
د حضرت يشوع کتاب

پېژندلو

و کتابونو نه پس مختلفد تورات د پين صه کتابِ مقدس په اوله حد ک
صحيف شامل دى چ د هغوئ په شروع ک ديارلس تاريخ کتابونه دى، او

د حضرت يشوع کتاب د دې تاريخ کتابونو اولنے کتاب دے او د دې ولو
کتابونو الهام هم د خُدائ پاک د طرفه دے. د حضرت يشوع په کتاب ک هغه
وعده پوره شوه کومه چ خُدائ پاک د حضرت ابراهيم عليه السالم سره کې
وه چ د هغۀ اوالد به په لوظ کے شوى وطن ک اوسيى. حضرت يشوع
خپل قوم له په جن ک د فتح طرف ته رهنمائ وکه او د دولسو قبيلو تر

مينه ي زمه تقسيم که. په دې کتاب ک مون ورو چ نه خُدائ پاک
اوچت ي هغوئ مضبوط وى حوصل کوى او کله چ د خپلو خلقو دپاره جن
ع خلقو ته منت کوى چمله بهروسه لرى. حضرت يشووى او په خُدائ پاک م

د خُدائ پاک سره وفادار پات ش او د هغۀ په حمونو عمل وکئ او خلقو د
هغۀ تعليم ومنلو. بيا حضرت يشوع وفرمائيل چ، پات شوه زما او زما د خاندان
خبره، نو مون به د مال خُدائ خدمت کۇو. د حفظ کولو دپاره ۱: ۷ آيت ”ته

او زړور اوسه او په هغه ول شريعت عمل کوه چ زما خدمت کوون موس تا
 هر چرته هم تۀ نه يو خوا بل خوا مۀ اوړه او بيا چ ے دے. د هغله درک

“.نو کامياب به ي
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د خُدائ پاک حضرت يشوع له د کنعان د فتح کولو حم ورکول

 د مال خُدائ خدمت کوون موس د مرګ نه پس مال خُدائ د  ۱
 هغۀ وفرمائيل، ”زما موس مددار د نون زوئ يشوع سره کالم وکو. 

خدمت کوونے موس م دے نو اوس تۀ او اسرائيليان تيار ش او د اُردن د
 چ سيند نه پورې غاړه هغه زم ته واوړئ چ زۀ به ي تاسو له درکوم. 

زۀ به هر هغه ائ تاسو له درکوم چ چرته تاسو قدم ږدئ هم هغه شان له
 ستاسو عالقه به په جنوب ک نه چ ما د موس سره وعده کې وه. 
د بيابان نه واخله په شمال ک د لبنان غرونو پورې، نمرخاتۀ طرف د فرات د
رېواتۀ طرف ته د مديتران د سمندر پورې خوره وى لوئ سيند نه واخله، نمرپ

 يشوع چ تر کوم پورې چ په دې ک به د حتيانو ول مل شامل وى. 
تۀ ژوندے ي هي وک به تا له شست نۀ ش درکولے. زۀ به ستا هغه شان

مل يم له نه چ د موس مل وم. زۀ به کله هم تاسو سره بوفائ ونۀ کم
 ته او زړور اوسه ه کله چ دوئ هغه زمه او نۀ به مو يوا پرېدم. 

قبضه کوى نو تۀ به د هغوئ مشر ي، هغه زمه چ ما د دوئ پالر نيۀ سره د
 ته او زړور اوسه او په هغه ول شريعت باندې عمل هغ لوظ کے وو. 

کوه چ زما خدمت کوون موس تا له درکے دے. د هغ نه يو خوا بل خوا
 ستاسو په خولۀ دې  .نو کامياب به ي  هر چرته هم تۀ مۀ اوړه او بيا چ

د شريعت دا کتاب خبرې همېشه وى. شپه او ورځ په دې غور کوئ. او چ په
 دا  .ۀ عمل کوئ. نو تاسو به کامياب ي دى نو په هغ لۀ لي دې ک

ه مه او چور اوسه. يرېه او زړت ے وو چم کما تا ته ح ياد ساته چ
بحوصل نۀ ش ،ه چ تۀ هر چرته هم  نو زۀ مال خُدائ ستا خُدائ

پاک به ستا مل يم.“
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د حضرت يشوع بن اسرائيلو له حمونه ورکول

 ”په کېمپ ک ور او خلقو  ،و چم ورکع مشرانو له ح بيا يشو

ته وواي چ ،ۀ خوراک تيار کئ ه چ درې ور پس به تاسو د اُردن
سيند نه واوړئ او هغه مل به قبضه کئ چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک

 يشوع د روبين، جاد او د منس نيم قبيل ته ي تاسو له درکوى.“ 
موس دمت کوونخُدائ خ د مال ۀ مۀ هېروئ چ  ”هغه وفرمائيل، 
تاسو ته فرمائيل ۇو چ، ”مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به تاسو له د آرام

 ستاسو ، ماشومان ائ درکى او هغه به تاسو له دا زمه درکى.“ 
او اروى به په هغه زمه باندې پات ش چ موس د اُردن سيند بل غاړې ته

تاسو له درکې ده. خو ستاسو ته لر به سره د وسل د بن اسرائيلو وروو
 تر دې چ مال خُدائ هغوئ او تاسو له د مدد دپاره مخ روان وى، 
هم آرام درکى او چ هغوئ هغه زمه ونيس چ مال خُدائ ستاسو خُدائ
او قبضه به ي ته راش لې ده. نو بيا به تاسو خپل هغه مپاک هغوئ له ورک
کئ چ د اُردن سيند نه اخوا نمرخاتۀ طرف ته دے، کوم چ د مال خُدائ

ع ته ووئيل، ”مون هغوئ يشو خدمت کوون موس تاسو له درکے دے.“ 
ې نو مونلې م کوې او هر چرته مو چته ح مون تۀ ي ۀ کۇو چ به هغه هر

همېشه د موس ه مو چن هبه ستا په خبره عمل کۇو ل  مون به حو. 
خبره منل ده. او مال خُدائ ستا خُدائ پاک دې ستا هغه شان مل وى له

 او وک هم چ ستا د حمونو نه بغاوت نه چ هغه د موس مل وو. 
کوى او ستا په خبرو باندې عمل نۀ کوى نو م به کے ش. نو بس تۀ ته او

زړور اوسه.“

د حضرت يشوع يريحو ته جاسوسان لېل
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ل او دوئ ته يه ولېع د شطيم کېمپ نه دوه جاسوسان په پ بيا يشو  ۲
حم ورکو چ، ”الړ ش او د کنعان په حقله معلومات حاصل کئ او خاص

کر د يريحو ار په حقله.“ کله چ هغوئ هغه ار ته ورغلل نو الړل چ د
 د يريحو بادشاه خبر شو چ ۀ راحب نوم کنجرې کره شپه وکى. 
 نو هغۀ اسرائيليان په هغه شپه د دې مل د جاسوس دپاره راغل دى. 
لى دى هغه د دې مکوم س چ لو، ”ستا کور کراحب ته پېغام ولې
 هغ جواب - معلومات حاصلولو له راغل دى. هغوئ رابهر که.“ 

ورکو، ”ۀ سى زما کور ته راغل ۇو خو ما ته پته نشته چ دوئ د کوم ائ
رېواتو په وخت دلته نه ۇو. هغوئ د ار دروازې بندېدو نه ل مخ د نمرپ

الړل. ما ترې نه دا پته ونۀ لوله چ هغوئ چرته تلل، خو کۀ تاسو اوس په هغوئ
ئ.“ خو راحب هغه جاسوسان چت ته خېژولئ نو وروبه رسېه کورمن پس
ۇو او هغ چ هلته کوم د سن بو اې ۇو نو د هغ الندې ي پ کى ۇو.

ار دروازه بنده شوه. هغوئ د بن ار نه الړل او بيا د ى د د بادشاه س

اسرائيلو جاسوسانو پس تر هغه ائ پورې الړل چرته چ سک د اُردن سيند
  د جاسوسانو د مالستو نه مخ راحب چت ته وروخته  نه تېريى. 

او ورته ي ووئيل، ”ما ته پته ده چ مال خُدائ دا مل تاسو له درکے دے
 مون د هغ نه خبر شوى او د دې مل هر يو کس تاسو نه سخت يريى. 

يو چ کله تاسو د مصر نه تل نو مال خُدائ نه ستاسو په وړاندې بحرِقُلزم
اوچ کو. مون دا هم اورېدل دى چ تاسو د اُردن نمرخاتۀ طرف ته د اموريانو

 کله چ مون د دې نه خبر شُو دوه بادشاهان سيحون او عوج تباه کى دى. 
ۇو. مال ولو زړونه بائيلل رېدُو. ستاسو د يرې نه مون نو مون ډېر سخت وي
خُدائ ستاسو خُدائ پاک بره په آسمان ک او الندې په زمه هم خُدائ پاک

 نو اوس بيا په مال خُدائ قسم وکئ چ تاسو به زما خاندان سره دے. 
داس ۀ سلوک کوئ له نه چ ما تاسو سره کے دے. او ما سره ۀ

 ما سره وعده وکئ چ تاسو ضمانت کېدئ چ زۀ په تاسو باور وکم. 
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به زما د مور پالر، وروو خوېندو او د هغوئ د کورنو ژوند بچ کوئ او مون مۀ
د خپل ته ووئيل، ”کۀ مون  هغه جاسوسانو هغ پرېدئ چ ووژلے شُو.“ 

ژب نه واوړېدو نو خُدائ پاک دې مون مۀ کى. کۀ تاسو وک خبر نۀ کل
چ مون دلته ۀ کۇو، نو مون تاسو سره دا لوظ کۇو چ کله مال خُدائ

 راحب چ مون له دا مل راکى نو مون به تاسو سره ۀ سلوک کۇو.“ 
په کوم کور ک اوسېده د هغ دېوال د ار د دېوال سره لېدلے وو. نو هغ د
 هغ ورته ووئيل، ”هس نه کک نه د رس په ذريعه سى ته کوز کل. 

چ د بادشاه سى مو پېدا کى نو د غرونو مل ته الړ ش او هلته تر درېو
ورو پورې پ ش او کله چ د بادشاه سى راواپس ش نو د هغ نه پس

 هغه سو هغ ته ووئيل، ”مون به په يو شرط  “.تاسو په خپله مخه تلے ش
 تۀ باندې په هغه وعده باندې قائم پات شُو کومه چ تا زمون نه اخست ده، 

داس وکه چ کله مون ستاسو په مل حمله وکو نو تۀ په کک ک دا
سره رس وته د کوم نه چ تۀ مون کوزوې. خپل مور پالر، وروه او د خپل
 خو کۀ وک د کور نه و نو خُون به پالر ول خاندان کور ته دننه راوله. 
ي په خپله غاړه وى او مون به ي ذمه وار نۀ يو. خو کۀ په کور ک دننه چا ته

ۀ ضرر ورسېدو نو بيا د هغۀ خُون زمون په غاړه دے او مون به ي ذمه وار
 خو کۀ چرې تۀ چا ته ووائ چ مون دلته ۀ کۇو نو چ کومه وعده تا يو. 

 راحب په دې رضا شوه او زمون نه اخست ده مون د هغ نه آزاد يو.“ 
هغوئ ي رخصت کل. کله چ هغوئ الړل نو هغ سره رس د کک سره

 جاسوسان غرونو ته الړل او تر درېو ورو پورې پ ۇو. د بادشاه وتله. 
سو هغوئ په وله الر باندې لول خو پېدا ي نۀ کل نو هغوئ واپس يريحو ته

 بيا هغه دوه جاسوسان د غرونو نه راکوز شول، د سيند نه پورې وتل الړل. 
او واپس يشوع د نون زوئ له الړل. او چ ۀ شوى ۇو هغه هر ۀ ي هغۀ ته

 او بيا هغوئ ووئيل، ”زمون يقين دے چ مال خُدائ مون له هغه ووئيل. 
ول مل راکے دے او هلته ول خلق زمون نه ډېر سخت يرېدل دى.“
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د بن اسرائيلو د اُردن سيند نه اوړېدل

 په بل سحر يشوع او ول اسرائيليان وخت پاېدل. او د شطيم کېمپ نه  ۳
روان شول او اُردن ته الړل او هلته ي خېم ولول او انتظار ي کولو چ د
پس مشرانو په کېمپ ک  درې ور هغه ائ نه پورې غاړه واوړى. 

 او خلقو ته ي حم ورکولو، ”کله چ تاسو وورئ چ امامان چر لولو 
ائ نه پا خُدائ ستاسو خُدائ پاک د لوظ صندوق اوړى نو د خپل د مال

 تاسو مخ هيله دلته نۀ ي راغل نو هغوئ به تاسو  . او هغوئ پس
ته د تلو الر ائ. د لوظ صندوق ته مۀ ورنزدې کېئ، دې نه تقريباً زر زه شاته
 يشوع خلقو ته وفرمائيل، ”انونه پاک کئ ه چ مال خُدائ  “.اوس

 بيا يشوع امامانو ته به سبا ستاسو په مين ک لوئ کارونه کوى.“ 
“. ئ او دې سره د خلقو نه مخد لوظ صندوق اوچت ک” ،وفرمائيل چ

 مال خُدائ او نه چ هغۀ فرمائيل ۇو نو هغوئ هم هغه شان وکل. 
يشوع ته وفرمائيل، ”نن نه به زۀ د بن اسرائيلو په نظر ک تا عزتمند کم نو

داس به دوئ پوهه ش چ زۀ ستا هغه شان مل يم له نه چ د موس مل
 امامانو ته ووايه چ د لوظ صندوق اوړى او کله چ سيند ته ورس نو وم. 
 بيا يشوع خلقو دوئ دې د سيند غاړې ته ورکوز ش او هلته دې ودريى.“ 

ته وفرمائيل، ”دلته راش او چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو ته ۀ
 داس به تاسو ته پته ول چ ژوندے خُدائ  .ته غوږ ونيس نو هغ فرمائ

پاک ستاسو په مين ک دے او کله چ تاسو مخ په وړاندې  نو هغه به
ويان، فرزيان، جرجاسيان، اموريان او يبوسيان تيان، حضرور کنعانيان، ح

 ورئ چ د ول دنيا د مال خُدائ د لوظ ستاسو د مخ نه لرې کى. 
ى چ اوس دولس س صندوق اُردن ته ستاسو په مخ تېرېدونے دے. 
 امامان به د ول دنيا د اسرائيلو د هرې يوې قبيل نه يو يو وى غوره کئ. 

د مال خُدائ د لوظ صندوق اوچتوى او کله چ هغوئ خپل پ په اوبو
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ته راروان اوبۀ چ او کوم .دى نو د اُردن سيند بهېدل به بند شکې ک
 دا د لَو وخت - وى هغه به د دېوال په شل ک يو ائ ک ودريى.“ 

وو او سيند ۀ په موج ک وو. کله چ خلقو کېمپ پرېودو چ د اُردن نه
پورې غاړه واوړى نو امامان چ د لوظ صندوق ي وړو د دوئ نه مخ الړل

 نو د اوبو بهېدل بند شو. او او نه چ امامانو په سيند ک قدم کېودو، 
لرې د آدم ار په خوا ک چ د ضرتان سره نزدې دے هلته اوبۀ د دېوال په
شل ودرېدې. او کوم اوبۀ چ الندې د مال درياب ته بهېدې هغه په ممله

مامان چ ا توه بند شوې او خلق د يريحو سره نزدې پورې غاړه واوړېدل. 
د مال خُدائ د لوظ صندوق ي اوچت کے وو د اُردن سيند په مين ک په
اوچه زمه تر هغ پورې والړ ۇو چ د اسرائيلو ول خلق په اوچه زمه باندې

پورې غاړه اوړېدل نۀ ۇو.

د يادار کا ودرول

 کله چ ول قوم د اُردن د سيند نه واوړېدو نو مال خُدائ يشوع ته  ۴
 او هغوئ له حم  ”د دولسو قبيلو نه يو يو سے خوښ که  وفرمائيل، 
ورکه چ د اُردن د سيند د مين نه دولس کا راواخل هم هغه ائ نه چرته

او هلته ي ان سره يوس د دا کا مامان والړ ۇو، دوئ ته ووايه چا چ
 بيا يشوع هغه دولس سى کېدى چرته به چ نن شپه خېم لوئ.“ 

 او ورته ي راوغوتل کوم چ هغۀ د هرې يوې قبيل نه خوښ کى ۇو 
وفرمائيل، ”د مال خُدائ خپل خُدائ پاک د لوظ صندوق په وړاندې د اُردن

ے اوچتوى او د بنهر يو کس به يو يو کا په تاسو ک .ته الړ ش سيند مين
 دا کا به اسرائيلو د دولسو قبيلو دپاره به يو يو کاے په اوږه باندې اوړئ، 

چ وختونو ک ى ۇو. په راتلونۀ ک خُدائ مال خلقو ته رايادوى چ
 کله ستاسو ماشومان ستاسو نه تپوس کوى چ د دې کاو مطلب ۀ دے 
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نو تاسو به ورته واي چ کله د مال خُدائ د لوظ صندوق هلته نه تېرېدو نو د
اُردن سيند اوبۀ بهېدل بند شوى ۇو. دا کا به د همېشه دپاره د بن اسرائيلو يو

 سو د يشوع په حمونو عمل وکو او نه چ مال خُدائ يادار وى.“ 
واخستل د بن نه دولس کا ے وو هغوئ د اُردن سيند مينم کع ته حيشو

اسرائيلو د هرې يوې قبيل دپاره ي يو يو اوچت کو د خېمو ائ ته ي يوړل او
 يشوع د اُردن سيند په مين ک د دولسو کاو يو بل هلته ي کېودل. 

يادار ودرولو چرته چ د لوظ صندوق وړون امامان والړ ۇو. هغه کا تر ننه
 هغه امامان چا چ د لوظ صندوق اوچت کے وو د اُردن پورې هلته دى. 
مال ل چۀ وک خلقو هغه هر پورې والړ ۇو چ تر هغ ک سيند په مين
خُدائ ي يشوع ته حم کے وو، او نه چ موس هم د دې حم کے وو.
 کله چ هغوئ ول بل غاړې ته واوړېدل خلق په تېزۍ د سيند نه واوړېدل. 
نو امامان چ د لوظ صندوق ي اوچت کے وو د خلقو په مخ پورې وتل.

