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د استر کتاب

د پاچا فرمان او د وشتي ملکې نافرماني

 خشایار شاه، د فارس پاچا د خپل شاهي تخت نه د شوش د ار د باالحصار خه په -

 وله سیمه یعنې په یوسلو اووه ویشتو والیتونو باندې د هند نه تر ایتوپیا پورې پاچاهي کوله. 
هغه د خپلې پاچاه په درېم کال خپلو مامورینو او درباریانو ته مېلمستیا وکه. په مېلمستیا کې د

 د پوره شپو میاشتو دپاره فارس او ماد د لکرو قوماندانان، رییسان او والیان حاضر وو. 
پاچا د خپلې پاچاه زیاته شتمني، شان او شوکت او خپله شاهانه لویي نندارې ته واندې کل.

 وروسته له هغې پاچا ولو خلکو ته، که شتمن وو یا غریب، د شوش په باالحصار کې د شاهي

 حوېل  .ې دې مېلمستیا دوام وکه او پوره اووه ورکې مېلمستیا ورک د باغ په حوېل ما
په اسماني او د سپین کتان په پردو باندې کلې شوې وه چې په بانجاني ه کتاني رسیو باندې تل

شوې وې او د سپینو زرو په هغو کیو کې ای په ای شوې وې چې د مرمرو په ستنو باندې
وندې وې. هغه تختونه چې د سرو او سپینو زرو خه جو شوي وو، په هغې حوېل کې چې په

 سپینو مرمرو، سور بخنو کاو، صدف او فیروزې باندې فرش شوی ؤ، ایودل شوي وو. 
شراب یې د سرو زرو په پیالو کې ورکول او هرې پیاله یې د بلې پیالې نه فرق درلود. پاچا خلکو ته

 او د لو دپاره کومه اندازه نه وه اکل شوې. د شاهانه شرابو په ورکولو کې ېر سخي ؤ 
پاچا د ما ولو خدمتارانو ته حکم کی ؤ، هروک چې ومره وغواي هغومره لی شي.

 په همدې وخت کې وشتي ملکې هم د خشایار شاه په شاهي ما کې و ته مېلمستیا

ورکوله.
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 په اوومه ور کله چې خشایار شاه په شرابو باندې مست شوی ؤ اووه خصي شوي سي

 یعنې مهومان، بزتا، حربونا، بتا، ابغتا، زاتر او کرکس چې د هغه خدمت یې کاوه، راوغوتل. 
پاچا هغوی ته امر وک چې ملکه وشتي د ده حضور ته راولي چې شاهي تاج یې په سر وي. ملکه

 یوه کلې ه وه او پاچا غوتل چې د هغې کال خپلو مامورینو او ولو مېلمنو ته وایي. 
خو کله چې خدمتارانو د پاچا فرمان وشتي ملکې ته ورساوه، هغې د راتللو خه انکار وک. پاچا

په هغې باندې ېر په قهر شو او له قهره تک سور شو.

 پاچا عادت درلود چې د قانون د عملي کولو په اه د ماهرو مشاورانو نظر ولري. نو که یې

 هغه کسان خپل مشاوران راوغوتل ترو د هغوی خه پوتنه وکي چې ه باید وکي. 
چې پاچا به زیات وخت ورسره مشوره کوله دا وو: کرشنا، شیتار، ادماتا، ترشیش، مرس، مرسنا او
 پاچا د دغو مامورینو مموکان. دا د پارس او ماد په پاچاه کې اووه لو رتبه مامورین وو. 

خه پوتنه وکه: «د قانون سره سم باید د وشتي ملکې سره ه وشي؟ که چې هغې زما یعنې د
خشایار شاه حکم نه دی منلی، هغه حکم چې د خدمتارانو په الس مې هغې ته استولی ؤ.»

 بیا مموکان د پاچا او مامورینو په حضور کې په واب کې وویل: «وشتي ملکې نه یوازې د

خشایار شاه په واندې بلکې د ولو مامورینو او د پاچا د ولو والیتونو د ولو قومونو په واندې
 د ملکې د سپکاوي خبره به د ولو و غوونو ته ورسیي او هغوی هم سپکاوی کی دی. 
ي. هغوی به وایي: ‹خشایار شاه امر وکونو سره سپک چلند وکوي چې د خپلو مېبه دې ته وه
 کله چې د فارس او ماد چې وشتي ملکه دې د پاچا حضور ته راوستل شي، خو هغه رانغله.› 

د مامورینو ې د ملکې د چلند په هکله واوري، نو دوی به په همدې ور خپلو مېونو ته په دې
هکله ووایي. نو په هرای کې به ې د خپلو مېونو درناوی نه کوي او مېونه به په خپلو و

 که چېرې ستاسو د اعلیحضرت خوه وي چې یو شاهي حکم جاري کئ باندې په قهر وي. 
چې وشتي دې بیا هېکله د پاچا په حضور کې کاره نه شي. دا حکم دې د فارس او ماد په
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قوانینو کې ولیکل شي، ترو هغه هېکله بدل نه شي. همدارنه پاچا دې د هغې د ملکې مقام یوې
 نو کله چې د پاچا فرمان د هغه په ولې بلې ې ته چې د هغې خه بهتره وي، ورکي. 
پراخې امپراتور کې اعالن شي، هغه وخت به ولې ې خپلو مېونو ته که هغه شتمن وي یا

غریب، درناوی کوي.»

