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کددال پيددچ و چددال نيکددوالى رسددتوو په رخرددتيو کددال کورتدده   ٠٨07د 

دینيسددوو چددال د وروندد  دسددار اوسددېدونک  و  ددم خپددچ    .راسددتون  ددو

لدده ده سددره  ددو    قددانك کړچددال کورتدده روان و مګددر رسددتوو  ددده پدده د    

مسدکو تده ال   .ورځال په مسکو کال مېلمه او ددوى پده کدورکال پداتال  دي    

دینيسوو له خپچ یوملګري سره مخامخ  و او   دوه تم ځایه پاتال وچال

 .چښله  ده سره یال در  بوتله  راب و 

سره له  ده چال مسکو ته نېددد  کېددل او دالر  د لدوړ  ژور  سدره     

و او لده   مه پدر پوسدت چدال پدر  دوکه پرتده و  و دده       بيا به  م  ده د سورت

 .خوبه نه راو ښېده

رستوو چال  ومره مسکو ته نېدد  کېده پده  ماهده انددازه یدال ندا      

 . آرامي ال پسال زیاتېده

وروسته لده  دده چدال  ددوى د رخردته پدااال د سدار پده دروازو کدال          

 :وویچ سره ثبت کړ  رستوو له ځان

پده ځندت تېر ددي دا  ده او د      دا ولال داسال وخدت  ! ېڅ نه رسېدو -

دا دوکانوندده او هرفددال  دا د راهونددو بددال ډولدده سددتنال او دا      الر  دي 

 !کد  و   کراچه

 دده  مداسدال مخددال تده زور وا ده  واکال پدده د  تو ده یدال هوسددتچ       

 :چال د  اډۍ تګ الپسال چټك کړي  ده ویچ

 !و ده یئ ! ه!دینسوفه راورسېدو -
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 .نه ورکاوه او دینيسوو ځواب

 وسده چدال زاخدار بده  لتده خپلده        دا دي دادي د ددال  رځندي  !او و-

دا  دم  ! خپله زاخار  ماهه زاخار او  ماهه آس ىاو داد  کراچه دروله

نو ه وخت   ه وخدت  !  ده دوکانګوټ  چال پتير  به مو تر  اخېستال

 به ورسېدو 

 : اډیوان وپوستچ

 کورمو کوم یو دى -

کددده  نګه  دددده  دددده دى ایلددده پددده ایله  دددده لدددوى کور نددده وینئ  -

وا ! لوى  ماهه زمو  کور دى  نګه ته زمو  کور نه پې نئ دینيسدوو 

 !پا ه پا ه چال راورسېدو! دینيسوفه

 .دینيسوو سر را  سك هاړ  یال خالصال خو  ېڅ یال ونه ویچ

دینيسوو د  اډیوان  نګ ته ناسدت چوپړ تده مدخ ورواړاوه او و     

 :ویچ

  دا زمو  دکور  راهونه نه دي! وره!دیمتري-

 .د   م لګېدي رستيا  م  ماهه دي دپالرجان دکوټال  راغ-

 نه دي ویښ دي کنه   ه فکر کوئ  چال ال و ده  وي-

 :تېرولال وویچ الپر خپلو نریو او تاندو بریتونو منګول   ده چال

 . وره زما  ده واسکټ د  له یاده ونه وزي ژر کوه  ده راکړه-

 :هده کړيبيا یال پر  اډیوان ور چ

 ! خوځېده ژر ژر ځهتاته وایم-

چدال لده خوبده لېدون  و او سدر یدال نده  دو  سدکو           بيا یال پر دینيسوو

 :وکړ ل   هد

 !واسکا!راویښېده!پا ېده-

پددور  در  نددور کوروندده پدداتال وو  ددده     د دددوى د کددور تددر د ليددزه  
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 :یوان ته وویچډ ا

 !که ژر الړ  در  روبله انعام لر  تلوار کوه! ژر کوه -

سونه نه خدوځېدي او ځداى پدر ځداى والړ     آ  ده ته داسال بر ښېده چال

دي خو په پاى کال  اډۍ ددوى دکور دد ليز سه خواته ورتداو  دوه او   

رسددتوو خپچ سددرپور  په خپلددو سددتر و ده تدده آ ددنا د بددام د نددت         

 داډۍ  .ز او دکور پلدو تده ندرۍ او ده الره   يلو دلال برخه وليدله خپچ د ل

پرتده  .کړل  لز خواته یال  ال در دلال نه وه چال ده تر   ام او دکور دد ي

له  دده چدال چاتده یدال پدام  دي   مداسدال روان و دکدور ودانه  ماهده          

دچدا پده      ان په چوپيتيا کدال ډوبده وه او دد   ر ندونده یدال کولده چدال      

کورتده پده تلدونکال ندرۍ الره کدال  ېهدوک نده        .تګ راتګ چور خبره نده ده 

 :د ده په زړه کال تېره  وه.ليدل کېدل

اهلل  خير خيریت به وي په رپېدونکي او ندا  ءاانش!پاکه پرورد اره-

رامدده زړه  یددوه  ددېبه ځدداى پددر ځدداى ودر ددد خو سمدالسدده یددال منددته          ا

درواز  .کړه کورته نرۍ الره یال وو له او ده ته پر آ دنا زیندو وروخدو     

تددده ودر دددد د درواز   ماهددده آ دددنا السدددت  او  ماهددده آ دددنا ق دددچ چدددال 

ق چ  ماهه  ان په اسانه .لرله  رافينال به تچ د ده له ککړوالي نه  يله

 .لګېدله ډیوهپه داالن کال دهوړو .خالصېده

زاړه چدددددوپړ ميخاريدددددچ پر صدددددندوي و دددددده و پراکافي  ماهددددده     

زورور چوپړ چال په یواز  ځان به یال  اډۍ په منګولو کال اوچتوله په 

 دده راخالصدېدونکال    .یدال  ندتل   یوه کنج کدال یدواز  ناسدت او  ده  دي     

یددددوه  ددددېبه کددددال یددددال پددددر ویرلړلددددال او بددددال   درواز  تدددده وکتددددچ او پدددده  

ه پدده راخددوره  ددوه ځوان  ددراو ڼپروا ېر  دتعجدد،  لېوالتيددا او  ب

 :ده یال کړهيیال وپې اند او چ

 !دا ه وایئ قربان د   م!ځوان  راو!نه یال منو -
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ه ندده رپېده دمېلمسددتون ڼددپدده داسددال حددال کددال چددال لدده خوسدده او  ب

د   ال هوسددتچخواتدده یددال منددت  کړ   ددواکال دخپددچ ېدداد  لدده مخددال یدد  

مېلمه د راتګ ز رى وکړي خو نا اپه تدم  و سدکار ده چدال  ده یدال پده       

زړه کال ور و رځېدل  بېرته راستون  ه او له ځوان  راو نه یال هېد تداو  

 :کړه او و  ویچ

 !دخداى  کر!دخداى  کر-

 :رستوو ځان د ده له هيد  را خو ال کړ او و  وپوستچ

 روغ دي   او ټول رک-

 مدا  ېبه یال ماسامنه وخوړه  !اى  کردىدخد! دخداى  کر--

 !پر دده چال لد د  و ورم ېاليجنابه

 خير خيریت دى   رستيا ووایه-

 .دخداى رضاده ټول رک او روغ دي-    

 ېر کړ  ده هوستچ چال لده  بېخال رستوو خپچ ملګرى دینيسوو 

 ده خپدچ پوسدتين وارتېدده او د پښدو     .ز ري او خبر نه پرته کورته ننوزي

 خدددو پددده چټکدددو  دددامونو دکدددور لدددوى تيددداره مېلمسدددتون تددده    پددده  وکو

 ر  ه د پخوا په  ان وو د لوبو  ماهه ميزونه د دمعو ماهه  .ورننو 

چلچراغ خو ځوان  راو چا ليدل  و او  ده دد  وخت پيددا نده کدړ چدال     

په  مد   ېبه کال یو وک لکده  .بال خبره ځان د رکليو کوټال ته ورسوي

ه راودانګچ درسدتوو پده هداړه کدال     دتالند  په  ان د نګ له کدوټال ند  

 .یال ځان وځړاوه او  ه مچال او سکلول

مددال  در يمددال او لدده بلددال درواز  ندده  ددر چددا  یتددر  ددده وروسددته له دو

رادانګچ لده  دده نده یدال هېدد  تداوولال  اوسدکال  خوسده او دخوسده          

رستوو داسال سرسام  وى و چال نده پو ېدده   دوک     .دال او سور يچ

ټدددددددول  .کومددددددده ناتا دددددددا ده پيتيدددددددا دى کدددددددوم یدددددددو یدددددددال پدددددددالر او 
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 مهاله چدېدل هد دل او په  دته یدال سدکالوه خو د  دده یو ده تده سده        

 .پام  و چال دد  ټولو په منځ کال یال مور نه ليدله

زه خدو  دېڅ خبدر نده وم ان اروا مدال  دم دتدا دراتدګ         !نيکوالى جانده -

 !ترور نه  و کوالى

به کال په روسي ژ)دا خو زمو  خپچ د زړه سر کوليا دى !ورته  ورئ-

 !رستيا  ومره بدل  وى دى( نيکوالى ته له نازه کوليا وایي

! ولددددال داسددددال تيدددداره ده الړ  ددددي یددددوه  ددددمعه راوړي  ! او خلکددددو 

 !چاى راوړي!چاى

 ...پر دده چال مچو د  کړم-

 .ما  م مچو کړه! د زړه سره-

سونيا ناتا ددا آناميخایلوفنا ویرا اومشددر راو ټولو لدده  ددده ندده    

م ټددول راټدددول  دددوي وو ټددول هد ددددل او پددده   تددداوولال چوپړان  ددد هېددد  

 .کال ډوب وو انتياحير

 :دال یال و لاليلينګيو پور  ځان ځړول  و او چ پهپيتيا د ده 

 ما ولال نه مچوئ  -

ناتا ال  د ده تندى ځان خواته راخم کړ او وروسته لده  دده یدال چدال     

د مچکو باران جوړکړ په داسال حال کال چال  ده یال لده واسدکټ    پر  ده

 دوه خو بيدا یدال  دم لکده ورهدوم  داسدال         و له  ده نده لدد لدر    نه نيول  

 . دال و لاليوپونه او چټ

له  ر  خوانه دخوسه لده اوسدکو نده ډکدو ځلېددونکو اومينده نداکو        

ستر و ده ته کتچ او له  ر پلوه مچو هوستونکال  ونت  دده خواته په 

 .رپېدو و 

ول  و سونيا چال دالوان په  ېر تکه سره ځلېدله د ده الس یال رانيد 

سونيا نور .او په خورا لېوالتيا او مينه ناکو کتو د ده کتو ته په تمه وه
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نو  پاړس کلنه ته ور اوستال  دسکال هوټه یدال پده هوړ ددو وه او پده     

پده د   دېبه کدال سدخته       تلوسدال  تېره بيا د نيکمرهه او مينه ناکه لده 

به پرله پسال یال  ده ته کتچ  ده ته موسېده او یوه  دې . سکلال بر ښېده

یال په  و دچ کدال بندده     هیال  م له  ده نه بچ پلو ستر ال نه هړولال خو سا

په هلچك ورکتچ خو دده   ده  م  دال ته دمننال او پېيرزوینال.کړ  وه

مشددره .سددتر ال التراوسدده  ددم دیوبددچ چاپدده تمدده او کددوم  ددوک یددال لټددول   

پدده  مددد   ددېبه کددال د درواز  ال  ددا ندده د پښددو . رافيندده ال ندده وه راهلددال

ك و چدال د  ددال دمدور    ټد اور دل  ول خو دا  امونه داسدال چ  امونه و

 . اموته  ېڅ ورته نه وو

ترتګ نه وروسته  خو دا د ده مور وه  دال ده ته نا ا نا نو  او دده

 ټولددو  ددده پر ښددود او ده دمددور پلددو   . نددتل  ددو  جددامال اهوسددتال و    

کله چال سره یوځاى  ول مور د ده پر ټټر سر ولګاوه او پده  . ورودانګچ

 دال نه  و کوالى سر را اوچت کړي او یواز  یال خپدچ مدخ   ..و  وهساند

د ده پر پوځي واسکټ او پر  ده د سړو تمبدچ اوکتدار  دویو کارتوسدو     

بدال لده  دده چدال دچدا ورتده پدام  ي دینيسدوو  م رانندوتل           .ورسوالوه

و خپلال خوبدولال سدتر ال یدال سدولولال او دد  ننددار  پده        و  لته والړ

تدددده چددددال ده تدددده یددددال پدددده پوسددددتنيز هلددددچ   ددددده ځددددان  ددددراو .ننددددداره و

 :ورکتچ وروپې اند

 .زه واسيلي دینيسوو نومېدم او ستاسو د زوى ملګرى یم -

 راو له  ده نه هېد تداو کړه پرخپدچ ټټدر یدال کېښدکود له  دده سدره        

 :یال سکچ کړل او و  ویچ

بښنه هواړم زه تاسدو پې نم پو ېدم نيکدوالى جدان پده خپدچ ليدك       -

ناتا ددال  ویددر   را ددئ د  خواتدده  . ليکلددي وکددال ستاسددو پدده اړه راتدده  

 .را ئ دا م دینيسوو دى
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سمدالسه ټول د نيکمرهه او له حيرتده ډکدال  ېر   ڼدور او دتدورو     

 .دینيسوو خواته ورواوستچ او پر  ده ور ټول  ول بریتو خاوند 

 :ناتا ا چال له خوسه نه یال ځان  م  ېر کړى و چده کړل

 !قربان د   مه!دینيسوفه!دزړه سره -

 ده تده یدال ور ودانګدچ هېد یدال تدر  تداو او پده کلکده کلکده یدال مدچ            

لده   دینيسدوو خپلده  دم   .  دول  دناتا دال پده د  کدړو ټدول  دك حيدران      .کړ

 رمه تك سدور  دو خو وموسدېد  دناتا دال الس یدال راونيدو او سدکچ        

 .یال کړ

دینيسوو  دال کوټال ته چال د ده لپاره یال ټاکچ  و  وه بدر ه او 

 .رته له نيکوالى نه راتاو  ولدرستوو کورنه هړي بې

مشددره  رافينه د ددده تر نګدده ناسددته وه د ددده السددونه یددال کلددك       

نددور ټددول تددر  تاوراتدداو و او د ددده  ددر    .نيددولي او  ددره  ددېبه یددال مچددول  

هلچددك   ددره خوځېدددا او هد دددا یددال پدده ځيددر سددره  ددارل او پدده ميندده          

ر  در  خویندو ورور او پدال .ناکو ځلېدونکو او حيرانتيا یال  ده ته کتچ

او دچدایو یدا دسدتمال پده      کېندي  چال ترټولو نېدد   دده تده   یوه  هه کوله

 . راوړلو کال  سره ناندرۍ جوړ  کړي

رسددتوو د دددال مينددال لدده کبلدده چددال پدده ده پيددرزو  ددو  وه خددورا           

نيکمرهدده و خددو د راتددګ لدده لددومړ   ددېبال او لدده خپلوانددو سددره دکتنددال   

ال پددرتمين خوند د ددده داوسددنه خوسدده او نيکمرهدده پدده پرتلدده داسدد   

بر ښددېدل نوځکه دى  ددره  وو چددال اوسددنه  ددده  سددال بددال خونددده ورتدده

 . ېبه دیوه نوي ز ري او خوند په تمه و

 .نو  را رسېدونکال بله ورځ  سهار تر لسو بجوپور  و ده وو

د دددوى دخددوب دکددوټال تر نددګ پدده کددوټال کددال  تددور   پنتوندده        

خددددورجينال او پرانسددددتال کهددددوړ   پدددده خټددددوککړ بوټوندددده او مددددوز     
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چوپړاندو دوه لګنده تدود  او    ... مداسال  توډ او تيت او پرک پراته وو 

دنددارینو او تنبدداکو بددوى پدده  .سددړ  اوبدده او پدداکال جددامال چمتددو کددړ  و   

 .کورکال خپور و

 : د دینيسوو ما  اوځيد هد واور دل  و

 !رستوفه تاته وایم پا ېده! ریشکا -

ه رسددتوو خپچ سددره تړلددي باادده ومښچ دسددر جددړ   ڼددال یددال لدده تدداود

 :بالښته را سکال او و  ویچ

  ه خبره ده ناوخته  و  ده که  نګه -

 :دناتا ا هد له  اونت کوټال نه واور دل  و  چال ویچ یال

 .لس بجال کېدونکال دي!ا ا-

د اونددددت لدددده کددددوټال ندددده د  دددددهارکوونکو کميسددددونو او دنجونددددو  

د رو ور او هد دا هد راته او د دال له نيمه پرانتدال درواز  نده د دنو    

و تدددددورو  ڼدددددو پددددد واک راوځلېدددددد او نا اپددددده بېرتددددده ورک      جدددددامو ا

ناتا ا سونيا او پيتيا راهلي وو چال و وري نوي راهلي مېلمانده  . و

 :راپا ېدلي او کنه د درواز  له  ا بيا دناتا ال هد واور دل  و

 !پا ېده نور!پا ېده!نيکوالى جانه -

 ! مدا اوس!سمدالسه -

ال تدور  ليددلال و  او   پده  اوندته کدوټال ک    پيتيا په  مد  وخت کال

ورور سدره کتندال     له  دو نه یال یوه را اخېستال وه له مشدرجګړه ليددلي  

د ده په زړه کال  دور او مينده راتخندولال وه  بدال لده  دده چدال د  تده پدام          

وکړي چال دا نه سایي چال پېدلال نجونال د  لدړ او بال جامو ځواندانو تده   

هليددو زلميددو و ددوري د ندداړامه یددا بددال پروایدده لدده املدده  ددده د نویددو را  

 :دکوټال دروازه پرانسته او په لوړ آوازیال وویچ

 دا ستا توره ده  -
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د درواز  د خالصېدو سره سدم نجوندو  داته ودانګدچ او دینيسدوو      

په حيرانه او تعج، خپچ له ویښتو نه ډک لينګي په  ادر کال ومروړل 

تده ورنندو  اودروازه یدال ځدان      او خپچ ملګري ته یي وکتچ پيتيا کوټال

د درواز  لده  دا نده دخنددا دکړسدهاري هدد تدر هدو ه         . کدړه  پور پسال ور

 . و

 :دناتا ا هد پورته  و 

 !کميس واهونده او راووزه!نيکوالى جانه-

 :پيتيا وپوستچ

دا سددتا تددوره ده  او بيددا یددال پدده خددورا ادب تددور ڼي او تددوربریتي       -

 :دینيسوو ته مخ ورواړاوه او و  ویچ

 او که ستاسو ده  -

 وسدت په تلدوار یدال  پلده پښدو او لده کدوټال نده        کميس واه رستوو

ناتا ا خپلال سګګ لرونکال یوه موزه په پښوکړ  او په بلده لګيدا   .وو 

پدده . سدونيا تدر خپددچ ځانده تاو دلده  هوسددتچ یدال لمدن راټولدده او کېندي       .وه

دواړو ندوي  دنه  دنه     . مد  حال کال رستوو د دوى کوټال ته راننو 

او خدورا خوسدال    تدك سدره  اننګدي یدال   .سره ورتده کميسدونه اهوسدتي وو   

سونيا له کوټال وتښدتېده او ناتا دا ورور تدر تخدرد الندد  ونيدو او       .و 

 .په خبرو خبرو یال  ده واړه مېلمستون ته بو 

ددوى مرکه  ېبه  ېبه تود دده او دا مرکده  سدال تدوده وه چدال دوى      

د دو نورو زر ونو پوستنو او ځوابونو لپاره چال یواز  دوى پور  یدال  

ناتا داپه  در   ددال خبدر      .و لپاره وخت نه  و پيداکوالىاړه لرله دخبر

د ددال خنددا   .چال ورور ادآ کوله او یایال خپله ویله په کړس کړس خنددل 

نه لده د  کبلده وه چدال ددوى خبدر  دخنددا وړ و  بلکدال لده د  کبلده وه         

چال خورا خو حاله وه او نه یال  و کوالى دخپلال خندا او موسکا مخده  
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 .ونيسي

 :  په اور دو به یال ویچد رستوو د ر  خبر

 !خوراسه ده ډ ره بال سار  ده-

رسددتوو داسددال وانګېرلدده چال دخددور دتددود  مينددال تددر اهېددز النددد   

راهل  دى تر ده یونيم کال نه وروسته چال دى لده کدوره وتلد  دلدومړي     

ځدددچ لپددداره  د دددده پددده  و دددچ او پر ېدددر   دددده ما دددوم وزمددده موسدددکا 

 .داسال احساس کړ  نه وه مراخور دي چال په د  موده کال آن یو وار  

 :ناتا ا به ویچ

 ده لویده   ! له تانده لدوى نارینده جدوړ دى پاکده پرود داره      !  وره!واه-

 دددال د ددده بریتوندده ...نيکمرهي  دده لویدده نيکمرهددي ده چددال زمددا ورور  

 :ولمسول او و  ویچ

هواړم په د  پوه  دم چال دا تاسدو نارینده  نګده یاستئ  مداسدال      -

 لکه مو ه سځال که بچ ډول 

 :رستوو ځواب ورکړ

  و رستيا سونيا ولال وتښتېده !نه!نه-

 ! وکال

تدده هددواړ  لدده  دددال سددره وهد ددد   !  ددوره! دا یددوه بلدده لویدده قردده ده 

  کنه   نګه په ته به ورسره هد دي او که په تاسو 

 :رستوو وویچ

 . ورو به چال  نګه پېښېدي-

سدده بدده دا وي چددال تاسددو ورسددره وهد دددي زه بدده بيددا وروسددته درتدده    -

 .وایم چال ولالو

 پوه نه  وم دا نو  ه خبره ده -

تدده خددو  .سدده تدده چددال ټينګددار کوي  مدددا اوس بدده یددال درتدده ووایددم      -
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پدو ېد  چددال زه او سددونيا ډ ددر  نېددد  خورلنددت  یو داسددال خورلنددت    

چددال  دددده تددده مدددال ددوى ددوسدددته پددده نښددده پددده سدددکروټه الس داهلددد   

 .دى را ه و   وره

لدد  ده بدر او   تده نېدد  پدر       لسټون  یال پورته کړ او له  نګلدال یدال  

  ددده ځدداى چددال دنهددا د او ده کمدديس   خپددچ او د نددازک او سددکلي مددټ 

 .داهوستو پر وخت پټېدي یوه سره په اور داهلال نښه ور وسوده

ما دا دد  لپاره سوى دى چال  دال تده دخپلدال ميندال نښده  ر ندده      -

 .کړم  سال خط کش مو په اور وینو او ځان مو پر  وسوځاوه

چ ما دومتوب د سدبنونو دویلدو پده کوټده کدال پدر  ددال          ده چال دخپد 

پسدددتال او د   دددوکه چدددال بالښدددت ډولددده السدددتيو  دددده  االه ناسدددت   

و دخپلال خور ناتا ال نا يليو خوهړ ددونکو سدتر و تده یدال کتچ بيدا      

 دخپچ ما ومتو ب په سکلال دنيدا ه کدال  د ددال کدورنه پده هېدد کدال       

 دده دنيدا ه کدال    .چال پرته له ده نه بچ چا تده دتردور نده وه ور ډوب  دو    

لپداره دژوندد ترټولدو نده سده خداطرا  او یادونده را         چال په ده کال یدال دده 

چاته دمينال د ر ندونال اوسودنال لپداره پده سدکروټو پدر ځدان      .تازه کول

دنښال ا ښودل دد  لپاره  سدال دما دونو او بدابيزه خبدره نده وه  دده دا       

 .حال احساسول   و او  ده ته دتعج، وړ نه وه

 :وپوستچ خو بيا یال  م

 دا خو سه ده تر د  وروسته  نګه کېدي -

دتدچ لپداره ورتده    . نګه  دا چال ما او تا  م  ده ته  مداسال  ران یو-

دا خددو  دده حماقددت ندده دى چددال الس پدده سددکروټه داغ کددړ  او    . ددران یددو

 دال ته یو دوک داسدال   .دا په د  معني چال مو  به یو بچ ته  ران یو!بس

ده  ددده  رانښدت بدده  ددم  مداسددال   تدچ  ددران دى لکدده دا نښده چددال ابدددي  

 . ېره کړم زه په د  نه پو ېدم اوس او سمدالسه به یال.ابدي وي
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 نو نګه -

 مداسال  ران یو  ناتا ا نا اپده تکده سدره  دوه او      او ته زه  دال ته-

 :و  ویچ

پوځ ته ترتګ نه مخکال د   ده وېد  یاد دي  ده وایي چدال تده    -

دژوندددد ترپایددده  دددران    دددده  ېرو  خدددو  دددده وایدددي چدددال دى بددده ماتددده   

 دوره  ...وي پر دده چال  ده  مداسال ازاد واوسي خو ماته بده  دران وي  

رسددددددتيا  ددددددم دا د پيرزوینددددددال او رحددددددم خبددددددره ده کندددددده  لددددددوى رو    

هواړي  مداسددال ندده ده ناتا ددا خپلدده دا خبددر بيددا بيددا تکددرار کددړه او و   

 :ویچ

 لوى رو  او خورا پيرزوینه هواړي  مداسال ده کنه -

ا له نښو نده داسدال بر ښدېده  ده  ده چدال  دده یدال اوس        د  دال د وین

رسدتوو پده خيدالونو کددال    .وایي تدر د  مخکدال یدال پده ژړا ژړا ویلددي وي    

 :ډوب  و او و  ویچ

زه  ېهکله  ده خبره چال مال کړ  نده  ېروم سدونيا داسدال سدکلال     -

 .ده چال  کوم احمق به په داسال نيکمرهه ستر ال پټوي

 :ډک آواز وویچناتا ا په لوړ او له تلوسال نه په 

ما او  دال په د  اړه د زړه خواله کدړ  وه مدا ال پخدوا ویلدي     ! نه!نه -

و چال ته به  مدا خبدره کو  خدو داسدال نده ده ځکده کده تده دا خبدره دد          

لپداره کددوي چدال خپلدده ژبدده او وېدده پرځدداى کددړ  او یدواز  دخپلددال ژبددال     

 بچ چدا داخبره دد  معني لري چال ته کوم .دساتنال لپاره ځان د  ته اړو 

 .واده کولو لپاره اړویست  یال او دا سمه خبره نه ده

رستوو په د  پوه  و چال  دوى دا ټولال خبر  په سه تکدچ برابدر    

 سونيا پرون  م د خپلال سکال پر زور  ده کوډ  کړ  و  او نن.کړي دي

 ده .یال  م دستر و په رپ کال تر پرونه ال سخت دده پر زړه یرهچ کړى و
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ه راسکوونکال پېدله وه او داسال یال احسداس کدړه   چټه  پاړلس کلنه زړ

رسدتوو پده   (په د  کال یال یوه  دېبه  دم  دك نده الره    )چال ورته  رانه ده

 :زړه کال پخوله

وندده  ولدال  مدددا اوس راتدده  راندده ندده وي ولددال لدده  دددال سددره ژر واده  -

او لذتونده تدر    کړم خو اوس اوس خو مال ډ ر  نور  خو    پال ورځال

سدده دوکدده جددوړه کددړ   د رضددا کولدو لپدداره مخدال دي  ددو کددال  دددوى زمددا  

 :سه به دا وي چال آزاده پاتال  م او و  ویچ!نه!نه.ده

 :ډ ره سه ده په د  اړه به نو وروسته وهد دو  ده زیاته کړه-

 دوره  .په ليدو خو اله یمه واى واى چال نه پو ېد  چال  ومره د -

 باریس ته خو به د  خيانت نه وي کړى 

 :آواز یال وویچ ناتا ا وخندل او په لوړه

نه د ده او نه دبچ کدوم یوه د ېهچدا پده خيدال      !دا  ه اپلتال هدوئ -

 .کال  م نه یم او نه هواړم په د  اړه وهد دم

 ېجبه ده دا ولال دا په تا  ه  وي دي -

ناتا ا چال دنيکمرهه موسدکا یدال پر دونتو خدوره و وهوړ دده او      

 :و  ویچ

 :په ما بيا یال له  ده نه وپوستچ تا -

فرانسددوي نددا ګر چددال  ددده وخددت پدده پترزبددورد کددال  )  دوپددور تددا -

 ليدل  دى ( خورا پې ندل  وى دى

 !...نه-

 : دال زیاته کړه

زه به  ېڅ وخت مېړه ونه کړم هواړم نها ره  م خو  وره چاتده ونده   -

 .وایي

رسددتوو داسددال د زړه لدده کددومال وخندددل چال دینيسددوو پدده  اونددت      
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خوسه او نيکمرهه یال رخده  کوټه کال د ده هد واور د او درستوو په 

 : م د خندا مخه ونه  و نيوالى او و  ویچ راهله   دال

 !خورا سه ده خورا-

 نور نه هواړئ چال له باریس سره واده وکړ  !سه ده! سه ده -

 :ویچ ناتا ا له قهره تکه  نه  وه او و  -

زه نه هدواړم دچدا سدځه  دم کله چدال بداریس وویدنم  خپلده بده ورتده            -

 .ووایم

 :وویچ رستوو

 سه نو داسال  -

ناتا ددا وویددچ چددال دا ټددولال  سددال ملنددت  دي  دددال زیاتدده کددړه او لدده  

 :ورور نه یال وپوستچ

 سه دا راته ووایه دینيسوو سه  لك دى -

 .ډ ر سه  لك دى -

 .سه ورکه وه یال ځه جامال د  راوهونده چال چاى و کوو-

نده پو ېددو   .رستوو چال په کوټه کال سونيا وليدله تك سدور  دو  ...

پددرون  ددپه یددال دسددتړ  مشددال او   .تدده  دده ووایددي او  دده وکددړي   ددده یددال  

 دبېلتون له درده وروسته دوه ځله سره سکچ کدړي وو خدو ندن یدال داسدال     

رستوو داسدال احساسدوله چدال    .انګېرله چال دا کار نورکېدونک  نه دى

مور او خویند  یال ټول ده تده پده پوسدتنيز کتدو  دوري او سدتر ه پده الر        

 ه کوي  ده دسونيا الس سکچ کړ او  دال ته  دى له سونيا سره دي چال

 .وویچ(تاسو)او( سوني)یال 

چال دسونيا له نامه سدره د دده    دا په د  معني چال نه دومره رسمي)) 

خددو 0ووایددي ( تده )دپدالر نددوم یداد او ندده دومدره هيددر رسدمي چددال  ددال تدده     

ویدچ او پده خوندد یدال سدره      (تده )د دو ستر و دیدو بدچ پده ليددو یدو بدچ تده        
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يا په کتو کتو کال له  ده نه له د  کبله بښنه هوسدته چال  سون.سکچ کړل

دناتا ا له الر  یال  ده ته خپلال پخوانه خبر  او وېد  وریاد  کدړ   

او له  ده نه یال له د  کبله مننده کولده چدال دا ال  ماهده  دان ورتده  رانده        

رستوو بيا په کتوکال له  دال نه لده د  کبلده مننده کولده چدال  دده یدال        .ده

و  دددال تدده ویچ کدده ازاد وي او کدده ندده وي دا بدده  مداسددال  آزاد پر ښدد  ا

 .ورته  رانه وي ځکه دا امکان نه لري  چال سونيا ده ته  رانه نه وي

 :ویر  د یو   ېبال چوپيتيا نه په  ټه اخېستو وویچ

دا ډ ره دتعج، وړ ده چال سونيا او نيکوالى د دوو پردیو پده  دان   -

 .په نامه یادوي( تاسو)یو بچ د 

دا خبدره د ددال دندورو خبدرو پده  دان رسدتيا او دتدچ پده  دان           د ویر  

ندده یددواز  نيکوالى سددونيا او ناتا ددا  .دټولددو دخوابدددۍ المددچ  ددو  ده 

بلکال مشر   رافينال  م له سونيا سره دخپچ زوى لده ميندال لده د  کبلده     

ویر ده چال تروریال کاوه کېداى دهده مينده دد  زوى لده خدورا سدترو      

مشدره  رافينده  دم د پېدلدو پده  ېدر       .ال کدړي بریو او نيکمرهيو نه بال برخ

رسددتوو د دینيسددوو پدده ليدددو  ددم حيددر  وکړ ځکدده       .تکدده سددره  ددوه  

ندو  جدامال اهوسدتال و  ېطدر یدال و لدي        دینيسوو د ېسکرۍ خپلال

و په هوړو  ڼو او په داسال  ان او پرتم د رکليو کوټال ته راننو  چال 

اسدال نداز او   پده د   ده ته یال د ده دجبهال حالت وریادوه او له سدځو سدره  

ادا سور ده او هد ده چال رستوو  ېهکله په دهه  ان د ده دليدو تمه 

 .نه لرله
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کله چال نيکوالى رستوو له جبهال نه مسدکو تده راسدتون  دو د ده     

نيکدوالى  .کورنه  ده ته دیوه نازولي او اتچ زوى په  ان  رکلدي ووایده  

و م  دده تده بدال    خپلدو خپلواند  . د دو د زړه سر او پده دیددن یدال نده مړ ددل     

سارى درناوى او  رانښت  ر نداوه ا نایانو بيا  دده تده د یدوه سدواره     

او زړه راسکوونکي پوځي افسرپه سدتر ه کتچ داسدال افسدر چدال دسدو      

 .کړو وړو خاوند او بال سار  سه نها یال کوله

درستوو کورنه په مسکوکال خورا مخوره دوستان اوآ نایان یال 

او پيسددال او  ددتمنه ځکدده خددورا  بددال  ددمېره او سدددکال خددو دمشددر  ددر  

ندو لده  مدد  کبلده     .پریمانه وو چدال یدو  ده جایدادونده یدال  درو کدړي وو       

د داډۍ هدوره سده آس  د ورځدال د دود سدره داسدال        نيکوالى جان ځان ته

هوره کدالي چدال بدچ چدا ال پده مسدکو کدال نده درلدوده او سایسدته داو دو           

سدره لده    لده یدارانو دوسدتانو    ټونګوموز  اخېستال و   په او ورځ یال

رسدتوو کدور تده دراسدتنېدو نده      .خوسيو نه په ډکو بنتارونو کال تېرولال

لنته موده وروسته له پخواني ژوند سره د بيار د دو لده املده دخوسده    

احساس کاوه او داسال یال انګېرله چدال اوس پدوره لدوى سدړى  دوى دى      

د دنيدددا  پددده مېدددمون کدددال دناکامېددددو ترخددده همونددده د سدددورله پددده    .

لپاره د اوریچ نه دپور اخېستنال او په هدال هدال لده      اډیوکال دسپر دو

سونيا سدره سدکلول اوس ټدول د دده لپداره دما دمتوب دزمدانال داسدال         

 ددده اوس .لددوبال بر ښددېد  چددال دتېددرو وختونددو  ېددر  ددوي یادوندده وو     
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دسواره پوځ داسال یو افسر چال دسدورله سدکلال ځلېدونکال ځدانګړ     

پر  تمبدول  دوى    لپوځي جامال چال د يور ي په نامه دسپينو زرومتا

او دسدددار لددده خدددورا مخورو ندددامتواو مدددا رو سدددورو     و  و  اهوسدددتال

سددددکاریانو سددددره دلوبددددو او د دددددو دآسددددونو پدددده پرتلدددده یددددال خپددددچ آس  

 ده دسار پده ځدانګړ  کو ده کدال لده کدومال سدځال سدره آ دنایي          .جوړاوه

د ارخداروو پده کدورکال بده     .پيدا کړ  وه او  رماسام به یال دیدن ته ورتده 

نددومال نهددا دنهددا رو الرسددوونه کوله لدده فيلدمار ددال      یددال د مازورکددا 

کامنسکي سره به یال دجګړ  په اړه مرکال کولال انګریزي کلوب ته یدال  

تګ راتګ پيدا وى و او له یدوه  لویښدت کلدن ډ دروال سدره یدال چدال د        

یال له  دده سدره خبدر     ( ته)دینيسوو له الر  پې ند لوي  و  وه او په 

 .کولال

سره دمينال اور لد سوړ  وى و ځکه پده   ټولواک یال له په مسکو کال

دهه موده کدال چدال دى دلتده راسدتون  دوى و  دده یدال ليددل  نده و خدو           

دد  ټولو خبرو سره سره  ده دټولواک او لده  دده سدره دخپلدال لېوالتيدا      

کله ناکله خو به یال ال داسال  م سودله چال دى د ټولواک په .په اړه هد ده

ه رازونده چدال د ډ درو ندورو لپداره      خپچ زیا  رازونه ویل  نه  ي   دد  اړه

سددره یددال د زړه لدده کددومال  دپو ېدددو وړ ندده دي او دټولددو  دددو احساسدداتو 

خواخو ي سودله چال په مسدکو کدال یدال  دده وخدت ټولدواک الکسداندر        

 . ڼله((ځمکني فرسته ))پاولوویچ 

پدده مسددکو کددال د اوسددېدو او پددوځ تدده د بېرتدده سددتنېدو پدده دهدده لنددته  

له سونيا سره نېدد  نه  و بلکال لد نور  دم  موده کال رستوو نه یواز  

 .سره لر   ول

سونيا خورا سکلال مهربانه او له ورایه  ر ندده وه چدال پدر رسدتوو     

یددال سددخت زړه بددایلل  و خددو رسددتوو دځددوانه پدده  ددده منددګ و چددال       
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 رځوان ترور کوي دومره بوخدت او پده کړکېچوندو کدال ډوب دى چدال      

ه نه خپله ازادي هدوره  ڼدي او   او یا داچال تر واد.مينتوب ته وخت نه لري

 ر کله به چال سونيا ور په زړه  وه ویدچ بده   .هواړي یو ه نور تر سره کړي

 : یال

 دده  ه داسددال پېدلددال ډ ددر  دي نددور  بدده  ددم ډ ددر  داسددال پيدددا       -

دد  کددار لپدداره زه ال ډ ددر ځددوان  . ددي ډ ر  نددور  چددال زه یددال الندده پېدد نم 

 ي او مدين  دم  خدو     یم وخت ډ ر دى  ده وخت چال زما د  کار ته زړه

 .اوس د مينتوب لپاره  ېڅ وخت نه لرم

له بلده پلدوه  دده لده سدځو سدره ناسدته والړه ځانتده یدو ډول سدپکاوى           

 ااه که  ه  م  ده دنهداوو بندتارونو تده تدګ راتدګ درلدوداو لده سدځو         

ناسته والړه کوله خو داسدال یدال سدودله چدال دا کارونده د زړه لده        سره یال

انګریدزي کلدوب تده تدګ راتګ لده دینيسدوو       .کومال او بال خونده کدوي 

په  رابو کال ډوبېدل  ده پې ندل  وي کورته تګ راتګ   سره ېيا ي

 دا او د  ته ورته ندور ډ در کارونده    ((  لته ېيا انو تګ راتګ درلود))

 .یال د یوه سواره پوځي لپاره ورځني چار   ڼلال

د مدددار  د ميا دددتال پددده پيدددچ کدددال مشدددر  راو ایليدددا انددددر وویچ       

و  د دال مېلمستيا او بنتار په چمتوالي سدخت لګيدا و چدال پده     رستو

انګریزي کلدوب کدال یدال د  دهزاده بدا راتيون پده ویداړ دجوړ ددو تکدچ          

 .کړى و

 راو چال خپچ او د کورن  کميس اهوست  و په کورکال  رځېدده  

دا ددپزانو پې ندددل  ددوى مشددر  ف ددوک   او دانګریددزي کلددوب.را رځېددده

  مر  او مدددددالګال  زر چدددددوبالتيسدددددت ته یدددددال دمېلمسدددددتيا لپددددداره د 

بادرنګو تددددازه کبانو دخوسددددي دهوسددددال او نددددورو پدددده اړه ځددددانګړ      

 .سپارستنال کولال
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 راو رستوو د پرانستو له پيچ نه ددهه کلوب هړى او د ده یدو لده   

ندو لده د  کبلده  دهزاده بدا راتيون تده       .مخورو سپين   درو نده  ڼدچ کېدده    

 ځکده  دده پده    درسمي مېلمستيادتيارۍ چدار  ده تده سدپارل  دو  و     

مېلمدده پددالنال او خددرو کددال لددوى الس او نددوم الره او پدده د  برخدده کددال یددال   

د کلوب مشرانو ا پزانو او چوپړاندو پده خدورا پداملرنال     .سيال نه درلود

او وریدددن تنددددي د  دددده سپارسدددتنال اور د  ځکددده  ددددوى پددده د  سددده   

پو ېدل  پرته له  ده نه به بچ  ېڅ  وک دداسال یو  مېلمستيا خرو تده  

 و زره روبله کېدي مال ټينګه نه کړي او دبچ  دېڅ چدا پده مېلمسدتيا     چال 

 ...کال به دوى ته داسال  ټال ور په برخه نه  ي

وړ سپارسدتنال ورکدړ  د     راو وروسته له  دده چدال پخوونکدو تده    

پده  مدد  وخدت کدال یدال د      ...مېلمستون خواتده یدال د سدتنېدو تکدچ وکدړ     

وټدو د وسدپنيزوتکهاري   د ټينګدو نارینده  دامونو او دب    درواز  له  ا نده 

 ددده ځدوان  دراو و  ددده دتانددو نریو بریتو سدکلال اوبددال     .هدد واور دد  

سددار  تددازه بشددر  سددره چددال خددوب یددال سدده پددوره او سددتوماني یددال لددري     

 .سه مسکوي طبيعت سره راننو  سکار ده له

 :بوډا  واکال له  رمه ډکال موسکا سره زوى ته وویچ

بدچ  دوک نده یال تدا     چېر  یال چور سرسام  وى یم کده  !آه ورورکه-

خو به لد مرسته راسره کړ  واى تر اوسه مال ال سندرهاړي خبر کدړي نده   

دي سازیان  ته خو سدندرهاړي  مدا و  چدال جټدان راوهدواړم  تاسدو       

 .سپاره پوځيانو خو دجټانو وکوچانيو سندرو لېونه یاستئ

 :زوى وموسېده او و  ویچ

ه د دددون کددده رسدددتيا راباندددد  وایي  دددهزاده بدددا راتيون چدددال کلددد   -

 رابن جګړ  ته چمتوال  نيوه دومره  لال ځلال یال نه کولال لکه تاسو 

 ...چال یال دد  مېلمستيا لپاره کوي
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 : راو په لوړ او له خوسه نه په ډک آواز وویچ

  اپاتکدا  داډیوان  لتده    737له  ده ځایه بده بيا راز ولېداى ځدي   ... -

لدوو پده   بلد دى  لته به الېو کاى نوم  جټ پيداکوي  ده  دده د ار 

 ...مېلمستون کال چال  ت ده یاد دد  

 :نيکوالى په خندا وویچ

 جټانال  م ورسره راولو -

 !ستا زړه ! زړه د -

پده د  وخدت کال اناميخایلوفنا پدده نده اور ددونکو  امونو برنددد      

 ېددددر  او  ممهالدددده مسدددديحي وزمدددده بشددددر  چال  ېهکلدددده یددددال ندددده     

وتړلددال او و   سددتر ال یددال لدده مهربددانه ندده   ... بدلولدده کوټال تدده راننوتدده 

 :وویچ

زه به یو وار د بيېزاوخوو کورتده ور دم  ده ځدوان    ! رانه  رافه...-

 ر ددده مدددو چدددال لددده بددداهچال نددده پددده کدددار دي      !بېزاوخدددوو راهل   دددو 

 مدددا اوس یددال راوړئ زه بایددد بېزاوخددوو و ورم  ددده ماتدده      ! رافدده

دبددداریس ليدددك رالېدلددد   دخدددداى  دددکردى باریس اوس پددده سدددتره       

 ... وى دىقوماندانه کال  مارل 

زما له خوا بېزاوخوو ته بلنه ورکړئ زه به د ده نوم دمېلمنو په ډلده  

کال وليکم خو دا راته ووایئ چال  دده یدواز  دى کده لده خپلدال مېرمندال       

 سره راځي 

اناميخایلوفنا خپلال ستر ال پورته خواتده وهړولدال او پده  ېدره یدال      

 :دهم لړلال راخور   و  خو و  ویچ

بدمرهه سوى دى  ده  ه چال مدا اور ددلي     ده خورا!اه زما  رانه -

کلده چدال مدو  د دده پده      .او که رستيا وي خداى د  په  ېڅ چا نده راولدي  

نيکمرهيددو کدددال ډوب و  دددېڅ چدددا دد  بددددو ورځدددو تردددور  دددم نددده  دددو  
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زمدا خدو خدورا زړه    . ده  دم دا دپداک زړه او سدپېهلي رو  خاوندد    .کوالى

 .ورسره وکړم پر  خو  دي  ه مال چال له السه و ي  ومره مرسته به

 :وپوستچ(پالر او زوى)دواړه مشراوځوان رستوفانو

 ...ولال  ۀ  وي دي -

 .خلك داسال وایي چال پېير دهم له السه لېونه  وى دى-

پر ددددي چددال مېلمسددتيا تدده را ددي     . ددر  دده چددال و   و  دي !سدده-

 .مېلمستيا به وي طبيعت به یال سه  ي پرتمينه

ورځال دوه بجال نه و  چدال د   بله ورځ چال د مار  در يمه نېټه وه ال د

انګریزي کلوب دوسوه پنځدوس تنده هدړو او پنځدوس تندو ندورو مېلمندو        

د ددران مېلمدده او د اتریشددي دجګددړ  اتددچ  ددهزاده بددا راتيون د راتددګ      

مسکو چدال تدچ دخپدچ پدوځ دپرلده پسدال بدرى        . رکلي ته ستر ه په الر وو

ړى د خبرونوپده رارسدېدو سدره لدوم     د جگدړ  " استرليڅ"ر دى و د  سره

 ېڅ دا نه منله چال کېداى  ي دوى داسال ماتال خدوړلال وي ځيندو خدو    

دا خبر دروغ او بابيزه  ااه او نورو بيا دهه ډول حيدر  وړونکدال پېښدال    

انګریددزي .لپدداره چددال پدده خيددال کددال  ددم ندده راتله پاخدده دالیددچ هوسددتچ        

کلوب چال دمخورو او لده پېښدو خبدرو او لېوالدو ټدولنيزو  خرديتونو       

دو یوه ټولنه وه د دسامبر په ميا ت کال چال ددهال دتګ راتګ او ټولي

ماتال دخبرونو رارسېدل پيدچ  دول ټولو داسدال دد  خبدر او جګدړ  پده       

اړه چوپيتيا هوره کړ  وه چدال  دواکال پده لدوى الس یدال داسدال پر ګدړه        

 دده مخدور مرکچيدان    .کړ  و  چال  ېهدوک بده پده د  اړه  ده نده وایدي      

  دولګددددداروکي راستوپچين سدددددردار والدیميدددددروویچ   دددددراو:لکددددده

والویددوو   ددراو کارکوو سردارفيازیميسددکي چال تددچ بدده یددال خبددرو  

او یددا  ددم پدده کورنددو او وړو   دنښددال مددنځ ویشددت  یددا کلددوب تدده ندده راتلددچ  

ځدددانګړو بندددتارونو کدددال راټوليددددل او د زړه خوالددده یدددال کولددده او  دددده      
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چددال  راو ایليدددا  )مسددکویان چددال دنددورو لددده خددولال یددال خبدددر  کددولال      

بدددال الرسدددود او  دلندددت وخدددت لپددداره( لدددال نددده ولددده  دددده ډ انددددروویچ  دددم

د . الرسوونال پداتال  دول اودجګدړ  پده اړه یدال خپدچ خيدال نده  ر ندداوه         

مسددکو خلکددو داسددال انګېرلدده چددال داسددال کددوم ندداوړه  دده تېر دددونکي      

خدو ال  ده مدوده    . دي چال د ده په اړه یدال تدر هز دد چوپيتيا هدوره  ڼلده     

او پدده جګددړ  کددال   تېددره ندده وه چددال مخددور مرکچيددان بېرتدده سددره رابددراال   

پددده ډا ددده هد ددددل او خبدددر  اتدددر  یدددال پيدددچ      دمددداتال دالملوندددو پددده اړه 

روسانو ته ددهال نا دونال  نده مندونکال     د مد  ویناوو او مرکو نه.کړ 

 ر ندد او پده ټدول مسدکو کدور پده کدور         او نا اور دل  و  پېښدال دالیدچ  

 :الملونه داوو.خواره  ول

ندده رسددېدل دپولندي د اتریشدديانو خيانددت پو  تدده دخددوړو او کددالو  

پرژیب سکي او فرانسوي الن رون خيانت  او دکوتوزو بال اسدتعدادي  

د ټولواک ځواني  بدال تجربدوال  او   (اوپه  نګوسه کال دا  م ویچ کېده)

چددداپير  دددویو و دددړو راتاو ددددل او د ددددو دخبدددرو  لددده  دددده نددده د ناکسدددو

ټولددو دا پدده  ددته ویددچ چددال  دددو د  خوروسددي پددوځ  دپددوځ پدده اړه.اور دددل

دروسددي پددوځ  ددر . ورتيددا او مېړانددال یددو نا ددونال چدداره ترسددره کددړ  ده زړ

سددرتېرى  ر افسددر او  ددر جنرال  ددر یددو  یددو اتددچ و داسددال اتددالن چددال       

زړورتيددا او مېړانوتدده یددال دمعجددز  پدده سددتر ه کتددچ کېدددل خو ددهددو      

بياد  هزاده با راتيون نوم ځکه د اتدچ پده نامده یاد دده       اتالنوله ډلال نه

 پده  په  ون  راین کال جنګېدل  په استرليڅ کال یدال   چال په باتوروالي

وخت  اته تګ کړى او پده یدواز  ځدان یدال تدر خپدچ الس الندد  پدوځ پده          

د دوه برابدره زیدا  او پيداوړي     خورا منظمه بڼه ژهورل  او یوه ټوله ورځ

دسمن سدره پده مېړانده جنګېددل  او خپدچ ځدان او خپدچ پدوځ تده یدال سدتر            

اتيون پده مسدکو کدال داتدچ ندوم  ټلد        دد  ېلت چال با ر.ویاړ  ټل  دى
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و نه یواز  دا وچال  ده له مسکو سره  ه ځانګړي اړیکي نه الرل بلکال 

دبدا راتيون دهدال راز   ...دا  م و چال  ده یدو پدردى او هيدر روس پدوځي و    

او لمددانځنال  ممهالدده د کوتددوزو ندده د ندده رضددایت او کرکددال        سددتاینال

خبره دا وه چال له  دو نده  خو د روسي سرتېرو په اړه ... ر ندونه  م کوله

یدال ډ در    باید د آرامتيا  يله و ي ځکه باید دا کار و ي چال مېړانال تده 

له  ر  خوانه داسترليڅ په جګدړه کدال د  دده دنویدو     .تاوان پېښ نه کړي

نویو مېړنو کړو او ویاړونو کيسال مرکال اور دل کېد  چا ویچ  دده آن  

چ چال پنځدده تندده  د دسددمن لدده منګولددو جنددته راوژهورلدده بچ بدده بيددا ویدد     

دسمنان یال وژلي در يم به بيا یادونه کوله چال  ممهاله یال په توپ کدال  

د بيدرد مېړانده   .پنځه  وله ځاى پر ځاى کړي دي او نور  نور  کيسال

 م پټه پاتال نه وه  ده داچال کله یال س  الس  نت  دوى و تدوره یدال پده     

ي پده  خو دسردار بالکونسک.کين  ده چلوله او  مداسال وړاند  تلل  و

اړه  ېهچا  ېڅ نه ویچ یواز  د ده  دو نېددد  اندتیواالنوچال دى یدال    

له نېدد  پې انده دا افسوس کداوه چدال  دده خدورا مخکدال او وختده مدړ        

 . و او خپله بالربه امېدواره سځه یال  سال ېجي، پالر ته پر ښوده
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د مددار  پدده در يمدده دانګریددزي کلددوب پدده ټولددو کوټددو کددال دمېلمنددو د  

د کلددوب هددړي او مېلماندده  ددوک پدده  .او مرکددو  رو ددور جددوړ ووهد دددو 

پددوځي جامو چانورسددکلي کددالي او چددا دسددردارۍ جددامال اهوسددتال او    

ځانګړي پودر یال و لي او سينګار کړ   ڼال لکده د  داتو او انګبيندو د    

پسرلنيومچيو په  ان له  ر  خوانه  په  په په خوځېدا وو  دوک ډلده   

او یدا  . ليدل  سال د  خدوا اخدوا  رځېددل   ډله والړ وو او  وک  م نور بې

سددينګار  ددوي او .بدده چېددر  ناسددت او  ددوک خددو  وسددي ځانتدده والړ وو  

الس په نامه چوپړان د دروازو خواته والړ ...هوره جامال یال اهوستي و 

 د چوپړ ووایي  او د  ته ستر ه په الر و چال  وک دوى ته

پدده ځددان  دمېلمنددو زیدداتره برخدده همددر خددوړلي  ددرندداوي پراخو او     .

خلددددك وو چددددال  ددددوربال منګوله  ددددتلال     ډاډمددددن  ېددددرو خاونددددده  

دهده ډلده مېلمانده او دکلدوب     .الرل خوځېداو  او درانه درانه هدونده یدال  

هړي د دود له مخال په ځانګړو ځایو او ځدانګړو ډلګيدو کدال سدره ناسدت      

چدددال زیددداتر یدددال ځواندددان وو او  یدددو  دددمېر لدددداو یدددو واریدددزه مېلمانددده .وو

خوو چال تر خلك رتبال نه وروسدته یدال بيدا د    دینيسوو رستوو او دولو

افسرۍ ویاړ  ټلد  او دسيمنوفسدکي پده هوندت کدال  مدارل  دوي و پده         

د ځوانانو په تېره بيا دپوځي  دو له  ېرو نه دویاړ تدر  . مد  ډله کال وو

 ددده داسددال چددال .پددرد  النددد  مشددرانو تدده یددو ډول سددپکاوي  ر ند ددده 

 : واکال ځوان نسچ تر ځانه مشرانو ته وایي
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درندداوي او ویدداړ مددو سددتر ال پدده ليمو خددو دا  ددم مدده  ېروي چددال     -

 .راتلونکال مو  پور  اړه لري

پېير چدال  .نيسي هکي  چال دکلوب له پخوانيو هړو نه و  م دلته و

دسځال د ټينګار له مخال یال ویښته ببر سينګار کړي او ېينکال یال لر  

کددړ  و   او دورځددال لددده دود سددره یددال ندددو  جددامال اهوسددتال و  پددده       

 ده دتچ پده  دان   .ينال او هملړلال  ېر  په بېالبېلو کوټو  رځېدهخوا 

د دو هوړه مداالنو لده خدوا چداپېير  دوى وو چدال دده  دتمنيو او هدوړه         

مدالېو تدده پدده تمدده وو خدو دده د خپددچ ېدداد  لدده مخدال  دددو تدده پدده سددپکه    

 .ستر ه کتچ

دېمر لده مخدال  دده دځواندانو خو د دتميو او اړیکدو لده مخدال  دده          

ور  اړه لرله نو لده  مدد  املده دى د دواړو ډلدو تدر مدنځ       دمشرانو ډلال پ

تدددددر ټولدددددو نددددده زیدددددا  خلدددددك د  دددددراو    ...پددددده تدددددګ راتدددددګ کدددددال و  

 ددراو . وو ډلددو تدده ورټددول  ددوي  .راسددتوپچين والویف یددا ناریشددکين  

راستوپچين کيسال کولال چدال  نګده اتریشديانو دتښدتال پده وخدت کدال        

زور روسدددان تدددر مخددده کدددول او روسدددان د  تددده اړ وو چدددال د تدددور  پددده     

والویف پده  .دټښتېدونکو په منځ کال ځانتده د پدر مختدګ الره پرانيدزي    

خددورا محرماندده ډول دا ویددچ چددال  اوواروو یددال لدده پترزبددورد ندده دد   

لپاره استولي وو چال داتریشيانو په اړه دمسکو داوسدېدونکو دخيدال   

په بله ډله کدال ناریشدکين داتریش پده پدوځي  دورا ملندت        .جاج واخلي

سددردار اندددر وویچ چال پسددتال  پلدده یددال پدده پښددو     خددو خپلدده  ...و لددال

دتداالرونو تدرمنځ    وي په خورا چټکه او بوختيدایال د  رکلېدواو خدوړو   

تګ راتګ کاوه او ټولو مخورو او لدو مخورو سره یال چال ده ټول په یدو  

ډول نه ډول پې ندل په یوډول سدتړي مشدي خدواره مشدي او کلده  دم یدوه        

یال خپچ هلچك خپچ نازول  او تاندد  او کله ناکله خو به .لنته مرکه کوله
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زوى پسددال ولېددده او د ددده پدده پيددداکولو سددره بدده یددال سددتر ال پدده  ددده        

رسددتوو دکړکدده .ورخښددي او یددو لدده نددازه ډک سددتر ك بدده یددال ور ولېددده 

تر نګ له دولوخوو سره والړ و سره لده  دده چدال تدازه سدره آ دنا  دوي        

 دو د  بوډا  راو  ددوى تده ورنېددد     .وو خو سخت ورته  ران  وى و

 :ورکېښکود او و  ویچ سه راهالست په نامه یال ددولوخوو الس

 تاسو زما له د  زلمي سره پې ني  لته یو ځاى راوبښيماته ویاړ  -

او  دده بدوډا تده چدال لده      ! اه اه ...او یوځاى موله  دو سدره مېړانده کدړ  ده   

 : نګه یال تېر ده وویچ

خدو ندور یدال    ... نګده یاسدتي   !واسيلي ایګناتيچ  رانه ملګریه!آه -

دد  وخت پيدا نه کړ چال له دهه بوډا سره خپدچ دهده روهبدړ تده پداى تده       

ورسددددوي ځکه نا اپدددده ټولددددو کددددال یددددو  رو ددددور او لېوالتيددددا  ددددته      

 ددوه چوپړانو پدده  بڼدده اخېسددتو بڼددو را و هېدددل او پدده لددوړ آواز یددال      

 :هبرد هد وکړ

 !له خيره سره راهلچ-

خددال  ددول او ټددول زنګونده و ددرنګېدل  مشددران او سددپين  یري تدر م  

مېلمانه چال لکه دهنمو د دانو په  ان خواره واره و تده بده وایدي چدال پده      

پارو چېرته دلي  وي وي له بېالبېلو کوټدو نده پده سدتر مېلمسدتون کدال       

 .راټول  ول

او دکلوب د دود له مخال خپله توره  با  راتيون چال د درناوي په نښه

 ددده ندده .سددکاره  ددواو خددوله  سدداتونکو تدده سددپارلي وو پدده وره کددال را 

پوستين اهوست  و او نده یدال دکارتوسدوکتار اچدول  و لکده  دده  دان        

چال رستوو  ده د استرليڅ تر جګړ  د مخه یال ليدلي بلکدال  دده ندوي    

ېسکري دریشي چال روسدي بهرني نښدانونه او د يدور ي سدتوري یدال      

بر ښدددېده چدددال دهدددال     داسدددال.پدددر چدددت ټټدددر تمبدددول  و  اهوسدددتال وه    
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 یدره او بریدت جدوړ کدړي       راتګ نه مخکدال ویښدته   مېلمستيتا ته یال تر

د دده  .کدړ  وه  و چال دهه کار د دال د ېر  سکال په کوم ډول ناسدکلال 

پدده بشددره کددال  پدده دهدده بنددتار کددال  لدده  ددتون ندده دسدداده خوسدده نښددال        

 ر ند  و  خو کله به چال دده د ځيدتيا او مېړانال نښال ورسره یوځاى 

فيددددودرپيتروویچ بلکيشددددوو او . ددددو  لد دخندددددا وړ بدددده وبر ښددددېد  

چال دبا راتيون ملګرتيا کوله  دد  لپاره د وره په مخکدال لدد    اوواروو

ځنددتني  ددول چال  ددده داصددلي مېلمدده پدده تو دده تددر ټولددو ندده وړانددد  او    

یواز  مېلمستون ته ننوزي خو  دده چدال نده هوسدتچ ځدان تدر ندورو لدوړ         

و ڼي ځان ځنتن  ځندن  او له  دو سره  مګامده کداوه نو ځکده داسدال     

خدو پده پداى    .ښېده چال  واکال ټول د درواز  په مخکدال تدم  دوي وي   بر 

پددده خدددورا  .کدددال بدددا راتيون د  تددده اړو  او تدددر ندددورو نددده مخکدددال  دددو    

کمينه کرارۍ داسددال چددال  ددواکال ندده پو ېددده خپلددو السددونو سددره  دده   

 دده داسدال کدرار کدرار     .وکړي په مېلميسدتون کدال وړاندد  وړاندد  الړ    

ه ډ در کدال و اودتوپوندو تدر ډزو     روان و چال  واکال ته به وایي دجګړ  پ

الند  لکدده  ددده  ددان چددال پدده  ددوینګراین کددال د کورسددك د هونددت پدده    

د کلددوب د مشددرۍ ډلدده د ددده  رکلددي او   ...وړاند   اموندده پورتدده کددوي 

 دددوى ددهدده .وړانددد  راهلددچ درندداوي تدده ودر دددل او تددر درواز  پددور 

اوه او  ان درانه او  ران مېلمانه د درناوي په نښده خپدچ  رکلد   ر ندد    

بال له  ده چال د دده ځدواب تده سدتر ه پده الره پداتال  دي له  دده نده تداو           

راتاو  ول  ده یال له مړوندونو نه راونيدو او مېلمسدتون تده یدال بدر ده      

تدداالر تدده ننوتددچ خددورا  ددران    ... ڼدده  واه  ڼدده  وادده جددوړه کددړ  وه   .کددړ

 ددراو ایليددا اندر وویچ پدده خندددا او ټينګددار تددر تولددو ندده پدده زیدداتال      ...و

 :الره یال پرانستله او ویچ یال  لوسال  ر وک پور  و چت

 !پر ېددي  يله کوم پر ېدديچاته وایم -



 

377 

 ددراو  مداسددال خلددك پددور  و چ مېلمدده یددال لدده السدده رانيددول          

وو مېلمستون ته یال بدر ه کړ او دصالون پر منځنه لویال  دوکه کدال   

دکلوب لویومشدرانو او مخدورو بيدا دمېلمده  داوخوا تده  ڼده        .یال کېناوه

 دراو ایليدا انددر وویچ بيا د ڼده  دواال پده       . واه او اله  ولده جدوړه کدړه   

مدددنځ کال ځانتددده الر پرانسدددته او دباندددد  وو  ال  و دددېبال تېدددر  نددده   

و  چددال دکلددوب لدده یددو مشددر سددره  ت دسددپينو زرو یددو قدداب پدده الس        

په د  قاب کدال  .راننو  او قاب یال د هزاده با راتيون تر مخال کېښود

دا .ط یدو  دعر پدر  ليکدچ  دوى وو پدرو  و      یو کاهذ چدال پده سدکلي خد    

ویاړنه د دهه پوځي اتچ  هزاده بدا راتيون پده سدتاینه کدال ليکدچ  دو        

بدددا راتيون د کاهدددذ پددده ليددددو  دددك پدددك او  ددداوخواته یدددال داسدددال  .وه

وکتچ تا به ویچ چال له چا پناه او مرسته هواړي خوپه ټولو ستر و کدال  

او دندورو  يلدو تده     یال داسال  يلال لوستال چال دى خپله باید تسليم  ي

ده وليددددددل چدددددال نددددده کېدي دسدددددپينو زرو قددددداب یدددددال .هددددداړه کېدددددددي

راواخېسددت په تریددو تندددي یددال  ددراو تدده چددال دهدده قدداب یددال راوړى          

 کنده )یدو تدن دهوړومدال پده  دان قداب د دده لده السده واخېسدت          .و وکتچ

داسال بر ښېده چال با راتيون به  ده له ځانسره تر ماسامه ټينګ ساتي 

او لده  (وخت کال به  م  ده ترخوا پور  نيدولال  رځدوي   آن د ډوډۍ په  او

داسددال وبر ښددېده چددال  . ددده ندده یددال  يلدده وکددړه چددال  ددعر تدده هددو   ددي     

پده خوا دينو سدتر ویال    !ډ دره سده ده لدولم یدال    :با راتيون  واکال وایدي 

خدو  دېبه ال   .کاهذ ته وکتچ او پده خدورا پدام یدال د دعر لوسدتچ پيدچ کدړل        

ورواخېسدت او پده لدوړ     ه السده تېره نه وه چال د عر  اېر کاهدذ د دده لد   

 هزاده با راتيون   ده ته سر سوراوه او .آوازیال د ده لوستچ پيچ کړل

 :په ځير یال  ده ته هو  نيول  و

 پېړۍ پېړۍ د  ویاړ وى پر الکساندر 
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 !زمو  ویاړ پر تخت ابدي وساته

 !زړور الرسود او خواخو ى خواخو ى اوسه

او جګددړ  تدده چمتددو ( تددچد ویددرژل دافسددانال ا) خپدچ  ېددواد کددال ری دده 

 ! اوسه

 *** 

 !چال په خپلو کړو وویاړي!خو ا  نيکمرهه بناپارته

 ....او ځان د  دبا راتيون تور  او مېړانال ته ټينګ کړ

 .نه داچال له روسي جنګيالو سره دسياله خيال درپيدا  ي

 

د دعر لوسددتچ ال پدداى تدده رسددېدلي ندده و چال دچوپړانددو مشددر پدده لددوړ  

لددده د  آواز سدددره  ممهالددده دخوړنتدددون  !و دهډوډۍ چمتددد:آوازهدددد وکدددړ

 :چال درواز  بېرته او له  ده ځایه دد  ترانال هد

پده  ! ویداړمن اوسدي  !ا  دبرى چدال لوړه  ه او ا  زړور  ېوادواله -

مېلمستون کال انګازه جوړه کړه او  راو ایليا اندر وویچ  اېر ته چال 

و پده قهدر    بال وخته اذان کوي  ال د عر په لوستلو بوخت دچرد په  ان

ټول ځکه پا ېدل چال پدوه  .سره وکتچ او دبا راتيون په وړاند  ټيټ  و

بدا راتيون ترټولدو نده مخکدال د ډوډۍ ميدز      . ول تر  عر نه ډوډۍ سه ده

ته ور نېددد   دو او دميدز پده سدر کدال د ددوو الکسداندروو  الکسداندر         

د  خبدر  لده د    .بلکيشوو اوالکسداندر ناریشدکين تدرمنځ  کېناسدت    

د دده تدر ناسدتال    .اهېز درلود چال دټولواک نوم  م الکسداندر و  کبله  م

ټول یو په بچ  وروسته در  سوه تنه ټول نامه او دریځ ته په پاملرنال سره

کېناستچ داسال چال  ر ومره مخور او دپدام وړ   پسال دميز  ااو خواته

دریځ خاوند و  ده  ران مېلمه ته نېدد  ځداى پدر ځداى  دول او دا دران      

داسددال یددو   و پدده  ېددر چددال مددخ سددکته روانددال و   پدده  ددمکددار د دددو اوبدد
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 .چټکه ترسره  و 

 ددددراو ایليددددا اندددددروویچ خپچ زوى د ډوډۍ ندددده مخکددددال  ددددهزاده 

 هزاده  م  ده وپې اندد او لده سدره یدال  سدال        با راتيون ته ور وپې اند

یو  وداسال خبر  چال  ده ورځال یال له ټولو سره کړ  و  له ده سره  م 

دمرکددال پدده وخددت    د ددهزاده بددا راتيون  ى سددرهزو  ددراو دده لدده .وکددړ 

 .په خورا خوسه او هرور کتچ کال ټولو مېلمنو ته

نيکوالى رستوو له خپچ ملګري دینيسدوو او خپدچ ندوي اندتیوال     

 دولوخددوو سددره در  واړه پدده  ددته دميز دمنځندده برخددال پدده  ددده ځدداى 

یدددددددال پېيدددددددر او د دددددددده تر ندددددددګ   کال کېناسدددددددتچ چدددددددال مخدددددددامخ 

یليددا اندددر وویچ او د ددده ملګددري چددال    ددراو ا.نيسي هکي ناسددت وو

دکلوب مشران  ڼدچ کېددل مخامخ بدا راتيون تده کېناسدتچ او ټولدو پده        

 ددته   هدده کولدده  ددده تدده   ددوا ال خپلدده مسددکوي مېلمدده پالندده  ر نددده  

 .کړي

دسدال ډوډۍ او تداوده  رکلددي دجوړ ددو پدده  کلده د  ددراو  هدال بددال      

ا دارو لده ټولدو      دده دسدر پده خوځېددا او دسدتر و پده      ...ځایه نه و  پاتال

چوپړانو سره اړیکي سداتچ او تدر  دونتوالند  یدال  ددو تده سپارسدتنال        

 ددده د ددرو خددوړو نددوم سدده پې انددده او د دددو دخونددد اندددازه او        .کددولال

خدو کلده چدال    .دخوړلو وخت سه ورته  ر ند و  ر  ه په سده ډول روان وو 

ه ز ته راوړل او په ليدو یال ایليدا انددر وویچ لده خوسد    ېم هخواړ دویم یال

ندده نددور پدده جددامو کددال ندده ځایېددده  پدده  مددد  وخددت کددال و چددال د  ددرابو    

دبوتلونو دسرونو دپرانيستو پړقهاري پورته  و او چوپړانوپه جامونو 

د کبدانو تدر  کدال نده     .کال  ددهو اورنيو سړو انګبيندو تویېددل پيدچ کدړل    

وروسته چال سخت او دپام وړخوند یال کړي و ایليا اندروویچ د کلدوب  

 :کتنال وروسته  په کراره وویچمشرانو ته تر 
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دډ رویاړونو پده ویداړ بایدد و کدچ  ي سده بده دا وي چدال پيدچ یدال          -

خپچ جام یال منګولدو تده کړ پا ېدد پر مېلمسدتون چوپيتيدا خدوره       .کړو

 . وه او ټول د  ته ستر ه په الر  ول چال  ه ویچ کېدي

 : راو په لوړ آواز وویچ

سدره  ممهالده یدال پده      او لده د  خبدر   !دټولواک امپراتور پده ویداړ   -

پدده .سددتر و کددال لدده خوسدده لېوالتيا او  ددوي اوسددکال را ددېوه  ددو       

 ماهدده  ددېبه کددال و چددال پدده مېلمسددتون کددال داسددال یددو  ندمددال انګدداز   

ټول  ممهاله .سندره په کال هد دله..." دتالند   دبرى" خور  کړ  چال 

او بدا راتيون چدال  ماهده    !پا ېدل او  ممهاله یال چدده کړ  چدال  دورا   

ون  رابن دجګددړ  پدده ډ ددر کددال چددده کددړ  وه داسددال  ددورا        ددان د  دد 

د ځدوان رسدتوو هد لده خدورا     .کړل چال ته به وایي ستون  یال  ېر   و

 ددوي او لېوالتيددا ندده پدده دهددو در  سددوو  آوازونددو کددال لدده ورایدده جددال او  

واور دل  و او د ده په ستر و کال  م دخوسه اوسدکو ځدان را  ر ندد    

 .کړ

 : ده چده و لال

 ده ټول جدام یدو هدړپ    ! ورا!پراتور دروهتيا په  يلهدټولواک ام -

خددورا ندورو مېلمنو  دده تدده   .کدړ او خپدچ تدش جددام یدال پرځمکده وویشدت      

ورته کړه ترسره او پر سر دجامونو تراړولو نه وروسته یال  خپچ جامونده  

د جددامونو کړنګددول او د کلددو  رو ددور تددر ډ ددر     .پددر ځمکدده وویشددتچ 

تدده ورسددېد چوپړانو دمدداتو   کلدده چددال  رو ددور پدداى .پددور  او ده  ددول

او  کددوونکال  ددم پدده خددورا خوسدده او لدده    ددویو جددامونو ټددوټال راټددولال

موسکا نه په ډکو ونتو په خپلو ځایوکال کېناستچ او بيدا مرکدال بېرتده    

 ددراو ایليددا اندددروویچ بيا پا ېددد دقاب  نددګ تدده ا ښددي .تدود   ددو  

روس د وروسدته جګدړ  داتدچ     یاددست ته یال وکتچ او خپدچ جدام یدال د   
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دستر قوماندان   هزاده پيتر ایوانوویچ با راتيون د روهتيدا پده ویداړ    

پورتدده کړ بيددا یددال  ددنال سددتر ال لدده اوسددکو راډکددال او بيددا د در  سددوه     

خدو دا وار د موسدينه او   .د ورا هریو په فېا کدال انګداز  جدوړ  کدړ     

دهدو سدندرهاړو د   .سندرهاړو آوازوندو سدندریز  انګداز  جدوړ  کدړ      

 د کانتددا  پدده نامدده (دابددچ کوتددوزوو دى) زووپدداول ایوانددوویچ کوتددو

 .:سندره بلله

 

 دروس د پوځ مخه  ېهوک او  ېڅ  ه نيول  نه  ي 

 زمو  مېړانه زمو  دبري ضامن دى

 لرو که مو  با راتيون

 .د ر یاهي سر د ده تر پښو الند  دى

 

 مدددا چددال د سددندرهاړو د اواز انګدداز  آرامددال  ددولال جاموندده بيددا      

ورکددړل  ددول  او تددر  ددده ندده وروسددته نددور ډ ددر       پورتدده  ول  ددعارونه  

جامونه  ددده جاموندده چددال د  ددراو رسددتوو پدده نددازک زړه یددال دم پدده دم    

او  ددور او چدددو پدده  ال ډ ددر ډ ددر پدده ځمکدده لد دددل اهېددزه زیاتېده جاموندده

دبکلشدددوو  ناریشدددکين  .  و لوندددو کدددال ندددور تاالنونددده جدددوړ کدددړي وو

ورو مشددددرانو د او ندددد دلګدددده روکوو آپراکسددددين  والویددددف.اوواروو 

دهده راز د کلدوب   .او په سدر واړول  دول   روهتيا په ویاړ یو یو جام پورته

دبنسدددت ا ښدددودونکو د بندددتار دمېلمندددو او پددده پددداى کدددال د بندددتار د        

ندور نددو  .جدوړونکي  دراو ایليدا انددروویچ پده ویدداړ جامونده پورتده  دول        

 راو ددهه  عار خوسيو او ویاړونو ته ځدان ټيندګ نده  دو کړاى خپدچ      

 .ال یال راوویست خپچ مخ یال پټ کړ او په رستيا یال وژړلدستم
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 دده چددال  .پېيدر  پدر ميدز دولوخدوو او نيکددوالى تده مخدامخ ناسدت و       

دتچ په  ان خورا ډ رخوړل او پده خدورا  دوي یدال  کدچ خو  دوکسدانو       

چال  ده یال له نېدد  نه پې انده د  ته پدام  دو چدال ندن یدال پده کدړو وړو        

د ډوډۍ لدده پيددچ ندده ترپایدده چوپدده  . اهلدد  دىکددال کددوم ځددانګړى بدددلون ر 

خوله ستر ال پټال پټال  تندى تریو  اوخوایال کتچ او سدتر ال بده یدال    

پدده یوځدداى  نددتلال او پدده سرسددامه بڼدده یددال دپددز  پددر برسددر دېينکددو د        

د ده پر بشر  داسال پر ښاني او خوا ديني  .ا ښودو ځاى په  وته مښه

و دکدوم نده اور ددونکي    خوره وه چال  واکال نه  ه ویني او نه  ه اوري ا

 .جړ خيال په خيالونو کال ډوب و او

دا جړخيدددال او ېدددذاب بښدددونکي هوټددده د ده د سدددځال او دولوخدددوو  

او  دددده  تدددرمنځ دمينددده نددداکو پټدددو اړیکدددو پددده اړه د  دددهزاد ه کندددایال   

پدده  ددده .ناالسدديك  ددوى ليددك و چددال  ماهدده سددهاریال ترالسدده کددړى و  

د رناالسدليك  دوي    ليك کدال پده خدورا بدده او لده ملندتو ډکده ژبده چدال         

ليددك ځانګړتيددا ده راهلددي و چددال دى لدده خپلددو د  ېينکددو سددره  ددېڅ ندده 

ویني او یواز  دى دى چال ددولوخوو او دخپلال سځال له ناوړو اړیکو 

پېير  ېهکله نه د هزاد ه کنایال منلال او نه په ليك کال .نه خبر نه دى

وو خو سره له د  ټولو خبرو پدر ميدز مخدامخ دولوخد    .ليکچ  وي تورونه

 در وار بدده چدال  د ددده   .تده لده ناسددتال او  دده تده لدده کتدو نده یال و ددره لرلده       
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ستر ال بال له اراد  د ده له زړه راسکونکو او سدپين ستر و سدتر و   

سره وجنګېد  داسال یال انګېرله چال کوم وحشتناکه او زورونکي  ده  

بدال اردا  بده   .یال په  و چ کال رالمسېدل او مدخ بده یدال بلدال خواتده اړاوه     

تېره او له دولوخوو سره د دال اړیکي وریاد دل او دا بده   دخپلال سځال

زړه کال ورتېره  دوه چدال پده ليدك کدال ليکدچ  دو  خبدر  کېدداى           یال په

 ي رستيا واى او یا به یال ترور کاوه که دا خبر  دده دسځال پده اړه نده   

بال اراد  به وریاد دل چدال دولوخدوو تدر جګدړ      .واى ټولال به رسيا و 

عده  دو  رتبده ترالسده کړ  خپدچ دریدځ یدال بيدا         نه وروسدته بيدا خپلده خل   

الس تدده راوړى پترزبددورد تدده راسددتون  ددوى واو دى ورپدده یدداد  ددوى     

نددده یدددال  ټددده  د دددده لددده پخدددوانه دوسدددته انتیواله  ت  ا دددنایال .و

پېيددر پدده وریددن تندددي د ددده .اخېسددتال او مخددامخ دده دیدددن تدده راهلدد  و

او  دده تده    رکل  کړى و په خپچ کورکال یال داستوکنال ځاى ورکدړي و  

دا بدددده وریاد دددددل چددددال  نګدددده پدددده سددددپين    ...یددددال پيسددددال ورکددددړ  و  

سدددتر ه دولوخوو  ده تددده د ددددال دسدددځال سدددکال سدددتایله او  نګددده 

مسکو ته د راستنېدونه وروسته  ېهکله  ده د دال نه  جدال  دوى نده    

 .و

 :پېير په زړه کال ویچ

 ده سکلي ځوان دي زه  ده سه پې نم له  مد  کبله وچدال  ! وکال-

الس ونيو او مرسته مدال ورسدره وکدړه دادي اوس دد  پده بددل       ما د ده

کدددال  دددده ماتددده رسدددوایي جوړوي پرمدددا خانددددي او یوخدددو هچ رانددده        

 ددده د . خددو بيددا  ددم زه دا خبددر  ندده منم حددق ندده لرم  ددده ومددنم       ...اخلددي

دولوخوو ټول  ده ناوړه کړه چال  ده یال د تربګنه په  ېبو کدال ترسدره   

پولېسو دسرمامور تړل  اوبدو تده د دده     دا د پر  ا یال د.کوي وریادکړل

ارتېدل  یدا د دده لده خدوا حدق او نداحق دوردچ تده د رچدا بلدچ او یدا  دم پده              



 

370 

تمانچه د  اډیوان دآس ویشتچ  دا ټدول اوټدول یدال وریدادکړل او پده زړه      

 :کال به یال ویچ

 ده یو ستر بال رحمه ته ورته دى دانسان وژنه  ده ته  ېڅ ارزسدت  -

ه نده  دوک ډار دي  دومره دى لده  دده نده خوندد         دومره چدال لده د   .نه لدري 

 ده به فکر کوي چال زه  م تر  ډار دم  وکال رسدتيا م زه لده  دده    .اخلي

پددده  مدددد  خيدددالونو کدددال و چدددال یدددو وحشدددتناک او زورونکدددي .و ر ددددم

دولوخوو دینيسدددددوو او . احسددددداس یدددددال پددددده زړه کدددددال راولمسدددددېده 

او  رسددتوو در  واړه اوس پېيددر تدده مخددامخ ناسددت او سددخت خو دداله   

د ددو یدو تدن    .رسدتوو دخپلدو دوو اندتیواالنو تدرمنځ ناسدت و     .مست وو

دسددواره پددوځ زړورافسددر او بددچ یددال پې ندددل  ددوى ېيددا  او دوکدده مددار    

وژونکد  او لده ملندتو ډک       دده بده کلده ناکلده خپدچ هولدوونک        دویم.و

هلچدك پېير تده چدال پده ټدول بندتارکال د  دتلتوب او نداآرامه لده املده           

لدومړي لده   .رستوو  په خورا ناخوسه پېير ته کتدچ . دپام وړ و ور ولېده

د  کبله چال  ده دده دسواره پوځيانو د نظر له مخدال خدورا بدتاى و او د    

او بچ لده د  کبلده   .یو  سکلال سځال مېړه او خپله  م چورسځو ته ورته و

چال پېير سره له ټول پام او ځيرتيا  دى نه و پې نددل  او د سدتړي مشدي    

رولو تدده ځددواب ندده و ویلددي او  ددده وخددت چددال   پدده نښدده یددال  دده سددر سددو 

دټولدددددواک امپراتدددددور د روهتيدددددا پددددده ویاړ جامونددددده پورتددددده او ټدددددول  

پا ېدل دى په خپلو خيالو کال ډوب پاتال نه یال جام پورته کړى و اونه 

 .و پاځېدل  خپله

 :رستوو په برند او له قهره په ډک هلچك پر  ده ورچده کړي و

نګدده د ټولددواک پدده ویدداړ یددال   تاسددو تدده وایم کددوه یددال کدده    !تاسددو-

او پېيدر سدوړ اسدویلي ویسدتلي و پده خدورا اطاېدت پا ېددل  و         ! کي

اوخپددچ جددام یددال  کلدد  و دټولددو تددر ناسددتال وروسددته یددال پدده یددو خددو     
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 :موسکا رستوو ته ویلي و

 .وبښي ما ونه پې اند -

چددي یدال   .خو رستوو نور نو دداسدال بښدنو اور ددو تده وخدت نده الره      

 .ال ویچو لي او  ورا  ورا ی

 :دولوخوو رستوو ته وویچ

 ولال   پې ند لوي ورسره تازه کو  نه  -

 :رستوو ځواب ورکړ

 .لېون  ساده سړى دى پر دده-

 :دینيسوو زیاته کړه

 .دسکلو سځو له مېړو سره بایدتچ په خو ه ژبه خبر  و ي-

پېير د دو خبر  نه اور د  خو په د  پو ېده چال  دوى دده په اړه 

 .و او له  دو نه یال مخ واړاوهتك سور  .هد دي

دولوخوو جام پورته کړ په خورا زهرده خو د ونتو په کنج کال له 

 :ملنتو سره مچ موسکایال پېير ته وویچ

پيترو ا دسکلوسځو او د دو دلونتانو په !دسکلو سځو په ویاړ-

 !ویاړ یال  کو

پېير سر سکته واچوه پرته له  ده چال  ده تده و دوري او یدا ځدواب     

پچ جام یال واخېست او کدرار کدرار یدال لده  دده نده هدړپ هدړپ         ورکړي خ

 .او خپچ همونه یال پر  وژل  کچ

چوپړ چال د کوتوزو دسندر  ليکدچ  دوى مدتن پده مخدورو مېلمندو       

ویشه یوه پااه یال دپېير مخال ته ځکه کېښوده چال  ده  م دمخورو له 

پېيدددر الس وړاندددد  کدددړ چدددال پااددده واخل  خدددو      .ډلدددال نددده  ڼدددچ کېدددده   

 و او کاهذ یال د دده لده منګولدو نده راخپدچ او د دده پده         دولوخوو خم

پېيددر دولوخددوو تدده وکتددچ او سددتر ال یددال برنددد  .لوسدتلو یددال پيددچ وکددړ 
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 ددال هدوټه او هدم چدال دى یدال د ډوډۍ پده ټولده مدوده کدال          .برند   و 

زوراوه یوځچ بيدا دده پدرزړه راخدواره  دول په خپدچ ټدول  وربدوالي پدر         

 :ميز ورخم  واو چده یال کړل

 ستي یال نه  ي اخې -

نيس يهکي او  ده بچ مېلمه چال دپېير سدي الس تده ناسدت و دد     

چدال په اور دو پوه  ول چال موخده یدال  دوک دي پده ډار او  بڼده یدال       

 :دولوخوو ته مخ ورواړوه او و  ویچ

 بس مو ده تاته وایو  ه کوي -

ددولوخوو ستر ال چال له خوسه نه ځلېدلي کرکه په کال له ورایه 

 :پېير ته وویچ وسکا یالبر ښېده په م

 ده چال رستيا له د  کداره خوندد   .زه له  مد  کارونو نه خوند اخلم -

 :اخېسته زیاته یال کړه

 .نه یال ورکوم-

دپېير چال رنګ الوت  او  ونت  یال رپېد  کاهذ یال له  دده نده پده    

 :زوره واخېست  خپله  وکه یال پور  و له له ځایه پا ېد او و  ویچ

زه تاسدو تدده د دوردچ بلندده   ...پك انسدان یاسددتي تاسدو یددو احمدق او سدد  -

 .درکوم

په  ده  دېبه کدال چدال پېيدر دا خبدره      .دا یال وویچ او له  ده نه لر   و

کوله داسال یال وانګېرله چال دده پر سځال توروندو چال دى یدال پده تېدره     

یوه  دپه ورځ کدال زوراوه ندور لده  دك او تردیدد نده راوتلدال او پده یدو            

 له  دال نه کرکه کولده او دتدچ لپداره تدر       ده.رسينال خبره بدله  و  ده

رسدددتوو د دینيسدددوو د ټدددول  دددواس او مخال دددت سدددره   .جدددال  دددوى و

سره بيا م دامنلال وه چال په د  دورچ کال د دولوخوو  ا د  دي او تدر   

ډوډۍ نه وروسته له نيس يهکي سره چال دپېيدر  دا دي یدال منلدال و د     
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ه کورتدده الړ  پېيددر لدده  ددده ځایدد .دورددچ د  ددرایط پدده اړه خبددر  پيددچ کددړ  

رستوو او دینيسدوو لده دولوخدوو سدره ترډ در  پدور  پده کلدوب کدال          

پاتال او دجټانو او نورو سندرهاړو د سندرو په ویلو یال باندتار تده دوام   

 .ورکړ

 :دولوخوو له رستوو سره دخداى په امانه په وخت کال وویچ

دمسدکو پده  دمال ختديځ     )ترسبا پور  چال په سدوکولنيکي !سه نو -

پارک و او اوس  م  دته  چدال  لتده سدوکول یدا بدازانو لدوبال        کال یو ستر 

  !کال به سره  ورو( کېد 

 :رستوو له  ده نه وپوستچ

 ارامه یال !سه -

 :دولوخوو ودر د او و  ویچ

کدده د .زه بدده اوس د دورددچ ټددول راز تاتدده پدده دوو تددورو کددال رالنددت کددړم -

دورددچ مخکددال  ددپه کېنال مور او پددالر تدده د  لدده مينددال ندده ډک وصدديت  

يدك وليکال کدده داسدال یددال و ڼددال چدال پدده دورددچ کدال وژل کېد  نددو پدده     ل

ټينګ تکچ وکړ  چال ځدال اود   خو که.رستيا چال احمق او خوار وزار یال

" کاسدترمال "ستر و په رپ کال خپچ سديال وژنال  دده  دان چدال ماتده د      

دسار یوه اوسېدونکي چال د ا د سدکار کدوي ویلي دي ندو  دده ده چدال      

ټولدو تده  ر ندده ده چدال لده ا دده  ر دوک        : ده راتده ویلدي و  .برى ستا دى

ډار دي  وک دي چال لده ا دده نده ډار دي خدو کلده چدال د  ا دد تدر مخدال          

ندو  دده وخدت د  ټدول خيدال دا وي      .را ين  ي نو و دره بيدا خپلده تښدتي    

 رانده سدبا بده    !سده ندو  .زه  م اوس  مداسدال یدم  .چال   ده درنه ونه تښتي

 !سره  ورو

او نيسد يهکي دسدوکولنيکي    بله ورځ سهار په اتدو بجدو چدال پېيدر    

ځنګله ته راورسېدل دولوخوو  رسدتوو او دینيسدوو ال دمخده  لتده     
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یو چا حالدت   پېير داسال خيالونو پسال اخېستي و او دداسال.رسېدلي و

 رندګ یدال تدك   . یال الره چدال  اوسدنه پېښدال پدور  یدال  دېڅ اړه نده لرلده        

ر داسدال بر ښدېده چدال تېدره  دپه یدال تد       .سپين الوت  او  بڼه اخېست  و

 ده دسرسام په  دان  داوخوا کتدچ او بااده یدال      . سهاره  و يره کړ  وي

یدواز   .دلمر له ځلېدونکو  دلو ستر ال پټدوي سدره تدړل    ته به وایي چال

دوه خيالدده د ددده پدده خيدددالو کددال زنګېدددل یود دال دسددځال  نددداه چال       

دتېر   پال له  و ېرو او چرتونو نه وروسته یال نور  ېڅ  دك پده کدال    

دولوخوو بيګندا ي چدال دده د ندوم او ېدز  دسدداتنال     د  دویدم نده الره او  

 :د ده په زړه کال په وار وار دا خبره تېره  وه. ېڅ اړتيا یال نه لرله

که زه  م د ده پر ځاى واى  مداسال به مدال کدړي واى لکده ده چدال      -

ندو  .آن په د  ډاډه یم چال پرته لده د  بدچ  ده بده مدال نده واى کدړي       .کړي دي

دورچ او انسان وژنه د ده لپداره دي یدا بده     اوس په د  نه پو ېدم چال دا 

زه  ده ووژنم او یا به د ده نښه زما سر نښه کړي یابه مدال پده ځنګانده یدا     

 :یو وار خو یال په زړه کال دا م و رځېده. نګله ولګېدي

سه به دا وي چال له د  ځایه په منته الړ م وتښتم او چېر  په پټده  -

ېبه کال چدال د  خيدالونو یدال    خو پوره په  مد   .ځان له ټولو نه پټ کړم

په زړه کال توپان جوړ کړي و په تښتېدلي رنګ او ځانګړ  آرامتيا چال 

 :په  رچا کال یال د درناوي احساس راپاراوه وپوستچ

  ه ته  ورو  ر ه چمتو دي او کنه  -

کلدده چددال  ر دده برابددر  ددول تور  دد  لپدداره چددال د دواړو سددياالنو     

وتومددانچال لدده  ولېددو ډکددال    تددرمنځ بر ددد وټاکي پدده واورو کدده خښددال ا   

 و   نيس يهکي پېير ته ورنېدد   دو او پده آرامده او مينده ناکده آواز      

 :یال وویچ

کدده پدده د   واسددمنه  ددېبه کال پدده رسددتيا سددتره      !سدداهليه  رافدده  -
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 واسمنه  ېبه کال سپينه وینا تاته په ډاد نه کړم خپله  دده دندده چدال    

ه مسدووليت چدال   تاسوزه دخپچ وخت  مېرونکي لپاره ټداکلي یدم او  دد   

دتاسو په وړاندد  یدال لدرم  دده بده مدال پده رسدتيني ډول تدر سدره کدړى نده             

واى د ډاډ ده ویاړ مدو چدال ماتده رابښدل  دى  دده بده رسدتيا  دوى نده          

ددهه دورچ د سرته رسدولو لپداره پدوره دالیدچ     :واى نوځکه تاسو ته وایم

ه نه  ته او دا بال معني او سپکه پېښه دد  ارزست نده لدري چدال د دده لد     

تاسو په د  پېښه کال  سال پده قهدر  دوي او برحنده     .کبله وینه تویال  ي

 .نه وي

 :پېير وویچ

 وکال تاسو رستيا وایي دا زمدا لده خدوا خدورا سداد ي او حماقدت        -

 ...و

دټولو  دو کسانو په  ان چال په دورچ کال  دتون کدوي   )نيس يهکي

او دټولددو  دددو کسددانو پدده  ېددر چددال د  تدده ورتدده پېښددو سددره مخددامخ          

 :وویچ( ي په د  باور نه الره چال خبره دورچ ته ورسېديکېد

تدر ټولدو نده د درنداوي خبدره بده دا وي چدال تدر         !  رافه تاسو پدو ېدي -

په د  پېښه کال یو  خوا تده  .ډزو نه به سه دا وي چال خپله تېروتنه ومني

کده داسدال وي اجدازه راکړي چدال ستاسدو د پېښدمانه       .  م نده دي  دوي  

له  دده سدره وهد دم ځکده زه ډاډه یدم چدال      خبر ستاسو سيال تده ورسدوم   

 . زمو  سيال به  ده ومني

 :پېير وویچ

 :هد دا د ه لپاره  تر لد ځنده وروسته یال وویچ! نه  رانه -

  ر ه چمتو دي ...نور نو پروا نه لري-

 : ده په یو  هير طبيعي او خورا خو   موسکاوویچ

م او پده  ده   یواز  دومره راته ووایي چال   نګده ترکوم ځایده الړ د   -
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 ي ډز  وکړم  ده تومانچه واخېسته د تومانچال په اړه یال پدو سدتنال   

پيچ کړ  چال تراوسه پور  یال په ژوند کال  دم تومانچده الس کدال     ځکه

 ...نه وه اخېستال

دینيسوو چال ټاکچ  وي ځاى ته رسېدل  و ال  هده یدال کولده چدال     

 :دسياالنو ترمنځ روهه وکړي خو دولوخوو  ده ته وویچ

ال نددوم بدده ندده راتدده اخلي اصددال ندده هددواړم پدده د  اړه خبددر       د روهدد -

 کومه بښنه .وکړم

د دورچ ځاى دنښترو دیوه ځنګلده پده مدنځ کال د ددال الر  نده اتيدا       

کده  ده  دم سده     . امه لر  چال  اډۍ  لته درول  دو  و  ټاکدچ  دوي و   

واوره پرته وه خو په د   و وروستيو ورځو کال د  وا دتودخال لده املده   

سددياالن  لویښددت  امدده یددو بددچ ندده لددر  والړ     . ددو  وه ځدداى ځدداى اوبدده 

چددددال پدددده واورو کددددال یددددال     وو ددددا دان  نيسدددد يهکي او دینيسددددوو  

نښددال  پددر واورو پدداتال و  دسددياالنو د در دددو تددرمنځ د  د ددامونوژور 

واتڼ جاج یال واخېسدت او خپلدال تدور  یدال یدو لده بلده دلسدو  دامونو پده           

اوره یددال ویلددال  ددده تودخدده چددال و.واتددن لددر   پدده واورو کددال خښددال کددړ 

کوله  ماهدده  ددان تددوده وه او د ددده لدده املدده داسددال لړلددال پدده فېددا کددال     

راخددور  و  چددال د  لویښددتو  ددامونو پدده او دو کددال د دده ليدددل  ددران      

که  ه  دم در  دقيندال کېدد  چال  ر ده چمتدو  دوي وو خدو        .بر ښېدل

ټول چوپه خوله والړ .سره له  ده  م چا د کار په پېلېدو کال تلوار نه کاوه

 .وو
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 :دولوخوو هد وکړ

 !ئ پيچ یال کړ!سه نو-

 :پېير چال ال موسکا یال پر ونتو خوره وه وویچ

 !درځه-

داسدال بر ښدېده چدال پده خدورا سداد ه سدره دپيدچ         . واسمن حالدت و 

داسال بر ښدېده  . و  چار  مخه  په  ېڅ هوره تکچ نيول کېداى نه  و

چ سدر او واک پدرمخ   چال پېښه نور نو د انسانانو له اراد  نه پرته  په خپد 

تر  در چدا لومړى دینيسدوو تر  دده     .اوپه ډاډ سره پاى ته رسېدي روانه

ځایه پور  چال دتور  په خښولو په نښه  وى و وړاند  ورهدي او و   

 :ویچ

له د  کبله چال سياالنو روهال ته هاړه کېنښوده سه به دا وي چدال   -

تدده  تومددانچال واخلددي او د در  پدده اور دو دسدديال پلددو   .کددار پيددچ  ددي  

 .خوځېدا پيچ کړي

 : پيچ کړه   ده په خورا خوا ينه  مېرنه

دواړو سدياالنو  پده واوره کدال    .در  او خپله  نګ تده  دو  ...دوه...یو -

له  امونو نه دجوړه  و  الر  په او دو کال د لړو په تته راا کال یو بدچ  

 ددوى تدورو تده پده رسدېدو سدره چال دډزو       .ته په کتو کال سروخوځېدل

پدداره دنښددال پدده تو دده پدده واورو کددال خښددال  ددو  و  حددق  دبر ددد ل لپدداره
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دولوخددوو بال لدده  ددده چددال تومانچدده    .درلددود پر یوبددچ ډز  پيددچ کددړي  

پورتدده کړي پدده کددراره مددخ تدده روان او پدده ځلېدونکو تکو ددنو او لدده بددال 

د ده پر ونتو لکده  .رحمه نه په ډکوستر ویال دخپچ سيال بشره  ارله

 .دتچ په  ان یوه موسکا ډوله  ه خواره و

پېير د در  په اور دو  په چټکو  امونو مخ تده الړ پده واوره کدال د    

و لددال الر  ندده واوسددت او  هدده یددال وکددړه چددال پدده بشددپړه الره کددال مددخ        

 ددده پدده خپددچ سدد  الس کددال تمانچدده مخامخ د سدديال     .وړانددد  الړ  ددي 

  تا به ویدچ .خواته په نښه کړ  وه  خوداسال یو  و ر  پسال اخېستي و

خپدچ کدين الس   .مدانچال ډز و دي اودي بده ووژندي    اوس به دده له خپلدال ت 

یال  په خوار زیار  اته نيولال و ځکه  دده پدر لده پسدال هوسدتچ چال پدر       

ال . ده په د  پو ېده چال داکار ناروا نه دى. ده دسي الس ساتنه وکړي

سکته یال په واوره   پد امه په بشپړه واوره کال وړاند  نه و تلل  چال

سه او پده چټکهدولوخدوو تده وکتدچ     کال خپلو  امونو او بيا یال سمدال

او  ماهدده  ددان یددال چددال ده تدده ورسددودلي و ما دده کېښددکوده او ډز یددال    

ده چددال ددهدده  ددان یددو زورور ډز  يلدده ندده لرله سددخت ور دد د لدده   .وکددړ

لده ډز نده پورتده    .ر دد دا سره  ممهاله یال وخندل او ځاى پر ځاى ودر دد 

نده و خدو پده      وي لو ي سدره لده  دده چدال پده لدړو کدال  دومره دليددو وړ         

خددو . لددومړي سددر کددال یددال دده سددتر ال تتددال کددړ  او دليدددو خنددت  ددوى و

ډز هد چال دى ورته ستر ه په الره و وا نده ور ددل  دو یواز  او     دویمد

یواز  ددولوخوو دچټکو  امونو هد واور دل  و او د لړو او لو ي په 

پده یدوه الس یدال خپدچ چدت  ندګ       .منځ کال د  ده تته  ېره راسدکاره  دوه  

د ده رنګ .ال و او په بچ سکته ځوړند الس یال تومانچه کېښکودلهنيول

 .رستوو  ده ته ورمنته کړه او  ده ته یال  ه وویچ.تښتېدل  و

پداى  ...نده ...نده :دولوخوو د کېښکودل  ویو هاسونو له منځ نه وویچ
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 .ته نه ده رسېدلال

 ده چال  وډ  وډ کېده دنښال لپاره یال تر خښه  و  تور  پدور   

وا ه  دددامونو واخېسدددتچ او د ددددال تر نګددده پدددر واوره     دددو ندددور کدددا ه

خپچ کين الس یال چال پر وینو لړل  وي و پدر جدامو ومښده او پدر     .ولو د

د ددددده رنددددګ الوتي بشددددره یددددال  ددددونځال او    . ددددده یددددال ډډه ولګولدددده  

 :ر دد ده  ده وویچ

 ... يچ -

خو  ده  ه چال ده یال د ویلو  يله لرله ونه  دوکوالى ووایي خدو تدر    

 :روسته یال خپله پيچ  و  خبره پوره کړه او و  ویچډ ر   هال نه و

 ... يله کوم -

پېير چال په سخته یال د ساندو مخنوي کاوه د ده خواته ورمندت   

کدړ  او نېددد  و چددال ددو خښدو  ددویو تدورو مددنځ تده ور ورسددېدي چال      

 :دولوخوو هد پر  وکړ

 !ئله تورو نه را وانه وړ-

ګ پده ټاکدچ  دوي بریدد     پېير د ده په موخه پوه  دو او دتدورو تر ند   

دولوخوو خپدچ  .نور نو یواز  لس  امه له یدو بدچ نده لدر  وو    .کال ودر د

سددر پدده واوره کددال خښ کددړ او پدده خددورا حددرچ یددال واوره وچېچلدده خو        

سمدالسه یال سر بېرته راپورته کړ خپچ ځان یال لد راجدوړ  پښدال یدال را    

  دده پده سدړ    . ده  هه کوله ځان سياله ته جوړ کدړي .ټولال او کېناست

 دونت  یدال ر دد دد  خو    .هاسونو خښول او  ده یال زبېښدله  واوره کال

د کرکدال او هدچ اور   دده دبيدا     .له د  سره سره  ده پرله پسدال موسدېده  

تومانچه یال لوړه کړه او دنښه نيولو  هه یدال  .ځان جوړولو لپاره لمساوه

 . ..وکړه

پېير چال دپېښدمانه او ننواتدو موسدکایال پر دونتو خدوره وه مدړه       
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پښال او پرا  ټټریال خپچ سيال ته نښده مخامخ د دده مخدال تده     الس او 

دینيسوو رسددتوو او .ودر ددد او پدده خددورا خوا ددينه  ددده تدده ځيددر و     

نيسدد يهکي د ډزپدده اور دددو سددتر ال پټددال او لدده ډز سددره  ممهالدده یددال     

 :دا دولوخوو وچال چده یال کړه.دکرکال نه یوه ډکه چده واور ده

 !خطا الړ-

پېير چال خپله ککره یال پده  .واورو ولو د او له د  هد سره ناتوانه پر

پده  .دواړو السونو کال ټينګه کړه راستون  و او ځنګله تده یدال مخده کدړه    

درنددده واوره کدددال روان واو پددده لدددوړ هدددد لددده ځانسدددره بنګېده  ددده یدددال        

خدددو کلددده چدددال نيسددد يهکي ورنېددددد    .ویچ مګرپو ېددددل یدددال  دددران و 

 : و  ده له ځان او ټولو نه په کرکه پرله پسال ویچ

 !اقت دى حماقت دى دوکال او دورغحم-

نيس يهکي  ده ځنګله تده پر نښدود او پده خپلده  داډۍ کدال کورتده        

دولوخوو په .رستوو او دینيسوو ټپي سوى دولوخوو یوړ.ورساوه

 اډۍ کال پرو   ستر ال یال پټال کړ  و  او  دو پوستنو ته چدال لده ده   

خددو مسددکو تدده پدده رارسددېدو نا اپه پدده سددد    .ندده کېددد  ځددواب ندده وایدده  

 و ستر ال یدال وهړولال پده سدخته یدال سدر راپورتده کدړ او د رسدتوو         

او  بشره یال چور بدله  دو  وه .الس یال چال دده تر نګه ناست و راونيو

رستوو  ك حيران .د دال پخوانه خو الي او ځال تر  ورکه  و  وه

 :و له  ده نه یال وپوستچ

  نګه یال  حال د   نګه دى  -

 :وویچدولوخوو چال خبر  یال پر  پر  کېد  

خو خبدره پده د  کدال نده ده هدواړم پدوه  دم چال چېدر          !بد خورا بد-

پددوه  ددوم مو  پدده مسددکو کددال یو خددو زه خير مګددر  ددده مددال    !یددو  ا ددا

 .ووژله ومال وژله  ده دد  زهم نه لري  ده دا زهملي نه  ي
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 :رستوو له  ده نه وپوستچ

  وک یاده و   -

درسدتوو    دا یال ویدچ .مور مال یادوم!ملکه مال!ادکه مال!مور مال-

لدد چدال ندور سده  و رسدتوو تده یدال        .الس یال کېښکود او په ژړا یدال ژړل 

وویدچ چال لده مدور سدره یوځداى اوسدېدي نوځکه کده  دده خپدچ زوى پده           

 دده رسدتوو تده زارۍ    .مر ن  حال وویني  ده به یال دزهم زور ونه لري

 .کولال چال مورته یال ور  ي او  ده آرامه کړي

نده مخکدال  د ددوى کورتده  دده      رستوو د ده  يلده ومنلده او تدر ده   

 لتدده پدده رسددېدو پدده خددورا حيراندده پدده د  پددوه  ددو چال   .اد  تدده ورهددي

دولوخوو دهه دمسکو نومور داړه مدار اوبدما  لده خپلدال زړ  مدور     

مهربانددده زوى او تدددر ټولدددو نددده   او کدددوپړ  خدددور سدددره اوسدددي او ترټولدددو  

 .خواخو ى ورور دى
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ر کم له خپلال سځال سره یواز  پېير په د  وروستيو وختونو کال ډ 

پدده مسددکو او پترزبددورد کال بدده تددچ ددوى پدده کورونددو کددال  .پدداتال کېددده

تېره  په له دوردچ نده تدر راسدتنېدو وروسدته دتچ      .دمېلمنو  ڼه  واه وه

برخالو دخوب کوټال تده نده الړ او دخپدچ کدار پده لدوى دفتدر کال  ماهده         

 ددېبال  سدتر  کدوټال تده  چدال  ددراو بيزاوخوو  لتده د ژوندد وروسدتال       

 .تېر  او سا یال ورکړ  وه پاتال  و

 ده پر لویال  وکه په د   يلده  ډډه ولګولده چال و دده  دي  ر ه     

کدده  ده  ددم  .خدو داسدال ندده کېدده   . ېدر کدړي او  ر دده چدال کېدي کېدددي د    

له ډ رو چرتونو نه  ټوله بال خوبده تېدره کدړ  وه خدونننه      پرونه په یال

و او لدده ېددذابونو ډکدده  ددپه تددر پروندده  ددده ال لدده چرتونو خيدداالنو همون

د دده پده  و ددچ کدال دچرتونددو    .بر ښدېده او دى یدال خددوب تده نده پر ښددود    

توپددان جددوړ  ددو  ده ندده  ددو کددوالى و ددده  ي ناسددتال  ددم خونددد ندده          

ورکاوه نوځکه پا ېد اوپه چټکو  امونو یال په کوټه کال  رځېدل پيدچ  

کلدده بدده یددال د واده پدده لددومړ  ورځددو کددال سددځه د دال ندديم بربنددت     .کددړل

مستال خماري ستر ال او  هوتناک هلچکونده وریاد ددل او کلده    او   

بددده نا اپددده د دولوخوو سکلال سدددپين سدددتر ال او ملندددتو ډکددده بشدددره  

وریاده  وه  ده  ان کرکجن لکه په انګریزي کلوب کال او یا  ده  دان  

رندددګ الدددوت   رنځېددددل  او لددده ده مدددخ اړول  لکددده چدددال ده پدددر واورو     
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 .لو دل  ليدل  و

 :ځانه پوستنه کوله ده خپله له خپچ 

 دددوکال  . دامدددال  ددده وکړل مدددا لوندددد وواژه دخپلدددال سدددځال لوندددد   -

 مداسال  نو ولال داسدال و دو ما  نګده دا کدار وکدړاى  دو د زړه آواز       

 :یال ځواب ورکړ

 .داځکه چال تا له دهال  ان یو  سځال سره واده کړى

 نو په د  کال زما  ه  ناه ده : ده وپوستچ

 :بيا یال ځواب واور د

و داده چال تا  ده دوکده کدړ  ده تدا لده  ددال سدځال سدره        ستا  ناه خ-

او بيا لکه پرون چدال و   دده خبدر     . واده کړى دى چال تاته  رانه نه وه

وریاد   دو  چال ده د سدردار واسديلي پده کدورکال بال لده اراد  او پده        

 : ك  دال ته کړ  و   ده  دال ته ویلي و

 :له ځانسره یال وویچ!...ماته  رانه یال-

ت دا احساس کړه چال زما دا وینا بدال ځایده ده او حدق    ما  م  ده وخ-

 دده تده د واده   .و وره اوس یال پاى دهه  دو .مال نه الره چال داسال ووایم

کلده  ...ډ ر وخت د دال پده سدکال ویاړ ددل  یدم    ...لومړ  ورځال وریاد دي

به مال ویچ چال  ده دومره ویاړمنه او د رازمني سکال خاونده ده چال زه 

د دال معما حدچ د ددال دسدکال پده رازوندو کدال        خو...پر  پو ېدي نه  م

 :نه بلکال په د  خبره کال وه  چال چا ویلي و

 . ...دا سحه له پساته ډکه ده-

خوکله به چال  ده کتچ چال  نګه یدال سدځه نارینده  ده چدال آن سدځال       

 م په ځان مينوي له زړو او ځوانانونه زړه وړي  لنته دا چال په  دېڅ  ده   

خپلده  .ه  ي کوالى پر  دال زړه بدایلي یال سر نه خالصېده چال ولال دى ن

او  مدا خبره بده یدال  دو واره تکدرار     !له پساته ډکه ده:به یال ځواب ورکړ
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 :کړه او زیاته به یال کړه

. له پخوا نه په د  پو ېددم خو د ددال د ویلدو زړه مدال نده  دوکوالى      -

 ...او اوس  لته دولوخوو دمرد په حال پرو  دى

ظدا رآ ډ در سسدت ېنردره      پېير د ددو خلکدو پده ډلده کدال راځي چدال      

بریښي خو اصال  دوى نه  ي کوالى د راز ساتونکي پيدا کړي چدال د  

زړه خواله ورسره وکړي نوځکه  ر  ه په خپچ زړه کال ساتي او خپچ زړه 

 .خوري

 : ده له ځانسره دا  م ویچ

ده خو اوس دا اېتراو چاته  ټه کدوي   (دده سځه)ټوله  ناه دایلن-

داسدددال وه مدددا ولدددال لددده  ددددال سدددره واده    ددده درد دوا کدددوي  ندددو داچدددال

لدده .دا دروغ و چددور دروغ.راتدده  راندده یددال:وکړ ولددال مددال  دددال تدده وویددچ 

دروغ  م ال بده نوځکده  نداه زمدا ده او د دده ټولده همونده بایدد زهمونده         

رسددوایي بدنامه ناوړه ژونددد خو دا ټددول ننددګ او  ... خددو  دده ...وزهمددم

 ه نه لري  رافت  سال خبر  دي او زما نامه پور   ېڅ اړ

 :دپېير په خيال کال داخبره تېره  وه

 پاړلسم لویي یال سره اېدام کړ ځکه د ده مخدال ين پده د  ډاډه   -

که د ده دمخدال ينو لده اندده ورتده     .وو چال  ده خارين او جنایتکاره دى

خو  دو کسانو چال  ده یال سپېهلي  ااده او تدر   .و وري  ده برحنه دي

تددددر  ددددده وروسددددته .ندددده وو ددددده ندددده یددددال ځددددان ځددددار کړ  ددددده  ددددم برح 

یال روبسددپېير  م اېددددام کړ ځکددده یدددال  دددده وینزبېښدددونکي او ظدددالم  

نددن چددال  . نهګددار  ددوک وو  ېهددوک .  ددوک برحندده وه   ېهددوک . اادده

سبا به ومري لکه  ده  ان چال یوسداېت مخکدال   .ژوندي یال ژوند کوه

کله چال ستا ټول ژوند دابدیت په وړاند  له یدو   .کېداى  ول زه مړ م

ېدذاب پده ځدان     ا  نه دى نو ولال ددهال  ېبال له امله دومره ېبال نه زی
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 وزهمال 

خو ماهه  ېبه چال ترور یال کاوه رو  یال له دهه  ان هيبتوندو نده   

او ده پرلدده ...آرامده  دوى دى د ددده سدځه ایلددن پده خيدالو کددال ورزنګېدده      

 :پسال ویچ

 آخر ما  دال ته وویچ چال راته  رانه یال -

وار وار تکرار کړه د مولير دهده   وروسته له  ده یال چال دهه خبره په

 :خبره وریاده  وله چال ویلي و

 ه بدال و لد  وم چدال پده ډندت کدال مدال ځدان ور وارتېدده او پدۀ ځدان            -

 .پور  خند دل یال پيچ کړل

د پال  ده خپله چوپړه راوهوسته او له  دال نه یدال  يلده وکدړه چدال     

د ده جامال او سد ري بکس پترزبدورد تده دتدګ لپداره جوړکړي ځکده       

یددال نددو ندده  ددو کددوالى لدده خپلددال سددځال سددره پدده یددوه کددورکال ژونددد        نددور

نور یال نو دد  ترور نه  و کوالى چال  نګه کدوالى  دي بيا لده    .وکړي

 ده پریکړه کړ  وه چال سبا به پترزبدورد تده ځدي    . ده سره مخامخ  ي

او  دددال تدده بدده داسددال یددو ليددك پر دد  چددال دتددچ لپدداره لدده  دددال سددره        

 .دجدایي خبر به په کال ليکي

هار چدددال کلددده چدددوپړه دقهدددو  لدده پطندددوس سدددره دکدددار کدددوټال تددده  سدد 

کتاب په الس  و دده و دوى    راننوته پېير پر وکه پرو  اوپرانستي

 .و

 ده ستر ال وهړولال راویښ  و په وحشت یال  اوخوا وکتچ خو 

 :چوپړ له  ده نه وپوستچ.په د  نه پو ېده چال چېر  دى

سدو پده خپلده    واالحېرتال  رافيندال سپارسدتنه وکړه و دورم چدال تا    -

کوټه کال یاسته او کنه خو پېيرال دځواب پریکړه نه وه کړ  چال خپله 

پدده سددپينو زرو دسددپين اطلددس کمدديس یددال   . رافيندده کوټال تدده راننوتدده 
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اهوستي و په ساده  ڼو خود ڼوکو يوواوبدل  و  دوه کو ه یدال   

بشره یال آرامه او ټولواکه وزمده  .دوه وار ترخپچ سکلي سره تاو کړ  و 

از  د دال پر مرمرین خولدوتلي تنددي کدال یدال لدد تریدو والدي       وه خویو

پدده خپلددال ځددانګړ  آرامتيددا یددال   ددېڅ ندده هوسددتچ د چددوپړ       . ر نددد و

 ددال د دوردچ پده اړه خبدر اور ددل  و او راهلد  و چدال        .ترمخال  ه ووایي

 دددال صددبر وکړچددال چددوپړه قهددوه کېدددد  اوالړه    .د ددده پدده اړه وهد دددي 

نکو له  انه  ددال تده کتدچ او د دده     پېير په خورا کمينه دخپلو ېي. ي

په  ان چال دسدکاري سدپو پده ډلده کدال را يدر  هو ونده        (خر و )سوى

او ددسمن د بریدپه  يله په ځمکه  ښېدي  هه کوله خپچ کتداب   ټيټ

خو احساس یال کړه چال دا کار بال معني او نا دوني دي نوبېرتده   . ولولال

سدال حدال کدال    ایلدن کېنناسدته او پده دا   .یال خپچ هلچك  دال ته ورولېدده 

چال له سپکاوي نه ډکه موسکا یال پر ونتو خوره وه   ده ته ورکتچ او 

پده خدورا ترخده ژبده     .د  ته ستر ه په الره وه چال چوپړه له کوټال نده ووزي 

 :یال تر  وپوستچ

 داد   ه وکړل  دا  ه  ي و  له تاسو نه پوستنه کوم -

 :پېير وویچ

 ...زما .. ه...ما-

دا د ده  !ئيرتدي پيددا  دو ځواب راکدړ    ه!دا دي زور راته پيدا  و-

ئ  ي دورچ و  تاسو په د  دورچ  ه ثابتول  ه  ي تاسدو پوسدتال اور  

او کنه  پېير پر  دوکه کدال ډډه لګدوله وه خولده یدال وازه خدو ویدال نده         

 .  وکوالى ځواب ورکړي

 :ایلن دوام ورکړ

تاسدو  ر دده   ... زه به یال ووایدم ئسه اوس چال تاسو ځواب نه ورکو-

 ده وموسېده اوپه فرانسوي یدال  .اسو ته یال خلك ووایي ه مني چال ت



 

373 

 :وویچ

تاسو ته یال وویچ چال دولوخوو زما لوندت دى  ددال د لوندت کلمده     -

سده  .او تاسدو ومنلده  : له ملنتو نه په ډکال ځيرتيا ادآ کړه او زیاتده یدال کدړه   

اوس دا ووایدده چددال تاسددو پدده د  کددړو  دده سددپېنه وي تاسددو تدده وایم پدده  

دا ! دا مو ثابته کدړه چدال تاسدو یدو احمدق یاسدته      دورچ مو  ه ثابت کړل

دد  پایلده بده  ده    ئ پدو ېد !مو ثابته کړه چال په حماقت مو ټدول خبر دي  

پایلده یدال   .دا چال زه به په ټول مسکو کال دټولو دملنتو  م! وي   وکال

دا  وه چال تاسو په خورا مسته کال چال له ځانه نداخبره وي یدو نارینده    

 .رخه لري دورچ ته وروباله چال بال له کوم المله له  ده سره

لده  دده   ...ایلن خپچ هد دم په دم لوړاوه او د ده تریخوالي یال زیاتاوه

 . چال له  رپلوه تر تاسو نه سه دىئنارینه سره رخه کو

 .پېير په تریو تندي بال له  ده چال وخوځېدي  له ځانسره بنګېده

تاسو ماته ویلي  ي چال ولال  ده زمدا لوندت  ڼه تاسدو تده وایدم       -

ولددال  دا لدده د  کبلدده چددال زه د ددده لدده خبددرو او د ددده لدده مرکددو ندده خونددد   

که تاسو ېنچ لرالى خبرو به موخوندد لرالى مابده تدر  دده ستاسدو      .اخلم

 . مرکه او خبر  هوره  ڼلال واى

 :پېيرپه ډډ خو ټيټ آواز وویچ

 !دخداى لپاره ېذر کوم له ماسره مه هد دي -

 :ایلن وویچ

پدده ډا دده ویلددي  ددم  .ق دى چددال وهد دددمدا زمددا حدد!ولددال وندده هد دددم -

ووایم داسال سځه به پيدا نه  ي چال دتا په  ان مېړه په درلودلدو سدره   

 ددو لونددت ... ددده  ددم ندده یولونت ندده دوه لونددته .ځانتدده لونددت پيدددا ندده کددړى 

 .یادوم خو ما دا کار نه دى کړى

پېير هوسددتچ چددال  دده ووایي سددتر ال یددال لدده خپددچ ورځنددي بڼددال ندده   



 

37٨ 

ایلدن د دده پده کتدو     .ال په بال ساري ېجي، بڼه وکتچوتلال و  ایلن ته ی

پدده د  وخددت کال پدده یددو  .پددوه ندده  ددوه خو پېيددر ډډه ولګولدده او وهځېددد 

ېجي، روحي ېدذاب کدال ډوب و داسدال بر ښدېده چدال یدو درونددپېټي        

 ده کوالى  و .یال په  و چ پر وت   ده کېښکا ي او د ده سآ بندوى

هوري خدو  دده کدار    داسال یو کار وکړي چال لده دهده ېدذاب نده ځدان وژ     

 دده پده پدر  پدر  آواز     .چال ده یال کول هوستچ  ده خدورا وحشدتناکه و  

 :وویچ

 .سه به دا وي چال سره جال  و-

 :ایلن وویچ

کېدداى  دي  خدو یدواز      .جال و  ر  نګه چال ستاسدو خوسده وي   -

سدداهلي مددا لدده جالوالددي  .ئ ددده وخددت چددال پدده پددور اندددازه پيسددال راکددړ   

 !ډاروي

او کو  کو  یال د دال خواته ور ودانګچ پده   پېير له  وکه نه پا ېد

ټول قو  سره یال دميز پر سدر ا ښدي مرمدري تېدده را واخېسدته  ده یدال       

 :پورته کړه یو  ام نور  م وروړاند   و او چده یال کړل

 !وژنم د  -

دایلددن پددر بشددر  و ددره خددوره  ددوه په چدددو چدددو یددال  دداخواته  هدده    

دهېدد، دپددرتم  .وکړ ددزدپالر نښددال پدده زوى کددال را ر نددد   ددو  و     

دمرمددرو تېددده یددال پرځمکدده     . مسددتي یددال پدده  و ددچ کددال احسدداس کددړه      

 :چده کړل وویشته  ده ټوټه  وه د  په خالصه هېد او په زوره

په داسال وحشتناک او لېونه چدال چدال پده ټدول کدورکال     !ورکه  ه-

پدداک .انګددازه واور دلدده او لدده و ددر  ور دد دددل    ميشددتو کسددانو د دددال 

لدددن سمدالسددده لددده کدددوټال نه نددده واى    پرود دددار پددده د  پو ېدي کددده ای  

 .وتالى پر دال به  ه راهلي واى
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 پېير یددوه اوندده وروسددته خپلال سددځال تدده داسددال وثيندده ورکړه چددال

دروسدديال د امالکددو ادار  کددوالى  ددو د ده دومددره جایددداد  ایلددن تدده     

ورکړي چال دده د دتمنيو نيمدایي کېدده او خپلده یدواز  پترزبدورد تده        

 .الړ
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تلال و  چال داوسترليڅ دجګدړ  د مداتال او دسدردار    دوه ميا تال و

تده رارسدېدل    (د اندر  داوسېدو کلي)اندر  د وژنال خبر ليسه  ور 

 .و

د ډ دددرو پوسدددتنو  رویزونو او  ېړندددو تر ندددګ خورا ډ رليکونددده     

دس ار  له الر  لېدل  وي و خو د سردار اندر   نه مړى موندل  وى 

خو تر ټولو نده ال بدده خبدره    .دا کېدهو او نه یال د اسيرانو په ډله کال نوم پي

دا وه چال دسدردار انددر  خپلوانو يلده لرلده چدال کېدداى  دي  دجګدړ          

دسېمال اوسدېدونکو  دده لده ځانسدره وړى وي او سدردار بده یدواز  بال        

تواندده او خددوار د پددردو تددرمنځ  ددېڅ ندده  ددي کددوالى او کېددداى  ددي په       

دلدومړي ځدچ     دده ورځپدانال چدال   .جوړ دو وي او خبر به نه  ي ورکدوالى 

پدده  ددده کددال د داوسددترليڅ د (د سددردار اندددر  پددالر)لپدداره بوډا سددردار

جګړ  دماتال خبر لوستالى و په خورا لنتیز او نا  ر نده بڼده د روسدي   

پده ليکنده کدال    .دپوځيانو د مېړانال او ځانځدارۍ پده اړه ليکندال کدړ  و     

راهلي و چال  نګه روسي پوځ تر پرتمينو جګدړو وروسدته  داتګ تده اړ     

بدوډا سدردار   .لو خو  اتګ په خورا ځيرکتيا او پام سره تر سره کېده و

له دهو ليکنو نه داسال پایله ترالسه کولده چدال دروس پدوځ مدا  او تداال      

د اوسدترليڅ دجګدړ  دخبدر ترخپر ددو نده       په ورځپانو کال.واال  وى دى

یوه اونه وروسته زاړه بوډا د کوتوزو نه ليدك تدر السده کدړ او پده  دده       
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 .وى رستيني حال  ر ند وکال یال د ز

د هونددت پددده    زوىستاسددو  ": کوتوزو پدده د  ليددك کددال ليکلددي و    

مخکال  داتچ په  ېر جندته پده الس لکده دتاسدو د یدوه پيداوړي پدالر د        

زوى او د ېواد د یوه رستيني بچدي پده  دان پده مېړانده زمدا دسدتر و پده         

سه زه او ټول پوځ په د  خوا يني یو چال التراو.وړاند  پرځمکه ولو د

زه پده د  ویداړم   .پور   م په د  نه پدو ېدو چال  دده مدړ دى کده ژونددى     

چال ستاسو په  ان زه  م  يله مند یدم چدال  دده بده ژونددى وي ځکده کده        

داسال نه واى د ده نوم به  م د دو کسانو په ډله کال واى چال مړي یدال  

د جګړ  په ډ ر کال پيدا  وي او ددسمن استازو  دده ماتده را اسدتولي    

 ". دي

ا سردار دا خبر د پال ناوخته  دده وخدت ترالسده کدړ چال دخپدچ      بوډ

د دددال  ددپال پدده سددهار ده خپددچ ورځندده    .کددار پدده کددوټال کددال یددواز  و   

 رځېدددا تدده الړ خددو دتددچ پددر خددالو چددوپ و لدده مليار خپددچ السددمچ او    

معمار سره یال خبر  ونه کړ  او د قهرجن طبيعت سره سره یال چاتده  ده   

 .بد رد ونه ویچ

اریا د مهال ویش سره سم د ده دکار کدوټال تده   کله چال  هزاد ه م

راهله سردار د خپچ ما ين تدر  دا والړ او پده خراطده لګيداو خو د تدچ       

 .په  ان یال سر راپورته نه کړ او لور ته یال ونه کتچ

نا اپدده یال پدده داسددال یددوه هددد چددال لدده  ددر  ورځددال ندده یددال تددوپير            

 :الره وویچ

دما ددين .ا دده ددده دخراطددي ما ددين پددور  و! ددهزاد ه ماریددا! آه-

چر  دخپلال چټکال  رځېدا له املده چدال چرخېدده تر دده وروسدته   دو       

 ....واره نور  م تر  ده و رخېده چال په تپه ودر د

د ده بشدر  تده یدال چدال     . هزاد ه ماریا خپچ پالر ته ورنېدد   وه
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دپدالر لده   .وکتچ نا اپه یال زړه ولو د ستر ال یال له لو ددو پداتال  دو    

 دديطانه نښددال پدده کددال    اتدده ندده وه بلکددال  ېددر  ندده چددال خوا دديني او م  

را ر ند  و  او  ده ندادوده  هده چدال پرځدان دالس بدري لپداره پده کدال         

راخوټېدله پدددده د  پددددوه  ددددوه چال کددددوم داسددددال نددددوهي زورونکي او  

بدمرهه بدمرهي چال تر  ده ورځال پور  دوى ليدلال نه وه د یوه درانه 

یدال را دوزاره    پېټي په  ان پر  ده راځوړنده او نېدد  ده چال پدر ککدر   

 ده ماتم چال د ده زهمچ به ددوى زهم ونه  ي زهمالى اودا د ده . ي

 .چا مرد دى چال دوى ته  ران دى رانېدد  دى

 : هزاد ه په خورا  بڼه او ناسکلال بڼه وویچ

خددو د دددال رنددځ او درد داسددال   ...د اندددر  ندده کددوم خبر !پددالر جاندده -

نده  دو کدړاى او پده     ناسکلال بڼه لرله چال پدالر یدال د ددال داور ددوزهم و    

اوله ژړا نه پده ډک سدتوني یال لده  ددال مدخ واړاوه او و        ساندو ساندو

 :ویچ

د وژل !د اسديرانوپه ډلده کدال یدال ندوم نده  دته       !ليك رارسېدل  دى -

او .دا  ده  ه دي چدال کوتدوزوو ليکلدي دي   ! ویو په ډله کال  م نه  ته

 پددده خدددورا درانددده او ډډ هد چدددال  دددواکال هوسدددتچ یدددال ماریدددا لددده ځانددده    

 :و ړي وویچ

 !وژل یال دي-

 هزاد ه رنګ  سال  م الوت  و مګر نه بيسدده  دوه او   که  ه  م د

خو دد  خبرو په اور دو یال بشره بدلده او دسدکلو سدتر و پده     .نه ولو ده

داسال بر ښېده چدال دد  دنيدا لده    .ځلېدو کال یال یو بچ ډول ځال وځلېده

  پده  دده   خوسيو او همونو نه آپلو یو ډول خو دي او روحدي سدپېهلوال   

له پالر نه دایمي و ره .کال راولمسېده او یو ژور هم یال پر زړه راخور  و

یال  ېره  وه  ده ته ورنېدد  او د ده الس یال راونيو   ده یال ځدان تده   
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 :هاړ  نه یال السونه ورتاو کړل او و  ویچ رانېدد  او ترنرۍ او د 

پددالر جاندده  وره چددال مددخ راندده واندده ړوي راځدده چددال  ددت  سدداند    -

 ..وکړو او  ت  اوسکال پر  تویال کړو

 :بوډا مخ واړاوه او چده یال کړه

پددوځ موتداال کړ ځوانددانومو ووژل ندو ولددال الړه   !ندامردانو !سدپکو -

 !ليزا  م خبره کړه!الړه  ه! ه

 هزاد ه چال نور یال د تګ توان نه الره اودپالر  نګ تده پر او ده  

پده خدورا    ورور یال وریاد  دو چدال  . وکه کېناسته اوسکال راوخوټېد 

 ده وریاد .ليزا سره مخه سه وکړه مهربانه او خواخو ۍ یال له د  او له

له ځانسدره  . و چال  نګه یال په ملنتو وړوکي  مارچ په هاړه کال واچوه

 :یال وویچ

ېنېده یال پيدا کړ  وه  له بدال ایمدانه نده پېښدمانه  دوى و یعندي       -

دي اوس  لتدده بلدده دنيددا کددال یددال جنددت پدده برخدده  ددوى او  لتدده پدده ابدد           

  ئنيکمرهه او آرامه کال ژوند کو

 :ماریا چال نور ژړل  وپوستچ

  نګه پېښه  وه  دا راته ووایه چال دا بده پېښه!پالرجانه-

په  دال جګړ  کدال  . نګه  په جګړه کال یال وواژه! الړه  ه! ځه!ځه-

چال د روس خورا سدکلي ځواندان یدال پده کدال ووژل پده  ددال جګدړ  کدال          

ال تدداال کړل درځدده مهربدداني وکددړه چددال دروس پددرتمين ویاړوندده یددال پدده کدد

 .ور ه او ليزا ته  م ووایه زه  م اوس درځم! هزاد ه ماریا

 ددددددهزاد ه ماریددددددا چددددددال لدددددده پددددددالره راسددددددتنه  ددددددوه کمکه      

پدده خپلددو اوبدددلو  ( د دددال وریندددا او دسددردار اندددر  سددځه  ) ددهزاد ه

 نددتلو لګيددا وه او د امېدددوارو سددځو پدده  ددده ځددانګړي ماللددو کتددوچال     

  او پددددداک زړه  ر ندونددددده کوي ماریدددددا تددددده    د ددددددو د سدددددپېهلي رو 
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داسکاره وه چال  ده یال نه ليدله او  دال دزړه له کومي د خپچ رو  .کتچ

او روان  ده ژور تچ  ال ډوبه وه  چال یو لده اسدرارو ډک خدو  او سدکلي     

 .بدلون په کال تېر دونک  و

کمکدده  ددهزاد ه خپددچ  نددتل اوبدددل یددو پلددو تدده کېښددودل ډډه یددال  

 :ولګوله او وویچ

 !الس راکړه  ته د !اریام-

خپلدددال  .د ددددال الس یدددال راونيدددو او پدددر خپلددده  ېدددته یدددال کېښدددود       

ځلېدونګال ستر ال یال  دال ته و ندتلال او  ده ویلدو تده سدتر ه پده الر        

 وه پاسنه پرنرو ویښتوسکلال  و   ونته یدال پورتده وخوځېدده او    

 .دما تومتوب دساده نيکمرهه په نښه  مالته پاتال  وه

سددکال یددال لدده سددتر و اور دددلال  د  دددال پدده  ددهزاد ه ماریددا چددال او

وړانددد   ونددته وو له خپلدده بشددره یددال د  دددال دجددامو پدده  ونځددو کددال     

 .ومروړله

ليزا په ځلېدونکو اوله نيکمرهه نه په ډکو سدتر و  د مېدړه خورتده    

 :ځير  وه او و  ویچ

ماریا چدال  ده ېجيد، حدال لري  دده بده ډ در        ئ پو ېد!اور !  وره-

 .ماریا سر  سکول  نه  و اوژړل یال خو  هزاد ه.راته  ران وي

 :کمکه  هزاده وپوستچ

  ئما ا په تا  ه  و -

 : هزاد ه ماریا خپلال اوسکال د دال په لمن پاکال کړ  او و  ویچ

انددر   ... ېڅ  مداسال همونو پسال اخېستال یم او زړه مال ډک دى-

 دده ورځ سدهار  دو ځلده راهلدال وه او  هده یدال کدړ          .پسال خپه  و  یدم 

 هزاد ه ته خبر ورکړى خو  ر وارژړا  دال ته وخت نه وه چال کمکه 

کمکه  هزاد ه که  ه  دم ځيرکده نده    .و ورکړي چال  د زړه حال ووایي
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وه خو ددهو اوسکو ليدو سره چال د ده په ېلت  م نه پو ېدده  لدد  ده    

 دال  ه نه ویچ خوپه خدورا خوا دينه یدال داپلدو     .پریشانه هوند   وه

 : دال وویچ... ي  ورياو آپلو کتچ ته به وایي چال  ه 

 له اندر  نه مو خبر راهلي  -

چددال داسددال ژر خبددر ندده   ئ تددر اوسدده ال وخددت دى تدده پددو ېد   !ندده!ندده-

 .راځي خو پالر ډ ر نا ارامه دى د ده نا ارامي ما  نا آرامه کوي

 سه نو کومه پېښه نه ده  و   -

 دددهزاد ه ماریا پددده ډاډمنوځلېددددونکو سدددتر و مخامخ د ددددال    

 :ویچ یالستر و ته کتچ او 

 .نه  ېڅ نه دي  وي-

 دددال پریکددړه کددړ  وه چددال پدده د  اړه لدده خپلددال وریندددار  سددره وندده  

هد دددي او پددالر یددال  ددم پدده د  قددانك کددړى و چددال دد  همجددن خبددر پدده       

اړه خپلال بالربال ناوي ته چال دما وم زوکدړ  تده یدال زیاتده مدوده نده وه       

خپددچ  ددهزاد ه ماریددا او بددوډا سددردار  ددر یددو پدده    .پدداتال  دده وندده وایددي  

 .ډول ددهه هم پېټي په زړه بار او له کمکه  هزاد ه نه یال پتاوه

 ده په د  بداور و چدال   .بوډا سردار نه هوستچ  سال زړه تسچ کړي

کدده  دده  ددم  ددده  ددوک  اتددریش تدده د ددده    .سددردار اندددر  وژل  ددوى دى 

دلټولو پسال اسدتولال و چدال د دده زوى پيددا کړي خولده د  سدره سدره        

د لد  نښده فرمدایش کدړ  وه او تکدچ یدال        یال  په مسکوکال د دده لپداره  

 دده ټولدو تده ویلدي و چدال زوى      .کړى و چال  ده په خپچ باغ کال ودروي

خدوب او خدواړه یدال کدم  دوي و او ورځ تدر ورځدال یدال         ...یال وژل  وى دى

 دده خپدچ ورو تده داسدال     .خو دهزاد ه ماریا يلده مندده وه   .توان کمېده

یددال راتددګ تدده  دېدداوي کددولال چال تدده بدده وایددي ژوندددي دي او  ددره  ددېبه  

 .ستر ه په الر  وه
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دمار  دنولسمال نېټدال سدهار و چدال کمکده  دهزاد ه دسدهارنه       

 :ترخوړلو وروسته  هزاد ه ماریا ته وویچ

داسددال بریښددال چددال سددهارنه مددال د زړه پددر سددر والړه ده او    ! رانددال-

او دد  وینا په ویلدو سدره دتچ پده  دان     .ډار دم چال په ېذاب مال نه کړي

ه پددده ندددرو ویښدددتو سدددکله  دددو   دددونته لددده خپدددچ ېدددادي   د دددده پاسدددن

 .حالته پورته وخوځېده او  مالته پاتال  وه

خو د دده هملړلدي خبدر تدر رارسدېدو نده وروسدته نه یدواز  موسدکا          

اوخوسدده کددته کددړ  وه بلکددال د کددور دهددړو هد دددا او کددړه  ددم هملړلددي   

د کمکه  هزاد ه موسکا م بال له  دده چدال دکدورنه دهدړو     . وي وو

ينه پددوه  ددي دنور تددر اهېددز النددد  راهلددي او دا  ددم همجندده    پدده خوا دد

 . بر ښېده

 : هزاد ه ماریا په  بڼه او ډار سره وویچ

دزړه سره  ه در  وي رنګ د  ولدال داسدال الدوتي آ  ولدال داسدال       -

 تکه ژیړه اوستال یال 

 .ماریا  په منته او چټکو  امو ځان د ورور ناو  ته ورورساوه

 :ویچیو  چوپړ  ته چال  لته وه و
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ماریددا )کدده موخوسدده و  چددال مېددرمن ماریددا با دددانوفا! ېاليجنددابال

بګدانوفنا پې ندددل  ددو  دایددي وه چددال لدده یددو  اوندده را يسددال ددوى  

 پسال  وک ولېدو  ( کلي ليسه  ور  ته راهلال وه

 : هزاد ه ماریا دا خبره ومنله او و  ویچ

رستيا وایي کېداى  ي په رستيا دد  وخت رارسېدلي وي چدال  -

 :خپلال وریندار  ته یال وویچ.زه  مدا اوس ځم.ا ي وک ر

 ددال ليدزا مدچ کدړه او هوسدتچ یدال لده        !ځان ټينګ کدړه !زړوره اوسه-

 .کوټال نه ووزي

پرته  ده ما دوم    دکمکه  دهزاد ه پده  ېدره کال لده رندګ الدوتنال      

 ددال خپدچ واړه او سدکلي السدونه     ...ډوله وحشت  ر ند و او په ژړا  وه

 دهزاد ه ماریاپده خدورا تلدوار د ماریدا      .سره مښچ او ژړل یال پيچ کدړل 

 :بګدانوفنا پسال له کوټال ووته د هزاد ه ليزا هد یال واور د

 !واى خدایه!وا خدایه-

 دایي سددځه چددال واړه  ورب سددپين السددونه سددره مښددچ اود ېددر    

 .آرامي یال مرموزه بر ښېده پرمخ ورهله

 هزاد ه ماریا لده وحشدته پده ډکدو سدتر و   ددال تده وکتدچ او و          

 :ویچ

 .داسال بر ښي چال دردونه یال پيچ  وي وي!ماریا بګدانوفنا -

 :ماریا بګدانوفنا په خورا آرامه او په کراره وویچ

 .دخداى  کردى!سه ده!سه ده-

 : دال زیاته کړه

 ددهزاد ه تاسددو پېدلدده نجلددال یاسددته دپېدلو یددال پدده د  کددارو      -

 ! ه درځه الړه  ه

 : هزاد ه وویچ
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کو داکتددر راهلددي واى چددال ولددال    ددوم باید لدده مسدد  خددو زه پددوه ندده -

 راندي 

د کمکدده  ددهزاد ه او سددردرار اندددر  پدده سپارستنه دما ددوم د      

ز د ددو مددود  تده نېدددد  بایدد لدده مسدکوه یا داکتددر او یدا دایددي راهلددي      

 .اوس ټول  ره  ېبه  ده ته ستر ه په الره وو چال راورسېدي.واى

 :ماریا بګدانوفنا وویچ

له داکتره پرته  م کارونه پده  .ه کويکومه دپام وړ خبره نه  ته هم م-

په د  وخت کال نا اپه د وره دروازه له کوم ...خير تېر دي او ماریا ووتله

هدددده پرتددده بېرتددده  دددوه او زړه دایدددي پراسکوویاساویشدددنا چال د مشدددر  

سردار په سپارستنه له ډ ر  مود  را يسال ددوى کورته د دال راتدګ  

ه دراندده دسددتمال تددړى    دددال سددرپه یددو  .بنددد  ددوى و کددوټال تدده راننوتدده    

 :و اسویلي یال ویستچ او و  ویچ

دا د  د  ددهزاد ه ...ما دداراهلم چددال یددوه  ددېبه د  تر نګدده کېددنم  -

 .تر مارلو الند  یال ولګوم دبولال  معونه  راوړي مال دي چال

 ! ومره هوره کار د  وکړ دایي جانال -

 :دایي  معونه د سپېهلي  مارچ الند  ولګول او و  ویچ

 ددهزاد ه ماریددا  ددم خپددچ کتدداب     !... رانددال! دى خددداى مهرباندده -

بدوډا سدردار چال پده درندو  دامونو      ...راواخېست او لوستچ یال پيدچ کدړل  

دخپددددچ کددددار پدددده کددددوټال کددددال  رځېددددده تيخون یددددال د خبددددر اخېسددددتو    

 :لپاره ماریابا دانوفنا ته ورولېده او و  ویچ

یواز  ورته ووایه چال سردار سپارستنه کړ  وپوستم حال  نګده  -

 .ه یال چال درته وویچ ماته به یال وایيدي  ر  

 :ته وکتچ او و  ویچ ماریا بګدانوفنا په معني داره هلچك ریبار

تيخدون راهدي   !سردار ته ووایي چال دزوکړ  دردونه پيچ  وي دي-
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 .او سردار ته یال خبرراوړ

 :سردار وویچ

 ده دروازه ځان پسال وتړله او تيخون دسردار لده کدوټال نده    !ډ ر سه-

تيخون د کدا ه  ویو معونودسدمولو او د  ددو    .وانه ور د  ېڅ ډول هد

سدددردار پدددر او د   دددوکه .دپلتدددو دجوړلدددو پددده پلمددده کدددوټال تددده ورهدددي

هځېدل  و  د ده بشر  ته یال وکتچ سدر یدال وسدوراوه او پرتده لده  دده       

چال  ه ووایي  ده ته ورنېدد   دو د ده او ه یدال مدچ کړه بدال لده  دده       

وایي چال د ه لپداره راهلدي و لده    چال  معونو ته الس وروړي او یا  ه و

 دددده  ددده چدددال دطبيعدددت تدددر ټولدددو نددده سدددترپرتمين راز   .کدددوټال نددده وو 

لمرلو د تېر ددددوى و  ددددپه خددددوره .دى دپېښددددېدو پدددده در ددددچ کددددال و

 و  انتظار او زړه سوى د ده راز په وړاندد  چدال سدپړ دل یدال دېندچ      

پدده کددړۍ کددال ندده ځاريدي ندده یددواز   ونددته ندده  ددو بلکال ال یددال قددو          

 .له ټولونه خوبونو کته کړ  وه اخېست او

*** 

د مار  یوه له  دو  پو نه یوه  په وه چدال  دواکال ژمدي هوسدتچ بيا     

خپچ زور  ر ند او داسال وسيي چال ال تر اوسه سبرى دى  په خورا قهر 

یددال دخپلددو واورو ز رمدده پددر نددړۍ را ددېندله او خپددچ ټددول تونددد توفدداني    

 .بادونه یال پر دال را ړلي وو

دالر   ددارنال تده اډه پده اډه او الر پدده الره خدورا سدده     د المداني داکتدر  

سپاره  مارل  وي او د ده  رکلي ته  راغ په الس و ړي ورلېددل  دوي   

دا ټددول دد  لپدداره و چددال  ددم د ددده  رکلددي و ددي او  ددم لدده واورو او  .وو

اوبددو نددده دسددختوډکو ډندددتونو او د واورو د بددرو کوچوندددو ندده د دددده د     

 .به د ده د رارسېدو انتظار کېده ره  ې.راوتلو الرسوونه و ي

 هزاد ه ماریاډ ر وخت کېده چال خپچ کتاب لر  ا ښي و او پټده  
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خولده ناسددته وه د دددال ځلېدددوکال سدتر ال  ددایددال د بشددر   ونځددو تدده   

چال د دال ټولال آن خدورا وړ    دونځال یدال د  تده سدال آ دنا و   ندتل        

پدده   دددال.دایدده ساویشددنا دخپلو جورابددو پدده اوبدددلو لګيددا وه... ددو  و 

خوراټيټ هد داسال ټيټ چال خپله یال  م نه اور دد او آن د دده خبدرو پده     

معنددي چددال د  ویلدده  ددم ندده پو ېددده دا کيسدده کولدده چددال د کشددينوو په  

سارکال د ماریا دمور مرحومال مشر   هزاد ه  نګده  تدر سدلو واره    

 دددال د یددو  ملددداوۍ بددوډۍ پدده . زیاتدده تکددرار  ددو  کيسدده یال بياویلدده

د دایدي پده تو ده مرسدته کدړ        ریا پده زوکدړه کدال   د هزاد ه ما  مرسته

 :وه کيسه   دال ویچ

الپسدددال  ددده وي ټدددول کدددارون دخدددداى پددده اراده   (داکتدددر)دانګتدددر-

پدده د  وخددت کددال نا اپدده دباد یددوه  پدده دکړکه یددوه وازه پدداتال   .کېدددي

دسردار په سپارسدتنه دتوتکيو د راتدګ پده وخدت     ) و  وړه پله وو له

دربچه چال سمه (وازه پر ښودل کېده کال به د ر  کړکه یوه وړه دربچه

تددړل  ددو  ندده وه راخالصدده  ددوه  دکړکدده داخددو پددرده دبدداد  پددو پسددال   

او دسددړو او وارو زوروره  پدده پددر  ددمعه ولګېددده او مددړه یددال    واخېسددته

 هزاد ه ماریا له ځایده پاځېدده او  ددال جدورابال  ندتونکال دایدي       .کړه

تدده ورخمدده جددورابال لددر  او دکړکدده خواتدده یددال ورودانګچ دبانددد  خوا 

...  وه او  هه یدال وکدړه  پرانسدتال کړکيګدوټال پده خپدچ الس بندده کدړى        

 ده یال کلکه نيولال وه  دد  پده ځداى چدال کړکيګدوټال وتدړي   مدخ یدال        

 :راواړاوه او و  ویچ

دباند   و تنه سواره را روان دي  معال یال  دم  ! رانال  هزاد ه-

 .په په الس کال دي کېداى  ي دانکټر وي

 :یچ  هزاد ه ماریا وو

بایدد  دده تده الرسدوونه و دي  ده پده       .دلوى خداى  دکر ! آه خدایه-
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 .روسي ژبه  م نه پو ېدي

 ددددال یددددال پددددر سددددر واچدددداوه او دنویددددو رارسددددېدونکو  رکلددددي تدددده   

کله چال دخپلال کوټال د اونت کدوټال لده  نګده تېر دده دکړکه     .ورووتله

نه یال د  ته پام  و چال  داډۍ د لګېددلو  دمعو سدره کور تده دتلدونکي       

دزیندددال د لدددر ين  . دددده زیندددو تددده ورووتددده  .يدددز پددده مخکدددال والړه ده  د ل

السوند په یوه هوټه کال بليدونکال  معه دباد له زوره لده ځانده تاو دده    

فليت نومي چوپړ تر  دمعال الندد  دزینال پده لدومړ      .او سکته  هېده

پټه  ددمعه پدده الس  ددك حيددران والړ و او لدده زینددو ندده سددکته د مددوزه        

کېدده او یدو آ دنا هدد لده  دده ځایده راتده چدال           لرونکو  امونو هد اور ددل 

 :ویچ یال

 دخداى  کر دى نو پالر مال چېر  دى -

د دِميان نومي چوپړ هدد چدال ال پده لدومړي پدوړ کدال والړ و واور ددل        

 : و چال ځواب یال ورکړ

 .ساهل  و ده دى-

بيا دِميان  ه وویچ او په منته پر زینو راکوز ول  دهزاد ه ماریدا   

 :ه ځانسره وویچپه خورا آرامه له ل

او پده  .اما نه نه دا خو نا ونال ده د منلدو وړ نده ده  !دا خو اندر  دى-

 مد   ېبه کال چال ماریا ال پده خيدالونو کدال ډوبده وه د انددر  د ېدر        

تتددوالي او بيددا خپلدده اندددر  چال پوسددتين یددال سددپينو واورو پوسددلي        

و د ددددال  دددمعال پددده وړاندددد  چال چدددوپړ فليدددت  دددمعه پددده الس کدددال     

 دددددوکال دى پددددده خپلددددده و دى و خدددددو رندددددګ یدددددال  . دددددو وه را ر ندددددد

تښددددتېدل  خورا ډنګر ډ ددددر بدددددل  ددددوى او سددددخت  بڼدددده اخېسددددت  

په زینو راوخو  او له خپلال خورنه یال هېد چاپېيره کړه او و  .بر ښېده

 :پوستچ
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زما ليك مو نه دى اخېست    ده  ده ځواب ته چال  سدال یدال  دم    -

 بڼده نده هد دداى نده     اور دى نه  و انتظار نده  دوځکه ماریدا لده ډ در       

دزیندال پده   ) دده راسدتون  دو او لده دایدي سدره چال لده  ددال سدره وه         . وه

پده  دته پده چټکدو  دامونو لده زیندو        (وروستال پټه کال سره مخدامخ  دول  

 :پورته  و  بيا یال خور نه هېد تاو کړه او و  ویچ

 ! ه ېجيبه برخليك دى آه! رانال ما ال-

 .ال مخه کړهخپچ پوستين یال وارتېده او دسحال کوټال ته ی
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نرۍ خوله یدال پدر سدر وه دسدپينو سدرو ددو       کمکه  هزاد ه چال

دانده دانده   (دردونه تازه تازه کمزوري  وي وو)په منځ کال پر کټ پرته وه

تور   ڼال یدال د سدوځېدونکو او لده خولدو نده ډکدو اننګدو نده تداو  دو            

نه ویښدته   ونت   مالګينه سکال او سکلال خوله یال له  ددال پاسد  .و 

لرونکدال  دونال سددره  چدال تددوره بر ښېده دموسدکا پدده هوټده هوړ دددلال      

سردار اندر  رانندو  او مخدامخ د دده کدټ پده وړاندد  چدال دا پدر          .وه

د هزاد ه ځلېدونکال ستر ال له ما وم وزمه وحشدي  . پرته وه ودر د

دکتدو سدره   .هلچك او  بڼه نده ډکدال  مخدامخ  دده تده ځيدر پداتال  دو         

 :دهه کتچ او مړاوى هلچك هد ده.نه  وسره د ده حالت بدل 

 خدو دهده   .ما ېڅ چاته بدد نده دي کدړي   !تاسوټول ماته  ران یاسته-

 ده خپچ مېړه ليدده خو  .ئزما زور دل د ه لپاره دي مرسته راسره وکړ

سردار اندر  د دال لده  .په د  وخت کال  دلته د ده په راتګ نه پو ېده

 :ویچکټه تاراتاو او د دال تندى یال مچ کړ او و  

خدداى خواخدو ى   (دا خبره یال  ېهکله  دال ته نه وه کړ !) رانال -

 !او مهربانه دى

 ددهزاد ه په پوستنيز ما ددوم وزمدده او  لدده منددد هلچددك  ددده تدده  

 :د دال ستر و ویچ.کتچ
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دمېدړه لده   !ماتا نه دمرستال  يلده لرلده خو تدا م  دېڅ ونده کدړل  ېڅ      -

ه  دوه چال  دده   راتګ نه یال  ېڅ تعج، ونه کړ اصال  ده پده د  پدوه ند   

د ددده راتددګ د دددال ېددذاب او د دددال آرامدده پددور   ددېڅ اړه ندده    .راهددي

دردونوبيددا زور واخېسددت ماریا بګدانوفنا لدده سددردار اندددر  ندده    .لرلدده

 . يله وکړه چال له کوټال نه ووزي

داکتدددددر کدددددوټال تددددده رانندددددو  او سدددددردار اندر  لددددده کدددددوټال نددددده     

 په وو   ددهزاد ه ماریددا پدده مخدده ورهلدده دي  دددال تدده ورنېدددد   ددو 

د دوى خبر   ره  ېبه بلال کوټال تده  .ساندو اوبنګهاري ورسره وهد د

 .په هو  ا ښودو سره بند  بند  کېد 

 : هزاد ه ماریا وویچ

 .ځه !درځه! رانه وروره -

سدردار اندددر  خپلددال سددځال تدده ورهدي او پدده  اونددته کوټدده کددال ورتدده   

يددو  یوه سځه دناروهال لده کدوټال نده راووتده او دسدردار پده ل      . انتظار  و

 ددال مدخ پده السدونه پدټ کدړ او  دو        .یال  ېره بدله او سخته ورخطدا  دوه  

دناروهال له کوټال نه دسختو ویرونکو چددو  .دقينال  ماهسال کېناسته

سردار پا ېد  د وره خواتده ورهدي او   .نارو اودمرستال د زاریو آواز راته

هوستچ یال  دده وازه کړي خدو دروازه چدا کلکده نيدولال وه او د درواز       

 :یال نار  و لي له  ا نه

چددال  .اندر  بيا په کوټه کال  رځېدا پيچ کدړه !اجازه نه  ته! نه!نه-

ال دددو  دددېبال نددده و  تېدددر  چدددال نا اپددده دهددده .او ندددار  لدددد آرامددده  دددو 

دا د دال دسحال چدال نده و   ددال ددهده  دان     )ساندي چدال او سور 

سدردار انددر  د وره خواتده ور    .بيدا خدور   دو    (لوړ چدو تدوان نده الره  

دا دما دوم  .ارامال  و  خو بله ډول چدال واور دل  دو   ودنګچ چدال

 .چدال و 
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 :سردار اندر  لومړى وویچ

دا ما وم یال ولال  لته بيدول  دا دچدا ما دوم دى ما دوم  لتده       نو-

 ! ه کوي  واى دا ه وایم دا  اله زما ما وم دى

کلددده چدددال یدددال ددهدددو چددددو او ژړا ژوندددد بښدددونکال خوسدددي احسددداس     

دواړه . خو ده د ددو دمخندوي  هده وکدړه    کړه ساندو یال هاړ  کېښدکود  

السدددونه یدددال پددده کړکددده تکيددده کدددړل او دما دددومانو پددده  ېدددر یدددال زار زار       

دروازه راخالصدده  ددوه  ده داکتددر چددال نددرۍ چپندده چددال  هدداړه یددال ندده   .وژړل

بددددت و لددددي لسددددتوني رنګ الددددوتي او ژامددددال یددددال      درلددددوده پرهدددداړه وه  

رواړاوه ډاکتدر پده   سردار اندر   ده ته مخ و.ر دد د  له کوټال نه راوو 

خورا پر شانه او پرته له  ده چدال  ده ووایي پده ماللدو هملدړو سدتر و یدال        

نه رامندته کړ  خدو    یو  سځال له کوټال. ده ته وکتچ او له  نګه یال تېر  و

چال سرداراندر  یال وليد پده یدو ډول  دك او ترد دد د درواز  پده خدولال       

 دده پده   .ندو  سدردار دخپلدال سدځال کدوټال تده ورن     .کال ځاى پدر ځداى ودر دده   

 ماهه حالت او دبشدر  پده  ماهده بڼده چدال ده پنځده دقيندال مخکدال ليددلال          

اننګونده یدال رنددګ     سدتر ال یدال نددور  نده هدړ  دد       . وه پدر کدټ مدړه پرتده وه    

سدره لده  دده چدال سدتر ال یدال سدره ورهلدال او         . الوتي اوتك سپين  دوي وو 

رنګ یال الدوت  و خدود دال ددهده ما دوم ډولده معردومانه سدکلال  ېدر          

 د دال سددکلال په تددورو نددازکو ویښددتو  ااددچ  ددو   ددونته   ماهدده  حالددت

 :د دال مر رژلال سکلال او بال روحه بشر  ویچ. ان چال وه  ماهه وه

! ئمددا ېڅ چاتدده بدندده و رسددولال و ددور    !ئتاسددوټول ماتدده  ددران و  -

 تاسو له ماسره  ه وکړل  آ  تاسو له ماسره  ه وکړل ! ئو ور

د دونکو منګولو کدال یدوه   دکوټال په کونج کال دماریا په سپينو ر د

 سره  يز ژړل او چدال یال و لال 

* 
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تر دهال پېښال دوسداېته وروسته سدردار انددر  پده ارامدو  دامونو       

 دده  .بدوډا ال دوختده پده تولدو پېښدوخبر و     .دپالر دکار کوټال تده ورنندو   

درواز  تددده نېددددد  نېددددد  والړ و او د درواز  د خالصدددېدو سدددره سدددم   

او  زوى پدده هدداړه کددال  ټکددړۍ کددړل د یال خپددچ و  او ېمرځپلددي السددونه

 .دما وم په  ان یال په ساندو ساندو یال وژړل

* 

د ددهزاد ه تددر مړنددال در  ورځددال وروسددته په کليسددا کددال دځندداز   

پر زیندو وروخدو  او  ددال صدوفال      مراسم پر ځاى  ول او سردار اندر 

لده  ددال سدره یدال     .ته ورپورته  و چال د  هزاد ه تدابو  پدر  ا ښد  و   

ابو  کددال دمددړي  ېره کدده  دده  ددم سددتر ال یددال پټددال پدده تدد.مخدده سدده وکددړه

 :و   ماهه  ان وه لکه پخوا  دال  ماهه  ان ویچ

تاسو له ماسره  ه وکړل  آ  تاسو له ماسره  ده  ! ئو ور! ئو ور -

وکدړل  اوسدردار اندددر  پده زړه کددال داسدال وانګېرلده چددال  دوا ال خددورا       

 داسدددال  نددداه چدددال نددده یدددال جبراندددوالى او نددده یدددال  ېدددروالى . نهګدددار دى

بوډا  دم تدابو  تده    .د دال اوسکال وچال  و  و  او ژړل یي نه  ول. ي

ورپدرو    ورهي اود دال تك ژیړ الس یال چال پده کدراره لدوړ پدر بدچ  دده      

 :و  مچ کړ خو د دال بشر  ورته ویچ

او بدوډا  . آخدر ولدال  !  ه او د ه لپاره مو لده ماسدره داسدال وکدړل     !ا  -

 .د دال دبشر  په ليدو په خوا ينه مخ تر  واړاوه

* 

د هزاد ه تر خښولوپنځه ورځال وروسته یال د ده ما دوم سدردار   

دایدده ما ددوم پددر ټټددر   .نيکددوالى اندر وویچ تدده دتعمېددد المبددو ورکددړه   

نيول  و او کشيش د  يله په سرو او ژ ړو بڼکو دما دوم الس او پښدال   

 ....په سپېهلو هوړو هوړول
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په دوردچ کدال    مشر  راو دد  له امله چال ددولوخوو او بېزاوخوو

یددال د زوى ونددته اخېسددتنه ټولددو تدده بددراال ندده  ددي ډ رو منددتو او دځينددو    

مخورو ليدو کتو ته اړ  و ځکه  راو ډ ر ډار ده چال په دوردچ کدال یدال    

د زوى ونته دد  سب،  ي چال  ده خلك رتبده او پده یدوه  سدال سدرتېر       

بدل  ي او یا لدد تدر لدده جدزا ونده ویني خدو دپدالر دد  تردور بدر خدالو           

 ده د لوځلو له امله  دده نده یدواز  جدزا ونده ليدلده بلکدال دمسدکو پده          د

د دده دهده ندو  دندده     . ستره قوماندانه کال د یاور په تو ه وټاکدچ  دو  

دد  المچ  و  وه چال  ده زیاتره وخت په مسکو کدال پداتال  دي او پده     

 ده له  مدد  املده  درد اوړي پده     .کلي کال دکورنه ليدلو ته ونه رسېدي

د دولوخوو ټت  م کرار کرار روغ  دو او دندارهي   . ومسکو کال پاتال 

ټپددي ځددوان  .پدده مددوده کددال رسددتوو  ددم ورسددره ډ ددر نېدددد  ملګددرى  ددو     

دناروهه په ټوله موده کال له خپلدال مدور سدره چال دلېونتدوب تدر بریدده       

د دولوخوو مور ماریا ایوانوفنا په د  مدوده کدال   .ورته  ران و اوسېده

ال خدورا خواخدو ي لرلده ډ ره د    سدره ید   له رستوو سدره چدال دد  لده زوى   

 .زړه خواله کوله

 :مور به یال ورته ویچ

 ده  ان سپېهلوال  . ده خورا ساده او پاک زړى دى! وره  رافه -
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اوس .اوپاکزړتوب چال اوس پده نننده زمانده کدال  دېڅ دچانده خوسدېدي       

تاسدو  .دهه  ان رستيتوب د تولو لپاره لکه دسدتر و داهدزي داسدال دى   

دا د بېزاوخدوو کدار سدم و  ایدا یدو      .اته ووایده خپله قېاو  وکړۍ اوم

 خدو زمدا زوى تده  ددده د زړه لده کدومال  ددران و آن      ئسده سدړى دا کدار کددو   

 دده ملندت    .اوس  م  ېهکله  ده ته سدپکال سدور  نده وایي  ېهکلده    

چددال دوى دپوليسددو لدده سددرمامور سددره پدده پترزبددورد کددال وکړ  ټددولال   

چا  ېڅ ونده ویدچ    ټوکال ټکالال دوى په  ته سره وکړ  خوبېزاوخوو ته

فکددر ندده کددوم چددال ...او ټولدده رسددوایي او بددد یددال زمددا دزوى پدده برخدده  ددول 

تر ددده ندده مېړندد  او  ېوادپددال ځوانددان د  زمددا پدده پددوځ کددال ډ ددر پيدددا      

ایددا دا و ددړي دکددوم ویدداړ او هددرور !اوس نددو بيددا د  دورددچ تدده  ددوره. ددي

احساس لري  سده پدو ېدي چال  دده زمدا یدوازین  زوى دى او دوى یدال       

 دکر دى  دکر دى چدال    .ا دورچ ته وربولي پر ده مخامخ ډز  کدوي بي

او بيدا  دوک او کدوم    !ندو دا ټدول د ده لپاره سده    .خداى پر مدو  رحدم وکدړ   

ځوان نه دى چال زمو  په وخدت کدال لده کدومال سدځال سدره یوپدټ پټدون          

ونه لري  سه بيا  ده چال دومره رخه کوله نو زما د زوى  نداه  ده ده دى   

ړى بدده یددال یددو  ددواس مدداس کددړاى واى ځکدده  چددال دومددره هيرتددي و لددوم

داخبددره خددو نددو  ندده وه یددو کددال را يسددال ټددول پددر  خبددر و خو ددده ځددان   

ده زمدا زوى دوردچ تده وروبلده او فکدر      .نا اره اچولال و او  ېڅ یال نه ویدچ 

وکړ چال  ده به وډار  ي  ده دا فکر کاوه چال زما زوى د دده پدوروړي   

 دوره دا دو سدپکاوي او    .دي او د ده پر سپکاوي به ستر ال پټدال کدړ   

 وکال  رانده زه پدو ېدم چدال تاسدو زمدا زوى سده پې نددل         . ه نامردي ده

دى  ده تاسو ته  ران دى نو له  م د  کبلده تاسدو ماتده د زړه لده کدومال      

 ډ ر لد کسان دي چال  ده درک کړاى  دي دا  ئ ران یاسته باور وکړ

 .یوبال سارى لوړ آسماني رو  دى
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اروهه په موده کال رستوو تده داسدال   په خپله دولوخوو دخپلال ن

 :خبر  کولال چال له  ده نه چا د دو دوريلو ترور  م نه کاوه  ده ویچ

زه پددو ېدم چددال  ډ ددر خلددك مددا یددوه ظددالم سددړى  ڼي  ڼددي د  دا      -

د دددو زړه پرتدده لدده  دددو چددال ماتدده  ددران دى زه د دددو دیددوه پددروا  ددم ندده  

 دران دي چدال ځدان     ده کسان چال راته  ران  ده نو بيا داسال راتده  .لرم

زه یدوه  .تر  ځاروم خو  ده چال مال دالر  خنت  ي بيا یال ندو هدم خدورم   

مدددورلرم چال لددده  ر ددده او  رچانددده راتددده  رانددده ده زه د ددددال لمانځنددده     

دوه در  اندتیواالن لرم چدال   .کوم داسال لمانځنه چال  ېڅ اندازه نه لري

 ددو  یویال ته یال خو له نورو سره زما ددوسته او اندتیواله اندازه لده   

ندده زمددا د ټددال او تدداوان پددور  اړه لري مګددر دهدده اړیکددي زیدداتر تدداواني  

 :له یوه  ېبال ځنت نه وروسته یال وویچ.دي په تېره بيا له سځو سره

دنارینو په منځ کال خو مال یدونيم  ران مېړن  او سده   ! وکال  رانه-

یاران ليدلي خو دسځو په منځ کال مال مهمه نده ده چدال  رافينده وي کده     

تدر ننده پدور     . خيانته اوځانپلورینال پرته بچ  ه نده دي ليددلي  چوپړه  له 

 ددده آسددماني سددپېهلتيا او ځانښددندنه چددال زه یددال لدده یددو  سددځال  يلدده    

که دهه  ان یوه سځه پيدا کړم خپدچ ژوندد بده مدال تدر       .لرم نه ده ليدلال

 :او   یال پورته واچولال او و  ویچ!...ځار کړاى واى خو دهه 

پور  ځکه ژوند راته  ران دى چال  يلده   ته دا راسره ومنه تراوسه-

لرم یدددوه ورځ نددده یدددوه ورځ دهددده  دددان یدددوه اسدددماني سددداپېيرۍ پيددددا        

خدو  .کړم داسال ساپېيرۍ چال ماته نوى رو  را راوبښي او ما ولمسوي

 .هم دادى چال ته په د  خبرو نه پو ېدي

رسددتوو چال سددخت دخپددچ نددوي انددتیوال تددر اهېددز النددد  راهلددي       

 :و ځواب ورکړ
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 .برېکس ډ ر سه پو ېدم!نه!نه-

 

دژمدي  .دمني په پيچ سره د رسدتوو کدورنه مسدکو تده راسدتنه  دوه      

پيددچ و چددال دینيسددوو مسددکو تدده راهددي او ددوى پدده کددور کددال اسددتو ن  

کال دژمي پيچ چال نيکدوالى رسدتوو پده مسدکو کدال       ٠٨07د  مد  . و

تېددر کړ د ددده پدده ټددول ژوندددکال  د ددده او د ددده دکددورنه لپاره ترټولدده  

دنيکددوالى  ددته والددي دد  المددچ .خدداطره ز دونکددي وخددت و سدده خو  او

و چدال خددورا زیدا  ځوانددان ددوى کددره تدګ راتددګ ولدري او دده لدده مددور     

و ددره  ددچ کلندده چټه سایسددته پېدلدده    .اوپددالر سددره آ ددنایي پيدددا کددړي   

 پاړلس کلنه سونيا  ده نجله چال له خپلو سدکالو سدره لکده ندو      .وه

متوب چمونددده کول خدددو  ناتا دددا چدددال ال دما دددو  .هدددوټه هوړ ددددلال وه 

 .دپېدلتوب مستي او خماروال  او  يطاني یال  م پيداکړي وه

درستوو په کورنه کال دبچ  ر  ده کور پده  ېدر چدال  ومدالګيني     

او سکلال پېدلال ژوند پده کدال کدوي د ميندي او ميينوتدوب یدو ځدانګړ         

 ر ځوان به چال د  کورته راته او د  موسکاوو  رکلېو او . په خوره وه

خپچ ډول نيکمرهه  ېرو تده بده یدال کتدچ او یدا دپېدلدو لده  يلدو           ر یو په

ډکال هوره خبر  به یال اور د  له  رچاسره به یال د دو مهربداني او پده   

خو ه ژبه هد دا ليدله  ریو به په زړه کال دنيکمرهه کېدو او ميينتدوب  

 وړ  ماتولال او  ده  يلال بده یدال پده زړه کدال هوړ ددلال چدال د رسدتوو        

 .و په زړه کال ال دوخته  چ  و  و دکورنه دځوانان

دولوخوو یددو لدده  دوځوانددانو ندده و چددال لدده رسددتوو سددره یددال تددګ    

راتګ پيچ کړى و او له ناتا ال پرتده د کدورنه دټولدو هدړو خدوس  دوى       

دناتا ددا ندده یددواز   ددده ندده خوسددېده ان نېدددد  وچددال خپددچ ورور سددره  .و

انسدان    دال به ویچ چال دولوخوو یو بد زړى.د ده له السه  خړه وکړي
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دى  دال پده خپلدال د  خبدر  نده یدواز  ټينګدار کداوه بلکدال د دوردچ پده           

برخه کدال یدال پېيدر برحنده  ااه د دده مالتدړ یدال کداوه او دولوخدوو یدال           

 . نهګار مالمت ناوړه او ځانښودونکي باله

 :ناتا ال په خورا ټينګار سره یال چدال و لال

تده خپلده   دا سپينه خبره ده چال  ده خورا ظالم او بدد زړى سدړى دى   -

که  ده  دده کلده ناکلده     .په  رحال دا ستا دینيسوو زما خوسېدي!و وره

نو داسال بر ښي چال زه پدو ېدم زه نده   .نشۀ کوي خوبيا  م زماخوسېدي

مګدددر دولوخدددوو مدددال ځکددده نددده  .پدددو ېدم چدددال  نګددده یدددال درتددده ووایدددم  

خوسېدي چال د ده  ر ه مخکال له مخکال تکچ  وي لنته به یال درتده  

 .وایم نه مال خوسېدي

 :نيکوالى خورته وویچ

ته پو ېدي چال دولوخدوو  ده سدپېهلي زړه لري  دده بایدد درک      ...-

 ي که ته له خپلال مور سدره د دولوخدوو اړیکدو او کدړه و ور  بيدا بده       

 .پوه  ي چال دهه ته پاک زړه وایي

زه د  په د  خبرو نه پو ېدم خو یواز  په د  پو ېدم چال کله  ده -

 چال  ده په سونيا مين  وى دى ئ  ېدرستيا ته پو.وینم نا آرامېدم

 نه پو ېدم دا الپسال  ه حماقت دى -

 .خو زه پوره پو ېدم وبه  ور 

 ده دولوخوو چال تچ به یال لده سدځو سدره    . دناتا ا اټکچ رستيا  و

کده  .به یدال د رسدتوفانو کدره تده راتده      په کړو وړو کال ډډه کوله  پرله پسال

ژر  ر ندده اوټدول پده د  پدوه      ه  م  ېڅ چا په د  اړه  ه نه ویچ خدوډ ر  

او سدونيا چدال  ېهکلده دا    . ول چال د ده تګ راتګ دسونيا لپداره دى 

زړه ندده  ددو کددوالى چددال پدده د  اړه  دده ووایي خددو  ددر وار چددال بدده یددال          

 . دولوخوو ليده لکه پااه داسال به ر دد ده او تکه سره به  وه
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دولوخوو به زیاتره وخدت هرمنده د رسدتوفيانو کدره خدوړه او  در        

و دچ د کدور   د یُ.ندار  ټه به چال  دوى تلدچ د  بده  دم  رومرو  لتده و    ن

دنهاپددده بندددتارونو کال چدددال ترټولدددو هدددوره ځددداى درسدددتوو دکدددورنه    

د دده بده ترټولدو نده     .ځوانانو درلود دده له  تون نه پرته نه ترسدره کېدده  

زیا  پام سونيا ته و او داسال به یال ورته کتچ چال له دهو کتنو نه به نده  

که سره  وه بلکال د دده لده دهدو هلچکدو نده بده دناتا دال او        یواز  دا ت

 .مشر   رافيني رنګ  م له  رمه بدليده

پدددده دهددددال .دا سددددکاره خبددددره وه چددددال دهدددده پياوړى ېجيدددد، سددددړي 

تورسددتر ال سددکلال نجله چددال زړه یددال پددر بددچ بددایلل  دى سددخت مددين    

 . وى دى

رستوو دسددونيا او دولوخددوو تددرمنځ دنویددو پيدددا  ددویو اړیکوتدده 

 وى و خوپده د  کدال یدال چدر  نده وا ده چدال دا  ده ډول اړیکدي          سه پام 

 : ده به په زړه کال ویچ.دي

موخه یال  مدا ناتا دا او  .دا نجونال  ریوه په یو چا مينال  وي دي-

خو د دولوخوو او سونيا په ليدو به دپخدوا پده  دان ارامده نده      .سونيا وو

 .و نو ځکه زیاتره وخت  په کورکال نه پاتال کېده

ه مندي کدال لده نداپليون سدره دجګدړ  آواز  بيدا  در پلدو          کال پد  ٠٨07د 

دا اواز  او خبدر  لده پروسددکال نده خورازیداتال       خور   و  خو دا وار

ټاکچ  و  وه چال نه یواز  له  رو زرو تنو نه لس تنه پوځ .او تود  و 

 رچېدر  بده نداپليون    .ته ولېدل  ي نهه  ده به په احتياط کال راټدولېدي 

په  رکور او کو ه کال خدو د مدد  جګدړ  نده      ته سېرا کېد  او دمسکو

درسدتوو پده کدورنه کدال  ددهدال      . پرته دبدچ  ده پده اړه خبدر  نده کېدد       

جګړ  لپاره چمتوالي یواز  له د  کبله دپام وړ و چال ددوى نيکوالى 

جان  په  ېڅ ډول په مسدکو کدال نده پداتال کېدده بلکدال د  تده سدتر ه پده          
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رسددددېدو او داختددددر الره و چددددال د دینسوو درخرددددتيانود پدددداى تدددده و

دتېر دو نه وروسته به دواړه پوځ ته ستنېدي خو پوځ ته درستوو دهده  

بېړن  تګ نه یواز  د ده بنتارونو ته خنت نده پېښداوه بلکدال  دده یدال ال      

ورځ تر ورځال داسال زیاتول چال  ده خپچ زیاتره وخدت لده کدوره بهدر پده      

 .دهو بنتارونو نهاوو او مېلمستياوو کال تېراوه
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نيکوالى د حېر  ېيسدي د زوکدړي داختدر پده دریېمده هرمنده پده        

دا ده  ه و چال په د  وروسدتيو وختدو کدال بده ده ډ در کدم       .کورکال وکړه

دا بنتارځکه دخدداى پده امدانه نښده  دم  ڼدچ کېدلده چدال لده ژمنده           .کول

پده  .نه وروسته دى او نيکدوالى پدوځ تده روان وو   ( د کریشنه ساړه) لال 

کال د دولوخوو او دینيسوو په  تون  لو تندو   د  هرمنه مېلمستيا

 . تون درلود

د رستوو پده کدورنه کال  دده  دان چدال ددهده ندوي کدال دجشدن پده           

ورځددو کال دمينددال او مينتددوب دنيددا ه احساسددېده پخوا  ېهکلدده ندده  

 ر دوک  :داسال بر ښېده چال تابه ویچ.ليدل  و  او نه احساس  و  وه

مين  دي زړه بدایلال او زړه   کوالى  ي دانيکمرهال  ېبال خپلال او خپله 

داسال انګېدرل کېدلده او ددهدال کدورنه لده حداالتو       .راسکونک  و اوسي

داسدال  ر ند دده چدال دنيدك یدواز   مددا نيکمرهدي ده او  دده داچدال          

 .مين  ي  نور  ر ه بابيزه او  مدا نيکمرهي ده چال ټول پر  اخته دي

پښدو   که  ه  م د تچ په  ان نيکوالى رستوو دوه جوړه آسونه یال لده 

اچولال وو او په د  بریل   وى نه و ټولو  دو ځایو ته الړ  ي چدال ده تده   

 لته ستر ه به الره و او یا یال د ورتګ تکدچ کدړى و ندو بيدا یدال  دم ځدان        

 .هرمنه نه مخکال کورته را ورساوه
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کورته له راستنېدو سره سم یال نه یواز  دکور په مينه ناکه دنيدا ه  

س کړه بلکال دایال  م ليددل چدال دځيندو    کال  ه نا آرامي او تلوسه احسا

 او له یو بله خپه بر ښي حاضرینو خوا  م خټه خټه

په ځدانګړي تو ده د دده پدام  دو چال دسدونيا دولوخوو  دمشدر         

داسدال یدال وانګيرلده چدال     . رافينال او لد  ه  م دناتا ال خوا بده بریښدي 

تددر هرمددال ندده مخکددال بایددد دسددونيا او دولوخددوو تددرمنځ  دده تېر ددوي      

هرمنه دخبرو په او دو کال  په خورا خواخو ۍ  احتيداط او   ده د.وي

دندوي کدال د جشدن پده  ماهده در يمده       .خو ه ژبه  ددو دواړو سدره هد دده   

و ددچ دخپلو ټولددو زده کوونکددو پدده  ورځ دتددچ پدده  ددان دنهددا سددوونکال یُ 

 .ویاړ ډوډۍ کړ  وه او دنها بنتاریال جوړ کړى و

 :ناتا ا خپچ ورور ته وویچ

و چ دنها بندتار تده ځال مهربداني وکدړه او     یُ ه که دت !نيکوالى جانه -

 ده په ځانګړي تو ه ستا د راتګ  يله او ددیمتري واسيلېوویچ .را ه

 .د راتګ سپارستنه کړ  ده( ماهه دینيسوو)

دینيسوو چال د رستوو په کورنه کال په ټوکو ټوکدو ځدان دناتا دا    

 :وویچ.د نها چوپړ  ااه

کدوي چدال پده سدر بده  دم الړ        کله چال  هزاد ه امر وکړي پښدال  ده  -

 .وکړم (( دپادو ال))  م آن چمتو یم چال 

 :نيکوالى وویچ

که مال کوالى  ول  رو مرو به را م ځکه ما بچ ځاى له اوخداروو  -

 .سره  م ژبه کړ  چال د دوى بنتارته به ورځم

 : ده دولوخوو ته مخ ورواړاوه او و  وپوستچ

وه رسددولال چال پددام  تدده  نګه تدده  ددم ورځدده ده ال خبددره پدداى تدده ندده -

 . و خبره یال بال ځایه کړ  ده
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دولوخوو پددده برندددد هلچك  دددده  دددان هلچدددك چدددال دکلدددوب پددده 

مېلمسددتيا کددال یددال پېيددر تدده کتلددي و لددومړى سددونيا او بيددا نيکددوالى تدده  

