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زبور شریف
د زبور شریف پيژندګلو
دوستانو اُمبارک شئ! دا ډيره د خوشحالئ خبره ده چې اوس يو
�آسمانې ِکتاب يعنې زبور شریف ستاسو په مورنئ ژبه کښې ستاسو په
لاس کښې دے .دا د زبور شريف ترجمه ده چې د هغه اصلی نسخو
نه ترجمه شوې ده چې خُ دائ پاک نازلې کړی دی .خُ دائ پاک دې
د دې ِکتاب لوستونکو او د دوئ کو َرنو ته برکت ورکړی.
د زبور شریف د لفظ مطلب شکرګذارى کول دی .دا �آسمانى
ِکتاب د زرګونو کلونو راسى د مؤمنانو رهنمائې کوى او نن هم زمونږ
وکړو .او مونږ د دې
رهنمائې کوى که چرى مونږ د دې نه استفاده ُ
نه ايزده کولے شُ و چې څنګه د واحد او رښتينې خُ دائ پاک عبادت
وکړو .څنګه چې زبور شریف ۱٤۹ ۱:فرمائی :د مالِک خُ دائ ثناء
صفت بيان کړئ ،مالِک خُ دائ ته يو نوے سرود ووايئ ،د هغٔه ثناء
صفت د هغٔه د مؤمينانو په ډله کښې بيان کړئ.

۲

پيژندګلو

د زبور ِکتاب کښې څٔه دى؟
مقدس زبور شريف د پخوانو حمدونو او د روحانی سندرو يوه
مجموعه ده .په اصل کښې دا د دې د پاره وليکلے شو چې د دې
تلاوت وشی ،ولوستلے شی او يا ووئيلے شی .زبور شريف د خُ دائ
پاک په مقدس کور کښې د عبادت کولو ِکتاب دے .اکثر دې ته
د حضرت داود زبور هم وئيلے شی ،ځکه چې خُ دائ پاک د دې
زياته حصه په حضرت داود باندې نازله کړى ده .په دې کښې يو
نيم سل د شکرګذارئ کولو سندرې ،دعاګانې او غزلونه دی چې نۀ
صرف د بنی اِسرائيلو دپاره دعوت دے بلکه دا د ټولې دنيا د هر قوم
او هر اِنسان دپاره دعوت دے چې د واحد خُ دائ پاک شکرګذاری
وکړى .لکه څنګه چې زبور شريف ۱٤۵ ۲۱:فرمائى :زما خولٔه به د
مالِک خُ دائ ثناء صفت کوی ،او ټول مخلوق به د هغٔه د مقدس نوم
د تل د پاره ثناء صفت کوی.
هر څوک چې د دې ِکتاب تلاوت کوى د دوئ زړونه دې د هغه
يو خالق ،مالِک خُ دائ پاک طرف ته راواوړی ،څوک چې د حمد
و ثناء لائق دے او څوک چې د خپل مخلوق نه دا اميد لری چې د
هغٔه رضا وکړی.
ِ
د زبور شريف يونيم سل بابونه د انسان مختلفو حالاتو ،جذباتو او
جدوجهد په حقله خبرې کوى .په زبور شريف کښې يقناً چې شانداره
ُښکلا او اثرناکه شاعرى ده خو دې سره سره پکښې د مات زړۀ او پريشانه
ځان حال هم موجود دے .زبور شريف د خُ دائ پاک له طرفه يو کامل

پيژندګلو

۳

او ابدى ِکتاب دے چې مونږ پرې مکمل اعتماد کولے شُ و ځکه چې په
دې کښې زمونږ د خوشحالو ،غمونو ،غصې او پرېشانو عکس دے.

د زبور شریف مقصد څٔه دے؟
زبور شريف خُ دائ پاک ته او د خُ دائ پاک په حقله حمد و ثناء
بيانوی .په زبور شريف کښې حمد و ثناء ،شکرګذاری ،او د غم د
وخت مرثی بيان شوی دی .او په زبور شريف کښې هم د ډيرو دعاګانو
درخواستونه د خُ دائ پاک مدد او خلاصون بيان شوے دے .په مکمل
زبور شريف کښې د واحد خُ دائ پاک د حمدوثناء ذکر شوے دے.
مقدس زبور د خُ دائ پاک په عظمت (٦۲۹۱ ،۲: )۲:بچ کونکی
قدرت (٦ ،)۱۰٦ ،۱۰۵ ،۷۸ ،مقدس والی ( ،)۹۹انصاف (٤۸)۱۱:
او نٔه بدليدونکی مينه ( )۱۰۷ ،۱۰۳ ،۳٦باندی زور ورکړے دے .دا
د ټولې دنيا ټولو خلقو ته اميد او خوشحالی ورکوی (۲۹۳٤ ،۱۱:،۱٤:
۸۵ .)۸:د بخښنی ،او د شکرګذارئ او د اعتماد د ژوند تيرولو قدرت
صرف خُ دائ پاک سره په حقيقى رشته ساتلو کښې پيدا کيږی .زبور
شريف هغه لارښونه ده چې هره ورځ دا رشته تازه کوی.

رښتينے زبور شريف
مالِک خُ دائ په خپل �آسمانى قدرت سره خپل کلام د هر قسمه غلطيانو
او بدلون نه محفوظ ساتلے دے .د مثال په توګه تاسو په تصوير کښې
ليدلے شئ چې مقدس زبور شريف په ايماندارئ سره څنګه محفوظ
ساتلے شوے دے او تاريخ هم دا ثبوت ورکوى چې دا نسخه کومه چې

٤

پيژندګلو

په تصوير کښې ليدلے کيږی تقريباً د هجری سن نه  ۳۰۰کاله وړاندې
موجوده وه .او زبور شريف نن هم هوبهو هم هغه شان دے.

د زبور شريف ِکتاب نه څنګه استفاده کول په کار دی؟
مونږ ته د زبور شريف ِکتاب د عبادت کولو طور طريقی ښائی .هغه
په خپلو ډيرو صفحو کښې خپلو لوستونکو ته حوصله ورکوی چې د
مالِک خُ دائ حمدوثناء کوى .د دې دپاره چې مونږ په دې باندې
پوهه شو چې هغه څومره د عظمت مالِک دے او چې هغٔه مونږ دپاره
څۀ کړی دی .زبور د مالِک خُ دائ لوئ والے ښکاره کوی ،او مونږ ته
د مصيبت په وخت کښې د هغٔه وفادارى راښائی ،او مونږ ته د خپل
کلام حقيقی مقصد را په يادوی .نو دغه شان زبور شريف د مهربانه
خُ دائ پاک واضحه تصوير مونږ ته پيش کوی چې هغه د خپلو خلقو

پيژندګلو

۵

لارښونه کوی .د خُ دائ پاک د شکرګذارئ او عبادت اجرونه د زبور
شريف د ليکونکو د قلمونو نه هيڅ کله پټ نٔه دی.

شپه او ورځ په زبور شريف غور کول
د دې غور او تلاوت برکت به دا وی چې مونږ به په دې وپوهيږو
چې مالِک خُ دائ زمونږ د پاره زمونږ په ژوند کښې څۀ کول غواړى؟
لکه د زبور شريف د دې �آیات نه دا واضحه څرګنديږى چې ،زما د
پښو دپاره ستا کلام ډيوه او زما د لارې دپاره رڼا ده۱۱۹( ..)۱۰۵:
مونږ تاسو ته دعوت درک ُوو چې د عبادت په دې عاليشان ِکتاب
کښې خپل ځان ولټوئ .تاسو به حيران پاتې شئ چې په دې کښې
اکثر ستاسو د احساساتو او خواهشاتو ذکر په شاعرئ کښې شوے
دے او دا د حکمت ،اُميد او خوشحالئ يو ابدې خزانه ده .مونږ اُميد
لرو چې نۀ به صرف تاسو د مالِک خُ دائ په حقله ايزده کړئ بلکه د
خپل ځان او د هغه خلقو په حقله به هم ايزده کړئ کوم چې ستاسو
معاشره کښې اوسيږى .دا د دې مقدس ِکتاب يو ناياب ثبوت دے
چې دا مونږ له زمونږ د خپل ځان ،اِنسانيت او د خُ دائ پاک په حقله
علم راکوى .دا ولولئ او د خُ دائ پاک په مرضئ ځان پوهه کړئ.
د مالِک خُ دائ نه زمونږ دا دعا ده چې د زبور شريف د لوستلو نه
د واحد خُ دائ حقيقی مينه او نٔه بدليدونکی وفاداری زمونږ په ژوند
کښې راشی.

زبور ۱

٦

رښتینې خوشحالی

اول زبور

۱ نو هغه بختور دے او بختور به وى
څوک چې د بد عملو په خبرو عمل نۀ کوى،
په لار د ګناهګارو چې تلل نٔه کوى،
د مسخره کونکو په ډله کښې چې نٔه کښينى.
۲ خو په قانون د مالِک خُ دائ چې خوشحاليږى،
شپه او ورځ چې د هغۀ په شريعت غور کوى.










۳ نو هغه به د داسې ونې په مثال وى،
کومه ونه چې د ولې په غاړه نال وى،
مېوه کوى په موسم کښې مېوه داره وى
پاڼې یې تل شنې وی او پهژوندون کښې کاميابه وى.




٤ خو بدعمله داسې نٔه دی ،دوئ لکه د بوسو په شان وی،
د هوا سره الوځى په ځای به پاتې نٔه شی.


۵ نو ځکه په وخت د عدالت به بدعمله مجرم شی،
ګناهګاران به د صا ِدقانو سره شمیرلے نۀ شی.
٦ بې شکه مالِک خُ دائ د صا ِدقانو د لارې خيال ساتى،
په لار د تباهئ خو بدعمله ورروان وی.








زبور ۲

دويم زبور

۷



۱ قومونه ولې سرکشى کوی
منصوبې جوړوی؟
ولې بېکاره ُ




۲ بادشاهانو د دنيا د جنګ دپاره تيارے کړے دے،
ُحکمرانانو يو اتفاق جوړ کړے دے،
او د مالِک خُ دائ او د هغٔه د غوره شوې خلاف راپورته شوی دی.


کړو،
۳ “راځئ زنځيرونه به مات ُ
وغورزوو”.
د خُ دائ د غلامۍ رسۍ به
ُ
٤ مالِک خُ دائ په هغوئ پورې خاندى،
کوم چې �آسمان کښې ناست دے هغه ورپورې ټوقې کوى.








۵ نو بيا يې هغه په خپله غصه کښې رټى
او په خپل قهر او غضب سره يې يروی.
٦ مالِک خُ دائ وايى“ ،ما مقرر کړے دے په خپل مقدس غر،
ما دے په ِصيون کښې خپل بادشاه کړو مقرر”.
۷ زۀ بادشاه به د مالِک خُ دائ د ُحکم اِعلان وکړم،
“تٔه زما زوئ يې او نن زۀ ستا پلار شوم.


















۸ زما وکړه سوال ،زۀ به درکړم ټول قومونه،
زۀ ميراث کښې تا له در به کړم د دنيا ټول جائيدادونه.
۹ د خاورين لوښى په شان به يې تٔه ډکرې کړې،
هغوئ به تۀ په سيخ د اوسپنې ټوټې کړې”.


۸

زبور ۳ – ۲

۱۰ اے ُحکمرانانو هوښيار شئ،
اے د دنيا بادشاهانو خبردار شئ.
۱۱ د يرې سره د مالِک خُ دائ خدمت کوئ،
او په رپیدو سره د هغٔه خوشحالی کوئ.
۱۲ د هغۀ د زوئ په وړاندې که د زړۀ د اخلاصه ټيټ نۀ شئ،
نو هغه زر غصه کیږی ،او ناڅاپه به تباه شئ،
هغه به بختور شی څوک چې د هغۀ پناه کښې راشی.












دريم زبور

د حضرت داود یو زبور د هغه وخت په حقله کله چې
حضرت داود د خپل زوئ ابی سلوم نه وتښتیدو

د مدد دپاره د سحر دعا

۱ اے مالِکه خُ دايه څومره ډیر دی دشمنان زما،
څومره ډیر راپاڅيدلی دی خلاف زما.
۲ ډېر زما په حقله داسې وائی،
“هغه به خُ دائ پاک نٔه بچ کوی”.
۳ تۀ خو زما ډال يې چې زما نه ګېرچاپېره يې،
تٔه زما جلال يې ،څوک چې زما سترګې اوچتوی ،اے مالِکه خُ دايه.
٤ کله چې مالِک خُ دائ ته په اُوچت �آواز ژړا کوم،
خپل مقدس غر نه هغه ما ته جواب راکوی.
















زبور ٤ – ۳


۵ چې څملمه اُودۀ شمه په حفاظت کښې پاڅم،
ځکه چی زٔه د مالِک خُ دائ د نظر لاندې يم.


٦ يره ترې نه نۀ کوم هغوئ که هر څومره ډېر وی
که زۀ په کښې د هرې خوا نه ګېر يم.
۷ مالِکه خُ دايه پاڅه ،خُ دایه ما ترې خلاص کړه،
د دشمن مې ژامنې ماتې کړه،
غاښونه د بدعملو مات کړه.

۸
خلاصون د مالِک خُ دائ نه راځی.
ُ
ستا په خلقو ستا برکت دې همیشه وی.












څلورم زبور
د سرود مشر دپاره د رباب ساز سره د حضرت داود یو زبور

د حضرت داود د ماښام دعا






۱ نو اوره زما سوال کله چې تا ته په ژړا يم،
تۀ چې وايې زما په حقله خُ دايه ،زۀ چې بې ګناه يم.
زما مشکل �آسان کړه ،مهربان شه سوال مې اوره.
۲ اے خلقو ،تر څو به تاسو زما پاکه جامه ښيرنه کړئ؟
تر څو پورې به تاسو فضولياتو سره مينه کړئ؟
تر څو پورې به تاسو په دروغو پسې ګرځئ؟


۹

زبور ۵  – ٤

۱۰


۳ په دې باندې خبر شئ چې خپل خلق يې
د خپل ځان دپاره د نورو خلقو نه جدا کړى دی،
زما سوالونه قبلوى کله چې مالِک خُ دائ ته ما کړی دی.




٤ د غصې په وجه ګناه مۀ کوئ،
چې خپلو کټونو له لاړ شئ فکر وکړئ او خاموش شئ.




۵ خپلې د صداقت قربانئ وړاندې کړئ
او تل توکل په مالِک خُ دائ کړئ.




٦ ډېر خلق تپوس کوى“ ،زمونږ سره به څوک ښۀ وی؟
اے مالِکه خُ دايه ،خپله د مخ رڼا دې په مونږ وځلوه”.




۷ تۀ به زما زړۀ د يو لويې خوشحالۍ نه ډک کړې
د هغوئ نه هم ډېر زيات څوک چې ډېر غنم او شراب لرى.




۸ زۀ به په بې غمۍ سره اودۀ شم،
یواځې تٔه اے مالِکه خُ دايه ،زما ژوند په حفاظت تېر کړه.


پينځم زبور

د سرود مشر دپاره د شپيلۍ ساز سره د حضرت داود یو زبور

د حفاظت دعا







۱ اے مالِکه خُ دايه زما خبرو ته غوږ شه،
زما اسويلو ته توجو وکړه.
۲ زما د ژړا �آواز د مدد دپاره واوره،
زۀ تا ته سوال کومه زما خُ دایه ،زما بادشاه.


زبور ۵
۳ زما واوره سحر کښې زٔه تا ته �آواز کوم،
هر سحرکښې زۀ تا ته درخواست کوم
مالِکه خُ دايه ستا په طمع اِنتظار کوم.




٤ يو تۀ هغه خُ دائ يې چې په بدو نٔه خوشحاليږى،
بد کرداره به تا سره نٔه اوسيږی.




۵ ستا په وړاندې مغرور خو ودرېدے نۀ شی،
کوې کرکه د هغوئ نه چې بدکاره شی.




٦ تۀ هغه تباه کوې ،څوک چې دروغژن وی،
مالِک خُ دائ دوکه بازو او خونکارو نه کرکه کوی.




۷ ستا د لوئ رحم په وجه به زۀ دننه شم ستا کور ته،
ډېر په يره په سجده به شم ستا مقدس کور ته.
۸ اے مالِکه خُ دایه ،په سبب زما د دشمنانو،
په خپل صداقت سره دې زما رهنمائی وکړه،
خپله نیغه لار دې ما ته راوښایه.










۹ په خولٔه يې اعتبار نۀ وى زړونه يې د تباهۍ نه ډک دی.
او په ژبه دروغ وائى او مرۍ يې کولاو قبر دے.




۱۰ اے پاکه خُ دایه هغوئ ګناه ګار حساب کړه،
هغوئ په خپلو دامونو کښې راګیر کړه.
د ډيرو ګناهونو په وجه دوئ د خپل ځان نه وشړه،
ځکه چې هغوئ ستا خلاف سرکشی کړې ده.


۱۱

۱۲

زبور ٦  – ۵

۱۱ خو څوک چې ستا پناه واخلى هغوئ دې خوشحالى کوی،
وائی سندرې تل تر تله بې غمۍ سره
وى دې ستا امان کښې ستا امان دې وى هغوئ باندې
هغوئ دې خوشحال وى چې ستا نوم سره مینه ساتی.
۱۲ اے مالِکه خُ دايه ،تٔه په خپله نيکانو ته برکت ورکوې،
تٔه د خپل رحم ډال هغوئ نه چاپېره وې.








شپږم زبور

د سرود مشر دپاره د اتٔه تاره رباب ساز سره د حضرت داود یو زبور

د تکليف په وخت دعا

۱ اے مالِکه خُ دايه ما مۀ رټه په خپله غصه کښې
ما ته قهر مۀ کوه زما په سمولو کښې.
۲ رحم په ما وکړه زٔه کمزورے یم مالِکه خُ دایه،
شفا راکړه هډُوکی مې ماتيږی مالِکه خُ دايه.








۳ په زړۀ يمه بيمار دا به تر کومې وی
اے مالِکه خُ دايه دا به تر کومې وی؟
٤ اے مالِکه خُ دايه ما خلاص کړه ما ته راوګرځه،
ما بچ کړه د خپلې لويې مينې سره.










۵ څوک نۀ يادوى تا چې کله مړۀ شى.
څوک دے چې ستا ثناء ِصفت يې په قبر کښې کړے دے؟


زبور ۷ – ٦

۱۳

٦ ستړے يم ډېر په ژړيدو سره،
بستره زما لمده شى ټوله شپه په ژړيدو سره،
او بالښت مې لوند شی په اوښکو سره.




۷ سترګې مې کمزورې شوې خفګان سره،
سترګو مې کار پریښے دے دشمنئ سره.




۸ ځئ زما نه ځئ ټول بدعمله رانه لاړ شئ،
زما ژړا مالِک خُ دائ اورېدلې ده.
۹ د رحم دپاره سوال مې اورېدلے دے ،مالِک خُ دائ،
دعا زما یې قبوله کړې ده مالِک خُ دائ.










۱۰ يرېږى به ،شرمېږى به ،زما ټول دشمنان،
راواپس به کړی هغوئ په ناګهانه بې ِ
عزتۍ سره.


اوم زبور

د حضرت داود یو نظم ،کوم چې هغٔه د بنيامين
قبيلې کوش په حقله مالِک خُ دائ ته وئيلے وو

د اِنصاف دپاره دعا







۱ اے مالِکه خُ دايه ،پاکه خُ دايه ،تٔه زما پناه یې،
د هغه خلقو نه ما خلاص کړه او ما بچ کړه څوک چې راپسې دی،
۲ ګنې ما به د ازمرى په شانې وشلوى ټوټې به مې کړی،
هيڅ څوک به مې نۀ وى چې د هغوئ نه ما بچ کړی.


۱٤

زبور ۷

۳ اے مالِکه خُ دايه ،زما پاکه خُ دايه،
که ما د اِنصاف نه کار اخستے نۀ وى،




٤ که ما د خپل دوست سره بد کړې وی
که ناحقه مې دشمن باندې حمله کړې وی،




۵ نو بيا دې دشمن راپسې شی ما دې ووهی.
ما دې پرېږدی بې ِعزتئ سره په خاورو کښې.
٦ اے مالِکه خُ دايه د غصې سره راپاڅه،
زما د دشمن د غصې په مقابل کښې راپورته شه،
ِ
راپورته شه ،زما پاکه خُ دايه ،په دوئ باندې خپل عدل او انصاف راوله.








۷ راغونډ کړه ټول قومونه خپل ځان ته،
د خپل عرش نه په هغوئ بادشاهی وکړه.
۸ مالِک خُ دائ په خپله د قومونو عدالت کوى.
تٔه زما د صداقت اعلان وکړه ،زٔه بې ګناه یم ،اے لویه خُ دایه.
۹ ختم کړه ُظلمونه د ظالِم ختم کړه،
�آباد کړه صا ِدقان صا ِدقه خُ دايه،
منصوبې او فکرونه تۀ معلوموې.
د زړۀ ُ












۱۰ هغه خُ دائ تعالى ٰ خو زما ډال دے،
بچ کوونکے چې د زړونو صا ِدقانو دے.
۱۱ خُ دائ پاک صا ِدق اِنصاف دار دے،
بد کارو ته هره ورځ په قهر وی.








زبور ۸ – ۷


۱۲ که څوک چرى په خپله توبه نٔه کړی،
خُ دائ به خپله تُوره ورته تېره کړی،
نو ليندې ته به لاس پورته کړی.




۱۳ کړی هغه به تياره وسله تباه کوونکی،
او ُولی به خپل غشى بلېدونکى.




منصوبې جوړوى ،بدعمله خلق ګوره
۱٤ څنګه د بدو ُ
د مصيبت نه هغوئ ډک وى او فریب کاره.




۱۵ هغوئ د بل د غورزيدو دپاره ډوبه کنده تياروی
په هم دې کنده کښې به په خپله ورغورزیږی.


۱٦ کوم مصيبت چې جوړوى هغوئ په خپله په کښې ګېر شی،
هغه ُظلمونه د هغوئ په خپل سر انبار شی.
۱۷ شکر به کوم د مالِک خُ دائ چې هغه اِنصاف ک ُوونکے دے
وایم به زۀ د مالِک خُ دائ تعالىٰ ثناء صفت.








اتم زبور
د سرود مشر دپاره د رباب ساز سره د حضرت داود یو زبور



د ُخدائ پاک جلال
۱ اے مالِکه خُ دایه ،زمونږ ربه،
ټوله دنيا کښې ستا نوم عظیمدے،
پاس په �آسمانونو کښې دې خپل جلال جوړ کړے دے.


۱۵

۱٦

زبور ۸



۲ تا تی رودونکو او لویو ماشومانو ته خپل ثناء ِصفت ښودلے دے
خپل مخالفین او دشمنان دې په دې چپ کړى دی.




۳ زٔه کله چې ستا د ګوتو کار ته ګورم ،ستا په �آسمانونو باندې غور کوم،
په خپل ځائ چې مقرر دی ستورو سپوږمۍ ته ګورم،




٤ بنيادم څۀ وی چې تۀ پرې نظر ساتې،
نو اِنسان څٔه وی چې تۀ يې خيال ساتې؟




۵ تا د فرشتو نه لږ کم کړے دے
تا هم د جلال او ِعزت تاج ور په سر کړے دے.




٦ تا په خپل مخلوق بنیادم واکمن کړے دے،
تا په هر څيز پوره اِختيار ورکړے دے.




۷ که ګډې که َرمې د بیابان،
او که دى ټول ځنګلی ځناوران.


۸ که مارغان دی په هوا کښې او که کبان دی سمندر کښې،
يا نور داسې څي ُزونه چې ګرځیږی سمندر کښې.
۹ اے مالِکه خُ دایه ،زمونږ ربه،
ټوله دنيا کښې ستا نوم عظيم دے.








زبور ۹

نهم زبور

۱۷

د سرود مشر دپاره د حضرت داود يو نظم چې په یو قسم
ساز کښې د هغٔه د زوئ د مرګ په حقله وغږولے شو

د ُخدائ د اِنصاف دپاره شکر ګذارى



۱ زٔه به د خپل ټول زړۀ نه د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت کوم،
زٔه به ستا ټول عجيبه کارونه بيان کړم.




۲ زۀ به يم خوشحاله او ستا له سببه خوشحالى کوم،
اے خُ دائ تعالىٰ زٔه به په سندرو کښې ستا د نوم ثناء ِصفت کوم.




۳ زما دشمنان چې کله وتښتيدل،
هغوئ تيندکونه وخوړل او ستا په وړاندې تباه شول.




٤ تا زما په حق کښې وکړه فېصله،
ناست يې په خپل تخت په اِنصاف خپل عدالت کوې.




۵ بدعمله تباه کړی دی تا ،قومونه رټلی دی تا،
د تل دپاره دې نام و نشان ورله ختم کړے دے.


٦ بې کچه تباهى دې د دشمن ښارونه نابود کړی دی،
نام و نشان د هغوئ دې ختم کړے دے.
۷ خو د تل دپاره مالِک خُ دائ به بادشاهى کوی،
قائم کړے يې خپل تخت دے او اِنصاف به کوی.
۸ او هغه اِنصاف سره په دنيا عدالت کوی،
هغه به په قومونو په اِنصاف سره حکومت وکړی.












۱۸

زبور ۹



۹ د مظلومانو دپاره مالِک د امان ځائ دے،
په وخت د مصيبت هغه مضبوط د پناه ځائ دے.


۱۰ څوک چی دې نوم پېژنى په تا توکل کوی،
مالِکه خُ دایه ،څوک چې دې لټون کوی تا يواځې نٔه دی پریښی.
۱۱ په سندرو کښې د هغه مالِک خُ دائ ثنا صفت کوى،
څوک چې په صيون کښې په تخت ناست دے،
قومونو ته بيان کړئ هغۀ چې څۀ کړى دی.








۱۲ هغه به قاتلانو نه بدل اخلی،
د مظلومانو نه بې خبره نٔه دے
او نۀ د دړدمندانو د فرياد نه بې خبره دے.
۱۳ رحم په ما وکړه ،ای مالِکه خُ دایه،
ګوره دشمنانو ډیر تنګ کړے یم،
ما د مرګ د خولې نه را �آزاد کړه.
خلاصون خوشحالى وکړم
۱٤ د صيون په دروازو به ستا ِصفت او د
ُ
نو داسې به زۀ ستا د ثناء ِصفت اِعلان وکړم.












۱۵ قومونه کومه کنده چې وباسى نو په خپله ورګزار به شی،
په پټ خور کړى دام کښې خپله راګېر به شی.
۱٦ مالِک خُ دائ پېژندلے شی ،په خپل اِنصاف سره،
خو اوس راګېر دی بدعمله خپل کردار سره.








زبور ۱۰ – ۹

۱۹



۱۷ ځى به لاندې قبر ته ټول بد کاران،
چې هير کړے يې مالِک خُ دائ دے هغه ټول قومونه به وى ورروان.


۱۸ حاجت لرونکې به د تل دپاره هيرولے نۀ شی،
دا مظلومان خلق به نا اميده پاتې نۀ شی.
۱۹ پاڅه ،اے مالِکه خُ دایه ،بنيادم چې سرکشى ونۀ کړی،
د قومونو دې عدالت ستا د وړاندې وشی.
وويروه،
۲۰ تٔه مالِکه خُ دایه يره باندې هغوئ َ
قومونه تٔه په دې پوهه وه چې هغوئ فانې دی.












د عدالت دپاره دعا

لسم زبور



۱ اے مالِکه خُ دایه ،تٔه زما نه ولې لرې ودرېږې؟
په وخت د مصيبت کښې تٔه ما نه ولې خپل ځان پټوې؟




۲ په خپل غرور کښې بدکاران غريبانان خپل ځان ته پرزوى،
دوئ په خپله په خپلو بد چلونو کښې راګیر کړه.








۳ د خپل نفس لافې کوی دا بدکاران،
په مالِک خُ دائ لعنت کوی او د هغٔه نه انکار کوی لالچيان.
٤ خپل غرور کښې بدکاران طلب نٔه کوی د خُ دائ پاک،
په خپلو ټولو سوچونو کښې هیڅ پرواه نٔه کړی د خُ دائ پاک.


۲۰

زبور ۱۰

۵ تل کاميابه وى هغوئ په دشمنانو پورې خاندى،
ستا قانون نۀ منی دا مغروران.




٦ ځان سره دوئ وائی چې“ ،هيڅ به مو نٔه کړی په لړزان،
ټول عمر زٔه به يم خوشحاله او د سختو به یم په امان”.




۷ خولٔه يې دروغژنه ،کنځل ماره ،دوکه بازه ده،
د هغٔه ژبه غوڅونکې ،تباه کونکې ده.
۸ پروت د کلو خوا کښې پټ په پټه اِنتظار کوی،
وژنى بې ګناه ګورى د ورايه پرې ګذار کوی.
۹ لکه زمری پټ په پرده کښې اِنتظار کوی،
نيسى غريبان پروت دے په پټه اِنتظار کوی،
رايې کاږى او په جال کښې يې راګېروی.














۱۰ نو مظلومان په کښې چخڼې شی،
او د ظالِم د زور سره رالاندې شی.


۱۱ بدکار د خپل ځان سره دا وائی چې“ ،د خُ دائ پاک هېر شوی دی،
چې هيڅ نۀ وينى ،سترګې يې پټې کړی دی”.
۱۲ اے مالِکه خُ دايه ،راپاڅه ،او بدکارانو ته سزا ورکړه.
پاکه خُ دایه مظلومان مه هيروه.










۱۳ خُ دائ ولې سپکوی دغه بدکاران؟
خپل ځان سره وائی چې“ ،نٔه شته تپوسونه ”،وائى دغه بدکاران.


زبور ۱۱ – ۱۰

۱٤ خو تا په خپله دا تکليفونه او خفګان ولیدلو،
او تٔه په خپله دا وينې او عدالت کوې.
تا ته ځان سپارلے دے بې وسه مظلومانو،
مل يې تٔه او حفاظت کوې د بې پلارانو.
۱۵ لاسونه مات کړه د بدکاره بدعمله اِنسان،
هغوئ له داسې بدله ورکړه چې يو ظالِم هم پاتې نۀ شی.
۱٦ د مالِک خُ دائ بادشاهى به تل تر تله وی،
د هغٔه د دنيا نه به غېرقومونه هلاک شى.
۱۷ اے مالِکه خُ دایه ،تا په خپله سوال زاری د مظلومانو واوریدله،
تٔه هغوئ ډاډه کوې او سوالونه یې اورې،


















۱۸ تٔه د بې پلاره مظلومانو محافظ يې،
نو فانې اِنسان به دوئ په دې دنيا کښې ویرولے نٔه شی.


يولسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

په ُخدائ پاک توکل

۱ زۀ د مالِک خُ دائ په پناه کښې یم.
تٔه ولې راته وايې“ ،لکه د مارغۀ چې غر ته والوځم،






۲۱

۲ ګوره بدعمله خپله لينده راکاږی او غشې ويشتو ته برابروی،
او د پټ ځائ نه په نیكانو باندې يې و َروی.


۲۲

زبور ۱۲ – ۱۱

۳ هرکله چې ُبنيادونه ورانولے شی،
نو رښتونى خلق به څۀ وکړے شی؟”
٤ مالِک خُ دائ په خپل مقدس کور کښې دے،
هم اوس مالِک خُ دائ د خپل �آسمانى تخت نه بادشاهی کوی.
هر یو اِنسان هغه په خپله د نزدې نه ګورى،
او په زمکه هر یو کس �آزمائی.
۵ مالِک خُ دائ صا ِدقان او بدکاران دواړه معلوموی،
هغه د هغوئ نه نفرت کوی څوک چې ُظلمونه خوښوی.












٦ هغه به په بدکارانو او شريرانو َبل سکارٔه او تاوده ګوګړ و َروی،
په سوزوونکو هواګانو سره ورته سزا ورکوی.
۷ بې شکه صا ِدق خُ دائ د اِنصاف سره مینه کوی،
او نيکان خلق به د هغٔه د مخ ديدن کوی.








دولسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور چې
د اتٔه تاريزه رباب د ساز سره وغږولے شو



په شريره زمانه کښې د مدد دعا

۱ اے مالِکه خُ دايه ،تٔه زمونږ مددګار شه،
په تيزئ سره پناه کیږی ستا نيک بنيادمان،
ستا وفاداران دی د دې زمکې نه روان.


زبور ۱۲

۲۳

۲ وائی دروغ په خپلو کښې یو بل ته ګاونډيان،
په زړٔه کښې دوکه باز او په غ َوړو شنډو دی ګويان.
۳ مالِکه تٔه په خپله دوئ نه پرېکړه غ َوړ شونډان
دوئ نه هغه ژبې پرېکړه چې په لافو دی ګويان.








کړو،
٤ دوئ وائی چې“ ،مونږ به په خپله ژبه هر څٔه حاصل ُ
څوک مو د وینا نه ايسارولے شی چې مونږ خپلې شونډې
کړو؟”
استعمال ُ
۵ وائى مالِک خُ دائ“ ،زياتے مې وليدلو چې وشو په حاجتمندانو
فرياد او زبیرګی ما واوريدل چې وکړل غريبانانو،
نو زۀ به ورشم چې هغوئ بچ کړم،
څنګه چې هغوئ زما د مدد لری ارمان”.
٦ د مالِک خُ دائ وعدې دی پاکې،
لکه سپين زر چې صفا شی اووۀ ځله په بټۍ کښې.
۷ اے مالِکه خُ دايه مونږ ُیو په اطمینان چې به وساتې
نسل د دروغژنو نه به کړې تل په حفاظت دا مظلومان.


















۸ خو په هر ځائ کښې ګرځیږی بدکاران
ټول بدئ ته په ښۀ سترګه ګوری اِنسانان.


۲٤

زبور ۱۳

ديارلسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

خلاصون دعا
د دشمنانو د لاس نه د
ُ



۱ اے مالِکه خُ دايه ،تر کومه به تٔه ما هیروې؟
تر ابده پورې
تر کومه به تٔه بل خوا ته ګورې؟


۲ تر کومه به زما ذهن پرېشانه وى
هره ورځ زما په زړٔه کښې به تر کومه خفګان وی؟
تر کومه به دشمن په ما باندې غالب وی؟
۳ مالِکه زما خُ دایه ،راشه ما له جواب راکړه.
سترګې مې روښانه کړه ګنې مړ به شم،










٤ مه خوشحالوه ما باندې تٔه زما دشمنان،
کړو شکست ”،وائی به دوئ مدام.
چې“ ،ور مو ُ
دوئ مه خوشحالوه زما په لړزان.


۵ ستا په بې حده مینه لرم ايمان،
خلاصون منم احسان.
زٔه به خوشحالی کوم ځکه چې ستا د
ُ
٦ مالِکه خُ دایه ،ستا د صفت سرود به کړم بيان،
ځکه چې تۀ يې په ما مهربان.








زبور ۱٤

څوارلسم زبور

۲۵

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

د بې دينو کم عقلتوب
۱ “نشته دے خُ دائ ”،په خپل زړۀ کښې وائى کم عقلان،
دوئ دی فاسدان ښۀ عمل يې نشته يو هم داسې نشته چې وی نيکان.
۲ مالِک پاس د �آسمان نه ګورى ټول بنيادمان
هغه ګوری چې په رښتيا په دنيا شته داسې پوهان،
څوک شته په دې دنيا د خُ دائ متلاشيان.










۳ نشته یو هم نشته ټول دی اوړيدلی په غلطه لار روان،
نشته دے يو کس هم چرته نشته دے نیكان.




٤ ولې دوئ نٔه زده کوی څوک چې دی بدکاران،
دوئ خورى لکه ډوډۍ زما خلق اِنسانان
مالِک ته به د دعا فکر ونٔه کړی دا بدکاران؟


۵ په سخته يره کښې به پراتۀ وی بدکاران،
ځکه پاک خُ دای مل دے د صا ِدقانو.
٦ اے بدکارانو تاسو په غريبانانو ُظلم کوئ،
خو مالِک خُ دای د خپلو خلقو نګهبان دے.
۷ څوک به راشی د صيون چې �آزاد کړی اِسرائيليان،
کله چې مالِک خُ دائ بیا �آباد کړی خپل قومیان،
یعقوب به خوشحالی وکړی او خوشحاله به شى اِسرائيليان.












۲٦

زبور ۱٦ – ۱۵

پينځلسم زبور

اصول د حضرت داود یو زبور
د ِعبادت ُ

د ُخدائ پاک اراده او رضا

۱ څوک مالِکه خُ دايه ستا مقدس کور کښې عبادت ته داخليدے شی؟
حضور کښې اوسېدے شی؟
ستا په مقدس غر څوک ستا ُ
۲ هغه څوک چې وی بې عیبه او ښۀ کارونه کوی،
او د زړۀ د اخلاص نه رښتيا خبرې کوی.
۳ څوک چې نٔه کړی غیبتونه او ګاونډى باندې ُظلمونه نٔه کوی
او نۀ په خپلو دوستانو باندې بد وائی،
٤ چې منکرانو ته سپک ګوری او د مالِک خُ دائ د وفادارانو قدر کوی،
که هر څومره ورته سخته وی خو بیا هم مدام په خپل عهد او
پیمان ټینګ ولاړ وی،


















۵ د قرض په بدل کښې چې څوک سود خواران نٔه وی
او څوک چې د بې ګناه خلاف رشوت نٔه قبلوی.
نو داسې چې څوک کوی هغه به مدام قائم وی.


شپاړسم زبور

د حضرت داود یو زبور



په ُخدائ پاک ايمان او يقين

۱ اے پاکه خُ دايه ،ما وساته په خپل امان،
پناه مې راوړه تا ته او شه مې نګهبان.


زبور ۱٦
۲ ما ووئيل مالِک خُ دائ ته“ ،تٔه زما مالِک يې،
زما دغه ټول برکتونه او ښېګړې له تا نه دی”.
۳ په زمکه باندې ټول مؤمنان رښتينې شريفان دی،
په دوئ کښې زما خوشحالى ده.
٤ خو اخته به شی هغه خلق په خفګان
چې د خُ دائ نه غیر منی نور خُ دايان.
نه به اخلم برخه د هغوئ په قُربانیانو
نۀ به واخلم د هغوئ د معبودانو نومونه په زبان.
۵ تٔه یې اے مالِکه خُ دايه زما ټول نصيب او برکتونه،
او زما د هر څيز ساتونکے يې تٔه په خپله.
٦ تا ما له په برخه کښې راکړى دى ښۀ ځا ُيونه،
بې شکه چې عجيبه دی ستا ميراثونه.
۷ زٔه به د هغه مالِک خُ دائ ادا کړم ثناء او صفتونه
څوک چې ما له کوی هدایتونه،
خپل زړۀ راته د شپې هم کوی لار ښوونه.
۸ مالِک خُ دائ همېشه راسره دے زۀ په دې پوهېږم.
هغه په خوا کښې را سره دے نو زٔه به نٔه غورزیږم.
۹ نو ځکه مې زړۀ خوشحاله دے خوشحالیږم،
ژوند کوم او په امان کښې اوسیږم،
۱۰ زما روح به تۀ پرې نٔه ږدې په عال ِم ارواح کښې،
خاورې کيدو ته به پرې نٔه ږدې تٔه خپل وفادار بنده ګان.





































۲۷

۲۸


زبور ۱۷ – ۱٦

۱۱ تٔه به ما تهد ژوندون لارښونه وکړې،
حضور خوند به ما له راکړې،
د خپل ُ
ستا سره د تل ژوندون خوشحالی به ما له راکړې.


اوولسم زبور

د حضرت داود دعا



۱ اے مالِکه خُ دايه ،زما د اِنصاف درخواستونه واوره،
زما د مدد کولو فريادونه واوره.
زما دعا ته ورکړه پاملرنه،
په صا ِدقه شونډو چې کړمه سوالونه.




۲ ما بې ګناه ثابت کړه،
ځکه ټول تا ته څرګند دی چې ښٔه کوی کارونه.




۳ تا په شپه کښې زما د خيالونو او د زړۀ وکړل امتحانونه،
پس د امتحان نه دې په ما کښې پیدا نۀ کړل غلط کارونه،
اِراده زما پخه ده په ژبه نۀ کړم ګنا ُهونه.




٤ ما منلی دی ټول ستا ُحکمونه
کوم چې ما ساتی د ظالمانو د لارو.








۵ زۀ همېشه ستا په لاره يم روان،
زۀ ستا نه نٔه یم اوړېدلے يم دې پیروان.
٦ زۀ دعا کومه تا ته ،اے خُ دایه ،تٔه به راکړې جوابونه،
کله چې دعا کوم غوږ ونيسه ما ته قبول مې کړه سوالونه.


زبور ۱۷

۲۹

۷ ما ته د خپلې لوئې مينې خواږۀ راوښایه،
په خپل قُدرت دوئ بچ کوې تۀ له دشمنه
څوک چې پناه غواړى له تا نه.




۸ وساته ما داسې لکه ستا د سترګو تور په شان،
د خپل وزرونو په سوری ما پټ کړه.






۹ د بدعملو خلقو نه ما وساته چې په ما کوى حملې،
ما وساته د بې رحمه دشمنانو نه چې يې واچولې ګیرې.




۱۰ کلک کړى دی هغوئ خپل بې رحمه زړونه،
واوره په خپله د هغوئ د لافو ډک کلامونه.




۱۱ زما نه ګېرچاپېره شوی دی ،زۀ يې نيولے يم،
کوی دوئ د دې انتظار چې زمکې ته مې راوولى.


۱۲ زما د وژلو په تلاش کښې دی دوئ لکه د اوږی ازمرى په شان،
لکه د خپل ښکار په طمع پټ ناست چې وی زمرے ځوان.
۱۳ اے مالِکه ،راپاڅه ،اودریږه د دوئ خلاف ،په ګوډو کړه شريران،
ما د خپلې تُورې په زور له بدعملو نه بچ کړه.
۱٤ اے مالِکه خُ دایه ،د خپل لاس په طاقت دې تباه کړه هغه خلق،
څوک چې په دې دنيا لټوی خپل اجرونه.
خو په خیټه ماړٔه کړه خپل غوره شوی بنيادمان،
د دوئ اولاد سره دې وی ډیر مالونه،
په میراث کښې دې پاتې شی ورته مال او دولتونه.












۳۰


زبور ۱۸ – ۱۷

۱۵ ځکه زۀ يمه صا ِدق ستا مخ به ووينم،
زۀ چې کله راپاڅم ستا ديدن به وکړم په ليدو ستا به مطمئن شم.


اتلسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور د مالِک خُ دائ
خدمتګار .هغٔه دا سرود مالِک خُ دائ ته په هغه ورځ چې په کومه ورځ
مالِک خُ دائ دا د خپلو دشمنانو او ساول نه وساتلو ،هغۀ دا ووئيلو.

د فتحې نظم

۱ اے مالِکه خُ دایه تا سره مينه کوم تۀ په خپله زما زور او طاقت یې.
۲ مالِک خُ دائ ګټ دے زما ،قلعه ده زما،
او خلاصوونکے دے زما،
زما خُ دائ ګټ دے زما ،په چا کښې چې ما
خپل حفاظت موندلے دے.
هغه دے ډال زما ،هغه زور چې بچ کوی ما،
او د حفاظت پناه ګاه ده زما.
۳ مالِک خُ دائ ته مې وکړل �آوازونه څوک چې لائق دے د ثناء ِصفتونه،
او هم هغه په خپله مې د دشمنانو نه بچ کوی.


















٤ زۀ د مرګ په پړو کښې راګېر شوے يم،
د بربادۍ طوفان مې د سر دپاسه تیر شو.
۵ ګېرچاپېره رانه تاو دی د قبر زنځيرونه،
زما په لار کښې مرګی خپل دامونه غوړولی دى.


زبور ۱۸
٦ په سختئ کښې خپل مالِک ته کړمه �آوازونه،
د مدد دپاره ما خپل خُ دائ ته وکړل �آوازونه.
د خپل مقدس ځایه هغٔه واوريدل زما �آوازونه،
د هغٔه تر غوږو ورسېدل زما فريادونه.




۷ زمکه باندې زلزله راغله ولړزیده،
د ټولو غرونو بنيادونه وښوزېدل،
زلزله ځکه پرې راغله چې هغه په غصه وو.




۸ د هغۀ د پوزې او سپیږمو نه لوږې راووتل،
بل سکارۀ ترې نه روان وو ویرونکی لمبه يې د خولې راووتله.






۹ هغه لاندې ترې راکُوز شولو وشلول يې �آسمانونه،
د هغۀ د پښو د لاندې تورې وريځې وې.




۱۰ والوتو هغه په وزرو والا مخلوق سور شولو،
هغه د هوا په وزرو سور شولو.




۱۱ هغۀ د خپله ځانه ګېرچاپېره تيارۀ تاو کړله،
د باران نه ډکه وریځ يې د خپل ځان نه راتاوه کړله.


۱۲ د هغٔه د حضور جلال تورې وريځې وشلولې،
او ږلۍ او بل سکارۀ يې راورول.
۱۳ واورېدے شو د �آسمانه د مالِک خُ دائ �آواز،
د تندر په شان د خُ دائ تعالىٰ راغلو �آواز.








۳۱

۳۲

زبور ۱۸

۱٤ خپل دشمنان يې کړل خوارۀ د غشو په ویشتو سره،
و يې زغلول د تندر په ګړزار او په برېښنا سره.
۱۵ اے مالِکه خُ دايه ستا په ُحکم او په چغه په رټلو
بېخ د سمندر راښکاره شولو ،او ُبنياد د زمکې راڅرګند شولو.










۱٦ د �آسمانه يې خپل لاس کړلو رااوږد او زٔه يې بچ کړم،
زۀ يې د ډوبو اوبو نه رابهر کړم.




۱۷ بچ يې کړمه زۀ د زو َرور دشمن د لاسه،
چې زما نه يې نفرت کولو او وو زما دپاسه.


۱۸ په ورځ د مصيبت هغوئ کړى راسره جنګونه،
خو مالِک خُ دائ زما مل وو په خپله.
۱۹ زۀ يې يو پر َامنه ځائ ته راوستم،
ځکه چې هغه رانه خوشحال وو زۀ يې بچ کړم.
۲۰ ما ته په ښۀ کولو مالِک اجر راکړے دے،
زما د بې ګناهئ په وجه يې ما ته انعام راکړے دے.
۲۱ ځکه ما کارونه د مالِک خُ دائ پوره کړى دی،
نۀ مې بدعمل چرته د خُ دائ پاک خلاف کړے دے.






















۲۲ ما د هغۀ په ټول قانون عمل کړے دے،
اصول منلى دی.
پریښی نٔه دی ما د هغۀ ُ
۲۳ د خُ دائ په وړاندې زٔه بې داغه یم
خپل ځان مې د ګناه نه بچ ساتلے دے.


زبور ۱۸
۲٤ مالِک ما له د ښٔه کولو اجر راکړے دے،
هغهپوهیږی چې زۀ بې ګناه يم.
۲۵ تٔه د وفادارو سره وفادار یې،
تٔه د هغوئ سره نیکې کوې څوک چې نيکان دی.
۲٦ پاکانو ته تٔه خپل ځان پاک ښکاره کوې،
او هغوئ څوک چې مکاران دی مکر کوى.
خلاصون ورکوې عاجزانو له
۲۷ تۀ
ُ
خو تٔه په خپله کبر نسکوروې مغرورانو له.
۲۸ اے مالِکه خُ دايه ،تٔه زما چراغ یې،
مالِکه خُ دایه ،زما تيارۀ په رڼا بدلوې.
۲۹ ستا په مدد زۀ فوجونه تس نس کولے شم،
د مالِک خُ دائ په مدد د دیوالونو نه دنګلے شم.
۳۰ د خُ دائ پاک لاره کامله ده،
د مالِک وعده صحیح ده.
د هر چا دپاره ډال دے څوک چې د هغٔه غواړى پناه.
۳۱ د مالِک نه غير بل خُ دائ څوک دے؟
او زمونږ د خُ دائ نه غیر څوک ګټ دے؟
۳۲ دا خُ دائ دے چې زور طاقت راکوى ما له
پراَمنه کوى دے په خپله لار ما له.
۳۳ هغه جوړې کړى زما پښې د هوسئ د پښو په شان،
چې شمه پاس په اوچتو غرونو روان.








































۳۳

۳٤

زبور ۱۸



۳٤ هغه تياروى جنګ ته زما لاسونه،
چې مټې مې راکاږی د زېړو کمانونه.




خلاصون ډال راکړے دے،
۳۵ تا ما له د
ُ
ستا ښى لاس زما مدد کړے دے،
او ستا مدد زما ځان تکړه کړے دے.




۳٦ تا زما د پښو دپاره پراخه لاره جوړه کړله،
تر څو پښې زما ونۀ ښوئيږی هیڅکله.




۳۷ زۀ په خپل دشمن پسې شوم کړل مې ګرفتار،
تر هغې واپس نه شوم تر څو دوئ مې کړل تار په تار.




۳۸ هغوئ مې داسې ووهل چې بيا پاڅېدے نۀ شول،
هغوئ زما د پښو د لاندې شول.




۳۹ ما له دې راکړو طاقت د جنګ دپاره،
تا دشمنان په پښو کښې وغورزول زما دپاره.




٤۰ تا دشمنان په تېښته وتښتول زما نه،
ما کړل تباه چا چې نفرت کولو زما نه.








٤۱ د بچ کولو يې څوک نۀ ُوو هغوئ وکړل د مدد دپاره فريادونه،
دوی وکړو سوال مالِک خُ دائ ته خو هغٔه ورنٔه کړو جواب.
٤۲ زٔه هغوئ مېده کوم لکه د طوفان دوړې،
زۀ يې جارو کوم لکه د کوڅو خاورې.


زبور ۱۸

۳۵



٤۳ زٔه تا بچ کړے د باغيانو يم،
مشر کړے دې د قومونو يم،
او چې څوک ما نۀ پېژندل هغوئ اوس زما خدمت کوی.




٤٤ منى هغوئ زما امر چې کله شى خبر زما،
بهرنې قومونه سرونه ټیټوی په وړاندې زما.


٤۵ کله چې خبر شی بائيلى خپل همتونه،
راځى ما له په ویره رپیدو د مضبوطو قلاګانو.
٤٦ مالِک خُ دائ ژوندې دے ،ثنا دې وی زما د پناه ګاه،
خلاصونکې خُ دائ پاک.
لويئ دې وی زما د
ُ










٤۷ څوک چې را کوی ما له تکليفونه نو د هغوئ نه بدل اخلى زما،
هغه خُ دائ پاک دے چې قومونه ماتحت کوی زما،


٤۸ څوک چې ما د خپلو دشمنانو نه بچ کوی.
تا زٔه په خپلو دشمنانو باندې اوچت کړم،
او تا زٔه د ظالمانو نه بچ کړم.
٤۹ ځکه مالِک خُ دايه زۀ به ستا ثناء ِصفت کوم،
ستا د نوم به په قومونو کښې ثناء ِصفت کوم.
۵۰ مالِک خُ دائ ورکوى لویی فتحې خپل بادشاه له،
ورکوی نٔه ختمیدونکې مينه خپل غوره شوی له،
د تل دپاره داود او د هغۀ ټول اولاد له.












۳٦

زبور ۱۹

نولسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

د دنيا په پیدایښت کښې د ُخدائ پاک جلال


۱	�آسمانونه د خُ دائ پاک جلال څومره ښۀ بيانوی،
خلا یې د لاس کارنامې صفا بيانوی.




۲ هره ورځ بلې ورځ پسې متواتر وېنا کوى،
هره شپه بلې شپې پسې د هغٔه مشهورتیا کوى.




۳ نۀ کوى خبرې خو په چپه خولٔه وینا کوی
هيڅ کله چا نۀ دے اورېدلے �آواز يې.




٤ خو سره د دې يې پېغام ټولې دنيا ته ورسېږی،
او د دنيا په بل سر کښې خبرې اورېدلے کیږی.
نمر دپاره خُ دائ کور جوړ کړے دے پاس په �آسمان،




۵ لکه زلمے چې د خپلې کمرې نه بهر راوځی،
لکه څنګه چې یو پهلوان په خوشحالئ د منډې دپاره ليواله وی.


٦ خپله لاره جوړوى په �آسمانونو د يو سر نه تر بله.
د ګرمئ نه يې هیڅ څیز پټيدے نۀ شى.
۷ قانون د مالِک خُ دائ کامل دے ،روح تازه کوی.
هدایت د مالِک خُ دائ باوری دے ،د ساده نه هوښیار جوړوی.
۸ ُحکمونه د مالِک خُ دائ رښتيا دی زړۀ خوشحالوی.
د مالِک خُ دائ ُحکمونه پاک دی د ژوند پوهه ورکوی.












زبور ۱۹


۹ د مالِک خُ دائ یره پاکه ده او تل به وى.
ُحکمونه د مالِک خُ دائ درست دی هر یو په اِنصاف وی.


۱۰ خواهش يې د زرو نه زیات دے،
د سوچه زرو نه هم زیات دے،
دا د شاتو نه هم ډیر خوږ دے،
د هغه شاتو نه چې د ګبین نه راڅاڅی.
۱۱ دا ما ستا ِخدمتګار ته خبرتیا راکوى،
هغه څوک يې چې منى لوئ اجر ورکوى.








۱۲ څوک څنګه د خپل زړٔه په ګناه پوهیدلے شی؟
ما پاک کړه د پټو خطاګانو نه.
۱۳ د قصد ًا ګناهونو نه خپل ِخدمتګار بچ کړه،
چې راباندې غالب نۀ شى ما ترې خلاص کړه.
نو داسې زۀ به بچ شمه د جرمونو نه،
او بچ به شمه زۀ د لويو ګناهونو نه.
۱٤ زما خبرې او زما د زړٔه خيالونه دې من ُظور شی تا ته،
خلاصونکے يې.
اے مالِکه خُ دايه تٔه یې زما پناه ګاه او زما
ُ












۳۷

زبور ۲۰

۳۸

شلم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

د کامیابئ دپاره دعا



۱ په وخت د مصيبت کښې دې مالِک ستا فرياد واوری،
د یعقوب د خُ دائ پاک نوم دې د هر نقصان نه ستا حفاظت وکړی.




۲ هغه دې ستا مدد وکړی د خپل مقدس ځائ نه
او داسې به طاقت درکوی د صيون نه.




۳ ټولې قربانئ دې ستا قبولې کړی
ټولې سوزیدونکې نذرانې دې ستا من ُظورې کړى.




٤ هغه دې ستا د زړۀ �آرمان پوره کړى
منصوبې کړى.
کاميابه دې هغه ستا ُ


۵ نو ستا په کاميابئ به چغې د خوښۍ وو ُهو
کړو.
د خپل خُ دائ د نوم جنډې به اوچتې ُ
مالِک خُ دائ دې جواب درکړى ستا د ټولو سوالونو.
٦ اوس زٔه په دې پوهېږم چې مالِک خُ دائ
به خپل غوره شوے بادشاه بچ کړى،
هغه به د خپل پاک �آسمان نه جواب ورکړى
په خپل لوئ طاقت سره به يې هغه بچ کړى.










۷ څوک فخر کوی په جنګى ګاډو او څوک په �آسونو،
خو مونږ د مالِک خُ دائ د خپل خُ دائ پاک په نوم فخر ک ُوو.


زبور ۲۱ – ۲۰

۳۹

۸ دا قومونه به په ګوډو شی او راوبه غورزیږی،
خو مونږ به ُ
ودرېږو.
راپاڅو او ټینګ به ُ
۹ ورکړه فتح زمونږ بادشاه له ،اے مالِکه خُ دايه،
کله چې تا ته سوال ک ُوو مونږ ته جواب راکړه.








يويشتم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

د کامیابئ دپاره د مالِک ُخدائ ثناء



۱ مالِکه خُ دايه ،بادشاه ستا په طاقت څنګه خوشحالى کوی.
ځکه چې هغه ستا په فتح ورکولو څومره لويه خوشحالى کوی.




۲ تا دے ورکړے د هغۀ د زړۀ �آرمان
تا نۀ دے رد کړے د هغۀ د خولې بيان.




۳ تا هغه په ډېرو کامیابو او برک ُتونو معمور کړے دے
تاج دې د خالص سرو زرو ور په سر کړے دے.


٤ چې د ژوند سوال يې له تا کړے دے نو تا يې سوال قبول کړے دے
نو د تل دپاره تا د هغۀ ژوند اوږد کړے دے.
خلاصون او مدد هغۀ وموندو ِعزت،
۵ ستا په
ُ
تا هغۀ له ورکړو شهرت ،شان او شوکت.










٦ هغۀ له دې ورکړے برکت نۀ ختمېدونکے
ورکړے خپل ديدار دې ورته زړۀ خوشحال ُوونکے.


زبور ۲۲ – ۲۱
٤۰
۷ ځکه چې بادشاه په مالِک خُ دائ باندې ايمان لرى،
د خُ دائ تعالى ٰ په مينه هغه به تل د تيندکونو نه بچ وی.
۸ نو تۀ به خپل ټول دشمنان راګېر کړې،
څوک چې درنه نفرت کوی نو هغه هر يو به په خپل ښى لاس راګېر کړې.
۹ کله چې تٔه راښکاره شې په هغوئ به د بټۍ په شان اور بل کړې.
مالِکه خُ دایه ستا د غضب اور به دوئ تیر کړى او ستا اور به يې تباه کړی.
۱۰ تۀ به د هغوئ اولاد د زمکې نه جارو کړې،
تٔه به هغوئ له نسل ورنٔه کړې.
۱۱ که څٔه هم بدې ارادې لرى تا ته او نې ُتونه يې خراب شی
منصوبې نۀ شی.
خو کاميابه به هیڅکله د هغوئ ُ
۱۲ تۀ به کړې هغوئ دې ته جوړ چې په شا شی
دوئ چې کله ستا د ليندې غشو ته مخامخ شی.
۱۳ راپاڅه اے مالِکه خُ دایه ،په خپل ټول قدرت،
مونږ به ووا ُیو سندرې او ثناء ستا د زور او طاقت.




























دوويشتم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور چې
د سحر هوسئ په ساز کښې به وغږولے شی


د مدد درخواست او د ثناء صفت سرودونه

۱ اَے زما خُ دايه ،اَے زما خُ دايه ،زۀ دې ولې پريښودلم؟
تٔه ولې رانه لرې شوے یې او د مدد فرياد مې نٔه اورې؟


زبور ۲۲

٤۱

۲ په ورځ کښې تا ته فرياد کوم زما خُ دایه خو تٔه جواب نٔه راکوې،
هره شپه تٔه زما �آواز اورې ،خو ما ته هیڅ �آرام رانۀ شی.




