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د سموئيل دوېم کتاب

پېژندلو

د دوېم سموئيل کتاب ک د حضرت داؤد عليه السالم د بادشاه جوړېدل، غورزېدل
او د بيا بحال کېدلو ذکر شوے دے. کله چ حضرت داؤد عليه السالم مل قبضه

کوى او يهوديانو سره يوائ کيى، نو مون په هغۀ ک د خُدائ پاک سره وفادارى،
فرمندى، ايماندارى او ډاډيرنه وينو. ار چ خُدائ پاک حضرت داؤد عليه السالم له

ډيرې کامياب ورکې وې خو د اورِياه خالف او د بتسبع سره د ناه نه پس هغه، د
هغۀ بادشاه او د هغۀ د خاندان په مسئلو ک راېر شول. د هغۀ زوئ ابسلوم د هغۀ
خالف سخت بغاوت وکو. نو حضرت داؤد عليه السالم چ د خُدائ پاک زړۀ ته ډېر

لصه هغۀ په خپله ليو انسان وو. د زبور زياته حعاار او د نزدې وو، او هغه يو توبه
ده. په اوؤم باب ک چ خُدائ پاک د حضرت داؤد عليه السالم سره کوم لوظ وکو
چ، تۀ به همېشه په بچو ک پ ي او ستا بادشاه به همېشه دپاره قائمه ساتم، ستا

ى نو دغه شان د خُدائ پاک دا لوظ د حضرت عيسله نۀ ختميبادشاهت به هي
مسيح دنيا ته د راتلو سره پوره شو. د حفظ کولو دپاره ۷: ۲۲ آيت ”ماله خُدايه پاکه، تۀ

ومره لوئ ي، ستا په شان بل هي وک هم نشته، مون ته همېشه دا پته ده چ صرف
“.تۀ خُدائ پاک ي

د حضرت داؤد د ساؤل د مرګ نه خبرېدل

 د ساؤل د مرګ نه پس چ داؤد په عماليقيانو فتح وموندله نو راغلو او دوه  ۱
 په درېمه ورځ د ساؤل د کېمپ نه يو زلمے ور په صقالج ک ايسار شو. 
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راورسېدو. د دې دپاره چ خپل غم رند کى، هغۀ خپل جام شلول وې او په سر
ي خاورې اچول وې. کله چ هغه داؤد له راغلو نو د عزت نه ي شو او پمخ په
 داؤد ترې نه تپوس وکو، ”تۀ د کوم ائ نه راغلے ي؟“ هغۀ ورته زمه پرېوتو. 

 داؤد ورته وفرمائيل، ”ما ته ووئيل، ”زۀ د بن اسرائيلو د کېمپ نه راتتېدلے يم.“ 
ووايه چ ۀ شوى دى.“ هغۀ جواب ورکو، ”زمون فوجيان د جن نه راتتېدل دى
او زمون ډېر سى وژلے شوى دى. ساؤل او د هغۀ زوئ يونتن هم وژلے شوى دى.“
  داؤد ترې نه تپوس وکو، ”تا ته ۀ پته ده چ ساؤل او يونتن مۀ شوى دى؟“ 

هغۀ جواب ورکو، ”د جِلبوعه په غرۀ باندې داس وشول او ما وليدل چ ساؤل په خپله
نېزه باندې تيه لول وه او د دشمن جن اډۍ او په آسونو سوارۀ فوجيان ورنزدې
 بيا هغه راورېدو او زۀ ي وليدم او را وې غوتم. ما ورته ووئيل چ زۀ کېدل. 

 هغۀ زما نه تپوس وکو چ تۀ وک ي، نو ما ورته ووئيل چ زۀ د حاضر يم. 
 بيا هغۀ ووئيل چ دلته راشه او ما ووژنه. ه چ زما ندن عماليق قبيل يم. 
ه چ ،وژلو  نو زۀ هغۀ له ورغلم او وم دے خو زۀ تر اوسه پورې ژوندے يم. 

ما ته پته وه چ نه وغورزيى نو هغه به م ش. بيا ما د هغۀ د سر نه تاج او د هغۀ د
جام  داؤد د غم نه خپل الس نه بنے واخستلو او صاحبه، تا له م راوړل.“ 
 هغوئ په غم غمژن شول او تر وشلول او د هغۀ ولو سو هم دغه شان وکل. 
د مال سرائيلو دپاره روژه ونيوله کوم چا د ساؤل، يونتن او بن امه پورې يما

 داؤد د هغه خُدائ د لر خلق ۇو، ه چ دا خلق په جن ک مۀ شوى ۇو. 
زلم نه تپوس وکو کوم چ هغۀ له دا خبر راوړے وو چ، ”تۀ د کوم ائ ي؟“ هغۀ
 داؤد ورته ووئيل، ”زۀ يو عماليقے مسافر يم، خو زۀ ستا په مل ک اوسېم.“ 
ترې نه تپوس وکو، ”تا دا جرأت نه وکو چ د مال خُدائ خوښ کے شوے
 بيا داؤد خپل يو سے راوغوتلو او ورته ي ووئيل، ”هغه بادشاه دې ووژلو؟“ 

 او داؤد هغه عماليق ووژنه.“ نو هغه سى عماليقے ووهلو او هغه په  م شو، 
ته وفرمائيل، ”خُون دې د خپل غاړې دے. تا په خپله د ان سره دا بد وکل چ تا دا
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خبره وکه چ تا د مال خُدائ خوښ کے شوے بادشاه ووژلو.“

د حضرت داؤد د ساؤل او د يونتن دپاره د غم سندره وئيل

م ي او ح  داؤد د ساؤل او د هغۀ زوئ يونتن دپاره دا د غم سندره ووئيله، 

وکو چ دا د يهوداه خلقو ته وودلے ش. هغۀ په دې باندې د ليندې سندرې نوم
 ”په غرونو باندې د بن اسرائيلو کېودو، دا د ياشر په کتاب ک ليلے شوې ده: 

 په جات ک دا عزتمند خلق مۀ شوى دى. زمون ته فوجيان غورزېدل دى. 
اعالن مۀ کوه او د اسقلون په کوو ک هم دا اعالن مۀ کوه. د فلستيانو  مۀ

 د جِلبوعه په غرونو باندې دې پرخه خوشحالوه، د غېرو قومونو لوه مۀ خوشحالوه. 
او باران نۀ وريى، د دې ائ پ دې همېشه شن وى. ه چ د ته کسانو ډالونه
 د هلته په بعزت ک پراتۀ دى، د ساؤل ډال دې نور د تېلو سره نۀ ش لولے. 

غورزول او دشمن ي رحمه وه، طاقتور ييونتن لينده د مرګ وه، د ساؤل تُوره ب
 ساؤل او يونتن ډېر ۀ او خواږۀ ۇو، په ژوند ک هم يو ائ او په مرګ وژلو. 
 د بن اسرائيل  د ک هم يو ائ، د باز نه تېز ۇو او د زمرو نه ته ۇو. 

ساؤل دپاره د غم ژړا کوى. هغۀ تا ته سرې  جام درواغوستل او په کالو او سرو
 ته فوجيان غورزېدل دى، هغوئ په جن ک وژلے زرو ي ائسته کې. 
 زما وروره يونتنه، زۀ ستا په غم شوى دى. يونتن په غرونو ک م پروت دے. 

غمژن يم، تۀ په ما باندې ومره ران وې. ستا مينه زما دپاره ومره ۀ وه، د و د
 ته فوجيان غورزېدل دى، د هغوئ وسل تباه شوې دى.“ مين نه هم ۀ وه. 

د حضرت داؤد د يهوداه بادشاه جوړېدل

 د دې نه پس، داؤد د مال خُدائ نه تپوس وکو، ”زۀ الړ شم ۀ چ د يهوداه  ۲
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يو ار قبضه کم؟“ مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”آو، الړ شه.“ داؤد ترې نه تپوس
 نو داؤد وکو، ”کوم يو قبضه کم؟“ مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”حبرون.“ 

حبرون ته الړو، خپل دوه  ي هم د ان سره بوتل، اخينوعم چ د يزرعيل وه او
 هغۀ خپل سى او د هغوئ ابجيل چ د نابال کونه وه، چ هغه د کرمل وو. 

 خاندان هم د ان سره بوتلل او د حبرون نه ېرچاپېره په ارونو ک دېره شول. 
بيا د يهوداه سى حبرون ته راغلل او داؤد ي د يهوداه د بادشاه په توه مقرر کو. کله

 هغۀ هلته چ داؤد خبر شو چ په جِلعاد ک د يبيس خلقو ساؤل خ کے دے، 
يو و سى د دې پېغام سره ولېل، ”مال خُدائ دې تا له برکت درکى ه چ تا

 نو مال خُدائ دې خپل بادشاه ته وفادارى ودل ده چ هغه دې خ کے دے. 
په تا مهربانه ش او تا ته دې خپله وفادارى وائ. تا چ ۀ کى دى نو د هغ په

ه او بهادر شه. ستاسو بادشاه ساؤل م ت وجه به زۀ هم تا سره ۀ سلوک وکم. 
دے او د يهوداه خلقو زۀ د بادشاه په توه مقرر کے يم.“

د اشبوست د بن اسرائيلو بادشاه جوړېدل

 خو د ساؤل د لر مشر د نير زوئ ابنير د ساؤل د زوئ اشبوست سره تتېدلے

 هلته ابنير اشبوست د دې عالقو بادشاه وو او محنايم ته د اُردن نه پورې وتے وو. 
جوړ کو يعن د جِلعاد، آشر، يزرعيل، افرائيم او بنيامين او په حقيقت ک د ول

 هغه د لوېتو کالو وو چ هغه د اسرائيل بادشاه اسرائيل بادشاه ي جوړ کو. 
 جوړ شو او دوه کاله ي بادشاه وکه. خو د يهوداه قبيل خلق د داؤد وفادار ۇو، 

او هغۀ په يهوداه باندې په حبرون ک اووۀ کاله او شپ مياشت بادشاه وکه.

جن ک سرائيل او د يهوداه په مينا د بن

 يوآب چ د  ابنير او د اشبوست آفسران د محنايم نه د جبعون ار ته الړل. 
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هغۀ مور ضروياه وه او د داؤد نور آفسران د هغوئ سره د ډن سره مالو شول، چرته
چ هغوئ ول کېناستل، يوه ډله د ډن په يو طرف او بله ډله د ډن په بل طرف ناسته

واخلو چ و زلم د دواړو طرفونو نه يو چ  ابنير يوآب ته ووئيل، ”را وه. 
دوئ په خپلو ک زمون په وړاندې الس په الس جن وکى.“ يوآب ورته ووئيل،

کومو د اشبوست او د بنيامين د قبيل و چ نو دولسو س ”بلل ي ده.“ 
 هر يو سى خپل نمائند کوله، د داؤد دولسو سو سره الس په الس جن وکو. 
ه، نو داستُوره دننه ک ي ى کتو نه ونيولو او په خپل مخالف سمخالف د سر وې

ليريشت واړه په يو ائ وغورزېدل او مۀ شول. نو په جبعون ک هغه ائ د ”د
 بيا سخت جن شروع شو او ابنير او بن اسرائيلو د تُورو مېدان“ په نوم ياديى. 
 د ضروياه درې زامن هلته ۇو، يوآب، ابيشے او داؤد د سو نه شست وخوړو. 

 هغه په ابنير پس عساهيل. عساهيل د نل هوس په شان تېزه منه وهلے شوه، 
 ابنير چ په شا وکتل نو وې وئيل،  .ې وهلمن په هغۀ پس روان شو او سيدها ي

 ابنير ورته ووئيل، ”ما پس ”عساهيله، دا تۀ ي؟“ هغۀ جواب ورکو، ”آو، دا زۀ يم.“ 
مۀ راه. په يو بل فوج پس منه که او چ د هغۀ سره ۀ وى هغه ترې نه واخله.“
 ابنير يو ل بيا هغۀ ته ووئيل، ”ما پس مۀ راه. تۀ خو عساهيل ورپس روان وو. 
ما دې ته ول مجبوروې چ ودې وژنم؟ زۀ به ستا ورور يوآب ته نه مخامخ کېم؟“

ه داسنېزې د بېخ سره هغه په خې  خو عساهيل نۀ منع کېدو، نو ابنير د خپل

ووهلو چ نېزه د هغۀ نه شاته ووتله. عساهيل په زمه وغورزېدو او په  م شو او
چ هر وک هغه ائ ته راتلل چ چرته هغه پروت وو نو هلته ايسارېدل او ودرېدل.

رېواتو په وخت هغوئ د امه  خو يوآب او ابيشے په ابنير پس روان شول او نمرپ

 د غرۀ ته ورسېدل، کوم چ د جبعون صحرا په الره د جياح نمرخاتۀ طرف ته دے. 
بنيامين د قبيل خلق يو ل بيا د ابنير نه راتاو شول او د يو غرۀ په سر باندې ودرېدل.
 ابنير يوآب راوغوتو او ورته ي ووئيل، ”مون به د تل دپاره جن کۇو ۀ؟ تا ته

پته نۀ ل ۀ چ د دې اَنجام به ډېر خراب وى؟ مون ستاسو اسرائيل وروه يو. خو
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 هغه وخت به کله وى چ تۀ خپلو سو له حم ورکې چ په مون پس نۀ را؟“ 
يوآب ورته ووئيل، ”زۀ په ژوندى خُدائ پاک قسم خورم، کۀ تا خبرې نۀ وے کې نو

 بيا يوآب خپلو سو ته بيل د زما سى به تر سبا سحره پورې په تا پس درتللے.“ 
ن په توه وغولو چ هغوئ نور په بن اسرائيلو پس نۀ ، نو داس جن بس

 ابنير او د هغۀ سو په هغه وله شپه د اُردن په مېدان ک مزل وکو، هغوئ د شو. 
اُردن سيند نه پورې وتل او په ورپس ول سحر مزل کولو نه پس، هغوئ واپس محنايم

ى راغونول س نور نۀ تلو، هغۀ خپل يوآب په هغوئ پس  کله چ ته ورسېدل. 
 خو د داؤد کل او پته ورته ولېده چ د عساهيل نه عالوه، نولس کسان غېب ۇو. 
 يوآب او د هغۀ سو د سو د بنيامين قبيل د ابنير درې سوه شپېتۀ سى وژل ۇو. 
عساهيل الش واخستلو او په بيتلحم ک د خپل خاندان په قبر ک ي خ کو. بيا

هغوئ وله شپه مزل وکو او سحر وخت حبرون ته واپس ورسېدل.

 کومو فوجيانو چ د ساؤل د خاندان ملرتيا کوله او چا چ د داؤد ملرتيا  ۳
کوله د هغوئ په مين ک تر ډېرې مودې پورې جن جارى وو. داؤد چ ومره

زيات ته کېدو نو مخالفين ي دومره کمزورى کېدل.

د داؤد زامن

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

 د هغۀ دوېم زوئ کلياب وو، د هغۀ مور ابجيل د کرمل مور د يزرعيل اخينوعم وه، 
د نابال کونه وه، درېم زوئ ي ابسلوم وو، د هغۀ مور معه د جسور بادشاه تلم لور
 لورم ادونياه وو چ د هغۀ مور حجيت وه، پينم سفطياه وو، چ د هغۀ مور وه، 

 شپم زوئ ي اترعام وو چ د هغۀ مور عجاله وه. د هغۀ دا ول زامن ابيطال وه، 
په حبرون ک پېدا شوى ۇو.
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د ابنير د حضرت داؤد سره ملرتيا کول

 کله چ د داؤد د فوجيانو او د هغه فوجيانو په مين ک جن جارى وو کومو

چ د ساؤل د خاندان ملرتيا کوله، نو ابنير د ساؤل ملرو ک نور هم زيات ته
 يوه ورځ د ساؤل زوئ اشبوست په ابنير الزام ولولو چ تۀ د ساؤل د کېدو. 

 په دې باندې ابنير سخت غصه شو. هغۀ  .مل د آيه د لور رِصفخ سره وين
ووئيل، ”ستا خيال دا دے ۀ چ زۀ به د ساؤل سره بوفائ وکم؟ ستا خيال دا دے

چ زۀ د يهوداه سپے يم؟ زۀ د شروع نه ستا د پالر ساؤل، د هغۀ وروو او د هغۀ د
دوستانو وفادار يم او ما تۀ د داؤد د شست نه بچ کے ي، خو نن تۀ په ما ک د يوې

 مال خُدائ د داؤد سره لوظ وکو چ هغه به د -  په حقله غلط لوې. 
ساؤل او د هغۀ د اوالد نه بادشاه واخل او داؤد به د بن اسرائيلو او د يهوداه دواړو

د يو سر نه تر بل سر پورې بادشاه وى. نو مال لى، هغه به د مقبيلو بادشاه جوړ ک
 اشبوست د ابنير نه سخت يرېدو خُدائ دې ما ووه کۀ ما دا خبره رتيا نۀ که.“ 
 ابنير داؤد له پېغام وړون ورولېل، چ هغه په او يوه خبره ي هم نۀ شوه کولے. 

هغه وخت ک په حبرون ک وو، چ داس ورته ووائ، ”په دې مل به وک
بادشاه کوى؟ زما سره يو تون وکه او زۀ به ستا مدد وکم چ ول بن اسرائيليان
 داؤد ورته وفرمائيل، ”ي ده. زۀ به په بادشاه جوړېدو ک ستا ملرتيا وکى.“ 
تا سره په يو شرط باندې تون وکم. کله چ تۀ ما سره مالوېدو له را نو تۀ به ما له
ل چولې ون او داؤد اشبوست له هم پېغام وړ  “.ل راولخامخا د ساؤل لور مي
ورته ووائ، ”ما له خپله ه ميل واپس راکه. ما د هغ د ودېدو دپاره سل فلستيان

  نو اشبوست هغه د خپل خاوند د ليس زوئ فلطايل نه بوتله.  وژل دى.“ 
فلطايل په هغ پس د بحوريم ار پورې روان وو او ژړل ي. خو چ کله ورته ابنير

 ابنير د بن اسرائيلو مشرانو له الړو ووئيل چ، ”واپس کور ته الړ شه،“ نو هغه الړو. 
 نو  .داؤد ستاسو بادشاه ش تل چووئيل، ”د ډېر وخت نه تاسو غو او ورته ي
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اوس تاسو سره دا موقع شته. ياد سات چ مال خُدائ فرمائيل دى، زۀ به د خپل
خدمت کوون داؤد نه کار واخلم چ زما خلق بن اسرائيليان د فلستيانو نه او د هغوئ

 ابنير د بنيامين قبيل خلقو ته هم ووئيل او بيا حبرون د ولو دشمنانو نه بچ کى.“ 
ته الړو چ داؤد ته ووائ چ د بنيامين قبيله او بن اسرائيل داس کولو ته راض شوى
 کله چ ابنير په حبرون ک داؤد له د شلو سو سره راغلو، نو داؤد هغوئ له دى. 
ول بن اوس زۀ الړ شم او ده چ ابنير داؤد ته ووئيل، ”ما پرې يوه مېلمستيا وکه. 

اسرائيليان زما نې يعن بادشاه له راغون کم چ تا سره تون وکى. هغوئ به تا
بادشاه ومن، نو بيا به تا ته هغه ۀ مالو ش چ تا ۀ غوتل او په ول مل به

بادشاه کوې.“ نو داؤد ابنير پرېودو او هغه په خېر سره الړو.

د ابنير مرګ

ان سره ي کولو نه راغلل او د  وروستو يوآب او د داؤد نور آفسران د يو حمل

ۀ ډېر مالِ غنيمت راوړو. ابنير د داؤد سره هلته په حبرون ک نۀ وو، ه چ داؤد
 کله چ يوآب او د هغۀ سى راورسېدل، نو هغه خبر هغه په خېر سره لېلے وو. 
 نو يوآب شو چ ابنير داؤد بادشاه له راغلے وو او په خېر سره لېلے شوے وو. 
بادشاه له الړو او هغۀ ته ي ووئيل، ”دا تا ۀ کى دى؟ ابنير تا له راغلے وو، نو تا هغه

 هغه دلته ستا دوکه کولو دپاره راغلے وو او چ دا پته ولوى داس ول پرېودو؟ 
 د داؤد د تلو نه چ تۀ ۀ ۀ کوې او چرته . په حقيقت ک تا ته دا پته ده.“ 

پس، يوآب پېغام وړون ولېل چ ابنير راول او هغوئ هغه د سيره د کوه نه
 کله چ ابنير حبرون ته ورسېدو، نو راوستلو، خو داؤد د دې نه بېخ خبر نۀ وو. 
يوآب هغه د دروازې سره يو طرف ته بوتلو، داس معلومېده له چ يوآب د هغۀ سره

ۀ په خبره کوى او هلته ي هغه په خېه باندې ووهلو. نو داس ابنير ووژلے شو ه
 کله چ داؤد دا خبر واورېدو، نو هغۀ چ هغۀ د يوآب ورور عساهيل وژلے وو. 
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د ابنير د ووژلو په وجه بېخ خُدائ ته زما او زما د خلقو پته ده چ وفرمائيل، ”مال
 د دې سزا دې په يوآب او د هغۀ په ممل خاندان راش. د هغۀ د خاندان بناه يو. 

