
د حضرت حبقُوق نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

د حضرت حبقُوق نب پېغام د هغوئ دپاره د حوصل باعث دے وک چ په
وک چ ايماندارۍ سره او د زړۀ نه د خُدائ پاک تالش کوى، او د هغوئ دپاره

په معاشره ک د بدۍ په حقله پرېشانه دى نو په دې ک هغوئ سره خُدائ
پاک لوظ کوى چ هغه به په خپل وخت او په خپل طريق سره انصاف کوى.
خُدائ پاک يوه منصوبه لرى او هغه هيله ناه نۀ نظر انداز کوى. يوه ورځ به
حساب کتاب کيى او د بابل په شان بدعمله قوم به هم د خُدائ پاک د مقصد

دپاره استعمال ش. په دوېم باب او لورم آيت ک ليل دى چ، صادقان به
دا يو زبردست لوظ دے چ .ش ايماندارۍ په وجه ژوندى پات په خُدائ د خپل

حضرت حبقُوق نب ي کوى، او د دې دعوٰى ول مؤمنان د خپل اذيت او
مصيبت په وخت ک کولے ش. د حفظ کولو دپاره ۳: ۱۹ آيت ”قادر مطلق

خُدائ زما طاقت دے. هغه زما پ له د هوس د پو په شان کوى، هغه ما د
دې جوه کوى چ په اوچتو ايونو ورم.“
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د حبقُوق شايت

 ترو به،  هغه پېغام چ حبقُوق پېغمبر ته په رويا ک مالو شو.   ۱
اے ماله خُدايه، زۀ د مدد دپاره چغ وهم، خو تۀ جواب نۀ راکوې؟ زۀ درته د
 تۀ ول ما دې ته جوړوې ظلم په حقله چغ وهم، خو تۀ مين ته نۀ را؟ 

چ بانصاف وورم؟ تۀ ول بد برداشت کوې؟ تباه او ظلم، بحث مباحث او
 ه خو شريعت باثره دے او انصاف اختالفات زما د وړاندې دى. 

هيله نۀ کيى. بدعمله خلق د صادقانو نه راتاو ش چ انصاف تاال واال کى.

د مال خُدائ جواب

 ”قومونو ته وورئ او نظر پرې سات، او حېران ش .ه چ زۀ به ستاسو

د ژوند په دوران ک يو داس کار وکم چ تاسو به پرې يقين نۀ کوئ کۀ تاسو
 زۀ بابليان راوچتوم، چ ظالمان او برحمه خلق ته وئيلے شوى هم وے. 
دى. هغوئ په وله دنيا ک په مخه روان دى چ هغه ايونه قبضه کى چ د
 هغوئ يره او دهشت خورون خلق دى، د هغوئ قانون د خپل دوئ نۀ دى. 
 د هغوئ آسونه د پانانو نه انونو دپاره دے او خپل عزت په خپله زياتوى. 
تېز دى، په شپه ک د ليوۀ نه خطرناک دى. د هغوئ په آسونو سوارۀ فوجيان په
تېزۍ سره راروان دى، د هغوئ د آسونو سوارۀ د لرې لرې نه را. هغوئ له د
 هغوئ ول په ظلم زيات سره را. د  .ه وهلو له تېز الوباز په شان غو
هغوئ لرې له د صحرا د طوفان په شان مخ  او له د شو په شان

 هغوئ بادشاهان سپوى او حمرانانو له پېغور ورکوى. قېديان غونوى. 
هغوئ په ولو قلعه بند ارونو پورې خندا کوى، هغوئ به د ار نه ېرچاپېره د
 بيا به هغوئ له د طوفان په خاورو ډيرى جوړ کى او قبضه به ي کى. 

شان د ان سره هر ۀ جارو کى او تېر ش. دا ناهاران دى، د چا چ خپل
طاقت د هغوئ معبود دے.“
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د حبقُوق دوېم شايت

 اے ماله خُدايه، آيا تۀ د ازل نه موجود نۀ ي؟ زما پاکه خُدايه، زما مقدس

ذاته، مون به نۀ مرو. اے ماله خُدايه، تا هغوئ منتخب کل چ حساب وکى،
 خو ستا ستر بد کتلو اے ه، تا هغوئ مقرر کل چ سزا ورکى. 

ک ډيرې پاک دى، تۀ بد نۀ ش برداشت کولے. بيا ول تۀ دوکه باز برداشت
کوې؟ بيا ول تۀ خاموش ي کله چ بدعمله هغوئ لواړ تېروى وک چ د

 تۀ انسانان د سمندر د کبانو په شان جوړوې، هغوئ نه زيات صادق دى؟ 
 بدعمله دشمن له نه چ د هغوئ سمندرى قبيل حمران نۀ لرى. 

