونيانو د بن اسرائيلو نه شست وخوړو.

د افتاح لور

 کله چ افتاح واپس په مصفاه ک کور ته الړو، هلته د هغۀ لور د هغۀ سره

مالوېدو له راروانه وه، ېده او تمبل ي وهلو. هغه ي اې يوه لور وه، د هغۀ نور زامن
 کله ي چ هغه وليده، نو هغۀ د خفان نه خپل جام وشلول او او لوه نۀ وې. 
رباد شم. ما چ د مال خُدائ سره کوم وې وئيل، ”اے زما لورې، زۀ خو به تباه او ب

ورته ووئيل، ”کۀ تا د مال  هغ لوظ کے دے، زۀ خو هغه نۀ شم ماتولے.“ 
خُدائ سره وعده کې وى نو تا چ ۀ وئيل دى نو هم هغه شان ما سره وکه، ه
 خو هغ خپل پالر ته چ مال خُدائ ستا دشمنانو عمونيانو نه بدل واخستلو.“ 
ووئيل، ”تۀ زما دپاره دا يو کار وکه، دوه مياشت ما يوا پرېده، چ زۀ د خپلو
ملرو سره د غرونو په عالقه ک سرردانه ورم او ماتم وکم ه چ زۀ په

الړه شه،“ او دؤو مياشتو له ي” ، هغۀ ورته ووئيل چ پېغلتوب ک مه کېم.“ 
ه چ ووک ته الړه او ماتم ي رو سره د غرونو عالقله. هغه د خپلو مللرې ولې
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 دوه مياشت پس هغه واپس خپل پالر له راغله. هغه باوالده او بوادۀ مه کېدله. 
هغۀ هم هغه شان وکل چ نه ي د مال خُدائ سره لوظ کے وو. او هغه په
په بن هم تعلق نۀ وو لرلے نو داس ى سره يه شوه او د يو سم پېغلتوب ک

چ تل لور ور به هر کال   چ اسرائيلو ک د دې نه يو رِواج جوړ شو 
د جِلعاد د افتاح د لور دپاره ماتم وکى.

افتاح او افرائيميان

 د افرائيم سى د جن دپاره تيار شول، هغوئ د اُردن سيند نه صفون ته  ۱۲
نه ول دپاره د حد پول ووئيل، ”تۀ د عمونيانو سره جن فتاح ته يپورې وتل او ا
واوړېدل او مون دې راونۀ غوتلو چ تا سره الړ شُو؟ مون به ستا کور سره تا

 خو افتاح هغوئ ته ووئيل، ”زما او زما د خلقو د عمونيانو سره يوه وسوزوو.“ 
 کله چ سخته النجه وه. ما تاسو راوغوتل، خو تاسو زۀ د هغوئ نه بچ نۀ کم. 

نو ما خپل ژوند په خطره ک ،تاسو زما د بچ کولو دپاره رانۀ غل ېده چما ته پته ول
واچولو او د حد پول نه واوړېدم چ د هغوئ سره جن وکم او مال خُدائ ما له په

 بيا هغوئ باندې فتح راکه. نو اوس تاسو ما سره جن کولو له ول راغل ي؟“ 
افتاح د جِلعاد ول سى راغون کل، د افرائيم د سو سره ي جن وکو او هغوئ له

ي شست ورکو ه چ د افرائيم خلقو وئيل ۇو چ، ”تاسو جِلعاديان تش د افرائيم
 د دې دپاره چ افرائيميان تتېدو ته پرې نۀ ږدى،  “.مفروران ي او منس

جِلعاديانو هغه ايونه ونيول چ چرته هغوئ د اُردن نه پورې وتلے شول. کله چ به يو
افرائيم هم د تتېدو کوشش کولو نو هغۀ به د پورې وتو اجازت غوتو او د جِلعاد

سو به ترې نه تپوس کولو، ”تۀ د افرائيم د قبيل ي ۀ؟“ کۀ هغۀ به ووئيل چ، ”نه،“
شبوليت ووايه.“ خو هغۀ به ورته په جواب ک” ، هغوئ به ورته ووئيل چ

”سبوليت“ ووئيل ه چ هغۀ به دا ے صحيح نۀ شو وئيلے. نو هغه به ي ونيولو او
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د اُردن سيند نه د پورې وتو په ائ ک به ي ووژلو. په هغه وخت ک دوه لوېت
وو. بيا هغه م سرائيلو قاضا کاله د بن فتاح شپ ا زره افرائيميان ووژلے شول. 

شو او په جِلعاد ک په يو ار ک خ شو.

ابصان، ايلون او عبدون

 د هغۀ دېرش  د افتاح نه پس، د بيتلحم ابصان د بن اسرائيلو قاض شو. 

زامن او دېرش لوه وې. هغۀ خپل لوه د خپل قبيل نه بهر وادۀ کې او خپلو زامنو له
ي دېرش  د پردو قبيلو نه وادۀ کې. ابصان اووۀ کاله د بن اسرائيلو قاض وو،
 د ابصان نه پس، د زبولون ايلون  بيا هغه م شو او په بيتلحم ک خ شو. 

 بيا هغه م شو او د زبولون په عالقه په ايالون لس کاله د بن اسرائيلو قاض شو. 
 د ايلون نه پس، د فرعاتون نه د هليل زوئ عبدون د بن اسرائيلو ک خ شو. 

 د هغۀ لوېت زامن او دېرش نمس ۇو، چ هر يو په خپل خر باندې قاض شو. 
 بيا هغه م شو او په سورل کوله. عبدون اتۀ کاله د بن اسرائيلو قاض وو، 

فرعاتون ک خ شو چ دا ائ د عماليقيانو د غرونو په مل ک د افرائيم په
عالقه ک وو.

د سمسون پېدا کېدل

 بن اسرائيلو د مال خُدائ خالف بيا ناه وکه، نو هغۀ فلستيان پرېودل  ۱۳
ار ک رعا پهد ص  په هغه وخت ک چ لوېت کاله پرې حومت وکى. 
د دان قبيل يو سے وو چ نوم ي منوحه وو، د هغۀ ه شنه وه او بچ ي نۀ ۇو.

 د مال خُدائ فرته هغ ته رارنده شوه او ورته ي وفرمائيل، ”تۀ هيله د
.او يو زوئ به دې وش خو تۀ به زر اُميدواره ش ،ه شوې نۀ يبچو د پېدا کېدو جو

 او ستا د  خيال کوه چ مے يا شراب ونۀ  او نۀ چ حرام يز وخورې، 
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زوئ پېدا کېدو نه پس هيله چ د هغۀ وېتۀ پرې نۀ کې، ه چ د هغۀ د پېدا
کېدو د ور نه به هغه خُدائ پاک ته د نذير په حيثيت وقف وى. هغه به د فلستيانو نه د

 بيا هغه ه الړه او خپل خاوند ته ي ووئيل، بن اسرائيلو بچ کول شروع کى.“ 
”د خُدائ پاک يو سے ما له راغلو، هغه د خُدائ پاک د فرت په شان هيبتناک

ارېدو. ما د هغۀ نه تپوس ونۀ وکو چ د کوم ائ نه راغلے ي، نو هغۀ ما ته خپل
زۀ به اُميدواره شم او يو زوئ به م  خو هغۀ ما ته وفرمائيل چ نوم هم ونۀ ودلو. 
وش. هغۀ راته وفرمائيل چ مے يا شراب مۀ ه او نۀ چ حرام يز وخورې، ه

چ تر کوم پورې هغه ماشوم ژوندے وى نو هغه به خُدائ پاک ته د نذير په حيثيت
 نو منوحه مال خُدائ ته سوال وکو، ”ماله خُدايه، د خُدائ پاک هغه وقف وى.“ 

چ ائته و او مون له راش بيا مون ده چلے وو هغه پرېتا رالې ے کوم چس
 منوحه چ کوم سوال کے کله هغه هل پېدا ش نو مون د هغۀ سره ۀ وکو.“ 

وو نو خُدائ پاک هم هغه شان وکل او چ کله هغه ه په پو ک ناسته وه نو د
خُدائ پاک هغه فرته ورله واپس راغله، خو د هغ خاوند منوحه د هغ سره نۀ وو.
وره، هغه بله ورځ چ” ،ووئيل ه او خپل خاوند ته يه کمن سمدست  نو هغ

