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وختونه درومي،خو ويل شوې خبرې همداسې پاتېږي.
(تولستوی)

لکه څنګه چې ددې کتاب په سريزه کې يادونه شدوې ده،دا نيمګدړې
ژباړه زما د اوږدو کلونو د کار پايله ده.
ما د ژوند وروستي  ٢5کاله بهر تير کړي دي.د  1۹۳١کال د زمري پده
مياشددت کددې کابددل تدده راهلددم او لدده هماهدده وختدده مددې ه دده پيددل کددړه چددې
دا ستومانه او شپو پلې ژباړه ژر تر ژره خپره شي.
له زياتو رسمي او هير رسدمي ادارو سدره مدې د هدده د خپردددو خبدره
ياده کړه،خو له بده مرهه ،هيلو مې د بې پروايۍ په تتو تيارو کې رند
بايلود.
کدده څدده هددم پدده دې برخدده کددې د ښدداهلي سددرمحا زلمددي هېوادمددل او
ښاهلي داکتر خوشال روهي ه ې يوې ښې پايلې ته نېدږدې وي،خدو پده
دې وخت کې ماته يران او دهوره استعداد خاوند هدارون حکيمدي ،يدو
ښه زيری راوړ.
دا زيری داسدې و:داکتدر اداحب بهاندد  ،د ميددان او ورديدو محتدرم
والي محمد حليم فدايي دا ومنله چې دا کتاب به خپروي.
تر هده وروسته مو له څو تنو يارانو سدره يدو دای لده دهده فرهنګپدال
والي،محترم محمد حليم فدايى سره وکتل،د کتاب په اړه يې که څه هم
پددوره معلومددال درلودل،خددو بيددا مددو هددم د کتدداب د نددورو انګړتيدداو او
زموږ په ژبه کې ددهده شدان يدو شدهکار د شدته والدي داړتيدا پده اړه د زړه
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خواله وکړه.
ښداهلي فدايى،پده وريدن تندددي او خدورا لېوالتيدا او د زړه لده کددومې
ډاډ راکددړ چددې دا کتدداب بدده دده پدده بښددپړې پدداملرنې خپردددږي.او دادی دا
کار ترسره شو.
دلته هواړم په خپل ټول احساس او د زړه له کومې لده محتدرم محمدد
حليم فدايى نه ددې لوی او ندني کار د سرته رسولو له امله مننه وکړم
 .هده ته ددې کتاب د خپرددو مبارکي ووايم ،په رسمي ژوند کې ورته د
بري او په کورني ژوند کې ورته د روهتيا او نيکمرهۍ هيله وکړم.
دهه راز په دې کار کې هده پيرزوينې هېرولى نه شم چدې محتدرم آدم
خان سيرل،ددې کتاب د خپرددو د چارو پده سدرته رسدولو کدې د زړه لده
کومې تر سره کړي دي.له هده نه هم ډدره ډدره مننه.
د خيال مرهه مو لوړ
په مينه او درنښت

دوکتور لطيف بهاند
کابل
د  ٢١1٢کال د جوالی  14مه
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فرهنګي ديپلوماسي ،له نورو هېوادونو يا خلکو سره د اړيکو فن دی.
په دهو اړيکو کې هده قواعد،ااول او ارزښتونه شمېرل شو  ،چې په
ملي او نړيواله کچه ويړي يا يو دولت ته په فرهنګي برخه کې
الرښوونه کوي .
که څه هم کېدای شي د "الئوسه" په نامه چينايي يو فيلسوف د دی
الرې بنسټ ادښى وې  ،خو وروسته له هده چې امريکايي "جوزوف
نای " پر 1۳۳١م کال د "  " Soft powerنرم واک ،ااطالح په نړيوالو
سياستونو کې د بري الره ونوموله ،دهه سياست رسمي بڼه پيدا کړه او
زيال پلويان يې وموندل
 .اوس زياتره ملتونه ددهه واک د اهيز خبرې کوي او دا واک د فرهن
او فرهنګي هلو لو او فرهنګي ديپلوماسي له الرې د خلکو زړونو ته
الره موندل او پر هدو اهيز دی.
که څه هم له پخوا زمانو راهيسې او آن د څېنو هېوادونو لپاره ال تر
اوسه هم د يوه ملت د فرهنګي اوښتون او بدلون الرې ،جګړه،يواښ
او دهدو الندې کول و او دي  ،خو نن سبا دا کار د نرم قدرل يا فرهنګي
ديپلوماسۍ له الرې کېږي.
نرم واک د يوه ملت خلکو ،زړه او ذهن ته الر موندل دی.د نورو
هېوادونو فرهنګپيژندنه،دهدو په کړو وړو عاداتو ،دود دستور
،مذهبي عاايدو او ارزښتونو پوهېدنه ،او بيا د خپل فر هن

د

هوړيدا ،د خپلو ملي يټو لپاره دهدو هنري کارونه  ،اود ور ني ژوند
دښکال له هدو يټه اخېستنه به د هر پياوړي ديپلومال دنده وي.
په دهو کارونو کې يوه هم د عملي او رسمي ديپلوماتانو له خوا
فرهنګي هلې لې او کار دی.
۳

ددې چارو له ډلې نه ،په ديپلوماسي ژوند کې يوه هوره هده يې،د
کوربه هېوادونو د ژبو او فرهن

زده کول او په خپلو ژبو او فرهن

کې دهدو ليکل او يا لږ تر لږه خپلو ژبو ته دهدو راژباړل دي.
کېدای شي عالمه محمود طرزی ()1865-1۳۹۹زموږ د هېواد د بهرني
سياست بنسټ ادښودونکى لومړنى افدان ديپلومال وي چې د نورو
ملتونو د هنري او علمي آثارو د ژباړې له الرې يې دهدو ملتونو د
پېژندنې او د خپل ملت د خبرتيا لپاره آياهانه کار کړی وي.
له نيکمرهه اوس زموږ مخې ته يو شهکار پرول دی.دا د روسيې د
نولسمې پېړۍ د زرينو ادبياتو له ليکل شويو آثارو نه يو اثر  ،د ليف
تولستوی "جگړه او سوله "رومان بښتو ژباړه ده.
دا اثر زموږ د بهرنيو چارو د وزارل د يوه فرهنګي دوکتور لطيف
بهاند له خوا هده وخت ژباړل شوی دی چې ده په روسيه کې دنده
درلوده.
که لږه تر لږه د بېلګې په تويه زموږ هر ديپلومال په بهر کې د خپلو
رسمي چارو په وخت کې داسې يو کار وکړي چې يا دخپل هېواد يو
اثر د کوربه هېواد ژبو او يا دهدو کوم هنري يا علمي اثر زموږ ژبو ته
راواړي،خورا لوی کار به شوی وي.
زه په همدې هيله  ،پښتو ژبې ته ددې کتاب ژباړونکي او تر هده
وروسته خپروونکو ته مبارکي وايم او د يوې ښې فرهنګي ديپلوماسي
د هوړددو په تمه يم .
په فرهنکي لېوالتيا
جاويد لودين
د بهرنيو چارو وزارل سياسي مرستيال
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((خدايه!
ما دډبرې په څېر ويده کړه او دډوډۍ په څېر مې راپاڅوه! ))
(جګړه او سوله)

د سولې او جګړې په رومان کې؛ تاريخ  ،بشر پېژندنه  ،ارواپوهنه،
هنددر او يروهدده سددره اهددږل شددوي دي  .ددې سددتر رومددان نددامتو ليکددوال
هوښتل يو څه ووايي  ،دخپل بشري چاپيريدال  ،الهدي قددرل  ،انسداني
اختيددار او تدداريخي پېښددو پدده اړه يددې خپلددو توددوراتو تدده دفددوران الره
لټولدده ،نددو د همدددې لپدداره يددې دتدداريخي کرکترونددو ترڅندد

تخييلددي

کرکترونه هم رامنځته کړل او دنړۍ دادبياتو يو ستر شهکار يې وليکه.
تر دې وړاندې چې تولسدتوی دجګدړه او سدوله رومدان پرليکلدو پيدل
وکړي هوښتل يې د  18٢5کلونو دپېښو اوناکامه وسدله والوپداڅونونو
په اړه يورومان وليکي  ،دی ديادوکلونو پده اړه دڅېړندې پرمهدال شداته
والړ او لدده  18١5د  18١6او بيددا وروسددته د 181۹ -181٢کلونددو پددر پېښددو
واوښددت  ،دفرانسددې پدده وړاندددې لدده اتريشدديانو سددره يو ددای دروسددانو
جګړه او بيا دمسکو ترڅنډو پورې دنداپيليون رارسدېدل يدې وڅېدړل او
دخپل رومان تاريخي بستر يدې همدهده زمانده وټاکلده  ،تدر دې وروسدته
يې ددې ټولدو پېښدو پده وړانددې دروسدي ملدت ژونددچارې او چارچلندد
رابرسېره کړل او دوه درې اشرافي کورنيو ته يدې ديدوه ملدت رول لوبدول
ورپه هاړه کړل  .دبېالبېلو کرکترونو رواني سپړنې  ،چې ليکدوال يدې د
روانددي تجربددو او انګيرنددو دتمايددل لپدداره ټدداکي او بدداالخره دبېالبېلددو
باورنو  ،فلسیي افکارو او عرفداني تړاووندو پده اړه دليکدوال تودورال
۳

اوافکار لولو،چې درومان په پای کې ديوه هايب متکلم لده خدوا ارائيده
کيږي .
جګړه او سوله دفورماليسم او ناتوراليسدم د فکدري قطبوندو تدرمن
فضددا لددري  ،لدده يوشددمېر اړخونددو دفاوسددت تراژيدددۍ تدده ورتدده دی  ،مددوږ
يورو چې تولستوی هم دلرهوني يونان هوسبازه ( هېلن ) بيا راژونددۍ
کوي  ،هماهسې چې ديويته په فاوست کدې هدده دډاکتدر فاوسدت دتېدر
ايستلو لپاره داکار کوي  ،دتولستوی هدېلن ( پده دې مدتن کدې دروسدي
تلیظ پربنسټ ايلېن بيزاوخوف) هماهسې چې په يوناني اساطيرو کدې
لدده پدداريه سددره ټددرای تدده تښددتي او دبشددريت د تدداريخ يددوه سددتره او تبدداه
کوونکې جګړه دهدې ددهې سپکسرۍ لپاره پيښيږي  ،په هماهده شدان
ديويته په تراژيددۍ کدې ددې الملده ير دي ،چدې ډاکتدر فاوسدت دهددې
دترالسه کولو لپاره خپدل روح پدر میسدتيو ( شديطان ) بانددې وپلدوري ،
دلته هم هېلن له پيېدر سدره ددې لپداره واده کدوي چدې دهدده لده پدالره پده
پدداتې شددوې پانګدده کددې ورشددريکه شددي ،خددوهريزي تلوسدده يددې دنددورو
ترهيږو پورې رسوي او ديونانۍ هېلن په څېر په يوه پردي
شاه زوی زړه بايلي  .پيېر چې دجګړې او پېښو پده وړانددې حسداس
او بوخت دی دخپلې ميرمندې پده خياندت تدر پوهيددو وروسدته لده رواندي
پلوه بددليږي  ،هدېلن يو دل بيداد هددې ښدځينه اروا نښده ( سدېمبول) ده
چې يڼمېړوښي تمايالل لري  ،دهنري د فلسیي او ادبي تاريخ پده اوږدو
کې دادرديم ياڅلورم ل دی ،چې هېلن دهمدهسدې يدوه ښدځينه تمايدل
رول لري.
ددې پدده وړاندددې ښددکلې  ،حساسدده او شددوخه پېدلددوټې ( ناتاشددا ) ده
چې له خپدل کدوژدن انددرې سدره لده بېکچدې ميندې سدره سدره دبولهوسده
اناتول په مکارۍ تيرو ي او له هده سره دمينې تار دلوي  ،ددې فريب
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پايلدده دناتاشددا دمسددت او خوشدداله ژونددد پايتدده رسددېدل او ديددوې نددوې
ناتاشددددا زيږيدددددل دي  ،چددددې يددددوډول عرفدددداني افکددددار وتدددده پندددداه وړي.
دتولستوی په نارينه وو کې له همداسې يو ې ماتې سره پيېر هم مخامخ
دی  ،په دې تويه يورو چې هېلن او اناتول د ناتاشدا او پيېدر پده مخدامخ
قطب کې دجالد او قرباني اړيکه جوړوي .
ډيددر لدده چددې دجګددړې د ادبيدداتو پدده اړه خبددرې کيددږي نددو لدده روسددي
ادبياتو څخده خامخدا دتولسدتوی جګدړه او سدوله دشدولوخوف د( ارامده
دن) تر څن

ياديږي  ،جګړه څنګه داشرافو ژوندبدلوي ؟ جګدړه  ،ويدره

 ،اظطراب  ،زړه ورتيا او سياستونه څنګه قوانين ،اخالق ،عواطدف او
عاايد لوبوي ؟ څنګه افراد دروحي ساوط تر څنډو رسوي؟ ټولنيز نظم
تباه کوي  ،دجنايت حه پياوړی کدوي او د مدادي يټدو لپداره ددسيسدو
او چل ول استعدادپياوړی کوي  ،تولستوی هواړي دازبال کړي  ،چې
دخيددراو شددر تددرمن دتددوپير دهدده څلددور واکوندده ( عاايددد ،عواطددف،
قوانين او اخالق) دکړکېچ په عور کدې ازمويدل کيددای شدي  .دجګدړې
او سدولې پده بسددتر کدې تولسددتوی يدو شدمېر پوښددتنې رامنځتده کددوي او
بيايې د وابولو ه ه کوي  ،ولې دهېلن پالر خپلده لدور ددې لپداره واده
تدده ه ددوي چددې دخپددل راتلددونکي زوم ( پيېددر) شددتمني خپلدده کددړي ؟ خددو
ددې پددر وړاندددې يومهددال چددې دروسددتوف کددورنۍ هددواړي دجګددړې ل ده
السه ښارپريږدي او وتښتي  ،نوددې پر ای چدې خپلده شدتمني لده انده
سره يوسي دټپدي سدرتيرو دژهورلدو لپداره ه دې پيلدوي او پده دې تويده
خپله شتمني له يوه انساني کار څخه داروي  .ولدې يو دل پيېدر دخپلدې
ټولې بدمرهۍ المل جګړه او دجګړې سرهنه (ناپليون) يڼي  ،دکسال
اخيسددتنې ددواک يددې راويښدديږي او هددواړي پدده يوازيتددوب سددره ددان
ناپليون ته ورسوي او دتاريخ دهده ندامتو فداتو ووژندي  ،خدو مخکدې لده
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دې چې خپلې موخې ته ورسيږي ،هده مهال دفرانسوي سرتېرو الس تده
ور ددي  ،چددې هددواړي يددوه نجلددۍ لدده مريدده وژهددوري  ،ددې پوښددتنو او
وابونددو پدده کشددمکت کددې دتولسددتوی اتددالن او ضددد اتددالن دهمدداهو
څلورو واکونو په مرسته خو يږي  .مينه او عواطف  ،حرص ،دوکه او
چل ول  ،ملي احساسال او يوه نړيواله دښمني  ،اخالقي مکلیيتونده او
له خدای سره مينه  ،دسختۍ پرمهال مطل