 :وکتچ او بيا یال په ترخه ژبه وویچ

 .کېداى  ي الړ  م! و -

 :دنيکوالى بيا په زړه کال تېره  وه

 .ه تېره  و  ده رو مرو کومه خبر -

تر هرمنده وروسدته چال دولوخدوو بدال لده ځندته پا ېدد او لده کدوره          

 دده پده   .وو  نيکوالى په د  ډاډمن  و چال رستيا  ه پدېښ  دوي دي  

 :وپوستچ  ده یال. مد   ېبه وخت پيدا کړ او ناتا ال ته یال ورهد کړل

  ه پېښ  وي دي -

وازیددال ناتا دا چددال پدده منته  ددده تدده ځدان ورسدداوه په خددورا ډاډمددن آ  

 :وویچ

ماخو تچ درته ویچ خو تا نه منله ود  ليدل له سونيا نده یدال د واده   -

 . يله وکړه

که  ه  م په د  ټوله موده کال نيکوالى چندان د سونيا په خيال کال 

نده و خدو دد  خبددر  پده اور دددو یدال داسددال وانګېرلده چددال  دواکال یددو        

ال کدړى  هوټال یال دزړه تچ ورمروړل  او د ددال هدوټال دپرانسدتو تکدچ ید     

ده ترددور وکددړ چددال دا دولوخوو دسددونياپه  ېددر دیددو  خددوار  او   .دى

د مشر   هزاد ه او خدورا  .یتيمال پېدلال لپاره یو سه او هوره ژا  دى

دد  خبر په .نورو په اند ددهه  ان یوه وړاندیز نه منچ به سه کار نه وي

 :اور دو دنيکوالى لومړن  هبر ون پر سونيا قهر دل و  ده  وویچ

بایددد دما ددتوب وېددد  او .بددال سددارى وړاندددیز دى! سدده دى  خددورا -

ژبال  ېر   ي او دهه وړاندیز ومنچ  ي خو ال خپلال خبر  یدال پداى تده    

 :نه و  رسولال چال ناتا ا وویچ
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 .خو سونيا  ده ته دنه ځواب ورکړ خورا سخت او تریخ ځواب-

 :ناتا ه تر یو  ېبال ځنت نه وروسته زیاته کړه

نيکدوالى پده   . ال  ددال تده بدچ  دوک  دران دى     سونيا  ده ته وویچ چ -

 :زړه کال وویچ

 .دا سکاره خبره ده چال زما سونيا بله خبره نه  وه کوالى-

 :ناتا ال هد کړ

 ر ومره چدال مورجدانال ټينګدار وکړ چدال دهده وړانددیز       ! ئپو ېد -

 دددوکال تددده خدددو .ومني خدددو سدددونيا پددده هو ددده د نددده منلدددو ځدددواب ورکدددړ 

 .ړي  ده بيا نه بدلېديپو ېد  سونيا چال کله یوه خبره وک

 :نيکوالى له مالمته نه په ډکه ژبه وویچ

 مورجانال  م ټينګار وکړ -

 :ناتا ال وویچ

په قاریدي به نه او زه ډاډمنه یم چال نه !  وره نيکوالى جانه! وکال -

زه ډ اډمندده یددم چددال لدده سددونيا سددره واده ندده کوي خددو پدده د  ندده     .قددار دي

م پدده د  اړه لدده سددونيا سددره  پددو ېدم چددال ولال خددو سددره لدده د   ددم هددواړ  

 .وهد دم

 : ده لده وموسېده او زیاته یال کړه

 دا سونيا بيا  ه نازولال نجلال ده  -

 :ناتا ا ورور مچ کړ پا ېده او په منته کال یال وویچ

 .او دا نازولال به زه اوس درته راولېدم-

 ددېبه ال ندده وه تېره ډار ددوي رنګ الددوتال او مالمتدده  ېددره سددونيا     

نيکوالى ور وړاند   و د دال الس یال راونيو او ده . کوټال ته راننو

د پو  نه د نيکوالى د راستنېدو نه وروسدته دا لدومړى ځدچ    .یال سکچ کړ

و چال سونيا او نيکوالى وخت پيدا کړي و چال سدره یدواز  او دخپلدال    
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نيکوالى لومړى زړه نازړه و خو وروسته .مينال په اړه د زړه خواله وکړي

 :ډاډمن آواز وویچیال په خورا زړورتيا او 

 دا رستيا ده چال ته د واده لپاره ددهه  ان یو ئسونيا تاسو  ه کو-

داسال ترور کوم چال لده  دده سدره بده  دت ژوندد نده        .ځوان وړاندیز نه مني

 ددده خددورا سدده او مېړندد  .یددواز  نيکمرهي بلکددال یددوه  ټددوره چدداره وي

 . ده زما ملګرى دى.ځوان دى

 :یال وویچ سونيا د ده خبر  پر  او په تلوار

 .وخته مال د نه ځواب ورکړ! وکال.ما  ده ته د نه ځواب ورکړ-

 ...که د  زما له کبله ځواب ورکړى وي زه ډار د مچال زه خو! وره-

سونيا بيا د ده خبر  پر  کدړ  او بيدا پده ډار  دوي رنګ الدوتي او      

 :مالمته هلچك  ده ته ځير  وه  دال زیاته کړه

 .  مه کوهماته دا خبر! وره نيکوالى جانه-

کدده  دده  ددم کېددداى  ددي زمددا دا خبددر  د      .نه نه بایددد درتدده ووایددم  -

کده  .ځانساتنال او هرور نه وي خوسه به دا وي چال سپينه یال درته ووایدم 

د واده په اړه ته د دولوخوو دهده وړانددیز نده مندي زه ځدان مسدوول  دڼم        

 :تاته ووایم

ړم کده  دده  ددم ترددور کدوم چددال تربددچ  ددر چدا ماتدده  راندده یال خددو هددوا   -

 ...ووایم

 :سونيا چال لکه لمبه داسال اور اخېستي و وویچ

 .بس دي زما لپاره ستا  مدا خبر  بس دي-

که .نه داسال نه ده زه ال تر اوسه پور  له زر واره زیا  مين  وى یم -

 ه  م  ده مينه احساس او لېوالتيدا چدال لده تاسدره یدال لرم لده بدچ  دېڅ         

اوسه د واده لپاره خورا ځدوان  چاسره مال نه ده احساس کړ  خو زه ال تر 

نده دپدام وړ خبدره خدو ال داده چدال زمدا مور لده         رسدتيا لده ټولدو   ! دوکال .یم
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لنته به یدال درتده ووایدم د    .تاسره زما د واده خبره اصال نه هواړي واوري

او پده  ...زه  يله لرم چدال د واده پده اړه  . ېڅ  ي ژبه او ېده درکوالى نه  م

او و  ویدچ  ... ندوم یداد کدړ   ( ودولوخدو )خورا سدخته یدال دخپدچ ملګدري    

 .چال ته باید د دولوخوو د وړاندیز په اړه فکر وکړ 

زه اصال  ېڅ نه هدواړم او نده یدال    !ماته  ېهکله داسال خبر  مه کوه-

ته  دم لکده ورور داسدال راتده  دران یدال او تدچ بده  مداسدال راتده           . يله لرم

 .او نور نو زه  ېڅ  ي نه هواړم. ران واوسال

 :الس سکچ او و  ویچنيکوالى بيا د دال 

خدو پده د    .زه ستا دميندال وړتيدا نده لدرم    !ته ساپېيرۍ یال ساپېيرۍ-

 .ډار دم چال تا تېر نه باسم
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هایز بنتارونو او پده  ددال کدال نهاوو دخوسده او     د کورن"وگچیُ"د 

دا خبدره نده یدواز   ددو مينددو کولده       .نهاوو له پلوه بال سارى نوم درلدود 

ړددد  نهددداوي پددده خدددورا سدددکلال بڼددده  یدددال خپلدددال ندددو  زده ک چدددال پېدلدددو

سودلال بلکال خپله پېدلو او زلمو  م چال له خوسه او ذوي نه تر لو ددو  

 .پور  نهېدل  م یادوله

له تنکو زلمو او پېدلو نه پرته  دو مشرانو چال دهدو  دان نهداوو تده     

بدده یددال خپددچ راتددګ پرنددورو منددت  اادده  م  مداسددال  ڼلدده او پدده ټولددو       

و بنتارونو کال به یال دخوسه او نيکمرهه خورا سدال  دېبال   دهونهایز

 ده کال په  مد  بنتارونو کال  و نهېددونکو جدوړو وادوندو    .موندلال

د کورچاکوو د کورنه دوو  هزاد يو د مدد  نهداوو لده    .سره کړي وو

د ځواندانو د مدد  پې ندد لوۍ    .برکته ریباران پيدا او واده یدال کدړى و  

 .نوم ورکړى و  م ددهه بنتار نامه ته ال سه

ددهو بندتارونو ځانګړتيدا دا وه چال  دده کدوم مېلمده پدال کوربده یدا         

لکه یو وزري مرهه په خدورا  "یوگچ"کوربنه نه درلوده او یواز  په خپله 

پددداک زړه  دددر پلوالوتددده او  رځددداى تددده بددده یدددال پددده خدددورا ميندددال ځدددان         

 رساوه دمېلمنو درناوي او مېلمه پالنه یال کوله  دده دټولدو مېلمندو نده    
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 .د زده کړ  په بدل کال پيسال اخېستال

دد  بنتارونو بله ځانګړتيا ال دا وه چدال پده  دده کال  ددو دیدارلس      

کلنو  لددورلس کلنددو پېدلددو  ددتون کدداوه چددال دلددومړي ځددچ لپدداره بدده یددال  

دنها او دو کميسونه اهوسدتچ او د ددوى اصدلي موخده نهېدل سده او      

 .په خوندونو کال وخت تېرول و

لددد  ددمېر  دددو ندده پرتدده یا خددورا سددکلال   ټددولال نهېدونکال لدده خددورا

و  یا یال دا سودله چال سکلال دي او یا  م دځوانه نشدال او مسدته نده    

کلددده کلددده بددده .د ددددو خوځېددددا او نهاوو  دددده الپسدددال سدددکلال سدددودلال 

ددهوپېدلددددو لدددده منځدددده خوراسددددال زده کددددوونکال لدددده دوو  ددددالونو او    

ددهددو ډول نهېدددونکو پدده مددنځ کددال ناتا ددا    .دسددتمالونو سددره  ت دددلال 

دخپلو سکلو نهاوو د ځانګړ  خوځېدا لده برکتده تر ندورو نده پده هدورو       

او (اسدکاتلندي نهدا  ")جزاکوسدز "خو په ننني بنتار کدال لده   .کال هوره وه

د مازروکدا  .نه پرته دنورو  دو اټکچ نده کېدده  (بالتيکي نها")مازروکا"

دخپدچ دهده    "یوگچ".نها په د  وروستيووختونوکال نوي دود  و  وه

ټولو په یدوه  .بيزاخوو د مااه یو ستر مېلمستون نيول  وبنتار لپاره د 

آواز ویچ چال دهه بنتار په  ده کال نهاو  خوسه او کړه وړه ټدول بدال   

په  ده کال نه یواز  د سکلو نجونو  مېر بال  مېره ووبلکال .ساري وو

پده  دده   .درستوو دکورنه پېدلوخو خپدچ دپدام وړ او لدوړ ځداى درلدود     

ه پېدلال خورا نيکمرهه او پده بدال سداري    ماسام درستوو د کورنه دواړ

سددونيا پدده  ددده  ددپه  د دولوخددوو لدده خددوا دال تدده د  . تو دده خو دداله و 

واده د وړاندیز او دد  له خوا د نه مننال له نيکوالى سره دپټو خبدرو نده   

 ده ال دهه بنتاره ته له راتګه دمخده  .سخته ویاړمنه او مدروره بر ښېده

وه چورليده خوځېددده او خپلددال  پدده کددورکال لدده خوسدده ندده پدده نهېدددو      

چدوپړ  تدده یدال دا وخددت ندده ورکداوه چددال  ڼددال یدال ورجددوړ  کړي د دددال     
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 .ستر ال له خوسه او نيکمرهي نه ځلېدلال

ناتا ا  م دلومړي ځچ لپاره دنها دا رنګده او د کمديس اهوسدت او    

 دده  دم تدر سدونيا نه نده      .د رستنال نها په یوه بندتار کدال یدال  دتون کداوه     

ړ دددده بلکال ځدددان یدددال تدددر  ددددال ال نيکمرهددده      یدددواز   ددده کدددم نددده ویا   

دواړو نازکه بال ساري سپين او ده کميسونه چال په  البدي چرمدو   .باله

 .او ریښکيو  ااچ  وي وو  اهوستي وو

 دوکال  دده مدين  دوه     .ناتا ا بنتار تده د راننوتدو سدره سدم مينده  دوه      

 در چاتده یدال چدال سدتر ال ور      . خو نه په یوه ځدانګړي چدا بلکال پدر ټولدو    

 ددال سدونيا تده ورمندت  کدړ  او و       .ر  دده بده یدال زړه بدایلود    اوستال پ

 :ویچ

 !آ  چال  ومره  ر ه سکلي دي -

نيکوالى او دینيسوو دواړو دنها په دهه تاالر کدال چکدر وا ده او    

نهېدونکو پېدلو ته یال په خورا ځير او مينه نداک ډول کتچ داسدال چدال    

 ددو نده هېدد     واکال له خورا خواخو ۍ او مهربانه نه یال نه هوسدتچ لده   

 .تاو کړي

 :دینيسوو وویچ

 ! ومره سکلال ده!چال  ومره مالګينه ده  -

  ئ وک یادو-

 :دینيسوو په تلوار ځواب ورکړ-

 : هزاد ه ناتا ا دینيسوو   ر لنت ځنت نه وروسته زیاته کړه-

 ! ه بال سار  نا ي  ه سکلال خوځېدي-

 دا  وک د یاد  دو دي -

 :دینيسوو په چټکه وویچ-

 .نور نو  وک دیادد  دو ديخور د  -
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 .او رستوو له ځانسره موسک   و

چال په ونه ټيټ او کمک  سړى و نيکوالى ته ورنېددد   دو   "یوگٌچ"

 :او و  ویچ

تاسدوخوزما یوترټولدو هدوره زده کدوونک  یاست سده بده دا       ! رانه -

 ه سدکلال دلتده سدوري   ده محشدریال جدوړ       !  ورئئوي چال لد ونهېد

 .کړى دى

سوو نه  دم چدال د دده پخدواني زده کدوونک  و د       له دیني" یوگٌچ"

 .ته ورته هوسته وکړه

 :دینيسوو وویچ

سده بده دا وي چدال زه  سدال دننددارچېانو پده       !زما مهربانه اسدتاده !نه

ایا ستا په یاد نه دي چال د زده کړ  پده وخدت کدال زه  دومره     .ډله کال کېنم

 .تهبدهون  وم داسال بدهون  چال ستا له پو ال نه مال  م  ټه نه اخېس

 :سمدالسه له  ده سره دخواخو ۍ ژبه پرانسته او و  ویچ" یوگٌچ"

کده  ده  دم لدد بددهون   دانته و  خدو        . ېهکلده داسدال نده وه   !هن!نه-

 .خورا با استعداده او پياوړى زده کوونک  و 

ندمدده  "مازورکددا"دسددازیانو ډلال دسددازونو هو وندده تدداو کددړل او د    

کددوالى ندده  ددو   ني.یال چددال پدده  دددو ورځددو کددال دود  ددو  وه وهدولدده      

 دددده سدددونيا  دددم نهېددددو تددده .بلنددده ونددده مندددي"یوگٌدددچ"کوالى نهدددا تددده د

دینيسوو د و بوډیو تر نګ کېناست خپله تدوره یال  نګدچ   .وروبلله

 دده بوډیدو تده  ده خنددوونکال      .ته کېښوده او پر  ده یال  نګدچ ولګولده  

پښدال یدال دهد ددونکال سدندر  د وزن او ندمدال      .ټوکال ټکالال پيچ کړ 

ال او بوډیو ته یدال دټوکدو ویلدو سدره  ممهاله پده خدور       سره په ځمکه و ل

لدده ناتا ددال سددره چال ده د زده  " یوگٌددچ. "ځيددر دځوانددانو نهېدددو تدده کتددچ 

 کوونکو په منځ کال دخپچ ویاړ او هرور نښه بللده دنورو ټولدو جدوړو نده    
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دینيسوو په ناتا ال ستر ال خښال کړ  و  او دخپلدال  ...مخکال  ت دل

 دارل چال تدا بده ویدچ اوس بده چدده        تور  له  وکال نده یدال داسدال  ر ده    

د ده نده نهېددل  لده د  کبلده و چدال نده هدواړي وندا ي  نده داچدال           .کړي

دنهېدونکو له منځه یال پدر یوچدا هدد وکدړ چدال ده      .نهېدل یال زده نه دي

 : ده  ده ته وویچ.ته ورنېدد   ي

دا نهېددددددددل نددددددده دي چدددددددال تددددددده یدددددددال کوي ایدددددددا دا پولنددددددددي   -

 دهزاد ه ناتا دا  نګده    ! دوره   لته وئده چال ته یال کو"مازورکاى"

 .نا ي   نکه اوړي راوړي

نيکوالى په د  خبدره سده پو ېدده چال دینيسدوو ان پده پولندد کدال        

دخپددچ مازروکددایي نهددا لدده املدده پې ندددل  ددوى اوسدده نددوم یددال  ټلدد            

 :دى نوځکه ناتا ال ته ورنېدد   و او  دال ته یال وویچ

 نګدده  والړه  دده او لدده ځانسددره دینيسددوو جددوړه کړه و ددوره چددال     -

 .نا ي معجز  کوي

کلدده چددال وار بيددا ناتا ددال تدده ورسېد پا ېده سددکلي بوټوندده نازک   

کالي په نرمو نرمو  امونو یدواز  لده ندازاو ادآ نده ډکده پده داسدال نخدرو         

دتاالر له یو  خوانه بلال خواته الړه چال تدا بده ویدچ ځمکال تده وایي لده      

دینيسدوو   د   دده ځداى تده چدال    .د  نه مننه وکړي چال دا پر  روانه ده

د دددال د  تدده پددام  ددو چال ټددول مېلماندده د  تدده   .ناسددت و ځددان ورسدداوه

نيکوالى ليدل چال ناتا دا او دینيسدوو پده خنددا خنددا لده یوبدچ        . وري

دینيسددوو .سددره هد دي خددو دناتا ددا دینيسددوو دناتا ددا بلندده وندده منلدده

 :ناتا ا وویچ. د دوى خواته ورمنت  کړل

درځده  !درځده چدال ځدو   !یچ يله کوم  يله کوم واسيلي دیمتریدوو -

 !چال ونا و

 :دینيسوو ځواب ورکړ
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زه ندده  دددم کوالى  دددده نددده  دددم  .مدددا بددده وبښددده! رانددال  دددهزاد ه -

 .کوالى ما وبښي

 :نيکوالى وویچ

نخددر  (پدده روسددي کددال واسدديلي تدده لدده نددازه واسددکا وایددي   )واسددکا -

 !پر دده درځه

 :دینيسوو وویچ

واسددکا داسددال بریښددي چددال پدده زور یددا زاریو پدده  ر دده چددال وي نددن -

 .لوبو ته سره لمسوي

 :ناتا ا وویچ

دد  پددددده بددددددل کدددددال بددددده یدددددوه  دددددپه تدددددر سدددددهاره درته سدددددندر   -

 :دینيسوو پا ېد خپله یال توره یال خالصه او لر  کړه  ده ویچ.ووایم

 .کوډ ره ده  ر ه چال هواړي په مایي کوي-

دخپلدال جدوړ    .د وکيو له  ا نه راتېر او دنهدا مېددان تده ور دت  دو     

ونيو سریال  سدك کړ خپلدال دواړه پښدال یدال ټينګدال      الس یال ټينګ را

رارسدېدونکال  دېبال تده سدتر ه پده       او برابر  کړ  او دنها د پيچ لپداره 

 .الره  و

د رسددتوو ټيټدده وندده یو دسددورله اوبددچ دنهددا پدده وخددت کددال  ددېڅ ندده 

پدددددده د  دواړو وختونددددددو کددددددال  ماهدددددده  ددددددان ځددددددوان     .معلومېددددددده

پده  دده  دېبه کدال     .اوتاندبر ښېده لکه ده خپله چال ځان ځدوان احساسدا  

چال دنها دندمال  رنګ ته ستر ه په الره و په خورا پرتم یال مدخ واړاوه  

 په یو  خدو   موسدکا یدال خپلدال جدوړ  تده وکتدچ  نا اپده یدال دپښدو           

 دده دالوتددونکي  .پر وکدو ځمکده وډبولده او دیددوه تدوپ پده  ددان والدو       

 ده ده سدره خپلده نهېددونکال    .مرهه په  ېر په چورليدونکال بڼه والو 

 دده نديم   .ېدله جوړه په الرسدودونکي بڼده او تدوان لده ځانسدره خوځولده      پ
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 دده چورليدده   .تاالر په خورا چوپيتيا داسال چال  دواکال الدوزي ووا ده   

او داسال چورليده چال تا به ویچ  وکه نه ویندي او مخدامخ پدر  ددو ور     

نا اپه به یال پښال سره جال کدړ  او بيدا بده یدال دبوټدو د وسدپنيزو       .الوزي

یدوه  دېبه بده ځداى پدر ځداى       .ي جګ کړ او پده پونددو بده ودر دد    تلونونه پړ

او بيددا بدده یددال دندمددال پدده  ددرنګ سددره لدده ځمکددال ندده  ددړز پورتدده             والړ

ناتا ددال بدده یددواز  دترددورله مخال د ددده دبلددال خوځېدددا دلددوري    ... ددو

 دددال پرتدده لدده  ددده چددال پددوه  دد  خپله خوځېدا د ددده لدده     .اټکددچ کدداوه 

او خوځېداووتدده بدده یددال ځددان   خوځېدددا سددره برابرولدده او د ددده الرسددونو  

دنهدا دپيدچ ځداى تده برابدر      (ناتا دا )په پاى کدال  دده خپلده جدوړه    ...سپاره

پدده خددورا ندداز خو پدده چټګدده یددال  ددده وچورلولدده او پونددد  یددال پددر   .کددړه

د بوټونه نه یال  ړز جګ کړ او د ددال پده وړاندد  یدال مدال      .ځمکه وو لال

انددد  یددال ناتا ددا پدده د  حيددر  کددال تللددال وه چددال دځددان پدده وړ.خمدده کددړه

 وى درناوي  ېر کړى و او پرته له  ده چدال پدوه  دي په ځيدر او حيدر       

نه داسال بر ښېده چدال  دواکال  دده     یال  ده ته کتچ او د دال له موسکا

 :پې ني  دال وویچ

 دا ه  ي و -

ندده "مازورکددا"صدديلهد دینيسددوو دا ډول نها ا" یوگٌددچ"کدده  دده  ددم 

او درناوي د ده د ندر   ڼله خو بيا م ټولو نندارچېانو په خورا تلوسال 

 در  بدوډۍ تده    . رکل  وکړ او  ر  پېدلال  ده تده دنهېددو بلنده ورکولده    

دده دنهدددا او مسدددته پددده ليددددو دځدددوانه  دددېبال وریددداد   دددو  و  او 

دینيسوو چال لده سدتړیا   ...دلرهوني پولند په یادونو کال ډوبال  و  و 

تددك سددور  ددوى و پدده دسددتمال یددال خددولال پاکولال دناتا ددا تر نددګ       

 .و دبنتار تر پاى ته رسېدو پور  له  دال نه لر  نه  وکېناست ا
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دولوخوو بيددا پدده  رسدتوو تددر دهددال پېښددال دوه ورځدال وروسددته  ددم  

خپچ کور کال ونه ليد او د ده کورته  م چال ورته  ده یال پيدا کول  نده  

در يمه ورځ وه چال د دده یدو ليدك ده تده راورسدېد د ده پده ليدك        . و

 :کال ليکچ  وي وو

 دددو الملوندده لدده املدده چددال خپلدده پو ېدي نددور ستاسددو کورتدده ندده    د"

لدده  مددد  املدده مددال نددن  .دامددال سدده و ڼلدده چددال پددوځ تدده سددتون  ددم  .درځددم

ماسام دخداى په امانه په پلمه خپچ نېدد  دوستانو او ملګرو تده یدوه   

مېلمسددتيا جددوړه کددړ  ده لدده تاسددو ندده  ددم  يلدده کددوم چددال نددن ماسددام بدده    

 ."ته را ي(( انګليس کلوب))

رسدتوو  ده ماسدام دخپلدال ټددولال کدورنه پده ملتيددا تيداتر تده تللدد         

دتياتر دننددار  تدر پداى تده رسدېدو وروسدته په لسدو بجدو انګليسدي          .و

ورسددېد دچوپړانو لدده خددوا د ددده   نيکددوالى چددال  لتدده.کلددوب تدده ورهددي

کلوب تر ټولدو هدوره تداالر تده چال پده بشدپړه تو ده د دولوخدوو لده خدوا           

 .نيول  وى و بدر ه  و

د ميددز دواړو .ميدز تددر  ددا د دولوخدوو پدده  تون  ددچ تنده ناسددت وو   د
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یدددو  دددمېر سدددره زر او پېسدددال د   .سدددرونو تددده دوه  دددمعال لګېددددلال و   

دولوخددوو مخددال تدده پرتددال و   ددده د جددوارۍ   دددال جددوارۍ لپدداره چددال  

له سونيا نه د کوژد  د يلال .کېدونکال وودبانکواله دنده اخېستال وه

وو او نيکوالى سدره ليددلي نده و او    د نه منلو نه وروسته نور نو دولوخ

له  ده سره دکتندال ليددنال حالت  دده سدخت زوراوه او نده پو ېدده چدال        

 . نګه به وي

 نيکددددوالى رسددددتوو چال ټاکددددچ  ددددوي مېلمسددددتون تدددده ورننددددو  

دولوخوو په خورا ساړه هلچدك  دده تده وروکتدچ خو داسدال بر ښدېده       

 :یچچال ډ ره موده کېدي ده ته ستر ه په الره وي دولوخوو وو

دهده  .لده راتدګ نده د  مننده    .ډ ره موده کېده چال دیدن مو نده و  دوى  -

رستوو .لوبه چال پاى ته ورسوم ایلو کا او سندرهاړي راتلونکي دي

 :په تریو تندي وویچ

 . و ځلال د  کورته درهلم پيدا مال نه کړ -

 :دولوخوو  ېڅ ځواب ورنه کړ خو  و ېبال وروسته یال وویچ

  خبددر  سددره سم رسددتوو تدده د    لدده د.ئکددوالى  ددي پيسددال کېدددد   -

دولوخددوو  ددده ېجيبددال خبددر  وریدداد   ددو  چال یددو وخددت یددال ورتدده   

 :ویلي و 

 ....یواز  احمنان-

دولوخوو  واکال چال د ده په زړه کال دا تېره  و  خبدره اور ددلال   

 :وي وموسېد او و  ویچ

 .داسال بریښي چال له ډاره ماسره لوبال کوي-

چال د دده طبيعدت  دال   رستوو د ده له موسکا نه داسال پوه  و 

ورځال تده ورتده دى چال پده انګلديس کلدوب کدال یدال لده پېيدر سدره  دخړه            

رستوو دا ترور  م وکړ چدال د دولوخف ېجيد، او وران   .رامنځ ته کړه
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طبيعت د ده چا حالت ته ورته دى چال هواړي په یو ېجي، هری، پده  

 .تېره بيا کړکيچنو کړو سره له  ده نه ځان ژهوري

په خيال کال په داسال یدو  خبدر  یدا ټدوکال     . ود ده  م طبيعت خټه 

پسال  رځېده چال د دولوخوو خبر  ته ځواب  دي خو  دېڅ  ده یدال نده      

مګر مخکال له  ده چال رستنوو  ده تده ځدواب پيددا کړي  دده     .موندل

مخددامخ دده سددتر و تدده ځيددر  ددو او پدده خددورا نددرم او آرام آواز یددال ورتدده     

 :وویچ

ه سره هد دو او ویچ مو چال یاد دي د  چال یوه ورځ د جوارۍ په اړ -

په رستيا  م جواري د احمنانو کار دى  دوک یدال د نيکمرهده پده  يلده      

کوي سدده بدده دا وي چددال دا قمددار وو ددچ  ددي او هددواړم نددن دا        جددواري.

 .وآزمایم

 :رستوو وویچ

دولوخوو چال دقطعال پدااال ندو  خالصدال کدړ  و   دده یدال سدره        -

 :وو لال او زیاته یال کړه

 !کېددددئ !سدده سدداهلو. ئتدده جددواري وندده کددړ خوسدده بدده دا وي چددال  -

 !پيسال کېددئ

خپلددال مخددال تدده پرتددال پيسددال یددال سددره راټددولال کددړ  او د  تدده چمتددو  

رستوو چال دده  نګ ته ناست و لدومړى  . وچال د قطعو پااال وویشي

 :دولوخوو بيا  ده ته وکتچ او و  ویچ.یال د جوارۍ تکچ نه الره

  ئنو ته جواري نه کو!سه -

تلوسده یدال پده زړه کدال راوتوخونېدده یوه پااده یدال        یوه ېجيبه هریبده  

 :راپورته او یو  ه لد یال پيسال پر  ورکېښود  او و  ویچ

 .له ځانسره مال پيسال نه دي راوړي -

 . ېڅ پروا نه لرو بال پيسو د  منو -
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بيدایال پنځده   .رستوو پنځه روبله مېدان ته واچول  ده یال بدایلودل 

ه کددار لددس وار   ددم داسددال روبلدده کېښددودل  ده یددال  ددم بددایلودل او دهدد 

 .تکرار  و

دولوخدددوو چال لدددوبال تددده  مداسدددال دوام ورکړ لدددد  ددده مدددود  نددده   

 :وروسته یال وویچ

لدده تاسددو ندده  يلدده کددوم چددال پددر قطعددو مددو ننددد  پيسددال        !سدداهلو -

 . کنه و ر دم چال تېروتنه ونه  يئکېدد

 :دجوا رو نه یوه وویچ

  ئ وسه به دا وي چال پر ژبه باور وکړو  ه دنندو خبر  ک -

 :دولوخوو ځواب ورکړ

بيا یال .باور د  پر خپچ ځاى وي خو زه ویر دم چال تېروتنه ونه  ي-

 :مخ رستوو ته ور واړاوه او زیاته یال کړه

 .حسابونه به بيا وروسته کوو! لوبه کوه!ته یال هم مه خوره -

رسدددتوو .جددواري روانددده وه او چوپړانددو پرلددده پسدددال جاموندده ډکدددول   

یلود  او پددور یددال اتدده سددوو روبلونددو تدده     مداسددال پرلدده پسددال پددااال بددا  

 .ورسېد

رسددتوو پرلدده پسددال  ددره پاادده بددایلوده او پددوره اتدده سددوو روبلددو تدده       

 دددده هوسدددتچ چدددال ددهددده ټدددول پورپددده انددددازه یدددو وار پيسدددال   .ورسدددېد

خو په لومړۍ  ېبه کال یال بيا جام ورته ډک کړ ندو ځکده دخپدچ    ...کېددي

 .یال پر قطعال کېښودلدهه تکچ نه الس په سر  و او یواز   چ روبله 

 :دولوخوو چال اصال یال رستوو ته ستر ال  م نه اړولال وویچ

لددده خپدددچ تکدددچ نددده مددده تېر ده کېدده  دددومره چدددال کدددوالى    ! دددوره -

  ددومره بدده ژر خپددچ پورندده پددوره  ئ ددومره چددال ډ ددر  کېدددد. ددي کېېدده

ته سه ویني چال  وک یال  ټ  پيسال سمدالسه ورکوم خو تده یدال   .کړ 
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 ه له مانه ډار د  نه ته خو ب! وره.نه کټال

رستوو د ده ومنله نو  ده وه چال ویشدچ  دو  قطعده یدال راپورتده      

بيدا ردال ددهده  دان     .او د دال پدر یدو   ندت  یدال وليکچ اتده سدوه روبلده       

زیاتو پيسو دلوبال  ر ه او ټولال ځانګړتياو  سال سره یداد  کړ  یدو   

 چددال تبا ددير یددال را واخېسددت او پدده ليکنددال بڼدده یددال پددر قطعددال بيددا پدده     

لده  دده سدره یدال سدم      .نده بڼه وليکچ اته سوه روبله او لوبه پيچ  دوه  ر 

سددر واړاوه او د دولوخددوو دخبدر  ځددواب تدده یددال یددوه   ډک  دوي جددام پددر 

په خورا  بڼه او چټکه یال د دولوخوو السدونو تده   ...موسکا ور ولېدله

دا وار پدده .وړل یددا بایلددچ.چددال قطعددال پدده ځددانګړي مهددار  ویشددلال کتچ  

تېره اونه دیکشنبال پده ورځ  .پاره خورا دپام وړ وقطعه کال بخت د ده ل

کده  ده  دم  دده ده     . راو ایليا اندروویچ  ده ته دوه زره روبله ورکړي و

ته دمالي ستونزو کومه یادونه نه وه کړ  خو دا وار  ال داسدال سدودلال   

 ده له نيکوالى نده دا  .وه چال د مي تر ميا تال به نور  پيسال نه ورکوي

وار دپيسو په خرو کال له خدورا پداملرنال نده کدار      دا  يله  م کړ  وه چال

 نيکدوالى  دده تده ویلدي و چدال دا دوه زره روبلده  دم خدورا ډ ددر         .واخلدي 

. پيسال دي او تر راتلونکي پسرلي به نور له ده نه نور  پيسال نه هدواړي 

مګددر دا وار دده .اوس لدده  دددو دوو زره ندده یوزره دوه سددوه روبلدده پدداتال و

د  خبدر  دا  .ه یو زرو اتده سدوه روبلده تمامېددل    دقطعال بایلودل دده لپار

معني لرله چال پرخپلال  دال وېد   م ستر ال پټال کدړي چدال ویلدي و     

په داسال حال کال چدال زړه  .تر راتلونکي پسرلي به نور  پيسال نه هواړي

یددال پدده  و ددچ کددال درز ددده ددولوخوو السددونو تدده یددال کتددچ او زړه یددال    

هددواړم و  ! لدده ژر کددوه .دا دبخددت پاادده ماتدده راکددړه  ! لدده ژر کددوه :ویددچ

او  لتدددده لدددده  . ټم پيسددددال مددددال بېرتدددده و ددددټم او کورتدددده مخدددده کددددړم      

 ده پده زړه  .دینيسوو ناتا ال او سونيا سره په کراره ماسامني وخورم 
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کال دا  م ویلي که دا واریال له جواریو په خير خالچ  ي بيا به به تدول  

هدي تدر    دده تده د کدورنه نيکمر   ....ژوند کال  م قطعو تده الس ور نده وړي  

چدال   ستر و کېده خو  ده پرله پسال او په  بڼه د دولوخوو السونو ته

 :دولوخوو بيا وویچ...پااال یال په مهار  چورلولال کتچ

سه نو ته له ماسره جوارۍ نه ډار د   ده داسال  ر ندده کدړه چدال     -

 ددواکال هددواړي کومدده خندددنه ټوکدده ووایي نوځکدده یددال دقطعددو پددااال    

 لده ملندتو ډکده موسدکا یدال پر دونتو       وارتېدلال پرکټ یدال ډډه ولګوله 

 :خوره  وه او و  ویچ

په مسکو کال مال لده خدوره  دوو آوازو نده اور ددلي      !  وکال ساهلو -

دا بدده تاسددو تدده پدده ډا دده   .دي چددال  ددواکال زه پدده قطعددو کددال دوکددال کددوم  

 :رستوو وویچ.ووایم چال زما دوکال به په ځير سره  اریي

 .پااال اړوه!درځه-

 :دولوخوو وویچ

 .نه د  توبه و  بتایانوو  دمسکو له د  توبه د   -

او بيدددددا یدددددال قطعدددددال پورتددددده کړ   دددددده یدددددال وچورلدددددولال او پددددده   

د مسدکو لده   :د پااو د اړولو سره یال چده کړل.اړولو رااړولو یال پيچ وکړ

 .د  سځو نه د  توبه وي

منګدولال یدال پده  ڼدو کدال نندوتلال        رستوو نېدد  و چال چده کړي د

ه ال د وختده سدکاره  دو  و  چدال ده     او  ده پااه چدال دده پده کدار و   .و 

 .یال د ورکولو توان درلود

 :دولوخوو په تند هلچك رستوو ته ور وکتچ او و  ویچ

 .مه وایه او لوچکي مه کوه اپلتال -
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یددونيم سدداېت وروسددته دميز تددر  ددا زیاترو ناسددتو مېلمنددو نددور نددو  

د دولوخدوو   پام نده کداوه چال  ددوى دالوبده     دقطعولوبو ته  ومره ځکه

ټولده لوبده پده نيکدوالى رسدتوو      .او نيکوالى ترمنځ خپلمنځي لوبه  ڼله

د ددده پددور نددور نددو یددوزره او  ددپد سددوه ندده بلکال آن  ددمېرنه یددال  .تددوده وه

او انددازه یدال لسدو زرو تده رسدېدلال       دکاهذ پر مخ له  و پااو نده اوسدتال  

  ده داسال ترور کاوه چال نه لس زره بلکال کېدداى  دي پنځلس زره  .وه

دولوخدوو  .وي خو په اصچ کال خبره له  دلو زرو روبلوندو نده اوسدتال وه    

 دده د  . م نور نه خپلو خبرو ته پام کاوه نه لوبال ته او نده یدال  دم  ده ویدچ     

رستوو السونه ته په خورا ځير کتچ خو دخپلو پوروندو حسداب یدال  دم     

رسددتوو پریکددړه کددړ  وه تددر  ددده پددور  جددوارۍ تدده دوام       .ندده  ېددراوه 

دا .پوروندده در   لویښددت زرو روبلونددو تدده ورسددېدي    ورکړي چددال دده

وه چدال دد ه او سدونيا دېمدر کلونه پده  دته        مېره یال ځکده خوسده کدړ    

 .در   لویښت کلونه کېدل

سر له دواړو خوانه په منګولدو کدال کلدك نيدول  و او د دده      .رستوو

ميز  اته چال سر یال د  دچ لده ليکلدو تدك سدپين  د درابو لده تویېدونده         
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 دتو وډو  . ت  وډ  ډ ر  قطعدال پدر  پرتدال و  ناسدت و     داغ داغ و او

چرتوندو او خيدالونو پسدال اخېسدتي     ...بال  مېره خيدالونو سدخت زوراوه  

 :و خو په کومه  ېبه کال یال وویچ

نده نه کده دا وار  بایلم بيدا یدال     ...توس در   اه!... پد سوه روبله -

ه یدواز   دارامه لپار...خپچ آرام ژوند مال درلود...پوره کول  وني نه دي

نه پدو ېدم دا لېدون  لده مانده  ده هواړي کلده بده        ...یوه سه قطعه په کار ده

یال زیاتال روپه کېښود  خو دولوخوو به ونده منلده او دپيسدو انددازه     

کلده بده یدال    .به یال خپله وټاکله او نيکوالى اړ و چال  ده ته هداړه کېدددى  

ن الس دېددا تدده پورتدده کددړل او خددداى ندده بدده یددال مرسددته هوسددته  ده  ددا   

چال د جګړ  په سدختو  دېبو کدال یدال د امشتيتنسدکي دپله پدر        مرسته

 :کله به یال له ځانسره ویچ.سر له خدایه نه هوستلال وه

لده بدایلودو    کومده قطعده تېدره کدړي او دى     که دا واریال وکوالى  دول 

کله به یال نورو جدوار رو تده پده ندانواتو سدترکو کتچ کلده بده        ... وژهوري

ر واورو سدړه بر ښدېده کتچ او  هده یدال     یال د دولوخوو  ېر  ته چدال تد  

کولدده  ددده ولددولال او پددوه  ددي د ددده پدده  ېددره او سددتر و کددال  دده رازوندده  

 .ندښتي دي

 : ده په زړه کال وویچ -

تردور  . ده پو ېدي چال دهه بایلودل ماته  دومره  رانده تمدامېدي    -

کوم  ده زمدا بربدادي نده هواړي  دده خدو زمدا ملګدرى و کنه ماتده  دم          

 :وروسته وویچ فکره  ده لد.دى  ده خورا  ران

نه نه  ده  ېڅ مالمت نده دى  دده پده د  کدال  ده مالمدت دى چدال        -

زه  م مالمت نه یم  ېڅ چاته مال بدد  .بخت یال یاري کوي نو دچا  ناه ده

نه مال  وک زورولي نه مال  وک وژلدي  نده مدال چاتده     .په زړه کال نه  ته

راهلددال ده دا  نددو دابددده بددال او بددد مرهددي پدده مددا ولددال.سددپکاوى کددړى دى
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البته لده  ددال  دېبال نده چدال د       !بدمرهي  ه وخت پيچ  و  ده  وکال

دخپلددال مددور .ميددز تدده پدده د  تمدده نېدددد   ددوم چددال یددو سددچ روبلدده و ددټم    

خدایده چدال   .دکليز  په ویاړ  دال ته یوه کهدوړه واخلدم او کورتده الړ  دم    

 ده وخت زه په د  نده پو ېددم چدال    . ومره نيکمرهه آزاد او خو اله وم

. ه نيکمرهه وم  نګه او  ه وخت  ده نيکمرهدي پداى تده ورسدېده     ومر

او  نګدده او  دده وخددت دهدده وحشددتناکه بدددمرهي پيددچ  ددوه دهه حالددت    

 نګه راپيچ  و زه د مد  ميز تدر  دا کېناستم  مداسدال مدال دقطعدو      

پددددددااال را واخېسددددددتال  دال مددددددال ترمخددددددال واچددددددولال او د  چټکددددددو 

کدومال  دېبال رامدنځ تده      دا بدلون له.خوځېدونکو السونو ته په کتو  وم

 و دا بدلون  ه بددلون دى زه  ماهده  دان روغ پيداوړى او پدر  ماهده       

نه نه دا نا ونال خبره ده  رو مرو  ر ه په خوسه او خير .ځاى ناست یم

 .پاى ته رسېدي

سره له  ده چال دکوټال  وا  ومره تدوده نده وه خدو  دده تدك سدور او       

ډار پسدال اخېسدتال    د دده  ېدره وحشدت او   .په خولو کدال لوندد خيشدت و   

وه په تېره بيا د دو  هدو لده کبلده چدال ده د ارامده او ډاډمنتدوب لپداره        

 .سودلال  ده خورا درحم وړ بر ښېده

د ده دبایلوده اندازه بدمرهه  مېر  یعنال در   لویښدت زرو تده   

 په  ده  ېبه کال چال رستوو په یوه قطعده کدال در  زره روبلده   ...ورسېده

دولوخوو په خدورا چټکده پده    ...ه وروارتېدلو ټچ او  ده یال بيا لوبال ت

 :او و  ویچ... مېرنه پيچ وکړ

نور نو ناوخته او ماسام دى ناوخته ده دماسامنه وخت دى  دده   -

دي جټدان پدده خپلدده جټيداله ژبدده  دده سدره وایددي او لدده ډ درو سددړو ندده دنندده     

 ...راننوتچ دا توربخن نارینه او سځال

خوبيایال  دم پده خدورا بدال     رستوو پوه  و چال نور نو  يلده نده  دته    
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 :پروایه وویچ

  ئ نګه نوره نولوبه نه کو -

داسال بر ښېده چدال پده لوبده کدال ندور ندو  دېڅ خوندد پداتال نده و  دده            

 :زیاته کړه

افسوس دى خور افسوس دى چال سمه لوبده نده کوي کنده سدختال     -

 .سال پااال مال تر السه  وي دي

 :دولوخوو  ه ونه ویچ مګر په زړه کال یال تېره  وه

ر ه پاى ته ورسېدل اوس دد  کار یوازنه چاره له تندي نه دیوه  -

 . ړز جګول دي

خو په د   ېبه کال یال په داسال هد چال له  دده نه دخوسده انګداز     

 :خور  و  وویچ

 ...ئسه به دا وي چال یوه بله پااه  م راکړ-

 :دولوخوو وویچ

 . تاسو زما در   لویښت زره روبله پوروړي یاستئ! رانه-

 :یچ ځان یال لد  اته کړ پا ېد او و  ویچدایال وو

چال سړى له دومره ځاى پدر ځداى ناسدتال نده  دومره سدتړى       ئ پو ېد -

 .کېدي

 :رستوو  م وویچ

 . وکال زه  م خورا ستومانه  وي یم -

 :دولوخوو دد  لپاره چال خپچ پور بيا وریاد کړي په ټوکه یال وویچ

  نګه  رانه منکر د  که پور به د  پر  کړ  -

وو له قهره تك سور  و وایشېد دولوخوو یال بلدال کدوټال   رست -

 :نه بو  او  ده ته یال وویچ

سده بده دا وي   .زه نه  م کدوالى دا ټدول پدور یوځداى او پده یدو وار درکدړم        -
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  نګه منال یال کنه .چال له ماسره یال قسط کړ  چال په وار وار یال در کړم

 :دولوخوو چال مخامخ دنيکوالى رستوو ستر و ته ځير و وویچ

 دوک یدال   : ده متدچ د  اور ددلي او کنده چدال وایدي     ! وره رستوفه -

زه خو پو ېدم سدونيا پده تدا    .چال مينه کال  ټ   ده یال جوارۍ کال بایلي

 .مينه ده نو قمار خو به خود بایلال

دد  خبر  په اور دو درستوو په سر کال  ړز  و او له ځانسره یدال  

 :وویچ

کمار په منګولدو   ومره وحشتناکه ده چال سړى ځان دداسال یو دو -

 .کال ویني

نيکوالى رستوو پده د  سده پو ېدده چدال ددهده خبدر اور ددل بده یدال          

مور او پالر ته په  ده بيده تمدام  د   دوى تده بده  ده یدو لدوى زورونکد            

 ده په د  سه پو ېده چال لده د  بددمرهه نده ژهدورل بده  ده       . وزار وي

ي  ده په د  سه پو ېده چال دولوخوو سده پدو ېد  .لویه نيکمرهي وي

چال  نګه دى له دهه هم او  رم نه وژهوري خوبيا  دم  دده لده ده سدره د     

 .او پيشو لوبه روانه کړ  وه مو ک

 :دولوخوو وویچ

خو نيکوالى د ده ...هوستچ یال ووایي چال سونيا...ستا د ترور لور -

 :خبره پر  کړه او چده یال کړل

 .دا خبره دسونيا پور  اړه لرى بيا د دال نوم یاد نه کړ  -

 :ولوخوو وپوستچد

  ئنو پيسال  ه وخت راکو -

 :رستوو ځواب ورکړ

 .او له کوټال نه وو ...سبا ته -
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ځدان ډاډه سدودل اوخدو ه    . ویدچ  سبا ته یدال درکوم  مددا یدال   "باتهس"

ژبه ساتچ دنيکوالى لپاره  رانه خبره نه وه خو کورته یواز  سدتنېدل   

لال  ناه ویچ لده  ددو نده تدر     خور ورور مور او پالر ته کتچ  دو ته دخپ

 دال ژبال وروسته چال بيا به جدواري نده کوي ددهده بدال سداري پدورپر        

 .دپيسو هوستچ خورا وحشتناکه بر ښېده کولو لپاره

پېدلدددال او .دى چدددال کورتددده ورسدددېد دکورنه هدددړي ال و دددده نددده وو  

زلميددان لدده تيدداتر ندده د راسددتنېدو او دماسددامنه ترخوړلددو وروسددته له     

نيکوالى کورته د ننوتو سره سدم په زړه کدال  دده    .وي ووپيانو نه تاوو  

ميندده او خواخددو ي احسدداس کددړل چددال سدددکال ژمدد  ددوى د کددورنه پددر  

ژوند السبري وو دهه حالت اوس دسدونيا نده د دولوخدوو د هوسدتنال      

دنها دبنتار نه وروسدته او سدونيا او ناتا دال تده دپداملرنال لده       "و چیُ"د

ناتا دا او سدونيا چدال تيداتر     .ته ورته وامله دیوه توفان نه مخکال کرارۍ 

ال تددر اوسدده بدددلال کددړ  ندده   تدده خپلددال اهوسددتلال  ددنال بخددونال جددامال یددال 

و  خپلددو سددکالوو او زړه راسددکون تدده پدده پددام سددره موسددکا پر ددونتو   

ویر  له  يشين سره د  رکلو په تاالر کال په .دپيانو تر نګ والړ  و 

راتدګ تده  دېبال    مشدر   رافيندال چدال د زوى او مېدړه     .سطرنج بوخت وو
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 مېرلال دنو  سيالال کورنه له یو  بوډۍ سره چدال ددوى پده کدورکال    

دینيسدوو چال سدتر ال یدال    .اوسېده د قطعو پده پدااو کدال فالونده ليددل     

دپيددانو  دداته ناسددت یوه پښدده یددال  دداته   .ځلېددد  او  ڼددال یددال جددړ  و  

هځولال او لندت   دوتال یدال د پيدانو دهدونکدال ندمدال درنګينولدو لپداره         

ندديم تړلي پدده خددورا ټيددټ ناصددافه خوډډ هددد یال  ددده  باادده یددال.خوځددولال

 دده  هده کولده    .نومېده زمزمده کداوه  "کدوډ ر " عر چال خپله ليکلي او 

 :دهه  عر ته سندره جوړه کړي

 !کوډ ره وایه"

 دا کومه تلوسه ده چال 

 هوي چال مادخپچ سُر  وي چنگ بلو ته  

 د  لګول  دا ه اور دى چال زما په  و چ کال

 ده چال او ه  ور او مستي 

 " زما له منګولو وړل  و  ده

د زړه لددده کدددومال یدددال سدددندره بللددده او پددده تدددورو ځلېددددونکو سدددتر و   

 .یال نيکمرهال او  ممهاله ویر  اخېستال ناتا ال ته کتچ

 :ناتا ا پرله پسال چدال و لال

او پرتدده لدده  ددده ندده چددال دنيکددوالى راتددګ تدده  ! خددورا سدده وه!آفددرین -

 :ستر ه په الر   ي دوام ورکړ

 .د بچ یواز  یو بندیو بن--

نيکوالى په تاالر کال ناستو ویر  مور او بوډۍ ته وکتچ او پده زړه  

 :کال یال وویچ

 .دوى ټول په  ماهو خپلو خيالو کال ډوب وو او ډوب دي -

 :ناتا ا ورور ته ورمنته کړل او و  ویچ

 .دا  م نيکوالى جان-
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 :نيکوالى وپوستچ

 پالر مال راهل  دى  -

 :ال د ورور پوستنال ته ځواب ورکړي وویچناتا ا پرته له  ده چ

او کنه زه  ومره خو داله  ئ  ومره خو اله یم چال ته راهلي پو ېد-

یدوه بلده ورځ  دم زمدا پده      ( دینيسدوو ) دیميتري واسيلوویچ!ئپو ېد.یم

 .خاطر پاتال  ي

 :سونيا هد وکړ

 .نه پالر جان ال نه دى راهل  -

 : و چال و  ویچ له  دال بلال کوټال نه دمشر   رافينال هد واور دل

 . و راهلال راهلال د زړه سره د  خواته را ه!کوکو-

نيکوالى مورته ورنېدد   و د دال الس یال سکچ کړل او پټه خولده  

دلوبو دميز  ا ته کېناسدت او دمدور الس تده یدال چدال فدال یدال کدو  ځيدر          

لدده تدداالر ندده د خوسدديو ندده دډکددو  دددو زاریددو او ننواتددو هددد راتدده چال  . ددو

 .لو لپاره کېد دناتا ا دراضي کو

 :دینيسوو په لوړ هد وویچ

نددددومال سددددندره "باروکدددداال"اوس نو ندددده کېدي بایددددد  ددددرو مددددرو  -

 .وبولال  يله کوم

 :مشر   رافينال له خپچ زوى نه چال پټه خوله ناست و وپوستچ

  ه در وي دي -

نيکوالى په داسدال حدال چدال ندور ندو لده د  پوسدتنو نده سدتړى  دوي           

 :و وویچ

 ه کله را ي پالر جان ب! ېڅ  ېڅ -

 . مدا دمګړۍ به را ي -

نده پو ېدده چال  نګده او     نيکوالى خدورا ندا آرامده و  دده پده د   دم      
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ځمکال ځاى نه ورکداوه او بېرتده  دده صدالون تده الړ      .چېر  ځان پناه کړي

 :چال  لته پيانو هد ده خو په زړه کال یال وویچ

دوى په خپلو خيالو کال ډوب دي او په  دېڅ  ده خبدر نده دي چدال پده        -

 .ما  ه تېر دي

ندددومال ندمددده "باروکددداال"سدددونيا د پيدددانو  ددداته ناسدددته وه او دمدددااو

دینيسددوو پدده خددورا .یال چددال دینيسددوو یددال د اور دددو لېددون  و هدولدده

 .لېوالتيا په ځلېدونکو ستر و  دال ته کتچ

 :نيکوالى په صالون کال سکته پورته  رځېده او له ځانسره یال ویچ

ونيا چدال دسدندر  لدومړ     سد .ددوى سندر   دم  دېڅ خوندد نده لدري     -

 :ندمه هدوله نيکوالى  ماهه  ان له له ځانسره هد ده

پاکه پرورد اره تباه  وم بال ابرو  وم یوازینه دوا مدال پده تنددى    -

دا سدندر  بده کدوم درد دوا کړي سده بده دا وي      .دیو   وله ویشدتچ دي 

چددددددددال الړ  ددددددددم او سددددددددتر ال پندددددددداه  ړم خددددددددو چېرته چاتدددددددده خير  

 ...سندر  سره وهدوي پر دده پر دده چال خپلال

 :سونيا چال نيکوالى  اره  ده ته ورنېدد   وه او و  وپوستچ

 ده در دوي دي سدونيا د مداهال لدومړ   دېبال او       !نيکوالى جانه-

د دده دلددومړني هلچدك ندده پده د  پددوه  ددوي وه چدال  ددده تده  دده نددوه       

 .ورپېښ  وى دى

ناتا ا  دم دخپلدال  ميشدنه ځيرکتدا لده      .نيکوالى له  دال مخ واړاوه

او د ددده لدده درد ندده ندداخبره ندده وه خددو  ددده   مخددال  د ورور حددال احسدداس

لکده زیداتره ځواندان    ...)اوس دداسال نيکمرهه په ټدال کدال زنګېدده چال    

د ددال احسداس   .له  ده سدره یدال دخواخدو ۍ وخدت نده الره     (چال زنګېدي

 :ورته ویچ

نه نه اوس زه دلذ  په داسدال خيدالونو کدال ډوبده یم چدال نده ارزي        -
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نه نه کېداى  ي زه بده تېروتلدي یم  دده بده     ...اپه هم ولړمد ده خوند دچ

 . م ما هوند  او دما په اندازه په خوسيو او خوندونو کال ډوب وي

 : ده وویچ

 !سه سونيا -

او دتاالر  دال برخال ته چال د ده په تردور ترټولدو ندورو برخو  لتده     

او په  نيکوالى خپلال خور ته کتچ....د آواز او موزیك هد ډ ر نه راته الړ

 :زړه کال یال ویچ

  ئ ومره خو اله ده ولال نه ستومانه کېدي او ولال  رم نه لر -

سدتوني یدال سده صداو کړ  و دچ      .ناتا ا دسندر  لومړى بند ووایده 

پدده د  .یددال پرانسددت وړاند  راهلدده او سددتر ال یددال برنددد  برنددد  کددړ  

لده موسدکا نده پده     .او  ېڅ چا پده اړه فکدر نده کداوه      ېپه کال یال د ېڅ  ي

 ونتو یدال داسدال یدوهد پده راوتدو  دو چال  در چدا او  ریدو کدوالى            ډکو

 و په د  بڼه او په د  تو ه په زر ونو وار   ده ووایي خو پده  دېڅ   

زړه کوم اهېز ونه کړي او بيا په یو زرو لدومړى وار کدال پدر انسدان داسدال      

 . اهېز وکړي چال د  ریوه اوسکال را ېوه کړي

و چال دسندرو پده ویلدو پيدچ     ناتا ا په سدن  ژمي کال دا لومړى وار

کدددړي و او  دددده  دددم پددده ځدددانګړي تو ددده لددده د  کبلددده چدددال د دددده آواز د   

 .دینيسوو پر زړه اور بالوه

د دال آواز نور نو خپچ دما ومتوب ځانګړتيا بایللال وه خدو د ددو   

کسانو په وینا چال په موسينه او اواز پو ېدل  ده ال تر اوسه سدندرو  

 .ویلو ته جوړه نه وه

دد  لپدداره چددال  .زړه راسددکونک  دى خددو پيدداوړى ندده دى   د ددده هددد 

 .چمتو  ي ډ ر کارته اړتيا لري

نيکوالى د دال د آواز په اور دو سدتر ال برنددولال او پده چدر  سدره      
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 .یال په زړه کال دا تکراروله

دا نددو  دده  ددي دي د  زمددا خددور تدده  دده ورپددېښ  ددوي دي دا نددن      -

ندد ددهدال سدندر      په  ده  ه هواړي خو نا اپده د دده لپداره ټدول ژو    

د ددده .ددهددو وروسددتيو کرسددو د اور دددو تلوسددال تدده پدده  ونددتو  ددوي و  

لپاره ټول ژوند ددهال سندر  په د  در  فشارونو کال راهبدرد  دوى   

 :و

 در ...دوه...یو!...ا  زما زورزنکال مينال -

 :نيکوالى په زړه کال وویچ

 !واى چال ژوند  ومره بابيزه    دى -

 : ده د ام ورکړ

بددددددمرهه دا پيسدددددال دا دولوخدددددوو دا کرکددددده او   دا ټدددددول  دا -

زمدا  !خدو ناتا دا آه  راندال    ... ده ټول رسدتيا دي .داټول اپلتال دي...ېز 

او ادایدال کدړ د خددداى   ...ا کدوي اد دا سدرُ  و دورو چدال  دده  نګده    !ادکدال 

 ! کر دى
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ډ ره موده کېده چال نيکوالى رستوو  داسال له موسيني او سندرو 

خو  مدا چال ناتا ال د بارکدارلوو ندومال   . ه و اخېست  لکه نننه خوند ن

پرته لده  دده چدال    . واقعيت وریاد  ول سندره پاى ته ورسوله  ده ته بيا

نيکوالى  ه ووایي  له تاالره وو  او په لومړي پوړ کال خپلال کوټال تده  

لده د   دېبال نده پدنځلس دقيندال اوسدتال نده و   چدال مشدرگراو پده           . الړ

 نيکوالى چال د  ده. ډاډمن له کلوب نه راستون  وخوسيو کال ډوب او 

 .واور د   ده ته ورهي هد

ایليا اندر وویچ له موسکا نه په ډکده  دونتو  پده خدورا سده طبيعدت       

 :او خو اله  زوى ته وویچ

 نو  نگه  سه ساېت مو تېر  و _ 

.  ددوکال  خددو وندده یددال  ددو کددوالى  : نيکددوالى  هدده وکددړه چددال ووایددي 

 مشدرگراو  چدال خپدچ پيدت    . سداند  پيدچ کدړ    نېدد  و چدال وژاړي  او  

نيکددوالى د لددومړى او  . لگدداوه  د زوى حالددت تدده یددال  ددېڅ پددام ندده  ددو       

بله الره نه  ته   ه وکدړم  نا اپده    : وروست  ځچ لپاره له ځانسره وویچ

له  ر ډول درناوۍ سالمتي نه پرته  په داسال ژبه  چال  ده خپله  م ځان 

ي او سددارته د تددگ اجددازه   لچددك وگاادده  داسددال چددال گددواکال راهلدد  و    

 :هواړي  وویچ



 

٨٠7 

زه د یددوه کدار لپدداره تاسدو تدده راهلد  یددم  نېددد  و  چددال     ! پالرجانده  -

 . ده  ېر کړم  زما پيسال په کار دي

! سدده داسددال : پددالر چددال طبيعددت یددال خددورا سدده او خو دداله و  وویددچ   

مگر ما خو درته ویلي و چدال پيسدال کمدال دي  لدد احتيداط کدوه        ! آفرین

 وس د   ومره په کار دي خو په  ر حال ا

رستوو چال تك سور اوست  و  لده ملندتو پده ډکده موسدکا یدال  پده        

داسال بڼه  چال وروسته یال تر ډ ر  مود  له د  امله ځان نه  و بښل   

 :وویچ

هدواړم ووایدم چدال    ... ډ ر  زیاتال  ما پده جدوارۍ کدال لدد  ده بدایلل        -

را ډ دددر  مدددال بدددایلل    دددوکال  خدددورا ډ دددر   هدددواړم ووایدددم چدددال خدددو   

 ...در   لو ښت زره روبله...ډ ر 

داسدال سدور  دو  لکده      گراو چده کدړه او  دټ یدال تدر اورمېدده پدور       

زاړه چال په کومده پېښده کدال سدره کېددي  نېددد  و  چدال سرسدام  دي او          

 :ولو دي   ده الپسال چده کړل او و  ویچ

 دا  ه وایال  چېرته او چاته د  بایلو دي  ټوکال به کو   -

 .مال کړ  ده  چال تر سبا پور   پور پر  کړمژبه : نيکوالى وویچ

مشر گدراو  د بېچدارگه او تسدليمه پده نښده دواړه السدونه هبدرد        

سده   : پورته سره خالچ  او د   وکه کال یال ځان وارتيده او و  ویدچ 

 !سه

 :زوى په خوار بدسترگه او بال پروایه وویچ

ویالدده چددال  ددر  ددومره پاکدده وي  کلدده ناکلدده پدده کددال مددردار  اوبدده       -

اځي   وک دى  چال پده ژوندد کدال یدال داسدال یدوه نيمده تېروتنده نده وي          ر

 کړي 

خو په زړه کال یال ځان سپك  گنهکار  داسال یو نداوړه  دوک گااده     
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زړه یدال  . چال د ژوند تر پایه به ونه  ي کوالى  خپله دهه گناه جبران کړي

هوستچ د پالر په وړاند  گونته  ي  د  ده السونه سکچ کړي او بښنه 

خدو بيدا یدال  دم پده سدپين سدترگه او بدال پروایدي او آن پده           . اړيتر  وهو

 :ترخه ژبه وویچ

  وک دى  چال په ژوند کال یال داسال یوه تېروتنه نه وي کړي  -

گراو ایليا اندر وویچ له زوى نده دد  خبدر  پده اور دو سدر داسدال      

 :خو و  ویچ  سکته واچواوه  چال گواکال   ه    لټوي

زه و ر ددم  چدال د دومددره   . ه گرانده ده  دوکال  گرانده ده  ډ در   !  دوکال  -

 وکال   دوک دى چدال پده ژوندد کدال      ... پيسو پيدا کول به خورا گرانه وي

 ... وکال   وک دى چال په ژوند کال یال. یال داسال تېروتنه نه وي کړي

بيا یال زوى ته یو ځدلند نظر وکړ او په سکنځلو  سکنځلو لده کدوټال   

هندنو او سپکاوي تده چمتدو   نيکوالى که  ه  م ځان  ر ډول ...... نه وو 

پده داسدال حدال    . کړى و  خو د پالر له خوا ددهو  ان کړو  يله یال نه لرله

 :کال چال گبڼه پسال اخېست  و  په ساندو ساندو یال پالر پسال هد کړ

د پددالر السددونه یددال راونيددول او د . مددا وبښدده... پالرجاندده! پالرجاندده -

 .سکچ کړل او په ژړا  و  ده السونه

*** 

او زوى د ناندر و سره  دم مهالده  د مدور او لدور تدرمنځ  دم تدر        د پالر 

ناتا دا پده خدورا تلدوار او گبڼده      .  دو ال په ترخه ژبال ناندرۍ رواندال و  

 :مور ته راهله او و  ویچ

 ....  ده ماته! مورجانال! مور  -

 :ناتا ا په چدو چدو وویچ

 تا ته  ه  -

 .اندیز وکړادکال قربان د   م   ده ما ته د واده کولو وړ -
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د مشدددر  گرافيندددال هو ونددددو  دا نددده منلدددده  دا یدددال ندددده منلددده چددددال      

دینيسددوو  د واده کولددو وړاندددیز کددړى دى  چاتدده  دهددال وړ  نجلددال      

ناتا ال ته چال تر پرونه پور  یال نانځکو سره لوبال کدولال او اوس  دم ال   

گرافيندده ال  يلمنددده وه چددال گددوا کددال ناتا ددال ټوکدده . پده زده کددړو لگيددا ده 

 :ال وویچکړ  ده  د

 .ناتا ال  دا  ه حماقت دى  دا خبر  پر دده  بيا داسال ونه وایال -

 :ناتا ا په خوا يني بڼه ځواب ورکړ

زه راهلدم لده تدا    . حماقت  د  ه  ي حماقت  زه تا ته د زړه خبره کدوم  -

 نه وپوستم  چال  ه ځواب ورکړم او ته وایال حماقت  

 :گرافينال او   پورته واچولال او و  ویچ

مال نه راځي  چال ساهل  دینيسوو د  تدا تده د واده وړانددیز     باور -

خددو بيددا  ددم کدده  ددده دا کددار کددړى وي  ورتدده ووایدده  چددال  ددده   کددړى وي 

 .احمق دى او بس

 .نه  نه   ده  ېڅ احمق نه دى: ناتا ا په خورا زهرده ځواب ورکړ

 :گرافينال په خوا ينه او له ملنتو نه په ډکه ژبه وویچ

  اوس تاسددو ټددول مددين ئو لدده مددا ندده  دده هددواړسده  چددال داسددال ده ندد -

 ددوي یاسددته  چددال ميندده  ددو  یددال  ور دده سددځه یددال  دده  واده ورسددره  

 .وکړه

نه  نه مورجانال  مينه  و  نه یم  گمان نده کدوم چدال مينده  دو  بده       -

 .یم

 .ډ ره سه ده  چال مينه  و  نه یال   مداسال   ده ته ووایه-

د زړه سره ته ماتده  . ته خوا ينال  و   خوا نال کېده مه! مورجانال-

 .ووایه  په د  کال زه  ه مالمته یم

سده ده  ندو چدال داسدال ده   ده وکدړو       : گرافينال وموسېده او و  ویدچ 
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 .که هواړ   زه به ور م او ځواب به ورکړم! گرانال

 :ناتا ا د مور موسکا سره خپله موسکا مچ کړه او و  ویچ

چدال  ده  د  او     یواز  تده رازده کدړه   . نه  نه  زه خپله ځواب ورکوم-

خدو کده   .  نگه ورته ووایم  تاسو ته خو خورا آسانه ده چال ځواب ورکړ 

تددا  ددده ليدددالى واى  چددال  ددده ماتدده دا  نگدده وویددچ  پددو ېدم   ددده ندده  

 .هوستچ ووایي   سال د زړه زور پر  زور  و

 .په  ر حال  ته باید   ده ته د نه ځواب ووایال-

 .ډ ر سه  لك دى ډ ر مال زړه پر  خو  دي ! نه  نه کېدي-

گرافينه په د  خوا بد  وه  چدال چدا  نگده زړه کدړى  دد  ما دومال      

 :لورته د پېدلال په سترگه وگوري   دال وویچ

 .تاته نه سایي  چال  ه ووایال  زه خپله یال ځواب وایم-

د  تاسددو را دد  او . زه خپلدده یددال ځددواب ورکددوم   ! ندده  ندده   ېهکلدده  -

 .وایمله  ا نه هو  ونيس  چال  ه ورته   درواز 

ناتا ا دد  خبر  نه وروسته منته کړله او په تلوار د کمکدي تاالرنده   

دینيسوو   ماهه  ان پدر  دوکه   . تېره او ځان یال لوى تاالر ته ورساوه

 ده د  ددال د  . د پيانو مخال ته ناست او خپچ السونه یال پر مخ ا ښي وو

ال آرامو قدمونو په اور دو سره له ځایه پا ېدد  پده چټکدو گدامونود  دد     

 :خوا ته وره  او و  ویچ

ناتاله  زمدا برخليدك تاسدو پدور  اړه لدري  ژوندد مدو ستاسدو پده          -

 .الس کال دى  ووایه  ووایه  یو  ه ووایه

...   چال  ومره خوا ين  یدم ئتا سو نه پو ېد! واسيلي دیمتروویچ-

بایددد ... ندده  ندده  خددو تاسددو دومددره مهرباندده یاسددت   چددال اندددازه ندده لددري    

 .ه د تچ لپاره  ماته  مداسال گران واوسهووایم  چال تاسو ب

 دینيسددوو د  دددال پددر السددونو ورخددم  ددو او ناتا ددال یددو  دده  ددده         
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 .ناپو ېدونکي ېجي، هدونه اور دل   ده ویچ

په د  وخت کال و چال .  دال  د  ده تور او کړۍ کړۍ و ښته مچ کړل

د گرافينال د کميس ه  ارى واور دل  و  ده په چټکه د دوى خواتده  

 دددال لدده گبڼدده ندده پدده ډک آواز چددال د دینيسددوو پدده هددو و     . وهرا رواندده 

 :سخت دروند لگېده  وویچ

لدده تاسددو ندده منندده  چددال مددو  تدده مددو ویدداړ        ! واسدديلي دیمتددروویچ -

راوباسه  خو هواړم ووایم  چال زمو  لور ال خورا کوچن  ده  بله دا چدال  

تاسو زما د زوى نېدد  ملگرى یاست  سده بده دا وه  چدال لدومړى پده د       

ه له ما سره هد دل  واى  کېداى  ي بيا به مو دهه راز ځدواب نده واى   اړ

 .اور دالى

: دینيسوو چال سرسدکته اچدول  و  پده خدورا مالمتده ژبده یدال وویدچ        

هوستچ چال نور  ه ووایي  خو په  ك کال  و چال و  وایدي  ...گرافينال

 او کنه 

 ده ته په آرامده او   ناتا ا چال په داسال زور دونکال او مالمتال بڼه

 .کرارۍ کتالى نه  و  په چدو چدو او په لوړه په ژړا  وه

دینيسوو چال پر  پر  هد ده  له گبڼه نده پده ډک او ر دد ددونکي    

 : آواز یال وویچ

زه ستاسو په وړاند  گنهگار او مالمت یم خو تاسو پده  ! گرافينال-

د  پو ېدئ  چال زه ستا لور او ستاسو ټولال کورنه تده داسدال درنداوى    

په د  وخت کال یال سدترگال  ... ه ژوند مال  م لرالى ما به لهلرم چال که دو

د مشر  گرافينال سترگال سره برابر   و  او پام یال  و چال د  دال مخ 

له گبڼه او قهر نه ر ددي  د  دال الس یال راونيو   دده یدال سدکچ کدړ او     

 :و  ویچ

او پرته له  دده چدال ناتا دال تده وگدوري      !.. د خداى په امان گرافينال-
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 .مونو او تلوار له کوټال وو په چټکو گا

*** 

رستوو  بله ورځ خپچ ملگرى  چال ندور یدال یدوه ورځ  دم پده مسدکو       

د  دده د مسدکو ټولدو ملگدرو      . کال د پاتال کېدو  يله نه لرله  بدرگه کدړ 

 لده  ددده سددره د خددداى پده امددانه پدده ویدداړ لده جټوسددندرهاړو جټددانو سددره   

 .راټول  وي وو

گدده یددال  ددده پدده گدداډۍ کددال   د دینيسددوو  ددېڅ پدده یدداد ندده و  چددال  ن  

 .کېنول  و او  نگه یال در  تم ځایه بدرگه کړى و

رسددتوو د دینيسددوو تددر تددگ ندده وروسددته  دوه اوندده نددور  ددم پدده       

مسکو کال د  ته ناست و  چال مشر گراو   ده د پور پيسال  چال پيدا 

په د  ټولده مدوده  دېڅ کلده لده      . کول یال  ه آسانه خبره نه وه  برابر  کړي

 .د  نه و  او زیاتره وخت به یال له نجونو سره تېراوهکور نه د بان

داسددال . سددونيا تددر پخددوا  ددم لدده  ددده سددره مهرباندده او خواخددو   وه     

بر ښېده چال هواړي  ده ته  رگنده کړي  چال د جوارۍ بایلچ خپله یدوه  

خدو نيکدوالى  ندور ندو     . ده او له د  کبله  د  ته ال گران  وى دى قرباني

پرته لده  دده چدال لده خپدچ کدوم ملگدري او        . گااه ځان د  دال د یارۍ وړ نه

دوست سره وگوري یواز  د نجونو د خاطرو پده کتدابچال او کتدابگوټي    

بداالخره  وروسدته لده  دده چدال د      . کال بده یدال  دعرونه او سدندر  ليکلدال     

دولوخوو در   لو ښت زره روبله پدور یدال پدر  کدړ  بدال لده  دده چدال د         

اني وکددړي  د نددوامبر د خپددچ مسددکو لدده کددوم ملگددري سددره خددداى پدده امدد  

ميا ددتال پدده وروسددتېو ورځددو کددال  خپددچ هونددت پسددال چددال پولنددد تدده         

 .رسېدل  و  الړ

 

 

 



 

٨٢٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٨٢٢ 

 

 

 

 

 

٠ 
 

 

پېيددر لدده خپلددال مېرمنددال سددره تددر ناندددریو او  رو ددور ندده وروسددته د   

آس د تدورژیکي پده ربداط کدال د  دده لپداره       . پېترزبورگ په لور وخوځېد

پېيدر اړ  . پيدا نه  دو او یدا  وکيدارنده هوسدتچ چدال  دده تده آس ورکدړى        

 دده پرتده لده  دده     . و  چال د آسونو تر رارسېدو پور  انتظار پاتال  دي 

جامال وباسي  پر  ده چرمي او د   وکه  چال مخال ته یال گردى ميدز  

ا ښدد  و  ډډه ولگولدده او خپلددال لددویال پښددال یددال چددال هټددال هټددال تددود     

 .   پر ميز کېښود  او په خيالو کال ډوب  وموز  یال پښو کړ  و

چدال بکسدونه مدو راوړم  کدټ چمتدو کدړم        ئ امدر کدو  : چوپړ وپوستچ

 چاى راوړم 

.  ده اور ددل او نده یدال  ده ليددل       نده یدال   پېير ځکه ځواب نه وایده چال 

 ده ال په تېر تدم ځداى کدال چرتدي  دوى و او التدر اوسده پدور  پده  ماهده           

نو ځکه یدال  دده  ده تده چدال د ده پده        په  ماهه مهم فکر کال . چر  کال و

 ده نه یواز  دد  لېوالتيا نه لرله چدال  .  اوخوا کال تېر دل پام نه اړاوه

له د  سره یدال  دم   . پوه  ي کله  وخته یا ناوخته به پترزبورگ ته رسېدي

ميندده ندده سددودله  چددال پدده د  ربدداط کددال بدده ده تدده د اسددتراحت او و دددو      

 ....کېدوځاى پيدا  ي او کنه 
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دار  د  ده سځه  د ربداط مشدر او یدوه بدوډۍ چدال گندتل  دوي         وکې

.  يان یال خر ول   ر یو په وار راتلچ او د خپچ خدمت وړاندیز یال کاوه

پېير چال  ماهه  ان پر  وکه ډډه لگولال او پښال پدر ميدز پرتدال و   د    

خپلو ېينکو له  ا نه  دو ته کتچ او په د  نه پو ېده  چدال  ددوى لده ده    

 نگه کوالى  ي  د  دو ستونزو د آوارى نه پرته چدال د   نه  ه هواړي او

 دده د  ددال ورځدال نده وروسدته چدال د       . ده خيالونه پر  اخته  ژوند کوي

سکولنکي په ځنگله کال له دوريچ نه راسدتون  دوى و  او  دده  دپه یدال      

په  وگيرو او سخت ېدذاب کدال تېدره کدړ  وه  پدر لده پسدال   ماهده یدو          

. ن د  ده خيال لده منگلدو ژهدورل  نده  دو     خيال زوراوه او  ېهکله یال ځا

 مدددا لدده ېددذاب ندده ډک خيددال اوس د دهدده سدد ر پدده یوازیتددوب کددال  پدده    

د  در بدچ  ده پده اړه بده یدال چدال        . الپياوړتيا د ده پر خيالونو یرهدچ کدړى و  

فکر کاوه  تچ به یال خيال  ماهه پوستنو ته بېرته راگرځېدده  چدال ده نده    

داسال بر ښېده چال د  ده په مددزو  .  و کوالى   ده ته ځواب پيدا کړي

کدددال   دددده پددديچ سدددرچپه  دددوى دى  چدددال د ده ټدددول د ژوندددد بهېدددر تدددر    

 ....چورلېدى

 وکېدددار راهدد  او پدده خددورا کميندده یددال لدده  ددده  يلدده وکددړه  چددال      

ېاليجناب د  یواز  دوه ساېته صبر وکړي  که آسونه راونده رسدېدل    

آسدونه  ستاسدو     ده وخت به بيا تاسو ېاليجناب تده  د ربداط ځدانگړي   

پخدوا بده پده  در ربداط کدال  در  در   آسدونه د        . )خدمت ته وگمارل  ي

 .(ز رمال په توگه د بيړني او فوي العاده چارو لپاره والړ وو

دا  سال خبدر  و   ټولده موخده یدال دا وه      ) ر  ه چال و ول  و ول 

پېير له لده ځانسدره بنگېدده    ( چال له دهه مسافر نه زیاتال پيسال و کوي

 :یال او ویچ

دا سه وه که بد  چال ما وکدړل  زمدا لپداره سده دى  خدو د بدچ مسدافر        -
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لپاره به سپکاوى وي  د  ده لپاره به دا حتمي وي  ځکه پرتده لده د  بده    

ما دولوخوو په گوله وویشت  ځکه مال وویشدت چدال   ...و ى پاتال  ي

او فرانسدویانو  پاړلسدم لدویي    . ترور مال کاوه  زه  ده سپك کدړى یدم  

ځکده  دده یدال جنایتکداره گااده او یدو کدال وروسدته یدال  دده           اېددام کدړ    

کسان اېدام کړل  چال  ده یال اېددام کدړى و   در یدو د یدو  ده پده پلمده          

دلته گناه  ه ده  سه وال   ه و  له کومدو  ديانو سدره بایدد مينده و دي        

کوم  ديانو نده بایدد کرکده و دي  د  ده لپداره ژوندد و دي  زه  دوک یدم             

  او کدددوم قدددو  دى چدددال دد  ټولدددو  ئه د  مدددرگ  دددئژوندددد  ددده  ددد  د

لده دهدو ټولدو    . الرسوونه کوي   مداسدال یدال لده ځانده دا پوسدتنال کدولال      

پوستنو نه  د یو  لپاره  دم ځدواب پيددا کېدداى نده  دو  خدو یدواز  یدو          

ځواب و   ده  م منطني نه و او  ده ځواب  م دد  دپوستنو ځدواب نده   

مدر  او  لتده   . ه ورسدېدي په پاى کال مر    ر ه به پاى ت: و  ځواب دا و

خو مرگ  م وحشتناکه . ئبه  ر ه دربراال  ي  یا به چور پوستنال نه کو

 .دى

تارژکال کلېواله بوډۍ په خپدچ زورونکدي آواز خپلدو کدالو پده تېدره       

. بيا د وز  له چرمه جوړو  دویو  پلکو اخېسدتو تده پلورونکي وربلدچ    

 :پېير په زړه کال وویچ

نه پو ېدم  ه پدر  وکدړم  خدو دا بدوډۍ      زه په سلگونو روبله لرم او -

په  ېر   ېر  پوستين کال زما تر مخدال والړه ده او پده سدپين سدترگه     

ماته گوري  دا پيسال د  ه لپاره د  ده په کدار دى  ایدا دا پيسدال د یدوه     

ویښته په اندازه کوالى  ي د  دده د نيکمرهده یدا روحدي آرامده سدب،       

 دده د مدرگ او    ه چدال مدا او   ي  ایا په د  فاني دنيدا کدال داسدال  ده  دت     

ظلمت له نداوړ  کدړۍ نده وژهدوري  مدرگ  چدال  در  ده پداى تده رسدوي             

هواړ  که نه هواړ   نن یا سبا رارسېدونک  دى  په ځنت او کده ژر خدو   
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 ...زمو  ژوند  د ابدیت په وړاند  له یو  ېبال زیا   بچ  ه نه دى

ي ورکړ چددال پددااال ترنيمددای  د  ددده چددوپړ   ددده تدده داسددال یددو کتدداب  

پور   کېدلال او سمال نه و   ده دمېرمن سوزا له خوا د ليکوندو پده   

لدده خددوا د  "املددي دومانسدد لد"دا د  ددده .بڼدده یددو ليکددچ  ددوى رومددان و  

پده نامده   ( املي دومانسد لد )پېير  د . ليکچ  ویو  ليکونو یو جونگ و

د یو  سځال د رنځونو او له تنوا نه ډکو مبدارزو د داسدتان لوسدتچ پيدچ     

 :یال په زړه کال وویچبيا . کړل

د  سددځال چددال د خپددچ مددين پدده وړانددد  در دددلال   دده   ! اوس گددوره-

دا خو نا ونال ده چدال خدداى د   لده خپلدال اراد      ... مبارزه یال کړ  ده  

زما پخوانه سځه خدو  . نه پرته  بچ  ه هوستنه د  ده رو  ته ورکړى وي

یو  ېبال  له. اصال د دهو مبارزو سره  ه اړیکي نه لرل   ده برحنه  م وه

 :ځنت نه وروسته یال بيا له ځان سره وویچ

 ېڅ بشر نه  ه موندلي او نه یدال  ده جدوړکړي دي مدو  یدواز  پده       -

او دا د انسداني پدو ال   . د  پو ېداى  و پوه  و  چال په  ېڅ نه پو ېدو

 .تر ټولو لوړه پوله ده

 ده ته په خپچ رو  ځان او له ځانه چاپېير  ر ه  بدال معندي او پدو     

ل  خدو پېيدر لدده خپدچ چاپېيریدال سدره پدده  مدد  کرکدال کدال  یددو         بر ښدېد 

 .زورونک  لذ  مونده

 ده یو بچ تدن مسدافر  دم چدال د آس د     .  وکېدار بيا کوټال ته راننو 

نشددت والدد  لدده املدده  ځنت دددو تدده اړ  ددوى و  لدده ځانسددره راوسددت   ددده 

 :وویچ

بښنه هواړم چدال ځدان تده د هد ددو اجدازه ورکدوم   يلده        ! جاللتمابه-

دا یددو بددوډا  .   چددال دهدده سدداهل   ددم کېندديئرم لددد ځددان سددره راټددول کددړلدد

  .لنتون   ځيد اډوک  مسافر و چال ژ ړبخنه او گونځنه  ېره یدال درلدوده  
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 .گڼال سپېنال  پر ځلېدونکو خړو سترگو رالو دل  وروځال یال لرلال

پېير پښال له ميزه راټولال کړ   پا ېد او پر  ده کټ  چال ده تده یدال   

کلدده ناکلدده بدده یددال راهلددي بددوډا مسددافر تدده    .وهځېدددسددره چمتددو کددړى و  

مسافر پرته له  ده چال  ده ته پاملرنه وکدړي  پده تریدو تنددي      . وروکتچ

پدده داسددال خوځېدددا چددال د سددتړیا نښددال تددر  ور ددد   د خپددچ چددوپړ پدده     

د لمهال موز  یال پښدو  . باالخره په کټ کېناست..... مرسته  کالي بدلول

. نک  سدر یدال د کدټ  داته  تکيده کدړ      خپچ خریلي او پرا   نينه لرو. و 

کتچ یال  تند  ځير او داسال اهېدزمن و  چدال   . پېير بېزاوخوو یال و اره

پېير هوستچ له  ده نه د پوسدتنال پده پلمده   ده     . پېير یال لد  ه حيران کړ

ووایددال  خددو  مدددا چددال هوسددتچ یددال  ددونت  پرانددزي او د  ددده د حددال       

زاړه السددونه یددال پوسددتنه وکددړي  مسددافر سددترگال وتړلددال او خپددچ گددونځ  

پده ټټدر   ( پدر گوتدو و   چال پر یو  گوته یال د ککدرى نگدين لرونکدي گوتده    )

پېيدر داسدال وانگېرلده     . صلي، ډوله کېښودل او په کرار کرار کېناسدت 

چدال  دده خدوب وړى دى او یدا  ددم د کدوم ژور ژور خيدال پده خيدالونو کددال         

مددخ یددال گددونځال . د  ددده چددوپړ  ددم یددو ژ ددړ مخدد  بددوډا و . ډوب  ددوى دى

 ده  یدره خریلدال نده وه   دده کوسده      . نځال او بال و ښتو او بال بر ته وگو

دهه چدوپړ بوډا پده خدورا چټکده ميدز برابدر او دچداینکو او پيدالو تدر          . و

 مدددا چددال  ددر  دده  . کېښددودو وروسددته یددال  ا شددېدونک  سددماوار راوړ 

چمتو  ول  مسافربوډا سترگال پرانستال  ميز ته وړاند   و  ځدان تده   

واچوه او تر  ده وروسته یال خپچ کوسده چدوپړ تده  دم      یال یوه پياله چاى

پېير کرار کرار ناآرامه کېده او له دهه مسافر سره یال د . یوه پياله ورکړه

 . مرکال دپيچ کېدو يله لرله  نه یواز   يله  بلکال  ده یال حتم   ڼچ

زاړه چوپړ په قاب کدال خپلده سدرچپه ا ښدودل  دو  پيالده  چدال د نده         

 م تر نگه ایښ  و لد  اته راکش او  م مهاله یال   وي قند یوه ټوټه یال



 

٨٢3 

 :وویچ

 نور  ه خو به په کار نه وي -

 :مسافر ځواب ورکړ

 .نه  نور  ه نه هواړم  کتاب مال راکړه-

چوپړ   ده تده  دده کتداب  چدال پېيدر تده مدذ بي وبر ښدېد ورکدړ او          

پېير  مداسال   دده  . مسافر په خورا تلوسه  د  ده په لوستو بوخت  و

بددوډا مسددافر  نا اپدده  د کتدداب د لوسددتو پدده پاادده کددال  نښدده      . تددچتدده ک

کېښوده   ده یال وتاړه  سترگال یال سدره وروسدتال  السدونه یدال سدر تده       

پېيددر ال . تکيدده کددړل او د پخددوا پدده  ددان د کددټ پددر تکيدده ور تکيدده  ددو         

 مداسال  ده ته کتچ او سترگال یال بله خوا تده نده و  اړولدال  چدال بدوډا      

رندو او تندو کتو یال  مخامخ د پېير سدترگوته  سترگال پرانستال او په ب

 .وکتچ

پېيددر گبڼدده واخېسددت او هوسددتچ یددال چددال لدده دهددو کتوندده د ځددان د   

ژهورنال په پلمه مخ واړوي  خو د بوډا د ځلېدونکو سترگو  ځير   دده  

 .داسال تر اهېز  الند  راوست  و  چال دا کار یال نه  و کوالى
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 :وویچ او چټك هدبوډا مسافر په تند 

 .په خورا خوند به واخلم -

  چدال تاسدو سداهل  بېزاوخدوو     تېر وتلد  نده یم کدوالى  دم ووایدم      که

 یاست 

بال له  ده چال ځواب ورکړي  په پوسدتنيز هلچدك یدال د خپلدو      پېير

 .ېينکو له  ا نه  ده ته کتچ

 :بوډا مسافر خپلو خبروته دوام ورکړ

لدده مددو خبددر یددم  لدده  دددال بددد د تاسددو پدده اړه مددال اور دددلي دي  لدده حا-

داسددال وبر ښددېده .مرهدده ندده چددال تاسددوته درپېښدده  ددو  ده  ددم خبددر یددم

داسددال وبر ښددېده چددال . چددال د بدددمرهه کلمددال تدده یددال  دده زور  ددم ورکددړ

هوستچ یال ووایي   وکال بدمرهي  تاسو چدال  در  ده ورتده وایدي  و       

وایه  خو زه پدو ېدم   در  دده  ده چدال پده مسدکو کدال تاسدوته درپدېښ           

زه ډ ر افسوس کوم  د تاسو !  وکال ساهليه.   یوه بدمرهي ده وي دي

 .له امله خورا خوا بدى یم او اند ښنه  رگندوم

پېير لد  ه سورهوند   و  پښال یدال لده کټده کدوز  کدړ   ځدان یدال        

راجوړ کړ اوپه داسال حال کال چال  هه یال کوله وموسدېدي  د بدوډا پلدو    
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 .ته ورخم  و

موخه  دا نه وه چال زمدا لپداره  دده پده     له د  پېښال نه زما د یادولو  -

زه دد  خبددر  یددادولو تدده خددورا ډ ددرو نددورو دالیلددو   زړه پددور  ده  بلکددال

 . هول  یم

پرته له  ده چال له  ده نه سترگال و لوى  تر  ېبال ځنت نده وروسدته   

یال په کټ کال ځان راجوړ کړ او په د  توگه یدال پېيدر تده بلنده ورکدړه چدال       

ير له دهه بوډا سره  د دهه  دان یدو  مرکدال    پې. دده خوا ته ورنېدد   ي

د پېلېدددو لېوالدده ندده و  خددو لدده خپلددال خوسددال ندده پرتدده پا ېددد   ددده تدده       

 .ورندد   و او تر  نگ یال کېناست

 :بوډا دوام ورکړ

تاسو ځدوان او زه هدم   ! تاسو یو بدمرهه یاست! ساهليه! زما گرانه-

 . درسره وکړم خوړل  یم او  يله لرم چال د خپچ توان په اندازه مرسته

 :پېير چال پر  ونتو یال د السي موسکا د خور دو  هه کوله وویچ

جاللتمابه  له کوم ځایه راهلي . له تاسونه ډ ره ډ ره مننه! آه  وکال-

 یاست 

د بوډا په  ېره کال د خواخو ۍ کومه نښه نده بر ښدېده بلکدال سدړه او     

 .زه لرلهقهر دلال وه  خو دد  سره سره یال پر پېير خورا اهېزمنه اهې

بوډا نا اپه وموسدېد او موسدکا یدال مينده نداک او پالرنده وه   دده        

 :وویچ

  ئ  لده ماسدره وهد دد   ئخو که پده کدوم دليدچ نده هدواړ     ! زما ساهليه-

 .کوالى  ال په ډاگه او براالیال ووایال

 :پېير وویچ

ندده  دا  دده وایددال   ېهکلدده داسددال ندده ده  بددرېکس ستاسددتو لدده          -

 .مپې ندگلوۍ نه خورا خو اله ی
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او بيا یدال د ندوي آ دنا الس تده وکتدچ او لده نېددد  نده د  دده د گدوتال           

( فراماسدونانو )او د انساني ککر   ده همي تده چدال د   . هم  ته ځير  و

 .نښه وه  په ځير ځير وکتچ

   د دهه کلمال معنا  رسدتني یا رستيا ویونک  سنگ  کن دى  

د فراماسون د   له تاسو نه یوه پوستنه وکړم  تاسو ئکه اجازه راکړ-

 ډلال یاست 

بددوډا مسددافر  چددال پدده  ماهدده اهېددزمن هلچددك او برنددد نظددر د پېيددر   

 :سترگو ته کتچ ځواب ورکړ

د ځدان  ئ  وکال  زه د خپلواکو سنگ  کنانو د ډلال هړى یم او دا د-

 .او خپلو ورونو له خوا تاسو ته د مينال او دوسته الس درهځوم

اسون پر ده کړى و او د  ددو  پېير د  ده ډاډ او باور تر منځ چال دهه م

ملنتو تر منځ چال د دود له مخال ده پر ماسونيان وا ده  حيدران پداتال و     

 :چال  ه وکړي  وموسېد او و  ویچ

ډار دم چال ووایم  زه سدتا لده نظریداتو لده پو ېددو نده خدورا لر   دو         

ډار دم هواړم ووایم  ډار دم زمدا خيداال  ستاسدو لده اېتنداداتو سدره        

 .ي چال آن د  ده په اړه خبر  کول  م راته گران بر ښيدومره توپير لر

 :ماسون یعني  مدا بوډا مسافر ځواب ورکړ

دهه خيداال  چدال تده د  دده پده اړه      . زه ستاسو د خياالتو سره آ نایم-

چال  ده ستاسو د ذ ني  هدو پایلده ده  د زیداترو    ئ هد د  او ترور کو

ا  د یدددو ډول دهددده ډول خيددداال  او ت کدددر . وگدددړو  ت کدددر تددده ورتددده دى 

کده زه  ! وبښده سداهليه  . ځانستاینال  کبر  نداپو ه او ندادانه پایلده ده   

ستا له خياالتو سره آ نا نه واى  ما به د  ده په اړه له تاسو سره مرکه نده  

ستاسو دهه خياال  د خوا ينه او د افسدوس وړ او بدال   . واى پيچ کړى

 .الر  خياال  دي
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 : وه  وویچپېير چال نرمه موسکا یال پر ونتو خوره 

 مداسال زه کوالى  م ستاسو خياال  بدال الر  او د خوا دينه وړ   -

 .وگڼم

مسافر چال په خپلو پخو او مدللو خبرو   ېبه په  ېبه پر پېير خپدچ  

 :اهېز زیاتوه  وویچ

زه  ېهکله نه  دم کدوالى دا دېدوا وکدړم  چدال حنيندت تده رسدېدل          -

 ده معبدد  . سېديیم   ېهوک په یواز  ځان نه  ي کوالى حنينت ته ور

چدال د خدداى د سدتاینال او لمدانځنال وړتيدا پيددا کدوي خښدته پده خښدته           

لددوړ دي او ودانېدددي  دهدده لمددانځتون  لدده آدامدده تددر د  دمدده  د ډ ددرو       

 .انسانانو په  هو پوړ پر پوړ لوړ  وى او ال اوس  م لوړ دي

. ماسددون مسددافر دد  خبددرو لدده ویلددو سددره سمدالسدده سددترگال وتړلددال  

 :ال کوله تچ رستيا ووایي  په خورا سخته یال وویچپېير چال  هه ی

 .ووایم چال زه په خداى ایمان نه لرم.....هواړم-

موسدکا  . ماسون مسافر  چال په خدورا ځيدر پېيدر تده کتدچ  وموسدېد      

یددي د داسددال یددوه بددتاى موسددکا تدده ورتدده وه  چددال گددواکال پدده ميلېونددو       

  چدال   تمن  لري  خو کتدچ یدال  مدالل مدالل کتدچ   دده گددا تده ورتده و         

 .پنځه روبله  م نه لري او که  ده ولري  د نړى تر ټوله نېکمرهه به وي

تاسدو ایمدان نده    . بددمره   مدلتده ده  !  وکال سداهليه :  ده زیاته کړه

او له  مد  امله نه  ال کوالى  ده وپې نده  خدداى نده پې نده او د     ئ لر

 .ټولو بدمرهيو ېلت  م  مدا دى

کال  زه بدمرهدده یددم  خددو  دده   ددو!  ددوکال: پېيددر دا ومنلدده او و  ویددچ

 کوالى  م 

 :ماسون مسافر  په ر دد دونکي  لوړ او ځيد آواز سره وویچ

ستاسدو بددمرهي پده  مدد  کدال ندښدتال ده  چدال پده         ! زما سداهليه -
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  حددال دا چددال  ددده ئتاسددو پدده خددداى ایمددان ندده لددر . ئخددداى ایمددان ندده لددر

آن سدتا    مدلته دى  په ما کال دى  زما په خبروکال دى   ده په تدا کدال   

 .په  دو خبرو کال  چال ک ر دي   ده  ته دى

له ورایه بر ښېده چدال  .  ېبه ځنت  و او یو سوړ اسویلال یال وو ست

 :آرامتيا کړي  مگر بيا یال په کراره وویچ هواړي خپلځان

 ! که  ده نه واى  مو  به د  ده په اړه خبر  نه کوالى زما ساهليه-

په خدورا جذبده یدال پده لدوړ او       خو کومه  ېبه یال نا اپه هد لوړ  و او

 :پياوړتيا سره وویچ

  کده  دده   ئمو  د چا او  ه  ي په اړه هد دو  تاسو له چا انکار کو -

نه واى چا کوالى  و   ده رامنځ ته کړي  چا کوالى  و   دده نا رگندد   

او په ترور کال نه ځایېدونکي موجود   نگده د بشدر پده ذ دن کدال ځداى       

ا فدر  کدړ  ده  ټدول بشدر دا فدر  کدړ        پيدا کړى دى   نگده انسدان د  

ده  چال دهه  ان نه ليدونک  او پده خپلدو ټولدو ځانگړتيداوو کدال مطلدق       

 ابدي او پاى ته نه رسېدونک  قادر موجود   ته دى 

 .له د  خبر  سره له خبرو پاتال او داو د   ېبال لپاره چت  و

 .پېير نه هوستچ او نه یال کوالى  و  دهه چوپيتيا ماته کړي

ماسون بيا ژبه پرانسته  خو دا وار یال نه پېير  بلکدال مخدامخ     بوډا

په خپلو زړو او ناکرارو منگلدو کدال یدال د کتداب پدااال      . کوم ټکي ته کتچ

 :اړولال

که کوم انسان واى او .  ده  ته دى خو درک کول یال خورا گران دى-

یددال  تددا یددال پدده  ددته والددال کددال  ددك لددرالى  کددوالى مددال  ددو لدده السدده         

ا تده راولدم او درو ښدېم  مگدر زه چدال د خدداى یدو فداني         راونيسم   ده ت

ېدداجز بنددده یددم   نگدده مطلددق قددادر  ابدددي پددرتم  د رحددم او مهربدداني          

سرچينه  داسال یدو ړاندده تده ور رگندد کدړم  داسدال یدو چاتده چدال ړوندد           
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دى  یا په لوى الس خپلال سترگال تړي  چال  ده ونده ویندي  درک یدال نده      

 .ه ویني او احساس یال نه کړيکړي  آن خپچ سپکوال  او رذالت ون

 : ېبه ځنت وروسته یال په سپکاوى او ملنتو وویچ

  چال که ک ر ووایدال   وسديار   ئته  وک یال  ته  ه     ترور کو-

  به سکاره  ال  خو تر یو  ده ما وم نه  م بال ېنله او ناپو ه یدال چدال پده   

جوړ  وي ساېت سره لوبال کوي  او بيا پده خدورا بدال اېتندادۍ      مهار 

د ساېت پر جوړونکي اېتناد نه لري   ده ما دوم ځکده دا خبدر     : وایي

کوي  چال دد  ساېت په قدر او په د  نه پو ېدي  چال  ده  ده پده کدار    

د  ده پې ندنه خورا گرانه ده  د آدم له پيدا ښته تر نن پدور  پېدړۍ   . دى

د  دو او آرمان الره خدورا  . پېړۍ د  ده د پې ندنال په  هه او لټه کال یو

او نيمگړتياو   د  ده د  خو په د  الره کال تيندکونه. او او ده ده هگران

 .پرتم او زمو  د ناتوانه نښه ده

پېير د زړه له کومال  او په ځالنده سترگو د دهه مسدافر بدوډا  ېدر     

ته ځير و او پرته له  ده چال د  ده وینا پر   یا  ه تر  وپوستي  سر تدر  

ه پردي سړي ده ته ویدچ  پده وریدن    پښو ورته هو  و او  ر  ده  ه چال ده

ایدا  دده   دده منطندي دالیدچ       . تندي او د زړه له تله یدال اور ددل او مندچ   

و  منچ او یدا د  دده بداور      يچال ددهه مسافر ماسون په خبرو کال ندښت

د ما ومانو باور ته ورته و چال د ماسون د ډاډمن هد او هوره وینا نه یال 

  کلدده نددا کلدده ر دد دددادى یددال    سددرچېنه اخېسددته  او د  ددده پدده هددد کددال   

سکو  ته اړاوه  یا د دده ځلېددونکو زړو سدترگو  چدال پده د  اېتنداد       

آرامه او ژورایمدان و چدال    کال پخال  و  و  پر ده اهېز کاوه  یا د  ده

د بوډا زړه یال روسانه کړى و او بيا به یال خپلال ندا يله او پریشدانه تده    

ال   ر ده چدال و  و    پده  در حد   . کتچ او د حير  په  ندتوکال بده ډوب  دو   

 ده په رستيا  م د زړه له تله   يله لرله د  ده بوډا پده خبدرو بداور وکدړي     
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او بدداور یددال کدداوه او داسددال یددال انگېرلدده چددال لدده ژونددد سددره د مينددال  د      

 .خوسه او آرامه احساس یال زړه ته راستنېدي

 ده د ېنچ په مرسته موندى نه  و   ده باید پده  : بوډا ماسون وویچ

 .وند کال احساس کړورو  او ژ

پېير چال په  ك سره یال  په زړه کال د  ك راویښېدل احساسدول   

 :وویچ

لدده د  یددال و ددره لرلدده ندده چددال  د  ددده د مرکچددال دالیددچ   ...ندده پددو ېدم-

ضعي ه او سر نه خالصېدونکي وي   ده ډار ده پر  ده باور وکړي  نو 

 :ځکه یال وویچ

ي کوالى  پدر  سدال   نه پو ېدم  نه پو ېدم   نگه انساني ېنچ نه  -

 .پو ال پوه  ي  چال مو  پر  هد دو

 :د ماسون پر ونتو  مهربانه پلرنه موسکا خوره  وه او و  ویچ

داسددال دى  چددال مددو     آسددماني حکمددت او حنينددت لکدده راددال اوبدده    -

هواړو خپله تنده پر  ماته کړو  ایا مو  کوالى  و  په ناولي کپړي کال 

سدپېهلتوب قېداو  وکدړو     دهه  ان راال اوبده راواخلدو او د ددال پدر     

د دهدو رادو    یواز  د خپچ ځان او رو  د سپېهلتوب له الر  کدوالى  دو  

 .اوبو سپېهلتيا ومنو

 . وکال   وکال   مداسال ده: پېير په خوسه سره وویچ

آسماني حکمت او پو ه پر  ېڅ کوم ېنلي بنسټ چال ېنلي تحليدچ  -

ه  مطلدق ېندچ   لدوړه پو د  . لري لکه فزیك  تاریخ او یا کيميا والړ نده دى 

 ده ېلم چال پده  دده کدال د    . دى او  ده یوه پو ه ده   ده پوه ېلم کچ دى

دد  پدو ال او ېلدم زده   . ټولال ندړۍ او انسدان ځداى ټاکدچ او سدپړل کېددي      

کړ  او منلدو لپداره  انسدان بایدد خپدچ زړه  در ډول ناولتيدا نده سدپېهل           

ایمدان  کړي   ده نوى کړي او دد  کدار لپداره تدر پدو ال نده مخکدال بایدد        
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دهه ارمان تده د رسدېدو لپداره  بایدد د     . ولرو او د  ده د کمال  هه وکړو

 .چال مو  یال وجدان نوموو په ځان کال ځاى او ونداړو خداى ځال

 :پېير د مننال په نښه سر وسوراوه او و  ویچ

 . وکال   وکال-

د زړه په سترگو  په خپچ ځان کال ناست انسان ته وگدوره او تدر  نده    -

چېرتده   ه له خپچ وجدانه راضي یال   ر  ه ېنچ ته سپارنالایا ت: وپوسته

تاسو ځوان  تاسدو بدتاۍ    ! رسول  یال  ته  وک یال  تاسو زما ساهليه

تاسدو تده دا ټدولال سدېگڼال درکدړل      ... تاسو  وسيار ېاقچ  تحريچ کدړى 

 وي دي  تاسو له  دو نه  ه گټه اخېستال  ایا له خپدچ ژوندد نده راضدي     

 یاست  

 .نه  زه له خپله ژونده کرکه لرم: او و  ویچ پېير تندى تریو کړ

چال کرکه تر  لر   بدل یال کړه  سدم یدال کدړه  ځدان سدپېهل  کدړه        -

 ومره چال ځدان سدپېهل  کدړى  پده  ماهده کچده بده پدر حکمدت السدبرى           

خپچ ژوند ته لد ځير  ه   ده د   نگه تېر کدړى دى   ! زما ساهليه.   

خېسدتچ  خدو  دېڅ  ده مدو پده       په ېيش و نو  کال  له ټولنال مو  ر  ه وا

 ددتمن  الس تدده درهلدده  لدده  ددده مددو  دده گټدده     . بدددل کددال ورکددړي ندده دي  

واخېسته  خپلو  خپلو خپلوانو ته مو  ده وکدړل  د خپلدو لسدگونو زرو     

مرريانو په اړه مو  ه فکر کړى دى  ایا له  دو سره مو  ده مدالي معندوي    

مدو یدواز  د خپدچ     د  دو له ټول توان او زیدار نده  ! نه! مرسته کړ  ده  نه

 دوکال  دا  دده  ده دي  چدال تاسدال      . ېيش و نو  لپاره گټه اخېسدته ده 

ایا تاسو ځان لپاره کوم کار موندل  چال خپلدو خپلواندو   . کړي دي او بس

تېدر    اپلتدو    نه  نه  تاسو خپچ ژوند  سال په چټياتو اوئته خدمت وکړ

  د یددو  واده مددو وکددړ! کددړى دى او بيددا مددو واده کددړى دى  زمددا سدداهليه

ځددوانال سددځال الرسددوونه مددو پدده هدداړه واخېسددته  لدده  دددال سددره مددو  دده     
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   دال سره مو د رستيا د موندلو په برخه کال  ېڅ ډول مرسته ونده  ئوکړ

بدمرهيو په سدېالب کدال    برېکس  ده مو ددروهواو! کړه  ساهليه زما

کوم سړي تاسو ته سپکاوى وکړ  تاسو  م د  ده د مدرک تکدچ   . ال و کړه

پښدو مدو واچداوه او اوس تاسدو وایده چدال خدداى نده  دته او لده           وکړ  له 

خپچ ژوند نه کرکه لرى   وکال دلته  ېڅ د حيرانتيدا خبدره نده  دته  زمدا      

 !ساهليه 

بوډا ماسون  گوا کال چال له او دو خبدرو نده سدتومانه  دوى وي  پدر      

پېيدر د  دده برنددي  زړ     .  وکه یدال تکيده وکدړه او سدترگال یدال وتړلدال      

ورتده  ېدر  تده ځيدر و او پرتده لده  دده چدال سدوه یدال لده             ونځال  مړي ته 

 :داسال بر ښېده چال وایي. خولال ووزي  له ځانسره یال  ه ویچ

زما ژوند کرکجن  بدمرهه  بال حاصدله او لده گندا ونو ډک    !  وکال-

 .دى  خو زړه یال ونه  و کوالى  د بوډا چوپيتيا ماته کړي

ه کدړه او خپدچ   بوډا ماسون په یدوه خرپېددلي او ډډ ټدوخي سدينه صداف     

 .چوپړ ته یال ورهد کړ

 :پرته له  ده چال پېير ته وگوري  وپوستچ

 آس  ه  و ! سه-

 یو کرایي آس پيدا  وى دى  مگر تاسو و ده کېدى نه -

 .ئنه  نه و ده کېدمه  درځ   بارونه وتړ-

پېير پا ېد  په داسال حال کال چال سر یدال ټيدټ اچدول  و  پده کدوټال      

ناکله به یال  دده تده ورکتدچ او لده ځانسدره       کال یال گرځېدل پيچ کړل  کله

 :به یال وویچ

  رستيا ځي که  نگه  پرته له  ده چال خپلال خبر  پداى  ئدا  ه کو-

الړ  ده  مدا   ئ ماسره د مرستال کومه ژبده وکدړي  هدواړ    ته ورسوي اوله

  ئیواز  پر دد
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 وکال  ما رستيا دد   يانو په اړه فکر نه کاوه  ټول ژوندد مدال ټدول    

و سپکاوى و  خو ما له د  ژوند سره نه مينه لرله او نده د  دده   گناه گناه ا

مگددر دا سددړى چددال رسددتيا او حنينددت تدده رسددېدل  دى  کدده       . لېوالدده وم

 .هوستچ یال واى  کوالى  و  ماته  م الرسوونه وکړي

پېير هوستچ چال دا خبر  بوډا ماسون ته  دم ووایدي  خدو زړه یدال نده      

 . و کوالى

ژوند ځپلو منگلدو سدره  خپدچ کدالي ټدول      بوډا مسافرله خپلو زړو او 

کددړل  د خپددچ پوسددتين تڼدد  یددال وتړلددال  د خپلددو ټولددو چددارو تددر سددرته        

تده مدخ ورواړاوه او پده خدورا      رسېدونه یال وروسته یال پېيدر بيزاوخدوو  

 :آرامه او ډاډمن آواز وویچ

   وپوستم اوس کوم پلو ئاجازه راکړ! سه زما ساهليه-

 :ژبه ځواب ورکړپېير په نه ډاډمن  ما وم وزمه 

زه له تاسو مننه کوم او په ټولو خبرو کدال لده   . زه  زه د پترزبورگ پلو-

تاسو سره موافق یم  خو تاسو فکر ونه کړى  چال زه دومدره گنا گدار او   

نادانه یم  زه د زړه له کومال نه هواړم   ده  دان واوسدم  چدال تاسدال یدال      

کددال مرسددته او مگددر مددا  ېهکلدده لدده  ددېڅ چددا ندده پدده د  برخدده  . ئ يلدده لددر

که  ه  م پدو ېدم  چدال لده  در چدا نده د مخده  زه        ...الرسوونه  ليدلال نه وه

  ئتاسدو  يلده کدوم  مرسدته راسدره وکدړ       خپله پده د  کدال مالمدت یم لده    

نور یدال ونده  دو کدړاى خبدرو تده       ...... ئ  رازده یال کړئالرسوونه راته وکړ

 .دوام ورکړي  ستون  یال راډک  واو مخ یال واړاوه

ون ډ ر ځنت چت و او ترور کېده  چدال  ده فکدر کدوي  خدو      بوډا ماس

 :باالخره یال وویچ

یددواز  خددداى دى چددال مرسددتندوى دى  خددو  ددده  دده چددال زمددو  د    -

تاسدو  ! ورونو په توان کال وي  له تا نه بده ونده سدپمول  دي زمدا سداهليه      
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پترزبددورگ تدده روان یاسددت  دهدده یاددسددت بدده گددراو ویالرسددکي تدده         

ېست  قا  یال کړ او د  ده په  لورمده برخده   یو کاهذ یال راواخ)ورکړى 

  تاسدوته یدوه سپارسدتنه او    ئکه اجدازه راکدړ  ( کال یال  ه کلمال وليکلال

پالزمېنددال تده چددال ورسدېدئ  تددر  در  دده لدومړى  د ځددان     . مشدوره درکدوم  

د ژوند پخدواني کدړه او الر    . ئپې ندنه پيچ او د ځان په اړه فکر پيچ کړ

 . ئپر دد

 :ال ته راننو   زیاته یال کړهخو  مدا چال چوپړ یال کوټ

 ! تاسو ته د برى  يله کوم. س ر مو په خير! سه  سه زما ساهليه-

پېير وروسته په رباط کال د مسافر د نوم ليکنال له دفتر نه پدوه  دو    

د نولسدمال پېدړۍ پده    ) چال دهه سړى  اؤسيت الکسدي یدوویچ بدازدایف    

بدازدایف  . دهنومې( پيچ کال  د روسي فراماسيونانو د ډلال یو ستر هړى

ال دویمدددد روسددديال د سدددتر  ټولدددواکال )  د دهددده هورځندددگ دنوویکدددف

لدده زمددانال ندده د فراماسدديون د ډلددال ( ایکدداترینال پدده زماندده کددال سددتر مبلدد 

پېير د  ده تر تگه وروسته تر ډ ر یال پور  و نه  و کوالى ویدده  . هړى و

له همه په کوټده کدال   .  ي  د آس د چمتو کېدو خيال یال  م له فکره وو 

رځېده راگرځېده او دخپچ گنا ونو نه تېر ډک ژوندد پده اړه یدال چرتونده     گ

 ده د خپچ نوي  راتلونکي او گندا ونو پداک  سدپېهل   بدا تندوا      . و چ

او نېکمرهه ژوند ترور  م کاوه  او داسال یال گڼله چال په خورا آسانه 

 ده داسال انگېرله چال  یدواز  لده د  کبلده د گنداه هېدد      . به یال پيچ کړي

 دل   چدال بدال پدروا و او پده د  نده پو ېدده  چدال د پر ېزگدارۍ او         ته لو

لویده گنداه ال دا چدال دى لده د      . تنوا ژوند  ومره سکل  او سدپېهل  دى 

د  دده پده رو  او پده زړه    . ه لت او بال پروایه نه خبدر نده و او نده پو ېدده    

 ده په ټينگده  . کال د پخواني  ك او ترد د   ېڅ یوه نښه  م پاتال نه وه

الره چال د ورورگلدوۍ او خواخدو ى الره چدال د یدو بدچ نده د مالتدړ او        ډاډ 
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سددددپېهلوالي لدددده الر  رامددددنځ تدددده کېدددددي  جوړ دددددى  ددددي  او  ددددده د 

 .فراماسيون الره او جوړست  مداسال یوه الره او جوړست گااه
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پېير چال پترزبورگ ته ورسېد   ېهوک یال له خپچ راتگ نه خبر نده  

ېرى نه ته او خپچ ټول وخت یال د فوماکمينسکي دکتاب په کړل   ېڅ چ

پېيددر د دهدده . لوسددتلو چددال کددوم ناپې ندددل  ددوى ورتدده راوړى و  تېددراوه  

کتدداب د لوسددتلو پدده وخددت کددال پدده یددو  دد  سدده پو ېددده او  ددده   ددده نددا  

د دهده کتداب لده لوسدتلو       ر ند خوند او لذ  و  چال تر اوسه پور  یال

پو ېدنه وه  چال کمال ته د رسدېدو او د   دهه خوند  ده ډاډ او. اخيست

وگړو ترمنځ د خواخو ۍ او ورورگلوۍ د ميني له پيددا کېددو نده رامدنځ     

پترزبدورگ  . او اؤسيت الکسيوویچ دى له دهه رازه خبر کړى و. ته کېدي

تدده د راسددتنېدو ندده یددوه اوندده وروسددته  گددراو ویالرسددکي  چددال یددو        

زبدورگ پده بندتارونو کدال لده      پولندي ځوان و  او پېير لده  دده سدره د پتر   

د  ددده کددړه وړه  ماهدده  ددان د  . لددر  آ ددنایي لرلدده  د ده دیدددن تدده راهدد   

. درناوي نه ډک و چال د دولوخوو د  دا دۍ پده وخدت کدال یدال ليددل  و      

وروسدته  .  ده وخت چال د دوريچ د  رایطو د ټاکنال لپاره ده ته راهل  و

ن  ددو چددال لدده لدده  ددده چددال د کددوټال دروازه یددال ځددان پسددال وتړلدده او ډاډمدد

 :پېيره پرته  بچ  ېهوک په کوټه کال نه  ته  پېير ته یال وویچ

زه د یدو خدورا مهدم ماموریدت لپداره راهلد  یدم او        ! جاللتمابه گرافه-
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زمو  د وروندو د ټدولنال یدو خدورا لدوړ هدړي  يلده او        . تاسوته وړاندیز لرم

وړاندددیز کددړى دى  چددال تاسددوته لدده ځددانگړو  ددرایطو ندده پرتدده  زمددو  د    

 ددده لدده مددا ندده  يلدده کددړ   چددال ستاسددو د     . نال هړیتددوب ورکددړ  ددي ټددول

زه دهه دند  ته په درناوي گدورم او  دده یدوه    . پې ندگلوۍ تېمين وکړم

  چال زمو  د خپلواکدو معمدارانو   ئسپېهلال چاره گڼم  ایا تاسو  يله لر

 د ټولنال هړیتوب ومني 

 پېيددر د دهدده سددړي لدده وچددال او سددړ  ژبددال ندده  چددال پخددوا بدده د نهددا او 

سندرو په بندتارونوکال د خدورا سدکلو سدځو پده مدنځ کدال د خدو  ژبدي او          

پده نامده پې نددل  دوى و  تعجد، وکدړ  خدو بيدا یدال  دم            خوسه د هولو

 :ځواب ورکړ

 .خوسه مال ده!  وکال-

 :ویالرسکي  د درناوي په نښه سر ټيټ کړ او و  ویچ

دا پوسدتنه لده   . ساهليه گرافه  که اجدازه وي یدو بلده پوسدتنه  دم لدرم      -

تاسونه  نه د یو راتلونکي ماسون  بلکال د یو صادي او رستينال انسدان  

په توگه کدوم او  يلده لدرم  چدال د زړه کدومال او پده رسدتينال توگده د  دده          

ایا له خپلو پخوانيو ېنایدو نه اوستي یال او کنه  ایا پده  : ځواب راکړئ 

 خداى ایمان لرى 

ال  پده خدداى    دوکال   دوک  : پېير له لد ځنت او فکر نده وروسدته وویدچ   

 .ایمان لرم

 ...چال داسال ده نور: ویالرسکي وویچ

 :پېير یال خبر  ورپر  کړ  او و  ویچ

 .په خداى ایمان لرم!  وکال-

چال داسال ده درځه  زمدا گدادۍ زمدا او سدتا تدگ      : ویالرسکي وویچ

 .ته چمتو والړه وه
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د پېيدر دد  پوسدتنو پده    . په ټولده الره کدال ویالرسدکي چوپده خولده و     

ال  دددده بددده  لتددده  ددده وکدددړي   نگددده ځوابونددده ووایدددي    ځدددواب کدددال چددد

 :ویالرسکي یواز  دومره وویچ چال

تددر ده ندده ال پددوه او سددده وروندده بدده  ددده وآزمددایي او  دددوى لدده تددا ندده د  -

 .رستيا ویلو نه پرته د بچ  ه  يله نه لري

د یدو  لدویال ودانده د درواز  لده تېر دددو نده وروسدته  یدو  تيددار         

چن  رااه د لېز ته ورننوتچ او د کدوم چدوپړ لده    برنت  ته وروختچ  یو کو

یو  کوټال ته ننوتدچ او لده   . مرستال نه پرته یال خپچ پوستينونه وویستچ

یددو سددړى چددال ېجيدد، او هریبددال جددامال یددال  .  دددال ندده بلددال کددوټال تدده الړل

ویالرسکي  ده ته ورنېددد   . اهوستال و   د وره په خوله را رگند  و

 ده ته  ده وویدچ او بيدا پده یدو کدونج         و او په فرانسوي ژبه یال په کراره

د پېير پام  و چدال  لتده  ده جدامال     . کال لد  ه لویال المارۍ ته نېدد   و

ویالرسکي د المارۍ نه یو دستمال راواخېست   دده یدال   . ځوړند  دي

د پېيدر پدده سددترگو ورکېښددود او د دسددتمال دواړه سددرونه یددال  د  ددده تددر  

ښددته  ددم هوټدده او درد  داسددال چددال پدده هوټدده کددال یددال و   .  ټدده هوټدده کددړل 

بيایال پېير د ځان خوا ته ورخم کړ  د  ده مخ یال سدکچ  . احساس یال وکړ

په هوټده کدال    . کړ  الس ونيو او یو  خواته یال د  ده الرسوونه پيچ کړه

د  ددده دهوټدده  ددویو و ښددتو درد   ددده زوراوه  لدده دردبددال تندددى تریددو    

ي ندده   ددوى و  مگددر بيددا  ددم  وسددېده او ندده پو ېددده  چددال لدده کددوم  دد          

 . ده ویالرسکي پسال روان و...  رمېدي

 :ویالرسکي چال لس دولس گامه الړ  ودر د او و  ویچ

که رستيا د  د معمارانو په ټولنه کال د هړیتوب پر کړه کدړ  وي   -

پېير د منلو په نښه . ) ر کړاو چال په تا راځي  باید په مېړانه یال وزهمي

د واور دد  سدترگونه   کله چال مدو د درواز  د ټکهداري هد   ( سر وخوځاوه
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 .مو تړل  وى دسمال لر  کړى

 :ویالرسکي د پېير الس راونيو   ده یال کېښکود او و  ویچ

 .تاسو ته مېړانه او برى هواړم او تر د  وروسته الړ  وو -

یدو دوه ځلده یدال او      . پېير چال کله یواز  پاتال  و  بيا  م موسېده

هوسدتچ یدال  دده لده      پورته واچولال  الس یال دستمال ته وروړ  گوا کدال 

پټدال سدترگال چدال    . سترگو لر  کړي  خو بيا به یال السونه سکته واچدول 

. پنځه دقينال انتظار پاتال  و   ده ته داسال وبر ښېد  لکده یدو سداېت   

د  ده السونه ستومانه او پښدال یدال درندال درندال  دو   داسدال انگېرلده        

د  ددده پدده زړه کددال ډول ډول خيالوندده پدده   . چددال خددورا سددتومانه  ددوى دى 

په ژوند کال له راتلونکو پېښو نه په و دره کدال و  خدو     دى. راویښېدو وو

 ده تر د   م زیا  له د  نه و ر ده چال  وک یال له ډاره خبر  دي  ده  

پدده د  لټدده کددال و چددال  دده ورپېښددېدي او  دده رازوندده بدده ده تدده وسددپړل       

 ددي خو دى لدده  ددر  دده ندده پدده د  خو دداله و چددال پدده پدداى کددال  ددده  ددېبه  

چال باالخره دى د رسدتيا الرتده برابر ددي او دى د ز دد او     رارسېدلال ده  

تندوا  دده ژونددد پيدچ کدوي  چددال لده اؤسدديت الکسدي یدوویچ سددره یدال لدده         

پېيددر . دروازه پدده سددخته سددره وټکددول  ددوه  . کتنددال وروسددته  يلدده لرلدده 

کوټدده تپدده تيدداره وه  . دسددتمال لدده سددترگو لددر  کددړ او  دداوخوایال وکتددچ 

دکددوم سددپين کپددړي پدده مددنځ کددال   یددواز  پدده یددو ځدداى کددال یددو  ددراغ چددال  

پېير  راغ ته ورندد   و او و  ليدل  چال  راغ پدر یدوه تدور    . لگېدل  و

 ددده . پددر ميددز یددو کتدداب پددرو  و دا سددپېهل  کتدداب و   .ميددز ا ښدد  دى

انسداني ککدره  لده    . سپين    چال  معه په کال بليدده د انسدان ککدره وه   

مدددال یدددال د کتددداب لددومړنه کل . خپلددو سدددوریو  اډکددو او لددده هاسدددو سددره   

 :ولوستال

پېيرچال له ميزه ورتداو  .په پيچ کال کلمه وه او کلمه له خداى سره وه -
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 و یو پرانست  لوى صندوي یدال وليدد  چدال یدو  د  پده کدال ا ښد  و          

ده لده دهدو ليددل  دویو     .  ده یدو تدابو  و  چدال اډوکدال پده کدال پراتده وو       

  ده  يله لرلده چدال ندوى ژوندد  داسدال ندوى      .  يانو نه  ېڅ حير  ونه کړ

 دده د هيدر   . ژوند  چال د  ده له پخوان   ده نه چور بچ ډول و پيدچ کدړي  

ېادي  يانو د ليدو په تمه و  داسدال هيرېدادي  چدال تدر اوسده یدال نده و        

ځدان  . د ککر   تابو  او سپېهلي کتاب ليدل  دده نده حيرانداوه   . ليدلي

 دده  هده کولده پده زړه     . ته یال تر د  نه د ېجيبو  يانو وېدده ورکدړ  وه  

 اوخوا یدال وکتدچ پده زړه کدال     . مينال او سپېهلتيا رو  راوپاروي کال د

 :یال ویچ

 دده  هده کولده چدال      . خداى  مرگ  مينه د انسدانانو وروروگلدوى  -

پدده د  . نا رگنددد خددو پدده زړه پددور  خيالوندده او ترددویرونه انځددور کددړي   

تتددوال  او تيددار   . وخددت کددال دروازه راخالصدده  ددوه او  ددوک راننوتددچ

ېير سترگال نور نو ورسره ر د   دو  و   او  در  ده     ده تيار  چال د پ

 ده سدړى لده   . یال ليدل  سکاره  و چال د یو  منځن  ونال سړى راننو 

بيدا پده خدورا    . راا نه تيار  تده رانندوت  و  ندو ځکده ځداى پدر ځداى ودر دد        

احتيدداط سددره د ميددز خددوا تدده ورنېدددد   ددو او خپددچ سددکلي پدده چرمددي        

 .ه کېښودلدستکشو کال مروړلي السونه یال پر  د

د منځنه ونال دهه سړي چال  سدپينه چرمدي چپنده یدال اهوسدتال وه       

 .چپنال د  ده یوه برخه ټټر او د پښو یوه برخه پوسلال وه

نوى راننوت  سړى  د پېير د جامو د  ددهاري خدوا تده مدخ ورواړاوه     

 :او و  پوستچ

تاسدو د  دده لپدداره دلتده راهلددي یاسددت  تاسددو چدال د حنينددت پدده راددا    -

او اصال  ده نه ویني  ولال دلته راهلي یاست  لده مدو ه تده    ئ ایمان نه لر

   حکمت  خواخو ي که راایي ئ ه هواړ
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کلدده چددال دروازه پرانسددتچ  ددوه او ناپې ندددل  ددوى سددړى کددوټال تدده      

راننو   په پېير کدال یدال  ماهده وحشدت او درنداوى راپدېښ کدړ  چدال د         

س ما ومتوب په وخت کال یال د گنا ونو د اېتراو په وخت کدال احسدا  

ماسدونانو  دده  دوک پده     ) دده وینداوال   . زړه او سا یال ر دد ددل ... کړى و

د حنيندددت لټدددوونکي یدددال د فراماسدددون د ټدددولنال    د  نامددده یدددادول چدددال 

 دده  .  ده تده ورنېددد   دو او  دده یدال وپې اندد      ( هړیتوب ته چمتو کول

خو د  خبر   . دده پخوان  پې ندگلوى و   ده سموليانينوو  نومېده

نوى لټونک  یدواز  یدو   .   دى پې ني  لد  انته زوراوهچال نوى لټوونک

پېيدر تدر ډ در  پدور  ونده  دو کدوالى  آن یدوه         . لټونک  او زده کدونک  و 

خبره  م وکدړي  ندو ځکده ویانددد  تده اړو   چدال خپلده پوسدتنه تکدرار          

 :کړي

 :باالخره  پېير تر زیا  زیار نه وروسته  وویچ

 .هواړم بدل  م...  وکال  زه-

ایدا د  دده طریندال او    : او زیاته یال کدړه  !ډ ر سه: و وویچسمولېانينو

الر  ندده چددال زمددو  د وروگلددوۍ پدده سددپېهلي نظددام کددال ندښددتال ده او لدده 

  ئتاسو سره به د ارمان په رسولو کال مرسته کوي  کوم ترور لر

پېير په لړزیدلي آواز چال په خورا سخته یال الزمال کلمال موندلال  

 نه و چال وچال جملال په روسي  ر دى ځکه گبنه اخېست  و او په د   م

 :ووایي  وویچ

  چدال بدچ   ئ يله لرم چدال الرسدوونه مدال وکدړي  مرسدته راسدره وکدړ       -

 .انسان  م

  ئتاسو د فراماسوني جوړست نه  ه ترور لر-

پېيددر چددال  ددومره خبددر  او دولددال  د خپلددو خبددرو لدده گددتوډۍ او بددال   

 :اړیکتوب نه ال  رمېده   ده وویچ
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  د انسدددانانو د ورورگلدددوۍ د ټينگښدددت   زه فراماسدددوني جوړسدددت -

ضامن گڼم دهه الره له  ددوى سدره سدکلو ارمدانو تده د رسدېدو پده برخده         

 ...کال مرسته کوي  داسال ترور کوم

ویاند چال دد  وینا له اور دو نه په ډاگه خدوس بر ښدېده  پده تلدوار     

 :وویچ

کلدده مددو دا  هدده کددړ  ده  چددال خپددچ ارمددان تدده د رسددېدو    ! ډ ددر سدده-

  ئمذ ، نه مرسته وهواړلپاره له 

 .نه  ما مذ ، بال الرى گڼله او د  ده له پو ال نه مال گټه نه اخېسته-

دا خبر  یال  ومره په کرارۍ کولال  چدال ویندا  دده وا نده اور دد  او      

 .و  پوستچ چال  ه وایي

 :پيير ځواب ورکړ

 .ما په خداى ایمان نه الره-

 :ویاند له لد ځنت نه وروسته وویچ

په لټه یاستئ  د  دال رستيا په لټده کدال یاسدتئ چدال     تاسو د رستيا -

تاسدو د تندوا او رادا پده لټده      . په ژوند کال د  دو له قوانينو نه گټه واخلد  

 کال یاست    مداسال نه دى 

 . و   و: پېير دا خبره ومنله  او و  ویچ

ویانددد پدده ټوخېدددو سددره سددتون  صدداو کددړ او پدده سددپين چرمددو کددال      

 :لي، کړل او و  ویچندښتچ  وى السونه یال په ټټر ص

اوس زه دا دنده لرم چال تاسو ته د خپچ ورورگلدوۍ د نظدام د اصدلي    -

 دو رازونه راوسپړم  که دهده موخده  ستاسدو  ددو سدره نېددد  وي        

تاسو به د ورورۍ له ټولنال سدره د یدو ځداى کېددو لپداره  لده  دده نده گټده          

د  ددده لددومړى  دددو د ورورۍ د نظددام بنسددټ جددوړوي او  ددېڅ     . واخلدد 

انساني توان د  ده د ناتوانه کولو توان نه لدري  دا د یدو داسدال سدتر راز     
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ساتنه ده چال له لرهدونال زمدانال او آن د لدومړني انسدان نده راپداتال دى او       

مدو  ددهده   . کېداى  ي ووایو چال د بشر برخليدك  دده پدور  تړلد  دى    

راز د ساتنال دندده لدرو او  دده بایدد راتلونکدو نسدلونو تده وسدپارو  خدو          

راز د ساتنال یو راز پده د  کدال دى  چدال د زړه صد ایي او ایمدان لده        دد 

راا نه پرتده کېدداى نده  دي   در پلټدونک  بایدد د پرلده پسدال ریاضدت لده            

 در  دوک نده  دي کدوالى پده آسدانه د دهده         . الر   دهه کار ته چمتو  ي

 دو  م لدرو او  دده دا دى    دویممو  . منام د الس ته راوړنال  يله وکړي

رواندو او لټوونکدو تده د  ددو الروچدارو او دودوندو لده الر         چال خپلو پي

چال مو  ته زمدو  د مشدرو الرسدوونکو او سدپېهلو سدالکانو نده راپداتي        

ورسدوو  چدال زړونده یدال پداک او       د توان تر انداز   دوى ته مرسته  دي

ذ نونه یال د ایمان په راا روسانه  ي او په پاى کال زمو  در يم  دو دا 

زړوندددو د سددددپېهلتيا او سدددمال الر  تدددده د  دددددو د   دى چدددال د ورونددددو د  

دا پده  . راوستلو له الر  د ټولال بشري ټولنال نيکمرهه لپاره  هه وکړو

د  معندد  چددال د خپلددو ورونددو د زړونددو صدد ایي تنددوا او ذ نددي راددا  د        

بېلگال په توگه د  دو مخال ته  دو او په ټدول تدوان سدره د  دده  ديطاني      

اوس به لدد د دهدو ټکدو    . ن دى  در دوتور تم په وړاند  چال په نړۍ واکم

دا یدال وویدچ او لده    .   زه بده بيدا ستاسدو دیددن تده را دم      ئپه اړه فکدر وکدړ  

 .کوټال نه وو 

د  ده  يطاني تورتم په وړاندد  چدال پدر    : پېير له ځانسره تکراره کړه

په د  الره کال یدال  خپلدال راتلدونکي  لدال ځلدال تردور       ...نړۍ واکمن دى

 .کړ 

ر کددداوه  لکددده دى خپلدده چدددال دو  اونددده   ددده د  ددددو کسدددانو ترددو  

ده ترور کاوه چال دى د  دو مخال تده والړ دى او دسدوونکي   . وړاند  و

یا ددهال الر  د ویاند په  ان د  ددود زړه د سدپېهلتيا او ذ ندي رادایي     
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 ددده د گنددا ونو پدده سددين کددال ال ددو او پدده تيدداروکال د  . لپدداره خبددر  کددوي

.... پو ولدو مرسدته کدوي   ورک الرو ترور کوي چدال دى لده  ددوى سدره د     

 دددده د دهددده الر  د در  ا ددددافو  د  دددده د وروسدددت   یعندددال د بشدددر د  

نيکمرهه او سمال الر  ته راوستلو پده اړه  چدال د ده خيداالتو تده خدورا      

د  ده ستر راز په اړه چال ویاند ده تده ویلدي   . نېدد  دى  زیا  فکر کاوه

سداس یدال لمسداوه     و  ده زیا  فکر نه کاوه  که  ه  دم د ده د لټدونال اح  

 دددو  ریاضددت او دزړه  دویددم .خددو  ددومره جددوړونک  ورتدده ندده بر ښددېده

سپېهلوال   م د  ده پدام ورا نده ړاوه  ځکده چدال پده  دده  دېبه کدال یدال          

داسال انگېرله  چال دى  نو الر  ته سم  وى دى او  دده ټولده پخدوانه    

څ داسال چال پرته د سو کارونو  د بچ  دې . ناولتيا یال تر  ورکه  وي دي

 .کار سر ته رسولو ته چمتو نه دى

نيم ساېت وروسدته  بيدا الرسدود ویاندد راسدتون  دو او  دده تده یدال          

 ده اوه اصله  چال د سليمان د معبد د درجو بڼه لرله او  ر ماسدون بایدد   

 : ده د زړه له کومال وپال   و مېرل

د مشدرانو   دویدم لومړى کميني  فروتني او د نظدام د رازوندو سداتنه     

در دديم سدده اخددالي   لددورم انسددان دوسددتي  پددنځم مېړاندده او     اطاېددت  

 .زړورتيا   پدم سخا  او اوم له مرگ سره لېوالتيا

چددال د اوم فېددليت پدده اړه لددد پدده ځيددر فکددر ئ  هدده وکددړ: ویانددد وویددچ

د مرگ په اړه په فکدر کولدو کدال  بایدد داسدال پایلده واخلد  چدال          . وکړى

رباندده دوسددت پدده بڼدده مددرگ ستاسددو لپدداره ندده یددو وحشددت  بلکدده د یددوه مه

وبر ښددي چددال رنځېدددل  او زور دددل  رو  لدده ندداولي رنددځ او ېددذاب ندده      

 .ژهوري او  ده ابدي آرامه او ثواب ته لوړوي

کله چال الرسود ویاند له دهال وینا وروسته  بيا له کوټال نه وو  او 

پېير یال د پر کړ  او فکر لپاره له ځانسره یواز  پر ښدود   دده پده زړه    
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 :کال وویچ

کال  باید  مداسال وي  خدو زه التدر اوسده پدور  دومدره ناتوانده        و-

یم  چال له دهه ژوند سره مال  چدال اوس یدال کدرار کدرار اصدچ راتده بدراال        

دد  سره سره  ده له  دو اوو فېديلتونه چدال ده تده    . کېدي  زړه تړل  دى

 دده داسدال    .ویچ  وي  پنځه  ده په گوتو  دمېرل او بيدا بيدا یدال یدادول     

  مېړانه  سده اخدالي او انسدان دوسدتي  ټدول  ټدول پده        انگېرله سخاو 

 ده پده د  خدورا   . )تېره بيا د اطاېت  ده  نه فېيلت بلکال نيکمرهه وه

ډ ر خو اله وه چال له خپلال خپلواکه نه  خپلواک  وى و او ځدان یدال د   

 ده چا خوس  ته سپاره چال په رستيا سدره یدي واقعدي حنيندت مونددل       

و او  ر  ه یال چال کول   ده وریاد دى نده    ده اوم فېيلت  ېر کړى( و

 . و

الرسدود ویاندد  در ديم وار او دا وار  در بدچ وار نده ژر بېرتده راسدتون         

 : و او له پېير نه یال وپوستچ

ایا ال تر اوسه  م پر خپلده ژبده او تکدچ والړ او لده تاسدو چدال  در ډول        -

  ئتسليمي هواړي   ده به سر ته رسو

 :پېير وویچ

 .ه چمتو دىد  ټولو کړو ت-

یو بچ ټک  چال باید تاسدوته وویدچ  دي او  دده     : الرسود ویاند وویچ

دا دى چال زمو  په روزنيز جوړست کال  سودنه نه د وینا بلکدال لده ندورو    

دا په د  معنا چدال کلده کلده پدر پلټدونک  او د حنيندت پده        . الرو  م کېدي

. يهوستونک  په خپله حنينت او تنوا تدر ویندا او خبدرو زیدا  اهېدز کدو      

ډلدال کدال تدر ټولو ددو زیاتده اهېزمنده ده         دا زما الره د لرهونو روزنو پده 

 ېروگليددف د  دددو  يزونددو د . چددال د  ېروگليددف لدده تددورو ندده گټدده اخلددي 

 رگنددددونال داسدددال یدددوه نندددداریزه بڼددده ده  چدددال د حواسدددو لددده الر  نددده     



 

٨70 

 .احساسېدي  په انځوریزه بڼه د  يز د کي يت سودنه کوي

په د  پو ېدده چدال  ېروگليدف  ده تده وایدي         پېير په خورا سه توگه

د سکو  سره سدره ویاندد تده هدو  و او     . خو زړه یال ونه کړ چال  ه ووایي

 .له ټولو  وا دو نه یال دا احساسوله  چال اوس آزمایښت پيچ کېدي

 :الرسود ویاند پېير ته ورنېدد   و او  ده ته یال وویچ

تدا حدرم تده بدرگده     که مو د زړه له کومال پر کړه کړ  وي  کوالى  م -

له تاسو  يله کوم چدال د سدخاو  پده نښده  خپدچ ټدول قيمتدي  ديان         .کړم

 .ئماته راکړ

 :پېير چال ترور وکړ  د  ده د ټولال  تمن  هوستونک  دى  وویچ

 .له ځانسره  ه نه دى راوړى ما خو-

 ...  ساېت  پيسال  گوتالئ ه چال لر -

وروسدپارل  پېير په چټکه له جېبي کهوړ  نه پيسدال او بيدا سداېت    

خو نه یدال  دو کدوالى پده آسدان  د واده کدړۍ لده خپلدال  دوربال گدوتال نده            

 :خو کله چال یال دا چار  تر سره کړ   ویاند ورته وویچ. راوباسي

 . يله لرم د اطاېت په نښه خپلال جامال  م وباسال-

ویاندد د  دده   . پېير خپچ نرى کوټ  واسکټ او چپه موزه راوایستچ

چپال خواته ورخالچ کړ او د  ده د پطلون  د کميس گر وان د  ده د ټټر

پېيدر د خپدچ پطلدون د سدال     . چپه پایهه یال تدر ځنگانده پدور  وربدت و لده     

پایهال د بتو لو لپاره لد خم  و خو سدړى د  دده دد  کدار مخندوى وکدړ      

 ده د چپال پښال یدو  پلکده ورکدړه     . او و  ویچ چال د  ته اړتيا نه  ته

چ سره ما دومانه موسدکا  چدال    د  ده پر ونتو یو خپ. چال پښویال کړي

پده ځوړنددو السدونو او    . د  ك او پر ځان د ملندتو نښده و  راخدوره  دوه    

 .سره خالصو پښو د ویاند نویو سپارستنو ته سترگه په الره و

 :ویاند وویچ
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زما وروستنه  يله دا ده چال د خپچ رستينتوب د اثباتولو پده نښده   -

 .یال ماته ووایي د خپلو ن ساني  يلو نه  تا ته تر ټولو هوره

 .... زما ن ساني  يلال  زما ن ساني  يلال یو دوه نه دي: پېير وویچ

 ددده ن سدداني  يلددال چددال ترټولددو ندده زیددا   د رسددتينتوب او حنينددت 

 .الر  ته  خنت وي

 :پېير په خامو ه کال  د خپلو دهو ن ساني  يلو  مېرنه کوله

 دده    راب  ډ ر خوړل  کبر  راحت پالنده  قهدر  بددنيتي  سدځال     -

په خيال کال دا ټول  مېرل  تلچ او پر کړه یال کوله  چال کوم یو تر ټولدو  

مخکددال دى  تددر  دده ځنددت ندده وروسددته یددال پدده خددورا کددرار آواز  چددال پدده      

 :سخته اور دل کېده وویچ

 سځال-

ویاند الرسود  د دهه ځواب تر اور دلو  لد وځنت د خو  ېڅ یال ونه 

ال یال  چال پر ميز پرو  و   ده پېير ته ورنېدد   و او  ده دستم. ویچ

 :راواخيست او بيا یال د پېير سترگال وروتړلال  او و  ویچ

د وروستي ځچ لپداره تاسدونه  يلده کدوم  خپدچ ټولده پاملرنده ځانتده         -

او خپلده نيکمرهد  نده د  دهو  پده      ئ خپچ احساسا  ایچ کړ. ئورواړو

د نيکمرهدد  . ئارضددا کولددو  بلکددال د زړه پدده صدد ال  او تنددوا کددال ولټددو  

 .....ېنال نه د باند   بلکال په خپچ ځان کال ديسرچ

پېير په  ده  ېبه کال د نيکمرهه  ده ژوند بښوونکال سرچېنال پده  

خپددچ ځددان کددال احساسددولال  چددال د  ددده رو  یددال رادداوه او زړه د  دددو لدده  

 .لېوانتيا نه ډکاوه
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یو  و  ېبال وروسته په پېير پسال  دده تيداره حدرم تده یدو بدچ  دوک        

ا  ددده پخددوان  ویانددد ندده و بلکددال دماسددون لدده ډلددال سددره دده لدده  د.راهدد 

که  ه  م تياره و خو پېير  دده لده هدده    .پې ند گلوى سړى ویالرسکي و

پېيددر د خپددچ د ټينددگ تکددچ پدده اړه د  ددده نویددو پوسددتنو تدده    . پې ندددل  و

 :ځوابونه ورکړل

پېير په ورین تندي چال ما دوم  . وکال  تکچ مال ټينگ دى!  وکال-

ا یال پر ونتو خوره وه  پرا  بربنت ټټر  یو موزه په پښو او وزمه موسک

بله پښه بربنته  گوډ گوډ پده داسدال حدال کدال چدال ویالرسدکي د  دده پدر         

 .بربنت ټټر  بربنته توره ا ښال وه  په گته   ده سره الړ

ویالرسکي  ده له کوټال نه وویست   ده یال له  و د لېزونو نه تېدر  

رځېدل  بيا مخامخ الړل او په پاى کال یو  کړ  بيا بېرته  ا خواته راوگ

ویالرسدکي وټوخېدد د تيدومداتولو د یدو ځدانگړي      . برنت  تده ورسدېدل  

سوټك   و گوزارونه  د ده ټوخي ته ځواب ورکړ او د ده په وړاندد   

( د پېير سترگال  ماهه  ان تړلدال و  )یو  تل ځيد هد . ور پرانستچ  و
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او . ال ندور  پوسدتنال وکدړ     ده نه د نوم  ځاى  دزوکړ  دځداى او داسد  

 .وروسته یال بيا  ماهه  ان تړلال سترگال بچ چېرته بوته

دوى تده د   بچ ځاى ته د تگ پده او دو کال  ددوى د کندایال پده پده ژبده      

ترمخددال سدد ر کال سددپېهل  دوسددته د نددړۍ د ابدددي معمددار او د دددال    

مېړانال په اړه خبر  اتر  و و  چال ددهه ستونزمن او گواسدمن مدزل د   

په وخت کال ورسره مخدامخ  دي و چ بده یدال لده  دده گدران         سرته رسولو

ددهددده سددد ر پددده لدددړ کدددال د پېيدددر د  تددده پدددام  دددو چدددال  ده کلددده           .وي

. دپلټونکي کله د زور دونکي او کله  م د هوستونکي پده نامده نومدوي   

کلده  .  ر وار د سوټکانو او تورو د گذارونو ډول او سندریزوال  بدليدده 

وروست  او دى نه پو ېده  چېرته یدا   چال یال  ده کوم ځاى یا کوم چا ته

چاته  د  ته یال پام  و چال د الرسوونکي سړي گامونه سست  دول او  

 ددده . د ده د الرسددوونکو تددرمنځ کددوم کددړکېچ او  ددخړه رامددنځ تدده  ددوه      

واور دل چال  نگه د  دده الرسدوونکي یولده بدچ سدره پده بنگهداري پدټ         

د له یو  قالينال تېدر  د  دو یوه تن ټينگار کاوه  چال  ده بای. پټ هد دي

 دده تده   .  ي  د  ده سه الس یال راونيو او پر کدوم  ده  دي یدال کېښدود     

او د دده  ئ یال سره وویچ چدال کدين الس  د خپدچ ټټدر پده کينده خدوا کېددد        

نظام د وفادارۍ اصول تکرار کړي  چال دى یال د هړیتوب هوسدتونک   

سدره   بيا یال  معال مړ  او پېير یال له بوى نه پوه  دوچال الکدول یدال   . دى

په د   ېبه کدال  .  ده ته یال سره وویچ  چال کمکه راا وویني. وسوځول

یال د  ده سترگال ورپرانستال   ده ترور کاوه چال و ده دى  او پېير د 

 ددوى ټولدو د  دده    . الکولو د سدوځېدو پده تتده رادا کدال   دو تنده وليددل        

 دددوى ټددول د ده پدده وړانددد  والړ او . ویاندد پدده  ېددر چپنددال اهوسدتال و   

د . د ده د ټټدر پلدو پده نښده کدړ  و       ربندت  ځلېددونکال تدور  یدال    خپلال ب

 دوى په منځ کال یوسړى چال په وینو لړل  سدپين کمديس یدال اهوسدت      
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پېير د دهه حال پده ليددلو  خپدچ ټټدر د تدورو خواتده وروړاندد  کدړ او         . و

 هدده یددال وکددړه چددال د تددورو  ددوکال د ده پدده ټټددر کددال ننددوزي  خددو تددور      

ته  و  او  ده سره سم یال د  ده سترگال بېرته دمګړۍ له  ده نه یو پلو 

 .وروتړلال

بيدا یدال  دمعال سدره     . تا اوس کمکه رادا وليدلده  :  ده ته یو هد وویچ

د  دده لده سدترگو بيدا     . ئاوس باید بشپړه راا وگدور : ولگولال او و  ویچ

 :دستمال لر  کړ او له لسو هدونو نه زیاتو  م مهاله هد وکړ

 .دى د نړى پرتم داسال تېر دونک  -

پېير کدرار کدرار گدواکال پده سدد کېددي  کدوټال  د  ددال دیوالوندو او          

 . ده کسانو ته چال  لته وو  کتچ

په کوټه کال د والړ ميز تر  او خوا  چال تور ټوکر پر  هوړ ددل  و    

دولس تنه ناست وو او ټولدو د  ددو کسدانو پده  ېدر جدامال اهوسدتال و         

ه ډلدال نده ځيندال د    ده ددهدو کسدانو لد   .چال ده  و  ېبال مخکال ليدلي وو

دلتده د مشدر پدر ځداى ده تده یدو ندا        . پترزبورگ په بنتارونو کال ليددلي وو 

د . پې ندل  ځوان ناست او یو ځانگړى صلي، یال پده هداړه کدال ځوړندد و    

دا  ماهده آبدا  و چدال    .  ده کېنال خوا تده  یدو ایتدالوى کشديش ناسدت و     

دهده  دان   .  وکاله مخکال پېير  ده د انا پاولوفنال په کور کدال ليددل  و  

یدو لوړپدوړى او پې نددل  دوى چدارواک  او  دده سویسدي سدړى چدال یدو           

وخت یال د کوراگين پده کدور کدال  د  دده د ما دومانو د سدوونکي دندده        

ټولو په داسال حال کال چال په سکو  کال ډوب و  په خورا درناوى . لرله

پده د دوال کدال یدو ځلېددونک  سدتورى       . یال خپچ مشر تده هدو  نيدول  وو   

د ميز یو  خوا ته  پده بدېال بدېال انځوروندو انځدور  دو        . ټومبچ  وى و

یوه قالينگوټال هوړ دلال وه او بلال خوا تده یدو قربانځداى  یدو سدپېهل       

لده ميدز نده گدرد چداپېيره  د      . کتاب او پر  ده یوه انساني ککدره ا ښدال وه  
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دوو تنددو پېيددر تدده   . کلدد،  ددمعونو تدده ورتدده اوو  ددمعونه کتددار  ددوي و     

 .بانځاى خواته الړ  يالرسودنه وکړه چال د قر

 :یو بچ تن وویچ 

 .   يله کوم دا خبر  پر ددئئدا  ه خبر  دي  پر دد! ساهلو - 

پېير پرته له  ده چال پده ځمکده پر دوزي  لده خپلدو نېددد  ليددونکو         

سترگو سدره  حيدران حيدران  دا و خدوا کتدچ  خدو نا اپده یدال پده زړه کدال            

 : ك پيدا  و او له ځان سره یال وویچ

یم   ده کدوم  دا پدر مدا ملندت  و دي کده  نگده  وروسدته بده           چېر   - 

 دد  چارو یاد دل  ما ته  رم نه وي  

لده ځانده د چداپېير    . خو دهه  ك د سترگو په رپ کال بېرته ورک  دو 

ټول  ده  ده یدال وریداد کدړل  چدال      .  ویو وگړو برندو  ېرو ته ځير ځير و

ه کدال بده نده    په د  مراسدمو کدال تېدر  دوي وو او وویدچ  چدال پده نيمده الر        

له  دك نده خدورا و ر دده  ندو ځکده یدال د صد ا او صدداقت د بيدا           . در دي

الس تدده راوړلددو پدده  يلدده د لمددانځتون پدده وړانددد  پدده گونددتو  ددو او پددر    

پده رسدتيا یدال  دم تدر پخدوا ال زیدا  د آرامده او         . ځمکه یال ځدان واچداوه  

وروسددته لده  دده چدال  ددو  دېبال  مداسدال پدده      . خواخدو ۍ احسداس وکدړ   

ځېدل  پاتال  و  سپارسته و وه  چال پدا ېدي او  دده  دان    درناوى ه

 ده ته یال یدو  . سپېنه چرمي چپن واهوندي  لکه چال نورو اهوستال و 

په د  وخت کال مشدر اسدتاد   دده    . پارو او در  جوړه دستکشه ورکړل

ته مخ ورواړاوه او و  ویچ  چال د سپينال چپندال  سدپين والد  او پداکي     

بيدا یدال د   . نښده ده  پدوره پاملرنده ولدري     ته چال د پر ېزگارۍ او صداقت

پارو په  کله چال التر اوسه د  ده د دند  په اړه  ده ورتده ویدچ  دوي نده      

و  وویچ چال  دا دد  لپاره دى  چال د  ده په وسيله لومړى خپچ زړه له 

گنددا ونو او ناولتياندده پدداک کددړي او بيددا پدده کميندده دخپلددو خپلوانددو او   
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بيدددا د لدددومړي نارینددده  . او رون کدددړيندددورو وگدددړو زړونددده او روان پددداک   

ددستکشو پده اړه ورتده وویدچ  چدال دا راز بده ده تده  دم داسدال ناسدپړل           

م جدوړه  ید د دو. پاتال  ي  خو باید د  ده په ساتنه کال ډ ره پاملرنه ولدري 

دستکشو په اړه چال  دده  دم د ندارینو و  ورتده وویدچ  دول  چدال  دده د         

مددال جددوړ  پدده اړه  چددال   برنددت  پدده هونددتو کددال پدده الس کددوي او د در ي   

 :سځينه دستکش و  ورته وویچ  ول  چال

دا به  دال سځال ته ورکدړ    . دا دستکش  م ستا دي! گرانه وروره -

پده د  ډالده سدره بایدد     . چال تر نور ټولو  دو نه تاسوته د درناوى وړ وي

 دددال تدده د خپددچ زړه سددپېهلوال   رگنددد کددړي او  ددده د معمددار واده تدده   

 . و هوي

 :سته یال وویچلد ځنته ورو

خدو پدام کدوه  چدال دا دستکشدونه  نداولو السدونه پده         ! گرانه وروره -

 ...الس نه کړي

کله چال مشر استاد خپلال دا وروست  خبر   ده ته اورولال  پېيدر د  

 ده په تندي او  ېره کال د خورا ژور  خوا ينه نښال وليد  او د  دده  

ه یال اوسدکال  په ليدو دى  م الپسال خوا ين  او نېدد  و  چال سترگون

پده گبڼده او ندا    .  ېره یال د ما ومانو پده  دان تکده سدره  دوه     . را وبهېدي

 .آرامه یال  اوخوا وکتچ او یوه زورونک  چوپيتيا خوره  وه

یوه ورور دهده چوپيتيدا بيدا داسدال ماتده کدړه چدال پېيدر یدال لده السده            

ونيو او یو  قالينگوټال ته یال ورنېدد  او د یو  کتدابچال لده مخدال یدال     

دا انځورونده د  . نال د انځوروندو پده اړه  وینداو  ورتده ولوسدتلال     پر قدالي 

لمر  سپو مه  سوټك   داقول  پدارو او دوه ټدوټال تيددي  انځورونده      

دهده  . یوه تيده  تله او بچ  ده یال د مکع، پده  دان ترا دچ  دو  وه    . وو

. راز یو پایه او در  کړکه او ځېنال نور  ديان  دم  لتده انځدور  دوي وو     
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یو ټاکل  ځداى وټاکده  د برندت  نښدال یدال وروسدودلال  د       بيا یال پېير ته 

یا کدود یدال ورتده ووایده او بداالخره یدال اجدازه ورکدړه         ( د پال نوم)ننوتلو 

مشددر اسددتاد د دوى د نظددام د بنسددټيزو اصددولو او کددړنالر    . چددال کېنددي

پېيددر لدده خوسدده   ددرم او .  ددده یددو خددورا او د مددتن و. لوسددتچ پيددچ کددړل

 دده یدواز  د   . تچ کېدل  سدر نده خالصدېده   گبڼه نه  په  ده  ه چال لوس

 :کړنالر  وروسته خبر  سمال واور د  او په یاد یال پاتال  و 

 :مشر استاد داسال ولوستچ

زمو  په لمانځتونو او معابدو کال د تنوا او بال الر توب د کچو او  -

 ر چېرته او  رکله چال امتياز رامدنځ تده   . درجو نه پرته  بله درجه نه  ته

د . چال د انسانانو تدر مدنځ د برابدرۍ زړ  او بنسدټ ړنگېددي     کېدي   لته 

 در بدال الر  تده  چدال  در      . ورونو مرستال ته چال  در  دوک وي  وردانگده   

 وک دى  الرسوونه کوه   ر لو دلي ته الس ورکدوه او  ېهکلده د  پده    

تددچ خواخددو ى او مهرباندده  . زړه کددال د ورور پدده وړانددد  کرکدده مدده اچددواه  

په خپلو نيکمرهيو کال . ني او ص ایي ډ وه بلوهپه  ر زړه کال د مي. اوسه

د   خپچ خپلوان او ورونه  ریك گڼده او  ېهکلده د دهده سدپېهلوال      

دسمنان د  بښه او لده خواخدو ۍ نده پرتده      . خوند په رخه او کرکه مه لړه

 ر کله چال پده د  توگده لدوړ آسدماني     . په بله وسيله له  ده نه هچ مه اخله

رهددوني پددرتم ورکددال  ددو  نښددال بدده بيددا پيدددا قددوانين مراېددا  کددړ   د ل

 .کړ 

په  مد  وروستيو ټکو یدال خپلده ویندا پداى تده ورسدوله  پا ېد لده        

 .پېير نه یال هېد تاو او  ده یال سکچ کړ

پېير چال سترگال یال د خوسېو له اوسکو ډکال و    اوخوا تده کتدچ   

او په د  یال سر نه خالصېده چال  نگه مبارکيو او د تکلونو بيا تازگه 

ه ځددواب ووایي لدده ځددان ندده راچدداپېر  ددویو کسددانو کددال یددال   ددوک        تدد
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پې ندگلوي نه ليدل   ره خوا ته به یال چال کتچ  ټول نوي ورونده و او پده   

 .د  کال یال  تلوسه کوله  چال له دوى سره به گت نوي کارونه پيچ کوي

مشر استاد د سوټك په گوزار له ميز له گړز جگ کړ  ټول پر خپلدو  

 .یوه تن د کمينه او تواضك په اړه دېا ولوستلهځایو کېناستچ او 

وروسددته د مشددر اسددتاد پدده هوسددتنه  د وروسددته دنددد  د سددر تدده       

صددددقال د )رسدددولو سپارسدددتنه و دددوه  یدددو لوړپدددوړي روحددداني  چدددال د  

دنده یدال لرلده  پا ېدد او لده یدوه پلدوه یدال پده وروندو گرځېددل           ( راټولولو

لدده د  ندده وډار پېيددر هوسددتچ ټددولال پيسددال صدددقه کددړي  خددو  . پيددچ کددړل

 وچال دا به کبر او ځانستاینه وگڼچ  ي  نو ځکه یدال د صددقو پده نامده     

 .په یوه ليك کال   ده اندازه وليکله چال نورو ليکلال و 

هونددته پدداى تدده ورسددېده  خددو پېيددر کورتدده د رسددېدو سددره  داسددال       

 ددده سدد ر چددال . انگېرلدده چددال لدده خددورا او ده سدد ر ندده راسددتون  ددوى وي 

م کړى و او د  ده په لړ کال دى داسدال بددل  دوى و     لسگونه کاله یال دوا

چال له پخواني جوړست  نظام  ژوند او د  دو له ېادتونو نده خدورا لدر     

 . وى و
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پېير په لدوژ کدال تدر منلدو یدوه ورځ وروسدته پده کدور کدال ناسدت و او           

 ده  هه کوله د  دال مربعدال پده معندا ځدان پدوه کدړي        . کتاب یال لوست

ه خدوا یدال اخالي در يمده خدوایال روحداني      دویمیوه خوا یال خداى   چال

 .اړیکي و او جسماني ېالمونه او  لورمه  ده یال د  دو

کله ناکله به د دهال مربعال له خياله وزگدار  دو  سدر بده یدال لده کتداب        

 . سك کړ او ترور کال به یال خپچ نوى ژوند نه نکلونه انځورول

ه ویلددي و  چددال د ده د دوريددچ د پددرون ماسددام پدده هونددتو کددال یددال ده تدد 

آواز  تر ټولواکه پور  ورسېدل  او سده بده دا وي چدال یدوه  ده مدوده لده        

پېيدر دا سده گڼلدال وه  چدال خپلدو      . پالزمينال پترزبورگ نه چېرته الړ  ي

سهيلي جایدادونو ته الړ  ي او یو  و موده له خپلو بزگرانو سره ناسته 

ى ژونددد د خيددالونو پدده     ددده دخپددچ دهدده نددو    . والړه او حسددابونه وکددړي 

خوسدده کددال ډوب و  چددال نا اپدده سددردار واسدديلي کددوټال تدده راننددو  او   

 :سمدالسه یال وویچ

داپه مسدکو کدال د    ده بدال پېښده کدړ  ده  د زړه       ! گرانه ملگریه -

 سره  دا لېوليا سره د    ه ا  و ډب جوړ کړى دى 
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 : هزاده واسيلي چال ال ناست نه و  زیاته کړه

و پارول  وى یال  ته ډ ر تېر وتلد  یدال  زه پده  در     ته  سال لمسول ا -

خبر یم  زه کول   م په ډاگه او د زړه له کدومال تدا تده ووایدم چدال ایلدن         ه

ستا په وړاند   ومره بال گناه ده  لکه  ده  دان چدال حېدر  مسدي   د     

 .یهودانو په وړاند  بال گناه و

 پېير هوستچ چال ځواب ووایي  مگر سردار واسيلي   ده خبدرو تده  

 :پر  نښود

ته ولال  مخامخ ما ته راندلال او د یوه دوست او ملگري په  ېر د   -

  ر  ه را ته ونه ویچ 

 : ده زیاته کړه

پدو ېدم سدتا کدړه  د  دده     . زه په  ر  ه پدو ېدم او لده  در  ده خبدر یدم       -

نارینه کړو ته ورته و  چال له خپچ ناموس نه دفدا  کدوي  خدو  دده خدورا      

 .اړه به قېاو  نه کووسه په د   .په تلوار و

 : ده خپچ آواز لد ټيټ کړ او دوام یال ورکړ

ترور یال کوالى  ال  ته لد فکر وکړه  د تا په د  کړو سره  خلدك   -

خلکددو خددو ال  دده کددو   چددال  . اوس د  دددال او زمددا پدده اړه  دده فکددر کددوي  

 .  ده  لته په مسکو کال پاتال  وه او ته دلته... دربار

 :یال سکته کېښکود او و  ویچ ده د پېير الس راونيو  لد 

دا پدده یدداد لددره   رومددرو کومدده تېروتندده  ددو  ده  زه داسددال  ! گراندده -

! وروره. انگېدددرم  چدددال تددده  دددم  مداسدددال فکدددر کدددو  او پدددوه  دددوى یدددال 

 .سمدالسه به   مدا اوس زما په مخ کال  دال ته یو ليك  ليکال

ليك به ليکال  چال  دده دلتده را دي   در  ده پده روهده جدوړ دي  دا         

دا ساده او وړه پېښده بده لدوى    ! ي باید پاى ته ورسېدي  کنه گورهبدمره

 .جنجالونه جوړ کړي
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سردار واسيلي  ده ته له معنا نه پده ډک یدو هلچدك وکتدچ او زیاتده      

 :یال کړه

زه له خورا سو خلکو نه خبر یم  چال ټولواکه امپراطوره  چدال خپلده    -

ده  تدده خددو  یددوه کونددته ده  لدده د  خبددر  سددره یددال لېوالتيددا پيدددا کددړ       

 .پو ېد   چال  ده له ایلن سره ځانگړ  مينه لري

پېير  و ځله  هه وکړه چال  ه ووایي  خو نه سردار واسيلي  دده تده   

د خبرو وخت نه ورکاوه او نده یدال خپلده لده ډاره خولده پرانسدال  دوه  خدو         

سره له د  یال  م تکچ کړى و چال په خورا هو ده ژبده لده خسدر سدره خپدچ       

په  مد   ېبه کال  دده تده د   .  ده وړاندیز ونه منيمخال ت  رگند او د 

خواخددو ۍ  مهربددانه او ورورگلددوۍ پدده اړه  د ماسددون د ډلددال اصددول       

گبڼدده اخېسددت  و  . مددخ یددال سددور او گددونځال گددونځال  ددو . وریدداد  ددول

 ده د ژوند تر ټولدو  .  مداسال پا ېده ا و کېناسته  پا ېده او کېناسته

دهده حالدت   ... س پده گریدوان ليدد   په کړکېجن کړکېج کال ځدان راگيدر او ال  

 ده د دهه راز تنددو خبدرو د   ... دى یو روحي ا  و ډب سره مخامخ کړى و

 ده دسردار واسيلي له بربنت  او ترخال ژبال . اور دو سره ر دى  وى و

او په ځان باور سره  م ېاد  کړى و  ندو ځکده یدال داسدال انگېرلده  چدال       

ړاندد   ده ووایي خدو ده    اوس  م دى دد  توان نه لري  چال د  دده پده و  

دا  ددم احساسددوله  چددال د  ددده ټددول برخليددك او راتلددونکال  ددده ځددواب   

 :پور  اړه لري  چال اوس یال باید ووایي

ایا دى  ماهه  ان خپچ پخدوانه الر  تده  خپدچ ېداد   دو  الر        

ته دوام ورکدوي او یدا دهدال پده زړه پدور  الر  تده  چدال ماسدونانو ورتده          

ده سخت ایمان پر  پيدا کړى و   ددال الر   ویلال وه   دال الر  ته چال 

 .ته چال د نو  نړۍ ور یال ورته پرانست راگرځي

 :سردار واسيلي په ټوکيزه وینا  ده ته وویچ



 

٨7٢ 

ووایه  زه به  دال تده ليدك ولديکم     (  و)ته یواز  ماته ! سه گرانه -

 . بيا به په د  ویاړ زه خوسک  درته حالل کړم

ه خبره پاى ته نه وه رسولال  چدال د  خو  هزاده واسيلي ال خپله ټوکيز

پېير پدر  ېدر  د هېد، داسدال لدړ  راخدور   دو  چدال د  دده د پدالر د           

 ېر  د هې، یاد کداوه  بدال لده  دده چدال خپدچ مرکچدي تده وگدوري  تدر           

 : ونتو الند  یېوویچ

 !سردار  ما خو ته خپچ کورته نه یال رابلل    يله کوم چال الړ ي -

 :ت او بيا یال وویچپېير پا ېد   ده ته یال ورپرانس

  ئ   ه ته گورئمهرباني وکړ -

 ددده  ددم پددر ځددان دا بدداور ندده درلددود  چددال دهسددال وکددړي او لدده  ددده       

وحشت  تلوار او گبڼه نه چال د سدردار واسديلي پده  ېدره کدال را رگندد       

 . وى و  خو اله بر ښېده

 :سردار واسيلي وویچ

   ناروهه خو به نه یال ئ ه در  و -

 :ه  په گواسمن آواز یال بيا وویچپېير چال هد یال ر دد د

 !ئمهرباني وکړ -

 هزاده واسيلي  پرته له  ده چال د خپلدو پوسدتنو ځوابونده واوري     

 .د  ته اړ کړل  وى و  چال باید الړ  ي

پېيددر یددوه اوندده وروسددته  د ماسددون د ډلددال لدده خپلددو نویددو ملگددرو سددره   

رکدړ  او  خداى په اماني وکړه  د خيریه چدارو لپداره یدال سدال هټدال پيسدال و      

د ماسدون لده ډلدال نده د  دده نویدو       . خپله د خپلو جایدادونو د  ارنال لپاره الړ

ورونو د کيف او اد سال د سارونو د ماسون له نامده  دده تده ليکونده وليکدچ      

او په  ده کال یال پېير ته ډاډ ورکړ چال دى به ليکونه وليکي او په ندوي پيدچ   

 .الرسوونه وکړي ده سره مرسته او   وى ژوند او چارو کال به له
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سدره لدده  ددده چددال ټولددواک  د دوريددچ او دوريددچ کوونکددو پدده وړانددد   

سدددخت دریدددځ هدددوره کدددړى و  خدددو نددده پېيدددر او دولوخدددوو او نددده د  ددددو 

. او پېښه په خيدر تېدره  دوه   .  ا دانو یوه  م کوم گواس یا تاوان ونه ليد

ول او د دهدال  مګر د دوريچ له کبله و  چال پېير او مېرمن یال سره جدال  د  

بددددنامه  ډندددتور د ټولدددو خلکدددو پددده تېدددره بيدددا د اېيدددانو پددده هوندددتو او 

پېير چال تر د  نه پخدوا یدو   . بنتارونو کال سختال انگاز  گت  کړ  و 

ارمون  او نا مشرو  سړى گڼچ کېده  اوس یدال د ټولدو پده تېدره بيدا خيدر       

  دده ال تدر  دو مددوده د   . هوسدتونکو او هوړمدالو لده خدوا سده مالتدړ کېدده       

مخال  د روسيال تر ټولو بتاى ځوان او بال سځال مجدرد زوم گڼدچ کېدده     

د  ددر  کددورنه لدده خددوا یددال  رکلدد  کېددده  خددو تددر واده ندده وروسددته  دددو  

ميندددو چددال پېدلددال لددواال درلددود  او نددور یددال  يلددال  پدده نددا يلو بدددلال     

د دوريدچ پده   ...  و   تر زیاتال انداز  یال د  ده په وړاند  خپله بایلوده

دى مالمت  مېرل کېده   ده د یو لېدوني او رخده لرونکدي    پېښه کال  م 

مېړه نوم گټل  و او پسال ویچ کېدل چال  ده دخپچ پالر په  ېدر با دارى   

کله چدال ایلدن د پېيدر سدځه  لده پترزبدورگ نده د        . او ېربي ستونز  لري
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 ددده د تددگ ندده وروسددته  د  سددارته راسددتنه  ددوه  ټولددو خپلوانددو او         

خوسه بلکال د  دال بدمرهه له کبله چال پر  آ نایانو نه یواز  په خورا

 رکلده بده چدال چدا د     .  دال راهلال وه  په ډ ر درناوى د  ددال  رکلد  وکدړ   

کده  . ایلن د مېړه په اړه خبر  کولال   دال خورا مظلومه  ېره هوره کولده 

د  دریددځ پدده معنددا ندده پو ېددده  خددو بيددا  ددم د  ددده د     دده  ددم  ددده د خپددچ

دا  دد  دهه دریځ. ده کال رالمسېدهځيرکتيا احساس خپچ په خپله په  

را رگندوله  چال  دال پر کړه کړ  ده  د دهال بددمرهه او پېددور ټدول    

پېټ  یواز   پرته له  دده چدال چدا تده  يلدال او  دکایت وکړي پده خپلده         

صددلي، د ) دددال داسددال انگېرلدده  چددال دد  مېددړه  ددده صددلي،    . وزهمددي

ایدد وزهمدچ    هاد  نښه ده   ده  هاد  د گنا ونو د بښلو پده خداطر ب  

سردار واسيلي بيا په د  اړه لدد پده   .و  چال خداى د  ته را لېدل  و(  ي

 در وار بده چدال د پېيدر پده اړه خبدر  پيدچ  دو   ده بده          . ډاگه خبر  کدولال 

 :او   پورته واچولال  تندي ته به یال گوته ونيوه او ویچ به یال

د  ده ماهزه خراب دي  ما خو له  ماهده لدومړى ورځدال ویدچ  چدال       -

 .ن  دىلېو

 :انا پاولوفنا د  ده په اړه ویچ

مددا  ددم د  مددد  پېښددال اټکددچ کدداوه  زه  مدددا اوس  ددم وایددم او لدده     -

د  پده د   ) ماهال لدومړى  دېبال نده  تدر ټولدو لدومړى مدا دا اټکدچ وکدړ          

ما ویدچ چدال دا   ( زیا  ټينگار کاوه  چال تر  رچا د مخه یال اټکچ کړى و

مدا  . ر  ېنایددو لدړل  دوي دي   ځوان لېون  او ماهزه یال د پيړۍ په بدال ال 

ویچ  په یاد مو نه دي   ده . ویچ  ما ال  ماهه وخت چال ټول پر  مين و

وخت چال نوى له بهره راهل  و او یدو ماسدام یدال زمدا پده یدوه بندتار کدال          

د روسددي مدددتن  . )پدده نامددده خلکددو تدده وروپې اندددد   ( مدددارا )ځددان د کددوم   

زمدا ال  . سدېده خبره چېرتده ور ! اوس نو ورته ټينگ  ئ  گورئ(مخ777
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د  واده تده خوسده نده وه او د دهده  دان یدو پداى اټکدچ مددال           ماهده وخدت  

 .کاوه

وزگارو ورځوکال  په خپدچ کدور    انا پاولوفنا د پخوا په  ان په خپلو

کددال مېلمسددتياو  جددوړولال   ددده  ددان پرتمينددال مېلمسددتياو  چددال        

و په دهو  دان بندتارون  . یواز  انا پاولوفنا د  دال د جوړولو توان درلود

د ( کددو )کددال چددال لددومړى پدده  ددده کددال  د اوسددنهټولنال هددوره پېيددروي  

د اندا  . پترزبورگ د روسان انددو ټولندو تدر ټولدو هدوره گېدتۍ  راټوليددل       

پاولوفنددا پدده بنددتارونو کددال پدده ځيددر د مېلمنددو د ټدداکنال تر نددگ  یددوه        

ځانگړتيا دا  م و چال  ر وار به په  دال کال یو ناپې نددل  دوى او پده زړه    

چدال   مېلمنو ته ورپې نددل کېدده او بلده ځانگړتيدا یدال ال دا وه     پور   ېره 

 ېڅ چېر   لکه په د  بنتارونو کال  د پترزبورگ د سياسي حداالتو پده   

 . کله اټکلونو او د  دو په اړه  ننال نه کېد 

کال په پاى کال  م چال په اینوي او اور تت کال د ناپليون لده   ٠٨07د 

ولو وړو او هټو پېښو او کيسو نه خوا د جرمن د پوځ د همړلال ماتال له ټ

 ر  دوک خبدر و  د جدرمن د پدوځ د سدنگرونو د ړنگېددو کيسده  دره خدوا          

ه دویمددد روس پددوځ  جددرمن تدده ننددوتل  و او د ندداپليون روس     . خپددره وه

. جگړه پيچ  و  وه  انا پاولوفنا یدوه لویده مېلمسدتيا او بندتار جدوړ کدړ      

ندددو لدده گېتوندده  زړه  پدده د  مېلمسددتيا کددال هددوره اېيددان او د روسددان ا  

پر ښدال وه  مورتده مدار  لده     ( پېيدر )راسکوونکال بدمرهه ایلن چال مېړه 

ویانا نه نوى رارسېدل   په زړه پور   هزاده ایپوليت  دوه دیپلماتده   

ترور   ده ځوان چال په د  بنتار کال یال د خورا هوره سړي ندوم گټلد  و   

سځېتوب ویاړ ور  او په  مد  نوم نومول کېده او یو  پېدله چال تازه د

په برخه  وى و  د  ددال مدور او  وتنده ندورو چدال  دومره پې نددگلوي او        

 .نوم یال نه درلود
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 ددده نددو   ېددره چددال انددا پاولوفنددا  د  دددال  ددپال پدده مېلمسددتيا کددال    

مېلمنو ته ورپې ندله  بداریس دروبتهکدوى و چدال ندوى یدال د کدوم لدوړ        

سددتيو وختددو پددوړ چددارواکي  یدداورتوب رتبدده اخېسددتال وه او پدده د  ورو

 .کال د جرمن د پوځ په ځانگړي استازیتوب راهل  و

سياسي اټکلونو او  ننو دا ویچ  که  ر ومره د اروپایي  ېوادوندو  

مشران او پوځيان  د ناپليون د زورزیاتي پده وړاندد   نرمدي او کدراري     

د  دده پده   . وسيي  زمو  خيال د بناپار  په وړاندد  بدليددونک  نده دى   

اگيز دریځ کال بدلون نه راځي  د جرمن پاچدا او ندورو   وړاند  زمو  په ډ

 :ته یواز  وایو چال

دا . خپچ ېمچ د الر  مچ دى   ر  ه چال کوئ  ځواب به یدال گدورئ   -

دمددولير د یددو   ! )سدداهليه جددورج دا اند ښددنه   سددتا هوسددتنه و  ددوکال  

 (...نندار  اتچ اند ښنه ده

انندو   پده   کله چدال نېددد  ټدول مېلمانده راټدول او بداریس تداالر تده ر        

 مد   ېبو کال د اندا پاولوفندا پده ځدانگړي الرسدوونه  ټدولال خبدر  لده         

اتریش سره زمو  په سياسي اړیکدو او لده اروپدا سدره زمدو  پده اتحداد را        

 .چورليد 

باریس  چال د ناظرتوب  وریښدمينه ندو  سدکلال دریشدي اهوسدتال      

و وه  لدده پخددوا ندده پدده مېړانددال  تددازه  تانددد سددور او سددپېن او پدده ډاډ مندد    

گامونو تاالر ته راننو  او  ده  ان چال الرسوونه ورته  و  وه  بدوډۍ  

ترور ته وره  او تر ځانگړي درناوى نه وروسته  لده ندورو سدره یدو ځداى      

 . و

بيدایال لده   . انا پاولوفنا خپچ و  الس  ده ته ور او د او  ده سکچ کدړ 

   ده سره ځيني ناپې ندل  وي کسان   ده ته وروپې نددل او د  در یدو    

نو  پې ندونکال  ېر  پده اړه بده یدال پده کدراره یدوه سدتاینه کولده   ددال          
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 :وویچ

 ددهزاده ایپوليددت کددوراگين خددورا مهربددان ځددوان  دا  ددم سدداهل        -

کروک د دنمارک  دارژدافير  چدال د ژورو خيداالتو خاوندد دى او دا  دم      

 .ساهل   يتوو چال خورا دروند سړى دى

و او خپلددو ځيرکتيدداو او بدداریس چددال اوس د اناپاولوفنددا  د  لددو ځلدد 

 هو له امله ځانته  هوره او د درناوي وړ دنده هوره کدړ  او د کدوم لدوړ    

 دده د جدرمن پده    . پوړي چارواکي د یداورتوب دندده یدال تدر السده کدړ  وه      

پدوځ کددال سده منردد، گټلد  او دا دي د یددو  خدورا درنددال دندد  د سددر تدده      

 دده پده    .اهلد  و رسولو لپاره د ځانگړى استازى په نامه پترزبورگ تده ر 

الميوو کال د نظم په اړه له ناليکچ  وو قوانينو سره سه آ نا  وى او له 

دهده نظدم او انېدباط  او د دده ځدانگړي      .  دوى سره سده لېدوال  دوى و   

په خوار نامعنوله بڼه  له یدوه    یو ساده بر دگ  کړه وړه چال کوالى  ول

ه مخدال  پده پدوځ    د  مد  ناليکچ  ویو قوانينو لد . جنراله نه  لوړ وسيي

کال د لوړ ددو او بدرى د الس تده راوړلدو لپداره نده  هدال پده کدار و  او نده           

زیددا  کددار  ندده یددال مېړانددال تدده اړتيددا ليدلدده کېددده او ندده یددال زړورتياتدده    

یواز   ه چال په کار و   ده له  ددو کسدانو سدره نېدد دوال  او دوسدتي      

کلده کلده د    بداریس  دم  . وه  چال دهه رتبال  متالونه او نښانو نه یدال بښدچ  

خپلددو چټکددو رتبددو لدده اخېسددتو ندده تعجدد، کدداوه او  ددم بدده لدده د  کبلدده پدده  

. حير  کدال و چدال  نگده ندور د ده لده دهده راز بریاليتوبونده  نده خبر ددي         

بدداریس د دهدده نددوي ژونددد لدده کبلدده  لدده ډ ددرو پخوانيددو دوسددتانو سددره        

. پخددواني کددړه وړه  دودوندده او حتددي آ ددنایان او وېددد   ېددر  کددړ  و  

که  ه  م  ده بتاۍ نده و  خدو خپلده وروسدته     .  م چور بدل  وى و خپله

ټنگه یال  م په کدالېو او جدامو خر ولده او  هده کولده چدال تدر ندور سده او          

 ده له ډ رو لذتونو ځان دد  لپاره بال برخدال کداوه چال   . سکل  وبر ښي
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د پترزبددورگ پدده الرو کو ددوکال  پدده خددورا سددو گدداډیو کددال سددپور او سددو  

