د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﮐﺘﺎب
د ﻳﻬﻮداه او ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠﻮ ادوﻧﺑﺰق ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻴﻮل

۱

 د ﻳﺸﻮع د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زﻣﻮﻧ ﮐﻮﻣ ﻗﺒﻴﻠ وړوﻣﺒﮯ ﻻړې ﺷ ﭼ ﭘﻪ


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠﻪ دې وړوﻣﺒﮯ ﻻړه ﺷ .زۀ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى؟“ 
 د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ د ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻌﻨ ﺧﭙﻠﻮ رﺷﺘﻪدارو ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮم “.
ﻟﻪ راﮐے ﺷﻮې ده او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐو .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻮ ﮐﻮﻣﻪ
 او د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړل .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﻪ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐے ﺷﻮې ده “.ﻧﻮ د ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠﻪ 
 ﻫﻐﻮئ ادوﻧﺑﺰق ﻫﻠﺘﻪ
ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻓﺮزﻳﺎﻧﻮ ﻓﺘﺢ ورﮐه او ﻫﻐﻮئ د ﺑﺰق ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻟﺴﻮ زرو ﺳو ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو .
 ادوﻧﺑﺰق وﺗﺘﯧﺪو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﭘﺴ ۇو او وې ﻧﻴﻮﻟﻮ او د ﻻﺳﻮﻧﻮ او ﭘﻮ ﻣ
وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ ﺟﻨ وﮐو .
 ادوﻧﺑﺰق ووﺋﻴﻞ” ،اوﻳﺎ داﺳ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ زﻣﺎ د دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ُې راﻮﻟ ﮐې
ﻮﺗ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺮې ﮐې .
دى ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﻻﺳﻮﻧﻮ او د ﭘﻮ ﻏ ﻮﺗ ﭘﺮې ﮐے ﺷﻮې وې .اوس ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﻟﻪ ﻨﻪ
ﭼ 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 دې ﻧﻪ
 د ﻳﻬﻮداه ﺳو ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻗﺒﻀﻪ ﻳ ﮐو .ﻫﻐﻮئ د دې ﺧﻠﻖ ووژل او ﭘﻪ ﺎر ﻳ اور وﻟﻮﻟﻮ .

ﭘﺲ ﻫﻐﻮئ روان ۇو ﭼ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐى ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ،ﺟﻨﻮﺑ اوﭼﻪ ﺑﺮﺧﻪ او ﻻﻧﺪې ﻋﻼﻗﻮ ﮐ
 ﻫﻐﻮئ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف روان ﺷﻮل .ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن د ﺣﺒﺮون ﭘﻪ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﭼ ﻣﺨ دا د ﻗﺮﻳﺖارﺑﻊ
اوﺳﯧﺪل .
ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﯦﺪو او ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﻴﺴ ،اﺧﻴﻤﺎن او ﺗﻠﻤ ډﻟﻮ ﻟﻪ 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 ﮐ د ﻗﺮﻳﺖﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﯦﺪو .

ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ د ﻳﻮ ﻧﻮم ﮐﺎﻟﺐ وو ،ﮐﺎﻟﺐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﻋﺴﻪ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻟﻪ ورﮐم ﭼ وادۀ ﻳ ﮐى ﭼ ﻮک
 ﻫﻐﻪ ﺎر ﻋﺘﻨاﯦﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو ،ﭼ د ﮐﺎﻟﺐ د ﮐﺸﺮ ورور ﻗﻨﺰ زوئ وو ،ﻧﻮ ﮐﺎﻟﺐ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر
ﻗﺮﻳﺖﺳﻔﺮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى “.
 د وادۀ ﭘﻪ ورځ ﻋﺴ ﻋﺘﻨاﯦﻞ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ وﮐو ﭼ د ﻫﻐ د ﭘﻼر ﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﮯ وﻏﻮاړى .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ
ﻋﺴﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وادۀ ﮐه .
 ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮه ﯧه وﮐه ﻪ ﭼ
ﺧﺮ ﻧﻪ ﮐﻮزه ﺷﻮه او ﮐﺎﻟﺐ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﮥ ﻏﻮاړې؟“ 
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 اوﻻد ﻗﻴﻨﻴﺎن د ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﺎر ﻳﺮﻳﺤﻮ ﻧﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه روان ۇو ،د ﻳﻬﻮداه ﺻﺤﺮا ﺗﻪ داﺧﻞ


 د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ د ﺷﻤﻌﻮن ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻻړل او
ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ د ﻋﺮاد د ﺎر ﺳﺮه ﻧﺰدې ،ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪل .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو ،ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن د ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪل .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﺎر ﺗﺒﺎه ﮐو او

 د ﻳﻬﻮداه ﺳو ﻏﺰه ،اﺳﻘﻠﻮن او ﻋﻘﺮون ،دا ﻮل ﺎروﻧﻪ او د دې ﻋﻼﻗ ﻫﻢ ﻗﺒﻀﻪ ﮐې .
ﺣﺮﻣﻪ ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻞ وو .ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د دې ﺟﻮﻪ ﻧﮥ ۇو ﭼ د ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻠﻖ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﺣﻢ ﮐے وو ،ﺣﺒﺮون ﮐﺎﻟﺐ ﺗﻪ ورﮐے
وﺷى ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د اوﺳﭙﻨ ﺎډۍ وې .
 ﺧﻮ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن وﻧﮥ ﺷﻟﮯ
ﺷﻮ ،ﮐﺎﻟﺐ د ﻋﻨﺎق د اوﻻد درې ﻗﺒﻴﻠ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﻧﻪ ﺷﻟ وې .
ﺷﻮل 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 ﻻړې ﭼ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د دې ﻟﻮز ﻧﻮم وو .ﻣﺎﻟ
 -

 ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺳے وﻟﻴﺪو ﭼ د ﺎر ﻧﻪ راووﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد وﮐو .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن وﻟﯧل ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻻر وﻮدﻟﻪ او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ
ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻻر ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﺎﻳﻪ او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮥ ﺳﻠﻮک وﮐو “.
 وروﺳﺘﻮ دا ﺳے د
او ﻣﻨﺴ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ووژﻟﻮ او ﺻﺮف دا ﺳے او د ﻫﻐﮥ ﮐﻮرﻧ ﻳ ﭘﺮﯦﻮده .
ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړو ،ﻫﻠﺘﻪ 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 او ﭘﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻠﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل،

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐل ﭼ د ﻫﻐﻮئ
او ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ دﯦﺮه ۇو .
 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠ ﻫﻐﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن وﻧﮥ ﺷل ﭼ د ﺟﺰر ﭘﻪ ﺎر ﮐ
دﭘﺎره ﮐﺎر ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﻮل وﻧﮥ ﺷل .
 د زﺑﻮﻟﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ وﻧﮥ ﺷل ﮐﻮم ﭼ د ﻗﻄﺮون او ﻧﻬﻼل ﭘﻪ
اوﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪل .
 د
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 ،اﺣﻼب ،اﮐﺰﻳﺐ ،ﺣﻠﺒﻪ ،اﻓﻴﻖ ،رِﺣﻮب ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
 د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ وﻧﮥ
آﺷﺮ ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻪ ﺎئ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪل ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن وﻧﮥ ﺷل .
ﺷل ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ او ﺑﻴﺖﻋﻨﺎت ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل .د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻪ ﺎئ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪل ،ﺧﻮ
 اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ د دان ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺒﻮر ﮐل ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻳ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐل ﭼ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﮐﺎر ﮐﻮى .
 اﻣﻮرﻳﺎن ﭘﻪ اﻳﺎﻟﻮن ،ﺳﻌﻠﺒﻴﻢ ،او د ﺣﺮس ﭘﻪ ﻏﺮۀ
ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻮئ ﻳ دې ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﻻﻧﺪې ﻣﯧﺪان ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .
 د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﺣﺪ ﭘﻮﻟﻪ
ﮐ دﯦﺮه ۇو ،ﺧﻮ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ او ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ ﻃﺎﻗﺘﻮرې ﺷﻮې او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ زور ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻮ .
د ﻟم درې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﻠﻊ ﭘﻮرې او د دې ﻧﻪ اﺧﻮا ﻫﻢ وه.

ﭘﻪ ﺑﻮﮐﻴﻢ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ

۲

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ د ﺟِﻠﺠﺎل ﻧﻪ ﺑﻮﮐﻴﻢ ﺗﻪ ﻻړه او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ او


ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻣ راوﺳﺘﻠ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﻣﺎ د ﻫﻐ وﻋﺪه ﮐې ده .ﻣﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ

 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻟﻮظ وﻧﮥ ﮐئ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى ﺑﻠ د ﻫﻐﻮئ د
ﻟﻮظ ﻣﺎت ﻧﮥ ﮐم .
 اوس زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺎﻳﻮﻧﻪ راوﻏﻮرزوئ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﺣﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐې ده .ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﻟ ﮐى دى؟ 
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې  ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ دا ﺧﻠﻖ ﻧﮥ ﺷم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺒﻮدان ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ
 ﻧﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ دا ﺧﺒﺮې ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﮐې ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژړل ،
دام ﺟﻮړ ﺷ “.
ﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻳ ﺑﻮﮐﻴﻢ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو ﭼ ﻣﻄﻠﺐ ﻳ ژړا دے او ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې.

د ﻳﺸﻮع ﻣﺮګ
 ﺗﺮ ﮐﻮﻣ
 ﻳﺸﻮع ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ رﺧﺼﺖ ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﺮه ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻻړﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ وﻧﻴﺴ .

ﭘﻮرې ﭼ ﻳﺸﻮع ژوﻧﺪے وو ،ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ
ﻣﺸﺮان ژوﻧﺪى ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟ ۇو ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﮐى ۇو ،ﻧﻮ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ د ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع د ﻳﻮ ﺳﻞ او ﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﻣ
ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮل .
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ ﮐ ﺦ ﮐے ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺎئ د ﺟﻌﺲ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺗﻤﻨﺖﺣﺮس
ﺷﻮ .
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﻧﺴﻞ ﻫﻢ ﻣ ﺷﻮ او ورﭘﺴ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او ﻫﻐﻪ ﮥ ﻫﯧﺮ ﮐل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﮐ وو .
دﭘﺎره ﮐى ۇو.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﺑﺲ ﮐﻮل
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه او د ﺑﻌﻞ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻳ ﺷﺮوع ﮐو .

ﻋﺒﺎدت ﭘﺮﯦﻮدو ،ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وو ،ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﻣﺼﺮ د ﻣﻠ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠ
ۇو او ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﺷﺮوع ﮐو ،د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻮاوﺷﺎ ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮﯦﻮدو او د ﺑﻌﻞ او ﻋﺴﺘﺎرات
ورﺗﻪ ﺳﺠﺪې وﮐې او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐو .
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻳ ډاﮐﻮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل او ډاﮐﻮاﻧﻮ
ﺧﺪﻣﺖ ﻳ ﺷﺮوع ﮐو .
ﻫﻐﻮئ ﻟﻮټ ﮐل .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻮل د ﺧﻮا او ﺷﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر د دې ﺟﻮﻪ ﻧﮥ ۇو ﭼ ﺧﭙﻠﻮ
 ﻫﺮ ﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠﻞ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف وو او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ د ﺷﺴﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻴﻨ ﺷ .
 ﺑﻴﺎ
ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﻮل ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ داﺳ وى .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﮐاؤ ﮐ راﯧﺮ ۇو .
 ﺧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل او دې ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ د ډاﮐﻮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل .
ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﺑﻏﯧﺮﺗ وﮐه او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .ﻫﻐﻮئ
زر د ﻫﻐ ﻻرې ﻧﻪ واوړﯦﺪل ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ روان ۇو ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارۍ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ
 ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻗﺎﺿ ورﮐو ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻗﺎﺿ ﻣﻞ وو
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روان ۇو .
او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮل ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺎﺿ ژوﻧﺪے وو .ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ رﺣﻢ ﮐﻮﻟﻮ
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿ ﻣ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻧﺎوﻟﻮ
ﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ او ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮﻟﻮ .
ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ وروﺮﯧﺪل او د ﻣﺨﯧﻨ ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ او ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ او د
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﺿﺪى ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﺮﯦﻮدو ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ اﻧﺎر ﮐﻮﻟﻮ .
ﺷﻮ او وﺑﻪ ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دې ﻧﺴﻞ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐے دے ﭼ ﻣﺎ ﻳ د دوئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ ورﮐے وو.

 د ﻳﺸﻮع د ﻣﺮګ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﮐﻮم ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗ ۇو ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﻪ ﭼ دوئ زﻣﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐې ده ،
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د دې دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐم ﭼ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐم ﭼ دا ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر ﻧﮥ ﺷم .
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻫﻐﮥ ﻧﮥ
ﺷﺎن زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻره روان دى او ﮐﮥ ﻧﻪ “.
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

۳

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ د دې دﭘﺎره ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن وآزﻣﺎﺋ ﭼ ﮐﻮم د


 ﻫﻐﮥ داﺳ د دې دﭘﺎره وﮐل ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺴﻞ ﺗﻪ د ﺟﻨ ﭼﻞ
ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮥ ۇو .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻴﻨﮥ ﻓﻠﺴﺘ ﺎروﻧﻪ
وﺎﺋ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﻣﺨ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﺟﻨ ﻧﮥ دے ﮐے .
ﭘﺎﺗ ﺷﻮل ،ﻮل ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن ،ﺻﻴﺪاﻧﻴﺎن او ﺣﻮﻳﺎن ﭼ د ﺑﻌﻞ ﺣﺮﻣﻮن ﻏﺮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﺣﻤﺎت درې ﭘﻮرې د ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ
 ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ آزﻣﯧﺖ وو ،ﭼ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻨ
اوﺳﯧﺪل .
 ﻧﻮ داﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ،ﺣﺘﻴﺎﻧﻮ،
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﻮم ﺣﻤﻮﻧﻪ ورﮐى ۇو ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮى او ﮐﮥ ﻧﻪ .
 ﻫﻐﻮئ د دوئ ﻟﻮﻪ وادۀ ﮐې او ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ ﻳ د ﻫﻐﻮئ زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ
اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ،ﻓﺮزﻳﺎﻧﻮ ،ﺣﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻳﺒﻮﺳﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪل .
ورﮐې او د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو.

ﻋﺘﻨاﯦﻞ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه ،ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﻫﯧﺮ ﮐو او د ﺑﻌﻞ او اﺷﻴﺮې د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻳ

 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ او د ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﻮﺷﻦ رِﺳﻌﺘﻴﻢ ﺗﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل او اﺗﮥ ﮐﺎﻟﻪ
وﮐو .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ
ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﺎزل ﺷﻮ او
ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ وروﻟﯧﻟﻮ .دا ﻋﺘﻨاﯦﻞ وو ﭼ د ﮐﺎﻟﺐ د ﮐﺸﺮ ورور ﻗﻨﺰ زوئ وو .

ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ ﺷﻮ .ﻋﺘﻨاﯦﻞ ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړو 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 ﺧﻼف ﺑﻴﺎ ﻨﺎه وﮐه ،ﻧﻮ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺠﻠﻮن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ

 ﻋﺠﻠﻮن ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن او ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن د ﺎن ﺳﺮه ﻣﻠﺮى ﮐل ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او د
ﻧﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﮐو .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻨ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن اﺗﻠﺲ ﮐﺎﻟﻪ د ﻋﺠﻠﻮن ﺑﺎدﺷﺎه د اﺧﺘﻴﺎر د ﻻﻧﺪې ۇو .
ﮐﺠﻮرو ﺎر ﻳﺮﻳﺤﻮ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ 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 .ﻫﻐﮥ دا د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﻻﻧﺪې د 
وروﻟﯧﻟﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﻫﻮد ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺠﻠﻮن ﻟﻪ ﻳﻮړو ،ﻮک ﭼ ډﯦﺮ ﻮرب ﺳے وو .
ﭘ ﺳﭙﻴﻨ ﭘﻮرې ﺗﻟ وه .
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ اﻫﻮد د ﮐﺎﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو
ﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ورﮐو ،ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﺳو دا راوړے وو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ رﺧﺼﺖ ﮐل .

ﭼ ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ ﻧﺰدې وو ،ﻧﻮ ﻋﺠﻠﻮن ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زﻣﺎ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ د راز ﺧﺒﺮه
 ﺑﻴﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ
ده “.ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﺧﺒﺮه ﻣﮥ ﮐﻮه “.او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻧﻮﮐﺮان د ﻫﻐﮥ د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﻻړل .
ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺨﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وو ،اﻫﻮد ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﻮ
 اﻫﻮد د ﺧﭙﻞ ﺲ ﻻس ﺳﺮه د  ﻃﺮف ﻧﻪ ﺗُﻮره راووﻳﺴﺘﻪ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ
ﭘﯧﻐﺎم دے “.ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو .
 ﺗُﻮره دوﻣﺮه ډوﺑﻪ ﻻړه ﭼ د دې ﻻﺳﮯ ﭘﻪ وازﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ﺷﻮ .اﻫﻮد ﺗُﻮره د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﯧ
ﺧﯧﻪ ﮐ ﻳ ﻧﻨﻪ وﻳﺴﺘﻠﻪ .
 ﺑﻴﺎ اﻫﻮد ﺑﺮﻧې ﺗﻪ ووﺗﻠﻮ ،ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﻳ دروازې ﺑﻨﺪې ﮐې او ﺗﺎﻟ ﻳ
ﻧﻪ راوﻧﮥ وﻳﺴﺘﻠﻪ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﻮﻟﻤﻮ ﻧﻪ ﻨﺪ راووﺗﻠﻮ .
 او ﺗﺮې ﻧﻪ ﻻړو .ﻧﻮﮐﺮان راﻏﻠﻞ او وې ﻟﻴﺪل ﭼ دروازې ﺗﺎﻟﻪ وې ،ﻫﻐﻮئ ﺻﺮف دا ﺧﻴﺎل ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه دﻧﻨﻪ
وﻟﻮﻟ ،
 ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﮥ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې اﻧﺘﻈﺎر وﮐو ،ﺧﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دروازه ﮐﻮﻻو ﻧﮥ ﮐه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭼﺎﺑ
دے او ﻣﺘﻴﺎزې ﮐﻮى .
 ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼ ﻫﻐﻮئ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻟﻮ
واﺧﺴﺘﻠﻪ او دا ﻳ ﮐﻮﻻو ﮐه .او د ﻫﻐﻮئ ﻧﯧ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﻓﺮش ﺑﺎﻧﺪې ﻣ ﭘﺮوت وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ
ﻧﻮ اﻫﻮد وﺗﺘﯧﺪو ،ﻫﻐﻪ د ﮐﺎﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ او ﺳﻌﻴﺮت ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪو .
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻫﻐﮥ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺟﻨ دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﮐى ،ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﻮﺗﻠﻞ .
”ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ را .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻳﻌﻨ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐې ده “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اﻫﻮد ﭘﺴ ﻻﻧﺪې
ﻻړل 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
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﺲ زره ﮥ ،ﺗه ﻣﻮآﺑﻴﺎن ﻓﻮﺟﻴﺎن ووژل ،ﻳﻮ ﻫﻢ وﻧﮥ ﺗﺘﯧﺪﻟﻮ.
وﺗﻠﻮ اﺟﺎزت ورﻧﮥ ﮐو .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او اﺗﻴﺎ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اﻣﻦ وو.


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

ﮐل.

دﺑﻮره او ﺑﺮق

۴

 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﮐﻨﻌﺎﻧ
 د اﻫﻮد د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه .


ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺎﺑﻴﻦ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ،ﭼﺎ ﭼ د ﺣﺼﻮر ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ .د ﻫﻐﮥ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﺳﺴﻴﺮا وو ،ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ
 د ﻳﺎﺑﻴﻦ ﻧﻬﮥ ﺳﻮه د اوﺳﭙﻨ ﺎډۍ وې او ﻫﻐﮥ د ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗ ﺳﺮه ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺣﺮوﺳﺖ ﻫﻮﺋﻴﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪو .
 ﻧﻮ د ﻟﻔﻴﺪوت ﻪ ،دﺑﻮره ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮه وه او
ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .ﺑﻴﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د راﻣﺎ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐ د ﻳﻮ ﻗﺎﺿ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .

او ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﮐﺠﻮرې ﻳﻮې ﺧﺎص وﻧ ﻻﻧﺪې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻪ او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ د ﻓﯧﺼﻠﻮ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ورﺗﻠﻞ .
ﻳﻮه ورځ ﻫﻐ ﭘﻪ ﻧﻔﺘﺎﻟ ﮐ د ﻗﺎدِس ﺎر د اﺑﻧﻮﻋﻢ 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 ﺗﺒﻮر ﻏﺮ ﺗﻪ ﻳ
 زۀ ﺑﻪ د ﻳﺎﺑﻴﻦ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ ﺳﺴﻴﺮا وﻏﻮﻟﻮم ﭼ د ﻗﻴﺴﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐى .د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﭙﻠ
ﺑﻮﻪ .
 ﺑﺮق ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه  ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻻړ
ﺎډۍ او ﻓﻮﺟﻴﺎن وى ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐم “.
 ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻴ ده ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻻړه ﺷﻢ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې
ﺷﻢ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ راﺳﺮه ﻧﮥ  ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻢ “.
ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻋﺰت ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺴﻴﺮا ﻳﻮې  ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى “.ﻧﻮ دﺑﻮره د ﺑﺮق ﺳﺮه

 ﺑﺮق د زﺑﻮﻟﻮن او ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﻗﺎدِس ﺗﻪ راوﻏﻮﺘﻠ او ﻟﺲ زره ﺳى ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ۇو .دﺑﻮره
ﻗﺎدِس ﺗﻪ رواﻧﻪ ﺷﻮه .
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﻗﻴﻨ ﺣﺒﺮ ﭘﻪ ﺿﻌﻨﻨﻴﻢ ﮐ د ﯧۍ وﻧ ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﻗﺎدِس ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﻟﻮﻟ
د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻻړه .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺴﻴﺮا ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ
وه .ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﻗﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﺗﻠﮯ وو ،ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮﺳ د اوﺧ ﺣﻮﺑﺎب اوﻻد وو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﻧﻬﮥ ﺳﻮه د اوﺳﭙﻨ ﺎډۍ او ﻮل ﺳى راوﻏﻮﺘﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻳ د
ﺑﺮق د ﺗﺒﻮر ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺘﻠﮯ دے ،
 دﺑﻮرې ﺑﺮق ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻦ
ﺣﺮوﺳﺖ ﻫﻮﺋﻴﻢ ﻧﻪ د ﻗﻴﺴﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ وﻟﯧل .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺮق او
ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺴﻴﺮا ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐې ده “.ﻧﻮ ﺑﺮق د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﺴﻮ زرو ﺳو ﺳﺮه د ﺗﺒﻮر ﻏﺮ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮ .
د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺴﻴﺮا د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺟﻨ ﺎډو او ﺳو ﺳﺮه ﭘﻪ وارﺧﻄﺎﻳ آﺧﺘﻪ ﮐل .ﺳﺴﻴﺮا د
 ﺑﺮق ﺗﺮ ﺣﺮوﺳﺖ ﻫﻮﺋﻴﻢ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺎډو او ﻟﺮ ﭘﺴ وو او د ﺳﺴﻴﺮا ﻮل
ﺧﭙﻠ ﺎډۍ ﻧﻪ راﻮپ ﮐل او ﭘﯧﺪل وﺗﺘﯧﺪو .
 ﺳﺴﻴﺮا د ﻗﻴﻨ ﺣﺒﺮ  ﻳﺎﻋﻴﻞ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪو ،ﻪ ﭼ د ﺣﺼﻮر
ﻟﺮ ووژﻟﮯ ﺷﻮ .ﻳﻮ ﺳے ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ .
 ﻳﺎﻋﻴﻞ د ﺳﺴﻴﺮا ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره راووﺗﻠﻪ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ،
ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺎﺑﻴﻦ د ﺣﺒﺮ د ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺮه د اﻣﻦ ﺗون وو .
 ﻫﻐﮥ
”ﺻﺎﺣﺒﻪ ،دﻧﻨﻪ راﺷﻪ ،زﻣﺎ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ راﺷﻪ .ﻣﮥ ﻳﺮﯦه “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دﻧﻨﻪ راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺑﺴﺘﺮه ﮐ ﭘ ﮐو .
ﻫﻐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗے ﻳﻢ ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻟې اوﺑﮥ راﮐه “.ﻧﻮ ﻫﻐ د ﭘﻴﻮ ﻣﺸﻴﺰه ﮐﻮﻻو ﮐه ،ﭘ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ وﻞ او ﺑﻴﺎ ﻳ ﭘ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ودرﯦه ،ﭼ ﻮک را او ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ﭼ دﻟﺘﻪ ﻮک
ﮐو .
 ﺳﺴﻴﺮا ډﯦﺮ ﺳﺘے وو او ﭘﻪ ﺧﻮږ ﺧﻮب اودۀ ﺷﻮ .ﻧﻮ ﻳﺎﻋﻴﻞ  او د ﺧﯧﻤ ﻣﻮږے
ﺷﺘﻪ ،ﻧﻮ ورﺗﻪ واﻳﻪ ﭼ ﻧﺸﺘﻪ “.
واﺧﺴﺘﻠﻮ ،ﻏﻠ ﺷﺎن ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻪ ،ﻫﻐ ورﻟﻪ ﻣﻮږے د ﺗﻨﺪى ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻏﺎړه ووﻳﺴﺘﻠﻮ او ﻣﻮږے ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻫﻢ ﺦ ﺷﻮ او
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺮق ﭘﻪ ﺳﺴﻴﺮا ﭘﺴ وو ﻧﻮ ﻳﺎﻋﻴﻞ ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ورووﺗﻠﻪ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ راﺷﻪ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ .
ﻫﻐﻪ ﺳے وﺎﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﻮرې “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐ ﺳﺮه دﻧﻨﻪ ﻻړو او ﺳﺴﻴﺮا ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻣ ﭘﺮوت وو ﭼ ﭘﻪ ﺗﻨﺪى ﮐ ﻳ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ورﮐه.
د ﺧﯧﻤ ﻣﻮږے  وﻫﻠﮯ ﺷﻮے وو .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې دوﻣﺮه زورور ﺷﻮل ﭼ ﺗﺒﺎه ﻳ ﮐو.


د دﺑﻮره او ﺑﺮق ﺣﻤﺪ

۵

 ”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء دې وى .ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ دﺑﻮرې او د اﺑﻧﻮﻋﻢ زوئ ﺑﺮق دا ﺣﻤﺪ ووﺋﻴﻠﻮ ،


 واورئ اے ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ،ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .زۀ
ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه ،او ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐل .
 ﻣﺎﻟﻪ
ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم او ﺳﺎز ﺑﻪ وﻏوم ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﺳﻌﻴﺮ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﻻړې ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ادوم د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ راووﺗﻠ ،زﻣﻪ وﻟزﯦﺪﻟﻪ او د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﺎران
 د ﺳﻴﻨﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﺮوﻧﻪ وﻟزﯦﺪل ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
وورﯦﺪﻟﻮ .آو ،اوﺑﮥ د ورﻳﻮ ﻧﻪ راﺗﻮې ﺷﻮې .
 د ﻋﻨﺎت زوئ ﺷﻤﺠﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ،د ﻳﺎﻋﻴﻞ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ،ﻗﺎﻓﻠ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ
ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐﻠ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷﻮل ،او دا ﺧﺎﻟ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل ﺗﺮ دې
ﻧﻮرې ﻧﮥ ﺗﻠ ،او ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﻪ ﺗﺎو راﺗﺎو ﻻرو ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻠﻞ .
 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺟﻨ وو ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻮى
ﭘﻮرې ﭼ دﺑﻮره د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن راﭘﯧﺪا ﺷﻮه .

ﻣﻌﺒﻮدان ﺧﻮښ ﮐل .د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻠﻮﯦﺘﻮ زرو ﺳو ﮐ ،داﺳ ﻮک ﻧﮥ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ډال ﻳﺎ ﻧﯧﺰه وړے وې .
زﻣﺎ زړۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﻟﮯ دے د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﭘﯧﺶ ﮐﻮل .د ﻣﺎﻟ
 وواﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ ﺧﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮرﻟ ﮐﻮئ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻮ ﻗﺎﻟﻴﻨﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻨ،
ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى .
 د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻮدرو ﮐ د ﺳﻨﺪرﻏﺎړو آواز واورئ .ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺘﺤ
او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻره ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺪل ﻣﺰل ﮐﻮئ .

 ﭘﺎﻪ ،ﭘﺎﻪ.
ﺑﻴﺎﻧﻮى ،ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻓﺘﺤ دى .ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻠﻖ د ﺎر د دروازو ﻃﺮف ﺗﻪ روان ﺷﻮل .
 ﺑﻴﺎ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﻣﺸﺮان راﮐﻮز
دﺑﻮرې ،ﭘﺎﻪ او ﻳﻮه ﺳﻨﺪره وواﻳﻪ ،د اﺑﻧﻮﻋﻢ زوﻳﻪ ﺑﺮﻗﻪ ،ﭘﺎﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻗﯧﺪﻳﺎن روان ﮐه .
 ﻫﻐﻮئ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻧﻪ ﻣﯧﺪان ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ او د
ﺷﻮل ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻠﻖ د ﻃﺎﻗﺘﻮرو ﺧﻼف راﮐﻮز ﺷﻮل .
 د ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻣﺸﺮان د دﺑﻮرې ﺳﺮه راﻏﻠﻞ،
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﺴ .ﻣﺸﺮان د ﻣﻴﺮ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮل ،او آﻓﺴﺮان د زﺑﻮﻟﻮن ﻧﻪ .
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
 ﻫﻐﻮئ وﻟ د و ﺳﺮه وروﺳﺘﻮ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل؟ ﭼ ﺷﭙﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﭼ رﻣﻮ ﺗﻪ
ﻓﯧﺼﻠﻪ وﻧﮥ ﮐے ﺷﻮه ﭼ راﺷ .
 د ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠﻪ د
آوازوﻧﻪ ﮐﻮى؟ آو ،د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺷﺶ او ﭘﻨﺞ ﮐ ﺷﻮه ،ﻫﻐﻮئ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﻧﮥ ﮐے ﺷﻮه ﭼ راﺷ .
اُردن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮه ،او د دان ﻗﺒﻴﻠﻪ د ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزوﻧﻮ ﺳﺮه وﻟ ﭘﺎﺗ ﺷﻮه؟ د آﺷﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﭘﺎﺗ
 ﺧﻮ د زﺑﻮﻟﻮن او ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﺟﻨ ﻣﯧﺪان ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ
ﺷﻮه ،ﻫﻐﻮئ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﭘﺎﺗ ﺷﻮل .
 ﭘﻪ ﺗﻌﻨ ﮐ ،د ﻣﺠﺪو ﻧﻬﺮ ﺳﺮه ،ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ وﮐو ،د ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺟﻨ وﮐو ،ﺧﻮ
واﭼﻮﻟﻮ .
 د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺳﺘﻮرو ﺟه ﮐﻮﻟﻪ ،ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺳﺘﻮرو د
ﻫﻐﻮئ ﺳﭙﻴﻦ زر ﻟﻮټ ﻧﮥ ﮐل .
 ﭘﻪ ﻗﻴﺴﻮن ﮐ ﻳﻮ ﺳﯧﻼب ﻫﻐﻮئ ﻳﻮړل د ﻗﻴﺴﻮن ﺗﯧﺰ درﻳﺎب ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐل .زۀ ﺑﻪ روان
ﺳﺴﻴﺮا ﺧﻼف ﺟه وﮐه .
 ﺑﻴﺎ آﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه راﻏﻠﻞ ،او د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ د ﺳﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧ ﻳ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړې
ﺷﻢ او د ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﺑﻪ روان ﻳﻢ .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻣﻴﺮوز ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ دې ﻟﻌﻨﺖ وى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ دې ﺳﺨﺖ ﻟﻌﻨﺖ وى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﮐې .

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ د ﻣﺪد دﭘﺎره راﻧﮥ ﻏﻠﻞ ،ﻫﻐﻮئ د ﺗه ﺟﻨ ﮐﻮوﻧﻮ ﺧﻼف د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺪد وﻧﮥ ﮐو “.
 ﺳﺴﻴﺮاه
ﻳﺎﻋﻴﻞ د ﻮﻟﻮ ﻮ ﻧﻪ ﺑﺨﺘﻮره ده ،ﭼ د ﻗﻴﻨ ﺣﺒﺮ ﻪ ده ،د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﺨﺘﻮره ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ اوﺳﻴى .
 ﻫﻐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻻس ﮐ د ﺧﯧﻤ
اوﺑﮥ وﻏﻮﺘﻠ ،ﺧﻮ ﻫﻐ ﭘ ورﮐل ،ﻫﻐ ﭘﻪ ﻳﻮ ُﻠ ﺟﺎم ﮐ ورﻟﻪ ﺷُﻤﻠ راوړې .
ﻣﻮږے راوړو ،او ﭘﻪ ﺑﻞ ﻻس 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 ﮐ ﭘﺮوت وو .د ﻫﻐ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ
ﺳﻮرے ﺳﻮرے ﮐو .
 د ﺳﺴﻴﺮا ﻣﻮر د ﮐﮐ د ﺟﺎﻟ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻈﺮ واﭼﻮﻟﻮ ،ﻫﻐ ﺗﭙﻮس وﮐو،
ﻻﻧﺪې ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ وﻏﻮرزﯦﺪﻟﻮ او ﻣ ﺷﻮ .
 ﻫﻮﻴﺎرو ﻮ ﺟﻮاب ورﮐو ،ﺑﻠ ﻫﻐ
”د ﻫﻐﮥ ﺎډۍ وﻟ دوﻣﺮه ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﮐو؟ ﻣﻮﻧ وﻟ د ﻫﻐﮥ د ﺎډۍ آواز ﻧﮥ اورو؟“ 
 ”ﻫﻐﻮئ ﻟﻮټ ﺷﻮے ﻣﺎل ﺗﻘﺴﻴﻤﻮى ،د ﻫﺮ ﻓﻮﺟ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻳﺎ دوه  ،د ﺳﺴﻴﺮا
ﺑﻪ ﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ دا وﺋﻴﻞ ،
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻮل
دﭘﺎره ﺑﻪ رﻧ ﺷﻮې ﺟﺎﻣ وى ،آو ،ﻫﻐﻪ  ﻠﺎرى ﺷﻮې ﻮﮐې ﭼ زﻣﺎ د ﻏﺎړې دﭘﺎره دى “.
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

۶

 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺑﻴﺎ ﻨﺎه وﮐه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻣﻴﺪﻳﺎن ﺧﻠﻖ دې ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ اووۀ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ


 ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر ۇو او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ او د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو
ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐى .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮥ ﺗﺨﻢ وﮐﺮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ او د ﺻﺤﺮا د
ﻣﺤﻔﻮﻇﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﯧﺪل .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺧﯧﻤ ودروﻟ او ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ د ﻏﺰه ﻧﻪ
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه راﺗﻠﻞ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮﻟﻪ .
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻋﻼﻗ ﭘﻮرې ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ 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 ﺎروو او ﺧﯧﻤﻮ ﺳﺮه راﺗﻠﻞ .ﻫﻐﻮئ او د
ﺗﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑوﺳﻪ
ﻫﻐﻮئ اوﺎن د ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ۇو .ﻫﻐﻮئ راﻏﻠﻞ او زﻣﻪ ﻳ وراﻧﻪ وﻳﺠﺎړه ﮐه ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺷﻮل .ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد وﮐو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ راوﻟﯧﻟﻮ او ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د
ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو ،
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐئ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﺟﻨ
ﻏﻼﻣ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ .
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زۀ
وﮐو .ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠ ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ وﺷل او ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ درﮐو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻧﮥ ﮐﻮئ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭼ اوس ﺗﺎﺳﻮ
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ د ﻋﻔﺮه ﮐﻠ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ او د ﯧۍ د وﻧ ﻻﻧﺪې
اوﺳﯧئ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ “.
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻪ ﭼ دا وﻧﻪ د ﻳﻮآس وه ،ﻳﻮآس د اﺑﻴﻌﺰر د ﻗﺒﻴﻠ ﺳے وو .د ﻫﻐﮥ زوئ ﺟﺪﻋﻮن ﭘﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﺪې د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﻟﻨﺮۍ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راﺮﻨﺪه ﺷﻮه او ورﺗﻪ ﻳ
ﮐ ﻏﻨﻢ ﻮل ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎن ﻳ وﻧﮥ ﻮرى .
 ﺟﺪﻋﻮن ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺗه او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺳﻳﻪ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ دے “.
زﻣﻮﻧ ﻣﻞ دے ﻧﻮ دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ وﻟ ﺷﻮى دى؟ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼﺮﺗﻪ دى ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﺋﻴﻞ ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮل ،ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻨﻪ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ؟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦﻮدﻟ ﻳﻮ او ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻣﻮﻧ ﺣﻮاﻟﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﺗه ﺷﻪ او ورﺷﻪ او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه .زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﮐى ﻳﻮ “.
 ﺟﺪﻋﻮن ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻨﻪ ﺧﻼص ﮐم؟ د ﻣﻨﺴ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ د ﻮﻟﻮ
ﺗﺎ ﻟﯧم “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
ﻧﻪ ﮐﻤﺰورې ﻗﺒﻴﻠﻪ زﻣﺎ ده او زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﺸﺮ ﻳﻢ “.
 ﺟﺪﻋﻮن ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ
ﻣﻞ ﻳﻢ او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎن داﺳ ووﻫ ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺻﺮف ﻳﻮ ﮐﺲ وى “.
 ﺗﮥ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې دﻟﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻧ وﺎﻳﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ .
 ﻧﻮ ﺟﺪﻋﻮن ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړو او
ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺬراﻧﻪ راوړم “.ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺗﺮ واﭘﺲ راﺗﻠﻮ ﭘﻮرې اﻳﺴﺎر ﻳﻢ “.
ﻳﻮ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ ﻳ ﭘﻮخ ﮐو او د ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮ اوړو ﻧﻪ ﻳ ﭘﺘﻴﺮه رو ﺗﻴﺎره ﮐه .ﻫﻐﮥ ﻏﻮﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻮﮐﺮۍ ﮐ ﮐﯧﻮده او
 ﻓﺮﺘ ﻫﻐﮥ
ﻮروا ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮ ﮐ واﭼﻮﻟﻪ او دا ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ ﻟﻪ ورﮐل ﭼ د ﯧۍ د وﻧ ﻻﻧﺪې وه .
 ﺑﻴﺎ د
ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﻏﻮﻪ او رو ﭘﻪ دې  ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧده او ﻮروا ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮه “.ﻧﻮ ﺟﺪﻋﻮن ﻫﻢ داﺳ وﮐل .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ اﻣﺴﺎ ﻧﻴﻮﻟ وه د ﻫﻐ ﺳﺮ ﻳ د ﻏﻮ او رو ﺳﺮه وﻟﻮﻟﻮ .د  ﻧﻪ اور راووﺗﻠﻮ او ﻏﻮﻪ
 ﺟﺪﻋﻮن ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ ﻟﻴﺪﻟ ده او ﭘﻪ ﻳﺮه
او رو ﻳ وﺳﻮزوﻟﻪ .ﻓﺮﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻨﺎه ﺷﻮه .
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ دې
ﮐ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻓﺮﺘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وﻟﻴﺪﻟﻪ “.
 ﺟﺪﻋﻮن ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه او ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﯧﺮ دے“
ﺧﯧﺮ وى .ﻣﮥ ﻳﺮﯦه .ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮې “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو .دا ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻋﻔﺮه ﮐ وﻻړه ده ﭼ دا د اﺑﻴﻌﺰر د ﻗﺒﻴﻠ ده .
ﺟﺪﻋﻮن ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻏﻮﻳﮯ او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻏﻮﻳﮯ ﭼ د اوو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ وى ﺑﻮﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻗﺮﺑﺎنﺎه راوﻏﻮرزوه ﭼ
 ﭘﻪ دې ﻟﻮړ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
د ﺑﻌﻞ دﭘﺎره ده او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ د اﺷﻴﺮې ﺳﺘﻨﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﮐه .
ﻳﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ دوﯦﻢ ﻏﻮﻳﮯ ﺑﻮﻪ او د ﻳﻮې ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ ﭘﻮره وﺳﻮزوه ،د دې ﭘﻪ ﺳﻮزوﻟﻮ
 ﻧﻮ ﺟﺪﻋﻮن ﺧﭙﻞ ﻟﺲ ﻧﻮﮐﺮان ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﮐ د اﺷﻴﺮې د ﺳﺘﻨ ﻟﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐه ﭼ ﺗﺎ ﻮ ﻮ ﮐې دى “.
ﺷﺎن ﻳ وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان او د ﺎر د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﻳﺮﯦﺪو ﭼ د ور
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ د ﺎر ﺧﻠﻖ وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻳ داﺳ ﮐے وے ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺷﭙ داﺳ وﮐل .
وﻟﯧﺪه ﭼ د ﺑﻌﻞ ﻗﺮﺑﺎنﺎه او د اﺷﻴﺮې ﻧ ﻣﺎﺗ ﺷﻮې دى او دوﯦﻢ ﻏﻮﻳﮯ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮے دے

 ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا ﭼﺎ ﮐى دى؟“ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﮐو او ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ
ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮآس ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ زوئ دﻟﺘﻪ ﺑﻬﺮ راوﺑﺎﺳﻪ ﭼ ﻣ ﻳ
وﻟﯧﺪه ﭼ د ﻳﻮآس زوئ ﺟﺪﻋﻮن دا ﮐى دى .
 ﺧﻮ ﻳﻮآس ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼﺎ
ﮐو .ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺑﻌﻞ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﺒﺎه ﮐې ده او د اﺷﻴﺮې ﺳﺘﻨﻪ ﻳ ﻮ ﮐې ده “.
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
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﺟﺪﻋﻮن ﭘﻪ ﻳﺮﺑﻌﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮآس وﺋﻴﻠ ۇو” ،ﭘﺮﯦده ﭼ ﺑﻌﻞ ﺧﭙﻞ
ﮐے ﺷﻮه “.
 ﻧﻮ ﻮل ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎن ،ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن او د ﺻﺤﺮا ﻗﺒﻴﻠ راﻏﻮﻧې
ﺎن ﺑﭻ ﮐى ،دا د ﻫﻐﮥ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ده ﭼ ﺗﺒﺎه ﮐے ﺷﻮه “.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﭘﻪ ﺟﺪﻋﻮن ﻧﺎزل
ﺷﻮې ،د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ او د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
 ﻫﻐﮥ د ﻣﻨﺴ ﻮﻟ ﻋﻼﻗ
ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ او د اﺑﻴﻌﺰر د ﻗﺒﻴﻠ ﺳى ﻳ راوﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ روان ﺷ .
دواړو ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ﻫﻐﻮئ راوﻏﻮاړى او ﭼ دۀ ﭘﺴ روان ﺷ .ﻫﻐﮥ د آﺷﺮ ،زﺑﻮﻟﻮن او ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺟﺪﻋﻮن ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ واﺋ ﭼ دا
ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ د دۀ ﺳﺮه ﺷﺎﻣﻠﯧﺪو دﭘﺎره راﻏﻠﻞ .
 ﻴ ده ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې دا وړۍ
ﻓﯧﺼﻠﻪ دې ﮐې ده ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮې .
وﻏﻮړوم .ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ ﭘﺮﺧﻪ ﺻﺮف ﭘﻪ وړۍ ﺑﺎﻧﺪې وى او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ د ﺑﻨ
 ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﺷﻮل .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﺪﻋﻮن ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺗﮥ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮې “.
 ﺟﺪﻋﻮن ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
وړۍ ﻧﭽﻮړ ﮐه او دوﻣﺮه ډﯦﺮه ﭘﺮﺧﻪ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ ﭼ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻳﻮ ﻟﻮﮯ ډک ﺷﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ ﻏﺼﻪ ﮐﯧه ،ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ ﺻﺮف ﻳﻮه ﺧﺒﺮه وﮐم .ﻣﺎ ﻟ ﭘﺮﯦده ﭼ ﭘﻪ وړۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﻞ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﮐل .ﭘﻪ
آزﻣﯧﺖ وﮐم .دا ﻞ ﭘﺮﯦده ﭼ وړۍ اوﭼﻪ وى او زﻣﻪ ﻟﻤﺪه وى “.
ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ وړۍ اوﭼﻪ وه ،ﺧﻮ زﻣﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﺧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻧﺪه وه.

د ﺟﺪﻋﻮن ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮل

۷

 ﻳﻮه ورځ ﺟﺪﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺳى وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪل او د ﺣﺮود ﭼﻴﻨ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﺪﻋﻮن ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺳﺮه ﭼ
ﺧﯧﻤ د ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ د ﻣﻮره ﻏﺮ ﺗﻪ ﻧﺰدې وې .
ﮐﻮم ﺳى دى دا زﻣﺎ دﭘﺎره ډﯦﺮ زﻳﺎت دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ورﮐم .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﺳﻮچ
 ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ اﻋﻼن وﮐه ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻳﺮﯦﺪﻟ
وﮐى ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه دا ﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟ ده ،ﻧﻮ ﻣﻐﺮوره ﺑﻪ ﺷ .
وى ﻳﺎ ﻳ زړوﻧﻪ ﺑﺎﺋﻴﻠﻠ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ د ﺟِﻠﻌﺎد د ﻏﺮ ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷﻮ “.ﻧﻮ دووﻳﺸﺖ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﺪﻋﻮن ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺳﺮه دا ﺳى اوس ﻫﻢ ډﯦﺮ زﻳﺎت دى.
زره واﭘﺲ ﻻړل او ﻟﺲ زره اﻳﺴﺎر ﺷﻮل .
ﻫﻐﻮئ ﻻﻧﺪې اوﺑﻮ ﺗﻪ ﺑﻮﻪ او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻫﻠﺘﻪ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﮐم .ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ دا ﺳى ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﺎﻣﺨﺎ 
 ﺟﺪﻋﻮن ﺳى اوﺑﻮ ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﻣﺎﻟ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ  او ﭼ ﮐﻮم ﺳى درﺗﻪ وﺎﻳﻢ ﭼ ﻧﮥ ﺑﻪ  ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ  “.
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
 ﻫﻠﺘﻪ درې ﺳﻮه ﺳى داﺳ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟَﭙﻮ ﮐ اوﺑﮥ راواﺧﺴﺘﻠ او وې ﻠ ،او ﻧﻮر
ﻴ ﺷ او اوﺑﮥ و “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﺪﻋﻮن ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې درې ﺳﻮو ﺳو ﭘﻪ
ﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮډو ﺑﺎﻧﺪې ﻴ ﺷﻮل او اوﺑﮥ ﻳ وﻠ .
ذرﻳﻌﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻟَﭙﻮ ﺑﺎﻧﺪې اوﺑﮥ  ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐم او ﭘﻪ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻓﺘﺢ درﮐم .ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﻮل ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯧه“.
 ﻧﻮ ﺟﺪﻋﻮن ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﮐﻮر ﺗﻪ وﻟﯧل ﺑﻐﯧﺮ د ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﺳﻮو ﻧﻪ ،ﭼﺎ ﭼ ﺑﻴﻠ او ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺎﺗﻠﮯ وو .د


 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﺪﻋﻮن ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﭘﺎﻪ او ﭘﻪ
ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﮐﯧﻤﭗ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ وو .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦې ،ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﻓﻮراه ﺳﺮه
ﺧﯧﻤﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐﻮم .
 ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ واﺋ ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ واورې او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻼو ﺷ “.ﻧﻮ ﺟﺪﻋﻮن
ﻻﻧﺪې ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ .
 ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎن ،ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن او د ﺻﺤﺮا ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳى د ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ د ﻟﺮ
او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮ ﻓﻮراه د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﺧﯧﻤﻮ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻻړل .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﺪﻋﻮن
ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﺧﻮارۀ ﺷﻮى ۇو او د ﻫﻐﻮئ اوﺎن د ﺳﻤﻨﺪر د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺷﻤﯧﺮه ۇو .
راورﺳﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ واورﯦﺪل ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺮى ﺗﻪ ﺧﻮب ﺑﻴﺎﻧﻮى .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺧﻮب وﻟﻴﺪو ﭼ د اورﺑﺸﻮ ﻳﻮ ﻮل
 د ﻫﻐﮥ دوﺳﺖ ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا د
رو راورﻏﯦﺪه او ﻳﻮه ﺧﯧﻤﻪ ﻳ ووﻫﻠﻪ ،ﺧﯧﻤﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺦ واوړﯦﺪﻟﻪ او راوﻏﻮرزﯦﺪﻟﻪ “.
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
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﺪﻋﻮن د ﻫﻐﻪ ﺳى د ﺧﻮب او د ﻫﻐ د ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واورﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د
ﻮل ﻟﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ورﮐې ده “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت وﮐو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ﻻړو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د
 ﻫﻐﮥ درې ﺳﻮه ﺳى ﭘﻪ درﯦﻮ ډﻟﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳى ﻟﻪ ﻳ ﻳﻮ ﺑﻴﻞ
ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐﻮى “.
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﺧﯧﻤﻮ ﻏﺎړې ﺗﻪ ورﺳﯧم ،ﻣﺎ ﺗﻪ
او ﻳﻮ ﻣﻨﮯ ورﮐو ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺑﻪ ﭼﺮاغ وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ او زﻣﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻴﻠ وﻏۇو ،ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠ ﺑﻴﻠ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ
ﻮرئ او ﭼ زۀ ﮥ ﮐﻮم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐئ .
 ﺟﺪﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ ﺳﻞ ﺳى د ﻧﻴﻤ ﺷﭙ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وﻏوئ او داﺳ ﻧﻌﺮې ووﻫ ،دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﺟﺪﻋﻮن “.
ﻧﻪ ﻟ ﻣﺨ د ﺧﯧﻤﻮ ﻏﺎړې ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻬﺮه دار ﺑﺪل ﺷﻮى ۇو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﻠ وﻏوﻟ او ﭼ د ﻫﻐﻮئ
 او ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو دوو ډﻟﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐل .ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺴﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ
ﺳﺮه ﮐﻮم ﻣﻨ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣﺎت ﮐل ،

ﮐ ﭼﺮاﻏﻮﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟ ۇو ،ﭘﻪ ﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ ﺑﻴﻠ وې او ﭼﻐ ﻳ وﻫﻠ” ،ﺗُﻮره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او ﺟﺪﻋﻮن دﭘﺎره “.
 ﮐﻠﻪ
ﻮل ﺳى د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ودرﯦﺪل او د دﺷﻤﻦ ﻮل ﻟﺮ وﺗﺘﯧﺪو او ﭼﻐ ﻳ وﻫﻠ .
ﭼ د ﺟﺪﻋﻮن ﺳو ﺑﻴﻠ ﻏوﻟ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دﺷﻤﻦ ﻟﺮ دې ﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐو ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗُﻮرو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې
 ﺑﻴﺎ د ﻧﻔﺘﺎﻟ
ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .ﻫﻐﻮئ د ﺑﻴﺖﺳﻄﻪ ﭘﻮرې د ﺻﺮﻳﺮات ﻃﺮف ﺗﻪ او ﻃﺒﺎت ﺗﻪ ﻧﺰدې اﺑﻴﻞﻣﺤﻮﻟﻪ ﭘﻮرې ﻣﻨې وﻫﻠ .
 ﺟﺪﻋﻮن د ﻏﺮوﻧﻮ
او آﺷﺮ ﻗﺒﻴﻠﻮ او د ﻣﻨﺴ د دواړو ﺑﺮﺧﻮ ﻧﻪ ﺳى راوﻏﻮﺘﻠﮯ ﺷﻮل او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﺴ ﻻړل .
ﻣﻠ ﻮل اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ وواﺋ” ،ﻻﻧﺪې راﺷ او د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐئ .د اُردن ﺳﻴﻨﺪ او د
ﺑﻴﺖﺑﺎره ﭘﻮرې ﻮل ﻧﻬﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴ ،ﭼ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎن ﺗﺮې ﻧﻪ راﭘﻮرې ﻧﮥ و “.ﻧﻮ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺳى راﻏﻮﻧ ﮐے ﺷﻮل او ﻫﻐﻮئ د
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ دوه ﻣﺸﺮان ،ﻋﻮرﻳﺐ او زﺋﻴﺐ وﻧﻴﻮل ،ﻋﻮرﻳﺐ ﻳ د
اُردن ﺳﻴﻨﺪ او د ﺑﻴﺖﺑﺎره ﭘﻮرې ﻧﻬﺮوﻧﻪ وﻧﻴﻮل .
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

۸

 ﺑﻴﺎ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺳو ﺟﺪﻋﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ دې وﻟ وﻧﮥ ﻏﻮﺘﻠﻮ؟ ﺗﺎ


 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭼ ﮥ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮل
ﻣﻮﻧ ﺳﺮه داﺳ ﺳﻠﻮک وﻟ وﮐو؟“ او ﻫﻐﻮئ ورﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺖ ﺗﻨﻘﻴﺪ وﮐو .
دا د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ دى ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐى دى .ﮐﮥ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺳو ﻟ ﮥ ﻫﻢ ﮐى دى دا د ﻫﻐ ﻧﻪ ﮥ دى ﮥ ﭼ
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ دوه ﻣﺸﺮان ﻋﻮرﻳﺐ او
زﻣﺎ ﻮﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﮐى دى .
زﺋﻴﺐ ووژل .ﻣﺎ داﺳ ﮥ ﻧﮥ دى ﮐى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﮐم “.ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻏﺼﻪ ﺳه

 ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ﺟﺪﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ درې ﺳﻮه ﺳى د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻪ راﻏﻠ ۇو او د دې ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗ ﻫﻢ ۇو.
ﺷﻮه .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺎت ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺎر ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﺳﺘى ۇو ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ دﺷﻤﻦ ﭘﺴ ۇو .
 ﺧﻮ د
”زﻣﺎ ﺳو ﻟﻪ ﻟه رو ورﮐئ .ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﺳﺘى دى او زۀ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن زِﺑﺢ او ﺿﻠﻤﻨﻊ ﭘﺴ ﻳﻢ “.

ﺳﺎت ﻣﺸﺮاﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﺮ ﻟﻪ ﺧﻮراک وﻟ ورﮐو؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې زِﺑﺢ او ﺿﻠﻤﻨﻊ ﻧﮥ دى ﻧﻴﻮﻟ “.
ﻧﻮ ﺟﺪﻋﻮن وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زِﺑﺢ او ﺿﻠﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮ ﺑﻪ د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ
 ﺟﺪﻋﻮن ﻓﻨﻮاﯦﻞ ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن درﺧﻮاﺳﺖ وﮐو ،ﺧﻮ د ﻓﻨﻮاﯦﻞ
ازﻏﻮ او ﻏﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻠﻮم “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻢ ،ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﺑﻪ
ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ د ﺳﺎت د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺟﻮاب ورﮐو .
 زِﺑﺢ او ﺿﻠﻤﻨﻊ ﭘﻪ ﻗﺮﻗﻮر ﮐ د ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﺳﺮه ۇو .د ﺻﺤﺮا د ﻗﺒﻴﻠﻮ د
واﭘﺲ راﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﺑﺮج ﺑﻪ راﻏﻮرزوم “.
 ﺟﺪﻋﻮن د ﻧﻮﺑﺢ او ﻳﺒﻬﺎ
ﻟﺮ ﻧﻪ ﺻﺮف ﭘﻴﻨﻠﺲ زره ﺳى ﭘﺎﺗ ۇو ،ﻳﻮ ﻻک او ﺷﻞ زره ﻓﻮﺟﻴﺎن وژﻟﮯ ﺷﻮى ۇو .
 د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ دوه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن زِﺑﺢ او
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻗﺎﻓﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره ﻻړو او ﻧﺎﺎﭘ ﻳ ﭘﻪ ﻟﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﺪﻋﻮن د
ﺿﻠﻤﻨﻊ وﺗﺘﯧﺪل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ورﭘﺴ ۇو او وې ﻧﻴﻮل او د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻟﺮ ﻳ ﭘﻪ وارﺧﻄﺎﻳ آﺧﺘﻪ ﮐو .
 ﻫﻐﮥ د ﺳﺎت ﻳﻮ زﻟﻤﮯ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو .ﻫﻐﻪ زﻟﻤ
ﺣﺮس درې ﭘﻪ ﻻره د ﺟﻨ ﻧﻪ واﭘﺲ روان وو ،
 ﺑﻴﺎ ﺟﺪﻋﻮن د ﺳﺎت ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ
ﺟﺪﻋﻮن ﺗﻪ د ﺳﺎت د اووۀ اوﻳﺎؤ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴﻞ .
ﺗﻪ ﻳﺎد دى ﭼ زﻣﺎ د ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻮ اﻧﺎر وﮐو؟ او وﺋﻴﻞ ﻣﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺳﺘى ﻟﺮ ﻟﻪ ﻫﻴ ﺧﻮراک ﻧﮥ ﺷﻮ ورﮐﻮﻟﮯ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﺻﺤﺮا ﻧﻪ ازﻏ او ﻏﻨ ﻳﻮړې او د ﺳﺎت
ﻪ ﭼ ﺗﺎ زِﺑﺢ او ﺿﻠﻤﻨﻊ ﻧﮥ دى ﻧﻴﻮﻟ .ﻧﻮ وﻮرئ ،ﻫﻐﻮئ دا دى “.
 ﺑﻴﺎ ﺟﺪﻋﻮن
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻓﻨﻮاﯦﻞ ﮐ ﺑﺮج ﻫﻢ راﻏﻮرزوﻟﻮ او د ﺎر ﺧﻠﻖ ﻳ ووژل .
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ﺳﺰا ورﮐه .
زِﺑﺢ او ﺿﻠﻤﻨﻊ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺗﺒﻮر ﮐ ﻮک وژﻟ دى؟“ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو ،ﻫﺮ ﻳﻮ
 ﺟﺪﻋﻮن ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ وروﻪ ۇو ،زﻣﺎ د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر زاﻣﻦ ۇو .زۀ دا
ﮐﺲ د ﺑﺎدﺷﺎه د زوئ ﭘﻪ ﺷﺎن وو “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ زوئ ﻳﺘﺮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ او
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ وژﻟ ﻧﮥ وے ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ وژﻟ “.
 ﺑﻴﺎ زِﺑﺢ او ﺿﻠﻤﻨﻊ ﺟﺪﻋﻮن ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ ووژﻧﻪ “.ﺧﻮ ﻫﻠ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره راوﻧﮥ وﻳﺴﺘﻠﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠ وو او ﻳﺮﯦﺪﻟﻮ .
ووﺋﻴﻞ” ،راﺷﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﻧ ووژﻧﻪ .ﻨﻪ ﭼ ﺳے وى ﻫﻐﺴ ﻳ ﻃﺎﻗﺖ وى “.ﻧﻮ ﺟﺪﻋﻮن ﻫﻐﻮئ ووژل او ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺎﻟ
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺟﺪﻋﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ
ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻳﻮړل ﭼ د ﻫﻐﻮئ د اوﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړو ﮐ ۇو .
 ﺟﺪﻋﻮن ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻧﮥ ﺑﻪ زۀ
ﭘﺲ دې ﺳﺘﺎ اوﻻد زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷ ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى ﻳﻮ “.
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى
او ﻧﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ زوئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻤﺮان وى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻤﺮان وى “.
وﺳﺎﺗﻠﻪ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻴﺰ وﻏﻮاړم .ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ دې ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ واﻟ راﮐى ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اﺧﺴﺘ دى) “.د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ
 ﺧﻠﻘﻮ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷُﻮ “.ﻫﻐﻮئ
دا رِواج وو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺳﺮو زرو واﻟ اﭼﻮﻟ (.

