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ئەستىر

)قىسقىچە چۈشەندۈرۈش(

مۇقەددەس كىتابنىڭ »ئەستىر« دىن ئىبارەت ئۇشبۇ 
قىسمىدا پېرسىيە ئىمپېرىيىسىنىڭ خانىشلىق مەرتىۋىسىگە 
ئېرىش�������كەن يەھۇدىي قىزى ئەس�������تىرنىڭ ئ�������ۆز خەلقىنى 
قۇتقۇزغانلىق�������ى يېزىلغان. »ئەس�������تىر« دىك�������ى ۋەقەلىك 
پېرس�������ىيە ئىمپېرىيىس�������ىدە ئاھاش�������ۋىرۇش ھۆكۈمرانلىق 
قىلغان يىللىرى يەن�������ى مىادىيىدىن بۇرۇنقى  ��8- ��6 
يىللىرى يۈز بەرگەن. مۇسا پەيغەمبەرنىڭ ئۆز خەلقىنى 
مىسىردىن ئېلىپ چىققىنىغا تەخمىنەن مىڭ يىل بولغان 
چاغار ئىدى. مۇس�������ا پەيغەمبەر دەۋرىدە پەرۋەردىگار 
خۇدا ئىسرائىلارنى ئۆز خەلقى قىلىپ بەلگىلەپ، ئۇالر 
بىلەن ئەھدە تۈزگەنىدى. ش�������ۇ ئەھدىگە ئاساسەن ئۇالر 
خۇدانىڭ ئەمرلىرىگە بويسۇنمىس�������ا، خۇدانىڭ جازاسىغا 
ئۇچرايتت�������ى. لېكى�������ن ئىس�������رائىلار خۇداغ�������ا ئىتائ�������ەت 
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قىلماس�������تىن، داۋاملىق س�������اختا ئىالھالرغ�������ا چوقۇندى. 
پەرۋەردىگار خۇدا ئىسرائىلالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن 
نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتكەن بولسىمۇ، ئۇالر يەنىال 
ساختا ئىالھالردىن ئۆزلىرىنى تارتالمىدى. خۇدا ئاخىرى 
ئىس�������رائىلالرنى جازاالپ، بابىلنىڭ پادىشاھىنى ئۇالرنىڭ 
زېمىنىنى بېس�������ىۋېلىپ، پايتەختى يېرۇسالېمنى ۋەيران 
قىلىشقا ۋە ئاھالىسىنى سۈرگۈن ئېتىشكە ئەۋەتتى. بۇ ۋەقە 
مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  586- يىلى يۈز بەردى. ۋەھالەنكى 
خۇدا ئۆز خەلقى بولغان ئىسرائىلالرغا پەيغەمبەر يەرەمىيا 
ئارقىلىق ئۇالر سۈرگۈن قىلىنىپ يەتمىش يىلدىن كېيىن، 
ئ�������ۆز زېمىنىغا قايت�������ۇرۇپ كېلىدىغانلىقىنى  ئۇالرنى يەنە 
ئېيتقانىدى. ئىسرائىلالر سۈرگۈن قىلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمەي، 

بابىل پېرسىيە ئىمپېرىيىسى تەرىپىدىن بېسىۋېلىندى.
پېرس�������ىيەلىكلەر ئىس�������رائىلالرغا نىس�������بەتەن قاتتى�������ق 
قول بولمى�������دى، خۇددى خ�������ۇدا ئالدى�������ن ئېيتقىنىدەك، 
يەتمىش يىلدىن كېيىن ئىسرائىلالر ئۆز زېمىنىغا قايتىپ 
كېلىش�������كە باش�������لىدى. ئۇالر ئەمدى س�������اختا ئىالھالرغا 
يەنە چوقۇنمايدىغان بولدى. شۇنداقتىمۇ پېرسىيەدىكى 
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ئىسرائىلالر باشقا بىر چوڭ خەتەرگە دۇچ كېلىدۇ. ئۇشبۇ 
خەتەر ھەققىدە »ئەستىر« دە بايان قىلىنغان. ئامالەكلەر 
ئىسرائىلالرغا ئۇزۇندىن بېرى دۈشمەن بوۇلپ كېلىۋاتقان 
خەلق ئىدى. مۇسا پەيغەمبەر ئىسرائىلالرنى مىسىردىن 
ئېلىپ چىققاندى�������ن كېيىن، ئامالەكل�������ەر بىرىنچى بوۇلپ 
ئىس�������رائىلالرغا ھۇجۇم قىلغانىدى. سائۇل ئىسرائىلالرغا 
پادىشاھ بولغان چاغالردا، ئاگاگ ئامالەكلەرگە پادىشاھ 
بولغ�������ان ب�������وۇلپ، ئىس�������رائىلالر بىل�������ەن بولغان ئۇرۇش�������تا 
ئاگاگ ئۆز خەلقىگە باش�������چىلىق قىلغانىدى. ئەستىرنىڭ 
دەۋرى�������دە ئاگاگنى�������ڭ ئ�������ەۋالدى بولغ�������ان ھام�������ان يەنىال 
پېرسىيە ئىمپېرىيىسىدە تۇرۇۋاتقان بارلىق ئىسرائىلالرنى 

ئۆلتۈرۈۋېتىشنى پىالناليدۇ.
»ئەس�������تىر« دىكى نۇرغۇن ۋەقەلىكلەردىن، مەسىلەن 
ئالتىنچى بابتىكى پېرسىيەنىڭ پادىشاھى ئاھاشۋىرۇشنىڭ 
ئۇيقۇسىنىڭ كەلمەسلىكى بىلەن كېيىنكى ۋەقەلىكلەرنىڭ 
چېتىشىشىدىن شۇنى بىلەلەيمىزكى، گەرچە »ئەستىر« نىڭ 
ھېچقانداق يېرىدە »خۇدا« دېگەن سۆز تىلغا ئېلىنمىسىمۇ، 

ئەمما خۇدا پۈتۈن ۋەقەلىكلەرنى باشقۇرۇپ تۇرغان.
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»ئەس�������تىر« دىكى مۇھىم نۇقتا خۇدانىڭ ئىنسانالرغا 
بەرگ�������ەن ئەمرلىرىنى تەكىتل�������ەش بولماس�������تىن، بەلكى 
خۇدانىڭ بىز ئىنسانالرنى ئۇالرنىڭ ئەتراپىدا يۈز بەرگەن 

ئەمەلىي ئىشالر ئارقىلىق يېتەكلىگەنلىكىدۇر.
مۇقەددەس كىتابنىڭ »ئەس�������تىر« دى�������ن ئىبارەت بۇ 
قىسمىدا يەھۇدىيالرنىڭ پۇرىم بايرىمىنىڭ تارىخىي ئارقا 

كۆرۈنۈشى چۈشەندۈرۈلىدۇ.

تېزىس:

1. ئەستىرنىڭ خانىش بوۇلشى ) 1- ،  2 -  بابالر(
2. ھامان پىالنلىغان سۇيىقەست )3 _  5 -  بابالر(

3. ھاماننىڭ جازالىنىشى ) 6- ،  7 -  بابالر(
4. يەھۇدىيالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى مەغۇلپ قىلىشى 

)8 _  10 -  بابالر(

 



پادىشاھ ئاھاشۋىرۇشنىڭ ۋاشتىنى 
خانىشلىقتىن قالدۇرۇشى

 تۆۋەندىكى ۋەقە پادىشاھ ئاھاشۋىرۇش زامانىدا يۈز 1
2 -1  

بەرگەن. ئاھاشۋىرۇش سۇزا قەلئەسىدىكى تەختىدە 
ئولتۇرۇپ، ھىندىستاندىن مىسىرنىڭ نېرىسىغىچە بولغان 
 ئۇ 

بىر يۈز يىگىرمە يەتتە ئۆلكىگە ھۆكۈمرانلىق قىلغانىدى. 3
ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ئۈچىنچى يىلىدا بارلىق ئالىي ئەمەلدارلىرى 
بىلەن بەگلىرىگە بىر كاتت�������ا زىياپەت ب�������ەردى. زىياپەتكە 
پېرس�������ىيە بىلەن مېدىيانىڭ س�������ەركەردىلىرى، ھەرقايسى 
ئۆلكىلەردىكى يۇقىرى تەبىقىدىكىلەر ۋە ئالىي ئەمەلدارالر 

ئەستىر 
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 زىياپەت ئالتە ئاي داۋاماشتى. پادىشاھ 
كېلىپ قاتناشتى. �

بۇ جەرياندا ئۇالرغا ئۆز ئىمپېرىيىسىنىڭ بايلىقى ۋە ئۆزىنىڭ 
شان - شەرىپىنى نامايان قىلدى.

 ئارقىدىنا پادىشاھ يەنە سۇزا قەلئەسىدىكى پۈتۈن 
�

كىشىلەرگە، مەرتىۋىسىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلىكىگە قارىماي، 
 مەزكۇر 

ئوردا گۈلزارلىقىدا يەتتە كۈن زىياپەت بەردى. 6
ئ�������اق ۋە ك�������ۆك كەندىر رەختتى�������ن تىكىلگەن  گۈلزارلىق 
ب�������ۇ پەردىلەر مەرمەر  پەردىلەر بىلەن بېزەلگەن بوۇلپ، 
تاش تۈۋرۈكلەردىكى كۈمۈش ھالقىارغا سۆسۈن رەڭلىك 
كەندى�������ر رەخت بىل�������ەن چېكىلگەنى�������دى. مەرمەر تاش، 
س�������ەدەپ ۋە تۈرلۈك رەڭلىك تاشار ياتقۇزۇلغان يەرنىڭ 
ئۈس�������تىگە ئالتۇن - كۈمۈش�������تىن ياس�������الغان يۆلەنچۈكلۈك 
 ش�������ارابار بىر - بىرىگە 

ئۇزۇن ئورۇندۇقار قويۇلغانىدى. �
ئوخش�������ىمايدىغان ئالتۇن قەدەھلەرگە قۇيۇلغان بوۇلپ، 
پادىش�������اھنىڭ بۇيرۇق�������ى بويىچ�������ە ئوردىدىكى ش�������ارابار 
 پادىشاھ ئوردا خىزمەتكارلىرىغا 

مەردلەرچە تەمىنلەندى. 8
ھەممەيلەننى�������ڭ خالىغانچ�������ە ش�������اراب ئىچىش�������ىگە يول 
قويۇش�������لىرىنى، ئەمم�������ا ھېچكىمگە زورلىماس�������لىقلىرىنى 

1 - باب



ئەستىر�1

 

 * 10. ھەرەمئاغىلىرى ئوردىدىكى نۇرغۇن ئىشاردا مۇھىم ئورۇندا 
تۇرىدىغان خىزمەتچىلەر بوۇلپ، كۆپ ھالاردا ئۇالر ئوردا توقاللىرىنى 
باشقۇرۇش ئىش�������ىغا مەس�������ئۇل بوالتتى. ئۇالر پىچىۋېتىلگەن ئەرلەر 

بوۇلپ، قىزالرغا چېقىلمايتتى ۋە پەرزەنتمۇ قالدۇرالمايتتى.

