د روت ﮐﺘﺎب
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 ﺳﺮه ﻣﻮآب ﺗﻪ
 ﻧﻮ
 ﭼ اﻟﻣﻠ ﻣ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻧﻌﻮﻣ د دوو زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﻳﻮا ﭘﺎﺗ ﺷﻮه ،
د ﮥ وﺧﺖ دﭘﺎره ﻻړو .دوئ ﻻ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل 
 ﻣﺤﻠﻮن او ﮐﻠﻴﻮن ﻫﻢ ﻣۀ ﺷﻮل ،او
ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮآﺑ ﻮ ﻋﺮﻓﻪ او روت ﺳﺮه ودوﻧﻪ وﮐل .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻮ 
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

 ﻧﻌﻮﻣ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
 دوئ ﻳﻮ ﺎئ ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ واﭘﺲ رواﻧ ﺷﻮې ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ 
ﻣﻮآب ﻧﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎره ﺷﻮه .
”ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړې ﺷ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨﺪو ﺳﺮه اوﺳﯧئ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ وى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې وﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دواړه ﺑﻴﺎ وادۀ ﺷ او ﺧﭙﻞ ﮐﻮروﻧﻪ آﺑﺎد
ﻣﺎ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣو زاﻣﻨﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ وئ .
 او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ
ﮐئ “.ﻧﻮ ﻧﻌﻮﻣ ﻫﻐﻮئ رﺧﺼﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ُﻠ ﮐې .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ژړا ﺷﻮې 
 ﻧﻌﻮﻣ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻟﻮﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ واﭘﺲ ﻻړې ﺷ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه وﻟ ﺗﻠﻞ
ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺣﻮ “.
 واﭘﺲ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړې ﺷ ،زۀ ډﯦﺮه
ﻏﻮاړئ؟ ﭘﻪ دې ﺧﻴﺎل ﭼ زﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ زاﻣﻦ وﺷ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ وادۀ ﮐى؟ 
ﺑﻮډۍ او د ﺑﻴﺎ وادۀ ﮐﯧﺪو ﻧﮥ ﻳﻢ .ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ داﺳ وﻢ ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﮥ اُﻣﻴﺪ ﺷﺘﻪ ،ﻧﻮ ﮐﮥ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ وادۀ ﻫﻢ ﺷﻮم او زﻣﺎ زاﻣﻦ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻏﯧﺪو اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮئ ﮥ؟ دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮه د ودﯦﺪو ﻧﻪ اﻳﺴﺎروى ﮥ؟ ﻧﻪ ،زﻣﺎ ﻟﻮﻮ،
وﺷﻮل ،
 دوئ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ژړا ﺷﻮې.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ دا ﻧﮥ ﺷ ﮐﯧﺪے .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻣﻞ ﻧﮥ دے ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ زړۀ ﺳﻮزى “.
 ﻧﻮ ﻧﻌﻮﻣ ﻫﻐ ﺗﻪ
ﻋﺮﻓﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻪ وﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﺧﻮاُ ﻠﻪ ﮐه او واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه ،ﺧﻮ روت د ﻫﻐ ﻟﻤﻦ ﻧﻴﻮﻟ وه .
 ﺧﻮ روت ورﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،اے روت ،ﺳﺘﺎ ﻳﻮر ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړه .ﻫﻐ ﭘﺴ واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ د ﺎن ﻧﻪ ﻣﮥ ﺷه ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ واﻳﻪ ﭼ درﻧﻪ اﻳﺴﺎره ﺷﻢ .ﭼ ﭼﺮﺗﻪ  ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻢ ،ﭼ ﭼﺮﺗﻪ اوﺳ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
 ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻣﺮې ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮم ،ﭼ ﭼﺮﺗﻪ
اوﺳﻢ .ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ وى ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺨﯧې ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺨﯧم .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷ ﮐﮥ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﮥ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﻢ “.
 دوئ ﻣﺰل ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺗﻪ
ﻧﻌﻮﻣ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ روت د ﺗﻠﻮ ﮐﻠﻪ اراده ﮐې ده ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﻧﻮر ﮥ ورﺗﻪ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ .
 ﻫﻐ
ورﺳﯧﺪې .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ رﺳﯧﺪو ،د ﺎر ﻮل ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻨﺪاره ﺷﻮل ،او ﻮ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻧﻌﻮﻣ ده؟“ 
 زۀ ﺑﺨﺘﻮره ﻻړم ،ﺧﻮ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﻌﻮﻣ ﻣﮥ واﻳ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺎره واﻳ ،ﻪ ﭼ ﻗﺎدر ﺧُﺪائ زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺗﺮﻳﺦ ﮐے دے .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺶ ﻻس ﺳﭙﯧﺮه راوﻟﯧﻟﻢ .ﻣﺎ ﺗﻪ وﻟ ﻧﻌﻮﻣ واﻳ ،ﭼ ﻗﺎدر ﺧُﺪائ زۀ ﻏﻮرزوﻟ ﻳﻢ .او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﮐ اﭼﻮﻟ
 ﻧﻮ داﺳ ،ﻧﻌﻮﻣ د ﺧﭙﻠ ﻣﻮآﺑ اﻧور روت ﺳﺮه د ﻣﻮآب ﻧﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻪ .د اورﺑﺸﻮ ﻟَﻮ ﺷﺮوع وو ،ﭼ دوئ
ﻳﻢ؟“ 
ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟ.

