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د مرثيو کتاب

پېژندلو

د مرثيو په کتاب ک مون تباه کوون نتيج وينو. کله چ بابليانو يروشلم قبضه کو
و کتلته په خپلو ستر په حقله حضرت يرمياه پېغمبر مون نو د هغه وخت د پرېشان

قيصه په دې کتاب ک بيانوى. دا کتاب مون له خبردارے راکوى کۀ يو کس ناه
وکى او کۀ يو قوم نو د هغ نتيج به داس وى. د يروشلم خلقو بت پرست شروع که
او د خُدائ پاک سره ي نزدې تعلق ختم کو او د خپل ژوند الرې ي جدا کې. خو بيا

هم مون اُميد صرف او صرف د خُدائ پاک نه ساتلے شُو. د مرثيو دا کتاب د پينو
رېوتلو په مرثيو نه جوړ شوے دے او په دې ک په هره يوه مرثيه ک د يروشلم د راپ

حقله غم رند شوے دے. له نه چ په جنازه ک وعظ کيى دغس په دې
مرثيو ک د يو قوم د تاوان غم بيان شوے دے. د دې کتاب مقصد دا دے چ د

خُدائ پاک نه اُميد ولرو د چا رحم چ هر سحر نوے او تازه کيى او د چا وفادارى
چ عظيمه ده هغه خلقو دپاره هم وک چ پخپله بوفا دى. د حفظ کولو دپاره ۳: ۲۳

آيت ”د هغۀ رحم هر سحر نوے او تازه کيى او د هغۀ وفادارى بشانه لويه ده.“

په يو وخت ک شوه، چ پات ه يوان اريه  افسوس، افسوس، هغه  ۱
هغه د خلقو نه ډکه وه. هغه نه له د يوې کونې په شان شوه، هغه چ په يو وخت

ک په قومونو ک ډېره لويه وه. د نورو ارونو په نسبت هغه له د شهزاد وه خو
 هغه وله شپه په سلو او ژړا تېروى، او په مخ ي د اوس هغه غريبه غالمه شوه. 

ورله تسل نۀ وو، چ يو هم پات ي ولو عاشقانو ک ى. پهو سېالبونه بهياو
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ورکى. د هغ ولو دوستانو د هغ سره بوفائ کې ده، او د هغ دشمنان جوړ
 يهوداه جالوطن کے شو، د ډېرو سختو مشقتونو سره هغه د نورو شوى دى. 

ملونو په مين ک اوسيى، او د اوسېدو دپاره هغه د آرام ائ نۀ لرى. د هغۀ
 صيون ته د تلو الرې دشمنانو هغه راېر کو، او هغۀ ته د تتېدو موقع نۀ وه. 

خال دى او ماتم کوى، وک هم ورته اوس د اخترونو دپاره نۀ را. د ار دروازې
ول خاموشه شوې دى، او د دې امامان اسويل کوى. د هغ پېغل غمژن دى، او د

 د هغ دشمنان په هغ اختيارمن شول، او د هغ دشمنان هغ تليفونه تراخۀ دى. 
آرام او پرسونه ژوند تېروى. مال خُدائ داس ه وکل، چ سرکش ي ډېره وه. د

 د لور صيون هغ ماشومان ونيولے شول، او لرې مل ته جالوطن کے شول. 
وله لوئ ختمه شوه، او د هغ نه ول شان او شوکت الړو. شهزادان ي له د هغه

هوسو په شان شول، چ د رن ائ موندلے نۀ ش. هغوئ خو دومره کمزورى شوى
 يروشلم اري ته هغه وخت ياد دے په ۇو، چ د ارى نه تتېدلے نۀ شول. 
کومو ورو ک چ زورېدل او سرردانه وه، ول قيمت يزونه ورته ياد ۇو کوم

چ پخوا هغ سره ۇو. کله چ هغه د دشمن السونو ک پرېوته، او داس هي وک
نۀ ۇو چ د هغ مدد وکى، دشمن د هغ د شست تماشه کوله او د هغ په