هغوئ ول په کنو سره راوباس، هغوئ په خپل جال ک رانيس، هغوئ په
خپل راوون جال ک راجمع کوى، او بيا هغه خوشحال کوى او

 په دې وجه هغه د خپل ار د جالونو عبادت کوى او په خوشحاله وى. 
مخ ورته خوشبوي سوزوى، د خپل جال په وجه هغه ۀ ژوند تېروى او د
 آيا هغه مسلسل خپل جال خال کوى او قومونه په خو خوراکونه کوى. 

برحم سره تباه کوى؟

بيا مال خُدائ د حبقُوق دعا ته جواب ورکول

 زۀ به وکيدارۍ ته ودرېم او په خپله به په برج باندې وخېژم، زۀ به  ۲
ورم چ هغه به ما ته ۀ وائ، او چ زۀ به د خپل شايت ۀ جواب ورکوم.

د مال خُدائ جواب

 بيا مال خُدائ د حبقُوق دعا ته جواب ورکو، ”زۀ چ ۀ تا ته په رويا

ک رندوم هغه په تختو باندې داس وليه چ هر وک ي په آسان سره
 نو ه رويا د مقرر وخت انتظار کوى، دا د آخرت په حقله  .لوستلے ش
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خبرې کوى او دا به دروغ ثابت نۀ ش. ار کۀ دا وخت اخل، د دې انتظار
 مغروره ته ووره، هغوئ په  .او ايسار به نۀ ش ه، دا به خامخا پوره شوک
خپل ان يقين سات، او د هغوئ ژوند کوږ دے. وک چ صادق وى هغه به په

.ايمان پائ

د بدعمله خلقو تباه کېدل

 په حقيقت ک مال حال هغوئ دوکه کوى، هغوئ مغروره دى او هيله

هم په آرام نۀ وى. ه چ هغوئ دومره حرصناک دى ومره چ قبر وى او
له د مرګ په شان هيله هم نۀ ميى، هغوئ خپل ان ته ول قومونه

 آيا هغوئ ول به هغۀ ته په خندا او راغونوى او ول خلق قبضه کوى.“ 
وک چ په هغۀ دې افسوس وى” ،به چ ى، او وائه پېغور ورنۀ که توسپ
د غال يزونه جمع کوى او خپل ان په قلن اخستلو سره مالداره کوى.“ دا به
 آيا ستا قرضدار به نااپه راوچت نۀ ش؟ آيا هغوئ ترو پورې جارى وى؟ 
ه چ   .ار ش زوى؟ نو بيا به تۀ د هغوئاو تا به ونۀ ل به بېدار نۀ ش

تاسو ډېر قومونه لوټ کى دى، کوم خلق چ ژوندى پات ش هغوئ به تاسو
لوټ کى. ه چ تاسو د انسانانو وينه تويه کې ده، او تاسو ملونه او

 ”افسوس په هغه چا چ ارونه او په دې ک ول خلق تباه کى دى. 
ائ ک ه جوړوى او خپله جاله په اوچت په ناجائزه خپله بادشاه

 تاسو د ډېرو خلقو د  .رفت نه بچ ش د د تباه جوړوى، د دې دپاره چ
تباه منصوبه جوړه که، په دې طريقه تاسو خپل قوم وشرمولو او خپل ژوند
 د دېوالونو کا به هم تا پس چغ کى، او په چت مو په ک تباه کو. 

 افسوس په هغه چا وک چ په وينه ک د لر تيرونه به هم فرياد کوى. 
خُدائ رب  آيا مال توېدو ار آبادوى او په جرم باندې ار قائموى. 

االفواج دا نۀ ده مقرره کې چ د خلقو محنت صرف د اور دپاره خشاک دے،
 ه چ زمه به د مال خُدائ او قومونه خپل انونه هس ستى کوى؟ 
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 د جالل د علم نه داس ډکه ش له نه چ سمندر د اوبو نه ډک وى. 
افسوس په هغه چا چ خپل اونى له شراب ورکوى، د شرابو د مش نه ورته
تر هغ پورې اچوى چ دوئ نشه ش، نو چ هغه د هغوئ لغ بدنونه وورى.