 ش�������ۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خانىش ۋاش�������تى 
بۇي�������رۇدى. 9

پادىشاھ ئاھاشۋىرۇشنىڭ ئوردىسىدا ئايالار ئۈچۈن ھەم 
زىياپەت بەردى.

 كاتتا زىياپەتنىڭ يەتتىنچى كۈنى پادىشاھ شارابتىن 
10

كەيپى چاغ بولغىنىدا، ھۇزۇرىدا خىزمەت قىلىدىغان يەتتە 
ھەرەمئاغىس�������ىنى * يەنى مەھۇمان، بىزتا، ھاربونا، بىغتا، 
 خانىش ۋاشتىغا خانىشلىق 

ئاباغتا، زەتار، كەركەسلەرنى 11
تاجىنى كىيدۈرۈپ، ھۇزۇرىغا تەكلىپ قىلىپ كېلىشلىرىنى 
بۇيرۇدى. خانىش ئىنتايى�������ن چىرايلىق ئاي�������ال بولغاچقا، 
پادىش�������اھ ئالىي ئەمەلدارلى�������رى بىلەن بارلى�������ق زىياپەت 
ئەھلىگە ئۇنىڭ گۈزەل جامالىنى كۆرسەتمەكچى ئىدى. 
 لېكىن ھەرەمئاغىلىرى خانىش ۋاش�������تىغا پادىش�������اھنىڭ 

12

ئەمرىنى يەتكۈزگەندە، ئۇ بېرىش�������نى رەت قىلدى. بۇنىڭ 

1  - باب
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بىلەن پادىش�������اھ ئىنتايىن خاپا ب�������وۇلپ، غەزىپى ئۆرلەپ 
 ئاشۇ ۋاقىتتىكى پادىشاھالرنىڭ قائىدىسى بويىچە 

كەتتى. 13
پادىشاھ مەۇلم مەس�������ىلىلەرگە دۇچ كەلگەندە، قانۇن ۋە 
تەرتىپ - ئىنتىزامنى ياخشى بىلىدىغانالرنىڭ مەسلىھىتىنى 
ئاالتتى، ش�������ۇڭا پادىش�������اھ ئۆز زامانىنىڭ تاكامۇلالش�������قان 
 ئاقىلالردىن ئۇنىڭ 

ئاقىللىرىدىن مەسلىھەت س�������ورىدى. 14
يېقىنلىرى كارشىنا، ش�������ەتار، ئادماتا، تارشىش، مەرەس، 
مارس�������ىنا ۋە مەمۇخان�������الر ئى�������دى. ئ�������ۇالر پېرس�������ىيە ۋە 
مېدىيادىكى يەتتە ئالىي ئەمەلدار بوۇلپ، پادىشاھ بىلەن 
دائىم كۆرۈشەلەيدىغان ۋە ئىمپېرىيىدە ئالدىنقى ئورۇندا 

 پادىشاھ ئۇالردىن:
تۇرىدىغان كىشىلەر ئىدى. 15

_ مەنكى پادىش�������اھ ئاھاش�������ۋىرۇش ھەرەمئاغىسىنى 
ئەۋەتىپ، خانىش ۋاشتىغا ئەمر يەتكۈزگەنىدىم. لېكىن، 
ئۇ ئەمرىمنى بەج�������ا كەلتۈرمىدى. قان�������ۇن بويىچە ئۇنى 
قان�������داق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك؟ _ دەپ س�������ورىدى. 
 مەمۇقان بۇنىڭغ�������ا جاۋابەن پادىش�������اھ ۋە باش�������قا ئالىي 

16

ئەمەلدارالرغا مۇنداق دېدى:
_ خانىش ۋاش�������تى پادىش�������اھنىڭ ئالدى�������دا ئەمەس، 

1  - باب
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بەلكى پادىش�������اھنىڭ ھەرقايس�������ى ئۆلكىلەردىك�������ى ئالىي 
ئەمەلدارلىرىنىڭ شۇنداقال پۈتكۈل خەلقلەرنىڭ ئالدىدىمۇ 
 چۈنكى خانىشنىڭ قىلغان بۇ ئىشى 

خاتالىق ئۆتكۈزۈپتۇ! 17
ئىمپېرىيىمىزدىكى ھەممە ئايالالرنىڭ ئارىسىغا تارقىلىشى 
بىلەنال بۇ ئىش ئۇالرنىڭ ئۆز ئەرلىرىنى كۆزىگە ئىلماسلىقىغا 
سەۋەب بولىدۇ. ئۇالر: »پادىش�������اھ ئاھاشۋىرۇش خانىش 
ۋاشتىنى ھۇزۇرىغا تەكلىپ قىلغانىكەن، ئەمما ئۇ بېرىشنى 
 پېرس�������ىيە ۋە مېدىيادىكى 

رەت قىلىپتۇ« دېيىش�������ىدۇ. 18
ئەمەلدارالرنىڭ خانىملىرى خانىشنىڭ بۇ ئىشىنى ئاڭلىغان 
ھامان ئەرلىرىگە شۇنداق مۇئامىلە قىلىشقا باشاليدۇ. بۇنىڭ 
بىلەن ئائىلىدە مەنسىتمەسلىك بىلەن خاپىلىق ئۈزۈلمەيدۇ. 
 ئەگەر ئالىيلىرى خالىس�������ىال، بۇنىڭدىن كېيىن ۋاش�������تى 

19

پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىغا كەلمىسۇن، دەپ ئەمر چۈشۈرگەيال 
ۋە بۇ ئەمرن�������ى يازدۇرۇپ، پېرس�������ىيە بىل�������ەن مېدىيانىڭ 
قانۇنىغا ئۆزگەرمەس قىلىپ كىرگۈزگەي�������ال ۋە ئالىيلىرى 
ئۇنىڭ خانىشلىق ئورنىنى ئۇنىڭدىن ياخشىراق بىرسىگە 
 پادىش�������اھ ئەمرى كاتت�������ا ئىمپېرىيىلىرىنىڭ 

بەرگەي�������ال. 20
ھەممە جايلىرىغا جاكارالنغاندىن كېيىن، ھەممە ئايالالر 

1 - باب
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ئۆز ئەرلىرىنىڭ مەرتىۋىسىنىڭ بار يوقۇلقىدىن قەتئىينەزەر، 
ئۇالرنى ھۆرمەت قىلىدىغان بولىدۇ، _ دېدى.

 پادىش�������اھ ۋە ئۇنىڭ ئالىي ئەمەلدارلىرى بۇ پىكىرنى 
21

توغرا تاپتى، شۇڭا پادىشاھ مەمۇقاننىڭ تەكلىپى بويىچە 
 پادىشاھ ھەربىر ئۆلكە خەلقىنىڭ ئۆز تىل -

ئىش كۆردى. 22
 يېزىقىدا ئىمپېرىيىنىڭ ھەممە جايلىرىغا: »ھەر بىر ئەر ئۆز 

ئائىلىسىنىڭ خوجايىنىدۇر« دەپ ھۆكۈم چۈشۈردى.

ئەستىرنىڭ خانىش بوۇلشى

 پادىش�������اھ ئاھاشۋىرۇش�������نىڭ غەزىپ�������ى قايتقاندىن 2
1 

كېيىن، ۋاش�������تى ۋە ئۇنى�������ڭ قىلغانلىرى ھەم ئۇنىڭ 
ئۈستىدىن چىقىرىلغان ئۆز يارلىقى ھەققىدە ئوياليدىغان 

 پادىشاھنىڭ مەخسۇس غۇالملىرى پادىشاھقا:
بولدى. 2

_ ئالىيلىرى ئۈچۈن ياش ۋە چىرايلىق قىزالر تېپىپ 
 بۇ چىرايلىق قىزالرنى سۇزا قەلئەسىدىكى 

كەلتۈرۈلسۇن. 3
ھەرەمخانىغا يىغىپ كېلىش ئۈچۈن ئىمپېرىيىلىرىنىڭ ھەر-

 قايسى ئۆلكىلىرىگە ئەمەلدارالر تەيىنلەنسۇن. قىزالر ئوردا 
توقاللىرىغا مەسئۇل ھەرەمئاغىسى ھېگاينىڭ باشقۇرۇشىدا 
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بولس�������ۇن ۋە پ�������ەدەز مۇالزىمىتى بىلەن تەمىنلەنس�������ۇن. 
 ئاندىن ئۆزلىرىگە ياققان قىز ۋاش�������تىنىڭ ئورنىغا خانىش 

�

بولسۇن، _ دەپ تەكلىپ بەردى. بۇ تەكلىپ پادىشاھقا 
ياققاچقا، ئۇ شۇنداق قىلدى.

 سۇزا قەلئەسىدە موردىكاي ئىسىملىك بىر يەھۇدىي 
�

بوۇلپ، ئ�������ۇ بىنيامى�������ن قەبىلىس�������ىدىن بولغ�������ان يائىرنىڭ 
ئوغلى ئىدى. يائىر ش�������ىمەينىڭ ئوغلى، ش�������ىمەي بولسا 
 بابىل پادىشاھى نەبۇكەدنەسەر 

كىشنىڭ ئوغلى ئىدى. 6
يېرۇسالېمدىن يەھۇدىيە پادىشاھى يەكونيەنى بىر توپ 
ئادەملەر بىلەن بىللە ئەس�������ىر قىلىپ ئېلى�������پ كەلگەندە، 
 موردىكاينىڭ ئەستىر 

كىشمۇ شۇالرنىڭ ئىچىدە ئىدى. �
ئىسىملىك بىر نەۋرە سىڭلىسى بوۇلپ، ئۇنىڭ ئىبرانىيچە 
ئىس�������مى ھاداس�������ا ئىدى. ئۇ بىر گۈزەل، كېلىشكەن قىز 
بوۇلپ، ئاتا - ئانىسى تۈگەپ كەتكەندىن كېيىن موردىكاي 

ئۇنى ئۆز قىزى قىلىپ بېقىۋېلىپ، چوڭ قىلغانىدى.
 پادىش�������اھنىڭ پەرمانى بىلەن نۇرغۇن قىزالر س�������ۇزا 

8

قەلئەس�������ىدىكى ھەرەمخانىغا كەلتۈرۈلگەندە، ئەستىرمۇ 
ئوردىدىك�������ى قىزالرغا مەس�������ئۇل ھېگايغا تاپش�������ۇرۇلدى. 
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 ئەستىر ھېگايغا ياقتى. ھېگاي ئۇنىڭغا ئىلتىپات قىلىپ، 
9

دەرھال ئۇنى پەرداز مۇالزىمىتى ۋە ئاالھىدە يېمەكلىكلەر 
بىلەن تەمىنلىدى. شۇنداقا ئۇ ئوردىدىن يەتتە كېنىزەكنى 
ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلىش�������قا تالاپ، ئەس�������تىر ۋە ئۇالرغا 
 ئەستىر 

ھەرەمخانىدىن ئەڭ ياخش�������ى جاينى بەردى. 10
ئۆز خەلق�������ى ۋە ئۇرۇق - ئەج�������دادى ھەققىدە ھېچكىمگە 
ھېچنېم�������ە ئېيتمىدى، چۈنك�������ى موردى�������كاي ئۇنىڭغا بۇ 
 موردىكاي 

