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اول باب
دحضرت ُيونس دماِلک خدائ نافرمانی کول

 ۱يوه ورځ ماِلک خدائ داِمتی زوئ ُيونس ته ووئيل چې"۲ ،هغه لوئ
ښار،نينيوه ته لاړشه،اؤدهغوی خلاف اعلان وکړه .ماته پته ده چې
هغوی څومره خراب خلق دی۳ ”.خوُيونس،بل طرف ته روان شوچې
دماِلک خدائ نه وتښتی .هغه يافاته لاړو ،هلته هغه ته يوسمندری
جهازِملاوشوچې سپېن ته راونېدونکےوو .هغه خپله کرايه ورکړه اؤپه
جهازکښې سپېن ته په سفرروان شو،خيال يې داووچې هلته به به
دمالک خدائ نه لرې وی.
۴خوماِلک خدائ په سمندرباندې يولوئ طوفان راوستو،اؤطوفان
دومره سخت ووچې دجهازدماتېدوخطره وه۵.دجهازوالاډېرويرېدل
اؤهريوخپل خدائ ته چغې وهلې .هغوی دخطرې
کميدلودپاره،سامان سمندرته وغورزولو .په دغه وخت کښې،
ُيونس په جهازکښې لاندې تلےوو ،اؤپه خوږخوب أاوده پروت وو.
۶دجهازمشرهغه هلته وليدونوورته يې ووئيل“ ،ته ولې ُاوده يې؟ پاڅه
اؤخپل خدائ ته سوال وکړه .کېدےشی چې هغه زُمونږخيال
وساتی نوُمونږبه بچ ُشو”.

۷دجهازوالايوبل ته ووئيل“ ،راځئ چې پچه واچُووچې معلومه شی
چې دچا په وجه په دې خطره کښې راګېرشوی ُيو ”.نودوئ چې
کله پچه واچوله هغه دُيونس په ُنوم راووتله۸ .نودجهازوالاورته
ووئيل“ :نواوس ته ُمونږته ووايه! چې دادچاپه وجه وشول؟ ته دلتهڅه
کوې؟ ته دُکوم وطن نه راغلےيې؟ اؤته دُکوم قوم يې؟”
۹نوُيونس ورته ووئيل“ ،زه عبرانےيم ،زه دماِلک خدائ ِعبادت ُکوم
چې دآاسمان خدائ پاک دے ،چاچې زمکه اؤسمندرپېداکړی
دیُ۱۰ ”.يونس هغوی ته هم داسې ووئيل چې هغه دماِلک خدائ نه
تښتېدلو.

دجهازوالاډېرويرېدل ،نوهغه ته يې ووئيل“ ،داتاډېربدکړی دی”.
۱۱هغه طوفان وخت په وخت نورهم زياتېدلو ،نودجهازوالادهغه نه
تپوس وکړوُ“ ،مونږستاسره څه چل وکُړوچېد داطوفان ودرېږی؟”
ُ۱۲يونس ورته ووئيل“ ،ماسمندرته وغورزوئ ،نوطوفان به قلارشی.
ماته پته ده چې تسوپه دې خطرناک طوفان کښې زمادغلطۍ په وجه
راګېرشوی يئ”.
۱۳په باوُجودددې چې هغوی جهازدسمندرغاړې ته دبوتلوکوشش
کولو ،هغوی په خپل ټول طاقت سر ه جهازچلولو .خوطوفان نورهم
زياتېدو ،اؤ غاړې ته ونه رسېدل۱۴ .نوهغوی ماِلک خدائ ته چغې

کړې“ ،اےزُمونږه ماِلکه ُخدايهُ ،مونږتاته سوال کُووچې ددې سړی
دژوندختمولوپه وجه ُمونږ له سزامه راکوه! ماِلکه ُخدايه! داهرڅه چې
کيږې داستارضاده۱۵ ”.نوبيا هغوی ُيونس ُاوچت کړواؤسمندرته يې
وغورزولو ،نوطوفان سمدستی قلارشو۱۶ .په دې کارهغوی دماِلک
خدائ نه ډېرويرېدل اؤيوه ُقربانی يې پېش کړه .اؤقسُمونه يې وخوړل
چې دمالک خدائ خدمت به کۇو.
۱۷خودماِلک خدائ په ُحکم يوغټ کب راغےاوُيونس يې ثابت

تېرکړو ،اؤهغه دکب په ګېډه کښې درې ورځې اؤدرې شپې وو.

