
د روت کتاب

الیملک او د هغه کورن موآب ته که کوي

 د هغه زمانې خه مخکې چې پادشاهانو په اسراییلو باندې حکومت کاوه، یو -

سی چې الیملک نومېده او د افراتې د خېلخانې خه ؤ، د یهودا د سیمې د بیت لحم په
ار کې اوسېده. د هغه ه نعومي نومېده او دوه زامن یې محلون او کیلون وو. خو کله
چې په مکه کې قحطي وه، دوی د موآب هېواد په لور که وکه چې هلته واوسي. هغه

 الیملک م شو او نعومي د دوو زامنو سره یوازې پاتې شوه. مهال چې دوی هلته وو، 
 وروسته د نعومي زامنو موآبي ې وکې. د یوې نوم عرفه او د بلې نوم روت ؤ.

 محلون او کیلون هم مه وروسته له هغه چې هغوی هلته نژدې لس کاله واوسېدل، 
شول. نو اوس نعومي مېه او زامن دواه نه درلودل.

نعومي او روت بیت لحم ته راي

 کله چې نعومي واورېدل چې تن خپلو خلکو ته په و فصلونو سره برکت -

ورک، هغې د خپلو نیاندو سره تیاري وکه چې موآب پرېدي او د یهودا خاورې ته اله
 نعومي خپلو دواو نیاندو ته وویل: شي. هغه وخت چې دوی په خپله الر روانې وې 

<ئ هره یوه د خپلو میندو کورونو ته الې شئ، زما تن دې ستاسو سره خپله
 خدای دې تاسو مهرباني وکي لکه نه چې تاسو ما او زما مو سره مهرباني وکه. 

هرې یوې ته بل مېه او کور درکي.>

 او ویې ویل: <نه، مون غواو نعومي دوی کل کې. هغوی په لو اواز سره وژل 
چې تا سره الې شو او د ستا د خلکو په من کې واوسو.>
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 مر نعومي په واب کې وویل: <زما لوو، تاسو ولې خپلو کورونو ته نه ستنېئ؟

زما سره ستاسو ت تاسو ته ه ه رسوي؟ تاسو فکر کوئ چې زه به نور زامن راوم
 بېرته کور ته الې شئ زما لورانو، که چې ترو د هغوی سره تاسو ودونه وکئ؟ 
زه ېره زه یم او بیا د واده کولو و نه یم. حتیٰ که چېرې زه نن شپه هم واده شم او زامن
 نو آیا تاسو به هغوی ته صبر وکئ چې هغوی زلمي شي او تاسو سره واده وزېوم، 

وکي؟ نه، زما لورانو! ژوند ماته ستاسو په پرتله ېر سخت دی، که چې تن اوس په
ما دا سخته راوستې ده.>

 دوی بیا وژل او عرفې خپله خواې د مخه ې په وخت کې کل که، خو روت د

 نعومي بیا روت ته وویل: <وره ستا یوور بېرته خپلو خلکو او هغې لمن پرېنوده. 
خپل خدای ته ي! ته ولې هغې سره نه ې؟>

 روت په واب کې وویل: <ماته مه وایه چې تا پرېدم او کور ته ستنه شم! زه به

هلته م چېرته چې ته ې او زه به هلته اوسېم چېرته چې ته اوسېې. ستا خلک به زما
 زه به هلته مه کېم چېرته چې ته مه خلک وي او ستا خدای به زما خدای وي. 

کېې او همالته به خېم. تن دې ماته د ولو نه درنده سزا راکي که چېرې د مر نه
پرته سره جال شو.>

 کله چې نعومي ولیدل چې روت کلکه اراده کې چې هغې سره اله شي، نو نعومي

هغه نوره مجبوره نه که چې بېرته اله شي.

 هغوی دواه بیت لحم ته ورسېدلې او د ول ار خلک خوشاله شول او و د یو

بلې خه وپوتل: <آیا دا په رتیا نعومي ده؟>

 بیا هغې دوی ته وویل: <له دې وروسته ما نعومي مه بولئ! ما مارا بولئ، که چې
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 ما هره درلودل کله چې زه الم، خو مطلق قادر خدای زما ژوند تریخ کی دی. 
تن زه بېرته تش الس راوستلې یم. نه تاسو کولی شئ بیاهم ما نعومي وبولئ؟ اوس

مطلق قادر تن زما په ضد شوی دی او زما ژوند یې ېر سخت کی دی.>

 نو په دې ول نعومي د خپلې موآبي نور سره د موآب خه بېرته راغله. دوی په

داسې حال کې بیت لحم ته راورسېدلې چې د اوربشو لوونه په پیلېدو وو.