توغرىسىدا ئېغىز ئاچماسلىقنى بۇيرۇغانىدى. 11
ئەس�������تىرنىڭ ھال - ئەھۋالىدىن خەۋەر ئېلىش ۋە ئۇنىڭغا 
قانداق مۇئامىل�������ە قىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن، ھەر 

كۈنى ھەرەمخانا ھويلىسىنىڭ ئەتراپىدا مېڭىپ يۈردى.
 رەس�������مىيەت بويىچ�������ە ھەربى�������ر ياش قىز پادىش�������اھ 

12

ئاھاشۋىرۇش�������نىڭ ھۇزۇرىغا كىرىش ئۈچ�������ۈن، ئۆز نۆۋىتى 
كېلىش�������تىن بۇرۇن ئالتە ئ�������اي مۇرمەككى يېغ�������ى بىلەن، 
ئالتە ئاي خ�������ۇش پۇراق ئەتىر ۋە ماي�������ار بىلەن جەمئىي 
 قىز 

ئون ئىككى ئاي پەرداز قىلىنىش�������ى كېرەك ئى�������دى. 13
پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىغا كىرگەندە، ھەرەمخانىدىن ئوردىغا 
نېمىنى ئېلىپ كېتىشنى خالىس�������ا، ئۇنىڭغا شۇ نەرسىلەر 
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 * 16. »ئەس�������تىر« دە ئەگەر ئايار نومۇر بويىچە ئېلىنغان بولس�������ا، 
ئىبرانىي كالېندارىدىكى ۋاقىتنى كۆرس�������ىتىدۇ. ئەگەر ئايار ئىسمى 
بىلەن ئېلىنغان بولسا، پارس كالېندارىدىكى ۋاقىتنى كۆرسىتىدۇ. ئۇشبۇ 
ئايەتتىكى ۋاقىت مىادىيە كالېندارى بويىچە تەخمىنەن مىادىيىدىن 

بۇرۇنقى  ��8-  يىلنىڭ ئون ئىككىنچى ئېيىغا توغرا كېلىدۇ.

 كەچقۇرۇن پادىش�������اھ ھۇزۇرىغا كىرگەن قىز 
بېرىلەتتى. �1

ئەتىس�������ى ئەتىگەن�������دە ئوردىدىكى ھەرەمخانىنىڭ باش�������قا 
بىر بۆلۈمىگ�������ە ئەۋەتىلەتتى. ئ�������ۇ ھەرەمخان�������ا توقالارنى 
باشقۇرغۇچى ھەرەمئاغىسى شائاش�������غاز نازارىتى ئاستىدا 
ئىدى. پەقەت پادىشاھقا ياققان، ئىسمى ئاتاپ چاقىرىلغان 
 ئەس�������تىر 

قىزال قايتىدىن ئۇنى�������ڭ ھۇزۇرىغا كىرەلەيتتى. �1
يەنى ئابىھائىلنىڭ قىزى )موردىكاي بېقىۋالغان ئۆزىنىڭ بىر 
نەۋرە سىڭلىسى( نىڭ پادىش�������اھ ھۇزۇرىغا كىرىش نۆۋىتى 
كەلگەندە، ھەرەمئاغىسى ھېگاي ئۇنىڭغا نېمىنى ئېلىش 
ھەققىدە تەكلىپ بەرگەن بولسا، شۇنى ئالدى ۋە باشقا ھېچ 
نەرسە سورىمىدى. ئەستىرنى كۆرگەنلەرنىڭ ھەممىسى 
 ش�������ۇنداق قىلىپ ئاھاشۋىرۇش 

ئۇنى ياقتۇرۇپ قاالتتى. 16
ئىمپېرىيىس�������ىنىڭ يەتتىنچى يىلى، ئونىنچى ئايدا * يەنى 
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تەبەت ئېيىدا ئەستىر پادىشاھ ئاھاشۋىرۇشنىڭ ئوردىسىغا 
 پادىش�������اھ ئەس�������تىرنى بارلىق ئايالاردىن 

كەلتۈرۈلدى. �1
ياخشى كۆردى. ئۇ پادىشاھنىڭ ئىلتىپاتى ۋە ئامراقلىقىغا 
بارچە قىزالردىن ئارتۇق سازاۋەر بولغاچقا، پادىشاھ ئۇنىڭ 
بېشىغا خانىش�������لىق تاجىنى كىيدۈرۈپ، ۋاشتىنىڭ ئورنىغا 
 كەينىدىن، پادىش�������اھ ھەممە ئالىي 

خانى�������ش قىل�������دى. 18
ئەمەلدارلىرى ۋە بەگلىرىگە ئەس�������تىر شەرىپى ئۈچۈن بىر 
كاتتا زىياپ�������ەت بەردى. ھەممە ئۆلكىل�������ەردە بايرام ئېان 

قىلىندى ۋە سېخىيلىق بىلەن ھەدىيىلەر بېرىلدى.

موردىكاينىڭ پادىشاھنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇشى

 قىزالر ئىككىنچ�������ى قېتى�������م ھەرەمخانىغا يىغىلغاندا، 
19

 ئەستىر 
موردىكاي ئوردىدا مەنس�������ەپكە ئېرىشكەنىدى. 20

موردىكاينى�������ڭ تاپىلىش�������ى بويىچە، ئۆزىنى�������ڭ خەلقى ۋە 
ئۇرۇق - ئەجدادى ھەققىدە يەنىا ھېچكىمگە ھېچنېمە 
ئېيتمىدى. ئەس�������تىر موردىكايغا ئۇنىڭ تەربىيىس�������ىدىكى 

ۋاقتىدا بويسۇنغاندەك بويسۇناتتى.
 موردىكاي ئوردىدا خىزمەت قىلغان مەزگىلدە، ئوردا 

21
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دەرۋازىس�������ىدا كۆزەتچىلىك قىلىدىغان بىغتان ۋە تەرەش 
ئىس�������ىملىك ئىككى ھەرەمئاغىسى بوۇلپ، ئۇالر پادىشاھ 
ئاھاشۋىرۇشقا ئىنتايىن غەزەپلىنىپ، ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىشنى 
 موردىكاي بۇ سۇيىقەستنى بىلىپ 

قەستلەپ يۈرەتتى. 22
قېلىپ، خانىش ئەستىرگە مەۇلم قىلدى. ئەستىر بۇ ئىشنى 
 تەكشۈرۈلۈش 

موردىكاينىڭ نامىدا پادىشاھقا يەتكۈزدى. 23
ئارقىلىق بۇ ئىشنىڭ راس�������تلىقى ئىسپاتانغاندىن كېيىن، 
بۇ ئىككى كىش�������ى دارغا ئېس�������ىپ ئۆلتۈرۈلدى. بۇ ۋەقە 
ئىمپېرىيىنىڭ تەزكىرىس�������ىگە پادىش�������اھنىڭ ك�������ۆز ئالدىدا 

يېزىپ قويۇلدى.

ھاماننىڭ يەھۇدىيارنىڭ نەسلىنى يوقىتىش سۇيىقەستى

 بۇ ئىشاردىن كېيىن پادىشاھ ئاھاشۋىرۇش ئاگاگنىڭ 3
1 

نەس�������لىدىن بولغ�������ان ھاماداتانىڭ ئوغل�������ى ھاماننىڭ 
ئەمىلىنى بارلىق ئەمەلدارالرنىڭكىدىن يۇقىرى ئۆستۈردى. 
مەرتى�������ۋە جەھەتتە ھام�������ان پادىش�������اھ ئاھاشۋىرۇش�������نىڭ 
 ئوردىدىكى پۈت�������ۈن ئەمەلدارالرنىڭ 

كەينىدىا تۇراتتى. 2
ھەممىسى پادىشاھنىڭ بۇيرۇغىنىدەك ھاماننىڭ ئالدىدىن 
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ئۆتكەندە، ئۇنىڭغ�������ا ئېگىلىپ تەزىم قىلىش�������اتتى. پەقەت 
 بۇنى 

موردىكايا ئېگىلمەيتتى ھ�������ەم تەزىم قىلمايتت�������ى. 3
كۆرگەن ئوردىدىكى باشقا ئەمەلدارالر ئۇنىڭدىن:

_ پادىشاھنىڭ ئەمرىگە بويسۇنمىغىنىڭىز نېمىسى؟ 
 ئۇالر موردىكايغ�������ا ب�������ۇ گەپنى ھەر 

_ دەپ س�������ورىدى. �
كۈنى دېسىمۇ، ئەمما موردىكاي ئۇالرنىڭ سۆزىگە قۇالق 

سالمىدى. موردىكاي ئۇالرغا چۈشەندۈرۈپ:
_ م�������ەن يەھۇدىي، ھامانغ�������ا تەزى�������م قىلمايمەن، _ 
دېدى. ش�������ۇنىڭ بىلەن، ئۇالر ھاماننىڭ موردىكاينىڭ بۇ 
ئىش�������ىغا يول قويىدىغان - قويمايدىغانلىقىنى بىلىپ بېقىش 

ئۈچۈن بۇ گەپنى ئۇنىڭغا دەپ قويدى.
تەزى�������م  ئېگىلى�������پ  ئۇنىڭغ�������ا  موردىكاينى�������ڭ   ھامان 

�

 ئۇ يەنە 
قىلمىغانلىقىنى كۆرۈپ ئىنتايى�������ن غەزەپلەندى. 6

موردىكاينىڭ يەھۇدىي ئىكەنلىكىنى بىلىشى بىلەن، يالغۇز 
موردىكاينىڭ ئۆزىنىا جازاالش ئازلىق قىلىدىكەن دەپ 
قارىدى. شۇڭا ئۇ ئاھاشۋىرۇش ئىمپېرىيىسىدىكى پۈتۈن 
ئ�������ۆز خەلقىنى قىرىپ  يەھۇدىيارنى يەنى موردىكاينىڭ 

تاشاشنى پىانلىدى.
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 * �. مىادىي�������ە كالېندارى بويىچە تەخمىنەن مىادىيىدىن بۇرۇنقى 
 ��2-  يىلنىڭ تۆتىنچى ئېيىغا توغرا كېلىدۇ.

