
د حضرت ناحوم نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

په خپل قابو ک نيا معاملخُدائ پاک د د د حضرت ناحوم پېغام دا دے چ
سات. د دنيا د لوئ نه لوئ يو طاقت هم د خُدائ پاک منصوبه د ممل کېدو نه
نۀ ش ايسارولے. هغه په هر ۀ قادر دے. په لويو لويو بادشاهانو ترق او زوال
راغلے دے، خو په ممل تاريخ ک وک هم تر اوسه پورې د دې قابل شوے

نۀ دے چ د خُدائ پاک طاقت له شست ورکى. او هم دا د هغۀ د منونو
دپاره د تسل باعث خبره ده، کۀ هر ومره هم حاالت خراب ش خو د هغوئ
يقين هم په خُدائ پاک وى. حضرت ناحوم د نينوه خلقو له خبردارے ورکو
چ زر به د اسور خلق په تاسو حمله وکى. خو حضرت ناحوم غرورناکو او
طاقتورو اسوريانو له هم خبردارے ورکو چ هغوئ به هم تباه ش کۀ چرې

توبه ي ونۀ که او خُدائ پاک ته راونۀ رېدل. هغه وفادارو له دعوت ورکوى
چ د مصيبت په وخت ک مال خُدائ خپل خُدائ پاک ته راور او

ورسره وعده کوى چ خُدائ پاک به د هغوئ حفاظت وکى. د حفظ کولو دپاره
۱: ۷ آيت ”مال خُدائ ۀ دے، د تليف په وخت ک هغه مضبوطه قلعه ده.

او هغه د هغوئ حفاظت کوى وک چ په هغۀ باور کوى.“
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د مال خُدائ غصه د نينوه خالف

 مال  د ناحوم القوش د رويا په کتاب ک د نينوه په حقله پېغام.   ۱
خُدائ غېرت او بدل اخستونے خُدائ پاک دے، مال خُدائ بدل اخل او د
قهر نه ډک دے. او مال خُدائ د خپلو دشمنانو نه بدل اخل او خپله غصه د
 مال خُدائ په مزه غصه کيى، خو  .خپلو دشمنانو خالف جارى سات

هغه ډېر طاقتور هم دے، مال خُدائ به مجرم بغېر د سزا پرې نۀ ږدى. د هغۀ
 هغه الره په تېزه هوا او طوفان ک ده، او وري د هغۀ د پو دوړې دى. 

سمندر ر او اوچوى، هغه ول سيندونه اوچوى. د بسن او د کرمل شينے
 د هغۀ د وړاندې غرونه لزيى، او اوچوى، او د لبنان لونه ماوى کوى. 

غونۍ ويل کيى. او زمه د هغۀ په حضور ک لزيى، دنيا او هر هغه
 وک د هغۀ قهر ته ودرېدے ش؟ وک د هغۀ وک چ په ک اوسيى. 
سخته غصه برداشت کولے ش؟ د هغۀ قهر له د اور په شان نازل شوے دے،
 مال خُدائ ۀ دے، د تليف ان د هغۀ په وړاندې وکې وکې شول. 

په وخت ک هغه مضبوطه قلعه ده. او هغه د هغوئ حفاظت کوى وک چ په
 خو هغه به په يو زورور سېالب سره د نينوه خاتمه وکى، هغۀ باور کوى. 

د مال وک چ  هغوئ هغه به خپل دشمنان د لحد تيارو ته ورسوى. 
رباد کى. او خُدائ خالف منصوبه جوړوى هغه به ي په يو زار سره سراسر ب
 د هغۀ دشمنان به د هغه سو غوندې د دوېم زار ضرورت به ورته نۀ وى. 

چ په ازغو ک راېر وى او چ په خپلو شرابو نشه وى، هغوئ به له د اوچو
 ستا نه، اے نينوه، وک راغلو چ د مال خُدائ بوسو په شان وسوزى. 
 مال خالف منصوب جوړوى، وک چ بکاره مشوره ورکوون دى. 