۳ خو ستا پاکه هستی پاس په تخت،
اِسرائيليان کوى ستا ثناء ِصفت.




٤ زمونږ پلارنيکه په تا لرلو ايمان،
او تٔه شوې د هغوئ نګهبان.




۵ دوئ تا ته فريادونه وکړل تا خلاصون ورکړو،
هغوئ مایوسه نۀ شول په تا چې چا اطمینان وکړو.
٦ خو زۀ چينجے يم او اِنسان نٔه یم،
سپک راته ګوری د ټولو د خندا یم.








۷ څوک چې راته ګورى خندا راپورې کوی،
دوئ سرونه ښوزوى راته سپک ګوری.
۸ دوئ وايی چې“ ،لرلو يې په مالِک خُ دائ اطمینان
�آیا دا هغه څوک دے،
خو مالِک خُ دائ دې اوس دے بچ کړی.
ځکه چې مالِک خُ دائ بې شانه مینه ورسره کوی”.










۹ تا د مور د خيټې نه په سلامتۍ رابهر کړم،
ما له دې باور راکړو زٔه دې د مور په سينه لوئ کړم.




۱۰ د پیدایښت نه ستا لاسونو ته وسپارلے شوم،
تٔه زما خُ دائ یې د کوم وخت نه چې پیدا شوم.


٤۲

زبور ۲۲

۱۱ زما نه لرې مه اودرېږه چې مصيبت مې په در دے،
او ستا نه علاوه بل څوک نشته چې وی زما مدد ګار.
۱۲ د ډيرو غویانو په شان دشمنانو را ګیر کړے یم،
ویروونکو غوايانو غوندې يې ګټ ته کړے یم.
لکه د باشان د َ
۱۳ زما خلاف يې د زمرو په شان خپلې خولې وازې کړی دی
په غړمبار سره ما څیريوی.
۱٤ توئ شوے يم زۀ لکه اوبو په شان،
هډوکى د جوړونو نه مې شوى دی بې ځایه.
زړۀ زما ویلې شو د موم په شان،
۱۵ ټول زور مې خُ شک شو د خاورین لوښی په شان،
ژبه مې تالو پورې شوه چسپان،
په خاورو کښې تا پریښے یم د مړی په شان.
۱٦ د سپو په شان دشمنانو راګیر کړے یم،
د بدکارانو ډلې راګیر کړے یم،
دوئپه پښو لاسو زخمی کړے یم.
۱۷ ټول هډوکى خپل شمېرلے شم،
دشمنان راته راګورى او په ما خوشحالېږی.
۱۸ هغوئ په خپلو کښې تقسيموى جامې زما
په خپلو کښې خسڼی پرې وباسی په جامو زما.
۱۹ اے مالِکه خُ دايه زما نه لرې مۀ اودریږه،
تٔه زما زور او طاقت يې زر زما مدد دپاره راشه.




































زبور ۲۲

٤۳

۲۰ ما د تُورې د خولې نه بچ کړه،
د دغه سپو نه زما قيمتى ژوند بچ کړه.
۲۱ د زمرو د خولې نه ما راوباسه،
او ما د ځنګلى غوايانو د ښکرو په امان کړه.
۲۲ زٔه به خپلو خلقو ته ستا د نوم لوئى بيان کړم،
ستا ثناء صفت به زٔه د جماعت په مينځ کښې وکړم.
۲۳ تاسو څوک چې د خُ دائ نه يریږئ د مالِک خُ دائ ستائنه وکړئ،
اے د يعقوب اولاده ،تاسو هغۀ له ِعزت ورکړئ،
اے بنی اِسرائيلو تاسو ټول د هغۀ ِعزت وکړئ.
۲٤ ځکه هغۀ نۀ د حاجتمندانو درد ته سپک وکتل،
او نۀ هغه د هغوئ ضرورتونو ته شا کوی
نو هغه د هغوئ فريادونه اوری.
۲۵ زۀ به په لویه ډله کښې ستا ثناء ِصفت وکړم،
د مومینانو په وړاندې به زۀ خپل نذرونه پیش کړم.
۲٦ غریبانان به ماړٔه او مطمئن شی،
د مالِک خُ دائ ټول لټوونکی به ثناء خوان شی
د هغوئ زړونه دې د تل دپاره خوشحاله وی.
۲۷ ټوله دنيا به مالِک خُ دائ یاد کړی او هغۀ ته به راوګرځی،
د دنيا ټول قومونه او هر خاندان به هغٔه ته سجده وکړی.
۲۸ ځکه چې مالِک خُ دائ بادشاه دے
او د هغٔه په قومونو حکومت دے.




































٤٤

زبور ۲۳ – ۲۲



۲۹ د دنيا ټول کبرژن به هغۀ ته په تعظیم شی،
څوک چې فانی دی هغه ټول به ورته په سجده شی
هغوئ به خپل ځانونه ژوندی ساتلے نٔه شی.




۳۰ راتلونکے نسل به يې خدمت کوی،
د مالِک خُ دائ بيان به راتلونکى نسل ته کوی.




خلاصون نه به خبر شی
۳۱ هغه څوک چې لا پېدا نۀ دى د هغۀ د
ُ
دوئ به د هغۀ د ټولو کارنامو نه خبر شی.


درويشتم زبور

د حضرت داود یو زبور

مالِک دے شپون زما



۱ مالِک خُ دائ دے شپون زما،
نو د هیڅ څیز حاجت نشته دے زما.




۲ راکوی �آرام په شین چمن کښې ما له،
بوځی مې هغه د �آرامو اوبو خوا له.








۳ هغه راکوى تازه او نوے قوت ما له،
په نېغه لار مې بيائې د خپل نوم دپاره.
٤ که څٔه هم د مرګ وادئ نه زٔه تېرېږم،
خو تٔه زما په څنګ يې نو نٔه يريږم،
ستا په چوکه او امسا زما تسلی ده.


زبور ۲٤ – ۲۳

٤۵



۵ تٔه زما د دشمنانو په وړاندې تياروې ډير خوراک ما له،
تٔه مې سر په تیلو غوړوې نو په دې ِعزت راکوې ما له،
تٔه د خپل برکت نه تر څنډو ډکوې پیاله ما له.




٦ بې شکه ستا نيکى او مينه به وی زما د ټول ژوند دپاره،
زۀ به د مالِک خُ دائ کور کښې اوسیږم د تل دپاره.


څليريشتم زبور

د حضرت داود یو زبور

د جلال بادشاه

۱ دا دنيا د مالِک خُ دائ ده او هر څٔه چې په دې کښې دی،
دا ټوله دنيا او اِنسانان څوک چې په دې کښې دی.
۲ په دریابونو باندې ايښې مالِک خُ دائ د زمکې ُبنيادونه دی،
دا زمکه يې په سمندر باندې �آباده کړې ده.
۳ د مالِک خُ دائ غر ته څوک ورختلے شی؟
او څوک د هغۀ مقدس ځائ کښې ودرېدلے شی؟












٤ یواځې هغه څوک چې یې زړونه او لاسونه پاک وی،
څوک چې د ُبتانو عبادت نۀ کوى،
او هیڅکله د دروغو قسمونه نٔه کوی.
۵ دوئ ته به د مالِک خُ دائ برکت ِملاو شی،
خلاصونکی خُ دائ پاک نه به صداقت حاصل کړی.
او خپل
ُ








٤٦

زبور ۲۵ – ۲٤

٦ او هم داسې خلق ستا د مخ لټون کوی،
اے د يعقوب خُ دايه ،دوئ به ستا طلب کوی.




۷ اے زړو دروازو کولاو شئ ،ابدی ورونو خلاص شئ،
چې د جلال بادشاه دننه درشی.




۸ هغه د جلال بادشاه څوک دے؟
هغه دے مالِک خُ دائ چې ډېر قوی او زو َرور دے،
هغه مالِک خُ دائ چې په جنګ کښې تکړه دے.




۹ اے زړو دروازو کولاو شئ ،ابدی ورونو خلاص شئ،
چې د جلال بادشاه دننه درشی.






۱۰ هغه د جلال بادشاه څوک دے؟
هغه ربالافواج دے،
هغه د جلال بادشاه دے.


پينځۀ ويشتم زبور
د حضرت داود یو زبور

د هدایت او حفاظت دپاره دعا







۱ زما مالِکه خُ دایه ،زٔه دعا غواړم له تا،
۲ اے زما پاکه خُ دايه ،زۀ توکل کوم په تا.
ما شرمنده کيدو نه بچ کړه،
مه پریږده چې دشمنان کامیاب شی په ما.


زبور ۲۵
۳ هیڅکله شرمنده به نٔه شی هغه څوک چې کوی یقین په تا،
خو شرمیږى به هغوئ چې د نورو سره کوی دوکه.
٤ اے مالِکه خُ دايه ،ما ته خپلې لارې وښايه،
خپلې لارې راته وښايه چې زۀ په هغې لاړ شم.








۵ تٔه ما د خپل حقیقت خوا له بوځه او هم درس راکړه ما له،
خلاصونکى خُ دايه.
او هر وخت زٔه توکل کوم په تا اے زما
ُ
٦ اے مالِکه خُ دايه هغه مینه او رحم دې در په یاد کړه خپله،
چې کوله دې د ازله تا په خپله.








۷ زما د ځوانئ غلطئ او ګناه مه يادوه
خو ما د خپلې بې بها مينې په وجه یادوه،
ځکه چې تٔه مهربان يې اے مالِکه خُ دايه.
۸ ښۀ مې مالِک خُ دائ دے سم کارونه کوی،
څوک چې وى بې لارې هغوئ ته نېغه لار سموی.










۹ هغه عاجزان په سمه لار راوانوی،
او خپله لار هغوئ ته ور زده کوی.
۱۰ د مالِک خُ دائ ټولې لارې دی ډکې د وفا او د مينې،
د هغه چا دپاره چې ساتى د هغٔه د تړون ټولې غوښتنې.
۱۱ اے مالِکه خُ دايه ،د خپل پاک نوم د خاطره،
راوبخښه که هر څومره زما ګناه ده لویه.










٤۷

زبور ۲۵
٤۸
۱۲ څوک دی هغوئ چې د مالِک خُ دائ نه یره کوی؟
هغه به دوئ ته هغه لار وښائی کومه چې دوئ دپاره غوره کول دى.




۱۳ هغوئ به خپل ژوند په خیر تیروی،
د هغۀ اولاد ته به زمکه په ميراث کښې ورکوی.
۱٤ مالِک خُ دائ د هغه چا ملګرے دے څوک چې د هغٔه نه يرېږی،
هغوئ ته به د خپل تړون شرطونه ورزده کوی.
۱۵ زما نظر به همیشه د مالِک خُ دائ طرف ته وی،
هم هغه ما د دشمنانو د دام نه خلاصوی.














۱٦ او خپل فضل په ما وکړه زما طرف ته راوګرځه،
ځکه زٔه یواځې شوے یم بد حاله.




۱۷ د بد نه بدتر شول زما غمونه،
خلاص مې کړه تکلیفونه.




۱۸ زما غمونو او مصیبتونو ته توجه ورکړه
او زما ټول ګناهونه ما ته معاف کړه.




۱۹ ګوره څومره ډيریږی دشمنان زما
ګوره چې دوئ څومره کرکه کوى له ما.








۲۰ زما ژوند د دوئ نه په امان کړه ما وساته،
ما مه شرموه چې راوړې مې ده پناه تا ته.
۲۱ زما راستې زما نیكې دې پام وکړى په ما،
ځکه چې په تا توکل کړے دے ما.




زبور ۲٦ – ۲ ۵
۲۲ اے پاکه خُ دايه ،بنی اِسرائيل بچ کړه،
د ټولو مشکلاتو نه يې خلاص کړه.

٤۹



شپږ ويشتم زبور
د حضرت داود یو زبور

د نيک اِنسان دعا

۱ اے مالِکه خُ دایه ،زما د بې ګناهئ په حقله تاسو فیصله وکړئ،
ځکه چې ما همیشه نیکی کړې ده،
ما په مالِک خُ دائ بې شکه باور کړے دے.
۲ اے مالِکه خُ دايه په ما باندې �آزمېښت وکړه او کره مې کړه،
زما د زړۀ او خیالونو �آزميښت وکړه.










۳ خو زٔه ستا د بې شانه مينې نه همیشه خبر یم،
نو ځکه زۀ ستا د حقیقت په مطابق ژوند تیروم.




٤ زۀ د دروغژنو خلقو سره نٔه کښینم،
نۀ د منافقانو سره په لاره ځم،




۵ د بدعملو د محفل نه زٔه نفرت کوم
او نۀ زۀ د شريرانو دوستی کوم.


٦ زۀ خپل لاسونه د ګناه نه وينځم،
اے مالِکه خُ دایه ،نو ستا قربان ګاه نه به طواف کوم.
۷ زۀ به د شکرانې سندرې وایم
او ستا ټول عجيبه کارونه به وایم.








۵۰

زبور ۲۷ – ۲٦

۸ زٔه مینه کوم مالِکه خُ دایه ستا مقدس کور سره،
حضور اوسېږى هغه ځای سره.
چرته چې ستا جلالی ُ






۹ ما د ګناهګارانو سره مۀ حسابوه،
ما د قاتلانو سره مه مجرم کوه.
منصوبو د هغوئ لاسونه سخا دی،
۱۰ په ناپاکه ُ
د رشوت نه ډک هر وخت د هغوئ لاسونه دی.
۱۱ خو زۀ داسې نٔه یم ،زۀ په دنيا کښې پاک اوسیږم،
په ما شه ِمهربانه او ما بچ کړه.
۱۲ زۀ اوس په هوار میدان ولاړ یم،
زۀ به د ټول جماعت په وړاندې د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت وایم.














اوويشتم زبور

د حضرت داود یو زبور

په مالِک ُخدائ باندې د توکل سندره

خلاصون او زما رڼا
۱ مالِک خُ دائ دے زما
ُ
نو بیا زۀ ولې یره وکړم د چا؟
او مالِک خُ دائ دے زما د ژوند قلعه
نو بیا به زٔه ولې یره وکړم د چا؟
۲ چې کله ما ختمول غواړى بدکاران
او حمله راباندى وکړی زما دشمنان،
تيندک به وخورى او راګزار به شى زما دشمنان.








زبور ۲۷

۵۱

۳ هر څو که رانه تاو شی ګيرچاپيره لښکرې،
زړۀ کښې یره نۀ لرم.
که شروع شی زما خلاف جنګونه،
خو زۀ به خاطر جمع يم.
٤ د مالِک خُ دائ نه هغه څۀ چې زۀ یې لټوم ،زۀ دا یو سوال کوم:
چې په کور د مالِک خُ دائ کښې ټول عمر اوسیږم،
او چې هغه په خپل کور کښې ولټوم چې د هغٔه د ُحسن ديدن وکړم.
۵ خو په سخته ورځ به هغه ما له په خپل مقدس کور کښې پناه راکړی،
او په خپله خیمه کښې به هغه ما له حفاظت راکړی
او ما به هغه پاس په لوړه د ګټ دپاسه کښېنوی.
٦ نو بیا به زٔه خپله غړئ هسکه کړم د هغوئ په وړاندې چا چې راګیر کړے یم،
د هغۀ مقدس کور کښې به د خوشحالئ په چغو قربانى وکړم،
زۀ به سندرې او سرود او ثناء صفت د مالِک خُ دائ ووایم.
۷ اے مالِکه خُ دايه زما فرياد اوره کله چې زۀ سوال زارى کوم،
مهربان شه ،زما سوالونه قبول کړه.
۸ کله چې تا ووئيل“ ،راشه زما ديدن وکړه”،
نو ما وئيل“ ،اے مالِکه خُ دايه ،زۀ به درشم”.
۹ خپل مخ رانه مۀ اړوه ما ته مۀ په قهر کېږه تٔه،
خپل خدمتګار دې غصه کښې مۀ پرېږده تۀ،
اے پاکه خُ دايه ،اوس ما مه پریږده
خلاصونکے يې تٔه.
او ما مه ردکوه زما
ُ




























زبور ۲۸ – ۲۷

۵۲

۱۰ که څٔه هم چې مور او پلار ما ځان له پریږدی،
خو مالِک خُ دائ به ما خپل ځان ته نزدې کړی.
۱۱ اے مالِکه خُ دايه ،ما ته خپله لار راوښايه،
ځکه چې دشمن زما په انتظار کښې دے نو په نېغه لار مې بوځه.








۱۲ ما د دشمنانو لاسونو ته مه پریږده،
ځکه چې دوئ په ما هغه تهمت لګوی کوم چې ما کړے نٔه وی،
هره لحظه او شیبه کښې د شرارت دهمکی راکوی.
۱۳ زما يقين دے د مالِک خُ دائ مهربانى به ووينم،
ترڅو چې زۀ دلته په دې دنيا کښې يم.
۱٤ نو مالِک خُ دائ ته په صبر او انتظار شه،
نو ډاډه شه او زړۀ ور شه
او د مالِک خُ دائ په صبر او انتظار شه.












اتۀويشتم زبور

د حضرت داود یو زبور



د مدد دپاره دعا

۱ زۀ تا ته زارى کومه ،اے مالِکه خُ دايه زما حفاظت کوونکیه،
خپل غوږونه دې په ما مه کڼوه.
که چرے تۀ پاتې شې خاموشه،
زۀ به هم د هغه چا په شان شم چې روان وی قبرستان ته.


زبور ۲۸

۵۳



۲ زما دعا واوره او په ما رحم وکړه کله چې زۀ تا ته د مدد دپاره فرياد وکړم،
چې کله هم زٔه خپل لاسونه ستا مقدس مقام په لورې پورته کړم.




۳ ما لری مۀ غورزوه د بد کارانو سره،
او څوک چې بد کوی کارونه د هغوئ سره،
څوک چې کوى په خولٔه خوږې خبرې ګاونډیانو سره
منصوبې د فسادونو سره.
خو په زړۀ کښې جوړوی ُ


٤ هغوئ ته د هغوئ د عملونو سزا ورکړه
هغوئ ته د هغوئ د بدو کارونو په اندازه بدله ورکړه،
هغوئ ته د خپلو بدو عملونو او کارونو بدله ورکړه
کومچې دوئ د نورو سره کړی دی هغوئ ته د هغه څٔه سزا ورکړه.
۵ ځکه چې هغوئ د مالِک خُ دائ د کارونو نه بې پرواه دی
او د هغۀ د لاسونو کړې کارونه نۀ وينی،
هغه به هغوئ ښکته راګزار کړی،
او هيڅ کله به بيا �آباد نۀ شی.
٦ ثناء ِصفت دې مالِک خُ دائ ته وی،
ځکه چې د رحم دپاره هغۀ زما ژړا واوریدله.
۷ مالِک خُ دائ زما قوت دے زما ډال دے،
زما په هغٔه د خپل ټول زړٔه سره يقين دے،
هغٔه ما سره مدد وکړو ،او زړۀ مې خوشحاله دے،
زٔه به د ثناء صفت سندرو سره د هغٔه شکريه ادا کړم.
















۵٤

زبور ۲۹ – ۲۸

۸ مالِک خُ دائ خپلو خلقو له طاقت ورکوی،
هغه د خپل مسح شوى بادشاه يوه محفوظه قلعه وی.
۹ بچ کړه خپل خاص خلق او ورته برکت ورکړه،
شپون د هغوئ جوړ شه همیشه يې په خپلو لاسونو کښې اوچت کړه.








نهۀويشتم زبور

د حضرت داود یو زبور

په طوفان کښې د مالِک ُخدائ �آواز

۱ اے د �آسمان مخلوقه ،د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړئ،
د مالِک خُ دائ د جلال او د طاقت ثناء صفت وکړئ.
۲ د مالِک خُ دائ د جلالى نوم ثناء صفت وکړئ،
د مالِک خُ دائ عبادت د هغٔه د مقدس شان په مطابق وکړئ.
۳ �آواز د مالِک خُ دائ د دریابونو دپاسه اوريدے شی ،د تندر په شان،
د زو َرورو اوبو دپاسه د جلالی خُ دائ �آواز اوريدے شى د تندر په شان.
٤	�آواز د مالِک خُ دائ ډېر زو َرور دے،
د مالِک خُ دائ د �آواز لوئ شان دے.
۵ د مالِک خُ دائ �آواز د زو َرور دیار ونې ماتوی،
د مالِک خُ دائ �آواز د لبنان د ديار ونې ماتوی.
٦ هغه د لبنان غرونه په ټوپونو کوى د سخی په شان،
هغه د حرمون غر په ټوپونو کوى لکه د ځوان ځنګلی غویې په شان.
۷ د مالِک خُ دائ �آواز شعله کوى لکه د بریښنا په شان.




























زبور ۳۰ – ۲۹

۵۵

۸ د مالِک خُ دائ �آواز صحراګانې لړزوی،
د مالِک خُ دائ �آواز د قا ِدش دشته ښوزوی.
۹ د مالِک خُ دائ �آواز د څیړئ ونې کږوی او د ځنګلی ونو پاڼې رژوی،
د هغٔه په کور کښې هر یو چغې وهى چې“ ،خُ دائ لوئدے”.
۱۰ مالِک خُ دائ په سېلاب باندې هم خپل حکومت کوی،
مالِک خُ دائ د تل دپاره بادشاهى کوی.
۱۱ طاقت ورکوى خپلو خلقو ته په خپله مالِک خُ دائ،
د امن او امان برکت ورکوى خپلو خلقو ته په خپله مالِک خُ دائ.

















دېرشم زبور
د حضرت داود یو زبور ،د خُ دائ پاک د کور د وقف کېدلو دپاره یو سرود

د شکر ګذارئ دعا

۱ اے مالِکه خُ دايه ستا ثناء صفت بيانوم ،ځکه چې تا زٔه بچ کړم،
زٔه دې د دشمنانو د مسخرو نٔه کړم.
۲ اے مالِکه زما خُ دايه ،ما مدد دپاره تا ته زارى وکړله
او تا ما ته شفا راکړله.
۳ اے مالِکه خُ دایه تا زٔه د قبر نه راوویستم،
تا زٔه د مرګ کندې ته د غورزيدو نه بچ کړم.
٤ اے ایماندارانو مالِک خُ دائ ته سندرې ووايئ،
د هغۀ د مقدس نوم ثناء صفت ادا کړئ.
















۵٦

زبور ۳۰

۵ ځکه چې د هغٔه غضب یوه لحظه وی،
خو د هغٔه فضل د ټول عمر وی،
ژړا صرف د شپې وی،
خو سحر کښې بیا خوشحالی وی.




٦ کله چې زٔه ښٔه ومه نو ما داسې وئیل،
“زٔه به هیڅکله په لړزان نٔه شم”.
۷ اے مالِکه خُ دايه ،لکه غر په شان ستا فضل زٔه قوی کړم،
چې مخ دې رانه واړولو نو زۀ شومه مایوسه او حیران.
۸ اے مالِکه خُ دايه ،ما تا ته ژړا او فرياد وکړو
ما مالِک ته د رحم سوال وکړو او ومې وئیل،














۹ “تا ته څٔه فايده ده چې زٔه مړ شم ،او ګور ته لاړ شم؟
زما خاورې ستا ثناء صفت کولے شى څٔه؟
دا ستا وفاداری بیانولے شى څٔه؟
۱۰ اے مالِکه خُ دايه ،رحم په ما وکړه سوال مې واوره،
اے مالِکه خُ دایه ،زما مدد ګار شه”.






۱۱ تا زما ویر د خوشحالئ په ګډا باندې بدل کړو،
تا رانه د غم جامې کوزې کړې او د خوشحالئ لباس دې راکړو،
۱۲ نو ستا ثناء ِصفت به کوم او خاموش به نٔه شم.
اے مالِکه خُ دايه ،زما پاکه خُ دايه،
زٔه به د ټول عمر دپاره ستا شکريه ادا کړم.








زبور ۳۱

يو دېرشم زبور

۵۷

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

په ُخدائ باندې د توکل کولو دعا



۱ اے مالِکه خُ دايه ،زۀ تا له د پناه دپاره راغلے یم،
ما بچ کړه چې زٔه ونٔه شرميږم.
خلاصون راکړه.
په خپل عدالت کښې دې ما له
ُ




خلاصون راکړه ما له،
۲ خپل غوږ دې ما ته راوا َړوه زر راشه او
ُ
زما د بچ کولو ګټ او مضبوطه قلعه جوړه شه
چې په کوم کښې به امان راكوې ما له.




۳ تۀ زما ګټ او زما قلعه يې.
د خپل نوم د خاطره دې زما لارښوونه وکړه،




٤ ما د هغه دام نه �آزاد کړه چې کوم یې په پټه خور کړے دے،
ځکه چې تٔه زما د پناه ځائ یې.




۵ زٔه ستا لاسونو ته خپل روح سپارم،
مالِکه خُ دایه تٔه وفادار خُ دائ يې تا زٔه بچ کړم.








٦ څوک چې د بېکاره ُبتانو عبادت کوى د هغوئ نه زما نفرت دے.
اے مالِکه خُ دايه په تا باندې زما يقين دے.
۷ زۀ به ستا ابدى مينه کښې خندا او خوشحالى کوم،
ځکه چې تا په تکليفُونو کښې ولیدم،
او تۀ زما د زړٔه په مشکلاتو کوې پام.


۵۸

زبور ۳۱

۸ زۀ دې د دشمن لاسونو ته ورنۀ کړم
پراخه میدان ته دې زٔه بوتلم.
۹ اے مالِکه خُ دايه په ما مهربان شه په سختۍ کښې یم،
د غم په وجه د سترګو نظر مې لاړو ړوند شوم،
په بدن او روح کمزورے شوم.
۱۰ ژوند مې په غم تیر شو ،د خفګان سره مې عمر لنډ شو،
ګناهونو مې زور ختم کړے دے ،او هډُوکی مې کمزورى شول.
۱۱ دشمنان او ګاونډیان ټول راته په سپکه سترګه ګوری،
تر دې چې دوستان هم ما ته د نزدې راتلو نه یریږى.
کله چې ما کوڅو کښې ووينی ،دوئ بل طرف ته ځغلی.
۱۲ لکه مړے چې څوک هېر کړى داسې هېر شوم،
زٔه لکه د یو مات لوښې په شان جوړ شوم.
۱۳ د ځان په حقله ما د ډيرو افواګانې واوريدلې،
او د هرې خوا نه په یرو کښې راګير شوم.
منصوبې دشمن جوړې کړې.
زما د ختمولو ُ
۱٤ خو اے مالِکه خُ دايه په تا دے يقين زما،
وايمه چې“ ،هم تۀ خُ دائ يې زما”.
۱۵ ستا په لاسونو کښې دے مستقبل زما،
د دشمنانو نه مې بچ کړه څوک چې ُظلم کوی په ما.
۱٦ خپله د مخ رڼا دې په خپل خدمتګار وځلوه.
په خپله نٔه ختمېدونکې مينې سره دې ما بچ کړه.







































زبور ۳۱
۱۷ چې زٔه ونۀ شرميږمه اے مالِکه خُ دايه،
خو د مدد دپاره زۀ تا ته فرياد کوم.
بد عمله دې شرمنده شی،
هغوئ دې په لحد کښې غلې شی.

۵۹





۱۸ د هغوئ دروغژنې ژبې دې غلې شی
هغه مغرورې ژبې چې نیكانو پسې سپکې وائی.




۱۹ ستا احسان څومره لوئ وی
چې تا ساتلی د هغه چا دپاره څوک چې تا نه یریږی.
هر هغه چا ته يې زیات ورکوې څوک چې تا ته د پناه دپاره راځی،
او د ټولو خلقو په وړاندې هغوئ ته برکت ورکوې.


حضور د سورې لاندې تۀ هغوئ ته پناه ورکوې،
۲۰ د خپل ُ
منصوبو نه بچ ساتې،
تٔه هغوئ د خلقو د پټو ُ
حضور کښې د خلقو د سپکو خبرو نه ورته پناه ورکوې.
او په خپل ُ
۲۱ د مالِک خُ دائ ثناء دې وی ،هغۀ ما ته خپله خاص مینه وښودله
کله چې زٔه ګیر شوى ښار کښې محاصره وم.
۲۲ نو د يرې نه ما چغه کړه چې“ ،زٔه د مالِک نظر نه غورزیدلے یم”.
خو تا زما واوريدل کله چې زٔه د مدد دپاره ژړيدلے یم.
۲۳ اے ټولو ايماندارو د مالِک خُ دائ سره مينه کوئ،
مالِک خُ دائ خپل وفادار بچ کوی،
او د کبرژنو نه پوره بدله اخلی.
















٦۰


زبور ۳۲ – ۳۱

۲٤ نو تاسو ز َړور او تکړه اوسئ،
اے ټولو څوک چې د مالِک خُ دائ نه اُميد لرئ.


دوه دېرشم زبور
د حضرت داود یو زبور

د ګناه اقرار او معاف کيدل

۱ بختور دی هغوئ د چا نافرمانى چې معاف شی،
او د چا په ګناهونو چې پرده واچولے شی.
۲ نو څومره بختور هغه کس دے
د چا بد چې مالِک خُ دائ حساب نٔه کړی
او څوک چې په خپل ژوند کښې ټګى نۀ کړی.
۳ خو چې کله ما خپله ګناه پټوله،
نو زما بدن کمزورے کیدلو
او ټوله ورځ هډوکو به مې درد کولو.
٤ هر کله چې شپه او ورځ
ستا د اصلاح دروند لاس په سر وو زما،
لکه په سختې ګرمئ کښې زور شو ختم زما.
۵ نو �آخر هم ما د خپلې ګناه اقرار وکړو تا ته
خو ما پټې نٔه کړې خپلې خطاګانې له تا نه.
نو ما ووئيل خپل ځان سره چې،
“خپله سرکشى به مالِک خُ دائ ته بيان کړم”.
نو بیا تا زما د ګناهونو خطا معاف کړه.




















زبور ۳۳ – ۳۲

٦۱

٦ نو د دې دپاره هر څوک چې نیكان وی هغوئ دې هم
دا اوس دعا وغواړى له تا نه،
بې شکه دوئ ته به ونٔه رسیږی تکلیفونه که هم راشی لوئ سیلابونه.




۷ تۀ زما پناه ګاه یې او د تکلیفونو نه دې بچ کړم،
او زٔه دې د کامیابئ په نغمو کښې تاو کړم.
۸ مالِک خُ دائ وائی ،زۀ به تا ته ښه او نېغه لار ستا د ژوند دپاره دروښايم.
زٔه به تا ته نصيحت کوم او په تا به نظر ساتم.








۹ د مست �آس يا قچر په شان مۀ جوړيږئ
چې د واګو او قیضې نه غیر نٔه قابو کیږی.




۱۰ بدکارانو او شريرانو له غمونه ډېر وی،
خو د چا چې په هغٔه باندې توکل وی
د مالِک خُ دائ مينه د هغۀ نه ګیرچاپیره وی.
۱۱ نو په مالِک خُ دائ کښې خوشحاله اوسئ،
تاسو ټول چې د هغٔه تابعدار يئ،
د خوشحالئ چغې ووهئ ،تاسو د چا زړونه چې صفا دی.








درې دېرشم زبور



د ثنا صفت سرود

۱ اے صا ِدقانو ،مالِک خُ دائ ته د خوشحالئ سندرې ووايئ،
دا د صا ِدقانو دپاره ښٔه دی چې د هغٔه ثناء ووایى.


٦۲

زبور ۳۳

۲ د بينجو د ساز سره د مالِک خُ دائ ثناء خوان شئ،
د رباب په لسو تارو ساز کښې د هغٔه ثناء خوان شئ.
۳ په نوې حمد د هغۀ ثناء ِصفت ادا کړئ،
په حکمت سره رباب ووهئ ،او د خوشحالئ دپاره چغې ووهئ.
٤ د مالِک خُ دائ کلام رښتونے دے،
څٔه چې هغه کوی ټول د اطمینان دی.
۵ مالِک خُ دائ د صداقت او اِنصاف سره مینه کوی،
د هغۀ په ازلى مينې ټوله زمکه ډکه ده.
٦ د مالِک خُ دائ په کلام سره جوړ شوى �آسمانونه دی،
د هغٔه د خولې په کلام نمر ،سپوږمۍ او ټول ستورى جوړ شوی دی.




















۷ هغۀ د سمندر اوبۀ په يو ځائ جمع کړی دی،
هغٔه د سمندر اوبۀ په ذخیرو کښې بندې کړی دی.
۸ د مالِک خُ دائ نه دې ټوله دنيا یره وکړی،
د زمکې هر کس دې د هغۀ احترام وکړی.










۹ نو چې هغٔه وفرمائيل ،دنيا پيدا شوه،
د هغۀ په ُحکم ژوند پيدا شو.
منصوبې بې نتيجې کوی،
۱۰ مالِک خُ دائ د قومونو ُ
منصوبې باطلوی.
هغه د هغوئ ټولې ُ
منصوبې به د تل دپاره قائمې شی،
۱۱ خو د مالِک خُ دائ ُ
او د هغٔه ارادې به هیڅکله ښوزولے نٔه شی.










زبور ۳۳

٦۳

۱۲ څومره بختور دے هغه قوم د چا خُ دائ چې مالِک خُ دائ وی،
او د خپل میراث دپاره چې هغٔه غوره کړی وی.
۱۳ د �آسمان نه مالِک خُ دائ لاندې ګورى
او هغه ټول بنيادمان وينى،










۱٤ د خپل تخت نه هغه کتل کوى
ټول خلق وینى کوم چې په زمکه اوسيدل کوى.




۱۵ هغه د ټولو د زړونو جوړونکے دے،
نو د هغوئ په هر عمل هغه خبر دے.


۱٦ یو بادشاه به هم د خپل لښکر په ډیروالی بچ نٔه شی،
او نۀ به کوم تکړه سپاهی په خپل زور تښتيدے شی.
خلاصون دپاره جنګی َاس بې فائدې شی،
۱۷ د
ُ
هغه په خپل ټول زور بیا هم تا بچ کولے نٔه شی.
۱۸ مالِک خُ دائ په هغوئ نظر ساتی څوک چې د هغٔه نه يریږی،
په هغوئ باندې چې د هغۀ په ازلى مينه اُميد ساتی،












۱۹ هغه دوئ د مرګ نه بچ ساتی
او د قحط په وخت کښې يې ژوندى ساتی.
۲۰ مونږ په مالِک خُ دائ باندې توکل ک ُوو،
هغه زمونږ مدد او زمونږ ډال دے.










۲۱ په هغٔه کښې زمونږ زړونه خوشحاله دی،
او د هغٔه په پاک نوم زمونږ ايمان دے.


٦٤


زبور ۳٤ – ۳۳

۲۲ مالِکه خُ دایه ،ستا ابدى مينه دې مونږ سره وی.
لکه څنګه چې له تا نه زمونږ اُميد وی.


څلور دېرشم زبور

د حضرت داود یو زبور د هغه وخت په حقله کله چې
هغه د ابې ُملک په وړاندې چا چې هغه د ُملک نه شړلے
وو خپل ځان داسې جوړ کړو لکه چې لیونے وى

د ُخدائ د نيکئ په حقله ثناء صفت

۱ هر وخت به زۀ د مالِک خُ دائ ثناء صفت کوم،
زٔه به په خپله ژبه ټول عمر د هغۀ ثناء ِصفت کوم.
۲ په مالِک خُ دائ به زما روح فخر کوی،
بې وسه خلق دې خوشحالی کوی.










۳ راځئ زما سره د خُ دائ لوئې بيان کړئ،
او په شريکه د هغۀ نوم ته لوئې ورکړئ.




٤ نو هغه ما ته جواب راکوی کله چې زٔه د مالِک خُ دائ نه سوال کوم،
زٔه يې د خپلې هرې یرې نه خلاص کړم.


۵ څوک چې په هغۀ توکل کوى نو د خوشحالئ نه ځلیږی،
مخ تورن به نٔه وی او نۀ به شرمیږى.
٦ مالِک خُ دائ زما عاجز دعا واوریدله،
د خپلو ټولو تکلیفونو نه هغٔه زٔه خلاص کړم.








زبور ۳٤

٦۵

۷ د مالِک خُ دائ فرښتې د هغه خلقو نه ګېرچاپېره وی،
بچ ساتى هغوئ څوک چې د مالِک خُ دائ نه په ویره وی.
۸ د مالِک خُ دائ ښٔه والے و�آزمايئ او وګورئ چې هغه څومره ښٔه دے.
څوک چې د هغٔه نه پناه غواړى هغه بختور دے،
۹ اے ټولو پاکانو د مالِک خُ دائ نه یره کوئ،
د هغوئ به د هیڅ څیز کمے نۀ وى څوک چې ترې نه یره کوی.














۱۰ د زمری بچى به اوږی او کمزورى شی،
خو د چا چې په مالِک خُ دائ باندې توکل وی هغه به د هیڅ
څیز محتاجه نٔه شی،




۱۱ راځئ ،زما بچو ،ما ته غوږ شئ،
نو تاسو به د خُ دائ د یرې نه خبر کړم.




۱۲ په تاسو کښې څوک داسې شته چې ډیر اوږد عمر غواړى
ښې او نيک بختې ورځې ليدل غواړى،




۱۳ نو په خپلې ژبې سره بد مه وايئ
او په خپلو شونډو سره دروغ مه وایئ.


۱٤ ښۀ کوئ او د بدو نه ځان ساتئ،
امن قائم ساتئ او د هغې کوشش کوئ.
۱۵ د مالِک خُ دائ نظر په صا ِدقانو وی
او د هغوئ فريادونه اوری.








زبور ۳۵ – ۳٤

٦٦

۱٦ خو مالِک خُ دائ د هغوئ په خلاف وی څوک چې بد کارونه کوی،
او د هغوئ نام و نشان د زمکې د مخ نه و َرکَوی.
۱۷ نو مالِک خُ دائ يې اورى کله چې صا ِدقان فرياد کوی،
خلاصون ورکوی.
او د ټولو مصیبتونو نه ورته
ُ
۱۸ مالِک خُ دائ هغه چا ته ورنزدې دے څوک چې غمژن وی
خلاصون ورکوی څوک چې بې حوصلې وی.
او هغوئ ته
ُ
۱۹ که هر څو يو صا ِدق اِنسان د مصیبتونو سره مخ شی،
خلاصون ورکوی.
خو مالِک خُ دائ د هغه ټولو نه هغٔه ته
ُ
۲۰ نو مالِک خُ دائ د هغٔه د ټولو اندامونو حفاظت کوی،
چې کله به د هغوئ نه يو هم مات نٔه شی.
۲۱ بد عمله به په خپله بدکارئ ټول تباه شی،
او د صا ِدقانو دشمن ته به سزا ورکړے شی.
خلاصون ورکوی،
۲۲ خو مالِک خُ دائ به خپلو خادمانو ته
ُ
هیڅ یو به هم مجرم نٔه شی څوک چې د هغٔه نه پناه غواړى.




























پينځۀ دېرشم زبور
د حضرت داود یو زبور



د مدد دپاره دعا
۱ اے مالِکه خُ دايه ،د هغوئ مخالفت وکړه ،څوک چې زما مخالفت کوی،
هغوئ سره جنګ وکړه څوک چې زما خلاف جنګ کوی.


زبور ۳۵

۲ خپل ډال زغره دې راواخله،
راپاڅه او زما مدد له راشه.
۳ د هغوئ خلاف څوک چې ما پسې دی خپله توره او نیزه دې راواخله.
خلاصونکے یې خُ دایه ،په دې ما مطمئن کړه.
چې تٔه زما
ُ
٤ څوک چې ما قتلول غواړى بې ِعزته او شرمنده دې شی،
څوک چې ما بربادول غواړى ناکام او شرمنده دې شی.
۵ هغوئ دې په هوا کښې لکه د بوسو په شان والوځی،
او د مالِک خُ دائ فرښته دې هغوئ وزغلوی.
٦ د هغوئ لار دې تيارۀ او ښوئيدونکې شی،
فرښته د مالِک خُ دائ دې ورپسې شی.
۷ بې سببه هغوئ ما ته ايښودې دی دامونه
بې سببه یې زما د نیولو دپاره کوهے کنستے دے،
۸ بربادی دې ناګهانه ورباندې راشی
ما ته ايښې جال کښې دې په خپله ګېر شی،
ما ته چې کنستې ده په هم هغه کنده کښې دې ګیر شی.
۹ نو بیا زۀ به د مالِک خُ دائ خوشحالى کوم.
چې هغه مې بچ کوی نو زۀ به خوشحالی کوم.
۱۰ زما ټول ځان به ثنا وائی ستا،
“مالِکه خُ دایه بل څوک دے لکه ستا؟
د زو َرورو نه کمزورى څوک بچ کولے شی.
حاجت مند او مسکينان څوک د شوکمارو نه بچ کولے شی؟”



































٦۷



٦۸

زبور ۳۵

۱۱ بې رحمه ګواهانو په دروغو وکړه ګواهی په ما،
چې بلکل ترې خبر نٔه یم هغه اِلزامونه يې ولګول په ما.
۱۲ هغوئ د ښو په بدل کښې بد راسره کوی،
او زۀ په غم باندې اخته یم.
۱۳ خو ما د هغوئ په بیمارئ ،د غم جامې واچولې روژه شوم.
او په روژه نیولو او دعا کولو د دوئ دپاره عاجز شوم،
ما د عاجزئ نه په دعا کښې سر ټيټ نيولے وو.
۱٤ زٔه داسې خفه وم لکه څنګه څوک چې وى خفه په غم
د دوستانو یا د خپل ورور.
داسې مې سر ټیټ کړے وو لکه څنګه څوکچې ویر کوی د خپلې مور.
۱۵ خو دوئ ټول خوشحاله ُوو چې راغلے وو غم په ما،
په ملنډو سره راټول شوى ُوو دوئ خلاف زما،
هغه کسانو راباندې حمله وکړه چې ُوو اجنبیان
او دوئ بې ِعزتې کوی په ما پورې مدام.
۱٦ لکه د بدکارانو غوندې په بې رحمئ سره يې وکړله ما پورې خندا،
دوئ د نفرته خپل غاښونه وچيچل په ما.
۱۷ اے مالِکه خُ دايه ،تر څو پورې به تٔه دوئ ته ګورې؟
ما د دوئ د خطرناکو حملو نه بچ کړه،
زما ژوند د دې زمرو نه بچ کړه.
۱۸ نو بيا به زٔه ستا شکر په لویه ډله کښې ادا کړم.
زۀ به په ټولو خلقو کښې ستا ثناء ِصفت وکړم.
































زبور ۳۵

٦۹



۱۹ مۀ پریږده چې زما دشمنان زما په شکست باندې خوشحاله شی،
مۀ پریږده هغوئ چې نفرت کوی له ما چې په غم زما خوشحاله شی.




۲۰ د خېر خبرې نۀ کړی د شر خبرې کوی،
وائی دروغ د هغو پسې څوک چې ژوند په امن کوی.


۲۱ هغوئ په زوره د واه واه چغې وهی،
وائى چې“ ،مونږ په خپلو سترګو لیدلے دے”.
۲۲ تا وليدل په خپله ،مالِکه خُ دايه ،مۀ چپ کېږه،
اے مالِکه خُ دايه ،اوس ما مۀ پریږده،








۲۳ راپاڅه ،تٔه راپاڅه او زما دفاع وکړه،
زما دپاره وکالت وکړه ،زما پاکه خُ دایه او زما مالِکه،
۲٤ مالِکه خُ دايه ،زما خُ دايه د خپل عدالت په مطابق
زما د بې ګناهئ اعلان وکړه،
چې په مصيبت کښې په ما خوشحالی وکړی زما دشمنان مۀ پریږده.














۲۵ چې هغوئ په زړۀ کښې دا ونۀ وائى خپل،
“ګورئ هغه وشول څٔه چې مونږ غوښتل”.
او دوئ اوس نٔه شى ویلے چې“ ،دے مونږ ژوندې تیر کړو”.
۲٦ څوک چې زما په تکليفُونو خوشحالیږی
هغوئ دې خوار شی او ودې شرمیږی،
څوک چې خپل ځان زما دپاسه کوی
په بې شرمئ او په بې ِعزتئ کښې دې پټ شی.


۷۰

زبور ۳٦ – ۳۵



۲۷ څوک چې زما طرفدارئ له راشى نو هغوئ له لويه خوشحالى ورکړه،
هغوئ دې تل د مالِک خُ دائ ثناء صفت ادا کوی
څوک چې د خپل ِخدمتګار په خیر باندېپراَمنه خوشحالى کوی.




۲۸ نو زٔه به په ژبه ستا صداقت بيانوم،
ټوله ورځ به زٔه ستا ثناء صفت کوم.


شپږ دېرشم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره
د حضرت داود یو زبور د مالِک خُ دائ خدمتګار

د اِنسان بدکاری او د ُخدائ ښیګړه


۱ د ګناه وهم بدکارو ته په زړٔه کښې لمسون کوی.
هغوئ بلکل د خُ دائ پاک نه یره نٔه کوی.




۲ هغوئ په خپل نظر کښې ځان دوکه کوی،
هغوئ ته پته نۀ لګى چې په خپله څومره بدکاره دی.




۳ دوئ په ژبه د دوکې او د بدۍ خبرې کوی.
هغوئ کار د عقل او ښۀ عمل نٔه کوی.


منصوبې جوړوی.
٤ تر دې چې په خپل کټ کښې بدې ُ
د بدکارانو په لاره تلل کوی د دوئ ارادې ښې نٔه دی.
او د بدۍ نه مخ نٔه اړوی.
۵ مالِکه خُ دايه ،ستا ابدى مينه �آسمانونو ته رسېږی،
او ستا وفادارى د وریځو نه بره رسېږی.








زبور ۳٦

۷۱

٦ ستا رښتینوالے لکه د لویو غرونو په شان،
ستا اِنصاف لکه د سمندر د ژوروالى په شان،
اے مالِکه خُ دايه تٔه خيال ساتې د اِنسان او هم د ځناورو.




۷ خُ دایه پاکه ،ستا رښتینې او ابدى مینه څومره قیمتی ده.
ټول اِنسانان ستا په وزرو کښې پناه اخلى.




۸ معمور به كړې هغوئ په پریمانه میلمستیا د خپل کور،
او تٔه به هغوئ د خپل برکتونو د دریاب نه کړې معمور.






۹ خو تٔه د ژوندون سرچینه یې،
په کوم نور چې مونږ ليدل ک ُوو تۀ هغه نور يې.




۱۰ خپل ابدی رحمت دې په هغوئ نازل کړه څوک چې تا سره مينه کوی،
خلاصون ورکړه هغوئ ته څوک چې صا ِدقان دی.
او خپل
ُ








۱۱ مۀ پریږده چې ما د پښو لاندې کړی مغروران،
مۀ پریږده چې ما وشړی بدکاران.
۱۲ ګوره ،هغوئ چې بد کوی او بدکاران دی څنګه راوغورزیدل،
د بیا پاڅيدو نٔه دی سر د لاندې راوغورزیدل.


۷۲

زبور ۳۷

اوۀ دېرشم زبور

د حضرت داود یو زبور

د بدکارانو او نيکانو انجام


۱ د بدکارانو په حقله ځان مه پریشانوه،
او د ګناه ګارانو کارونو ته نيت مه بدوه.


۲ ځکه دوئ به اوچ شی د وښو په شان،
او شى به مړاوی د بوټو شنو په شان.
۳ په مالِک خُ دائ توکل وکړه او نيکى کوه،
نو په زمکه باندې په امن سره ژوندون کوه.
٤ په مالِک خُ دائ کښې خوشحاله اوسه،
نو هغه به پوره کړى ستا د زړٔه �آرمانونه.
۵ هر څٔه چې تٔه کوې هغه خپل مالِک خُ دائ ته وسپاره،
په هغۀ يقين لره هغه به شی ستا مددګاره.
















٦ هغه به ستا رښتینوالے لکه د سحر هسې روښانه کړى،
او ستا سره اِنصاف به لکه د غرمې د نمر هسې روښانه کړى.
۷ د مالِک خُ دائ په وړاندې چپ ودریږه،
او په صبر سره د هغٔه فیصلو ته انتظار کوه،
منصوبو مۀ خفه کيږه.
او د بدکارانو په کامیابئ او ُ










۸ تٔه قهر او غصه مۀ کوه او مۀ خفه کیږه،
دا به صرف تا د نقصان په طرف پریږدی.


زبور ۳۷


۹ ځکه چې تباه به شی بدکاران،
څوک چې په مالِک خُ دائ لری ایمان،
دوئ به شی ضرور د زمکې وارثان.




۱۰ په لږ وخت کښې به فنا شی بد کاران،
تاسو به يې لټون کوئ خو پیدا به نٔه شی بدکاران.


۱۱ د زمکې وارثان به جوړ شی عاجزان،
په خوشحالئ سره به اوسیږى په امان.
منصوبې جوړوی
۱۲ بدکاران د صا ِدقانو خلاف ُ
او د غصې نه ورته خپل غاښونه چيچى.
۱۳ مالِک خُ دائ شريرانو پورې خاندى،
ځکه چې هغه د دوئ د قضا ورځ وینى.














۱٤ راکاږى ليندې ،خپله توره راوباسى بدکاران،
تر څو چې پرې مړٔه کړى غریبان او مظلومان،
او چې مړٔه کړی هغوئ څوک دی صا ِدقان.


۱۵ خو په خپلو تورو به سورې شی د هم دوئ زړونه
او د دوئ ليندې به ماتې شینه
۱٦ د یو صا ِدق چې لږ مال او دولت وی،
د بد عملو د ډېر دولت نه به قيمتی وی.
۱۷ او مالِک خُ دائ به د بدعملو زور ختم کړى،
خو د صا ِدقانو به حفاظت وکړى.












۷۳

۷٤

زبور ۳۷



۱۸ هر وخت د مالِک خُ دائ د نیكانو په ژوندون باندې نظر وی،
او هغوئ ته به هغه میراث ورکړے شی چی ابدی وی.




۱۹ په وخت د مصيبت کښې به هغوئ شرمنده نۀ شی،
او دا چې د قحط په ورځو کښې به هغوئ ماړۀ شی.




۲۰ خو بدکاران به فنا شی،
او د خُ دائ دشمنان به لکه د صحرا د ګلونو په شان ختم شی،
او لکه د لوګى په شان به د نظر نه فنا شی.


۲۱ قرض اخلى او هیڅکله يې نۀ واپس کوی بدکاران،
خو ورکوی خیر خیرات په سخاوت سره صا ِدقان.
۲۲ مالِک خُ دائ چې چا ته برکت ورکړی
دوئ به د زمکې وارثان شی،
خو په چا چې لعنت وکړی د دنيا نه به فنا شی.
۲۳ كه مالِک خُ دائ د نيکانو د كردار نه خوشحاله وی،
هغه د هغوئ قدمونه سموی.












۲٤ که تيندک وخوری نو وبه نٔه غورزیږی،
ځکه چې مالِک خُ دائ يې په خپلو لاسونو کښې اوچتوی.
۲۵ ځوان ومه ،بوډا شومه ،صا ِدقان مې بې اسری لیدلی نۀ دی،
او د هغوئ بچى مې د ډوډۍ په سوال ليدلى نٔه دی.










۲٦ په �آزاد لاس ورکوی سخاوتونه نيکان،
د دې برکتونه به وګوری د هغوئ بچیان.


زبور ۳۷

۷۵

۲۷ د بدو لاس په سر شئ ،ښۀ کارونو ته ځان سپارئ،
نو بيا به تاسو ټول عمر په دنيا کښې اوسېږئ.
۲۸ مالِک مینه کړى د اِنصاف سره او هغه به هیڅکلهپرې نٔه ږدی نيکان،
هغه به دوئ وساتی په امان خو تباه به شى اولاد د بدکاران.










۲۹ خو نيکانو ته به زمکه په ميراث کښې ورکړی،
او صا ِدقان به تر ابده په کښې سکونت کړی.




۳۰ نیكان خلق خبرې د حکمت کړی،
او د هغوئ ژبه د اِنصاف خبرې کړی.


۳۱ د خُ دائ پاک قانون د هغٔه په زړٔه کښې دے،
نو ځکه د سمې لارې نه نٔه ښوئيږى د هغٔه پښې.
۳۲ بدکاران صا ِدقانو ته پټ ناست وی،
او د هغوئ د قتلولو موقع لټوی.
۳۳ مالِک خُ دائ به يې هغوئ ته حواله نۀ کړی،
په وخت د عدالت به صا ِدقان مجرمان نۀ کړی.
۳٤ او په مالِک خُ دائ باندې توکل کوئ
او د هغٔه د ُحکمونو اطاعت کوئ،
هغه به تا اوچت کړی چې زمکه درله درکړی.
او تٔه به وګورې چې بدعمله تباه کړی.


















۳۵ ما بې رحمه او ظالمان ليدلى دی،
لکه څنګه چې شنه ونه په خپل ځائ کښې لوئېږی.


۷٦

زبور ۳۸ – ۳۷

۳٦ خو چې دوباره مې ولیدل ،هغوئ د دنيا نه تللی ُوو،
ما چې کله هغوئ لټول نو بیا نٔه ُوو.
۳۷ نيکانو او صا ِدقانو ته وګوره،
د دوئ �آئنده به وی په خیر سره.








۳۸ خو باغیان به ټول تباه شی،
او د هغوئ نسل به نیست و نابود شی.
خلاصون ورکوی،
۳۹ مالِک خُ دائ نيکانو ته
ُ
او هغه په وخت د مصيبت کښې دوئ ته پناه ورکوی.
خلاصون ورکوی،
٤۰ مالِک خُ دائ د هغوئ مدد کوى ،او د بد عملو نه
ُ
هغه دوئ بچ کوی ځکه چې دوئ د هغٔه نه پناه اخلی.












اتٔه دېرشم زبور

د حضرت داود یو زبور خُ دائ پاک ته سوال کول چې هغه یاد ساتی

د یو بیمار د تکليف په وخت دعا



۱ اے مالِکه خُ دايه ،په خپل قهر کښې ما مه رټه
تۀ په خپله غصه کښې سزا ما ته مۀ راکوه.








۲ ځکه چې ستا غشو سورے کړے يم،
او په خپل لاس دې وهلے یم.
۳ ستا د قهر په وجه زما وجود کښې بيمارى ده،
زما د ګناه په وجه هډوکی مې مات شوى دی.


زبور ۳۸

۷۷

٤ زما ګناهونه په ما باندې غالب شوى دی،
د ګناه دا پنډ د وړلو د برداشت نه بهر شوے دے.




۵ پرهرونه مې ټول سخا شول بوی ترې روان دے،
زما د کم عقلتوب په وجه مې ځکه دا حال دے.




٦ زۀ کوږ شوے خراب شوے يم،
زٔه د درد په وجه ټوله ورځ غمژن يم.




۷ او ملا مې د سرې تبې په وجه سوزیږی،
او په بدن کښې مې دم نشته ختمیږی.




۸ زۀ کمزورے شوے بلکل تباه شوے يم،
زۀ زبيرګی کوم په زړٔه باندې غمژن یم.
۹ اے مالِکه خُ دايه ،زما ټول �آرمانونه ستا په وړاندې ښکاره دی،
او زما اسويلی �آهونه ستا نه پټ نٔه دی.










۱۰ زړۀ زما درزېږى زما زور په ختمېدو دے،
تر دې چې مې نظر د سترګو په ختمېدو دے.








۱۱ د بيمارۍ په وجه زما دوستان او ملګری زما نه په ډډه ودریږی،
تر دې چې خپله کورنۍ هم رانه لرې لرې کېږی.
۱۲ دشمنانو راته ايښى دی دامونه هغوئ ما قتلول غواړى،
منصوبې جوړوى څوک چې ماته نقصان رسول غواړى،
زما د تباهئ ُ
منصوبې جوړوی راسره دوکه کول غواړى.
دوئ ټوله ورځ ُ


۷۸

زبور ۳۸



۱۳ خو زٔه لکه د یو کوڼ په شان هیڅ نٔه اورم،
او زٔه د یو ګونګ په شان شوے یم څۀ نۀ وایم.


۱٤ زٔه د یو داسې کس په شان شوے یم چې اورېدے نۀ شی،
او په خولٔه باندې هیڅ جواب ورکولے نٔه شی.
۱۵ زۀ ستا په طمع يمه ،اے مالِکه خُ دايه.
اے مالِکه خُ دايه تٔه جواب راکړه ،ما له زما پاکه خُ دايه.










۱٦ زٔه تا ته کوم سوال دوئ ما پورې خندا ته مۀ پرېږده
کله چې زۀ پرېوځم هغوئ مه خوشحالوه.




۱۷ ځکه زٔه غورزيدو ته نزدې شوے یم،
او مسلسل دردونو راګیر کړے یم.




۱۸ زۀ د خپلو ټولو ګناهونو اقرار کوم،
زۀ په خپلو ګناهونو ډیره پښیمانتيا کوم.




۱۹ زما دشمنان ډیر او تکړه دی،
ډیر دی چې بې وجې ما نه نفرت کوی.


۲۰ د ښو په ځائ دوئ ما سره بد کوی
زۀ نیكی کوم په دې وجه هغوئ ما سره بدى کوی.
۲۱ اے مالِکه خُ دايه ،ما مۀ پرېږده،
اے زما پاکه خُ دايه ،زما نه لرې مۀ ودریږه.










۲۲ زر راشه او زما مدد وکړه،
خلاصونکیه.
اے مالِکه خُ دايه ،زما
ُ


زبور ۳۹

نهۀ دیرشم زبور

۷۹

یدیتون د موسيقئ مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

د یو دردمند د ګناه اقرار


۱ ما ووئيل چې“ ،زۀ به د خپل عمل خيال ساتم
نو چې په خپله ژبه ګناه ونۀ کړم،
تر څو چې بدعمله زما د وړاندې وی
زۀ به خپله ژبه چپ ساتم”.




۲ زٔه خو خاموش ولاړ وم ،او هیڅ خبره مې هم نۀ کوله،
په دې باندې زما پرېشانى نوره هم زياتېدله.


۳ زما د زړٔه پرېشانى او غم زياتېدلو.
ما چې څومره سوچ کولو ،نو دومره مې غم زياتېدو،
خو �آخر هم ما د خپل ځان سره ووئيلو:
٤ “اے مالِکه خُ دایه ،زما ژوندون چې څومره دے ما ته راوښایه،
چې زما عمر به څومره وی ما ته زما د مرګ نېټه راوښايه،
ماته وښایه چې څومره فانى یم.








