
د حضرت عبدياه نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

د حضرت عبدياه نبوت کتاب هغه خلقو له سخت خبردارے ورکوى د چا چ دا
خيال وى چ هغوئ خُدائ پاک له دوکه ورکولے ش. هيوک هم د خُدائ پاک

د عدالت نه تتېدلے نۀ ش .نه چ پخوا خُدائ پاک د بن اسرائيلو محافظ
وو دغس به هغه نن هم د مؤمنانو دفاع کوى. وک هم چ د خُدائ پاک خلقو

ته نقصان رسوى نو يقيناً خُدائ پاک به هغوئ له سزا ورکوى. عبدياه په خپل
کتاب ک د دې وضاحت هم کوى چ غرور کول او د خُدائ پاک نه عالوه په
بل ۀ بهروسه کول بربادى ده. او دا په قومونو او په هر چا باندې يو شان الو

کيى. کېدے ش چ په دې ژوند ک مغرورانو ته سزا مالو نۀ ش خو د مرګ
نه پس به ورته يقيناً چ سزا مالويى. حضرت عبدياه د زړې لوظ نام دا

وړوکے کتاب په هغه وخت ک وليلو کله چ د بابل فوجيانو يروشلم تازه
رباد کے وو. حضرت عبدياه دا پېشوئ وکه چ ادوم د خُدائ پاک تازه ب

خلقو سره کوم سلوک کے دے د هغ بدله به ورته مالو ش او خُدائ پاک به
هغه خلق چ مصيبت ک راېر دى هغه به بحال کى ه چ دا د هغۀ لوظ

مينه ده. د حفظ کولو دپاره ۱: ۱۵ آيت ”د مال دے او خپلو خلقو سره ي
خُدائ د قيامت ورځ رانزدې ده، د ولو قومونو دپاره. نه چ تاسو کى دى،
نو هم داس به تاسو سره هم وش. ستاسو عملونه به واپس ستاسو په خپل سر
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مال خُدائ به د ادوم د خلقو عدالت کوى

 دا د عبدياه رويا ده. دا هغه ۀ دى چ مال خُدائ ي د ادوم د قوم په

حقله فرمائ، مون د مال خُدائ نه يو پېغام واورېدو، هغۀ يو پېغمبر قومونو ته
 اے ولېلو چ ورته وفرمائ، ”پا، او را چ په ادوم حمله وکو.“ 

 تۀ  .ش م، تۀ به ډېر سپوړوکے ک وره، زۀ به تا په قومونو ک ادومه
خپل غرور دوکه کے ي، تۀ چ د غرونو په غارونو ک اوسېې، او په اوچتو

ايونو ک خپل کور جوړوې، تۀ چ د خپل ان سره وائ چ” ،وک ما
 خو تر دې کۀ تاسو د باز په شان اوچت هم الندې زم ته راوستلے ش؟“ 
والو، او خپله جاله د ستورو سره جوړه کئ، نو زۀ به هلته نه هم تاسو الندې
 کۀ غلۀ د شپ راش او تا لوټ کى، نو هغوئ  .خُدائ فرمائ راولم، مال
به تا نه دومره ۀ پ کى ومره چ غواړى. کله چ خلق انور راولوى نو

 د ۀ نه ۀ ترې نه پات ش. خو ستاسو دشمن به تاسو ممل جارو کى. 
خزان او د هغوئ پ ،ے شه لوټ کيسو اوالد به په پوره توادوم خلق، د ع

 تر دې چ ستا ول اتحاديان به هم تا ستا د خپل مل نه  .به يوړے ش
وزغلوى، ستا خپل ملرى به تا دوکه کى او په تا به زورور ش. ستا اعتبارى
 مال خُدائ دوستان به تا ته دام خور کى، خو تا ته به دا معلوم نۀ وى. 

فرمائ، په هغه ورځ به د ادوم په وله عالقه ک يو هويار کس هم باق پات نۀ
ش ،ه چ د ادوم په غرونو به زۀ هغه هر يو کس تباه کم وک چ عقل

 اے تيمانه، ستا جنيال به ويريى، او د ادوم په غرونو ک هر يو لرى. 
.ے شکس به حالل ک

ادوميانو ته د سزا مالوېدو وجه

 تا خپل ورور يعقوب سره ظلم کے دے نو په دې وجه به تۀ په شرمونو

 په هغه ورځ تۀ لرې والړ  .رباد ش وشرمېې او د همېشه دپاره به تباه او ب
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وې کله چ غېر مليان د هغۀ دروازو ته ورننوتل او د هغۀ نه ي مال دولت
نۀ کولو داس پچه واچوله. نو تا په هي يوړلو، او د يروشلم د تقسيمولو دپاره ي

 تا له د خپل  .سرائيلو دشمن يا تۀ هم د بن ه چې وه لرويه خپله ک
ورور د بد قسمت په ورځ خوشحالېدل نۀ دى پار، او نۀ درله د يهوداه د خلقو د

ليف په ورځ الفار دى، او نۀ درله د هغوئ د تپه ورځ خوشحالېدل پ تباه
 تا له نۀ وو په کار چ زما د خلقو دروازو ته ننوتلے وې د کول په کار دى. 

هغوئ د تباه په ورځ، او نۀ درله په کار وو چ تۀ د هغوئ د تباه په ورځ د
هغوئ په مصيبت باندې خوشحاله شوے وې، او نۀ د هغوئ د تباه په ورځ

 تا له نۀ وو په کار چ په چوکونو ک والړ وې او هغوئ هغوئ لوټ کې. 
دې وژل وک چ تتېدل. تا له نۀ وو پار چ هغه بچ شوى خلق دې نيول او
 د دشمن ته دې حواله کول، په کومه ورځ چ هغوئ په مصيبت ک ۇو. 

مال خُدائ د قيامت ورځ رانزدې ده، د ولو قومونو دپاره. نه چ تاسو کى
دى، نو هم داس به تاسو سره هم وش. ستاسو عملونه به واپس ستاسو په خپل

 اول تاسو زما په مقدس غرۀ زما د غضب جام ولو، خو  .سر راش
اوس به ي نور ول قومونه . بل هغوئ به دا په لو لو خال کى،

او هغوئ به دې آخرى قطرې هم . بيا به د هغوئ نام و نشان باق پات نۀ
ش، داس به ارى له هغوئ چ بلل ۇو نه.

د بن اسرائيلو فتح

 خو د صيون غر به د هغوئ دپاره د پناه ائ ش وک چ تت، دا به

 مقدس وى. او د يعقوب اوالد به دا ائ د خپل ميراث په توه قبضه کى. 
د يعقوب اوالد به له د اور په شان وى او د يوسف اوالد به له لمبه وى، او ادوم

به له د بوسو په پوره توه وسوزوى. د ادوم په اوالد ک به وک هم ژوندى
 د نجب خلق به د ادوم غرونه پات نۀ ش. مال خُدائ دا فرمائيل دى. 
قبضه کى، او د ته عالقو خلق به د فلستيه مل قبضه کى، هغوئ به د
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افرائيم او سامريه عالق قبضه کى، او د بنيامين خلق به جِلعاد قبضه کى.
 د بن اسرائيلو جالوطن کے شوى خلق چ په کنعان ک دى به د

صارفت پورې مل قبضه کى، د يروشلم جالوطن کے شوى وک چ په
 خالصون سفاراد ک دى هغوئ به د نجب په ارونو قبضه وکى. 

ورکون به د صيون غرۀ ته بره وخېژى چ د ادوم په غرونو باندې حومت
وکى. او مال خُدائ به پخپله بادشاه وى.
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