په هر نسل ک دې داس سى وى چ د هغوئ د ذکر نه من  يا جذام وى يا
 نو ون، يا په جن ک مۀ ش يا د هغوئ سره د خوراک کمے وى.“ 

داس يوآب او د هغۀ ورور ابيش د ابنير نه بدل واخستلو ه چ هغۀ د جبعون په
جن ک عساهيل د هغوئ ورور وژلے وو.

د ابنير خېدل

اټ جام وشلوئ، د جام خپل و چم ورکو له ح بيا داؤد يوآب او د هغۀ س

واغوندئ او په ابنير ماتم وکئ. او د جنازې سره داؤد بادشاه په خپله د تابوت نه
 ابنير په حبرون ک خ شو او بادشاه په چغو چغو د قبر سره وروستو روان وو. 
 داؤد د ابنير دپاره دا د غم سندره ووئيله، ”ابنير دې د وژړل او ولو خلقو هم وژړل. 
 ستا السونه نۀ ۇو تل، او ستا پ نۀ وې تل، تۀ يو کم عقل په شان ول م ش؟ 

 وله داس م شو له چ چا مجرم وژلے وى.“ او خلقو د هغۀ دپاره بيا وژړل. 
ورځ خلقو کوشش کولو چ په داؤد باندې ۀ وخورى، خو هغۀ پوخ لوظ وکو، ”خُدائ

 نو پاک دې ما هالک کى چ د ور د ختمېدو نه مخ زۀ ۀ وخورم.“ 
خلقو ته پته ولېده او خوشحاله شول. په حقيقت ک بادشاه چ ۀ هم کول نو خلق

ېده چولو خلقو ته دا پته ول سرائيلا  د داؤد او د بن ترې نه خوشحالېدل. 
 بادشاه خپلو درباريانو ته  .برخه نۀ ده اخست هي بادشاه د ابنير په وژلو ک

ووئيل، ”تاسو ته پته نۀ ل چ نن په بن اسرائيلو ک يو لوئ مشر م شوے دے؟
 ار چ زۀ بيا هم هغه بادشاه يم چ خُدائ پاک خوښ کے يم، نن زۀ خپل ان

کمزورے م او د ضروياه دا زامن قابو کولے نۀ شم. مال خُدائ دې، دې مجرمانو
له سزا ورکى له چ نه دوئ د سزا حقدار دى.“
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د اشبوست مرګ

 کله چ د ساؤل زوئ اشبوست دا واورېدل چ ابنير په حبرون ک قتل  ۴
 د اشبوست شوے دے، نو هغۀ خپله حوصله بائيله او ول بن اسرائيليان ويرېدل. 
دوه آفسران ۇو کوم چ د لرو مشران ۇو، د هغوئ نومونه بعنه او رياب ۇو، هغوئ

د رِمون زامن ۇو چ هغه د بنيامين د قبيل د بيروت نه وو. بيروت د بنيامين حصه
 د دې اصل اوسېدون جيتم ته تتېدل ۇو چرته چ هغوئ تر نن  .لے ش

 د ساؤل بل اوالد د يونتن زوئ مفيبوست ور پورې د مسافرو په شان اوسيى. 
په پو شل وو، هغه د پينو کالو وو چ ساؤل او يونتن قتل شو. کله چ د يزرعيل

ار نه د هغوئ د مرګ خبر راورسېدو، نو د هغۀ داي هغه واخستلو او وتتېدله، خو
رياب او بعنه   هغه دومره په تېزۍ ک وه چ هغه ي وغورزولو او هغه شل شو. 
د اشبوست کور ته روان شول او په سره غرمه ک هلته ورسېدل، هغۀ په دې وخت د

 کله چ هغه وکيدارې  غنم صفا کول نو هغه خوبول شوه غرم آرام کولو. 
 هغوئ سمدست د اشبوست کو ته او اوده شوه، نو رياب او بعنه پ دننه الړل. 
دننه الړل، هلته هغه په خپل ک ک مالست وو او هغوئ ووژلو. بيا هغوئ د هغۀ سر
پرې کو، د ان سره ي يوړو او په هغه وله شپه ي د اُردن په وادۍ ک مزل وکو.
 هغوئ د هغۀ سر په حبرون ک داؤد بادشاه ته پېش کو او ورته ي ووئيل، ”ستا

د دشمن د ساؤل زوئ اشبوست سر دا دے، چا چ ستا د وژلو کوشش کے وو.
بادشاه سالمت، نن مال خُدائ تۀ پرېے ي چ د ساؤل او د هغۀ د اوالد نه بدل

 داؤد هغوئ ته وفرمائيل، ”زۀ په ژوندى مال خُدائ قسم خورم، چ هغۀ  “.واخل
 کوم پېغام وړونے چ په صقالج ک ما له زۀ د ولو خطرو نه بچ کے يم. 
راغلو او د ساؤل د مرګ نه ي خبر کم د هغۀ خيال دا وو چ ن هغۀ يو زېرے
راوړے دے خو هغه ما ونيولو او وم وژلو. هغۀ له ما په زېرى ک داس انعام

 تاسو بدعمله سو د هغۀ نه هم زيات بد عمل کے دے چ د هغۀ په خپل ورکو. 
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کور ک يو بناه سے مو په اودو وژلے دے. اوس به زۀ ستاسو نه د هغۀ د وژلو
 نو داؤد حم وکو او د هغۀ بدله واخلم او زۀ به تاسو د زم د مخ نه لرې کم.“ 

فوجيانو رياب او بعنه ووژل او د هغوئ السونه او پ ي پرې کې، هغوئ دا په
حبرون ک د تاالب سره نزدې راوړند کل. هغوئ د اشبوست سر واخستلو او هلته

په حبرون ک ي د ابنير په قبر ک خ کو.

د حضرت داؤد د بن اسرائيلو او د يهوداه بادشاه جوړېدل

 بيا په حبرون ک د بن اسرائيل ول قبيل داؤد ته راغل او هغۀ ته ي ووئيل،  ۵
 په تېره زمانه ک، ترو چ ساؤل زمون بادشاه وو نو ”مون ستا خپله وينه يو. 
تا په جن ک د بن اسرائيلو مشرى کوله او مال خُدائ تا ته وفرمائيل چ تۀ به د

 نو د بن اسرائيل ول مشران په  “.هغۀ د خلقو مشرى کوې او د هغوئ بادشاه به ي
حبرون ک داؤد بادشاه له راغلل. داؤد د هغوئ سره لوظ وکو، هغوئ د هغۀ سر په
 داؤد د دېرشو کالو وو چ هغه تېلو غوړ کو، نو هغه د بن اسرائيلو بادشاه شو. 
 هغۀ په حبرون ک په يهوداه بادشاه شو او هغۀ لوېت کاله بادشاه وکه. 

باندې اووۀ نيم کاله بادشاه وکه او په يروشلم ک ي په ول اسرائيل او يهوداه باندې
 هغه وخت راغلو چ داؤد بادشاه او د هغۀ سى درې دېرش کاله بادشاه وکه. 
په يروشلم باندې حمل کولو دپاره روان شول. کوم يبوسيان چ هلته اوسېدل د هغوئ
خيال دا وو چ داؤد به ار فتح نۀ کى، نو هغوئ هغۀ ته ووئيل، ”تۀ به هيله دننه نۀ

 خو داؤد د هغوئ د صيون  “.راتلے، ړاندۀ او شل دې هم بهر ايسارولے ش ش
 په هغه ورځ داؤد خپلو قلعه قبضه که او دا ”د داؤد ار“ په نوم مشهوره شوه. 

سو ته ووئيل، ”دلته داس وک شته چ هغه د يبوسيانو سره زما هومره نفرت لرى؟
دومره زيات چ هغوئ ووژن؟ نو د اوبو په سورن ک الړ ش او په هغه غريبو،

دا يو متل جوړ شو، ”شل او ړاندۀ د مال ئ.“ نو داسشلو او ړندو باندې حمله وک
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قبضه کولو نه پس، داؤد په دې ک  د هغه قلع خُدائ کور ته نۀ ش ننوتلے.“ 
اوسېدو او ”د داؤد ار“ نوم ي پرې کېودو. هغۀ د دې نه ېرچاپېره ار جوړ کو، د

هغه ائ نه ي شروع وکه چرته چ د غرۀ نمرخاتۀ طرف ته زمه په خاورو باندې
خُدائ رب مال ه چ ،ه کېدو هغه وخت په وخت نور هم ت ډکه شوې وه. 

 د صور بادشاه حيرام داؤد ته يو کاروبارى ډله ولېله، هغۀ له االفواج د هغۀ مل وو. 
 ي د ترکاانو سره د نختر لر او د کاو لاران ورکل چ يو محل جوړ کى. 
نو داؤد ته پته ولېده چ مال خُدائ دے د بن اسرائيلو بادشاه مقرر کے دے او د
 د حبرون نه يروشلم ته تلو نه خپلو خلقو د خاطره ي خپله بادشاه بختوره کوله. 
 د هغۀ دا پس، داؤد نورې وين او  وکې او نور زامن او لوه ي پېدا شول. 

 ابحار، بچ په يروشلم ک پېدا شوى ۇو يعن، سموع، سوباب، ناتن، سليمان، 
 اليسمع، اليدع او اليفلط. اليسوع، نفج، يفيع، 

په فلستيانو باندې فتح موندل

 کله چ فلستيان خبر شول چ داؤد د بن اسرائيلو بادشاه جوړ شوے دے، نو د

هغوئ ول لر روان شو چ داؤد ونيس. کله چ داؤد د دې نه خبر شو نو هغه الندې
 فلستيان د رفائيم وادۍ ته راروسېدل او دا ي قبضه د پخو دېوالونو ائ ته الړو. 

 داؤد د مال خُدائ نه تپوس وکو، ”زۀ په فلستيانو حمله وکم ۀ؟ تۀ به ما کو. 
له فتح راکې ۀ؟“ مال خُدائ ورته وفرمائيل، ”آو، حمله پرې وکه، زۀ به تا له فتح

 نو داؤد بعلپراضيم ته الړو او هلته ي فلستيانو له شست ورکو. هغۀ درکم.“ 
وفرمائيل، ”مال خُدائ زما د دشمنانو نه د سېالب په شان نااپه تېر شوے دے.“ نو

 کله چ فلستيان وتتېدل، نو هغوئ خپل بتان شا د هغه ائ نوم بعلپراضيم شو. 
 فلستيان واپس د رفائيم وادۍ ته الړل او ته پرېودل او داؤد او د هغۀ سو دا يوړل. 
 داؤد يو ل بيا د مال خُدائ سره مشوره وکه او هغۀ ورته دا ي بيا قبضه کو. 
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وفرمائيل، ”په هغوئ د دې ائ نه حمله مۀ کوه، خو د بل طرف نه ورباندې راتاو شه او
 کله چ تۀ د تُوت د ونو په سرونو د حمله پرې وکه، چرته چ د تُوت ون دى. 

ت آواز واورې، نو بيا حمله وکه، زۀ به ستاسو نه مخ روان يم د دې دپاره چ د
 داؤد هم هغه شان وکل چ نه مال خُدائ فلستيانو لر له شست ورکم.“ 

حم کے وو او فلستيان ي د جبع نه تر جزر پورې قتل کل.

د لوظ صندوق يروشلم ته راوړل

 داؤد يو ل بيا د بن اسرائيلو ۀ فوجيان راغون کل چ ول دېرش زره  ۶
 او هغوئ ي په يهوداه ک بعله ته بوتلل، چ د هغه ائ نه د خُدائ سى ۇو، 
پاک د لوظ صندوق راوړى چ دا صندوق د رب االفواج په نوم ياديى، چ هغه د

 هغوئ دا په غرۀ باندې د ابينداب د کور نه وزرو واال مخلوق په مين ک اوسيى. 
واخستو او په يوه نوې اډۍ باندې ي کېودو. د ابينداب زامنو عزه او اخيو اډۍ
 داؤد او ول بن اسرائيليان  اخيو ورسره مخ روان وو.  روانه کې وه، 
ېدل او د خپل ول طاقت سره د مال خُدائ د درناوى دپاره ي حمدوثناء وئيله.

 کله چ هغوئ د نون هغوئ بينجو، رباب، تمبل، چم او د ساز لو غول. 
زه وروړاندې شو او د لوظ صندوق يپه غورزېدو شو او ع يدرمند ته راغلل، نو غو

 مال خُدائ، خُدائ پاک سمدست عزه ته په قهر شو او وې وژلو ه قابو کو. 
چ هغۀ په بادب سره د لوظ صندوق له الس وروړے وو. عزه د لوظ صندوق په خوا
 نو تر ننه پورې د هغه ائ نوم فارصعزه دے. داؤد سخت خفه وو ک م شو، 
 داؤد د مال خُدائ ه چ مال خُدائ په غصه ک عزه له سزا ورکې وه. 

 نه ويرېدو او وې فرمائيل، ”زۀ اوس د لوظ صندوق ان سره واپس نه يوسم؟“ 
نو هغۀ دا فېصله وکه چ هغه به دا د ان سره يروشلم ته نۀ وړى، نو هغه د الرې نه

 هغه واوړېدو او صندوق ي د عوبيد ادوم کور ته يوړو، چ هغه د جات د ار وو. 
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درې مياشت هلته پروت وو او مال خُدائ عوبيد ادوم او د هغۀ خاندان له برکت
 داؤد بادشاه خبر شو چ مال خُدائ د لوظ صندوق په وجه د عوبيد ورکو. 

ادوم خاندان او د هغۀ هر ۀ له برکت ورکے دے، نو هغۀ د عوبيد ادوم د کور نه د
 کومو سو  .يروشلم ته يوس د يو لوئ جشن سره ي لوظ صندوق واخستلو چ
چ د لوظ صندوق وړلو هغه يو شپ قدمه تل ۇو، داؤد هغوئ ودرول او په دې دوران
 داؤد ک هغۀ مال خُدائ ته د يو غوي او د يو ورب سخ قربان پېش که. 

صرف د ل يو پېش بند اغوستے وو او د خپل ول طاقت سره د مال خُدائ د
 نو هغۀ او ولو بن اسرائيلو د چغو او د بيل د آوازونو سره د درناوى دپاره ېدو. 

 کله چ د لوظ صندوق ار ته راروان وو، نو د لوظ صندوق يروشلم ته يوړو. 
ساؤل لور ميل د کک نه بهر وکتل او وې ليدل چ داؤد بادشاه د مال خُدائ په
 هغوئ د مال وړاندې يى او وپونه وه، نو هغ ته هغه سپ اره شو. 

خُدائ صندوق راوړو او په خېمه ک ي په خپل ائ باندې کېودو چ داؤد ورله
جوړ کے وو. بيا هغۀ مال خُدائ ته سوزېدون نذران او د سالمت نذران پېش

 کله چ هغۀ قربان پېش کول ختم کل نو هغۀ د رب االفواج په نوم باندې کې. 
 او په ولو باندې ي خوراک تقسيم کو. هغۀ د بن اسرائيلو خلقو له برکت ورکو 

هر يو سى او  له يوه يوه غه ډوډۍ، ۀ کجورې او ۀ کشمش ورکل. بيا هر يو
خپل خاندان له مبارک داؤد خپل کور ته الړو چ  کله چ کس کور ته الړو. 

ورکى، نو ميل مالوېدو دپاره ورله راووتله. هغ ووئيل، ”د بن اسرائيلو بادشاه خو نن
د ان ۀ درناوے کے دے. هغۀ د خپلو درباريانو د وينو په مخ د ليون په
 داؤد ورته وفرمائيل، ”زۀ د مال خُدائ په شان خپل ان بپردې کے دے.“ 

مخ ېم، چ هغۀ ستا د پالر او د هغۀ د خاندان په ائ زۀ خوښ کم او د خپلو
بن اسرائيلو مشر ي جوړ کم. نو ه زۀ به د مال خُدائ د درناوى دپاره ېم،

 او زۀ به خپل ان نور هم سپوم. ستا خيال به دا وى چ زۀ هي هم نۀ يم، خو د

 نو د ساؤل د لور ميل، تر مره پورې دې وينو په خيال ک به زۀ دروند يم.“ 
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بچ نۀ ۇو.

د حضرت داؤد دپاره د ناتن پېغام

 داؤد بادشاه په سون سره خپل محل ک اوسېدو او مال خُدائ هغه د خپلو  ۷
 يوه ورځ داؤد بادشاه ناتن پېغمبر ته وفرمائيل، ولو دشمنانو نه بغمه کے وو. 

”زۀ دلته په يو داس کور ک اوسېم چ د دِيار د ون نه جوړ دے، خو د خُدائ پاک
 ناتن ورته وفرمائيل، ”چ ۀ دې په د لوظ صندوق په يوه خېمه ک پروت دے.“ 

 خو په زړۀ ک وى نو هم هغه شان وکه، ه چ مال خُدائ ستا مل دے.“ 
 ”الړ شه او زما خدمت کوون داؤد هغه شپه د مال خُدائ کالم په ناتن نازل شو، 

ته ووايه چ زۀ داس وايم چ تۀ هغه وک نۀ ي چ زما دپاره د اوسېدو دپاره کور
 د هغه وخت نه واخله چ ما بن اسرائيل د مصر نه راوويستل تر اوسه جوړ کې. 

پورې زۀ کله هم په يو کور ک نۀ يم اوسېدلے، ما د هغوئ سره سفر کولو او په يوه
ما د هغوئ مشرانو ک ول سفر ک سرائيلو سره پها  د بن خېمه ک اوسېدم. 
 نو زما يو ته هم نۀ دى وئيل چ زما دپاره تاسو د دِيار کور ول نۀ دے جوړ کے. 

خدمت کوون داؤد ته ووايه چ زۀ رب االفواج هغۀ ته وايم چ ما تۀ په پو ک د
 تۀ چ و شپونتوب نه بوتل او د خپلو خلقو بن اسرائيلو بادشاه م جوړ کې. 

چرته هم تل نو زۀ ستا مل وم او چ تۀ مخ په وړاندې تل نو ما ستا ولو دشمنانو له
 ما د - شست ورکولو. زۀ به ستا نوم د دنيا د لويو مشرانو په شان مشهور کم. 
خپلو خلقو بن اسرائيلو دپاره يو ائ خوښ کے دے او ما هغوئ هلته آباد کى دى،

چ هلته به نور هغوئ بغېر د ۀ تليف نه ژوند تېروى. د کوم وخت نه چ هغوئ دې
مل ته ننوتل دى، نو خراب خلق په هغوئ باندې حمل کوى، خو داس به بيا نۀ

کيى. زۀ تا سره وعده کوم چ تا به د خپلو ولو دشمنانو نه بچ کوم او تا له به اوالد
 کله چ تۀ م ش او د خپل پالر نيۀ په اديره ک خ ش، نو زۀ به ستا درکم. 
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 نو هغه به زما د نوم دپاره يو زوئ بادشاه جوړ کم او د هغۀ بادشاه به قائمه کم. 
 زۀ به د هغۀ د پالر کور جوړ کى او د هغۀ بادشاه به د همېشه دپاره قائمه کم. 

په شان يم او هغه به زما د زوئ په شان وى. کله چ هغه غلط وکى نو زۀ به هغۀ له د
 خو زۀ به د هغۀ نه خپله نۀ ختمېدون يو انسان پالر په شان په چوکه سزا ورکوم. 

مينه نۀ لرې کوم له نه چ ما د ساؤل نه لرې که، هغه م د دې دپاره اخوا کو
 تۀ به همېشه اوالد لرې او زۀ به ستا بادشاه تل دپاره قائمه  .تۀ بادشاه ش چ

 ناتن داؤد ته هغه ول خبرې وکې ساتم. ستا بادشاهت به هيله نه ختميى.“ 
چ خُدائ پاک په هغۀ نازل کې وې.