دويم باب
دحضرت ُيونس ُدعا

ُ۱يونس دکب دګېډې نه ماِلک خدائ ،خپل خدائ پاک ته سوال
وکړواؤوې وئيل چې،
“۲اےماِلکه ُخدايه! ماپه تکليف کښې تاته آاوازوکړو،
اؤتاجواب راکړو.
مادمړودُدنيابېخ نه تا ته چغه کړه،
اؤتازمافريادواورېدو.
۳تازه لاندې دسمندربېخ ته وغورزولم،

چرته چې اوبه زمانه راتاؤشوې،
اؤستادسمندرزوروروچپوزه راګېرکړم.
۴زماداخيالووچې زه ستادنظرنه غورزېدلےيم
اؤزه به ستاپاک کورهيڅ کله هم بياونه ګورم.
۵اوبه زمادپاسه شوې اؤزماساه يې بنده کړه؛
زه په سمندرکښې ټول ُډوب شوم،
اؤدسمندرواښه زما د سر نه راتاؤ ُوو.
۶زه لاندې دغُرونوبېخ ته ورسېدم،
هغه ځائ ته چې دروازې يې همېشه بندې وی.
خوتااےماِلکه ُخدايه! زماُخدايه پاکه،
دکندې نه دې ژوندےراوويستم.
۷چې کله مامرګ ولېدو،
نوبيااےزماماِلکه ُخدايه! ماتاته سوال وکړو،
اؤتادخپل پاک کورنه زماسوال واورېدو.
۸هغه څوک چې دبې کاره ُبتانوِعبادت کوی،
هغوی ستا وفادارنه دی.
۹خوزه به ستاثناءوايم؛

زه به تاته ُقربانی وکړم
اؤزه به خپله وعده ُپوره کوم.
خلاصون ورکولووالاماِلک خدائ دے”.
۱۰بياماِلک خدائ کب ته ُحکم وکړوچې ُيونسد سمندر په غاړه
اولټۍکړه ،نوکب هغه دسمندرپه غاړه وغورزولو.

دريمه باب
دحضرت ُيونس دماِلک خدائ ُحکم منل
۱يوځل بيامالک خدائ ُيونس ته ووئيل چې،
“۲هغه لوئ ښارنينيوه ته لاړشه ،اؤچې ماُکوم پېغام درکړےدےهغه
خلقوته ورسوه۳ ”.نوُيونس دماِلک خدائ ُحکم ومنلواؤنينيوه ته لاړو،
هغه يو دومره لوئ ښارووچې ددريوورځودپيادل مزل برابرووُ۴ .يونس
په ښارکښې روان وو ،ټوله ورځ مزل کولونه پس هغه ِاعلان
وکړوچې“ ،څلوېښت ورځې پس به نينيوه تباه شی”.
۵دنينيوه خلقودخدائ پاک په پېغام يقين وکړو .نوهغوی دا فېصله
وکړه چې هريوکس به روژه ونيسی ،اؤټول خلق ،واړه اؤلوئ ټول به
دټاټ جامې اغوندی ددې دپاره چې ښکاره کړی چې هغوی توبه
ګارشوی دی.