یدواز  لده  ددو کسدانو سدره د آ دنایي پده        . کال وگرځينویو پوځي جامو 

لټه کال و چال تر ده نه لوړ دریځ ولري او په یو  ه نه  یدو  ده کدال دى گټده     

پترزبورگ ده ته ډ ر گران او مسکو ته یال په سدپکه  . تر  واخېست   ي

د رسدتوو لده کدورنه او لده ناتا دال سدره یدال خپدچ د تنکدي ځدوان            . کتچ

کتددچ او پدده پددوځ کددال د گددتون ندده وروسددته     لېددونه مينددال تدده پدده ملنددتو    

دا دى اوس  د اناپاولوفنددا د .  ېهکلدده بيددا د  دددو کددور تدده ندده وه ورهلدد 

د  تاالر ته راننوتچ یال د خپلال لوړتيدا  . مېلمستيا تاالر ته رابلچ  وى و

 ر مېلمه ته یال . خپله یال په ډ ر  ځيرتيا ټول  ارل.... یوه هوره نښه گڼله

تچ او په د  اړه یدال فکدر کداوه چدال لده کدوم یدوه نده         جال جال په ځير ځير ک

. کومه گټه اخېست   ي او په  ه ډول له  ده سره ځان نېدد  کدول   دي  

د مېلمه پالال له الرسوونال سره سم د سکلال ایلن تر  نگ کېناسدت او د  

 . بنتار ېمومي خبرو ته هو   و

 :د دنمارک  ارژدافير ویچ

 ددوى  . پده سده توگده پدو ېدي     ویانا د وړاندیز  دوي تدړون پده ټکدو     -

پو ېدي چال د ډ رو بریو سره سره  بيا  م دهه وړاندیز سرته رسېداى نه 

 ددي  نددو ځکدده  دددوى د دهدده تددړون د ا دددافو ېملددي کېدددو تدده پدده  ددك    

 .او  مدا د ویانا د کابېنال نظر  م دى. گوري

 :وویچ یو  وسيار او ځيرک سړي

 . مدا  ك او ترد د د ویاړ وړ خبره ده -

 :ته مار وویچمور

د ویانا د کابينال او د اتریش د امپراطور او ټولواک خبره بایدد یدوه    -

وندده گڼلدده  ددي  د اتددر ش ټولددواک  ېهکلدده ندده  ددي کددول  داسددال خبددر   

 وکړي
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 :انا پاولونا په خبرو راهله او و  ویچ

روپ خددداى خبددر چددال  دددال ولددال اوروپاتدده اُ    )اُروپ !  راندده  رافدده -

دا چددال .تل ددد د ژبددال یددو سدده والددي  اادده ویچ ترددور کېددده چددال  دددال دا 

اوس له  ددال سدره یدو فرانسدوي هد دده نو دا یدال سده و ڼلده چدال داسدال           

 (.ووایي

انا پاولوفنا  م خبره د اتدر ش د ټولدواک د زړورتيدا پلدو تده ځکده ور       -

 .او ده کړه چال باریس په خبرو راولي

گه باریس په خورا ځيرتيا د  دو خبرو ته هو  نيول  و او د  ته سدتر 

په الره و چال خپله  م په خپچ وار سره  ه ووایي  خو له د  سره سره  دو  

ځله بریال   وى و  چال خپلال سکلال او زړه راسدکونکال گاوندتۍ ایلدن    

تدده وگددوري   دددال سددکال سددره چددال سددکلال موسددکا یددال پر ددونتو خددوره  

 .وه  و ځله یال خپچ هلچك له ده سره جنگول  و

و پدده لددړ کددال  ددو ځلدده پدده نرمدده او  انددا پاولوفنددا د جرمنددي پدده اړه د خبددر

د خپچ سد ر د پدا لو پده    ( گلوگاو)ناپېيلال ژبه له باریس نه وهوستچ چال 

 کله وهد دي او د جرمن د پوځ په اړه  لکده  دده  دان چدال ده ليددلي و       

باریس په آرامه او بال تلدواره  پده خدورا خواخدو ۍ او بدال      . خبر  وکړي

د پدوځ او دربدار پده  کلده  در       ر ډول تېروتنو په فرانسوي ژبال  د جرمن 

اړخيز  خبر  پيچ او د خبرو په لړ کال یال  هه کوله چال پېښدال لده خپدچ    

د . لکه  ده  ان چال دى  پده رسدتيني ډول بيدان کدړي     ځانگړي نظره پرته

انددا . ده دهدده بيددان او ژبددال د  دده کددم ټولددو وگددړو پددام ځددان تدده ور واړاوه        

بلچ  وي مېلمانه  لده  پاولوفنا داسال احساسوله چال دد  له خوا ټول را

ایلدن تدر ټولدو    . دهه ځوان سره له آ نایه خوند اخېست  او قدر یال کوي

 دو ځلده یدال د  دده د سد ر پده اړه       . نه زیا  د بداریس خبدرو تده پدام کدړى و     

داسال پوستنال وکړ  چال گوا کال د جرمن د پوځ د حاالتو سدره لېوالتيدا   
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ن لدده  دددال  مدددا چددال بدداریس خپلددال خبددر  پدداى تدده ورسددولال  ایلدد   . لددري

موسکا سره  چال تچ به یال پر ونتو خدوره وه   دده تده مدخ ور واړاوه او     

 :و  ویچ

 ! تاسو باید  رومرو زما دیدن ته را ئ -

د  دددال لدده ژبددال ندده داسددال  رگنددده وه  چددال  ددواکال دهدده ليدندده چددال     

ایلن تر لد   دېبال ځندت نده    . باریس یال په اړتيا نه پو ېده  خورا اړینه ده

 :وروسته وویچ

سدده  ددنبال پدده ورځ  د نهددو لسددو بجددو پدده او دو کددال  کدده دا کددار       د -

 .  تاسو به زما د خاطر  خاطر ویاړ  يئوکړ

باریس وېده وکړه  چال دد   يله به سر ته رسدوي او  هده یدال کولده     

له  دال سره مرکه توده کړي  خدو اناپاولوفندا پده د  پلمده  چدال گدواکال       

ا ته وروهوسدت او پده   ترور هواړي د ځوان ناظر خبر  واوري  خپلال خو

د  تو ه یال  ده له ایلدن نده لدر  کدړ   ددال اناپاولوفندا د دهدال بلندال پده          

ترو کال  پده یدو  ماللدال او ځدانگړ  ادا چدال لده ایلدن سدره د خواخدو ۍ          

 :نښال تر   رگند  و  وویچ

 گوره تاسال خو  د  دال مېړه پې ن    -

 : دال چال ایلن ته ا اره کوله زیاته کړه

د  ددال پده مدخ کدال د     ! وه بدمرهال سدکلال سدځه ده  ایلن داسال ی! ا  -

 دال د مېړه په اړه مه هد ددئ   يلده لدرم چدال  دده مده وریدادوئ  د  ددال         

 .لپاره خورا خورا د خوا ينه وړ ده
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کلدددده چددددال بدددداریس او اناپاولوفنددددا مېلمنددددو تدددده راسددددتانه  ددددول       

کدړ   ده ځدان د  دوکه  ندت  تده نېددد       . سردارایپوليت په خبرو لگيا و

 :او و  ویچ

ټولدو  دده تده مدخ     . دا یال وویچ او په خند دو  و! د پروس ټولواک -

 : ده بيا په پوستنيزه ډول وپوستچ. ور واړاوه

د پددروس ټولددواک  بيددا یددال وخندددل  بيددا یددال ځددان د خپلددال السددتي      -

انددا . لرونکددال  ددوکه مددنځ تدده برابددر او پدده خددورا ډډه توگدده آرام کېناسددت  

ه خبدرو تده سدترگه پده الره  دوه  خدو وليددل چدال         پاولوفنا یوه  ېبه د  دد 

سردار ایپوليت د خبرو د دوام تکچ نه لري  دا خبدره یدال راونيدوه چدال دا     

( ستر فردریك)خداى ناپې ندونک  بناپار    نگه په یوتسدام کال د 

 ... توره هال کړ  ده  دا د ستر فردریك توره وه چال زه 

 :چخو ایپوليت د  دال خبر  پر  کړ  او و  وی

 ! نو  ه ووایم  د پروس ټولواک -

خو  مدا چال د ټولو پام یدال ځانتده ور واړاوه  بښدنه یدال وهوسدته او      

انا پاولوفنال لد تندى تریو کدړ  خدو مورتده مدار چدال د ایپوليدت       . چت  و

 :ملگرى و   ده ته په قهر مخ ور واړاوه او په هو ه ژبه یال ورته وویچ

 لواک  ه هواړئ پوه نه  وم  تاسو د پروس له د  ټو -
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ایپوليت بيا وخندل او خندا یال د  ته ورته وه  چدال گدواکال د خپلدال    

 :خندا له کبله  رمېدل  وي  خو و  ویچ

 دده د  )  ېڅ نه هدواړم  یدواز  دومدره مدال هوسدتچ چدال ووایدم        ! نه -

بنتار له پيچ نه د  ته سترگه په الره و   دده ټوکده چدال پده ویاندا کدال یدال        

 ( وياور دلال وه  دلته واور

 : ده دوام ورکړ

ما هوستچ یواز  دومره ووایم چال مدو   سدال د پدروس د ټولدواک      -

 .لپاره جنگېدو

 .او نورو ټولو وخندل... باریس

 ... انا پاولوفنا

 : ده په گواسمنه خو له ملنتو په ډکه ژبه وویچ

لوبه  سه پاى نه لري  البته چال خورا ېاقالنده   له کلمو سره ستاسو -

مددو  د سدده نيددت لپدداره جنگېدددو ندده د پددروس د      . ندده دىدى  خددو رسددتيا  

 .او دا سردار ایپوليت خو   سال  يطانکئ دى. ټولواک لپاره

دا خبر  اتر  چال دم په دم تود د   ټولال د سياسي پېښو دخبرونو 

په  اوخوا راچورليد   خو کله چال خبر  د ټولواک له خدوا دى او  دده   

پددور  ورسددېد   ال تددود  او  تدده د رتبددو  نښددانونو او مددتالونو ورکولددو

 .تود   و 

 : ده  وسيار او ځيرک سړى وویچ

یددوه تنبدداکمروړه   ددده  ددم پدده ېکددس انځددور  . ن.پروسددد کددال خددو  ن -

 ونه گټي . س. و    ده نو سد کال ولال  ده س

 :دیپلما  وویچ

بښدنه هددواړم  د ټولددواک پدده ترددویر انځددور  ددوى تنبدداکمروړه  یددو   -

 ...ز   ده یواز  یوه ډاله ده  ډالهسوها  دى  نه رسمي امتيا
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کله چال ټول کورونو ته د تك لپاره چمتو ول  ایلن چدال د بندتار پده    

او دو کال تر ټولو کمه هد دلال وه  بيایال مخ بداریس تده ورواړاوه او پده    

 يله یزه خو ه ژبه یال  ده ته وریاده کړه چال د سه  نبال ورځ یال  ېدره نده   

 :ېده  باریس ته وویچ ده چال انا پاولوفنا ته موس.  ي

او اناپاولوفنددا لدده  مدداهال  ! دا خددورا ضددروري ده چددال سددره وگددورو  -

خوا ددينال موسددکا سددره  چددال  ددر وار د ټولددواک  د  ددده د پلویددانو او د   

کورنه د هدړو د نامده پده یاد ددو سدره یدال پدر  دونتو خور دده  د ددال د           

 . يلال تارېد وکړ

پده  دویو خبدرو     داسال بر ښېده چدال د پدروس د پدوځ پده اړه د بداریس     

کال  ایلن نا اپه د ځان لپداره کدوم ندوى ټکد  مونددل  دى  ندو ځکده یدال         

 دال داسال  رگندوله  چال د سه  دنبال پده ورځ   . داسال د دیدن لېواله ده

 . ده ته را ي   ده به دهه ټک  ټول ده ته  رگند کړي

بدداریس چددال د سدده  ددنبال پدده ورځ  د ایلددن پددرتمين مېلمسددتون تدده         

. راتگ د  رومرو والي   ېڅ دليچ ورته ونه ویچ  دو  ورهي  دلته د ده د

 دده  . که  ه  م نور مېلمانه  لته و  خو ایلن له  دو سره خورا لدده هد دده  

یواز  د خداى په امانه په وخت کال   ده  دم  دده وخدت چدال بداریس د      

 دال الس سکالوه  له موسکا پرته په خورا برنده بڼه په بنگهاري   دده  

 :ته وویچ

 !ام ته به را ئ   رومرو به راځ    رومروسبا ماس -

او باریس پترزبورگ ته د دهه س ر په او دو کال  د ایلدن بيزاوخدوو   

 .له نېدد  انتیواالنو نه  و

 

 

 



 

٨37 

 

 

 

 

 

٨ 
 

 

د جگړ  اور دم په دم زیاتېده او لمن یدال د روسديال پلدو تده رانېددد       

سدېراو   ر ځاى او  ر چېر  د بشري ټدولنال دسدمن  بناپدار  تده د     . کېده

له کلېو او باندو نده د جگدړ  لپداره زلميدان راټولېددل       . هد اور دل کېده

احتيدداط زیاتېددده  او ډول ډول آواز  او خبروندده لدده بددېال بېلددو جبهددو ندده   

 .رارسېد    ده خبرونه چال زیاتره وخت به ناسم او خپچ تعبيرونه لرل

د بددوډا یددا مشددر بالکونسددکي د سددردار اندددر  او  ددهزادگه ماریددا    

 .کال را يسال له  ره پلوه چور بدل  وى و ٠٨07ند له ژو

کدددال کدددال  د روسددديال د احتيددداط پدددوځ لپددداره  اتددده مشدددر      ٠٨07پددده 

سدره لده  دده    . قوماندانان ټاکچ  وي وو  چال یو یال مشر بالکونسکي و

چددال  ددده د زړسددت ندداتوانيو او د خپددچ گددواکال وژل  ددوى زوى د نشددت     

سه ونه گڼله چدال د ټولدواک لده    وال  په موده کال  ال ژوبچ  وى و  دا یال 

ندو لده د  کبلده دهدال ندو  دندد         . خوا وړاند   وى  وړاندیز ونه مني

خپدچ  .  ده ته د نویو  لدو ځلدو او د ځدان د ټينگښدت ندو  الر  پرانسدتال      

زیاتره وخت یال په  دو در و والیتو کال چال زیداتره احتيداط پوځونده پده     

د .  دارنال لگيدا و   لتده پده تدگ راتدگ او     . کال مېشدت  دوي وو  تېدراوه   

دندو په سر ته رسولو کال یال ځيرتيدا  د  ددو تدر خدورا وړو برخدو پدور        
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پلټنه او  ارنه به کله خبره پر ښانه او خوا بدى ته ورسوله  نو ځکه یال 

. کلدده کلدده خددورا کمکددي کددارو تددر خپلددال  ددارنال النددد  سددر تدده رسددول          

 ددال  ... . هزادگه ماریا  نور له پالره سره د ریاضدي زده کدړ  نده کدولال    

پېدلدال بدوري یدن  دم     . خپچ زیداتره وخدت  د خپدچ وراره پده روزنده تېدراوه      

 .... داسال سودله چال سخته د ما وم لېواله ده

د ليسدده گددورى د کليسددا پدده قربانځدداى کددال د ا ښددودل  ددوي ميددز تددر   

د قبدر تدر  ندگ د لمدانځنال     ( د اندر  سدځه )  نگ د کمکه  هزادگه 

وه ایتالوي مجسمه چال یدوه سداپېرۍ   یاد ی د پر قبر. یو ځاى جوړ  وى و

یددال پدده پرانسددتو وزرو انځورولدده او د آسددمان پلددو یددال الوتددو تدده سددودله   

د دهددال سدداپېيرۍ پاسددن   ددونته لددد پورتدده تللددال وه  او  . جددوړه  ددو  وه

داسال گڼله کېداى  وه  چال اوس به یال  ونت  په یو  موسدکا خدور    

گدته لده لمدانځتون نده     سردار اندر  او خور یال چال یوه ورځ دلته په .  ي

راوتچ  دا ومنله چال د دهه ساپېيرى  ېره خدورا د خدداى بښدلال کمکد      

او لده ټولدو نده د تعجد، وړ خدو ال دا و چدال       .  دهزادگه  ېدر  تده ورتده ده    

 ده ناپې ندل  وى مجسمه جوړونک    ده حالت چال په دهه سداپېرۍ  

کال انځور کړى و  سدردار انددر  تده د خدداى بښدلي کمکده  دهزادگه        

 : ده گله مند  خبر  وریادولال چال ویلال و

 ما سره مو  ه وکړل  له!گوره -

 .خو سردار اندر   خپچ دهه احساس خور ته ونه وایه

د سردار اندر  د راستنېدو له موده نه وروسته  پالر د  ده ميدرا   

چدال د ليسده   ( ځمکدال او باهونده  )وربېچ کړ او د با وچاروواجایدادونده  

سدردار انددر  لده د     . کال پراتده و  ده تده ورکدړل   ( وروسته) 70گورى په 

کبله چال د ليسه گور  له چاپيریدال نده یدال سده خداطرا  نده لدرل  د پدالر         

 م  ر وخت زهمل  نه  دو  لدد آرام او بدال هدم ځداى تده        سخت طبيعت یال
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یال اړتيا لرله  له دهه وخت نده یدال گټده واخېسدته او پده جایددادونو کدال        

 . زیاتره وخت یال  م  لته تېراوهیال ځانته یو کور جوړ او خپچ 

سردار اندر   د اوسترليڅ تر جگړ  وروسته پر کړه کدړ  وه  چدال   

 ېهکله به پوځ ته نه ورستنېدي  خو کله چال جگدړه پيدچ  دوه  پده پدوځ      

کال د مخامخ خدمت نه د مخندوي لپداره  لده پدالر سدره یدال د احتيداطو د        

 چدال پدالر او زوى   داسدال بر ښدېده  . راټولولو په چارو کال دنده واخېسته

 .کال تر جگړ  وروسته  په جگړه کال خپلال ونت  بدلال کړ  و  ٠٨07

په د  پوځي بهېر کال مشر بالکونسکي  د چټکه او فعدالال وندت    

په اخېستو  بيدا پده ځدان کدال خپدچ پدوځي احساسدا  راویښ کدړي و او         

 ندده  يلدده یددال لرلدده چددال جگددړه پدده خددورا سدده ډول تددر سددره  ددي اوپدداى یددال     

برېکس سردار اندر  چال په جگړ  کال یدال  . و بریال  وي ېر دونک  ا

گتون نه درلود  که  ه  م د زړه په تچ کدال لده د  کبلده پښدېماني سدودله      

 .خو د جگړ  پاى یال بدمرهي گڼله

چال کلده مشدر سدردار پده خپلده       کال د فبروري په  پدویشتمه ٠٨03د 

تللد  و    مشرۍ د سرتېرو د راټولولو لپاره یو  سيمال ته د  ارنال لپاره

 .کشر سردار د تچ په  ان په ليسه گور  کال پاتال  وى و

 دده گداډۍ چددال   .  لدور ورځدال کېدده  چدال کمکد  نيکدوالى نداروغ و       

مشر سردار یال سارته بېول  وو کشدر سدردار تده لده یدو  دمېر اسدنادو او        

 دده چدوپړ چدال ليکونده یدال سدردار تده        . ليکونو سره  بېرته راسدتنه  دوه  

ر اندددر  یددال خپلدده کوټدده کددال پيدددا ندده کددړ  د   راوړي و   مدددا چددال سددردا

 دده تده یدال سدره وویدچ      .  هزادگه ماریا کوټال ته ورهد    لتده  دم نده و    

سردار پر یوه وړه  وکه ناست و  پده  . چال  ده د ما وم په کوټه کال دى

ر دد دونکو السونو او برندو وروځو یدال  درمدچ   دا کال  دا کال لده      

پده  . مدایي لده اوبدو ډکده وه  تویدول     یوه بوتچ نه په یوه پيالال کال چال تدر ني 
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وه  د ننه راهلده   د  وخت کال یو نجله چال د ما وم د دایي مرستندویه

 :او و  ویچ

 .پترو ا ليکونه راوړي دي! وبښئ! جاللتمابه -

 :سردار اندر  په تریو تندى او ترخه ژبه وویچ

  ه خبره ده   -

  درمدچ پده   له بال احتياطه نه یال الس و نت ده او له انداز  نه زیدا 

 ددده گدديالس پددر ځمکدده واړاوه او بيددا یددال اوبدده . گدديالس کددال تددویال  ددول

 ...راوهوستال او نجله نور  راوړ 

دو   دددپال کېدددد   چدددال سدددردار انددددر  او خدددور یدددال د ما دددوم د       

 ددوى د ما دوم د کدټ تر ندگ چدال      . ناروهتيا له امله و ده  دوي نده وو  

 دددوى پددر خپددچ  لدده د  کبلده چددال . سدره تبدده یددال لرلدده  پده ویښدده ناسددت وو  

کورنه ډاکتر ډاډمن نه وو  لده سدار نده یدال بدچ ډاکتدر راهوسدت  و او دا        

دوه  پال او ورځال یال  د  ده د ډاکتر د رارسېدو په  يله   ر ډول دارو 

بال خوبه لېدوني کدړي وو  طبيعتونده یدال وران     . درمچ په ما وم آزمایچ

 ...او یو بچ ته یال بد رد  م ویچ

 :و  ویچ چوپړه نجله بيا راهله او

 .پترو ا دى  د پالر له خوا د   ه ليکونه راوړي دي -

لده یدوه لندت  درو  دور نده وروسدته د پدالر نده راهلدي           ... سدردار انددر   

ليکونه واخېستچ او بېرته د ناروغ ما وم کوټال تده راسدتون  دو او و     

 :پوستچ

 سه  نو  نگه دى  -

 : هزادگه ماریا یو سوړ اسویل  وکړ او و  ویچ

ال چددال و   ماهسددال دى  مگددر تدده او خددداى چددال لددد صددبر      ماهسدد -

 .وکړه  کارل ایوانوویچ تچ وایي  خوب تر بچ  ر درمچ سه درمچ دى



 

٨3٨ 

سردار اندر  ما وم ته ورنېدد   و  الس یال پر تنددي ورکېښدود    

 :ما وم له تبال اور اخېست  و   ده وویچ

 .ورځه ورکه  ه له خپچ کارل ایوانوویچ سره د  رنگ ورک که -

ه بيدددا گددديالس او پددده  دددده کدددال اچدددول  دددوي  دددا کي او اوبددده      دددد

 .راواخېستچ او ما وم ته نېدد   و

 : هزادگه ماریا وویچ

 ! اندر  مه کوه -

خو اندر  چال تندى تریو او سدترگال برندد  کدړ   لده قهدره پده ډکدال        

خوځېدا یال خورته وکتچ او گيالس په الس پر ما وم ورخم  دو  او و   

 :ویچ

ه درمچ  ده ته ورکړل  ي  خدو  يلده کدوم  چدال دا     زه هواړم چال ده -

 .کار ته وکړ 

 هزادگه ماریا او   پورته واچولال  خو وروسدته یدال د  دده خبدره     

ومنله  گيالس یال واخېسدت  دایده یدال تده ورهدد کدړ او ما دوم تده یدال د          

ما ددوم راویښ  ددو  چددده یددال کددړ  او پدده  . درملددو پدده ورکولددو پيددچ وکددړ 

سدردار انددر   سدترگال برندد  او وروځدال       .گتوډ آواز یال ژړل پيچ کدړل 

وو ستال  سر یال په السونو کال ټينگ کړ  له کوټال وو  او پده گاوندته   

ليکونده یدال پده الس کدال و      . واچداوه  کوټه کال یدال ځدان پدر او ده  دوکه    

.  ده یال په گبڼه او وران طبيعت پرانسدتچ او پده لوسدتلو یدال لگيدا  دو      

او لویدو کرسدو او پده ځيندو     مشر او بدوډا سدردار پدر  دنه کاهدذ پده ځيددو        

 :برخو کال په انځوریزه بڼه ليکلي و

 مدا یوه  ېبه مخکال مال له ډاگ  نه یو سه خبر تدر السده کدړ   يلده     "

کده دروغ نده وي  د ایلدو سدار تده نېددد         . لرم چال  سال تشه آوازه نه وي

بينيګسن په پدوره توگده د بناپدار  یدو خونده الندد  کدړ  او بدرى یدال تدر           
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په پترزبورگ کال ټول سادي او خوسي کوي او پوځ ته بال  .السه کړى دى

 مېره نښانونه او متالونه لېدل  وي دي  که  ه  م دا برى لد  ده پدردى   

 .او د جرمنيانو دى  خو بيا  م دمبارکه وړ دى

چدال د کورچدووا      په د  مال سر نه خالصېدي  چال دا خانددریوکف 

حتيداط پوځوندده   دده ا . د پدوځ مشدري کدوي  ولددال داسدال تېروتندال کددوي     

خواړه او کالي چال باید ده رالېدلدي واى  تدر اوسده پدور  رارسدېدلي نده       

سمدالسه به  لته ور ي  او ورته ووایه که تر یو  بلال اونه پدور   . دي

په جرمني کال د .  ده په بشپړه توگه راونه رسېد   د  ده سر به پر  کړم

ه ليدك تدر السده    ند (  دهزاده بګراتيدون  ) ایلو د جگړ  په اړه مال د پتنکا 

کده  . ټولال خبدر  رسدتيا دي  . کړ   ده په خپله په د  جگړه کال گتون الره

هيددر مسددوول کسددان پدده چددارو کددال السددو نه وندده کددړي  آن یددو پددردى  ددم   

ویدچ کېددي چدال لښدکر یدال مدا        . کوالى  ي  بناپار  ما  او ایچ کړي

گددوره پدده یددادد  وي  چددال سمدالسدده بدده      . او پدده تېښددته تښددتېدل  دى  

 "ته ورځال  او  ده  ه به سر ته رسو  چال درته ومال ویچ( اکورچوو)

دا . سددردار اندددر  سددوړ اسددویل  وو سددت او بددچ ليددك یددال پرانسددت  

. پده تدور مېدده خدط ليکدچ  دوى و      . و( بېليبدين )ليك دوه مخيزه ليدك د  

بېرتددده یدددال د پدددالر ليدددك   .  دددده یدددال ونددده لوسدددت او بېرتددده یدددال وتددداړه     

په د  کرسو پاى ته رسېدل  د پالر ليك . راواخېست   ده یال ولوست

 :و

سمدالسه به کورچووا ته ورځدال او  دده  ده بده سدر تده رسدو   چدال         "

 ".درته ویلال مال و

 : ده په خيالو کال ډوب  و او و  ویچ

اوس نه ورځم  تر  ده نده ورځدم چدال ما دوم     ! ما به وبښال پالره! نه -

و چال د  ددال کدوټال درواز     په  مد  خيالو کال ډوب. روغ  وى نه وي
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ه چال ما وم په کال پرو  و  وره   کوټال ته یال وروکتچ   هزادگه ت

ماریا  ماهده  دان د کدټ تر ندگ والړه وه او ما دوم یدال پده کدراره کدراه          

 .ځنگاوه

سردار اندر  د پالر د ليك د کرسو د رایادولو د  هو پده لدړ کدال لده     

 :ځانسره ویچ

یددو بددچ زورونکدد  خبددر د   ددم ليکلدد  و   ددده  دده و   ددوکال  پددر        "

 وکال دا خبر  ده وخت راځي  چال زه په پدوځ کدال   . ناپار  د برى خبر وب

ندده یددم   ددوکال سرنو ددت تددچ پددر مددا ملنددت  و ددي  سدده ده  سدده ده  ود     

ليك چدال پده فرانسدوي ژبدال      بېليبينتر د  خبر  وروسته یال د " !و ي

ليدك یدال   . ليکچ  وى و راواخېسدت او د  دده پده لوسدتلو یدال پيدچ وکدړ       

مایي یال سر نه خالصېده او نده پو ېدده  چدال  ده     لوسته  خو د ده په ني

نده   نوليکچ  وي دي  خو  ده یال دد  لپاره لوسته  چال لده  ددو خيدالو   

 .ځان وژهوري چال د ده خيالونه یال ولکه کړي و او دى یال زوراوه
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اوس پدده سددتر  قوماندددانه کددال د سياسددي اسددتازى دنددده     بېليبددين

ال د ټوکددو  متلونددو او ځينددو اصددطالحاتو پدده   لرلدده  کدده  دده  ددم ليددك یدد   

کارونال په فرانسوي ژبال ليکل  و  په  ده کال یال د جگړ  بهېدر انځدور   

کددړى و  خددو د  ددده ټولدده ليکندده پددر خپلددو کددړو مېړندده گددو  نيددوکال او     

. داسدال گدو  نيدوکال او ملندت  چدال د روسدانو ځانگړتيدا ده       . ملنت  و 

او . نده خدورا پده تندگ دى      ده ليکل  و چال د دیپلوماسه له راز سداتنال 

اوس ځکه ډ ر خو اله دى چال کوالى  ي  د خپدچ زړه خبدر   د سدردار    

په  ېر یو رستيني اور ددونک  تده اوروي ځکده پده د  ډول سدره د زړه      

 ده هوټال آوار دي  چال د جگړ  له سختو  ېبو نه دده په زړه کال پاتال 

 . وي او په جړو هوټو بدلال  و  دي

س د ایلدو د جگدړ  د پېښدېدو نده پخدوا ليکدچ       دا ليك زوړ او د پدرو 

 . وى و

 : ده ليکلي و

  چدددال د اوسدددترليڅ پددده جگدددړه کدددال د نددده ئپدددو ېد! گرانددده سدددرداره"

 ېر دونکو بریو نه وروسته  نور  ېهکله دا ستر  قومانددانه نده  نده    
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لددر  کېدددم  نددور نددو لدده جگددړ  سددره ر دى  ددوى یددم او پدده د  حددال ډ ددر       

ه د  وروستيو در  ميا تو کال ليددلي  د   ده  ه مال چال پ. خو اله یم

 دده  دان چدال تاسدو تده      . نده راپيدچ کدوم   ( )اوفدو  زه یدال لده  .نه منلو وړ دي

 رگنده ده دبشر ستر دسمن  په پروسديانو یرهدچ کدوي  پروسدان زمدو       

وفادار ملگري دي  چدال پده تېدرو در  کدالونو کدال یدال یدواز  در  واره        

خددو داسدال سددکاري چددال د  مدو  د  دددو مالتددړ کدوو    . مدو  دوکدده کدړي یددو  

بشري دسمن ساهل  اصال زمدو  دهدو کدړو تده کومده وړه پاملرنده  دم نده         

داسدال تداالن چدال    . کوي او په خورا وحشتناکه بڼه پر  ددو تداالن جدوړوي   

. حت   ددوى تده د پيدچ  دوي پریدټ د پداى تده رسدېدلو وخدت نده ورکدوي           

دام داسال پر  ورتو دي چال  دو تاال واال کېدي او دوى مخامخ د پوتس

  .په مااه کال دربار جوړوي

 :د پروس ټولواک بناپار  ته داسال ليکي

د زړه له کومال  يله لرم چال زما پده مدااه کدال تاسدو ټولدواک تده تدر        " 

پدده د  اړه مددال د تددوان پدده . و دديوویددچ ټولددو ندده پدده سدده ډول تددود  رکلدد   

اندازه په بدال پایده لېوالتيدا الزمدال سپارسدتنال  سدپارلي دي   يلده لدرم         

 ."د  برخه کال بریال  واوسمچال په 

  يپروسي جنراالن  د فرانسویانو په وړاندد  درنداوى او هدوړه مدال    

 .خپچ ویاړ گڼي او د لومړى گواس په اور دو د  دو په هد وسله اچوي

د قطعددال قوماندددان  چددال لددس زره پددوځ یددال تددر    " گلوگددا"د پددروس د 

ه هدد  قوماند  الند  دى  د پروس له ټولواک نه پوستي  کده د تسدليم  

 .دا خبر  ټولال رستيا دي..... واوري   ه وکړي 

لنته دا چال مو   يله لرلده  دسدمن بده زمدو  د مېړاندال پده ليددو  الره        

مدو   دده سدره پده جگدړه اختده       لده  ورکه کړي   ا ته به الړ  ي  خدو اوس  

داسدال  . لدو وتلدال جگدړه ده   و ده  م داسال جگړه چدال زمدو  لده پ   .  وي یو
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ټددولال . پده ملتيددا او د  دده لپدداره جگدړه ده    جگدړه چددال د پدروس د ټولددواک  

چار  سمال  وي دي  یواز  یوه  ده پاتال ده   ده  م د ستر قوماندان 

داسال ویچ کېدي  که د اوسترولېهه پده جگدړه کدال زمدو  سدتر      . ټاکنه ده

دا دى اوس . قوماندان ځوان نه واى  داسال مداتال بده مدو نده واى خدوړل      

د . راالندددو تددده ورکدددول کېددددي   لددده اتيدددا نددده د پورتددده ېمدددر جن    یدددال مشدددر 

 ..... ده هوره گڼچ کېدي دویمپروزوروفسکي او کامنسکي ترمنځ  

 .د ميا ددتال پدده  لورمدده د پترزبددورگ ندده لددومړنه پوسددته رارسددېدي   

د پوځوندددو سدددتر . داگددده ټدددول صدددندوقونه د مار دددال کدددوټال تددده راوړي 

ا مد . قوماندان  يله لرله چال ټولال چار  د ده تر  ارنال الند  تر سره  دي 

 م وربولال چال زمو  په نامه د ليکونو په پيدا کولدو کدال مرسدته ورسدره     

مار ال  ر  ه خپله  اري  سترگال یال  دده ليکوندو پسدال گرځدي     . وکړم

چال د ده په نامه ليکچ  وي وي  خو  ر  ومره لټونه او پلټنه کدوو  د ده  

مار دال تده تشدویش پيددا کېددي       . په نامه کوم ليك پيدا کوالى نه  دو 

ندوم  گدراو پده    ( )د ليکونو په پلټنال پيچ کدوي  خدو کلده چدال د     خپله 

ټولو تده پده سدکنځلو    . نامه د ټولواک ليکونه ویني  له قهره لېون  کېدي

د  دو ليکونو سرونه پرانيزي چال د نورو په نامه ليکچ  دوي  . پيچ کوي

پده مدا بداور نده     ... ما سدره دوکدال کدوي   له دوى ...سه داسال...دي   ده لولال

بدال ورپسدال او د جندرال    ... ډ در سده  ...مدا پسدال جاسوسدان اچدوي    ر پد ... لري

 :ن په نامه خپچ نه  ېر دونک  فرمان ليکييبنيگس

زه ټپي  وى یم  سور دل  نه  م  دا په د  معنا چال د قومانددانه  "

مداتال  لده  خپدچ واک الندد  پدوځ    تدر  تاسدو  . چار   م سر ته رسول  نده  دم  

  چددال ندده ىدى سددتون کددړمددو پولتوسددك تدده ور  ددده  سددره مخددامخ کددړئ

بایدد د ژهدورنال الر  ولټدول    . چتر لري  نه اېا ه او نه  م وسدلال  يدفاې

ن ته ویدچ چدال بایدد د خپلدو     ی دګي ي  تاسو خپله  م پرون گراو بوکس
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لو  پلو ته د  اتگ په خيال کال واوسو  سه به دا وي چال د دهه تکدچ  وپ

 "ېملي کول  مدا نن پيچ کړئ

 :او ټولواک ته ليکي

 د  جگددړ  پدده مددوده کددال پددر آس د زیدداتال سددورل  لدده املدده مددال  د او"

 دو روهتيدایي سدتونزو  چدور  در  ده        وکوناټي خوړین  وي دي او ندور 

را نت کړي دي او پر آس زما سپر دل خدورا گدران دى او د دهده  دان یدو      

پرتمين پوځ د قوماندانه خنت گرځي  نو له د  کبله قوماندانه یال یدو  

ن ته ورپر ښ   خپچ ټول ناظران او ی دګيکسپخوان  او مشر جنرال بو

ځانگړى گارد یال د  دده چدوپړ تده ورکدړى دى او  دده تده یدال سپارسدتنه         

کړ  ده که د خوړولدو لده لدوالدي سدره مخدامخ  دي  د پدروس خداور  تده          

مخکال الړ  دي  دا خبدره مدال ځکده درتده یداده کدړه چدال  د  ددو خدواړه د           

قوماندددانانو لکدده جنددرال  د ځينددو هونددتونو. یددو  ورځددال لپدداره پدداتال دي

چدال د  ددو آن د یدو      ىد ىخبر ورکدړ ( مویهکيرسېد)او ( اوسترمان)

د بزگرو پده سدپما ځدایو کدال  دم  دېڅ        .ورځال لپاره  م خواړه نه بس کېدي

دهه راز هواړم د ټولدواک دریدځ تده وړانددیز وکدړم او ووایدم       . پاتال نه دي

الرو کدال پداتال    که په  مد  ډول پنځلس ورځال نور  م زمو  پوځونده پده  

 . ي  تر پسرلي پور  به یو سر تېرى  م مو  ته راپاتال نه  ي

 ده ېمر خوړل  بوډا چدال تاسدو  دده تده د ندورو د برخليدك د ټداکلو        

ستر او ویاړمن کار سپارل  و  دد  چارو د سر ته رسولو توان نده لدري    

 زه خپله به پده د  . سه به دا وي چال  ده لر  او خپچ کلي ته ورستون  ي

 يروهتون کال د معظم ټولواک بښنال ته سترگال په الره  دم  چدال د پدوځ   

لده پدوځ او   . ځاى یو نوم ورک  منشي تدوب راتده وسدپاري    رقوماندانه پ

زمدا پده  دان    ....قوماندانه نه به زما لر  کېدل  ېڅ کوم هبر ون ونه لري

 . "په روسيه کال په زرگونو نور قوماندانان ژوند کوي
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 خدو جدزا مدو  تده     ه ټولواک نه خدوا بددى کېدي  ساهل  فيلد مار ال ل

 ....راکویودا ید منطني کار دى

سدردار انددر   لدومړى د  ليدك سدره چنددان لېوالتيدا نده لرلده  خدو           

. وروسته یال بال له  ده چال خپله هوست  وي   ده سدره مينده پيددا  دوه    

ليبين له خوا پر ټولو ليکچ  ویو خبرو ېکه  ه  م په د  پو ېده چال د ب)

 دده یدال پده    . کله چال د ليدك د  برخدال تده راورسدېد    .( نه دى په کار باور

د  ده قهر او خوابدى له  ده  ه نه . منگلو کال کېښکود  لر  یال واچوه

چددال اوس پدده د  )سددتاینو ندده و  و ددد لددهچددال لوسددتلي یددال و ندده و  بلکددال  

سترگال یال وتړلدال   ( ليك کال راهلي دي او ده پور  یال  ېڅ اړه نه لرله

تندي تېر کړ  چال گواکال هواړي   دده  ده لده ذ دن نده       رپ الس یال داسال

 ددو هدوندو تده یدال هو ونده تېدره کدړل  چدال د         . وباسال چال لوستلي یال و

نا اپددده یدددال داسدددال وانگېرلددده چدددال یدددو نددده   . راتلدددچ یدددال زوى لددده کدددوټال

پو ېددددونک  هدددد د درواز  لددده  دددا نددده اوري  گبڼددده او ویدددر  پسدددال     

وستو په مدوده کدال یدال پده     واخېست  داسال یال وانگېرله چال د ليك د ل

کوټال  اته ورهد   دپه کرار کرار د ما وم . زوى  ه بده بال نه وي راهل 

 .او  ده یال پرانسته

کله چال کوټال ته ورننو   مينځه ته یال پدام  دو  چدال پده تلدوار سدره       

یال کوم  ه تر  ا پټ کړل او  م یال وليدل چال نور نو  دهزادگه ماریدا د   

 .ما وم سر پور  والړه نه ده

د  هزادگه له نا يلو نده ډک هدد یدال  د درواز  لده  دا واور دد چدال        

 :ویچ یال

 ! ...گرانه  -

او  الدد  هددد پدده اور دددو سددره  لکدده  ددده  ددان چددال لدده یددو  زورونکدد 

 هدرنال  وگير  نه وروسدته پېښدېدي  یدو ندامعلوم وحشدت او ندا آرامد       
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 .پسال اخېست  و

 در  دده   .   چال ما وم یال مړ  وى دىلد  ده په خيال کال راوگرځېد

 .  دا ډار یال واقعيت ته نېدد  کاوهل ه چال ده ليدل او اور د

 :په زړه کال یال وویچ

 . ر  ه پاى ته رسېدلي دي -

د ما دوم   هانشد پده خدورا پر   . په تندي یال سړ  خولال راماتال  دو   

کټ ته نېدد   و او په د  ډاډه و چدال اوس بده کدټ خدالي وگدوري او  در       

کدټ تده   .    ده بده د ده د زوى مدړى وي  يتر  ا پټ کړ ي ده  ه چال مينځ

 دېڅ  دراوهوړ ده او  تيارهپرته پرده یال لر  کړه  یو  ېبه یال په سترگو 

. توپير او پې ندنه یال نه  و کوالى خو په پداى کدال یدال ما دوم وليدد      ي 

ما وم سره اننگه او خالصال پښال د کټ په پاى کال و ده او سر یدال لده   

کددوم  دي د زبېښدېدو پده لدړ کددال      سدرویدد  نده لو ددل  و   دونت  یدال د     

 .ساْ و ستلهیال سور د  او په سه توگه 

سردار انددر  د خپدچ ما دوم پده ليددو داسدال خو داله  دوى و  چدال          

پر دده ور خدم  دو    . گوا کال په رستيا یال خپله کومه ورکه بيا مونددلال ده 

او  ده  دان چدال خدور یدال ورسدودلي و  پده خپلدو  دونتو یدال د  دده تبده            

داسدال  . الس یال پر تنددى ورکېښدود  . ازک تندى لوند ود ما وم ن. وکتله

نه یواز  مړ  دوى نده   . یال کړ  و  چال آن  ڼال یال لمد   و  و  الخول

و  بلکال په ډاگه  رگند و چدال د  دده تبده  دم ماتده او د رهېددو نښدال پده         

سدردار هوسدتچ دهده کمکد  او ناتوانده مرهده  راپورتده        . سکاره و کال 

ټټر یال کېښکا ي  مگر زړه ندا زړه   رو پواخلي ایال کړي  په السونو کال 

سردار اندر   ماهه  ان سر پر  خم کدړى و  ...  و او دهه کار یال ونه کړ

چددال  ددهزادگه ماریاپدده ... سددتلو آواز تدده هددو  نيددول  و او د  دده د سدداْ ا 

پدرده یدال پورتده او سدر یدال         دوه  رانېددد   وگدامون  وخورا آرامو او کرار
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له  ده چدال وگدوري  د سديور  نده یدال       سردار اندر  بال. سکته اچول  و

 ددده وپې انددده او الس یددال  دددال تدده وروهځدداوه  خددور یددال د  ددده الس       

 .کېښکود

 :سردار اندر  وویچ

 !خولال یال کړي دي -

 .راهلال وم  چال تا ته  مدا خبر در ورسوم -

ما ددوم پدده خددوب کددال ور دد ددد  وموسددېد او تندددى یددال پددر بالښددت     

 .ومښه

دونکال ېدد  خپلددال خدور تدده وکتدچ  ځل  سدردار اندددر  تدر سددترگو الندد   

سترگال یال د پرد  د تتال راا الند  د سادۍ له اوسکو ډکال او لده پخدوا   

ورور خددوا دخپددچ   ددهزادگه ماریددا ځددان  . ندده ال ځلېدددونکال بر ښددېد   

. د کټ په پرد  کال لد بنده هوندد   دوه  . ورو ښاوه او  ده یال سکچ کړ

سورولال او د یو  و ویال   دا د   ه وکړل  گوتال سره وویچ یو بچ ته یال

داسدال بر ښدېده چدال    .  ېبو لپاره د پرد  د تتال راایي الند  پداتال  دول  

نشي کوالى  د خپلدال دهدال در  کسديزه دنيداگه نده چدال دهده پدرد  لده          

سردار اندر  چال  ڼال یال د پدرد   .   زړه و کويلنور  دنيا نه جال کو

. ر  کدړ ل هپه سخونو کال بند   و  و   تر خور نه د مخه یال له  ده ځان

 :یو سوړ اسویل  وو ست او و  ویچ

 .ن   وک دى  چال راپاتال دىیاوس دا یواز -
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پېير د ماسونانو د ورورگلوۍ په ټولنه کال تر هړیتوبده وروسدته  لده    

 دال نو  کدړنالر  سدره چدال د خپلدو جایددادونو د چدارو پده اداره کدال د         

ال د ده زیاتر  ځمکال او اصالحاتو لپاره جوړه کړ  وه  د کيف سارته چ

 مدا چال کيف ته ورسېد  د خپلو چارو ټول مشدران  . باهونه  لته و  الړ

او  دوى ته یال وویدچ چدال ډ در ژر بده داسدال       یال خپچ دفتر ته راوهوستچ

پر کددړه و ددي  چددال لدده مرريتددوب ندده د بزگددرو د بشددپړ  ژهددورنال الره        

رندو او لده   پرانزي او تر  ده پور  چال دهه پر کړ  و ي  بایدد  ددوى د  

کړاونه ډکو کارونو ته اړ نه کړل  دي  ما دومان او سدځال بيگدار تده ونده       

لده بزگدرو مرريدو سدره بایدد مرسدته و دي  کده  ددوى نده کومده            . لېدل  ي

تېروتنه کېدي  باید د نريحت له الر  راسم  ي   دوى بایدد تدر و لدو    

ټکولو الند  رانه  ي   ر لوى جایدداد بایدد خپدچ روهتدون  سدوونځ       

چدال ځيندي پده  ددو     ) او د بزگرو مرريانو ځيني مشران  .یتيم تون ولرياو

دد  خبرو په ا ور دو په حير  کال  ول او داسدال  ( کال چور نالوستي و

نه  یال وانگېرله چال د  دوى بادار د دوى په هال او دوکال خبر او له دوى

مرريو او بزگرو نده  چدال لدومړى حيدر  لدر        خوابدى  وى دى  له ځينو

پچ بادار په دهو هير معمولي خبرو کال   ه پده زړه پدور  ټکدي     و  د خ
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پيدددا کددړل  خددو دهدده خبددر  یددال چددال د لددومړي ځددچ لپدداره اور دددلال و      

بلال ډلال  په خورا سادگه د بادار له خبرو خوندد اخېسدت   . ټوکال وگڼلال

ډله چال پده  ددو کدال د چدارو مشدران  دم وو  د  ددو لده          او په پاى کال یوه

السه کدړه چدال  نگده لده خپدچ بدادار سدره جدوړ  دي او           خبرو نه دا پایله تر

 .  ماهه  ان خپچ مشرۍ ته دوام ورکړي

د دهو مشرانو له ډلال نه  تر ټولو مشر  ده د پېيدر ټدولال خبدر  سدال     

خوسال  و   ځان یدال د  دده ملگدرى   دم اندد  او  دم الر  وبالده  خدو         

نو بدد  دایال وویچ چال د دهو بنسټيزه بدلونونو تر  نگ باید د جایددادو 

 .حالت ته  م پاملرنه و ي

لده  دده وختده چدال     . د گراو بېزاوخوو جایدادونه  خدورا بدال پایده و   

پېير  ده تر السه کړي و او لکه  نگه چال ویچ کېدل  د  دو کلن  ېایدد  

پنځدده سددوه زره روبلدده تدده رسددېده  خددو ده تددر  دددو کلددو ندده چددال لدده خپددچ        

ه کول  اوس ځان خدوار  نامشروغ پالر نه په کال کال لس زړه روبله تر الس

اتيدا زره روبلده پده    : ده خپچ کلن  حاصچ او بودجده داسدال حسدابوله   . گااه

 اوخوا کال یال سار ته ماليده ورکولده  د مسدکو  د مسدکو پده  ندتو او       

پده  داو خدوا     په  ددو کدال د مېشدتو  دهزادگانو خدرو دد در  زره روبلده       

مد  اندازه کال   ه کم پنځلس زره روبله یال د تناېد صندوي ته او په  

( د دده سدځه  -ایلدن ) یال له خيریه موسسو سره مرسته کولده  د گرافيندال  

خرو  م تر یو سلو پنځوس زره روبله کېده په تېرودوو کلونوکال یدال تدر   

نېددد  سدچ زره روبلده    ... لسو زرو روبلونو پور  یال کليسا ته وربښلي و

ال  ده  نور معلوم نه و چال په  ه خر ېدي او دا پتده نده لگېدده  چدال  در کد      

د اوروندو   دهه راز  ر کال به د بزگرو یا مرريو کوم مشر. پورونه  م اخلي

د فرددلونو د  د لگېدددو  د درومندددونو د سددوځېدو  د وچکددالېو لدده املدده 

خرابه  د ودانيدو د جدوړونال او بيدا جدوړونال او ندور خر وندو حسدابونه        
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 نو لده د  کبلده تدر  در  ده دمخده بایدد د  دده چدار  راسدمال کدړ            . رالېدل

واى  چال له  ر  ه نه یال لد له  دده سدره لېوالتيدا سدودله او  دده د خپلدو       

 .جایدادونو د چارو اداره وه

پېيدر  دره ورځ د ده د جایددادونو د ادار  د چددارو د مشدرانو لده مشددر      

... سره  دهه چار   ېړلال  خو ده داسال انگېرله  چال  ېڅ پایلده نده لدري   

نزو نه لوى هر جوړ کدړ او لده بلده    له یوه خوا به دهه مشر له خورا وړو ستو

 دده بده ندو  الر     . پلوه به یال په د  قانك کړ چدال بایدد پورونده پدر   دي     

جوړولال چال  نگه مرريان په کار بوخت  دي  خدو پېيدر بده دا نده منلده او       

خو د چارو مشر له  ورا سره . هوستچ یال چال ژر تر ژره مرريان آزاد کړي

و الملونه وړاندد  کدول او د مرريدو    د تړون له مخال  د پورونو د پر  کول

که  ه  م دهه چارواکي په ډاگه دا خبره نده  . د سمالسي آزادۍ خنت کېده

 ...کوله  چال د مرريو آزاداى نا ونال ده

پېيددر د کيددف پدده لددوى سددار کددال بددال  ددمېره آ ددنایان پيدددا کددړل او نددا    

آ نایانو  م له  ده چدا سدره چدال ددهده والیدت تدر ټولدو بدتاى اود سدتر و          

یدادونو خاوند و  او اوس دلتده راهلدي و  د آ دنا کېددو الر  چدار       جا

د گناه ویر   د ده د ژوندد تدر ټولدو نده کمدزورى ټکد    دده ټکد          . لټولال

چال ده  د ماسونيانو په ټولنه کال ژبه کړ  وه چال نور به  سال نه کدوي   

 ددده بدده  ددپال ورځال اونه او ميا ددتال پدده  مددد       .  ددم خددورا زوراوه 

 ده دندوي ژوندد د پيدچ    . اه د ویر  په خيالونو کال تېرولچرتونو او د گن

کېدو پر ځاى چال ده خپلو نویو ملگرو ته د  ده د پيچ وېده ورکړ  وه  

 دده  . په  ماهه پخواني ېيش و نو   خو یواز  په بله بڼه ژوندد تېدراوه  

د دهو ېيشونو او بنتارونو د زیاتوالي له امله  دد  وخت نده  دو پيددا    

 .ژوند په اړه فکر وکړي کول  چال د نوي

پېير د  ر ماسون لپاره  د در  اصلي دندونه چال پر ده واجد،  دو    
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پده  ددو کدال لدومړنه  دده یدال  پده ورځند          .سر تده نده رسدوله    و   یوه  م

او له ټولو اوو اصولو نده چدال  در ماسدون     . ژوند کال د هوره اخالقو لرل و

بدچ لده مدرگ سدره     یال باید ولري  دوه خو چور نه لرل  یو سه معا در  او  

 ...مينه

کال په پسرلي کال   ده بېرته پترزبورگ تده د سدتنېدو تکدچ     ٠٨03د 

 ده په پام کال لرل چال د ستنېدو په الره کال  خپچ ټدول جایدادونده   . وکړ

پدده خپلدده وگددوري او پدده خپلدده د  دددو سپارسددتنو جدداج واخلددي  چددال ده د   

 .بزگرو او مرريانو د ژوند د سه والي په اړه سپارلال و 

بزگرو اود اداري چارو د مشرانو مشر  د ځدوان گدراو دهده    ( مرريو)

سپارستنال د لېونتوب نښال گڼلال او داسال یال گڼله چال دهه خبدر  نده د   

د مرريدو د   .ده  نه د رېيت او نه د بادار لپاره  یدوه لپداره  دم گټده نده لدري      

آزارولو چاره یال  م با اریتوب باله خو پده ټولدو جایددادونو کدال یدال  د      

وهتونونو  سدوونځيو او د بدال وزلدو او بدال کدورو لپداره سدتر  سدتر          ر

د ده . ودانه جوړ  او د لوى بادار د راتگ په ویاړ جشنونه ترتي،  دول 

د سپارستنال له مخال باید دا جشنونه  پرتمين او لوى نه وي  ځکه  ده 

بلکده  هده و دي  چدال     . پو ېده  چدال د پېيدر دهده راز پدرتم نده خوسدېدي      

ه ولري   مایچ په کال ډ ر وي او د  ده تدر مخده وسدورول     ده مذ بي پڼ

 ي او د  ده د رکل  مراسم د ډوډۍ او مالگال په وړاندیز تر سره  ي  

 .ځکه  مدا  يان د پېير ډ ر خوسېدل او اهېز یال پر  کاوه

د سهيچ آرام پسرل   په  ده کدال چټکده گرځېددا پده ویاندایي گداډۍ       

 دده  . يدر سدختال اهېدز  کدړ  و     کال  لته دا خوا  دده خدوا چکدر  پدر پې    

سيمال او جاد دادونه چال ده ال نه و  کتلال  یو له بدچ نده الپسدال سدکلي     

خلك  م ظا راً خورا  وسا او د  دو کدړو او خيدر نده چدال لده دوى      . کېدل

کله کلده بده دى لده  دده درانده درنداوي       . سره  وي و   خورا منت باره وو
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خدو بيدا یدال  دم د زړه پده تدچ       او  رکلي نه چال ده ته کېده  خپله  درمېده   

د ده د جایددادونو پده   . کال  د  ده د خوسه او هرور احسداس راویښداوه  

یددوه کلددي کددال  کلېوالددو د روسددي د ټولواکددانو  پتددر او پدداول سددپېهلي    

د ( سن پېيدر ) مایچ د ده  رکلي ته راوړل  او اجازه یال هوسته چال د ده 

ته د نښال په توگده  د  نامه په ویاړ او له خلکو سره د ده دمينال او ددوس

پده یدو   . کليسا په یو کنج کال  په خپچ خرو د لمانځنال یو ځاى جدوړ کدړي  

بچ کلي کال   ده سځال چال  ددوى یدال لده درانده کدار نده معداو کدړ  و          

لده درانده    ما ومان یال لرل او ده  دوى(د هېد  ما وم)واړه  ود روي 

د ده مخدال تده    کار نه معاو کړ  و  په د  ویاړ او د ده د لمانځنال لپداره 

او  یددو بددچ ځدداى یددو صددلي، پدده الس کشدديش والړ  . پدده  رکلددي وتلددال و   

د  دو ما ومانو په استازیتوب ده ته  رکل  ووایي  چدال د   هوستچ یال

پېيدر پده خپلدو سدترگو ليددل       . پېير له برکته یال ليك لوست پيچ کړى و

چددال  ددر چېددر  د یددو  ننشددال لدده مخددال  د روهتونونددو  سددوونځيو او        

اره یدا ودانده جدوړ   دوي ا و یدا دجوړ ددو پده حدال کدال دي           کورونو لپ

 ر چېر  د مرريانو او بزگرانو . چال ډ ر ژر د پرانستلو لپاره چمتو کېدي

د ډلو د مشرانو د حسابونو نه داسال  رگند دل کېده چدال د بدادارانو لده    

خوا د بېگدارۍ کچده لدد  دو  ده او پده  دنو جدامو کدال یدال د خلکدو  دده            

د بېگارۍ د کمېدو له امله ده ته د منندال د  رگنددولو   استازي منچ  چال 

 . لپاره راروان وو

خو پېير په د  نه پو ېده  پده  دده کلدي کدال چدال د ده مخدال تده یدال د         

ډوډۍ او مددالگال پدده راوړلددو او د پتددر او پدداول  د  ددمایلو پدده راوړلددو        

 رکل  وایي  آن ال د پتر په وخت کال جوړ او د سوداگرۍ سده بدازار و او   

د  دده پده د  سدر نده     . یو کليوالو او بز رو له خوا جدوړ  دوى کلد  و   دبتا

خالصددېده  چددال د لمددانځنال  ددده ځدداى ال کلوندده کلوندده پخددوا د  مددد       
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بزگدرو پده خدرو جدوړ  دوي و او  دده  دوک چدال د ده  رکلد  تده راوسدتچ            

 وي و   ماهه بتاى بزگر وو  حال دا چال په سلو کال نوي کلېوالدو یدوه   

دى په د  نه پو ېده چال  دده ميندد  چدال    . ن نه الره م  د یو  ټنگال توا

ت  پور  ما ومان لري  او د ده په سپارستنه ډاگونو ته بېگدارۍ تده نده    

لېدل کېدي  په خپلو جونگړو کال سختو  اقه کاروته گمارل  وي دي  

 ده په د  نه پو ېده چال لده ما دومانو سدره صدلي، پده الس کشديش لده        

او دا ما دددومان چدددال د  تونه هدددواړيکلېوالونددده  ددده سرسدددایال او اسدددنا 

سوونځيودزده کوونکو په نامه ورسره  لته راهلي پده زور  ددو لده مدور     

او پالر نه راوستچ  وي دي د مور او پالر ما ومانو پسدال سدترگال لده    

دى پدده د  ندده پو ېددده چددال د دهددو   . اوسددکو ډکددال ډکددال پدداتال  ددوي دي  

د سدتنېدو لپداره   ما ومانو موروپالر بيا خپلو کورونو تده د ما دومانو   

 ده له د  نه خبر نه و چال د ده  داوخوا  .  ه هټال هټال پيسال ورکړ  دي

کال له ننشو سره سم دا لوړ  د تيدو مدااه او ودانده د  ددو مرريدانو پده      

مټو جوړ   و  دي  چال په زور بېگاري کارونو تده گمدارل  دوي او لده     

 پددده د  توگددده د.  دددوى دى پخدددوا نددده اوس پدددر  ددددوى زورزیدددات  زیدددا 

پېيددر  خپلددو جایدددادونو تدده د سدد ر او د  دددو تددر  ددارنال ندده     ..... بېگددارۍ

وروسته خورا خو اله او پترزبورگ نه دس ر په پيچ کدال یدال  پده گوگدچ     

کال یال  دده انسدان دوسدتانه لېوالتيدا چدال رالمسدېدلال وه  الپسدال دى        

خو دداله او انسدداني ورورگلددوۍ تدده یددال لمسددول  و   ددده خپددچ ماسددوني 

تده  پده د  اړه ليکنده    ( ه مشر استاد په د  نامه یدادوه  د)الرسود ورور 

 .کړ  وه

 :پېير له ځانسره ویچ

د خير دد  کارونو سدرته رسدول   ده آسدانه کدار دى   دومره کمدال        _ 

 .  لال ځلال هواړي  مو   ومره لد د خپلو ورونو سره د مرستال تکچ کوو
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ته  ده که  ه  م  رمېده  خو له  دو خواخو ۍ او درناوى نه چال ده 

 مد   کرونو او منتونو  ده ته وریدادول چدال   . کېده  خورا خو اليده

تر د  نه زیا   م ده کول   ول  دهو ساده او پاک زړو وگړو ته مرسدته  

 .....وکړي

کدده  دده  ددم پېيددر پدده پرلدده پسددال د مرريددانو د آزادۍ ټينگددار کدداوه او د  

د  دده د   مرريانو او بزگرانو مشر  ده ته وېده ورکوله  چال  ه توان لري

سه نيت په سرته رسولو کال به یدال پده کدار اچوي خدو پده د   دم سده پدوه         

 ددوى و چددال بددادار  ېهکلدده پدده د  پددوه ندده  ددي چددال آیددا ده پدده رسددتيا         

دځنګلونددو د خر ولو دجایدددادونو د  ددارنال اودسدديمه ایددز   ددورا د      

پورونو د پر  کولو لپداره دده سپارسدتنال سدرته رسدولال دي او کنده  آن      

 م پو ېده چال باداربه یال  ېهکله په د  پوه او خبر نه  ي  په  ده مشر

چال نو  یال جوړ   و  ودانه  مداسال تشال والړ  دي او مریيدان بده   

دپخددوا پدده  ددان بادارانو تدده جزیدده ورکددوي او  ر دده چددال ورکددوالى  ددي  

 .ورکوي به یال
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پېيددر چددال دروسدديال جنددوب تدده ترسدد ره وروسددته پدده خوراخوسدده         

راستنېده  خپله پخوانه  يله یال تر سره او د یوه زاړه انتیوال  انددر   

 .بالکونسکي پوستنال او دیدن ته چال دوه کاله یال نه و ليدل   وره 

با وچارووا  چېر  چال اندر  اوسېده  داسال یوه ډاگيزه سديمه وه  

آواره کرنيدزه ځمکده وه او     چال  ومره سدتر ال نده پدر  خو  دد  دا یدوه     

 .  د نښتر او  ېړ  ونال په کال ا ښودل  و  و ځاى ځاى نو

په وروستي تمځاى کال په د  خبر  و چال سدردار انددر  نده د ليسده     

 ور  په سيمه بلکال په خپچ نوي ځاى با وچارروا کدال اسدتو ن  دوى    

 .دى

کددال خپلددو .دسددردار کددال ددهدده کلددي پدده وروسددتال برخدده کددال پرتدده وه  

هدر چدال اوس لده اوبدو ډک     دواړو خواوو ته الر  درلود   لته یدو ندوى ن  

 ...ددهه نهر په  ا و خواکال  نيلي ال لوى  وي نه وو.و کېندل  وى و

کال یدو داسدال انګدړ تده ورتده وه چدال ال تدر اوسده پدور  یدال دروازه نده            

لرله  ده پور  اړونده ودانه تبېلال حمامونه او خپلده د سدردار لپداره    

 ده دیدوه نظدم    خدو  ر ...له تېدو جوړه  دو  ودانده ال بشدپړ  دوي نده وو      

د سددردار زاړه چددوپړ انتون لدده  ددراو بېددزاوو سددره لدده  ... ر ندوندده کولدده
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 اډۍ نه په راسدکته کېددو کدال مرسدته وکدړه  او  دده تده یدال وویدچ چدال           

د ... ده یال د وړ  او پاکال درواز  پلدو بدر ده کدړ   .سردار په کور کال دى

 :درواز  له  ا یو  تل او قهرجن آواز واور دل  و

  ه خبره ده  -

 :انتون ځواب ورکړ

 .صاحبه مېلمه دى-

 . يله کوم یوه  ېبه  زه اوس در وروزم-

لده  دده نده یدال     .دروازه خالصه  وه او سدردار دپېيدر مخدال تده ودر دد     

 :هېد تاو کړه او و  ویچ

 . په ليدو د  ډ ر خو اله  وم   ېڅ د منلو وړ نه دى_ 

ونو پده  پېير  دېڅ نده ویدچ او پده حيدر   دده تده ځيدرو  لده  ددو بددلون           

خبدر  یدال ډ در  خدو    مينده      . تعج، کال و چال په اندر  کدال یدال ليددل   

خددو د  خبددرو سددره سددره یددال . ندداکال او پددر  ددونتو یددال موسددکا لوبدده کولدده

د ټولو  رگندو  هو سره یال  نه  و . سترگال لو دلال او مړو ته ورته و 

کده  ده  دم سدردار انددر  لدد ډنگدر        . کوالى سترگو ته ځداله راسدتنه کدړي   

گ یال الوت  او  ېره یال پخدو ندارینو تده ورتده  دو  وه  خدو د        وى  رن

 ده د سترگو دمنتو  پر تندي گونځال او په خبرو کال ډ ر فکدر  د پېيدر   

د  دده لده  مدد  ځانگړتيدا سدره د بلددتيا او لده        . د حير  سدب،  دوى وو  

 دددو سددره تددر ر دى کېدددو پددور   پېيددر لدده  ددده ندده ځددان پددردى پددردى          

دوو دوستانو تر منځ تر ډ در ځندت نده وروسدته      زیاتره وخت د. احساساوه

لده  مدد  کبلده   دده     . په کتنه کال  مرکه په آسدانه سدره نده خدو ه کېددي     

موضوېا  چال د ډ رو خبرو اترو هوستنه یال کوله  یواز  پده پوسدتنو   

خدو کدرار کدرار او پده پداى کدال  خبدر  او        . او ځوابونو کال پاى ته رسېدل

  چال تر اوسه پور  دوى پوره نه مرکال   دو موضوېاتو ته راوگرځېد
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تېددر یادوندده او راتلددونکي وړاندیزوندده  د پېيددر سدد رونه  د  : پددر  هد دددل

پېير کرار کدرار داسدال احساسدوله  چدال     ...  ده کارونه  جگړه او نور نور

اندر  ته د  يلو او نيکمرهيو سودنه  پر ېنایدو ایمان او سدپېهلتيا   

ه د  نده ډ در  درمېده  چدال خپلدال       ده لد .  ده ته  ېڅ زړه راسکون نه لري

ماسدوني ېنایدد  چدال ده نددوي پيددا کدړي و او د خپددچ وروسدت  سد ر پدده        

وخت کال یال د  ده لپاره ندو  بڼده پيددا کدړ  و   خپدچ دوسدت تده بيدان         

 ددده لدده د  ډاره چددال خپددچ دوسددت تدده سدداده وندده بر ښددي  د دهددو     . کددړي

یددو   سددرهېنایدددو لدده ویلددو او سددپړلو ندده یددال ډډه وکددړه  خددو لدده د  سددره  

تلوسال دى د  تده لمسدوه  چدال ژر تدر ژره خپدچ دوسدت تده دا  رگندده او         

ثابته کړي چال په ده کال یو ژور او دپام وړ بدلون راهل  او له  ده  ده نده   

 : ده وویچ. چال په پترزبورگ کال و  ډ ر سه  وى دى

نه  م کوالى او نه پو ېدم  ټول  ده  ه تاسو تده  رگندد کدړم  چدال     _ 

دومره بددل  دوى یدم  چدال زه خپلده ځدان نده        . ا کال راهلي ديپر ما او په م

 .پې نم

 :سردار اندر  وویچ

 . وکال  ډ ر  ډ ر بدل  وي یو  له پخوا نه ډ ر بدل  وي یو_ 

 :پېير وپوستچ

  ئسه  نو تاسو  تاسو  ه وړاندیزونه لر_ 

 :سردار چال پېدور ډوله یال د  ده پوستنه تکراروله  وویچ

 ... وړاندیزونه _ 

وسودله چال گوا کال دد  خبر  له اور دو نه حيدران  دوى    سال یالدا

 :دى  بيا یال وویچ

او ئ    ر  ده وینده  ندو  ودانده مدال پيدچ کدړ       ئ وکال  دا ده گور_ 

 .هواړم کال ته بالکچ  مدلته راکته  م
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پېيددر چددال پددر  ېددره یددال د اندددر  سددره تددر وروسددت  کتنددال وروسددته د   

   په ځير ځير  دده تده کتدچ     کلونو د گذارونو نښال له ورایه  رگند  و

 :خو وروسته یال وویچ

 ...سردار اندر ... نه  ما پوستچ_ 

بده   خو سردار اندر  د  ده خبره پر  کړه  ولال زما په اړه خبدر   سده  

دا وي چدددال د ځددددان پدددده اړه وهد ددددد   د خپددددچ سدددد ر پدددده اړه او د خپلددددو  

 .جایدادونو په اړه

ادونو کال تر سدره کدړي    پېير د  دو چارو په اړه چال ده په خپلو جاید

خو  هه یال کوله   ده ونته پټه کدړي چدال د اصدالحاتو پده     . خبر  وکړ 

سددردار اندددر   ددو ځلدده   ددده  دده . سدر تدده رسددولو کددال ده تددر سددره کدړ  ده  

داسدال  . مخکال له مخکال پېير ته وویچ  چال  دده یدال د ویلدو  هده کولده     

د  کبلده   چال سردار اندر  ته دا خبر  نویدوال  نده لدري  ندو لده      بر ښېده

 ده نه یواز   ده په ځير او پام نه اور دو  بلکال داسال یدال سدودله چدال    

 .په د  کارونو دى  رمېدي  م

پېير نه یواز  نا آرامه  و  بلکال له خپدچ انتیوالده سدره خبدر  اتدر       

سدردار انددر   دم چدال لده      .  دده چدور چدوپ  دو    . ورته گرانال وبر ښدېد  

و   خدوالال خوندد نده ورکداوه ا      دزړه دهه  ان ورایه  نا آرامه بر ښېده

 :ویچ

چال دلته زمدا ژوندد  لکده پده ډاگوندو      ئ  وکال د زړه سره  ته پو ېد_ 

کال پاتال  وى پوځي ته پاتېدي   سال راهل  وم  چال دا ځداى وگدورم    

نن ماسام بېرته روان یم   وکال بېرته خپلال خور ته ور روان یم  هدواړم   

 . چال له  دال سره ستا پې ندگلوى وکړم

چال  هه کوله خپچ دوست چال  اوس د دوى تر منځ د گدت خيدال     ده

 :وساتي  وویچ کومه نښه پاتال نه ده  خو اله او په خبروبوخت
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له هرمال نه وروسته بده د  ددال دیددن تده ور دو  اوس هدواړ  چدال        _ 

 زما د ځمکو نندار  ته ووزو 

 دوى د باند  ووتچ او تر هرمال پور  دا خدوا   دا خدوا وگرځېددل      

 م  دو د پخوانيو گت آ دنایانو یادونده او نویدو سياسدي خبروندو      که  ه 

. په اړه خبدر  اتدر  کدولال  خدو د دوو ندا آ دنا کسدانو پده  دان بر ښدېدل          

سردار انددر  یدواز   دده وخدت لدد راژونددى کېدده او خبدر  یدال لده زړه           

بر ښېد  چال کله به یال د خپلو نویو جوړ ددونکو ودانيدو او یدا بداهونو     

هد دده  خدو  لتده  دم چدال کلده د یدو  ودانده د سدرطاي           او ځمکال په اړه

 :الند  ورسېد  نا اپه خپلال خبر  پر  او و  ویچ

که رستيا ووایم  کومه په زړه پور  خبره نده  دته  راځده چدال ځدو       _ 

 .هرمن  تياره ده او ډوډۍ وخورو

سردار اندر  . د ډوډۍ په ترو کال  د پېير د واده خبره  م رایاده  وه

 :وویچ

 .چال کله دد  په  کله واور ده  سخت تعج، مال وکړما _ 

 ر وار چال د ده د واده خبر  کېدي  د  دده رندگ   . پېير تك سور  و

 :تك سور گرځي   ده په چټکه وویچ

کېددداى  ددي کومدده ورځ درتدده ووایددم  چددال دا پېښدده  نگدده وه  خددو  _ 

اوس دومره درته وایدم چدال  ر ده پداى تده رسدېدلي  د تدچ لپداره پداى تده           

 .ي ديرسېدل

 :سردار اندر  وویچ

 .د تچ لپاره  د تچ لپاره  ېهکله  ه پاى ته نه رسېدي_ 

 :پېير وویچ

مگر تاسو واور دل چال دا خبره  نگه پاى ته ورسېدله  تاسو زمدا  _ 

 د دوريچ خبره اور دلال 
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 . وکال  اور دلال مال ده  ستا خبره دوريچ ته  م ورسېده_ 

 :پېير ځواب ورکړ

دایه  کر پر  کوم  دا دى چال مدا دا سدړى ونده     ده یو  ه چال له خ_ 

 .واژه

 :سردار اندر  وویچ

 .ولال  دا نو  ه خبره ده  د یوه خراړي سپي وژنه  ډ ر سه کار دى_ 

 ...نه  نه د انسان وژل نه سه کار دى او نه د حق خبره_ 

 :سردار اندر  تکرار کړه

و نداحق پده   انسانان دا حق نده لدري چدال د حدق ا    . ولال د حق خبره نه ده_ 

اړه وهد دي   دوى تچ دد  په اړه چال  ه حق او  ه ناحق دي  تر  ر  ده  

 .زیا  تېر وتلي او ال به تېروزي

پېير چال نور په خورا لېوالتيا خبر  کولال  له سردار اندر  سدره پده   

د  کتندده کددال  د لددومړي ځددچ لپدداره خبددر  خونددد ورکدداوه  پدده مينددال او      

او هوستچ یال  دده  ده ووایدي چدال     خواخو ۍ یال مرکال ته دوام ورکاوه 

 :دى یال د  حال ته راوست  دى   ده وویچ

 چا تا ته ویل   چال  ه    نورو ته د  ر سب، کېدي _ 

 :پېير وویچ

 ر   ر  مو  ټول پر د  پو ېدو چال زما لپداره  در  ده دى  او  ده     _ 

     رار  گڼو 

تده    وکال  پو ېدو  خو زه  ده  ه چال د ځان لپاره سده نده گدڼم  بدچ    _ 

 .یال  م نه هواړم

سردار اندر  ته خبرو ال خوندد ورکداوه او لده ورایده  رگند دده  چدال       

هواړي د  خبرو ته له نوي نظدره وروگدوري   دده چدال پده فرانسدوي ژبده        

 :هد ده  دوام ورکړ
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زه په ژوند کال  یدواز  بددمرهه پېد نم  یدو د وجددان نداآرامه او       _ 

چال له دهه دوو دردوندو نده   او نېکمره   ده وخت راځي  ... بله ناروه 

انساني مخلوي باید له دهو دوو بالو نه ځان وژهوري او د . لر  و اوسو

 دوکال  زمدا لپداره د ژوندد ټدول حکمدت او معندا        . ځان لپداره ژوندد وکدړي   

 .اوس  مدا دى

 :پېير زیاته کړه

له نورو سره مينه او سرسندنه بيا چېدر  دى  نده  زه نده  دم کدوالى      _ 

ځان لده  در دد  لپداره ژهدورل چدال وجددان       . انده و اوسمله تاسال سره  م 

ما  م . نه  نه  دا  ه وایال د ژوند لپاره دا پوره نه دى! مو نا آرامه نه  ي

 مداسال ژوند کاوه  ما  دم پرتده لده ځانده د بدچ چدا پده اړه فکدر نده کداوه            

او یدواز  اوس  چدال زه د ندورو لپداره ژوندد      .  مد  کار ژوند را برباد کړ

چدال د ندورو لپداره    ( پېير خپله کميند  وسدودله  )لد ترلده  هه کوم  کوم یا

نه لده زه تدا   . ژوند وکړم  ایله په ایله چال زه د ژوند پر نېکمرهيو پوه  وم

 .سره دا نه منم  او خپله  م  ده  ه چال وایال  داسال فکر نه کو 

سردار اندر  پرته له  ده چال  ده ووایدي   دده تده کتدچ او لده ملندتو        

 :ایال پر ونتو خوره وه  خو لد وروسته یال وویچډکه موسک

سه ده  اوس به د  زما له خور سره پې ندگلوى و ي او وبه گدور   _ 

 . چال  ده  م  مدا ستا خبر  کوي  تاسال سه سره جوړ دى

 :بيا لد ځنتن   واو تر لد ځنت او چوپيتيا نه وروسته یال وویچ

وک د ځدان لپداره   سایي د ځان په  کله ته برحنه واوسال  مگر  ر  _ 

تا د ځان لپاره ژوند کاوه او وایال چال نېددد  و   . په خپچ ډول ژوند کوي

د تبددا ه پدداه تدده ورولددو دم  تاسددو وایددال چددال نېکمرهدد  مددو  ددده وخددت  

وموندله  چال د نورو لپاره مو ژوند پيچ کړ  مگر زما کار چور بدرېکس  

 د  دى    زما د ژوند موخه د ویاړ گټدچ و  ولدال نده پدو ېدم  ویداړ  ده      . و
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 ماهه له نورو سدره مينده کدول  د  ددو لپداره خددمت  د  ددو لپداره دد          

. لپداره چددوپړ کدول چددال د  ددو ميندده  خواخدو ى او سددتاینه تدر السدده  ددي     

 وکال  ما د نورو لپاره ژوند کاوه او خپچ ژوندد مدال لکده  دده  دان چدال       

ال ته وایال نېدد  نه  چال په پوره او هو ه توگه تباه کړ  خو له  دال  دېب 

 .نه مال چال د ځان لپاره ژوند پيچ کړ  لد آرامه  وى یمه

 :پېير په خورا تنده او ترخه ژبه  وپوستچ

  نگه یواز  د ځان لپاره ژوند و ي  زوى  خور او پالر _ 

 :سردار اندر  وویچ

 ده ټول زه یم   دوى له ځانه لر  نه گڼم  خو نور   ده کسدان چدال   _ 

گڼدئ  د ټولدو بددمرهيو    (  منوېدان )ته او  هزادگه ماریا یال  مټدوکي  

او  ددر اصددلي سددرچېنال دي  نددور  ماهدده سددتا د کيددف بزگددران او مرريددان 

 .دي  چال ته  دو ته د چوپړ او خير هوستونک  یال

 ده له ملنتو نه په ډک او زورونکي هلچك پېير ته کتچ او  ده یدال  

 .ناندریو ته رابله

 :پېير چال دم په دم یال ژبه تود ده  وویچ

که  ه  م ...    نگه کولال  ال  خير ته زما تکچئخو به نه کوټوکال _ 

ندو  نگده کدوالى  دي     ... په نيمگړى بڼه  وى  خو بيا  م یو  ه  دوى دى 

دهه کار  تاسو  ر او بال الرتوب وگڼي  کله چال دهدو بددمرهيو  زمدو     

دهو بزگدرو مرريدو  دهده مدا او سدتا هوندد  وگدړو تده چدال پيددا کېددي             

نو مناسکو ناپو ېدونکو دېاواو سېراونه پرته له لو دي او مري  له ځي

خدایه بله  ېڅ ډول پې ندنه نده لدري  کلده چدال ایمدان یدواز   ددوى تده د         

ابدي ژوند او د خير و  ر د مکافاتو او جزا نښه ده  نو  نگه  ندو  نگده   

مددو  لدده  دددوى سددره د  ددر او خيددر پدده اړه خبددر  کددوالى  ددو  خلددك لدده       

و په خيدال کدال  دم نده دي  حدال دا چدال لده        ناروهيو مري او  ېهوک د  د
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گدوره زه اوس  ددو تده داکتدران     .  دو مرسدته کدول  دومره آسدانه خبدره ده     

تاسددو . گمددارم  روهتونوندده جددوړوم او بوډاگددانو تدده یددال کوروندده ودانددوم 

 ... نگه کول   ال د  ته بال الري او بد کار ووایاست 

 :پېير دوام ورکړ

ده چدال خپلدو مرريدو بزگدرو  د  ددو      ایا دا پده ډاگده بدراال مرسدته نده      _ 

سددځو  ما ددومانو  پالروميندددو تدده چددال  ددپه او ورځ پدده چوپړونددو او      

خواریو کال ډوب دي  لده  ه  وسایي او آرامي برابروم   ده برندد برندد   

 ....کتچ او پر کړ  پر کړ  خبر  یال کولال

که  ه  م  دده  دان چدال سدایي نده بده وي  خدو دهده کارونده مدال کدړ             

ره مال هوره کدړ  ده  تاسدو نده یدواز  نده  ده کدوالى مدا قدانك          دا ال... دي

چال زما کړه سه نه دي  بلکال ما په د   م قدانك کدوالى نده  ده چدال      ئ کړ

 . ئتاسو  م داسال فکر نه کو

 :او تر لد ځنت نه وروسته یال وویچ

تر ټولدو نده ال هدوره داده  چدال دا دى زه پدو ېدم او پده د  ډاډه یدم         _ 

لدده خپددچ دهدده چددوپړ ندده اخلددم  د ژونددد یددوازنه   ددده خونددد چددال خلکددو تدده

 .نيکمرهي ده

 :سردار اندر  وویچ

زه کددور . کدده خبددره بددچ ډول ووایددو   ددر  دده بدده بددچ ډول  رگنددد  ددي    _ 

جوړوم  باهونه  دم او ته روهتونونه پرانيدز   دا دواړه کدوالى  دو سده     

وخت تېرونده وگڼدو  خدو د خيدر او  در  ېدړل زمدو  کدار نده دى  دا بده بدچ            

 .ه   ده چا ته پر ددو چال پر  پو ېديچات

 :او بيا یال زیاته کړه

 ! دا گز او دا مېدان! خو ته هواړ  نور یال  م و اربال  مهرباني_ 

له ميزه پا ېدل او د کوټال وتلي ځداى تده چدال د برندت  بڼده یدال لرلده         
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 .ووتچ او  لته کېناستچ

 :سردار اندر  وویچ

په خپلو گوتدو یدال  دمېرنه    او . سه تا هوستچ چال دا نور  م و اربو_ 

 :پيچ کړه او و  ویچ

.... وایال سوونځ  او روزنه او داسال نور  یعنال هدواړ  دهده سدړى   _ 

بزگر مرردي تده چدال د دوى لده  نگده تېر دده او د درنداوي پده          او  ده  عه

نښه یال خوله پورته کړه  ا اره وکړ ته هدواړ    دده د  دده لده  داروي      

ژوند کال روحاني ا و اخالقدي احسداس   د  ده په . وزمه ژوند نه وژهور 

راوتخندو   خدو مدا تده داسددال بریښدي چدال د  دده یدوازنه نېکمرهددي او         

خوسي  د  ده په  مد  حيدواني ژوندد کدال ده او تده هدواړ   دده لده د         

زه د  دده پدر د  نيکمرهده رخده     . نېکمره  او خوسه نه بال برخدال کدړ   

هوندد  نده پو ده      کوم او تا تکچ کړى دى  پرته له  ده چال  ده ته  زمدا 

نه زما احساس او نه زما امکانا  ورکړ    ده نه ما هوند  سړى جدوړ  

بله دا چال ته وایال هواړ   ده د زیار له درانه پېټ  وژهدور   خدو   . کړ 

زما په اند   ده جسدمي کدار تده داسدال اړتيدا لدري  د  دده د ژوندد لپداره          

تده  . ه اړتيا لدرو داسال اړتيا دى لکه ما او تا چال فکري او روحاني  هو ت

زه د  دپال پده در  بجدو    . نه  ال کوالى خپچ ذ ن له فکري  هو وژهور 

اړ  پده  . و ده کېدم  خو بيا مال  م چرتونه او خيالونه خوب ته نه پر ددي

اړ  اوړم او تر سپېدو پور  ویښ پداتېدم  ځکده فکرونده کدوم او نده  دم       

ونده  ( یویده ) ده  دان چدال  دده نده  دي کدوالى کلبده        . کوالى فکر ونه کړم

که  ده کار ونده کدړي    . کړي  کرنه ریېبه ونه کړي او خولال تویال نه کړي

آدم )ځي ساقي خانال ته  راب  کي  یا  م له وزگارۍ نه ناروهده کېددي   

 ده  ان چال زه نه  دم کدول   درانده جسدمي     ( بېکار یا هر  ود یا بيمار

ن  دده  دم   دهه  دا . کارونه وکړم او که یال وکړم  اونه وروسته به مړ  م
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 وسایي نه  ي زهمل   ځکده  دده لده اوزگدارۍ نده ځدور دي او مدري او        

  ...در يم تا  ه وویچ... در يم دا چال

 :سردار خپله در يمه گوته تاو کړه او و  ویچ

   دده مدري او تده    ئ دده سدړى سدکته کدړ    . ا  روهتون  دارو درمچ_ 

  او  دده   وکال ته یدال ژهدور  .  ده ته وینه ورکو  او له مرگه یال ژهور 

 ددده بدده ژوندددى وي  خددو معيددوب   . لددس کالدده نددور ژوندددى پدداتال کېدددي  

لپاره تر ټولو ساده او سده الره   بېچاره او د ټولو په او و پېټ   خو د  ده

دا ده چال ومري  پر ددده چدال ومدري  کده  دده ومدري  ندور پيددا کېددي           

او که ته له د  کبله چال یدو مرردي بزگدر د  مدري     .  ده  م خورا بال  مېره

ته یال له کاره بال برخال کېد   ستا پده موخده بده پدوه  دوى واى  ځکده زه       

بزگر د کار یوه سرچېنه گڼم  خو ته  نده تده  تده د یدوه  مزاتدي پده بڼده  لده         

 ده سدره مينده کدو  او هدواړ  چدال د  دده هدم وخدوړل  دي او پالنده یدال            

بله  وکال  . گوره  ده ستا دهه  ان مينال او پالنال ته اړتيا نه لري. و ي

خبره دا ده  چال ال تر اوسه پدور  تدا ليددلي چدال طد، کدوم وخدت یدا کدوم          

کده ووایدال   ! دو  ! چېر  د چا ېالج کړى وي   ده تدش او بدابيزه خيالونده    

چال روهتون جوړو    لته داکتران گمار  چال ناروهدان ژر ووژندي  دا   

 ده چال دا خبر  په خورا کرکجندال ژبده وکدړ   وروځدال     . به درسره ومنم

 ...کړ  او له  ده نه یال مخ واړاوهیال برند  

 :پېير وویچ

ا   ومره وحشتناکه   ومره وحشتناکه دى  زه په د  نده پدو ېدم   _ 

ما  دم دهده   .  نگه انسان کوالى  ي له دهه  ان خيالو سره ژوند وکړي

حال درلود   مدا  و مود  د مخه په د  حال وم  لر  نه  دا  و موده د 

زه پده دهده  دان حدالتو کدال داسدال       . ن وممخه په مسکو کال  سد ر تده روا  

خوار دم  داسال له ځانه ورکېدم  چال نور ژوند را ته ژوند نه بریښي  لده  



 

۳07 

 ده وخت دى  چدال نده   .  ر  ه په تېره بيا له خپچ ځانه مال خوا  نه کېدي

 او ته  نگه  ... ډوډۍ خورم  نه ځان مينځم او نه 

 :سردار اندر  وویچ

بدرېکس بایدد  هده    . ځي  دا سدمه نده ده  ولال انسان ځان پر  نه مين_ 

زه ژوندد کدوم پده د  کدال زه  دېڅ      . و ي چال خپچ ژوندد الپسدال خدو  کدړو    

باید  ر  نگه چال کېدي  کوم ډول نه کوم ډول پرته له  ده . گنهگار نه یم

چال د نورو د زور دا او خوا ينه سب،  و  تر مرگده پدور  خپدچ ژوندد     

 .الپسال سه کړو

خيالو سره   نگه ژوندد سدره لېوالتيدا لدر        زه نه پو ېدم ته له د _ 

چال داسال ده  ولال نه هواړ  یو ځاى کرار نه کېنال  کرار بال له خوځېدا 

 دا  لال ځلال د  ه لپاره ... او کار نه

زه خو له خدایه هواړم  چال په کرار کېنم  خو ژوند مال په کراره نده  _ 

ما تده ویداړ   پر ددي  مهرباني وکړئ وگورئ له یو  خوا د اېيانو جرگال 

رابدښل  او زه یال خپچ مشدر ټداکل  یدم  چدال مدا  دده ویداړ منلد  نده دى           

 دو په  ېڅ ډول پده د  نده پو ېددل   دده  ده او ځانگړتيداو  چدال دد         

مشرۍ لپاره په کار دي   ده په ما کدال نده  دته  دهده ځانگړتيداو   یدو       

دهده  لده بلدال خدوا    . ډول له دوکو او پلمو نه ډکال  لال ځلدال او کدړه وړه دي  

ودانه دي  چال باید جوړ   ي  ځکه زه  م خپلال یو   ندت  تده اړتيدا    

آرام ژوند وکړم او بيا دهه د احتياطي سرتېرو د راټولولو  لرم چال په کال

 .خبره

 ولال د  په پوځ کال خدمت پر ښود _ 

 :سردار اندر  په خورا همجنه ژبه وویچ

! ه یاستهد اوسترليڅ تر جگړ  وروسته نه  نه تاسو خوار مهربان_ 

تر  دال جگړ  نه وروسته مال له ځانسره ژبه کدړ  ده چدال ندور بده د روس     
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پددده پدددوځ کدددال فعدددال خددددمت نددده کدددوم  آن کددده بناپدددار  سملينسدددك تددده  

 ددم تددر گددواس النددد    ( د ده پالرندد  کلدد  ) راورسددېدي او ليسدده گددورى  

 .راولال  یوه  ېبه به بيا  م پوځ ته الړ نه  م

هه کولده  خپلدو خبروتده یدال دوام     سردار اندر  چال د ځان د آرام   

 :ورکړ

 ددوکال  او د داوطلبددانو او احتيدداطو پدده اړه  پددالر مددال د در يمددال   _ 

سيمال ستر قوماندان ټاکچ  وى دى  لده  دده سدره مرسدته یدوازنه الره      

ده  چال پوځ ته یال زما د تگ مخنوى  م کړى دى   وکال زه باید له  ده 

 .واوسم سره

  ئال په پوځ کال خدمت کوسه  دا خبره دا معنا لري  چ_ 

 .او تر د  نه وروسته لد چوپ پاتال  و . وکال خدمت کوم_ 

  ئسه ده  سه ده  نو ولال خدمت کو_ 

ولددال خدددمت کددوم  زمددا پددالر د خپلددال پېددړۍ یددو لدده هددورو ندده هددوره  _ 

 خريت دى  که  ده  دم  دده اوس زړ ددي  نده هدواړم ووایدم چدال ظدالم          

. ه  ر  ه ډ ر والړ سدړى دى ټينگ طبيعت خاوند دى  پ دى  مگر دخورا

 ده د خپچ پخواني ېاد  له مخدال  لده بدال واکده واک سدره ر دى  دوى       

دى او اوس د نوکيانو او احتياطو د راټولولو لپاره  ټولدواک دهده  دان    

 مددا دو  اونده پخدوا کده یدو دوه سداېته       . واک  ده تده ورسدپارل  دى  

ال بده یدال یدو    په سيمه ک( یوخونوو)ځنتل  واى او نه واى ورسېدالى د 

 .منشي ځړول  واى

 :سردار اندر  تر د  خبر  وروسته وموسېد او دوام یال ورکړ

 مدا ېلت دى چال په پوځ کال خدمت کوم  ځکه له ما نه پرتده  بدچ   _ 

 وکال زه یوازن   وک یم چال د  ده د  ددو  .  ېهوک پر  ده اهېز نه لري

 .نه  يچارو مخنوى کوم  چال سر ته رسول یال ورته بيا د ېذاب سب، 
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 !سه  سه  خپله په  ر  ه پو ېد _ 

 :سردار اندر  دوام ورکړ

زه  ېهکلده  دده بددمره     . خو  نه  دده  دان چدال تده پدر  پدو ېد       _ 

 دده منشدي تده چدال د سدرتېرو      . منشي ته کوم خير او زړه سوى نده هدواړم  

موز  یال پتال کړ  و   آن زه به خورا خو اله واى  کده  دده مدال ځدړول     

خو زما په خپچ پالر زړه سوځي  یعنال پدر خپدچ ځدان     وى ليدالى واى  

 .مال زړه سوځي

د سردار اندر  خبر  الپسال تود د   لکه چال  دده هوسدتچ  پېيدر    

ته دا په ډاگه کړي  چال د  ده په کړو کال  د انسان دوسته  ېڅ نښه نده  

 دده خپلدال   . گوري  سترگال یال د تد، نيولدو ناروهدانو پده  دان ځلېددلال      

 : خبر  الپسال او د  کړ

ته هواړ  چال مرريدان او بزگدران آزاد کدړ   دا خدورا سده خبدره ده        _ 

 زه داسدال تردورکوم چدال تدا بده  ېهکلده خپدچ بزگدران        . خو نده سدتا لپداره   

و لي نه وي او نه به د  سایبریا ته فدرار کدړي وي  خدو  ددو تده  دم  دېڅ        

پددروا ندده لددري  چددال یددا وزور دددي  و ددچ ټکددول وخددوري او یددا سددایبر  تدده 

 دوى به په سایبریا کال  م خپدچ دهده بدمرهده  داروي وزمده      . و ړل  ي

ژوند ته دوام ورکړي  له و لو ټکولو نه پيدا  وي ټپونه به یال روغ  ي 

د مرريددو آزادي د  دددو کسددانو . او بيددا بدده د پخددوا پدده  ددان نېکمرهدده  ددي

لپاره سه ده  چال رو  یال تباه کېدي   ده کسان چال له خپلدو ظلموندو نده    

و پښېماني یال یو پدر بدچ کدوټ او پدر دوى بېرتده دروندد       پښېمانه کېدي ا

بيدا پدر خپدچ رېيدت  چدال گنداه       . پېټ  جوړوي او زړه نه یال تيده جدوړ دي 

زما په دهو . یال کړي وي یا یال نه وي کړي  ظلمونه کوي   ده ال زوروي

زړه خو  دي  زه له د  کبله هواړم چدال مرريدان آزاد  دي  تدا گدوا کدال نده        

ر ليدلي دي چال  نگه د سپېهلي زړه خلدك د دهده   وي ليدل   خو ما ډ 
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 ان بال پایه واک د دودونو په لمن کدال روزل  دوي او د وخدت پده او دو     

کده  . کال په ژر خوا ين  کېدونکو  سخت زړو او لویو ستمگرو بدلېدي

پدو ېدي  خدو نده  دي کدوالى  د        ه  م  دوى پر خپلو دهو نيمگړتياوو

 .مرهه او بدمرهه کېدي ده مخنوى وکړي او ورځ تر ورځال بد

سردار اندر  په داسال مبالدال او  وي خبر  کولال چدال پېيدر نداببره    

او بال له فکره ترور کاوه چال د اندر  د دهو خبدرو او خيداالتو سدرچېنه    

 .د  ده پالر دى   ده سردار اندر  ته  ېڅ ځواب ور نه کړ

  وکال  په  ه  ي  او په چا باید زړه خو  او وسدوځي  پده انسداني   _ 

کرامت  د وجدان په آرامه  پده صدداقت او ایمدان  نده د  ددو وگدړو پدر        

په روسديه  )مالو او تندي چال  ومره یال وو ال   ومره یال سرونه وخر  

بيدا  دم  دده  دان چدال      ( کال سایبریا ته د  ړ دونکو سر پر  خریچ کېدده 

 .دي   ده  ان پاتېدي 

 . مزه یال  ېهکله نه درسره من! نه  زر وار  نه: پېير وویچ
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ماسددام و چددال سددردار اندددر  او پېيددر پدده گدداډۍ کددال کېناسددتچ او د      

سردار چال کله نا کله پېير ته کتدچ او پده   . سردار کلي ليسه گوري ته الړل

  ه ویلو به یال چوپيتيا ماتوله   هه کوله  رگنده کړي چال طبيعدت یدال  

 .خورا سه دى

اصدالحاتو پده اړه     ده خپلال ځمکال  کرکيله  ده ته سودل او د  ددو 

 .یال  ده ته معلوما  ورکول  چال ده تر سره کړي وو

پېير خوا ين  بریښېده  چوپه خوله و  د  ده پوستنو ته یال  م لندت  

لنت ځوابونه ورکول او داسال سکار ده  چال په خپلو خيدالونو کدال ډوب   

پېير په د  فکر کال و چال سردار اندر  بدمره  دى   ده بدال الر   . دى

ده نه د رستيا ندور ورک  دوى دى  ندو ځکده یدال خپلده دندده         وى دى   

گڼله  چال له  ده سره مرسته وکړي  چال زړه ته یدال صد ایي الره وکدړي     

الس یال ونېسي او د ظلمت له کند  نه یال راپورته کړي  خدو  مددا چدال    

له ځانسره به یال خبره راجوړه کړه چال  ه ووایي او  نگه یدال پيدچ کدړي     

احساسددوله چدال سددردار اندددر  بده د  ددده ټولدده   مخکدال لدده مخکدال یددال دا   

 ددده ډار ددده   ددده لدده د    . پو دده او حکمددت پدده یددوه خبددره بددابيزه وگڼددي   
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ډار ده  چال ده تده تدر ټولدو د درنداوي وړ سدپېهلي اندونده او خيالونده د        

 ده نا اپده سرسدکته واچداوه او لکده مسدت سدخوندر       . ملنتو وړ نه  ي

 :هوند  یال ځان یرهچ ته چمتو کړ

ولدال داسدال فکدر    .... آخر راتده ووایده تده ولدال فکدر کدو  چدال       ! نه نه _ 

 .کو   ته باید داسال فکر و نه کړ 

 :سردار اندر  په حيرانتيا وویچ

  ه فکر  د  ه په اړه فکر _ 

مدا  دم تاسدو    . د ژوند په اړه د انسان د دریځ پده اړه  دا  دونال نده ده   _ 

اسددوني هونددد  فکددر کدداوه  ولددال پددوه  ددو   دده  ددي وژهددورلم  فرام       

فراماسدوني جوړسدت  د  دده  ده بدرخالو      . روزنال  نه  نه  خاند  به نده 

چال مدا  دم فکدر کداوه یدوه مدذ بي ډلده او  سدال تدش پده نامده کدړه وړه او             

مناسك نه دي  بلکال د انساني ارمان تر ټولدو هدوره  ابددي  خدورا سده      

 . او یوازنه سپېهل  ارمان دى

فراماسوني جوړست پده   ده اندر  ته  ده  ان چال خپله پو ېده  د 

 ده ویچ  فراماسوني جوړست  ماهه د حېدر  ېيسد    .  ننه پيچ وکړ

سوونال دي  چال د دولدت او مدذ ، لده منگلدو ژهدورل  دوى دى  دده د        

یدددواز  زمدددو  د ورورگلدددوۍ . برابدددرۍ  ورورگلدددوۍ او ميندددال جوړسدددت 

سپېهل  جوړست دى  چال د ژوند په رستني جاج پوه  دوى دى  لده د    

زمدا گرانده   : پېيدر دوام ورکدړ  . ر  ده دي  خدوب او خيدال دى   نه پرته چدال  د  

پرتده   در    دوسته  ستا سر باید خالچ  ي  چال د فراماسوني له ټولنال

 ه دوکه او دروغ دى او زه  م ستا اند ته درناوى کدوم او مدنم چدال زمدو      

پدده ټولندده کددال د یددو نېددك زړى او سددپېهل  انسددان  یددوازینه الره دا ده  

خو  مدا چال زمدو   . ي او د نورو د الر  خنت نه  يچال یواز  ژوند وکړ

الره ومنال  د ورونو کړۍ ته راننوتال  ځان نه تېدر او الرسدودنه د  منلدو    
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 دددویو اسدددتازو تددده وسدددپارله  ځدددان بددده بيدددا زمدددا پددده  دددان د داسدددال یدددو  

ناليدونک  ځنځير یوه کړۍ وگڼال چال یو سر یال دلتده او بدچ یدال آسدمانه     

 .نه راپيچ کېدي

 ه نه ویچ  مخامخ یال کتچ او د پېير خبدرو تده هدو  وه     سردار اندر 

که یو نيم وخت به د گاډۍ د اربو د  رو ور لده کبلده د  دده خبدر  سدمال      

پېير د اندر  په سترگو کدال د  . وانه ور د   بيا به یال پوستنه تر  وکړه

ځانگړي ځال  له ځلېدو  په پټه خوله د  ده له هو نيولو او پام کولو نده  

چال اندر  به د ده خبدر  نده پدر  کدوي او پدر ده بده ملندت  نده         سه پو ېده 

 .و ي

. داسال یو سيند ته ورسېدل  چدال مسدت  دوى او  پدال  پدال اوسدته      

دوى . دوى د  تدده اړ و چددال  لدده گدداډۍ کددوز او پدده بېددتۍ کددال سددپاره  ددي 

 .  م په بېتۍ کال سپاره او خپله  م  لته وروختچ گاډۍ او آسونه

ه  نگچ ولگوله  پټه خولده یدال د اوبدو    سردار اندر  د بېتۍ پر کتار

 دو ځلېدونکو  پو  چدال د سدپېده داغ تدر سدرو  دعلو الندد  ځلېددلال        

 .کتچ

 سه تاسو په د  اړه  ه فکر کوئ  ولال چوپ  و  : پېير وپوستچ

 :سردار اندر  وویچ

راځه زمدو  د  :  ه فکر کوم  د تا خبر  ټولال سمال دي  خو ته وایال_ 

منه  مو  بده تدا تده  د ژوندد موخده  د بشدر       وروگلوۍ د ټولنال هړیتوب و

مدو   دوک یدو  اى    ! رسالت او پر ندړى السدبري قدوانين وسدپړو   دوکال     

خلکو  نگه تاسو پر  ر  ه پو ېدئ   نگه یدواز  زه نده  دم کدول   دده      

 دده وویددنم  چددال تاسددو یددال وینددئ  تاسددو پددر نددړى د رسددتيا او حنينددت         

 .واکمن  وین   زه  ده ليدى نه  م

 :د  ده خبرو کال ورننو  او و  پوستچپېير دلته  
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   ئایا ته په بلال دنيا ایمان لر_ 

خددو پېيددر د ځددواب ورکولددو وخددت ورندده کددړ او د پوسددتنال دهدده ډول      

تکرار یال ځکده د انکدار نښده وگڼلده  چدال د انددر  د ملحددوال  ېنایدد         

 .ورته  رگند و

تاسو وایي چال پر نړۍ د رستيا او حنينت واکمني نه ویني  ما  دم  _ 

 ده نه ليده او تر  ده پور  چال د خپچ ژوندد پداى تده د  در  ده د پداى پده        

نده  دو کدوالى حنيندت پده      . سترگه وگورو  نه  نه  و کوالى  دده وویندو  

پده  . پيددا کدړو  (  اوخوا کروندو ته یدال وکتدچ  )د  نړۍ  پر دهال ځمکال 

پرتده بدچ  ده نده  دته  خدو پده کيهدان او          د  نړۍ کال له دروهو او لده  دره  

او مددو  اوس دد  نددړى . ته کددال حنينددت او رسددتيا واکمددن دىټولدده  سدد

ایدا  . بچال او که د  ستي ابدیت ته ځير  و  دد  وجود ابددي بچېدان یدو   

زه په خپچ رو  کدال دا نده احساسدوم چدال د دهدال سدتر   بدال پایده جذبده          

لرونک   ما نگال  سته یوه برخه یم  ایا دا نه احساسوم چال د خدداى  

چال ورکو   ور یال کړه  دد  بال پایده خلندت    یا مطلق قو  یا بچ  ر نوم

د بال  مېره مخلوقاتو  په مدنځ کدال یدو کدوچن  ذره یدم  یدو داسدال کدړۍ         

کده دهده پلدال  کده     . یم  چال له ټيټو مخلوقاتو نه د لوړتيدا پده لدوردرومي   

دهدده د پيدایښددت د لوړتيددا او ټيټيددا کچددال  چددال لدده نبددا  ندده انسددان تدده    

   نگدده کددوالى  ددم  داسددال   رسددېدي  پدده سدده توگدده او پدده خيددر وگددورم     

وانگېرم چال کله دهه لوړتيا ما ته راورسېدي  پاى ته ورسېدي او له مدا  

نه پورته لوړ  ډ ر لوړ ته ادامه پيددا نده کدړي  زه داسدال انگېدرم  چدال نده        

یواز  زه له مينځه نه ځدم  ځکده پده د  دنيدا کدال  دېڅ  د  لده مينځده نده           

زه داسددال . کددال  ددم ومځددي  بلکددال تلدده بدده ومدده   ماهدده  ددان چددال پدده پيددچ 

انگېرم چال له ما نه پرته پر ما ارواحال ژوند کوي او حنينت دا دى  چدال  

 .په دنيا کال حنينت  ته
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 :سردار اندر  ځواب ورکړ

. جان  ردر خبدر  دي ( د جرمن د اتلسمال پېړۍ د مت کر) وکال دا _ 

. خو زما د زړه سره  دا خبر  ما نده قدانك کدوي  ژوندد او مدرگ قدانك کدوي       

ه پایله کال وینم چال ستا زړه تده گدران  پدر یدو  ابددي او  ميشدنو       دد  پ

اړیکددو لدده تاسددره پيونددد او یددو ځدداى  ددوي دي  زه د  ددده پدده وړانددد          

گنهگدداریم او  يلدده لددرم چددال یددوه ورځ ندده یددوه ورځ وکددوالى  ددم پددر  ددده د  

پدده د   ددېبه کددال د سددردار اندددر  آواز    )خپلددو سددتمونو پددور پددر  کددړم    

نا اپه ستا زړه دهه گران زړه په ېدذاب اختده   ( وهور د د او مخ یال واړا

ولدال   ... کېدي او په خورا کړاو خواریو او دردونو کال ستا له  نگه ځدي 

زه ایمدان  ... ولال   دېڅ امکدان نده لدري  د دهده ولدال  لپداره ځدواب نده وي         

لرم  چال ځواب  ته او  مددا خبدره ده  چدال مدا قدانك کدوي  او  مددا دى        

 .چال زه یال قانك کړى یم

 :ېير وویچپ

 نو سه ده  سه ده  ایا دا  ماهه  ه نه دى چال زه یال وایم _ 

نه  زه وایم  ده  ه چال ما د ابددي ژوندد پدر  دته والدي قدانك کدوي         _ 

دليچ نه دى   ده بچ  ه دى  گوره کله چال ته په ژوند کال لده یدو چدا سدره     

ړه او ه په او ه  الس په الس روان یال  نا اپه  ده در نه ورکېدي  ستا ز

ته گران په یو نا رگند ځاى کال درنه ورکېددي او تده د دهده پداه پدر هداړه       

 ...پاتال کېد    ده ته گور  او ما ددهه زورونکي پاه تچ ته ورکتلي

چدال دهده  دان ځداى  دته   لتده  دوک        ئ سه پایله  ه ده  ته پو ېد_ 

 . ته  ابدي ژوند  مالته دى  خداى  مالته دى

گدداډۍ او آسددونه ال د مخدده  د رود  سددردار اندددر  ځددواب ندده ورکدداوه 

آهاړه لېددول  دوي وو  آسدونو بيدا گداډیو پدور  تدړل  دوي وو  لمدر تدر          

نيمددایي پددور  د افددق پدده  نددتو کددال ډوب  ددوى و او د ماسددامنيو سددړو     
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 يرام د رود پر  نتو د کنگچ ځالال جوړ  کړ  و   خو پېيدر او انددر    

و د تعجدد، ندده ډکددو   ال  ماهدده  ددان د چوپړانددو  جواليددانو او گاډیوانددان   

 :پېير وویچ. سترگو په وړاند  والړ وو او هد دل

او . که خداى  ته  ابدي ژوند  م  ته  نو حنينت او خيدر  دم  دته   _ 

. د انسان تر ټولو سدتره نېکمرهد   دم  ددو تده د رسدېدو پده  هدو کدال ده         

مدو  بایدد پده    . باید ژوند و ي  باید مينه و ي او باید ایمدان ولدرل  دي   

لرو چال مو  یواز  نن په د  یوه لو شته کال خاور  ژوند نه د  ایمان و

( آسدمان تده یدال ا داره وکدړه     )کوو  بلکال له پيچ نه تر ابده پور  به  لتده  

 .ژوندي یو

سردار اندر   ماهه  ان چال  نگچ یال د بېتۍ پر کټدار  ا ښد  او   

والړ و  د پېير خبرو ته یال هدو  نيدول  و او د لمدر لو ددو سدرو  دعلونه        

پېير . نه مست سيند کال د لگېدلي اور د سرو  علو ننداره یال کولهپه  

بيدتۍ ال د وختده سداحچ تده رسدېدلال      . چُت  و   ر  ه  ر چېر  آرامه وو

سدردار انددر    . وه  یواز  د  پو سندریز نرم هدو نده چدال اور ددل کېددل    

: داسال انگېرله  چال د  پو دهه آوازونه  پېير ته په خو ه ژبه وایدي چدال  

سددردار اندددر  زگيددروى وکددړ او پدده  . تيا دي  بدداور پددر  وکددړه  مدددا رسدد

ځلېدونکي  مهربان او ما وم وزمه هلچك یال د پېيدر  ېدر  تده چدال د     

 :خپچ انتیوال له سه والي نه له  رمه تك سور  وى و  کتچ او و  ویچ

اوس درځه چال ځدو  سده   . اى کا کال رستيا  مداسال واى!  وکال_ 

د بيتۍ نه د وتلو په وخت کال پېيدر آسدمان   . به دا وي چال الړ  و او کېنو

ته چال ا اره یال ورته کوله  وکتچ او د اوسترليڅ تر جگړ  نده وروسدته   

دا لومړى ځچ و چال  ده لوړ  سك ابدي والړ آسمان وليد  دده آسدمان   

. چال کله ده د جگړ  په ډگر کال د لو دو په حال کال په خپچ سدر ليددل  و  

 وى  ه د خوسه او ځوانه  ه چدال  په  ده کال نا اپه یو تت  وى  ېر 
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کدال دهده    البتده پده سدردار انددر     . تر  ر  ه نه ده ته گدران و  راوتخنېددل  

وروسدته  لده مينځده والړ  خدو دا      احساس ورځن  ژوندته تر را ستنېدو

ورته په ډاگه  وه چال  ده پټ احساس  چال د سپخنکي په  ان د ده پده  

پېيدر سدره تدر     لده .ان نده لدري  ځان کال ندښت  و د ده زړه یال د  رگندولو تو

کتنددال وروسددته  د سددردار اندددر  د ژونددد نددوى پددړاو چددال ظددا راً یددال لدده    

 ده نه توپير نه درلود  خو پده زړه کدال یدال د بددلون سدب،  دوى        يپخوان

 .و  پيچ  و
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کله چال د سردار اندر  او پېير گاډۍ په ليسه گدوري کدال  د سدتر     

 دددوى  لتدده درسددېدو   . ده   ددوا تيدداره  ددو  وه  مددااه مخددال تدده ورسددې  

سره سردار اندر  چېموسکا یال پدر  دونتو خدوره و دپېيدر پدام د  ددو       

پده  . چوپړانو لېوالتيا او  لوځلو ته ورواړاوه  چال  لته یال جوړ کړي وو

مددال کړوپددال بددوډۍ  چددال کددوم پېټدد  یددال پدده  ددا کددړى و  او یددو لنددت وندد    

د گداډۍ پده ليددلو ځانونده      تور ڼ  سړى چال تور  جامال اهوستال و  

دوو ندورو سدځو  دم  ددوى پسدال مندته       . پناه کړل او له درواز  نده ووتدچ  

دهو  لور تنو په وحشتناکو هلچکو گاډۍ ته کتدچ او پده گبڼده او    . کړل

 .ډار د ودانه د  ا له خوا وتښتېدل

 :سردار اندر  وویچ

 ده خوار مسيحيان  چال د مسي  د ليددو  )دا خدایي خدمتگاران _ 

دي چدال  ( ه  يله به  دره خدوا گرځېددل او روزگدار یدال پده گددایي تېدراوه        پ

دا یوازن  .  دوى پر مو  زما دپالر گمان وکړ. ماریا مرسته ورسره کوي

کار دى  چال ماریا د  دو په برخه کال د پالر خبره نه مني او اطاېدت یدال   

پالر وایي چال دهه خدایي خدمتگاران کورته مده پر دددئ  خدو    . نه کوي
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 .ئا د  دو  رکل  کوماری

 :پېير وپوستچ 

 دا د خداى بندگان ال  وک دي  او  ه کوي _ 

سردار اندر  وخت پيدا نه کړ  چال پېير ته ځواب ورکدړي  چدوپړان   

د  دو  رکلي ته رامنت  کړ  او ده له  دو نه وپوستچ  چال مشر سردار 

 چېر  دى او  ه وخت رارسېدي 

ساره راهل  نه دى او ډ ر   لهچوپړانو  ده ته وویچ چال مشر سردار ال

 .ژر به راورسېدي

سردار اندر   پېير خپلال کوټال ته چال د پالر په کدور کدال یدال جدوړه     

 .کړ  بدرگه کړ او خپله د خپچ ما وم کوټال ته وره 

 :له لد ځنت نه وروسته راستون  و او و  ویچ

راځه چال خور ته مال ور و  ما ال  ده نه ده ليدلال   ده چېر  پټده  _ 

زمدو  پده ليددو بده     .   او لده خپلدو خددایي خددمتگارانو سدره اختده ده       دو 

و دددرمېدي  خيدددر پدددروا نددده لدددري  حدددق لدددري  تددده بددده  دددم لددده د  خددددایي  

 .خدمتگارانو سره آ نا  ال  خورا د ليدو وړ دي  دا ومنه  خورا 

 :پېير وپوستچ

 لري  ٰدا خدایي خدمتگاران  دا  ه معني_ 

 .اوس به یال خپله ووینال_ 

ماریددا د  دددو پدده ليدددو رسددتيا گبڼدده واخېسددته  ورخطددا    ددهزادگه

تددر   دوه او مددخ یددال تددك سددور  ددو   ددده تتددال  ددمعال چددال پدده کوټدده کددال  

.  دددمایلو الندددد  لگېدددد  انسدددان تددده یدددو ډول روحدددي آرامدددي وربښدددله     

 هزادگه د چاى دميز تر  داپر  دوکه کدال ناسدته وه او یدو او د پدزى        

تال و   د  دددال تددر  او د  ڼدد  زلمدد   چددال د را بددانو جددامال یددال اهوسدد    

 . نگ ناست و
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خددواره او زړه بددوډۍ چددال ما ددوم وزمدده  ېددره یددال   دددال تدده خددو ه او    

مهربانه بڼه ورکدړ  وه  پده الس لرونکدي  دوکه کدال د  ددوى تدر  نگده         

 .ناسته وه

 هزادگه ماریا لکده د  ددال چر دال پده  دان چدال د خپلدو چدورگړو د         

مالتدړ کداوه او د    ساتنال لپاره والړه وي  د خپلو خدایي خدمتگارانو نده 

 :مالمته په نرمه ژبه یال وویچ

 اندر  ولال مو مخکال خبر نه کړو  چال راځي _ 

 : او پېير ته یال چال د  دال الس یال سکلول  وویچ

 !ستاسو له ليدو ډ ره خو اله  وم. مهرباني مو وکړه چال راهل _ 

 هزادگه ماریا له ما ومتوب نه  پېير پې انده او اوس  له انددر   

ده ملگرتوب  له سځال سره د  ده د جالوال  جنجال او لده ټولدو   سره د  

. نه هوره د  ده ساده او مهربانال  ېر   د  ددال خواخدو ى ال پدارولال وه   

په سکلو او زړه راسکونکو سترگو یدال  دده تده کتدچ او داسدال بریښدېده       

 : چال  ده ته وایي

زه  يلده کدوم چدال زمدا پده        تاسو ماته ډ در گدران یاسدتي  خدو گدوره     _ 

تددر لددومړنه پې ندددنال وروسددته ټددول سددره   . دوسددتانو بدده ملنددت  ندده و ددي 

سردار انددر   خنددا پر دونتو  ځدوان خددایي خددمتگار تده        . کېناستچ

 :ا اړه وکړه او و  ویچ

 !ستړى مشال! آه  ایوانو کا  م راهل  دى_ 

 : هزادگه ماریا له ننواتو نه په ډکه خوله وویچ

 ! اندر _ 

 :ورواړاوه او و  ویچسردار اندر   پېير ته مخ 

 .دا ایوانو کا سځه ده_ 

 : هزادگه بيا په  ماهه هد وویچ
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 !اندره  ستا د  په خداى قسم وي_ 

داسال بریښېده چال په خدایي خدمتگارانو د سدردار انددر  ملندت     

او له  دو نه د  هزادگه ماریا مالتړ د  دوى تدرمنځ ورځند  خبدره  خدو     

 .پخواني ریښال لري

 :چسردار اندر  ووی

گرانال خور   ولدال د  خدوا بدد دي  بدرېکس تده بایدد مدا نده مننده          _ 

وکړ  چدال پېيدر تده سدتا او دد  ځدوان خپدچ منځدي اړیکدال داسدال بدراال           

 ...کوم

سدردار انددر  لده  ددال نده      .... زړه بوډۍ چدال پده  دوکه کدال ناسدته وه     

 :وپوستچ

 سه له کومال راهلال  وایال چال کيف ته تللال و  _ 

 :وویچبوډۍ چال ډ ره هد دله  

 ددوکال  لتدده تللددال وم  سددپېهلو هوسددتال وم      !  ددوکال پالرجاندده _ 

د زوکدړي  دپه مدال نردي،  دوه  د آسدماني راز د ليدده پده  دپه           ٰدېيس 

 ....او اوس کولېازین ته تللال وم او دا ېبه له  ده ځایه راهلم.  لته وم

 اوس ایوانو کا  م درسره ځي _ 

ه وليدلدده  یددوه لویدده پدده کاليددازین کددال مددال خپلدده یوه سددتره معجددز .... 

 .معجزه

 :سردار اندر  وپوستچ

سه  ه د  وليدل  یو بچ سپېهل  موميایي  وى مو پيدا کړ  که _ 

  نگه 

 : هزادگه ماریا وویچ

 : دال بوډۍ ته مخ ورواړاوه او و  ویچ! بس کړه! اندر _ 

 .پالگي یو کا  پر دده  مه ورسره هد ده_ 
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سه ځوان دى  زما خوسدېدي    نه ولال ادک   ولال یال ونه وایم  ډ ر_ 

مهربانه دى   ده د خداى په نامه مرسته کوي   ده دا وار  م لس روبله 

په کيدف کدال وم   لتده کيربو دا  پدو ېدئ د      ! راکړل  زما سه په یاد دي

خددداى لدده سددو خدددایي خدددمتگارانو ندده دى   ددپه او ورځ لددو ال پښددال      

 :گرځي  لنته به یال درته وایم چال کيربو ا  راته وویچ

دلتده  ده اللهاندده یددال  دا سدتا ځداى ندده دى  الړ ده کولېدازین تدده         _ 

خداى ته سپېهل   د حېر  مریم سپېهل  .  لته  مایچ معجز  کوي

دا خبره مال چدال واور دده  د  دده ځداى لده خددایي خددمتگارانو        .  مایچ

 ... سره مال مخه وکړه او الړم

هد دده او   ټول پټه خوله ناست وو او یواز  دهه بوډۍ خورا موزونده 

 ...کله کله به یال ساْ  م بند دله

   وکال راهلم پالرکه  ټولو خلکدو  مددا ویدچ  چدال معجدزه  دو       _ 

یوه لویه معجزه  دحېر  مریم له سپېهلي  مایچ نده د تبدرک  دا کي    

 .را هېدي

 : هزادگه ماریا چال سره  و  وه  وویچ

 .سه ده  سه ده  نور  به یال بيا وروسته ووایال_ 

 :پېير وویچ

 اجازه راکړئ له  دال نه یوه پوستنه وکړم  تاپه خپله وليده _ 

خپله مال دا ویاړ پده برخده  دو  د حېدر  مدریم لده       !  ه وایال پالره_ 

سددپېهلي  ددمایچ لدده  ېددر  ندده د خددداى نددور ور ددده او لدده  ددونتو یددال         

 ... ا کال  هېدل

پېير چال د بوډۍ خبدرو تده پده ځيدر هدو  نيدول  و  پده خدورا سدادگه          

 :وویچ

 .ال  وگورئ  دا لویه دوکه ده وک_
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پالگي یو کا چدال سدترگو یدال د ننواتدو هوسدتنه کولده   دهزادگه        

 :ماریا ته مخ ورواړاوه او په وحشت یال وویچ

 !داسال مه وایه! توبه  توبه  دا ته  ه وایال پالرجانه_ 

 : پېير بياتکرار کړه

 .دا دخلکو دوکه کول دي_ 

 :صلي، کېښ و  ویچبوډۍ خدایي خدمتگار  چال په ټټر او تندي 

! لوى پروردگاره  حېر  مسي   توبده وباسده داسدال مده وایده پدالره      _ 

یو جنرال  م چدال د زړه سدترگال یدال ړندد  و   ایمدان یدال نده الره   مداسدال         

خدو دا خبدره یدال ال    " د کليسا پاپدان دوکدال کدوي او خلدك هولدوي       "ویلي و 

ایمدان راوړ  زه   پاى ته رسولال نه وه  چال په دواړو سترگو ړوند  و  بيدایال 

بدده د  د سددترگو راددایي بېرتدده در وبښددم  جنددرال پدده زاریددو زاریددو ویددچ  مددا      

دا یدوه رسدتني کيسده ده     ! وروله  د  مایلو پښدو تده ورولده  مدا ورولده     

زمددا پدده مخکددال تېددره  ددو  او پدده خپلددو سددترگو مددال ليدددلال ده  مددا پدده خپلددو  

ړاندد   دو   سترگو وليدل چال ړوند جنرال یال  مایچ ته وروسدت   دده ورو  

سترگال مال رادا کدړه  ټدول  دده  ده      : او د  مایچ پښو ته ورولو د او و  ویچ

رابښدلي سدتا لده نامده بده یدال ځدار کدړم  ماپده خپلدو سدترگو            ( پاچدا )چال  دار  

وليدددل  ومددال ليدددل پددالره  چددال د  ددده جنددرال سددتورى یددال پدده  ددمایچ کددال    

رال سدترگال  کېناوه   ه به د  سر درخو وم  لنته به یال درته وایم  د ده جند 

او بيا یال پېير ته مخ ورواړاوه  په نريحت وزمه ژبده یدال  دده تده     . راال  و 

 !گناه ده  پالرجانه گناه  داسال مه وایه  د خداى له قهره وډار  ه: وویچ

 :پېير وپوستچ

 چال دا ستورى  نگه په  مایچ کال کېناست : دا د  ونه ویچ_ 

 :سردار اندر  چال له خندا نه  ين و  وویچ

 .ېهلال حېر  مریم ته یال جنرالي ورکړهسپ_ 
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نا اپدده د پالگدده یو ددکا رنددگ والددو   السددونه یددال آسددمان تدده لددوړ  

 :کړل  بيایال رنگ تك سور  و او و  ویچ

توبده وباسده  گنداه ده  داسدال مده وایده  تده خدو         ! زمدا پدالره  ! پالره_ 

 :او بيا یال چال په ټټر او تندي صلي، و ست  وویچ. ما وم لر 

د ! یدا خدایده  . ه ک ر و چال و د  ویدچ  خدداى د  تدا وبښدي    دا  ! پالره_ 

 :بيا یال  هزادگه ماریا ته مخ ورواړاوه او و  ویچ!  ده گنا ونه وبښه

لري   ده پا ېده  نېدد  وه  چال  ٰادکال دا خبر  الپسال  ه معن _ 

لدده سددترگویال اوسددکال راتددویال  ددي  د خپلددال کهددوړ  پدده ټولولددو پيددچ    

م په حير  کال ده او  م یال افسوس کاوه  وکړ  له ورایه سکار ده چال  

چال چا   ه وویچ او له د  نه ډ ره  رمېده  چال  نگده پده  دده کدور چدال      

 .دا صدقه راټولوي   لته داسال ک ر ویچ کېدي

 : هزادگه ماریا وویچ

 تاسو  م له  ه نه خوند اخل   تاسو ته چا ویلي و چال ما ته را   _ 

 :پېير وویچ

ته مه خوابد  کېده  ما ټوکه کدړه   دده   ! پالگه یو کا! نه ادک _ 

 : هزادگه ماریا ته مخ ورواړاوه او و  ویچ

 يله کوم دا ومنئ  چال ما رستيا د  دال د خوابد  کېددو تکدچ نده    _ 

الره   ده چال  هه کوله  پر خپلو گندا ونو لمدن وهدوړوي  موسدېده او     

 :زیاته یال کړه

 . دو نه درلود  سال یو خبره وه  په د  کال مو  ېڅ کوم ځانگړى_ 

پالگدده یو ددکا پدده  ددك او تردیددد کددال ودر ددده خود پېيددر  ېددر  د  

رسددتني پښددېماني  رگندددونال کددولال او سددردار اندددر  خددو پدده مهرباندده    

 .ځيرتيا  دال ته داسال کتچ  چال کرار کراره بېرته آرامه  وله
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تدر ډ درو   .بوډۍ خدایي خددمتګاره آرامده  دوه او بيدا پده خبدرو راهلده       

 ددال ویدچ چدال    .ندومي کشديش سدتاینال کدولال    (ام ي لدوخي )یال د  پور 

 ددده کشدديش دومددره سددپېهل  او پدداک زړى دى چددال د رهددوي ندده یددال د      

  دده پده د  هد دده چدال د کيدف سدارته د وروسدتي       .خو بویه بدوى راتده  

س ر په او دو کال یال لده یدو  کشيشدال سدره پې ندد لوى و دوه او  ددال        

ال  لتدده دموميددایي  ددوو د  تدده د  دددو  مهددو د درواز  کلدد  ورکددړه چدد 

 دال یادونه وکړه چال  دال په  مهه کال له ندورو  .را بانو مړي ا ښي دي

خدایي خدمتګارانوسره دوه  پال ورځال تېدر  کدړي دي او د   لتده لده     

د  ویدچ چدال کلده بده دیدوه  دهيد قبدر تده         .ځانسره وچده ډوډۍ  دم وړ  وه  

اهوسدته او  کېناسته کله به یال بچ ته دېا کوله کله بده یدال لده یدوه نده دې     

مورجدددانال نددده پدددو ېد   ددده خامو دددي  ه      ....کلددده بددده بدددچ تددده ورهلددده     

سدددپېهلتيا په زړه کدددال د  داسدددال روسدددانایي راخدددور دي چال د بهدددر د 

 .روسانه ليدل نه هواړى

سددردار .پېير پدده خددورا ځيددر او هددوو ټينګددار دال تدده هددو  نيددول  و    

اندددددر  لدددده کددددوټال ندددده وو  او  ددددهزاد ه ماریددددا یددددال خپلوخدایدددده      

و ته پر ښوده چال خپچ چاى و کي خو دال پېير د  رکلېدو  خدمتګاران
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 :کوټال ته بدر ه کړ او  ده یال وویچ

 !تاسو ډ رمهربانه یاستي-

ما رستيا نه هوستچ د دال سپکاوي وکړو زه دهده احساسدا    !ا -

 .احساسوم او د دو درناوي کوم

 هزاد ه  دېڅ ونده ویچ  دده تده یدال وکتدچ یوه ماللده موسدکا یدال          

 :وه او و  ویچپر ونتو خوره  

 .زه تاسو له ډ ر پخوا نه پې نم او د ورور په  ان راته  ران یاستئ-

لدده  ددده ندده چددال پېيددر د  تدده د   دد  خبددر  سددره سددم یال نا اپه پرتدده

 :مينال او ځواب  ر ندولو حق ورکړي و  ویچ

 نګه اندددر   نګدده و  د ددده روهتيددا مددا ډ ددر زوروي ژمدد  یددال       -

ه تازه  ول  روهتيا یال ژوبلده  دوه   روهتيا سه وه خو پسرل  یال زخمون

او داکتددر سپارسددتنه وکددړه چددال بایدددد الړ  دد  او دخپلددال روهتيددا هدددم        

پده   مدو  سدځال خپدچ ټدول همونده     .روحي حالت یال  دم مدا زوروي  .وخوري

ندن  .وو خو  ده  ر ه په زړه کدال سداتي او هدم زیداتوي     ژړا او ننواتو سړه

دي چال داسدال  ډ ر کم داسال پېښې.یال طبيعت سه دى ځکه ته راهلي یال

کا ددکال تدده وکددوالى  ددي  ددده قددانك کړ  چددال بهددر تدده الړ         .خددوس وي

دلتدده دا آرام ژونددد دى لدده ژونددده . ددده ډ ددر  خوځېدددا تدده اړتيددا لددري. ددي

د دپال لدس بجدال    .دنورو خو د  ته پام نه  ته ولال زه خو یال ویدنم .باسي

و  چال چوپړان د مشر سردار د  اډۍ د آسونو دزنګونو پده  درنګهاري   

لددري رانېدددد  کېدددل  د درواز  د زینددو خواتدده ورمنددد        سددره چددال لدده  

د بدوډا  .سردار اندر  او پېير  م په  ته د ده  رکلي ته ور ودانګچ.کړ 

سردار د  اډۍ نه دراسکته کېدو په حال کال  په پېير ستر ال ولګېدد   

 :او و  ویچ

دا  وک دى خو  مدا چال نا آ نا ځوان یال ځاى ته راوست او و  --
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 :پې اند و  ویچ

 .ډ ر خو اله یم چال وینم د  را ه مچ مال کړه. ومره سه!او و-

 .دبوډا سردار طبيعت خورا جوړ او پر پېير ډ ر مهربانه و

مخکال چال کله سردار انددر  د پدالر دفتدر تده راسدتون       تر ماسامنه

پېيدر هوسدتچ   .  ي  پالر یال له پېير سره په توده مرکده کدال بوخدت وليدد    

داسال وخت را رسېدونک  دى چال جگدړه   زوړ بوډا په د  قانك کړي چال

د انسددانانو لدده منځدده ورکدده  ددي  خددو بددوډا سددردار پدده ملنددتو ملنددتو د    

 :خبر  پور  خندل   ده ویچ

د انسانانو له مراندونه  وینال راوباسئ او  لته نو  ویندال پده کدال    _ 

دا ټدول سدځينه   . وبهوئ   ده وخدت کېدداى  دي جگدړه پداى تده ورسدو        

ه د   م  ده پېيدر پدر کيندال او   ووا ده او خپدچ      خيالونه دي  خو سره ل

ميددز تدده ورنېدددد   و سددردار اندددر  چددال  يلدده یددال ندده لرلدده د پددالر او      

انتیوال مرکال ته ورگت  ي  ځان یال په  دو کاهدذو بوخدت وسداته چدال     

پالر یال له ځانسره له ساره راوړى و  بدوډا سدردار  دده تده ورنېددد   دو       

 :کارونو په اړه خبر  پيچ کړ  او له  ده سره یال د  ده د ورځنيو

سردار رستوو د اېيانو د ټولنال مشر ال د  دو وگړو نيمایي  م نه _ 

  ده سارته راهل  او زه . دى  برابر کړى  چال باید راټول کړى یال واى

بيا پېيدر پده او ه وا ده او زوى تده     ..... او زه یال مېلمستيا ته رابلل  یم

 :یال وویچ

 ! ل سه سړى دى  زما خوسېديستا دا انتیوا! سه وروره_

 :بوډا د کوټال نه د وتلو په وخت کال هد کړ..... 

زما له  دال ساده لېونه لور سره مينه کوه او له  دال سدره مهربانده   _ 

 !اوسه

پېير ليسه گور   ته په د  سد ر کدال لده سدردار انددر  سدره د خپلدال        
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 لدده سددردار اندددر  سددره د پېيددر د   . مينددال پدده ټينگښددت او پددرتم پددوه  ددو    

دوسته پرتم  نه په خپله د اندر  په دوست   بلکدال د  دده لده خپلواندو     

که  ه  م پېير نه ظالم او زړه سخت  مشر . سره په دوست  کال  رگند ده

ۍ ماریددا سددره  ٰسددردار پې انددده او ندده یددال آرامددال او مهربددانال  ددهزادگ      

آ نایي لرله  خو داسال یال انگېرلده چدال لده دواړو سدره لده کلوندو کلوندو        

.  ددده د ټولددو پدده زړه کددال ځددان موندددل  و    . لوي او دوسددتي لددري پې ندددگ

 دددهزادگه ماریدددا نددده یدددواز  لددده د  کبلددده چدددال د  ددددال لددده خددددایي          

خدمتگارانو سره پېير لېوالتيا سدودلال وه   دده پده مينده نداکو سدترگو       

پدده وینددا آن د  ددده ما ددوم لمسدد  سددردار       کتددچ  بلکددال د مشددر سددردار   

 .ته یال ورتهنيکوالى  م  ده ته موسېده او هېد  

ایواندوویچ او پېدلده بدوري یدن  دم  دده وخدت چدال پېيدر او           ميخایيچ

 ددهزادگه ماریددا بدده سددره هد دددل  دوى تدده کتددچ او لدده مينددال ندده بدده یددال      

 . موسکا پر ونتو خور دله

مشر سردار ماسامنه ته راه   پر ميز کېناست او ټولدو تده  رگندده    

ه ليسده گدوري کدال د    بدوډا پد  .  وه چال دهه کار یال د پېيدر لپداره کدړى دى   

له  دده  .پېير د دوه ورځنه مېلمستيا په وخت کال خورا سه او مهربانه و

 .ته یال را ئ سره به یال مينه کوله او ورته ویچ به یال چال دیدن

کله چال پېير الړ او د کورنه هړي بېرته راټدول  دول  لکده  دده  دان      

ول د د تگ نده وروسدته دود دى  ټد    چال په  ره کورنه کال د نوي مېلمانه

 ده په اړه خبر  کوي  دوى ټولو  م دا کار کاوه  خو له ستاینونه پرته  

 .بچ  ېڅ نه اور دل کېدل او دا  ده  ه دى چال ډ ر کم پېښېدي
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 رستوو چال دا وار له رخرتيو راسدتون  دو دلومړي ځدچ لپداره یدال     

داسال یال احساس کړه  چال د  ده اړیکدي لده دینيسدوو او پده ځدانگړي      

 .وگه له هونت سره  ومره ټينگال او ژور  ديت

کله چال هونت ته نېدد  کېده  د  ده په زړه کال داسال احساس  پدال  

و لال  لکه  ده احساس چال د مسکو د پاورسکایا په کدو ال کدال یدال     

 ده چال کلده د خپدچ   . خپچ کور ته د نېدد  کېدو په وخت کال احساسوله

ه یددال سمدالسدده  هونددت سددپاره پددوځ سددور  ڼدد  دیمينتددوو وليددد   ددد      

وپې اند او سره بخواو آسدونو د  ړځداى دیدوال یدال تدر سدترگو  دو  کلده         

! گدراو راورسدېد  :چال یال الور کا پده چددو چددو  رکلدي تده راودانگدچ      

جدړ  و     دینيسوو له خوبه راپا ېد  په داسال حال کدال چدال  ڼدال یدال    

له خپلال ځالال یدال رامندت  کدړ   لده رسدتوو نده یدال هېدد راتداو کدړ او د           

د رستوو په گوگچ کدال  ماهده احسداس    . فسران تر  راتا و  ولهونت ا

 پال و لال لکه چال کور تده د سدتنېدو پده وخدت کدال یدال مدور او پدالر او         

خویندو له ده هېد  تاوولال  دى یال کېښدکوده  لده خو داله نده گبڼده      

 هونت  ده ته د خپدچ . واخېست  ژړا ورهله او ژبه یال گونگه گونگه  وه

ان په زړه پدور  او گدران و  لکده د مدور او پدالر      کور په  ان و   ماهه  
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 .کور

رستوو د هونت له قوماندان سره تر کتنال وروسته  په خپدچ  ماهده   

تر  و پيدرو او دنددو تدر سدرته     ..... د سورو پوځونو په ډله کال وگمارل  و

رسولو وروسته یال بيا له کار سره مينه پيدا  دوه  د آزاد کدورن  ژوندد    

رته یال ځان د پوځي ژوندد د نظدم او ټينگدو کدړو پده      آزادي یال  ېر  او بې

خددو دلتدده یددال  ددم  ماهدده د کددورن  تددود ژونددد ميندده   . کړ ددو کددال برابددر کددړ

. محبددت  خواخددو ى چددال د مددوروپالر او خویندددو ندده ليدددل  احساسددول  

دلتده ندور د ټدولنال د گدتو او هيدر پددوځي ژوندد آزادي نده وه  چدال پده کددال          

تر  و ي  نور نو سونيا نده وه چدال   او تېروتنال   ر  خوا ته الس واچوي

. له  ده سره د رازونو یا نه رازوندو یدا د زړه دهدوټال خالصدولو تده اړ  دي      

نور نو دا امکانا  نه و چدال د  خواتده  دال خواتده الړ  دي  ندور ندو پده        

ساېت نه و  چال  در سداېت یدال پده ډول ډول لوبدو      ٢7یوه  په و ورځ کال 

ډلال نه و   چال دى په پې ندنه تېر کړي  نور نو د خلکو  ده یال  مېر  

کال حيران وي  نه وو  نور یال له پالر سره د مدالي سدتونزو خبدر  نده و      

او نور نو دولوخوو ته په قمار کال د پيسو بایلېددل نده وریاد ددل  دلتده     

ټولده دنيدا او د  دده  در  ده پده دوو       . په هونت کال  ر  ه  رگند او ساده و

گااده او   لوگراد هونت  چال  ده خپچیو د پاو: نابرابرو برخو و شچ کېدل

ه برخدال سدره  دېڅ اړیکدي او کار نده      دویمد او  دده لده د    . نوره ټوله دنيدا 

په هونت کال  ر  ه  رگند و   ر  دوک پو ېددل   دوک بریددگ  او     . الره

 وک جگړن دى   وک پاک زړى او  وک بد زړى او له ټولو نه مهمده دا  

بداور کداوه   در  ده یدال پده        دوکاندارانو به. ده چال  وک ستا ملگرى دى

پور ورکول او په  رو در وو ميا تو کال یال یو وار پورونه ټولدول   دېڅ   

اړتيا نه وه  چال پلمال وکړي او دروغ ووایي  یواز  دا باید پده پدام کدال    

نيول  وي واى چال د پاولوگراد په هونتو کال داسال  ه نه واى تدر سدره   
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رته گمداري بایدد  دده پده      وي چال بد گڼچ کېدل او  ر کله چال تا کوم کا

هوره توگه تر سره کړ  او د  ده امر له مخال چدال تدا تده درکدړ  دوى دى       

 . ده بشپړ کړ 

رستوو چال کله بيا د هونت پده ځدانگړو حداالتو کدال ژوندد پيدچ کدړ          

 ددده مسددافر تدده ورتدده و  چددال لدده او ده مزلدده وروسددته یددال کددوالى  ددول    

د رسدتوو لپداره ځکده     د پدوځ دا ژوندد  . وهځېدي او سه استراحت وکړي

د مددوروپالر د )پدده زړه پددور  و چددال دولوخددوو تدده د پيسددو د بددایلودلو     

نده  ( خواخو ۍ سره سره یال نه  و کوالى د دهه گناه له کبلده ځدان وبښدي   

پر کړه کړ  وه چال تر پخوا نه به داسال زیا  خدمت کوي   وروسته یال

ندته دا چدال   داسال  هه او زیار به باسي  چال د گنا ونو پور پر  کدړي  ل 

پياوړى وتل  افسر  خو  ملگرى او په یوه خبره کال  یدو ځدانگړى سدړى    

 ده  وک چال په ولسي ژوند کال گدران او پده پدوځي کدال خدورا      . و اوسي

 .آسانه خبره ده

رستوو د قمار تر بدایلودو وروسدته پر کدړه کدړ  وه  چدال د پنځدو        

کدال لدس زره    پالر یال په کال. کلونو په او دو کال د پالر پور ورپر  کړي

روبله ورته رالېدل او تکچ یال کړى و چال تر دوه زرو نه زیا  روبلده خدرو   

 .نه کړي او په پاتال یال  دوى د پالر پور ادا کړي

زمو  پوځ تر  اتگ او په پولتوسك او ایالپروس کال تدر یرهلوندو    

. او بېالبېلو جگړو نده وروسدته  بدارتن  دتاین تده نېددد  راټدول  دوي و        

 .راتگ او د نوي جگړ  پيچ ته سترگه په الره وو( لواکټو)ټول د  ار 

کددال پدده جگددړه کددال گددتون درلددود     ٠٨07د پدداولوگراد هونددت چددال د   

ونده  دو کدوالى د     ځانته د خوړو او کالو په راټولولو لگيا و  نو ځکه یال

او ایددال پددروس پدده لومړنېددو نښددتو کددال گددتون وکددړي  خددو د   پولتوسددك

ن جگدړه ځپلدي پدوځ تده ورسداوه او د      مال جگړ  په نيمایي کال یال ځایدو
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. د پالتوو ډله له پدوځ نده جدال جنگېددل    . پالتف له پوځ سره یو ځاى  ول

د پداولوگراد پددوځ  ددو ځله لدده دسددمن سدره پدده نښددتو کددال گددتون کددړى و    

اسدديران یددال نيددولي وو او آن یددو وار یددال د مار ددال اودینددو گدداډۍ  دددم         

و اونده یدو لدر  او    دهه هونت د اپر چ په ميا ت کدال  د  . هنيمت کړ  وه

کنتواله  وي کلي ته نېدد   دیره  دوي   مالتده ځداى پده ځداى والړ او      

 . ېڅ ونه خوځېد

کدده  دده  ددم د واورو د ویليدددو او د اوبددو د بهېدددو فرددچ و   ددره خددوا   

خټال و  او کله بده د سدړو  پدو راخدوره  دوه  سديندونه پده  پدو راهلدي          

خوځېددا پداتال  دول  نده      په ورځو ورځو به آسونه له. وو  الر  بند  و 

دا چدال گداډۍ او کراچده    . آسونو ته واسده او نده وگدړو تده خدواړه رسدېدل      

خوځېداى نه  و   خلك پلي  کلو او بانتو ته تلچ او  لته به له خلکدو  

نه په تشو کلېو کال  کچالو یا ندورو خدوړو پسدال  رځېددل  خدو د خدوړو       

 . ه    یال پيدا کوالى نه  و

ړلي او تښتېدلي وو   ده  مېر چال پداتال   ر  ه چال و  کلېوالو خو 

او  ده خدواړه او کدالي یدال نده درلدودل  چدال لده          وو  سخت خوار  مظلدوم 

آن سدخت زړو سدر تېدرو  دم دد      .  دو نه یال  وک واخلي یا یال هال کړي

پر ځاى چال له  دو نه  ه واخلي  خپلده یدال کده  ده درلدودل   ددو تده یدال         

 ......ورکول

م د کوروندددو د کوټدددو د چتدددو لددده  دو  اونددده کېدددد  چدددال آسدددونو  ددد  

خدورا ډنگدر او ژوبدچ  دوي     . سوارونه پرتده  ندور کدوم واسده خدوړلي نده و      

خددو سددره لدده د   ددم افسددرانو او سددر تېددرو پددوځي ژونددد تدده دوام         ..... وو

که  ده  دم رندگ الدوت   پړسدېدل  او        ورکاوه  د سورو هونت پوځيانو

ر کدال در ددل او  دم    ټوټه ټوټه و   مگر بيا  م  ر سهار په کتدا  جامال یال

به بيگارۍ ته تلچ  آسونه یال خره کول  وسلال یال پاکولال  آسونو ته یدال  
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لدده چتونددو ندده سددوار  راویسددتال  د خددوړو پدده تمدده د ندریددو  دداو خددوا         

پده اړه بده یدال ټدوکال کدولال او       گرځېدل  و   پا ېدل او دلو   او خوړو

 .......به یال هدولال اپلتال

سره په یدوه کوټده کدال اوسدېده      رستوو د پخوا په  ان له دینيسوو 

. وروسددته  ملگرتددوب ال ټينددگ او خددو   ددوى و   او تددر رخرددتيو ندده یددال 

دینيسوو  ېهکله د خپچ انتیوال رستوو د کورنه د هړو په  کلده نده   

هد ددده  خددو رسددتوو داسددال احساسددوله  چددال د ناتا ددا ناکامدده ميندده  د 

ړه رتبده  دینيسوو چال تر رستوو لو. دوى په دوسته کال بال اهېزه نه ده

سختو چدارو او گواسدمنو سپارسدتونو     درلوده   هه یال کوله  چال  ده

د  ده پالنه او ساتنه یال کوله او تر  رو ېملياتو وروسته . ته ونه گماري

رسدتوو پده یدو    . به یال د  ده پوستنه کوله  چال تاوان ور رسېدل  نه وي

  کلي کال د خپلو دندو د سر تده رسدولو پده وخدت کدال  یدو پولندتي بدوډا        

چال یوه کمکه لدور یدال ورسدره وه  وليدده  چدال بدربڼ او و ي دي  او نده        

پدددو ېدي چدددال چېدددر  وتښدددتي  رسدددتوو  دددده لددده ځانسدددره قطعدددال تددده   

راوستچ   دو ته یال پده خپلده کوټده کدال ځداى ورکدړ   ددوى یدال تدر  دده           

 .وخته پور  وساتچ چال بوډاروغ  و

ه تده  د رستوو یوه ملګدري دسدځو پده اړه د خبدرو اتدرو پده لدړ کال  دد        

ویچ چال  ده ناځوانه ملګرى دى ځکه دى خپچ دوسدتان لده  ددال یدو      

رستوو ته دهدال  .لنت  سځال سره چال دده کورته راهلال ده نه ا نا کوي

 ده افسر سه وسکنځاه چدال دهده   .ټوکال خوند ورنه کړ او سخت خ ه  و

 ټوکه یال ورسره کړ  وه خو دینيسوو کرار کرار  ده آرامه او دالسا کړ

 ...يچ مخه ونيولهرمنځ یال ددو او د دوى تر
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د اپر چ په ميا ته کال  د ټولواک د راتگ خبدر  پدوځ بيدا راژونددى      

رستوو ونه کوالى  و پده  دده بریدد کدال د گدتون حدق پيددا        . او زړور کړ

کړي  چال په بارتن  تاین کال کېددونک  و  ځکده د پداولوگراد هوندت د     

 .  تاین نه لر  پرو  و پوځ په لومړیو کرسو او له بارتن

دینيسددوو او . هونددت پدده یددو لددر  ډاگ کددال ځدداى پددر ځدداى  ددوى و        

رستوو په  ده مورچچ کال  چدال سدرتېرو د  مهدال پده ډول و سدتل  او      

دهدده . پدده پددااو  سدداخونو او  ددنو یددال پددټ پوسددل  و  پندداه اخېسددتال وه     

مورچچ چال د  ده وخدت د دود سدره جدوړ  دوى و  یدو متدر سدور  یدونيم         

د دهدده مورچددچ یددوه . الدد  او در  ندديم متددره او د والدد  درلددوده متددر ژورو

خددوا  د وتلددو لپدداره لکدده زینددال داسددال جددوړ   ددو  و    مدددا  مهدده د   

د  مهال په بچ سر کال سورو پوځيانو   ولرگي په . پوځيانو کوټه  م وه

پر سر یال یوه تخته ورا ښال او له  ده نه یال د ميز کدار    د وال کال و لي

دوو دیوالونو کدال یدال  د یدو متدر پده انددازه بيدا ندور         د  نگ په . اخېست

د مورچددچ د . ځایوندده و لددي وو او لدده  دددو ندده یددال د کددټ کددار اخېسددت        

سدر یدال   . لوړوالي کچه له  ده انداز  سدره برابر دده چدال دى  لتده والړ و    
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یدوه بلده   (  ده سدرتېرو تده گدران  دم و    )د دینيسوو کوټال . پاس نه لگېده

چال له چته یدو داسدال دړه چدال پده  ددال کدال د       سکال  م درلوده او  ده دا 

کلده بده چدال  دوا ډ دره سدړه       . سيښال ټوټال ټومبچ  و  و   راځوړندده وه 

د ...  دددوه  سدددرتېرو بددده لدددد سدددکروټال د اوسدددپنو پددده تختدددو کېښدددود       

دینيسوو او رستوو مورچچ به سه تدود  او د سدرتېرو او پوځيدانو گڼده     

 ..... گواه به  لته جوړه وه

یوه ورځ چال رستوو د سهار په اتو بجو له پير   د اپریچ د ميا تال 

او سختال بال خوبه نه وروسته  خپچ مورچچ ته راهد   سپارسدتنه یدال    

لددده اورسدددته لوندددد  دددوى خپدددچ کمددديس یدددال  . وکدددړه چدددال اور راوړل  دددي

خپدچ کدالي   ... وو ست  دېا یال وکړه  چاى یال و که او ځان یال تدود کدړ  

السدونه  . کدټ کدال وهځېدد   او کپړي یال ټول او په یوه کميس کال پده خپدچ   

یددال تددر سددر النددد  کېښددودل  پدده خيددالو کددال ډوب  ددو او د  دددال رتبددال د  

اخېستو په چر  کال الړ  چال د خپلال وروسدته دندد  د بریدالي سدر تده      

. رسدېدو لده املده یدال پده  ماهده ورځ د حکدم د اخېسدتو وړانددیز  ددوى و         

ده . و  ده دینيسوو ته چال معلومه نه وه  چېرته تلل  و  سترگال په الره

پده د  وخدت   . هوستچ چال په گته سدره کيندي او د زړه خوالده سدره وکدړي     

. کددال د دینيسددوو چدددال چددال لدده قهددره ډکدده معلومېددد   واور دددل  ددو  

رستوو پا ېد  د مورچچ د  ېندار  نه یال د باند  وکتدچ  گدوري چدال    

 .ډلگ  مشر توپچنکو دى

  چدال  دینيسوو پرله پسال چدال و لال  ما خو تا ته خپله امر کدړى و  

ما خپلده وليددل چدال الزارچدوک     .  وک دهه د ما کين ریښال ونه خوري

 :ډلگ  مشر ځواب ورکړ. ریښال له ډاگه راوړ 

ما ټولو ته سدتا امدر ووایده  سپارسدتنه مدال ورتده وکدړه         ! ساهليه_  

 . خو د  دو هو ونه کله خبره اوري
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رستوو بېرته خپچ کټ تده راسدتون  دو او پده خدورا ډاډ یدال لده ځدان          

 :وویچ سره

پر دده چال خپلال چدال سور  وکړي  ما خپچ کارونه پده سده توگده    _  

تر سره کړي دي  زه هواړم و ده  م  ترخوبه بدچ سده  د  پده دنيدا کدال نده        

 .  ته

خو د ډلگ  مشر له هد ه پرته  دد ینيسوو د نوکر   ماهه چاالک او 

 دده پدر ډوډۍ بداروکراچيو او    .اوروزم  الرو کا هدد  دم واور ددل  دو    

ایانو په اړه خبر  کولال اوویچ یال چال خوړو پسال گرځېددو  ده  دده   هو

 : بيا د دینيسوو د چدو هد واور دل  و چال ویچ یال. ليدلي دي

 .ال ډلال ته ووایئ چال چمتو  يدویم_  

 :رستوو په زړه کال وویچ 

 . دا چېر  ځي_  

دینيسوو پنځه دقينال وروسته  مهال ته راننو  او په خټو ککدړو   

ته وروخو   په خورا قهدر یدال خپدچ پيدت  ښداوه او خپدچ        بوټو سره کټ

 ده خپله توره او متروکه تر مدال کدړل او د   .  يان یال په کهوړه کال اچول

وتلو د وره خوا ته د خوځېدو په لړ کال یدال  د رسدتوو دد  پوسدتنال پده     

. ځدددواب کدددال چدددال چېدددر  ځدددال  پددده خوا دددين  ځدددواب ورکدددړ  کدددار لدددرم 

 :وتلوپه  ېبه کال وویچدینيسوو د  مهال د درواز  نه د 

 . لوى خداى او ستر ټولواک به مال ساتنه کوي_  

رسددتوو لدده  مهددال ندده بانددد  پدده خټددو کددال د  ددو آسددونو د خوځېدددا    

گامونه واور دل  خو ځان یال آن دومره  م په ېذاب نه کدړ چدال وگدوري     

چېر  ځئ  په  ماهه گوسده کدال چدال هځېددل  و  کدرار کدرار لدد تدود او         

. و چددال راویښ  ددو او لدده  مهددال ندده راوو  هړهددړولمددر پدده . خددوب یددووړ

د گاونت   مهال  ندگ  . آسمان  ين و. دینيسوو ال راستون  وى نه و
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تدده  دوو افسددرانو او یددو بریدددگي پدده پسددتال نمجنددال ځمکددال کددال  چددال      

خټجنه وه پده خدورا خوسده د سدافيکا د لدوبال د پيدچ پده  يلده  ميددوي          

پيدچ  دو  لوبدده ال    د دوى. رسدتوو  ددم لده  ددو سددره یدو ځداى  ددو      .ټکدول 

پدام   نيمایي ته رسېدلال نده وه  چدال خپدچ پلدو تده را روانوکراچيدو تده یدال        

چدال آسدونه یدال خدورا ډنگدر ډنگدر وو          یوپنځلس  دپاړلس سدواره  .  و

کراچدده د سددپرو پدده الرسددوونه  د آسددونو د     . کراچېددو پسددال را روان وو 

ال تویلال خوا تده ورنېددد   دول  سدواره تدر  راتداو او لویده گڼده گواده ید          

 .جوړه کړه

 :رستوو وویچ

 ! سه وگوره  دینيسوو  سال ځان له ډاگه ویشته  دا دي  م خواړه -

 :افسرانو وویچ

 . مداسال چال وایي  اوس به سرتېري مز  کوي -

د سددرتېرو ندده لددد واټددن وروسددته  د پلېددو پوځوندده دوه افسددره چددال پددر   

 رسدتوو . آسونو سواره وو  او له رستوو سره یال چ  جدگ و  راروان و 

 .د  دو مخال ته ورهي

 :ډنگر  لنتوني افسر  چال له ورایه یال له ژبال نه قهر ور ده  ویچ

 .زه تاسو ته خبر درکوم -

 :دینيسوو وویچ

 .الس مو خالچ  ما خو وویچ  چال بېرته یال نه ورکوم -

مسدووليت بده یدال سدتا پده هداړه وي  تاسدو پده         ! گوره تورن صاح، -

ه  دوه ورځال کېدي  زمو  سرتېرو خپلو تاالن  ت کړي دي  دا خو هال د

 .یوه مړۍ ډوډۍ  م نه ده خوړلال

 :دینيسوو ځواب ورکړ

 . زما سرتېري دوه اونه کېدي چال و ي گرځي -
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 :پلي افسر په لوړ آواز بيا وویچ

 .تاسو یال مسوول یاستئ. دا سوچه هال ده  تاالن دي -

 :دینيسوو نا اپه لکه اور چال اخېستي و  چده کړل

گددورئ  . دئ مددال کندده  ځددواب یددال زه وایددم ندده تاسددال     نگدده  پر ددد  -

... مخکال له  ده چال خبره بال آبه ته ورسېدي  ما نده الس واخلدي او کنده   

 .ئ اگرز  تاسو ته وایم مخ واړو

لنت وني افسر  پرته له  دده چدال یدا  داگرز او یدا وخدوځېدي  پده لدوړ         

 :آواز یال وویچ

 ...ډ ر سه  ډ ر سه   م هال کوئ او  م -

د خپچ آس مخه  د دهه افسر خوا ته ورواړوله او چده یال دینيسوو 

 :کړل

کندده اوس بدده  ددده  دده دربانددد  وکددړم چددال مددال کددوه      ! ځدده ورکېددده  -

 .پوستنه

 :افسر  م په گواسمنه ژبه وویچ

 .ډ ره سه ده  اوس به گورو -

 ده د خپچ آس مخ راواړوه  پده خپدچ ر دد ددونکي زیدن ناسدت  پده        

 .یرهه ځداسته لر   و

 :وو ورپسال چدال کړلدینيس

 . د سپي په  ان هاپي  لکه خراړي سپي -

دا د پلي پوځ یو افسر ته د سواره پوځ تدر ټولدو بدد  سدکنځلال او پدر      

 . ده ملنت  و 

دینيسوو تر د  سپکو نه وروسته  په بنگېدو بنگېدو  د رسدتوو  

 :خوا ته راهي او و  ویچ

کداروان مدو    په زور مو تر  واخيستچ  هال مو کړل  د ددود خدوړو   -
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 .  ه وکړم  وگړي مال له لو ي مري  بچ ډول خو ونه  وه. الند  کړ

تر السه  وي و  د پداولگراد د    ده  ه چال د سواره پوځ  پوځيانوته

قطعال یو هونت ته ور روان و  خو دینيسوو چدال د الورو دکا نده د  دده     

له راتگ او ساتونکو د نه درلودلدو نده خبدر  دوي و  لده خپلدو سداتونکو        

 ده خپلوسدرتېرو تده پدوره وچده ډوډۍ     . ره پر ده یرهچ او تاالن کړي وس

 .ورکړه او آن نورو سورو ته یال  م ست وکړ

بلدده ورځ  د هونددت قوماندددان دینيسددوو ځددان تدده وروهوسددت  خپلددال 

 :منگولال یال پرانيستال او سترگوته یال ونيولال

زه دا پېښه داسال گڼم  گواکال پر دده سدترگال پټدوم  گدواکال  دېڅ       -

نه ده ليدلي او نه مال اور دلي او تدا پده هدال نده تورندوم او دوسديه نده        مال 

درته جوړوم  خو تا ته مشوره درکوم چال په خپله سدتر  قومانددانه تده    

الړ دال  او دهده  ددخړه پده کددراره آواره کدړ  او کده  ددونال وه  کدوم سددند       

السددليك کددړ   چددال  ددومره خددواړه د  ترالسدده کددړي دي او کندده د پلددي    

 .سره به مخامخ او خبره به خدازده چېرته ورسېديهونت له ېر  

دینيسددوو د هونددت لدده قوماندددان سددره ترکتنددال وروسددته  مخددامخ       

ستر  قوماندانه ته الړ او د زړه له کدومال یدال تکدچ وکدړ چدال د هوندت د       

 ددده چددال کلدده د  ددپال خپلددال  مهددال تدده      . قوماندددان خبددره ترسددره کددړي  

ي دهدده  ددان راسددتون  ددو  داسددال و چددال رسددتوو  ېهکلدده خپددچ ملگددر  

کلده  .  ده نده هوسدتچ وهد ددي او لده خوا دينه نده سرسدام و       . ليدلي نه و

 دده بده  دونتو الندد      . چال به رستوو  ده نه وپوستچ چال  ه  وي دي

سکنځلال او گواسمن  ه به یال ویچ  چال په پدوره توگده نده د پو ېددو وړ     

 .و او نه دا  رگنده وه  چال چاته یال وایي

ال په ليددو ویدر  اخېسدتي و   دده     رستوو چال د دینيسوو دد  ح

وکړ او یو تدن یدال    ته یال د کالېو د بدلولو او یو گيالس اوبو د  کلوست
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 . م ډاکتر پسال ولېده

ورکده وه یدال  یدو بدچ گديالس      . هواړي ما د هال په تور محکمه کړي -

زه بده تدچ د دهدو دوه مخدو پده      . اوبه راکړه  پر دده چدال محکمده مدال کدړي    

ره خپلدده ټولددواک تدده  ددم کددوم   ددوکال  راکددړه    وړانددد  جنگېدددم  دا خبدد

 .راکړه یو بچ گيالس یخال اوبه  م راکړه

 : پوځي ډاکتر چال راهي و  ویچ

او یو  يشده تدوره وینده یدال د     .  رومرو یال باید وینه واخېستچ  ي -

دینيسوو له ویښتن الس نه واخيسته او په  مد  وخدت کدال مټدال  دده     

 :ړي  چال په ده تېر  وي ووکولال  و  د  ده  ه په  کله خبر  وک

کله چال ستر  قوماندانه تده ورسدېدم  ومدال پوسدتچ  سده ررديس        -

 مو چير  دي  

 :و  ویچ

 :ایا کوالى  ي لد صبر وکړئ  ما وویچ -

باید الړ  م  خپلال دند  ته باید ستون  م  تر د  ځایه پدور  مدال    -

الره و لال  کده ورتده ووایدال چدال د صدبر کولدو وخدت نده         ( ورست) دیر 

تدر د  خبدر  وروسدته و چدال د داړمدارو      . رم  سه به دا وي چال مدا ومندئ  ل

 :هلو مشر راسکاره او ما ته یال په نريحت پيچ وکړ

 :زه چال ورننوتم  ومال ویچ! دا کار چال تا کړي دي  هال ده -

هال  دا هدال نده ده چدال یدو افسدر خدواړه دد  لپداره اخلدي چدال خپدچ           -

سرتېرو خواړه د خپچ جيد، د   و ي سرتېري ماړه کړي  هال  ده ده چال د

 :ډکولو لپاره واخلي   ده وویچ

چال داسال ده  الړ  ه او د جرگه گه مشر ته ور ده او  لتده بده    ! سه -

 ده یدو پااده درکړي تده  دده واخلده او السدليك یدال کدړه  چدال سدتادهه           

 ه فکر کوئ  .بيا زه د جرگه گه مشر ته ورهلم. دوسيه پاى ته ورسېدي
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ت و  نده  نده پدو ېدئ  تردور وکدړه  فکرکدو         دميز  دا تده  دوک ناسد    

 وک مو  له لو   ژهوري  دینيسوو چال دا خبره وکړه  له قهره یال پده  

 ماهه ټپي الس ميز ته داسال گوزار ورکړ  چال د  ده پر سر والړه پيالده  

پدو ېد   دوک و  تليداتين    . ورهړ ده او خپله ميز نېدد  و  چدال واوړي 

 : ده ته مال وویچ. و  تلياتين

دا تدده یددال چددال مددو  د   لدده لددو   د مددرگ پولددو تدده رسددولال یددو            -

یو پېړه  بلده  پېدړه  خدداى د  بدده ورځ نده درسديي وربوز مدال ورسدم         

. سدده و ددچ مددال ورکددړل. کددړ  کدده رسددتيا درتدده ووایددم زړه مددال پددر  یددخ  ددو 

دینيسوو  مداسال رمباړ  و لدال او سدپين هاسدونه یدال تدر تدورو ببدرو        

 :بریتو الند   له کرکال ځلېدل

 .که رانه ژهورالى یال نه واى  وژلي به مال و -

 :رستوو ورته وویچ

بيدا د  وینده را وایشدېده  راځده     ! دا رمباړ  د  ه لپاره  آرامه  ده  -

 .چال د الس د ټت پلستر د  بدل کړو

. د  ده د الس پلستر موبدل کړ  کټ ته یال سره بدرگه کړ او و ده  و

د . ه لدده خوبدده راپا ېدددیددوه ورځ وروسددته   ددده پدده سدده طبيعددت او خوسدد

 ماهدده ورځددال پدده ماسپښددين د هونددتیاور پدده خددورا قهددر او هو دده بڼدده د  

رستوو او دینيسوو  مهال ته راهي او په خورا خوا ينه یال د هونت 

د قوماندان له خوا  جگړن دینيسوو ته یوه پااه چال د پرونه پېښال پده  

ره یدداور وویددچ چددال  خبددر ډ دد    . اړه پوسددتنال پدده کددال راهلددال و   ورکددړه    

 ده وویچ چال یو پوځي محکمه جوړه  دو  ده  ځکده   . کړکيچنه بریښي

د خلکدو او کليوالدو د  دتمنيو تداالن      په پوځ کال اوسدنه بدال پروایدي او   

 .زیا   و او د دینيسوو جزا به  م لد ترلده خلك رتبه وي

خبددره د خبرلو ددو او  دديطانانو لدده خددوا داسددال سددودل  ددو  ده چددال      
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کاروان نه د خوړو تدر تداالن او هدال نده      گواکال جگړن دینيسوو له پوځي

وروسته  بال له  ده چال چا هوست  وي  په بدمسته او نشه کال  تللد   

د اېا ددال چددارواکي یددال هددچ نومددول   بددد رد یددال ورتدده ویلددي او سدده یددال  

 ...بيا نورو سره... له  ده ځایه یال چال سره ویستلي. و ل  دى

ندل او ملنت  یدال  دینيسوو د دهو ټولو خبرو او ملنتو په اور دو خ

پدددر  و لدددال  خدددو رسدددتوو چدددال دینيسدددوو سددده پې اندددده  پددده د  سددده   

سره له  ده چال دینيسوو گواکال نه ډار دي  مگدر لده محکمدال    .پو ېده

د محکمدددال لددده پریکدددړو او دد  پېښدددال لددده راتلونکدددو . نددده ډ دددر ډار ددددي

 .بدناميو ویر ده

په  ر ورځ به جلبونه پسال را روان و او محکمال ته به یال هوست  خو

د مددال د ميا ددتال پدده لددومړۍ نېټددال د پددوځي   پدداى کددال د  تدده اړ  ددو چددال 

سدددورو د ډلدددال مشدددري  خپدددچ مرسدددتيال تددده وسدددپاري او خپلددده د سدددتر    

قوماندانه د مستنطق د مشر دفتر تده ور دي او د خپلدو نداوړو کدړو پده       

یددوه ورځ دمخدده پالتونددوو لدده ددو    . کلدده پوسددتنوته ځوابوندده ووایددي   

 .ه دځينو کش ياتو لپاره وتل  ووقزاقانو او له دوو سپرو سر

دینيسوو د تچ په  ان تر ټولو نه مخکال روان و او  لتده یدال بيدا سده     

زړورتيا او مېړانه سودلال وه  خدو د یدوه فرانسدوي و دتونکي د ټوپدك      

کېدداى  دي کده بدچ وخدت واى       . یوه مرمه د  ده ورون لدد  دان ټپدي کدړ    

وهتدون تده د تدگ    دینيسوو به  ېهکله په داسدال ندرم ټدت لده هوندت نده ر      

تکددچ ندده واى کددړي  مگددر اوس یددال دهدده ټددت پلمدده کددړ او د قوماندددانه     

 .مستنطق ته یال د ورتگ پر ځاى  روهتون ته مخه کړه
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د جون په ميا دت کدال چدال د فر دلندد جگدړه پيدچ  دوه  د پداولگراد         

هونت په  دال کال گتون نه درلود او تر د  جگدړ  نده وروسدته د اوربندد     

رسدتوو  چدال د دینيسدوو بېلتدون زوراوه د  دده د      . السليك  دو تړون 

د  دده د دوسديال او   .تگ نه تر اوسه پور  یال له  ده نه  دېڅ پتده نده لرلده    

لددده دهددده اوربندددد نددده پددده گټدددال  . روهتيدددا لددده کبلددده  دددم خدددورا پریښدددانه و 

اجددازه واخېسددته چددال روهتددون تدده الړ  ددي او د دینيسددوو   اخيسددتویال

 .دیدن وکړي

س پده یدوه داسدال واړه کلدي کدال پدرو  و  چدال یدو وار         روهتون د پرو

اوړي و  . روسانو او یو وار  م فرانسویانو  ده تاالن او کنتواله کدړى و 

ډاگوندده تددك  ددنه او زړه راسددکوونکي وو  خددو د کلددي د کورونددو ړنددگ  

باموندده  وران دیوالوندده  ندداولال کددو ال  بربنددت او و ي اوسددېدونکي      

 در پلدو اللهاندده گرځېددل   دده  ده       ټپي  ناروهده یدا نشده سدرتېري چدال      

 .وو چال دليدوخورا سه منظر یال جوړ کړي و

د  ده د انګړ دیوالونده ال  . تېدو نه جوړه  و  وه د روهتون ودانه له

یو  ه پاتال وو  که په ځينو کړکيو کال ال سيښدال پداتال و   خدو د ځيندو     
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نداروغ  ټپدي  رندگ الدوتي  د چدا      . چوکاټونه  دم دړ  وړ  او الدوتي وو  

الس  د چا پښه یا بچ ځاى تړلي   وک لمر ته ناست او  دوک پده باهچده    

 .کال گرځېده

رسددتوو  مدددا چددال د روهتددون انګددړ تدده ورننددو   پدده روهتددون کددال    

پده زیندو کدال یدو روسدي      . دکوم  ي د وروستوالي بوي   ده سرسامه کدړ 

داکتدر پسدال یدو    . ډاکتر چال سديگار یدال پده خولده کدال و  پده مخده ورهدي        

 . م روان و روسي روهتياپال

 :داکتر وویچ

ځدددان خدددو  ېرولدددال نددده  دددم  چدددال ټولوتددده ورسدددېدم  ماسدددام قېدددا    -

 . دماکارالکسویچ کوټال ته را ئ  زه به  مالته واوسم

 :روهتياپال چال کوم بچ  ه له  ده پوستلي و  ځواب ورکړ

 ! ر نگه چال ستا خوسه وي  پروا نه لري -

سدتوو تده پدام  دو     د داکتر په د   ېبه کال  په زینو راختېدونکي ر

 :او  ده نه یال وپوستچ

دلته  ه کوئ  دلته ولال راهلي یاست  ددسمن له مرمده  ! ساهليه -

نه مو ځان ژهورلي  راهلي یاست چال په تي دوس اختده  دي  دا د جدذام     

 .روهتون دى

 :رستوو وپوستچ

 ولال د جذام روهتون  -

داکتدر پدده داسدال یددوه ژبده  چددال گددواکال لده خپلددو خبدرو خونددد اخلددي       

 :وویچ

.  ېهددوک لدده د  ځایدده ژوندددي ندده وزي  ! تي ددوس  گراندده  تي ددوس  -

خپدچ  )یواز  دوه تنه یو  چال دلته ورته ټينګ یو زه او یدو دهده ماکدایف    

 (.روهتياپال ته یال ا اره کوله
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لده پروسدي داکتراندو نده مدو      ...زمو  پنځه تنده ندور داکتدران مدړه  دول     

د ليددو  ( تحددانو م)مرسته وهوسته  خو  دوى دزمو  هوند  دټلوالدو 

 .زهمچ نه لري

 :رستوو وویچ

د سواره پوځ د جگړن دینيسوو دیدن ته چدال ستاسدو پده روهتدون      -

 .کال پرو  دي  راهلي یم

ته خپله فکر وکړه  زه یو تدن یدم    ! نه یال پې نم   ېڅ خبر نه یم پالره -

د خددداى  ددکر دي چددال پروسددي    . در  روهتوندده او  لورسددوه ناروهددان  

و  ته د ټپوندو د تړلدو ټدوکر  قهدوه اوکدوم کيلدو کبدان        مهربانال مېرمنال م

 لورسدوه  : و  خنددل او بيدا  . رالېدلي  کنه ن س به مو الوخته ختلي واى

 . ناروهان او نور  م راروان دي

 روهتياپال ته یال مخ واړاوه؛ تا ته وایم  لورسوه کنه 

 د روهتياپال له  ېره نه له ورایه د  دده نده زهدم  رگندد و او  يلده یدال      

لرلده  چدال دهده ډ رهد ددونکي داکتدر ژر تدر ژره الړ  دي  چدال دي خپلددو         

 .کارو پسال الړ  ي

 :رستوو وویچ

 .جگړن دینيسوو د مولنين په  نتو کال ټپي  وي و -

 :داکتر په خورا بال پروایي له روهتياپال نه وپوستچ

  نگه داسال نه ده ماکای ه . سکارى مړ  وي به وي -

 .ونه منله خو روهتياپال د داکتر خبره

 :داکتر وویچ

 جګه ونه او سر   ڼال یال نه و   -

 .رستوو د دینيسوو د  ېر  ځانگړتياو  انځور کړ 

 :داکتر وویچ
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یو تن لده  مدد  نښدو سدره و   دوکال  خدو بایدد مدړ         !  وکال   وکال -

مددو  سددره نوم ليددك  ددته . پدده  رحال بيدداد   ددم  ېړندده و ددي.  ددوى وي

 ره دى تا س دي ماکایف   ده نوم ليك خوله

 :روهتياپال وویچ

بيا یال مخ رستوو تده ورواړاوه او  .  ده له ماکارالکسویچ سره دى -

 :و  ویچ

مهربدداني وکددړئ  د افسددرانو کددوټال تدده الړ  ددي   لتدده بدده یددال خپلدده    -

 .ئوگور

 :داکتر وویچ

که زما منال  مه ورځه  ډار دم  چال خپله دلتده پداتال نده    ! ا   پالره -

 . ي

ره مخده سده وکدړه او لده روهتياپدال نده یدال د        خو رستوو  له داکتر س

 .الرسوونال هوستنه وکړه

 :داکتر د الندنيو زینو نه راچده کړل

 .گوره  چال بيا ونه وایال  چال چاراته ونه ویچ -

په د  د لېز کال د روهتدون  . رستوو او روهتياپال  د لېز ته ننوتچ

اره بدوي دومددره قددوي او بددد و  چدال رسددتوو اړ و  پددزه کلکدده او دد  لپدد  

د سدي پلدو دروازه   . چال ځدان وړاندد  تدگ تده ال سده چمتدو کدړي  ودر دد        

خالصه  وه او له  ددال نده یدو ډنگدر  ژ دړ رنگدي  تخدرگ الندد  لکدړ            

درواز  تدده یددال ډډه . لددو ال پښددال پدده یددوه نددري کمدديس کددال  ددوک راوو  

په ځلېدونکو سترگو سره یدال پده حيدر  حيدر  تېر ددونکو تده       . ولگوله

ټال ته وروکتچ او و  ليدل چال ناروهان او ټپيدان  رستوو د ننه کو. کتچ

 .په کوټه کال   وک پر سواره او  وک پرخپلو کوټونو پراته دي

 : ده وپوستچ
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 دا  وک دي  -

 :روهتياپال ځواب ورکړ

 ه کوالى  دو   دده دا خبدره داسدال     :  ده زیاته کړه. دا سرتېري دي -

 .وکړه  چال تا به ویچ بښنه هواړي

 :رستوو وپوستچ

 الى  م  کوټال ته ورننوزم او و  گورم کو -

 :روهتياپال وویچ

 وک گوري  دا خبره روهتياپال ځکه وکړه  چال  يله یال نده لرلده     -

 ده ناولال بوي چال رستوو . چال رستوو د ناروهانو کوټال ته ورننوزي

د د لېز په او دوکدال ورسدره رو دي  دوي و  دم پده دم زیاتېدده او دلتده       

انسددان داسددال احساسددوله چددال دد  بددوي . ان وبالکددچ لکدده د ډډزو پدده  دد

کوټه خورا او ده او راا وه او دلمر رادا د کړکيدو نده    . سرچينال  مدلته دي

ناروهدددان او ټپيدددان د دواړو دیوالوندددو بددديخ تددده داسدددال       . راخدددور  و 

پرځمکال و ده وو  چال د دواړو کتارونو په منځ کال یدوه ندرۍ الره پداتال    

 .وه

وو یدا داسدال پده ېدذاب وو چدال ندوي        د ناروهدانو زیداتره  ددهٌ بېسدده    

خو په سدد  دده یدال    . راهلي یا تېر دونکو کسانو ته یال پام نه  و کوالى

پا ېدل  له خپلو ژیړو وچوککرو سره چال له پوټکي پرته بچ  ه یدال پدر   

ټولدو پده یدو احسداس  داسدال یدو       . اډوکو پاتال نه و  سرونه راپورته کدړل 

وهو رخه یدال  رگندولده    احساس چال د مرستال د هوستنال  يله او پر ر

رستوو د کوټال منځ ته ورننو  او نورو  ددو دوو  . رستوو ته ځير  ول

 ددو  . کوټو ته چال درواز  یال د  لویال کدوټال تده راوتلدال و   وروکتدچ    

رسدتوو ودر دد او پده پټده     . کوټو  م له د  کوټال نده  ده تدوپير نده درلدود     

د ليددو تمده     ده په  ېڅ ډول د دهه منظدر . خوله یال خپچ  اوخوا و ارل



 

۳73 

د  دده تدر پښدو وړاندد    مداسدال پدر بربندته ځمکده  د کدوټال د          . نه لرله

 ېدره یدال   . منځ په نرۍ الره کال یو ناروغ پرو  و او الره یال بندده کدړ  وه  

. قزاقانو ته پاتال کېده   ڼدال یدال  دم دقزاقدانو پده  دان جدوړ   دو  و         

وه   خدالچ لو ددلي و چدال الره یدال بندده کدړ        د ده الس او پښال داسدال 

مخ یال سوربخون رنگ درلود او سترگال یال داسال لو دلال و   چدال لده   

د بربندتو پښدو او السدونو    . سپينوالي نه پرته بچ  ه نه پده کدال سدکار دل   

سدر یدال   . مراند  یال پړسېدلال او لکه ر مه له  دو تاو ددلال سدکار د   

پرځمکال ډباوه او په جړ او نده پو ېددونکي آواز یدال  ده ویدچ  او خپلدال       

رستوو  ده ته هو  ونيو او د  ده په خبدر   . بيا بيا تکرارولال خبر  یال

 : یال ځان پوه کړ

 .اوبه  اوبه  اوبه هواړم-

رستوو دد  لپداره  داوخوا وکتچ کده کدوم  دوک پيددا کدړي  چدال          

له روهتياپال نده  . دهه ناروغ خپچ ځاى ته ورسوي او  ده ته اوبه ورکړي

 :یال وپوستچ

 ک کوئ  روهتياپال یال چېر  دي دد  خلکو پالنه او  ارنه  و -

په د  وخت کال له گاونتۍ کوټال نه یو سدرتېري چدال پده لوژسدتيك     

تيارسدددي  دددو  یدددو گدددام رسدددتوو تددده   . کدددال یدددال خددددمت کددداوه  راوو  

 :وروړاند   و  په لوړ آواز یال وویچ

 . روهتيا مو هواړم! ساهليه -

 .داسال بر ښېده چال  ده پر رستوو د روهتون د مشر گمان کړي و

 :وو   ده ته قزاي سرتېري وروسود او و  ویچرست

 . ده راجگ کړه او اوبه ورکړه -

سرتېري په ال خوند  لېوالتيا او  وي سترگال وهړولال  الپسال  دخ  

 : و او و  ویچ
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 .مگر له خپله ځایه ونه سور د! اطاېت کېدي ساهليه -

 : رستوو له ځانسره وویچ

هوستچ ووزي  خو لده  خبر دى  پروانه لري   ېڅ کولال نه  م   ده -

سددئ خددوا ندده یددال د هلچددك درونددد بددار پددر زړه احسدداس کددړ  چددال پددر ده ال 

 لته یو بوډا سرتېري پرخپچ کدوټ ناسدت او   . زیاتېده  مخ یال ورواړاوه

 ېره یال پر اډوکونښدتي ژ دړ رنگده پدوټکي تده      . په ځيرځير یال ده ته کتچ

د   ت سدرتېري د بدوډا گاوندت ناسد   . سدپينه ببدره لویده  یدره یدال وه     . ورته وه