۵ تا زما د ژوند نه د ژمې مازيګر جوړ کړو،
زما ژوند دې په خپل نظر یوه لحظه کړو،
د ټولو اِنسانانو ژوندون صرف هوا ده.
٦ هر اِنسان د سورى په شان په تېزئ سره د مرګى طرف ته روان وی،
دوئ مال راټولوی خو خبر نۀ دى چې دا به څوک خرچ کوی.








۸۰

زبور ۳۹

۷ خو اوس ،اے مالِکه خُ دايه ،زۀ د څۀ طمع کوم؟
زٔه په تا باندې توکل کوم.




۸ زما د سرکشئ نه ما بچ کړه،
ما د کم عقلو د خندا مۀ جوړوه.






۹ زۀ چپ وم ،ما خپله خولٔه بنده کړې وه،
ځکه چې هر څٔه تا په خپله کړی ُوو.


۱۰ خپل عذاب دې ما نه اخوا کړه ډیر کړیدلے یم،
زۀ ستا د لاس په وهلو ډېر ضعيفه شوے يم.
۱۱ تٔه اِنسان د هغٔه د ګناه په وجه تنبیه کوې،
او څٔه چې دوئ ته قیمتى وی تٔه هغه
د دوئ نه لکه َوینو په شان خورې،
اِنسان هیڅ نٔه دے خو بس یوه ساه ده،
۱۲ اے مالِکه خُ دايه ،زما دعا تٔه واوره،
د مدد دپاره زما فرياد واوره،
زما اوښکې مه نظر انداز کوه.
زٔه خو د يوې لحظې میلمه یم،
لکه زما د پلار نيکه په شان یم.














۱۳ ما لږ پرېږده چې دوباره خوشحاله شم،
د دې نه مخکښې چې لاړ شم او فنا شم”.


زبور ٤۰

څلوېښتم زبور

۸۱

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

د ثناء صفت سرود



۱ په صبر ما د مالِک خُ دائ انتظار وکړو،
او هغۀ زما فرياد واوريدو او ما ته يې پام وکړو.




۲ هغٔه زٔه د هلاکت د کندې نه رابهر کړم،
او د لمدو خټو نه يې راوويستم.
زما پښې یې په ګټ کېښودې او مضبوط یې ودرولم.




۳ هغۀ زما په ژبه باندې نوې نغمه سازه کړه،
او زمونږ د خُ دائ پاک د ثناء صفت حمد يې راکړو،
ډېر چې دا ووينى نو هغوئ به وویریږی
او په مالِک خُ دائ به یقین وکړی.


٤ هغه سړے به بختور وی
د چا چې ایمان په مالِک خُ دائ وی،
څوک چې مغرورانو ته رجوع نٔه کوی،
د هغه کبرژنو څوک چې د ُبتانو په وجه ګمراه شوی دی.
۵ اے مالِکه خُ دايه ،زما خُ دايه ،تا زمونږ دپاره ډیرې معجزې کړی دی،
منصوبې جوړې کړی دی.
تا زمونږ دپاره بې حسابه ُ
ستا سره هیڅ څوک برابر نشته دے
زٔه يې شمیرلے نٔه شم ستا عجيبه کارونه خو بې شمیره دی.








۸۲

زبور ٤۰

٦ تٔه خو د چا نه قربانئ او نذرانې نٔه غواړې،
تا زۀ په دې خبره باندې پوهه کړم،
د هیچا نه هم سوزېدونکې يا د ګناه نذرانې نۀ غواړې.




۷ ما درته ووئيل چې“ ،ګوره زٔه حاضر يم،
لکه څنګه چې په تورات کښې لیکلے شوی دی نو هغه وکړم.




۸ پاکه خُ دايه ،چې زۀ ستا رضا پوره کړم،
ستا قانون زما په زړۀ کښې لیکلے شوے دے”.






خلاصون زیرے په لوئ جماعت کښې بيان کړو،
۹ ما ستا د
ُ
مالِکه خُ دایه تۀ ښٔه خبر یې چې ما خپل بيان بند نۀ کړو،


خلاصون خبره پټه نۀ کړه،
۱۰ ما په زړۀ کښې ستا د
ُ
خلاصون خبره وکړه.
هر ځائ کښې مې ستا د وفادارۍ او
ُ
ما ستا د ابدې مينې او وفادارۍ خبره په لوئ جماعت کښې وکړه.
۱۱ مالِکه خُ دايه ،خپله مهربانى به په ما نۀ بندوې،
ستا وفادارى او ابدى مینه به همېشه ما بچ کوی.








۱۲ خو زٔه ډيرو مصیبتونو راګیر کړے یم،
لار رانه خطا شوه په ګناهونو کښې ډوب شوے یم،
ګناهونه مې د سر وېښتو نه ډېر دی بې وسه شوے یم.
۱۳ ما بچ کړه ،مالِکه خُ دايه،
د مدد دپاره زر راشه ،اے مالِکه خُ دايه.








زبور ٤۱ – ٤۰

۸۳



۱٤ څوک چې په کوشش زما د ژوند د ختمولو شی
هغوئ دې وشرمېږى او وارخطايئ سره دې مخ شی،
څوک چې په نېت زما د خرابولو شی
هغوئ ټول دې ناکامه او شرمنده شی.




۱۵ هغوئ دې ټول په شرم وشرمېږی،
څوک چې راپورې خندا کوی او ما پورې لګیږی.




۱٦ څوک چې ستا په لټون شی
هغوئ دې ټول تا سره خوشحاله شی،
خلاصون سره مینه کوی
څوک چې ستا
ُ
ِ
او دوئ دې تل دا وائی چې“ ،مالک خُ دائ لوئ دے!”




۱۷ بيا هم زۀ غريب او حاجت مند يم،
زٔه دې د مالِک خُ دائ په نظر یم.
زما مدد ګار او خلاصوونکیه،
زر راشه ،اے پاکه خُ دايه.


يو څلوېښتم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور



د رحم دپاره د یو بیمار درخواست
۱ بختور دے هغه څوک چې د مسکینانو خيال ساتی،
خلاصون ورکوی.
کله چې دے په تکلیف کښې وی مالِک خُ دائ ورته ُ


۸٤

زبور ٤۱

۲ مالِک خُ دائ به د هغٔه حفاظت کوی او ژوند به يې په امان کښې ساتی،
هغه به په دنيا کښې ورته برکت ورکړی او د دشمنانو د لاس نه به يې ساتی.
۳ مالِک خُ دائ به يې په بيمارئ کښې خيال ساتى
او هغه به يې د بیمارئ د کټ نه روغ رمټ کړى.
٤ ما ووئيل چې“ ،اے مالِکه خُ دايه ،په ما رحم وکړه ماته شفا راکړه،
ځکه چې ما ستا خلاف ګناه کړې ده”.
۵ زما دشمنان په بدنيتئ سره داسې وائى چې“ ،کله به دے مړ شی،
او نوم به يې څومره زر د زمکې مخ نه ورک شی؟”
٦ هغوئ چې کله زما ليدو ته راځى نو فضول خبرې کوی،
او دروغ وائی او په زړٔه کښې شرارت راجمع کوی،
او چې کله بهر ځی نو په هر ځای کښې زما غیبت کوی.
۷ زما دشمنان ټول زما په خلاف خبرې کوی،
هغوئ زما په خلاف بد سوچونه کوی،
۸ او دوئ وائی چې“ ،په سخت رنځ پروت دے
او د بیا پاڅيدو امکان يې د دې رنځ نه نشته دے”.
۹ تر دې چې زما نزدې دوست په چا باندې چې ما پوره يقين کولو،
نو هغه چا چې ډوډۍ به يې ما سره خوړه هغه هم زما خلاف شولو،
۱۰ خو تٔه ،اے مالِکه خُ دايه ،په ما رحم وکړه،
چې د هغوئ نه خپله بدله واخلم ،ما دوباره روغ کړه.
۱۱ چې تۀ رانه رضا يې زۀ په دې پوهېږم،
تا زٔه د دشمنانو لاسونو ته پرې نٔه ښودم.









































زبور ٤۲ – ٤۱

۸۵

۱۲ تا زٔه زما د تقو ٰ
ى په وجه اوچت کړم،
حضور کښې وساتلم.
او د تل دپاره دې په خپل ُ
۱۳ مبارک دې وی مالِک ،د بنی اِسرائيلو خُ دائ،
د ازل نه تر ابده �آمين� ،آمين








دوه څلوېښتم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره یو زبور د قوره د بچو

د یو فکرمند کس دعا

۱ څنګه چې هوسۍ د نِهر اوبو پسې تلوسه کوی،
داسې خُ دايه پاکه ،زړۀ مې تا پسې تلوسه کوی.
۲ زما زړٔه د خُ دائ پاک تږے دے ،زٔه د ژوندی خُ دائ پاک تږے یم.
حضور کښې ودرېږم؟
زٔه به کله لاړ شم چې د هغۀ ُ
۳ اوښکې مې خوراک دی شپه او ورځ زٔه ژړېږم،
هر وخت راته خلق لګيا وى،
“ووایه ،ستا خُ دائ چرته دے؟”
٤ تېر وخت چې راپه ياد شى په زړٔه باندې غمژن شم،
چې څنګه ډيرو خلقو سره به زٔه د خُ دائ کور ته تلم،
او هغوئ به مې د خُ دائ پاک عبادتګاه ته په خپله مشرئ کښې بوتلل،
نو په لویه ډله کښې به ما په تیزه د هغوئ سره
د خوشحالئ په �آواز د شکرګذارئ ثنا وئيله،
۵ ولې خفه کېږې زما روحه؟ دومره ولې پرېشانه کیږې تٔه؟
په خُ دائ پاک باندې توکل کوه مۀ پرېشانه کېږه تٔه،




















۸٦

زبور ٤۲
زۀ به بيا ستا ثناء صفت بيان کړم،
پاکه خُ دایه ځکه چې هم تا زٔه خلاص کړم.

٦ زړۀ مې پرېشانه دے نو ځکه زٔه تا یادوم،
د اردن لری ُملک او د حرمون او د ِمضار د اوچت غرونو نه زٔه تا يادوم.




۷ ستا د ژورو سمندرونو او ابشارونو شور زۀ اورم،
موجونو او چپو د سمندر زٔه ډوب کړم.
۸ مالِک خُ دائ د ورځې خپله ابدى مینه په ما راوروی،
د هغٔه حمد په شپه کښې زما زړٔه کښې وی،
دعا کوم هغه خُ دائ پاک ته چې څوک ژوند راکوی.










۹ څوک چې زما مضبوط ګټ دے ،زۀ به خُ دائ پاک ته داسې ووايم،
“ولې دې هېر کړے يم زما دشمنان
په ما دومره ُظلم ولې کوی چې زٔه غمژن ګرځم؟”








۱۰ د دشمن پيغور هډوکى مات کړل ما له
هر وخت راته لګيا وى دشمنان زما
چې“ ،ووایه اوس چرته دے خُ دائ پاک ستا؟”
۱۱ ولې خفه کېږې زما روحه ،دومره ولې پرېشانه کیږې تٔه؟
په خُ دائ پاک باندې توکل کوه مۀ پرېشانه کېږه تٔه،
زۀ به بيا ستا ثناء صفت بيان کړم،
خُ دایه ځکه چې هم تا زٔه خلاص کړم.


زبور ٤۳

درې څلوېښتم زبور

۸۷

دپریشانه اِنسان دعا


۱ اے پاکه خُ دايه ،ما بې ګناه وګرځوه،
د بې ایمانه خلقو په خلاف زما په حق کښې فیصله واوروه،
خلاصون راکوه.
خو تٔه ما ته د بدکارانو او ټګمارانو نه
ُ




۲ تۀ زما خُ دائ پاک او زما قلعه يې ،ولې دې رد کړے يم؟
نو ولې غمژن ګرځم دشمن راباندې ُظلم کوی؟




۳ خپل نُور او خپل حقيقت دې نازل کړه ،چې ماته لارښودنه وکړی،
او ما دې هغه مقدس غر ته بوځی کوم ځائ چې تٔه اوسېږې.








٤ زۀ به د خُ دائ پاک قربان ګاه ته ورشم،
هغه خُ دائ د چا نه چې ډیر خوشحال شم،
زۀ به د رباب په نغمو کښې ستا ثناء ِصفت وکړم،
اے خُ دايه ،زما پاکه خُ دایه.
۵ ولې خفه کېږې زما روحه ،دومره ولې پرېشانه کیږې تٔه؟
په خُ دائ پاک باندې توکل کوه مۀ پرېشانه کېږه تٔه،
زۀ به بيا ستا ثناء صفت بيان کړم،
پاکه خُ دایه ،ځکه چې هم تا زٔه خلاص کړم.


۸۸

زبور ٤٤

څلور څلوېښتم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د قوره د بچو يو زبور

د مدد دپاره دعا


۱ اے پاکه خُ دايه ،مونږ په خپلو غوږونو اورېدلې دی،
زمونږ پلار نیکه هر هغه څٔه مونږ ته بيان کړی دی،
کوم کارونه چې تا د هغوئ په زمانه يعنى پخوا زمانه کښې
د هغوئ دپاره کړی دی.




۲ تا په خپل طاقت سره هغه قومونه وويستل،
او زمونږ پلار نيکه دې ودان کړل،
هغه خلق دې تباه کړل ،زمونږ پلار نيکه دې �آزاد کړل.




۳ خو دا زمکه هغوئ په خپله توره نٔه وه ګټلې،
او نه د هغوئ لاسونو ورته کامیابى ورکړې،
دا خو ستا ښې لاس ،او ستا مټ او ستا د مخ رڼا وه،
ځکه چې تا د هغوئ سره مینه کړی وه.




٤ تۀ يې زما بادشاه او پاک خُ دائ زما،
چا چې د یعقوب اولاد ته لویه کاميابی ورکړه.








۵ ستا په زور مونږ خپل دشمنان په شا کړل،
او ستا په نوم مونږ خپل دشمنان د پښو لاندې کړل.
٦ زٔه په خپله لینده باندې یقین نٔه ساتم،
خلاصون یقین ساتم.
نۀ په خپله تُوره د
ُ


زبور ٤٤
۷ تا مونږ ته په خپلو دشمنانو فتح راکړه،
تا زمونږ مخالفین شرمنده کړل.




۸ مونږ ټوله ورځ په خُ دائ پاک باندې فخر ک ُوو،
مونږ به همېشه ستا د نوم حمد او ثناء وا ُیو.






کړو،
۹ خو اوس تا مونږه رد او رسوا ُ
کړو.
تلل دې زمونږ د لښکرو سره بند ُ




کړو،
۱۰ تا مونږ د دشمنانو په وړاندې په شا ُ
کړو.
او زمونږ دشمنانو مونږ لوټ ُ




۱۱ مونږ تا د ګډو په شان حلاليدو ته پريښودو،
کړو.
او د قومونو په مينځ کښې دې تس نس ُ




۱۲ تا خپل خلق په کم قیمت خرڅ کړل،
او د هغوئ په خرڅولو کښې دې هیڅ ګټه ونۀ کړله.




۱۳ تا مونږ د خپلو ګاوڼديانو د خندا کړلو،
تا مونږ د ګېرچاپېره خلقو د ټوقو او مسخرو کړلو.


۱٤ تا مونږ نه په قومونو کښې د دوئ د ټوقو ګوډاګى جوړ کړلو،
او دوئ مونږ پورې خپل سرونه د نفرت په وجه ښوزول.
۱۵ زٔه ټوله ورځ بې ِعزته کېږم،
او په مخ مې شرم راخور شوے زٔه شرمیږم.










۱٦ ځکه چې خلق راپورې ټوقې مسخرې کوی،
او زما دشمنان رانه د بدل اخستو کوشش کوی.


۸۹

۹۰

زبور ٤٤



۱۷ دا هر څٔه چې مونږ سره وشول خو بیا هم مونږ تٔه هير نٔه کړې،
هغه مو نٔه دے مات کړے کوم تړون چې تا مونږ سره کړے دے.




۱۸ زمونږ زړونه ستا نه نۀ دى اوړېدلى،
او زمونږ قدمونه ستا د لارې نه نٔه دی اخوا شوې.




کړو،
کړو او د ګیدړانو ښکار دې ُ
۱۹ مونږ دې تباه ُ
او په توره تیارٔه کښې دې پريښودو.




۲۰ که مونږ د خپل خُ دائ پاک نوم هېر کړے وو،
او غېر معبودانو ته مو خپل لاسونه پورته کړى ُوو.




۲۱ که چرے مونږ داسې کړې ُوو نو خُ دائ به ترې خبر نٔه وو څٔه؟
ځکه چې هغه د زړونو په رازونو باندې خبر نٔه دے څٔه؟


کیږو،
۲۲ خو ستا دپاره مونږ ټوله ورځ د مرګ سره مخ ُ
کیږو.
د خلقو په نظر کښې مونږ د حلالونکو ګډو په شان ګڼلے ُ
۲۳ اے مالِکه خُ دايه ،راپاڅه ولې تٔه اودٔه کیږې څٔه؟
راپاڅه ،او تر ابده پورې مونږ مه ردکوه.










۲٤ ولې تٔه زمونږ نه خپل مخ پټوې څٔه؟
او زمونږ غم او مصیبتونه ولې هېروې څٔه








۲۵ مونږ لاندې خاورو ته راغورزولے شوې ُیو،
او په زمکه پړمخې پراتۀ ُيو.
۲٦ پاڅه او زمونږ مدد وکړه،
خلاصون راکړه.
او د خپلې ابدی مينې په وجه دې مونږ ته
ُ


زبور ٤۵

پينځۀ څلوېښتم زبور
د موسيقئ د مشر دپاره يو زبور د قوره د اولاد نه د مېنې
سرود کوم چې د لیلې په ساز کښې وغږولے شو

د شاهی وادۀ سندره


۱ زړۀ کښې مې وګرځیدله څٔه ښکلې شان خبره
د بادشاه په باره کښې زٔه وایم ښۀ غوندې سندره،
د ماهر ليکوال په شان قلم دے زما ژبه.




۲ په ټولو سړو کښې د هر چا نه ښائسته يې تٔه
ستا د خولې خبرې ښکلې ملغلرې دی،
د تل دپاره تٔه خُ دائ بختور کړے يې.




۳ خپله تُوره دې راواخله اے جنګيالیه،
تٔه ډیر شان او شوکت او دبدبه لرې.




٤ په خپله دبدبه او جلال کښې راشه د کامیابئ دپاره،
چې د حقيقت ،عاجزئ او اِنصاف شې طرفداره
ستا ښے لاس دې تا ته یرونکی او عجيبه کارونه کړى در زده








۵ ستا تېرۀ غشی دې د دشمنانو زړٔه غوڅ کړی،
ستا په پښو کښې دې ټول قومونه راګذار شی.
٦ اے پاکه خُ دایه ،ستا تخت ،به تر ابده پاتی وی،
د اِنصاف امسا به ستا د بادشاهئ امسا وی.


۹۱

۹۲

زبور ٤۵

۷ تٔه د صداقت سره مینه او د شرارت نه نفرت کوې،
نو ځکه خُ دائ پاک ،ستا خُ دائ پاک
تٔه د خوشحالئ په تیلو مسح کړے يې.
او تٔه يې په خپلو دوستانو کښې اوچت کړے يې.




۸ ستا د جامو نه د مصالحو ،د پيپل او کيکر عطرو خوشبوئى راځی،
ستا په ښکلې محلونو کښې سازونه د رباب تا خوشحالوی.
۹ ستا ِعزتمندو ښځو کښې د بادشاهانو لوڼه شاملې دی،
د اوفير د زرو ډکه ُملکه دې ښې لاس ته ولاړه ده.










۱۰ اے شاهزادګۍ ،ماته غوږ شه ،څٔه چې درته زٔه وایم په هغې غور وکړه،
د خپل پلار کور او خپل خلق هير کړه.




۱۱ ستا ډول او سنګار به بادشاه خپل طرف ته راکاږی،
ځکه چې هغه ستاسو مالِک دے د هغٔه تابعدارې اوسئ.




۱۲ تا له د ډالو سره د صور خلق به راشی،
دولت مند خلق به ستا مهربانى غواړى.




۱۳ شاهزادګۍ به په محل کښې ښکلې ښکاری،
د سرو زرو تارونو نه يې جامې دى جوړې شوې.








۱٤ د ګلکارۍ په جامو کښې يې بادشاه له راوستله،
پیغلې ملګرې هم ورسره راروانې دی.
۱۵ خاندى خوشحاليږى راروانې دی،
او د بادشاه محل ته رادننه شی.


زبور ٤٦ – ٤۵

۹۳



۱٦ ستا زامن به د خپل پلارنيکه په شان بادشاهان جوړ شی،
تٔه به هغوئ په ډيرو ُملکونو ُحکمرانان جوړ کړې.




۱۷ نسل در نسل به زٔه ستا نوم د عزت قابل کړم،
نو قومونه به تر ابده پورې ستا ثناء خوان وی.


شپږ څلوېښتم زبور

د موسيقئ مشر ته یو سرود د قوره د زامنو
چې به په خوږ �آواز سره وئیلے شی

ُخدائ پاک زمونږ زور او ګټ دے


۱ خُ دائ پاک زمونږ پناه ګاه او قوت دے،
په وخت د مصيبت کښې حاضر او تل مددګار دے.




یریږو که په زمکه زلزله راشی،
۲ نو مونږ به نٔه ُ
او که غرونه د سمندر په مينځ کښې راګذار شی.




۳ او یا د سمندر اوبۀ غرار او ځګونه وکړی،
او غرونه د اوبو د زور په وجه وښوزولے شی.








٤ یو بل دریاب دے چې نهرونه یې د خُ دائ پاک ښار خوشحالوی،
او د خُ دائ تعالى ٰ مقدس کور خوشحالوی.
۵ او خُ دائ پاک د هغه ښار په مينځ کښې اوسيږی
نو هغه به نۀ تباه کېږی،
او د سحر وختی نه د هغه ښار ساتنه کوی.


۹٤

زبور ٤۷ – ٤٦

٦ قومونه وارخطا دی ،بادشاهتونه به نسکور شی.
کله چې خُ دائ پاک �آواز وکړى نو دا زمکه به ویلې شی.




۷ رب الافواج خُ دائ زمونږ مل دے،
د یعقوب خُ دائ پاک زمونږ پناه ګاه دے،
۸ راشئ او د مالِک خُ دائ کارونه وګورئ،
هغه تباهى چې کومه هغۀ په دنيا باندې راوستلې ده وګورئ.








۹ هغه په ټوله دنيا کښې جنګونه ختموی،
ليندې او نېزې ماتوى او ډالونه سوزوی.






۱۰ “په �آرام شئ او په دې پوه شئ زۀ خُ دائ پاک يم،
زۀ به په ټولو قومونو کښې اعلىٰ یم،
زٔه به په ټوله دنيا کښې اوچت يم”.




۱۱ رب الافواج خُ دائ زمونږ مل دے،
د یعقوب خُ دائ پاک زمونږ پناه ګاه دے.


اووۀ څلوېښتم زبور
د موسيقئ مشر د دپاره یو زبور د قوره د بچو



مالِک ُخدائ د ټولې دنيا بادشاه دے

۱ اے ټولو خلقو لاسونه ووهئ،
او د خوشحالئ سرود په اوچت �آواز سره ووايئ.


زبور ٤۷


۲ مالِک خُ دائ تعالىٰ څومره د رعب داب مالِک دے،
هغه په ټولې دنيا لوئ بادشاه دے.




۳ هغٔه ټول قومونه زمونږ تابع کړل،
او ُملکونه يې زمونږ د پښو لاندې کړل.




٤ مونږ له يې په ميراث کښې زمکه راکړله،
په کومه چې یعقوب فخر کولو
او د هغه چا سره چې خُ دائ مينه کوله.




۵ خُ دائ پاک د خلقو په نارو سورو کښې تخت ته خېژى،
چې مالِک خُ دائ بره تخت ته ځى نو د بيګلو �آوازونه دی.




٦ د خُ دائ پاک ثنا صفت کوئ ثنا يې ووايئ،
زمونږ بادشاه ته سندرې او ثنا صفت ووايئ.




۷ ځکه خُ دائ پاک په ټوله زمکه بادشاه دے،
هغۀ ته د ثناء حمد ،زبور ووایئ.








۸ خُ دائ په خپل مقدس تخت باندې ناست دے،
او په ټولو قومونو بادشاهی کوی.
۹ د دنيا ُحکمرانان رايوځائ شوی دی،
د اِبراهيم د خُ دائ خلق ورسره دی،
د دنيا ټول بادشاهان د خُ دائ پاک دی،
نو ځکه د هغۀ په هر ځائ کښې ډېر عزت کېږی.


۹۵

۹٦

زبور ٤۸

اتۀ څلوېښتم زبور

يو سرود .د قوره د زامنو یو زبور

صيون د ُخدائ ښار

۱ مالِک خُ دائ لوئ دے ،او د ثناء صفت لائق دے،
زمونږ د خُ دائ په ښار ،يعنې مقدس غر کښې.
۲ د هغٔه ښار په خپل اوچتوالى کښې ښکلے دے،
او ټولې دنيا ته خوشحالې ورکوی.
د صيون غر او مقدس غر چې د لوئ بادشا ښار دے،
۳ خُ دائ په خپله د دې ښار په سنګرونو کښې موجود دے،
او خپل ځان يې د ښار محافظ ښودلے دے.
٤ وګوره چې د دنيا بادشاهانو لښکرې رایو ځائ کړې او متحد شول،
او د ښار په خلاف د جنګ په خيال راوړاندې شول.
۵ هغوئ چې هغه ښار وليدو نو حق حیران شول،
ټول د يرې نه په تېښته وتښتيدل.
٦ هغوئ هلته د يرې نه شول په لړزان،
څنګه چې په تکلیف پیدا کيږی ماشومان.
۷ لکه د ترسيس د بحری بيړو په شان تا هغوئ تباه کړل،
د زو َرور مشرقی بادونو په زور دې تس نس کړل.
۸ لکه څنګه چې مونږ اوریدلی نو اوس مو په خپلو سترګو ولیدل،
زمونږ د خُ دائ په ښار یعنې د رب الافواج په ښار کښې،
خُ دائ به تل دا ښار �آبادولو او د هغې حفاظت به يې کولو.
































زبور ٤۹ – ٤۸
۹ اے پاکه خُ دایه ،مونږ ستا په عبادتګاه کښې ُيو،
او ستا په نٔه ختمیدونکې مينې باندې فکر ک ُوو.






۱۰ اے خُ دایه ،لکه څنګه چې دې نوم په ټوله دنيا خور دے،
دغه شان ستا ثناء صفت په ټوله دنيا خور دے،
ستا ښے لاس د صداقت نه ډک دے.




۱۱ د صيون د غر خلق دې خوشحالی وکړی،
او د ی ُهوداه ټول ښارونه دې خوشحالى وکړی
دا ټول دې ستا د عدالت په وجه خوشحالى وکړی.




۱۲ صيون ته لاړ شئ او ګیر چاپیره ترې نه وګرځئ،
او برجونه یې وشمېرئ،




۱۳ دیوالونو ته یې وګورئ او په محلونو يې نظر واچوئ،
ترڅو تاسو د هغې نه خپل �آئنده نسلونه خبر کړئ.




۱٤ ځکه چې هم دا خُ دائ د تل دپاره زمونږ خُ دائ پاک دے،
هغه تر �آخر وخته زمونږ رهنما دے.


نهۀ څلوېښتم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د قوره د بچو یو زبور

په مال دولت د يقين کولو کم عقلتوب






۱ اے قومونو تاسو ټول دا واورئ،
څوک چې په دنيا کښې اوسیږئ ما ته غوږ ونیسئ،
۲ خاصو او عامو ،مالدارو او غريبانو واورئ،


۹۷

۹۸

زبور ٤۹

۳ زما ژبه په ِحکمت سره خبرې بيانوی،
او د زړٔه بيان مې خلقو ته پوهه ورکوی.




٤ زۀ به متلونو ته خپل غوږ ونيسمه،
د رباب په ساز کښې به زٔه د راز وينا وکړمه،




۵ نو زۀ به ولې يرېږمه که سخته په ما راشی،
کله چې د دوکه مارو په شرارتونو کښې راګير شم.




٦ دوئ چې په خپل مال دولت باندې يقين لری،
او په خپل ډېر مال دولت فخر کوی.




۷ هیڅوک د چا د ژوند قیمت ورکولے نٔه شی،
او نۀ خُ دائ پاک له د هغٔه د سر کفاره ورکولے شی.




۸ د ژوندون قيمت بې بها دے،
د ژوندون دپاره هیڅ قیمت پوره نٔه دے.






۹ چې هغه دې تر ابده ژوندې پاتې شی،
او هیڅکله دې قبر ته لاړ نۀ شی.








۱۰ نو ټول خلق به ووینى چې پوهان هم مړٔه کيږی،
جاهلان او بیوقوفان به يو ځائ هلاک شی.
او د ټولو نه به مال دولت نورو ته پاتې شی
۱۱ قبر د هغوئ ابدى کور دے،
چرته چې به هغوئ د تل دپاره وی،
که څٔه هم چې هغوئ جائيدادونه په خپل نوم خيژولى دی.


زبور ٤۹

۹۹

۱۲ خو اِنسانان د خپل دولت په وجه ژوندی پاتې کېدے نۀ شی،
او هغوئ به لکه د ځناور په شان مړۀ شی.
۱۳ دا د هغوئ نصيب دے څوک چې په خپل ځان توکل کوی،
او څوک چې د دوئ په لاره روان وی.
۱٤ د ګډو د رمې په شان هسې به د مرګ کندې ته ګذار شی،
چرته چې مرګ به د دوئ شپون وی.
په سحر کښې به نيکان په دوئ حکومت کوی،
د دوئ بدن به په قبر کښې ختم شی،
او قبر به د دوئ کور شی.
خلاصون راکړی،
۱۵ خو خُ دائ پاک به ما ته د قبر نه
ُ
ځکه چې هغه به ضرور ما خپل ځان ته راکاږی.
۱٦ هيڅ کله مۀ خفه کیږه که یو سړے مالداره کیږی،
او د چا د کور شان او شوکت چې زياتېږی.
۱۷ ځکه چې کله هغه مړ شی د ځان سره به هیڅ څيز نٔه وړی،
د هغٔه شان او شوکت به قبر ته د هغٔه سره نٔه ځی،
۱۸ کله چې هغه ژوندې وو خپل ځان يې بختور ګڼلو،
خلقو یې صفتونه کول کله چې مالداره وو.
۱۹ خو د خپل پلار او نيکه په شان دوئ به �آخر مړٔه شی،
نو کله به هم دوئ د ژوندون رڼا ونٔه وینى.
۲۰ هغه څوک چې ډیر مال او دولت لرى خو دے نٔه پوهیږی
چې دوئ به د ځناورو په شان ختمیږی.




































۱۰۰

زبور ۵۰

پنځوسم زبور
د �آصف یو زبور

منلے شوی صحیح قربانی



۱ قادر مطلق خُ دائ ،مالِک خُ دائ د زمکې خلقو ته ُحکم وکړو،
او د مشرق نه تر مغرب پورې د زمکې خلق يې راوغوښتل.




۲ د صيون نه چې په ښائست باندې پوره دے
نو خُ دائ پاک د هغه ځائ نه ځلیدلے دے




۳ زمونږ خُ دائ به راشی او خاموشه به نۀ وی
سوزیدونکے اور به ترې نه مخکښې او سخت طوفان به ترې چاپیره وی




٤ هغه به زمکه او پاس �آسمانونه ګواهئ دپاره راوغواړى
تر څو د خپل قوم عدالت وکړی:




۵ “زما ټول نيکان ماته راغونډ کړئ
چا چې ما سره د قربانۍ په ذریعه تړون کړے دے”.




٦	�آسمانونه د هغٔه د صداقت اعلان کوی
ځکه چې په خپله خُ دائ قاضی فیصله کوی.








۷ “اے زما خلقو ماته غوږ شئ زٔه به تاسو ته خبرې وکړم
اے بنی اِسرائيلو زٔه ستاسو په خلاف دا ګواهى کوم.
چې هم زٔه خُ دائ یم او ستاسو خُ دائ پاک یم،
۸ ستاسو د قربانیانو په وجه زٔه تاسو نٔه رټم،
او ستاسو مسلسل سوزېدونکې قربانیانې زما په وړاندې دی


زبور ۵۰

۱۰۱



۹ ستاسو د غوجل غویې ته زما ضرورت نشته
او نۀ مې حاجت شته ستاسو د شپول یو چیلى ته




۱۰ ولې چې د ځنګلونو ټول او هر یو ځناور زما دی،
او په زرګونو غرونو کښې د څارو رمې زما دی.




۱۱ زۀ د غرونو هر يو مارغۀ نه خبر یم،
او د هوارو ټول مخلوق زما دی.




۱۲ که چرے زۀ اوږے شوے وم خو بيا هم به مې وئیلی نٔه ُوو تا ته،
ځکه چې دنيا او څۀ چې په کښې دی هغه ټول زما دی.




۱۳ ولې زۀ څۀ د غوايانو غوښې خورم؟
او يا زٔه د چیلو وينې څښم؟




۱٤ ستاسو قربانئ خُ دائ ته شکر ګذاری کول دی،
او دا ستاسو د خُ دائ تعالىٰ سره کړې وعدې او نذرانې پوره کوی،




۱۵ په وخت د مصيبت کښې ما ته �آواز راکړئ،
زۀ به تاسو د مصيبت نه بچ کړمه او تاسو به زما عزت وکړئ”.




۱٦ خو بدعمله ته خُ دائ پاک ووئیل:
“تاسو ولې زما قانون بيانوئ ،او زما د تړون خبرې په خپله ژبه کوئ؟








۱۷ تاسو د اصلاح نه نفرت کوئ
او تاسو زما ُحکمونه شاته غورزوئ.
۱۸ کله چې غل ووينئ نو تاسو ورسره مل شئ،
تاسو ملګرتيا د زناکارو کوئ.


زبور ۵۱ – ۵۰

۱۰۲

۱۹ هر وخت مو ژبه د بدۍ نه ډکه وی،
تۀ په خپله ژبه د دروغو خبرې کوى.
۲۰ هر ِ
وخت تاسو د خپل ورور خلاف خبرې کوئ،
د خپلې مور د بچى تاسو هر ځائ کښې غیبت کوئ.










۲۱ ستا په دې کارونو زۀ چپ پاتې شوم،
زۀ دې هم د خپل ځان په شان وګڼلم.
خو زٔه دې اوس رټمه او په تا الزام لګوم،




۲۲ ما ته غوږ شئ چا چې زۀ هير کړے يم هغوئ ټول دې توبه ګار شی،
زۀ به مو ټوټې کړم او هيڅ څوک به نٔه وی چې ستاسو مددګار شی.




۲۳ څوک هم چې د شکر ګذارئ قربانی کوی نو زما احترام کوی.
څوک چې هم په صحیح لار راون وی،
خلاصون څرګند کړم”.
نو زٔه به ورته د خُ دائ
ُ


يو پنځوسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور .په هغه
وخت کښې ليکلے شوے دے چې ناتن پیغمبر د حضرت
داود سره د بت سبع د واقعې په حقله بحث وکړو.



د معافئ دعا
۱ د خپل رحم په مطابق دې په ما مهربان شه خُ دايه،
او د خپلې ازلې مينې په وجه دې په ما رحم وکړه،
د خپل لوئ رحم په مطابق دې زما ګناهونه ختم کړه.


زبور ۵۱

۱۰۳

۲ ټول ګناهونه زما ووینځه،
او د ګناه نه مې پاک او صفا کړه.




۳ زۀ په خپل شرارت باندې پوهه يم،
زۀ په خپلو بدو ټول عمر فکرمند يم.




٤ ستا او یواځې ستا خلاف مې ګناه کړې ده زۀ ګناه ګار يم،
ما هغه کار کړے دے کوم چې ستا په نظر کښې بد دے.
نو ستا فیصله زما په حقله د اِنصاف ده،
او ستا عدالت زما په حق کښې ټيک دے.




۵ ګوره ،زٔه د ازل نه بدعمله يم،
د مور د ګيډې نه زٔه بلکل ګناه ګار يم.




٦ نو چې اخلاص او صداقت رانه غواړې،
نو تٔه په خپله زما زړٔه ته پوهه راکړه.




۷ تٔه زما ګناه ووینځه نو زۀ به صفا شم،
تٔه مې ووینځه نو زٔه به هم د واورې نه زیات سپین شم.




۸ ما ته د خندا او خوشحالئ خبرې وکړه،
کوم هډُوکی چې تا ما ته مات کړى ُوو اوس دې خوشحالى وکړی.






۹ زما د ګناهونو نه مخ واړوه،
زما بدۍ ټولې صفا کړه.




۱۰ پاکه خُ دایه صفا زړٔه ما له راکړه،
په ما کښې تازه او وفادار روح واچوه.


۱۰٤

زبور ۵۱



حضور نه مه شړه،
۱۱ ما تۀ د خپل ُ
خپل مقدس روح زما نه مۀ بوځه.




خلاصون خوشحالى بيا يو وارې راکړه.
۱۲ ستا د
ُ
او زما روح ستا تابعدارئ ته مايل کړه.




۱۳ نو زۀ به نافرمانو ته وښایم ستا ُحکمونه،
نو ګناه ګار به یو ځل بیا تا ته راوګرځی.


۱٤ اے خُ دايه ،ما د وینې تویولو د جرم نه معاف کړه،
نو بیا به زٔه په خوشحالئ سره ستا د معافئ سرود بيان کړم.
۱۵ اے مالِکه خُ دايه زما شونډې خلاصې کړه،
او زٔه به په خپله خولٔه ستا ثناء ِصفت وکړم.










۱٦ چې زۀ يې تا ته وړاندې کړم تۀ قربانى نۀ غواړې،
او نۀ په سوزیدونکو قربانو تۀ خوشحالیږې.




۱۷ پاکه خُ دايه تا ته د عاجز او مات روحونو خوښه ده قربانى،
تٔه غمژن او توبه ګار زړٔه سپک نٔه ګڼې.








۱۸ پاکه خُ دايه د صيون ښار مدد وکړه مهربان شه،
د یروشلیم دیوالونه جوړ کړه.
۱۹ نو هلته به تا ته رښتینې قربانئ پیش شی
او ټولې سوزيدونکې نذرانې چې تٔه پرې خوشحاله شې،
او ستا په قربان ګاه باندې به غوايان تا ته وړاندې شی.


زبور ۵۲

دوه پنځوسم زبور

۱۰۵

د سرود د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

د بدکاره سړی انجام


۱ تٔه ولې په خپلو بدو فخر کوې زو َروره؟
ولې تۀ خبر نٔه يې چې د خُ دائ مينه وى د تل دپاره؟




۲ ژبه دې د نورو خلقو د تباهئ په لټون کښې ده،
او لکه د تیرې چړې په شان ده او ټګی ماره ده.




۳ تاسو بدۍ سره د نيکۍ نه زیاته مینه کوئ،
تاسو د ټګۍ سره د رښتيا نه زیاته مینه کوئ.




٤ تاسو دا خوښوئ چې په خپلو خبرو نور خلق تباه کړئ،
تاسو دروغژن يئ.


۵ خو خُ دائ به تاسو د تل دپاره تباه کړی.
د کور نه به دې راونيسى او د ژوندو د دنيا نه به دې بیخ ختم کړی،
٦ صا ِدقان چې دا وګورى نو وبه یريږی،
دوئ به هغٔه پورې خاندى او وبه وائی،










۷ “ګورئ ،دا هغه زو َرور سپاهی دے چا چې
د خُ دائ په حفاظت یقین نٔه کولو،
خو هغٔه په خپل ډیر مال دولت باندې یقین کولو،
او نور هم زو َرور شولو په شرارت کولو”.


زبور ۵۳ – ۵۲

۱۰٦


۸ خو زٔه د زیتون د ونې په شان د خُ دائ په کور کښې
زرغون شوے يم،
زۀ د خُ دائ په ابدى مينه تر ابده پورې یقین لرم.




۹ تا چې څٔه کړی دی په هغې تر ابده ستا شکر ادا کوم،
ستا د پاکانو په وړاندې به زٔه ستا د نوم د ښۀ والې بيان کوم.


درې پنځوسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د مهلات په مطابق
د حضرت داود یو نظم

د اِنسان ګناه

۱ کم عقلان په خپل زړٔه کښې وائی چې“ ،خُ دائ پاک نشته”.
دوئ په بدو اخته شول او بدعمله دی،
تر دې چې یو هم نشته چې نيک وی.
۲ پاس د �آسمانه خُ دائ اِنسانانو ته ګوری،
ګوری چې څوک شته چې وی هوښیار او د خُ دائ لټون کوی.














۳ خو ټول بې لارې شوى دی،
او ټول يو شان خراب شوی دی.
يو کس هم ښۀ نٔه کوی داسې يو هم نشته چې ښٔه کارونه وکړی.
٤ ولې څوک چې بدکارونه کوی دوئ نٔه پوهیږی.
خو دوئ زما بنيادمان لکه د روټئ لواړ تیروی،
او هیڅکله هم دوئ د خُ دائ پاک نه دعا نٔه غواړى.


زبور ۵٤ – ۵۳

۱۰۷

۵ خو بيا هم داسې ویریدل چې دې نه وړاندې کله هم داسې نۀ ُوو يریدلی.
خُ دائ پاک به ستا د دشمنانو هډُوکی تس نس کړی.
او هغوئ به وشرمیږی ځکه چې خُ دائ پاک سپک کړی دی.
٦ څوک به راشی د صيون چې �آزاد کړى بنى اِسرائيل،
کله چې خُ دائ پاک بیا �آباد کړی خپل قومیان،
یعقوب به خوشحالې وکړی او بنی اِسرائيل به خوشحاله شی.








څلور پنځوسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د تاريزه سامان سره د حضرت داود یو نظم کله
چې زيفت ساول ته لاړو او وې وئیل“ ،داود زمونږ سره پټ دے”.

د دشمنانو نه د حفاظت دپاره دعا


خلاصون راکړه خُ دایه،
۱ په خپل نوم سره دې ما ته
ُ
په خپل قدرت سره دې زما بې ګناهی ثابته کړه.




۲ دعا زما واوره ،اے پاکه خُ دايه،
د خولې خبرې زما واوره.




۳ پردې خلق په ما حملې کوى او ظالمان زما د مرګ کوشش کوی،
او هغوئ د خُ دائ پاک پرواه نۀ کوی.








٤ خو بې شکه خُ دائ زما مددګار دے،
او مالِک خُ دائ په خپله ما ژوندې ساتی.
۵ زما دشمنان دې په خپلو بدو کښې په خپله راګیر شی،
او خپله وفادارى دې وښایه او دوئ تباه کړه.


۱۰۸

زبور ۵۵ – ۵٤

٦ زۀ به د زړٔه نه تا ته نذرانې پیش کړم،
ځکه چې ستا نوم خوږ دے زٔه به ستا د نوم ثناء صفت وکړم.
۷ بې شکه چې زۀ تا د ټولو مصیبتونو نه بچ کړم،
او زٔه د خپلو دشمنانو شکست په خپلو سترګو باندې وینم.








پينځۀ پنځوسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو
زبور چې د رباب سره غږولے شی

د دوستانو د خيانت په حقله دعا
۱ اے پاکه خُ دايه ،واوره سوال زما،
ځان مه غلے کوه په سوال زارئ زما.
۲ جواب راکړه او واوره زما.
زورولے يم،
خپلو پریشانو ډیر َ
۳ زما دشمنان ما یره وى ،او ښکاره دهمکیانې راکوی،
او په خپل قهر کښې دوئ زما نه نفرت کوی.
٤ په سینه کښې د یرې نه درزیږى زړٔه زما،
او د مرګ يرې زۀ راګیر کړے يم.
۵ يرې يم نيولے په لړزان يم،
زۀ یرې او رپیدلو راخستے یم.
٦ کاش چې زما د ګوګوشتکو په شان وزرې وے،
زۀ به په هوا کښې الوتلے او په �آرام به وے.
























زبور ۵۵

۱۰۹

۷ زۀ به په هوا کښې الوتلے د دې ځايه وے،
زٔه به په صحرا کښې اوسيدلے وے.
۸ ما به ځان دپاره په تيزۍ سره د پناه ځائ لټولے وے
تر څو چې زٔه دې سختو هواګانو طوفانونو نه امان کښې وے.
۹ اے مالِکه خُ دايه د بدکارو خبرې ګډې وډې کړه،
ځکه زۀ په ښار کښې وینمه ُظلم او جنګونه.
۱۰ د حمله کوونکو خلاف يې شپه او ورځ د دیوالونو نه ګشت کیږی،
خو حقيقى خطره هغه بدعملى ده کومه چې په ښار کښې دننه کیږی.
۱۱ تباهى يې د ښار په مينځ کښې ده،
ډکې دی کوڅې د ُظلم او دوکې نه.
۱۲ که چرے دشمن کوله بې ِعزتی زما،
نو دا به برداشت کړے وے ما،
که دشمن چرے پخپله راپاڅیدلے وے په خلاف زما،
نو خپل ځان د هغوئ نه به پټ کړے وے ما.
۱۳ خو دا تۀ يې او اِنسان یې لکه زما،
او ملګرے او نزدې دوست يې زما.
۱٤ مونږ به د يو بل سره ښې خوږې خبرې کولې،
او د خُ دائ د کور په ګڼه کښې به یو ځائ ګرځيدلو.
۱۵ زما دشمنان دې ناګهانه مړٔه شی،
هغوئ دې په قبر کښې ژوندى ورښخ شی،
ځکه چې شرارت د دوئ په زړونو کښې وردننه شوے دے.





































۱۱۰

زبور ۵۵

۱٦ خو زۀ به خُ دائ پاک ته �آواز وکړم،
او مالِک خُ دائ به بچ کړی ما.
۱۷ سحر ،غرمه او ماښام
به زٔه هغٔه ته خپل فريادونه وړاندې کوم،
او هغه به واوری �آواز زما.
۱۸ هغه به مې په حفاظت سره بچ کوی،
د هغه جنګ نه کوم چې زما په خلاف وی،
که څٔه هم چه ډیر خلق زما په ضد وی.
۱۹ خُ دائ پاک چې د ازل نه په تخت ناست دے،
هغه به زما سوال واورى او هغوئ له به شکست ورکړی.
کوم خلق چې خپلې لارې نٔه بدلوی،
او د خُ دائ پاک نه نۀ يریږی.
۲۰ زما ملګرى په خپلو دوستانو باندې حمله کړى ده،
او خپل تړون يې مات کړے دے.
۲۱ د هغۀ خبرې خوږې پستې دی،
خو د هغۀ په زړۀ کښې خبرې د نفرت دی.
د هغۀ خبرې د تیلو په شان نرمې دی،
خو دا د تیرو تُورو په شان غوڅونکې دی.
۲۲ خپل مشکلات مالِک خُ دائ ته پریږده،
او هغه به ستا حفاظت وکړی،
هغه صا ِدقان نۀ پریږدى چې شکست وخوری.




























زبور ۵٦ – ۵ ۵


۱۱۱

۲۳ خو ،اے پاکه خُ دایه ،تٔه په خپله د تباهئ
په کنده کښې وغورزوې شريران،
په ځوانئ کښې به مړٔه شی دوکه ماران او قاتلان.
خو زۀ به لرم په تا باندې ایمان.


شپږ پنځوسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور ،طرز :لرې د څيړئ
په ونو کښې ناستې ګوګوشتکې .دا ښائسته سندره د هغه وخت
متعلق ده کله چې فلسطنیانو هغه په جات کښې را ګیر کړو.

په ُخدائ پاک باندې توکل


۱ اے پاکه خُ دايه ،په ما رحم وکړه ،خلق راپسې شوی دی،
ټوله ورځ دشمنان په ما باندې سختې حملې کوی.




۲ زما دشمنان ټوله ورځ ما وهی.
ډیر زیات دى مغروره څوک چې ما سره جنګ کوی.




۳ خو کله چې زۀ وويریږم،
نو زۀ به په تا باندې توکل وکړم.








٤ کومه وعده چې هغٔه کړې ده ،زٔه د خُ دائ پاک ثناء صفت کوم.
نو زٔه نٔه یریږم ځکه چې په خُ دائ باندې توکل کوم.
نو فانی اِنسان به ما سره څٔه وکړی؟
۵ زما دشمنان ټوله ورځ زما خبرې بدلوی،
منصوبې جوړوی.
هر وخت هغوئ زما خلاف ُ


۱۱۲

زبور ۵٦

٦ ټول راټول شوی دی او پټ ناست دی،
په هر قدم کښې راپسې دی او زما د مرګ خواهش کوی.




۷ چې په خپل شرارت کښې وتښتى دوئ مۀ پریږدئ،
اے پاکه خُ دایه ،په خپل قهر او غضب کښې
دې دوئ ته شکست ورکړه.




۸ تٔه د ټولو تکلیفونو نه خبر يې زما،
اُوښکې دې يو لوښې کښې راغونډې کړې دی زما،
ټول د غم حساب دې په خپل ِکتاب کښې ليکلے زما.






۹ دشمنان به مې وتښتى چې په کومه ورځ تا ته �آواز وکړم،
خُ دائ زما ملګرے دے زٔه په دې باندې پوهیږم.




۱۰ کومه وعده چې خُ دائ پاک ما سره کړې ده
په هغې زٔه د خُ دائ ثناء صفت کوم.
او کومه وعده چې مالِک خُ دائ کړې ده په هغې زٔه د خُ دائ شکر ګذار یم.




۱۱ نو زٔه نٔه یریږمه ځکه چې په خُ دائ پاک باندې توکل کوم.
نو فانې اِنسان به ما سره څٔه وکړی؟








۱۲ اے پاکه خُ دایه ،زٔه به تا سره د نذرانې وعده خپله سر ته رسوم،
زٔه به تا ته د شکر ګذارئ نذرانه پیش کوم،
۱۳ تا زٔه د مرګ نه خلاص کړم.
تا په خپله زٔه د تيندک خوړلو نه وساتلم،
حضور کښې وګرځم.
چې زٔه د ژوند په نُور کښې د خُ دائ په ُ


زبور ۵۷

اووۀ پنځوسم زبور

۱۱۳

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور د هغه وخت
په حقله کله چې هغه د ساول نه وتښتیدو او په غار کښې پټ
شو چې په هغه ساز کښې وغږولے شو چې “مه تباه کوه”

د مدد دپاره دعا


۱ رحم په ما وکړه ،پاکه خُ دايه ،رحم غواړم،
او تا له درځمه او زٔه ستا نه امان غواړم.
ستا د وزرو په سورى کښې پناه غواړم
ترڅو چې خطرناک طوفان تير شی.




۲ زۀ خو خُ دائ تعالى ٰ ته سوال زارى کوم،
کوم خُ دائ پاک چې خپل مقصد زما دپاره سر ته رسوی.




خلاصون دپاره د �آسمان نه مدد راولیږی،
۳ هغه به زما د
ُ
او څوک چې ما ګیرول غواړى هغوئ به شرمنده کړی.
خُ دائ پاک دې ما ته خپله ابدى مينه او وفادارى وښائی.








٤ د یرونکو زمرو په مينځ کښې راګیر شوے یم،
کوم چې د بنیادم غوښو خوړلو ته اوږے ناست وی،
او د چا غاښونه چې د نیزو او غشو په شان وی
او ژبې يې تیرې تورې وی.
۵ پاکه خُ دایه ،خپل عظمت دې په �آسمانونو کښې څرګند کړه،
او خپل جلال دې په ټوله زمکه باندې وځلوه.


زبور ۵۸ – ۵۷

۱۱٤

٦ زما دشمنانو ما ته دامونه خوارۀ کړی دی،
زٔه د خپلې پریشانئ په وجه ستړے شوے یم.
زما په لار کښې دوئ کنده جوړه کړې ده.
خو په خپله هم دوئ په کښې غورزیدلی دی.




۷ زما زړٔه مطمئن دے زړٔه مې په تا مطمئن دے پاکه خُ دایه،
زۀ به هر وخت په سرود کښې ستا ثناء ِصفت کوم.




۸ زما زړګيه پاڅه ،زما بينجو او ربابه پاڅه،
زۀ د سحر سباون په ثناء او صفت راپاڅوم.
۹ اے مالِکه خُ دايه ،زٔه به ستا شکریه په ټولو خلقو کښې ادا کړم،
زۀ به ټولو قومونو کښې ستا صفت بيان کړم.










۱۰ ستا ابدی مينه �آسمانونو ته رسیږی،
هم ستا وفادارى �آسمانونو سره لګیږی.




۱۱ پاکه خُ دایه ،خپل عظمت دې په �آسمانونو کښې څرګند کړه،
او جلال دې په ټوله زمکه باندې وځلوه.


اتۀ پنځوسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور چې
د “مۀ تباه کوئ” د ساز په حقله ووئيلے شو



د بد کارانو سزا

۱ بادشاهانو تاسو کله هم په رښتيا ښې فیصلې کړى دی څٔه؟
تاسو د خلقو عدالت په اِنصاف کوئ څٔه؟


زبور ۵۸

۱۱۵

منصوبې جوړوئ،
۲ نه بلکه تاسو په زړونو کښې د بې اِنصافئ ُ
او تاسو په دنيا کښې شرارت خوروئ.




۳ د پیدا کيدو نه وړاندې شريران خو بې لارې دی،
او د مور نه دروغژن پیدا شوی دی.




٤ دوئ لکه د مار په شان زهریله خبرې کوی،
دوئ لکه د کُوڼ کوبرا په شان غوږونه په ځان رااړولی دی،




۵ د پاړو د شپیلئ �آواز نٔه اوری،
که هر څومره پاړو ښۀ شپیلئ ورته غږوی.




٦ د دوئ غاښونه مات کړه ،پاکه خُ دايه،
د دې زمرو ژامنې ماتې کړه ،مالِکه خُ دايه.




۷ لکه په خُ شکه زمکه کښې چې اوبۀ ورکیږی
دغه شان دې دوئ ورک شی،
او کله چې هغوئ ليندې راکاږی
د دوئ غشی دې په خپله مات شی.




۸ هغوئ دې لکه د ګوجى په شان په خپله ویلی شی،
لکه څنګه چې مړ ماشوم رڼا لیدلې نٔه وی دوئ دې داسې شی.






۹ خُ دائ به ډیر زر ورله واړۀ زاړۀ ټول ختم کړی،
لکه د ازغو اور چې د لوښې د ګرمیدو نه وړاندې ختم شی.
۱۰ صا ِدقان به خوشحاله شى کله چې دوئ انتقام وګوری،
نو خپلې پښې به د شريرانو په وینو کښې ووينځی.






۱۱٦


زبور ۵۹ – ۵۸

۱۱ او خلق به دا ووائی،
“بې شکه چې صا ِدقان به خپل اجر ومومی،
بې شکه چې یو داسې خُ دائ شته چې د دنيا اِنصاف کوی”.


نهٔه پنځوسم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور د هغه وخت په
حقله کله چې ساول فوجيان د داود کور ته ورولیږل چې هغه
مړ کړی .چې “مۀ تباه کوئ” د ساز په حقله ووئيلے شو

د حفاظت دپاره دعا


۱ ما د خپلو دشمنانو نه خلاص کړه ،پاکه خُ دایه،
څوک چې زما خلاف حملې کوى ما د هغوئ نه بچ کړه.




۲ ما د بدکارانو نه بچ کړه،
ما د قاتلانو نه �آزاد کړه.




۳ زما د وژلو دپاره پټ ناست دی،
او خطرناک دشمنان زما خلاف رایوځائ شوى دی،
که څٔه هم ما د دوئ خلاف هيڅ ګناه نٔه ده کړې.


٤ چا سره مې هم بد نۀ دی کړی خو بيا هم ځان د حملې دپاره تياروی.
راپاڅه او حال مې ګوره چې څٔه وشول او مدد دپاره راشه.
۵ اے مالِکه قادر مطلق خُ دایه ،د بنى اِسرائيلو خُ دایه،
راپاڅه او ټولو قومونو ته سزا ورکړه،
دې بدکارو غدارانو باندې هيڅ رحم مه کوه.








زبور ۵۹

۱۱۷

٦ هغوئ هر ماښام لکه د کوڅه ډب سپو په شان راوځی،
کله چې د ښار په لارو کوڅو کښې ګشت کوی نو غپیږی.
۷ وګورئ چې د خپلو خُ لو نه څنګه ګډې وډې نوستل کوی،
د دوئژبې لکه د تيرو تورو په شان غوڅول کوی،
دوئ په زړٔه کښې وائی چې“ ،څوک هم مونږ نه خبر نٔه دی!”
۸ خو تۀ ،اے مالِکه خُ دايه ،هغوئ پورې خندا کوې،
تۀ په دوئ ټولو غیر قومونو پورې مسخرې کوې.
۹ پاکه خُ دایه تۀ زما زور يې ،زما سترګې تا ته دی،
خو هم دا تۀ زما پناه ګاه ئې.
۱۰ زما مینه ناک خُ دائ به د مدد دپاره ما سره جوړه شی،
او ما ته به د خپلو دشمنانو شکست راپه ګوته کړی.
۱۱ خو تٔه دوئ مه وژنه ،اے مالِکه زمونږ ډاله،
ځکه چې زما قوم به دا سبق هير کړی.
په خپل طاقت دې دوئ تس نس کړه
او تٔه دوئ ښکته راګزار کړه،
۱۲ د خپلې خولې او د شونډو د ګناه په وجه چې کومه کوی،
په هم هغه ښیرو او دروغو او کبر کښې دې په خپله راګیر شی.
۱۳ په خپل قهر سره دې دوئ تباه کړه،
چې یو هم پاتې نٔه شی بلکل يې جارو کړه.
نو ټوله دنيا په دې خبر کړه،
چې خُ دائ په بنی اِسرائيلو حکومت کوی.

































۱۱۸

زبور ٦۰ – ۵۹



۱٤ زما دشمنان هر ماښام لکه د کوڅه ډب سپو راواپس کیږی،
کله چې د ښار په لارو کوڅو کښې ګشت کوی نو غپیږی.




۱۵ ګرځى لکه سپى هسې خوراک پسې،
پاتې چې شى اوږی ،کوى سپى هسې غرار.


۱٦ خو زۀ به ستا طاقت بيانوم،
زٔه به ستا مينه هر سحر په خوشحالئ سره ستائم.
هم دا تٔه زما اوچته قلعه او پناه ګاه يې
خلاصون يې.
او په تکلیفونو کښې زما
ُ
۱۷ تٔه زما زور او طاقت یې زۀ به ستا ثناء ِصفت کوم،
تٔه په خپله زما پناه ګاه يې ،پاکه خُ دایه او کوې ما سره مینه.