 په دې مشوره باندې پاچا او د هغه مامورین خوشحاله شول، نو پاچا هماغسې وکل لکه

 هغه د خپلې امپراتور هر والیت ته د هغوی په خپل خط نه چې مموکان واندیز کی ؤ. 
او هر قوم ته په خپله ژبه پیغامونه واستول چې د هغې له مخې باید مېونه د کورن مشران وي او د

خپلو خلکو په ژبه دې خبرې وکي.

د استر ملکه کېدل

 ه موده وروسته چې کله د خشایار شاه قهر سو شو، هغه د وشتي، د هغه ه په اه  ۲
 نو د چې هغې کي وو او د هغه فرمان په اه چې د هغې په هکله یې ورکی ؤ، فکر کاوه. 
پاچا ینو خدمتارانو چې هغه ته نژدې خلک وو، واندیز وک: «د پاچا دپاره دې کلې پېغلې
 پاچا دې د خپلې امپراتور په هر والیت کې مامورین واکي چې ولې کلې ولول شي. 

پېغلې دې حرمسرای ته چې د شوش په باالحصار کې دی، راولي. هغوی دې د هیجای تر ارنې
الندې وي چې د پاچا خصي شوی خدمتار دی او د حرمسرای مسوول دی. هغوی ته دې د اتیا

 نو بیا هغه پېغله چې د پاچا خوه شوه د وشتي په ای دې و د سینار شیان تیار کي. 
ملکه شي.» دا مشوره د پاچا خوه شوه او هماغسې یې وکل.

 د شوش په باالحصار کې یو یهودي چې مردخای نومېده، اوسېده. هغه د بنیامین د قبیلې د

 هغه وخت چې د بابل پاچا نبوکدنصر د یاییر زوی او د شمعي او قیس د اوالدې خه ؤ. 
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یهودا پاچا یهویاکین د ینو یهودیانو سره د اسیرانو په توه د اورشلیم خه د ان سره بوتلو، د
 د مردخای د کاکا یوه لور وه چې هدسه نومېده مردخای نیکه هم د اسیرانو له جملې خه ؤ. 
او د استر په نوم هم مشهوره وه. هغه ېره ایسته وه او کلی اندام یې درلود. کله چې د هغې مور

او پالر مه شول نو مردخای هغه په فرزند ونیوله او د خپلې لور په شان یې روزله.

 نو کله چې د پاچا فرمان او حکم خپور شو، ېرې پېغلې چې په هغو کې استر هم وه، د پاچا

ما ته چې د شوش په باالحصار کې وه، راوستل شوې. هغوی د هیجای چې د حرمسرای مسوول
 استر د هیجای په نظر کې ه کاره شوه او هغه ورباندې مهربانه ؤ تر ارنې الندې وې. 

رام جود تیارولو دپاره پرو و ېان ار د شیانو او دشو. هغه سمدالسه د هغې دپاره د سین
ک. د هغې دپاره یې اووه وینې چې د پاچا د ما خه غورې شوې وې، واکلې او هغه یې د

خپلو وینو سره په حرمسرای کې ېر ه ای ته یوله.

 د مردخای د الروونې له مخې استر دا خبره په ساتلې وه چې هغه په کومې کورن او قوم

 مردخای به هره ور د حرمسرای په مخکې کته او پورته رېده، ترو پورې اه لري. 
پوه شي چې هغه نه ده او ه ورباندې پېیي.

 د پېغلو دپاره د کال تمرینونو پوره یو کال دوام مونده: شپ میاشتې یوازې په بدن باندې د مر

د کن د غویو غوول او شپ میاشتې نور د عطرونو او د سینار د شیانو دپاره. وروسته له دې یې
 کله چې یوه پېغله پاچا ته ورتلله، نو هره پېغله په وار سره د خشایار شاه حضور ته بیوله. 

 هغې کوالی شول هره چې یې غوتل د حرمسرای خه د پاچا ما ته د ان سره یوسي. 
هغه به ماام ما ته تلله، سهار به یې بل حرمسرای ته بیوله او د پاچا د وینو د مسوول شعشغاز

خصي تر ارنې الندې به وه. بیا به پاچا ته نه ورتله، خو چې کله به د پاچا هغه خوه شوه، نو
هغه به یې په نوم راغوتله.
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 (استر د ابیحایل لور وه او د ده وراره مردخای هغه په فرزند نیولې وه.) کله چې د استر وار

راورسېده چې پاچا ته ورشي، نو د هیجای د الروونې له مخې یوازې هغه ه چې یې ورته ویلي
 په دې وو چې هغه یوسي، له ان سره یې یوول. هرچا چې هغه لیدله، هغه به یې خووله. 

توه د خشایار شاه د پاچاه د اووم کال په لسمه میاشت چې د طیبت میاشت وه، استر یې په
 پاچا د نورو ولو پېغلو نه د هغې سره زیاته مینه شاهي ما کې د پاچا حضور ته راوستله. 

کوله او هغې د نورو ولو پېغلو خه د پاچا زیات پام او مهرباني تر السه که. د هغې په سر یې
 بیا پاچا خپلو ولو شاهي تاج کېود او هغه یې د وشتي په ای خپله ملکه جوه که. 

ولو والیتونو دپاره دا ور ه. هغه دورک مامورینو او درباریانو ته یوه لویه مېلمستیا د استر په ویا
د رخصت ور اعالن که او شاهانه سوغاتونه یې خلکو ته ووېشل.