رستوو پوه  دو  .  ده په هو  کال  ه وویچ او رستوو ته یال ا اره وکړه

و  ليدل چال یدوه پښده یدال    . رستوو ورنېدد   و. چال بوډا  ه  يله لري

 ...کده او بله  ده یال له ځنگانه نه پاس پر   و  ده

 :بوډا سرتېري چال الند  ژامه یال ر دد ده  وویچ

گدورئ  آن ندن سدهار    ! ایدو  سداهليه  نه پو ېدم چال  دومره درتده وو   -

 ...آخر مو   م انسانان یو  سپيان خو نه یو  یال ن س ختل 

 :روهتياپال په تلوار وویچ

مهربداني وکدړئ    ... سمدالسه یال رالېدم  سمدالسه  چال یویال سئ -

 .درځه چال ځو

 :رستوو  م په تلوار وویچ

 ...درځه  درځه چال ځو -

کددړ  هوسددتچ یددال ورک  ددي  سددر یددال سددکته واچددوه  ځددان یددال راټددول 

 ددده د دهددال کددوټال پددده دواړو    . وړوکددي  ددي او د چددا پددام وروانددده وړي    

خواوکال د پرتو کتارو ناروهانو مالمتو او رخدال نده ډکدو هلچکوندو پده      

 .وو  بدرگه کال له کوټال نه
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روهتياپال رسددددددتوو ترد لېزه لدددددده تېر دووروسددددددته  دو در    

پدده د  . افسددرانو برخدده گڼددچ کېددده کوټددو تدده بدرگدده کددړ  چددال د ورخددالچ

په دهدو کټوندوکال  نداروغ او ټپدي افسدران      . کوټو کال کټونه  م پراته وو

د  دو ځينو چال د روهتدون کدالي یدال اهوسدتي و پده      . ناست یا پراته وو

 دددوک چدددال رسدددتوو  د   دددده لدددومړني. کوټدددو کدددال گرځېدددده راگرځېدددده

چال یو الس یدال   افسرانو په کوټه کال وليد  یو ډنگر او لنت وني سړي و 

د  دونتو پده     د ناروهانو کالي اهوستي  نه درلود  خوله یال پر سر وه

. کونج کدال یدو کدوچني پيدت نيدولال و او د کدوټال تدر مخدال یدال قددم وا ده           

رستوو  ده ته سه ځير  و او  هه یال کوله ورپه یاد کدړي چدال  دده یدال     

 .چېر  ليدلي دي

 :لنت وني سړي وویچ

!! تو ين تو ددين.ن نرددي، کددړ گددوره چددال خددداى مددو چېددر  دیددد   -

یاد دي د  کنه  تاسو مو پر آس سپاره کړئ او  ون گرابن ته ورسولئ  

 . ماته گوره  ما نه یال یو  ه پر  کړل! گوره

 مددا چدال   . په موسکا یال د خپچ کميس تش لستوني ته ا داره وکدړه  
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 :پوه  و رستوو  وک لټوي  و  ویچ

  کنه   ده لده مدا   تاسو واسيلي دیميترویچ دینيسوو پسال گرځئ -

 ! سره په کوټه کال دى  دلته دى  مهرباني وکړئ  د  خواته را ئ

او  ده یال  بلدال  ددال کدوټال تده چدال د  دو افسدرانو د خنددا هدد تدر            

 .راته  بدرگه کړ

رستوو چال د مړو د سيمال د ډډزوبدوي یدال ال پده پدزه کدال پداتال و  د       

نو مالمت او له سرتېرو د کوټال په دواړو خواو کال د پرتو کتارو ناروها

 رخددال ندده ډک هلچکوندده او ده تدده د ځوانددو سددرتېرو وراوسددتي حيرانددال      

 :سترگال یال له سترگونه  نه لر  کېد   په زړه کال یال وویچ

خندا  ه کدوي  زه حيدران یدم چدال دلتده  نګده کدوالى  دي  ژونددي           -

 .پاتال  ي

کدده  دده  ددم د ورځددال دولددس بجددال و   خددو دینيسددوو  ددادر پددر مددخ     

په هونت کال د خپلال قوماندانه د وخدت پده  دان    .   وهوړولال و او پرو

 :یال په  ماهه پخواني هد  چال رستوو ورسره رو دي و  چده کړل

 ! سالم -سالم! راهلال! آه رستوفه -

خو رستوو په خورا خوا ينه پام  دو چدال د ده د دهدال لېوالتيدا او     

خوسه  اته یو همړلي نوي درد چال په  ېره او آواز کال یال  م  رگند و 

 .ندښتي دي

که  ه  م ټت یال خورا لد و  خو د  پدو اونيو په تېر دو  بيدا  دم سده    

 ېره یال د نورو ټولو ناروهانو په  ېر پړسېدلال او رندگ یدال   .  وي نه و

خو رستوو د  ده له د  حال نه حيران نه  دو  د  دده حيدر  لده     . الوتي و

سکا یدال  د  نه و چال گوري دینيسوو د ده په ليدو خو اله نه دي او مو

نه یال د هونت په اړه  ه پوستچ او نه یال د پدوځي  .  م د زړه له کومي نه وه

ېملياتو یادونه کوله  او کله به چال رسدتوو پده د  اړه  ده وویدچ   دده      
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داسدال بر ښدېده چدال دینيسدوو  هده کولده  خپدچ        ... به ورته هو  نده نيدو  

نده  پخواني ژوند  ېر کدړي او لده پدوځي مسدتنطنينو سدره د ده د  دخړ        

کله چال رستوو له  دده نده    . له بچ  ېڅ  ي سره مينه نه سودله  پرته یال

د ده د دوسيال په اړه وپوستچ  سمدالسه یال  دده پدااال چدال د  يړنيدز      

د بالښددت النددد  راوویسددتال په ... جرگدده گدده ندده ده تدده رارسددېدلال و    

خورا لېوالتيدا یدال د  دده پده لوسدتلو پيدچ وکدړ او پدر  ددو ټکدو یدال ډ در             

ر کدداوه چددال ده خپلددو دسددمنانو تدده خپددچ هددوره ځوابوندده گڼددچ  د        ټينګددا

دینيسوو ملگري چال له رستوفه  اوخوا چاپير  وي وو   مددا چدال د   

رسددتوو د  دددو لدده کتددو او . ليددك لوسددتچ پيددچ  ددول  کددرار کددرار ووتددچ 

خوځېدا نه پوه  و چال  دو ټولو دا داستان پده وار وار اور ددلي او ندور    

یدواز  دوه تنده  یدو ځدوان افسدر      . زهم نه لدري  د  ده د اور دو حوصله او

چال په همړلال  ېدر  د دینيسدوو د کدټ تدر  ندگ پدر خپدچ نداټول  دوي          

کددټ کددال ناسددت واو پيددت یددال  ښدداوه او بددچ لنددت ونددي الس پددر   ددوي     

... او د نه په نښده یدال سدر ورتده سدوراوه      تو ين چال  ده ته یال هو  نيولال

 :او رستوو ته یال وویچلومړي افسر د لوستلو په منځ کال ورودانگچ 

مددا . زمددا پدده انددد سدده بدده دا وي  چددال لدده ټولددواک ندده بښددنه وهددواړئ     -

د . اور دلي چال په د  ورځو کال خورا لدویال جدایز  او سدوهاتونه بښدي    

 . ده هوستنه به  م ومنچ  ي

دینيسوو په داسال یو هد چال هوستچ یال  ده پخدوانه لېوالتيدا او   

پرتده لده قهدره بدچ  ده نده پده کدال         تودوالي وروبښي  خو د ده د  هدو سدره   

 :اور دل کېدل  وویچ

زه لدده ټولددواک ندده بښددنه وهددواړم   دده گندداه مددال کددړ  ده  کدده زه هددچ   -

واى   ده بله خبره ده  بيا بده مدال د بښدنال هوسدتنه کدړ  واى  خدو اوس       

سه ده  . ما دد  لپاره محکمال ته کشکا ي چال د هلو مخه مال نيولال ده
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ه له  ېڅ چا نه  نده ویر ددم  پده ویداړ سدره      پر دده چال محاکمه مال کړي  ز

مال د ټولواک چوپړ کړي دي  د وطن پده الره کدال مدال سرسدندلي او هدال      

زه سدپينه او پده ډاگده    ! ئواور... هواړي ما خلك رتبده کدړي  . مال نه ده کړ 

که ما د دولت  تمني تاالن کدړي  :  ده ته ليکم  گوره ما ورته ليکلي دي

 ...یي

 :تو ين وویچ

اوس خبدره پده   !خدو واسديلي دیمتدرویچ    ... ه ليکچ  دوي دي خورا س -

دلتده هدرور گټده نده لدري       : د  کال نه ده   ده  م رستوو ته مدخ اړولدال و  

گددوره . داسددال ندده هددواړي سددرتېري بایددد تددابك وي او واسدديلي دیمتددرویچ 

 .وکيچ یال  م ورته وویچ چال د دوسيال مزه یال نه  ته

 :دینيسوو وویچ

 .د  وي پر دده چال نه وي  خرابه -

 :تو ين دوام ورکړ

 ده هوستنليك چال وکيچ درته ليکلي   ده السدليك کدړه او و     -

 ...لېده

 :دینيسوو ځواب ورکړ

 ...گوره یو وار مال درته وویچ  چال زه د ننواتو او ېذر سړي نه یم -

کلدده چددال تددر یوسدداېته وروسددته د دینيسددوو همجنددوز رلړو پددااو       

ه ویچ او نوره ټولده ورځ یدال پده    لوستچ پاى ته ورسېدل  رستوو  ېڅ ون

خددددورا خوا ددددينه او خوا دددديني طبيعددددت د دینيسددددوو د روهتددددون د   

انتیواالنو په منځ کال د  دو د ننلونو او خبرو په اور دو چال بېرتده پدر    

راټول  وي وو  تېره او خپله په خورا خوا ينه تدر ماسدامه پدور  چپده     

له دینيسوو نده   ماسام ناوخته پا ېد چال وخوځېدي   ده. خوله پاتال و

 وپوستچ  چال کوم پېدام یا سپارستنال لري اوکنه 
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 :دینيسوو افسرانو ته وکتچ او و  ویچ

خپچ بالښت الند  کاهذونه یدال راوویسدتچ او د  ددال    ! صبر وکړه -

کړکه خوا ته چال  لته مشوانه ایښال وه  ورنېددد   دو  چدال  ده  دي      

ه ورواړاوه  وروسته له کړکه نه رالر   دو  مدخ یدال رسدتوو تد     . وليکي

 :یو لوى ليك یال  ده ته ورکړ او و  ویچ

داسال بریښي چال  ده برحنه دى دخپچ  ت ېي، ليدل  رانه خبره  -

 .ده

ليك  ماهه د بښنال هوستنه وه  چدال د مددافك وکيدچ لده خدوا ليکدچ       

د دینيسددوو پدده د  ليددك کددال پرتدده لدده  ددده چددال د پوځيددانو د     .  ددوى و

ویواز  په لنته تو ه له ټولدواک  هالوو کومه یادونه  وي وي  یواز  ا

 . نه د بښنال هوستنه  و  وه

 ...دا به ورکړ  او -

پرتددده لددده  دددده چدددال خپلددده خبدددره پددداى تددده ورسدددوي  یدددوه تردددنعي او  

 .زورونکي موسکا یال وکړه
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رستوو هونت ته د راستنېدو سره سم  د دینيسوو د دېدوا پده اړه د   

رکړ او ټولواک ته د خپچ انتیوال له خدوا لده   هونت قوماندان ته گزار  و

 .ليکچ  وي ليك سره د تيلزیت پلو وخوځېد

د فرانسدددال او روس ټولواکدددان د جدددون پددده دیارلسدددمه تيلزیدددت تددده       

باریس دروبتهکوي له  ده مخور نده چدال ده یدال پده چدوپړ کدال       . ورسېدل

 يله وکدړه چدال د ټولدواک د سداتونکو پده ډلده کدال دي  دم تيلزیدت تده             و

 :دل  ي   ده وویچولې

لده سدتر انسدان نده د  دده موخده        .  يله لدرم دهده سدتر انسدان وویدنم      -

 .باله« بوناپار »ناپليون و  چال تر  ده پور  ټولو ناپليون 

 :جنرال وموسېد او و  ویچ

 ستا موخه بوناپار  دي  -

باریس په پوستنيزه بڼه خپچ جنرال ته وکتچ او سمدالسه پده د  پدوه   

 :ل گواسمنه ټوکه وه  ده ځواب ورکړ و چال دا یو ډو

جندددرال چدددال . سددداهليه سدددردار  زمدددا موخددده ټولدددواک نددداپليون دي   -

 :موسکایال پر ونتو خوره وه  باریس په او ه وټپاوه او و  ویچ

 .ته به خورا لوړو رتبو ته ورسال او  ده یال له ځان سره بو  -
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د  باریس د  دو لدد  دمېر کسدانو پده ډلده کدال و  چدال د نيمدان پدر رود         

 ده  دده سدتره بېدتۍ چدال د دواړو     . ټولواکانو د کتنال پده ورځ  لتده وو  

 دده نداپليون وليدد    .  ېوادونو په ځانگړو نښانونو گااچ  و  وه وليده

چددال د رود لدده  دددال هدداړ  ندده راگددوري او ټولددواک الکسدداندر چددال پدده        

اندیښمنه  ېره د ساحچ دد  هاړ  په مېلمستون کال  د  ده راتدگ تده   

و  ليدل چال دواړه ټولواکان جداله تده وختدچ   دده     . ه ديسترگال په الر

وليدل چال بېتۍ ته الکساندر نه مخکال ختلي نداپليون   نگده ددوى د   

ټولواک  رکلي ته ورروان  و  د  ده الس یال کېښدکود  دواړه پدر  دده    

 ددادر چددال ددوى د کتنددال لپدداره ټاکددچ  ددوي و  گاموندده کېښددودل او لدده    

چدال بداریس د واک دهدو لدوړو کړیدو تده        لده  دده وختده   . سترگو پناه  دول 

تگ راتگ پيچ کړي و  ځان د  سره رو دي کړي و  چال خپچ د سدترگو  

د تيلزیدت د  . ليدلي حال ته په ځير وگوري او  ده ټول له ځانسدره وليکدي  

کتنال په او دو کدال یدال د نداپليون د چوپړاندو نومونده پوسدتچ  د  ددو د        

چددال  دددو کددولال  ټددولال ده جددامو پدده اړه یددال  ېړنددال کددولال او  ددده خبددر  

کلده چدال ټولواکدان پده بېدتۍ کدال ټداکلي سدایوان         . خپچ ذ ن تده سدپارلال  

الند  کېناستچ  ده خپچ ساېت کال وخت پده نښده کدړ او کلده چدال روس      

دهده  . ټولواک الکساندر له  ده نه راوو   بيا یال خپچ ساېت ته وکتدچ 

ال  م دهه پېښه ی. کتنه یو ساېت او در  پنځوس دقينال او ده  و  وه

 ددده  ددپه د نددورو  دددو پېښددو پدده ډلدده کددال چددال تدداریخي پېښددال  ددمېرل     

دا چال له ټولواک سره د مچ کسدانو  دمېر زیدا  نده و  د     . کېدي  وليکله

تيلزیت په کتنه کال له ټولواکانو سره ملگرتيا د  دو کسانو لپاره چدال د  

واک د لدددوړو پدددوړو لېدددوال و  خدددورا ا ميدددت الره او بددداریس  دددم داسدددال 

ندده . ال لدده کتنددال وروسددته د ده دریددځ  ددم سدده ټينددګ  ددوي دي  انگېرلدده چدد

یواز  ټولو  ده پې انده  بلکال په ځير یال  ده ته کتچ  د  دده کدړو وړو   
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ته یال پام کاوه او په  رځاى او  ره پېښه کال خلك د  ده  ته والي سره 

دوه ځله  ال ټولواک ته د پېدامونو د وړاند  کولوویاړ . ېاد   وي وو

دا پدده د  معنددا چددال پاچددا یددال لدده نېدددد  پې انددده او د     پدده برخدده  ددوي و

ټولواک نېدد  کسانو د پخوا په  ان باریس نه یواز  پردي نه گااه  لده  

 . ده چا ځان نه لر  کاوه  بلکال د  ده نشته والي به د تعج، وړ و

باریس یو بچ السمچ سره چال په خټه پولندي و او ژیلنسکي نومېدده  

 ده پده پداریس کدال روزل  دوي او لدوى  دوي        . په یوه کوټه کال اوسېده

خورا بتاى  فرانسویان ورته گران او د تيلزیت د کتنال په ټوله موده کال 

 ه کم  ره ورځ د فرانسال د گارد د ستر  قوماندانه ځيني مشدران او د  

 .گارد افسران د سهارني او هرمني لپاره د ده په کوټال کال راټوليدل

یس د کدددوټال اندددتیوال سدددردار  د جدددون  لورویشدددتمه وه چدددال د بدددار  

ژیلنسکي خپلو فرانسوي آ نایانو ته د ماسامنه مېلمستيا جوړه کړ  

په د  مېلمستيا کال ویاړمنو مېلمنو د بناپار  یدو السدمچ  د گدارد    . وه

 ددو تندده افسددرانو او د فرانسددال د پخوانيددو اېيددانو ندده  یددو زلمددي چددال د    

 . ناپليون په دربار کال هالم بچه و  گتون درلوده

د  مد  ورځ په ماسام  رسدتوو د ماسدام پده تيداره کدال  دد  لپداره       

چال  وک یال ونه پې ني  ملکي جامال واهوستال  تيلزیت ته راهي او د 

 .ژیلنسکي او باریس کورته ورهي

د رسددتوو او دهدده راز د  ددده د ټددول پددوځ پدده ذ ددن کددال چددال دي تددر     

بداریس پده   ال  دده بددلون راهلدي نده و چدال د پدوځ د مشدرۍ او        ... راهلي و

ذ ددن کددال راهلددي او ندداپليون او فرانسددویان یددال د دسددمن لدده کچددال پدده         

د پوځيددددانو پدددده گوگددددچ کددددال د ندددداپليون او   . دوسددددتانو بدددددل کددددړي وو 

فرانسویانو په وړاند   ماهال پخوانه کرکال  وحشت  بدال اېتمدادۍ   

ډ ره لد موده پخوا رستوو د پالتوو د ډلال لده  . او سپکاوي  پال و لال
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 په خبرو اتدرو کدال ویلدي و  کده نداپليون اسدير  دي له       یو قزاي افسر سره 

.  ده سره باید نده د یدوه ټولدواک  بلکدال د یدوه جداني پده توگده کدړه و دي          

 مدددا  ددو مددوده د مخدده یددال چددال کلدده پدده الره کددال یددوتن ټپددي فرانسددوي      

ډگروال سره کتنه  و  وه   ده ته یال ویلي و  چال دا نا ونال ده  چال د 

ارمارجاني ناپليون تدرمنځ د سدولال تدړون    روسيال د قانوني ټولواک او ډ

السددليك  ددي  لدده  مددد  کبلدده و چددال کلدده یددال د بدداریس پدده کددور کددال         

فرانسوي افسران  په  ماهه جامو کال چال د ېاد  له مخال یال د جبهدال  

 مددا چدال   . په  ده بچ اړ  کال ليدلي وو  وليدل  حيران او سرسامه  دو 

و  و د کرکدال او هدچ   د کور د وره تر مخال یال یو فرانسوي افسر ترسترگ

اخيستو   ده احساس چال تچ به د دسمن په ليدو د ده په گوگدچ کدال پده    

 ددده د وره پدده خولدده کددال   .  پددو کېدددو  بيددا د ده پدده زړه کددال راولمسددېده   

 :ودر د او په روسي ژبه یال و پوستچ

 دروبتهکوي  مدلته ژوند کوي  -

یدال   باریس له د ليز نه د پردي هد پده اور ددو  وروو   پده رسدتوو    

سترگال ولد د    ك پك  و  رنگ یال والو   ژر یدال ځدان راټيندګ    

 :کړ  وموسېد   ده ته ورنېدد   و او و  ویچ

 ...آه  دا ته یال  له ليدو د  خورا خو اله  وم  خورا -

 :خو رستوو چال د باریس لومړني حالت ته سه پام  وي و  وویچ

اک مال واى نده  زه وینم  چال په سه  ېبه کال نه یم راهلي  که خپچ و -

 .راتلم  خو زه یو کار لرم

 :باریس ځواب ورکړ

نه  زما تعج، یواز  دد  لپاره دى  چال د هونت چدار  د   نگده    -

 .او چا ته پریښي

 :د بلال کوټال نه ورته راهد  و  ده مخ ورواړاوه او و  ویچ
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 .یوه  ېبه  زه مو په چوپړ کال یم -

 :رستوو بيا وویچ

 .ه راهلي یمزه وینم  چال ډ ر بال وخت -

د باریس له  ېر  نه د خوابدۍ او خوا ينه نښال کته  و   داسال 

بر ښېده چال  ده په زړه کدال پریکدړه کدړ  ده  چدال  ده وکدړي  پده خدورا         

پده  . مينال یال د  ده دواړه السونه راونيول او گاونت کدوټال تده بدر ده کدړ    

 ... آرامه خو خورا ځير سره یال رستوو ته کتچ 

 .د  تچ خپچ کور دي دا: .... باریس وویچ

 ده یال   دال کوټال ته بدرگه کړ  چدال  لتده د ډوډۍ ميدز ټدول  دوى      

 ده یال نورو مېلمنو ته وروپې اند او و  ویچ چال د  دده کدالېو تده بده     . و

ملگدري دي  بيدا    پام نه کوئ   ده د سوارپوځونو افسر او دوه پخدواني 

  .س.ړن س  جگد .ن.گراو ژیليسنکي  گراو ن. یال نور ده ته وروپې ندل

رسددتوو پدده تریددو تندددي فرانسددویانو تدده ځيددر و او پرتدده لدده  ددده چددال  دده    

دا لده ورایده  رگندده وه چدال     . ووایي  په ناخوسه یال  دو ته سرسدوراوه 

ژیليسنکي خپچ بنتارته د دهه نومي روس له راتگ نه  دېڅ خو داله نده    

داسدال بر ښدېده چدال بداریس د خپدچ      . و او له  ده سره یال خبر  نده کدولال  

یوال د راتددگ ندده د نددورو خوابدددۍ تدده پددام ندده وي او پدده  ماهدده وریددن  انددت

تندي او ماللو کتو یال چال در ستوو  رکلي کړي و   ماهسال یال  هده  

یو تن فرانسدوي مېلمانده  پده فرانسدوي معمدول      . کوله بنتار تود وساتي

نزاکت سره رستوو ته چال پرله پسدال چوپده خولده ناسدت  مدخ ورواړاوه      

 .اسال سکاري چال د ټولواک دیدن ته به راهلي وياو ورته و  ویچ  د

 :رستوو په لنته ځواب ورکړ

 .نه  یو کار لرم -

رستوو  د باریس په تندي او  ېر  کال د ناخوسده نښدو تده پده پدام      
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کددال کېدددو سددره  د ټولددو نددورو  دددو وگددړو پدده  ېددرو  چددال د ناخوسدده او  

و دي نارضایته په وخت کال انګېري چال  رومرو بده ټدول ده تده گدوري ا    

په رستيا  دم د  دده  دته والد  ټولدو      . به د خپچ بنتار د خوسه خنت بولال

کاوه  جال ده په ټينګار سره تکچ کړي و  په  دو خبدرو   ته ځکه مزاحمت

او مرکددو کددال گددتون وندده کددړي  جددال د ده تددر راتددگ ندده وروسددته بيددا پيددچ  

د ټولدو سدتر و او هلچکوندو دا پوسدتنال کدولال  دهده سدړي دلتده         .  و 

مدنځ کدال  ده کدوئ  پده پداى کدال دى خپلده پا ېدد او بداریس تده             زمو  پده 

 :ورنېدد   و او و  ویچ

درځه چال د یو کار په اړه درسره . زه  رمېدم  دلته ټولو ته مزاحم یم -

 . هد دم

دا  ده وایدي  لده  ده  دي  درم  تده سدتړي  دوي          : باریس ځواب ورکړ

 .مه وکړهیال  درځه چال زما کوټال ته الړ  و   لته کرار وهځېده او د

 .رستيا چال دا سه خبره ده -

رسدتوو  . دوى  دال وړ  کوټال ته چال باریس په کال و ده کېدده الړل 

ال ناست نه و  چال په گبڼه او تلوار یدال داسدال چدال گدواکال  بداریس  ده       

لویده گنداه کدړ  وي   ددده تده د دینيسدوو پده اړه خبددر  پيدچ کدړ    ددده         

 :وپوستچ

لدده الر   د دینيسددوو د  ایددا کددولئ  ددئ یددا هددواړئ د خپددچ جنددرال     -

رسدتوو  مددا چدال لده بداریس      . بښنال هوسدتنليك ټولدواک تده ورسدوي    

سره یواز  پاتال  و  د  خبدر  تده یدال پدام  دو چدال سدترگال یدال د خپدچ          

باریس چدال پښده پده پښده اړولدال وه      . انتیوال سترگو ته له کتنو نه تښتي

او په داسال حال کال چال په کين الس یدال د سدي الس گدوتال مښدلال  کلده      

ا اوخوا و کله به یال په پردي کتو رستوو ته کتچ او د  ده خبرو ته یال  

 ده  ان هو  نيولال و لکده یدو جندرال چدال د خپلدال قطعدال د کدوم گمدارل         
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رسددتوو بدده چددال  ددر وار د بدداریس دهدده .  ددوي افسددر خبرتيددا تدده هددو  وي

پردي پردي کتو ته پام  و  ځان به یال خورانا آرامه انگاره او سر بده یدال   

 .چاوهسکته ا

 :باالخره باریس وویچ

خدورا هدوو    ما داسال اور دلي چال ټولواک په دهه  دان پېښدو کدال    -

او پر کړ  یال خورا سختال دي   و زه داسدال انگېدرم سده بده دا وي چدال      

خدو   …چدال ئ خبره تر ټولواکه ونه رسي او له خپچ قومانددان نده  يلده وکدړ    

 …په کلي توگه زه فکر

رگوته وگوري په لوړ چدن آواز رستوو پرته له  ده چال د باریس ست

 :یال وویچ

 .دانگ پېيلي راته ووایه چال ته نه هواړ  مرسته وکړ  -

نه برېکس  زما چال  ره مرسته له السه کېدي  دده  : باریس وموسېد

 …کوم خو فکر کوم

پدده د   ددېبه کددال د ژیليسددنکي آواز چددال بدداریس تدده یددال هددد کدداوه          

 .واور دل  و

 .ړي د درځه  درځه چال هوا: رستوو وویچ

ماسامنه ته یال د  ده بلنه ونه منله او په  ماهه وړه کوټه کال یواز  

تر ډ ر  مود  پور  په کوټه کدال سدکته پورتده گرځېدده او لده      . پاتال  و

گاونت  کوټال نه یال په فرانسدوي ژبدال د راتلونکدو هد ددا او خنددا آواز      

 .هو  نيول  و ته یال
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ه راهل  و چال له بلدال  در  ورځدال نده د     رستوو په  ده ورځ تيلزیت ت

 ددده چددال رسددمي دریشددي ندده    . دینيسددوو د ننواتددو لپدداره لددده گټددوره وه   

درلوده او د خپچ قوماندانه د اجاز  نه پرته تيلزیت ته راهلي و  خپلده  

یال نه  و کوالى د ټولواک د امنيت او ساتنال جنرال ته ور ي او باریس 

پده اوویشدتمه    ى  ځکده د جدون  یال نه  دو کدوال    ه  م واى آن که هوستي

نېټه نه یواز  د روهال د تړون لومړنه پریکړ  السليك کېدد   بلکدال   

الکساندر ویاړمن ل یون دونور  ندوم  او  . ټولواکانو نښانونه  م بدلول

په  مد  ورځ پري . تر السه کړل ناپليون دلومړي اندر   نوم  نښانونه

وماندان و  د فرانسوي ابراژنسکي  نوي قوماندان ته چال د یو کنتک ق

دواړو ټولواکانو باید په د  مېلمستيا کال . گارد له خوا ډوډۍ  و  وه

 . م گتون کړى واى

رستوو ته دومره گرانه وه او داسال لده بداریس نده خوابددى  دوى و       

داسدال یدال   . چال له ماسدامنه نده وروسدته بداریس د  دده دیددن تده ورهدي        

لپدداره چددال بدداریس وندده  او سددهار  ددم دد . وسددوده چددال گددواکال و ددده دي

پدر   جمپر یال په ځان او یوه گدرده خدوله یدال   . ویني  د وخته له کوره وو 
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سر   مداسال اللهانده په سار کال سرگردانه گرځېدده  د فرانسدویانو او   

کالېوتدده یددال کتددچ او د  دددو واټونددو او ودانيددو ننددداره یددال کولدده چددال د      

ر پده ډگدر کدال    د سدا . روسيال او فرانسال ټولواکان په کال مېشت  وي وو

د واټوندو پده دیوالوندو لدوى لدوى      . د هرمنه لپاره ميزونه کتدار  دوي وو  

ټوکرونه او د دواړه  ېوادونو بيرهونه ځړول  وي او په ځينو ځدایو کدال   

تددوري چددال د الکسدداندر او ندداپليون نښدده وه انځددور  ( ن) او( ا) پددر  دددو د

ااچ  دوي  د کور په کړکيو ځوړند بيرهونه  م په  مد  تورو گ.  وي وو

 .وو

دا خبره  رگنده ده چال نده بداریس لده    : نيکوالى رستوو له ځانسره ویچ

اوس  در  ده پده ډاگده     . ما سره مرسته کوي او نه زه هور  ورسره کولال  دم 

خدو یدوه خبدره  رگندده     .  وي دي  زمو  ترمنځ  ر  ه پداى تده رسدېدلي دي   

ته مال یو  ده   ده  زه به تر  ر  ده وخته له د  ځایه الړ نه  م چال دینيسوو

لده  . نه وي کړي  په تېره بيا تر  ده چال د  دده ليدك ټولدواک تده ونده رسدوم      

او بېواکده د  ! ټولواک  خو ټولواک خدو  مدلتده دي  . د  ځایه چېرته نه ځم

 . وداني پلو ته وروخوځېد  چال ټولواک  لته استوگن و  دال

اک او چوپړانو د ټولو. د وداني مخال ته د سوار پوځ پوځيان والړ وو

د خوځېدا لپاره چمتووالي کاوه  داسال بر ښدېده چدال ټولدواک بده اوس     

 دره  دېبه دا خبدره  دونال ده چدال زه      : رستوو لده ځانسدره وویدچ   . راووزي

 ده ووینم  کا کال مال کوالى  واى  دا ليك مخامخ  ده ته وسدپارم  

دا  دم کېدداى  دي چدال مدا لده د  کبلده         …او  ر ه په خپله ژبه ورته ووایم

 دده خپلده   . نده  داسدال بده نده کدوي     . ځي جامال لرم  بندي کړيچال هير پو

ایدا تدر  دده بدچ     . پو ېدي چال  وک برحنه دي  ده په  ر  ده سده پدو ېدي   

 وک مهربانه او ستر وي  او بيا  م په د  گناه چال زه ولال دلتده راهلدي   

یم  نو  ه پروا کوي  په  مد  خيالونو کال ډوب و  یو افسر ته پام  دو  
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 :له ځانسره یال وویچ .پر زینو خې ي چال یواز  پورته

زه ورځددم او خپلدده دا  ! نددو زه ولددال ډار دددم ! ټددول ورروان دي! گددوره -

که کومده پېښده و دوه  دا گنداه د دروبتهکدوي      . ليك ټولواک ته ورکوم

ده چال زه یال د  کارته  هولال یم  بيا یال  ده جي، ته چال ليدك پده کدال    

منت  چدال خپلده یدال  دم      پرو  و الس ورننيست او نا آپه په داسال یو 

تردور ندده کدداوه  مخددامخ  ددال وداندده تدده ورننددو  چدال ټولددواک پدده کددال    

 .ميشت و

 :په د   يله چال  ره  ېبه گوند  ټولواک وویني  په زړه کال ویچ

 مد  خيالونو یال وینال په . نه  نه دا وار نو وخت له السه نه ورکوم -

د  دده پده وړاندد     : زړه کال الپسال تودولال او بيا به یال له ځانسره وویدچ 

گونته کېدم  زارۍ ورتده کدوم   دده بده مدا لده ځمکدال راپورتده کدړي زمدا           

 دده   ددال خبدر     . خبرو ته به ترپایه هو  ونيسي او مننده بده رانده وکدړي    

 :چال گواکال ټولواک به  ده اوري په وار وار سره په خيال کال تکرارولال

زمدا   .اى  مزما نيکمرهي په د  کال ده چال یو د خير کار تر سره کړ -

 ده د  دو خلکدو  . ټوله لېوالتيا او  يله د ظلم او ناروا پاى ته رسول دي

له  نگه چال د ټولواک د ودانه پدر زیندو والړ و او پده حيدر  سدره یدال ده       

 .ته کتچ  تېر  و

  …زینال د ودانه د مخنه درواز  نه مخامخ لوړو پوړو ته ختلال و 

 :چا له  ده نه وپوستچ

 :لي آواز ځواب ورکړنيکوالى په ر دد د

 .ليك باید ټولواک ته ورسوم  یوه ېرضپااه ده -

الړ ئ  نوکریوال ته یال وسپارئ  مهرباني وکړئ  د    ېرضپااه -

 !خواته 

 .خو وبه یال نه منئ! الندنه دروازه وروسوده  ده ته یال 
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خدو یدو    …رستوو د دهه بال پروا ځواب له اور دو نه پده حيدر  کدال و   

 .دروازه ورته پرانسته او دي کوټال ته ورننو چوپړ  د نوکریوال 

یو لنت وني دیر   دوه دیر  کلن سړي چال د سورو پوځيانوسدپين  

پتلون یال په ځان  ساي دار  پراخال موز  یال په پښو او سدپين کمديس   

یال اهوستي و  داسال بر ښېده چال نوي یدال پده ځدان کدړي وي  د کدوټال      

 .له یو چا سره خبر  کولال ده په گاونتۍ کوټال کال  …په منځ کال والړ و

د رسدتوو  .  م سکل  اندام لدري او  دم خدورا مدالگين  دى    :  ده ویچ

 :په ليدو یال خبر  پر   وروځال برند  او و  ویچ

 ! ه مو ویچ  ېرضپااه -

 تاسو ته وایي  ه خبره ده : د گاواد کوټال سړي  م وویچ

 کال والړ و او خپچ مالوسدت  یدال تداړه     ده سړى چال په د  کال کوټه

 !یو بله ېرضپااه: وویچ

 .ورته ووایئ چال وروسته را ه  اوس راوزي  باید الړ  م-

 .وروسته  سباته د  را ي اوس ناوخته  و  ده -

 ماهددده سدددړي چدددال   .رسدددتوو وگرځېدددد هوسدددتچ یدددال چدددال الړ  دددي  

هرضپااه د چدا ده  تاسدو   : پرتوگاس تاړه  ده ودراوه او تر  و  پوستچ

 خپله  وک یاستي 

 .د جگړن دینيسوو: کړرستوو ځواب ور

 تاسو خپله  وک یاستئ  افسر یاستئ  -

 .گراو رستوو  افسر یم بریدمن -

نوکریوال سړي   ده دریشي چال چوپړ ورته چمتو کدړ  وه  پده ځدان    

 :کړه او و  ویچ

ليك باید د خپلال قطعال له الر  راولېددي  خپلده  دم    !  ه زړورتيا -

 . له د  ځایه ژر الړ  ي
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ه د مخددال د ليددز تدده ورهددي او و  ليدددل چددال      رسددتوو بيددا د وداندد  

خددوراگڼ  ددمېر افسددران او جنددراالن چددال د پریددټ جددامال یددال اهوسددتال       

 .دى باید د  ماهو له مخال تېر  وي واى. و  پر زینو والړ وو

 ده په د  خيالونو کدال چدال  دره  دېبه بده دى سدره وپې ندي  وبده یدال          

راووزي ډ ر  نيسي او د ټولواک په وړاند  به چال  ره  ېبه کېداى  ي

د خپلددو کددړو پدده بددال   . پدده خپلددال زړورتيددا یددال لعنددت ووایدده   . و ددرمېدي 

 دو  سدر یدال سدکته واچداوه لده        احتياطه او بال تدبيرۍپوه او پښيمانه

کدددوټال نددده راوو  او پددده پدددرتم کدددال د والړو او سدددکلو جدددامو اهوسدددتو     

درباریانو او چوپړانو په منځ کال یال الره پرانسته چال یوه آ نا هد   دده  

 :امه ونوموه او یو الس یال پر او ه ولگېدپه ن

 دلته په د  جامو کال  ه کوئ ! تاسو پالره:  ده آ نا هد وویچ

د هد  ښتن د سدورو پوځوندو یدو جندرال و  چدال یدو وخدت د رسدتوو         

 ده په د  جگدړه کدال سده زړورتيدا او سرسدندنه سدودلال ندو        . قوماندان و

 .ځکه  ده ټولواک سه پاللي او نازولال و

له ویر  ر دد ده  د خپچ برحق والي  هه یال پيدچ کدړه     رستوو چال

خددو  مدددا چددال د جنددرال خددو ه لدده ټوکددو ډکدده ژبدده او ميندده ناکدده  ېددره یددال    

وليده  د  ده  نگ تده ال ورنېددد   دو او پده  ماهده ر دد ددلي هدد یدال         

دینسوو ته د ورپېښال ننچ  ټدول نندچ ورتده وکدړ او لده  دده نده یدال  يلده          

. ال جندرال تده  دم گدران و  مينځگړتدوب وکدړي      وکړه د دینيسوو لپاره چ

جندددرال پددده خدددورا ځيدددر او ميندددال د رسدددتوو خبدددر  واور دددد   سدددر یدددال  

 :وسوراوه او و  ویچ

 .افسوس  افسوس  په تاد  آفرین وي  راکړه ليك راکړه -

 مدددا چددال رسددتوو ليددك  ددده تدده وسددپاره او خپددچ انددتیوال تدده د         

و د راسدددکته ورپېښددال  دددو  پېښددال کيسددده یدددال ورتدده وویلددده  پددر زینددد    
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کېدددونکو د تندددو گددامونو او د بوټونددو د  ددرنگهارو انگددازه واور دددل     

 وه  جنرال وخوځېد او  دال خواته الړ  د ټولدواک د بددرگال او سداتنال    

 ...ډله له زینال را ېوه  وه او آسونو ته یال ځان ورساوه

نيکوالى د ساتونکو له خوا د ده د پې ندنال گواس چور  ېر کړ او لده  

تدر دووکدالو   . نو سيمه ایزو وگړو سره زینو تده ال ورنېددد   دو   نورو  و ت

وروسته یال بيا  ده  ېره چال د لمانځنال پور  ورته گرانه   ماهه  ېره 

 ماهه کتچ  له خواخو ۍ او پرتم نه ډک  ماهه کړه  بيدا وپې ندلده او د   

ټولددواک پدده وړانددد  یددال  ماهدده پخددواني ميندده  پدده  ماهدده قددو  بيددا        

 ...ده په گوگچ کال یال لمبال بلال کړ راوپار ده او د 

د ټولددواک بدرگددده او سددداتونکي چدددال لدددد مخدددال تددده  دددول  رسدددتوو  

وليدل  چال جنرال په خدورا خوسده خدورا ډ در   دېبال لده ټولدواک سدره         

 دو  امده یدال    . ټولواک د خبرو تر اور دو  ده ته لنت ځواب ورکړ. وهد د

رگال او بيددا د تولددواک د بددد. واخيسدتچ  چددال خپددچ آس تدده ورنېددد   ددي  

ساتنال ډلال او  ده وگړي چال د  ده  رکلي او کتنال ته راټول  دوي و  د  

ټولواک د خپچ آس تر  نگ ودر د  الس . تولواک پلو ته ورنېدد   ول

یددال پددر زیددن کېښددود  پدده لددوړ او  رگنددد هددد یددال چددال ټددول یددال واوري  د    

سواره پوځ جنرال ته   ماهه ته چال د رستوو ېرضپااه یدال ټولدواک تده    

 :د  کړ  وه  وویچوروړان

ځکه یال نه  م کوالى چال قانون تر مانه لدوړ  ! جنراله  نه  م کوالى -

 !او قوي دى

جنرال د درناوي په نښده  . دا یال وویچ او پښه یال رکاب ته ورلوړه کړه

سرسدددکته وخوځددداوه او ټولدددواک پدددر آس کېناسدددت  وخوځېدددد  آس پددده  

 چال له حيدر   رستوو. چټکه په کو ه کال  ه کړل او له دوى نه لر   و

 .ځان  ېر کړى و  بېواکه یال له نورو پرگنو سره ټولواک پسال منته کړل
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ټولواک  ده ډگر ته ورهي چال یو بچ ته مخامخدوه کنتکه والړ وو   

سه خوا نه یدال د پدري ابراژنسدکي کندتک او کيندال خدوا تده د فرانسدوي         

کلده چدال   . وگارد کنتک چال دخرس د پوست خوله یال پر سر و  والړ و

ټولددواک د کنددتک  دددال خددوا تدده چددال د قددراول او احتددرام ډلدده والړه وه       

نېدددد   ددو  مخددامخ خددوا تدده  ددم د فرانسددوي پددوځ یددو ډلدده چددال مشددر یددال  

له ورایه بر ښېده چدال د  دده   . ناپليون و او رستوو وپې اند  راورسېده

نداپليون چدال پدر    . ډلال مشر په رستيا  م ناپليون نه  پرته بچ  وک نده دي 

ېربي آس سپور و  وړه خوله پر سر  د اندر  د نښان نرۍ پټداره یدال لده    

 مددا چدال ټولدواک الکسداندر تده نېددد        . یرهده روان و ... او و تاو  و 

پې نددونکو  ( سدپرو ) و  خوله یال له سره پورته کړه  د رستوو سورو 

سترگو نه  و کوالى د  ته پام نه  ي  چال  دده پدر آس ټيندګ ناسدت نده      

ندار   « !ژونددي د  و  ټولدواک  »او «  دورا »ړو کنتکونو نه د له دوا. دي

ناپليون الکسداندر تده  ده وویدچ  دواړه لده آسدونه راسدکته        . لوړ   و 

د ندداپليون  ېددره چددال د  ددده پددر  .  ددول او یددو بددچ یددال لدده السدده سددره ونيددول 

.  ونتو لده ریدا نده خدور   دو  موسدکا بدال خوندده کدړ  وه  خدوره  دوه           

 .نه او خو ه ژبه له  ده سره خبر  کولالالکساندر په خورا مهربا

رسدددتوو  ددددو تددده سدددترگال گندددتلال و  او د فرانسدددوي ژانددددارمو د  

آسونو د ترپښو کولو الند   سره سره  چال پرگنال یدال پدور  و لدال  لده     

درسدتوو لپداره     ده  ده چدال  . یوه ټولواک نه  م سترگال بچ پلو نه اړولال
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الکسداندر  لده بناپدار      ېڅ د انتظار وړ نه و  دا و چال گواکال ټولواک 

سره خپچ ځان سيال گڼي او د بناپار  کدړه وړه  دم خدورا آزاده و  داسدال     

چددال لدده ټولددواک سددره یددال دهدده  ددان آزادي  یددوه ورځندده خبددره گڼلدده او د  

الکسداندر او نداپليون   . روس ټولواک یال له ځان سره برابر او سيال گااده 

پدري ابراژنسدکي   چال د ساتونکو او پالونکو لدویال ډلدال بدرگده کدول  د     

کنتک خوا ته  چال سي پلو کال والړ و او  لته خلکو  دم گڼده گواده جدوړه     

د خلکددو د گڼددال گددواال  پدده  نا اپدده داسددال     . کددړ  وه  مخددامخ ورهلددچ  

دواړو ټولواکانوته رانېدد   وه چال په لومړي کرسال کال والړ رسدتوو  

یو تند خدو ټيندګ   . گبڼه واخيست او وډار  و  چال  وک یال ونه پې ني

 :چال  ر توري یال په خورا متانت وایه وویچ هد

ویدداړ راوبښددئ اجددازه راکددړئ چددال ستاسددو تددر ټولددو    ! اېليحېددرتا -

 .نښان وروبښم« ل یون دونور»زړورو سرتېرو ته د 

دا د ټيټ وني بناپار  هد و  چال له سکته یدال سدر را پورتده کدړي  د     

 ده  الکسداندر  دده تده    . الکساندر سترگو ته یال مخدامخ کتدچ او هد دده   

ویچ  په خورا ځير یال هو  نيولال و  سدر یدال وسدوراوه او خدو ه موسدکا      

 .یال پر ونتو خوره وه

 :ناپليون زیاته کړه

 ددده چددا تدده چددال تددر ټولددو ندده یددال پدده د  جگددړه کددال ځددان ندده زړورتيددا   -

 .سودلال ده

ناپليون چال  ر توري او سيالب جال جال ادا کول پده ډاډ یدال روسدي     

چال په چوپه خوله او په وتلدو ټټروندو خپدچ    نه خوځېدونکو پوځيانو ته  

 .رستوو خورا نا آرامه و. ټولواک ته ځير و کتچ

الکساندر په چټکه د کنتک د قومانددان  دهزاده کزلوفسدکي پلدو     

 : و گامونه واخېستچ او و  ویچ
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اجددازه راکددوئ پدده د  اړه د کنددتک لدده قوماندددان ندده     ! اېليحېددرتا -

 وپوستم 

خپلددو وړو منگلددو ندده د دسددتکش د     ندداپليون پدده د   ددېبه کددال  لدده    

ویسددتلو  هدده وکددړه   ددده یددال  ېددر  کددړل  لددر  یددال وارتېدددل  یددو تددن       

 . ساتونکي په تلوار او چټکه راوړاند  او دستکش یال راپورته کړ

ټولواک الکسداندر  مدخ کزلوفسدکي تده ورواړاوه او پده روسدي ژبده        

 :وپوستچ(  ده له ناپليون سره په فرانسوي ژبه هد ده)یال 

 اته ورکړ  ي چ -

 . ر  ده چا ته چال تاسو اېليحېر  امر وکړئ -

 :د ټولواک تندي تریو  و او و  ویچ

 .دا  ه وایئ   ده ته یو  وک باید وروپې نو -

په د  . د کزلوفسکي هلچك د سرتېرو کرسو ته ور ېوه او ځير  و

 .لړ کال یال سترگال په رستوو  م ولگېد 

 :رستوو په زړه کال وویچ

 پر ما گوته  دي که  نگه  ه وایئ   -

 :ډگروال وروځال برند  کړ  اوهد یال وکړ

 !الزاروو -

او الزاروو پده چټکدده د سددرتېرو د والړو کرسددو نده یددو گددام وړانددد    

 دده  . الزاروو حيران پاتال و او نه پو ېده چېرته او چاته ور ي. راوو 

 : ته نېدد  سرتېرو په کراره ورته وویچ

 !ځاى پر ځاى ودر دهچېر  ته په منته راووتال  -

د . الزاروو ودر د او په حيران یال ترسترگو الند   ډگروال تده کتدچ  

 ددده  ېددره او حالددت  دددو سددرتېرو تدده ورتدده و چددال تددچ د پددوځ مخددال تدده د    

 .راوتلو هد پر  کېدي   ده له ویر  ر دد ده
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ناپليون خپچ اورمېد لد  داته تداو کدړ او کدوچني  دورب سدکلي الس       

د  ده یداورانو  .  ي راواخلي  لد  اته وهځاوه یال داسال چال گواکال  ه

چال سمدالسه د  ده د تکچ او هوسدتنال تردور کدړى و  سمدالسده هدو       

په هدو   دول   ده  دي یدال الس پده الس کدړل او پداژ   ماهده ځدوان چدال            

پددرون  ددپه رسددتوو د بدداریس پدده کددور کددال ليدددل  و  رامنددته کددړ  او د    

ورټيټ  و او بال لده  دده   درناوي له مخال د ناپليون پر هځول  وي الس 

چال کومه  ېبه  ده تم کړي  د  ده په منگچ کال یال پر سر  پټاره گاادچ  

ناپليون بال له  ده چدال چاتده وگدوري  دوه گدوتال     .  وى نښان ورکېښود

نداپليون د الزاروو  . یال ومروړلال او نښان یال د گوتو په منځ کال کېدو  

او نېددد  و چدال   خواته  چال په پرله پسال یال د خپچ ټولواک خواته کتچ 

وړانددد  الړ  مددخ یددال واړاوه او     د سددترگو گدداټال یددال د بانددد  راووزي 

 ده په د  توگه هوستچ ووایدي چدال دا   . ټولواک الکساندر ته یال وکتچ

سپين سکلي نازک الس چال نښان پده کدال و   . کار د ده دمتحد لپاره کوي

داسددال بر ښددېده چددال ندداپليون ترددور . د الزاروو ټټددر تدده وروړانددد   ددو

کوي  نښان خو  ه کو  چال د سرتېري پر ټټر آن د  ده بال نښانه السونه 

لگېدل   م یو ستر ویاړ دى  داسال ویاړ چال د ېمر تدر پایده  دده د ندړۍ     

نداپليون د  . له ټولو نورو خلکدو نده ویاړمنده  نيکمرهده او د پدام وړ کدوي      

صلي، نښان د الزاروو په ټټر کېښود   ده گواکال پو ېده چال صدلي،  

ر ټومبچ کېدي نه  بلکال ا ښودل کېدي  گواکال نښدان پده خپدچ سدر     پر ټټ

ټومبددچ کېدددي او رسددتيا  ددم صددلي، د  ددده لدده ټټددر ندده  ندده وسددور د او ندده   

ولو د  ځکه چال روسدي او فرانسدوي دندده پې نددونکي السدونه پده یدوه        

 ېبه کال صلي، ته راوړاند   ول  ده یال ونيو او د دریشه پر ټټر یال 

لنت وني سړي تده چدال سدپين السدونه یدال لدرل او د ده       الزاروو  . وروټمبه

ټټر ته یال نېدد  کړي وو  په برند هلچك وکتچ او  مداسدال هدو  هدو     
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بيددا یددال نيدد  د الکسدداندر سددترگوته داسددال وکتددچ  چددال گددواکال   . ودر ددد

وپوستي  نور ه وکړي   مدلته پاتال  ي او یا کوم بچ  ده وکدړي  خدو    

ړه او تر ډ ره وخته  مداسال ځداى   ده ته نور  ېچا  ېڅ سپارستنه ونه ک

 .پر ځاى ناخوځېدونکي پاتال  و

کندتک  دد پدري ابراژنسدکي   . ټولواکان په خپلو آسونو سواره او الړل

پوځيانو کتدارونو مدا   د فرانسدوي گدارد لده  ددو سدره گدتوډ  دول او          

 . دو ميزونو ته کېناستچ چال  دو ته چمتو  وي وو

لدده  ددده ندده هېددد  تدداوولال  الزاروو د ميددز سددر تدده کېناسددت   ددر چددا 

روسددي او فرانسددوي پوځيددانو او  . مچدداویال او مبددارکي یددال ورتدده ویلددال  

د خلکددو او پوځيددانو ډلددال پدده د   يلدده  . سددرتېرو یددال السددونه کېښددکودل

 .ورنېدد  کېد   چال گوند  د  ده دیدن یال نري،  ي

د روسددي او فرانسددوي خبددرو او خنددداوو انگدداز  د ميددز  دداوخوا او    

 .کال خور  و وړاند  په ډگر 

دوه روسددي افسددران چددال مخوندده یددال تددك سددره اوسددتي و  پدده خددورا    

 :خوسه او نيکمرهه د رستوو له  نگه تېر  ول  یوه وویچ

!  دو ...  ده خدواړه   ده د سدپينو زرو قابونده او  ده خدواړه       ! ورورکه -

 الزاروو د  وليد 

 .ومال ليد -

 .رکويویچ کېدي  چال سبا ته به د پري ابراژنسکي کنتک ډوډۍ و -

 !نه  الزاروو  ه نيکمرهه سړي دي -

 .تر مرگه پور  د ميا تال یو زرو دوسوه فرانکه تناېدي -

د پددري ابراژنسددکي د کنددتک یددوه سددرتېري چددال د پوسددت فرانسددوي    

 :خوله یال په سر کړ  وه  چده کړل

 ! لکانو  دهال ته خوله وایي -
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 !بال سار   بال سار   سکلال ده -

 :ته وویچد گارد یو افسر خپچ ملگري 

نداپليون  فرانسده    : د  پال نوم د  واور د  پرون نه   ده بلده ورځ  -

 ! ...الکساندر  روسيه  پرتم: پرون! زړورتيا

د . باریس  دم خپدچ ملگدري ژیلنسدکي دهدال مېلمسدتا تده راوسدتي و        

راستنېدو په وخت کال  دوى رستوو وليد چال د یوه کور د ودانه اړ  

 :کړته والړ دي  باریس پر  ده هد و

 . سالم  وبښئ چال ليدنه مو ونه  وه! رستوو -

د رستوو  ېره خوابد  او ناآرامه بر ښېده  نو ځکده یدال لده  دده نده      

 :وپوستچ

  ه خبر  دي  -

 :رستوو ځواب ورکړ

 . ېڅ   ېڅ خبر   م نه  ته -

 ما ته به را ئ  -

 . رومرو -

رسددتوو تددر ډ ددر  مددود  پددور   مالتدده والړو او د دهددال مېلمسددتيا 

گتوډ خيالونو آزاراوه او د  دېڅ  دي پده اړه یدال تدر پایده       . داره یال کولهنن

کلدده بدده روهتددون وریدداد  ددو  کلدده بدده پدده  ددده  . پددور  فکددر ندده  ددو کددوالى

روهتون کال بال السو او پښو ناروهان  د  دو ټپونه  د  دو لده ټپونونده   

تلونك زه و   د  دوى ډډوز   د  دو بوي یال په پدزه کدال احساسداوه     

ساسدداوه چددال آن مددخ یددال د  خواتدده   دددال خواتدده اړاوه چددال       داسددال اح

کلده بده یدال دد  ځاندښدتونکي نداپليون او      . وگوري  بوي له کومه راځي

د ده ودواړو سپينو سکليو السونو په اړه فکر کاوه   ده نداپليون چدال   

اوس د ده لپاره ټولواک  وى  الکساندر ته گران او د درناوي وړ  دوى  
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الکساندرته گران  وى و  خو دا مرگ ژوبله  دا نو اوس چال ناپليون . و

د پري ابراژنسکي ... پر   وي الس او پښال  ټپيان او مړي د  ه لپاره  

. د کنتک د خوړو بوى  د  ده ا تها وپاروله او خپله لو ه وریداده  دوله  

تده  (  وتدچ ) دده رسدتورانت   . له تگ نه مخکال یدال بایدد  ده خدوړلي واى    

د . پده  وتدچ کدال ډ دره گڼده گواده وه      . ورهدي  چال سهار یال په نښه کدړي و  

 دددو افسددرانو  ددمېر چددال د ده پدده  ددان پدده ولسددي جددامو کددال راهلددي وو  

لده ده سدره د یدو    . خورا زیا  و  داسال زیا  چال آن ډوډۍ  م نه ورسدېده 

ميز خواته د ده د هونت دوه نور افسران  چال د سولال له تړون نده ناراضده   

ه چال ټولال خبر  اتر   د  مد  تړون دا  رگنده خبره و. وو   م ناست و

دهدده افسددران چددال د رسددتوو انددتیواالن و  د پددوځ د زیدداترو    . پدده اړه و 

افسددرانو پدده  ېددر د سددولال د دهدده تددړون ندده  چددال د فریدلنددد تددر نښددتال        

ټولددو ویددچ کدده جگددړ  تدده دوام  . وروسددته السددليك  ددوي و  ناراضدده وو 

نه خپچ پدوځ تده    ورکړل  وي واى  ناپليون ځکه ماته خوړله  چال نوریال

نيکدوالى  دېڅ نده    . خواړه رسولال  ول او نه یال خپلو ټوپونو تده مهمدا   

د گوگدچ بدال   . ویچ  ډوډۍ یدال خوړلده او یدو دوه بوتلده  دراب یدال و کدچ       

آزاراوه  لده د  نده زور دده چدال دهده خيداال  پده ده         پایلال هوها او  دور 

ا اپده  ن. السبري نه  ي  ځان یال له دهه چرتونو نده  دېڅ ژهدورلي نده  دو     

یال د یو افسر په ځواب کال چال ویچ یال و  د فرانسویانو د ليدو زهدم نده   

لري  په لوړ او له  وره په ډک آواز چال د ټولو لپداره ېجيبده او بدال ځایده     

 :بر ښېده  په قهرجن بڼه چده کړل

چدال کدوم کدار بده هدوره      ئ تاسو  نگده کدوالى  دي دا قېداو  وکدړ      -

  چدا مدو    ئکړو قېداو  وکدړ   واى  تاسو  نگه کوالى  ي د ټولواک د

او تاسدوته دا حدق راکدړي دي چدال پدده د  اړه وهد ددو  مدو  نده د  دده پدده         

 .تکچ او نه د  ده په کړو پو ېداى  و
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یو تن افسر چال د رسدتوو دا خبدر  یدال د  دده د نشدال لده مسدته نده         

 : پرته بچ  ه نه گڼله  ځان نه داسال دفا  وکړه

 .بره  م نه ده کړ  ه وایئ  ما د ټولواک په اړه یوه خ -

 :خو رستوو پرته له  ده چال د  ده خبروته هو   ي  دوام ورکړ

کده مدو  تده    . مو  خو  ه دیپلماتان نه یو  سداده سدرتېري یدو او بدس     -

سپارستنه و ي  چال ومرئ  مرو او که جزا راکړي  دا معنا به لري چدال  

و دا زمو  کار نه دي  چدال د ټولدواک پدر کدړو قېداو  وکدړ      . گنهکاره یو

که اېليحېر  دا سه وگڼي چال بناپار  د ټولدواک پده نامده وپې ندي او     

لدده  ددده سددره د اتحدداد تددړون السددليکوي  دا بدده هددوره گڼددي  چددال دا کددار    

وکړي او که مو  وهدواړو د  در  ده پده اړه قېداو  او خبدر  وکدړو  دېڅ         

که  مداسال دوام ورکړو سدبا بده د   . هوره او سپېهلي  ي به پاتال نه  ي

 . ده له قدرتونو نه  م منکر یو او  ېڅ به پاتال نه ويخداى او د 

 ده ته یال خبدر   . رستوو چال دا خبره وکړه  له ميزه یال گړز جګ کړ

خورا هدوره او پده ځداى بریښدېد   حدال دا چدال ندورو ټولدو  دده ډ در بدال            

 :ځایه گڼلال   ده خپلال خبر  داسال راټول کړ  او و  ویچ

  تدر سدره کدړو  وجنگېددو او     مو  یواز  او یواز  باید خپلدال دندد   -

 . وکال  مدا او بس. نور  ېڅ فکر ونه کړو

د افسددرانو لدده ډلددال ندده یددو تددن چددال ندده هوسددتچ خبددر  ناندددریو تدده            

 :وویچ.ورسېدي

 او ویال  کو -

 :او نيکوالى  خبرو ته ور ت  و

 .او و   کو-

 !ته  آه :  ده چده کړل

 !یو بچ بوتچ -
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کال کال  ټولدواک الکسداندر لده نداپليون سدره د نویدو خبدرو         ٠٨0٨په 

د پترزبورگ په لوړو ټولنيزو کړیدو کدال  د دهده    . ته الړ( ایرفور )لپاره 

 . کتنال د پرتم په اړه ډ ر  خبر  اتر  روانال و 

دا  ددده نددوم و چددال   )کددال کددال د نددړۍ د دهددو دوو واکمنددو      ٠٨0۳پدده 

دوسدتي دومدره خدو ه  دوه چدال      .( ورکړ  دوي و  الکساندر او ناپليون ته

کله بناپار  د اتریش په وړاند  جگړه پيچ کړه  روس له خپدچ پخدواني   

سددره د خواخددو ۍ پدده نښدده  د خپددچ پخددواني ملگددري  ( بناپددار )دسددمن 

اتریش په وړاند  ودر د  خپچ پوځونه یال د اتریش خاور  ته ولېدل او 

هدوره کړیدو کدال د الکسداندر      خبره ال  لته ورسېده  چال د پترزبورگ پده 

خدو بهرندي   . له کومال خور سره  د نداپليون د واده آواز   دم خپدر   دو     

سياست ته د پوره پام تر  نگ د روسي د ټولنال پام زیداتره  ددو بددلونو    

نه او بيا جوړونو ته وراوستي و  چال په  دده پېيدر کدال د دولدت پده ټولدو       

وندد رسدتيني بهېدر  لده     ژوند  د خلکو د ژ. اداري چاروکال پيچ  وي وو

روهتيددددا  ندددداروهيو  کددددار  منددددتوترړو   : خپلددددو ټولددددو ځانگړتيدددداوو 

اسددتراحت  لدده خپلددو پدده زړه پددور  خيددالونو  ېلددم  پددو ال   دداېري        

سندرو او موسينه  مينال  کرکال  دوسته  دسدمنه  لېوالتيدا او لده    
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ستړیا سره  لده بناپدار  سدره د سياسدي نېددوالدي او یدا پده ټولنده کدال د          

 .اتو او بدلونونو نه  لر  لر   او په خپچ بهېر کال روان واصالح

سردار اندر  د دهو دوو کلو په او دوکال  خپچ لر  کليوالي ژوندد  

او پدده دهدده مددوده کددال چددال پېيددر پدده خپلددو  . تدده پدده یددواز  ځددان دوام ورکددړ

ځکده  دده   )جایدادونو کال پيچ  وي تکلونه یو  م تر سدره نده  دو کدړاى     

 ده بال له  رو دور او ډندتور نده    ( بچ ته الس اچاوهپرله پسال له یوه کار 

 .په خورا لده خوارۍ ترسره کړل  ر ه

 ده په چدارو کدال د خدورا پدام او ځيرکتيدا تدوان الره   دده تدوان چدال          

انددر  د  مدهده نعمدت لده برکتده پده خدورا کمدو         . پېير له  ده بال برخال و

 . لوځلو  ر ه ترسره کول

مریيان  په خپلواکو بزگرانو بددل   د  ده په یوه کرونده کال در  سوه

او دا پده روسدديه کدال د مریيددانو د آزادۍ د هورځندگ لددومړنه    .  دوي وو 

په بله کرونده کال د اجباري کار او باج ځداى  د ځمکدال   . بېلګه گڼچ کېده

دده پددده .خاوندددد تددده د کلنددد  حاصدددچ د ورکولدددو پددده بهېدددر بددددل  دددوى و    

کدال یدوه روهتياپالده    نومي جایدادونوکال د مزد پده بدلده   ( با وچارووا)

گمدارل  دو  وه او د کلدي کشديش د حدق پده بددل کدال د پرگندو او          ( نرس)

 .اېيانو د ما ومانو روزنه پيچ کړ  وه

سردار اندر  د خپچ ورځني ژوند تر نيمایي وخدت پده خپلده کلېوالده     

له خپچ پدالر او کمکدي زوى سدره چدال مينځدو یدال       ( ليسه گوره کال) مينه

 دده ځداى    ایي وخت یال په با وچارووا  ال پهساتنه کوله تېراوه او نيم

کده  ده  دم    . کال چال مشر سردار   ده د ده د کلدي پده نامده یدادوه  تېدراوه     

 ده پېير ته داسال سودلال وه  چال نور د بهرنيدو پېښدو خيدال نده سداتي       

خددو بيددا یددال  ددم ندده یددواز  ټددولال پېښددال لدده نېدددد  ندده  ددارلال  بلکددال ډ ددر  

ر به چال  وک له پترزبورگ نده دده یدا د   کتابونه یال تر السه کول او  ر وا
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 ده د پدالر دیددن تده راتلدچ  دا بده یدال احساسدوله چدال د بهرنده ندړۍ او           

روسيال په اړه د  دو معلوما  تر ده نه چال په کلي کدال گوسده ځدان دیدره     

 . وي دي  خورا زیا  دي

سردار اندر  د کرنال  مالداري  ېمومي  يړندو او خپلدو ندورو ډول    

گ پددده دوو وروسدددتيو جگدددړو کدددال زمدددو  د پدددوځ د   ډول  لوځلدددو تر نددد

ناکدداميو پدده کددره کتندده او د پددوځي اصددالحاتو لپدداره زمددو  د پددوځ پدده          

کددړنالر  کددال د اصددالحاتو د راوسددتو لپدداره د یددو  نددو  کددړنالر  پدده       

 .جوړولو  م لگيا و

کال په پسرلي کال  د ریزان په سار کدال د  ددو    ٠٨0۳سردار اندر  د 

د پسددرلي تددر  . چددال د زوى پدده نامدده یددال و   جایدددادونو دیدددن تدده ورهددي   

لومړني تاوده لمر الند   په خپله گاډۍ کال ناسدت و  پدر ډاگوندو کدال د     

لومړنيو  نلېو  د چنارونو د لومړنيو پااو د هوټو او په  نه آسمان کدال  

د  دېڅ  . دپسرلنيو لومړنيو کنتک کنتک وریځو په ننداره بوخت روان و

ورا بدال همده او خوسده یدال  داوخوا      پده خد  .  ي په اړه یدال فکدر نده کداوه    

پده  . د چنارونو ځنگچ چال د واټ دواړو خواوته پدرو  و  ورسدېد  ... کتچ

له ځایده  . د  ځنگچ کال  وا ځکه لده  ان توده وه  چال  لته باد نه لگېده

. ناخوځېدونکو چنارونو د  نو هوټيو او نریو پااو جدامال اهوسدتال و   

 ددنلېو او گالنددو هوټددو سددر  تددر پروسدددنيو پرتددو پددااو النددد  د ډول ډول   

د صبر ابدي  نو خدورو  دانگو پده خپلده همجنده بڼده یدو        . راپورته کړى و

ندديم ځدداى د ژمددي یادوندده راتددازه کددول  د آسددونو  ددنهار  پدده ځنگلدده کددال  

 .انگاز  کولال  له ورایه سکار دل  چال  دوى سخت خولال  وي دي

پده نښده   د سردار بوډا چوپړ  گاډیوان ته  ه وویچ او  دده  دم د منلدو    

سر وسوراوه  خو داسال بریښېدل چال د گاډیوان یواز  سرسورل  بوډا 

نه قانك کوي  نو ځکه یدال مدخ واړاوه او پده خدورا درنداوي او موسدکایال       
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 :خپچ ارباب ته وویچ

 !جاللتمابه   ه سکلال  وا ده -

  ه د  وویچ  -

 ! وا یادوم  ساهليه -

  خدو وروسدته پدوه    د سردار اندر  په زړه کال تېره  وه  دا  ده وایدئ  

.  ددوکال  پسددرلي دي  رسددتيا  ددم پسددرلي دي  : او لدده ځانسددره یددال وویددچ  

 ددم .  دداوخوا یددال وکتددچ  رسددتيا  ددم  ددومره ژر  ددر  دده  ددنه  ددوي دي       

خددو د  ېددړۍ ال درک ندده  ددته   ددوکال  ... چناروندده   ددم وحشددي گدديالس   

کېداى . او  ېړۍ د واټ پر هاړه  هاړ   سکال کړ  و ! یواز   ېړۍ

 در یدو  ېمدر  لدس ځلده تدر چندارونو نده زیدا  و  تدر  ددو              ي  د  ددو د 

د  دو سور  م لس وار  او لدوړوالي  . چنارونو نه چال ځنگچ تر  ډک وو

دواړو خواتده پدرو   لده پخدوا نده      . یال دوه واره تر چندارونو نده زیدا  وو   

ماتال  و   دانگال  چداود  چداود  پوسدتکي  زاړه زخمونده لده خپلدو        

ه  یددو قهددرجن او بدرنگدده چاتدده پدداتال    ددر  خواتدده هځېدددلو  ددانگو سددر  

کېده  چال د سکلو چنارونو په منځ کال والړ و   دال پور  یدال خنددل او   

یدواز   دده و چدال د پسدرلي د سدکال لده دوکدو        . ملنت  یدال پدور  و لدال   

داسددال . دوکدده کېددده  ندده یددال د پسددرلي د ليدددو  يلدده لرلدده او ندده یددال د لمددر 

 :بر ښېده چال وایي

 دېڅ دد  بدال معندا احمنانده تکدراري      ! پسرل   مينه او نيکمرهدي  -

دوکال نده  نده سدتومانه کېددي   ماهده کيسده   ماهده دوکده او  در کدال           

 مدا هولوونکال خبر   کوم پسدرلي  کدوم لمدر  وگدورئ  وچده  دو         

. مړه  و   ېړۍ  چال د تچ په  ان  ماهه چال ده  ده   ېڅ بدلون نه لري

اتال گدوډ   دانگال   ماتده گدورئ  چدال زمدا خپلدال مد      :  ده له ځانسره وایي

چال زما له  ر ځایه  سر   نگ او بچ  ر ځاه سر راو ي  هدوړ دي او  در   
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نده ستاسدو پده ایمدان او نده      .  دومره چدال وهدوړ دي  پدر مدا اهېدز نده کدوي        

 .ستاسو په دوکو  په  ېڅ  ي باور نه لرم

سددردار اندددر  لدده ځنګلدده ندده دتېریدددو پدده وخددت پدده وار وار بېرتدده          

داسدال یدال ور کتدچ    .ړۍ تده یدال ور وکتدچ   وکتچ  دال  ېدړۍ تده  دال  ېد   

او  دنيلي   تدر  ېدړۍ الندد   دالن    .چال  واکال له  ده نده  ده  دي هدواړي    

هوړ دددلي وو او دهدده همجندده وندده پدده ندده خوحېدددونکي او بدرنګدده بڼدده د  

 . دو په منځ کال والړه وه

 :سردار اندر  له حانسره وویچ

دۍ پر دد .دهه  ېړۍ په زر ونو وار  حدق لدري  . ده حق لري! وکال -

که  ه  دم  .خد مو  ژوند پې نو.نور ځوانان بيا بيا په دهه دوکال مين  ي

زمو  ژوند پاى ته نېدد  دى خو بيا  م پو ېدم ددهال ونال په ليدو کوم 

دهده خيدال د هدم سدره سدره      .نوى او تازه  خو همجن خيال ذ دن تده ورهدي   

د دده زړه ته تسچ ورکاوه ددهه س ر په او دو کال ټول ژوند بيا بيا وریدا 

کړ خو بيا بيا  ماهه یوه خبره وه نا يلي او مایوسي داسدال پایلده چدال    

 دده بایدد خپدچ ېمدر لده کدړکيچ او بددیو        .باید  ېڅ نوى    پيچ نده کدړي  

 .په زړه کال ونه پالي تېر او  ېڅ  يله په لر 

 روسي7٠٢دلته  م کم دي 
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ادونو د چدارو د  سردار اندر  د ریزان په سار کال د خپچ زوى د جاید

سرته رسولو لپاره  د  ته اړ و چال د دهال سيمال د مشرانو له جرگه گده  

. یچ رسدتوو و ود دهال جرگه گه مشدر  سدردار الياانددر و   . سره وگوري

 .د مال ميا تال نيمایي و چال سردار اندر  د  ده دیدن ته ورهي

ځنگلونو ټولو  نال جامال اهوسدتال و    . د پسرلي تودخه راهلال وه

ال او تودخه خوره وه  نو ځکه د اوبو له  نگه په تېر دو سره  لوتادوړ  

 . ر  وک لمبېدو ته لمسېدل

سردار اندر  په خوا دينه او د خيدالونو پده  پدو کدال ډوب  پده د        

اړه چدال د خپلددو چدارو د سددرته رسدولو پدده اړه  د سديمه ایددز جرگده  دده لدده      

خپلدده  مشددره  دده هددواړي  د گددراو رسددتوو د کليددوالي بدداغ لدده الر  پدده    

 ده لده سده   . گاډۍ کال  د  ده کورته چال اترادنيا نومېده  نېدد  کېده

خوا  د ونو له  ا نه  د سدځو لده خوسده نده ډک آوازونده واور ددل او یدو        

د دهددو . ډلدده نجددونال پدده منددته منددته د  ددده د گدداډۍ لدده مخددال تېددر   ددو  

نجونو په ډله کال تر ټولو نه د مخه  گاډۍ ته نېدد   یدو هدنم رنگده ندرۍ     

تورسترگال نجله وه چال ژیړ بخن ځاله کميس یدال اهوسدتي و  سدپين    

دستمال یال داسال په سر تړلي واو جړ  کو ه یال د  ده الند  راوتلدال  
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نجله په لوړ آواز  ه ویچ  خو د پردي سړي په ليدو یال  ده تده ونده   . و 

 .کتچ  و  خندل او په منته بيرته راستنه  وه

 وا سه وه  لمر ځلېده . ناآرامه  ود سردار اندر  زړه نا اپه خو  او 

او  ر  ه یال په  اوخوا کال خوس بریښېدل اودهده پده مدال ندرۍ او لدوړه      

سکلال نجله چال  ده نه پې انده او آن په د  خيال کال  م نه وه چدال  دده   

 ددده لدده خپددچ بخددت ندده راضددي  لدده خپددچ پددو  او خددوس ژونددده     . وپې نددي

 :کال وویچسردار اندر  په زړه . خو اله او نيکمرهه وه

دا ولدال او لدده  ده ندده داسددال خو داله ده  د  دده  ددي پده اړه  ددده فکددر      -

کوي   رومرو  ده نه په پوځي کړنالر  او نده  دم د ریدزان د جایددادونو     

د  دده پده زړه کدال بده  ده گرځدي  کومدو        . په اړه خپدچ خيالونده بوختده وي   

  يانو  ده داسال خو اله کړ  ده 

کددال  ددم ال د پخددوا پدده  ددان  پدده  کددال ٠٨0۳گددراو ایليددا اندددر ویچ پدده 

د سدديمه ټولددو مخددورو تدده یددال ډوډۍ  . اترادنيددا کددال خپددچ روزگددار تېددراوه

بنتارونه جوړول  کلده بده سدکار     کوله  کورته یال وربلچ   دوى ته به یال

 دده د سدردار انددر     . ته سره تلچ  ننداري او یا کنسرتونه به یال جدوړول 

 ان د زړه له کومال خو اله او  په ليدلو د بچ  ر بچ نوي مېلمه د ليدو په

اندر  ټوله ورځ په خورا خوا ينه له .  ده یال په زوره د  پال  م وساته

خپچ بوډا کوربه او ځنتنيو پداتال  دویو مېلمندو سدره چدال د چدا دکليدز         

. لمانځنال ته سترگه پده الره وو  د ایليدا انددر ویچ پده کدور کدال تېدره کدړه        

ال ته چال تدچ یدال خنددا پر دونتو     کله ناکله به یال زړه راسکوونکال ناتا 

خدوره وه او معلومده نده وه  چدال پده  ده تدچ خاندد  او ولدال لده خوسده ندده            

 :ایشي  وروکتچ او پرله پسال یال په زړه کال ویچ

 دا له  ه نه داسال خو اله ده  د  ه  ي په اړه فکر کوي  -

د  پال چال  ده په نوي ځاى کال یواز  پاتال  و  تر ډ دره پدور  یدال    
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 دده کتداب لوسدت   دمعه یدال مدړه کدړه         . چدال و دده  دي   ونه  و کدوالى  

 .پریو   خو خوب ورندي او بيا یال  معه ولگوله

. د کددوټال کړکدده چددال لدده د نندده ندده تړلددال و  او  ددوا یددال ډ ددره تددوده وه    

 دده گدراو رسدتوو    )طبيعت یال په د  ډ ر خراب و چال دهه احمق بوډا 

ارو د سددرته  ددده پدده د  قددانك کددړي و چددال د ده د چدد  ( پدده د  نامدده یدداداوه 

رسولو لپاره  باید  ه ليکونه له ساره راوړي  ځان یال پده د  مالمتدوه    

 .چال ولال یال د  ده خبره منلال وه او د ده په کور کال پاتال  وي و

د سدردار کوټده پده    ... پا ېد  د کړکه خواته ورهي  چال  دده پراندزي  

د ده د کوټال د پاسه  په کوټه کال  دم  دوک و چدال د    . منځني پوړ کال وه

 .سځينه هدونه له پاسينه کوټال اور دل کېدل. ده په  ان خوب نه ورته

 : ده سځينه هد  چال سمدالسه سردار اندر  وپې اند  و  ویچ

 !یواز  یو وار بيا -

 خو  آخر ته  ه وخت هواړ  و ده  ال : بچ هد ځواب ورکړ

 ېهکله نه هواړم و ده  دم  نده  دم کدوالى  ولدال و دده  دم  راځده          -

 !ر بيا  یواز  یو واریواز  یو وا

 .او دواړه د یو  سندر  په ویلو پيچ وکړ

 در  ده   ! درځده ندو و دده  ده    ! سدکلال ده ! واى چال  ومره سدکلال ده  -

 ...بس دي

تده و دده  ده     :  ده لومړن  هد چال کړکده تده نېددد  کېدده  ویدچ یدال      

داسال سکار ده چدال  ددال لده کړکده نده سدکته ځدان        . ماته خوب نه راځي

د  دددال د کمدديس  دددهاري او د دددال د سددا هددد لدده    ځړولددال وي  ځکدده آن 

چوپدده چوپيتيددا  ددره خددوا خددوره او  ددر  دده لکدده       . ورایدده اور دددل کېدددل  

سپو مه او پر ځمکال د  دال د  دلو دراا پده  دان ځداى پدر ځداى چدوپ       

سردار اندر   م له خپچ ځایه ځکه لده ډاره نده سدور ده چدال د ده     . والړ وو
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 .له  توالي نه ټول ناخبره  خبر نه  ي

لومړي هدپه داسدال یدو آواز چدال تده بده وایدال لده سدترگو یدال اوسدکال           

 : ا ي وویچ

! راځدده وگددوره! تدده  نگدده کددوالى  ددال و ددده  ددال  ! سددونيا  سددونيا -

وه !  دومره سدکلي دي  ! وگوره ته به وایال طبيعت کدوډو ولکده کدړي دي   

 گوره داسال سکلال  په   ېهکله   ېچا  ېچېرتده ! نجله راویښه  ه

 !نه ده ليدلال

 :په خورا نا يله ځواب ورکړ سونيا

 !نه -

 يلده  . ته را ه وگدوره   ده سدپو مه ده  د  رچدا زړه پدر  مينېددي       -

چدال  ... زړه راتده وایدي  ! دلتده را ده  ! پدا ېده !! زما د زړه سدره ! کوم را ه

 ...والوزم

 !اوس به ولو د ...  ه کو  -

ددوى ترمنځ د پور  و لو او د سونيا قهرجن هد اور دل کېده  چدال  

 :یال ویچ

 .ته نه گور    په له نيمایي نه  م اوستال  یوه بجه کېدونکال ده -

 .سه ده  درځه  درځه! واى واى چال ته تچ دا خوندونه بال مزه کو  -

هدونه بيا چدوپ  دول  خدو سدردار انددر  پو ېدده چدال  دده  مالتده          

ناسته ده  ځکه کله کله به د  دال کالېو  دهار او کله  م د  دال د ژور  

 .و هد راتهسا ا ستل

 :  دال نا اپه چدال کړ 

دا  ه حدال دي  خدو چداره  ده ده   دېڅ کدوالى نده  دم          ! واى خدایه-

خوب  خوب  چال نه کېدي و ده به  م او د کړکه د تړلو هد یال تر هدو ه  

 . و



 

۳٨7 

 :سردار اندر  چال کله د  دال هد اور ده له ځانسره یال ویچ

دا  رگنده نده  . ه یم ده خو اصال په د  خيال کال  م نه ده چال زه دلت -

وه چددال ولددال سددردار دا  يلدده لرلدده او ویر ددده  ددم چددال د ځددان پدده اړه  دده        

 : ځانسره وویچ واوري  بيا یال له

 ! فکر کوم چال په لوى الس دا کار کوي! بيا  ده ده-

او نا اپه یال په گوگدچ کدال د ځدوانه د  دېبو داسدال لده خوندده ډک         

  چددال لدده  ددده ندده یددال د خدو ندده پو ېدددونکي خيالوندده او  يلددال راوپار دد  

داسدال خيالونده او  يلددال چدال  دده  دم وانگېرلده چددال       . ژوندد الره ورکولده  

 .خپله  م نه  و کوالى پر  ده پوه  ي او  مداسال خوب یووړ
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بله ورځ چال سرداراندر  راویښ  و  پرته له  ده چال د سځو راوتو 

وکدړه او دخپدچ    ته سترگه په الره  ي  یواز  له گراو سدره یدال مخده سده    

 . کور پلو وخوځېد

سردار اندر  کورته د سدتنېدو پده الر بيدا د    . د جون د ميا تال پيچ و

پده ځنگلده کدال بيدا د     . چنارونو له  ده ځنگله نه تېر  وچال پر  راهلدي و 

 ېددړۍ  دددال زړ   سددره تاوراتدداو  ددو    انددگ مدداتال ونددال د  ددده پددام   

 .په زړه لوبال کوي ځانته ورواړاوه  داسال بر ښېده چال یادونه د ده

د آسونو د هاړو د زنگونو  درنگهاري  تدر یدو نديم ميا دتال پخدوا ال       

پدده ځنگدچ کددال پدااال ال لددویال گڼي او سديوري یددال ال    . آرامده انگددازه کولده  

پدده ځنگلدده کددال دا خددوا  دداخوا د ځوانددو  ېړیددو خددورو      . زیددا   ددوي وو 

 ددانگو دد  ځدداى سددکال تدده ندده یددواز   دده تدداوان ندده رسدداوه  بلکددال د        

 ...خوا ال سکلول او سایسته کولو یال پوره کول او

که  ه  م په یدو نديم ځداى کدال تالندد  او بریښدناُ ځدان هړومبېددو او         

ځلېدو ته چمتو کاوه  خو له یو کنتک وریځو نه پرتده ندورو ځدان ځنگلده     

پور  ونه  و رارسولال  نو ځکه یواز  د یدو ندري بداران  دو  دا کو پدر       

د ځنگله پر کينال خوا سيوري او تياره . دوړو او پااو نري لمدبچ جوړ کړ

خواره وو او سه خوا یال لمده  د لمدر  ددلو الندد  ځلېددونکي او ندرۍ      



 

۳٨3 

پر طبيعت د گلو باران جوړ  وي او د بلبلو د سدندرو   .و مه پر  چليدله

 .انگاز  کله لر  او کله  م نېدد  قيامت جوړاوه

ېمدر و لدي    دده د  ېدړۍ وندال   دده     : سردار اندر  په زړه کال وویدچ 

ونال چال له ما سره یال د زړه خوالده کولده  پده  مدد  ځنگلده کدال والړه وه       

 :او بيا یال له ځانه وپوستچ

نو چېر  ده  او د  ده د موندلو په  يله یدال د ځنگلده چپدال خدوا تده       -

سترگال ورتاو کړ  او پرته له  ده چال پوه  ي  په  ماهال  ېړۍ چال په 

وه  پرتدده لدده  ددده چددال خپلدده پددوه  لټدده کددال یددال و او پيدددا کددوالى یددال ندده  دد 

 دددال .ېمددر خددوړلال  ېددړۍ چددور بدلدده  ددو  وه.  ددي پر ده مددين  ددوى و

بوډۍ د تکو  نو زرهونو پااو تدازه او تاندد  جدامال اهوسدتال و   ونده      

یال لوړه  و  وه  د لمر لو د په سرو  دلو کال له مسته نده کدده و ه خدو    

چدو  دانگو نښدال    پده  دده کدال نده د مداتو تاوراتداو و      . نرمه نرمده خوځېدده  

ليدددل کېددد   ندده د  ددده پدده ځددان کددال زاړه ټپوندده  ندده د  ددده گددت  وډ       

د  ټولدو  . اندیښنال او نه د  دال ابدي همجنه  ېره یدو  دم نده سدکار دل    

نه  نو زرهونو تاندو پااو داسال هېد تاو کدړي وه چدال آن نښده یدال  دم نده       

انېددو  دا  ېڅ د منلو نه وه چال دهده بدوډۍ دي  د داسدال ځو   ... ليدل کېده

 :سردار اندر  په زړه کال وویچ. توان ولري

او نا اپده  . دا زما پخوانه ملگرۍ   ماهده ېمدر خدوړلال  ېدړۍ ده     -

یددال بددال لدده کددومال پېښددال پسددرلنه خوسددي او تاندددوال   پدده گوگددچ کددال   

نا اپدده یددال د ژونددد ترټولددو سددترو یددادو پدده گوگددچ کددال سددر      . راوخوټېددد

ده  سك او بدال پایده     د  (دجګړ  ډ ر) ماهه اوسترليڅ. را سك کړ

آسمان یال بيا وليد او د خپلدال مېرمندال بدال روحده او ننواتدو پده حدال کدال         

له سيند نه په پور  کېدونکال جالال والړ پېيدر   .  ېره یال ور په یاد  وه

 دده  دپه     په تور   پال او تپه تياره کال پرناليدلال سکلال نجله مينده 



 

۳٨٨ 

کال ورژونددي  دول    او د  دال سپو مه او دا ټولال او ټول بيا په یادونو

 .او ناآرامه یال کړ

سردار اندر  چال تا به ویچ نا اپه بيا ډاډمدن  دوي وي  لده ځانسدره     

 :یال وویچ

یددواز  دا . ژونددد پدده یددودیر  کلندده کددال پدداى تدده ندده دي رسددېدلي     -

ک ایددت ندده کددوي چددال زه پددوه  ددم چددال ډ ددر تددوان مددال پدده مټددو او رو  کددال    

باید په د  پوه  ي او  م  ندښتي دي  ټول باید په د  پوه  ي   م پېير

زمدا ژوندد بایدد یدواز      .   ده پېدلوټه چال هوستچ یال آسمان ته والوزي

مدو  بایدد   . زما لپاره نه وي  باید د  دو ژوند زما له ژوندد سدره تړلدي وي   

سردار اندر  چال له دهه سد ره راسدتون  دو  دا پریکدړه     . گت ژوند وکړو

ړ  دي او دد  پریکدړ    یال وکړه چال سدد کدال مندي بایدد پترزبدورگ تده ال      

خورا ډ ر ېاقالنه او منطندي دالیدچ   . لپاره یال بېالبېچ الملونه هوټه کول

یال د پترزبورگ د س ر او آن په دولت کال د یو  چار  د منلو لپاره پيدا 

نور نو آن په د  نه پو ېده چال  نگه یدال تدر اوسده پدور  دا     . کوالى  ول

 ماهده  دان   . گوسده وسداتي  توان الره چال د ژوند لده ورځنيدو چدارو ځدان     

چال ال ميا ت پخدوا پده د  نده پو ېدده چدال  نگده بده دي وکدوالى  دي           

نور ندو دا ورتده پده ډاگده     . کوم وخت له خپچ کليوالي ژوند نه لر  الړ  ي

 و  وه  که له ورځني ژوند نده گټده وانخلدي   دده بده  سدال د سديند پدر         

تددر د  ندده  هدداړه کرلدد  گددچ وي  د  ددده آن پدده د  سددر ندده خالصددېده چددال     

مخکدال  نگدده ده یددو  ددمېر نامعنولدده سسدت دالیددچ چددال گددواکال د ژونددد   

چدال ویدچ یدال پده ژوندد کدال د         دده دالیدچ  .تجربو ورسودلي وو  منلدي وو 

اوس ېندچ  دده تده بدچ     . بري خوند او د مينال نيکمرهدي بدابيزه خبدر  دي   

 :  ه ویچ

په کلي کال ناسته ورته هم لړلال  و  وه  نور یدال ندو پخوانيدو کدړو     -



 

۳٨۳ 

و سره لېوالتيا او مينه نه سوده او زیاتره وخدت بده پده خپلده کوټده کدال       وړ

 ده پا ېد   ينددار  تده ودر دد او تدر ډ در  پدور  یدال        . یواز  ناست و

بيدا یدال مدخ واړاوه او پده  يندداره کدال یدال د خدداى         . خپدچ  ېدر  تده کتدچ    

ترویر ته چال پده یونداني ډول یدال خپلدال کدو ه      ( ميرمن یال)بښلال ليزا 

او له زریدن چوکداټ نده یدال ده     .کړ  و  او موسکا پر ونتو وهتر سر تاو 

 دال نور نو خپدچ خاوندد تده  دده پخدوانه      . ته سترگال نيولال و   وکتچ

ترخال خبر  نه کولال   دال په سادگه  خواخو ۍ او خورا مهربدانه ده  

سردار اندر  السونه  داته کدړۍ کدړي وو او تدر ډ در  پدور  پده        . ته کتچ

کله به یال تنددي تریدو او وروځدال برندد  کدړ         .کوټه گرځېده راگرځېده

کله به موسکا پر ونتو خپچ نامعنول او نه بيانېدونکي خيالونده  لکده   

د جنایت رازونده  وریداد  دول  کلده بده  دده اندیښدنال او تردورونه چدال          

پېير او دده له ویداړونو سدره اړوندد وو  یدا کړکده تده والړه نجلده   دده         

ه سدکال او مينده چدال د  دده ژوندد یدال       ېمرخوړلال د  ېړۍ ونه  یا سدځين 

که  وک به پده دهدو  دېبو کدال     . چور بدل کړي و  وریاد دل او وریاد دل

چال دي په دهو خيالونو کال ډوب و  کوټال ته ورننوتلي واى   ده به پده  

ځدانگړي توگده و  او هدوو و او د  دده د ترخده منطدق لده اور ددو سدره بده           

 .مخامخ کېده

 ددهزادگه ماریددا  د  ددده کددوټال تدده   کلدده بدده پدده دهدده  ددان  ددېبو کددال 

 :ورننوتله او ویچ به یال

د باندد   ( د انددر  زوى ) نن نه  دو کدوالى  نيکدوالى جدان     ! گرانه -

 .وباسو   وا خورا سړه ده

 : سردار اندر  به په ترخه ژبه خپلال خور ته ځواب ورکاوه

که  وا توده واى   ده به په یو کميس کال وتلي واى  خو اوس چال -

ده  تود  جامال ورواهوندئ  تدود  جدامال د  مدد  لپداره دي       وا سړه



 

۳۳0 

   مددا تداوده کددالي  . چدال پده سدړو کددال واهوسدتچ  دي  نده د اوړي لپدداره      

 مدا ساړه  نه دا چال کله ما وم تازه او تاند   وا ته اړتيا لري پده کدور   

گدواکال  . په خورا منطني دالیلو یال  ر چا ته ځواب وایده . کال وساتچ  ي

چا ته د  دده پټدو  ناسدکاره او هيدر منطندي اند ښدنو د         هه یال کوله یو

 دهزادگه  . گناه له امله چال د ده په خيالونو کال روانال و   جزا ورکدړي 

 :ماریا به په دهه  ان  ېبو کال له ځانسره ویچ

 .دا فکري  هال نارینه  ومره وچوي -
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تدده کددال د اگسددت پدده ميا ددت کددال پترزبددورگ   ٠٨0۳سددردار اندددر  د 

دا د ځددوان سپيرانسددکي د ویدداړونو زماندده او د  ددده لدده خددوا د    . ورسددېد

 مددا د اگسدت   . وړاند   ویو بدلونونو د چټکو سدرته رسدېدو وخدت و   

. په ميا ت کال و چال ټولواک لده گداډۍ نده ولو دد او پښده یدال خدو   دوه        

کددال ( د پترزبددورگ  نددت  )دى در  اوندده د پتروگددراو پدده سددارگوټه   

د زړه . بده یدال بدال نداهال لده سپيرانسدکي سدره کتدچ        پداتال  دو او  دره ورځ    

په  مدد   . خواله به یال سره کوله او له  ده نه پرته بچ  ېهوک یال نه منچ

چددال د خلکددو لدده ) وخددت کددال ندده یددواز   ددده دوه پې ندددل  ددوي فرمانوندده  

او د  چددال د دربددداري رتبددو د لددده منځدده تلدددچ   ( کرکددال سدددره مخددامخ  دددول  

نځيو تدده آزمددوینال یددال حتمددي   مددامورینو د روزلددو لپدداره مسددلکي سددوو   

کددولال  راووتددچ  بلکددال یددو زیددا   ددمېر نددور قددوانين چددال د روسدديال د      

قېدایي  اداري او مددالي جوړسدت د ټولددو برخدو  د وزیرانددو لده  ددورا ندده     

نيولال  تر سيمه ایزو جرگو پور  د بدلونونو او اصالحاتو هوستنه یدال  

 . کوله  راووتچ

 ددهُ واک تده رسدېدو پده      ټولواک الکساندر  ده ليبرال خيالونه چدال 



 

۳۳٢ 

وخدددت کدددال د ددددو دسدددرته رسدددولو تکدددچ کدددړي و  د خپلدددو مشددداورینو     

چارتوری سکي  نووسيلهووو  کوچوبدامي او سدتروگانوو  چدال ده    )

 .په مرسته  سرته رسول( په ټوکه د ملي ژهورنال جرگه گه بلله

اوس د ټولو دند  دووتنو ته سپارل  دو  و   سپرانسدکي د ټولدو    

سدردار انددر  چدال د    . د پدوځي چدارو مشدري کولده     ملکي او آرکچييدوو 

 .ټولواک یاور ټاکچ  وي و  پترزبورگ ته د رسېدو سره سم دربار ته الړ

ټولواک دوه واره  ده ليدلي و  خو نه یال  ده تده پاملرنده کدړ  وه او    

سدردار انددر  لده  دده نده پخدوا  دم داسدال         . نه یال کومه خبره ورسره کړ 

سره د خبرو اترو لېوال نه دي او د  دده خبدره   انګېرله چال ټولواک له  ده 

ده ته د ټولدواک  . او  توالي په ټولواک کال د بېزارۍ احساس رالمسوي

. ننن  سوړ او له ده نه تښتېدونکي هلچك د  مددهال انگېرندال تایېدد و   

درباریانو سردار اندر  ته داسال سدودله چدال ټولدواک لده  دده نده پده د         

 .کال را يسال پوځ پریښي و ٠٨07خوابدي و چال بالکونسکي له 

 :سردار اندر  له ځانسره ویچ

زه خپله په د  پو ېدم  چال د یو چا خوسېدل او ناخوسېدل  ومره  -

زمو  له واک وتلدال خبدره ده  خدو دا بایدد دد  المدچ نده وي  چدال زمدا لده          

خوا د پوځ د سمون لپاره جوړه  و  کړنالره  په خپله  ده ته وړاند  نه 

د خپلال کړنالر  په اړه یال . ه به خپله  یوسه دفاېيه ويدهه کړنالر. کړم

لدده یددو بددوډا فيلددد مار ددال سددره چددال د ده د پددالر ملگددرى و  د مشددور       

فيلد مار ال  ده ته وخت وټاکه او په خدورا وریدن تنددي    . هوستنه وکړه

یال د سردار  رکلدي وکدړ او دا وېدده یدال  دم ورکدړه چدال د  دده پده اړه بده           

 و ورځال وروسدته سدردار انددر  تده خبدر ورکدړ       . ټولواک ته خبر ورکړي

 . و چال دي باید ددفا  وزیر گراو اراکچييوو ته ور ي

سردار اندر  په ټاکچ  وي ورځ د سهار په نهدو بجدو د دفدا  د وزیدر     
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 ده خپله له اراکچييدوو سدره پې نددگلوى نده درلدوده او      . دفتر ته ورهي

 ددده پدده اړه پددر    ېهکلدده یددال  ددده ندده و ليدددلي  خددو  ددده  دده چددال دي د 

 .پو ېده  په ده کال د  ده په وړاند  ځانگړي درناوي نه راپاروه

سردار اندر  د گراو اراکچييوو د انتظار په کوټه کدال د ندورو  دو    

تنو مخورو هيرمخورو کسانو تر نگ چال د دده د کتدو  يلده یدال لرلده       

 : ناست او له ځانسره یال ویچ

دي   ده یو ناپېيلي او لده چدا    دا د دفا  وزیر او د ټولواک د ډاډ وړ-

سره ځانگړي اړیکدي نده لدري  زمدا ليکنده او یاددسدتونه  دده تده سدپارل          

 . وي دي او  ده یوازین   وک دى چال د  ده په اړه به پریکړه وکړي

سردار اندر  د خپچ خدمت په وخت کال چال زیاتره  ده یال ال په یداد  

و انتظار کوټال ليدلال وو  د خورا ډ رو لویو لوړپوړو چارواکو د مننال ا

و  او د دددو لدده ډوال ډول او بېالبېلددو ځانگړتيدداوو سددره آ ددنا و  خددود     

د  ددو  . گراو اراکچييوو د انتظار کوټال یوه ځانگړ   ځانگړتيدا لرلده  

هيرمخورو وگړو په  ېره کال چدال د وزیدر د ليددو پده تمده ناسدت وو  یدو        

ل  ددویو ډول د  ددرم او تابعيددت نښددال خددور  و  او د مخددورو او پې نددد   

کسانو په  ېره کدال چدال لده  دده سدره یدال د کتندال  يلده لرلده د ندا يلال او           

گبڼه حالت چال تر یو ډول سپين سترگه او بال پروایدي الندد  د پټولدو    

کوالى  و ووایو چال دوى په خپدچ دهده حالدت    .  هه یال کوله ليدل کېده

ځينال پده خيدالو   . او پر  ده چا چال دوى یال دکتو  يله لرله  ملنت  و ي

کال ډوب په کوټه کال سکته پورته گرځېدل او ځينو نور خپچ منځدو کدال   

! سردار اندر  د  دو د خبرو اترو په لړ کال دسدالوا . بنگېدل او خند دل

او  (د دفا  وزیدر بشدپړ الکسدي انددر وویچ آرکچييدوو و     )اندر وویچو

یاره هم بده د  وخدوره  اصدطالحا  چدال د اراکچييدوو پده اړه  دو واره        

یو جنرال چال خورا مهم بر ښدېده گدواکال ځدان تده     . ور دلوویچ  ول  وا
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یال ډ رانتظار سپکاوي گااه  پښده پده پښده اړولدال وه او لده ملندتو ډکده        

موسکا یال پر ونتو خوره وه خو بيا  دم  در وار بده چدال د وزیدر د کدوټال       

. ور راخالچ  و  د ټولو پر  ېرو به یو احسداس  چدال ډار و  راخور دده   

لپداره د  دده یداور تده وریداده کدړه چدال د ده ندوم          م ځچیسردار اندر  د دو

گراو ته وریاد کړي  خو یداور  دده تده پده سدپکاوي وکتدچ او و  ویدچ         

وروسته له  دده چدال یداور  دو     . یادونال ته اړتيا نه  ته  وار به د  را ي

تنه د وزیر دفتر ته بدرگه او بېرته راوویستچ  د سردار اندر  یوه افسر 

ي او ډار نښده یدال لده  ېدر   رگندد  و    دده       ته پام  و چدال د سدپکاو  

له وزیدر سدره د دهده افسدر کتنده      . وحشتناکال درواز  ته ورپریښودل  و

خورااو ده  وه  خو نا اپه د درواز  له  ا نده د سدپکاوي لده قهدره ډک     

او   ددده افسددر چددال رنددگ یددال الددوتي   ددونت      . لددوړ هددد واور دددل  ددو   

ال پده دواړو السدو کلدك    هومبور  یال ر دد دل  له کوټال راوو   سر ید 

نيولال و  په چټکه او بال له  ده چال چاته و وري د انتظار له کوټال نده  

 .تېر  و

تددر  ددده ندده وروسددته  سددردار اندددر  درواز  تدده بدرگدده او یدداور پدده     

 : بنگهاري  ده ته وویچ

 .سه خوا  کړکه ته نېدد -

سردار اندر  د کار یو  ساده کوټال ته چال د پرتم نښال یدال نده لرلده     

د ميدز تدر  دا د  لویښدتو کالوپده مندګ یدو        . خو سده منظمده وه  ورنندو    

سړي چال وتل  ټټدر  او ده ککدرۍ  لندت   ڼدال او لده گونځدو ډک تنددي        

سددره ورتدده وروځددو النددد  یال خددړ   ددنال رنگددال سددترگال       . الره  وليددد

پدزه یدال سدره  ډ دره او ده او پدر      . ستومانه او ناپو ېددونکال بریښدېد   

راکچييوو سردار تده مدخ راواړاوه او پرتده لده     ا.  ونتو را ېوه  و  وه

 : ده چال ده ته وگوري وویچ
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  ه مو هوستچ  -

زه  ده  !  يلده کدوم جاللتمابده   : سردار اندر  پده کدرارۍ ځدواب ورکدړ    

 .هوستنه نه لرم

 : د اراکچييوو سترگال  ده ته ورواوستال

 !کېنه  سردار بالکونسکيئ مهرباني وکړ-

 :سردار زیاته کړه

نه لرم  اېليحېر  مهرباني کړ  ده او زما وړاندیزونه  زه  ه  يله -

 .یال تاسو ېاليجناب ته رالېدلي دي

 : اراکچييوو د  ده خبره پر  کړه او و  ویچ

 ...   ما ستاسو وړاندیز ولوستئاجازه راکړ  ما ته خورا گرانه ده-

یواز  او یواز  د  دده د لدومړۍ خبدر  نده د ميندال انگدازه واور ددل        

ه  دده چدال سدردار تده وگدوري  مدخ یدال  داو خدوا تدده اړاوه            دوه  پرتده لد   

 :رااړاوه او  ېبه په  ېبه یال خبرو د چدو او سپکاوي بڼه پيدا کوله

دنوي پوځي قانون وړاندیز کوئ  قوانين ډ ر دي  ندوي  ده کدوئ      -

نن سدبا ټدول قدوانين ليکدي      . چال د  دو زړو د سرته رسولو  وک نه  ته

خبدره ده  خدو د  دده سدرته رسدول خدورا گدران         قانون ليکنه آسدانه ! گرانه

 .کار دى

 : سردار اندر   په خورا درناوي وویچ

زه د ټولواک په سپارستنه ستاسو ليدنال ته راهل  یم  ! جاللتمابه-

 تاسو زما د وړاندیز په اړه کومه الرسوونه او سپارستنه لرئ 

 اراکچييوو  پا ېد د ميز نه یال پااال راواخېستال  سدردار انددر   

 :ته یال ورکړ  او و  ویچ

مهربدداني وکددړئ  مددا د  ددده پدده اړه خپددچ نظددر وليکدده او  ددده مددال         -

 .ځانگړ  جرگه گه ته سپارل  دى  زه ستاسو وړاندیز نه منم
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د پااال په منځنه برخه کال  په پنسچ  داسال کرسال چدال لده تېروتندو    

ه نه ډکال او آن د ټکو او نښو د پر ځاى ا ښودو پاملرنه  م په کال  و  ند 

 :و  داسال ليکچ  وي و

بال بنسټه  گته وډه او د منلو وړ نه ده  ځکه چال د فرانسوي پدوځ د   -

قانون له مخال اخېستچ  و  او زمو  د پوځ د کړنالر   دېڅ  ده پده کدال     

 .ليدل کېدي نه

 :سردار اندر  وپوستچ

 کومال جرگه گه ته ورلېدل  و  ده  -

 دده جرگده گده کدال      د پوځي اصولو جرگه گه ته  او زما له خوا په -

 .ستا د افتخاري هړیتوب سپارستنه  م ليکچ  و  ده

 .زه کوم  کایت نه لرم -: سردار اندر  ځواب ورکړ

 : اراکچييوو تکرار کړه

 .سه راهالست!  وکال افتخاري هړي   ده  م بال  کایته-

 : ده اندر  ته سروسوراوه او چده یال کړه

 !آ ا  تا ته وایم  بچ تن ته ورهد کړئ -
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سردار اندر  په جرگه گه کدال د خپدچ هړیتدوب د منلدو خبرتيدا تده د       

انتظار په موده کال له پخوانيو آ نایانو  په تېره بيا له  دو کسانو سدره  

چال کېداى  و له ده سره په راتلونکال کال خواخو ي وکړي  آ نایانه 

  احساسداوه   دده اوس پده پترزبدورگ کدال   ماهده احسداس      . تازه کولال

چال د جگړ  د پيچ په در چ کال یال احساساوه   ده احساس چال پده ده  

کددال یال پدده راتلددونکي کال لددوړ پلددو تدده ناآرامدده لېوالتيددا راپارولدده او د   

 .ميلېونو انسانانو برخليك پور  یال اړه پيدا کوله

 ده د ېمرخوړلو له قهره د ناخبرو له لېوالتيانه د بال لده ټينګداره    

احتياط او پاملرنال او د ټولو له گبڼه او ناآرامه نه  د  دخبروکسانو له

بددال  ددمېره جرگدده گيددو چددال ورځ تددر ورځ د  دددو لدده  ددته والددي او نویددو        

کدال کدال     ٠٨0۳جوړ دو نه خبر ده داسال احساسوله  چدال اوس یعندال   

دلته په پترزبدورگ کدال د کدومال لدویال کدورنه جگدړ  د پيدچ لپداره چدال          

سپيرانسدکي  . روان دى چمتدووال  ستر قوماندان یدال سپيرانسدکي و    

 ...یو مرموز سړي وچال ده نه پي اند  خو ده ته یو نابده بر ښېده

سردار اندر  اوس په داسال یو منچ  وي لوړ  سه او د پام وړ دریدځ  
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کال و  چال د پترزبورگ لوړو اېيانو او بلال  ر  ډلال پده وریدن تنددي او    

ونددد ځکدده د  ددده د بيددا جددوړونال گ. پرانسددتال هېددد  د  ددده  رکلددي کدداوه

منلو ته خوسي سودله چال  دده یدال نده یدواز  د کتداب او مطدالعال د یدوه        

لېددوال او سدده ذ ددن لرونکددي پدده نامدده پې انددده  بلکددال د خپلددو مریيددانو او 

د ېمدر خوړلدو   . بزگرو د آزادۍ له امله یال د یوه ليبرال  ېر  ندوم گټلدي و  

املده د درنداوي   او ناراضيانو ډلال ته   ده د خپچ پدالر د هدوره دریدځ لده     

وړ و او دهال ډلال  يلده لرلده چدال د نویدو اصدالحاتو پده وړاندد  ددوى د        

د سدځو ډلدال  دده پده بدال سدار        . سيالي لپاره  د  ده مالتړ تر السه کړي

خوسه ځکده مانده  چدال  دده تده یدال د یدو سده بدتاى او داسدال یدو زوم پده             

ى یدو وار آوازه خپدره  دوه چدال د    )سترگه کتچ  چال په جگړ  کال د وژنال

او د ځوانال سځال زورونک  مرگ یال د  ده ( په جګړه کال وژل  وى دى

دد  تر نگ  ده چا چال دى لده  . د  ېر  نه یو  اېرانه کړۍ تاو کړ  وه

نېدد  او پخوا نه پې انده  ټول په یدوه آواز پده د  ډاډمدن وو  چدال  دده      

. پدده د  پنځددو وروسددتيو کلددو کددال د سدده والددي پلددو خددورا بدددل  ددوى دى   

د ځدان سدودنال  کبدر    . رم  وى او  ېره یال ال مېړنه  و  دهطبيعت یال ن

د ده له کدار  ... او پر نورو ملنت  یال په کړو وړو او خبرو کال له منځه تللي

سره یال مينه او لېوالتيا زیاته او زیا   مېر خلدك یدال د ليددو  يلمندد     

 . وي دي

د دفا  له وزیر گراو اراکچييوو سره د کتندال نده یدوه ورځ وروسدته     

« سدالوا انددر وویچ  »لده   دیگر  دده د گدراو کوچوبيده کدره ورهدي او     ماز

سره یال د خپلال کتندال نندچ ورتده    ...( کوچوبيه  م وزیر په د  نامه یادوه)

 .وکړ

 :گراو کوچوبيه  ده ته وویچ

آن په د  پېښه کدال  دم  تاسدو د ميخای دچ ميخدای لوویچ د      ! گرانه -
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دا سدړي  در کداره دي     ! د زړه سدره . گتون نه پرته   ېڅ  ه کوالى نه  ي

 . خير   ده ژبه کړ  ده  چال نن ماسام دلته را ي

 :سردار اندر  وپوستچ

 نو دا د جگړ  کړنالره د سپيرانسکي پور   ه اړه لري  -

 ددده چددال د بالکونسددکي   . کوچوبيدده وموسددېد او سددر یددال وسددوراوه   

 :سادگه حيران کړي و  داسال زیاته کړه

تدا پده اړه خبدر  کدولال او د تدا لده         و ورځال د مخه مو له  ده سدره د  -

 . خوا د مریيانو د آزادۍ خبره  م یاده  وه

یو بوډا چال د ټولواکال ایکاترینال د زمانال لده لوړپدوړو چدارواکو نده     

 :و  سردار ته مخ ورواړاوه او په سپکاوي یال له نه  ده وپوستچ

 دا ته و  چال خپچ مریيان د  آزاد کړل ! سه سرداره -

ه چددال بددوډا ال پسدال خوابدددى او پدده قهرندده کددړي او  سدردار پدده د   يلدد 

 :پریښي کمزوري وسيي  ځواب ورکړ خپچ دهه دریځ چال مریيان یال

 .ځمکال خورا لد  او حاصچ یال کم و -

 :بوډا کوچوبيه ته وکتچ او و  پوستچ

او ترلدد ځندت   ! ډار دي چال د اوستون له قافلال نه  اته پاتال نده  دئ   -

 :نه وروسته یال وویچ

یوه خبره  دېڅ سدر نده خالصدېدي  مریيدان خدو د  پریښدودل        زما په  -

اوس بدده کرکيلدده  ددوک کددوئ  قددانون جددوړول خوآسددانه کددار دى  خددود      

 ېدواد د چددارو اداره خددورا گراندده ده  پدده  ددر حددال زه لدده تاسددو ندده پوسددتنه  

که ټول آزموینه ورکړي   وک به د  دورا مشدر وي   دوک    ! کومه گرافه

 به د ادارو مشران وئ 

ه  پښه په پښه واړوله  ټولو ناسدتو کسدانو تده یدال وکتدچ او      کوچوبي

 :ځواب یال ورکړ
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 .زه فکر کوم   ده کسان چال په آزموینال کال بریالي  ي -

سه  د ساري په توگده لده ماسدره پریداچنيکوو کدار کدوي  ویداړمن         -

سړى دى  په سرو زرو ارزي   ده له  دپيتو اوسدتي  ایدا  دده الړ  دي       

 آزموینه تېره کړئ 

 وکال  دا ستونزمنه خبره ده  ځکه د روزنال دودول زمدا پده  ېدوا د     -

 ... کال گرانه چاره وه  خو 

له خپله ځایه پا ېدد  د  . گراو کوچوبيه خپله خبره پاى ته ونه رسوله

سددردار انددددر  الس یدددال ونيددو او د  دددده لدددوړ ونددي  نددديم طددداس سدددري     

تده روان  ژیړ ڼي  پرا  تندي او برند وروځي سړي مخ ته چدال ددوى خوا 

 دددده د  لویښدددت کالوبر ښدددېده   دددين بخدددون جمپدددر یدددال     ...و ورهدددي

اهوستي  دصلي، نښان یال په هاړه او یو ستوري یال د ټټر په چپده خدوا   

سردار اندر  د سترگو په رپ . دا سړي  ماهه سپيرانسکي و. ټمبولال و

کال  ده وپې اند او ژوند ته د گواسمنو  ېبه په  دان یدال  ده پده زړه کدال      

خددددو دى پدددده د  ندددده پو ېددددده چددددال د ده پدددده زړه کددددال دهدددده . لرالمسددددېد

رالمسېدونکي او ویښېدونکي احساس  له رخدال و  کده لده انتظداره او     

د . یدددا د  دددده درنددداوي لددده املددده چدددال دهددده سدددړي پددده چدددا کدددال راویښددداوه 

سپيرانسکي  ېر  ځانگړ  بڼه لرلده  چدال د ليددو پده لدومړي  دېبه کدال        

و بندتارونو او هوندتو کدال  چدال     سردار اندر  په  دو ټولد . پې ندل کېده

ده  لتدده تددگ راتددگ الره   ددوک پدده د  اندددازه آرامدده او ډاډمددن ندده و         

 ...ليدلي

 ددده  ددېڅ چېددر   د  ددېڅ چددا داسددال اهېددزمن کتددچ او  ددم مهالدده  ددده  

مهرباني چال د  ده له نيم پرانسدتو او لدولمددو سدترگو نده ور دده   دده       

معندا یدال  دم نده      دهده راز ژوره  خدو صدادقه موسدکا چدال کومده ځدانگړ        

 دده دهده  دان خدو   صداو او آرام هدد پده        . لرله   ېڅ چير  نه وه ليدلال
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تېره بيا داسال سکلال تانده  ېره  په ځانگړي توگه السونه  لد سدورور   

... خددددورا پاسددددته  تدددداوده او سددددپين السددددونه  ېڅ کلدددده ندددده و ليدددددلي     

سپيرانسددکي  ددوک و  ددده د بهرنيددو چددارو وزیددر  د ټولددواک ویانددد  د  

ده د الر  مچ  چال له ده سره ایرفور  ته تللي و او  و ځله یال  لتده لده    

 .ناپليون سره ليدلي او له  ده سره یال خبر  کړ  و 

سپيرانسکي د  ده  ه برخالو چال په لویدو هوندتو او بندتارونوکال    

کېدي  نه یواز   ر چاتده جدال جدال نده کتدچ  بلکدال پده خبدرو کدال یدال  دم            

رامده او ډاډ یدال خبدر  کدولال  پده د  ډاډمدن و       په خدورا آ . تلوار نه کاوه

چال ده ته ټول هو  هو  دي او ده به  م یواز   ده چاته کتچ  چال ورسره 

 .هد ده

سردار اندر  په ځدانگړي توگده د سپيرانسدکي  در  خبدر  او  در        

 ...خوځېدا ته ځير ځير و

 : سپيرانسکي  کوچوبيه  ته وویچ

 دده وویدچ   . ه راهلد  دى له د  امله خوا يني  رگندوي چال ناوخت-

چال په دربار کال ځنت دل  دى  خو دا یال ونده ویدچ چدال لده ټولدواک سدره       

بوخت و  خو پده ځدان سدودنه کدال د کمينده کچده د سدرداراندر  نده پټده          

کلددده چدددال کوربانددده سدددردار انددددر   دددده تددده ورپې اندددد   . پددداتال نددده  دددوه

 سپيرانسکي په کراره خپلال سترگال د  دده  ېدر  تده ورځيدر کدړ   یدوه      

 : ېبه یال په خندا خندا  ده ته وکتچ او بيا یال وویچ

تاسو سره له پې ندگلوۍ نه خورا خو اله  وم  ما د ټولدو ندورو پده     -

 . ان ستا په اړه ډ ر اور دلي دي

کوچوبيه  په لنته توگه د آراکچييوو له خوا د بالکونسدکي د منلدو   

موسدکا  دد  خبر  پده اور ددو د سپيرانسدکي پر دونتو     . په اړه وهد د

خپره  وه   ده چال په کراره او آرامده هد دده   در  پده او کلمده یدال جدال        
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 :جال ادا کول 

سدداهلي مگنيهکددي د پددوځي قوانينددو د  ددانگال مشددر زمددا نېدددد      -

زه کددولال  ددم لدده  ددده سددره ستاسددو      ئ ملگددري دي  کدده تاسددو  يلدده لددر    

 ...پې ندگلوى وکړم او د  ر  جملال په پاى کال یال لد ځنت کاوه

د سپيرانسکي  اوخواته یوه ډله جوړه  وه او  ده بدوډا چدال   ډ ر ژر 

د خپدچ مدامور پریددانيچنيکوو د برخليدك پدده هدم کددال و   دم لدده  دده ندده       

سردار اندر   ېڅ نه هد ده اوپه خبرو اترو کال یدال گدتون   . پوستنه وکړه

یدواز  د سپيرانسدکي او د  دده د هد ددا او خوځېددا  ارنده یدال        . ونه کړ

یال چال ال  و  دېبال د مخده د ده لپداره د دیندي ېلدوم د      کوله او  ده چا ته 

طالدد، ندده زیددا   ددوک ندده و  او اوس یددال د ده پدده انددد د روسدديال ټددول          

بوډا تده  . برخليك د  ده په سپينو او پستو السونه کال ليد  په ځير کتچ

د ځوابونه په لړ کال د سپيرانسکي بال ساري او له آرامي نه ډک ځوابونه 

داسدال بر ښدېده چدال  دده خپلدال خبدر  لده        . و سردار انددر  حيدران کدړي   

خورا لوړو  وکو  ده ته رالېدي  خو  مدا چال بوډا خپچ هدد لده اندداز     

 :زیا  اوچت کړ  سپيرانسکي وموسېد او و  ویچ

دى ځددان تدده حددق ندده ورکددوي  چددال د ټولددواک د سددو یددا بدددو پدده اړه        -

 .قېاو  وکړي

سدره پداتال    سپيرانسکي وروسته لده  دده چدال یدوه مدوده  لده مېلمندو       

 و  پا ېد  د سدردار انددر  پلدو ورهدي   دده نده یدال  يلده وکدړه چدال د           

دا  رگندددده ده  چدددال  دددده هوسدددتچ لددده   . تددداالر کدددوز  خدددوا تددده الړ دددي  

 .بالکونسکي سره د زړه خواله وکړي

 :په یو  نرمال موسکا چال د ملنتو نښال په کال ليدل کېد   وویچ

وډا له ما سره پيدچ  دهال تود  مرکال او خبر  اتر  چال دهه درانه ب -

 ... کړ  له تاسوسره خبرو ته پر  نښودم
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 :سپيرانسکي زیاته کړه

زه ډ ره موده کېدي چال تاسدو پېد نم  لدومړي خدو ستاسدو لده خدوا د         -

کليوالو مریيانو پریښودل او آزادول  یدوه هدوره او بېلگيدزه چداره وه او     

ال تاسو دا چ دویم. کا کال نورو ځمکوالو  م ستا په  ان کار کړي واى

د یدداورانو لدده ډلددال ندده  ددده  ددوک یاسددتئ  چددال د دربدداري امتيددازاتو او    

درجو د لدو د فرمان سپکاوي مو نه دى کړئ   ده مو بد نه دى گڼلد  او  

 .له  ده نه خوابدي نه یاستئ

 :سردار اندر  وویچ

 وکال پالر مال نه هوستچ چال زه له خپچ د  حق نه گټه واخلم او له  -

 .نه کار پيچ کړمټيټو پوړو او رتبو 

داسددال سددکاري چددال  ددده  . ستاسددو پددالر د زرینددال پيددړۍ سددړي دي   -

داوسنه زمانال تدر وگدړو د لدوړو خيداالتو خاوندد دي  ندو ځکده دطبعدي         

 .ېدالت دهه جوړست نه مني

سردار اندر  چال  هه یدال کولده  د سپيرانسدکي د خبدرو د اهېدز پده       

 : وړاند  چال پر ده  م اهېز کوي  ودر دي  وویچ

 .زما په اند  دهه نيوکال بال بنسټه  م نه دي خو -

سردار اندر  چال نه هوستچ په  ر  ه او د  ر  ي په اړه د  ده ټدولال  

 ...خبر  ومني  تکچ الره چال له  ده سره ناندرۍ پيچ کړي

 ددده هوسددتچ چددال د دهدده پې ندددل  ددوي  خردديت خبددر  پدده ځيددر        

ر د  ددده دهدده کدا . واوري  د  دده کددړه وړه و داري  چددال  دده سدده وپې ندي    

 .ذ ن او خيال سخت بوخت کړي و

 :سپيرانسکي په آرامي وویچ

بال بنسدټه نده دي  کېدداى  دي  بنسدټ یدال د سداهلو  دهر  پالنده           -

 .وي
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 .او تر یوه ځایه ملي گټال -

 :سپيرانسکي سترگال سکته واچولال او و  ویچ

 ستا موخه  ه ده  -

 :سردار اندر  وویچ

د  ده دا اند تده چدال درنداوي    زه سایي د مونتيسکوي مينه وال یم   -

او سددپېهلتيا د پاچددا ه بنسددټ گڼددي  بددال لدده  ر دده مددنم  زمددا پدده انددد د  

اېيانو او درباریانو ځينال امتيازونه او حندوي د  مدد  جوړسدت ځيندال     

 .بنسټونه جوړوي

که  ه  م د سپيرانسکي له سپينال  ېر  نه موسدکا کدته وکدړه  خدو     

چدال د سدردار انددر  ځيندال      ده ال پده زړه پدور   دوه  داسدال سدکار ده      

 ده پده فرانسدوي ژبده د  دده پوسدتنو تده ځدواب        . خبرو یال پام اړول  دى

ویچ پيچ کړل  که  ه  م  رگنده وه چال  ده له روسي ژبدال نده پده د  ژبده     

کال په ستونزو خبر  کوي  ولال بيا  دم  ماهده  دان آرامده هد دده   دده       

 :وویچ

د  اندد و چدال ویداړ او     دده پده   ... که لده د  اړخده خبدر  تده ځيدر  دو       -

او د  دده  . درناوي یو چا ته د امتيداز پده ورکولدو  نده  دي سداتچ کېدداى       

 .دالیچ ساده  روسانه او لنت وو

ټينددګ  ویدداړمن او پددرتمين جوړسددتونه چددال د سددياله او پې ندددنال     

پده  دان د   " ل یدون دوندور  " سرچينال دي  باید د ستر ټولدواک نداپليون د  

 .ي  نه د کومال طبنال یا دربار امتيازپرمختگ د اصلونو نه یو اصچ و

 :سردار اندر  وویچ

په د  کال  ېڅ  ك نه  ته  خو له د  نه  م سترگال پټوالى نه  و  -

درباریدان  . چال درباري امتيازا   دو ته په رسدېدوکال سده اهېدزمن وو   

 . ټول  هه کوي چال د خپچ امتياز وړتيا ولري
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 :سپيرانسکي وویچ

 .تياز نه الس په سر  وي یاستئخو تاسو په خپله له د  ام -

 ددده پدده یددو  موسددکا دا  رگنددده کددړه  چددال هددواړي  ددده خبددر  چددال  

سدديال یددال پدده کددال د ندداآرامي احسدداس کددوي  پدده ميندده ناکدده ژبدده پدداى تدده    

 :ورسوي  و  ویچ

 يلدده کددوم مددا تدده ویدداړ راوبښددئ او د چهار ددنبال پدده ورځ  زمددا کددره   -

ي سره  م خبدر  وکدړو  زه   په  ده ورځ به ما له  نيهک. مهرباني راوکړئ

 ده سره هد دلي یم او  يله لرم چال د  ده خبر  به تاسو ته په زړه پور  

 چال له تاسو سره پوره او دد  تر نگ به مال دا ویاړ  م په برخه  ي. وي

 ده سترگال وتړلال د درنداوي پده نښده    . د زړه له کومال د زړه خواله وکړم

له  ده چال مخده سده وکدړي او     یال سر وسوراوه او په فرانسوي بڼه یال بال

 یا د چا پام ځانته ورواړوي  له تاالره وو 
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سددردار اندددر  پددده پترزبددورگ کدددال د خپلددال اسدددتوگنال پدده لومړیدددو      

وختونو کال داسال انگېرله چال د پالزمينال وړ  او نا رگند  چار   د 

  ده د خياالتو  دال سپېهلتيا ته تاوان رسوي چال ده د باندد  پده سداده   

 .ژوند کال ترالسه کړ  دي

ماسام به چال کورته راستون  و  په ټاکلو وختونو کدال بده یدال  لدور     

 دده نده   . پنځه کتنال ليدنال د خپچ یاددست په کتابچه کدال پده نښده کدړ     

کار کاوه او نه یال د  ه  دي پده اړه فکدر کداوه  ځکده  دده آن دفکدر کولدو         

 .او پر ځاى کولالخو به بيا یال  م خبر  سال ... لپاره  م وخت نه الره

کله به یال په خوا نېه د  ته پام  و  چال یوه ځانگړ  موضدو  یدال   

 ...په  و مجلسونو کال طرحه کړ  اوپر  هد دل  دى

سپيرانسددکي د چهار ددنبال پدده ورځ پدده خپددچ کددور کددال لدده  ددده سددره     

کېناست او د او د  مود  پور  یال  له  ده سره یوه په یو د زړه خوالده  

که د لومړ  کتنال په  ان چدال کوچوبيده د کدور پده     دهال کتنال  م ل. وکړه

 . ېر پر بالکونسکي ډ ره اهېزه وکړه

 ددده کسددان چددال د سددردار اندددر  تددر نظددره سددپك او بددال اند ښددنال       

ورتلددچ  خددورا زیددا  او بددال  ددمېره وو  نددو ځکدده یددال  هدده کولدده   ددده د  
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کمال ارمان په  در چدا کدال پيددا کدړى چدال دى یدال د سدرته رسدولو لېدوال           

یال په ډ ر  آسانه وکول   دو  چدال سپيرانسدکي د پدوره او      و نو ځکه

 . وسيار انسان د بېلگي په نامه ومني

که سپيرانسکي د  ماهه ټولنيز  ډلال واى چال سردار اندر  و  که 

 ده د  ماهه ډول روزنال او اخالقدي دودوندو خاوندد واى  لکده دى  ندو      

نيو او کېددداى  ددو چددال بالکونسددکي ژر تددرژره د  ددده د انسدداني ندداتوا       

خددددو اوس د . ټددددولنيز  خردددديت کمددددزورو ټکددددو تدددده پددددام  ددددوى واى     

سپيرانسکي حيدر  پدارونک  ېجيد، منطندي ت کدر پده ده کدال  دده تده          

خورا ژور درناوى راپاراوه  په تېره بيا له د  کبلده چدال  دده د ده پده د      

کېدداى  دي  سپيرانسدکي    . ډول خياالتو او ت کر پوره پو ېداى نه  دو 

دار اندر  داستعداد او توان درناوى یال کاوه او یا له د  امله چال د سر

له د  کبله چال ویال کدوالى  دو  د  دده د دوسدته ویداړ وگټدي  یدواز         

  سپيرانسددکي پدده پددو ال او فېدديلت . سددره کينددي او د زړه خوالدده وکددړي 

پياوړي ت کر او خپچ له تعر، نده آزادو خيداالتو سدره  هده کولده   دده       

چال په پټه خوله یال ځان او  ده   ٰ  معن دا په د... دځان خواته راوکا ي

یددوازین  کسددان گڼددچ چددال کددوالى یددال  ددول  د نددورو ندداتواني او حماقددت  

. وهنددددي او د یدددو بدددچ د ژورو اند ښدددنو او  وسدددياري درنددداوي وکدددړي    

سپيرانسددکي لدده سددردار اندددر  سددره د چهار ددنبال پدده ماسددامنه او د  

اوه  د سداري پده   پده کلمدال ټينگدار کد    " مدو  ز"کتنال کال په واروار سره د 

 :توگه  ده ویچ

خلددك زمددو  ټولددو  دددو کددړو وړو تدده گددوري چددال لدده ورځندد  دود        _ 

 ... دستور او حاالتو نه لوړ او یا سکته وي

 :یا به یال په موسکا ویچ

ولددال مددو  هددواړو  داسددال الره ولټددوو چددال لېددوان مدداړه وي او رمدده   _ 
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دهده ټدولال   .. . دوى نه  ي کوالى په مو  پدوه  دي  : یا دا چال ... بشپړه وي

 :خبر  په داسال یو  ژبال کېد  چال  سودنه یال کوله

 ...مو  پو ېدو چال  دوى  وک او مو   وک یو_ 

له سپيرانسکي سره دهو او دو خبرواترو یوه پایلده لرلده او  دده دا     

دده  ده احساس یال الپسال پياوړى او ژور کړ  چال تدر لدومړ  کتندال نده     

سدردار انددر  تده دا    . ا  دوى و د سدردار انددر  پده زړه کدال پيدد      وروسدته 

 رگنده  وه چال  ده یو منطني  خورا  وسيار او پده اند ښدنو او ت کدر    

دى  په پرله پسال زیار او  لوځلدو واک تده رسدېدل  و     کال ډ ر سختگير

 .او خپچ دهه واک یال له روسيال نه د چوپړ نه ځاروه

سپيرانسدددکي  د سدددردار انددددر  پددده اندددد   ماهددده  دددوک و چدددال ده   

 ددده  ددوک چددال د ژونددد ټددول  . خپلدده د ددده پدده  ددان واوسددي  هوسددتچ دى

اړخونه یال په خورا  وسديارۍ سدپړلي او پرتده لده ېنلده  بدچ  ده نده مندي          

خورا پېچلال خبر  یال په داسال آسدانه او  .  ده  ر  ه د ېنچ په تله تلچ.

سددادگه سددپړلال چددال سددردار اندددر  ندداببره د  ددده  ددره خبددره  منلدده او        

پده کومده خبدره نيدوکال کدولال  دا یدواز  دد         ده کده  . ملگرتيا یال کوله

لپاره و چال د خپلال ذ ني خپلواکه درناوى وکړي او په ټولدو برخدو کدال    

د  ده  ر  ه سم  سکلي او د پام . د سپيرانسکي تر اهېز الند  رانه  ي

وړ و  خددو  ددده  ددۀ چددال سددردار اندددر  یددال خوا دديناوه  ندده یددواز  د           

 ده زړه نده یدال د خبر ددو الر     سپيرانسکي ساړه  ينداریز کتچ و  چال د

بدلوله  بلکدال د  دده سدپين او سدکلي السدونه و چدال سدردار انددر  بدال          

اراد   دو ته پرله پسال کتچ   ده  ان چال ساده خلدك د واک لرونکدو   

 مددا  يندداریز کتدچ او سدپين سدکلي السدونه       . خلکو السدونه تده گدوري   

  دددده  ددده چدددال پددده  .ېردددبي کددداوه  دددده  دددۀ و چدددال سدددردار انددددر  یدددال  

سپيرانسددکي کددال د سددردار اندددر  د تعجدد، او حيرانتيددا وړ و   ددده ندده   
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یواز  خلکوته په بال سارى توگه د  دده پده سدپکاوي کتدچ  بلکدال  دده       

الر  چار  او بېالبېچ دالیچ وو  چال د خپچ نظر د ېملي کولو لپاره یال 

 ...له  ده نه کار اخيسته

لومړنيدو   سردار اندر  له سپيرانسکي سدره د خپلدال پې نددگلوۍ پده    

وختوندو کدال  ماهده  دان د  دده لېدوال و  لکده  دده لېوالتيدا چدال ده یدو            

 ماهده لدومړى  دپه چدال بالکونسدکي د      ... وخت له بناپار  سدره سدودله  

سپيرانسددکي کورتدده ورهدد  او خبددر  د پددوځي منرراتددو جرگدده گدده تدده     

ورسېد   سپيرانسکي په ملنتو سدردار انددر  تده وویدچ چدال یدو سدلو        

ه جرگه گه له ېمره تېریددي  پده ميلېوندو روبلده خدرو      پنځوس کاله د ده

پر   وى دى  خو د روزنکاو له پرتله ایز قوانينو پرته  بچ  ېڅ کار په 

 : ده زیاته کړه. د  برخه کال  وى نه دى

دولت  په ميلېونو روبله خدرو کدړي دي  خدو پرتده لده  مدد  نده بدچ          -

تده ندوي واکونده     مو  هواړو  مشدرانو جر دال  .  ېڅ  ه ترسره  وي نه دي

وسپارو  خو دد  لپاره قانون نه لرو  نو له  مد  امله دا بده ستاسدو پده    

 .  ان خلکو لپاره لویه گناه وي  چال د دولت له خدمت نه لر  دي

 :سردار اندر  وویچ

دد  کددار لپدداره  حنددوقي زده کددړ  پدده کددار دي او زه لدده  دددو ندده بددال  _ 

 .برخال یم

دا یدو کدوډ  و لدي کدړۍ ده      . ري   ېڅ  وک یال نه لد ئنو  ه هواړ_ 

 .چال باید ځان تر  وژهورو

**** 

یوه اونه وروسته و چال سردار اندر  د پوځي قوانينو د جرگده گده   

هړى  و او  ده  ه چال ده یال په تمه نه و   ده دا و چال   دده تده د دهدال    

 ده د سپيرانسکي په  يلده  . جرگه گه د یو ډلال مشري  م وسپارل  وه
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ي قوانينددو دلددومړى برخددال د جوړولددو مسددووليت چددال  او هوسددتنه د مدددن

 ددده د ندداپليون او جوسددي نددين پددر    . کددار پددال روان  پدده هدداړه واخيسددت   

 بنسټ  د فردي قوانينو په جوړولو پيچ وکړ
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کدددال کال چدددال  ددده کدددم دوه کالددده پخدددوا لددده خپلدددو        ٠٨0٨پېير پددده 

ه چدال دى یدال  يلده    جایدادونو نه تر س ر وروسته راستون  و  بال له  د

ولري  د ده د اراد  نده پرتده د پترزبدورگ د فراماسدونانو د ټدولنال مشدر       

 و   ده خوړنتونونه پرانستچ نوي نوي هړي خپلال ټولنال تده رابلدچ او   

د . د ددهددال ټولنال دبېالبېلددو ډلددو د یددووالي لپدداره یددال  لددال ځلددال کددولال  

پخوانيدددو اسدددنادو اصدددلي نسدددخال یدددال راټولدددولال  پددده خپلدددال پدددانگال     

مانځتونونه جوړول او د امکان تر انداز  پور  یال د خپلال ډلال د  دو ل

کسانو پر ځاى  چال نه یال  و کوالى د خپچ هړیتوب پيسال ورکړي  لده  

 ددده پدده پترزبددورگ کددال د بددال وزلددو لپدداره د . خپلدده جېبدده پيسددال ورکددولال

 .جوړ   و  خونال ټول خرو یواز  له خپلال پانگال ورکاوه

وند لکه د پخوا په  ان په خپدچ ډول روان  د  سره  ممهاله  د  ده ژ

د  ده سده خدواړه  پریمانده  کدچ خوسدېدل او      . ېيا ي  ېيش و نو . و

سره له  ده چال له نامحرمه سځو سره یال معا ر  گنداه او هيدر اخالقدي    

چدداره گڼلدده  مګددر تددچ بدده یددال د خپلددو مجددردو دوسددتانو د ېيا ددي پدده          
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 .بنتارونو کال گتون کاوه

رو اوپده ورځندي ژوندد کدال د مشدرۍ د درلودلدو        ده د خپلو ټولدو چدا  

سره سره  کرارکرار دا احساسوله چال د فراماسونه  ده بنسټ چدال دى  

پر  والړ دى  د ده د  لوځلو سره سره نه یواز  ټينگېده نده  بلکدال ورځ   

 . تر ورځال یال د ړنگېدو احساس کېده

خو سره له  ده چال ده دا احساسدوله چدال د  دده تدر پښدو الندد  دهده        

الړه ځمکدده چددال دى پددر  والړ دى سددویدي  مگددر  ددده خپددچ اړیکددي پدده  و

 .خورا درناوي ال  ده سره پياوړي کول

له  ده وخته چدال دى د فراماسدون د ټدولنال هدړى  دوى و  د  دده چدا        

روان وي ( خټدو )حالت یال درلود  چال په خورا باور پر یدو  نداولال جبدي    

د آزمایلو لپداره بدچ    او کله چال یال یوه پښه په کال ډوبه  ي  د خپچ توان

گام  م اخلي  وړاند  درومي  او ال پسال په کال ډوبېدي او سره له  دده  

چددال اوس د  ددده دواړه پښددال ترځنگنددو پددور  پدده دهدده ندداولو خټددو کددال      

 .په ډ ر  نا يله خپچ تګ ته دوام ورکاوه نښتال و   خو بيا  م ده

 ددده پدده د  وروسددتيو  . یوسددف الکسددوویچ پدده پترزبددورگ کددال ندده و  

ونو کال د پترزبورگ د فراماسدون د یدو  ډلدال مشدري پر ښد  وه او      وخت

د دهال ډلال مشران  دده کسدان وو   . زیاتره وخت یال په مسکو کال تېراوه

چال پېير په ورځني ژوند کال  ده پې ندل او نه یدال  دو کدوالى  ددو تده د      

کده  ده   . یا د ایوان واسيلوویچ پر ځاى معمار ورونه  ووایدي .  هزاده ب

ده د تنبلو او بال وزگارو خلکوپه توگه پې ندل  خو  دوى  م  دوى ټول 

به د فراماسون د ټولنال ځانگړي جامال اهوسدتال  د دهدال ډلدال نښدانونه     

او نور  نښال چال په زیاتي خوارۍ یال گټلي و سره ځړول او په هاړه کدال  

زیاتره وخت به چال اېانه راټوليدده  د پېيدر بده د  تده     . یال صليبونه اچول

 ددو تندده هددړي چددال پدده   ( لدد )ى د یددولس کسدديزه ډلددال  پددام  ددو  چددال د دو 
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 تمنه کال تر ده خوار نه وو  په گته مټال  چ د در  روبلده ورکدولال او    

د دهدو  . کله کله خو به یال یواز  د  ددو د ورکولدو وېدده ورکولده او بدس     

کړووړو په ليدو به  ده ته  ده ماسوني قسم وریداد  دو چدال  در ماسدون      

. تمنه تر خپلو نېدد  کسانو ځدار کدړي  یال د  ته گماره چال خپله ټوله  

د  مددد  خبددرو لمسددون بدده کلدده ناکلدده پدده ده کددال د  ددك او ترد ددد زړي      

 .رازرهونول  خو  ده  هه کوله په  دو سترگال پټال کړي

 :د دهال ډلال ټول ورونه چال ده پې ندل   ده یال په  لور ډلو ویشچ

ر سدره  چدار  تد  ( لدوژ )لومړني یال  ده ډله وه چال نه یال د لومړنيو ډلو 

کولال  نده یدال د خواخدو ۍ پده چدارو کدال گدتون کداوه  بلکدال یدواز  پده            

روحاني رازونو کدال ډوب و او د خدداى د در  گوندو نوموندو او د ندړۍ د      

جوړسدددت د لومړنيدددو در  گوندددو  ددديانو  چنمدددق  جيدددوه او مدددالگال پددده  

 .لگيا وو... مسایلو او

زیدداتره پېيدر د ورونددو د دهدو ډلددو ډ ددر درنداوى کدداوه او د ېمدر خددوړو     

وروندده یددال چددال یوسددف الکسددوویچ  ددم د  دددو یددو تددن و  د  مددد  ډلددال     

 دده د  ددو پده دهدو ېنایددو کدال ځدان ځکده  دریك نده گااده  د            .  دمېرل 

 .ماسوني د جوړست له ېرفاني اصولو سره یال لېوالتيا نه درلوده

مال ډلال هړي گڼچ چدال دوى  یځان او ځان ته ورته ورونه یال ځکه د دو

کال   ده الر چال د ېنچ له تلال سره برابره وي  نده  ال په ماسوني جوړست 

 .وه پيدا کړ  او  يله یال لرله چال دهه ارمان به یال ترسره  ي

در يمدده ډلدده  ددده وروندده و چددال د ماسددوني جوړسددت پدده مراسددمو او د  

 دو پر سکلو او پرتمينو تشری اتو یال زړه تړلي و  خو د  دده د روان او  

د  دمېر لده پلدوه تدر ندورو زیاتده وه         دهده ډلده چدال   . رو  پروایال نه سداتله 

مشر استاد  م د دهدال  ( یا لومړنه ټولنال)پېير  ویالرسکي او آن د لوژ 

او په پاى کال  لورمه ډله  ده ورونه وو  چدال زیداتره یدال    . ډلال هړي گڼچ
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د پېيددر پدده انددد دهدده .  ددده کسددان و چددال نددوي یددال دهدده الره هددوره کددړ  وه 

ایمدان نده الره  جذبده یدال نده لرلده او       ورونه د خپلال ټولنال په یوه اصچ  دم  

یواز  په د   يله د دهال ټولنال هړي  وي وو  چال په د  ټولنال کال لده  

ځوانددو بددتایو هړیددو سددره چددال  ددمېر یددال لددد  ددم ندده و  آ ددنا او د  دددو ندده     

پېير کرار کرار په د  الره او ېنېدو کال  لده خپلدو   . مرستال تر السه کړي

کله به یال آن دهه الره چال پده  . له لوځلونه پښيماني او ناخوسي  رگندو

کده  . او دوکال نده ډک  ڼلده   ٰروسيه کال ورسره آ نا  وي و چور بال معن 

 ه  م پېيدر دا تردور نده  دو کدوالى چال د دهده جوړسدت پده اړه  دکمن          

او لده    ي خو دا فکر یال کاوه چال د روس ماسدوني هورځندگ بدال الر    

کبلدده د کددال پدده  خپلددو لومړنيددو سددرچينونه نه لددر   ددوى دى  نددو لدده د    

وروستيو ورځو کال بهرته الړ  چدال خپدچ روحدي  هدال د لدوړ ېدالم د راز       

 .سپړلو ته وگماري

*** 

زمدو   . کال په اوړي کال پېير بېرته پترزبورگ ته راستون  و ٠٨0۳د 

ماسونان  له خپلو بهرنيو  مالرو د ليکونو له الر  نه داسال خبدر  دوي   

جوړسددت د خدورا لوړپددوړو   وو  چدال پېيددر بيزاوخدوو پدده بهدر کددال د دهده    

هړو او مشرانو باور او خواخو ي تر السه کړ   له لدوړو رازوندو نده خبدر     

 وى او کېداى  ي  په د  نظام کال هوره پوړوتده ورسدېدي  ندو لده د      

کبلدده  ددده بددده لدده خددورا سدددتروالس تدده راوړلددو سدددره د دهدده جوړسدددت د        

 .الپرمختگ او هوړتيا لپاره روسيال ته راستون  ي

 دو سره سدم  د پترزبدورگ ماسدونان  دده تده ورهلدچ  ټولدو       د راستنې

 ده ته د مرستال او الرسوونال  يله  رگندولده  خدو داسدال یدال انگېرلده      

 .چال  ده کوم راز له دوى نه پټوي او د کوم نوي کار په تکچ کال دى

لدوژ پرتمينده    (لومړنه کدړۍ )مال کچال د یوه یپر کړه و وه چال د دو
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  وه چال په د  پرتمينال هونده کدال بده د   پېير وېده کړ. هونته جوړه  ي

دهال ورورگلوۍ د ټولنال د لوړو مشرانو یو پيام د پترزبورگ وروندو تده   

پېيددر تددر ځددانگړو   . د وروگلددوۍ د ټددولنال ټددول هددړي راهلددي وو    . اوروي

 .تشری اتو وروسته پا ېد او خپلال خبر  یال پيچ کړ 

ر  ده چال خپله ليکچ  و  ویندا پده الس کدال وه  رندگ یدال تدك سدو       

 :اوست  و او ژبه یال لد اوسته  وویچ

 !گرانو ورونو_ 

آرامه او له رازه په ډک لوژ کال  د سدپېهلو مناسدکو سدر تده رسدول        

مدو  ټدول و دده  دوي یدو  بایدد       . کدار ... پوره کدار نده دى  بایدد کدار وکدړو     

 دده خپلده کتابچده راواخېسدته او پده لوسدتلو یدال        . راویښ او کار وکدړو 

 :پيچ وکړ

حنيندت د خور ددو او د پدو ال د رادا د بدري لپداره  بایدد        د رستيني _ 

انسانان له ناولتيا پاک او د دو د رو  د بهېر قوانين د زمانال د رو  لده  

هوستنو سره برابر او  در پلدو خدواره کدړو  د ځواندانو د روزندال او پدالنال        

الرسددوونه وکددړو  دپددو ال او د ژور حکمددت لدده خاوندددانو سددره اړیکددي      

ړانددال او هددوره اند ښددنال سددره د جهالددت الحدداد او  الپسددال ټينددگ  پدده مې

خرافاتو په وړاند  ودر دو او خپچ  ده دوستان  چدال د واک پده خلکدو    

 .کال د خواخو ۍ وړ او وفادار دي  سره یو کړو

دهه  دو ته د رسېدو لپاره باید خواخدو ي او مهربانده وواسدو  پده     

و بایددد  هدده وکددړو چددال سدده خلددك ا   . سسددته او بدددبينه الس بددري  ددو  

خو سياسدي ډلدال    . پر يزگاران خپچ حق په  مد  دنيا کال تر السه کړي

ندو پده دهده    . مو  لده دهدال روسدانه او ځلېددونکال الر  نده بدال الر  کدوي       

حاالتو کال باید  ه وکړو  ایا د اننالب لپاره کار و ي او د زور کلدي پده   

 در  . دهنه  مو  به په د  الره الړ نه  و  دا زمدو  الره نده   ... زور وران  ي 
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 ده اصالحا  چال د زور له الر  ترسدره  دي  ده د درنداوي وړ نده دى      

ځکه تر  ده پور  چال انسانان خپله اصال   دوي نده وي   دېڅ تدوان نده      

 ي کوالى د ا ریمن د ناولتياو او بدیو د مخال خنت  ي  نو ځکده ېندچ   

 .زور زیات  ته اړتيا نه لري

چال په  دده کدال انسدانان     د هوره نظام بنسټ باید پر  ده  ه ودر دي

دوى . ارادتمند  سپېهچ اندي او ېناید یال د یدووالي لده ميندال ډک وي   

باید په د  گرو من وي چال  رځاى یال باید په خپدچ قدو  سدره د دوکدو     

. او جهالددت جددرړ  ویسددتچ  ددي او پرځدداى د  نددر او پددو ال راددا وځلېدددي  

نددو رسدتيني خلددك د سددپکو او بددد زړو لدده منگلددو وژهددورل  ددي او د ورو 

یدواز  دهده وخدت کېدداى  دي  زمدو  ټولنده او        . ټولنال ته راوسدتچ  دي  

جوړست خپچ  ده الزم توان ترالسه کړي  چال د فساد او ناولتيا السونه 

لندته دا چدال داسدال یدو پيداوړي او لده  در پلدو         ... په خورا کرارۍ لندت کدړي  

واکمن نظام رامنځ ته  ي  چال د واک لمن یال پدر ټولده ندړۍ خدوره  دي       

ه  ده چال د مددني اړیکدو مدز  و دلېدي  حکومتونده بایدد خپلدال        پرته ل

دهددده . زونددده خپلدددواک وي ېورځيندددال چدددار  تدددر سدددره او لددده  دددر ډول اه   

حکومتونده بایدد ېددالي  ددو تدده یعندي پددر تيدارو او ناولتيدداو بدري  کددال       

مسيحيت  م له دهه ارمان پرته بچ  ددو نده   . زمو  د  لوځلو خنت نه  ي

 ده مو  خلکوته . او نيکه زده کړ  کولال الره  خپله مسي   م د پو ال

واوسده او د خپلدال نيکمرهده لپداره      دا الر سودله چال ېاقچ او مهربانه

  .د پر يزگارانو او  دو کړو او ویناو  خپچ ورځنه کړنالره کړو

 ده وخت چال دنيا د ناپو ي په سمندر کال ال و وه  دژهورنال لپاره 

ندو  وه او  مددا ندوي والدي      یال دا تشال ویناو  بس و   د رسدتيا الره  

. خو نن مو  قدوي او پيداوړو وسدایلو تده اړتيدا لدرو      .  دال ته قو  ورکاوه

نن د احساساتو په سيند کال ال و او برمته  وي انسان باید د پدو ال پده   
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اوس د  وقونو او  يلو مخه نيوي نه  دو   ددو تده بایدد     . راا وگااچ  ي

دهه راز  ر انسان باید . يسپيهلو ارمانو ته د رسېدو پلو الرسودنه و 

وکوالى  ي د یاهي  هو  مخه ونيسي او د اخالقو پده اډانده کدال  دده     

کدده مددو  پدده  ددر  ېددواد کددال  ددو دهدده  ددان سددپيهلي     ... مهددار کددړاى  ددي 

 ېوادوال ولرو  او بيا د  دو  ر یو په خپله دوتنده ندور وروزي  دا چداره    

ه اړیکدي او   مداسال مخکال الړه  ي او دهه وگړي بيا خپچ منځ کدال سد  

یووالي ولري   ده وخت به زمو  د ورورگلوۍ د ټدولنال د بدري لپداره  در     

 دده برابر دددي او اوس  ددم د بشددر د نيکمرهدده لپدداره پدده پټدده ډ ددر کاروندده  

 . وي دي

دهال ویناو  په د  هونته کال نه یواز  سه اهېز الره  بلکدال سدخت   

پده د  ویندا   زیاتره وروندو د پېيدر   . هبر ونونه او  رو ور یال  م جوړ کړ

پددر زړه د معرفددت د نددور ځلېدددل  د زړه تزکيدده او ) کددال د نویددو ا ددراقيانو 

د گواسددمنو خيددالونو نښددال نښددانال پيدددا کددړ  او د  دددال   ( سددپيهلوالي

پېيدر د  کدار  دك حيدران کدړي و  تدر ټولدو نده مشدر          .  رکلي یدال ونده کدړ   

پده  استاد د  ده په وړاند  ودر د او پېير د خپلو خيالو په  دننه کدال دم   

ډ ر وخت کېده چال هونت  داسدال لده نانددریو او  دوره ډکدال      . دم تود ده

هونته په ډلو وویشچ  وه  یو  ډلال پېير ا راقي گااده او بلدال د   . نه و 

پدده د  هونددته کددال و چددال پېيددر د لددومړي ځددچ لپدداره د   .  دددال پلددوى کولدده

انسان د ذ ن  ر اړخيزتوب نه پده حيدر  کدال  دو او پده د  پدوه  دو چدال         

آن د  ددال ډلدال   . دووتنو په ذ ن یو ډول اهېز نده کدوي   حنينت د ېڅ ډول 

ځينو هړو چال د ده پلوى یال کولده   در یدو پده خپدچ ډول او د خپلدو  يلدو        

سره برابر د خبرو  ننه کوله  داسال  ننه چال په خپله د پېيدر لپداره  دم د    

 ...منلو وړ نه وه

 د هونددت  پدده پدداى کددال  مشددر اسددتاد لدده ملنددتو ندده پدده ډکدده ژبدده پدده       



 

٠0٠٨ 

بيزْاُوخوو نيوکال وکړ  او و  ویچ چال د  ده په وینا کال نه پو ال سدره  

. د مينال او لېوالتيا  بلکدال مشدرۍ تده د رسدېدو مينده زیاتده  رگندده وه       

پېير  ده ته ځواب ونه وایه  خو په لنته توگه یال وپوستچ  چدال ایدا د ده   

مددا   . نه  نه منچ کېدي: وړاندیز به ومنچ  ي کنه   ده ته یال سره وویچ

چال د نه ځواب یال واورید  بال له  دده چدال د دود سدره سدم تشدری اتو تده       

 .سترگال په الره  ي  له لوژ نه وو  او کورته الړ
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 ده پده  . پېير بيا په  دو همونو کال ډوب  و چال دي ډ ر تر  ډار ده

لوژ کال تر وینا ال در  ورځال وروسته  م په کټ کال پرو  و  لده کدوره د   

 .نه و  او  لته یال  ېهوک نه منچ او نه یال له چا سره کتچباند  

لدده خپلددال سددځال ندده یددال یددو ليددك ورتدده      پدده  مددد  وخددت کددال و چددال  

راورسددېد او  دددال پدده ليددك کددال زارۍ کددړ  و   چددال یددو وار ورسددره        

ډ ره پسدال خ ده  دو  ده او    .وگوري   دال په ليك کال ليکلي و  چال ده 

 .کړي  يله لري  چال خپچ ټول ژوند تر ده نه ځار

 دال د ليك په پاى کال ليکلي و چال اوس په بهر کال ده او ډ ر ژر بده  

 .پترزبورگ ته راستنه  ي

د ليك تر رارسېدو وروسته  د پېير لپاره خورا د حيرانتيا وړ خبدره  

دا وه چال د ورورگلوۍ د ټولنال نه یو تن  چال پېير یال چندان درناوي نده  

رو کال یدال خبدره کدورني ژوندد     کاوه  د ده کورته راهي او په خپلو خبروات

او د مېړه سځال اړیکو ته ورسوله او و  ویچ چدال د سدځال پده وړاندد  د     

پېير هوره  وي دریځ له ېدالته لر  او د ورورگلوۍ د ټولنال د یو اصچ 

 .سره چال پښېمانه گنهکار باید وبښچ  ي  مخال ت لري

پده  مددد  وخدت کددال د  ددده خواسدال  د سددردار واسديلي مېرمنددال یددو     

ېير ته راولېده او له ده نه یال  يله کړ  وه  آن که یو  و دقينال  م  وک پ

وي  د  دال دیدن ته ور ي  ځکه  ده هواړي د یو  خورا مهمال خبدر   



 

٠0٢0 

 .په اړه ده له سره وهد دي

پېير په د  پوه  و چال د ده په وړاند  کومه دوکده روانده او هدواړي    

دى اوس و   چال دى له سځال سره پخال کړي  خو په  ده حالدت کدال چدال   

د .  ده د دهه  ان دوکال  ېڅ پروا نه لرله  او آن بده  دم پدر  ونده لگېدده    

 ده لپاره په ژوند کال  ېڅ  ي زیا  ا ميت نه الره   ده خوا يني چال 

او دى یال زوراوه  نه د خپلال آزادي او نه خپلدال سدځال    پر ده الس بر  وه

 :یچله ځانسره یال و. ته د سپکاوي او جزا ورکولو لېواله و

ندو ځکده زمدا سدځه  دم      ! نه  وک حدق داره دي او نده  دوک گنهکداره     -

  !باید گنهکاره ونه  مېرل  ي

خو د پخالینال لپاره یال د خپلدال سدځال وړانددیز  دم ځکده ونده مانده         

چددال پددر ده د هددم پددرو  دراندده پېټي لدده ده ندده د  ددر  پر کددړ   تددوان          

. بيرته نه  دړله که سځه یال ده ته راهلال واى  ده نو اوس  ده . اخېستي و

او یدا   ایا په  ده حالت کال چال اوس پېير ژوند کاوه  له سځال سره ژوندد 

له  دال سره نه ژوند  د ده لپاره کوم ا ميت الره   ده پرتده لده  ددال چدال     

خپلال سځال یا خواسال ته د  و یا نه ځواب ووایدي   دو ورځدال وروسدته     

الړ چدال  لتده   یوه  په ناوخته د س ر پېټي وتړل او د مسکو پلو تده ځکده   

 دده د یاددسدتونو پده    . یال له یوسف الکسيوویچ سدره د ليددو  يلده لرلده    

 :خپله کتابچه کال ليکلي و

 مه ٠3د نوامبر  –مسکو 

 مدا اوس د خير خواه او نيك اندیښ له کوره راهلم او  ده  ده مدال   

 :چال د  ده له کتنال احساس کړي  ليکم

وي او دا در  یوسدف الکسديوویچ پدده خدورا بدال وزلدده کدال ژوندد کدد        

کاله کېدي چال پده نداروهه اختده دي  خدو پده د  ټولده مدوده کدال د  دده          

له سهار تر نيمو  پو پور   پرته لده  .  يله یا  کایت چا اور دلي نه دي
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 ددده چددال  ددو  ددېبال ډوډۍ وخددوري  نددور ټددول وخددت پرلدده پسددال ېلمددي    

زمدا یدال ډ در تدود  رکلدي وکدړ او د خپدچ خدوب پده کدټ یدال            . کارونه کدوي 

م  مددا د ختدديځ او د بيددت المندددس د مېړنددو او بدداتورانو پدده نښدده      کېنددول

ویادوه او ده  م په داسدال حدال کدال چدال ماتده  مداسدال ا داره کولده  لده          

  :مينال نه په ډکه خنداله ما نه وپوستچ

په پروس او اسدکاتلند کدال د  د ورورگلدوۍ د ټولندو نده  ده زده او        -

  ه حنایق د  تر السه کړل 

 ان چدال کدوالى  دو   ورتده وکدړ  او  دده  ده        ټولال خبر  مال  ده 

د . مدددال چدددال د سدددنت پترزبدددورگ هوندددت  تددده اورولدددال و  ورتددده وویدددچ    

پترزبورگ په هونته کدال د بدال سداري تداوده  رکلد  او د دده سدياله نده         

چدال بيددا پده د  هونددته کدال د گددتونکوونکو او بيدا د  دددو او زمدا تددرمنځ      

اور دو وروسدته    یوسف الکسيوویچ دد  خبر  تر. پيدا  وه  خبر کړ

سه په خيالونو او فکر کال ډوب او چوپ  و  بيایال دد  ټولو پده  کلده   

ما ته پده یدوه  دېبه کدال زمدا      : د خپچ اند په  ننه پيچ وکړ او راته و  ویچ

 دده زه پده خپلدال    . الر  تېروختونه او راتلدونکال تدگ الره  رگندده  دوه    

و پددو ېدم  د  پوسددتنال چددال ایددا زه د دهددال ټددولنال پدده در  گونددو ا ددداف  

لددومړي  پدده رازونددو   -:  ددده دا در  گوندده ټکددي راتدده وویددچ  . حيددران کددړم

  د رازوندو د درک لپداره د ضدمير  ن دس     دویدم  –. خبرتيا او د  دو سداتنه 

او در ديم  پده دهده الره کدال د رسدتينو  لوځلدو لده        . او تهذی، سپېهلتيا

دهدو   بيدا یدال وپوسدتچ چدال پده     . الر  د انسانانو د زړوندو او روان پداکول  

البتده  : در  ټکو کال کوم یو تر نورو هوره دي  او خپلده یدال ځدواب ورکدړ    

یدواز  پده   . چال د ضدمير سدپېهلتيا او لده ناولتيداو نده د  دده لدر  سداتچ        

 مد  الره کال مو  کوالى  و چال له  ر  رط او بند نه د تدچ لپداره آزاده   

خو دد  تر ندگ دهده  ددو تده رسدېدل  د در  لوځلدو تده اړتيدا          . واوسو
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ي  کله  م د کبر او هرور له امله دي چال  يطان مو  بال الر  کوي او لر

یددا کلدده چددال لددومړي پددړاو د راز . دددو تدده د رسددېدو ندده مددو مخنددوي کددوي 

پي ندنال ته رسېدو د ضمير او روان د ناولتيدا لده املده  دده تده د رسدېدو       

تددوان ندده لددرو  یددا کلدده چددال د بشددر پددالنال اوالرسددوونال  هدده کوو خپلدده د  

 ددده ا ددراقيون چددال تدده د  دددو پدده اړه    . رځددوو و فسدداد بېلګدده ناولتيددا ا

  .هد د    ده ال د اړیکونه آزاد نه دي او د کبر بوټي دي

له  مد  کبله یال زما پر ویندا نيدوکال وکدړ  او زمدا ټدول کدړه وړه یدال        

ما د  ده ټولال خبر  د زړه لده کدومال ومنلدال  خدو کلده چدال خبدره        . وهندل

 :و  ویچزما کورني ژوند ته راورسېده  

دیوماسون تر ټولو نه هوره دنده لکه  ده  دان مدا درتده وویدچ  پده       -

خو مو  تچ داسال ترور کدوو  چدال   . ځان کار کول او کمال ته رسېدل دي

یدواز  د  ! له ستونزو تېښته  مو  د   دو ته رسوي  حال دا چال گرانه

ژوند په کړکېچن ا  و ډب کال دي چال مو  کوالى  دو دهدو در  اصدلي    

 :ه ورسېدوموخو ت

ځددان پې ندندده  انسددان یددواز  لدده نددورو سددره د پرتلددال لدده الر  ځددان   -٠

 .وپې نال

 .کمال ته رسېدل  چال یواز  د ریاضت له الر  ترالسه کېدي -٢

. فېيلت ته رسېدل چال له مدرگ سدره د ميندال لده الر  ور ورسدېدو      -7

یواز  د ژونده لوړه ژوره او د  دال بال ثباتي کولال  ي د  ددال بدال گټدي    

له مرگ سره لېوالتيا او مينده د بدچ ژوندد  يلده     . مو  ته  رگند کړي اليو

د یوسدف الکسديوویچ دهده خبدر  ځکده پده       . زمو  په زړه کدال راتوخندوي  

زړه پددور  و  چددال  ددده د خپلددال ندداروهي او سددختو دردونددو سددره سددره    

 ېهکله له ژوند نه بېزاره  وي نه و  که  ه  م زړه او رو  یدال سدپېهلي   

 ...از  ځان ال د مرگ وړ نه گڼي  بلکال  ده ورته گران ديدي خو نه یو
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خواسال مدال پده ژړا راهلده او و  ویدچ      . بيا له خپلال سځال سره اوسم

چال ایلن دلته راهلال او په د  یدال ټينګدار کداوه چدال  دده لده بېگنداه ده         

   ددده ده سددره تددر جدددایه ندده وروسددته بدمرهدده ده او داسددال نددور  نددور    

زه په د  سه پو ېدم که یواز  لده  ددال سدره کتنده ومدنم  پده ځدان        . خبر 

د  مد   کونو پده  . کال نو بيا د  دال د نورو  يلو د نه منلو توان نه وینم

 پو کال ال و وم او نه پو ېدم له چا سره مشوره وکړم  لده چدا نده مرسدته     

واى  وهواړم  که خيرخواه مشر مال دلته واى   رومرو به یال راتده ویلدي  

ځددان باچددا  زړه مددال وزیددر کددړ  سددره وهد دددو او د یوسددف  . چددال  دده وکددړم

الکسيوویچ ليك مال راواخېست   دده مدال بيدا ولوسدت  لده  دده سدره        

مدال خپلده د زړه خوالده رایداده کدړه  لدده د  ټولدو نده مدال وروسدته پر کددړه          

وکړه  چال د یوه اړتيا وړ چا سره   ده  م له  ده چا سدره چدال لده مدا سدره      

ر اړیکددي لدري  مرسددته وکدړم  زه بایددد د خپلدو گنددا ونو پېټددي    داسدال ژو 

خو که زه  ده بښم دا زمدا فېديلت تده زمدا درنداوي دي او لده       . خپله یوسم

دا پر کدړه مدال   .  دال سره زما یوځاى کېدل یواز  روحداني موخده ولدري   

سدځال تده مدال    . وکړه او د  ده پده اړه مدال یوسدف الکسديوویچ تده وليکدچ      

 در  دده   . لال زړ  او پخدوانه خبدر   ېدر  کدړي    وویچ چال  يلده لدرم  ټدو   

تېروتنده مدال چدال د  ددال پده وړانددد  کدړ    دده وبښدي   دده د ځدان پدده           

کلده چدال مدال دا    . وړاند  گنهکار نه گڼم چال د بښنال خبره رامدنځ تده  دي   

خبر  وکړ   داسال مال انگېرله  یو دروند پېټ  مال له او و کوز  دوى  

ال د  دددال بيددا ليدندده پرمددا   ېهکلدده پدده د  پددوه ندده  ددي  چدد   ئپر دددد. دى

 . ومره سخته تمامه  و  ده

پوړ کال مېشت  وي یم او د ژوند د بيدا نویدوالي    دویمد لوى کور په 

 .نه ځان بال پایه نيکمرهه گڼم
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د تچ په  ان  په  ده وخت کال  م لدوړ  او د اېيدانو ټدولنال پده لویدو      

دهدددو مېلمسدددتياوو او . مېلمسدددتاوو او بندددتارونو کدددال سدددره راټوليددددل 

د دهددو ډلددو ندده تددر ټولددو هددوره  د  . بنددتارونو  ددر یددو خپلدده ځانگړتيددا لرلدده 

ناپليون فرانسوي ټولنه وه چال د گراو رومایانهوو او کدولين کيدور    

ایلددن چددال خپددچ مېددړه پېيددر سددره پخددال او پدده        . لدده خددوا جددوړه  ددو  وه   

ه پترزبورگ کال مېشته  و  وه  په  مد  کړۍ کال یو هدوره ځداى هدور   

د فرانسال د س ار  ځينو هړو او ډ ر نور  پې نددل  دوي  ېدر     . کړي و

چال په پو ي او نيکي کال یال نوم الره او دد  الر  الرویان گڼدچ کېددل    

  .د  ده په کور کال راټوليدل

ایلن د دارفور  په سار کال  د دواړو ټولواکو د کتنال په وخت کدال   

نو او د اروپدا لده پې نددل    په  ماهه سار کال وه   ددال د نداپليون لده پلویدا    

 ددویو او اهېزمنددو ټددولنيزو  خردديتونو سددره پې ندددگلوي اوځددانگړ     

پده خپلده نداپليون  دم  دده پده       . دوستي پيدا کدړ  او سده ندوم یدال گټلدي و     

تيدداتر کددال ليدددلي و  د  دددال پوسددتنه یددال کددړ  وه او د  دددال سددکال یددال     

پده  ایلدن د سدکلال او د سدو جدامو اهوسدتونکال سدځال د ندوم        . ستایلال وه

گټنال  پېير حيران نه کړ  ځکه ایلن د کلونو گوزارونه له پخوا ال سکلال 

زړه »کړ  وه  خو  دده د  تده حيدران و چدال  ددال پده د  دو کلوندو کدال د         

زړه راسکونکال سځه ځېرکتيا یال له سکال نده  . نوم گټلي و« راسکونکال
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کمه نه وه  پې ندل  وي  هزاده دیليگن   دال ته په اتو مخونو کدال یدو   

بېلېبددين  هده کولدده  سدکلال جملددال او خبددر    . نده ندداک ليدك ليکلدد  و  مي

دد  لپدداره راټددولال او وسدداتي  چددال بيددا د لددومړي ځددچ لپدداره لدده مېددرمن     

د گرافيندال بيزاوخدوفال   . بيزٍاوخوو سره د کتنال په وخت کال ورواوروي

. مېلمسددتيا تدده الره موندددل  د ویدداړ او پې ندددنال هددوره نښدده گڼددچ کېددده     

مېلمستيا تده د ورتدگ نده مخکدال دد  لپداره کتابونده       ځوانانو به د ایلن 

د . لوسدددتچ  چدددال بيدددا د  دددده پددده مېلمسدددتون کدددال د خبدددرو تدددوان ولدددري   

س ارتونو دیپلماتانو او آن ځينو س يرانو به  دال ته دیپلومداتي رازونده   

. ایلن په ځينو برخو او چارو کال په خپله پده یدوه واک بدلده  دو  وه    . ویچ

 نيز  نيمگړتيا سه پو ېده  کله به یدال پده   پر پو پېير چال د خپلال سځال

حير  او آن وحشدت او ویدر  پده  ددو هرمنيدو یدا ماسدامنيو کدال گدتون          

کاوه چال په  دو کدال بده د سياسدت   دعر یدا فلسد ال پده اړه خبدر  اتدر           

پدده د  مېلمسددتياوو کددال د پېيددر احسدداس  د  ددده  ددعبده بدداز      . کېددد 

چدال راز یدال  رگندد نده      احساس ته پاتال کېده چال  ره  ېبه یال ویره لرلده 

خو د  دال ځيرکال زړه راسدکونکال  دهر  دومدره پده خلکدو اهېدز       ...  ي

کددړي و  کدده  دددال خددورا بددال معنددا خبددر   ددم کددړي واى  ټولددو پدده خددورا      

 ...لېوالتيا  دال ته هو  نيو او په خبرو یال مين وو

پېير پوره  ده  ان مېړه و چدال دهده  دان مېلمسدتياوو او بندتارونو      

پریښدانه  گبڼده اخېسدتلي     . سځال  ده ته اړتيا لدري سایسته کوونکال 

ېربي او سخي مېړه چال له  يچا سره یال کار نده الره  نده یدواز  دا چدال     

پدده مېلمسددتيا کددال یددال  دده  رو ددور او خنددت ندده جددوړاوه  بلکددال د خپلددال  

که  ده  ... سځال برخالو ېادتو له مخال یال د  دال لوړتيا ته ال گټه رسوله

له د ټولو ددرناوي وړ و  خو د خپلدال سدځال    م د تواضك او کمينه له کب

لده ټولدو سدره آ دنا     . مح لونو ته داسال ورننو   لکه تياتر ته چال نندوزي 
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و  ټولو ته په یو ډول او په یوه اندازه موسېده او د ټولدو پده وړاندد  یدال     

کله به چال کومال خبر  ورتده پده زړه پدور  و      . په یوه اندازه بال پروا و

چ هړو  آن د س ارتونو دیپلماتانو ته پدام وکدړي    پرته له  ده چال د مح 

خپچ ېناید یال په داسال یو  ژبال او ناپو ېدونکي بڼه  چال گدواکال پده   

خوله کال یال یو هاس  م نه  ته  او د  ده مح دچ لده روان بهېدر سدره یدال      

خددو د پترزبددورگ .  ددېڅ اړ  ندده لگدداوه او آن بددال ځایدده بریښددېدل  بيددانول  

وگړو پده ذ دن او خيدال کدال ځدانگړي ځداى        دمېرمنال ېناید او ویناو  د

 .وموند  داسال ځاى چال  ر چا یال  ر ناز وړ

د نورو ډ رو ځوانانو په منځ کال چال د ایلدن تدر راسدتنېدو وروسدته      

بداریس ددوى  .  ره ورځ د  ده کورته راتلچ  یو  م باریس دروبهکوي و

 ...په کور کال تر ټولو نه نېدد  سړي گڼچ کېده

لکدده ما ددوم سددره خواخددو ي کولدده  کدده  دده  ددم   دددال لدده بدداریس سددره 

بدداریس تدده د  دددال موسددکا  ټولددو نددورو تدده د  دددال د موسددېدو پدده  ددان     

 .وه خود دهال موسکا ليدنال په پېير کال  رخه راپاروله

باریس پېير ته خورا ځانگړى درناوي کاوه خو د  ده د دهده درنداوي   

. وراوه مدد  ځدانگړ  درنداوي پېيدر ز    . الند  یدو نا رگندد هدم پدرو  و    

د ده سپکاوي له امله چال در  کاله مخکال د  دال د سځال له خوا ده ته 

 وي و  ده  هه کوله چال بيا  ده تر  کار تکرار نه  ي  نو ځکه یدال پده   

ډول  هه کوله چال ځان له دهه  دان سدپکاوي نده لدر  وسداتي        بېالبېچ

 دا چدال ځدان تده یدال     دویدم لومړي دا چال نور یال ځآن د  دال مېړه نه گااده   

نده  ددال   : ده بده لده ځانسدره ویدچ    . اجازه نه ورکولده  پر ددال بدگمانده  دي    

اوس د پو ال  ادب پالنال الره هوره کړ  او د تچ لپاره یال د  دوقونو او  

ده به تچ دا ویچ  وي خبدر  چدال  رگندده نده وه      . ېا نه الره پریښال ده

خو دد  سره سره ېجبه دا . له کومال راپيدا  وي  له ځانسره تکرارولال
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ه چال د خپلال سدځال د  رکليدو پده کوټده کدال د بداریس تدگ راتدگ چدال          و

دایمي بڼه یال پيدا کړ  وه  دي ډ ر زوراوه او له  ده نه یدال د ډ درو کدړو    

 .توان اخېستي و

پو ېدم ولال مال له دهده ځوانده بدد راځدي  حدال      : په زړه کال به یال ویچ

 .له انداز  زیا  خوسېده دا چال پخوا مال  ده

سده مېلمده پدال  پدوه د یدو  پې نددل  دوي سدکلال          مېلمنو پېير ته  د

 دده  ... سځال درلدودونکال خدورا سداده او خنددا وړ مېدړه پده سدترگه کتدچ        

 ېهوک نه خوابدي کول  مهربانه او سر به یال گر وان کال سکته و  خدو  

پېچلددي او  ددران  پدده د  ټولدده مددوده کددال د  ددده پدده گوگددچ او رو  کددال یددو 

پاره یال ډ در رازونده سدپړل  ډ در بدال      کړکيچ دد  لپاره روان و  چال د ده ل

 .رخي او  کونه یال په کال راتخنول او ډ ر  خوسه یال ورته هوړولال
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پېيددر د ورځنددي ژونددد د یاددسددتونو ليکلددو تدده دوام ورکدداوه او دا  ددم 

 : ده  ه دي  چال  ده په خپلال کتابچال کال ليکلي و

 :د نوامبر  لورویشتمه

وبده راپا ېددم  یدو  ده وخدت مدال سدپېهلي        د سهار په اتدو بجدو لده خ   

پېيدددر د یوسدددف الکسددديوویچ پددده  )کتددداب ولوسدددت  بيدددا دفتدددر تددده الړم  

( سپارستنه د ورورگلوۍ په جرگه کدال  د یدو   دانگال مشدري منلدال وه     

مېرمندال مدال ډ در    )هرمه کورته راستون  وم او یواز  مال هرمنه وکدړ ه 

و  کچ مال پده انددازه   خواړه ا( مېلمانه لرل  خو یو یال  م زما په زړه نه و

دیدددو ورور لپددداره ځيندددال مېالددد،    وکدددړل او بيدددا مدددال لددده یدددوه کتددداب نددده   

کددوټال تدده ورهلددم او د ( خپلددال مېرمنددال)ماسددام د گرافينددال . راواخېسددتچ

ساهلي ب په اړه مال له خندا ډکه یدوه کيسده ورتده وکدړه  خدو  دده وخدت        

مال په د  سر خالچ  و  چال دهده کيسده مدال بایدد دلتده نده واى کدړي         

په خورا آرام او نيکمرهه رو  . ټولو له خندانه بتوډي کلك کړي وو چال

و ده کېدم  لویه خدایه مرسته راسره وکړه  چال ستا له سمال الر  نه بال 

 :الر  نه  م
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 .خدایه دا توان راکړ   چال پر خپچ هې، او ناآرامه السبري  م-٠

 .په پر ېزگارۍ له  هو  او  وس نه ځان وساتم-٢

 : او  ور او کړکيچونو نه آزاد  م  خو له دنيایال  ر-7

 نه د دولتي خدمت نه د پټېدو له الر   -الف 

 نه د کورنه له ستونزو نه د هاړه هړونال له الر   -ب 

 نه له دوستانو سره د اړیکو د  لولو له الر   -ج 

 .نه د اقترادي چارو نه د ځان خالصول له الر  -د 

 :مه نېټه ٢3د نوامبر 

ته راویښ  وم  تر ډ ره وخته پور  په کدټ کدال اوسدتم    له خوبه ناوخ

لویدده خدایدده مرسددته راسددره  . را اوسددتم او ځددان مددال تنبلدده تدده سددپارلي و 

یدو وخدت مدال د زړه لده     . وکړه  توان راکدړه چدال سدتا پده هدوره الره الړ  دم      

حېور او د خيال له آرامه نه پرتده  چدال بایدد  مداسدال واى  سدپېهلي      

راهددي او د نددړۍ د جنجددالونو پدده اړه مددو ورور  اوسددوو . کتدداب ولوسددت

د ټولدواک د نویدو طرحدو پده اړه راتده وهد دد  هوسدتچ مدال         . خبر  وکړ 

چال د  دو هندنده پيدچ کدړم چدال د خپدچ مشدر اسدتاد  دده خبدر  رایداد            

یدو رسدتني ماسدون چدال کلده چدوپړ تده گمدارل کېددي           :  و  چال ویچ یدال 

ده تده بلنده نده ده    باید پده کدړووړو کدال زیدارمن او پده  ددو چدارو کدال چدال          

خپله خولده  . ورکړ  و   بال له هد دا یواز  په ننداریزه بڼه گتون وکړي

زما ليدو ته راهلچ او د یدوه  . او و. و. بيا ورونو  ر یو گ.  م کال ده  م بال

 ددوى ماتده د دهده ورور د منلدو پده      . نوي ورور په جذبولو خبدر  و دو   

اره کال د نداتوانه احسداس   په د  چ. هونته کال د ویاند دنده راوسپارله

سددتونو او د  3بيددا د اوه . کددوم او پدده ځددان کددال د دهدده کددار وړتيددا ندده ویددنم  

پوړونو خبره رایداده او د  ددو پده اړه خبدر       3سليمان د لمانځتون د اوو 

 3گنا وندده او د سددپېهلي رو  د   3فېددایچ   3گوندده پددو ال    3: و ددو 
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د ندوي ورور  . ا وکدړه ورور خورا خدو ه او تدوده ویند   . خبر  و و ( بښنو)

د لدوژ ندوي پدرتمين سددينگار د    . هړیتدوب  ماهده ماسدام پداى تدده ورسدېد     

ندوى ورور بداریس   . دهو مراسمو په بریالي رسېدو کدال خدورا اهېدزمن و   

لوژ ته د  ده راتگ زما په وړاندیز او د دده ویاندد  دم زه    . دروبهکوي و

  کدوټال کدال   په ټوله  ده موده کدال چدال لده  دده سدره پده تيدار       . په خپله وم

وم  یو ېجي، و هری، احساس مال پر زړه راخور و او له  ده سره سخت 

د  ددده پدده وړانددد  مددال زړه کددال د کرکددال یددو توفددان       . الس و گر ددوان وم

رالددوتي و او مددا  هدده کولدده  ددده مهددار کددړم  نددو لدده د  کبلدده مددا د زړه لدده   

کددومال  هدده کولدده چددال  ددده د تيددارو او بدددالر  لدده منگلددو وژهددورم او د  

خوبيددا  ددم د  ددده پدده اړه . تيا او حنينددت الر  تدده یددال الرسددوونه وکددړمرسدد

مددا ترددور کدداوه چددال زمددو  د . نددورو فکرونددو لدده مددا ندده ځددان ندده لددر  کدداوه 

ورورگلوۍ ټولنال تده د  دده راتدگ موخده  دا وه چدال  دده ځدان د لدوژ لده          

که  ده  . هوره وگړو سره آ نا او له  دو سره نېدد  پې ندگلوى پيدا کړي

د  س زمدو  . و. و ځلده لده مدا پوسدتنه کدړ  وه چدال ایدا سداهلي ن         م  ده  د 

البتدده مددا اجددازه ندده لرلدده  ددده تدده دهدده معلومددا  )ټدولنال هددړى دى او کندده  

دهه راز تر  ده انداز  چال ما د  ده کړه وړه ليددلي و  دا خدورا   ( ورکړم

لددر  بر ښددېده چددال  ددده د  زمددو  ورورگلددوۍ ټددولنال تدده د زړه لدده کددومال 