شپيتم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور ،چې ښۀ دے د تعلیم
دپاره د هغه وخت په مطابق چې داود د �آرام  -نهرین سره او �آرام  -زوبه
سره جنګ وکړو او ایوب راواپس شو او � ۱۲۰۰۰آدومیان يې د مالګې
په دره کښې ووژل او د هغه ساز سره به وغږول شی “د ګواهئ ليلا”

خلاصون د پاره دعا
د
ُ







کړو او زمونږ ديوالونه دې راوغورزول اے خُ دایه.
۱ تا مونږ رد ُ
مونږ ته په قهر شوے وې خو دوباره خپل مقام واپس راکړه.
۲ تا په زمکه زلزله راوستله او هغه وشليدله،
ځکه چې ټوله ښوزیږی چودونه يې بند کړه.


زبور ٦۰

۱۱۹

۳ تا خپلو خلقو ته ډیرې سختې ښودلى دی،
شراب دې مونږ ته راکړل او ډغرې مو وخوړلې.




٤ تا د هغوئ دپاره جنډه اوچته کړه څوک چې تا نه یریږی،
چې دا به د حملې خلاف د پناه نښه وی.




۵ په خپل ښې لاس دې مونږ سره مدد وکړه او مونږ بچ کړه،
خلاصون ورکړه.
چې د چا سره چې تٔه مینه کوې هغوئ ته
ُ




٦ د خپل مقدس ځای نه خُ دائ داسې وفرمائيل:
“د فتحې په خوشحالۍ کښې به زۀ شکیم تقسيم کړم،
او د سکات د درې ناپ تول به وکړم.
۷ ِجلعاد او منسى دواړه زما دی.
اِفرائيم زما ټوپۍ او ی ُهوداه زما د بادشاهئ کونټۍ ده.








۸ مو�آب زما د وينځلو ښانک دے او هغه به زما خدمتګار وی.
او زٔه په ادوم باندې خپلې څپلئ پاکومه
او زٔه به په فلسطين باندې د کامیابئ چغه وهم”.






۹ خو څوک به ما د قلعې پوخ ښار ته داخل کړی؟
څوک به ما ادوم ته ورسوی؟








۱۰ اے خُ دايه ،تا مونږه رد کړى ُيو څٔه؟
تۀ به نور زمونږ لښکرو سره په لار نۀ ځې څٔه.
۱۱ د دشمن خلاف زمونږ مدد وکړه،
ځکه چې د اِنسانانو مدد بې فائدې دے.


۱۲۰


زبور ٦۱ – ٦۰

۱۲ د خُ دائ مدد به مونږ له کاميابی راکړی،
هغه به زمونږ دشمنان د پښو لاندې کړی.


يو شپيتم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود
یو بور چې د رباب سره غږولے شی

د حفاظت دپاره د ُخدائ پاک نه دعا


۱ اے پاکه خُ دایه ،زما سوال زارى واوره،
او زما دعا ته غوږ ونیسه.




۲ د دنيا د �آخر نه تا ته نارې وهم،
کله چې زړٔه زما بې حاله شی.
اوچت ګټ ته مې بوځه او ما ته هلته پناه راکړه.




۳ ځکه چې تۀ زما مضبوط برج او پناه ګاه يې،
چرته چې د دشمن نه په امان کښې يم.




٤ زٔه غواړم چې تر ابده ستا مقدس ځائ کښې اوسیږم،
او ستا د وزرو لاندې پناه واخلم.








۵ تا ،زما منختې پاکه خُ دايه ،اورېدلې دی،
او هم هغه میراث دې ما ته راکړے دے
کوم چې هغوئ ته ورکوى څوک چې ستا نه يریږی.
٦ بادشاه ته د عمر ورځې ډیرې کړه،
د هغٔه عمر تر ډيرو نسلونو پورې زيات کړه.


زبور ٦۲ – ٦۱

۱۲۱

حضور کښې د تل دپاره بادشاهی وکړی،
۷ هغه دې د خُ دائ پاک په ُ
هغٔه ته خپله مینه او وفا وروښایه چې دے حفاظت وکړی.
۸ نو دغه شان به ټول عمر ستا د نوم ثناء ِصفت کوم،
چې ما څنګه وعدې در سره کړی دی هغه روزانه پوره کوم.








دوه شپيتم زبور

د موسيقئ د مشر يدوتون دپاره د حضرت داود یو زبور

خلاصون باور کول
د ُخدائ پاک په
ُ



۱ زما ځان صرف په خُ دائ پاک کښې �آرام مومی،
خلاصون د هغۀ نه دے.
ځکه چې زما
ُ




خلاصونکے دے،
۲ هغه په خپله زما ګټ او
ُ
او زٔه به هیڅکله په لړزان نٔه شم هغه زما د امان ځائ دے.




۳ تاسو ټول به ترڅو په سړى باندې حملې کوئ؟
کوم کس چې د کچه دېوال او کمزورې باړ په شان وی.








٤ دوئ صرف په دې سوچ کښې دی
چې هغه د خپل عزت مقام نه راوغورزوی.
دوئ له دروغ وئيل خوند ورکوی،
په خولٔه خو دوئ برکت ورکوی،
خو په زړٔه کښې دوئ لعنت کوی.
۵ اے زما روحه صرف په خُ دائ پاک کښې په �آرام سره صبر وکړه.
ځکه چې زما ټول اُميدونه هغٔه پورې تړلى دی.


۱۲۲

زبور ٦۲

خلاصونکے دے.
٦ هغه په خپله زما ګټ او
ُ
او زٔه به هیڅکله په لړزان نٔه شم هغه زما د امان ځائ دے.




خلاصون د خُ دائ له طرفه دے،
۷ زما عزت او
ُ
هغه زما غټ ګټ او پناه ګاه دے.




۸ اے خلقو هر وخت هغۀ باندې يقين ساتئ.
تاسو هغۀ ته د خپل زړٔه مشکل بيانوئ،
ځکه چې خُ دائ پاک زمونږ پناه ګاه دے.






۹ عام خلق څۀ حيثيت نۀ لرى د هغۀ په وړاندې،
زو َرور خلق هم هغه نۀ دی کوم چې دوئ ښکاری،
که هغوئ ټول په تله وتلى دا به د هوا نه هم سپک وی.
۱۰ چې په ُظلم زیاتى يقين ونۀ کړئ،
او نۀ د غلا د مال اسرا وکړئ.
ولې چې ځان ورپورې ونۀ تړئ،
هر څومره چې دولت ستا زياتیږی.












۱۱ خُ دائ پاک یو ځل ووئيل،
نو ما بار بار واوريدل:
چې خُ دائ پاک زو َرور دے،
۱۲ او چې پاکه خُ دایه ستا مینه نٔه ختمیدونکې ده.
بې شکه چې تٔه هر چا ته د هغوئ د کارونو په مطابق اجر ورکوې.


زبور ٦۳

درې شپيتم زبور

زما ځان د خُ دائ تږے دے

د حضرت داود يو زبور کله چې هغه
د يهوداه په بیابان کښې وو


۱ اے خُ دایه ،تٔه زما خُ دائ پاک يې.
د زړٔه نه ستا په لټون کښې یم،
روح او زما ځان ستا تږے دے،
لکه اوبٔه چې نٔه وى په زمکه خشکه او شاړه.




۲ تٔه ما په خپل مقدس مقام کښې ليدلے يې،
او ستا جلال او زور هم ما ليدلے دے.




۳ ستا نٔه ختمیدونکې مینه د ژوند نه ښۀ ده،
نو ځکه به زما شونډې ستا لوئې بيانوی.




٤ تر څو چې زٔه ژوندې یم ستا ثناء صفت به ادا کوم،
او خپل لاسونه به په دعا کښې ستا په نوم پورته کړم.




۵ ځان به زما داسې موړ شی لکه په غوره خوراک.
زٔه به په خوشحالۍ سره وایم ستا ثناء او صفت،








٦ زۀ چې پروت يمه په کټ کښې هم تا یادوم،
ستا په حقله شپه کښې ټوله شپه فکر کوم.
۷ ځکه چې تٔه زما مددګار يې،
په سورى د وزرو کښې ستا د خوشحالۍ سندرې وايم.


۱۲۳

۱۲٤

زبور ٦٤ – ٦۳

۸ ما خپل ځان تا پورې تړلے دے،
ستا زو َرور لاس زٔه په امان کښې ساتلے یم.




۹ څوک چې کوشش کوی زما د وژلو،
خو دوئ به ټول لاړ شی لاندې د خاورو.






۱۰ په جنګ کښې به هغوئ لاندې شی د تُورو،
او دوئ به شی خوراک د ګیدړانو.




۱۱ خو بادشاه به خوشحالیږى د خُ دائ پاک په نوم،
او ټولو چا چې د خُ دائ په نوم قسم خوړلے،
هغوئ به د هغۀ ثناء ِصفت کوی،
ځکه چې د دروغژنو خولې به بندې شی.


څلور شپيتم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

د دشمنانو د شر نه د حفاظت دعا


۱ اے پاکه خُ دایه ،زما �آواز تٔه واوره،
زما ژوند د دشمنانو د يرې نه وساته.








منصوبو نه په امان کړه،
۲ ما د بدعمله د پټو ُ
ما د بدکردارو د ډلې نه په امان کړه.
۳ خپلې ژبې يې لکه د تُورو په شان تیرې کړې دی،
او د هغوئ بدې او ترخې خبرې لکه وژونکو غشو په شان دی،


زبور ٦٤
٤ هغوئ د پټ ځائ نه په بې ګناه کس ګذارونه کوی.
دوئ د چا نه نۀ يریږى ناڅاپه پرې ګذارونه کوی.




منصوبو کښې دوئ د يو بل ډاډګېرنه کوی.
۵ په بدو ُ
او په خپلو کښې په مشوره سره پټ دامونه ږدی،
په خپلو کښې دا خيال کوی چې څوک به مونږ وګوری؟
منصوبې جوړوی،
٦ دوئ په بې اِنصافئ سره ُ
کړو”.
او دوئ وائى چې“ ،مونږ ډيره ښۀ ُ
منصوبه جوړه ُ
د اِنسان عقل او زړٔه دواړه څومره چالاکه دی.








۷ خو خُ دائ پاک به دوئ په غشو باندې ولی،
او ناګهانه به دوئ زخمی کړی.




۸ د دوئ خپلې ژبې به هم دوئ تباه کوی.
هر هغه څوک چې دوئ ته ګوری نو په سپکه
به خپل سرونه هغوئ پورې خوزوی،
۹ او ټول اِنسانان به وویریږی.
دوئ به د خُ دائ پاک د شان کارونه بيان کړی،
او د هغٔه په کارونو به فکر کوی.
۱۰ ټول صا ِدقان دې د مالِک خُ دائ خوشحالى وکړی
او په هغٔه کښې دې پناه واخلی.
او ټول نيکان دې د خُ دائ پاک ثنا صفت ادا کړی.













۱۲۵

۱۲٦

زبور ٦۵

پينځۀ شپيتم زبور
د موسيقئ د مشر دپاره د حضرت داود یو زبور

د فصل راټولو شکر ګذاری


۱ په صيون کښې ،پاکه خُ دایه ،تٔه د ثنا صفت لایق يې.
منختې به هم تا ته وړاندې کيږی




۲ تٔه په خپله د ټولو دعا ګانې اورې،
ټول خلق به تا ته راشی.




۳ کله چې مونږ د خپلو ګناهونو لاندې راګیر شولو،
نو زمونږ ټول ګناهونه دې معاف کړل.




٤ بختور دی هغوئ څوک چې تا په خپله غوره کړی دی،
چې ستا په دربار کښې اوسيږی او خپل ځان ته دې نزدې کړی دی.
مونږ تاسو د خپل مقدس کور په نِعم ُتونو ماړۀ کړئ.








۵ تا زمونږ دعا داسې قبوله کړه
چې تا زمونږ دپاره د صداقت حیرانونکې کارونه کړی دى،
خلاصونکيه زمونږ پاکه خُ دايه.
اے زمونږ
ُ
د دنيا د یو سر نه تر بل سره پورې،
ُ
او تر لرې سمندرونو پورې تٔه د هر چا اميد يې.
٦ تا چې غرونه په خپل زور ودرولې دی،
خپل ځان دې په طاقت سمبال کړے دے.


زبور ٦۵

۱۲۷

۷ ستا په ُحکم د سمندر زو َروری چپې او موجونه قلاریږی،
او هم ستا په ُحکم د قومونو چغې سورې په قلاریږی.




۸ ستا د عجيبه کارونو نه دا دنيا د یو سره تر بله ټوله يریږی،
د نمر ختو نه د نمر پريوتو پورې تٔه د خلقو
د خوشحالۍ د �آوازونو سبب کیږې.






۹ تٔه د زمکې خيال ساتې اوبۀ ورکوې او ښۀ زرخيزه کوې یې،
د خُ دائ پاک سيندونه د اوبو نه ډک شو.
نو خلقو ته د غلې دانې بندوبست وشو.
نو دغه شان دې په زمکه انتظام وکړو.




۱۰ قلبه شوې پټی په باران سیرابه کوې،
لوړې ژورې او لوټې يې هواروې.
په باران سره یې نرموې،
او فصلونو ته يې برکت ورکوې.




۱۱ تا کال ته په �آبادۍ سره برکت ورکړو،
تر دې چې ګاډۍ او کوڅې دې دانو نه انبار کړې.








۱۲ د صحراګانو د څرند ځايونه دې سر سبزه کړل،
او د غرونو لمنو ته دې د خوشحالۍ جامې واغوستې.
۱۳ د څرند ځایونه د رمو نه ډک شو،
او ټول پټى د دانو نه ډک شو.
هر څیز نارې وهی او د خوشحالۍ سندرې وائی.


۱۲۸

زبور ٦٦

شپږ شپيتم زبور

د موسيقئ د مشر دپاره د زبور یو حمد

د شکر ګذارئ سرود


۱ اے د ټولې دنيا خلقو خوشحالى وکړئ.
خُ دائ پاک ته د خوشحالۍ نارې ووهئ.




۲ د هغۀ د نوم د جلال سندرې ووايئ،
او د هغٔه جلالی حمدوثناء بيان کړئ.




۳ خُ دائ پاک ته ووايئ“ ،ستا کارونه هیبتناک دی
او زور طاقت دې ډیر لوئ دے.
نو ځکه ستا ټولو دشمنانو ستا په وړاندې خپل سرونه ټیټ کړى دی.




٤ په ټوله دنيا کښې هر يو کس ستا عبادت کوی
ستا حمدوثناء وايى او ستا د نوم ثناء ِصفت کوی”.




۵ خُ دائ پاک چې څۀ کړې دی راشئ هغه وګورئ،
او هغۀ چې بنيادمو له کوم لوئ کارونه کړی دی هغه وګورئ.




٦ هغۀ سمندر په ُوچه زمکه باندې بدل کړو،
نو هغوئ ښۀ خوشحالی وکړه کله چې پيدل په کښې تير شول.








۷ هغه د تل دپاره په خپل طاقت بادشاهى کوی،
او قومونه د خپل نظر لاندې ساتى چې دوئ خو د دٔه خلاف سرکشى نۀ کوی.
۸ اے ټولو قومونو �آواز پورته کړئ،
زمونږ د خُ دائ پاک ثناء صفت وکړئ،


زبور ٦٦


۹ د هغٔه په لاس کښې زمونږ ژوندون دے
زمونږ پښې یې د تيندک خوړلو نه ساتلى دی.




۱۰ نو پاکه خُ دايه تا خو مونږه �آزمائيلى ُيو،
داسې لکه سپين زر دې په اور صفا کړی ُيو.




۱۱ مونږ دې په جال کښې راګیر کړلو،
تا زمونږ ملا باندې دروند بار کيښودلو.




۱۲ تا زمونږ دشمنان زمونږ په سر باندې تيريدو ته پريښودل،
کړو،
او مونږ دې اور او سیلاب نه تیر ُ
خو �آخر دې هم مونږ د �آرام او برکتونو ځائ ته راوس ُتو.




۱۳ زۀ به سوزېدونکې قربانۍ ستا کور ته راوړم،
خپلې کړې وعدې به تا سره پوره کړم،




۱٤ څۀ چې ما منلى وو هم هغه څيز به وکړم
کوم وخت کښې چې زۀ سخته کښې ګېر وم.




۱۵ زۀ به په قربان ګاه باندې څربه څاروی پیش کړم،
او دې سره به غویان او چېلۍ هم قربانى کړم.








۱٦ ما ته راشئ او غوږ ونیسئ تاسو ټول څوک چې
د خُ دائ پاک نه یریږئ،
نو تاسو ته به زٔه اوس ووایم چې هغٔه ما له څٔه کړی دى.
۱۷ په خپله خولٔه ما هغٔه ته سوال زاری وکړه
او زما ژبې د هغٔه ثناء صفت بيان کړو.


۱۲۹

۱۳۰

زبور ٦۷ – ٦٦

۱۸ که زما په زړۀ کښې د ګناه دپاره ځائ وو،
نو مالِک خُ دائ به زما سوال اوریدلے نٔه وو.
۱۹ خو بې شکه خُ دائ پاک ما ته غوږ نیولے دے،
او هغٔه زما د دعا �آواز اوریدلے دے.
۲۰ ثناء صفت دې هغه خُ دائ پاک ته وى چا چې زما دعا رد نٔه کړه،
هغٔه خپله ابدى مینه ما سره ختمه نٔه کړه،












اووۀ شپيتم زبور

د موسيقۍ د مشر دپاره ،چې د رباب د تارونو
سره وغږولے شو ،د حمدوثناء يو زبور

د شکر ګذارئ سرود
۱ خُ دائ پاک دې په مونږ مهربانه شی او مونږ ته دې برکت راکړی،
او په مونږ دې د خپل مخ رڼا وځلوی.
۲ او په ټوله دنيا کښې دې ستا لارې وپیژندلے شی،
خلاصون نه دې ټول قومونه خبر شی.
ستا د
ُ
۳ اے پاکه خُ دایه ،په ټولو قومونو دې ستا ثناء صفت بيان شی،
او ټول قومونه دې ستا ثناء خوان شی.
٤ ټول قومونه دې ستا خوشحالى وکړی او د خوښې سندرې دې ووائی،
ځکه چې تۀ د قومونو اِنصاف کوې او د دنيا خلقو ته لارښودنه کوې،
۵ ټول قومونه دې ستا ثناء ِصفت بيان کړى ،اے پاکه خُ دايه،
ستا په ِصفت دې ټول قومونه ثناء خوان شی.




















زبور ٦۸ – ٦۷

۱۳۱



٦ نو بیا به زمکه خپل پیداوار ورکړی،
خُ دائ پاک زمونږ خُ دائ به مونږ له برکت راکړی.




۷ خُ دائ پاک به مونږ ته برکت راکړی،
او د دنيا تر �آخره ټول خلق به د هغٔه نه ویره وکړی.


اتۀ شپيتم زبور
د موسيقۍ د مشر دپاره ،د حضرت داود د حمدوثناء يو زبور

د کامیابئ سرود


۱ پاکه خُ دایه راپاڅه ،او خپل دشمنان دې خوارٔه وارٔه کړه،
څوک چې تا نه نفرت کوی هغوئ تالا والا کړه.


۲ لکه څنګه چې لوګې د هوا په وړاندې ځغلی،
دغه شان تاسو دوئ د خپل ځان نه وځغلوئ.
لکه څنګه چې موم د اور په مخکښې ويلې کیږی،
دغه شان دې بدکاره خلق د خُ دائ پاک په وړاندې تباه کیږی.
۳ خو صا ِدقان دې د هغٔه په وړاندې خوشحالى وکړی،
حضور کښې دې خوشحاله شی،
د خُ دائ پاک په ُ
او د خوښۍ نارې دې وکړی.










٤ خُ دائ پاک ته سرود ووایئ ،او د هغٔه د نوم ثناء صفت بيان کړئ،
څوک چې سور په وريځو راځى هغه دروند کړئ،
د هغٔه نوم مالِک خُ دائ دے او د هغٔه په وړاندې خوشحالی وکړئ،


۱۳۲

زبور ٦۸

۵ د یتیمانو دپاره پلار دے او د کُنډو حفاظت کوی،
هم دا خُدائ پاک دے څوک چې په خپل مقدس ځائ کښې سکونت کوی.




٦ بې کسه تۀ خاندان او قيدى ته خوشحالى او �آزادى ورکوی.
سوکړو کښې ژوند کوی.
خو سرکشه خلق په وچو او
ُ




۷ اے پاکه خُ دایه ،کله چې تٔه د خپلو خلقو لارښود وې،
او په بیابان کښې د هغوئ په وړاندې روان وې،




۸ زمکه وښوزېدله او باران د بره �آسمانه وورېدو د خُ دائ پاک په وړاندې،
د سینا په صحرا کښې او د بنی اسرائیل د خُ دائ پاک په وړاندې.






۹ په شیبو شیبو باران دې راشروع کړو پاکه خُ دایه.
ترڅو تٔه خُ شکه زمکه کړې تازه او �آباده،


۱۰ ستا غوره شوی خلق په هغه ځائ کښې اوسيدل.
پاکه خُ دایه ،تا مسکینان د خپل سخاوت په وجه ماړۀ کړل.
۱۱ مالِک خُ دائ ُحکم وکړو،
او ډيرو ګڼو ښځو دا زیرے ورسولو:










۱۲ “بادشاهان سره د فوجه وتښتيدل!”
په کور کښې ښځو د غنیمت مالونه تقسیم کړل.








۱۳ هغوئ خزانې وموندلې که څٔه هم څوک چې شپول کښې اوسيدل،
کونترې چې د سپینو زرو وزرونه يې ُوو او بڼې یې د سرو زرو وې.
۱٤ کله چې قادر مطلق خُ دائ ټول بادشاهان خوارۀ وارۀ کړل،
د واورې په شان په ضلمون غر ورېدل.


زبور ٦۸

۱۳۳



۱۵ باشان غرونه څومره اوچت دی،
د باشان د غر ډیرې دنګې څوکې دی.


۱٦ اے لوړو غرونو تاسو ولې د حسد په نظر ګورئ،
هغه غرونو ته کوم چې خُ دائ د خپل ځان د اوسیدو دپاره منتخب کړی دی؟
چرته چې به مالِک خُ دائ د تل دپاره اوسيږی.
۱۷ د مالِک خُ دائ جنګی ګاډۍ دی په سل ګونو او زرګونو.
مالِک خُ دائ د سینا د غر نه خپل مقدس ځای ته راغلو.








۱۸ کله چې تٔه بره لاړې قیدیان دې ځان سره بوتلل.
د بنيادمو نه درته تحفې ِملاو شوې د هغوئ نه هم کومو چې بغاوت کړے وو.
نو هم داسې رب خُ دائ هلته استوګنه وکړله.
خلاصونکې مالِک خُ دائ ته دې ثناء وی،
۱۹ زمونږ
ُ
څوک چې هره ورځ زمونږ بوج وړی.
خلاصون ورکوی،
۲۰ زمونږ قاد ِر مطلق خُ دائ هغه مالِک خُ دائ دے څوک چې ُ
قاد ِر مطلق خُ دائ څوک چې مونږ د مرګ نه خلاصوی.
۲۱ خو مالِک خُ دائ به د خپلو دشمنانو سر هوار کړی،
او د هغوئ کوپړئ به هواره کړی څوک چې د ګناه په لار روان وی.
۲۲ مالِک خُ دائ ووئيل“ ،زٔه به خپل دشمنان د باشان نه واپس راښکته کړم،
زۀ به هغوئ د سمندر د تل نه راوباسم،






















۲۳ تاسو به د هغوئ په وینو کښې خپلې پښې ووینځئ،
او ستاسو سپی به خپله حصه په خپلو ژبو وڅټی”.


۱۳٤

زبور ٦۸



۲٤ اے پاکه خُ دایه ،ستا جلوس هر چا ولیدلو،
زما د خُ دائ پاک او زما د بادشاه جلوس چې مقدس ځائ ته داخلیدو.




۲۵ سندر غاړی ترې نه وړاندې او ورپسې موسيقاران دی،
او په مينځ کښې يې پېغلې جينکئ دی چې تمبلونه غږوی:




۲٦ “په لویو ډلو کښې د خُ دائ پاک ثناء صفت ادا کړئ،
د بنی اِسرائيلو په جماعت کښې د مالِک خُ دائ صفت وکړئ”.




۲۷ د بنيامین وړه قبیله د دوئ لارښونه کوی،
بيا ورپسې د يهوداه شهزادګان راروان دی،
په هغوئ پسې د زبولون او نفتالی شهزادګان راروان دی.




۲۸ پاکه خُ دایه ،خپل زور دې وښايه.
لکه څنګه چې تا مخکښې ښودلے وو مونږ ته خپل زور بیا وښایه ،پاکه خُدایه.




۲۹ ستا د مقدس کور په خاطر چې په يروشليم کښې دے،
بادشاهان تا له تحفې راوړی.








۳۰ مصر ورټه څوک چې د وحشى ځناورو په شان د لوخو په ځنګل کښې اوسيږی،
او هغه قومونه چې د ځنګلی غویانو د رمو په شان
د سخو په مينځ کښې دی ورټه،
او دوئ عاجزه کړه چې تا ته د سپینو زرو نذرانې وړاندې کړی.
هغه خلق خوارٔه وارٔه کړه څوک چې د جنګ شوق کوی.
۳۱ مصریان دې د زیړو د قیمتی تحفو سره راشی،
او د ايتهوپيا خلق دې خُ دائ ته لاس په دعا شی.


زبور ٦۹ – ٦۸

۳۲ د دنيا بادشاهتونو د خُ دائ د لويئ سندرې ووايئ،
مالِک خُ دائ ته سندرې ووايئ او ثناء صفت بيان کړئ.
۳۳ د هغٔه ثناء ِصفت وکړئ څوک چې په عرش باندې د ازل نه ناست دی،
هغه چا ته څوک چې په دروند �آواز غږیږی.








۳٤ خُ دائ پاک په خپل قدرت کښې وستايئ،
د چا چې دبدبه په بنی اِسرائيلو او زور په �آسمانونو دے.






۳۵ په خپل مقدس ځائ کښې ستا شان څومره لوئ دے ،پاکه خُ دایه،
د بنی اِسرائيلو خُ دائ پاک طاقت او قدرت ورکوی خپلو خلقو ته،
ثناء صفت دې وی خُ دائ پاک ته.


نهۀ شپيتم زبور
د موسيقۍ د مشر دپاره ،د نيلوفر د ګل د ساز په
مطابق ،چې حضرت داود ليکلے وو

د مدد غوښتلو دپاره دعا
۱ اے پاکه خُ دايه ،ما بچ کړه،
ځکه چې سیلاب مې تر مرۍ رارسیدلے دے.




۲ زما د پښو دپاره کلکه زمکه نشته خټو کښې ډوبیږم
په ژورو اوبو کښې سیلاب راګیر کړے یم ډوبیږم.






۱۳۵

۳ مرۍ مې ُوچه شوه په چغو ستړے شوم،
خُ دائ ته په انتظار کولو مې نظر کم شو.


۱۳٦

زبور ٦۹

٤ څوک چې ما نه نفرت کوی زما د سر ویښتو نه زیات دی.
هغوئ بې سببه ما سره دشمنى کوی او چې ما ختمول غواړى ډیر دی.
هغوئ رانه هغه څٔه واپس غواړى چې مې پټ کړی نٔه دی.




۵ اے پاکه خُ دایه ،تا ته پته ده چې زٔه څومره بې وقوفه یم،
او ستا نه پټ نٔه دی زما ګناهونه.
٦ اے مالِکه خُ دايه ،رب الافواج خُ دایه څوک چې په تا باندې توکل کوی،
هغوئ دې زما په وجه شرمنده نۀ شی څوک چې ستا لټون کوی.
اے د بنی اِسرائيل خُ دایه ،هغوئ دې زما په وجه شرمنده نٔه شی.








۷ ستا دپاره ما د خلقو سپکاوے برداشت کړو
او د شرم په وجه ما خپل سر ښکته کړو.




۸ تر دې چې خپلو وروڼو راته د پردو نظر وکړو،
او زۀ په خپلو وروڼوکښې پردے شوم.






۹ ستا د کور غیرت دپاره زٔه وسوزیدم،
څوک چې تا سپکوى د هغوئ سپکوالے زٔه برداشت کوم.




۱۰ کله چې زۀ ژاړم او روژه ونیسم،
نو دوئ په ما پورې خندا کوی.








۱۱ کله چې زٔه د ټاټ جامې واچوم
نو دوئ په ما پورې خندا کوی.
۱۲ په لارو کوڅو کښې ما پورې ټوقې کوی،
شرابیان مې په بې ِعزتئ سره په سندرو کښې یادوی.


زبور ٦۹

۱۳۷



۱۳ خو مالِکه خُ دایه ،په مناسب وخت کښې دې زما دعا واوره،
خلاصون سوال قبول کړه.
په خپله لویه مینه کښې دې زما د
ُ




۱٤ ما په خټو کښې د ډوبیدو نه بچ کړه،
څوک چې رانه نفرت کوى د هغوئ نه ما بچ کړه،
او د ژورو اوبو نه مې رابهر کړه.


۱۵ زما د سر دپاسه سیلاب تیریدو ته مۀ پریږده،
په اوبو کښې ډوبیدو ته مې مه پریږده،
او لحد ته غورزيدو ته مې مه پریږده.
۱٦ اے مالِکه خُ دایه ،د خپلې ابدى مينې
په نيکئ کښې دې زما سوال قبول کړه،
او په خپله لویه مهربانئ کښې دې ما ته خپل مخ راواړوه.










۱۷ د خپل بنده نه دې مخ مه پټوه،
په سختئ کښې راګیر يمه دعا مې زر قبوله کړه.


۱۸ ما له نزدې راشه او په قیمت مې واخله،
ما د خپلو دشمنانو د لاس نه خلاص کړه.
۱۹ تا ته پته ده چې زۀ څومره بې ِ
عزته شوم او څومره وشرمولے شوم،
زما ټول دشمنان ستا په وړاندې دی.
۲۰ ډېرې بې ِعزتئ مې زړۀ مات کړے دے نا اُميده یم،
څوک نۀ ُوو چې په ما يې رحم کړے وے ،يو هم نٔه وو،
څوک نٔه ُوو چې ما له يې تسلى را کړے وے ،یو هم نٔه وو.












۱۳۸

زبور ٦۹



۲۱ د روټئ په ځائ يې زهر راته راکړل،
د اوبو په ځائ سرکه يې راته راکړه.




۲۲ د هغوئ د روټئ دسترخوان دې د هغوئ دپاره دام وګرځی،
او د هغوئ مال دولت دې ورته دام وګرځی.




۲۳ سترګې يې ړندې کړه چې هغوئ ونٔه وينی،
او د هغوئ ملاګانې دې د تل دپاره ټيټې شی.




۲٤ تٔه دې خپل قهر په هغوئ باندې نازل کړه،
او ستا هیبتناکه غصه دې هغوئ راګیر کړی.


۲۵ د هغوئ کېمپونه دې وران شی،
د هغوئ په خېمو کښې دې د اوسیدو هيڅ څوک پاتې نٔه شی.
۲٦ چا له چې تا سزا ورکړه په هغوئ ُظلم کوی،
او ورله په زخمونو باندې مالګې دوړه وی.








۲۷ هغوئ سره د ټولو ګناهونو ذره ذره حساب وکړه،
خلاصون کښې ورته برخه مه ورکوه.
او په خپل
ُ
۲۸ د هغوئ نومونه دې د ژوند د ِکتاب نه لرې شی،
د صا ِدقانو په شمیر کښې دې حساب نٔه شی.














۲۹ په درد کښې یم او په ما باندې سختى ده،
خلاصون دې ما بچ کړه.
اے پاکه خُ دایه ،په خپل
ُ
۳۰ زۀ به د خُ دای د نوم ثناء صفت وکړم،
په شکر ګذارئ سره به د هغٔه عزت وکړم.


زبور ۷۰ – ٦۹

۱۳۹



۳۱ دا به مالِک خُ دائ د غوايى د قربانئ نه زیات خوشحاله کړی،
د دې نه زیات چې پوره غوايې ورته د ښکرونو او سومونو سره وړاندې کړی.


۳۲ مظلومان چې دا ووينى نو ډېر به خوشحاله شی،
څوک چې د خُ دائ پاک لټون کوی نو هغوئ به هم ډاډه شی.
۳۳ ځکه چې د مظلومانو ژړا مالِک خُ دائ په خپله اوری،
او هغه کله هم خپل قیدیان نٔه هیروی.










۳٤ اے زمکې او �آسمانه د خُ دائ ثناء ووايئ،
سمندرونو او هر څٔه چې په کښې ګرځی.




۳۵ خُ دائ به صيون بچ کړی او دوباره به د يهوداه ښارونه �آباد کړی،
نو خلق به هغه ځائ کښې اوسیږى او دوئ ته به يې په میراث کښې ورکړی.




۳٦ د هغٔه د خدمتګارانو اولاد ته به يې میراث کښې ورکړی،
هغوئ به په کښې اوسیږى څوک چې د هغٔه د نوم سره مینه کوی.


اويايم زبور

د موسيقۍ د مشر دپاره د حضرت داود ليکلے شوے درخواست






خلاصون راکړه،
۱ پاکه خُ دایه ،ما ته
ُ
مالِکه خُ دایه ،زر راشه ،او زما مدد وکړه.
۲ هغوئ څوک چې زما د مړ کولو کوشش کوی،
هغوئ دې شرمنده او سرګردانه شی،
هغوئ ټول څوک چې زما تباه کيدل غواړى،
دوئ ټول دې شکست وخوری او شرمنده دې شی.


زبور ۷۱ – ۷۰

۱٤۰


۳ هغه څوک چې ما پورې خندا کوی،
هغوئ دې ماتے وخورى وارخطا دې شی.




٤ هغوئ څوک چې ستا لټون کښې ګرځی،
هغوئ دې خوښی وکړی او خوشحاله دې شی،
خلاصون سره مینه کوی،
څوک چې ستا
ُ
ِ
همیشه دې د مالک خُ دائ لوئى بيانوی.




۵ زۀ ډېر غریب او حاجتمند یم،
اے خُ دايه ،ما له زر راشه،
اے زما مددګاره او خلاصوونکيه،
اے مالِکه خُ دایه ،نور انتظار مه کوه.


يو اويايم زبور

د یو بوډا سړی دعا


۱ زما مالِکه خُ دایه ستا پناه له راغلے یم،
ما مه پریږده چې په شرم وشرميږم،








خلاصون راکړه،
۲ په خپل صداقت سره دې ما بچ کړه او
ُ
ما ته غوږ ونیسه او ما بچ کړه.
۳ تٔه زما د پناه ګټ شه چرته چې زٔه هر وخت ورتلے شم،
تٔه ُحکم ورته وکړه چې زٔه په کښې بچ شم.
ځکه چې تٔه يې زما ګټ او قلعه.


زبور ۷۱
٤ زما پاکه خُ دایه ،ما د بدعملو د لاسونو نه خلاص کړه،
او د بد کارانو او ظالمانو د قبضې نه مې خلاص کړه.
۵ اے قادر مطلق مالِکه خُ دایه صرف تٔه زما اُميد يې،
او د ورکوټوالی نه په تا باندې توکل کوم.








٦ زما د پیدا کيدو سره سم ما هم په تا بهروسه کړې ده،
او هم تا زما خيال وساتلو د مور په ګیډه.
زٔه به همیشه ستا ثناء صفت کوم.




۷ د ډېرو خلقو په وړاندې عجيبه غوندې مثال ګرځیدلے يم،
خو تۀ مضبوطه پناه ګاه يې زما دپاره.




۸ ټوله ورځ زٔه په ژبه ستا ثناء صفت کوم،
ستا شان او شوکت ټوله ورځ بيانوم.






۹ په بوډاوالې کښې چې ما ونۀ غورزوې،
هرکله چې زما زور ختم شى ما مۀ هيروه.




۱۰ زما دشمنان زما په خلاف خبرې کوی،
څوک چې راپسې دی هغوئ زما د وژلو بندوبست کوی.


۱۱ دوئ وائى“ ،خُ دائ پاک ترې نه لاس اخستے دے
نو ورپسې شئ او راټینګ يې کړئ.
خلاصون ورکړی”.
هیڅ څوک نشته چې هغٔه ته
ُ
۱۲ زما نه لرې مۀ اوسیږه ،اے مالِکه خُ دایه،
زما پاکه خُ دایه ،ستا منت کوم ما ته زر راشه.








۱٤۱

۱٤۲

زبور ۷۱



۱۳ څوک چې ما پورې تور تړى نو ودې شرمیږى او تباه دې شی،
څوک چې ما ته نقصان رسول غواړى،
هغوئ دې سپک شى او په شرمونو کښې دې پټ شی.




۱٤ خو زٔه به همیشه دپاره ستا نه اُميد کوم،
زۀ به ستا ثناء صفت ډیر ډیر کوم.


۱۵ زٔه به په خپله ستا صداقت بيان کړم،
خلاصون بيانوم،
ټوله ورځ به ستا
ُ
که څٔه هم زٔه په وینا کښې ماهر نٔه یم.
۱٦ اے قاد ِر مطلق مالِک خُ دایه زٔه به ستا د لويئ کارونه بيان کړم.
چې صرف تٔه اِنصاف کوونکے يې زٔه به هر چا ته ووایم.










۱۷ د ورکوټوالى نه دې ما ته تعلیم راکړے اے پاکه خُ دایه،
زٔه تر ننه پورې ستا عجيبه کارونه ستايم.








۱۸ که چرى زٔه هم بوډا او سپین ږیرے شم،
خو اے پاکه خُ دایه ،ما مۀ پریږده ځان له،
تر څو چې زٔه راتلونکې نسل ته ستا قدرت بيان نٔه کړم،
او ټولو راروان نسلونو ته ستا زور بيان نٔه کړم.
۱۹ ستا صداقت �آسمانونو ته رسیږى پاکه خُ دایه،
هم دا تا کړې دی لوئ کارونه.
ستا په شان بل څوک نشته پاکه خُ دایه.


زبور ۷۲ – ۷۱


۲۰ که څٔه هم تا زۀ د ډېرو سختو سره مخ کړم،
تٔه به دوباره ما ژوندې کړې،
او د زمکې د ژورې کندې نه به مې راوباسې.




۲۱ تٔه به زما عزت زیات کړې،
يو ځل بیا به ډاډګيرنه راکړې.




۲۲ زۀ به ستا ثناء صفت د بينجو په ساز کښې کوم،
ځکه چې تٔه په خپلو وعدو وفادار يې،
زۀ به د رباب په نغمو کښې ستا ِصفت کوم،
اے د بنی اِسرائيلو مقدس خُ دایه.




۲۳ زما شونډې به د خوشحالئ وکړی �آوازونه،
کله چې زٔه ستا ثناء صفت کومه،
ځکه چې تا زٔه بچ کړے یم.




۲٤ زما ژبه به ستا صداقت ټوله ورځ بيانوی،
ځکه چا چې غوښتل چې ما ته نقصان ورسوی
هغوئ به په شرم او په بې ِعزتئ اخته وی.


دوه اويايم زبور



د حضرت سليمان دعا

۱ اے خُ دايه پاکه ،د اِنصاف دپاره بادشاه له همت ورکړه،
او د بادشاه زوئ له صداقت ورکړه.


۱٤۳

۱٤٤

زبور ۷۲

۲ هغه به په صداقت سره د خلقو عدالت وکړی،
ستا د مظلومانو به په اِنصاف سره عدالت وکړی.




۳ غرونه به خلقو ته �آبادی راولی،
غونډۍ دې د صداقت میوه ونيسی.




٤ او هغه به د خلقو په مينځ کښې د مظلومانو مدد وکړی،
خلاصون ورکړی،
او د غريبانانو بچو ته به
ُ
او ظالمان به د پښو لاندې کړی.




۵ تر څو چې په �آسمان کښې نمر او سپوږمۍ وی،
ټول خلق به تا نه یریږی،
نسل در نسل به دا جاری وی.




٦ نو بادشاه دې د باران په شان د وښو په پټو راوریږی،
لکه د باران په څاڅکو چې زمکه سیرابیږی.
۷ د هغٔه په ورځو کښې به صا ِدقان �آباد وی،
تر څو چې په �آسمان کښې سپوږمۍ وی نو تر هغه وخته به �آباد وی.








۸ هغه به د سمندر نه تر سمندر پورې،
او د فرات د سیند نه د زمکې تر �آخره به حکومت کوی.






۹ د دشتو کوچیان به د هغۀ په وړاندې په سجده شی،
د هغٔه دشمنان به خاوری په خولٔه شی.




۱۰ هغٔه ته به د ترسيس بادشاهان او د لرو لرو جزیرو نه قلنګ راوړی،
هغٔه ته به د شيبا او ِسيبا بادشاهان تحفې راوړی.


زبور ۷۲

۱٤۵



۱۱ ټول بادشاهان به هغٔه ته په سجده شی،
ټول قومونه به د هغۀ خدمت ګذار شی.




خلاصون ورکړی څوک چې هغٔه ته وژاړی،
۱۲ هغه به حاجتمندو ته
ُ
او د هغه مظلومانو به مدد ګار وی د چا چې څوک نٔه وی.


۱۳ په ضعیفانو او په حاجتمندانو به رحم وکړی،
او حاجتمندان به د مرګ نه بچ کړی.
۱٤ هغه به دوئ د ُظلم او جبر نه بچ کړی،
د هغٔه په نظر کښې د دوئ وینه ده ډیره قیمتی.










۱۵ د بادشاه عمر دې ډیر شی د شیبا سرٔه زر دې هغۀ ته ورکړے شی،
خلق دې تل د هغٔه دپاره دعا وغواړى،
او ټوله ورځ دې هغٔه ته د خُ دائ پاک برکت ورکړے شی.








۱٦ غله دانه دې په ُملک کښې ډېره تېره شی،
تر دې چې د غرونو په سرونو دې غلې دانې وشی.
د لبنان د میوو په شان دې میوه زیاته شی،
لکه څنکه چې پټى د وښو نه شنٔه دی،
دغه شان دې اِنسانان په کښې ډير شی.
۱۷ د بادشاه نوم دې د تل دپاره پاتې شی،
تر څو چې نمر وی تر هغې دې پاتې شی.
ټول قومونه دې د هغۀ په وسیله برکتى شی،
او هغوئ دې ورته بختور ووائى،


زبور ۷۳ – ۷۲
۱٤٦
۱۸ ثناء صفت دې مالِک خُ دائ ،د بنی اِسرائيلو خُ دائ پاک ته وی،
څوک چې په یواځې ځان په خپله عجيبه کارونه کوی.






۱۹ د هغٔه جلالی نوم ته دې د تل دپاره ثناء صفت وی،
ټوله زمکه دې د هغۀ د جلال نه ډکه وی� .آمين ثُمه �آمين.




۲۰ دا د داود د دعاګانو خاتمه ده،
څوک چې د َيسى زوئ دے.


درې اويايم زبور

د حضرت �آسف يو زبور


۱ خُ دائ پاک بې شکه د بنی اِسرائيلو سره ښۀ دے،
او د چا زړونه چې صفا وى د هغوئ سره ښٔه دے.




۲ خو څومره چې زما په متعلق خبره وه
تقريباً پښې مې ښوئیدو ته نزدې شوې وې،
نزدې وه چې زمکه مې د پښو نه تښتیدلے وے.




۳ نو ما د کبرژنو سره کینه وکړه،
هرکله چې ما د بدکارانو ترقی ولیده.








٤ هغوئ هیڅ قسمه تکلیف نٔه لری،
او د هغوئ وجود صحت مند او قوی وی.
۵ او د نورو خلقو غوندې هغوئ په تکلیف کښې نٔه دی،
او د نورو خلقو غوندې په سختو او کړاونو کښې نٔه دی.


زبور ۷۳

۱٤۷

٦ ځکه د دوئ غاړه د فخر امیل دے،
او دوئ د شرارت جامې اغوستې دی.




۷ هغوئ لوئ نظری او غټ سترګی دی،
د دوئ د ذهنونو د ګنده خيالاتو څٔه حد نشته.
۸ د خلقو بې ِعزتې کوی او د نفرت او حسد نه ډکې خبرې کوی،
په کبرژنه لهجه په خپله ژبه سره د ُظلم او زیاتې خبرې کوی.










۹ د هغوئ خبرې د �آسمان نه هم اوچتې دی،
او په خپله ژبه يې ټوله دنيا وخوړله.




۱۰ نو په دې وجه د خُ دائ پاک د غوره شوو خلقو هم دوئ ته پام شو،
او د هغوئ خبرو منلو ته ليواله شو.




۱۱ دوئ وائی چې“ ،خُ دائ پاک ته به پته لګی څٔه؟
خُ دائ تعالى ٰ سره داسې علم شته دے څٔه؟”




۱۲ دا بدکاران وګورئ دغه شان وی،
چې ژوند يې په �آرام وى مال دولت یې زياتیږی.




۱۳ نو بیا ما هسېخپل زړٔه پاک ساتلے دے،
او ځان مې هسې د ګناه نه بچ ساتلے دے.








۱٤ زٔه به ټوله ورځ کړیدلم،
هر سحر به وهلے کیدلم.
۱۵ که چرے ما داسې وئيلے،
نو ما به ستا د بچو هم شیطانت کړے وو.


۱٤۸

زبور ۷۳



۱٦ کله چې ما پرې د پوهیدو کوشش وکړو،
نو دا کار ما ته سخت ښکاره شو.




۱۷ تر څو چې زٔه د خُ دائ پاک مقدس ځائ ته ورننوتم،
نو بیا زٔه د بدکارانو د انجام نه خبر شوم.




۱۸ تا بې شکه چې هغوئ په ښوئيدونکې زمکه ودرولى دی،
هغوئ تا د بربادۍ کندې ته ښکته غورزولى دی.




۱۹ ناګهانه به هغوئ برباد شی،
دوئ به په يره او وحشت کښې راګير شى او په پوره طور سره به فنا شى،




۲۰ لکه څنګه چې څوک د خوب نه راپاڅى او خوب ليدل يې ختم شی.
نو هغوئ به هم ختم شی کله چې تٔه مالِکه خُ دایه راپاڅې.




۲۱ نو کله چې زما زړۀ خفه وو،
او روح زما په ما کښې زخمى شوے وو.




۲۲ زۀ څومره بې احساسه او جټ جاهله وم،
زۀ به تا ته د بې عقله ځناور په شان ښکاره کیدم.




۲۳ خو د هر څٔه باوجود به بیا هم زٔه د تل دپاره ستا سره یم،
په خپله مې د ښی لاس نه راونيسه.








۲٤ د خپلې مشورې په ذریعه زما رهنمايې کوې،
نو �آخر به هم ما خپل جلال ته راوغواړې.
۲۵ په �آسمان کښې زما څوک دی بې له تا نه؟
د بل چا خواهش نٔه لرم په زمکه غیر ستا نه.


زبور ۷٤ – ۷۳

۱٤۹



۲٦ که هر څومره زما زړۀ او بدن کمزورى وی،
خو د تل دپاره به خُ دائ زما د زړٔه زور او اُميد وی.




۲۷ څوک چې تا نه لرې دى هغوئ به تباه شی،
او هغوئ چې ستا سره وفادار نۀ وى نو تباه به شی.




۲۸ خو زما دپاره به دا ښۀ وی چې زٔه خُ دائ ته نزدې شم.
ما تٔه خپله پناه ګاه جوړه کړې قادر مطلق مالِکه خُ دایه،
زٔه به ستا ټول کارونه بيانوم.


څلور اويايم زبور

د حضرت �آسف يو سرود


۱ اے خُ دایه پاکه ،ولې ،تا مونږ د تل دپاره رد كړی ُیو څٔه؟
ولې ستا غصه به د خپلې رمې په ګډو باندې وى څٔه؟




۲ هغه خلق راپه یاد کړه چې د پخوا نه تا په بيعه اخستی دی،
او د هغه قوم فدیه دې ورکړې ده کوم چې ستا میراث دے،
د صيون غر راپه یاد کړه کوم ځائ چې تٔه اوسيدلے یې.




۳ د هغوئ په دائمی کنډرو کښې خپل قدم کیږده،
ځکه چې دشمن ستا په عبادت خانه کښې هر څٔه تباه کړى دی.








٤ ستا په عبادتګاه کښې ستا دشمنانو چغې وهلې دی،
او دوئ هلته خپلې د فتحې جنډې لګولې دی.
۵ دوئ د هغه کسانو په شان ښکارى چا چې خپل تبرونه اوچت کړی وی
چې په هغو باندې د ټولو نه غټې ُونې راوغورزوی.


۱۵۰

زبور ۷٤

٦ هغوئ ستا د عبادت ګاه ټولې د ګلکارئ تختې
په خپلو تبرونو او ترخزو سره ورانې کړې.
۷ ستا پاک ځای ته يې اور واچولو او ختم يې کړو،
او ستا د نوم د اوسیدلو ځائ يې سپک او بې حرمته کړو.








۸ او هغوئ په خپلو زړونو کښې وائى چې،
کړو”.
“مونږ به دوئ بلکل چخڼې ُ
دوئ هغه ټول ځایونه وسوزول کوم ځائ
به چې د خُ دائ پاک عبادت کيدو.






۹ مونږ نۀ معجزه ولیده او نۀ راسره پیغمبر پاتې شو،
او په مونږ کښې هیڅ څوک په دې نٔه پوهیدو چې دا حالت به کله ختم شی.




۱۰ اے پاکه خُ دايه ،ترڅو به دشمن ستا نوم پورې خندا کوى؟
او تل به هغه ستا د نوم بې ُحرمتى کوى؟




۱۱ تا ولې خپل زو َرور ښے لاس استعمال نٔه کړو؟
نو خپل لاس او قدرت دې راڅرګند کړه او دوئ برباد کړه.




۱۲ خو پاکه خُ دایه د ازله تٔه يې بادشاه زما،
خلاصون دے تا.
زمکې له راوړے
ُ








۱۳ تا په خپل قدرت سره سمندر په مينځ جدا کړو،
د غټو بلاګانو سرونه دې په سمندر کښې مات کړل.
۱٤ تا د سمندرى بلاګانو سرونه مات کړل،
او د صحراګانو په ځناورو دې د دوئ غوښې وخوړې.


زبور ۷٤

۱۵۱

۱۵ تا زمونږ دپاره چینې او نهرونه پرانستل،
او تل بهیدونکی دريابونه دې ُوچ کړل.
۱٦ ورځې دی که شپې دی دواړه ستا دی،
نمر او سپوږمۍ تا په خپل ځائ مقرر کړی دی.








۱۷ تا په خپله د زمکې ټول سرحدونه مقرر کړل،
تا دواړه د ګرمۍ او یخنۍ موسمونه پېدا کړل.
۱۸ مالِکه خُ دایه راياد کړه چې دشمن به څنګه تا پورې ټوقې کولې،
او څنګه به کم عقلانو ستا د نوم ګستاخى کوله،










۱۹ د خپلې ګوګوشتکې ژوند ځناورو ته مه حواله کوه
او د خپلو مظلومانو ژوند د تل دپاره مه هېروه،




۲۰ د خپل تړون احترام کوه،
ځکه چې د زمکې ټول تيارٔه ځایونه د ُظلم نه ډک دى.




۲۱ مظلومان مه پریږده چې دوباره شرمنده شی،
مسکینان او غریبانان دې ستا د نوم ثنا خوان شی،








۲۲ راپاڅه ،پاکه خُ دایه ،او د خپلې دعوې دفاع وکړه،
راپه یاد کړه چې څومره بې وقوفانو هر وخت ستا
د نوم ګستاخی کوله،
۲۳ د خپلو مخالفو نارې ياد ساته،
د خپلو دشمنانو شور چې هر وخت چغې وهی.


۱۵۲

زبور ۷۵

پينځۀ اويايم زبور
د سرود مشر دپاره د �آصف یو زبور چې په
ساز کښې وغږولے شو مۀ تباه کوئ

د ُخدائ پاک عدالت کول


۱ مونږ پاکه خُ دايه ستا شکر ک ُوو،
مونږ شکر ک ُوو چې ستا نوم نزدې دے،
او خلق ستا د عجيبه کارونو په حقله خبرې کوی.




۲ تا ووئیل چې“ ،مقرر شوے وخت
زٔه په خپله خپل ځان له خوښوم،
دا زٔه یم چې دغه رنګ د اِنصاف فیصلې کوم.




۳ کله چې دنيا او هر ژوندې څیز هم په کښې لړزیږی،
خو دا زٔه یم چې د دې ستنې مې کلکی نیولى دی.




٤ مغرورو ته وايمه چې لافې نۀ کوی،
او بدکارانو ته وايمه چې په خپل قدرت فخر نٔه کوی،




۵ خپل ښکرونه د �آسمان خلاف مه اوچتوئ،
او په هسکه غړئ خبرې مه کوئ”.


٦ هیڅ څوک د مشرق نه تر مغربه پورې نشته،
او نۀ په صحرا کښې څوک شته چې اِنسان اوچت کړی.
۷ خو دا خُ دائ پاک دے څوک چې اِنصاف کوی،
او هغه یو لاندې کوی او بل اُوچتوى.








زبور ۷٦ – ۷۵

۱۵۳

۸ د مالِک خُ دائ په لاس کښې پیالئ ده،
چې د هغٔه د غضب د ترخو شرابو نه ډکه ده،
هغه يې توئیوى چې د دنيا ټول بدعمله خلق يې تر �آخره پورې وڅښى.






۹ خو زۀ به يې تر ابده پورې ستايم،
زۀ به په سندرو کښې د یعقوب د خُ دائ پاک ثناء ِصفت کوم.
۱۰ مالِک خُ دائ فرمائی چې زٔه به د ټولو شريرانو ښکرونه مات کړم،
خو د نیكانو ښکرونه به اوچت کړم.






شپږ اويايم زبور

د موسيقۍ د مشر دپاره ،د رباب د تارونو سره،
د حضرت �آسف يو زبور ،يو حمد


۱ خُ دائ پاک په ی ُهوداه کښې مشهور دے،
د هغٔه په بنی اِسرائيلو کښې لوئ نوم دے.




۲ د هغٔه خیمه په شالیم کښې ده،
او د هغٔه استوګنه په صيون کښې ده.




۳ هلته هغٔه د اور غشی مات کړل،
ډالونه او تورې او اسلحه يې د جنګ مات کړل.








٤ تۀ ن ُور او جلال لرې،
د اوچتو غرونو نه زیات شان او شوکت لرې.
۵ د دشمنانو تکړه کسان هلته لوټ شول او په “ابدې خوب اودٔه شول”.
يو جنګیالى بیا هم خپل لاسونه اوچتولے نٔه شول.


۱۵٤

زبور ۷۷ – ۷٦

٦ ستا په رټلو ،اے د يعقوب پاکه خُ دایه،
�آسونه او سورلى يې دواړه شول په “خوب اودٔه”.




۷ صرف ستا نه یریدل په کار دی،
کله چې تۀ په قهر يې څوک ستا په وړاندې اودريدے شی؟
۸ کله چې تا د �آسمان نه د اِنصاف ناره وکړه.
نو زمکه ویريدله او خاموشه شوه










۹ اے پاکه خُ دايه ،کله چې تٔه د عدالت دپاره ودریږې،
چې د دنيا ټول مظلومان بچ کړى.
۱۰ ځکه د اِنسانانو غصه ستا د ثناء سبب جوړیږی،
او د هغوئ د قهر نتيجه ستا د جلال باعث جوړیږی.
۱۱ مالِک خُ دائ خپل خُ دائ ته منختې ومنئ او هغه بیا ورکړئ،
هغوئ ټول چې د هغٔه په خوا او شا کښې دی،
او د چا نه چې یریدل په کار دی هغٔه ته دې نذرونه ورکړی،












۱۲ هغه حاکمان عاجزان کوی،
او د زمکې بادشاهان د هغٔه نه یره کوی.


اووۀ اويايم زبور



د موسيقۍ د مشر دپاره ،د حضرت �آسف د يدوتون دپاره ،يو زبور

۱ ما د مدد دپاره خُ دائ پاک ته ژړا وکړه،
ما ژړا وکړه خُ دائ پاک ته چې زما واوره.


۱۵۵

زبور ۷۷
۲ کله چې ما باندې سخته وه مالِک خُ دائ مې رایاد کړے وو.
ټوله شپه مې خپل لاسونه د دعا دپاره اوچت کړی ُوو.
خو بیا هم زما زړٔه بې قراره وو.




۳ اے پاکه خُ دایه ،په دردونو کښې زٔه تا یادوم،
او روح مې مړاوے شو او زٔه په فکر کښې ډوب شوم.




٤ ستا نه ټوله شپه سترګې پټولے نٔه شم،
زۀ د ډېرې پریشانئ نه خبرې کولے نٔه شم.




۵ ما په تیر شوو ورځو سوچ کولو،
په تېر شوو کلونو باندې مې سوچ کولو.




٦ ما ټوله شپه خپل سرودونه یادول،
په سوچونو کښې ډوب شوے وم او سوالونه راته پیدا شول:
۷ “ولې مالِک خُ دائ به د تل دپاره ما شړى څٔه؟
ولې هغه به بیا خپله ِمهربانى ما ته نٔه ښائی څٔه؟








۸ ولې د هغۀ نۀ ختمېدونکې مينه د تل دپاره ختمه شوه څٔه؟
ولې د هغٔه وعده د تل دپاره ناکامیابه شوه څٔه؟






۹ ولې خُ دائ پاک مهربانى هېره کړې ده څۀ؟
ولې په غصه کښې هغۀ خپل رحم واپس کړے دے څٔه؟”




۱۰ نو بیا ما خپل ځان سره ووئيل چې“ ،زٔه څومره دردمند یم،
چې د خُ دائ تعالىٰ ښے لاس نور زما سره نٔه دے”.


۱۵٦

زبور ۷۷



۱۱ زٔه به د مالِک خُ دائ کارونه راپه یاد کړم.
او زٔه به ستا پخوانۍ معجزې رایادې کړم،




۱۲ زۀ به ستا په ټولو کارونو سوچ وکړم،
او ستا په ټولو کارونو به فکر وکړم،




۱۳ اے پاکه خُ دایه ،ستا لارې او طریقې مقدسې دى،
داسې کوم یو خُ دائ دے چې زمونږ خُ دائ پاک ته رسى؟




۱٤ تٔه هغه خُ دائ پاک يې چې معجزې کوی،
تٔه خپل قدرت د قومونو په مينځ کښې ښکاره کوې.