مردخای او د پاچا د ژوند ژغورل

 کله چې پېغلې د دوهم ل دپاره راغونې شوې، مردخای د پاچا له خوا د ما یو مهم ای

 استر دا خبره په ساتلې وه چې هغه په کومې کورن او قوم پورې اه لري، ته مارل شوی ؤ. 
لکه نه چې مردخای هغې ته الروونه کې وه. استر د خپل کوچنیوالي په شان د مردخای

اطاعت کاوه.

 په هغو ورو کې کله چې مردخای په ما کې د پاچا خدمت کاوه، د پاچا د ما دوه

خصیان، بتان او تارش چې د پاچا د کوې د دروازې ساتونکي وو، په خشایار شاه باندې په قهر
 خو مردخای د دې دسیسې خه خبر شو او استر شول او د هغه د قتل دسیسه یې جوه که. 
 کله چې دغه خبر ملکې ته یې خبر ورک او هغې د مردخای له خوا دا خبره پاچا ته ورسوله. 
وېل شو او کاره شوه چې رتیا ده، نو پاچا دواه خصیان په دار باندې وول. دا ول د پاچا

په حضور کې د امپراتور د تاریخ په کتاب کې ولیکل شول.
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د یهودیانو له منه ولو دپاره د هامان دسیسه

 ه موده وروسته خشایار شاه د همداتا زوی هامان ته چې د اجاج د طایفې ؤ، ترفیع  ۳
 پاچا حکم وک چې ول درباریان  .نی وزیر ککې لوم ه. هغه یې په خپلې امپراتورورک

دې هامان ته د درناوي په خاطر خپل سرونه یت کي. هغوی ولو همداسې وکل، پرته له
مردخای خه.

 نو هغو نورو درباریانو چې د پاچا خدمت کاوه د مردخای خه پوتنه وکه: «ته ولې د پاچا

 هغوی به هره ور مردخای دې ته هاوه چې دا خبره ومني، د حکم خه سرغونه کوې؟» 
خو هغوی ته یې غو نه نیوه. هغه به ویل: «زه یهودي یم او نه شم کوالی چې هامان ته د درناوي
سر ی کم.» نو هغوی هامان ته په دې هکله خبر ورک چې ووري چې ایا هغه د مردخای رویه

زغمي او که نه.

 کله چې هامان پوه شو چې مردخای ده ته د درناوي په خاطر نه په ونو کیي نو هغه

 کله چې هغه پوه شو چې مردخای یهودي دی، هغه دا پرېکه وکه چې سخت په قهر شو. 
یوازې د مردخای وژل کافي نه دي. هغه دا پالن جو ک چې هغه ول یهودیان چې د خشایار شاه

په وله امپراتور کې دي، ووژل شي.

 د خشایار شاه د امپراتور د دولسم کال په لوم میاشت چې د نیسان میاشت وه، هامان امر

وک چې د ده په واندې پوریم یعنې پچه واچوي چې د دې دسیسې د سرته رسولو دپاره کومه
ور او کومه میاشت ه ده. نو د دولسمې میاشتې یعنې د اذر د میاشتې دیارلسمه ور واکل شوه.

 نو هامان خشایار شاه ته وویل: «یو قوم دی چې ستاسو د امپراتور د ولو والیتونو د
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قومونو په من کې خپور شوی دی چې دود یې د هغو ولو قومونو نه فرق لري او د پاچا د قانون
 که ستاسو اعلیحضرت خه اطاعت نه کوي، دا د پاچا په ه نه ده چې هغوی وزغمي. 

خوه وي، یو فرمان جاري کئ چې هغوی ووژل شي. که تاسو دا کار وکئ، نو زه وعده کوم چې
درې سوه لوېت نه سپین زر به د شاهي اداري چارو دپاره شاهي خزانې ته ورکم.»

 پاچا خپله د مهر وته چې په هغې باندې د پاچا فرمانونه مهر کېدل، د خپلې وتې راوویستله

 پاچا هغه ته او هغه یې هامان د اجاجي همداتا زوی ته چې د یهودیانو دمن ؤ، ورکه. 
وویل: «دا قوم او د هغوی پیسې دې ستا وي، نو نه چې ستا خوه وي هماغسې ورسره وکه.»

 نو د لوم میاشتې په دیارلسمه ور هامان د پاچا منشیان راوغوتل. هغوی د هامان

حکمونه هر والیت ته د هغوی په خط او د هر قوم په ژبه د پاچا له خوا اکل شويو والیانو، د
بېالبېلو والیتونو نورو والیانو او د مختلفو قومونو مامورینو ته ولیکل. هغه حکمونه د خشایار شاه په

 پیغامونه د دې حکم سره د قاصدانو په وسیله د پاچا ولو والیتونو نامه ولیکل او مهر شول. 
ته ولېل شول چې ول یهودیان، زو او وان، ې او ماشومان دې په یوه ور یعنې د دولسمې
میاشتې په دیارلسمه نېه چې د اذر میاشت وه، ووژل شي. هغوی دې په بې رحم سره ووژل شي

 د فرمان د متن یو نقل دې د قانون په توه هر والیت ته او د هغوی مالونه دې لو شي. 
صادر شي او د هر قوم خلکو ته دې په اه شي، ترو هغوی د هغې ورې دپاره تیار اوسي.