 منوحه پاېدو او کوم سے ما له راغلے وو هغه بيا ما ته رند شوے دے.“ 
خپل  پس الړو. هغه سى له ورغلو او تپوس ي ترې نه وکو، ”آيا تۀ هغه سے
ي ۀ چا چ زما د  سره خبرې کول؟“ هغۀ جواب ورکو، ”آو، زۀ هم هغه يم.“

 نو منوحه ترې نه تپوس وکو، ”کله چ ستا خبره رتيا ش، نو د هغه هل د

 د مال خُدائ فرت ورته ژوند اصول به ۀ وى او د هغۀ کار به ۀ وى؟“ 
وفرمائيل، ”ستا ه به دا خبره يقين کى چ هغه هر ۀ وکى چ ۀ ما ورته

 هغه به داس يو يز هم نۀ خورى چ د انورو باغ نه را، هغه به يو وئيل دى. 
قسم مے هم نۀ  او نۀ به حرام يز خورى. هغه به خامخا هغه هر ۀ کوى چ ما

 منوحه ته پته نۀ وه چ دا د مال خُدائ فرته ده، نو هغۀ - ورته وئيل دى.“ 
ورته ووئيل، ”مون سره ل ايسار شه او مون پرېده چ تا له يو د چېل بچے پوخ
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کو.“ خو فرت ورته وفرمائيل، ”کۀ زۀ ستاسو سره ايساره شم، نو زۀ به ستاسو
خوراک نۀ خورم. کۀ تاسو دا پخول غواړئ، نو دا مال خُدائ ته د نذران په توه

 منوحه ورته ووئيل، ”مون ته خپل نوم وايه، چ کله ستا خبره رتيا وسوزوئ.“ 
ورته وفرمائيل، ”تۀ زما د نوم تپوس ول ت فر ش نو مون به ستا عزت وکو.“ 

 نو منوحه د  “.تۀ به ورباندې پوهه نۀ ش عجيبه نوم دے چ کوې؟ دا يو داس
چېل يو بچے او ۀ غله واخستله او د  په قرباناه باندې ي مال خُدائ ته پېش
که. او چ کله منوحه او د هغۀ  ورته کتل نو مال خُدائ يو عجيبه کار وکو.
 نو منوحه او د هغۀ ،ختل اه نه لمبد قربان چ  په کوم وخت ک -

وليدل چ د مال خُدائ فرته د اور په لمبو ک بره آسمان ته وختله او منوحه او د
هغۀ ه پمخ په زم پرېوتل. خو هغوئ هغه سے بيا ونۀ ليدو نو هغوئ ته پته

ته ووئيل، ”په دې ک   منوحه خپل ولېده چ دا د مال خُدائ فرته وه. 
 خو ۀ ش نشته چ مون به مۀ شُو، ه چ مون خُدائ پاک ليدلے دے.“ 

له زمونتلے، نو هغۀ به هيوژل غو خُدائ زمون و، ”کۀ مالجواب ورک ي 
نذران نۀ قبلول، نو هغۀ به مون ته دا هر ۀ نۀ ودلے او نۀ به ي راته دا خبرې کې

 نو د هغۀ د  يو زوئ وشو او سمسون نوم ي ورباندې کېودو. هغه وې.“ 
 او د مال خُدائ روح هغه په هغه ماشوم لوئېدو او مال خُدائ برکت ورکو. 
وخت ک ته کو چ کله هغه د صرعا او استال په مين ک د دان په کېمپ

ک وو.

د سمسون وادۀ

 هغه  يوه ورځ سمسون تمنت ته الړو، هلته ي يوه پېغله فلست وليده.   ۱۴
جين ما يوه فلست وفرمائيل، ”په تمنت ک واپس کور ته الړو او خپل مور پالر ته ي

 خو مور پالر ي ورته ووئيل، ”ستا په ليدل ده او اوس هغه ما ته وادۀ کئ.“ 
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خپلوانو يا زمون په ولو خلقو ک جين نشته ۀ، چ تۀ خامخا  او په ناسنته
فلستيانو ک جين کوې؟“ خو سمسون خپل پالر ته وفرمائيل، ”هغه جين ما له وکه

 مور پالر ته ي دا پته نۀ وه چ په دې کار ک د ه چ هغه م خوه ده.“ 
مال خُدائ الس وو، ه چ مال خُدائ د فلستيانو سره د جن دپاره يوه موقع

 نو سمسون لوله. په هغه وخت ک فلستيانو په بن اسرائيلو باندې حومت کولو. 
د خپل مور پالر سره تمنت ته الړو. کله چ هلته هغوئ د انورو په باغونو ک تېرېدل،
 د مال خُدائ روح هغۀ آواز واورېدو چ يو وان زمرے هغۀ ته مخامخ غوريى. 
و و زمرے و او په تشو السونو يه کت اپه په هغۀ نازل شو او سمسون ينا

کو، له چ دا د چېل بچے وى. خو هغۀ خپل مور پالر ته د دې په حقله ونۀ وئيل.
 يو  بيا هغه الړو او د هغه جين سره ي خبرې وکې او هغه ي خوه شوه. 

و ور پس سمسون د هغ سره وادۀ کولو دپاره واپس الړو. په الره ک هغه
راورېدو چ د هغه ازمرى الش وورى چ کوم ي وژلے وو او هغۀ وليدل چ د

 هغۀ شات د السونو سره دې په الش ک دننه ډېرې مچ او شات هم ۇو. 
راوويستل او په روانه ک ي خوړل. بيا هغۀ خپل مور او پالر له هم يوړل او ل ي ترې
نه ورکل او هغوئ هم وخوړل، خو سمسون ونۀ فرمائيل چ دا شات ي د م ازمرى نه

 د هغۀ پالر د هغه جين کور ته الړو او سمسون هلته لويه مېلمستيا راويستل دى. 
 کله چ فلستيانو هغه وليدو، نو هغوئ دېرش وکه. هلته د وانانو دا رِواج وو. 

 سمسون هغوئ ته -  .د هغۀ سره ايسار ش ل چرى ورولېوانان مل
وفرمائيل، ”زۀ به ستاسو نه د يو سخت سوال تپوس وکم. کۀ تاسو ي ما له د رو په

دې اوو ورو ک جواب راکو، نو زۀ به تاسو له د کتان دېرش چوغ او دېرش جوړه
جام درکم. خو کۀ جواب مو رانۀ کو نو ما له به تاسو د کتان دېرش چوغ او دېرش
ي مون ته خپل سخت سوال ووايه، چ راکوئ.“ هغوئ ورته ووئيل، ”مون جوړه جام

 هغۀ ورته وفرمائيل، ”د خوړون نه د خوراک ۀ شے راووتلو، د ته واورو.“ 
ش نه ۀ خوږ شے راووتلو.“ درې ور وروستو هم هغوئ د دې سخت سوال جواب
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 په لورمه ورځ هغوئ د سمسون  ته ووئيل، ”خپل خاوند ورنۀ کے شو. 
وغولوه چ مون ته د دې سخت سوال مطلب وائ. کۀ تا ونۀ ودلو نو مون به ستا د
پالر په کور اور ولوو او تا به هم په ک وسوزوو. تا مون د دې دپاره راغوت يو ۀ

 نو د سمسون ه په ژړا هغۀ له ورغله او چ غريبانان شُو؟ کۀ داس نۀ ده؟“ 
ورته ي ووئيل، ”تۀ زما سره مينه نۀ کوې. تۀ زما نه کرکه کوې. تا زما د خلقو نه د

سخت سوال تپوس وکو او ما ته دې ونۀ وئيل چ د دې مطلب ۀ دے.“ هغۀ ورته
 هغ وفرمائيل، ”وره، ما خپل مور پالر ته هم نۀ دى وئيل. نو زۀ تا ته ول ووايم؟“ 
د دې په حقله د خېرات په ولو اوو ورو ک ژړل. خو په اوومه ورځ هغۀ ورته د دې
و. بيا هغک د دې په حقله هغه ډېر تن هغ ه چ ،ودلوسخت سوال مطلب و
 نو په اوومه ورځ د نمر پرېوتو نه مخ، د ار سو هغۀ ته فلستيانو ته ووئيل. 
ووئيل، ”د شاتو نه به خوږ ۀ شے وى؟ د ازمرى نه به ته ۀ شے وى؟“ سمسون

ورته په جواب ک وفرمائيل، ”کۀ تاسو زما په غوا يوې نۀ وے کے، نو تاسو به د دې
 د مال خُدائ روح نااپه په هغۀ باندې سخت سوال جواب نۀ وے راکے.“ 
راغلو او هغه ي ته کو او هغه الندې اسقلون ته الړو، چرته چ ي دېرش سى

رېنه وويستل او د هغوئ جام ي هغه سو له ورکې چا چ هغه ووژل، جام ي ت
سخت سوال حل کے وو. د هغ نه پس هغه واپس د خپل پالر کور ته الړو، چ ۀ

 او د سمسون ه هغه سى له ورکے شوى ۇو په هغ باندې سخت غصه وو، 
شوه چ کوم د هغۀ په وادۀ ک د هغۀ ۀ ملرے وو.