 خو تۀ به زر د جالل په ائ د شرم سره مخ ش. اوس ستا وار دے،

وه او ناسنته ان لغ که. د مال خُدائ د  الس نه جام تا ته راروان
 کوم ظلم چ تا لبنان سره وکو دے، او سپاوے به ستا جالل ختم کى. 
هغه به تا له شست درکى، او کوم ظلم چ تا په ناورو وکو هغوئ به تا نه

بدل واخل. تا د انسان وينه تويه کې ده، تا د زم په مخ کل او ارونه او په
 د هغه بت ۀ فائده ده، چ انسان دې ک ول مخلوق تباه کى دى. 
تراشلے وى؟ يا هغه مجسمه چ د دروغو تعليم ورکوى؟ ه چ وک دا

جوړوى هغه په خپل جوړ کى يز اعتماد کوى، هغه جوړ کى بتان چ خبرې
 افسوس په هغوئ وک چ لر ته وائ، ژوندے شه. يا نۀ ش کولے. 
بساه کا ته وائ، پاه. آيا دا دوئ ته هدايت ورکولے ش؟ دا په سرو او

 خو مال خُدائ په خپل سپينو زرو پ وى، خو په ک ساه نۀ وى. 
مقدس کور ک دے، پرېده چ وله زمه د هغۀ په حضور ک خاموشه

“.ش

د حضرت حبقُوق دعا

 اے ماله خُدايه، زۀ ستا د شُهرت نه خبر يم،  د حبقُوق پېغمبر دعا.   ۳
ستا د عجيبه کارونو په وجه زۀ په يره ک يم، اے ماله خُدايه. زمون د ژوند په
ورو ک خپل کار تازه که، زمون په وخت ک هغه دوباره رند که. او

 خُدائ پاک د تيمان نه راروان دے، د په خپله غصه ک دې رحم ياد ساته. 
فاران د غرونو نه هغه مقدس ذات راروان دے. د هغۀ د شان او شوکت نه

 د هغۀ شان آسمانونه ډک شوى دى او د هغۀ ثناء صفت زمه ډکه کې ده. 

۵ / ۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


،لېدل انانمر په شان وو، او د هغۀ د الس نه ر ه د راختوناو شوکت ل
وبا د هغۀ نه مخ الړه،   په کوم ک چ د هغۀ قدرت پ انغتے وو. 
 هغه چ ودرېدو، او زمه ي خووله، او طاعون د هغۀ قدمونو پس وو. 
غرونه ذرې ذرې کېدل، او د ډيرې زمان زول. پخوانل هغۀ کتل او قومونه ي
 ما د کوشن د خلقو غونۍ راغورزېدل. د شروع نه د هغۀ تلل داس دى. 

  .ليف کائ په ت د ميديانيانو د اوسېدو ،وليدل په مصيبت ک خېم
آيا تۀ سيندونو ته غصه وې، اے ماله خُدايه؟ ول ستا قهر د نهرونو خالف وو؟
په جن تۀ په خپلو آسونو او د فتح تۀ د سمندر خالف غصه وې کله چ ول

 تا خپله لينده رااره که، تا د ډېرو غشو دپاره آواز وکو. اډو سور وې؟ 
 غرونو تۀ وليدل او ولزېدل، د اوبو تا دريابونو سره زمه په مين دوه که. 
 سېالبونه وبهېدل، ژورو اوبو شور جوړ کو، او خپل چپ ي اوچت کې. 

او نه چ ستا د نېزې ال وپقېدله او ستا د ويشتلے شوو غشو را ته، په
 په غصه ک تۀ په آسمان ک نمر او سپوږم په خپل ائ ودرېدل. 

 تۀ د خپلو خلقو بچ زمه ورېدل، او په قهر ک تا قومونه چخ کل. 
کولو دپاره بهر راغل، چ خپل غوره کے شوى بچ کې. تا د بدعمله وطن

 هغوئ د ربن کل.  مشر چخ کل، تا هغوئ د سر نه تر پو پورې ب
خوشحال نه داس چغ وهل له چ غريبانان ي د ۀ مخالفت نه بغېر لوټ
کل. تا په خپلو نېزو د هغوئ سرونه مات کل کله چ د هغۀ جنيالو زمون د

 تا سمندر د خپلو آسونو د پو تس نس کولو دپاره په مون حمله وکه. 
 ما واورېدل او زړۀ م په الندې کو، زورورې اوبۀ دې په تاوېدو کې. 
رپېدو شو، زما شونې په هغه آواز سره په رپېدو شوې، زما هُوک وراستۀ

شول، او زما پ په لزېدو شوې. تر اوسه زۀ د مصيبت د هغه ور په صبر
 سره انتظار کوم چ په هغه قوم به راش وک چ په مون حمله کوى. 

ار کۀ د اينرو ونه غو نۀ کوى او د انورو په بوو ک انور نشته، ار کۀ
د زيتُونو فصل ناکام ش او پ غله نۀ پېدا کوى، ار کۀ په شپول ک ې
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 خو بيا هم به زۀ په مال خُدائ نشته او اروى په پنال ک نشته، 
 قادر خوشحاله شم. زۀ به په خُدائ پاک په خپل خالصون خوشحاله شم. 

مطلق خُدائ زما طاقت دے. هغه زما پ له د هوس د پو په شان کوى،
هغه ما د دې جوه کوى چ په اوچتو ايونو ورم. دا دعا د موسيق د مشر

دپاره ده چ د رباب د تارونو سره ده.
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