د حضرت داؤد د شران دعا

 بيا داؤد د مال خُدائ د حضور خېم ته دننه الړو، کېناستو او دعا ي وکه،

”ماله خُدايه، خُدايه پاکه، زۀ او زما خاندان د دې الئق نۀ يو، ۀ چ تا زمون دپاره
 ماله خُدايه پاکه، او بيا تا د نور ۀ کولو وعده هم کې ده. ماله خُدايه کى دى. 

 زۀ نور تا ته ۀ ووايم. تۀ ما خپل پاکه، تۀ اکثر د خلقو سره هم دغه شان کوې؟ 
 د خپل وعدې د خاطره او د خپل مرض په مطابق، تا دا  .ے پېژندمت کوونخ

 ماله خُدايه لوئ کار کے دے او دا دې خپل خدمت کوون ته ودلے دے. 
پاکه، تۀ ومره لوئ ي، ستا په شان بل هي وک هم نشته، مون ته همېشه دا پته ده
 د زم په مخ باندې د بن اسرائيلو په شان بل يو  .رف تۀ خُدائ پاک يص چ
قوم هم نشته، چ هغوئ تا د غالم نه خالص کل د دې دپاره چ هغوئ ستا خپل

خلق ش. تا چ د هغوئ دپاره کوم لوئ او عجيبه کارونه کى دى د هغ په وجه ستا
نوم په دنيا ک مشهور او خور شوے دے. چ ستا خلق مخ په وړاندې تلل نو تا نور
قومونه او د هغوئ معبودان لرې کل، هغه خلق کوم چ تا د مصر نه آزاد کل د دې

 تا بن اسرائيليان همېشه دپاره خپل خلق جوړ کى  .ستا خپل خلق ش دپاره چ
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 نو ماله خُدايه پاکه، تۀ خپله دى او ماله خُدايه، تۀ د هغوئ خُدائ پاک شوې. 
وعده پوره کوه، کومه وعده چ تا زما او زما د اوالد په حقله کې ده او چ تا ۀ

رب ،چ  ستا نوم به لوئ وى او خلق به همېشه وائ فرمائيل دى هم هغه وکه. 
االفواج د بن اسرائيلو خُدائ پاک دے. او ستا د خدمت کوون داؤد بادشاهت به د

 رب االفواجه، د بن اسرائيلو خُدايه پاکه، زۀ دا جرأت کوم همېشه دپاره قائم وى. 
چ زۀ ستا نه دا سوال وکم، ه چ تا دا هر ۀ په ما، په خپل خدمت کوون نازل

 نو کى دى او تا ما ته فرمائيل دى چ تۀ به زما د اوالد نه بادشاهان جوړوې. 
ماله خُدايه، هم تۀ خُدائ پاک ي، ستا کالم رتونے دے او تا زما سره دا زبردسته
 زۀ تا ته سوال کوم چ تۀ زما اوالد له برکت ورکه نو چ هغوئ وعده کې ده. 
ستا د رحم نه خوند واخل. ماله خُدايه پاکه، تا دا وعده کې ده او ستا برکت به تل

دپاره زما د اوالد په سر وى.“

د حضرت داؤد بادشاه جنونه

 ۀ وخت وروستو داؤد بادشاه فلستيانو له شست ورکو. نو بن اسرائيليان د  ۸
 بيا هغۀ موآبيانو له شست ورکو. هغۀ قېديان په هغوئ د قبض نه خالص شول. 

دوه قتلول ې. د هرو درېو ډلو نه به يجوړې ک ي ملول او قبيل هپه زم قطار ک
ودله. نو موآبيان د هغۀ د اختيار الندې راغلل او هغۀ له يژوندۍ پرې او يوه به ي

و، چست ورکد ضوباه بادشاه له ش ل بيا داؤد د شام د م محصول ورکولو. 
د هغۀ نوم هددعزر وو او دې د رِحوب زوئ وو، دا په هغه وخت ک وشول چ کله

 داؤد د هغۀ اوولس سوه په هددعزر د پاسن فرات سره عالق بيا نيولو له روان وو. 
آسونو سوارۀ سى او شل زره عام فوجيان ونيول. هغۀ د سلو جن اډو دپاره ۀ ډېر

 کله چ د دمشق شاميانو د هددعزر آسونه وساتل او باق نور ول ي وډ کل. 
بادشاه مدد دپاره يو لر ولېلو، نو داؤد په هغوئ باندې حمله وکه او دوويشت زره
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 بيا هغۀ په هغه عالقه ک فوج کېمپونه ولول او هغوئ د سى ي ترې نه ووژل. 
هغۀ د اختيار الندې راغلل او محصول ي ورکولو. مال خُدائ په هر ائ ک داؤد له

ل او دا ي داؤد د هددعزر د آفسرانو د سرو زرو ډالونه قبضه ک فتح ورکوله. 
 هغۀ د بطاه او بيروت ارونو نه په لوئ مقدار ک زې هم يوړل يروشلم ته راوړل. 

 د حمات بادشاه توع خبر شو چ په دې ارونو باندې هددعزر حومت کولو. 
 نو هغۀ خپل زوئ يورام چ داؤد د هددعزر ول لر له شست ورکے دے. 

بادشاه داؤد له ولېلو او په هددعزر باندې د فتح مبارک ي ورکه، چ د هغۀ خالف
توع و ل جن کے وو. يورام داؤد له تُحف يوړې چ د سرو زرو، سپينو زرو او

 داؤد بادشاه دا تُحف وقف کې چ په عبادت ک به زېو نه جوړې وې. 
د هغه قومونو نه ي هغه سرۀ او سپين زر هم شامل ۇو چ ى، په دې کاستعمالي
 د ادوم، موآب، عمون، فلستيه او عماليق اخست ۇو چ کوم ي فتح کى ۇو، 

 قومونو نه، هم داس د هغه مالِ غنيمت حصه هم چ هغۀ د هددعزر نه اخستے وو. 
کله چ داؤد د مال په وادۍ ک اتلس زره ادوميانو وژلو نه پس راورېدو نو هغه

 هغۀ په ول ادوم ک فوج کېمپونه ولول او د هغه ائ نور هم مشهور شو. 
خلق د هغۀ د اختيار الندې راغلل. مال خُدائ داؤد له په هر ائ ک فتح ورکوله.

 داؤد په ولو بن اسرائيلو باندې حومت کولو او هغۀ دا خبره يقين که چ د هغۀ

 يوآب د لر مشر وو د ولو خلقو سره همېشه د عدل او انصاف سلوک کيى. 
 د اخيطوب زوئ چ د هغۀ مور ضروياه وه، د اخيلود زوئ يهوسفط منش وو، 

 د يهويدع صدوق او د ابياتار زوئ اخيمل امامان ۇو، شراياه د عدالت منش وو، 
زوئ بناياه د داؤد د محافظانو مشر وو او د داؤد زامن امامان ۇو.

حضرت داؤد او مفيبوست

 يوه ورځ داؤد تپوس وکو، ”د ساؤل د خاندان وک پات دى؟ کۀ وک وى نو  ۹
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 د ساؤل د خاندان يو نوکر راوغوتے د يونتن د خاطره به زۀ پرې مهربان شم.“ 
شو چ نوم ي ضيبا وو. بادشاه ترې نه تپوس وکو، ”تۀ ضيبا ي ۀ؟“ هغۀ جواب

 بادشاه ترې نه تپوس وکو، ”د ساؤل په ورکو، ”ستا خدمت کوونے حاضر يم.“ 
خاندان ک داس وک پات دے ۀ چ هغۀ ته وفادارى او مهربان وايم، له

نه چ ما د خُدائ پاک سره وعده کې ده؟“ ضيبا جواب ورکو، ”د يونتن يو زوئ
 بادشاه تپوس وکو، ”هغه چرته تر اوسه پورې شته او هغه په دواړو پو وډ دے.“ 
دے؟“ ضيبا ورته ووئيل، ”هغه په لودبار ک د عماېل زوئ مير په کور ک دے.“

 کله چ د ساؤل نمسے او د يونتن زوئ  نو داؤد بادشاه هغه راوغوتو. 

مفيبوست راورسېدو، هغه داؤد ته د عزت نه ي شو. داؤد وفرمائيل، ”مفيبوسته.“ او
 داؤد جواب ورکو، ”يرېه مه، ستا د هغۀ ورته ووئيل، ”ستا خدمتار حاضر يم.“ 
پالر په وجه زۀ په تا مهربانه يم. زۀ به تا له هغه وله زمه واپس درکم کومه چ ستا د

  “.ۀ ساؤل وه او تا ته به زما په دسترخوان باندې همېشه هرکلے وئيلے شني
مفيبوست يو ل بيا ي شو او وې وئيل، ”صاحبه، زما نه خو يو م سپے هم ۀ

 بيا بادشاه د ساؤل نوکر ضيبا راوغوتو او دے، تۀ زما سره ول دومره ۀ ي؟“ 
ورته ي وفرمائيل، ”زۀ ستا د نې نمس، مفيبوست له هغه هر ۀ ورکوم چ هغه د
 تۀ، ستا زامن او ستا نوکران به د ساؤل د خاندان ساؤل او د هغۀ د خاندان ۇو. 

زمه کرى او فصل به ي راوړى چ هغوئ ته خوراک مالويى. خو مفيبوست به
همېشه زما په دسترخوان باندې مېلمه وى.“ د ضيبا پينلس زامن او شل نوکران ۇو.
 ضيبا ورته ووئيل، ”بادشاه سالمت، زۀ به هر هغه ۀ کوم چ تۀ ي حم کوې.“

 د مفيبوست د بادشاه په دسترخوان باندې د بادشاه د زوئ په شان خوراک کولو. 
مفيبوست يو زلمے زوئ وو چ نوم ي ميا وو. د ضيبا د خاندان ممل کسان د

 نو مفيبوست چ په دواړو پو شل وو هغه په يروشلم مفيبوست نوکران شول. 
ک اوسېدو، هغۀ به همېشه د بادشاه په دسترخوان خوراک کولو.
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د حضرت داؤد عمونيانو او شاميانو له شست ورکول

 ۀ موده وروستو د عمون بادشاه ناحس م شو او د هغۀ زوئ حنون  ۱۰
 داؤد بادشاه وفرمائيل، ”زۀ به په حنون هغس مهربانه شم، له چ د بادشاه شو. 

هغۀ له تسل ل چورولې ونهربانه وو.“ نو داؤد پېغام وړهغۀ پالر ناحس په ما م
 د عمونيانو مشرانو بادشاه ته ووئيل، ورکى. کله چ هغوئ عمون ته ورسېدل، 

”ستا خيال دا دے ۀ چ داؤد ستا د پالر درناوے کوى چ هغۀ دا کسان د همدردۍ
دپاره درلېل دى؟ بلل نه، هغۀ دا د جاسوس دپاره رالېل دى چ ار ولوى او په
 حنون د داؤد پېغام وړون ونيول او يو طرف ته مون باندې فتح حاصله کى.“ 

ربن ش او هغوئ ږيرې ي ورله وخرئيل، جام ي ورله وشلول چ د نوم نه الندې ب
کورونو ته راواپس شول نو ډېر زيات شرمېدل. کله چ  هغوئ چ ي واپس ولېل. 

داؤد خبر شو چ ۀ شوى ۇو، نو هغۀ خبر ورولېلو چ هغوئ دې تر هغ پورې په
 کله چ عمونيانو ته پته ولېده يريحو ک ايسار ش چ ږيرې ي بيا راوخېژى. 

دشمن شوے دے، نو هغوئ د بيترِحوب او ضوباه نه شل زره شام داؤد ي چ
فوجيان په پېسو راوستل، د معه د بادشاه ورسره زر سى او د طوب ورسره دولس

 داؤد د دې نه خبر شو او يوآب ي د ول لر سره د هغوئ خالف زره سى ۇو. 
 عمونيان روان شول او د ربه په دروازه ک ي د جن دپاره صفونه جوړ ولېلو. 
کل، کوم چ د هغوئ مرکزى ار وو، خو هغه نورو يعن شاميانو او د طوب او معه
 يوآب چ وليدل چ د دشمن لر به د سو په مېدان ک د جن تيارے وکو. 
مخ او شا طرف نه حمله کوى، نو هغۀ ۀ ۀ بن اسرائيل فوجيان خوښ کل او
 هغۀ پات لر د خپل ورور ابيش د شاميانو ته مخامخ ي په صفونو ک ودرول. 

 مشرۍ الندې ودرولو، چا چ هغوئ عمونيانو ته مخامخ په صفونو ک ودرول. 
يوآب هغۀ ته ووئيل، ”کۀ تا ته پته ول چ شاميان ما له شست راکوى، نو زما مدد له
 ته شه او راشه او کۀ عمونيان تا له شست درکوى، نو زۀ به ستا مدد له درشم. 
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حوصله مضبوطه که. را چ د خپلو خلقو او د خُدائ پاک د ارونو دپاره سخت
 جن وکو. او مال خُدائ به هغه ۀ کوى چ د هغۀ په نظر ک صحيح وى.“ 
 کله چ يوآب او د هغۀ سى د حمل دپاره رامخ شول او شاميان وتتېدل. 

عمونيانو وليدل چ شاميان تت، نو هغوئ د ابيش نه وتتېدل او ار ته راواپس
 شاميانو ته پته ولېده شول. بيا يوآب د عمونيانو نه راواپس شو او يروشلم ته الړو. 

ر راغونول ل ست خوړلے دے، نو هغوئ خپلسرائيلو نه شا هغوئ د بن چ
 هددعزر بادشاه شاميان راوغوتل چ هغوئ د فرات سيند نمرخاتۀ طرف ته کو. 

ۇو او هغوئ حالم ته د سوباب د مشرۍ الندې راغلل. سوباب د ضوباه د هددعزر
 کله چ داؤد د دې نه خبر شو، نو هغۀ د بن اسرائيلو ول بادشاه د لر مشر وو. 

فوجيان راغون کل، د اُردن سيند نه پورې وتل او حالم ته روان شول، هلته شاميانو
 بن هغۀ ته مخامخ د جن دپاره صفونه جوړ کى ۇو او جن شروع شو، 

اسرائيلو شاميانو له بيا شست ورکو. داؤد او د هغۀ سو اووۀ سوه د جن اډو واال
او لوېت زره فوجيان ووژل او هغوئ د دشمن مشر سوباب زخم کو، چ بيا د
 چ د هددعزر اختيار الندې بادشاهانو ته پته ولېده جن په مېدان ک م شو. 

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

حضرت داؤد او بتسبع

 په سپرل ک د کال په کوم وخت چ بادشاهان اکثر جن له ، داؤد  ۱۱
يوآب د هغۀ آفسران او د بن اسرائيلو لر ولېلو، هغوئ عمونيانو له شست ورکو
 يوه او د ربه ار ي محاصره کو. خو داؤد په خپله په يروشلم ک ايسار شو. 

ورځ په ماام ک داؤد د ک نه پاېدو او د محل چت ته وختو. کله چ هغه هلته
 نو هغۀ يو پېغام رېدلو نو هغۀ يوه ه وليده چ المبل ي. هغه ډېره ائسته وه. 
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وړونے ولېلو چ معلومه کى چ هغه وک وه، نو هغۀ ته ووئيلے شول چ هغه
ون داؤد پېغام وړ بتسبع وه، هغه د العام لور او د حت اورِياه ه وه. 

مالستو. هغه د مياشتن هغه ورله راغله او داؤد ورسره ،هغه راول ل چورولې
 وروستو هغ ته پته ولېده بيمارۍ نه ايله صفا شوې وه. بيا هغه واپس کور ته الړه. 

 چ هغه اُميدواره ده او داؤد له ي پېغام ولېلو چ خبر ش چ زۀ اُميدواره يم. 
بيا داؤد يوآب له دا پېغام ولېلو، ”اورِياه حتے ما له راولېه.“ يوآب هغه داؤد له ولېلو.
 کله چ اورِياه راورسېدو، داؤد ترې نه تپوس وکو چ، ”يوآب او لر نه دے

 بيا هغۀ اورِياه ته ووئيل، ”کور ته الړ شه او ل آرام او جن نه روان دے؟“ 
 خو اورِياه کور ته ال نۀ وکه.“ اورِياه الړو او داؤد د هغۀ کور ته يوه تُحفه ولېله. 
 کله چ ړو، هغه د بادشاه د وکيدارانو سره د محل د دروازې سره مالستو. 
داؤد خبر شو چ اورِياه کور ته نۀ دے تلے، نو هغۀ ترې نه تپوس وکو، ”تۀ د ډېر
 اورِياه وخت غېرحاضرۍ نه اوس راواپس شوے ي، تۀ کور ته ول ال نۀ ړې؟“ 

ورته ووئيل، ”د بن اسرائيلو او د يهوداه سى په جن ک دى او د لوظ صندوق د
هغوئ سره دے، زما مشر يوآب او د هغۀ آفسرانو په مېدان ک خېم لول دى. زۀ
نه کور ته الړ شم، يا نه خوراک اک وکم او د خپل  سره ملم؟ زۀ
 نو داؤد وفرمائيل، ستا په سر قسم خورم چ زۀ به داس کار هيله ونۀ کم.“ 

”نو دا پات ورځ دلته ايسار شه او سبا به زۀ تا واپس ولېم.“ نو اورِياه په هغه او په
 داؤد هغه د ماام رو له راوغوتو او ورپس ورځ په يروشلم ک ايسار شو. 

نشه ي کو. خو اورِياه په هغه شپه بيا کور ته ال نۀ ړو، او د محل د وکيدارانو په کوه
 په ورپس سحر داؤد يوآب ته يو خط وليلو او اورِياه ک په ک ک مالستو. 

ودروه، چرته چ صف ک ل، ”اورِياه په وړومب هغۀ ولي په الس ي ورولېلو. 
 کله چ يوآب ار  “.ووژلے ش ده چپرې ډېر سخت دے، هغه يوا جن

محاصره کولو، نو هغۀ اورِياه يو داس ائ ته ولېلو چ هغۀ ته پته وه چ هلته دشمن
 د دشمن لر د ار نه راووتلو او د يوآب د لر سره ي جن وکو، ته دے. 
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 بيا يوآب داؤد له د د داؤد يو و آفسران ووژلے شول او اورِياه هم ووژلے شو. 
 او هغۀ پېغام وړون ته داس وفرمائيل، ”کله چ تۀ جن په حقله خبر ورولېلو، 

 نو کېدے ش چ هغه غصه ش او تپوس  ،ۀ ووائ په حقله هر بادشاه ته د جن
درنه وکى چ تاسو د هغوئ سره جن دپاره ار ته دومره نزدې ول تل وئ؟ تاسو

 تاسو ته ياد نۀ دى ۀ ته پته نۀ وه ۀ چ هغوئ به مو د دېوالونو نه په غشو وول؟ 
شوى ۇو چ داس ه وژلے شوے وو؟ په تيبض کن لمد جدعون زوئ اب چ

ووژلو. نو بيا تاسو ول ے راوغورزولو او هغه يد دېوال نه د ژرندې کا  يوې
و نو هغۀ ته ووايدومره دېوال ته نزدې شوى وئ؟ کۀ بادشاه ستاسو نه دا تپوس وک
 نو پېغام وړونے داؤد له چ ستاسو آفسر اورِياه حتے هم وژلے شوے دے.“ 

 هغۀ ووئيل، الړو او هغه هر ۀ ي ورته ووئيل چ ۀ يوآب د وئيلو حم کے وو. 
”زمون دشمنان زمون نه ته ۇو او د ار نه راووتل چ په مېدان ک مون سره

 بيا هغوئ د دېوال نه جن وکى، خو مون هغوئ د ار دروازې ته واپس وشل. 
په مون باندې غش راوويشتل او بادشاه سالمت، ستا يو و آفسران ووژلے شول، ستا

 داؤد پېغام وړون ته وفرمائيل، ”د يوآب آفسر اورِياه حتے هم ووژلے شو.“ 
چ تا ته دا پته نۀ ل ه چ ،خفه نۀ ش ه او ورته ووايه چوک حوصله افزائ

وک به په جن ک مرى. هغۀ ته ووايه چ په ار باندې يوه مضبوطه حمله وکى
 کله چ بتسبع خبر شوه چ د هغ خاوند وژلے شوے دے، او قبضه ي کى.“ 
تله چد ماتم وخت تېر شو، داؤد هغه راوغو  کله چ نو هغ ورپس ماتم وکو. 