که  ده په بال ساري توگه د دنيدایي سدېگڼو پدور  زړه    درناوي ولري  ځ

تړلددي و او د  تدده یددال وخددت او اراده ندده وه پدداتال چددال پدده خپددچ معنددوي        

که  ه  م ما د  ده د صدي د نشتوالي لپداره د پدام وړ   . سېگڼو کار وکړي

کوم دليچ نه درلود  مگر بيا  م ماته رستيني نه بر ښېد او په ټولده  دده   

ه معبددد کددال لدده  ددده سددره یددواز  وم  داسددال مددال   مددوده کددال چددال پدده تيددار 

انگېرله چال له ملنتو نه په ډکال موسدکا زمدا خبدر  اوري  ندو ځکده مدال       

زړه هوستچ   ده نرۍ  وکه توره چال په الس کال مال وه او د ده پدر ټټدر   
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ویندا مدال دا تدوان    . مال ا ښال وه  په رستيا د  ده په گوگچ کال ورننباسدم 

رستيا د لدوژ وروندو او مشدر اسدتاد تده      نه الره چال خپچ  ك او گمان په 

د نددړۍ سددتر معمددار مرسددته راسددره وکددړه چددال د دروهددو پدده    .  رگنددد کددړم

 .کدوو و کال  د حنينت او ایمان سپېهلي الره پيدا کړم

تددر د  وروسددته یددال پدده کتابچدده کددال در  مخوندده سددپين او ندداليکلي  

 :پر ښي و او بيا یال دوام ورکړي و

رو اتددرو پدده لددړ کددال الرسددودنه راتدده   و نددوم   نددوي ورور د او دو خبدد 

ډ ر  داسال خبر  راته . وکړه چال د آ نوي ورور سره خپلال اړیکي وساتم

د ندددړۍ د  –آدونددداى  – رگندددد   دددو   چدددال مدددا یدددال وړتيدددا نددده لرلددده       

 ده در يم ندوم چدال   .  ستوونکي نوم دي او الویم د ټولو چاروچلوونکال

نوي ورور سدره خبدر    ( و) له . په خوله نه ویچ کېدي   ده د کچ معنا لري

او د زړه خواله مال نه یواز  زړه ته قو  او رو  ته ځال  بلکال د فېيلت 

د  ده تر نگ مال  زړه او روان کال  دك نده   . په الره کال ال پياوړي کوي

پدداتېدي  ماتدده د رسددمي سددپکو ټددولنيز  پددو ال او زمددو  د سددوونځي د    

بشدري او   .سپېهلال او  در اړخيدز  پدو ال تدر مدنځ تدوپير سده  رگندد دي        

 در  ده   . دد  دنيا ېلوم  ر  ده د درک کولدو لپداره  ېدړي او تجزیده کدوي      

تباه کوي  چال زده یال کړ  خو زمدو  د نظدام سدپېهلي پو ده یدووالي او      

 ...وحد  ورزده کوي   ر ه په ټولنيزه توگه پې ندونکي دي

 . د ړ جيوه او مالګه: یعنال د  ر ه بنسټ: در   دني بنسټ

لده مدالګال سدره د دده    ددل د      .او اوریدن دى  د  و ړ طبيعت هوړین

خپچ اورین کي ت له امله په  ده کال لو ه او تنده  هوي او د دده برکتده   

او ددهده در  واړه یدو والد     .جيوه ځانته را ا ي او له ځانسره یال سداتي 

 جيوه اوبلنه ده .ټول اجسام رامنځ ته کوي

 :د دسمبر در يمه
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کتدداب مددال ولوسددت  خددو بددال   ناوختدده لدده خوبدده راپا ېدددم  سددپېهل

ومدال  . بيدا لده کدوټال نده تداالر تده الړم   لتده مدال قددم ووا ده          . احساسه وم

هوستچ فکر وکړم  خو خيدالو مدال یدوه پېښده چدال  لورکالده پخدوا تېدره         

سداهلي  .  و  وه  په پرله پسال توگه زما د سترگو په وړاندد  راسدودله  

وليددم او   دولوخوو تر  ده دوريله وروسته یدوه ورځ پده مسدکو کدال زه    

و  ویچ   يله لري چال د سځال تر س ره وروسدته د  اوس زړه پدوره  پده    

ما  ده وخت  ده ته  ېڅ ځواب ورنه کړ  خدو اوس مدال د   . کرار  وى وي

 دال ليدنال ټولال خبر  او حالت را یداد کدړل او پده زړه کدال مدال پده خدورا        

ندداولېو کلمددو او زورونکددو وینددا وو   ددده تدده خپلدده کرکدده  رگنددده کددړه     

یواز   ده وخت مال د دهو خيالونو لمن پریښوده چال ځان مال د هې، 

بيددا . پدده  ددعلو کددال وليددد  خددو پدده خپلددو د  کددړو  ددومره پشددېمانه ندده وم   

بدداریس دروبهکددوي راهددي او ډوالډول کيسددال یددال پيددچ کددړ   زه چددال د  

 ده د راتدگ لده لدومړي  دېبال نده د زړه لده کدومال خدوس نده وم  د  دده د           

در دم   ده ټينګار وکړ او زه په قهدر  دوم او آن    ر  خبر  په وړاند  و

 ده چوپه خوله او زه  دده وخدت   . چال سپکال سپور  مال  م ورته وویلال

زه  ېڅ نه  م کولال  ! لویه خدایه. آرام  وم  چال نور نو ناوخته  و  وه

آن د  ده د ليدو توان  م نه لرم  دا ټدول زمدا   . په آرامه له  ده سره وهد دم

زه ځان تر  ده نه لوړ او هوره گڼم او  مدا کدار مدا   . یله دهد ځانستاینال پا

خورا سپکوي  ځکه  ده زما سپکال سپور  زهمي او  دو ته ځواب نده  

ما ته دا توان راکړه چال د  ده پده وړاندد  خپدچ سدپکاوي     ! خدایه. وایي

تدر  . ته مال پام  ي او داسال مال کړه وړه جوړ کړم  چال د  دده پده گټده وي   

ه  وم او  ده  دېبه چدال و دده کېددم  یدو  رگندد هدد        هرمال وروسته و د

 :مال واور د  چال په کين هو  کال مال وایي
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 .نن ستا ورځ ده -

خوب مال ليده  چال په تيارو کال روان یم او نا اپه یو ډله سدپي رانده   

نا اپه یو کدوچني سدپي د کيندال    . تاو دي  خو زه بال له ویر  وړاند  تلم

پښال له سنگري ونيولم او نه یال پر ښودم  ما دده پده سدوکونو وا ده او     

 مدددا چددال د  ددده لدده داړومددال خپلدده پښدده وژهورلدده یددو بددچ سددپي چددال تددر   

له د  نه مدال  دم ځدان وژهدوره      . ده لوى و  پر ټټر راودانگچلومړني نه  

 دده نده   دم هدټ و  داړ  یدال راتده جينگدال         دویدم خو در يم  ده چدال تدر   

 ددده مددال پدده السددونو کددال راپورتدده کددړ   ر ددومره مددال چددال  ددده        . کددړ 

پده  مدد  وخدت آ ندوي     . رالوړاوه  په  ماهه اندازه  ده لو ده او درنېده

 دده یددو   . یدال ونيدولم او لدده ځانسدره یدال بددوتلم    لده السدده  . ورور راورسدېد 

ودانه ته وروستم چال د ننوتلو لپاره باید له یوه نري دړ  نده تېدر  دوي    

مدا چدال   . واى  ما پر  دال پښه کېښدوده او  دده الړ  دړه ماتده او ولو دده    

تددر . مټددال دیددوال تدده السددونه ورسددېدل پر  ددده مددال د ختلددو  هدده وکددړه       

د وال وروختم  چال پښال مال دد دوال   ډ رو لوځلو نه وروسته دومره پر

بيا مال مدخ واړاوه  . یو  خواته او نورځآن مال د  دال بلال خواته ځوړند و

او آ  نوي ورور مدال وليدد چدال دد دوال پدر سدر والړ او ماتده سدکلال الره          

اى . لدده خوبدده راویښ  ددوم. سایسددته بدداغ او یددوه پرتميندده وداندده راسدديي

مرسددته راسددره وکددړه چددال د   !د طبيعددت سددتر معمدداره ! لویدده پروردگدداره

 ددهو  او ن ددس دهدده سددپي چددال لدده مددا ندده راتدداو دي  پدده تېددره بيددا د  ددده  

وروستيني چال د ټولو پخوانيو قو  یال  م په ځان کال راټول کدړي دي   

له ځانه لر  کړم او مرسته راسره وکدړه  چدال د خواخدو ۍ  دده معبدد تده       

 .چال انځور یال په خوب کال را رگند  و  الره پيدا کړم

 :مه نېټه 3دسامبر  د

خوب مال ليده  چال یوسف الکسديوویچ زمدا کورتده راهلدي  زه ډ در      
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داسال راتده سدکاره  دوه  چدال زه     . خو اله او هواړم تود  رکلي یال وکړم

لدده پددردو خلکددو سددره پدده خبددرو اتددرو لگيددایم او فکددر مددال  ددو چددال دا کددار   

هېدد    يله مال لرله  چال  ده ته ورنېدد  او. پر ده چندان سه ونه لگېدي

تر  تاو کړم  خو  مدا چال ورنېدد   وم  ومال ليدل چال  ېره یال بدلده  

او ځوانه  وه   ده ما ته په کرار کرار زمو  د ټولنال د پو نال  ه وویچ  

 دده پده سده     خو  ده دومره په کرار دا خبر  کولال  چال ما نه  دو کدوالى  

ېجيبده   بيا گواکال ټول له کوټال ووتچ او له وتو سره سم یدوه . توگه واورم

 دده  ده ویدچ او مدا     . پېښه و وه  مدو  پده هدولي ناسدت وو کده پراتده وو      

بددال لدده  ددده چددال د  ددده   . هوسددتچ  ددده تدده خپددچ احساسددا   رگنددد کددړم  

خبروته هو  ونيسم خپچ زړه ته مال سدر ور  دېوه او پده خيدال کدال د خپدچ       

روان او  ده الهي رحمت په کتنه بوخت  وم چال خداى ما ته را په برخده  

اوسکال مال په سترگو کال راماتال  و  او زه ځکه خو اله  دوم  . کړى و

خو  ده خپلال خبر  پدر  کدړ  او پده    . چال د  ده زما د  حالت ته پام  و

قهر قهر یال ما ته وکتدچ  پا ېدد  زه و درمېدم او ومدال پوسدتچ  ایدا دا       

ستا خبر  زما لپاره دي  بال له  دده چدال  دده زمدا ځدواب راکدړي   ېدره        

يا نا اپه زما د خوب کوټال ته چال یو لوى دوه کسيزه یال مهربانه  وه  ب

 دده د کدټ پدر یدوه  ندته وهځېدد  زه لده  دوقه         . کټ پده کدال و  ورسدېدو   

لېون  وم   يله مال لرله چال له  ده سدره مهربانده اوسدم  د  دده تر ندگ      

رسدتيا راتده ووایده سدتا     : و ده  م  داسال بر ښېده چال له مدا نده پوسدتي   

خپله تر ټولو لویه نيمگړتيا پې ندال  فکدر کدوم     لویه نيمگړتيا  ه ده  ایا

زه د  پوستنال خورا ناآرامه کړم او ځواب مدال ورکدړ چدال    ! ئپر  پو ېد

 ددده زمددا خبددره وندده منلدده  سددر یددال      . زمددا تددر ټولددو لددوى ېيدد، تنبلددي ده    

زه سددتا پدده  : وسددوراوه  زه الپسددال نددا آرامدده  ددوم او ځددواب مددال ورکددړ       

خو اړیکي مو د سدځال او مېدړه   الرسوونه له خپلال سځال سره ژوند کوم  
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 ده را ته وویچ چال باید خپله سځه له خپلدال ميندال او خواخدو ۍ    . نه دي

 ده د خبرو په لړ کدال داسدال راتده وویدچ چدال زه بایدد       . نه بال برخال نه کړ 

مدا  . په د  خبره پوه  وم چال دا د ده  ده دندده ده  چدال بایدد تدر سدره  دي      

و له د  خبر  سره  ر  ه تدري  چال زه په خپلو کړو  رمېدم ا: ځواب ورکړ

  :تم  ول  زه راویښ  وم او د سپېهلي کتاب دا  و ټکي رایاد  ول

 ده په ژوندکال واو راا د انسان ژوند و راا په تيارو کدال ځلېدلده     -

انجيددچ  لددومړي کتدداب   لورمدده او پنځمدده )خددو تيددارو  ددده وندده مونددده 

پدده  ماهدده . د یوسددف الکسديوویچ ځواندده  دو   ېددره ځلېددلال وه   ( برخده 

په ليك کال د کورني ژوند او په  دده کدال   . ورځ د  ده یو ليك راورسېد

د مېددړه او سددځال د اړیکددو سدده  ددننه او مددا تدده د  دددو د سددر تدده رسددولو         

 .سپارستنه  و  وه

 :د دسامبر نهم

. یددو زورونکددي خددوب مددال ليددده او پدده رپېدددونکي زړه راویښ  ددوم     

ه واړه تداالر کدال ناسدت    زه پد . خوب مال ليده چال گواکال په مسکو کدال یدم  

یددم او یوسددف الکسدديوویچ د  رکليددو لدده تدداالره را روان دي  داسددال مددال   

د  ده . انگېرل چال  ده بيا راژوندي  وي او زه یال  رکلي ته ور روان یم

پدام د   دو چدال اوس زمدا     :  دده را تده ویدچ   . مخ او السونه مال سکچ کدړل 

و او د  ده  ېر   ېره بدله  و  ده  ما  ده  مداسال په هېد کال نيولال 

ته مال کتچ  داسال مال انگېرل  چدال  ېدره یدال تاندده او ځوانده  دو  ده        

خو ویښته یال تللي او د ځان نور ِهړي یال  م بدچ ډول  دوي دي  گدواکال    

کده نا اپده مدال  دم چېدر  ليددالى واى  تاسدو بده مدال          :  ده ته مدال وویدچ  

تيا ایددا مددا رسدد: او پدده  مددد   ددېبه کددال پدده زړه کددال وایددي  . پې ندددلي واى

بيدا کدرار   . ویلي  خو ومال ليدل چال نا اپه  دده لکده مدړي داسدال ولو دد     

 دده یدو   . کرار را په سد  و او له ماسره زما د کدار لدویال کدوټال تده راهدي     



 

٠077 

لوى کتاب چال پااه یال د الکساندري نوي کاهذ دي گدواکال مدا  دده تده     

 :وویچ

 !دا کتاب ما ليکلي -

پدر ټولدو   . کتداب پرانيدزم    ده د سر په سورولو زما دا خبدره مندي او زه  

پااو یال سکلي انځورونه  انځور  وي وو او داسدال بر ښدېده چدال دهده     

داسدال بر ښدېده   . انځورونه د مينال او مين د وصال د حال انځورونده دي 

چال د کتاب پر پااو د داسال یو  سکلال پېدلال ترویرونه انځدور  دوي   

 دده د  دي  چال ځلېدونکي راال جامال یال اهوستال  ځان یال  دم روه و   

داسال مال انگېرله چدال دهده پېدلده د هزلدو هزلده      . وریځو پلو په الوتو وه

ده  داسال مال انگېرله چال زه دهه انځورونو ته په کتو سره  په گنا ونو 

لویده  . کال ډوبېدم  خدو نده  دم کدوالى لده  ددو نده سدترگال بدچ پلدو وهدړوم           

بده  خدایه له ماسره مرسته وکدړه  کده زه دي پده خپدچ حدال پریښدي یدم  دا        

ستا خوسه وي  زه  ده ته هاړه  دم او ورتده تسدليم یدم  خدو کده دا زمدا د       

بال الري پایله وي  ما ته الرسوونه وکړه او دا رازده کړه چال  ه او  نگه 

 .که ما یواز  پر دد   زه به د فساد په  پو کال ډوب او تباه به  م. وکړم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٠073 

 

 

 

 

 

٠٠ 
 

 

کدددورنه پددده کلدددي کدددال  رسدددتوو  د ددددو کلوندددو پددده او دو کدددال چدددال 

سره له  ده چال نيکدوالى رسدتوو   . اوسېده د دو مالي حالت سه نه  و

په خپله ژبه ودر د او د یو  نوم ورکال سيمال په یو لر  کنتک کال خپدچ  

د ژوند بهېدر پده کلدي    . کورنه پيسال نه لرلال.پوځي خدمت ته دوام ورکړ

ال وه  چدال  په تېدره بيدا دميتکدا لده خدوا د چدارو اداره داسد       ( اترادنيا)کال

کال پرکال د کورنه پورونه زیاتېدل او د دهو پورو د زیاتېددو مخندوي   

زاړه گراو تده د ژهدورنال الره دا وه چدال پده دولدت کدال کدار        .  م نا وني و

وکړي  نو ځکه پترزبورگ ته راستون  و  چال ځدان تده کدار پيددا کدړي       

 . ده ویچ دد  لپاره چال لواال یال د وروستي ځچ لپاره خو اله  ي

رزبورگ ته د رستوو د کورنه د راستنېدو نده لدده مدوده وروسدته     پت

سدره  . بيرد له و ر  نه د واده هوستنه وکړه او  ده سمدالسه ومنچ  دوه 

له  ده چال د رستوو کورنه په مسکو کال پرته له  دده چدال پدوه  دي یدا      

په د  اړه فکر وکړي چال کومال ډلدال پدور  اړه لدري  خدو پده پترزبدورگ       

په پترزبورگ کال   دوى آن د  ددو  . دریځ نا رگند و کال د  دوى ټولنيز

کسانو لپداره چدال دوى پده مسدکو کدال بدال لده  در ډول پوسدتنال پده وریدن            

تندي خپلو مېلمستياته منچ  دوى کليوال او د خپلال تگ راتگ سديال  
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د رسدتوو کدورنه پده پترزبدورگ کدال  دم لکده د مسدکو پده  دان           . نه بلدچ 

یددال ډوالډول خلددك پدده کددور کددال     مېلمدده پالدده ژونددد الره   ددر ماسددام بدده   

د مسدددکو د اترادنيدددا د کلدددي گاوندددتیان  پخدددواني خدددان او : مېلمانددده وو

اوسني خوار له خپلو لواو سره  مېدرمن پېيروسدکایا  پېيدر بيزاوخدوو     

بداریس او پېيدر   . او د پست د ادار  زوى چال په پترزبورگ کال مدامور و 

ر یدددال کورتددده چدددال زاړه گدددراو   دددده پددده الره کدددال ليددددلي وو  او پددده زو 

راوسددتي وو  ډ ددر ژر د رسددتوو د کددورنه دایمددي او ځددانگړي مېلماندده   

خددو بيددرگ لدده سددهاره تددر بېگددا پددور   لکدده  ددده  ددان چددال د نویددو    .  ددول

 ده به لده گرافيندال او و در  نده     . زومانو ځانگړتيا وي  په د  کور کال و

 ...تاو ده راتاو ده  او له  دو نه به یوه  ېبه  م نه لر  کېده

کاله مخکال پده خټده آلمداني بيدرد  د مسدکو پده یدو تيداتر کدال            لور

خپچ یو آلماني ملگري سدره مخدامخ  دوي و خدو بيدرگ پده  ماهده کتنده         

 :کال  ده ته و ره رستوو ورسودلال وه او په آلماني یال  ده ته ویلي و

 . ده وینال   ده به زما سځه وي -

ولېددي   او له  ماهه وخت یال پر کړه وکوله  چال  دال پسال ریبداران 

دوى په پترزبورگ کدال د رسدتوو د کدورنه او    . او  دال سره واده وکړي

دد  وخت رارسېدلي دي چدال  : خپچ دریځ په پام کال نيولو  ځانته وویچ

 . ده وهواړي

د بيددرد ریبدداران د رسددتوو کددورنه ځکدده حيددران کددړي و چددال  دددوى 

( پده ليتویدا کدال یدوه سديمه ده     ) ویچ چال  نگده یدو ندوم ورکدي لي النددي      

خدو  . نته دا حق ورکوي  د گرافينال رستوفال نه د واده هوستنه وکدړي ځا

د بيرد سادگه او پاک زړه توب د رستوو کورنه په د  قانك کدړه چدال   

ووایددي  کدده دي خپلدده لدده و ددر  سددره خپددچ واده هددوره گڼددي او پددر خپلددال    

هوسددتنال ډاډمددن دي  دي حددق لددري چددال دا واده وکددړي او دا واده بدده یددو   
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 ...هوره واده وي

ه کوژد  نه یوه ميا ت تېره وه او یوه اونه واده تده پداتال وه  خدو د    ل

پده روسديه کدال  پده     . ) رستوو کورنه د ولور له ستونز  سدره مخدامخ و  

تېره بيا پخوا  ره کورنه په واده کال خپلال لور ته زسدت زیدا   ديان او    

 و ورځال واده ته پاتال و  چال یدوه ورځ بيدرد سدهار    (... پيسال ورکولال

پچ خسر زاړه گدراو کدوټال تده راهدي  پده داسدال حدال کدال چدال          وختي د خ

 :خو ه موسکا یال پر ونتو خوره وه  له  ده نه یال وپوستچ

  ئد و ر  جهېز به  ومره و -

گراو دد  پوستنال نه سرسام  وي و  خو بيا یال  م ځان ورک نه کړ 

  :او و  ویچ

 ...سودا مه و ه  تا به خو اله کړو -

کده پده ډاگده پدوه نده      : ر ونتو دوام ورکړمگر بيرد  ماهال موسکا پ

 ي   ومره روپي ترالسه کوي او یو  ه یال مخکال له مخکال وانخلدي   

 ...کېداى  ي له واده کولو تېر  ي

 ...اتيا زره روبله به وي: گراو چال نه هوستچ ډ ر وهد دي  وویچ

بيددرد  ماهدده موسددکا پر ددونتو  د گددراو او   سددکچ کددړ  او و    

 :ویچ

 ه مننه کوم  تاسو نه ډ ر -

بيدا یدال   . خو دد ر  زره روبله پرته نه  ي کوالى نوي ژوند پيچ کدړي 

 :زیاته کړه

لددد ترلددده  ددچ زره روبلدده اوس او ددپېته زره بيددا      ! سدداهليه گرافدده  -

 .وروسته

سه ده  سه ده  چ زره اوس درکدوم   : گراو په چټکه او جورجر وویچ

 .مچ مال کړه را ه را ه. او اتيا زره بيا وروسته درته برابروم
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دا  ماهددده کدددال و چدددال . کدددال او ناتا دددا د  پاړلسدددو کلوندددو وه ٠٨0۳

 لورکاله مخکال ناتا ال له باریس سره د لدومړني مچدال نده وروسدته  د     

لدده  ددده مچددال ندده  . گوتددو پدده  وکددو  ددده د رارسددېدو  ددېبال  ددمېرلال و  

نيا  ر وار بده چدال د مدور یدا سدو     . وروسته د   ېهکله باریس نه و ليدلي

په مخکال د باریس په اړه خبره یاده  وه   ددال بده پده ډاگده داسدال  چدال       

گواکال  ر  ه پداى تده رسدېدلي دي  ویدچ چدال  در  ده چدال پخدوا  دوي            

 وي دي   ده ټولال د ما ومتوب خبدر  و    دده پده یدادولو نده ارزي      

خو د زړه په تچ کال دهدال وېدده او ژبدال چدال د      . او ټولال  ېر   وي دي

ړ   دا مهمدده ندده وه چددال ټوکدده وه کدده رسددتيا  دا ډ ددره   لدده بدداریس سددره کدد 

 .زوروله

کال کال لده مسدکو نده پدوځ تده الړ  د  دده اړیکدي د         ٠٨07باریس چال 

رستوو له کورنه سره  ليدلي و   ده  و وار مسدکو تده راهلدي وو او    

آن د اترادینا سېمال نه نېددد   چدال د ناتا دا کدورنه پده کدال اوسدېدله         

 . م د  دو کورته نه و ورننوتليتېر  وي و  خو یو وار 

ناتا ا به کله تردور کداوه چدال کېدداى  دي بداریس نده هدواړي   دده          

وویني او دد  دهده خيدال بده ال  ددو همجندو خبدرو پسدال قدوي کدړ  چدال           
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 .ددوى د کور مشرانو به باریس پسال کولال

 :ناتا ال به د دهو خبرو تر اور دو وروسته ویچ

ملگدري یدادوي او نده یدال هدم       زمو  په زمانده کدال  دوک نده پخدواني      -

 .خوري

اناميخایلوفنا  م په د  وروسدتيو وختدو کدال د رسدتوو دوى کدره       

ډ ر کمه راتله  ځان یدال ډ دره هدوره گااده او  در وار بده یدال د خدداى  دکر          

کاوه او په ډ ره هوړه ژبه به یدال  د خپدچ زوى د سدېگڼو او پده پدوځ کدال د       

د  ټولدو خبدرو سدره سدره      خدو د . هوره ځاى د موندلو په اړه خبر  کدولال 

کله چال د رستوو کورنه په سن پترزبورگ کال مېشدت  دوه  بداریس د    

 . دو دیدن ته ورهي

د ناتا دال  . د  دو کورته د ده ورتگ بدال لده گبڼده او پر ښديانه نده و     

خدو سدره لده  دده     . یادونه د باریس لپاره تر ټولو هوره  اېرانه یادونده وه 

دال او د  ددال خپلدو خپلواندو تده پده       م  ده ټينګه پر کړه کړ  وه  چال  

ډاگدده دا ووایددي  چددال د ما ددومتوب د وختونددو وېددد  ندده د ده او ندده د      

 ده په ټولنه کال ځانتده هدوره دریدځ    . ناتا ال لپاره کومه د پور خبره نه ده

موندددلي و او لدده گددراو بېزاوخددوو سددره یددط د پې ندددگلوۍ لدده برکتدده  د  

چارواکو سره یال اړیکدي پيددا    اېيانو په منځ کال  م نوم گټلي او د لویو

نو له د  کبله یال سه راتلونکي یال تر مخال  په سو خيالونو کال ... کړي و

ډوب او داسددال یددال پدده زړه کددال ریبددچ او کددرل چددال د پترزبددورگ لدده یددو      

او دا خيالوندده پدده آسددانه کېددداى  ددول  . بددتایال پېدلددال سددره واده وکددړي 

کدددوټال تددده کلددده چدددال بددداریس د رسدددتوو د کدددور د  رکليدددو  . ېملدددي  دددي

ناتا ده د  دده د راتدگ د خبدر پدده     . ورنندو   ناتا ده خپلدال کدوټال کدال وه     

اور دو تکه سره  وه  یوه ساده خو ه موسکا یال پر ونتو خدوره او  ده   

 . کم په منته د  رکلو کوټال ته ورهله
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بدداریس  ددده  لددور کالدده مخکددال ليدددلال ناتا دده چددال لنددت کمدديس یددال  

کو و الندد  ځلېدد   ده   اهوست  تور یال سترگال یال د کړۍ کړۍ جړو 

ته آ نا ما وم  د له نا يلهساده موسدکا بده یدال پر دونتو خدوره و  پده       

خيالوکال تروروله  خو کله چال اوس  ده د  رکلو کوټال تده راننوتده  د   

 دو ځانگړتياوو نه  ېڅ پاتال نده و  بداریس د  ددال ددهدال بلدال ناتا دال       

د بداریس  ... په ليدو لده حيرتده گبڼده واخېسدت او  ېدره یدال بدچ ډول  دوه        

ناتا ددال . دهددال گبڼدده او د  ېددر  بدددلون ناتا ددا ال پسددال خو دداله کددړه      

 :وپوستچ

 . نگه  د خپچ ما ومتوب د اور ټوټه نه پې نال -

په  دال کدال راهلدي بددلون     : باریس د  دال الس سکچ کړ او و  ویچ

 . ومره سکلال  و  یال! دي حيران کړي   ه سکال

تددا  دده هوسددتچ   ددده   : د ناتا ددال ځلېدددونکو سددترگو ځددواب ورکددړ   

 :وپوستچ

 پالر مال  پالر مال زوړ  وي که  نگه  -

ناتا ا پرته له  ده چدال د بداریس او خپلدال مدور پده خبدرو کدال ورگدته         

تده داسدال ځيدر وه     ( چندول) ي  په پټه خوله د خپچ ما ومتوب نامزد 

چال تا به ویچ هواړي   دده هدواړي د  دده ټدولال ځانگړتيداو  جدال جدال        

 دال د دهال پرله پسال یرهليدز خدو مينده نداک هلچدك       باریس د. وپې ني

 .ټول اهېز احساساوه او کله ناکله به ده  م   دال ته وروکتچ

د باریس دریشي  د بوټو وسپنيز  پوند   نکتایي او  ڼدال ټدول او   

ناتا ددا پدده یددوه . ټددول د ورځددال لدده وروسددتي دود سددره برابددر او د پددام وړ و 

پددر الس لرونکددي  ددوکه د  بداریس پدده یددو  ندگ  . هلچدك دا ټددول وليدددل 

مشر  گرافينال خواته ناست  په سدي الس یدال د کدين الس د خدورا پداک      

دستکش کونځال آوارولال او پده سدکلو او خدورا پدام پده یدو بدچ ا ښدودل         
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 ویو  ونتو یال د پترزبورگ د پې ندل  دویو بدتایانو د ورځندي ژوندد      

 .چارو او بنتارونو په اړه خبر  کولال

ه چال ځينال دا خبر  کېدداى  دي رسدتيا نده     ناتا ا داسال احساس کړ

 . وي

 ددده د دهددال کتنددال ترپایدده پددور  پټدده خولدده ناسددته وه او تددر سددترگو    

بداریس د  ددال دهده کتدچ احساسدول او  دېبه پده        . الند  یال  ده ته کتدچ 

ده  م پرله پسدال  ددال تده ورکتدچ او پده ویندا کدال بدال         .  ېبه ناآرامه کېده

دقينو نه زیا  کېنناسدت  پا ېدد   له لسو . دمه کېدل یال الپسال زیاتېده

باریس په  مد  لومړني کتنده کدال پده د  پدوه  دو      ... او مخه سه یال وکړه

چددال ناتا ددا د پخددوا پدده  ددان زړه راسددکونکال ده  خددو دي بایددد د دهددال     

کوډگر  سکال دوکه نه  ي  ځکه له  ددال سدره واده  چدال اوس یدوه بدال      

پخوانيدو اړیکدو پدر      ده د. وزله نجله وه  د ځان د راتلونکال بربادول و

بنسټ واده کول یو ناسدپېهلي کدار وگااده  ندو پر کدړه یدال وکدړه چدال لده          

خدددو دد  ټولدددو خبدددرو سددره سدددره  دددو ورځدددال  . ناتا ددال سدددره ونددده گددوري  

. وروسته  دى بيا د  دو کور ته ورهي او دهه راتگ  و واره تکرار  دو 

ویچ چال له ځانسره به یال .  ده به د  پال تر ناوخته د  دو کره پاتال کېده

بایددد لدده ناتا ددال سددره جددال وگددوري  خپددچ اړیکددي یددال  دددال سددره  رگنددد  

کړي  ځکه دى خپله  م بال وزل  و او ناتا ا به دهه  ان خدوار تده  دوک    

 ده په د  نه بریالي کېده  چال دهه کتنه وکړي  ځکه پده د   . ورنه کړي

ورځ تر ورځال دهو خيالونو .  رمېده چال په د  اړه له  دال سره وهد دي

مشر  گرافيندال او سدونيا بيدا تردورکاوه     . ته کړکيچنه بڼه پيدا کوله ده

چال ناتا ا د پخوا په  ان پر باریس مينه او  دده  دعرونه چدال د بداریس     

خوسېدي   ده ورته وایي  خپله کتابچه ورسيي او له  ده نه هواړي یو 

 دددال  ددده تدده وخددت ندده ورکدداوه چددال   .  دده د نښددال پدده بڼدده پدده کددال وليکددي  
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ونو رایاد کړي او داسال یال سودله چال اوسني وختونده تدر   پخوانيو وخت

باریس  دره ورځ تکدچ کداوه چدال     .  ر بچ وخته خوندور  سه او سکلي دي

 ده ته  ه ووایي  خو د دال په ليدو به دومدره پده خيدالونو او کدال ډوب     

 و او  بڼه به واخېست  چال  ر  ه به یدال لده یداده وتدچ او پرتده لده  دده        

خپله به  دم نده پو ېدده چدال  ده هدواړي   ده        . به الړچال  ه ووایي  بېرته 

سره لده  دده چدال  دره ورځ د مېدرمن      . کوي او په پاى کال به چېر  درومي

له پلوه ده ته  يله ډوله یاددستونه رارسېدل  خدو دي  ( ایلن)بېزاوخوو 

د  دال کور ته نور نه ورته او خپله ټوله ورځ به یال د رستوو په کدور کدال   

 .تېروله
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یوه ورځ ماسام  کلده چدال مشدر  گرافينده پده زگيروزگيدرو  اسدویلو        

سر  دخوب په کالېو کدال  یدو منگدچ سدپېن ویښدته د       اسویلو خوله پر

 دال له خوله نه راوتلي  په سدجده پرتده پده دېدا او خدداى تده پده زاریدو         

جدامال پده    لگيا وه  د کوټال ددرواز  هد  و  ناتا ا د  په ورته دخوب

پستال  پلکال په پښو  په کاهذ کال کدړۍ کدړۍ  ڼدال      رابوځان  بال جو

گرافينددال مددخ ورواړاوه  تندددي یددال تریددو  او خپلدده      . مروړلددال  راننوتدده 

ایدا دا کدټ بده زمدا تدابو  وي  خدو د       : وروسته دېایال پداى تده ورسدوله   

ناتا دا چدال پده تلدوار او گبڼده      .  ده د دېا خلوچ او سه نيت گدتوډ  دو  

  نا اپده لده مندتو پداتال  دوه  کېناسدته        خپله مور په دېا اختده وليدلده  

. گونت  یال وو لال  گواکال د خپلال مالمته په اړه یال خبدر  پيدچ کدړ    

 مدا چال پوه  وه چال موریال ال په دېا اخته ده  د پښو پده  وکو وکدو   

کټ ته نېدد   وه  خپلال سکلال پښال یال یو پدر بدچ وسدولولال او خپلدال     

کټ تده یدال چدال مدور یدال       آرامال  پلکال یال له پښو راوویستال او  ماهه

دهه د بيرد تلتك یو لدوړ کدټ و   . ډار ده  تابو  یال نه وي  ورودانگچ

نه یوه جوړه  دو  پریدړه بړسدتن او پنځده داندال       ( بڼو)چال د زااو د نالېو 
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ناتا دال ورودانگدچ  بړسدتن    . په بېالبېلو اندازو سرو دد  پر  پراتده و 

ه پدر ځداى کدړ  پښدال     الند  ننوته  دد وال خوا ته وروهړ ده  ځان یال سد 

یال راټولال  ځنگنونه یال ټټر پلو راټول کړل او لدتال یال و لال  لده خنددا   

تکه  نه وه  سدر یدال کلده لده بړسدتنال الندد  ننو سدته  کلده راویسدته او          

گرافينال ددېا تر پاى ته رسېدو وروسته  په تریدو  . مور ته به یال ورکتچ

ال و  ليددل چدال   تندي او ځير ځير کتو د کټ خواته ورهله  خدو  مددا چد   

ناتا ال سر تربړستن الند  پټ کړي دي  د  دال پر  ونتو د خواخو ۍ 

 :نرمه موسکا خوره  وه او و  ویچ

 نو دلته د  ه لپاره راهلال یال  -

 :ناتا ا وویچ

 مور   اجازه ده  چال وهد دم  آ  -

السونه یال د مور له هاړ  تاو کړل  پده هداړه یدال  دده مدچ کدړه او و        

 :ویچ

 ...او بيا نور یال. ه هاړه  دا یو  م بلهیوه  م پ -

 :مور د سرو ددو ترمنځ کېناسته او و  ویچ

 سه نن به  ه راته ووایئ   -

راواوړي  ځان تربړستنال الند    ېبه په تمه  وه چال ناتا ه واوړي

له مور سره . برابر  السونه له  دال نه را د باند  او ځان خبروته جوړ کړي

کتنددال چددال لدده کلددوب ندده د پالرتددر راسددتنېدو د ناتا ددا دهدده ماخوسددتنه 

پور  یط دوام کاوه  د مور او لور تر ټولدو نده هدوره او زړه خوسدوونکي     

 .کتنال و 

 ...نن  په بيا  ه راته وایئ  زه هواړم تا ته ووایم -

 :ناتا ال خولال ته الس ونيو او په ترخه ژبال یال وویچ

مدده . ره راهلددال یددمزه  ددم د  مددد  لپددا... پددو ېدم... د بدداریس پدده  کلدده -
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 . نه  نه ووایه  ووایه. وایه  زه پو ېدم

 : دال د مور له خولال نه الس راسکته کړ

 مورجانال ووایه   ده خورا مهربانه دى  کنه  -

ته  دپاړلس کلنده یدال  زه چدال سدتا پده مندگ وم  واده مدال         ! ناتا ا -

 ته وایال باریس مهربان دى   و   ده ډ ر مهربانه دى  مدا تده  دم   . کړي و

لکه زوى داسال گران دي  مگر ته  ه هواړئ  ته  ه فکدر کدوئ  تدا  دده     

 ...چور سرسام کړى دى  زه خو یال وینم

ناتا دا لکده ندري  بدال     . گرافينال چال دا وویچ  خپلال لور ته یال وکتچ

لرگدي   خوځېدا  او ده هځېدلال وه او سترگال یال مخامخ  له سدره رنګده  

ترا دچ   چال د کټ پر یو   نت ته گنتلال و   (     )نه جوړ  ده ابوالهول

 دال داسال کتچ  چال گرافينه د  دال د مخ یواز  یو پلو ليداى .  وى و

د  دال  ېره داسال په خيالوکال ډوبه او داسال په چر  کدال وه  چدال   .  و

ناتا ا د مور خبروتده هدو  هدو  او فکدر یدال      . گرافينال یال حيرانه کړ  وه

 :کاوه

 سه  نور نو بيا  ه  -

ړى دى  ولال  ته لده  دده  ده هدواړئ  تده خدو خپلده        تا  ده سرسام ک -

 .پو ېدئ  چال سځه کېداى یال نه  ال

 :ناتا ا پرته له  ده چال وخوځېدي  و  ویچ

 ولال نه  م کېداى  -

له د  کبله چال  ده ډ در ځدوان دى  لده د  کبلده چدال  دده بدال وزلد           -

دى  له د  کبله چال  ده زمو  خپلوان دى او له د  کبلده چدال  دده تدا تده      

 .ران نه دىگ

 ته  ه پو ېدئ  چال راته گران نه دى  -

 .زه پو ېدم  دا سه کار نه دي  د زړه سر  -
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 :ناتا ا وویچ

 ...که زه وهواړم -

 :گرافينال وویچ

 .پر دده  پر دده اپلتال مه هدوه -

 ...که زه وهواړم -

 ...ناتا ا زه رستيا وایم او ته -

ي  د گرافيندال لدوى   ناتا ا پر ښوده چال مور یال خبره پداى تده ورسدو   

بيا یال د  دال د الس رهوي او . الس یال ځان خواته رانېدد  او مچ یال کړ

بيدا یدال د   . بيا  دا واړاوه  راواړاوه او د  ددال د گوتدو بندونده یدال مچدول      

 دال د گوتو منځ  بيا له سره د گوتو بندونه او پده کرارکدرار یدال لده  در       

 :مچال سره ميا تال  مېرلال

 ...   اپریچ  مالجنوري  فبروري  مار -

د مچو  مچو په منځ کال مورته ځير  دوه   ددال تده یدال وکتدچ او و       

 :ویچ

 ... مورجانال  وهد دئ  ولال چوپه  و   تاسو ویچ چال -

 دال مورته چال په خورا مينه ناک او مهربانه لورته ځير او له ډ در   

 .خواخو ۍ نه یال  ر ه  ېر کړي و  په حيرانه کتچ

نازونه  سه پاى نه لري  ټول خدو ستاسدو د    ستا دهه! گوره  گرانال -

ما ومتوب نه خبر نه دي  کله چال خلدك ستاسدو دهده  دان نېددیدوالي      

ویني  سایي  دو نورو ځوانانو تده زسدته بدد وبریښدي چدال زمدو  کورتده        

ځي راځدي  خدو لده ټولونده ال بدده خبدره دا ده چدال تده  دده  سدال بدال ځایده             

نجلدده پيدددا کددړ  وي او  کېددداى  ددي   ددده ځانتدده کومدده بتایدده. زورو 

 .اوس  ده ستا نازونو سرسام او لېون  کړى دى

 لېون  کړى  -
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 ...ما د ترور یو زوى درلود  زه د  له  ده سره پرتله کوم -

 ...نو  ده خو زوړ دى! کيریچ ایوانوویچ یادو  -زه  ده پې نم -

زه هواړم له باریس سره وهد ددم او لده  دده  يلده     !  ده تچ زوړ نه و -

 ...ړم چال  ده نور داسال زیا  زمو  کورته را نه  يوک

 ولال  که زړه یال کېدي  ولال رانه  ي  -

 .ځکه زه پو ېدم  چال دهه چار  سه پاى نه لري -

ته  ه وایئ  ته  ه پو ېدئ  چدال سده پداى نده لدري  تاسدو بده  ده نده           -

 !وایئ  دا  ه خبر  دي

کېددده  چددال  د ناتا ددا خبددر  او دهد دددا ژبدده  د ددده چددا ژبددال تدده پدداتال

 :گواکال له  دال  ده  ه اخېستچ کېدي  چال دد  خپچ دي   دال وویچ

سه  واده نه ورسره کوم  خدو پر ددده کده خوسدېدي یدال  راځدي دي         -

دا یال وویچ  وموسېده  مورته یال وکتدچ   .  ومره چال راځي  راځي د 

 .واده نه ورسره کوم   سال که راځي: او بيا یال وویچ

 !نگه وي  گرانالپوه نه  وم   سال یال   -

 . مداسال  نو  ه پروا لري که واده ورسره ونه کړم -

 . مداسال   مداسال  دا  مداسال یال ال  ه معنا لري -

مشر  گرافينال دا خبر   و وار تکرار کړ   نا اپه پده خنددا  دوه     

. خو خندا یال که  ه  م ټوله له خواخو ۍ نه ډکه وه  مگر بيدا  دم رپېدلده   

ه  کدوم ځداى یدال د خنددا وړ دي  گدوره وگدوره        بس کړ: ناتا ال چده کړل

 ومره ته ماته ورته یال  ما هوند  د خپلدال خنددا مخده    ! ټول کټ ر ددي

د مور دواړه السدونه یدال راونيدول  د یدوه الس     ...صبر وکړه...نيول  نه  ئ

 :یوه وړه گوته یال سکچ کړه او و  ویچ

 ... جون -

 تو د نوموندو یدادولو   او بيا یال د مور د نورو گوتو په  مېرلو د ميا
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 ددال خپلدو خبدرو تده     .جوالى  اگسدت او د بدچ الس  دوتال   : ته دوام ورکړ

 :دوام ورکړ

گوره مور   ده ډ در مدين دى   دده ډ در مهربدان  ډ در مهربدان دى         -

خو  دده زمدا  دېڅ نده خوسدېدي   دده د خوړنتدون د سداېت پده  ېدر ندرى            

گد   خدو روسدانه    تا ته وایم  د  ته د  پام  دوى دى  ندرى  خدړ رن   ... دى

 ...دى

 : گرافينال وویچ

 دا  ه اپلتال هدو   -

 :ناتا ال دوام ورکړ

لکده  ... رستيا ته نه پو ېد   که نيکوالى جان واى  رومرو پو ېده -

 ...د بېزاوخوو په  ېر خوا ين  او همجن دى   ده خوار زار بریښي

 :گرافينال په موسېدوموسېدو وویچ

 .او ته  ده ته نازونه کو  -

 ... ده خورا سه سړى دى.    ده فراماسوني دىنه -

 :د گراو هد د درواز  له  انه واور دل  و  چال و  ویچ

ته ال و ده  و  نه یال  ناتا دال لده کټده ودانگدچ      ! گرانال گرافينال -

خپلال  پلکال یال واخيستال  لو ي پښال منت  کړ  او خپلال کدوټال تده   

  حيدر  کدال وه  چدال     ده پده د .  ده تر ډ رو پور  ویښه پاتال  وه. الړه

 .ولال  وک په  ده  ه نه پو ېدي  چال دا پر  پو ېدي

سونيا او د  دال له سره تاو  دویو کو يدو تده یدال وکتدچ  چدال لکده د        

نده   ! سدونيا : پيشو په  ان په خپلو  نگلو کال ډوبه و ده وه او و  ویدچ 

 ده په نيکوالى جان مينده  دو  او لده    !  ده چېر  په د  خبرو پو ېدي

مور خدو بالکدچ نده پدو ېدي  زه     . پرته د بچ  ه په خيال کال نه دهد  مينال 

 ده ځدان تده هد ددا پيدچ کدړه او      !  م ېجيبه  وسياره او ځيرکه نجله یم
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په خيالونو کال یال خپلال خبر  د یوه  وسيار او آن خدورا  وسديار سدړي    

 :له خولال کولال او ویچ یال

 ددومره ( ځددان یددال سددوده)چددال  دده بددال سددار  او زړه راسددکونکال ده   -

ډ ددره مهرباندده  پدده بددال سددار  ډول  وسددياره  سدده  . ځيرکدده او مالگيندده ده

کددوالى  ددو ووایددو   ! المبددي  پدده آس سدده سددورله کددوي او  دده هددد لددري   

د ( ایتدالوى موزیکاندت  )د کروبينال ! کوډگر او حير  بښونکي هد لري

اوپرا  و کرسال یال چال ډ ر  خوسېد  رایاد  او تکدرار کدړ   بيدا یدال     

گددچ او لدده د  کبلدده یددال پرځددان وخندددل  چددال فکددر کدداوه     کددټ تدده ورودان

و  خندل او دونيا ا ته یال ورهدد کدړ چدال  دمعه     . سمدالسه به ویده  ي

دونيا ا له کوټال وتلال نه وه  چال ناتا ا بيا بلال دنيا  د خوب . مړه کړي

دنيا ته  النيکمرهال دنيا ته  چال  ر  ده پده کدال داسدال آسدانه او الس تده       

رستينال دنيا  ته الړه  نده یدواز  تدر د  نده هدوره       راوړونکي و  لکه دا 

 .بلکال چور بچ ډول وه

بله ورځ مشدر  گرافيندال بداریس راوهوسدت له  دده سدره یدال خبدر          

 .وکړ  او له  ده ورځال نه وروسته بيا  ده د رستوفيانو کورته راندي
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د  ویداړ د  کدال د ندوي کدال  دپه وه او پده  مد       ٠٨٠0او د  7٠د دسامبر 

. مال کاترینال د یدوه هدوره مخدور پده کدور کدال د نهدا یدو بندتار جدوړ و          یدو

پده د  بندتار کدال     ټاکچ  و  وه  چال ټولدواک او بهرندي دیپلوماتدان  دم    

 .گتون وکړي

دد  سددړي کددور  د نددوا د سدداحچ پددر هدداړه پدده انگریددزي واټ کددال بددال   

رو د دهده کدور د د ليزونددو مخده پده سدد    .  دمېره  راهوندو پدرتمين کددړي و   

ندده یددواز  پددوليس  بلکددال د .  راهونده راددا  ددو  او  لتدده پددولېس والړ و 

.  دددو مشددران او پدده لسددگونه افسددران  ددم  ددارنال تدده گمددارل  ددوي وو        

سددينگار  ددو  او نددو  جددامال اهوسددتال سددځال او ناریندده  لدده گدداډیو او    

 .کراچيو راسکته کېدل او په چټکه وړاند  تلچ

خلکدو بده پدر  دده یرهدچ       ر وار به چال کومه ندو  گداډۍ راورسدېده     

روسان د درناوي په نښه خوله لده سدره   )وروړ او خوله به یال وویستلال 

 :یو چا وپوستچ(. جگه وي

 ټولواک دي -

ولدال د  . نده سد ير دى  ...  دهزاده ... نده وزیدر  : ځواب به یدال واور ددل  دو   
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 خوله بڼکال یال نه وینئ  

لي د خلکو له منځه یو تدن داسدال و چدال تدر ټولدو ندورو یدال سدکلي کدا         

اهوستي و  او ظا رآ داسال بر ښېده چال دى ټول پې ندي او دد  زمدانال   

 .ټول مخور یال په نامه یادول

د نها دهه بنتار ته رابلچ  ویو مېلمنو له  لدورو نده در  برخدال  دده     

رارسېدلي و  خو د رستوو کورنه چدال د  مېلمسدتيا تده رابلدچ  دو       

 ...وه  ال په ډ ر تلوار د کالو په اهوستو لگيا وو

ماریا ایگناتي یونا پرونسکایا  د گراو رستوو د کورنه پخواني 

دوسددته  چددال ژ ددړ بخددونال  ېددره او ډنگددره وندده یددال درلددوده  پدده پخددواني   

دربدددار کدددال د مينځيتدددوب دندددده لرلددده  تکدددچ الره لددده دوى سدددره دهدددال      

مېلمسددتيا تدده الړه  ددي  د پترزبددورگ د مخددورو پدده دهددال بنددتار کددال د      

وى د پترزبورگ په سدار کدال کليدوال بلدچ      دوى الرسود واوسي  ځکه د

 .کېدل

د ماخوستن په لسو بجو  د رستوو کورنه بایدد تافریچسدکي بداغ    

ته نېدد   د  دال مخور  مينځال کورته ور ي  خو پنځده دقيندال لسدو    

 .ته پاتال و  مګر د رستوو لواو ال خپله جامال نه و  اهوستال

  داسددال دا لددومړي ځددچ و چددال ناتا ددا پدده خپددچ ژونددد کددال د نهددا یددو       

 دددده پددده  ددددال ورځ د سدددهار پددده اتدددو بجدددو لددده خوبددده  . مېلسدددمتيا تددده تللددده

راپا ېدلال وه  او ټوله ورځ یال دهال مېلمستيا ته د چمتدووالي پده گبڼده    

دهدده ټددولال  لددال ځلددال دد  لپدداره و   چددال  . او تلددوار پدده تبدده تېددره کددړ  وه 

سددونيا او .  دددوى ټددول  مددور  سددونيا او دا خددورا سددکلال کددالي واهوندددي 

گرافينال باید د مخمچ کمديس  .    ر  ه د ناتا ا خوسال ته پریښال و مور

اهوست  واى او ناتا ا او سونيا به گالبي رنگه وریښمين کميسونه چدال  

ټاکددچ . پددر مددال یددال د گلددو هددوټال او پددر سددر یددال اطلددس پددرو  و  واهوندددي
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 . و  وه  چال دوى خپلال  ڼال په یوناني دود سينگار کړي

و  و   پښددال  السددونه  هددداړ  او   ټددولال هددوره چددار  تددر سدددره  دد     

هو ونه ټول او ټول په خورا ځير   ده  ان چال نها ته د تدگ لپداره وي    

وریښدمينال جدورابال او پده    . مينځچ  و  او ېطدر و پدودر و لدي  دوي و    

د  ڼدو پدوره سدينگار    . اطلسو کال مروړل  وي بوټونده پده پښدو  دوي وو    

و   خددو  نېدددد   ددوي وو  سددونيا او گرافينددال  جددامال  ددم اهوسددتال       

ناتا ا چال د ټولو هم یال خوړ خپلال چار  ال پوره کدړ  نده و    دده ال د    

سونيا چال جامال اهوسدتال و  د کدوټال پده    ...  يندار  مخال ته ناسته وه

 ...منځ کال والړه وه

 :پورته  و د گرافينال هد 

 . ه وخت به چمتو  ئ  لس بجال کېدونکي دي -

 سمدالسه سمدالسه مور   تاسو چمتو یاستئ  -

 .یواز  په خوله کال  و ستنال و م -

صبر وکړئ  تاسو نه پر  پدو ېدئ  صدبر وکدړئ زه    : ناتا ال چده کړه

 .به در م

 .لس بجال  و  -

او د ناتا ددا د  ڼددو ترسددينگارولو وروسددته  د جددامو اهوسددتچ پيددچ    

کړل  سر یال ال د کميس نه وتلي نه و  چال پالر یال ور راپرانست  خو لده  

 : دال چده  وه

 ...او سونيا دروازه بېرته پور  کړه! وه  ېبه  یوه  ېبهپالره ی-

ناتا ا  و گامه  ا ته الړه  له لویال دیوالي  يندار  نه لد لر   وه  

 ...ځان ته یال وکتچ

خددوله پدده سددر او . پدده د  وخددت کددال پددالر پدده کددرارو گددامونو راننددو 

 : ده چده کړل. بخملي ډوله کميس یال اهوستي و
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 دده  ! تر تاسو ټولدو نده سدکلال سدکاري     !زما سکال وگورئ! گورئ-

هوستچ چال له  دال نه هېده تاو کړي  خو  دال له  ده ځان وژهدوره چدال   

 ...جامال یال گونځال نه  ي

باالخره لدس بجدال او پدنځلس دقيندال و   چدال پده گداډۍ کدال سدپاره          

 دده زړه بدوډۍ  پخدواني    .  ول او د تاوریچسکي د کلي پلو وخوځېددل 

 دال د خپدچ  . تو دوى ته سترگه په الر وهدرباري مينځه پيرونسکایا چم

زړسددت لدده ناسددکليتوب سددره سددره بيددا  ددم  د  بنددتار تدده  ماهدده  ددان         

خدو تدوپير یدال پده د      . چمتووالي کاوه  لکه د رستوو د پېدلدو پده  دان   

 ددال  دم   ( د رسدتوو لدواال پده تلدوار ېداد  و      ) کال و چال نده پده گبڼده    

 .او نور. ..خپلال ډنگر هړي مينځلي  ېطر او پودر یال و لي

ذوي او ېطدرو پدوډرو     د رستوو د کورنه ټولو هړو د  دال د  دال د 

سددتاینه وکددړه او لدده د  ډاره چددال  ڼددال  اوربلوندده او کددالي یددال خددراب ندده  

 ددي  د  ددپال پدده یوولسددو بجددو گدداډۍ تدده وختددچ او د مېلمسددتيا پلددو         

 .وخوځېدل
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م نه وه اوزگاره  و  چدال  ناتا ا د  دال ورځال له سهاره آن یو  ېبه  

 .د  ده  ه په اړه فکر وکړي چال د  ته سترگال په الره و

په  دال سړ  او لمد   وا  په  دال ټکان خوړونکي گداډۍ کدال  پده    

یو  تيار  گوسه کال  دال   ده  ه په خيال کال ترورول  چدال پده دهده    

ځلېدونکي تاالر کال  د لومړي ځچ لپاره د نها په دهه بنتار کال  د  ته 

 دال په خيال کال موسيني اور ده  نهداو  او د خلکدو   . رگه په الره وست

د پترزبدددورگ سدددکلي او زړه  . لددده خدددوا پدددر ټولدددواک د گلدددو بددداران ليدددده   

راسکوونکي ځوانان   وکال  ر  ده چال خيال ته ورتلچ پده کدوډگره بڼده    

کلدده چددال د مېلمسددتيا تدداالر تدده پددر . سددکلي او دد  لپدداره ندده منددونکي وو

 ددو  الره  وو لدده د ليددز تدده ورسددېده  درواز  تدده     سددرو قددالينو فددر  

ورننوته  خپچ نرى کوټ یال وویست او له سونيا سدره پده گدته د مدور پده      

وړاند  د گلو په منځ کال پر پرتو راا  ویو زینوو پورته الړه  لدد  ده یدال    

پده  مدد   دېبه کدال     . زړه ته ورولو ده  چال  ه به گدوري او  ده بده کېددي    

ح چ کال باید  نگده واوسدي  ندو لده  مدد  کبلده       پوه  وه چال د نها په م

یال خپچ کړه وړه ځکه  ا انه وزمه کړل چال تردور یدال کداوه یدوه اصديله      

 ددال داسدال احسداس    . پېدله په دهو  ان محافلو کال باید مداسدال وي 
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کړه چال په سترگو یال یوه نرۍ تدوره پدرده راخدوره ده   ر ده یدال ترمخدال       

له ډ ر  گبڼه نېددد  وه   ... دهتت  وي و  زړه یال په بال ساري توگه رپې

د زړه لدده کددومال او پدده ټددول تددوان یددال  هدده   . چددال سرسددامه او بېسددده  ددي 

کوله  چال خپچ دهه حالت له ندورو پدټ وسداتي او دا خدورا سده حالدت او       

ددوى تر مخال او تر  ا نورو مېلمنو  دم  . کړه وړه چال د  ته سه بر ښېده

ان پدده کددراره سددره د مېلمسددتيا نددو  جددامال اهوسددتال و  او ددوى پدده  دد 

 ده  ينداري چدال د زیندو  ندگ تده کتدارو      . بنگېدل او مخال ته روان وو

کال لگېدلال و   د سپينو   نو او گالبي کالېو مېرمنال او پېدلدال او د  

 دددو پدده بربنددته هدداړو او مړوندددونو کددال پراتدده همددي  مرهلددر  او نددور   

 .گااال ال پسال  رگند  سودلال

 ندددددارو پدددده زړه کددددال یددددال د   ناتا ددددا  ينداروتدددده کتددددچ او د  دددددو   

راخور دونکو تردویرونو پده مدنځ کدال نده  دو کدوالى  د ندورو سدځو پده           

ټدول د رادا او ځدال پده یدوه ځلېددونکي       . منځ کدال خپدچ تردویر پيددا کدړي     

 مددا چدال تداالر تده ننوتدچ د مېلمندو د       . کاروان کدال سدره گدتوډ  دوي وو    

هد ددددا  گدددامونو  سدددالمونو او سدددتړي مشدددئ یدددو ډول گڼددده گدددواال او     

نگهار   د  دال سدر وروگرځداوه او د تداالر د  راهوندو خدورا زورور       ب

کوربده او د  دده مېدرمن  چدال لده نديم       . ځلېدا د  دال سترگال ورتتال کدړ  

ساېت را يسال د تاالر په وره کال  رکلي ته والړ و  ټولو رارسدېدونکو  

مېلمنو ته یال دهه  دو ټکدي پده یدو ډول  در مېلمده تده جدال جدال ویدچ چدال            

دوى او ميرمن پيرونسکایا ته یال « سو په ليدو خو اله یو رکله  ستا»

اهوسدتال   دوو پېدلدو چدال سدپينال جدامال یدال     .  م دهه  ان  رکل  ووایه

و  او خپلال تدور   ڼدال یدال پده سدرو گالندو سدينگار کدړ  و   د خپلدو          

خدو د کدوربنال سدترگال د  ددال لده      . ځنگنو په لد خمېدو سره درناوي وکدړ 

 ددال تده یدال کتدچ او پدر یدو        . ورواوسدتال  اراد  پرته د ناتا ا سکال تده 
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رسمي موسکا یال چال  در مېلمده تده یدال وربښدله  لدد ځانگړتيدا ورزیاتده         

کړه او ناتا ا تده یدال وروبښدله  کېدداى  دي ناتا دا تده دد  موسدکا پده          

ليدو د خپچ پېدلتوب لومړنه نه  ېر دونکال ورځدال او د  دده وختوندو    

کددوربنال سددترگال  ددم  ددده  د . د نهاگددانو لددومړن  بنددتار وریدداد  ددوى وى

او د خپلدو  . کومده یدوه یدال لدور ده    :  ارله او له خپچ خاوند نه یال وپوستچ

 . ومره زړه راسکوونکال ده: گوتو سرونه یال سکچ کړل او و  ویچ

د تاالر درواز  ته نېدد  په لویه گڼده گواده کدال خلدك سدره والړ او د      

ار کددال گرافيندده پدده لددومړۍ کتدد  . ټولددواک راتددگ تدده یددال سددترگال  ددارلال  

ناتا ا د  و تنو هدونه چال دد  په لټه کال و  اور ددل او د  ددو   . ودر ده

 دده پده د  پدوه  دوه چدال دد  پسدال       . هلچکونه یال ځان پلدو احساسدول  

لټونکي او د  ته پام  د  دو کسانو دي  چال دا یال خوسه  و  او دهده  

لده  زیاتره مدو  تده ورتده دي     : حالت دا لده آرامه کړه  له ځانسره یال وویچ

 .مو  نه بدتره  م  ته

 ددال   .پيرونسکایا په مح چ کال یو مخور  گرافينال تده وروپې اندد  

 ده سړي ته چال کړۍ کړۍ گڼ سپين ویښته یال لرل  ا اره وکدړه او و   

بيایال ایلن ته چال تاالر ته راننوتده   ددال تده    .  ده د  الند س ير دي: ویچ

 :وروسوده او و  ویچ

 !ده  مېرمن بيزاوخوودا  م د پترزبورگ ټولواکه  -

د لدومړي  )  ومره سکلال ده  په مالگينتوب کال تر ماریا انتونوفنا  -

گددوره  سدده ورتدده گددوره  چددال زاړه او    . کمدده ندده ده ( الکسدداندر معشددوقه 

خلدك وایدي   ...  م سدکلال ده او  دم  وسديار   . ځوانان  نگه تر  چورلېدي

ال سکلي نه سره له  ده چ! د  نوروته وگوره. پر  مين دي... چال  هزاده

یدوه سدځه چدال لده خپلدال ناسدکلال       . دي  خو بيا  م خلك پدر  ورټدول دي  

یو خدورا بدتاى یدال هدواړي      : لور سره راروانه وه  وروسودله او و  ویچ
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پيرونسکایا ...  ده وینال   ده دوى یال هواړي. ریباران یال ورلېدلي دي

یدال  د گارد یو سکلي افسر ته چال ددوى له  نگه تېر ده او په جگه هاړه 

 :د سځو د سر له پاسه کوم ځاى ته کتچ  ا اره وکړه او و  ویچ

ډ ددر سددکلي . دا اندداتولال کددوراگين دي  د گرافينددال بيزاوخددوا ورور -

دي   مداسال نده دي  داسدال گونگوسدال دي چدال هدواړي   مددا بتایده        

پېدله ورته وهواړي  خدو ستاسدو دا خپلدوان دروبتهکدوي  دم  د  ددال       

ال ویچ کېدي  چال د  ده نجله  تمني له داس. نجله  اوخوا چورلېدي

 . و ميلېونو اوړي

 :بيا یال د گرافينال   دال پوستنال ته چال  ده  وک دي  وویچ

 ددده ځددان د ټولددواک سددي الس    ! وگددوري. دا د فرانسددال سدد ير دي  -

گڼي  خو باید اېتراو وکړو دا فرانسدویان  دم خدورا خدوا ه خلدك دي       

ى نده خدو  ژبدال پيددا کدوالى نده       خورا مهربانه  په د  بنتارونو کال تر دو

د جددامو ! تددر ټولددو سددکلال ! زمددو  ماریددا انتونوفنددا تدده گددوره  ! آ ددا.  ددال

 .سادگه ته د  پام کړي  خورا ساده او سکلي

د  بددچ تدده بيددا : پيرونسددکایا بيزاوخددوو تدده ا دداره وکددړه او و  ویددچ 

دا  ه کوي  د خپلال سځال تر  نگ یال ترور کدړ   د   -ېينکي  ! گوره

 .ه  یوه ناندرۍ او یوه ټوکهملنتو یو ټوټ

پېير هټ   تل  درانه کا ه وا ه گامونه   ر پلو ته کتچ  خلدك یدال   

د  خوا  دال خوا پور  و چ  په داسال سادگه او بال پروایدي مخدال تده    

د خلکدو  . روان و  ته به وایال چال د بازار په گڼه گواه کال گرځدي راگرځدي  

د پيرونسدکایا پده   ناتا دا پده خوسده د پېيدر     . په منځ کال یال  دوک لټدول  

 دده پده د  پو ېدده    . وینا  د بنتارونو د ملنتو موضو    ېر  تده کتدچ  

پېيدر  ددال تده وېدده ورکدړ  وه  چدال       . چال پېير دوى په تېره بيا دا لټوي

دهددال نهددا تدده بدده را ددي او دى بدده  دددال تدده سدده نهدداگر وروپې نددي خددو          
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بيزاوخددوو تددر دوى پددور  ال ندده ورسددېدلي  چددال د یددو ندده لددوړ  خددورا         

لي  تور ڼي  پده پدوځي دریشدي کدال د والړ ځدوان تر ندگ ودر دد         سک

دهه ځوان د کړکه تر خوا د یوه لوړ تور ڼي او خورا بچ سکلي ځوان تدر  

 نگ چال سپينه دریشي او ټټدر یدال لده نښدانو ندو او مدتالونو نده ډک و         

ناتا ا د سدترگو پده رپ کدال دهده د منځندال      . والړ او خبر  سره یال کولال

 ده د  تده  .  ده سردار بالکونسکي و. وان وپې اندهونال سپين جامال ځ

 .ډ ر سکلي  ځوان او تاند وبریښېد

سه داسال ده  تاسو  ده پې نئ   زه یدال ليددل  دم    : پيرونسکایا وویچ

 ده داسدال کبدرجن او   . اوس خو ټول پسال لېوني  وي دي. زهمل  نه  م

 ځدان یدال  . خپدچ پدالر تده  دوي    . ځانستایونکي دي  چدال مده کدوه پوسدتنه    

لده  . سپرانسکي ته نېدد  کدړي اوس هدواړي کدومال طرحدال جدوړ  کدړي      

 ددده سددځه هددواړي ده سددره   ! سددځو سددره یددال کددړووړو تدده الپسددال گددوره     

ته گدوره   دده تده یدال ا داره وکدړه  کده لده         . وهد دي او د  مخ تر  اړوي

ماسدره یدال داسددال کدړي واى مدا بدده ورسدودلي و  چدال یددو مدن  دو پتېددر          

 .کېدي
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نا اپه ټول وخوځېددل او  درو  دور گدت  دو  گڼده گواده جدوړه  دوه           

ټول مخال ته وخوځېدل او په دوو ډلدو وویشدچ  دول  الره جدوړه  دوه او      

سدددازیانو  سدددازونو تددده گدددوتال وروړ   موسددديني وهد دددده  ټولدددواک     

مخکال  کوربه او کوربنه د مېلمنو د دووکتارونو د  رکلدو پده مدنځ کدال     

چټدك چټدك گامونده اخېسدتچ  سدي او کدين        ټولدواک . تاالر ته راننوتچ

خوا ته یال السونه سورول  داسال بریښېدل چال  هه کوي له گڼدو خلکدو   

ارکسدتر  دده پولنددي طدرز     . سره د ددهال کتنال له پيچ نده ځدان وژهدوري   

وهداوه چال په  دو ورځو کال د خپلال سکلال سندر  لده پلدوه دود  دوي    

 : دد  سندر   عر داسال و. و

ټولددواک د  رکليددو ( ابددت مددو  ستاسددو مينددان یددوالکسدداندر  اليز) -

  دو تنده پده تلدوار او گبڼده     . کوټال ته الړ او خلك درواز  کال پاتال  ول

کلده  . چال رنگونه یال الوتي وو  تاالر ته راننوتچ  خدو بېرتده سدتانه  دول    

چال ټولواک او د  ده کوربنال په هد دا هد دا کال بيرتده پده درواز  کدال    

واه کدوټال تده  داته الړه  خدو یدو تدن ځدوان        راسکاره  ول  د خلکو گڼه  

چددال وارخطددا سددکار ده  د سددځو خواتدده داسددال ورنېدددد   ددو   ددده یددال  

 ...پور  و لال او له  دو نه یال  يله وکړه چال  اته الړ   ي
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خلدددك بيدددا د  خواتددده   ددددال خواتددده  دددول  الره یدددال جدددوړه کدددړه  د  

 رکلدو   ټولواک موسکا پر ونتو وه کوربنه یال لده السده راونيدولال او د   

 دو پسال کوربه او منارا دکينا روان وو  بيدا   . کوټال نه تاالر ته راووتچ

س يران  وزیران   ده بېالبېچ جنراالن چال پيروسدکایا یدال پده وار سدره     

له نيمایي نه زیاتو سځو چدال د نهدا لپداره جدوړ      . نومونه یادول روان وو

. وځېدد  لرلال  یا د نها په کتارونو کال ودر د  او یدا د دوکتدار تده وخ   

ناتا ا داسال انګېرله چال دا د مور او سونيا په  ېر د  دو  و تنو سدځو  

په ډله کال ده  چال نها ته نه دي بلچ  وي  د وال ته نېددد  یدواز  والړه   

 دددال ندده ټولددواک تدده کتددچ او ندده  دددو مخددورو تدده چددال پيروسددکایا     ... وو

چدال ایدا    دال یواز  یو خيال الره او  ده دا وه .  دوى ته نومول او سودل

دا به  وک نها ته وروبولي او کنه  ایا په رستيا دد  نارینو له ډلال بده د  

 ېهچا ما ته پام نه یي  ایا په رسدتيا بده زه د لومړیدو جدوړو پده مدنځ کدال        

ونه نهېدم  ایا  ېهوک به ما ته رانېدد  نه  ي  داسدال بریښدي چدال مدا     

نده  دا  دده نده    : دوى نه ویني  که دوى ما ته وگوري  په زړه کال بده وایدي  

خدو  ددوى پده    . نه  دا نا ونال خبدره ده  مگدر دا  نگده کېددونکي دي    . ده

د  نه پو ېدي چال زه  ومره  يله لرم ونهېدم   دوى باید پوه وي  چدال  

زه  ددومره سددکلال گددت دم او لدده مددا سددره گت دددل   دده خونددد لددري او  دده       

 .پارونکي دي

پدده هو ونددو د پولندددۍ ندمددال او د  او دوامدددار هد دددا  د ناتا ددال 

 دال هوستچ وژاړي  پيروسکایا  ددوى  . کال  ه همجنال انگاز  کولال

نه لر   و  وه  گراو  م د تاالر بلال اړ  ته تللي و  گرافينه  سدونيا او  

ناتا ا د پردیو خلکو په د  گڼه گواده کدال داسدال یدواز  پداتال وو  لکده       

الده   وک چال په ځنگله کال پاتېدي  نه د چا ورته پدام و نده یدال  دوک لېو    

و  سددردار لدده یددو  سددکلال سددره پدده نهددا نهددا ددوى لدده  نگدده تېددر  ددو او   
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اناتول په موسکا موسدکا د  . داسال بر ښېده چال  ده دوى پې ندلي نه و

خپلال نها جوړ  په هدو  کدال  ده ویدچ او د ناتا دال  ېدر  تده یدال داسدال          

بداریس دوه واره ددوى لده   . وروکتچ  لکه  وک چال و  د دوال تده گدوري   

او  ر وار یال مخ تدر  واړاوه  بيدرد او ميدرمن یدال چدال نده        نگه تېر  و 

 ...نهېدل  ددوى  نگ ته راهلچ

پدده پدداى کددال ټولددواک پدده نهددا کددال د خپلددال در يمددال جددوړ  تددر  نددگ  

یاور . د موسيني انگاز  ودر د (  ده در  تنو سره نهېدلي و)ودر د 

 په خورا تلوار او گبڼه د رستوو د کورنه د هړو خواته نېدد   و  کده 

.  ه  م  دوى دیواله ته والړ وو  خو له  دو  يله و وه چدال الره پر دددي  

سدردار انددر  د   ...  دوى چال دیوال ته والړ وو د  اتگ امکدان یدال نده و   

ډگرواله په خپلال سپينال دریشه کال  په خورا لېوالتيا او خوسده پده   

بارون فيگروو  له  ده سدره  . لومړي کرسال کال   دوى ته نېدد  والړ و

لددت د ېددالي  ددورا د لددومړي هونددت  پدده اړه چددال یددوه ورځ وروسددته    د دو

سردار اندر   دو جوړو ته چدال د ټولدواک پده    ... جوړ دونکي وه  هد ده

مخکال له گت دو نه  رمېدلال او  ددو مېرمندو تده چدال پده د  بندتار کدال        

 .یال د زړه له کومال د نهېدو  يله لرله  کتچ

نگچ یدال راونيدوه او و    پېير سردار اندر  ته ورنېدد   و  د  ده  

 :ویچ

تاسدددو خدددو تدددچ نهېددددي  را ددده زمدددا دا رسدددتووه  سدددکلال ندددازولال   -

 !رستووه نها ته راوبوله

 :بالکونسکي وویچ

 چېر  ده   -

 ددده خپددچ ملگددري بددارون تدده چددال د دولتددي ېددالي  ددورا پدده اړه وسددره 

 : هد د  وویچ
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د نهددا پدده . بښددنه هددواړم  دا خبددر  بدده کددوم بددچ ځدداى او وخددت وکددړو  -

 .مح چ کال باید یواز  ونا و

لددد .  ددده مخکددال  ددو او  دددال خواتدده چددال پېيددر وروسددودله وخوځېددد 

وړانددد  الړ او د ناتا ددا نددا يلال او سددتومانه ماللدده سددترگال د سددردار       

سردار اندر   ده وپې انده او د  دده لده    .اندر  له سترگو سره ولگېد 

کړکده   احساساتونه داسدال پدوه  دو  چدال  دده پده نهدا کدال ندو  ده او د         

په خورا خوسه گرافينال تده ورنېددد    .  اته د  دال خبر  وریاد   و 

 . و

 :گرافينه تکه سره  وه او و  ویچ

 .اجازه راکړي خپلال لور سره تاسو آ نا کړم -

سردار اندر  په ادبي درناوي سره  چال د  ده پده اړه د پيرونسدکایا   

 :له خبرو نه چور توپير درلود  وویچ

 ېدره کدړ  نده وي  زه ال پخدوا د  ددال د آ دنا       ( اناتا د )که گرافيندال  -

 ده ناتا ال ته ورنېدد   و  الس یال راونيو  پرته له  ده چال . ویاړ لرم

.  دال ته د نها د بلنو خبره وریاده کړي  د  دال له مال نه یدال الس تداو کدړ   

د ناتا ا سدتومانه سدترگال او  ېدره    .  ده ته یال دا وار دنها وړاندیز وکړ

و مينه ناکه لېوالتيا لپاره یال په یوه اندازه  چمتووالي چال د نا يله ا

الره  نا اپدده پدده یددو  ما ددوم وزمدده موسددکا او خوسدده وهوړ ددد  او د   

داسددال بر ښددېده چددال گددواکال دا . مننددال او درندداوي ځددال پددر  خددوره  ددوه 

ویر دل  و  او نيکمرهال نجله په یو  موسکا سره  چال تدر  دایال  د   

زه ال پخدوا د  بلندال تده    :   هواړي ووایدي اوسکو باران ور دو ته چمتو و

 .سترگال په الره وم

. ه جوړه وه  چال د نهدا کدړۍ تده راننوتدچ    دویمناتا ا او اندر  د نها 

ناتا دا  دم خدورا    . سرداراندر  د خپلال زمانال یو له سدکلو نهداگرو نده و   
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وړ  پښال یال د نها پده سدکلو اطلسدي بوټوندو کدال پټدال        . سکلال نهېده

لدده اراد  ندده خپلواکدده خوځېدددلال او  ېددره یددال لدده خددو پدده چټکدده او دد  

د  دال لو ه هاړه او ډنگر السونه زړه . مسته او د بري له خونده ځلېدله

راسکوونکي و  د  دال او   د ایلن د او و په پرتله خورا ډنگدر   ټټدر   

یدددال لندددت او مړوندونددده یدددال  دددم و  و  خدددو پددده زرگونددده سدددویېدونکي       

و لکه ناولال داهونه لگېدل  حال دا هلچکونه  د ایلن پر سکلو اندامون

چال ناتا ا لکه د یو  معرومال او ساده نجله په  ان وه چال د لدومړي  

کدده پددر  دددال دا منددچ  ددوي ندده واى   ددده بدده    . ځددچ لپدداره بربنددته  ددو  وه 

 . رومرو له  رمه اوبه  و  واى

سردار اندر  له نها نه سه خوند اخېست   ده نه یدواز   يلده لرلده     

 دو سياسي وچو خبرونه چال خلکدو بده لده  دده نده د  ددو پده        ژر ترژره له 

اړه پوستنال کولال ځان وژهوري  بلکال دا یال  م هوستچ چال د ټولواک 

ندو د  . په  اوخوا د هه راټوله  و  هم لړلال کړۍ ماته اوله  ده نده ووزي 

 مد  کبله یال تکچ وکړ ونا ي  او ناتا ده یدال دد  گت ددا لپداره خپلده      

یال ځکه وټاکله چال پېير ورته وویچ او  م له د  کبلده   ده . جوړه وټاکله

 مدا چدال د نهدا لپداره    . چال تر ټولو سکلال سځه وه  چال  لته ليدل کېده

یال د  دال له ندرۍ او چټکدال خوځېددونکال مدال نده السدونه کدړۍ کدړل  د         

د  ددال  .  دال خوځېدا او چورليدل یال ځان ته خورا نېدد  احسداس کدړل  

د خپلدو سدترگو پده وړاندد  خدورا نېددد        له صداقت نه ډکه موسدکا یدال   

کلده  . وليدله او د دهال نجله د سکال مستي یال په ځان کال احساس کړه

چال یال تر نها وروسته   ده خپچ ځاى ته بدرگه کړه  سدا یدال وویسدته     

ځاى پر ځاى ودر د  د نهاگرو په نندداره  دو  او د زړه پده تدچ کدال یدال د       

خنېدد  چدال ځدان یدال ځدوان او      داسال یوه تاند   ور او مستي رو  راوتو

 .تاند احساس کړ
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تددر سددردار اندددر  ندده وروسددته بدداریس ناتا ددال تدده ورهددي او  ددده یددال  

گت دا ته وبلله  بيا  ماهه یاور چال د نهدا بندتار یدال پيدچ کدړي و او بيدا       

ناتا دا کده  ده    . نورو نورو زلميانو له ناتا ال نه د نهېددو هوسدتنه وکدړه   

په  پده خدورا  دور  لېوالتيدا او تکدال سدر   دو   ېدر   یدوه           م  ده  

 ېبه  م له نهېدو ونه در ده  خو بيا یال  م خپدچ ځيندي  دده لېدوال چدال      

د . له د  سره یال د نهېددو  يلده لرلده  سدونيا تده د گت ددو لپداره ورلېددل        

 دال  ېڅ  ي ته پام نه و او نه یال ليدل چال  ه  يزونه د نورو پدام ځانتده   

یال د  ته پام نه  و چال ټولواک ډ در وخدت دفرانسدال     یواز  نه. وراړوي

له س ير سره وهد د او یدا یدال پده  ده ميندال لده پالندي مېرمندال سدره د زړه          

خواله وکړه  یا دا چال کوم  هزاده لده چدا سدره  ده کدړي او  ده یدال ویلدي         

دي  یا دا چال ایلن  نگه د ټولو په منځ له ورایه ځلېدلده او یدا یدال لده چدا      

  خواخو ي لرله  بلکال  دال آن خپله ټولواک  م نده ليدده او   سره ځانگړ

یواز  په مېلمستيا کال د  ور  خنددا او هد ددو لده زیداتوالي نده پده د        

سردار انددر  لده ناتا دال سدره کوتيلدوو      . پوه  وه چال ټولواک تلل  دى

 ددده د . ډوډۍ ندده مخکددال  ددو  وه  بيددا وکددړه  مسددته نهددا چددال تددر  نددومال

د باغ پده الره  ( ده کل  چال ناتشا په کال اوسېدهپه مسکوکال  ) آترادنيا

کال  له ناتا ال سره خپچ لومړي دیدن  ددال تده وریداده کدړه او دا یدال  دم       
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وریاد کړ چال  نگده ناتا دا تده  دده  دپه چدال سدپو مه خپلده رادا خدوره           

کړ  وه  خوب نه ورته او سردار اندر  بال له  ده چال تکچ ولري  په بال 

ناتا ددا چددال لدده  ددده ندده دا خبددر  . و  خبددرۍ کددال د  دددال خبددر  اور دددلال

 دددال . واور ددد  تکدده سددره  ددوه   هدده یددال وکددړه لدده  ددده بښددنه وهددواړي 

وویددچ  د  دددو احساسدداتو پدده اړه چددال  دددال   ددده  ددپه خبددر  کددړي او      

 .سردار اندر  ور دلي دي  ځيني د  رم خبر   م و 

سردار اندر  د ټولو  دو کسانو په  ان چال د اېيانو په کورنيو کال 

 وي وي  دا سه گڼله په محافلو کال له  دو کسانو سره خبر  اتر   لوى

ونه کړي  چال پده ټولنده کدال د کدومال بددنامي پده تدور تدورن  دوي وي او          

ناتا ا په تعج، سره د خپلو خوسيو  تېروتنو او په فرانسوي ژبه کدال د  

سردار اندر  په خپلو خبدرو او کدړو   . خپلو نيمگړتيا له امله  مداسال وه

د  دددال تر نددگ  . لدده  دددال سددره خددورا خواخددو ي او مهرباندده و   وړو کددال 

ناست و او له  دال سره یال دخورا سداده سداده او بدال ارزسدته  يزوندو او      

سردار اندر  د  دال د سدترگو لده ځلېددونکو    . کسانو په اړه خبر  کولال

 دلو  د موسکا له انگازونه چال له ویلو  ویو خبرو سره یال  ېڅ اړه نده  

. زړه له تچ نه د راپار دونکو خوسيو نده خوندد اخېسدت    لرله  او د  دال د

 ر وار یال به چدال چدا ناتا دا نهدا تده بللده او  دده بده پده موسدکا موسدکا            

پا ېدله  د تاالر په منځ کال به چورليده  سردار انددر  بده د  ددال ندورو     

 .ستایچ پټو اداگانو ته پام کېده او  ده به یال د زړه له تله

هددا پدداى تدده ورسددوله او پدده سددا ایسددتلو سددا  یددو وار چددال ناتا ددا یددوه ن

ایستلو بېرته خپچ ځاى ته راستنه  وه  یو بدچ ځدوان  دده تده د نهدا بلنده       

 ده سخته ستومانه  و  وه او له ژورو سا ایستلو نه یدال داسدال   . ورکړه

خدو نا اپده یدال پر دونتو بيدا      .  رگند ده  چال نه هواړي دهه بلنه ومندي 

یال بيدا السدونه د  دده ځدوان پدر او و       موسکا خوره  وه او په خندا خندا
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ورکېښودل او سردار اندر  ته د یو  خو   موسکا تر لېدلو وروسدته   

 :اندر  ته د  دال موسکا ویچ. په چورليدو چورليدو لر   وه

زه بدده پدده د  خددورا خو دداله واى  چددال کددرار  سددتا تددر  نددگ ناسددته  -

 دوک مدال نده    واى  زه ډ ره ستومانه  و  یم  نو تاسو خپلده گدوري چدال    

پر ددي  که  ه  م زه په د  خو اله یم  ځکه ټول راتده گدران دي  تاسدو    

کله چال له دهده ځدوان سدره دهده نهدا      . او زه دواړه په د  خبره سه پو ېدو

او ځوان  دده پریښدوده  ناتا دا پده مندته د تداالر لده د         . پاى ته ورسېده

هدا لپداره   خوا نه  ده بلدال خدوا تده ورمندت  کړلدال  چدال یدو دوه سدځال د ن        

 .خوسال کړي

سردار اندر   مداسال  دال ته کتچ او پده یدوه ډول چدال ده خپلده یدال      

 :تمه نه لرله  په زړه کال وویچ

که  ده لومړي خپلال دهال خپلوانال پېدلدال او بيدا  دده مېرمندال تده       -

 . ور ي  ناتا ا به زما سځه  ي

 .خو ناتا ا تر  ر چا لومړي  د سونيا پلو ورهله

 :ه کال وویچسردار اندر  په زړ

 . کله کله  ه تش خيالونه  م د انسان ذ ن ته راځي -

خو کله چال ناتا دا د ده تر نگده تېر دده او د خپدچ ټټدر پدر سدر ا ښدي         

 : گالن یال جوړول  اندر  له ځانسره وویچ

خددو یددوه خبددره  رگنددده ده او  ددده دا چددال دا نجلدده دومددره خددو ه         -

ي  چدال د یدو  ميا دتال پده     نازولال او دومره له نورو نجونو نده تدوپير لدر   

 .او دو کال به  رومرو واده وکړي  داسال پېدلال دلته نه پيدا کېدي

د نهاوو په پاى کال  بدوډا گدراو پده خپدچ  دنه بداراني کدوټ کدال  د         

سدردار انددر  تده یدال بلنده ورکدړه چدال لده ده سدره          . نهاگرو خدوا تده راهدي   

ه تېدر  کورته الړ  ي او له لدور نده یدال وپوسدتچ  چدال ایدا دد  وخدت  نگد        
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ناتا ا لومړي ځواب ورنه کړ  یواز  یوه موسکا یدال وکدړه او   .  وي دي

 نگده کدوالى  دي داسدال     : موسکا داسال وه چال گواکال پده ملندتو وایدي   

 :یوه پوستنه وکړي  خو بيا یال  م وویچ

 .داسال سه او په خوسه تېره  وه  چال په ژوند کال مال نه وه ليدلال -

د ناتا دا ډنگدر السدونه دد      د سردار اندر  د  ته پام  و چال  نگه

لپاره پورته  ول چال پالر نه یال کړۍ کړي  خدو نا اپده او ژر  دده بېرتده     

ناتا ا په ژوند کال ځان داسال نيکمرهده احسداس کدړى نده     . سکته ولو د

 ده د نيکمرهه او بري  دو  وکو ته رسېدلال وه چال انسان په پدوره  . و

بدددمرهه او هددم  ددته   توگدده مهرباندده او سدده کېدددي او آن دا چددال د بدددۍ  

 .والي  ېروي

پېير په دهه مېلمسدتيا کدال د لدومړي ځدچ لپداره د ټدولنال پده لدوړو او         

اېيانو کړیو کال د خپلال سځال خورا سه او لوړ دریځ  ځان تده سدپکاوي   

د  ددده د تندددي  . وگاادده  نددو ځکدده خددورا همجددن او پریښددانه سددکار ده      

خپلدو ېينکدو    گونځال ال ژور  بریښېد   د کړکه تر  ندگ والړ و او د 

 .له  ا نه مخامخ چيرته ځير و  خو  ېهوک یال نه ليدل

د پېيدر  . ناتا ا چال د خوړنتون پلو روانه وه  د  ده له  نگه تېره  وه

پریښددانه او خوا ددينه   ددده حيراندده کددړه  د  ددده تددر مخددال ودر ددده       

له  ده سره د خپلدال نيکمرهدي او خوسده پده  دریکولو لده  دده         هوستچ

تاسددو تدده وایددم  !  ددومره سدده و گرافدده :  دددال وویددچ  سددره مرسددته وکددړي  

  مداسال نه وه 

پېيدددر بدددال لددده اراد  نددده وموسدددېد او داسدددال بر ښدددېده چدددال  دددده نددده  

 :پو ېدي   ده ته  وک  ه وایي  خو بيا یال  م وویچ

 . وکال  ډ ر خو اله یم -

 نگه امکان لري   ددوى ناراضده واوسدي     : ناتا ا په زړه کال وویچ
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ټدول  دده کسدان چدال دهده      ! خوو په  ېر یدو سده سدړي   په تېره بيا د بيزاو

بنتار ته راهلي وو  ناتا دا تده ټدول پده یدو  دان سده  مهربانده  یدو بدچ تده            

گران خلك بریښېدل او د  دو نه یو  م نه  ي کدوالى یدو بدچ خپده کدړي       

 .نو له د  کبله دوى ټول باید نيمکرهه واوسي
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رونه  دپال د نهدا مېلمسدتيا وریداده کدړه       بله ورځ سردار اندر  د پ

 دوکال  د نهدا   : خو دهو یادونو زیا  وخت دوام پيدا نه کړ   دده وویدچ  

رسددتوفه  ددم خددورا مهرباندده او  ...  ددوکال  او نددور... خددورا پددرتمين بددزم و  

کدددوم هيدددر پترزبدددورگ .  دددده کومددده ځدددانگړ  ځانگړتيدددا لدددري. خدددو ه وه

دا  ده  ه . و نه توپير ورکويځانگړتيا   ده ځانگړتيا چال د  ته له نور

 ددده خپلدده . و  چددال ده د پروندده  ددپال د مح ددچ پدده اړه لدده ځانسددره وویددچ  

 . سهارنه وخوړله او په کار یال پيچ وکړ

 ده د پرون  پال د  وگيرو اوبال خوبيو له امله کار ته زړه نده کېدده    

ورځ یال سه نه وه  سردار  ېڅ  ه نه  و کدوالى   دده خپدچ ځدان او خپدچ      

له هندل  په  مد  وخت کال واور د  چال  وک راهلچ  خو اله کړه خپ

 . و

ده ته راهلي  وک  بيهکي نومېده   ده په بېالبېلو جرگه گيدو کدال   

هړیتددوب درلددود او د پترزبددورگ پدده ټولددو محددافلو کددال یددال تددگ راتددگ   

 ددده د نویددو نظریدداتو هوسددتونکي و او د سپرانسددکي لدده لېونيددو   . کدداوه
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انه کېدونکي ډول یدال د پالزميندال خبرونده  در     پلویانو نه و  په نه ستوم

پلو خپرول او یو له  دو کسانو نه و چال د خبرو پده  ېدر یدال خپدچ ېنایدد      

 ... م بدلول

 ده په تلوار سره سردار انددر  تده راهدي او سمدالسده یدال پده خبدرو        

 ده ویچ چال  د ټولدواک پده مشدرۍ د ېدالي  دورا د جرگدال لده        . پيچ وکړ

هار جوړه  و  ده   و  ېبه مخکدال خبدر  دو او    اجندا نه چال  مدا نن س

د . د  ددده پدده اړه یددال پدده خددورا گبڼدده سددردار اندددر  تدده خبددر  پيددچ کددړ    

دهه وینا یوه لده  ددو دریدو وینداو     . ټولواک وینا په بال سار  توگه سه وه

. مشددروطه هوسددتونکي ټولددواک یددال کددوي  ندده وه  چددال یددواز  او یددواز 

 :ټولواک په ډاگه وویچ

:  دده وویدچ  . انو جرگال د دولتي اصدچ دوه سدتنال دي  ولسي او مشر -

دولددت بایددد پددر ټينګددو اصددولو والړ وي ندده د چددا پدده ځددانگړ  خوسددال او    

د دولت مالي چارو کدال بایدد ژور بددلون را دي     : ټولواک وویچ. پریکړ 

بيهکي دا ټولال خبر  وکړ   . او ټول حسابونه باید براال او په ډاگه وي

لال سترگال به یال په ځانگړي معنا لرونکدي  په ځينو یال ټينګار کاوه  خپ

بڼه کېښکودلال  بيهکي خپلال خبر  راټولال کدړ  او د پدایلال پده توگده     

 :یال وویچ

زمو  په تداریخ کدال د یدو زریدن     . نننه پېښه د یوه نوي پړاو پيچ دي -

 .پړاو

سردار اندر  د ټولواک د ېالي جرگال خبر  چال خورا پده بدال صدبرۍ    

 ده یال خورا با ا ميتده پېښده گڼلده  پده خدورا      ورته سترگه په الره و  او 

سړه مينه واور د او له د  نه یال حير  کاوه چال اوس دهه پېښده سدر تده    

رسېدلال ده دهال پېښال نه یواز  په ده یال کوم اهېز ونه کدړ بلکدال  دده    

 دده چدال پده آرامده او     . ته ډ ره بال اهېزه او یوه کوچنه پېښه وبر ښېده
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کي له احساساتو نه ډکال خبرونه اور ددل   له ملنتو په ډک خيال  د بيه

په ما او په بيهکي پدور   ده   : یو تر ټولوساده فکر یال ذ ن کال وگرځېد

اړه لري  په مو  پور   ه اړه لري  چال ټولدواک پده ېدالي  دورا کدال  ده       

 ویلي دي  ایا دا ټولال خبر  ماته کومه نيکمرهي را په برخه کوي 

اصدالحاتو د سدردار انددر      مد  ساده قېاو  په یوه  ېبه کال لده  

دي او  ونددور پدده گوتدده  ددمار   .  ددده پخددوانه لېوالتيددا لدده مينځدده یددوړه   

. کسان   ده ورځ د هرمنه لپاره د سپرانسکي پده کدور کدال مېلمانده وو    

 :کوربانه   ده ته د بلنال په وخت کال ویلي و

 .ځانگړي مېلمستيا ته بلچ  وي دي -

سدده پددور  ځکدده خددورا د سددردار اندددر  لپدداره دهددال مېلمسددتيا تددر او 

ا ميت الره  چال  دال ته  ده کسان راتلچ چدال ده لده  ددو سدره ځدانگړ       

 .مگر اوس یال زړه نه هوست چال  لته ور ي... لېوالتيا لرله

سردار اندر  د هرمنه لپاره په ټاکچ  وي ساېت  د تاوریچسدکي  

ندددور مېلمانددده چدددال د  . بددداغ تددده نېددددد  د سپرانسدددکي کورتددده ورنندددو    

  او خواخدو ي ملگددري وو تدر ده مخکدال او پدوره پدده     سپرانسدکي نېددد  

د دهدده  ددومره ندده لددوى کددور  خوړنتددون او      . پنځددو بجددو رارسددېدلي وو  

دپخلنتدددون پددداکه او سدددپېهلتوب پدددام ځانتددده وراړاوه او د کوربانددده د   

 .را بانه ژوند نښال یال  رگندولال

لددور او د  ددده لدده یددو  ( پددالر تدده ورتدده)د سپرانسددکي لدده او د مخددال 

مېلمانده  دوک   . پرته نور  سځال په د  مېلمسدتيا کدال نده و     چوپړ  نه

سردار اندر  ال په گاوندته کوټده   . وو  ژوروه  ماگينتهکي اوستولپين

دهده خنددا   .کال و چال لوبداړو ته د ورته انگاز  خندا هد یال تر هو ه  و

د یدو چدا هدد    . د  دو لوبداړو خندا ته ورته و  چال پده ننددارو کدال خانددي    

هد ته ورته و  خنددل او د خنددا انگدازیو یدال پده کوټدو       چال د سپرانسکي 
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کال خور  و   تر د  نه مخکال سردار اندر  کله د سپرانسکي د خندا 

د دهده سدتر چدارواکي د خنددا  دور پدر ده سدخت اهېدز         . هد نه و اور دلي

 .وکړ

ټدول حاضدر کسدان د دوو کړکيدو     . سردار اندر  خوړنتون ته ورننو 

پدر  ( تدر ډوډۍ نده مخکدال خدواړه    )ا چدال  کده   تر منځ د یوه ميز پر  داوخو 

... ماگنيهکي ميخایچ ميخایلوویچ کومه ټوکده ویلدال  ... ا ښي و والړ وو

سپرانسکي چال  مداسال خندل  د سردار اندر  پده ليددو  خپدچ ندرم او     

 :سپين الس وراو د کړ  د  ده الس یال کېښکود او و  ویچ

 !ستاسو له ليدو نه خورا خو اله یم -

ماگنيهکي ته ورواړاوه  د  ده خبر  یال پدر  کدړ    سپرانسکي مخ 

 :او و  ویچ

 ...وبښئ  یوه  ېبه  يله کوم -

 : ده سرداراندر  ته وویچ

نن مو پر کدړه کدړ   چدال یدواز  خوندد بده اخلدو او د کدار پده اړه بده            -

او بيایال نکچ کوونکي ته مخ ورواړاوه او خپلال خنددا تده   .  ېڅ نه هد دو

 .یال دوام ورکړ

در  په تعج، او خوا ينه د سپرانسکي خنددا اور دده او   سردار ان

 ده ته داسال بر ښدېده چدال دا سدړي    . د  ده خند دونکي  ېر  ته ځير و

 ددده پدده زړه پددور  لدده رازه ډک    . ندده سپرانسددکي  بلکددال بددچ  ددوک دي    

پخددواني خيددال چددال سددردار اندددر  پدده خپددچ ذ ددن کددال د سپرانسددکي ندده    

 .بربنت  ساده او نه د پاملرنال  وانځور کړي و  یو نا اپه د  ده لپاره 

داسدال بر ښدېده چدال    . د ميز  داوخوا یدو  دېبه  دم  دوک نده آرامېددل       

ال مدداگنيهکي خپلدده ټوکدده پدداى  .  دددوى ټددوکال ټکددالال راټددولال کددړ  و  

رسولال نه وه  چال بچ چا هوستچ تر  ددال نده ال خنددني  ده ووایدي  دهده       



 

٠037 

... ال ملندت  و لدال  ټوکه که د دولت په اړه نه وه  خو په دولتي چارواکو ید 

داسددال بر ښددېده چددال سپرانسددکي د یددو سددختال کددړاو ندده ډکددال ورځددال ندده  

د  دده اندتیواالن د   . انتیواالنو سره استراحت وکړي وروسته هوستچ له

 ده په د   يله پو ېدل او خپله یال  م هوستچ چال یوه  ېبه وخانددي   

خو ددوى ټوکال اندر  ته  سال د خندا وړ نه سکار د    ېڅ خوندد یدال   

د سپرانسکي نري هد  م د  ده پده هدو و سده نده لگېدده او پده       . نه ورکاوه

د   ېڅ نه پو ېده چدال د  دده د پرلده پسدال بدال خوندده  انگدازو ولدال پدر          

اندر  ته خندا نه ورتله او له د  نه ویر ده چال . ده  بال خونده اهېز کاوه

هده  د ده دهه حالت پر نورو دروند تمام  ي  خو سه وه  د  دېڅ چدا د ده د  

سدردار  . حال ته پام نه و او ټولو ته داسدال بر ښدېده چدال ټدول خو داله دي     

اندر   و ځله  هه وکړه  خبرو ته ورگت  ي خو  ر وار یال  هه بال  ټده  

 ...پاتال کېده

تددر ډوډۍ وروسددته د سپرانسددکي لدددور او د  ددده مينځدده پا ېددددل       

 سپرانسکي خپچ سپين الس د لور پر سر تېر کړ   ده یال سدکچ کدړه  آن  

 ...دهه کړه  م سردار اندر  ته هير طبيعي وبریښېدل

مدداگنيهکي سمدالسدده لدده ځایدده ... سپرانسددکي د  ددراب بوتددچ وتدداړه

 ددده د پترزبددورگ د . پا ېددد او د  ددعر لوسددتلو تدده یددال چمتددووالي ونيددو 

ځينو مخورو په اړه په فرانسوي ژبه له ملنتو ډک  عرونه ولوستچ   و 

د ا ددعار تددر لوسددتلو وروسددته   . ولځلدده  ددعرونو تدده السددونه وپړکددول  دد   

 .اندر   سپرانسکي ته راهي  چال له  ده سره مخه سه وکړي

 :سپرانسکي وپوستچ

 چېر  دومره وخته  -

 ...چا ته مال په مېلمستيا کال د گتون وېده ورکړ  ده -

سردار اندر  دهو  ينداروته ورتده سدترگوته چدال    . دواړه چوپ  ول
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ال ملندت  ورتده وبریښدېدل  چدال      سد . ننوتچ  دو کدال نا دونال و  ځيدر و   

.  ده چار  د  سده پایلده ولدري  چدال ده د  دده پده مرسدته پيدچ کدړي دي         

 ده د  ته حيران و چال  نگه ده  دو چارو ته په درنه سدترگال کتدچ چدال    

د  دده لده حيدا نده د ډکدال او خوسده نده د لدري         . سپرانسکي سرته رسولال

وو  دده پدده خندددا هددد  تددر  دددال ندده وروسددته چددال دي د  ددده لدده کددوره را  

 .هو و کال انگاز  کولال

سردار اندر  کورته د راستنېدو سره تکچ وکدړ  پده پترزبدورگ کدال     

 دده خپلدال ټدولال  لدال     . خپچ  لور ميا تال ژوند ته په نوي ډول وگدوري 

ځلال وریاد  کړ   د ده له خوا د پوځي کړنالر  وړاندیز وریاد  دو  دا  

و  وه او ټولدواک تدده  وریداد  دول  چدال د ده کدړنالره لدده د  کبلده مندچ  د       

د جرگه گه هوندت   پده  ددو    . وړاند   و  وه چال بله  ده خورا بده وه

کال د بيرد گتون او په  ده کال پر پوځي کړنالر  خبدر  اتدر  وریداد     

 ده ته  ده درانه کارونده وریداد  دول  چدال ده د ندورو لوایحدو پده        .  و 

فرانسددال لدده  ده پدده د  الره کددال د لرهددوني روم او. جوړولددو کددال زهملددي و

ده چال دد  ټولدو چدارو پده اړه    . قوانينو نه زیا  مواد روسي ته ژباړلي و

پدده  بيددایال د خپلددو جایدددادونو سدديمه بو اچددارووا . فکددر وکددړ  و ددرمېد

ژوندي بڼه سترگو ته ودر ده  په کلي او ریزان کدال یدال خپلدال  لدال ځلدال      

 خپچ رېيت  بزگران او د  ددو مشدر درون او د  تده  دك    . وریاد   و 

حيران و چال  نگه یال داسال ډ ره موده کوالى  ول  پده داسدال بدال گټدال     

 .او بال پایلال کارونو بوخت واوسي
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سددردار اندددر  بلدده ورځ  د  ددو نددورو  دددو کسددانو او لدده  ددده ډلددال ندده د  

رستوو کورنه دیدن ته ورهي  چال د نها د وروستي بنتار په وخدت کدال   

دد  . ه ليددلي او وېدد  ورسدره کدړي وه    یال له ډ ر  مود  وروسته ورسر

تر  نگ ده د ادب له مخال هوستچ د گراو رستوو دیدن تده ور دي او دا   

 يله یال  م لرله  د  دال له  ور ډکال او له ندورو نده تدوپير لرونکدال نجلده      

 .پاتال و  کور  م وگوري  چال ده ته له ليدو نه سال خاطر 

ه د مخه ده ته  رکلي تده  ناتا ا یو له  دو کسانو نه وه  چال له  ر چا ن

 دال  ين بخون کورني کميس اهوستي و   دده پده د  کمديس    . راووته

کدال سددردار انددر  تدده د نهدا تددر  ددده مح دچ ندده  دم ال سایسددته او سددکلال      

د کورني ټولدو هدړو سدردار تده د یدوه پخدواني  خواخدو ي او        . وبر ښېده

پترزبورگ په ... نېدد  دوست په توگه په خورا ورین تندي  رکلي ووایه

کال د مشر گراو مېلمنه پالنال پر بالکونسکي داسال اهېز کدړي و  چدال   

بالکونسدکي پده زړه کدال    .  ده نه  و کولال هرمنه ته د  ده بلنه ونه مني

 دوکال   ده مهربانده او ویداړمن خلدك دي  خدو دا سدکاره خبدره ده         : ویچ

چال دوى د یوه ویښته پده انددازه  دم لده  ددال خزاندال نده خبدر نده دي  چدال           

اتا ا ددوى لوراو د ناتا ا سکال یال لري  خو دهه ساده خلك د دهدال  ن

نازولال سکلال ژوند بښدونکال او  داېرانه نجلده د مدخ تده راتدگ لپداره        
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 .سه بڼ و

سردار اندر  په ناتا دا کدال  یدو بدال سداري  ندا آ دنا  لده خوسديو او          

مستيو ډکه دنيا موندلال وه   ده پر د  دنيا چال د اترادیندا پده بداغ کدال     

ال تر ليدو او په  ده  په کال د کړکه تر  دا لده اور ددو نده یدال  د ده      د د

 ...زړه تخنول  و

تر هرمنه نه وروسته ناتا ا د اندر  د  يلال له مخال  د پيانو  اته 

سردار انددر  د کړکده تدر  ندگ لده ندورو       . کېناسته او سندر  یال ویلال

مدنځ کدال    د خبدرو پده  . سځو سره والړ و  خو هو  یال ټول د  ددال آواز تده و  

یال نا اپه چوپ  و  نا اپه یال هاړه هړۍ او هم ونيو  خو ژړا یدال وچده   

ناتا ا سندر  ویلال او دي ورتده ځيدر و او کدوم تدت ارمدان او  يلده       .  وه

.  ده خو اله  خو د هم په منگلو کدال اسدير و  . یال په زړه کال راتوخنېدله

. چمتدو و دد  لپاره یال  ېڅ پلمه نه لرله چال وژاړي  خدو  دده ژړ ددو تده     

ولال وژاړئ  د  ه لپاره  د پخدوانه ميندال لپداره  د کمکده  دهزادگه      

لپدداره  د خپلددو ځپلددو  ددویو همونددو لپدداره  د راتلونکددو ارمددانو لپدداره     

د دهددده هدددم  د دهددده اوسدددکنيز هدددم ېمدددده ېلدددت   مددددا  !  دددوکال او نددده

د یدوه سدتر او ال د ده پده    . ویرونکي او نا اپي او ده ته ال  رگندد تېداد و  

ال د پټ سدتر  دي او د یدوه خدوار او جسدماني  د  چدال دى او دهده         زړه ک

نجله وه  ده ترور کاوه چال دهه تېاد د ناتا ا د آواز پده اور ددو سدره    

 .د ده زړه  م ناکراره و او  م یال آرامه و

 مدددا چددال ناتا ددا سددندره پدداى تدده ورسددوله   ددده سددردار اندددر  تدده    

 : ورهله او  ده نه یال وپوستچ

 مو خوسېدئ   نگه زما آواز -

د  چال دا پوستنه وکړه  و رمېده  ځکده لده پوسدتنال وروسدته پدوه      

 .  و  وه  چال دا پوستنه یال باید نه واى کړي
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د  دال آواز د بچ  در  ده   :  ده وموسېد   دال ته یال وکتچ او و  ویچ

 .په  ان چال دا یال کوي  د  ده خوسېدي

د ېداد     ده. سردار اندر  ماخوستن ناوخته د رستوو له کوره الړ

له مخال الړ پریو   نو ډ ر ژر پوه  و چال خوب یال له سترگو تښدتېدلي  

 ده  معه ولگوله  په کټ کال کېناسدت  کلده بده    . او و ده کېداى نه  ي

د  دده رو  داسدال   . کېناست او کله به بيا پریو   خدو بدال خدوبه زوراوه   

ساد او د خوسه او نيکمرهه داسال احساس یال په گوگچ کدال هوړ دده   

واکال د تړلدو  دویو کړکيدو کدوټال نده د خدداى بدال پایده آسدمان تده           چال  گ

.  ده دا ترور  م نده کداوه  چدال پده رسدتوفال مدين  دوي دي       . الوتل  وي

 ده د  دال په اړه فکر نه کاوه  خو یواز  یال په خيدالونو کدال تردوروله    

 دده پده زړه کدال    . او داسال انګېرله چدال ټدول ژوندد یدال د رادا پلدو درومدي       

ډار دمه  دا زما په زړه کال دا هوها د  ه ده  ولدال پده د    زه له  ه : وویچ

تنگو تړو دیوالو کال الس و پښدال و دم  حدال دا چدال ژوندد لده خپلوټولدو        

او لده ډ درو وختوندو وروسدته     . خوسيو سره زما په وړاند  پرانسدتي دي 

دا .  ده د لومړي ځچ لپاره د راتلونکي نيکمرهه ژوند تکلونه تدازه کدول  

چال د زوى په اړه هوو فکر وکړي   ده ته روزونکدي   یال خيال ته ورهلچ

پيدا کړي  له دولتي چارو گوسه  دي  بهدر تده الړ  دي او د انگلسدتان       

 : سویس او ایتاليا  ېوادونه وگوري  له ځانسره یال ویچ

باید تر ده له خپلال آزادۍ نه گټه واخلم  چال په ما کدال د ځدوانه او    

 : يا ویچاندر  رست. پياوړتيا احساس راخوټېدي

د نيکمرهي والي لپاره بایدد د نيکمرهدي پده امکانداتو ایمدان راوړو      

خښ کدړي   پر ددئ  مدړي  خپدچ مدړي   . او ما اوس دا ایمان پيدا کړي دي

 .او تر  ده چال مو  ژوندي یو باید په نيکمرهه کال ژوند وکړو
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یددددو ورځ سددددهار ډگددددروال آدولددددف بيددددرد  چددددال پېيددددر د مسددددکو او 

ورگ د نورو مخورو په  ان سده پې اندد پده پداکال او ندو  دریشده       پترزب

کددال پدده داسددال حددال کددال چددال  ڼددال یددال سددال هددوړ  کددړ  او د ټولددواک         

الکساندر پاولوویچ په  ان یال  منځ کړ  و   د  دده دیددن تده راهدي      

 : ده په خندا وویچ

 مداسال گرافينال ته  ستاسدو مېرمندال تده ورهلدي وم  خدو دا چدال        -

اوس  يلده لدرم   . له خوا ونه منچ  وه  خورا خوا يني یدم  زما  يله د  دال

 .چال تاسو گراو مال نيکمرهه کړي

 .زه ستاسو په چوپړ کال یم!  ه امر کوئ ډگروال صاح، -

 :بيرد وویچ

تاسو پو ېدئ  زه اوس په پوره توگه په خپچ نوي کور کدال مېشدت    -

 ... وي یم  

 ...خو الوى ده داسال انگېرله چال دهه خبر  رومرو اور دونکي 

مددا  يلدده لرلدده چددال خپلددو او د خپلددال مېرمنددال نېدددد  دوسددتانو تدده      -

دد  خبر  سره  ممهالده یدال خدو ه    ) داسال یوه وړه مېلمستيا جوړه کړم 

ما هوستچ چال گرافينال او تاسدو نده  يلده    (. موسکا پر ونتو خپره  وه

ماسدامنه  ... وکړم  چدال مدو  تده ویداړ راوبښدئ او د یدو  پيدالال چداى او        



 

٠0٨٠ 

 !ه زمو  کره را ئلپار

یواز  ایلينا واسيلوفنا وه چال له ندوم ورکدي بيدرد سدره یدال اړیکدي       

درلددودل ځانتدده سددپکاوي گاادده او دایددال کددولال  ددو  د  ددده بلنددال تدده ندده      

بيرد ډ ره سپينه دا په ډاگده کدړه چدال ولدال هدواړي د مخدورو پده        . ووایي

د ده  رابللو سره یوه وړه مېلسمتيا جدوړه کدړي  او ولدال بده دا مېلسدمتيا     

ده دا  م وویچ چال ولدال نده هدواړي پدر جواریدو او      . لپاره د خوسه وړ وي

نورو ناوړو لوبو پيسال خر ال کړي  خو د سو او مخورو مېلمنو لپداره د  

ده په د  خبره دومره ټينګدار وکدړ چدال پېيدر د  تده      . خرو لپاره چمتو دي

 :بيرد وویچ. اړ و چال د  ده دا  يله ومني

  که اجازه وي  هواړم ئکوم چال ناوخته نه کړ يله ! ساهليه گرافه -

زمدددا ... ئلدددس کدددم اتدده بجدددال تشدددریف راوړ ئ ووایددم چدددال مهربددداني وکددړ  

سدداهليه . قوماندددان جنددرال  ددم راځددي   ددده لدده مددا سددره ډ ددر مهرباندده دي  

 .ئماسامنه به کوو او تاسو به ما منت داره کړ! گرافه

تده راتده    پېير د خپچ ېاد  برخالو چال تدچ بده مېلمسدتياو تده ناوخ    

 . ده ورځ د لس کم اتو پرځاى پاو کم اته بجال د بيرد کورته راهي

ټدول د مېلمندو نده د    ... بيرد او ميرمن یال چال  ه توان الره او  ونال و

 . رکلي لپاره چمتو کړي وو

بيرد او سځه یال په خپله پاکال او روسانه کوټه کدال چدال پده سده ډول     

ودل  دوي و  ناسدت   مجسمال  الماري   دوکه او ميزونده پده کدال ا ښد     

بيرد نوي پوځي دریشي چال په تڼيو سدينگار  دو  وه  اهوسدتال     . وو

کولال  دي او بایدد  دم د مخدورو     : د سځال تر  نگ ناست او  دال ته ویچ

او تر ځانه لوړو خلکو سره تچ باید پې ندگلوى پيدا کدړ   ځکده یدواز     

 دهه وخت دي  چال آ نایي گټه او خوند لري   ده خپلال سځال و ر  ته

 :ویچ
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تدده کددوالى  ددئ  دا یددا  ددده  ددي واخلددال  یددا لدده د  او  ددده ندده  يلدده   -

گوره چال ما خپلال لدومړي رتبدال  نگده    ! وکړ   چال  ه وکړ   خو گوره

بيددرد خپددچ ېمددر ندده پدده )تددر اوسدده مددال  نگدده ژونددد کددړي دي  . گټلددي دي

زما  مزولدال  ( رتبو  نښانونه او متالونه په  مېر   مېره کلونه بلکال د

ال  ېڅ ځاى نه دي رسېدلي او زه که ځاى خدالي  دي  د هوندت    او ملگري 

پا ېدد او د و در    )قوماندان به  م  او په ځدان ویداړم چدال سدتا مېدړه یدم       

الس یال سکچ کړ  خو  دال ته تدر رسدېدو نده مخکدال یدال د قدالينال  ندته        

زه  نگده د  ځداى تده ورسدېدم      ( چال گونځه  و  وه  سمه او آواره کړه

  کبله چال ما کدوالى  دول  ځانتده سده آ دنایان او      تر  ده نه مخکال له د

ملگددري خددوس کددړم  او دد  تر نددگ بایددد انسددان مهرباندده او ځيددرک        

 .واوسي

بيرد وموسېد او پر خپلال خدوار  سدځال یدال د لوړتيدا د انگېرندال د      

 ددر  دده چددال دي دا زمددا مهرباندده سددځه پدده  . احسدداس پدده درک  چددوپ  ددو 

اسال ناتوانه چال  ده  ه نه  دي  رستيا  م خورا کمزور  او ناتوانه ده  د

کوالى  د نارینه  ده لوړتيا احساس کړي  چال د  ده د نارینتوب نښدال  

 م ترور کاوه چال دا ته مېړه په  در  ده کدال هدوره     ( و ر )سځال یال . دي

او پوه دي او دد  مېړه یال د ټولو نورو نارینو په  ان د ژوندد لده رازوندو    

 ...بال خبره دي

احتياط یدال ځکده لده خپلدال مېرمندال نده هېدد        بيرد نا اپه پا ېد  په 

تاو کړه چال د  دال  ده ټکري چال په خورا جگه بيه یال  دال ته اخېستال 

 .و  گونځال نه کړي او د  ونتو په منځ کال مچ کړه

 :پام یال چېرته و  سځال ته وویچ بيرد چال خدازده

 .یو  خبر  ته باید پام وکړو چال ژر مو ما وم پيدا نه  ي -

 :و ر  ځواب ورکړ



 

٠0٨7 

باید خلکو ته خدمت .  وکال  زه  م سمدالسه د ما وم لېواله نه یم -

 .وکړو

بيرد چال خو ه موسکا یدال پر دونتو خدوره وه  د  ددال جداله ډولده       

 :ټکري ته یال ا اره وکړه او و  ویچ

 . هزادگه یوسپووا   م  مدهه  ان فکر کوي -

 دواړو. په د   ېبه کال یال خبر ورکړ چال گراو بېزاوخوو راورسېد

مېددړه او سددځال  ددر یددو داسددال ترددور کدداوه چددال د ده یددا دد  پدده  يلدده            

بيزاوخوو ددوى کورته بلنه منلال  د  ر یوه پر دونتو پرځدان د بداور او    

 .ډاډ موسکا خوره  وه

د سو ملگرو پيدا کول   ه لوى ! وگوره: د بيرد په زړه کال تېره  وه

 .نعمت دي

 :و ر  وویچ

له مېلمنو سره هد دم  چال خبرو تده  گوره له تا نه  يله کوم  کله چال  -

به مال نه رالو د   ځکه زه خپله پو ېدم چدال لده چدا سدره  چېرتده   نگده       

 .وهد دم

 :بيرد وموسېد او و  ویچ

 .دا ته  ه وایئ  کله کله نارینه په خپچ منځ کال خپلال خبر  لري -

د کدوټال  . پېير یال په کور کال نوي جوړ  وي مېلمستون ته بدرگه کدړ 

گار داسدال جدوړ  دوي و  چددال پده  دده کدال د ناسدتال د ځدداى        نظدم او سدين  

دا د حيرانتيا خبره نه وه چال خپله بيدرد  لتده د   . پيدا کول گرانه خبره وه

ا ښدددودل  دددویو ميزوندددو او  وکيدددو دسدددورولو او د جدددوړ  دددوي نظدددم د  

ورانولو وړاندیز وکړ  خو له د  چال خپله یدال د دهده نظدم د ورانولدو زړه     

پېير دځان لپاره د یو   دوکه پده   . یال واک ورکړ نه  و کولال  مېلمه ته

کوربندو دواړو  هده کولده  چدال د     . رانېدد  کولو  د کوټال نظم مدا  کدړ  
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 ده تود  رکلي وکړي  نو ځکه بدال لده  دده چدال پدوه  دي دواړه یدو ځداى         

و ر  له زیا  فکر نه وروسته پر کړه کړ  وه  چال له پېيدر سدره   . هد دل

ه خبدر  و دي  ندو ځکده یدال سمدالسده لده        باید د فرانسال د س ار  په اړ

 ده سره په د  اړه خبر  پيچ کړ   خو بيدرد د  ددال بدرخالو بيدا فکدر      

کاوه چال خبر  بيا د نارینوو د چارو په اړه وي  ندو ځکده د خپلدال سدځال     

خبروته ورولو د  د  دال خبر  یال پر  کړ  او د اتریش د جگړ  کيسه 

ام  دي  لده ټدولنيزو خبدرو نده      یال پيچ او بال له  ده چال د  خبر  ته یدال پد  

ځانگړو ته راهي او د  دو وړاندیزونو په اړه  چال په د  جگدړه کدال د ده   

او د   بيا یال خپلال خبدر  . د گتون لپاره  ده ته  وي و  هد دا پيچ کړه

سدره لده  دده چدال     . کړ  او و  ویچ  چال ده ولال دهه وړاندیزونه ونه منچ

ر  دد  په خبرو کال د خپچ مېړه له مېلمه سره مرکه ډ ره بال خونده او و 

د مېلمنو له ډلال نه پرته لده پېيدر نده بدچ     . د ورولو دو نه خوابد  بر ښېده

 ددوک راهلددي ندده و  مگددر بيددا  ددم دواړو ډاډه و چددال مېلمسددتيا سدده پيددچ   

 ... و  ده

ډ ر ژر د بيرد پخواني ملگري باریس  دم راورسدېد خدو لده و در  او      

تر باریس نه وروسته یو مېدرمن  . ېدلبيرد سره یال کړه وړه لد ساړه بریښ

او یددو ډگددروال راهلددچ  بيددا یددو جنددرال  بيددا د رسددتوو د کددورنه هددړي       

راورسېدل او نور نو بيشکه مېلمستيا  ندورو سدو مېلمسدتياو تده ورتده      

 . وه

بيددرد او و ددر  د مېلمنددو د خوسدده او لېوالتيددا  د  دددو د گددتوډو      

کدال د سدکلو جدامو    خبرو اترو  ستړ  مشال خواره مشال  په مېلمستون 

د  دهاري له ليدو او اور دو نده وروسدته نده  دو کدوالى  خپلده خوسده        

پده تېدره بيدا جندرال چدال      . پده  دان و    ر  ه  د ندورو مېلمسدتياو  . پټه کړي

کوربانه یال د کور د سه جوړولو له امله ستایچ او بيرد به یال پرله پسدال  
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ه  ر ده برابدر او   او بيا یال خپله د باسدتون د لدوبال لپدار   . په او ه کېښکود

جندرال د گدراو ایليدا انددر وویچ تدر  ندگ کېناسدت         .  ده یال پيدچ کدړه  

ځکه  ده یال تر ځان نده وروسدته  تدر ندورو هدوره مېلمده او د درنداوي وړ        

کوربنه د چاى د . زاړه د زړو او ځوانان د ځوانانو تر نگ کېناستچ. گااه

 ان پتري پده  ميز تر نگ چال یو د سپينو زرو په یوه توکرۍ کال  ماهه 

لندته دا  . کال ا ښال و   لکه د پانين په مېلمستيا کال چال و   ناسته وه

 ...چال  ر  ه  له  ره پلوه نورو مېلمستياو ته ورته وو
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پېير د مېلمنو په منځ کال د یوه درانه او ویاړمن مېلمه پده  دان بایدد    

. کېناسدتلي واى  د گراو ایليدا انددر وویچ  جندرال او ډگدروال تدر  ندگ      

پېيددر د باسددتون د ميددز تددر  ددا  داسددال کېناسددت چددال مخددامخ ناتا ددال تدده  

دي د  ده ېج، بددلون نده  چدال د نهدا د بندتار نده وروسدته پده         . برابر  و

 دده چوپده خولده او نده یدواز   دده       .  دال کال ليدل کېده په حيدر  کدال و  

 ددان سددکلال ندده وه  لکدده د نهددا د  ددپال پدده  ددان  بلکددال  دده بدرنگدده  ددم    

پېيددر تددر سددترگو النددد   دددال تدده ور وکتددچ او لدده ځانسددره یددال    . ر ښددېدهب

په  ددال  ده  دوي دي  ناتا دا د چداى د ميدز  دا تده د خپلدال خدور           : وویچ

تر نگ په ډ ر  بال پروایئ  بال له  دده چدال ورتده وگدوري  ناسدت وه       

پېيدر د قطعدو  دو پدااال بددلال او پنځده       . باریس پوستنو ته ځوابونده ویدچ  

ال  د ده دا کار د  دده د سديال خوسده ال زیاتده کدړه       نور  یال راواخيست

پددده د   دددېبه کدددال د نویدددو رارسدددېدونکو گدددامونو او سدددتړي مشدددي هدددد 

واور دل  و  سر یال پورته کړ  بيا یال ناتا اته وکتدچ او پده ال حيرانده    

 په د  نجله  ه  وي دي  : یال ځان نه وپوستچ

پده ځدانگړ     .سردار اندر  یال وليده  چال د ناتا ا مخال ته والړ دي
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 ددال چدال  ېدره یدال گالبدي رندگ       . پاملرنال او مهربانه  دال ته  ه وایي

اخېسددتي و  سددر یددال ورپورتدده او  هدده یددال کولدده خپلدده سددتړ  سددا آرامدده  

کړي   ده تده وروکتدچ  د  دده پده گوگدچ کدال لگېددلال لمبدال  دو  دېبال           

. مخکال آرامال  و  و   بيدایال  ددلال اواور پده  ېدره کدال لگيددلي وو      

  وه او بيا یال د  و مخکال  ېبو ناسدکلال  ېدر    ماهده    ټوله بدله  و

سردار اندر  پېير ته ورهدي او پېيدر د   .د نها د  پال سکال خپله کړ  وه

خپددچ ملگددري پدده  ېددره کددال د ځددوانه  ددده تانددد  او  يلدده منددد  نښددال     

 پېيددر د لددوبال پدده او دو کددال  ددو واره ځدداى بدددل کددړ  کلدده بدده یددال  . وليددد 

 نگ او کله به یدال  ددال تده  دا  دوه  او د       ناتا ال ته مخ  و  کله به یال

 . پو لوبو په او دو کال یال  ېهکله له  دال نه سترگال ونه  لولال

یو  نا رگند  خوسه چدال د رخدال او گبڼده لده تدریخ احسداس سدره        

تدر  ( انددر   –ناتا دا  )مچ و  دى زوراوه او ترور یال کاوه چدال د  ددوى   

ال لوبدده چددور  مددد  احسدداس دي اړ کددړي و چدد. مددنځ  دده تېر دددونکي دي

 . ېره کړي

 :تر  پد واره لوبال نه وروسته جنرال پا ېد او و  ویچ

په د  ډول لوبه نا ونال ده او د  ده د پا ېدو سره پېيدر  دم وزگدار     -

یدو پلددو تده ناتا ددا لده سددونيا او بداریس سددره هد دده  و ددره چدال نددرۍ       .  دو 

دل  موسکا یال پر ونتو خوره وه  له سردار اندر  سره د  ه په اړه هد 

پېير خپچ ملگري ته ورنېدد   و  له یو  پوستنال نه وروسدته پدوه  دو    

 .چال خبر  پټال نه دي  د  ده تر  نگ کېناست

و ددر  چددال خپلددال خددور تدده دسددردار اندددر  ځددانگړي پدداملرنال تدده پددام  

 وي و  له لد فکر نه وروسته دا سه گڼلال وه چدال پده مېلمسدتيا کدال  پده      

پدده  دداېرانه او ېدداط ي ژبدده د رسددتينال مېلمسددتيا کددال   رومددرو بایددد   

مېلمنو پټو احساساتو تده الره ولټدول  دي  ندو ځکده یدال پده ټدوليز او پده          
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دا یدال  دم سده    . تېره بيا د خپلال خور پر ېواط و او خيداالتو خبدر  وکدړ    

گڼلال وه چال باید د اندر  په  ېر له ځيرکو او پوه مېلمندو سدره پده خدورا     

 .و ي ځيرتيا او د دیپلوماتي  نر په ژبه خبر 

پېير چال کله  دو ته ورنېدد   و  پام یال  و چال و ره د خپلو خبدرو  

له خونده په خوندونو کال ډوبه او سردار اندر  لد  انته ناآرامه بریښدي  

و ددر   چددال نددرۍ  ( دى خددورا کددم لدده دهدده  ددان حالددت سددره مخامخېددده   )

 :موسکا یال پر  ونتو خوره وه  وویچ

له ورا د خلکو په خردلت   ساهليه سردار تاسو چال داسال ځېرک او -

  ایا  ده کدوالى  دي  د   ئپه اړه  ه فکر کو( ناتا ا)  د ناتاليا ئپو ېد

دندور سدځو نده یدال     )نورو سځو په  ان خپچ اړیکي دایمي وسداتچ  دي    

ایا کوالى  ي  دده یدو وار مينده  دي او د تدچ لپداره  خپدچ        ( موخه ځان و

تاسددو  دده فکددر  مددين تدده وفددا وکددړي  زه  مدهدده وفددا رسددتيني ميندده گددڼم 

 کوي  ساهليه سرداره 

سردار انددر  لده ملندتو نده پده ډکدال موسدکا  چدال هوسدتچ یدال خپده            

 :ناآرامي تر  دال الند  پټه کړي  وویچ

سدتا لده خدور سدره  زمدا پې نددگلوى دومدره نده ده  چدال د دهده  ددان            -

دد  تدر  ندگ زه پده د  اندد یدم چدال       ... نازکو رازونو د سپړنال توان ولدرم 

 .ال کمال خوسېدي په  ماهه کچه دوى زیاته وفا کوي ومره مو سځ

 .او پېير ته یال چال دده خواته را روان و  وروکتچ

 :و ر  دوام ورکړ

تاسددو رسددتيا وایددئ  زمددو  پدده زماندده کددال نجددونال  !  ددوکال سددرداره -

دومره آزاد  او د ځوانانو له خوا  دوى ته پدام دوى  دومره سرسداموي     

و ر   م د نورو لنت اندو په  ان  ) چال رستيا او حنينت تر  نه  ېر دي

دهده ډول  . له نامه نه وهد دي« زمو  په زمانه کال»په ټوليز ډول خوسېدل 
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وگړي ترور کوي چال د خپلال زمانال پده ټولدو ځانگړتيداو سده پدوه او دا      

( ورته  رگنده  و  ده  چال د خلکو کدړه وړه لده پخدوا نده بددل  دوي دي      

ځواندانو د  هدو پده وړاندد  ډ دره       باید ووایم چال نتاليا د خپچ  او خدوا 

 .ما  هاړ  او آرامه ده

وار خبر د نتاليا یاده  وه  ناآرامده  دو او    دویمسردار اندر  دا چال 

هوستچ یال پا ېدي  خو و ر  چال خو ه موسکا یدال پدر  دونتو را تدازه     

 :کړه  دوام ورکړ

ترور کوم بلال  ېڅ پېدلال ته ځوانان دومره پاملرنه نده کدوي  لکده     -

 دوک د   ته یال چال کوي  خو تر د  وروستيو وختونو پور  د دال دال 

 .زړه له کومال خوس  وي نه و

 :و ر  مخ پېير ته ورواړاوه او زیاته یال کړه

تاسددو خددو  ( پېيددر! )آن زمددا گددران خپلددوان بدداریس  سدداهليه گرافدده   -

د ) باریس سه پې ندئ  بداریس یدادوم  خبدره د  زمدو  تدر مدنځ وي  دوى        

دهه د مينال په دنيا کال دوړاندد   . خورا وړاند  الړل (مينال په دنيا کال

 .تگ خبره وه دمينال کنایه وه  چال په  ده زمانه کال خورا دود وه

 .سردار اندر  تندى تریو او چوپ  و

 : و ر   ده ته وویچ

 تاسو خو له باریس سره دوست یاست که  نگه  -

 . وکال  زه  ده پې نم -

خپچ د ما دومتوب د ميندال خبدر      ده به  رومرو له ناتا ال سره د  -

 .درته کړ  وي

 :سردار اندر  نا اپه تك سور واوست او و  پوستچ

 ېجبه ده  د ما ومتوب مينه  -

 وکال  کله نا کله د خپلوانو ترمنځ کت کار ملگرتيا او خواخدو ي   -
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 .په گواسمنه مينه بدلېدي

 :سردار اندر  وویچ

 !  وکال  وکال  بېشکه چال  مداسال وي -

 اپه په خبرو راهي او له پېير سدره یدال ټدوکال پيدچ او و  ویدچ       ده نا

چال  ده باید په مسکو کال د خپچ ماما  کاکا لده پنځدوس کلندو ميشدتو     

د  مدد  ټدوکنيزو خبدرو پده مدنځ کددال      . لوادو سدره لده احتيداط کدار واخلدي      

 .پا ېد  پېير یال له السه ونيو او یو  خوا ته یال له ځانسره بوته

تدازتوب ال پده خبدرو راتدگ او د پا ېددو پده       پېير چال د خپچ ملگدري  

وخت کال یال ناتا ا ته د  ده خو و کتو ته پام  وي و  په تعج،  ده ته 

 :وکتچ او و  پوستچ

 نو  ه پېښ  وي دي  -

 :سردار اندر  وویچ

زمو  د سځينو دستکشدو پده اړه   . زه باید له تاسره وهد دم... زه باید -

  نویددو ورهلددو کسددانو تدده  موخدده یددال  ددده دسددتکش و  چددال ماسددونانو  )

.( ورکول او یو له  دو نه باید خپلال د خوسال سځال ته ورکدړل  دوي واى  

سددردار اندددر  چددال  . ندده  ندده  بيددا بدده وروسددته درسددره وهد دددم   ... زه بایددد

سترگال یال له حيراندوونکال ځدال نده ډکدال  خدو دي ډ در آرام و  د ناتا دا        

ل چدال  نگده   پېيدر ليدد  . خواته ورنېدد   و او د  ددال تر ندگ کېناسدت   

سددردار اندددر  لدده ناتا ددال ندده  دده وپوسددتچ او  دددال پدده قهددر سددره ځددواب   

ورکړ خو په د  وخت کدال بيدرد پېيدر تده ورهدي او لده  دده نده یدال  يلده           

وکړه چال د  سپانيا د  خړ  په اړه د جنرال او ډگروال تدرمنځ پده رواندو    

بيدرد نيکمرهده او راضدي بر ښدېده  د خوسده      . خبرو کال گدتون وکدړي  

مېلمستيا خورا سه  چور  ماهه  دان  .  ده پر ونتو خوره وه موسکا د

د سدځو خدو   خبدر   د باسدتون د     . د نورو مېلمسدتياو پده  دان    و  لکه
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لوبال ميز  قطعال او په قطعو کدال د جندرال د آواز جگېددل  آن سدماوار      

یددواز  یددو  دده پدده د     . ډوډۍ  پتاسددال او  ددریني ټددول  سدده او سدده وو    

ه چال په ټولو مېلمستياو کدال ده ليددلي و او   مېلمستيا کال کم و   ده  

دلتدده ندده و   ددده دا و چددال د کددومال مهمددال  ددخړ  یددا موضددو  پدده اړه د     

نارینو ترمنځ په جگ آواز خبر  اتر  او  خړ  و    ده  م جنرال پيچ 

 .او ده  م پېير  دو ته ورگت کړ
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گددراو ایليددا  ددده . سددردار اندددر  بلدده ورځ د رسددتوو کددور تدده ورهددي 

 . ده ټوله ورځ  لته تېره کړه. اندر وویچ بللي و

د کدورنه ټدول هدړي پده د  پو ېددل  چدال سدردار انددر  د چدا لپداره           

ددوى کره راهلي   ده  م دا نه پټوله او د ورځو پده او دو کدال یدال  هده     

ناتا دا نده یدواز  پده زړه کدال ویر دده        . کوله چال له ناتا ال سدره واوسدي  

نه  م خو داله وه او د کدورنه ټدول هدړي یدوه بختدور       بلکال له نيکمرهه 

 . زیري ته سترگه په الره وو

کلدده بدده چددال سددردار اندددر  لدده ناتا ددال سددره خبددر  کددولال  مشددر          

گرافينال به  ده ته په خورا ځيدر همجدن او لده خيدالونو نده پده ډک تردور        

کتچ  خو کله به چال سردار اندر   دال ته وروکتچ   دال بده لده چدا سدره     

سددونيا ندده هوسددتچ  ددده دواړه یدددواز      . خبددر  پيددچ کدددړ     سددال تشددال  

پر ددي  نو ځکه به تچ له  دو سره وه او له بله پلوه لده د  کبلده پر ښدانه    

کله بده چدال ناتا ده    . وه چال د  دوى د خبرو خنت او د خلکو د خندا نه  ي

له  ده سره یواز  او سترگو په سترگو  وه  لده انتظداره بده تکده سدپينه      

.  ددده د سددردار اندددر  کمينددي او حيددا حيراندده کددړ  وه  . هاو ورخطددا  ددول
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 دال داسال انګېرله چال سردار اندر  هواړي  ه ورته ووایي  خدو  ده    

 .دا نه پو ېده او  ده نه  و کوالى  ده ووایي

کله چال ماسدام سدردار انددر  الړ  گرافينده ناتا دال تده ورهلده او پده         

 :پټه یال له  دال نه وپوستچ

 نو  ه و ول  -

 :ال وویچناتا 

 .تا ته قسم درکوم چال اوس مال  ېڅ مه پوسته! مورجانال -

سره له  ده  م  ده  په تر ډ ره پور  کله ناآرامده او کلده  دم پده و دره      

کال وه  سترگال یال په یو ځاى کال گنتلال و  او د مور کټ ته به یال کتدچ  

 ددال وویدچ چدال انددر  دا ډ دره      . او د سرداراندر  په اړه مورته وهد ده

نده یدال پوسدتچ     ه   ده به کله ویچ چال بهر ته سد ر کدوي او لده د    وستایل

چال سد کال اوړي به دا چېر  ځي او کله خو یال د باریس په  کلده د  نده   

 :  دال ویچ. پوستنال کړي دي

دهه  دان یدو حالدت سدره  ېهکلده مخدامخ       ... خو پو ېدئ  دهه  ان-

 ده معندي    و  نده ده  کلده چدال لده  دده سدره یدم ویر ددم  دا  ده ولدال  دا           

و ددده !لددري  دا دد  نښدده ده چددال دا  ر دده رسددتيا دي   ددا  مورجددانال     

  وئ 

 :موریال ځواب ورکړ 

 .نه  ویښه یم  زه  م ویر دم  ځه و ده  ه -

چېر  الړ  م   ر نگه چال وي  خوب نه راځدي  خدوب یعندال  ده       -

 خوب ال  ه لېونتوب دي 

س لده  زړه کدال راویښ  دوي احسداس حيرانده کدړه او د دهده احسدا        پده 

 :ډاره یال زیاته کړه

. تر اوسه پور   ېهکلده داسدال  دو  نده وم    ! زما ادکي! مورجانال -
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آن ترددور یددال  ددم ندده  ددم کددوالى  چددال ولددال داسددال  ددوم   مداسددال ده      

 !مور 

ناتا ال ته داسال بر ښېده چال  ماهه لومړى وار یال چال پده اترادیندا   

اکال دهال  ده گو. کال  سردار اندر  ليدلي دي  زړه یال پر  بایلل  دى

نا اپال او ېجيبال نيکمرهده ویرولده   دده نيکمرهدي چدال دد  د  دده       

په لومړي وار ليدلو په برخه  دو   خپلده یدال خوسده کدړ  وه  د  دده پده        

وړاند  بال احساسه نه ده  داسال بریښي چال دا به تنددیر وي  چدال  دده    

د   م  ده وخت پترزبورگ ته را ي  چال مو   م دلتده یدو او بيدا د نهدا     

دا پده  . دا ټدول د تنددیر کدار دي   . ال مېلمستيا کدال سدره مخدامخ  دو    په  د

د تندیر کار دى چال ټول داسال سره برابر  ول  چال په د  نهدا کدال    ډاگه

د  ددده د لدومړي وار پدده ليدددو مدال داسددال احسدداس   . لده د  سددره برابدر  ددو  

 .کړه  چال دا کتنه کومه ځانگړ  کتنه ده

وپوسددتچ چددال سددردار  مددور د خيددالو پدده  پددو کددال ډوبدده او لددور ندده یددال 

اندر  نور  ه ورته وویچ   ده یدال ورتده ولوسدتچ او کدوم  دعرونه یدال د        

 خاطرو په کتابچه کال ورته وليکچ 

 :ناتا ال نا اپه وپوستچ

 دا خو به د  رم ځاى نه وي  چال  ده کونت دى  -

دا  ه د لېونتوب خبر  کوئ  د خداى  کر وکړه  د نکا  بختونده   -

 .په آسمانو کال تړل کېدي

ناتا ددال چددال د خوسدده اوسددکال یددال پددر ليمددو را ددېوه و   گبڼدده        

 :اخيستال وه  له مور نه یال هېد تاو او چيده کړل

 نگه راته گرانه یال   ا نده پدو ېدئ چدال  دومره     ! زما گرانال مور  -

 .نيکمرهه یم

په  مد  وخت کال سردار اندر  له پېير سره ناست و او له  ده سدره  
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 .نال او د واده کولو کيسال کولالیال پر ناتا ال د خپلال لېوني مي

یددوه لویدده ( د پېيددر سددځه)پدده  مددد  ورځ گرافينددال ایلينددا واسدديلوفنا 

مېلمستيا جوړه کړ  وه  د  مېلمستيا تده د فرانسدال سد ير  یدو بهرندي      

ددوى کور ته راتلچ او یدو  دمېر ندور ډ در مخدور او        هزاده چال  رکله به

پېيدر  دم دلتده و  پده      .پې ندل  وي مېلمانده  نارینده او سدځال راهلدي وو    

سالون کال سکته پورته گرځېد او ځانته خورا پام  پریښانه او سرسدام  

 .والي یال ټول حيران کړي وو

پېير د نها د  دال وروسته مېلمسدتيا نده وروسدته داسدال احسداس      

کړي و چال بيا یدال د ماللتدوب او پریښداني  دپال او ورځدال را رواندال او       

پېيدر بدال لده  دده     . د  ټينګدار کدوي  بال گټال او په نا يله د  دده پده وړاند   

چال پوه  ي په د  ورځو کال په یو ځانگړي یاور بددل  دوي و او د دهدال    

ځانگړتيا د پيدا کولو له پيچ نه یال د سپکاوي یو دروند پېټه پدر او و  

ورلو دلي او د ځينو وگړو د هدرور نداولال خيالونده یدال  خيدال ورگدت وډ       

ردار انددر  او ناتا ددال   لده د  سددره  ممهالده د خپدچ ملگددري سد    . کدړى و 

د نویدو پيددا  دوو     چال د خپچ کدوچنه خدور پده  دان یدال نازولده  تدرمنځ       

ېاط ي اړیکدو او پده د  برخده کدال د ده او د ده د ملگدري د حالدت تدوپير        

 ده په  ماهه اندازه چال د . دى ډ ر زوراوه او د پریشانه سب، یال کېده

کچه یال نه هوستچ  خپلال سځال په اړه فکر کولو نه کرکه لرله  په  ماهه

د سردار اندر  او ناتا ال تر منځ د پيدا  و  ېاط ال او خواخدو ۍ پده   

د  ده پده  .  ده ته بيا دد  دنيا  ر ه تر نظر بابيزه ورهلچ. اړه فکر وکړي

 ولددال  ولددال ده  ددپه او ورځ پدده: خيددال کددال بيددا دا پوسددتنه راژوندددۍ  ددوه

رو  پدددر ده  دديطاني   ماسددوني کتددابونو او کددړو تېددرول  چددال اوس بيددا      

 ددپه دولددس بجددو تدده رسددېدلال وه  چددال لدده مېلمسددتيا ندده     . زورور کېدددي

. پدوړ کدال و ورهدي    دویدم وو   پا ېد او خپلدال کدوټال تده چدال د کدور پده       
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دي د خپددچ ميددز تددر  ددا    . کوټدده تيدداره او د سددگرټو لدده لوگددو ندده ډکدده وه      

کېناسددت  پدده ليکلددو یددال پيددچ وکددړ  د سددکاتلندي ماسددونانو د قلمددي       

 دده سدردار   . راليکدچ چدال یدو  دوک کدوټال تده راننوتدچ        ده   نسخو نده یدال  

 :پېير د یوه سرسام او خوا ينه چا په  ېر وویچ. اندر  و

 ! و  دا تاسو یاست -

 ده د یو نا امېد او ستومانه پده  دان چدال د ژوندد لده بددمرهيو یدال د        

ژهورنال لپداره کارتده الس وراچدولال و  خپلدال کتدابچال تده د ا دار  پده         

 :ترو کال وویچ

 .دى کار کومدا  -

سردار اندر  د خوسه او  ور نه په ډکال خوځېدا  د  دو کسانو په 

 ېر چال ژوند ته په نو  بڼه گوري د پېيدر پده وړاندد  ودر دد او پرتده لده       

 ده چال د  ده پریښانه او خټه طبيعت ته یال پدام  دي  پده خدورا هدرور      

 :او نيکمرهه وموسېد او و  ویچ

ستچ تا ته ووایم  خو ومال نه ویدچ   ما پرون  په هو! سه د زړه سره -

نن  په  م د  مد  لپاره راهلي یم  زه ژوند کال داسال نه وم  وي  مين 

 ! وي یم  مين  گرانه

پېير نا اپه ژور اسویل  وویسدت او خپدچ  دورب ځدان یدال پدر او ده       

 :واچوه او و  ویچ  وکه

 پر ناتا ال رستوفال  مين  وى یال   ا  -

 دېڅ کلده بده مدال بداور نده واى کړي خدو         وکال   وکال  نور پر چا   -

پدرون  دپه زور ددلم  پده ېدذاب      . دهه احساس پر ما خدورا الس بدري دي  

ما مخکدال لده د    . وم  خو دهه ېذاب زه په دنيا کال پر  ېڅ  ي نه بدلوم

اوس پوه  وم چال ژوند  ه  ي دي  خدو بدال لده  ددال نده  دم       . ژوند درلود

زه  م  دال ته گدران واوسدم     خو ایا دا  ونال ده  چال. ژوند نه  م کوالى



 

٠0۳3 

 ولال سرسام یال  ولال نه هد د  ... زه د  دال لپاره زوړ یم

 .زه  زه  زه به  ه درته ووایم -

 :پېير نا اپه پا ېد او په کوټه کال یال په گرځېدا  و

مدا تدچ فکدر کداوه چدال دا نجلده یدوه خزانده ده  دا         ... ما تچ فکر کاوه -

تاسدو  يلده کدوم  ډ در      زه لده ! ریده مهربانده ملگ ... یوه بدال سدار  نجلده ده   

ځان  وسيار  وسيار مه کوه   ك ته الره مده ورکدوه  واده وکدړه  واده    

وکړه واده وکړه  زه درته وایم  تر تا نه به بچ نيکمرهه سړي پده دنيدا کدال    

 .نه وي

 او  ده  -

 . دال ته  م گران یال -

 :سردار اندر  وموسېد  د پېير سترگوته یال وکتچ او و  ویچ

 .پلتال مه وایها -

 :پېير په خوا ينه چيده کړل

 .زه پو ېدم  ورته گران یال -

 :سردار اندر  پېير له السه راونيو   ده یال ودراوه او و  ویچ

هو   ه  زما له زړه نه خبر یال کنه  زه باید یو چا ته زړه تش کدړم او   -

 .ورته ووایم  ر  ه

 :پېير وویچ

 .خبر  د  واورم سه  هد ده  زه ډ ر خو اله کېدم  چال -

په رستيا  م د  ده  ېره بدله  وه  د تندي گونځال یال وهوړ دد  او  

داسدال بر ښدېده چدال    . په خورا پام یدال د خپدچ ملگدري خبدرو تده هدو   دو       

پېيددر یددوازین   ددوک و  چددال ده ... سددردار اندددر   ددم چددور بدددل  ددوي وي

 : ده ویچ... کوالى  ول   ده ته د خپچ زړه راز وهوړوي

راتده ویلدي واى چدال داسدال بده پده یدوه نجلده مدين کېددم            که یو چدا   -
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ژوند کال به مال نه واى منلي  زما دهه اوسني احساس  له  دده  ده سدره    

ټولده دنيدا مدا تده پده دوو      . چال پخوا مال په زړه کال درلود  دېڅ وره نده دي  

یدوه د نيکمرهده   يلدو او رادا او بلده  دده چدال دا        : برخو ویشچ  دو  ده 

 . تياره ده لته نه  ته  ویر او 

 :پېير د  ده خبر  پسال تکرار کړ 

 .په د  ډ ر سه پو ېدم.  وکال   وکال ویر او تياره -

پدده د  کددال زه  ددېڅ مالمددت ندده یددم  چددال راددا راتدده گراندده ده  زه ډ ددر     -

نيکمرهه یم  ته په د  پو ېد   زه په د  پو ېدم چال زمدا پده د  حالدت    

 .ته خو اله یال

 :و و  ویچپېير د خپچ ملگري خبر  ومنلال ا

په ماللو او همجنو سترگو یدال  دده تده    .  وکال   وکال  مداسال ده -

وکتدچ  پدده  ددده کچدده چددال د سددردار اندددر  برخليددك ورتدده نيکمرهدده پدده  

 . ماهه کچه یال خپچ  ده ورته ویرجن او بدمرهه بر ښېده
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در  د واده لپاره د پالر خوسه  رومرو وه  ندو لده د  کبلده سدردار اند     

پالر په ظا ره  په کراره خو په گوگدچ کدال یدال پده یدو      . بله ورځ پالر ته الړ

 .واور د ا  و ډب د زوى دهه خبر

 ده نه  و کوالى دا درک کړي  چال  نگه په  ده وخت کال چدال د ده  

لپاره ژوند پاى ته رسېدل   یو  دوک وهدواړي  دده بددل او  ده ندوي پده        

سده بده دا و چدال پریښدي یدال واى      : بوډا له ځانسره ویدچ . کال ورزیا  کړي

چددال ژونددد مددال  سددال پدداى تدده رسددولال واى  چددال زه یددال هددواړم  تددر  ددده   

خپچ زوى سره یال له  ددال  . وروسته یال بيا  ر  ه چال سره کول  کول د 

دیپلوماسه نه کار واخيست چال په خورا مهمو چارو کدال یدال کدار تدر      

 :ر  پيچ کړ  ده په خورا کراره ژبه له  ده سره په د  اړه خب. اخيست

لددومړى خددو واوره  د قددامي اېتبددار  کددورني  ددتمنه او پددو ال لدده    -

دا چال نور تا ته نه ځواني او روهتيا پداتال ده   دویمپلوه هوره نه بریښي  

حدال دا چدال پېدلده خدورا تنکده ده       ( بوډا په د  خبره ډ ر ټينګار کداوه )
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در دديم پدده خپددچ زوى د  زړه ندده خددو  دي  چددال  نگدده یددال داسددال یددو         

بددوډا لدده ملنددتو ندده پدده یددو ډک  )ېدلددوتال تدده وسددپار   او  لددورم دا چددال  پ

پدده پدداى کددال درتدده وایددم  کدده دا کددار یددو کددال       ( هلچددك زوى تدده وکتددچ  

وځنتو  سه به وي  بهرته الړ  ه  د روهتيا هم د  وخوره   ماهه  ان 

چال  يله لري  سردار نيکوالى ته یو آلمداني روزونکدي پيددا کدړه او بيدا      

یال مينه   وي  سيالي یا پریښانه گڼال   ر  ده یدال چدال     ده  ه چال ته 

دا زمو  وروسته خبره ده  پوه  و  . نومو    ده تر سره او سځه وکړه

 . کنه  وروسته

سددردار خپلددال خبددر  پدده داسددال یددو  ژبددال پدداى تدده ورسددولال  چددال         

 . رگند ده  ېڅ  ه نه  ي کوالى  د ده دریځ بدل کړي

ډا  يله لرله  چال نه د اندر  او سردار اندر  په  رگنده پوه و چال بو

احساساتو  زهم نده لدري او یدا بده د یدو       راتلونکي یوه کال کال د ده نه په

کال په لړ کال خپله بوډا له دنيا نه سترگال پټال کړي  نو ځکده یدال د پدالر    

خبرو ته هاړه کېښوده  دا په د  معنا چال ریباري به وکړي  خدو واده بده   

 .یو کال وروسته کوي

ر  د رسددتوو کددره د خپددچ وروسددتي تددگ ندده در  اوندده   سددردار انددد

 .وروسته  پترزبورگ ته راستون  و

ناتا ه له مور سره تر زړه خواله نده یدوه ورځ وروسدته  لده سدهاره تدر       

. بالکونسددکي تدده سددترگال پدده الر  وه  خددو  ددده راندددي    ماسددامه پددور  

پېيدر  دم   . ه او در يمه ورځ یال په کاته کاتده سدترگال پده خاتده  دو      دویم

 و کوالى پده د  پدوه  دي  چدال ولدال       ددوى دیدن ته راندي او ناتا ا نه

 . ده دد  دیدن ته نه راځي

در  اونه په  مد  ډول تېر   و    ددال  دېڅ چېدر  د تدگ تکدچ      

نده الره او لکده د سديور  پده  ددان سدرگردانه او خوا دينه کوټده پده کوټدده         
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سره بده یدال  دم نده     ماسامي به یال له ټولو په پټه ژړل او آن له مور . گرځېده

 ده به قهر ده او خوابددۍ تده بده یدال  سدال پلمدال لټدولال   ددال تده          . کتچ

داسال بر ښېده چال ټول د  دال په نا يله خبر دي  پر  دال ملنت  و ي 

گددواکال د  ددده د زړه ویددر کددم دى چددال د    . او یددا یددال  ددم زړه پددر  سددوځي   

 .بدمرهه پېټ   م پر  وربار  و

مورته  ده ووایدي  خدو نا اپده پده      یوه ورځ مورته راهله  هوستچ یال 

ژړا  وه  د  دال اوسکال د  ده ما دوم اوسدکو تده ورتده و   چدال خپلده       

گرافينال ناتا دا تسدچ او آرامده کدړه      .  م نه پو ېدي په  ه رټچ  وي دي

ناتا ا لومړي خپلال مورتده هدو  هدو  وه  خدو نا اپده یدال د  ددال خبدر          

 :پر  کړ  او و  ویچ

زه د دده پده اړه فکدر نده     ! بس کدړه ! س کړهمور   تا ته وایم مور  ب -

یو  و وخته دلته راته  راتده اوس نده راځدي     . کوم او نه هواړم فکر وکړم

 نو  ه ... نه د  راځي

هد یال ور دد د او نېدد  و  چدال بيدا یدال اوسدکال راتدویال  دي  خدو        

 :ځان یال ټينګ کړ او په کراره یال دوام ورکړ

ه نه ډار ددم  اوس  اوس دا دي  زه اصال نه هواړم مېړه وکړم  له  د -

 . ر  ه  ېر او خپله چور آرامه  وم

 دال له مور سره تر دهو خبرو نه یدو ورځ وروسدته  خپدچ  ماهده زوړ     

کميس واهوست  چال  ر سهار به یال په اهوستو د خوسه پده  پدو کدال    

د چدداى تددر  کلددو .  دددال بيددا خپددچ  مدداه پخددواني ژونددد پيددچ کددړ  . ډوبېددده

او  لتده   چال هد به سال انگداز  پده کدال کدولال  الړه    وروسته  ده تاالر ته 

کلده چدال د موسدينه    . تمدرین پيدچ کدړ   ( د موسينه یدوه آلده  ) یال د سول   

لددومړن  درس پدداى تدده ورسددېد  د تدداالر پدده ميددنځ کددال ودر ددده او د یددو    

 بيدایال ... سندر  یو بيت یال چال تر ټولو نه زیا  یال خوسېده  تکرار کدړ 
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و تلوسدال راوخوټېدد  او لده ځانسدره یدال      په زړه کال  ده پخوانه  يلال ا

 :وویچ

تدر  . ولال دومره زیا  په د  اړه فکر وکړم   سال  دم  در  ده سده دي     -

کلدده چددال ... د  خبددر  ندده وروسددته یددال پدده تدداالر کددال قدددم و ددچ پيددچ کددړل   

د يندار  تر مخال تېره  وه  ځان ته یال وکتدچ  خپلده  ېدره یدال وليدلده      

 :او و  ویچ

ه سکلال  ډ ره سدکلال  زه  دېڅ چدا تده اړتيدا       ومر!  و  آ ا دا زه یم -

 .نه لرم

کومال مينځال هوستچ تاالر ته راننوزي  چال  ه  ي جوړ کدړي  خدو   

 دال الره ورنه کړه  بېرته یال دروازه ورپسال پور  کدړ او د  خپلده قددم    

 دده ورځ پده خدورا سده او دد  پده پخدوانه خو دال        . و لو ته دوام ورکدړ 

ن نيو  بيدا یدال ځيندي نارینده پده خيدال       حالت پيچ  و  وه   ر  ه خپچ ځا

گرځېدل چال پر د  مين دي  دد  په سدکال کدال ډوب او پده سدتاینو یدال      

 :لگيا دي

دا  دده سددکال ده  دا ناتا ددا ده  سددکلال  سدده آواز  ځواندده   ددده د      -

 يچا خنت نه دي  چا ته آزار نه رسوي  خو یوه  يله لري   دده پده کدراره    

په کراره پریښي واى  خدو دا  دونال نده    که  ر  ومره  ده خلکو . ئپر دد

وه  چددال  ددده پدده کددراره پدداتال  ددي او پدده د  خبددره اوس  ددده خپلدده  ددم        

 . پو ېده

په د  خيالونو کال وه  چال د تداالر یدوه دروازه راخالصده  دوه او چدا      

 :هد وکړ

 په کور کال یئ  -

ناتا ا په  ينداره کدال  . او له د  هد سره د چا د پښو هد واور دل  و

د گاونت  کوټال نه د چدا  . ر  ته وکتچ   لته یال  وک ونه ليدلخپلال  ې
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هد راته  خو باالخره یال پده  يندداره کدال خپلده  ېدره چدال رندگ یدال تدك          

. ناتا ا ډاډمنه وه  چدال دا  دده دى  . دا د  ده هد و. سپين الوت  و  وليد

که  ه  م د  ده هد یال د تړلو دروازو له  ا اور دده  خدو بيدا  دم پو ېدده      

په تلوار او الدوتي رندگ د  رکلدو کدوټال تده ورهلده او و        . ى دىچال دا د

 :ویچ

زه د دهه حدال زهدم نده لدرم      . ډار دم! بالکونسکي راهي! مورجانال -

 نور نه هواړم وکړ دم خو  ه وکړم 

گرافينال ال ځواب نه و ورکړي  چال سردار اندر  په گبڼده او برنددو   

ترگال یدال وځلېدد    سترگو راننو   خو  مدا چال ناتا ا یدال وليدده  سد   

د گرافينددال او ناتا ددال السددونه یددال سددکچ کددړل او کددټ تدده    . او آرامدده  ددو

 .نېدد  کېناست

 :گرافينال وویچ

 ...ډ ره موده کېده چال مو  مو له خپلال کتنال -

خو سردار اندر   دال ته د چټك ځواب او  ده  ه له امله چال  ددال  

 :ته یال هوستچ ووایي  د  دال خبر  پر  کړ  او و  ویچ

وه موده ځکه ستاسو له چوپړ نه بال برخال  وم  چدال د پدالر دیددن    ی -

بایددد لدده پددالر سددره د یددو  خددورا ځددانگړ  خبددر  پدده اړه      . تدده ورهلددي وم 

 . هد دالى واى

 : ده په منته ناتا ا ته وروکتچ او و  ویچ

د یدو  لندت   دېبال نده وروسدته یدال       . پرون  په بېرته راستون  دوم  -

 :وویچ

 .ید له تاسو سره وهد دمآهلال گرافينال  زه با -

گرافينال سترگال په ځمکه خښال کړ   سوړ اسویلي یال وویسدت او  

 :و  ویچ
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 .مهرباني وکړئ  تاسوته مال هو  دى -

ناتا ا په د  سه پو ېده  چال  دوى باید یواز  پر ددئ  خو نه یدال  

 و کوالى له خپچ ځایده وسدوري  کدوم درد یدال سدتوني کېښدکود  رډو       

 .سردار اندر  ته کتچ رډو او سپين سترگي یال

 :په زړه کال یال ویچ

 ! مدا اوس   مدا  ېبه  دا نا ونال خبره ده -

سردار اندر  بيدا  ددال تده وروکتدچ او ناتا دا د  دده لده  مدد  ځيدر          

کتددو ندده پددوه  ددوه  چددال تېروتلددال ندده ده   ددوکال   مدددا اوس  پدده  مددد   

 . ېبه کال  دد  برخليك ټاکچ کېدي

 :کوي  وویچگرافينال تا به واى چال زگېروي 

 .بيا وروسته به درهد کړو! ناتا ا  ځه ته الړه  ه -

ناتا ا په ویر دلو او زاریونه ډکدو سدترگو سدردار انددر  او مدور تده       

 :سردار اندر  وویچ. وکتچ او ووتله

 .آهلال گرافينال  زه راهلي یم  چال ستا لور وهواړم -

په خورا گرافينال له قهره تکه سره  وه   ېڅ یال ونه ویچ او وروسته 

 :نرم او آرام آواز وویچ

 ...ستاسو وړاندیز -

سردار اندر  پټه خوله بدال لده  دده چدال  ده ووایدي د  ددال سدترگوته         

 :گرافينال وویچ. کتچ

زمدو  لپداره د خوسده ځداى     ( ... لده ورخطا  دوه ... )ستاسو وړاندیز  -

. ..مېدړه مدال  دم   . ډ ره خو اله یم... زه ستاسو ریباري او وړاندیز منم... دى

 .پور  اړه لري خپله ناتا ال خو بيا  م  ر  ه...  يله لرم

 :سردار اندر  وویچ

کله چال مال ستا خوسده واور دده بيا بده لده  ددال سدره وهد ددم  ایدا          -
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 تاسو له ما سره دا منئ 

 :گرافينال وویچ

  و   -

انددر  د  ددال پدر الس ورخدم     . او خپچ الس یال  ده ته وروړاندد  کدړ  

ب سدره پده مينده نداک احسداس پده ميندال د  دده          و  گرافينال لده پردیتدو  

 ده  دم  يلده لرلده چدال سدردار انددر  د زوى پده  دان ورتده          . تندي مچ کړ

گران وي او  م  ده یو پردي سړي گااده  لده  دده نده یدال ویدره پده زړه کدال         

 :گرافينال زیاته کړه. پيدا کېده

زه ډاډه یم چال خاوند به مال  م ستاسو ریباري ومندي  خدو ستاسدو     -

 ...رپال

ما له  ده سره په د  اړه خبر  وکړ    ده  م ومنله  خدو یدوه خبدره     -

یددال وکددړه چددال واده بدده یددو کددال وروسددته کېدددي او دا  ددده خبددره وه چددال       

 .هوستچ مال تاسو ته  ده ووایم

دا رستيا خبدره ده چدال ناتا دا خدورا ځوانده ده  خدو دومدره ځندت یو          -

 ...کال خو خورا ډ ر وخت دى

 :سوړ اسویل  وکړ او و  ویچسردار اندر  یو 

 .بله  ېڅ چاره نه  ته -

 :گرافينال وویچ

 .اوس به  ده تاسوته راولېدم او خپله له کوټال نه ووته -

 :کله چال لور پسال ورروانه وه  له ځانسره یال ویچ

 ! لویه خدایه پر مو  رحم وکړه -

 دده رندگ الدوتي پده     . سونيا وویچ چال ناتا ا د خوب په کوټه کال ده

ټ کدال ناسددته په سداړه هلچددك یددال  دمایلو تدده کتدچ  پددر ټټددر او     خپدچ کدد 

د مدور پده   . تنددي یدال صدلي، ویسدت او پده چټدك بنگهداري یدال  ده ویدچ          
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 :ليدو یال له کټه راودانگچ او  دال ته یال ورمنده کړل

 مورجانال   ه و ول  وایه  ه و ول  -

 :مور په داسال یوه ژبه چال ناتا ا ته خورا بال خونده وبر ښېده وویچ

 .ر ه   ده ته ور ه   ده د  ریباري کويو -

او په داسال یو آواز چال په  ده کدال د هدم او مالمتدي نښدال  رگندد       

 :و   په داسال حال چال لور یال په تلوار د  نه لر  کېده ورپسال هد وکړ

 ورځه  ورځه -

 .او یو سوړ اسویلي یال وویست

دده  ناتا ا بال له  ده چال پوه  ي  د  رکليو کوټال تده رسدېدلال وه     

 :یال چال وليد ودر ده  له ځانسره یال وویچ

ایددا دا پددردى سددړى اوس زمددا د پدداره  ددوک دى  او سمدالسدده یددال      -

ځواب ورکړ   وکال  اوس دهه تن په د  نړۍ کال ما تده تدر  در چدا گدران      

 دى  

 هزاده اندر   دال ته ورنېدد   و  سترگال یدال سدکته واچدولال او    

 :و  ویچ

ا مين  وم  ایا کولال  دم  يلمندد    ماهه  ېبه چال مال وليدلال په ت -

 واوسم 

 .ناتا ال ته یال وکتچ او د  دال د  ېر  هو ال حيرانه دي حيران کړ

دا پوستنال بيا نو د  ه لپاره  ولال پر  ده  ده  : د  ده  ېر  ده ته ویچ

 ك لر   چال پدر  ډاډمدن و   ولدال  دده خبدر  وکدړو چدال کلمدا  نده          

  ي کوالى  ده  ه بيان کړي چال احساسوو یال  

ناتا ا  ده ته ورنېددد   دوه  ورتده ودر دده  سدردار انددر  د  ددال        

 .الس ونيو او مچ یال کړ

 ایا زه تاسو ته گران یم  -
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  وکال   وکال -

ژور سدوړ اسدویلي   . د  دال په آواز کال د خوابددي نښدال  رگندد  و    

یال وویست  بيا یال اسویلي وویست  بيا بيا او اسویلال په سلگيو بدل 

 . ول

 ه در  وي دي ولال ژاړ     -

 : دال د اوسکو او ژړا په منځ کال په موسېدو موسېدو ځواب ورکړ

 !چال  ومره نيکمرهه یم! ا  -

 ده ته ورکده او یوه  ېبه په خيال کال داسدال ډوبده  دوه چدال گدواکال      

 .ایا دا امکان لري  او  ده یال سکچ کړ: له ځانه پوستي

کتچ  خو په د  دال سترگو ته یال . سردار اندر  د  دال الس نيول  و

. خپچ گوگچ کال یال له  دال سره د  و  ېبو مخکال مينه احساس نده کدړه  

د  ده په زړه نا اپه  ه  ي راپرز دلي و  نور نو  ده پخوانه اوله رازه 

ډکدده  دداېرانه پرتميندده لېوالتيددا ندده وه  د  دددال ځدداى د  دددال لدده سددځينه    

وړاندد    ما وم وزمه ناتواني سره رحم نيولال و  د  دال دوفا او باور په

ډار  گران خو خوسه سره  ده پور  چال دي یال د ابد لپاره  دال سره یدو  

ځداى کداوه  کده  دده  دم اوسدني احسداس د پخددواني  دده پده  ددان روه او         

 . اېرانه نه و  خو پياوړى او تر پخوا زهرد و

 :سردار چال ال  ماهه  ان د  دال سترگو ته کتچ   دال ته وویچ

 یو کال پور  دا کار نا ون  دى  ایا مورجانال درته وویچ چال تر -

 :ناتا ا په زړه کال وویچ

ټولدو  )ایا دا په رستيا زه یم  ایا په رستيا  ماهه ما دومه نجلکده    -

ایا په رستيا زه له  مد   ېبال نه د دهه پدردي خدو   ( ماته دهه  ان ویلي

د گرانښدت وړ  مهربدان   وسديار او آن زمدا پدالر تده د درنداوي وړ سددړي        

دا رسددتيا ده  ایددا دا رسددتيا ده  چددال  ددر  دده تدده بایددد پدده      ایددا  سددځه یددم  
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سددادگه وندده کتددچ  ددي  زه نددور هټدده او د خپلددو  ددرو کددړو وړ او خبددرو       

درندداوي او مسدد وليت لددرم   ددو  رسددتيا  مدددا اوس یددال لدده مددا ندده  دده        

 وپوستچ 

خدو  دده پده د  نده پو ېدده  چدال  دده  ده         ! نده : خپله یال ځواب ورکدړ 

 .پوستلي و

 :سردار اندر  وویچ

ما وبښه  تاسو خورا ځوانه یئ  ما خو په ژوند کدال ډ در  ده ليددلي      -

 .تاسو ال ځان  م نه پې نئ. او آزمایلي  زه پر تا ویر دم

ناتا ا په ځير او خورا پام  ده ته هدو  و او  هده یدال کولده د  دده پده       

 .خبرو یال سرخالچ  ي  خو نه کېدل

 :سردار اندر  او ده کړه

چدال مدا لده نيکمرهده نده لدر  کدوي  پدر مدا           که  ه  م دهه یدو کدال    -

خورا گران تمامېدي  په دهه مدوده کدال بده تاسدو د ځدان د آزمدایلو وخدت        

زما  يله له تاسو نه دا ده چال یو کال وروسدته مدا د نيکمرهده پده     . ولري

زمددو  .  پددو کددال ډوب کددړي  خددو تاسددو پدده خپلددو کددړو کددال آزاده یاسددتئ  

مو وکړ  چال زه درته گران نه یم  کوژده به له ټولو پټه وي  که دا احساس

 ...یا مو کوم بچ نارینه

د سددردار اندددر  دا خبددر  چددال پدده یددو ډول هيددر طبيعددي بڼدده کېدددلال    

 :ناتا ا ورپر  کړ 

تاسو ولال دا خبر  کوئ  تاسو پو ېدئ له  ماهال ورځدال نده  چدال     -

 .تاسو د لومړي ځچ لپاره اترادینا ته راهلئ  زه پر تاسو مينه  وم

ره داسدال هو ده او ډاډمنده کولده  چدال پده رسدتياوالي یدال          دال دا خب

 .پوره ډاډمنه وه

 ...او د یو کال په او دو کال به تاسو ال خپچ ځان وپې ني -
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د  پوه  وه چال واده یو کال ځنت دي  نو ځکه یال   ده په پاى کال په

 :نا اپه وویچ

 !پوره یو کال! یو کال -

و د ېلتونو په ویلو پيچ سردار اندر   دال ته د واده د یو کال ځنتول

 .وکړ  خو ناتا ال  ده نه اور دل

 : دال وپوستچ

 بله چاره نه  ته  -

سردار اندر  ځواب ورنه کړ  خو د دهدال پر کدړ  د نده بددلون نښدال      

 .یال له ورایه په  ېره کال  رگند  و 

 :ناتا ا نا اپه په سلگيو  وه او و  ویچ

یو کال انتظار ! ده نه  نه وحشتناکه  وحشتناکه! دا وحشتناکه ده -

 .ما وژني  دا نا ونال او وحشتناکه ده

 دال د خپچ کوژدنال  ېر  ته وکتچ او په  ده کال یال د رنځ او  دك  

 .نښال وليدلال

 :نا اپه یال اوسکال ودر د  او و  ویچ

 .نه  نه زه  رومرو دا ټول زهمم  زه په بال سار  ډول نيکمرهه یم -

  ناو  او زوم ته یال مبدارکي  د ناتا ال مور او پالر کوټال ته راننوتچ

 .وویله

له  مد  ورځال نه  سدردار انددر  د زوم پده نامده د رسدتوو کدورنه       

 .ته تگ راتگ پيچ کړ
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خبدر نده   ( ندامزدي )د سردار اندر  په ټينګار  د ده او ناتا ال د بولال 

 :چا ته وویچ  و او نه یال کوژده و وه   ده ویچ

ده په خوسده و  ندو د  دده ټدول دروندد پېټدي        دا چال د واده ځنتول د -

 ده ویچ چال دى به ټول ېمر پر خپله خبدره والړ  .  م باید د ده پر او و وي

وي  خو نه هواړي ناتا ا په کوم بند کال ایساره کړي  سه بده دا وي چدال   

کدده ناتا ددا آن د  ددپدو ميا ددتو پدده او دو کددال  ددم  .  ددده خپددچ واک ولددري

ي یال ورته گدران نده دى  کدوالى  دي      داسال احساس وکړي  چال کوژدن

خو دا سکاره خبدره ده چدال نده د ناتا دال مدور او      . له  ر  ه الس په سر  ي

پالر او نده خپلده  ددال د دهدو خبدرو لېوالده وو  خدو سدردار انددر  خپلده           

 دده بده  دره ورځ د رسدتوو دوى کدره راتده  خدو لدده        . خبدره ټينګده کدړ  وه   

( تاسدو ) ده به   ددال تده   .  ان نه وناتا ال سره د  ده کړه وړه  د زوم په 

تدددر ریبدددارۍ او بدددولال . ویدددچ او یدددواز  بددده یدددال د  ددددال السدددونه سدددکلول 

. ندده وروسددته د  دددو اړیکددي  خددورا سدداده او ميندده ندداک  ددول  ( نددامزدۍ)

داسال بر ښېده چال تر د  وختده پدور  دوى یدو بدچ نده پې نددل او ددوى       
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کدړي   دده   دواړو خوسېدل چال تر بدولال نده خپدچ مخکدال اړیکدي وریداد       

. وخت وریاد کړي چال  ېهوک نه و دوى  نگده د یدو بدچ سدترگو تده کتدچ      

پخددوا ددوى کددړه وړه خددورا السددي او . او اوس دا دي چدور بدددل  ددوي دي 

له سردار اندر  سره . هير طبيعي و او اوس رستيني او زړه له کومال دي

خبر  اتر  او ناسته والړه په لومړیو وختو کال له ستونزو سره ځکه مدچ  

و چال  ده ټولو د بلال کچال او دنيا سدړي گااده او ناتا دا تدر ډ درو پدور        

 دپال او ورځدال   ...  هه کوله  ده د خپلال کورنيو له هړو سدره ر دي کدړي  

 ددده . سددردار اندددر  ټولددو سددره لدده نېدددد  آ ددنا  ددو   .  مداسددال تېر ددد 

کوالى  ول د ناتا ال له پالر سره د جایدادونو او کرنال په اړه او د  دال 

 .سينگار په اړه خبر  اتر  وکړي ر او خپله له د  سره د جامو اوله مو

له سونيا سدره یدال د گندتولو اوبددلو او د خداطراتو د کتدابچال پده اړه        

کله به بيا د رستوو د کورنه هړو بيا پده خپدچ مدنځ کدال پده      . خبر  کولال

د  اړه خبر  کولال  چال دا تندیر  نگه دا ټول رامنځ ته کړل  پده د  اړه  

ه سردار اندر  لومړي ددوى کلي اترادنيا ته راهي او بيدا دوى  چال  نگ

پترزبورگ ته الړل او د  ده گت احساس په اړه چال تر لدومړۍ کتندال نده د    

ناتا ا او سردار اندر  تدرمنځ پيددا او ددوى د مينځدال ورتده پدام  دوى       

 ...گڼلهدا ټول  دوى د تندیر خبره ... و

تدچ پدر دوو کوژدنيدو والړه     د کوژدنيو ترمنځ  داېرانه چوپيتيدا چدال   

زیداتره وخددت بده دوى  ندگ تر ندگ ناسددت     . وي  پدر دوى  دم السدبره وه   

کلدده بدده ټددول پا ېددل  الړل بدده او دوى بدده یددال  . وو  خدو چوپدده خولدده بده وو  

ډ دددره کمددده داسدددال . یدددواز  پریښدددودل خدددو دوى بددده  مداسدددال چدددوپ وو

سدددردار انددددر  تددده . پيښدددېده چدددال د خپلدددال راتلدددونکال پددده اړه وهد ددددي 

ناتا دا د  دده   . راتلونکال وحشتناکه بر ښېده او وجدان ورتده ناآرامده و  

احساسداتو چدال د  درک کدول  پو ېدده خدو یدو        ندورو  په دهه اود ده په
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. وار ناتا ال له سردار اندر  نده د  دده د زوى نيکدوالى پده اړه وپوسدتچ     

سردار انددر  تدك سدور  دو  داسدال تدك سدور چدال اوس زیداتره وخدت           

ه دي چال د ناتا ال په ځانگړي توگه خوسدېدي   دده   کېدي  و دا  ده  

 .دوى نه جال ژوند کوي وویچ چال د ده زوى به له

 :ناتا ا په ویر  وپوستچ

 ولال  -

 ...زه نه  م کوالى  ده له نيکه نه جال کړم  ځکه چال -

ناتا دا  ( او  دومره سدکلي هد دده   ) رکله به چال سردار اندر  هد ده 

و او  ددر کلدده بدده چددال ناتا ددا  ددونت      بدده پدده ډ ددر ویدداړ  ددده تدده هددو  نيدد     

پرانستال  په خوسه او ویر  به یدال ليددل چدال  دده پده ځيدر ځيدر د  تده         

 ده په ما کدال  ده لټدوئ   دده     : گوري  حيرانه به پاتال  وه او ویچ به یال

په خپلو هلچکو کال ما نده  ده هدواړئ  او کده  دده  ده چدال دى لټدوي او         

ه وکړم  کله به لده خوسده نده    هواړي  په ما کال یال پيدا نه کړي  بيا به  

ډک لېونتوب  چال دد  د طبيعت خپله ځانگړتيا وه  پر د  السدبرى او  

 ده وخت به سر تر پایه هو  او سترگال  وه  چال د  ده خنددا واوري او  

 ده کله ناکله خندل  خو کله چدال یدال خنددل  د  دده خنددا د زړه      . وگوري

دا نده وروسدته  ناتا دال    له کومال او خدورا لدوړه وه او  در وار بده دد  خند     

کدده د راسددېدونکي بېلتددون خيددال دا ندده  .  ددده تدده ځددان خددورا نېدددد  گاادده 

ډاروالى ناتا ا به چور نيکمرهه او له د  نيکمرهده نده مسدته لېدونه     

سردار اندر  له پترزبورگه ترخوځېدو نده یدوه  دپه مخکدال  پېيدر      . واى

تار ندده  ددم لدده ځانسددره د رسددتوو دوى کورتدده  چددال د  ددده د نهددا لدده بندد     

پېيدر سرسدامه او پریښدانه بر ښدېده     . وروسته دلته نه و راهلي  راوست

ناتا ا چال سونيا سدره د  . او له مشر  گرافينال سره یال د زړه خواله کوله

انددر  د  .  طرنج ميز ته ناست وو  اندر  یال  م خپلدال خواتده وروبولده   
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 : دو خواته ورهي او و  پوستچ

وخدددوو  پې ندددئ   دددده مدددو تاسدددو لددده ډ دددر  مدددود  را يسدددال بيزا -

 خوسېدئ 

 ... و  زمو  خوسېدي  ډ ر سه ځوان دى  ډ ر سه طبيعت لري -

 :سردار اندر  وویچ

زه  دده لده ما دومتوب نده     . پو ېدئ  ما خپدچ راز  دده تده ویلد  دى     -

 : ده ډ ر پاک زړى ځوان دى او نا اپه یال لد په زهرده وویچ. پې نم

زه روان یدم  ځدم بيدا بده     ! گدوره .. .تاسدونه  يلده کدوم   ( ناتا ا)ناتالال  -

پو ېدم چال پده د  اړه  ده   ! سه... خدازده  ه پېښېدي  تاسو کېداى  ي

 يله کوم   ر  ده چال پېښدېدي او زه دلتده نده    ... خو یواز  یوه... ونه وایم

 ...وم

  ه کېداى  ي پېښ  ي  -

 :سردار اندر  دوام ورکړ

م  يلده کدوم   دره     ر هم چدال و  گدوره پېدلدال سدونيا له تاسدو نده  د        -

 دده  . پېښه چال وه  یواز  پر  ده اېتماد وکړئ او مرسته تر  وهواړئ

سرسام او د خندا سړى دى  خو تر  ده نه رستين  او پاک زړى بچ  وک 

 .نه  ته

نه مور  نده پدالر کدوالى  دي دا تردور وکدړي  نده سدونيا او نده خپلده           

 ددال پدر ژوندد  ده      سردار اندر  چال له کوژدني نه د ناتا ا بېلتون به  د

ناتا ا په تکه سر   ېر   لده  دور او  يلدو پده ډک زړه      ... اهېد  ولري

خو په حيرانو سترگو په کور کال سرگردانه گرځېده او په خدورا وړو او د  

داسال بر ښېده چال نده پدو ېدي چدال قسدمت     . نه پام وړ کارونو لگيا  وه

ه امدانه پده    ه ورسره کوي او آن  ده وخت چال سردار اندر  د خدداى پد  

نښه د  دال الس سکچ کړل  اوسکال یال تویال نه  دو  او یدواز  دومدره    
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 :یال وویچ

 دال دا مه ځئ په داسال یوه ژبه ادا کړل چال سردار انددر   ! مه ځئ -

یال د  فکر ته ولمساوه  چال سه به دا نه وي  چال په رستيا له دهه س ره 

کدال تدر ډ در      د اندر  په هو و. سر په الس  ي  او له د  سره پاتال  ي

مود  دهه آواز انگاز  کولال  کله چال سردار انددر  مخده سده وکدړه او     

الړ  که  ه  م بيا یال  م ونه ژړل  خدو د  دو ورځدو لپداره بده پده کوټده کدال         

 دددال  دده خوا ددينه  ددم ندده . یددواز  وه او  ددېڅ  دده یددال لدده السدده ندده کېدددل 