 د پاچا په حکم دا فرمان د شوش په باالحصار کې خپور شو او قاصدانو دغه خبر په بیه

والیتونو ته ورساوه. په داسې حال کې چې پاچا او هامان ناست وو او شراب یې ل، خو د
شوش په ار کې وارخطایي او وي وه.
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د استر خه د مردخای مرسته غوتل

 کله چې مردخای د هغو ولو کارونو خه چې شوي وو خبر شو، هغه له خفانه خپل  ۴
کالي وشکول، د ویر کالي یې واغوستل او ایرې یې په سر باندې واچولې. بیا هغه ار ته ووت او په

 هغه د ما تر دروازې پورې ورسېده. خو دننه ال نه شو، که لو اواز یې سخت ژل. 
 هر والیت ته چې به د پاچا هېچا ته اجازه نه وه چې د ویر د کالیو سره ما ته ننوي. 

فرمان او حکم رسېده هلته به د یهودیانو په من کې لوی ویر ؤ، هغوی به روژه نیوله، ژا او ویر به
یې کاوه. ېر به د ویر په کالیو کې په ایرو باندې ناست وو.

 کله چې د استر وینې او خصیان راغلل او د مردخای په هکله یې هغې ته خبر ورک، نو

ملکه ېره خفه شوه. هغه ته یې کالي ورولېل چې د ویر د کالیو په ای یې واغوندي، خو هغه ونه
 نو هغې هتاک چې د ما د خصیانو خه ؤ او د پاچا له خوا د هغې د خدمت دپاره منل. 

ه پې ي چېت او ورته ویې ویل چې مردخای ته ورشي او دا معلومه کاکل شوی ؤ، راوغو
شوي دي او ولې داسې کوي.

  نو هتاک د ار هغه چوک ته چې د ما دروازې ته مخامخ ؤ مردخای ته ورغی. 

خه چې ورسره شوي وو او د هغو پیسو د پوره اندازې نه یې هم خبر ک همردخای هغه د هر
 چې هامان د یهودیانو د وژلو دپاره وعده کې وه چې په شاهي خزانه کې به یې اچوي. 

همدارنه مردخای د هغه فرمان د متن یو نقل چې د هغوی د وژلو دپاره په شوش کې جاري شوی
ؤ، هم هغه ته ورک چې استر ته یې وایي او هغه خبره کي. هغه ته یې وویل چې استر وهوي

چې د پاچا حضور ته ورشي او د خپل قوم دپاره د هغه خه رحم وغواي.

 استر دغه پیغام ورک چې بېرته  هتاک بېرته ال او د مردخای خبره یې استر ته ورسوله. 
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 «د پاچا ول درباریان او د شاهي والیتونو خلک پوهیي چې د هرچا یې مردخای ته یوسي: 
دپاره، که ه وي یا نر چې پرته د پاچا د بلنې دننه د پاچا دربار ته ورشي، یو حکم دا دی چې
هغه به ووژل شي. خو یوازې دا چې پاچا خپله د سرو زرو امسا د هغه خواته وراوده کي او د

هغه ژوند وژغوري. خو دېرش ورې کیي چې پاچا زه غوتلې نه یم.»

 هغه بېرته دغه واب واستاوه: «فکر مه کوه  ، کله چې مردخای د استر پیغام تر السه ک

 چې ته د پاچا په ما کې یې، نو د ولو یهودیانو د جملې خه به یوازې ته خالصون ومومې. 
که چېرې ته په دې وخت کې غلې پاتې شې، نو د یهودیانو دپاره به د بل ای خه مرسته او

خالصون راپیدا شي. خو ته او ستا د پالر کورن به ووژل شئ. وک ه پوهیي، کېدای شي چې
ته د همداسې وخت دپاره ملکه شوې یې!»

 «ال شه او ول یهودیان په شوش کې سره  نو استر مردخای ته دا واب واستاوه: 

راغون که، ول دې زما دپاره روژه ونیسي. درې شپې او درې ورې مه ه خورئ او مه ه
ئ. زه او زما وینې به هم ستاسو په شان روژه ونیسو. له هغې وروسته به زه پاچا ته ورشم که

ه هم دا د قانون خه سرغونه ده. که چېرې زه د دې کار په خاطر مه کېم نو مه دې شم.»

 نو مردخای ال او هره چې استر ورته امر کی ؤ، هماغسې یې وکل.

پاچا او هامان ته د استر له خوا د مېلمستیا بلنه

 د روژې په درېمه ور استر خپل شاهانه کالي واغوستل، بیا اله او د ما په دننه  ۵
حوېل کې د پاچا د شاهي تخت کوې ته مخامخ ودرېدله. پاچا دننه ؤ او په همدې کوې کې
 کله چې هغه ولیدل چې ملکه استر په دروازې ته مخامخ په خپل تخت باندې ناست ؤ. 
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حوېل کې واله ده، پاچا په هغې مهربانه شو او خپله د سرو زرو امسا چې د هغه په الس کې وه،
.وکې ته یې الس ورو ه. نو استر ورنژدې شوه او د هغه د امساده کد هغې خواته وراو

 پاچا پوتنه وکه: «ای ملکې استر، ه خبره ده؟ ووایه ه شی غواې، حتی که هغه زما

نیمه امپراتوري هم وي تاته به درکل شي.»

 استر واب ورک: «که ستاسو اعلیحضرت خوه وي نن تاسو او هامان هغې مېلمستیا ته

راشئ چې ستاسو دپاره مې تیاره کې ده.»

 پاچا وویل: «هامان سمدالسه راولئ، ترو د استر غوتنه پوره شي.» نو پاچا او هامان د

 د شرابو د لو په وخت کې پاچا د استر خه پوتنه وکه: «ماته استر مېلمستیا ته الل. 
ووایه چې ته ه غواې هغه به درته درکل شي. ستا غوتنه ه ده؟ که ته وغواې، زه به حتی

نیمه امپراتوري هم درکم.»