 ** �. مىادىي�������ە كالېن�������دارى بويىچە ئۈچىنچ�������ى ئاينىڭ يەتتىنچى 
كۈنىگە توغرا كېلىدۇ.

 ئاھاشۋىرۇش ئىمپېرىيىسىنىڭ ئون ئىككىنچى يىلى 
�

بىرىنچى ئايدا يەنى نىسان ئېيىدا * بۇ پىاننىڭ ئەمەلگە 
ئاشۇرۇۇلشىغا بىر كۈننىڭ بەلگىلىنىشى ئۈچۈن، ھاماننىڭ 
ئالدىدا پۇر )چەك( تارتىلدى. پۇردا ئون ئىككىنچى ئاينىڭ 
يەنى ئادار ئېيىنىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى **، تەخمىنەن بىر 
 ئاندىن ھامان پادىشاھ 

يىلدىن كېيىنكى ۋاقىت چىقتى. 8
ئاھاشۋىرۇشقا:

_ ئىمپېرىيىلىرىنىڭ ھەمم�������ە ئۆلكىلىرىگە چېچىلىپ 
كەتكەن شۇنداقا ئۆم ياشايدىغان بىر خەلق بار. ئۇالرنىڭ 
قانۇنلىرى باش�������قا خەلقلەرنىڭ قانۇنلىرىغا ئوخش�������ىمايدۇ. 
بويس�������ۇنمايدۇ.  قانۇنلىرىغ�������ا  ئىمپېرىيىمىزنى�������ڭ  ئ�������ۇالر 
ي�������ول قوي�������ۇش ئىمپېرىيىمىزنىڭ  ئۇالرنى�������ڭ ياشىش�������ىغا 
 ئەگەر ئالىيلىرى خالىسىا، 

مەنپەئىتىگە پايدىسىزدۇر. 9
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 * 12. مىادىيە كالېندارى بويىچە تۆتىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى 
كۈنىگە توغرا كېلىدۇ.

ئۇالرن�������ى يوقىتىش ئۈچۈن مەكت�������ۇپ يازدۇرغايا. مەن 
ئىمپېرىيىمىزنىڭ مەمۇرىي خىراجىتى ئۈچۈن خەزىنىگە 
ئۈچ يۈز ئاتمىش مىڭ كىول كۈمۈش تاپشۇرۇشقا كاپالەتلىك 
 شۇنىڭ بىلەن پادىشاھ 

قىلىمەن، _ دەپ مەۇلم قىلدى. 10
قوشۇلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئۆزىنىڭ مۆھۈرلۈك ئۈزۈكىنى 
يەھۇدىيارنىڭ دۈش�������مىنى بولغان ئاگاگنىڭ نەس�������لىدىن 

بولغان ھاماداتانىڭ ئوغلى ھامانغا بەردى.
 پادىشاھ ئۇنىڭغا:

11

_ بۇ كۈمۈشلەر ئۆزۈڭگە قالسۇن. ئۇ خەلقنى قانداق 
قىلىمەن دېسەڭ، شۇنداق قىل! _ دېدى.

 ش�������ۇڭا بىرىنچ�������ى ئاينى�������ڭ ئون ئۈچىنچ�������ى كۈنى * 
12

ھامان پادىشاھنىڭ پۈتۈكچىلىرىنى يىغىپ، ئىمپېرىيىنىڭ 
ھەمم�������ە ئۆلكىلەردىكى رەئىس�������لىرى، بەگلىرى ۋە ئالىي 
ي�������ازدۇردى. مەكتۇپار  ئەمەلدارلىرىغ�������ا قارىتا مەكتۇپ 
ھەربى�������ر ئۆلك�������ە خەلقىنىڭ ئ�������ۆز تىل - يېزىقى�������دا بوۇلپ، 
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 * 13. مىالدىي�������ە كالېن�������دارى بويىچە ئۈچىنچ�������ى ئاينىڭ يەتتىنچى 
كۈنىگە توغرا كېلىدۇ.

ئۇالر پادىش�������اھنىڭ نامى�������دا يېزىلدى. ش�������ۇنداقال ئۇالرغا 
 مەكتۇپالر 

پادىش�������اھنىڭ مۆھۈرلۈك ئۈزۈكى بېسىلدى. 13
چاپارمەنلەر ئارقىلىق پادىشاھنىڭ قول ئاستىدىكى ھەممە 
ئۆلكىلەرگە ئەۋەتىل�������دى. مەكتۇپالردا: »ئون ئىككىنچى 
ئ�������ون ئۈچىنچى كۈن�������ى *  ئ�������ادار ئېيىنىڭ  ئاينىڭ يەن�������ى 
يەھۇدىيالرنىڭ قېرى - ياش، ئەر - ئايال، باال - چاقىلىرىنىڭ 
ھەممىسى بىر كۈن ئىچىدە قىرىلس�������ۇن، ئۆلتۈرۈلسۇن، 
يوق قىلىنسۇن، مال - مۈلۈكلىرى تاالن - تاراج قىلىنسۇن« 
 ھەممە ئادەمنىڭ ش�������ۇ كۈنى تەييار 

دەپ يېزىلغانىدى. 14
بوۇلپ تۇرۇشى ئۈچۈن، مەكتۇپنىڭ كۆچۈرمە نۇسخىسى 
ھەرقايسى ئۆلكىلەردە پەرمان بوۇلپ، ھەممە پۇقراالرغا 
 پادىشاھنىڭ ئەمرىگە 

ئالدىن ئېالن قىلىنماقچى بولدى. 15
بىنائەن، مەزكۇر پەرمان سۇزا قەلئەسىدە ئېالن قىلىندى. 
چاپارمەنل�������ەر پەرماننى دەرھال ھەرقايس�������ى ئۆلكىلەرگە 
ئېلىپ بېرىشتى. بۇ ۋاقىتتا پادىش�������اھ بىلەن ھامان بۇنى 
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تەبرىكلەش يۈزىسىدىن شاراب ئىچىشكە ئولتۇردى. سۇزا 
قەلئەسى بولسا بىسەرەمجانلىقتا قالدى.

موردىكاينىڭ ئەستىردىن ياردەم سورىشى

 موردىكاي بۇ ئىشاردىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن �
1 

ئىنتايىن قايغ�������ۇرۇپ، كىيىملىرىنى يىرتىپ، ماتاغا 
يۆگىنى�������پ، بېش�������ىغا كۈل چېچىپ، س�������ۇزا قەلئەس�������ىنى 
ئايلىنىپ يۈرۈپ، ناھايىتى قاتتىق ئاھۇپەرياد كۆتۈردى. 
 ئۇ ئوردا دەرۋازىس�������ىغا كېلىپ، توختاپ قالدى. چۈنكى 

2

بەلگىلىمە بويىچ�������ە ماتاغا يۆگەنگەن كىش�������ىلەر ئوردىغا 
 پادىشاھنىڭ پەرمانى قايسى ئۆلكىگە 

كىرگۈزۈلمەيتتى. 3
يېتىپ كەلسە، ئۇ يەردىكى يەھۇدىيار قايغۇرۇپ، نالە -
 پەرياد ئۇرۇش�������تى. ئۇالر روزا تۇتۇپ، كۆز يېشى قىلىپ، 
ھازا تۇتۇشتى، نۇرغۇن كىشىلەر ماتاغا يۆگىنىپ، كۈلگە 

مىلىنىپ يېتىشتى.
 ئەستىرنىڭ خىزمىتىنى قىلىدىغان كېنىزەكلەر بىلەن 

�

ھەرەمئاغىلىرى موردىكاي ھەققىدە ئەس�������تىرگە خەۋەر 
ب�������وۇلپ، موردىكايغا  ئ�������ۇ ئىنتايىن بىئارام  يەتكۈزگەندە، 
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كىيىم - كېچەكلەرنى ئەۋەتىپ، ئۇنىڭ ماتانى تاشلىۋېتىشىنى 
تەل�������ەپ قىل�������دى. لېكىن موردى�������كاي قوب�������ۇل قىلمىدى. 
 ئەستىرنىڭ خىزمىتىگە تەيىنلەنگەن پادىشاھنىڭ ھاتاك 

�

ئىس�������ىملىك بىر ھەرەمئاغىس�������ى بار ئىدى. ئەستىر ئۇنى 
چاقىرتىپ، موردىكاينىڭ يېنىغا بېرىپ، زادى نېمە ئىشنىڭ 
ئۇنى قىيناۋاتقانلىقىنى ۋە نېمىش�������قا ئۇنداق بولغانلىقىنى 
 ش�������ۇنىڭ بىلەن ھاتاك ئوردا 

بىلىپ كېلىش�������كە ئەۋەتتى. 6
دەرۋازىس�������ى ئالدىدىك�������ى مەيدان�������دا موردى�������كاي بىل�������ەن 
 موردىكاي يۈز بەرگەن ئىشارنى ئۇنىڭغا بىر -

كۆرۈشتى. �
 بىرلەپ ئېيتىپ بەردى شۇنداقا ھاماننىڭ يەھۇدىيارنى 
يوقىتىش ئۈچۈن دۆلەت خەزىنىسىگە قانچىلىك پۇل ئىئانە 
 موردىكاي ئۇنىڭغا 

قىلىش�������نى ۋەدە قىلغانلىقىنى دېدى. 8
يەنە س�������ۇزادا ئېان قىلىنغ�������ان، يەھۇدىيارنى يوقىتىش 
توغرىىسىدىكى پەرمانىدىن بىر نۇسخا بەردى. موردىكاي 
ئۇنىڭ بۇ پەرماننى ئەستىرگە تاپشۇرۇپ بېرىشىنى ھەمدە 
ئەس�������تىرگە ئەھۋالنى چۈش�������ەندۈرۈپ، ئۇنىڭ پادىشاھقا 
يېلىنىپ، ئۆز خەلقىنىڭ بىر قوش�������ۇق قېنىنى تىلىش�������ىنى 

تەلەپ قىلدى.
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 ھاتاك قايتى�������پ موردىكاينى�������ڭ تەلىپىنى ئەس�������تىرگە 
9

 ئەستىر:
يەتكۈزدى. 10

_ موردىكايغا مۇنۇ گەپلەرنى يەتكۈز، _ دەپ ھاتاكنى 
يەنە ئەۋەتتى.

 _ پادىش�������اھ ئوردىس�������ىدا خىزمەت قىلىۋاتقانار ۋە 
11

پادىشاھنىڭ قول ئاستىدىكى خەلقلىرى شۇنى بىلىدۇكى: 
ئەر ياكى ئايال بوۇلشىدىن قەتئىينەزەر، قايسى بىر كىشى 
چاقىرىلماي، ئىچكىرىكى ھويلىغا _ پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىغا 
كىرس�������ە، قانۇن بويىچ�������ە ئۆلتۈرۈلىدۇ. پەقەت پادىش�������اھ 
ئۇنىڭغا قولىدىكى ئالتۇن سەلتەنەت ھاسىسىنى ئۇزىتىپ 
قالسا، ئۇ تىرىك قالىدۇ. مېنى بولسا پادىشاھ چاقىرمىغىلى 

بىر ئاي بولدى.
 ئەس�������تىرنىڭ بۇ گەپلىرى موردىكايغا يەتكۈزۈلدى. 

