
د روت کتاب

پېژندلو

روت د وفا او مين يوه قيصه ده او په دې ک خُدائ پاک د وفادارۍ اجر په
لوئ برکت سره ورکوى. دا کتاب مون ته د يوې موآب کونې په حقله قيصه

بيانوى، چا چ د خپل بن اسرائيل خوا په مينه ک خپل خلق او دستور
پرېودو او وې وئيل چ ستا خلق به زما خلق وى او ستا خُدائ پاک به زما

هغه په خپله غريبه وه او د نورو خلقو د مهربان ر چخُدائ پاک وى. ا
وک چ ،هد بوعز توجو حاصله ک ۀ کردار او روي حاجتمنده وه، د روت

سره ي و او هغترس وک د مرحوم خاوند رشتهدار وو. بوعز په هغ د هغ
وادۀ وکو. دا کتاب يو زبردست مثال دے چ نه خُدائ پاک د خپلو خلقو

خيال سات او د ولو قومونو هغه خلق قبلوى وک چ د هغۀ لون کوى. د
حفظ کولو دپاره ۱: ۱۷ آيت ”چ چرته مرې، هلته به مرم، چ چرته خېې

هلته به خېم. مال خُدائ دې ما ته په قهر ش کۀ د مرګ نه بغېر په بل ۀ
ستا نه جدا شم.“
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د المل د خاندان موآب ته تلل

 ډېر پخوا، چ کله قاضيانو په بن اسرائيلو حومت کولو نو په هغه -

مل ک قحط راغلو. يو سے المل، چ افراتے وو، هغه د يهوداه په
بيتلحم ک اوسېدو، د خپل  نعوم او د دوو زامنو محلون او کليون

م لملا  چ سره موآب ته د ۀ وخت دپاره الړو. دوئ ال هلته اوسېدل 
 نو هغوئ د موآب و شو، نو نعوم د دوو زامنو سره يوا پات شوه، 
 محلون او کليون عرفه او روت سره ودونه وکل. تقريباً لس کاله وروستو 
هم مۀ شول، او نعوم بېخ يوا پات شوه، چ نۀ ي خاوند وو او نۀ زامن.

د نعوم او روت بيتلحم ته واپس راتلل

 ۀ وخت وروستو نعوم خبر شوه چ مال خُدائ خپلو خلقو ته د

 فصلونو نعمت ورکو، هغه د انوريانو سره د موآب نه تللو ته تياره شوه. 
 نعوم هغوئ ته  شوې، خو په الره ک ائ يهوداه ته واپس روان دوئ يو

ئ. مالاو د خپلو ميندو سره اوسې ووئيل، ”تاسو کور ته واپس الړې ش
خُدائ دې په تاسو مهربانه وى له نه چ تاسو په ما او زما په مو زامنو

 او مال خُدائ دې وکى چ تاسو دواړه بيا وادۀ ش او خپل مهربانه وئ. 
کورونه آباد کئ.“ نو نعوم هغوئ رخصتولو دپاره ُل کې. خو هغوئ په
 او هغوئ هغ ته ووئيل، ”نه، مون به تا سره ستا مل ته حو.“ ژړا شوې 
 نعوم په جواب ک ورته ووئيل، ”زما لوو، تاسو واپس الړې ش، تاسو

ما سره ول تلل غواړئ؟ په دې خيال چ زما به بيا زامن وش او هغوئ به تاسو
 واپس خپلو کورونو ته الړې ش، زۀ ډېره بوډۍ او د بيا وادۀ وادۀ کى؟ 
کېدو نۀ يم. کۀ چرې زۀ داس وم چ تر اوسه ۀ اُميد شته، نو کۀ نن شپه
 تاسو به د هغوئ د غېدو انتظار کوئ وادۀ هم شوم او زما زامن وشول، 

ۀ؟ دا به تاسو د بل چا سره د ودېدو نه ايساروى ۀ؟ نه، زما لوو، تاسو ته پته
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ده چ دا نۀ ش کېدے. مال خُدائ زما مل نۀ دے، په تاسو زما زړۀ سوزى.“
 دوئ بيا په ژړا شوې. عرفه په مخه ه وئيلو دپاره خواُ له که او

 نو نعوم هغ ته ووئيل، واپس کور ته الړه، خو روت د هغ لمن نيول وه. 
”اے روت، ستا يور خپلو خلقو او د هغوئ معبودانو له الړه. هغ پس واپس

 خو روت ورته ووئيل، ”ما د ان نه مۀ شه، ما ته مۀ وايه کور ته الړه شه.“ 
چ درنه ايساره شم. چ چرته ، هلته به م، چ چرته اوس، هلته به اوسم.