 د موس د وېنا په مطابق د روبين، جاد او د منس د نيم قبيل سى د

 تقريباً لوېت وسل سره د نورو خلقو نه مخ روان ۇو او پورې وتل. 
زره سى سره د وسل د مال خُدائ په حضور ک يريحو سره نزدې مېدان

سرائيلو په نظر کا ولو بن ع دخُدائ يشو  په هغه ورځ مال ته الړل. 
عزتمند کو، هغوئ د هغۀ ول عمر هم هغه شان عزت کولو له چ نه ي د

 ”هغه امامانو  ،ع ته وفرمائيل چخُدائ يشو  بيا مال موس کے وو. 
له حم ورکه چا چ د لوظ صندوق اوچت کے دے چ د اُردن د سيند نه
“.و، ”د اُردن سيند نه راوم ورکمامانو له حع ا نو يشو  “.بهر راو

 هغه امامان چ د مال خُدائ د لوظ صندوق ي اوچت کے وو چ کله

د سيند د تل نه اوچ زم ته راوختل نو د اُردن په سيند ک اوبۀ روان شوې
 د وړومب مياشت په لسمه ورځ  .بهېدل په شان په موج ک او د مخ

خلق د اُردن سيند نه پورې وتل او په جِلجال ک ي خېم ولول چ د يريحو
 د اُردن سيند نه چ کوم دولس کا اخستے شوى نمرخاتۀ طرف ته دے. 
وفرمائيل، ”په راتلون سرائيلو ته يا  او بن ۇو نو يشوع هلته ډېرے کل. 
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وختونو ک چ کله ستاسو بچ درنه تپوس وکى چ د دې کاو مطلب ۀ
 نو تاسو به ورته د هغه وخت په حقله وواي چ کله بن اسرائيل د دے، 

مال چ  هغوئ ته وواي اُردن په سيند ک په اوچه زمه تېر شوى ۇو. 
خُدائ زمون خُدائ پاک د اُردن سيند تر هغ پورې اوچ کے وو چ مون ترې

مون ے وو چپورې اوچ ک هغۀ بحرِقُلزم تر هغ ه چن هنه واوړېدلو ل
 او د دې په وجه به د دنيا ولو قومونو ته پته ول چ د اوړېدل نۀ ۇو، 

مال خُدائ په الس ک قُدرت دے او تاسو به د مال خُدائ د خپل خُدائ
پاک نه د همېشه دپاره يرېئ.“

پينم باب

رېواتۀ طرف ته د اموريانو ول بادشاهان او د مديتران د  د اُردن نمرپ  ۵
سمندر په غاړه د کنعانيانو ول بادشاهان خبر شول چ مال خُدائ د اُردن

سرائيليان ترې نه واوړېدل هغوئ د بنا ے وو چپورې اوچ ک سيند تر هغ
اسرائيلو نه دومره ويرېدل چ مرګِ حال شول.

په جِلجال ک سنت

 بيا مال خُدائ يشوع ته وفرمائيل، ”د تېرو کاو نه چې جوړې که او

 نو يشوع هم هغه شان وکل نه چ مال خُدائ اسرائيليان سنت که.“ 
حم ورکے وو او هغۀ اسرائيليان په هغه ائ ک سنت کل چ ورته د
 کله چ اسرائيليان د مصر نه روان شول نو د - سنت غر وئيلے شو. 

هغوئ ول نارينه سنت شوى ۇو. خو د هغوئ هغه يو کس هم سنت شوے نۀ وو
چ په بيابان ک د لوېتو کالو تېرېدو په دوران ک پېدا شوى ۇو. او کله
چ دا موده تېره شوه نو هغه ول سى د مال خُدائ د نافرمان په وجه مۀ
شول چ د هغوئ عمر د مصر نه د تلو په وخت ک د جن کولو وو، نو هم
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هغه شان وشول له نه چ هغۀ قسم خوړلے وو چ هغوئ به هغه مل ونۀ
ورى چ پ او شات په ک ډېر تېر وى او هغۀ د هغوئ پالر نيۀ سره د دې

 د دغه سو زامن هيله سنت شوى نۀ ۇو بل دا هغه لوظ کے وو. 
 د سنت کېدو نه پس ول نران تر نوے نسل وو کوم چ يشوع سنت کل. 

 مال خُدائ يشوع هغ پورې په کېمپ ک پات شُو چ روغ شوى نۀ ۇو. 
ته وفرمائيل، ”نن ما تاسو په مصر ک د غالم د شرم نه آزاد کى ي.“ او په

دې وجه په هغه ائ جِلجال نوم کېودے شو چ تر نن ور پورې هم په هغه
 کله چ بن اسرائيلو د يريحو سره نزدې د جِلجال په مېدان نوم ياديى. 
باندې خېم ولول نو هغوئ د هغ مياشت د وارلسم ور په ماام د

و چل هغه خوراک وک ورځ هغوئ په اول  په ورپس فسح اختر وکو. 
بن  چ  .او پتيره رو دان وريت پېدا شوے وو يعن په کنعان ک

اسرائيلو د هغه پېداوار په اول ل وخوړو نو من پرې بند شول او نور من ورته نۀ
مالوېدل. نو هم د هغه وخت نه هغوئ به هغه ۀ خوړل چ په کنعان ک پېدا

کېدل.

حضرت يشوع او تُوره په الس سے

 يوه ورځ چ يشوع يريحو سره نزدې وو نو نااپه ي يو سے تُوره په الس

و، ”تۀ زمونترې نه وک ع ورنزدې شو او تپوس يته والړ وليدو. يشو مخ
 هغۀ جواب ورکو، ”يو سره هم نۀ يم، زۀ ملرے ي کۀ زمون دشمن ي؟“ 

د مال خُدائ د لر مشر يم.“ يشوع په زمه پمخ پرېوتو او وې فرمائيل،
 د ”صاحبه زۀ ستا خدمت کوونے يم. تۀ ۀ غواړې چ زۀ ي وکم؟“ 

مال خُدائ د لر مشر هغۀ ته وفرمائيل، ”پل وباسه ه چ تۀ په مقدسه
زمه والړ ي.“ او يشوع هم هغه شان وکل چ ۀ ورته فرمائيلے شوى ۇو.
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د يريحو غورزېدل

 نو د يريحو دروازې پخ بندې وساتلے شوې چ بن اسرائيليان ورننه  ۶
 مال نۀ و. نو د ار نه نۀ وک وتے شول او نۀ وک ورننوتے شول. 

خُدائ يشوع ته وفرمائيل، ”ما يريحو سره د هغ د بادشاه او سره د هغ د
 تۀ او ستا سپاهيان به روزانه تر بهادرو سپاهيانو، تا ته حواله کے دے. 

 اووۀ امامان به د لوظ شپو ورو پورې يو چر د ار نه ېرچاپېره لوئ. 
صندوق نه مخ روان ش چ د هر يو سره به يو يو بيل وى. نو په اوومه

ورځ به تۀ او ستا سپاهيان د ار نه ېرچاپېره اووۀ چرې لوئ او امامان
ه چن وى. اول وغ بيا دې هغوئ په يو اوږد آواز سره بي بيل غوى. 
تاسو دا آواز واورئ نو ول خلق دې د اوچت آواز سره يو نعره ووه نو د ار

“.ار ته ورننو ر سيدهاول ل ى او بيا به ستاسودېوالونه به راوغورزي
 نو يشوع د نون زوئ امامان راوغوتل او ورته ي وفرمائيل، ”د لوظ

صندوق واخل او په تاسو ک دې اووۀ امامان د بيلو سره مخ روان
 بيا هغۀ خلقو ته حم ورکو چ، ”د ار نه ېرچاپېره مزل شروع  “.ش

کئ او وسله بند سى دې د مال خُدائ د لوظ صندوق نه مخ روان وى.“
 نو چ نه يشوع حم کے وو، وسله بند سى د بيلو غوونو -

امامانو نه مخ روان شول او په هغوئ پس هغه امامان روان ۇو چا چ د
لوظ صندوق اوچت کے وو او شا ته ورته نور وسله بند سى ۇو. او په هغه

چغ” ،و چم ورکع خلقو له ح خو يشو ول وخت ک بيل غېدې. 
مۀ وه او چ تر کوم ور پورې ما حم نۀ وى درکے نو د خول نه يوه
 هغۀ دې کسانو ته وفرمائيل چ، ”د مال خُدائ د  “.خبره هم مۀ وباس
لوظ صندوق يو ل د ار نه ېرچاپېره وروئ.“ بيا هغوئ کېمپ ته واپس

ورځ سحر وخت ع په ورپس يشو - راغلل او شپه ي هلته تېره که. 
پاېدو او په دوېم ل امامانو او سپاهيانو د ار نه ېرچاپېره چر ولولو هم
په هغه ترتيب سره چ په وړاندين ور ي کى ۇو. مخ وسله بند سى،
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د مال مامان چاو بيا هغه ا ،ولغ ي لاووۀ بي مامان چاووۀ ا ورپس
خُدائ د لوظ صندوق ي اوچت کے وو، او په آخر ک شاته نور وسله بند
 نو په دوېمه ورځ هغوئ د سى ۇو. او په هغه دوران ک بيل غېدې. 
ار نه ېرچاپېره يو ل بيا چر ولولو او بيا کېمپ ته واپس راغلل. هغوئ

 په اوومه ورځ سحر وخت چ را شروع کېده نو شپ ور داس کول. 
هغوئ پاېدل او په دغه ورځ ي د ار نه ېرچاپېره اووۀ چرې ولول. صرف

ر باندې چ په اوؤم چ  .ولرې ولېرچاپېره اووۀ چ په دې ورځ هغوئ
ه چ ووه و، ”چغم ورکع خلقو له حنو يشو ولوغ لمامانو بيکله ا
 دا ار او په دې ک هر ۀ به مال خُدائ دا ار تاسو له درکے دے. 
مال خُدائ ته د نذران په توه د تباه کولو دپاره پېش کے ش. صرف راحب
کنجره او د هغ خاندان به بچ کے ش ه چ هغ زمون جاسوسانو له پناه

 کوم يزونه چ تباه کولے ش د هغ نه به تاسو هي هم نۀ ورکې وه. 
اخل، کۀ چرې تاسو داس وکئ نو تاسو به د بن اسرائيلو په کېمپ باندې

 هر ۀ چ د سپينو زرو، سرو زرو، زېو يا د  .راول ليف او تباهت
او هغه به د مال .ے شخُدائ ته وقف ک نه جوړ وى هغه به مال اوسپن

 او امامانو بيل وغول او چ نه  “.ودے شکې خُدائ په خزانه ک
خلقو د دې آواز واورېدو نو هغوئ يوه اوچته نعره ووهله او دېوالونه

 هغوئ په راوغورزېدل. بيا ول لر سيدها ار ته ننوتلو او قبضه ي کو. 
ار ک هر يو کس، سى او  ،وانان او بوډاان په خپلو تُورو باندې

 خو يشوع هغه دوو کسانو ووژل. هغوئ اروى، ې او خرونه هم ووژل. 
ته وفرمائيل چا چ جاسوس کې وه، ”د هغه کنجرې کور ته الړ ش او نه

 نو هغوئ  “.خاندان راول ې ده هغه او د هغسره وعده ک تاسو د هغ چ
الړل او راحب ي سره د هغ د مور او پالر، وروو او خوېندو او باق خاندان
سره رابهر که. هغوئ هغه ول خاندان او نوکران محفوظ ائ ته بوتلل چ د
 بيا هغوئ ار او په هغ ک هر ۀ بن اسرائيلو کېمپ سره نزدې وو. 
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وسوزول، خو صرف سرۀ زر، سپين زر، زې او اوسپنه هغوئ پرېودل او د
 خو يشوع د راحب کنجرې او د مال خُدائ په خزانه ک ي کېودل. 

لهغۀ کوم جاسوسان يريحو ته لې ه چ ،وولو خپلوانو ژوند بچ ک د هغ
ۇو هغوئ له ي پناه ورکې وه. د هغ اوالد تر اوسه پورې د بن اسرائيلو سره

 په هغه وخت يشوع سخت ېرې وکې چ” ،وک هم د يريحو اوسيى. 
د ار د دوباره جوړولو کوشش کوى نو د مال خُدائ غضب دې ورباندې

.دى نو هغه دې د مشرى زوئ نه الس وويند دې بنياد کې وک هم چ .وى
“.د دې دروازې جوړوى نو هغه دې د کشر زوئ نه الس ووين وک هم چ

 نو مال خُدائ د يشوع مل وو او هغه په ول مل ک مشهور شو.

د عن ناه

 خو بن اسرائيلو مال خُدائ ته د تباه کېدونو يزونو سره خيانت  ۷
وکو. عن نوم سى د دې حم نافرمان وکه نو مال خُدائ بن اسرائيلو ته
سخت غصه شو. عن د کرم زوئ او د زبدى نمسے وو د زارح د خاندان سره

 يشوع ۀ سى د يريحو ي تعلق لرلو او دا د يهوداه د قبيل يوه حصه وه. 
نه د دې حم سره ولېل چ د ع ار جاسوس وکى. د ع ار د بيتايل

ي ى الړل او جاسوسنمرخاتۀ په طرف او د بيتآون سره نزدې وو. نو س
 او کله چ هغوئ راواپس شول نو يشوع له ي خبر ورکو چ، ”د وکه. 

ولو خلقو په ع باندې د حمل کولو ضرورت نشته. صرف دوه درې زره سى
 نو ولېه. ول لر مۀ ستے کوه ه چ هغه دومره لوئ ار نۀ دے.“ 

تقريباً درې زره اسرائيلو په هغوئ باندې حمله وکله خو د ع ار د خلقو نه
 د ع سى د ار د دروازې نه په هغوئ پس شول او د کانونو راوتتېدل. 
پورې ورپس الړل او د غونۍ په الره باندې ي ترې نه تقريباً شپ دېرش کسان

 يشوع او د بن اسرائيلو ووژل. نو بن اسرائيلو حوصله بائيله او ويرېدل. 
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ي خُدائ د لوظ صندوق په مخ او د مال وشلول مشرانو د غمه جام
انونه په زمه باندې پمخ راوغورزول او تر ماامه پورې هلته پراتۀ ۇو، د

 هغوئ په سرونو ک خاورې وې چ د هغوئ خفان ترې نه رندېدو. 
او يشوع وفرمائيل، ”اے ماله خُدايه، تا ول مون د اُردن نه راپورې وويستلو؟ د
دې دپاره چ مون اموريانو ته حواله کې؟ چ مون تباه کې؟ مون د اُردن په
 اے ماله خُدايه، اوس چ بن اسرائيل د بله غاړه باندې ول ايسار نۀ شُو؟ 
 کنعانيان او د مل نور خلق به دشمنانو نه په شا شوى دى نو زۀ ۀ ووايم؟ 

د دې نه خبر ش. هغوئ به مون راېر کى او زمون نوم به د زم د مخ نه
 مال ختم کى. بيا به تۀ د خپل عزتمند نوم د بچ کولو دپاره ۀ کوې؟“ 

 بن خُدائ يشوع ته وفرمائيل، ”ودرېه. تۀ ول داس پمخ پروت ي؟ 
اسرائيلو ناه کې ده. هغوئ زما سره هغه لوظ مات کے دے چ ما ورته

حم کے وو چ دوئ به ي نۀ ماتوى. هغوئ د هغه يزونو نه ۀ اخست دى
چ کوم وقف کولے شول. هغوئ هغه پ کل، د هغ په حقله ي دروغ ووئيل

 نو په دې وجه بن اسرائيل د خپلو او د خپل سامان سره ي کېودل. 
ه چ کولے. هغوئ د خپلو دشمنانو نه په شا شول دشمنانو مقابله نۀ ش

هغوئ په خپله اوس د تباه حقدار دى. زۀ به تر هغ پورې نور ستاسو مل نۀ يم
 چ تاسو هغه وقف شوى يزونه تباه کى نۀ وى چ کوم تاسو سره دى. 
پاه. خلق زما حضور ته راتلو دپاره پاک او تيار که. هغوئ ته ووايه چ سبا
،وايم چ سرائيلو خُدائ پاک داسا خُدائ د بن زۀ مال ه چ تيار اوس

بن اسرائيلو، تاسو سره وقف شوى يزونه دى. تاسو تر هغ پورې د خپلو
 هغوئ ته دشمنانو مقابله نۀ ش کولے چ دا يزونه مو لرې کى نۀ وى. 

ووايه چ په سحر ک به هغوئ قبيله په قبيله بهر مخ ته راوستے ش. او
کومه قبيله چ زۀ په نه کم هغه به قبيله په قبيله مخ ته راوستے ش. او

.ته راوستے ش م هغوئ به خاندان په خاندان مخه کزۀ په ن کومه قبيله چ

.ته راوستے ش به يو په يو مخ م هغوئ که کزۀ په ن او کوم خاندان چ
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 وک چ په نه کے شو او حرام يزونه ورسره پېدا شول نو هغه به په

اور باندې د خپل خاندان او د خپل هر يز سره سوزولے ش .ه چ هغوئ
 په ورپس بن اسرائيل سخت شرمول دى او زما لوظ ي مات کے دے.“ 
سحر وخت يشوع بن اسرائيل قبيله په قبيله مخ راوستل او د يهوداه قبيله په
 هغۀ د يهوداه قبيله خاندان په خاندان مخ راوستل او د نه کے شوه. 

ے شوه. بيا هغۀ د زارح قبيله خاندان په خاندان مخه کزارح قبيله په ن
 بيا هغۀ د زبدى د خاندان نه يو راوسته او د زبدى قبيله په نه کے شوه. 