دواک تده هداړه ايښدودل او

باالخره کسال او بښنه پر رومان حاکم دي .داټول په يوه نارمل او ارامه
ټولنه کې نه شي تشخيودېدای  ،بلکدې دا دکدړکيچ  ،جګدړې او نداورين
پدده زماندده کددې دپيژندددلو وړ دي  ،دهمدددې لپدداره تولسددتوی دخپددل عوددر
يوې لويې پيښې او جګړې ته پنداه وړي او خپدل اتدالن پده هماهده زمانده
کې ازمويي .
تولستوی په خپلدو يڼدو اتالندو کدې تدر عادل ورهداخوا يدو شدمېر ندور
واکوندده هددم لټددوي  ،دجګددړو او کړکېچونددو دهدده معااددر ليکددوال پدده
اسانه اجازه نه شي ورکوالی چې په انسانانو کې دمعنويدت بشدپړ مدر
وويني  ،يو ای پيېر بزوخوف دې باور ته رسيږي ،چې په ناتاشا کې يو
داسې ويښ ضمير شته چې دهدې تر عالي واکه ورپورتده دی او کده
يددې لدده هدددې څخدده يددوه محبوبدده څېددره جددوړه کددړې ده  ،بددل ددای دجنددرال
کوتددوزوف هددده بدداور يددورو چددې د ندداپليون پددر ماتدده يددې تددر السدده کددوي ،
کوتوزوف فکر کوي  ،چې دروسيې خلک  ،زمکه او هوا بده لده نداپليون
څخه کسال واخلي او لښکر بده يدې پده کنګليندو ورشدويانو کدې دمدر
نظارې ته کيني  .تولستوی  ،که څه هم  ،دبشپړ عدالت په تبليغ پسې نه
دی راوتلددى او دخپلددو اتالنددو پدده انځورولددو کددې ډدددر لدده رياليسددتيک
چلند کوي  ،پرته لده دې چدې دچارولده ډراماتيدک يدا هدم خدارق العداده
پرمخت

اوبدلون څخده مرسدته وهدواړي  ،خدو پده دې ټولدو کدې دهددو
1٢

باورونو او معنوي ارزښتونوشتون نه هيروي ،چدې پده بشدپړ قدول سدره
دده داتالنو اروايي ندړۍ تدر اهيدز النددې راولدي او هددوی لده دننده څخده
بدلوي  .تولستوی په لويو پېښو کدې دلويدو نوموندو او واکمندو څېدرو
پدر دای دخلکدو پدده ارادې ډيدره تکيده کدوي  .عجيبدده ده  ،چدې دهدده يد
اتالن دلويو کورنيو هړي دي مګدر سدترې پېښدې او پرمختګونده ددوی
پر اوږو نه ورباروي  ،دهده سدتر ليکدوال دخلکدو اراده دحماسدې اادلي
محدور ټداکي او پده دې تويده لدده خپدل رومانتيدک او شداعرانه بيدان سددره
سره دعاج له برج څخه راکوزيږي او دخلکو په هياهو کې دبددلون څدرک
لټوي  ،داښايى يو المدل وي  ،چدې پدر  1۳1١کدال مدړ شدوی دهده ليکدوال
،چې پخپله يې هم يو نيمه اشرافي ژوند درلدود او پده کلکده يدې تدر پايده
خپل اعتااد هم ساتلى و ،کلونه کلونه وروسدته دکدي اړخده رياليسدتو
ليکوالو او ادبپوهانو دپداملرنې اودرنداوي وړ  ،ولده پلدوی شخوديت
يڼل شوی دی.
دې ټولددو تدده پدده کتندده ،يددورو چددې ،دتولسددتوی کددار او پدده تيددره بيددا
دجګړې او سولې همدهه رومان افدانانو ته ،په انګړې تويه  ،زموږ
همزولي نسل ته خورا مهم دی  ،موږ چې دردنيمې لسيزې پده جګدړه کدې
زيږو  ،ژوند کوو او مرو  ،ايدا دجګدړې دداسدې عدالي ادبيداتو دپنځولدو
وس لرو؟
زموږ په جګړه کې هده معنويت چې تولستوی يې په اړه خبدرې کدوي
چېرتدده دی ؟ ز مددوږ پدده چاپيريددال کددې دخيددر وشددر دتددوپير هددده څلددور
واکونه ( عايده  ،قانون ،عواطف او اخالق) چېرته او څنګه دي ؟ ايدا
دهېڅ لپاره دخپل هېوادوال وژل  ،دپورته ارزښتونو په تلده څنګده تللدى
شو ؟ ايا موږ التراوسه داسې نړيوال يا ملي شهکار رامنځته کدړی دی ،
چې ديوه جګړه مار ا روايدي ندړۍ راوسدپړي او زمدوږ پوښدتنې تده دواب
1۹

ووايي چې په ظداهره يدو انسدان ولدې دومدره وحشدي کيدږي  ،چدې دخپدل
هېوادوال پرستوني دبېرحمۍ چاړه راکاږي اوماشدومان پده زانګدو کدې
يا دمور په تي پورې نښتي ووژني  .دتولستوی جګړه دهېواد لپداره ده ،
خو زموږ دا ؟؟؟
موږ دجګړې نسل يو  ،ادبيال هم لرو  ،خو ايا په ريښتينې ماندا مدو
دجګړې داسې ادبيدال پنځدولي دي ،چدې پده نړيوالده کچده لوسدتونکي
ولري ؟ دا ټولې پوښتنې هدده وخدت وابېددالی شدي  ،چدې زمدوږ دوان
ادبي کول دجګدړې او سدولې پده څېدر شدهکارونه ولدولي او پده دې تويده
دنړيوالو ادبيداتو پراخده افد تده کړکدۍ پرانيدزي  .هدده وخدت چدې دوان
ليکوال  ،میکر او هنرمند پښت دا زده کدړي  ،چدې څنګده دخپلدو اتالندو
اروايدددي ندددړۍ تددده نندددوتالی شدددو او دهددددوی شخوددديت  ،کدددړه وړه او ان
برخليک لکه موم په خپل الس کې واخلو  ،شکل ورکړو او لوسدتونکي
ته يې په يوه هنري – ادبي تابلو کې ای پر ای کړو .
نددور يددې نددو وخددت دی چددې مددوږ نددړۍ تدده دادبيدداتو پلوندده جددوړ کددړو
 ،نددددړۍ وپيژنددددو او بيددددا ددددان وروپيژنددددو  ،دداسددددې پلونددددو جوړولددددو
لدددومړۍ ه ددده دلويدددو شدددهکارونو او ندددامتو اثدددارو ژبددداړل او دخپلدددو
هدددوره اثدددار ورژبددداړل دي  .پددده همداسدددې ندددادره او قددددروړ ه دددو کدددې
يدددوه ډيدددره ممتدددازه ه ددده دښددداهلي ډاکتدددر بهاندددد همددددا ژبددداړه ده  ،چدددې
زه ورتددده پددده خپدددل وارسدددره مبدددارکي وايدددم  .اسدددتاد بهاندددد پددده پدددوره
حوادددله  ،دقدددت او مينددده دندددړۍ يوسدددتر شدددهکار راپښدددتو کدددړی او
څددددومره چددددې دخپلددددې دې ژبدددداړې پدددده اړه لدددده ماسددددره هږيدددددلى دی ،
دژبدداړې پدده ټددول بهيددر کددې يددې درومددان لدده اتالنددو سددره ژونددد کددړی ،
دهدددوی اروايددي نددړۍ تدده ورننددوتلى دی  ،لدده هدددو سددره يددې فکددر کددړی
او لددده ښدددکالوو څخددده يدددې خوندددد اخيسدددتى دی  .هدددده يدددوازې مخدددامخ
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ژبدداړه ندده ده کددړې  ،بلکددې رومددان يددې لدده فکددري او معنددوي پلددوه هضددم
کدددړی  ،ذهدددن تددده يدددې سدددپارلى  ،پيددددام او ارزښدددتونه يدددې پيژنددددلي او
دادی اوس يدددې مدددوږ تددده رالېږدولدددى دی  .داسدددتادبهاند ژبددده روانددده او
بهانددددده ده  ،نومددددوړی افدددددان لوسددددتونکي تدددده ندددداول اددددميمي کددددړی
دی او ه دده يددې کددړې ده،چددې وچدده ژبدداړه پددرې وندده زهمددي  ،د همدددې
لپاره يې زيار او ه ه دډير قدر او درناوي وړ ده .
هددواړم دډاکتددر بهانددد دهمددددهې سددترې ه ددې پدده زور ددې عودددر
ليکدددددوال او دژبددددداړې ادددددالحيت لرونکدددددي همزولدددددي وننګدددددوم چدددددې
دسدددترو شدددهکارونو پددده راژبددداړلو سدددره ،ندددړۍ تددده دافدددداني فرهنددد
پلونددده هسدددک کدددړي  ،دجګدددړې ادبيدددال راوپنځدددوي او پددده دې تويددده
نړيوالددو تدده د افددداني رندد اودرد يدددو داسددې انځددور تددر مخددې کيدددږدي
چدددې ،کددده زمدددوږ پددده کدددړاو کدددې يدددې الس ککدددړ وي ،ولړزيدددږي او بښدددنه
وهددواړي  ،مدددوږ دجګددړې داسدددې ادبيددداتو تدده اړتيدددا لددرو ،چدددې نړيدددوال
دافدددددان ولدددده اددددبر  ،اراد ې او لددددوړ معنويددددت تدددده سددددالمي کددددړي
اودهمددددهو افدددداني ادبيددداتو پددده ژبددداړلو سدددره دندددورو ژبدددو ژبددداړونکي
داسدددې وندددازول شدددي  ،لکددده ندددن چدددې ددددد ښدددايي ددددد مدددوږ خپدددل اسدددتاد
بهاند ونازوو.
په تلو تلو کې زه خپل همزولى نسل ددې ستر شدهکار لوسدتلو او لده
هده څخه خوند او پند اخيستلو ته رابولم  ،چدې ورتده ديدوه سرمشد پده
تويه دپرمخت او سترې ارادې يومشال شي او پده دې تويده دافدداني
ادبياتو د نومهالي پرتم تاداو په خپلو السونو کېښودالی شي .
په همدې هيله او ټينګار
دا تاسو او دا هم جګړه او سوله
څېړندوی عبدالدیور لېوال
 1۹۳1لمريز دزمري لومړۍ نيټه
کابل  -دعلومو اکاډمۍ
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جګړه او سوله يو شهکار دی .دا اثر يوازې په يدوه ملدت پدورې اړه نده
لري،هده د نړۍ لسګونو ژبو ته ژباړل شدوی دی  ،ندو کده مدا وهوښدتل
چدې زمددا همژبددي هدم هددده پدده خپلدده ژبده ولددولي.کدده هدده کددټ مددټ دهددده د
ااددلي ژبددې پدده شددان ندده وي،لددږ تددر لددږه د هددده روح او مانددا زمددا ژبددې تدده
راولېږدول شي.
هددېڅ ژبدداړه يددا زيدداتره ژبدداړې د ااددل خونددد سدداتلى ندده شددي،دا بدده هددم
اسددتانا ندده وي،نددو کدده وايددم:مددا همدددومره وکددړای شددول،که زمددا کددوم
همژبددى يددې تددر دې ښدده کددوالی شددي،زه هددده تدده هرکلددى وايددم او زمددا ټولدده
تجربه او ټولې ه ې به ورسره مل وي.
دا ژباړه د لومړي ل لپاره په  1۳۳۳کال پيل شوه.
ما مخامخ ژباړه کوله ،هده مې په کمپيوتر کې ليکله.د  ۹١١مخوندو
په شا وخوا کې و چې زما د کمپيوتر هارد دسک مال شو او هر څه تداال
واال شول.
يو څه موده مې پردښدوده،خو کدال نديم کدال نده وروسدته مدې بيدا پيدل
کړه  .ماته د رانېږدې داکتر داوود جنبت،پر له پسې ټينګار او ه ونه،
د يران ايمل پسرلي دې خبرې چې هر وار به يې پوښتل:هده ژباړه نګه
شوه؟
د يران زرين انځور ددې خبرې له کبله چې ويل به يې:پده دې حوادله
به دا لوی کتاب خدازده چې وژباړل شي؟
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د ينو يارانو ددې خبرې ياد چې ،هده خو په روسي نده پوهېږي،مدا
به زړه کې ويل:ته خو پوهېږي،دا يز دا ميدان چا دې مخه نيولې؟
زما د خپل احساس سدره مدل ،دې او ندورو ډددرو يدادونو د ژبداړې پده
کلونو کې ملګرتيا راسره کړې ده.
دوی ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم.
د روسيې د نولسدمې پېدړۍ ټدول آثدار ،هماهده شدان چدې د ندړۍ ټولدو
ژبو ته تللي ،زموږ ژبه دې هم وياړمنه کړي،خو په هر حدال ،بيدا وايدم کده
دچا دا ژباړه خوښده نده شدوه،يا تيروتنده پده کدې دومدره زيداتې وي چدې د
کتاب او موضدو روح تده يدې تداوان رسدولى وي،دا کتداب پده دې ارزي
چدددې بيدددا بيدددا او د بېلدددو بېلدددو ژبددداړونکو لددده خدددوا وژبددداړل شدددي.د زيددداتو
هېوادونو ژباړونکو دا کار کړی.همدا کتاب بېالبېلو ژبداړونکو پده وار
وار خپلې ژبې ته ژباړلى دی.يا په مجموعي کې ددوی په ژبده کدې د يدوه
هوره اثر ،ژباړه وه،خو دوی بيا ژباړلى دی.
دا اثر ااال ما له روسي ژبې ژباړلى دی،خدو د فارسدي ژبدې لده هددې
ژباړې نه هم يټه اخيستل شوې ده چدې محتدرم سدرو

حبيبدي ،کدړې او

پر  1۹۳۳کال يې په تهران کې خپره کړې ده.
دهه راز په رومان کې داسدې اادطالحال،ترکيبونه ،کرښدې،جملې
او پريرافونه و چې د پوهېدو لپاره يې ما د جګړې او سولې،د فلم ندې
احنې کتلي.کوالی شم ووايم چې دا فلم ما په لسدګونو واره ليددلى او
ېنې احنې يې تر دې هم زياتې ما ليدلې دي.
ددې اثر دا پښتو ژباړه چې اوس ستاسو مخې ته پرته ده،دهدې پده
ژبداړه کددې د ينددو روسدي او افددداني دوسددتانو مرسدتې ندده هېريدددونکې
دي.
په رښتيا به دا ژبداړه نده واي کده لده ماسدره پده ژبداړه کې،دلدتوندو پده
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شددنننه کدددې،د اادددطالحاتو پدده سدددپړنه کدددې ،د روسددي دود دسدددتور پددده
پوهېدنددده کدددې ،ماتددده د يرانې،مهربددداني ،خواخدددوږې او پدددر مدددا د زړه
سدددواندې مېرمندددې وددددرې ايوانوفندددا يونکيندددا پرلددده پسدددې مرسدددتې او
ملګرتيا نه وای.
که څه هم مېرمن يونکينا خپله د اقتوادي علومو ماسدتره ده،خدو د
روس د نولسمې پېړۍ په ادبياتو کې پوره او هر اړخيز السبری لري.
هدددددې تدددده د درندددداوي سددددر ټيټددددوم  ،دزړه لدددده کددددومې منندددده تددددرې
کوم،نيکمرهي ،روهتيا او جنتي ژوند ورته هواړم.
پددده روسدددديه کدددې د افدانسددددتان د لدددوی سددددیير،بې سددداری روښددددان
اندددي ،يرک ،هېددواد پال،رښددتينى او اددادق ،دافدانسددتان پدده ميندده
لېوني،ښداهلى زلمددى عزيددز چدې د درې کلنددو پدده اوږدو ()1۹8۳-1۹8۳
کې يې په خورا قدر او مهرباني زمدا دا کدار او دا ژبداړه يادولده او زه يدې
په پوره دوستۍ ستايلم.زه پده رښدتيا او د زړه لده کدومې دا وايدم چدې پده
پېژنديلوۍ او دوستۍ يې وياړم.
خو له بدمرهه همالته ،پده هماهده دای کدې ،پده هماهده سدیارل کدې
داسدې ديپلوماتددان هددم و ،چددې زمددا تدر مخددې يددې زمددا سددتاينې کددولې،د
سلګونو هېوادوالو تر مخې او آن په رسمي ليکوندو کدې يدې ماتده هدوره
،پوه او تر ټولو ښه ويل .خو له بدمرهه زمدا تدر شدا يدې نده يدوازې زمدا پده
کارونو ،زما په شخويت او زمدا پده نداڅيزه پدوهې ملندډې وهلدي بلکدې
زما د کورنۍ په نامه يې هده څه ويل چې بازاري خلک يدې هدم نده وايدي
.دوی په دې هم بسدنه نده کولده ،دوی ان زمدا د راتلونکدو رسدمي کدارونو
خنډ هم کېدل.که څه هم ما دا امکان درلود چدې د دوی د دوه مخدو چدارو
او پټو بدو رسواييو او بدناميو ډنډورې جوړې کړم،دهددو د ريدا پدردې
وڅېرم،خو بيا مې ويل،دا زما کار نه دی(.بښنه هواړم).
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سرمحا زلمى هېوادمل د هېدواد پيداوړې فرهنګدي څېره،پده خپلده
ژبه او فرهن