 ستا خلق به زما خلق وى، او ستاسو خُدائ پاک به زما خُدائ پاک وى. 
چ چرته مرې، هلته به مرم، چ چرته خېې هلته به خېم. مال خُدائ دې

 کله چ ما ته په قهر ش کۀ د مرګ نه بغېر په بل ۀ ستا نه جدا شم.“ 
نعوم ته پته ولېده چ روت د تلو کله اراده کې ده، نو هغ نور ۀ ورته ونۀ

 دوئ مزل کولو چ بيتلحم ته ورسېدې. د هغوئ په رسېدو، د ار وئيل. 
 ول خلق د هغوئ په ننداره شول، او و ووئيل، ”دا په رتيا نعوم ده؟“ 

هغ ووئيل، ”ما ته نعوم مۀ واي، ما ته ماره واي ،ه چ قادر خُدائ زما
 زۀ بختوره الړم، خو مال خُدائ تش الس سپېره ژوند تريخ کے دے. 

راولېلم. ما ته ول نعوم واي، چ قادر خُدائ زۀ غورزول يم. او هغۀ په
 نو داس، نعوم د خپل موآب انور روت سره د سخت ک اچول يم؟“ 

.دوئ بيتلحم ته ورسېدل موآب نه واپس راغله. د اوربشو لَو شروع وو، چ

د روت د بوعز په پ ک کار کول

 د نعوم يو رشتهدار وو چ نوم ي بوعز وو، دا يو مالدار او مشر سے  ۲
 يوه ورځ روت نعوم وو، کوم چ د هغ د خاوند المل د خاندان نه وو. 

ته ووئيل، ”ما پرېده چ پو ته الړه شم چ د لَورو نه پات شوى وږى راول
کم. زما يقين دے چ وک به م د ان سره پرېدى.“ نعوم ورته ووئيل،
 روت پو ته الړه او لَورو پس وروستو پات شوى ”ه لورې، الړه شه.“ 
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 په دې وږى ي راولول. نو داس وشول چ هغه د بوعز په پ ک وه. 
و، او ورته يسالم وک رو ته يبوعز په خپله د بيتلحم نه راغلو. او لَو ک

ووئيل، ”مال خُدائ مو مل شه.“ او هغوئ په جواب ک ووئيل، ”مال خُدائ
 بوعز د لَورو مشر نه تپوس وکو، ”دا وانه ه وک دې بختور که.“ 
سره د موآب نه راغل ه د نعوم وانه و، ”دا مشر جواب ورک ده؟“ 

 هغ ما ته ووئيل چ ما په لَورو پس پات شوو وږو راولولو ته پرېده. ده. 
هغه د سحر وخت نه تر اوسه پورې کار کوى او د لې لحظ دپاره داالن الندې
 بيا بوعز روت ته ووئيل، ”زما خبره واوره، د دې پ نه دم ته کېناسته.“ 
 سو ته بغېر بل ائ ک وږى مۀ ولوه، دلته د و سره يو ائ اوسه، 

وره چ چرته هغوئ لو کوى نو په هغوئ پس شاته و سره کار کوه. ما
نو د هغ ،ې شتۀ ت وى. هر کله چهغوئ تا نۀ تن دى چ و ته وئيلخپلو س
 روت د عزت نه پمخ په زمه منو نه اوبۀ ه چ دوئ ډک کى دى.“ 
پرېوته، او بوعز ته ي ووئيل، ”زۀ ول ستاسو په نظر ک درنه يم؟ تاسو ول په
 بوعز ووئيل، ”زۀ د هر ۀ نه خبر يم چ تا ما مسافرې دومره مهربانه ي؟“ 
د خاوند د مرګ نه پس د خوا ومره خدمت کے دے. ما ته پته ده چ تا
نه مور پالر او خپل مل پرېودو او هغه خلقو له راغل چ تا مخ نۀ