خُدائ داس فرمائ چ، ”ار کۀ اسوريان اتحاديان لرى او بشمېره دى،
هغوئ به ورک او تباه ش. ار کۀ تاسو ما په تليف کئ، اے يهوداه، خو زۀ به

 اوس به زۀ د اسوريانو جغ ستاسو د  نه تاسو نور په تليف نۀ کم. 
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 مال خُدائ ستا په حقله حم کے اخوا کم او ستاسو بيۍ به وشلوم.“ 
دے، اے نينوه، ”ستا اوالد به نۀ وى چ ستا نوم پرې پات ش. زۀ به هغه جوړ

ستاسو د معبودانو په عبادتخانو ک م کوم چتان تباه کشوى تصويرونه او ب
 په غرونو نظر د هغه  “.تۀ بدچلنه ي ه چ ،مدى. زۀ به ستا قبر تيار ک

چا پو ته واچوئ وک چ ۀ زېرے راوړى، او د امن و امان پېغام او د
تعام من ئ، او خپلخالصون اعالن کوى. اے يهوداه خپل اخترونه وک

کوئ. بدعمله به نور هيله په تاسو قبضه نۀ کوى، هغوئ به په ممل توه تباه
.ش

د نينوه تباه کېدل

 اے نينوه، يو حمله کوونے ستا خالف راروان دے. د قلع وکيدارى  ۲
کوه، د الر وکيدارى کوه، خپل ان په حفاظت که، خپل ول قوت استعمال

ورو باغونه يى دى او د هغوئ د انو هغوئ تباه کر کۀ تباه کوون ا که. 
وران ويجاړ کى دى خو مال خُدائ به د يهوداه شان او شوکت بيا قائم کى

 د فوجيانو ډالونه سرۀ دى، له د اسرائيل د شان او شوکت په شان. 
جنيالو ي سرې جام اغوست دى. په جن اډو لېدل اوسپن لېدې په

 جن  .ولخو په هوا ک دوئ تيار ۇو، او د دِيار نېزې ي هغه ورځ چ
اډۍ د طوفان غوندې په کوو ک تېريى، په چوکونو ک مخ او

وروستو  را. هغوئ له د چراغونو په شان پقيى، هغوئ له د برېنا په
 بادشاه خپلو آفسرانو ته چغ وه، هغوئ په خپل شان په تېزه تېريى. 

رفتار ک په الر تيندک خورى. د ار دېوال ته په تېزه ورخالص دى چ ان
 د سيند دروازې کوالو کے شوې دى، او ته د حمل مورچ تيارى کى. 

ه بوتلے شوه. د دې غالمانربن  د هغ مله ب محل په راغورزېدو دے. 
 نينوه  .وه سين و په شان ژړا کوى او هغوئ خپلوشتو ه دل جين

۳ / ۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


له د تاالب په شان دے او د دې اوبۀ روان دى. ”ايسار ش، ايسار ش،“ هغوئ
 سپين زر لوټ کئ. سرۀ زر چغ وه، خو هي وک شا ته نۀ ورى. 

لوټ کئ. د دې د ذخيرې ۀ حد نشته، او د دې د ولو خزانو دولت ډېر زيات
 هغه لوټ کے شوه، خال کے شوه، ورانه ويجاړه شوه. زړونه دے. 
 کمزورى شول، پ بدمه شوې، بدنونه په رپېدو شول، هر مخ زې شو. 

اوس نينوه هغه د زمرو غار چرته دے، هغه ائ چرته چ هغوئ خپلو بچو له
خوراک ورکولو، چرته چ زمرى او زمرۍ، او د دې بچ بغېر د ۀ ويرى نه

 زمرى د خپلو بچو دپاره کاف ار وکو او د خپل زمرۍ دپاره رېدل؟ 
 د هغۀ ار په مرۍ غلے شو، خپل غار ي د ار د غو نه ډک کو. 

زۀ ستاسو خالف يم، مال خُدائ رب االفواج فرمائ. زۀ به ستاسو جن اډۍ
وسوزوم، او تُوره به ستاسو وانان زمرى ووژن. زۀ به تاسو ته په زمه ار

پرې نۀ ږدم. ستاسو د پېغام ورکوونو آوازونه به نور نۀ اورېدلے کيى.

افسوس په نينوه

 افسوس دې وى په وژون اري، چ د دروغو او د لوټ شوى مال نه  ۳
 د کوړو سار ته، د پايو ډکه ده، کله هم د مظلومانو نه خال شوى نۀ ده. 