په يو مخ راوستو او عن د کرم زوئ او د زبدى نمسے په نه کے شو.
 يشوع هغۀ ته وفرمائيل، ”زما زويه، د مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ

پاک په وړاندې اقرار وکه او رتيا ووايه. اوس ما ته ووايه چ تا ۀ کى دى.
 عن جواب ورکو، ”دا رتيا دى چ ما د زما نه د پولو کوشش مۀ کوه.“ 

ې ده او دا کار مناه ک الفسرائيلو د خُدائ پاک خا خُدائ د بن مال
 په هغه يزونو ک چ مون لوټ کى ۇو ما په ک يوه کے دے، 

ائسته بابل چوغه او تقريباً دوه کلو سپين زر او نيم کلو نه زياته د سرو زرو
ورې چته وليده. هغه زما ډېر زيات خوښ شول نو ما واخستل. تۀ به وخ

 نو يشوع هغه زما په خېمه ک خ دى او په بېخ ک ي سپين زر دى.“ 
يزونه ي هغه ورئ چ ه اوه کته ورمن ل، هغوئ خېمى هلته ولېۀ س
 او هغوئ هغه د هلته وموندل چ خ ۇو او په بېخ ک ي سپين زر ۇو. 
راوړل او د مال سرائيلو له يا ولو بن ع اونه بهر راوويستل او يشو خېم

 يشوع او د بن اسرائيلو ول قوم عن، خُدائ په حضور ک ي کېودل. 
د هغۀ زامن او لوه، سپين زر، چوغه، د سرو زرو خته په قبضه ک واخستل
ۀ چ ې، خېمه او د دې نه عالوه هر ،اروى، خرونه او سره د دې، د هغۀ

 او يشوع وفرمائيل، هغۀ لرل هغوئ واخستل او د مصيبت وادۍ ته ي يوړل. 
”تا ول په مون داس سخت تليف راوستے دے؟ اوس به مال خُدائ په تا

تليف راول.“ بيا ولو خلقو عن سنسار کو او م شو. هغوئ د هغۀ خاندان
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 هغوئ د هغۀ دپاسه د کاو سنسار کل او هغوئ ي سره د هر ۀ وسوزل. 
يو غ ډېرے جوړ کو کوم چ تر نن ور پورې هلته دے. نو د مال خُدائ

غصه سه شوه او په دې وجه دغه ائ ته تر اوسه پورې د مصيبت وادى
.وئيلے ش

د ع نيول او تباه کېدل

 مال خُدائ يشوع ته وفرمائيل، ”يرېه مه او مۀ بحوصل کېه. ول  ۸
لر ان سره که او ع ته الړ شه. زۀ به د ع په بادشاه، د هغۀ په خلقو او په

 تاسو به ع او د هغ د  .به ستا ش لم او هغه مار تا له فتح درک
بادشاه سره هغه ۀ کوئ کوم چ تاسو د يريحو او د هغ بادشاه سره کى ۇو.

ناور په خپل استعمال ک ل تاسو د هغوئ لوټ شوے مال او خو دا
ائ ک کولو دپاره په پ الف حملار شا ته د هغوئ خ د .راوستلے ش
.ته الړ ش ع ولو سپاهيانو سره تيار شو چ ع د خپلو نو يشو  “.ېنک
هغۀ د خپل لر دېرش زره د ولو نه ۀ سپاهيان خوښ کل او هغوئ ي د

 او دا حم ي ورکو، ”د ار بل طرف ته پ ش خو ډېر لرې شپ ولېل 
 زۀ او زما سى به ار ته نزدې ورشُو.  .کولو ته تيار ش او حمل  مۀ
کله چ د ع خلق زمون خالف راو نو مون به واپس رامنه کو بلل هم
 هغوئ به په مون پس وى او د هغس له چ مونه په اول ل کى ۇو. 

په شان مون د مخ خيال کوى چ و. هغوئ به داسلرې بوح ار نه به ي
ئ. نو مالار به قبضه وک او په  بيا به تاسو راو د هغوئ نه تتُو. 

 چ هغه ار قبضه کئ نو خُدائ ستاسو خُدائ پاک به دا تاسو له درکى. 
وې سوزوئ، هم هغس چ نه مال خُدائ حم کے دے. ورئ ما دا

 نو يشوع هغوئ ولېل او هغوئ خپل پ ائ ته الړل حمونه درکى دى.“ 
رېواتۀ طرف ته، د ع او بيتايل په مين ک دے. يشوع په چ د ع نمرپ
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 يشوع سحر وخت پاېدو کېمپ ک د خلقو په مين ک شپه تېره که. 
او سپاهيان ي يو ائ ته راغون کل. بيا هغۀ او د بن اسرائيلو مشرانو هغوئ
 سپاهيان د هغۀ سره د ار د غ دروازې طرف ته الړل او ع ته بوتلل. 
هلته ي د شمال طرف ته خېم ودرول، او هلته د دوئ او ع تر مينه يوه

رېواتۀ  هغۀ تقريباً پينۀ زره سى د ان سره کل او د ار نمرپ وادى وه. 
 نو هغوئ ته ي پو ايونو ته بوتلل چ د ع او د بيتايل تر مينه ۇو. 

رېواتۀ طرف ته زيات لر د ار شمال طرف ته او پ شوى سى د ار نمرپ
د ع  کله چ د جن دپاره تيار کل. يشوع شپه په وادۍ ک تېره که. 

بادشاه د يشوع سى وليدل نو هغه په تېزۍ سره راووتلو. هغه او د هغۀ ول سى
ېنکولو دپاره هغه مخ سرائيلو سره د جنا د اُردن د وادۍ په طرف د بن
د شا د طرف نه ورباندې حمله کېدون ائ ته الړل. او دا پته ورته نۀ وه چ

 يشوع او د هغۀ سو داس اره که چ په شا کيى او د صحرا ده. 
ش هغوئ پس ے شوى ۇو چک ى راغونول س ار  د  .تطرف ته ت

 په ع او چ ومره هغوئ يشوع پس تلل نو د ار نه نور هم لرې کېدل. 
او بيتايل ک داس يو سے هم پات نۀ شو چ هغه بن اسرائيلو پس نۀ وو

 بيا مال تلے. هغوئ ار کوالو پرېودو او په بن اسرائيلو پس ۇو. 
خُدائ يشوع ته وفرمائيل، ”خپله نېزه د ع طرف ته که، زۀ دا ار تا له

ه چن  او درکوم.“ يشوع ته چ نه ووئيلے شول نو هغس ي وکل. 
ار ته ي ،ېدلشوى ۇو زر پا پ ى چو نو هغه سهغۀ الس اوچت ک

 ورمنه که، ورننوتل او قبضه ي کو. هغوئ سمدست په ار اور ولولو. 
کله چ د ع سو شاته وکتل نو هغوئ وليدل چ لوے د آسمان طرف ته

سرائيلو چا کومو بن ه چ نۀ شوه تېدلو دپاره الر پاتختو. هغوئ ته د ت
د صحرا طرف ته منه وهله نو هغوئ ورباندې د حمل کولو دپاره راواپس شول.

 کله چ يشوع او ولو بن اسرائيلو ته پته ولېده چ پو شوو سو ار

قبضه کے دے او اور ي لولے دے نو هغوئ راواپس شول او د ع سى
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 نو د هغه ار نه اسرائيليان په جن ک د شاملېدو قتلول ي شروع کل. 
دپاره ته راکوز شول. نو د ع سى د بن اسرائيلو په مين ک ېر شوى
ۇو نو هغوئ ول ووژلے شول. هي وک هم ونۀ تتېدل او نۀ وک ژوندى

  صرف د ع بادشاه ژوندے ېر شو او يشوع له بوتلے شو.  پات شول. 
راغل ورپس ول دشمنان وژل چرته چ خپل سرائيلو هلته په صحرا کا بن
 په - ۇو. او بيا هغوئ ع ته واپس الړل او هلته ي هم هر يو کس ووژلو. 

ته کوله ي وه او طرف ته نيول پورې خپله نېزه د ع ع تر هغهغه ورځ يشو
نه ترو چ هلته هر يو کس قتل کے شوے نۀ وو. د ع ول خلق قتل کے

مال ه چن ه ل شول چ دولس زره سى او  په ک شامل ۇو. 
خُدائ يشوع ته فرمائيل ۇو بن اسرائيلو په ار ک مال او اروى د خپلو

 يشوع ع وسوزولو او په کنر ي بدل کو او هغه انونو دپاره قبضه کل. 
سره پهانس بادشاه د يوې ون  هغۀ د ع تر نن ور پورې هم هغس دے. 
و چم وکع حيشو ام کودو. په ماهلته پرې امه پورې يو او تر ماک

.ار دروازې سره دې وغورزولے ش او د ے شد هغۀ الش دې لرې ک
هغوئ هغه د کاو د غ ډېرى الندې پ کو کوم چ تر نن ور پورې هلته

دے.

د عيبال په غرۀ د شريعت لوستل

 بيا يشوع مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک ته د عيبال په غرۀ باندې

 هغه ي د هغه اصولو په مطابق جوړه که چ د يوه قرباناه جوړه که. 
مال خُدائ خادِم موس بن اسرائيلو ته ودل ۇو. له نه چ د موس د

شريعت په کتاب ک ليل دى چ، ”قرباناه دې د داس کاو نه جوړه وى
باندې هغوئ مال په آوزار تراشلے شوى نۀ وى.“ او په هغ د اوسپن چ
 هلته د بن خُدائ ته سوزېدون نذران او د سالمت نذران پېش کې. 

اسرائيلو په مخ يشوع په کاو باندې د هغه شريعت يو نقل جوړ کو کوم
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 اسرائيليان سره د مشرانو، آفسرانو او قاضيانو او چ موس ليلے وو. 
سره د هغه نورو قومونو چ د هغوئ سره اوسېدل د مال خُدائ د لوظ صندوق
دواړو طرفونو ته ودرېدل. او ليويانو امامانو ته ي مخ وو چا چ د لوظ صندوق
اوچت کے وو. نيم خلق داس والړ ۇو چ شا ي د رزيم غرۀ ته وه او د نيمو

خلقو شا عيبال غرۀ ته وه. د مال خُدائ خدمت کوون موس دوئ ته حم
 کے وو چ کله ورباندې د برکت موندلو وخت راش نو داس دې وکى. 
بيا يشوع هغه ول شريعت ولوستو چ برکتونه او لعنتونه په ک شامل ۇو، هم

ول  هغه هغه شان چ نه د شريعت په کتاب ک ليلے شوى ۇو. 
غونې ته د يشوع په ذريعه د موس هر يو حم واورولے شو چ په دې غونه

ک ، ماشومان او د نورو قومونو هغه خلق هم شامل ۇو چ د هغوئ سره
اوسېدل.

د جبعونيانو د حضرت يشوع دوکه کول

رېواتۀ طرف ته ول بادشاهان د هغ نه  چ ۀ شوى ۇو نو د اُردن نمرپ  ۹
ويانو او يبوسيانو تيانو، اموريانو، کنعانيانو، فرزيانو، حخبر شول. دا د ح

رېواتۀ په طرف د بادشاهان ۇو، وک چ د غرونو په مل ک او د نمرپ
غرونو په لمنو ک او د مديتران د سمندر غاړې سره د شمال په طرف د لبنان
 هغوئ ول يو ائ شول او د يشوع او بن اسرائيلو غرونو پورې اوسېدل. 

 چ يشوع د يريحو او ع سره ۀ کى ۇو خالف ي فوجونه راغون کل. 
 نو هغوئ د هغۀ د دوکه کولو ويان د هغ نه خبر شول.  نو د جبعون خلق ح

فېصله وکه. هغوئ الړل او ۀ خوراک ي راواخستو او زړې بوج او بيا
 هغوئ زړې مخلے نلے شوى د ميو مشونه ي په خرونو باندې بار کل. 

شوې جام او مرمت شوې زړې پل واچول. او هغه رو چ هغوئ ان
 بيا هغوئ هغه کېمپ ته ورغلل سره اخست وه، اوچه او پشم شوې وه. 
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چ په جِلجال ک وو او يشوع او بن اسرائيلو ته ي ووئيل، ”مونه د لرې
 خو مل نه راغل يو. مون غواړو چ تاسو مون سره يوه معاهده وکئ.“ 
بن اسرائيلو ووئيل، ”مون تاسو سره نه معاهده وکو؟ کېدے ش چ تاسو

 هغوئ يشوع ته ووئيل، ”مون ستاسو  “.ي ائ اوسېدون د نزدې
خدمتار يو.“ يشوع د هغوئ نه تپوس وکو، ”تاسو وک ي؟ او د کوم ائ نه
د مال به، مونه، ”صاحع ته دا قيصه بيان ک بيا هغوئ يشو راغل ي؟“ 

خُدائ ستاسو خُدائ پاک په حقله اورېدل دى او مون د هغه هر ۀ نه خبر
شوى يو چ هغۀ په مصر ک کى دى نو مون ه د ډېر لرى مل نه راغلو.

 او ۀ چ هغۀ د اُردن نمرخاتۀ طرف ته د اموريانو دوو بادشاهانو سره

کى دى يعن د حسبون بادشاه سيحون او د بسن بادشاه عوج سره چ هغه په
 زمون مشرانو او زمون په مل ک اوسېدونو عستارات ک اوسېدو. 

ولو خلقو مون ته ووئيل چ د سفر دپاره ۀ خوراک تيار کو او تاسو سره
مالوېدو له راشو. مون ته وئيلے شوى ۇو چ خپل انونه ستاسو خدمت ته

 زمون حاضر کو. او تاسو ته ووايو چ تاسو زمون سره يو تون وکئ. 
رو ته ووره، کله چ مون د دې سره د خپلو کورونو نه ستاسو سره مالوېدو
دپاره راوتُو نو دا ال رمه وه. خو ووره، اوس دا اوچه شوې ده او پشم ي کے

 کله چ مون مشونه د ميو نه ډک کل نو دا نوى ۇو. خو ووره، دے. 
اوس دا شلېدل دى. زمونه جام او پل د اوږد سفر په وجه زړې شوې دى.“

 بن اسرائيلو د هغوئ ۀ رو واخستله، خو هغوئ د مال خُدائ سره د

 يشوع د جبعون خلقو سره د امن تون وکو دې په حقله مشوره ونۀ که. 
او هغوئ ي ژوندى پرېودل. د بن اسرائيلو مشرانو کله وعده وکه چ په

 د تون نه درې ور وروستو بن اسرائيلو ته معاهده باندې به عمل کوى. 
 نو پته ولېده چ دا خلق په حقيقت ک د نزدې ائ اوسېدون ۇو. 

اسرائيليان روان شول او درې ور پس هغه ارونو ته ورسېدل چ دا خلق په
 خو بن اسرائيلو ريتيعريم.  اوسېدل، جبعون، کفيره، بيروت او ق ک
خُدائ د بن د هغوئ مشرانو ورسره د مال ه نۀ شول وژلے چ هغوئ
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اسرائيلو خُدائ پاک په نامه کله وعده کې وه. ولو خلقو د دې په حقله مشرانو
 خو هغوئ په جواب ک ووئيل، ”مونه هغوئ سره د ته شايت وکو، 

ې ده. اوس مونه وعده کسرائيلو د خُدائ پاک په نوم کلا خُدائ د بن مال
 د خپل وعدې په وجه په مون الزم دى هغوئ ته ۀ نقصان نۀ شُو رسولے. 

چ هغوئ اوسېدو ته پرېدو. کۀ مون داس ونۀ کل نو خُدائ پاک به مون له
 هغوئ مۀ وژن خو هغوئ به زمون دپاره لر ماتوى او اوبۀ سزا راکى. 
 يشوع حم وکو چ د به راوړى.“ او مشرانو هم دغه مشوره راکې ده. 
جبعون خلق دې هغۀ له راوستلے ش. او هغۀ د هغوئ نه تپوس وکو، ”تاسو

ر چو، اي ائ نه راغل د لرې مون و او راته مو ووئيل چدوکه ک مون ول
.شوى ي  د دې کار کولو په وجه تاسو لعنت تاسو دلته نزدې اوسېدئ؟ 

ستاسو خلق به د همېشه دپاره غالمان وى. لر به ماتوى او زما د خُدائ پاک
 هغوئ په جواب ک ووئيل، ”صاحبه، مون ه کور ته به اوبۀ راوړى.“ 

داس وکل چ مون ته پوره خبر رارسېدلے دے چ مال خُدائ ستاسو
لول م دا ے وو چم ورکله دا ح موس دمت کوونخُدائ پاک خپل خ
مون .وژن وى نو وبه ي ک لومره خلق په هغه م ى او چتاسو له درک
ستاسو نه سخت يرېدو نو په دې وجه مو دا کار کے دے او زمون سره د خپل
 اوس مون ستاسو په قبضه ک يو، ۀ چ درته ۀ ارى ژوند فر وو. 

و چسرائيلو له اجازت ورنۀ کا ع بن نو يشو نو هم هغه شان وکئ.“ 
ل چ خو هم په هغه وخت هغۀ د هغوئ نه غالمان جوړ ک  .هغوئ ووژن

لر ماتوى او د مال خُدائ د قرباناه او بن اسرائيلو دپاره اوبۀ راوړى. او
تر نن ور پورې هغوئ په هغه ائ ک هم دا کار کوى چ مال خُدائ د

خپل عبادت دپاره غوره کے دے.

د اموريانو شست خوړل
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 د يروشلم بادشاه ادونصدق خبر شو چ يشوع ع قبضه کے  ۱۰
ه چن هوژلے دے، ل ے دے او د دې بادشاه يتباه ک ي دے او بېخ

يشوع د يريحو او د دې بادشاه سره هم دغه شان کى ۇو. هغه د دې نه هم خبر
شو چ د جبعون خلقو د بن اسرائيلو سره صلح کې ده او د هغوئ سره

 د يروشلم خلق د دې په وجه يرې واخستل ه چ جبعون د اوسيى. 
شاه ارونو په شان يو لوئ ار وو، دا د ع نه هم لوئ وو او د دې سى
 نو ادونصدق د حبرون بادشاه هوهام له، د يرموت ته جنيال ۇو. 

بادشاه پيرام، د ليس بادشاه يفيع او د عجلون بادشاه دبير له دا پېغام ولېلو،
 ”راش او په جبعون باندې په حمله کولو ک زما مدد وکئ، ه چ د

 دې پينو جبعون خلقو د يشوع او د بن اسرائيلو سره صلح کې ده.“ 
امورى بادشاهانو، د يروشلم بادشاه، د حبرون، د يرموت، د ليس او د عجلون

بادشاه يو لر جوړ کو، جبعون ي محاصره کو او حمله ي ورباندې وکه.
هغه د جِلجال په کېمپ ک لو چع له دا خبر ورولېو يشو د جبعون س

وو، ”په دې وخت ک مون عاجزان هم داس مۀ پرېده. سمدست راشه او
ول امورى بادشاهان په خپلو ک ک له. د غرونو په ممدد وک زمون

 نو يشوع او د هغۀ ول لر ملرى شوى دى او په مون ي حمله کې ده.“ 
 مال د جِلجال نه روان شول چ په دې ک ته فوجيان هم شامل ۇو. 