مين ،په هدو لومړنيو کسانو کې و چې ددهې ژباړې پيل

ته يې هرکلى ووايه او پرله پسدې يدې دهددې بشدپړولو تده ه دولى يدم او
خپله فرهنګي ملګرتيا يې هې کله رانه سپمولې نه ده.
ښاهلى هالم سدخي هيدرل ،بدل هدده افدداني فرهنګدي ديپلومدال و
چې په رښتيا او د زړه لده کدومې يدې زمدا ددې زيدار او هلدو لدو درنداوی
کاوه او آن په رسمي هونډو کې يې له اندازې زياته د هده قدراني کوله.
په هدو کسانو کې چې ددې کتاب د خپرددو لېدوال و ،يدو هدم يدران،
مهربان اسدداهلل داندت الال و .هدده بده تدل پوښدتنه او د کدار څارنده بده يدې
کوله .ژباړه چې نيمايي ته ورسېده هده زموږ له يوه يډ دوسدت نده ،ماتده
يران داکتر ،داکتر عبدالحميد بهيج ،نه هيله وکړه چې دا کتاب په وار
وار سددره ويددوري .يددران دانددت ان د جګددړې او سددولې ،د رومددان فارسددي
متن ،محت رم داکتر ااحب تده واخيسدت او هيلده يدې تدرې وکدړه چدې پده
برتليز ډول يې ويوري؛ خو داکتدر اداحب بهديج د خپلدو قاموسدونونو،
خپل پير او خپلې مينې تر من سريردانه و ،په هدو کدې ډوب و او ال تدر
اوسه هم په هماهه سمندر کې ډوب دی .هده ته د قاموس او پير افسدانه
زموږ تر رومانه اوږده ،خوږه او مينه ناکه وه.
په مسکو کې افدان خبريال،خبير ،ملدي شخوديت ،کدارپوه (دهددې
په رښتينې مانا سره)دوکتور علي احمد کريمي ،چې تل يې د ژباړې پده
کلنددو کددې ندده يددوازې ه ددولى او سددتايلى يددم بلکددې د روسددي ادبيدداتو او
فرهن د

او ژبدداړې پدده برخدده کددې يددې خپلدده ټولدده پوهدده او تجربددې را سددره

شريکې کړې دي.
د روسددديې د علومدددو اکددداډمۍ د ختدددي پېژنددددنې د انسدددتيتول د
افدانسدددتان د څدددانګې د هدددړي رسدددالن سددديکويف،د مسدددکو د دولتدددي
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پوهنتددون د فارسددي دري ژبددې واندده اسددتاده او زمددا زده کددړه تاتيانددا ،د
روسيې د کيروا د پوهنتدون د اسدتادې تاتياندا او د کورسدکايا د ښدار د
پوهنتون د استادې ويکتوريا مروزوا ،چې تل به يې،نده يدوازې د ژبداړه
پدده برخدده کددې زمددا پوښددتنو تدده خددورا میوددل وابوندده لددرل بلکددې زمددا
زهم،حواله او کار به يې ستايه .
د روسددديې د علومدددو اکددداډمۍ د ختدددي پېژنددددنې د انسدددتيتول د
ادبياتو دڅانګې هدړې او مشدرې افددان پېژندونکې،دپښدتو ادبيداتو،
ب ې سارې متخووې داکتدر الیتيندا يراسديموا ،چدې تدل يدې زمدا يندو
پوښتنو ته وابونه لرل او وروسته يې په خورامينه زما د ژبداړې د مدتن
لوستلو ته لېوالتيا وښوده.
د مسدکو د نړيوالددو اړيکددو د انسددتيتول د محوددل او د پښددتو ژبددې
زده کړی پاول چې له مانه يې د پښتو او فارسدي دري زده کدړې کدولې او
بيددا يددې لدده ماسددره ددې کتدداب د ېنددو لددداتو او ااددطالحاتو پدده مانددا او
شننه کې مرسته کړې ده.
زما يران استاد ،دافدانسدتان او پده سديمه کدې د ژبپدوهنې مخدکښ
پوهانددد دوکتددور مجددار احمددد زيددار،چې د زړه لدده کددومې يددې ددې کددار د
بهير پوښتنه کوله او آن د يوې برخې په لوستلو کدې يدې مخدامخ مرسدته
هم وکړه.
زما استاد او د معاار نار او کره کتنې مخدکښ محتدرم سدعدالدين
چې خپل دايمي طنزې ژبې يې کاروله او تدل يدې ،نده يدوازې د فيسدبوک
دکوډير مدزي لده الرې د کدار پوښدتنه کولده بلکدې د تولسدتوی د بدل اثدر
،اناکارينينا ،د ژباړې سپارښتنه يې هم کوله.
خپل ورو ر پوهندوي ااف بهاندد چدې پده مينده او لېوالتيدا سدره يدې
کتاب ولوست او د پام وړ ټکو ته يې زما پام ور واړه.
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زما مشره لدور مينده بهاندد،چې روسدي ژبده يدې لکده مدورني هدده زده
کړې او تل په دې ژبه کې زما استاده پاتې شوې.
زما زوي،مړوند بهاندد چدې تدل يدې د ژبداړې پوښدتنه کولده او لده دې
امله يې د دهه اثر انګليسي متن واخيست او د لومړې برخې تر لوسدتلو
يې راته وويل :پالره،زموږ پده همژبدو کدې بده داسدې څدوک وي چدې ددې
اثر د لوستلو حواله ولري؟
عارف خزان ،چې يو څه موده يې،د تايد پده برخده کدې خپلده مرسدته
،زما له هلو لو سره ملګرې کړې وه.
الهام هوتکي ،سره له هده چې د وخدت اټکدل هدېڅ کدوالی نده شدي او
وعده يې هر ساعت يا هېردږي او يا يې هېره وي ددې کتاب پده تايد او
کله ناکله هم د ژباړې په وخت کې له خپلو مشورو نه ښه برخمن کړی يم.
د روس په پترزبور کدې فرهنګدي هېدوادوال او پده هدده ښدار کدې د
افداني فرهن

يو ډيوه لګوونکي سيداهلل تڼدى چدې تدل يدې د ژبداړې پده

اړه نظر ورکړی او په وار ار يې ملګرتيا راسره کړې ده.
پدده روسدديه کددې ميشددت اسددتاد داکتددر رحمددن الدددين سددراجي چددې لدده
ماسره يې د روسي ژبې په زده کړه کې مرسته کړې او په دې کار کدې يدې
ندددده يددددوازې تددددل پوښددددتنه کددددړې بلکددددې ښدددده مشدددداور اومرسددددتندوي
پاتې شوی دی.
د روسددديې پددده کراسدددنادار ښدددار کدددې ميشدددت فرهنګپدددال هېدددوادوال
،ډيروال حسين خان چې د کتاب د کمپوز په برخه کې يدې مدالي مرسدته
کړې وه.
له څېړندوي نبي االحي نه چې په وريدن تنددي او بدې پايده لېوالتيدا
يې دا ټول کتاب په دقت او زهم ولوست.
له حیيط اهلل جاللزي نه چې په مينې يدې زمدا هيلده ومنلده او د کتداب
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دوه وروستې ټوکه ولوستل.
له ټولو نه،له هر يو نه ،په وار وار سره د زړه له کومې مننه کدوم او دا
کار ددوی د زيار او ه و پايله يڼم.
ددوی او له هدو کسانونه چدې لده ماسدره يدې د هدر يدو مرسدته،روحي
ملګرتيددا او هسددې ه ددونې د کتدداب دژبدداړې يددوه سددتونزه آواره کددړې او
ددې کار په بشپړولو کې ښه مرستندويان پاتې شوي د زړه له کومې:
مننه،مننه،مننه،مننه،مينه ،مينه،مينه،مينه او مننه....
البته هده کسان هم لږ نه چدې زمدا پده دې کدار يدې ملندډې وهلي،هدده
يې دروغ ياڼه او په خپلو بنډارونو او بزمونو کې به يې هدم پدر مدا او هدم
د ژباړې پر کار دټوکو او مسخرو بنډارونه تودول.
له هدو نه هم مننه  ،که د هدو دې کار هدم پده مدا کدې د دقدت او ژور
پام روحيه راپاروله.
هيله لرم دا کار ،زموږ ژبدې تده د نړيوالدو شدهکارونو د ژبداړې د پيدل
په تويه بختور ويڼل شي او هده دوستان چې په هره بهرني ژبه پدوهېږي
خپلې ژبې ته يو څه راوژباړي.
په دې الره او تکل کې ستاسو د بري په هيله
مينه،مينه،مينه

دوکتور لطيف بهاند
کابل-افدانستان
د  ٢١1٢کال د جوالی درديمه
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ددې ژباړې د سريزې لومړۍ کرښې به دهده د ليکدوال د پېژنددنې نده
راپيل کړم:
نوم  :ليف نيکواليوويچ تولستوی
د زوکړې نېټه :د 18٢8م کال د سپتمبر ۳مه نېټه
د زو کړې ای :د مسکو په  16١کيلومترۍ کې د توال دښدار يدوټي د
«ياسنياپلينا» سيمه.
د مر نېټه:د  1۳1١کال د نوامبر ٢١مه نېټه
د خښولو ای :د ياسنياپلينا» په سيمه کې دده د کور نګل
آثار:
- 1جګړه او سوله
- ٢آناکارنينا
- ۹قزاقان
- 4رستاخيز
-5ماشومتوب
،-6زلميتوب
 -۳واني
-8ابليه
-۳اعترافال او د مسکو سرشمېرنه
-1١د ماشومانو کيسې
٢۹

- 11شيطان او پيسې
-1٢هنر څه ته وايي؟
-1۹درې پوښتنې
-14تت دهل
- 15مېږتون او کوتره
-16سپې لى اختر
-1۳د مر

سرود

- 18د ايوان ايليچ مر
-1۳بيګناه محکوم
- ٢١ارباب او نوکر
- ٢1حاجي مراد
- ٢٢دسيواستوپول داستانونه
-٢۹بې پايه مينه او نورې ډدرې ليکنې .

د هده ،بشپړ نوم ليف نيکواليوويچ تولستوی ()18٢8-1۳1١دی.
روس ليکدددوال،متیکر ،پدددر خپدددل هېدددواد سرښدددندونکى سدددرتيری،
يراف ليدف نيکواليدوويچ تولسدتوی ،پالريدې نيکدوالی تولسدتوی او
مدددور يدددې ماريدددا ولکونسدددکي نومېددددل.تدددر ټولدددو پېژنددددل شدددوی روس
ليکددوال،متیکر ،د روسدديې د سواسددتوپول د جګددړو سددپاهي ،روښددان
اندی،مااله ليکونکى،مدذهبي مشدر ،دداسدې مدذهبي مادالو او نظريدو
ليکوال و چې په دودويزو افکارو کې د نوې الره خاوند بلل شوی دی.
دی د کورنۍ څلورم ماشوم و.
هددده د نددړۍ لدده ډدددرو سددترو رومددانونو ن ده ديددوه رومددان  " :جګددړۍ او
سدددولې " ليکدددوال دی  .هدددده دا رومدددان د پنځد دو کلدددو پددده اوږدو (1865-
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 )186۳ک دې وليکدده  .د کتدداب موضددو پددر روسدديې د ندداپليون د يرهددل د
زمددانې پېښددې  ،د روسدديې د څلددورو بددډايو کورنيددو د ژونددد او ددهددې
جګړې پر وړاندې د روسي ملت د درددا انځورونه دي.
هدددده نددده يدددوازې د روسددديې امپراتدددورۍ د علومدددو اکددداډمۍ هدددړی
()18۳۹و بلکې يو ستر ټولنيز شخويت هم و.
دهده کورنۍ له خورا لرهونو او بډايو روسي کورنيو نه ده.ليکدوال،
خپل کتاب تر ليکلو  ۳کالو وروسته په  18۳6کال کې خپور کړ.
دا کتدداب د نددړۍ د بېالبېلددو هېوادونددو پدده ميليونددو ميليونددو ويددړو
لوستلى او دادی څه کم تر يوې نيمې پېړۍ وروسته هم خورا بېشمېره
لوستونکي لري.
تولستوی ،دا کتاب دخپلې مېرمنې اوفيا اندرييونا ،پده مرسدته،
اوه له بيا بيا وليکه او په هده کې يې بدلونونه راوستل.
دې ليکوال چې د قیااز او کريميا په جګړو کې خپلده يدډون کدړی او
د جګددړې ټدددولې ترخې،خددوږې او هيدددر انسدداني اړخوندددو يددې پددده خپلددده
ازمايلي او ليدلي دي ،د جګړو خورا بې ساری ان ورير يڼل کېږي،ندو
له دې کبله دده د کتاب پر انګړتيداوو دليکندې پروخدت،کره کتدونکي
په دې ټينګار کوي او وايي:
" هده يوازينى ليکوال دی چدې دجګدړې رښدتينې څېدره يدې پده خدورا
قول په ليکنه کې انځور کړې ده".
که څه هم په دې ستر او بې ساري کتاب کې د ليکوال معنوي نظر دا
دی چې هر څه او د پېښو تادير له ازلده پده آسدمانو کدې دی  ،خدو دی بيدا
هم دپېښو لپاره مکني داليل لټوي.
تولستوی  ،په ټول کتاب کدې د ايمدان پدر بنسدټ ،دټولدو هلو لدو لده
الرې د ايمددان او خدددای پدده لټدده کددې دی  .هددده د ايمددان لدده برکتدده د ژونددد
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موخه لټوي  .هده به ويل چې ايمان د ژوند رښتينې معندي او لده هدده نده
خبرتيا ده.
دهده لپاره ايمان ژوند دی  ،د ژوند قول دی .هده ايمدان او مينده
سره ومروړل .
هده به ويل چې د خدای قدرل ستاسو په زړه کې ندښتى دی.
تولستوی پېژندونکي ،په دې باور دي چې دده دهه نظدر پدر مهماتدا
ياندي ()186۳-1۳48او مدارتين لوترييند