د روت د ﺑﻮﻋﺰ ﭘﻪ ﭘ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮل

۲

 د ﻧﻌﻮﻣ ﻳﻮ رﺷﺘﻪدار وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺑﻮﻋﺰ وو ،دا ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪار او ﻣﺸﺮ ﺳے وو ،ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐ د ﺧﺎوﻧﺪ اﻟﻣﻠ د


 ﻳﻮه ورځ روت ﻧﻌﻮﻣ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻢ ﭼ د ﻟَﻮﺮو ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى وږى راﻮل
ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ وو .
 روت ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړه
ﮐم .زﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ ﻮک ﺑﻪ ﻣ د ﺎن ﺳﺮه ﭘﺮﯦدى “.ﻧﻌﻮﻣ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻪ ﻟﻮرې ،ﻻړه ﺷﻪ “.
 ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻮﻋﺰ
او ﻟَﻮﺮو ﭘﺴ وروﺳﺘﻮ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى وږى ﻳ راﻮﻟﻮل .ﻧﻮ داﺳ وﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﻮﻋﺰ ﭘﻪ ﭘ ﮐ وه .
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﻧﻪ راﻏﻠﻮ .او ﻟَﻮﺮو ﺗﻪ ﻳ ﺳﻼم وﮐو ،او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮ ﻣﻞ ﺷﻪ “.او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻮاب
 ﻣﺸﺮ
 ﺑﻮﻋﺰ د ﻟَﻮﺮو ﻣﺸﺮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا ﻮاﻧﻪ ﻪ ﻮک ده؟“ 
ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺑﺨﺘﻮر ﮐه “.
 ﻫﻐ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻟَﻮﺮو ﭘﺴ ﭘﺎﺗ ﺷﻮو
ﺟﻮاب ورﮐو” ،دا ﻮاﻧﻪ ﻪ د ﻧﻌﻮﻣ ﺳﺮه د ﻣﻮآب ﻧﻪ راﻏﻠ ده .
وږو راﻮﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦده .ﻫﻐﻪ د ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﮐﺎر ﮐﻮى او د ﻟې ﻟﺤﻈ دﭘﺎره داﻻن ﻻﻧﺪې دﻣ ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻪ“.
 ﺑﻴﺎ ﺑﻮﻋﺰ روت ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واوره ،د دې ﭘ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﺎئ ﮐ وږى ﻣﮥ ﻮﻟﻮه ،دﻟﺘﻪ د ﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ

 ﺳو ﺗﻪ ﻮره ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻮ ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ ﺷﺎﺗﻪ ﻮ ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮه .ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى
اوﺳﻪ ،
 روت د ﻋﺰت ﻧﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﻧﮥ ﺗﻨﻮى .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺗې ﺷ ،ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻣﻨﻮ ﻧﻪ اوﺑﮥ ﻪ ﭼ دوئ ډک ﮐى دى “.
ﭘﻣﺨ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ ،او ﺑﻮﻋﺰ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ درﻧﻪ ﻳﻢ؟ ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮې دوﻣﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ
 ﺑﻮﻋﺰ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﺎوﻧﺪ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ د ﺧﻮا ﻮﻣﺮه ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻳ؟“ 
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﻟﻪ
ده ﭼ ﺗﺎ ﻨﻪ ﻣﻮر ﭘﻼر او ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﭘﺮﯦﻮدو او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ راﻏﻠ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺨ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪل .
د دې ﺑﺪل درﮐى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻮره 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 ﺧﺒﺮو زۀ ﭘﻪ آرام ﮐې ﻳﻢ ،ﺳﺮه د دې ﭼ زۀ
راﻏﻠ ﻳ “.
 د ﺧﻮراک ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻮﻋﺰ روت ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،رو واﺧﻠﻪ ،او دا ﺳﺮﮐ ﺳﺮه وﺧﻮره“.
ﺳﺘﺎﺳﻮ د وﻳﻨ ﺑﺮاﺑﺮه ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻢ “.
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻟَﻮﺮو ﺳﺮه ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻪ ،او ﺑﻮﻋﺰ ﮥ ورﻳﺘ داﻧ ﻫﻢ ﻫﻐ ﻟﻪ ورﮐې .ﻫﻐ دوﻣﺮه وﺧﻮړه ﭼ ﭘﺮې ﮥ ﻣه ﺷﻮه ،او
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وږو ﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ ورﻏﻠﻪ ،ﺑﻮﻋﺰ ﻟَﻮﺮو ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو” ،ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻫﻐﻪ وږى ﻫﻢ
 -
ﮥ ﺧﻮراک ﭘﺎﺗ ﻫﻢ ﺷﻮ .
راﻮل ﮐى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﯧۍ ﭘﺮﺗ دى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺨ ﻣﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮئ .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﮥ وږى د ﯧو ﻧﻪ ورﻟﻪ راوﺑﺎﺳ ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ روت ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﭘ ﮐ وږى راﻮﻟﻮل ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ دا ﻮل وﻮل ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﺗﮥ ﺳﯧﺮه ۇو.
ﻳ راﻮل ﮐى “.
 ﻧﻮ ﻫﻐ دا ﺎر ﺗﻪ ﻳﻮړل او ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳ وﻮدل ﭼ ﻫﻐ ﻮﻣﺮه راﻮل ﮐى دى .او د ﻫﻐ د ﺧﻮراک ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮې

 ﻧﻌﻮﻣ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ ﻧﻦ دا دوﻣﺮه وږى ﭼﺮﺗﻪ ﻧﻪ راﻮل ﮐى دى؟ ﺗﺎ د ﭼﺎ
ورﻳﺘ داﻧ ﻳ ﻫﻢ ﻫﻐ ﻟﻪ ورﮐې .
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
 ﻧﻌﻮﻣ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺑﻮﻋﺰ ﺑﺨﺘﻮر ﮐى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﭘﻮ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ د ﻫﻐﻪ ﺳى ﻧﻮم ﺑﻮﻋﺰ دے “.
ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻣو او ژوﻧﺪو ﺳﺮه وﻋﺪې ﭘﻮره ﮐﻮى “.ﻫﻐ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﺳے زﻣﻮﻧ ﻧﺰدې رﺷﺘﻪدار دے ،ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ د
 ﺑﻴﺎ روت ووﺋﻴﻞ” ،د دې ﻧﻪ ﮥ ﺧﺒﺮه دا ده ،ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻟَﻮﺮو د ﮐﺎر ﺗﺮ
ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ ذﻣﻪ وار دے “.
 ﻧﻌﻮﻣ روت ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،آو ﻟﻮرې ،دا ﺑﻪ ډﯦﺮه ﮥ وى ﭼ د ﺑﻮﻋﺰ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ د ﻮ ﺳﺮه
ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﭘﻮرې وږى راﻮﻟﻮه “.
 ﻧﻮ روت د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ او وږى ﻳ
ﮐﺎر ﮐﻮې .ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړې ﻧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﻻس درواﭼﻮى “.
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

