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د استَر کتاب

پېژندلو

د استَر په کتاب ک د يوې ائسته يهودى جين قيصه ده چا چ خپل ژوند په خطره
ک واچولو چ د خُدائ پاک خدمت وکى او خپل خلق بچ کى. مال خُدائ استَر

راوچته که چ د هغۀ خلق آزاد کى له نه چ هغۀ حضرت موس، حضرت
يشوع، حضرت يوسف او نور داس ډيرې هست راوچت کې وې چ د هغۀ خلق د

ربادۍ نه بچ کى. د استَر په کتاب ک خُدائ پاک د دې ول واقع درج کى دى. ب
استَر د جالوطنو په مين ک په فارس ک اوسېده او د حضرت عيس مسيح نه

لور سوه اتيا کاله وړاندې د بادشاه مله جوړه شوه. همان چ په فارس ک آفسر
رباد کى خو خُدائ پاک استَر د هم داس وخت وو هغۀ غوتل چ د يهوديانو اقليت ب
مون تاب کى. په دې کے شوى خلق بچ کد هغۀ لوظ ک ې وه چدپاره غوره ک
ورو چ د خُدائ پاک قادر الس د خپلو خلقو حفاظت کوى او دا موضوع رندوى
چ هر ۀ د هغۀ په قابو ک دى. د حفظ کولو دپاره ۴: ۱۴ آيت ”د دې نه وک خبر

“.ه جوړه شوې يلتۀ هم د دې وخت دپاره م چ دى کېدے ش

د مله وشت د اخسويرس بادشاه خالف بغاوت کول

 د فارس په مرکزى ار سوسه ک اخسويرس بادشاه د خپل شاه تخت د -

 د وبو باندې حومت کولو.  ندوستان نه تر ايتهوپيا پورې په يو سل او اوويشتو صه
هغۀ د بادشاه په درېم کال هغۀ خپلو ولو آفسرانو او وزيرانو له يوه لويه مېلمستيا

وبو حمرانان او د ص آفسران هم موجود ۇو او داس ه. د فارس او د مادى فوجوک
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 په پوره شپو مياشتو ک هغۀ د شان او شوکت او عزتمند سى هم موجود ۇو. 
 د هغ نه پس، بادشاه ولو عظمت سره د شاه دربار د ول دولت نمائش وکو. 

خلقو ته د سوسه په مرکزى ار ک يوه لويه مېلمستيا وکه، چ مالداره او غريبانان
په ک يو شان شامل ۇو. دا مېلمستيا پوره يوه هفته جارى وه او دا د شاه محل په

 دربار د آسمان رن او د سپين رن د مالوچو جوړو شوو باغونو ک شوې وه. 
پدو باندې ائسته کے شوے وو، د سنِ مرمرو په ستنو باندې د سپينو زرو د کو

سره د کاسن رن د  ل د مزو سره تلے شوې وې. د سرو زرو او سپينو زرو
مرمر، سور قيمت ِودے شوى ۇو، د دربار فرش د سپين سناې ُونه په دربار کک

 د سرو کا، د لېدون ملغلرو او د آسمان رن د فيروزو نه جوړ شوے وو. 
زرو په پيالو ک شراب ورکول چ هره يوه پيال به د بل په شان نۀ وه او بادشاه به په
 د شرابو په لو ک حد مقرر نۀ وو، شاه ميو ک د سخاوت نه کار اخستلو. 
بادشاه د محل نوکرانو له حم ورکے وو چ د هر چا زړۀ چ ومره غواړى نو هغه
 هم په دې دوران ک، د شاه محل دننه مله وشت د و دپاره  .لے ش

 د خپل مېلمستيا په اوومه ورځ باندې بادشاه په نشه ک وو او مېلمستيا کې وه. 
ۀ په سور ک وو، نو هغۀ اووۀ خصيان راوغوتل کوم چ د هغۀ ذات خدمتاران

 بادشاه هغوئ ته حم وکو ۇو، مهومان، بِزتا، خربونا، بِتا، ابتا، زتار او کرکس. 
چ مله وشت دننه راول چ شاه تاج ي په سر وى. مله يوه ائسته ه وه او
 خو کله  .ائولو مېلمنو ته و سن آفسرانو او خپلوح د هغ تل چبادشاه غو

چ خدمتارانو مله وشت ته د بادشاه د حم په حقله ووئيل، نو هغ د راتلو نه انار
 نو دا د بادشاهانو رِواج وو وکو. نو په دې باندې بادشاه د غص نه ت سور شو. 

چ د قانون او حمونو د سوالونو په حقله ي د ماهرانو راي معلوموله، نو هغۀ خپل هغه
 کوم مشيران به مشيران راوغوتل، چ هغوئ ته به پته وه چ ۀ کول په کار دى. 

چ بادشاه له ورتلل نو هغه کارشينا، شتر، ادماتا، ترسيس، مرس، مرسنا او مموکان
ولو نه اوچت د ي ک په بادشاه ۇو، دا اووۀ د فارس او مادى هغه آفسران ۇو چ
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 بادشاه دې سو ته ووئيل، ”ما، يعن اخسويرس بادشاه، خپل خصيان  .لرل مرتب
د يو حم سره مله وشت ته ولېل او هغ د دې حم د منلو نه انار وکو. قانون د

 نو مموکان بادشاه او د هغۀ دې په حقله ۀ وائ چ مون د هغ سره ۀ وکو؟“ 
آفسرانو ته ووئيل، ”مله وشت نۀ صرف د بادشاه بعزت کې ده بل هغ د آفسرانو
 د بادشاه هره يوه ه چ خبر ش چ مله او د ول قوم بعزت ي کې ده. 