 که چېرې تاسو اعلیحضرت زما سره  استر واب ورک: «زما هیله او غوتنه دا ده: 

خوشحاله یئ، مهرباني وکئ زما غوتنه ومنئ، نو زه غوام چې سبا تاسو او هامان هغې بلې
مېلمستیا ته راشئ چې زه یې ستاسو دپاره تیاروم. هغه وخت به تاسو ته ووایم چې زه ه غوام.»

هامان او د مردخای د وژلو دسیسه

 کله چې هامان د مېلمستیا خه ووت، هغه د زه له کومي خوشحاله ؤ. خو کله چې هغه

مردخای د ما په دروازه کې ولید، مردخای ورته د درناوي په خاطر ونه درېد او نه ورخه
 خو هامان خپل ان کنترول ک او خپل کور ووېرېده، نو هامان په هغه باندې ېر په قهر شو. 
ته ال. نو بیا هغه خپل ملري خپل کور ته راوغوتل او د خپلې ې زرش نه یې هم وغوتل
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 نو هامان ورته الفې ووهلې، چې هغه ومره شتمن چې د دوی په غونه کې ون وکي. 
دی، ومره ېر زامن یې دي، پاچا هغه ته ومره لو مقام ورکی دی او دا چې هغه یې د پاچا د

 هامان زیاته که: «حتی ملکې استر پرته له پاچا او ما نورو ولو مامورینو نه لو کی دی. 
هېوک هغې مېلمستیا ته چې هغې تیاره کې وه، نه دی غوتی. همدارنه هغې د سبا دپاره هم زه

و چې زه مردخای یهودي وینم چې د ما خو تر او هم پاچا د مېلمستیا دپاره غوتي یو. 
په دروازه کې ناست دی دا ول شیان زما دپاره هې ارزت نه لري.»

والي یو دار جورو یې هغه ته وویل: «د درویشت مترو په لوولو مل ې زرش او  د هغه

که او سبا سهار د پاچا خه وغواه چې مردخای په هغه باندې وند شي. بیا کوالی شې چې په
خوشحال سره مېلمستیا ته ال شې.»

دغه نظر د هامان خو شو او امر یې وک چې دار دې جو شي.

پاچا او د مردخای عزت

 په هغه شپه پاچا ته هې خوب نه ورته، نو هغه امر وک چې د امپراتور د پېو تاریخي  ۶
 په هغه کې یې داسې لیکنه وموندله چې نه کتاب راوئ او ماته یې په لو اواز ولولئ. 

مردخای د پاچا د وژلو هغه دسیسه چې د پاچا د کوې د دروازې د دوو ساتونکو یعنې بتان او
 پاچا پوتنه وکه: «د دې کار په تارش خصیانو له خوا ترتیب شوې وه، کاره او بربنه که. 

خاطر مون مردخای ته ومره عزت او انعام ورکی دی؟»

د هغه خدمتارانو په واب کې وویل: «د هغه دپاره هې نه دي شوي.»
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 پاچا پوتنه وکه: «ایا زما د درباریانو خه وک په ما کې شته؟» نو هامان په دې وخت

کې د ما باندین حوېل ته راغی. هغه د پاچا خه غوتل مردخای په هغه دار باندې چې د هغه
دپاره یې تیار کی ؤ، وند کي.

 د هغه خدمتارانو په واب کې وویل: «هامان دلته په دربار کې دی.»

پاچا وویل: «هغه دننه راولئ.»

 کله چې هامان دننه راغی، نو پاچا ورخه پوتنه وکه: «د هغه سي سره چې پاچا غواي

عزت ورته ورکي، باید ه وکو؟»

نو بیا هامان د خپل ان سره فکر وک: «داسې وک شته چې پاچا غواي هغه ته زما نه زیات
 نو هامان د پاچا د پوتنې په واب کې وویل: «امر وکئ هغه شاهانه - عزت ورکي؟» 
چپنه چې پاچا یې اغوندي او هغه اس چې پاچا ورباندې سپریي او په سر یې شاهي تاج وي، هغه
 بیا یو لو رتبه مامور ته دنده وسپارئ چې هغه شاهي چپنه هغه ته ورواغوندي، په ته راوئ. 

اس باندې یې سپور کي، د ار په چوک کې دې وروي او په لو اواز دې ووایي: ‹وورئ، د
هغه سي سره چې پاچا غواي هغه ته عزت ورکي داسې عمل کیي!›»

شه، چپنه او اس د مردخای یهودي دپاره چې د ما  بیا پاچا هامان ته وویل: «سمدالسه ال

په دروازې کې ناست دی، تیار که. لکه نه چې تا واندیز وک هماغسې وکه، پام کوه چې کوم
شی دې هېر نه شي.»

 نو بیا هامان چپنه او اس تیار کل. مردخای ته یې چپنه واغوستله، هغه یې په اس باندې

سپور ک، د ار په چوک کې یې وراوه او د هغه په مخکې یې چیغې وهلې: «ورئ، د هغه
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سي سره چې پاچا غواي هغه ته عزت ورکي داسې عمل کیي!»

 وروسته بیا مردخای بېرته د ما دروازې ته راستون شو. خو هامان په داسې حال کې چې

 هره چې  .ه خپل کور ته الی ؤ، په بیک ېر غمجن ؤ او د شرم نه یې خپل مخ پ
ورباندې پې شوي وو هغه یې خپلې ې زرش او خپلو ملرو ته بیان کل. د هغه ې زرش
او د هغه ماهرو مشاورانو هغه ته وویل: «ته د مردخای په واندې کمزوری کېې. هغه یهودي دی،

په هغه باندې بریالی کېدای نه شې. هغه به په رتیا تاته ماتې درکي.»