()1۳٢۳-1۳61اهيدز کدړی

دی.
د هددده د "جګددړې او سددولې "پدده کتدداب کددې پېښددې پددر څوبېالبېلددو
ببنسټونو راچورلي:
خدددای پېژندندده ،انسدداني فددردي شخودديت  ،کددورنۍ او دهددده روان
،ټولنيز کړه او د هده لدوړې ژورې ،سياسدي تداريخي دريد او دملتوندو
ملي هوښتنې .
دا رومان د روسيې د هدو پېښو تووير باسي  ،چې له  18١5کاله تدر
181۹پورې په دې هېواد کې پېښې شوې دي.
پدده دې پېښددو کددې دوه هددده يددې د روس او فرانسددې سددترې ،خددونړۍ
جګړې دي:
 - 1لومړنۍ جګړه "اوسترليڅ " نومېږي .دا جګړه پدر  18١5کدال پدر
روسدديې د فرانسددويانو لدده يرهلدده سددره سددم پيددل شددوه او فرانسددويانو
ويټله.د همدې بري له برکته فرانسدويان د روسديې خداورې تده ننوتدل او
ان تر مسکو ورسېدل.
-٢دويمه ستره جګدړه د "بدارادينو "هدده ده.دا جګدړه پدر 181٢کدال د
مسددکو پدده څنددډو کددې پېښدده شددوه  .پدده دې جګددړه کددې فرانسددويانو ماتدده
وخوړه او بېرته تېښتې ته اړوتل .
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ددې جګددړو مشددران :د روسدديې ټولددواک ،لددومړي الکسدداندر(1۳۳۳-
 )18٢5او د فرانسددويانو هددده سددتر ټولددواک ندداپليون بناپددارل (1۳6۳-
)18٢1دي.
کتاب په يوې ماښامنۍ مېلمستيا کې د اناپدالوفنې پده نامده د يدوې
دربددددداري مينځدددددې لددددده هددددددې خبدددددرې نددددده چدددددې د روس او فرانسدددددې د
رارسېدونکې جګړې اټکل کوي ،پيل کېږي.
هده د دوه ټولواکانو د سيالۍ،دهدو د واک دلېوالتيا،له هددو سدره
دهده د ولسونو د مينې تووير باسي.
په کتاب کې د روس د امپراتور تووير پده بدې سداري ډول ښدکلى او
د فرانسې هده په بې ساري تويه کرکجن دی.
په داستان کې د اتالنو بېشمېرتوب،د ديالويونو اوږدوالي ،دهدو
خوږوالي،د اتالنو بې ساري توويرونه،د کلماتو خورا خوږه کارونه او
نور ډدر ډدر هنرونه دپام وړ دي.
دا رومددان ډدددرو کددره کتونکددو،د روسددي ادبيدداتو د روح شددعر يڼلددى
دی،هددده شددعر چددې د ويدداړونو او حماسددو پدده بڼدده تخليدد شددوی دی .د
داسددتان د هددرې کرښددې پدده لوستلو،لوسددتونکي پدده دې پددوهېږي او دا
احساسوي چې له يوه ستر انځوريره مخامخ دي.
دا ليکوال د زريونو څېرو ،دبېشدمېره دايونو او د زريوندو حداالتو
په من کې ان ته هده څېرې،هدده ايونده او هدده حداالل ټداکي چدې پده
هنري ډول دده دداستان يوه هوټه ترې جوړه او بله پرې خالاه شي.
هده ( تولستوی) يو لوی او بې ساری انځور ير دی.هده چدي کلده يدو
تووير باسي،دومره دقت،دومره پاملرنه،دومره په هدر اړخيدزه تويده او
دومره په لېوالتيا هده انځوروي چې هر څوک فکر کوي،دا هدده څده دي
چددددې دی يددددې هددددواړي .د سدددداري پدددده تويدددده کلدددده چددددې دی يددددوه څېددددره
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انځوروي،هده نه يوازې يوه څېره،بلکې د ليکنې په وخت کې،پده څېدره
کددددددددې ستريې،دسددددددددتريو هټددددددددوالى ،دسددددددددتريو رن
خبرې،دسدددددتريو جندددد

،دسددددددددتريو

 ،دسدددددتريو زارۍ،د سدددددتريو ال،دسدددددتريو

کتل،دستريو هلچک ،د هلچکو يوزار،پده سدتريو کدې پراتده او پدټ
رازونه،له ستريو راخپريدونکې کرکه،له ستريو راوريدونکې رخه،په
سدددددتريو کدددددې لېددددددونکې عاطیه،دسدددددتريو باڼددددده،دبڼو لندددددډوالى،
اوږدوالى ،د بڼدو ويشدتل او ندور ندور د ټدولنيز انسداني ژوندد او حداالتو
توددوير ايسددتل او دهددو حدداالتو تدده ژونددد بښددل،ټول او ټددول پدده خددورا
رنګينۍ او مينې په پام کې ساتي.
تولسددتوی ،چددې هرڅدده او هددر حدداالل را اخلي،هددده د ټددولنيز بددار تددر
بښلو وروسته ،د خپلې عاطیې او تخيل په درياب کې لمبوي او بيا يدې
د کرښو هېږ ته سپاري.
تولسددتوی،يوازې پدده جګددړه او سددوله کددې د  5١١پدده شددا او خددوا کددې
اتالن لري.که څه هم دهده اتالن هر يو خپل ژوند،کړه او کرکتر لري،خدو
بيا هم په هنري انځوريرۍ کې کله ناکله سره ورته بريښي.
او دا دده د هنري استعداد او تخلياي توان نښې دي.
هماهدده شددان چددې کلدده کلدده داسددې توددور کېددږي چددې د نددړۍ زيدداتره
حماسې څه کم او زياته سره ورته دي.
دسدددارې پددده تويددده د فردوسدددي د شددداهنامې اتدددالن پددده درې ډولددده
دي:اساطيري ،پهلواني او تاريخي .
دلتدده پدده دې داسددتان کددې هددم اتددالن درې ډولدده دي :يددو اولسددي هددده،
دويددم عينددي ااددلي او واقعددي څېددرې او درديمدده ډلدده يددې د تولسددتوی د
تخيل زدږنده اتالن دي.
مايسيم يورکي ( )1۳۹6 - 1868ددې ليکوال په هکله وايي:
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دهه انسان ،په رښتيا يو ستر کار ترسدره کدړ او دهده کارتده يدې  ،پده
خورا ښکال او اداقت ديوې پېړۍ تجربه وروبښله.
لددومړي نيکددوالی روس باچددا ،ندداپليون ،سددردار اندددرې،نيکوالی
رستوف ،ستر قوماندان کوتوزوف،پېير بېزاوخوف،ناتاشدا رسدتوفه،
ماريدددا بالکونسدددکايا،اناتول کورايين،سددداده سدددرتيری کراتدددايوف او
نور...هده اتالن چې ددې رومان االي موضو پرې راچورلي.
ليکوال د خپل تخلي د الهام د سرچينې په اړه په خپله ويل:
" يو څده مدې پده يويدل کدې لګېددلي دي،چدې تدر نيکدۍ نده هدم زيدال
دهده لېواله يم،هده پرتم او لوړوالى دی".
ليف نيکواليوويچ تولستوی ،ال د دوو کلو و چې مور يې مدړه شدوه .
د نهه کلو و چې پالر يې هم مړ شو.
هده وخت د بډايانو ماشومان ،بهرنيو روزونکو چې زياتره هده يې
فرانسددوي وو ،روزل.تولسددتوی هددم د خپلوانددو او بهرنيددو روزونکددو تددر
څارنې الندې وروزل شو .
دهدددددده مدددددور او پدددددالر پنځددددده ماشدددددومان درلدددددودل.دی د کدددددورنۍ
څلددددورم ماشددددوم و.ده درې وروندددده ،چددددې ټددددول تددددر ده ندددده مشددددران وو او
يددددوه خددددور چددددې تددددر ده ندددده کشددددره وه درلددددوده  ،لکدددده څنګدددده چددددې مددددو
وويددددل،دده مددددور او پددددالر ددوی پدددده ماشددددمتوب کددددې مړشددددول.ددوی
روزنه خورا لرو خپلوانو کوله.
د تولسددددتوی ،کددددورنۍ پددددر  18۹۳کددددال مسددددکو تدددده راولېږديددددده.
دی خپلدده تددر  184١کالدده پددورې پدده مسددکو کددې پدداتې شددو او وروسددته
چدددې د هددددوی تدددرور مددددړه شدددوه،دا کدددورنۍ د کدددازان (دا ښددددار اوس د
روسدددددديې د تاتارسددددددتان د جمهوريددددددت پالزمېندددددده ده)ښددددددارته کددددددډه
شوه.هلته يې د پالر له پلوه بله ترور اوسيده.
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د هده لومړنۍ ښوونکې ،يوه فرانسدوۍ وه.د هددې تدرور ،فرانسدوۍ
روزونکې او د ښوونځيو ينو نورو ښدوونکو هدده تده بشدپړې زده کدړې
ورکدړې.لکدده چددې يادوندده وشددوه ،د  1844کدال د اکتددوبر پدده مياشددت کددې
تولستوی د کازان دپوهنتون د ختيځو ادبياتو په څانګې کې لدوړې زده
کړې پيل کړې.
پدده هددده نندددارتون کددې چددې پدده دې وروسددتيو کلنددو کددې د کددازان پدده
پوهنتون کې جوړ شوی و،دا ښودنه کوله چې تولسدتوی،پوهنتون تده د
شدداملېدو کددانکور پدده خددورا لددوړه درجدده تېددر کددړی دی.هددده هلتدده دهددده
پوهنتون د ختيځو ژبو په انګه کې ،د تاتار-ترکي ژبه پيل کړه.
پدده نددوبتي ازموينددو کددې ددهدده ددوان د روسدديې د تدداريخ ،د مضددمون
نتايج د قناعت وړ نه و،هده ته د دهه مضمون د تکرار سپارښتنه وشوه
 ،نو هده و چې ده ان د حاوقو پوهنځي ته بدل کدړ  .هلتده هدم دی پده دې
مضدددمون کدددې پددداتې راهدددي  .هدددده و چدددې پدددر  184۳کدددال يدددې پوهنتدددون
پردښود.

تولستوی ،د پوهنتون تر پردښودو وروسته ،پدر  184۳کدال ،خپلدې
پالرنۍ سيمې ته الړ او هلته ميشت شو.
هلته يې ليکنې پيل کړې.
دهه وان ليکوال ،له خپلو بزيرانو او ندورو مزدوراندو سدره د حداکم
او بادار پر ای نوي اړيکي پيدل کدړل.او لده دې سدره يدې هممهالده د ژان
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ژاک روسو( )1۳1٢-1۳۳8دآثارو مطالعې ته دوام ورکړ او کرار کرار يې
له تمدن سره تربګني پيل شوه.
لدده دې سددره هممهالدده هددده د موسددياۍ زده کددړې ،انګريددزي ژبددې او
دحاوقو لوستلو ته دوام ورکړ.
دده خاطرال او يونليدک ښديي چدې ده خيريده کارونده هدم کدول او پدر
 184۳کال کې د خوارو بزيرانو ماشدومانو لپداره يدو ښدوونځى هدم جدوړ
کړ.
هده ښه پيانو هږوله او کالسيکه موسياي يې ډدره خوښېده.
دهده دخوښې موزيکانت يويين سبستيان باخ (  )1۳5١ - 1685و.
د  185١-1851کددددالونو پدددده اوږدو کددددې يددددې خپلدددده لددددومړۍ کيسدددده
((ماشددمتوب))وليکلدده .او پددر  1851کددال کددې يددې د ((د پرونددۍ ور ددې
تاريخ))کيسه وليکله.
يدو کددال وروسدته پددر  185٢کدال تولسددتوی،د ورور پده بلندده قیاداز تدده
الړ.هده کومه انګړی هدف نه درلود  ،په لومړيو وختونو کې يدې هلتده
کوم رسمي کار نه کاوه.هده يوازې لده خلکدو سدره کتدل او خپلدې څېړندې
کولې.
دا هده وخت و چې په قیااز کې روسي پوځ په جګړې لګيا و.
تر څه مودې وروسته،هده په روسدي پدوځ کدې چدې پده قیاداز کدې پده
جګړه بوخت و،د تانک د قواو هړی شو.تر پو ي روزنې وروسته يې پده
هدو جګړو کې يډون وکړ.
تولسددتوی  ،پدده قیادداز کددې دوه کالدده پدداتې شددو،خو کلدده چددې هلتدده د
کريمسکايا،جګړه پيل شدوه ،د خلکدو او خداورې پده نامده يدې پده جګدړه
کې يډون تده دوام ورکدړ .دی تدر  1855کدال پدورې دجګدړې پده ډيدر کدې
پاتې شو .هده په جګړې کې آن د زړورتيا او مېړانې نښان هدم واخيسدت.
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ده د يوه ښه افسر نوم وياټه.
د دهده وخددت پدده اړه دده خيدداالل د هددده د "سواسددتوپول کيسدي" پدده
نامه په داستانونو کې خپاره شوي دي.
تولسددتوی،د " ماشددمتوب " تددر داسددتانه وروسددته د "زلميتددوب" او
بيا " وانۍ " په نامه داستانونه وليکل.
کله چې روس دا جګړه بدايلوده  ،دی پالزميندې پترزبدور

تده الړ او

هلته د روس له خورا ښو اديبانو سره آشنا شو.
پر  1856کال يې له پو ي خدمته د تل لپاره استعیا وکړه .
څومره چې دی مشهوريده او خلکو له ده سره خواخدوږي ښدودله ،پده
هماهه کچه دی له خپل شهرته ستړی کېده او دا کار ددې سبب شو چې
پرته له کومه دليله د هېواد د پردښودو تکل وکړ.
تر دوه درې مياشتو وروسته يې اروپا ته مدخ کدړه.هدده پده فرانسدې ،
سويه  ،آلمان او ايتاليا کې له ليکوالو،پوهانو سره وليدل او د علمدي
او روزنيزو مرکزونو له کار او ويړو سره يې پېژنديلوي وشوه.
185٢

کددددال و چددددې لدددده پترزبورگدددده د "سددددیريمنيک "پدددده نامدددده

خپريدددددونکې مجلددددې چددددې روسددددي ليکددددوال نکراسددددوف نيکددددوالی
الکسددددددديوويچ (د  18٢1دندددددددوامبر  – ٢8د 18۳۳د دسدددددددامبر )٢1هدددددددده
چلوله،دهده د "ماشمتوب "په نامه د داستان خپرول پيل کړل.
نکراسوف ،دهده د لومړنۍ ليکنې تر ليدو وروسته وويل:
"دا يو نوی استعداد دی او خورا هيله ورته کېږي".
ليف،دا وخت کوم مسلکي ،اديب نه و.ده نه دليکوال په تويه بلکدې
د وزيددددارۍ پدددده وخددددت کددددې يددددو نيمدددده ليکندددده کولدددده.هددددده يددددو سدددداده
محوددل،معمولي هېوادوال،ښددوونکى او دبېالبېلددو عاايدددو مطالعدده
کوونکي و.
۹٢