خلاصون ورکوې،
۱۵ په خپلو تکړه لاسونو دې خپلو خلقو ته
ُ
خلاصون ورکوې.
د يعقوب او د يوسف اولاد ته
ُ




۱٦ اے پاکه خُ دایه ،کله چې اوبو تٔه وليدلې،
نو په اوبو باندې یرې نه لړزان راغلو،
او په ژورو اوبو باندې سخته یره راغله.








۱۷ وریځو بارانونه راوورول،
او په �آسمان کښې د تندر �آوازونه شول،
او ستا د برېښنا غشی په کښې پړقیدل.
۱۸ ستا د تندر �آوازونه په طوفان کښې واوريدے شول،
ستا بریښنا ټوله دنيا رڼا کړه،
زمکه په لړزان او رپیدو شوه.


زبور ۷۸ – ۷۷

۱۵۷

۱۹ ستا لار د سمندر په مينځ کښې ده،
او په خطرناکو اوبو کښې ستا لاره ده،
که څٔه هم چې د پښې نښه دې نٔه ښکاريده.
۲۰ تا د خپلو خلقو رهنمائى لکه د رمو وکړه،
د هارون او د موسى ٰ په لاس دې د هغوئ رهنمائى وکړه.








اتۀ اويايم زبور

د حضرت �آسف يو نظم

۱ اے زما خلقو زما تعلیم ته غوږ ونېسئ،
زما د خولې خبرو ته غوږ ونېسئ.
۲ زۀ به خپله خولٔه په ِمثالونو پرانیزم،
زۀ به زاړۀ او پټ رازونه راڅرګند کړم.
۳ مونږ چې څۀ اورېدلى او پېژندلى دی،
او څٔه چې زمونږ پلار نيکه مونږ ته وئيلى دی،
٤ مونږ به دا د هغوئ د اولاد نه نۀ پټ ُوو،
مونږ به دا راتلونکې نسل ته ووا ُيو،
وکړو.
د مالِک خُ دائ د جلالى کارونو او طاقت او معجزو بيان به ُ
۵ هغٔه خپل شریعت يعقوب ته ورکړو،
اصول يې د بنی اِسرائيلو دپاره جوړ کړل.
او خپل ُ
او هغٔه زمونږ پلارنيکه ته ُحکم وکړو،
چې خپلو ماشومانو ته دې تعلیم ورکړی.




















۱۵۸

زبور ۷۸

٦ او په دې باندې به راتلونکے نسل پوهه شی،
او هم هغه ماشومان چې وروسته به پیدا شی،
او بیا به په خپل نمبر سره هغوئ هم خپلو ماشومانو ته ووائی.




۷ نو بیا به دوئ په خُ دائ توکل وکړی،
او د هغٔه کارونه به نٔه هیروی،
خو د هغٔه ُحکمونه به منی.




۸ دوئ به د خپل پلار نیکه په شان نٔه وی،
او هغوئ به سرکشه او باغیان نۀ وی،
د چا زړونه چې خُ دائ پاک ته وفادار نٔه ُوو،
او د هغوئ احساس هم خُ دائ پاک ته وفادار نٔه وو.






۹ د افرائیم خلق سره د دې چې په غشو او لیندو سنبال ُوو،
خو بیا هم ټول د جنګ په ورځ د میدان نه وتښتيدل.




۱۰ هغوئ د خُ دائ پاک لوظ پوره نۀ کړو،
هغوئ د هغۀ شریعت رد کړو او عمل يې پرې ونٔه کړو.




۱۱ هغوئ دا هير کړل چې هغۀ څۀ کړى ُوو،
هغه عجيبه کارنامې کومې چې هغٔه ورته ښودلې وې.








۱۲ هغٔه د هغوئ د پلار نیکه په وړاندې معجزې وکړې،
د مصر په خاوره او د ُضعن په زمکه يې وکړې.
۱۳ سمندر يې په مينځ دوه کړو هغوئ يې ترې نه تېر کړل،
او هغۀ اوبۀ د دیوال په شان ودرولې.


زبور ۷۸

۱۵۹



۱٤ په ورځ کښې به هغٔه د وریځ په ذریعه رهنمائى کوله،
او ټوله شپه به يې د اور په رڼا سره بوتلل.




۱۵ په بیابان کښې ورته ګټ وشلولو،
او هغوئ ته لکه د سیند غوندې ډیرې اوبۀ ورکړې.




۱٦ او هغٔه د ګټ نه نهرونه روان کړل،
او اوبۀ ترې نه لکه د دریابونو روانې شوې.


۱۷ خو بیا هم هغوئ د خُ دائ خلاف ګناه کوله،
او په صحرا کښې يې د خُ دائ تعالىٰ خلاف سرکشی وکړه.
۱۸ دوئ قصد ًا د خُ دائ پاک �آزميښت وکړو،
او د هغۀ نه يې د خوښې خوراک وغوښتو.










۱۹ هغوئ د خُ دائ پاک په خلاف خبرې کولې،
“خُ دائ پاک په بيابان کښې د خوراک بندوبست نٔه شى کولے؟


۲۰ کله چې هغٔه ګټ ووهلو نو اوبۀ ترې نه روانې شوې،
او ډیرې ولې ترې نه روانې شوې،
خو هغه مونږ ته خوراک هم راکولے شی څٔه؟
هغه خپلو خلقو له غوښه ورکولے شی څٔه؟”
۲۱ ولې کله چې مالِک خُ دائ د دوئ دا خبرې واوریدې
نو ډیر زیات غصه شو،
او د یعقوب خلاف اور راوچت شو،
او د هغٔه غضب د بنی اِسرائيلو خلاف راوچت شو،








۱٦۰

زبور ۷۸

۲۲ ځکه چې په خُ دائ پاک يې يقين نٔه کولو،
خلاصون يې هم باور نٔه کولو.
او د هغٔه په
ُ
۲۳ خو هغۀ بره �آسمانونو ته ُحکم وکړو،
نو دروازې پرانستلے شوې د �آسمانونو،
۲٤ او هغٔه د خوراک دپاره خلقو ته راولیږل من،
هغٔه هغوئ له خوراک ورکړو د �آسمان.
۲۵ اِنسانانو د فرښتو خوراک وخوړو.
چې څومره يې خوړلے شو هغٔه دوئ ته دومره راولیږلو.
۲٦ هغۀ �آسمانونو نه مشرقى هواګانې راوستلې،
او هغۀ په خپل قُدرت سره جنوبې هواګانې راوستلې.
۲۷ هغۀ په دوئ غوښه لکه د ګرد په شان راووروله،
او مارغان يې ورته لکه د سمندر د غاړې د شګو په شان راولیږل.
۲۸ دا مارغان يې د هغوئ د کيمپ مينځ ته راوستل،
او د هغوئ د خیمو په خوا کښې کښیناستل.
۲۹ دوئ ته يې دومره خوراک ورکړو چې د هغوئ نه سوا هم شو،
څٔه چې د دوئ د خوراک خواهش وو هغه هم دوئ ته ورکړے شو.
۳۰ دوئ لا ماړٔه شوی نٔه ُوو،
خوراک يې لا په خولٔه کښې وو،
۳۱ چې د خُ دائ پاک قهر د دوئ خلاف راوچت شو.
او هغٔه د دوئ نه تکړه خلق مړٔه کړل،
او د بنی اِسرائيلو ځوانان يې هلاک کړل.








































زبور ۷۸

۱٦۱

۳۲ د دې هر څٔه باوجود هغوئ بیا هم ګناه کوله،
او د معجزو سره یې بیا هم ایمان نٔه ساتلو.
۳۳ نو د هغوئ ژوند بې اهمیته تیر شو،
عمر يې په یره یره تیر شو.
۳٤ خو کله چې خُ دائ پاک د هغوئ نه ځينې هلاک کړل،
نو �آخر یې هم د خُ دائ پاک لټون شروع کړو.
هغوئ توبه وويستله او د زړۀ نه د خُ دائ خواهشمند شول.
۳۵ نو دوئ ته یاد شو چې خُ دائ پاک د دوئ د پناه ګټ وو،
خلاصونکے وو.
او دا چې خُ دائ تعالىٰ د دوئ
ُ
۳٦ خو په خولٔه يې د هغٔه خوشامندې وکړله،
او په ژبه باندې يې هغٔه ته دروغ ووئیل.
۳۷ او د دوئ زړونه هغٔه ته وفادار نٔه ُوو،
او دوئ د هغٔه د تړون سره وفادار نۀ ُوو.
۳۸ خو هغه د دوئ سره ډیر مهربانه وو.
د هغوئ ګناهونه يې معاف کړل او هغوئ يې تباه نٔه کړل.
اکثر يې خپله غصه قابو کوله
او خپل ټول قهر او غضب يې څرګند نٔه کړلو.
۳۹ هغۀ رایاد کړل چې بنیادم خو د غوښې نه جوړ دے،
د هغې هوا په شان دے چې لګی او بیا نٔه واپس کیږی.
٤۰ څو وارې هغوئ په بيابان کښې د هغٔه خلاف بغاوت وکړو،
او هغه يې په بیابان کښې خفه کړو.




































۱٦۲

زبور ۷۸



٤۱ او په بیا بیا يې په خُ دائ پاک باندې �آزمېښت وکړو،
دوئ د اِسرائيلو مقدس ذات خفه کړو.




٤۲ دوئ ته د هغٔه قدرت په یاد نٔه وو،
نۀ ورته دا ياد ُوو چې په کومه ورځ هغٔه د ظالمانو نه خلاص کړی ُوو.




٤۳ هغوئ هغه معجزې رایادې نٔه کړې کومې چې
په مصر کښې شوې وې،
او نۀ هغه عجيبه کارنامې چې په ُضعن کښې شوې وې.




٤٤ هغٔه د دوئ سيندونه په وینو بدل کړل،
دوئ د خپلو نهرونو اوبۀ څښلے نٔه شوې.




٤۵ هغٔه د دوئ پسې د مچانو لښکر راولېږلو چې دوئ تباه کړی،
او د چیندخانو عذاب چې دوئ ته تکلیف ورکړی.




٤٦ هغٔه د دوئ فصلونه ُملخانو ته حواله کړل،
او د هغوئ غله دانه قحطی ُملخانو وخوړله.




٤۷ هغٔه د دوئ د انګورو باغونه په ږلۍ سره تباه کړل،
او د دوئ اينځران يې ټول ږلۍ سره تباه کړل.








٤۸ او هغٔه د دوئ څاروی ږلۍ ته حواله کړل،
او د دوئ َرمې يې د بریښنا غشو ته حواله کړل.
٤۹ هغۀ دوئ ته خپله سخته غصه وښودله،
او خپل غضب او قهر يې ورته وښودلو،
او د هلاکونکو فرښتو دسته یې راولیږله.


زبور ۷۸

۱٦۳

۵۰ هغٔه خپلې غصې ته لار جوړه کړه،
او هغٔه دوئ د مرګ نه بچ نٔه کړل،
خو دوئ يې وبا ته په حواله کړل.
۵۱ هغۀ د مصریانو ټول مشران زامن مړٔه کړل،
د حام په خیمو کښې یې د هغوئ د نارینتوب ړومبئ میوه ختمه کړه.
۵۲ خو هغٔه خپل خلق لکه د رمو په شان ترې نه بهر راوویستل،
او د ګډو په شان يې په بیابان کښې د هغوئ لارښودنه وکړه.
۵۳ چې دوئ ونٔه یریږی نو هغٔه ورته پر امن لار وښودله،
خو سمندر د دوئ دشمنان غرق کړل.
۵٤ نو وروسته يې هغوئ د خپل مقدس ُملک سرحد ته راوستل،
هغه غريزه ُملک ته چې هغٔه په خپل قدرت سره قبضه کړو.
۵۵ د دوئ نه وړاندې هغۀ د هغې ُملک نه خلق وشړل،
او په میراث کښې د هغوئ زمکې دوئ ته حواله کړې
او هغۀ د بنی اِسرائيلو ټولې قبيلې د دوئ په کورنو کښې سمبالې کړې.
۵٦ خو هغوئ په مالِک خُ دائ باندې �آزمایښت وکړلو،
او د خُ دائ تعالىٰ خلاف يې سرکشی وکړه
او دوئ د هغٔه د ُحکمونو خيال ونٔه ساتلو.
۵۷ هغوئ د خپلپلار نيکه غوندې بې وفا او بې ایمانه ُوو،
لکه د خرابې ليندې په شان نا باوره ُوو.
۵۸ دوئ هغه په بت خانو جوړولو باندې غصه کړلو،
او هغوئ د هغٔه غیرت د دوئ د ُبتانو په خلاف راوپارولو.




































۱٦٤

زبور ۷۸



۵۹ کله چې خُ دائ پاک د دوئ نه خبر شو نو هغه ډیر په قهر شو،
او هغۀ اِسرائيل په مکمل طور رد کړل.




٦۰ او هغٔه د شیله پاکه خیمه پرېښوده،
کومه خیمه چې هغٔه د بنيادمو مينځ کښې لګولې وه.




٦۱ او هغٔه خپل مقدس صندوق نورو ته حواله کړو،
او خپل شان و شوکت يې دشمنانو ته حواله کړو.




٦۲ هغٔه خپل خلق د تورې خولې ته ورکړل،
او خپل منتخب شوی قوم ته هغه ډیر غصه وو.


٦۳ په اور يې د هغوئ ځوانان تباه کړل،
او پېغلو يې سندرې د وادۀ وانۀ ورېدلې.
٦٤ د دوئ اِمامان يې په تُوره ووژل،
او د دوئ کُنډو ماتم ونۀ کړو.
٦۵ مالِک راپاڅیدو لکه څنګه چې څوک د خوب نه راویښ شی،
لکه څنګه چې بنیادم د شرابو په نشه مست شی.














٦٦ هغٔه خپل دشمنان په شا وتنبول،
او هغه يې د تل دپاره په شرمونو وشرمول.








٦۷ هغۀ د یوسف اولاد ناخوښه کړو،
او هغٔه د افرائیم قبيله غوره نٔه کړه.
٦۸ خو هغٔه د ی ُهودا قبیله غوره کړه،
او د صيون غر چې زیاته مینه يې ورسره وه.


زبور ۷۹ – ۷۸

۱٦۵



٦۹ هغٔه هلته خپل مقدس ځائ لکه د لوړو �آسمانونو په شان جوړ کړو،
او لکه د هغه زمکې په شان چې د تل دپاره یې قائمه کړې ده.




۷۰ هغٔه د خپل خدمت دپاره داود منتخب کړو،
او هغه یې د ګډو د شپول نه راوچت کړو.




۷۱ د ګډو د شپونتوب نه يې هغه راوستلو،
چې شپون شى د يعقوب د خپلو خلقو،
د خپل غوره شوی قوم اِسرائيلو شپونتوب یې پرې وکړلو.




۷۲ او داود په پوره زړٔه سره د دوئ شپونتوب وکړو،
او په عقلمندئ سره یې د هغوئ لارښوونه وکړه.


نهۀ اویایم زبور

د حضرت �آسف يو زبور


۱ اے پاکه خُ دايه غېر قومونو ستا ُملک قبضه کړے دے،
هغوئ ستا د مقدس کور بې حرمتی وکړه
او هغوئ یروشلیم په کنډرو بدل کړے دے.




۲ هغوئ ستا د خادمانو لاشونه د هوا مارغانو ته وغورزول،
او ستا د مقدسینو غوښې يې ځنګلی ځناورو ته واچولې.








۳ هغوئ د دوئ وینه د یروشلیم په کوڅو کښې لکه د اوبو توئ کړه،
او داسې څوک نشته چې د دوئ مړی ښخ کړی.
٤ مونږ خپلو ګاونډیانو ته سپک ښکارو،
او ګیر چاپیره خلق مونږ پورې خاندی او بې ِعزتی مو کوی.


۱٦٦

زبور ۷۹

۵ ترڅو پورې به مالِکه خُ دایه تٔه مونږ ته په قهر يې ولې د تل دپاره څٔه؟
تر څو پورې به ستا غېرت د اور په شان بلېږی؟




٦ خپل غضب دې په هغه قومونو نازل کړه چې تا نۀ پېژنی،
هغه بادشاهتونو ته په قهر شه کوم چې دې نوم نۀ اخلی،




۷ ځکه چې هغوئ د یعقوب اولاد لواړ تیر کړے دے
او ُملک يې ورله په کنډرو بدل کړے دے.




۸ مونږ د پلارنيکه په ګناه مۀ نيسه،
په مونږ دې ستا رحم زر تر زره راشی،
ځکه چې مونږ ډير خوار زار شوې ُيو،






خلاصونکې پاکه خُ دایه،
۹ زمونږ مدد وکړه ،اے زمونږ
ُ
چې ستا نوم جلال ومومى،
خلاصون راکړه او زمونږ ګناهونه معاف کړه.
د خپل نوم په خاطر مونږ ته ُ




۱۰ غیر قومونه دې ولې داسې ووائی چې،
“د دوئ خُ دائ پاک چرته دے؟”
زمونږ د سترګو په وړاندې دا قومونه پوهه کړه،
چې تا د خپلو خادمانو د توئ شوې وینې انتقام واخستو.


۱۱ د قيدیانو فرياد په خپله واوره،
په چا چې د مرګ فیصله شوې ده د خپل مټ په زور دې هغه بچ کړه.
۱۲ اے مالِکه خُ دایه ،تٔه زمونږ ګاونډیانو ته اووۀ چنده سزا ورکړه،
د هغه سپکوالى په وجه کوم چې دوئ تا پورې کړے دے،








زبور ۸۰ – ۷۹


۱٦۷

۱۳ نو بیا به مونږ ستا خلق ستا د شپول ګډې
وکړو،
به ستا ثناء ِصفت د تل دپاره ُ
او مونږ به ستا ثناء صفت د يو نسل نه تر بل نسله پورې جاری ساتُو.


اتيايم زبور

د موسيقۍ د مشر دپاره ،د لوظ د نيلوفر د ګلونو
د ساز سره ،د حضرت �آسف يو زبور

د اِسرائيل د بحالۍ دپاره دعا

۱ اے د بنی اِسرائيلو شپونکيه ،زمونږ سوال زاری واوره،
تا چا چې د یوسف لکه د رمې هسې لارښوونه وکړه،
تٔه چې اے خُ دايه پاکه پاس په تخت د وزرو والا مخلوق
مينځ کښې ناست يې خپل جلال راښکاره کړه
۲ د اِفرائيم ،بنيامين او د منسى په وړاندې
خپل قدرت دې څرګند کړه.
خلاصون دپاره راشه.
او زمونږ د
ُ
۳ پاکه خُ دایه ،مونږ دوباره په خپل حال کړه،
د خپل مخ رڼا دې په مونږ وځلوه،
کړو.
چې تر څو مونږ
ُ
خلاصون حاصل ُ
٤ اے مالِکه خُ دايه ،رب الافواج خُ دایه ستا غضب
به په خپل قوم تر کومې پورې وی،
او تٔه به تر څو پورې د خپلو خلقو دعاګانې نۀ اورې؟
















۱٦۸

زبور ۸۰

۵ تا د غم په خوراک دوئ ماړٔه کړل،
او د اوښکو ډک جام دې په دوئ باندې وڅښلو.




کړو،
٦ تا مونږ د خپلو ګاونډیانو د خندا ُ
کړو.
او زمونږ د دشمنانو دې مونږ د مسخرو ُ




۷ رب الافواج خُ دایه ،مونږ دوباره په خپل حال کړه،
د خپل مخ رڼا دې په مونږ وځلوه،
کړو.
چې تر څو مونږ
ُ
خلاصون حاصل ُ




۸ تا خپل قوم لکه د انګور د بوټی په شان د مصر نه راوړلو،
او غیر قومونه دې وشړل او د هغوئ په ځای دې دوئ
په خپل ُملک کښې ولګول.






۹ تا د دې دپاره زمکه ښۀ تياره کړه،
او جرړې يې وکړې او زمکه يې ډکه کړه.




۱۰ ټول غرونه د دې په سوری کښې پټ شول،
او لوړ او قوی دیار او هم د انګور څانګې په کښې پټې شوې.




۱۱ څانګې يې د سمندر پورې خورې شوې،
او د فرات د سیند پورې يې ځېلۍ خورې شوې.








۱۲ تا ولې دېوالونه ورله راوغورزول،
د دې دپاره چې څوک په لاره تیریږی انګور ترې راشوکوی؟
۱۳ ځنګلى خنزيران دا تباه کوی،
او ځنګلی ځناور په کښې څران کوی.


زبور ۸۱ – ۸۰

۱٦۹

۱٤ اے رب الافواج خُ دایه ،مونږ ته راوګرځه،
د �آسمان نه لاندې راوګوره،
او خپل د انګور بوټے دې وګوره،
۱۵ هغه جرړه چې ستا ښی لاس لګولې ده،
او هغه زوئ چې تا خپل ځان دپاره لوئ کړے دے.
۱٦ ستا د انګورو بوټے پرې کړے شوے دے،
او اور ته غورزولے شوے دے.
او په خپل قهر دې دا خلق تباه کړه.
۱۷ ستا ښې لاس دې ستا په ښې طرف خلقو باندې وی،
د بنې �آدم زوئ چې تا خپل ځان دپاره لوئ کړے دے.
۱۸ نو داسې به بیا مونږ کله هم تا نه وانۀ و ُړو.
وکړو.
مونږ ژوندى پرېږده چې ستا د نوم ثناء ِصفت ُ
۱۹ اے رب الافواج خُ دایه ،مونږ دوباره په خپل حال کړه،
د خپل مخ رڼا دې په مونږ وځلوه،
کړو.
چې تر څو مونږ
ُ
خلاصون حاصل ُ
























يو اتيايم زبور

د موسيقۍ د مشر دپاره ،د ګتيت د ساز په ابق ،د حضرت �آسف يو زبور



سرکشه اِسرائيل ته د مالِک ُخدائ عرض کول

۱ خُ دائ پاک ته د خوشحالئ حمدونه ووايئ څوک چې زمونږ زور دے،
د يعقوب پاک خُ دای ته سندرې ووايئ


۱۷۰

زبور ۸۱



۲ سا ُزونه وغږوئ او تمبل ووهئ،
د رباب او بينجو سازونه وغږوئ.


۳ د نوې مياشتې په ليدو سره بيګل ووهئ،
او زمونږ د اختر د ورځې په راتلو سره کله چې سپوږمئ پوره وی.
اصول دے،
٤ دا د بنی اِسرائيلو دپاره ُ
او د یعقوب د خُ دائ پاک قانون دے.










۵ هغٔه د یوسف دپاره یو قانون جوړ کړو،
چې کله هغه د مصر په خلاف راووتو.
چرته چې مونږ نا �آشنا �آواز واوريدلو چې پرې نٔه پوهيدلو.




٦ هغه وائى چې“ ،ما درله د اوږو نه بوج اخوا کړو،
ما ستا لاسونه د دروند بوج نه �آزاد کړل.




۷ تاسو چې په سخته کښې نارې وکړئ نو ما تاسو بچ کړئ،
ما درله د تندر د وريځو نه جواب درکړو.
کله چې په مریبه کښې اوبۀ نٔه وې ما ستاسو ایمان و�آزمائیلو.








۸ زما غوره شوو خلقو ماته غوږ ونيسئ تاسو ته خبردارے درکوم،
کاش چې تاسو اے بنی اِسرائيلو ،ما ته پام وکړئ.
۹ ستاسو په مينځ کښې دې غير معبودان نٔه وی.
تاسو چرى هم بل معبود ته سجده ونۀ کړئ.


زبور ۸۱

۱۷۱



۱۰ زۀ مالِک خُ دائ ،ستاسو خُ دائ پاک یم،
چا چې تاسو د مصر نه بهر راوويستئ.
خپلې خولې خلاصې کړئ نو زٔه به تاسو له خوراک درکړم.




۱۱ خو زما خلق به زما خبره نٔه اوری،
بنی اسرائیل به زما تابعداری نٔه کوی.




۱۲ نو ځکه ما هغوئ د دوئ د سخت زړٔه عملونو ته حواله کړل،
تر څو چې د خپلو زړونو خواهشونه پوره کړی.




۱۳ کاش چې زما خلق ما ته غوږ ونیسی،
او که چرے بنی اِسرائيل زما په نقش قدم لاړ شی،


۱٤ نو څومره زر به بیا ما د دوئ دشمنان تباه کړى وے،
او د دوئ د دشمنانو په خلاف به ما خپل لاس اوچت کړے وے.
۱۵ څوک چې مالِک خُ دائ سره کينه لری
د هغۀ په وړاندې به د یرې نه په رپيدو پرېوځی،
د هغوئ سزا به د تل دپاره وی.










۱٦ خو تاسو ته به د ښو غنمو خوراک درکړم،
او تا به د صحرا په شاتو باندې موړ کړم”.


۱۷۲

زبور ۸۲

دوه اتيايم زبور

د حضرت �آسف يو زبور

د اِنصاف کولو دپاره دعا

۱ خُ دائ پاک په خپل �آسمانى دربار کښې ولاړ دے،
او د نورو معبودانو په مينځ کښې عدالت کوى:
۲ “تر څو پورې به تاسو په بې اِنصافئ سره فیصلې کوئ،
تر څو پورې به تاسو د بدکارو طرفدارے کوئ؟










۳ د غریب او د یتيم د حق نه حفاظت وکړئ،
او د حاجتمندو او بې وسو د حق سره اِنصاف کوئ.




٤ کمزورى او حاجت مند بچ کړئ،
او هغوئ د بد عملو د لاسونو نه خلاص کړئ”.




۵ ظالمانو ته هیڅ پته نشته او په هیڅ نۀ پوهېږی.
دوئ په تیارو کښې ګرځیږی،
د زمکې ټول بنيادونه ښوزېدلى دی.




٦ ما وئيل چې“ ،تاسو خو خُ دايان يئ،
تاسو ټول د خُ دائ تعالىٰ بچيان يئ.








۷ خو تاسو به هم د فانی مخلوق په شان مړٔه شئ،
تاسو به هم لکه د نورو بادشاهانو راګذار شئ”.
۸ پاکه خُ دايه ،راپاڅه ،د دې زمکې عدالت وکړه،
ځکه چې ټول قومونه ستا ميراث دی.


زبور ۸۳

درې اتيايم زبور

۱۷۳

يو حمد ،د حضرت �آسف يو زبور

د اِسرائيل د دشمنانو خلاف دعا


۱ پاکه خُ دایه چپ مه پاتې کیږه،
پاکه خُ دایه مه غلے کیږه مه چپ کیږه.




۲ وګوره ستا دشمنان راپاریدلى دی،
او څوک چې تا نه نفرت کوی سرکشۍ سره راپاڅیدلی دی.




۳ ستا د قوم خلاف يې ارادې د چل نه ډکې دی،
منصوبې جوړوې.
تٔه چې چا سره مینه کوې د هغوئ خلاف ُ




کړو،
٤ دوئ وائی“ ،راځئ چې د يو قوم غوندې يې تباه ُ
چې د بنی اِسرائيلو نوم په دنيا کښې نور پاتې نٔه شی”.


منصوبې جوړوی،
۵ په یو سوچ سره دوئ په شریکه ُ
دوئ ستا خلاف يو موټے شول او اتحاد جوړوی.
٦ په هغوئ کښې دا قومونه شریک ُوو �آدومیان او اِسماعیليان،
مو�آب او هاجريان،














۷ جبل ،عمون ،عماليقيان،
ورسره ،صور او فلسطينيان.
۸ تر دې چې اسوريان ورسره هم یو ځائ شوى دی،
او خپل طاقت يې د لوط اولاد سره رايو ځائ کړے دے.


۱۷٤

زبور ۸۳



۹ کوم کار دې چې د ميديانيانو سره کړے وو
د دوئ سره يې هم وکړه،
لکه څنګه چې تا د سیسرا او د جبین سره
د قیسون دریاب په غاړه کړے وو،




۱۰ څوک چې په عیندور کښې تباه شول،
او د دوئ د بدن نه د پټو ډیران جوړ شو.




۱۱ د هغوئ مشران د عوريب او زئیب په شان مړٔه کړه،
او شهزادګان يې لکه د ضلمنع او د زبیح په شان مړٔه کړه،




۱۲ دا په کښې چا ووئيل چې“ ،راځئ
کړو”.
چې د خُ دائ پاک د څران ځايونه قبضه ُ




۱۳ اے پاکه خُ دايه زما ،هغوئ لکه د خر بوټی په شان سپک کړه،
او لکه د بوسو دوئ د باد په واړاندې والوځوه،




۱٤ لکه څنګه چې اور ځنګل سوزوی،
او لکه شغلې چې غرونه لمبه کوی،




۱۵ نو په خپل زو َرور باد سره دې هغوئ په مخه واخله،
او هغوئ په خپل طوفان سره ویروه.








۱٦ تٔه هغوئ په شرمونو وشرموه،
نو مالِکه خُ دایه ،تر څو چې خلق ستا د نوم لټون وکړی.
۱۷ هغوئ دې د تل دپاره وشرمیږی چې ويریږی.
او هغوئ دې د شرم په حالت کښې مړٔه شی.


زبور ۸٤ – ۸۳


۱۷۵

۱۸ تٔه هغوئ په دې پوهه کړه چې هغه هم تٔه یې د چا نوم چې مالِک خُدائ دے،
او هم دا تٔه یواځې په ټوله زمکه د ټولو نه اوچت خُ دائ پاک يې.


څلور اتيايم زبور

د موسيقۍ د مشر دپاره ،د ګتيت ساز په انداز کښې ،د قورحيانو يو زبور


۱ ستا د اوسېدو ځائ څومره ښکلے دے،
رب الافواجه خُ دایه.
اے مالِکه ُ




۲ روح مې ليواله دے تر دې چې ناتوانه دے،
د دې دپاره چې زٔه د مالِک خُ دائ دربار ته ننوځم.
زما زړٔه او زما ځان په چغه د ژوندی خُ دائ ثناء صفت کوی.




۳ چنچڼې خو هم کور پیدا کړے دے،
طوطاګرکى خو هم خپل ځان دپاره جاله جوړه کړې ده،
ستا د قربانګاه سره نزدې چې خپل بچى په کښې لوئ کړی
اے مالِکه خُ دایه ،رب الافواجه زما بادشاه او زما پاکه خُ دایه.




٤ بختور دی هغوئ څوک چې ستا کور کښې اوسيږی،
دوئ به مدام هلته ستا ثناء ِصفت کوی.








۵ بختور دی هغوئ د چا طاقت چې په تا کښې دے،
چا چې خپل زړونه د یروشلیم سفر پورې تړلی دی،
٦ کله چې دوئ د بکا وادۍ نه تېرېږی،
دوئ ترې نه د چینو وادۍ جوړوی.
د منې بارانونه په کښې د اوبو تالابونه جوړوی.


۱۷٦

زبور ۸۵ – ۸٤

۷ د دوئ طاقت به په سفر کولو سره نور هم زیات شی،
تر دې چې په صیون کښې د خُ دائ پاک په وړاندې ودريږی.
۸ اے مالِکه رب الافواج خُ دايه ،سوال مې واوره،
اے د يعقوب پاکه خُ دايه ،ما ته غوږ شه.








۹ زمونږ پاکه خُ دایه ،زمونږ په ډال نظر ساته،
خپل غوره شوی ته په ښۀ نظر کاتۀ وکړه.




۱۰ ستا په دربار کښې یوه ورځ بهتره ده
په تیریدو د بل ځای د زرو ورځو نه.
زۀ د خُ دائ پاک په کور کښې دربان ښۀ یم
نه چې د شريرانو په خیمو کښې اوسیږم.
۱۱ خو مالِک خُ دائ زمونږ خُ دائ پاک نمر او ډال دے.
ځکه چې مالِک خُ دائ به مونږ ته خپل فضل او عزت راکړی،
هغه د هر هغه چا نه ښۀ څي ُزونه نۀ ايساروی
د کومو خلقو لارې چې بې داغه وی.
۱۲ اے مالِکه خُ دايه ،رب الافواج خُ دایه،
بختور دے هغه څوک چې په تا توکل کوی.












پينځۀ اتيايم زبور



د موسيقۍ د مشر دپاره ،د قورح د زامنو يو زبور

۱ اے مالِکه خُ دایه ،تا خپل برکت په خپل ُملک باندې وکړو،
او تا دوباره د يعقوب خوش قسمتى بحال کړه.


زبور ۸۵

۱۷۷

۲ تا د خپلو خلقو خطاګانې معاف کړې،
تا د هغوئ په ټولو ګناهونه پرده واچوله.




۳ تا خپله غصه په خپل ځان تيره کړه،
تا د خپل قهر لمبه په خپله باندې سړه کړه.
٤ اے مالِکه خُ دايه ،اے زمونږه خلاص ُوونکيه،
مونږه په خپل ځائ کړه خپل خفګان زمونږ نه لرې کړه،








۵ تۀ به ټول ُعمر زمونږ نه خفه يې څۀ؟
تۀ خپل خفګان نسل در نسل ساتې څۀ؟




٦ ولې تٔه به دوباره مونږه تازه نۀ کړې څۀ؟
چې ستا خلق په تا کښې خوشحالى وکړى.
۷ اے مالِکه خُ دايه ،مونږ ته خپله ابدی مینه وښايه،
خلاصون راکړه،
مونږه له خپل
ُ
۸ زٔه به مالِک خُ دائ ،خُ دائ پاک ته غوږ ونیسم.
ځکه چې هغه به د خپل قوم ،خپلو ایماندارانو ته وکړی د خیر خبره.
خو دوئ دوباره خپل کم عقلتوب ته مه پریږده.














۹ بې شکه چې څوک د خُ دائ نه يرېږى
خلاصون هغٔه ته نزدې دے،
د هغٔه
ُ
نو دغه شان به د هغٔه جلال زمونږ په خاوره کښې اوسيږی.




۱۰ ابدى مينه او وفاداری به دواړه خپلو کښې ترغاړه شی،
سلامتى او صداقت به يو بل ُښکلوی.


۱۷۸

زبور ۸٦ – ۸۵

۱۱ وفادارى د زمکې نه راپورته کیږی،
صداقت بره د �آسمان نه لاندې راګوری.
۱۲ بې شکه مالِک خُ دائ به ښۀ څي ُزونه مونږ له راکوی،
او زمونږ زمکه به ښٔه فصل پېدا کوی.










۱۳ صداقت د هغٔه په وړاندې روان وی،
او د هغٔه د قدمونو دپاره لار تياروی.


شپږ اتيايم زبور

د حضرت داود يوه دعا



۱ اے مالِکه خُ دايه ،سوال مې واوره ،او قبول يې کړه،
ځکه چې زٔه غريب او حاجتمند يم.


۲ زما ژوندون وساته ځکه چې ما خپل ځان تا ته پیش کړے دے،
هم تٔه زما خُ دائ پاک يې خپل خدمتګار دې
بچ کړه چا چې په تا اعتماد کړے دے،
۳ په ما رحم وکړه ،اے مالِکه خُ دايه،
ځکه چې زۀ ټوله ورځ تا ته زاری کوم،








٤ خپل خدمتګار ته دې خوشحالی ورکړه،
ځکه چې ما خپل ځان تا ته وقف کړے دے.
۵ تۀ بخښونکے او ښٔه يې مالِکه خُ دایه،
او څوک چې درنه سوال کوی تٔه د هغوئ سره نٔه ختمیدونکې مینه کوې.








زبور ۸٦
٦ زما دعا واوره ،اے مالِکه خُ دايه،
د رحم دپاره زما ژړا واوره.




۷ زما د تکلیف په ورځ به زٔه تا ته �آواز وکړم،
نو تٔه به جواب راکړې.
۸ اے مالِکه خُ دایه ،ستا نه غیر بل خُ دائ نشته،
ستا په شان کارونه څوک هم کولے نۀ شی.
۹ اے مالِکه خُ دایه ،ټول قومونه تا پیدا کړی دی،
دوئ به راشی او ستا په وړاندې به عبادت وکړی.
او دوئ به ستا نوم ته جلال ورکړی.












۱۰ تۀ لوئ یې او ښائسته کارونه کوې.
يواځې هم تٔه خُ دائ پاک يې.
۱۱ اے مالِکه خُ دايه ،ما ته خپله لار راوښايه،
نو زۀ به ستا په حقيقت کښې وګرځم،
مطمئن زړۀ ما له راکړه چې زۀ ستا عزت وکړم.
۱۲ اے مالِکه ،زما پاکه خُ دايه،
په خپل ټول زړٔه سره به ستا ثناء ادا کړم،
زٔه به ستا نوم له د تل دپاره جلال ورکړم.














۱۳ ځکه چې زما دپاره ستا مینه ډیره ده،
تا زٔه د قبر د کندې نه بچ کړم.


۱۷۹

۱۸۰

زبور ۸۷ – ۸٦

۱٤ اے پاکه خُ دايه ،مغروران په ما باندې حملې کوی،
د ظالِمانو يوه ډله زما ژوند پسې ګرځی،
هغه خلق څوک چې ستا عزت نٔه کوی.
۱۵ خو تٔه ،اے مالِکه خُ دايه ،رحيم او مهربانه يې.
په غصه کښې تېزى نۀ کوې او د ډېرې مينې او وفادارۍ نه کار اخلې.










۱٦ ما ته راوګرځه او په ما باندې رحم وکړه،
خپل ِخدمت ک ُوونکى له طاقت ورکړه،
د خپلې وينځې زوئ بچ کړه.




۱۷ ما ته نښه راوښایه ستا د ښۀ والى،
نو چې زما دشمنان دا وګورى نو وبه شرمیږی،
ځکه چې اے مالِکه خُ دايه ،تا زما مدد وکړو.
او ما له دې تسلى راکړه.


اووۀ اتيايم زبور

د قورح د زامنو یو زبور

د یروشلیم په صفت کښې

۱ هغٔه د ښار ُبنياد په مقدس غر باندې لګولے دے.
۲ د صيون د ښار سره مالِک خُ دائ مینه کوی
د یعقوب د نورو ښارونو په نسبت ورسره زیاته مینه کوی.










۳ ستا په حقله د جلال خبرې شوې دی،
اے د خُ دائ پاک ښاريې.


زبور ۸۸ – ۸۷

۱۸۱



٤ څوک چې ما پیژنی زٔه به په هغوئ کښې مصر او بابل وشمېرم.
فلسطين او صور او هم ايتهوپيا.
زٔه به دا وایم چې“ ،دا هم په صيون کښې پیدا شوی دی”.


۵ خو د صيون په حقله به وئيلے شی،
“هر څوک چې په دې ښار کښې پیدا شوی ُوو
نو هغه به د دې ښار شمیرلے شی،
او خُ دائ تعالى ٰ به په خپله دې ښاریې ته برکت ورکړی”.
٦ مالِک خُ دائ به د قومونو په مردم شمارئ کښې داسې وليکی،
چې“ ،دا دی هغه خلق چې صيون کښې پېدا شوى دی”.










۷ نو خلق به شپیلى غږوی او سندرې به وائى،
چې“ ،صيون د ټولو برکتونو سرچشمه ده”.


اتۀ اتيايم زبور

يو حمد ،د موسيقۍ د مشر دپاره د قورح د زامنو يو زبور

د محلت لعنوت په طرز کښې



خلاصونکې پاکه خُ دایه،
۱ اے مالِکه خُ دايه ،زما
ُ
شپه او ورځ ستا په وړاندې ژړا کوم.








۲ زما دعا دې تا ته درورسیږی،
زما ژړا ته غوږ ونیسه.
۳ زما ځان د تکلیفونو نه ډک دے،
زما ژوند مرګ ته نزدې شوے دے.


۱۸۲

زبور ۸۸

٤ خلق زما په حقله وايى چې پښې يې په قبر کښې دی.
او د یو بې وسه کس په شان شوے یم.
۵ زۀ په مړو کښې ِحساب شوے يم،
زۀ لکه د مړو په شان شوے يمه چې په قبر کښې پراتۀ وی،
څوک چې به تٔه نور نٔه یادوې،
څوک چې ستا د نظر نه اخوا شوے وی.








٦ زۀ دې د قبر کندې ته غورزولے يم،
تا زٔه تور تیارو ته غورزولے یم.




۷ ستا غضب په ما بار شوے دے،
او ستا ټولو چپو زۀ رالاندې کړے يم.




۸ تا زما دوستان ما نه لرې کړی دی،
زٔه دې د هغوئ دپاره کرکژن وګرځولم.
ګېر يمه زۀ چرته تښتېدلے نۀ شم.






۹ زما د ډېره غمه نظر کم شولو.
هره ورځ تا ته زاری کوم مالِکه خُ دایه،
او خپل لاس تا ته د دعا دپاره اُوچتوم.








۱۰ تٔه د مړو دپاره معجزې کوې څٔه؟
څوک چې مړٔه دی دوئ پاڅیدے شی چې ستا ثناء صفت وکړى څٔه؟
۱۱ ولې ستا د ابدى مينې بيان قبر کښې کېدے شى څۀ،
يا ستا د وفادارۍ بيان په قبر کښې کېدے شى څۀ؟


زبور ۸۹ – ۸۸

۱۸۳

۱۲ ولې په تیارٔه کښې ستا معجزې پېژندے شى څۀ،
يا د فنا په ُملک کښې ستا رښتینوالے څوک پېژندے شى څۀ؟
۱۳ خو زٔه مالِکه خُ دایه د مدد دپاره تا ته ژړا کوم،
زٔه به هر سحر تا ته سوال زاری کوم.
۱٤ ولې مالِکه خُ دایه تا زٔه رد کړے یم،
او ولې تٔه خپل مخ ما نه اړوې څٔه؟
۱۵ زٔه د ځوانئ نه کړیدلے او مرګ ته رانزدې شوے یم.
ما ستا یره تیره کړله او پریشانه شوے یم.
۱٦ ستا قهر په ما باندې راپرېوتے دے،
زۀ ستا د يرې نه تباه شوے يم.
۱۷ ټوله ورځ لکه د سیلاب په شان رانه راتاو وی،
په پوره توګه هغٔه زٔه راګېر کړے يم.
۱۸ تا زما محبوب او دوستان رانه جدا کړى دی،
تورې تیارو سره مې يارانه شوه.




























نهۀ اتيایم زبور

د ازراحى ايتان يو سرود

۱ زۀ به د تل دپاره د مالِک خُ دائ د ابدى مينې سندرې وايم،
او ستا د وفادارئ په حقله به وړو او زړو ته ووایم.
۲ زٔه به دا بيان کوم چې“ ،ستا ابدی مینه به د تل دپاره پاتې وی،
ستا وفاداری به د �آسمان په شان قائمه وی”.








۱۸٤

زبور ۸۹

۳ مالِک خُ دائ ووئيل“ ،ما د خپل غوره شوی
خدمتګار داود سره تړون وکړو،
ما د خپل ِخدمتګار داود سره دا قسم وکړو:




٤ زۀ به ستا بچی د تل دپاره بادشاهان مقرر کړم،
زٔه به ستا تخت نسل در نسل قائم ساتم”.
۵ ټول �آسمانونه به ستا په لویو معجزو مالِکه خُ دایه ثناء ووائى،
ستا د مقدسینو جماعت به ستا وفادارى ستائی.








٦ په ټولو �آسمانونو کښې داسې بل څوک نشته لکه
د مالِک خُ دائ په شان،
په �آسمانى مخلوق او فرښتو کښې څوک داسې نشته لکه
د مالِک خُ دائ په شان.




۷ د فرښتو جماعت هم د خُ دائ پاک نه یریږی،
او د هغۀ شان او شوکت هم د هغه چا نه زیات دے
څوک چې ټول د هغٔه د تخت نه ګیر چاپیره راټول شوې دی.
۸ اے مالِکه خُ دايه ،رب الافواج خُ دایه ستا نه هم څوک زو َرور شته څٔه؟
تٔه په پوره ډول سره مالِکه خُ دايه وفادار يې.










۹ تۀ په غړمبيدونکو سمندرونو بادشاهى کوې،
او تٔه د هغوئ چپې او موجونه �آراموې.




۱۰ تا د سمندر بلا ووهله او هغه دې چخڼی کړه،
تا خپل دشمنان په خپلو قوی مټو سره خوارٔه وارٔه کړل.


زبور ۸۹

۱۸۵



۱۱	�آسمانونه ستا دی او زمکه ستا ده.
دنيا او په دې کښې هر يو څیز تا پيدا کړے دے.




۱۲ شمال دے که جنوب تا پېدا کړے دے.
تبور او حرمون په خوشحالۍ سره ستا د نوم ثنا صفت کوی.




۱۳ ستا لاس کښې زور دے،
ستا لاسونه قوی دی ستا ښے لاس لوئ دے.




۱٤ صداقت او عدالت ستا د تخت بنیاد دے.
مینه او وفاداری ستا د وړاندې دی.




۱۵ بختور دی هغوئ څوک چې ستا د خوشحالۍ �آواز پيژنى
او ستا ثنا صفت کوی،
حضور په نور کښې قدم اوچتوی.
اے مالِکه خُ دایه ،څوک چې ستا د ُ




۱٦ دوئ ټوله ورځ ستا په نوم خوشحالى کوی،
ستا په صداقت فخر کوی.


۱۷ تٔه په خپله د دوئ جلال او طاقت یې.
او تٔه په خپلې رضامندئ سره مونږ ته طاقت راکوې.
۱۸ بې شکه مالِک خُ دائ زمونږ ډال او ساتونکے دے،
د بنی اِسرائيلو مقدس ذات زمونږ بادشاه دے.










۱۹ یو ځل تا په رویا کښې خپلو وفادارو خلقو ته ووئيل
او خبرې دې وکړې او ودې فرمائيل:


۱۸٦

زبور ۸۹



“ما یو جنګیالی ته طاقت ورکړو،
ما د خلقو نه یو ځوان سړے غوره کړو.
۲۰ ما خپل ِخدمتګار داود پیدا کړو.
ما هغه په خپلو پاکو تېلو سره غوړ کړو.




۲۱ زۀ به په خپل لاس د هغۀ مدد کوم،
بې شکه چې زما لاس به هغٔه ته طاقت ورکړی.




۲۲ د هغٔه دشمن به هغٔه ته شکست نٔه شى ورکولے،
بدکاران به هغۀ ته تکليف نٔه شى رسولے.




۲۳ زٔه به د هغۀ دشمنان د دٔه په مخکښې چخڼی کړم،
زۀ به د هغۀ مخالفين سر د لاندې راګذار کړم.




۲٤ زما وفاداری او ابدی مينه به د هغٔه سره وی،
او زما د نوم په وسیله به د هغٔه مقام اوچت شی.




۲۵ زۀ به د هغۀ لاس تر سمندره پورې اوږد کړم،
زۀ به د هغٔه ښې لاس ته په ټولو سیندونو اختیار ورکړم.




۲٦ هغه به ما ته �آواز وکړى چې“ ،تٔه يې پلار زما،
خلاصون ګټ يې زما”.
تٔه زما خُ دائ پاک او د
ُ








۲۷ زۀ به هم هغه خپل مشر زوئ مقرر کړم،
او هغه به په دنيا کښې د ټولو بادشاهانو نه اوچت کړم.
۲۸ زٔه به تر ابده خپله مينه د هغٔه سره ساتم،
زٔه به خپل تړون د هغٔه سره کله هم نٔه ختموم.


زبور ۸۹

۱۸۷



۲۹ زۀ به تر ابده د هغۀ نسل قائم ساتم،
تر څو چې �آسمانونه وی تر هغې به د هغٔه تخت ساتم.




۳۰ که چرے د هغۀ نسل زما د شریعت نه سرکشی وکړی
او زما د ُحکمونو په مطابق عمل ونٔه کړی،




۳۱ که چرے دوئ زما قانون مات کړی
زما د ُحکمونو په ساتلو کښې ناکامه شی،




۳۲ نو زٔه به بیا د دوئ د ګناهونو په وجه دوئ ته په چوکې سره سزا ورکړم،
او د دوئ د ګناهونو په وجه به دوئ ته په کوړو سزا ورکړم.




۳۳ خو زٔه به خپله ابدى مينه د هغٔه سره ختمه نۀ کړم،
او نۀ به کله هم ورسره بې وفائى وکړم.




۳٤ زٔه به کله هم خپل تړون مات نٔه کړم
او نۀ به کله هم د خپلې ژبې بيان نه واوړم.




۳۵ ما یو ځل د تل دپاره په خپل پاکوالی قسم کړے دے،
زٔه به داود ته دروغ نٔه وایم.




۳٦ د هغٔه د نسل سلسله به هیڅکله نٔه ختمیږی.
زما په وړاندې به د هغٔه تخت لکه د نمر په شان قائم وی.








۳۷ دا به د سپوږمۍ په شان تر ابده قائم وی،
کومه چې به په �آسمان کښې د وفا ګواهی ورکوی”.
۳۸ خو اوس تا خپل غوره شوی رد کړی او شړلی دی،
او خپل غوره شوی بادشاه ته ډیر په قهر شوے یې.


۱۸۸

زبور ۸۹



۳۹ تا د خپل خدمتګار سره تړون مات کړے دے،
او تاج دې ورته په خاورو کښې لاندې غورزولے دے.




٤۰ تا د هغٔه ټول دیوالونه کنډر کړی دی،
او تا يې ټولې قلعه ګانې تباه کړی دی.




٤۱ خوشې لا َروو هغه تالا والا کړو،
او هغه د خپلو ګاونډيانو د خندا شولو.




٤۲ تا د هغٔه د دشمنانو لاس په هغٔه اوچت کړے دے،
تا په هغۀ باندې ټول دشمنان خوشحاله کړى دی.




٤۳ هغٔه له دې د تُورې خولٔه پڅه کړې ده،
او په جنګ کښې دې د هغٔه ملګرتيا كړې نٔه ده.




٤٤ تا د هغٔه شان او شوکت ختم کړے دے،
او د هغٔه تخت دې زمکې ته غورزولے دے.


٤۵ تا د هغۀ د ځوانۍ ُعمر لنډ کړے دے،
تا هغه په شرمونو شرمولے دے.
٤٦ اے مالِکه خُ دايه ،تر کومې پورې به داسې وی؟
�آیا تٔه به تر ابده خپل ځان پټوې؟
تر کومې پورې به خپل قهر او غضب لکه د اور بلوې؟










٤۷ رایاد کړه تٔه چې زما ژوند به څومره لنډ وی،
مونږ ټول مخلوق دې څومره فانى پېدا کړى ُيو؟


زبور ۹۰ – ۸۹

۱۸۹

٤۸ کوم اِنسان به د تل دپاره ژوندې وی چې مرګ به ونٔه ګوری،
او څنګه به خپل ځان د قبر د طاقت نه خلاصوی.
٤۹ مالِکه خُ دایه ستا پخوانۍ لویه مينه څۀ شوه،
کوم چې تا په خپله وفادارۍ کښې د داود سره لوظ کړے وو؟
۵۰ راپه یاد کړه ،مالِکه خُ دایه چې ستا خدمتګار څومره د خندا شوے وو،
او چې هغه د قومونو پيغورونه به ما څنګه په خپل زړۀ کښې برداشت کول،
۵۱ په کومو پیغورونو چې مالِکه خُ دایه ستا دشمنانو ما پورې وخاندل،
په کومو چې دوئ په هر قدم کښې ستا د مسح شوی پورې وخاندل.
۵۲ ثناء صفت دې تر ابده پورې د مالِک خُ دائ وی.
�آمين ثُمه �آمين.




















لس کم سلم زبور

د حضرت موسى ٰ دعا



۱ اے مالِکه او پاکه خُ دايه ،تٔه همیشه زمونږ د اوسیدو ځائ يې،
نسل در نسله پورې يې.








۲ د دې نه مخکښې چې لا دې غرونهپیدا کړی نٔه ُوو او
نۀ دې لا زمکه او دنيا پیدا کړې وه،
تٔه خُ دائ پاک يې د ازل نه تر ابده.
۳ تٔه بيا بنيادم د خاورو سره خاورې کړې،
ورته ووائې چې“ ،اے فانى اِنسانه واپس خاورې شه”.


۱۹۰

زبور ۹۰

٤ ځکه ستا په نظر کښې زر کاله داسې دی
لکه یوه ورځ چې تېره شوی وی ،او یا د شپې یو پار چې تیر شوے وی.
۵ تٔه اِنسان د مرګ په خوب اودٔه کوې.
او دوئ لکه د تازه ګياه په شان په سحر کښې راټوکېږی،








٦ په سحر کښې راټُوکېږى او تازه وی،
په ماښام کښې مړاوې شى او اوچ شی.




۷ ستا غصې مونږ ختم کړی ُیو،
او مونږ ستا قهر وارخطا کړی ُيو.




۸ زمونږ ګناهونه دې په خپل مخکښې ايښى دی،
زمونږ پټې خطاګانې تا ته ښکاره دی.






۹ زمونږ ژوند ستا په قهر کښې تېر شو،
زمونږ ژوند په اهونو کښې ختم شو.




۱۰ زمونږ د ژوند موده اويا کاله وی،
او که مونږ طاقت ولرو نو اتيا کاله به وی.
تیروو.
خو دا ټول په خفګان او تکلیفونو َ
کیږو.
او دا زر تیریږی او مونږ ترې نه فنا ُ








۱۱ ستا د غصې زور چا ته معلوم دے؟
ځکه چې ستا غصه دومره لویه ده څومره چې ستا نه یره پکار ده.
۱۲ تٔه مونږ د خپل ژوند د لنډوالى نه خبر کړه،
وکړو.
تر څو چې مونږ په عقلمندی سره ژوند ُ


زبور ۹۱ – ۹۰

۱۹۱



۱۳ اے مالِکه خُ دايه ،راشه ،دا به ترڅو پورې وی؟
په خپل خدمتګارانو باندې رحم وکړه.




۱٤ مونږ دې په خپله ابدی مینه باندې په سحر کښې ماړۀ کړه،
ترڅو چې مونږ د خوشحالۍ سندرې ووا ُیو او ټول عمر خوشحاله شو.




۱۵ څومره چې په مونږ سخته وه مونږ ته دومره خوشحالی راکړه،
چې څومره عمر زمونږ په غم وو دومره خوشحالی راکړه.


۱٦ ستا ټول کارونه دې ستا خدمتګارانو ته ښکاره شی،
ستا جلال دې پاکه خُ دايه د دوئ بچو ته ښکاره شی.
۱۷ اے مالِکه خُ دايه ،پاکه خُ دايه ،ستا جلال دې په مونږ رانازل شی،
زمونږ د لاسونو کارونه مونږ ته مضبوط کړه
او زمونږ د لاسونو کارونو ته کامیابى ورکړه.








نهۀ کم سلم زبور

مالِک ُخدائ زمونږ پناه ګاه او ساتونکے دے
۱ هغه څوک چې د خُ دائ تعالى ٰ په پناه کښې اوسيږی،
هغه به د قادر مطلق خُ دائ د سوری لاندې په امان وی.
۲ زۀ به دا شان وايم چې“ ،مالِک خُ دائ زما پناه او هم زما قلعه ده،
هم هغه زما خُ دائ پاک دے په چا چې توکل کوم”.










۳ بې شکه هغه به تاسو د ښکاریانو د دامونو نه خلاص کړی
او هغه به تاسو د سختو بیماریانو نه بچ کړی.


۱۹۲

زبور ۹۱

٤ په خپلو بڼو به دې پټ کړی او تٔه به د هغٔه د وزرونو لاندې پناه ومومې.
د هغۀ وفادارى به دې ډال او ستا د حفاظت دیوال وی.




۵ تۀ به د شپې د دهشت نه نۀ يرېږې،
او نۀ به تٔه د ورځې د غشى نه یریږې،




٦ او نۀ به د هغې وبا نه یریږې چې په تیارۀ کښې راځی،
او نۀ به د هغې تباهئ نه چې په رڼا ورځ کښې راځی.




۷ زر کسان به دې په خوا کښې او لس زره به دې ښی لاس ته راوغورزیږی،
خو تا ته به څۀ نقصان نٔه رسیږی.




۸ که تۀ صرف سترګې کولاو کړې،
نو وبه ګورې چې بدعملو ته څنګه سزا ورکولے شی.






۹ که چرے تٔه قادر مطلق خُ دائ خپل د پناه ځائ جوړ کړې،
او که تٔه مالِک خُ دائ خپل د اوسيدو ځائ جوړ کړې.
۱۰ نو هيڅ ِقسمه نقصان به تا ته ونٔه رسیږی.
او هیڅ قسمه �آفت به ستا خیمې ته نٔه رانزدې کیږی.








۱۱ ځکه چې هغه به ستا په حقله خپلو فرښتو له ُحکم ورکړی،
تٔه چې چرته هم ځې دوئ به ستا حفاظت وکړی.








۱۲ هغوئ به دې په خپلو لاسونو کښې پورته کړى
چې هسې نه چې ستا پښه په کاڼی ونٔه دړدیږی.
۱۳ تۀ به په ازمرى او مار باندې پښې ږدې،
تٔه به ځوان زمرے او اژدها د پښو لاندې کړې.


زبور ۹۲ – ۹۱

۱٤ مالِک خُ دائ وائی“ ،ځکه چې دے ما سره مینه کوی زٔه به یې بچ کړم،
هغه زما په نامه یقین لری زٔه به امان ورکړم.




۱۵ هغه به له ما نه سوال وکړی او زٔه به هغه قبول کړم.
په سخته کښې به زٔه د هغٔه سره یم زٔه به هغه بچ کړم،
او عزت به هغٔه ته ورکړم.






۱٦ زٔه به هغه په ډیر ژوند او عمر باندې موړ کړم،
خلاصون هغٔه ته وښایم”.
او زٔه به خپل
ُ


اتۀ کم سلم زبور

د سبت د ورځې د ثناء ِصفت دپاره ،يو زبور

وکړو مالِکه خُ دایه،
۱ دا ښۀ خبره ده چې ستا ثناء ِصفت ُ
وکړو خُ دائ تعالىٰ.
او په حمدونو کښې ستا د نوم ستائنه ُ


۱۹۳



کړو،
۲ هر سحر چې ستا ابدی مینه یاده ُ
کړو،
او په شپه کښې ستا وفاداری یاده ُ
۳ د بينجو په لس تاريزه ساز کښې،
او د رباب په سازونو کښې.








٤ ځکه چې تا زٔه په خپلو کارونو خوشحاله کړے یم.
ستا د لاسونو په کارونو زٔه د خوشحالۍ سندرې وایم.
۵ اے مالِکه خُ دايه ،ستا کارونه څومره لوئ دی،
او ستا سوچونه څومره ژور دی.








۱۹٤

زبور ۹۲

٦ بې احساسه خلق په دې نٔه پوهیږی،
او کم عقله په دې نٔه پوهیږی.