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

د ناتن پېغام او د حضرت داؤد پېمانه کېدل

غلو او دا مثال يلو. ناتن هغۀ له ورخُدائ ناتن پېغمبر داؤد له ولې  مال  ۱۲
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ورته بيان کو، ”دوه سى ۇو چ په يو ار ک اوسېدل، يو مالداره او بل غريب وو.
 خو د غريب سره صرف يوه ورۍ  مالداره سره ډېر اروى او ې وې، 

وه، کومه چ هغۀ اخست وه. هغۀ د دې خيال ساتلو او هغه د هغۀ په کور ک د هغۀ د
ماشومانو سره لويه شوه. هغ له به ي د خپل خوراک نه خوراک ورکولو او په خپل

جام ک به ي لو ته پرېوده او په خپله غېه ک به ي نيوله. ورۍ د هغۀ
 يوه ورځ يو مسافر د هغه مالداره سى کور ته راغلو. دپاره د لور په شان وه. 

مالداره سى نۀ غوتل چ هغه خپل يو ناور حالل کى چ د هغۀ دپاره رو تياره
کى، هغۀ د غريب سى ورۍ واخستله او د خپل مېلمه دپاره ي رو تياره که.“
ووئيل، ”زۀ په ژوندى مال ى ته سخت غصه شو او ورته ي داؤد هغه مالداره س

 ه چ هغۀ خُدائ قسم کوم چ کوم سى دا کى وى نو هغه د مرګ الئق دے. 
 داس برحمه کار کے دے، هغه به خامخا د دې په لور چنده تاوان ورکوى.“ 

ناتن داؤد ته وفرمائيل، ”تۀ هغه سے ي. مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک
 ما تا له د فرمائ، ما تۀ د بن اسرائيلو بادشاه جوړ کې او د ساؤل نه م بچ کې. 
هغۀ بادشاه او د هغۀ  درکې دى، ما تۀ په بن اسرائيلو او په يهوداه باندې بادشاه
 نو جوړ کې. خو کۀ دا کمه وے نو ما به تا له د دې نه عالوه نور هم درکے وے. 

تا د مال خُدائ حم ته سپ ول کتل دى؟ تا دا بد عمل ول کے دے؟ تا اورِياه
حتے په جن ک وژلے دے، تا عمونيان پرېودل چ هغه ووژن او بيا تا د هغۀ

 نو ستا اوالد به همېشه په جن جو ک آخته وى ه چ تا زما ه بوتله. 
 مال خُدائ تا ته فرمائ چ زۀ سپاوے کے دے چ د اورِياه ه دې بوتله. 

به ستا د خپل خاندان نه وک د دې سبب وروم چ په تا مصيبت راول. تۀ به خپلو
سترو ورې چ زۀ به ستا نه  بوم او بل سى له به ي ورکوم، او هغه به په را

م چوک ا ورځ داسې ده، خو زۀ به په رناه ک ه تا په پ  .مل ورځ ورسره
 داؤد وفرمائيل، ”ما د مال خُدائ خالف ناه ول بن اسرائيليان ي وورى.“ 

 کې ده.“ ناتن ورته وفرمائيل، ”خو مال خُدائ تۀ معاف کے ي، تۀ به نۀ مرې. 
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خو د دې عمل په وجه تا د مال خُدائ لوئ سپاوے کے دے، نو په دې وجه به ستا
 بيا ناتن کور ته الړو.  “.ش ماشوم م

د حضرت داؤد د زوئ م کېدل

د اورِياه د  نه چ د داؤد کوم ماشوم پېدا شوے وو مال خُدائ هغه سخت بيمار
 داؤد خُدائ پاک ته د دې دپاره سوال وکو چ ماشوم ۀ ش. هغۀ روژه کو. 

 د هغۀ د ونيوله او هره شپه به د هغۀ کو ته تلو او وله شپه به ي په زمه تېروله. 
دربار آفسران به ورتلل او د هغۀ د پاېدو کوشش به ي کولو، خو هغۀ به انار کولو او
 يوه هفته وروستو هغه ماشوم م شو او د داؤد د هغوئ سره ي هي هم نۀ خوړل. 
آفسران يرېدل چ د دې نه ي خبر کے وے. هغوئ ووئيل، ”کوم وخت چ ماشوم

ژوندے وو، نو مون به چ د داؤد سره خبرې کول نو هغۀ به جواب نۀ راکولو. نو هغۀ
ته مون نه ووايو چ د هغۀ ماشوم م دے؟ کېدے ش چ هغه خپل ان ته ۀ
 کله چ داؤد هغوئ وليدل چ هغوئ د يو بل سره پ خبرې نقصان ورسوى.“ 

و، ”ماشوم مدے. نو هغۀ ورنه تپوس وک ماشوم م ېده چنو هغۀ ته پته ول ،کول
 داؤد د زم نه پاېدو، وې دے ۀ؟“ نو هغوئ جواب ورکو، ”آو، م دے.“ 

خُدائ په کور ک ې. بيا هغه الړو او د مالک بدل ي ول او جامول المبل، تېل ي
ته. هغوئ روراوغو هغه محل ته راواپس شو، هغۀ رو و. کله چعبادت وک ي

 نو خپلو آفسرانو داؤد ته ووئيل، ”مون په دې پوهه نۀ ورته کېوده او هغۀ وخوړه. 
شُو، کله چ ماشوم ژوندے وو، نو تا به په هغۀ پس ژړل او خوراک به دې نۀ کولو،

 داؤد خو چ نه هغه ماشوم م شو، نو تۀ پاېدې او خوراک دې شروع کو.“ 
جواب ورکو، ”آو، کوم وخت چ هغه ژوندے وو نو ما روژه نيول وه او ژړل م. زما
.ى او ماشوم به نۀ وژنخُدائ به په ما رحم وک مال چ کېدے ش خيال دا وو چ

 خو اوس هغه م دے، نو زۀ ول روژه ونيسم؟ زۀ ماشوم بيا ژوندے کولے شم

له ما له واپس نۀ شهغه دے، خو هغه هي م چرته چ ۀ؟ يوه ورځ به زۀ هم هلته
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راتلے.“

د حضرت سليمان پېدا کېدل

نه ي مالستو او د هغ سره ه. د هغورک بتسبع له تسل   بيا داؤد خپل

يو زوئ پېدا شو. داؤد په هغۀ سليمان نوم کېودو. مال خُدائ د ماشوم سره مينه
 او هغۀ ناتن پېغمبر له حم ورکو چ په ماشوم يديدياه نوم کېدى، ه کوله. 

چ مال خُدائ د هغۀ سره مينه کوله.

د حضرت داؤد ربه قبضه کول

 په دې دوران ک د يوآب جن د ربه خالف جارى وو، چ د عمون شاه ار

،ورته ووائ ل چولې ون هغۀ داؤد ته پېغام وړ وو او قبضه کېدو ته نزدې وو. 
 اوس خپل ”ما په ربه حمله کې ده او د دې د اوبو مرکز م قبضه کے دے. 

پات لر راغون که، په ار حمله وکه او د خپل ان دپاره ي ونيسه. زۀ دا نۀ
 نو داؤد خپل لر راغون کو، غواړم چ د دې قبضه کول زما په نوم ياديى.“ 

 داؤد د هغوئ د بت مول د سر نه ربه ته الړو، حمله ي پرې وکه او فتح ي کو. 
ے هم په ککا ۀ دېرش کلو وو او يو قيمتتقريباً پين د سرو زرو تاج واخستو چ

 او د وو او دا ي په خپل تاج ک ولولو. هغۀ د ار نه ډېر مالِ غنيمت هم يوړو. 
دې ائ د خلقو نه ي په ارو، د اوسپن په رمبو او د اوسپن په تبرونو کار اخستو او

دې ته ي مجبور کل چ خَت جوړوى. هغۀ د عمون د نورو ولو ارونو په خلقو هم
دغه شان کار کولو. بيا هغه او د هغۀ سى يروشلم ته راواپس شول.
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امنون او تامار

 د داؤد د زوئ ابسلوم يوه ائسته ناوادۀ شوې خور وه چ نوم ي تامار  ۱۳
 هغۀ ورسره دومره مينه کوله وو. د داؤد يو بل زوئ امنون په هغ باندې مئين شو. 
چ هغ پس بيمار شو، هغ د سو سره تعلق نۀ ساتلو او د هغۀ خيال نۀ راتلو چ دا

 خو د هغۀ يو چاالک دوست وو چ نوم ي يوندب وو. دا  .پېغله به د هغۀ ش
 يوندب امنون ته ووئيل، ”تۀ د بادشاه زوئ سے د داؤد د ورور د سمعه زوئ وو. 

ي، خو ورځ په ورځ تۀ نور هم زيات پرېشانه ارې، دا ۀ وجه ده؟“ هغۀ ورته په
 جواب ک ووئيل، ”زۀ د خپل ناسه ورور ابسلوم په خور تامار باندې مئين يم.“ 

يوندب ورته ووئيل، ”د ان نه بيمار جوړ که او په ک ک مله. کله چ ستا پالر
راش ه زما خور تامار ته ووايه چوک هربانم نو هغۀ ته ووايه چ الوېدو له درشم
او ما له ۀ خوراک راکى. زۀ غواړم چ هغه دلته زما په مخ زما دپاره خوراک

 نو امنون بهانه وکه چ زۀ بيمار يم تيار کى او بيا ي ما له په خپل الس راکى.“ 
او په ک ک مالستو. داؤد بادشاه مالوېدو له ورغلو او امنون ورته ووئيل،

”مهربان وکه تامار پرېده چ راش او زما په مخ دلته يو و رو تيارې کى
 نو داؤد د تامار کور ته خبر ورولېلو چ، ”د او بيا ي ما له په خپل الس راکى.“ 
 هغه هلته الړه او هغه امنون کور ته الړه شه او د هغۀ دپاره ۀ خوراک تيار که.“ 

ي وليدو چ مالست وو. هغ يو و پېې واخستل، جوړې ي کې او د هغۀ په
 او د تبخ نه ي لرې کې چ هغه ي وخورى، مخ ي هلته رو پخ کې. 
 بيا هغۀ خو هغۀ ونۀ خوړې. هغۀ ووئيل، ”هر يو کس بهر که.“ نو هغوئ ول الړل. 
رو ه.“ هغپه خپل الس راک له راوړه او ما له ي دلته ما له ک ورته ووئيل، ”رو
 کله چ هغ رو ورله راوړه نو هغۀ راونيوله او ورته واخستل او هغۀ له ورغله. 

 هغ ورته ووئيل، ”نه زما وروره، ي ووئيل، ”راه زما خورې، ما سره مله.“ 
داس بشرمه کار ته ما مۀ مجبوروه، په کار نۀ دى چ داس بد عمل په بن اسرائيلو
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 زۀ به بيا په خلقو ک سر نه اوچتوم؟ او تۀ به په بن اسرائيلو  .وش ک
بادشاه ته ووايه او زما دا يقين دے چ نت کوم چزۀ ستا م .عزته يب بېخ ک

 خو د هغ خبره ي وانۀ ورېده، او ه چ هغه د هغ نه هغه به م تا له درکى.“ 
 بيا امنون د هغ نه ډېر ته وو نو قابو ي که او په زور ي د هغ بعزت وکه. 
ومره ي نه هم زيات نفرت کولو چ سره د هغ و، هغۀ د هغزيات نفرت شروع ک
 هغ ورته ووئيل، مخ مينه ورسره کوله. هغۀ ورته ووئيل، ”پاه او ورکه شه.“ 
”نه، زۀ نۀ م، تۀ چ ما داس لېې نو دا د هغ نه هم لوئ جرم دے، ۀ چ تا اوس

 هغۀ خپل نوکر اوس زما سره وکل.“ خو امنون د هغ خبرې ته غوږ نۀ نيولو، 
راوغوتو او ورته ي ووئيل، ”دا ه زما د نظره لرې که. دا بهر وباسه او دروازه

 نوکر هغه بهر که او دروازه ي ورپس بنده که. تامار د اوږدو ورپس بنده که.“ 
وو اوږده چوغه اغوست وه، چ په هغه وخت ک د يوې پېغل شهزاد دا عام لستُ

 هغ په خپل سر ايرې واچول، چوغه ي وشلوله او خپل مخ ي په لباس وو. 
 کله چ خپل ورور ابسلوم هغه السونو پ کو. په چغو چغو ي ژړل او روانه وه. 

وليده نو تپوس ي ترې نه وکو، ”امنون تا سره داس غلط کار کے دے ۀ؟ زما
خورې، په دې باندې مۀ خفه کېه. هغه ستا ناسه ورور دے او د دې په حقله هيچا ته

 کله چ داؤد هم مۀ وايه.“ نو تامار د ابسلوم په کور ک يوا او خفه اوسېده. 
 او ابسلوم د امنون بادشاه خبر شو چ ۀ شوى ۇو، نو هغه سخت غصه شو. 

سره دومره نفرت کولو چ هغۀ سره ي نورې خبرې هم نۀ کول ه چ د هغۀ د خور
تامار سره امنون په زور زنا کې وه.

د ابسلوم بدل اخستل

خپل ار سره نزدې په بعل حصور ک فرائيمسلوم د ا دوه کاله وروستو اب

 هغه داؤد بادشاه  .هلته راش تل چراوغو ول زامن ي او د بادشاه ې کلول
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له الړو او ورته ي ووئيل، ”بادشاه سالمت، زۀ خپل ې کلوم. تۀ او ستا آفسران به
 بادشاه ورته وفرمائيل، ”نه، زما زويه، راش چ ما سره په دې ک شري ش؟“ 

کۀ مون ول ورشو نو دا به ستا دپاره لوئ تليف وى.“ ابسلوم ورته بيا بيا وئيل او
 خو ابسلوم بادشاه د هغۀ سره نۀ تلو خو هغۀ د ابسلوم دپاره برکت وغوتو. 

“.ما سره الړ ش دې کنه چه، کم از کم زما ورور امنون خو به پرې” ،ورته ووئيل
 خو ابسلوم بيا بيا ورته وئيل بادشاه ترې نه تپوس وکو، ”هغه دې ول الړ ش؟“ 

.سلوم سره الړ شد اب ودل چول زامن پرې داؤد آخر هم امنون او خپل نور چ
ورئ، کله چ” ، هغۀ خپلو نوکرانو ته ووئيل ابسلوم يوه شاه رو تياره که. 
امنون د ميو لو په وجه په سور ک ش او چ زۀ حم درکم چ هغه ووژن نو

 نو يرېئ مه. زۀ به په خپله د دې ذمه وارى اخلم. ته ش او چ ونۀ يرېئ.“ 
نوکرانو د ابسلوم په خبره عمل وکو او امنون ي ووژلو. د داؤد باق نور ول زامن په

 ۀ وخت چ هغوئ خپل کور ته خپلو قچرو باندې سوارۀ شول او وتتېدل. 
راروان ۇو، نو داؤد ته داس ووئيلے شول، ”ابسلوم ستا ول زامن وژل دى، يو هم
 بادشاه پاېدو، د غم نه ي خپل جام وشلول او خپل ان ي په پات نۀ دے.“ 

.وشلول جام د هغۀ سره هلته ۇو نو هغوئ هم خپل ه وغورزولو. کوم نوکران چزم
معه زوئ يوندب ووئيل، ”بادشاه سالمت، دا خيال مۀ کوه چ خو د داؤد د ورور س

هغوئ ستا ول زامن وژل دى. صرف امنون م دے. په کومه ورځ چ امنون د تامار
 نو په دې خبره سره په زور زنا وکه نو ابسلوم د هغۀ د وژلو فېصله کې وه. 

 يقين مۀ کوه چ ستا ول زامن مۀ شوى دى، صرف امنون وژلے شوے دے.“ 
په دې دوران ک ابسلوم تتېدلے وو. نو بيا پهره دار ډېر خلق وليدل چ د

ۇو د هغ ليدل ۀ ي حورونايم په الره د غرۀ نه راکوزېدل. هغه بادشاه له الړو او چ
 يوندب داؤد ته ووئيل، ”وورئ، هغه دى ستا زامن راروان دى نه ي خبر کو. 
 چ نه هغۀ دا خبره ختمه  “.هغوئ به راش ۇو چ ما درته وئيل ه چن

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

.الو شسلوم سره ماب

د ابسلوم يروشلم ته راواپس کېدل

 نو  يوآب ته پته ولېده چ د داؤد بادشاه ابسلوم ډېر زيات ياديى،   ۱۴
هغۀ يوه هوياره ه راوغوتله چ په تقوع ک اوسېده. کله چ هغه راورسېده، نو
هغۀ ورته ووئيل، ”داس اره که چ تۀ په غم غمژنه ي، د غم جام واغونده او تېل

 بيا مۀ لوه. داس کار کوه له چ يوه ه د ډېر وخت نه په غم غمژنه وى. 
بادشاه له الړه شه او چ زۀ درته ۀ وايم نو هغه ورته ووايه.“ نو يوآب ورته هغه ۀ

 ه بادشاه له ورغله، د عزت نه ورته په وودل چ هغ له ۀ وئيل په کار ۇو. 
 هغۀ ترې نه زمه يه شوه او ورته ي ووئيل، ”بادشاه سالمت، زما مدد وکه.“ 

تپوس وکو، ”تا ته ۀ تليف دے؟“ هغ ورته ووئيل، ”بادشاه سالمت، زۀ يوه غريبه
 بادشاه سالمت، زما دوه زامن ۇو او يوه ورځ په پو کونه يم، خاوند م م دے. 

ک په خپلو ک په جه شول، هلته هي وک هم نۀ ۇو چ هغوئ ي خالص کى
 او اوس بادشاه سالمت، زما ول خپلوان زما خالف وے، نو يو هغه بل ووژلو. 