۳

 دا
 ﮥ وﺧﺖ وروﺳﺘﻮ ﻧﻌﻮﻣ روت ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻮم ،ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر آﺑﺎد ﺷ .


ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ﭼ ﺑﻮﻋﺰ ،د ﭼﺎ د ﻮ ﺳﺮه ﭼ ﺗﺎ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ،ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ رﺷﺘﻪدار دے .اوس دا ﺧﺒﺮه واوره ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ
 ﻧﻮ وﻻﻣﺒﻪ ،ﻋﻄﺮ وﻟﻮه ،او د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ  ﺟﺎﻣ واﭼﻮه .او ﺑﻴﺎ ﻻﻧﺪې درﻣﻨﺪ ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ ،ﺧﻮ
درﻣﻨﺪ ﮐ اورﺑﺸ ﺑﺎدوى .
 ﺗﮥ ورﺗﻪ ﻮره ﭼ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﻮراک ﺎک ﺧﺘﻢ ﮐے ﻧﮥ وى .
ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﻤﻠ ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ اودۀ ﺷ ،ﻧﻮ ﻻړه ﺷﻪ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺎدر اوﭼﺖ ﮐه او ورﺳﺮه اوده ﺷﻪ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ وواﺋ
 ﻧﻮ روت درﻣﻨﺪ ﺗﻪ ﻻړه
 روت ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ “.
ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻮې “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻮﻋﺰ ﺧﻮراک ﺎک ﺧﺘﻢ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﭘﻪ
او ﭼ ﻨﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ وﮐل .
ﺳﻮر ﮐ وو .ﻫﻐﻪ د اورﺑﺸﻮ ډﯦﺮى ﻟﻪ ﻻړو او ﻤﻼﺳﺘﻮ .روت ﻏﻠ ﻏﻠ ورﻏﻠﻪ ،ﺎدر ﻳ ﺗﺮې اوﭼﺖ ﮐو او ﻫﻐﮥ ﺳﺮه اوده
 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې
 ﻫﻐﻪ د ﺷﭙ ﻧﺎﺎﭘﻪ راوﻳ ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺦ واوړﯦﺪو ،ﻧﻮ ﺣﯧﺮان ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳﻮه ﻪ اوده ده .
ﺷﻮه .
ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﻮک ﻳ؟“ ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ روت ﻳﻢ ،ﺳﺘﺎ د ﭘﻮ ﺧﺎوره ،ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ وﮐه ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﺰدې
 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺑﺨﺘﻮره ﮐه .ﺗﮥ اوس د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻮﻳﻪ وﻓﺎدارى ﺎﺋ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﻮا
رﺷﺘﻪداره ﻳ “.

دﭘﺎره ﮥ ﮐى ۇو .ﺗﺎ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮل ﭼ ﻳﻮ ﻮان ﺳے دې ﺧﻮښ ﮐے وے ،ﻣﺎﻟﺪار ﻳﺎ ﻏﺮﻳﺐ ،ﺧﻮ ﺗﺎ داﺳ وﻧﮥ ﮐل .
ﺧﻮ روت ،اوس ﺧﻔﻪ ﮐﯧه ﻣﻪ .ﭼ ﺗﮥ ﻨﻪ ﻏﻮاړې زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐم ،ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ،ﭼ
 دا رﺘﻴﺎ دى ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﺰدې رﺷﺘﻪدار ﻳﻢ او زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ ،ﺧﻮ دﻟﺘﻪ ﺳﺘﺎ ،زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﺰدې ﺑﻞ
ﺗﮥ ﻳﻮه ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻪ ﻳ .
 ﭘﺎﺗ ﺷﭙﻪ دﻟﺘﻪ ﺗﯧﺮه ﮐه ،او ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ وﻮرو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ذﻣﻪ وارى اﺧﻠ ﻳﺎ ﻧﻪ .ﮐﮥ اﺧﻠ ،ﻧﻮ ﻴ ده،
ﺧﭙﻞ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .
او ﮐﮥ ﻧﮥ اﺧﻠ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ .ﻧﻮ اوس دﻟﺘﻪ ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې ﭘﺎﺗ ﺷﻪ“.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ اوده وه او د ﭼﺮګ د ﺑﺎﻧ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﺎﯧﺪه ﭼ ﻮک ﻳ وﻧﮥ وﻳﻨ ،ﻪ ﭼ ﺑﻮﻋﺰ ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ

 ﺑﻮﻋﺰ ﻫﻐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﺎدر دﻟﺘﻪ ﺧﻮر ﮐه “.او ﻫﻐ ﻫﻐﻪ ﺧﻮر
ﭼ ﭼﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ د ﻫﻐ ﺷﭙﻪ ﻫﻠﺘﻪ وه .
ﮐو ،او ﻫﻐﮥ ﻫﻐ ﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﭙﺎړس ﺳﯧﺮه اورﺑﺸ ﭘﻪ ﺎدر ﮐ واﭼﻮﻟ او ﻫﻐﻪ ﭘﻨ ﻳ ورﭘﻪ ﺳﺮ ﮐو .او ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ واﭘﺲ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ،ﺧﻮا ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻟﻮرې ،ﮥ ﭼﻞ وﺷﻮ؟“ ﻧﻮ روت ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
راﻏﻠﻪ .
 روت دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻠ ﺧﻮا ﻟﻪ ﺧﺎﻟ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﮥ
ﭼ ﺑﻮﻋﺰ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﮐى ۇو .
 ﻧﻌﻮﻣ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻟﻮرې اوس ﺻﺒﺮ ﮐﻮه ﭼ د دې ﺧﺒﺮې ﮥ
ﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ دوﻣﺮه ډﯦﺮې اورﺑﺸ راﮐې “.
ﺣﻞ راوﻧﮥ و ﻧﻮ ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻗﻼره ﻧﮥ ﮐﯧﻨ ﭼ ﻧﻦ دا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﻧﮥ ﮐى“.

د ﺑﻮﻋﺰ روت ﺳﺮه وادۀ ﮐﻮل

۴

 ﻧﻮ ﺑﻮﻋﺰ د ﺎر ﭘﻪ دروازه ﮐ د ﺟﺮ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻠﺘﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .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
 ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻮﻋﺰ د ﺎر ﻟﺲ ﻣﺸﺮان راﻏﻮﻧ ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮐﯧﻨ او ﻫﻐﻮئ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
 زﻣﺎ
رﺷﺘﻪدار ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اوس ﻧﻌﻮﻣ د ﻣﻮآب ﻧﻪ واﭘﺲ راﻏﻠ ده ،ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ د رﺷﺘﻪدار اﻟﻣﻠ ﭘﮯ ﺧﺮﻮل ﻏﻮاړى ،
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
 ﺑﻮﻋﺰ
ﻏﻮاړې ،ﻧﻮ ﻫﻢ وواﻳﻪ ،ﻪ ﭼ د دې اﺧﺴﺘﻠﻮ اول ﺣﻖ ﺳﺘﺎ دے او ﺑﻴﺎ زﻣﺎ “.ﻫﻐﻪ ﺳى ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ دا واﺧﻠﻢ “.