تولستوی ،تر دهه وخته هې کله د ادبياتو په هکله کومې دانګړې
يادونې نه لري.نوموړي به تل د عاېددې،اخالقو،ټولنيزو اړيکدو او کلده
ناکله هم د تاريخ په اړه خبرې کولې.
دهده اسددتعداد ،د  185٢کددال د سدپتمبر پدده مياشددتې کدې يددو ناڅاپدده
ټدددولې ،روښدددان انددددې روسددديې وپيژاندددده.هدددده دا چدددي د سدددیريمنيک،
مجلې ،د" ماشمتوب " پده نامده دهدده يدو داسدتان خپدور کدړ .کده څده هدم
هده له دهه داستان سره ،آن خپل بشپړ نوم هدم ليکلدى نده و.هدده يدوازې
په مستعار ډول ليکلي و :د :ل،ن،ل .خو ډير ژر ټدول لوسدتونکي پده دې
خبر او پوه شول چې دا ليکوال ليف نيکوالوويچ تولستوی دی.
هده اروپا ته په خپل سیر کې ،پده لدومړي سدر کدې فرانسدې او د هدده
پالزمېنددې پدداريه تدده الړ .هلتدده د ندداپليون د شخودديت لمددانځنې او بددې
پايدددده ازادۍ ،حيددددران کددددړ.هددددده ادبددددي هنددددري محافل،موزيموندددده او
کتابتونونه وکتل .په دې سیر کې يې هدده ښدار هدم وکدول چدې ژان ژاک
روسو هلته ژوند درلود.
تر لومړي سیره وروسته  ،ډير ژر اروپا تده پده دويدم سدیر وول .هلتده
يې په فرانسې او جرمني کې ولسي ښوونځي ،دهده جوړښت او روزنيز
نوابونه وکتدل.بيدا لنددن تده الړ  ،هلتده يدې لده روسدي پوهدان الکسداندر
ايوانوويچ ييرڅن ()18۳١ -181٢او پېژندل شوي ليکوال چدارلز ديکندز
()18۳١ -181٢سره ليدنې کتنې درلودې.
کله چې بېرته روسيې ته راستون شو ،خپل يو شمېر بزيران يې ازاد
کددړل  .ټددول خلددک يددې سددره برابددر ويڼددل .هددده د بزيددرو او سدداده خلکددو د
ماشومانو لپاره ښوونځي پرانستل  .ده خپلده او دهدده څدو اشدنايانو پده
دهو ښوونځيو کې درس ورکاوه.
تولستوی ،پر  186٢کال د ياسنياپالينا په سيمه کدې روزنيدزه مجلده
۹۹

راوويسته.په دې مجله کې ده روزنيزه ماالې او داستانونه خپدرول ،خدو
دده دهه ه ې هده وخت هومره دپام وړ ونه ير يدې.

ليف تولستوی ال د زلميتوب له کلونو د مسکو د يدوه پېژنددل شدوي
ډاکتر له کورنۍ سره چې په خټه جرمنه وه  ،پېژنديلوي درلوده.
دهې کورنۍ درې لوڼې درلدودې او ده هوښدتل لده مشدرې هددې سدره
چې اليزاوتده ،نومېدده واده وکړي،خدو ناڅاپده دهدده اراده بدلده شدوه او
منځنۍ هده يې چې ادوفيا انددرييوانا()1844-1۳1۳نومېدده ،خوښده
شوه.
په دهه وخت کې تولستوی ،څلور ديدر

کلدن و ،خدو پېدلده ادوفيا

ال د  18کاله وه .دوی چې پدر  186٢کدال واده سدره وکړ،ليدف تدر ښدځې 16
کاله مشر و.
هدوی تر ډدره پورې خورا ښه او نيکمرهه ژوند درلود.
اوفيا ،نه يوازې دهده خورا ښه ملګرې،با وفا ښځه بلکې ده تده پده
کار او ادبياتو کې ښه مرستندويه هم وه.
لدددده واده سددددره د ليکددددوال نيکمرهددددي پيددددل شددددوه.ددهددددې ښددددځې
دپوهې،علمي شتمنۍ او هنري ذوق له برکته،ليف تولستوی لومړی په
روسيه او بيا به نړۍ کې ستر شهرل او وياړ تر السه کدړ ،خدو ددې ټولدو
سددره سددره د تولسددتوی او ښددځې تددرمن اړيکددي تددل خددواږه ندده و.يددو نيمدده
خوابدي او شخړې رامن ته کېدې  ،شر او شور به پورته وه.
دهې نيکمرهې جوړې  ،تر ډدرو کدالو يدډ ژوندده وروسدته ،که ونده
شو کوالی خواږه ژوند ته دوام ورکړی چې تولستوی دخپل ژوندد بڼده او
هيلې بدلې کړې،خو سره دې هم دوی  1۹ماشومان درلودل.
د  ٢١1١کال د څېړنو له مخدې اوس د نړۍپده  ٢5هېوادوندو کدې د
۹4

تولستوی نه وروسته دده د کورنۍ د دويم او درديم نسدل تدر  ۹5١پداتې
شونکي ژوند کوي.دده دهده لمسيان،کړوسديان او پرديدان هدر دوه کالده
وروسته د مسکو په څنډو کې،دهدوی په بالرندۍ مېنده کې،پده ياسدنيا
پليانا کې راټولېږي.
دوی نه يوازې ليدنې کتندې او د زړه خوالده کدوي بلکدې کنیرانسدونه
او علمي هونډې هم جوړه وي.
تولستوی،له اوفيا سره د يډ ژوند په لومړيو له دولسو کلنو کدې
"جګړه او سوله "او د "انا کارنينا "ستر رومانونو وليکل.
دهدده سددتر اسددتعداد ددهددو آثددارو پدده کرښددو کددې خپددل نبددوغ ومددروړه
.همدا آثار وو چې ده ته يې نړيواله پېژندنه او وياړ ور په برخه کدړ او ندن
يې موږ خپلو همژبو ته وړاندې کوو.
هده د جګړې او سولې ،رومان پده  1865کدال کدې پيدل او  186۳کدال
کې يې بشپړ کړ.
ليکوال،دا وخت د  ۹6کلونو و.د وانۍ ،د ښده تدوان او تیکدر هدوره
شېبې.
د داسدددتان لدددومړې درې برخدددې يدددې ،بدددر 1868کدددال پددده روسدددکي
ويستنيک،نومې مجله کې خپاره کدړل.دهدو برخدو بدې شدمېره مينده وال
پيدا کړل او ډدر ژر يې نورې برخې هم کرار کرارخپرې شوې.
ليکوال ،په دې اثر کې دټولنې ټول ويړي،له ساده سرتيري نه نيولي
بيا تر ټولواکه پورې انځور کړي دي .
هدددده سدددتر کشدددت او جاذبددده چدددې د روسدددي مدددتن پددده لوسدددتنه کدددې
لوسددتونکي احساسددوي ،هددېڅ ژبدداړې تدده کدده لېږديدددای ندده شددي چددې
تولسددتوی هددده ،د روسددي روح خددورا وړو انګړتيدداو تدده پدده پددام کددې
ليکلي دي.
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د جګړې او سولې د داستان انګړتياوې:
هده اثر چې د کلونده يوزراونده ،نده هدده زړولدي شدي،نه يدې هېرولدى
شددي بلکددې د هددرې ور ددې پدده تېريدددو سددره د هددده د پددرتم ويدداړ الپسددې
زياتېږي.
پدده دې اثددر کددې د يددوه ملددت د روان ،دهددده ويدداړنې او هددرور او دهدددو
ستاينې او ويرنې  ،داسدې هوټده او سدپړل شدوي دي چدې هدده يدې پده يدو
ستر نه تکراريدونکي او بې سارې اثر بدل کړی دی.
د خورا وړو هوټدو سدپړل  ،هندري شدننه او رواندي انګړتيداوو تده پده
پام سره دتاريخى پېښو  ،انځورونه ددې اثر هوره نښې دي .
ينې نورې انګړتياوې داسې يادولې شو:
-1د ليددف نيکددوالوويچ تولسددتوی دا ليکندده ،هنر،فلسددیه ،تدداريخ او
اخالق سره رامروړي.
-٢د روسيې او نړۍ او تر هوره نه هوره رومان دی.
-۹دا يو شداعرانه رومدان دی.نادر نده دی،شدعر دی.ددې کتداب لپداره
بايد روسى ژبه زده کړل شى.
- 4هده د رواني سپړنې يو بشپړ جون

دی.

-5هده يو ستره،نه هېريدونکى حماسه ده.
-6له فرانسويانو سدره د روس دملدت د دوو جګدړو  ،يدوه د اسدترليڅ(
 )18١5-18١6او بله د برادينو او مسدکو تده د فرانسدويانو لده خدوا د اور
ورته کول (  )181٢-181۹تاريخ او انځورونه دي.
-۳دا رومددان لدده جګددړې سددره هممهالدده د څلددورو روسددې کورنيددو د
رستوف  ،بالکونسکي  ،بيزاوخوف او کورايين د ژوند بهير دی .
-8تولسددتوی ااددال د څددو کددالونو پدده اوږدو کددې ددې لپدداره څېړنددې
وکددړې او مددواد يددې راټددول کددړل چددې د روسدديې د يددوه اناالبددي هور ند
۹6

ديکابريسددتانو پدده اړه يددو کتدداب وليکي،خددو همدددا مددواد وروسددته ددې
کتاب د ليکنې اساسي سرچينې شوې.
(ديکابريستانو پر  18٢5کال د پادشاه په وړانددې پداڅون وکدړ.دهده
پاڅون په کلکه وټکول شو او خپله اناالبيان سايبيريا ته وشړل شدول.دا
ډله که د ديکابرستانو په نامه ياددږي چې هدوی د دسامبر په مياشت
کې چې په روسي ژبه کې د ديکابر په نامه ده ياددږي،پاڅون کړی و).
-۳دا کتاب لکه چې ومو ويل څوک يو شداعرانه،څوک يدو تداريخ او
څوک هده يو فلسیي اثر يڼي.
پدده دې اثددر کددې وياړندده او روانددي ه ددې او لېوالتيدداوې پدده يددوه خددورا
هنددري بڼدده لدده عرفدداني هدددو سددره مددروړل شددوي او د ښددکلي هنددري ناددر او
کوالی شو ووايو په شاعرانه انداز پېيل شوي دي.
تولستوی،د تاريخى اضدادو سپړونکى دی.
هده په دې رومان کې هرڅه داسې انځوروی چې هدر لوسدتونکى يدې
په لوستلو داسې احساسوي چې دا پېښې پر ده تيردږي.
-1١سدره لدده هددده چدې دا رومددان دسددترو نړيوالدو سددياليو،د جګددړې او
روسدديې د طبادداتي اخ او ډب انځددور دی ،خددو هددده تددر هددر څدده لددومړی د
ددانګړو برخليکددو او پدده کددورني ور نددى ژونددد کددې د ددانګړو ويددړو د
مينې،وير،هم،مينتوب،وفددا،بې وفدداييو پدده تيددره بيددا مېددړه او ښددځې،د
ماشومانو او مور او پالر رواني او ور نى بيان دی.
دهدده کددورنى توددوير د کتدداب د دوو ښددځو  :ناتاشددا رسددتوا او ماريددا
بالکونسکايا په څيرو کې تر ټولو نه په هوره بڼه انځوردږي.
دهه دوه نجونې،لوڼې،ښځې او ميندې ،سره له هده چې پده داسدتان
او ژونددد کددې خددورا تددوپير سددره لری،خددو بيددا هددم هددر يددوه پدده خپددل ډول د
کورني ژوند تر ټولو هوره او په زړه پورې بېلګې دي.
۹۳

ناتاشا د داستان له پيله خوشاله او ال د تنکۍ وانۍ نده د ټولدو پدام
انته وراړوي او په بې ساري تويه مينه ناکه بريښي ،خو ماريا سدره لده
ټددولې تاددوا او پرهيددزه دچددا ميندده او پددام ور اړولددى ندده شددى .ماريددا تددل
همجنه،آرامه،په خيالو کدې ډوبده او خددای تده پده زاريدو کدې ده.ناتاشدا
ديوې شېبې لپاره هم يدوازې نده پاتيږي،هدده لده دې سدره رږدې شدوې ده
چې تل دټولو ورته پام وي،ټولو ته يرانه وي،خو ماريا انته وايي:
"زه تل باڅاره وم،زمدا خوښدېږي چدې يدوازې و اوسدم،زه نده بدل ژوندد
هواړم،نه يې هوښتى شم او نه يې هيله لدرم او کده چدې زه بدل هدېڅ ډول
ژوند نه پېژنم" .
بلددې خواتدده د ناتاشددې ميندده ندداک والددى بريددد ندده پېژنددي .پددر سددردار
کورايين تر مئينيدو پدورې دهددې ژوندد د خوښديو يدو بدې پايده سدمندر
دی،تر هده پورې ددې په ژوندد کدې داسدې شدېبه نده شدته چدې پده يدو چدا
مينه نه وي،هدده تدر ډددرو سدختيو او ذهندي سدريردانۍ وروسدته خپلدې
رښتينې مينې ته رسېږي.ماريا تل د خددای دربدار تده يدوري او پده هرڅده
کې دخددای مرسدتې تده سدتريه پده الره وی،مينده پده زهدم کدې لټدوي.کده
ناتاشا دښکال او ادا نښه ده،ماريا هم له ښکال بې برخې ده او هدم لده ادا
،خو ليکوال کرار کرار هدده پده داسدې دوو مينددو بددلوي چدې پده ټولنده
کدې يدې سداری نده شدته .کدده تولسدتوی پده دې ټينګدار کدوي چدې انسدداني
رښتينې ښکال نه په څېدره بلکدې د ننده پده زړه کدې ده  .ناتاشدا د ژوندد پده
پيل کې په کراره له يوه خياله بدل او لده بلده بدل تده دانګدي  ،خدو ماريدا تدر
هرڅه لومړی هر څه  ،تر خدايه ،بيا تر پالره ،بيا تدر بدې وزلدو خلکدو او د
ژوند په پای کې تر خپلو ماشومانو ار کړي دي.ماريا وايي:
"که چا له ما پوښتلي وای چې په ژوند کې زه تر ټولو زيال د څه شى
هيله لرم،ما به ويلي وای چې هيله لرم تر ټولو بېوزلو ،بېوزله و واسم" .
۹8

 -11ددې کتدداب يددوه بلدده انګړتيددا او پددرتم دهددده پدده سددتر والددي کددې
دی .کتاب په څلورو ټوکوندو کدې خدورا اوږد ليکدل شدوی او پښدتو مدتن
يې هم تر  ٢5١١مخه اوړي.
-1٢ليکوال د خپل اثر له ټول ستر والي سره سره موضوعال :هنري،
فلسیي ،خير او شر ،مر

او ژوند.مينه او کرکه،تمدن او فرهن

 ،کلى

او ښار هېواد پالنه او دوکماري په خورا مداهرل انځدوروي او دا کدار د
يوه ښه انځورير په تويه توويروي.
۳۱
جګړه او سوله دټولې هستۍ يو داسې انځور دی چې خلک پده هدده
کدددې هرڅددده :نيکمرهي،پرتم،مددداتم،هم خوښدددي ،خوشدددالي او حماسددده
موندای شي.
"سامرست موام ()1۳65 16 - 18۳4انگريزي ليکوال داسي وايدي" :
زه په دې باور يم چې تر اوسه پورې ،اندوره دو بدالزاک ( )185١ - 1۳۳۳
د نړۍ تر تولو پېژندل شوی رومان ليکونکى دی  ،خو دا هدم وايدم چدې د
تولستوی د جګړې او سولې،رومان د نړۍ تر ټولو ستر رومان دی.
زه فکر کوم داسې يو رومان چې د جګړې پده اړه دومدره هدر اړخيدز او
دداسې يو کړکيچن دوران په اړه ليکل شوی وی،دومره بېشمېره اتدالن
ولري .پخوا تر دې ليکل شوی نه دی او يمان کوم چې بيدا بده هې کلده و
نه ليکل شي.دا يې په رښتيا او پر ای ويلدي چدې« :جګدړه او سدوله»يدوه
حماسه ده".
استراخوف،روسي کره کتونکى او د تولستوی دوست ،د کتاب پده
اړه دا څو کرښې لري:
"جګړه او سوله،د بشري ژوند يدو بشدپړ تودوير دی.دهددې زمدانې د
۹۳