 :کوله  یواز  کله کله به یال له ځانسره وویچ

 پاره الړ ولال او د  ه ل -

خدو د سددردار اندددر  تددر تگده دو  اوندده وروسددته  د ټولددو د انتظددار    

برخالو  یو وار له خپلو خيالونو او دردونو نه آزاده  وه  کړه وړه یدال د  

پخوا په  ان  ول  خو د  دال په گوگچ او زړه کال  د  دو ما ومانو پده  

 .ونه روغ  وي وي   ر  ه بدل  وي و هیو  ځنتنه ناروه ه ېر چال ل
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مشددر سددردار نيکددوالى اندددر وویچ  د زوى د تددگ ندده وروسددته  ال       

د  ددده د نا رگنددده قهروندده ټددول  . ندداروغ  ېرددبي او تنددد مزاجدده  ددوى و 

داسدال بر ښدېده چدال    . دروند پېټد  د  دهزادگه ماریدا پدر او و وربدار و     

پالر  هه کوله د لور په ژوند کدال  دده ټکدي او ځایونده پيددا کدړي  چدال        

ماریدا  . ي وکوالى  ي د  دو په کېښکوده   ده الپسال په ېذاب کړيد

پدده ژونددد کددال لدده  ددر  دده زیددا  لدده دوو  ېزونددو سددره چددال دد  د خوسدده    

. یدو یدال وړوکد  نيکدوالى او بدچ مدذ ، و      : سرچينال و   زیاته مينه لرله

او دا دواړه  ده پلمال و  چال پالر به په آسانه د  دو لده کبلده سدکنځله    

 ره خبره به چال وه  پدالر بده یدال د زړو پېدلدو     . ال پر  و لالاو ملنت  به ی

له خوا د نداولو دودوندو   دگونو  ټوټکدو او د ما دومانو د بدال ځایده او        

 : پلو ورواړوله او ویچ به یال بال پایه نازولو

د ځدان هوندد  د   ( نيکوالى جدان )ته هواړئ په د  نازونو سره  ده  -

ندده سددردار اندددر  زوى   .هندد.پددو ېدئ. یددو  زړ  بددوډۍ پدده توگدده وروز   

 . هواړي  نه یوه زړه او له واده نه پاتال لور

 :یا به یال د  هزادگه ماریا تر مخال له پېدلال بوري ین نه وپوستچ
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د روسانو دهه کشيشدانو تده بدال پایده او بدال ځایده درنداوى  دهده د          -

 ددمایلو او  ددمعو لگولددو یددال خوسددېدي کندده  او پدده د  توگدده بدده یددال پدده   

 .و لال خپلال لور ملنت 

د  ددده زړه بدده یددال . تددچ بدده یددال خپلدده لددور پدده ترخددو ترخددو خبددرو زورولدده

ورماتاوه  خو لور به دهه ټول په خورا آسانه بښچ او د پالر درنداوي بده   

خو ایا دا  ونال وه  چال لده  .  دال  ېهکله پالر گنهکار نه گااه. یال کاوه

ل   دده  ټولو دهو آزارونو او قهرونو سره سره چال پالر بده یدال پدر د  کدو    

ورته گران نه وي  ایا پالر یال پدر د  ېدذاب او ظلدم روا گڼدچ او ېددالت      

 .یال نه درلود

 خو اصال د ېدالت معنا  ه ده  

 هزادگه ماریدا  ېهکلده د  دده ېددالت پده  کلده چدال د کبدر نښدال           

د انساني ټولنال ټول پېچلي او جړ قوانين  د  دال . ولري  فکر نه و کړى

روسدانه قددانون کدال مددروړل  دوي وو  او  ددده د    لپداره پدده یدوه  رگنددده او   

ېشدق او لدده ځانده د انکددار قدانون و او دا قددانون یدو چددا مدو  تدده راسددددل       

 ده چا چال دانسانانو په الره کدال زور ددل  او لده  مدد  ميندال نده یدال        .و

چدددال داسدددال وه ندددو  دددهزاد ه   (. حېدددر  مسدددي  .)ژوندددد ځدددار کدددړى و 

فکددر وکړي د دددال   ماریددا  وک و چددال دنددورو د ېدددل او ضددلم پدده اړه   

یوازنه دنده دا وه چال وزور دي او نور ورته  ران واوسي او دا  ده  ده  

 .و چال د  کول

 ددده . سددردار اندددر  پدده ژمددي کددال خپددچ کلددي  ليسدده گددوري تدده راهددي

 هزادگه ماریا ډ ره موده کېده چال . مهربانه  خو اله او سه طبعه لرله

ه چال ورورته یال  ده   دال داسال انګېرل. خپچ ورور یال داسال نه و ليدل 

خو سردار اندر  د خپلال مينال په اړه خورته  ېڅ ونده  . ورپيښ  وي دي

له خپچ تدگ نده مخکدال یدال لده پدالر سدره  ده نانددرۍ درلدود  او د           . ویچ
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 . هزادگه ماریا د  ته پام  و  چال په خوا ينه سره بېچ  ول

 دهزادگه ماریدا د ورور تدر تدگ نده وروسدته خپلدال یدو  خورلنددد          

ارا ينا ته چال د ټولو نورو نجونو په  ان یال لده د سدردار انددر     ژوليه ک

ژوليده کارا يندا چدال ورور یدال لده      . سره د واده  يله لرله  یو ليك وليکه

 .ترکانو سره په جنگ کال وژل  وى و  ماتم درلود

 !گرانال او مهربانال خورلنت  ژوليه

بدچ  ده   دا یوه  رگنده خبره ده  چال زمو  ټولو برخليك له زهمه پرته 

نه دى  ستا ویر  ومره دروند دي  چال زه خو یال د زهم ترور  دم نده  دم    

کوالى  خو یوازین  زهم بده دا وي چدال  دده د لدوى خدداى اراده وبولدو        

 .چال د  دال له مخال ستاسو او ستاسو د گرانال مور د آزماینال تکچ لري

مذ ، او یواز  مدذ ، دى چدال کدوالى  دي مدو       ! گرانال خورلنت 

یددواز  مددذ ، . وایددم چددال تسددچ  بلکددال لدده نددا يلو ندده ژهددوري تدده  ندده بدده 

 دده  دخړ  چدال لده ایمانده پرتده          وکال یدواز  مدذ ، کدوالى  دي    .دى

 ده لومړن  ... مو  ته را رگند  کړي  دانساني پو ال له ماحول بهر دي

مرگ چال ما ليدل   زه خپله د  ده  ا ده وم او  ېهکله بده  دده  ېدر نده     

 ده مرگ پر مایال سخته اهېدزه  . ال سځال مرگ وزما د ورور د نازول. کړم

 ده  ان چال تاسدو  دده برخليدك حيدران کدړي یاسدتئ  چدال        . پریښال ده

ولال یال سدتا ورور ستاسدو لده  نگده یدووړ  زه  دم د  تده حيدران وم چدال          

ولدال یدال ليدزا   دده سددکلال سداپېرۍ  چدال نده یددواز  یدال چاتده تداوان ندده           

په خيالو کدال نده گرځېدده      رسېده  بلکال له سېگڼو پرته بله اند ښنه یال

دا دي له  دال ورځال نه چدال زمدا   ! خو په  ر حال زما گرانال. باید مړه  ي

وریندار مړه  و  پنځه کاله تېر ول او زه په خپدچ خدوار ېندچ پده خدورا      

او دهده مدرگ  نگده د    . سه توگه دا درک کوم چال  ده باید مړه  و  واى

و  کده  ده  دم مدو  د  دده      خداى د بال پایه مهربانه او ټولو ارادو  ا د 
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موخه نه پدو ېدو  خدو داسدال تردور کدوم چدال دا ټدول لده          حکمت په پوره

زه زیداتره داسدال   . بندگانو سره د  ده د بال پایده ميندال پرتده بدچ  ده نده دي      

فکددر کددوم چددال  ددده یددوه داسددال سدداپېيرۍ او نددازولال معرددومه وه چددال د  

و زهدم یدال نده    موروله د درانه پېټي او د  دو د درنو دندو د سرته رسدول 

 دال که د مېرمنتوب او سځيتوب سدپېهلال دندد  پده سده توگده      . درلود

ترسددره کددولال  کېددداى  ددي د مددوروله د دراندده زهددم  زهددم بدده یددال ندده          

دهه خبر  ځکه تا ته ليکم چال  پده انجيدچ   ! گرانال خورلنت ... درلوداى

کال  ده ندښتچ  وى راز چال زما د پاره د ژوند د بهېدر بنسدټ جدوړوي     

د  ده له اراد  پرته  د  دېڅ خوځېددونکي یدو ویښدته  دم      . درولېدمتا ته 

ندده سددوري او لدده مددو  سددره د  ددده بددال پایدده ميندده ده چددال د  ددده هوسددتنال    

ټدداکي  نددو ځکدده  ددر  ددده چددال پددر مددو  راځددي زمددو  پدده گټدده او زمددو  د        

 تاسو له مدا نده پوسدتلي و چدال    ( په  رحال یال  کر. )نيکمرهه لپاره دي

سدتا د دیددن    به مسکو ته را م او کنه  کده  ده  دم   په راتلونکي ژمي کال 

سخته لېواله یم  ولال ترور نه کوم او  يله  م نه لدرم چدال مسدکو تده د      

زما دا خبره به تاسو حيرانده کدړي  کده ووایدم چدال زمدا د نده راتدگ          .را م

تاسو  رومرو خبر یاست چال زما د پالر روهتيدا ورځ  . ېلت بناپار  دى

 ده نه  ي کوالى د سيالېو دسدمني او بدري   . دهتر ورځال مخ په ژوبلېدو 

د  ده زیاتره نازهمي او قهدر لده سياسدته    .  ده ژر ژر په قهر دي. وزهمي

 دددده دا نددده  دددي کدددوالى وزهمدددي چدددال بناپدددار  د   د اروپدددا لددده      . دي

ټولواکانو په تېره بيا زمو  له ټولواک د ستر  کاترینال لده کړوسدي سدره    

زمددا د پددالر لپدداره د دهدده  ددان    ... لکدده د سددځال پدده  ددان کددړه وړه وکددړي    

ترور کدوم  دده زیداتره د خپلدو سياسدي      ... کړووړو زهمچ خورا گران دي

ېنایدو او له د  کبله چدال د  دېڅ سياسدي سدياله زهدم نده لدري او خپدچ         

نظر د نورو نظریاتو تده د کدومال پداملرنال نده پرتده وړاندد  کدوي  اټکدچ         
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ندو لده د  کبلده    .  دي لمسدون بده    کوم چدال د سدختو او زورونکدو نانددریو    

ټولال  ده الس تده راوړادال   . تگ سره  ومره لېوالتيا نه سيي مسکو ته له

چال د تداوۍ له الر  گټي  پر بناپار  د سياسي ناندریو له الر  به یدال  

زمدو  کدورن  ژوندد کده د     . په  ر حال  ر  ده بده ډ در ژر  رگندد  دي     . بایلي

 دده  دان   . گ لدري خپچ ورور په لر  والي سترگال پټال کړم  پخوان  رن

چال مال پخوا درته ليکلي و   دده پده د  وروسدتيو وختدو کدال ډ در بددل        

د خپلال مېرمنال تر مرگه وروسته یال سد کال یو ټکدان خدوړل    .  وى دى

دى  په گوگچ کال یال یوه  په را الوتلال ده او بيا  ماهه  ان  دوى دى   

ک رسدتينوالي  خدو  ژبده والدي  پدا     . چال ما په ما دومتوب کدال پې اندده   

داسدال  . زړتوب او نور   ده سېگڼال چال ما پده بدچ چدا کدال نده دي ليددلي      

ترور کوم چال په د  پوه  وى دى چال ژوند د  ده لپداره پداى تده نده دى     

خو له د  رواني بدلونو سره سره له جسدمي پلدوه ډنگدر  ژوبدچ     . رسېدل 

د  دده لده پلدوه پریښدانه یم خدو خو داله یدم  چدال د         . او ېربي  دوى دى 

پخددواني ټينګددار لدده املدده یددال بدداالخره بهددر تدده د  ددده سدد ر         ډاکترانددو د

 يله لدرم چدال د  دده روهتيدا پده بشدپړه توگده        . پخوانه سپارستنه ومنله

تاسو ليکلي و چال  ده په پترزبورگ کال یو له هوره  ځيرکدو  . روهه  ي

او پو ددو ځوانددانو ندده گڼددچ کېدددي   يلدده لددرم چددال زمددا کددورني هددرور  بدده    

 دده مرسدتال او   . خبدره کدال کدوم  دك نده الره      وبښي  ما  ېهکله پده د  

نيکي چدال دلتده لده خلکدو  لده مریيونده نيدولال تدر لویدو ځمکوالدو پدور             

اوس پترزبدورگ تده راهلدي او  دده     . کړي دي   دمېرل یدال گدران کدار دى    

زه حيراندده یددم او  . منردد، یددال تددر السدده کددړى دى چددال وړتيددایال درلددوده    

مال چال گواکال  ده له تعج، کوم چال  نگه دهه  ان آواز   ده  م ناس

کومال وړ  رستوفال سره مرموز واده کړى  له مسدکو نده پترزبدورگ تده     

زه فکر کوم چال سدردار انددر  بده لده کدوم چدا  پده تېدره بيدا لده           . رارسېدي
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 :دهال نجله سره په دهو دالیلو واده وکړي

خورا لد خو بيا  م د خپلال  لومړي خو دا چال زه پو ېدم چال ورور مال 

په اړه هد دي  د  ده ویر او خواخدو ي دومدره د  دده    خداى بښلال سځال 

پر زړه واکمن دي چال ترور نه کوم  دهه زړه د  بچ چدا تده ورکدړاى  دي     

 . د مير  منگلوته وسپاري( نيکوالى)او بيا زمو  دهه نازولال ملك 

دا چال دهه نجله د  دو سځو له ډلال نه ده چال د سردار انددر    دویم

کده رسدتيا راباندد  وایدئ زه     . رسره وکړيد  خوسه  ي او ده د  واده و

وبښدده قلددم مددال آزاد  .  ددم ندده هددواړم چددال  ددده د  دهدده  ددان سددځه ولددري    

د . مددخ دى چددال تددوروم یددال دویددمپریښددود  کيسدده او ده  ددوه او دا دى دا 

خداى په امان گرانال خورلنت   خداى د  تاسو په خپدچ سدپېهلي رحدم    

 .ي ین  م تاسو سکلوىزما گرانه ملگر  پېدله بور. او پناه کال وساتي

 ماریا     
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د اوړي نيمایي وه  چال  هزداگه ماریا له خپچ ورور سردار انددر   

 دال دهه ليك ته  ېڅ انتظدار  . نه چال په سویس کال و  ليك تر السه کړ

نه الره  سردار اندر  په د  ليك کال خپلال خدور تده یدو ېجيد، او دد      

لده پېدلدال رسدتوفال سدره د ده د بدولال        دده . له انتظاره لر  خبدر ليکلدي و  

ټدول ليدك خپلدال کدوژدنه تده د ده پده سدکلو سدتاینو د ميندال پده           . خبر و

 دده  . خبرو او خپلال خور ته د وروگلوۍ او پر  دال د باور له تدورو ډک و 

دا دى . ليکلي و چال ال تر اوسه  ېهکله په کومال سدځال مدين  دوي نده و    

خدور نده یدال لده د  کبلده بښدنه        دى اوس نوى د ژوند په معنا پوه  وم  له

هوستلي و  چال  دال ته یال د خپلال کوژدنه پده  کلده  ده نده و ویلدي او      

 ده دا دليچ راوړى و چدال  . یال له پالر سره په د  اړه خبره کړ  وه یواز 

خور به یال بيا پر پالر ټينګار کړى واى چال د ورور واده ومندي  پدالر بده    

ال الپسدال ېردبي  دوى واى او بلده     د  دال  يله نه واى منلي او پالر به ی

. دا چال  خبره ال  ده وخت  رگنده نه وه  لکه اوس چال  رگنده  دو  ده 

له  دده وختده دا   .  ده ورځ پالر ده ته یو کال وروسته د واده وېده ورکړه

او زه لده   ده  پد ميا تال اوستي دي  یعندال نيمدایي مدوده تېدره  دو  وه     
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کده دهده داکتراندو دلتده زه د     . یم ده وخته اوس زیا  د  واده ته لېواله 

نورو در  ميا تو لپاره په دهو معددني اوبدو کدال د المبدو لپداره نده واى       

ته ما پې ندال او لده   ... ال د وخته روسيال ته ستون  وى واى ساتالى زه به

زه  دده تده  دېڅ ډول اړتيدا نده لدرم او       . پالر سره مال په اړیکو سه پدو ېدئ 

خددو د ددده پدده وړانددد   واک وم او یددمزه تددچ خپلدد.  ددېڅ  دده تددر  ندده هددواړم

 دده پده داسدال حالدت کدال      . د  ده د کرکال او قهر سب، کېدي مخال ت  م

دى چال له مو  سره د  ده  پال ورځال  خورا کمال پاتال دي  نو ځکده نده   

دا دي اوس لگيدا یدم پده    . هواړم چال  دده د  زمدا د نيکمرهده خندت  دي     

م چال یوه سده  دېبه هدوره    د  اړه  ده ته یو ليك ليکم او له تا نه  يله کو

ته به گور  چال  ده په د  اړه  ه وایي  ایدا کومده   . او  ده ته یال ورکړ 

 يله  ته چال  ده به دا ومندي او کنده  ایدا  دده بده دهده یدو کدال مدوده لدد           

 رالنته کړي که  نگه 

 ددهزادگه ماریددا لدده ډ ددرو  ددکونو  دېاگددانو او  يلددو ندده وروسددته     

وروسدته بدوډا سدردار پده کدراره  ددال تده         ليك پالر ته وسپاره  یوه ورځ

 :وویچ

ورور ته د  وليکه چال تر  و مړ نه یم  صدبر د  وکدړئ  ډ در وخدت      -

 .پاتال نه دى  په  مد  لنتو ورځو کال به زما له همه خالچ  ي

 ددهزادگه هوسددتچ چددال د مخال ددت کددوم ځددواب ورکددړي  خددو پددالر   

 :و  ویچ  دال ته د خبرو اجازه ورنه کړه  آواز یال ال لوړ کړ او

. واده یال کړه  واده یال کدړه گرانده  تدر د  نده هدوره مونددي نده  دي         - 

 وسيار خلك دي آ  بتاى دي آ  د نيکوالى جان به سده ميدره وي  گدوره    

ورته وليکه  واده یال کړه   مدا سدبا یدال واده کدړه  د نيکدوالى جدان بده       

ال دى  ده   ه  ده چد   !  ده او زه به له بورینکال سدره واده وکدړم  . ميره  ي

خو په یوه خبدره بایدد پدوه  دي چدال ندور زمدا پده         .  م بال مير  پاتال نه  ي
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کور کال بله سځه په کار نده ده  پر دددئ چدال واده وکدړي   در چېدر  چدال        

 . ژوند کوي  کوي د 

ته  م  ده تده ورکدته  ده  خدداى د      :  ده ماریا ته وکتچ او و  ویچ 

 ...دا گز دا مېدان   لور پلو د  قبله! مچ  ه

 :رته یال ویچلو 

ولددال یددال وندده کددړو  د  ددهزادگه نددوم خددورا سدده ورسددره ا سددي           - 

 ددهزادگه ماریددا پدده حيددر  سددره ليدددل چددال پددالر یددال پدده د  وروسددتيو   

ورور تده  . وختونو کال خپله فرانسوي مينځده ډ دره ځانتده نېددد  کدړ  ده     

د  لده ورور  .یال وليکچ  چال د ده دليك په وړاند  دپالر هبر ون  ده و 

خو ي  رگنده او  ده ته یال ډاډ ورکړ چال د بوډا خوسه بده  سره خپله خوا

 .ژر ترژره تر السه کړي

د  هزادگه ژوند ټول دنيکوالى له روزنال د اندر  په اړه خيدالونو   

او له مذ ، سره له مينال جوړ و او له  دو نه د  د مرستال  يله لرلده خو  

  دد  تر نگ لکه  ده  دان چدال  ر دوک خپدچ ځدانگړي ارمانونده لدري       

 هزادگه ماریا  م د زړه په تچ کال  دده پدټ ارمانونده چدال دد  د ژوندد      

دد  د دهددو  يلددو سددرچېنال  ماهدده خدددایي . پانگدده جوړولدده  سدداتلال وو

 ...وه چال دد  دیدن ته به راتلچ خدمتگارانو ډله

لددده دهدددو خددددایي خددددمتگارانو نددده یدددوه  دددم  یدددوه بدددوډۍ مېدددرمن        

چدال کمکد  ځدان یدال       ده پنځدوس کلنده سدځه    . فېدیوسيو کا نومېده

دیر  کاله کېدل  چال یو زنځيدر یدال تدر    . درلود  ساده  آرامه او چوپ و

 دهزادگه ماریدا د  ددال زیاتده     . مالتړل  وه   دال پښېبلال س رونه کول

یو ورځ چال دهال سځال په یوه تياره کوټه کدال  د یدو تدت  دراغ     . لېواله وه

زادگه مخال ته  د خپچ ژوند کيسال  هزادگه تده کدولال  نا اپده د  ده    

ذ ن ته راهلچ  چال فېدیوسيو کا یوازینه سځه ده  چال سمه الره یدال  
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یدو کشديش   ...  دال پر کړه وکدړه  چدال  مددا الره هدوره کدړي     . موندلال ده

 دهزادگه ماریدا   . سره یال په د  اړه مشوره وکړه   ده  م خوسده ورکدړه  

یو جوړ جامال او تور ټکدرى پده د  پلمده ځانتده جدوړ کدړل  چدال گدوا کدال          

خو په زړه کال   دده وخدت تده    ... ال خداى خدمتگار  ته وربښي ده کوم

خدو  ...  دو سره الړه  ي سترگال په الره وه چال دهه جامال واهوند  او له

کله چال یال پالر په تېره بيا کمکي نيکوالى وليد  د  ده تکچ لد سسدت  

هوند   و  لد آرامه  وه او ځان یال گنهگاره وباله او په کرار کدرار یدال   

 . دال ته پالر او کمکي وراره تر خدایه  م گران وو ځکه. وژړل
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ددد انجيچ په سدپېهلي کتداب کدال راهلدي دي  چدال لده جنتده د آدم لده         

.  ړلو مخکال  ده یواز  استراحت کاوه او له کار او زیدار نده بدال همده و    

والتيدا پده  ماهده لدومړنه بڼده پداتال       په خاورین انسان کال د  وسدایي لې 

او  دخداى د لعنت پېټي له د  کبله پر  وربار دي چال  دده تدورن   خو. ده

نه یواز  د  ته اړ دى چال د خپدچ الس لده تڼداکو ځدان مدوړ کدړي بلکدال د        

مو  خټه داسال ندښتچ  و  چال نه  و کوالى په اخالقي آرامتيا  وسا 

سدال زمدو  د زړه پده هدو و کدال      یدو مرمدوز هدد پده پرلده پ     . او آرامه واوسدو 

انگاز  کوي او وایي چدال مدو  بایدد د دهدال  وسدایه لده کبلده گنهگدار         

که انسان کدوالى  دواى  دده حالدت رامدنځ تده کدړي  چدال پده          ... وگڼچ  و

 ده کال  م  وسا   م گټدور او  دم خپلدال دندد  تدر سدره کدړي  د  دده بده          

ه چال پوځيدان  د ټولنال یو ډل.  ممهاله ازلي نيکمرهي په برخه  وي واى

دي  د  مد  ازلي نيکمرهه او د رومرو دندد  سدرته رسدولو پدړاو تده      

رسددېدلي دي  د پددوځي خدددمت هددوره زړه راسددکون پدده  مددد  اجبدداري     

 .خدمت او  م مهاله د وجدان په آزادۍ کال ندښت  دى او وي به

نيکوالى رستوو چدال ال  مالتده د پداولوگراد پده هوندت کدال خددمت         
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را يسدددال د دینيسدددوو پدددر ځددداى د سدددواره پدددوځ    کدددال  ٠٨03کددداوه او د 

 .قوماندان  وى و  دهه نيکمرهي په هوره توگه تر السه کړ  وه

رستوو یو پاک زړي انسان و چال په پوځ کدال لدد قهدرجن  دوى و او      

که د ماسکو آ نایانو  ده ليدلي واى   ده به تر پامه  سال بدال الر  او  

گددرو  الس الندددو او با ددارى ورهلدد  واى  خددو پدده پددوځ کددال  ددده تدده  مل

خپله  م له خپدچ ژوندد   . مشرانو د یوه گران او درانه ځوان په سترگه کتچ

 دده د مدور لده    ( کال ٠٨0۳پرکال ) په د  وروستيو وختونو. نه خو اله و

خوا په رارسېدلو ليکونو کال  د کورنه د مالي وضعال د ورځ تر ورځال 

ليدده چدال ندور دد     خرابېدو په اړه خبرونه لوسدتچ او د مدور دا  يلده یدال     

وخددت رارسددېدل  چددال دى بایددد د ېمددر خوړلددو مددور او پددالر د خيددال د        

 .آرامه او د  دو د پریشانه د مخنوي لپاره کورته راستون  ي

نيکوالى چال دهه ليکونه لوستچ  له د  یال ویره لرله چال خداى مده   

کړه  دى له دهه چاپيریاله چال دى ورسره ېاد   وى او لده هيدر پدوځي    

يو نه یال دراتښتېدو نه وروسته  لته پنداه اخيسدتال او دى  لتده    پریشان

 ده داسال انگېرله چال ژر به وي یا لدد  . په خورا آرامه اوسي  ونه باسي

تده   په ځندت  دده بده د  تده اړ وي چدال بيدا د ژوندد د بهېدر  دده نداآرام ور           

له کړکيچونو او  دخړو سدره پنجده نرمده کدړي  جدړ  هدوټال        . ورودانگي

ونددد دوکددو او نارواووتدده هدداړه کېددددي او لدده سددونيا سددره د   پرانددزي  د ژ

دهددده ټدددولال خبدددر  او د  ددددو . ميندددال د وېدددد  خبدددر  بيدددا راتدددازه کدددړي 

وریاد دل  ټول وحشتناکه  کړکيچن او ورک الري وو او  ده بده د مدور   

بده یدال پده     ليکونو ته په سړو او دودیزو خبرو ځوابونو ليکچ او ليکونده 

پده تدورو پيدچ او پده  مدد       . اسو مطيك زوىست! گرانال مور  :د  تورو

خدو پده د  اړه   . ځوابونده بده یدال ورلېددل      مداسدال .پاى ته رسدېدل  توروبه

کال و چال  ده تده   ٠٨٠0. چال  ه وخت به کورته ورستنېدي   ېڅ نه ليکچ
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له مور او پالر نه یو ځانګړى ليدك ورسدېد او پده  دده کدال یدال ليکلدي و        

په ليك کال دا  م راهلدي و چدال د   . هچال ناتا ا یال سردار اندر  ته ورکړ

د  ليددك . مشدر سددردار د مخال دت لدده املدده واده یدو کددال وروسدته کېدددي    

لددومړي لدده د  کبلدده چددال  ده   . نيکددوالى  ددم همجددن او  ددم خوابدددى کددړ    

احساس کاوه چال ده ته تر ټولو نه د کورنه گرانده هدړ   ددوى لده کدوره     

لرلده چدال د دهدال     دا چدال د یدوه سدواره پدوځي پده  ېریدال  يلده        دویمځي  

بددولال پدده وخددت کددال کا ددکال  لتدده واى  چددال دهدده بالکونسددکي تدده یددال    

سودلي واى چال له دوى سره خېښي  ومره د ویاړ وړ نده ده او پده رسدتيا    

که ناتا ا پده ده گرانده وي  کدوالى یدال  دول  در  ده د خپدچ  دده سرسدام           

یددوه  ددېبه زړه نددا زړه و چددال رخرددت   . پددالر لدده خوسددال پرتدده ترسددره کددړي  

ي او ناتا ا د ناو  په جامو کدال وگدوري  خدو بيدا  دده تده بېالبېدچ        واخل

خيالونه  خيالونو ته ورهلچ   ده ته سونيا او له  ددال سدره د ده اړیکدي    

. او  ددده سددتونز  چددال دهدده اړیکددي بدده یددال ده تدده پيدددا کددړ  وریدداد  ددول 

نيکوالى له رخرته نه الس په سر  و  خو د  ماهه کال په پسدرلي کدال   

مدور دهده ليدك د نيکدوالى لده پدالره       . یوبچ ليك تر السه کړیال د مور نه 

مدور یدال   . دهه ليك دي په د  قانك کدړ چدال کورتده الړ  دي    . پټ ليکلي و

ليکلي و  که دي کورته راستون نده  دي  ددوى د ځمکدو او جایددادونو     

. هم ونه خوري  ددوى  ر  ده بده تداال واال او کدورنه بده گددایي تده کېندي        

یدال اوس داسدال ژوبدچ  دوى  دومدره یدال  در  ده          مور ليکلي و چدال پدالر  

ته پریښي او دومره له  در چدا سدره خواخدو ى دى چدال  ر دوک        ميتينکا

 دال ليکلدي  . یال دوکه کوي او  ر ه ورځ تر ورځال خرابېدي او خرابېدي

 :و

تا ته په خداى قسدم درکدوم  کده  مددا اوس را نده  دال  کدورنه او د         

خبدر  ده بده پدېښ  دي  کده         دال  تمني له بدمرهه ونه ژهورئ  خداى
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دهه ليك پده نيکدوالى اهېدز    . والړ یال راخوځېده او که ناست یال راپا ه

 .وکړ  د  ده سالم ېنچ ده ته الرسوونه وکړه چال  ه باید وکړي

اوس  ده باید کورته ستون  وي واى  که له پوځه یال چور اسدتع ا   

 .نه واى کړي  لد تر لده خو یال باید رخرتي اخيستي واى

بایددد  مدددا اوس تللدد  واى خددو پدده د  ندده پو ېددده چددال ولددال تددر     دى  

له خوبده چدال راپا ېدد سپارسدتنه یدال وکدړه د       . هرمنه وروسته و ده  و

 ده خړ مارس نومي مسدت آس  چدال ډ دره مدوده یدال نده و زهلدولال  زیدن         

د )  ددده چددال لدده خپددچ مسددت آس سددره راسددتون  ددو  الورو ددکا       . کددړي

او خپلو ملگرو ته چال ماسدام د  ( دینيسوو چوپړ چال ده ته یال پریښي و

ده دیدن ته راهلي وو  وویچ چال دى  ده مدوده رخردتي اخلدي او کورتده      

 ده ته دا ترور گران و او ورته ېجيبه بر ښېده چال  نگه به دى لده  . ځي

قوماندانه نده د خپدچ ندوي ترفيدك خبدر او پده وروسدتيو تطبينداتو کدال د          

ده تده دا  . رتده کورتده الړ  دي   نومي نښدان د اخيسدتو پ  ( انا)بري له امله د 

چدال  نگده بده یدال د مېدرمن پشدازدیهکا پده ویداړ د سدواره          ...  م گرانه وه

پوځ له خوا په جوړه  و  مېلمستيا او د  دو پده نهدا کدال چدال د مېدرمن      

خددو  ددده اوس پدده د   ... بارژاوسددکا پدده ویدداړ جددوړ دي  گددتون ندده کددوي   

ور  او سددکلي ډاډمددن او پددوه  ددوى و  چددال  ددده بایددد لدده د  پدده زړه پدد     

د یددو  . ماحولده   لتده الړ  ددي چال  ر ده تشدال خبددر  او پېدورونده دي     

اوندده پدده او دو کددال یددال رخرددتي واخيسددته  د خددداى پدده امددانه تددر         

کورتدده د نيمددایي الر  تددر ... مېلمسددتيا ندده وروسددته د کددور پلددو وخوځېددد

پده مسدکو   ) و لو وروسته یال له ځانه پوستنال پيچ کړ  چال په اترادنيدا  

 ومره چال کورته نېدد  کېده  د ده پده  . کال به  ه کېدي( ى کليکال ددو

اترادنيدا تده ال یدو    ... وړاند  د پرتو ستونزو خيالونو  پر ده یرهچ زیداتوه 

تم ځاى پاتال و چال گاډیوان ته یال در  روبله ورکړل  چال آسونه الپسدال  
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 مدا چال لده کدور سدره کوز دو  لکده ما دوم داسدال پده مندته          . یرهه کړي

 .ور په زینو داسال وروخو  چال سا یال بنده بنده کېدهمنته د ک

تددر تددود  سددتړي مشددي خددوار مشددي او د خپلددو خپلوانددو تددر تدداوده        

 رکلي نه وروسته یال  ده خيالونه چدال سدتونز  یدال تدر مخدال دي   ېدر       

نيکدوالى  (.  ر  ده  ماهده  دان دي  چدال و  ندو مدا ولدال تلوارکداوه        )کړل 

د . او ژوندددد سدددره رو دى  دددو بېرتددده لددده کدددورني چاپېریدددال   کدددرار کدددرار

موروپالر په کړووړو کال یال  ېڅ بدلون نه و راهلدي  یدواز  لدد  ده ندور      

 ده نو  خبره چال د مدور او پدالر پده کدړووړو کدال د ده      .  م زاړه  وي وو

ورته پام  و دا و چال ددوى تدرمنځ د خوا ديني او مخال دت روحيده چدال      

ژر پده د  پدوه  دو چدال     نيکوالى ډ ر . پخوا ده نه و ليدلي  پيدا  و  وه

. سدونيا  دچ کلنده  دو  وه    . دهه روحيه د ناوړ  مالي وضعال لده املده ده  

سکلال کېدل یال پاى ته رسېدلي او تر  ده  ده چدال و  د ال سدکلي کېددو     

د .خو  ده  ه چال و   ماهه دد  د سدکال لپداره پدوره و   .  يله یال نه کېده

ه  پدو کدال   نيکوالى تدر راتدگ نده وروسدته  دده د ميندال او نيکمرهده پد        

د  دال دهال رستينال مينال او خواخو ۍ پر نيکدوالى سده اهېدز    . ډوبه وه

. پيتيددا نددور نددو زلمددي  ددوي و . پيتيددا او ناتا ددا  ددده حيددران کددړي و . الره

آواز یال  م ډډ  وى . دیارلس کلن  سکلي  مست  ځيرک او خورا  و 

 نيکوالى خپلال خور ته  م تر ځير ځير کتلو نه وروسته  ك حيران و . و

 : ده  دال ته وویچ

 نور نو  ده پخوانه ناتا ا نه یال  - 

 .ولال  بدرنگه او با ار   و  یم - 

 .نه  برېکس- 

برېکس اوس  هزادگه تده ورتده   :  ده په پټه د  دال هو  کال وویچ 

 . و  یال
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 دال له انددر  سدره   .... او ....  و   و  : ناتا ا په خوسه ځواب ورکړ 

 دده تده   . د  ده د راتدگ کيسدال ورتده وکدړ     د خپلال مينال او اترادنيا ته 

 :یال د اندر  وروستي ليك ولوست او ورور نه یال وپوستچ

 ... نگه خو اله  و   گوره زه اوس داسال آرامه او نيکمرهه یم - 

 :نيکوالى ځواب ورکړ 

  ده خورا سه سړي دي   نگه سخته پر  مينه  و  یال  - 

 :ناتا ال ځواب ورکړ 

په باریس مينه وم  د نهدا پده معلدم مينده وم  پدر       ه درته ووایم  زه  - 

دا وار مال زړه آرامده  . دینيسوو مينه وم  خو دا وار چور بچ ډول مينه ده

پو ېدم چال تر ده نه بچ سه سړى نه  ته  ندو ځکده آرامده او    . او ډاډمن دي

 ...دا وار  د نورو وارو په  ان نه دى. ډاډمنه یم

ۍ او دده لدده خددور سددره د  ددده خددو نيکددوالى د بالکونسددکي پدده ریبددار 

 دده پده د  ډاډمدن نده و چدال د خدور برخليدك یدال         . واده ته په  دك کتدچ  

په تېره بيدا چدال  دده د خدور تدر  ندگ بالکونسدکي نده و         . ټاکچ  وى دى

 ده په د  کېدونکال واده کال  په کوم ټکدي نده پو ېدده او د زړه    . ليدلي

 :کوله ده په زړه کال دا خبره ډ ره . هوټه یال نه آوار ده

نو ولال واده ځنتوي  ولال یال کوژده ونده کدړه  لده مدور سدره پده د         - 

اړه تر خبرو او زړه خوالال نه وروسته په تعج، سره پوه  و چدال مدور  دم    

دي پدوه  دو چدال مدور  دم پده زړه کدال دهدال         .  ده  ان فکدر کدوي لکده دي   

 .دهال خبر  دي خو اله کړ. بولال ته په  ك او بال باورۍ گوري

خال له کبلده چدال  دره مدور یدال د خپلدال لدور د راتلدونکي         مور د  دال ر 

مېړه په وړاند  لري  د سردار انددر  یدو ليدك خپدچ زوى تده ورسدکاره       

 :کړ او و  ویچ

 ده ليکلي و چال د دسامبر د ميا تال نه مخکدال راتدالى نده  دي       - 
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خدو پده  در    . ولال راتالى نه  ي  پو ېدم نداروغ دي  تدداوي تده تللدي دي    

ړه ناتا ال ته  ه مه وایه  د  دال خوسه ته پام مده کدوه    حال  ته په د  ا

یواز  زه پو ېدم  چدال  در وار د  دده    . دا د پېدلتوب وروسته لوبال دي

 دال  ر وار خپلال خبر  په د  خبرو . ليك رارسېدي  په د   ه تېر دي

 :پاى ته رسولال

 .توکچ په خداى   ر  ه به سه  ي   ده خورا سه ځوان دى - 
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نيکوالى کورته تر راستنېدو وروسته په لومړیو وختونو کال ډ ر په  

 دده د  . هوره کدال سدکار ده  خدو لده د  حالدت سدره سدره  دده پریشدانه و         

جایدادونو په اړه  دو کړکيچونو او چارو زوراوه چدال مدور یدال د  دده د     

دد  لپداره چدال  در  ده ژر     . سرته رسدولو لپداره دى لده پوځده راهوسدت  و     

ي له او ه پریباسدي  تدر راتدگ نده در  ورځدال وروسدته پرتده لده         دهه پېټ

 دال چال د ناتا ال د  پوستنال تده چدال چيدر  ځدي  ځدواب ورکدړي  پده        

برندو سترگو او تریو تندي د کور د ودانه  دده برخدال تده چدال ميتينکدا      

 لته مېشت و  ورهي اوله  ده نده یدال د چدارو جداج او دکدارونو حسداب       

 دددو پوسددتنه   ددده  دده ووچددال دى  تددر    د چددارو حسدداب او د  . وهوسددت

ميتينکدددا چدددال ډار پسدددال اخيسدددت  و ال خدددراب پو ېدددده  خدددو د ده د    

لدده ميتينکددا سددره خبددرو او د  ددده  .پوسددتنال ميتينکددا  ددم سرسددام کددړى و 

د بزگرو ټاکچ  وي مشر او نورو استازو . ځوابونو ډ ر وخت ونه هوست

پدده خولدده کددال  چددال د کددور داالن تدده دده د راننوتوپدده وخددت کددال د درواز  

د ځوان گدراو هدد اور دده چدال لده بنگهداري راپيدچ او        . سترگه په الره وو
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 .کرار کرار په هړمبېدو بدل  و او وروسته بيا بدوسکنځلو ته ورسېد

... هله  دوکه ماره  نا کره  لکه د سپي په  دان بده د   ېدر  کدړم     - 

 . وزه مال پالر هوند  نه یم  ستا د  دوکو خو مو  گدایئ ته ورسول

تددر د  وروسددته ټولددو پدده خددورا خو دداله چددال ډار  ددم ورسددره مددچ و   

وليدل چال ځدوان گدراو  مېتينکدا لده  ټده رانيدول   کشدکا ي یدال  لده          

 :کوټال یال راوویست  په لدتو لدتو یال وا ه او ورته و  ویچ

 .لعنتي اروا  د  ورکه کړه  چال بيا د  دلته ونه وینم ووزه  - 

له  پدمال زینال نه راوالو  او مخدامخ   ميتينکا  لکه بریښنا داسال 

د اترادنيددا پده کلدي کدال د گنهکددارانو د    ) یدال ځدان پده باهچدده کدال پدټ کدړ       

پټېدو ځاى و  ميتينکا  م چال  در وار لده سداره نشده راگرځېدده دلتده بده        

یال ځان پټاوه او په اترادنيا کال د  دده الس الندد  وگدړو  دم د ميتينکدا      

دوى ټدول دد   . ه دپنداه ځداى لټداوه   له ویر  په  مدهال باهچال کال ځان ت

 .(باهچال د ژهورنو  کوډو په کوډو پو ېدل

پدده خددورا  ( د سددځال خوینددد  )د ميتينکددا مېددرمن او د  ددده سددينال     

وحشت سره د  دال کوټال له وره چال پداک سدماوار  لتده ا شدېده او لدوړ      

 .په سکلو بړستنو پټ کټ په کال ا ښي و  راودانگچ

ده کېدده  پرتده لده  دده چدال  ددو تده        ځوان گراو  چال سا یال بندده بند   

وگوري  په خدورا ټينګدو ټينګدو قددمونو د  ددو لده  نگده تېدر او اصدلي          

 . ودانه ته ورهي

له د  پېښال نه خبره  وه  که له یدوه پلدوه    مشر  گرافينال سمدالسه 

آرامه وه چال ددوى د جایدادونو او مالي چارو همخور پيدا  و  خو لده  

ال  وه چال ددوى زوى بده  نگده دهده دروندد     بله پلوه  ده په د  خوا ين

 و واره کرار کرار او دپنجو پر سر . پېټي او د  ده ناندرۍ وزهملي  ي

د نيکوالى د کوټال  اته ورهله   لته یال هدو  ونيدو او پده د  پدوه  دوه      
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 .چال نيکوالى پرله پسال پيت  ښوي

بله ورځ بدوډا گدراو  خپدچ زوى ځانتده وروهوسدت  پده داسدال یدو           

 :ال ویره تر  الند  پټه وه   ده ته وویچموسکا چ

ته  سال داسدال پده قهدر  دوى یدال  ميتينکدا ټدولال         !زما د زړه سره  - 

 .خبر  راته وکړ 

 :نيکوالى له ځانسره وویچ

زه پو ېدم  چال په د  ناوړه دنياگه کال واهلل کده پده  دېڅ  دي  دم       - 

 .پوه  م

تابچال کده نده   ته په د  به خپه  وي و   چال  ده اوسوه روبله په ک - 

پده بدچ مدخ کدال ليکلدي او تدا        و ليکلي  خو  ده دهه اوسوه روبله پده پټده  

 . ده بچ مخ نه و کتلي

پالر جانه  ده یو دوکه مار دي  زه پو ېدم چال  ده  ه کدړي او  ده   - 

 .کوي  خو که ته نه هواړ  زه به نور  ده ته  ېڅ  م ونه وایم

لده یدال ځدان گنهکدار گااده      گراو  دم ناآرامده او لده د  ام   ! )نه گرانه - 

د اوالدونو پده وړاندد  مالمتده    . چال سځه یال  نګه د تمنيو اداره کوي

نه  نه زما  يله تا نده دا  ( او په د  نه پو ېده چال کارونه  نگه جوړ کړي

 .ده چال د ټولو چارو واک تر السه کړ   ځکه زه زوړ  وي یم

پده خپلدو کدړو     زه تاسونه له د  کبله بښنه هدواړم چدال  ! نه پالر جانه- 

 .مال تاسو خوابدي کړي  زما په رستيا په د  کارونو سر نه خالصېدي

 :نيکوالى په زړه کال وویچ

بال ورپسال  بال په د  بزگرو  په د  پيسو  په د  حسابو  په د   -

... زه په د   ېڅ  ي نده پدو ېدم  . حوالو  په د  ټولو او پر  دو پااو پسال

کال ونته وانه اخيسته  خو یدواز  یدو    له  ده وروستال یال بيا د چا کارو

وار گرافينددددال خپددددچ زوى وروهوسددددت او ورتدددده و  ویددددچ چددددال  ددددده د  
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اناميخایلوفنددا ندده د دوو زرو روبلددو یددو حوالدده لددري او لدده  ددده ندده یددال         

 وپوستچ له  ده سره  ه وکړى 

 :نيکوالى ځواب ورکړ 

ا نور نو نه اناميخایلوفنا مد   تاسو هواړئ چال زه ځواب ورکړم  نه - 

 دوى  ده وخت له مو  سره نېدد  . ته گرانه ده او نه د  ده زوى باریس

حواله یال  ېر  او په خپچ د  کدار سدره یدال    ... او اوس. و چال او خوار وو

تر دهال پېښال وروسته نيکوالى بيا . زوړ گراو له خو اله نه په ژړا کړ

 د جایدددادونو او حسددابونو پدده چددارو کددال  ددېڅ ونددته واندده خېسددته او یددوه

دا کدار سدکار   . نو  الره چال دده لپاره یال چور نویوال  درلود  هدوره کدړ  

زاړه گراو  دم دد  ډول سدکار لېوالده    . سکار له ډلال ډلال سپيانو سره. و

پدده د  الره کددال یددال ډ ددر  پيسددال خر ددولال او لددوى لددوى سددکارونه         . و

 . جوړول
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ارانو نه لمدده  دو    د سپېده داغ سړو د مني له ب. یخني پيچ  و  وه

ځمکددده  لکددده وسدددپنه داسدددال کنگدددچ کدددړ  وه او ندددور نو دددنيلېو رندددګ   

بایلودل  و او  ده  ين وال  دنویو کرل  ویو ژمنيو هنمو د نه رندګ  

په وړاند  کمرنګه او دتېرو ر بچ  ویو هنمو دسوار  د ژ ړ رنګ سدره  

د سدویانو  ...چال د مدالونو تدر پښدو الندد  مېدده  دوي و پده تېداد کدال و         

نګ بدل  وى و د  ېدړ  خپلال  وړ  پر ښال او ډا ونو کدال سدردانه   ر

د سددکار خددورا سدده . رځېددلال او ځددوان لېددوان سدپيانو تدده ورتدده  دوي وو   

د ځوان رستوو سپيان چال خورا سکاري وو  نده یدواز  دا چدال    . وخت و

سدکاریانو د  . ډنگر  وي وو  بلکال پښال یال له چاودو ناسدور  دوي و   

تندال وروسدته پریکدړه وکدړه چدال  ددوى د در        سپيانو د دهه حالت تدر ک 

ورځو لپاره په آرامده پر دددي او د سدپتمبر پده  پاړلسدمه بيدا صدحرا تده         

سکار د دوپراوو له سيمال نه ځکده پيدچ کدړل  چدال  لتده د      . ورستانه  ي

 .دا د سپتمبر د  وارلسمال نېټال خبر  و . لېوانو یو ډله ليدل  و  وه

 ددوا سددړه او سدداړه  . اتال  ددول ددده ورځ سددکاریان پدده کورونددو کددال پدد   
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د سدپتمبر د پنځلسدم   . سوځوونکي وو  خو ماسام  وا لد راتوده  دو  و 

په سهار چال کله ځوان رستوو د خدوب کدالي پده ځدان د کړکده د باندد        

وکتچ   وا داسال وه چال د سکار لپاره تر دهه  ان  دوا نده  بلده سده  دوا      

ي او دا چال باد نه داسال بر ښېده چال آسمان راویلد. پيدا کېداى نه  وه

یوازینه  ه چال لده  دوا نده ځمکدال تده یدال       . لگېدي  ځمکال ته را هېدي

د وندو پددر  . راسدکته کېددل د پددام وړ و   دده راسددکته کېددونکال لددړ  و     

پنتو  انگو د بنم رااه  ا کي ځلېدل او پر نویو رالو ددل  دویو پدااو    

 و  دور په د  وخت د سکاریانو  ر . نيکوالى د باند  راوو ...  هېدل

دانيدچ د کدور د دیوالده لده  دانه راتېدر        واور دل  و او د سکاریانو مشدر 

خپچ ما  و برنج ویښته یال اکرارينيانو ته .  ده خورا سه سکاري و.  و

ورته لکه سرچپه کاسه داسال جوړ کړي وو او یدو تداو  دو  متروکده یدال      

بدال  د  ده بال باکه کړه وړه او گونځال گونځال مخ د  دده د  . په الس کال وه

داسال بال پروا او بال باکه چال گواکال په دنيدا  . باک ژوند  رگندونه کوله

دا  دده د سدکاریانو ځدانگړ     . کال یال د  ېڅ چا او  ېڅ  ي پروا نده لرلده  

خدوله یدال د خپدچ بدادار تدر      ( یدو قدام دى  ) خپله چيرکيسه . ځانگړتيا وه

دهده  دان کتدو د  دده     . مخال لوړه او په خورا سپکاوي یال  ده تده وکتدچ  

ادار نه زوراوه  ځکه  ده په د  پو ېده چال دهه سړى چال تر نورو ځان ب

 .لوړ او کبرجن گڼي د  ده نوکر او سکاري دى

 :نيکوالى هد کړل 

 ددده پدده ویددر  دا احسدداس کددړه چددال دهدده راز  ددوا چددال  ددر  ! دانيلددو - 

 وک سکار ته بولي  له دهو سکاري سپيانو او لده دهده سدکاري سدره د     

نسان سکار ته  هوي  لکده  دده  دان چدال د مدين      سکار  وي زیاتوي  ا

په زړه کال لو دلال مينه  د معشوقال په ليددلو لده  دده ټدول تېدر خيالونده       

 . ېروي
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 :دانيلو په خپچ انگازین  درانه او له چدو ډک هد سره ځواب ورکړ 

 دده وایددئ ېاليجنابدده  د  ددده دو  تددور  ځلېدددونکال سددترگال لدده     - 

ا ته ځير  و  او داسال بریښېد  چدال  سکته نه د خپچ خامو ه بادار خو

 :وایال

  نگه  صبر نه  ال کوالى  -

نيکوالى چال له دانيلو نه خپلال پوستنال پداى تده ورسدولال او پده د       

بایدد وویدچ  دي  چدال خپلده      )پوه  و چال سپيان ټول سکار تده چمتدو دي  

سپارستنه یال وکړه چال آسونه زیدن  ( دانيلو  م د سکار له  وقه لېوني و

چټکددو گددامونو  يلددو ال لدده کددوټال وتلددي ندده و چددال ناتا ددا پددهکددړي  خددو دان

.  دال ال نده کدالي اهوسدتي و او نده یدال سدينگار کدړى و       . کوټال ته راننوته

پيتا  م له  دال سره پده  . یواز  یال د خپلال مينځال  ال په او و اچول  و

 :ناتا ا وویچ. تلوار راروان و

کدده زه ځ. زه پو ېدددم چددال تدده ځددال  خددو سددونيا وویددچ چددال ندده ځددال       - 

 .پو ېدم چال نننه  وا چاته په کور کال د ناستال اجازه نه ورکوي

نيکددوالى چددال پدده  ددده ورځ لدده ځانسددره ټينګدده وېددده کددړ  وه چددال        

دلېوانو سکار به کوي  نه یال هوستچ له ځانسره ناتا ا او پيتيا بدوزي   

 :په سړه سينه یال وویچ

اسدال تده   ځو خو تاسو نه بيایو  ځکه چال نن د لېواندو سدکار دي  ت   - 

 .به مزه درنه کړي او حوصله یال  م نه لري

 :ناتا ا وویچ 

ته خو پو ېد  چال سکار زما لپاره تر ټولو هدوره او د خوسدال لوبده     - 

ده  دا خو د ورورۍ خبره نه ده چال آسونه زین کړ   سکار تده الړ  دال او   

 .مو   وک  ېڅ خبر نه کړي

خه  ېهددوک زمددو  روسددانوم : پيتيددا لدده قهددره وخوټېددد او و  ویددچ    
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  .نيول  نه  ي

تدده تددالى ندده  ددال    : نيکددوالى ناتا ددال تدده مددخ ورواړاوه او و  ویددچ    

 .مورجانال وویچ چال ته سکار ته تالى نه  ئ

. نه  نه  دا  ده وایدال  زه  رومدرو ځدم    : خو ناتا ال په هو ه ژبه وویچ 

مخ یال د نيکوالى د سپو او آسونو ساتونکي چدوپړ دانيلدو تده ورواړاوه    

ورته ووایه چال زمو  آسونه زین کدړي  ميخدایلو تده    ! دانيلو: او و  ویچ

 . م ووایه چال زمو  سپيان راوباسي

دانيچ ته چال په کورکال پاتال کېدل  م ورته  دران وه او بدادار لده لدور     

 .سره  م خوند نه ورکاوه او داسال کارو تروریال  م نه خيال ته نه ورته

داسدال یدال   . و  ده سترگال سکته واچولال او په چټکه لده کدوټال و   

وانگېرله چال  ېڅ یال نه د  اور ددلي خو  هده یدال کولده چدال د وتدو پده        

 .وخت کال ترادفا له  دال سره ونه لگېدي
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سداتلال  (سدپيان او سدړي  )بوډا گراو چال تچ یدال د سدکار لدویال ډلدال      

و   که  ه  م د  دو واک یال اوس خپچ زوى ته سپارل  و  په دهه ورځ 

سدددخت د سدددکار  دددوي اخېسدددت  و او هوسدددتچ یدددال د   ٠7د سدددپتمبر پددده 

 .سکاریانو له ډلال سره یو ځاى  ي

نيکددوالى پدده . یوسدداېت وروسددته ټددول د وداندده مخددال تدده راټددول وو   

خورا تندو او چټکو گامونو د ناتا ا او پيتيا له مخال چدال هوسدتچ یدال    

ده ته  ه ووایي  تېدر  دو او  ددو تده یدال داسدال  رگندده کدړه چدال اوس د          

 ده د سپو او سکاریانو  ر ډله جدال  . اپلتو د اور دو وخت نه لري دو د 

یدو ډلده سدپيان او سدکاریان یدال مخدال تده ولېددل او         . جال پده ځيدر و ارلده   

خپله پرخپچ سوربخون آس سپور او د خپلدو سدپو پدر ډلدال یدال هدد وکدړ         

و  خوځول  د درمندو له مينځه تېر  ول او د دستال له الر  د اترادنيدا  

 .و وخوځېدلد ځنگله پل

د بوډا گراو آسوان  د  ده سور سپين یالده وی لينسدکي ندومي آس     

چمتو او خپله گراو له گاډۍ سره  ده  ارځاى ته چال ورتده ټاکدچ  دوي    
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 .و  الړ

ټول سپيان چال سکارته چمتو  وي وو   مېر یال  لورپنځوسو تده   

دهده راز  . دهده سدپيان پده  دپدو ډلدو کدال   دپدو کسدانو زهلدول         . رسدېده 

کده پده ټدوليده    . یښت تازیان  م و  چال اتو کسانو یال الرسوونه کولده  لو

گړي سپي  دم و مېرو  دمېریال یدو سلودیر دو تده      توگه د بادارانو ځان

 .رسېده  چال اتو تنو سکاریانو ځان سره مچ کړي وو

 در سدکاري خپلده    .  ر سپي  م خپدچ خاوندد او  دم خپدچ ندوم پې اندده       

 مددا چدال لده کرونددو     . يمه پې اندده دنده  ځاى او  ده ته سپارل  و  س

او پدداليزونو ندده واوسددتچ  ټددول پرتدده لدده  ددده چددال سددره وهد دي ټولددو پدده  

چوپيتيدددا لددده نيددددو او بدددال الرو او د ډاگوندددو لددده الر  ځدددان د اترادنيدددا     

 .ځنگلونو ته برابر کړل

آسونه  د ډاگونو پر گوگچ لکه پر پاسته فدر  داسدال زهلېددل  خدو      

ت یا هوچوړى مخال تده ورهدي   در پلدو تده بده یدال        کله به یال چال یو نيم ډن

وریځن  آسمان  کرار کرار او پده اوډلدي توگده د ځمکدال     . اوبه و يندلال

کله ناکله به د کوم .  وا توده  آرامه او کراره کراري وه. پلو ته را ېوه وه

سکاري چدال  یا د کوم پرنجهاري یدا د متروکو دړقهاري یدا د سدپيانو     

 .هپا تر هو ه  وه

و ورست په واټن له کوره لر   وي وو چال پنځده سدواره لده خپلدو     د ی 

د  ددو تدر   . سپيانو سره مخامخ له خورو لدړو نده ددوى پلدو تده را روان وو    

ټولو نه مخکال پر آس سور  یو سکلي زړه راسکوونکي بوډا  چدال گدڼ    

 .او ده سپين بریت یال لرل  راروان و

 :نيکوالى چال له بوډا سره مخامخ  و  و  ویچ 

 !سالم کاکاجانه - 

بوډا چال د رستوو د کورنه له لر  خپلواندو او یدو بدال وزلدي سدړي      
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 :و  وویچ

زه پو ېددم  چدال د   واتده    . حساب پاک دى وړاندد   زه پو ېددم   - 

 و  حساب پاک دى وړاند    رومرو سکار ته ځئ  . ټينګېداى نه  ئ

م حساب پاک دى وړاند   دا د ده تکيه کال. )حساب پاک دى وړاند 

 (.و  چال  ره  ېبه یال کاراوه

 : ده وویچ 

سدددددکاریان او اندددددتیواالن یدددددال د  ژر کدددددوئ او کنددددده ایدددددال  يندددددي - 

کورنيکيوپه سيمه کال والړ دي  حساب پاک دى وړاند   تدر تاسدال نده    

 .به مخال  ي او په راو سترگو کال به  ر  ه درنه یوسي

 :نيکوالى وویچ 

 . ځاى کړوچال داسال ده  راځئ چال خپلال ډلال سره یو  - 

د سپيانو ډلال یال سره یدو ځداى کدړ   نيکدوالى او کاکدا جدان  ندگ        

ناتا ددا چددال سددر پدده  ددال کددال مروړلددال  ځلېدددونکال      . تر نددگ روان وو

تدر  دایال   . سترگال یال د خو الال او مسدتال  ېدر  پده مدنځ کدال  ځلېدد       

پيتيددا چددال پسددال رسددېداى ندده  ددو او ميخددایلوفنال چددال لدده ناتا ددال سددره  

پيتيا پده خند ددو خند ددو کدال د     . نېدد  کېدلمينځتوب کاوه   دو ته 

ناتا دا پده خدورا ډاډ او ټينګده پدر خپدچ ېربدي آس        . خپچ آس جلدو کشداوه  

او په خپچ الس یال د آس افسار راکش او په نندداریزه بڼده یدال    ... وه ناست

 . ده ودراوه

د  ددده دا ندده . بددوډا کاکددا جددان پدده خوسدده ناتا ددا او پيتيددا تدده وکتددچ   

 .لوبال او جدي کارونه له سکار سره گت  ي خوسېدل چال ټوکال او

 .مو   م درځو! سالم! کاکا جانه: پيتيا چده کړه 

پددام کددوئ  چددال سددپي ! سددالم! سددالم: کاکددا جددان پدده ځېددده ژبدده وویددچ 

 ...پرینېددئ
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سدکاریان ورنېددد    . د اترادنيا ځنگلونو ته دوسوه متر الره پاتال وه 

کړه وکړه چال سدپيان لده   رستوو او کاکا جان  خپله وروستئ پری. کېدل

رستوو ناتا ا ته  ده ځاى چال باید  لته . کوم ځایه سکارته ورسکاري

 .وروسود او خپله ځنگله ته ور ېوه  و... ودر دي

ته لېوه سره مخدامخ یدال   ! سه کاکا جانه: کاکا جان نيکوالى ته وویچ 

 .پام کوه چال له السه د  ونه وزي

 ...گورو به چال  ه کېدي: نيکوالى وویچ 
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په د  وخت کال نيکوالى رستوو  په خپدچ  دار ځداى کدال والړ او د      

د  دارونکو سدکاریانو د رانېددد  کېددونکي  درو      . لېوه راتگ یال  اره

 ور  د  ده ده ته د آ نا سپيانو هپا او دبېالبېلدو هدوندو لده اور ددو نده      

  پو ېدده   دده پده د  . یال کوالى  و دا اټکچ وکړي  چال  لته  ه تېر دي

 ددده پدده د  پو ېددده چددال . چددال  لتدده زاړه او ځددوان لېددوان دیددره  ددوي دي 

ددوى  ارونکي سکاري سپيان په دوو ډلو ویشدچ  دوي  او کدوم لېدوه     

یال پسال اخېستي   ه ناوړه پېښده پېښده  دو  ده او  دره  دېبه کېدداى       

پده د  خيدالونو کدال ډوب و    .  ي چال د ده تر  نگ کوم لېوه راپيدا  دي 

خدو دم  . ه  نگه له کومال خوا راځي او  نگه به دى پسدال اخلدي  چال لېوه ب

 و ځله یال خداى ته دېا او  ده تده یدال   . په دم یال  يله په نا يله بدليده

زاري وکددړ   چددال د ده تر نددگ لدده  ددنيليو بوټوندده  د ده مخددال تدده لېددوه   

 ده  ماهه  ان د زړه له کومال دېدا کولده چدال ځيندال کسدان      . راپيدا  ي

 ده خداى تده  . وړه  پېښال د ورپېښېدو په وخت کال کويیال  ده ته د نا

 :زارۍ کولال

دا خو نو تا ته  ه گرانه ده  چدال  مداسدال  دي  او لېدوه زمدا مخدال        - 

دربار لوى دى  پو ېدم چال ستا نه زمدا   ته راپيدا کړ   پو ېدم چال ستا
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دا هوستنه لویه گناه ده  مگر ستا له درباره  ه کمېدي چال لېوه  مدلتده  

 ... ال ته راپيدا کړ زما مخ

له زر واره زیا  د دهه نيم ساېت په او دو کدال د  دده ناآرامده او لده      

 يلددو ډکددال سددترگال د ځنگلدده د چنددارونو پددر سددر د دوو والړو بلوتددو ونددو  

 ... اوخوا  ارله

 : ده له ځانسره ویچ 

! نه  زه او دومره نيکمرهي  دا نو  ده ته  ه سخته خبدره خدو نده ده    - 

زه او دومره بخت  تچ نده پده لوبدو او نده پده جگدړه  پده  دېڅ         ! نه  نه کېدئ

 .  ي کال زما بخت نه  ته

د  ددده پدده خيددال کددال پدده چټکدده د اوسددترليڅ او دولوخددوو یادوندده     

 ده به هو ونه  ك کړل   ر  خوا تده بده ځيدر    . راتازه خو بېرته تت  ول

هد تده   واړاوه او یو مټال  و  کله به یال کينال او بيابه یال سه خوا ته مخ

  :به هو  او زړه کال به یال وویچ

یواز  یو ارمان لرم چال په ژوند کال  که یو ځچ  م وي  یو لوى لېوه  

یو وار بيدا یدال خپلدال سده خدوا      . پسال واخلم  نورله خدایه  ېڅ نه هواړم

یدو  . ته وکتچ او و  ليدل چال له خالي ډاگه دده خوا ته  ه  دي رادرومدي  

 و چا ژوره سا چال ډ ر وخت د کدوم  دي  ژوره سا یال وو سته  د داسال د ی

. را رسېدو ته سترگال په الره پاتال  وى وي او  ده یال تر السه کدړى وي 

ستره نيکمرهي یال پده برخده   ! نه  دانا ونال خبره ده:  ده په زړه کال ویچ

!  و  ده   دده  دم پدر د  سدادگه  بدال  رو دوره  بدال ډ دچ او نددار          

نه الره او دهده  دك یدواز      رستوو په خپلو سترگو او ليدلي حال باور

یوه  دېبه و  لېدوه مخدال تده راودانگدچ او پده خپلده الره کدال یدال لده پراتده            

 ده زوړ ېمر خوړلي لېدوه وه  د  دا وړۍ یدال خدړ       . هوچوړي نه گام کړ

پدده . خددو د گيددت   ددده یددال سددر  رنګدده  مگددر ځدداى ځدداى داغ  ددو  و      
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. ینددديپددده د  ډاډه وه  چدددال  ېهدددوک یدددال نددده و. چټکددده وړاندددد  روان و

 ددده والړ  . رسددتوو سددا بنددده  مددخ یددال واړاوه او سددپيانو تدده یددال وکتددچ  

 ...پراته  لېوه یال نه ليده او له دنيا نه ناخبره وو

 :رستوو  ونت  وسورولال او له ځانسره یال وویچ 

سددپيان لدده ځایددده پا ېدددل  زنځيروندده یدددال     !  ددال  دددال ... اوليوليددو  - 

خبدچ پده   .وي  تل سپ زاړه کاراى ن. ور دد دل او هو ونه یال  ك کړل

ډاړو و راوه پا ېد  هو ونده یدال  دك او خپلده لده وړیدو ډکده لکده یدال          

 .وسوروله

په  ده وخت کال چال لېوه رانېدد  او له ځنگله لر  کېدده  رسدتوو    

 :له ځانسره وویچ

سپي پر  ورو کارواو کده ونده  دکارو  نا اپده د لېدوه حدال بددل         - 

ده تددده ځېدددر و  او   دددو  ور دد دددد   دددده   دددده انسددداني سدددترگال چدددال   

وليددد  تر  ددده وختدده یددال ندده و  ليدلال پدده کددراره یددال سددکاري تدده سددر     

 :ورواړاوه او ودر د  داسال بر ښېده چال له ځانسره به یال ویلال وي

 ! مخ وړاند   که بېرته  اته  په  ر حال مخ وړاند  - 

په نرمه  کدراره خدو آزاده ځداسدته یدال وړاندد  تدگ تده دوام ورکدړ           

 :لېون  چال رمباړ  و ي  چده کړلنيکوالى لکه 

 !راونيسئ - 

. خپچ سکل  آس یال یرهه او په چټکه یال ځان  ديلال تدر ورجدوړ کدړ     

له چولونو او چينو ور واوسدت او داسدال روان و چدال هدواړي د لېدوه الره      

نيکدوالى نده  خپلدال چددال     . سپو یال تر ده نه  چټدك ځداسدتچ  . بنده کړي

 ددده ندده خپددچ سددپيان  . دلددياور ددد  او ندده یددال داسددال احساسددوله چددال ځ  

یدواز  ده  دده  ديله او پده  دده      . ليدل  نه  ده ځاى چال ده پر  ځداستچ

کال ځداستونک  لېوه  چال لکه باد په یوه مخه الوته  او  ېبه پده  دېبه   
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 .یال چټکي زیاتېده  ليده

تر  ر  ه لومړى تورخال خالي هټ کوني ميلکاى ندوم  سدپ   لېدوه    

چدال و  داړي  خدو لېدوه مدخ راواړاوه      نېددد  و   . پسال ځان ورورسداوه 

 ده ته یال وکتچ او ميلکاى دد  پر ځاى چدال د تدچ پده  دان پدر  ورگدام       

 .سستال  و  کړي  لکه سکته کړه او منت  یال

 :نيکوالى چدال کړ  

 !رانيسه یئ- 

په د  وخت سور لېوبيم نومي سپي له ميلکاى نه ځدان مخکدال کدړ      

ځ کال یال داړ  پدر  خښدال کدړ      پر لېوه یال ورودانگچ  د کوناټو په من

لېدوه یدوه  دېبه کېناسدت      . مگر نا اپه او په وحشت له  ده نه راجال  و

داړ یال د گواس په نښه سپي ته جينگال کړ   خو بېرته پا ېد  وړاند  

یال منت  کړ   او د ده پسال ځدليدونکي سدپيان چدال ندور ده تده نېددد       

 . وي وو د یوه ار ين په واټن ده پسال روان وو

 ددده  مداسددال پدده ! ندده  ندده دا نا ددونال خبددره ده : نيکددوالى فکددر وکددړ 

 :ناآ نا هد رمباړ  و لال

 !... تا ته وایم رانيسه یئ! رانيسه یئ - 

 ده خپچ زوړ سدپ  پسدال  چدال د ده یدوازینه  يلده وه  د  خدوا  دا         

زاړه کاراى نوم  سپ  په خپدچ ټدول درونددوالي او قدو  سدره      . خوا کتچ

د  ددده د الر  د خنت دددو  هدده کولدده  مگددر لېددوه   ددده پسددال د رسددېدو او

دا سکاره وه چدال د کداراى   . الپسال چټکېده او سپي کرار کرار  کرار ده

نيکددوالى  ددم ليدددل چددال تددر  . کددړه ناسددم او لېددوه پسددال بدده ور وندده رسددېدي  

ځنگله پور   ومره الره پاتال نه وه او که لېوه ځنگلده تده نندوزي  ندور بده      

 دده یدو سدکاري او د  دده     . سه وتلال خبره ويرستيا د  ده سکارول له ال

ال  يلدده . سددپيان وليدددل چددال د مخددامخ لددوري ندده  د  ددده خواتدده راځدلددي  
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پاتال وه  یو ځوان او ده هړي سپي چال نيکوالى نه پې انده  مخامخ پدر  

لېددوه ورودانگددچ   ددده یددال وداړه او نېدددد  وه چددال  ددده لدده پښددو یددال          

لدده  ددده ندده انتظددار ندده  لېددوه پدده داسددال یددو  چټکدده چددال چددا. وهورځدداوي

درلددود  پددر سددپي ورودانگددچ  د  ددده د داړو هددد واور دددل  ددو او ځددوان   

 .سپي په وینو لړل    ېر   وى  په زگيروزگيرو په ځمکه ولگېد

 :نيکوالى په ژړهوني آواز وویچ 

 !د زړه سره! زما کارایه! پالره - 

ه یدال  خو نيکوالى  ېڅ پوه نه  و چال په کاراى  ه  وي  خو دومر... 

کداراى د لېدوه پده هداړه داړ      ... وليدل چال سپي یال لېوه الندد  کدړى دى  

نيکوالى دهه  دېبال د خپدچ ژوندد تدر ټولدو خدو ه  دېبه        ... خښال کړ  و 

 .گڼله

 .سپيانو دوه نور لېوان سکار کړي وو او در  نور  م تازیانو

ټول سکاریان له خپلو سکار ویو ځناورو او کيسو سدره د دده لدوى    

لېوه  ده سپيانو او سدکاریانو تده چدال پدر     ...ته راټول  وي وو لېوه ليدو

او الس  ایليا اندریوویچ  م لېوه تده وروړاندد   ...ده راټول سوي وو کتچ

 :یال پر  تېر کړ  ده وویچ

چدددال دده تدددر  ندددګ والړ و مدددخ    دددومره هدددټ دى  دددده دنيلدددو نددده   -

 :ورواړواوه او و  ویچ

 !...هټه بال ده بال -

 :ه له سره پورته کړه او و  ویچدانيچ په چټکه خول-

 !...ډ ر هټ دى! و ېاليجنابه-
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بوډا گراو کورته راستون  و  ناتا ا او پېتيا کده  ده  دم ژبده کدړ        

وخدت  . وه چال ډ ر ژر به راستانه  ي خو بيا  م په سدکار کدال پداتال  دول    

هرمددال تدده نېدددد  یددال دوه ډلدده سددپي   دددال  . ډ ددر و او سددکار دوام درلددود

نيکدوالى د ریبدچ   . نګال در  ته چال له تنکو نيدالګيو ډکده وه  ورو دړل   ت

.  دددویو کرونددددو پددده مدددنځ کدددال والړ او خپدددچ ټدددول سدددکاریان یدددال ليددددل   

نيکوالى   ده هنمو ته کتچ چال ال  نه و او د  ده یو سکاري یواز  پده  

یوه ویاله کال ځان پټ کدړى و  دوى  مددا چدال د سدپو ډلدال سدکار پسدال        

دهدده سددپي . و سددپي هددد چددال ده تدده آ ددنا و  اور دددو ددړلال  نيکددوالى د یدد

نور سپي  م  ده سره  مددي  ول  هدونه بده یدال کلده    . نومېده( والتون)

یدوه  دېبه وروسدته د ځنگلده نده یدو راتلدونک         . په کدرار او کلده لدوړ  دول    

ځانگړى آواز  گېدړ  پسال د  ارنال هدد وکدړ او ټدول سدپيان د کرونددو      

 .او له نيکوالیه لر   ولپلو ډاگونو نه هنمو ته ور ېوه 

. سکاریان په  ارځایو کال ځاى پدر ځداى او خپدچ سدپي یدال و دکارل       

نيکوالى یو  سر   لنتونال او ېجيبال گېددړ  تده پدام  دو چدال سدتړ        

سدپو  دده پسدال اخېسدتال او ژر سدپي      . ستومانه د هنمو مدنځ کدال ځدلدي   
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 ...او لکه یال سوروله... گېدړ  د  دو په منځ کال چورليد . ورورسېدل

خو نا اپه یو سپين سپي چال نيکوالى نه پې اند پر  ددال ورودانگدچ او   

سدپيان لده گېددړ  تداو  دول  دوه      ... بيا یو تور سپي پدر  ددال یرهدچ وکدړ    

د یدوه سور ده سدره خدوله    . سکاریان په چټکه سپيانو تده راورسدېدل  

 . ده کوم پردى سړى و. پر سر وه او یو بچ یال  نه کالي اهوستي و

دا نو الپسال  وک دي  له کدومال راپيددا   : انسره وویچنيکوالى له ځ 

 . ول  دا خو د کاکا جان سړي نه دي

خو نا اپه  لتده یدو ا  و ډب   ... سکاریانو گېدړه له سپيانو وژهورله 

 :د نيکوالى مرستندوى رامخال ته  و او و  ویچ. پيچ  و

 . ده یو د ایالگين سکاري دى  چال له ایوان سره یال جوړه نه ده - 

چددال  دددوى  ... يکددوالى خپددچ چددوپړ ناتا ددا او پېتيددا پسددال ولېدددل     ن 

 ... ده یال سره رواستچ...راولي

له  دو سکاریانونه  چال یوه یال  ر و  ور گت کړى و  پر آس سدپور   

و یوه گېدړه تر زین الندد  ځړولدال وه  لده ځنگلده راوو  او خپدچ ځدوان       

کېدده دیو   رنگ یال الوت  سدا یدال بندده بندده     ... ارباب ته ورنېدد   و

له دهه  نه والي نه خبدر نده    ستر ال الندنه برخه یېشنه  و  وه خو دى

 .و

 : نيکوالى وپوستچ 

  ه خبره ده  -

زمدا خدړ رنگدال    . هوستچ یال چال زمو  د سپيانو سدکار رانده یوسدي    - 

 ...وو له ما  م دا گېدړه پر اوربوز... سپه دا گېدړه داړ  وه

ه پام ونه کړ  ناتا ا او پېتيدا  نيکوالى د خپچ سکاري خبرو ته  ومر 

ته یال وویچ چال  مدلته ده ته ودر دي او خپلده د ایالگدين سدکاریانو تده     

 .ورهي   ماهه د سياالنو د ا  و ډب ځاى ته
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بریالي سکاري د گڼه گواال او انتیواالنو خوا ته ورهدي او  لتده یدال     

د خپلو کړو هدور یدال پيدچ کدړ    دده وویدچ چدال د ایالگدين او رسدتوو          

رنه له پخوا نه په د  سيمه دېوا لري او  دوى تدچ  هده کدوي  چدال     کو

په د  سيمه کدال سدکار وکدړي  چدال لده پخدوا د رسدتوو د کدورنه گڼدچ          

او گواکال په  ده ورځ دوى السي  لته گمارل  وي و چېر  چدال  . کېدي

رسددتوو سددکار کدداوه  ندده یددواز  سددکار او ورتدده ویددچ  ددوي و چددال  د       

 .رستوو سکار تر  برمته کړي

نيکوالى  ېهکله ایالگين ليدالى نده و او تدچ د  دده پده وړاندد  لده        

 دده لده   ...  ده یال خپچ خورا لوى دسدمن گااده  ... کرکال او سيالي نه ډک و

 ...او  رو کړو ته چمتو و... ډ ره قهره هور ده

نيکوالى  مدا چدال د ځنگلده  ندتو تده ورورسدېد   دده د دسدمن پدر          

به او مهربانه سړى وليد  چال ده ته یدال  با اد... ځاى پر آس سپور یو ځوان

ایالگدين د  دده   .  رکلي وایي او د ده له ليددو نده سدخت خو داله بریښدي     

 :مخال ته راروان او د  رکلي په نښه یال خپله خوله لد پورته او و  ویچ

دى دد  پېښال له کبله خورا خوا ين  دى  ده سپارستنه کړ   دده   

و سپو له منگلدو یدال د سدکار د    سکاریانو ته جزا ورکړل  ي  چال د پردی

 ده له ځوان گرافه  يله وکړه چدال ده تده ور او د   . را ا ستلو  هه کړ  ده

 . وى الس کېښکا ي او د ده په سيمه کال سکار وکړي

ناتا ددا پدده د  ډ ددره ویر ددده چددال پددر ورور یددال کومدده بددده پېښدده را ندده   

 ددي  پدده خددورا تلددورا او گبڼدده ورپسددال ورهلدده  خددو  لتدده یددال د دوو         

سياالنو او دسمنانو پر ځاى د دوو دوستانو په  ان کسان وليدل   ددو  

ته ورنېدد   وه  ایالگين د ناتا دا پده ليددو د درنداوي پده نښده خولده د        

 :ال پورته کړه او په خو ه موسکا یال وویچ  لومړي ځچ نه

 ددهزادگه گرافيندده  م د سددکار پدده زده کددړ  کددال او  ددم پدده خپلددال   - 
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اړه مال ډ ر اور دلي دي  د طبيعدت او ځنگلدو د    سکال سره چال د  ده په

تده   (پده یدواني اسداتيرو کدال دطبيعدت او ځنګلدو ملکده       ) ساتونکي دیان 

 .ورته ده

ایالگين د خپلو سکاریانو د تېروتنال د پور په بدل کال  ډ ر ټينګدار   

او له نيکوالى نده  يلده وکدړه چدال د ده ځدانگړي سدکار ځداى تده د ده بلنده          

ا بلنه ومنله او له خپلدو سدکاریانو سدره چدال اوس دوه     نيکوالى د... ومني

 ...برابره  وي وو  آ پلو وخوځېدل
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کله چال ماسام ایالگين او نيکوالى مخه سه وکړه  نيکدوالى دومدره   

له کوره لر  و چال  ده د کاکاجان دا خبدره چدال سدکار پر دددي او  دپه د      

 .ده په کلي  ميخایلوفکي تېره کړي  ومنله

 :کاکا جان وویچ 

 ! حساب پاک دى  وړاند .  نگه که زمو  کره الړ  وو -

 : ده تر یو  ژور  سا ا ستلووروسته دوام ورکړ

 وا باراني او لمدبچ زیا  دى  لد دمه به وکړ  او کمکه گرافينه  -

 .به گاډۍ کال راولال

د کاکا جانال خبدره ومندچ  دوه او یدو سدکاري یدال اترادنيدا تده گداډۍ           

 .نيکوالى  ناتا ا او پېتيا د کاکاجان کورته الړل. دهپسال ولې

پنځه  پد تنه لوى او واړه د ارباب د  رکلي لپداره د ودانده زیندو تده      

په لسگونه سځينه چوپړانال  زړ   ځدوانال او واړه د کدور د دا    . راووتچ

 .زینو ته وتلي وو چال رارسېدونکو سکاریان وگوري

دیدو     دال  د یدو  سدځال او   د سورو سدکاریانو پده مدنځ کدال  د ناتا     

مېرمنال  ته والي د کاکا جان چوپړان دومره حيران کړي وو چال زیداترو  

پده ځيدر ځيدر یدال  ددال تده       . یال  رم  ېر کړي و   ددال تده ورنېددد  کېددل    
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کتددچ  د  دددال پدده مخکددال یددال د  دددال پدده اړه خپلددال خبددر  او یددادونال          

 یادولال  واکال چال کومه معجدزه  دو  ده  یدا کدوم ېجيبده  داروي چدا       

نندار  ته یال راوست   نه سځه چال د ځدان پده اړه هد ددا واوري او پدر      

 .پوه  ي

پر آس  دم پده  ندگ ناسدته ده  ناسدته ده      ! گوره  سه گوره! ارینکا- 

 .او لمن یال  م ځوړنده ده

 .توره یال گوره  توره یال  م اچولال ده! اى خدایه - 

 .ورته گوره  لکه تاتاره داسال ده - 

 :وویچ زړور و  مخامخ یال ناتا ال تهیو تن چال تر ټولو  

 نه رالو د    نگه چال آس پورته - 

کاکاجان د باغ د ځنگله د ونو پده مدنځ کدال د خپدچ لدرگين پنداه  دوي         

کور د مخال زینو ته له آس نه راکوز خپلدو چوپړاندو تده ځيدراو پده لدوړ او       

دریځددوالي هددد یددال نددار  کددړ  او و  ویددچ چددال الړ  ددئ او د مېلمنددو د      

 .اره  ر ه جوړ کړئ رکلي لپ

کاکاجدان  .  در  دوک خپدچ کدار پسدال الړل     . چوپړانو سدره مندت  کدړ     

ناتا دددال راکددددوزه کددددړه  لدددده السدددده یددددال ونيولدددده او د کددددور پددددر لرگينددددو  

 . ورکوونکو زینو یال وروخې وله

د  ده د کور دیوالونه کاگچ نه درلود لرگي نه یدواز  پوسدچ  دوي     

تنبلده او بدال اېتندایه      م دلتهکه  ه . نه وو  بلکال  ومره پاک  م نه وو

نه احساسېده خو دا احساسېده چال پده د  کدور کدال  دوک د داهوندو او      

د ليددز تدده د تددازه مڼددو بددوى راتدده او پددر    . گردونددو د پدداکولو تکددچ ندده لددري  

 .دیوالونو د لېوانو او گېدړو پوستونو ځوړنده وو

کاکاجدان خپددچ مېلمانده لدده د ليددز نده واړه صددالون تده چددال ميزوندده او      

سددر   ددوکه پدده کددال ا ښددي وو بدرگدده او لدده  ددده ځایدده یددال بيددا  ددده           
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 مېلمسددتون تدده بوتلددچ چددال سددپين د چندداره د لرگددي جددوړگرد ميددز پدده کددال  

ا ښي و او  وکيو سایسته کړى و او بيا یال  دوى خپله د کار کوټه چدال  

او نخددي فددر  پدده کددال  یددوه زړه السددتال لرونکددال  ددوکه پدده کددال ا ښددال وه

د  دده( روسدي جندرال  )ه دیوالوندو د سدوروو   د کدوټال پد  . پرو  و  بوتلچ

پدده . پددوځي دریشددي ځړونددد وو مددور او پددالر دده خپددچ ترددویرونه اویددوه

 .کوټه کال د تندو تنباکو او سپ  بوى  م لګېده

چال په کوټه کال کيندال او و  ویدچ    کاکا جان له مېلمنو نه  يله وکړه 

ي سدپي  اوگداى ندوم  . چال د خپچ کور په  ان آرامه واوسي او خپلده وو  

 ماهه  ان په خټو ککړکوټال ته راننو   په کټ یدال ځدان واچداوه او پده     

لده کدوټال نده یدو د ليدز      . خپلو هاسو او ژبال د ځان په پاک کولو لګيا  دو 

د دیوال ډولده  . پيچ  وى و چال په یو  پرد  په دوو برخو ویشچ  وى و

 .پرد  له  ا نه د سځو  رو ور او د موسکا هد راته

ال او پېتيدددا چدددال جدددامال وویسدددتال پدددر  وکيدددو     نيکدددوالى  ناتا ددد  

ناتا دا او  . پېتيا سر به  نگچ کېښدود او سمدالسده و دده  دو    . کېناستچ

دواړه . نيکوالى چپده خولده ناسدت وو   ېدر  یدال تکدال سدر  بریښدېد         

ترسددکار ندده وروسددته  پدده کوټدده کددال   . )ډ ددر و ي  خوبيددا  ددم خو دداله وو 

ناتا دا خپدچ   ( کدولال  نيکوالى  د خور په وړاند  د نارینتوب هدور  نده  

ورور تدده سددترگه کېښددکوده او دواړو تددر ډ ددره وختدده پددور  خندددل  خددو    

مخکال له  ده چال دوى د خپلال خندا لپاره پلمه پيدا کدړي  خنددا یدال ال    

 .پسال زیاته او په کړس کړس بدله  وه

تر لد ځنت نه وروسته کاکاجان قزاقي کميس په هداړه   دين پرتدوگ     

ناتا ا احسداس کدړه    . ښو کوټال ته راننو اهوست  او لنت  موز  په پ

 مدهه جامال چال کاکا جان په اترادنيا کال اهوستال و   هير معمدولال  

او آن د خندا وړ بریښېد   خو دلته  ده ددوى تدر کوټوندو او کميسدونو    
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کاکا جان خو اله و  نه یواز  دا چدال د خدور او ورور   . نه سال سکار د 

ن پده زړه کدال  دم تېدره نده  دوه  چدال        دا یدال آ . )له خنددا نده خوابددى نده  دو     

بلکال خپله  دم لده   ( گواکال  دوى د  وکوالى  ي د ده پر ژوند وخاندي

 ... دو سره په خندا پيچ سر  و

د کاکا جان له راتگ سمدالسه وروسته د کدوټال دروازه یدو  سدځال     

راخالصدده کددړه  د پښددو لدده هددد یددال سددکار ده چددال پښددال بلددال ده   ددو           

سپينه سدره ځلېددونکال  ېدره  هوسدينال       لویښت کلنه ځوانه  سکلال 

په خورا مهربانه او درنداوي یدال   .  ونت  او ژامال الند   م هوسينه وه

پده  .  ر مېلمه ته جال وکتچ او له  ر  ه یدال د مېلمده پدالنال نښدال ور ددلال     

دا د کاکدا جدان سدځه    )یوه مالگينه ادایال   دوى ته سدتړي مشدي وویلده    

ال  ټټدر او گيدته وړاندد  او سدر یدال      که  ه  م د زیاتال  وربزالي نه ی( وه

 اته وتلد  و  پده خدورا بدال سدار  چټکده او حيدر  سدره یدال بوتلونده د           

 مددا  . بېالبېلو خوړو او د ډوډۍ رنگارنگ قابونده پدر ميزوندو ا ښدودل    

موسدکا یدال پر دونتو خدوره      چال کار یال پاى ته ورساوه  له ميزه لر  او

ده چددال دهدده سددځه  د درواز  خددولال کددال ودر ددده او داسددال بر ښددې  .  ددوه

رسددتوو تدده وایددي دا  ددم  ددده او دا  ددم زه  اوس د کاکاجددان د کددار پدده        

رازونو پوه  وئ  او  نگده بده  دوک نده پدو ېدئ  نده یدواز  نيکدوالى          

 ...بلکال ناتا ا  م د کاکا جان 

د راننوتلددو پدده وخددت کددال د  ددده د  ( د  ددده سددځه) انيسددا فيودروفنددا 

رهه او د ډاډمنتوب  رگندونده  وروځو په برندوالي  چال د  ده د نيکم

په پطندوس کدال یدوه    . یال کوله  پوه  ول  چال راز چېر  او په  ه کال دى

بوتچ خوندور  راب  د ميوو او  رابو گت  اوبده  مرخېدړي  پده هدوړو     

پتېدددر   انگبدددين  پاخددده انگبدددين  مڼدددال    ( گدددتولال)کدددال د تدددورو وړو 

. ښدي وو خستکال  پنير  مربا او په ېسلو کال ندښتچ  وي چدارمدز  ا  
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وروسته بيا انيسا فيودروفندا  ډول ډول مربدا چدال پده انگبيندو او بدور        

 کال پاخه  وي وو  د الندي هوسه او سور  وى چرگ چدال  ماهده  دېبه   

 .برابر  وي وو راوړل

دا ټددول د  پدده خپلدده ... دا ټددول د انيسددا فيودروفنددا د الس کددوډ  و   

ټدول د  . ندد  و  پاخه کړي  او په  ر  ده کدال د  دده د سده ذوي نښدال  رگ     

 دددال پدده  ددان سددپيهلي  پدداک او سددپين او د  دددال د موسددکا پدده  ېددر       

 دال به کله لده د  خدوړو نده او کلده بده یدال ناتا دال تده سدت            .وو خوندور 

 :وکړ چال له  دو ميوو نه کومه مړۍ واخلي او ویچ به یال

 ! نو  جان یال کړه ناتا ا جانال  گرافينال  نازولال - 

 دده داسدال انګېرلده چدال     . خوندد خوندد خدوړل   ناتا ا ټول او  ر  ه په 

دهدده  ددان پدده هددوړو کددال د تددورو وړو پتېددر   انگبددين او پدده ېسددلو کددال   

 .ندښتچ  و  مندکال  ېهکله  ېڅ ځاى نه دي خوړلي

رسددتوو او کاکددا جددان ماسددامنه خوړلدده  لدده . انيسددا لدده کددوټال ووتدده 

د گيالسددو د اوبددو د یددو ندديم هددوړپ سددره سددره د پخوانيددو او         ددرابو او

اتلونکددو وختونددو او پېښددو پدده اړه خبددر  کددولال او روگدداى نددومي او د    ر

ناتا ا چال سترگال یال ځلېدلال  مخدامخ  . ایالگين سپي یال  م نه  ېرول

 دو ځلده ناتا دال    . دوى ته پر  وکه ناسته وه او  دو ته یال هو  نيول  و

 هددده وکدددړه چدددال پېتيدددا د ډوډۍ لپددداره راویښ کدددړي خدددو  دددده  ددده نددده     

ناتا دا  . ال او داسدال بر ښدېده چدال نده راویښدېده     پو ېدونکال خبر  کول

د  ته په د  نوي ځاى کال دومره خو اله  دومدره آرامده او بدال همده وه      

پده یدوه  دېبه کدال چدال نا اپده       . چال دېایال کوله  گاډۍ ژر راونه رسېدي

ددوى منځ کال چوپيتيا راهله  کاکا جدان د  ددو کوربندو پده  دان چدال د       

مېلمانده کدوي  د  ددال پوسدتنال پده       لومړي ځچ لپاره خورا نېدد  کسدان 

 :وړاند  چال د مېلمنو په خيال کال گرځي  وویچ
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هواړم ټول ېمر مال  مداسال تېر کدړم  سدبا بده مدړ یدم حسداب پداک        - 

 ر ه پاى ته رسېدي  ولدال ځدان  سدال بدال ځایده گنهکدار       ... دى  وړاند 

 کړم 

کله چال کاکا جان دا ویچ   ېدر  یدال زر خبدر  کدولال او آن سایسدته       

په د  وخت کال رستوو په هير ارادي ډول  ټولال  ده سال خبدر   . وه م 

او ستاینال چال د کاکا جدان پده اړه یدال لده پدالر او گاوندتیو ځمکوالدو نده         

والیددت پدده ټولددو سدديمو او   کاکددا جددان د خپددچ . اور دددلال و   وریددادولال

 دده بده  در    .  اوخوا کال د یوه خواخو ي او بال هرضه انسان نوم گټل  و

ړه کدال روهدال تده وربالده  لده  دده سدره بده یدال د زړه خوالده           چا په  دره  دخ  

کوله  خپچ رازونه به یال ورسره  ریکول  د  دده پریکدړه بده یدال منلده او      

ټينګدار سدره درسدمي      دده تدچ اوپده   . خبره به یال د کااي کرسه گڼچ کېد 

 دده پسدرلي او مندي لده خپدچ کهربدایي آس       . دندو له منلو نه هداړه هړولده  

به د خپچ  تېرول  ژم  به په کور کال پرو  و او اوړى سره په ډاگونو کال

 .باغ د بوټو په منځ کال خوندي او استراحت و

 کاکا جانه تاسو ولال رسمي کار نه کوئ  - 

رسمي کار مال  م کاوه خوپر  مال سوده د دهدو کدارونو حوصدله     - 

د رسدمي چدارو پده ډ درو ځانگړتيداوو      ! حساب پاک دى  وړاند . نه لرم

د دولت چار  باید تاسدو پدوه کسدانو تده وسدپاري      . صېديمال سر نه خال

 !دلتده حسداب پداک دى  وړاندد     .  ي خو سکار چار   دا بلده خبدره ده  

 :بيا یال چده کړه

دا دروازه خالصه کړئ   ده ولال تړلدال ده  د ده موخده  دده دروازه     -

دا د  دددال کددوټال دروازه وه چددال د  ...وه چددال دد ليددز پدده کددوز سددر کددال وه    

. وټال ته ورخالصېده او د مجرداندو دکدوټال ندوم یدال گټلد  و     سکاریانو ک

کددومال پښددال بلددال پښددال پدده چټکدده وخوځېددد  او یددوه نا رگنددده الس د  
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د یوه گيتار هد واور ددل  دو  لده    . سکاریانو د کوټال دروازه خالصه کړه

ناتا دا چدال لده پخدوا نده د      . ورایه سکاره وه چال گيتار کوم استاد هددوي 

 ېده او د ليز ته دد  لپاره ووتله  چال  دده سده    يتار آواز ته هد وه  پا

 :کاکا جان وویچ. واوري

مددا  ددده تدده سدده  . دا زمددا گدداډیوان ميتکددا دى چددال دا گيتددار هدددوي   - 

کاکا جان ېداد  الره چدال کلده دى لده     . گيتاراخېست   ډ ر مال خوسېدي

سکاره راسدتنېده د مجرداندو پده کوټده کدال بده یدال لده  ددوى سدره گيتدار            

 .ا جان  د گيتار دهال ندمال خورا خوسېد د کاک. هداوه

د  دده آواز  ده   . آفرین  آفرین   ه سکل  یال هددوئ : نيکوالى وویچ 

سوړ هوند  و  داسال بر ښېده  چال گواکال نه هواړي ووایي چدال دهده   

 .ندمال یال خوسېدي

ناتا ددال چددال د ورور پدده خبددرو کددال سددوړوال  اور دددل  و  د ورور د    

 :مالمتولو په نښه یال وویچ

 .سکال یال هدوي نه سکلال  بلکال په بال سار  - 

 دال چال د کاکا جان  مرخيړي  انگبين او  راب خدوس او پده دنيدا     

کال تر ټولو هوره گڼلي وو  اوس یال په نړۍ کال تر بلال  در  موسدينه د   

 مدا چال د گيتار هد چوپ  دو   . دهه گيتار آواز هوره او بال سارى باله

 :مخ ورواړاوه او و  ویچناتا ا د خالصال  و  درواز  پلو ته 

 !نور  نور یال  م وهدوئ   يله کوم   يله کوم نور یال  م وهدوئ - 

ميتيکاخپچ گيتار سُر کړ او د اربداب د مېرمندال ندمده هددول یدال پده        

کاکددا جددان ناسددت و    . خددورا سددکال او خونددد بښددوونکي ډول پيددچ کددړل    

هو وندده یددال د ندمدددال خواتدده ور دددك کددړي وو او پددده یددو  نا رگندددد       

د ارباب د مېرمنال ندمه  ه کم سدچ واره تکدرار   . سکا یال ندمه اور دهمو

 ددوه   ددو واره گيتددار سُددر  ددو او بيددا  ماهدده ندمدده وهدولدده  ددوه  خددو د   
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ندمددال بيددا بيددا هدولددو ندده یددواز   ددوک ندده سددتومانه کددول  بلکددال  دددوى  

آنيسا فيودروفندا کدوټال تده راننوتده  پده  دورب       . هوستچ چال تکرار  ي

ه ډډه ولگولده او پده داسدال یدو  موسدکا چدال سدخته د        ځان یال درواز  ت

 :کاکا جان  دال ته ورته وه  ناتا ا ته وویچ

 .او خداى هو   ئ   ه کوډگر  گوتال دي هو   ئ  ته - 

کاکاجددان نا اپدده  پدده خددورا ټينګددال خوځېدددا الس وخوځدداوه او و   

 :ویچ

.. .دهه سُر یال سم ونه هداوه دلته سرونه باید جال او نرم  دوي واى  - 

 ! ر  ه پاک دي  وړاند 

 :ناتا ا وپوستچ 

 .ایا ته یال  م هدولئ  ئ  ه کوډ ر   وتال دي -

کاکددا جددان پرتدده لدده  ددده چددال ځددواب ورکړي یددواز  وموسددېد او          

 : وروسته یال وویچ

ته وگوره چال زما د گيتدار تارونده جدوړ دي او کنده      ! آنيسيو جانال - 

 !ر  ه پاک دي  وړاند  . ډ ره موده کېدي چال گوتال مال ور وړي نه دي

انيسا په مينال او چټکو گامو الړه  چال د خپچ خاوند خبدره پدر ځداى     

کاکددا جددان پرتدده لدده  ددده چددال چاتدده وگددوري  لدده  . کددړي او گيتددار یددال راوړ

گيتاره یال  گردونه پو کړل او په خپلدو ډنگدرو اډوک ډولده منگلدو یدال د      

ځان یال پده  دوکه   گيتار یال سُر کړ او . گيتار له تندي نه یو گړز جگ کړ

په  و ننداریزو بڼو یال خپلده چپده  نگلده لدد پورتده او آزاده      . )کال جوړ کړ

گيتددار یددال لدده هدداړ  راونيددو  انيسدديا فيودروفنددا تدده یددال سددترگه    (. کددړه

خدو  دده د اربداب د مېرمنددال    . کېښدکوده او د گيتدار هددول یدال پيدچ کدړل      

ميندال یدال د   او پده ډ در  دوي او    ... ترانه نده  بلکدال خدورا اسدتاد وزمده یدال      

د ندمدال منځپانگده   . ندمده وهدولده  ( په تېدو فدر   دوي  ( ) پوخو کو و)
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په  ماهه نرمو مينال بښوونکو ضربو چال د انيسيا فيودروفنا لده زړه نده   

راپا ېده   ده سره  م مهاله یال د نيکوالى او ناتا دا پده گوگلوندو کدال     

یال  انيسيا فيودروفنا تکه سره  وه  د سر په دستمال. منگولال خښولال

مخ پټ کړ او په موسېدو موسېده له کوټال نده ووتده  د کاکدا جدان قلمدي      

گوتو پده خدورا ځيدر  د گيتدار لده زړه نده زړه راسدکوونکال کدوډگره ندمده          

راوویسته  د  ده هدولو ته یال دوام ورکاوه او  ده ځاى ته یال کتچ چال 

ناليددونکال  . تر  و  ېبو مخکال  لته انيسيا فيودروفندا ډډه لگدولال وه  

سکا یال تر سپينو تورو بریتو الند  ځان راخوراوه  خو دهه موسکا مو

به  ده وخت ال زیاتېده چال ندمه بده ال مسدتېده او ضدربه بده الپسدال پرلده       

 ...پسال قوي کېده

سدکلال  :  مدا چال کاکا جان ندمه پاى ته ورسوله  ناتا ا چدال کدړ   

 !يله کوم ! بيا  بيا یال وو ه! کاکا جانه خورا سکلال وه! ده  سکلال ده

 ددال پده   .  دال ودانگچ له کاکا نه یال هېدد تداو کدړه او سدکچ یدال کدړ       

داسال حال کال چال ورورتده مدخ ورواړاوه او لده  دده نده یدال د  ده خبدرو د         

 : اور دو  يله لرله  وویچ

 دا  ه وه  دا ندمه یادوم ! نيکوالى جانه -

کاکدا  . نيکوالى  م د کاکاجان له دهال ندمال نه سه خوند اخېسدتي و  

انيسا فيودروفنا چال موسکا یال پر دونتو خدوره   . جان بيا ندمه پيچ کړه

لدد  »کاکدا جدان د   . وه  بيا کوټال ته راننوته او  دال پسال نور او نور خلك

بيددا یددال د . ندمدده وهدولدده« تددم  سددړو چينددو تدده بدده پدده گددت ځددو  زمددا سددکلال 

استادانو په چم ځان وسوراوه  او و ته یال ټکان ورکدړ او ندمده یدال پداى     

 .ورسوله ته

ناتا ال په زارۍ ډوله آواز  داسال چال گواکال ټول ژوندد یدال د کاکدا     

 : جان په منگلو کال راگير  وى وي  وویچ
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 . ماته گرانه  مه یال پر ددئ  وهدوئ! د زړه سره! کاکا جانه -

داسددال بر ښددېده چددال پدده  ددده کددال دوه جددال کسددان . کاکددا جددان پا ېددد

ى  چال پر  ر ه یدال ملندت    ندښتي دي  یو  ده چال خورا تند او جدي د

و لددال او بددچ  ددده چددال خپلدده ټوکمددارو او سدداده و او د نهددا لپدداره یددال          

 .چمتووال  کاوه

کاکدا جدان پدده  ماهده الس چدال گيتددار وا ده  ناتا دا تدده ا داره وکددړه         

 :راو  بلله او چده یال کړل

 !نو خورځال  پا ه - 

ن ناتا ددا ودانگددچ او پددر او و پددرو   ددال یددال وارتېددده  د کاکددا جددا     

مخددال تدده یددال ورمنددته کددړل  السددونه یددال پدده مددال کېښددودل  او   یددال          

 .وسورولال  تر مخال یال ودر ده او نها یال پيچ کړه

 : ده چال ورته وکتچ و  ویچ 

په فرانسوي دهه کتوالده  چېدر    نگده او کلده دهده روسدي رو         - 

زبېښل   په خپچ رو  کال یال نداړى   ده یال پالل   له کومه  دال دهده  

ه مدالگينال اداگدانال چدال اروپدایي نهداگرو  دده بایدد پخدوا         نښال او دهد 

  ېر  کړي وي  له خپلو خوځېداونه  ړلي و  په ځان کال ساتلي دي 

کاکدددا جدددان پدددوره  مدهددده بدددال سدددارى رو    مددددا بدددال سدددياله  نددده     

پور دددونکال  ندده زده کددوونکال ژور  السددي خوځېددداو   لدده  دددال ندده      

ر ددده  پدده ندداز ندداز   مدددا چددال  دددال نهددا پدداى تدده ورسددوله  ود   . هوسددتال

وموسېده   ده لومړن  ډار چال نيکوالى او نورو کسانو  درلدوده  چدال   

 ددده کددوم ندداوړه  دده و ندده کددړي  لدده منځدده الړ او د ټولددو پدده زړونددو کددال د     

 .ستاینال او مينال له احساسه پرته بچ  ه نه گرځېدل

 ده ټول داسدال پده ادا او   .  دال  ده  ه وکړل  چال باید کړي یال واى 

سدره کېددل  انيسدا فيودروفندا چدال پده چتګده د ددال لپداره  دال           ناز تدر  
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راوړى و  م لده خوسده نده اوسدکال تویولال ځکده  ددال ليددل چدال دهدال          

نرۍ سکلال له نازه ډکدال  دهزادگه  دهده پده وریښدمنو او ېطروندو کدال        

لویه  و  نجله  چدال پده بدال سدار  ډول د  تده ورتده نده ده  ټدولال  دده          

  پددالر  تددرور او بددچ  ددر روسددي سددکالو   اداگددانال چددال د  دددال پدده مددور

انسدددان کدددال ندښدددتي دي  د  یدددواز  پددده ځدددان کدددال راندددداړلي او پدددر    

 .پو ېدي

کله چال نها پاى تده ورسدېدله  کاکاجانده پده خو داله وموسدېد او        

 :و  ویچ

دهدده تدده خورځدده وایددي  !  ددر  دده پدداک دي  وړانددد ! نددو گرافينددال - 

اک دي  اوس کدده خددداى وکددړي  چددال یددو سدده زوم پيدددا  ددي   ر دده پدد       

 !وړاند 

 .وخته پيدا  وى دى: نيکوالى وموسېد او و  ویچ 

کاکا له حير  سرسام  دو او پده پوسدتنيزه یدال ناتا دال تده وکتدچ او         

 !او و  ېجبه ده: و  ویچ

 :او ناتا ا په یو  خو   موسکاچال د  و نښه یال  رگندوله وویچ 

 !  ده  م  ه زوم- 

الونو پدر  ددال یرهدچ    خو تر د  ځواب نده وروسدته سمدالسده بيدا خيد     

ځان سره وویچ چال  کله چال نيکوالى وویچ چدال زوم   وکړ  او ناتا ال له

پيدددا  ددوى دى   دده بددچ  دده بدده یددال هوسددتچ  ایددا  ددده خو دداله وه کدده نددا   

خوسه  داسال ورته بر ښدېده چدال گدواکال نيکدوالى فکدر کدوي چدال زمدا         

نه  نده   . بالکونسکي به زما د دهو کړو نه زهم الره او نه به یال منلي واى

... او وایدي چدال اوس ندو  دده چېدر  دى      .  ده به  رومرو پدوه  دوى واى  

 :دهه حالت  و  ېبو نه زیا  دوام ونه کړ او په زړه کال یال وویچ

په د  اړه فکر مه کوه او حق  م نه لر   فکر وکدړ    ددال وخنددل     - 



 

٠٠77 

او بېرته د کاکا جان تر  نگ کېناسدته او لده  دده نده یدال  يلده وکدړه چدال         

او تددر یددو   ... کاکددا جددان بيددا یددوه ندمدده وهدولدده   . بلدده ندمدده وهدددوي  یددوه

چوپيتيا نه وروسته یال په یوه ټوخي سينه صافه کدړه او د خپلدال خوسدال    

 :د سکاریانو سندره یال وویله

  دددددددپه خدددددددوره او ندددددددړۍ تددددددددددددوره 

 واوره  وریددددددز  ځمکدددددده سددددددپينه  
 

پده  . چدال وایدي   کاکا جان داسال سندر  ویلال  لکه ولسي خلدك یدال   

اهال سددادگه او ټينګددال ېنېددد   پدده د  بدداور چددال د سددندرو قددو      مدد

. یددواز  د  دددو کلمدداتو کددال دي  او موزیددك پدده خپددچ سددر ورزیدداتېدي      

موسيني لده تدورو نده پرتده  دتوالي نده لدري او یدواز  د موسديني د نظدم           

لپاره وي  نو له  مد  کبله د  ده سندره  لکه د مرهانو په  دان چدال لده    

ناتا دا د کاکدا   . نده وي  خدورا زړه وړونکدي و    خپلو سدندریزوالي نده خبدر   

جددان د سددندر  پدده اور دددو  سددخته جذبدده پيدددا کددړه  پریکددړه وکددړه چددال  

د کاکاجدددان گيتدددار یدددال  . چندددګ لدددر  کدددړي او یدددواز  گيتدددار وهددددوي   

 .راواخيست او سندره یال پيچ کړه

 ددپه لدده لسددو بجددو اوسددتال وه چددال گدداډۍ او در  سدداتونکي چددال د      

یدددو تدددن . ه پسدددال رالېددددل  دددوي و  راورسدددېدل ناتا دددا او پېتيدددا پددده لټددد 

ساتونکي ویچ چال گراو او گرافينه د خپلدو ما دومانو نده نداخبره پداتال      

 . وي او ډ ر ناآرامه وو

 دددو پېتيددا لکدده مددړى داسددال سددره پورتدده او پدده گدداډۍ کددال واچدداوه    

کاکا جان له ناتا ال نه یو سه . ناتا ا او نيکوالى په گاډۍ کال کېناستچ

ړ او په بال ساري مهربانه یال له  دال سره خداى په امداني  تود پتو تاو ک

وکددړه او  مداسددال پلدد  تددر  ددده پلدده پددور  ورسددره الړ چددال  سددواره پددر   

تېر داى نده  دو  بلکدال بایدد پده اوبدو کدال ورگدت  دوي واى  کاکدا جدان            
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سکاریانو ته سپارستنه وکدړه چدال  دراغ واخلدي او د  ددو مخکدال روان       

 . ي

توره تياره کال انگداز  کدولال  د خدداى پده      د کاکا جان هد د  پال په 

دا د ددده ورځنددي هددد ندده و  چددال ناتا ددا پې انددد   ! امددان  گرانددال لددورکه

 .ویلال وه بلکال  ده هد و چال د واور  سندره یال

په کلدي کدال د بدچ  دویو اوروندو سدره رادایي ځلېدلده او د لوگيدو زړه           

 .راسکوونکي بوى په  وا کال خور و

 :ه ورسېدل  ناتا ا وویچکله چال  دوى لویال الر  ت 

 !دا کاکاجان  م ېجيبه سه سړى دى - 

 :نيکوالى وویچ 

  وکال  سه سړى دى  گوره ساړه خو به د  نه کېدي  - 

 . نه  نه خورا سه یم - 

 :او په حيرانه یال زیاته کړه

 .دومره مال خوس  وي دي  چال نه  م کوالى تا ته ووایم - 

 .او تر ډ ر  پور  دواړه چوپ پاتال  ول

آسدونه نده ليددل کېددل  او یدواز  د      .  په  تور تم او لدړۍ خدور  و    

 . دو د پښو آوازونه چال په خټو کال یال  ښول  اور دل کېدل

پددده دهددده ما دددوم وزمددده او ویښ گوگدددچ کدددال چدددال داسدددال د ژوندددد د    

بېالبېلو خياالتو د منلو تدى و   ه تېر دل  دهدو خيداالتو  نگده د  دده     

 دده  . خو په  ر حال   ده خورا نيکمرهده وه په ذ ن کال ځاى پيدا کاوه  

ال کورته نه وه رسېدلال  چال تر  ونتو الند  یال د واور  د سدندر  پده   

د ټددولال الر  پدده او دوکددال یددال  هدده کولدده  د  ددده  ددعر . ویلددو پيددچ وکددړ

 .وریاد کړي  خو په پاى کال  ده وریاده  وه

 :نيکوالى وویچ 
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 دریاده ده کړه  - 

 :ناتا ا وپوستچ 

 تا  مدا اوس د  ه په اړه فکر کاوه ! کوالى جانهني - 

 .د  دو دا خوسېده چال دوى یو له بچ نه داسال پوستنال وکړي 

نيکوالى  هه وکړه چال وریاد کړي د  ه په اړه یدال فکدر کداوه او و      

 :ویچ

لومړي مال فکر وکړ  چال روگاى   ده سدور سدپي    ! آ ا  هو   ه - 

ي  د سپيتو  پر ځاى سدړى واى   ډ ر کاکاجان ته ورته دي  که دهه سپ

تددچ بدده کاکددا جددان  ددده لدده ځانسددره سدداته  کدده  ددده یددال د سددکار لپدداره ندده    

 ده  دم لده د  کبلده  چدال     . ساتلي  د خپچ زړه د خوسه لپاره به یال ساته

 اوس ته راته ووایه چال تا د  ه په اړه فکر کاوه ... دوى سره ورته وو

ال فکدر کداوه چدال مدو      لدومړي خدو مد   !  دوکال ! ما  یو  ېبه ودر دده - 

خو  مدو  خوکورتده ځدو  خدو اوس گدورم چدال خددا زده پده د  تيداره کدال           

چېر  روان یو  که یو وار یو چېرته ورسدېدو او وگدورو چدال اترادنيدا نده      

نده  ... بيا مال فکر کاوه چال. ده  بلکال یو  کوډگر  سېمال ته رسېدلي یو

 . ېڅ   ېڅ  نور مال بچ د  ېڅ  ي په اړه فکر نه کاوه

 ! رومرو د  د  ده په اړه فکر کاوه! پو ېدم: کوالى وویچني 

او ناتا ا په د  تياره کدال د  دده د هد ددا لده سدندریزوالي نده پده د         

 .پوه  وه چال ورور یال موسېدي

 :ناتا ا ځواب ورکړ 

حال دا چال  دال په رستيا د سردار . نه د  ده په اړه مال فکر نه کاوه - 

کاکا جان ليدل واى  ایدا خدوس  دوى بده     اندر  او دد  په اړه که سردار 

 : یال واى او کنه  او بيا یال زیاته کړه

چدال انيسديا جانده     او نور مال په ټوله الره کال له ځانسره ویچ او ویچ -
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او نيکوالى د  دال د خندا له خوسده  .  ومره سه وه   ومره سه یال وکړل

 .نه ډکال سندریز  انگاز  واور د 

ېر    زه پو ېدم چال زه بده بيدا  ېهکلده    ته پو : ناتا ا نا اپه وویچ 

 .لکه اوس داسال نيکمرهه او آرامه ونه اوسم

 .دا اپلتال  حماقت او تشال خبر  دي: نيکوالى وویچ 

 :او په زړه کال یال وویچ 

 ېهکلده مدال دد  پدده   ! دا زمدو  ناتا دا  دم  ده د سدکال  سدکال ده       - 

ي  سه بده دا وي   ده ولال مېړه کو.  ان ملگري نه درلود او نه به یال ولرم

 . چال تچ به داسال گت سره گرځو

 :ناتا ا په زړه کال وویچ 

 !دا نيکوالى  ومره بال سارى سه دى - 

 دال د کور کړکيو ته د  پال پده تدور تدم او لدړو کدال ځلېددلال  ا داره         

 .ېجبه ده  د مېلمستون  راهونه ال تر اوسه لگېدي: وکړه او و  ویچ
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ویچ د سيمه ایدز جرگدال لده مشدري نده ځکده اسدتع ا        گراو ایليا اندر 

وکړه چال دهال دند  خورا زیا  خرو درلود خو له کار ه لر  کېدل  بيا 

ناتا دا او نيکدوالى بده    . یال  م د  دو مالي چدارو تده  ده گټده ونده رسدوله      

زیدداتره وخددت د مددوروپالر  ددده پټددال خبددر  اور ددد   چددال د مسددکو پدده    

. د خر ېدو په اړه به یال سره کدولال  نتو کال ددوى د کورنه د لوى کور 

که گراو رستوو د سيمه ایز  جرگال مشر نه واى   ده به دومره پراخو 

مېلمستياوو ته اړتيا نه لرالى او په اترادنيا کدال بده ددوى کدورن  ژوندد     

پده لدوى کدور او  دده پدور         م تر پخوا نه آرامه او  وسا و  خو د  دوى

وپړانو گڼه گواه او ال تر اوسه به تدر  په اړونده ودانه کال  ماهه  ان د چ

د سار  په توگه دیملدر چدال   ...  لو پور  مېلمانه ددوى پر ميز ناست وو

و چ  د نها سوونکي د کدورنه لده هدړو    سندرهاړى و او د  ده مېرمنه یُ

نومېددده  ددوى کددره لدده پخددوا ندده    (بېلددو)او یددو  زړ  پېدلددال سددره چددال   

دال ډلدال نده د پېتيدا سدوونکال  د     دهه راز ډ ر نور کسان او له  . اوسېده

ناتا ا روزونکال او ډ ر نور خلك چال د خپچ کور پر ځاى یال هوره گڼله 

که  ه  دم د پخدوا پده  دان گڼدال او پرتميندال       . د گراو په کور کال واوسي
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مېلمستيا او بنتارونه نه جوړ دل  خو د  دوى ژوند په  ماهه بڼده دوام  

يندال د خپدچ ژوندد تردویر نده      درلود  ځکه پرته لده د  نده  گدراو او گراف   

 او پده پنځلسدو   د نيکوالى د سپيانو د ډلدو  پنځدوس آسدونو   .  و کوالى

گداډیوانو نددوکال  ددم  دده کمددي ندده و راهلددي  پدده جشددنونو کددال یددو بددچ تدده د  

لوبال  جواریو  قطعدال او پده  ددو کدال د     ... قيمتي ډالېو بښلو ته پاملرنه

ېلمسدتياووته تدگ   سلگونو روبلونو بایلچ تده پاملرنده   ددو پرتميندو م    

راتگ چال د سيمال د بتایانو به گتون په کال کاوه  او د ایليا انددر ویچ  

 . ده ته ال رنگينه بښله ال د پخوا په  ان دوام درلود

گراو د مالي ستونزو له امله په یو  داسال بال پایه کدړۍ کدال راگيدر    

و  خو ده  هه کوله دا ونده مندي  چدال دى پده داسدال یدو نده آوار ددونکال         

خدو  دده دا   . هوټال کال راگير او گام پده گدام ال پده کدال را ا سدار دي     جړ  

احساسوله چال نه له دهال کړۍ نه د راوتلو توان لري او نه کوالى  ي پده  

گرافيندال د زړه لده کدومال دا    . احتياط سره له دهو چارو نه ځان لدر  کدړي  

او دا د گدراو  .احساسوله  چال په د  تو ه به یال ما ومان بدمرهه  دي 

  .ه ده او نه  ده د خپدچ طبيعدت او خوسدال پده وړاندد  در دداى  دي       گناه ن

گددراو پددر دهددال رارسددېدونکو خواریددو او دیددوالي کېدددو پو ېددده  ډ ددر    

کدده  دده  ددم  ددده دا زور دددل    )زور ددده او د ما ددومانو برخليددك زوراوه   

گرافينال بيا د خپچ سځينه طبيعت له مخال  هه کوله چال له دهده  ( پټول

د  دال د اند له مخال  د دهدال  . ه یوه الره پيدا کړيحال نه د ژهورنال لپار

ژهورنال لپداره یدواز  یدوه الره پداتال ده   دده  دم لده یدو  بدتایال پېدلدال           

 دددده دهدده چدداره  د ژهدددورنال   . سددره ددوى د زوى نيکددوالى واده کددول و   

وروستي  يله گڼله او ترور یال کاوه  که نيکوالى  م دهه ونه مني  په 

دهده پېدلده چدال د  د نيکدوالى     . سدم نده  دي   ژوند کدال بده بيدا ددوى کدار     

 ده یدوه سدکلال نجلده او پدالر     ... لپاره هوره کړ  وه  ژوليه کاراگينا وه
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و مور یال خورا مهربانه  خواخو ي مخور خلك وو  د رستوو کدورنه  

دهدده پېدلدده اوس د خپددچ وروسددتي ورور د .  ددده ال لدده ما ددتوبه پې ندلدده

 .مړنال له امله خورا بتایه  و  وه

افيندددال مخدددامخ  گرافيندددال کاراگيندددا تددده  چدددال پددده مسدددکو کدددال   گر 

اوسېده  د یوه ليك په تدرو کدال وليکدچ چدال لدور یدال د خپدچ زوى لپداره         

گرافيندال کاراگيندا ځدواب    . هواړي او ډ ر ژر یال د  دو ليدك تدر السده کدړ     

ورکړى و  چال دا ریباري په سر سترگو مني  خو یدواز  خبدره دا ده چدال    

تچ  ددي   ددده سددره  دددوى  ددم مهالدده     بایددد د نجلدده خوسدده  ددم وهوسدد   

 .نيکوالى ته بلنه ورکړه چال مسکو ته ور ي

گرافينال  و واره په ژړه او انگوال  له خپچ زوى سره خبر  وکړ  او  

اوس چال د دواړو نجونو بخت سکاره  دوى  د  ددال یدوازینه    : و  ویچ

بيدا یدال   .  يله دا ده چال زوى یال  م زوم  ي او د ده سدا پده آرامده وخېد ي    

او لده  دده نده یدال د واده     . اته کړه چال  خورا سه نجله یال پيدا کړ  دهزی

 دال تر د  وروسته وویچ چدال ده تده یدال یدو ډ دره سده او       . په اړه وپوستچ

 .سکلال ناو  پيدا کړ  ده

دا وار او بيددا یددال  ددو ځلدده نددور لدده نيکددوالى سددره پدده خبددرو کددال   ددده   

ه اختر کال مسکو تده  نجله ژوليه وستایله او له  ده یال  يله وکړه چال پ

نيکوالى ترور کاوه چدال ولدال یدال مدور     . الړ  ي او ساېت به یال تېر  ي

او د  دال د خبرو پداى چېدر  رسدېدي      هواړي چال دى مسکو ته الړ  ي

خو ده به ځان ناگداره اچداوه مګر یدوه ورځ یدال مدور پده ډاگده ورتده وویدچ          

سددره  چددال د  دددوى دژونددد د ژهددورنال یددوازینه الره لدده پېدلددال کاراگينددا 

 .واده دى

که زما کومه خدواره او بدال وزلدال    ! سه پو ېدم: نيکوالى ځواب ورکړ 

نجلدده خوسددېدالى  تاسددو بدده زه اړوالى چددال خپلدده ميندده او ېددز  مددال د   
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 تمنيو د الس ته راوړلو لپاره له بلال نجلده سدره تدر واده کولدو نده ځدار       

 ...کړاى واى

دده پدر مدور     ده د خپلال د  پوستنال په  دده اهېدز نده پو ېدده  چدال      

 : یال کوي  خو ده یواز  خپله خپلواکي سودله  مور وویچ

 .نه  نه زما موخه دا نه وه - 

 : ده نه پو ېده چال خپله موخه  نگه  رگنده کړي  زیاته یال کړه 

 .زه ستا له نيکمرهه پرته  بله  يله نه لرم - 

 دددال دد  خبددر  پدده ویلددو پددوه  ددوه چددال رسددتيا ندده وایددي  گبڼدده         

 .او په ژړا  وهواخېسته 

مدده ژاړه  یددواز  دومددره راتدده ووایدده  چددال   ! ادکددال: نيکددوالى وویددچ 

تاسو  ده هدواړئ   در  ده چدال تاسدو هدواړئ زه  دسدال کدوم  تاسدو سده            

پو ېدئ زه به خپچ ټول ژوند او نور ر  ه تر د  نه ځار کړم چال تده آرامده   

 . ال  زه  ر  ه تر تا ځاروم  آن خپچ احساس او مينه

ه هوسدتچ چدال خبدره داسدال و دي   دده لده خپدچ زویده          خو گرافينال ند  

ځار دددل ندده هوسددتچ  بلکددال  دددال هوسددتچ چددال دا ځددان لدده  دددال ندده ځددار   

تده مدال پده خبدره پدوه نده  دو          : کړي  اوسکال یال پاکال کړ  او و  ویچ

 .پر دده  دا خبر  به بچ وخت ته پر ددو

دا  ه خبره ده  کېداى  دي پده رسدتيا مدا     : نيکوالى له ځانسره وویچ 

تدده کومدده بددال وزلددال نجلدده گراندده وي   نگدده کددوالى  ددم  خپلدده ميندده او  

ېز  د کومال نجله د  تمنيو د الس تده راوړلدو نده ځدار کدړم  زه د  تده       

دا . حيرانه یم  چال مور مال  نگه کوالى  و  ما ته دهه  ان خبره وکدړي 

چال سونيا بال وزله ده  نه  ي کوالى را ته گرانه وي   نگه کدوالى  دم    

فا او پاکه مينه بال ځوابه پر ددم  رسدتيا وایدم زه بده د ژوليده پدر      د  دال و

ځددداى چدددال یدددوه جدددوړه  دددو  سدددينگار  دددو  نانځکددده ده  سدددونيا سدددره   
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 لته چال د سونيا د مينال خبره وي  زما احساس تر  ر . نيکمرهه واوسم

 . ه لوړ او پياوړى دى

ه نيکوالى مسکو ته الړ نده  دو  گرافيندال  دم بيدا لده  دده سدره د واد         

 دال په خوا ينه او کلده ناکلده پده قهدر سدره ليددل چدال        . خبره یاده نه کړه

زوى یال پرله پسال او ورځ تر ورځال له بال وزلال او بدال جهدزه سدونيا سدره     

 .اړیکي او مينه زیاتېده

مور له د  امله ځان سکنځه  خو لده د  سدره سدره یدال نده  دو کدوالى         

له  دال ته تاسو یدا گراندال   کله ناکله به یال بال له دلي. سونيا سره بد وکړي

لده سدونيا   . ویچ  داسال رسمي خبر  لده  ددال سدره د نده لېوالتيدا نښده وه      

سددره  د مهربددانال گرافينددال بدددخلني لدده د  کبلدده وه چددال دا تددور سددترگال   

بدمرهه نجله  دومره پاک زړ  او پر حق والړه  دومره یال د خپلو دهدو  

وه  چدال د  ددال   همخور خپلوانو منت ساته او داسال پده نيکدوالى مينده    

 .هندنال یا بد ویلو ته  ېڅ دليچ پيدا کېداى نه  و

 .نيکوالى خپله ټوله رخرتي د خپلو خپلوانو کره تېره کړه 

په  ده کال سردار ليکلدي  . د سردار اندر   لورم ليك رارسېدل  و 

و که د  دال ځاى د تود   وا له کبلده د ده ټپونده نا اپده راتدازه  دوي نده       

ل ته خپچ راتدگ نده واى ځندتوالى او ال د وختده بده د      واى  دى به نوي کا

 .روسيال پلو در خوځېدالى واى

ناتا ال ته خپچ کوژدن ال  ماهه  دان گدران و  د  تده د  دده مينده ال       

 ماهدده  ددان د زړه او رو  آرامددي او د پخددوا پدده  ددان د ژونددد د سددادیو       

ه سرچينه وه  خو د بېلتانه د  لدورمال ميا دتال پده پداى کدال و چدال د دهد       

بېلتانه او جدایه هم کرار کرار دا زوروله او دد  پر زړه یال د هم داسال 

خپدچ زړه یدال پده    .  پال راخورولال چال د  دو په وړاند  در دداى نده  دوه   

خپچ حال سوځېده  په د  یدال زړه خو  دده چدال د ژوندد دهده مدوده  ددال        
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 ده داسال احساسوله چدال پده د    .  سال او د  ېڅ نه ځار او تېره کړ  وه

کال د   ومره د گرانښت توان الره او  ومره یال کوالى  و په ځان  موده

 . وک مين او گرانه واوسي

 .د رستوو له کورنه نه خوسه کته کړ  وه 
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پدده کليسددا کددال لدده   . د مسددي  د زوکددړ  مبددارکال ورځددال راورسددېد    

پرتميندددو لمدددانځنو پرتددده  د گاوندددتیو او کليوالدددو د رسدددمي او همجندددو  

يو نه برسيره او د نویو جامو د اهوستو تر  ندگ   دېڅ بدچ داسدال     مبارک

 . ه پيښ نه  ول  چال دهو ورځو ته د اختر خو الي او رنگ وبښي

د اختر په در يمه ورځ  تر هرمنه نه وروسدته د  ددو د کدورنه ټدول      

د ورځدال تدر ټولدو نده خوا دينال  دېبال       . هړي  ر  وک خپلو کوټو ته الړل

له خوا د گاونتي کره تلل  و  په خپچ کټ کدال   نيکوالى چال د سهار. و 

سددونيا د . زوړ گددراو پدده خپلددال کددوټال کددال اسددتراحت کدداوه     . ویددده  ددو 

مشددر  . مېلمسدتون د گدرد ميددز  داته ناسدته او پددر ټدوکر یدال  دده رسدمول       

اناستاسدديه ایوانوفنددا د گددراو  ماهدده    . گرافينددال پدده قطعددو فددال ليددده    

ناتا دا کدوټال   .ناسدتال و  ټوکماره له دریو بوډیو سره د کړکه  نگ تده  

ته راننوته د سدونيا خواتده ورهلده او د  ددال د کدار پده نندداره  دوه  بيدا          

 .مور ته ورهله او پټه خوله ودر ده

 :مور یال وویچ 

 دده در ددوي دي  ولددال داسددال لکدده بددال کددوره گرځددال راگرځددئ   دده     -
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هواړئ  ناتا ا چال سترگال یال ځلېددلال او موسدکا یدال لده  دونتو کدته       

 : و  وه  وویچ

 ! ده هواړم   مدا اوس   مدا اوس یال هواړم - 

 .گرافينال سر پورته کړ او په ځير ځير یال لور ته وکتچ 

 .ما ته داسال مه گوره  مه گوره کنه ژړا مال راځي! مورجانال - 

 .کېنه تر نگه مال کېنه: گرافينال ځواب ورکړ 

مورجانال زه  ده هواړم   ده هواړم  له  مد  املده داسدال نا يلده     - 

 .  یم و

د  دال آواز پر  او اوسکال پر ليمو را ېوه  و   پده د   يلده چدال     

اوسکال پټال کړي  مخ یال واړاوه  له کوټال نه ووته  واړه مېلمستون ته 

الړه  ودر ده   لته لد په خيالو کال ډوبده  دوه او بيدا د مينځدو کدوټال تده       

 لتدده یددو  زړ  سددځال  یددو  ځددوانال  دددال تدده چددال لدده بانددد  ندده   . ورهلدده

وه او د سددړو ندده یددال سددا بنددده بنددده کېددده بنگېدلدده او  ددده یددال          راهلددال

 .سکنځله

دا لدوبال او سدادگي بدس دي   در کدار خپدچ       : دهال زړ  مينځال وویچ 

 ...وخت لري

 : ناتا ا وویچ 

 ناتا دددا د  خدددوا آ خدددوا  ... پر ددددده   ددده یدددال کدددوئ  ! کانددددرانيوفنا-

يددالونو پدده  ددده بيددا د خ... گرځېددده  ټولدده ځمکدده ورتدده د تبدده پدده  ددان وه 

 دددال تدده   ددده وختوندده وریدداد  ددول چددال  ددده یددال     . دنيدداکال ډوبدده  ددوه 

 .تر نگه و او د  یال سکلو او مينه ناکه سترگو ته کتچ

اى کا کال ژر تر ژره راهلي واى  خو زه ډ دره ډار ددم  چدال داسدال      - 

پده مدا    بيدا بده  دده   ! به  ي  خو تر ټولو لویه بدمرهي دا ده  چال زه زړ دم

کېدداى  دي  مددا ندن را دي   مددا       . وي  چال اوس  دته کال  ده  ه نه 
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اوس  کېدداى  ددي  ددده راهلدد  وي  او  لتده پدده مېلمسددتون کددال ناسددت   

وي  کېداى  ي   ده پرون راهل  وي او ما  ېر کدړى وي  چدال راهلد     

 .دي

د کدددورنه ټدددول هدددړي  سدددوونکي  . پا ېدددده او مېلمسدددتون تددده الړه 

د  ددو  دا تده    . ه ناسدت وو روزونکي او مېلمانده ټدول د چداى د ميدز  دا تد      

چوپړان او مينځال والړ وو  خو سردار اندر  په مېلمستون کدال نده و او   

 .ژوند د پخوا په  ان روان و

 : ایليا اندر ویچ کوټال ته راهله ناتا ا وليده او و  ویچ 

خدو ناتا دا د   ! را ده  را ده  ندگ تده مدال کينده      !  و   ده ده   دده  -

یال وکتچ  داسال بر ښېده چال کدوم   مور په  نگ کال ودر ده   ا و خوا

 : دال وویچ.  ي لټوي

ژر  ژر  ددده راکددړه او دد  ! مورجددانال!  ددده مددا تدده راکددړه ! مددور  - 

 .خبر  سره یال ونه  و کړاى د خپلال ژړا او ساندو مخه ونيسئ

 ده  م ميز ته کېناسته  د مشدرانو او نيکدوالى خبدرو تده چدال دميدز        

 :ه یال ویچ اته ناست و  هو   وه  خو له ځانسر

بيا  ماهه  ېر    ماهه خبر  او  ماهده  ! لویه خدایه! اى خدایه - 

پالر چدال پده  ماهده  دان پيالده منگلدو کدال نيسدال او خپدچ چداى  کدي             

 دال په وحشت سره داسال انگېرله چال د کورنه د هدړو پده وړاندد  یدال     

ځکه کرکه په زړه کال راویښېدي  چدال دوى  ماهده  دان چدال و   ماهده      

چدداى ندده وروسددته  نيکددوالى  سددونيا او ناتا ددا پدده واړه       تددر .  ددان دي

مېلمستون کال د خپلال خوسال  ده کونج ته الړل چدال تدچ بده یدال  لتده تدر       

 .ټولو پټ رازونه سره ویچ
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کله چال  دوى واړه مېلمستون ته الړل  ناتا ا خپچ ورور نيکدوالى   

 :ته وویچ

درتده بریښدي چدال بيدا      کله ته  م داسال کېدد   چدال تردور کدو  او     - 

 ېهکله کوم  ه پېښ نه  ي   ر  ده  ه چال سه و   ده پخوا و او  دده  

ټددددول پخدددددوا تېددددر  دددددوي او بيا ېهکلدددده رانددددده  ددددي  پدددددو ېد  دا د     

 خوا ينهخبره نه ده  دا یو همړل  حالت دى  

 :نيکوالى ځواب ورکړ 

کلده کلده زه داسدال انگېدرم چدال نيکمرهده یدم او  در  ده سده           ! ولال نه - 

خو د سترگو په رپ کال مال زړه ته را ي چال نور نو  ر  ه ستومانه  دي 

لکه چال پوځ کال وم  یو ورځ ټدول یدو بندتار    . کړى یم او  ر ه ما کال مري

 .ته الړل  سازو او موسيني  خو زه نا اپه په همونو کال ډوب  وم

 :ناتا ا  م د  ده ټولال خبر  تایېد کړ  او و  ویچ 

چال  مداسال  دو  وم  یداد د  بده د       زه چال ال ډ ره کمکه وم  - 

یدوه وار یدال زه د الوگدانو لده املده وسدکنځلم  تاسدو ټدول نهېدد  او زه د          



 

٠٠3۳ 

داسدال مدال ژړل   . سبنونو په کوټه کال ناسته او له ژړا نه مال ساند  و لال

پو ېدم  نگده خ ده وم  پده تاسدو مدال زړه      . چال  ېهکله به مال  ېر نه  ي

تر ټولو نه ال مهمه دا وه  چال . و  ر  هپر ټولو ټولو ا. خو  ده  پر ځان  م

 زه  ېڅ گنهکار نه وم  یاد د  د  

یاد دي مال  سه مال یاد د   چال تا ته درهلم : نيکوالى ځواب ورکړ 

او بيا مدال هوسدتچ تدا تسدچ کدړم  پدو ېد   د  درم خبدره وه  او  نگده د          

یداد دي د   د لوبدو یدوه نانځکده د  درلدوده او مدا هوسدتچ        . خند وړ وو

 .درکړم  ده

 :ناتا ا چال لد په فکر کال ډوبه  خو موسکا یال پر ونتو وه  وویچ 

او ستا یاد دي  دا خو ډ ر پخوا و  ډ ر واړه وو  کاکدا جدان خپلدال     - 

ال پده پخدواني کدور کدال و  یداد دي د   تيداره وه        . کوټال ته وروهوستو

 مو  ورهلو او نا اپه مو  ه وليدل 

د  دال خبدر  پدر  کدړ  او و      نيکوالى په خورا خوسه او موسکا 

 :ویچ

 نگده مدال نده یداد دي  خدو زه ال      !  وکال ېرب   ده توره که کاکا - 

تر اوسه پور  په د  نه پو ېدم  چال  ده ېرب توره کي کاکدا پده رسدتيا    

 . لته و  که مو  خوب ليده او یا یال چال وروسته کيسال راته کړ  و 

رین هوندد  او  یاد دي د   چدال د  دده د  ېدر  رندگ داسدال خداو       - 

 ...هاسونه یال سپين وو   مداسال والړ و او مو  ته یال بيرد بيرد کتچ

 :نيکوالى وپوستچ 

 سونيا  ستا یاد دي  - 

 :سونيا په  رم سره وویچ 

 . وکال   وکال  یو  ه مال یاد دي - 

 ناتا ا وویچ 
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خو ما مال له پالر جان او مور جانال نه وپوستچ چال دهه تدور ېدرب    - 

راهلدد   او  ددو وویددچ  ېهکلدده کدوم تددور ېدرب ندده و  خددو     لده کددوم ځایده  

 .گور   دا دي ستا  م یاد دي

سکاره خبره ده  د  ده هاسونه مال داسدال پده یداد دي  تده بده وایدي        - 

 .چال  مدا پرون و

ډ ره ېجيبه ده  ته به وایال چال دا ټدولال خبدر  پده خدوب کدال تېدر         - 

 .زما دهه حال خوسېدي.  و  و 

د اختر رنگ کړ   گه مو په کوټه کدال جنگدولال    ستا یاد دي چال - 

دا . او نا اپه دو  بوډۍ پيدا  و  او پر قدالينو یدال  رخېددل پيدچ کدړل     

ټول زمو  د سترگو په مخ کال تېر  وي دي او کنه  یداد د  د    دومره   

 .سه وختونه وو

 ددوکال   ددده بددچ د  یدداد د   چددال پددالر جددان پدده خپددچ  ددنه رنگدده     - 

 و له سره ډز  وکړئ پوستين کال   نگه د زین

 دوى په خورا خوند او خندا نه دېمر خوړلو په  ان په خوا ينه  

بلکددال پدده خونددد سددره د خپددچ ما ددومتوب  دداېرانه او سددکلال خدداطر       

سره خندل یال او په د  نه پو ېده چال په  ه  ي خو دالېدي  ... رایادولال

 .او په  ه  ي سره خوابد دي

ډ وو  خددو سددونيا د  دددو پدده کدده  دده  ددم د  دددو ټددول یادوندده سددره گددتو 

 .رایادولو کال تر ټولو نه وروسته پاتال کېده

سونيا ډ ر  ده  ه چال نورو رایادول  نه  و کوالى وریاد کړي  خدو   

که وریاد به  م  ول   ده  داېرانه احسداس چدال پده ندورو کدال یدال پيددا         

کاوه  په د  کال نه راتوخنداوه  بلکدال د  ددو ندورو لده خوسده نده بده یدال          

 ...ست او  هه یال کوله چال له  دو سره سر وسورويخوند اخې

دوى خبر  کولال  چدال دیملدر واړه مېلمسدتون تده رانندو  او د  دده        
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خواته چدال د کدوټال پده کدونج کدال ا ښد  و ورهدي  پدوس یدال تدر             چنګ

 .جگ کړ او له  ده نه یال یو بال سُره هد پورته کړ

 ادوارد: مشددره گرافيندده لدده لددوى مېلمسددتونه را پا ېددده او و  ویددچ    

نيکچدورن ميسدو   )  مهرباني وکدړئ او زمدا د زړه د خوسدال ندمده     جکارلي

 .راته وهدوئ( فيلده

 .دیملر چنګ را واخيست

 :ناتا ال نيکوالى او سونيا ته مخ ورواړاوه او و  ویچ

 ځوانان  نګه پټه خوله ناست دي  -

 :ناتا ا لنت هلچك  ده ته ورولېده او و  ویچ 

یددو   ددېبال ځنددت ندده وروسددته یددال خپلددال  تددر. زمدو  مرکدده فلسدد ي ده  -

دیملدر ندمده پيدچ    . خبر  بېرته پيچ کړ   خبدر  د خدوب ليددو پده اړه و     

ناتا دددا پددده آرامدددو گدددامونو ميدددز تددده ورنېددددد   دددوه   دددمعه یدددال    . کدددړه

راواخېسته   ده یال یوړه  بېرته راستنه  وه او پر خپچ ځاى کدال آرامده   

 وکيدو چدال دوى ناسدت و     په د  کوټه کال په تېره بيا پر  دو . کېناسته

تيدداره وه  خددو د ټولددو کړکيددو ندده پددر هددولال بانددد  د بشددپړ  سددپو مه      

 .سپينه راا رالو ده

تدده ناسددت و   چنددګ دیملددر چددال ندمدده پدداى تدده ورسددوله   ماهدده  ددان 

خپلال گوتال یال په کراره د  ده په تارونو زهلولال  داسدال بر ښدېده چدال    

 .ه بله ندمه وهدويسودا کال دى  چال چنگ پر ددي  پا ي او یا کوم

په  مد  وخت کال ناتا ا نيکوالى او سونيا ته ورنېدد   وه او په  

 :بنگهاري سره یال وویچ

زه داسددال ترددور کددوم  چددال کلدده خپددچ یادوندده او خدداطرا  یددادوي    -

رایادوي او  مداسال یال رایادوي  پخوانيو زمدانو تده ورځدي او  در  ده      

  تېددر  ددوي  ددم   مخکددال وربانددد  یددادوي  آن  ددده  دده چددال تددر زوکددړ      
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 .وریاد دي

سددونيا چددال خپلددو زده کددړو کددال تکددړه وه او  ددر  زده کددړ   دده ورزده   

 :کول  وویچ

لرهدواي مردریان   . د  ته تر زوکړ  مخکال  رواني لېوالتيا وایدي  - 

 م په د  باور و چال زمو  رو  پخوا په  ارویو کال و او بيا  دم  دارویو   

 . ته ورځي

وه  خدو ناتا دا  ماهده  دان پده       که  ه  م موسيني پداى تده رسدېدلال    

  :ټيټ آواز او بنگهاري وویچ

پدو ېدئ  زه پده د  بداور نده لدرم چدال مدو  بده د  دارویو رو           ! نه  نه-

الره  برېکس زه په د  باور یم  چال کېداى  ي مو  به ملکال وو او د  

 .دنيا ته  م دد  لپاره راهلي یو  چال  ده راپه یاد کړو

 :او و  ویچدیملر دوى ته ورنېدد   و  

اجازه ده چال ستاسو تر نگ کېدنم او ستاسدو پده خبدرو کدال گدتون        -

 .وکړم  او د  دو تر نگ کېناست

نه  نه یدال مدنم  کده مدو  ملکدال واى  ندو ولدال        : نيکوالى ځواب ورکړ 

 ! راولو دو  نه  نه دا نا ونال خبره ده

 : ده سره مخال ت کاوه  وویچ ناتا ال چال په ټينګ باورله 

و رالو دددلي  چددا ویددچ چددال رالو دددلي یددو  ولددال  ولددال  زه ندده  ندده یدد - 

پو ېدم چال پخوا زه  ه ډول ملکه وم  زه یواز  په د  پو ېدم چدال رو   

که داسال وي چال مو  تچ وو  پخدوا  دم وو یعندي    ... ابدي او جاودانه دى

 ...ابدي یو

 :د گرافينال هد پورته  و  چال ویچ یال 

ندره راتده ووایده  دا  ده د    کومده سد  . اوس ستا وار دى! سه ناتا ال - 

 دوکمارو په  ان په یوه کنج کال راټول  وي یاستئ 
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 :ناتا ا وویچ  

 . مورجانال   ېڅ مال زړه نه کېدي  خو بيا  م پا ېده -

د  دوى له ډلال نه د یوه  م  آن د پاخه منگ دیملدر  دم د  تده خوسده      

خپلده  نه وه  چال د کوټال  ده تياره کونج کال لده  دده  دوکه نده پدا ي ا       

خو ه مرکه پر ددي  خو بيا  م ناتا ا پا ېده او نيکدوالى ارکدادیون تده    

ناتا ا د تچ په  ان د تاالر په منځ کال په  ده ځاى کال ودر دده  . کېناست

چال آواز سه په کال اور دل کېده او  دده سدندره یدال پيدچ کدړه چدال د مدور        

 .یال خوسېده

 :ناتا ال وویچ 

ر وخدت کېدده چدال سدندر       دال نه هوستچ چال سندر  ووایي  ډ د  -

یال نه دي ویلي او تدر د  وروسدته بده  دم پده د  خوندد سدره سدندر  ونده          

گراو ایليا اندر ویچ له خپلال کوټال نه چال له ميتينکدا سدره   .  ي ویالى

په خبرو لگيا و  د  دال آواز اور ده   ده   ده زده کوونکي ته ورته و  

پده  . تدگ تکدچ لدري    چال د زده کړو له پاى ته رسدېدونه مخکدال لوبدو تده د    

خبرو کال هلطېده  ژر ژر یال چوپړانو تده سپارسدتنال ورکدړ  او پده پداى      

ميتينکا  م پټده خولده  سدندر  تده هدو  او موسدکا       . کال چوپ پاتال  و

نيکدوالى لده خپلدال خدوره سدترگال نده       . پر ونتو د گراو مخدال تده والړ و  

سدونيا  . لر  کولال  داسال چال د  دال له سا سره یدال یدو ځداى سدا ویسدته     

چال آواز ته هو  هو  و  په زړه کال یال ویلال  چال دد  او ملگري تدرمنځ  

یال توپير ځمکده او آسدمان دى او دا بده نا دونال وي چدال لدد ترلدده د  دده         

زړه گرافيندده نيکمرهدده  خددو یددوه هددم لړلددال    . خددو والي تدده  ددم ورتدده  ددي  

کلده ناکلده   . موسکا یال پر ونتو او اوسکال په سترگو کال راسدکاره و  

 دال د ناتا ال  د خپلال ځدوانه او د یدو  وحشدتناک    . اوهبه یال سرسور

 ددي پدده اړه چددال د ناتا ددال او سددردار اندددر  پدده راتلددونکال واده کددال یددال   
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دیملر د گرافينال تدر  نگده کېناسدت  سدترگال یدال پټدال       . ليده  فکر کاوه

 :  ده تر یوه ځنته وروسته وویچ. کړ  او سندر  ته هو   و

 نددر د اروپایددانو پدده کچدده دي   د  دددال اسددتعداد او! ندده  گرافينددال - 

نددور نددو داسددال  دده پدداتال ندده دي  چددال د  دددال زده ندده وي  د مهربدداني         

 ....نرموالي  تاندتوب او د اآواز

 :ټاکلي چا ته ووایي  وویچ گرافينه پرته له  ده چال کوم 

ترددور کددوئ  چددال  نگدده ډار دددم   نگدده مددال د  دددال ژونددد         ! ا  - 

 .زوروي

ناتا ددا کددال یددو سددتر نا رگنددد  دده    د  دددال مددورنه زړه ویددچ چددال پدده   

ناتا ددا ال . ندښددتي دي  چددال  مدهدده  دده د  دددال د نيکمرهدده خنددت دي    

سندره پاى ته رسولال نه وه چال  لورلس کلن پېتيا کوټال ته رامنته کړل 

 دددده کسدددان دي چدددال د روژ    ! )رمېدددانيان : او ندددار  یدددال کدددړ  چدددال   

پده  ترپنځلسمال وروسته ځانگړي جامال اهوندي اود ماخوستن لده خدوا   

کورونو گرځي  دهه کسان په روسديه کدال د ندوي ېيسدوي کدال پده  دپو        

 .راهلچ( کال د  ته ورته کار کوي

 :ناتا ال نا اپه سندره بس او پر ورور یال ورچده کړه 

 ! احمنه - 

 دال د  وکه پلو ورمنته  پر دال ځان وروارتېده او لده ژړا نده تکده     

 :خو مور ته یال په خندا خندا وویچ.  نه  وه

 ده . ېڅ   ېڅ  مورجانال  ېڅ نه  ته  یواز  پېتيا زه وډاره کړم  - 

سددتون  یددال سدداندو پسددال . هد ددده او پددر ليمددو یددال اوسددکال راروانددال و  

 .اخېست  و

 لوبداړ  ډلال چال په بېالبېلو کالو او سدينگارونو یدال لده ځانده     دهال 

مېد  ترُکان  بنال  ملنگ  ارباب یا کوم ځناور جوړ کدړى و  پده مسدتال    
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له  ددوى سدره سدړه خدو لده خوسده نده ډکده  دوا  دم           . ورته راننوتچخندا ک

 دو لومړى لد په احتياط د ليز کال یو بچ رانيول  ننددار   . کورته راتله

یال سودلال  بيا تاالر ته ور ېوه  ول او کرار کرار یدال مسدتي زیاتېدده     

نهدداو  یددال سددکلال کېددد  او سددندر  یددال ویلددال  خددورا سدده چورلېدددل     

سونه یدال هورځدول او د حېدر  ېيسد  د زوکدړ       پښال یال گتولال او ال

وروسددته لده  ددده چددال مشددر  گرافينددال د دهددو  . پده ویدداړ نندددار  سددودلال 

کسانو یو تدن وپي اندد او د  دده د کدالو او سدينگار نده پده خنددا  دوه  د          

ایليددا اندددر ویچ پدده واړه تدداالر کددال کېناسددت او پدده .  رکلددو کددوټال تدده الړه

  د دهدو ننددارچيانو سدتاینال او    موسکا موسکا یال په ځلېدونکال  ېر

خو په د  مينځ کال د  يچا پام نه  و  چدال د کدور   . نندار  ته دوام ورکړ

د دهددال نندددار  د دوام ندده ندديم سدداېت وروسددته  د      . ځوانددان  دده  ددول  

لوبداړو په ډله کال یوه نو  زړه بوډۍ چال ځدانگړ  جدامال یدال اهوسدتال     

رکدي پېدلده جدوړه کدړ      پېتيا له ځانه ت( دا نيکوالى و)و   راپيدا  وه 

دیملر د بد  سځال ونته لرله او ناتا ا د سواره پدوځ د یدوه پدوځي پده     . وه

توگه کالي اهوسدتي و  سدونيا بيدا د گڼدو بریتدو او وروځدو پده رسدمولو         

 .ځوان جوړ کړى و( د روسيال یو قام دى)ځان نه چرکيسي 

 د  دو په ستاینو او. مال په ليدو  ك حيران  ولیلومړۍ ډله  د دو 

ځوانانو  م د خپلو کالو او  ېرو بدلون داسال خدوس  . پالنال یال پيچ وکړ

 . و  چال تکچ یال وکړ  چال الړ  ي او نورو خلکو ته یال  م وروسيي

نيکوالى چال سه  وا او سایسدته الره یدال خدوس  دوي وو  هوسدتچ       

یال ټول دهده خلدك پده خپلده در  کسديزه گداډۍ کدال چکدر تده بدوزي  ندو            

و لوبداړو نه  يله وکړه چال په  ماهه بددلو جدامو   ځکه یال له  دو لسو تن

 : مشر  گرافينال وویچ. کال له ده سره د کاکا جان کره الړ  ي

 ! نه  نه  ه کوئ  ولال  ده سپين  یرى په ېذابوئ -
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بله خبره دا ده چال د  ده په کور کال ستاسو د چورليدو لپاره ځاى نده  

 . ته  سه به دا وي چال د مليوکووا  کره ور ئ

يوکوا  یوه کونته وه چال د بېالبېچ ېمر ډ ر ما دومان  نارینده او   مل 

سځينه سوونکال یال لرل او د رستوو له کورنه نه  لور ورسته پده لدر    

 .ژوند کاوه واټن کال یال

مشر گراو چال له خو اله نه پده نهدا راهلد  و  د گرافيندال دا خبدره      

 : خورا هوره وگڼله او و  ویچ

صدبر وکدړئ    ! گدورئ . سده فکدر د  وکدړ    خورا! زما گرانال! واه واه -

 راکړئ  نور  جامال راکړئ چال ځان جوړ کړم او له تاسدو سدره الړ  دم او   

 .له خوبه بال برخه کړم( مليوکووا)

خو مشر  گرافينال د گراو له تگ سره مخال دت وسدود او و  ویدچ     

نو ځکه پریکړه و وه چال . چال  و ورځال کېدي چال د  ده پښال خو  دي

چ په کور کال پاتال  ي  خو نجونال به  ده وخت ځدي چدال   ایليا اندر ووی

سونيا چال تچ د ټولدو پده مدنځ کدال بدا      . لویزا ایوانوفا له  دو سره الړه  ي

حيا وه  په د  زیا  ټينګار کاوه  چال لویزا ایوانوفنا د   له دوى سره 

 ...الړه  ي

او ... دوه گاډۍ خو تچ تيار  والړ  و  او در يمه  ده  م د گدراو و  

ورمه  م د نيکوالى گاډۍ و  د  دال گداډۍ آس تدور  لندت وند   او د      ل

له  ده سره په گاډۍ کال ناتا ا  سونيا  ميدرمين  دوس او دوه   ...  ڼ  و

د مشددر گددراو پدده گدداډۍ کددال دیملددر  د  ددده سددځه او  . چددوپړان ناسددت وو

پېتيا او په درونورو گاډیو کال چوپړان  چال بدلال جامال اهوستال و   

 .ناست وو

 دده یدال   ! زاخاره ته مخکال  ده : الى د پالر په گاډیوان هد وکړنيکو 

دد  لپاره مخال ته ولېده چال د اړتيا په وخدت کدال ده تده د مخکدال کېددو      
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 .الره ورکړي

د مشر گراو گاډۍ چال دیملر او  و نور ممثلدين پده کدال ناسدت وو       

د  دو سدمونو چدال پده واورو کدال     ... وخوځېدل او دآسونود هاړو زنگونو

 ...یو ېج،  دارى جوړاوه ښېدل  

نيکوالى تر ټولو دمخه او بيا  دو پسدال دوه ندور  گداډۍ یدو پده بدچ        

. دهه کاروان گوټ   لومړى پده ندرۍ الره کدرار کدرار الړ    . پسال روانال و 

پدده الر  د بربنددتو ونددو   . تددر یددوه وختدده د بدداغ د دیددوال خواتدده خوځېدددل     

لو نده تېدر  دول     خو  مدا چال د باغ له دیوا... سيوري کرسال ا ستلال و 

له واورو ډکه دسته یال د سپو مه د راا پده  پدو کدال    . دستال ته ورسېدل

 ده داسال بر ښېده چال تا به ویدچ د المداس داندال د  پدر      ... ډوبه وليده

 :په د  سړه  وا کال د ناتا ال هد پورته  و چال ویچ یال...  يندلال دي

 !د سویانو د پلونو نښال گورئ  سویان  ومره ډ ر دي - 

 :نيا  م نار  کړ سو 

نيکددوالى مددخ واړاوه  ! دپښدو پلوندده لده ورایدده سددکاري  نيکوالیده    -

یددوه نددو  . سددونيا تدده ورخددم  ددو  چددال لدده نېدددد  ندده د  دددال  ېددره وگددوري 

مهربانه  ېره  تدور  وروځدال اوندري تدور بریدت چدال د سدپو مه پده رادا          

کددال  پدده خددورا لددد  خددو لددر  واټددن کددال د سددموري د خددوله لدده مينځدده         

 .راځلېدل

 :نيکوالى سونيا ته تر کتنال وروسته په زړه کال وویچ 

 ده وروړاندد   دو  د   . دا  ېره تر د  نه مخکال  د سونيا  ېره وه - 

 . دال سترگو ته ال ځير  و او و  خندل

 نيکوالیه   ه  وي دي  - 

بېرتدده یددال مددخ تددر  واړاوه او د آسددونو بدده .  ددېڅ   ددېڅ ندده دي  ددوي - 

 ...ننداره  و
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 دو او  هده یدال وکدړه چدال د زاخدارتر گداډۍ نده مخکدال           ده په چددو   

 . ي

زاخار د خپچ آس قيېه لد ټينګه هوندد  کدړه  خپدچ سدر یدال چدال تدر         

 .وروځو پور  له واورو او یخ نه پوسچ  وى و ورواړاوه

نيکددوالى خپددچ آسددونه الپسددال یرهدده کددړل  او زاخددار خپددچ قيېدده        

 :ویچنيکوالى مخکال  و او ده پسال یال ځان برابر کړ اوو  

 ! خوسه د   چال  ر  ه کوئ! سه اربابه -

دوه گاډۍ  له  ر وخت نه په چټکه لکه باد داسال  نگ پده  ندگ    

زاخار بال له  دده چدال   . نيکوالى له سيال نه مخکال کېدونک  و... الوتلال

د خپلو السونه حالت بدل کړي  یو الس افسار ته ورپورته کړ او چده یال 

 : کړل

 .ابو اربابه   سال ځان په ېذ -

یددو وخددت   ... نيکددوالى خپددچ در  واړه آسددونه یرهدده او وړانددد  الړ    

 ددر  خواتدده   نيکددوالى بېرتدده خپددچ آسددونه ودرول   دداوخوا یددال وکتددچ  

کوډ  کړل  و  دسته وه  چال د سپو مه د پلو و پده سديند کدال ډوبده     

 .او د ستورو گرد پر  لو دل  و

 :نيکوالى په زړه کال ویچ 

خواته  چپال خواتده الړ  دي  ولدال چپدال     زاخار نار  و ي چال چپال  -

خوا ته  مگر مو  د مليوکووا کورته نه ځو  ایدا د مليوکدووا د کدور الره    

ده  خددداى خپلدده سدده پددو ېدي چددال مددو  چېرتدده ځددو  او یددواز  خددداى       

پو ېدي چال پر مو  به  ه را ي   ر  ده چال پر مدو  راځدي  دم سده دي      

د . وه او  ددو تده یدال وکتدچ     م بد او بيرته یال خپلو سورله ته مخ ورواړا

 دوکسانو له ډلال نه چال د ده په گاډۍ کال ناسدت و  د ده تدر نظدر یدو تدن      

بریتددور و او سددکلال گڼددال وروځددال     ددده . پددردى خددو سددکل  وبریښددېده  



 

٠٠٨۳ 

 : لرلال  ده وویچ

.  ددم یددال بریددت او  ددم یددال ټددول باادده ټددول لدده واورو سددپين  ددوي دي     -

 ده بله  م که . ناتا ا وه داسال بریښي چال دا: نيکوالى په زړه کال وویچ

تېروتل  نه یم کېداى  ي مېرمن  دوس وي  خدو دهده بدچ  دوک چدال لده        

ځان نه یال چرکس جوړ کړى  ځانته یال بریتونه یال رسم کړي  نده پېد نم    

 .خو  ر  وک چال دى  په ما سه لگي

 :  ده یال وپوستچ 

 ساړه خو به مو نه کېدي   -

دیملدر چدال  داته پده بلده      . ځواب یال ورنده کدړ  خدو یدواز  یدال وخنددل      

گاډۍ کال ناست و چدال و لال او  ده یدال ویدچ  کېدداى  دي کومده ټوکده        

 .یال ویله  خو نه پو ېدل کېده  چال  ه وایي

 : خو یو  و له خندا نه ډکو هدونو ورته وویچ 

دا کددوډگر ځنگلوندده او د  دددو نهدداگر سدديوري  پددر .  ددوکال   ددوکال -

ریندال زیندال او بامونده  دا     دو ځړوند الماسي همي  دا لړۍ پده لدړو مرم  

لدده کددوډو ډکددال وداندده او د چنددارو دهدده ډارونکددي او هددو  زورونکددي       

نيکدوالى لده لده    . آوازونه چال  ېڅ سکاره نه و  ده دي او لده کدومال راځدي    

 :ځانسره وویچ

که دهه د مليوکووا مېنه ده  خورا زړه راسدکوونکال او تدر ځنگلدو     - 

مو  یال  م نده پې ندو او نده    نه  م کوډگره ده  داسال زړه راسکوونکال چال 

پو ېددددددو چدددددال چېدددددر  روان یدددددو  روان وو  روان و  او نا اپددددده مدددددو  

 .کاروانگوټي د مليوکووا مېنال ته ورسېد

یدو  ډلدال سدځو او نارینده     . او په رستيا م  دده د مليوکدووا مېنده وه    

مينځو او چوپړانو  معه په الس او خو اله ددوى  رکلدي تده رامندت     

 :کړ  او و  پوستچ
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 تاسو  وک یاستئ  - 

د گراو کورنه ده  چال په بدلو جامو کال یال لده ځانده   : یو چا هد کړل 

 .پېښگر جوړ کړي دي  ما  دوى د  دو له آسونو نه وپې ندل
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پالگيا دانيلوفنا مليوکووا یوه  وربه ارقوي سدځه وه  ېينکدال یدال     

په ميدنځ کدال چدال    ا ښال و   پرا  کميس یال اهوست  و او د خپلو لواو 

 ددال  هده   . مېلمسدتون کدال ناسدته وه    سخته تر  پده تندگ  دو  وه  پده    

کلده چدال د راهلدو کسدانو د پښدو      . کوله چال د لواو ساېت یال ورتېر کړي

هدوندده او  رو ددور پدده د ليددز کددال واور دددل  ددو   دددوى ال پدده کددراره         

 معونه ویلول او د  دو له  ا کو نه یال جوړو  ویو انځورونو ته کتدچ  

 .ه  دو کال یال خپچ فالونه ليدلاو پ

دهدده نددو  راهلددال ډلدده  چددال چددا لدده ځاندده سددواره پوځيددان  چددا اهلددال    

داسال نور جوړ کړي وو   مېرمنال  چا کوډگر او کوډ ر  یا  م ځناور او

 ددمعال لگددولال و      ددده لددوى تدداالر تدده چددال  لتدده چوپړانددو پدده بېددړۍ        

ړه کړ  په نهدا  دیملر له نيکوالى سره چال له ځانه یال بوډۍ جو. ورننوتله

له دهو راهلو پېښدگرو نده چدال خپدچ مخونده یدال پدټ کدړي او جدامال          .  و

بدلال کړ  و   ما ومان چاپير  وي وو   رو ور یال جوړ کړى و او د 

 .کور مېرمن ته تر درناوي او چورليدو نه وروسته تاالر ته وخوځېدل
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 د وا خدایه  پې ندل یال  ومره گدران دي  دا خدو ناتا دا ده  تده گدوره      

او د  ادوارد . چددال ځددان یددال  دده جددوړ کددړى دى  کددوم  ددوک رایددادوى       

ما ونده پې اندد  چدال  دومره     ! کارلېوویچ ته گوره چال  ومره سه سکاري

 ددده چددرکس گددوره  د  سددونيا جددانال ځددان     ! او  پالرجاندده! سدده نددا ي 

او دا بدچ بيدا  دوک دى  یداره چدال  ده       .  ومره سه او سکل  جوړ کړى دى

 . انيا دا ميزونه راټول کړئنيکيتا  و! خوند یال وکړ

  ا   ا   ا: له بله پلو هدونه راپورته  ول 

زه سده نده   ... کدوم  لدك دى  ...  دوکال ... د سواره پوځ افسدر تده گدورئ    - 

 ... دو پښو ته یال گوره  له خندا یال بتوډي چوي... وینم

 ناتا ا چال دمليوکووا د کورنه ځوانانو تده  دم پده زړه پدور  وه لده      

اى د تاالر د  ا کوټال کال پټه او له  دده ځایده یدال د نارینده      دو سره یو ځ

د نيمده چدولال درواز  نده  د نجوندو     . کاليو او نورو يانو هوستنه وکدړه 

. بربنت السونه را او د دل او د نارینو هوسدتچ  دو  جدامال یدال هوسدتال     

لس دقينال وروسته د مليوکوو د کورنه ټول ځواندان د دهدو پېښدگرو    

 .و په  ان جامال اهوستال 

پالگييا دانيلوفنا وروسته له  دده چدال د تداالر د مدنځ د تشدولو او د       

نویو رارسېدلو اربابانو او د  دو د چوپړانو د تداوده  رکلدي سپارسدتنه    

وکړه   ماهه  ان چدال ېيندك یدي پدر سدترگو او موسدکا یدال پر دونتو         

 در یدو تده بده یدال پده       . وه  د دهو پېښگرو په منځ کدال گرځېدده راگرځېدده   

 ددده ندده یددواز  د . ر کتددچ  خددو یددوه یددال  ددم پدوره پې ندددل  ندده  ددو ځيدر ځيدد 

رستوو د کورنه ځوانان او پېدلال او دیملر ونده پې نددل  بلکدال خپلدال     

 .لواال یال چال د نارینو کالي او دریشه یال اهوستال و   ونه پې ندل

 دال خپلال یو  لور ته چال د تاتاري کازانو کدالي یدال اهوسدتال او د     

تچ   دال ته ځير  و او بيایال د خپلدال کدورنه    دو پېښال یال کولال  وک
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 :له یو  روزونکال نه وپوستچ

دا ال پسال د چا لور ده   و  داسال بریښي چدال د رسدتوو لده خټدال      - 

 :او و  پوستچ به وي  بيا یال ناتا ال ته ورو مخه واړوله

 ...په کوم پوځ کال خدمت کوئ ! او تاسو د سواره پوځ افسره - 

ولال خېرنال او گونځال گونځال  دو   لده   یو ساېت وروسته جامال ټ 

مالوچو او رسمونو نه جدوړ  دوي بيریتونده او  یدر  ولو دد  او پالگيدا       

له  دو نده یدال لده د  کبلده ډ دره مننده       ... دانيلوفنا کرار کرار ټول وپې ندل

 ددو پده لدوى تداالر کدال      . وکړه چال د ټول وخت او ساېت یال تېر کدړى دى 

 .پړانو ته ډوډۍ جوړه کړهاربابانو او په واړه کال د  دو چو

تر ماسامنه نه وروسته  د مليوکووا پده کدورنه کدال یدو  ميشدتال       

 :زړ  نجله وویچ

 .د حمام فال به مو نه وي کتل   ډ ر وحشتناکه دى - 

 : د مليوکووا یو  لور وپوستچ 

  نگه وحشتناکه دى -

 دده وایددئ  تيدداره حمددام تدده ورتددگ  دده آسددانه کددار ندده دى  زړوړتيددا   - 

 .هواړي

 . ه  ي دي  زه ورځم: سونيا هد کړل 

 : ال لور هد کړدویمد مليوکووا  

 .د  دال نجلي کيسه وکړئ چال حمام ته ننوتال وه-

 دوکال  نده و نده و د خدداى کدړه وه  یدوه       : زړ  نجلده کيسده پيدچ کدړه     

نجلده حمدام تده یددواز  ننوتده  یدو چدرگ او دوه چددړ  یدال  دم لده ځانسددره          

ړه  ننوتلددده او سدددترگه پددده الر   واخېسدددتچ   دددده  نگددده چدددال سدددایي ال  

کيناستله  چال یو نا اپه یال واور دل  چدال  دوک راروان دي  د گداډۍ    

 دوک تدر    . د زنگونو او راتگ هد یال تر هو ه  و  چال رانېددد  کېددي  
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دد  خوا ته راهي او راهي  چال گوري یو انسان دى  لکده یدو   . پلي  ول

 .پوځي  راهي او دد  تر  نگه کېناست

 : ه و ر  یال سترگال وتلال و   چده کړلناتا ا چال ل 

 .واى واى  خداى د  انسان تر  ساتي -

 سه  وایه نو  بيا یال نو  ه وکړل  له نجله سره وهد د  - 

 وکال   ده د یو انسان په توگه   وکال  ده  ان چال له یوه انسان  - 

سره سایي  ده  هه وکړه چال  ده نجله قانك کدړي  نجلده  دم بایدد لده      

 ده یال . د  ده پام یال خپلو خبرو ته رااړولال واى.  دلال واى ده سره هد

خددو نجلدده . بایددد تددر سددهاره  تددر چددرگ بانگدده پدده خبددرو بوخددت کددړى واى  

خدو  دده پدر    .  رمېده  حيا یال کوله  نو ځکه یدال مدخ پده السدونو پدټ کدړ      

 دال ورودانگدچ  مگدر لده نيکمرهده  د نجلده بخدت بېدداره و او پده د          

 ...سېد وخت کال نور  نجونال راور

 :پالگييا دانيلوفنا وویچ 

 د  ډاروله  نو  ه کوئ  ولال -

 مورجانال  خو تا خپله فال ليده کنه : یو نجله وویچ 

 دهه د گدام نومي فال یال ال  نگه وي : سونيا وویچ 

او ډب   ده داسال دى  چال گدام ته ځال   لته فال نيسدال  کده د ا    - 

ن هدد را دي  دا نيکمرهدي    هد اور   دا بد فال دى کده د هنمدو د ميچدي   

 ...ده  خو کله ناکله داسال  م کېدي چال

مورجانال  سه به دا وي چال ووایئ له تا سره په گدام کدال  ده پدېښ     - 

  ول 

ورکدده وه یددال  زمددا  ېددر   : پالگييددا دانيلوفنددا وموسددېده او و  ویددچ   

 . وي دي   ه گټه چال ووایم  ستاسو نه خو یو  م  لته نه ځي

 :سونيا وویچ 
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 .نه  زه ځم  پالگييا دانيلوفنا  اجازه راکړئ  زه ځمولال  -

 !سه ده  که نه ډار د  ورځه - 

 ما ته اجازه راکوئ  چال الړ  م ! لویيزا ایوانوفنا: سونيا وپوستچ 

نيکوالى  ه د لوبو   ه د قطعدال بدازۍ او  ده د وروسدتيو خبدرو پده        

یال یدواز    او دو کال  ټوله موده په پرله پسال او ځير سونيا  ارله   ده

داسدال بر ښدېده چدال د    . نه پریښوده او  دال ته یدال پده  ده ندوي نظدر کتدچ      

 مد  انځور دویو بریتوندو لده برکتده یدال د لدومړي ځدچ لپداره ليددلال او          

او پدده رسددتيا چددال سددونيا دهدده ماسددام  پدده بددال سددار  ډول     . پې ندددلال ده

خو دداله  هوړ دددلال  تانددده او داسددال سددکلال  ددو  وه  چددال نيکددوالى     

 .ال نه وه ليدلال ېهکله داس

نيکوالى چال د  دال ځلېدونکو نيکمرهدو سدترگو  د  ددال د بریتدو      

په پداى کدال د هومبدور هوچدوړو  خدو   مدالگينال موسدکا  تده چدال پده           

 :ویچ له ځانسره ېمر کال یال داسال نه و ليدلي  کتچ 

 !زه احمق وم احمق! دهال ته وایئ سکال - 

 :سونيا وویچ 

 .ه کوالى  م   مدا اوس الړه  مز. زه له  ېڅ  ي نه  نه ډار دم -

 ده پا ېدده   ددال تده یدال د گددام الره وروسدودله او ورتده و  ویدچ          

. چال  نگه باید چوپه خوله  او هو  هو  وي  دال ته یال پوستين ورکدړ 

 .پوستين یال پر سر واچاوه او یو خو  هلچك یال نيکوالى ته ورولېده

 :نيکوالى په زړه کال وویچ 

ال  زړه راسدددکوونکال او مالگينددده ده  نددده   دا پېدلدددوټال  ددده سدددکل   - 

 .پو ېدم چال تر اوسه ما چېرته کتچ

نيکدوالى  دم پده د     . سونيا د ليز ته ووته او د گدام پلو وخوځېدله 

پلمه چال د کوټال  وا خورا توده ده  په تلوار سره د ودانه د زینو سدر تده   
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تنگده   په رستيا  م په کوټه کال د گڼه گواال له املده  دوا تدوده او   . وروو 

 . و  وه

ځلېدددونکال سددپو مه چددال تددر   بهددر  ماهدده سددړه  بددال و مددال  ددوا او   

همجدن او خوا دين     که  ده  دم آسدمان   ... پخوانه ال راه  و  وه  ځلېدله

 .و  مگر ځمکه له سادیو ډکه وه

 : نيکوالى په زړه کال ویچ 

 ېڅ نه پو ېدم چدال تدر ننده    ! آه  آه   ه احمنه!  ه ساده او احمنه وم-

پر زینو ور دېوه  دو  د ودانده لده  ندت       . ته سترگه په الره ومپور   ه 

. وچورليددده او  ماهدده نددرۍ الره یددال ونيولدده چددال د وداندده  دداته رسددېده  

دهده ندرۍ الره گددام تده     ... پو ېده چال سدونيا بده لده  ماهده ځایده تېر ددي      

د گدام دیوالونه د هټو ونو له لرگيو جدوړ  دوي وو  بدام    . ورِهځېدلال وه

ډک او د سپو مه تر راا الند  داسال ځلېده چال گواکال له  یال له واورو

د کدددومال وندددال د  ددداخونو . کدددومال قيمتدددي تېدددد  نددده ترا دددچ  دددوى وي 

.  دهارى واور دل  و  خو  ر ده ژر بيرتده پده چوپيتيدا کدال ډوب  دول      

انسدان داسدال انگېرلده چدال د سدا پده وخدت کدال نده  دوا  بلکدال د ځددوانه            

د ودانه د  دا لده زیندو نده چدال       .مسته او ابدي مستي  گوگچ ته ورلېدي

پدده ځددانگړ  توگدده د چوپړانددو د تددگ راتددگ لپدداره ځددانگړ   ددو  وه  د  

د زیندال پدر وروسدتي پلدال چدال واوره  دم پدر         . گامونو هدد واور ددل  دو   

کوټدده  ددو  وه  د  مدداهال زړ  مينځددال پېدلددال هددد واور دددل  ددو   دددال 

 :ویچ

کددار چددال  مدددا نددرۍ الره بدده نيسددئ  مخددامخ بدده ځددئ  خددو یددوازین   - 

 .کوئ  گوره  ا و خوا یا  نگ ته به نه گورئ

 :سونيا ځواب ورکړ 

 .زه نه ډار دم -



 

٠٠۳3 

او پدده سددکلو مددوزو کددال یددال ورو نددازکو پښددو  پددر واور  قدموندده         

لدده  ددر گددام سددره واور   ددداري کدداوه او سددونيا پدده نددرۍ الره د  .کېښددودل

 .نيکوالى خوا ته ور روانه وه

تددر . ړه او مخددال تدده رواندده وه سددونيا پدده پوسددتين کددال ځددان سدده ومددرو   

 ددال  . نيکوالیه رسېدو پدور  ال دوه گامده الره پداتال وه  چدال و دال ليدده      

 م نيکوالى  ده  دان چدال د  بده تدچ ليدده او د  دده پده ليددو بده یدال زړه           

 ددده سددځينه کددالي اهوسددتي و  ویښددته یددال جددړ او       . درز ددده وندده ليددد  

داسدال یدوه    .پریښانه وو  خدو د خوسده موسدکا یدال پدر  دونتو خدوره وه       

 .په چټکه د  ده خوا ته ورهله. موسکا چال د سونيا لپاره چور نو  وه

نيکوالى د  دال  ېر  ته چال د سپو مه تدر  ددلو الندد  ځلېدلده       

 :ځير و او په زړه کال یال ویچ

. سره له  ده چال چدوره بدلده  دو  ده  خدو بيدا  دم  ماهده سدونيا ده         -

ست  و  ورننيسدتچ   دده   السونه یال تر  ده کوټ الند  چال سونيا اهو

یال ځانته راوړاند  کېښدکودله او  دونت  یدال چدال پرسدکرو یدال بریدت        

سدونيا چدال د   . پر  انځورکړي او د سوي لرگي بوى یال کاوه سدکچ کدړ   

 ددده  ددونت  زبېښددلال  د  ددده السددونه یددال ورخو ددال کددړل او پدده دواړه     

  ددوى دواړه . السونه یال له دواړو خدوا و نده  د  دده هومبدوري راونيدول     

 : یواز  دومره وویچ

د گدام خوا ته یال منت  کړ  او بيا  ر یو جال د ... نيکوالى... سونيا-

 . دو زینو له الر  چال وتلي وو  بېرته راستانه  ول
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کله چال ټول د پالگييا دانيلوفنا له کدوره ووتدچ  ناتا دا چدال  در  ده        

کددړ چددال لددویيزا سدده  ددارلي او ليدددلي و د سددتنېدو کددار یددال داسددال جددوړ  

ایوانوفنا  دیملر او دا په یو گاډۍ کال کېناسدتچ او سدونيا  چدوپړان او    

 .نيکوالى په بله گاډۍ کال سره د ره  ول

نيکددوالى د سددتنېدو پدده الره کددال  نددور دد  پدده خيددال کددال ندده و  چددال   

گاډۍ له کومال گاډۍ نه مخکال یا  نگ ته کړي   ده آسونه یرهه او په 

الره کال یال د سپو مه تر راایه الند  د سدونيا  په ټوله . چټکه روان و

د سپو مه تر دهدال کدوډگر  رادایه    . په سترگو سترگال خښال کړ  و 

الند   چال  ر  ه یال تر پخوا نه سدکلي ځلدول  د سدونيا پده بشدره کدال د       

انځور  ویو وروځو او تربڼدو الندد  خپلده نننده مينده او پرونده سدونيا        

ال بيدا  ېهکلده لده  ددال نده جدال نده        بيا موندله او پریکړه یدال کدړ  وه  چد   

په ځير سره یال  دال ته کتدچ او دواړه سدونياگانال یدال بيدا پې نددلال      .  ي

 ده ته د سوي لرگي له بوى سره  د گت   و  مچال خوند وریاد او . و 

 مددا چدال تدر خپلدو پښدو      . د گوگچ په تچ کال یال د سړ   وا سا وویسدته 

 وي آسمان تده کتدچ     الند  یال تېر دونکال ځمکال او پر خپچ سر پرا 

 .ځان یال بيا د کوډگر طبيعت په هېده کال ليده
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 : کله ناکله به یال له سونيا نه وپوستچ 

 سونيا خو اله یئ  -

  وکال او ته  نگه : او سونيا به ځواب ورکاوه 

د الر  په نيمایي کال یال د گاډۍ جلو گاډیوان ته ورکدړ او خپلده یدال     

اډۍ تدده ورمنددته کددړل  د  دددوى د د ناتا ددا دوى گدد د یددو  ددو  ددېبو لپدداره

ژبه یدال پده پټده د ناتا دال پده هدو         گاډۍ په رکاب ودر د او په فرانسوي

 :کال وویچ

 .د سونيا په اړه مال پریکړه وکړه - 

 : ناتا ا نا اپه له خو اله نه تکه سره  وه او و  پوستچ 

 تا  دال ته وویچ  -

و  یدال          چدال تده لده بریتدو اولده بڼدو سدره  دومره سدکلال  د           - 

 ته خو اله  وئ ! گوره ناتا ا

زه داسال خو اله  داسال خو اله چال مه پوسته  زه نور نو له تا نده   - 

. سدتا زړه نده و  تېدده و تېدده    . خ ه وم  ته له  دال سره  ومره بال رحمده و  

 .اوس ډ ره خو اله یم

 :ناتا ا تر لد  ېبال ځنته وروسته دوام ورکړ 

وړ دي  خدوزه لده د   درمېدم چدال لده      ما نه  م کلده ناکلده احمنده جد     - 

ورځدده  ورځدده ورمنددته کددړه   دددال تدده . سددونيا پرتدده  زه نيکمرهدده واوسددم

 .ور ه

 :نيکوالى  دال ته وویچ 

 .نه  نه  ته صبر وکړه  چال ته  ومره د خندا وړ یئ -

 دده چددال  ددال تدده کتددچ پده خپلدده خدور کددال یددال  دم یددو  ده نددوي  هيددر        

چددال پخددوا تددر  ددده یددال ندده وو    معمددولي  خددورا مهربددان او تددازه  داسددال  

 :  ده زیاته کړه. ليدلي  ليدل



 

٠٢00 

 ناتا ا لېونه  و  یال که  نگه  - 

 : ناتا ا ځواب ورکړ 

 . و  خو تا ډ ر سه کار وکړ -

 :د نيکوالى په زړه کال تېره  وه 

کدده مددال پخددوا دهدده  ددان چددال نددن  ددپه ده   ددده ليدددل  واى  مددا بدده   - 