 مال خُدائ دې تا له د دې بدل درکى. مال خُدائ دې تا له پوره پېژندل. 
اجر درکى، کوم چ د بن اسرائيلو خُدائ پاک دے، چ ورته د پناه دپاره

 روت ورته ووئيل، ”نېه، تۀ په ما ډېر مهربانه ي. ستاسو نرمو  “.ي راغل
خبرو زۀ په آرام کې يم، سره د دې چ زۀ ستاسو د وين برابره هم نۀ يم.“
 د خوراک په وخت بوعز روت ته ووئيل، ”رو واخله، او دا سرک سره

وخوره.“ نو هغه د لَورو سره کېناسته، او بوعز ۀ وريت دان هم هغ له
ورکې. هغ دومره وخوړه چ پرې ۀ مه شوه، او ۀ خوراک پات هم شو.
 کله چ هغه وږو ولولو له ورغله، بوعز لَورو ته حم وکو، ”پرېدئ -

چ هغه وږى هم راول کى چرته چ ېۍ پرت دى، او هغه بېخ مۀ منع
کوئ. د دې نه عالوه، ۀ وږى د ېو نه ورله راوباس چ هغه ي راول کى.“
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 نو روت تر ماامه پورې په پ ک وږى راولول، کله چ هغ دا ول

 نو هغ دا ار ته يوړل او خوا ته ي وودل وول، تقريباً اتۀ سېره ۇو. 
دان شوې وريت د خوراک نه پات ى دى. او د هغول کومره را هغ چ
 نعوم د هغ نه تپوس وکو، ”تا نن دا دومره وږى ي هم هغ له ورکې. 
چرته نه راول کى دى؟ تا د چا په پ ک کار کولو؟ هغه سے دې بختور

ش چ ستا خيال ي وساتلو.“ نو روت نعوم ته ووئيل چ، ”نن ما د چا په پو
 نعوم ووئيل، ”مال خُدائ ک کار کولو د هغه سى نوم بوعز دے.“ 

دې بوعز بختور کى. مال خُدائ همېشه د مو او ژوندو سره وعدې پوره
نزدې رشتهدار دے، هغه زمون ے زمونهغه س” ،دا هم ووئيل چ کوى.“ هغ
ۀ خبره دا ده، چ  بيا روت ووئيل، ”د دې نه د خيال ساتلو ذمه وار دے.“ 
 نعوم هغۀ ما ته ووئيل چ د لَورو د کار تر ختمولو پورې وږى راولوه.“ 

روت ته ووئيل، ”آو لورې، دا به ډېره ۀ وى چ د بوعز په پو ک د و
 سره کار کوې. کۀ چرې تۀ د بل چا پو ته الړې نو وک به الس درواچوى.“ 

نو روت د هغوئ سره کار کولو او وږى ي راولول، تر هغ پورې چ ول غنم
او اوربش ورېبلے شوې. او د خپل خوا سره اوسېده.

د روت د بوعز په درمند ک کار کول

 ۀ وخت وروستو نعوم روت ته ووئيل، ”زۀ به خامخا ستا دپاره  ۳
 دا ياد ساته چ بوعز، د چا د و  .ستا خپل کور آباد ش وم، چخاوند ل

سره چ تا کار کولو، هغه زمون رشتهدار دے. اوس دا خبره واوره، هغه به نن
 ولو نه وه، او د نو والمبه، عطر ول شپه په درمند ک اوربش بادوى. 
چ هغۀ ته دا پته ونۀ ل واچوه. او بيا الندې درمند ته الړه شه، خو چ جام

 تۀ ورته تۀ هلته ي تر هغ پورې چ هغۀ خوراک اک ختم کے نۀ وى. 
وره چ هغه چرته مل، چ کله هغه اودۀ ش، نو الړه شه او د هغۀ نه ادر
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 اوچت که او ورسره اوده شه. نو هغه به تا ته ووائ چ تۀ به ۀ کوې.“ 
 نو روت ووئيل، ”زۀ به هم هغه شان وکم له نه چ تا ما ته ووئيل.“ 