ووﺋﻴﻞ” ،ډﯦﺮه ﮥ ده ،ﮐﮥ ﺗﮥ د ﻧﻌﻮﻣ ﻧﻪ ﭘﮯ اﺧﻠ ﻧﻮ ورﺳﺮه روت ﻫﻐﻪ ﻣﻮآﺑ ﮐﻮﻧه ﺑﻪ ﻫﻢ اﺧﻠ ،ﻧﻮ دا ﭘﮯ ﺑﻪ د ﻣى د
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﺑﻴﺎ داﺳ ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ ،زۀ ﺧﭙﻞ ﺣﻖ ﭘﺮﯦدم ،ﮐﮥ
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ را “.
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
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ،د اﺧﺴﺘﻠﻮ ﺧﺮﻮﻟﻮ او د ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ،دا رِواج وو ﭼ ﺧﺮﻮوﻧ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭙﻠ
ﻧﮥ دے ﭘﻪ ﮐﺎر “.
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳى
ووﻳﺴﺘﻠﻪ او اﺧﺴﺘﻮﻧ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ورﮐﻟﻪ .ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ د دې ﻣﻄﻠﺐ دا وو ﭼ ﺧﺒﺮه ﭘﺨﻪ ﺷﻮه .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻮﻋﺰ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻮرو
ﺑﻮﻋﺰ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ ﭘﮯ واﺧﻠﻪ “،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﭙﻠ ووﻳﺴﺘﻠﻪ او ﺑﻮﻋﺰ ﻟﻪ ﻳ ورﮐه .
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻮاه اوﺳ ﭼ ﻣﺎ د ﻧﻌﻮﻣ ﻧﻪ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ واﺧﺴﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ د اﻟﻣﻠ او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﮐﻠﻴﻮن
 او ورﺳﺮه ﻣﻮآﺑ روت ،د ﻣﺤﻠﻮن ﻪ ،زﻣﺎ ﻪ ﺷﻮه .د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻴﺪاد د ﻣى ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ
او ﻣﺤﻠﻮن دى .
ﭘﺎﺗ ﺷ ،او دا ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻮم د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻠ ﮐ ژوﻧﺪے وﺳﺎﺗ .ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ د دې ﺧﺒﺮې
 ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻣﻮﻧ ﻮاﻫﺎن ﻳﻮ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺳﺘﺎ ﻪ د راﺣﻴﻞ او ﻟﻴﺎه ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻮاﻫﺎن ﻳ “.
 او د دې ﻮاﻧ
ﮐى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻌﻘﻮب ﮐﻮر آﺑﺎد ﮐو .ﺗﮥ دې ﭘﻪ اﻓﺮات ﮐ ﻣﺎﻟﺪار او ﭘﻪ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﮐ ﻣﺸﻬﻮر ﺷ .
 ﻧﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮم ﺑﭽ 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 ﺑﺨﺘﻮره ﮐه ،او ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او ﻳﻮ زوئ ﻳ

 ﻮ ﻧﻌﻮﻣ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء وواﻳﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻧﻦ ﻧﻤﺴﮯ درﮐو ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗ .دا ﻫﻠ
وﺷﻮ .
 ﺳﺘﺎ اﻧور ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ،ﻫﻐ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره د اوو زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﮥ ﮐى دى.
دې ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻣﺸﻬﻮر ﺷ .

اوس د ﻫﻐ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻧﻮے ژوﻧﺪ درﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ آﺧﺮى ﻋﻤﺮ ﮐ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ “.
 د ﺎوﻧ ﻮ د ﻣﺎﺷﻮم ﻧﻮم ﻋﻮﺑﻴﺪ
ﻧﻮ ﻧﻌﻮﻣ ﻣﺎﺷﻮم واﺧﺴﺘﻮ ،ﺳﻴﻨ ﺗﻪ ﻳ ﺟﺨﺖ ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﺧﻴﺎل ﻳ ﺳﺎﺗﻠﻮ .
ﮐﯧﻮدو .ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ وﺋﻴﻞ” ،د ﻧﻌﻮﻣ ﮐﺮه ﻣﺎﺷﻮم ﺷﻮے دے “.ﻋﻮﺑﻴﺪ د ﻳﺴ ﭘﻼر ﺷﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د داؤد ﭘﻼر وو۱۸ .-
۲۲دا د ﻓﺎرص اوﻻد دے ،ﺣﺼﺮون زوئ د ﻓﺎرص وو ،رام 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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