ﻳﻮه ﮐﭙه ﺧﻮره ﮐه او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟﻮټ ﻣﺎر ﮐ ﮐﻮﻣ د ﺳﺮو زرو واﻟ اﺧﺴﺘ وې ﻫﻐﻪ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدې .
ﺟﺪﻋﻮن ﺗﻪ ﭼ ﮐﻮﻣ د ﺳﺮو زرو واﻟ ﻣﻼو ﺷﻮې وې ﻫﻐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﻞ ﮐﻠﻮ وې او ﭘﻪ دې ﮐ ﮐﺎﻟ ،ﻫﺎروﻧﻪ او د ﮐﺎﺳﻨ
رﻧ ﺟﺎﻣ ﺷﺎﻣﻠ ﻧﮥ وې ﭼ د ﻣﻴﺪﻳﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ اﻏﻮﺳﺘ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﺷﺎﻣﻠﻪ ﻧﮥ وه ﭼ د ﻫﻐﻮئ د اوﺎﻧﻮ ﭘﻪ
 ﺟﺪﻋﻮن د ﺳﺮو زرو ﻳﻮ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐو او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎر ﻋﻔﺮه ﮐ ﻳ ﮐﯧﻮدو .ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻏﺎړه وه .
 ﻧﻮ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺑﻨ
ﭘﺮﯦﻮدو او ﻫﻠﺘﻪ د ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت ﻟﻪ ﻻړل .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
 ﭘﻪ
 د ﻫﻐﮥ اوﻳﺎ زاﻣﻦ ۇو ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ډﯦﺮې  وې .
 ﺟﺪﻋﻮن واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪو .

 د ﻳﻮآس زوئ ﺟﺪﻋﻮن
ﺷﻢ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮه وﻳﻨﻪ ﻫﻢ وه ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ او اﺑﻣﻠ ﻧﻮم ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدو .
 ﭼ ﻨﻪ
ﮥ ﭘﻪ ﭘﻮخ ﻋﻤﺮ ﮐ ﻣ ﺷﻮ او د اﺑﻴﻌﺰر د ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺎر ﻋﻔﺮه ﮐ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ .
ﺟﺪﻋﻮن ﻣ ﺷﻮ ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﺑﻏﯧﺮﺗ وﮐه او د ﺑﻌﻞ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﺖ ﺟﻮړ
 او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﻳ ﻧﻮر وﻧﮥ ﮐو ،ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د
ﮐو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺑﻌﻞﺑﺮﻳﺖ وو ،
 ﺟﺪﻋﻮن ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ﮥ ﮐى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻪ ﻫﻴ
ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى ۇو .
وﻓﺎدارى وﻧﮥ ﻮدﻟﻪ.

اﺑﻣﻠ

۹


 د ﺟﺪﻋﻮن زوئ اﺑﻣﻠ د ﺷﻢ ﺎر ﺗﻪ ﻻړو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻮر ﻮل ﺧﭙﻠﻮان اوﺳﯧﺪل او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ 


ﭼ د ﺷﻢ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﻪ ﺧﻮﻪ ده ﭼ د ﺟﺪﻋﻮن اوﻳﺎ واړه زاﻣﻦ درﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐى او ﻳﺎ

 د ﻫﻐﮥ د ﻣﻮر ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﺷﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﮐﮥ ﺻﺮف ﻳﻮ ﮐﺲ؟ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ اﺑﻣﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ده “.

د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺧﺒﺮه وﮐه او د ﺷﻢ ﺧﻠﻘﻮ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ د اﺑﻣﻠ ﺧﺒﺮه وﻣﻨ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ رﺷﺘﻪدار وو .
ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﺑﻌﻞﺑﺮﻳﺖ د ﻟﻮظ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﻪ اوﻳﺎ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ورﮐې او ﭘﻪ دې ﭘﯧﺴﻮ ﻫﻐﮥ د ﺑﮐﺎره ﺑﺪﻣﻌﺎﺷﺎﻧﻮ ﻳﻮه
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﻔﺮه ﮐ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د ﻳﻮ ﮐﺎ دﭘﺎﺳﻪ ﺧﭙﻞ
ډﻟﻪ ﺎن ﺳﺮه ﮐه ﭼ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﻳ وﮐى .
 ﺑﻴﺎ د ﺷﻢ او
اوﻳﺎ وروﻪ ووژل ،ﭼ د ﺟﺪﻋﻮن زاﻣﻦ ۇو .ﺧﻮ د ﺟﺪﻋﻮن ﮐﺸﺮے زوئ ﻳﻮﺗﺎم ﭘ ﺷﻮ او وﻧﮥ وژﻟﮯ ﺷﻮ .

ﺑﻴﺖﻣﻠﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺷﻢ ﮐ د ﯧۍ ﭘﺎﮐ وﻧ ﺗﻪ ﻻړل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ اﺑﻣﻠ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮﺗﺎم د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻړو او د ﺮزﻳﻢ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺳﺮ ودرﯦﺪو او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﭼﻐ ووﻫﻠ” ،اے د ﺷﻢ
 ﻳﻮ ﻞ وﻧ راﻏﻮﻧې
ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واورئ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واورئ ﺗﺮ دې ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮه واورى .
 د زﻳﺘُﻮﻧﻮ وﻧ
ﺷﻮې ﭼ د ﺎن دﭘﺎره ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮښ ﮐى .ﻫﻐﻮئ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ وﻧ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻪ .
ﺟﻮاب ورﮐو ،وﻟ زۀ دې د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﮐﻮل ﺑﻨﺪ ﮐم ﮐﻮم ﭼ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ او اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د درﻧﺎوى دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى ﺻﺮف
 ﺧﻮ د
 ﺑﻴﺎ وﻧﻮ د اﻳﻨﺮ وﻧ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﺗﮥ راﺷﻪ او زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻪ .
د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻧﻮرو وﻧﻮ ﻣﺸﺮه ﺷﻢ .

اﻳﻨﺮ وﻧ ﺟﻮاب ورﮐو ،وﻟ زۀ دې ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮږه ﻣﯧﻮه ﭘﯧﺪا ﮐﻮل ﺑﻨﺪ ﮐم ،ﺻﺮف د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻧﻮرو وﻧﻮ ﻣﺸﺮه ﺷﻢ .
 ﺧﻮ د اﻧﻮرو ﺑﻮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ،
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻧﻮ د اﻧﻮرو ﺑﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﺗﮥ راﺷﻪ او زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻪ .
وﻟ زۀ دې ﺧﭙﻞ ﻣﮯ ﭘﯧﺪا ﮐﻮل ﺑﻨﺪ ﮐم ،ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻌﺒﻮدان او اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ،ﺻﺮف د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻧﻮرو
 د ازﻏﻮ ﻏﻨ ﺟﻮاب ورﮐو
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮﻟﻮ وﻧﻮ د ازﻏﻮ ﻏﻨ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﺗﮥ راﺷﻪ او زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻪ .
وﻧﻮ ﻣﺸﺮه ﺷﻢ .
ﭼ ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړول ﻏﻮاړئ ،ﻧﻮ زﻣﺎ د ﺳﻮرى ﻻﻧﺪې ﭘﻨﺎه واﺧﻠ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﻧﮥ ﮐل ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﻳﻮﺗﺎم ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ ﭼ” ،ﮐﻠﻪ
زﻣﺎ د ازﻏﻮ ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ اور ﺑﻞ ﺷ او د ﻟﺒﻨﺎن د دِﻳﺎر وﻧ ﺑﻪ وﺳﻮزوى “.
ﺗﺎﺳﻮ اﺑﻣﻠ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻣﺨﻠﺼﻪ او رﺘﻮﻧ وئ ﮥ؟ ﺗﺎﺳﻮ د ﺟﺪﻋﻮن د ﻳﺎد ﮥ درﻧﺎوى وﮐو او د
 ﻫﻐﻪ راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐئ ﭼ زﻣﺎ
ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺮه ﻣﻮ ﮥ ﺳﻠﻮک وﮐو ﮥ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﮐﺎروﻧﻮ ﺣﻖ ﺟﻮړﻳى؟ 
 ﺧﻮ ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻼر ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺟﻨ وﮐو .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ واﭼﻮﻟﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى .

زﻣﺎ د ﭘﻼر د ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻼف ﺷﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ اوﻳﺎ ﺳى د ﻳﻮ ﮐﺎ دﭘﺎﺳﻪ ووژل او دا ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د وﻳﻨ زوئ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ د ﺟﺪﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺳﺮه د
اﺑﻣﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ رﺷﺘﻪدار دے او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ د ﺷﻢ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے دے .
 ﺧﻮ ﮐﮥ
ﻋﺰت او ﮥ اﻳﻤﺎن ﺳﻠﻮک وﮐو ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ دې د اﺑﻣﻠ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ او ﻫﻐﻪ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ .
داﺳ ﻧﮥ وى ﻧﻮ اﺑﻣﻠ ﺗﻪ دې اور ﺑﻞ ﺷ او د ﺷﻢ او ﺑﻴﺖﻣﻠﻮ ﺧﻠﻖ دې وﺳﻮزوى .د ﺷﻢ او ﺑﻴﺖﻣﻠﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ دې اور ﺑﻞ
 ﻳﻮﺗﺎم د ﺧﭙﻞ ورور اﺑﻣﻠ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪو ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﻪ وﺗﺘﯧﺪو او ﺑﻴﺮ ﺗﻪ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره
ﺷ او اﺑﻣﻠ دې وﺳﻮزوى “.
 ﺑﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﺑﻣﻠ او د ﺷﻢ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
 اﺑﻣﻠ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې درې ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﻻړو .
 داﺳ د دې دﭘﺎره وﺷﻮل ﭼ اﺑﻣﻠ او د ﺷﻢ ﺧﻠﻘﻮ
ﮐ دﺷﻤﻨ ﭘﯧﺪا ﮐه او ﻫﻐﻮئ د اﺑﻣﻠ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو .
 د ﺷﻢ ﺧﻠﻘﻮ د اﺑﻣﻠ
ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷ ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد ﮐے وو ﭼ د ﺟﺪﻋﻮن اوﻳﺎ زاﻣﻦ ووژﻧ .
ﺧﻼف د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﭘ ﺎئ ﮐ ﺳى ﮐﯧﻨﻮل او ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻره ﺗﯧﺮﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﻟﻮټ
 د ﻋﺒﻴﺪ زوئ ﺟﻌﻞ د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﺳﺮه ﺷﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
ﮐﻮل .ﻧﻮ اﺑﻣﻠ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ .
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺧﭙﻠﻮ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړل او اﻧﻮر ﻳ راوﺷﻮﮐﻮل او ﻣﮯ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل
ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﺒﺎر وﮐو .
او ﻳﻮه ﻣﯧﻠﻪ ﻳ ﺟﻮړه ﮐه .ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ د ﻋﺒﺎدت ﺎئ ﺗﻪ ﻻړل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮراک ﺎک وﮐو او اﺑﻣﻠ ﺗﻪ
 د ﻋﺒﻴﺪ زوئ ﺟﻌﻞ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﭘﻪ ﺷﻢ ﮐ ﻣﻮﻧ ﮥ ﻗﺴﻢ ﺳى ﻳﻮ؟ ﻣﻮﻧ د اﺑﻣﻠ ﺧﺪﻣﺖ وﻟ ﮐﯘو؟
ﻳ ﮐﻨﻞ وﮐل .
ﻫﻐﮥ دے ﻮک؟ ﻫﻐﻪ د ﺟﺪﻋﻮن زوئ دے .او زﺑﻮل ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺣﻢ ﻣﻼوﻳى ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ وﻟ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو؟ د ﺧﭙﻞ
 زﻣﺎ دا ارﻣﺎن دے ﭼ زۀ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮ وے
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻫﻤﻮر وﻓﺎدار اوﺳ ،ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻨﻴﺎد اﯦﮯ وو .
ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ د اﺑﻣﻠ ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼص ﮐے وے .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ وے ﭼ ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﺗﻴﺎر ﮐه او ﺑﻬﺮ د ﺟﻨ دﭘﺎره
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اروﻣﻪ
 د ﻫﻐﻪ ﺎر ﺣﻤﺮان زﺑﻮل ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ واورﯦﺪل ﭼ ﺟﻌﻞ وﺋﻴﻠ ۇو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ .
راووﻪ “.
ﮐ اﺑﻣﻠ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ داﺳ ورﺗﻪ وواﺋ” ،د ﻋﺒﻴﺪ زوئ ﺟﻌﻞ او د ﻫﻐﮥ وروﻪ ﺷﻢ ﺗﻪ راﻏﻠ دى او ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ اوس ،ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ
د ﺎر ﺧﻠﻖ ﻟﻤﺴﻮى ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐى .
 ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ ﭼ ﻨﻪ ﻧﻤﺮ راوﺧﯧﮋى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎ او ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺎﭘﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐئ .ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺟﻌﻞ او د
ﭘ ﺷ .
 ﻧﻮ اﺑﻣﻠ او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺳى د ﺷﭙ
ﻫﻐﮥ ﺳى ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف راو ،ﻧﻮ ﭼ ﮥ ﻣﻮ ﺧﻮﻪ وى ﻫﻐﻪ ورﺳﺮه وﮐئ “.
 ﻧﻮ د ﻋﺒﻴﺪ زوئ ﺟﻌﻞ ﺑﻬﺮ ﺗﻠﮯ وو او د ﺎر د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ
ﻻړل او د ﺷﻢ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻠﻮرو ډﻟﻮ ﮐ ﭘ ﺷﻮل .
 ﺟﻌﻞ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل او زﺑﻮل ﺗﻪ
ﮐ وﻻړ وو او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ اﺑﻣﻠ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﭘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ راووﺗﻠﻮ .
ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،د ﻏﺮوﻧﻮ د ﺳﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﺳى راروان دى “.زﺑﻮل ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﺳى ﻧﮥ دى .ﻫﻐﻪ ﺻﺮف د ﻏﺮوﻧﻮ
 ﺟﻌﻞ ورﺗﻪ ﺑﻴﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،د ﻏﺮۀ د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺳى راﮐﻮزﻳى او ﻳﻮه ډﻟﻪ د ﻗﺴﻤﺖ ﻮدوﻧ ﯧۍ د وﻧ
ﺳﻮرى دى “.
 ﺑﻴﺎ زﺑﻮل ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﺳﺘﺎ ﻻﻓ ﭼﺮﺗﻪ دى؟ ﺗﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ وې ﭼ ﺗﺎ وﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ د دې
ﻧﻪ ﭘﻪ ﻻر رارواﻧﻪ ده “.
ﺳى اﺑﻣﻠ ﺧﺪﻣﺖ وﻟ وﮐو .دا ﻫﻐﻪ ﺳى دى ﭼ ﺗﺎ ورﺳﺮه د ﻧﻔﺮت ﺳﻠﻮک ﮐﻮﻟﻮ .اوس ﻻړ ﺷﻪ او ﺟﻨ ورﺳﺮه
 ﺟﻌﻞ وﺗﺘﯧﺪو او اﺑﻣﻠ ورﭘﺴ وو .د ﺎر د
 ﺟﻌﻞ د ﺷﻢ ﺧﻠﻖ ﺑﻮﺗﻠﻞ او د اﺑﻣﻠ ﺳﺮه ﻳ ﺟﻨ وﮐو .
وﮐه “.
 اﺑﻣﻠ ﭘﻪ اروﻣﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪو او زﺑﻮل د ﺷﻢ ﻧﻪ ﺟﻌﻞ او د
دروازې ﻧﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن زﺧﻤﻴﺎن ﺷﻮل .
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ اﺑﻣﻠ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﺷﻢ ﺧﻠﻖ ﭘﻮ ﺗﻪ راووﺗﻞ،
ﻫﻐﮥ وروﻪ وﺷل ،ﻧﻮر ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ ﺷﻮل اوﺳﯧﺪﻟﮯ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺳى ﺑﻮﺗﻠﻞ ،ﭘﻪ درﯦﻮ ډﻟﻮ ﮐ ﻳ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل ،ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﭘ ﺷﻮل او اﻧﺘﻈﺎر ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻟﻴﺪل

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

 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺷﻢ ﭘﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮐ ﻮل ﻣﺸﺮان ﺳى د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻌﻞﺑﺮﻳﺖ د
زﻣﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﮐه .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د
 اﺑﻣﻠ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ راﻏﻮﻧ ﺷﻮى دى ،
ﻟﻮظ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﭘﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﺎئ ﮐ ﭘﻨﺎه وﻟﻮﻟﻪ .
ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺳﺮه د ﺿﻠﻤﻮن ﻏﺮ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ .ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﺗﺒﺮ واﺧﺴﺘﻠﻮ ،د وﻧ ﺎﻧﻪ ﻳ ﻣﺎﺗﻪ ﮐه او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اوږه ﻳ ﮐﯧﻮده.
 ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳى د وﻧ ﮥ ﺎﻧ ﻣﺎﺗ ﮐې ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زر ﺷ او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐئ “.
اﺑﻣﻠ ﭘﺴ ﻻړل او ﻟﺮ ﻳ د ﻗﻠﻌ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ډﯦﺮے ﮐل .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې اور ﺑﻞ ﮐو ،ﻫﻐﻪ دﻧﻨﻪ ﺧﻠﻖ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
 اﺑﻣﻠ ﺗﻴﺒﺾ ﺗﻪ ﻻړو ،د ﺎر ﻧﻪ ﻳ ﯧﺮه
ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻣۀ ﺷﻮل ﭼ ﭘﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮐ ۇو .دا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً زر ﺳى او  وې .
 ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﺮج وو او ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳى او  ،ﺳﺮه د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ورﻣﻨه
واﭼﻮﻟﻪ او ﻗﺒﻀﻪ ﻳ ﮐو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺑﻣﻠ ﭘﻪ ﺑﺮج ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ
ﮐه .ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﺑﻨﺪ ﮐل او ﭘﺎس ﭼﺖ ﺗﻪ وﺧﺘﻞ .
 ﺧﻮ ﻳﻮې  د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮه ﻧﻪ د ژرﻧﺪې ﭘﻞ
ﻫﻐﻪ دروازې ﺗﻪ ورﻏﻠﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺮج ﺑﺎﻧﺪې اور ﺑﻞ ﮐى .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ زر ﻫﻐﻪ زﻟﻤﮯ راوﻏﻮﺘﻠﻮ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ وﺳﻠﻪ وړﻟﻪ او ﺣﻢ ﻳ
وروﻏﻮرزوﻟﻮ او د ﻫﻐﮥ ﮐﻮﭘۍ ﻳ ﻣﺎﺗﻪ ﮐه .
ورﮐو” ،ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره راوﺑﺎﺳﻪ او ﻣﺎ ووژﻧﻪ .زۀ دا ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﭼ ﻮک وواﺋ ﭼ زۀ ﻳﻮې  وژﻟﮯ ﻳﻢ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻟﻤ ﺗﺮې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ اﺑﻣﻠ ﻣ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﮐﻮر ﺗﻪ
ﻧﻪ ﺗُﻮره ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف ووﻳﺴﺘﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ .
 ﻧﻮ داﺳ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﺑﻣﻠ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮ ﺑﺪو ﺑﺪﻟﻪ ورﮐه ﮐﻮم ﺑﺪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺧﻼف ﮐى ۇو ﭼ اوﻳﺎ
ﻻړل .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺷﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪﻣﻌﺎﺷ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ورﮐه ،ﻨﻪ ﭼ د ﺟﺪﻋﻮن
وروﻪ ﻳ وژﻟ ۇو .
زوئ ﻳﻮﺗﺎم وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ ﮐﻴى ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺮې ﻟﻌﻨﺖ وﺋﻴﻠﻮ.

ﺗﻮﻟﻊ

۱۰

 د اﺑﻣﻠ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ د دودو ﻧﻤﺴﮯ او د ﻓُﻮه زوئ ،ﺗﻮﻟﻊ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﻮ .ﻫﻐﻪ د


 ﻫﻐﻪ دروﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ وو.
ﻳﺴﺎﮐﺎر د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ وو او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺳﻤﻴﺮ ﮐ اوﺳﯧﺪو .
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺳﻤﻴﺮ ﮐ ﺦ ﺷﻮ.