چ ى. هغوئ به وائکتل شروع ک ى دى نو هغه به خپل خاوند ته سپۀ ک
 نن اخسويرس بادشاه مله وشت له حم ورکو چ راشه، خو هغ انار وکو. 
چ د فارس او مادى د شاه آفسرانو  د مله د دې کار نه خبر ش نو هغوئ به

هم د خپلو خاوندانو سره هم دغه شان د بعزت سلوک کوى او داس به دا معامله ډېره
ه چفرمان جارى ک  بادشاه سالمت، کۀ ستا رضا وى، نو شاه  .خرابه ش

وشت دې بيا هيله د بادشاه په مخ نۀ حاضريى. دا حم وکه چ دا د فارس
او مادى په قانون ک وليلے ش، نو داس به هيوک هم دا نۀ ش بدلولے. بيا د

 کله چ ستا د دې هغ د مله عهده د هغ نه زيات حقدارې  له ورکه. 
فرمان پته په دې لويه بادشاه ک ول، نو هره ه به د خپل خاوند ۀ عزت

 د بادشاه او د هغۀ د وزيرانو دا خبره کوى، کۀ هغه مالداره وى او کۀ غريب وى.“ 
 خوه شوه او مموکان چ کومه مشوره ورکې وه نو بادشاه هم هغه شان وکل. 

وب په ژبه او رسمالخط ک يو پېغام ولېلو، چ په ته د هغه ص وب ص هغۀ هرې شاه
ک وئيلے شوى ۇو چ هر يو خاوند به د خپل کور مشرى کوى.

د استَر مله جوړېدل

 وروستو، کله چ د بادشاه غصه سه شوې وه، نو هغۀ بيا هم د وشت د عمل  ۲
 نو د بادشاه خادِمانو هغۀ له مشوره او د هغ خالف د فرمان په حقله سوچ کولو. 
 تۀ د بادشاه ورکه، ”مون به ستا دپاره يو و ائسته ناوادۀ شوې پېغل ولۇو. 
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ول هغوئ ه چم ورکه او هغوئ له حآفسران مقرر ک وبه ک په هره يوه ص
وک چ هيجا .ائ ته راول ستا د زناناؤ ار سوسه ک په مرکزى ائسته پېغل

د بادشاه د زناناؤ مشر دے او خص دے هغه به د هغوئ خيال سات او د هغوئ د
 نو چ کومه پېغله ستا ډېره خوه ش نو هغه بوه او د سنار بندوبست به کوى. 
وشت په ائ ي خپله مله جوړه که.“ نو بادشاه ووئيل چ دا يوه ۀ مشوره ده، نو

 په هغه وخت ک هلته په سوسه ک يو هغۀ په دې خبره باندې عمل وکو. 
يهودى اوسېدو چ نوم ي مردک وو او هغه د يائير زوئ وو، هغه د بنيامين د قبيل وو

 کله چ د بابل بادشاه نبوکدنضر د يهوداه بادشاه او د قيس او سمع د اوالد نه وو. 
يهوياکين د يروشلم نه بابل مل ته بوتلو، د قېديانو يوه ډله هم ورسره وه، او مردک هم

 د هغۀ يوه د ترۀ لور استَر وه، چ د هغ عبرانے نوم هدسا وو، په هغوئ ک وو. 
هغه يوه ائسته پېغله وه او ۀ کۀوړۀ ي ۇو. د هغ د مور او پالر د مرګ نه پس،

 کله چ بادشاه خپل مردک هغه اخست وه او د خپل لور په توه ي راوست وه. 
نوے فرمان جارى کو او ډيرې پېغل سوسه ته راوستلے شوې، نو استَر هم په هغوئ

ک وه. هغه هم په شاه محل ک هيجا ته حواله شوه، کوم چ د بادشاه د زناناؤ د
 د هيجا استَر خوه شوه او هغه پرې مهربانه شو. هغۀ سمدست د ائ مشر وو. 
هغ د سنار او د خاص خوراک بندوبست وکو. هغۀ ورله د بادشاه د زناناؤ په ائ

ک د ولو نه ۀ ائ ورکو او د هغ د خدمت دپاره ي اووۀ پېغل مقررې کې
 نو د مردک د چ د شاه محل نه په خصوص توه خو کې شوې وې. 

 مردک به هره ورځ د نصيحت په وجه، استَر خپل قوم او خاندان پ ساتلے وو. 
وى چد دې پته ول ېدو چرېدو رار ائ نه بهر د دې دپاره و د بادشاه د

 د و سنار يو کال جارى وو، د استَر نه ده او په هغ باندې ۀ کيى. 
او د خاص خوشبو او تېلو مالش نورې شپ مياشت د تېلو مالش شپ خوشبودار چي

مياشت جارى وو. د هغ نه پس، هره يوه پېغله به وار په وار اخسويرس بادشاه له
 کله چ هغه به د بادشاه د و ائ نه محل ته تله، نو چ هغ به بوتلے شوه. 

https://pashtobibles.org/


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

 داس به وشو چ کله به هغه هلته د  .اغوست نو هغه به ي تلغو ه جامن
ماام تلله او په ورپس سحر به هغه د بادشاه د و يو بل ائ ته بوتلے شوه او

و مشر وو. هغه به تر هغکوم د بادشاه د وين خيال ساتلو، چ د هغ شعشجز خص
پورې بيا بادشاه له نۀ ورتله ترو چ بادشاه به ي ۀ خوشحاله کے نۀ وو او بادشاه

 نو هغه وخت راغلو چ استَر بادشاه له الړه ش. استَر د به هغه په نوم رابلل نۀ وه. 
ابخېل لور او د مردک د ترۀ لور وه، چ مردک هغه د خپل لور په توه اخست وه.

کله چ د هغ وار راغلو، نو هغ هم هغه جام اغوست وې د کومو مشوره چ د
بادشاه د و د کور مشر هيجا نوم خص له ورکې وه، استَر چ چا هم ليدله نو د
 نو د اخسويرس د بادشاه په اوؤم کال، په لسمه مياشت يعن د هغۀ به خوېدله. 
 طيبت په مياشت ک، استَر شاه محل ته اخسويرس بادشاه ته راوستلے شوه. 