پينلسم باب

 له موده وروستو سمسون د غنمو د لَو په وخت ک د خپل  سره  ۱۵
مالوېدو دپاره الړو او يو د چېل بچے ي ورله بوتلو. هغۀ د هغ پالر ته وفرمائيل، ”زۀ
غواړم چ د خپل  کو ته الړ شم او ورسره ملم.“ خو د هغ پالر هغه دننه نۀ
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تۀ د هغ زما خيال دا وو چ  هغۀ سمسون ته ووئيل، ”په حقيقت ک پرېودو. 
نه کرکه کوې، نو ما هغه ه ستا ۀ ملرى له ورکه. خو کشره خور ي ترې نه

 سمسون وفرمائيل، ”دا ل چ زۀ د فلستيانو ائسته ده، د هغ په ائ دا وکه.“ 
 نو هغه الړو او درې سوه سره ۀ کوم نو د هغ الزام دې په ما نۀ ش لولے.“ 

لومبې ي ونيول. د دؤو دؤو لومبو ل ي وتل او د دې په غوو ک ي چراغونه
 بيا هغۀ چراغونه بل کل او لومبې ي د فلستيانو فصلونو طرف ته کېودل. 

پرېودل. نو داس هغه ېۍ شوے فصل او والړ فصل ي وسوزولو او د انورو او
 کله چ فلستيانو تپوس وکو چ، ”دا چا زيتُونو باغونه ي هم ورسره وسوزول. 
کى دى؟“ نو هغوئ خبر شول چ دا سمسون کى دى، ه چ د تمنت يو سى

يعن د هغۀ سخر، د سمسون ه د سمسون ملرى له ورکې وه. نو فلستيان الړل او
 سمسون هغوئ ته وفرمائيل، ”چ هغه ه او د هغ پالر ي په اور وسوزول. 

تاسو دا کار کے دے نو په دې وجه زۀ قسم خورم چ تر هغ پورې به زۀ قالر نۀ شم
 نو هغۀ په دوئ باندې سخته چ ترو پورې م ستاسو نه بدل نۀ وى اخستے.“ 
ترې نه ووژل. بيا هغه الړو او د ايتام غر په يو غار ک ه او ډېر کسان يحمله وک

ايسار شو.

د سمسون د فلستيانو نه بدل اخستل

 فلستيان راغلل او په يهوداه ک ي خېم ولول او د لح په ار ي حمله

 د يهوداه سو د هغوئ نه تپوس وکو، ”تاسو په مون باندې ول حمله وکه. 
کوئ؟“ هغوئ په جواب ک ورته ووئيل، ”مون د دې دپاره راغل يو چ سمسون

 نو د قېدى بوحو او هم هغه شان ورسره وکو چ ۀ ي زمون سره کى ۇو.“ 
يهوداه درې زره سى د ايتام د غرۀ هغه غار ته الړل او سمسون ته ي ووئيل، ”تا ته پته

نشته ۀ چ فلستيان په مون باندې حومت کوى؟ تا مون سره ۀ کى دى؟“ هغۀ
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 جواب ورکو، ”ما د هغوئ سره هم هغه شان وکل چ ۀ ي زما سره کى ۇو.“ 
هغوئ ووئيل، ”مون دلته د دې دپاره راغل يو چ تا وتو، نو داس به تا هغوئ ته په

“.تاسو به په خپله ما نۀ وژن و.“ سمسون وفرمائيل، ”ما ته قسم وخورئ چحواله ک
 هغوئ ورته ووئيل، ”ي ده، مون به صرف تا وتو او هغوئ ته به دې حواله کو.

 مون تا نۀ وژنو.“ نو هغوئ هغه په دؤو نوؤ پو وتلو او د غرۀ نه ي په زور بوتلو. 
چغ او هغۀ ته ي ې وهلته راغلو، نو فلستيانو د هغۀ طرف ته من هغه لح کله چ
وهل. د مال خُدائ روح نااپه هغه ته کو، نو هغۀ د خپلو السونو او مو نه تاو
 بيا هغۀ د خر د ژامن يو شوى پى داس وشلول له چ سوزېدل تارونه وى. 

تازه هُوکے وموندو. هغه وري شو او راوچت ي کو او زر سى ي ورباندې ووژل.
ى ووژل، د خر د ژامنسره ما زر س ُوکه  او هغۀ ووئيل، ”د خر د ژامن

 د هغ نه پس هغۀ د ژامن هُوکے هُوک سره ما هغوئ ډېرے ډېرے کل.“ 
 بيا سمسون وغورزولو. چرته چ دا کار وشو نو د هغه ائ نوم د ژامن غر شو. 

سخت تے شو، نو هغۀ مال خُدائ ته فرياد وکو او وې فرمائيل، ”تا ما له دا لويه
 فتح راکې ده، اوس زۀ د تندې نه مرم او د ناسنته په السونو ک به وغورزېم؟“ 

نو خُدائ پاک هلته د لح په زمه ک يو خال ائ کوالو کو او اوبۀ ترې نه
راووتل. سمسون اوبۀ ول او تازه دم شو. نو هغۀ په دې باندې دا نوم کېودو، ”د
 د فلستيانو په دور ک چغ وهون چينه“ او دا تر اوسه پورې په لح ک ده. 

سمسون شل کاله د بن اسرائيلو قاض وو.

سمسون په غزه ک

 سمسون يوه ورځ فلست ار غزه ته الړو، هلته د يوې کنجرې سره مالو شو  ۱۶
 د غزه خلقو ته پته ولېده چ سمسون هلته دے، نو او د هغ سره مالستو. 
هغوئ هغه ائ نه ېره واچوله او د ار په دروازه ک ي وله شپه د هغۀ انتظار
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وکو. وله شپه هغوئ غل ۇو، د خپلو انونو سره ي دا سوچ کولو چ، ”د سحر را
 خو سمسون تر نيم شپ پورې د پورې به مون انتظار وکو او بيا به هغه ووژنو.“ 

کنجرې سره پروت وو. بيا هغه پاېدو او د ار دروازه ي ونيوله او د تمبو، درشلو،
تالو او هر ۀ سره ي وويستله. هغۀ دا په خپلو اوږو باندې کېودل او د هغه غر سر

پورې ي يوړل چرته نه چ حبرون ارېدو.

سمسون او دليله

 د هغ نه پس، سمسون په يوه ه باندې مئين شو چ نوم ي دليله وو، چ هغه د

له الړل او ورته ي بادشاهان هغ ۀ فلست هغه پين سورِق په مېدان ک اوسېده. 
ووئيل، ”سمسون وغولوه چ تا ته ووائ چ هغه دومره ته ول دے او مون په هغۀ

باندې نه غالب راتلے شُو، چ وې تو او کمزورے ي کو. مون هر يو به تا له
هربانسمسون ته ووئيل، ”م  نو دليل يوولس سوه د سپينو زرو سي درکو.“ 

وکه ما ته ووايه چ تۀ په ۀ يز دومره ته ي. کۀ وک تا تل او کمزورے کول
 سمسون ورته په جواب ک وفرمائيل، وغواړى نو هغه داس نه کولے ش؟“ 

”کۀ هغوئ د ليندې په اوو نوؤ مزو باندې ما وتى چ هغه تازه وى او اوچ شوى نۀ وى،
 نو فلست بادشاهانو دليل له د ليندې اووۀ نو زۀ به د نورو په شان کمزورے شم.“ 
 په بله کوه ک د مزى راوړل چ اوچ شوى نۀ ۇو او هغ پرې سمسون وتلو. 