روت درمند ته الړه او چ نه خوا ورته وئيل ۇو هم هغه شان ي وکل.
 کله چ بوعز خوراک اک ختم کو، نو هغه ۀ په سور ک وو. هغه د

اوربشو ډېرى له الړو او مالستو. روت غل غل ورغله، ادر ي ترې اوچت
 هغه د شپ نااپه راوي شو، په بل مخ کو او هغۀ سره اوده شوه. 

 هغۀ ترې تپوس واوړېدو، نو حېران شو چ هغۀ سره يوه ه اوده ده. 
وکو، ”تۀ وک ي؟“ هغ جواب ورکو، ”زۀ روت يم، ستا د پو خاوره، په ما
 هغۀ ووئيل، ”مال خُدائ  “.تۀ زما نزدې رشتهداره ي ه چ ،هنظر وک

دې بختوره که. تۀ اوس د هغ نه هم لويه وفادارى ائ چ تا د خوا دپاره
ۀ کى ۇو. تا کولے شول چ يو وان سے دې خوښ کے وے، مالدار يا

 خو روت، اوس خفه کېه مه. چ تۀ نه غريب، خو تا داس ونۀ کل. 
ولو خلقو ته پته ده، چ ار ک په ه چم، لغواړې زۀ به هم هغه شان وک

 دا رتيا دى چ زۀ ستا نزدې رشتهدار يم او زۀ ستا  .ه ي تۀ يوه شريفه
 پات شپه دلته تېره خيال ساتم، خو دلته ستا، زما نه نزدې بل خپل هم شته. 

که، او سحر به مون وورو چ هغه ستا ذمه وارى اخل يا نه. کۀ اخل، نو
ي ده، او کۀ نۀ اخل، نو زۀ بيا په ژوندى مال خُدائ قسم کوم چ زۀ به ستا
 نو هغه ورسره هلته اوده خيال ساتم. نو اوس دلته تر سحره پورې پات شه.“ 
وه او د چرګ د بان نه مخ پاېده چ وک ي ونۀ وين ،ه چ بوعز

 بوعز هغ ته نۀ غوتل چ چا ته دا پته ول چ د هغ شپه هلته وه. 
ووئيل، ”خپل ادر دلته خور که.“ او هغ هغه خور کو، او هغۀ هغ له تقريباً

شپاړس سېره اوربش په ادر ک واچول او هغه پن ي ورپه سر کو. او
رېنه تپوس  کله چ هغه کور ته راغله، خوا ت هغه ار ته واپس راغله. 

بوعز د هغ ۀ ورته ووئيل چ ۀ چل وشو؟“ نو روت هغه هر ،و، ”لورېوک
تۀ خپل ۇو چ هغۀ ما ته وئيل” ، روت دا هم ووئيل چ دپاره کى ۇو. 
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 خوا له خال السونه مۀ ه، نو هغۀ ما له دومره ډېرې اوربش راکې.“ 
نعوم ورته ووئيل، ”زما لورې اوس صبر کوه چ د دې خبرې ۀ حل راونۀ

و نو بوعز به تر هغ پورې په قالره نۀ کېن چ نن دا مسئله حل نۀ کى.“

د بوعز روت سره وادۀ کول

 نو بوعز د ار په دروازه ک د جر ائ ته الړو او هلته کېناستو.  ۴
بيا د المل نزدې رشتهدار، چ بوعز د هغۀ په حقله وئيل ۇو، راغلو، نو بوعز
ورته آواز وکو، ”زما ملريه، دېخوا راشه، او دلته کېنه.“ هغه ورغلو او هلته

 بيا بوعز د ار لس مشران راغون کل او هغوئ ته ي هم ووئيل کېناستو. 
 هغۀ رشتهدار ته ووئيل، ”اوس نعوم د چ کېن او هغوئ کېناستل. 