استَر د بادشاه د نورو ولو پېغلو نه زياته خوه شوه، نو ه ي هغ له زړۀ او مينه
 بيا ورکه. هغۀ شاه تاج ور په سر کو او د وشت په ائ ي مله جوړه که. 

بادشاه د استَر د درناوى دپاره يوه لويه مېلمستيا وکه او خپلو ولو آفسرانو او وزيرانو
له ي دعوت ورکو. هغۀ د ول بادشاه دپاره په هغه ورځ د چه اعالن وکو او هر

چا له ي قيمت تُحف ورکې.

مردک د بادشاه ژوند بچ کوى

 استَر تر اوسه  په دې دوران ک بادشاه مردک د محل آفسر مقرر کے وو. 

پورې خپل قوم او خاندان پ ساتلے وو، له نه چ مردک ورته وئيل ۇو. او نه
 په هغه وخت چ هغ په ماشوموال ک د مردک خبره منله اوس ي هم منله. 
ک چ مردک په محل ک دفتر ونيولو، بِتان او ترش، د محل دوه هغه خصيانو

کومو چ د اخسويرس بادشاه کوو ته د ننوتلو د ائ وکيدارى کوله، هغوئ د
 خو مردک د دې بادشاه خالف شول او د هغۀ د وژلو منصوبه ي جوړه که. 
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بادشاه ته ووئيل چ ستَر ته ورسولو. بيا هغه الم نه خبر شو او دا خبر ي منصوب
ېده چتفتيش وشو او پته ول د منصوب  کله چ مردک زۀ د دې نه خبر کې يم. 
هغه خبر رتيا وو، نو هغوئ په دار باندې وړند کے شول. بادشاه حم وکو چ دا

.لے شولي تاب کتاريخ په ک واقعه دې د شاه

د همان د يهوديانو د تباه کولو منصوبه جوړول

 ۀ موده وروستو اخسويرس بادشاه همان نوم سى له ترق ورکه او د  ۳
 بادشاه خپلو ولو وزيرانو مشر ي جوړ کو. همان د اجاج د قوم همداتا زوئ وو. 
آفسرانو له حم ورکو چ همان ته د عزت نه يېئ، خو مردک ي عزت نۀ کولو او
 نورو شاه آفسرانو د هغۀ نه تپوس وکو چ، ”تۀ د بادشاه د حم نۀ ورته يېدو. 
 هغوئ به هره ورځ ورته وئيل، خو هغۀ به ورته غوږ نۀ نيولو. نافرمان ول کوې؟“ 

هغۀ به وئيل، ”زۀ همان ته نۀ شم يېدلے ه چ زۀ يهودى يم.“ نو هغوئ همان د دې
نه خبر کو، هغوئ غوتل چ وورى چ هغه به د مردک دا رويه برداشت کى کۀ
 کله چ همان ته پته ولېده چ مردکے هغۀ ته د عزت نه نۀ ييى نو همان نه. 

 او کله چ خبر شو چ مردکے يهودى دے، نو همان دا فېصله سخت غصه شو، 
وکه چ هغه به نۀ صرف مردک له سزا ورکوى بل هغۀ دا منصوبه هم جوړه که

 د اخسويرس بادشاه د حومت  .هر يو يهودى ووژن ک د فارس په بادشاه چ
په دولسم کال، په وړومب مياشت يعن د نسان په مياشت، همان حم وکو چ پوريم

يعن پچه دې واچولے ش چ دا معلومه کى چ د دې منصوب دپاره صحيح
مياشت کومه يوه ده. نو د دولسم مياشت يعن د ادر مياشت ديارلسمه ورځ خوه
 نو همان د بادشاه په مخ حاضر شو او ورته ي ووئيل، ”ستا په کے شوه. 
وبه ک موندلے سم نسل خور دے او دا په هره صد خلقو يو ق ک وله بادشاه
ش. هغوئ داس رِواجونه کوى چ هغه د نورو ولو خلقو په شان نۀ دى. د دې نه
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نو دا ستا دپاره د فائدې خبره نۀ ده چ ،قانون هم نۀ من عالوه، هغوئ د بادشاه
 بادشاه سالمت، کۀ ستا رضا وى، نو يو فرمان جارى که هغوئ برداشت کې. 
چ هغوئ دې ووژلے ش. کۀ تا داس وکل، نو زۀ به د بادشاه د انتظام دپاره د

 درې الکه او لوېتو زرو کېلو نه زيات سپين زر په شاه خزانه ک کېدم.“ 
بادشاه خپله هغه وتمه وويستله، چ هغه به په سرکارى فرمان باندې د مهر لولو دپاره
استعمالېدله او دا ي د يهوديانو دشمن د همداتا زوئ همان له ورکه چ دے د اجاج د

 بادشاه همان ته ووئيل، ”سپين زر ان سره که او د خلقو سره هم اوالد نه وو. 
 نو د وړومب مياشت په ديارلسمه ورځ هغس وکه نه چ دې زړۀ غواړى.“ 

وب د هرې ص و چجارى ک تل او يو فرمان يباندې همان د بادشاه منشيان راوغو
په ژبه او رسمالخط ک دې د دې ترجمه وش او ولو حمرانانو، حاکمانو او آفسرانو
وتم دا فرمان د اخسويرس بادشاه په نوم جارى شو او د هغۀ د .لے شته دې ولې

وب ته يوړو. هرې ص و دا فرمان د بادشاه پېغام رسون مهر ورباندې لېدلے وو. 
په دې ک دا خبرې ليلے شوې وې چ صرف په هغه ورځ يعن د ادر مياشت په
ديارلسمه ورځ باندې دې ول يهوديان، وانان، بوډاان،  او ماشومان ووژلے

ش. هغوئ دې د برحم سره حالل کے ش او چ هغوئ ۀ لرى نو هغه ترې نه
ه خبرول په کار ۇو، چ خلق وب  د دې فرمان د خبرو نه د هرې ص  .واخل

 د بادشاه د حم په مطابق هغه کله هغه ورځ راش نو چ هر يو کس ورته تيار وى. 
فرمان د سوسه په مرکزى ار ک خلقو ته ورسولے شو او پېغام رسونو دا خبر

وبو ته يوړو. په کوم وخت ک چ د سوسه ار په وډۍ ک اچولے شو نورو ص
نو بادشاه او همان شرابو لو ته ناست ۇو.