۶چې کله دنينيوه بادشاه ددې نه خبرشو ،نودخپل تخت نه ُکوزشو،
ُچوغه يـې وويستله ،دټـاټ جامې يـې واغوستې اؤپه ايروکښې
کښېناستو۷ .هغه دنينيوه خلقوله ُحکم ورکړوچې “دادبادشاه اؤدهغه
دوزېرانوُحکم دےچې هيڅوک به هيڅ نه خوری .څاروی اؤ ګډې
به هم نه څه خوری اؤنه څه څښی۸ .ټول خلق اؤځناوربه دټاټ
جامې اغوندی .هريودې دزړه دِاخلاصه خدائ پاک ته سوال
وکړی اؤهريودې بدعمُلونه اؤخپله بدمعاشی پرېږدی۹ .کېدے شی
چې خدائ پاک خپله فېصله بدله کړی ،کېدےشی چې دهغه ُغصه
سړه ش ،نوُمونږبه د عذاب نه بچ شو”.
۹خدائ پاک دهغوی هرڅه وليدل .هغهوليدل چې هغوی غلطې
طريقې پرښودلې دی .نوخدائ پاک خپله فېصله بدله کړه اؤدوئ له
يې سزاورنه کړه لکه څنګه چې هغه وئيلی ُوو.

څلورمه باب
دحضرت ُيونس ُغصه اؤدخدائ پاک رحم

ُ۱يونس په دې ډېرخضه وواؤسخت ُغصه شو۲ .نو هغه ماِلک خدائ
ته سوال وکړو“ ،اےماِلکه ُخدايه! ما تا ته مخکښې نه ُوو وئيلی
چې کله ماوطن پرېښودوچې ته به هم داسې کوې؟ ځکه ماډېرښه

وکړل چې سپېن ته وتښتېدم .ماته پته وه چې ته رحمان اؤرحيم
خدائ يې ،همېشه صبرکُوونکےِ ،مهربان يې اؤخپله فېصله
بدلولوکښې نرم يې اؤسزا نه ورکوې۳ .نو ،اےماِلکه ُخدايه! پرېږده
چې زه مړشم .زه دژوندنه په مرګ خوشحاله يم”.
۴ماِلک خدئ ورته ووئيل“ ،ته دُغصه کېدوڅه حق لرې؟”
ُ۵يـونس دښـارنمرخاتـه طـرف تـه لاړواؤکښېناستو .هغه دځان دپاره
دالان خورکړواؤدهغی دسوری لاندې کښېناستوِ ،انتظاريې کولوچې
په نينيوه به څه چل کېږی.
۶بياماِلک خدائ پاک هلته يوُبوټےزرُغون کړوچې په ُيونس باندې

سورےوی ،اؤهغه ته ُسکون ملاؤشیُ .يونس په ُبوټی ډېرخوشحاله
وو۷ .خوبل سحروختی ،دخدائ پاک په ُحکم ،يوچينجی په ُبوټی
حمله وکړه اؤُبوټےوچ شو۸ .دمرختلونه وروستوخدائ پاک دنمرخاته
طرف نه توده هواراولېږله اؤُيونس دګرمۍ په وجه په بې خوده
کېدوبدل شوځکه چې هغه ګرمۍووهلو .نوهغه ووئيل“ ،دداسې
ژوندنه خو لاله مرګ ښه دے ،کاش چې زه مړوے”.
۹خوخدائ پاک هغه ته ووئيل“ ،ه دُبوټی په وجه دُغصه کېدوڅه
حق لرې؟”
ُيونس جواب ورکړو“ ،زه دأغصه کېدوحق لرم اؤدومره ُغصه يم چې

مرګ غواړم”.
۱۰ماِلک خدائ هغه ته ووئيل“ ،داُبوټےپه يوه شپه کښې زرُغون
شواؤبلې شپې له ورک شو .تاددې دپاره هيڅ نه دی کړی اؤنه دې
ورس ه دغټېدودپاره خواری کړې ده ،اؤاوس ته دې پسې خفګان
کوې۱۱ .نوماته دنينيوه په هغه لوئ ښارڅومره ډېررحم کول په
کارُوو .ددې نه علاوه ،په دې کښې ديو لاکهشل زره نه زيات بې
ګناه ماُشومان اوسېږی اؤهم داسې ډېرځناورهم په کښې دی”.