موآب نه واپس راغل ده، هغه زمون د رشتهدار المل پے خرول غواړى،
 زما خيال دا دے چ تۀ د دې په حقله خبر ش. نو بيا، کۀ دا اخستل

غواړې، نو د دې ناستو کسانو په مخ ووايه، او کۀ نۀ غواړې، نو هم ووايه،
ه چ د دې اخستلو اول حق ستا دے او بيا زما.“ هغه سى ووئيل، ”زۀ به دا

 بوعز ووئيل، ”ډېره ۀ ده، کۀ تۀ د نعوم نه پے اخل نو ورسره واخلم.“ 
ى د خاندان په ميراث کے به د منو دا پ ،ه به هم اخلکون روت هغه موآب

 هغۀ جواب ورکو، ”نو په دې وجه زۀ بيا داس نۀ شم کولے، زۀ  “.را
خپل حق پرېدم، کۀ تۀ ي اخستل غواړې نو وا ي خله. ه چ د دې مطلب

دا دے چ دا به زما د بچو ميراث نۀ وى. نو هم تۀ ي واخله، زما نۀ دے په
 په هغه ورو ک، د اخستلو خرولو او د جائيداد بدلولو، دا رِواج کار.“ 

له. په بنورک له به ي وويستله او اخستون پل به خپله وونخر وو چ
 نو کله چ سى اسرائيلو ک د دې مطلب دا وو چ خبره پخه شوه. 
وويستله او بوعز له ي پل ے واخله،“ هغۀ خپلهتۀ پ” ،بوعز ته ووئيل چ

 نو بيا بوعز مشرانو او هلته نورو کسانو ته ووئيل، ”تاسو ول واه ورکه. 

۷ / ۹
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


اوس چ ما د نعوم نه ول يزونه واخستل چ هغه د المل او د هغۀ د
 او ورسره موآب روت، د محلون ه، زما زامنو کليون او محلون دى. 

ه شوه. د دې په وجه به جائيداد د مى په خاندان ک پات ش، او دا
ميراث به د هغۀ د خاندان نوم د هغۀ په خلقو او د هغۀ په کل ک ژوندے

 مشرانو او نورو کسانو ووئيل،  “.واهان ي تاسو نن د دې خبرې .وسات
”آو، مون واهان يو. مال خُدائ دې ستا ه د راحيل او لياه په شان کى،

چ هغوئ د يعقوب کور آباد کو. تۀ دې په افرات ک مالدار او په بيتلحم
خُدائ کوم بچ مال نه چ  وان  او د دې  .مشهور ش ک

درکى هغوئ دې ستا خاندان د فارص د خاندان په شان جوړه کى، چ هغه د
يهوداه او تامار زوئ وو.“

د حضرت داؤد نسبنامه

 نو بوعز د روت سره وادۀ وکو او کور ته ي بوتله. مال خُدائ هغه

 و نعوم ته بختوره که، او هغه اُميدواره شوه او يو زوئ ي وشو. 
ووئيل، ”د مال خُدائ ثناء ووايه چ هغۀ تا له نن نمسے درکو چ ستا خيال

 ستا انور تا سره  .مشهور ش سرائيلو کا دې په بن دا هل .وسات
مينه کوى، هغ ستا دپاره د اوو زامنو نه ډېر ۀ کى دى. اوس د هغ ماشوم
پېدا شوے دے، هغه به تا له يو نوے ژوند درکى او هغه به ستا په آخرى عمر

 نو نعوم ماشوم واخستو، سين ته ي جخت کو او د  “.خيال سات ک
 د اون و د ماشوم نوم عوبيد کېودو. هغوئ هر هغۀ خيال ي ساتلو. 

چا ته وئيل، ”د نعوم کره ماشوم شوے دے.“ عوبيد د يس پالر شو، چ هغه د
 دا د فارص اوالد دے، حصرون زوئ د فارص وو، رام - داؤد پالر وو. 

زوئ د حصرون، عمنداب زوئ د رام، نحشون زوئ د عمنداب، سلمون زوئ
د نحشون، بوعز زوئ د سلمون، عوبيد زوئ د بوعز، يس زوئ د عوبيد او داؤد

زوئ د يس وو.
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