د مردک استَر نه مدد غوتل

 کله چ مردکے د هغه هر ۀ نه خبر شو چ ۀ شوى ۇو، نو هغۀ د خفان نه  ۴
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خپل جام وشلول. بيا هغۀ د اټ جام واغوستل، سر ي په ايرو پ کو، په ار
 چ د محل دروازې ک روان شو او تر هغ پورې ي په چغو چغو او بد بد ژړل، 

ته ورسېدو. هغه دننه ه ال نۀ ړو چ د اټ په جامو ک دننه د تلو اجازت نۀ وو.
وبو ک، چرته هم چ د بادشاه د فرمان پته لېدل وه، نو هلته يهوديانو ولو ص  په

اټ جام کولو او ډېرو کسانو د په چغو چغو ژړل. هغوئ روژه ونيوله، ژړا او وير ي
 کله چ د استَر و خدمتارانو او اغوست وې او سر ي په ايرو پ کے وو. 

مردک ۀ کول، نو هغه سخته پرېشانه شوه. نو هغ مردک ستَر ته ووئيل چخصيانو ا
  .واغوندى، خو هغۀ به نۀ اخستل ائ ي اټ جامو په د چ لولې ۀ جام له
ے وو او هغنوکر ک بادشاه د هغ وو چ تلو، هغه يو خصهتاک راوغو بيا هغ

هغۀ ته وفرمائيل چ مردک له الړ شه او د دې پته ولوه چ ۀ مسئله ده چ هغه
 هتاک د محل د دروازې مخامخ د ار چوک ته مردک له الړو. دومره غمژن دے. 

 مردک ورته وله قيصه بيان که او دا ي هم ورته ووئيل چ کۀ ول يهوديان
ووژلے شول نو همان په شاه خزانه ک د ومره پېسو د کېودو وعده کې ده.

 هغۀ هتاک له د هغه فرمان يو نقل ورکو چ کوم په سوسه ک جارى شوے وو،

چ په هغ ک د يهوديانو د تباه حم وو. مردک هتاک ته ووئيل چ دا استَر له
يوسه او استَر د حاالتو نه خبر که او هغ ته ووايه چ الړه ش او بادشاه ته دا سوال
 نو هتاک د مردک د پېغام سره استَر زارى وکى چ د هغ په خلقو رحم وکى. 
 ”کۀ  او استَر هغۀ له دا پېغام ورکو چ مردک له ي يوسه،  له راواپس شو، 

هر وک، سے يا ه، د دعوت نه بغېر دننه د بادشاه دربار ته الړ ش، نو هغه کس
وبو ک د خلقو دا يو قانون دے، د بادشاه د مشيرانو نه واخله په ص ،به وژلے ش
پورې هر يو کس د دې نه خبر دے. د دې قانون نه د بچ کېدو صرف يوه الر ده، کۀ

بادشاه يو کس ته خپله د سرو زرو امسا اوږده کى، نو د هغه کس ژوند به بچ ش. خو
 کله چ مردک ته د استَر د دې يوه مياشت وشوه چ بادشاه زۀ راغوتے نۀ يم.“ 
 نو هغۀ استَر ته دا پېغام ولېلو، ”داس مۀ وايه چ په ولو يهوديانو پېغام مالو شو، 
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 کۀ تۀ په داس وخت  .ي محل ک تۀ په شاه چ ول به صرف تۀ بچ ش ک
ک هم خاموشه پات شوې، نو د يو بل ائ نه به د يهوديانو دپاره مدد راش او هغوئ
به بچ ش، خو تۀ به مه ش او ستا د پالر خاندان به ختم ش. د دې نه وک خبر دى
 استَر مردک له دا  “.ه جوړه شوې يلتۀ هم د دې وخت دپاره م چ کېدے ش

 ”الړ شه او په سوسه ک ول يهوديان په يو ائ راغون که، روژه جواب ولېلو، 
ونيس او زما دپاره دعا وکئ. درې ور او درې شپ هي خوراک اک مۀ کوئ.
زۀ او زما خدمتارې به هم ستاسو په شان روژه ونيسو. د هغ نه پس به بيا زۀ بادشاه
له الړه شم، ار چ دا د قانون خالف ورزى ده. خو کۀ د داس کولو په وجه زۀ مرم،
ستَر ورته وئيلا ل چوک ۀ ي الړو او هغه هر  نو بيا مردک نو مه دې شم.“ 

ۇو.

د استَر، د بادشاه او همان مېلمستيا کول

باس واغوستلو، الړه او د محل په دنننل ستَر شاه د روژې په درېمه ورځ ا  ۵
دربار ک د تخت کو ته مخامخ ودرېدله. بادشاه دننه وو او د محل دروازې ته
 کله چ بادشاه وکتل چ مله استَر دننه په مخامخ په شاه تخت ناست وو. 