خُدائ يشوع ته وفرمائيل، ”د هغوئ نه مۀ يرېه. ما د مخ نه تا له فتح
 يشوع او د هغۀ درکې ده. د هغوئ يو کس به هم ستا مقابله نۀ ش کولے.“ 
لر وله شپه د جِلجال نه جبعون ته مزل وکو او هغوئ په اموريانو باندې يوه

 مال خُدائ اموريان د بن اسرائيلو په وړاندې په نااپه حمله وکه. 
وارخطاي آخته کل. بن اسرائيلو په جبعون ک د هغوئ قتل عام وکو او د

هغه سک پورې ورپس ۇو چ بره بيتحورون ته تلے دے او په جنوب ک د
چ  په کوم وخت ک  .کول ورباندې حمل عزيقه او مقيده پورې ي

اموريان د بن اسرائيلو نه الندې درې ته تتېدل، نو مال خُدائ تر عزيقه پورې
ۀ شول چنه هم زيات م باندې د هغ ووروله. په ږل په هغوئ باندې لويه ږل
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خُدائ د بن مال  په هغه ورځ کله چ ومره بن اسرائيلو وژل ۇو. 
اسرائيلو سو له په اموريانو باندې فتح ورکه، يشوع د مال خُدائ سره خبرې

وکې. هغۀ د بن اسرائيلو په مخ داس وفرمائيل، ”اے نمره، د جبعون
 نو نمر نېغ دپاسه والړ اوسه، اے سپوږم، د ايالون په مېدان ودرېه.“ 

ودرېدو او سپوږم تر هغ پورې حرکت نۀ کولو تر کوم پورې چ قوم د خپلو
دشمنانو نه بدل نۀ وو اخستے. دا د ياشر په کتاب ک ليل دى. نمر د آسمان
 داس ورځ نۀ د دې نه په مين ک والړ وو او تقريباً وله ورځ پرې نۀ وتلو. 

مال ده، په هغه وخت ک تېره شوې ده او نۀ د دې نه پس راغل مخ
خُدائ د يو سى خبرو ته توجو وکه، ه چ مال خُدائ د بن اسرائيلو

 د دې نه پس، يشوع او د هغۀ لر په جِلجال ک کېمپ دپاره جن کولو. 
ته راواپس شول.

د يشوع په ذريعه د پينو امورى بادشاهانو نيول

تېدل او د مقيده په غار کۀ امورى بادشاهان وت په هغه وخت هغه پين

  يشوع چا خبر کو چ هغوئ په کوم ائ ک پ ۇو.  پ شول، 
هغۀ وفرمائيل، ”د غار د خول مخ ته يو و غ کا راورغوئ او ۀ

 خو تاسو په خپله هلته مۀ ايسارېئ. په دشمن وکيداران هلته ودروئ، 
دئ چئ، هغوئ مۀ پرېاو د شا د طرف نه ورباندې حمله وک روان اوس پس

خپلو ارونو ته ورسيى. مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو له په هغوئ
 يشوع او د بن اسرائيلو سو د اموريانو لر تقريباً باندې فتح درکې ده.“ 

ختم کو، خو ۀ پات کسانو د ار په دېوالونو ک دننه د پناه ائ پېدا کو
 بيا د يشوع ول سى په خېر سره د مقيده په کېمپ او ونۀ وژلے شول. 

ک يشوع له واپس راغلل. د دې نه پس په هغه مل ک هيچا دا جرأت نۀ شو
 بيا يشوع وفرمائيل، ”د هغه غار  .ۀ ووائ الفسرائيلو خا د بن کولے چ
 نو غار کوالو  “.ۀ بادشاهان ما له بهر راوباسئ او هغه پينخولۀ کوالو ک
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کے شو او د يروشلم، حبرون، يرموت، ليس او عجلون بادشاهان رابهر کے
 او هغوئ يشوع ته راوستلے شول. يشوع بيا د بن اسرائيلو ول سى شول 

راوغوتل او هغه آفسرانو له ي حم ورکو چ، ”راش او خپل پ د
 بادشاهانو په ُونو باندې کېدئ.“ او هغوئ ورله په ُونو پ کېودې. 

بيا يشوع آفسرانو ته وفرمائيل، ”يرېئ مه او نۀ چ بحوصل ش. اراده
مضبوطه کئ او ته ش ه چ مال خُدائ به ستاسو ولو دشمنانو سره

و ونو پورې يع بادشاهان ووژل او په پين بيا يشو هم دغه شان کوى.“ 
رېواتو په  د نمرپ راوړند کل او تر مازيره پورې د هغوئ الشونه هلته ۇو. 
وخت ک يشوع حم وکو او د هغوئ الشونه راکوز کے شول او هم په هغه

غار ک وغورزولے شول چرته چ هغوئ مخ پ ۇو. د غار په خولۀ
باندې لوئ کا کېودلے شول او هغوئ تر اوسه پورې هلته دى.

د يشوع نورې امورى عالق قبضه کول

 يشوع حمله وکه او مقيده او د هغ بادشاه ي په هغه ورځ ونيولو. هغۀ په

ار ک ول خلق ووژل او هي وک هم ژوندى پات نۀ شُو. يشوع د مقيده
 د بادشاه سره هم هغه شان وکل چ ۀ ي د يريحو بادشاه سره کى ۇو. 

دې نه پس، يشوع او د هغۀ لر د مقيده نه لبناه ته الړو او په دې ي حمله
 مال خُدائ بن اسرائيلو له په دې ار او د دې په بادشاه باندې هم وکه. 
فتح ورکه. يشوع هي وک هم ژوندى پرې نۀ ودل او هغۀ د دې بادشاه سره

 د دې نه هم هغه شان وکل چ نه ي د يريحو بادشاه سره کى ۇو. 
پس، يشوع او د هغۀ لر د لبناه نه ليس ته الړل، دا ي هم محاصره کو او

 د جن په دوېمه ورځ مال خُدائ بن اسرائيلو له په حمله ي پرې وکه. 
ليس فتح ورکه. نه چ هغوئ د لبناه سره کى ۇو، نو هغوئ هي وک هم

 د جزر بادشاه ژوندى پرې نۀ ودل او په ار ک ي هر يو کس ووژلو. 
هورم د ليس د مدد دپاره راغلو، خو يشوع هغۀ او د هغۀ لر له شست

۲۴ / ۵۸
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 ورپس، يشوع او د هغۀ ورکو او هغۀ يو کس هم ژوندے پرې نۀ ودو. 
لر د ليس نه عجلون ته الړل، دا ي محاصره کو او حمله ي ورباندې وکه.

 هغوئ هم په هغه ورځ دا قبضه کو او هلته هر يو کس ي ووژلو، هم هغه

 د دې نه پس، يشوع او د هغۀ شان چ نه ي د ليس سره کى ۇو. 
 او قبضه ي کو. لر د عجلون نه حبرون ته وختل، حمله ي پرې وکه 
هغوئ بادشاه، په هغه ار او ېرچاپېره ولو ارونو ک هر يو کس ووژلو.

يشوع هغه ار پوره تباه کو، هم هغه شان چ نه هغۀ د عجلون سره کى
 بيا يشوع او د ۇو. په دې ک هغوئ هي وک هم ژوندے پرې نۀ ودلو. 

 هغۀ دا، د دې هغۀ لر دبير ته ورواپس شول او په دې ي حمله وکه. 
بادشاه او ېرچاپېره ارونه ي قبضه کل. هغوئ هر يو کس ووژلو. يشوع په
دبير او د دې د بادشاه سره هم هغه شان کار وکو چ نه کار ي د حبرون

 يشوع ول مل قبضه کو. هغۀ د او لبناه او د دې د بادشاه سره کے وو. 
رېواتۀ طرف ته د غرونو غرونو مل، د نمرخاتۀ طرف ته الندې عالق او د نمرپ

لمن او په جنوب ک اوچ مل او د دې ولو بادشاهانو له ي شست ورکو.
هغۀ هي وک هم ژوندے پرې نۀ ودو، هر يو کس ووژلے شو. دا هغه ۀ ۇو

 يشوع د چ مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک ي حم کے وو. 
قادِس برنيع نه واخله تر غزه پورې او د جشن ار ېرچاپېره عالق نه واخله تر

 يشوع دا ول بادشاهان جبعون ار پورې ولو بادشاهانو له شست ورکو. 
او د هغوئ عالقه په يو وخت ک فتح که ه چ مال خُدائ د بن اسرائيلو
 د دې نه پس، يشوع او خُدائ پاک د بن اسرائيلو په جن ک مدد کولو. 

د هغۀ لر په جِلجال ک واپس کېمپ ته الړل.

د يشوع يابين او د هغۀ ملرو له شست ورکول

 کله چ د بن اسرائيلو د فتح خبر د حصور بادشاه يابين ته  ۱۱
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ورسېدو، نو هغۀ د مدون بادشاه يوباب، د سمرون او اکشاف بادشاهانو له خبر
ليل ډن ولو بادشاهانو، د لد غرونو م  او په شمال ک ورولېلو، 

ليل غرونو په لمن ک بادشاهانو، د طرف ته د اُردن په وادۍ ک جنوب
بادشاهانو، او د دور سره نزدې د سمندر په غاړه بادشاهانو له ي هم خبر
 هغۀ کنعانيانو له چ د اُردن سيند په دواړو طرفونو باندې ورولېلو. 

اوسېدل، او اموريانو، حتيانو، فرزيانو او د غرونو په مل ک يبوسيانو له هم
ويانو له ي هم خبر ورولېلو چ هغوئ د مصفاه هغه ح لو او داسخبر ورولې

 نو هغوئ د خپلو ولو په مل ک د حرمون غرۀ په لمن ک اوسېدل. 
فوجيانو سره راغلل، دا دومره ډېر سى ۇو له چ د سمندر په غاړه ش وى.
 دې ولو بادشاهانو په خپلو د هغوئ سره ډېر آسونه او جن اډۍ هم وې. 
ک اتحاد وکو او په يو ائ راغلل او د بن اسرائيلو خالف جن کولو دپاره

 مال خُدائ يشوع ته وفرمائيل، ”د  .ولول ړ سره خېمد ميروم خو ي
هغوئ نه مۀ يرېه. سبا تر دې وخته پورې به ما هغوئ ول د بن اسرائيلو دپاره
وژل وى. بيا تۀ به ضرور د هغوئ آسونه وډ کې او د هغوئ جن اډۍ به

 نو يشوع او د هغۀ ولو سو د ميروم د خوړ سره په هغوئ وسوزوې.“ 
 مال خُدائ بن اسرائيلو له په هغوئ باندې فتح باندې اچان حمله وکه. 

ورکه، اسرائيليان ورپس ۇو او په شمال ک تر مسرفات مائم او صيدا او
نمرخاتۀ طرف تر مصفاه وادۍ پورې ورپس ۇو. جن تر هغ پورې جارى وو

 يشوع د هغوئ سره هم هغه چ د دشمن يو کس هم ژوندے پات نۀ شو. 
شان وکل چ نه مال خُدائ حم کے وو يعن هغۀ د هغوئ آسونه شل

 بيا يشوع راواپس شو، حصور  .ورله وسوزول اډۍ ي ل او جنوډ ک
ي ونيولو او د دې بادشاه ي ووژلو. په هغه وخت ک حصور د ولو

 هغوئ هلته هر يو کس ووژلو، هي وک هم بادشاهتونو مرکزى ار وو. 
 يشوع هغه ول ارونه او د دې ژوندے پات نۀ شو او ار وسوزولے شو. 

بادشاهان ونيول، هر يو کس ي ووژلو، هم هغه شان چ نه د مال خُدائ
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 خو بن اسرائيلو هغه يو ار هم ونۀ خدمت کوون موس حم کے وو. 
سوزولو کوم چ په غونو باندې جوړ شوے وو خو يشوع صرف حصور

 بن اسرائيلو د دې ارونو نه ول مالِ غنيمت او اروى سوزولے وو. 
بوتلل او د خپلو انونو دپاره ي وساتل. خو هغوئ ول کسان ووژل، هي وک

 مال خُدائ خپل خدمت کوون موس له حم هم ژوندى پات نۀ شُو. 
ورکے وو، موس دا حم يشوع له ورکو او يشوع ورباندې عمل وکو. هغۀ

هغه هر ۀ وکل چ مال خُدائ موس ته د هغ حم کے وو.

هغه عالق چ حضرت يشوع قبضه کې وې

 يشوع هغه ول مل قبضه کو د غرونو مل، د غرونو لمن، چ په شمال

او جنوب دواړو طرفونو باندې ۇو، د جشن وله عالقه او د دې جنوب طرف ته
 هغه عالقه په جنوب ک - خُش مل او هم دې سره د اُردن د وادۍ. 
د ادوم سره نزدې د خلق غر نه واخله، په شمال ک د بعلجاد پورې او د لبنان
په وادۍ ک د حرمون غر جنوب طرف پورې خوره شوه. يشوع د دې عالق د
بادشاهانو سره تر ډېر وخته پورې جن وکو، خو هغۀ هغوئ ول ونيول او وې

 جبعون هغه يواينے ار وو چ د بن اسرائيلو سره ي صلح وکه، وژل. 
 مال ويان اوسېدل. باق نور ول په جن ک فتح شوى ۇو.  ۀ ح هلته

خُدائ هغوئ په خپله ته کى ۇو چ د بن اسرائيلو سره جن وکى، نو
داس هغوئ بېخ تباه کے شول او ول په برحم سره ووژلے شول. دا هغه

 په هغه وخت ۀ ۇو چ مال خُدائ د دې حم موس له ورکے وو. 
لد غرونو په م ل چتباه ک ع الړو او د دېوانو نسل عناقيان ييشو ک

ک لول م سرائيل د غرونو پها حبرون، دبير، عناب او د يهوداه او بن ،ک
 د بن اسرائيلو په اوسېدل. يشوع هغوئ او د هغوئ ارونه پوره تباه کل. 

مل ک يو عناقے هم پات نۀ شو، ار چ ۀ عناقيان په غزه، جات او
و، هم هغه شان چقبضه ک لول م ع هغه يشو اشدود ک پات ۇو. 
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و چسرائيلو له ورکا ع دا بنے وو. يشوم کته ح خُدائ موس ه مالن
خپل ميراث ي ش او په هره قبيله باندې ي په حصو ک تقسيم کو. نو بيا په

هغه مل ک جنونه ختم شول او امن و امان شو.

د حضرت موس نه شست خوړون بادشاهان

 بن اسرائيلو دوو بادشاهانو له شست ورکو، نو د اُردن نمرخاتۀ  ۱۲
طرف ته، د ارنون وادۍ نه واخله د اُردن تر وادۍ پورې او هم داس په شمال

ک د حرمون غر پورې ول مل ي فتح کے وو او قبضه ي پرې کې وه.
 يو امورى بادشاه سيحون وو چ هغۀ به په حسبون باندې بادشاه کوله. د

هغۀ په بادشاه ک نيم جِلعاد شامل وو، د عروعير نه واخله چ د ارنون وادۍ
د يبوق سيند پورې چ ار او هم داس ک په غاړه وو او د هغه وادۍ په مين

 په دې ک د اُردن وادى يعن په جنوب ک د دا د عمون سرحد وو، 
ليل درياب نه واخله د م درياب نمرخاتۀ طرف تر بيتيسيموت پورې او د

 هغوئ د بسن بادشاه عوج له هم پِسه غر د لمنو پورې عالق شامل وې. 
شست ورکو، وک چ د رفائيم آخرى پات شوے وو، هغۀ په عستارات او

 د هغۀ په بادشاه ک د حرمون غر، سله او ادرع باندې بادشاه کوله. 
د جسور سرحدونو پورې ول بسن او معه او نيم جِلعاد او هم داس د حسبون

او بن  موس بادشاه سيحون د عالق پورې مل په ک شامل وو. 
اسرائيلو دې دوو بادشاهانو له شست ورکے وو. د مال خُدائ خدمت

کوون موس د هغوئ مل د روبين، جاد او د منس نيم قبيل له د دې دپاره
.د هغوئ خپل ميراث ش ے وو چورک

هغه بادشاهان چ حضرت يشوع شست ورکے وو

رېواتۀ طرف ته دې ولو بادشاهانو له  نو يشوع او بن اسرائيلو د اُردن نمرپ
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شست ورکو چ په دې ک د لبنان وادۍ بعلجاد نه واخله په جنوب ک د
ادوم سره نزدې د خلق غر پورې عالق شامل وې. يشوع دا مل په قبيلو باندې

 په دې حصه ک د  .ش پوخ ميراث ي و چورک و او دا يتقسيم ک
،د اُردن وادى او د دې لمن ،رېواتۀ طرف ته د غرونو لمن غرونو مل، نمرپ

نمرخاتۀ طرف ته کوزه عالقه او په جنوب ک خُشه عالقه شامله وه. په دې
 ويان او يبوسيان اوسېدل.  تيان، اموريان، کنعانيان، فرزيان، حح عالقه ک
چ و هغه دا دى، يريحو، عست ورککومو بادشاهانو له ش سرائيلو چا بن

 عجلون،  يرموت، ليس،   يروشلم، حبرون،  بيتايل ته نزدې وو، 
 مقيده، بيتايل،  لبناه، عدوالم،   حرمه، عراد،   دبير، جدر،  جزر، 

 سمرون مرون،  مدون، حصور،   افيق، لشرون،   تفوح، حفر، 

 دور  قادِس، يقنعام چ په کرمل ک وو،   تعن، مجدو،  اکشاف، 
 او ترضاه. دا ول چ د سمندر په غاړه وو، جوئيم، چ په ليل ک وو، 

يو دېرش بادشاهان ۇو.