 په داسې حال کې چې هغوی ال خبرې کولې د ما خصیان راورسېدل چې هامان په بیه

هغې مېلمستیا ته بوي چې استر تیاره کې وه.

په دار باندې د هامان ول

 د دوهم ل دپاره  نو پاچا او هامان د و خولو دپاره د استر مېلمستیا ته الل.   ۷
چې هغوی شراب ل، پاچا بیا پوتنه وکه: «ای استر ملکې، ته ه غواې؟ هغه به درکل شي.

ستا غوتنه ه ده؟ که ته وغواې، زه به حتی نیمه امپراتوري هم درکم.»

 استر ملکې په واب کې وویل: «ای پاچا! که تاسو په ما باندې مهرباني کوئ او که چېرې

ستاسو خوه وي، نو بیا زما ژوند وژغورئ. دا زما غوتنه ده. او زما د قوم ژوند هم وژغورئ. دا
 که چې زه او زما قوم په بې رحم سره د وژلو دپاره خر شوي یو. که زما هیله ده. 

چېرې یوازې د غالمانو او وینو په شان خر شوي وای، نو زه به غلې پاتې شوې وای او په دې
هکله به مې تاسو نه په تکلیف کولئ. خو مون د وژلو او نابود سره مخامخ یو!»
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 خشایار شاه د استر ملکې نه پوتنه وکه: «هغه وک دی؟ هغه سی چېرته دی چې د

داسې کار جرات لري؟»

 استر واب ورک: «زمون دمن او زمون وروونکی همدا بد سی هامان دی!»

 پاچا په ېر قهر سره د مېلمستیا نه په دې وخت کې هامان د پاچا او ملکې نه ېر ووېرېد. 
پاېد او د ما باغ ته ال. هامان پوه شو چې پاچا د هغه د اعدامولو اراده کې ده، نو هغه په

 هامان د استر په کوې کې پاتې شو چې استر ملکې ته د خپل ژوند په خاطر زار وکي. 
تخت باندې ان وغوراوه چې هغې ته د رحم دپاره زار وکي. په دې وخت کې پاچا بېرته د
مېلمستیا سالون ته راستون شو او هامان یې د استر په تخت باندې ولید. پاچا چیغې کې: «ایا دا

سی همدلته زما په مخکې زما خپلې ما کې ملکه بې عزته کوي؟»

 په دې وخت کې  .ک ه چې د پاچا د خولې نه دا خبره راووتله، خصیانو د هامان مخ پن
حربونه چې د پاچا د خصیانو د لې خه ؤ او د هغه خدمت یې کاوه، وویل: «هامان په خپل کور

کې د درویشت مترو په لووالي یو دار جو کی دی، ترو مردخای چې ستاسو اعلیحضرت ژوند
یې ژغورلی دی په هغه باندې ووي.»

پاچا امر وک: «هامان په هغه باندې ووئ!»

 نو هامان په هغه دار باندې چې هغه د مردخای دپاره جو کی ؤ وول شو. بیا د پاچا قهر

سو شو.
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د پاچا له خوا د مردخای ترفیع

 په هماغه ور خشایار شاه د یهودیانو د دمن یعنې هامان وله شتمني او جایداد ملکې  ۸
استر ته ورک. استر پاچا ته وویل چې مردخای د هغې خپلوان دی. وروسته له دې مردخای ته

 پاچا خپله د مهر وته چې د هامان خه یې بېرته اجازه وه چې د پاچا حضور ته ورشي. 
اخیستې وه، راوویستله او مردخای ته یې ورکه. بیا استر مردخای د هامان د شتمن او جایداد

مسوول واکه.

د یهودیانو په خاطر د پاچا فرمان

 استر یول بیا د پاچا سره خبرې وکې، د هغه پو ته پرېوتله او ویې ژل. استر هغه ته
زاري وکه چې د اجاجي هامان ناوه پالن چې د یهودیانو په خالف یې سنجولی ؤ، شن کي.

 نو کله چې پاچا خپله د سرو زرو امسا د استر خواته وراوده که، هغه راپاېدله او د پاچا په

 هغې وویل: «که ستاسو اعلیحضرت خوه وي او زما خیال او پروا ساتئ او مخکې ودرېدله. 
زما سره مینه لرئ، نو مهرباني وکئ یو فرمان خپور کئ چې د حجاجي د همداتا د زوی هامان د
هغو حکمونو د عملي کولو خه دې مخنیوی وشي چې په وله امپراتور کې یې د یهودیانو د له
 که زه هغه مصیبت او بال نه زغمالی شم چې زما قوم او منه ولو دپاره ورکي دي. 

خپلوان زما په مخکې ووژل شي؟»

 نو بیا خشایار شاه استر ملکې او یهودي مردخای ته وویل: «ورئ، ما هامان په دې خاطر په

دار واوه چې د یهودیانو په خالف یې دسیسه جوه کې وه او د هغه شتمني او جایداد مې استر
 اوس تاسو کوالی شئ چې په خپله خوه یو بل فرمان د یهودیانو په خاطر د پاچا  .ته ورک

په نوم ولیکئ او د پاچا مهر ورباندې ولوئ. که هغه فرمان چې د پاچا په نوم لیکل شوی وي او
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د هغه مهر ورباندې لېدلی وي هغه لغوه کېدای نه شي.»