۷ بدکاران که څٔه هم لکه د وښو هسې راټوکیږی،
او ټول بدکاران که اوچتیږی،
خو بیا هم دوئ به د تل دپاره تباه کیږی.
۸ خو تٔه ،اے مالِکه خُ دايه،
اوچت يې تر ابده.
۹ په یقین سره ستا دشمنان به مالِکه خُ دایه تباه شی،
او ټول بدکاران به تالا والا شی،














۱۰ لکه د ځنګلی غوایې په شان تا زما ښکر اوچت کړے دے.
په ښٔه تیلو باندې دې غوړ کړے یم.


۱۱ زما سترګو زما د دشمنانو شکست ولیدلو،
زما غوږونو زما د بدکارو دشمنانو وريتې چغې واوريدلې.
۱۲ صا ِدقان به لکه د کجورې د ونې په شان ترقی کوی،
او دوئ به لکه د لبنان د دیار غوندې لوئېږی.
۱۳ هغه چې د مالِک خُ دائ په کور کښې کرلے شوی وی،
دوئ به زمونږ د خُ دائ پاک په دربار کښې غوړيږی.














۱٤ تر دې چې به په زوړ عمر کښې هم میوه نیسی،
دوئ به هر وخت تازه او شنٔه وی.


زبور ۹۳ – ۹۲


۱۹۵

۱۵ نو داسې به دوئ دا ښکاره کړی چې مالِک خُ دائ رښتينے دے،
هغه زما دپناه ګټ دے او په دٔه کښې څٔه بې اِنصافی نشته.


اووۀ کم سلم زبور

د مالِک ُخدائ بادشاهی



۱ مالِک خُ دائ بادشاهی کوی او د عزت چوغه يې اغوستې ده،
او د هغٔه لاسونه زو َرور دی
مالِک خُ دائ د شان او شوکت چوغه اغوستې ده.
دنيا نٔه شی ښوزیدے هغٔه مضبوطه جوړه کړې ده.


۲ ستا تخت د پخوا نه قائم شوے دے،
او ستا ذات د ازل نه موجود دے.
۳ اے مالِکه خُ دایه ،سمندرونه راپاڅیدلی دی،
سیندونو شورونه جوړ کړی دی،
سیندونو خپلې ناترسې چپې راپورته کړی دی.
٤ مالِک خُ دائ د ډيرو اوبو د شور نه هم زو َرور دے،
او د سمندر د موجونو نه هم زو َرور دے.
بره مالِک خُ دائ د دې ټولو نه زو َرور دے.
اصول او قانون قائم دے.
۵ ستا ُ
او پاکوالے ستا د کور ښائست دے،
تر ابده پورې اے مالِکه خُ دايه.
















۱۹٦

زبور ۹٤

شپږ کم سلم زبور

مالِک ُخدائ بدله اخلی

۱ اے مالِکه خُ دايه ،بدله اخس ُتونکى ،پاکه خُ دايه،
بدله اخس ُتونکى پاکه خُ دايه خپل جلال دې وځلوه.
۲ اے د دنيا منصفه ،راپاڅه،
مغرورانو ته د دوئ د عملونو په مطابق سزا ورکړه.
۳ تر څو به بدکاران ،مالِکه خُ دایه،
تر څو به بدکاران خوشحالی کوی؟
٤ هغوئ ټولې خبرې د کبر او د غرور کوی،
ټول بدکاران ډیرې لافې کوی.
۵ اے مالِکه خُ دايه ،دوئ ستا خلق تباه کوی،
هغوئ ستا په میراث باندې ُظلمونه کوی.
٦ هغوئ مسافر او کُنډې قتلوی،
هغوئ یتیمان وژنی.
۷ دوئ وائى چې“ ،مالِک خُ دائ دا نٔه ګوری،
او د يعقوب خُ دائ پاک پام نٔه کوی”.
۸ اے د قوم بې عقله خلقو ځان خبر کړئ،
اے ناپوهه خلقو تاسو به کله خپل ځان هوښیاروئ؟


































۹ هغٔه چې مونږ له يې غوږونه راکړل خپله اورېدے نۀ شى څۀ؟
هغٔه چې مونږ له يې سترګې راکړې نو په خپله لیدلے نۀ شى څۀ؟


زبور ۹٤

۱۹۷

۱۰ څوک چې قومونه سموى نو سزا نۀ شى ورکولے څٔه؟
څوک چې اِنسان ته پوهه ورکوى په خپله به ناپوهه وی څٔه؟
۱۱ مالِک خُ دائ د اِنسان په سوچونو باندې پوهه دے،
چې دا ټوله تشه هوا او بې فائدې دے.
۱۲ بختور دے هغه څوک چې تٔه يې تنبیه کوې مالِکه خُ دایه،
بختور دے هغه چا ته چې تٔه د خپل قانون نه سبق ورکوې،












۱۳ تٔه هغٔه ته په سختو ورځو کښې �آرام ورکوې،
تر څو چې بدعملو له کنده کنستلے شی.
۱٤ مالِک خُ دائ به خپل خلق نۀ رد کوی،
او هغه به خپل ميراث نۀ هیروی.










۱۵ یو ځل بیا به عدالت د صداقت په مطابق وشی،
او ټول صا ِدقان به يې پیروی کوی.


۱٦ څوک به ما سره د بدکارانو په خلاف راپاڅیږی؟
او څوک به زما دپاره د بدعملو خلاف ودرېږى؟
۱۷ که مالِک خُ دائ زما مددګار نۀ وے،
نو اوس به زۀ د مرګ په خاموشئ کښې اوسېدم.














۱۸ نوکله چې ما ووئيل چې“ ،زما پښې ښوئيږی”،
نو ستا ابدى مينې زما مدد وکړو مالِکه خُ دايه.
۱۹ کله چې زما د زړۀ بې قرارى ډېره زياته شوه،
نو ستا تسلۍ زما روح ته خوشحالی راوړه.


۱۹۸

زبور ۹۵ – ۹٤

۲۰ بې اِنصافه مشران ستا سره ملګرتيا کولے شی،
چې د قانون په نوم لا قانونیت جوړوی؟
۲۱ هغوئ د صا ِدقانو خلاف ډله جوړه وی،
او بې ګناه خلق قاتل ګرځوی.
۲۲ خو مالِک خُ دائ زما پناه ګاه ده،
او خُ دائ پاک زما ګټ دے په چا کښې چې زۀ پناه اخلم.














۲۳ هغه به دوئ ته د دوئ د ګناه په وجه سزا ورکړی.
او د دوئ د شرارت په وجه به يې تباه کړی،
مالِک خُ دائ زمونږ خُ دائ پاک به يې ختم کړی.


پينځۀ کم سلم زبور

د ُخدائ د حمدو ثناء سرود

۱ راځئ ،چې مالِک خُ دائ ته حمدوثناء ووا ُيو،
خلاصون ګټ ته ووا ُيو.
راځئ چې د خوشحالۍ نعرې زمونږ د
ُ
حضور ته راشو،
۲ راځئ چې په شکرګذارۍ سره د هغۀ ُ
او د هغٔه د حمدوثناء سندرې ووا ُيو.
۳ ځکه چې مالِک خُ دائ لوئ خُ دائ پاک دے،
هغه د ټولو معبودانو نه زو َرور او لوئ بادشاه دے.
٤ د زمکې ژوروالے د هغٔه په لاس کښې دے،
د غرونو ټولې ُڅوکې د هغۀ دی.
















زبور ۹۵

۱۹۹

۵ سمندرونه د هغٔه دی ځکه چې هغٔه جوړ کړی دی.
او د هغٔه لاسونو اوچه زمکه پیدا کړې ده.




وکړو،
٦ راځئ ،چې عبادت او سجده ُ
حضور کښې په ګوډو شو.
راځئ ،چې د مالِک خُ دائ او د خپل خالق په ُ




۷ ځکه چې هغه زمونږ خُ دائ پاک دے،
او مونږ د هغٔه د سادین خلق ُیو،
او د هغٔه رمه ُيو د چا چې هغه خيال ساتی.
که تاسو نن ورځ د هغٔه �آواز واورئ،




۸ نو خپل زړونه مۀ سختوئ لکه څنګه چې تاسو
په مریبه کښې سخت کړی ُوو،
او لکه څنګه چې تاسو د مسه په بیابان کښې سخت کړى ُوو،






۹ چرته چې زٔه ستاسو پلارانو �آزمائيلے وم،
د دې باوجود چې هغوئ هر څٔه ولیدل چې ما ورله څٔه کړی ُوو.








۱۰ تر څلویښتو کالو پورې هغه نسل ته غصه وم،
ما ووئيل چې“ ،دا هغه خلق دی چې زړونه يې ما نه لری شوی دی،
او دوئ زما لارې ونٔه پيژندلې”.
۱۱ نو ما په خپله غصه کښې قسم وخوړلو چې،
“کله به هم هغوئ زما په �آرام کښې داخل نٔه شی”.


۲۰۰

زبور ۹٦

څلور کم سلم زبور

د ُخدائ لوئى او جلال

۱ مالِک خُ دائ ته يوه نوې سندره ووایئ،
اے ټولې دنيا مالِک خُ دائ ته سرود ووایئ.
۲ مالِک خُ دائ ته سرود ووایئ او د هغٔه د نوم ثناء ووایئ،
خلاصون هره ورځ بيان کړئ.
او د هغٔه
ُ








۳ په قومونو کښې د هغٔه د جلال اعلان وکړه،
د دنيا په ټولو خلقو کښې د هغٔه د حیرانونکی کارونو غږ وکړئ.
٤ ځکه چې مالِک خُ دائ لوئ دے او د ثناء صفت لایق دے،
د ټولو معبودانو نه د هغٔه زیاته یره په کار ده.










۵ ځکه چې د قومونو نور ټول معبودان تش ُبتان دی،
خو مالِک خُ دائ �آسمانونه جوړ کړی دی.


٦ شان او شوکت د هغٔه سره ښائی،
طاقت او جلال د هغۀ په مقدس کور کښې دے.
۷ اے د ټولو قومونو کو َرنو ،د مالِک خُ دائ ثناء او صفت وکړئ،
د مالِک خُ دائ لوئى او طاقت بيان کړئ.
۸ د مالِک خُ دائ هغه لوئى بيان کړئ کومه چې د هغٔه نوم سره ښائی،
د هغٔه دربار ته راشئ او یوه نذرانه راوړئ.
۹ د مالِک خُ دائ په خپل قدوسيت او شان شوکت کښې عبادت وکړئ،
حضور په وړاندې ولړزیږه.
اے ټولې دنيا د هغٔه د ُ
















۲۰۱



زبور ۹ ۷ – ۹٦
۱۰ په ټولو قومونو کښې دا ووايئ چې“ ،مالِک خُ دائ بادشاهی کوی.
د دنيا بنیادونه یې مضبوط کړی دی دا به نٔه ښوزیږی.
او په اِنصاف سره به د خلقو فېصلې وکړی”.




۱۱ پرېږدئ چې �آسمانونه خوشحاله شی او زمکه خوشحالی وکړی،
سمندر او چې هغې کښې هر څۀ دى هغوئ دې خوشحالی وکړی.


۱۲ پټی دې هم خوشحالی وکړی او څٔه چې په هغې کښې دی،
نو د ځنګل ټولې ونې به د خوشحالۍ سندرې ووائی،
۱۳ دوئ به د مالِک خُ دائ په وړاندې سندرې ووائی ځکه چې
هغه راروان دے،
هغه د دنيا د عدالت دپاره راځی،
هغه به په صداقت سره د دنيا عدالت وکړی،
او د خلقو عدالت به په خپل اِنصاف سره وکړی.








درې کم سلم زبور

د ُخدائ پاک لوئى او قدرت



۱ مالِک خُ دائ بادشاه دے ټوله دنيا دې خوشحالی وکړی،
او ټولې لرې جزیرې دې خوشحالی وکړی.








۲ او درنې وريځې او تیارې ترې نه راتاوې دی،
اِنصاف او صداقت دواړه د هغٔه د تخت بنيادونه دی.
۳ د هغٔه نه وړاندې اور روان وی،
په هر اړخ د هغٔه دشمنان سوزوی.


۲۰۲

زبور ۹۷

٤ د هغٔه بریښنا ټوله دنيا رڼا کوی،
زمکه چې دا ګوری نو په لړزان وی.
۵ د مالِک خُ دائ په وړاندې غرونه لکه موم داسې ویلې کیږی،
د ټولې دنيا د مالِک خُ دائ په مخ کښې داسې کیږی.
٦	�آسمانونه د هغۀ صداقت بيانوی،
او ټول قومونه د هغٔه جلال وينی.
۷ هر هغه څوک چې د ُبتانو عبادت کوی په شرم به وشرمیږی،
هغوئ هم څوک چې په بې کاره ُبتانو باندې نازیږی.
اے ټولو معبودانو هغٔه ته سجده وکړئ.
۸ د صیون ښار دا اوری او خوشحاليږى او د يهوداه کلی خوشحاله دی،
ځکه ستا د عدالت په وجه مالِکه خُ دايه دوئ خوشحاله دی.
۹ ځکه تٔه ،اے مالِکه خُ دایه ،په ټوله زمکه باندې د ټولو نه اوچت يې،
او تٔه په ټولو معبودانو کښې د ټولو نه ښٔه او اُوچت يې.
۱۰ څوک چې د مالِک خُ دائ سره مينه کوی
نو هغوئ دې د بدئ نه نفرت کوی،
هغه د خپلو وفادارانو حفاظت کوی،
او هغه يې د بدعملو نه بچ کوی.
۱۱ نور په صا ِدقانو وځليدلو،
او خوشحالی شوه په هغوئ د چا زړونه چې صفا ُوو.
۱۲ په مالِک خُ دائ کښې خوشحالی وکړئ تاسو څوک چې صا ِدقان يئ،
او د هغٔه د مقدس نوم ثناء ووايئ.





































زبور ۹۸

دوه کم سلم زبور
د حضرت داود يو زبور

۲۰۳

۱ سرود ووایئ مالِک خُ دائ ته نوے سرود ووايئ،
ځکه چې هغٔه عجيبه او ښکلی کارونه کړی دی،
د هغٔه ښی لاس او د هغۀ مقدس مټ
خلاصون کارونه کړی دی.
د هغٔه دپاره د
ُ
خلاصون خلقو ته ښودلے دے،
۲ مالِک خُ دائ خپل
ُ
او خپل صداقت يې په قومونو څرګند کړے دے.
۳ هغٔه خپله مینه او وفاداری
چې د بنی اسرائیلو سره يې کړی وه راپه یاد کړله،
خلاصون ټولو د زمکې تر �آخره پورې ولیدو.
زمونږ د خُ دائ پاک
ُ
٤ اے د زمکې ټولو خلقو ،مالِک خُ دائ ته خوشحالی وکړئ،
د خوشحالئ په �آوازونو او ساز سره ورته سندرې ووايئ،
۵ مالِک خُ دائ ته د رباب ساز وغږوئ،
او د رباب د ساز سره ورته سرودونه ووايئ،
٦ د بيګل او د ګډوری د ښکر په �آوازونو،
حضور کښې د خوشحالۍ نارې ووهئ،
زمونږ د بادشاه مالِک خُ دائ په ُ
۷ سمندر او هر څٔه چې په کښې دى ټول دې چغې او نارې ووهی،
ټوله دنيا او هر څٔه چې په کښې اوسيږی،
۸ سيندونه دې لاسونه وپړقوی،
ټول غرونه دې يو ځائ د خوشحالۍ سندرې ووایی،
































۲۰٤

زبور ۹۹ – ۹۸



حضور کښې سندرې ووایی،
۹ ټول دې د مالِک خُ دائ په ُ
ځکه چې هغه د دنيا عدالت دپاره راځی،
هغه به په صداقت سره د دنيا عدالت وکړی،
او د ټولو خلقو به یو شان عدالت وکړی.


يو کم سلم زبور

مالِک ُخدائ لوئ بادشاه دے

۱ مالِک خُ دائ بادشاه دے،
د دنيا قومونه دې په لړزان شی.
هغه چې د وزرو والا مخلوق په مينځ کښې په تخت ناست دے،
نو زمکه دې په لړزیدو شی.
۲ مالِک خُ دائ د صيون په ښار کښې عظیم دے،
او هغه په ټولو قومونو باندې لوئ او اوچت دے.
۳ هغوئ دې ستا د لوئ او هیبتناک نوم ثناء صفت وکړی،
ځکه چې ستا نوم پاک دے،
٤ او هغه قادر بادشاه دے څوک چې د اِنصاف سره مینه کوی.
تا په خپله اِنصاف قائم کړے دے،
تا د يعقوب سره هغه کار کړے دے
څٔه چې اِنصاف او صداقت دے.
۵ مالِک خُ دائ ،زمونږ د خُ دائ پاک ثناء صفت وکړئ،
او د هغٔه د تخت د وړاندې عبادت وکړئ،
ځکه چې هغه مقدس دے.




















۲۰۵

زبور ۱۰۰ – ۹۹
٦ موسىٰ او هارون د هغٔه اِمامان ُوو،
سموئيل هم د دوئ سره شامل وو چې د مالِک خُ دائ نوم به یې یادولو.
هغوئ مالِک خُ دائ ته سوال وکړو،
او هغۀ يې سوال قبول کړو.
۷ هغۀ دوئ سره د وريځې د ستنې نه خبرې وکړې،
هغوئ هغه ټول ُحکمونه او قانون منلو کوم چې دوئ ته ورکړے شوی ُوو.
۸ اے مالِکه خُ دايه زمونږ پاکه خُ دايه،
د هغوئ سوال تا قبول کړو.
تٔه د بنی اِسرائيلو بخښونکے خُ دائ پاک يی،
که څٔه هم تا د هغوئ بد عملونو ته سزا ورکړله.
۹ د مالِک خُ دائ زمونږ د خُ دائ پاک لوئى بيان کړئ،
په مقدس غر باندې د هغٔه عبادت وکړئ،
ځکه چې مالِک خُ دائ زمونږ خُ دائ پاک مقدس دے.
















سلم زبور

د شکرګذارئ زبور

۱ اے د دنيا خلقو ،د خوشحالۍ نارې مالِک خُ دائ ته ووهئ،
۲ او د خوشحالۍ سره د خُ دائ پاک عبادت وکړئ،
او د خوشحالۍ په سندرو سره د هغٔه په وړاندې حاضر شئ.
۳ ځان پوهه کړئ چې هم مالِک خُ دائ خُ دائ پاک دے،
او هم هغۀ مونږ پیدا کړی ُيو او مونږ د هغٔه ُيو،
مونږ د هغٔه خلق او د هغٔه د څرند د ځائ ګډې ُيو.












۲۰٦

زبور ۱۰۱ – ۱۰۰

٤ د هغۀ در ته د شکر ګذارئ سره ورننوځئ،
او د هغٔه دربار ته د ثناء ِصفت سره ورننوځئ،
د هغۀ شکر ګذاری وکړئ او د هغٔه د نوم ثناء صفت وکړئ.
۵ مالِک خُ دائ مهربانه دے او د هغٔه مینه د تل دپاره وی،
او د هغۀ وفادارى به تر نسلونو پورې جاری وی.








يو سل او یو زبور
د بادشاه وعدی

د حضرت داود یو زبور



۱ زٔه به ستا د مينې او اِنصاف سرود ووایم،
او زٔه به تا ته مالِک خُ دایه د ثناء سرود ووایم.




۲ زۀ به احتياط کوم چې بې داغه ژوند تېر کړم،
خو تۀ به زما د مدد دپاره کله راځې؟
او زٔه به په خپل کور کښې په صفا زړٔه ژوند تیروم.




۳ کوم څیزونه چې فاسد وی زٔه به ورته نٔه ګورم.
د بې ایمانانو د کارونو نه به نفرت کوم،
او زٔه به د هغوئ سره کار نٔه ساتم.








٤ او د چا چې وی زړونه کاږۀ ما نه به لرې وی،
او زۀ به د بدئ سره هيڅ کار نٔه ساتم.
۵ څوک چې پټ کوی د خپلو ګاونډیانو غیبتونه،
زٔه به هغه ُچپ کوم.


زبور ۱۰۲ – ۱۰۱

۲۰۷

د چا چې سترګې کبرژنې او مغروره وی،
هغه سړے به زٔه نۀ برداشت کوم.


٦ زما سترګې به په دنيا کښې د ایماندارو په لټون شی،
چې هغوئ زما سره اوسيږی.
د چا کردار چې بې داغه وی
نو هغوئ به زما خدمت کوی.




۷ زما په کور کښې به دوکه مار ته د اوسیدو اجازت نٔه وی،
حضور کښې ودرېدلے نٔه شی.
او دروغژن به زما په ُ




۸ هر سحر به زۀ هغه بدکاره چې
په ُملک کښې مې اوسيږی تباه کوم،
زۀ به هر بدعمله د مالِک خُ دائ د ښار نه ورک کړم.


يو سل او دویم زبور

د يو مظلوم سړى دعا ،کله چې هغه په تکليف کښې وى او
د مالِک خُ دائ په وړاندې خپل فرياد مخکښې کوى



۱ اے مالِکه خُ دايه ،سوال قبول کړه زما،
تا ته دې سوال زاری درورسیږی زما.








۲ خپل مخ دې رانه مۀ اړوه کله چې په سخته کښې يم.
ما ته غوږ شه کله چې تا نه سوال وکړم او زر مې قبلوه سوالونه.
۳ زما ژوند د لوګى په شان فنا کېږی،
زما هډُوکی لکه د سکروټو په شان بلیږی.


۲۰۸

زبور ۱۰۲

٤ زړۀ مې بیمار او د وښو په شانې اوچ شو،
ما نه خپله ډوډۍ خوړل هير شو.
۵ زما په زوره زبیرګو په وجه،
تش هډُوکی او تشه څرمن پاتې شوم.
٦ د صحرا د ګونګى په شان يم،
زٔه لکه د ګونګى چې په تباه شوؤ کنډرو کښې اوسیږم.
۷ ويښ پروت یم او زٔه د هغه مارغۀ په شان شوم،
چې ځان له پاس په چت باندې اوسيږی.
۸ ټوله ورځ دشمنان ما ته پیغور راکوی،
هغوئ ما دومره سپکوی چې په لعنت وئیلو کښې زما نوم استعمالوی.
۹ ځکه د ډوډۍ په ځائ ایرې زما خوراک شولې،
او د اوبو سره مې خپلې اوښکې څښلې.
۱۰ ستا د قهر او لوئ غضب په وجه،
نو زٔه دې اُوچت کړمه او یو خوا ته دې وغورزولم.
۱۱ زما عمر لکه د مازيګر د سورى په شان تیر شو،
لکه د وښو په شان اوچ شوم.
۱۲ خو تٔه ،اے مالِکه خُ دایه ،تر ابده به په تخت ناست یې،
ستا د نوم پېژندګلو به تر نسلونو پورې وی.
۱۳ تۀ به راپاڅیږې او په صيون ښار به رحم وکړې،
او هغه وخت رارسیدلے دے چې خپل احسان دې ورته ښکاره کړې،
او مقرر شوے وخت رارسیدلے دے.









































زبور ۱۰۲

۲۰۹

۱٤ د هغې کاڼی ستا په خدمتګارانو ګران دی،
او د هغې په يوې ذرې خاورې هم رحم کوی.
۱۵ قومونه به د مالِک خُ دائ د نوم نه يرېږی،
او د دنيا ټول بادشاهان به ستا د جلال او عظمت نه یریږی.
۱٦ خو مالِک خُ دائ به دوباره د صيون ښار �آباد کړی،
او بیا به په خپل جلال کښې ځان څرګند کړې.














۱۷ هغه به د مسکینانو دعا قبوله کړی،
او هغه به د دوئ سوال ته سپک نظر نٔه کړی.


۱۸ د راتلونکو نسلونو دپاره دې دا ولیکلے شی،
کوم خلق چې لا پیدا شوی نٔه دى د مالِک خُ دائ ثناء دې ووائی.
۱۹ مالِک خُ دائ د خپل بره مقدس مقام نه لاندې وکتل،
بره �آسمان نه هغٔه زمکې ته نظر وکړو،








۲۰ چې د قېديانو زبیرګی واوری،
په چا چې ُحکم د مرګ شوے دے هغوئ د مرګ نه �آزاد کړی.
۲۱ نو د مالِک خُ دائ د نوم به په صيون کښې اعلان وشی،
او په یروشلیم کښې به د هغٔه ثناء صفت وشی.














۲۲ کله چې قومونه او بادشاهتونه راجمع شی،
او د مالِک خُ دائ عبادت وکړی.
۲۳ زما طاقت يې په نيمه لار کښې ختم کړو،
او هغٔه زما ژوند لنډ کړو.


۲۱۰

زبور ۱۰۳ – ۱۰۲



۲٤ نو ما ووئيل“ ،زما پاکه خُ دايه ،زما ژوند زما نه په ځوانئ کښې مۀ اخله،
تۀ خو به هميشه هميشه پورې ژوندے يې”.




۲۵ په شروع کښې تا د زمکې بنیادونه کیښودل،
�آسمانونه ستا د لاس کارونه دی.




۲٦ دا هر څٔه به ټول ختم شی خو تٔه به قائم دائم پاتې شې،
دا هر څۀ به لکه د جامو په شان زاړٔه شی،
تٔه به يې لکه د جامو په شان بدلې کړې،
او دا هر څۀ به فنا شی.


۲۷ خو بس تٔه به په یو حال پاتې شې،
او ستا کلونه به هیڅکله ختم نٔه شی.
حضور کښې اوسيږی،
۲۸ ستا د ِخدمتګارو بچى به ستا په ُ
حضور کښې قائم دائم وی.
او د هغوئ اولاد به ستا په ُ








يو سل او دریم زبور
د حضرت داود يو زبور

۱ اے زما روحه ،د مالِک خُ دائ ثناء ووايه،
اے زما ټول ځانه ،د مالِک خُ دائ د مقدس نوم ثناء ووایه.
۲ اے زما روحه ،د مالِک خُ دای ثناء ووايه،
چې د هغٔه ټول احسانونه هير نٔه کړی.










۳ څوک چې ستا ټول ګناهونه معاف کوی،
او چې ستا ټول مرضونه جوړوی،


زبور ۱۰۳

۲۱۱

٤ څوک چې ستا ژوند د مرګ نه په بيعه اخلی،
او خپل د مينې او رحم تاج ستا په سر ږدی،




۵ او څوک چې په ښٔه څیزونو ستا �آرمانونه پوره کوی،
نو چې د باز په شان ستا ځوانی تازه شی.
٦ مالِک خُ دائ خپل صداقت سرته رسوی،
او د ټولو مظلومانو سره اِنصاف کوی.








۷ هغٔه موسىٰ ته خپلې طریقې وښودلې،
خپل اعمال يې بنی اِسرائيلو تهښکاره کړل.
۸ مالِک خُ دائ رحیم او مهربان دے،
زر نٔه په غصه کیږی او د هغٔه مينه پائيداره ده.










۹ هغه به هر وخت نٔه ملامتوی،
او خپل قهر به تر ابده نٔه ساتی.




۱۰ هغه مونږ ته زمونږ د ګناهونو په اندازه سزا نٔه راکوی،
او نۀ زمونږ د ګناهونو په مطابق بدله راکوی.




۱۱ نو لکه څنګه چې �آسمانونه د زمکې نه اوچت دی،
نو دومره د دٔه مینه د هغوئ دپاره لویه ده څوک چې د هغٔه نه یریږی.








۱۲ څومره چې مشرق د مغرب نه لرې دے،
نو دومره هغٔه زمونږ قصورونه مونږ نه لری کړی دی.
۱۳ څومره چې پلار په خپلو بچو باندې مهربان وی،
نو دومره مالِک خُ دائ په هغوئ مهربانه دے څوک چې د هغٔه نه یریږی.


۲۱۲

زبور ۱۰۳

۱٤ ځکه چې هغۀ ته پته ده چې مونږ څنګه جوړ شوی ُيو،
هغۀ ته دا ياد دی چې مونږ خاورې ُيو.
۱۵ د اِنسان ژوند د وښو په شان دے،
لکه د میدان د ګل په شان غوړيږی.
۱٦ کله چې هوا ورباندې ولګیږی نو ختم شی،
او بيا په هغې ځائ کښې نۀ ښکاری.
۱۷ تر ابده ابده د مالِک خُ دائ مینه د هغوئ سره وی
څوک چې د هغٔه نه یریږی،
او د هغٔه صداقت د هغوئ د نسلونو سره وی.
۱۸ او د هغوئ سره څوک چې د هغٔه د تړون پابند وی،
او د هغوئ سره څوک چې د هغٔه په ُحکمونو عمل کوی.
۱۹ مالِک خُ دائ خپل تخت په �آسمان کښې قائم کړے دے،
او د هغٔه سلطنت په هر څٔه باندې قائم دے.
۲۰ فرښتو د مالِک خُ دائ ثناء صفت ادا کړئ،
تاسو چې زو َرورې يئ او د هغٔه په ُحکمونو عمل کوئ،
او د هغٔه د کلام تابعداری کوئ.
۲۱ اے د فرښتو لښکرو ،تاسو د مالِک خُ دائ ثناء ووايئ،
اے د هغۀ ِخدمتګارانو چې د هغٔه رضا پوره کوئ.
۲۲ اے د مالِک خُ دائ ټولو مخلوقاتو
د هغٔه د بادشاهئ په هر ځائ کښې د هغٔه ثنا صفت وکړئ.
اے زما روحه د مالِک خُ دائ ثناء صفت ووايه.




































زبور ۱۰٤

يو سل او څلورم زبور

۲۱۳

۱ اے زما روحه ،د مالِک خُ دائ ثناء صفت ووايه.
اے مالِکه خُ دايه ،تٔه ډیر لوئ يې زما پاکه خُ دايه،
تا د شان او شوکت او لویئ جامې اچولې دی.
۲ هغٔه خپل ځان نه نور لکه د جامو راتاو کړے دے،
هغٔه �آسمانونه لکه د پړدې په شان غوړولې دی
۳ هغه د خپل پاس کور تیرونه د اوبو دپاسه ږدی.
هغه د وريځو نه جنګى ګاډئ جوړوی او د هوا په وزرو سوریږی.
٤ هوا د هغٔه پېغام رسوونکی جوړیږی،
او د اور لمبې د هغۀ ِخدمتګارانې دی.
۵ هغه زمکه په خپلو بنيادونو باندې مضبوطوی،
چې هیڅکله به نٔه ښوزیږی.
٦ تا زمکه په سیلاب باندې لکه د جامو پټه کړې ده،
او اوبۀ د غرونو دپاسه اودریدلې دى.
۷ ستا په رټنه اوبۀ وتښتيدلې،
ستا د �آواز په تندر سره وتښتيدلې.
۸ د غرونو نه ښکته وبهیدلې،
او لاندې درو ته لاړلې،
او هغه ځایونو ته چې کوم تا ورته مقرر کړی ُوو.
۹ تا ورته حد مقرر کړو د هغې نه وړاندې نۀ ځی،
هيڅ کله به بیا زمکه پټه نۀ کړی.




































۲۱٤

زبور ۱۰٤



۱۰ تۀ په درو کښې د چینو نه اوبۀ راوباسې،
چې د غرونو په مينځ کښې بهيږی.




۱۱ او د بیابان ټول ځناور ترې نه اوبۀ څښی،
او ځنګلی خرونه ورباندې خپله تنده ماتوی.




۱۲ مارغان د روانو اوبو په خوا کښې جالې جوړوی،
او د څانګو په مينځ کښې سندرې وائی.




۱۳ او تٔه د خپل �آسمانى کور نه غرونه اوبۀ کوې،
او ستا د کارونو د میوو په وجه زمکه معموریږی.




۱٤ تۀ د څارو دپاره ګياه شنه کوې،
او تۀ د بنيادمو دپاره شنۀ بوټی راټوکوې،
او د زمکې نه خوراک پیدا کوې.


۱۵ تۀ د بنیادم د خوشحالولو دپاره شراب پیدا کوې،
او تۀ تیل د هغٔه د مخ د تازه والی دپاره پیدا کوې،
او تۀ ډوډۍ پيدا کوې کومه چې اِنسان ته طاقت ورکوی.
۱٦ د مالِک خُ دائ ونې ښې سیرابه شوې،
د لبنان دیار کوم چې هغٔه کرلی دی.














۱۷ هلته مارغان په کښې ځان ته جالې جوړوی،
او ډینګان د چلغوزو ونو کښې اوسيږی.
۱۸ په لوړو غرونو کښې ځنګلی چيلۍ اوسيږی،
په لویو ګړنګونو کښې د صحرا سویی اوسيږی.


زبور ۱۰٤

۲۱۵



۱۹ تا سپوږمۍ د موسم د مقررولو دپاره جوړه کړه،
نمر په دې پوهیږی چې کله ښکته شی.




۲۰ تٔه تیارٔه راولې نو بیا شپه شی،
او ټول ځنګلی ځناور په کښې په ګشت شی.




۲۱ نو بيا ځوانان زمری په خپل ښکار پسې غړمبيږی
او د خُ دائ پاک نه خپل خوراک غواړى.




۲۲ خو چې کله د سحر نمر راښکاره شی،
نو بیا هغوئ په خپلو غارونو کښې اودٔه شی.


۲۳ نو بیا بنيادم خپلو کارونو پسې ځی،
چې تر ماښامه خپله مزدورى وکړی.
۲٤ اے مالِکه خُ دايه ،تا د مختلفو ځناورو څومره قسمونه پیدا کړی دی،
ټول دې په عقلمندئ سره جوړ کړی دی،
زمکه ستا د مخلوق نه ډکه شوې ده.










۲۵ په دومره پراخه او لوئ سمندر کښې چې تا پیدا کړے دے.
چې د بې شمېره مخلوق نه ډک دے،
چې غټ او واړۀ ژوندی څیزونه په کښې دی.








۲٦ وګوره بيړۍ په کښې ځی راځی،
سمندرى بلاګانې تا جوړې کړې چې په کښې لوبې کوی.
۲۷ دا هر څۀ ستا نه طمع کوی
چې دوئ ته په خپل وخت سره خوراک ورکړې


۲۱٦

زبور ۱۰٤



۲۸ کله چې تٔه دوئ ته ورکوې نو دوئ يې راغونډوی،
او چې خپل لاس کولاو کړې نو دوئ په ښٔه څیزونو ماړۀ شی.




۲۹ نو کله چې تٔه د دوئ نه خپل مخ واړوې نو دوئ يرېږی،
کله چې تٔه د دوئ نه ساه واخلې نو دوئ مړٔه او دوباره خاورې شی.


۳۰ کله چې تٔه خپل روح راولیږې مخلوق راپيدا شی،
او تۀ د زمکې مخ دوباره تازه کوې.
۳۱ د مالِک خُ دائ جلال دې تر ابده قائم وی،
مالِک خُ دائ دې په خپل کار خوشحاله وی.








۳۲ کله چې هغه زمکې ته وګوری نو په لړزان شی،
او چې غرونو ته لاس وروړی نو په لوګی بدل شی.
۳۳ زٔه به د مالِک خُ دائ سندرې په خپل ټول ژوند کښې وایم،
تر څو چې ژوندې يم د خُ دائ پاک ثناء به وايم.














۳٤ زما خيالونه او سوچونه دې هغه خوشحاله کړی،
لکه چې زٔه په مالِک خُ دائ کښې خوشحالی کوم.
۳۵ خو ګناهګاران دې د زمکې نه فنا شی
او بدعمله دې نور پاتې نٔه شی.
د مالِک خُ دائ ثناء ووایه اے زما روحه.
د مالِک خُ دائ ثناء صفت ووایه.


زبور ۱۰۵

يو سل او پينځم زبور

مالِک ُخدائ او د هغٔه غوره شوے قوم

۱ د مالِک خُ دائ شکر ګذاری وکړئ ،او د هغٔه نوم واخلئ،
کوم کارونه چې هغٔه کړی دی قومونه ترې خبر کړئ.
۲ هغۀ ته سرود ووايئ او د هغٔه ثناء ِصفت وکړئ،
او د هغۀ ټول عجيبه کارونه وستايئ.








۳ تاسو د هغۀ په مقدس نوم فخر وکړئ،
او د چا زړونه چې د مالِک خُ دائ ل ُټون کوى
هغوئ دې خوشحالی وکړی.
٤ د مالِک خُ دائ او د هغٔه د طاقت لټون وکړئ،
هر وخت د هغٔه د مخ د ليدو کوشش کوئ.








۵ کوم عجيبه کارونه چې هغٔه کړی دی هغه راپه ياد کړئ،
او د هغٔه معجزې او اِنصاف یاد ساتئ.
٦ اے د هغۀ د ِخدمتګار اِبراهيم بچو،
د هغۀ د غوره شوى د يعقوب بچو.














۷ هغه زمونږ رب او خُ دائ پاک دے،
د هغٔه عدالت په ټوله دنيا کښې دے.
۸ هغه خپل تړون تر ابده پورې ياد ساتى،
او هغه تر زر نسله پورې خپله وعده ياده ساتى،


۲۱۷

۲۱۸

زبور ۱۰۵



۹ کوم تړون چې هغٔه د اِبراهيم سره کړے وو،
او هغه قسم چې دٔه د اسحاق سره کړے وو.




اصول جوړ کړو،
۱۰ هغٔه دا د یعقوب دپاره ُ
او دا يې د بنی اِسرائيلو دپاره ابدی تړون کړو.




۱۱ هغٔه وفرمائيل“ ،تاسو ته به زٔه د کنعان ُملک درکړم،
لکه د خپل حق په شان به يې په میراث کښې درکړم”.




۱۲ په کوم وخت کښې چې په شمار کښې دوئ ډیر کم ُوو،
او په حقیقت کښې هغوئ لږ او مسافر ُوو.


۱۳ دوئ به د یو قوم نه بل قوم ته سرګردانه ګرځیدل،
او د یو بادشاهت نه به بل بادشاهت ته سرګردانه تلل.
۱٤ څوک يې هم نٔه پريښودل چې په دوئ ُظلم وکړی،
تر دې چې د دوئ دپاره به يې بادشاهان رټل.










۱۵ هغه فرمائی“ ،زما غوره شوو خلقو ته څٔه ونٔه وايئ،
او نۀ زما پېغمبرانو ته نقصان ورسوئ”.




۱٦ هغٔه په هغه زمکه باندې قحط نازل کړو،
او د دوئ د خوراک وسیلې يې تباه کړې.








۱۷ هغٔه د دوئ نه وړاندې یو سړے مصر ته ولېږلو،
يوسف څوک چې د یو غلام په شان خرڅ شولو.
۱۸ د هغٔه پښې يې په بيړو خوږ کړې،
د اوسپنو زنځير يې په غاړه ورته واچولو.


زبور ۱۰۵

۲۱۹



۱۹ ترڅو چې د هغٔه پیشګويې پوره شوې نٔه وه،
د مالِک خُ دائ کلام د هغٔه د زړٔه د رښتینوالی �آزمېښت وکړو.




۲۰ نو بیا بادشاه هغه راوغوښتو او �آزاد يې کړو،
د قومونو بادشاه هغه �آزاد کړو.




۲۱ هغٔه هغه د خپل کور مشر جوړ کړو،
په خپل ټول ُملکیت يې اختیار ورکړو.


۲۲ يوسف د بادشاه په �آفسرانو باندې اختیار لرلو
او د هغٔه مشیرانو ته يې تعليم ورکولو.
۲۳ نو بيا بنی اِسرائيل ِمصر ته راننوتل،
د حام په ُملک کښې یعقوب د مسافر په شان اوسیدلو.
۲٤ خو مالِک خُ دائ خپل خلق ډیر کړل،
هغٔه دوئ د دشمنانو نه ډیر زیات کړل.
۲۵ هغٔه د خپل قوم نه تور کړل د ِمصريانو زړونه،
چې د دٔه د خدمتګارانو سره چالاکی وکړی.


















۲٦ هغٔه خپل خدمتګار موسىٰ ورولیږلو،
او ورسره يې کوم چې هغٔه غوره کړے وو هارون ورولېږلو.








۲۷ نو هغوئ د خلقو په مخکښې د هغٔه عجيبه نښې ښکاره کړې،
او عجيبه معجزې او نښې یې د حام په ُملک کښې ښکاره کړې.
۲۸ هغٔه تيارۀ راولېږله او ُملک يې ټول تورتم کړلو،
خو ولې دوئ د هغٔه د کلام مخالفت وکړلو.


۲۲۰

زبور ۱۰۵



۲۹ او هغٔه د دوئ اوبۀ په وینو باندې بدلې کړې،
او د دوئ کبان يې په کښې مړٔه کړل.




۳۰ د دوئ ټول ُملک د چیندخانو نه ډک شو،
او تر دې چې د بادشاهانو په کمرو کښې ښکاره شول چيندخان.




۳۱ د هغٔه په ُحکم راغلل د مچانو لښکرونه،
او ورسره راغلل د ماشو لښکرونه.




۳۲ د باران په ځائ ږلۍ ورباندې راغله،
او ورسره په ټول ُملک کښې د بریښنا او تندر �آوازونه.




۳۳ هغٔه باغونه د انګورو اينځرانو ورله تباه کړل،
او د هغوئ د ټول ُملک ونې يې راوغورځولې.




وکړو او د قحط د ملخانو راغلل لښکرونه،
۳٤ هغٔه ُحکم ُ
او ورسره ُوو هم د نورو بې شماره ملخانو لښکرونه.




۳۵ دوئ ورنه د ُملک ټول شنۀ بوټی وخوړل،
او د دوئ د خاورې ټول پیداوار يې وخوړلو.


۳٦ نو بیا هغۀ په ټول ُملک کښې د هغوئ مشران زامن هلاک کړل،
او د هغوئ د نارینتوب ړومبئ میوه تباه کړه.
۳۷ هغۀ بنی اِسرائيل په سرو او سپينو زرو بار کړی راوويستل،
او د هغوئ د قبيلو ټول خلق روغ رمټ پاتې شول.










۳۸ په مصر کښې ډیره خوشحالی وشوه د هغوئ په تلو،
ځکه چې په هغوئ باندې دباو غورزیدلے وو د اِسرائيلو.


زبور ۱۰٦ – ۱۰۵

۲۲۱



۳۹ د هغوئ د پټولو دپاره يې وریځ راخوره کړله،
او اور يې راولیږلو چې شپه يې ورله رڼا کړله.




٤۰ هغوئ ورته سوال وکړو او هغٔه دوئ ته مړزان ورکړل،
او هغوئ يې په �آسمانى ډوډۍ ماړٔه کړل.




٤۱ هغٔه ګټ په مينځ نیم کړو او اوبۀ ترې نه روانې شولې،
لکه د سیند په شان په صحرا کښې وبهیدلې.




٤۲ ځکه چې هغۀ ته خپله پاکه وعده ياده وه،
کومه وعده چې هغٔه خپل خدمتګار اِبراهيم سره کړې وه.




٤۳ هغٔه خپل خلق په ډیرې خوشحالئ سره راوویستل،
خپل غوره شوی خلق یې د خوشحالئ په چغو او سورو سره راوویستل.




٤٤ هغۀ هغوئ له د نورو قومونو زمکه ورکړله،
هغوئ ته هغٔه په میراث کښې د نورو ګټه مفته ورکړله.




اصول وساتی او د هغٔه قانون وپیژنی،
٤۵ چې دوئ د هغٔه ُ
ثناء دې مالِک خُ دائ ته وی.


يو سل او شپږم زبور

۱ د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت وکړئ.
ځکه چې هغه ښٔه دے ،د مالِک خُ دائ شکر ادا کړئ.
د هغۀ مينه د تل دپاره پاتې کیږی.
۲ د مالِک خُ دائ د زو َرورو کارونو بيان څوک کولے شی
او څوک پوره د هغٔه ثناء صفت بیانولے شی؟








زبور ۱۰٦
۲۲۲
۳ بختور دی هغوئ څوک چې اِنصاف کوی،
او څوک چې تل ښٔه کارونه کوی.
٤ په هغه وخت ما ياد ساته ،اے مالِکه خُ دايه،
کله چې تٔه په خپلو خلقو رحم کوې،
کله چې تۀ هغوئ بچ کوې نو زما مدد دپاره هم راشه،
۵ نو چې زۀ هم ستا د غوره شوؤ خلقو په برکتونو کښې شریک شم،
او چې زٔه هم ستا د قوم په خوشحالئ کښې برخه واخلم
او چې زٔه ستا د خلقو سره په ثنا صفت وئیلو کښې شریک شم.
٦ مونږ هم د خپل پلار نيکه په شان ګناه ګار ُيو،
مونږ غلط کارونه وکړل او بدعمله ُيو.
۷ کله چې زمونږ پلار نيکه په مصر کښې ُوو،
نو ستا معجزو ته يې خيال ونٔه کړو،
او ستا ډېر رحمونه ورته یاد نٔه ُوو،
او د بح ِرقُلزم سره هغوئ بغاوت وکړو.
۸ خو بیا هم هغٔه د خپل نوم په خاطر هغوئ بچ کړٔه،
د دې دپاره چې هغه په دې خپل طاقت څرګند کړى.
۹ او هغٔه بح ِرقُلزم ورټلو او هغه اوچ شو،
هغۀ هغوئ په سمندر کښې داسې پورې ایستل
لکه چې په صحرا کښې روان ُوو.
۱۰ هغٔه دوئ د دشمنانو د لاسونو نه بچ کړل،
او د دشمنانو د لاسونو نه يې په بيعه واخستل.
































زبور ۱۰٦

۲۲۳

۱۱ اوبو د هغوئ مخالفين ټول ډوب کړل،
او په هغوئ کښې يو کس هم ژوندې پاتې نٔه شو.
۱۲ بیا هغوئ د هغۀ په وعدو يقين شروع کړو
د هغۀ د ثناء ِصفت سرود يې ووئيلو.
۱۳ خو هغوئ هغه هر څۀ زر هير کړل
کوم چې خُ دائ پاک د دوئ دپاره کړی ُوو،
او د هغٔه د نصیحت انتظار يې ونٔه کړو.
۱٤ خو په هغه بیابان کښې دوئ شهوت پرستی شروع کړه،
او په دې يې د خُ دائ پاک صبر و�آزمائیلو.
۱۵ نو بیا هغٔه هغوئ ته هر څٔه ورکړل کوم چې دوئ غوښتل،
خو هغٔه ورسره وبا هم راولیږله.
۱٦ بیا هغوئ په کيمپ کښې د موسىٰ سره کینه وساتله
او د هارون خلاف چې د مالِک خُ دائ دپاره مقدس شوے وو کینه وکړله.
۱۷ نو په دې وجه زمکه په مينځ اوچاوده او داتان يې تیر کړو،
او ابيرام يې هم سره د نورو دوستانو تیر کړو.
۱۸ او د دوئ د نورو مریدانو په مينځ کښې اور بل شو،
او د اور په لمبې سره نور بدعمله تباه شو.
۱۹ هغوئ په حورب کښې سخے جوړ کړو
او د اوسپنې نه د جوړ شوی بت عبادت يې وکړو.
۲۰ نو په دې کولو سره هغوئ جلالی خُ دائ بدل کړو
د یو سخى په شکل چې ګياه خوری.








































۲۲٤

زبور ۱۰٦



خلاصونکے هير کړو،
۲۱ هغوئ خُ دائ پاک یعنې خپل
ُ
چا چې په مصر کښې لوئ کارونه کړی ُوو،




۲۲ د حام په ُملک کښې يې معجزې وکړې
او د بح ِرقُلزم سره يې عجيبه کارنامې وکړې.




۲۳ نو هغٔه ووئیل زٔه به دوئ تباه کړم
نو د هغٔه غوره شوی کس موسىٰ
د خُ دائ د غضب او مخلوق په مينځ کښې ودريدلو
چې د هغٔه غصه سړه او دوئ د تباهۍ نه بچ کړی.




۲٤ دوئ بیا د هغه ښٔه ُملک نه نفرت شروع کړو،
او دوئ د هغٔه په وعده یقین نٔه کولو.




۲۵ هغوئ به په خپلو خیمو کښې غورېدل
او د مالِک خُ دائ تابعداری يې ونٔه کړه.




۲٦ نو هغٔه خپل لاس اوچت کړو او دوئ ته يې قسم وخوړو
چې هغه به دوئ په دې دشته بیابان کښې مړٔه کړی،




۲۷ او د هغوئ اولاد يې په قومونو کښې خوارٔه کړل،
او هغه يې په ُملکونو کښې تس نس کړل.


۲۸ هغوئ د بعل د فعور ُبت عبادت وکړو
او ُبتانو ته د پیش کړے شوؤ قربانو غوښې يې وخوړلې،
۲۹ د هغوئ په بد عملونو مالِک خُ دای غصه شو،
او په دوئ باندې یو لوئ مرض راغلو.








زبور ۱۰٦

۲۲۵



۳۰ خو فينحاس ورمينځ ته شو او مخ نيوے يې وکړو،
نو بيا مرض راقابو شو.


۳۱ د دې کار په وجه هغه رښتينے جوړ شو
دا به نسل در نسل تر ابده پورې وی.
۳۲ د مریبه د اوبو سره دوئ مالِک خُ دائ غصه کړو،
د دوئ په وجه په موسىٰ باندې مصيبت راغلو،










۳۳ هغوئ د موسى ٰ روح دومره خفه کړو،
چې د هغٔه د خولې نه بې ځايه خبرې راووتلې.




۳٤ او هغوئ هغه قومونه هغه شان تباه نۀ کړل
لکه څنګه چې مالِک خُ دائ د هغوئ د وژلو ُحکم کړے وو،




۳۵ خو د دې په ځائ هغوئ هم په قومونو کښې ورګډ شول
او د هغوئ رواجونه يې خپل کړل.




۳٦ هغوئ د هغه خلقو د ُبتانو عبادت وکړو،
کوم چې د دوئ دپاره دام جوړ شو.








۳۷ دوئ خپل زامن قربانی کړل
او پيریانو ته يې خپلې لوڼه قربانی کړې.
۳۸ دوئ بې ګناه وينې توئ کړې
د خپلو لوڼو او زامنو وينې يې توئ کړې،
کوم چې د کنعان ُبتانو ته دوئ قربانی کړل،
د هغوئ د وینې په وجه هغه ُملک ناپاک شو.


۲۲٦

زبور ۱۰٦

کړو،
۳۹ په خپلو بدو کارونو یې ځان پلیت ُ
په خپل دې عمل يې ځانونه زناکار کړل.
٤۰ نو په دې وجه مالِک خُ دائ خپلو خلقو ته غصه شو
او د خپلو خلقو نه بیزاره شو.
٤۱ هغٔه دوئ نورو قومونو ته حواله کړل،
او د هغوئ دشمنانو په دوئ باندې حکومت وکړو.
٤۲ او دشمنانو په هغوئ باندې ُظلم وکړو
او د هغوئ زور طاقت ته يې حواله کړو.
٤۳ هغۀ څو څو ځلې دوئ بچ کړل،
خو هغوئ سرکشی خوښه کړه
او په خپله ګناه کښې مختورن شول.
٤٤ خو هغٔه د هغوئ مصيبت ته پام شو
کله چې هغٔه د هغوئ ژړا واوريده،
٤۵ د دوئ د خاطره هغٔه خپل تړون ځان ته رایاد کړو
او هغٔه خپله فیصله د ابدی مينې په سبب بدله کړه.
٤٦ په هغوئ يې هغه خلق مهربان کړل
چا چې دوئ ګیر کړی ُوو.
٤۷ اے مالِکه خُ دايه ،زمونږ پاکه خُ دایه مونږ بچ کړه،
او مونږ د قومونو نه راغونډ کړه،
کړو
نو چې دغه شان مونږ ستا د مقدس نوم شکر ادا ُ
کړو.
او ستا په جلال کښې ستا ثناء صفت ادا ُ




































زبور ۱۰۷ – ۱۰٦


۲۲۷

٤۸ د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت دې وى
څوک چې د بنی اِسرائيلو خُ دائ پاک دے،
د ازل نه تر ابده پورې دې د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت وی.
راځئ چې ټول په شریکه سره ووا ُیو�“ ،آمين”.
ثنا صفت دې مالِک خُ دائ ته وی.


يو سل او اووم زبور

د ُخدائ د ښۀوالى ستائنه

۱ د مالِک خُ دائ شکر کوئ ،ځکه چې هغه ډیر ښٔه دے،
او د هغٔه مینه تر ابدهپاتې کیږی.
خلاصون ورکړی هغوئ دې خلقو ته ووائی،
۲ چا ته چې مالِک خُ دائ
ُ
هغوئ هم څوک چې هغٔه د دشمن د لاس نه خلاص کړی دی،










۳ هغوئ هم چې هغٔه د ُملکونو نه راغونډ کړل،
د مشرق او مغرب او د شمال او جنوب نه يې راغونډ کړل.




٤ په هغوئ کښې ځينې په خوشی بیابان کښې سرګردانه ګرځیدل،
او د خپل ځان دپاره يې د اوسیدلو ښار پیدا نٔه کړو.








۵ هغوئ اوږی تږی ُوو،
او مرګ ته نزدې ُوو.

٦ نو بيا هغوئ په خپلو سختو کښې مالِک خُ دائ ته ژړا وکړه،
هغٔه بیا هغوئ د مصيبت نه خلاص کړل.


۲۲۸

زبور ۱۰۷

۷ هغۀ هغوئ ته نېغه لاره وښودله
تر څو چې هغوئ د اوسیدلو دپاره هغه ښار پیدا کړی.
۸ نو د مالِک خُ دائ شکر دې د هغٔه د نٔه ختمیدونکې مينې دپاره ادا کړی
او د هغٔه عجيبه کارونه چې د بنيادمو دپاره يې کړى دی،










۹ هغه تږو له تنده ماتوی
او اوږی په ښٔه خوراکونو مړوی.




۱۰ په دوئ کښې څۀ په مصيبت او په زنځيرونو کښې پراتٔه ُوو،
قېديان په کښې په زنځيرونو کښې پراتۀ ُوو،




۱۱ هغوئ د خُ دائ د کلام مخالفت کړے وو
او هغوئ د قادر مطلق خُ دائ د مشورې سپکاوے کړے وو.


۱۲ هغۀ هغوئ په سخت تکليف کښې واچول،
هغوئ تيندکونه خوړل خو مدد يې چا هم نٔه کولو.
۱۳ نو بيا هغوئ په سخته کښې مالِک خُ دائ ته ژړا وکړه،
او هغٔه هغوئ د مصيبت نه خلاص کړل.








۱٤ او هغٔه هغوئ د تیارې نه بهر راوویستل
او د هغوئ زنځيرونه يې مات کړل.
۱۵ نو د مالِک خُ دائ شکر دې د هغٔه د نٔه ختمیدونکې مينې دپاره ادا کړی
او د هغٔه عجيبه کارونه چې د بنيادمو دپاره يې کړى دی،










۱٦ ځکه چې هغٔه د زېړو دروازې ماتې کړې
او د هغې د اوسپنو سيخُ ونه يې غوڅ کړل.


زبور ۱۰۷

۲۲۹



۱۷ نو څۀ خلق د خپلو بدعملو په وجه کم عقل شول
او د خپلو خطاګانو په وجه په مصيبت کښې ګیر شول.


۱۸ او د هر قسمه خوراکونو نه بیزاره ُوو
او د مرګ دروازې ته نزدې شوی ُوو.
۱۹ نو بيا هغوئ په سخته کښې مالِک خُ دائ ته ژړا وکړه،
او هغوئ يې د مصيبت نه خلاص کړل.








۲۰ او هغٔه خپل کلام ورولیږلو او هغوئ يې روغ کړل،
خلاصون ورکړو.
او د قبر نه يې ورته
ُ
۲۱ نو د مالِک خُ دائ شکر دې د هغٔه د نٔه ختمیدونکې مينې دپاره ادا کړی
او د هغه عجيبه کارونو دپاره چې د بنيادمو دپاره يې کړى دی.
۲۲ هغوئ دې مالِک خُ دائ ته د شکر ګزارئ قربانى وړاندې کړی
او د هغٔه کارونه دې د خوښۍ په سندرو کښې بيان کړی.












۲۳ او څٔه خلق په سمندرى بيړو کښې په سمندر کښې لاړل،
او هغوئ په زو َرورو اوبو کښې تجارت کولو.
۲٤ هغوئ د مالِک خُ دائ کارونه وليدل،
او د هغٔه عجيبه کارونه يې په ډوبو ځایونو کښې ولیدل.














۲۵ هغۀ کلام وکړو نو تیز طوفان راغلو
او د سمندر چپې اوچتې شوې.
۲٦ هغوئ به کله �آسمان ته ختل او کله به لاندې د اوبو بیخ ته تلل،
نو په دې سخت طوفان کښې هغوئ همت بائیللو.


۲۳۰

زبور ۱۰۷

۲۷ د نشيانو په شان په ټوپونو او تيندکونو باندې سر ُوو،
او دوئ نه په �آخر کښې يو دوه خطا شو.
۲۸ نو بيا هغوئ په سخته کښې مالِک خُ دائ ته فرياد وکړو،
خلاصون ورکړو.
او هغوئ ته يې د مصيبت نه
ُ










۲۹ هغٔه طوفان په قلاره کړو،
او د سمندر چپې او موجونه په �آرام شول.


۳۰ نو کله چې هغه طوفان قلار شو نو دوئ خوشحاله شول،
څۀ چې دوئ غوښتل نو تر هغه غاړې يې راوستل.
۳۱ نو د مالِک خُ دائ شکر دې د هغٔه د نٔه ختمیدونکې مينې دپاره ادا کړی
او د هغه عجيبه کارونو دپاره چې د بنيادمو دپاره يې کړى دی.










۳۲ د خلقو په ډله کښې دې د خُ دائ پاک لوئ بيانوی
او د مشرانو په محفل کښې دې د هغٔه ثناء ِصفت کوی.




۳۳ هغٔه دريابونه په بیابان بدل کړل،
او د اوبو چينې يې په اوچه زمکه بدلې کړې،




۳٤ زرخیزه زمکه یې په مالګینه زمکه بدله کړه،
د هغوئ د بدو عملونو په وجه څوک چې هلته په کښې اوسيدل.








۳۵ او هغۀ بیابانونه د اوبو په تالابونو باندې بدل کړل
او اوچه زمکه يې د اوبو په چینو باندې بدله کړه،
۳٦ هغٔه هلته اوږی د اوسیدلو دپاره وليږل،
او هغوئ هلته د اوسیدو دپاره د ښار بنیادونه کیښودل.