12

 موردىكاي ئەستىرگە مۇنداق جاۋاپ ئەۋەتتى:
13

_ يەھۇدىيارنىڭ ھەممىس�������ى ئۆلتۈرۈلىدىغان يەردە 
س�������ەن »ھەرگىزمۇ ئوردىدا ياش�������ىغانلىقىم ئۈچۈن ئامان 
 ئەگەر مۇشۇ ۋاقىتتا سەن 

قالىمەن« دەپ ئويلىمىغىن. �1
سۈكۈت قىلس�������اڭ، يەھۇدىيارغا باش�������قا جايدىن ياردەم 
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كېلى�������دۇ، ئ�������ۇالر قۇتۇۇلپ قالى�������دۇ، لېكىن س�������ەن پۈتۈن 
جەمەتىڭ بىلەن قوشۇۇلپ ئۆلىسەن. كىم بىلىدۇ، بەلكىم 
سەن مۇش�������ۇ ۋاقىتار ئۈچۈن خانىش�������لىق مەرتىۋىسىگە 

ئېرىشكەندۇرسەن؟
 ئەستىر كېيىن موردىكايغا مۇنداق جاۋاب قايتۇردى:

1�

 _ س�������ىز بېرى�������پ، س�������ۇزا قەلئەس�������ىدىكى بارلى�������ق 
16

يەھۇدىيارنى يىغىڭ، سىلەر مەن ئۈچۈن روزا تۇتۇڭار، 
ئۈچ كېچە - كۈندۈز ھېچ نەرس�������ە يېمەڭار، ھېچ نەرسە 
ئىچمەڭار. مەنمۇ كېنىزەكلىرىم بىلەن شۇنداق قىلىمەن. 
ئاندىن مەن قانۇنغا خىاپ بولسىمۇ، پادىشاھنىڭ ئالدىغا 

كىرىمەن. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلسەممۇ مەيلى.
 ش�������ۇنداق قىلىپ موردىكاي كەتتى ۋە ئەس�������تىرنىڭ 

1�

تاپىلىغىنىدەك قىلدى.

ئەستىرنىڭ پادىشاھ بىلەن ھامانغا زىياپەت بېرىشى

 ئۈچىنچى كۈنى ئەستىر شاھانە لىباسنى كىيىپ، �
1 

ئوردىنىڭ ئىچكىرىكى ھويلىغا يەنى پادىشاھ تەختى 
قويۇلغان خاس خانىس�������ى ئۇدۇلىدىك�������ى ھويلىغا كىردى. 
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پادىشاھ خاس خانىسى ئىشىكىنىڭ ئۇدۇلىدىكى تەختىدە 
 پادىش�������اھ خانىش ئەستىرنىڭ ئىچكىرىكى 

2 ئولتۇراتتى. 
ھويلى�������دا تۇرغىنىنى ك�������ۆرۈپ، خانىش ئۇنى�������ڭ نەزىرىدە 
ئىلتىپات تاپقاچ ئالتۇن س�������ەلتەنەت ھاسىس�������ىنى ئۇنىڭغا 
ئۇزاتتى. ش�������ۇنىڭ بىلەن ئەس�������تىر ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ، 

 پادىشاھ ئۇنىڭدىن:
ھاسىنىڭ ئۇچىنى تۇتتى. 3

_ ئەي خانىش ئەستىر! نېمە بولدى؟ نېمە تەلىپىڭ 
بار؟ ھەتتا ئىمپېرىيىمنىڭ يېرىمىنى تەلەپ قىلساڭمۇ، ئۇ 

ساڭا بېرىلىدۇ، _ دېدى.
 _ ئەگ�������ەر ئالىيلى�������رى خالىس�������ىا، بۈگ�������ۈن ھامان 

�

بىلەن بىرگە، س�������ىلى ئۈچ�������ۈن تەييارلىغ�������ان زىياپىتىمگە 
قەدەم تەش�������رىپ قىلغايا، _ دېدى ئەستىر پادىشاھقا. 

 پادىشاھ:
�

_ ئەس�������تىرنىڭ تەلەپ قىلغىنىدەك ھاماننى دەرھال 
ئېلىپ كېلىڭار، _ دېدى. ش�������ۇنداق قىلىپ، پادىش�������اھ 

زىياپەتكە ھامان بىلەن بىللە باردى.
 شاراب ئىچىلىۋاتقاندا، پادىشاھ ئەستىردىن يەنە:

6

_ ئىلتىماسىڭ نېمە؟ ئىلتىماسىڭ بەجا كەلتۈرۈلىدۇ. 
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نېمە تەلىپىڭ بار؟ ھەتتا ئىمپېرىيىمنىڭ يېرىمىنى تەلەپ 
قىلساڭمۇ، ئۇ ساڭا بېرىلىدۇ، _ دېدى.

 _ مېنىڭ ئىلتىماس�������ىم ۋە تەلىپىم شۇكى: ئەگەر 
8 -� 

مەن ئالىيلىرىنىڭ ئىلتىپاتىغا مۇيەسسەر بولسام، ئالىيلىرى 
خالىسىا، ئەتە ئۆزلىرى ھامان بىلەن بىرگە ئىككىلىرى 
ئۈچۈن تەييارلىغان زىياپىتىمگە قاتنىشىپ بەرگەيا. شۇ 
چاغدا سىلىنىڭ س�������ورىغانلىرىغا جاۋاپ بېرەي، _ دېدى 

ئەستىر.

ھاماننىڭ موردىكاينى قەستلەش پىانى

 ھامان زىياپەتتىن كۆڭل�������ى خۇش قايتتى. لېكىن ئۇ 
9

ئوردا دەرۋازىس�������ى ئالدىدىن ئۆتكىنىدە، موردىكاينىڭ ئۇ 
يەردە ئورنىدى�������ن مىدىرلىماي ئولتۇرغىنىن�������ى، ئۆزىدىن 
ئىنتايى�������ن  ك�������ۆرۈپ،  ئەيمەنمىگەنلىكىن�������ى  بىرئازم�������ۇ 
 لېكىن ئۇ غەزىپىنى بېسىۋېلىپ، ئۆيىگە 

غەزەپلەندى. 10
قايتىپ، ئاغىنىلىرىنى چاقىرتتى ۋە خوتۇنى زەرەش�������نىمۇ 
 ھامان ئۇالرغا ئۆزىنىڭ چەكس�������ىز بايلىقى 

كەلتۈردى. 11
ۋە پەرزەنتلىرىنىڭ كۆپلۈكى ھەققىدە پو ئاتتى، شۇنداقا 
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 * �1. تەخمىنەن 22 مېتىرغا توغرا كېلىدۇ.

پادىش�������اھنىڭ ئۇنىڭ مەرتىۋىس�������ىنى قانداق ئۆستۈرۈپ، 
بارلىق ئالى�������ي ئەمەل�������دارالر بىلەن بەگلەردى�������ن يۇقىرى 
 ھامان 

قىلغانلىقىنى ئاغزى ئاغزىغا تەگمەي سۆزلىدى. 12
يەنە:

_ بۇالردىن باشقا خانىش ئەستىر بەرگەن زىياپەتكە 
پادىشاھ بىلەن مەندىن باشقا ھېچكىم تەكلىپ قىلىنماپتۇ. 
ئۇ يەنە پادىشاھ بىلەن مېنى ئەتىكى زىياپەتكە تەكلىپ 
قاچان�������ا ھېلىق�������ى يەھۇدى�������ي  م�������ەن   بىراق 

13 قىل�������دى! 
موردىكاينىڭ ئوردا دەرۋازىس�������ى ئالدى�������دا ئولتۇرغىنىنى 
كۆرس�������ەم، بۇ ئىش�������ارنىڭ ھەممىس�������ىنىڭ ماڭا ھېچبىر 

ئەھمىيەتسىز ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىمەن، _ دېدى.
 ئۇنىڭ خوتۇنى ۋە ئاغىنىلىرى ئۇنىڭغا:

1�

_ س�������ىز بۇيرۇق چۈش�������ۈرۈپ، ئوتتۇز يەتتە گ�������ەز * 
ئېگىزلىكت�������ە بى�������ر دار تەييارلىتىڭ ۋە ئەت�������ە ئەتىگەندە 
پادىشاھتىن موردىكاينى دارغا ئېسىشنى تەلەپ قىلىڭ. 
شۇنداق قىلغاندا زىياپەتكە خۇش�������ال - خۇرام بارىسىز، _ 
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دەپ تەكلىپ بېرىشتى. ھامان بۇنى ياخشى مەسلىھەت 
دەپ بىلىپ، ئېگىز بىر دار تەييارالتتى.

پادىشاھنىڭ موردىكايغا شان - شەرەپ بېرىشى

ئۇيقۇس�������ى 6 پادىش�������اھنىڭ   ش�������ۇ كۈن�������ى كەچت�������ە 
1 

كەلمىگەچكە، ئىمپېرىيىنىڭ تەزكىرىسىنى ئالدۇرۇپ 
 تەزكىرىنىڭ: »موردىكاي پادىشاھنى يوشۇرۇن 

ئوقۇتتى. 2
ئۆلتۈرۈش ھەققىدىكى بىر سۇيىقەس�������تنى پاش قىلغان، 
بۇ سۇيىقەستنى ئوردا دەرۋازىس�������ىنى كۆزەت قىلىدىغان 
بىغتان بىلەن تەرەش ئىس�������ىملىك ئىككى ھەرەمئاغىسى 

پىانلىغان« دەپ يېزىلغان يېرىگە كەلگەندە،
 پادىشاھ:

3

_ بۇ ئىش ئۈچ�������ۈن موردىكاي قانداق تەقدىرلەندى، 
ئۇنىڭ ئۆزىگە نېمە ئىززەت - ئىكرام كۆرسىتىلدى؟ _ دەپ 

سورىدى.
پادىشاھنىڭ غۇالملىرى:

_ ئۇنىڭغا ھېچ نەرس�������ە بېرىلمەپتۇ، _ دەپ جاۋاب 
بېرىشتى.
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 _ ئ�������وردا ھويلىس�������ىدا كىم بار؟ _ دەپ س�������ورىدى 
�

پادىش�������اھ. بۇ چاغدا ھامان موردىكاينى ياسىتىپ قويغان 
دارغا ئېسىش�������قا پادىش�������اھتىن ئىجازەت سوراش ئۈچۈن 
 شۇڭا پادىشاھنىڭ 

ئوردا ھويلىسىغا ئەمدىا كىرگەنىدى. �
غۇالملىرى ئۇنىڭغا:

_ ھويلىدا ھامان تۇرىدۇ، _ دەپ جاۋاب بەردى.
 ھامان 

_ ئۇن�������ى كىرگۈزۈڭار! _ دېدى پادىش�������اھ. 6
كىرگەندە، پادىشاھ ئۇنىڭدىن:

_ پادىش�������اھ ئىززەت - ئىكرام كۆرسەتمەكچى بولغان 
كىشىگە نېمە كەلتۈرۈلس�������ە بولىدۇ؟ _ دەپ سورىدى. 
ھامان ئۆز كۆڭلىدە: »پادىش�������اھ مەندىن باشقا كىمگىمۇ 
 ۋە 

ئىززەت - ئىكرام كۆرس�������ىتەر ئىدى« دەپ ئويلىدى  �- 8
پادىشاھقا:

_ پادىشاھىمىز ئىززەت - ئىكرام كۆرسەتمەكچى بولغان 
كىشى ئۈچۈن ئۆزلىرى كىيگەن شاھانە لىباس، ئۆزلىرى 
 ئاندىن 

ئ�������ات ئېلىپ كېلىنس�������ۇن. 9 مىنگەن تاج تاقالغان 
پادىشاھنىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىك ئالىي ئەمەلدارلىرىدىن بىرى 
ئۇ كىش�������ىگە لىباس كىيدۈرۈپ، ئۇن�������ى ئاتقا مىندۈرۈپ، 
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ش�������ەھەر مەيدانىنى ئايالندۇرۇپ: »قاراڭالر! پادىش�������اھ 
ئىززەت - ئىك�������رام كۆرس�������ەتمەكچى بولغ�������ان كىش�������ى مانا 
مۇشۇنداق قىلىنىدۇ« دەپ ئۇنىڭ ئالدىدا جار سالسۇن، 

_ دېدى.
 شۇنداق قىلىپ، پادىشاھ ھامانغا:

10

_ دەرھال ش�������اھانە لىباس بىلەن ئاتنى كەلتۈرۈپ، 
ئ�������وردا دەرۋازىس�������ى ئالدىدا  ھازىرق�������ى دېگىنىڭ بويىچە 
قى�������ل!  ش�������ۇنداق  موردىكايغ�������ا  يەھۇدى�������ي  ئولتۇرغ�������ان 
ئېيتقانلىرىڭدىن بىرەرس�������ىمۇ كەم قىلىنمىسۇن! _ دەپ 
 ھامان شاھانە لىباس بىلەن ئاتنى كەلتۈردى. 