ﻳﺎﺋﻴﺮ
 د ﻫﻐﮥ دﯦﺮش زاﻣﻦ ۇو ﭼﺎ ﭼ
 د ﺗﻮﻟﻊ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻳﺎﺋﻴﺮ د ﺟِﻠﻌﺎد ﻧﻪ راﻏﻠﻮ .ﻫﻐﻪ دووﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ وو .

ﭘﻪ دﯦﺮﺷﻮ ﺧﺮوﻧﻮ ﺳﻮرﻟ ﮐې وه .د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﻫﻐﻮئ دﯦﺮش ﺎروﻧﻪ ۇو ،ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻳﺎﺋﻴﺮ ﭘﻪ ﻧﻮم
 ﻳﺎﺋﻴﺮ ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻗﺎﻣﻮن ﮐ ﺦ ﺷﻮ.
ﻳﺎدﻳى .

اﻓﺘﺎح
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه او د ﺑﻌﻞ او ﻋﺴﺘﺎرات او ﻫﻢ داﺳ د ﺷﺎم ،د ﺻﻴﺪا ،د ﻣﻮآب ،د

 ﻧﻮ
ﻋﻤﻮن او د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮﯦﻮدو او د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮل ﻳ ﺑﺲ ﮐل .

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ او ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﻣﻮﻗﻊ ورﮐه ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى .
ﻫﻐﻮئ اﺗﻠﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ واﭼﻮل او ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﻳ ورﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ د
 ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن د اُردن ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻮرې وﺗﻞ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل .

 ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو
او اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐى .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﮐاؤ ﮐ ۇو .
او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﮥ ،زﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﺮﯦﻮدې او د ﺑﻌﻞ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت
 ﺻﻴﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دا ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ،اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ،ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ،ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ،
ﻣﻮ وﮐو “.
ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ او ﻣﺎﻋﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو .ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﭻ ﻧﮥ
 ﻻړ ﺷ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زۀ ﭘﺮﯦﻮدم او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻣﻮ وﮐو ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺑﭻ ﮐﻮم .
ﮐئ ﮥ؟ 
او ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮښ ﮐى دى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻳ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻊ ورﮐئ ﭼ
 ﺧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻨﺎه ﮐې ده .ﮥ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راﺳﺮه
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐى “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﭘﺮدو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼص ﮐو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو ،ﻧﻮ د
وﮐه ،ﺧﻮ ﻧﻦ ﻣﻮﻧ ﺑﭻ ﮐه “.
 ﺑﻴﺎ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎرے وﮐو او ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﮥ زړۀ وﺳﻮزﯦﺪو .
 ﻫﻠﺘﻪ ﺧﻠﻘﻮ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د
ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻢ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وړوﻣﺒﮯ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺸﺮ ﺷ“.

۱۱

 د ﺟِﻠﻌﺎد د ﺧﭙﻠ
 د ﺟِﻠﻌﺎد ﻳﻮ ﺑﻬﺎدر ﻓﻮﺟ اﻓﺘﺎح د ﻳﻮې ﮐﻨﺠﺮې زوئ وو .د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﻫﻢ ﺟِﻠﻌﺎد ﻧﻮم وو .


 ﻧﻪ ﻧﻮر زاﻣﻦ ﻫﻢ ۇو او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻮئ ﺷﻮل ،ﻧﻮ اﻓﺘﺎح ﻳ ﻣﺠﺒﻮر ﮐو ﭼ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻻړ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
 اﻓﺘﺎح د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪو او
”ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى ،ﺗﮥ د ﺑﻠ  زوئ ﻳ “.
 ﻟه
د ﻃﻮب ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪو .ﻫﻠﺘﻪ د ﺑﮐﺎره ﺑﺪﻣﻌﺎﺷﺎﻧﻮ ډﻟﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺷﻮه او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺮﯧﺪل .
 ﮐﻠﻪ ﭼ داﺳ وﺷﻮل ﻧﻮ د ﺟِﻠﻌﺎد ﻣﺸﺮان ﻻړل ﭼ اﻓﺘﺎح د
ﻣﻮده ﭘﺲ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړل .
 ﺧﻮ اﻓﺘﺎح
 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،راﺷﻪ او د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ زﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮ ﺷﻪ “.
ﻃﻮب ﻣﻠ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟ .
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻧﻪ دوﻣﺮه ﻧﻔﺮت وﮐو ﭼ دې ﺗﻪ ﻣﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐم ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻻړ ﺷﻢ .اوس ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻮئ اﻓﺘﺎح ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻪ راواﭘﺲ ﺷُﻮ ﭼ ﻏﻮاړو ﭼ ﻣﻮﻧ
ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻳ ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ وﻟ راﻏﻠ ﻳ؟“ 
 اﻓﺘﺎح ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻪ ﻴ
ﺳﺮه ﻻړ ﺷ او د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐې او د ﺟِﻠﻌﺎد د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮى وﮐې “.
ده ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ د ﺎن ﺳﺮه واﭘﺲ ﺑﻮ ﭼ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐم او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ راﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ اﻓﺘﺎح د
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻣﻨﻈﻮره ده .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻮاه دے “.
ﻣﺸﺮ ﺷﻢ “.
ﺟِﻠﻌﺎد ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻻړو او ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮ او ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐو .اﻓﺘﺎح ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
 ﺑﻴﺎ اﻓﺘﺎح د ﻋﻤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ورﺗﻪ وواﺋ” ،ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮥ
ﺧﭙﻞ د ﺗون ﺧﺒﺮې ﺑﻴﺎن ﮐې .
 د ﻋﻤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه د اﻓﺘﺎح ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﻠﻪ
ﻻﻧﺠﻪ ﻟﺮې؟ ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې وﻟ ﺣﻤﻠﻪ ﮐې ده؟“ 
ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﺗﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻳﺒﻮق ﺳﻴﻨﺪ او د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې زﻣﺎ ﻣﻠ
 اﻓﺘﺎح د ﻋﻤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ واﭘﺲ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل
وﻧﻴﻮﻟﻮ .ﻧﻮ اوس ﺑﻪ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ دا ﺑﻐﯧﺮ د ﺟﻨ ﺟې واﭘﺲ راﮐﻮې “.
 داﺳ وﺷﻮل ﻳﻌﻨ
 ﭼ داﺳ ورﺗﻪ وواﺋ” ،دا رﺘﻴﺎ ﻧﮥ دى ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻮآب ﻳﺎ د ﻋﻤﻮن ﻣﻠ ﻧﻴﻮﻟﮯ دے .

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

ﭘﻮرې ﭼ د ﻣﻮآب ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﭼ د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ وو .ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ارﻧﻮن
 ﺑﻴﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﺴﺒﻮن ﮐ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم
ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻧﮥ وﺗﻞ ﻪ ﭼ دا د ﻣﻮآب د ﺣﺪ ﭘﻮﻟﻪ وه .
 ﺧﻮ
وړوﻧ وﻟﯧل ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اﺟﺎزت وﻏﻮاړى ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷ او ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .
ﺳﻴﺤﻮن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑاﻋﺘﺒﺎره وو .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻟﺮ راﻏﻮﻧ ﮐو ،ﭘﻪ ﻳﻬﺾ
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ
ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ او ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .
ﭘﻪ ﺳﻴﺤﻮن او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻟﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ورﮐه .ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﻐﻪ اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐه ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ د ارﻧﻮن ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ﺗﺮ ﻳﺒﻮق ﭘﻮرې او ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د
ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
 ﻧﻮ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ
ﺻﺤﺮا ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐه .
 ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﮥ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻌﺒﻮد
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وو ﭼﺎ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره اﻣﻮرﻳﺎن وﺷل .
ﮐﻤﻮس درﮐى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه وى .ﺧﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﮥ ﻫﻢ راﮐى دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دا دے ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻮآب د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺻﻔﻮر د زوئ ﺑﻠﻖ ﻧﻪ ﮥ ﻳ؟ ﻫﻐﮥ ﮐﻠﻪ ﺑﻨ
زﻣﻮﻧ ﺳﺮه وى .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ درې ﺳﻮه ﮐﺎﻟﻮ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨ دﻋﻮت ورﮐے دے ﮥ؟ ﻫﻐﮥ ﮐﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐے دے ﮥ؟ 
راﺳ ﺣﺴﺒﻮن او ﻋﻴﺮوﻋﻴﺮ او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎروﻧﻪ او د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻮل ﺎروﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى دى .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻫﻴ ﺑﺪ ﻧﮥ دى ﮐى .ﺗﺎﺳﻮ دا ﺑﺪ ﮐﻮئ ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮئ.
وﺧﺖ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ وﻟ ﻧﮥ ۇو ﻧﻴﻮﻟ؟ 

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺎﺿ دے .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻦ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐى ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﺣﻘﻪ دى “.
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﭘﻪ اﻓﺘﺎح ﻧﺎزل ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﺧﻮ د ﻋﻤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ،د اﻓﺘﺎح د ﻃﺮف ﻧﻪ دې ﭘﯧﻐﺎم ﺗﻪ ﻫﻴ ﭘﺎم وﻧﮥ ﮐو .
ﺟِﻠﻌﺎد او ﭘﻪ ﻣﻨﺴ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ ﻣﺼﻔﺎه ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻳ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف روان ﺷﻮ.
 ﮐﮥ زۀ واﭘﺲ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه
 اﻓﺘﺎح د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره دا ﻣﻨﺘﻪ وﻣﻨﻠﻪ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ راﮐې ،

راورﺳﯧﺪم او ﻮک ﻫﻢ ﭼ زﻣﺎ د ﮐﻮر ﻧﻪ وړوﻣﺒﮯ زﻣﺎ ﺳﺮه د ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره راووﺗﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ اﻓﺘﺎح د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ دﭘﺎره د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻠﻮ او
ﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐم “.
 ﻫﻐﮥ د ﻋﻴﺮوﻋﻴﺮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ،د ﻣﻨﻴﺖ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻋﻼﻗﻪ او ﺗﺮ اﺑﻴﻞ ﮐﺮاﻣﻴﻢ ﭘﻮرې ﻮل ﺷﻞ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐه .
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 ﻻړو ،ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮر د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ رارواﻧﻪ وه ،ﯦﺪه او ﺗﻤﺒﻞ ﻳ

 ﮐﻠﻪ ﻳ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ
وﻫﻠﻮ .ﻫﻐﻪ ﻳ اﯦ ﻳﻮه ﻟﻮر وه ،د ﻫﻐﮥ ﻧﻮر زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻧﮥ وې .
وﺷﻠﻮﻟ او وې وﺋﻴﻞ” ،اے زﻣﺎ ﻟﻮرې ،زۀ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه او ﺑﺮﺑﺎد ﺷﻢ .ﻣﺎ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﮐﻮم ﻟﻮظ ﮐے دے ،زۀ ﺧﻮ
 ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې وى ﻧﻮ ﺗﺎ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻠ دى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺷﻢ ﻣﺎﺗﻮﻟﮯ “.
 ﺧﻮ ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ
ﺷﺎن ﻣﺎ ﺳﺮه وﮐه ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪل واﺧﺴﺘﻠﻮ “.
زﻣﺎ دﭘﺎره دا ﻳﻮ ﮐﺎر وﮐه ،دوه ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻣﺎ ﻳﻮا ﭘﺮﯦده ،ﭼ زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو ﺳﺮه د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺳﺮﺮداﻧﻪ
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړه ﺷﻪ “،او دؤو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻟﻪ ﻳ
وﺮﻢ او ﻣﺎﺗﻢ وﮐم ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﭘﯧﻐﻠﺘﻮب ﮐ ﻣه ﮐﯧم “.
ﻟﺮې وﻟﯧﻟﻪ .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو ﺳﺮه د ﻏﺮوﻧﻮ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړه او ﻣﺎﺗﻢ ﻳ وﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑاوﻻده او ﺑوادۀ ﻣه ﮐﯧﺪﻟﻪ.
 دوه ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﺲ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ راﻏﻠﻪ .ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐے

وو .او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﯧﻐﻠﺘﻮب ﮐ ﻣه ﺷﻮه او د ﻳﻮ ﺳى ﺳﺮه ﻳ ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮥ وو ﻟﺮﻟﮯ ﻧﻮ داﺳ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ د دې ﻧﻪ ﻳﻮ

 ﭼ  ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﻠﻮر ور ﺗﻠ ﭼ د ﺟِﻠﻌﺎد د اﻓﺘﺎح د ﻟﻮر دﭘﺎره ﻣﺎﺗﻢ وﮐى.
رِواج ﺟﻮړ ﺷﻮ 

اﻓﺘﺎح او اﻓﺮاﺋﻴﻤﻴﺎن

۱۲

 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺳى د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮئ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﺻﻔﻮن ﺗﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ او اﻓﺘﺎح ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د


ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ دﭘﺎره د ﺣﺪ ﭘﻮﻟ ﻧﻪ وﻟ واوړﯦﺪﻟ او ﻣﻮﻧ دې راوﻧﮥ ﻏﻮﺘﻠﻮ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷُﻮ؟ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﮐﻮر ﺳﺮه
 ﺧﻮ اﻓﺘﺎح ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ او زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ ﻻﻧﺠﻪ وه .ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ راوﻏﻮﺘﻠ،
ﺗﺎ وﺳﻮزوو “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻧﮥ ﻏﻠ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ
ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐم .
ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ واﭼﻮﻟﻮ او د ﺣﺪ ﭘﻮﻟ ﻧﻪ واوړﯦﺪم ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐم او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ
 ﺑﻴﺎ اﻓﺘﺎح د ﺟِﻠﻌﺎد ﻮل ﺳى راﻏﻮﻧ ﮐل ،د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﺳو
راﮐه .ﻧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ وﻟ راﻏﻠ ﻳ؟“ 
ﺳﺮه ﻳ ﺟﻨ وﮐو او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﺷﺴﺖ ورﮐو ﻪ ﭼ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺧﻠﻘﻮ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺟِﻠﻌﺎدﻳﺎن ﺗﺶ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ او
 د دې دﭘﺎره ﭼ اﻓﺮاﺋﻴﻤﻴﺎن ﺗﺘﯧﺪو ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى ،ﺟِﻠﻌﺎدﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻪ وﻧﻴﻮل ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻐﻮئ د
ﻣﻨﺴ ﻣﻔﺮوران ﻳ “.
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
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
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” ﺳﺒﻮﻟﻴﺖ“ ووﺋﻴﻞ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ دا ﮯ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﮥ ﺷﻮ وﺋﻴﻠﮯ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻮ او د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ د ﭘﻮرې وﺗﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﮐ ﺑﻪ ﻳ ووژﻟﻮ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ دوه ﻠﻮﯦﺖ زره اﻓﺮاﺋﻴﻤﻴﺎن
 اﻓﺘﺎح ﺷﭙ ﮐﺎﻟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ وو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎر ﮐ ﺦ ﺷﻮ.
ووژﻟﮯ ﺷﻮل .

اﺑﺼﺎن ،اﻳﻠﻮن او ﻋﺒﺪون
 د ﻫﻐﮥ دﯦﺮش زاﻣﻦ او دﯦﺮش ﻟﻮﻪ وې .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ
 د اﻓﺘﺎح ﻧﻪ ﭘﺲ ،د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ اﺑﺼﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ ﺷﻮ .

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
 د اﺑﺼﺎن ﻧﻪ ﭘﺲ ،د زﺑﻮﻟﻮن اﻳﻠﻮن ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﮐ ﺦ ﺷﻮ .
ﻗﺎﺿ وو ،
 د اﻳﻠﻮن ﻧﻪ ﭘﺲ ،د ﻓﺮﻋﺎﺗﻮن ﻧﻪ د ﻫﻠﻴﻞ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او د زﺑﻮﻟﻮن ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻪ اﻳﺎﻟﻮن ﮐ ﺦ ﺷﻮ .
ﻗﺎﺿ ﺷﻮ .
 د ﻫﻐﮥ ﻠﻮﯦﺖ زاﻣﻦ او دﯦﺮش ﻧﻤﺴ ۇو ،ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮرﻟ
زوئ ﻋﺒﺪون د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ ﺷﻮ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻓﺮﻋﺎﺗﻮن ﮐ ﺦ ﺷﻮ ﭼ دا ﺎئ د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ د
ﮐﻮﻟﻪ .ﻋﺒﺪون اﺗﮥ ﮐﺎﻟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ وو ،
ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ وو.

د ﺳﻤﺴﻮن ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪل

۱۳

 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺑﻴﺎ ﻨﺎه وﮐه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺮې ﺣﻮﻣﺖ


 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺻﺮﻋﺎ ﭘﻪ ﺎر ﮐ د دان ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻣﻨﻮﺣﻪ وو ،د ﻫﻐﮥ ﻪ ﺷﻨه وه
وﮐى .

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ ﻫﻐ ﺗﻪ راﺮﻨﺪه ﺷﻮه او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻫﻴﻠﻪ د ﺑﭽﻮ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو
او ﺑﭽ ﻳ ﻧﮥ ۇو .
 ﺧﻴﺎل ﮐﻮه ﭼ ﻣﮯ ﻳﺎ ﺷﺮاب وﻧﮥ  او ﻧﮥ ﭼ
ﺟﻮﻪ ﺷﻮې ﻧﮥ ﻳ ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ زر اُﻣﻴﺪواره ﺷ او ﻳﻮ زوئ ﺑﻪ دې وﺷ .
 او ﺳﺘﺎ د زوئ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻴﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ وﯦﺘﮥ ﭘﺮې ﻧﮥ ﮐې ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو
ﺣﺮام ﻴﺰ وﺧﻮرې ،


د ور ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ وﻗﻒ وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﭻ ﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐى “.
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻪ ﻻړه او ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،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 ﻧﻮم ﻫﻢ وﻧﮥ ﻮدﻟﻮ .
ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﺑﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻢ او ﻳﻮ زوئ ﺑﻪ ﻣ 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 وﻗﻒ
 ﻧﻮ ﻣﻨﻮﺣﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﺳے ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ راﻟﯧﻟﮯ وو ﻫﻐﻪ
وى “.
 ﻣﻨﻮﺣﻪ ﭼ
ﭘﺮﯦده ﭼ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﺷ او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﺎﺋ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻠ ﭘﯧﺪا ﺷ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮥ وﮐو “.
ﮐﻮم ﺳﻮال ﮐے وو ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﻧﺎﺳﺘﻪ وه ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻣﻨه ﮐه او ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ﻳ
ﻓﺮﺘﻪ ورﻟﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻪ ،ﺧﻮ د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ﻣﻨﻮﺣﻪ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻧﮥ وو .
 ﻣﻨﻮﺣﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﺧﭙﻠ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﭼ ﮐﻮم ﺳے ﻣﺎ ﻟﻪ راﻏﻠﮯ وو ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮے دے “.
 ﭘﺴ ﻻړو .ﻫﻐﻪ ﺳى ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،آﻳﺎ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺳے ﻳ ﮥ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ د  ﺳﺮه ﺧﺒﺮې
 ﻧﻮ ﻣﻨﻮﺣﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه رﺘﻴﺎ ﺷ ،ﻧﻮ د
ﮐﻮﻟ؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،آو ،زۀ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳﻢ “.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﻪ ﺑﻪ دا
ﻫﻐﻪ ﻫﻠ د ژوﻧﺪ اﺻﻮل ﺑﻪ ﮥ وى او د ﻫﻐﮥ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮥ وى؟“ 
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ داﺳ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺧﻮرى ﭼ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ
ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﮐى ﭼ ﮥ ﻣﺎ ورﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى .
ﻧﻪ را ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻗﺴﻢ ﻣﮯ ﻫﻢ ﻧﮥ  او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺣﺮام ﻴﺰ ﺧﻮرى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮى ﭼ ﻣﺎ ورﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى“.
 ﻣﻨﻮﺣﻪ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ ده ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻟ اﻳﺴﺎر ﺷﻪ او ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦده
 -

ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ د ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ ﭘﻮخ ﮐو “.ﺧﻮ ﻓﺮﺘ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اﻳﺴﺎره ﺷﻢ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮراک ﻧﮥ
 ﻣﻨﻮﺣﻪ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ
ﺧﻮرم .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دا ﭘﺨﻮل ﻏﻮاړئ ،ﻧﻮ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﺳﻮزوئ “.
 ﻓﺮﺘ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﺗﭙﻮس وﻟ
ﻧﻮم وﺎﻳﻪ ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه رﺘﻴﺎ ﺷ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻋﺰت وﮐو “.
 ﻧﻮ ﻣﻨﻮﺣﻪ د ﭼﯧﻠ ﻳﻮ ﺑﭽﮯ او ﮥ ﻏﻠﻪ واﺧﺴﺘﻠﻪ او د
ﮐﻮې؟ دا ﻳﻮ داﺳ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻧﻮم دے ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷ “.
 ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه .او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﻨﻮﺣﻪ او د ﻫﻐﮥ  ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ ﻋﺠﻴﺒﻪ
 ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ﭼ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ ﻟﻤﺒ ﺧﺘﻠ ،ﻧﻮ ﻣﻨﻮﺣﻪ او د ﻫﻐﮥ  وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 -
ﮐﺎر وﮐو .
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
 ﻣﻨﻮﺣﻪ ﺧﭙﻠ  ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ دې ﮐ ﮥ ﺷ
وﻧﮥ ﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ وه .
 ﺧﻮ  ﻳ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻣۀ ﺷُﻮ ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻴﺪﻟﮯ دے “.
زﻣﻮﻧ وژل ﻏﻮﺘﻠﮯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﺬراﻧ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﻧﮥ ﻮدﻟﮯ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ راﺗﻪ دا
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د  ﻳﻮ زوئ وﺷﻮ او ﺳﻤﺴﻮن ﻧﻮم ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدو .ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻮﺋﯧﺪو او ﻣﺎﻟ
ﺧﺒﺮې ﮐې وې “.
 او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺗه ﮐو ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﺻﺮﻋﺎ او اﺳﺘﺎل ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﺧُﺪائ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو .
ﮐ د دان ﭘﻪ ﮐﯧﻤﭗ ﮐ وو.