شوى دى او ما ته وائ چ زۀ خپل زوئ هغوئ ته حواله کم، نو چ هغوئ ي د خپل
ورور په بدل ووژن. کۀ هغوئ داس وکى نو زۀ به بزويه پات شم. هغوئ به زما

آخرى اُميد هم ختم کى او زما يو زوئ به هم نۀ وى چ د هغ په وجه زما د خاوند
 بادشاه ورته وفرمائيل، ”واپس کور ته الړه شه،  “.ش پات په مخ باق نوم د زم
 هغ ووئيل، ”بادشاه سالمت، تۀ چ ۀ هم کوې، زۀ او زۀ به دا مسئله حل کم.“ 
 بادشاه ورته  “.ناه يخاندان ب لزام اخلو، تۀ او ستا شاها زما خاندان به د هغ
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وفرمائيل، ”کۀ وک تا له دهم درکى نو ما له ي راوله او هغه به هيله هم بيا تا له
 هغ ورته ووئيل، ”بادشاه سالمت، مال خُدائ خپل خُدائ تليف نۀ درکوى.“ 

پاک ته سوال وکه چ تۀ به هي وک نۀ پرېدې چ زما د زوئ نه د مرګ بدل
نو داؤد ورته وئيل، ”زۀ د ژوندى مال “.نوره وينه توئ ش زۀ نۀ غواړم چ ،واخل

 هغ ورته خُدائ په نوم قسم کوم چ ستا د زوئ يو وېتۀ به هم نۀ ضائع کيى.“ 
ووئيل، ”بادشاه سالمت، ما له اجازت راکه چ يوه بله مسئله بيان کم.“ هغۀ ورته

 هغ ورته ووئيل، ”تا د خُدائ پاک د خلقو سره دومره وفرمائيل، ”ي ده ووايه.“ 
،نه راواپس ش د جالوطن ى دى؟ تۀ خپل زوئ له اجازت نۀ ورکوې چک بد ول

 مون به ول اوس اوس چ تا ۀ ووئيل نو تا په خپله خپل ان مجرم کے دے. 
مرو، مون په زمه د تويو شوو اوبو په شان يو، چ هغه بيا نۀ ش راغونېدلے. خو

خُدائ پاک د چا هالکېدل نۀ غواړى او هغه داس منصوب جوړوى چ يو شلے کس
 اوس بادشاه سالمت، زما تا سره د خبرو کولو دپاره د راتلو  .ان ته راول واپس
وجه دا ده چ خلقو زۀ يرولم، نو ما د خپل ان سره ووئيل چ زۀ په دې اُميد تا سره

 زما خيال دا وو چ تۀ به زما خبره خبره وکم چ زۀ ۀ غواړم نو هغه به وکې. 
واورې او د هغه کس نه به م بچ کې وک چ زما او زما د زوئ د وژلو کوشش

کوى او چ داس مون د هغه مل نه لرې کى چ خُدائ پاک خپلو خلقو له ورکے
بادشاه سالمت، ستا خبرې دې ما له تسل ان سره ووئيل چ  ما د خپل دے. 
راکى، ه چ بادشاه د خُدائ پاک د فرت په شان وى او ۀ د بد نه جدا کوى.
 بادشاه جواب ورکو، ”زۀ ستا نه يو مال خُدائ ستا خُدائ پاک دې مل شه.“ 

تپوس کوم او تۀ به ما ته رتيا رتيا وائ.“ هغ جواب ورکو، ”بادشاه سالمت، ۀ
 هغۀ ترې نه تپوس وکو، ”دا هر ۀ په تا باندې چ وئيل غواړې نو هغه ووايه.“ 
يوآب وکل ۀ؟“ هغ ورته ووئيل، ”بادشاه سالمت، زۀ تا ته قسم خورم چ بله الره

نشته چ جواب درنۀ کم. په حقيقت سره هغه ستا آفسر يوآب وو چ هغۀ ما ته ووئيل
.ستا اراده بدله ش ل چ خو هغۀ دا د دې دپاره وک چ ۀ به کوم او ۀ به وايم. 
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ى په هغۀ کي او چ يار يپه شان هو تبادشاه سالمت، تۀ د خُدائ پاک د فر
ۀ غواړې نو ما د هغ  وروستو بادشاه يوآب ته وفرمائيل، ”تۀ چ باندې پوهېې.“ 

د کولو فېصله کې ده. الړ شه او هغه زلمے ابسلوم ولوه او واپس ي دلته راوله.“
رېوتلو او وې وئيل، ”بادشاه سالمت،  يوآب د عزت نه د داؤد په مخ پمخ پ

،تۀ زما نه خوشحاله ي ېده چى. اوس ما ته پته ولخُدائ دې تا له برکت درک مال
 بيا يوآب پاېدو او جسور ته الړو او ابسلوم ه چ تا زما عرض منلے دے.“ 
سلوم دې په محل کاب و چم وک خو بادشاه ح ي واپس يروشلم ته راوستو. 
سلوم په خپل کور کى. بادشاه وفرمائيل، ”زۀ د هغۀ ليدل نۀ غواړم.“ نو ابنۀ اوسي

اوسېدو او د بادشاه مخ له به نۀ راتلو.

د ابسلوم د حضرت داؤد سره روغه کول

 په بن اسرائيلو ک په ائست ک د ابسلوم په شان مشهور هي وک هم نۀ

 د هغۀ وېتۀ  ۇو او وو، د سر نه تر پو پورې په هغۀ ک هي عېب هم نۀ وو. 
هغۀ به دا په کال ک يو ل واړۀ کول، کله به چ دا اوږدۀ او درانۀ شول. دا د بادشاه

 د ابسلوم درې زامن او يوه ي لور د وزن د معيار په مطابق دوه کلو درانۀ ۇو. 
 ابسلوم په يروشلم ک دوه کاله اوسېدو تامار وه چ هغه ډېره ائسته جين وه. 
چ ورته ووائ تو چ بيا هغۀ يوآب راوغو او د بادشاه په مخ نۀ حاضرېدو. 

د هغۀ دپاره بادشاه له الړ ش، خو يوآب به نۀ راتلو. ابسلوم هغه بيا راوغوتو او يوآب
 نو ابسلوم خپلو نوکرانو ته ووئيل، ”ورئ، د يوآب پے بيا د راتلو نه انار وکو. 

زما سره نزدې دے او اوربش په ک شوې دى. الړ ش او اور پرې ولوئ.“ نو
سلوم کور ته الړو او ورته ي يوآب د اب هغوئ الړل او په پ ي اور بل کو. 

 ابسلوم ورته ووئيل، ووئيل، ”ستا نوکرانو زما پ باندې اور ول بل کے دے؟“ 
”دا ه چ کله ما تۀ راغوتل نو تۀ به نۀ راتل. ما غوتل چ بادشاه له الړ ش او
هغۀ ته زما دپاره ووائ چ زۀ د جسور نه دلته ول راغلم؟ ۀ به دا وے چ زۀ هلته
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ايسار وے.“ او ابسلوم وئيل، ”زۀ غواړم چ تۀ زما دپاره د بادشاه سره د مالوېدو
 نو يوآب داؤد بادشاه  “.ې او کۀ زۀ په غلطه يم، نو هغه دې ما ووژنبندوبست وک

له الړو او چ ابسلوم ۀ وئيل ۇو هغه ي ورته ووئيل. بادشاه ابسلوم راوغوتو،
هغه ورله راغلو او د هغۀ په مخ زم ته ي شو. نو بادشاه ابسلوم ل کو.

د ابسلوم د بغاوت منصوبه جوړول

 د هغ نه پس، ابسلوم د ان دپاره اډۍ او آسونه تيار کل او پنوسو  ۱۵
 هغه به وخت پاېدو او ال به ړو او د  .ې وهلمن محافظانو به د دې نه مخ

ار د دروازې سره به په الره ک ودرېدو. کله به هم چ وک د يوې النج سره هلته
راغلو چ هغۀ به غوتل چ بادشاه النجه هواره کى، نو ابسلوم به هغه راوغوتو او
تپوس به ي ترې نه وکو چ هغه د کوم ائ دے. نو هغه سى به ورته ووئيل چ زۀ
 نو ابسلوم به ووئيل، ”وره، ستا دعوٰى په حقه د بن اسرائيلو د يوې قبيل نه يم، 

 او هغۀ به دا هم ده، خو د بادشاه يو داس سے نشته چ ستا مسئله واورى.“ 
وئيل، ”دا به ومره ۀ وے چ زۀ قاض مقرر کے شوے وے. کۀ بيا د چا النجه يا
 کله چ هغه سے دعوٰى وے نو هغه به ما له راتلے او ما به انصاف ورکولے.“ 
ورله نزدې راغلو چ د ابسلوم په وړاندې ي ش، نو ابسلوم به ورورسېدو، هغه به
سره کول چ سرائيلا د هر يو بن سلوم داس اب ي ونيولو او ُل به ي کو. 
 هغه به د انصاف دپاره بادشاه له ورتلو، نو داس هغۀ د بن اسرائيلو زړونه ول. 

ه چسلوم داؤد بادشاه ته ووئيل، ”بادشاه سالمت، ما له اجازت راکلور کاله پس اب
زۀ حبرون ته الړ شم او چ زۀ هغه لوظ پوره کم چ ما د مال خُدائ سره کے

 کله چ زۀ په شام ک په جسور ک اوسېدم، نو ما د مال خُدائ سره دے. 
لوظ وکو چ کۀ هغه ما واپس يروشلم ته بو، نو زۀ به په حبرون ک د هغۀ عبادت

  بادشاه ورته وفرمائيل، ”په خېر الړ شه.“ نو ابسلوم حبرون ته الړو.  وکم.“ 
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،ورته ووائ ل چولې ونولو قبيلو ته پېغام وړ سرائيلوا ه باندې د بنخو هغۀ په پ
سلوم په حبرون کاب چ ل آواز واورئ نو په چغو ووايتاسو د بي کله چ”

 دوه سوه سى د هغۀ سره د ابسلوم په دعوت باندې بادشاه جوړ شوے دے.“ 
يروشلم ته تل ۇو، هغوئ ته د دې منصوب په حقله هي پته نۀ وه او ول په صفا زړۀ

 کله چ ابسلوم نذران پېش کول نو هغۀ اختُفل جلونے هم راوغوتو تل ۇو. 
وک چ د داؤد مشير وو، چ د خپل ار جلوه نه راش. د بادشاه خالف منصوبه

مضبوطه شوه او د ابسلوم کسان زياتېدل.

د حضرت داؤد د يروشلم نه تتېدل

 يو پېغام وړونے راغلو او داؤد ته ي ووئيل، ”بن اسرائيليان د ابسلوم وفادار

کوم د هغۀ سره په يروشلم ک ولو آفسرانو ته وفرمائيل چ  نو داؤد خپلو دى.“ 
ۇو، ”کۀ مون د ابسلوم نه تتېدل غواړو نو چ سمدست وتتُو. زر ش .ن هغه به

  “.به هر يو کس ووژن ار ک ى او پهست راکله به ش مون ،زر دلته راش
هغوئ جواب ورکو، ”بادشاه سالمت، آو، تۀ چ ۀ وائ نو مون د هغ کولو ته تيار

لس وين ول خاندان او آفسرانو سره الړو، خو هغه خپل  نو بادشاه د خپل يو.“ 
 کله چ بادشاه او د هغۀ ول سى د ار نه  .د محل خيال سات چ ودلپرې ي
 د هغۀ ول آفسران تلل، نو هغوئ د ل مزل نه پس په آخرى کور ک ايسار شول. 

تېر شول. هغه شپ فوجيان د هغۀ په مخ شاه په دې ک ورسره والړ ۇو چ
 او بادشاه د هغوئ سوه فوجيان هم تېر شول چ د جات نه ورپس راروان ۇو، 
مشر ات ته وفرمائيل، ”تۀ مون سره ول ؟ واپس شه او د نوى بادشاه سره ايسار

 تۀ دلته ډېر ل وخت  .نه مهاجر شوے ي لد خپل م چ ،شه. تۀ مسافر ي
اوسېدلے ي، نو زۀ تا د ان سره ول وروم؟ ما ته په خپله هم دا پته نۀ ل چ زۀ

چرته روان يم. واپس الړ شه او خپل وطندار د ان سره بوه. او مال خُدائ دې تا ته
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 خو ات ورته ووئيل، ”بادشاه سالمت، زۀ تا ته د  “.ائاو وفادارى و هربانخپله م
مال خُدائ او ستا په سر قسم کوم چ تۀ چرته هم  نو زۀ به همېشه تا سره م، کۀ
 داؤد ورته وفرمائيل، ”ي ده، را چ حو.“ په دې ک د مرګ خطره هم وى.“ 

 چ کله د داؤد ول کسان الړل نو نو اتے د خپلو ولو سو او بال بچ سره الړو. 
خلقو په چغو چغو وژړل. بادشاه د قدرون ول نه واوړېدو، چ خپل سى ورپس ۇو
 صدوق امام هلته وو او ليويانو د هغۀ او هغوئ په يو ائ د صحرا طرف ته الړل. 
سره د لوظ صندوق روان کے وو. هغوئ دا کېودو او بيا ي تر هغ پورې اوچت نۀ
 بيا بادشاه صدوق کو چ ول خلق د ار نه تل نۀ ۇو. ابياتار امام هم هلته وو. 

ته وفرمائيل، ”د لوظ صندوق واپس ار ته يوسه. کۀ زۀ د مال خُدائ په نظر ک ۀ
چرته چ ائ ليدو له راول هغه واپس دې صندوق او د هغه ارم، نو يوه ورځ به م

 خو کۀ هغه زما نه رضا نۀ وى نو چ د هغۀ ۀ خوه وى نو هغه دا پروت دے. 
 نو هغۀ صدوق ته داس وئيل، ”وره، خپل زوئ اخيمعض شان دې راسره وکى.“ 
 زۀ به  .ار ته الړ ش ه او په خېر سره واپسان سره ک او د ابياتار زوئ يونتن د

په صحرا ک د سيند د ودر په غاړه انتظار کوم تر دې پورې چ ستاسو نه خبر
 نو صدوق او ابياتار د لوظ صندوق واپس يروشلم ته يوړو او هلته راورسيى.“ 

 داؤد په ژړا ژړا د زيتُونو غرۀ ته وختلو، پل د هغۀ په پو نۀ وې او د ايسار شول. 
خفان نه ي خپل سر پ کے وو. چ په هغۀ پس وک راروان ۇو نو هغوئ هم

تُفل په بغاوت کاخ داؤد خبر شو چ  کله چ  .ى ۇو او ژړل يک سرونه پ
د ابسلوم سره ملرے شوے دے نو هغۀ داس دعا وکه، ”ماله خُدايه، زۀ تا ته

 کله چ داؤد د غرۀ سر سوال کوم چ د اختُفل مشوره په کم عقلتوب بدله که.“ 
ته ورسېدو، چرته چ د عبادت يو ائ وو، نو خپل يو اعتبارى ملرے حوس، ارکے
 داؤد ورسره مالو شو، هغۀ خپل جام شلول وې او په سر ي خاورې پرت وې. 
 خو تۀ هغۀ ته وفرمائيل، ”کۀ تۀ ما سره  نو تۀ به زمون دپاره النجه جوړه کې، 
ما سره دا ۀ کولے ش چ ار ته واپس ش او ابسلوم ته ووائ چ تۀ به اوس په
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وفادارۍ سره د هغۀ خدمت کوې له نه چ دې د هغۀ د پالر خدمت کے وو. او د
 صدوق او ابياتار امامان به هلته وى، چ تۀ د اختُفل د مشورې ډېر مخالفت کوه. 

 د هغوئ زامن اخيمعض او بادشاه په محل ک ۀ هم اورې نو هغوئ ته وايه. 
يونتن د هغوئ سره دى، هغوئ د هغه ولو معلوماتو سره ما له راولېه چ تا راجمع

 نو د داؤد ملرے حوس د ابسلوم د رارسېدو سره سم ار ته کى وى.“ 
راورېدو.

حضرت داؤد او ضيبا

 کله چ داؤد د غرۀ د سر نه ل مخ تلے وو، نو هغه نااپه د مفيبوست  ۱۶
دوه سوو ډوډو، يو سل مو الو شو، د هغۀ سره دوه خرونه ۇو چد نوکر ضيبا سره م

 داؤد کشمشو، سل مو د اوړى مېوو او د ميو ډکه يوه مشيزه پرې بار ۇو. 
بادشاه ترې نه تپوس وکو، ”تۀ په دې ولو يزونو باندې ۀ کوې؟“ ضيبا ورته ووئيل،

”بادشاه سالمت، خرۀ ستا د خاندان د سورل دپاره دى، رو او مېوې د دې سو د
خوراک دپاره دى او مے د دوئ د لو دپاره دى چ کله دوئ په صحرا ک ستى

 بادشاه ترې نه تپوس وکو، ”ستا د نې ساؤل نمسے مفيبوست چرته وى.“ 
دے؟“ ضيبا ورته ووئيل، ”هغه په يروشلم ک ايسار دے، ه چ د هغۀ خيال دا دے

 بادشاه چ بن اسرائيليان به هغۀ له د هغۀ د نيۀ ساؤل بادشاه بيا ورکى.“ 
ضيبا ته وفرمائيل، ”د مفيبوست سره چ ۀ هم دى هغه ستا شول.“ ضيبا جواب
ورکو، ”زۀ ستا په وړاندې د عزت نه يېم، بادشاه سالمت، تۀ دې زما نه همېشه

“.خوشحاله اوس

معحضرت داؤد او س
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معداؤد بادشاه بحوريم ته ورسېدو، نو د ساؤل يو خپلوان د جيرا زوئ س  کله چ

مع س د مالوېدو دپاره ورله راووتلو، کله چ هغه راروان وو نو کنل ي کول. 
داؤد او د هغۀ آفسران په کاو وويشتل، ار چ د داؤد سره خپل سى او فوجيان هم
 سمع کنل کول او وې ووئيل، ”اوه، اوه. قاتله، ن په ن والړ ۇو. 
خُدائ ستا نه بدله اخل واخستله او اوس مال  تا د ساؤل نه بادشاه مجرمه. 

ه چ تا د ساؤل د خاندان ډېر کسان وژل دى. مال خُدائ ستا زوئ ابسلوم له
 ابيش ووئيل چ د هغۀ مور ضروياه  “.له، تۀ تباه يې ده، اے قاتورک بادشاه

وه، ”بادشاه سالمت، تا دا مردار سپے ول پرېودو چ کنل درته وکى؟ ما له
 بادشاه ابيش او د هغۀ ورور اجازت راکه چ زۀ ورشم او سر ترې نه پرې کم.“ 
يوآب ته وفرمائيل، ”دا ستا کار نۀ دے. کۀ هغه ما ته کنل کوى او هغۀ ته مال خُدائ
 دا فرمائيل وى، نو وک دا حق لرى چ تپوس ترې نه وکى چ دا ول کوې؟“ 

نو داؤد ابيش او خپلو ولو آفسرانو ته وفرمائيل، ”زما خپل زوئ زما د وژلو کوشش
کوى، تاسو په دې بنيامين باندې ول حېرانېئ؟ مال خُدائ ورته فرمائيل دى چ ما
 کېدے ش چ مال خُدائ ته کنل وکى، نو هغه پرېدئ چ هم داس کوى. 

 نو داؤد او د زما مشل ووين او نن ما سره د دې کنلو په بدل ک ۀ وکى.“ 
هغۀ سى په الره روان ۇو. سمع هم په نزدې غر باندې روان وو، هغۀ کنل کول او
 کله چ بادشاه  .پرې اچول و ويشتل او خاورې يهغوئ په کا ي په روانه ک

او د هغۀ ول سى اُردن ته ورسېدل نو هغوئ سخت ستى ۇو او هلته هغوئ آرام
وکو.

سلوم په يروشلم کاب

 ابسلوم او د هغۀ سره ول بن اسرائيليان يروشلم ته ننوتل او اختُفل د هغوئ

 کله چ د داؤد اعتبارى ملرے حوس د ابسلوم سره مالو شو نو هغۀ سره وو. 
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 ابسلوم ترې نه چغه که، ”بادشاه سالمت، زندهباد. بادشاه سالمت، زندهباد.“ 
تپوس وکو، ”ستا د خپل دوست داؤد سره وفادارى چرته الړه؟ تۀ د هغۀ سره ول ال نۀ
ى وے؟ زۀ د هغه چا په طرف يم چه کن ورته ووئيل، ”ما داس  حوس ړې؟“ 

وک د مال خُدائ، دې خلقو او ولو بن اسرائيلو خوښ کے وى. زۀ به تا سره
 د دې نه عالوه، زۀ چ د خپل نې د زوئ خدمت نۀ کوم نو د چا به ايسار شم. 

 بيا کوم؟ نه چ ما ستا د پالر خدمت کے دے، نو زۀ به ستا خدمت هم کوم.“ 
ه چله خپله مشوره راک ووئيل، ”تۀ مون ېدو او ورته يرتُفل ته وروسلوم اخاب
 اختُفل ورته ووئيل، ”الړ شه او د خپل پالر د وينو سره مله مون ۀ وکو؟“ 
نو بيا به په بن .د محل خيال سات دى چ ودلان نه وروستو پرې د چ ي کوم

ې ده نو داسک عزتنده د خپل پالر بر تا په چ هر چا ته پته ول سرائيلو کا
 نو هغوئ د محل په چت باندې د ابسلوم دپاره  “.ه شرى به نور هم تستا مل
يوه خېمه ولوله او د ولو خلقو په مخ ابسلوم ورننوتلو او د خپل پالر د وينو

 په هغه ورو ک به چ اختُفل کومه مشوره ورکوله نو هغه به سره مالستو. 
داس منلے شوه له چ دا بلل د خُدائ پاک خبره وى، داؤد او ابسلوم دواړو به

منله.

د حوس ابسلوم بالرې کول

 د هغ ډېر وخت نۀ وو شوے چ اختُفل ابسلوم ته ووئيل، ”ما پرېده  ۱۷
 کله چ هغه چ دولس زره سى خوښ کم او نن شپه زۀ په داؤد پس روان شم. 