بۇيرۇدى. 11
موردىكايغا لىب�������اس كىيدۈرۈپ، ئاتقا مىندۈردى ۋە ئۇنى 

شەھەر مەيدانىغا ئېلىپ بېرىپ ئايالندۇرۇپ:
_ قاراڭالر! پادىشاھ ئىززەت - ئىكرام كۆرسەتمەكچى 
بولغان كىشى مانا مۇش�������ۇنداق قىلىنىدۇ، _ دەپ ئۇنىڭ 
 ش�������ۇنىڭدىن كېيى�������ن موردىكاي 

ئالدىدا جار س�������الدى. 12
ئوردىدىكى ۋەزىپىسىنى داۋامالشتۇرۇشقا قايتىپ كەلدى. 
ھامان بولس�������ا بېشىنى چۈمكەپ، غەمكىن ھالدا دەرھال 
 ئۇ ئۆزى دۇچ كەلگەن ئىشالرنى 

ئۆيىگە قايتىپ كەتتى. 13
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خوتۇنى زەرەش�������كە ۋە بارلىق ئاغىنىلىرىغ�������ا بىر - بىرلەپ 
سۆزلەپ بەردى. خوتۇنى ۋە مەسلىھەتچىلىرى ئۇنىڭغا:

_ سىز يېڭىلىش�������كە باش�������لىغان موردىكاي يەھۇدىي 
نەس�������لىدىن بولغاچقا، ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرالمايسىز، سىز 

چوقۇم ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا يېڭىلىپ قالىسىز، _ دېدى.
ئوردىنى�������ڭ   ، تۇرغىنى�������دا سۆزلىش�������ىپ   ئۇالر 

1�

ھەرەمئاغىلىرى كېلىپ، ھاماننى ئەستىرنىڭ تەييارلىغان 
زىياپىتىگە بېرىشقا ئالدىراتتى.

ھاماننىڭ دارغا ئېسىپ ئۆلتۈرۈلۈشى

 ش�������ۇنىڭ بىل�������ەن پادىش�������اھ ھامان بىل�������ەن بىللە �
2 -1  

ئەستىرنىڭ زىياپىتىگە باردى. شاراب ئىچىلىۋاتقاندا، 
پادىشاھ ئەستىردىن يەنە:

_ ئ�������ەي، خانى�������ش ئەس�������تىر! ئىلتىماس�������ىڭ نېم�������ە؟ 
ئىلتىماسىڭ بەجا كەلتۈرۈلىدۇ. نېمە تەلىپىڭ بار؟ ھەتتا 
ئىمپېرىيىمنى�������ڭ يېرىمىنى تەلەپ قىلس�������اڭمۇ، ئۇ س�������اڭا 

بېرىلىدۇ، _ دېدى.
 ئەستىر:

3
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_ ئەگەر م�������ەن ئالىيلىرىنىڭ ئىلتىپاتىغا مۇيەسس�������ەر 
بولسام، ئالىيلىرى خالىسىا، ئىلتىماسىم ئۈچۈن جېنىمنى 
قۇتۇلدۇرغايا. تەلىپى�������م ئۈچۈن خەلقىمنى�������ڭ ھاياتىنى 
 مەن ۋە خەلقىم قىرىلىپ، ئۆلتۈرۈلۈپ، يوق 

ساقلىغايا. �
قىلىنىشقا س�������ېتىلىپ كەتتۇق. ئەگەر بىز پەقەت قۇل ۋە 
دېدەكلىككە سېتىلىپ كەتكەن بولس�������اق، مەن سۈكۈت 
قىار ئىدىم چۈنكى بىزنىڭ كۈلپەت تارتىشىمىز پادىشاھقا 
ئېلىپ كېلىدىغان كۆڭۈلس�������ىزلىككە سېلىشتۇرغاندا ھېچ 

گەپ ئەمەس، _ دەپ جاۋاب بەردى.
خانى�������ش  ئاھاش�������ۋىرۇش  پادىش�������اھ  ۋاقىتت�������ا   ئۇ 

�

ئەستىردىن:
_ ئۇ كىم ئىكەن؟ بۇنداق قىلىشقا جۈرئەت قىااليدىغان 

كىشى قەيەردە ئىكەن؟ _ دەپ سورىدى.
 _ بىزنىڭ ئەشەددىي دۈش�������مىنىمىز دەل بۇ رەزىل 

6

ھاماننىڭ ئۆزى! _ دەپ جاۋاب بەردى ئەستىر.
ھامان پادىش�������اھ ۋە خانىش ئالدى�������دا تىترەپ كەتتى. 
 پادىشاھ غەزەپ بىلەن ئورنىدىن تۇرۇپ، زىياپەتخانىدىن 

�

ئ�������وردا گۈلزارلىقىغا چىقىپ كەتتى. ھامان پادىش�������اھنىڭ 
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ئۆزىن�������ى ب�������وش قويىۋەتمەيدىغانلىقىن�������ى بىلىپ، خانىش 
ئەستىردىن بىر قوش�������ۇق قېنىنى تىلەش ئۈچۈن قالدى. 
 پادىش�������اھ ئ�������وردا گۈلزارلىقىدى�������ن زىياپەتخانىغا قايتىپ 

8

كىرگىنىدە، ھامان خانىش ئەس�������تىر يانپاش�������اپ ياتقان 
ئۇزۇن ئورۇندۇققا ئۆزىنى تاشاپ ياتاتتى. پادىشاھ:

_ م�������ەن تۇرۇق�������ۇلق، ئۇ مېنى�������ڭ ئوردامدا خانىش�������قا 
ئەدەپس�������ىزلىك قىلىۋاتامدۇ نېم�������ە؟ _ دەپ ۋارقىرىدى. 
پادىشاھ شۇنداق دېيىشى بىلەنا ھەرەمئاغىلىرى ھاماننىڭ 
باش - كۆزىنى چۈمكەپ، ئۇنى ئۆلتۈرۈشكە تەييار بولدى. 
 پادىشاھنىڭ ئالدىدا تۇرۇۋاتقان ھەرەمئاغىلىرىدىن ھاربونا 

9

ئىسىملىك بىرسى:
_ ھامان ئالىيلىرىنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزغان موردىكاينى 
ئېس�������ىش ئۈچۈن ئوتتۇز يەتتە گەز ئېگىزلىكتە ياساتقان 

دار ئۇنىڭ ھويلىسىدا تۇرىدۇ! _ دېدى.
_ ئۇنىڭغا ھاماننىڭ ئۆزىنى ئېسىڭار! _ دەپ ئەمر 
 شۇنىڭ بىلەن موردىكاينى ئاسماقچى 

قىلدى پادىشاھ. 10
بولغ�������ان دارغ�������ا ھاماننى�������ڭ ئۆزى ئېس�������ىلدى. ش�������ۇندىا 

پادىشاھنىڭ غەزىپى بېسىلدى.
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موردىكاي بىلەن ئەستىرنىڭ ئۆز خەلقىنى قۇتقۇزۇشى

 ش�������ۇ كۈنى پادىشاھ ئاھاش�������ۋىرۇش يەھۇدىيارنىڭ 8
1 

دۈشمىنى ھاماننىڭ پۈتۈن ئۆي - جاي، مال - مۈلكىنى 
خانىش ئەستىرگە بەردى. موردىكاينىڭ پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىغا 
كىرىش�������ىگە ئىجازەت بېرىلدى. چۈنكى ئەستىر پادىشاھقا 
ئۇنىڭ ئ�������ۆز تۇغقىن�������ى ئىكەنلىكىنى ئېيتى�������پ بەرگەنىدى. 
 پادىش�������اھ ھاماندى�������ن تارتىۋېلىنغان مۆھۈرل�������ۈك ئۈزۈكنى 

2

موردىكايغا بەردى. ئەستىر موردىكايغا ھاماننىڭ ئۆي - جاي، 
 ئەستىر يەنە 

مال - مۈلكىنى باشقۇرۇش�������نى ھاۋالە قىلدى. 3
پادىش�������اھنىڭ ئايىغىغا يىقىلىپ، يىغاپ تۇرۇپ، ئۇنىڭدىن 
ئاگاگنىڭ نەس�������لىدىن بولغ�������ان ھاماننى�������ڭ يەھۇدىيارنىڭ 
نەسلىنى يوقىتىش سۇيىقەستىنى بىكار قىلىشىنى يېلىنىپ 
 پادىشاھ ئەستىرگە ئالتۇن سەلتەنەت ھاسىسىنى 

سورىدى. �
ئۇزاتقانىدى، ئەستىر پادىشاھنىڭ ئالدىدا ئورنىدىن تۇرۇپ:

 _ ئەگەر مەن ئالىيلىرىنىڭ ئىلتىپاتىغا مۇيەسس�������ەر 
�

بولس�������ام، ئالىيلى�������رى توغ�������را تېپى�������پ، مەندى�������ن مەمنۇن 
بولس�������ىا، ئالىيلىرى خالىس�������ىا، بىر ئەمر چۈش�������ۈرۈپ، 
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 * 9. مىادىيە كالېندارى بويىچە ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى 
كۈنىگە توغرا كېلىدۇ.