هغ ۀ سو انتظار کولو، نو هغ چغه که، ”سمسونه، ستا د نيولو دپاره فلستيان
راغل دى.“ خو هغۀ د ليندې مزى داس وشلول له چ په تارونو باندې اور ول او

 دليل سمسون ته وشليى. خو هغوئ ته بيا هم د هغۀ د طاقت د راز پته ونۀ لېده. 
ووئيل، ”وره، تا زما نه بوقوفه جوړه کې ده او ما ته دې دروغ ووئيل. اوس ما ته
 هغۀ ورته وفرمائيل، ”کۀ هغوئ ما په  “.لے کېدے شۀ ت هن تۀ ووايه چ

داس رسو باندې وتى چ هيله هم استعمال شوې نۀ وى، نو زۀ به د نورو په شان
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 نو دليل نوې رس راوړې او هغه ي پرې وتلو. بيا هغ چغه که، کمزورے شم.“ 
”سمسونه، ستا د نيولو دپاره فلستيان راغل دى.“ هغه سو په بله کوه ک انتظار

 دليل سمسون ته  .و نه وشلولد تارونو په شان د خپلو م کولو. نو هغۀ رس
ووئيل، ”تا تر اوسه پورې زما نه کم عقله جوړه کې ده او ما ته دروغ وائ. ما ته ووايه

چ تۀ نه ۀ تلے کېدے ش.“ هغۀ ورته وفرمائيل، ”کۀ تۀ زما د وېتو اووۀ
کونس د جامو په خپله کۍ ک ونې او د کۍ په سيخ پورې ي وتې، نو زۀ به د
 دليل هغه په آرام سره اودۀ کو، د هغۀ د وېتو اووۀ نورو په شان کمزورے يم.“ 
کونس ي ونل او د کۍ په سيخ پورې ي وتل او چغه ي که، ”سمسونه، ستا د

نيولو دپاره فلستيان راغل دى.“ خو هغه پاېدو او خپل وېتۀ ي د هغه کۍ نه
زما سره مينه کوې، کله چ چ ه وائن ورته ووئيل، ”تۀ  نو هغ خالص کل. 
تۀ په ما اعتبار هم نۀ کوې؟ تا درې ل زما نه کم عقله جوړه که او تا بيا هم ما ته ونۀ
 هغ به هره ورځ د هغۀ نه تپوس کولو.  “.ه يۀ باندې دومره ت تۀ په وئيل چ

هغ  نو سمسون آخر ک هغ هغه دومره تن کے وو چ پوزې له ترې راغلو. 
ته رتيا وئيل، ”زما وېتۀ هيله هم نۀ دى کل شوى. زما د پېدا کېدو د وخت نه زۀ

خُدائ پاک ته د نذير په حيثيت وقف يم. کۀ زما وېتۀ کل شوى وے، نو زما طاقت به
ېده چته پته ول دليل  کله چ ختم شوے وو او د نورو په شان به کمزورے وم.“ 

لو او ورته يبادشاهانو ته يو پېغام ولې فلست ودلو، نو هغول راز و هغۀ ورته
ووئيل، ”تاسو يو ل بيا راش. سمسون ما ته رتيا وئيل دى.“ نو هغوئ راغلل او د
 دليل په آرام سره سمسون په خپل غې ک اودۀ ان سره ي پېس هم راوړې. 
کو او بيا ي سے راوغوتلو، چ هغۀ د سمسون د وېتو اووۀ  کل کې. نو

 بيا هغ چغه داس هغه ي په تليف ک واچولو ه چ د هغۀ طاقت ختم شو. 
که، ”سمسونه، ستا د نيولو دپاره فلستيان راغل دى.“ هغه پاېدو او خيال ي دا وو
م او آزاد به شم. خو هغۀ ته پته نۀ وه چان خالص ک په شان زۀ به د مخ چ
.ترې نه وويستل ي  فلستيانو هغه ونيولو او ستر مال خُدائ هغه پرېے وو. 

https://pashtobibles.org/


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

هغه ي غزه ته بوتلو او د زېو په زنيرونو باندې ي وتلو او په قېد ک ترې نه د
 خو د هغۀ وېتۀ بيا راوشول. مېچن د تاوولو کار اخستلو. 

د سمسون مرګ

 فلست بادشاهان راغون شول چ جشن وکى او خپل خُدائ دجون ته يوه لويه

قربان پېش کى. هغوئ ووئيل، ”زمون خُدائ مون له زمون په دشمن سمسون باندې
 نو هغوئ خوشحال کوله او هغوئ ووئيل، ”سمسون - فتح راکې ده.“ 

راوغواړئ او را چ په هغۀ پورې وق وکو.“ کله چ هغوئ سمسون د قېد نه
راوويستلو، نو هغوئ ورپورې وق کول او د ستنو په مين ک ي ودرولے وو. کله
چ خلقو هغه ولېدلو، نو هغوئ د خپل خُدائ ثناء صفت کولو، ”زمون خُدائ زمون په

ډېر کسان ي و او زمونوران ک لم زمون ې ده، چا چدشمن باندې فتح راک
،ے وو چالس نيولے روان ک ته وفرمائيل چا چ  سمسون هغه هل ووژل.“ 

”ما پرېده چ په هغه ستنو باندې الس ولوم چ په کومو باندې دا کور والړ دے. زۀ
 هغه ائ د و او سو نه ډک وو. پينۀ واړه په دې باندې تيه لول غواړم.“ 
فلست بادشاهان هم هلته ۇو او هلته په چت باندې تقريباً درې زره  او سى ۇو،
 سمسون سوال وکو، ”اے ماله  .کېدل وق په سمسون پورې هغوئ کتل چ

خُدايه پاکه، ل ما راياد که، خُدايه پاکه. زۀ تا ته سوال کوم چ يو ل بيا ما له طاقت
 نو راکه، نو چ په دې يو وار د فلستيانو نه د خپلو دوو سترو بدل واخلم.“ 

سمسون هغه دوه مينن ستن ونيول چ په کومو باندې هغه آبادى والړه وه. په دواړو
 او چغه ي که، ”پرېده چ د فلستيانو سره م شم.“ باندې ي يو يو الس کېودو 
هغۀ د خپل ول زور سره ستنو له ديه ورکه او هغه بتخانه په هغه پينو بادشاهانو او

په نورو ولو کسانو باندې راوغورزېده. سمسون د خپل مرګ په وخت د هغ نه زيات
 د هغۀ وروه او د هغۀ د خلق ووژل چ ومره هغۀ په خپل ژوند ک وژل ۇو. 
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خاندان نور کسان د هغۀ الش وړلو له راغلل. هغه ي واپس يوړو او د صرعا او استال په
مين ک د خپل پالر منوحه په قبر ک ي خ کو. هغه شل کاله د بن اسرائيلو

قاض وو.

د مياه بتان

فرائيم کا لاه وو، هغه د غرونو په ممي نوم ي ے وو چل يو س  يو  ۱۷
 هغۀ خپل مور ته ووئيل، ”کله چ ستا نه هغه يوولس سوه د سپينو زرو اوسېدو. 

سي چا پ کې، نو ما واورېدل چ تا هغه غل ته ېرې وکې. وره، هغه پېس ما
سره دى او هغه ما اخست دى.“ د هغۀ مور ووئيل، ”زما زويه، مال خُدائ دې تا له

 هغۀ پېس واپس خپل مور له ورکې او مور ي ووئيل، ”چ هغه برکت درکى.“ 
ېرې زما په زوئ باندې ونۀ ل زۀ پخپله دا د سپينو زرو سي مال خُدائ ته وقف
کوم. د لر په يوه مجسمه به دا سپين زر وخېژولے ش. نو داس به زۀ دا د سپينو

ې نو هغمور له ورک دا واپس خپل چ  کله ي زرو سي تا له واپس درکم.“ 
دوه سوه د سپينو زرو سي يوړې او زرر د لر بت جوړ کو او سپين زر ي پرې
 د دې سى يعن د مياه يوه وخېژول. دا د مياه په کور ک کېودے شول. 