د کنعان په پات عالقو باندې د قبض کولو حم

 اوس يشوع ډېر بوډا شوے وو. مال خُدائ هغۀ ته وفرمائيل، ”تۀ ډېر  ۱۳
 د بوډا شوے ي خو تر اوسه پورې په ډېره عالقه باندې قبضه کول پات دى، 

 او ورسره په جنوب ک د عويانو وله فلستيانو او جسوريانو وله عالقه، 
عالقه. د مصر سرحد سره د سيحور نهر نه واخله په شمال ک د عقرون سرحد

پورې عالقه د کنعانيانو لے شوه، او د فلستيانو بادشاهان په غزه، اشدود،
 تر اوسه پورې د کنعانيانو او معاره اسقلون، جات او عقرون ک اوسېدل. 
ول مل هلته دے کوم چ د صيدانيانو دے او هم داس د امورى سرحد افيق

 د جبليانو مل، نمرخاتۀ طرف ته ول لبنان، د بعلجاد نه چ د پورې، 
 په دې ک د هغه حرمون غر جنوب طرف ته ده د حمات درې پورې. 
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صيدانيانو وله عالقه شامله ده کوم چ د لبنان د غرونو او مسرفات مائم په
مين ک د غرونو په مل ک اوسيى. کله چ اسرائيليان مخ په وړاندې

 نو زۀ به دا ول خلق وشم. له نه چ ما حم درکے دے نو تۀ به هغه
 نو اوس دا زمه په هغه نورو نهو مل په بن اسرائيلو باندې تقسيم کې. 
“.د هغوئ خپل ميراث ش ه چپه نيمه قبيله باندې تقسيم ک قبيلو او د منس

د اُردن نمرخاتۀ طرف ته عالق تقسيم کېدل

 د روبين، جاد او د منس نيم قبيل د مخ نه هغه زمه اخست وه

کومه چ موس، د مال خُدائ خدمتار هغوئ له ورکې وه، دا د اُردن سيند
 د هغوئ عالقه د ارنون وادۍ په غاړه تر عروعير او د نمرخاتۀ طرف ته وه. 

هغه وادۍ په مين ک ار پورې خوره شوه او په دې ک د ميدبا نه واخله تر
 دا د عمون سرحد پورې الړه او ديبون پورې ول اوچت عالق شامل وې. 

هغه ول ارونه په ک شامل ۇو په کومو باندې چ امورى بادشاه سيحون
 په دې ک حومت کے وو، چ هغۀ په حسبون ک بادشاه کې وه. 

د جِلعاديانو، د جسوريانو او د معيانو عالق، د حرمون ول غر او تر سله
 په ک د عوج بادشاه هم شامله وه کوم چ د پورې ول بسن شامل وو. 

رفائيم آخرى پات شوے وو، چ هغۀ په عستارات او ادرع باندې بادشاه کې
 خو بن وه. موس دې خلقو له شست ورکے وو او هغوئ ي شل ۇو. 

اسرائيلو د جسور او معه خلق نۀ ۇو شل، هغوئ تر اوسه پورې د بن اسرائيلو
 موس د ليوى قبيل له په ميراث ک هي زمه نۀ وه سره اوسيى. 

ورکې، له نه چ مال خُدائ موس ته فرمائيل ۇو چ ليويانو ته به د
خپل برخ په توه هغه قربان مالويى کوم چ مال خُدائ د بن اسرائيلو

.اه باندې سوزولے شخُدائ پاک ته په قربان
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لته حواله شوے م د روبين قبيل

 موس د هغه مل يوه حصه د روبين د قبيل کورنو له ورکې وه چ د

 د هغوئ عالقه د ارنون وادۍ په غاړه د عروعير پورې او  .هغوئ ميراث ش
د هغه وادۍ تر مين ار پورې خوره وه او په دې ک د ميدبا نه ېرچاپېره

 په دې ک حسبون او د اوچت عالق ول ول اوچت عالق شامل وې. 
 يهض، قديمات، ارونه شامل ۇو يعن ديبون، بامات بعل، بيتبعل معون، 

 ريتائم، سبماه او په وادۍ ک په غر باندې ضرهسحر،   ق مفعت، 
د اوچت  په دې ک بيتفعور، د پِسه غر ته عالق او بيتيسيموت. 

عالق ول ارونه او د امورى بادشاه سيحون ول مل شامل وو، امورى
بادشاه سيحون په حسبون بادشاه کې وه. موس هغۀ له او دغس د ميديان
دې حمرانانو له هم شست ورکو، ايوى، رِقم، صور، حور او رِبع. د سيحون

بن  کوم خلق چ په مل ک دې ولو بادشاهانو حومت کے وو. 
 اسرائيلو ووژل په هغ ک د بعور زوئ بلعام فال کتونے هم شامل وو. 
رېواتۀ طرف ته د اُردن سيند د روبين قبيل سرحد وو. دا هغه ارونه او نمرپ

کل ۇو چ د روبين قبيل کورنو له ورکے شوى ۇو چ د هغوئ خپل ميراث
.ش

د جاد قبيل ته حواله شوې عالقه

 موس د هغه مل يوه حصه د جاد قبيل کورنو له هم ورکې وه چ د

 د هغوئ په عالقه ک يعزير او د جِلعاد ول  .هغوئ خپل ميراث ش
ارونه، د عروعير پورې د عمونيانو نيم مل شامل وو، کوم چ د ربه نمرخاتۀ
 د هغوئ مل د حسبون نه تر رامت مصفاه او بطونيم پورې طرف ته دے، 

 د اُردن په وادۍ ک په دې او د محنايم نه تر دبير سرحد پورې خور وو. 
پات ات، صفون او د حسبون بادشاه سيحون باقمره، سبيتهارم، بيتن ک
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رېواتۀ طرف ته سرحد د ليل درياب پورې د بادشاه شامله وه. د هغوئ نمرپ
 دا هغه ارونه او کل ۇو کوم چ د جاد قبيل کورنو له اُردن سيند وو. 

.د هغوئ خپل ميراث ش ے شوى ۇو چورک

د نمرخاتۀ طرف ته منس قبيل ته حواله شوې عالقه

 موس د هغه مل يوه حصه د منس نيم قبيل کورنو له ورکې وه چ د

 د هغوئ عالقه تر محنايم پورې خوره وه او په دې  .هغوئ خپل ميراث ش
ک ول بسن، د بسن بادشاه عوج وله بادشاه او هم داس په بسن ک د

 په ک نيم جِلعاد او هم داس عستارات يائير ول شپېتۀ کل هم شامل ۇو. 
او ادرع، په بسن ک د عوج په بادشاه ک ارونه هم شامل ۇو. دا ول د
 کله چ موس د منس زوئ مير اوالد نيمو کورنو له ورکے شوى ۇو. 

لوو نو هغۀ د يريحو نمرخاتۀ طرف ته او د اُردن م موآب په مېدانونو ک
 خو موس ليوى قبيل له په ميراث ک هي هم ورنۀ داس تقسيم کو. 

کل. ه چ مال خُدائ د بن اسرائيلو خُدائ پاک د هغوئ ميراث دے له
نه چ هغۀ ورسره وعده کې وه.

د اُردن سيند نمرپرېواتۀ طرف ته د عالق تقسيم

رېواتۀ طرف ته د  دا هغه حساب کتاب دے چ د اُردن سيند نمرپ  ۱۴
کنعان مل په بن اسرائيلو باندې نه تقسيم شوے وو. العزر امام، د نون

زوئ يشوع او د بن اسرائيلو د قبيلو کورنو مشرانو دا په خلقو باندې تقسيم کو.
 له نه چ مال خُدائ موس له حم ورکے وو چ د اُردن سيند

رېواتۀ طرف ته نهه نيمو قبيلو ته د ميراث د مالوېدو دا فېصله دې د پچ په نمرپ
 موس د اُردن نمرخاتۀ طرف ته مل د مخ نه هغه -  .ذريعه وش

نورو دوه نيمو قبيلو ته حواله کے وو. د يوسف اوالد په دوو قبيلو ک تقسيم
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وو، منس او افرائيم. موس په هغه زمه ک ليويانو له هي حصه ورنۀ که.
خو هغوئ ته د اوسېدو دپاره داس ارونه مالو شول چ د هغوئ د اروو او
 بن اسرائيلو هغه زمه هم هغه شان تقسيم که رمو دپاره پ په ک ۇو. 

له نه چ مال خُدائ موس له حم ورکے وو.

د حبرون کالب ته مالوېدل

 يوه ورځ د يهوداه د قبيل ۀ خلق په جِلجال ک يشوع له راغلل. د هغوئ

مال نه يو کس د يفُنه قنزى زوئ کالب هغۀ ته وفرمائيل، ”تا ته پته ده چ
خُدائ په قادِس برنيع ک د خُدائ پاک بنده موس ته زما او ستا په حقله ۀ

دمت کوونخُدائ خ کله د مال تو کالو وم چلوې  زۀ د فرمائيل ۇو. 
موس زۀ د قادِس برنيع نه ولېلم چ د مل معلومات حاصل کم. نو ما هغۀ

 کوم سى چ زما سره تل ۇو نو هغوئ زمون خلق له صحيح خبر راوړو. 
يرول. خو ما په وفادارۍ سره د مال خُدائ زما د خُدائ پاک تابعدارى وکه.
 په هغه وخت موس ما سره دا لوظ وکو چ ما او زما بچو ته به بشه دا

 خو مل د ميراث په توه مالويى چ په کوم ک ما قدم اېے وو. 
دى نو د هغ فرمائيل ته داس خُدائ موس د کله نه مال وره، چ اوس
پينۀ لوېت کاله وشول. دا هغه وخت وو چ کله بن اسرائيل په صحرا

ک روان ۇو او مال خُدائ د خپل وعدې په مطابق تر نن ور پورې زۀ
 او زۀ نن هم هغه ژوندے ساتلے يم. ما ته ووره. زۀ د پينۀ اتياو کالو يم 
شان ته يم چ نه په هغه وخت ک وم چ کله موس لېلے وم. زۀ تر
 نو، اوسه پورې د جن او د باق نورو کارونو دپاره اوس هم ۀ ته يم. 

خُدائ په هغه ورځ زما سره د هغ مال ه چراک لما له د غرونو هغه م
وعده کې وه په کومه ورځ چ ما او نورو جاسوسانو خبر راوړو. ما بيا تا ته

ارونو ک خو دېوالونو په لويو لويوهلته د دېوانو نسل عناقيان د پ ووئيل چ
ۇو. مال خُدائ دې زما مل ش او هغوئ به زۀ وشم، هم هغه شان له نه
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 يشوع د يفُنه زوئ کالب دپاره برکت چ مال خُدائ فرمائيل دى.“ 
 حبرون تر اوسه  .د هغۀ خپل ش و چورک ار ي تلو او د حبرونوغو

هغۀ په وفادارۍ سره د مال ه چ ،پورې د يفُنه قنزى د زوئ کالب دے
 د حبرون ار مخ د خُدائ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک تابعدارى کوله. 

ريتاربع په نوم يادېدو، ه چ اربع د ولو نه لوئ عناقے وو. نو بيا په هغه ق
مل ک جنونه ختم شول او امن و امان شو.

د يهوداه قبيل ته حواله شوې زمه

 د يهوداه قبيل کورنو ته د زم يوه حصه مالو شوه چ داس بيان  ۱۵
شوې ده، هغه مل په جنوب ک د ادوم د سرحد سره د صين صحرا آخرى
 دا جنوب سرحد د مال درياب د جنوب سر نه جنوب سر ته ورسېدو. 

 او په جنوب ک د لم درې نه واخله تر صين پورې تلے وو. دا په الړو، 
جنوب ک د قادِس برنيع نه تلے وو، د حصرون نه تېر وو او ادار ته رسېدلے
 او عضمون ته تلے وو او د مديتران د سمندر ته د وو او قرقع ته تاو وو، 

مصر په سرحد باندې په نهر باندې تلے وو، سرحد هلته ختم شوے وو. دا د
 نمرخاتۀ طرف ته سرحد ي د مال درياب وو، دا يهوداه جنوب سرحد وو. 
تر هغه خليج پورې تلے وو چرته چ د اُردن سيند خال کيى. شمال سرحد د
 چ د بيتحجاله پورې خور وو او د هغه غاړې په هغه ائ نه شروع کېدو، 

ارېده. بيا دا بوهن کا نه د اُردن وادى د هغ طرف تلے وو چ شمال
 د مصيبت د وادۍ نه تر دبير پورې پورې تلے وو، بوهن د روبين زوئ وو، 

او بيا په شمال ک د جِلجال طرف ته تاو وو، چ مخ ي د وادۍ جنوب طرف
 ته د ادميم درې ته دے. دا د عينشمس د چينو نه عينراجل ته تلے وو، 

کوم چ د غرۀ جنوب طرف ته د هنوم وادۍ نه تېر شوے وو چرته چ د
رېواتۀ طرف ته پاس غر ته يبوسيانو يروشلم ار وو. سرحد بيا د هنوم وادۍ نمرپ
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 د هغه ائ نه دا د ختلے وو، چ د رفائيم وادۍ شمال سر سره دے. 
ارونو ته تلے وو. دا هلته د بعله يعن فرون سره نزدېنفتوح چينو ته او بهر د ع

 چرته چ دا د ادوم د غرونو مل طرف ته د ريتيعريم طرف ته تاو وو،  ق
رېواتۀ طرف ته تاو وو، د يعريم يعن کسلون غرۀ شمال طرف ته، بعله نمرپ

 سرحد بيا د عقرون شمال الندې بيتشمس ته تلے وو او د تمنت نه تېر وو. 
طرف ته غرۀ ته تلے وو، د سرون طرف ته تاو وو، د بعله غر نه تېر وو او
 چ د هغ نه يبناېل ته تلے وو. دا د مديتران د سمندر سره ختم وو، 
رېواتۀ طرف ته د مديتران سمندر وو. په دې سرحدونو ک د يهوداه د نمرپ

قبيلو خلق اوسېدل.

د کالب د حبرون او دبير فتح کول

 له نه چ مال خُدائ يشوع ته حم کے وو، د يهوداه د عالق يوه

حصه د يفُنه زوئ کالب له ورکے شوې وه. هغۀ ته حبرون مالو شو، د هغه
 کالب د عناقيانو هغه ريتاربع وو او اربع د عناقيانو پالر نيۀ وو.  ار نوم ق

 د هغ اوالد د ار نه وويستلو، چ د سيس، اخيمان او تلم قبيل وې. 
ار مخ ى. هغهو باندې حمله وکد دبير په اوسېدون ائ نه هغه الړو چ
 کالب وفرمائيل، ”زۀ به خپله لور عسه هغه سى له ريتسفر بللے شو.  ق

فر په قبضه کولو کتسري ے د قکوم س ى چک وادۀ ي م چورک
 د کالب ورارۀ او د قنز زوئ عتناېل هغه ار قبضه کو، نو  “.کامياب ش

 د وادۀ په ورځ هغ عتناېل دې ته کالب خپله عسه لور هغۀ ته وادۀ که. 
رضا کولو چ د هغ د پالر نه يو پے وغواړى. هغه د خپل خر نه کوزه شوه او
 هغ ورته ووئيل، ”زما سره کالب ترې نه تپوس وکو چ، ”تۀ ۀ غواړې.“ 
ۀ وکه، زۀ د اوبو يو و چين غواړم. تا چ ما له کومه زمه راکې ده هغه

په اوچ مل ک ده.“ نو کالب هغ له بره او ته چين ورکې.
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د يهوداه ارونه

 دا هغه زمه وه چ د يهوداه قبيل کورنو ته مالو شوه چ د هغوئ ميراث

 په جنوب ک په آخرى سر ک دا ارونه د هغوئ ۇو، کوم چ د  .ش
 قينه، ديمونه، ادوم سرحد سره نزدې ۇو، هغه دا ۇو، قبضئيل، عدر، يجور، 
 حصورحدته، زيف، طلم، بعلوت،     قادِس، حصور، اتنان،  عدعده، 

 حصارجده،  امام، سمع، موالده،  قريوتحصرون يعن حصور، 
 بعله، عييم، عضم، زيوتياه،   حصارسعول، بيرسبع، ب حشمون، بيتفلط، 

 لباوت، سلحيم،  صقالج، مدمنه، سنسناه،   التولد، کسيل، حرمه، 
عين او رِمون، دا ول نهۀويشت ارونه ۇو، چ د دې نه ېرچاپېره کل هم ۇو.

 زنوح،  د غرونو په لمنو ک دا ارونه ۇو، استال، صرعا، اسنا، 

 شعريم،  يرموت، عدوالم، شوکه، عزيقه،  عينجنيم، تفوح، عينام، 
عديتيم، جديره او جديروتيان، دا وارلس ارونه ۇو چ د هغ نه ېرچاپېره

 دلعان،  هلته دا ارونه هم ۇو، ضنان، حداشه، مجدلجد،  کل ۇو. 
  کبون، لحماس، کتليس،   ليس، بصقت، عجلون،  مصفاه، يقتاېل، 

جديروت، بيتدجون، نعمه او مقيده، دا شپاړس ارونه ۇو، چ د دې نه
 يفتاح،  هلته دا ارونه هم ۇو، لبناه، عتر، عسن،  ېرچاپېره کل ۇو. 
 قعيله، اکزيب او مريسه، يعن نهۀ ارونه، چ ېرچاپېره اسنا، نصيب، 
 او د  هلته د عقرون د ارونو او د کلو سره ۇو،  ترې نه کل هم ۇو. 

.ارونه او کل ول د اشدود سره نزدې ،د سمندر پورې عقرون نه د مديتران
 هلته اشدود او غزه، د خپلو وړو ارونو او کلو سره ۇو، چ دا د مصر په

 د غرونو په سرحد باندې نهر او د مديتران د سمندر غاړې ته رسېدل ۇو. 
 ريتسفر يعن دبير،   دناه، ق مل ک دا ۇو، سمير، يتير، شوکه، 

 جشن، حولون او جلوه، يوولس ارونه، چ د دې عناب، استموع، عنيم، 
 ينوم، بيتتفوح، افيقه،  هلته عرب، دومه، اشعان،  نه ېرچاپېره کل ۇو. 

 حمطه، حبرون او صيعور ۇو، نهۀ ارونه، چ ېرچاپېره ترې نه کل هم
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 يزرعيل، يقدِعام،  هلته دا ارونه ۇو، معون، کرمل، زيف، يوطه،  ۇو. 
 قين، جبعه او تمنت، يعن لس ارونه، چ ېرچاپېره ترې نه کل هم زنوح، 

 معرات، بيتعنات او التقون ۇو،  هلته حلحول، بيتصور، جدور،  ۇو. 
،تبعل يعنري  هلته ق شپ ارونه، چ ېرچاپېره ترې نه کل هم ۇو. 