روسيې يو بشدپړ تودوير،دهدو ټولدو څيزوندو يدو بشدپړ تودوير چدې پده
هددددو کدددې خلدددک خپلددده نيکمرهي،پدددرتم،هم او خدددواري پيد ددا کدددوالی
شي.هوکې دا جګړه او سوله ده".
خو خپله بل نۍر وايى.پر  1۳١8کال چې دتولستوِي ،شدهرل نړيدوال
شددوی و ،پدده خپلدده يددې د ددان پدده اړه پدده خپلددو خدداطراتو کددې ليکلددي دي:
"خلکو ته زه د اپلتو له املده يدران يدم ذ جګدړې او سدولې او ندورو داسدې
اپلتو له امله،هدوی ته دهه اپلتې خورا هوره ه بريښي" .
هددده د روسدديې د بدددو ور و،هدددو ور ددو چددې فرانسددې دده خدداوره او
سپې لې مېنه الندې کړې ده،انځورير دی  ،خو د تولستوی نيکمرهي
په دې کې ده چې هده بيا د خبل هېواد د وياړ ور دې د فرانسدې ماتده  ،د
هدددې د ويدداړمن لښددکر ماتدده،دهدې د هددده امپراتددور تېښددته چددې ټولددو
اروپددا يددې الندددې کددړې وه،هددم وليدددل .او دده د کتدداب تددر ټولددو ندده هددوره
وياړونه دادي ،چې ده ته يران انځورونه او دهده يټندوی اتالن هدم دده
په دې پاڼو کې انځور شوي دي.
د اتالنو انګړتياوې:
که څه هم پده رومدان کدې د  5١١اتالندو خبدرې کېدږي خدو کده پده دقياده
تويدده هددده وشددمېرل شددي،هده د  58١تنددو پدده شددا او خددوا کددې وي.د کددره
کتونکو د وينا له مخې ددهه شمېره4١١،يې تخيلي او  18١تنه رښدتيني
او تاريخي هده دي.
بله انګړتيا يې داده چې هده ټوله روسيه په يدوه رومدان کدې انځدور
کړې ده :خدای ،خاوره ،مېنه ،ټولواک ،زوکړه او مر  ،خلدک ،ايمدان،
کرکه ،خير او شر ،مينه ،کشت ،جګړه او سوله....
د روايدداتو لدده مخددې د جګددړې او سددولې پدده رومددان کددې ااددلي اتددالن
زياتره تولستوی ،دهدو کسانو لده مخدې انځدور کدړي چدې ده پېژنددل:بدا
4١

تاددوا او خدددا پددالونکي ماريددا دخپلددې مددور لدده مخې،مشددر او مېلمدده پددال
رستوف د نيکه له مخې ،نيکوالی رستوف د پالر،اندرې بالکونسکي
او پييددر د ددان لدده مخددې.ددې دواړو  ،هېددواد پالندده ،د مددر

او ژونددد

پوښتنې او دده روحي او رواني حالت ته ډير سدره ورتده دي.او د اتالندو
په اړه نور تیسير:
-1مشددر بالکونسددکي ،د ايکدداترينې د زمددانې سددتر سددردار او پددو ي
مشر چې د هېواد مينه يې اډونه سو ي او په ژوند کې سدخت سدختګير
دی.
زمددا(بهانددد)د خوښددې اتددل او کددردار پدده خدداوره مين،خددورا بوډا،خددو
سددخت يددرک ،پدده ژونددد او پدده کددورکې ديکتدداتور ،مسددتبد خددو د يددوه
پياوړی نظم پلوي،هر څه تده پده شدک يدوري او هدواړي هدر څده پده خپلده
الس جدوړ کړي،پده تيدره بيدا خپددل هېواد،هدده پدر خپلده خداوره او هېددواد
دلېونتوب تر کچې مين دی.سره له دې خبدرو پده بدې سداره تويده ټوکمدار
دی.
-٢دهددده زوی سددردار آندددرې.دا ددوان ،پياوړی،مسددتعد،په خدداوره
مددين ،لددوړ ،دن د

،پر ټولددو اشددرافي ادابددو پددوه،زړور ،د مسددتبد پددالر

زوي،پر کار او واک مين .لږ لږ پر ان مين،مدرور.
ښځه او آرام ژوند پرددږدي او جبهدې تده دي،دده جبهده مداتې خدوري
،دی ورک کېددږي او پددالر تدده يددې د مددر

خبددر را ددي.خددو دی يددوه ورځ

راسددتنېږي ،د راسددنيدو سددره سددم يددې ښددځه پددر اوالد مددري او دي هددر څدده
پردږدي.
لکه چې وويل شول،هده په لدومړۍيعنې پده اسدتريليڅ ندومې جګدړه
کې چې په 18١5-18١6وشوه ټپى کېږي ،خو بيرته رهېدږي او پده دويمده
هددده کددې چ دې پدده  181٢کددال کددې د مسددکو پدده برادينددو نددومې سدديمه کددې
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وشوه،داسې ټپى کېږي چې د رهېدو تمه يې نه شته.
دوه واره مينېږی .د لومړې جګړې په بهير کې يې ښکلې ښدځه مدري
او کلدده چددې لدده جګددړې راسددتنېږي،په سددر کددې مايوسدده او ژونددده سددتړی
وي،خددو وروسددته هددده د رسددتوف پدده لددور ناتاشددا چددې د مينددې او ښددکال
هوره بېلګه او دپېدلتوب مسته نښه ده مينېږي.
دهدده ميندده ناکددامېږی او خپلدده پدده دويم ده جګددړه کددې تددر ټپددي کېدددو
وروسته په دې پوهېږي چې د ژوند االى موخه د خدای مينه ده .
-۹او شددهزاديۍ ماريددا ددهدده مشددر سددردار(بالکونسددکي) لددور چددې
خپددل ټددول ژونددد يددې لدده پددالره چددې لدده مسددکو لددرې پدده خپلددو بددې پايدده
جايدادونو کې ژوند کوي ،ار کړی دی،يوه مذهبي او بدا ايمانده پېدلده
ده چې له تاوا سره سره هواړي هوره کورنۍ ولري.
هده په څېره بدرنګده خدو کدوډيرې ښدکلې سدتريې او سدپې لى روح
لري.شپه او ورځ د پالر په چوپړ او د خدای په لمانځنه لګيا وي.
-4ناتاشا رستوا
د ددهه رومان د شعر او مينې ژبه او د ليکوال د مينې ټول مينه نداک
انځورونه دهدې د ښکال د انځورلدو او پده کلمداتو کدې د هددو د مروړلدو
په چوپړ کې دي.
دهدې ښکال کوډيره او په ليدو يې هرڅوک له حيرته يوته په هداښ
وي.
هده د ساده مينې او پاک زړوالي او پر نورو د باور هده څېدره ده چدې
ليکوال د خپل دهه ستر او اوږد رومان د ښکال مالګده کدړې ده.دناتاشدا
هر هلچک د کوډيره او ژوند بښونکې مينې سر چينې دي.
دهده يو مين (پېير )خو بيدا وايدي چدې :دهدده لېددونکى ضدمير پده
هدې کې دعال کار کوي.
4٢

دهدې ماشمتوب او تنکدى پېدلتدوب د روس او فدرانه د جګدړې لده
پيل سره هممهاله دی.
هدده لدومړی پدر سدرداراندرې مينېږی،بيدا د يدوه دوکده مددار،جوارير
خو ښکلي وان اناتول کدورايين دوکده خدوري  .دهده دوکده دا لده ژوندده
بيزاره کوي او دومره له ان او خلکو نه ان يوښه کوي چې له ژونده په
مددر خوشدداله ده او لدده دې چددې د سددردار اندددرې مينددې تدده يددي سددپکاوی
کړی دی ،په هېڅ ډول ان بښلى نه شي.دا نوهى او په جګړه کې د وان
ورور پيتيا مر

دا په بشپړه تويده د بددمرهۍ منګلدو تده ور ارتېدږي او

ښکاليې هم دهه هم او ماتم ترې اخلي.
له دې ټولو سره هممهاله د بډای پالر ديوالي کېددل او خدوارۍ هدده
بل يوزار دی چې ددهې کورنۍ پر بدمرهيو ورزياتېږي.
د ورور (پيتيدا)مددر

د هددې مددور تدر لېونتوبدده رسدوي  ،خددو همدددا د

مور پالنه هده دې ته ه وي چدې مدور تده او د هدده لده املده ژوندد تده پدام
وکړي.
تر جګړې او دهه همه وروسدته پېيدر پدر دې (ناتاشدا)ميينيدږی او دا
هدم د هدده ميندې تده پده مينده دواب وايدي .هدده ښدکال بښدونکې،ژوند
بښددونکې او دانسدداني سرکشدده مسددتۍ نښدده ده چددې هږيدددا ،خو ېدددا،
خندا ،موسکا ،کتل او آن هم يې په هر چدا کدوډې کدوی او بدې ارادې پدر
هدې مينېږی.
-5مشر يدراف ،ايليدا انددريوويچ ،د رسدتوف د کدورنۍ پالر،يعندي
دناتاشا پالر دی  .يو ډوډۍمار،مېلمه پال او خدورا بدډای سدړی دی چدې
ټول ژوندد يدې پده خدورا لويدو بنډارونو،مېلمسدتياوو او جريدو مرکدو او
دخپلو جايدادونو په ساتنه او ښکار تېردږي.
-6پييدددر بيزاوخدددوف،د روسددديې د يدددو سدددتر بدددډای نامشدددرو زوی
4۹

دی.پالر يې د زده کړو لپاره بهر ته لېږي.دپالر شتمنۍ ته يې په زريونو
خلک تمه لري،خو هده هر څه همدې نامشرو زوی ته پردږدي.د ميراث
د تر السه کولو مخکې ټول هده ته په سپکه يوري خو کله چې ميراث تر
السه کوي د روسيې ټول اشراف يې په ستاينو لګيا وي او ددهده خلکدو
ټولې پېدلې له هده سره د واده خوبونه ويني.
پېير،خددورا ساده،مهربان،سخي،سرښدددندونکى،تل لددده ندددورو سدددره
مرستندوی او سره له هده چې ژوند يې په فرانسه کې کړی،د نداپيلون د
وژلو تکل کوي.
هده د کورايين د کورنۍ له ښکلى لور ايلدين سدره واده کوي،خدو دا
واده خددورا بدمرهدده وي.دی لدده خپلددې دهددې ښددکلې ښددځې ندده چددې ټولدده
روسيه په تېره بيدا اشدراف دهددې د ليددو هيلده لري،کرکده لرلدي.د ژوندد
الره تددرې ورکدده وي،نددو هددده ده چددې د فراماسددون د ډلددې هددړی کېددږي خددو
دهدې ډلې دهړو تمه او دوکې هم دی حيرانوي ...په آخره کې له ناتاشدې
سره واده کوي او نيګمرهه کورنۍ جوړوي ....

۷
تولستوی دجګړې د انځورولو يو بې ساری مداهر دي.هدده پده خپلده
جګړه ليدلې،يډون يدې پده کدې کدړی او پده ټولدو لدوړو ژورو يدې ښده بلدد
دی.هده د جګړې له وير،درد ،سوز،د بايلوده له هم او د بري لده خوښدۍ
سره ښه آشنا دی.
داسې بريښي چې ليکوال،د کتاب د ليکلو په وخدت کدې د هدر ډز او
چاودنې هږ خپله اوري او هر اتل او ډارن په ستريو ويني.په هدو اتالنو
کې چې دی پرې وياړي ،يو هم کوتوزوف دی.
هده له دښمنه د خپلې خاورې ژهدورونکى ،يعندي کوتدوزوف داسدې
44

ان ددوروي چددې پدده رومددان کددې راهلددې يددو شددمېر زيدداتې ښددکلې حماسددې
کلمدددې او خبدددرې هدددده تددده پيدددرزو کېدددږي،دا اتدددل ،دی د هدددده لددده ټولدددو
انګړتياوو سره،ښدو او بددو،يټونکو او بدايلونکو شدېبو ،زړورتيداوو
او بې پروايي سره،چې ساری يې په تاريخ کې نه شته انځوروي.
هدددده  ،کوتوزوف،دپدددو ،لدددوړو پدددوړو تددده رسدددوي،له هدددده ايددده
راپرزوي،قومانداني پردي قوماندان ته سپاري ،خو بيدا يدې د ولده پده
مرسته او د امپراتور له خوښې پرته د ټول پوځ قوماندانه وي.تولستوی
دلتدده دا پدده ډايدده کددوي چددې يددوازې دخپلددې خدداورې بچيددان خپلدده خدداوره
ژهوالی شي.
تولسددتوی کوتددوزوف د آزادۍ سددردار يڼددي.کوتددوزوف کدده څدده هددم
ناپليون ته مسکو تسليموي او ان د خلکو هنددنو تده سدپاري ،خدو دی
نرۍ موسکا پر شونډو وايي" :دمسکو اشدال د فرانسويانو د بري پدای
دی او همداسې هم کېږي" .
دا قوماندان،د فرانسويانو دتېښتې په وخت کې بيدا هدم نده پرددږدي
چې څوک پر هدو بريد وکړي او وايي:
"هدوی هسې هم تښدتي،نو زمدوږ سدتړي پدوځ ولدې پده داسدې يرهدل
کې مر ژوبله وکړي  ،هر يرهل مر ژوبله لري" .
هددده خپددل هېددواد او خلکددو تدده بددری راوړي او د خپلددې ملددي دندددې د
سرته رسېدو وروسته په کراره مري.
آنددداتول کدددوراگين ،دولوخوف،سدددردار واسددديلي شدددهزاديۍآنا
ميخاييلونددا ،سدداده سددرتيري کراتددايف او نددور ....هددده څېددرې دي چددې پدده
رومان کې زيال را رينددږي.
تولستوی ېني شديان د شخوديت زوال يڼدي او لده هدده ډلدې نده دی
زندان د انساني شخوديت د سدپکاوي،تباهۍ او پرزيددو دای يڼدي او
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هواړي چې هرڅه اخالقي بڼه ولري.
تولستوی د خپلې ټولنې د هدې زمانې د تضادونو سپړونکى دی.
تولستوی له دووشيانو ډدر ودريده:خپل ناښکلتوب او مر .