 نو بیا مردخای د درېمې میاشتې په درویشتمه ور چې د سیوان میاشت وه، د پاچا منشیان

راوغوتل او یهودیانو، د پاچا له خوا اکل شویو والیانو، د بېالبېلو والیتونو نورو والیانو او مامورینو
او د هند نه تر ایتوپیا پورې د یوسلو اووه ویشتو والیتونو چارواکو ته یې لیکونه ولیکل. هر والیت

ته یې د هغوی د خط او هر قوم ته د هغوی د ژبې سره سم او یهودیانو ته یې هم د هغوی د خط او
 مردخای د خشایار شاه په نوم لیکونه ولیکل او شاهي مهر یې ژبې سره سم لیکونه ولیکل. 

ورباندې ولاوه. لیکونه یې هغو اس سوارانو ته چې د پاچا په تېزو اسونو باندې سپاره وو، وسپارل.

 د دې فرمان سره سم د پاچا له خوا یهودیانو دا اجازه درلودله چې په هر ار کې د خپلې

دفاع دپاره یوای شي. که چېرې وسله وال کسان چې د هر قوم یا هر والیت خه وي او په
یهودیانو، د هغوی په و او د هغوی په ماشومانو حمله وکي، هغوی حق لري چې خپل دمنان

 هغه ور چې د یهودیانو د ول وژنې په ووژني او تباه یې کي او مالونه یې لو کي. 
خاطر د خشایار شاه په ولو والیتونو کې اکل شوې وه، هغه د دولسمې میاشتې یعنې د اذر د

 د فرمان متن باید د قانون په توه هر والیت ته صادر شي او د هر میاشتې دیارلسمه ور وه. 
قوم خلکو ته دې په اه شي، ترو یهودیان په هغې ورې د خپلو دمنانو نه د بدل اخیستلو

 قاصدان د پاچا په حکم په شاهي اسونو باندې سپاره شول او په ېرې بیې دپاره تیار اوسي. 
سره روان شول. دا فرمان د شوش په باالحصار کې هم خپور شو.

 مردخای چې شاهانه ابي او سپین رنه کالي یې اغوستي وو، د سرو زرو لوی تاج یې په سر

ؤ او د ه کتان بانجاني چپنه یې اغوستې وه، د پاچا د حضور خه ال. د شوش د ار خلکو د
 د یهودیانو دپاره دا د خوشحال او ارام وخت ؤ او نورو خلکو د خوشحال چیغې وهلې. 

 هر والیت، هر ار او هر ای ته به چې د پاچا فرمان ورسېده، هلته به د هغوی عزت کاوه. 
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یهودیانو په من کې خوي او خوشحالي وه، مېلې به یې کولې او جشنونه به یې نیول. د نورو
قومونو ېرو خلکو خپل انونه یهودیان اعالن کل، که چې هغوی د یهودیانو خه وېرېدل.

یهودیان او د خپلو دمنانو له منه ول

 د اذر د میاشتې دیارلسمه ور، یعنې هغه ور چې لومی شاهي فرمان باید عملي شي  ۹
راورسېدله، په دې ور د یهودیانو دمنان په دې هیله وو چې په هغوی باندې بریالي شي. خو د

 یهودیان د خشایار شاه د امپراتور د ولو دې په ای، یهودیانو په هغوی باندې بری وموند. 
والیتونو په ولو ارونو کې سره راغون شول چې په هغو خلکو باندې برید وکي چې غواي

دوی ته زیان ورسوي. هېچا نه شو کوالی چې د هغوی په واندې ودریي، که چې د نورو ولو
 د والیتونو ولو مامورینو، د پاچا له خوا اکل شویو قومونو خلک د یهودیانو خه وېرېدل. 
والیانو، نورو والیانو او شاهي استازو د یهودیانو سره مرسته کوله، که چې هغوی ول د مردخای

 مردخای په ما کې یو قوي سی ؤ، په ولو والیتونو کې هغه مشهور شو او د خه وېرېدل. 
وخت په تېرېدو سره هغه نور هم قوي شو.

 نو ه چې د یهودیانو خوه وه د خپلو دمنانو سره یې وکل. خپل ول دمنان یې په تورو

 یهودیانو د شوش په باالحصار کې پنه باندې ووهل، هغوی یې ووژل او له منه یې یوول. 
  همدارنه هغوی فرشنداطا، دلفون، اسفاتا،  سوه کسان ووژل او له منه یې یوول. 

 دا د همداتا د زوی  فرمشتا، اریسای، اریدای او ویزاتا هم ووژل.  فوراتا، ادلیا، اریداتا، 
.نه ک شی لو من لس زامن وو. خو هغوی هېهامان یعنې د یهودیانو د د

 په هماغه ور پاچا ته خبر راورسېد چې د شوش په باالحصار کې ومره خلک وژل شوي

 بیا پاچا استر ملکې ته وویل: «یهودیانو یوازې د شوش په باالحصار کې پنه سوه کسان دي. 

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


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

وژلي دي چې په هغو کې د هامان لس زامن هم شامل دي. نو هغوی به د پاچا په نورو والیتونو
ومره خلک وژلي وي؟ اوس ته نور ه غواې؟ هغه به درکل شي. ستا نوره غوتنه ه ده چې

زه یې درکم؟»

 استر په واب کې وویل: «که ستاسو اعلیحضرت خوه وي، د شوش یهودیانو ته اجازه

ورکئ چې نننی فرمان دې سبا هم عملي شي او د هامان د لسو زامنو مي دې په دار باندې
 نو پاچا حکم وک چې دا واندیز دې عملي شي. دا فرمان په شوش کې اعالن وول شي.» 
 د شوش یهودیان د اذر د میاشتې شو او د هامان د لسو زامنو مي په دار باندې وول شول. 