 يروشلم اري سخته ناه وکله او د هغ په وجه پليته راغورزېدلو خوشحاله شو. 
ربنه او شوه. هر چا چ د هغ عزت کولو اوس ورته سپ ورى ه چ دوئ هغه ب

عاجزه وليده. هغه په خپله په زوره زبير کوى او د شرم نه خپل مخ په السونو پوى.
 د هغ په لمن د ناپاک داغونه لېدل ۇو، هغ د خپل اَنجام ۀ سوچ نۀ کولو، د

هغ راغورزېدل وحشتناکه وو، وک داس نۀ وو چ هغ له تسل ورکى. ”ماله
 خُدايه، زما دې تليفونو ته ووره، ه چ دشمن په ما غالب شوے دے.“ 

دشمن خپل السونه وراوږدۀ کل او د هغ ول قيمت يزونه ي لوټ کل. هغ په
خپله وليدل چ غېر قومونه د هغ مقدس ائ ته داخل شول، ار چ تا دغه خلق

په تالش ک د رو ولو خلقو ي  خپل جماعت ته د داخلېدو نه منع کى ۇو. 
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آهونه کول. د خوراک دپاره ي خپل قيمت يزونه خرڅ کل چ پرې خپل انونه
 ژوندى وسات. ”اے ماله خُدايه، ما ته ووره زۀ ومره سپه کے شوې يم. 

ول ستاسو دپاره دا هي هم نۀ دى، تاسو ول وک چ په الره تېرېئ؟ راش او
وورئ کۀ چرې زما په شان غم او درد بل چرته وى، کوم چ مال خُدائ نازل کو په
 هغۀ بره د آسمان نه اور راولېلو او هغه زما هوکو ته هغه ورځ چ هغه په قهر وو. 

ورکوز شو. هغۀ زما پو ته جال وغوړولو او زۀ ي د تلو نه منع کم. هغۀ زۀ نس
 زما سرکش يو جغ پورې تلے شوې وه او کې پرېودم او وله ورځ بيماره وم. 

د هغۀ السونو دا تل ۇو. هغه زما په غاړه بار شو او زما زور ي ختم کو. مال زۀ
 مال زما ول فوجيان رد هغوئ ته حواله کمه د چا چ زۀ مقابله نۀ شم کولے. 

کل کوم چ ما سره ۇو. هغۀ زما خالف د لر اعالن وکو چ زما وانان غوبل
 کى. مال د يهوداه نيازبين ار له د انور په شان په لنرۍ ک نچوړ کو. 

نو په دې کارونو زۀ ژړېم او سترو نه م او بهيى. نزدې وک هم نشته چ ما
له تسل راکى او يا ما له حوصله راکى. زما ماشومان غمژن شوى دى ه دشمن

وک نشته چ  صيون خپل السونه د مدد دپاره غزوى، خو هي په ما غالب دے.“ 
تسل ورکى. مال خُدائ د يعقوب خالف حم وکو چ د هغۀ اونيان به د هغۀ

 ”مال دشمنان ش. د يروشلم نه د هغوئ په مين ک پليته کپه جوړه شوې ده. 
خُدائ په حقه دے ه ما د هغۀ د حم نه سرکش کې ده. خو اے ولو خلقو ما ته

ى د جالوطنوانان س او  ورئ، زما پېغلزما غمونو او دردونو ته و ،غوږ ش
 ما خپلو عاشقانو ته آواز وکو خو هغوئ ما له دوکه راکه. دپاره بوتلے شوى دى. 
کله چ امامانو او مشرانو د خپلو انونو ژوندى ساتلو دپاره خوراک لولو نو هغوئ په
 ووره، اے ماله خُدايه زۀ ومره زورېدل يم او زما روح اريه ک مۀ شول. 
خفه دے او زړۀ م ناسازه دے ه چ زۀ ډېره سرکشه وم. بهر په کوو ک تُورې