د ﺳﻤﺴﻮن وادۀ

۱۴

 ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر ﺗﻪ
 ﻳﻮه ورځ ﺳﻤﺴﻮن ﺗﻤﻨﺖ ﺗﻪ ﻻړو ،ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻠﻪ ﻓﻠﺴﺘ وﻟﻴﺪه .


 ﺧﻮ ﻣﻮر ﭘﻼر ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺗﻤﻨﺖ ﮐ ﻣﺎ ﻳﻮه ﻓﻠﺴﺘ ﺟﻴﻨ ﻟﻴﺪﻟ ده او اوس ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وادۀ ﮐئ “.

”ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻳﺎ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺟﻴﻨ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ ،ﭼ ﺗﮥ ﺧﺎﻣﺨﺎ  او ﭘﻪ ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﮐ ﺟﻴﻨ ﮐﻮې؟“
 ﻣﻮر ﭘﻼر ﺗﻪ ﻳ دا ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه
ﺧﻮ ﺳﻤﺴﻮن ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺟﻴﻨ ﻣﺎ ﻟﻪ وﮐه ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺧﻮﻪ ده “.
ﭼ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻس وو ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺟﻨ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﺳﻤﺴﻮن د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر ﺳﺮه ﺗﻤﻨﺖ ﺗﻪ ﻻړو .ﮐﻠﻪ ﭼ
وﺧﺖ ﮐ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
 د ﻣﺎﻟ
ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ ﺗﯧﺮﯦﺪل ،ﻫﻐﮥ آواز واورﯦﺪو ﭼ ﻳﻮ ﻮان زﻣﺮے ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻏﻮرﻳى .
ﺧُﺪائ روح ﻧﺎﺎﭘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﺎزل ﺷﻮ او ﺳﻤﺴﻮن ﻳ ﺗه ﮐو او ﭘﻪ ﺗﺸﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻳ زﻣﺮے ﻮ ﻮ ﮐو ،ﻟﻪ ﭼ دا د ﭼﯧﻠ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻻړو او د ﻫﻐﻪ ﺟﻴﻨ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې وﮐې او ﻫﻐﻪ
ﺑﭽﮯ وى .ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر ﺗﻪ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ .
 ﻳﻮ ﻮ ور ﭘﺲ ﺳﻤﺴﻮن د ﻫﻐ ﺳﺮه وادۀ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره واﭘﺲ ﻻړو .ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﻫﻐﻪ راوﺮﯧﺪو ﭼ د
ﻳ ﺧﻮﻪ ﺷﻮه .

ﻫﻐﻪ ازﻣﺮى ﻻش وﻮرى ﭼ ﮐﻮم ﻳ وژﻟﮯ وو او ﻫﻐﮥ وﻟﻴﺪل ﭼ د دې ﭘﻪ ﻻش ﮐ دﻧﻨﻪ ډﯦﺮې ﻣﭽ او ﺷﺎت ﻫﻢ ۇو .
ﻫﻐﮥ ﺷﺎت د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮه راووﻳﺴﺘﻞ او ﭘﻪ رواﻧﻪ ﮐ ﻳ ﺧﻮړل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻟﻪ ﻫﻢ ﻳﻮړل او ﻟ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ورﮐل
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر د ﻫﻐﻪ ﺟﻴﻨ
او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ وﺧﻮړل ،ﺧﻮ ﺳﻤﺴﻮن وﻧﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ دا ﺷﺎت ﻳ د ﻣ ازﻣﺮى ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠ دى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ﺳﻤﺴﻮن ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐه .ﻫﻠﺘﻪ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ دا رِواج وو .
 ﺳﻤﺴﻮن ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ د ﻳﻮ
 -
دﯦﺮش ﻮاﻧﺎن ﻣﻠﺮى وروﻟﯧل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷ .
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 ﺟﻮړه
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د
ﺟﺎﻣ راﮐﻮئ “.ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ ﺳﻮال وواﻳﻪ ،ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ واورو “.
ﺧﻮړوﻧ ﻧﻪ د ﺧﻮراک ﮥ ﺷﮯ راووﺗﻠﻮ ،د ﺗه ﺷ ﻧﻪ ﮥ ﺧﻮږ ﺷﮯ راووﺗﻠﻮ “.درې ور وروﺳﺘﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ د دې ﺳﺨﺖ
 ﭘﻪ ﻠﻮرﻣﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ د ﺳﻤﺴﻮن  ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ وﻏﻮﻟﻮه ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د دې
ﺳﻮال ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ .
ﺳﺨﺖ ﺳﻮال ﻣﻄﻠﺐ وﺎﺋ .ﮐﮥ ﺗﺎ وﻧﮥ ﻮدﻟﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮر اور وﻟﻮو او ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ وﺳﻮزوو .ﺗﺎ ﻣﻮﻧ
 ﻧﻮ د ﺳﻤﺴﻮن ﻪ ﭘﻪ ژړا ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻪ او ورﺗﻪ ﻳ
د دې دﭘﺎره راﻏﻮﺘ ﻳﻮ ﮥ ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺷُﻮ؟ ﮐﮥ داﺳ ﻧﮥ ده؟“ 
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 وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر ﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ دى وﺋﻴﻠ .ﻧﻮ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ وﻟ وواﻳﻢ؟“ 
ﻫﻐ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﺧﯧﺮات ﭘﻪ ﻮﻟﻮ اوو ورﻮ ﮐ ژړل .ﺧﻮ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ د دې ﺳﺨﺖ ﺳﻮال ﻣﻄﻠﺐ وﻮدﻟﻮ،
 ﻧﻮ ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ د ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ،د
ﻪ ﭼ ﻫﻐ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺗﻨ ﮐو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ .
ﺎر ﺳو ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺷﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮږ ﮥ ﺷﮯ وى؟ د ازﻣﺮى ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗه ﮥ ﺷﮯ وى؟“ ﺳﻤﺴﻮن ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ
 د ﻣﺎﻟ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﻮا ﻳﻮې ﻧﮥ وے ﮐے ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دې ﺳﺨﺖ ﺳﻮال ﺟﻮاب ﻧﮥ وے راﮐے “.
ﺧُﺪائ روح ﻧﺎﺎﭘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺗه ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺪې اﺳﻘﻠﻮن ﺗﻪ ﻻړو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻳ دﯦﺮش ﺳى ووژل،
ﺟﺎﻣ ﻳ ﺗﺮﯦﻨﻪ ووﻳﺴﺘﻠ او د ﻫﻐﻮئ ﺟﺎﻣ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺳو ﻟﻪ ورﮐې ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ﺳﻮال ﺣﻞ ﮐے وو .د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ
 او د ﺳﻤﺴﻮن ﻪ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ واﭘﺲ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو ،ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ وو ،
ورﮐے ﺷﻮه ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وادۀ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﮥ ﻣﻠﺮے وو.

ﭘﻴﻨﻠﺴﻢ ﺑﺎب

۱۵

 ﻟه ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ﺳﻤﺴﻮن د ﻏﻨﻤﻮ د ﻟَﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ﻻړو او ﻳﻮ د ﭼﯧﻠ


ﺑﭽﮯ ﻳ ورﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ .ﻫﻐﮥ د ﻫﻐ ﭘﻼر ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻏﻮاړم ﭼ د ﺧﭙﻠ  ﮐﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ او ورﺳﺮه ﻤﻠﻢ “.ﺧﻮ د
 ﻫﻐﮥ ﺳﻤﺴﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ زﻣﺎ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﺗﮥ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮې،
ﻫﻐ ﭘﻼر ﻫﻐﻪ دﻧﻨﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدو .
 ﺳﻤﺴﻮن
ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻪ ﺳﺘﺎ ﮥ ﻣﻠﺮى ﻟﻪ ورﮐه .ﺧﻮ ﮐﺸﺮه ﺧﻮر ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ده ،د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ دا وﮐه “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻړو او درې ﺳﻮه
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻞ ﭼ زۀ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮم ﻧﻮ د ﻫﻐ اﻟﺰام دې ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﮥ ﺷ ﻟﻮﻟﮯ “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﭼﺮاﻏﻮﻧﻪ ﺑﻞ
ﻟﻮﻣﺒې ﻳ وﻧﻴﻮﻟ .د دؤو دؤو ﻟﻮﻣﺒو ﻟ ﻳ وﺗﻟ او د دې ﭘﻪ ﻏﻮﻮ ﮐ ﻳ ﭼﺮاﻏﻮﻧﻪ ﮐﯧﻮدل .
ﮐل او ﻟﻮﻣﺒې ﻳ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟ .ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻪ ﯧۍ ﺷﻮے ﻓﺼﻞ او وﻻړ ﻓﺼﻞ ﻳ وﺳﻮزوﻟﻮ او د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،دا ﭼﺎ ﮐى دى؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮ
اﻧﻮرو او زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ ورﺳﺮه وﺳﻮزول .
ﺷﻮل ﭼ دا ﺳﻤﺴﻮن ﮐى دى ،ﻪ ﭼ د ﺗﻤﻨﺖ ﻳﻮ ﺳى ﻳﻌﻨ د ﻫﻐﮥ ﺳﺨﺮ ،د ﺳﻤﺴﻮن ﻪ د ﺳﻤﺴﻮن ﻣﻠﺮى ﻟﻪ ورﮐې
 ﺳﻤﺴﻮن ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﮐﺎر
وه .ﻧﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﻻړل او ﻫﻐﻪ ﻪ او د ﻫﻐ ﭘﻼر ﻳ ﭘﻪ اور وﺳﻮزول .
ﮐے دے ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺑﻪ زۀ ﻗﻼر ﻧﮥ ﺷﻢ ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﻣ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﺪل ﻧﮥ وى
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ووژل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻻړو او د اﻳﺘﺎم ﻏﺮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏﺎر
اﺧﺴﺘﮯ “.
ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ.

د ﺳﻤﺴﻮن د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ
 د ﻳﻬﻮداه ﺳو د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن راﻏﻠﻞ او ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ او د ﻟﺤ ﭘﻪ ﺎر ﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .

ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې وﻟ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮئ؟“ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ د دې دﭘﺎره راﻏﻠ ﻳﻮ ﭼ
 ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه درې زره ﺳى د اﻳﺘﺎم
ﺳﻤﺴﻮن ﻗﯧﺪى ﺑﻮﺣﻮ او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ورﺳﺮه وﮐو ﭼ ﮥ ﻳ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮐى ۇو “.
د ﻏﺮۀ ﻫﻐﻪ ﻏﺎر ﺗﻪ ﻻړل او ﺳﻤﺴﻮن ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى؟ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه
 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ،
ﮥ ﮐى دى؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﮥ ﻳ زﻣﺎ ﺳﺮه ﮐى ۇو “.
”ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ د دې دﭘﺎره راﻏﻠ ﻳﻮ ﭼ ﺗﺎ وﺗو ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو “.ﺳﻤﺴﻮن وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻗﺴﻢ وﺧﻮرئ
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﺎ وﺗو او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ دې ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو.
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﮥ وژﻧ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻟﺤ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ
ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﻧﮥ وژﻧﻮ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دؤو ﻧﻮؤ ﭘو وﺗﻟﻮ او د ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ زور ﺑﻮﺗﻠﻮ .
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻨې وﻫﻠ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﭼﻐ وﻫﻠ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗه ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﺧﺮ د ژاﻣﻨ ﻳﻮ ﺗﺎزه ﻫُوﮐﮯ
ﻻﺳﻮﻧﻮ او ﻣﻮ ﻧﻪ ﺗﺎو ﺷﻮى ﭘى داﺳ وﺷﻠﻮل ﻟﻪ ﭼ ﺳﻮزﯦﺪﻟ ﺗﺎروﻧﻪ وى .
 او ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺧﺮ د ژاﻣﻨ ﻫُوﮐ ﺳﺮه
وﻣﻮﻧﺪو .ﻫﻐﻪ ورﻴ ﺷﻮ او راوﭼﺖ ﻳ ﮐو او زر ﺳى ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ووژل .
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﮥ د ژاﻣﻨ ﻫُوﮐﮯ
ﻣﺎ زر ﺳى ووژل ،د ﺧﺮ د ژاﻣﻨ ﻫُوﮐ ﺳﺮه ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮے ډﯦﺮے ﮐل “.
 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﺴﻮن ﺳﺨﺖ ﺗے ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ
وﻏﻮرزوﻟﻮ .ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دا ﮐﺎر وﺷﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم د ژاﻣﻨ ﻏﺮ ﺷﻮ .
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 ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻠﺘﻪ د ﻟﺤ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺧﺎﻟ ﺎئ ﮐﻮﻻو ﮐو او اوﺑﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ راووﺗﻠ .ﺳﻤﺴﻮن اوﺑﮥ
وﻏﻮرزﯦم؟“ 
وﻠ او ﺗﺎزه دم ﺷﻮ .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې دا ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو” ،د ﭼﻐ وﻫﻮﻧ ﭼﻴﻨﻪ“ او دا ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻟﺤ ﮐ ده.
 د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ دور ﮐ ﺳﻤﺴﻮن ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ وو.


ﺳﻤﺴﻮن ﭘﻪ ﻏﺰه ﮐ

۱۶

 د
 ﺳﻤﺴﻮن ﻳﻮه ورځ ﻓﻠﺴﺘ ﺎر ﻏﺰه ﺗﻪ ﻻړو ،ﻫﻠﺘﻪ د ﻳﻮې ﮐﻨﺠﺮې ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ او د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ .


ﻏﺰه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺳﻤﺴﻮن ﻫﻠﺘﻪ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﯧﺮه واﭼﻮﻟﻪ او د ﺎر ﭘﻪ دروازه ﮐ ﻳ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ د
ﻫﻐﮥ اﻧﺘﻈﺎر وﮐو .ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻐﻮئ ﻏﻠ ۇو ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ دا ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ” ،د ﺳﺤﺮ رﺎ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻣﻮﻧ اﻧﺘﻈﺎر
 ﺧﻮ ﺳﻤﺴﻮن ﺗﺮ ﻧﻴﻤ ﺷﭙ ﭘﻮرې د ﮐﻨﺠﺮې ﺳﺮه ﭘﺮوت وو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو او د ﺎر دروازه
وﮐو او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ووژﻧﻮ “.
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 ﺳﻮرِق ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ اوﺳﯧﺪه.

 ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﻓﻠﺴﺘ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﻐ ﻟﻪ ﻻړل او ورﺗﻪ ﻳ 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 ﻳﻮوﻟﺲ ﺳﻮه د
 ﻧﻮ دﻟﻴﻠ ﺳﻤﺴﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﮥ ﻴﺰ دوﻣﺮه ﺗه ﻳ.
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ درﮐو “.
 ﺳﻤﺴﻮن ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﮐﮥ ﻮک ﺗﺎ ﺗل او ﮐﻤﺰورے ﮐﻮل 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 زۀ ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻤﺰورے
 ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻓﻠﺴﺘ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دﻟﻴﻠ ﻟﻪ د ﻟﻴﻨﺪې اووۀ ﻣﺰى راوړل ﭼ اوچ ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو او ﻫﻐ ﭘﺮې ﺳﻤﺴﻮن وﺗﻟﻮ .
ﺷﻢ “.
ﺑﻠﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ د 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 وﺷﻠﻴى .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ د ﻃﺎﻗﺖ د راز ﭘﺘﻪ وﻧﮥ
 دﻟﻴﻠ ﺳﻤﺴﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﺗﺎ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑوﻗﻮﻓﻪ ﺟﻮړه ﮐې ده او ﻣﺎ ﺗﻪ دې دروغ ووﺋﻴﻞ .اوس ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ
ﻟﯧﺪه .
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﭘﻪ داﺳ رﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﺗى ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ
ﭼ ﺗﮥ ﻨﻪ ﮥ ﺗﻟﮯ ﮐﯧﺪے ﺷ “.
 ﻧﻮ دﻟﻴﻠ ﻧﻮې رﺳ راوړې او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﺮې وﺗﻟﻮ .ﺑﻴﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮې ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻤﺰورے ﺷﻢ “.
ﻫﻐ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﺳﻤﺴﻮﻧﻪ ،ﺳﺘﺎ د ﻧﻴﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن راﻏﻠ دى “.ﻫﻐﻪ ﺳو ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻟﻮ .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ رﺳ د
 دﻟﻴﻠ ﺳﻤﺴﻮن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې زﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻪ ﺟﻮړه ﮐې ده او ﻣﺎ
ﺗﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮ ﻧﻪ وﺷﻠﻮﻟ .
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
 دﻟﻴﻠ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آرام
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐۍ ﮐ وﻨې او د ﮐۍ ﭘﻪ ﺳﻴﺦ ﭘﻮرې ﻳ وﺗې ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻤﺰورے ﻳﻢ “.
ﺳﺮه اودۀ ﮐو ،د ﻫﻐﮥ د وﯦﺘﻮ اووۀ ﮐﻮﻧﺴ ﻳ وﻨﻟ او د ﮐۍ ﭘﻪ ﺳﻴﺦ ﭘﻮرې ﻳ وﺗﻟ او ﭼﻐﻪ ﻳ ﮐه” ،ﺳﻤﺴﻮﻧﻪ ،ﺳﺘﺎ د
 ﻧﻮ ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ
ﻧﻴﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن راﻏﻠ دى “.ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﺧﭙﻞ وﯦﺘﮥ ﻳ د ﻫﻐﻪ ﮐۍ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل .
ﻨﻪ واﺋ ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮې؟ ﺗﺎ درې ﻞ زﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻪ ﺟﻮړه ﮐه او ﺗﺎ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
 ﻫﻐ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐ ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﺗﻨ ﮐے
ﻣﺎ ﺗﻪ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې دوﻣﺮه ﺗه ﻳ “.
 ﻧﻮ ﺳﻤﺴﻮن آﺧﺮ ﮐ ﻫﻐ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ وﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ وﯦﺘﮥ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ دى ﮐﻞ ﺷﻮى .زﻣﺎ د
وو ﭼ ﭘﻮزې ﻟﻪ ﺗﺮې راﻏﻠﻮ .
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 ﺧﺘﻢ ﺷﻮے
 ﮐﻠﻪ ﭼ دﻟﻴﻠ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻮل راز وﻮدﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﻓﻠﺴﺘ
وو او د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺰورے وم “.
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ راﺷ .ﺳﻤﺴﻮن ﻣﺎ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ وﺋﻴﻠ دى “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ راﻏﻠﻞ او