په وارلسمه ور د شوش په ار کې هم راغون شول او درې سوه کسان یې هلته ووژل، خو
.نه ک شی لو هغوی هې

 یهودیان په والیتونو کې هم سره راغون شول چې د خپلو انونو خه دفاع وکي او د خپلو

دمنانو له شره خالص شي. هغوی پنه اویا زره کسان چې د دوی خه یې کرکه لرله ووژل، خو
 دا وژنه د اذر د میاشتې په دیارلسمه ور وشوه او په وارلسمه  .نه ک شی یې لو هې

 خو هغه یهودیان چې په ور پوره ارامي وه او دا ور یې د خوشحال او جشن ور واکله. 
شوش کې وو، په دیارلسمه او وارلسمه ور یې خپل دمنان ووژل. په پنلسمه ور پوره ارامي

 له دې امله هغه یهودیان چې د وه او په دې ور یې جشن ونیوه او خوشحالي یې وکه. 
دېوال لرونکو ارونو دباندې اوسیي د اذر د میاشتې په وارلسمه ور د خوشحال جشن
لماني. په دې ور هغوی مېلمستیاوې کوي او یو بل ته و د سوغات په توه ورکوي.

د پوریم جشن

 مردخای دا ولې پېې ولیکلې او د خشایار شاه د ولو والیتونو یهودیانو ته یې که لېرې وو
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 چې د اذر د میاشتې وارلسمه او پنلسمه ور باید هر کال او که نژدې، لیکونه واستول، 
 دا هغه ورې وې چې یهودیانو د خپلو دمنانو خه ارامي وموندله او دا هغه ولماني. 

میاشت وه چې د هغوی غم په خو او ویر یې د خوشحال په جشن بدل شو. هغوی ته وویل
شول چې دا ورې دې په مېلمستیاوو ولماني او یو بل ته او غریبانو ته و د سوغات په توه
 نو یهودیانو د مردخای د الرودنو خه پیروي وکه او هغوی چې نه دا جشن ورکي. 

پیل کی ؤ، هر کال به یې لمانه.

 هامان د همداتا زوی چې د اجاج د طایفې خه ؤ او د ولو یهودیانو دمن ؤ، پچه اچولې وه

(چې هغوی د پوریم په نوم یادوله) او په دې توه یې د یهودیانو د تباه ور اکلې وه. هغه دا
 خو کله چې دې خبرې ته د پاچا پام شو، نو پالن جو کی ؤ چې هغوی له منه یوسي. 

هغه لیکلی فرمان ورک: هغه ناوه پالن چې هامان د یهودیانو په خالف سنجولی ؤ هغه دې بېرته په
 (له دې امله - هغه باندې عملي شي او هغه او د هغه زامن دې په دار باندې وول شي. 
دا ورې د پوریم په نوم یادیي چې د پور د کلیمې اخیستل شوې ده.) یهودیانو د مردخای د هغه
لیک په خاطر چې هغه لیکلی ؤ او هم هره چې په هغو باندې پې شوي وو، دا ول یې د خپلو

انونو، خپلې اوالدې او د هغو ولو دپاره چې یهوديان کیي د یو دود په توه غوره ک. یهودیان به
 هر کال په اکلي وخت دا دوه ورې د مردخای د الروونو له مخې په منظمه توه ولماني. 

دا پرېکه وشوه چې د هر یو راتلونکي یهودي نسل هره کورن دې په هر والیت او هر ار کې
چې وي، د پوریم دا ورې د تل دپاره په یاد وساتي او هغه دې ولماني او هغه دې نه هېروي.

 نو د ابیحایل لور استر ملکې د مردخای په مرسته د هغه واک په لرلو سره چې هغې درلود،

 دا لیک د ولو یهودیانو په نامه دوهم لیک ولیکه چې د پوریم په اه لومنی لیک تایید کي. 
ؤ او د هغه نقلونه د خشایار شاه د امپراتور ولو یوسلو اووه ویشت والیتونو ته واستول شول. په
 هغوی او د هغوی اوالدونو ته هغه کې د یهودیانو دپاره د سولې او امنیت غوتنه شوې وه. 
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الروونه شوې وه لکه نه چې هغوی د روژې نیولو او ویر کولو مراسم په ای کول، هماغسې
دې د پوریم ورې په اکلي وخت ولماني. دا حکم د یهودي مردخای او استر ملکې له خوا شوی

 د استر فرمان د پوریم قوانین تایید کل او هغه په یو کتاب کې ولیکل شو. ؤ. 

د خشایار شاه او مردخای شان او شوکت

 خشایار شاه په خپلې امپراتور کې هر یو دې ته مجبور ک چې باج ورکي، حتی  ۱۰
 هغه ول لوی او عجیبه هغه خلک چې د دریاب خه لېرې او یا د دریاب په غاه اوسېدل. 

کارونه چې خشایار شاه کي وو او هغه پوره کیسه چې هغه نه مردخای ته لو مقام ورک، هغه
 یهودي مردخای د خشایار د ماد او فارس د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې لیکل شوي دي. 

شاه خه وروسته دوهم کس ؤ. یهودیانو هغه ته په درنه ستره کتل او ورباندې ران ؤ. هغه د خپلو
خلکو د ېې او د هغوی د ولې اوالدې د ارام دپاره غ پورته کاوه.
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