 ه وکړم او ټول  ده  ده بده مدال      رومرو له پخوا پوستلي واى  چال باید

 .چال  دال ته ویلي واى   ده به مال کړي واى او  ر  ه به سه واى

 سه نو  ته خو اله یال او سه کار مال کړى دى  - 

ا  نه  م ویلد  چدال  دومره سده کدار د  کدړى دى   ومدوده د مخده          - 

مورجددانال ویددچ چددال سددونيا . مددال  لدده مددور سددره پدده  مددد  ناندددرۍ  ددو  

اسير کړي  زه په د  نه پدو ېدم چدال  نگده  دوک کدوالى       هواړي تا خپچ

نېدد  و چال له مور سدره پده د  خبدره الس او گریدوان     .  ي داسال ووایي

 و  زه به  ېهکله   ېڅ چا ته اجازه ورنه کړم  چال د  ده په اړه بد فکدر  

 .سېگڼو پرته بچ  ه نه  ته وکړي  ځکه په  دال کال له

 :نيکوالى وویچ 

 ار مال وکړ سه نو  نو سه ک -

او بيا دد  لپاره د خپلال خور سترگو او بشر  ته ځير  ده  چدال پدوه     

بيایال د دال له گاډۍ نه ودانگدچ او د  .  ي  چال رستيا  ده رستيا وایي

مدوزو یدال د واورو  ددهاري پورتده     . خپلال گاډۍ پلو ته یال ورمندته کدړل  

 ماهده  ( سونيا په چرکسي جدامو کدال  ) لته  ماهه نيکمرهه چرکس . کړ

 ماهده  . وسکا  بریتور  ځلېدونکال سترگال  په پوستين کال مروړلدال م

کېدداى  دوه چدال    . او دا چدرکس سدونيا وه  .  ان ناست و او ده ته یال کتچ

 .سونيا د ده راتلونکال  گرانه او نيکمرهه سځه وه

کله چال کورته ورسېدل  نجونو مشر   رافينال ته  د مليوکووا پده   
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او بيدا خپلددال کدوټال تدده الړ     کدور کدال د تېر ددویو پېښدو کيسددال وکدړ      

جامال یال بدلال کدړ  او پرتده لده  دده چدال پدر خپلدو  ېدرو انځدور  دوي            

انځورونه پاک کړي  تر ډ درو پدور  یدال د زړه خدوالال او د زړه خدو  و او      

خپلددو نيکمرهددو کيسددو تدده دوام ورکددړ   دددوى پدده د  اړه چددال  نگدده بدده   

يدا لدري او دوى   یو بدچ سدره ملگرت   ودونه کوي   نگه به د  دو مېړونوله

لده پرونده د    او  دده  ينددار  چدال ال   . به  نگده نيکمرهدال و   وهد ددلال   

 .ناتا ا لپاره چمتو کړ   د دال پر ميز والړ  و 

 :ناتا ا پا ېده او  يندار  ته د ورنېدد  کېدو په لړ کال یال وویچ 

یواز  خداى په د  پو ېدي  چال دا به کله وي  خو زه ډار دم چدال   - 

 . ده به خورا سه او خو ه وي ځکه...  ېهکله

ناتا دددا  دددمعال ! کېدددداى  دددي  دددده وویندددئ! کېنددده: سدددونيا وویدددچ 

ناتا ددا چددال خپلدده  ېددره پدده  ينددداره کددال ليددده و  . ولگددولال او کېناسددته

 :ویچ

 .له یو بریتوره پرته بچ  وک نه وینم - 

 : دال وویچ 

 .خاند  به نه  دا د خندا وړ خبره نه ده! اهلال - 

او چوپړانو په مرسته  ينداره داسال برابره کدړه چدال    ناتا ا د سونيا 

د  ته جوړه و   کله چال له د  چار  نه وزگاره  وه   ېر  ته یال برنده 

بڼه ورکړه  چوپه  وه او تر ډ در  پدور  کېناسدته او پده  ينددار  کدال د       

د اور دددلو لدده )  دمعونو منظمدده کتددار تدده ځيددر  پدده د   يلدده ځيددر وه چددال  

و  وویني او یا به د  يندار  په وروسدتي تيداره او   دا کوم تاب( مخال به

خو سره له  دده چدال   . مو ومه  لورکنجه کال سردار اندر  راسکاره  ي

 دده د  تده سددترگال پده الره او چمتدو وه چددال آن پده  يندداره کددال کدوم یددو        

 ېڅ  ي یال . راسکار دونک  داغ د سړي یا د کوم تابو  په توگه وگڼي
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ترگال په رپېدو  و   د  ينددار  لده مخدال     ده و چال د  دال س. نه ليدل

 .پا ېده او له  دو نه لر   وه

 : دال وویچ 

سده   . دا  نگه کېداى  ي  چال نور یال ویني او زه یال ليداى نه  م - 

نن  په بده  رومدرو کېندئ او پده  يندداره      ! نو ته را ه سونيا  را ه کېنه

 ...ره ډار دمزه نن  په ډ ! ... گوره زما په خاطر... کال به  وک ووینئ

سونيا د  يندار  په وړاند  کېناسته  ځان یال برابر کړ او  ددال تده    

 .په کتو  وه

 :دوینا ا  په بنگهار سره  د ناتا ال په هو  کال وویچ 

سه  اوس به سونيا الکساندروفنا  رومرو ووینئ  خو تاسدو ټدول    - 

 .خاندئ

پده کدراره    سونيا دا خبره واور ده او دا یال  م واور ددل  چدال ناتا دا    

 :او بنگهاري وویچ

 .پروسد کال یال  م ليدل  و  زه خپله پو ېدم چال  ده یال وینئ - 

 :دوه در  دقينال ټول چوپ پاتال  ول  بيا ناتا ال په کراره وویچ 

خددو خپلدده خبددره یدال پدداى تدده وندده رسددوله  ځکدده  !  رومدرو یددال وینددئ  - 

ه لددر   سددونيا نا اپدده   ددده  ينددداره چددال الس کددال نيددولال و  لددد لدده ځاندد 

 :السونه یال پر سترگو کېښودل او و  ویچ

 ...آه  ناتا ا  - 

ناتا ا  ينداره بېرته واخېسته  خپچ ځاى تده یدال راوسدته  او چدده      

 :یال کړه

 ود  ليدل  ود  ليدل  ود  ليدل  - 

 :دونيا ا چال  ينداره نيولال وه وویچ

 ....ما خو ویچ  ما خو ویچ - 
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وسدتچ چدال سدترگال ورپدوي او      ددال ه . سونيا  دېڅ  دي نده و ليددلي     

 :پا ال چال د ناتا ال هد یال واور د  چال وویچ

 !... رومرو -

 دال نه هوستچ ناتا دا او دونيا دا تېدر باسدي  ندور ورتده گرانده و د         

 ده خپله  دم پده د  نده پو ېدده  چدال ولدال او د       .  يندار  مخال ته کيني

کړي  ده وخت چال سترگال په السونو پټال کړ  و   چده   ه له کبله یال

 وه 

 :ناتا ا د  دال الس راونيو او و  پوستچ 

  ده د  وليد  - 

 .د سونيا په خيالونو کال دا خيال راتاو  و 

اوس نه ولال ونده وایدم  چدال ليددل  مدال دى  گدوره ندور خدو یدال  دم            - 

 وک کولال  ي په د  پوه  ي چال مدا پده رسدتيا  دوک ليددلي او      . وینئ

 که مال نه د  ليدلي 

 .مال ليدل وکال و:  دال وویچ 

  نگه   نگه  والړ و که پرو  و  - 

 .نه  نه  ما وليدل  لومړى  ېڅ نه و  بيا مال وليد چال پرو  و - 

ناتا ا چال سترگال وحشت پسال اخېستال و   خپلدال خورلندت  تده     

 :کتچ او له  دال نه یال وپوستچ

 اندر  پرو  دى  ناروغ دى  - 

مددخ مددا تدده    ددده  ددم . ندده  ندده  بددرېکس  خددورا خددوس او خو دداله و   - 

 .راواړاوه او ما ته یال راوکتچ

په  دال  ېبه کدال چدال سدونيا دا خبدر  کدولال  داسدال یدال انګېرلده           

 .چال په رستيا یال  ده  ه چال وایي  ليدلي دي

 سه سونيا بيا  ه و ول  - 
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یو بچ  ه مال  م وليدل  خو پوره مال سر پدر  خدالچ نده  دو  پدوه       - 

 .نه  وم  چال  ين و که سور

 : چناتا ا ووی 

سونيا او کله به  ده راستون  ئ  کله به بيا زه  ده ووینم  یا پاکده  -

 . م پر  ده ډار دم او  م په ځان. خدایه چال  نگه زه ډار دم

 دددال پرتدده لدده  دددال چددال د سددونيا آرام بښددوونک  تسددچ تدده ځددواب        

ورکړي  ځان یال پر کټ وارتېده  او وروسته له  ده یال چال  معال مدړ   

یددال  پدده پرانسددتو خددو ناخوځېدددونکو سددترگو د     کددړ   تددر ډ ددره پددور   

سپو مه  دو پلو دو تده چدال د کړکده لده یدخ و لدال ایندال نده  کدوټال تده            

 .رالو دلال و   ځير پاتال وه
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تر اختره ډ ره لنته موده وروسته نيکوالى په ډاگه مور ته وویچ چدال   

چدال لده  ددال سدره واده     سونيا ورته گرانه ده او ټينګه پریکړه یال کړ  ده 

گرافيندددال چدددال لددده پخدددوا نددده  د نيکدددوالى او سدددونيا تدددر مدددنځ       . وکدددړي

تېر دونکو پېښو ته پام  دوى و  د  دده دهدو خبدرو ورتده ندوى والد  نده         

درلود   دال په چوپه خوله  ده واور دد  مگدر زوى تده یدال وویدچ چدال        

  ده کوالى  ي له  ر  ده چا سره واده وکړي چال زړه یال هواړي  خو کده 

له سونيا سره واده وکړي  نه به دد  چال مور ده او نه به د پالر خوسده او  

 .مبارکي وویني

دا لومړى ځچ و چدال نيکدوالى احساسدوله چدال مدور یدال داسدال لده ده          

نه  ناراضه او سره له  دال ټولال مينال چال لده ده سدره یدال لدري  لده خپلدال       

ه چدال زوى تده    دال په خورا بال پروایه او پرته له  دد . خبر  به وانه وړي

کله چال گراو راهي   ددال هوسدتچ   . وگوري   وک مېړه پسال واستول

خدو زهدم یدال    . چال د نيکوالى تر مخال  ر  ده پده ډاگده او پده لندت ه ووایدي      

پاى ته ورسېد  د خوا ينه اوسکال یال له سدترگو را دېوه او لده کدوټال     
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زاړه گراو په نرمه ژبه او  ك  هه وکړه خپچ زوى قدانك کدړي    . نه ووته

نيکدوالى ځدواب ورکدړ  چدال دى لده      . ال له خپلال دهال پریکړ  تېر  دي چ

گدراو دد  خبدر  پده اور ددو یدو سدوړ       . خپلال وېد  نه تېر داى نه  دي 

اسددویل  وویسددت  خپلددال  هددال یددال بددال گټددال وگڼلددال او خپلددال مېرمنددال   

گراو له زوى سره په خپلو ټولو  خړو کال  دا نه  ېروله  چدال  . پسال الړ

د ده مددالي ژوبلتيددا ده  نددو لدده د  کبلدده یددال    دد  ټولددو سددتونزو سددرچينه 

ځانتده اجدازه نده ورکولدده لده زوى نده پده د  خ دده  دي  چدال کدومال بددتایال          

پدالر یدواز  پده د  کدال      .نجلال پرځداى لده سدونيا سدره واده کدول هدواړي      

چر  وا ه  که د ده مالي دریځ سه واى  تر سونيا نه د ده لپداره  بلده سده    

او پدر خپدچ     در  ده گنداه یدواز  پدر ځدان        ده د. ناو  پيدا کېداى نه  وه

مالي استازي ميتيکا او  دو ېادتونو وراچوله چال پریښدوداى یدال نده    

 . ول

پددالر او مددور  نددور نددو پدده د  اړه لدده زوى سددره وندده هد دددل  خددو  ددو     

ورځال وروسته مشر  گرافينال سونيا ځانته وروبلله او پده داسدال ترخده    

کداوه  خپدچ خورځده لده د  املده      ژبه چال نه د  او نه سونيا د  دال ترور 

تېر ویستلي  بلکال دد  ټدولال   مالمته کړه چال نه یواز  یال ددوى زوى

سونيا سرسکته اچول  و  په چوپده خولده   . مرستال یال  م  ېر  کړي دي

یال د گرافينال دا ترخال خبر  واور د  او په د  نه پو ېدده چدال لده  دده     

یه کړ  او سداتلال ده    ده د  دو کسانو لپاره چال دایال لو. نه  ه هواړي

د ځانښندنال حس په  دال کال تر بدچ  . د  ر ډول ځانښندنال لپاره چمتو وه

 ر حس نه پياوړى و  خو په دهه پېښه کال نده پو ېدده  چدال  ده د چدا نده       

 دددال ندده  ددو کددوالى د گرافينددال او د رسددتوو د کددورنه د  ددر  . ځددار کددړي

و او  هړي په گرانښدت سدترگال پټدال کدړي  خدو نيکدوالى  دم ورتده گدران         

داسددال یددال انګېرلدده  چددال دد  نيکمرهددي لدده  مددد  مينددال سددره تړلددال او  
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نيکدوالى تده داسدال    .  ده چوپه خوله  همجنه او بال ځوابه وه. ندښتال ده

وبر ښېده چال نور د دهه حالت د زهدم تدوان نده لدري  دد  لپداره مدور تده        

کلده بده یدال مدور تده زارۍ کدولال چدال        . ورهي چال د زړه هوټه ورته پراندزي 

وبښي او له  دال سره د ده واده کول ومندي  او کلده بده یدال گدواس       سونيا

کاوه  که دوى د سونيا له زور دو نه الس وانخلي   ده بده سمدالسده لده    

خو مورو  ده تده پده داسدال سدړه     . دوى نه په پټه له سونيا سره واده وکړي

او ترخه ژبه  چال نيکوالى  په ژوند کال له مور نده  نده و ليددلي  ځدواب     

او و  ویچ چال دى  خدورا سده زلمد  او زوى دى  دى  دم د سدردار      ورکړ 

پده  )اندر  په  ېر کوالى  ي د پالر له خوسدال پرتده واده وکدړي  خدو دا     

د خپلال لور او ناو  پده  ( سونيا)به  ېهکله دهه دوکماره(خپله گرافينه

نيکدوالى د دوکمدار  د کلمدال پده اور ددو ندور ندو ځدان         . نامه ونده پې ندي  

ړاى او په لوړ آواز یال وویدچ چدال   ېهکلده یدال دا تردور      ټينګ نه  و ک

 م نه  و کوالى  چال مور یال دى د خپلال مينال او ېاط ال خر ولو ته اړ 

خددو دد  وخددت یددال ... کددړي  کدده داسددال وي  دا بدده وروسددت  ځددچ وي چددال

پيدددا نددده کدددړي چدددال  دددده گواسدددمنه خبدددره چدددال گرافيندددال د خپدددچ زوى د  

ور ددو تده سدترگال پده الره وه      وحشتناکال  ېر  په حالت کال  د  ددال ا 

او کېددداى  ددوه  د مددور او زوى تددر مددنځ د یددو  ندده  ېر دددونکال ترخددال      

 .خاطر  په توگه پاتال  و  واى  ووایي

ناتا ا په داسال حال کال چال رنگ یال الوت  او  ېدره یدال خوا دينال     

بر ښدېده لده  ددال درواز  نده کدوټال تده راننوتده چدال د  د  ددال تدر  ددا د           

 :نيول  و   دال پر ورور چده کړلورور خبرو ته هو  

! ته ملنت  هدو   چوپ  ه  زه درته وایم چوپ  ه! نيکوال جانه - 

 ده په داسال لوړ آواز هد دله  چدال گدوا کدال هدواړي  د  دده هدد الندد         

 .کړي
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 دال خپلال مور ته چال په خورا خوا ينه یال خپلال زوى تده کتدچ او    

 :او و  ویچ... لهنېدد  و چال له قهره یال زاره وچوي  مخ ورواړو

 ...زما مور ...  ېڅ خبره نه ده! گرانال مور   د زړه سره - 

نيکوالیه  ته د باندد   ... گوره مور یال زه به اوس تا ته! نيکوالجانه - 

 :او بيا یال مور ته مخ ورواړاوه او و  ویچ... الړ  ه

 ! مورکه! ته لد راته هو   ه! گوره مورجانال - 

ي نه لرله  خو بيا یدال  دم  دده اهېدز وکدړ چدال       د ناتا ا خبرو  ېڅ معن 

 .د  یال  يله لرله

گرافيندال چددال لدده ژړا نده پدده سدداندو وه  خپدچ مددخ  د لددور پده هېددد کددال      

ورپټ کړ  نيکوالى پا ېد  سر یال په دواړو السونو کال ټينګ کړ او لده  

 ...کوټال نه وو 

 ناتا ا د مور او د ورور د پخالینال لپاره مټال وندداړلال  او  لوځلدو   

یال دواړه قانك کړل  چال مدور بده یدال سدونيا نده زوروي او  ده بده ورتده نده          

. وایي او نيکوالى به د مور و پدالر نده پدټ کومده پریکدړه او کدړه نده کدوي        

نيکوالى د جنورۍ په لومړۍ نېټه په خدورا پریشدانه  د مدور و پدالر لده      

د همه ناآرامه  او په خيالو کال د سونيا له مينال نده لېدون   کدور پریښدو    

 دده تکدچ کدړى و چدال هوندت تده بده ځدي          . او د خپلال قطعال پلو وخوځېد

 لته به خپچ اړوند کارونه پاى ته رسدوي  لده پدوځ نده بده اسدتع ا کدوي         

د نيکدوالى تدر تدگ نده     . بېرته به راستنېدي او له سونيا سره به واده کوي

وروسته د رستوو پر کور داسال هدم او خوا ديني السدبره  دو  وه چدال      

مشره گرافينه  م له رواندي سدتومانه نده    . چا سارى نه و ليدل پخوا یال 

 .ناروهه  و  وه

سددونيا د نيکددوالى د بېلتاندده پدده اور کددال سددوځېده او تددر  ددده ندده ال د   

مشر  گرافينال ترخال ژبال او بال پایه دسمنه چال پرلده پسدال یدال لده د      
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گراو له بچ  ر وخت نه اوس  د  ده . سره کوله  سخته ستومانه کړ  وه

ناوړه مادي حالت  چال سمدالسي پریکړ  یال هوسدتال  پریشدانه کدړى    

 ده نور نو د  ته اړ  وى و چال د ژوند د سمولو لپاره  د مسدکو او د  . و

مسکو د  نتو کورونه خرو کدړي او دد  سدوداگرۍ لپداره بایدد مسدکو      

ته الړ  ي  خو د گرافينال ناروهه  دهه چاره ورځ تر ورځدال ځنتولده او   

 .ه سبا ته پاتال کېدهخبره له نن ن

سددردار )ناتا ددا چددال پدده لومړیددو وختونددو کددال یددال د خپددچ کددوژدني       

بېلتون په خوسي او بال پروایي زهمه  اوس یال ندو ورځ پده ورځ   ( اندر 

دهده خيدال چدال د ژوندد خدورا سدال  دپال        . زهم او حوصله پاى ته رسدېدله 

. ورځال  چال دا کول   ي له مينال نده یدال ځدار کدړي   سدال ېبدي تېدروي       

د سردار انددر  د ليکندو زیداتره برخدو د     . ډ ره او پرله پسال زوروله الدای

 : په خوا ينه به ځان ته ویچ. خوسه پر ځاى د  ته د هم بوټي کرل

په  دو  ېبو کال چال دا یواز  د خپلال کوژدنه په اړه فکدر کدوي     -

دد  کوژدن  سار په سار گرځي  نوي ځایونو او له خلکو سدره چدال  دده    

  دي  آ نا کېدي   ومره به چال د ده ليکونه ناتا ال ته په ته په زړه پور

 ددده ليکوندده چددال  . زړه پددور  و  پدده  ماهدده اندددازه بدده  ددده زورونکددي و  

سردار اندر  د  ته ليکچ نه یواز  دد  د زړه تنده نه ماتوله بلکال  دده  

  دده .ليکونه د  ته په یو ډول همجنال او خوا ينال دندد  بددل  دوي وو   

 ددال بده نده  دو ليکلدي        ه  ده ليکونه وليکدي چدال  په د  ر د   و  و

زوریدو نه یو  م پده ليدك کدال نده  دو        دال ځکه نه  و ليکلي چال د  ده

انځددورول   چددال دا پدده خپددچ هددد  موسددکا او هلچکونددو کددال د  دددال پدده   

د  دال یو رنگه کالسيکه او تکدراري ليکونده   . انځورولو ر د   و  وه

خونده بریښېدل   ده بده یدال تدر     آن دد  تر خياله  م و   بال روحه او بال

 .لېدلو مخکال مورته سودل او  دال به یال امالیي تېروتنال ورسمولال
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د گرافيندال د روهتيددا د سده کېدددو  يلده ورځ پدده ورځ کمېدده او خبددره      

 ده ځاى ته ورسېده  چال نور گراو نه  و کوالى  مسکو ته خپدچ سد ر   

پداره د مسدکو د   اخيسدتو ل  د جهيدز  دوى باید د ناتا ال د واده. وځنتوي

له بله پلوه دوى مسکو ته د سردار انددر  راتدگ تده    . کور خرو کړى واى

ځکه سترگه په الره وه  چال د  ده پالر سردار نيکدوالى انددر وویچ سدد    

او ناتا ا  م په د  ډاډه وه  چدال  . کال ژم  په مسکو کال ميشت  وى و

 .  ده ال وخته مسکو ته رارسېدل  دى

اتال  ددوه  گددراو او سددونيا لدده ناتا ددال سددره  گرافيندده پدده کلددي کددال پدد  

 .یوځاى د جنوري په پاى کال مسکو ته الړل
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پېير د ناتا ا او اندر  تر بولال وروسته نا اپه بال لده سدکاره دليلده     

داسددال احسدداس کددړه چددال نددور نددو ندده  ددي کددوالى پخددواني ژونددد تدده دوام  

م  ددده ال پدده  دددو ېنایدددو اېتندداد درلددود چددال د ددده   ورکړي کدده  دده  دد 

الرسددود ورسددودلي و چددال د ددده د روحدداني  لوځلددو پدده پيددچ کددال د  ددده  

لپدداره د روان او رو  د سددپېهلتيا  لددال ځلددال او کمددال تدده رسددېدو الر      

چددار  د سرسددندنال وړ و   ټددول او ټددول  د سددردار اندددر  او ناتا ددال د   

خبدر نده وروسدته چدال ده تده پده       کوژد  او د یوسف الکسوویچ د مرگ لده  

 مد  وخت کال رارسېدل  و  د پخواني ژوند ټولال سېگڼال چدال د ده د  

د دده لپداره لده    . خوسيو سرچينال یال جوړوي  خپله معني له السه ورکړه

پرتمين کور او سایسته سځه چال اوس لده  . ژونده یواز  کالبو  پاتال و

  وه  د  دددال سددره یددوه مخددور چددارواک  ځددانگړ  خواخددو ي پيدددا کددړ    

پترزبورگ لده ټولدو مخدورو سدره دوسدتي او  دده دندده چدال اوس یدال پده           

دهده ټولدو   . دربار کدال پيددا کدړ  وه او سدخت همړلدي تشدری ا  یدال لدرل        

کسانو اوټولو  يانو یو په یو او نا اپه د  ده لپاره خپچ ارزست بایلل  

 د ورځنيو یاددستونو له ليکلو الس په سر او د ماسدون وروندو لده ډلده    . و
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بيا یال  وتلوندو او کلوبوندو تده تدگ راتدگ پيدچ       . سره یال اړیکي و لول

کړ  بيا یال زیا   راب  کچ  د مجردانو ډلال ته یال الره پيدا او داسال 

یو ژوند یال له سره ونيو  چال گرافيندال ایلدن واسديلوفنا د  تده اړ  دوه       

پېيدر دا احسداس کدړه چدال د  دده      . پر  ده نيوکال وکړي او  دده وهانددي  

حنه ده  نو ځکه یال پریکړه وکړه چال د  دال د بال آبده د مخندوي   سځه بر

 .لپاره پترزبورگ پر ددي او مسکو ته الړ  ي

مسددکو تدده پدده رسددېدو  دى پدده خپددچ سددتر  لویدده حددویله لرونکددي        

پرتمين کور کال چال د زړو او د زړ دو په حال کال پېدلو تر  ارنال الند  

ر کال دیهودي لمدانځال   مدا چال ده په سا. و  ميشت او ځاى پر ځاى  و

ځدداى وليددد  پدده دهدده لمانځدداى کددال تددر ځړونددد  ددمایلو النددد  بددچ  ددوي   

 معونه وليدل  بيا یال د کرملين ډگر تر سترگو تېر  و چدال د واورو تدر   

سپين او ال گام نه ا ښودل  وي فدر  الندد  پدټ و  د وراژدک د وراندو     

د  یدال کورونو او مداتو کراچيدو بهېدر یدال وليدد  د مسدکو پده کلدوب کدال          

مسکو سپين  یري یال وليدل چال نه یدال  ده ځدانگړ  هوسدتنال لرلدال او      

نه یال کوم پلو تلوار کاوه  د مسکو ېمر خوړلال سځال  د مسکو پېدلال 

او د مسددکو بنددتارونو او د مسددکو انگليسددي کلددوب  د ټولددو تددر ليدددو     

وروسته یال ځان په خپچ کور کال او د خپچ کدور پده آرامده کدال احسداس      

مسددکو کددال ژونددد آرامدده  ميندده ندداک  بددال همدده او د         د  ددده لپدداره . کددړ

پخوانيددو ېدداداتونو پدده  ددان و  لکدده زاړه خيددرن کمدديس سددره چددال  ددوک  

 .ر دى  وى وي  ده ته له  دو نه بېلېدل ورته  ران و

د مسددکو ټولددو مخورو اېيددانو لدده زړو ندده نيددولال بيددا تددر ما ددومانو    

ه پخوا ورته سدترگه  پور  پېير  ته د یوه د ر گران مېلمانه په توگه چال ل

پېيددر د . پدده الره او ددوى پدده مددنځ کددال یددال ځدداى خددالي و   رکلددي ووایدده   

مسددکو د اېيددانو لپدداره تددر ټولددو مهرباندده  بارحمدده   وسدديار  خو دداله  
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د  ده جيبي . پرا  زړى  ساده  صميمي  روسي  نرم هاړى او ساهل  و

 .بکس به ځکه تچ تش و چال  ده د ټولو بکس و

کددرم دروازه د ټولددو پددرمخ پرانسددتال وه   ددېڅ چددا لدده  د  ددده د خيددر او 

 خبره نه اور دله   ده د  دو نندارتونونو خرو چدال بده دده  ( نه) ده نه د 

یا  ده له خوا جوړ دل  ورکاوه کله ناکله خو یال آن ناوړه او کم ارزسدته  

ترددویرونه د یددو او بددچ پدده سپارسددتنه او دخوسدده لدده مخددال اخېسددتچ او  

ټولنو  سدوونځيو  د ېيا دانو چړچدو  د ماسدونو     ټولو خيریه موسسو  

ټولنددو  کليسدداوو  کتددابتونونو او نددورو نددورو تدده بدده یددال د مرسددتال الس  

که د  ده دوه انتیواالن چال د ده زیا  پوروړي او ده پسال بده  . ورهځاوه

داسدال هرمنده او   . یال  ارنه کوله نه واى  ډ در ژربده دیدوالي  دواى واى    

ه انگلسي کلوب کال نه وي   دده بده چدال    ماسامنه به نه وه چال دى د  پ

مارگو نومي  نوي  راب و کچ او پدر  دوکه کدال بده یدال ډډه       دوه بوتله

ولګولدده  سمدالسدده بدده تریندده چدداپير  ددول  ټددوکال ټکددالال  خبددر  او         

 ده به  م دهو مرکو جرگو ته ورولو د او په خپلدو  . ناندرۍ به پيچ  و 

ال سياالن سره پخال کول  خو و ټوکو او د زړه له کومال موسکا سره به ی

بدچ پلدو لده  دده نده پرتدده د ماسدونانو د ډلدال ماسدامونه بدال  رو ددوره او          

ندده  ټولددو ځوانددو سددځو او پېدلددو تدده ځکدده گددران و چددال  ددده    ... همجددن وو

یواز  له یو  سځال یا نجله سدره چدال پدر مدين  دي  بلکدال لده ټولو پده         

د  دده  . و ى ومهربانده او خواخد   تېره بيا له ماسامه وروسته پده یدو انددزه   

 ....سه ځوان دى  خو نارینه نه دي : په اړه به یال ویچ چال

پېير  ده  دان بدال وزگداره چدارواک  و چدال ندور پده سدلگونو تندو پده            

کده اوه کالده مخکدال کلده چدال  دده لده بهدر نده          . مسکو کال  دده تده ورتده و   

راسددتون  ددوى و  چددا ورتدده ویلددي واى  چددال د  تدده اړتيددا ندده  ددته چددال د  

وري لپدداره سددتونز  آوار  کدړي او  دده لټدوي  ځکدده دهدده   ژوندد د تددگ لد  
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....  ده به یال سخت حيدران کدړاى واى  ... تگ الره ال د وخته ټاکچ  و  ده

 ماهده  دوک نده و چدال پده روسديه کدال یدال د جمهوریدت د راتدگ            ایا دى

هوستنه کوله  ایا دى  ده  وک نه و چال هوستچ یال نداپليون  دي  ایدا    

ا دى  دده  دوک ندده و چدال ځددان یدال  ددده     ده نده هوسدته فيلسددوو  دي  ایدد   

  ایدا دى  .سپهساالر گااه چال هوستچ یدال پدر نداپليون بدرى ترالسده کدړي      

 ده  دوک نده و چدال لده فسداده لدر  بشدري ټدولنال یدال هوسدته او د  ددال            

لپاره یال د نویو اخالقو د روزنال لټونه کوله او د ځان د کمال رسولو لټده  

چال سوونځي او روهتونونده  پسال سرگردانه و  ایا دى  ده  وک نه دى 

یال جدوړول او مریيدان یدال آزادول  خدو دد  ټولدو سدره سدره   دده دا دي         

اوس د یو  بال وفا سځال بتاى مېړه  یو مستع ي چدارواک   د مسدکو   

د انگليسي کلوب هړى  د سو خواړو او  کلو لېوال  ټولدو تده گدران  د    

الصدال او  مسکو د اېيانو د ډلال یو مخور  چال تر خوړو وروسته ټنه خ

په نرمه پر ډولت نيوکال وکړي  تر ډ رو . پر  وکه بال همه ډډه ولگوي

پور  دا خبره منلد   دو چدال د  اوس د مسدکو د ټولدو تدر پامده  یدو بدال          

 .وزگار یاور دى چال اوه کاله پخوا ده  م له  دو کرکه لرله

کله به یال ځان په د  تسالوه چال دا دي اوس دهه  دان ژوندد کدوي      

ر وحشتناکو خيالونو پسدال واخيسدت  او د  تده بده یدال پدام       خو بيا به نو

 و چال ډ رو کسدانو چدال دهده  دان ژوندد پيدچ کدړي او دا الره یدال هدوره          

کړ   خو دى خو  ده وخت تر  وتلد  دى  چدال نده ویښدته ورتده پداتال و       

د ویاړنو او هرور په وخت کال به یال چال کلده د ځدان پده اړه    . او نه هاسونه

ر بچ ډول بر ښېده او ترور به یدال کداوه  چدال لده     فکر کاوه   ده ځان چو

 دو نورو متناېدو یاورانو نه چال ده پخدوا  ددو تده پده سدپکه کتدچ ډ در        

مود  ژونده وروسته یدال ندور خپلدو  دم      په مسکو کال تر  ه... توپير لري

برخليکو انتیواالنو ته په سدپکه نده کتدچ او کدرار کدرار یدال لده  ددو سدره          
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ال کداوه او پدر  ددوى  دم داسدال زړه خو  دده        مينه پيدا کوله  درناوي ید 

پددر پېيددر نددور د پخددوا پدده  ددان د نددا يلو  پددال او لدده ژونددده د  .لکدده پرځددان

کرکال حالت نه راتده  خدو  ماهده پخدواني دردوندو چدال کلده بده یدال پدر ده           

یرهچ کاوه  اوس د ده پر زړه کال دیره  و  او یوه  ېبه یال  م پده کدراره   

 :ویچله ځانسره به یال . نه پریښوده

دا د  ه لپاره  ولال  په د  دنيدا کدال ژوندد  ده معندي لدري   دده بده          -

 ره ورځ  و واره او په حير  یال له ځانه داپوستنال کدولال   دده د ژوندد    

ناسددپړلو اړخونددو تدده ځير ددده  خددو  نگدده چددال د خپلددال تجربددال لدده مخددال    

پو ېده چال دا پوستنال ځواب نه لري  نو ځکه یال پده تلدوار  هده کولده      

سددترگال پټددال کددړي  پدده د  وخددت کددال بدده یددال یددا کددوم کتدداب        پدده  دددو  

راواخېست یا به کلوب ته الړ او یا به اپون نيکدوالوویچ تده ورهدي  چدال     

 .په سار کال د خورو  ویو آوازو په اړه له  ده سره وهد دي

 :پېير به له ځانسره ویچ 

ایلن واسيلوفنا چال  ېهکله د خپلال سکال نه پرته د بچ  ېڅ چدا او   -

په اړه فکر نه کوي او په نړۍ کدال یدو لده احمندو نده احمنده سدځه          ېڅ  ي

ده  خو خلك  ده یوه خدورا  وسديار او ځېرکده سدځه گڼدي او د  ددال پده        

چال یو سدترنومياله   ناپليون بناپار  تر  ده پور . وړاند  مال ماتوي

و  خلکو  ده خوار گااه خو  مدا چال یو بال وزگاره لوبداړى  دو  اوس  

ک هواړي  ده ته خپله لور په هير  رېي توگده ورنکدا    د فرانسال ټولوا

اسپانویان د کاتوليکو کشيشانو له الر  له خدایه نه  کر کدوي   . کړي

مه یال فرانسویانو ته ماته ورکړ  ده او فرانسدویان بيدا    ٠7چال د جون په 

د  ماهه کاتوليکو کشيشانو په برکدت لده خدایده نده  دکر کدوي  چدال د        

زمددا . يټدده یددال پددر اسددپانویانو بددرى موندددل  دى  مدده ن ٠7جددون پدده  ماهدده  

ماسوني ورونه په خپلو ورونو قسدم خدوري چدال چمتدو دي  خپدچ سدر او       
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نورو سره په مرسته کدال ځدار کدړي  خدو کلده چدال چدا لده بدال وزلدو            ځانه له

 .سره د مرستال هد و ي له خپچ یو روبله  م تېر داى نه  ي

قدانون مدو  د ندورو     مو  ټول ځان د مسدي  پيدروان  دمېرو  د  دده    ...  

بښنال او خپلو  مدذاتو سدره ميندال او  ددو تده درنداوي تده وربدولي   دده          

قددانون چددال مددو   ددده تدده درندداوي پدده ویدداړ  لویښددت واره   لویښددت         

 مدا پرون له زندانه تښتېدل  . کليساو  په مسکو کال جوړ  کړي دي

سړى مدو وواژه  او د  مدد  گنداه بښدونکي قدانون چدوپړ یعندي کشديش         

ي ته صلي، وروړاندد  کدړ  چدال د حکدم د سدر تده رسدولو مخکدال         سرتېر

پېير په  مد  اند ښنو کال ډوب و  که  ه  م د دهه خبدرو  .  ده مچ کړي

دروغ له  ر ځایه او له  ر چا ورته  رگند  وى و  او چدا تده یدال نویدوال      

نه الره  ده  م ورسره ېاد   وى و  خو دى یال  ر وار د یوه نوي  ي په 

  : ده به له ځانسره ویچ. کال اچاوه  ېر په حير 

زما په د  دروهو او تېروتنو سرخالصېدي  ندو زه  نگده  دده ټدول      -

 ه چال پر  پو ېدم   دوى ته ووایم  دا کار ما په وار وار سره آزمدایل   

دى او  ر وار په د  پدوه  دوى یدم  چدال  ددوى  دم زمدا هوندد  د زړه لده          

چال  رگندده کدړي چدال دوى    کومال پر د  پو ېدي خو یواز   هه کوي  

خو زه  نگه وکدړم  زه چېرتده او چدا تده پنداه      . نه پو ېدي او دا ټول سم دي

 وروړم 

 ده د ډ رو خلکو په تېره بيا د روسانو  ده بدمرهده اسدتعداد  چدال     

 ر  ه احساسوي  سه احساسوه   ده استعداد چال کول   ي مهرباني 

اد چال د  ده پده مرسدته    ده استعد. او رستيا وویني او باور پر  وکړي

په ژوره توگه دروغ او ظلمت وویني او په ځان کدال پده  ددو کدال د گدتون      

د ژوند ټولال  لال ځلال د  ده لپاره په ظلمت او دوکال پداى  . توان وروزي

 رکار ته به یال چال الس وراچداوه  د  دده د  دور او دروهدو     . ته رسېدلي
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خدو لده د  سدره سدره      ده ته به یال خنتونده جدوړول    . سره به مخامخ کېده

د ژوندددد د نددده  . یدددال بایدددد ژوندددد کدددړى واى او روزگدددار یدددال درلدددودالى      

و  ندو ځکده د آرامتيدا     آور دونکو جرړو کړکيچ نور نو ورته د زهم وړ نده 

 در بندتار تده یدال الره     .  ر ه به چال پرمخ ورهلچ  مخ به یدال نده تدر  آړاوه   

دانده یدال   درلوده   راب یال پریمانه  کچ  انځورونه یال اخيسدتچ او و 

 رکتاب به چال په الس . جوړولال او تر  رچا نه یال زیا  کتابونه لوستچ

کورتده بده   . ورته  ده یال لوسته  کتابونه یال په مينه او لېوالتيدا لوسدتچ  

ال رسېدل  نه و  چال چوپړانو به جامال تر  واخيستال  ده بده سمدالسده   

بده یدال    بيا کتاب راواخېسته او لوسدته بده یدال  لوسدته بده یدال او تدر  دده        

له خوبده وروسدته بيدا بنتارونده  اپلتدال  کلدوب        . لوسته چال و ده به  ه

 راب  سځال  بيا اپلتدال  نانددرۍ  کتداب او خدوب  دا  دده  ده و چدال        

کده  .دده په ورځنيو اړتياوو  آن په معنوي روحاني اړتياوو بدل  وي وو

 ه  م د زیا   ورب والي له امله داکترانو  دده د  درابو لده  کلدو مندك      

 دده بدده تدر  ددده چدال  ددو جاموندده    . کدړى و  خددو بيدا  ددم ده  پریمانده  کددچ   

پرله پسال به یدال  دو    پورته نه کړل  طبيعت به یال نه جوړ ده او  مداسال

جامونه په سر واړول  یو ډول خوسي او مهرباني به پر  راخدوره  دوه او   

 دده  . له خپلو خپلوانو او آ نایانو سره ډ ره خواخو   او مينده نداک  دو   

ته یال پدام   په ډ ره آسانه  ره  خړه بال له  دال چال د خبر  اصل   دو به

ده به چال یو دوه جامه لده سدتوني تېدر کدړل   دده خبدر  بده        .  ي  آواروله

چال تر  و  ېبو مخکال ورتده سدتونزمنال او کړکيچندي بر ښدېده  خدورا      

 ده یواز  د  درابو د نشدال تدر اهېدز     ...آسانه او آوار دونکال وبریښېد 

 :الى  ول ووایيالند  کو

دد  . دا پریښدداني لنددت ېمددر ده   رومددرو یددال پدده خوسدديو بددددلوم        - 

پریکددړه مددا پددور  اړه لددري  خيددر کدده اوس وخددت ندده لددرم بيددا بدده یددال وخددت  
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او بيددا دهدده وخددت  ېهکلدده ندده را . راورسددېدي او  ددر  دده بدده  رگنددده  ددي

 .رسېده

ولال سهار به یال چال نشه والوته او ذ ن به یال راتازه  دو  د ژوندد ټد    

 خړ  به یال بيا تر سترگو ناآوار دونکال او گواسمنال وبریښدېد   ندو   

ژر به یال کتاب راواخيست او په د  بده ډ در خو داله  دو  کده  دوک یدال        

 .دیدن ته راهلي واى

کله به  ده کيسال وریاد  و   چال د جگړ  د ډگرونو د سرتېرو پده   

خپلددو اړه یددال اور دددلال و    ددده اور دددلي و چددال کلدده بدده سددرتېري پدده       

سنگرونو کال د دسدمن تدر اور الندد  و او  ده یدال لده السده نده کېددي  ندو           

دوى  هه کوي  ځانته لوبال پيدا کړي  چال وکوالى  ي دهه گواس پده  

د پېير له انده دهه خلدك ټدول لکده د  مدد  سدرتېرو پده       . آسانه وزهمي

یدو د ندوم او   .  ان و  چدال  هده یدال کولده  د ژوندد لده  دره ځدان وژهدوري         

ن  و  یو ځان په جواریو کال  ېراوه  یوه قوانين ليکچ او بچ بده  ویاړ لېو

د سځو په ېيا ي کال ډوب و  یوه به  سال کومده لوبده کولده  بدچ بده بيدا       

آسونه زهلول  یدو سياسدت بدایلود  بدچ سدکار تده الس اچداوه  یدو بده پده           

پده دهدو ټولدو    .  رابو کال لمبېده او بچ به ځان دولتي چارو کدال بوختداوه  

د نه د کدوم سدپکاوي او نده د کدومال بدچ  دده زیدا  درنداوي         چاروکال بای

دهه ټولال چار  یو  ان دي  خو هوره داده چدال پده  در ډول کدولي     . و ي

یدواز  بایدد لده ژوندد سدره لده مخدامخ        .  و باید لده ژوندده ځدان وژهدورو    

 .کېدو او د  ده له ډاره او گواس نه وتښتو
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اندر وویچ بالکونسکي له خپلال  د ژمي په پيچ کال سردار نيکوالى 

سردار بالکونسکي د خپچ تېر ویداړمن ژوندد    . لور سره مسکو ته راهي

پو ال  ځدانگړي او لده ندورو نده تدوپير لرونکدي  خرديت لده کبلده او پده           

ټددوليز راپار دددونکي   چددال دټولددواک الکسدداندر پدده وړانددد      تېددره بيددا 

د خياال  لده  خياال  کمېدونکي و  د  ده د وطن پالنال او فرانسوي ض

 دده د  . کبله د  ده ځاى د مسکویانو پده زړه کدال ورځ تدر ورځدال زیاتېدده     

دهدددو کدددړو وړو لددده برکتددده و  چدددال ډ دددر ژر  د ټولدددو د درنددداوي وړ او د      

 .مخال ينو په یو  هوره نښال بدل  و

ډ در ژر ژر پده    سردار په  ده کال ډ ر زوړ  وى و او د زړست نښال یال 

خته او نا اپه به و دده کېدده   دره ندو      کړو وړو کال را رگند د   بال و

... پېښه به یال ژر ژر  ېروله  حال دا چال پخوانه  دده یدال سدال یداد  و     

خددو سددره لدده د  کلدده بدده چددال دهدده بددوډا پدده تېددره بيددا ماسددام  کمدديس او        

پوستين په هاړه  خوله پر سر او  ڼال پودر و لال  دچداى  کلدو لپداره    

یدال پده هو ده ژبده د پخوانيدو       له کوټال راوو  او د کوم چا په لمسدون بده  

پېښو ننلونه پيچ کړل  یا تر  دال نه په ترخه ژبه بده یدال د ورځنيدو پېښدو     

په اړه قېاو  کاوه  په ټولو مېلمنو کال به یال د ځان په وړاند  پده یدوه   
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د ده د کدددور پرتميندده مددااه  د  دددال لدددوړ او    . اندددازه درندداوي راپدداراوه   

به پخوانيو ميزونو او  وکيدو  سينگار  وي دیوالونه  له خپلو تر اننال

بوډا  سدخت زړي او د تېدر قدرن     سره  له سينگار  ویو چوپړانو  له دهه

نه پاتال خاوند  له دهال مهربانال او خواخدو   لدور او سدکلال فرانسدوي     

سددځال سددره چددال دواړه د لمددانځنال تددر کچددال  ددده تدده درندداوي درلددود  پدده  

 ...ميلمنو کال یو ډول درناوي او پرتم رالمسوه

 هزادگه ماریا لپاره په مسکو کال دهه کورن  ژوند خدورا گدران   د  

 ددده پدده مسددکو کددال لدده پدداک زړو خدددایي خدددمتگارانو سددره د  . تمامېددده

مرکو  خبرو اترو او زړه خوالال نه چدال پده ليسده گدور  کدال یدال درلدوده         

د پالزمېنال ژوند  م د  دال لپاره کوم زړه راسکون نه . بال برخال  و  وه

 .تنده پر  ماتېدهدرلود او نه یال 

 ده مېلمستياوو او بنتارونو ته نه تله او ټدول پده د  پو ېددل  چدال     

پالر یال یواز  چېرته د تگ اجازه نه ورکوي او خپله  م د خپلو روهتيا 

له د  کبله نور نو چا مېلمستياوو  نهاوو . ستونزو له کبله چېرته نه تله

نو د واده کولدو  دېڅ  يلده     هزادگه ماریا ته نور . او بنتارونو ته نه بلله

 دال سه ليدل چال ددوى کورته   ده یو نيم ځوان چدال راځدي   . پاتال نه وه

او کېداى  ي کوم ورځ دد  ریباري وکړي   نگه دد  د پالر له قهر او 

سردار نيکوالیوویچ  نگه  دوى سپکوي او . هې، سره مخامخ کېدي

مسدکو تده   .  دال نه کوم دوست درلوداو نده کومده خورلندته   . سکنځي یال

په س ر کال له خپلو دوو دوستانو نه چال لرل یدال  سدخته خوابدد   دو      

د  دال پخوا  م  دده نده   . له دهو دوو نه یوه  ده یال پېدله بوري ین وه. وه

 ددال تدچ  هده کولده     . خوسېده او اوس خو یال  سال له پامه بده  دو  وه 

بلدده خورلنددته  ژوليدده نومېددده  چددال د    دد . چددال ځددان لددر  تددر  وسدداتي  

 هزادگه ماریدا پده تېدرو پنځدو کدالو کدال پرلده        . مسکو اوسېدونکال وه
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 ددال سدره دیددن  دوى و او پده       اوس یدال لده  . پسال  دال ته ليکونه ليکدچ 

ژوليده اوس د  . ليدو سره یال له  ده نه سخت د پردیتوب احساس کدړى و 

خپلو دوو ورونو تدر مر ده وروسدته  یدو لده خدورا بدتایو مېدړو لټوونکدو          

ډ در ځواندان   . چال په مسکو کال یال سخت نوم گټلد  و  پېدلو نه  و  وه 

بده پدر  راټدول وو  او  ددال داسدال ترددور کداوه چدال دهده ځواندان تددازه د          

د  ددال  . ټول بده پسدال روان وو  .  دال په پو ه او  وسيارتيا پوه  وي دي

انګېرلده چدال    د ځوانه د پسرلي وروسته  پال ورځال و  او داسال یدال 

 دال تردور کداوه کده  مددا اوس     . يد واده وروست  بخت یال له السه وز

د واده کولدو نيکمرهددي ور پدده   یدال بخددت ونده هددوړ دي  بيدا بدده ژوندد کددال    

 هزادگه ماریا به  ره پنجشنبه پده خدورا خوا دينه دا پده      .برخه نه  ي

زړه کول  چال نور نو  دال تده  ېهدوک پداتال نده دي چدال دا ليکونده ورتده        

ر به یال سدره ليددل خو   وليکي  ځکه ژوليه خو  مدلته وه  د اونه یو وا

 . د  دال له خبرو اترو او د زړه خوالي نه به یال  ېڅ خوند نه اخيسته

 ددهزادگه ماریددا دلتدده  ېهددوک ندده لددرل  چددال ورسددره د زړه خوالدده ...  

نه یواز  دا . وکړي او پر خپچ زړه د همونو بار پېټي له  دو سره وو شي

همونو او اند ښنو نویو  چال پر زړه بار پخواني پېټي یال نه سپکېدل  د

د سدردار انددر  د راسدتنېدلو او د    . بارونه به نور  م پر  ورکوټده کېددل  

 دددال ندده یددواز  د خپددچ ورور سددردار    .  ددده د واده نېټدده رانېدددد  کېددده  

اندر   ده سپارستنال په ځاى کړ  نه و   چال پدالر بایدد واده منلدو تده     

ر لېدون   قانك کړي  بلکال د ناتا دال رسدتوو  در  یدادونال  بدوډا سدردا      

د  دهزادگه پدر ندورو    .  ده به هې، اخيسدت . کاوه او له حال یال ویسته

دا هدم  دده زده کدړ  و  چدال د      . همونو یو بچ نوى هم  م وربار  وى و

 دال له وراره سره په خپلدو  . خپچ وراره کمکي  پد کلن وراره ته ویچ یال

 کړو کال  د پالر  ده سختي او تندي موندله  چال د  ټدول ژوندد ليددلال   
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په وار وار  دال ځان ته ویچ چال د زده کدړ  پده وخدت کدال بده وراره تده       . وه

په قهر نه  ي  خو  ر وار به یال چال د ال بال کتداب راواخېسدت  لده  دده     

سره به کيناسته  د فرانسوي ژبال ال بال به یدال پرانسدته او دومدره بده یدال      

تلوسه  وه  چدال  دومره ژر کېددي  بدال لده  در ډول زیداره خپلده ټولده پدوه           

وراره تددده چدددال د تدددرور لددده قهدددره یدددال وحشدددت درلدددود  پددده یدددو وار سدددره    

ما وم به خپله آرامي له السه ورکوله   هزادگه ماریدا بده   . ورولېددوي

 م ورودانگچ  په قهر به  وه  چدال به یال و لال او ما وم به یال پده یدوه   

خو  مدا چال  ده به یدال پده کدونج کدال     . پښه د کوټال کوم کونج کال دراوه

پله بده پده ژړا  دوه او پده خپلده بده لده خپلدو کدړو او طبيعدت نده            ودراوه  خ

نيکوالى جدان بده د  ددال د اوسدکو پده ليددو پده ژړا  دو او د         . بېزاره  وه

 دال له اجاز  نه پرته به د کوټال له کونجه وخوځېد   دال ته به ورهدي   

په اوسکو د  دال المده السونه به یال د  دال له مخال لدر  کدړل او تسدلي    

که د  هزادگه ماریا پالر دا د  ته اړولده چدال ټولده  دپه پده      ... به یال کړه

گونتو تېره کړي  یا یال دا و له  یدا یدال د  تده اړولده چدال لرگدي یدا اوبده         

راوړي   ېهکله به یال په زړه کال تېر  دوي نده واى  چدال دا کدوم دروندد      

لدده زهمدده لددر  یددا لدده ظلمدده ډک کددار دى  خددو دهدده  ر دده ځکدده گددران           

ته  دده گدران دى     ال ساري زورونکي دي چال ورارهب زورونکي   وکال

پدده د  وروسددتيو وختونددو کددال  ... نددو ځکدده د  ددده زورولددو دا  ددم زورولدده 

دا هدم  لده خپلدال مينځدال     .  هزادگه ماریا ته یو بچ هم  م پيددا  دوى و  

دهده ټدوکيز   . پېدلال بوري ین سره دد  د پالر خورا زیا  نېدد  والد  و 

ده وخت واور دل  وه چال مشر سردار له ډوله خبره د لومړي ځچ لپاره  

ناتا ال رستوو سره د خپچ زوى سردار اندر  د واده د تکچ د خبرو تر 

 :  ده  ده وخت ویلي و. کړ  وه اور دو وروسته

کدده سددردار اندددر   لدده دهددال نجلدده سددره واده وکددړي  دى بدده  ددم لدده  -
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ه او د ده خپله دهه ټوکه ډ ره خوسدېدل . پېدلال بوري ین سره واده وکړي

د  هزادگه ماریدا  )  په د  وروستيو وختونو کال یال په پرله پسال توگه

دد  تدر مخدال پېدلده بدوري یدن ډ دره       ( په اند یواز  دد  د زورولو لپداره 

نازولدده او لدده خپلددال لددور ندده خوابدددي بدده یددال لدده  دددال سددره پدده ميندده کددال       

 . رگندوله

یددوه ورځ پدده مسددکو کددال بددوډا سددردار  د  ددهزداگه ماریددا تددر مخددال   

د پېدلال بدوري یدن   (  دال داسال وانګېرله  چال  ده السي دهه کار وکړ)

الس سکچ کړ   ده یال ځان ته ورنېدد  کدړه  و  نازولده او پده هېدد کدال      

لدده د  .  ددهزادگه ماریددا سرسددامه او کددوټال تدده وتښددتېده   . یددال ونيولدده 

پېښال نه ال  و دقينال تېر  نه و   چال پېدله بوري ین د  پسال راهله  

پيدچ   ېدو او خنددا یدال  ددال تده د کدومال خوسده خبدر        په موسېدو موس

 هزادگه ماریا په چټکه له سترگو اوسدکال پداکال او پده ټينګدو     . کړ 

قدمونو پېدلال بوري ین ته ورنېدد   وه  داسال بر ښېده چال خپلده  دم   

نه پو ېده چال  ه کوي  په تلوار  لوړ او بال واکه هدد یال پده چددو چددو     

 :پردهال فرانسوي نجله هد وکړ

دا بدال حيدایي ده  دا بدال  درمي ده  دا سدپکاوي دى چدال د  دده لده          - 

 ... کمزوروالي نه داسال بال ځایه گټه

خپلال خبدر  یدال ال پداى تده نده و  رسدولال چدال ژړا او سداندو د  ددال          

 :ستوني راونيو  خو  دال چدال کړ 

 .ووزه  ناولئ  وزه زما له کوټال نه  ووزه  د باند  ووزه - 

ور سره یوه خبره  م ونه کړه او د  ددال د  تده   بله ورځ مشر سردار له ل 

پام  و  چال د هرمال په ډوډۍ کال  ده چوپړانو ته سپارستنه وکدړه چدال   

تدر ډوډۍ نده وروسدته    . د ډوډۍ ویش له پېدلال بدوري یدن نده راپيدچ کدړي     

چال کله  ربت ویشچ کېده  د ېاد  له مخال  تر  ر چا نه د مخه لدومړي  
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ر نا اپده لده قهدره تدك سدور  دو         هزادگه ته قهوه وروړه  مشر سدردا 

چده یال کړ   په لېوني هد یال د فليت ندومي چدوپړ خدوا تده ورودانگدچ       

 .او سپارستنه یال وکړه چال  ده پوځ ته ولېدئ  چال سرتېري  ي

 :مشر سردار چدال و لال 

هو وندده مددو کاادده دي  تاسددوته بيددا بيددا وایددم  تاسددوته وایددم   ددده    - 

مېدرمن ده   دده تدر ټولدو نده مدا تده        دد  کدور لدومړنه   ( پېدله بدوري یدن  )

 .نېدد  دوست دى

 ددده چددال لدده قهددره خوټېددده د لددومړي ځددچ لپدداره یددال پدده د  حددال             

 : هزادگه ماریا ته مخ ورواړاوه او بيا یال چده کړل

خداى مه کړه که یو ځچ بيا د پرونه  پال په  ان بيا ځان ته دا حدق   - 

پدوه بده  دال چدال دد      ورکړ  او  دال ته  ه ووایدال  بيدا بده ندو گدورئ او      

کور اصلي واکمن  وک دى  ځه ورکه  ه  چال مردار مخ د  ونه ویدنم   

 !الړ  ه او بښنه تر  وهواړه

 هزادگه ماریا له اماليا افگيني نا او لده پدالر نده بښدنه وهوسدته        

 دددم د ځدددان پددده خددداطر او  دددم د فليدددت پددده خددداطر  چدددال لددده  دددده یدددال د        

ېبو کال د ماریا په گوگچ کدال  په دهه  ان  . مينځگړیتوب  يله کړ  وه

پدده  مداسددال  ددېبو کددال . یددو ډول د ځددان سددندنال ویدداړ او هددرور راپار ددده

نا اپه   مدا پالر چال د  په زړه کال یال  ده بال رحمه گااه  هانده یال  

دد  خوا ته یال الس هځاوه چال خپلال ېينکدال چدال د ده خپلدال مخدال تده      

دده خدوا ځکده    پرتال و   واخلي  الس بده یدال ېينکدو تدر  ندگ دا خدوا        

سوراوه  چال ده  ده نه ليد   یا  ده  ه چال  و  ېبال مخکال تېر  وي 

و  وریادول  یال نه  و  یا بده یدال پښدال ر دد دد  او پده الره بده تدالى نده         

 و  یا به یال  او خوا کتچ  د ده دهه حال چا ليدل  نه و  یا کله به چدال  

نا اپده بده    پر ميز مېلمانه نه وو  چال دى بوخت وساتي  خوب به یدووړ  
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ویده  و  دستمال به یال له السه ولو د  ر دد دونک  سر به یال قاب تده  

 :وروسوید  نو  ده وخت به  هزداگه ماریا په زړه کال ویچ

 . ده زړو او ضعي ه دى او زه ځان ته حق ورکوم   ده وهندم - 

 .په دهه  ان  ېبو کال به یال له ځانه زړه بد  و 
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چال یو فرانسوي داکتر مسکو ته راهي او خورا ندوم یدال    کال و ٠٨٠٠ 

 ده جگه ونه  سکل   مهربانه او د زیاترو فرانسویانو پده  دان    . وگاټه

 ده  ان چال په ټول مسکو کال یال سره ویچ  د طبابدت پده چدارو کدال بدال      

د مسکو د مخدورو او اېيدانو پده کوروندو کدال      . جوړ  او نوم یال متي ه و

 .کال د یو سيال په  ېر  رکل  ویچ کېده ده ته نه د طبي،  بل

مشددر سددردار نيکددوالى اندددر وویچ چددال تددچ یددال د خپلددال زمددانال پدده      

ډاکترانو ملنت  و لال و   د پېدلال بوري ین په خوسه  ده خپچ کورتده  

داکتدر متي ده بده  پده اونده کدال       . پریښود او آن له  ده سره ېاد   م  و

 .دوه واره  د  دال د ليدنال کتنال لپاره راته

د (  ددر نددوم خپلدده ورځ لددري . )یددوه ورځ چددال د نيکددوالى د نامدده ورځ و  

مسکو ټولو اېيانو او مخورو په دهه ورځ د مبارکه لپاره دده کور ته د 

ورتگ تکچ کړى و او د ده د کدور د ودانده خواتده راټدول  دوي وو  خدو       

چال یواز   ده  وک به ده تده ورپر دددئ    مشر سردار سپارستنه کړ  وه

او  ددهزادگه ماریددا تدده یددال    ال منددي  چددال ده یددال نددوم ليکلدد  او دى بدده یدد

 .سپارل  وي
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داکتر متي ه  چال ال سهار مبارکه ته راهلد  و  د خپدچ داکتروالدي     

او د مشددر سددردار  ... پدده دریددځ کددال  ځددان لدده دهددو بندیزوندده آزاد گڼلدد        

له بدده بختده  دده ورځ لده سدهاره د مشدر سدردار        . مبارکه ته ورسېدل  و

و له هرمال نه مخکال یال د کور پدر  در هدړي کومده نيوکده      طبيعت خټه و ا

کړ  وه او داسال یال سودلال وه چال ده ته دوى چال  ه وایي  دى نده پدر    

 هزادگه ماریا پده  . پو ېدي او دى  م چال  ه وایي نور نه پر  پو ېدي

بشددپړه پدده د  ډاډه وه چددال د  ددده ددهدده  ددان خټدده طبيعددت پدداى  پدده یددوه 

که  وک چال د ډک توپك تېمين نه کوي  نا اپه هې، او لېونتوب ل

له سهاره  ده د پالر کوټال تده تلده او راتلده او دهده ډز تده      . پاى ته رسېدي

. د داکتددر تددر راتگدده پددور   ددر  دده پدده خيددر تېددر  ددول . پدده الر  وه سددترگال

وروسددته لدده  ددده چددال داکتددر راهددي  د مشددر سددردار کددوټال تدده ورننددو    

 رکليدو د کدوټال د درواز      هزادگه ماریا یدو کتداب راواخيسدت او د   

د  له  ده ځایه کول   و   ده  ه واوري چال د پدالر پده   .  اته کېناسته

 .کوټه کال تېر دل

 دال لومړى د متي ه هد واور د  بيا یدال د پدالر او تدر  دده وروسدته       

. دواړو هدونه هبرد او  م مهاله د کوټال دروازه په خړس راخالصه  وه

له تور سایسته کاکله پده دروازه کدال    د متي ه وحشت اخيستال  ېره سره

پدر سدر     راسکاره  وه او  ده پسال مشر سردار چال خپله لوړه خوله یال

او د کميس په هاړه   ېره یال له قهره نده پې نددل کېدده  سدترگال یدال لده       

 .خپچ حاله وتلال و    ده پسال راوو 

 : سردار نار  و لال 

فرانسددوي  !د بناپددار  چددوپړه ! ندده پددو ېدئ  خددو زه سدده پددو ېدم     -

وزه ! تا تده وایدم ژر کدوه   ! ورکېده  له سترگو مال ځان پناه کړه! جاسوسه

 .له کوره مال ووزه او دروازه یال په خړس ورپسال ورپور  کړه
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متي دده  او   پورتدده واچددولال او د پېدلددال بددوري یددن خواتدده  چددال د     

سردار د چدو په اور دو یال له گاونتۍ کوټال نه رادانگلدي و  ورهدي او   

 :و  ویچ

د سددردار حددال خددورا سدده ندده دى  صدد را  د وینددال در دددل  د سددکتال  - 

تاسددو مدده ډار دددئ  کدده   ! مگددر سدده بدده دا وي چددال آرامدده اوسددئ   ! امکددان

د چوپتيا په نښه یال گوته پر دونتو کېښدود او   . و ول  سبا به بيا را م

دډبهداري  د   د درواز  له  ا نه د سدردار د  دامونو  . په تلوار د باند  الړ

 :سکنځلو هد راته  چال ویچ یال رو ور او 

!  ددر  خواتدده جاسوسددان خددواره  ددوي دي ! جاسوسددانو  خدداینينو - 

اوس  وک په خپچ کور کال  دم یدوه  دېبه مدو  پده کدراره نده پر دددي  او         

 .امنيت نه لرو

مشددر سددردار د متي دده تددر تگدده وروسددته   ددهزادگه ماریددا ځانتدده        

ماریدا گنداه دا و    د  هزادگه. وروهوسته او خپچ زړه یال سه پر  تش کړ

 دوکال  ده  . چال دهه جاسوس اجازه ورکړ  وه چدال دده کدوټال تده ور دي    

خپله ویلي و  ایا ده سپارستنه نه وه کړ    ېڅ  ده چا ته چال نوم یدال ده  

د مېلمنو او رابلچ  ویو کسانو په ډله کال نه وي ليکل   ده تده د ننوتلدو   

وه چددال ده تدده اجددازه ورندده کددړي  دهدده احمددق سددړي تدده چددا اجددازه ورکددړ    

 : ده ویچ. له السه دي(  هزادگه ماریا)ورننوزي  دا ټول د  دال 

وي  دى به یدوه  دېبه  دم    (  هزادگه ماریا)تر  ده پور  چال  ده  - 

 . په کراره نه وي  آن  ده نه پر ددي چال په کراره مړ  ي

ته په د  سه پو ېدئ  زه ندور  ! مو  باید سره جال  و! نه لور جانال - 

 !  ان ژوند زهم نه لرم نو د دهه

داسدال یدال وانګېرلده چدال گدواکال      . بوډا دا وویچ او له کوټال نده وو   

کېددداى  ددي لددور یددال بيددا پدده کددوم ډول ندده پدده کددوم ډول زړه وکددړي او  دده     
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ووایي  بېرته راوگرځېد   هه یال وکدړه چدال آرام وبریښدېدي  پده خدورا      

 :کراره ژبه یال وویچ

ال لده قهدره کدړي دي  نده      کېداى  ي ترور وکړ  چدال دا خبدر  مد    - 

نه  دا ده  گورئ چال آرام او کدراره یدم  دا خبدره مدال خدورا پده  وسديارۍ        

خدو آرامدي یدال    . ځه  ځه الړه  ه او ځدان تده کدوم ځداى پيددا کدړه      . کړي دي

پاى ته ورسېده  په یوه یاهي قهر یال چال کېدداى  دي لده یدوه مينده نداک       

یدال سدوکونه تړلدي     زړه نه را پا ېدل  و  په داسال حال کال چال له هېد، 

 :و  په خورا لوړ آواز او چده وویچ

ولال یو لېون  نه پيدا کېدي  چال دهده وکدړئ  دروازه یدال پده زوره      - 

نور نو د ده لده کدوټال نده    . وو له او پېدله بوري ین یال ځانته وروهوسته

 .کوم هد وانه ور دل  و

 د ماسپښين دوه بجال و  چال د ده له خوا  پد ټاکچ  وي مېلمانده د  

دهه مېلمانده  پې نددل  دوى گدراو راسدتوپچين       . هرمنه لپاره راهلچ

 هزاده لوپوخين سره له وراره او جنرال چاتروو چال د سدردار د خددمت   

د دور  انتیوال و  له ځوانانو نده  یدو پېيدر او بدچ بداریس دروبتهکدوي       

 .وو

بدداریس چددال  ددو ورځددال مخکددال  د خپلددو رخرددتيو د تېرولددو لپدداره     

و  هوستچ یال چال له سردار نيکوالى انددر وویچ سدره   مسکو ته راهل  

 پې ندگلوي پيدا او د  ده پام یال ال د مخه دومره ځانتده وراړولد  و چدال   

د خپددچ ېدداد  بددرخالو چددال ځددوان مجددردان  ېهکلدده خپددچ کورتدده ندده        

 .وربولي دى ده ته ور ي

د سردار بالکونسکي کور که  ه  م د ا درافي بندتار ځایونوپده ډلده      

  خو داسال یوه کوچن  ځاى و چال  دومره دبندتارچيانو د پدام    کال نه راته

پده د  خبدر  یدوه اونده     . وړ نه و خو  ده ته الره موندل ویداړ گڼدچ کېدده   
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پخوا باریس  ده وخت پوه  وى و  چال د ستر  قوماندانه قومانددان  

د ده پده مدخ کددال راسدتوپچين تدده بلنده ورکددړه چدال د نيکددوالى د جشدن پدده       

 :تېره کړي  خو راستوپچين ورته ویلي و ورځ  هرمنه له ده سره

 .په دهه ورځ زه تچ د نيکوالى اندر وویچ درناوي ته ورځم- 

 :ستر قوماندان ځواب ورکړى و 

 سه  سه وبښئ روهتيا یال  نگه ده  

ددهه کوچنه ډله  خلك چال د هرمنه نه مخکال  پده پخدواني دود    

کدال راټدول   جوړه  و   لوړ چدت او زړو ميدزو او وکيدو لرونکدال کدوټال      

 ددوي وو  داسددال یددو  قېددایي ډلددال تدده پدداتال کېدددل چددال د قېددا یددو       

ټدول چدوپ و  کده  دوک هد دده  دم       . پرتمينال هونت  ته راټول  دوي وي 

سددردار نيکددوالى اندددر وویچ پدده کددراره  چوپدده   . خددورا پدده کددراره هد ددده 

 دهزادگه ماریدا تدر پخدوا نده چوپده او بدا        . خوله خو په جدي بڼه راوو 

ېلمانه په خورا احتياط له  دال سره د هد دا تکچ کداوه   م. حيا بر ښېده

ځکه ليدل یال چال  دده لده دوى سدره د خبدرو لپداره  دېڅ ډول لېوالتيدا نده         

یواز  گراو راستوپچين و چال د خبرو اترو لړۍ یال تدازه سداتله    . سيي

 ددده لدده سدداري خبرونددو ندده راپيددچ  بيددا تددر سياسددت پددور  پدده  ددر  دده کددال  

 .هد ده

ر خدوړل  جندرال بده  کلده ناکلده پده خبدرو کدال گدتون          لوپوخين او ېمد  

کدداوه  سددردار نيکددوالى اندددر وویچ داسددال هددو  نيددول  و  لکدده مشددر       

قاضي چال د نورو گزار  ته هو  او یواز  کلده کلده پده چوپيتيدا او کلده      

 ددم پدده کددومال لنددت  خبددر  دا سدديي چددال ده تدده وړانددد   ددویو او اورول    

 . ویو خبرو ته یال پام دى

رو نده داسدال  رگند ددده  چدال پده د  ډلدده کدال ټدول راټددول       لده خبدرو اتدد   

او   وي کسان لده  دده  ده نده چدال پده سياسدي بهېدر کدال کېددي  ناراضده           
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ددوى په ترور ورځ تر ورځال  ر  ه د خرابه پلو روان دي خو د حيدر   

او تعج، وړ خبره دا وه چال کله به خبره ټولواک ته ورسېده  ویاند به یدا  

 .در دو او چوپيتيا ته اړ کړل  وخپله یا د بچ چا له خوا 

د ډوډۍ په وخت کال خبره وروستيو سياسدي حداالتو  د نداپليون لده      

الند  کولدو او د روسديال د دربدار لده خدوا د اروپدا       ( اولوینبورد)خوا د 

 .ټولو دربارونو ته د ناپليون په اړه د یو ترخه یاددست لېدلو ته ورسېده

 :گراو راستوپچين وویچ 

اروپا سره داسال کړه کوي لکه د سدمندرونو یدو هدچ یدال     ناپليون له  -

 دده خپلده دا خبدره  دو واره پرلده      . چال د بېړي د الندد  کولدو لپداره کدوي    

 : پسال تکراره کړه

دا د اروپا د  ا انو او د صدبر او پده  در  ده سدترگال پټدول  خدورا         - 

حيرانونکي دي  خبره اوس د ېيسویانو مذ بي مشر پاپ ته رسېدلال  

بال له  ده چدال و درمېدي  هدواړي د کاتوليکدانو مدذ بي مشدر       ناپليون 

یدواز  زمدو  ټولدواک    . راوپرزوي  خو دوى ټول چوپه خوله ورته گدوري 

دى چال د اولوینبورد د هزاده د الند  کولو په وړاند  یدال هدد پورتده    

او گدراو راسدتوپچين نا اپده چدوپ  دو   دده داسدال        ... کړى او  ده  دم 

د ته رسېدل   چال ندور ندو لده  دده اوسدتچ      احساس کړه  چال دى  ده بر 

 .او د نيوکو اجازه نه  ته

 :سردار نيکوالى اندر وویچ وویچ 

د النددد   ددوي اولوینبددورد پدده ځدداى یددال د مراسددمو لپدداره بددچ ځدداى    

 ددده  ددان لکدده مددا چددال خپددچ مریيددان لدده ليسدده گددوري ندده        . سددودل  دى

 مداسدال   سدره ( دهزاده )بوگوچار  او یدا ریدزان تده ولېددل  دوى  دم لده       

 .کوي

 :باریس چال په خورا درناوي مرکال ته راگت  و  و  ویچ 



 

٠٢77 

د الوینبددورگ  ددهزاده دهدده بدددمرهي پدده ېجيبدده صددبر او مېړانددال      - 

 ده دا خبره ځکه وکړه  چال له پترزبورگ د راتگ نه مخکدال یدال   . زهمي

سردار نيکوالى اندر وویچ دهده  . د  هزاده د دیدن ویاړ په برخه  وى و

وکتچ  چال گواکال هوستچ یال  ه ووایي خدو بيدا یدال دا     ځوان ته داسال

 . فکر وکړ چال  ده د ده د خبرو لپاره ال ډ ر ځوان دى

گدراو راسدتوپچين پده داسددال یدو  ژبده چددال گدواکال  دوک د کددومال         

 :آ نا پېښال په اړه خبر  کوي وویچ

مدددا د الوینبدددورگ د پېښدددال پددده وړاندددد  زمدددو  د سدددخت هبر دددون   - 

یاددست د ليکنال له انشایي ضدعي والي نده    یاددست ولوست  زه د دهه

 .په حير  کال  وم

پېير د سادگه په یو  حيرانتيا  راستوپچين تده کتدچ او پده د  نده      

پو ېده چال د دهه یاددست د ليکنال د انشا ضعف دى ولال حيدران کدړى   

 :دى   ده وویچ

زه په د  نه پو ېدم  چال د یاددست د انشدا ضدعف   ! ساهليه گرافه - 

مددتن بایددد هددوره او معنددي . لددري  اصددچ خبددره پدده مددتن کددال ده دده ا ميددت 

 .لرونکي وي

 :گراو راستوپچين ځواب ورکړ 

چېرته چال پنځه سوه زري پوځ راټولو    دو تده بده پده سده     ! گرانه - 

او پېيددر پدده د  پددوه  ددو  ولددال د  . ليکددچ گراندده خبددره ندده وي سددکل  تو دده

خبددر  اتددر   ... یاددسددت ناسددکلال ليکنددال د گددراو خدداطر خټدده کددړى دى   

او د   خددو بدداالخره یددال وروسددته لدده کبدداب  ددویو هوسددو او کچدداالنو      

راوړل  ټول لده خپدچ ځایده پا ېددل او بدوډا تده یدال        ( نرم  راب) امپاین 

 . هزادگه ماریا  م  ده ته ورنېدد   وه. مبارکي وویله

مشر سردار په ساړه او کړکيچن هلچدك  ددال تده وکتدچ او خپدچ لده        



 

٠٢77 

د  دده د  ېدر    . ى مخ یال  دال ته وروړاند  کدړ گونځو ډک او خریچ  و

ټول حالت لور ته ویچ چال ددوى سهارنه خبر  یال  ېدر   دو  نده دي     

سهارنه پریکړه په خپچ ځاى پاتال وه  خو یواز  او یواز  د مېلمنو لده  

 .برکته  ده اوس نه هواړي د  ده په اړه وهد دي

ټدول یدو ځداى     تر ډوډۍ نه وروسته کله چال دوى قهوه خانال تده الړل   

 .کېناستچ

سردار اندر  نيکوالیوویچ کال  یو  دور او لېوالتيدا راوپار دده او     

 .دپېښېدونکال جگړ  په اړه یال خپچ نظر واوراوه

 ده وویچ چال له ناپليون سره به زمدو  جگدړه تدر  دده وختده بدمرهده        

او بال گټال وي  چال مو  له المانيانو سدره د ټلوالده او ملگرتيدا هوسدتنه     

يلزتسکي د تړون له مخال د اروپا په چارو کال ځدان تده د السدو نال    او د ت

مدو  بایدد نده د اتدریش لپداره او نده د اتدریش سدره جگدړ  تدده          . حدق ورکدوو  

ورگت  و  زمو  بهرن  سياست باید ټدول پده ختديځ کدال پيداوړى  خدو د       

بناپددار  پدده وړانددد  یددوه الر لددرو  پدده پولددو کددال قددوي پددوځ او پيدداوړى     

کدال پده    ٠٨03یو دریدځ کدال بده بناپدار   ېهکلده د       په دهه  ان. سياست

 . ان بيا پر مو  د تېري زړه ونه  ي کړاى

 :گراو راستوپچين وویچ 

مو  کله کوالى  و له فرانسویانو سره وجنگېدو !ساهليه سرداره - 

  ایددا مددو  کددولال  ددو د خپلددو سددوونکو او پيرانددو پدده وړانددد  ودر دددو    

فرانسدویان زمدو    ! لو ته لد پدام وکدړه  زمو  پېد! زمو  ځوانانو ته وگوره

 .خدایان او پاریس زمو  لپاره جنت دى

 : ده خپچ هد دد  لپاره الپسال لوړاوه  چال ټول یال واوري 

کالي مدو فرانسدوي دي  خيداال  مدو فرانسدوي دي او احساسدا         - 

سه ده تاسو متي ه له  ټه نيسي او له کدوره یدال باسدي    ! مو فرانسوي دي
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و پېدلدال او سدځال خدو  ددال پسدال مندت  و دي او        چال فرانسدوي دى  خد  

کلددده چدددال سدددړى د  !  دددوکال جاللتمابددده سدددرداره. ورتددده پددده گوندددتو دي

ځوانانو ته گدوري  زړه یدال هدواړي چدال دسدتر پيتدر سدوټ  لده مدوزیم نده           

راواخلددي او پدده روسددي ډول د  دددوى الس او پښددال او ډډ  سددال پسددتال    

 .کړي  چال بيا دا لېونتوب ونه کړي

مشر سردار چدال موسدکا یدال پر دونتو خدوره وه        ټول چوپ  ول او 

 .سر سوراوه راستوپچين ته کتچ او له  ده سره یال د ملگرتيا په نښه

راستوپچين په خپلال ځدانگړ  چټکده سدره پا ېدد  الس یدال مشدر        

 :سردار ته وروهځاوه او و  ویچ

سه  که اجازه راکړئ جاللتمابده  ندور بده ندو درنده الړ  دو  ستاسدو         -

 .و د ېمر هواړوروهتيا او ا

مشر سردار د  ده الس په خپچ الس کال کېښکود  خپله بشره یدال د   

 : سکلولو لپاره  ده ته وروړاند  کړه او و  ویچ

ستا دا خبر  لکده سدکل  سداز تدچ د زړه پده      ! گرانه د خداى په امان -

 .او له راستوپچين سره نور  م پا ېدل. هو واورم
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 رکلدو پده کوټده کدال ناسدته او د بوډاگدانو خبدر          هزادگه ماریا د  

 .اتر  او هيبتونه یال اور دل

.  دال ددهو خبره نه په یوه  م نه پو ېده او سر یال نه پدر  خالصدېده   

 دال یواز  د یو  ي په اړه فکر کاوه او  ده دا و نه چال مېلمانده لده د    

ر ديم  چال د د) ددروبتهکوي د دال آن ال. سره د پالر په خوابدۍ پوه  ي

 دال مهربانه او خواخو ۍ ته  دم پدام   ( وار لپاره ددوى کورته راهل  و

 . وى نه و  چال د هرمنه په وخت کال یال له د  سره کړ  وه

 ددهزادگه ماریددا پدده پریشددان او پوسددتنيز هلچددك پېيددر تدده وکتددچ   

 دده چدال موسدکا یدال پر ددونتو خدوره او خدوله یدال پده الس کددال وه او د         

وسدته دواړو یدواز  پداتال  دوي و   ددال تدده      مشدر سدردار تدر وتلدو نده ور     

پېير له خپچ هټ ځان او ځوربوالي سره  پده  دوکه کدال د    . ورنېدد   و

 : دال تر  نگ ځان ورواچاوه او و  ویچ

 اجازه ده  چال لد نور  م کېنم  - 

د  دددال هلچکددو لدده  ددده ! ا   کېندده:  ددهزادگه ماریددا ځددواب ورکددړ 

 :پوستچ
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 ستا  ېڅ  ي ته پام نه  و  - 

ېير چال تر هرمنه نه وروسته یال طبيعت سده جدوړ و  خپلدال مخدال     پ 

 :ته یال کتچ  کرار کرار یال خندل او و  پوستچ

 تاسو دهه ځوان له پخوانه پې نئ !  هزادگه - 

 کوم ځوان  - 

 .دروبتهکوي - 

 .نه  ډ ره وخت نه کېدي - 

 سه   ده مو خوسېدئ  - 

 ...  وکال په زړه پور  او سه ځوان دى - 

دگه ماریا چال ال د خپدچ پدالر د سدهارنه  دور پده خيدالو کدال         هزا 

 :ډوبه وه  و  ویچ

 پوه نه  وم  نگه مو د  ده په اړه وپوستلم  - 

له د  کبله چال ما  ده پسال  ارل او یدو  ده تده مدال پدام  دو  ځکده         - 

چددال د پترزبددورگ یددو ځددوان  سددال لدده  ددده سدداره  مسددکو تدده د خپلددو           

 ددده  دددو دلتدده د یددو بددتایئ ندداو     رخرددتيو د تېرولددو لپدداره راځددي  د 

 .پيداکول  م دي

 : هزادگه ماریا وویچ 

 او تاسو  ده پسال  ارل  په زړه پور  خبر  ته مو پام  وى دى  - 

 :پېير چال  ماهه  ان خندل  وویچ 

دهه ځوان پرته له د  اوس بدچ کدار نده لدري   در چېدر  چدال بدتایال          - 

ب پر  ده پو ېدم  اوس زه اوس لکه کتا. پېدلال دي  دى  مالته سوري

په  ك کال دى  چال پر چا بر د وکړي  د تا پلو ته را ي او یدا د پېدلدال   

 .ځکه د  دوى کورته  م پرله پسال ځي راځي. کاراگينا خواته ور ي
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 ېجبه ده  د  دو کورته  م ځي راځئ  -

تاسو د نجونو د زړونو د الس ته راوړلدو پده نویدو    .  وکال ډ ر زیا  - 

 ېدئ الروچارو پو 

 !نه:  هزادگه ماریا وویچ 

 :پېير وویچ 

اوس دد  لپدداره چددال د مسددکو د نجونددو خددوس  ددي  بایدددځان لددد     - 

 انته سودایي سکاره کړ  او دهه ځوان چال کلده د پېدلدال کاراگيندا پده     

 .مخ وي  ډ ر سودایي بریښي

 هزادگه ماریا چال د پېير مهربانال  ېدر  تده کتدچ او  ماهده  دان       

 : ال ډوبه وه  و  ویچپه خپلو همونو ک

 رستيا وایئ  - 

 : دال په زړه کال وویچ 

که مال دا پریکړه کوالى  واى چال پدر خپدچ زړه د بدار هدم پېټدي لده        - 

چا سره وویشم   ومره به سه  وي واى   ومره به مدال زړه هوسدتچ چدال    

 مد  پېير ته د زړه ټول حال ووایم   ده  ومره مهربان او زړه سدواندى  

مددال تددش  ددوى واى  کدده  ددده راتدده ویلددي واى چددال  دده    زړه بدده. سددړى دى

 !وکړم

 :پېير وپوستچ 

 له  ده سره به د  واده کړى واى  

 هزادگه ماریا چال اوسکال یال له سترگو را ېوه  و  داسال چدال   

 :آن د  خپله  م دراتو ېدو  يله نه لرله  نا اپه وویچ

 تاسو  ه وایئ  ! ا   د خداى لپاره گرافه -

کلدده داسددال  ددېبال  ددم و  چددال زړه مددال هوسددتچ      پدده ژونددد کددال مددال    

پدو ېدي دا  دومره گرانده ده چدال     . ر وک چال وي  زه واده ورسره وکړم



 

٠٢7۳ 

په د   ېبه کال یال له ژړا نده  )یو  وک درته گران وي او داسال وانگېر  

چال  ده ته پرته له خوابدي رسولو بچ  ېڅ نده  دال   ( آواز په ر دد دو  و

 وي چال د دهه حالت د بدلول د   دم  کوالى  په تېره بيا چال په د  پوه 

نو  ده وخت پرته له د  بله الره نه پاتال کېدي  چدال  در   . له السه نه کېدي

 .ترینه الړ  ال  خو زه به چېرته الړ  م  زه  ېهوک نه لرم...  ه پر دد 

 تاسو  ه وایئ   هزادگه په تاسو  ه  وئ دئ  - 

 .هخو  هزادگه پرته له  ده چال  ه ووایي په ژړا  و 

زه نه پو ېدم نن په ما  ه  وي دي  زما خبرو ته هدو  مده نيسدئ او     - 

 . ده  ه مال چال ویلي  ده  م  ېر کړئ

په خدورا پریشدانه یدال    . د پېير ټوله خو الي په خوا ينه بدله  وه 

کدولال او  يلده وکدړه چدال ده تده خپدچ زړه تدش او ټدول          له  دال نه پوسدتنال 

پرلده پسدال خپلده دا یدوه  يلده       خدو  دهزادگه ماریدا   . همونه ورته ووایدي 

تکراروله چال دد  نه اور دلال خبر   ېر  کړي او خپله یال  م په یاد نه 

یددوازیني هددم  ددم دا دى چددال د سددردار     او دد . و چددال  دده یددال ویلددي دي  

 .اندر  واده به  د پالر او زوى اړیکي خورا کړکيچن کړي

 : هزادگه ماریا دد  لپاره چال خبره بچ پلو واړوي  وپوستچ 

تاسو د رستوو د کورنه په اړه  ه اور دلي دي  ما اور ددلي دي   - 

زه  يله لدرم  . چال  دو به ژر را ي او اندر  ته  ره ورځ سترگه په الره دي

 .چال  دوى دلته سره وگوري

 :پېير پوستنه وکړه 

  ده به اوس د  ټولو خبرو ته په کوم نظر گورئ  - 

. ر او د  ده سدخت دریدځ و  د  ده له کلمال نه د پېير منرد مشرسردا 

 . هزادگه ماریا پرته له  ده چال ځواب ورکړي  سر یال وسوراوه

 : هزادگه ماریا وویچ 
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  ه کوالى  و وکړو   - 

 و ميا تال وروسته یال یو کلنه موده پوره کېدي  حالت  م کوم سده  

زما هوستنه دا ده چال خپدچ ورور د ليددنال د لومړیدو  دېبو     . زیري نه لري

. زما  يله دا ده چال ژر تدر ژره راورسدېدي او زه ناتا دا وویدنم    . نه وژهورم

کولال  دال راتده ووایدئ  الس د  پده زړه کېددده او رسدتينال خبدره        ! گوره

 راته وکړه  دا نجله  نگه نجله ده  تاسو د  دال په اړه  ه فکدر کدوئ   

تاسددو خددو .  ددر  دده چددال د  ددده پدده اړه پددو ېدي ټددول رسددتيا راتدده ووایددي    

مال  سردار انددر   دومره لدوى پېټدي تده او ه ورتده       پو ېدئ  چال ورور 

سدره د واده کولدو تکدچ     کړ  او د پالر د خوسه بر خالو یدال لده ناتا دال   

 .کړى دى  زه هواړم په  ر  ه پوه  م

پېير د یو  نا رگند  هریز  له مخال  داسدال احسداس کدړه  چدال د      

  ناتا ا په اړه د  هزادگه ماریا دهه پرله پسال پلټندال   دك او گمدان   

خپلال راتلونکال وریندار  په اړه دد  پده زړه کدال  دم     دد  نښه ده چال د

ډ ر  خبر  دي او  يله یال لرله چدال پېيدر ي د دده د ورور دا خوسده ونده      

مني  خو پېير  دال ته  ده  ه وویدچ چدال زړه یدال احساسدول نده دا چدال د       

ېنچ تلال تلچ   دده خپلده پدوه نده  دو  چدال ولدال تدك سدور  دو  خدو و             

 :ویچ

زه چور د دهدال  . پو ېدم  ستا د  پوستنال ته  نگه ځواب ووایم نه - 

زه د  ده په اړه  ېڅ اټکدچ کدوالى نده  دم   دده      . نجله له زړه نه خبر نه یم

خورا زړه وړونکال ده  خو په د  نده پدو ېدم چدال  نگده او ولدال  ندور پده        

  . ېڅ نه پو ېدم  دا  ده  ه و چال د  ده په اړه زه پر  پو ېدم

ریا یو سوړ اسویل  وکړ او د  دال بشره داسدال وه چدال    هزادگه ما 

 :گواکال هواړي ووایي

لدده د  ندده پرتدده مددال د بددچ  دده انتظددار ندده درلددود او زه لدده  مددد  ندده        -
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 : دال وپوستچ. ډار دمه

  ده  وسياره او ځيرکه ده  - 

 :پيير په خيالو کال ډوب  و او و  ویچ 

یددد ځيرکدده او   ددده با! زه ترددور کددوم ندده  کددوالى  ددم ووایددم   ددو     - 

 . وکال  نه  ده زړه وړونکال ده او بس.  وسياره نه وي

 .او  هزادگه ماریا د نه په نښه بيا سر وسوراوه 

پو ېدم  ومره مال زړه هواړي چال راته گرانه واوسي  که لده مدا نده     - 

 .د  مخکال وليده   يله لرم چال زما له خوا دهه ورته ووایئ

 .با راځياور دلي مال دي چال نن س: پېير وویچ 

 :  هزادگه ماریا پېير ته وویچ 

تکچ یال کړى دى چال له خپلال راتلونکال ورینددار  سدره نېددد  او     -

خورلنددته  ددي او  هدده وکددړي چددال مشددر سددردار  ددم د  دددال گرانښددت تدده    

 .و هوي
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بتایه ناو  په پيدا کړاى نه  وه  نو  باریس په پترزبورگ کال ځانته 

پده مسدکو کدال  دم     . ره کولو لپداره مسدکو تده راهدي    ځکه دد  ارمان د پو

 ده د دوو کورنيو او بتایو ناویو   هزادگه ماریدا او ژوليده پده ټاکنده     

 .کال حيران پاتال  وى و

که  ه  م  هزادگه ماریا له خپلال ټولال ناسکلتوب سره  د بداریس   

لپدداره تددر ژوليدده ندده سددکلال او زړه راسددکوونکال بر ښددېده  خددو د پېدلددال   

داسدال آسدانه نده     له خوا د باریس لپاره له  ده سره مينتدوب  بالکونسکي

لدده  دددال سددره د مشددر سددردار د نددوم پرکدداليزه کددال  د بدداریس      . بر ښددېده

 لوځلو په د   يله چال ورسره وهد دي او د زړه حال ورته ووایدي   دېڅ   

گټه ونده کدړه او لده  ددال نده  د گنگدو ځوابوندو نده پرتده بدچ  دېڅ  ده وانده              

 .ېده چال  دال د باریس خبر   ېڅ اور دلي نه و داسال بر ښ. ور دل

ژوليه بدرېکس پده خدورا مينده او لېوالتيدا د بداریس  درو کدړو تده پده            

 .درناوي کتچ او په  دو خو اليدله

ژوليدده اوه ویشددت کلندده او د خپلددو دوو ورونددو تددر مرگدده وروسددته  د   
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 دددوى ټولدده  ددتمني د  تدده پدداتال  ددو  وه  کدده  دده  ددم خپلدده پخددوان       

توب یال له السه ورکدړى و او پده پدوره انددازه بدرنگده بر ښدېده        مالگين

خو د  نه یواز  ځان د سکال بېلگه گڼله بلکال ترور یدال کداوه  چدال لده     

دد  دا تردور لده د  کبلده و    . پخوا نه ال سکلال او په زړه پدور   دو  ده  

چال لومړى خو  ده یوه  تمنه او بتایه ناو  وه او له بله پلدوه  در  دومره    

دد  ېمر پخېده د نارینو لپاره له  دال سره هد دل او آ دنا کېددل   به چال 

نددارینو لدده  ددر ډول هوسددتنو او  ددرطونو پرتدده کددوالى  ددول  د  . آسددانېدل

 دده ځدوان چدال لدس     ...  دال په مېلمستياو او بنتارونو کال گتون وکدړي 

کاله مخکال نده  دو کدوالى  دده کورتده چدال یدوه ولدس کلنده پېدلده ژوندد            

ه ورتدگ بده سدلگونال خبدر  او آن بددنامه پيددا       کوي ور ي  ځکه  لتد 

کولال  اوس یال په خورا زړورتيا کوالى  و  ره  په د  دال کدره ور دي   

او له  دال سره نه د یو  پېدلال چال د ریبارانو په تمده وه وگدوري  بلکدال    

د سځتوب او نارینتوب له خبدرو لدر  یدال  دده سدره ناسدته والړه کدوالى        

 . وه

ه مسدکو کدال تدر ټولدو مېلمده پدال او لده        پد   ده ژمد  د کداراگين کدور    

له مېلمستياوو او بنتارونو نده پرتده چدال مېلمانده بده      . خوسيو ډک کور و

د . وربلچ کېدل   ره ورځ به ډ ر خلك په تېره بيا ځوانان  لتده راټوليددل  

 ددپال پدده دولسددو بجددو بدده یددال ډوډۍ خوړلدده او تددر دوه در  بجددو بدده  لتدده  

  د تيدداتر ننددداره او بددچ د خوسدده  د نهددا  ددېڅ داسددال بنددتار . پدداتال کېدددل

د  ددال جدامال تدچ د وروسدتي     . مح چ به نه و  چال ژوليده  لتده ورنده  دي    

خو دد  ټولو خبرو سره سره  ژوليه ډ دره نا يلده او   . دود سره برابر  و 

 رچاته ویچ چال  ده په  ېڅ چا او  ي  نه په دوسته  نه په مينال او نده  

او یواز  پده  ددال دنيدا کدال د      په کومال خوسه  په  ېڅ  ي باور نه لري

د  دددال هد دددا او کددړه وړه  دددال نجلدده تدده . آرامدده او کددرارۍ پدده  يلدده ده
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پاتال کېدل چال یا یال کومه ستره نا يله ليدلال و   یا یدال خپدچ زړه تده    

گران  وک له السه ورکړى وي او یا  م په ژوند کال چا سخته دوکه کړ  

پيښ  وي نه و  خو  دال تده  که  ه  م د دهو ټولو نه یو  م د  ته ور. وي

 ر چا پده د  سدترگه کتدچ او آن خپلده یدال  دم پده د  بداور درلدود چدال پده            

دهددو ټولددو خبددرو  دهدده پریشددان  . ژونددد کددال یددال ډ ددر زهموندده ليدددلي دي 

حالت یوه  م نه بنتارونو او خوسيو ته او نه دد  کورته د ځوانانو تدگ  

چدال  در ورځ بده یدال     راتگ ته خنت نه پېښاوه  او نه نورو  ددو کسدانو تده    

ژوليده   د  د راتګ تکچ الره   ر مېلمده بده د  کورتده پده راتدگ سدره له      

سددره د  دددال پدده پریښدداني کددال ځددان  ددریك گاادده  بيددا بدده ورځندده خبددر  

اتددر   نهاگددانال  ډلدده ایددز  لددوبال  ذ نددي سددياله   دداېري او ټددوکال      

لدده  . ورځندده ژونددد یددال جوړاوه کېددد     ټکددالال چددال د کدداراگين د کددور   

یددواز   ددو تنددو او لدده  دددال ډلددال ندده بدداریس و چددال د ژوليدده       ځوانددانو ندده 

ژوليده  دم د ندورو    . پریشانه او همونه ته یال ژوره پاملرنه او خيال سداته 

په پرتله تر نورو زیاتال او کله ناکله یواز  خبر  او مرکال کولال   دوى 

به دد  دنيا د بال وفایه کيسال کولال  خپدچ ېکسدونه بده یدال  ددوى تده       

خاطرو کتابچال یال چال له مينده نداکو همجندو سد رونو     سودل او خپلال د 

 .او ویناوونه ډکال و    دوته لوستلال

ژوليه د باریس په وړاند  خورا مهربانه وه او په ژوند کال د نا داپو   

همونو او نا يليو له کبله یال له  ده سدره د خواخدو ۍ پده نښده  د خپلدال      

خره دا چدال  کرارونکي دوسته وېدده ورکولده   دده یدال تسدالوه او بداال      

ډ در  ندا يله او زهمونده ليددلي      ویچ به یال چال په خپله یال په ژوند کال

بداریس  لتده   . کله چال  دال خپله د خداطرو کتابچده  دده تده پرانسدته     .دي

 :دوه ونال رسم کړ  او تر  دو الند  یال په فرانسوي ژبه وليکچ

 !اى کليوالو ونو  
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 ستاسو د  انگو او پااو تت سایوان  

 .تور  ا ر  راو نتئپر ما د هم   

 :انځور کړ او ورته و  ليکچ( قبر)په بله پااه کال یال یو گور  

  مرگ ژهوررونک   

 او مرگ آرامي بښوونک  دى  

 .چال له ېذابونو د تښتال بله الره نه  ته! آه  

 .بال ساري سکلي دي: وویچ ژوليه 

 دال په خپله کتابچه کال له کوم کتاب کټ مټ دا ليکچ  وي توري  

 :س ته ولوستچباری

 اى ز رو چال لېواله او حساس زړه خړوبوئ  

 نه واى  بال له تانه به ما نيکمرهي ليدلال  

 خوا يني وزهمه!ا  خو   او مهربانال   

 زړه وپاله را ه  را ه او زما هملړل   

 .او ما ته د لذ  راز راوسپړه  

ژوليه به چنگ راواخېست او  ده ته به یال په  پو کال هدونکال  تدر   

 وهدولددده او بددداریس بددده دخدددوار    ( نکتدددورن)ټولدددو نددده همجنددده ندمددده    

 ده به په داسال خوندد  ددال   . ليزا کتاب د  دال لپاره په لوړ آواز لوسته

تدده دا کتدداب لوسددته  چددال کلدده کلدده بدده ځکدده ودر ددد  چددال سدداندو بدده یددال   

کله به چال په لویدو بندتارونو کدال یدا د خلکدو پده گڼده گواده         . ستون  ونيو

ل  یو بچ ته به یال داسال کتچ  چال تا به ویدچ پده دهده    کال سره مخامخ  و

بال همه ډله کال  دوى یوازیني کسان دي چدال یدو بدچ احساسده وي او پده      

 . ناهد دا کال پر یو بچ پو ېدي

اناميخایلوفنددا چددال د کدداراگين کددورنه تدده یددال تددگ راتددگ درلددود    

خپلدده مددورنه دنددده یددال تددر سددره کددړه او د ژوليدده د ولددور پدده اړه یددال پددوره    
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 ده د روسيه په جنوب کال د پنزه په سار کال دوه )علوما  تر السه کړه م

لوى جایدادونده او ني ندي گدورد پده سديمه کدال لدوى ځنگلونده او ځمکدال          

اناميخایلوفنا ځان تندیر ته وسپاره  پده دېداوو او زاریدو او مينده     ( و 

پدده خپددچ زوى تدده  ندداک زړه یددال پریکددړه وکددړه چددال  مدددا  ددتمنه ژوليدده بدده 

 .کوي

 :ال خپلال لورته وویچ د 

 .چال نه وي  زمو  ژوليه خو سه سکلال او خماري ده پو ېدئ  ر  ه -

 لده ملندتو سدره مدچ یدوه      باریس د مور خبروته  م هدو  و او  دم بده یدال     

 ددده بدده پدده کددراره د خپلددال مددور  پدده      . موسددکا پر ددونتو راخددوره  ددوه   

لده  دوکمارو ځانگړتياوو خنددل  خدو د  ددال خبدر  بده یدال تدر پایده د زړه         

 ده نه یواز  د  دال خبرو ته پام کداوه خدو کلده ناکلده بده      . کومال اور د 

 یال د پنز  او ني ني گورد د جایددادونو پده اړه پوسدتنال  دم تدر  کدولال       

 .ځانگړ  ځېرتياوو اور دل او د دال ځوابونه به یال په

ډ ره موده کېده چال ژوليه د خپدچ مدين او لېدوال لده خدوا ریبدارۍ تده         

 ده چمتو وه  چال دهه ریباري ومني  خو لده ژوليده نده    .هسترگه په الره و

د بداریس لده   ... یو ډول پټال کرکال او له مېړه کولو نه د  دال یو ډول ویدر  

رخرتي یال ژر پداى  . خوا  دال ته د ریبارانو په لېدلو کال خنتونه جوړول

که  ه  م ډ ر  ورځال یال له  دال سره تېرولال   دره ورځ بده لده    . ته رسېده

او . د  اړه هد دده او خپلدو کدړو وړوتده یدال دليلونده جددوړول       ځدان سدره پده   

ریباري یال ځنتوله  خو له  دال سره په مخدامخ کېددو  د  ددال د گالبدي     

 ېددر  او تددچ پدده پددودرو سددينگار  ددو  زنددال پدده ليدددویال نددور  ددر  دده          

ځدددان د پندددزه او ني ندددي گدددورد د  کددده  ددده  دددم بددداریس ال پخدددوا ...  ېر ددددل

گااده او پده خيدال کدال یدال د  ددو دکدالني        جایدادونو او ځنگلونو خاوند 

ژوليه به چال بيا کله د باریس  ك او ترد د ... حاصچ اندازه اندازه کوله
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تده وکتدچ  دا خيالونده بده یدال پده زړه کدال گرځېددل چال بداریس لده د  نده            

کرکدده لددري  خددو سمدالسدده بدده یددال سددځينه ځددان خوسددونال  د  تدده ډاډ        

خپله پریکړه کال هدوو گدام    ورکاوه چال  ده دد  مينال لېون  کړى او په

اخېست  نه  ي  خو دد  خبدرو سدره سدره  دده پریشداني کدرار کدرار پده        

خوا يني اوقهر بدليدل او د باریس د تگ نه یال مخکدال د یدو  هدو ال    

پده  ماهده وخدت کدال چدال د بداریس رخردته        . پر کړ   پر کړه کدړ  وه 

 پاى ته رسېد  او  ده لده مسدکو نده د تدگ تکدچ کدړى و  پده مسدکو پده         

. تېددره بيددا د ژوليدده دوى پدده مېلمسددتون کددال اندداتول کددوراگين پيدددا  ددو    

 ېدر او سدخته خو داله     ژوليه د  دال په ليدو  خپله پریشداني او همونده  

اندددا .  ددددال انددداتول تددده بدددال پایددده پاملرنددده سدددودله . او مهربانددده بر ښدددېده

 :ميخایلوفنا زوى ته وویچ

واسديلي خپدچ   زه له خورا سو ځایو نه خبره  دو  یمده  چدال سدردار      - 

پدو ېدم   . مسدکو تده ځکده رالېدلد  دى  چدال ژوليده ورتده وهدواړي         زوى

زویه ما له ژوليه سره اوس داسال مينه پيددا کدړ  ده  چدال تده یدال تردور       

 م نه  ال کوالى  د ما  دال ته زړه خو  دي  ته په د  اړه  ه فکر کدوئ   

 زما گرانه 

منددت   دهدده خيددال چددال د ده یددوه ميا ددتنه خددواري د ژوليدده کورتدده   

رامنت  او د  دال خدمت  د پنز  او ني ني گورد د جایدادونو حاصدچ   

او د  دال ویش او خرو چال په ذ ن کال انځدور کدړى و  د بدچ چدا پده تېدره       

پده ټيندګ   . بيا د بال ېنله آناتول منگلو ته ورنده  دي  بداریس ډ در زوراوه    

یدن  ژوليده پده ور  . تکچ او هوو دریځ د ریباري په  يله د ژوليه کره ورهدي 

 دال په ډاگه او آزاد خيدال  . تندي او خورا خو اله  ده ته  رکلي ووایه

 ددده د پروندده  ددپال د بنددتار او نهدداوو ننددچ وکددړ او و  ویددچ چددال ټولددو    

بيا یال له باریسه دد  پوستنه وکړه چال  ه .  يانو د  ته سه خوند ورکړ
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 وخت خوځېدئ  

ورا سددره لدده  ددده چددال بدداریس پدده د  تکددچ چددال لدده  دددال سددره بدده پدده خدد 

خواخو   ژبال د خپلال ميندال پده اړه هد دي لدد تندد  دو او خبدر  یدال لده         

د  راپيچ کړ   چال سځال  ومره بال وفدا دي  سدځال  دومره پده آسدانه      

سره خپچ همونه او پریشدانه  ېدروي  او ژر خو دالېدي   دومره ددوى     

او ندور  ... هم او خو الي  ده ځوان پور  تړلي دي  چال لده دوى سدره وي  

 : بر  که  ه  م په ژوليه بده ولگېده  خو  دال وویچدهه خ... نور

 دوکال   مداسددال ده تدده رسدتيا وایددئ  سددځال رنگارندگ ژونددد تدده     -

 .اړتيا لري  ځکه  دوى یو  ه او یو ډول کړه وړه ډ ر ستومانه کوي

باریس هوستچ  دال ته کومه ترخه خبره وکړي خو نا اپه یال د  ته  

تدر د  خبدر  وروسدته یدال     . يټولده خدواري بده یدال اوبده یوسد       پام  دو چدال  

سددترگال دد  لپدداره سددکته واچددولال چددال د  دددال لدده قهددره ډکدده  ېددره او      

 :برند  سترگال ونه ویني او و  ویچ

 ... هواړم تاسو ته یوه الرسوونه وکړم -

 :سمدالسه وروسته یال وویچ

زه گددوره دلتدده د  ددخړ  او کددړکيچ لپدداره ندده یددم راهل  بددرېکس زه    -

 ... دد  لپاره راهل  یم

 ده بېرته د  دال سترگو ته دد  لپاره وکتچ چال پوه  ي کوالى  ي 

 ده وليدل چال نا اپه د ژوليده لده  ېدر  نده     . خبرو ته دوام ورکړي او کنه

ناآرامه او قهدر کدته کدړ  او د  ددال پریشدانه  لټدونکال سدترگال د  دده         

 :مينال او خواخو ۍ ته سترگه په الر  و   باریس وویچ

وکړم چددال  ددده ډ ددره لددد وویددنم  خددو پيددچ  زه کددوالى  ددم تددچ داسددال - 

 . وى کار باید پاى ته ورسوم

د باریس  ېره وهوړ ده  سترگال یال  دال ته ورپورته کدړ  او  ددال    
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تاسو زما له  دو احساساتو نه خبره یاستي  چال تاسو سره : ته یال وویچ

 یال لرم 

ي د د ژوليه لده  ېدر  نده د بدر    . نور نو د نورو خبرو ویلو ته اړتيا نه وه 

هرور او ویاړ باران په ور دو  و خو  دال په خپلدو اداگدانو  دده د  تده     

اړ کړ  چال ټول  ده  ه چال یوه نارینه یدال پده دهده  دان حداالتوکال سدځو       

ته وایي ووایدي   دده وروسدته وویدچ چدال  دده ډ دره ورتده گرانده ده  دا          

چال  ده ته په ژوند کال  بچ وخدت او بلده سدځه  ېهکلده داسدال گرانده نده        

 ددده پدده د  پو ېددده  ژوليدده د پنددز  د جایدددادونو او د ني نددي گددورد   . وه

ځنگلونو دهه  ان مينه ناکو خبرو وړتيا لري او  دال  ده  ده خپدچ کدړل    

 .چال ارمان یال الره

ځواندو کوژدیدانو نداو  او  داه ندور  دده وندال چدال پدر دوى یدال د هددم            

ا دددر  ورولدددال  ېدددر  کدددړ  و    ددددوى د راتلدددونکي ژوندددد سدددکالو    

لال  او په پترزبورگ کال یدال د پرتميندو مداايو د جوړولدو هدوټال      انځورو

بيددا د خپلددو خپلوانددو یددارانو دیدنوندده او یددو ندده  ېر دددونکي او       . تړلددال

 .پرتمين واده ته چمتووال 
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گددراو ایليددا اندددر وویچ د ناتا ددا او سددونيا پدده ملتيددا د جنددورۍ پدده    

د نداروهه لده املده نده      مشدر  گرافيندال  . وروستيو کال مسکو تده راهلدچ  

وخت خورا کم و او ندور پده د   يلده چدال د     .  و کوالى له  دو سره را ي

 رافينددال روهتيددا سدده  ددي انتظار کېددداى ندده  ددو ځکه نددن سددبا سددردار  

ددوى بله ستونزه دا وه چال د خپلال لدور د واده د  .اندر  رارسېدونک  و

د مسدکو پده   ( په روسيه کال پخدوا د نجلده پدالر ورکداوه    )ولور په خاطر 

په مسکو کال ددوى د کدور  ...  نته کال خپلال  ه ځمکال خر ال کړ  واى

د تودولو چاره   دم  دو  نده وه  ځکده دوى لده یدو  خدوا د لندت  مدود           

نو لده د  کبلده   . لپاره راهلي و او له بله پلوه گرافينه  م له دوى سره نه وه

يتریوفندا  ایليا اندر وویچ پریکړه کړ  وه چال په مسکو کال د ماریا دیم

د ددپال ناوختدده و چددال د   .کددره چددال پخددوا یددال دوى رابللددي و دیددره  ددي     

رستوو د کورنه  لدور گداډۍ د مسدکو د ستارایاکانيو دنایا پده واټ      

ماریدا دیمتریوفندا   . کال د ماریا دیمتریوفنا د حویله مخدال تده ودر دد    

ځکه یواز  ژوند کاوه چال لور یدال واده  دو  وه او زامدن یدال  دم  در یدو        

 .و او ژوند پسال تللي ووخپلو کارون
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 ددده د پخددوا پدده  ددان  ماهدده  ددان نيددده نيددده سددور ده  پدده ډاگ او     

سپينال خبر  یال کولال  په لدوړ اواز او پده هو ده یدال ټولدو تده خپدچ نظدر         

 رگنداوه  د خپلو ټولو نيمگړتياوو  بال بري ژوند او پریشانه له کبله 

ه جدامال او  سدهار وختدي بده یدال ژیدړ  کدورن      . یال نور مالمتدول او هنددل  

بيا به د جشنونو پده ورځ  .پيش بند په ځان او کورنه چار  سرته رسولال

به زندانو ته تله  د  د دهه کارونو پده اړه چدا تده  دېڅ      وروسته کليسا او

 ي نه ویچ  د اونه په کاري ورځو کال به یال سال جامال واهوسدتال  پده   

بده یدال   خپچ کور کال به کېناسته او رنگارنگ او د بېالبېلو دنددو خلدك   

. منچ چال د خپلو اړتياو د لر  کولو او سدرته رسدولو لپداره د  تده راتلدچ     

بيا به یال هرمنه خوړله او په هرمنه کال بده تدچ در   لدور تنده مېلمانده      

دد  په دستر خوان چال له خورا ډ رو او خدو و خدوړو نده ډک وو  ناسدت     

ه یدال  تر هرمنه وروسته به یال په گته د بوستون لوبه کوله  د  پال ب. وو

یو  وک د  ته اړول چال د  ته ورځپدااال یدا کدوم کتداب ولدولي او خپلده       

به یال  ه  ي گنتل او یا یال اوبدل کلده ناکلده او ډ در لدد بده یدونيم چېرتده        

تللدده   ددده  ددم کدده بدده چېرتدده تللدده  پدده سددار کددال بدده د ډ ددر نېدددد  او هددوره  

 .پې ندل  ویو کسانو کره ورتله

د کور په د ليز کدال  در   . راورسېدل  ده ال و ده نه وه چال رستوفيان 

او ددور جددوړ  ددو رسددتوفيان او د دددو چددوپړان لدده ډ ددرو سددړو ندده ژر ژر     

ماریددا دیمتریوفنددا چددال ېينکددال یددال پددر پددز  رالو دددلال  .راننوتددچ  کورتدده

و  سر یال  اته نيول  و د صالون د درواز  مخکال والړه وه   دال پده  

کده پده  دده    . تده کتدچ  برندو سدترگو او پریشدانه حالدت نویدو راننوتونکدو      

دنویو مېلمنو دبادونو دځاى پر ځاى کولو لپاره چوپړاندو تده د     ېبه کال

اوله همخورۍ ډکال سپارستنال نه واى  کېداى   دال د مېلمنو ځانگړ 

 ددي ترددور  ددوى واى  چددال  ددده د  دددو لدده بددال وختدده راتددگ ندده ډ ددره        
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پرتده لده  دده چدال لده چدا سدره         .خوا دينال او هدواړي چدال  دده و دړل  دي      

ا داره کولده او    ړي مشي خواره مشي وکړي  بارونو او پنتونو ته یالست

 : ویچ یال

دا بکسددونه  د گددراو دي  د  خددوا تدده یددال راوړئ  د نجونددو کددالي   -

 : دال پر چوپړانو چدال و لال.  لته  کين خواته کېددئ

 ! سماوارته اور ورته کړئ! دا  ه هوړه مالي کوئ   ي  ي  - 

لده یخده سدرو  دویو اننگدو او  ېدر  نده        د ناتا ا دستمال یال د  ددال   

 :لر  کړ   ده یال ځان خواته رانېدد  کړه او و  ویچ

آ دو  چدال  دومره یدخ د   دوى      ! سکلال  و  یئ!  وربه  و  یئ - 

 ! دى

 :پر گراو یال چال هوستچ دد  الس سکچ کړي  لد چده هوند  کړ 

وباسئ  جامال وباسه  یخ بده د    سه به دا وي چال لومړى د  کوټ - 

 .ى وي و

 :  دال پر چوپړ هد وکړ 

 .  م راوړئ له چاى سره لد د رم  راب -

سدونيا تدده یدال پدده فرانسدوي سددتړ  مشدال وویلدده او پده د  فرانسددوي      

ویلددو کددال یددال د پددالنال سددره سددره سددونيا تدده د یددو ډول سددپکاوي هددد  ددم      

کله چدال ټولدو درندال جدامال وویسدتال  د سد ر نښدال یدال لده          . اور دل کېده

ته سره کېناسدتچ  ماریدا دیمتریوفندا پده وار سدره       ځانه لر  کړ  او چاى

 :او و  ویچ  ر یو جال مچ کړ

د زړه له کومال مو په راتگ او په خپدچ کدور کدال لده پداتال کېددو نده         - 

 . خو اله یم

 : دال چال په معنا لرونکي هلچك ناتا ال ته کتچ وویچ -

بایدد  بایدد   . بوډا  لته دى او نن سبا یال زوى  م رارسېدونک  دى - 
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 رومدرو سده ده  ورکده وه یدال  پده داسدال       . له  ده سدره پې نددگلوي و دي   

حال کال چال سونيا ته یال کتچ او ویدچ یدال چدال نده هدواړي د  ددال پده مدخ         

 : کال  ه ووایي  گراو ته وویچ

سبا ته  ه کدوئ  د چدا دیددن تده تلدچ هدواړئ        ! سه اوس نو هو   ه-

  ين  ين 

 :و و  ویچخپله یوه گوته یال د  مېر په نښه قا  کړه ا 

خپدچ زوى تده   .  ده له خپدچ زوى سدره دلتده ده   ! دوه  اناميخایلوفنا -

وروسته بيا هواړي بېزاوخوو  م وگورئ کده  نگده   دوکال    . واده کوي

 ددده  ددم لدده سددځال راتښددتېدل  خددو اوس  ددده پسددال راهلدده او  مدلتدده      

.  ده د چار نبال په ورځ  مدلته و  د  ده نه یال موخده پېيدر و  . ورسره ده

 :ال نجونو ته ا اره وکړه او و  ویچبيا ی

لمانځتون ( ای روسکي)سه اوس دوى  نگه کېدئ  سبا ته دوى د  - 

تدده بيددایم او تددر  ددده وروسددته لدده  دددو سددره فرانسددوي کدداليو مددداز            

 رومرو دوى نو  جامال هواړي کنده  زمدا کداليو تده     . ته ځم( اوبر المه)

 دو ورځدال د مخده    . مه گورئ  نن سبا لستواي دهده  دان نده گندتل کېددي     

خدداى د  چدا تده نده     . ځوانه  هزادگه ایریناواسيلوفنا  زما کدره راهلده  

اوس ندو  . یال وگڼه چال دوه جامونه یال پده او و بدار کدړي وي    داسال. سيي

پده  ده ترخده     بيا یدال گدراو تده   . ورځ تر ورځ یال بدلېدي( مودونه)دودونه 

 :ژبه وویچ

 ى سه ده ورکه وه یال  ستا ژوند او کار  نگه د - 

 :گراو ځواب ورکړ 

لدومړى بایدددوى   .  دوي دي  پو ېدئ   ر  ه او ټول یو پده یدو وران   - 

ته جامال راونيسم  بيا  ده د مسدکو د  ندت  کوروندو تده اخېسدتونک       

پيدا  وى دى  اوس نو که ستا خوسه وي  یو ورځ به زه درنه الړ  م خو 
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 .  مبه  م ور که و وه مارینسکایاته... لواال به تا ته پر ددم

داسال یال وگڼده چدال پده یدو     ! سه ده  سه ده  له  دو نه بال همه اوسه - 

دوى چال  ر چېر  وهواړي   لته به یدال بدوزم  کده    . سه روزنتون کال دي

 دديطاني وکددړي  بيددا بدده گددوري  ندداز او نددازولومال  ددم زده دي  ماریددا       

دیمتریوفنا دد  خبر  سره  ممهاله  خپلال ځېدد  منگلدولال د ناتا دال    

 .ه چال  ده یال د زړه سره او د مينال لور گڼله وروړلهومبوري ت

بلدده ورځ سددهار  ماریددا دیمتریوفنددا نجددونال لددومړي د ای روسددکي        

دهده  . لمانځتون او تدر  دده وروسدته د مېدرمين  دالمه مدداز  تده بدوتلال        

سځه  ومره له ماریا دیمتریوفنا نه ډار ده چال  ددال تده بده یدال د سدترگو      

ره آن پدده تدداوان  ددم ورکددولال  چددال ژر پدده رپ کددال  ددر ډول جددامال دد  لپددا

ماریدا دیمتریوفندا د ناتا دال د واده د ټولدو     . ترژره دا پر ددي او الړه  ي

کور ته د راستنېدو سره سم یال لده  . جامو سپارستنه وکړه  او کورته الړه

ناتا ال پرته  ټول له خپلال کوټال وویستچ او د  ته گرانه ناتا ه یدال تدر   

 :ویچ خپچ  نگ کېنوله او ورته و 

. مبدارکي وایدم  ( ندامزدۍ )تدا تده سدتا د بدولال     ! اوس به سره وهد دو - 

الس ځمکددال تدده )زه  ددده لدده وړو کلونددو ندده  . سدده مېددړه د  پيدددا کددړى دى 

ماریدددا . ناتا دددا لددده خو ددداله نددده تکددده سدددره  دددوه. پېددد نم( ورسدددکته کدددړ

 :دیمتریوفنا دوام ورکړ

اوس ندو راتده    . م  ده   م د  ده ټولده کدورنه خدورا راتده گرانده ده      - 

ته خو پو ېدئ چال بوډا سردار نيکدوالى  دېڅ نده هوسدتچ چدال      ! هو   ه

 ددده خددورا اخالقددي او  .  ددده یددو ېرددبي بددوډا دى  . زوى یددال واده وکددړي 

خو پروا نه لري  سردار اندر   البته چدال سدکاره خبدره    . دودیز سړى دى

ده   ده د چا خبر  نه اوري  بال له  ده نده  خپلدال چدار  سدرته رسدوي       

 ر  ه . و بيا  م د کورنه له خوسال نه پرته واده کول به هوره کار نه ويخ
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بایددد پدده اندددازه وي او تدده  وسددياره او ځيرکدده یددال   ددر  دده کددوالى  ددي    

 .ته به خپچ ژوند جوړ کړاى  ي  مهربانه او سکلال یال.  ر ه

ماریددا دیمتریوفنددا داسددال ترددور وکددړ چددال د    ... ناتا ددا چوپدده خولدده  

ال پروایه نښه ده  خو اصال ناتا ا نده هوسدتچ چدال د    ناتا ا چوپتيا د ب

وهد دي ځکده  ددال داسدال تردور       دال او سردار انددر  د ژوندد پده اړه   

کاوه چال د  دال مينه دومره له نورو نه توپير لري  چال  ېهدوک پده  دده    

 دال په ټوله نړۍ کال یو تدن پې اندد   . چال دا پر  پو ېدي  ه نه پو ېدي 

ده ته   دده گرانده وه او بایدد ژر تدرژره راهلد        ... او  ده سردار اندر  و

واى  دا یال له ځانسره اخېستال واى او نور ندو  دېڅ  ددال نده هوسدتچ او      

 .نه یال  يله لرله

( د مېدړه خدور  ) ستا ندور ! ایا ته پو ېدئ چال  ده زه له پخوا پې نم - 

 دال ما نه هوستلي چال لده  .  م راته گرانه ده(  هزادگه ماریا)ما نکه 

ته سبا ته له پالر سره  ددال تده ورځدال   دده     . ه یال پي ندگلوى وکړمتا سر

 دوکال مخکدال لده  دده چدال      . مهربانه او خواخو   ده   ده تر تا مشره ده

 ده راورسېدي  ته به د  دده لده خدور او پدالر سدره پې نددگلوى ولدر  او        

منال یال کنه   ه فکر کوئ   مداسدال سده ده او   .  دو ته به گرانه واوسئ

 کنه  

 !سه ده  سه ده: اتا ال په ناخوسه ځواب ورکړن 
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بله ورځ گراو ایليا اندر وویچ د ماریا دیمتریوفنا په سپارستنه لده   

گدراو  . ناتا ال سره یو ځاى دسردار نيکوالى اندر ویچ دیدن ته ورهلچ

دهه دیدن ته چندان زړه نه سه کاوه او له سردار سدره یدال لده کتدو نده ویدره       

گراو  له سردار سدره خپلده وروسدتني کتنده  وریادولده او  دده       . دهدرلو

. دده له خوا هرمنه ته د سردار رابلچ او په ځدواب کدال یدال دده هندنده وه    

لدده بلدده پلددوه ناتا ددا چددال خپلددال تددر ټولددو ندده سددکلال جددامال اهوسددتال و    

 :سخته خو اله او مسته بر ښېده   دال له ځانسره فکر کاوه

زه تدچ  ټولدو تده    . چال زه  دو ته گرانده ونده اوسدم   دا نا ونال خبره ده  - 

زه بده  در  دده    . زه د  دو لپاره  ر ډول سرسندنال لپاره چمتو یدم . گرانه وم

تده ځکده    زه چمتدویم   دده بایدد زړه   .  ه وکړم  چدال  ددوى یدال  يلده لدري     

گران کړم  چال  ده د اندر  پالر دى   هزادگه ماریدا بده زړه تده گرانده     

ده خور ده  نو ولال به زه  دو ته گدران ونده اوسدم     کړم  ځکه چال  ده د  

 ددددوى ټدددول  د وردی نکدددا پددده واټ کدددال  د  ددددو هدددم ورونکدددي کورتددده  

 .ورسېدل او د  دوى انگړته ورننوتچ
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 : گراو په تریو تندي  خو خندا سره وویچ 

  !خداى د  مو  ټول وساتي -

ېدو خو د ناتا ا د  ته پام  و چال پالر یال د  رکلو کوټال ته د رارسد 

سره سم   ه وارخطا هوند  و او په حيا سره یال په کراره وپوستچ  چال 

 ایا سردار او  هزادگه په کور کال دي  

وروسته له  ده چال د  دوى د راتدگ خبدر ورکدړل  دو  ټدول چدوپړان       

یو ډول گبڼه پسال واخېستچ   ده چوپړ چال یدال پده چټکده هوسدتچ د     

بچ چوپړ یال په تداالر کدال   کور خاوند ته دده د رارسېدو خبر ورسوي  یو 

داسال بریښېدل چال د سردار پده  ... ودراوه او  ه یال پټ پټ  ده ته وویچ

پدده  مددد   ددېبه کدال و چددال تددر ټولددو مشددر چددوپړ چددال  . اړه  ده ورتدده وایددي 

طبيعددت خددورا ډ رخددراب و  راهددي  گددراو او ناتا ددا تدده یددال وویددچ چددال   

اسو نده  يلده   سردار له ده سره د کتنال  يله نه لري  خو هزادگه ماریا ت

کوي  چال  دال ته ور ئ  تر  ر چا د مخه پېدله بوري ین د  دو  رکلدي  

ته راووته   دال په یوه ځانگړي احساس پالر او لورته  رکلي ووایده او  

 دهزادگه پده خدورا گبڼده چدال      . د  هزادگه د کوټال پلو یال بدرگه کړل

ه او مخ یال له قهره تك سور او لده ډاره ر دد دده  لده خپلدال کدوټال راووتد      

ددوى مخال ته راهله   دال  سال بدال گټدال  هده کولده چدال  ددو تده ځدان         

 دهزادگه ماریدا لده  مداهال لدومړۍ کتندال نده        . آرامه او خو داله وسديي  

ناتا ا  دال ته  ډ ر سينگار  و   سداده ډولده  خو داله    . خوسه نه  وه

 هزادگه ماریا خپله  دم پده د  نده پو ېدده     . او ځانښوونکال وبر ښېده

ر د راتلونکال سځال تر ليدو مخکال یال د  دال پده اړه  ده   چال د خپچ ورو

ډول قېاوتونه کړي دي او د  دال پر ځوانه  سکال او نيکمرهه او لده  

لده بلده پلدوه    ... د  کبله چال د  ده ورور د خوسدال نجلده ده  رخده کدړ  ده    

 ده له د  کبله  م ناآرامه وه چال پالر یال د مېلمنو د راتگ په خبدر سدره   
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کده  دهزادگه ماریدا د    . څ د  دو د ليددو  يلده نده لدري    چده کړي و چال  ې

 دده پده ټينګده ویلدي و     .  دو د ليدو  يله لري  کوالى  ي   ده وگدوري 

 ددهزادگه ماریددا پریکددړه وکددړه  چددال لدده   . چددال ده تدده  ددوک ورپر نددددي 

ناتا ال او پالر سره یال وگوري  خو  ره  ېبه له د  ډار دده چدال سدردار    

اتا دا او د  دده د پدالر راتدگ  دده سدخت       بيا کوم  ه ونه کړي  ځکه د ن

گراو  هزادگه ته د درناوي پده  يلده  پښدال ودربدولال  پده      . لمسول  و

خوا ينه سایال داسال  اوخوا وکتچ چال تا بده ویدچ اوس بده لده کدومال      

 : ده وویچ. خوا نه نا اپه سردار را ي

و نده   . وکال  دهه ده  مدا مدال خپلده مهربانده بلبلده تاسدوته راوسدته        - 

. ئ  ومره خو اله یم چال له تاسدو سدره مدال پې نددگلوي پيددا کدړه      پو ېد

 افسوس  افسوس چال د سردار روهتيا سه نه ده

 :او نور یال  و نور   مداسال خبر  یال وکړ   پا ېد او و  ویچ 

گرانال  هزادگه که اجازه راکړئ  خپلده ناتا دا بده د یدو پنځلسدو       - 

ډگددددر پددددور  د  دقينددددو لپدددداره درتدددده پر ددم داسددددال د دسدددداباچيا  تددددر 

اناسيميونوفنا کتنال ته ورځم  بيا بېرته راسدتنېدم او دواړه بده درنده الړ    

 .  و

دا خبدره  (  ده  ان یال چدال وروسدته لدور تده وویدچ     )ایليا اندر وویچ  

د مېدړه خدور یدواز      یال  سال دد  لپاره جدوړه کدړ  وه چدال لدور او  ددال     

خدو  ... پيدا کدړي سره کېني  د زړه خواله او  ه له نېدد  پې ندگلوي سره 

پېدلال بوري ین د  هزادگه ماریا  دو کتو ته چدال لده  ددال نده یدال دد       

 دددال سددره د زړه د خددوالال  لپدداره لدده کددوټال ندده د وتلددو هوسددتنه کولدده چال 

. یواز  پاتال  ي په خورا بال پروایه کتچ او له کوټال نه  نده وتلده   لپاره

مسدکو د   د  ده نه یدواز  لده کدوټال نده ونده وتلده بلکدال لده  ددال سدره یدال           

د ناتا ا لپاره  در  ده نداوړه    ... بوختياو او تياتر په اړه زړه خواله پيچ کړه
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 دهزادگه ماریدا یدال خوسده نده  دوه   دده        . او خوا ينوونکي بریښېدل

ناتا دا پرتده لده  دده      .یال تر پامه بال ېنلده   دتله او نداخواخو   ورهلده    

ځانده ال  چال پوه  ي په خبرو کال داسال ژبده هدوره کدړه چدال ماریدا یدال لده        

پنځه دقينال ال له دهو زورونکو خبدرو اتدرو نده تېدر      . پسال لر  لر  کړه

 و  نه و   چال په  پلکدو کدال د ندښدتو پښدو د گدامونو هدد واور ددل        

د ماریدا پده  ېدره کدال د     . چال په چټکه رانېدد  کېدل داسال گامونه.  و

د کوټال دروازه راخالصه او سدردار  . ویر  او وحشت نښال را ېوه  و 

 : ده وویچ. وله یال پر سر او سپين کميس په هاړه و  راننو چال خ

فکر کوم تېروتلد  نده   ! گرافينه رستوفه! اهلال گرافينال! ا  اهلال - 

 يلده کدوم مدا بده وبښدئ  وبده مدال بښدئ  زه نده وم خبدر           . یم دا تاسو یاست

خداى  ا د دى چال خبدر نده وم    . خداى  ا د دى  چال خبر نه وم! اهلال

زه پده د  جدامو کدال لورتده     . خپدچ دیددن ویداړ رابښدئ     چال تاسو مو  تده د 

 دده  .... نده وم خبدر  ...  يله کوم چال ما به وبښئ  خداى  دا د دى . راننوتم

 دده د  . داسال دا خبره تکراروله  چال له ورایه سکار ده چال رستيا نده ده 

دهه ټينګار دومدره بدال خوندده بر ښدېده     . خداى په کلمه ډ ر ټينګار کاوه

ا پا ېده  سترگال یال داسال سکته واچولال  چال نده  چال  هزادگه ماری

ناتا دا  دم   . یال ناتا دا او نده یدال پدالر تده  یدوه تده  دم د کتدو تدوان نده الره           

یواز   پېدله بدوري  . پا ېده  درناوي یال وکړ  خو نه پو ېده  ه وکړي

 .ین د زړه له کومال خندل

 يله کوم وبښئ   يله کوم وبښئ  وگور  : بوډا  مداسال هړمبېده 

 ده له سره تر پښو پور  ناتا دا و ارلده   . داى  ا د دى چال نه وم خبرخ

پېدلده بدوري یدن لده دهده پېښدال نده وروسدته لدومړى          . او له کوټال نه وو 

ناتا ددا او .  ددوک و چددال د سددردار د ندداروهه پدده اړه یددال خبددر  پيددچ کددړ 

 هزادگه ماریا پرته له  ده چال  ه ووایي   مداسال چوپه خوله یو بدچ  
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مره چال په چوپيتيا کال یو بچ ته دهه کتچ او د دل  او  دده  ته کتچ   و

 ه چال بایددوى یو بچ ته ویلي واى او ویچ یدال نده  دول  د  ددوى کرکده      

 .یو له بله زیاتېدله

کله چال گراو راستون  و  ناتا ال له دوده لر  بال سار  خو دالي   

ړه  ناتا ا په د   ېبه کال ندور ندو دهده ز   . وکړه او تگ ته یال تلوار سوده

چال دا یدال لده داسدال یدو کدړکيچن حدال       (  هزادگه ماریا)وچکه پېدله 

سره مخامخ کدړ  وه او د نديم سداېت پده او دو کدال یدال آن یدو خبدره  دم د          

ناتا ا پده زړه  . سردار اندر  په اړه نه وه ورسره کړ   نه ليده  نه اور ده

 :کال وویچ

مړى نو ما خو نه  و کدوالى  دد  فرانسدوي گکدال پده مدخ کدال  لدو        - 

 هزادگه ماریا  م له ناتا ال سدره  مداسدال پده ېدذاب     . خبر  پيچ کړم

 دده پده د  پو ېدده چدال بایدد ناتا دال تده یدال  ده          . وه  لکه دد  هوندد  

ویلي واى  خو کوالى نه  و  دد  فرانسوۍ په مخکدال چدال لده ناتا دال     

بيا یال وویچ چدال پده  ده    . سره یال دخپلو خبرو خنت گڼله  خبر  پيچ کړ 

 . ده په  کله له ناتا ال سره د خبرو پيچ داسال گرانه وهېلت دد  وا

کلده چدال گدراو  الړ لده کددوټال وو    دهزادگه پده چټکدو گددامونو         

ناتا ال ته ورنېدد   وه   ده یال له السه راونيوله  یو ژور اسویل  یدال  

 :وویست او و  ویچ

 ... ودر ده  زه باید له تاسره -

وکتچ خدو خپلده  دم پده د      ناتا ا له ملنتو نه په ډک هلچك  دال ته 

 دهزادگه  . نه پو ېده چال د  هزادگه ماریا کدوم کدړه  د ملندتو وړ دي   

 :ماریا وویچ

پو ېدم زه د زړه له کومال خو اله یم  چال ورور مدال  ! گرانال ناتاليا -

 . خپچ بخت موندل  دى
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د .  هزادگه خبر  ځکه پر  کړ   چال نه پو ېدده  رسدتيا نده وایدي    

ېدددو تدده پددام  ددو او د  دددال د نا اپدده بند دددو د  ناتا ددال د خبددرو د  پر ک

ېلددت ترددور یددال وکددړ  پدده ډاډه خددو پدده ترخدده ژبدده چددال دد  سددتون  یددال      

 :کېښکود او اوسکو د را ېوه کېدو هوستنه کوله  وویچ

 ددهزادگه اوس بدده پدده د  اړه خبددر   خددورا بددال ځایدده وي  خددو لدده   - 

 :کوټال نه په وتلو سره یال وویچ

  ه ویلي دي  ما نو  ه کړي دي  ما نو -

 دده پده   .  ده ورځ  هرمه تر ډ رو پور  ناتا ال ته انتظار پاتال  ول 

خپلدده کددوټال کددال ناسددته وه  سددلگال یددال و لددال  ژړل یددال او اوسددکه یددال     

سددونيا یددال تددر سددره پددور  والړه وه د  دددال  ڼددال یددال نددازولال او . تویددولال

 :ورته ویچ یال

ټدول تېر ددي    دا ! ناتا ا  ه خبره ده  ستا یال پر  دو  ه  ناتا دال  - 

 !هم مه کوه

ندده  ندده داسددال ندده ده  کدده تدده پددو ېدئ  چددال  ددومره زورونکددال ده       - 

 ...ترور کوم

 :سونيا وویچ 

د تدایال  ده    . ته خو مالمته او گرمده نده یدال   ! داسال مه وایه ناتا ال - 

 .واخله  واخله مچ مال کړه

ناتا ا سر راپورته کدړ  خپلده خورلندته یدال پدر  دونتو سدکچ کدړه او          

 :له اوسکو ډکه بشره یال پر  دال ورکېښکودله  او و  ویچخپله 

زه نه  م ویلدي او نده پدو ېدم چدال  دوک گدرم دي   ېهدوک گدرم نده           - 

ا   ا  . دي  زه خپله مالمته یم  خو  ر  ده خدورا گدران او زورونکدي وو    

 !چال ولال  ده نه راځئ

ماریا دیمتریوفنا چدال د مشدر   .  ده په سرو سترگو هرمنه ته ورهله 
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ار له خوا د رستوفيانو د پالر او لور په وړاند  له کدړو نده خبدره وه     سرد

 ددده . داسددال یددال سددودله چددال د ناتا ددا لدده تریددو تندددي   ددېڅ خبددره ندده ده    

 مداسددال لدده گددراو او نددورو مېلمنددو سددره پدده لددوړ آواز لدده خندددا ندده ډکددال   

 .خنداگانال کولال
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چدال ماریدا دیمتریوفندا    په دهه ماسام رستوفيان  دال اوپرا تده الړل   

ناتا ا نه هوستچ چال تياتر تده الړه  دي    . یال تکتونه ورته پيدا کړي وو

خو د دال پاملرنه ته په پا سدره چدال  ددال د  تده کدړ  وه  نده  دو کدوالى         

 .الړه نه  ي

کلدده چددال ناتا ددال کددالي واهوسددتچ تدداالر تدده ووتدده   لتدده پددالر تدده د     

کال یال خپلدال   لویال  ينداره انتظار په  ېبه کال  يندار  ته ودر ده  په

 ېر  ته وکتچ  و  ليدل چال سایسته ده  ډ ره سایسته  په د  ليدو ال 

 .همجنه  وه  خو د  دال دهه همجن والي د مينال او لېوالتيا هم و

 :په زړه کال یال ویچ 

که  ده دلته واى  نور به مدال د پخدوا پده  دان     ! اى پاکه پروردگاره -

بلکال پده یدو بدچ ډول او پده خدورا اسدانه       .احمنانه حيا او  رم کال نه واى

به مال مړوندونه تر  تاوول  په هېد کال به مال نيو او د  ته بده مدال اړاوه   

چال پده  ماهده ځيرکدو  پلټونکدو او لده پوسدتنو نده ډکدو هلچکوندو چدال           

 ددده وخددت بدده مددال  ددده    . راتدده کتلددي واى . زیدداتره وخددت یددال راتدده کتددچ   
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 ددده وخددت مددال چددال    خندددوالى واى   ددده  ددان بدده مددال خندددوالى لکدده     

د  ده سدترگال  واى واى چدال  نگده زهدرد  مدال ليددلال  زمدا        ... خنداوه

یال د ده پر خور او پدالر  ده  مدا تده یدواز   دده گدران دى   دده یدواز           

 ده  له  ماهال بشدره سدره  لده  مداهو سدترگو سدره لده  مداهال موسدکا          

ا وي نده  نده سده بده د    ... سره   ماهه نارینه او له ما وم وزمه موسکا سره

. چال د ده په اړه فکر ونه کړم   ېر یال کړم   مدا اوس یال چور  ېر کدړم 

 دده لده  ينددار  لدر   دوه او ځدان یدال        . زه به دا بېلتون ونه  م زهمدالى 

 دددال چددال . پدده سددونيا یددال سددترگال ولگېددد  . چددال وندده ژاړي ټينددګ کددړ 

جامال اهوستال او پکه یال په الس کال وه  راننوته  د  ددال پده ليددو یدال     

 :وویچ

دا سونيا  نگه کوالى  دي  داسدال پده کدراره او بدال  راو دوره لده         - 

نيکددوالى سددره ميندده ولددري   نگدده کددوالى  ددي  ددده تدده دومره ډ ددر ځنددت  

کېني او سترگه په الره پاتال  ي  نه  نه  دده چدور بدچ ډول ده  زه داسدال     

 .نه  م کوالى

ناتا ددا پدده د   ددېبه کددال داسددال انگېرلدده او د نرمدده او مهربددانه پدده  

اسال احساس کال ډوبه وه  چال یواز  په د  چال دا مينه او پدر د  پدوه   د

 ددال د  تدده اړتيددا  .  دي چددال  دوک پددر د  مددين دي  دد  تسدچ ندده کېددده   

لرلدده   مدددا اوس یددال اړتيددا لرلدده  چددال خپددچ مددين او ده تدده گددران چددا ندده      

مړوندونه تاو کړي  له  ده سره خبر  وکړي او له  ده نده د ميندال خبدر     

اوس . مينال او خبرو نه چال په گوگچ کال یال نده ځایېدد    واوري  له  دال

تر  دو چال دوى روان و او دا په گاډۍ کال د خپدچ پدالر تدر  نگده ناسدته      

وه  په خيالو کال ډوبه وه  د گاډۍ د یخ و لدو ایيندو تدر  دایال پدر واټ د      

در دددلو  راهونددو  تېر دددونکال راددا ليدلدده   دددال ځددان الپسددال مددين او    

  مينه او هم کال دا  ېره کړ  وه چال  دده لده چدا     ده په د. همجن انګېره
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باالخره یال  اډۍ د نورو گاډیو له کتاره سدره برابدره   . سره چېرته روانه ده

او تګ یال آرام  و په لو دلال واور  د رستوفيانو گاډۍ د تياتر مخدال  

ناتا ددا او سددونيا د خپلددو کميسددونو لمنددال راټددولال او پدده      . تدده ورسددېده 

 ودانگدچ او گدراو  دم پده راسدکته کېددو کددال      چټکده یدال لده گداډۍ نده را     

در  واړه د مېرمنددددو  سدددداهلو او د اېددددالن   . چوپړانددددو مرسددددته وکددددړه  

. پلورونکو په منځ کال  د تياتر تاالر ته تلدونکي د ليدز تده وربرابدر  دول     

 .نور نو د تياتر دلوژ له درواز  د موسينه هد اور دل کېده

 : سونيا په بنگهاري ناتا ال ته وویچ 

 ! ویښتان دينتاليا -

د تياتر الرسود په خورا درناوي او په یو  نگ د مېرمنو په وړاند   

. خم  و او په چټکه یال د تياتر د صالون دروازه ددوى پدر مدخ پرانسدته   

د موسينه هد نور نو سه اور دل کېده او د  دوى د سترگو په وړاند   

د  ددوى   د تياتر راا  وي کتارونه  د سځو بربنت  او   او مړوندونده  

گڼدده گوندده او  راو ددور او د تيدداتر د پددارتر پدده برخدده کددال سددکلال پددوځي     

یدوه مېدرمن چدال گاوندت لدوژ تده ورننوتدونکال وه         . دریشيانال  وځلېدلال

د تيداتر پدرد  ال   . ناتا ه یدال لده سدځينه رخدال نده پده ډک هلچدك و ارلده        

ناتا ال چال  هه کولده د  . ندمه یال هدوله( اوروتو) پورته  و  نه و  او

کميس لمن راټوله کړي  له سونيا سره یو ځاى روانه او مخامخ راا  خپچ

ډ دره مدوده یدال    .  وي لوژ ته په کتو کتو کال پده خپدچ ځداى کدال کېناسدته     

دهدده احسدداس  چددال پدده سددلگونه جددوړه سددترگال یددال بربنددت  هدداړ  او        

نا اپده یدو سدکل  او یدو همجدن      . مړوندونو ته گوري احساس کړى نده و 

ال یال بدال  دمېر  خدو   او ترخدال خداطر       دد  په  و چ ک احساس چال

 .او یادونه راپارول  پر د  راخور  و

گددراو ایليددا اندددر وویچ او لدده  ددده سددره مددچ دوو سددکلو او خددورا         
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سایسته نجونو چال ډ ره موده په مسدکو کدال ليددل  دوي نده وو  د ټولدو       

د  دده تدر  ندگ ټولدو د ناتا دال او سدردار انددر  د        . پام ځانته ورواړاوه

اړه یددوه نا رگنددده خبرتيددا اور دددلال او پدده د  پو ېدددل چددال تددر   بددولال پدده 

 ماهه بولال نه وروسته د رستوو کورنه په کلي کال ميشته  دو   ندو   

ځکه یال د روسيال د یوه پې ندل  وي ژاي  کوژدنه ته داسال برد بدرد  

 .کتچ

ناتا ا  ماهه  ان چال نن ماسام ټولدو  ددو تده ویدچ  پده کلدي کدال ال         

 ددپه د  دددال گبڼددي لدده املدده چددال دا یددال پسددال        سددکلال  ددو  وه او  ددده  

دهال سکال د ژوند سدره  . اخېستال وه  الپسال سکلال او سکلال بر ښېده

لېوالتيا او  او خوا کال تېر دونکو حاالتو ته نه پام  د ټولو پام الپسال 

د  دددال تددورو سددترگو پرتدده لدده  ددده چددال ځددانگړى  ددوک    . ځانتدده رااړاوه

او تدر  نگدچ پدور  بربندت الس      د  ددال ډنگدر  . ولټوي  گڼه گواال ته کتدچ 

چدال پددر بخمدچ پددوس  ددوي لدوژ ا ښددي و او منگلددو یدال دد  لدده اراد  ندده     

له وزن سره   م مهاله د تياتر د خپرونال پدر  ( اوورتور)پرته  د موسيني 

 .کېښکودل کېده قا   وي کاهذ په تکرار سره

 . سکار  له مور سره راهلال ده! الينينا ته گوره: سونيا وویچ 

ميخایيدچ کيریليدوویچ تده گدورئ  ندور      ! واى پالرجانه: ویچگراو و 

 .  م  ورب  وى دى

 !د  دال خوله ته گورئ! زمو  خپلال اناميخایلوفنا ته وگورئ - 

د کاراگين کورنه او ژوليده  دم دلتده دي  بداریس  دم ورسدره دى         - 

 .رستيا  م لکه  اه او ناو  بریښي

 اده هوستنه کړ  ده یعنال نيکوالى دروبتهکوي  له  دال نه د و - 

 : ين  ين چال ددوى کتار ته ورگت ده  وویچ 

 .نن یو نوى زیرى راته رارسېدل  دى - 
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. ناتا ا  دال خواته چال پالر یال کتچ  وروکتدچ او ژوليده یدال وليدده     

ناتا ا پو ېده چال پریمانه پدودر یدال پدر     ) ده په خپله  وربه هاړه کال 

کمرهده نيکمرهده د مدور تدر     د مرهلرو هاړکه په هداړه  ني ( دوړولال دي

د  دوى  اته باریس ليدل کېدده چدال خپدچ سایسدته سدر      .  نگه ناسته ده

او سه  منځ  وي  ڼدال یدال راوړاندد  کدړي  هدو  یدال د ژوليده خدولال تده          

نېدد  کړي  تر سترگو الند  یال رستوفيانو تده کتدچ او پده موسدکا یدال      

 :خپلال کوژدنه ته  ه ویچ

هد دي  پرمدا  زمدا او    زمو  په اړه  ده: د ناتا ا په زړه کال تېره  وه 

د  ده پر اړیکو او  رومرو  مداسال  م سدکاري  چدال  دده  هده کدوي       

لدده ماسددره د خپلددال سددځال رخدده آرامدده کددړي  خددو  ددده بددال ځایدده رخدده او       

 که  دوى پده د  پو ېدداى چدال  نگده زه لده ندورو سدره لده        . ناآرامي کوي

 .وخت نه لرم او د  دو لپاره اړیکو ستړ 

ى تر  ا انا ميخایلوفنا چال  دنه بخنده خدوله یدال پدر سدر  زړه       د  دو 

یال د الهي اطاېت نه آرام او له  ېر  نه یال د نيکمرهه بنتاریز  نښدال  

د  دو په لوژ کدال  د کوژدندو  دده فېدا خدوره وه      .  رگنده و   ناسته وه

 ددال  دا تده مدخ واړاوه او     . چال ناتا ه سه پر  پو ېده او ورتده گرانده وه  

 .هارنه کتنال ټولال سپکاوۍ او ملنت  وریاد   و نا اپه د س

 :په زړه کال یال وویچ 

وه یدال    په کوم حق  نه هواړي چال زه یال د کورنه هړي  م  ورکده  - 

سه به دا وي چال په د  اړه  ېڅ فکدر ونده کدړم  لدد تدر لدده د  دده د راتدگ         

 دال په تاالر کال د  خوا   ددال خدوا تده    . پور  دا خيالونه له سره وباسم

د تدداالر پدده لددومړني کتددار کددال د    . لټددول آ ددنایان یددال  دوسددتان او  چکتدد

ننددارځاى د دیوالگدوټي    ارکستر د ځاى تر  ا یال دولوخوو وليد چېدد 

په منځني برخه کال یال ډډه لگولال  خپچ گڼ او کړۍ کړۍ ویښته یال سه 
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 ددده د . لددوړو کړیددو سددينگار کددړي و او پارسددي دریشددي یددال اهوسددتال وه 

ال والړ و  چال پو ېده د ټولو پام ځانته ور اړاولد   تياتر په داسال ځاى ک

 ي   ده دد  خبر  په پو ېدو سره سره  داسال بال پدروا خوځېدده چدال    

د  دده دواړو خدواوو تده د    . تا به ویدچ پده خپلده کوټده کدال یدواز  والړ دى      

مسکو د ځوانانو تر ټولال هدوره او پې نددل  دو  ډلدال والړ  و  او ده د     

ودنه کولده  چدال گدواکال دى تدر ټولدو هدوره        دو په منځ کال داسال ځانښد 

 .دى

گراو ایليا اندر وویچ خپچ  نگ کدال ناسدته سدونيا چدال تکده سدره        

اوستال وه  په خندا خندا په  نگچ ووا ه   دال تده یدال د  ددال پخدوان      

 :مين وروسود او و  ویچ

 :ود  پې اند  مخ یال د  ين  ين پلو ورواړاوه او و  ویچ - 

 ه کومال راپيدا  و  ده خو ورک  وى و  ل - 

 : ين  ين ځواب ورکړ 

ورک  وى و  ق ناز ته تلل  و  له  دده ځایده  دم پدارس تده      !  وکال - 

تښتېدل  و   لته  ده د پارس د یو  هزاده وزیر  وى  د پدارس د  داه   

اوس ندو  . ورور یال وژل   اوس د مسدکو پېدلدال پسدال لېدونه  دوي دي     

د  ده پده اړه هد ددي او آن   ده د پارسي دولوخوو نوم گټل  دى  ټول د  

 . ده په نامه قسم خوړل کېدي

 ددوکال د  ددده پدده سددر قسددم خددوري  د  ددر      :  ددين  ددين زیاتدده کددړه   

 .مېلمستيا ویاړ او د خداى یو ډاله گڼچ کېدي

اوس دولوخوو او اناتول کوراگين زمدو  ټدولال سدځال لېدونه کدړ        

 .دي

سدکلال او  د  ددال  . گاونت لوژ ته یوه جگ ونال سکلال ميرمن راننوته 

او د  له سره تاو  و  کو ه د  دال پر بربنتو تاندو مرمریندو او و او  
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جگه صدفه ته ورته هاړه چال دوه تاره مرهلرو گاالال وه  لکه تاج داسدال  

تر خپله ځایه د  دال رسېدو ځکه یدو  ده وخدت وهوسدت چدال      . والړ  و 

و   او  ور یدال گدت کدړى     دهاري لمنه چال  خپله پراخه او ده وریښمينه

 .لده راټوله کړي

ناتا ا بال اراد  د  دال هاړ   او و  مرهلرو او کاکچ ته کتدچ او د   

 . دال بربنتو سکلو او و او مرهلرو سره یال مينه سودله

وار  دددال تدده وکتددچ   دددال پدده مينددال سددترگال   دویددمکلدده چددال ناتا ددا  

چددال یددال د گددراو ایليددا اندددر وویچ سددره سددترگال       راواړولددال  خددو کلدده  

 .سروسوراوه او وموسېده ولگېد    ده ته یال

ایليا اندر وویچ چدال  . دا سځه  هزادگه بيزاوخوا د پېير مېرمن وه 

له ټولو مخورو سره پې ندگلوي لرله د  دال خوا ته ورهدي او لده درنداوي    

 : ده   دال ته وویچ. نه وروسته یال له  دال سره خبر  اتر  پيچ کړ 

رو مدرو مدو   آهلال  هزادگه ډ ره موده کېدي چال راهلي یاسدت   د   - 

زه مال د ځينو کدارونو د سدرته   !  رومرو. دیدن ته درځم  الس مو سکلوم

. رسدولو لپدداره راهلددي یددم  خپلددال لدواه مددال  ددم لدده ځانسددره راوسددتي دي  

گدراو  . وایي چال ندن بده پده تيداتر کدال بدال سداري سديميونوا  لدوبال کدوي          

 پيتر کيریلېوویچ  م  ېهکله نه  ېروو   ده دلته دى 

 :ناتا ال ته کتچ  وویچایلن چال په ځير  

 .  وکال   ده  م هوستچ چال را ي - 

گراو ایليا اندر وویچ بېرته پر خپچ ځاى کېناست او په کراره یال د  

 :ناتا ا  په هو  کال وویچ

 ډ ره سکلال ده کنه  - 

په دیدن یال .د حير  نښه ده  سړى پر  مينېدي: ناتا ا ځواب ورکړ 

 . وک نه مړ دي
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تور تر هد ددونکال ندمدال پداى تده ورسدېد       په د  وخت کال  د آوور 

. او د ارکستر مشر له خپلدال لرگيندال لښدتال سدره پدر خپدچ ځداى کېناسدت        

ناوختدده راهلددو سدداهلو خپلددو ځددایو تدده ځانوندده ورسددول او دسددتيج پددرد   

 .پورته الړ 

پدده تدداالر کددال گددرد ناسددت نندددارچيان  ... د پددرد  د پورتدده کېدددو سددره  

پده دریشديو او ندور جدامو کدال  ټدولال       چوپ  ټول نارینه زاړه او ځوانان  

سددځال چددال پدده قيمتددي گددااو یددال  خپلددال بربنددت  او   هدداړ  او ټټروندده   

ناتا ا . گاالي و  په خورا تلوسال او تدو هلچکونو د ستيج پلو ته وکتچ

 . م وکتچ
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نندار ځاى یا سدتيج  پده سدرو برابدرو تختدو فدر   دوى و  د  ندگ          

و انځوروندو انځدور کدړي وو او پده وروسدته      دیوالونه یال پر رندگ  دوی  

د . برخه یا پاى کدال یدال تختدال چدال پده خمتدا پدوس  دو  و   والړ  و         

نندددارځاى پدده منځندده برخدده کددال یددو  ددمېر نجددونال چددال سددره کددالي خددو     

یوه ډ ره  وربه نجله چدال سدپين   . ناستال و   سپينال لمنال یال درلود 

  لندت   دوکه   وریښمين کميس یال اهوست  و  له نورو نه جدال پدر یدو   

 ددوى ټولدو کومده    . چال  اته یال  نه کاهذي تخته سریښ وه  ناسته وه

 مددا چدال ددوى سددندره پداى تده ورسدېده   ماهده سددپين       . سدندره ویلدال  

جددامال نجلدده د سددوفلور خددوا تدده ورنېدددد   ددوه او ناریندده چددال  ددورب      

ورنونده یدال پده وریښدمين پرتاگده کدال نښدتي بر ښدېده  پدر خولده یدال یددو            

خپددچ السددونه یددال   . یددال تددر مددال وه د  تدده راوړانددد   ددو      بڼکدده او تددوره 

لدومړى  . پرانستلي  د سدندرو ویلدو لده پيدچ سدره یدال السدونه  دم سدورول         

 ددده ناریندده چددال پرتددوگ یددال پدده ورنددو نښددت  بر ښددېده یددواز  سددندر      

بيددا دواړو  ددم مهالدده . ویلددال  خددو وروسددته نجلدده  ددم سددندر  پيددچ کددړ 
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ندده د سددپين جددامال نجلدده    چددوپ  ددول او ارکسددتر پيددچ وکددړ  بيددا ناری    

السونه  راونيول او له ورایه بر ښدېده چدال لده  ددال سدره یدال د بيدا گدت          

 ددو پده گدته سدندر      . ویلو په  يله د  دال پر گوتو لدوبال کدولال   سندر 

ویلال  په د  وخت کال په تياتر کال ټولو ننددارچيانو  د  ددو د سدتاینال    

نارینده او   دهده . جدوړ  کدړ    په نښه السدونه پدړک و دچ او ندار  سدوریال     

سځال چال په نندارځاى کال د مينو سودنه کوله  خپدچ پرانسدتال السدونه    

دهده  . یال د مننال په نښه سورل او په خندا خندا یال ټولو تده درنداوى وکدړ   

ټول کړه وړه د ناتا ا لپاره چال له کلي نه راهلال وو او نورو په  ان یدال د  

. ي بریښدېدل ساري ژوند بال پروایي نه لرله  خورا ېجي، او حيرانوونک

 دال نده  دو کدوالى د اوپدرا بهېدر و داري   ددال آن د  ددال موسديني نده           

ليده او ( جوړه  وي ځاى)اور دله   دال یواز  پر نندارځاى کال د کور 

یو  مېر نارینه او سځال چال ېجي، او هری، سدينگار یدال کدړى  جدامال     

یددال اهوسددتال او تددر راددایي النددد  هيددر ېددادي خوځېددداو  او خبددر  یددال  

 ده په د  پو ېده چال دهه به ټول بيا د . سندر  یال ویلال ليدلکولال او 

یددو  دده سددودنه وکددړي  خددو دهدده ټددول دومددره السددي  هيددر طبيعددي او لدده     

رسددتيني ژونددد ندده لددر  و  چددال کلدده کلدده د  د لوبددداړه لدده املدده  د  ددرم      

 دا او خدوا   . کله ناکله به یال په زړه کال پدر  ددو سده وخنددل    . احساس وکړ

چيانو ته به سه ځير  وه  د  دوى پده  ېدره کدال بده یدال      نندار. به یال وکتچ

 ماهه د سپکاوي او ملنتو نښال لټولال  چال دد  په زړه کال و   خو د 

بده یدال چدال ټدول د      ليددل . ټولو په  ېرو کال به یال بال پایه ځير او پدام ليدده  

ننداره په وړاند  ډوب دي  دال دټولو په  ېدرو کدال د لوبدداړو لپداره د     

پده زړه  . تر پامه ټولال دروهجنال ورتلدال  لوسدتال   ستاینال نښال چال دد 

 :کال یال وویچ

 ر  خو اتده یدال کتدچ  د تداالر د     . له د  نه پرته  باید بچ ډول نه وي - 
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منځ د نندارچيانو د هوړو  ویو ځلېدونکو  ڼو کتدارونو تده  د لوژوندو    

نيمه بربنتو سځو ته  په تېره بيا په خپچ گاونت لوژ کال ناستال ایلدن تده    

دد  چوربربنته  آرامه او موسدکا پر دونتو ناسدته وه او پده پرلده      چال نې

ناتا ا کرار کرار پر خپلال  دوکه کدال دهده    ... پسال نندار  ته کتچ کتچ

ډ ره موده کېده چال  دال دهه  دان یدو حالدت    . حالت مسته او ال مستوله

او تدر مخدال    نور نو  نه پو ېده چال چېر  لده چدا سدره   . احساس کړى نه و

 دال کتدچ   ددال فکدر کداوه او پده ذ دن کدال یدال بېالبېدچ          . یال  ه تېر دي

کلده بده   .  ېڅ ډول اړیکي نده لدرل  گرځېددل    خيالونه چال یوه له بچ سره یال

یال ذ ن ته ورهلچ چال ودانگي  نندارځاى ته ور ي او  ده سدندره چدال   

کله یال زړه هوستچ خپله پکه د  دده بدوډا   . سندرهاړي یال وایي  ووایي

ناست و ورځړونده کړي او کله به یال فکدر کداوه   پر  ټ چال د  ته نېدد  

 .چال د ایلن خوا ته ورکده  ي او د خندا لپاره یال وتخنوي

په یوه  ېبه کال چال په نندارځاى او صالون کال چوپيتيا خدوره  دوه    

او د ټول د موسينه د آواز اور دو ته سترگه په الره و  د تاالر  دال خوا 

  نېدددددد  د درواز  د تدددده چددددال د رسددددتوو د کددددورنه هددددړي ناسددددت وو

راخالصددېدو آواز د اور دددو سددره  ددم مهالدده  د یددو ناوختدده نندددارچال د     

 : ين  ين په ټيټ آواز وویچ. گامونو آواز  م واور دل  و

 !  ده دى   ده دى کوراگين راهي - 

ناتا ا . گرافينه بيزاوخوفه مخ راواړاوه او راهلي سړي ته وموسېده

ال کتچ  وکتچ او یدو ځدوان یداور یدال      دال خوا ته چال د بيزاوخوو سترگ

نزاکت ته پده پدام ددوى د لدوژ     وليد چال خورا سکل   په ډاډ او د صالون

دا ځدددوان انددداتول کدددوراگين و  چدددال دوى ډ دددر پخدددوا د     . خواتددده روان و

 ده . پترزبورگ د نهاوو په بنتارونو کال ليدل  او  ده ته یال پام کړى و

من او د ځوانانو په  ېر گامونه  ده ډاډ. اهوستال وه... نن د یاور دریشي
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کدده د داسددال سددکل   بشددره خو دداله او سدداده ډولدده ندده واى  د  . اخېسددتچ

که  ه  م نندداره پيدچ  دو  وه  خدو پده نرمدو گدامونو بال        ... به و خندا وړ

تلواره د بوټو د اوسپنو له جرندگ و جورندگ سدره  تدوره تدر مدال  خپدچ        

 ددده . الره روان و ېطددرجن اورمېددد یددال پورتدده نيددول  او پددر فددر   ددو     

خپچ په دستکش . ناتا ال ته وکتچ او د خور خواته وړاند  ور روان  و

کال مروړل  وى الس یال د  ده د لوژ تر  نگ کېښود  سدر یدال  ددال تده     

وسوراوه   ددال تده ورخدم  دو او ناتا دا تده یدال پده ا داره ا داره کدال  ده             

 :  ده وویچ. وویچ

. ناتا دا یدادوى   دده داسال سدکار ده چدال    !  ه زړه راسکوونکال ده-

ناتا ا د  ده په د  خبر  نه د اور دو بلکال د  دده د  دونتو د خوځېددا    

تددر  ددده وروسددته بيددا اندداتول  لددومړي کتددار تدده ورهددي  د       . ندده پددوه  ددو  

په خورا بال اېتندایه او بدال پروایده یدال      . دولوخوو تر  نگ کېناست

  ده دولوخدوو چدال ندور تدر     . دولوخوو په ترخگ کال په  نګله ووا ه

. چارچددداپيره تاو ددددل او ځدددان تددده د  دددده د پدددام اړولدددو  هددده یدددال کولددده    

دولوخددوو  ددده تدده سددترگه کېښددکوده  وموسددېد او خپلددال پښددال یددال د   

 .کتار مخال ته دیوال ته تکيه کړ 

 : گراو وویچ 

 ددين . دا خددور او ورور  ددومره سددره ورتدده دي  دواړه سددکلي  ددم دي -

ه مسددکو کددال   ددين د دددال پېښددال کيسدده پيددچ کددړه چددال کددوراگين تدده پدد     

ورپېښه  و  وه  ناتا ا یواز  له د  کبله چدال انداتول  ددال تده سدکلال      

 .ال د  ده خواته  ك کړل ویلي و  خپچ هو ونه

لومړۍ ننداره پاى ته ورسېده  ټول نندارچيان پا ېدل  سره گدتوډ   

 .  ول   ر  خوا ته په قدم و لو او وتلو  ول
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سددادگه یددال د  دددو بدداریس د رسددتوو دوى د لددوژ خواتدده راهددي  پدده 

مبددارکه ومنلددال  وروځددال یددال برنددد  کددړ   اورمېددد یددال  سددك او پدده     

موسکا یال د خپلال کوژدنه له خوا  له ناتا دال او سدونيا نده  يلده وکدړه      

ناتا دا پده موسدکا     . چال ددوى په واده کال گتون وکړي او له لوژه وو 

ال خو اله او ناز سره له  ده سره وهد ده   ده ته یال   ده باریس ته چد 

یو وخدت پدر  مينده وه او پده خپدچ زړه کدال یدال ځداى ورکدړى و د کدوژد            

 ددال تده  پده دهده مسدت حالدت کدال دد  ټدول کدړه  سدال           . مبارکي ورکړه

 .ېادي خبر  تر نظره ورتلال

ایلن نيمه بربنته دوى ته نېدد  ناسته او او په یدو رنگده موسدکا یدال      

 .ه وروبښلهناتا ال  م کټ مټ دهه  ان موسکا باریس ت. ټولو ته کتچ

 ددده لددوژ تدده چددال ایلددن پدده کددال ناسددته وه لدده  ددر  خددوا د سددار خددورا      

 وسيار  مخور  او پې ندل  و   ېر  را ېوه  و   دلته د  دوى د 

راتگ موخه دا وه چال ټولو ته دا وسيي چدال دوى لده دهدال مېرمندال سدره      

کوراگين په د  ټوله موده کال چال ت دری  اېدالن  دو     . پې ندگلوى لري

والړ او  دده لدوژ    ته د نندارځاى تر مخدال د دولوخدوو تر ندگ   وه   مال

د  دددده . تدده یددال کتدددچ چال د رسددتوو د کدددورنههړي پدده کدددال ناسددت وو     

ناتا ا پو ېده چال د  دو ټوله هد دا . سترگال بچ  ېڅ خوا ته نه هړ دلال

دد  په اړه ده  نو ځکه له خوسه نه پده جدامو کدال نده ځایېدده  آن دا چدال       

دد  په وینا د  دال د مخ خورا وړ او سایسته   دال مخ داسال واړاوه چال

 . اړ   دو ته برابر  ي

مال نندار  له پيله د مخه  پېير چال مسکو تده د رسدتوفيانو د   ید دو 

 ېدره  . راتگ له وخته تر اوسه پور  نه و ليدل   پده تيداتر کدال پيددا  دو     

یال له  ده وخت چال د وروستي ځچ لپاره ناتا ا ليددل  و  ډ دره همړلدال    

پرتده لده  دده چدال چاتده پاملرنده وکدړي  د لومړنيدو         .  وربه  دو  وه  او ال
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اناتول  ده ته ورنېدد   دو  لده  دده سدره یدال      . کتارونو خواته ورتېر  و

خبر  پيچ کړ  او د صالون  دال خواته یدال کتدچ او ا دار  کدولال  چدال      

پېيددر چددال ناتا ددا وليدلدده     .درسددتوو د کددورنه هددړي  لتدده ناسددت وو   

 ددو  . سره د کتارونو په منځ کال د  دو لوژ ته ورهي وهوړ د او په تلوار

ته چال ورورسېد  ډډه یال وو له  وموسېد او تر ډ دره پدور  لده ناتا دال     

ناتا دددا د پېيدددر سدددره د هد ددددا پددده وخدددت کدددال د گرافيندددال  . سدددره وهد دددد

بيزاوخوفال له لوژ نه د نارینه هد واور د  خداى خبر چال ولال یدال  دده و   

 دال مخ واړاوه او لده  دده سدره سدترگال پده      . پي اند چال د کوراگين هد و

د ددده چددال خددو ه موسددکا پر ددونتو وه مخددامخ د  دددال      . سددترگه  ددوه 

ته وکتچ او دا کتچ او هلچك داسال مينه نداک او لېوالده و چدال     سترگو

ناتا ددا ترددور وکددړ چددال  نگدده پدده داسددال نېدددد  والددي کددال  ددده  د  تدده  

يدا  دم سدره آ دنا     داسال په ډاډ گوري  داسال د  ده خوسه  و  ده  خدو ب 

 .نه دي

مال نندار  جوړست  ادیره  قبرونه او یادگاري نښدال  دیدوال   ید دو 

له خمتا جوړ  وى و او په  دده کدال سدوري د سدپو مي او سدتوریو نښده       

وو  پددده ننددددارځاى کدددال  ددده تختدددال راپورتددده او ارکسدددتر خپلدددال ندمدددال  

دهدو  . وهدولال او له سه او چپال خوا ډ ر  مېر تورجامال وگړي راووتچ

خلکو د السونو په سورولو پيچ وکړ او تورو تده ورتده  ديان یدال پده الس      

وروسته نور خلك په تلوار سره راهلچ او  ماهه نجله یال چال تر . کال و

مخه یال سپينال او  دنال جدامال یدال اهوسدتال و   سدره پورتده کدړه او لده         

ځانسره یال د باند  یووړه  دهه کار دوى پده تلدوار ونده کدړ  لدومړي خدو       

موده له  دال نجله سره سندر  وویلال او بيا یال په پداى کدال د   یال ډ ره 

د پرد  لده  دا نده د کدوم وسدپنيز  يدز در  گدوزار واور ددل         . باند  یوړه

 ددوى  .  ول  ټول په گوادو  ول  السونه یال پورته او دېدایال پيدچ کدړه   
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د  ددددوى دهددده کدددړه پددده وار وار سدددره د    . دېدددا پددده سدددندریز توگددده ویلددده   

 .او الس پړک و لو سره مخامخ  ول نندارچيانو د ستاینو

د دهو نندارو په لړ کال  چال  ر وار ناتا ال  لدومړي کتدار تده کتدچ       

اناتول کوراگين به یال ليده چال سر یال اړاوى الس یال پر خپلدال  دوکه   

ناتا ه  له د  نه خوند اخېست چدال  دده   . اچول  او دد  خواته راگوري

اسال نه گڼله چال د  دال پده  یال داسال په ځان لېواله کړى دى او  ېڅ یال د

 .د  کړو کال  ه ناوړه او یا بد  ه ندښتي دي

د پېيدر  )ه ننداره پاى ته ورسدېده  گرافينده بيزاوخوفده    دویمکله چال  

پا ېده  مخ یال  ده لوژ ته چال د رستوو د کدورنه هدړي پده کدال     ( سځه

گددراو رسددتوو تدده یددال پدده  ( ټټددر یددال چددور بربنددت و )ناسددت وو  ورواړاوه 

ي گدوتال ا داره وکدړه  چدال دد  پلدو را دي او پرتده لده         دستکش اهوست

 ده چال دد  لوژ ته تلونکو راتلونکو کسانو ته پام وکدړي  پده موسدکا    

 :او مهرباني یال له  ده سره خبر  پيچ او و  ویچ

 وکال  ولال مدال لده خپلدو سدکلو ندازولو لوادو سدره پې نددگلوي نده           - 

زه ال  ددو سدره    او کوئ  په ټدول سدار کدال د  دوسدکالو آوازوخپدر  دي     

 .پې ندگلوي نه لرم

ناتا ا پا ېده او د ځنگنو پده خمېددو یدال  ددال سدکلال گرافيندال تده         

ناتا ا ته د دهال سکلال او زړه خدو ونکال مېرمندال سدتاینه    . درناوى وکړ

 .دومره په زړه پور  وه  چال له خوسه نه تکه سره  وه

 :ایلن وویچ 

افسدوس دى چدال   زه  م اوس هواړم په مسکو کال ميشدته  دم  خدو     -

 .تاسو دهه خپلال د سکال خزانال په کليو کال پټال کړي دي

گرافينال بيزاوخوفال په رستيا سدره د یدو  زړه راسدکوونکال سدځال      

 ددال پدده خدورا آسددانه سدره  ددر  ده ویلدد   دو  چددال د  یددال      . ندوم گټلدد  و 



 

٠٢3٨ 

 دددال پده آسددانه سددره او خدورا طبيعددي ډول خلددك    تردور  ددم نده کدداوه او  

 .مينولو ته  هولي  وخپلو ستاینو او پر ځان 

 : دال وویچ 

سددده بدده دا وي چدددال اجدددازه راکددړئ  او لدددواي د  ماتددده   ! ندده گرافددده  -

کدده  دده  دم زه د لددد  مددود  لپداره دلتدده راهلددال یدم او تاسددو  ددم    . وسدپارئ 

زیا  وخت دلته نه یاستئ  زه به  هه وکدړم چدال د  ددوى وخدت سده تېدر       

نال اور دلي و  او ستاسو په اړه ډ ر  ستای ما ال په پترزبورگ کال.  ي

 .زړه مال کېده  چال له تاسو سره مال له نېدد  پې ندگلوي و ي

 دددال چددال خپلدده سددکلال او یددو رنگدده دایمددي موسددکا پر ددونتو وه       

 :ناتا ال ته وویچ

مددا لدده دروبتهکدددوي ندده سددتا د سدددکال پدده اړه اور دددلي و تاسدددو        - 

  اور دلي کنه  ده واده کوي  و د خپچ مېړه لده ملگدري بالکونسدکي   

 . ردار اندر  بالکونسکي نه مال  م ستاسو په اړه اور دلي وس

 دددال د سددردار اندددر  بالکونسددکي نددوم پدده ځددانگړي ادا او ټينګددار   

داسال یال سوده چال گدواکال د ناتا دال او د  دده لده اړیکدو خبدره         یاداوه

 ددددال لددده گدددراو نددده  يلددده وکدددړه  چدددال اجدددازه ورکدددړي د ال نېددددد        . ده

ور د نندار  پده پداتال مدوده کدال دد  لدوژ تده       پې ندگلوۍ لپاره د ده یوه ل

 .ناتا ا الړه او دد  تر نگ کېناسته. را ي او دد  تر  نگ کيني

د نننه نندار  در يمده برخده  یدوه داسدال مدااه سدودله  چدال ډ در           

 معال په کدال بلدال  دو  و  او پده دیوالوندو یدال د  یدرورو  هسدوارانو         

ځنده برخده کدال دوه تنده     د نندار ځاى پده من . انځورونه راځړوند  وي وو

 اه الس وسدوراوه او پده حيدا یدال     . چال گواکال  اه او ملکه دي  والړ وو

 ماهه نجلده چدال   . کوم آواز وویچ او په یوه ارهواني رنگه کټ کېناست

سپينال  بيا  نال جامال اهوسدتال و  او اوس یدال یدواز      په پيچ کال یال



 

٠٢3۳ 

 دال ملکال  .یو کميس په ځان و  پریشانه  ڼال د تخت تر  نگ والړه وه

ته په کتو کتو کال کومه همجنه سندره ویله  خدو  داه د نښدال پده توگده       

الس په تنددي وسدوراوه  لده دواړو خواوونده پښدال بلدال نارینده او سدځال         

او تدر  دده وروسدته کدوم گيتدار یدو       . راووتال او ټول په گته نهېددو  دول  

 پښدال   دوربال  یوه بله پېدلده چدال  . خو ه او له خوسه نه ډکه ندمه وهدوله

او ډنگددر مړوندوندده یددال لددرل  لدده نددورو ندده جددال  ددوه  د پددرد   دداته الړه   

پده منځنده    جامال بدلال کړ  او په چټکه بېرته راستنه  دوه  د صدحنال  

برخه کال ودر ده  په ټوپو  وه  په چټکه یدال یدوه پښده پده بلده و لده او       

نندارچيانو ټولو ورته پړک و چ او د  دال سدتاینال تده یدال چددال سدور       

 ده وروسته یو نارینه پده یدوه کدنج کدال ودر دد  ترومپدت او        تر. سر کړ 

ټول ارکستر قو  واخېست او  ده یواز  پښال بلدال سدړي  لدوړ  دوا تده      

دا سددړى  ماهدده  ))ټوپوندده و ددچ او پدده  ددوا کددال پښددال پددر یددو بددچ ټپددولال     

نوم   نرمندو چال کلنده حدق الزحمده  دپېته زره د سدپينو      ( دیوپور )

ن  په ټول تياتر کدال  د تيداتر پده منځنده      ټول نندارچيا(( زرو روبله وو

پدده  نگونددو پدده ټيټددو او لددوړو لوژونددوکال د السددونو پدده پړکولددو او چدددال  

 نرمندددد ودر دددد . سدددورو سدددره د  دددده سدددتاینه کولددده او آفدددرین یدددال ویدددچ

وموسېد   ر  خوا ته د ټولو په وړاند  د درنداوۍ پده نښده خدم  دو  تدر       

ال پښدال بلدال وگت ددل  بيدا      ده وروسته  نورو لوبداړي  نارینده او سدځ  

دوه واره  اه له موسدينه سدره  دم مهالده سدندر  سدر کدړ  او  دده سدره          

ټولو آوازونه جگ کړل  خو یدو نا اپده توفدان پا ېدد  ارکسدتر او ندورو       

ټول پا ېدل  وخوځېددل  مندت   دو      .... هدونکو په لوړ آواز وهد دل

د .  ددوه بيددا یددو لوبددداړى د پددرد   دداته کددش کددړل  ددو او پددرده راکددوزه      

نندارچيانو په منځ کال بيا گڼده گواده او خدورا کټدونکي هدونده او  در او       

...  ور جوړ  و او ټولو په خورا  وي چدال  نار  گت  کړ   د یو پدورو 
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 .دیو پورو

ناتا ال  نور نو  ېڅ  ي د حيرانه وړ نده گڼدچ   دده  دم پده خوسديو        

تدده مددخ   ایلددن  دددال. کددال ډوبدده او پدده خنددد خندددا یددال  ددا او خددوا تدده کتددچ    

 :ورواړاوه او و  ویچ

 رستيا چال دا د یوپوره  ېجي، سړى دى   مداسال نه دى  - 

 :ناتا ال ځواب ورکړ 

 ! و  رستيا دى - 
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تر مدنځ تدم وختوندو کدال  پده  دده لدوژ کدال چدال ایلدن ناسدته             ود نندار 

دروازه خالصه  وه او انداتول چدال ځدان لده د      . وه یو سوړ باد را ولگېد

 .له لد خم کړى و چال له چا سره ټکر نه  ي  راننو کب

 :ایلن چال هلچك له ناتا ال نه اناتول ته وراړوه وویچ 

 .اجازه راکړئ چال ورور مال در وپې نم - 

ناتا ددا د خپلددو بربنددتو او و لدده سددره خپددچ سددکل  او جددوړ  ددوى سددر   

اناتول  چال له نېددد   . ورواړاوه  وموسېده او سکلي ځوان ته یال وکتچ

  د لر  په  ان سکل  و  د  دال تر  نگ کېناست او و  ویدچ چدال لده    نه

 ددوکال لدده . ډ ددر  مددود  را يسددال یددال لدده  دددال سددره د آ ددنایي  يلدده لرلدده 

 ماهه وخته چال دا یال د ناریشکن د کور د نهاوو پده بندتارکال ليددلال     

کاراگين له سځو سره په کړو وړو کال تدر ندارینو  ددو    .  ېرول  یال نه  ي

 ده په زړورتيا او سدادگه خبدر  کدولال او    . او مهربانه و نه خورا ځيرک

ناتا ه لده د  کبلده حيرانده او خو داله وه چدال  دومره یدال د دهده ځدوان د          

بدددیو او ندداوړو کددړو کيسددال اور دددلال و   پدده  ماهدده اندددازه دى سدداده    
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 .سرچينه دى مهربانه  خوس طبيعته او د نيکویال

سددتچ او و  ویددچ چددال   کددوراگين لدده  دددال ندده د لوبددداړو پدده اړه وپو     

سيميونوفنا  نگده پده خپلده تېدره نندداره کدال د لوبدو پده وخدت پدر ځمکده            

 :ولو ده   ده نا اپه وویچ

د  ددده د هد ددا ژبده داسددال وه  چدال گدواکال لدده     ! پدو ېدئ گرافيندال   - 

! پدو ېدئ ... خپچ یدو خدورا پخدواني پې نددگلوۍ سدره د زړه خوالده کدوي       

ل به په  دو کال په بدلو جدامو او  مو  هواړو یو ننداره جوړه کړو  چال ټو

تاسو باید په  ددال نندداره کدال گدتون وکدړئ  ډ در       .  ېرو کال گتون کوي

زه لده تاسدو   . ټدول د آرخدوو پده کدور کدال راټدولېدي      . ساېت به مو تېر  ي

 يله کوم چال را دئ  رسدتيا او پده ټينګدار سدره تاسدو تده وایدم  را دئ           

مداسال د ناتا ا پدر   نگه   ده چال هد ده  خپلال خو اله سترگال یال  

ناتا دا البتده پده    . بشر   بربنت  هداړ  او لو دو السونوخښدال کدړ  و     

د  ډاډه وه چال دهه ځوان په  دال مين  وى دى که  ه  م ناتا ا پده د   

ډ دره خو داليده  خدو پده د  نده پو ېدده چدال ولدال د  دده  دتوالي  دد            

داسدال   کلده چدال د   دده تده نده کتدچ  د       . لپاره کرار کرار لده زهمده وزي  

انگېرله چال  ده دد  بربنتو او و ته گدوري او د  بده پده تلدوار د  دده د      

سترگو دهه هال رانيوله  د سترگو په کتو کال به یدال  دده د  تده اړ کدړ      

چال دد  سترگو ته وگدوري  خدو کلده چدال بده یدال د  دده سدترگو تده کتدچ           

  دال په ویر  داسال انګېرله چال د ده او دد  تر منځ د  درم او حيدا  دده   

پرده لو ددلال او ورکده  دو   چدال دا یدال تدچ د ځدان او د ندورو ندارینو تدر           

 ده خپله په د  نده پو ېدده چدال  نگده لده پنځدو دقيندو        . منځ احساسوي

. وروسته  د  ځان له دهده سدړي سدره داسدال نېددد  او خپدچ احساسداوه       

کله به چال  دال له  ده مخ واړاوه  ډار ده به چال اوس یال  ده له بربندتو  

 ددوى د ډ درو   .ا ونه نيسي او بربنته هاړه یال ورسکچ نده کدړي  مړوندو ر
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خو  دال داسال احساسوله چال لده  دده سدره      ساده  ېزونو په اړه هد دل