زبور ۱۰۸ – ۱۰۷

۲۳۱

۳۷ او هلته هغوئ کرونده او د انګورو باغونه شروع کړل
چې هغې هغوئ ته ډیر پیداوار ورکړو،
۳۸ هغٔه هغوئ ته برکت ورکړو او شمېر يې ورله ډیر زيات کړو،
او هغٔه د هغوئ په رمو کښې نقصان رانٔه وستلو.
۳۹ او بیا يې شمیر په کميدو شو او عاجزان شول
د ُظلم ،مصيبت او خفګان په وجه خوار او زار شول،
٤۰ مالِک خُ دائ په خپله شهزداګان سپکوی
هغه هغوئ په خوشی دشتو کښې سرګردانوی.
٤۱ خو هغۀ محتاجه د ُظلمونو نه خلاص کړل
او د هغوئ کورنۍ يې لکه د رمو په شان زیاتې کړلې.
٤۲ او صا ِدقان دا ګورى او ورته خوشحالى کوی،
او ټول بد عمله به خپلې خولې بندې کړی.
٤۳ څوک چې هوښيار وى نو هغوئ دې په دې خبرو باندې غور وکړی،
او د مالِک خُ دائ په لويه مینه باندې دې غور وکړی.




























يو سل او اتم زبور
د حضرت داود يو زبور

۱ اے مالِکه خُ دایه ،زما زړۀ په تا مضبوط دے،
زٔه به په خپل ټول ځان سره ستا حمد او سرود وایم.
۲ اے بينجو او ربابه پاڅه،
زٔه به په خپلو سندرو سره سحر راپاڅوم.








۲۳۲

زبور ۱۰۸

۳ اے پاکه خُ دايه ،زٔه به ستا ثناء په قومونو کښې بيان کړم،
د خلقو مينځ کښې به دې حمدونه وايم.




٤ ځکه چې ستا ابدی مینه لویه او د �آسمانونو دپاسه ده،
او ستا وفادارى تر �آسمانونو پورې ده.




۵ اے پاکه خُ دایه ،پاس په �آسمانونو دې ستا لوئى وی،
او ستا جلال دې د ټولې زمکې دپاسه وی.




٦ مونږ دې په خپل ښی لاس سره بچ کړه او زمونږ مدد وکړه،
او د چا سره چې تٔه مینه کوې هغوئ بچ کړه.




۷ خُ دائ د خپل مقدس ځائ نه کلام وکړو:
“په خوشحالۍ سره به شکیم تقسیم کړم
او د سوکوت دره به ناپ تول کړم.
۸ ِجلعاد زما دے او منشا هم زما دے،
اِفرائيم زما ټوپۍ او يهوداه زما د بادشاهئ کونټۍ ده.










۹ مو�آب زما د وينځلو ښانک دے او هغه به زما خدمتګار وی،
او زٔه په ادوم باندې خپلې څپلئ پاکوم،
او زٔه به په فلسطين باندې د کامیابئ چغه وهم”.








۱۰ ما به څوک د برجونو ښار ته راولی؟
څوک به ما ته په �آدوم باندې کاميابی راکړی؟
۱۱ اے پاکه خُ دايه ،مونږ تا رد کړى ُيو څۀ
زمونږ د لښکرو سره نور نۀ ځې څٔه؟


زبور ۱۰۹ – ۱۰۸

۲۳۳



۱۲ د دشمن خلاف زمونږ مدد وکړه،
ځکه چې د بنيادم امداد بې فائدې دے.




وکړو،
۱۳ د خُ دائ پاک په مدد سره به مونږ ګټه ُ
او هغه به زمونږ دشمن چخڼې کړی.


يو سل او نهم زبور

د موسيقۍ د مشر دپاره ،د حضرت داود يو زبور

د يو زوریدلی سړی فرياد


۱ اے پاکه خُ دايه ،د چا چې زٔه ثناء صفت کوم،
تٔه خاموشه مه پاتې کېږه،




۲ ځکه چې بدعملو او دوکه بازو زما په خلاف خپله خولٔه خلاصه کړې ده،
او دوئ زما په حقله دروغ وائی.




۳ د نفرتونو ګیره يې زما نه راتاو کړې ده،
دوئ هيڅ بې هيڅه په ما حمله کړې ده.




٤ زما د مينې په بدل کښې يې په ما الزامونه ولګول،
خو زۀ د هغوئ دپاره دعا کوم.








۵ زما د ښو په بدله کښې ما سره بد کوی،
دوئ زما د مينې په بدله کښې ما نه نفرت کوی.
٦ اے خُ دايه ،تٔه په دوئ باندې خراب خلق مقرر کړه چې دوئ ملامته کړی،
په دٔه الزام لګونکے دې د دٔه ښى لاس ته ودریږی.


۲۳٤

زبور ۱۰۹

۷ او هغه دې په عدالت کښې مجرم وګرځولے شی،
او د هغٔه دعا ګانې دې ورته په ګناه حساب شی.




۸ او د هغٔه ُعمر دې لنډ شی،
د هغۀ د مشرئ مقام دې نورو خلقو ته حواله شی.






۹ د هغٔه بچى دې يتيمانان شی
د هغٔه ښځه دې کُنډه شی.




۱۰ د هغٔه بچى دې ملنګان او خیرماران شی،
او د خپلو ورانو کنډرو نه دې وويستلے شی.




۱۱ قرضخوا دې د هغۀ نه هر څۀ واخلی،
او د هغٔه د مزدورئ میوه دې پردی خلق لوټ کړی.




۱۲ هغٔه سره دې څوک ښېګړه ونٔه کړی
او نۀ دې څوک د هغٔه په یتیمانانو بچو رحم وکړی.


۱۳ په دنيا کښې دې د هغٔه نسل ختم شی،
او په راتلونکې نسل کښې دې د هغٔه نوم ختم شی.
۱٤ مالِک خُ دائ دې د هغٔه د پلار نيکه ګناهونه نٔه هیروی،
او نۀ دې د هغٔه د مور ګناهونه وروبخښى.
۱۵ او د هغوئ ګناهونه دې د تل دپاره د مالِک خُ دائ په وړاندې وی،
نو چې دغه شان د هغوئ يادګار د زمکې نه ورک کړی.














۱٦ ځکه چې هغۀ کله په چا باندې د رحم کولو سوچ هم نٔه دے کړے،
خو تل د غریب او حاجتمند او د مایوسه د مرګ بندوبست کوى.


زبور ۱۰۹

۲۳۵



۱۷ د هغۀ د لعنت کولو سره مینه وه خو دا دې په هم دٔه راواپس شی،
د هغٔه برکت ورکول نۀ خوښېدل نو برکت دې هغٔه نه لرې شی.




۱۸ لعنت يې لکه د جامو اغوستے وو،
دا د دٔه بدن ته لکه د اوبو ورننوتے وو،
او هډوکو ته يې لکه د تیلو ورننوتے وو.




۱۹ د چوغې په شان دې دا لعنت د هم دٔه نه راتاو شی،
او د کمربند په شان دې د تل دپاره د ملا نه تاو وی.


۲۰ څوک چې په ما الزام لګوی هغوئ ته دې دغه سزا ورکړی،
او هغوئ ته هم څوک چې زما غیبت کوی.
۲۱ خو تٔه ،اے قادر مطلق مالِکه خُ دايه،
د خپل نوم په خاطر دې هم ما سره ښۀ وکړه،
او د خپلې مينې د ښۀ والى په خاطر دې هم ما بچ کړه.










۲۲ ځکه چې زٔه غریب او ضرورتمند یم،
او زړٔه په ما کښې دننه زخمى دے.




۲۳ زٔه لکه د مازیګر د سوری په شان په ختمیدو یم،
او زٔه لکه د مولخ په شان شړلے شوے یم.








۲٤ زما ګوډې د روژو په وجه کمزورې شوى دی،
او زما نه د هډوکو تشه ډانچه جوړه شوې ده.
۲۵ زٔه د خپلو دشمنانو د خندا شوم،
کله چې هم ما ګوری نو خپل سرونه خوزوی.


۲۳٦

زبور ۱۱۰ – ۱۰۹



۲٦ اے مالِکه خُ دايه ،زما پاکه خُ دايه ما سره مدد وکړه،
د خپلې ابدى مينې په خاطر ما بچ کړه.




۲۷ هغوئ ته دې معلومه شى چې دا ستا لاس وو،
چې دا هر څٔه تا وکړل اے مالِکه خُ دايه.




۲۸ دوئ به لعنت کوی خو تۀ به برکت ورکوې،
کله چې دوئ حمله وکړی نو تٔه به يې وشرموې،
خو ستا خدمتګار به خوشحاله وی.


۲۹ په ما الزام لګونکی دې په شرم پټ شی
شرم کښې دې د ُچوغې په شان پټ شی.
۳۰ زٔه به په خپله ژبه د مالِک خُ دائ لوئى بيان کړم،
او زٔه به په لویه ډله کښې د هغٔه ثنا صفت وکړم.










۳۱ ځکه چې هغه د حاجتمندو مددګار دے،
چې د هغه چا نه يې وساتى څوک چې دوئ مجرموی.


يو سل او لسم زبور
د حضرت داود يو زبور



مالِک ُخدائ او د هغٔه غوره شوے بادشاه
۱ مالِک زما مالِک ته ووئيل“ ،زما ښى لاس ته کښينه
تر څو چې زۀ ستا دشمنان ستا د پښو لاندې کړم”.


زبور ۱۱۱ – ۱۱۰

۲۳۷



۲ مالِک خُ دائ به د صيون نه ستا زو َروره امسا راوغزوی،
نو تٔه به په خپلو دشمنانو باندې حکومت کوې.


۳ کله چې تٔه دشمن سره په جنګ شې
نو ستا خلق به په خپله رضا تا ته راشی.
د تقو ٰ
ى او پرهيزګارئ په لباس به سمبال شوی تا ته راشی،
لکه د پرخې په شان به سحر وختی
په مقدس غر به خپل ځوانان تا ته راشی.
٤ مالِک خُ دائ قسم خوړلے دے او خپله فیصله به نٔه بدلوی،
“تٔه به لکه د م ِلک ِصدق د تل دپاره اِمام يې”.
۵ مالِک خُ دائ ستا ښى لاس ته ولاړ دے،
په خپل قهر او غضب کښې به ډیر بادشاهان ووهی.














٦ هغه به د قومونو عدالت وکړی او د مړو به ډیری ولګوی،
او په زمکه به د ټولو بادشاهانو سرونه چخڼی کړی.




۷ خو بادشاه به د لارې د ولې نه اوبۀ وڅښى،
نو ځکه به هغه د کامیابئ هسکه غړئ ګرځوی.




يو سل او يولسم زبور
۱ د خُ دائ ثناء ووايئ.
زٔه به په خپل ټول زړٔه سره د مالِک خُ دائ لوئى بيان کړم،
کله چې زٔه د هغٔه د نیکو خلقو سره په جماعت کښې ِملاو شم.


۲۳۸

زبور ۱۱۱

۲ د مالِک خُ دائ کارونه ډیر لوئ دی،
څوک چې په دې فکر کوی نو په هغه کښې خوشحاله دی.




۳ د هغٔه کارونه د جلال او لويئ نه ډک دى،
او د هغٔه صداقت د تل دپارهپاتې وی.




٤ د هغٔه معجزې به خلق تل یادې ساتی،
زمونږ مالِک خُ دائ بخښونکے او مهربان دے.




۵ د هغٔه نه چې څوک یریږی هغوئ ته رزق ورکوی،
هغه خپل تړون د تل دپاره یاد ساتی.




٦ هغٔه خپلو خلقو ته د خپلو کارونو زور ښودلے دے،
او هغوئ ته يې د نورو قومونو زمکې ورکړی دی.
۷ د هغٔه د لاس ټول کارونه په اِنصاف او ښٔه دی،
اصولونه اعتباری دی.
او د هغٔه ټول ُ








۸ او هغه تر ابده قائم پاتې کیدونکی دی،
او دا ټول په وفادارۍ او صداقت سره شوی دی.






۹ هغۀ د خپلو خلقو دپاره کفاره ورکړه،
هغٔه خپل تړون تر ابده پورې قائم کړو،
د هغٔه نوم مقدس دے او شان او شوکت لری.
۱۰ د مالِک خُ دائ نه یره کول د حکمت شروع ده،
هر هغه څوک چې د هغۀ قانون منى هغه هوښيار دے،
د تل دپاره به د هغٔه ثناء صفت وی.






زبور ۱۱۲

يو سل او دولسم زبور

۲۳۹

۱ د مالِک خُ دائ ثناء صفت دې وی،
بختور دى هغوئ څوک چې د مالِک خُ دائ نه یریږی،
او څوک چې د هغٔه په ُحکمونو په عمل کولو ډیر خوشحاله وی.
۲ د هغوئ اولاد به په زمکه زو َرور خلق شی،
د صا ِدقانو نسل به بختور کړے شی.
۳ دولت او مالدارى به د هغٔه په کور کښې وی،
او د هغٔه صداقت به د تل دپاره وی.
٤ که څٔه هم په تیارٔه کښې صا ِدقانو ته رڼا ځلېږی،
څوک چې ِمهربانه زړٔه سواندی او صا ِدق وی.
۵ ِمهربانه په هغۀ دے چې سخى وى او بل ته بې لالچه قرض ورکوی،
او څوک چې خپلې مسئلی په اِنصاف سره حل کوی.
٦ په یقین سره هغه به ونٔه ښوزولے شی،
صا ِدق سړے به تل یادولے شی.
۷ هغه به د بد خبر نه نٔه يریږی،
د هغٔه زړٔه قائم دے او په مالِک خُ دائ باندې پوره توکل کوی.
۸ د هغٔه زړٔه مطمئن دے او هغه به نٔه یریږی،
او په �آخر کښې به په خپلو ټولو دشمنانو کاميابی حاصله کړی.
۹ هغٔه خپل خیراتونه مسکینانو ته ورلیږلی دی،
د هغٔه صداقت د تل دپاره پاتې کیږی،
او د عزت سره به د هغٔه سترګې اوچتیږی.




































۲٤۰


زبور ۱۱۳ – ۱۱۲

۱۰ بدکاران چې دا ګوری نو غصه کیږی،
غاښونه چیچی او ورک به شی،
او هغوئ به خپل ُ
د بدکارانو �آرمانونه به پوره نٔه شی.


يو سل او ديارلسم زبور
۱ مالِک خُ دائ ته دې ثناء صفت وی.
اے د مالِک خُ دائ خدمتګارانو د هغۀ ثناء صفت وکړئ،
او د مالِک خُ دائ د نوم ثناء صفت وکړئ.
۲ د مالِک خُ دائ نوم ته دې ثناء صفت وی،
د اوس نه تر ابده پورې.








۳ د نمر ختو نه د نمر پريوتو پورې،
د مالِک خُ دائ د نوم ستائینه دې وی.
٤ مالِک خُ دائ په ټولو قومونو کښې اوچت دے،
او د هغۀ جلال پاس په �آسمانونو کښې دے.
۵ زمونږ د مالِک خُ دائ خُ دائ پاک په شان بل څوک دے،
هغه څوک چې پاس په تخت باندې ناست دے.


















٦ څوک چې خپل ځان په دې عاجزوی
چې �آسمانونو او زمکې ته لاندې ګوری.
۷ هغه غريبان د خاورو نه اوچتوی،
او هغه حاجتمند د ایرو نه اوچتوی.


زبور ۱۱٤ – ۱۱۳

۲٤۱



۸ هغوئ د شاهزادګانو سره کښېنوی،
او تر دې هغوئ د خپلو شاهزادګانو سره کښېنوی.




۹ هغه شنډې ښځې په خپلو کورونو کښې داسې خوشحالوی،
لکه یوه خوشحاله د بچو مور چې وی.
مالِک خُ دائ ته دې ثناء صفت وی.


يو سل او څوارلسم زبور

د مالِک ُخدائ عجيبه کارونه

۱ کله چې بنی اِسرائيليان د ِمصر نه بهر راووتل،
او د یعقوب خاندان چې د پردی ُملک نه راووتل،
۲ ی ُهوداه د خُ دائ مقدس ځائ شو،
او اِسرائيل د خُ دائ پاک د بادشاهت ځائ شو.
۳ کله چې بح ِر ُقلزم دوئ ولیدل نو لار يې ورته پریښوده،
او د اردن سیند واپس شو او خپل ځائ ته لاړو،














٤ غرونو لکه د ګډانو په شان منډې کړې،
او غونډو لکه د ګډورو په شان منډې کړې.








۵ اے سمندره دا څٔه چل وو چې تا هغوئ ته لار پریښوده،
تۀ ولې واپس شوې اے د اُردن سينده،
٦ غرونو تاسو ولې لکه د ګډانو په شان منډې کړې؟
او تاسو اے غونډو ولې لکه د ګډورو په شان منډې کړې؟


۲٤۲

زبور ۱۱۵ – ۱۱٤

۷ د مالِک خُ دائ په راتلو سره اے زمکې په لړزان شه،
حضور کښې په لړزان شه،
د يعقوب د پاک خُ دای په ُ
۸ چا چې د ګټ نه د اوبو تالاب جوړ کړو،
او سخت ګټ نه يې د اوبو چشمه جوړه کړه.








یو سل او پينځلسم زبور

۱ مونږ ته نه ،اے مالِکه خُ دايه ،مونږ ته نه ،خو ستا نوم ته دې جلال وی،
ځکه ستا د مينې او وفا په سبب دې وی.
۲ قومونه ولې وائی چې،
“د دوئ پاک خُ دای چرته دے؟”
۳ زمونږ پاک خُ دای په �آسمان کښې دے،
هر هغه څٔه کوی چې څٔه د هغٔه خوښ وی.
٤ خو د هغوئ ُبتان د سرو او سپينو زرو دی،
چې د اِنسانانو په لاسونو جوړ شوی دی.
۵ د هغوئ خولې شته خو خبرې پرې کولے نٔه شی،
سترګې يې هم شته خو پرې لیدلے نٔه شی.
٦ د هغوئ غوږونه شته خو پرې اوریدلے نٔه شی،
پوزې يې هم شته خو پرې بوئیولے نٔه شی.
۷ د هغوئ لاسونه هم شته خو پرې څٔه محسوسولے نٔه شی،
د هغوئ پښې هم شته خو پرې ګرځیدلے نٔه شی،
خو هیڅ قسمه �آواز د مرۍ نه ويستلے نٔه شی.




























زبور ۱۱۵

۲٤۳

۸ چا چې دا جوړ کړی دی نو د هغوئ په شان به شی،
او بیا هم هغوئ ټول ،څوک چې پرې يقين لری.
۹ اے بنى اِسرائيلو په مالِک خُ دائ باندې توکل کوئ،
هغه ستا ډال او ستا مدد کوی.
۱۰ اے د هارون کورنۍ په مالِک خُ دائ باندې توکل کوئ،
هغه ستا ډال او مدد کوی.
۱۱ اے تاسو چې د هغٔه نه یره کوئ په مالِک خُ دائ باندې توکل کوئ،
هغه د هغوئ ډال او مدد کوی.
۱۲ مالِک خُ دائ ته مونږ یاد ُيو او برکت به راکړی،
هغه به د بنى اِسرائيلو کورنۍ ته برکت ورکړی،
هغه به د هارون کورنۍ ته برکت ورکړی.
۱۳ هغه به هغه چا له برکت ورکړى څوک چې د مالِک خُ دائ نه يرېږی،
لویو او واړو ټولو ته به یو شان ملاویږی.
۱٤ مالِک خُ دائ دې تاسو زيات کړی،
تاسو او ستاسو د بچو نسل دې زیات کړی.
۱۵ مالِک خُ دائ دې تاسو له برکت درکړی،
څوک چې د �آسمان او زمکې خالق دے.
۱٦ اوچت �آسمانونه د مالِک خُ دائ دی،
خو زمکه يې اِنسان له ورکړی ده.
۱۷ مړی خو د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت نٔه کوی،
هغوئ څوک چې لاندې خاموشئ طرف ته روان وی.









































زبور ۱۱٦ – ۱۱۵
۲٤٤
۱۸ خو مونږ ُيو چې د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت ک ُوو،
په دواړه وخ ُتونو کښې اوس هم او د تل دپاره هم لوئى بيان ُوو،
د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت دې وی.




يو سل او شپاړسم زبور

۱ د مالِک خُ دائ سره مینه کوم ځکه چې هغۀ زما سوال زاری اوریدلې ده،
هغٔه زما سوال زاری د رحم دپاره اوريدلې ده.
۲ ځکه چې هغه اوس په ما خيال ساتی
او خپل غوږ يې ما ته رااړولے دے،
تر څو چې زۀ ژوندې يم زۀ به هغٔه نه سوال کوم.
۳ د مرګ پړو راګیر کړے یم،
د قبر سخته په ما راغلې ده،
زۀ په خپل خفګان او تکلیفونو کښې ډوب شوم.
٤ نو ما بیا د مالِک خُ دائ په نوم چغه کړه،
چې“ ،اے مالِکه خُ دايه ما بچ کړه”.
۵ مالِک خُ دای مهربانه او صا ِدق دے،
زمونږ خُ دائ پاک پوره رحیم دے.
٦ مالِک خُ دائ ساده زړۀ لرونکی خلق بچ کوی،
کله چې زٔه ډیر سخت حاجتمند ومه هغٔه زٔه بچ کړم.
۷ نو زما روحه یو ځل بیا خپل �آرام ته راشه،
ځکه چې مالِک خُ دائ ما سره ښۀ دے.




























زبور ۱۱٦

۲٤۵

۸ خو تا په خپله اے مالِکه خُ دایه زما روح د مرګ نه بچ کړو،
زما سترګې دې د اوښکو نه اوچې کړې،
زما پښې دې د تيندک خوړلو نه بچ کړې.
۹ نو بیا به زٔه د مالِک خُ دائ په وړاندې،
د ژوندو په ُملک کښې وګرځم.










۱۰ نو زما دا ايمان وو نو ځکه ما ووئيل چې،
“زۀ ډېر په تکليف کښې يم”.


۱۱ او ما په خپله مایوسئ کښې دا ووئیل چې،
“ټول اِنسانان دروغژن دى”.
۱۲ نو زٔه به څنګه مالِک خُ دائ ته د هغې بدل خلاص کړم،
د هغٔه د ټولو هغه ښیګړو چې ما سره يې کړی دی.
خلاصون جام اُوچت کړم،
۱۳ زۀ به د
ُ
او زٔه به د مالِک خُ دائ په نوم سوال زاری وکړم.
۱٤ زۀ به د مالِک خُ دائ سره خپلې ټولې وعدې پوره کړم،
د هغٔه د ټولو خلقو په وړاندې به خپلې وعدې پوره کړم.
۱۵ د مالِک خُ دای په نظر کښې
د هغٔه د مقدسینو مرګ ډیر اهم دے.
۱٦ اے مالِکه خُ دايه په رښتيا سره ستا ِخدمتګار يم،
لکه ستا د وینځې د زوئ په شان زٔه ستا خدمتګار یم،
تا زۀ د زنځيرونو نه �آزاد کړے يمه.
























۲٤٦

زبور ۱۱۸ – ۱۱٦

۱۷ زٔه به تا ته د شکر ګذارئ قربانی وکړم،
او د مالِک خُ دائ په نوم به دعا وغواړم.
۱۸ زۀ به د مالِک خُ دائ سره خپلې ټولې وعدې پوره کړم،
د هغٔه د ټولو خلقو په وړاندې به خپلې وعدې پوره کړم.
۱۹ د مالِک خُ دائ د کور په دربار کښې
يروشلیمه ستا په مينځ کښې
مالِک خُ دائ ته دې ثناء ِصفت وی.












يو سل او اوولسم زبور

۱ اے ټولو قومونو د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړئ،
اے ټولو خلقو د هغٔه لوئى بيان کړئ.
۲ ځکه چې زمونږ دپاره د هغٔه مینه ډیره لویه ده،
او د مالِک خُ دائ وفادارى د تل دپاره ده،
ثناء ِصفت دې مالِک خُ دائ ته وی.








يو سل او اتلسم زبور

۱ د مالِک خُ دائ شکر وباسئ ځکه چې هغه ښٔه دے،
د هغٔه مینه د تل دپاره پاتې کیږی.
۲ بنى اِسرائيل دې داسې ووائى،
“د هغٔه مینه د تل دپاره پاتې کیږی”.
۳ د هارون کورنۍ دې داسې ووائى،
“د هغٔه مینه د تل دپاره پاتې کیږی”.












زبور ۱۱۸
٤ هغوئ څوک چې د مالِک خُ دائ نه يرېږى ،دې ووائى،
“د هغٔه مینه د تل دپاره پاتې کیږی”.
۵ ما په سخته کښې مالِک خُ دائ ته سوال زاری وکړه،
هغٔه زما سوال قبول کړو او زۀ يې �آزاد کړم.
٦ مالِک خُ دائ زما مل دے زۀ به نۀ يرېږم،
اِنسان زما څۀ کولے شی.
۷ مالِک خُ دائ زما مل دے او هغه زما مددګار دے،
زۀ به د خپلو دشمنانو په شکست خوشحالی وکړم.
۸ دا ښۀ ده چې په مالِک خُ دائ کښې پناه واخلم،
د دې په ځائ چې په بنیادم توکل وکړم.
۹ دا بهتره ده چې په مالِک خُ دائ کښې پناه واخلم،
نه چې په شهزادګانو توکل وکړم.
۱۰ زۀ ټولو قومونو راګېر کړم،
خو د مالِک خُ دائ په نوم مې هغوئ مات کړل.
۱۱ زٔه هغوئ د هر طرف نه راګیر کړم،
خو د مالِک خُ دائ په نوم مې هغوئ مات کړل.
۱۲ هغوئ زما نه لکه د مچو په شان راتاو شو،
لکه د ازغو د اور په شان زر هلاک شو،
خو د مالِک خُ دائ په نوم مې هغوئ مات کړل.
۱۳ هغوئ ما ته سخته ديکه راکړه چې راپریوځم،
خو مالِک خُ دائ زما مدد وکړو،









































۲٤۷

۲٤۸

زبور ۱۱۸

۱٤ مالِک خُ دائ زما سندره او طاقت دے،
هغه زما خلاصوونکے جوړ شوے دے.
۱۵ د خوشحالئ او د کامیابئ چغې د صا ِدقانو په خېمو کښې اورېدے شی:
“د مالِک خُ دائ ښى لاس زو َرور کارونه کړى دی.
۱٦ د مالِک خُ دائ ښے لاس ډېر اُوچت دے،
د مالِک خُ دائ ښى لاس زو َرور کارونه کړى دی”.












۱۷ زۀ به نٔه مرم خو ژوندې به يم،
او هغه څٔه چې مالِک خُ دائ کړى دی بيانوم.
۱۸ مالِک خُ دائ ماته سخته سزا راکړه،
خو زٔه هغٔه مرګ ته حواله نٔه کړم.








۱۹ هغٔه ما دپاره د صداقت دروازې پرانستې دی،
زۀ به په کښې وردننه شم او د مالِک خُ دائ شکریه به ادا کړم.
۲۰ دا د مالِک خُ دائ دروازه ده،
په کومه به چې صا ِدقان ور داخل شی.










۲۱ زٔه به ستا شکر ادا کړم ،ځکه چې تا ما ته جواب راکړے دے،
خلاصونکے جوړ شوې.
تۀ زما
ُ


۲۲ کوم کاڼے چې ګلکارانو رد کړے دے،
هم هغه کاڼے د ګوټ سر کاڼے جوړ شوے دے.
۲۳ دا کارونه مالِک خُ دائ کړى دی،
دا زمونږ په خيال حېران ُوونکے منظر دے.








زبور ۱۱۹ – ۱۱۸
۲٤ دا هغه ورځ ده چې مالِک خُ دائ جوړه کړې ده،
وکړو،
نو راځئ چې خوشحالی ُ
او په کښې خوشحاله اوسو.
۲۵ اے مالِکه خُ دايه مونږه بچ کړه،
اے مالِکه خُ دايه مونږ ته کاميابى راکړه.
۲٦ بختور دے هغه څوک چې د مالِک خُ دائ په نوم راځی.
د مالِک خُ دائ د کور نه مونږ ستاسو برکت غوا ُړو.
۲۷ مالِک خُ دائ ،خُ دائ پاک دے،
هغٔه خپله رڼا په مونږ باندې وځلوله،
قربانئ راولئ او په پړو يې د قربانګاه ښکرونو سره وتړئ.
















۲۸ تۀ مې خُ دائ پاک يې او زۀ به ستا شکر ادا کړم،
تۀ مې خُ دائ پاک يې زۀ به ستا لوئى بيان کړم.
۲۹ د مالِک خُ دائ شکر ادا کړئ ځکه چې هغه ښۀ دے،
د هغٔه مینه د تل دپاره پاتې کیږی.








يو سل او نولسم زبور



د ُخدائ په کلام کښې تسلی او نور
الف

۱ بختور دی هغوئ د چا کارونه چی بې داغه وی
څوک چې د مالِک خُ دای د شریعت په مطابق چلېږی.


۲٤۹

۲۵۰

زبور ۱۱۹

۲ بختور دی هغوئ څوک چې د هغٔه قانون ساتی
او په خپل ټول زړٔه سره د هغٔه لټون کوی.
۳ دوئ بې اِنصافه کارونه نٔه کوی،
او دوئ د هغٔه په نقش قدم ځی.








اصولو په حقله ُحکم وکړو
٤ مونږ ته تا د خپلو ُ
چې هغه په پوره توګه وومنو.




۵ کاش چې زما لارې پخې شی
چې زٔه ستا شریعت د خپل ځان نه څرګند کړم.




٦ نو بيا به زۀ شرمنده نۀ شم
ځکه چې زۀ ستا په ټولو ُحکمونو باندې عمل کوم.




۷ زٔه به ستا په رښتينې زړۀ سره شکر ادا کړم
لکه څنګه چې زٔه ستا صا ِدقه قانون زده کوم.




اصول منم،
۸ زۀ به ستا ُ
په پوره توګه ما رد نۀ کړې.




بِت



۹ په ځوانئ کښې به څنګه یو کس خپل عمل پاک وساتی؟
څوک چې ستا د کلام په مطابق اوسيږی.




۱۰ زۀ په پوره زړۀ سره ستا ل ُټون کوم،
ما مۀ پرېږده چې ستا د ُحکمونو نه بې لارې شم.


زبور ۱۱۹
۱۱ ستا کلام مې خپل زړۀ کښې ساتلے دے
نو چې زۀ ستا خلاف ګناه ونۀ کړم.
۱۲ ټول ثناء صفتونه تا ته دی اے مالِکه خُ دايه،
اصول ما ته رايزده کړه.
ستا ُ










۱۳ زٔه په خپله خولٔه د هغوئ بيان کوم
هغه ټول قوانين کوم چې ستا د خولې نه صادر شوې دی.




اصول منلو خوشحاله يم
۱٤ زٔه ستا په ُ
لکه څنګه چې یو سړے په ډیر مال دولت خوشحاله وی.




۱۵ زۀ ستا په تعلیماتو باندې غور کوم
او ستا د لارو احترام کوم.




اصولو خوشحالېږم،
۱٦ زۀ ستا په ُ
او ستا کلام به زۀ نۀ هیروم.


جمل



۱۷ خپل خدمتګار سره ښۀ کوه نو زٔه به داسې ژوندې یم،
او زۀ به ستا په کلام باندې عمل کوم.








۱۸ سترګې مې پرانيزه چې زٔه ووینم
او ستا د قانون عجيبه حقائق وګورم.
۱۹ زۀ په دې زمکه مسافر يم،
ما نه خپل ُحکمونه مه پټوه.


۲۵۱

۲۵۲

زبور ۱۱۹



۲۰ زما ځان په غوښتو غوښتو ستړے شوے دے
هر وخت ستا د قانون غوښتو دپاره.




۲۱ تۀ کبرژن او لعنتيان رټې
او هغوئ څوک چې ستا د ُحکمونو نه اوړيدلی دی.




۲۲ ما نه د هغوئ کينه او سپکوالے لرې کړه،
ځکه چې زۀ ستا قانون منم.




۲۳ تر دې چې بادشاهان رایوځائ کیږی او زما خلاف خبرې کوی،
خو ستا خدمتګار به ستا په قانون غور کوی.




اصول زما خوشحالی ده،
۲٤ ستا ُ
او زما دپاره ښۀ نصیحت دے.


دالت



۲۵ زۀ په خاورو کښې پروت يم،
او په خپل کلام دې ما راژوندې کړه.




۲٦ ما خپلې لارې تا ته ښکاره کړې او تا جواب راکړو،
اصول راوښايه.
ما ته خپل ُ








۲۷ ما د خپل کلام په تعليماتو باندې پوهه کړه،
نو ستا په عجيبه کارونو به بيا غور وکړم.
۲۸ د غمه زما ځان کمزورے شوے دے،
په خپل کلام دې ما له طاقت راکړه.


زبور ۱۱۹

۲۵۳



۲۹ ما د دروغژنو لارو نه وساته،
او د خپل شریعت په ښودلو کښې دې په ما مهربانى وکړه.


۳۰ ما د رښتينوالئ لاره خوښه کړې ده،
او ستا شریعت مې په خپل زړٔه کښې ځائ کړے دے.
اصول مې راټینګ کړی دی،
۳۱ مالِکه خُ دايه ستا ُ
ما شرمندګئ ته مۀ پرېږده.










۳۲ زٔه ستا د شریعت په لار روان یم،
ځکه چې تا زما زړٔه لوئ کړه.


هې



۳۳ اے مالِکه خُ دايه ما ته وښایه چې ستا په شریعت عمل وکړم،
زۀ هميشه به په هغې باندې عمل کوم.




۳٤ نو ما ته ستا په شریعت باندې پوهه راکړه نو زٔه به بیا پرې عمل کوم
او په خپل ټول زړٔه سره به پرې عمل کوم.




۳۵ ما د خپلو ُحکمونو په لارو باندې روان کړه،
او چې زۀ په کښې خپله خوشحالی پیدا کړم.








۳٦ زما زړۀ دې د خپل شریعت طرف ته راوګرځوه
او د مال دولت لالچ طرف ته یې مۀ ګرځوه.
۳۷ زما نظر د بېکاره څي ُزونو نه واړوه،
او د خپل کلام په مطابق دې ژوند راکړه.


۲۵٤

زبور ۱۱۹

۳۸ خپله وعده دې د خپل خدمتګار سره پوره کړه،
هغه وعده چې تا د هغه چا سره کړې وه څوک چې تا نه یریږی.
۳۹ د کومې بې ِ
عزتۍ نه چې يرېږم هغه زما نه اخو کړه،
ځکه چې ستا شریعت ښٔه دے.










٤۰ زٔه ستا د تعليماتو څومره خواهشمند یم،
او په خپل صداقت کښې دې زما ژوند تازه کړه.


واو



٤۱ خپله ابدى مینه دې ما له راکړه اے مالِکه خُ دايه،
خلاصون راکړه.
او د خپلې وعدې په مطابق دې
ُ




٤۲ څوک چې ما ته پیغور راکوی نو بیا به زٔه جواب ورکړم،
ځکه چې زٔه ستا په کلام باور کوم.




٤۳ زما د خولې نه د حقیقت کلام مه اخله،
ځکه چې ما خپل اُميد ستا په شریعت باندې وتړلو.




٤٤ زٔه به هر وخت ستا د شریعت تابعداری کوم،
او د تل دپاره به یې منم.


٤۵ زٔه به په �آزادۍ سره ګرځیږم،
ځکه چې ما خپل ځان ستا ُحکمونو ته وقف کړے دے.
٤٦ زٔه به ستا شریعت بادشاهانو ته بيان کړم
زۀ به د چا نه هم نۀ شرمیږم.








زبور ۱۱۹
٤۷ ستا په ُحکمونو کښې زما خوشحالی ده
ځکه چې زما ورسره مینه ده.
٤۸ ستا ُحکمونه مې خوښيږى او ِعزت يې کوم،
اصولو باندې سوچ کوم.
او زٔه ستا په ُ








زاین



٤۹ خپل ِخدمتګار ته دې خپله خبره راياده کړه،
ځکه چې دا زما اُميد دے.




۵۰ زما په سختئ کښې هم دا زما تسلی ده،
چې هم ستا وعده به ما ژوندې ساتی.


۵۱ کبرژن زما د حد نه زیات سپکاوے کوی،
خو زٔه به ستا د شریعت نه وانٔه وړم.
۵۲ اے مالِکه خُ دايه ستا پخوانے شریعت ما ته یاد دے،
او زما په دې باندې تسلی کېږی.










۵۳ زۀ بدکارانو ته ډیرې غصې راخستے یم،
هغوئ چا چې ستا شریعت پريښے دے.


۵٤ ستا شريعت زما د سندرو مرکز دے
په هر ځائ کښې چې زٔه اوسيدلے یم.
۵۵ اے مالِکه خُ دايه په شپه کښې زٔه ستا نوم یادوم،
زۀ به ستا په شریعت باندې عمل کوم.








۲۵۵

۲۵٦

زبور ۱۱۹



۵٦ دا زما چال چلند وو،
چې ستا په قانون باندې عمل وکړم.


حيت



۵۷ تٔه زما ميراث يې اے مالِکه خُ دایه،
ما دا وعده کړې ده چې ستا په شریعت به عمل کوم.




۵۸ ما ستا د رضا په خپل ټول زړٔه سره لټون کړے دے.
د خپلې وعدې په مطابق په ما مهربانه اوسه.




۵۹ ما په خپلو لارو باندې غور کړے دے
او ما خپل قدمونه ستا قانون ته راګرځولى دی.


٦۰ زٔه به زړٔه نا زړٔه او ځنډ نٔه کوم
چې ستا ُحکمونه ومنم.
٦۱ هر څو که بدعمله مې په پړو تړل غواړى،
خو زۀ به ستا شریعت نۀ هېروم.










٦۲ په نيمه شپه راپاڅمه چې ستا شکر ادا کړم
ستا د صا ِدقه شریعت دپاره.


٦۳ هر څوک چې تا نه یریږی زٔه د هغوئ ټولو ملګرے یم،
او د هغوئ ټولو هم څوک چې ستا په شریعت عمل کوی.
٦٤ زمکه ستا د ابدی مينې نه ډکه ده اے مالِکه خُ دايه،
اصول سبق راوښایه.
ما ته د خپل ُ








زبور ۱۱۹

۲۵۷

طيث
٦۵ د خپل خدمتګار سره دې ښٔه وکړل
د خپل کلام په مطابق اے مالِکه خُ دایه.
٦٦ ما ته ښٔه عقل او پوهه راوښایه،
ځکه چې زٔه ستا په ُحکمونو باور کوم.
٦۷ د دې نه وړاندې چې تکلیف راورسيږی ،بې لارې شوے وم،
خو اوس ستا په کلام عمل کوم.
٦۸ تۀ ښٔه يې او نيک کارونه کوې،
اصول راوښایه.
ما ته دې خپل ُ
٦۹ که څٔه هم چې مغرورانو په ما پورې دروغ تړلى دی،
اصول ساتم.
زٔه د خپل ټول زړٔه سره ستا ُ
۷۰ د دوئ زړونه بې احساسه او بې رحمه دی،
خو ستا په قانون کښې زٔه خوشحاله یم.
۷۱ دا زما دپاره ښۀ وه چې په تکليف شوم
نو دغه شان به زۀ ستا قانون زده کړم.
۷۲ ستا د خولې خبره زما دپاره ډیر اهمیت لری
په زرګونو د سپينو او سرو زرو سیکو نه.


































يود

۷۳ تا زٔه په خپلو لاسونو جوړ او تیار کړمه
نو ما له پوهه راکړه چې ستا ُحکمونه زده کړمه


۲۵۸

زبور ۱۱۹

۷٤ هغه څوک چې تا نه يرېږى
دوئ دې خوشحالی وکړى کله چې ما وګورى
ځکه چې ما خپل اُميد ستا کلام پورې تړلے دے
۷۵ زٔه په دې پوهیږمه اے مالِکه خُ دايه چې ستا شریعت صا ِدق دے
او د خپلې وفادارۍ په وجه دې زۀ په تکليف کړے يمه
۷٦ ستا نۀ ختمېدونکې مينه دې ما له تسلى راکړى
د هغه وعدې په مطابق کومه چې تا د خپل خدمتګار سره کړې ده
۷۷ په ما رحم وکړه چې زۀ ژوندې پاتې شمه
ځکه چې ستا شریعت ما خوشحالوى
۷۸ کبرژن دې په شرمونو وشرمیږی برناحقه په ما دروغ وائى
خو زۀ ستا په لارښوونو باندې غور او فکر کومه
۷۹ ما ته دې راشی څوک چې تا نه يرېږى
هغوئ څوک چې ستا په شریعت باندې پوهیږی
۸۰ زما زړٔه دې ستا قانون منلو دپاره بې داغه وى
نو داسې به زٔه ونٔه شرمیږمه




























کاپ

خلاصون په انتظار زما ځان کمزورے کیږى
۸۱ ستا د
ُ
خو ما خپل اُميد ستا کلام پورې تړلے دے
۸۲ ستا د وعدې په انتظار مې سترګې ړندې شوې
زٔه دا وایم چې“ ،تٔه به ما له تسلی کله راکوې؟”








زبور ۱۱۹
۸۳ زۀ په لوګې کښې لکه د مشک په شان اوچ شوے يم.
اصول نۀ هېرومه
خو ستا ُ
۸٤ تر څو به ستا ِخدمتګار انتظار کوى
څوک چې زما سره زياتے کوى تۀ به کله سزا ورکوې










۸۵ زما دپاره مغروران کنده جوړوى
ځکه چې ستا د قانون مخالفت کوى


۸٦ ستا ټول ُحکمونه باوری دى
زما مدد وکړه ځکه چې بې وجه ما خلق زوروى
۸۷ زٔه خو دوئ تقريباً د زمکې نه ورک کړے يمه
اصول ما پرېښودې نۀ دى
خو ستا ُ










۸۸ د خپلې وفادارې مينې په مطابق دې زما ژوند وساته
نو زۀ به ستا د خولې په تعليماتو عمل وکړمه


لميد



۸۹ اے مالِکه خُ دايه ستا کلام ابدی دے
او دا په �آسمانونو کښې قائم دے








۹۰ ستا وفادارى به په ټولو نسلونو کښې وی
تا زمکه پېدا کړه چې تر اوسه لا قائمه ده
۹۱ ستا شریعت تر نن ورځې پورې قائم دے
نو ټول څیزونه ستا ِخدمتګاران دى


۲۵۹

۲٦۰

زبور ۱۱۹

۹۲ که چرے ستا شریعت زما خوشحالی نٔه وے
نو زۀ به په خپل مصيبت کښې تباه شوے ومه




۹۳ زٔه به هيڅ کله هم ستا تعليمات نۀ هېرومه
ځکه چې په دوئ باندې تا زما ژوند تازه ساتلے دے




۹٤ ما بچ کړه ځکه چې زۀ ستا يمه
ما ستا د تعليماتو ل ُټون کړے دے




۹۵ بدکاران زما د تباه کولو په انتظار کښې دى
خو زۀ به ستا په قانون غور کومه




۹٦ تر دې چې زٔه د هر یو کامل کار څٔه حد وينمه
خو ستا د ُحکمونو څٔه حد نٔه وینمه




ميم

۹۷ خو ګوره زۀ ستا د قانون سره څومره مینه کومه
او زۀ ټوله ورځ په دې باندې سوچ کومه




۹۸ ستا ُحکمونه ما د خپلو دشمنانو نه ډیر هوښياروی
ځکه چې هغه ما سره د تل دپاره دى






۹۹ زۀ د خپلو ټولو استاذانو نه ډیر هوښیار يمه
نو ځکه زۀ ستا په شريعت غور کومه




۱۰۰ زٔه د مشرانو نه ډیره زیاته هوښیارتیا لرمه
ځکه چې زٔه ستا په شریعت عمل کومه


زبور ۱۱۹

۲٦۱



۱۰۱ ما د هرې بدې لارې نه خپل قدمونه ساتلى دى
نو چې زٔه ستا په کلام عمل وکړے شمه




۱۰۲ زٔه ستا د شریعت نه جدا شوے نٔه يمه
ځکه چې تا په خپله ما ته تعليم راکړے دے


۱۰۳ ستا کلام زما دپاره څومره خوږ دے
زما د خولې دپاره د شاتو نه ډېر خوږ دے






۱۰٤ ما عقل ستا د تعلیماتو نه زده کړو
نو په دې وجه د غلطو لارو نه نفرت کومه


ن



۱۰۵ ستا کلام زما د پښو دپاره ډيوه ده
او زما د لارې دپاره رڼا ده




۱۰٦ ما قسم خوړلے او په هغې ولاړ يم.
چې زۀ به ستا په صا ِدق شريعت باندې عمل کومه
۱۰۷ اے مالِکه خُ دايه ما ډیر تکلیفونه تیر کړل
د خپل کلام په مطابق دې زما ژوند تازه کړه
۱۰۸ اے مالِکه خُ دایه زما د خولې نه د اخلاص نه ډک ثناء صفت قبول کړه
او د خپل شریعت تعلیم دې ما ته راکړه












۱۰۹ که څٔه هم چې هر وخت خپل ژوند په خطره کښې اچومه
خو زۀ به ستا شریعت نٔه هیرومه


۲٦۲

زبور ۱۱۹



۱۱۰ بدکارانو ما ته دام خور کړے دے
خو بیا هم زٔه ستا د تعليماتو نه بې لارې نٔه شومه




۱۱۱ ستا منشور مې د تل دپاره ميراث دے
دا زما د زړٔه خوشحالی ده




۱۱۲ زما زړۀ ستا د ُحکمونو په ساتلو بوخت دے
او دا منشور به تر ابده پورې منمه


ساميخ



۱۱۳ زٔه دوه مخیزه سړی نه کرکه کومه
خو زۀ ستا قانون سره مینه کومه




۱۱٤ تۀ زما پناه او زما ډال يې
ما خپل اُميد ستا د کلام پورې تړلے دے


۱۱۵ اے بدکارو خلقو ما نه لرې شئ
چې زٔه د خپل خُ دائ پاک ُحکمونو باندې عمل وکړمه
۱۱٦ د خپلې وعدې په مطابق دې ما سمبال کړه چې زٔه ژوندې پاتې شمه
او د خپل اُميد نه دې شرمنده نٔه شمه














۱۱۷ ما ته سهاره راکړه نو زٔه به بچ شمه
نو بیا به زٔه د تل دپاره ستا په شریعت غور کومه
۱۱۸ تٔه هغوئ ټول ردکوې څوک چې ستا د شریعت نه اوړى
او د هغوئ دوکه بلکل عبث ده


زبور ۱۱۹

۲٦۳



۱۱۹ تٔه د دنيا ټول بدعمله لکه د خزلې په شان غورزوې
نو په دې وجه زٔه ستا قانون سره مینه کومه




۱۲۰ ستا د یرې نه زما بدن رپى
او زٔه ستا د عدالت نه یریږمه


ع



۱۲۱ ما هغه څۀ وکړل څۀ چې صداقت او اِنصاف وی
ما خپلو دشمنانو ته مۀ پریږده




۱۲۲ خپل خدمتګار ته د ښٔه ژوند ضمانت ورکړه
کبرژن مۀ پریږده چې په ما ُظلم وکړی




خلاصون پسې سترګې مې ستړې شوې
۱۲۳ ستا
ُ
او ستا د رښتونې وعدې انتظار کومه


۱۲٤ د خپل خدمتګار سره دې د خپلې مينې په مطابق سلوک وکړه
اصولو تعلیم دې ما ته راکړه
او د خپلو ُ
۱۲۵ زٔه ستا ِخدمتګار یم ما له پوهه راکړه
چې زٔه ستا په قانون باندې پوهه شمه
۱۲٦ اے مالِکه خُ دایه اوس ستا د قدم اوچتولو دا وخت دے
ځکه چې ستا قانون مات شوے دے














۱۲۷ ځکه زۀ ستا د ُحکمونو سره مينه کومه
د سرو زرو نه زیاته او د خالص سرو زرو نه زیاته


۲٦٤

زبور ۱۱۹



۱۲۸ او ځکه زٔه ستا ټول تعليمات صحیح ګڼمه
او زۀ د هر يوې خطا لارې نه نفرت کومه


پ



۱۲۹ ستا شریعت ښکلے دے
نو ځکه زۀ په دې باندې عمل کومه




۱۳۰ ستا د کلام تعليم نور ورکوی
او جاهلانو خلقو ته پوهه ورکوى




۱۳۱ ستا د ُحکمونو دومره تږے يمه
چې د ُحکمونو ارمانې دې يمه




۱۳۲ ما ته راشه او په ما باندې رحم وکړه
څنګه چې تٔه همیشه د هغوئ سره مينه کوې،
څوک چې ستا نوم سره مینه کوی


۱۳۳ زما قدمونه ستا د کلام په لاره روان کړه
او هیڅ قسمه ګناه دې په ما حکومت نٔه کوی
خلاصون راکړه
۱۳٤ ماته د اِنسان د ُظلم زور نه
ُ
نو چې زٔه ستا په تعلیماتو باندې عمل وکړمه








۱۳۵ خپل د مخ رڼا دې په خپل خدمتګار باندې وځلوه
او د خپل شریعت تعلیم دې ما ته راکړه
۱۳٦ د اُوښکو سېلابونه مې د سترګو نه بهېږى
ځکه چې ستا په شریعت باندې عمل نۀ کېږى








زبور ۱۱۹

۲٦۵

تصده



۱۳۷ تٔه صا ِدقه يې اے مالِکه خُ دايه
او ستا فیصلې د اِنصاف دى
۱۳۸ کوم شریعت چې تا مقرر کړے دے هغه د صداقت نه ډک دے
او هغه بلکل باوری دے
۱۳۹ زما غیرت ما سوزوی
ځکه چې زما دشمنانو ستا کلام هير کړے دے
۱٤۰ ستا کلام ډیر پاک دے
نو ځکه ستا خدمتګار د هغې سره مينه کوی
۱٤۱ که څٔه هم چې زٔه ورکوټے او حقير يمه
خو زٔه ستا تعليمات نۀ هېرومه
۱٤۲ ستا صداقت ابدی دے
او ستا قانون رښتونے دے
۱٤۳ غم او تکليف ما باندې راغلے دے
خو ستا په ُحکمونو کښې زما خوشحالى ده
اصول تر ابده صحیح دى
۱٤٤ ستا ُ
ما له پوهه راکړه چې زۀ ژوندې پاتې شمه

































قوف

۱٤۵ د خپل ټول زړٔه سره تا ته سوال زاری کومه جواب راکړه مالِک خُ دايه
زۀ به ستا په شريعت باندې عمل کومه


۲٦٦

زبور ۱۱۹



۱٤٦ زۀ تا ته سوال کومه ما بچ کړه
چې زۀ به ستا په شريعت باندې عمل کومه




۱٤۷ سحر سبا راپاڅمه او د مدد دپاره تا ته سوال زارى کومه
او زٔه ستا په کلام خپل اُميد تړمه




۱٤۸ ټوله شپه زما سترګې کولاو وی
چې زٔه ستا په وعدو باندې غور وکړمه




۱٤۹ د خپلې مينې په مطابق دې زما �آواز واوره
د خپل رحم په مطابق دې زما ژوند بچ کړه اے مالِکه خُ دايه


منصوبې جوړوى ما ته رانزدې دى
۱۵۰ څوک چې بدې ُ
خو دوئ ستا د شریعت نه لری دى
۱۵۱ خو اوس تٔه رانزدې یې اے مالِکه خُ دايه
او ستا ُحکمونه ټول صحیح دى










۱۵۲ ډېر د پخوا نه ما ستا د قانون نه زده کړی دى
چې تٔه هغه هميشه دپاره قائم ساتې


ريش







۱۵۳ زما مصيبت ته وګوره او ما بچ کړه
ځکه چې ما ستا قانون هېر کړے نۀ دے
۱۵٤ په عدالت کښې زما دفاع وکړه او �آزاد مې کړه
او د خپلې وعدې په مطابق دې زما ژوند وساته


زبور ۱۱۹

۲٦۷




۱۵۵
خلاصون د بد عملو نه لرې دے
ُ
ځکه چې هغوئ ستا د قانون لټون نٔه کوی
۱۵٦ ستا رحم ډیر لوئ دے اے مالِکه خُ دايه
او د خپل شریعت په مطابق دې زما ژوند بچ کړه








۱۵۷ زما دشمنان ډیر دى څوک چې ما �آزاروی
خو زٔه ستا د شریعت نه اوړيدلے نٔه يم




۱۵۸ زۀ بې ایمانانو ته سپک ګورمه
ځکه چې دوئ ستا په کلام عمل نٔه کوی




۱۵۹ او ګوره زٔه ستا د ُحکمونو سره څومره مينه کومه
د خپلې ابدی مينې په مطابق دې زما ژوند بچ کړه اے مالِکه خُ دايه




۱٦۰ ستا ټول کلام رښتونے دے
او ستا ټول صا ِدق کلام ابدی دے


ش



۱٦۱ بادشاهان بې وجې ما �آزاروی
خو زما زړٔه ستا په کلام د یرې نه درزېږى








۱٦۲ زۀ ستا په وعدو کښې خوشحالی کومه
لکه څوک چې پیدا کړی لویه خزانه
۱٦۳ زٔه دروغ بد ګڼم او ترې نه نفرت کومه
خو زۀ ستا قانون سره مینه کومه


۲٦۸

زبور ۱۱۹

۱٦٤ په ورځ کښې زۀ اوۀ ځله ستا ثناء وايمه
ځکه چې ستا ټول شریعت د اِنصاف دے
۱٦۵ هغوئ په لوئ امن کښې دى څوک چې ستا قانون سره مینه کوی
او هيڅ څيز به هغوئ ته تيندک ورنٔه کړی
خلاصون په انتظار یم اے مالِکه خُ دايه
۱٦٦ زٔه ستا د
ُ
او زۀ ستا په ُحکمونو باندې عمل کومه
۱٦۷ زٔه ستا په تعلیماتو باندې عمل کومه
ځکه چې زٔه ورسره ډیره مینه لرمه
۱٦۸ زٔه ستا تعليماتو شريعت باندې عمل کومه
ځکه چې تٔه خبر یې زما د ټولو کارونو نه




















تو

۱٦۹ زما سوال زاری دې تا ته در ورسیږی اے مالِکه خُ دايه
د خپل کلام په مطابق دې ما له پوهه راکړه
۱۷۰ زما خواستونه دې تا ته درورسیږى
د خپل کلام په مطابق دې ما له ژوند راکړه
۱۷۱ زما په ژبه دې ستا ثناء ِصفت وى
ځکه چې تا ما ته خپل قانون ښودلے دے
۱۷۲ زما ژبه دې ستا د کلام سندرې ووایى
ځکه چې ستا ټول ُحکمونه صا ِدق دى
















زبور ۱۲۰ – ۱۱۹
۱۷۳ ستا لاس دې هر وخت زما د مدد دپاره تیار وی
ځکه چې ما ستا شریعت غوره کړے دے
خلاصون زٔه ارمانى يمه اے مالِکه خُ دايه
۱۷٤ ستا د
ُ
او زٔه ستا په شریعت کښې خوشحاله يمه










۱۷۵ ما ته ژوند راکړه تر څو ستا ثنا صفت وکړمه
او ستا قانون دې ما وساتى




۱۷٦ زۀ د ورکې شوې ګډې په شان بې لارې شوے يمه
خپل ِخدمت ک ُوونکے دې ولټوه
ځکه چې ما هير کړی نٔه دی ستا ُحکمونه.


يو سل او شلم زبور
یروشلیم ته د ختلو سرود

د صداقت دعا

۱ په سخته کښې مالِک خُ دائ ته سوال زاری کوم،
او زما سوال هغه قبلوی،
۲ ما د دروغژنو شونډو نه بچ کړه اے مالِکه خُ دایه
او د دوکه بازو ژبو نه مې وساته










۳ اے دوکه مارو ژبو هغه به تاسو سره څٔه وکړی؟
او د دې سزا سره به نور تاسو سره څٔه وکړی؟


۲٦۹

۲۷۰

زبور ۱۲۱ – ۱۲۰

٤ هغه به تاسو ته د جنګیالو د تیرو غشو سره سزا درکړی،
او په سرو سکروټو به سزا درکړی.
۵ افسوس دې وی په ما چې زٔه په مسک کښې لکه مسافر اوسیږم،
زٔه د کدار د خېمو په مينځ کښې اوسیږم.
٦ زۀ ډېر زيات اوسېدلے يم
د هغو خلقو په مينځ کښې څوک چې امن نه نفرت کوی.
۷ زٔه ُصلح خوښ ُوونکے او �آمن پسند يم،
خو چې کله زٔه د ُصلحې خبرې کوم هغوئ جنګ غواړى.
















يو سل او يويشتم زبور
یروشلیم ته د ختلو سرود

۱ ما خپلې سترګې غرونو ته نيولې دی.
چې زما مدد به د کوم ځايه راځی؟
۲ زما مدد د مالِک خُ دای نه راځی،
چې د زمکې او �آسمان جوړونکے دے.
۳ ستا پښې به هغه ښوئيدو ته نۀ پرېږدی،
هغه څوک چې ستا ِحفاظت کوی هغۀ له خوب نۀ ورځی.
٤ په حقیقت کښې هغه څوک چې د بنى اِسرائيلو حفاظت کوی،
هغٔه ته نۀ خوب جوټه ورکوی او نۀ اودٔه کیږی.
۵ مالِک خُ دائ ستاسو حفاظت کوی،
مالِک خُ دائ لکه د سورې په شان تا سره دے.




















زبور ۱۲۲ – ۱۲۱

۲۷۱

٦ په ورځ کښې به نمر تکلیف نٔه در کوی،
او نۀ به سپوږمۍ په شپه کښې نقصان درکوی.
۷ مالِک خُ دائ به ستاسو د هر مصيبت نه حفاظت کوی،
هغه به ستا په ژوند باندې نظر ساتی.
۸ مالِک خُ دائ به ستا په تلو راتلو کښې حفاظت کوی،
د اوس نه تر ابده پورې به ستا حفاظت کوی.












يو سل او دوه ويشتم زبور

د حضرت داود یروشلیم ته د ختلو سرود


۱ ما به د هغوئ سره خوشحالی کوله
چا چې به ما ته وئيل“ ،راځئ چې د مالِک خُ دائ کور ته ځو”.




۲ اے يروشليمه اوس مونږ ستا په دروازو کښې ولاړ ُيو.