 په ريتيعريم او ربه ۇو، دوه ارونه، چ ېرچاپېره ترې نه کل هم ۇو.  ق
 نبسان، د مال ار، او عينجدى صحرا ک بيتاراباه، مدين، ساکه، 

 خو د يهوداه خلق د دې ۇو، شپ ارونه چ ېرچاپېره ترې نه کل هم ۇو. 
قابل نۀ ۇو چ هغه يبوسيان وشى کوم يبوسيان چ په يروشلم ک اوسېدل.

يبوسيان تر اوسه پورې هلته د يهوداه د خلقو سره اوسيى.

افرائيم او د نمرپرېواتۀ طرف منس ته عالقه حواله کېدل

جنوب حواله شوے وو د هغ لکوم م  د يوسف اوالد ته چ  ۱۶
سرحد د يريحو سره نزدې د اُردن نه شروع شوے وو، دا هغه ائ وو چ د

يريحو چينو نمرخاتۀ طرف ته وو او صحرا ته تلے وو. دا د يريحو نه تلے وو او
 د بيتايل نه دا لوز ته تلے وو تر بيتايل پورې د غرونو مل ته ننوتلے وو. 
 بيا دا د الندين او عطارات ادار ته رسېدلے وو، چرته چ ارکيان اوسېدل. 

رېواتۀ طرف ته د يفليطيانو عالق ته تلے وو. دا د هغه بيتحورون پورې، نمرپ
 دا زمه د ائ نه جزر ته تلے وو او د مديتران په سمندر باندې ختم وو. 
رېواتۀ طرف ته منس ته مالو شوه چ د يوسف اوالد، د افرائيم قبيلو او د نمرپ

.هغوئ خپل ميراث ش

افرائيم

 دا د افرائيم د قبيل د کورنو عالقه وه، د هغوئ سرحد نمرخاتۀ طرف ته د

ائ نه د مديتران  او د هغه عطارات ادار نه پاسن بيتحورون ته تلے وو. 
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سمندر ته تلے وو. ممتاه د هغوئ په شمال طرف باندې وو. هلته نمرخاتۀ
طرف ته سرحد د تانت سيال طرف ته تاو وو او د ينوحاه نمرخاتۀ طرف ته تلے

 بيا دا د ينوحاه نه الندې عطارات او نعراه ته تلے وو، چ يريحو ته وو. 
رېواتۀ طرف ته سرحد د تفوح نه د  نمرپ رسېدلے وو او د اُردن سره ختم وو. 

قاناه نهر ته تلے وو او د مديتران سمندر سره ختم وو. دا هغه مل وو چ د
 چ په  ،د هغوئ ميراث ش ے شوے وو چنو ته ورککور فرائيم د قبيلا
ک يو و هغه واړۀ ارونه او کل هم شامل ۇو کوم چ د منس په سرحدونو

 خو هغوئ هغه ک دننه ۇو، خو د افرائيم قبيل له ورکے شوى ۇو. 
کنعانيان ونۀ شل کوم چ په جزر ک اوسېدل، نو په دې وجه کنعانيان تر

.په زور کار اخل ى، خو د کنعانيانو نه يفرائيميانو سره اوسياوسه پورې د ا

نمرپرېواتۀ طرف ته منس

رېواتۀ طرف ته د اُردن يوه برخه د يوسف مشر زوئ منس  د نمرپ  ۱۷
اوالد ۀ کورنو ته مالو شوې وه. د جِلعاد پالر مير، چ د منس مشر زوئ وو
هغه يو ته فوج وو، نو په دې وجه جِلعاد او د نمرخاتۀ طرف ته بسن هغۀ ته

پات دې باق ه د منسرېواتۀ طرف ته زم  د اُردن نمرپ حواله شوى ۇو. 
کورنو ته حواله شوې وه يعن ابيعزر، حالق، اسرىاېل، شم، حفر او سميدع. دا

 د د يوسف زوئ منس نران اوالد وو او هغوئ د خپلو کورنو مشران ۇو. 
حفر زوئ صالفحاد، چ دې زوئ د جِلعاد، جِلعاد زوئ د مير او مير زوئ د

منس وو، د صالفحاد زامن نۀ ۇو، خو صرف لوه ي وې. د هغوئ نومونه
 هغوئ العزر امام، د نون زوئ محاله، نوعاه، حجاله، ملاه او ترضاه ۇو. 
يشوع او مشرانو له الړې او ورته ي ووئيل، ”مال خُدائ موس له حم ورکو

ى چيوه برخه راک نرانو خپلوانو له هم د زم زمون له او داس مون چ
زمون ميراث ش.“ نو چ نه مال خُدائ حم کے وو هغۀ ورله د ترونو
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 نو په دې وجه منس ته د اُردن نمرخاتۀ طرف د جِلعاد سره ميراث ورکو. 
 ه چ د منس قبيل لوو او بسن نه عالوه لس نورې برخ مالو شوې، 
ته د خپلو زامنو سره ميراث مالو شو. نو په دې وجه د جِلعاد مل د منس د

 د منس عالقه د آشر نه د شم نمرخاتۀ طرف ته باق پات اوالد ميراث شو. 
په دې ک متاه پورې ورسېده. بيا هغه سرحد د جنوب طرف ته الړو چتر م

 د تفوح نه ېرچاپېره عالقه د منس وه، خو په  .د تفوح خلق شامل ش
 بيا سرحد الندې د قاناه نهر سرحد باندې د تفوح ار، د افرائيم د اوالد وو. 

ته تلے وو. د نهر جنوب طرف ته ارونه د افرائيم ۇو، ار چ دا د منس په
غاړې سره تلے وو او د مديتران هر شمالسرحد د ن ۇو. د منس عالقه ک

 افرائيم جنوب طرف ته وو او منس د شمال طرف ته سمندر سره ختم وو. 
رېواتۀ سرحد ي د مديتران سمندر وو. آشر شمال نمرپرېواتۀ وو او د نمرپ

 د يساکار او آشر په طرف ته وو او يساکار شمال نمرخاتۀ طرف ته وو. 
عالقو ک، بيتشان او ابليعام د منس ۇو او تر دور پورې چ د سمندر په

غاړه دے او د هغ نه ېرچاپېره ارونه هم د منس ۇو، عين دور، تعن، مجدو
ارونو ک خلقو په دې  د منس او د دې نه ېرچاپېره ارونه. 

اوسېدون خلق نۀ شول شلے، نو په دې وجه کنعانيان هلته په زور اوسېدل.
 ار چ کله بن اسرائيليان ته هم شول، نو هغوئ بيا هم ول کنعانيان ونۀ

.ترې نه کار واخل په زبردست ل چدې ته مجبور ک ل، خو کنعانيان يش

د افرائيم او د نمرپرېواتۀ طرف ته منس د نورې زم غوتل

رف يوه برخه ولص لله د م ع ته ووئيل، ”تا مون د يوسف اوالد يشو

راکې ده چ زمون ميراث ش؟ مون ډېر زيات خلق يو ه چ مال خُدائ
ع ورته وفرمائيل، ”کۀ تاسو ډېر زيات ي يشو مون له برکت راکے دے.“ 

او د افرائيم د غرونو مل ستاسو دپاره کاف نۀ وى، نو بيا نلو ته الړ ش او د
 د فرزيانو او رفائيم په مل ک د خپلو انونو دپاره زمه صفا کئ.“ 
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يوسف قبيل ورته ووئيل، ”د غرونو مل هم زمون دپاره کاف نۀ دے، او د
ارونو او د يزرعيل په وادۍ ک ېرچاپېره مېدانونو او د بيتشان او د دې نه
 نو يشوع د افرائيم او اوسېدون ول کنعانيان د اوسپن جن اډۍ لرى.“ 

رېواتۀ طرف ته منس قبيلو ته ووئيل چ، ”په حقيقت ک تاسو ډېر د نمرپ
برخ نه زيات تاسو ته به د يوې برخ .ه شوى ياو تاسو ډېر ت زيات ي

 د غرونو مل به ستاسو ش، ار چ دا يو نل دے، تاسو به مالويى. 
دا صفا کئ او د يو سر نه تر بل سره پورې به ي ونيس. کۀ کنعانيان هر

ومره ته هم وى او ورسره د اوسپن جن اډۍ وى خو تاسو به بيا هم
هغوئ وشئ.“

پات شوې زمه تقسيمول

 کله چ هغوئ هغه مل فتح کو نو د هغ نه پس، د بن اسرائيلو  ۱۸
خُدائ د حضور مقدسه خېمه ي شو او د مال راغون ول قوم په سيال ک

 د بن اسرائيلو اووۀ قبيل تر اوسه پورې داس وې چ هغوئ ته په ودروله. 
 نو يشوع بن اسرائيلو ته وفرمائيل، هغه مل ک حصه نۀ وه حواله شوې. 

ونيس لاو هغه م تاسو الړ ش نتظار کوئ چو پورې دومره اتاسو به تر”
 کوم چ مال خُدائ ستاسو د پالر نيۀ خُدائ پاک تاسو له درکے دے؟ 

تاسو به د هرې قبيل نه درې سى خوښ کئ او زۀ به هغوئ ولېم چ هغه
وله عالقه وورى او د دې ميراث د تقسيمولو تفصيل راوړى او بيا به هغوئ ما
،تقسيم ش به په هغوئ باندې په اوو برخو ک ل هغه م  .له واپس راش
په شمال او يوسف به د هغ ايسار ش صه کح په جنوب يهوداه به د هغ

 د دې اوو حصو د تقسيم يو تفصيل ولي او ما له  .ايسار ش صه کح
ي راوړئ. بيا به زۀ ستاسو دپاره د مال خُدائ ستاسو د خُدائ پاک په وړاندې

 خو ليويانو ته به ستاسو نورو د مشورې دپاره ستاسو سره پچه واچوم. 
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د مال د هغوئ برخه دا ده چ ه چ ،ىميراث نۀ مالوي قبيلو سره د زم
خُدائ د امامانو په توه خدمت وکى. او د جاد، روبين او د منس قبيلو ته به

نوره زمه نۀ مالويى ه چ د مخ نه هغوئ ته خپله زمه د اُردن
موس دمت کوونخُدائ خ د مال الو شوې ده، کومه چنمرخاتۀ طرف ته م

 کله چ هغه سى د مل کتلو دپاره روان شول نو هغوئ له ورکې ده.“ 
يشوع ورته وفرمائيل چ، ”داس به وکئ، په هغه ول مل باندې ور او
تفصيل ي جوړ کئ او بيا ما له واپس راش. او بيا به زۀ دلته په سيال ک د

 نو هغه مال خُدائ په وړاندې د مشورې دپاره تاسو سره پچه واچوم.“ 
سى په ول مل باندې ورېدل او هغوئ د دې بيان وليلو چ په اوو حصو

ک به ي نه تقسيموى او د ارونو تفصيل ي وليلو. بيا هغوئ واپس
 نو يشوع د هغوئ دپاره په سيال ک پچه يشوع له د سيال کېمپ ته الړل. 

واچوله چ د مال خُدائ سره مشوره وکى او د بن اسرائيلو هرې پات شوې
قبيل ته ي د زم خپله خپله برخه حواله که.

بنيامين ته حواله شوې عالقه

 اول پچه د بنيامين د قبيل راوتله. د هغوئ زمه د يهوداه او يوسف قبيلو په

 په شمال ک د هغوئ سرحد د اُردن سره شروع کېدو مين ک پرته وه. 
رېواتۀ طرف ته د بيتآون په او بيا د يريحو شمال طرف ته بره ختلے وو او نمر پ

 هغه سرحد بيا بره د لوز صحرا ک د غرونو په مل ک تلے وو. 
جنوب طرف ته تلے وو چ د دې بيتايل نوم هم وو، بيا عطارات ادار ته کوز
 بيا سرحد په شوے وو چ د بيتحورون په جنوب طرف په غر باندې وو. 

رېواتۀ طرف نه جنوب طرف ته تاو يو بل طرف باندې تلے وو، د دې غرۀ د نمرپ
ريتيعريم دے، کوم ائ چ د ق بل نوم ي تبعل ته تلے وو چري وو او ق

 جنوب سرحد ي د رېواتۀ طرف ته سرحد وو.  يهوداه د قبيل دے. دا د نمرپ
 بيا دا ريتيعريم په غاړه شروع شوے وو او د نفتوح چينو ته تلے وو.  ق
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الندې د غرۀ لمنو ته کوز شوے وو چ د هنوم وادى ترې نه ارېده، دا د
رفائيم وادۍ شمال سر سره دے. بيا دا د هنوم په وادۍ ک جنوب طرف ته، د

 بيا دا د عينشمس يبوسيانو په جنوب غاړه د عينراجل طرف ته تلے وو. 
شمال طرف ته او بيا جليلوت ته تاو وو، چ د ادميم درې ته مخامخ دے.

 او د هغه سرحد بيا الندې د بوهن کا ته تلے وو، بوهن د روبين زوئ وو. 
غاړې شمال طرف ته تېر وو چ د اُردن وادى ترې نه ارېده. دا الندې وادۍ
 د بيتحجاله شمال غاړې نه تېر وو او د مال درياب د ته ورننوتلے وو، 

شمال خول سره ختم وو، په کوم ائ ک چ د اُردن سيند اوبۀ
 اُردن ي د نمرخاتۀ طرف ته سرحد وو. ورغورزيى. دا جنوب سرحد وو. 
دا د هغه مل سرحدونه ۇو کوم چ د بنيامين قبيل کورنو ته مالو شُو چ د

 د بنيامين د قوم د قبيلو ارونه دا ۇو، يريحو،  .هغوئ خپل ميراث ش
 عويم، فاره،  بيتاراباه، صمريم، بيتايل،  بيتحجاله، عميق قصيص، 

 کفرالعمون، عفن او جبعه، دا دولس ارونه ۇو چ ېرچاپېره ترې عفره، 
  مصفاه، کفيره، موضه،   هلته جبعون، راما، بيروت،  نه کل هم ۇو. 
ريتيعريم ۇو، يروشلم، جبعه او ق لع، الف، يبوس يعن ض رِقم، ارفيل، تراله، 
دا ول وارلس ارونه ۇو چ ېرچاپېره ترې نه کل هم ۇو. دا هغه مل دے

.د هغوئ ميراث ش الو شو چنو ته مکور د بنيامين قبيل کوم چ

شمعون ته حواله شوې عالقه

نو راووتله. دا عالقه د يهوداه قبيلد کور  دوېمه پچه د شمعون قبيل  ۱۹
  په دې ک بيرسبع يا شيبا، موالده،  په عالقه ک دننه وه. 
 صقالج،  التولد، بيتايل، حرمه،  حصارسعول، بااله، عضم، 

 بيتلباوت او ساروحن شامل ۇو، دا ديارلس بيتمرکبوت، حصارسوسه، 
 هلته عين، رِمون، عتر، عسن هم ارونه ۇو چ ېرچاپېره ترې کل ۇو. 
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 په دې ک هغه ۇو، دا لور ارونه ۇو، چ ېرچاپېره ترې نه کل ۇو. 
ول کل شامل ۇو چ تر لرې په جنوب ک د بعالت بير يا راما نجب پورې

ارونه ترې نه تاو وو. دا هغه مل وو چ د شمعون قبيل کورنو ته مالو شوے
 د يهوداه ميراث د ضرورت نه زيات وو  .د هغوئ خپل ميراث ش وو چ

نو په دې وجه د هغه عالق يوه برخه د شمعون قبيل له ورکے شوې وه.

زبولون ته حواله شوې عالقه

 درېمه پچه د زبولون قبيل د کورنو راووتله. هغوئ ته چ کومه زمه مالو

رېواتۀ طرف  د مل سرحد د هغه ائ نمرپ شوه هغه ساريد ته رسېدل وه. 
مرعله ته تلے وو، چ دباست او د يقنعام نمرخاتۀ طرف ته د نهر سره لېدو.

 د ساريد په بله غاړه دا نمرخاتۀ طرف ته د کسلوت تبور سرحد ته او بيا

 دا د هغه ائ نه نمرخاتۀ په طرف جاتحفر او دبرت او يفيع ته تلے وو. 
 په شمال ک عته قاضين ته روان وو او د رِمون په الره نيعه ته تاو وو. 

 په دې سرحد د حناتون طرف ته تاو وو او د افتاحاېل وادۍ سره ختم وو. 
ک قطات، نحالل، سمرون، اداله او بيتلحم شامل ۇو، دا ول دولس ارونه

لپه هغه م ارونه او د دې کل  دا ۇو، چ ېرچاپېره ترې نه کل ۇو. 
.ش خپل ميراث ي الو شُو چته م د زبولون قبيل ۇو کوم چ ک

د يساکار قبيل ته حواله شوې عالقه

 د دې په عالقه  په لورم ل پچه د يساکار قبيل د کورنو راووتله. 

ربيت،    حفارئيم، شيون، اناخرات،  ک، يزرعيل، کسولوت، شونيم، 
 ريمت، عينجنيم، عينحده او بيتفصيص شامل ۇو.    قسيون، ابِض، 

دا سرحد د تبور، شخصومه او بيتشمس سره هم لېدو او د اُردن سره ختم وو.
 دا په دې ک شپاړس ارونه شامل ۇو، چ ېرچاپېره ترې نه کل ۇو. 
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ارونه او کل په هغه مل ک ۇو کوم چ د يساکار قبيل ته مالو شُو چ د
.هغوئ ميراث ش

د آشر قبيل ته حواله شوې عالقه

 په دې ک د حلقت،  په پينم ل پچه د آشر قبيل د کورنو راووتله. 

رېواتۀ  المل، عماد او مسال عالق شامل وې. په نمرپ حل، بطن، اکشاف، 
 چرته چ دا نمرخاتۀ طرف باندې دا د کرمل او د سيحور لبنات سره لېدو. 