 په آسونو  .اډو درزار ته غوږ ونيس رپار ته، او د جن چغار ته، د آسونو ت
سوارۀ حمله کوى، پقېدون تُورې او لېدون نېزې ارى. هر طرف ته

بشمېره زخميان، د مو ډيرى، بشمېره مى دى، او خلق په الشونو تيندکونه
 ه چ نينوه د يوې بحيا زناکارې په شان ده، چ ناز نخرې خورى. 

کوى، او خپل ائست له د جادو استعمالوى، چا چ په کنجرتوب سره قومونه
 زۀ ستا خپل غالمان کى دى او په خپل جادو سره ي خلق راېر کى دى. 

خالف يم، مال خُدائ رب االفواج فرمائ. زۀ به ستا لمن ستا په مخ دراوچته
 زۀ به په تا کم. زۀ به قومونو ته تا لغه کم او ملونو ته به دې وشرموم. 
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 هغه ند دروغورزوم، زۀ به تا سپه کم او تا نه به يو تماشه جوړه کم. 
ول وک چ تا ورى هغوئ به تا نه وتت او وائ به، د نينوه نه کنر جوړ

تا له تسل وک به هم نۀ وى چ دپاره ماتم کوى؟ وک به د هغ ،شوے دے
د نيل په درياب باندې آباد دے، چ چ ،ۀ ي  آيا تۀ د تيبس نه درکى؟ 
 ېرچاپېره ترې نه اوبۀ دى؟ درياب د هغ دفاع وه او اوبۀ د هغ دېوالونه. 
 ايتهوپيا او مصر د دې المحدوده زور وو، فوط او ليبيا د دې اتحاديان ۇو. 

خو اوس هغه ونيولے شوه او جالوطنه کے شوه. د هغ بچ د هرې کو په
سر ک وکې وکې شُو. د غالم دپاره د هغ په مشرانو پچه واچولے شوه،

 تۀ به هم له د نشيانو نشه او د هغ ول مشران په زنيرونو وتلے شُو. 
ان قلعه ول  ستا ش، تۀ به خپل ان پوې او د دشمن نه به پناه غواړې. 

له د اينر د هغه ونو په شان دى چ وړومب مېوه ي پخه وى، کله چ دا
 خپلو وخوولے ش، نو اينر ي د خوړون خولۀ ک راوغورزيى. 

لو په شان کمزورى دى. ستا د م ه دول ل وره، هغوئفوجيانو ته و
 د دروازې، ستا دشمنانو ته خالص دى. اور د دې اړمونه سوزول دى. 

محاصرې دپاره اوبۀ ډک که، او خپل مورچ مضبوط که. خه جوړه که،
 خو اور به تا په پو ي نرمه که، د ختو د جوړولو دپاره ي تياره که. 

وسوزوى، تُوره به دې په مين دوه کى. دشمن به دې له د قحط د مولخانو په
شان وخورى. تر دې کۀ تاسو د قحط مولخانو په شان ډېر هم ش خو د

 تا د خپلو سودارو شمېر زيات کے دے تر دې تتېدلو الر به مو نۀ وى. 
چ د هغوئ شمېر د آسمان د ستورو نه هم زيات دے، خو له د مولخانو هغوئ

 ستا محافظان د قحط د  .او الړ ش ى او بيا والوه صفا کزم
ر په شان دى چولخانو د لد م ولخانو په شان دى، او ستا آفسران د قحطم
نو دوئ والو اره شنمر را خو کله چ .ېنپه دېوالونو ک ک په ژم

 اے د اسوري بادشاه،  . چرته ى چاو چا ته نۀ معلومي ،او الړ ش
ستا د قوم شپون اودۀ دى، ستا مشران د آرام دپاره پراتۀ دى. ستا خلق په
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 ستا غرونو خوارۀ وارۀ شوى دى او وک نشته چ دوئ رايوائ کى. 
زخم هي يو يز هم نۀ روغوى، ستا زخم وژونے دے. هر وک چ ستا په

وک نشته چ ه داس ،قوىهغه السونه پ حقله ستا په راغورزېدو خبر ش
ستا د نۀ ختمېدون ظلم نه خالص شوى وى.
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