 هغوئ واورېدل د بچو نه خالصه کم او په کور ک دننه هم مرګ راپس دے. 
چ ما نه زبير کول خو داس وک نشته چ ما له تسل راکى. زما ولو
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دشمنانو زما د تليفونو په حقله واورېدل او هغوئ خوشحاله شول چ دا تا په ما
راوست دى. هغه ورځ پرې راوله د کوم چ تا اعالن کے دے نو هغوئ به هم زما په
 د هغوئ ول بدکارونه دې تا ته اره ش. هغوئ له هغس سزا ورکه  .شان ش

اونه او زبيرې ده. زما کپه وجه راک سرکش ول تا ما له زما د ه چن هل
زيات دى او زما زړۀ بقراره شوے دے.“

 افسوس، مال په خپل قهر د لور صيون نيازبين ار د شرم سره مخ کو،  ۲
هغۀ د اسرائيل شان و شوکت د آسمان نه زم ته راوغورزولو. هغۀ په خپل کور باندې
 مال په برحم سره د هي رحم ونۀ کو کله چ هغه په قهر او غضب ک وو. 

يعقوب د اوسېدو ول ايونه تباه کل. او په خپل قهر ک هغۀ د لور يهوداه د ار
مضبوط قلعه ان راوغورزول. په بعزت سره هغۀ زم ته بادشاه او د دې

 هغۀ په خپل قهر و غضب ک د اسرائيلو ول طاقت ختم بادشاهان راوغورزول. 
کو. کله چ دشمن حمله وکه نو مال خپل ے الس د هغوئ مدد نه وروستو کو.

 هغۀ هغه په اسرائيل ک له د اور لمبه شو او ېرچاپېره هر يو شے ي وسوزولو. 
له د دشمن په شان خپله لينده راله او هغۀ خپل ے الس له د دشمن زار ته تيار

کو. هغۀ هغه ول ووژل وک چ په مون ران ۇو، هغۀ خپل غضب له د اور په
 مال د هغوئ د دشمن په شان شان د لور صيون په نيازبين خېم راوورولو. 

ان قلعه ل، د هغۀ مضبوطول محلونه تباه ک و، هغۀ د هغۀسرائيل تباه کشو، هغۀ ا
 هغۀ ي تباه کې. هغۀ د لور يهوداه ار په ماتمونو او مرثيو ک اضافه وکه. 

خپل کور داس په آسانه راوغورزولو له تۀ به وائ چ په باغ ک ي جونه
راوغورزوله، او د عبادت مقدس ائ ي تباه کو. مال خُدائ په صيون مقدس

ي ل. په خپل سخت قهر او غضب کو يادونه هېر کاخترونه او د سبت د ور
 مال خپله قرباناه سپه که، او خپل مقدس بادشاه او امام دواړه رد کل. 

مقام ي پرېودلو. هغۀ د دشمن السونو ته د خپل محلونو دېوالونه حواله کل. دشمن د
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 مال خُدائ په کور ک چغ کې له نه چ د اختر په ورځ خلق کوى. 
مال خُدائ دا فېصله وکه چ د صيون ار دېوالونه وران کى. هغۀ د ورانولو دپاره
د ناپ تول ز راوغزولو او خپل الس ي د هغۀ د تباه نه منع نۀ کو. د هغۀ دېوالونه او

 د يروشلم د هغۀ مورچ ي په ماتم آخته کې او دواړه په يو ائ تباه شول. 
ې دى. د هغتباه ک ي اړمونه او تال شوې دى، او د هغ ډوب ه کدروازې په زم

بادشاه او شهزادان نورو قومونو ته جالوطن کے شوى دى. نور د مال خُدائ نه
 د  .خُدائ نه را د هغۀ پېغمبرانو ته د مال ى او نۀ نورې وحشريعت نۀ مالوي

صيون مشران په زمه په خاموش سره ناست دى. هغوئ په خپلو سرونو خاورې
اچول دى او د اټ جام ي اغوست دى. د يروشلم پېغلو جينو خپل سرونه د شرم نه
 زما ستر د خفان نه په ژړا ستې شوې دى. زما زړۀ د زم ته ي کى دى. 