روت د بوعز په پیو کې کار کوي

 نعومي یو شتمن او مهم خپلوان درلود چې بوعز نومېده وک چې د هغې د مېه  ۲
 یوه ور روت نعومي ته وویل: <که ستا خوه وي زه به الیملک د کورن خه ؤ. 
پیو ته اله شم او هغه وي به راول کم چې د لورو خه پاتې شوي دي. زه باور لرم

داسې یو وک به پیدا کم چې ماته د دې کار د کولو اجازه راکي.>

نعومي واب ورک> :ه لورې اله شه.>

 نو روت پیو ته اله، د لورو پسې روانه شوه او هغه وي یې راولول چې د دوی

خه به پاتې کېدل. د تصادف له مخې هغه د بوعز په پیو کې وه.

 ه وخت وروسته بوعز په خپله د بیت لحم نه راغی او لورو ته یې وویل: <تن

مو مل شه!>

هغوی ورته په واب کې وویل: <تا دې تن خوشاله کي.>

 بوعز د لورو د مشر خه پوتنه وکه: <هغه وانه ه وک ده؟>
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 سي په واب کې وویل: <دا هغه موآب ه ده وک چې د نعومي سره د موآب

 هغې زما خه اجازه وغوتله چې اله شي او هغه وي راول کي نه راغلې ده. 
کوم چې د لورو خه پاتې کیي. او هغې پرته له یوې شېبې دمې خه ول سهار کار

کی دی.>

 نو بیا بوعز روت ته ورغی او ویې ویل: <زه فکر کوم تاته به دا ېره ه وي چې د

 او زما په پو بل چا په پیو کې وي راول نه کې. ته همدلته د و سره پاتې شه 
کې د لورو پسې وي راول که. ما سیو ته امر کی چې تا ونه وروي او هرکله چې

تې کېې، د هغو منیو خه اوبه لی شې چې هغوی ک کي دي.>

 روت مکې ته د درناوي سر ی ک او ویې ویل: <ته پوهېې چې زه د بل هېواد

خه راغلې یم. ته ولې زما سره دومره نېکي کوې؟>

 بوعز په واب کې وویل: <ما د ولو هغو شیانو په هکله اورېدلي دي چې تا د خپلې

خواې دپاره د خپل مېه د مر خه وروسته ترسره کي دي. زه پوهېم چې نه تا
و د داسې خلکو په منه ته راغلې ترن ودل اوخپله مور او پالر او خپل هېواد پرې

 زه دعا کوم چې تن دې د دې کار دپاره کې واوسېې چې تا پخوا هی نه پېژندل. 
تاته اجر درکي. د اسراییلو تن خدای چې تا ورته پناه وروې ده د دې کار پوره اجر

درکي.>

 روت په واب کې وویل: <اغلیه دا ستا ېره نېکي ده چې ته ما سره ېره په

مهربان سره خبرې کوې او زما هرکلی کوې، زه حتیٰ ستا د یوې وینې برابره هم نه یم.>

 د و خولو په وخت کې بوعز روت ته وویل: <راه مون سره و وخوره.

له و واخله او په سرکه کې یې لنده که.> هغه د لورو سره کېناستله او بوعز هغې
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ته وریتې شوې غلې دانې ورکې، روت چې ومره غوتل ویې خوې او لې ورخه
 وروسته د هغې چې روت د وو د راولولو دپاره اله، بوعز خپلو پاتې هم شوې. 

 د ېیو خه هم سیو ته وویل: <هغه پرېدئ چې د ېیو خه هم وي واخلي. 
یو ه وي راوباسئ او ورته یې پرېدئ او د هغې سره سختې خبرې مه کوئ!>

 نو روت په پیو کې تر ماامه پورې کار وک. د وو د کولو خه وروسته هغه یوه

 هغې دا وي ار ته یول او خپلې خواې ته یې وروودل لویه وکر که که. 
چې ومره یې راول کي وو. روت هغه و هم ورکه کومه چې د غرمې نه پاتې شوې
 نعومي وویل: <تا نن چېرته او د چا په پیو کې کار وک؟ خدای دې هغه سي ته وه. 