ئاگاگنىڭ نەسلىدىن بولغان ھاماداتانىڭ ئوغلى ھاماننىڭ 
ئىمپېرىيىلىرىنىڭ ھەمم�������ە ئۆلكىلىرىدىكى يەھۇدىيارنى 
يوقىتىش ئۈچۈن يازدۇرغان مەكتۇپلىرىنى بىكار قىلغايا. 
 مەن خەلقىمنىڭ يوقىتىلىشىغا، تۇغقانلىرىمنىڭ قىرىلىشىغا 

6

قانداقمۇ چىداپ تۇرااليمەن؟ _ دېدى.
 پادىشاھ ئاھاشۋىرۇش خانىش ئەستىر بىلەن يەھۇدىي 

�

موردىكايغا مۇنداق دېدى:
_ ھامان يەھۇدىيارنى قىرىپ تاشلىماقچى بولغانلىقى 
ئۈچۈن، ئۇنى دارغا ئاستۇردۇم ۋە مال - مۈلكىنى ئەستىرگە 
 ئەمدى خالىغىنىڭارچ�������ە، مېنى�������ڭ نامىم�������دا 

بەردى�������م. 8
يەھۇدىيارغ�������ا مەكتۇپ يېزىپ، مۆھۈرل�������ۈك ئۈزۈكىمنى 
بېسىڭار. شۇنى ئېسىڭاردا تۇتۇڭاركى، پادىشاھنىڭ 
نامىدا يېزىلىپ، پادىشاھنىڭ مۆھۈرلۈك ئۈزۈكى بېسىلغان 

ھەرقانداق مەكتۇپ بىكار قىلىنمايدۇ.
 شۇنىڭ بىلەن ئۈچىنچى ئاينىڭ يەنى شىۋان ئېيىنىڭ 

9

يىگىرم�������ە ئۈچىنچ�������ى كۈن�������ى * موردىكاي پادىش�������اھنىڭ 

8 - باب



ئەستىر79

پۈتۈكچىلىرىنى يىغىپ، يەھۇدىيالرغا ۋە ھىندىس�������تاندىن 
مىس�������ىرنىڭ نېرىس�������ىغىچە بولغان ئىمپېرىيىنىڭ جەمئىي 
بىر ي�������ۈز يىگىرم�������ە يەتتە ئۆلكىس�������ىدىكى رەئىس�������لىرى، 
بەگلىرى ۋە ئەمەلدالىرىغا قارىت�������ا، مەكتۇپ يازدۇردى. 
مەكتۇپالر ھەربىر ئۆلكىنىڭ ئۆز تىل - يېزىقىدا شۇنداقال 
 موردىكاي 

يەھۇدىيالرنى�������ڭ تىل - يېزىقى�������دا يېزىل�������دى. 10
پادىشاھ ئاھاشۋىرۇشنىڭ نامىدا يازدۇرغان بۇ مەكتۇپالرغا 
ئۇنى�������ڭ مۆھۈرل�������ۈك ئۈزۈكىن�������ى باس�������تۇردى ۋە ئۇالرنى 
ئوردىدىكى چاپقۇر ئاتالرغا مىنگەن چاپارمەنلەر ئارقىلىق 

تارقاتتى.
قايس�������ى  ھ�������ەر  پادىش�������اھ  مەكتۇپ�������الردا   مەزكۇر 

11

شەھەرلەردىكى يەھۇدىيالرنىڭ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن 
بىرلىشىشىگە ئىجازەت بەرگەن. يەھۇدىيالرنىڭ ئۆزلىرىگە 
ھۇجۇم قىلماقچى بولغان ھەرقانداق مىللەت ۋە ئۆلكىدىن 
بولغ�������ان ئادەملەرن�������ى ۋە ئۇالرنى�������ڭ خوتۇن - بالىلىرىن�������ى 
قىرىشىغا، ئۆلتۈرۈشىگە، يوق قىلىشىغا ۋە ئۇالرنىڭ مال -

 بۇ 
 مۈلۈكلىرىگە ئىگە بوۇلش�������ىغا رۇخس�������ەت بېرىلگەن. 12

ئىش پۈتۈن ئۆلكىل�������ەردە ئون ئىككىنچ�������ى ئاينىڭ يەنى 
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 * 12. مىادىي�������ە كالېن�������دارى بويىچە ئۈچىنچ�������ى ئاينىڭ يەتتىنچى 
كۈنىگە توغرا كېلىدۇ.

ئ�������ادار ئېيىنىڭ ئون ئۈچىنچ�������ى كۈنى * يەنى ئەس�������لىدە 
يەھۇدىيارنى قىرغىن قىلىش�������قا بەلگىلەنگەن كۈنى، بىر 
 بۇ 

كۈن ئىچىدە ئىجرا قىلىنس�������ۇن دەپ بېكىتىل�������دى. 13
مەكتۇپنىڭ كۆچۈرمە نۇسخىسى ھەرقايسى ئۆلكىلەردە 
پەرم�������ان ب�������وۇلپ جاكارلىنىدىغ�������ان ۋە ھەمم�������ە ئادەمگە 
ئۇقتۇرۇلىدىغان بولدى. ش�������ۇنداق بولغان�������دا يەھۇدىيار 
دۈش�������مەنلىرىدىن ش�������ۇ كۈنى ئىنتىق�������ام ئېلىش�������قا تەييار 
 چاپارمەنلەر ئوردىدىك�������ى چاپقۇر ئاتارغا 

بوالاليتت�������ى. �1
مىنىپ پادىش�������اھنىڭ بۇيرۇقى بويىچە جىددىي ئاتاندى، 

سۇزادىكى قەلئەدىمۇ بۇ پەرمان ئېان قىلىندى.
 موردىكاي ئاق ۋە كۆك ش�������اھانە لىباس�������نى كىيىپ، 

1�

يەڭس�������ىز  رەڭ  توقۇلغ�������ان سۆس�������ۈن  يىپتى�������ن  كەندى�������ر 
يېپىنچىس�������ىنى يېپىنى�������پ، كاتتا ئالت�������ۇن تاجىنى تاقاپ، 
پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىدىن چىقتى. سۇزا شەھىرى خۇشاللىق 
 يەھۇدىيارغا نىسبەتەن بۇ چاغ 

تەنتەنىلىرىگە چۆمدى. 16
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 * 1. مىادىيە كالېندارى بويىچە ئۈچىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنىگە 
توغرا كېلىدۇ.

بەخت - سائادەتكە ئېرىشكەن، شاد - خوراملىق ۋە ئىززەت -
 پادىش�������اھنىڭ پەرمانى 

 ھۆرمەتكە تولغان چاغ بولدى. �1
ھەممە ئۆلكە ۋە ش�������ەھەرلەرگە يېتى�������پ بارغاندا، ئۇنى 
ئاڭلىغان يەھۇدىيار شادلىققا توۇلپ، خۇشاللىق زىياپىتى 
بېرىشتى، بايرام قىلىش ئارقىلىق تەبرىكلەشتى. نۇرغۇن 
يەرلىك ئاھالىلەر يەھۇدىياردىن قورقۇش�������ۇپ، يەھۇدىي 

بوۇلشتى.

يەھۇدىيارنىڭ ئۆز دۈشمەنلىرىنى مەغۇلپ قىلىشى

 ئون ئىككىنچى ئاينى�������ڭ يەنى ئادار ئېيىنىڭ ئون 9
1 

ئۈچىنچى كۈنى * كەلدى. بۇ پادىشاھنىڭ پەرمانىنىڭ 
بەج�������ا كەلتۈرۈلىدىغان كۈنى، ش�������ۇنداقا يەھۇدىيارنىڭ 
دۈشمەنلىرى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غالىب كېلىشكە ئۈمىد 
باغلىغان كۈن ئىدى. ئەكس�������ىچە بۇ كۈن�������دە يەھۇدىيار 
 يەھۇدىيار ئۆزلىرىگە 

ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلدى. 2
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زىيانكەش�������لىك قىلغۇچىارغ�������ا قارش�������ى ت�������ۇرۇش ئۈچۈن 
پادىشاھ ئاھاشۋىرۇش�������نىڭ پۈتۈن ئۆلكىلىرىدىكى ئۆزلىرى 
تۇرۇشۇلق شەھەرلەردە يىغىلىشتى. جاياردىكى خەلقلەر 
ئۇالردىن قورقۇشاتتى. شۇڭا ئۇالرغا ھېچكىم قارشىلىق 
 پۈتۈن ئۆلكىلەرنىڭ رەئىسلىرى، ئالىي 

كۆرسىتەلمىدى. 3
ئەمەلدارلىرى، بەگلىرى ۋە ئوردا ئىش�������لىرىغا مەس�������ئۇل 
خادىمار موردىكايدىن قورققاچقا، يەھۇدىيارغا ياردەم 
 چۈنكى موردىكاينى�������ڭ ھوق�������ۇق دائىرىس�������ى 

بېرىش�������تى. �
ئ�������ۇ ئوردى�������دا ئىنتايىن  بارغانس�������ېرى كېڭىيى�������ش بىلەن 
نوپۇزۇلق بوۇلپ، ئۇنىڭ نام - شۆھرىتى بارلىق ئۆلكىلەرگە 

تارقالغانىدى.
 ش�������ۇڭا يەھۇدىيار ئۆز دۈش�������مەنلىرىگە خالىغىنىنى 

�

قىل�������دى. ئ�������ۇالر دۈش�������مەنلىرىنى قىلى�������چ بىل�������ەن قىرىپ 
 يەھۇدىيار س�������ۇزا قەلئەس�������ىدىا بەش يۈز 

يوقاتت�������ى. 6
 ئۇالرنىڭ ئىچىدە يەھۇدىيارنىڭ 

كىشىنى ئۆلتۈردى.  �- 10
ئەشەددىي دۈشمىنى ھاماداتانىڭ ئوغلى بولغان ھاماننىڭ 
ئون ئوغلىمۇ يەنى پارش�������انداتا، دالپۇن، ئاسپاتا، پوراتا، 
ئاداليا، ئارىداتا، پارماشتا، ئارساي، ئارىداي ۋە ۋايزاتاالرمۇ 

9 - باب



ئەستىر83

بار ئىدى. يەھۇدىيار دۈشمەنلىرىنى ئۆلتۈردى، لېكىن 
ئۇالرنىڭ ھېچقانداق مال - مۈلكىنى ئوجلا ئالمىدى.

 ش�������ۇ كۈنى س�������ۇزا قەلئەس�������ىدە ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ 
11

 پادىشاھ خانىش 
سانى پادىش�������اھقا مەۇلم قىلىنغانىدى، 12

ئەستىرگە:
_ يەھۇدىيار يالغۇز س�������ۇزا قەلئەس�������ىدىا بەش يۈز 
ئادەم ئۆلتۈرۈپت�������ۇ. ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ ئىچىدە ھاماننىڭ 
ئون ئوغلىمۇ بار ئىكەن، ئىمپېرىيىنىڭ باشقا ئۆلكىلىرىدە 
يەنە نېمە ئىشار قىلغاندۇر؟ ئەمدى ئىلتىماسىڭ نېمە؟ 
ئىلتىماس�������ىڭ بەجا كەلتۈرۈلىدۇ. يەنە نېمە تەلىپىڭ بار؟ 

 ئەستىر:
دېگىنىڭ كېلىدۇ، _ دېدى. 13

_ ئالىيلىرى خالىسىا، س�������ۇزادىكى يەھۇدىيارنىڭ 
ئەتىمۇ بۈگۈنكى پەرمان بويىچە ئىش قىلىشىغا ئىجازەت 
بەرگەيا ھەمدە ھاماننىڭ ئون ئوغلىنىڭ جەسەتلىرىنى 

دارغا ئاستۇرغايا، _ دەپ جاۋاپ بەردى.
 پادىشاھ شۇ بويىچە پەرمان چۈشۈردى ۋە بۇ پەرمان 

1�

سۇزادا جاكارالندى. ھاماننىڭ ئون ئوغلىنىڭ جەسەتلىرى 
دارغا ئېسىلدى.
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 * 15. مىالدىيە كالېندارى بويىچە ئۈچىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى 
كۈنىگە توغرا كېلىدۇ.