دربار ک والړه وه، نو بادشاه په هغ باندې مهربانه شو او هغۀ خپله د سرو زرو امسا
 بادشاه ترې وراوږده که. بيا استَر ورنزدې شوه او د امسا سر له ي الس وروړو. 
نه تپوس وکو، ”مله استَر خبره ۀ ده؟ ما ته ووايه چ تۀ ۀ غواړې، تۀ کۀ زما نيمه

 استَر ورته په جواب ک وفرمائيل،  “.الو شهم وغواړې نو تا ته به م بادشاه
”بادشاه سالمت، کۀ ستا رضا وى، نو زۀ دا دعوت درکوم چ تۀ او همان زما مېلمانۀ

 بادشاه همان له حم ش په هغه مېلمستيا ک چ ما تاسو دپاره کې ده.“ 
ورکو چ زر راش، نو چ داس دوئ د استَر مېلمانۀ ش. نو بادشاه او همان د استَر
 د ميو لو په وخت بادشاه د هغ نه تپوس وکو، ”ما ته ووايه مېلمستيا له الړل. 
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چ تۀ ۀ غواړې، نو تا ته به هغه مالو ش. زۀ به ستا درخواست منظور کم، تر دې
 ”بادشاه  ،ستَر ورته وفرمائيل چ ا پورې کۀ تۀ زما نيمه بادشاه هم وغواړې.“ 

سالمت، کۀ تۀ په ما مهربانه ش او زما عرض منظور کې، نو زۀ غواړم چ تۀ او
همان سبا زما په يوه بله مېلمستيا ک مېلمانۀ ش چ زۀ به ي تاسو دپاره تياروم. او

سبا به درته ووايم چ زۀ ۀ غواړم.“

د همان د مردک د وژلو منصوبه جوړول

 کله چ همان د مېلمستيا نه الړو نو هغه خوشحاله او ۀ په سر ک وو. خو بيا

هغۀ مردکے وليدو چ د محل د دروازې په خولۀ ک وو او کله چ هغه تېرېدو نو
مردکے ورته پانۀ ېدو او نۀ ورباندې د هغۀ رعب ۀ اثر وکو، نو همان ورته سخت
 خو همان خپل ان قابو کو او کور ته الړو. بيا هغۀ خپلو دوستانو له غصه شو. 
دعوت ورکو چ کور ته ي راش او خپل  زرش ته ي ووئيل چ د هغوئ سره
 نو هغۀ ورته الف وهل، چ دے ومره مالداره دے او ومره ډېر  .ه ششري

زامن ي دى او بادشاه هغۀ له ومره اوچت مقام ورکے دے او چ هغه د بادشاه د
 همان وئيل، ”د دې نه عالوه، مله نورو ولو آفسرانو نه ومره زيات اهم دے. 

استَر زما او د بادشاه نه بغېر بل هيچا له دعوت نۀ دے ورکے، او سبا هغ ما له بيا
 خو چ ترو پورې يهودى مردکے د محل په سره د بادشاه دعوت راکے دے. 
 نو د هغۀ  او دروازه ک ناست وينم نو زما دپاره د دې هي فائده نشته.“ 

خپلو ولو دوستانو هغۀ له مشوره ورکه، ”تۀ يو پينويشت زه لوړ دار ول نۀ
جوړوې؟ سبا سحر تۀ بادشاه ته ووايه چ مردک په هغ باندې راوړند کى، نو بيا به
تۀ ۀ په خوشحال سره مېلمستيا له الړ ش.“ نو په همان دا خبره ۀ ولېده، او هغۀ

هم هغه شان دار جوړ کو.
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د بادشاه د مردک درناوے کول

 هم په هغه شپه بادشاه له خوب نۀ ورتلو، نو هغۀ حم وکو چ د بادشاه د  ۶
 نو چ هغوئ کومه  .او هغۀ ته دې ولوستلے ش تاب دې راوړے شتاريخ ک

حصه ولوستله په هغ ک هغه واقعه شامله وه چ مردک د بادشاه د وژلو منصوبه
نه رنده که او هغه منصوبه کومه چ بِتان او ترش، د محل دوو هغه خصيانو
 بادشاه ترې نه تپوس جوړه کې وه، کومو چ د بادشاه د کوو وکيدارى کوله. 

وکو، ”مون د دې په بدل ک د مردک نه درناوے کے دے او ۀ مو انعام
 ورکے دے؟“ نو د هغۀ نوکرانو جواب ورکو، ”د هغۀ دپاره هي نۀ دى شوى.“ 

بادشاه تپوس وکو، ”اوس په دربار ک وک دى؟“ نو همان ايله دربار ته ننوتو، هغه
د دې دپاره راغلے وو چ د بادشاه نه تپوس وکى چ مردکے په هغه دار باندې

 نو نوکرانو جواب ورکو، ”همان په وړند کى کوم چ هغۀ اوس تيار کے وو. 
 نو همان  “.دننه راش دئ چدے.“ بادشاه ورته ووئيل، ”هغه راپرې دربار ک
راغلو او بادشاه ورته ووئيل، ”د يو کس نه چ زۀ خوشحاله شم نو د هغۀ نه عزت

وکم، زۀ د دې سى دپاره ۀ وکم؟“ همان د خپل ان سره وئيل، ”داس وک شته
 نو هغۀ بادشاه له جواب - چ بادشاه ي زما نه زيات عزت کول وغواړى؟“ 

ورکو، ”حم وکه چ د دې سى دپاره شاه لباس راوړلے ش، هغه چوغ چ تۀ
شاه ى وى او په تندى يک تا پرې پخپله سورل په خپله اغوندې. او هغه آس چ ي

 بيا د خپل لوئ عزتمند مشر په الس دې سى ته شاه لباس نه لېدل وى. 
ورواغونده او د ار په کوو ک ي په آس باندې سور بوه. کله چ هغوئ روان

وى نو هغه مشر سے دې دا اعالن کوى چ، وورئ بادشاه چ د چا درناوے کول
 بيا بادشاه همان ته ووئيل، ”زر شه او شاه غواړى نو هغه ي داس عزت کوى.“ 