ستے او بحوصل وى نو زۀ به په هغۀ حمله وکم. هغه به ويريى او د هغۀ ول
ى تا له داسول س  او بيا به د هغۀ سى به وتت. او زۀ به صرف بادشاه ووژنم 
واپس راولم، له چ ناوې خپل خاوند له را. تاسو غواړئ چ دا يو کس ووژن نو
 دا خبره ابسلوم او ولو بن اسرائيل مشرانو ته  “.نورو خلقو ته به خېر ش باق
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 ابسلوم ووئيل، ”اوس حوس راوغواړه او چ هغه ۀ وائ نو ۀ معلومه شوه. 
 کله چ حوس راورسېدو نو ابسلوم ورته ووئيل، ”دا هغه هغۀ ته به غوږ ونيسو.“ 
مشوره ده چ اختُفل مون له راکې ده، مون له پرې عمل کول په کار دى او کۀ نه؟
 حوس ورته ووئيل، ”دې کۀ تۀ وائ چ نۀ نو بيا تۀ مون ته ووايه چ ۀ وکو.“ 

 تا ته پته ده چ ستا پالر او ل چ اختُفل کومه مشوره درکې ده هغه ۀ نۀ ده. 
د يو مېلو نه بچ ه چغصه دى ل دى او هغوئ داس کوون ه جنى تد هغۀ س

تتولے شوى وى. ستا پالر يو تجربهکار فوج دے او د شپ د خپلو سو سره نۀ
پ ائ ک يا په بل اوس هم هغه په يو غار ک چ  کېدے ش ايساريى. 

وى. چ نه داؤد ستا په سو باندې حمله وکى او چ هر وک هم د دې نه خبر
 بيا به د ولو نه ته سے هم ش نو وائ به چ ستا ډېر فوجيان وژل شوى دى. 

يريى د چا چ د ازمرى په شان زړۀ وى ه چ په بن اسرائيلو ک هر چا ته پته
 زما ده چ ستا پالر يو لوئ فوج دے او د هغۀ سى ته جن کوون دى. 

مشوره دا ده چ د مل د يو سر نه تر بل سره پورې ول بن اسرائيليان راغون که،
له چ د سمندر په غاړه ومره ش دى، د دې دپاره چ تۀ په خپله په جن ک د
 داؤد چ هر چرته وى مون به ي پېدا کو او داس به  .الړ ش هغوئ نه مخ

ورباندې وروغورزېو له چ په زمه باندې پرخه پرېو. هغه او د هغۀ سى به
 کۀ هغه ار ته راوتت، نو زمون خلق به رس راوړى او ار  .نۀ ش ژوندى پات
 ابسلوم او ولو  “.نۀ ش ے به هم پاتبه الندې مېدان ته راکاږى. يو وړوکے کا
بن اسرائيلو ووئيل، ”د حوس مشوره د اختُفل د مشورې نه ۀ ده.“ مال خُدائ دا
فېصله کې وه چ د اختُفل ۀ مشوره به نۀ ش منلے، نو داس هغه به په ابسلوم

.راول باندې تباه

حضرت داؤد ته خبردارے مالوېدل او د هغۀ تتېدل
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 بيا حوس صدوق او ابياتار امام ته ووئيل، ”دا هغه ۀ دى چ اختُفل ابسلوم
او د بن اسرائيلو مشرانو ته وئيل دى او دا هغه ۀ دى چ ما ي مشوره ورکې ده.“

 حوس دا هم ووئيل، ”زر ش، داؤد له پېغام ولېئ چ د سيند سره هغه ائ

ک شپه تېره نۀ کى چرته چ اوبۀ کم دى او خلق په ک اوړى راوړى او د اُردن
سيند نه دې سمدست پورې و او صحرا ته دې الړ ش، نو هغه او د هغۀ سى به نۀ

 د ابياتار زوئ يونتن او د صدوق زوئ اخيمعض د ېريى او نۀ به مرى.“ 
ه چ ،غاړه باندې وه د يروشلم په بهرن نتظار کولو، چسره ا عينراجل د چين

هغوئ دا جرأت نۀ شو کولے چ ار ته د ننوتلو په وخت وليدے ش. يوه نوکره ه
به هر وخت تلله او چ ۀ کېدل نو هغوئ ته به ي ووئيل او بيا به هغوئ تلل او داؤد

 خو يوه ورځ يو هل هغوئ وليدل او هغۀ ابسلوم ته ووئيل، بادشاه ته به ي وئيل. 
نو هغوئ تېز الړل چ په بحوريم ک د يو سى په کور ک پ ش. د هغۀ د کور

 ى د هغه س سره نزدې د هغۀ کوهے وو او هغوئ هغه کوه ته ورکوز شول. 
تخته واخستله، د کوه په خولۀ باندې ي کېوده او په دې باندې ي غله وشيندله، نو

 د ابسلوم آفسران هغه کور ته چ هي وک دا ش ونۀ کى چ هغوئ دلته ۇو. 
راغلل او د هغه  نه ي تپوس وکو، ”اخيمعض او يونتن چرته دى؟“ هغ ورته

ووئيل، ”هغوئ د سيند نه پورې وت دى.“ هغه سو هغوئ ولول خو پېدا ي نۀ کل، نو
 د هغوئ د تلو نه پس، اخيمعض او يونتن د کوه هغوئ يروشلم ته راواپس شول. 
نه راووتل او الړل او داؤد بادشاه له ي خبر ورسولو. هغوئ د هغۀ خالف د اختُفل د

 نو داؤد منصوب نه خبر کو او ورته ي ووئيل، ”زر شه، او د سيند نه پورې وه.“ 
او د هغۀ ول سى د اُردن سيند نه په پورې وتلو شروع وکه او تر سحر د را پورې
 کله چ اختُفل ته پته ولېده چ د هغۀ په مشوره ول بل غاړې ته پورې وتل. 

عمل نۀ دے شوے، نو هغۀ خپل خر کته کو او خپل ار ته واپس الړو. کله چ هغۀ
خپل ول معامل هوارې کې نو هغۀ خپل ان پهانس کو او م شو. هغه د خپل
 داؤد د محنايم ار ته په هغه وخت رسېدلے وو خاندان په اديره ک خ شو. 
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 ابسلوم چ ۀ وخت ابسلوم او بن اسرائيليان د اُردن سيند نه پورې وتل ۇو. 
د يوآب په ائ عماسا د لر مشر جوړ کے وو. عماسا د اسمعيل اتر زوئ وو، د

 هغۀ مور ابجيل وه، چ هغه د ناحس لور او د يوآب د مور ضروياه خور وه. 
 کله چ داؤد ابسلوم او د هغۀ سو د جِلعاد په مل ک خېم لول وې. 

محنايم ته ورسېدو، نو هغه د ناحس د زوئ سوب سره مالو شو، چ هغه په ربه ار
د لودبار وو او د جِلعاد د قبيل ير سره چاېل زوئ موو، د عم د عمون د قبيل ک
، هغوئ جامونه، د خاورو لو - د برزل سره هم مالو شو، برزل د راجليم وو. 
اوړۀ، وريت ،ه غنم، اوربشو دپاره خوراک هم راوړو لبسترې او داؤد او د هغۀ د س

ې هم. هغوئ ته پته وه چ ۀ دالونه، شات، پنير، ماستۀ او داس ،کور ،دان
داؤد او د هغۀ سى به په صحرا ک اوږى، تى او ستى وى.

د ابسلوم شست او وژلے کېدل

ل او د زرو او سلو کسانو په ډلو کک ى راغونول س  داؤد بادشاه خپل  ۱۸
 بيا ي هغوئ ي تقسيم کل او په دوئ باندې ي د مشرۍ دپاره آفسران مقرر کل. 

په درېو ډلو ک ولېل، چ د هرې يوې قبيل خپل مشر وو، يوآب او د يوآب ورور
ابيشے او د جات اتے وو. او بادشاه خپلو سو ته وفرمائيل، ”زۀ به په خپله تاسو سره

 خو هغوئ ورته ووئيل، ”تۀ به مون سره نۀ ، کۀ زمون باق ول کسان م.“ 
واپس ش او وتت نو په دشمن به ۀ فرق پرې نۀ و، يا کۀ زمون نيم کسان هم

ووژلے ش، خو تۀ زمون د لسو زرو نه ۀ ي .ۀ به دا وى چ تۀ په ار ک ايسار
 بادشاه ورته وفرمائيل، ”ۀ چ تاسو ته ۀ ارى ش او مون له مدد رالېې.“ 
ونو په ډلو کونو او سلى د زرکله د هغۀ س نو زۀ به هم هغه شان کوم.“ نو چ

تاو ا  هغۀ يوآب، ابيش روان ۇو نو هغه د ار د دروازې په خوا ک ايسار شو. 
له دا حم ورکو، ”زما د خاطره ابسلوم ته نقصان مۀ رسوئ.“ او چ داؤد دا حم
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 د داؤد لر مېدان ته الړو او د خپلو آفسرانو له ورکولو نو ولو فوجيانو واورېدو. 
 بن اسرائيلو د داؤد د افرائيم په نل ک ي د بن اسرائيلو سره جن وکو. 

سو نه شست وخوړو، او دا دومره سخت شست وو چ په هغه ورځ شل زره سى
 جن په ول مل ک خور شو او چ په جن ک ومره ووژلے شول. 

 ابسلوم نااپه د داؤد سى مۀ ۇو نو د هغ نه زيات په نل ک مۀ شول. 
ۍ يوې لوئې سلوم په يو قچر باندې سور وو او قچر دالو شو. ابو سره مو س يو
ون الندې ننوتلو، نو د ابسلوم سر په انو ک ونتو. قچر منه که او ابسلوم په
 د داؤد يو سى هغه وليدو او يوآب ي خبر کو، هوا ک ترې نه وړند پات شو. 

 يوآب ورته ”صاحبه، ما ابسلوم وليدو چ د ېۍ په ونه ک وړند وو.“ 
ووئيل، ”تا چ هغه وليدو نو هغه دې هم هلته ول نۀ وژلو؟ نو ما به تا له په خپل الس د

 خو هغه سى ورته سپينو زرو لس سي او يو فوج کمربند درکے وے.“ 
ووئيل، ”کۀ تا ما له زر د سپينو زرو سي هم راکے وے، نو ما به د بادشاه د زوئ
خالف الس نۀ وو اوچت کے. مون ولو اورېدل دى چ بادشاه تا، ابيش او ات له

 خو کۀ ما حم درکے دے چ زما په خاطر ابسلوم زلم ته نقصان مۀ رسوئ. 
د بادشاه نافرمان کے وے او ابسلوم م وژلے وے، نو بادشاه به د دې نه خبر

 يوآب ووئيل، شوے وے، هغه د هر ۀ نه خبريى او تا به زۀ نۀ وے بچ کے.“ 
”زۀ تا سره نور وخت نۀ ضائع کوم.“ هغۀ درې نېزې واخستل او د ابسلوم په سينه

 بيا د ک ي ننويستل چ هغه ال ژوندے وو او د ېۍ په ونه ک وړند وو، 
 نو يوآب حم وکو يوآب لس فوجيان ابسلوم ته رانزدې شول او هغه ي م کو. 

چ د جن د ودرېدو دپاره دې شپېل وغولے ش او د هغۀ فوجيان په بن اسرائيلو
 هغوئ د ابسلوم الش واخستلو او په نل ک ي په پس تلو نه راواپس شول. 

ول بن .وک پ و په يو ډېرى باندې يوغورزولو او د کا وبه کنده ک يوه ډ
 ابسلوم په خپل ژوند ک د خپل ان دپاره اسرائيليان خپلو کورونو ته وتتېدل. 

په شاه وادۍ ک يو يادار جوړ کے وو، ه چ د هغۀ زامن نۀ ۇو چ د هغۀ
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نوم ژوندے پات ش. نو په دې باندې ي خپل نوم کېودو او تر نن ور پورې دا د
ابسلوم په يادار مشهور دے.

د حضرت داؤد د ابسلوم د مرګ نه خبرېدل

 بيا د صدوق زوئ اخيمعض يوآب ته ووئيل، ”ما پرېده چ د دې زېرى سره

 بادشاه له ورمنه کم چ مال خُدائ هغه د خپلو دشمنانو نه بچ کے دے.“ 
يوآب ووئيل، ”نه، نن به تۀ پېغام نۀ وړې بله ورځ به ي يوس ،ه چ د بادشاه زوئ
 بيا هغۀ خپل د ايتهوپيا غالم ته ووئيل، ”الړ شه تا چ ۀ ليدل وى هغه م دے.“ 
 اخيمعض ورته بيا بيا وئيل، ”چ بادشاه ته ووايه.“ غالم ي شو او منه ي که. 

ۀ کيى نو هغه به کيى خو ما پرېده چ خبر يوسم.“ يوآب ترې نه تپوس وکو،
 اخيمعض بيا  “.الو نۀ شفائده م کوې؟ تا ته به د دې هي ول زما زويه، تۀ داس”

ووئيل، ”چ ۀ هم کيى زۀ تلل غواړم.“ يوآب ورته ووئيل، ”نو بيا الړ شه.“ نو
اخيمعض الندې د اُردن په مېدان ک په سک باندې منه که او زر د غالم نه

 داؤد ار ته د ننوتو او بهر ته راوتو دروازو په مين ک ناست مخ تېر شو. 
وو. محافظ د دېوال سر ته وختلو او د دروازې په خولۀ ک په چت باندې ودرېدو، هغۀ
 هغۀ الندې آواز وکو او  .ې راوهمن ے يوايو س بهر وکتل او وې وليدل چ

بادشاه ي خبر کو او بادشاه وفرمائيل، ”کۀ هغه يوا وى، نو هغۀ به يو زېرے راروان
ے وليدو چ محافظ يو بل س کے وى.“ هغه منه وهونے نور هم رانزدې کېدو. 
يوا ي منې وهل او هغۀ الندې د دروازې محافظ ته آواز وکو، ”وره، يو بل سے

 هم منې راوه.“ بادشاه ورته وفرمائيل، ”هغۀ هم زېرے راروان کے دے.“ 
محافظ ووئيل، ”هغه وړومبے سے داس منې وه له چ اخيمعض وى.“ بادشاه

 اخيمعض ورته وفرمائيل، ”هغه ۀ سے دے او هغه به يو ۀ زېرے راوړى.“ 
بادشاه ته آواز وکو، د هغۀ په مخ زم ته ي شو او وې وئيل، ”د مال خُدائ
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ستا د خُدائ پاک ثناء صفت دې وى، بادشاه سالمت. هغۀ تا له په هغه سو باندې فتح
 بادشاه تپوس وکو، ”ول هغه درکې ده چا چ ستا خالف بغاوت کے وو.“ 
زلمے ابسلوم بچ دے؟“ اخيمعض ورته ووئيل، ”بادشاه سالمت، کله چ ستا آفسر
يوآب زۀ ولېلم، نو ما د خلقو يوه لويه ه وليده، خو ما ته پته ونۀ لېده چ دا د ۀ
  بادشاه ورته وفرمائيل، ”هلته ودرېه.“ نو هغه الړو او هلته ودرېدو.  ه وه.“ 

بيا هغه د ايتهوپيا غالم راورسېدو او بادشاه ته ي ووئيل، ”بادشاه سالمت، ستا دپاره ما
سره يو زېرے دے، مال خُدائ تا له نن په هغه ولو باندې فتح درکې ده چا چ ستا
 بادشاه تپوس وکو، ”هغه زلمے ابسلوم بچ دے ۀ؟“ خالف بغاوت کے دے.“ 

غالم ورته ووئيل، ”بادشاه سالمت، زۀ غواړم چ په هغۀ باندې ۀ شوى دى چ هغه
ستا په ولو دشمنانو او په هغوئ باندې شوى وے چا چ د بادشاه خالف بغاوت کے
 بادشاه ډېر غمژن شو. د ار په دروازه بره کو ته وختلو او ژړل ي او په دے.“ 

سلومه، زما زويه. کاش چسلومه، ابژړل، ”اے زما بچيه، زما زويه، اب چغو چغو ي
ستا په ائ زۀ م وے، زما زويه. ابسلومه، زما زويه.“

د يوآب پېمانه کېدل

  يوآب خبر شو چ داؤد بادشاه ژاړى او د ابسلوم په غم غمژن دے.   ۱۹
ه چ ،په غم بدله شوه خوشحال ولو فوجيانو د فتح نو په هغه ورځ د داؤد د

 هغوئ پ پ ار ته هغوئ خبر شول چ بادشاه په خپل زوئ باندې غم کوى. 
 بادشاه  .تنه ت کوم د جن ى چهغه فوجيان شرمي ه چن هواپس الړل، ل

خپل مخ پ کے وو او په چغو چغو ي ژړل، ”اے زما زويه، زما زويه ابسلومه.
 يوآب د بادشاه کور ته الړو او ورته ي ووئيل، ”تا نن خپل ابسلومه، زما زويه.“ 

هغه سى سپ کى دى چا چ ستا، ستا د زامنو، لوو، ستا د و او ستا د وينو
وک درسره مينه کوى او چ  تۀ د هغه چا مخالفت کوې چ ژوند بچ کے وو. 
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وک درنه نفرت کوى نو د هغوئ ملرتيا کوې. تا دا خبره صفا کې ده چ تا سره د
ۀ خوشحاله وې چ تۀ به نن قدر نشته. ما ته پته ده چ و هيخپلو آفسرانو او س

 اوس الړ شه او د خپلو سو حوصله ابسلوم ژوندے وے او مون ول مۀ وے. 
افزائ وکه خو کۀ تا داس ونۀ کل نو زۀ د مال خُدائ په نوم قسم خورم چ تر سبا

سحر پورې به د هغوئ يو کس هم تا سره نۀ وى. دا به دومره لوئ مصيبت وى چ په
 نو بادشاه پاېدو، ول ژوند ک به داس مصيبت درباندې نۀ وى تېر شوے.“ 

الړو او د ار د دروازې سره نزدې کېناستو. د هغۀ سى خبر شول چ هغه هلته دے
او ول ترې نه ېرچاپېره راول شول.

د حضرت داؤد يروشلم ته واپس روانېدل

لول م  په په دې دوران ک ول بن اسرائيليان خپلو کورونو ته تتېدل ۇو. 
ک هغوئ په خپلو ک په النجه شول. هغوئ يو بل ته ووئيل، ”داؤد بادشاه مون د

خپلو دشمنانو نه بچ کو. هغۀ مون د فلستيانو نه بچ کو، خو هغه اوس د ابسلوم نه
 مون ابسلوم خپل بادشاه مقرر کو، خو هغه په وتتېدو او مل ي پرېودو. 
 بن جن ک وژلے شوے دے. نو وک داؤد بادشاه واپس ول نۀ راول؟“ 
اسرائيلو چ ۀ وئيل نو هغه خبر داؤد بادشاه ته ورسېدو. نو هغۀ صدوق او ابياتار

هغه آخرى قبيله ي ى، ”تاسو دې ولد يهوداه د مشرانو نه تپوس وک ل چمامان ولېا
 تاسو زما خپلوان ي او چ د داؤد بادشاه محل ته د واپس راوستلو خيال لرئ؟ 
 داؤد زما خپله وينه ي، تاسو دې ول هغه آخرى قبيله ي چ ما واپس بو؟“ 

هغوئ ته دا هم وفرمائيل چ عماسا ته ووائ، ”تۀ زما رشتهدار ي. د نن نه زۀ تا د يوآب
په ائ د لر مشر مقرروم. خو کۀ ما داس ونۀ کل نو خُدائ پاک دې ما هالک

 د داؤد په خبرو باندې د يهوداه ول سى د هغۀ ملرى شول او هغوئ هغۀ کى.“ 
 نو بادشاه راواپس شو او  .ولو آفسرانو سره واپس راش د خپلو لو چله خبر ولې
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د اُردن سيند ته ورسېدو. نو د يهوداه خلق جِلجال ته راغل ۇو چ د بادشاه سره مالو
 هم په هغه وخت د بحوريم د عالق د جيرا  .پورې باس او د اُردن سيند نه ي ش

 د  .الو شد داؤد بادشاه سره م بنيامينے د اُردن سيند له تېز الړو چ معزوئ س
هغۀ سره د بنيامين د قبيل زر سى ۇو. او د ساؤل د خاندان نوکر ضيبا هم د خپلو

پينلسو زامنو او شلو نوکرانو سره راغلو او هغوئ د بادشاه نه مخ د اُردن سيند نه
 هغوئ په ودر د سيند نه پورې وتل چ د شاه خاندان په پورې وتلو پورې وتل. 

ک مدد وکى او چ هغه ۀ وکى ۀ چ بادشاه غوتل.