طرف ته تاو وو، نو د دې سرحد بيتدجون ته تلے وو او د بيتعميق او نعاېل
ېدلو. دا په شمال کفتاحاېل وادۍ سره لد شمال په الره دا زبولون او د ا

 عبرون، رِحوب، حمون، قاناه او تر صيدا پورې تلے وو. کابول ته روان وو، 
 سرحد بيا د راما طرف ته تاو وو او د پخو دېوالونو ار صور ته رسېدلے

سمندر سره ختم وو. په دې ک وو، بيا دا حوسه ته تاو وو او د مديتران
 عمه، افيق او رِحوب شامل ۇو، دا دوويشت ارونه ۇو، مهالب، اکزيب، 
ک لپه هغه م ارونه او د دې کل  دا چ ېرچاپېره ترې نه کل ۇو. 

.ش خپل ميراث ي الو شو چنو ته مکور د آشر قبيل ۇو کوم چ

د نفتال قبيل ته حواله شوې عالقه

 د دې سرحد د حلف  په شپم ل پچه د نفتال قبيل د کورنو راووتله. 

نه د ضعننيم د ېۍ ون ته تلے وو، دا ادامنقب او يبناېل ته تر لقُوم پورې
رېواتۀ طرف ته  دا سرحد هلته نمرپ روان وو او دا د اُردن سره ختم وو. 

ازنوت تبور ته تاو وو او د هلته نه حقوق ته تاو وو او په جنوب ک د زبولون
رېواتۀ طرف ته د آشر سره او نمرخاتۀ طرف ته د اُردن سره لېدو. سره، نمرپ

  د پخو دېوالونو ارونه دا ۇو، صديم، صير، حمات، رقت، کنرت، 

 ارون، مجدلاېل،  قادِس، ادرع، عينحصور،  ادامه، راما، حصور، 
ېرچاپېره ترې نه کل ارونه ۇو، چ ريم، بيتعنات او بيتشمس، دا نولس ح
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قبيل د نفتال ۇو کوم چ ک لپه هغه م ارونه او د دې کل  دا ۇو. 
.د هغوئ ميراث ش الو شوى ۇو چنو ته مکور

د دان قبيل ته حواله شوې عالقه

دا عالق ک  په هغ  په اوؤم ل پچه د دان قبيل د کورنو راووتله. 

 ايلون،  شعلبين، ايالون، اتاله،  شامل وې، صرعا، استال، عيرشمس، 
  يهود، بنبرق، جات رِمون،   التقيه، جبتون، بعالت،  تمنت، عقرون، 

 کله چ د دان د مےيرقون، رقون او داس د يافا نه ېرچاپېره عالقه هم. 
خلقو نه زمه الړه، نو هغوئ لشم ته الړل او حمله ي پرې وکه. هغه ي قبضه

کو، د دې خلق ي ووژل او په مل باندې ي خپله دعوٰى وکه. هغوئ هلته
اوسېدل او د هغه ار نوم ي د لشم نه دان ته بدل کو، يعن د خپل پالر نيۀ

 دا ارونه او د دې کل په هغه مل ک ۇو نوم دان ي ورباندې کېودو. 
.ش خپل ميراث ي الو شوى ۇو چنو ته مکور د دان قبيل کوم چ

د آخرى زم حواله کېدل

 کله چ بن اسرائيلو د زم تقسيمول ختم کل، نو هغوئ د نون زوئ

 له نه  .د هغۀ خپل ميراث ش ه چصه ورکيوه ح ع له د زميشو
کوم ي و چار ورک ع له هغهے وو، هغوئ يشوم کخُدائ ح مال چ

غوتے وو، يعن د غرونو په مل افرائيم ک د تمنتسرح ار هغۀ بيا جوړ
ع، د بنمام، د نون زوئ يشوعزر ال ا کو او هغه په ک اوسېدو. 

اسرائيلو د کورنو مشرانو د زم دا برخ د پچ په ذريعه حواله کې او په سيال
ک ي د مال خُدائ سره د مشورې په مطابق د مال خُدائ د حضور

مقدس خېم د دروازې په خولۀ ک داس وکل، نو په دې طريقه هغوئ د
زم تقسيمول ختم کل.
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د پناه ارونه

 چ، ”بن اسرائيلو ته ووايه، د  نو مال خُدائ يشوع ته وفرمائيل   ۲۰
 پناه دپاره ارونه خوښ کئ له نه چ ما موس له حم ورکے وو. 

کله چ وک په غلط سره يو کس ووژن نو هغه کس هغه ائ ته تتېدے
 نو هغه کس دې د دې ش چ د بدل اخستونو نه په امان ک وى. 

ارونو نه يو ار ته وتت او د ار د دروازې سره د جر ائ ته دې الړ
ش او چ ۀ شوى ۇو نو هغه دې مشرانو ته بيان کى. نو بيا به هغه کس له
اجازت ورکى چ ار ته ورننو او د اوسېدو دپاره به يو ائ ورکى، نو

 کۀ هغه کس هلته هم ورپس الړ ش چ کوم بدل هغه به هلته اوسيى. 
اخستل غواړى، نو د هغه ار خلق دې هغوئ هيله هغۀ ته نۀ حواله کوى. د
ار خلق به ي خامخا بچ کوى ه هغۀ به قصداً نۀ بل په غلط سره کس

تر کوم ايسار وى چ ار ک پورې په هغه  هغه به تر هغ وژلے وى. 
پورې هغه مشر امام ژوندے وى او د هغۀ سره عوام عدالت وش. بيا دې هغه

 په خپل ار ک کور ته واپس الړ ش، د کوم نه چ هغه راتتېدلے وى.“ 
رېواتۀ طرف ته د نفتال غرونو په مل ک د ليل قادِس نو هغوئ د اُردن نمرپ
ک لم، او د يهوداه غرونو په مش ک لفرائيم غرونو په مو، د اخوښ ک

 هغوئ د اُردن نمرخاتۀ طرف ته، د يريحو نمرخاتۀ ي حبرون خوښ کو. 
طرف ته د صحرا په اوچت ائ باندې او د روبين په عالقه ک بصر خوښ

او په بسن ک په عالقه ک رامات، د منس و، د جاد په عالقه جِلعاد کک
 دا د ولو بن اسرائيلو او د پردى مل هغه ولو ي جوالن خوښ کو. 

مسافرو دپاره د پناه ارونه ۇو کوم مسافر چ د هغوئ سره اوسېدل. هر چا به
چ هم په غلط سره يو کس وژلے وو نو هغۀ ته به د هغه کس نه په هغه ارونو

ک پناه مالوېده چا به چ بدل اخستل غوتل، چ ترو پورې په هغۀ باندې
په عوام عدالت ک فېصله نۀ وه شوې نو هي وک به نۀ شول وژلے.
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د ليويانو ارونه

 د ليوى قبيل د کورنو مشران العزر امام، د نون زوئ يشوع او د  ۲۱
سيال ک ل هلته د کنعان په م ولو بن اسرائيلو د قبيلو مشرانو له الړل. 

ے دے چم کپه ذريعه ح خُدائ د موس مشرانو هغوئ ته ووئيل، ”مال
مون له به د اوسېدو دپاره ارونه راکولے ش او داس د دې نه ېرچاپېره

 نو د مال خُدائ د  “.ه راکولے شرن زم اروو دپاره به د د زمون
حم په مطابق بن اسرائيلو د خپلو عالقو نه ليويانو له خاص ارونه او د رن

 وړومب ارونه د ليوى خاندان د قُهات قبيلو ته حواله کے زم ورکې. 
شول. هغه خاندان کوم چ د هارون امام اوالد ۇو هغوئ ته د يهوداه، شمعون او

پات  د قُهات باق بنيامين د عالقو نه ديارلس ارونه حواله کے شول. 
رېواتۀ طرف ته منس د عالقو نه لس ارونه قبيل ته د افرائيم، دان او نمرپ

 د جيرسون قبيل ته د يساکار، آشر، نفتال او نمرخاتۀ حواله کے شول. 
 د مرارى طرف ته منس د عالقو نه ديارلس ارونه حواله کے شول. 

قبيل کورنو ته د روبين، جاد او زبولون عالقو نه دولس ارونه حواله کے
 بن اسرائيلو د پچ په ذريعه دا ارونه او د دې د رن زم ليويانو شول. 
ته حواله کې، هم هغه شان چ نه مال خُدائ د موس په ذريعه حم کے

 دا د هغه ارونو نومونه دى کوم چ د يهوداه او شمعون د عالقو نه وو. 
 دا د هارون اوالد له ورکے شوى ۇو چ هغوئ د قُهات ورکے شوى ۇو، 

قبيله وه، چ هغوئ د ليويانو اوالد وو، ه چ اول هغوئ ته عالقه حواله
ريتاربع ار ورکے شو (اربع د عناق پالر وو)،  هغوئ له د ق کولے شوه. 
اربع اوس حبرون بللے ش، دا د يهوداه د غرونو په مل ک دے، د دې سره

 خو د هغه ار پ او د دې نه ېرچاپېره د رن زمه هم ورکے شوه. 
نزدې کل د مخ نه د يفُنه زوئ کالب له په ميراث ک ورکے شوى ۇو.

 دا ارونه سره د رن د زم د هارون امام اوالد ته حواله شوى ۇو،
 حولون، دبير،  يتير، استموع،  حبرون کوم چ د پناه ار وو، او لبناه، 
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 عين، يوطه او بيتشمس، چ د دې سره د رن زم هم وې، نهۀ ارونه

 د بنيامين د د يهوداه او شمعون دواړو قبيلو نه ورته حواله کے شوى ۇو. 
 عنتوت عالق نه هغوئ له لور ارونه ورکے شوى ۇو، جبعون، جبعه، 

 ول ديارلس او د علمون ارونه، چ د دې سره د رن زم هم وې. 
 د ارونه، سره د رن د زم د هارون اوالد امامانو له ورکے شوى ۇو. 

ليوى قبيل د قُهات قبيل نورو کورنو ته د افرائيم د عالق نه ۀ ارونه حواله
 هغوئ له لور ارونه ورکے شوى ۇو، شم او د افرائيم کے شوى ۇو. 

 د غرونو په مل ک د دې د رن زمه (شم د پناه يو ار وو)، جزر، 
 د دان د قبضيم او د بيتحورون ارونه، چ د رن زم د دې سره وې. 
 ايالون او عالق نه هغوئ له لور ارونه ورکے شوى ۇو، التقيه، جبتون، 

رېواتۀ طرف ته منس د  د نمرپ جات رِمون، چ د رن زم ورسره وې. 
عالق نه هغوئ له دوه ارونه ورکے شوى ۇو، تعن او جات رِمون، چ د

 د قُهات قبيل کورنو ته ول لس ارونه مالو شول، رن زم ورسره وې. 
 د ليوى قوم يوې بل قبيل جيرسون ته د چ د رن زم ورسره وې. 
په بسن ک الو شول يعنارونه م نه دوه د عالق نمرخاتۀ په طرف منس

 د جوالن، چ د پناه يو ار وو او بعستراه، چ د رن زم ورسره وې. 
 يساکار د عالق نه هغوئ ته لور ارونه مالو شول، قسيون، دبرت، 

 د آشر د عالق نه هغوئ يرموت او عينجنيم، چ د رن زم ورسره وې. 
 حلقت او رِحوب چ د رن ته لور ارونه مالو شول، مسال، عبدون، 

 د نفتال د عالق نه هغوئ ته درې ارونه مالو شول، په زم ورسره وې. 
ليل ک قادِس، چ د پناه يو ار وو او د رن زم ورسره وې، حمات دور

 د جيرسون قبيل مختلفو کورنو ته او قرتان چ د رن زم ورسره وې. 
 د ليوى قبيل ول ديارلس ارونه مالو شول چ د رن زم ورسره وې. 
د مرارى پات قبيل ته د زبولون عالق نه لور ارونه مالو شول، يقنعام، قرتاه،

 د روبين عالق نه هغوئ  دِمنه او نحالل چ د رن زم ورسره وې. 
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 قديمات او مفعت چ د رن ته لور ارونه مالو شول، بصر، يهض، 
 د جاد قبيل نه هغوئ ته لور ارونه مالو شول، په زم ورسره وې. 

جِلعاد ک رامات، چ د پناه يو ار وو، چ د رن زم ورسره وې،
 نو د مرارى  حسبون او يعزير چ د رن زم ورسره وې.  محنايم، 

لسرائيلو د خپل ما  د بن - قبيل ته ول دولس ارونه حواله شوى ۇو. 
نه ول اتۀ لوېت ارونه ليويانو له ورکے شوى ۇو چ د هغ نه ېرچاپېره

د رن زم وې.

د بن اسرائيلو مل نيول

 نو مال خُدائ بن اسرائيلو له هغه ول مل ورکو د کوم ي چ د هغوئ

پالر نيۀ سره د ورکولو لوظ کے وو. کله چ بن اسرائيلو دا مل قبضه کو،
 مال خُدائ هغوئ له هم هغه نو هغوئ هلته په هغه مل ک دېره شول. 

شان د هر طرف نه امن ورکے وو، له نه چ هغۀ د هغوئ د پالر نيۀ سره
ه چ ے وو. د هغوئ يو دشمن هم د هغوئ مقابله نۀ شوه کولےلوظ ک

 مال خُدائ مال خُدائ هغوئ له په ولو دشمنانو باندې فتح ورکې وه. 
چ د بن اسرائيلو سره ومره وعدې کې وې نو په هغ ک يوه هم نۀ وه

ناکامه شوې او ول ي پوره کې وې.

د حضرت يشوع د ۀ قبيلو رخصتول

خلق راغون قبيل ع د روبين، جاد او د نمرخاتۀ طرف منس بيا يشو  ۲۲
د مال ى دى چۀ ک ع ورته وفرمائيل، ”تاسو هغه هر او يشو کل. 

خُدائ خدمت کوون موس د ۀ کولو حم درکے دے او تاسو زما ول
هم د خپلو بن ل تاسو يو ولو وختونو ک  په دې حمونه منل دى. 

اسرائيلو سره بوفائ نۀ ده کې. تاسو د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک حم
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 نو چ نه هغۀ وعده کې ده، مال خُدائ ستاسو خُدائ ۀ منلے دے. 
پاک ستاسو خپلو بن اسرائيلو له آرام درکے دے. نو په هغه مل ک واپس
لد اُردن نمرخاتۀ طرف ته دے، هغه م چ لکوم م ،خپلو کورونو ته الړ ش

 خيال کوئ چ چ د مال خُدائ خدمت کوون موس درکے دے. 
هغه قانون پوره ومن چ موس د هغ حم درکے دے يعن د مال خُدائ د

خپل خُدائ پاک سره مينه کوئ، د هغۀ حمونه من، د هغۀ وفادار اوس او د
 يشوع د خپل برکت سره او د دې - زړۀ د اخالصه د هغۀ خدمت کوئ.“ 

خبرو سره هغوئ واپس خپلو کورونو ته ولېل، ”تاسو خپلو کورونو ته ډېر
مالداره واپس روان ي او ډېر اروى، سپين زر، سرۀ زر، زې، اوسپنه او ډېرې

جام درسره دى. تاسو چ د خپلو دشمنانو نه ۀ اخست دى نو د هغ نه د
خپلو قبيلو خلقو له حصه ورکئ.“ او هغوئ کورونو ته الړل. موس د اُردن

باق ع د منسې وه، خو يشوله ورک قبيل نيم ه د منسنمرخاتۀ طرف ته زم
 د رېواتۀ طرف ته زمه ورکه.  نيم قبيل له د نورو قبيلو سره د اُردن نمرپ
روبين، جاد او نمرخاتۀ طرف ته منس قبيلو خلق واپس خپلو کورونو ته الړل.

لودل او خپل مپرې سيال ک لسرائيل د کنعان په ما بن هغوئ پات
م په مطابق نيولے وو چهغوئ د هغه ح لو، دا مسفر شروع ک جِلعاد ته ي

مال خُدائ د موس په ذريعه کے وو.

د اُردن سره قرباناه

 خو په کوم وخت ک چ هغوئ ال په کنعان ک ۇو او چ کله هغوئ د

نيم ائ ته راغلل، نو د روبين، جاد او د منس اُردن سره نزدې جليلوت نوم
قبيل سى هلته د دې دپاره ايسار شول چ يوه لويه او د شان و شوکت واال
 باق بن اسرائيلو ته ووئيلے شول چ، ”واورئ، د قرباناه جوړه کى. 

روبين، جاد او د منس نيم قبيل کنعان مل ته ننوتلو په ائ ک، زمون په
بن  کله چ طرف باندې د اُردن سيند سره يوه قرباناه جوړه کې ده.“ 
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اسرائيل د دې نه خبر شول، نو د سيال سره ول قوم د دې دپاره راغون شو چ د
 نو بن اسرائيلو د العزر امام نمرخاتۀ طرف ته قبيلو خالف جن وکى. 

د روبين، جاد او د نمرخاتۀ طرف منس ک لزوئ فينحاس د جِلعاد په م
هر يو د بن  بيا لس مشران د فينحاس سره الړل، چ قبيل خلقو له ولېلو. 
 هغوئ په اسرائيل قبيل مشر وو او هر يو په قبيلو ک د کورنو مشر وو. 