هده ،خپله د ان په اړه ليکي:
"ښدده پوهېدددم چددې ښددکلى ندده يم،څېددره مددې بدرنګدده ده،ډدددر لدده
ناهيلى کېدم.داسې مې انګېرله چې په نړۍ کې دهدو کسدانو لپداره چدې
داسې هټې ،بدرنګي شونډې او داسې خړې برندې ستريې ولدري،هېڅ
ډول نيکمرهي نه شته.تل مې خدای ته زارۍ کولې چې کومده معجدزه تدر
سره او زه ښکلى شم.زه دې ته چمتو وم ،ټول هده څه چدې لدرم او يدا بده پده
راتلونکې کې ولرم،هده ورکړم او ښکلى شم".
خو هده ال په دې نه پوهېده چې تر دې ناښکلې څېرې او هټدې پدوزې
الندې څه ستر معنويت او په دې خړو سدتريو کدې څده زړه راښدکوونکي
جذابيت ويده دی.
ټددول روايددت پدده يددوه خولدده وايددي او انځوروندده هددم دا ريندددوي چددې
تولستوی ،له روهتيا نه برخمن ،پياوړي او خورا حساس و.پده بدې پايده
کشت او جذبې کدې ډوب او پده نده تمامېددونکې ډول يدې د زده کدړې او
ويلو لپاره يو څه لرل.داسې څده چدې نده زړيددونکي او نده تکراريددونکي
و.
څېددره يددې تددر ببددرو ويښددتو الندددې وه ،هددده د يڼددو ويښددتو خاونددد او
خدای اوږدې څندې او پده بدې سداره تويده خدورا اوږده ږددره ورکدړې وه.او
داسې ويل کېږي چې کيدای شي د يڼدو ور و،جګدو بڼدو،او دوو بريتدو
او وريښدمنې اوږدې ږددرې النددې بده يدې د خپلدې څېدره کومده نيمګړتيدا
پټوله.
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خوږ ژپي او د کوډيرې وينا خاوند و.ښه اروا پدوه ،پيداوړي او مداهر
ښکاري،زيارمن بزير ،لويری،آس زهلونکى او د خلکو او کدورنۍ ښده
خدمتګار و.په وخت او وعدې ډدر ټين

و.

تولستوی د خپلې هدې نيمګړتيا (ناښکلتوب)د پټولو لپاره چې ده
له انسره انګېرله،خورا ښکلي او قيمتي جامې اهوستې.هده چدې ال د
معنويت ژوند نه و پيل کړي او شدپه او ورځ يدې ،ښدکال او ښدکلو پسدې
ورکه وه ،سخت په خپل ټولنيز اشدرافي دريد نازيدده.ندو لده همددې کدړو
وړو نه و چې ېنو هده اندوښتونکي ياڼه او بد يې ترې راتلل.
هده وروسته د کليوالو په څېدر کدالي اهوسدتل او لده پدرتمين ژوندده
يې کرکه پيدا شوه.
ټوکمار  ،ژور  ،يرک  ،د زياتې مطالعې خاوند،په هر حال لکه چدې
يادونه وشوه،هده له يو بل څيزه هم ډدر ډاريده او هده مر و.

٭٭٭
د جگړې او سولې  ،رومان يو پرتم دی ،يوه څوکه ده ،يو هسدک دی
او يو ژور سمندر چدې هدره څپده يدې يدو زيدری لدري ،يدوه خوښدي لدري ،يدا
خوښددي يددا ويددر يددا کددوم هددم  ،خددو خبددره پدده دې کددې ده چددې ددې کتدداب
ترلوستلو وروسته دا پوښتنه پيدا کېږي چدې تولسدتوی ددې کتداب لده
ليکنې نه څه موخده درلدوده؟ آيدا ده هوښدتل يدوازې د روسديې د – 18١5
 181۹کلنو د پېښو ،د جگړو ،د ماتو او بريو تاريخي انځدور وباسدي او
يا هسې خپل نا آرام روح آرامه کړي؟ هده که له يوې خوا خپدل کتداب تده
د جگړې او سولې نوم خوښوي ،په هده کې پر روسيې د نداپليون د پدوځ
يرهدددل انځدددوروي ،د مسدددکو مددداتې او سدددو ېدل تودددويروي او بيدددا د
ناپليون د دهې نه ماتيدونکې لښدکر رسدوا مداتې ښدکاره کدوي .لده بلدې
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خوا د اخالقو او ايمان درس ورکوي.دا ټول د څه لپاره دي؟
يني منتادين د جگړې او سولې داستان د روسيې د اشرافو تاريخ
گڼي .هر لوستونکى په هده کدې ويندي او لدولي چدې پده دې رومدان کدې د
روسدديې د دهددو بددډايانو لددوړ ژونددد ،خددواړه او خددوب ،کددورنۍ اړيکددي،
مېلمستياوې او ن اوې ،ناندرۍ او پټدې ميندې او پده خپدل ميدن کدې د
دهدددو څدددو کورنيدددو سددديالۍ ښددديي .دهددده کدددورنۍ پددده خپلددده د روسددديې د
ټولواک ،بالکونسکي ،رستوف او بيزاوخوف کورنۍ دي .کده سدړی لدږ
پام وکړي د روسيې د نولسمې پېړۍ د پيل تاريخ د همدهو څدو کورنيدو
تدداريخ دی .تولسددتوی ه دده کددوي پدده خددورا حماسددي – ادبددي بڼدده د دهددو
کورنيو د ژوند روح بيان کړي .هده روح چې ايمان يې بايللى يدا يدې هېدر
کړی او پر روسيې د رارسېدونکي او کېدونکي بهرني يرهل له وددرې د
عدديت او نددو  ،د ن ددووو بنددډارونو ،د شددرابو او مينددو تددر پددردې الندددې
خپل ژوند تېروي .
بلدددده ډلدد ده بيددددا وايددددي چددددې جگددددړه او سددددوله  ،د روسددددې د ملددددت د
ناسيوناليستي روح بيان دی .هېواد پالنده ده .د روس د سداده پدوځ ويداړ
دی او د روسي پوځ د قوماندانانو کوتوزوف او اندرې بالکونسدکي او
د دوی د ټولواک هدده پدرتمين احسداس دی چدې ټولده اروپدا بايدد د هدده
سپې لوالي ته گونډه ووهي .د همدې ناسيوناليستي روح انګړتيدا ده
چې د روسيې ټولواک الکساندر د خپل ملت لپداره د خددای سديوری ،د
عدددالت اسددتازی او د ملددت پددالر يڼددل کېددږي .هلتدده وينددو چددې ټولددواک
الکساندر ته د روسيې پوځ ،د روسيې بدډايان ،د هددو بزگدر د يدوه سدتر
آسددماني الهددام پدده توگدده گددوري او دښددمن ندداپليون ت ده د يددو دوکدده مددار،
ډارن ،ان هوښتونکي او شيطان په بڼه کتل کېدږي .د روسديي يدو ناقدد
په دې اړه ليکي:
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"داسې بريښى چې ليکوال په دې اثدر کدې د روسدي ملدت روح لکده د
انګورو د يوه وږي په تويه نښتيځلى او دخپل ملت د هرور په جدام کدې
يې څاڅکې څاڅکې څ ولى دی ".
ده بدده کلدده کلدده د خلکددو د حددال او دټددولنې د ژونددد د ښددو پلټنددو لپدداره
انګړې تجربې کولې،لکه دا:
هده په هدې سرشميرنه کې چې پر  188٢کال پده مسدکو کدې تدر سدره
شدوې يددډون کدړی دی.ده پدده دې اړه چددې ولدې يددې پده دې سرشددميرنه کددې
يډون کړی ليکلي دي:
"ما ددې لپاره په دې سرشمېرنه کدې يدډون وکدړ چدې پده دې پدوه شدم
چې په مسکو کې څه شمېر ويړي بې وزلي دي.ما هيله لرلده چدې يدو ډول
نه يو ډول لده هددو سدره ،کده د پيسدو ورکدول هدم وي،ددې لپداره مرسدته
وکړم چې په مسکو کې خوار پاتې نه شي" .
کله ناکله د کتاب د ينو کرښو له لوستلو وروسته(دهه شان کرښدې
کمې هم نه دي)داسې بريښدى چدې تولسدتوی  ،د روس د ملدت د پدرتم او
هېوادپددالنې هسددکې څددوکې ايلددوي او ددهدده ملددت ناسيونالسددتي روح
آسمان ته هسکوي.
په هده کې د کوتوزف نه ماتيدونکى روح او دهدده پدرتمين پرتم،پده
هده کې د روس د ټولواک،د لومړي الکسداندر خواخدوږي ،مهربدانى او
د اروپددا د ژهددورنې ويدداړ،د روس د بزيددرو کليوالددو ،اشددرافو،اعيانو او
هسددې ټولددو ويددړو ندده ماتيدددونکى هرور،پدده هددده کددې د هددر فرانسددوي
تددداالنګره څېدددره او دوکددده مدددار نددداپليون د بېالبېلدددو دوکدددو او ندددا وانيو
انځورونه ،په هده کې د اشرافي ژوند او پر هدو د وياړ ښدکارونه ،ټدول
هده څه دي چې هر يو  ،دهېواد پالنې،له خددای سدره د ميندې ،دانسداني
اخالقو او بشري ښيګڼو هوره بېلګې جوړوي.
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د کتددداب دهدددرې کرښدددې پددده ليکنددده کدددې د تولسدددتوی،ټوله عارفانددده
پوهددده،د هدددده اشدددرافي دري ،دهدددده ناسيوناليسدددتى احسددداس چدددې د
مشدددر سددددردار بالکونسددددکى پدددده ژړاوو او د کوتدددوزف پدددده زهددددم او لدددده
هېددواد  ،شدداه او خدددای سددره د هددر روس کليددوال بدده ميندده کددې ندښددتل
شدددوي دي او دده د روح پددده حماسدددې ياڼددده ياڼدددل شدددوي دي،څند د
څن

پددده

درومي او دکتاب د حماسه والي سندرې هږوي.
خدددددو د کتددددداب تدددددر لوسدددددتنى او پلتندددددې نددددده وروسدددددته داسدددددې

څرينددددددديږی چددددددې ليکددددددوال ندددددده يددددددوازې د روسددددددي ملددددددت هېددددددواد
پالنې،دروسدددي اشرافيت،دروسدددي نهليدددزم،د روسدددي کليدددوال ژوندددد
بلکددې دخيددر او شددر ،دمددر

او ژونددد موضددو هددم د خپلددو اتالنددو پدده

چارو کي لټوي او دې پوښتنو ته واب پيدا کوي:
ژوند څه شى دی؟مينه څه ده؟
مر څه شى دی؟
ولى له ژوند سره مينه او له مريه ويره لرو؟
يناه څه شى دی؟او يناه څه ده؟
له څه شى سره بايد مينه ولرو او له څه شى کرکه؟
موږ د څه لپاره ژوند کوو؟
زه څوک يم؟
هدددده څدددوک يدددا څددده شدددى دی چدددې ندددړۍ او فلدددک يدددې پددده فرمدددان
چلېږي؟
او لنددډه دا چددې هددده مددوږ تدده ميندده را زده کددوي.ميندده لدده ټولددو سددره،
لدده هدددو سددره چددې لدده مددوږ سددره ميندده لددري او لدده هدددو سددره چددې لدده مددوږ
سددددره کرکدددده کوي،ميندددده لدددده دوسددددتانو سددددره او ميندددده لدددده دښددددمنانو
سره،هده څه چې خدای يې موږ ته راښيي.
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جګدددددړه د تولسدددددتوی لپددددداره جګړيدددددزه پياوړتيدددددا يدددددا د سدددددرتيرو
لږوالددى يددا زيدداتوالى ندده دی،جګددړه دهددده لپدداره يددوازې مدداتې او بددري
نددده دي بلکدددې جګدددړه دهدددده لپددداره ،د پراخدددو پريندددو روحدددي پياوړتيدددا
او د هدوی د ارادې يووالى دی.
دهددددده راز د جګدددددړې وير،دجګدددددړې مددددداتم،دجګړې هم،دجګدددددړې
ورانددددى او تدددداالن،دجګړې اور او ايددددره کددددول،دجګړې کرکدددده،دجګړې
هيدددر انسددداني څېره،دجګدددړې دمددداتې وير،دجګدددړې ويندددې او دجګدددړې
تددر تولددو چددور بددل اړخ:دجګددړې ديتلددو ويدداړ او هددرور دا هددده څدده دي
چې موږ يې دلته لولو.
هددده پدده دې اثددر کددې رښددتياني او خيددالي اتددالن دواړه لددري.هددده ندده
يدددوازې ددهدددو اتالندددو ور ندددى ژوندددد انځدددوروي،بلکې هدددده لددده هددددو
سدددددددددره د انسان،تاريخ،ژوند،شدددددددددر او خير،عددددددددددالت او انسددددددددداني
برخليک په اړه عرفاني او فلسیي خبرې کوي.
د ٢١1١کال په يوې ښکلې باراني ور ې وچې نړيوالدو آژانسدونو خبدر
ورکړ:
"د روسدديې د سددتر ليکددوال ليددف تولسددتوی سددتر شددهکار جګددړه او
سوله د نيوزيدک مجلدې د ندړۍ د ټولدو ملتوندو او دټولدو زمدانو تدر ټولدو
ستر اثر هوره کړ.
ددې ليکنې له مخې دهده اثدر د سدلو آثدارو پده مدن کدې لدومړی دای
يټلى دی .
ددې خبرې المدل د تداريخ پده اوږدو کدې پدر نړيدوال فرهند
اهيزه او د لوستونکو زياته لېوالتيا" .
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ددې اثدر

له دې کبله ډدر خواشينى يم چې هر څده داسدې شدول،خو مدا احسداس
کړه او دا ومنه چې همداسې ده ،ما وبښه چې بل ډول مې نه شو کوالی.
زمدددا حددداالل،نور ندددو پددده کدددورکې خدددورا نددده زهمېددددونکي شدددوي و.
پدده دې او نددورو داليلددو زه ندده شددم کددوالی پدده هدددو شددرايطو کددې ژونددد
وکددړم ،پدده هدددو خددورا بددډايو او خددورا ااددراف کوونکددو شددرايطو کددې
لکه چې تر اوسه مې ژوند کاوه.
اوس بددده زه خپلددده ټولددده ه ددده وکدددړم هسدددې ژوندددد وکدددړم چدددې ټدددول
پاخدده عمدددري او زمدددا پددده شدددان زاړه ويددړي يدددې پددده دوديدددزه او معمدددولي
ډول کوي.
هدوی پرتمين ژوند پريږدي  .هدوي يوازې ،په ارامه  ،پده کدراره او
له نورو نه لرې ژوند کوي.
مهرباني وکړه،کده زمدا لده تګده خبدره او پدوه شدوې چدې زه چېدرې يدم،
ماپسې به نه را ي.ستا دهه رات

به ستا او زما حداالل ال پسدې خدراب

کړي ،ته به راشې ،خو زما په پردکړې کې به هېڅ بدلون را نه ولي.
لددده تانددده دهددددو  48سدددپې لو کلدددو يدددډ ژوندددده چد دې لددده ماسدددره دې
کددړی دی،منندده کددوم،او هيلدده لددرم مددا د هدددو ټولددو يناهددانو پدده خدداطر
وبښددې چددې سددتا پددر وړاندددې مددا مالمتددوي.دهدده راز زه هددم تددا د ټولددو
هدددو يندداهونو لدده املدده د زړه لدده کددومې بښددم چددې تددا زمددا پددر وړاندددې
مالمتوي .
5٢

تاتددده مشدددوره درکدددوم لددده هددددو نويدددو حددداالتو سدددره دددان برابدددر کدددړې
چددې زمددا ت د

بدده تددا ورسددره مخددامخ کددوي.کدده هددواړي ماتدده څدده ووايددى

يددا کددوم خبددر راکړې،هددده زمددوږ لددور ساشددا ،تدده ووايه،هددده بدده خبددره
وي چددې زه چېددرې يددم.هددده بدده هرڅدده چددې الزمدده وي ماتدده راولېږي،خددو
دا خبددره چددې زه چېددرې يددم ،تاتدده ويلددى ندده شددي،څکه هدددې لدده ماسدددره
ژبه کړې ده چې هېڅ چاته ونه وايى چې زه چېرې يم.
ليف تولستوی
داکتوبر ٢8
زمدددا کدددالي او خطدددي نسدددخې بددده ټدددولې ټدددولې کدددړې او ماتددده بددده يدددې
راولېږي،ما په دې اړه لور ته ،ساشا ته سپارښتنه کړې ده.
ل.ل.