بتخانه وه. هغۀ ۀ بتان او يو مقدس پېش بند جوړ کو. او خپل يو زوئ ي خپل امام
 په هغه وخت ک په بن اسرائيلو ک يو بادشاه هم نۀ وو، خلقو هم مقرر کو. 

 هم په هغه وخت ک هلته يو وان ليوى وو هغه شان کول چ ۀ ي خوه وه. 
 هغه د بيتلحم نه الړو چ د اوسېدو چ د يهوداه د بيتلحم په ار ک اوسېدو. 

دپاره بل ائ ولوى. د سفر په دوران ک د افرائيم د غرونو په مل ک د مياه
 مياه د هغۀ نه تپوس وکو، ”تۀ د کوم ائ نه راغلے ي؟“ هغۀ کور ته راغلو. 

ورته ووئيل، ”زۀ يو ليوى يم چ د يهوداه د بيتلحم نه راغلے يم. زۀ د اوسېدو دپاره يو
 مياه ووئيل، ”ما سره ايسار شه. زما امام او مشير شه او زۀ به په ائ لوم.“ 
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 هغه وان ليوى د کال ک لس د سپينو زرو سي، جام او خوراک درکوم.“ 
 مياه هغه خپل امام مياه سره اوسېدو ته راض شو او د هغۀ د زوئ په شان شو. 

 مياه ووئيل، ”اوس چ زما يو مقرر کو او هغه د مياه په کور ک اوسېدو. 
ليوى امام شته، نو ما ته پته ده چ مال خُدائ به زما هر کار سم کى.“

مياه او د دان قبيله

 په هغه وخت ک چ د بن اسرائيلو يو بادشاه هم نۀ وو نو په هغه ورو  ۱۸
ک د دان قبيل يوه داس عالقه لوله چ دعوٰى پرې وکى او قبضه ي کى ه

 نو د دان د چ د بن اسرائيلو په قبيلو ک هغوئ ته خپله زمه نۀ وه مالو شوې. 
قبيل د ولو کورنو نه پينۀ ته سى خوښ کل. هغوئ ي د صرعا او استال ارونو

وئ.“ کله چل ئ او ويتحقيق وک لد هغه م” ،ووئيل چ ل او ورته ينه ولې
 هغوئ د غرونو مل افرائيم ته ورسېدل، نو هغوئ د مياه په کور ک ايسار شول. 
کله چ هغوئ هلته ۇو، نو هغوئ د هغه وان ليوى په لهجه باندې پوهه شول، نو هغوئ

 هغۀ ورغلل او تپوس ي ترې نه وکو، ”تۀ دلته ۀ کوې؟ تۀ دلته چا راوستلے ي؟“ 
جواب ورکو، ”زۀ د مياه سره کار کوم، زۀ د امام په توه د هغۀ سره خدمت کوم او

 هغوئ هغۀ ته ووئيل، ”د خُدائ پاک نه ل تپوس وکه هغه ما له تنخواه راکوى.“ 
 امام جواب ورکو، ”په خېر چ مون به په خپل سفر ک کامياب شُو او کۀ نه.“ 

 نو هغه پينۀ سى الړ ش، ستاسو سفر د مال خُدائ نه منظور شوے دے.“ 
روان شول او د ليس ار ته الړل. هغوئ وليدل چ د هغه ائ خلق د صيدانيانو په

شان په امن سره اوسېدل. هغوئ امن پسند او غل خلق ۇو، د هيچا سره ي هم النجه نۀ
وه، هغوئ سره د ضرورت ول يزونه موجود ۇو. هغوئ د صيدانيانو نه ۀ لرې

 کله چ هغه پينۀ سى اوسېدل او د نورو خلقو سره ي هي لېن دېن نۀ کولو. 
صرعا او استال ته راورېدل، نو د دوئ خپلوانو د هغوئ نه تپوس وکو چ، ”تاسو
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لهغه م و. مونپه ليس حمله وک چ و، ”را هغوئ جواب ورک ۀ وليدل.“ 
 کله  .ونيس لاو هغه م .ئ. زر شمۀ ايسارې ۀ وو. دلته هس وليدو او هغه ډېر

چ تاسو هلته ورسېئ، نو تاسو به وورئ چ هغه امن پسند خلق دى. هغه يو لوئ
مل دے، او چ ۀ غواړئ هغه هر ۀ په ک شته او خُدائ پاک هغه تاسو له

ستال نه الړل او د جنرعا او اى د صسوه س شپ  نو د دان قبيل درکوى.“ 
خېم ي تيعريم کري  هغوئ الړل او د يهوداه په مغرب په ق وسله ورسره وه. 
 هغوئ د ولول. نو دا ه د هغه ائ نوم تر اوسه پورې د ”دان کېمپ“ دے. 

 بيا هغه هغه ائ نه الړل او د غرونو په مل افرائيم ک د مياه کور ته راغلل. 
پينۀ سى کوم چ د ليس مل کتلو له تل ۇو هغوئ خپلو ملرو ته ووئيل، ”تاسو ته

پته وه ۀ چ هلته په يو کور ک يوه مجسمه او يو په قالب ک جوړ شوے بت
دے؟ هلته نور بتان او مقدس پېش بند هم دى. ستاسو ۀ خيال دے چ ۀ وکو؟“

 هغوئ د مياه کور ته الړل، چرته چ هغه وان ليوى اوسېدو او سالم ي ورباندې

 په دې دوران ک چ د دان کوم شپ سوه فوجيان چ د جن دپاره واچولو. 
 هغه پينۀ جاسوسان سيدها کور ته ننوتل تيار ۇو، هغوئ په دروازه ک والړ ۇو. 

او هغه ول بتان او مقدس پېش بند ي واخستلو، په دې دوران ک امام د شپ سوو
 کله چ سى د مياه کور ته ننوتل وسله بندو سو سره په دروازه ک ايسار وو. 
 او مقدس يزونه ي راواخستل، نو امام د هغوئ نه تپوس وکو، ”تاسو ۀ کوئ؟“ 

سره الړ شه او زمون ې. مونيوه خبره هم ونۀ ک هغوئ ورته ووئيل، ”غلے شه. چ
امام او مشر شه. د يو سى د خاندان د امام کېدو نه دا ه نۀ ده ۀ چ د بن اسرائيلو

 نو امام په دې باندې ډېر خوشحاله شو او هغه مقدس د يوې قبيل امام ش؟“ 
 نو هغوئ خپل بچ ،اروى او خپل هر يزونه ي واخستل او د هغوئ سره الړو. 
 هغوئ د هغه کور نه ۀ لرې مزل کے ۀ د ان نه مخ کل او روان شول. 

 وو نو مياه خپل اونيان راغون کل او د دان په سو پس الړل او ورورسېدل. 
او هغوئ ته ي چغه که. د دان سى راورېدل او د مياه نه ي تپوس وکو، ”ۀ
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 مياه ورته په جواب ک ووئيل، چل دے چ دومره ډېر خلق راغون شوى ي؟“ 
”مطلب دې ۀ دے، ۀ خبره ده؟ تۀ زما امام بو او زما جوړ کى معبودان اوړې
 د دان سو ورته ووئيل، ”ستا دپاره به دا او  نو نور زما سره ۀ پات کيى؟“ 

ۀ وى چ نور هي غ ونۀ کې. ن دا سى به غصه ش او حمله به درباندې وکى
 نو هغوئ په خپله مخه الړل. مياه ته پته  “.ۀ شول خاندان م او بيا به تۀ او ستا
ولېده چ د دان سى په هغوئ باندې ډېر زيات ته دى، نو هغه راورېدو او کور

 کله چ د دان سو امام او هغه يزونه يوړل چ کوم مياه جوړ - ته الړو. 
کوم امن پسند خلق ۇو او د جن ه، چحمله وک ى ۇو، هغوئ الړل او په ليس يک
دپاره تيار نۀ ۇو. هغوئ د بيترِحوب په وادۍ ک ۇو او هغوئ د دې اوسېدون قتل
کل او په ار ي اور بل کو. داس هي وک هم نۀ ۇو چ هغوئ ي بچ کى وے،
ه چ ليس د صيدا نه ۀ لرې وو او د نورو خلقو سره د هغوئ لېن دېن نۀ وو. د

 هغوئ د دې نوم د دان قبيل خلقو هغه ار بيا جوړ کو او په هغ ک اوسېدل. 
 د دان خلقو د ليس نه دان ته بدل کو، دان د هغوئ پالر نيۀ او د يعقوب زوئ وو. 
ان دپاره جوړ شوے بت ولول، او د موس نمس او د جيرسوم زوئ يونتن او د هغۀ

 زامنو تر هغ پورې د امامانو په توه خدمت کولو چ جالوطن ته بوتلے شول. 
تر کوم پورې چ د خُدائ پاک کور په سيال ک وو نو تر هغه وخته پورې د مياه

بت هلته وو.