 دﻟﻴﻠ ﭘﻪ آرام ﺳﺮه ﺳﻤﺴﻮن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﯧ ﮐ اودۀ ﮐو او ﺑﻴﺎ ﻳ ﺳے راوﻏﻮﺘﻠﻮ،
د ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﭘﯧﺴ ﻫﻢ راوړې .
ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺳﻤﺴﻮن د وﯦﺘﻮ اووۀ  ﮐﻠ ﮐې .ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ واﭼﻮﻟﻮ ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺘﻢ ﺷﻮ.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﺳﻤﺴﻮﻧﻪ ،ﺳﺘﺎ د ﻧﻴﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن راﻏﻠ دى “.ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﺧﻴﺎل ﻳ دا وو ﭼ زۀ ﺑﻪ د

 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎن ﺧﻼص ﮐم او آزاد ﺑﻪ ﺷﻢ .ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﮯ وو .
وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺳﺘﺮ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ووﻳﺴﺘﻠ .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،

 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ،
 -
”زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﻤﺴﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ راﮐې ده “.
”ﺳﻤﺴﻮن 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 دﺷﻤﻦ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ راﮐې ده ،ﭼﺎ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﻠ وران ﮐو او زﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﻳ ووژل “.
ﺳﻤﺴﻮن ﻫﻐﻪ ﻫﻠ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼﺎ ﭼ ﻻس ﻧﻴﻮﻟﮯ روان ﮐے وو ﭼ” ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻻس وﻟﻮم ﭼ
 ﻫﻐﻪ ﺎئ د ﻮ او ﺳو ﻧﻪ ډک وو .ﭘﻴﻨﮥ واړه
ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې دا ﮐﻮر وﻻړ دے .زۀ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﻪ ﻟﻮل ﻏﻮاړم “.
ﻓﻠﺴﺘ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ۇو او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې زره  او ﺳى ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﮐﺘﻞ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻤﺴﻮن ﭘﻮرې
 ﺳﻤﺴﻮن ﺳﻮال وﮐو” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻟ ﻣﺎ راﻳﺎد ﮐه ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ .زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ ﻳﻮ ﻞ
ﻮﻗ ﮐﯧﺪﻟ .
 ﻧﻮ ﺳﻤﺴﻮن ﻫﻐﻪ دوه ﻣﻴﻨﻨ
ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐه ،ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ دې ﻳﻮ وار د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دوو ﺳﺘﺮﻮ ﺑﺪل واﺧﻠﻢ “.
 او ﭼﻐﻪ ﻳ ﮐه” ،ﭘﺮﯦده
ﺳﺘﻨ وﻧﻴﻮﻟ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ آﺑﺎدى وﻻړه وه .ﭘﻪ دواړو ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻳﻮ ﻳﻮ ﻻس ﮐﯧﻮدو 
ﭼ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣ ﺷﻢ “.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 ﺧﻠﻖ ووژل ﭼ ﻮﻣﺮه ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
 د ﻫﻐﮥ وروﻪ او د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﻫﻐﮥ ﻻش وړﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ .ﻫﻐﻪ ﻳ واﭘﺲ ﻳﻮړو او د
ژوﻧﺪ ﮐ وژﻟ ۇو .
ﺻﺮﻋﺎ او اﺳﺘﺎل ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻣﻨﻮﺣﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﻳ ﺦ ﮐو .ﻫﻐﻪ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ وو.

د ﻣﻴﺎه ﺑﺘﺎن

۱۷

 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺗﻪ
 ﻳﻮ ﻞ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻣﻴﺎه وو ،ﻫﻐﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪو .


ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮوﻟﺲ ﺳﻮه د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو 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 ﺑﺮﮐﺖ درﮐى“.

 ﻫﻐﮥ ﭘﯧﺴ واﭘﺲ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﻟﻪ ورﮐې او ﻣﻮر ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﭼ ﻫﻐﻪ 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
 ﮐﻠﻪ ﻳ ﭼ دا واﭘﺲ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﻟﻪ ورﮐې ﻧﻮ ﻫﻐ دوه ﺳﻮه د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ﺗﺎ ﻟﻪ واﭘﺲ درﮐم “.
 د دې
ﻳﻮړې او زرﺮ د ﻟﺮ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐو او ﺳﭙﻴﻦ زر ﻳ ﭘﺮې وﺧﯧﮋول .دا د ﻣﻴﺎه ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﮐﯧﻮدے ﺷﻮل .
ﺳى ﻳﻌﻨ د ﻣﻴﺎه ﻳﻮه ﺑﺖﺧﺎﻧﻪ وه .ﻫﻐﮥ ﮥ ﺑﺘﺎن او ﻳﻮ ﻣﻘﺪس ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﺟﻮړ ﮐو .او ﺧﭙﻞ ﻳﻮ زوئ ﻳ ﺧﭙﻞ اﻣﺎم ﻣﻘﺮر ﮐو.

 ﻫﻢ ﭘﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﻧﮥ وو ،ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮل ﭼ ﮥ ﻳ ﺧﻮﻪ وه .

 ﻫﻐﻪ د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﻧﻪ ﻻړو ﭼ د
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻮان ﻟﻴﻮى وو ﭼ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﭘﻪ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪو .
 ﻣﻴﺎه د
اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﺑﻞ ﺎئ وﻟﻮى .د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ دوران ﮐ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﻣﻴﺎه ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .
ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳ؟“ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻳﻮ ﻟﻴﻮى ﻳﻢ ﭼ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ.
 ﻣﻴﺎه ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷﻪ .زﻣﺎ اﻣﺎم او ﻣﺸﻴﺮ ﺷﻪ او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐ ﻟﺲ د
زۀ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻳﻮ ﺎئ ﻟﻮم “.
 ﻫﻐﻪ ﻮان ﻟﻴﻮى د ﻣﻴﺎه ﺳﺮه اوﺳﯧﺪو ﺗﻪ راﺿ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ د زوئ ﭘﻪ
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ،ﺟﺎﻣ او ﺧﻮراک درﮐﻮم “.
 ﻣﻴﺎه ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﭼ زﻣﺎ ﻳﻮ
 ﻣﻴﺎه ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ اﻣﺎم ﻣﻘﺮر ﮐو او ﻫﻐﻪ د ﻣﻴﺎه ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﯧﺪو .
ﺷﺎن ﺷﻮ .
ﻟﻴﻮى اﻣﺎم ﺷﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺳﻢ ﮐى“.

ﻣﻴﺎه او د دان ﻗﺒﻴﻠﻪ

۱۸

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﻧﮥ وو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ د دان ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮه داﺳ ﻋﻼﻗﻪ


ﻟﻮﻟﻪ ﭼ دﻋﻮﱝ ﭘﺮې وﮐى او ﻗﺒﻀﻪ ﻳ ﮐى ﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ ﻧﮥ وه ﻣﻼو ﺷﻮې.
 ﻧﻮ د دان د ﻗﺒﻴﻠ د ﻮﻟﻮ ﮐﻮرﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﺗه ﺳى ﺧﻮښ ﮐل .ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﺻﺮﻋﺎ او اﺳﺘﺎل ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ وﻟﯧل او ورﺗﻪ

ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﮐئ او وﻳ ﻟﻮئ “.ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻣﻴﺎه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮان ﻟﻴﻮى ﭘﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮل .
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ د ﻣﻴﺎه ﺳﺮه
ورﻏﻠﻞ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ﮥ ﮐﻮې؟ ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ﭼﺎ راوﺳﺘﻠﮯ ﻳ؟“ 
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﮐﺎر ﮐﻮم ،زۀ د اﻣﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮم او ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻨﺨﻮاه راﮐﻮى “.
 اﻣﺎم ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﻻړ ﺷ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻧﻪ ﻟ ﺗﭙﻮس وﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷُﻮ او ﮐﮥ ﻧﻪ “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﺳى روان ﺷﻮل او د ﻟﻴﺲ ﺎر ﺗﻪ ﻻړل .ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ د
ﺳﻔﺮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮے دے “.
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻖ د ﺻﻴﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪل .ﻫﻐﻮئ اﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ او ﻏﻠ ﺧﻠﻖ ۇو ،د ﻫﻴﭽﺎ ﺳﺮه ﻳ ﻫﻢ ﻻﻧﺠﻪ ﻧﮥ وه،
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﺿﺮورت ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ۇو .ﻫﻐﻮئ د ﺻﻴﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﮥ ﻟﺮې اوﺳﯧﺪل او د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻳ ﻫﻴ ﻟﯧﻦ دﯦﻦ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﺳى ﺻﺮﻋﺎ او اﺳﺘﺎل ﺗﻪ راوﺮﯧﺪل ،ﻧﻮ د دوئ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ،
ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،را ﭼ ﭘﻪ ﻟﻴﺲ ﺣﻤﻠﻪ وﮐو .ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻟﻴﺪو او ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﮥ وو .دﻟﺘﻪ
”ﺗﺎﺳﻮ ﮥ وﻟﻴﺪل “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯧئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ وﻮرئ ﭼ ﻫﻐﻪ اﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ
ﻫﺴ ﻣﮥ اﻳﺴﺎرﯦئ .زر ﺷ .او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻧﻴﺴ .
 ﻧﻮ د
ﺧﻠﻖ دى .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻣﻠ دے ،او ﭼ ﮥ ﻏﻮاړئ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﮐ ﺷﺘﻪ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى “.
 ﻫﻐﻮئ ﻻړل او د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻣﻐﺮب ﭘﻪ
دان ﻗﺒﻴﻠ ﺷﭙ ﺳﻮه ﺳى د ﺻﺮﻋﺎ او اﺳﺘﺎل ﻧﻪ ﻻړل او د ﺟﻨ وﺳﻠﻪ ورﺳﺮه وه .
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﺎئ
ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﮐ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .ﻧﻮ دا ﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ”دان ﮐﯧﻤﭗ“ دے .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﺳى ﮐﻮم ﭼ د ﻟﻴﺲ ﻣﻠ ﮐﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﺗﻠ
ﻧﻪ ﻻړل او د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﮐ د ﻣﻴﺎه ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .
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
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﻴﺎه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړل،
ﺑﺖ دے؟ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻮر ﺑﺘﺎن او ﻣﻘﺪس ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻫﻢ دى .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ ﺧﻴﺎل دے ﭼ ﮥ وﮐو؟“ 
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﭼ د دان ﮐﻮم ﺷﭙ ﺳﻮه ﻓﻮﺟﻴﺎن
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮان ﻟﻴﻮى اوﺳﯧﺪو او ﺳﻼم ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮﻟﻮ .
 ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﻴﺪﻫﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﺘﺎن
ﭼ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دروازه ﮐ وﻻړ ۇو .

او ﻣﻘﺪس ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻳ واﺧﺴﺘﻠﻮ ،ﭘﻪ دې دوران ﮐ اﻣﺎم د ﺷﭙ ﺳﻮو وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪو ﺳو ﺳﺮه ﭘﻪ دروازه ﮐ اﻳﺴﺎر وو .


ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳى د ﻣﻴﺎه ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ﻣﻘﺪس ﻴﺰوﻧﻪ ﻳ راواﺧﺴﺘﻞ ،ﻧﻮ اﻣﺎم د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﮐﻮئ؟“ 
ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻏﻠﮯ ﺷﻪ .ﭼ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻫﻢ وﻧﮥ ﮐې .ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ او زﻣﻮﻧ اﻣﺎم او ﻣﺸﺮ ﺷﻪ .د ﻳﻮ ﺳى د ﺧﺎﻧﺪان
 ﻧﻮ اﻣﺎم ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ او
د اﻣﺎم ﮐﯧﺪو ﻧﻪ دا ﻪ ﻧﮥ ده ﮥ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎم ﺷ؟“ 
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ،ﺎروى او ﺧﭙﻞ ﻫﺮ ﮥ د ﺎن ﻧﻪ ﻣﺨ
ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ﻴﺰوﻧﻪ ﻳ واﺧﺴﺘﻞ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻻړو .
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻧﻪ ﮥ ﻟﺮې ﻣﺰل ﮐے وو ﻧﻮ ﻣﻴﺎه ﺧﭙﻞ ﺎوﻧﻳﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل او د دان ﭘﻪ ﺳو
ﮐل او روان ﺷﻮل .
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﭼﻐﻪ ﮐه .د دان ﺳى راوﺮﯧﺪل او د ﻣﻴﺎه ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﮥ ﭼﻞ
ﭘﺴ ﻻړل او ورورﺳﯧﺪل .
 ﻣﻴﺎه ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻄﻠﺐ دې ﮥ دے ،ﮥ ﺧﺒﺮه ده؟ ﺗﮥ
دے ﭼ دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ﺷﻮى ﻳ؟“ 
 د دان ﺳو ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ
زﻣﺎ اﻣﺎم ﺑﻮ او زﻣﺎ ﺟﻮړ ﮐى ﻣﻌﺒﻮدان اوړې او  ﻧﻮ ﻧﻮر زﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى؟“ 
دﭘﺎره ﺑﻪ دا ﮥ وى ﭼ ﻧﻮر ﻫﻴ ﻏ وﻧﮥ ﮐې .ﻨ دا ﺳى ﺑﻪ ﻏﺼﻪ ﺷ او ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ درﺑﺎﻧﺪې وﮐى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ ﻮل
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړل .ﻣﻴﺎه ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د دان ﺳى ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺗه دى،
ﺧﺎﻧﺪان ﻣۀ ﺷ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ د دان ﺳو اﻣﺎم او ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻪ ﻳﻮړل ﭼ ﮐﻮم ﻣﻴﺎه ﺟﻮړ ﮐى ۇو،
 -
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راوﺮﯧﺪو او ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو .
ﻫﻐﻮئ ﻻړل او ﭘﻪ ﻟﻴﺲ ﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﭼ ﮐﻮم اﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻠﻖ ۇو او د ﺟﻨ 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 دان ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺑﻴﺎ
 ﻫﻐﻮئ د دې ﻧﻮم د ﻟﻴﺲ ﻧﻪ دان ﺗﻪ ﺑﺪل ﮐو ،دان د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ او د ﻳﻌﻘﻮب زوئ
ﺟﻮړ ﮐو او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ اوﺳﯧﺪل .
 د دان ﺧﻠﻘﻮ د ﺎن دﭘﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮے ﺑﺖ وﻟﻮل ،او د ﻣﻮﺳ ﻧﻤﺴ او د ﺟﻴﺮﺳﻮم زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﺮ
وو .
 ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﭘﻪ ﺳﻴﻼ
ﻫﻐ ﭘﻮرې د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺟﻼوﻃﻨ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮل .
ﮐ وو ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې د ﻣﻴﺎه ﺑﺖ ﻫﻠﺘﻪ وو.

ﻳﻮ ﻟﻴﻮے او د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ

۱۹

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ وو او ﻳﻮ ﻟﻴﻮے ﭼ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ډﯦﺮ ﻟﺮې


 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﻮه ،ﭘﻪ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﮐ
اوﺳﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﻧﻪ ﻳﻮه وﻳﻨﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ ﭼ ﻪ ﻳ ﺷ .

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺳى دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ ﻫﻐ ﭘﺴ ﻻړ ﺷ
واﭘﺲ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه او ﻠﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﯧﺮې ﮐې .
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
 د ﻫﻐﮥ ﺳﺨﺮ
 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﻪ راوﺳﺘﻮ او ﭼ ﺳﺨﺮ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﺨﯧﺮ راﻏﻠﮯ ووﺋﻴﻠﻮ .
ﭘﺮې زور واﭼﻮﻟﻮ ﭼ اﻳﺴﺎر ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ درې ور ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﻮراک ﺎک وﮐو او درې ﺷﭙ ﻳ ﺗﯧﺮې
 د ﻠﻮرﻣ ور ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﻫﻐﻮئ وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪل او د ﺗﻠﻮ ﺗﻴﺎرے ﻳ وﮐو .ﺧﻮ د  ﭘﻼر ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮى ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﮐې .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دواړه ﺳى ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﻳ
”وړوﻣﺒﮯ ﻟ ﮥ وﺧﻮره .ﭼ ﺗﺎزه دم ﺷ ﻧﻮ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻻړ ﺷ “.
ﺧﻮراک ﺎک وﮐو .د  ﭘﻼر ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﻪ ﮥ وى ﭼ ﺷﭙﻪ دﻟﺘﻪ ﺗﯧﺮه ﮐې او ﺧﭙﻞ زړۀ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐې“.

 ﻟﻴﻮے ﭘﺎﯧﺪو ﭼ ﻻړ ﺷ ،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 ﻣﺎزﻳﺮ ﭘﻮرې ﺻﺒﺮ وﮐه “.ﻧﻮ دواړو
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳے ،د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ روان ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﺳﺨﺮ ورﺗﻪ
ﺳو ﻳﻮ ﺎئ رو وﺧﻮړه .
ووﺋﻴﻞ” ،وﻮره ،ﻣﺎﺎم ﻧﺰدې دے ،ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ .زر ﺑﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﺷ ،دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﺧﭙﻞ زړۀ

 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﺑﻠﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻢ
 -
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐئ .ﺳﺤﺮ د ﺳﻔﺮ دﭘﺎره وﺧﺘ ﭘﺎ او ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ “.
ﺗﯧﺮه ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ 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 ووﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ودرﯦو او ﭘﻪ دې ﻳﺒﻮﺳ
 ﺧﻮ ﻧﯧ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳ ﺎر ﮐ ﻧﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﻴو ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎئ
 -
ﺎر ﮐ ﺑﻪ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﮐو “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﮥ وى .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﯧﺮ ﺷُﻮ او ﻟ ﻣﺨ ﺑﻪ ﻻړ ﺷُﻮ او ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﻳﺎ راﻣﺎ ﮐ ﺑﻪ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﮐو “.