 * 16. مىالدىي�������ە كالېن�������دارى بويىچە ئۈچىنچ�������ى ئاينىڭ يەتتىنچى 
كۈنىگە توغرا كېلىدۇ.

 * 18. مىالدىي�������ە كالېندارى بويىچە ئۈچىنچ�������ى ئاينىڭ يەتتىنچى، 
سەككىزىنچى كۈنلىرىگە توغرا كېلىدۇ.

 ئادار ئېيىنى�������ڭ ئ�������ون تۆتىنچى كۈنى * س�������ۇزادىكى 
15

يەھۇدىيالر يەنە بىر قېتىم جەم بوۇلپ، سۇزادا ئۈچ يۈز 
ئادەمنى قى�������ردى. لېكىن ئۇالر ئوخشاش�������ال مال - مۈلۈك 

ئوجلا ئالمىدى.
 ئادار ئېيىنىڭ ئ�������ون ئۈچىنچى كۈنى * ئىمپېرىيىنىڭ 

16

ھەر قايسى ئۆلكىلىرىدىكى باشقا يەھۇدىيالرمۇ يىغىلىشىپ 
ئۆزلىرىنى قوغداشقانىدى. ئۆزلىرىگە ئۆچمەنلىك قىلغان 
يەتمىش بەش مىڭ كىشىنى ئۆلتۈرۈپ، ئارام تاپقانىدى. 
 ئىككىنچى 

لېكىن مال - مۈلۈككە قول تەگكۈزمىگەنىدى. 17
كۈنى ئۇالر دەم ئالدى ھەم بۇ كۈننى خۇشاللىق زىياپىتى 
 سۇزادىكى يەھۇدىيالر بولسا 

كۈنى قىلىپ بەلگىلىدى. 18
ئ�������ون تۆتىنچى كۈنلىرى *  ئادار ئېيىنىڭ ئون ئۈچىنچى، 
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 * 18. مىادىيە كالېندارى بويىچە توققۇزىنچى كۈنىگە توغرا كېلىدۇ.
 * 19. مىادىيە كالېندارى بويىچە ئۈچىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى 

كۈنىگە توغرا كېلىدۇ.
 * 21. مىادىيە كالېندارى بويىچە ئۈچىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى، 

توققۇزىنچى كۈنلىرىگە توغرا كېلىدۇ.

يىغىلىشىپ، ئۆزلىرىنى قوغداشتى. ئون بەشىنچى كۈنى * 
دەم ئالدى ھەم بۇ كۈننى خۇشاللىق زىياپىتى كۈنى قىلىپ 
 ش�������ۇڭا كىچىك يېزا - كەنتلەردە تۇرىدىغان 

بەلگىلىدى. 19
يەھۇدىيار ئادار ئېيىنىڭ ئون تۆتىنچى كۈنىنى * خۇشاللىق 
زىياپىتى بېرىدىغان ئارام ئېلىش كۈنى قىلىپ، بىر - بىرىگە 

سوۋغاتار تەقدىم قىلىشىدىغان بولدى.

پۇرىم بايرىمىنىڭ كېلىپ چىقىشى

پۈت�������ۈن  خاتىرىل�������ەپ،  ئىش�������ارنى  ب�������ۇ   موردىكاي 
20

ئاھاشۋىرۇش ئىمپېرىيىسىنىڭ يىراق - يېقىن ئۆلكىلىرىدىكى 
 ئۇالرنىڭ ھەر 

يەھۇدىيارغا مەكتۇپ يېزىپ ئەۋەتىپ، 21
يىلى ئ�������ادار ئېيىنىڭ ئ�������ون تۆتىنچى ۋە ئون بەش�������ىنچى 
 بۇ كۈنلەر 

كۈنىنى * ھېيت كۈنى قىلىشلىرىنى بۇيرۇدى. 22
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يەھۇدىيالرنىڭ دۈش�������مەنلىرىدىن ئارام تاپقان كۈنلەر، بۇ 
ئاي يەھۇدىيالرنىڭ قايغۇلىرى شادلىققا، مۇڭ - زارلىرى 
خۇش�������اللىققا ئايالنغان ئاي ئىدى. ئۇالرنىڭ بۇ كۈنلەرنى 
زىياپەتلەر بېرى�������ش بىلەن ئۆتكۈزۈپ، ئۆزئارا ش�������ۇنداقال 

كەمبەغەللەرگە سوۋغاتالر بېرىشلىرى بۇيرۇلدى.
 بۇنىڭ بىل�������ەن يەھۇدىي�������الر موردىكاينىڭ ئۆزلىرىگە 

23

يېزىپ قالدۇرغىن�������ى بويىچە ئىش قىلدى ۋە باش�������لىغان 
قىلىش�������تى.  ق�������ارار  داۋامالشتۇرۇش�������نى  ھېيتن�������ى  ب�������ۇ 
ئاگاگنى�������ڭ  ئەش�������ەددىي دۈش�������مىنى،   يەھۇدىيالرنىڭ 

24

نەسلىدىن بولغان ھاماداتانىڭ ئوغلى ھامان يەھۇدىيالرنى 
يوقىتىش سۇيىقەستىنى پىالنلىغانىدى. ئۇ يەھۇدىيالرنى 
يوقىتى�������ش ئۈچ�������ۈن پۇر )چ�������ەك( تارتى�������ش ئارقىلىق بىر 
 لېكىن ھاماننىڭ سۇيىقەس�������تى 

كۈننى بەلگىلىگەنىدى. 25
پادىشاھنىڭ قۇلىقىغا يەتكەندە، پادىشاھ ھاماننىڭ ئۆزى 
پىالنلىغ�������ان يەھۇدىيالرغا زىيانكەش�������لىك قىلىش پىالنى 
ئۇنىڭ ئۆز بېش�������ىغا كەلس�������ۇن دەپ ئەمر يازدۇرغانىدى. 
شۇنىڭ بىلەن ھامان ھەم ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ھەممىسى 

دارغا ئېسىلغان ئىدى.
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 ھامان تارتق�������ان چ�������ەك »پ�������ۇر« دەپ ئاتالغاچق�������ا، 
26

يەھۇدىي�������ار خاتىرىلىگەن بۇ كۈنلەرم�������ۇ »پۇرىم« دەپ 
ئاتال�������دى. يەھۇدىي�������ار موردى�������كاي يازغ�������ان مەكتۇپ، 
ئۆزلىرىنى�������ڭ كۆرگەنلىرى ۋە بېش�������ىدىن ئۆتكۈزگەنلىرى 
 ئۆزلىرى، ئەۋالدلى�������رى ۋە ئ�������ۇالر بىل�������ەن 

ۋەجىدى�������ن، �2
بىرلەش�������كەن كىش�������ىلەر ئۈچۈن بىر ئەنئەن�������ە بەلگىلەپ، 
موردىكاينى�������ڭ يېزىپ قالدۇرغىنى بويىچ�������ە ھەر يىلى بۇ 
 ئۇالر ھەم 

ئىككى كۈننى خاتىرىلەش�������نى قارار قىلدى. 28
بۇ كۈنلەر ئىمپېرىيىنىڭ ھەربىر ئۆلكە ۋە شەھەرلىرىدە، 
ھەممە ئائىلىلەردە خاتىرىلىنىشى ۋە ئەۋالدتىن ئەۋالدقىچە 
داۋاملىشىشى كېرەك، بۇ كۈنلەرنىڭ يەھۇدىيار ئارىسىدا 
خاتىرىلىنىشى ھېچقاچان توختاپ قالماسلىقى شۇنداقا 
يۈز بەرگەن ئىشار ئەۋالدالر تەرىپىدىن ھەرگىز ئۇنتۇۇلپ 

قالماسلىقى كېرەك، دەپ قارار قىلدى.
 ئابىھائىلنىڭ قى�������زى خانى�������ش ئەس�������تىرمۇ يەھۇدىي 

29

موردىكاي بۇرۇن يازغان مەكتۇپتەك بىر پارچە مەكتۇپ 
يېزى�������پ، خانىش�������لىق نوپ�������ۇزى بىل�������ەن پۇرى�������م بايرىمى 

ئۆتكۈزۈشنى قوللىدى.
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 بۇ مەكتۇپار پادىش�������اھ ئاھاش�������ۋىرۇش ھاكىمىيىتى 
30

ئاس�������تىدىكى بىر يۈز يىگىرمە يەتت�������ە ئۆلكىدىكى پۈتۈن 
يەھۇدىيارغا يېزىلغانىدى. مەكتۇپ�������اردا يەھۇدىيارغا 
 بۇ مەكتۇپار پۇرىم 

تىنچلىق - ئامانلىق تىلەنگەنى�������دى. 31
بايرىمىنى بەلگىلىدى. بۇ بايرامنىڭ ھەر يىلى بەلگىلەنگەن 
كۈنلەردە خاتىرىلىنىش�������ىنى يەھۇدى�������ي موردىكاي بىلەن 
خانى�������ش ئەس�������تىر ئوتتۇرىغا قوي�������دى. خەلقلەر خۇددى 
ئۆزلىرى ۋە ئەۋالدلىرى ئۈچۈن روزا تۇتۇش ۋە قارىلىق 
تۇتۇش ۋاقتىنى بەلگىلەشنى قارار قىلغاندەك، بۇ بايرامنى 
 ئەستىرنىڭ بۇيرۇقى پۇرىم 

ئۆتكۈزۈشنىمۇ قارار قىلدى. 32
بايرىمىغ�������ا ئائى�������ت قائىدىلەرنى بەلگىلى�������دى ۋە بۇالرنىڭ 

ھەممىسى خاتىرە كىتابىغا يېزىلدى.

پادىشاھ ئاھاشۋىرۇش بىلەن موردىكاينىڭ ئۇتۇقى

 پادىشاھ ئاھاش�������ۋىرۇش ئۆز ئىمپېرىيىسىنىڭ 10
1 

پۈتۈن يەرلىرىدىن، ھەتتا ئوتتۇرا دېڭىزغىچە 
 ئۇنىڭ كۈچ - قۇدرىتى، 

بولغان جاياردىن ئالۋان يىغاتتى. 2
پائالىيەتلىرى ۋە موردىكاينى قانداق ئۆستۈرۈپ، مەرتىۋىگە 
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چىقارغانلىق�������ى پېرس�������ىيە ۋە مېدىي�������ا پادىش�������اھلىرىنىڭ 
 يەھۇدىي موردىكاي ئۆز 

تەزكىرىس�������ىگە يېزىلغانى�������دى. 3
خەلقىنىڭ بەختىنى ئىزدەپ، ئۆز مىللىتىنىڭ تىنچلىقىنى 
ياقلىغاچق�������ا، يەھۇدىي�������ار ئارىس�������ىدا ئى�������ززەت تېپى�������پ، 
قېرىنداشلىرىنىڭ قەدىرلىشىگە ئېرىشكەنىدى. ئۇ مەرتىۋە 

جەھەتتە پادىشاھ ئاھاشۋىرۇشنىڭ كەينىدىا تۇراتتى. 
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