لباس واخله او آس بوه او د مردک يهودى داس درناوے وکه. له نه چ تا
مشوره راکې ده نو د هغ په مطابق د هغۀ دپاره هغه هر ۀ وکه. هغه به د محل د
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 نو همان شاه لباس واخستلو او مردک ته  “.ناست ووين دروازې په خولۀ ک
و کار په کو و او همان هغه دسور ک ورواغوستلو او د بادشاه په آس ي ي

بوتلو او خلقو ته ي اعالن کولو چ، ”وورئ چ بادشاه د چا درناوے کول وغواړى
 نو مردکے بيا واپس د محل دروازې ته راواپس شو نو هغه ي داس عزت کوى.“ 
 هغۀ خپل  او خو په دې دوران ک همان خفه او شرمنده کور ته تېز الړو. 
ولو دوستانو ته هغه هر ۀ ووئيل چ ۀ شوى ۇو. بيا هغ او د هغۀ هويارو ملرو
هغۀ ته ووئيل، ”په مردک باندې ستا هي زور نۀ رس. هغه يو يهودى دے او ه تۀ په

هغۀ باندې برے نۀ ش موندلے. هغه به خامخا تا له شست درکى.“

د همان وژل

 کله چ هغوئ ال خبرې کول، نو د محل خصيان راورسېدل او همان ي د استَر

مېلمستيا له بوتلو.

 او دا دوېم ل وو. د  نو بادشاه او همان د استَر سره رو خوړلو له الړل   ۷
ميو لو په وخت بادشاه د هغ نه بيا تپوس وکو، ”مله استَر، اوس چ تۀ زما نه

 مله ۀ هم وغواړې نو تا ته به مالو ش. زۀ به تا له زما نيمه بادشاه هم درکم.“ 
استَر جواب ورکو، ”بادشاه سالمت، کۀ ستا رضا وى نو زما دا يو عاجزانه سوال

 زۀ او زما خلق  .زما او زما د خلقو ژوند بچ ش ه، زما خواهش دا دے چقبول ک
د حاللولو، او ختمولو دپاره خرڅ کے شوى يو. کۀ مون صرف د نوکرانو په حيثيت

 خرڅ شوے وے، نو زۀ به خاموش پات وے او دا تليف به م نۀ درکولے.“ 
اخسويرس بادشاه د مله نه تپوس وکو، ”د داس کار کولو جرأت وک کولے ش؟

 استَر جواب ورکو، ”زمون دشمن، ظالم او هغه مار هغه سے چرته دے؟“ 
 سے دا همان دے.“ نو د همان رن د بادشاه او مله په مخ ت زې شو. 
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بادشاه په غصه ک پاېدو، د مېلمستيا نه روان شو او د محل باغونو ته بهر الړو.
همان ته پته ولېده چ بادشاه د هغۀ د وژلو اراده لرى، نو هغه ايسار شو د دې دپاره

 هغۀ د منت زارۍ دپاره خپل ان چ استَر ته د خپل ژوند د بچ کولو سوال وکى. 
د استَر په ک باندې وروغورزولو نو هم په هغه وخت بادشاه د باغونو نه واپس کو ته
راغلو او چ دا ي وليدل نو بادشاه چغه که چ، ”دا سے دلته هم زما په خپل محل
ک زما په وړاندې استَر ته الس وراچوى؟“ بادشاه چ نه دا ووئيل نو خصيانو د

 نو د بادشاه يو خص، خربونا ووئيل،  .ے شقتل ک و چک همان مخ پ
”ورئ، همان خو د مردک د راوړندولو دپاره په کور ک پينويشت زه اوچت يو
دار جوړ کے دے. بادشاه سالمت، مردک هغه وک دے چ چا ستا ژوند بچ کے

 نو همان په هغه دار وو.“ بادشاه حم وکو، ”همان په دې باندې وړند کئ.“ 
باندې وړند کے شو کوم چ د مردک دپاره جوړ شوے وو. او بيا د بادشاه غصه

سه شوه.

يهوديانو ته د جن کولو حم مالوېدل

 هم په هغه وخت اخسويرس بادشاه مله استَر له د همان ول جائيداد ورکو،  ۸
مردک ستَر بادشاه ته وفرمائيل چد يهوديانو دشمن وو. ا دا هم هغه همان وو کوم چ
د هغ خپلوان دے، نو د هغه وخت نه مردک ته دا اجازت وو چ د بادشاه حضور ته
کومه ي مهر ورباندې وو او چ وتمه وويستله چ  بادشاه خپله هغه  .دننه راش

د همان نه واپس اخست وه او مردک له ي ورکه. استَر مردک د همان د جائيداد مشر
 نو استَر بادشاه له بيا الړه او د هغۀ په پو پرېوته، وې ژړل او منت جوړ کو. 

زارى ي ورته وکه چ د هغه خراب منصوب خالف ۀ وکى کومه چ د اجاج اوالد
 بادشاه هغ ته خپله د سرو زرو امسا بيا همان د يهوديانو خالف جوړه کې ده. 

 ”بادشاه سالمت، کۀ ستا رضا وى او وراُږده که، نو هغه ودرېده او وې فرمائيل، 
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کۀ تا سره زما فر وى او دا تا ته ۀ ارى، نو مهربان وکه چ دا فرمان جارى
که چ د همان په حم باندې دې عمل نۀ کيى، دا هغه حم وو چ د اجاج قبيل د

 کۀ دا افت زما په خلقو همداتا زوئ همان د ولو يهوديانو د وژلو دپاره ورکے وو. 
باندې راش او چ زما خپلوان ووژلے ش نو بيا زۀ دا نه برداشت کولے شم؟“
 بيا اخسويرس بادشاه مله استَر او مردک يهودى ته ووئيل، ”ورئ، ما همان د