د حضرت داؤد په سمع باندې ترس کول

مخپ د هغۀ په مخ معبادشاه د سيند نه پورې وتو، نو د جيرا زوئ س کله چ
 او وې وئيل، ”بادشاه سالمت، زما هغه غلط معاف که چ په کومه ورځ پرېوتو 

به، ما ته پته ده چ صاح تۀ د يروشلم نه تل او ما کې وه. او هغه د زړۀ نه وباسه. 
ما ناه کې ده، نو دا ه زۀ د شمال قبيلو نه وړومبے کس يم چ نن تا سره بادشاه

 د ضروياه زوئ ابيش وئيل، ”سمع دې ووژلے سالمت مالوېدو له راغلے يم.“ 
ش ه چ هغۀ هغه چا ته کنل کى دى وک چ مال خُدائ خوښ کے دے

 خو داؤد ابيش او د هغۀ ورور يوآب ته وفرمائيل، ”ستاسو نه چا  “.بادشاه ش چ
د بن وک يم چ ؟ زۀ اوس هغهده؟ تاسو نن زما دشمنان شوى ي تمشوره غو

 او هغۀ سمع ته اسرائيلو بادشاه يم او نن به يو بن اسرائيلے هم نۀ ش وژلے.“ 
وفرمائيل، ”زۀ تا سره وعده کوم چ تۀ به نۀ ش وژلے.“

د حضرت داؤد په مفيبوست باندې ترس کول

 بيا د ساؤل نمسے مفيبوست راغلو چ د بادشاه سره مالو ش. د هغه وخت نه

واخله چ بادشاه د يروشلم نه تلے وو تر هغ پورې چ هغه کامياب راواپس شو
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جام خپل ې وه او نۀ يخپله ږيره سمه ک وې، نۀ ي لوين پ مفيبوست نۀ خپل
 کله چ مفيبوست د يروشلم نه راورسېدو چ د بادشاه سره مالو وينل وې. 

 هغۀ ورته ش، نو بادشاه هغۀ ته وفرمائيل، ”مفيبوسته، تۀ ما سره ول نۀ وې تلے؟“ 
ووئيل، ”بادشاه سالمت، له نه چ تا ته پته ده چ زۀ وډ يم. ما خپل نوکر ته

 ووئيل چ زما خر کته کى نو چ زۀ تا سره الړ شم، خو هغۀ ما سره دوکه وکه. 
بادشاه سالمت، هغۀ زما په حقله تا ته دروغ وئيل دى، خو تۀ د خُدائ پاک د فرت په

 بادشاه سالمت، زما د پالر شان ي او چ تا ته ۀ ي ارى نو هغه وکه. 
ممل خاندان د دې حقداره ده چ ووژلے ش، خو تا زۀ د دې حقدار کم چ ستا د

دسترخوان رو وخورم. بادشاه سالمت، زۀ هي حق نۀ لرم چ تا ته د رحم فرياد
 بادشاه ورته وفرمائيل، ”تۀ به نور هي نۀ وائ. ما دا فېصله کې ده چ تۀ وکم.“ 

 مفيبوست ورته ووئيل، او ضيبا به د ساؤل جائيداد په خپلو ک تقسيم کئ.“ 
”پرېده چ دا ول د ضيبا ش. بادشاه سالمت، زما دپاره دا کاف ده چ تۀ په خېر

“.سره کور ته راغلے ي

د حضرت داؤد په برزل باندې ترس کول

 د جِلعاد برزل هم د راجليم نه راغلے وو چ د بادشاه د اُردن سيند نه پورې وتو

 برزل ډېر بوډا سے وو چ د اتياو کالو وو. هغه ډېر مالداره ک ملرتيا وکى. 
 بادشاه وو او کله چ بادشاه په محنايم ک اوسېدو نو برزل به خوراک ورلېلو. 
هغۀ ته وفرمائيل، ”ما سره يروشلم ته الړ شه، چ کله تۀ ما سره ي نو زۀ به ستا خيال
ومره ژوندے يم، چ ورته ووئيل، ”بادشاه سالمت، زۀ به نور  خو برزل ساتم.“ 

 زۀ د اتياو کالو يم، او يو يز هم ما له مزه نۀ راکوى. زۀ تا سره يروشلم ته الړ شم؟ 
زۀ چ خوراک اک کوم نو د هغ په خوند نۀ پوهېم او زۀ د سندرغاړو آوازونه نۀ

 زۀ د داس يو لوئ انعام اورم. بادشاه سالمت، زۀ به تاسو باندې صرف بوج يم. 
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 بيا به زۀ واپس حقدار نۀ يم، خو زۀ به د اُردن نه اخوا ل غوندې تا سره الړ شم. 
کور ته راشم چ په خپل ار ک د خپل مور پالر د اديرې سره نزدې م شم. زما

زوئ کمهام دا دے حاضر دے، دے به ستا خدمت کوى، هغه ان سره بوه، بادشاه
 بادشاه ورته وفرمائيل، سالمت. د هغۀ دپاره هغه ۀ کوه چ تا ته ۀ ارى.“ 

”زۀ به هغه ان سره بوم او چ تۀ ۀ غواړې نو زۀ به ي د هغۀ دپاره وکم. او ستا
 بيا داؤد او د هغۀ ول سى د اُردن دپاره به هغه ۀ وکم چ تۀ ۀ غواړې.“ 
سيند نه پورې وتل. هغۀ برزلُ ل کو او د هغۀ دپاره ي خپل برکت وغوتلو او

برزل واپس کور ته الړو.

د يهوداه او د اسرائيل د بادشاه په حقله بحث کول

 کله چ بادشاه پورې وتلو او د يهوداه ول فوجيان او د اسرائيل نيم فوجيان ورسره

 بيا ول اسرائيليان ملرى ۇو، نو هغه جِلجال ته الړو او کمهام هم ورسره وو. 
بادشاه له الړل او هغۀ ته ي ووئيل، ”بادشاه سالمت، زمون وروه يعن د يهوداه سى

دا خيال ول کوى چ هغوئ دا حق لرلو چ تا بو او چ ستا، ستا د خاندان او
 د يهوداه سو ورته ووئيل، ستا د سو د اُردن نه پورې وتو ک ملرتيا وکى؟“ 

”دا مون ه وکل چ بادشاه زمون خپلوان دے. نو په دې باندې تاسو ول غصه ي؟
 د مون د هغۀ په پېسو نۀ خوراک کے دے او نۀ هغۀ مون له ۀ راکى دى.“ 
اسرائيل خلقو ورته ووئيل، ”تاسو چ ومره دعوٰى کوئ نو مون د هغ يو په لس

دعوٰى کۇو چ داؤد زمون نه دے، ار کۀ هغه ستاسو د نسل نه هم وى. تاسو مون ته
ول سپ ورئ؟ تاسو دا مۀ هېروئ چ مون هغه وړومب خلق ۇو چ د بادشاه

واپس راوستلو خبره مو کې وه.“ خو د يهوداه سى د اسرائيل د سو نه په خپلو دعوو
کولو ک ډېر سخت ۇو.
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د شيبا بغاوت

 په جِلجال ک داس وشول چ د بنيامين د قبيل يو بدمعاش سے وو.  ۲۰
هغه د بِرى زوئ وو او نوم ي شيبا وو. هغۀ بيل وغولو او چغه ي که، ”نۀ به د داؤد

نه په ميراث ک مون ته ۀ مالو ش او نۀ مون ته د هغۀ نه د مالوېدو ۀ اُميد شته.
 نو داس اسرائيليانو د داؤد اے بن اسرائيلو را چ خپلو کورونو ته حو.“ 

خالف بغاوت وکو او د شيبا سره روان شول، خو د يهوداه سى وفادار ۇو او د اُردن
 کله چ داؤد په يروشلم ک خپل محل ته نه تر يروشلم پورې په داؤد پس الړل. 

ورسېدو، هغۀ هغه لس وېن بوتل چ کوم ي د محل د خيال ساتلو دپاره پرې وې
او په حفاظت ک ي ساتل وې. هغوئ له ي د ضرورت يزونه ورکول، خو د هغوئ

سره ي مالستل نۀ کول. په هغوئ باندې ول عمر دا پابندى وه چ د کونو په شان
 بادشاه عماسا ته وفرمائيل، ”د يهوداه سى راغون که او سبا نه بل ژوند تېروى. 

ولو دپاره الړو، خو چ عماسا د هغوئ د راغون سبا د هغوئ سره حاضر شه.“ 
 نو بادشاه ابيش بادشاه کوم وخت مقرر کے وو نو هغه هغ له واپس رانۀ غلو. 

ته وفرمائيل، ”شيبا به مون له د ابسلوم نه زيات مصيبت جوړوى. زما سى بوه او
په هغۀ پس الړ شه، ن کېدے ش چ هغه د پخو دېوالونو واال ارونه ونيس او

 نو د يوآب سى او محافظان د ابيش سره د يروشلم نه روان  “.تنه وت زمون
 چ کله هغوئ په جبعون ک لوئ  ته ورسېدل  .الړ ش په شيبا پس شول چ
په کاش ک وه، تُوره ي دپاره زغره اغوست الو شو. يوآب د جننو عماسا ورسره م

 اې وه چ په کمربند پورې ي تل وه. چ وړاندې راغلو، نو تُوره وغورزېدله. 
يوآب عماسا ته ووئيل، ”زما ملريه نه ي؟“ او د چل دپاره ي خپل ے الس د هغۀ
 چ کومه تُوره د يوآب په بل الس ک وه نو ږيرې له وروړلو چُ ل ي کى. 
هغ ته د عماسا خيال نۀ وو او يوآب هغه ورباندې په خېه ووهلو او کولم ترې نه بهر
په زمه وغورزېدې، هغه په  م شو او يوآب ته د هغۀ د بيا وهلو ضرورت پې نۀ
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 د يوآب يو سے د شو. بيا يوآب او د هغۀ ورور ابيشے په شيبا پس روان شول. 
عماسا د الش سره ودرېدو او آواز ي وکو، ”وک چ د يوآب او داؤد ملرتيا کوى

 د عماسا الش په وينو ک لت پت وو او د  “.روان ش نو هغوئ دې په يوآب پس
هر يو کس ورته د تماش ى دا وليدل چپروت وو. د يوآب س ک ک په مينس

 دپاره ودريى، نو هغۀ الش د سک نه پ ته رالو او ادر ي ورباندې واچولو. 
ے شو، نو هر يو کس د يوآب سره په شيبا پسک نه لرې کهغه الش د س کله چ
 شيبا د بن اسرائيلو د ولو قبيلو د عالق نه تېر شو او د ابيلبيتمعه روان شو. 

 د ار ته راغلو او د بِرى د قبيل کسان راغون شول او په هغۀ پس ار ته ننوتل. 
يوآب سى خبر شول چ شيبا هلته دے، نو هغوئ الړل او ار ي محاصره کو.

ل چهم شروع ک ل او دېوال کنستل يدېوالونو ته د خاورو ډېرى جوړ ک هغوئ بهرن
 هلته په ار ک يوه هوياره ه وه چ هغ د دېوال نه چغه دا راوغورزيى. 

که، ”اے خلقو واورئ. يوآب ته وواي چ دلته راش، زۀ د هغۀ سره خبرې کول
 نو يوآب الړو او هغ ترې نه تپوس وکو، ”تۀ يوآب ي ۀ؟“ هغۀ ورته غواړم.“ 

ووئيل، ”آو، زۀ يوآب يم.“ هغ ورته ووئيل، ”صاحبه، زما خبره واوره.“ هغۀ ورته
 هغ ورته ووئيل چ، ”په خوا به خلقو وئيل، الړ شه او د ووئيل، ”زۀ اورم وايه.“ 

ابيل په ار ک به درته د مسئل حل مالو ش، نو چ هغوئ به الړل نو مسئله به حل
 زمون يو عظيم ار دے، چ په بن اسرائيل ک ډېر د وفا او امن نه ډک شوه. 
 دے. دا تۀ ول تباه کوې؟ تۀ هغه ۀ ورانول غواړې ۀ چ د مال خُدائ دى؟“ 

 يوآب ورته ووئيل، ”هيچرې نه. زۀ به ستاسو ار هيله تباه او وران نۀ کم. 
زمون منصوبه دا نۀ ده. د يو سى نوم شيبا دے چ هغه د بِرى زوئ دے، هغه د

غرونو د مل د افرائيم دے، هغۀ د داؤد بادشاه خالف بغاوت شروع کے دے. بس دا
يو سے ما له په الس ک راکه، نو زۀ به د ار نه ووم.“ هغ ورته ووئيل، ”مون به
 بيا هغه د خپل منصوب سره د ار خلقو د هغۀ سر تا ته د دېوال نه دروغورزۇو.“ 

له الړه، هغوئ د شيبا سر پرې کو او يوآب ته ي د دېوال نه وروغورزولو. هغۀ د دې
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دپاره بيل وغولو چ د هغۀ سى د ار نه الړ ش، نو هغوئ واپس کورونو ته الړل.
او يوآب واپس بادشاه له يروشلم ته راغلو.

د حضرت داؤد آفسران

 يوآب د اسرائيلو د لر مشر وو، د يهويدع زوئ بناياه د داؤد د محافظانو مشر

 ادورام د هغه مزدورانو مشر وو چ په زور کار ترې نه اخستے شو، د اخيلود وو، 
  سوا د دربار منش وو، صدوق او ابياتار امامان ۇو،  زوئ يهوسفط منش وو، 

او د يائير د ار عيرا هم د داؤد يو امام وو.

د ساؤل د اوالد قتل کېدل

درې کاله ډېر سخت قحط وو. نو داؤد د مال ک  د داؤد په بادشاه  ۲۱
خُدائ سره د دې په حقله خبره وکه او مال خُدائ وفرمائيل، ”ساؤل او د هغۀ خاندان

 (د جبعون خلق خُون کے دے، ه چ هغۀ د جبعون قبيل خلق ووژل.“ 
اسرائيليان نۀ ۇو، هغوئ د اموريانو ژوندۍ پات شوې يوه وړه ډله وه او اسرائيلو دا لوظ
کے وو چ هغوئ به ژوندى پرېدى خو ساؤل د يهوداه او د اسرائيل د قوم پرست په

 نو داؤد د جبعون خلق راوغوتل او هغوئ ته وجه غوتل چ اموريان تباه کى.) 
ي ووئيل، ”زۀ ستاسو دپاره ۀ وکم؟ تاسو سره چ کومه غلط شوې وه نو زۀ د

هغ تاوان درکول غواړم، نو چ تاسو د مال خُدائ د خلقو دپاره برکت وغواړئ.“
 هغوئ جواب ورکو، ”د ساؤل او د هغۀ د خاندان سره زمون النجه په سپينو او

سرو زرو باندې نۀ حل کيى او نۀ مون ته دا حق چ يو اسرائيلے ووژنو.“ داؤد ترې نه
 هغوئ تپوس وکو، ”نو بيا ستاسو ۀ خيال دے چ ستاسو دپاره ۀ وکم؟“ 

ورته ووئيل، ”ساؤل زمون داس تباه کول غوتل چ د اسرائيل په مل ک زمون يو
 نو د هغۀ د اوالد نه اووۀ نران مون ته حواله که او  .نۀ ش کس هم ژوندے پات
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مون به ي په جبعه ک د مال خُدائ په وړاندې ووژنو او وړند به ي کو، چ هغه
د مال خُدائ د خوښ کے شوى بادشاه، ساؤل ار دے.“ نو بادشاه ورته وفرمائيل،

 خو د مال خُدائ په نوم د هغه قسم په وجه ”زۀ به هغوئ تاسو ته حواله کم.“ 
چ هغۀ او يونتن د يو بل سره کے وو، داؤد مفيبوست ژوندے پرېودو، مفيبوست د
 خو هغۀ ارمون او مفيبوست بوتلل، د ساؤل دا ساؤل نمسے او د يونتن زوئ وو. 

دوه زامن چ د آيه د لور رِصفخ نه پېدا شوى ۇو، هغۀ د ساؤل د لور ميرب پينۀ زامن
 هم بوتلل، چ د برزل د زوئ ادرع نه ي پېدا شوى ۇو، چ هغه د محوله وو. 
داؤد هغوئ د جبعون خلقو ته حواله کل، چ د مال خُدائ په مخ ي په غرۀ
باندې قتل کل، نو ول اووۀ واړه په يو ائ مۀ شول. سپرلے په ختمېدو وو او د
 بيا د ساؤل بله ه د آيه لور اوربشو لَو شروع وو، چ هغوئ ووژلے شول. 

رِصفخ د اټ کپه واخستله چ د ان دپاره په هغه  باندې پر جوړ کى چرته
چ مى پراتۀ ۇو او د لَو د شروع کېدو نه واخله د خزان بارانونو د شروع کېدو پورې

هغه هلته ايساره شوه. د ور به هغ د مو نه مارغان شل او د شپ به ي دا د
 نو هغه  چ داؤد خبر شو چ رِصفخ ۀ کى ۇو،  نل ناورو نه بچ کول. 

ُوکد يبيس د خلقو نه د ساؤل او د هغۀ د زوئ يونتن ه ي الړو او په جِلعاد ک
واخستل. (هغوئ دا په بيتشان ک د بازار نه پ کى ۇو، چرته چ فلستيانو الشونه
راوړند کى ۇو. دا په هغه وخت ۇو چ په کومه ورځ هغوئ د جِلبوعه په غرۀ باندې
هم يوړل چ ُوکو ه داؤد د ساؤل او يونتن او د هغه اوو س ساؤل وژلے وو.) 
 بيا هغوئ د بنيامين په عالقه ضلع ک د ساؤل پالر کوم وړند کے شوى ۇو. 
قيس په قبر ک د ساؤل او د يونتن هُوک خ کل، هم هغه شان چ نه بادشاه

حم کے وو. او د هغ نه پس خُدائ پاک د هغوئ د مل دپاره سوال قبول کو.

د فلستيانو خالف جنونه
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 د فلستيانو او د اسرائيل په مين ک يو بل جن وشو او داؤد او د هغۀ سى الړل

 د دېوانو د او فلستيانو سره ي جن وکو. په يو جن ک داؤد ستے شو. 
نسل اشببنوب د زېو يوه نېزه روانه کې وه چ تقريباً درې نيم کلو وزن ي وو او

 خو د ضروياه زوئ  .داؤد ووژن يوه نوې تُوره هم ورسره وه، د هغۀ اراده دا وه چ
ابيشے د داؤد د مدد دپاره راغلو او په دېو باندې ي حمله وکه او وې وژلو. بيا د داؤد

. له نۀ له د هغوئ سره جنهغه به بيا هي و د داؤد نه لوظ واخستلو چس
هغوئ ووئيل، ”تۀ د بن اسرائيلو دپاره له د را اُميد ي او مون دا را ختمېدل نۀ

په هغ وشو، چ د فلستيانو سره يو بل جن  د دې نه پس په جوب ک غواړو.“ 
 د فلستيانو ک د حوس قبيل سب يو دېو ووژلو چ د هغه دېو نوم سف وو. 

سره يو بل جن په جوب ک وشو او د بيتلحم د يائير زوئ الحنان د جات جوليت
 بيا په جات ک يو بل ووژلو چ د هغۀ نېزه د کو د ستن په شان غه وه. 

وت شپ شپ د هغۀ د هر الس او د هرې پ يو دېو وو چ په ک وشو چ جن
 هغۀ په اسرائيليانو پورې خندا وکه او د داؤد ورور د سمعه زوئ، يونتن هغه وې. 

 دا لور د جات د دېوانو اوالد وو او داؤد او د هغۀ سو دوئ وژل ۇو. ووژلو. 

د حضرت داؤد د فتح ثناء صفت

 کله چ مال خُدائ داؤد د ساؤل او خپلو نورو دشمنانو نه بچ کو، نو  ۲۲
 ”مال خُدائ زما ساتونے داؤد د مال خُدائ په ثناء صفت ک دا وفرمائيل، 

 زما دے، هغه زما د مضبوط قلع په شان دے، او هغه زما خالصونے دے. 
خُدائ پاک زما د حفاظت ائ دے. او د هغۀ سره په حفاظت ک يم. هغه ما د ډال
په شان بچ کوى، هغه زما دِفاع کوى او بچ م سات. هغه زما خالصونے دے، هغه
 زۀ مال خُدائ ته سوال کوم، او زما ساتنه کوى او د زور ظلم نه م بچ کوى. 
ول  د مرګ هغه م د دشمنانو نه بچ کوى. د مال خُدائ ثناء صفت دې وى. 
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 د مرګ خطره زما نه تاو چپ زما ېرچاپېره وې، د تباه سېالب زۀ راېر کم. 
 په تليف ک ما مال خُدائ ته وه، او قبر زما دپاره خپل دام خور کے وو. 