غم نه نا آرامه دے. زما زړۀ د خفان نه چاؤدلے دے، په دې وجه چ زما خلق تباه
شوى دى ه چ د پيو او واړۀ ماشومان بهوشه دى او د ار په سکونو دپاسه

 هغوئ خپلو ميندو ته ژاړى چ، ”خوراک او اک چرته دے؟“ ماوى کيى. 
هغوئ له د زخميانو په شان بحاله دى، د ار په کوو ک بحاله دى او هغوئ د
 زۀ ستا په حقله ژوند نه الس ووينلو د مور په غې ک د هغوئ ژوند ختم شو. 

ۀ ووايم، او د چا سره دې برابره کمه؟ اے يروشلم لورې، تا د ۀ سره مقايسه کمه
چ تا ته تسل درکمه؟ اے صيون پېغل لورې، د سمندر د ژوروال په اندازه ستا

 ستا پېغمبرانو ستا دپاره بمطلبه او دوکه تباه ده، وک به تا ته شفا درکى؟ 
مارې روياان وليدل. هغوئ ستاسو ناهونه اره نۀ کل چ تاسو د جالوطن نه
 هغوئ ول بچ کى. خو تاسو ته ي د دروغو او بالرې کوون پېغامونه واورول. 

وک چ په دې الره تېريى هغوئ تا پورې ملنى وه. هغوئ د مسخرو نه خپل
سرونه خووى او د لور يروشلم ار پورې خندا کوى. ”آيا دا هغه ار نۀ وو کوم به

چ يادېدو، او په خپل ائست ک بعېبه وو، او د ول دنيا د خوشحال سبب وو؟“
 ستا ول دشمنان تا پورې خندا کوى، او ستا خالف ي خپل خول کوالو کې
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دى، هغوئ نېغ نېغ ورى او خپل غاونه چيچ، او هغوئ چغ وه چ، ”مون هغه
 نو مال خُدائ لواړه تېره که. مون د دې ورځ انتظار کولو او آخر مو وليدله.“ 

د ډېر پخوا نه ي و، چو، هغۀ د خپل مقصد خبردارے ورکخپل مقصد پوره ک
خبردارے ورکے وو، هغۀ په برحم سره هر ۀ تباه کل. هغۀ ستا دشمنان په تا

 مال ته په زوره خوشحاله کل او هغۀ ستا د دشمنانو زور په تا اوچت کے دے. 
چغ ووهه، اے د نيازبين صيون لور دېوالونو، د اوو نهرونه دې له د سېالب په

شان وبهيى، په شپه او ورځ ک دې وبهيى. خپل ان ته آرام مۀ ورکوه او په
 ”راپاه، او په شپه ک ژړا وکه، په هره شېبه ک د سترو دې ژړا مۀ بندوه. 

مال په حضور ک د خپل زړۀ حال رارند که. او خپل السونه هغۀ ته پورته که د
خپلو ماشومانو د ژوند دپاره وک چ د کوو په هر وټ ک د لوږى نه مۀ

ى دى؟ ولد چا سره ک ه. تا داسه خُدايه، او غور وکوره، اے مال و کيى.“ 
ميندې دې خپل ماشومان خورى چ هغوئ زيول دى؟ ول امامان او پېغمبران دې د
 زاړۀ او زلم په کوو ک پراتۀ دى، مال په مقدس کور ک قتل کے ش؟ 

په زمه په کوو ک زما وان  او وانان سى په تُوره راغورزولے شوى
 دى. د خپل قهر په ورو ک تا هغوئ مۀ کل او په برحم سره مو حالل کل. 

تا د هرې خوا نه زما دشمنانو له دعوت ورکو له چ د اختر د ورځ دپاره دې
راغوت وى. او د مال خُدائ د قهر په ورو ک نه وک تتېدلے شُو او نه وک

بچ کېدلے شُو. هغوئ وک چ ما زيول ۇو او په ما ران ۇو زما دشمن هغه تباه
کل.