يو ليوے او د هغۀ وينه

 په هغه ورو ک د بن اسرائيلو بادشاه نۀ وو او يو ليوے چ د افرائيم د  ۱۹
ه بوتله چډېر لرې اوسېدو، هغۀ د يهوداه د بيتلحم نه يوه وين ک لغرونو په م

 خو هغه د هغۀ نه خفه شوه، په بيتلحم ک واپس د خپل پالر کور  .ش ه ي
هغ ه چى دا فېصله وک بيا هغه س ته الړه او لور مياشت ي هلته تېرې کې. 
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پس الړ ش او رضا ي کى چ واپس هغۀ له راش. هغۀ خپل نوکر او دوه خرونه
ان سره بوتلل. نو کله چ هغه هلته ورسېدو نو  هغه د خپل پالر کور ته راوستو

 د هغۀ سخر پرې او چ سخر هغه وليدو نو ورته ي ډېر په مينه پخېر راغلے ووئيلو. 
زور واچولو چ ايسار ش، نو هغه درې ور هلته پات شو. هغوئ هلته خوراک

په سحر هغوئ وخت ور لورم  د اک وکو او درې شپ ي تېرې کې. 
پاېدل او د تلو تيارے ي وکو. خو د  پالر هغه ليوى ته ووئيل، ”وړومبے ل ۀ
 نو هغه دواړه سى کېناستل  “.نو وروستو به بيا الړ ش تازه دم ش وخوره. چ

او په يو ائ ي خوراک اک وکو. د  پالر بيا هغۀ ته ووئيل، ”دا به ۀ وى
،الړ ش ېدو چ ليوے پا چ شپه دلته تېره کې او خپل زړۀ خوشحاله کې.“ 
خو د هغۀ سخر ورته منت وکو چ ايسار ش، نو هغۀ يوه بله شپه هم هلته تېره که.
 په پينمه ورځ سحر وخت هغه روان شو، خو سخر ورته ووئيل، ”ل ۀ وخوره او

 کله چ هغه مازير پورې صبر وکه.“ نو دواړو سو يو ائ رو وخوړه. 
سے، د هغۀ وينه او د هغۀ نوکر يو ل بيا روان شول، نو سخر ورته ووئيل، ”ووره،

دلته پات ،زر به تيارۀ ش .ش وله شپه پات تاسو ام نزدې دے، په کار دى چما
ش او خپل زړۀ خوشحاله کئ. سحر د سفر دپاره وخت پا او خپل کور ته الړ
 خو هغه سى نۀ غوتل چ بله شپه هم تېره کى، نو هغه او د هغۀ -  “.ش
وينه په خپله مخه روان شول، خپل نوکر او دوه کته شوى خرونه هم ورسره ۇو. د

ور ناوخته وو چ هغوئ يبوس يعن يروشلم ته نزدې راغلل، نو نوکر خپل مال ته
 خو نې - ووئيل، ”دلته به ودرېو او په دې يبوس ار ک به شپه تېره کو.“ 
ي ووئيل، ”مون به په يو داس ار ک نۀ پات کيو چ د هغه ائ خلق بن اسرائيل

نۀ وى. مون به تېر شُو او ل مخ به الړ شُو او په جبعه يا راما ک به شپه تېره
 نو هغوئ د يبوس نه تېر شول او په خپله مخه روان ۇو. نمر په پرېوتو وو چ کو.“ 

 هغوئ د شپ تېرولو دپاره ورغلل. هغوئ د بنيامين په عالقه ک جبع ته راغلل. 

هغوئ ار ته الړل او په بازار ک کېناستل، خو هيچا د شپ دپاره کور ته بونۀ تلل.
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و کپه پ وله ورځ ي ے راغلو چهغوئ هلته ۇو، نو يو بوډا س ۀ وخت چ 

وو، خو اوس په جبعه ک لفرائيم د غرونو د مهغه د ا ے وو. په اصل ککار ک
ار په بازار ک ى د هغه بوډا س اوسېدو. (هلته نور خلق د بنيامين د قبيل ۇو.) 
مسافر وليدو او تپوس ي ترې نه وکو، ”تۀ د کوم ائ نه راغلے ي؟ او تۀ چرته ؟“

 ليوى جواب ورکو، ”مون د يهوداه په بيتلحم ک ۇو او اوس مون د افرائيم د

غرونو مل لرې برخ ته روان يو د کوم نه چ زۀ راغلے يم. خو داس هي وک هم
 زمون سره د خپلو خرونو دپاره واۀ او بوس  ،خپل کور ته بو مون نشته چ

هم شته او داس زما، زما د بل  او زما د نوکر دپاره رو او مے هم شته. ما
 هغه بوډا سى ورته ووئيل، ”په خېر سره د ضرورت هر يو يز موجود دے.“ 

راغل. زۀ به ستاسو د هر ضرورت خيال ساتم، تاسو په بازار ک شپه مۀ تېروئ.“
 نو هغوئ ي د ان سره کور ته بوتلل او د هغوئ خرونو له ي خوراک ورکو. بيا

 هغوئ خپل زړونه خوشحالول چ هغوئ خپل پ ووينل او رو ي وخوړه. 
د ار ۀ بدکاره سى نااپه د کور نه تاو شول او په دروازه وهلو باندې ي شروع

وکه. هغوئ هغه بوډا سى ته ووئيل، ”هغه سے راوباسه چ تا سره کور ته راغلے
 خو هغه بوډا سے بهر ورووتلو او دے. مون د هغۀ سره حرامارى کول غواړو.“ 
ورته ي ووئيل، ”نه، زما وروو، زۀ تاسو ته منت کوم چ داس خراب او باخالقه کار
 ورئ، دلته د هغۀ وينه او زما لور ده چ وادۀ مۀ کوئ. دا سے زما مېلمه دے. 

شوې نۀ ده. زۀ به اوس هغوئ ستاسو دپاره بهر راوباسم او ۀ مو چ خوه وى
 خو هغه سو د هغۀ ورسره ي وکئ، خو د دې سى سره داس بد کار مۀ کوئ.“ 

خبره نۀ منله. نو ليوى خپله وينه بهر ورولېله. نو هغوئ ورسره په زور زنا وکه او
 د سحر په را وله شپه ي د هغ بعزت وکه او په سحر ک ي پرېودله. 

وغورزېدله، چرته ي ى د کور په دروازه که راغله او د هغه بوډا س هغه ک
 سحر د هغ خاوند پاېدو او کله چ خاوند وو. د نمر راختلو پورې هغه هلته وه. 