۳ یروشلیم د هغه ښار په شان جوړ شوے دے،
چې ټول ښار د یو بل پسې پیوسته جوړ شوے وی.
٤ چرته چې د بنی اِسرائيلو قبيلې بره ورخيژی،
د مالِک خُ دائ قبيلې ورخېژی،
چې د مالِک خُ دائ د نوم ثناء ووائى،
د هغه شریعت په مطابق چې بنی اِسرائيلو ته ورکړے شوے دے.
۵ هلته د اِنصاف دپاره د عدالت تختونه قائم دی،
د داود د کورنۍ تخ ُتونه قائم دی.












۲۷۲

زبور ۱۲۳ – ۱۲۲



٦ د یروشلیم د سلامتیا دپاره دعا وغواړه،
“او څوک چې کوى تا سره مینه �آباد دې وی.




۷ او ستا په دیوالونو کښې دې سلامتیا وی،
او ستا په برجونو کښې دې امن او قرارې وی”.


۸ زما د وروڼو او دوستانو په خاطر يې غواړم،
“په تا کښې دې امن او سلامتى وی ”،زٔه به دا وایم.
۹ او زمونږ د مالِک خُ دائ او خُ دائ پاک د کور په خاطر يې غواړم،
او زۀ به ستا خیر خواه يم.








يو سل او درويشتم زبور
یروشلیم ته د بره ختلو يو سرود

۱ ما خپلې سترګې تا ته نيولې دی،
تا ته د چا تخت چې په �آسمان کښې دے.
۲ لکه څنګه چې غلام د خپل مالِک لاس ته ګورى،
او لکه څنګه چې وينځه د خپلې بی بی لاس ته ګورى،
نو دغه شان زمونږ سترګې د مالِک خُ دائ زمونږ خُ دائ پاک ته ګورى،
تر هغې چې هغه مونږ ته خپل رحم وښايى.
۳ په مونږ باندې رحم وکړه ،اے مالِکه خُ دايه ،تۀ په مونږ ورحمېږه،
ځکه چې مونږ د حد نه زیات سپک شو.














٤ د کبرژنو ډیرې زیاتې مسخرې مونږ تيرې کړی دی،
مونږ د مغرورانو ډیر سپکاوے زغملے دے.


زبور ۱۲٤

يو سل او څليريشتم زبور

۲۷۳

د حضرت داود یروشلیم ته د بره ختلو یو سرود

۱ که چرته مالِک خُ دائ زمونږ مل نٔه وے،
نو بنى اِسرائيل دې داسې وائى
۲ که چرته مالِک خُ دائ زمونږ مل نٔه وے،
کله چې خلقو په مونږ حمله وکړه،








۳ کله چې هغوئ زمونږ خلاف سخت په قهر ُوو،
نو دوئ به مونږ ژوندی تیر کړی ُوو.
٤ نو سېلاب به مونږ راګیر کړی ُوو،
او خوړ به مونږ جارو کړی ُوو.
۵ او غضبناکو اوبو به مونږ لاندې کړى ُوو.
٦ مالِک خُ دائ ته دې ثنا صفت وی،
څوک چې به مونږ د هغوئ د غاښونو شلولو ته ور نٔه کړی.
















۷ مونږ لکه د مرغئ په شان د ښکارى د دام نه وتښتيدلو،
او جال شلیدلے وو او مونږ ترې وتښتيدلو.
۸ زمونږ مدد د مالِک خُ دائ په نوم کښې دے،
چې د �آسمان او زمکې جوړونکے دے.








۲۷٤

زبور ۱۲٦ – ۱۲۵

يو سل او پنځویشتم زبور
یروشلیم ته د ختلو سرود



۱ هغوئ څوک چې په مالِک خُ دائ ایمان لری
د صيون د غر په شان دی،
کوم چې نٔه ښوزیږی او د تل پاره قائم دے.




۲ لکه څنګه چې غرونه د یروشلیم نه راتاو دی،
نو دغه شان مالِک خُ دائ د خپلو خلقو نه راتاو دے
یعنې د اوس نه تر ابده پورې.


۳ د بدعملو حکومت او اقتدار به پاتې نٔه شی،
په هغه زمکه کومه چې صا ِدقانو ته ورکړے شوې ده،
ځکه هسې نۀ چې صا ِدقان هم په بد عملونو باندې اخته شی.
٤ اے مالِکه خُ دایه هغوئ سره ښۀ کوئ څوک چې ښٔه وی،
هغوئ سره د چا چې زړونه صا ِدق وی.










۵ خو هغوئ څوک چې بدو او کږو لارو ته اوړی،
مالِک خُ دائ به هغه بدکاران وشړی،
سلامتیا دې په بنى اِسرائيلو وی.


يو سل او شپږويشتم زبور


یروشلیم ته د ختلو سرود

۱ کله چې مالِک خُ دائ شړلے شوی قیدیان واپس صيون ته راوستل،
مونږ د هغه خلقو په شان ُوو چا چې خوب لیدلے وی.


زبور ۱۲۷ – ۱۲٦

۲۷۵

۲ زمونږ خولې د خندا نه ډکې وې،
او زمونږ په ژبو چې د خوشحالئ سندرې وې.
نو بيا دا د قومونو په مينځ کښې وئیلے کيدل،
چې“ ،مالِک خُ دائ د هغوئ دپاره لوئ کارونه کړى دی”.
۳ مالِک خُ دای مونږ له لوئ کارونه کړى دی،
او مونږ ډېر خوشحاله شو.
٤ مالِکه خُ دایه زمونږ حالات دوباره په ځائ کړه،
لکه څنګه چې نهرونه صحراګانې تازه کوی.
۵ څوک چې په اُوښکو سره کَر وکړی،
نو هغوئ به لَو په خوشحالئ سره وکړی.


















٦ او څوک چې په ژړا سره بهر ته ځی،
او تخم د کرلو دپاره وړی،
خو هغوئ به په سندرو او خوشحالۍ سره واپس راشی،
کله چې ګيډئ په لاس کښې راوړی.


يو سل او اوويشتم زبور



د حضرت سليمان یروشلیم ته د ختلو يو سرود

۱ ترڅو چې مالِک خُ دائ یو کور جوړ نٔه کړى،
د هغې د جوړونکی محنت بېکاره دے.
تر څو چې د خُ دائ نظر په ښار نٔه وی،
د هغې چوکیداران بېکاره ولاړ وی.


۲۷٦

زبور ۱۲۸ – ۱۲۷

۲ خوراک پسې وختى پاڅيدل او تر ناوخته ويښ پاتې کيدل بې فائدې دی،
خُ دائ پاک چې چا سره مينه کوی
که هغه اودٔه وى نو ورته خوراک ورکوی.
۳ د مالِک خُ دائ د طرف نه زامن میراث دے،
ماشومان د هغٔه د خوا نه اجر دے.










٤ لکه څنګه چې د جنګیالی په لاس کښې غشى وی،
داسې وى لکه د چا چې په ځوانئ کښې زامن وی.




۵ هغه څوک به بختور وی،
چې د چا چې تيلئ د دغه شان غشو نه ډکه وی،
نو دوئ به ونٔه شرمولے شی،
کله چې دوئ د ښار په دروازو کښې د دشمن سره په مقابله شی.


يو سل او اتۀويشتم زبور
یروشلیم ته د ختلو سرود



۱ بختور دی هغوئ ټول څوک چې د مالِک خُ دائ نه یریږی،
او څوک چې د هغٔه په لارو روان وی.








۲ تاسو به د خپل محنت میوه وخورئ،
برکتونه او خير به ستاسو وی.
۳ او ستا ښځه به لکه د میوه داره انګور بوټی په شان وی،
او ستا زامن به لکه د زیتون بوټی په شان وی،
ستا د دسترخوان نه به راچاپیره وی.


زبور ۱۲۹ – ۱۲۸

۲۷۷

٤ نو دغه شان سړے به بختور وی،
څوک چې د مالِک خُ دائ نه يرېږی.
۵ د صيون نه دې مالِک خُ دائ تا له برکت درکړى،
او تٔه په خپل ټول ژوند کښې د یروشلیم �آبادی وګورې.










٦ او تٔه دې تر هغې پورې ژوندې پاتې شې چې د خپلو بچو بچی وګورې،
په بنى اِسرائيلو دې سلامتیا وی.


يو سل او نهۀويشتم زبور
یروشلیم ته د ختلو سرود



۱ “هغوئ د ماشوموالى نه په ما باندې ډیر زياتے کړے دے”،
بنى اِسرائيل پرېږده چې داسې ووائى.




۲ “هغوئ د ماشوموالی نه په ما باندې ډیر زياتے کړے دے،
خو هغوئ ما ته شکست نٔه دے راکړے.


۳ زما دشمنانو زٔه دومره وهلے يم،
لکه د يوه کوونکی په شان يې زما
په ملا اوږدی پولې جوړې کړی دی”.
٤ خو مالِک خُ دائ صا ِدق دے،
او زۀ يې د شريرانو د رسئ نه �آزاد کړے یم.










۵ هر څوک چې د صيون نه کرکه کوی،
هغوئ به په شرم وشرمیږی او شکست به وخوری.


۲۷۸

زبور ۱۳۰ – ۱۲۹

٦ هغوئ دې د چت د وښو په شان اوچ شی،
کوم چې د غټیدو نه وړاندې اوچ شی.
۷ د لَوګرو لاسونه دې پرې ډک نۀ شی،
څوکيې چې راټولوی نو د هغٔه غیږه دې پرې ډکه نٔه شی.
۸ هغوئ څوک چې پرې تيریږی دا دې نٔه وائى،
چې“ ،د مالِک خُ دائ برکت دې په تا وی،
مونږ تا ته د مالِک خُ دائ په نوم برکت درک ُوو”.












يو سل او دېرشم زبور
یروشلیم ته د ختلو سرود

۱ اے مالِکه خُ دايه ،لاندې د ژورې نه تا ته ژړا کومه،
۲ مالِکه خُ دايه ،زما ژړا ته غوږ شه ،او په ما رحم وکړه.
۳ اے مالِکه خُ دايه ،که تا ،د ګناهونو حساب کړے وے،
اے مالِکه خُ دايه ،نو څوک ستا مخکښې اودريدے شی؟
٤ خو ستا سره د معافئ امکان شته دے،
وپوهيږو.
نو په دې وجه خُ دايه ،چې مونږ ستا په یره
ُ
۵ زٔه د مالِک خُ دائ انتظار کومه ،او زما روح هم انتظار کوی،
او زما اُميد د هغٔه په کلام باندې دے.
٦ زما روح د مالِک خُ دائ انتظار کوی،
د يو څوکيدار نه زیات څوک چې د سحر کيدو انتظار کوی،
او ،د يو څوکيدار نه زیات څوک چې د سحر کيدو انتظار کوی،


























زبور ۱۳۲ – ۱۳۰
۷ اے بنی اِسرائيله ،په مالِک خُ دائ اُميد ساتئ،
د مالِک خُ دائ مينه ابدی ده
خلاصون دے.
او د هغۀ سره پوره
ُ

۲۷۹





۸ او هغه په خپله به د هغوئ د ټولو ګناهونو نه
د بنى اِسرائيلو فدیه ورکړی.


يو سل او یو دېرشم زبور

د حضرت داود یروشلیم ته د ختلو سرود


۱ زما زړٔه کبرژن نٔه دے اے مالِکه خُ دايه،
زما سترګې مغروره نٔه دی او نۀ خپل ځان په غټو مسائيلو کښې راګیروم،
او نۀ په هغه حيرانونکی څیزونو کوم چې زما د فکر نه بهر دی.


۲ خو ما خپل روح �آرام او خاموش کړو،
لکه څنګه چې د غیږې ماشوم د خپلې مور سره په �آرام وی.
نو دغه شان زما روح به په ما کښې په �آرام وی.
۳ اے بنی اِسرائيلو په مالِک خُ دائ باندې توکل کوئ
د اوس نه تر ابده پورې.








يو سل او دوه دېرشم زبور


یروشلیم ته د ختلو سرود

۱ اے مالِکه خُ دایه داود ياد ساته
او ټول هغه کړاونه کوم چې هغٔه وزغمل ياد ساته.


۲۸۰

زبور ۱۳۲

۲ هغٔه د مالِک خُ دائ سره قسم وخوړلو
او د یعقوب د قادر مطلق خُ دائ پاک سره يې وعده وکړه،
۳ “او زٔه به خپل کور ته نٔه ورننوځم
او نۀ به خپل کټ کښې �آرام وکړم.
٤ او نۀ به سترګې پټې کړم
او نۀ به سترګې مرغئ کيدو ته پريږدم،
۵ تر دې چې مالِک خُ دائ له ځائ پېدا کړم،
او د يعقوب قادر خُ دائ له د اوسېدو ځائ پیدا کړم”.
٦ مونږ د مقدس صندوق ذکر په افراته کښې واوريدلو،
او مونږ هغه د يعريم په ُملک کښې وموندلو.
۷ “راځئ چې مونږه د هغۀ د اوسېدو ځائ ته لاړ شو،
وکړو”.
راځئ چې د هغۀ د پښو چوکۍ په وړاندې هغٔه ته سجده ُ
۸ مالِکه خُ دايه پاڅه او خپل مقدس عرش ته دې راشه،
خپل مقدس صندوق سره چې ستا د قدرت نښه ده.
۹ ستا اِمامان دې د صداقت جامې واچوی،
او ستا مقدسین دې د خوشحالۍ سندرې ووائى.
۱۰ ستا د خدمتګار داود په خاطر
خپل غوره شوی دې مۀ ردکوه.
۱۱ مالِک خُ دائ د خپل ِخدمتګار داود سره قسم وکړو
يو داسې پوخ قسم چې هغه به نٔه ماتوی:
“چې زٔه به یو کس ستا د نسل نه ستا په تخت کښېنوم.









































زبور ۱۳۳ – ۱۳۲

۱۲ که ستا زامن زما لوظ پوره وساتی
اصول منى کوم چې ورته وښايم،
او ستا هغه ُ
نو بيا به د هغوئ زامن تر ابده پورې ستا په تخت ناست وی”.
۱۳ ځکه چې مالِک خُ دائ صيون خوښ کړے دے،
هغۀ د اوسېدو دپاره دغه ځائ خوښ کړے دے:








۱٤ “دا زما تر ابده پورې د �آرام ځائ دے،
او هلته به زٔه په تخت کښینم د کوم چې ما خواهش کړے وو.




۱۵ دا به زٔه په ډیر پیداوار باندې بختور کړم،
او د هغې غریبان به زٔه په خوراک باندې ماړٔه کړم.
خلاصون جامې ورواغوندم د دې اِمامانو ته،
۱٦ زۀ به د
ُ
د هغې نیكان دې د خوشحالۍ سندرې ووائی.








۱۷ دلته به زٔه د داود د فخر ښکر جوړ کړم،
د خپل مقرر شوى کس دپاره به ډیوه بله کړم.






۱۸ زٔه به د هغې دشمنانو ته د شرم جامې واغوندم،
او د هغٔه په سر تاج به د لوئ مرتبې وی”.


يو سل او درې دېرشم زبور

یروشلیم ته د حضرت داود د ختلو سرود


۲۸۱

۱ څومره ښۀ او د مزې خبره ده
کله چې وروڼه په یو اتفاق سره اوسېږی.


۲۸۲

زبور ۱۳۵ – ۱۳۳



۲ دا د هغه قیمتی تیلو په شان چې په سر باندې لګولے شوی وی،
او د هارون په ږیره بهیدلی وی،
او د هغٔه د چوغې په غاړه راروان وی.




۳ د پرخې د حرمون په شان،
دا لکه د حرمون د پرخې په شان چې د صيون په غر باندې راورېږی،
دا ځکه چې مالِک خُ دائ هلته خپلو خلقو ته برکت ورکوی.
تر دې چې ابدى ژوندون ورکوی.


يو سل او څلور دېرشم زبور

یروشلیم ته د حضرت داود د ختلو سرود


۱ د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړئ اے د مالِک خُ دائ ټولو ِخدمتګارانو،
څوک چې د شپې د مالِک خُ دائ په کور کښې خدمت کوئ.


۲ خپل لاسونه د خُ دائ په مقدس ځای کښې پورته کړئ.
او د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت وکړئ.
۳ مالِک خُ دائ د �آسمان او زمکې پیدا کوونکے دے،
تاسو ته دې صيون نه برکت درکړی.








يو سل او پينځۀ دېرشم زبور


د حمد و ثناء سرود

۱ د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړئ،
د مالِک خُ دائ د نوم ثناء صفت وکړئ،
اے د مالِک خُ دائ خدمتګارانو تاسو د هغۀ ثناء ِصفت وکړئ،


زبور ۱۳۵

۲۸۳

۲ تاسو څوک چې د مالِک خُ دای کور کښې ِخدمت کوئ،
زمونږ د خُ دائ پاک د کور په دربار کښې.
۳ د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړئ ځکه چې مالِک خُ دائ ښۀ دے،
د هغٔه د نوم ثناء صفت وکړئ.
ځکه چې ډیره مزه کوی.
٤ ځکه چې مالِک خُ دائ یعقوب غوره کړو،
د دې دپاره چې هغه د هغٔه شی،
او بنی اِسرائيل چې د هغٔه خاص ُملکیت شی.
۵ زٔه پوهیږم چې مالِک خُ دائ لوئ دے،
زمونږ مالِک خُ دائ د نورو ټولو معبودانو نه لوئ دے.
٦ مالِک خُ دائ هغه څٔه کوی څٔه چې هغه خوشحالوی،
په ټوله زمکه او �آسمانونو کښې،
په سمندرونو کښې او د هغٔه په ټولو ژورو ځایونو کښې.






















۷ د زمکې د �آخر سر نه هغه وريځې راپورته کوی،
او هغه د باران سره برېښنا رالیږی
او هغه هوا د خپلو ذخیرو نه رالوځوی.








۸ هغٔه وړومبی پیدا شوی ماشومان ووژل د مصریانو،
وړومبی پیدا شوی د سړو او د ځناورانو.
۹ هغٔه په مصر کښې معجزې او عجيبه کارونه وکړل،
د فرعون او د هغۀ د ټولو نوکرانو په خلاف.


۲۸٤

زبور ۱۳۵



۱۰ هغٔه ډيرو قومونو ته شکست ورکړو
او هغۀ طاقتور بادشاهان ووژل،




۱۱ د امور بادشاه سيحون د بسن بادشاه عوج،
هغۀ د کنعان ټول بادشاهان ووژل.


۱۲ او هغٔه د هغوئ ُملک په میراث کښې ورکړو،
او خپلو خلقو بنى اِسرائيلو ته يې په میراث کښې ورکړو.
۱۳ ستا نوم مالِکه خُ دایه د تل دپاره یادیږی،
او ستا نوم به په ټولو نسلونو کښې یادیږی.
۱٤ ځکه چې مالِک خُ دائ د خپلو خلقو اِنصاف کوی،
او هغه په خپلو خدمتګارانو رحم کوی.














۱۵ د قومونو ُبتان چې د سرو زرو او سپینو نه جوړ شوی دی،
د اِنسانانو په لاسونو جوړ شوی دی.




۱٦ د هغوئ خولې شته خو خبرې نٔه شی کولے،
د هغوئ سترګې شته خو ليدل نٔه شی کولے،




۱۷ د هغوئ غوږونه شته خو اورېدل نۀ شى کولے،
او نۀ هغوئ په خولٔه ساه اخستلے شی.


۱۸ څوک چې دا ُبتان جوړوى دوئ به هم د دې په شان وی
څوک چې پرې ايمان لرى هغوئ به هم د دې په شان وی.
۱۹ اے د بنی اِسرائيل خاندانه د مالِک خُ دائ ثناء ووایئ،
اے د هارون خاندانه د مالِک خُ دائ ثناء ووایئ،








۲۸۵

زبور ۱۳٦ – ۱۳۵
۲۰ اے د ليويانو کورنۍ د مالِک خُ دائ ِصفت کوئ،
او تاسو څوک چې د مالِک خُ دائ نه يرېږئ
د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت کوئ،
۲۱ د صيون نه دې د مالِک خُ دائ ثناء صفت وی،
هغۀ ته دې ثناء صفت وى څوک چې په یروشلیم کښې اوسېږى.
د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړئ.








يو سل او شپږ دېرشم زبور
د شکر ګذارئ سرود



۱ د مالِک خُ دائ شکر ګذاری وکړئ ،ځکه چې هغه ښٔه دے.
د هغٔه مینه ابدی ده.


۲ د خُ دائ پاک شکر ګذاری وکړئ ،چې د خُ دايانو خُ دائ پاک دے.
د هغٔه مینه ابدی ده.
۳ د مالِک خُ دائ شکر ګذاری وکړئ چې د مالِکانو مالِک خُ دائ دے.
د هغٔه مینه ابدی ده.










٤ د هغٔه شکر ګذاری وکړئ چې صرف هغه لويې معجزې کوی،
د هغٔه مینه ابدی ده.








۵ او هغه چا چې �آسمانونه يې په ُحکمت سره پیدا کړل،
د هغٔه مینه ابدی ده.
٦ او د هغٔه شکر ګذاری وکړئ چا چې زمکه د اوبو دپاسه خوره کړله،
د هغٔه مینه ابدی ده.


۲۸٦

زبور ۱۳٦

۷ او د هغٔه شکر ګذاری وکړئ چا چې �آسمانى رڼا ګانې پیدا کړې،
د هغٔه مینه ابدی ده.




۸ نمر په ورځ باندې بادشاهى کوی،
د هغٔه مینه ابدی ده.






۹ سپوږمۍ او ستورى په شپه باندې حکومت کوی،
د هغٔه مینه ابدی ده.


۱۰ د هغٔه شکر ګذاری وکړئ چا چې مصریانو ته
وړومبی پیدا شوی هلاک کړل،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۱۱ هغٔه بنى اِسرائیل د مصر د مينځ نه راوویستل،
د هغٔه مینه ابدی ده.








۱۲ چا چې په هغه وخت د خپل طاقت او قدرت څرګندونه وکړه،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۱۳ او د هغٔه شکر ګذاری وکړئ چا چې بح ِر ُقلزم په مينځ دوه کړو،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۱٤ او هغٔه بنى اِسرائيل د دې په مينځ کښې بوتلل،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۱۵ خو ِفرعون سره د نوکرانو په بح ِر ُقلزم کښې غرق شو،
د هغٔه مینه ابدی ده.
















زبور ۱۳٦

۲۸۷

۱٦ او د هغٔه شکر ګزاری وکړئ چا چې َد خپلو خلقو
په بيابان کښې لاره ښودنه وکړله،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۱۷ د هغٔه شکر ګذاری کوئ چا چې لوئ بادشاهان رانسکور کړل،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۱۸ او هغٔه تکړه بادشاهان هلاک کړل،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۱۹ سیحون د امور بادشاه يې مړ کړلو،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۲۰ عوج د بسن بادشاه يې مړ کړلو،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۲۱ او هغٔه د هغوئ ُملک دوئ ته په میراث کښې ورکړو،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۲۲ او په میراث کښې يې خدمتګار بنى اِسرائيل ته ورکړو،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۲۳ د هغٔه شکر ګذاری وکړئ چا ته چې مونږ
د کمزورتيا په حالت کښې یاد ُوو،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۲٤ او مونږ يې د خپلو دشمنانو نه خلاص کړلو،
د هغٔه مینه ابدی ده.




































۲۸۸

زبور ۱۳۷ – ۱۳٦

۲۵ او څوک چې هر یو مخلوق ته رزق ورکوی،
د هغٔه مینه ابدی ده.
۲٦ د �آسمانونو د خُ دائ شکر ادا کړئ،
د هغٔه مینه ابدی ده.








يو سل او اووۀ دېرشم زبور
۱ نو مونږ د بابل د سیند په غاړه کښېناستلو او ومو ژړل،
هرکله چې صيون مونږ ته به راپه یاد شو.
۲ هلته په چنارونو کښې مونږ خپل ربابونه راوېزاند کړی ُوو،
۳ ځکه چې هلته زمونږ قابضينو په مونږ سندرې وئیلی،
او مونږ ته تکلیف رسوونکو زمونږ نه
د خوشحالئ د سندرو خواهش کولو،
دوئ مونږ ته وئیل چې،
“مونږ ته د صيون د سندرو نه يوه ووایئ”.
٤ نو مونږ د مالِک خُ دائ سندرې څنګه ووا ُیو
هرکله چې مونږ په پردې ُملک کښې ُيو؟
۵ که چرے زٔه تا هير کړمه یروشلیم،
نو زما ښى لاس نه دې خپل ُهنر هير شی.
٦ زما ژبه دې زما د تالو پورې ونخښلى،
که چرے تٔه ما ته یاد نۀ يې،
او که چرے زٔه یروشلیم د ټولو نه خپله لویه خوشحالی نۀ ګڼم.
























زبور ۱۳۸ – ۱۳۷

۲۸۹



۷ اے مالِکه خُ دایه� ،آدومیان رایاد کړه ،چې څۀ یې کړې ُوو،
په کومه ورځ چې يروشليم رانسکور شوے وو.
هغوئ چغې وهلې چې“ ،وران يې کړئ،
او چې د بنيادونو پورې يې وران کړئ”.




۸ اے د بابل خلقو ،تباه شئ،
هغه دې خوشحاله وی څوک چې تا ته بدل درکړی،
کوم کارونه چې تا مونږ سره وکړل.




۹ هغه به خوشحاله وى څوک چې ستا ماشومان ګرفتاره وی،
او د ګټانو سره ورته ډغرې ورکوی.


يو سل او اتۀ دیرشم زبور

د حضرت داود د شکر ګذارئ سرود


۱ زٔه به د زړٔه د اخلاصه،
ستا ثناء صفت وکړم ،اے مالِکه خُ دایه،
او د نورو معبودانو په وړاندې به زٔه ستا د شکر ګذارئ سندرې ووايم.








۲ زٔه به ستا مقدس کور طرف ته سجده وکړم،
او زٔه به ستا د نوم ثناء صفت ادا کړم،
ځکه چې تٔه ډير مينه ناک او وفادار يې،
او تا په ټولو څیزونو باندې خپل نوم او کلام اوچت کړو.
۳ ما چې کله هم تا ته سوال زارى کړې ده ،تا قبوله کړې ده،
تا زٔه په طاقت ورکولو تکړه او زړۀور کړم.


۲۹۰

زبور ۱۳۹ – ۱۳۸

٤ اے مالِکه خُ دایه ،د دنيا ټول بادشاهان دې ستا ثناء صفت وکړی،
چې کله دوئ ستا د خولې کلام واوری.
۵ دوئ دې د مالِک خُ دائ د طريقو ثناء صفت وکړی،
ځکه چې د مالِک خُ دائ جلال لوئ دے.
٦ که څٔه هم چې مالِک خُ دائ ډیر اوچت دے،
خو بیا هم د ښکته خلقو خيال ساتی،
خو هغه کبرژن د ډیر لرې نه پیژنى.












۷ زٔه که څٔه هم د مصیبتونو په مينځ کښې ګرځم،
تٔه زما ژوندون بچ کوې.
تٔه خپل لاس زما د دشمنانو د غصې په خلاف راوږدوې،
د خپل ښى لاس سره دې ما بچ کوې.
۸ مالِک خُ دائ به زما دپاره خپل مقصد پوره کړی،
ستا مينه ،اے مالِکه خُ دایه ،د تل دپاره پاتې کیږی،
د خپلو لاسونو کارونه مۀ پرېږده.








يو سل او نهٔه دیرشم زبور

د موسيقۍ د مشر دپاره ،د حضرت داود يو زبور






۱ اے مالِکه خُ دایه ،تا زۀ معلوم کړے يم
او تٔه ما پیژنې.
۲ تا ته زما د ناستې پاستې پته ده،
او زٔه که لرې هم یم تٔه زما په سوچونو پوهیږې.


زبور ۱۳۹

۲۹۱

۳ زٔه که ګرځم او که ملاست یم،
نو تا ته زما د ټولو کارونو پته ده.
٤ خبره لا زما د خولې نه وتلی نۀ وی،
چې تٔه په هغې باندې پوره خبر يې ،اے مالِکه خُ دایه.
۵ زما نه مخکښې او وروستو تٔه يې،
او تا د خپل برکت لاس په ما باندې ایښے دے.
٦ دغه شان پوهه زما دپاره ډیره حیرانونکې ده،
او دا خبره زما د عقل نه لویه ده.
۷ زٔه به ستا د روح نه چرته لاړ شم؟
حضور نه به چرته وتښتېږم؟
ستا د ُ
۸ که چرے زٔه �آسمان ته هم وخيژم ،تٔه هلته يې،
که چرے زٔه په قبر کښې هم څملم ،ته هلته یې.
۹ که چرے زٔه د سبا په وزرو سور شم،
که چرے زٔه د سمندر په لرې غاړه اوسیږم،
۱۰ هلته به ستا لاس زما لارښودنه وکړی،
او ستا قدرت به ما په تيزئ سره راونیسی.
۱۱ که چرے زٔه دا ووايم چې“ ،تيارٔه به ضرور ما ستا نه پټ کړی،
او زما نه ګیر چاپیره رڼا به په شپه بدله شی”.
۱۲ خو تیارٔه به ستا دپاره تیارۀ نٔه وی،
شپه به لکه د ورځ په شان ځلیږی.
ځکه چې تیارٔه به ستا دپاره د رڼا په شان وی.









































۲۹۲

زبور ۱۳۹



۱۳ ځکه چې تا زما دننه هر څٔه پیدا کړل،
او زٔه تا د مور په ګیډه کښې يو ځائ کړم.




۱٤ زٔه ستا ثناء صفت کومه ځکه چې ویرونکے او عجيبه جوړ شوے یم،
ستا کارونه عجيبه دی او زٔه په دې ښٔه پوهیږم.




۱۵ زما د بد ن ډانچه ستا نه پټه نٔه وه کله چې زۀ په پټ ځائ کښې جوړيدلم،
او کله چې زٔه د زمکې په ژوره کښې جوړيدلم.




۱٦ ستا سترګو زما نامکمله بدن ولیدلو.
او تا د شروع نه هغه ټولې ورځې چې زما د ژوند دپاره مقرر کړې وې
هغه دې په خپل ِکتاب کښې وليکلې.




۱۷ ستا خيالونه ما له څومره قيمتى دی ،پاکه خُ دايه،
او دا څومره بې حسابه دی.




۱۸ که چرے هغه وشمارم ،نو د شګو نه ډیر دی.
او زۀ چې کله راویښ شم ،نو بیا هم ستا سره یم.




۱۹ کاش چې تٔه بدکاران هلاکوې ،اے پاکه خُ دایه،
او وینو ته تږى ناست زما نه لرې کړې.


۲۰ دوئ تا پسې قصداً بدې خبرې کوی،
او مخالفين دې نوم بې فائدې اخلی.
۲۱ مالِکه خُ دايه ،ولې زٔه د هغوئ
نه نفرت ونٔه کړم څوک چې ستا نفرت کوی؟
او د هغوئ نه کرکه ونٔه کړم څوک چې ستا مخالفت کوی.








زبور ۱٤۰ – ۱۳۹

۲۹۳



۲۲ زٔه بلکل د هغوئ نه نفرت کوم څوک چې ستا نه نفرت کوی،
او هغوئ خپل دشمنان ګڼم.




۲۳ پاکه خُ دایه ،ما ولټوه ،او زما زړٔه وپیژنه،
او تٔه زما امتحان واخله او زما د پريشانئ په خیالونو ځان پوهه کړه.




۲٤ ما ته وګوره که چرے کومه غلطه طريقه په ما کښې وی،
ما د تل ژوندون لارو ته رهنمائی کړه.


يو سل او څلوېښتم زبور

د موسيقۍ د مشر دپاره ،د حضرت داود يو زبور

۱ اے مالِکه خُ دايه ،د بدکارانو نه ما بچ کړه،
او د ظالمانو اِنسانانو نه ما وساته،
منصوبې په خپلو زړونو کښې جوړوی
۲ او څوک چې د شرارت ُ
او هره ورځ جنګ توده وی.
۳ دوئ خپلې ژبې لکه د ښامار په شان تیروی،
او د چمچمار زهر يې په شونډو پراتۀ وی.
٤ اے مالِکه خُ دایه ،ما د بدکارانو د لاس نه محفوظ کړه،
او ما د ظالمانو نه بچ کړه،
منصوبې جوړوی.
څوک چې زما د پښو ګیرولو دپاره ُ
۵ کبرژنو سړو ما ته پټ دامونه ايښې دی،
او دوئ خپل جالونه خوارۀ کړی دی.
او زما په لارو کښې يې دامونه ایښې دی.




















۲۹٤

زبور ۱٤۰

٦ ما مالِک خُ دائ ته ووئیل ،تٔه زما خُ دائ پاک يې.
اے مالِکه خُ دايه ،د رحم دپاره زما سوال زاری واوره.
خلاصونکیه،
۷ اے قادره مالِکه خُ دایه ،زما قوی
ُ
څوک چې د جنګ په ورځ زما سر پټوی.
۸ د بدکارانو �آرمانونه تٔه مۀ پوره کوه ،اے مالِکه خُ دايه،
منصوبې کامیابیدو ته مۀ پریږده،
او د دوئ ُ
هسې نه چې دوئ مغروره شی.














۹ او څوک چې ما نه راتاو دی
د هغوئ سرونه دې په مصيبت کښې راګیر شی،
او په هغه مصيبت کښې چې کوم د هغوئ شونډو جوړ کړے دے.




۱۰ بلې شوې سکروټې دې په هغوئ راپریوزی،
او هغوئ دې په اور کښې وغورزولے شی،
او هغوئ دې چکړو دلدل ته وغورزیږی چې بیا ترې راوتلے نٔه شی.


۱۱ غیبت کوونکې دې په دې ُملک کښې کامیاب نٔه شی،
او په ظالمانو دې ناګهانه �آفت راشی.
۱۲ زٔه په دې پوهیږمه چې مالِک خُ دائ به غريبانانو ته اِنصاف ورکړی،
او هغه د حاجتمندو مقدمه په خپل لاس کښې اخلی.










۱۳ او بې شکه چې نیكان به ستا د نوم ثناء ِصفت وکړی،
حضور کښې ژوند وکړی.
او صا ِدقان به ستا په ُ


زبور ۱٤۱

يو سل او يو څلوېښتم زبور
د ماښام دعا

د حضرت داود يو زبور



۱ اے مالِکه خُ دایه ،زٔه تا ته سوال زارى کومه ماله زر راشه،
زما �آواز اوره کله چې زٔه درته سوال کوم.


حضور کښې د خوشبو په شان شی،
۲ زما دعا دې ستا په ُ
او زما د لاسونو اوچتول دې تا ته
لکه د ماښام د قربانۍ په شان قبول شی.
۳ اے مالِکه خُ دایه ،زما خولٔه قابو کړه،
او زما په شونډو باندې نظر وساته.










٤ زما زړۀ دې په بدو لارو لاړ نۀ شی،
او نۀ دې د بدکارو په کارونو کښې ِحصه واخلی.
او نۀ دې خطاکارو سره مل شی،
ما د هغه خلقو د خوندور خوراکونو د خوړولو نه وساته.








۵ که نيک سړے ما وډبوی دا به مهربانی وی،
او د هغۀ رټل به زما دپاره په سر باندې د تیلو په شان وی،
او زما سر به د دې تیلو نه انکار نٔه کوی،
خو زما دعا به هميشه د بدعملو د کارونو په خلاف وی.
٦ کله چې د دوئ بادشاهان د کمروونو نه راوغورزیږی،
نو بدعمله به دا زده کړی چې زما وېنا خوږه وه.


۲۹۵

۲۹٦

زبور ۱٤۲ – ۱٤۱

۷ لکه څنګه چې د زمکې په قلبې سره کاڼی برسيره شی،
نو دغه شان به زمونږ هډُوکى د قبر په خولٔه کښې خوارۀ وارۀ پراتۀ وی.




۸ خو زما سترګې ستا په طرف دی ،اے قادر مطلق خُ دایه،
او ستا نه پناه غواړم ما مرګ ته مه حواله کوه.




۹ ما د هغه لټ نه وساته کوم چې دوئ زما دپاره ايښے دے،
ما د هغه دامونو نه وساته چې بدعملو زما دپاره خوارٔه کړی دی.






۱۰ بدعمله دې په خپلو دامونو کښې راګیر شی،
چې دا شان زٔه ترې بچ شمه.


يو سل او دوه څلوېښتم زبور

د حضرت داود يو مشکيل ،هغه دعا چې کله هغه په غار کښې وو


۱ زۀ په زوره مالِک خُ دائ تهژړا کوم،
او ما د رحم دپاره مالِک خُ دائ ته �آواز وکړو.








۲ زٔه خپل فريادونه د هغٔه په وړاندې کوم،
د هغۀ په وړاندې زۀ خپل مصيبت بيانوم.
۳ کله چې زما روح په ما کښې کمزورے شی،
نو دا تٔه يې چې زما په لارو پوهیږې.
په کومو لارو چې زٔه روان یم
نو په هغه لارو کښې يې ما دپاره دام پټ لګولے دے.


زبور ۱٤۳ – ۱٤۲
٤ وګوره زما ښې طرف ته وګوره
هیڅوک زما پرواه نٔه کوی،
زما پناه ګاه نشته هیڅوک زما د ژوند پرواه نٔه کوی.
۵ زٔه تا ته ژړا کوم ،اے مالِکه خُ دايه،
زٔه دا وایم چې“ ،تٔه زما پناه ګاه يې،
او تٔه د ژوندون په دنيا کښې زما برخه يې”.










٦ زما ژړا تٔه واوره،
ځکه چې زٔه ډیر سخت محتاجه یم.
څوک چې ما ګیرول غواړى د هغوئ نه ما بچ کړه،
ځکه چې دوئ زما نه ډیر زو َرور دی.




۷ تٔه ما د قید نه خلاص کړه،
چې ستا د نوم ثناء ِصفت وکړم.
نو بیا به صا ِدقان رایوځائ شی زما په حقله،
ځکه ستا د مهربانئ په وجه.


يو سل او درې څلوېښتم زبور


د حضرت داود يو زبور

۱ اے مالِکه خُ دایه ،زما دعا واوره،
زما ژړا ته د رحم دپاره غوږ ونیسه،
په خپله وفادارۍ او صداقت سره دې زما مدد دپاره راشه.


۲۹۷

۲۹۸

زبور ۱٤۳

۲ او خپل خدمتګار دې د عدالت دپاره مۀ راوله،
ځکه چې ستا په وړاندې څوک هم بې ګناه نٔه دی.
۳ دشمن راپسې لګيدلے دے ما په زمکه ښکته غورزوی،
هغٔه زٔه په زور په تورو تیارو کښې اوسولم
لکه د هغه خلقو چې ډیر مخکښې مړٔه شوى دی.
٤ نو ځکه روح مې په بدن کښې کمزورے کیږی،
نو دغه شان د یرې نه زما زړۀ په ما کښې ودریږی.
۵ کله چې زٔه پخوانى وختونه رایادوم،
نو زٔه ستا په کارونو سوچ کوم،
کوم کارونه چې ستا لاسونو کړی دی په هغوئ فکر کوم.
٦ زٔه تا ته د دعا دپاره لاسونه پورته کوم،
زما ځان لکه د للمې زمکې ستا تږے دے.
۷ اے مالِکه خُ دایه ،ما ته زر جواب راکړه،
زٔه نا اُميده شوے يم.
ما نه خپل مخ مۀ اړوه،
نو ګنى زۀ به د هغوئ په شان شم
څوک چې ښکته قبر ته روان وی.
۸ سحر دې ستا د تل عمری مينې کلام راوړی،
ځکه چې زۀ په تا باندې يقين لرم.
ما ته هغه لار راوښایه چې زٔه پرې لاړ شم،
ځکه چې تا ته ما خپل ځان په دعا کښې پورته کړے دے.




























زبور ۱٤٤ – ۱٤۳

۲۹۹

۹ ما د خپلو دشمنانو نه خلاص کړه ،اے مالِکه خُ دايه،
ځکه چې زٔه د پناه دپاره تا ته راځغليږم.




۱۰ ستا د رضا پوره کولو ما ته تعلیم راکړه،
ځکه چې تٔه زما خُ دائ پاک يې.
ستا نيک روح دې په هوار میدان کښې زما رهنمائی وکړی.
۱۱ د خپل نوم په خاطر دې ،مالِک خُ دايه ،زما ژوند بچ کړه.
په خپل صداقت دې ما تکلیفونو نه راوباسه.










۱۲ تۀ ما سره د خپلې نٔه ختمیدونکې مينې په وجه زما دشمنان خاموشه کړه،
زما ټول دشمنان تباه کړه ،ځکه چې زٔه ستا خدمتګار یم.


يو سل او څلور څلوېښتم زبور
د حضرت داود يو زبور

۱ مالِک خُ دائ ته دې ثناء صفت وی څوک چې زما ګټ دے،
څوک چې زما لاسونه د جنګ دپاره تياروی،
او زما ګوتې د جنګ دپاره تياروی.
۲ هغه زما مینه ناک خُ دائ پاک او د ِحفاظت قلعه ده،
خلاصونکے دے،
هغه زما پناه ګاه او زما
ُ
هغه زما ډال دے په چا کښې چې زٔه پناه اخلم،
څوک چې خلق زما د اختیار لاندې راولی.
۳ اے مالِکه خُ دایه ،اِنسان څٔه دے چې تٔه یې خيال ساتې،
د اِنسان زوئ څٔه دے چې تٔه يې فکر کوې؟












زبور ۱٤٤

۳۰۰
٤ اِنسان دے لکه د هوا په شان،
د هغۀ عمر تيريږى لکه سورى په شان.
۵ خپل �آسمانونه وشلوه اے مالِکه خُ دایه او لاندې راکُوز شه،
غرونو ته صرف لاس وروړه نو دوئ به لوګے شی.








٦ بریښنا ګانې راولېږه او دشمنان خوارۀ کړه،
او خپل غشى پرې راووروه او هغوئ تس نس کړه.




۷ د بره نه خپل لاس راوغزوه،
خلاصون راکړه،
ما ته تحفط او
ُ
د زو َرورو اوبو او د غیرو لاسونو نه،




۸ د چا خولٔه چې د دروغو نه ډکه ده،
د چا لاسونه چې دوکه باز دی.






۹ زٔه به تا ته نوے حمد ووایم ،اے پاکه خُ دايه،
په لس تاريزه رباب به زٔه تا ته سور ساز وغږوم،








۱۰ هغه چا ته څوک چې بادشاهانو ته فتح ورکوی،
څوک چې خپل خدمتګار داود ته د وژونکې تورې
خلاصون ورکوی.
نه
ُ
خلاصون راکړه،
۱۱ ما ته تحفط او ما ته
ُ
خلاصون راکړه،
او د غیرو د لاسونو نه
ُ
د چا خولٔه چې د دروغو نه ډکه ده،
او د چا لاسونه چې دوکه باز دی.


زبور ۱٤۵ – ۱٤٤

۳۰۱



۱۲ نو بیا به زمونږ زامن په ځوانۍ کښی لکه
د سیرابه تکو شنو بوټو په شان وی،
او زمونږ لوڼه به لکه د محل د زینت د ستنو په شان وی.




۱۳ زمونږ ګودامونه به د هر قسمه غلې نه ډک وی،
زمونږ ګډې به زرګونو ته ورسیږی،
په زرګونو به زمونږ په پټو کښې وی،




۱٤ زمونږ غویان به درانۀ بارونه وړی،
نو زمونږ د ښار ديوالونه به کنډر نٔه شی،
هيڅ څوک به قېدى بوتلے نۀ شی،
او زمونږ په کوڅو کښې به د نا اُميدئ ژړا نٔه وی.




۱۵ بختور دی هغه خلق د چا په حقله چې دا رښتيا وی،
بختور دی هغه خلق د چا چې خُ دائ پاک ،مالِک خُ دائ وی.


يو سل او پينځۀ څلوېښتم زبور
د حضرت داود د حمدوثناء يو زبور

د ثناء صفت سرود
۱ اے زما پاکه خُ دایه ،بادشاه ،زٔه به ستا لوئې بيانوم،
او زۀ به د تل دپاره ستا د نوم ثناء صفت کوم.
۲ زۀ به هره ورځ ستا ثناء ِصفت وکړم،
زۀ به د تل دپاره ستا د نوم لوئې بيان کړم.








۳۰۲

زبور ۱٤۵

۳ مالِک خُ دائ لوئ دے او د ډېر ثناء ِصفت قابل دے،
د هغٔه لوئى هیڅوک هم معلومولے نٔه شی.




٤ يو نسل به بل نسل ته ستا د کارونو ستائينه کوی،
او دوئ به ستا د لويئ کارونه بيانوی.




۵ هغوئ به ستا د جلالی شان او شوکت او لویئ خبرې کوی،
زۀ به ستا په عجيبه کارونو فکر وکړم.




٦ هغوئ به ستا د هيبت ناکه کارونو په حقله خبرې وکړی،
او زۀ به ستا د لويو کارنامو بيان وکړمه.




۷ هغوئ به ستا د بې اندازې ښۀ والى جشن کوی،
او په خوشحالۍ سره به ستا د صداقت سندرې غږوی.
۸ مالِک خُ دائ رحیم او مهربان دے،
زر نٔه په غصه کیږی او ډیره مینه کوی.
۹ مالِک خُ دائ د هر چا سره ښٔه دے،
او هر څٔه چې هغٔه پیدا کړی دی په هغه ټولو مهربانه دے.
۱۰ اے مالِکه خُ دایه ،ستا مخلوق دې ستا شکر وکړی،
ستا مؤمينان دې ستا ثناء صفت وکړی.























۱۱ دوئ به ستا د بادشاهت د جلال خبرې وکړی،
او دوئ به ستا د قدرت خبرې وکړی،
۱۲ نو چې ستا په طاقتمند کارونو ټول خلق پوهه شی،
او ستا د بادشاهت د جلالى شان او شوکت نه خبر شی.


زبور ۱٤۵

۳۰۳

۱۳ ستا بادشاهى د تل بادشاهی ده،
ستا حکومت په ټولو نسلونو کښې پاتې کېدونکے دے.
مالِک خُ دائ په خپلو ټولو وعدو وفادار دے،
او هغه په خپلو ټولو پیدا کوونکو ِمهربانه دے.
۱٤ مالِک خُ دائ هغوئ ټول اوچتوی څوک چې راپريوزی،
او هغه ټول راکونټی شوی راوچته وی.








۱۵ او د ټولو سترګې تا ته دی،
او تٔه ټولو ته په صحیح وخت کښې خوراک ورکوې.
۱٦ مالِک خُ دائ چې خپل لاس پرانيزې،
په خپله د هر يو ژوندى څيز لوږه تنده ختموې.
۱۷ مالِک خُ دائ په خپلو ټولو کارونو کښې صا ِدق دے،
او هغه په خپلو ټولو پیدا کوونکو ِمهربانه دے.
۱۸ مالِک خُ دائ هغه ټولو ته نزدې دے څوک چې ورته �آواز کوی،
هغوئ ټولو ته نزدې دے څوک چې په رښتيا ورته �آواز کوی.
















۱۹ څوک چې د هغٔه نه یریږی د هغوئ ټولو �آرمانونه پوره کوی،
خلاصون ورکوی.
او هغه د دوئ ژړا اوری او
ُ
۲۰ مالِک خُ دائ د هغوئ خيال ساتى څوک چې د هغۀ سره مینه کوی،
خو هغه به ټول شريران تباه کړی.
۲۱ زما خولٔه به د مالِک خُ دائ ثناء صفت کوی،
او ټول مخلوق به د هغٔه د مقدس نوم د تل دپاره ثناه صفت کوی.












۳۰٤

زبور ۱٤٦

يو سل او شپږ څلوېښتم زبور

د مالِک ُخدائ ابدی وفاداری

۱ د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت دې وی.
د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړه ،اے زما ځانه.
۲ زۀ به په خپل ټول ژوند کښې د مالِک خُ دائ ثناء صفت کوم،
او تر څو چې زۀ ژوندې یم د مالِک خُ دائ ثناء صفت به کوم.
۳ او په شاهزادګانو باندې توکل مۀ کوئ،
خلاصون نٔه شى ورکولے.
په فانى اِنسان توکل مۀ کوئ څوک چې
ُ
٤ کله چې ترې روح وځی نو خاورو سره خاورې شی،
منصوبې خرابې شی.
او په هم هغه ورځ يې ټولې ُ
۵ بختور دی هغوئ د چا مدد چې د یعقوب خُ دائ دے،
او د چا اُميد چې په مالِک خُ دائ د هغٔه په خُ دائ پاک وی.
٦ ځکه چې هغۀ �آسمانونه او زمکه،
سمندر او څۀ چې په کښې دی پیدا کړى دى
او هغه همیشه وفادار دے.
۷ هغه په خپله د مظلومانو مقدمه چلوی،
او اوږی ته خوراک ورکوی.
مالِک خُ دائ قيديان �آزادوی.
۸ مالِک خُ دائ ړندو ته نظر ورکوی.
او هغه ټول راکونټی شوی راوچته وی،
مالِک خُ دائ د صا ِدقانو سره مينه کوی.
































زبور ۱٤۷ – ۱٤٦


۳۰۵

۹ مالِک خُ دائ د مسافرو خيال ساتی،
او یتیمانو او کُنډو ته خوراک ورکوی،
منصوبې او طریقې خرابوی.
خو هغه د بدعملو ُ
۱۰ مالِک خُ دائ د تل دپاره بادشاهت کوی،
د ټولو نسلونو دپاره اے صيونه.
د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت دې وی.






يو سل او اووۀ څلوېښتم زبور

د مالِک قادر ُخدائ ثنا صفت

۱ د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړئ.
دا څومره ښۀ ده چې مونږ د خپل خُ دائ پاک ثنا صفت ووا ُیو،
وکړو.
او څومره د خوښې خبره ده چې مونږ د هغٔه ثناء ُ
۲ مالِک خُ دائ يروشليم بيا �آبادوی،
هغه د بنی اِسرائيلو شړلى خلق راغونډوی.










۳ هغه مات زړونه روغوی،
او د هغوئ په زخمونو پټئ لګوی.


٤ هغٔه ته د ټولو ستورو د شمېر پته ده،
او هر یو ستورى ته په نامه �آواز کوی.
۵ زمونږ مالِک خُ دائ لوئ او په طاقت کښې زو َرور دے،
او د هغٔه د پوهې څٔه حد نشته دے.








۳۰٦

زبور ۱٤۷

٦ مالِک خُ دائ د عاجزانو ساتنه کوی،
خو شريران زمکې ته راغورزوی.




۷ په شکر ګذارئ سره د خُ دائ حمد و ثناء ووايئ،
او زمونږ خُ دائ پاک ته په رباب سره ساز وغږوئ.




۸ هغه �آسمان په وریځو باندې پټوی،
او هغه په زمکه بارانونه راوروی،
او په غرونو او غونډو باندې واښٔه را شنٔه کوی.






۹ هغه ځناورو ته خوراک ورکوی،
او کارغانو بچو ته کله چې وچغیږی خوراک ورکوی.


۱۰ د هغٔه خوشحالى د اَس په طاقت کښې نٔه ده،
او نۀ د هغٔه خوشحالى د اِنسان په طاقت کښې ده.
۱۱ او مالِک د هغوئ نه خوشحاله وی څوک چې د هغٔه نه یریږی،
او څوک چې د هغٔه په نٔه ختمیدونکې مینه باندې اُميد ساتی.
۱۲ د مالِک خُ دائ لوئى بيان کړه ،اے يروشليمه،
د مالِک خُ دائ ثنا صفت ادا کړه ،اے صيونه.


















۱۳ او هغه ستا د دروازو اړمونه او درشلونه مضبوطوی،
او په تا کښې اوسيدونکو ته برکت ورکوی.
۱٤ هغه ستا سرحدونه په سلامتۍ کښې ساتی،
او د ټولو نه په ښو غنمو باندې دې معموروی.


زبور ۱٤۸ – ۱٤۷


۱۵ هغه چې خپل احکام زمکې ته ورولیږی،
نو د هغٔه ُحکم په منډه خوریږی.




۱٦ هغه واوره لکه د وړۍ خوروی،
او واوره لکه د ایرو په شان ځغلوی.




۱۷ هغه د کاڼو په شان ږلۍ وروی
د هغٔه د واورې طوفان ته څوک ټینګیدے شی؟




۱۸ هغه خپل کلام رالیږی او واوره پرې ویلې کیږی،
هغه خپلې هواګانې رالیږی اوبۀ ترې راروانې شی.




۱۹ هغٔه خپل کلام یعقوب ته ورښکاره کړو،
او خپل شریعت او قانون يې بنی اِسرائيلو ته ښکاره کړو.




۲۰ هغٔه داسې د بل قوم دپاره کړی نٔه دی،
هغوئ د دٔه په شریعت نۀ پوهېږی.
د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت کوئ.


يو سل او اتۀ څلوېښتم زبور

د مالِک ُخدائ ثناء ِصفت کوئ







۱ د �آسمانونو نه د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړئ،
د هغۀ ثناء ِصفت په اوچتو �آسمانونو کښې وکړئ.
۲ د هغٔه ټولو فرښتو د هغٔه ثناء صفت وکړئ،
ټولو �آسمانى مخلوقاتو د هغٔه ثناء صفت وکړئ.


۳۰۷

۳۰۸

زبور ۱٤۸

۳ اے نمر او سپوږمۍ د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت وکړئ،
ټولو ځلیدونکو ستورو د هغٔه ثناء صفت وکړئ.




٤ اُوچتو �آسمانونو د هغۀ ثناء ِصفت وکړئ،
په �آسمان کښې بره اوبو د هغٔه ثناء صفت وکړئ.
۵ هغوئ ټول دې د مالِک خُ دائ د نوم ثناء ِصفت وکړی،
ځکه چې د هغٔه په ُحکم دوئ پیدا شوی دی.








٦ او هغوئ يې د تل دپاره په خپل ځایونو باندې مقرر کړې دی،
او هغٔه ورته قانون مقرر کړو چې هیڅ کله نٔه ختمیږی.
۷ د زمکې نه د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړئ،
اے د لویو سمندرونو مخلوقه
او د ټولو سمندرونو لاندې بيخ کښې چې اوسېږئ.








۸ بریښنا او ږلۍ ،واورو او وريځو،
طوفانی بادونو چې تاسو د هغٔه ُحکم منئ.






۹ تاسو غرونو او ټولو غونډیو،
میوه دارو ونو او ټولو دیارونو.








۱۰ ځنګلى ځناورو او ټولو څاروو،
ښوئېدونکې مخلوقه ،او د هوا مارغانو،
۱۱ د زمکې بادشاهانو او ټولو قومونو،
تاسو ټولو شهزادګانو او د دنيا بادشاهانو،


زبور ۱٤۹ – ۱٤۸

۳۰۹

۱۲ اے ټولو ځوانانو او پېغلو،
بوډاګانو او ماشومانو.
۱۳ ټول دې د مالِک خُ دائ د نوم لوئى بيانوی،
ځکه چې صرف د هغٔه نوم لوئ دے،
او د هغٔه شان او شوکت په زمکې �آسمانونو باندې دے.










۱٤ هغۀ خپل قوم دپاره د فخر ښکر پورته کړے دے،
تر څو د هغۀ ټول نيک او مقدس خلق د هغٔه ثناء صفت بيان کړی،
یعنې بنی اِسرائيل چې هغٔه ته نزدې دی.
د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت دې وی.


يو سل او نهٔه څلوېښتم زبور

د ثناء صفت سرود

۱ د مالِک خُ دائ ثناء صفت بيان کړئ.
مالِک خُ دائ ته یو نوے سرود ووایئ،
د هغۀ ثناء صفت د هغٔه د مؤمينانو په ډله کښې بيان کړئ.
۲ بنی اِسرائيل دې د خپل خالق سره خوشحالى وکړی،
د صيون خلق دې د خپل بادشاه سره خوشحاله وی.








۳ هغوئ دې د هغٔه د نوم ثناء صفت په ګډا کښې بيان کړی،
او هغٔه ته دې په تمبل او رباب سره موسیقی وغږوی.
٤ ځکه چې مالِک خُ دائ د خپلو خلقو سره خوشحالیږی،
خلاصون تاج ور په سروی.
او هغه عاجزانو ته د
ُ








۳۱۰

زبور ۱۵۰ – ۱٤۹

۵ مقدسین دې د هغٔه په عزت ورکولو سره خوشحاله شی،
او په خپلو بسترو کښې دې د خوشحالئ سندرې وايى.
٦ د خُ دائ پاک ثناء ِصفت دې د هغوئ په خُ لو باندې وی
او دوه مخيزه تُوره دې د هغوئ په لاسونو کښې وی،










۷ تر څو په زور سره د قومونو نه بدل واخلی،
او چې د هغوئ خلقو ته سزا ورکړی،




هتکړو کښې وتړی
۸ چې د هغوئ بادشاهان په ُ
او د هغوئ مشران دې په بيړو کښې وتړی،




۹ او چې څنګه فیصله د هغوئ په خلاف لیکلے شوې ده هغه شان وشى.
دا د هغٔه ټولو مقدسینو ته جلال دے.
د مالِک خُ دائ ثناء ِصفت دې وى.


يو سل او پنځوسم زبور

د مالِک ُخدائ ثناء صفت وکړئ

۱ د مالِک خُ دائ ثناء ووايئ.
د هغٔه په مقدس ځائ کښې د هغٔه ثناء ووايئ،
د هغٔه په زو َرور �آسمان کښې د هغٔه ثناء صفت ووايئ.
۲ د هغۀ د لویو کارونو په وجه د هغٔه ثناء صفت وکړئ،
او د هغٔه د بې حده لویوالی په اندازه د هغٔه ثناء صفت وکړئ.








زبور ۱۵۰
۳ او د بګل د �آواز سره د هغٔه ثناء خوان شئ،
د رباب او بينجو د ساز سره د هغٔه ثناء صفت وکړئ.
٤ د تمبل او ګډا سره د هغۀ ثناء ِصفت وکړئ،
په شپيلئ او د رباب تارونو سره د هغٔه ثناء صفت وکړئ.
۵ د چمټو او تالیو سره د هغٔه ثناء ِصفت وکړئ،
د هغٔه ثناء ِصفت د تالیو په شرنګار کښې وکړئ.
٦ هر یو ساه لرونکے دې د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړی،
د مالِک خُ دائ ثناء صفت وکړئ.
















۳۱۱

Psalms in Pakistani (Yousafzai) Pashto
© UBS 2016 Printrun: MMM
ISBN 978 969 250 890X