 زۀ هغه کس يم چا چ د مال خُدائ د غضب د چوک نه تليفونه ليدل دى.  ۳
 يقيناً چ هغۀ  هغۀ زۀ په رالو تيارې ته راوستم چ هي را په ک نۀ وه. 

 هغۀ زما ول ان په وهلو زما په خالف خپل الس وله ورځ بار بار راوچت کو. 
او غمونو ک  هغۀ زۀ په تريخوال ت شين کو او زما هُوک ي مات کل. 

https://pashtobibles.org/


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

  هغۀ زۀ په زوړ قبر ک په توره تياره ک کېنولم.  ايسار او راېر کے يم. 
 هغۀ زۀ په دېوالونو ک راېر کم چ ونۀ تتم او په درنو زنيرونو ي تلے يم. 

تر دې چ ما آواز وکو او مدد دپاره په چغو وژړېدم، هغۀ زما دعاانو ته توجو نۀ
 هغۀ زما الرې د تراشلے شوو کاو په دېوال بندې کى دى، او هغۀ زما ورکوله. 

ه چپروت دے او ل ه د مېلو زما په انتظار ک هغه ل الرې ې وډې کې دى. 
و و م، اوالرې ک هغۀ زۀ د الرې نه ب زمرے د حمل دپاره پ شوے وى. 

 هغۀ خپله لينده ي کم. او هغۀ زۀ وران ويجاړ او بياره بمدداره پرېودم. 
 هغۀ زما زړۀ سورے سورے کو راله او د خپلو غشو دپاره ي نه ورولم. 

 زۀ د خپلو خلقو د خندا ذريعه شوم، وله ورځ او د خپل تيردان په غشو ي وويشتم. 
 هغۀ زۀ په ترخو خوراکونو موړ کم، او د لو دپاره ي د ما ته پيغورونه کوى. 

 هغۀ زما په غاونو ک باجرى ورکه، او په تريخ نير نه ډکه پياله راکه. 
 زما زړۀ د سالمتيا نه خال شوے دے او ما نه هېر خاورو ايرو ک ي ومنلم. 
ۀ چ  نو زۀ دا وايم، ”زما طمع او اُميد الړو او  .ۀ ته وائ خوشحال دى چ

 زما مصيبتونه او خوار و زار زما د مال خُدائ نه اُميد وو هغه ختم شو.“ 
 زۀ بار بار د هغۀ په رېدل ما ته ياديى، او هغه ما ته د نير نه هم تراخۀ دى. 
 خو بيا هم زۀ په خپل سوچ حقله سوچ کوم او زما روح په ما ک پرېشانه دے. 

 د مال خُدائ پائيداره مينه ک دا راولم او په دې وجه زۀ بيا هم اُميدوار يم. 
 د هغۀ رحم او مينه هر سحر هيله نۀ ختميى او د هغۀ رحم هيله نۀ ختميى. 

 ”مال خُدائ زما نصيب نوے او تازه کيى او د هغۀ وفادارى بشانه لويه ده. 
 مال دے،“ او زۀ خپل ان ته دا وايم، ”نو په دې وجه زۀ به د هغۀ نه اُميد ساتم.“ 

خُدائ هغه چا سره ۀ دے وک چ په هغۀ باور کوى او هغه کس وک چ د هغۀ
 دا ۀ ده چ يو کس په خاموش سره انتظار وکى، د مال خُدائ تالش کوى. 

،جغ يوس ک وان په ۀ ده چ  د يو کس دپاره دا خالصون ته انتظار وکى. 
  چ په خاموش ک ان له کېن ،ۀ چ مال خُدائ پرې اېے وى. 
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هغه دې خپل ان پمخ په خاورو ک وغورزوى، کېدے ش چ ۀ اُميد پات وى.
 ظالم ته دې د وهلو دپاره خپل مخ ورواړوى او د هغۀ د السه دې بعزت قبوله

 دا کۀ هغه غم راول، هغه به  ه مال به انسان د تل دپاره نۀ رد کوى.  کى. 
 هغه چا ته په تليف رحم هم کوى، د هغه مين په مطابق چ ډېره او پائيداره ده. 
 کله چ په مل ک ول رسولو نۀ خوشحاليى او نۀ وک په غم آخته کوى. 