چغه که، ما خُدائ پاک ته د مدد دپاره سوال وکو. د هغۀ د کور نه هغۀ زما آواز
 بيا زمه ولزېده او وخوېده، د واورېدو. د مدد دپاره هغۀ زما فرياد واورېدو. 
 د هغۀ د آسمان بنيادونه وخوېدل او ودرزېدل ه چ خُدائ پاک غصه وو. 

سپېمو نه لوے راووتلو، او يوه تباه کوون لمبه او بل سارۀ د هغۀ د خول نه
 هغۀ آسمان وشلولو او الندې راغلو، د هغۀ د پو الندې يوه توره تيارۀ وه. راووتل. 

 هغه د وزرو واال په خپل مخلوق باندې تېز والوتلو، هغۀ د هوا په وزرو باندې سفر

 هغۀ خپل ان په تيارۀ ک پ کو، د اوبو نه ډکه ته توره وري د هغۀ نه وکو. 
 بيا  د هغۀ په وړاندې د برېنا نه بلو سارو لمبه وکه.  ېرچاپېره تاو شوه، 
 هغۀ خپل مال خُدائ د تندر په شان شو، او د خُدائ تعال آواز واورېدے شو. 

غش وويشتل او دشمنان ي خوارۀ وارۀ کل، د برېنا د پق سره ي هغوئ وزغلول.
 د سمندر بېخ رارند شو. او د زم بنيادونه رااره شول کله چ مال خُدائ

 نو مال خُدائ د خپل دشمنان ورل او په غصه ک په هغوئ باندې وغورېدو. 
 هغۀ زۀ د خپلو بره نه راورسېدو او زۀ ي ونيولم، هغۀ د ډېرو اوبو نه بهر راوويستلم. 
زورورو دشمنانو نه بچ کم او د هغه ولو نه چ زما نه ي نفرت کولو، هغوئ زما دپاره

 کله چ زۀ په تليف ک وم نو هغوئ په ما حمله وکه، ډېر زيات طاقتور ۇو. 
 هغۀ زۀ د خطرې نه راوويستلم هغۀ زۀ ه بچ کم خو مال خُدائ زۀ بچ کم. 

ۀ کوم چ زۀ هغه ه چ خُدائ ما له اجر راکوى  مال چ زما نه رضا وو. 
 ما د مال خُدائ ۀ حق وى، هغه ما له برکت راکوى ه چ زۀ بناه يم. 

ول قوانين منل  ما د هغۀ قانون منلے دے، زۀ د خُدائ پاک نه نۀ يم اوړېدلے. 
 هغۀ ته پته ده چ زۀ صفا يم، ه دى، ما د هغۀ د حمونو نافرمان نۀ ده کې. 

 او هغه ما له ه اجر راکوى چ هغه ۀ کوم چ ما ان د ناه نه ساتلے دے. 
 ماله خُدايه، تۀ د هغه چ صحيح وى. ه چ هغۀ ته پته ده چ زۀ بناه يم. 
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خلقو سره وفادار ي چ وک ستا وفادار وى، او چ وک ۀ وى نو تۀ د هغوئ
 چ وک صفا خلق وى نو تۀ د هغوئ سره صفا ي، خو تۀ د بدعملو  .ۀ ي سره

 تۀ هغه وک بچ کوې چ وک عاجز وى. خو تۀ هغه وک  .سره سخت ي
 ماله خُدايه، تۀ زما را ي، تۀ زما تيارې لرې عاجزان کوې چ وک مغرور وى. 

 تۀ ما له طاقت راکوې چ په دشمن حمله وکم او طاقت راکوې چ د کوې. 
 دا خُدائ پاک دے، چ د هغۀ کارونه ومره هغوئ په دېوالونو باندې ورواوړم. 

ممل دى، د هغۀ کالم ومره اعتبارى دے. هغه د ډال په شان دے د هغه هر چا دپاره
 مال خُدائ يوا خُدائ پاک دے خُدائ پاک دے چ وک ي پناه لوى. 

 دا خُدائ پاک زما مضبوط د پناه ائ دے، هغه يوا زمون د پناه ائ دے. 
 هغه ما د هوس په شان تېزوى. هغه ما په غرونو ک په حفاظت زما الره سموى. 

 هغه ما له د جن تربيت راکوى، نو چ داس زۀ د ولو نه مضبوط  .سات ک
 ماله خُدايه، ما بچ که او زما حفاظت وکه، ستا د مدد په وجه غشے اوچلوم. 
 تا زما دپاره الر پراخه کې ده، نو ه زما پ کله هم نۀ دى زۀ ته شوے يم. 
 زۀ په خپل دشمن پس م او شست ورکوم، تر هغ پورې نۀ ودرېم  .وئېدل

 زۀ هغوئ وغورزوم او هغوئ پاېدے نۀ ش، هغوئ زما چ تباه کې م نۀ وى. 
 تۀ ما له د جن دپاره طاقت راکوې او په خپلو دشمنانو د پو الندې پرېوت وى. 

 تۀ زما نه زما دشمن زغلوې، او چ وک زما نه نفرت کوى نو باندې فتح راکوې. 
 هغوئ د مدد دپاره وکتل، خو هيچا هم هغوئ بچ نۀ کل، هغوئ هغه تباه کوم. 
 ما هغوئ مېده کل او مال خُدائ ته فرياد وکو، خو هغۀ جواب ورنۀ کو. 

 هغوئ د خاورې په شان شول، د کو د خاورې په شان ما په هغوئ په راله. 
تا زۀ د خپلو سرکشو خلقو نه بچ کم او زما بادشاه دې په قومونو باندې په خپل ائ
 مسافر وساتله، کوم خلق چ ما نۀ پېژندل هغوئ زما د بادشاه الندې راغل دى. 
 زما په وړاندې ييى، کله چ هغوئ زما نه خبر ش، هغوئ زما تابعدارى کوى. 
 مال  .دېدو راايونو نه په ري او د خپلو محفوظو هغوئ خپله حوصله بائيل
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خُدائ ژوندے دے. زما د حفاظت کوون ثناء صفت دې وى. د هغه ته خُدائ پاک
 هغه ما له په خپلو دشمنانو باندې فتح د لوي اعالن وکئ چ هغۀ زۀ بچ کم. 

 او هغه ما د خپل دشمن نه بچ کوى. اے ماله  راکوى، هغه قومونه زما الندې راول
 نو خُدايه، ما له په خپلو دشمنانو باندې فتح راکه او ما د ظالمانو سو نه بچ که. 
 چ په قومونو ک زۀ ستا ثناء صفت وايم، او زۀ به ستا د نوم ثناء صفت بيانوم. 
خُدائ پاک خپل بادشاه له فتح ورکوى، هغۀ چ وک خوښ کے دے نو هغۀ ورته

“.ائ همېشه ده، داؤد او د هغۀ اوالد ته ي ودل خپله مستقله مينه

د حضرت داؤد آخرى خبرې

 د يس زوئ داؤد هغه سے وو چ خُدائ پاک ورله شان او شوکت  ۲۳
ورکے وو، چ د يعقوب خُدائ پاک هغه د دې دپاره خوښ کو چ بادشاه ش او

 ”د هغه د بن اسرائيلو دپاره مشهور ثناء خوان هم وو. د داؤد آخرى خبرې دا وې: 
 د بن مال خُدائ روح زما په ذريعه خبرې کوى، د هغۀ پېغام زما په ژبه دے. 

اسرائيلو خُدائ پاک فرمائيل دى، د بن اسرائيلو حفاظت کوون ما ته فرمائيل دى،
د خُدائ پاک په يره ک کوى، کوم چ نصاف سره بادشاهپه ا هغه بادشاه چ”

 هغه داس دے له چ بوريو سحر ک نمر پقيى، هغه نمر بادشاه کوى، 
 نو داس به خُدائ پاک زما اوالد له برکت چ د باران نه پس واۀ لوى.“ 

ورکى، ه چ هغۀ زما سره د تل دپاره لوظ کے دے، يو داس لوظ چ هغه به نۀ
ماتيى، يوه وعده چ نۀ به بدليى. زما بلل هم دغه خواهش دے، دا به زما خالصون

 خو بد کاره خلق د غورزولے شوو وى، او بشه خُدائ پاک به داس وکى. 
 تۀ ازغو په شان وى، چ هي وک ي هم په خال السونو سره نۀ ش راخستلے. 
“.وسوزولے ش هغوئ به بېخ ،آوزار يا د نېزې نه کار اخل به د دې دپاره د اوسپن
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د حضرت داؤد مشهور فوجيان

 د داؤد د مشهورو فوجيانو نومونه دا دى: وړومبے د تحمون يوشيب بيشبت وو،

کوم چ د درېو مشر وو، هغۀ د خپل نېزې سره د اتو سوو خالف جن وکو او هغوئ
 د هغه درېو مشهورو نه دوېم د اخيو د قبيل د دودو ول ي په يو جن ک ووژل. 

ۇو نو هغۀ او داؤد ورته وفرمائيل چ فلستيان راغون عزر وو. يوه ورځ چلزوئ ا
 خو هغه ين شو او د زمون سره جن وکئ. نو اسرائيليان ول وتتېدل، 

فلستيانو سره ي تر دې پورې جن وکو چ الس ي کار پرېودو او خپل تُورې له
ي نۀ شو وروړلے. مال خُدائ په هغه ورځ باندې لويه فتح وموندله. کله چ دا ختم

  .زغرې وويستل و دشمنانو نه يعزر له راواپس شول او د ملسرائيليان اشو، نو ا
د هغه درېو مشهورو نه يو د حرار د اج زوئ سمه وو. فلستيان لح ک راغون شوى
 خو سمه په پ ۇو چرته چ د دالو يو پے وو. اسرائيليان د فلستيانو نه وتتېدل، 
ک ين شو، د دې حفاظت ي وکو او فلستيان ي ووژل. مال خُدائ په هغه ورځ

 لَو شروع کېدو ته په نزدې وخت ک د هغه دېرشو کسانو باندې لويه فتح وموندله. 
نه درې د عدوالم غار ته الړل، چرته چ داؤد وو، په دې وخت ک د فلستيانو فوج د

 په دې وخت ک داؤد په يو محفوظ ائ رفائيم په وادۍ ک خېم لول وې. 
 داؤد ډېر زيات تے وو ک وو او د فلستيانو يوې قبيل بيتلحم قبضه کے وو. 
او وې فرمائيل، ”زما ډېر ارمان دے چ وک د بيتلحم د دروازې سره کوه نه ما له

 هغه درې مشهور فوجيان د فلستيانو کېمپ ته وردننه لو له لې اوبۀ راوړى.“ 
شول، د کوه نه ي اوبۀ راوويستل او داؤد له ي راوړې. خو هغۀ دا ونۀ ل، او د

 او وې فرمائيل، لو په ائ ي مال خُدائ ته د نذران په توه توئ کې. 
و وينزۀ د دې س ه چوى ل لے. دا به داس له نۀ شمه خُدايه، زۀ دا هيمال”
م چا چ خپل ژوند په خطره ک واچولو.“ نو هغۀ د دې لو نه انار وکو. دا
 د يوآب ورور ابيشے چ د د هغه درېو مشهورو فوجيانو د بهادرۍ کارنام وې. 
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هغۀ مور ضروياه وه د هغه دېرشو مشر وو. هغۀ د خپل نېزې سره د درېو سوو سو
خالف جن وکو او وې وژل او د دې په وجه هغه د هغه درېو کسانو په شان مشهور
 نو هغه د هغه درېو نه زيات عزتمند شو او د هغوئ مشر شو، خو هغه په هغه شو. 

 د يهويدع زوئ بناياه يو بل مشهور فوج وو او دے درېو کسانو ک شمېر نۀ وو. 
د قبضئيل اوسېدونے وو، هغۀ ډېرې د بهادرۍ کارنام وکې چ په ک د هغه دوو
لويو موآبيانو جن کوونو وژل هم شامل ۇو. يوه ورځ چ واوره ورېدله هغه کندې ته
 هغۀ يو مصرے هم ووژلو، يو غ سے چ نېزه کوز شو او يو زمرے ي ووژلو. 

ورسره وه. بناياه په هغۀ باندې د امسا سره حمله وکه، د مصرى د الس نه ي نېزه
 دا د هغه بناياه کارنام دى چ د هغه درېو واخستله او په دې باندې ي ووژلو. 

 هغه په ولو ک ۀ ته وو، خو هغه په هغه ته فوجيانو په شان مشهور شو. 
 په هغه - درېو ک نۀ شو شمېرلے. داؤد هغه د خپلو محافظانو مشر مقرر کو. 

دېرشو ک نور دا کسان شامل ۇو، د يوآب ورور عساهيل، د بيتلحم د دودو زوئ
الحنان، د حرود القه او سمه، د فلط نه خلص، د تقوع نه د عقيس زوئ عيرا، د عنتوت

نه ابيعزر، د حوس نه مبونے، د اخوح نه ضلمون، د نطوف نه مهرى، د نطوف د بعنه
زوئ حلب، په بنيامين ک د جبعه ريب زوئ اتے، د فرعاتون نه بناياه، د جعس د

واديانو سره نزدې نه هدى، د عرباه نه ابعلبون، د بحوريم نه عزماوت، د سعلبون نه
اليخبه، د يسين زامن، يونتن، د حرار نه سمه، د حرار نه د سرار زوئ اخآم، د معه د

احسب زوئ اليفلط، د جلو نه د اختُفل زوئ العام، د کرمل نه حصرو، د عرب نه
فعرى، د ضوباه د ناتن زوئ اجال، د جاد نه بان، د عمون نه صلق، د يوآب زغره

وړونے د بيروت نحرى، د اترى نه جريب او عيرا، او اورِياه حتے. دا ول هغه اووۀ
دېرش مشهور فوجيان ۇو.
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د حضرت داؤد مردمشمارى

 مال خُدائ بن اسرائيلو ته يو ل بيا غصه شو او د داؤد په ذريعه ي په  ۲۴
هغوئ مصيبت راوستلو. مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”الړ شه او د اسرائيل او د

 نو داؤد د خپل لر مشر يوآب له حم ورکو، ”د خپلو يهوداه خلق وشمېره.“ 
آفسرانو سره د بن اسرائيلو ولو قبيلو ته الړ شه د يو سر نه تر بل سره پورې وره او
 خو يوآب بادشاه ته خلق وشمېره. زۀ دا معلومول غواړم چ هغوئ ومره دى.“ 
ووئيل، ”بادشاه سالمت، مال خُدائ ستا خُدائ پاک دې بن اسرائيليان د اوس نه يو
په سل نور هم زيات کى او ژوندے اوس چ تۀ ي وورې. خو بادشاه سالمت، تۀ

 خو بادشاه په يوآب او د هغۀ په آفسرانو باندې د هغۀ حم داس کول ول غواړې؟“ 
ومنلو، هغوئ د هغۀ د حضور نه روان شول او د بن اسرائيلو خلقو شمېرلو له الړل.

 هغوئ د اُردن سيند نه واوړېدل او د عروعير جنوب طرف ته ي خېم ولول، دا

 او د حتيانو په عالقه ار د جاد په عالقه ک د يعزير د وادۍ په مين ک وو، 
ک جِلعاد او قادِس ته روان ۇو. بيا هغوئ دان ته الړل او د دان نه هغوئ نمرپرېواتۀ

 بيا هغوئ جنوب طرف ته د پخو دېوالونو ار صور ته الړل او طرف صيدا ته الړل. 
ويانو او کنعانيانو ولو ارونو ته هم الړل او په آخر ک د يهوداه په د ح هم هغس

 نو نهۀ مياشت او شل ور پس هغوئ يروشلم جنوب برخه ک بيرسبع ته الړل. 
 هغوئ بادشاه له د هغه ته راواپس شول، چ په ول مل ک ي سفر کے وو. 

ولو سو شمېر ورکو چا چ جن کولے شو، اتۀ الکه سى په اسرائيل ک او
 خو چ کله داؤد مردمشمارى وکه نو خپل ضمير پينۀ الکه په يهوداه ک ۇو. 
هغه مالمته کول شروع کل او هغۀ مال خُدائ ته وفرمائيل، ”ما چ ۀ کى دى نو

دا م يوه سخته ناه کې ده، ماله خُدايه، زما غلط معاف که. ما د کم عقلتوب کار
وئداؤد ته پېش خُدائ کالم په جاد نازل شو چ  د مال - کے دے.“ 

ورکوونے وو، ”الړ شه او داؤد ته ووايه چ زۀ هغۀ له درې خو ورکوم او هغه دې
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م.“ په ورپسى نو زۀ به هم هغه شان وکه کيوه خو انو کپه هغه درېو سزا
 جاد هغۀ له الړو او چ مال خُدائ ۀ فرمائيل ۇو سحر د داؤد د پاېدو نه پس، 
هغه ي ورته وفرمائيل او تپوس ي ترې نه وکو، ”په دې ک ستا کوم يو خوښ دے؟
ستا په مل ک درې کاله قحط وى يا درې مياشت چ خپل دشمن نه منې وه يا

چ درې ور ستا په مل وبا راش؟ اوس په دې باندې سوچ وکه او ما ته ووايه
 داؤد جواب ورکو، چ مال خُدائ چا چ زۀ رالېلے يم کوم يو جواب يوسم.“ 

”زۀ د نااُميدۍ په حالت ک يم. خو زۀ دا نۀ غواړم چ ما له انسان سزا راکى.
پرېده چ مال خُدائ په خپله مون له سزا راکى، ه چ هغه رحمان او رحيم

 نو مال خُدائ په بن اسرائيلو باندې يوه وبا راولېله، چ د هغه سحر نه دے.“ 
واخله تر هغه وخت پورې وه چ کوم ي خوښ کے وو. د مل د يو سر نه تر بل
 کله چ د مال خُدائ فرته د سره پورې اويا زره بن اسرائيليان مۀ شول. 

يروشلم په تباه کولو باندې وه، نو مال خُدائ د خلقو سزا په حقله خپله فېصله بدله
که او هغه فرت ته ي وفرمائيل کوم چ هغوئ وژل، ”بس دے، دا دومره ورله ډېر
 داؤد فرته وليده چ هغ خلق دى.“ فرته د يو يبوس اروناه د درمند سره وه. 

وژل او مال خُدائ ته ي وفرمائيل، ”زۀ ناهار يم. زۀ هغه کس يم چا چ غلط کې
ده. دې عاجزو خلقو ۀ کى دى؟ تا له په کار دى چ ما او زما خاندان له سزا

 هم په هغه ورځ جاد داؤد له ورغلو او ورته ي وفرمائيل، ”د اروناه درمند راکې.“ 
 نو داؤد د مال خُدائ حم ته وخېژه او مال خُدائ ته يوه قرباناه جوړه که.“ 

 اروناه الندې وکتل او وې ليدل ومنلو او چ نه جاد ورته وئيل ۇو هغه الړو. 
 او چ بادشاه او د هغۀ آفسران راروان ۇو. هغه د داؤد په مخ پمخ پرېوتو 
تپوس ي وکو، ”بادشاه سالمت، تۀ دلته د ۀ دپاره راغل؟“ داؤد ورته وفرمائيل، ”د
دې دپاره چ ستا درمند واخلم او مال خُدائ ته يوه قرباناه جوړه کم، دا د دې

 اروناه ورته ووئيل، ”بادشاه سالمت، واي خله او چ ۀ دپاره چ وبا ودريى.“ 
دې خوښ وى نو هغه مال خُدائ ته پېش که. دا غوي دى چ په قرباناه باندې به
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ي د نذران په توه وسوزوې، د هغوئ جغونه او د غوبل تخت دا دى چ د سوزولو د
 اروناه هر ۀ بادشاه له ورکل او ورته ي ووئيل، لرو په توه ي استعمال کې.“ 

 خو بادشاه ورته ”مال خُدائ ستا خُدائ پاک دې ستا نذرانه قبوله کى.“ 
وفرمائيل، ”نه، زۀ به د دې قيمت درکوم. زۀ به مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته هغه ۀ
په نذرانه ک نۀ پېش کوم چ مفت مالو ش.“ نو هغۀ درمند او غوي د سپينو زرو په
 بيا هغۀ مال خُدائ ته يوه قرباناه جوړه که او پنوسو سيو باندې واخستل. 
سوزېدون نذران او د سالمت نذران ي پېش کې. مال خُدائ د هغۀ سوال قبول

کو او په بن اسرائيلو ک وبا بنده شوه.
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