برکت ورکي چې ستا سره یې ېره ه رویه وکه!>

بیا روت هغې ته وویل: <ما د یو سي په پیو کې کار وک چې بوعز نومېده.>

 نعومي په واب کې وویل: <تن دې بوعز ته برکت ورکي! تن تل د مو او

ژوندیو سره وفادار دی.> نعومي زیاته که: <بوعز زمون د هغې نژدې خپلوانو د لې خه
دی وک چې زمون ساتنه کوي.>

 روت هغې ته وویل: <بوعز حتیٰ ماته وویل چې د لو د پای پورې زما د لورو سره

وي راولوه.>

 نعومي په واب کې وویل: <زما لورې دا ه خبره ده چې ته د هغو و سره وي

راول کې وک چې د بوعز په پیو کې کار کوي، که کېدای شي د بل چا په پیو کې
 نو بیا روت د کار کولو په وخت کې نورو و سره نژدې ستا سره بد سلوک وشي!> 
اوسېده. روت تر هغه وخته پورې په پو کې کار کاوه ترو چې ولې اوربشې او غنم ورېبل

شول. او په دې وله موده کې هغه د خپلې خواې سره اوسېده.
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د روت دپاره د نعومي پالن

 ه موده وروسته نعومي روت ته وویل: <ای زما لورې زه باید ستا دپاره مېه  ۳
ې چې بوعز زمون ته پوهې پیدا کم، هغه به تاته کور درکي او په تا به پام کوي. 

خپلوان دی او تا وي د هغو و سره راول کي وک چې د هغه دپاره کار کوي. وره،
 اوس والمبه او ل عطر په ان واچوه، نن شپه به هغه په درمند باندې اوربشې بادوي. 

بیا خپلې ې جامې واغونده او درمند ته اله شه. خو ترو پورې چې هغه د خوراک او
 ووره چې هغه چېرته اک خه وزار نه وي، خپل ان مه ورکاره کوه. 

ملي، بیا کله چې هغه ویده شي، پې یې لوې که او د هغه پو سره پرېوزه. بیا به هغه
تاته ووایي چې ه وکه.>

 روت په واب کې وویل: <ه چې ته وایې هماغسې به وکم.>

 نو روت درمند ته اله او هماغسې یې وکل رنه چې خواې یې ورته ویلي وو.
 وروسته له خولو او لو نه بوعز د خوشال احساس کاوه، هغه ال او د غلو دانو د

ېر تر ن ویده شو. روت غلې غلې ورنژدې شوه، هغې د بوعز پې لوې کې او د
 د نیمې شپې په شاوخوا کې، بوعز نااپه راوی شو او ېر هغه پو سره پرېوته. 

 هغه پوتنه وکه: <ته وک یې؟> حیران شو چې خپلو پو سره یې ه ولیده. 

هغې په واب کې وویل: <اغلیه زه روت یم ستا د پو خاورې. ته زما هغه خپلوان یې
چې په ما پام وکې، نو ته ما سره واده وکه.>

 بوعز په واب کې وویل: <تن دې تاته برکت درکي! ته اوس د خپلې خواې

سره د ولې مرستې خه هم ال زیاته وفاداري ایې. تا کولی شول چې د ان دپاره دې
 اوس فکر مه کوه، یو وان شتمن یا غریب سی لوالی وای، خو تا داسې ونه کل. 
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 دا رتیا زه به همداسې وکم نه چې ته غواې. په ار کې ول ستا درناوی کوي. 
ده چې زه ستا نژدې خپلوان یم چې باید درباندې پام وکم. خو بل وک هم شته چې هغه
 تر سهار کېدو پورې دلته پاتې شه، بیا به زه ان پوه کم ستا ېر نژدې خپلوان دی. 

که چېرې هغه راضي شي چې ستا مسئولیت په غاه اخلي او که نه. که هغه راضي نه شو، نو
زه په ژوندي خدای قسم خورم چې زه به په خپله ستا مسئولیت په غاه واخلم. اوس مله

تر سهار پورې پاتې شه.>

 روت بیا پرېوته، خو هغه د را کېدو نه مخکې راویه شوه، که بوعز نه غوتل

 بیا بوعز ورته وویل: <خپله چپنه خوره چې بل وک پوه شي چې روت هلته وه. 
که> او هغه پکې تقریبًا شل کیلورامه غلې دانې ورواچولې او د هغې په اوه باندې یې

کېودله.

 او چې کله کور ته راورسېده نو خواې ورخه پوتنه روت بېرته ار ته راغله 
وکه چې <لورې، ه وشو؟>

 هغې زیاته که: روت ورته ول هغه ه وویل چې بوعز د هغې دپاره کي وو. 
<بوعز ماته وویل چې زه باید تاته تش الس رانه شم نو همدا ؤ چې ماته یې دا ولې

اوربشې راکې.>

 نعومي روت ته وویل: <زما لورې اوس صبر کوه ترو معلومه شي چې ه پېیي.

بوعز به نن تر هغې ارام ونه کي ترو یې چې دا موضوع نه وي حل کې.>

د روت او د بوعز واده
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 بوعز د غونې ای ته چې د ار د دروازې سره ؤ ال او هلته کېناست. کله  ۴
چې د الیملک زیات نژدې خپلوان راغی، نو بوعز هغه ته بلنه ورکه چې راشي او کېني نو

 بیا بوعز د ار لسو مشرانو ته بلنه ورکه چې په هغه ای کې هغه همداسې وکل. 
 بوعز خپل کېني او هغوی همداسې وکل. وروسته له دې چې هغوی کېناستل، 

خپلوان ته وویل: <اوس چې نعومي د موآب خه بېرته راغلې، هغه غواي چې هغه پی
 زه تاته دا که وایم چې ته د هغه چې زمون د خپلوان الیملک ملکیت ؤ خر کي. 