 او کله چ يو انسان د خُدائ تعال په وړاندې د قېديان د پو الندې چخ کى، 
 کله چ يو سے په عدالت ک وک د انصاف نه  ،بل چا حق په زور وه

ۀ کار کولے ش موک په خپل ح  محروموى، ول مال داس ظلم نۀ ورى؟ 
 ول د خُدائ تعال د خوا نه ۀ ترو چ مال په خپله د هغ حم نۀ وى کے؟ 
 نو بيا ژوندے انسان ول شايت کوى کله چ ورته د خپلو او بد دواړه نۀ را؟ 

 را چ مون خپل طريق وآزمايو او مال خُدائ ته  .الو شناهونو سزا م
 را چ په اخالص خپل السونه پورته کو او آسمان خُدائ واپس راورحو. 

  ”مون ناه او سرکش وکه او تا مون معاف کى نۀ يو.  پاک ته داس ووايو، 
تا خپل د قهر جام واغوستل او مون پس شوې او په برحم سره دې مون مۀ
 تا خپل ان په وري ک ونغتلو ترو هي دعا هم تا ته در ونۀ رسيى. کو. 
  تا مون پليت کو او د قومونو په مين ک دې رانه د ند ډېرے جوړ کو. 

 يرې واخستُو او په کنده زمون ولو دشمنانو زمون خالف خپل خول وازې کې. 
 زما د خلقو د تباه په وجه زما د ربادى راباندې راغله.  ک وغورزېدُو. تباه او ب
 زما سترو نه به او جارى وى ب له آرام سترو نه د اوو سيندونه بهيى. 
 ترو چ مال خُدائ پاس د آسمان نه نظر واچوى او دا حال وورى. کولو نه، 

  .ورم نو زما زړۀ غمژن ش و حالت ولو د ار ک کله زۀ په  چ
هغوئ وک چ هي بهيه زما دشمنان ۇو هغوئ له د مرغ په شان زۀ وويشتم.

 اوبۀ  هغوئ زۀ ژوندے په کنده ک ورواچولم او په ما ي کا راوويشتل. 

 اے ماله خُدايه، ما د کندې د بېخ زما تر سره راورسېدل او وئيل م چ ډوبېم. 
 تا زما خواست اورېدلے دے، خپل غوږونه مۀ نه ستا په نامه منت زارى وکه. 
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 تۀ ما ته رانزدې شوې کله چ ما درته آواز بندوه، د مدد دپاره زما آواز واوره. 
 اے ماله، تا زما مسئله راوچته که او تا وکو، تا ما ته وفرمائيل چ يرېه مه. 
 اے ماله خُدايه، کوم بد چ ما سره وشُو تا هغه وليدل، زما د زما ژوند بچ کو. 
منصوب ول ول اور وليدو، د هغوئ  تا د هغوئ د انتقام مسئل انصاف وکه. 

ول ول پيغورونه واورېدل، د هغوئ ه خُدايه، تا د هغوئ اے مال زما خالف دى. 
 زما مخالفين وله ورځ زما خالف پس پس او منصوب چ زما خالف دى. 

 هغوئ ته ووره، سحر نه تر ماامه پورې، زۀ د هغوئ د پيغورونو نوس کوى. 
 اے ماله خُدايه، هغوئ ته بدله ورکه، هغوئ ته د خپل په سندرو ک نمونه يم. 
 هغوئ په زړونو غمژن که او ستا لعنت دې په هغوئ عمل په مطابق بدله ورکه. 
د مخ نه ي ه خُدايه، د زمراونيسه، مال  هغوئ په خپله غصه ک باندې وى. 