يهوديانو خالف د منصوب په وجه پهانس کے دے او ما استَر له د هغۀ جائيداد هم
کوم فرمان جارى شوے وى او په هغ  خو د بادشاه په نوم چ ورکے دے. 
باندې شاه مهر لولے شوے وى نو هغه نۀ واپس کيى. خو يهوديانو ته هغه ۀ
ليلے ش ۀ چ ستاسو زړۀ غواړى، او دا زما په نوم ليلے ش او شاه مهر

 نو د درېم مياشت يعن د سيوان د مياشت په درويشتمه  “.ولے شورباندې ول
ورځ داس وشول. مردک د بادشاه منشيان راوغوتل او يهوديانو، حمرانانو، وزيرانو

وبو آفسرانو ته ي ندوستان نه واخله تر ايتهوپيا پورې د يو سل او اوويشتو صاو د ه
وب ته په خپله ژبه او رسمالخط ک او يهوديانو ته په ل. خطونه هرې صخطونه ولي

 مردک خطونه د اخسويرس بادشاه د خپله ژبه او رسمالخط ک ليلے شوى ۇو. 
طرف نه ليل ۇو او په دې باندې ي شاه مهر لولے وو. دا په هغه تېزو آسونو باندې

سوارو کسانو په ذريعه رسولے شوى ۇو چ کوم آسونه د بادشاه دپاره ساتلے شوى
 په دې خطونو ک دا تفصيل وو چ بادشاه به په هر ار ک يهوديانو له دا ۇو. 
اجازت ورکى چ د خپلو انونو د حفاظت دپاره متحد ش. کۀ د يو قوم فوجيان په
وبه ک په يهودى سو باندې، د هغوئ بچو او و باندې حمله وکى، نو هره يوه ص

يهوديان به هم ورباندې حمله کوى او حمله کوون به تباه کى، هغوئ دې تر آخرى
 دا فرمان د فارس په ول کس پورې ووژن او د هغوئ هر ۀ دې لوټ کى. 

سلطنت ک په هغه ورځ عمل کولے شو چ کومه د يهوديانو د وژلو دپاره مقرره وه،
 د دې قانون اعالن شوے وو دا د دولسم يعن د ادر مياشت ديارلسمه ورځ وه. 

وبه ک هر وک د دې نه خبر ۇو، نو چ کله هغه ورځ راش نو يهوديان او په هره ص
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 د بادشاه په حم په شاه آسونو به د دشمن نه د بدل اخستلو دپاره تيار وى. 
سوارۀ پېغام وړون تېز الړل. هغه فرمان په مرکزى ار سوسه ک هم جارى شوے
 مردکے د محل نه الړو چ شاه لباس يعن آسمان او سپين رن جام، د وو. 

کاسن رن د مهين ل يوه چوغه ي اغوست وه او د سرو زرو يو زبردست تاج ي په
 سر وو. بيا د سوسه کو د السونو د پقارى او د خوشحال د چغو نه ډک شوې. 
وب ته ار او هرې ص  هر يهوديانو خوشحال، راحت، خندا او عزت محسوسولو. 

هم چ د بادشاه فرمان ورسېدو، نو يهوديان خوشحاله ۇو. هغوئ مېلمستيا او جشن
وکو. او په هغوئ ک نور ډېر خلق په دې وجه يهوديان شول، ه چ د يهوديانو نه

يرېدل.

د يهوديانو خپل دشمنان تباه کول

په دې باندې شاه ديارلسمه ورځ راغله، دا هغه ورځ وه چ  د ادر مياشت  ۹
فرمان عمل کول ۇو، هغه ورځ چ د يهوديانو دشمنانو دا اُميد لرلو چ يهوديان به د

 د اخسويرس په وله خپل طاقت الندې راول. خو يهوديانو ورباندې فتح وموندله. 
بادشاه ک يهوديان په خپلو ارونو ک د هغه چا خالف يو شول چا چ په هغوئ
د حمل کوشش کولو. د هر ائ خلق د هغوئ نه يرېدل او هيچا د هغوئ مقابله نۀ شوه

وبو ولو آفسرانو، حمرانانو، وزيرانو او شاه نمائندانو د يهوديانو  د ص کولے. 
 په وله بادشاه ک دا ۀ مدد په دې وجه وکو چ هغوئ د مردک نه يرېدل. 

 مشهوره وه چ مردک اوس په محل ک يو ته سے وو او نور هم ته کېدو. 
نو په هغه ورو ک يهوديانو خپل دشمنان په تُورو ووژل او نيست او نابود ي کل. او
چا چ د يهوديانو نه نفرت کولو د هغوئ سره ي د خپل مرض په مطابق عمل وکو.

 همان د -  د سوسه په مرکزى ار ک يهوديانو پينۀ سوه کسان ووژل. 

وژلے شوى ۇو، چ د يهوديانو دشمن وو د هغۀ لس زامن هم په ک همداتا زوئ چ
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نومونه ي دا دى، پرشنداتا، دلفون، اسپاتا، پوراتا، ادلياه، اردتا، پرمشتا، اريس، ارِدى او
 هم په هغه ورځ بادشاه خبر کے ويزاتا، دا ول مۀ شول خو لوټ مار ونۀ شو. 
 بيا بادشاه مله استَر ته شو چ په سوسه ک ومره کسان وژلے شوى دى. 