نارینده سدره  دم داسدال نېدددي       د مره نېدد   و  چال  ېهکله له بچ یدوه 

 دال ایلن او خپچ پالرته داسال وکتچ  چال گدواکال هدواړي   .  و  نه وه

خو ایلن له کوم جنرال سدره هد دده   .  ه معنا لري له  دو وپوستي  چال دا

او د  دال هلچك ته یال ځدواب ونده وایدي  مګدر دپدالر کتدو  ددال تده لده          

 ده  ه پرته  چال تچ یال د  ته ویچ  بچ  ه ونه ویدچ  د پدالر کتدو بده تدچ      

 : ویچ

 .نو  ه دي  خو اله اوسئ  ستا خو الي زما خوسي ده -

ورونکدي  دم وه انداتول پده خپدچ      ددوى تر منځ په چوپيتيا کال  چال ز 

ځير کرار او پرله پسال کتو د  ته کتچ  ناتا ا د دهه چوپيتيا د ماتولو 

 : لپاره  له  ده نه وپوستچ

 نگه مسکو مو خوسېدئ  ناتا ا چال دا پوستنه وکدړه  تکده سدره     -

 دال پرلده پسدال داسدال انګېرلده چدال لده  دده سدره پده هد ددو  کدوم            .  وه

اناتول داسال وموسدېد  چدال گدواکال پده موسدکا       .ناوړه کار تر سره کوي

 :سره د  دال د احساساتو رستياوالي ته هاړه ټيټوي او و  ویچ

لومړى مال چندان نده خوسدېده او بيدا وروسدته  وروسدته پدو ېدئ        - 

سدکلال سدځال  سایسدته     سارونه  ه  ي  د خوسه وړ گرځوئ  سدارونه 

 او د پام وړ کوي   مداسال نه ده  

 :له معنا نه په ډکو سترگو وروکتچ او و  ویچاو بيا یال  دال ته 

! زمددو  نندددار  تدده راځددي گرافينددال . او اوس خددو مددال ډ ددر خوسددېدي  

 .مهرباني وکړئ  رومرو را ئ

دا یال وویچ او الس یال د  دال پر ټټر ټمبدچ  دوي گدچ تده وروړاندد        

 : کړ او په کراره یال وویچ

اوسدئ   يلده   تاسو به زمو  د مېلمستيا تر ټولو نه سدکلال سدکال و    -
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او ستاسو د ټټر دهه گچ به زه د تېمين په توگه ! کوم مهربانال گرافينال

 .وساتم

ناتا ا لکه په خپله د اناتول په  ان په د  پوه نه  وه  چدال  دده  ده     

 : وویچ

خددو دومددره پددوه  ددوه چددال پدده دهددو ندده پو ېدددونکو خبددرو کددال  کددوم   -

والى ځان  ده ته له خو سره له د   م  ده نه  و ک. ناوړه نيت ندښت  دى

 ده نه پو ېده چال  ه ووایي   دال لده  دده نده مدخ     . کتو نه راټينګ کړي

واړاوه   دال داسال وسوده چدال گدواکال  دېڅ  دي یدال نده د  اور ددلي         

خو  مدا چال له  ده یال مخ واړاوه  داسال یدال احسداس کدړه چدال انداتول      

ال پده زړه  د مخ د اړولو سره سدم ید  . دد  تر  ا د  ته خورا نېدد  والړ دى

کال تېره  وه  اوس به  نگه وي   دده بده گبڼدي اخېسدت  وى  خوابددى      

را م که  نگده   ددال نده  دو کدوالى       به یال  باید  ر  نګه چال و   وى

سدترگال یدال مخدامخ د  دده لده سدترگو       . ور ونه گوري او بيا یال ور وکتدچ 

سددره وجنگېددد   د  ددده نېددوالددي  د  ددده پددر ځددان ډاډمنتددوب  د  ددده   

 ده کټ مدټ د  دده پده    . و د  ده خو   موسکا دا ایچ کړ  وهمهربانه ا

 ددان وموسددېده او مخددامخ یددال د  ددده پدده سددترگو خپلددال سددترگال خښددال   

پدده وحشددت داسددال احسدداس کددړه چددال ددوى تددر مددنځ د      کددړ    دددال بيددا 

 . نېددوالي د خنت  ېڅ خنت پاتال نه دي

لده  د تياتر پرده بيا پورته  وه او اناتول پده خوسده او آرامده ددوى     

ناتا ا بېرته خپدچ لدوژ تده چدال پدالر یدال  لتده ناسدت و  پده  دده           . لوژه الړ

نددور نددو  ددده  دده چددال دد  تددر  . خيددالو کددال چددال دا ډوبدده وه  راسددتنه  ددوه 

سترگو تېر دل  ټول ورته په پوره توگه طبيعدي بریښدېدل  خدو د ژوندد      

د  هزادگه ماریا او د کليوالو ژوند پده اړه ټدول خيداال  گدواکال پخدوا      

 .راتاو  ول  وي و  یو وار بيا  م دد  په ذ ن کال تېر
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د نندارۍ په  لورمه برخه کال کوم  يطان د الس اچولو په ملگرتيدا   

بدلال ویلال او تر  دال پور  گت و چال د ده تر پښو الند  یال فر   دو   

ناتا دا د ننددار  د  لدورمال    . تختال سره لر  کړ  او دى د الند  ولو دد 

ته په بچ  ه پوه نه  دوه او لده د  نده پرتده  دده      برخال له  مد  خبر  نه پر

دد  زور دددنال او ېددذاب ېلددت   . کددومال خبددر   ددم زورولدده او ېذابولدده   

کلدده چددال  دددوى لدده تيدداتره  . کددوراگين و چددال د  تددر سددترگو النددد   دداره 

ووتچ  کوراگين  دو ته ورهي  د  دوى گاډیوان ته یدال ورهدد کدړ او لده     

 دده چدال کلده ناتا دا پده      . کدړه  دوى سره د گاډۍ په ناسته کدال مرسدته و  

ناتا ا گبڼه واخېسدته   . گاډۍ کال کېنوله  د  دال مړوند یال کېښکود

د  دده سدترگال   . تکه سره  وه او په نيکمرهه هلچك یدال  دده تده وکتدچ    

وځلېدلال او په داسال حال کال خچال و ه موسکا یدال پر دونتو و   ددال    

 .ته کتچ

ه  ه په اړه فکدر  کله چال کورته راورسېدل  ناتا ا وکړى  ول  د  د 

تده   وکړي  چال په د  تېر  وي وو  په  رگنده فکر وکدړي او نا اپده د   

 ده  ك پك  وه  د ټولو تر مخال یدال چدال تدر    . سردار اندر  وریاد  و

تيدداتره وروسددته چدداى تدده سددره ناسددت و  چددده کددړه  تکدده سددره  ددوه او لدده  

 : دال فکر وکړ او له ځانسره یال وویچ. کوټال نه وتښتېده

تدر    نگه ما کوالى  ول  دا ټول پيښ  دي  ! خدایه تباه  وم لویه - 

ډ ره وخته پدور  یدواز  ناسدته وه  خپدچ سدور  دوي مدخ تده یدال السدونه           

نيولي و   هه یال کوله ځان په  رگنده په د  پدوه کدړي  چدال پده د   ده      

و ول   ده نه په د  پو ېده چال په د   ه  وي او نه پده د  چدال دا  ده    

 لتده  . ته تيت  وحشدتناکه او نا رگندده بریښدېدل    ر  ه د  . احساسوي

په  ده ستر صالون کال  چال پښال بلدال پده ځلېددونکو گدااو گاادچ  دو        

د موسددينه تددر نظددم النددد  پددر لمدددو تختددو  ( دیددو پددورو)پدده هدداړه  جددانال
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او په آرامه او له هدروره ډکده موسدکا     ټوپونه و چ او پېدلو  زړو نورو

رین نار  و لال   وکال  لته د ایلدن  پر ونتو بربنت  ایلن له حير  د آف

تر سيور  الند   ر  ه  رگندده او سداده بریښدېدل  خدو اوس چدال دلتده       

یواز   و    ر  ه تت او نا رگند دي   دال په وار وار سره له ځانسره 

 :وویچ

دا  ه و ول  دا ویره چال زه یال  زما زړه یال له  دده احساسده وي     - 

ان داسدال زوروئ  دا  ده  دي     ه  ي دئ  دا ه  دي دئ  چدال زمدا وجدد    

دئ  خو که یدواز  مشدره گرافينده دلتده واى  ناتا دال بده کدوالى  دو پده          

 په کال ور ي او په کټ کدال ټدول  دده  ده چدال دد  پده زړه کدال تېر ددي         

خو دا په د  پو ېده چدال سدونيا پده خپدچ هدوره دریدځ او       .  دال ته ووایي

وه نده  دي او یدا    دد  په راز او وینا به پ  سختو ځانگړتياوو چال لري یال

ناتا دا  هده کولده  یدواز      . به د  دال له اېترافاتو نه په وحشت کال  ي

 .خپله  ده هوټه خالصه کړي  چال دا یال زوروله

ایا زه د سردار اندر  د ميندال لپداره تبداه  دوم      :  دال ځان نه پوستچ 

 : دال په ملنتیزه موسکا خپله بېرته ځواب پيدا کاوه

نانه پوستنال  ما  ده کدړي دي   دېڅ  دېڅ     دا  ه احمنه یم   ه احم - 

مال نه دي کړي   ېڅ گناه مال نه ده کړ    ېهوک بده پده د  خبدر نده  دي      

 زه به  م نور  ېهکله  دده ونده ویدنم  ندو لده د  کبلده دا سدکاره خبدره ده         

چال  ېڅ  ه نه پېښ  دوي  نده اېترافداتو تده اړتيدا ليدلده کېددي  بلکدال         

. ه په  مد  ډول چال یم  مينه ولدري کېداى  ي سردار اندر  به له ما سر

 ده ولال دلته نه  ته  ناتا ا یدوه  دېبه    پاکه! کوم ډول  آه  لویه خدایه

د سددترگو د رپ لپدداره آرامدده  ددوه  خددو وروسددته بېرتدده کددوم لمسددوونکال 

هریز  ورته ویچ چال که  ه  م دا  ر  ه سم دي او  ېڅ  ه پېښ  وي نه 

. انه پاکه مينده ټولده تبداه  دوه    دي  خو له سردار اندر  سره د  دال پخو
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او  دال ته بيا له کوراگين سره خپلال ټولال خبدر  ورپده زړه  دو    ددال     

ته بيا د  ده سکل  او زړور ځوان   ېره او خدو ه نازکده موسدکا او  دده     

 . ېبه چال د ده مړوند یال کېښکود وریاد  ول
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پترزبدورگ نده   اناتول په مسکو کدال ځکده اوسدېده چدال پدالر  دده لده         

  لتده  دده د کدال  ددچ زره روبلده خدرو الره او  مددومره نددور       . را دړل  و 

پيسال یال له د  او له  ده نه په بېالبېلو پلمو پورولال او پوروړو بده بيدا   

 .د  ده له پالره  ده هوستال

نيمدایي   پالر زوى ته پده ډاگده کدړه چدال د وروسدتي ځدچ لپاره د دده        

و تده الړ  دي او  لتده د پوځوندو د     پور په د   رط پر  کوي  چال مسدک 

. چددال ده ورتدده پيدددا کددړ  ده  سددتر قوماندددان یدداورتوب ومني  ددده دنددده 

 ده ورتده د ماریدا   .  لته  م  هه وکړي  چال ځانته بتایه سځه پيدا کړي

اناتول د پالر خبر  ومنلال  مسکو تده  . ژوليه کاراگينا نوم وریاد کړى و

ېير  ده لدومړى زړه ندازړه ومانده     پ. الړ او  لته  م د پېير کره ميشت  و

خو وروسته ورسره ېاد   و  له  ده سره بده بندتارونو او ېيا ديو تده      

 . ته او پور یال  م ورکاوه

چددال د اندداتول پدده اړه  ددين  ددين ویلددي و   ددده    ددده  دده رسددتيا  ددول 

مسکو ته تدر راتگده وروسدته د مسدکو ټدولال سدځال پدر ځدان ميندال کدړ            
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ده  دو ته پاملرنه نه کولده  او ده بده تدر  ددو     و    ده  م له د  کبله چال 

آن دا  رگنددده وه چددال د . ندده جټددانال او فرانسددوي سددځال زیدداتال خوسددولال 

سره چال دفرانسدوي لوبدداړو     دو په منځ کال یال له مېرمن پېدلال جورج

د دولوخدوو د کدور او ندورو د ېيا ديو     . مشره وه گوتال خدو   کدړ  و   

مه تدر سدپېدو پدور  بده یدال  دراب       لده ماسدا  . یو بنتار  دم تدر  پداتال نده و    

 کچ  په د  سياليو کدال بدال سدياله و او د ټولدو هدوره اېيدانو د نهدا او        

ویدچ کېددل چدال د مسدکو لده  دو سدځو        .  وگيرو بنتارونو کدال بده والړ و  

سره یال آ نایي لرله او په  ر بندتار کدال بده یدال  دو نوروپسدال د آ دنایه        

دو سره چال زیاتره یدال  ده    ده له پېدلو  په تېره بيا بتایو  .  هال کولال

 دده دا کدار لده د  کبلده  دم نده       . بال ېنلال هوند  و   لېوالتيا نه سودله

کاوه  چال ده دوه کاله مخکال واده کړى و او له  و نېدد  اندتیواالنو نده   

دوه کاله مخکال چال کله . پرته  د  ده له دهه رازه  ېڅ  وک خبر  م نه و

و  یدو نده بدتاى پولندتي       ددوى هونت په پولند کال ځداى پدر ځداى  دوى    

 دده ډ در ژر  دده سدځه     .  ده اړ کړى و چال د  ده لده لدور سدره واده وکدړي    

 دده پده   . لده ځانده او ندورو نده    . اناتول له خپچ ژوند نه راضدي و ... پریښوده

خټه کال په د  باور و  چال پرته له ده نه  چال داسال دى  بچ ډول ژوند نه 

 دده نده د خپلدو    . ار نده دى کدړى   ي کوالى او په ژوند کال د کوم نداوړه کد  

الره او نده یدال پده د      جاج اخېسدتو تدوان   کړو او نه پر نورو د  دو د اهېز

 ده پده د  بداور   . اړه فکر کاوه  چال د ده کړه به دده لپاره  ه پایلال ولري

چدال پده اوبدو کدال      و  لکه  ده  ان چال  يلده د د  لپداره پيددا  دو  دي     

ړى دى چدال پرکدال کدال دیدر      ژوند وکړي  دى  م خداى داسدال پيددا کد   

 ده داسدال  . زره روبله خرو کړي او تچ د ټولنال له هوره نه هوره وبلچ  ي

په د  خبره ټينګ باور درلود  چال  ده ته په کتو سدره ندورو  دم پده  دده      

نه یال د  ده په هوره ټولنيز دریځ کال  ك پيدا کاوه او . باور پيدا کاوه
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ه بده چدال  در چېدر  او  در چدا تده         دد . نه یال  ده ته د پيسو په ورکولو کال

رسېدو پرته له  ده چال د پر  کولو په خيال کال یال واوسدي  پورونده او   

 .نور پورونه به یال اخېستچ

 ده جوار گر نه و  لد تر لده  ېهکله یال د گټلو خيال نده درلدود او آن    

 ده  هر  هوسدتونکي نده و او  دده تده د      . د بایللو فکر یال  م نه کاوه

تدر د  ال سدربيره   .  ميت نه الره چال ندور دده پده اړه  ده وایدي    خبر   ېڅ ا

 ددده  ددو واره د پددالر د   .  ددده کېددداى  ددو گنا کددار او صددادي واوسددي    

و  په  ر  ه آن نامه او ېز  یال ملندت    بدنامه او سپکاوۍ سب،  وى

 ده بخيچ نه و او  رچا به چال د خير الس ورهځاوه مرسته بده یدال   . و لال

   ه چال زیاته مينده یدال ورسدره لرلده  لده سدځو سدره        یوازین. ورسره کوله

د  ده د اند له مخال له سځو سره خو وال   ېڅ بدد نده لدري     . لېوالتيا وه

خو  دده د ندورو لپداره د دهدو اړیکدو د پداى پده اړه  ېهکلده او  دېڅ ډول          

 ده ځان د ټولو په وړاند  صادي گااده  او د زړه لده کدومال    . فکر نه کاوه

سدپکاوي یدال کداوه او آرام وجددان یدال تدر ټولدو لدوړ          یال د ټولو دوومخدو 

 .گااه

دولوخددوو سددد کددال د پددارس لدده تبعيددده او  ددده تدده لدده ورپددېښ  ددوو  

پېښددو وروسددته بيددا مسددکو تدده راسددتون  ددوى  خپددچ پددرتمين ژونددد         

ېيا ه او جوارو کال ډوب او له خپچ پترزبورگي دوست کوراگين سره 

گټدال  د جدوارۍ او لده بدتایو     یو ځاى  دوى  د  دده لده نامده یدال د ځدان د       

 .ځوانانو سره د آ نا کېدو لپاره گټه اخېسته

اندداتول  دولوخددوو د  ددده ځيرکتيددا او زړورتيددا لدده کبلدده  د زړه لدده    

کددومال خوسددېده له  ددده ندده یددال خپلددو ېيا دديو تدده د رسددېدو لپدداره کددار    

 ...اخېسته خو  هه یال کوله  چال  ده دده په دهه تکچ پوه نه  ي

 ددده ترتيدداتره . وراگين سددخته لېددونه اهېددزه کددړ  وه ناتا ددا  پددر کدد  
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وروسته د ماسامنه په وخت کال د یو ځيرک سکال پې ندونکي پده  ېدر   

د  ددددال د السونو مړوندونه او و پښدددواو  ڼدددو انځوروندددو ا سدددتچ او 

دولوخوو ته یال و  ویچ چال تکچ یال کړى دى  د  ده زړه د وړلو  هدال  

وپایله نه ليدله  دد  ترور یال اناتول  ماهه  ان چال د خپلو کړ. وکړي

 . م نه  و کوالى چال د دهال مينال پاى په  ه وي

 : دولوخوو  ده ته وویچ 

 .سکلال نجله ده  خو نه زمو  لپاره!  وکال وروره-

 :اناتول وویچ 

زه مددال خورتدده وایددم  چددال  ددده د هرمندده لپدداره زمددو  کددره رامېلمدده   -

 کړي   ه وایئ  

 .ال  ده لومړى واده وکړيسه به دا وي لد صبر وکړئ  چ - 

 :اناتول وویچ 

نه پو ېدئ  زه خو د نجونو هالم یم   ده  م زما پده ليددو سرسدامه     -

 .کېدي

 :دولوخوو چال د اناتول له واده نه خبر و  وویچ 

گوره ته خو یو وار دد  نجونو له السه بال آبه  ولال  پندد د  وانده    - 

 .خيست  ځان ته پام کوه

 :خندل او و  ویچاناتول په مهربانه و 

 .یو وار ولو دم خو بيا به دا ونه  ي - 
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تر تياتره یوه ورځ وروسته  د رستوو د کورنه هړي نده چېدر  الړل    

ماریا دیمتریوفنا له ناتا دال نده پټده د    . او نه  وک ددوى دیدن ته راهلچ

ى د ناتا دا اټکدچ وکدړ چدال  ددو     . کوم  ه په اړه د  دال پالره سدره هد دده  

دهددال خبددر  ندده . مشددر سددردار او لدده سددتونزو ندده د ژهددورنال پدده اړه هد دددل

 دده  . یواز  د دال خوا نه کړه بلکال ځان لپاره یال سدپکاوي  دم وگااده   

 ره  ېبه د سردار اندر  د راتگ الره  ارله او له  مد  کبلده یدال   دده    

ورځ  وکېدار دوه ځلده د فازدوفي نکده کدو ال تده دد  لپداره ولېدده چدال        

 ددال تده د راتدگ د    . ي  ده رارسېدل  او کنه   ده رارسېدل  نه ووگور

لومړیو  ېبونه  دهه اوسني حالت خورا گدران او لده زهمده لدر  و  دهده      

حالت د دال دهده بدال صدبرۍ او هدم  لده  دهزادگه ماریدا سدره د  ددال د          

کتنال ترخال خاطر   له مشر سدردار نده ویدره او  دده ویدره چدال دا یدال پده         

 دال ته داسال بر ښېده چدال سدردار انددر  بده     . زیاتول ېلت نه پو ېده ال

یا ېهکله بېرته رانه  ي او یدا کده را  دم  دي  دا بده لده کدوم ندوهي سدره          

 دال نه  و کوالى د پخوا په  ان  یدواز  د  دده پده اړه پده     . مخامخ  ي

 ر وار به یال چال د  ده په اړه فکدر کداوه    . آرامه او پرله پسال فکر وکړي
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سره به د مشر سردار   دهزادگه ماریدا او پده وروسدته     د  ده له خيالو 

 ددال تده بيدا  دده پوسدتنال ور پده زړه       . ننداره کوراگين یادونه وریاد ددل 

 و  چال ایدا د خپدچ کدوژدنه پده وړاندد  مالمتده ده  ایدا  ددال سدردار          

اندر  ته ج دا کدړ  ده او کنده   ددال بيدا ځدان د  تده اړ کدړه  چدال د  دده           

 ره خبره  چال کوالى  دول پده د  کدال دهده      سړي   ېره  خوځېدا د  ده

ناتا دا  . ناپې ندل  وى او له ویر  ډک احساس راویښ کړي  وریاد کدړ 

د کدددورنه د ټولدددو هدددړو تدددر نظدددره  ماهددده  دددان چټددده  سدددکلال او مسدددته 

. بر ښېده  خو د  دال په گوگچ د هم او درد یدو زورور توفدان را الدوت  و   

ټولو مېلمندو تده بلنده ورکدړه      د یکشنبال په سهار ماریا دیمتریوفنا خپلو

چددال لدده د  سددره یددو ځدداى   دددال کليسدداته الړ  ددي  چددال دا  ددره یکشددنبه  

ماریا دیمتریوفنا پر خپلو خپلواکو خيالونو ډ در ناز دلده او ویدچ    . ورتله

 : یال

زه دد  نویو کليساوو درناوى نه کوم   ده مدال  دېڅ پده زړه برابدره      -

و  پداپ ډ در سده سدړى دى  د     زم. خداى  ر چېري حاضر او یو دى. نه دي

نمانځنال ټول مراسم خورا سه ترسره کوي  د  دده ټدولال چدار  خدورا پده      

پده د   . د  ده مرستيال  م بد سړى نده دى . زړه پور  او د درناوي وړ دي

ورځو کال په کليسا کال  ه کنسرتونه جوړوي او بيدا  دده تده د نمدانځنال     

دا مدال نده خوسدېدي     دا  م ددوى سپېهلتياو  دي  نه  نده  . نوم ورکوي

 .دا ټولال دوکه او لوبال دي

ماریددا دیمتریوفنددا د یکشددنبال د ورځددال خددورا درندداوي کدداوه او دهدده  

 دال  ره  نبه خپچ کور سده پاکداوه   . ورځ یال د یو جشن په توگه لمانځله

او د مددذ بي هوسددتنو لدده مخددال بدده یددال ندده خپلدده کددار کدداوه او ندده د  ددده       

جددامال اهوسددتال او کليسددا تدده بدده  ټولددو بدده پدداکال او سددپېهلال  . چوپړانددو

کله به چال لده کليسدا نده راسدتنه  دوه  خپدچ  دده  دال یدال پده او و           ... تلچ
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اچاوه چال د  بده د ځدانگړو او بدتایو مېلمندو د  رکلدي پده وخدت کدال پده          

پا ېدده او پده خدورا ډاډمدن هدد بده یدال ویدچ           ده په  ده ورځ.او و اچاوه

کي دیددن تده ورځدي     چال  د مشر سردار نيکوالى اندر وویچ بالکونسد 

 . چال د ناتا ا په اړه یو دوه خبر  ورسره وکړي

د ماریدددا دیمتریوفندددا تدددر تگددده وروسدددته گندددتونکال مېدددرمن  دددالمه   

کله چال یال . او ناتا ا له  دال سره د کاليو په خوسولو لگيا  وه... راهله

ال خام کوک  ناگنتل  وى کدم رنگده کمديس چدال لسدتواال یدال ال کمديس        

  واهوسدت  اورمېدد یدال دد  لپداره تداو کدړ چدال پده         سره کوک  وي نه و

 ينداره کال ځان وگوري  د خپچ پالر مينه ناک هد یال واور دد  چدال لده    

دد  هدد پده اور ددو د ناتا دال رندگ تدك سدور        . یو  سځال سره هد دي

ناتا دا دد  وخدت پيددا نده کدړ  چدال د انددازه کولدو         . دا د ایلدن هدد و  .  و

وازه راخالصده  دوه او مېدرمن    لپاره اهوستچ  دوى کمديس وباسدي  در   

چال خو ه موسکا یال پر ونتو خدوره وه   ( ایلن د پېير سځه)بيزاوخوفه 

 .جگ هاړى کميس یال په هاړه و دبخمچ یو گالبي. کوټال ته راننوتله

 : دال ناتا ال ته چال تکه سره اوستال وه  وویچ 

چال  او بيا یال ایليا اندر وویچ ته! چال  ومره خو ه او مالگينه یال - 

 :پسال راننوتل  و  وویچ د 

نه گرانه گرافه  دا نده کېددي   نگده پده مسدکو کدال ژوندد وکدړئ او          -

زه مو نه پر ددم  نه پېدله جورج زمو  پده کدور کدال    .  ېڅ چېر  الړ نه  ئ

د موسينه بنتار لري  ځينال آ نایان  دم راځدي  کده تاسدو را نده  دئ او       

تاسدال نده کېددي  زمدا     خپله دا سکلال لدور را نده ولدئ  ندور بيدا ندو زمدا او        

خاوند نه  ته  د تویر سار ته تلل  دى  کنه  ده به مدال درپسدال درلېددى    

 دال پرلده پسدال د ناتا دال    ...  رومرو به راځئ   رومرو پوره نهه بجال. و

ایلن گنتونکال تده چدال   . پر سکال آفرین وایه او د  دال ستاینال یال کولال
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ده خمدده  ددوه  د لدده پخددوایال پې انددده سددر وسددوراوه  د درندداوي پدده نښدده لدد

 ددوکه کدال کېناسددته او د خپددچ    ينددار  تددر  ندگ پددر السددتي لرونکدال   

 ددده . بخمدچ کمديس گدونځال یدال پده  ندري ډول  داو خدوا را جدوړ  کدړ           

آرامه نه  وه  پرلده پسدال خدو ه خدو ه هد دده او د ناتا دال پدر سدکال یدال          

د ناتا ال کميسونه یال وکتچ   ده یدال وسدتایچ  خپدچ ندوى     . آفرین وایه

 م چدال وسدپنز ډول ټدوکر نده جدوړ او ندوى لده پداریس نده ورتده            کميس یال

رارسېدل  وسدتایه او ناتا ددال تدده یددال مشدوره ورکددړه  چددال  ددده د   ددم   

 ددال زیاتده کدړه  در ډول جدامال پده تدا سدکلال         . ځان ته دهه  ان جوړ کړي

 !آ  زما زړه وړونکال!سکاري  زما سکلال

 دددال د . هد ناتا ددا لدده بشددر  ندده د خونددد او لددذ  موسددکا ندده ورکېددد   

دهال مهربانال گرافينال بيزاوخوفال تر ستاینو الند  چال پخدوا  ددال تده    

 یدددوه ځدددانگړ  مېدددرمن بر ښدددېده چدددال هد ددددل بددده ورسدددره گدددران و ځدددان 

پددده ناتا دددال د خوسددده  پدددال   . نيکمرهددده او هوړ ددددونک  احساسددداوه  

راخور  او داسال یال انګېرله چال نېدد  ده  چال پر دهال مهربدانال خدو    

پدده ليدددو د بددال پایدده خوسدده     ایلددن  ددم د ناتا ددا  . زړ  سددځال زړه بددایلي 

انداتول لده   . احساس کاوه او  هه یال کولده  چدال ناتا دا خو داله وسداتي     

ایلن نه  يله وکړه چال له ناتا ال سره یال ناسته برابره کړي  نو له  مدد   

لده خپدچ ورورسدره د    . کبله  ده  م اوس د رسدتوفيانو دیددن تده راهلد  و    

 .   دال ته  م خوند ورکاوهناتا ال ناسته د ناستال جوړول

که  ه  م ایلن له ناتا ال نه په زړه کال له د  نده خوابدد  وه  چدال پده      

پترزبورگ کال یال له  دال نه باریس بال الر  کړى و  خو اوس یال پده د   

. اړه  ېڅ فکر نه کاوه او د زړه له کومال یال د ناتا ال د خوسه  يلده لرلده  

رهد کدړ  سدره یدو  خدوا تده      کله چال یال د تگ تکچ وکړ  ناتا ال ته یال و

 :  ول او ورته و  ویچ
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ورکده وه یدال لده    . پرون ماسدام مدال ورور لده مدا سدره ماسدامنه وکدړه        -

خندددا ندده مددو ن ددس وخددو    کدده یددال  ددم وندده کددړه   مدددا اسددویلي و         

پدو ېدئ لېدون    . اسویلي   مدا یال ویچ چال ناتا ا سکلال ده او سدکلال 

 .تيا لېون   وى دى وى دى  فکر کوم پر تاسو مين  وى دى  رس

 .ناتا ا دد  خبرو په اور دو له  رمه گالبي  وه 

! گرانددال! واى  واى ولددال سددره  ددو   ولددال سددره  ددو   : ایلددن وویددچ 

که پرچا مينه  و   دا دد  دليچ کېداى نه  ي  چال !  رومرو به راځئ

آن که کوژدنه  م لر   زه فکدر کدوم  دده    . ځان په کوټال کال زنداني کړ 

کلده  دده نده وي  بندتارونو تده الړه  دال او وخدت سده تېدر           يله لرئ  چدال  

 .نه دا چال ځان د هم په کور کال زنداني کړ . کړ 

 : د ناتا ا په زړه کال تېره  وه 

سه  سه نو پو ېد  چال زه کوژده  و  یم  یعنال  دال له خپچ مېدړه   -

پېير سدره لده  مدهده رسدتني او ځيدرک پېيدر سدره پده د  اړه هد ددلي او          

او بيددا د ایلددن تددر اهېددز  .   ددېڅ پددروا ندده لددري  خيددر د  وي  خند دددلي دي

الند   ده  ه چال پخواترینه ویر ده اوس ورته ساده اودورځندي ژوندد   

 :ناتا ا بيا له له ځانسره وویچ. خبر  وبریښېد 

 ومره مهربانه ده  داسال بریښي چدال د زړه لده   !  ه هوره مېرمن ده - 

 .کومال ورته گرانه یم

نو ولال وخت سده تېدر نده کدړم او خوسده      : ه زړه کال ویچناتا ا بيا بيا پ 

 ونه اوسم 

.  دال چال دا خبر  کولال  برند برند او په حيرانتيا یال ایلدن تده کتدچ    

ماریدا دیمتریوفنددا چددال هرمده راسددتنه  ددوه  طبيعدت یددال خټدده  جدددي او    

. داسال بر ښېده چال له مشر سردار سره یال په مرکه کال ماته خدوړلال وي 

ه چدال پدېښ  دوي و  ال  ماهده  دان ندا آرامده او گبڼده          ده  له  ده  ه ند 
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. اخيسته وه  نو ځکه یال نه  و کدوالى  د پېښدال کيسده پده آرامده وکدړي      

گراو چال له  دال نه د خبرو د پایلال پوستنه وکړه ورته و  ویچ  چال  ر 

ماریددا دیمتریوفنددا چددال د .  دده سدده دي او نددور  کيسددال بدده سددبا تدده وکددړي

 :و د  دال له بلنال نه خبره  وه  و  ویچمېرمن بيزاوخوفا له راتگ ا

لدده بيزاوخددوفال سددره مددال تددگ راتددگ ندده خوسددېدي او تاسددو تدده  ددم    - 

 .مشوره درکوم  چال مه ورځئ

 :بيا یال ناتا ال ته مخ ورواړاوه او زیاته یال کړه 

 .خو که ژبه د  کړ  و   الړه  ه - 
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يزاوخددوفال کددره  گددراو ایليددا اندددر وویچ خپلددال لددواال د گرافينددال ب     

ماسامنه ته پوره ډ در مېلمانده راهلدي وو  خدو ناتا دا د  ددو لده        . بوتلال

د گدراو ایليدا انددر وویچ پده     . ډلال نه  ه کم ټولو سره پې ندگلوي نه لرله

خوا نه د  ته پام  و چال په د  بنتار کدال راهلدي ټدول کسدان  نارینده      

. وي کسدان وو او سځال په خپچ منځ کال د آزادو اړیکو په لرلو پې ندل  د 

پېدله جورج د تاالر په یوه کنج کال والړه او ځوانان پدر  ورټدول وو   دو    

فرانسوي او د  دو په ډله کال مته ویه چال مسدکو تده د ایلدن د راتدگ نده      

گدددراو ایليدددا . وروسدددته د  ددددال دایمدددي او ځدددانگړى ميلمددده بلدددچ کېدددده 

و اندر وویچ پر کړه وکړه چال د قطعو په لوبدو کدال ډوب نده  دي  د خپلد     

 نندداره  جدورج  لواو تدر  ندگ کيندي   دده و داري او  مددا چدال دپېدلدال        

والړ و  اناتول د درواز  تر مخال یدال . پاى ته ورسېدي سمدالسه الړ  ي

 ددده . او سددکاره وه چددال د رسددتوو د کددورنه هددړو تدده سددترگه پدده الره و    

سمدالسه له گراو سره ستړي مشال وکړه  ناتا دا تده ورنېددد  او  ددال     

 مدا چال ناتا ا  ده وليد   ماهه د تياتر د  دپال پده   . پسال وروخوځېد
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 ان که له یوه پلوه د انسانيت احساس له د  کبله پدردي  پدال هدوړولال    

و   چال د  ده خوسېدي او له بله پلوه یال له د  وحشدت الره  چدال دد    

ایلدن ناتا دال   . او  ده تر منځ اخالقي حيا او د  ده پرده له منځه وتلال وه

رکلدد  ووایدده او پدده لددوړ آواز یددال د  دددال د سددکال او  تدده بددال سددارى تددود   

د  دو د راتدگ نده لدده  دېبه وروسدته پېدلدال جدورج        . کاليو ستاینه وکړه

انداتول ناتا دال تده یدوه     ... دد  لپاره ووته  چدال خپلدال جدامال بددلال کدړي     

 دوکه وروړانددد  کدړه او هوسددتچ یددال چدال د  دددال تر ندگ کېنددي  خددو     

او انداتول د  ددو تدر     لدور تر ندگ   گراو چال د خپلو لواو  ارنده کولده  د  

 .  ا کېناست

پېدله جورج په  وربه بربنتو تيو  په  نگلو کال له ورایده ليددونکو    

سدور  دال    نه جوړ  وي هوچوړو سره د ټولو پدام ځانتده ور اړاوه د ددال   

پر یوه او ه پرو  راووته او په یو هير ېادي ډول  په  ده ځاى کدال چدال   

د ناسدتو کسددانو لدده  .  دوى و  ودر ددده  د  وکيدو تددر مدنځ ورتدده پریښددودل  

 .منځه یوه  يجاني  ر او  ور تر هو ه  و

پېدلال جورج نندارچيانو ته برند برند وکتچ او په فرانسوي د داسدال  

 عرونه په لوستلو لګيا  و چال په  دو کال د یو   داېر  د گهنکدار    

 دددال بدده کلدده آواز لددوړ  کلدده بدده یددال پدده   . مينددال خيددالونو انځددور  ددوي وو 

دو بدل کړ  سر به یال په ویاړ پورته کړ او کله به یال پرته لده  دده چدال    سان

خر داري وکدړ او د سدترگو گداټي بده یدال د سدترگو لده کاسدال            ه ووایدي  

له  ر  خوا نه د آفرین او ستاینو هدونه پورتده  دول   نگده    . راوویستچ

 ...سکلال   ه بال سار   معجز  کوي

ه اور دل  نده یدال ليددل او    ناتا ال  وربال جورج ته کتچ  خو نه یال   

 ددال ځدان پده پدوره     . نه په  ده  ه چال پو  ېده چال دد  تر مخدال تېر ددل  

توگه بيا په لوړ  نه راگرځېدونکي او د لېونتوب په  ماهه ېجيبده ندړۍ   
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کال ليده  چال راستنېدل تر  نا ونال او د  دال له خپلال وینا نه ډ ر لر  

وه چال  وک پوه  دي  چدال   په  دال کال وه  دا گرانه   ده نړۍ چال  ده. و

اندداتول د  دددال  دداته  .  دده سدده   دده بددد   دده معنددول او  دده نددامعنول دي  

ناست و   دال د  ده نېددوال  احساسوه او په ویر  کوم  ه ته سدترگال  

 .په الره وه

په ننداره کال تر لومړي ت ری  نده وروسدته  ټدول پا ېددل  لده پېدلدال       

 .رته  رگنده کړهجورج نه تاوراتاو  ول او خپله حيرانتيا یال و

ناتا ا چال له پالر او نورو سره یدو ځداى پا ېددلال وه  د گڼدال گدواال       

 :په منځ کال یال ځان لوبداړ  ته ورنېدد  کاوه  وویچ

 ! ه سکلال ده - 

 :اناتول چال ناتا ال پسال هبرد روان و   دال ته یال وویچ 

 .کله چال زه تاسو ته گورم  په  دال کال سکال موندل  نه  م - 

ا خبره  ده وخت ناتا ال ته کوله  چال یواز   ددال اور دده    اناتول د 

 : ده   دال ته وویچ

تاسو بال سدار  سدکلال یاسدتئ  لده  ددال  دېبال نده مدال چدال تاسدو            - 

 ...ليدالى  نور نو تاسو  ېرولال نه  م

 :گراو خپلال لور پسال راستون  و او و  ویچ 

 !درځه چال ځو  درځه   ومره سکلال ده - 

چ  پالرتده ورهلده  پده حيرانتيدا او پوسدتنيز      ناتا ا چدال  دېڅ نده وید     

 .هلچك یال  ده ته کتچ

پېدلددال جددورج تددر  ددو ننداروندده وروسددته  بنددتار پریښددود  الړه او       

 .گرافينال بيزوخوفال مېلمنو ته بلنه ورکړه چال تاالر ته ور ي

گراو هوستچ چال بنتار پر ددي  خو ایلن له  ده  يله وکړه  د نهدا   

کچ نه پرته  جوړ  وى دى په خپدچ تدگ خدراب     ده بزم چال له پخواني ت
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انداتول ناتا دال تده د نهدا بلنده ورکدړه او د نهدا پده تدرو کدال یدال د            . نه کړي

 دال مال او السونه کېښکودل او ورته ویچ چال سخته سکلال او اداگدره  

( داکوسدوز ) تر  دده وروسدته چدال پده  دته     . ده او له ده نه یال زړه وړى دى

وپه خوله پده حيدر  کدال پداتال و او یدواز       نها پاى ته ورسوله  اناتول چ

ناتا ا په د  نه پو ېدده   دده  ده یدال چدال د نهدا پده لدړ         . یال  دال ته کتچ

تدر نهدا نده    . کال د اناتول نه اور ددلي و  د خدوب خبدر  و  کده د ویښدتيا     

وروسته اناتول دوه ځله د  دال السونه کېښکودل او ناتا ا په ویدر  او  

ه تده ور واړولدال  خدو د انداتول لده      وحشت خپلدال سدترگال پورتده خواتده د    

مينال او لېوالتيا نه په ډکو سترگو کال یال داسال نښال یدال وليدد   چدال    

ونه یال کړاى  و   ده ته وگدوري او  دده  ده ورتده ووایدي چدال ویدچ یدال         

 :ناتا ال سرسکته کړ او ژر ژر یال ځواب ورکړ. هوستچ

نده گدران   ما ته دا خبر  مه کوه  زه خپچ کوژدنه لرم  ما ته بدچ ناری  - 

 .دى

اناتول که  ه  م له د  ځوابه خوا دين  او تعجد، یدال وکدړ  خدو و        

 : ویچ

زما یال ستا په کوژدنه  ده  مدا تده د خپدچ نارینده خبدر  مده کدوه  زه         

لېوني په تا مدين  دوى یدم       ده  ه کوم  زه یواز  دومره وایم  چال لکه

لکددده لېدددون   ایدددا پددده د  کدددال زه مالمدددت یدددم چدددال تاسدددو زړه وړونکدددال    

ناتا ددا لدده  ددوره ډکدده  خددو  . بيددا زمددو  وار دى  بایددد پددا ېدو ... یاسددتئ 

گبڼه اخيستال له ویر  نه په پراخو  ویو سترگو   ا اوخواکتدچ او لده   

 دال ته د  ده  ه نه چال په ننني بنتار کال . ېادته زیاته خو اله بر ښېده

 دددوى د اکوسددوز او د گددروس فدداتر . تېددر  ددوي و   دده پدده یدداد پدداتال ندده و

پالر یال د تگ هدد کداوه  خدو د   يلده کولده      . وونکال نهاو  وکړ  رخ

 ر چېر  به چال دا له  رچدا سدره هد دلده  د    . چال صبر وکړي او پاتال  ي
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بيا یال وریداد  دول  چدال لده پدالره      .  ده د کتو بار به یال په زړه احساسوه

یال اجازه اخيستال وه  چال د کار کوټال تده الړه  دي او خپدچ کمديس ټدول      

  او ایلن د  پسال راهلال وه او په خندا خندا له  دال سدره د  او جوړ کړي

خپچ ورور د لېونه مينال په اړه هد دلال وه او دا وریاد ددل چدال پده واړه    

تدداالر کددال بيددا لدده اندداتول سددره مخددامخ  ددو  ده  ایلددن یددال لدده سددترگو          

هړ دل   او دوى دواړه یال یواز  پریښي دي او انداتول د  ددال السدونه    

 :ا ه مينه ناک آواز یال  ده ته ویلي ورانيولي او په خو

زه نده  ددم کددوالى ستاسددو کورتدده در دم  ایددا بيددا زه تاسددو  ېهکلدده    - 

 ليدالى نه  م  

ناتا ا په مينه کال مال ېنچ له السه ورکړى دى  لکه د لېونو په  ان  

   ده چال دا وویچ  د  دال الره ...درسره مينه لرم  ایا په رستيا  ېهکله

 .پچ مخ یال د  دال مخ ته وروړاند  کړیال بنده کړه او خ

د  ددده ځلېدددونکال هټددال ناریندده سددترگال دومددره د  دددال سددترگوته        

 .ورنېدد  و  چال  دال  له دهو سترگو پرته بچ  ه نه ليدل

 :د اناتول پوستنيز بنگهارى ډوله هد واور دل  و چال وایي 

  !ناتالي - 

 او د  ددال مړونددد یددال داسددال سدخت کېښددکود  چددال خددو   ددو او و    

 !ناتالي: ویچ

 :د  ده سترگو ناتا ال ته ویچ 

 .زه په  ېڅ نه پو ېدم او د ویلو لپاره  ېڅ نه لرم - 

د  ده اورنه  ونت  د  دال پر  ونتو ورخښال  و  او ناتا ال پده   

 مد   ېبال کال احساس کړه چال له بندده ژهدورل  دو  او  دده سدره  دم       

ي انگدازه جدوړه   مهاله په کوټه کدال د ایلدن د گدامونو او کمديس د  ددهار     

ناتا ددال  دددال تدده مددخ ورواړاوه او بيددا یددال پدده سددور  ددوي رنددگ او   .  ددوه
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. گبڼدده اخېسددتي هلچددك اندداتول تدده وکتددچ او د درواز  پلددو وخوځېددده 

 :اناتول هد پر  وکړ

 !یواز  یوه خبره  د خداى لپاره یوه خبره - 

 ده ودر ده   ددال دده د دهدال یدو  خبدر  اور ددو تده سدخته اړتيدا          

ه دهال کلمال  ده  ه ورته  رگندول چال پېښ  وي و  نده  دده   لرله  ځک

 . ه چال ناتا ا به یال ځواب ورکړاى واى

 . ده  مدا یوه خبره تکراروله. ناتالي  یوه خبره یواز  یوه خبره - 

داسال بر ښېده چال  دده خپلده نده پو ېدده  چدال  ده ووایدي   دده دا          

 .ور ورسېدهخبره تر  ده وخته پور  تکرار کړه چال ایلن دوى ته 

هبرد د  رکلدو تداالر تده راسدتنال  دو   خدو د        ایلن او ناتا ا دواړه 

 .رستوو کورنه ډوډۍ ته تم نه  وه او الړل

. ناتا ده چدال کورتده راسدتنه  دوه  ټولده  دپه یدال سدترگال ورندده وړ           

 ده دهال نه اور دونکي پوستنال زوروله او ېذابوله چال  وک  دال تده  

ر   سردار اندر  ورته گران و   دال تده  گران دي  اناتول که سردار اند

وریاد دل  چال  نگه یال لده  دده سدره لېدونه مينده لرلده  خدو انداتول  دم          

 : د اناتول په گرانښت کال یال  ك نه الره   دال ویچ. ورته گران و

که داسال نه واى او  ده ورته گران نه واى  دهه  ه به نه پېښدېدل    -

چددال پددېښ  ددول  د  دددال د کدده مددا کددوالى  ددواى  تددر دهددال  دده وروسددته  

خددداى پدده امددانه موسددکا تدده پدده موسددکا ځددواب ورکددړم  کدده مددا اجددازه     

ورکړه  چدال دهده  ده پدېښ  دي چدال پدېښ  دول  داسدال بریښدي چدال لده             

دا خبدره دا معندا لدري  چدال  دده      . لومړي هلچك نه په  ده مينه  و  یدم 

مهربان  پاک زړى او خورا سه ځوان دى  چدال لده گرانښدته پرتده بلده الره      

 دده لده ځانسدره هد دده او نده یدال  دو کدوالى دهدو زورونکدو           . اتال نه وهپ

 .ویرونکو پوستنو ته ځوابونه پيدا کړي
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ټدول پا ېددل وخوځېددل    .سبا له خپلو همونو او  راو ورسر راهي 

بيا گنتونکي راهلچ او بيدا ماریدا دیمتریوفندا    . او خبر  اتر  پيچ  و 

هټو او ال پراخو  ویو سترگو ټولو ته دد   ناتا ا په. ټول چاى ته وربلچ

لپاره کتچ چال گواکال  هه یال کوله  پده  در  دده هلچدك پده معند  پدوه        

 . ي چال د  ته ور اوړي او خپله د تچ په  ان وبریښي

دا د  دده لپداره د ورځدال تدر     )ماریا دیمتریوفنا تر سدهارنه وروسدته    

او مشدر گدراو    پر خپلال  وکه کېناسته  ناتا دا ( ټولو نه هوره وخت و

 :یال ځانته وروهوستچ  دال وویچ

ما خبره سه او  ر اړخيزه ولټوله او خپله د زړه ! رانو دوستانوسه گ - 

تاسو پو ېدئ چال پدرون د مشدر سدردار نيکدوالى کدره      .خبره تاسو ته کوم

 ده د چيدو او نارو تکچ وکړ  خدو تاسدو   .له  ده سره وهد دم.ورهلال وم

  نه  ي  ما  م خپلال ټولال خبر  ورته په پو ېدي پر ما  وک چدال و ل

 .ډاگه وویلال

 سه دا سپينال خبر  نو  ه و  : گراو وپوستچ 

 دده یدو ځانسدتایونک  دى او د چدا خبدره نده       ! د  ده سپينال خبدر   - 

 :اوري  سه نو  ه ووایم  ماریا دیمتریوفنا زیاته کړه

خپدچ   مو  دهه خواره نجله ډ ره په ېذاب کړه  که زما خبره مندئ   - 

او  لته سدترگال  ... کارونه مو خالچ کړي او بېرته اترادنيا ته ستانه  ي

 .په الره  ي
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 نه  نه  ه وایئ : ناتا ا د زړه له کومال چده کړه 

 : ماریا دیمتریوفنا وویچ 

کده ستاسدو زوم   . نه  سه به داوي چال الړ  ي او  ملتده انتظدار  دي    -

ته نه رسېدي  خدو کده    اوس دلته را ي  خبره بال  خړ  او کړکيچه پاى

تاسو الړ  دئ   دده بده لده پدالر سدره کيندي  لده  دده سدره بده د زړه خوالده             

 .وکړي او بيا به ستاسو دیدن ته را ي

ایليا اندر وویچ د ماریادیمتریوفنا ټدولال خبدر  ومنلدال او  دده یدال       

کېداى  ي د بوډا زړه نرم  ي  بيا به یدا مسدکو   . خورا  وسيار  وگڼلال

گدور  تده ور دئ او کده رضدا نده  دو  ندو بيدا بده د  ددال لده              او یا  م ليسه

 :گراو وویچ. خوسال پرته  په اترادنيا کال واده تر سره  ي

تاسو پدوره برحدق یاسدتئ   ده بدد مدال وکدړل  چدال د  دده دیددن تده             - 

 .ورهلم او  ده مال له ځانسره بوتله

ماریا دیمتریوفنا چال په خپله وړه السي کهدوړه کدال  ده  د  لټدول        

 :وویچ

 ېڅ د پریشانه خبره نه ده  دلته چال راهلال نو بيا  نگه  ده ته نده   - 

واى ورهلي  پوستنه مو نه واى کړ   ستړي مشدال او سدالم مدو نده واى     

کړى  دا چال تاسو یال ونه منچ یال او کتنه یال درسره ونه کدړه  اوس چدال   

تاسو د واده کالي  م اخيستي  نو بيدا  ده تده گدورئ  او  دده  ده چدال ال        

و  وي نه دي  زه به یدال درولېددم  کده  ده  دم زمدا زړه نده کېددي چدال          چمت

 ددال پده خپلدال کهدوړه کدال      . تاسو پر ددم  خوسه به دا وي چدال الړه  دئ  

 ده  ه پيدا کدړل  چدال لټدول یدال   دده یدال راوویسدته او ناتا دا تده یدال           

 :ماریا دیمتریوفنا وویچ. دا  ي  د  هزادگه ماریا ليك و. ورکړه

ليکل  دى   دده خدواره ډ دره زور ددي  چدال تده فکدر        تا ته یال ليك  - 

 .ونه کړ   چال ته ورته گرانه نه یال
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 :ناتا ا وویچ 

 . وکال   دال ته زه گرانه نه یم -

 :ماریا دیمتریوفنا چده کړل 

 !اپلتال مه وایه -

 : ناتا ال ليك واخيست او په زړورتيا یال وویچ 

 . گرانه نه یمزه پو ېدم چال ورته . په  ېڅ چا مال باور نه راځي - 

کله چال یال ليك واخيست  د  ېر  بڼه یال بدله  وه  په  دال کال د  

داسدددال نښدددال چدددال ماریدددا  . کرکدددال او خوا دددينه نښدددال  رگندددد   دددو  

دیمتریوفنا په ځيدر ځيدر  ددال تده  ځيدر  دوه  تنددي یدال تریدو کدړ او و            

 :ویچ

 ده  ه چال زه وایم  رسدتيا دي   ! ادکال ته داسال ځوابونه مه وایه - 

 .داوي چال ليك ته یال ځواب ورکړ  سه به

ناتا ا پرته له  ده چال  ه ووایدي  پا ېدده او خپلدال کدوټال تده الړه        

 .چال د  هزادگه ماریا ليك ولولي

 هزادگه ماریا ليکلي و چال د  ده نه پو ېدنال له کبلده چدال ددوى    

 :و  دال ليکلي. ترمنځ راهلي  خورا خوا ينال ده

ه  خددو دا خپلدده هددواړي چددال   د  دددال پددالر چددال  ر نگدده وي  وي بدد   -

ناتا ا دا ومنئ  دا امکان نه لري   ده  وک چدال ورور یدال دځدان لپداره     

خوسه کدړ   د  تده گرانده نده وي  دا د ورور د نيکمرهده لپداره  در ډول        

 : سرسندنال ته چمتو ده  بيا یال ليکلي و

دا فکر مه کوه چال پالر یال د  ته په سه سترگه نه گوري   دده زوړ   -

دى   ده باید وبښو   ده د لوړو خيدالو او مهربدان سدړى دى     او ناروهه

. او  ده  وک به  رومرو ورته گران وي چال د زوى نيکمرهي یال هواړي

 دال د ليك په پاى کال  يله کړ  وه  چال ددوى د کتندال لپداره وخدت او    
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 .نېټه وټاکي

پده  . ناتا ا ليك ولوست او ميز ته کېناسته  چال ځواب یدال وليکدي   

بددال لدده اراد  او پرتدده لدده  ددده چددال فکددر وکددړي  پدده چټکدده خپدچ سددر یددال  

 :وليکچ 

له  ده وروسدته چدال پدرون    . او بيا یال قلم ودر د! گرانال  هزادگه- 

ور پېښ  وي  نن به  ه وليکي  د پيچ  وي ليك په وړاند  ناسته وه 

 :او ویچ یال

.  وکال   وکال   ده  ه چال پخوا و  و  اوس  ر  ه بدل  وي دي - 

ورکړم  خپله ژبه  ېره کړم  ایا په رستيا بله الره نده  دته  او   باید ځواب 

ددهددو وحشددتناکو خيددالونو د ژهددورنال پدده !... چددال  ددومره وحشددتناکه ده

 يله پا ېده او سونيا ته ورهله او له  دال سره یال د گدڼ پده اوبددلو پيدچ     

 .وکړ

تدر هرمندده ندده وروسدته  خپلددال کددوټال تده الړه  بيددا یددال د  ددهزادگه     

 :له ځانسره یال ویچ. ستليك راواخي

ایا په رستيا  ر  ه پاى تده رسدېدلي دي  پده رسدتيا  در  ده داسدال         - 

ژر  ځي راځي  بدلېدي او پخواني  ر  ه  ېر دي  له سردار اندر  سره 

یال خپله لېونه مينه په خورا مينه ناک لېونتدوب وریادولده او دایدال  دم     

 رگنددده د  ځددان یددال پدده . احساسددوله  چددال کددوراگين  ددم ورتدده گددران دى   

سددردار اندددر  سددځه انګېرلدده او لدده  ددده سددره یددال د نيکمرهدده گددت ژونددد   

خو کله به یال چدال لده انداتول سدره خپلدال پروندي کدړه        . انځورونه انځورول

 ...وړه وریاد  ول  له مينال نه به یال اور واخيست

په دا  ېبه کال یوه مېنځه کوټال ته راننوته او  ددال تده یدال پده پټده او       

 :ویچرازه ډک آواز و

یو چدا دهده ليدك راکدړ   ددال مينځدال ليدك  ددال تده ورکدړ او و             - 
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 :ویچ

 ...یوازینه  يله مال دا ده چال د خداى لپاره - 

ناتا ا پرته له  ده چال ځنت وکړي  په یو  خوځېددایال پده خپدچ سدر      

 دده د ليدك پده    . ليك پرانيست او د اناتول مينه ناک ليك یدال ولوسدت  

د . ره پدوه  دوه  چدال  دده د انداتول دى      ېڅ  ي پوه نه  دوه  یدواز  دومد   

 وکال د  ته گران دى  که داسال نه .  ده ځوان ليك چال د  ته گران دى

 ول چال پېښ  وي دي  که د  تده گدران    واى   نګه  ده  ه پېښېداى

نه واى دا  نګده کېدداى  دو  چدال اوس د  دده مينده نداک ليدك دد  پده          

 منگلو کال وي 

ليددك  پدده خپلددو ر دد دددونکو   ناتا ددا لدده مينددال ندده ډک  ميندده ندداک   

منگلو کال نيول  و او  ده یال لوست او  ده  ده یدال پده  دده کدال مونددل       

 :چال دد  په زړه کال تېر دل  ليك داسال پيچ  وى و

له پرون ماسام نه زما برخليك ټاکچ  دوى دى  یدا بده مدرم او یدا بده        - 

د   بيدا یدال ليکلدي و چدال دى پده     . تا ته گران و اوسم  در يمه الره نه  دته 

خبر  وى دى  چال د ناتا ا کورنه بده  دده د  تده ورنده کړي ددهدال نده       

ورکړ  رازونه دى کوالى یواز  د  ته ووایدي  خدو کده ناتا دال تده  دده       

ندو بيدا  دده وخت بدچ  دېڅ واک نده       «  دو »گران وي او یواز  ووایي چدال  

. مينده بده پدر  در  ده السدبر   دي       .  ته  چال د  دو د نيکمرهه خنت  ي

 ...ټه کړي او د دنيا بلال خوا ته به یال له له ځانسره بوزيدى به  ده پ

ناتا ا د  لم ځچ لپاره ليك ولوست   ددال  د  دده پده  در تدوري او       

 :کلمال کال  کومه ژوره معنا لټوله  اوپه زړه کال یال ویچ 

 .راته گران دى!  و   و - 

 ده ماسام  ماریا دیمتریوفنا د ارخارو دوى کره تلده  نجوندو تده یدال د      

 .ملگرتيا هد وکړ  خو ناتا ا د سردردۍ په پلمه په کور کال پاتال  وه
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سونيا چال ناوخته د  پال کورته راستنه  وه  کوټال تده ننوتده او پده     

لده  . حيرانتيا سره یال وليدل چال ناتا ا له جدامو سدره پدر  دوکه و دده ده     

نيا ليددك سددو. د  نده لددد لددر   پددر ميددز د انداتول پرانسددت  ليددك پددرو  و  

 .راواخېست او د  ده یال ولوست

 دددال ليددك لوسددته او پدده خددوب کددال د ډوبددال ناتا ددا بشددر  تدده یددال       

 کتچ  کتچ یال او د  دال په  ېره کال یال د  دده  ده نښدال لټدولال  چدال پده      

د ناتا ا  ېدره  . د  په ليك کال لوستچ  خو  ېڅ  ي یال موندالى نه  و

گند  و   خپدچ ټټدر یدال    سکلال او خوندوره وه او د لذ  نښال په کال  ر

ټينددددګ کړ ځکدددده انګېرلدددده یددددال چددددال سددددا یددددال بند دي پدددده الددددوتي         

رنگ وحشت پریښانه او ر ددونکي آواز پدر  دوکه کېناسدته  او لده     

 :سترگو یال د اوسکو باران جوړ  و   دال ویچ

 نگه ما  ېڅ  ي نه ليدل   نگه دا ټول دومره مخکدال تللدي  ایدا ندور      - 

ه   نگده  ددال کدوالى  دو دا کدوراگين ځانتده       نو په سردار اندر  مينه نده د 

دومره نېدد  راپر ددي  دا سکاره خبره ده چال  ده دوکده مدار او هولدونک     
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که نيکوالى  زما گران او خو  زړى نيکوالى له د  خبر  نده خبدر  دي     . دى

 دده بدده وایددئ  دا ده اوس  رگنددده  ددوه  چددال دا پددرون او  ددده بلدده ورځ ولددال    

گ الددوتي و  خددو دا نا ددونال خبددره ده چددال پددر   داسددال گبڼدده اخېسددتال او رندد 

 رومددره دا بدده ندده پو ېددده چددال دا ليددك د چددا دى  . کددوراگين ميندده  ددو  وي

 سال په تېروتنه کال یال پرانسدتي   رومدرو لده د  نده خوابدد  ده چدال ولدال        

 .یال  ده لوست  دى   ېڅ امکان نه لري چال داسال وکړي

   دوه او بيدا د   سونيا خپلال اوسکال پاکال کړ   ناتا ال ته ورنېددد  

 . دال  ېر  ته ځير  وه

 :په داسال یو آواز یال چال مټال اور دل کېده  وویچ 

 !ناتا ا - 

 .ناتا ا راویښه  وه او سونيا یال وليدله 

 او و  راستنه  و  یئ  - 

په خورا مهربانه او ېاط ال یال  چال د راویښېدو د لومړنيدو  دېبو    

ه  خدو د سدونيا پریښدانال    ځانگړتيا ده له خپله خورلندت  نده هېدد تداو کدړ     

 ېددر  تدده یددال پددام  ددو  پدده  ېددره کددال یددال د اند ښددنو او بدددگمانه نښددال   

 :را رگند   و  او و  ویچ

 سونيا ليك د  ولوست  - 

 . و ومال لوست: سونيا په کراره ځواب ورکړ 

 :ناتا ا له خوسه نه وهوړ ده وموسېده او و  ویچ 

له تا نده پدټ وسداتم  تده      نه سونيا  نه  نور نو نه  م کوالى خپچ راز - 

...  دده ليدك ليکدي   ! سدونيا  د زړه سدره  ... پو ېدئ مو  یو بچ ته گران یدو 

 !سونيا

سونيا گواکال چال په خپلو سترگو او هو و باور نده الره پده ویسدتلو     

 سترگو  دال ته ځيره  وه 
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 او بالکونسکي  نگه کېدئ  - 

ته نه پو ېد   .آه سونيا  ا  که ته پو ېدالى  چال  نگه بختوره یم - 

 چال مينه  ه ته وایئ 

تده  ده وایئ ایدا لده سدردار انددر  سدره  در  ده پداى تده            ! نو ناتا ه - 

 !ورسېدل

ناتا ا په هټو او له حيرته راوتلو سترگو سونيا ته داسال کتچ  چدال   

 .گواکال د  دال په پوستنو نه پو ېدي

 : سونيا وپوستچ 

  ه  سردار اندر  ته ځواب ورکو  که  نگه  -

ناتا ا نا اپه له قهره تکه سره  وه  له یو سختال خوا يني سره یدو   

 :ځاى وویچ

 .هو   ه  ته په  ېڅ  ه نه پو ېد   سال ملنت  مه وایه -

 : سونيا تکرا کړه 

نه  نه زما باور نه راځي  زه په د  نده پدو ېدم چدال پدوره یدو کدال بدچ         -

ر  واره  ددده گددوره تددا خددو یددواز  د... سددړى درتدده گددران و او اوس نا اپدده

ليدل  دى  ناتا ه  زه تا  ېڅ نه پې نم  زما ستا په خبرو باور نه راځدي   

 ...ټوکال به کو   په در  ورځو کال  ر  ه داسال  ېرول

 : ناتا ا وویچ 

دا در  ورځال ما ته داسال بریښي چدال تده بده وایدال سدچ کالده کېددي        -

راته  داسال انګېرم چال مخکال له  ده نه  ېهوک. چال  ده راته گران دى

! دلتده را ده  . گران نه و  سونيا ته په د  پو ېداى نه  ال  ته را ه کېنده 

 :له  دال نه یال هېد تاو کړه  مچ یال کړه  بيا یال وویچ

ما د داسال مينتوب اور دلي و  تا به  دم اور ددلي وي  خدو دا دي     - 

دا مينده  زمدا لده پخدوانه  ددال نده ډ در تدوپير         . اوس یال خپله احساسدوم 
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ما  ده وليده  ما احسداس کدړه چدال  دده زمدا بدادار او زه         مدا چال. لري

تدده خددو ندده  .  ددره سپارسددتنال چددال وکددړ  ورتدده هدداړه  دم   . یددال مينځدده یددم 

 پو ېد  نه پو ېد ئ چال  ه وکړم  سونيا تا ته وایم  ه وکړم 

 .ناتا ا چال هد ده   ېره یال بختوره  خو ویرجنه سکار ده 

 : سونيا وویچ 

ه کوئ  زه نه  م کوالى الس تر زندال کېدنم    خو ته لد فکر وکړه  ته  -

دا پټ ليك یدال بيدا  ده وي  سدونيا چدال نده  دو کدوالى خپدچ وحشدت او           

 :کرکه پټ کړى  دوام یال ورکړه

 آخر تا نگه اجازه ورکوله  چال خبر  دلته راورسېدئ  - 

 :ناتا ا ځواب ورکړ 

زه تددا تدده وایددم  زه  ددېڅ ندده  ددم کددوالى  تدده ولددال پدده د  خبددره ندده            - 

 .ېدئ  ما ته گران دى  گرانپو 

 :سونيا چال د اوسکو باران یال له سترگو را ېوه  و  چده کړل 

 .داسال یال کله پر ددم  زه ځم او ټولو ته وایم - 

 : ناتا ا وویچ 

نه  نه د خداى لپاره  که ته چا ته ووایئ  ته زما دسمنه یال  تده زمدا    -

 .بدمرهه هواړ   ته هواړ  چال مو  سره جال  و

ا چال د ناتا ا دا ویره وليده  له دهه حاله یال له  درمه او  ددال   سوني 

 .سره د خواخو ۍ له کبله وژړل

 :سونيا وپوستچ 

نو ستاسو تر منځ  ه تېر  ول   ده تا ته  ه وویدچ  ولدال کورتده نده      -

 راځي 

ناتا ددا د  دددال پوسددتنوته ځددواب ندده وایدده  خددو پدده زاریددو زاریددو یددال    

 :سلگه و لال
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 . ېڅ چاته   ېڅ ونه وایئ  ما به نه زورو ! ونياد خداى لپاره س - 

 : وکال  دال په زاریو زاریو ویچ 

ته په یاد لره  په دهه  ان کارونو کال  ېڅ مده ورگدت ده  هدواړم تدا      -

 ...ته په ډاگه ووایم

 :سونيا وپوستچ 

نو دا رازونه د  ه لپاره   ده ولال کورته نه راځي  ولدال پده سدکاره     - 

مگر سردار اندر  خو تا ته پوره واک او خپلواکي  ستا ریباري نه کوي 

تدده خپلدده فکددر ! درکددړ  ده  خددو پدده د  مددال بدداور ندده راځددي  خددو ناتا ددال 

 وکړه  دا پټ رازونه او دالیچ به  ه وي 

ناتا ا له حيرته په ډکو سترگو سونيا ته کتچ  داسدال بر ښدېده چدال     

 ده په د  نه دهه  ان یوه پوستنه اوري او  دا د لومړي ځچ لپاره و  چال

 .پو ېده  چال د  پوستنال ته  ه ځواب ورکړي

 .په دليلونه نه پو ېدم  خو دالیچ به وي کنه - 

 .سونيا سوړ اسویل  وویست او په ناباورۍ یال سر وسوراوه 

 ...که دالیچ وو  نو - 

خدو ناتا دا چدال د  ددال د  دك اټکددچ وکدړ  پده ډار یدال د  ددال خبددره           

 :پر کړه او و  ویچ

ته حق نه لر   چال په  ده  ك ولدر   نده  دال کدوالى  نده      ! سونيا - 

  ال کوالى  پو ېدئ کنه 

 ایا ته  ده ته گرانه یال  - 

ناتا ددا پدده داسددال یددو  موسددکا چددال د خورلنددت  پدده سددادگه او ندده     

 : پو ېدنال یال زړه سوى سوده  تکرار کړه

 .ایا گرانه یئ  مگر تا یال ليك ونه لوسته  پوه نه  و -

 وي  که سه سړى نه - 
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 . ه     که سه سړى نه وي  سونيا که ته پو ېداى - 

 :سونيا په هوو او ټينګ آواز وویچ 

که  ده سه سړى دى  یا باید خپچ نيت  رگندد کدړي او یدا د  سدتا      - 

که ته نه  ال کوالى دا ورته ووایئ  د تا پر ځاى بده زه  . سره کتنال نه کوي

 . ته به  م ووایم زه به  ده ته ليك وليکم او پالر. ورته ووایم

 :ناتا ال چدال کړ  

 . وکال  زه بال له  ده نه ژوند نه  م کوالى -

ناتا ال  زما  ېڅ په د  سر نه خالصېدي  زه په د  نه پو ېدم  دا  - 

 .ته  ه وایئ  پالر دریاد کړه  نيکوالى ته به  ه وایي

 :ناتا ا بيا چدال کړ  

ه بچ  دوک گدران دي    پرت زما  ېڅ  وک په کار نه دى  ما ته له  ده -

ایدا تده پده د  نده     .  نگه کوالى  ال ته ووایدال  چدال  دده سده سدړى نده دى      

 پو ېدئ چال  ده ما ته  نگه گران دى 

 :ناتا ال چال آواز یال ر دد ده  ډډ  وى وه او کرکه تر  ور ده  وویچ 

سددونيا ووزه  ندده هددواړم لدده تاسددره ناندددرۍ وکددړم  ووزه  د خددداى    - 

 ال زه  نگه زور دم لپاره ووزه  ته گورئ چ

 .سونيا په سلگو او ژړا له کوټال نه ووته 

ناتا ا ميز ته کېناسته او پرته له  ده چال یوه دقينه  م فکر وکدړي    

 ده ځواب یال چال سهار را يسال یال نه  و کوالى   هزادگه ماریا ته 

 : دال په لنته توگه وليکچ. وليکي  وليکه

رسددېدلي  دا د  دددال د  ددوى تددر مددنځ ټددولال ندده پو ېدددنال پدداى تدده   - 

خپلواکه او واک نه چال سردار اندر  د تگ په وخت کال د  ته ورکړى 

و  گټه اخلي او د  نه  يله کوي  چال  ر  ه  ېدر کدړي او د  کده د  ددال     

دا نده  دي کدوالى  د    . په وړاند  کومده تېروتنده کدړي وي  دا د  وبښدي    
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 .سردار اندر  سځه  ي

تدده خددورا آسددانه او سدداده    دا ټددولال خبددر  پدده  دددال  ددېبال کددال  د      

 .وبریښېد 

. ټاکچ  و  وه چال د جمعدال پده ورځ رسدتوفيان کلدي تده سدتانه  دي         

گددراو د چار ددنبال پدده ورځ لدده یددو چددا سددره چددال د ده د مسددکو د  نددتو        

 .جایدادونه یال اخېستچ   لته الړ

د گراو د تگ په  ماهه ورځال سونيا او ناتا ا یو لویال هرمنده تده    

کورته مېلمستيا تده بلدچ  دوي    ( ل او د  ده خور ایلناناتو)د کوراگيانو 

پدده د  مېلمسددتيا کددال   . ماریددا دیميتروفنددا دوى  لتدده بدرگدده کددړل    . وو

ناتا ا او اناتول بيا سره وليدل او د سونيا د  ته پام  دو چدال ناتا دا لده     

دواړه د .  ده سره  ه ویچ  خدو  هده یدال کولده چدال  دوک یدال وانده اوري        

. ال احساساتي او ندا آرامده بریښدېدل    له پخوانههرمنه په ټوله موده کال 

کله چال نجونال بېرته کورته را ستنال  و   سونيا هوستچ له  دال سدره  

وهد دي  خو ناتا ا خپله لومړى د خبرو د سدپينولو لپداره نانددرۍ پيدچ     

ناتا ال په ماتده ژبدال  پده  ددال ژبدال چدال ما دومان کلده لده چدا نده د            . کړ 

 :هد ده   دال وویچ ستاینال  يله لري  پر  هد دي 

تا پر  ده ملنت  و لال  ما له  دده سدره پده بدچ     ! ود  ليدل  سونيا - 

 .ډول سپينه کړه

نو  ه   ه و ول  نو  نو  ده  ه وویچ  ناتا ا زه  دومره خو داله    - 

ووایده  ووایده ماتده ټدول رسدتيا      . یم چال ته له مدا نده خوابدده  دو  نده یدال      

  ده  ه وویچ . ووایه

 .کال الړه ناتا ا په حير  

! اه سونيا کا کال تدا  دده   دده  دان پې ندداى  چدال زه یدال پېد نم         - 

 ده له مانه وپوسدتچ چدال لده بالکونسدکي سدره مدال اړیکدي        ...  ده وویچ
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 نگه دي  خو کله چال پوه  و  چال سدردار انددر   د اړیکدو پده  دلولو      

 .کال ما ته واک رابښل   خو اله  و

 :او و  ویچسونيا د خوا يني یو سوړ اسویل  وکړ  

 .نو  تا خو ال له بالکونسکي سره اړیکي نه دي  لولي - 

چددا تدده معلومدده ده کېددداى  ددي  ددلولي مددال وي  کېددداى  ددي لدده      - 

بالکونسدکي سددره  ددر  دده پدداى تدده رسددېدلي وي  ولددال زمددا پدده اړه داسددال  

 فکرونه کوئ 

 .زه  ېڅ فکر نه کوم  زما په د  خبرو سر نه خالصېدي - 

تده کده یدو وار  دده     . وکدړه  پده  در  ده بده پدوه  دال        سونيا ته لدد صدبر   - 

گوره نه د  ده او نه د ما  زمو  په . ووینئ  په رستيا به پر  ر  ه پوه  ال

 .اړه بد فکر مه کوه

زه د  ېڅ چا په اړه بد فکدر نده کدوم  ټدول راتده گدران دي او پدر ټولدو          - 

 مال زړه خو  دي  ولال  ه کوالى  م 

 دومره بده   . خوا ه او نرم آوازو نه هوليده سونيا د ناتا ا د هد دا په 

چددال د ناتا ددا  ېددره  يلمنددده او مهرباندده کېددده  پدده  ماهدده اندددازه بدده د     

 :سونيا  ېره الپسال برنده او جدي کېده   دال وویچ

ناتا ا تا ماته وویچ چال له مدا سدره مده هد دده  زه نده هد ددم  اوس        - 

دا ټدولال  .  ده باور نه لدرم زه په ! گوره ناتا ا. خو تا خپله خبر  پيچ کړ 

 پټال خبر  د  ه لپاره دي  دا رازونه 

 !ناتا ا زه په تا ډار دم 

 ولال ډار د   - 

 :سونيا په ډاگه وویچ 

 .زه په د  ډار دم چال ځان به مړ او تباه کړ  -

 .سونيا دد  خبر  په ویلو خپله له خپلال خبر  وډاره  وه 
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 .   و د ناتا ال پر  ېر  بيا د کرکال  پال راخور 

 وکال  ځان به تباه کړم  ځان به ژر ندابوده کدړم   ر ده چدال کدوم پده        - 

پدر   . تا یال  ه  تا پور   ېڅ اړه نه لري  کده تبداه کېددم  زه بده تبداه کېددم      

 .مال  دئ  په کرار مال پر ددئ  تا نه  م کرکه لرم

 !ناتا ا: سونيا له ډاره په ډک آواز هد وکړ 

 !کنه  کرکه  ته زما ابدي دسمنه یال اور ! تا نه کرکه لرم  کرکه - 

ناتا ددال سددره وندده   ددده نددور نولدده. او ناتا ددا پدده منددته د بانددد  ووتدده  

 .هد ده او  هه یال کوله چال په مخه ورنه  ي

ناتا دا د گبڼده پدده  ماهده حالددت  پده  ماهده ویرجنددال لده خوا ددينال        

 ېددر  د گنهکددارانو پدده  ېددر لدده یددو  کددوټال ندده بلددال او لدده بلددال ندده بلددال تدده  

رگردانه تله راتله  یو  ي به یال  سال راپورته کول او سمدالسه به یدال  س

 .بېرته هورځول

که  ه  م د سونيا لپاره  دهده ټدول خدورا گدران تمامېددل خدو بيدا  دم          

 . دال خپلال خورلنت  پسال کتچ او  ده یال  ارله

د گراو د راستنېدو په در چ کال  یوه ورځ له  ده د مخده چدال بایدد     

اى  د سدددونيا پدددام  دددو چدددال ناتا دددا ټدددول سدددهار د     دددده راگرځېددددلال و

مېلمسددتون د کړکدده خواتدده ناسددته او  دده تدده سددترگال پدده الره ده او یددوه    

ناریندده پددوځي تدده چددال سددونيا پددر  ددده د اندداتول گمددان وکددړ  کومدده ا دداره  

سونيا خپلال خورلنت  پسال خپله  ارنه ال زیاته کړه او د  تده یدال   . وکړه

هاره تدر ماسدام پدور  یدو ېجيد، او      پام  و چدال ناتا دا ټدول وخدت لده سد      

ناآرامه حالت درلود  دال  دو پوستنو ته چال لده د  نده کېدد   گدتوډ     

 .ځوابونه ویچ  خبر  یال ناتمامال پر ښود  او په  ر  ه یال خندل

ترچدداى ندده وروسددته سددونيا وليدددل چددال یددو مينځدده چددال ډار پسددال          

  ددددال . اخېسدددتال وه  د ناتا دددال د کدددوټال د درواز   ددداته انتظدددار وه    
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مينځال ته اجازه ورکړه چال ورننوزي  خو خپله یال د درواز   داته هدو    

ونيو او پوه  وه  چال بيا یال  دال ته ليك راوړى دى  نا اپه سدونيا تده   

 دددال .  رگندده  دوه چدال ناتا دا د ماسدام لپدداره کدوم گواسدمن تکدچ لدري         

 .دروازه وروټکوله  خو ناتا ال دروازه خالصه نه کړه

 :کړسونيا له ځانسره فکر و 

نن د  دال بشدره پده   .  ده  ر ه ته تياره ده!  ده  له  ده سره تښتي - 

سونيا . ځانگړي ډول د زړه سوي وه او د یو تکچ نښال په کال ليدل کېد 

یال له پالر سره پده خدداى پده امدانه کدال       ته ورپه یاد  ول  چال  ده ورځ

 دوکال  .  وکال  رومرو ناتا ا له  ده سره د تېښتال تکدچ کدړى دى  . وژړل

ا نور سکاره خبره ده چال  دوى تښتي  سه اوس ندو زه  ده وکدړم  پدالر     د

کوراگين ته ليك وليکم  پوستنه تر  وکدړم   دوک بده    ! جان  م نه  ته

 ده د  ته اړ کړي  چال ما ته ځواب وليکي  پېير ته یال وليکم  سدردار  

! اندر  ویلي و چال د کومال پېښال په وخت کال لده  دده مرسدته وهدواړم    

 ي په رستيا یال له سردار بالکونسکي سره خپلدال اړیکدي   او یا کېداى 

(.  دددال خددو پددرون  ددهزادگه ماریددا تدده ليددك لېدلدد  دى      . ) ددلولي وي

 .کا کال  پالر جان دلته واى

سونيا ته دا خورا گرانه بر ښېده چال په د  اړه له ماریا دیمتریوفندا   

 .سره وهد دي  ځکه  دال په ناتا ا ډ ر باور درلود

 :د لېز کال والړه وه او په زړه کال یال ویچ سونيا په تياره 

اوس دد  وخت رارسېدل   وسيم چال دا کورنه  ومره په ما حق  - 

آن که . لري  ما ددوى سه  ېر کړي نه دي   ومره نيکوالى ماته گران دى

. در   پال  م و ده نه  م  زه به په  مد  تياره د ليز کدال والړه و اوسدم  

نده   . واخلم او  ده به تېښتال ته پر  نده  دم زه به له خپچ ټول قو  نه کار 

 .زه به اجازه ورنه کړم چال دهه کورنه رسوا او بدنامه  ي
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اندداتول پدده د  وروسددتيو وختونددو کددال  د دولوخددوو کددره اسددتوگن     

دولوخددوو جددوړه  د ناتا ددا د تښددتولو الره ال  ددو ورځددال د مخدده .  ددوى و

 دال د کوټال تر  ا هو  ونيو او د کړ  وه او په  ماهه ورځ چال سونيا د 

ناتا دا ژبده کدړ  وه    .  دال دساتنال تکچ یال وکړ  باید تښتول  دوي واى 

چال د ماسام پده لسدوبجو  د ودانده د  دا لده خدوا ور وتلدال او کدوراگين         

 ده در  آسيزه گاډۍ کال د مسکو په  پېته ورسته کال پراته کامنکدا  

يسدا نده یدو  دړل  دوى      په  ده کلي کدال لده کل  . نومي کلي ته تښتولال واى

خوابدى پاپ رابلچ  وى و چال د  دوى نکا  وتړي  لده  دده ځایده بایدد     

د ډاگي آسدونو پده مرسدته د وارسدا واټ تده رسدول  دوى او بيدا لده  ددال           

 .سيمال نه د ډاگ په گاډیو کال په چټکه بهر ته تلل  واى

اناتول پاسپور  درلوده  لس زره روبله یال له خور نه اخيسدتي و او   

دوه  دا دان  . ره نور یال  م په ضمانت له دولوخدوو نده پدور کدړي و    لس ز

یو خوستيکوو چال پخوا یال د کاتد، دندده لرلده او اوس دولوخدوو پده      

جوارگرۍ او بچ کوم ا  و ډب کال د ناندریو لپاره لده ځانسدره گرځداوه او    

دهه افسر سه سدړى و   . بچ مکارین چال د سواره پوځ یو متناېد افسر و

دوى . د  ددده کددوراگين ډ ددر خوسددېده . نددد  سددکار دهمگددر لددد مسددت هو
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 .دواړه په لومړۍ کوټال کال ناست او چاى یال  که

دولوخوو چال د س ر کالي یال اهوست  موز  یال پده پښدو  د خپدچ     

کددار پدده کوټدده کددال چددال هددول  او دیوالوندده پدده پددارس کددال جددوړو  ددویو      

قالينو  د خرس په پوسدتونو او ډول ډول وسدلو فدر  او سدينگار  دوي      

 . ددو بنتلدده پيسددال پددر  پرتددال و   ناسددت و ... و  د  ددده ميددز تددر  ددا چددال 

اناتول چال تڼه پرانستال پوځي دریشي اهوستال وه  لده  ددال کدوټال نده     

چال  ا دان یال په کال ناست وو  د ودانه د  ا کوټال له الر  چال  لتده  

دفرانسددوي چددوپړ یددال لدده  ددو نددورو تنددو سددره وروسددتي پنتوندده تددړل  د       

دولوخوو د پيسو بنتلونه  مېرل . راتگ کاوه دولوخوو کوټال ته تگ

 :او ليکچ یال   ده وویچ

 .سه خوستيکوو ته باید دوه زره روبله ورکړ  - 

 !نو  ور یال کړه: اناتول وویچ 

 : دولوخوو وویچ 

بدال لده  دده چدال  ده      ( ماکارین دوى په د  نامه یادوه)خو ماکارکا  - 

کدال ځدان اچدوي  بيدا یدال       ته سترگه ونيسي  د تا په خاطر په اور او اوبو

 :خپلو حسابونو ته ا اره وکړه او و  ویچ

 حسابونه ټول پوره  ول  سه   نگه منئ یال کنه  - 

اناتول چال سکاره وه  د دولوخوو خبر  نه اوري لده  ددال موسدکا     

سره چال له  ونتو نه یال نه لر  کېده  پرته له  ده چدال  دده تده وگدوري      

 :وویچ

 .یال سکاره خبره ده  چال منم - 

دولوخددوو خپددچ دفتددر وتدداړه او لدده ملنددتو ندده پدده ډکددال موسددکا یددال      

 :اناتول ته وویچ

پو ېدئ تا تده وایدم  پر ددده  تدر اوسده ال وخدت  دته  دا لېونتدوب         - 
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 !پر دده

 : اناتول ځواب ورکړ 

کده تده پو ېدداى     ... احمنه  دا  ده وایدئ  تده دا اپلتدال ویدچ پر ددده       -

 ... ه به کېديخداى خپله سه پو ېدي  چال ... چال

 : دولوخوو بيا وویچ 

! رستيا درته وایم  دا لېونتوب دى چال ته یدال کدو   پر ددده گدوره     -

 .دا ټوکال نه دي  ته له اور سره لوبال کو 

 :اناتول وویچ 

پددوه ! بيددا بيددا مددال لمسددو   بيددا مددال پددارو   ورکېددده بددال درپسددال   -

د   ددو   ولددال مددال خپدده کددو   رسددتيا درتدده وایددم  زه سددتا دد  ټوکددو      

 . اور دو وخت نه لرم

کلددده چدددال لددده کدددوټال نددده و     . دا یدددال وویدددچ او لددده کدددوټال نددده وو    

 .دولوخوو  ده پسال مهربانه خو له سپکاوۍ ډکه خندا وکړه

 :دولوخوو ورپسال ورهد کړ 

 !ودر ده  ټوکال نه کوم  رستيا وایم  دلته را ه  دلته تا ته وایم -

آرام او  دده تده     کدړه اناتول بېرته کوټال تده راسدتون  دو   هده یدال و      

 ده ته یال وکتچ او له خپلال خوسال نده پرتده   . ځير او خبرو ته یال هو   ي

 .یال  ده ته هاړه کېښوده

د وروستي ځچ لپاره درته وایم  زه له تا سدره ټدوکال   ! گوره هو   ه - 

تر اوسه مال د تا پده وړاندد   ده ویلدي و      . لرم  چال له تاسره ټوکال وکړم

کړ  پيسال چا درکدړئ  پداپ چدا درتده راوبولده       پاسپور  چا درته جوړ 

 له ما پرته بچ  وک و  چال دا ټول درته وکړئ  

 .دا یال ورته وویچ  له  ده نه یال هېد تاو او سکچ یال کړ 

 وکال ما له تدا سدره مرسدتال کدړي دي  خدو رسدتيا  دم بایدد درتده پده            
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دا کددار چددال تده کددو   دا ډ ددر گواسددمن کدار دى او کدده لددد فکددر   . ډاگده کددړم 

سده تدا  دده وتښدتوله او الړ   ډ ددر     . وکدړ   دا لېونتدوب او حماقدت دى   

سه  خو خبره دلته پاى ته رسېدي  نه  فکر کو   چال تده بده آرامده  دال      

دا بدده ورتدده سددپينه  ددي چددال تددا سددځه لرلدده او محکمددال تدده بدده د  خبددره        

 .ورسېدي

 :اناتول بيا تندى تریو کړ او و  ویچ 

 در  ده درتده ویلدي کنده   دده پده        مدا خدو   ! چال  ومره اپلتال هددوئ  - 

 ماهه ځانگړي تعر، سره چال زیاتره با اري او بال ېنله خلك یال  له 

خپلال بال ېنلده نده الس تده راهلدو پدایلو لپداره کداره وي  خپدچ سدچ ځلده           

 :واورول   ده وویچ بيا د دولوخوو ته ویچ  وي دالیچ

ول  ددده خپددچ ټدد. گددوره بيددا  ددم درتدده وایددم  مددا خپلدده پریکددړه کددال ده  - 

امکانا  او الر  یاد  کړ  او په داسال حدال کدال چدال خپلدال گدوتال یدال       

 : مېرلال وویچ

که دهه واده سده دى یدا بدد  زه  دېڅ مسدووليت نده لدرم  کده سده  دم            - 

 ي  ما ته کوم ارزست نه لري  په بهر کال  وک له  ده نده  نده خبر ددي     

په کدرار   تا نه  يله کوم  نور  خبر  بس کړه  چوپ او داسال نه ده  نوله

 .مال پر دده او خبر  مه کوه

رستيا درتده وایدم  پر ددده  دا لېونتدوب پر ددده  تده ځدان تده خپلده           - 

 .زولنال اچو 

 :اناتول وویچ 

 ! ځه ورکېده  بال درپسال - 

خپلال  ڼال یال په دواړو منگلو کال کلکدال کدړ   بلدال کدوټال تده الړ        

  پر  وکه خو سمدالسه بېرته راستون  و  دولوخوو ته مخامخ نېدد

یال پلترۍ وو لدال  د  دده الس یدال راونيدو  پدر خپدچ زړه یدال کېښدود او         
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 :و  ویچ

خداى خپلده پدو ېد   چدال  ده خبدره ده  تده گدوره چدال  نگده و دچ            - 

! کوي   نګه مال زړه درز دي پو ېد   ه پښال لدري  مهربانده ملگریده   

  ه هلچکونه  ساپېرۍ ده  ساپېرۍ  پو ېدئ 

سترگال  سترگال یال ځلېدلال پده د    دولوخوو چال سکلال او سپين 

 يلده یددال  ددده تدده یددو ترخدده موسدکا ورولېدلدده  چددال نددور  ددم ملنددت  پددر    

 :وو ي او و  ویچ

 نو که پيسال د  خالصال  ي  بيا به  ه کوئ  - 

اناتول د زړه له کومال په راتلونکال د نه پو ېدو د ترور نده وړاندد     

 : خپله پوستنه تکرار کړه

دا  دده ...   ندده پددو ېدم چددال بيددا بدده  دده کددوم  نددو بيددا بدده  دده کددوئ  سدده  -

 :خپچ ساېت ته یال وکتچ او و  ویچ. احمنانه خبر  دي

 .نور یال وخت رارسېدل  دى! سه نو -

 :اناتول پس خانال ته الړ او پر خپلو چوپړانو یال هد وکړ 

 نور  م ځنت دو  که  نگه  دا  ه    لټوئ  - 

ي تدده یددال دد  دولوخددوو د ميددز لدده سددره پيسددال ټددولال کړ  یددوه سددړ  

خپلده وو  او  . لپاره ورهد کړل  چال دوى ته ډوډۍ او  دراب برابدر کدړي   

 .ناست وو  دال کوټال ته الړ چال ماکارین او خوستيکوو په کال

اناتول په کوټه کال پر والړ  هځېدلال  دوکه  نگدچ و لدال وه  سدر      

یدال الس کدال نيددول  و او پده داسددال حدال کددال چدال پدده خيدالو کددال ډوب و        

 .تو الند  یال نرم نرم  ه ویچموسېده تر  ون

 :دولوخوو له بلال کوټال ورته راهد کړ 

 .راځه کوم  ي وخوره  یو جام پورته کړه - 

 :اناتول چال  ماهه  ان موسېده  ځواب ورکړ 
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 .نه  نه یال هواړم - 

 .ور ه باالگا راهل  - 

اناتول پا ېد او خوړنتون ته ورننو   باالگدا  د در  آسديزه گداډیو     

یدددال لددده   دددوى گددداډیوان و  چدددال لددده  دددپدو کدددالو را يسدددال  یدددو پې نددددل

دولوخوو او اناتول سره انتیوالي درلوده او په خپلو در  آسيزه گاډیو 

کلددده چدددال د انددداتول هوندددت د تدددوفير پددده  . یدددال ددوى ډ دددر خددددمت کدددړى و

سار وټي کال و  په وار وار سره  ده  ماسامي له  دده ځایده راسدپور او    

  او سدبا  دپه یدال بېرتده  لتده رسدول        سپېده داغ یال مسکو ته رارسدول 

 ده په وار وار دولوخوو د  ده لده پدوروړو ژهدورل  و  پده وار وار     . دى

پده   دهه گاډیوان دهه دوه انتیواالن له جټانو او خپلو ملگرونجونو سدره 

د دهو دواړو نه د  ر یدو پده ډ درو داسدال پېښدو او      ... سار کال گرځولي وو

ه کېداى  و   دوى  ر یدو سدایبریا تده    رسوایيو خبر و  چال د  ده له امل

 دددوى بدده  ددم زیدداتره وخددت  ددده د خپلددو ېيا دديو        . تبعيددد کددړاى  ددي  

بنتارونو ته راباله  جامونه به یال ورسره پورته کول له جټانو سره به یال 

د . نهاو  کولال او د  ددوى پده زرگوندو روبلونده بده دده د الر  خر ېددل      

ر  پدور  خپدچ ژوندد لده مدرگ       دوى په چوپړ کال  ده  ر کال تدر  دلو وا  

سره مخامخاوه  تر و لو خوړلو پور  به یال د  دو سداتنه کولده  د  ددو    

آسونو قيمت چال ده به ددهو دوو تنو په چوپړ کال له پښو اچول  تر  دو 

پيسو زیا  و  چال دوى به د باالگا د چوپړ په بدل کال   ده ته ورکداوه   

ورستو پدور  چټدك    ٠3ر د دو په ساېت کال ت. خو ده ته  دوى گران وو

د  دده خوسدېدل  چدال د  ددو پده چدوپړ کدال خپلدال گدداډۍ         . تدگ خوسدېده  

واړوي  ټکر یال کړي  له نورو گاډیو نه مخکال  دي او لکده بداد  سدال د     

د  ده دا خوسېدل چال د باد په  ان پده چټکده   . مسکو کو ال الند  کړي

 :اوريگادیوانه کال د ده تر  ا له ناستو نشه انتیواالنو نه دا خبر  و
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نور  م چټدك  ندور  دم چټدك  داسدال چټدك چدال ندور ندو نا دوني            -

ور واره  د  ده خوسېدل چال په الره په کړاو روانو بزگرو ته متروکال. وي

 .کړي او په زړه کال ووایي  دا  م د رستينو بادارانو له خوا

 دده پده گداډیوانه کدال     . اناتول او دولوخوو ته  م باالگا ډ ر گران و 

و  م له د  کبلده چدال د  دده  دم  ده خوسدېدل چدال ددوى        د سال استادۍ ا

پيسدال  ر   باال ا به له نورو مسدافرینو سدره مخکدال لده مخدال     . خوسېدل

دوه ساېته پنځه ویشت روبله ټاکچ  ده خپله به د  ددو گداډیواني  دم نده     

کوله  خپدچ زلمدي گاډیواندان بده یدال ورلېدل خدو ددولوخدوو او انداتول         

بابانو په نامه نومول  تچ خپله چمتدو و او  لپاره  چال ده  دوى د خپلو ار

 دده بده   .  ېهکله به یال د خپدچ چدوپړ پده بددل کدال پيسدال  دم نده هوسدتال         

یواز   په  و ميا تو کال یو وار کله چال د  دو د چوپړانو لده الر  خبدر   

 ددو  چددال بدداداران یددال پيسددال لددري  نددو کددوم سددهار تددر نشددال وروسددته بدده  

م  و او ویچ بده یدال چدال پيسدو تده      راهي  درناوى به یال وکړ  په مال به خ

 : ده ویچ. بادارانو به  م تچ نازاوه. اړتيا لري

مرسددته راسددره وکددړئ  یددو روغ آس  ددم  ! پالرکدده فيودرایوانویچدده - 

راپداتال ندده دى  جيدد، مددال تددش دى   ددر  ده چددال کددوالى  ددي  ددده راسددره   

 .وکړئ

اناتول او دولوخوو به چال کلده پيسدال لرلدال  زره  دوه زره روبلده بده       

باالگا کليوال د ژیړ ډوله ویښتو خاوند  سدره بشدره    . یال  ده ته ورکول

په ځانگړي ډول  وربه هاړه  ټيټه ونه  پيته پزه درلوده او د اته ویشدتو  

 .کالو په منګ ځوان و چال ځلېدونکال وړ  سترگال او وړه زنه یال لرله

 ده نرۍ  نه چپنه چال وریښمين استر یدال درلدوده پدر لندت پوسدتين       

 .ال وهاهوست

 ددده پدده لددومړۍ کددوټال کددال  د ځړونددد سددپيهلي  ددمایچ پدده وړانددد   
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ودر د  پر ټټر او تندي یال د صلي، کرسال وویسدتال  د دولوخدوو پلدو    

وړاند  ورهي او خپچ کوچن  تدور الس یدال  دده تده ور وړاندد  کدړ  تدر        

 :درناوي وروستال ته یال  ده ته وویچ

 !فيودرایوانوویچ -

 .دا  م  ده را ه ! ستړى مه  ئ وروره - 

د اندداتول پلددو تدده چددال  مدددا اوس د راننوتددو پدده حددال کددال و  الس          

 :وروړاند  کړ او و  ویچ

 !جاللتمابه سالم - 

 : اناتول خپچ السونه  د  ده په او و ورکېښودل او و  ویچ 

زه تاته گران یدم او کده نده  اوس د رسدتني چدوپړ وخدت رارسدېدل          -

 !کوم آس د  راوست  دى   ا

 :ځواب ورکړباالگا  

 . ماهه چال ستا استازي یاد کړي وو   ماهه یاهي آسونه - 

کده گداډۍ یداهي  دم  دي  پدروا نده لدري خدو زه          ! نو هدو   ده باالگدا    - 

 .هواړم  چال در  ساېتو کال مو  ورسوئ

 :باالگا سترگال کېښکود  او و  ویچ 

 که ټوټه ټوټه  ي  نو  نگه به ورسېدو  - 

 :و   نا اپه چده کړ اناتول چال سترگال یال راوتلال  

 ...اوربوز به د  درما  کړم  ټوکال به نه کو - 

 :گاډیوان په خندا خندا ځواب ورکړ 

ما تر اوسده پدور  لده خپدچ بداداره  ده سدپمول  دى  تدر         !  ه ټوکال - 

 . ده چال آسونه ژوندي وي  زهلو به

 :اناتول وویچ 

 .چال داسال ده  کېنه - 
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 :دولوخوو وویچ 

 . وراځه کېنه  سه  -  

 .نه فيودرایوانوویچه   مداسال والړ سه یم - 

 : اناتول وویچ 

 .راځه کېنه او جام پورته کړه -

د . یدال ورتده واچدول   ( یو ډول خورا سده  دراب  )یو لوى گيالس مادیر  

 ده د نزاکت له مخدال   . دهو  رابو په ليدو د گاډیوان سترگال وځلېد 

 :وویچ

اړول او خپلدال  دونت  پده    ولال وروسته یال په سر و. نه  نه یال  کم -

 ده سره وریښمين دستمال چال له خوله نه یدال راویسدتلي و  پداکال او    

 :و  ویچ

  ه وخت به خوځېدو ! سه جاللتمابه - 

 : اناتول  ساېت ته وکتچ او و  ویچ 

 . مدا اوس!  وکال-

 گوره چټك به ځال او په وخت به رسېد   کنه ! خو باالگا - 

 :باالگا وویچ 

ره چال  نگه ځدو  کده پده خيدر الړ  دو  ولدال بده پده خپدچ          و وکال  گ - 

گددوره سددتا خددو یددادیدي  چددال تددوفير تدده مددال پدده اوو       . وخددت ندده رسددېدو  

 !ساېتونو کال رسولال  یاد دي او کنه  اوس  م مه ډار ده جاللتمابه

اناتول خپلال خاطر  وریداد  کدړ  او ماکدارین تده یدال چدال پده مينده          

 :مينه یال ده ته کتچ  وخندل او و  ویچ

پو ېدئ یو وار د حېر  مسي  په ميالد کدال لده تدوفير نده راروان      - 

ددوو  و  بداور بدده د  راندده  ددي ماکددار  مددو  داسددال چټددك راتلددو چددال لدده 

 .گاډیو له سره  مداسال راوالوتو
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 :باالگا دولوخوو ته وکتچ او دهال کيسال ته یال دوام ورکړ 

نددگ دوه ځددوان آسددونه مددال  د خپددچ قهددري آس تددر   !  دده آسددونه وو -

د . تړلي وو  باور به ونده کدړ   فيودرایوانوویچده  دپيته ورسدته الوتدچ      

ورتده  .  دو مخه نيول گرانه خبره وه  ساړه وه  السونه مال  دنت  دوي وو  

را دده او جلددو ونيسدده  خپلدده یددال د گدداډۍ پدده      ! مددال وویددچ  جاللتمابدده  

آسدونه داسدال یداهي  دوي و   ده ندور د       . وروستي سيټ کال ځان واچاوه

 ددوى پده در    . ته اړتيا نه ليدل کېده  آسونه خپله الوتدچ  متروکو و لو

 .ساېتو کال ورسېدل  مگر د کينال خوا آس له پښو ولو د
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اندداتول لدده کددوټال وو  او  ددو دقينددال وروسددته پوسددتين پدده هدداړه د     

سپين زرو مالوستني په مال دسمور د پوست خدوله لکده د زلميدانو پده     

ال وه  داسال چال د  دده لده سدکلي  ېدر  سدره       ېر د سر په یو  نگ ا ښ

یال سخت اړ  لګاوه  بېرته راسدتون  دو   ينددار  تده یدال وکتدچ او پده        

 ماهدده حالددت چددال د  يندددار  پدده وړانددد  در دددل  و  د دولوخددوو پدده   

 .وړاند  ودرید  او د ميو جامال یال پورته کړ

 :اناتول وویچ 

!   د خداى په امانستا له  ر  ه نه مننه! د خداى په امان! سه فدیا -

 :په چر  کال الړ  بيا یال ماکارین او نورو ته مخ ورواړاوه او و  ویچ

 ...د خداى په امان! زما د ځوانه یارانو! سه ملگرو - 

که  ه  م ټول لده  دده سدره روان وو  داسدال بر ښدېده چدال انداتول پده          

د  تو ه هواړي د خپلو انتیواالنو په وړاندد  دهدو خبدرو تده پدارونکي      

 ده چال ټټر وړاندد  ویسدتل  و او یدوه پښده     . و لمسوونکي بڼه ورکړيا

 .یال سوروله   ره کلمه جال او لوړه ویله

 :  ده ویچ 
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ټددول مددو جاموندده پورتدده کددړئ  باالگددا تدده  ددم  نددور ملگددرو او زمددا د    -

ځوانه  مزولو انتیواالنو  ما او تاسو ډ ر  ېيا ه کړي  خوسه مدو  

کنه  اوس نو خداى خبر دى چدال بيدا بده     تېر  کړي او ژوند مو کړى دى 

مو  ه وخت دیدن کېددي  زه بهدر تده روان یدم  د تېدر ژوندد پده یداد مدو  د          

دا یال وویچ او خپچ جام یال و که او  دده یدال   ! روهتيا په یاد مو   ورا

 .په ځمکه وویشت

باالگا   م خپله جام و که   ونت  یال په دسدتمال پداکال کدړ   او     

 : و  ویچ

 . روغ اوسئ -

ماکارین چال سترگال یال له اوسدکو ډکدال و   لده انداتول نده یدال هېدد        

 :تاو کړه او و  ویچ

 .ا   هزاده  چال ستا دا بېلتون  ومره راته گران او همړل  دى - 

 :اناتول چده کړل 

 !ځه چال ځو  ځه چال ځو -

 :باالگا  له کوټال نه وتونکي و  چال اناتول ورته وویچ 

ر  کدړه  تدر تدگ نده مخکدال لدومړى بایدد        نه  نه ودر ده  دروازه پو - 

روسددان سدد ر تدده لدده وتلددو مخکددال د وتلددو پدده وروسددتال  ددېبه کددال    )کېنددو 

 .دروازه یال وتړله او ټول کېناستچ!  وکال  دهسال( کېني

 : و  ېبال وروسته  اناتول پا ېد او و  ویچ 

 !درځئ ! اوس نو درځئ  لکانو- 

ورکدړل او ټدول     دده  د اناتول جوزوو نوي چوپړ  کهوړه او توره مال 

 .داالن ته ووتچ

 :دولوخوو وویچ 

الړ  دددده ماتریندددده  ! ایگناتکددددا! پوسددددتين د  چيددددرى دى   دددداى   -
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ماتویوفنا تده ور ده  پوسدتين تدر  وهدواړه او رایدال وړه   دده سدترگال         

 :کېښکود  او زیاته یال کړه

مددا اور دددلي دي  چددال کلدده یددوه نجلدده تښددتوۍ  نجلدده زړه نددازړه    - 

لده کدوره پده  مداهو کداليو کدال راوزي        . لکه مړىوي  له ډاره داسال وي 

تا به ال  ه ورته ویلي نه وي  اوسکال یدال را  . چال په کور کال یال اهوندي

او . روندددال وي  ېدددذر او زارۍ وي  پدددالر جدددان او مورجانددده وریددداد دي   

خدو تده خپدچ پوسدتين لده ځدان سدره        ... هواړي چال بېرته کورتده سدتنه  دي   

. ال یدال کېندوه او د خدداى پده امدان     واخله   دده ورواهوندده  پده گداډۍ کد     

 . مينځال د گېدړ  له پوستکي جوړ سځينه پوستين راوړ

 : ده داسال چده وکړه چال آواز یال په کوټو کال انگازه وکړه 

ما در ته وویدچ چدال د سدمور لده پوسدتکي جدوړ پوسدتين        ! بال ېنله - 

 .د سمور د پوستکي! تاتریشکا. راوړه

جټال  چال تدور  ځلېددونکال   یو  سکلال  په مال چنگال  ژ ړ رنگال  

سترگال او تور   ين بخواه گړگدوټ  ڼدال یدال درلدود   سدکل  سدور       

دسدددمور د پوسدددتکي پوسدددتين پددده الس کدددوټال تددده      دددال یدددال پددده او و 

 .راودانگچ

داسال بر ښېده چال  ده له خپچ باداره حيا کدوي او د خپدچ پوسدتين     

 :د السه ورکولو له امله خوابدي کېدي  خو بيا یال  م وویچ

 . پروا لرئ  دا زما پوستين واخلئ  زړه مال نه پسال خو  دئ  ه - 

دولوخددوو  دددال تدده ځددواب ورندده کددړ  پوسددتين یددال واخيسددت او د      

ټدول پده   ... ماترو کا پر او و یال ورواچوو او  ده یال سه په کدال تداو کدړه   

 ...دوو گاډیو کال ځاى پر ځاى  ول

 :باالگا وپوستچ 

 :تاو او چده یال کړه چمتو یاستئ  د گاډۍ جلو یال تر مړوند - 
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پدده د  وخددت کددال  . درځددئ  او د نيکيتسددکي پددر واټ  ددېوه  ددول   - 

یواز  د باالگا او د  ده تر  نگ په گاډۍ کال پر صندوي د ناست ځدوان  

د مسددکو د . چدددال چددال آسددونه یددال لدده بدداد  سددال زهلددول  اور دددل کېددد   

اربا  په ډگر کال ددوى گاډۍ د یو  بلدال گداډۍ سدره ولگېدده او د کدوم      

د ماتېدو هد واور دل  و او گاډۍ لکه بداد  سدال د اربدا  پده واټ      ي 

د پادنسددواټ تدر و لدو وروسدته  دوى خپلدال      . کال له سدترگو پنداه  دوه   

چټکتيا لدده کمده کدړه  راوگرځېددل او آسدونه د سدتاریا کانيو دينه پده         

 . لور الره کال ودر دل

گدچ   ده ځوان د باالگا تر  نگ ناست و  دد  لپاره یدال الندد  ودان   

چال د آسونو اوربوزونه ونيسي  خو په د  کال دولوخوو او انداتول ال د  

وخته پلي  دوي او پدر الر روان وو  کلده چدال د کدور د درواز  خدولال تده        

ورسددېدل  دولوخددوو  ددپلک  ووا دده او لدده  دددال خددوا ندده  ددم د  ددپلکي  

 :ځوابي هد واور دل  و او تر  ده وروسته یو مينځه راووته او و  ویچ

 .د ننه  کنه  وک به مو ووینيراځئ  - 

 : دال مينځال زیاته کړه 

 .اوس انگړ ته راننوزئ  وبه مو ویني -

دولوخوو د درواز  مخال ته ودر د  اناتول مينځال پسال وخوځېد  

 .او انگړ ته ننو   د دیواله له  نگه تېر او پورته په زینو یال منت  کړ 

تدر مخدال راپيددا    د ماریا دیمتریوفنا  ورب  چوپړ   ریدچ د انداتول    

 :او و  ویچ  و

 !راځئ  مهرباني وکړي اهلال ته - 

دهدده چددوپړ چددال پددده  ددورب ځددان د اندداتول مخدددال تدده خنددت  ددو پددده           

 :هړمبهاري وویچ

 !مهرباني  اهلال ته - 
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 :اناتول چال سا یال بنده بنده کېده  په پسهاري وپوستچ 

 ته  وک یال ! کومه اهلال - 

 .ته بدرگه کړم مهرباني وکړه  امر  وى  تاسو  دال - 

 : دولوخوو چده کړل 

دولوخدوو  لده   ! خيانت  وى  هولول  وي یو   اگرز! کوراگينه-

 دال پنجدر  سدره چدال در ددل  و  لده  وکيددار سدره الس او گریدوان و          

 وکيدار  هه کوله  اناتول پسال  ده پنجدره ټينګده کدړى چدال تدر  تيدر       

 دده  د دولوخددوو پدده خپددچ وروسددتي تددوان  وکيدددار پددور  و    .  ددوى و

تښددتال پدده حددال کددال یددال اندداتول لدده السدده راونيددو   ددده یددال لدده پنجددر          

 .راوویست او دواړو د گاډۍ خواته وروځداستچ
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ماریا دیمتریوفنا وليدل  چال سدونيا پده د ليدز کدال ژاړي   دده یدال        

ناتا دا تده ليکدچ  دوى یاددسدت      . د  ته اړ کړه چال  در  ده د  تده ووایدي    

یوفنا په الس ورهي او له دهده یاددسدت سدره یدو ځداى  د       دماریا دیمتر

 .ناتا ال کوټال ته ورننوته

 دال ناتا ا چال په حير  وچدو او بدال احساسداه سدترگو یدال د  تده        

 :کتچ  پور  و له او ورته وویچ

. هد دئ به نه  نه هواړم  ېڅ  د  واورم ! بال  رمال  بال حيا نجله - 

یال سپارستنه وکړه چدال  در  دده    د  دال کوټه یال ق له کړه او چوپړانو ته 

 وک چال نن  په دوى کره راځي  انگړ ته راننباسي او پدر  یدال نده  دي    

خپددچ چددوپړ تدده یددال سپارسددتنه وکددړه چددال  ددر  ددوک  . چددال بهددر تدده وتښددتي

راځدي  د  تده د  راولدي  خپلده الړه  پده مېلمسدتون کدال کېناسددته او د        

 .تښتوونکو راتگ ته سترگه په الر   وه

ندوم  چدوپړ راهدي او ماریدا دیمتریوفندا تده یدال خبدر         کله چال گوریچ  

ورکړ چال تښتوونکي وتښتېدل   دال تندى تریدو او السدونه یدال تدر  دا      
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هوټه کړل  تر ډ رو پدور  پده کوټده گرځېدده راگرځېدده او پده د  اړه یدال        

د ماسام اوه بجال و  چال الس یال په جي، کدال  . فکر کاوه  چال  ه وکړي

سونيا په داالن کال ناسته . ټال ته ورهلهپه کله ولگېد  او د ناتا ال کو

 :ساندو پسال اخېسال وه په زارۍ زارۍ یال وویچ  ده چال. او ژړل یال

 .د خداى لپاره   يله کوم پر  مه  ده چال ور م - 

ماریا دیمتریوفنا پرته له  دال چدال ځدواب ورکدړي  دروازه خالصده      

 :ویچد خپچ قهر د آرامولو لپاره یال په زړه کال و. کړه او ورننوته

پده  . بال  رمه  بال حيدا  بدال ننگده  زمدا پده کدور کدال او دا رسدوایه         - 

کده  ده  دم دا بده گرانده خبدره وي  خدو ټولدو تده          . پالر مال یال زړه خدو  دي 

پده  . سپارستنه کوم چال په د  اړه  وک  ه ونه وایي او گراو پوه نه  ي

ناتا ددا پددر کددټ پرتدده وه  سددر یددال پدده  . ټينګددو گددامونو کددوټال تدده ورننوتلدده

 ده په  ماهه حدال پرتده وه چدال    . نگلو کال مروړل  و او  ېڅ نه سور دهم

 .او تر  وتلال وه ماریا دیمتریوفنا  ده دلته ق چ کړ 

 :ماریا دیمتریوفنا وویچ 

زما په کدور کدال خپدچ لوندد سدره      ! آفرین! واه واه زیرى د  راباند - 

 دده   در  ! دلته به دوکال او پېښال نده کدوئ  .ما به نه هولوى ! وېد  کوئ

او و    ده یال له منګولو راونيولده .  ه چال درته وایم په ځير به یال اور 

 :ویچ

تا د یو  بال حيدا او  . گوره هو  ونيسه   ر  ه چال وایم اور  به یال - 

 ان ځان رسوا او بدنامه کړ  زه پدو ېدم چدال لده     سپين سترگال نجله په

 .خو په پالر مال د  زړه سوځي. تاسره  ه وکړم

 دېڅ بددلون پده کدال رانددي  خدو لده        . هه  ان چال پرتده وه ناتا ا   ما 

مدددداري .  دددددال ندددده د ندددده اور دددددونکال ژړا او سدددداندو هددددد احساسددددېده  

دیمتریوفندددا سدددونيا تددده مدددخ ورواړاوه او پدددر کدددټ د ناتا دددال تر ندددگ     
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 .کېناسته

 :ماریا دیمتریوفنا په ځېد او ډډ هد وویچ 

ه  چدال زه  بختور و چال وتښتېد  خو زه یال پيددا کدوم  تده اور  کند     -

  ه وایم  

خپچ ځېد او پنت الس یال د ناتا دا تدر مدخ الندد  کېښدود او  دده یدال        

ماریدا دیمتریوفندا او سدونيا د  ددال د مدخ پده       . خپلال خدوا تده راوگرځداوه   

ليدو  حيرانال  و   د  دال سترگال ځلېدونکو خو ځاى پدر ځداى وچدال    

لو دددلي  او هومبدور ي یدال   والړ  و    دونت  سدره ورهلدال او چداودلال    

 .وو

پدده هېدد، او کرکدده یددال د مدداري دیمتریوفنددا ځددان وژهددوره  خپلدده         

 :پخوانه بڼه یال هوره کړه او و  ویچ

 . ه رانه هواړئ  هواړم مړه  م ...پر  مال  دئ -

 :ماریا دیمتریوفنا وویچ 

ناتا ا زه د تا خير هواړم  هواړ  و ده  دئ  و دده  ده   مداسدال      - 

ندور زه نده وایدم    ... بدر  مدال واوره  وهځېده  زه به الس  م درنده وړم  خدو خ  

ته خپله پو ېدئ  خدو خبدره پده د  کدال ده     . چال ته گنهکاره او مالمته یال

چال سبا د  پالر راځي   ده ته  ه ووایو  د  ده ځدان بيدا لده سدلگيو نده      

 .په ر دد دو  و

 .ټول خبر دي  پالر د   ورور د   کوژدن  د  - 

 : ناتا ا چدال کړ  

 .کوژدن  نه لرم  ما  ده ته ځواب ورکړنو   ده خبر دئ  زه -

 :ماریا دیمتریوفنا دوام ورکړ 

پدده  ددر حددال  دددوى خبر دددي  تدده فکددر کددو   ددده دا خبددره  مداسددال    -

پر دددي  گددوره   دده خددو پددالر دى  زه  دده سدده پېدد نم   دده بدده اندداتول      
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 دوريچ ته راوهواړي  دا به بيا سه کار وي که  نگه 

ند   وه  له کرکال نده پده ډک هلچدك یدال     ناتا ا له کټه لد راکده هو 

 :ماریا دیمتریوفنا ته وکتچ او چده یال کړل

ستاسو یال زما په ژوندد  ده  ولدال  ولدال مدو زمدا پده        ! پر  مه  دئ - 

 ژوند کال الس ووا ه  چا تاسونه دد  کار هوستنه کړ  وه  

 :ماریا دیمتریوفنا له قهره ډکه چده وکړه 

تددا چددا بندددیز لګددول  و  کدده     تددا  دده هوسددتچ   دده  ددوي واى  پدده     - 

 نگه  وک کورته د  ده د راتگ خنت  وي وو  ولال  ده هوستچ چدال  

تا د کومال نوم ورکال جټال په  دان یوسدي  سده دا یدال وړ  او تښدتولال       

نددو تدده  دده فکددر کددو    ددده بدده یددال پيدددا کددړى ندده و  سددتا پددالر  ورور او   

 کوژدنه   ده سپك  بال ننګه  پو ېدئ  پوه  و  او کنه 

 :تا ا چال لد راپورته هوند   وه چدال کړلنا 

...  ده تر ټولو تاسو نه هوره دى  که تاسو د  ده خنت  دوي نده واى   - 

دا  ه  ي دي  سونيا تا ته وایدم دا  ده کېددي  ووزئ     ! ا   لویه خدایه

 ! رانه ووزئ

 دال داسال ساند  و لال  داسال د نا يله  د داسال خلکو پده  ېدر    

ماریدددا . د خپدددچ کدددړو پددده پایلددده پدددو ېدي   یدددال ژړل  چدددال یدددواز  خپلددده   

! دیمتریوفنا بيا  ده ویدچ پيدچ کدړل  خدو ناتا دال پدر  ددو ورچددال کدړ           

ووزئ  ووزئ  تاسو ټول له ما نده کرکده لدري  او زمدا سدپکاوي کدوي او       

 .ځان یال بېرته په کټ کال وارتېده

ماریدددا دیمتریوفندددا ال تدددر یدددو  مدددود  پدددور   ددددال تددده دد  لپددداره   

ا ا په د  ډاډه کړي چال دا پېښه یال لده پدالره پټده    نريحت کاوه چال نات

دد  لپاره باید پده خپلده ناتا دا    . کړي او  ېهوک په  ېڅ  ي خبر نه  ي

 ددال  . ناتا ا  ځدواب نده وایده   .  ر  ه  ېر کړي او  ېڅ چا ته  ه ونه وایي
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. نور  سلگه نه و لال او نه یال ژړل  خو له سدره تدر پښدو پدور  ر دد دده     

کمپلدال    دال ترسدر الندد   سدرو ددي کېښدود  دوه     ماریادیمتریوفنا د

یال پر  ورواچولال او په خپله یال یو زیتون گچ ورتده راوړ  خدو ناتا دال    

 . دال ته پاملرنه ونه کړه

ماریا په د  خيال چال  ده و ده ده  له کوټال نه د وتلو پده وخدت کدال     

 :وویچ

 رندگ یدال الددوت  او  . خدو ناتا ددا و دده نده وه   . پر ددده چدال و دده  دي     - 

لده  .  ده  په تر سدهاره ویښده پداتال  دوه    . سترگال یال رډ  رډ  وتلال و 

 .ونه هد ده سونيا سره  م چال  و ځله یال د کټ سر ته راهله

له وېد  سره سم  بلده ورځ سدهار د وختده  گدراو ایليدا انددر وویچ        

 دده خدورا خو داله و او د    . چال د مسکو  ندتو تده تللد  و  راسدتون  دو     

یال په سه بيعه خدرو  دوي و او ندور  دېڅ  دي       مسکو د  نتو جایدادونه

د  په مسکو کال د  ده د پاى ته کېدو اوله گرافيندال سدره چدال پده زړه کدال     

 . دال د ليدو لېوالتيا پسال اخېست  و  د دیدن خنت کېداى نه  و

ماریا دیمتریوفندا چدال  دده وليدد  سمدالسده یدال ورتده وویدچ  چدال           

تده راهوسدت  او ندن یدال     ناتا ا پرون سخته ناروهه  و   د  ډاکتدر ور 

 دونت  یدال   .ناتا ا نن سدهار لده خپلدال کدوټال راونده وتلده      . روهتيا سه ده

 ددده د کړکدده خددوا تدده  . وچددال او چاود دددلال او سددتر ال یددال لو دددلال و  

کلده  . ناسته وه او په ځير ځير یال په کو و کال تېر دونکو خلکو تده کتدچ  

داسدال  . اوهبه چال یال  وک کوټال ته راننوتچ  پده تلدوار بده یدال مدخ ورواړ     

 .بریښېدل چال کوم خبر یا ليك ته سترگال په الره وه

کله چال گراو  د  دال کوټال ته ورننو    ده په خورا گبڼده د  دده    

د نارینه گامونو هد ته هو   وه او د  دال پر  ېدر  بيدا  ماهده پخدوانه     

آن دپالر په ليدو  م له ځایه  دم  . سړه  په او د کرکال نښال راخور   و 
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 :گراو وپوستچ! هپورته نه  و

  ه در وي دي زما ساپېرۍ  ناروهه یئ  -

 :ناتا ا چوپه  وه  خو وروسته یال وویچ 

 . وکال ناروهه یم - 

گددراو پدده خوا ددينه د  دددال د داسددال مددا  او ژوبددچ  ددوي حالددت        

 ددال ډاډ  . پوستنه وکړه او و  ویچ په کوژدنه خو به یال  ه نه وي  وي

او ناآرامده   ه وکړه چال بال همده وي ورکړ چال  ېڅ پېښه نه ده  و  او  يل

 .نه  ي

مدداري دیمتریوفنددا  ددم د ناتا ددال د خبددرو ملگرتيددا وکددړه او و  ویددچ   

 .پرته بچ  ه پېښ  وي نه دي ناروهه چال له

گراو ته د ناتا ال دهه ناروهه خورا بدچ ډول وبر ښدېده  د لدور پده      

لده  پریښانه  د سونيا او مارینا دیمتریوفنا په خوا دينو  ېدرو کدال یدال     

خو د دده لپداره دد    . ورایه ليدل  چال  ه کومه بده پېښه پېښه  و  ده

گرانددال لددور تدده د داسددال یددو  پېښددال پېښددېدل  چددال د بددال ننگدده او بددال     

 ددرمه سددب،  ددي  آن پدده ترددور کددال  ددم وحشددتناکه وه   ددده تدده خپلدده     

خو الي او آرامدي داسدال گدران وه  چدال لده ندورو پوسدتنو نده تېدر  دو او           

ډاډه کړ  چال  ېڅ ځانگړي  ه نده دي پدېښ  دوي او    ځان یال خپله په د  

 .به یواز  د خپلال لور د ناروهه له امله وځنتوي کلي ته تگ
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پېير مسکو ته د خپلال سځال ایلن تر راتگه وروسته   هه کوله چال  

 . دال سره یال دیدن ونه  ي دد  لپاره کومال خوا ته مخه کړي چال له

کورنه تر راتگ نه وروسدته  د  دده اهېدز لده     مسکو ته د رستوو د  

امله چال ناتا ا په ده کړى و  دى یال د  ته اړ کدړى و  چدال د خپدچ تکدچ     

 ددده د یوسددف الکسدداندروویچ   . پدده الس تدده راوړلددو کددال تلددوار وکددړي     

کونت  ته چال د توفير په سار کال اوسېده  دد  لپداره ورهدي چدال  ددال     

  .ه ده ته ورکړيژبه کړ  وه  د خپچ خداى بښلي مېړه سندون

پېير چال کله له توفير نه مسکو ته راستون  دو   دده تده یدال د ماریدا      

دیمتریوفنا  ده ليك سره ورکړ چال په  ده کال یال له ده نه  يله کدړ  وه  

چال د اندر  بالکونسکي او د  دال د ناو  په  کله د یو مهم کدار لپداره   

. دیدن ونده  دي   پېير  هه کوله چال له ناتا ا سره یال  م. دد  کره ور ي

 ده ته داسال بر ښدېده چدال د ناتا دال پده وړاندد  د  دده احساسدا  تدر         

 ده  ه نده  چدال یدو سدځال لرونکد  سدړى یدال د خپدچ ملگدري د نداو  پده            

وړاند  لري  زیا  او پياوړي دي خو د برخليك چدارو  دده دواړو پده    
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 .یو ډول نه یو ډول سره مخامخول

تدگ لپداره جدامال اهوسدتال      کله چال یال ماریا دیمتریوفنا کورتده د   

 :له ځانسره یال چر  وا ه او ویچ یال

دا  ه پېښ  وي  او دا بيا ما پور   ه اړه لري  ژر تر ژره به سدردار   

 ...اندر  راهل  واى  له  دال سره به یال واده کړى واى

 :د توفيراسکایا په کو ه کال یو آ نا هد  هد پسال وکړ 

 د ر وخت کېدي چال راهلي یئ ! پېيره - 

پېيددر سددر پورتدده کددړ  اندداتول یددال وليددد چددال لدده خپددچ دایمددي ملگددري    

ماکددارین سددره پدده داسددال یددوه گدداډۍ کددال چددال دوو خددړو آسددونو کشددوله    

. ناست وو  خورا چټك روان وو   ره خوایال د واورو هونته کدي وارول 

اندداتول د پوځيددانو پدده  ددان ځانښددودونک  او نيدد  ناسددت و او سددر یددال لددد 

ه یال لد  انتال د پوستين په هاړه کال پټه کدړ   زن. مخال خواته خم کړى و

 ېره یال تکه سره او خو اله وه او خپله په بڼو سدينگار  دو  خدوله    . وه

یال داسال کده ا ښال وه چال هوړ   وي  ڼدال یدال چدال د وارو داندال پدر       

 .پرتال و   له ورایه سکار د 

 :پېير په  ده رخه کوله او په زړه کال یال ویچ 

د ژوندد د اوسدنه  دېبال لده     ! ن   وسديار دى رستيا  م دا یو رستي - 

دد   ېبال له خوند نه پرته بچ خيال نه لدري   . خوند پرته بچ  ېڅ نه ویني

چمتو یم  خپدچ  در  ده لدرم ور     . نو له  مد  کبله تچ خوس او خو اله دى

 .کړم  چال  مداسال  م

په د ليز کال چال چوپړ د پېير له او ونه پوسدتين اخيسدت ورتده و      

ا دیمتریوفندا  يلده کدړ  وه چدال د  ددال د خدوب کدوټال تده         ویچ چدال مارید  

 .تاسو بدرگه کړو

پېير  مدا چال د صالون دروازه خالصه کړه و  ليدل  چدال ناتا دا د    
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رنگ الوتي  هومبوري یدال لو ددلي او خپلده پده     . کړکه خوا ته ناسته ده

پېير ته یال وکتچ  سترگال یدال برندد  کدړ  او پده خدورا همېړلدال       . قهر ده

 .االر نه ووتهبڼه له ت

  ه خبره ده  : پېير چال ماریا دیمتریوفنا ته ورسېد  و  پوستچ 

 :ماریا دیمتریوفنا ځواب ورکړ 

اتدده پنځددوس کالدده مددال ژونددد کددړى دى  خددو داسددال      ! سدده خبددره ده  - 

 .رسوایي مال ليدلال نه وه

اور ددل   وروسته له  دده چدال لده پېيدره یدال قسدم واخېسدت چدال دهده          

چدا تده نده وایدي  ماریدا دیمتریوفندا  دده تده           و  خبر  به  ېهکله  ېڅ

وویچ چال ناتا ا د موراو پالر له مشور  پرته خپدچ کدوژدني تده ځدواب     

 دده  .  دال ورته وویچ چال دد  ځدواب ېلدت انداتول کدوراگين و    . ورکړي

کوراگين چال د پېير سځال له ناتا ال سره د  ده پې نددگلوي کدړ  وه او   

ه یال  له  ده سره وتښتي او پده  ناتا ا هوستچ   ده وخت چال پالر یال ن

 .پټه واده سره وکړي

اور دددو خولدده وازه  پېيددر او   پورتدده نيددولال و  او د  دددو خبددرو لدده  

اور ددل چدال    پاتال وه چال ماریا دیمتریوفنا ورته کدولال   دده داسدال  ده    

د  ده باور نه راته چال  نگده کېدداى  دو د سدردار     . باور یال نه پر  راته

ناتا ا رستوفال چال بال انداز   دده تده گرانده    اندر  کوژدنال  مهربانال 

پېيدر د انداتول لده پدټ     )وه  دهه بال ېنچ اناتول چدال واده یدال  دم درلدود      

تر بالکونسدکي نده هدوره وگڼدي او داسدال پدر  مينده او د        ( واده نه خبر و

   او له  ده سره وتښتي  پېير نده پده د  پو ېدده او نده یدال        ده لېواله

ترور چال ده دناتا ال لده ما دومتوبه پده     ده سکل  . ترور کوالى  و

خپدچ خيدال کدال انځددور کدړى و  د  ددال سددپکال او سدخت زړ  نجلده لدده        

. نوي ترویر سره نه جوړ ده چال اوس ماریا دیمتریوفنا ورته انځور کدړه 
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 دده پده زړه کدال وویدچ  دوى ټدول      . وریاده  وه (ایلن)پېير ته خپله سځه 

یدواز  دى نده دى  چدال لده      او خيدال تده ورهلدچ  چدال    ! له یو  ډلال نده دي 

 دوي   داسال یو  ناپاکال سپکال سدځال سدره یوځداى کېددل یدال پده برخده       

 ده په د  نده پو ېدده چدال د ناتا دا رو  لده  درم نده خدوټېدي او دا         ... دي

 .دد  گناه نه وه چال د  دال بشر  آرامه کراري خپله کړ  وه

 :پېير د ماریا دیمتریوفنا د خبرو په اور دو وویچ 

 نگده کدوالى  دي واده وکړي  دده خدو بلده سدځه لدري           ولال   ده - 

 .واده نه  ي کوالى

 : ماریادیمتریوفنا وویچ 

. دم په دم نوي گالن راهدوړ دي ! سپکه  سپکه  دا د  ال بله سپکه -

د  بلال ته یال ووایده   دده یدال ال سدترگه     . دا سپك. ېجي، سه ځوان دى

 .دا دوه ورځال کېدي چال الر  ته گوري. په الره ده

ماریا دیمتریوفنا چال له پېير نه د اناتول د سځال ټدول حدال واور دد      

په سکنځلو سکنځلو یال خپچ زړه تش کړ او  ده تده یدال وویدچ چدال د  ده      

 دال وویچ چال دا ډار دده چدال  در  دېبه دا  دونال      . لپاره یال راهوست  و

ده چال گراو او بالکونسکي راورسېدي او له دهال پېښال نه چال د  یال 

وله  خبر  ي   رومرو به انداتول تده بلنده ورکړي چدال پده      د پټولو  هه ک

ندددو لددده د  کبلددده یدددال لددده پېيدددر نددده   . دوريدددچ کدددال یدددال سدددره سدددپينه کدددړي  

. نده وهدواړي لده مسدکو نده ووزي     ( انداتول )وهوستچ چال له خپدچ اوسدي  

پېير چال سردار اندر  او گراو ته د ورپېښ گواس په گدواس پدوه  دو     

ماریددا . دهدده  يلدده تددر سددره کددړي ژبدده یددال وکددړه چددال د ماریددا دیمتریوفنددا   

دیمتریوفنا چال خپچ زړه ورته تش کړ  پېير یال د  رکلو کوټال ته بدرگده  

 :کړ او ورته و  ویچ

گوره پام کوه چال گراو له  دېڅ  ده خبدر نده دى او نده یدال  دم داسدال          - 
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او زه بده اوس ناتا دال تده ور دم او ورتده      . وسيي چال له کوم  ه نه خبر یال

انتظار مه باسه   دو  کده د  خوسده وي کدوالى     وبه وایم  چال  سال تش 

 . ال  هرمه له مو  سره پاتال  ئ

گددراو سددره وليدل  ددده خددورا پریشددانه او خوا ددين      پېيددر لدده زاړه  

 ده ورځ سهار ناتا ا  ده ته ویلي و چال له بالکونسدکي سدره   . بر ښېده

 .خپچ اړیکي  لولي او ځواب یال ورکړى دى

 : گراو پېير ته وویچ 

له د  بدال مدوره نجوندو سدره پده  ده       ! هي ده  لویه بدمرهي ه بدمر -

. پددو ېدئ دلتدده لدده راتددگ ندده ډ ددر پښددېمانه یددم . بدددمرهه اختدده  ددوي یددم

تدا بده  دم اور ددلي وي  پرتده لده  دده        . هواړم له تا سره په سپينه وهد ددم 

چال له چا سره مشوره وکړئ  خپچ کوژدنه ته یال ځواب ورکړئ  که  ه 

تده خوسده نده وه  خدو بيدا  دم سدردار انددر  بدد            م  ېهکله زمدا د  واده 

د پدالر  . ځوان نه دى په  ر حال  ده د پالر له خوسال پرتده دا کدار کدړى و   

 . ناتا دا  دم بدال کدوژدنال نده پداتېدي      . له خوسال پرته کار  سه پاى نده لدري  

او بيدا یدال  دم د مدور او پدالر لده       . خو پر د  بولال ډ ره موده تېره  دو  وه 

اوس ناروهده  . کړي او  دده تده یدال ځدواب ورکدړى دى      خوسال پرته دا کار

حدال ډ در   ! سداهليه گرافده  . پرته ده او خدداى خبدر چدال  ده پدر   دوي دي      

پېيدر ليددل چدال    ... د بال موره نجله ساتنه خدورا گدران کدار دى   . خرابه دى

 هده یدال وکدړه چدال خبدر  بدچ پلدو بدوزي  خدو          . گراو خدورا پریشدانه دى  

سدونيا پده خدورا خوا دينه د     . پيچ کړهگراو به بېرته د خپچ هم کيسه را

 : رکلو کوټال ته راننوته  او و  ویچ

د ناتا ا ناروهي خورا کړکيچنه ده   دده پده خپلدال کدوټال کدال ده        - 

ماریدا دیمتریوفندا   . که ستاسو خوسه وي  ده ستاسو د ليدو  يلده لدري  

 .له  دال سره ده   ده  م  يله لري چال تاسال  لته ور ي
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 :گراو پېير ته وویچ 

 ددوکال رسددتيا تاسددو خددو  ددم لدده بالکونسددکي سددره نېدددد  ملگرتيددا  -

آه خدایده   نگده   . لرئ   رومرو ناتا ا هواړي  ده ته کوم زیدري ولېددي  

 ر  ي سه و  خپلال منگلویال په خپلو سپينو  ڼو کال خښدال کدړ  او لده    

 .تاالر وو 

ماریا دیمتریوفنا ناتا ا په د  خبره کړ  وه چال انداتول سدځه لدري      

ناتا ا په  ېڅ ډول د  دال خبره نه منله او  يله یدال کدړ  وه چدال پېيدر     خو 

 ده وخت سونيا کړ  وه چال  ده  دهه خبره پېير ته. د  ته رستيا ووایي

 .د دال پلو ورروان و

ناتا ا چال رنگ یال الوت  و  پده خدورا حيرانده او جددي بڼده د ماریدا        

يولال سدترگال  دیمتریوفنا تر  نگ ناسته وه  د  دال ځلېدونکال ټيټال ن

ال د درواز  په خوله کال په پېيدر ورولگېدد  او پده پوسدتنيزه توگده یدال       

 ده  نه ورته وموسدېده او نده یدال سدر ورتده وسدوراوه  خدو        . ده ته وکتچ

 : مداسال په ځير او پرله پسال یال په سترگوکال له  ده نه وپوستچ

ایددا دى د اندداتول ملگددري دى  کدده د نددورو پدده  ددان  ددده تدده پدده بددده      -

گه گددوري  خددورا سددکاره ده چددال خپلدده د پېيددر  ددته والدد  یددال ندده         سددتر

 .احساساوه

 :ماریادیمتریوفنا چال پېير ته ا اره کوله  ناتا ال ته وویچ 

 ده په  در  ده پدو ېدي  پر ددده چدال درتده ووایدي  چدال مدا رسدتيا            - 

 ویلي که درواغ 

ناتا ا لکه ویشتچ  وى له پښدو پداتال ځنداور  چدال د سدکاریانو او       

 .و رانېدد  کېدل یال ليدل  کله یوه او کله بچ ته کتچتازیان

پېير چال پر  دال یال سخت زړه خو  ده  سترگال یال سکته واچدولال   

او لده  ددده  دهاد  ندده چدال لدده ده نده هوسددتچ  دوى و لدده کرکدال سددره سددره       
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 :وویچ

نتاليا ایليچنا دد  خبدر  رسدتيا او نده رسدتيا بایدد سدتا لپداره یدو          - 

 ... ان وي ځکه

 رستيا نه ده چال  ده سځه لري  نو دا - 

 .ولال  رستيا ده - 

 !سځه یال لرله  له پخوانه  قسم وخوره: بيا یال وپوستچ 

 .او پېير قسم وخوړ  چال له پخوا نه یال سځه لرله 

 :ناتا ا په تلوار وپوستچ 

  ده ال په مسکو کال دى  - 

 .دا نيم ساېت مخکال مال وليد.  وکال  په مسکو کال دى- 

درلود او الس یال پده   د خبرو توان نه چال نور نو  دال داسال بر ښېده 

 .د  نښه وسوراوه چال یواز  یال پر ددئ
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. پېير هرمنده تده پداتال نده  دو او سمدالسده لده کدوټال نده وو  او الړ          

د  دده د پيدداکولو پده    .  ده په د   يله سار ته الړ چال کدوراگين ولټدوي  

ه وینده پده زړه کدال داسدال را ا شدېدله       په  مدا خيال یال ټولد . خيال کال و

 ده یال  در ځداى   . چال اوس سا ا ستچ یال  م له ستونزو سره مخامخېدل

پده مسدکو کدال د    )ولټاوه  پده هوندتیو کدال لده جټدانو سدره  پده کومونندو         

پدده . پېيددر بيددا کلددوب تدده الړ. کددال   ددېڅ ځدداى ندده و( سدداېتېرۍ یددو ځدداى و

انده چدال د هرمنده لپداره      دده مېلم . کلوب کال  ر  ه په خپچ حدال روان و 

 ددوى د سداري   . پېير سره یال روهبدړ وکدړ   راهلي وو  ډله ډله ناست اوله

 ده چوپړ چدال ده تده یدال  رکلد  ووایده  نده یدواز  د        . ژوند په اړه هد دل

 ده اندتیواالن پې نددل  بلکدال د  ددو لده ېداداتو سدره  دم آ دنا و  ورتده           

 دهزاده زاخدارویچ    وویچ چال ده ته په واړه خوړنتون کال ميز چمتدو دى  

د پېير یدوه آ دنا   . په کتابتون کال دى او پاول تيموفيویچ ال راهل  نه دى

د خبرو اترو په لړ کال له  ده نه وپوستچ چال د کوراگين له خدوا د ناتا دا   

رستوفال د تښتېدلو په اړه چال اوس یدال پده ټدول سدار کدال آواز  خدور        
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ال آواز  دي  پېيدر  دي   ه اور دلي او کنه  دا آواز  رستيا دي که  س

 :وخندل او و  ویچ

دا  ستال تشال ملنت  دي  ځکه دى  مدا اوس د رستوو پده کدور    -

 . کراره کراري وه. کال و

راهلد  نده     ده لده ټولدو نده د انداتول پوسدتنه کولده  یدوه وویدچ چدال ال         

پېير په حيرانتيا سره دهدو  . دى  بچ بيا وویچ چال نن به هرمنه ته را ي

لو  خلکوتده چدال د ده پده گوگدچ کدال لده تېر ددونکي        آرامو او آسوده خيا

 ده د کلوب پده ټولدو صدالونونو کدال وگرځېدد       . توفان نه خبر نه و  کتچ

ودر د چال ټدول راټدول  دي  لده انداتول نده پرتده ټدول راهلدچ  دى  دم ندور            

 .انتظار نه  و او پرته له  ده چال ډوډۍ وخوري  کورته الړ

دهده ورځ هرمده د دولوخدوو    اناتول چال دى یال پده لټولدو بوخدت و      

سددره هرمندده کولدده او دوى پدده د  اړه هد دددل  چددال د دهددال ورپېښددال        

د  دده پده اندد دد  کدار لپداره بایدد  رومدرو        . بدنامه هدم  نگده وخدوري   

( د پېيددر سددځه ایلددن)ماسددام  دده دد  لپدداره د خددور کدره   . ناتا دا وگددوري 

ال الر  ورهي  چال په د  اړه له  دال سره وهد دي  چال  نگه او له کوم

کلدده چددال د ټددول سددار د بددال ثمددره لټولددو ندده  . ناتا ددال سددره د ده کتندده و ددي

وروسته پېير بېرته کورته راورسدېد  د  دده یدو چدوپړ ده تده خبدر ورکدړ         

چال  هزاده اناتول واسيلوویچ له گرافينال ایلن سره د  رکلو پده صدالون   

 . د  رکلو په صالون کال د مېلمنو گڼه گواه وه. کال ناست دي

په د   ېبه کدال  )چال مسکو ته له راتگ نه وروسته خپله سځه  پېير 

ليددلال نده    (له بچ  ر چا نه زیا    ده له خپلال سځال ایلن نده کرکده کولده   

او روهبددړ وکددړي  صددالون تدده تددر  وه  بددال لدده  ددده چددال لدده  ددده سددره سددالم 

 .ننوتلو وروسته یال اناتول وليد او مخامخ  ده ته ورهي

 :واته راهله او و  ویچگرافينه ایلن د خپچ مېړه خ 
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تدده پددو ېدئ چددال اندداتول لدده  دده سددتونزو سددره الس او        ! پېيددره! آه -

 گریوان دى 

خددو  مدددا چددال د خپددچ مېددړه سددکته سددر  لدده قهددره ډکددال ځلېدددونکال     

سترگال  د  ده ټينګ ټينګ گامونده  او لده لېونتدوب نده ډکده پياوړتيدا       

ه وخت کدال  له دولوخوو سره د دوريچ پ یعنال  ده  ه چال د  په  ده کال

 .ليدلي وو  وليدل  ځاى پر ځاى ودر ده

 :پېير خپلال سځال ته وویچ 

 . ر چېر  چال ته یئ   لته  ر او رسوایئ  ته - 

 :بيا یال اناتول ته مخ ورواړاوه او په فرانسوي ژبه یال ورته وویچ 

 .اناتول  درځه درځه  زه هواړم درسره وهد دم - 

ېدد او چمتدو  دو چدال پېيدر      اناتول خورتده وکتدچ  پده نرمده هداړه پا       

 .پسال وخوځېدي

 .پېير  ده له السه راونيو  ځانته یال راکش کړ او له صالون نه ووتچ 

 : ایلن په ټيټ آواز وویچ 

خدو پېيدر پرتده    ... که ځانته اجازه ورکړئ چال زما په مېلمسدتون کدال   -

 .له  ده چال د  دال ځواب ووایي  له مېلمستون نه وو 

ڼده  لکده د ځدان سدتاینکو زلميدانو پده  دان        اناتول  په خپلده ېدادي ب   

کددال د ندداآرامه نښددال لدده ورایدده     ددده پسددال روان و خددو د  ددده پدده  ېددره   

 .  رگند  و 

کله چال پېير خپچ دفتر ته ننو   دروازه یال ق دچ کدړه  پرتده لده  دده       

 :چال اناتول ته وگوري   ده ته یال وویچ

وکدړئ   تاسو گرافينال رستوفال ته وېده ورکدړ  چدال واده ورسدره     - 

 د  دال د تښتولو تکچ مو کړى و 

 :وویچ(  دوى تچ په فرانسوي هد دل)اناتول په فرانسوي ژبه  



 

٠770 

زه ځان اړ نه گڼم   ددو پوسدتنو تده چدال پده داسدال ترخده        ! زما گرانه - 

 .ژبه له مانه کېدي  ځوابونه ووایم

د پېير بشره چال ال د مخه رنگ تر  الدوت  و  پده لېدوني هېد، کدال       

ه انداتول پده خپلدو  دتلو السدونو د دریشده لده گریدوان نده           دد . ډوبه  وه

راونيو او تر  ده یال له یو  خوا نه بلال خواته خوځاوه  چال په  ېدره کدال   

 .یال د ډار او وحشت نښال را رگند   و 

 :پېير تکرار کړه 

 ...درته مال وویچ  هواړم درسره وهد دم -

 :وویچ اناتول چال د گریوان په  ليدلال ځوړند  تڼه الس وا ه  

 .حماقت دى  وایه  ه وایئ  خبره د  وکړه - 

 : پېير وویچ 

ته لچك او سپك انسان یال  نه پو ېدم  ه  ي زما مخه نيسدي او   -

 دده د ميدز لده سدره د     )ستا د سر د چېتېدو له خونده مدال بدال برخدال کدوي     

کاهذونو درنه دوسيه راپورته او تر  واسه وروسته یال سمدالسه بېرتده  

 :زیاته کړه ده ( کېښوده

 وېده مو ورکړ  وه چال واده ورسره وکړئ  - 

مدا  ېهکلده وېدده نده وه ورکدړ        ... ما  ما  ما فکدر نده کداوه  چدال     - 

 ...ځکه چال

 :پېير د  ده خبر  پر  کړ   ور وړاند   و او تکراره یال کړه 

 د  دال ليك تا سره  ته  تا سره یال ليك  ته  - 

س پر جي، ومانته او یو کاهذ اناتول  ده ته وکتچ  سمدالسه یال ال 

 .یال راوویست

پېير  ده ته ورکړ  وى ليك واخېست  ميز یال لد پور  وا ه او پده   

په د  وخت کال وليدل چدال انداتول   . کټ ډوله  وکه کال یال ډډه ولګوله
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 :په یو  ځانگړ  خوځېدا له ډار سره پټ کړ   ده ته یال وویچ

 !زه  ېڅ نه درسره کوم  ډار ده مه - 

ال په داسدال یدو ژبدال چدال گدواکال لده ځانسدره لوسدت تکدراروي           بيا ی 

 :وویچ

تر یو   دېبال چوپيتيدا نده وروسدته   دده      ... دویم... لومړي ليکونه - 

تاسدو بایدد لده مسدکو      دویم. بيا پا ېد او په گرځېدو  و. بيا دوام ورکړ

 .نه ووزي

 ...نو زه  نگه کولال  م - 

دده خبددر  واوري  دوام  در ديم دا چدال  پېيددر پرتده لده  دددال چدال د        - 

تاسددو بایددد  ېهکلدده د  ددده  دده پدده اړه چددال د تاسددو او گرافينددال      : ورکددړ

ناتا ا تر منځ تېر  وي دي  یوه کلمه  م  دېڅ چېدر  او  دېڅ چدا تده ونده       

البته زه پو ېدم  ستا د ژبال مخه نيول  نه  م  خو که لد تر لدده کده   . وایئ

 ... يستا په وجدان کال د رستيا یو سپخنکي  م پيدا  

 .پېير چوپه خوله   و ځله په کوټه کال سکته پورته الړ 

 .اناتول په تریو تندي د ميز  اته ناست او خپلال  ونت  یال ژوولال 

 :پېير وویچ 

پرتده    تاسو نه  ي کوالى پوه نه  ئ  چال باالخره ستاسو له خوسال -

نور خلك د نيکمرهه او آرامه حق لري  تاسو نه  ال کوالى پوه نده    م

تاسدو  . چال په خپلال یو   ېبال خو اله د نورو ټول ژوند بربدادوۍ  ي 

خپلال ېيا ده  لده داسدال سدځو سدره وکدړئ  لکده زمدا د سدځال پده  دان            

 ددوى ستاسدو   . سځو سره   دوى پو ېدي چال تاسو له  دو  ده هدواړئ  

د ېيا ي او بال الري لپاره پوره په  ماهده  دان بدال الرۍ اختده دي لکده      

  نجلده تده د واده وېدده ورکدول  د  ددال      تاسو چال اخته یاست  خو یدو 

د   نگه نه پو ېدئ  چال ستاسو دهده کدار  ... هولول او بيا د  دال تښتول
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 .یوه بوډا او یا یو ما وم و لو او زورولو ته ورته دى

پېير چوپ  دو  انداتول تده یدال وکتدچ  انداتول تده د دده کتلو ندور د           

 .قهر نه بلکال پوستنيزه بڼه پيدا کړ  وه

چال د پېير قهر او خوا يني سړ ده  په  ماهه انددازه بده د    ومره به  

 :اناتول زړورتيا زیاتېدله   ده وویچ

 . پو ېدئ  په د  نه پو ېدم  نه پو ېدم او نه هواړم پوه  م - 

 ده چال الندنه ژامه یال ر دد ده  پرته له  ده چال پېير ته وگدوري    

 :دوام ورکړ

داسدال خبدر   لکده سدپك      پو ېد ئ ماته  ه وویدچ  تاسدو مدا تده      - 

زه د یدوه درانده    لچك او د  ته ورته نور  وویچ   ده  ه مدو وویدچ چدال   

او مخددور انسددان پدده توگدده  ددېڅ چددا تدده اجددازه ندده ورکددوم  چددال مددا تدده یددال    

 .ووایي

پېير په حير   ده ته کتچ  خو دا توان یال نه درلود  چدال  دده لده ده     

 .نه  ه هواړي

 : اناتول دوام ورکړ 

مو  یواز  و او ستا خبر  چا وانه ور د   خدو زه نده  دم    که  ه  م  -

 ...کوالى

 :پېير له ملنتو نه په ډکه ژبه وویچ 

 پوه نه  وم  تاسو له ما نه  ه هواړئ   

که هواړئ چال زه ستاسو  يله تر سره کړم  لد تر لده خپلال دا خبر   - 

 بېرته واخلئ   نگه 

خلدم  او  يلده کدوم چدال     خپلال خبر   خپلال خبر  بېرته ا: پېير وویچ 

 !ما وبښئ

 :پېير د  ده  ليدلال تڼه ته وکتچ او زیاته یال کړه 
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 .که س ر لپاره مو پيسال په کار وي - 

 .اناتول وخندل 

  ډار او ملنددتو گددت  خندددا ندده چددال ده پدده وار   ددده  پېيددر د اناتول لدده 

 :خپله سځه  مداسال ليدلال وه  بېرته په هې،  و او و  ویچ

 .بال رحمه خټه ده ه سپکه او  - 

 .دا یال وویچ او له کوټال نه وو  

 .او بله ورځ اناتول د پېترزبورگ پلو وخوځېد 
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پېير  ماریا دیمتریوفنا ته ورهي چدال د  ددال  يلدال د سدرته رسدېدو      

ټدول کدور پده    . نه یال خبره کړي  چال کوراگين باید له مسکو نه و ړل  ي

ناتا ا ډ ره ناروهه وه  ماریا دیمتریوفندا  . ویره او گبڼه کال  پال و لال

په پټه پېير ته خبر ورکړ  چدال کلده پدرون  دپه ناتا دا د انداتول لده سدځال         

پده خولدو چدال پده پټده یدال       ( د مو ک د وژلدو دوا )خبره  وه د  دو درملو 

لدد خدوړلي اوبيدا      ددال درمدچ  . پيدا کدړي وو  د ځدان وژندال  هده کدړ  ده     

ړ  ده او ورتده ویلدي دي چدال  ده یدال      ډاره  و  ده  سونيا یال راویښه کد 

کړي دي  خو په  ر حال اوس خورا ناتوانه ده او کلدي تده د  ددال د لېدلدو     

ندو ځکده یدال یدو  دوک لېدلدي چدال د  ددال مدور          . ترور  م نه  دي کېدداى  

پېيدر وليددل  چدال گدراو ډ در همجدن او       . مشره گرافينه مسکو ته راولي

 .ليدالى سونيا په ژړا ژړا ژاړي  خو ناتا ا یال ونه  وه

پېير  دده ورځ پده کلدوب کدال هرمنده وخدوړه او اور ددل یدال چدال  در           

پلو  د کدوراگين لده خدوا د ناتا دا رسدتوفال د تښدتولو کيسدال او خبدر          

 ده په ټينګار دهه آواز  ناسمال بللال او ویچ یال چال رسدتيا  . روانال دي
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خبددره دا ده چددال اوسددي یددال د ناتا ددا ریبدداري کددړ  ده او  ددده یددال ندده ده       

پېير دا خپله دنده بلله چال دهه خبره پټه وسداتي او د رسدتوو د   . ورکړ 

 . کورنه پت او ېز  بېرته پر ځاى کړي

 ده په خورا تلوسال د سردار اندر  رارسېدو تده سدترگال پده الره و     

او  ره ورځ به د  ده په اړه د نویو خبروندو د الس تده راوړلدو لپداره د زاړه     

 .سردار کورته ورته

اندر وویچ د پېدلال بوري ین له الر  د سار له ټولدو  سردار نيکوالى  

آوازو خبر ده او  ده ليك یال چال ناتا ال په  دده کدال لده سدردار انددر       

 دده تدر ورځنددي   . سدره د خپلدو اړیکدو د  دلولو خبددر ورکدړى و  لوسدت  و      

ژونددد خو دداله بر ښددېده او پدده بددال حوصددلگه یددال د زوى د راتددگ الره     

 . ارله

گ ندده  ددو ورځددال وروسددته  پېيددر د سددردار  لدده مسددکوه د اندداتول د تدد 

اندر  له خوا یو ليك تدر السده کدړى و  پده  دده ليدك کدال یدال  دده تده د           

خپچ راتگ خبر ورکدړى و او ده نده یدال  يلده کدړ  وه  چدال د ده دیددن تده         

 .ور ي

مسکو ته په رارسېدو سره مشر سردار  د سردار انددر  مخدال تده د     

ناتا ا لده انددر  سدره د خپلدو     ناتا ا  ده ليك کېښود  چال په  ده کال 

دهه ليك پېدلال بوري ین لده  دهزادگه   . )اړیکو د  لولو خبر ورکړى و

او د انداتول لده خدوا د    ( ماریا نه هال کړى او مشر سردار ته یدال ورکدړى و  

ورتده کدړ     ناتا ا د تښتولو کيسه یال په  ر اړخيزه ډول او ال زیداتال بڼده  

پېيدر بدچ سدهار د  دده دیددن تده       سردار اندر  ماسام رارسدېدل  و او  . وه

پدده  ددان پدده   ددده دا ترددور الره  چددال سددردار اندددر   ددم د ناتا ددا. ورهددي

خددو کلدده چددال دى د  ددده    . خددراب طبيعددت او همجددن حالددت کددال ووینددي    

د  مېلمستون ته ورننو   له د  نه یال تعج، وکړ چال د کار له دفتره یدال 
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د  تانددد هددد چددال پدده پترزبددورگ کددال د یددو  دوکددال         ددده لددوړ اوداسددال  

د ده لده هدده سدره د مشرسدردار او د بدچ      . سپينېدو په اړه هد ده  واور دد 

 ددال یدو   .  هزادگه ماریا د پېير  رکلي ته راووته. کوم چا هد ورگت ده

سوړ اسویلي وویست او د سترگو په کېښکودو سدره یدال د  ددال کدوټال     

درواز  تدده ا دداره وکددړه  چددال سددردار اندددر  پدده کددال ناسددت و  داسددال       

په د  ډول هواړي  له  دده سدره پده ورپدېښ  دوي هدم کدال        بر ښېده چال 

ځان ورگت کړي  خو دپېير د  ته پام  و چال د  هزادگه ماریا په بشره 

کال د دهال پېښال او د کوژدنه له خوا دد  ورور تده د خياندت لده املده د     

 :ورور په هبر ون کال  د خوسه نښال  رگند  و    دال وویچ

یددو  پېښددال انتظددار الره  زه  ورور مددال وویددچ چددال ده د دهدده  ددان    - 

پو ېدم چال د  دده هدرور ده تده اجدازه نده ورکدوي چدال پده د   کلده خپدچ           

احساسا   رگند کدړي  خدو پده  در حدال   دده پده خدورا زهدم لده  دده نده             

زیا  چال ما یال  يله لرله دهه پېښه وزهمله  داسال سکاري چال تنددیر  

 ...به داسال و

 :پېير وویچ 

 ته رسېدل  دى ولال  په رستيا  ر  ه پاى  -

 ددهزادگه ماریددا پدده حيرانتيددا  پېيرتدده وکتددچ   ددده آن پدده د  ندده        

پېيددر د سددردار . پو ېددده چددال  نگدده کېددداى  ددي داسددال پوسددتنال و ددي   

اندر  ډ در بددل  دوى و او د  ددال تاندد       . اندر  د کار دفتر ته ورننو 

 ېر  دا سودله چال  ده خورا سه  وي ده  خدو یدوه ندو  گونځده یدال پده       

ولسي جامال یال په هداړه و  او د خپدچ پدالر او    . زیاته  و  وهتندي کال 

 هزاده ميشيرسکي تر مخال والړ و  په خورا لېوالتيا یدال خبدر  کدولال    

 .او په تندۍ یال سر او الس سورول

خبددر  ټددولال د سپرانسددکي د نا دداپي تبعيددد او د  ددده د خيانددت د       
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 .آوازو په اړه و  چال نو  مسکو ته رارسېدلال و 

 :در  ویچسردار ان 

نن  ده کسان  ده هنددي چدال یدوه ميا دت پخدوا یال سدره لده  دده          - 

د یوه پرزیدلي هندنده  . چال د  ده په موخه نه پو ېدل   ده نه آفرین ویچ

ټددولال . او پددړ گڼددچ خددورا آسددانه کددار دى او پدده آسدداني سددره کېددداى  ددي     

زه وایددم کدده زمددو  د اوسددني   . تېروتنددال آن د نددورو پددر  ددده وروتپددچ  ددي   

په وخت کال کوم سه کار  وى وي  دا د  ده او یواز  د  دده لده    ټولواک

پېير چال راننو  او د سردار اندر  سترگال په  ده ولگېدد    ... برکته و

په بشره کال یال ر دد دا را رگنده اوسمدالسه په کدال  . له خبرو پاتال  و

د خوا ددينه نښددال راپيدددا  ددو    ددده خپلدده وینددا پدده د  خبددرو پدداى تدده   

 :ورسوله

تلونکال به په  ده قېاو  وکړي  دا یدال وویدچ او مدخ یدال پېيدر      را - 

 :ته ورواړاوه   ده  ماهه  ان په لېوالتيا وویچ

 ! سه  ته خپله  نگه یال   مداسال  وربېدئ او  وربېدئ - 

 ماهه نوي پيدا  و  گونځه یال په تندي کال ال ژوره  وه او د پېيدر  

 :پوستنال ته یال د ملنتو سره مچ ځواب ورکړ

 :روغ یم  د پېير په اند د  ده د ملنتو معنا دا وه چالزه  -

.  ددوکال زه سدده یددم  خددو زمددا د صددور  روهتيددا د چددا پدده گټدده ندده ده     - 

وروسته له  ده چال یو  و خبر  یال د پولند له پولدو نده دد  خدوا د الرو    

د خورا بد  ورانه او خرابه پده اړه وکدړ   د پېيدر د  ددو آ دنایانو پده       

د ) دوسدال  ال ليددلي و  وهد دد او بيدا د سداهلي    اړه چال په سدویس کدال ید   

په اړه چال د خپچ ما وم د روزو لپداره یدال لده بهدره     ( اندر  د زوى استاد

له ځانسره راوستي یو  ه  ده ته وویچ او بېرته یال له دوو بوډا انو سره 

 دده پده تدوده    . چال د سپرانسکي د خيانت په اړه هد دل  خبر  پيچ کړ 
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 :ژبه او لېوالتيا وویچ

که په رستيا خيانت  وى وي او لده بناپدار  سدره  دده پدټ اړیکدي        -

زه خپلددده لددده  . لدددرالى  بایدددد پددده رسدددمي بڼددده ټدددول پدددر  خبدددر  دددوي واى    

سپرانسکي سره کومه ځانگړ  مينه او لېوالتيا نه لدرم او پخدوا مدال  دم     

ندده لرلدده  خددو زه د ېدددالت ميندده وال یددم  پېيددر پدده خپددچ ملگددري کددال  ددده   

 ...له چال ده پخوا په  ده کال پې اندهځانگړتيا بيا موند

کله چال  دهزاده ميشيرسدکي الړ  سدردار انددر   پېيدر لده مړوندده         

 لتده  . راونيو او  دال کوټال ته یال بدرگه کړ چال ده تده ځدانگړ   دو  وه   

. یال کټ  م ورته ا ښال و   لته  و صندوقونه او بکسدونه  دم ا ښدي وو   

هوړ  خواته ورهي  یدوه  سردار اندر  د یو  ک. سرونه یال پرانستي وو

بلدده وړه کهددوړه یددال لدده  دددال ندده راوویسددته  بيددا یددال لدده  ددده ندده یددو بنددتل   

دهه ټول کدار یدال پده خدورا چټکده او چوپيتيدا تدر        . کاهذونه راوویستچ

تنددي یدال   . سره کړ  بيا پا ېد او په یدوه ټدوخي یدال هداړ  خالصدال کدړ       

 : تریو  و   ونتو یال سره وزبېښلال او و  ویچ

 .ښئ چال ستاسو د ناآرامه سب،  وي یمما به وب - 

پېير پوه  و  چال سردار انددر  هدواړي لده ده سدره د ناتا دال پده اړه        

وهد دي او د  ده په پراخه بشره کال د هم او خوا ينه نښال را رگند  

پده هو ده او بدال    . د پېير د  ېدر  دهده بڼدال سدردار انددر  خپده کدړ       .  و 

 : خونده لوړ هد یال دوام ورکړ

رسددتوفال زمددا سددره لدده واده کولددو ندده ډډه کددړ  ده  زمددو  د  گرافيندده  -

بولال ژبه یدال ماتده کدړ  ده او اور ددلي مدال دي چدال سدتا اوسده د  ددال          

 ریباري کړ  او داسال  ه نور  خبر   ایا دا رستيا دي  

 :پېير ځواب ورکړ 

 .  م رستيا دي او  م نه دي - 
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 :سرداراندر  د  ده خبره پر  کړه او و  ویچ

 ددده یددو بنددتل . ه دا یددال ليکوندده او دا ددم د  دددال ترددویرونهنددو را دد - 

 .کاهذونه له ميزه راپورته او پېير ته یال ورکړل

 .که د  له گرافينال سره دیدن و و  دا به ورکړئ - 

 : پېير وویچ 

 . ده سخته ناروهه ده- 

 :سرداراندر  وویچ 

 :سه تر اوسه ال دلته ده  او په چټکه یال بيا وپوستچ -

 کوراگين  نگه   هزاده - 

 ...کوراگين ال پخوا تلل  دى  نېدد  وه چال ناتا ال مړه  ي - 

 : سردار اندر  وویچ 

 .له د  کبله خورا خوا ين  دى چال  ده ناروهه  و  ده -

د پالر په  ېر په خورا ترخال او له دسمنه نه په ډکدال ژبدال هد دده او     

 .لهد  ده له ملنتو ډکال موسکا  د ده د پالر موسکا رایادو

 :سردار اندر  وویچ 

نو په د  ډول ساهلي کوراگين گرافينده رسدتوفه د خپدچ سدځتوب      - 

 .وپرنجېد وړ ونه گڼله  دا یال وویچ او  و ځله

 :پېير وویچ 

 . ده واده نه  و کوالى   ده سځه لرله -

سردار اندر  یوه بال خونده خندا چال د پالر خندا یال رایادوله وکړه  

 :او و  ویچ

  و پوه  و  اوس ستاسو دا اوسي چېري تشریف لري کوالى  - 

 : پېير وویچ 

 .پيتر ته الړ  که  ه  م پوره نه پو ېدم -
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 :سردار اندر  وویچ 

نددو سدده ده  اوس پددروا ندده لددري  زمددا لدده خددوا گرافينددال رسددتوفال تدده   - 

ده او زه د  ددددال نيکمرهدددي  ووایدددي چدددال  دددده آزاده وه او اوس  دددم آزاده

 .هواړم

سردار انددر  د  ددو کسدانو پده     . نو یو بنتل راواخيستپېير د ليکو 

 ان چدال نده پو ېدده  ده وایدي  انتظدار پداتال  دي چدال پېيدر  دده تده  ده              

 .ووایي  په ځير ځير یال  ده ته کتچ

 :پېير وویچ 

گوره   ده پده پترزبدورگ کدال دى  زمدو  خبدر  د  یداد دي  تاتده         - 

 !...وایم یاد دي د 

 :رکړسردار اندر  په چټکه ځواب و 

مدا ویدچ چدال گنهکداره سدځه        یاد د  مال  ډ ر   سدال مدال یداد د     - 

باید وبښچ  ي  خو ما ونه ویچ چال زه کوالى  م گنهکاره سځه وبښدم   

 نه  نه یال  م کوالى  

 دهه  ان پرتله کول امکان لري : پېير وویچ 

 :سردار اندر  د  ده خبره پر  کړه او په زوره یال چده کړل 

یددد ریبدداري وکددړم  د  دددال پدده وړانددد  مهرباندده    ددوکال  بيددا یددال با  -

واوسم او د  ورته نور  خواخو ۍ   وکال دا خورا د خير خبدره ده  خدو   

زه نه  م کوالى  دد  ساهلي ميرا  خور  مه او که ته هواړ  چدال زمدا   

.  ېهکله په د  اړه له مدا سدره مده هد دده    ... ملگرى واوسال  نور  ېهکله

به  مداسال چال ما وویچ   مداسدال بده    سه  د خداى په امان  زما خبر 

 .یال ورسوئ

پېير د  ده له کوټال وو   لده  دده ځایده مشدر سدردار او  دهزادگه        

 .ماریا ته ورهي
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 دهزادگه ماریدا داسدال    . بر ښدېده  بوډاتر  ر وخته تاندد او خو داله   

پېيدر د  دددال پده  ېدره کددال لده ناتا دال سددره د ورور      . وه لکده د تدچ پدده  دان   

 ده چدال کلده  ددوى    . و ډول پټه خو الي احساسولهامله ی دجالکېدو له

 ....په خوا ينه او سپکاوي یادوله ته کتچ  ټولود رستوو کدرنه

د  دال جگدړ  پده   . د هرمنه په لړ کال خبر  اتر  د جگړ  په اړه و  

سردار اندر  پرله پسال .اړه چال رارسېدل یال نور ټولو ته  رگند  وي و

ال له دوسدال  سویسدي روزونکدي سدره     هد ده کله به یال پالر او کله به ی

خبددر  کددولال  دى لدده ېددادي حددال ندده تددازه او لېددوال بر ښددېده   ماهدده         

 .لېوالتيا چال پېير د  ده په رواني ېلتونو سه پو ېده

 د٢٢د

پده دهده ماسددام پېيدر د رسددتوفيانو کدره راهدي  چددال خپلده ورسددپارل        

کدال و    ناتا ا په بړستن کال وه  گراو په کلدوب .  و  دنده تر سره کړي

  ددده.پېيددر ليددك سددونيا تدده ورکددړ او خپلدده ماریددا دیمتریوفنددا تدده ورهددي  

هوستچ یال په د  پوه  ي  چال سردار اندر  دد  خبرو په وړاندد   ده   

لدس دقيندال وروسدته سدونيا ماریدا دیمتریوفندا تده        . هبر ون سدودل  دى 

 :راهله او و  ویچ

 .ناتا ا هواړي  رومرو له پيتر کریلویچ سره وگوري - 

 :اریا دیمتریوفنا وویچم 

پوه نه  وم   ده وایدئ  هدواړئ  دده خپلدال کدوټال تده بدوزئ   لتده           - 

 گتوډي نه ده 

 : سونيا وویچ 

 .نه   دال جامال واهوستال او مېلمستون ته راووته -

ماریادیمتریوفنددا یددواز  او   پورتدده واچددولال  مددخ یددال پېيددر تدده        

 :ورواړاوه او و  ویچ
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زه خو دهال نجلدي ډ دره پده ېدذاب کدړ        کله به دهه گرافينه را ي  - 

ډ در مدال زړه   ... گوره پام کوه که را ال  چال ټول حدال ورتده ونده وایدئ    . یمه

 .ورته خو  دي

الوتال  ېر  او تریدو تنددي  د پېيدر لده      ګناتا ا په ډنگره  و   رن 

کلده  . خياله لر   له  ر ډول حيا او رمه پرته په مېلمستون کال والړه وه

ده یدوډول گبڼده واخيسدته  داسدال بر ښدېده   دده       چال پېير راننو    

او په د  خيال کال وه چال د  ده پلو ور ي  کده ودر ددي  چدال     زړه نا زړه

 . ده دد  خوا ته را ي

 ده فکرکاوه چال ناتا ا بده د تدچ   . پېير په تلوار د  دال خواته ورهي 

پدده  ددان ده تدده الس ورکددړي  خددو  ددده چددال کلدده ده تدده رانېدددد   ددوه           

سخته یال سا وویستله او السونه یال لکه د  نت السونو په  ودر ده  په

د  دددال در دددل   ددده در دددو تدده ورتدده و  چددال د سددندرو  .  ددان ځړونددد وو

خو اوس یال  ېدره چدور بدچ    . ویلو لپاره به د مېلمستون په منځ کال در ده

 .ډول بریښېدله

 : دال په چټکه خبر  پيچ کړ  او و  ویچ 

رى و بيددا یددال  ګددسددکي ستاسددو مل سددردار بالکون! پيتددر کېددریليچ  - 

 دده داسدال   . )رى دىګد خپله خبره راسمه کړه   و او اوس  دم ستاسدو مل  

 دده   (. انګېرله چال  ر  ه و   ده پخوا و او اوس  ر  ده بددل  دوي دي   

 ددده وخددت ماتدده ویلددي و چددال کومدده سددتونزه وي  لدده تاسددو ندده مرسددته        

 ...وهواړم

پدور    تر  ددال  دېبال   .پېير  دال ته کتچ او ژوره ژوره سا یال ا ستله 

 ده    ده په خيال کدال پدړه  ڼلده  خدو اوس یدال تدر سدترگو داسدال د زړه         

 .سوي ورهله چال په زړه کال یال د مالمته یوه نښه  م پاتال نه  وه

مددا وبښددئ  ...  ددده اوس دلتدده دى   ددده تدده ووایددئ چددال مددا وبښددئ   - 
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 دده ودر دده  سدا ویسدتچ یدال ال زیدا        . یواز  یوه بښنه  مدا د  وبښدئ  

 .ل خو ژړل یال نه و

 : پېير وویچ 

 . ده نه پو ېده چال  ه ورته ووایي...  وکال  زه به ورته ووایم  خو

داسال بر ښېده چال  ده له  ده خياله ډار دي  چال د پېيدر خيالوتده    

 .به ور ي

 : او په چټکه یال وویچ 

زه پو ېدم  چال  ر  ه پاى ته رسېدلي  نه  نه دا نور  ېڅ امکان نه  -

زمدا یدوازینه   .  ده ېذاب زوري چال ما  دده تده رسدول  دى    لري  خو ما

نا ونو په   يله داده چال  ده ته ووایئ چال زما  يله ومنئ او ما د ټولو 

 .خاطر وبښئ  وبښئ  وبښئ او وبښئ

 .د  دال ټول ځان په ر دد دا  و او پر  وکه کېناسته 

د پېير زړه له د  نه مخکال   ېهکله د داسال زړه خو ي احساس نده   

 :و لمسول    ده وویچ

پده یدو  ده هدواړم     ...  ده ته به ووایم   ر  ه به بيا ورتده ووایدم  خدو    - 

 ...پوه  م

 :د ناتا ا هلچکونو  له  ده نه وپوستچ 

 په  ه  ي هواړ  پوه  ال  - 

 تاسو ته گران و  ...  ده...  يله مال لرله  پوه  م  ایا - 

د  دده  . نامه یداد کدړي   په  ه( خپچ اوس )پېير نه پو ېده چال اناتول 

 :د نامه په یادیدو تك سور  و او و  ویچ

 ران و  ایا تاسوته دهه احمق  -

 : ناتا ا وویچ 

 ده ته احمق مه وایئ  خدو زه پده  دېڅ  ده نده پدو ېدم  نده پدو ېدم           -
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 . ده بيا په ژړا  وه

د زړه خو ۍ  خواخو ۍ او مينال احسداس لده پخدوا ال زیدا  د پېيدر       

خښال کړ   داسال یال انګېرله چال تر ېينکدو الندد  یدال     ولالګپر زړه من

 . اوسکال را ېوه  وي دي او دا  يله یال لرله  چال د چا ورته پام نه  ي

 :پېير وویچ 

 .نور به په د  اړه خبر  نه کوم! ر ګزما مل -

د  ده دهه په زړه پور   مينه ناک هد چال د خواخو ۍ نښال پده کدال    

از  او پدر زړه یدال   ګد  و کدال ېجيبدال ان  ندښتال و  نا اپه د ناتا ا په هو

 .حيرانوونک  اهېز وکړ

خدو لده   . زه به  ده ته  در  ده او ټدول ووایدم    ! رانال په د  اړه به نه هد دو  - 

تاسونه  يله لدرم چدال مدا خپدچ وگڼده او کده زمدا مرسدتال یدا مشدور  تده مدو             

اړتيا پيدا  وه او یا که مدو هوسدتچ چدال لده چدا سدره د زړه خوالده وکدړ   نده          

 .ز  اوس  بلکال  ر وخت مو چال خوسه وي په رستيا  ما مه  ېروئیوا

 :د  دال الس یال راونيو   ده یال سکچ کړ او و  ویچ 

 ...ډ ر به ځان نيکمرهه وگڼم که وکوالى  م چال -

 .پېير ونه  و کوالى  خپلال خبر  پاى ته ورسوي 

 :ناتا ال چدال کړل 

 نه یم  چال تاسو یالله ما سره داسال مه هد دئ  زه د  ده  ه سياله  - 

 .وایئ

ناتا ا هوستچ چال له کوټال نده ووزي  خدو پېيدر د  ددال الس راونيدو او       

خدو کلده چدال یدال وویدچ       . د تګ خنت یال  و او هوستچ یدال چدال  ده ووایدي     

 ..حيران او  ك و پك  و چال  نګه یال  ده ویلي دي  ده خپله د  ته

 .تر مخال ديبس کړي  بس کړي  ستاسو ټول ژوند : پېير  دال ته وویچ 

 :ناتا ال په ډ ر  رم او خورا حيا وویچ 
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 .نه  زما لپاره  نه  نه زما لپاره  ژوند پاى ته رسېدل  دى - 

 :پېير د  دال خبر  تکرار  کړ  

ندده واى  بلکددال د  زمددا لپدداره ژونددد پدداى تدده رسددېدل  دى  کدده زه زه  - 

نړۍ تدر ټولدو سدکلي   وسديار او سده سدړى واى او خپلدواک واى  زه بده         

 مدا اوس  ستا په وړاند  گواده  وى واى او پده خپلده بده مدال تدا تده د       

 .خپلال مينال ویلي واى او د ځان لپاره به مال ستاسو ریباري کړ  واى

و نده   مود  نه وروسته د لومړي ځچ لپاره د ناتا ال له سدتر   له ډ ر 

دمننددال اوسددکال را ددېوه  ددو   پدده خواخددو ۍ یددال پېيددر تدده وکتددچ او لدده  

 .کوټال نه ووته

د ليدز تده مندته کدړ    هده یدال کولده د         ند د  پېير  دم د  ددال پسدال     

نيکمرهه او خواخدو ۍ  دده اوسدکال او سداند  راټينګدال کدړي چدال د        

خپچ پوستين یال چال لستواه یال نه  و پيددا  .  ده هاړه یال کېښکودله

 .اډۍ کال کېناست او الړ کوالى واهوست  په 

 :اډیوان وپوستچ  

 سپارستنه کوئ  ګد تچېرته ! اوس کومال خواته - 

چېرته کوالى  و الړ  و  کلدوب تده   : چېرته  پېير له ځانه وپوستچ - 

په پرتله چال ده په ئ یا مېلمستيا ته  د  دال مينال  احساس او خواخو 

چ کدال احساسدوله او د  دده هلچدك پده پرتلده چدال د وروسدتي          و خپچ 

لك د ده تر ځچ لپاره ناتا ا د اوسکو د پرد  له  ا ده ته کتلي و  ټول خ

 .سترگو خورا د زړه سوي او خوار ورتلچ

وي  ددلدده پوسددته دجددوړ  خنځيددرد لسددو درجددو سددړو سددره سددره یددال  د  

ا سدتلو کدال ډوب ټټدر     هپوستين تڼه یال پرانستال  خپله پرا  او پده سدا  

 :ده یال کړليیال پاکال  وا ته ورډاله کړ او چ

 .کور ته به الړ  و - 
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وتيددارو واټونددو او تيددارو بددامونو پددر ندداولو ا.  ددوا سددړه او سدده رادده وه 

پېيدر یدواز  دهده    . و و  ين خو له ستورو ډک آسمان وزرونه خواره کړي

ي نده  ګد پاک آسمان ته په کتو کتو کال   دده سدپکاوى او ځمکنده بدال نن    

پېيددر چددال کلدده د . رځېددده احساسددوله چددال پددر لددوړو  وکددو یددال د ده رو   

ان سددتره پراخدده اربددا  ډگددر تدده ورسددېد  لدده سددتورو ندده د ډک تيدداره آسددم 

 .وپه وړاند  وهوړ ده لمنه د  ده د ستر

 ٠٨٠٢د دهه آسمان  ه کم په نيمایي کدال د پریچينسدکایا واټ پدر سدر د      

کال لوى  ځلېدونک  سدپين  او ده  پورتده نيدولال لکده لرونکدي سدتوري       

نېددد  او لده  در  خدوا ندورو ځلېددونکو        تده  تر ټولدو سدتورونه ځمکدال     چال

سدتورى چدال ویدچ       ماهده لکده لرونکد   . و  والړ ووستورو را ایسار کدړى  

  خدو دهده ځلېددونک      او قيامدت زیدرى یدال راوړى دى    ود بددو بدالو    کېددل 

 نده   دېڅ ډول ویدره   پېيدر پده زړه کدال   روه او او د  لکه لرونک  سدتورى  د  

و دهده   راپاروله  بلکال برېکس په خو اله او له اوسکو نه په لمددو سدتر  

نده انددازه کېددونکال چټکده  پده د  بدال        پده   روه ځلېدونک  ستورى چدال 

پایه فېا کال ده ته په ټاکلي بهېر کال الو   خو نا اپه  لکده پده خداوره کدال     

آسدمان پده تدور زړه کال چدال ځانتده یدال        دویشتچ  وي هشدي پده  ېدر د رااده    

ټاکچ  وي ځاى هوره کړى و ودر د او  لته نندو  او لکده یدال پده  مداهال      

 وړانګدو نورو ستورو په مدنځ کدال یدال د     او دادى د الپورته تلل چټکه بېرته

دهده سدتورى  لده      پېيدر تده داسدال وبر ښدېده چدال     . په  ېرولو پيچ کدړى دى 

نوي ژوندد تده د ده پده هوړ ددونکي او زړور       وي چالګ ده  ه سره سه اړ  ل

 .رو  کال تېر دي   و

 

 ىد دویم ټوک پا