جارو که.“

 وورئ چ د سرو زرو ال نه تته شوه، او چ خالص سرۀ زر نه بدل  ۴
 شوى دى، او د مقدس ائ کا د هر يو سک په هر وټ ک خوارۀ وارۀ شُو. 
د صيون بيش قيمته ماشومان، چ د خالص سرو زرو په تول ۇو، خو اوس هغه له د

 تر دې چ يدړه هم خپلو خاورين لوو په شان دى، له چ کالل جوړ کى وى. 
ماشومانو ته سينه ورکوى، خو زما خلق ظالمان شوى دى له شترمرغ چ په صحرا

 د پيو د ماشومانو ژب انت دى او د تندې نه تالو ته ورغل دى. ک وى. 
 هغه چا ماشومان رو پس ژاړى خو هيچا سره هم نشته چ هغوئ له ورکى. 

چ به خوندور خوراکونه کول هغوئ اوس په کوو ک د لوږى نه مۀ کيى. هغوئ
چا چ به قيمت کپې استعمالول اوس هغوئ د ند په ډېرو ک د خوراک لون

 زما د خلقو سزا د سدوم د خلقو نه زياته ده، کوم چ په يو شېبه ک تباه کوى. 
 د صيون حمرانان د واورې نه زيات صفا ۇو شُو او هيچا پرې الس ونۀ مروړلو. 

او د پيو نه زيات سپين ۇو. د هغوئ بدن د مرجانو نه زيات سور وو، او د هغوئ شلونه
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 خو اوس د هغوئ مخونه سارو نه او صورتونه د نيلم کا په شان ارېدل. 
زيات تور دى. هغوئ په الرو کوو ک د خلقو د پېژندلو نه وت دى. د هغوئ رمن

 هغوئ د هغوئ هوکو پورې انت ده او هغه له د پوست په شان اوچه شوې ده. 
وک چ په تُوره مۀ شوى ۇو د هغه چا نه ۀ ۇو چ د قحط نه مۀ شوى ۇو. او د
 کله چ زما قوم تباه پ نه د فصل د نشتوال په وجه هغوئ د لوږو نه مۀ شول. 

 مال کېدو نو د لوږې نه مهربانه ميندو هم خپل ماشومان پاخۀ کل او وې خوړل. 
خُدائ خپل ول غضب په دوئ ظاهر کو او هغۀ خپل سخت قهر رانازل کو. هغۀ په

 د دنيا بادشاهانو په دې صيون ک اور بل کو. او هغه ي تر بنيادونو وسوزولو. 
يقين نۀ کولو، او نۀ پرې د دنيا يو اوسېدون باور کولو، چ مخالفين او دشمنان به د

 خو دا د هغ د پېغمبرانو د ناه په وجه  .راننو يروشلم په لويو دروازو ک
وشو او د امامانو په جرمونو سره وشو، چا چ د ار په مين ک د صادقانو وينه
ېدل. او په وينو داسر ردانهسر و که د ړندو په کو هغوئ ل تويه که. 

 ”اخوا ش ناپاکو،“ لت پت ۇو چ چا ي جامو له د الس وروړلو جرأت نۀ کولو. 
خلقو په هغوئ چغ ووهل، ”اخوا ش، اخوا ش، الس مۀ راوړئ.“ نو بيا هغوئ لرې

ېدل خو هيچا هلته پاتر ردانهسر تېدل او په غېرو قومونو کوطنونو ته وت
 مال خُدائ په خپله هغوئ خوارۀ وارۀ کل او نور ي د کېدلو ته نۀ پرېودل. 

 په هغوئ قدر نۀ کولو. خلقو نۀ د امامانو عزت کولو او نۀ ي په مشرانو رحم کولو. 
ډېرو کتو مو ستر ړندې شوې خو بفائدې، هي مدد رانۀ غلو. مون د داس يو قوم په
و کپه خپلو کو  مون انتظار ۇو چ زمون بچ کول د هغوئ د وس کار نۀ وو. 