ووئيل، ”صرف د سوسه په قلعه ک يهوديانو پينۀ سوه کسان وژل دى، چ په دې
وبو دلته دومره زيات وژلے شوى دى نو په ص د همان زامن هم شامل دى. چ ک

ک به ۀ شوى وى. اوس تۀ ۀ غواړې؟ تۀ ووايه کۀ نور ۀ هم غواړې نو در به
 استَر ورته په جواب ک وفرمائيل، ”بادشاه سالمت، کۀ ستا رضا  “.ے شک
وى، نو يهوديانو له سبا په سوسه ک يو ل بيا د نن په شان اجازت ورکه. او دا

 نو  “.ے شوړند ک د همان د لسو زامنو الشونه په دار باندې ه چم ورکح
بادشاه حم وکو چ داس دې وش او په سوسه ک دا فرمان جارى شو. د همان د

 د ادر مياشت په وارلسمه ورځ د لسو زامنو الشونه په دار راوړند کے شول. 
سوسه يهوديان يو ل بيا يو ائ شول او په ار ک ي درې سوه نور کسان ووژل.
وبو ک هم د خپلو انونو  يهوديان په ص خو هغوئ بيا هم ۀ لوټ مار ونۀ کو. 
ل چانونه خالص ک شول. هغوئ د خپلو دشمنانو نه داس فاظت دپاره راغوند ح
پينۀ اويا زره ي هغه کسان ووژل چا چ د هغوئ نه نفرت کولو. خو هغوئ لوټ مار
 دا د ادر د مياشت په ديارلسمه ورځ باندې وشول. په ورپس ورځ يعن په ونۀ کو. 

نه ي وارلسمه ورځ باندې نور قتلونه ونۀ شول او هغوئ په دې ورځ د خوشحال
 خو د سوسه يهوديانو پينلسمه ورځ د چه ورځ وروله، ه مېلمستيا وکه. 
چ هغوئ په ديارلسمه او وارلسمه ورځ باندې خپل دشمنان وژل ۇو او په پينلسمه

په کلو ک  نو په دې وجه هغه يهوديان کوم چ ورځ ي وژل بس کى ۇو. 
اوسيى هغوئ د ادر د مياشت په وارلسمه ورځ د خوشحال چه کوى، په دې

وخت باندې هغوئ مېلمستيا کوى او يو بل له د خوراک دپاره تُحف ورکوى.
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د پوريم اختر

 مردک دا واقع ليل وې او د فارس په ول سلطنت ک نزدې او لرې ولو

 هغوئ ته ي وئيل ۇو چ هر کال د ادر مياشت په يهوديانو له ي خطونه لېل ۇو، 
 دا هغه ور وې چ په هغ باندې وارلسمه او پينلسمه ورځ اختر کوئ. 
يهوديانو د خپلو دشمنانو نه انونه خالص کل، دا هغه مياشت وه چ د غم او د

خفان وخت نه په خندا او خوشحال باندې بدله شوې وه. هغوئ ته وئيلے شوى ۇو
چ په دې ورو باندې خوشحال او مېلمستيا وکئ او يو بل او غريبانانو له د خوراک
 نو يهوديانو د مردک په اصولو باندې عمل وکو او دا اختر د دپاره تُحف ورکئ. 
 د همداتا زوئ همان چ د اجاج د اوالد نه وو او د يهوديانو هر کال رِواج جوړ شو. 
دشمن وو، هغۀ پچه واچوله چ دا پوريم بللے شوه، دا د دې دپاره وه چ د يهوديانو د

 تباه ورځ معلومه کى، هغۀ دا منصوبه جوړه کې وه چ هغوئ صفا ختم کى. 
و چلے فرمان جارى کسره يو لي ستَر بادشاه له الړه او بادشاه د دې نتيجخو ا

همان د يهوديانو دپاره کومه منصوبه جوړه کې وه نو هغه ورته اوله راورېده او هغه
،ته د پوريم اختر وائ ه هغ  نو او د هغۀ زامن په دار باندې پهانس کے شول. 
پخوا زمانه ک به دا لفظ د پچ اچولو دپاره استعمالېدو. د مردک د خطونو په وجه او
 يهوديانو د خپلو انونو، د خپل اوالد د هغه هر ۀ په وجه چ په هغوئ شوى ۇو، 

او د هغه چا دپاره دا اصول جوړ کو چ وک يهودى ش، نو هر کال به په صحيح
 وخت باندې دا دوه ور په باقاعد سره د مردک د اصولو په مطابق مناووى. 
وبه يا په هره ص ے هر يو نسل چد يهوديانو د خاندان راتلون دا فېصله شوې وه چ

ار ک وى په راتلون ولو وختونو ک به د پوريم دا ور يادې سات او دا
 بيا د ابخېل لور مله استَر هم، د مردک سره يو خط وليلو او ور به مناووى. 

چ مردک کوم خط د پوريم په باره ک مخ ليلے وو د هغ د تصديق دپاره
 دا خط د ولو يهوديانو دپاره وو او د هغ خپل ول ليلے اختيار هم شامل کو. 
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وبو ته لېلے شوى ۇو. په دې ولو يو سل او اوويشتو ص دې نقلونه د فارس سلطنت
 او هغوئ او د هغوئ اوالد ته ي دا ک د يهوديانو خېر او امن غوتے شوے وو 
نصيحت کے وو چ په صحيح وخت باندې د پوريم ور هم هغه شان مناو کى،

له نه چ هغوئ د روژو د نيولو او د غم د وخت اصول خپل کى دى. د دې حم
 د استَر هغه حم کوم چ د پوريم د اصولو مردک او مله استَر دواړو کے وو. 

پوره کېدل وو هغه په يو کتاب ک ليلے شوے وو.

د اخسويرس او مردک شان او شوکت

 اخسويرس بادشاه د خپل بادشاه نه د سمندر د غاړې پورې محصول  ۱۰
 هغۀ چ کوم لوئ او عجيبه کارونه کى ۇو او هم داس هغه وله قيصه اخستلو. 

چ هغۀ مردک له د اوچت عهدې ترق نه ورکه، دا د فارس او مادى د بادشاهانو د
په بادشاه پس يهودى په عهده ک  مردک تاريخ په کتاب ک ليلے شوى دى. 
دوېم کس وو. د خپلو يهوديانو هغه ډېر خوښ وو او ډېر عزتمند وو. هغۀ د خپلو خلقو د

فائدې دپاره او د ولو يهوديانو د  دپاره کار کولو.
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