چ هغۀ دروازه کوالو که چ په خپله مخه الړ ش، نو هغۀ د کور په مخ خپله
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وينه وليده چ د دروازې په خولۀ ک پرته وه او السونه ي درشل ته رسېدل ۇو.
 هغۀ ورته ووئيل، ”پاه، راه چ حو.“ خو هغ جواب ورنۀ کو. نو د هغ الش

 کله چ هغه ورسېدو، نو ي په خر باندې واچولو او په خپله مخه کور ته روان شو. 
هغه کور ته دننه الړو او چاقُو ي راواخستلو. هغۀ د خپل وين الش واخستلو، دولس

و ي ترې نه جوړې کې او يوه يوه وه ي د بن اسرائيلو دولسو قبيلو له ولېله.
صر نه راوتلسرائيل د ما بن د کله نه چ” ،دا وليدل نو وئيل ي  هر چا به چ

دى، نو مون هيله د داس کار په حقله نۀ دى اورېدل او نۀ کله داس کار شوے
دے. مون به د دې په حقله سوچ وکو. مون ته وواي چ ۀ وکو؟“

د بن اسرائيلو جن دپاره تيارے کول

تر بيرسبع پورې، هم داس د دان نه واخله په جنوب ک  بيا په شمال ک  ۲۰
نمرخاتۀ طرف ته د جِلعاد د مل ول بن اسرائيل راووتل. قوم د يو تن په شان په

 د بن اسرائيلو د ولو مصفاه ک د مال خُدائ په حضور ک راغون شو. 
قبيلو مشران د خُدائ پاک د خلقو په دې غونه ک حاضر ۇو او هلته لور الکه

 په دې دوران ک د بنيامين خلق خبر شول چ نور فوجيان د تُورو سره والړ ۇو. 
ول بن اسرائيل په مصفاه ک راغون شوى دى. بن اسرائيلو تپوس وکو، ”مون ته

 د کوم ليوى چ وينه وژلے شوې وه هغۀ وواي چ دا جرم نه شوے دے؟“ 
جواب ورکو، ”زۀ او زما بله ه د بنيامين په عالقه ک جبعه ته د شپ تېرولو دپاره

 د جبع سى په ما باندې د حمل کولو دپاره راغلل او د کور نه ي ېره الړو. 
واچوله. د هغوئ اراده زما قتلول ۇو، خو هغوئ زما د وين سره دومره غلط کار وکو

د بن ه مو و او يوه يوهک م و و ،الش يوړو  ما د هغ چ مه شوه. 
اسرائيلو دولسو قبيلو ته ولېله. دې خلقو په مون ک سپ او شرمناک کار کے

 تاسو ول بن اسرائيل دلته ي. نو تاسو فېصله وکئ چ مون له ۀ کول په دے. 
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 ول خلق يو ائ پاېدل او وې وئيل، ”په مون ک به يو کس هم کار دى.“ 
 مون به داس کار  .ى او کۀ په کور کاوسي کۀ هغه په خېمه ک  واپس نۀ

 وکو چ پچه به واچوو او ۀ سى به خوښ کو چ په جبعه باندې حمله وکى. 
د بن اسرائيلو لسمه برخه سى به لر له خوراک رسوى او نور به الړ ش چ د

جبع نه د دې بشرمه کار بدل واخل چ هغوئ د بن اسرائيل په مل ک کے
 نو د بن اسرائيلو ول سى د دې يو مقصد دپاره راغون شول چ په ار دے.“ 

ل چولې ونته پېغام وړ عالق ول سرائيلو قبيلو د بنيامينا  د بن حمله وکى. 
 نو د ووائ، ”دا ومره سخت جرم دے چ ستاسو په مل ک شوے دے. 

ووژنو او دا بد عمل د بن ي مون ئ، چته حواله ک جبعه دا بدکاره کسان مون
اسرائيلو نه لرې کو.“ خو د بنيامين خلقو خپلو خلقو يعن بن اسرائيلو ته غوږ ونۀ

 هغوئ د بنيامين د ولو ارونو نه جبع ته راغلل چ د نورو بن اسرائيلو نيولو. 
 هغوئ په هغه ورځ باندې د خپلو ارونو نه شپويشت زره - سره جن وکى. 

وسله بند فوجيان راوغوتل. د دې نه عالوه، د جبع اوسېدونو اووۀ سوه خاص
ۇو. هر يو کس د ليندې په کا س م ل کوم چک خوښ شوى کسان هم راغون

 د بنيامين د خلقو نه باندې يو وېتۀ ويشتلے شو او هيله ترې نه نۀ خطا کېدو. 
بغېر نورو بن اسرائيل قبيلو لور الکه وسله بند فوجيان راغون کل چ کوم ول ته

فوجيان ۇو.

الف جنخ د بنيامين قبيل

 بن اسرائيل په بيتايل ک د عبادت ائ ته الړل، هلته هغوئ د خُدائ پاک نه

تپوس وکو، ”کوم يوې قبيل له اول په کار دى چ په بنيامينيانو باندې حمله وکى؟“
 نو په ورپس سحر بن اسرائيل روان مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”د يهوداه قبيله.“ 

 هغوئ د بنيامين په لر باندې  .ولول خېم ار ته نزدې ي شول او د جبع
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حمل کولو له الړل او ار ته مخامخ ي د جن دپاره د فوجيانو قطارونه جوړ کل.
 د بنيامين لر د ار نه بهر راووتلو او د ور ختمېدو نه مخ هغوئ

 نو بن اسرائيليان د عبادت ائ - دوويشت زره بن اسرائيل فوجيان وژل ۇو. 
ته الړل او تر ماامه پورې ي د مال خُدائ په حضور ک د غم ژړا وکه. هغوئ د

هغۀ نه تپوس وکو، ”مون له په کار دى ۀ چ مون بيا د خپلو وروو بنيامينيانو
خالف جن له الړ شُو؟“ مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”آو.“ نو بن اسرائيليان زړور

په مخ چ ه ين هل لهم هغه شان قطارونه جوړ ک دپاره ي شول او د جن
 هغوئ په دوېم ل د بنيامين د لر خالف روان شول. ورځ باندې جوړ کى ۇو. 

 بنيامينيان په دوېم ل د جبع نه راووتل او په دې ل هغوئ اتلس زره وسله بند

سرائيل بيتايل ته الړل او د غم ژړا يا ول بن  نو بن اسرائيل فوجيان ووژل. 
امه پورې يېناستل او تر ماک خُدائ په حضور ک ه. هغوئ هلته د مالوک

خوراک نۀ کولو. هغوئ د سالمت نذران او ۀ سوزېدون نذران مال خُدائ ته پېش
 د مال خُدائ د لوظ صندوق په هغه ورو ک په بيتايل ک وو او - کې. 

د هارون نمسے، د العزر زوئ فينحاس د دې مشر وو. خلقو مال خُدائ ته ووئيل،
”مون له په کار دى چ د خپلو وروو بنيامينيانو سره بيا جن له الړ شُو او کۀ نه؟“

مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”جن وکئ. زۀ به سبا په هغوئ باندې تاسو له فتح
ايونو ک وۀ فوجيان په پ ېرچاپېره نه سرائيلو د جبعا  نو بن درکم.“ 

 نو په درېمه ورځ هغوئ د بنيامين د لر خالف روان شول او جبعه ته کېنول. 
مخامخ ي د جن دپاره د فوجيانو صفونه جوړ کل، له نه چ ي مخ جوړ
 بنيامينيان د جن دپاره راووتل او د ار نه لرې بوتلے شول. هغوئ د کى ۇو. 

ۀ بن په الره د د بيتايل په الره او د جبع په شان په کوالو مېدان ک مخ
 بنيامينيانو اسرائيلو وژل شروع کل او تقريباً دېرش بن اسرائيليان ي ووژل. 

ووئيل، ”مون هغوئ له هم هغه شان شست ورکو چ نه مو مخ ورکے وو.“
خو بن اسرائيلو منصوبه جوړه کې وه چ هغوئ وباس او په سکونو باندې ي د
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 نو کله چ د بن اسرائيلو غ لر بعل تمر ته ورسېدو نو  .ار نه لرې بو
رېواتۀ طرف د جبعه ار ېرچاپېره د پو ايونو صفونه ي جوړ کل. بيا سى د نمرپ

 د بن اسرائيلو لسو زرو ته فوجيانو په جبعه حمله وکه نه د جن دپاره راووتل. 
 مال او دا سخت جن وو. بنيامينيانو ته پته نۀ وه چ د هغوئ تباه رانزدې ده. 

خُدائ بن اسرائيلو له د بنيامين په لر باندې فتح ورکه. بن اسرائيلو په هغه ورځ
 او باندې پينويشت زره او سل دشمنان ووژل چا چ تُورې راويستل وې، 

بنيامينيانو ته پته ولېده چ هغوئ شست وخوړو.