نۀ شُو رېدلے ه چ دشمن راته مورچه شوے دے. زمون آخر رانزدې شوے وو،
 زمون او زمون ور شمېرلے شوې وې، ه چ زمون اَنجام رارسېدلے وو. 

دشمنان به د باز نه زيات تېز ۇو، کۀ مون به غرونو ته وزغلېدو نو هلته به ي پېدا کو او
 د مال خُدائ کۀ په صحرا ک به پ شُو نو هغوئ به هلته زمون انتظار کولو. 

غوره کے شوے بادشاه چ زمون د ژوند ساه ده، هغه د هغوئ په دام ک راېر
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شوے وو، د چا په حقله چ مون وئيل چ، ”د هغۀ د سورى د الندې به مون د قومونو
 اے د ادوم لورې، اوس خندا او خوشحال وکه، او تاسو په مين ک اوسيو.“ 

وک چ په عوض ک اوسېئ، تاسو ته به هم د مال خُدائ د غضب پياله درکے
 اے صيون لورې، ستا سزا به ربن کئ.  ش، تاسو به نشه ش او خپل ان به ب

پوره ش، هغه به تا نور په جالوطن ک ونۀ سات. خو اے د ادوم لورې، هغه به تا له
ستا د ناهونو سزا درکى او ستا ناهونه به اره کى.

 اے ماله خُدايه، راياد که چ په مون ۀ وشو، ووره چ زمون نه  ۵
 زمون ميراث غېرو ته حواله شوے دے او زمون کورونه پردو بعزت شوې ده. 

 مون يتيمان او بپالره شوى يو او زمون ميندې کونې خلقو قبضه کى دى. 
 هغوئ وک  مون د لو اوبۀ او د سوزولو خشاک په بيعه اخلو.  شوې دى. 
چ مون پس ۇو راته په سر ناست دى او مون ډېر ستومانه شُو خو هي آرام ته مو نۀ
 مون خپل ان مصر او اسور ته حواله کو چ مون ته پوره رو مالو پرېدى. 

 زمون پالر نيۀ ناه وکه خو هغوئ مۀ دى او اوس مون د هغوئ د ناه  .ش
 غالمان په مون حومت کوى او هي وک نشته چ مون د هغوئ د سزا خورو. 
 مون د رو پېدا کولو دپاره خپل ان په خطره ک اچولے الس نه آزاد کى. 

 زمون رمن له د تنور په شان  .ر وسله وال وله عالقه ک په ه چ دے
 په صيون ک د و عزت لوټ رمه ده، د قحط د ډېر تاو نه سوزېدل ده. 
 دوئ شوے دے او د يهوداه په ارونو ک د پېغلو عزت لوټ شوے دے. 

 په شهزادان د السونو نه راوړند کى دى او د مشرانو بعزت ي کې ده. 
وانانو په زور مېچن رولے ش، او زلم د لرو د درنو بارونو الندې په تليف

 مشرانو د ار په دروازه د جرو ايونه پرېودل او وانانو خپل ساز روان دى. 
 زمون د زړۀ خوشحال رانه اخستے شوې ده او زمون ا په و سرود پرېودو. 

نه تاج و تخت اخستلے شوے دے، افسوس په مون  زمون ماتم بدله شوې ده. 
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 ه د دې په وجه زمون زړونه مات شوى دى او د ه چ مون ناه کې ده. 
 دا چ د صيون غر وران ويجاړ پروت دے ژړا په وجه زمون نظر کم شوے دے. 
 خو تۀ اے ماله خُدايه، د تل دپاره حومت کوې او او يدړان په ک اوسيى. 
 تا ول مون بلل هېر کى يو؟ تا ستا تخت په ولو نسلونو ک قائم پات کيى. 

ان ته راوبله، مون ه خُدايه مون اے مال ول مون ډېرو ورو نه پرې يو؟ 
 ول تا مون تل دپاره رد کى يو؟ بحال که او زمون حال د مخ په شان که. 

او تۀ مون ته د حد نه زيات غصه ي؟
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