د ولو نه نژدې خپلوان یې او ته دا حق لرې چې دا ملکیت واخلې، که چېرې ته غواې
کولی شې چې دا همدا اوس واخلې. دا لس مشران او دا نور چې دلته ناست دي دا به

شاهدان وي. خو که چېرې ته دا ملکیت نه غواې بیا ماته ووایه، که ستا نه وروسته بیا
زه مستحق یم.>

دې سي په واب کې وویل: <زه به یې واخلم.>

 بوعز وویل: <ېره ه ده، خو که چېرې ته دا پی د نعومي نه اخلې بیا به د موابي

کونې روت سره واده هم کوې، ترو پی بېرته د هغې د م شوي مېه کورن کې پاتې
شي.>

 سي په واب کې وویل: <که چېرې داسې خبره وي بیا زه نه غوام چې دا ملکیت

واخلم، که چې هغه به زما خپل ملکیت کې ه ستونزه راپیدا کي. ته یې په خپله واخله،
زه یې نه شم اخیستلی.>

 په هغو ورو کې که چېرې چا د خپل ملکیت حق بل چاته سپاره، خپله پل به یې

 نو وروسته له دې چې سي موافقه وکه چې بوعز پرېدي د تصدیق په ول ورکوله. 
چې دا ملکیت واخلي، هغه خپله پل وویستله او بوعز ته یې ورکه.
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 نو بیا بوعز مشرانو او نورو حاضرو کسانو ته وویل: <نن تاسو ول د دې خبرې

شاهدان یاستئ چې ما د نعومي خه هغه ملکیت واخیست کوم چې د الیملک او د هغه د
 برسېره پردې تاسو د دې خبرې دوو زامنو په نوم ؤ، چې کلیون او محلون نومېدل. 
شاهدان یاستئ چې زه به روت سره چې د محلون کونه ده واده وکم. په دې توه به دا
ملکیت د محلون د کورن په نوم وساتل شي او د هغه نوم به په خپلو خلکو او خپل ار

کې په یاد پاتې شي.>

 د ار مشرانو او نورو خلکو چې هلته وو، وویل: <مون د دې خبرې شاهدان یو او

مون دعا کوو چې تن دې ستا ې ته ېر اوالدونه ورکي، نه یې چې د یعقوب
و راحیل او لیه ته ورکي وو. ته دې د افراتې په خېلخانه کې شتمن او د بیت لحم په

 د دې وانې ې خه چې ستا اوالدونه پیدا شي، ار کې مشهور سی شې. 
هغوی دې ستا کورن د فارص د کورن په ېر مشهوره کي چې د تامار او یهودا زوی

ؤ.>

بوعز او د هغه اوالده

،تن هغې ته برکت ورک .ه بوتله نو بوعز روت خپل کور ته د خپلې مېرمنې په تو

 د هغه له زېېدو خه وروسته، و نعومي هغه اومیدواره شوه او زوی یې پیدا شو. 
ته وویل: <د تن ستاینه وکه. نن هغه تاته لمسی درکی چې په تا پام وکي. مون دعا

 ته خپلې نور ته کوو چې دا هلک دې لوی شي او په اسراییلو کې دې نامتو شي. 
ي دي. اوس یې تاته لمسی هم درکه ک ېر خه رانه یې او تا سره یې د اووه زامنو

 وک به چې تاته نوی ژوند راوي او هغه به ستا په آخر عمر کې ستا ساتنه کوي.> 
 اونیو و د نعومي ماشوم واخیست، په غې کې یې ونیو او د هغه ساتنه یې وکه. 

هغه نوم عوبید کېود او ویل به یې چې د نعومي هلک پیدا شوی دی.

۹ / ۱۰
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/pus/pashto-bible


کله چې عوبید لوی شو د هغه یو زوی پیدا شو چې یسي نومېده او یسي بیا وروسته د داود
 دا د فارص خه نیولې تر داود پورې د هغوی شجره ده: حصرون د - پالر شو. 

فارص زوی ؤ، رام د حصرون زوی ؤ، عمیناداب د رام زوی ؤ، نحسون د عمیناداب زوی ؤ،
سلمون د نحسون زوی ؤ، بوعز د سلمون زوی ؤ، عوبید د بوعز زوی ؤ، یسي د عوبید زوی

ؤ او داود د یسي زوی ؤ.
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