خلقو له راغلل او ورته ي قبيل نيم د روبين، جاد او د منس جِلعاد ک
 ”د مال خُدائ ول قوم تپوس کوى چ تاسو د مال خُدائ د  ،ووئيل چ
بن اسرائيلو د خُدائ پاک خالف دا عمل ول کے دے؟ چ دا قرباناه تاسو

د ان دپاره جوړه کې ده نو د مال خُدائ خالف مو بغاوت کے دے او
 په فعور ک زمون هغه ناه درته ياده ده تاسو د هغۀ په الره نۀ ي روان. 
ۀ، چ په کوم وخت ک مال خُدائ په خلقو وبا راوستله؟ مون د هغ په
 تاسو وجه تر اوسه پورې په تليف ک يو. ول هغه ناه کاف نۀ وه ۀ؟ 

اوس د هغۀ په الره د تلو نه انار کوئ ۀ؟ کۀ تاسو نن د مال خُدائ خالف
 نو بيا، سرکش وکه، نو سبا به هغه د بن اسرائيلو ول قوم ته په قهر وى. 
،ته ورننو لخُدائ م ۀ نۀ وى، نو د مال د عبادت دپاره لکۀ ستاسو م
چرته چ د هغۀ مقدسه خېمه ده. زمون په مين ک په ۀ زمه باندې دعوٰى

وکئ. خو د مال خُدائ خالف سرکش مۀ کوئ او نۀ چ مون سرکشه کئ
چ د مال خُدائ زمون د خُدائ پاک د قرباناه نه عالوه يوه قرباناه جوړه

 هغه راپه ياد کئ چ د زارح زوئ عن د هغه يزونو سره خيانت کو. 
وکو چ د هغ تباه ضرورى وه، د دې په وجه د بن اسرائيلو ول قوم ته سزا

 د روبين، مالو شوه. د عن د ناه په وجه نور کسان هم مۀ شوى ۇو.“ 
رېواتۀ طرف ته قبيلو د کورنو مشرانو ته جاد او د منس نيم قبيلو خلقو د نمرپ

 ”خُدائ پاک طاقتور دے. هغه مال خُدائ دے. په جواب ک ووئيل، 
داس مون خُدائ دے. هغۀ ته پته ده چ خُدائ پاک طاقتور دے. هغه مال

ول وکل او مون غواړو چ تاسو ته هم پته ول. کۀ مون سرکش وکه او په
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 کۀ مال خُدائ باندې مو ايمان ونۀ لرلو، نو مون نور ژوندى مۀ پرېدئ. 
مون د مال خُدائ نافرمان وکه او د دې دپاره مو خپله قرباناه جوړه که
چ په دې باندې نذران وسوزوو او يا ي د غل نذران او سالمت نذران دپاره

داس  مون استعمال کو، نو مال خُدائ دې په خپله مون له سزا راکى. 
اوالد ته ونۀ وائ ستاسو اوالد زمون وختونو ک په راتلون ل چه وک

 چ ستاسو د مال خُدائ د بن اسرائيلو د خُدائ پاک سره هي کار نشته. 
هغۀ زمون او ستاسو يعن د روبين او جاد خلقو په مين ک د اُردن د حد پوله

چ کار نشته. نو بيا کېدے ش خُدائ سره هي ه. ستاسو د مالجوړه ک
 نو مون ستاسو اوالد زمون اوالد د مال خُدائ د عبادت نه منع کى. 

 بل د دې قرباناه د نذرانو سوزولو او پېش کولو دپاره نۀ ده جوړه کې، 
دپاره مو جوړه که چ دا زمون او ستاسو او زمون نه پس د نسلونو دپاره يو
يادار وى، چ مون بشه د مال خُدائ د مقدس خېم په مخ د هغۀ
عبادت کۇو او هغۀ ته خپل نذران وسوزوو او قربان او د سالمت نذران پېش
خُدائ سره زمون د مال ستاسو اوالد به دا خبره نۀ کوى چ کۇو. نو داس

 زمون خيال دا وو، کۀ چرې داس وشول، نو زمون اوالد به هي کار نشته. 
وائ چ ورئ، زمون پالر نيۀ هم هغه شان قرباناه جوړه کې ده له نه

چ د مال خُدائ قرباناه ده، دا د سوزېدونو نذرانو او قربانو دپاره نۀ ده
د مال به بېخ  مون بل دا زمون او ستاسو د خلقو دپاره يو يادار دے. 

خُدائ خالف سرکش نۀ کۇو او نۀ به د هغۀ نه اوړو چ د نذرانو د سوزېدو او
غل او د قربانو پېش کولو دپاره يوه قرباناه جوړه کو. کومه قرباناه چ د

مال خُدائ زمون خُدائ پاک د حضور خېم په مخ والړه ده نو صرف
 فينحاس امام او د قوم هغه لس  “.هغه به د دې دپاره استعمالولے ش

رېواتۀ طرف ته د قبيلو د کورنو مشران سى کوم چ د هغۀ سره ۇو، د نمرپ
مشران د روبين، جاد او د منس نيم قبيل د خبرو نه خبر شول، نو هغوئ

مام زوئ فينحاس هغوئ ته ووئيل، ”اوس مونعزر ال د ا خوشحاله شول. 
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ته پته ده چ مال خُدائ زمون مل دے. تاسو د هغۀ خالف سرکش ونۀ که،
 بيا فينحاس او نو داس تاسو بن اسرائيل د مال خُدائ د سزا نه بچ کل.“ 
مشران د جِلعاد په مل ک د روبين او جاد د خلقو نه روان شول او واپس په

 بن اسرائيل کنعان ک د بن اسرائيلو خلقو له الړل او هغوئ ي خبر کل. 
خوشحاله ۇو او د خُدائ پاک ثناء صفت ي کولو. هغوئ جن له د تلو او هغه

خبرې پرېودې چ هغه مل به تباه کو چرته چ د روبين او جاد خلق
 د روبين او جاد خلقو ووئيل، ”دا قرباناه زمون ولو دپاره يو اوسيى. 

يادار دے چ مال خُدائ، خُدائ پاک دے.“ نو هغوئ په دې باندې ”يادار“
نوم کېودو.

د يشوع آخرى تقرير

 ډېره موده وروستو مال خُدائ بن اسرائيلو له د هغوئ ېرچاپېره  ۲۳
 نو هغۀ ول دشمنانو نه امن ورکو. په هغه وخت ک يشوع ډېر بوډا وو، 
تل او ورته يان، قاضيان او د خلقو آفسران راوغوسرائيل، مشران، مالا بن
مال دى چ ۀ ليدل  تاسو هغه هر ووئيل، ”زۀ اوس ډېر بوډا شوے يم. 
ى دى. مالولو قومونو سره ستاسو دپاره ک خُدائ ستاسو خُدائ پاک د دې

 ما ستاسو قبيلو ته د خُدائ ستاسو خُدائ پاک ستاسو دپاره جن کوى. 
کومو قومونو چ ش خپل ميراث ي ے دے چحواله ک لهغه قومونو م

شست نۀ دے خوړلے او ورسره د هغه ولو قومونو چ ما د مخ نه فتح
کى دى، چ هغوئ د نمرخاتۀ طرف ته د اُردن سيند نه واخله د نمرپرېواتۀ

 مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به طرف ته د مديتران سمندر پورې دى. 
هغه پات شوى قومونه ستاسو نه په شا کى او چ تاسو مخ په وړاندې  نو

مال ه چن ههم هغه شان ل ،به ستاسو ش لئ. د هغوئ مهغوئ به وش
ۀ ومن هغه هر  نو پام کوئ چ خُدائ ستاسو خُدائ پاک وعده کې ده. 
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او هغه هر ۀ وکئ کوم چ د موس د شريعت په کتاب ک ليلے شوى
 نو بيا به تاسو د هغه خلقو سره دى او د هغ نه يو طرف ته هم مۀ اوړئ. 
کار نۀ لرئ کوم چ ستاسو سره پات وى، نۀ به د هغوئ د معبودانو نومونه په

ژبه راول، او نۀ به دا نومونه د قسم دپاره استعمالوئ، نۀ به د هغه معبودانو
 د دې په ائ، د مال خُدائ هم عبادت کوئ او نۀ به ورته سجده لوئ. 
 چ تاسو  .تر اوسه پورې وفادار ي ه چن هل ،هغه شان وفادار اوس

مخ په وړاندې تل نو مال خُدائ لوئ لوئ او ته قومونه شل دى او تر اوسه
 ستاسو هر يو پورې وک د دې قابل نۀ دى چ ستاسو خالف ودريى. 

کس زر سو له منه ورکولے ش ،ه چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک
 نو ستاسو دپاره جن کوى، هم هغه شان له نه چ هغۀ وعده کې ده. 

 کۀ بيا کوشش کوئ چ د مال خُدائ خپل خُدائ پاک سره مينه وکئ. 
تاسو بوفا ش او د هغه قومونو سره اتحاد وکئ کوم قومونه چ تر اوسه
 نو تاسو يقين پورې ستاسو سره پات دى او د هغوئ سره ودونه وکئ، 

وکئ چ کله تاسو مخ په وړاندې  نو مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک به نور
هغه قومونه ونۀ شى. او هغوئ به ستاسو دپاره د دام يا د کندې په شان

خطرناک وى او د کوړې په شان به داس دردناک وى له چ ستاسو مال
ورباندې ووهلے ش او يا چ ازغ ستاسو ستر ړندې کى. او دا به په هغه

وخت ختم ش چ ستاسو يو کس هم په دې ائسته مل ک پات نۀ ش هغه
 اوس زما مل چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو له درکے دے. 
مال چ نه خبر ي د مرګ وخت نزدې دے او تاسو هر يو کس د زړۀ د کوم

خُدائ ستاسو خُدائ پاک چ هره يوه وعده کې ده نو هغه ي پوره کې ده،
 خو له نه چ هغۀ کومه داس يوه وعده هم نشته چ پوره شوې نۀ وى. 

کۀ تاسو د هغۀ نافرمان ې ده، نو داسپوره ک ې ده او هره يوه يوعده ک
وکئ نو خُدائ پاک به هغه افتونه هم راول. تاسو به تباه کى او د هغه ۀ
مل نه به مو ورک کى کوم ۀ مل چ مال خُدائ ستاسو خُدائ پاک
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 کۀ تاسو هغه لوظ مات کئ چ مال خُدائ ستاسو تاسو له درکے وو. 
خُدائ پاک د هغ سر ته رسولو حم درکے دے او تاسو د نورو معبودانو

خدمت او عبادت وکئ، نو بيا به هغه په خپله غصه ک تاسو له سزا درکى،
نو ډېر زر به ستاسو يو کس هم په دې ۀ مل ک پات نۀ ش چ کوم هغۀ

درکے دے.“

د حضرت يشوع په شم ک خلقو ته تقرير کول

 يشوع په شم ک د بن اسرائيلو ول قبيل راغونې کې. هغۀ  ۲۴
مالان، مشران، قاضيان او د بن اسرائيلو آفسران راوغوتل او هغوئ د خُدائ

خُدائ د بن ع خلقو ته وفرمائيل، ”مال يشو پاک حضور ته راغلل. 
اسرائيلو خُدائ پاک داس فرمائ چ، ډېر وخت مخ، ستاسو پالر نيۀ،
سره د ابراهيم او نحور د پالر تارح، د فرات سيند نه اخوا اوسېدل او هغوئ د

 بيا ما ستاسو پالر نيۀ ابراهيم د فرات سيند نه نورو معبودانو عبادت کولو. 
اخوا مل نه روان کو او د کنعان په ول مل ک م ورولو. ما هغۀ له

 او اسحاق له م يعقوب او ډېر اوالد ورکو. ما هغۀ له اسحاق ورکو، 
،ش خپل ميراث ي و چورک ليسو له د ادوم د غرونو مل. ما عيسو ورکع
 ما بيا موس خو ستاسو پالر نيۀ يعقوب او د هغۀ بچ الندې مصر ته الړل. 

او هارون ولېل او په مصر باندې م لوئ افتونه راوستل او د هغ نه پس ما
 ما ستاسو پالر نيۀ د مصر نه راوويستل او مصريان د  .تاسو راوويستل

ۇو. خو کله چ اډو او په آسونو سوارو کسانو سره په هغوئ پس جن
 نو هغوئ ما ته د مدد دپاره فرياد وکو ستاسو پالر نيۀ بحرِقُلزم ته ورسېدل 
او ما د هغوئ او د مصريانو په مين ک تيارۀ راوستله. ما مصريان په سمندر
الهو کل او هغوئ م ورډوب کل. تاسو په خپلو سترو وليدل چ ما په مصر
 بيا ما ۀ کى دى. تاسو تر ډېره وخته پورې په هغه بيابان ک اوسېدئ. 
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تاسو د اموريانو مل ته راوستل، کوم چ د اُردن نمرخاتۀ طرف ته اوسېدل.
هغوئ ستاسو سره جن وکو، خو ما تاسو له په هغوئ باندې فتح درکه. تاسو
د هغوئ مل قبضه کو او چ تاسو مخ په وړاندې تل نو هغوئ مو تباه کول.
 بيا د موآب بادشاه صفور زوئ بلق ستاسو خالف جن وکو. هغۀ د بعور

 خو ما  .په تاسو لعنت ووائ ووئيل چ تو او ورته يزوئ بلعام راوغو
بلعام ته غوږ نۀ نيولو، نو ه هغۀ تاسو له برکت درکو، او داس ما تاسو د بلق

 تاسو د اُردن نه پورې وت او يريحو ته راغل. د يريحو سو نه بچ کئ. 
ستاسو خالف جن وکو، هم هغه شان چ نه اموريانو، فرزيانو، کنعانيانو،

ويانو او يبوسيانو کى ۇو. خو ما تاسو له په هغه ولو تيانو، جرجاسيانو، حح
 چ تاسو مخ په وړاندې تل نو ما هغوئ د دې دپاره په باندې فتح درکه. 

وارخطاي آخته کل چ هغه دوه امورى بادشاهان وشم، دا کار ستاسو د تُورو
 ما تاسو له يو داس زمه درکه چ تاسو او ليندو په ذريعه نۀ وو شوے. 

هيله کرل نۀ وه او داس ارونه م درکل چ تاسو جوړ کى نۀ ۇو. اوس
تاسو هلته اوسېئ او د هغه باغونو نه انور خورئ چ تاسو کرل نۀ دى او د
 نو يشوع فرمائيل هغه ونو نه د زيتُونو مېوه خورئ چ تاسو کرل نۀ دى.“ 

چ، ”د مال خُدائ نه يرېئ او په اخالص او ايماندارۍ سره د هغۀ خدمت
وکئ. او د هغه معبودانو نه ان خالص کئ چ ستاسو پالر نيۀ په

مسوپتاميه او مصر ک د هغوئ عبادت کولو او صرف د مال خُدائ خدمت
 کۀ ستاسو زړۀ نۀ کيى چ د هغۀ خدمت وکئ، نو نن دا فېصله کوئ. 

وکئ چ د چا خدمت به کوئ، د هغه معبودانو چ ستاسو پالر نيۀ په
مسوپتاميه ک د هغوئ عبادت کولو يا د اموريانو د معبودانو، چ د چا په
مل ک تاسو اوس اوسېئ. خو پات شوه زما او زما د خاندان خبره، نو
 خلقو ورته په جواب ک ووئيل، مون به د مال خُدائ خدمت کۇو.“ 

 ”مون به هيله مال خُدائ نۀ پرېدو چ د نورو معبودانو عبادت وکو. 
مال خُدائ زمون خُدائ پاک زمون پالر نيۀ او مون په مصر ک د غالم نه
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راوويستلو او چ هغۀ کوم معجزې کول نو هغه مو وليدل. چ مون د هر يو
 قوم نه هم تېرېدو او هر ائ له هم تلو نو هغۀ مون په حفاظت ک ساتلو. 

کله چ مون دې مل ته مخ په وړاندې تلو، نو مال خُدائ هغه ول اموريان
وشل کوم چ دلته اوسېدل. نو ه مون به هم د مال خُدائ خدمت کۇو،

چ ع خلقو ته وفرمائيل، ”خو کېدے ش يشو هغه زمون خُدائ پاک دے.“ 
تاسو د دې قابل نۀ ش چ د مال خُدائ خدمت وکئ. هغه يو مقدس او

 او کۀ تاسو غيرت خُدائ پاک دے او هغه به ستاسو ناهونه نۀ معاف کوى، 
هغه پرېدئ او د پردو معبودانو خدمت وکئ، نو هغه به ستاسو خالف ش او

تاسو له به سزا درکى. هغه به تاسو تباه کى، ار چ هغه ستاسو سره
 نو خلقو يشوع ته ووئيل، ”نه، مون به د مال خُدائ مخ ۀ هم وو.“ 

 يشوع هغوئ ته وفرمائيل، ”تاسو په خپله د دې حقيقت خدمت کۇو.“ 
واهان ي چ تاسو د مال خُدائ خدمت خوښ کے دے.“ هغوئ ووئيل،

ع ورته وفرمائيل، ”تاسو سره چ نو يشو ”آو، مون د دې خبرې واهان يو.“ 
به تاسو د مال ئ، نو داسان خالص ک نه تان دى نو د هغکوم پردى ب

 بيا خلقو يشوع ته  “.سرائيلو د خُدائ پاک سره وفادار اوسا خُدائ د بن
ووئيل، ”مون به د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک خدمت کۇو. مون به د هغۀ
 نو په هغه ورځ يشوع د خلقو سره يو لوظ وکو او هلته په حمونه منو.“ 
 يشوع دا حمونه د خُدائ شم ک هغۀ ورته قانون او اصول وودل. 

ے واخستلو او د مالل. بيا هغۀ يو لوئ کاولي تاب کپاک د شريعت په ک
 هغۀ ولو خلقو خُدائ په مقدس ائ ک ي د ېۍ د ون الندې ودرولو. 
ته وفرمائيل، ”دا کاے به زمون واه وى. دې کا هغه ول خبرې اورېدل دى
کوم چ مال خُدائ مون سره کې دى. نو دا به ستاسو خالف يو واه وى،
 بيا يشوع خلق ولېل او  “.نه مو وسات الف د سرکشد خُدائ پاک خ چ

هغوئ ول د هغه مل خپل برخ ته راواپس شول.
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د حضرت يشوع او العزر وفات کېدل

 د هغ نه پس، د مال خُدائ خدمتار د نون زوئ يشوع د يو سل او لسو

 هغوئ هغه د افرائيم د غرونو په مل ک د کالو په عمر ک وفات شو. 
د جعس غر شمال لدا م و چخ ک ه کره سره په خپله زمتمنتس

سرائيلو د مالا ع ژوندے وو، نو بنيشو و پورې چ تر طرف ته دے. 
خُدائ خدمت کولو او د هغۀ د مرګ نه پس هغوئ تر هغ پورې هم دغه شان

ۀ وليدل چ کومو مشرانو په خپله هغه هر هغه مشران ژوندى ۇو چ کول چ
 بن اسرائيلو چ د مصر نه مال خُدائ ۀ د بن اسرائيلو دپاره کى ۇو. 

د يوسف کوم هُوک راوړى ۇو نو هغوئ هغه د شم په هغه زمه ک خ کل
کومه چ يعقوب د شم د پالر د همور د زامنو نه د سپينو زرو په سلو سيو

باندې اخست وه. دا هغه زمه وه چ د يوسف د اوالد په ذريعه ميراث شوې وه.
ار وو چ خ شو، دا هغه شو او په جبعه ک عزر مل د هارون زوئ ا

د افرائيم د غرونو په مل ک وو او چ د هغۀ زوئ فينحاس له ورکے شوے
وو.
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