بن اسرائيلو نه فتح وموندله

د بن اسرائيلو اصل لر د بنيامينيانو نه راواپس شوے وو ه چ هغوئ په هغه
ېنولک ايونو ک وېرچاپېره په پ نه هغوئ د جبع و باندې اعتبار کولو چس
 دا سى په منه منه جبع ته الړل، هغوئ په ار ک خوارۀ شول او هلته ۇو. 
 د بن اسرائيلو اصل لر او په پو ايونو ک سو يوه ي هر يو کس ووژلو. 
نه مقرره کې وه. کله به چ هغوئ د لو يوه لويه وري وليده چ د ار نه ختله،

 نو د جن د مېدان بن اسرائيليان به راورېدل. تر هغه وخت پورې بنيامينيانو

مون ه چشان سره ووئيل، ”ب ۇو. او هغوئ د خپل سرائيليان وژلا هغه دېرش بن
 بيا نه رنده شوه، د ول د مخېن جن په شان هغوئ له شست ورکو.“ 
ار نه د لو د وري ختل شروع شول. چ بنيامينيانو په ان پس وروستو وکتل

 نو بن اسرائيليان راورېدل او  .ختل ار نه لمب ول د نو حېران شول چ
د هغوئ تباه ېده چهغوئ ته پته ول ه چ آخته شوى ۇو بنيامينيان په وارخطاي
 هغوئ د بن اسرائيلو نه په شا الړل او کوالو مېدان ته ي منه که، خو رانزدې ده. 
هغوئ تتېدے نۀ شول. هغوئ د اصل لر او د هغه سو په مين ک ونيولے شول

 بن اسرائيلو دشمنان ېر کل کوم چ اوس د ار نه راوتل او هغوئ تباه شول. 
ۇو او د ت ائ پورې ورپس او بغېر د رکاوټ نه هغوئ د جبعه نمرخاتۀ طرف ته يو
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 هغه  د بنيامينيانو اتلس زره ۀ فوجيان ووژلے شول.  په دوران ي هغوئ وژل. 
نور راورېدل او د کوالو مېدان په طرف د رِمون  ته وتتېدل. د هغوئ نه پينۀ

زره سى په الره ک ووژلے شول. بن اسرائيل په هغه نورو پس جِدوم ته روان ۇو او
 په هغه ورځ باندې ول پينويشت زره بنيامينيان ووژلے شول دوه زره ي ووژل. 
 خو شپ سوه سى صحرا ته وتتېدل او چ د رِمون چ ول ته فوجيان ۇو. 

 بن اسرائيليان هغه پات شوو  ته ورسېدل نو هلته لور مياشت پات شول. 
بنيامينيانو پس راواپس شول او ول سى، ، ماشومان او داس ناور ي هم

ووژل. هغوئ په هغه عالقه ک هر يو ار وسوزولو.

 دپاره د بنيامين قبيل

شوى ۇو، نو هغوئ د مال راغون سرائيليان په مصفاه کا بن  کله چ  ۲۱
خُدائ سره دا پوخ لوظ کے وو چ، ”زمون يو کس به هم يو بنيامين له خپله لور نۀ
 نو اوس د بن اسرائيلو خلق بيتايل ته الړل او هلته تر ماامه پورې د ورکوى.“ 

خُدائ پاک په حضور ک ناست ۇو. هغوئ په چغو چغو او د ډېر فرياد سره ژړا
 ”اے ماله خُدايه، د بن اسرائيلو خُدايه پاکه، داس ول وشول؟ د بنيامين وکه، 

 بل سحر وخت خلقو هلته يو قرباناه جوړه قبيله ول د بن اسرائيلو نه ورکيى؟“ 
 هغوئ تپوس وکو، که او د سالمت نذران او سوزېدون نذران ي پېش کې. 
”د بن اسرائيلو د ولو قبيلو نه داس يوه قبيله شته چ په مصفاه ک د مال خُدائ
په حضور ک غونې له نۀ وى تل؟“ هغوئ پوخ قسم کے وو چ هر وک مصفاه
 بن اسرائيل په خپلو وروو بنيامينيانو باندې  .له نۀ وى تلے نو هغه به وژلے ش

و چۀ وک  مون خفه ۇو او وې وئيل، ”نن د بن اسرائيلو نه يوه قبيله جدا شوه. 
د بنيامين کوم سى پات دى چ هغوئ له د و بندوبست وکو؟ مون د مال خُدائ

 کله چ سره پوخ لوظ کے دے چ مون به هغوئ له خپل لوه نۀ ورکوو.“ 
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هغوئ تپوس وکو چ د بن اسرائيلو په قبيلو ک کۀ داس يوه قبيله وى چ هغه په
مصفاه ک غونې ته نۀ وى تل، نو هغوئ ته پته ولېده چ د جِلعاد د يبيس يو کس

 کله چ د خلقو حاضرى اخستلے شوه نو د يبيس يو کس هم نۀ هم هلته نۀ وو، 
 نو غونې خپل دولس زره ته سى د دې حم سره ولېل، ”الړ ش او په وو. 
 ول نران ووژن او هغه  .و او ماشومانو هر يو کس ووژن سره د يبيس ک

 د يبيس په خلقو ک ول  هم ووژن چ د سى سره مالستل وى.“ 
هغوئ لور سوه داس پېغل پېدا کې چ د چا الس هم ورته نۀ ۇو رسېدلے، نو هغوئ
ول  بيا ي په سيال ک کېمپ ته راوستل، کوم چ د کنعان په مل ک دے. 

غونې بنيامينيانو ته دا خبر ولېلو کوم چ د رِمون  سره ۇو او د روغ دپاره
 بنيامينيان واپس راغلل او نورو بن اسرائيلو هغوئ له د يبيس جره ي ورولېله. 

 جين ورکې کوم چ وژلے شوې نۀ وې خو دا د هغوئ دپاره کاف نۀ وې. 
خلق په بنيامينيانو باندې خفه ۇو ه چ مال خُدائ د بن اسرائيلو د قبيلو اتحاد

 نورې ې مشرانو ووئيل، ”د بنيامين په قبيله ک نو د غون مات کے وو. 
 نشته، کوم سى چ پات دى نو د هغوئ دپاره د و بندوبست نه وکو؟ 

داس دې بېخ ونۀ ش چ د بن اسرائيلو د دولسو قبيلو نه يوه ختمه ش. مون له
 خو مون دا  ،ش د بنيامين قبيله ژوندۍ پات ول په کار دى چۀ طريقه ل داس

اجازت نه شُو ورکولے چ زمون لوه وادۀ کى، ه چ مون په هغه کس باندې
لعنت وئيلے دے چ يو بنيامين له اجازت ورکى چ زمون د لوو نه يوه وادۀ

 بيا هغوئ ووئيل، ”په سيال ک د مال خُدائ کلن مېله زر راروانه ده.“ د کى.“ 
بيتايل شمال او د لبونه جنوب طرف ته او د بيتايل او شم په مين ک چ کومه

 هغوئ بنيامينيانو ته ووئيل، ”الړ ش او د الر ده او نمرخاتۀ طرف ته سيال دے. 
د سيال جين په مېله ک ورئ، کله چ او و  ش پ ورو په باغونو کان

ېدو له راو نو تاسو د انورو باغونو نه راو. نو تاسو هر يو کس يوه يوه ه د
 کۀ د هغوئ  .ان سره بو د ته ي او د بنيامين عالق هغوئ نه په زور راونيس
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پالران يا وروه مون له راش او اعتراض وکى، نو مون به ورته ووايو چ د هغوئ
سره ېه وکئ او هغوئ دې ستاسو لوه د ان دپاره وسات ،ه چ مون ته په

جن ک د ولو سو دپاره  نۀ دى مالو شوې. او چ تاسو خپل لوه هغوئ له
 بنيامينيانو هم داس وکل، د  “.ار نۀ يناه ې نو په دې وجه تاسونۀ دى ورک

په سيال ک چ ه کومه که خو و نه يوه يوه هغوئ هر يو کس د هغه
ېدې او بو ي تل. بيا هغوئ واپس خپل عالق ته الړل، خپل ارونه ي دوباره جوړ
 هم په هغه وخت باق بن اسرائيل روان شول او هر يو واپس کل او هلته اوسېدل. 

د بن  په هغه وخت ک خپل قبيل، خپل خاندان او خپل جائيداد له الړو. 
اسرائيلو بادشاه نۀ وو. هر چا هم هغه شان کار کولو چ نه ي خوه وه.
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