د ﻳﺒﻮس ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ روان ۇو .ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺟﺒﻌ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .
ﻫﻐﻮئ د ﺷﭙ ﺗﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ورﻏﻠﻞ .ﻫﻐﻮئ ﺎر ﺗﻪ ﻻړل او ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ د ﺷﭙ دﭘﺎره ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﻧﮥ ﺗﻠﻞ.
 ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ۇو ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻮډا ﺳے راﻏﻠﻮ ﭼ ﻮﻟﻪ ورځ ﻳ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﮐﺎر ﮐے وو .ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐ ﻫﻐﻪ د

 ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا ﺳى د
اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻏﺮوﻧﻮ د ﻣﻠ وو ،ﺧﻮ اوس ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪو) .ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ۇو (.
 ﻟﻴﻮى
ﺎر ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐ ﻣﺴﺎﻓﺮ وﻟﻴﺪو او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﺗﮥ د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳ؟ او ﺗﮥ ﭼﺮﺗﻪ ؟“ 
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
 زﻣﻮﻧ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺮوﻧﻮ دﭘﺎره واﮥ او
زۀ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ .ﺧﻮ داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮ ،
ﺑﻮس ﻫﻢ ﺷﺘﻪ او داﺳ زﻣﺎ ،زﻣﺎ د ﺑﻠ  او زﻣﺎ د ﻧﻮﮐﺮ دﭘﺎره رو او ﻣﮯ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .ﻣﺎ ﺳﺮه د ﺿﺮورت ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا ﺳى ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺧﯧﺮ راﻏﻠ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﺮ ﺿﺮورت ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐ
ﻣﻮﺟﻮد دے “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﺎن ﺳﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﺧﻮراک ورﮐو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﭘ
ﺷﭙﻪ ﻣﮥ ﺗﯧﺮوئ “.
 ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮل ﭼ د ﺎر ﮥ ﺑﺪﮐﺎره ﺳى ﻧﺎﺎﭘﻪ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺗﺎو ﺷﻮل او
ووﻳﻨﻠ او رو ﻳ وﺧﻮړه .
ﭘﻪ دروازه وﻫﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺷﺮوع وﮐه .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا ﺳى ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺳے راوﺑﺎﺳﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﮯ دے.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا ﺳے ﺑﻬﺮ ورووﺗﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،زﻣﺎ وروﻮ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺣﺮاﻣﺎرى ﮐﻮل ﻏﻮاړو “.
 ﻮرئ ،دﻟﺘﻪ د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ او زﻣﺎ ﻟﻮر
ﺗﻪ ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ﭼ داﺳ ﺧﺮاب او ﺑاﺧﻼﻗﻪ ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ .دا ﺳے زﻣﺎ ﻣﯧﻠﻤﻪ دے .
ده ﭼ وادۀ ﺷﻮې ﻧﮥ ده .زۀ ﺑﻪ اوس ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺑﻬﺮ راوﺑﺎﺳﻢ او ﮥ ﻣﻮ ﭼ ﺧﻮﻪ وى ورﺳﺮه ﻳ وﮐئ ،ﺧﻮ د دې
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳو د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ﻣﻨﻠﻪ .ﻧﻮ ﻟﻴﻮى ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮ وروﻟﯧﻟﻪ .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﺳى ﺳﺮه داﺳ ﺑﺪ ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ “.
 د ﺳﺤﺮ ﭘﻪ رﺎ ﮐ ﻫﻐﻪ
ورﺳﺮه ﭘﻪ زور زﻧﺎ وﮐه او ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳ د ﻫﻐ ﺑﻋﺰﺗ وﮐه او ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ .
ﻪ راﻏﻠﻪ او د ﻫﻐﻪ ﺑﻮډا ﺳى د ﮐﻮر ﭘﻪ دروازه ﮐ وﻏﻮرزﯦﺪﻟﻪ ،ﭼﺮﺗﻪ ﻳ ﭼ ﺧﺎوﻧﺪ وو .د ﻧﻤﺮ راﺧﺘﻠﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ وه.
 ﺳﺤﺮ د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﺎﯧﺪو او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دروازه ﮐﻮﻻو ﮐه ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ ﺧﭙﻠﻪ

 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﺎﻪ ،راﻪ ﭼ
وﻳﻨﻪ وﻟﻴﺪه ﭼ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﭘﺮﺗﻪ وه او ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳ درﺷﻞ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟ ۇو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺣﻮ “.ﺧﻮ ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐو .ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻻش ﻳ ﭘﻪ ﺧﺮ ﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ روان ﺷﻮ .
ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړو او ﭼﺎﻗُﻮ ﻳ راواﺧﺴﺘﻠﻮ .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ وﻳﻨ ﻻش واﺧﺴﺘﻠﻮ ،دوﻟﺲ ﻮ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړې
 ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﻪ ﭼ دا وﻟﻴﺪل ﻧﻮ وﺋﻴﻞ ﻳ” ،د ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﭼ ﺑﻨ
ﮐې او ﻳﻮه ﻳﻮه ﻮﻪ ﻳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻟﻪ وﻟﯧﻟﻪ .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﺗﻠ 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

۲۰

 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د دان ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ ﺗﺮ ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﭘﻮرې ،ﻫﻢ داﺳ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﺟِﻠﻌﺎد د ﻣﻠ


 د ﺑﻨ
ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ راووﺗﻞ .ﻗﻮم د ﻳﻮ ﺗﻦ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ دې ﻏﻮﻧه ﮐ ﺣﺎﺿﺮ ۇو او ﻫﻠﺘﻪ ﻠﻮر ﻻﮐﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﺗُﻮرو ﺳﺮه
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﻧﻮر ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮى دى .ﺑﻨ
وﻻړ ۇو .
 د ﮐﻮم ﻟﻴﻮى ﭼ وﻳﻨﻪ وژﻟﮯ ﺷﻮې وه ﻫﻐﮥ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ دا ﺟﺮم ﻨﻪ ﺷﻮے دے؟“ 
 د ﺟﺒﻌ ﺳى ﭘﻪ ﻣﺎ
ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ او زﻣﺎ ﺑﻠﻪ ﻪ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺟﺒﻌﻪ ﺗﻪ د ﺷﭙ ﺗﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﻻړو .
ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﻞ او د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻳ ﯧﺮه واﭼﻮﻟﻪ .د ﻫﻐﻮئ اراده زﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮل ۇو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د وﻳﻨ ﺳﺮه
 ﻣﺎ د ﻫﻐ ﻻش ﻳﻮړو ،ﻮ ﻮ ﻣ ﮐو او ﻳﻮه ﻳﻮه ﻮﻪ ﻣ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دوﻟﺴﻮ
دوﻣﺮه ﻏﻠﻂ ﮐﺎر وﮐو ﭼ ﻣه ﺷﻮه .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻟﺘﻪ ﻳ .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻪ .دې ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﺳﭙ او ﺷﺮﻣﻨﺎک ﮐﺎر ﮐے دے .
 ﻮل ﺧﻠﻖ ﻳﻮ ﺎئ ﭘﺎﯧﺪل او وې وﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ
ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐئ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﮥ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى “.
 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ داﺳ ﮐﺎر وﮐو ﭼ ﭘﭽﻪ ﺑﻪ واﭼﻮو او ﮥ
واﭘﺲ ﻧﮥ  ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ اوﺳﻴى او ﮐﮥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳى ﺑﻪ ﻟﺮ ﻟﻪ ﺧﻮراک رﺳﻮى او
ﺳى ﺑﻪ ﺧﻮښ ﮐو ﭼ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .
 ﻧﻮ د
ﻧﻮر ﺑﻪ ﻻړ ﺷ ﭼ د ﺟﺒﻌ ﻧﻪ د دې ﺑﺷﺮﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺪل واﺧﻠ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﮐے دے “.
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻮﻟ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﺳى د دې ﻳﻮ ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷﻮل ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .
 ﻧﻮ د ﺟﺒﻌﻪ
ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ وواﺋ” ،دا ﻮﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﺟﺮم دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺷﻮے دے .
دا ﺑﺪﮐﺎره ﮐﺴﺎن ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐئ ،ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ ووژﻧﻮ او دا ﺑﺪ ﻋﻤﻞ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐو “.ﺧﻮ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺧﻠﻘﻮ
 ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﺒﻌ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﭼ د ﻧﻮرو ﺑﻨ
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﭙوﻳﺸﺖ زره وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪ ﻓﻮﺟﻴﺎن
 -
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐى .
راوﻏﻮﺘﻞ .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،د ﺟﺒﻌ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ اووۀ ﺳﻮه ﺧﺎص ﺧﻮښ ﺷﻮى ﮐﺴﺎن ﻫﻢ راﻏﻮﻧ ﮐل ﮐﻮم ﭼ ﺲ ﻣ ۇو.
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻟﻴﻨﺪې ﭘﻪ ﮐﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ وﯦﺘﮥ وﻳﺸﺘﻠﮯ ﺷﻮ او ﻫﻴﻠﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ ﺧﻄﺎ ﮐﯧﺪو .
ﻧﻮرو ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻠﻮر ﻻﮐﻪ وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪ ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل ﭼ ﮐﻮم ﻮل ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو.

د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﺧﻼف ﺟﻨ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ د ﻋﺒﺎدت ﺎئ ﺗﻪ ﻻړل ،ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﮐﻮﻣ ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﻟﻪ اول

 ﻧﻮ ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ ﺑﻨ
ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠﻪ “.
 ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻟﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻړل او
اﺳﺮاﺋﻴﻞ روان ﺷﻮل او د ﺟﺒﻌ ﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻟﺮ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﺗﻠﻮ او د ور
ﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳ د ﺟﻨ دﭘﺎره د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻗﻄﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
 ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻋﺒﺎدت ﺎئ ﺗﻪ ﻻړل
 -
ﺧﺘﻤﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﻫﻐﻮئ دووﻳﺸﺖ زره ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻓﻮﺟﻴﺎن وژﻟ ۇو .
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 ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ ﺷُﻮ؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو “.ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن زړور

ﺷﻮل او د ﺟﻨ دﭘﺎره ﻳ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻗﻄﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ﻟﻪ ﻨﻪ ﻳ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺨ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
 ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎن ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ د ﺟﺒﻌ ﻧﻪ راووﺗﻞ او ﭘﻪ دې ﻞ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻟﺮ ﺧﻼف روان ﺷﻮل .
 ﻧﻮ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﻻړل او د ﻏﻢ ژړا ﻳ وﮐه .ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ د
اﺗﻠﺲ زره وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻓﻮﺟﻴﺎن ووژل .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﻳ ﺧﻮراک ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻮئ د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ او ﮥ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ وو او د
 -
ﻧﺬراﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐې .

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 ﻻړ ﺷُﻮ او ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺟﻨ وﮐئ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ورځ
 ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺟﺒﻌ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ ﭘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﮐﯧﻨﻮل .
ﻓﺘﺢ درﮐم “.
ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻟﺮ ﺧﻼف روان ﺷﻮل او ﺟﺒﻌﻪ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳ د ﺟﻨ دﭘﺎره د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺻﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
 ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎن د ﺟﻨ دﭘﺎره راووﺗﻞ او د ﺎر ﻧﻪ ﻟﺮې ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ
ﻳ ﻣﺨ ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
ﮐﻮﻻو ﻣﯧﺪان ﮐ د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﭘﻪ ﻻره او د ﺟﺒﻌ ﭘﻪ ﻻره د ﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ وژل ﺷﺮوع ﮐل او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دﯦﺮش ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳ
 ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺷﺴﺖ ورﮐو ﭼ ﻨﻪ ﻣﻮ ﻣﺨ ورﮐے وو “.ﺧﻮ ﺑﻨ
ووژل .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې وه ﭼ ﻫﻐﻮئ وﺑﺎﺳ او ﭘﻪ ﺳﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ د ﺎر ﻧﻪ ﻟﺮې ﺑﻮ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻏ ﻟﺮ ﺑﻌﻞ ﺗﻤﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﻧﻮ ﺻﻔﻮﻧﻪ ﻳ ﺟﻮړ ﮐل .ﺑﻴﺎ ﺳى د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف د ﺟﺒﻌﻪ ﺎر ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﭘﻮ
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﺴﻮ زرو ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او دا ﺳﺨﺖ ﺟﻨ وو.
ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﺟﻨ دﭘﺎره راووﺗﻞ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻟﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ورﮐه.
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎﻫ راﻧﺰدې ده .
 او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ زره او ﺳﻞ دﺷﻤﻨﺎن ووژل ﭼﺎ ﭼ ﺗُﻮرې راوﻳﺴﺘﻠ وې ،
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 ﺳو ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
 دا ﺳى ﭘﻪ ﻣﻨه ﻣﻨه ﺟﺒﻌ ﺗﻪ ﻻړل ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺧﻮارۀ
ﺟﺒﻌ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﻪ ﭘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﮐﯧﻨﻮﻟ ۇو .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اﺻﻠ ﻟﺮ او ﭘﻪ ﭘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﺳو ﻳﻮه ﻧﻪ ﻣﻘﺮره ﮐې وه .ﮐﻠﻪ
ﺷﻮل او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ووژﻟﻮ .
 ﻧﻮ د ﺟﻨ د ﻣﯧﺪان ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ راوﺮﯧﺪل .ﺗﺮ
ﺑﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻟﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ورﻳ وﻟﻴﺪه ﭼ د ﺎر ﻧﻪ ﺧﺘﻠﻪ ،
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ دﯦﺮش ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن وژﻟ ۇو .او ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺷﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د
 ﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﺮﻨﺪه ﺷﻮه ،د ﻮل ﺎر ﻧﻪ د ﻟﻮ د ورﻳ ﺧﺘﻞ ﺷﺮوع
ﻣﺨﯧﻨ ﺟﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو “.
 ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن
ﺷﻮل .ﭼ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺎن ﭘﺴ وروﺳﺘﻮ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل ﭼ د ﻮل ﺎر ﻧﻪ ﻟﻤﺒ ﺧﺘﻠ .

راوﺮﯧﺪل او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎن ﭘﻪ وارﺧﻄﺎﻳ آﺧﺘﻪ ﺷﻮى ۇو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎﻫ راﻧﺰدې ده .
ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ ﻻړل او ﮐﻮﻻو ﻣﯧﺪان ﺗﻪ ﻳ ﻣﻨه ﮐه ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﺘﯧﺪے ﻧﮥ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ د اﺻﻠ ﻟﺮ او د
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﯧﺮ ﮐل
ﻫﻐﻪ ﺳو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮل ﮐﻮم ﭼ اوس د ﺎر ﻧﻪ راوﺗﻞ او ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﺷﻮل .
 د
او ﺑﻐﯧﺮ د رﮐﺎوټ ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺟﺒﻌﻪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﭘﻮرې ورﭘﺴ ۇو او د ﺗ ﭘﻪ دوران ﻳ ﻫﻐﻮئ وژل .
 ﻫﻐﻪ ﻧﻮر راوﺮﯧﺪل او د ﮐﻮﻻو ﻣﯧﺪان ﭘﻪ ﻃﺮف د رِﻣﻮن  ﺗﻪ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ اﺗﻠﺲ زره ﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن ووژﻟﮯ ﺷﻮل .
وﺗﺘﯧﺪل .د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘﻴﻨﮥ زره ﺳى ﭘﻪ ﻻره ﮐ ووژﻟﮯ ﺷﻮل .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﭘﺴ ﺟِﺪوم ﺗﻪ روان ۇو او دوه
 ﺧﻮ ﺷﭙ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻮل ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ زره ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎن ووژﻟﮯ ﺷﻮل ﭼ ﻮل ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو .
زره ﻳ ووژل .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ
ﺳﻮه ﺳى ﺻﺤﺮا ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪل او ﭼ د رِﻣﻮن  ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻠﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل .
ﺷﻮو ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﭘﺴ راواﭘﺲ ﺷﻮل او ﻮل ﺳى ، ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او داﺳ ﻨﺎور ﻳ ﻫﻢ ووژل .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر وﺳﻮزوﻟﻮ.

د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ دﭘﺎره 

۲۱

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه دا ﭘﻮخ ﻟﻮظ ﮐے وو


 ﻧﻮ اوس د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺗﻪ ﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺮ
ﭼ” ،زﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﻧﮥ ورﮐﻮى “.
 ”اے ﻣﺎﻟﻪ
ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻧﺎﺳﺖ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ او د ډﯦﺮ ﻓﺮﻳﺎد ﺳﺮه ژړا وﮐه ،
 ﺑﻞ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ
ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،داﺳ وﻟ وﺷﻮل؟ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ وﻟ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ورﮐﻴى؟“ 
 ﻫﻐﻮئ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،د ﺑﻨ
ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ او ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐې .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ داﺳ ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺷﺘﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻏﻮﻧې ﻟﻪ ﻧﮥ وى ﺗﻠ؟“
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻮخ ﻗﺴﻢ ﮐے وو ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﻣﺼﻔﺎه ﻟﻪ ﻧﮥ وى ﺗﻠﮯ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ .
 ﻣﻮﻧ ﮥ وﮐو ﭼ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﮐﻮم
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻔﻪ ۇو او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻧﻦ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺟﺪا ﺷﻮه .
ﺳى ﭘﺎﺗ دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو؟ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﭘﻮخ ﻟﻮظ ﮐے دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐ ﮐﮥ داﺳ ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ وى ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ ﻧﮥ ورﮐﻮو “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ
ﻣﺼﻔﺎه ﮐ ﻏﻮﻧې ﺗﻪ ﻧﮥ وى ﺗﻠ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﺟِﻠﻌﺎد د ﻳﺒﻴﺲ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ وو ،
 ﻧﻮ ﻏﻮﻧې ﺧﭙﻞ دوﻟﺲ زره ﺗه ﺳى د دې ﺣﻢ ﺳﺮه وﻟﯧل،
ﺣﺎﺿﺮى اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮه ﻧﻮ د ﻳﺒﻴﺲ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﮥ وو .
 ﻮل ﻧﺮان ووژﻧ او ﻫﻐﻪ ﻮﻟ  ﻫﻢ ووژﻧ
”ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ ﻳﺒﻴﺲ ﮐ ﺳﺮه د ﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ووژﻧ .
 د ﻳﺒﻴﺲ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﻠﻮر ﺳﻮه داﺳ ﭘﯧﻐﻠ ﭘﯧﺪا ﮐې ﭼ د ﭼﺎ ﻻس ﻫﻢ
ﭼ د ﺳى ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻠ وى “.
 ﺑﻴﺎ ﻮﻟ
ورﺗﻪ ﻧﮥ ۇو رﺳﯧﺪﻟﮯ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠ ،ﮐﻮم ﭼ د ﮐﻨﻌﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ دے .
 ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎن
ﻏﻮﻧې ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮ وﻟﯧﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ د رِﻣﻮن  ﺳﺮه ۇو او د روﻏ دﭘﺎره ﺟﺮﻪ ﻳ وروﻟﯧﻟﻪ .
واﭘﺲ راﻏﻠﻞ او ﻧﻮرو ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻳﺒﻴﺲ ﺟﻴﻨ ورﮐې ﮐﻮﻣ ﭼ وژﻟﮯ ﺷﻮې ﻧﮥ وې ﺧﻮ دا د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ
 ﻧﻮ د
 ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻔﻪ ۇو ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ اﺗﺤﺎد ﻣﺎت ﮐے وو .
ﻧﮥ وې .
ﻏﻮﻧې ﻣﺸﺮاﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ ﻧﻮرې  ﻧﺸﺘﻪ ،ﮐﻮم ﺳى ﭼ ﭘﺎﺗ دى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﻮ
 داﺳ دې ﺑﯧﺨ وﻧﮥ ﺷ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﺧﺘﻤﻪ ﺷ .ﻣﻮﻧ ﻟﻪ داﺳ ﮥ
ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻨﻪ وﮐو؟ 
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ دا اﺟﺎزت ﻧﻪ ﺷُﻮ ورﮐﻮﻟﮯ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻟﻮﻪ وادۀ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ژوﻧﺪۍ ﭘﺎﺗ ﺷ ،
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 ﺳﻴﻼ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻠﻨ ﻣﯧﻠﻪ زر رارواﻧﻪ ده “.د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺷﻤﺎل او د ﻟﺒﻮﻧﻪ ﺟﻨﻮب
ﮐى “.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻃﺮف ﺗﻪ او د ﺑﻴﺖاﻳﻞ او ﺷﻢ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻻر ده او ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺳﻴﻼ دے .
 او وﻮرئ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻪ ﮐ د ﺳﻴﻼ ﺟﻴﻨ ﯦﺪو ﻟﻪ راو ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
”ﻻړ ﺷ او د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ ﭘ ﺷ 
د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﻧﻪ راو .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﻮه ﻳﻮه ﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘﻪ زور راوﻧﻴﺴ او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻳ د ﺎن
 ﮐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼران ﻳﺎ وروﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﺷ او اﻋﺘﺮاض وﮐى ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ورﺗﻪ وواﻳﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
ﺳﺮه ﺑﻮ .
ﯧه وﮐئ او ﻫﻐﻮئ دې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮﻪ د ﺎن دﭘﺎره وﺳﺎﺗ ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﺳو دﭘﺎره  ﻧﮥ دى
 ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ
ﻣﻼو ﺷﻮې .او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻧﮥ دى ورﮐې ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﺎر ﻧﮥ ﻳ “.
وﮐل ،د ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻫﻐﻪ ﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻳﻮه ﻪ ﺧﻮﻪ ﮐه ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ ﯦﺪې او ﺑﻮ ﻳ ﺗﻠ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﺎﻗ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ روان
واﭘﺲ ﺧﭙﻠ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړل ،ﺧﭙﻞ ﺎروﻧﻪ ﻳ دوﺑﺎره ﺟﻮړ ﮐل او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ
ﺷﻮل او ﻫﺮ ﻳﻮ واﭘﺲ ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ ،ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان او ﺧﭙﻞ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻟﻪ ﻻړو .

وو .ﻫﺮ ﭼﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻨﻪ ﻳ ﺧﻮﻪ وه.
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