د  1۳1١کال د نوامبر پده لسدمه ليدف تولسدتوی،خپله دا وعدده چدې د
خپل ژوندد وروسدتې کلونده بده د خپلدو عاايددو لده هوښدتنو سدره سدم پده
کراه،يوازې او آرام ژوند کوي،پر ای کړه.
هده له خپل .داکتر د.پ .ماکوفي کي ،سره مل په پټه لده خپدل کلدي
ياسنيا پلينا نه وول.
ليکوال د ژوند وروستى مدزل پيدل کدړ.د دوه ور دو پده اوږدو کدې لده
خپلې سيمې وول ،هلته يې د شداموردينو پده سديمه کدې لده خپلدې خدور
ماريا تولستوی سره وکتل،همدلته يدې يدوه لدور الکسداندره هدم ورسدره
يو ای شوه،دا د نوامبر  1۹مه وه او د کزلوفسکي ريل تمځای و.
تولستوی او ملګري په چټکۍ په رارسېدونکي 1٢شدمېره ريدل کدې
5۹

کېناستل.داسې چټکۍ چې ټکټونه يې هم اخېستي نه و.ټکټونه يدې پده
بل تمځای کې واخيستل.کده څده هدم دهده سدیر کومده دانګړې موخده نده
لرلدده،خو د هددده تکددل دا و چددې د نوفاچرکدداس ښددار تدده بدده ي،هلتدده بدده
پاسپورل اخلي او بيا به بلداريا ته روانېږي او کده دا کدار ونده شدي ،ندو
قیااز ته به ي.
خددو لدده بدمرهدده پدده الره کددې پددر تولسددتوی سددخته تبدده را ي،ناروهدده
کېږي او د سختې ناروهې له امله له ريل نه ښکته شي.
دا د استاپوا ،ريل تمځای و  .د نوامبر شدلمه نېټده وه.د دهده تمځدای
مشر هده وپېژاند او دا ناروغ يې خپل کور ته يوړ.تولستوی هاملته مدړ
شو.د  1۳1١کال د نوامبر شلمه ورځ و.
د نوامبر په  ٢۹يې د خپل وايت له مخې د خپل کور د باغ پده څندډو
کې،همالته د ياسنياپلينا په سيمه کې خښ کړ.
دهده په نازه کدې لده رسدمي چدارواکو نده چدا يدډون کدړی نده و او آن
ويددل کېددږي چددې مددذهبي مراسددم هددم ترسددره شددوې ندده دي،خددو دهدددې
دمېرمنددې اوفياتولسددتوی پدده هددده ليددک کددې چددې پددر  1۳1٢کددال ليکددل
شوی او د  1۳1۹کال د دسامبر پر  ٢٢خپور شوی راهلى دی:
"ددې په حضور کې يو مذهبي مشر د تولستوی نازه وکړه " .
دهه راز هدې ليکلي دي:
هواړم دا څرينده کړم چې تر مدر

دمخده يدې هدېڅ کلده دا هيلده نده ده

څرينده کړې چې دده نازه دې و نه شي ،که ه هم ال پدر  1885کدال کدې
يې په خپل وايتليک کې ليکي و:
که امکان لري،خښ مې کړي،خو له ماليانو او مراسمو پرتده ،کده دا
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کدددار د خښدددوونکو لپددداره سدددتونزمن او يدددران وي،ندددو پرددددږدي چدددې پددده
معمددولي ډول مددې خښ کددړي ،مگددر چددې څددومره ارزان او بددې خرڅدده وي،
هومره به ښه وي.

ديمتيري ميريژکوفسکي:
•د هددده څېددره دبشددريت څېددره ده.کدده د کددومې بلددې نددړۍ اوسددېدونکو
زموږ له نړۍ پوښتلي وای ،ته څوک يې؟بشريت کوالی شدو ،تولسدتوی
ته اشاره وکړي اوخواب ورکړي :دا زه يم.
مهماتا ياندي:
تر هرڅه نه زيال په تولستوی کدې زه دې خبدرې حيدران کدړی يدم چدې
هده خپلې ويناوې په عمل مدللې کړي او د رښتيا پده خداطر يدې هدر ډول
قربان زهملې ده...هده دخپلې زمانې تر ټولو نه سپې لى انسدان و.د هدده
ټول ژوند پرله پسې ه ې وې،هده د رښتيا د موندلو په ه دو کدې خپدل
ژوند بايلودي.
تولسدتوی هې کلده دا ه دده نده ده کددړې چدې رښددتيا پټده کړي،هددده
بدله کړي،هده پرته له هده چې له ټولنيز او معنوي واک ته وډار شي ،له
هر ډول سازشه پرته په ډايه رښتيا هوښته.
الکساندر مان:
تولستوی ال تر اوسه هم د وجدان هږ يڼدل کېدږي.هدده د هددو کسدانو
لپاره يوه ستره پناه ده چې په اخالقي معيارونو ژوند کوي.
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" وختوندددده درومي،خددددو ويددددل شددددوې خبددددرې همداسددددې پدددداتېږي".
تولستوی
د کتاب څلور هوره کورنۍ:
لومړۍ کورنۍ،:د رستوا
-1يراف اليا اندريوويچ،د کورنۍ پالر.
-٢يرافينه نتاليا رستوا،د اليا ښځه.دکورنۍ مور.
-۹يراف نيکوالی ايليچ رستوف،د کورنۍ مشر زوی.
-4ويره الينيچنيا رستوا،د کورنۍ مشره لور.
-5يراف پيتر ايليچ رستوف،پيتيا،د کورنۍ کمکى زوی.
-6نتاليددا رسددتوا،د کددورنۍ کمکددۍ لددور،د اندددرې ميندده او د پېيددر
دويمه ښځه.
-۳سونيا،د يرافينې خور ه،په دې کورنۍ کې لويه شوې ده.
-8اندريوشه رستوف،د نيکوالی زوی.
دويمه :د بالکونسکي کورنۍ:
-1سردار نيکوالی اندريوويچ بالکونسکي،مشر سدردار،د روسديې
د سترې ټولواکې ايکاترينې زمانې جنرال ،د کورنۍ پالر.
تولستوی،په هده کې د مور له خوا دخپل نيکه تووير باسي .
-٢سردار اندرې نيکواليوويچ بالکونسکي،د کورنۍ زوی.
-۹شددهزاديۍ ماريددا نيکواليددوويچ،د بالکونسددکي لددور او اندددرې
خور.هده وروسته د نيکوالی رستوف سره واده وکړ.
وايى چې تولستوی،په هدې کې دخپلې مور انځور کړی دی.
-4ليزا،د سردار اندرې بالکونسدکي لدومړنۍ ښدځه،چې پدر ماشدوم
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(نيکوالی)مړه شوه.
-5کمکى سردار،نيکوالی اندريوويچ بالکونسکي،د اندرې زوی.
درديمه :د کورايين کورنۍ:
-1کورايين واسيلي سرييوويچ،د کورنۍ پالر،د پېير لومړنى خسر.
-٢کورايين اناتولي (اناتول) دکورنۍ زوی.
-۹کورايين ايپوليت،دويم زوی.
-4کورايينه الينه،د واسيلي مېرمين.
-5کرايينه ايلنا،ايلين.يرافينه بېزاوخوفه .د پېير لومړنۍ ښځه.
څلورمه :د بېزاوخوفۍ کورنۍ:
-1يراف کيريل والديميريدوويچ بېزاوخدوف.د روسديې تدر ټولدو لدوی
بډای،د پېير بېزاوف پالر.
-٢يراف پېير بېزاخوفُ،پيتر کيريليوويچ.

-1مامونوتوا،کاتويشددده،کاترينه سددديميونووا،د کدددراف بېددداوخوف
پېير،خور ه.
-٢مانوتوا،ولګا،،د يراف بېاوخوف پېير،خور ه.
-۹مانوتوا،اوفيا،،د يراف بېاوخوف پېير،خور ه.
کارايين:
-1ژوليا ،کارايين .د ماری لوفوفنا لور.
-٢ماری لوفوفنا کارايين.
ټولواکان:
5۳

-1لومړی الکساندر ،دروس څار او ټولواک.
-٢ناپليون بناپارل،د فراسې ټولواک.
-۹فرانه،د اتريت ټولواک.
روسى او بهرني مشر پو يان:
-1پتر ايوانوويچ بګراتيون.
-٢بارکلي دوتولي.
-۹بېر

الیون کارلوويچ،د ودرې رستوې خاوند.

-4دينيسوف واسيلي ديمتريوويچ.
-5کوتوزوف ،ميخايل ايالريوونوويچ.
ينې نور اتالن:
-1ژارکوف،د کوتوزوف د سواره پوځ افسر.
-٢الين،دپاولګراد دپوځ افسر.
-۹ماک،جنرال،د اتريت د پوځ عمومي قوماندان.
-4ميشو،ډيروال،دپترزبور

او مسکو تر من استازي.

-5نيسیي کي،د کوتوزوف دقومانداني افسر.
-6پوفول،جنرال.
-۳تليانين،دپوځ بريديى.
-8تول،د استرليڅ په جګړه کې،بريديى.
-۳توشين،د تانک دپوځ تورن.
-1١شوبيرل کارل بګدانيچ،دپالولګراد د هنډ افسر.
پارتيزانان:
-1ليخاچوف،د دينسوف،د قزاقي ډلې نه.
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-٢لوفايسکي،د دينيسوف،دپارتيزاني ډلې نه..
-۹تيخون شيرباتي،يو بزير پارتيزان.

-1انددددددا پاولوفنددددددا شدددددديرير،د روس د ملکددددددې خددددددورا نېددددددږدې
خورلنډه.
-٢اندددددا ميخايلوفنادروب وکيدددددا،پخوانۍ مخدددددوره او د لدددددويې
کددددددورنۍ خاونددددددده.هددددددده اوس خددددددواره شددددددوې ده او د خپددددددل زوی
باريه درب وکيا،همخوري کوي.
-۹باريه دروب کوي،د اناميخايلوفنا زوی.
-4پلتددددون کاراتايوف،روسددددي سدددداده سددددرتيري.هددددده لدددده پېيددددر
بېزاوخوف سره په بنديخانه کې اشنا شوی دی.
-5تورن توشين،د تانک د قواوو تورن.
-6فيدددددر دولوخددددوف،د سيميونوفسددددکي ديددددارډ افسددددر.هددددده د
پارتيزاني هور ن

مشري کوله.

-۳واسدددديلى ديميتريددددوويچ دينيسددددوف،د نيکددددوالی رسددددتوف
ملګری.
-8ماريددددددا ديميتروفنددددددا اخروسدددددديووا،د رسددددددتوف د کددددددورنۍ
خورلڼه.

ټولې هده معناوي چې سترې اهيزې لري،تل خورا ساده وي .
زمدددوږ ښدددې انګړتيددداوې تدددل زمدددوږ تدددر بددددو هددددو نددده ،زمدددوږ
5۳

ژوند ته زيال تاوان رسوي.
ټولې هده معناوي چې سترې اهيزې لري،تل خورا ساده وي .
نيکمرهه هده څوک دی چې په خپل کورکې نيکمرهه وي.
وختونه درومي،خو ويل شوې خبرې همداسې پاتېږي.
ټدددولې نيکمرهدددې کدددورنې يدددو بدددل تددده سدددره ورتددده دی،خدددو هدددر
بدمرهه کورنۍ په خپل ډول بدمرهه ده.
کددده ټدددولې جګدددړې د عاېددددو لپددداره وای ،اادددال بددده جګدددړې نددده
کېدای.
دا ټول نن

او شرافت هسې خبرې دي.

کلدده چددې سددتا ټددول ژوند،دابددديت پدده وړاندددې لدده يددوې شددېبېندده زيددال ندده دي،نددو ولددې ددهددې شددېبې لدده املدده دومددره عددذاب پدده
ان زهمۍ؟
-هددېڅ بشددر ندده څدده موندددلى او ندده يددې څدده جددوړکړی دی.مددوږ پددههدددېڅ شدددى پوهېددددای نددده شدددو ،يدددوازې پددده دې پوهېددددای چدددې نددده
پوهېږو .او دا د انسانى پوهې تر ټولو لوړه پوله ده.
زه هې کلددده نددده شدددم کدددوالی دا دعدددوا وکدددړم چدددې حايادددت تدددهرسددېدلى يددم ،هې ددوک پدده يددوازې ددان ندده شددي کددوالی حاياددت تدده
ورسدددېږي .هدددده معبدددد چدددې د خددددای د سدددتاينې او لمدددانځنې وړتيدددا
پيددددددا کدددددوي خښدددددته پددددده خښدددددته لدددددوړدږي او ودانېدددددږي ،دهددددده
لمددانځتون ،لدده آدامدده تددر دې دمدده ،د ډدددرو انسددانانو پدده ه ددو پددوړ
پر پوړ لوړ شوی او ال اوس هم لوړدږي.
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آسددددماني حکمددددت او حاياددددت لکدد ده راڼدددده انگبددددين داسددددې ديچددې مددوږ هددواړو خپلدده تنددده پددرې ماتدده کددړو ،آيددا مددوږ کددوالی شددو،
پددده خپددددل ندددداولې دددان کددددې دهدددده شدددان راڼدددده انگبددددين راواخلددددو او
قضددداول پدددرې وکدددړو؟ يدددوازې د خپدددل دددان او روح د سدددپې لتوب
لدده الرې تددر يددوې اندددازې پددورې د دهددو څکددل شددويو رڼددو انګبينددو
سپې لتيا وساتو.
-د دې پدددوهې او علددددم زده کددددړې او منلددددو لپدددداره ،انسددددان بايدددددخپدددل زړه هدددر ډول ناولتيدددا نددده سدددپې لى کدددړی ،هدددده ندددوی کدددړی او
ددې کددار لپدداره تددر پددوهې ندده مخکددې بايددد ايمددان ولددرو او د هددده د
کمددال ه ددده وکدددړو .دهددده ارمدددان تددده د رسدددېدو لپددداره ،بايدددد د خددددای
ال چې موږ يې وجدان نوموو په ان کې ای او ونداړو.
زمدددوږ پددده لمدددانځتونو او معابددددو کدددې د تادددوا او گمراهدددى دکچدددو او درجدددو نددده پرتددده ،بلددده درجددده نددده شدددته .هدددر کلددده کددده امتيددداز
رامدددن تددده کېدددږي ،هلتددده ده چدددې د انسدددانانو تدددر مدددن د برابدددرۍ زړې
او بنسټ ړنگېږي.
دښددمنان دې بښدده او لدده خواخددوږۍ ندده پرتدده ،پدده بددل ډول ،لددههددددو نددده هدددچ مددده اخلددده .هدددر وخدددت چدددې پددده دې توگددده لدددوړ آسدددماني
قددوانين مراعددال کددړې ،د لرهددوني پددرتم ورکددې شددوې نښددې بدده بيددا
پيدا کړې.
-.هدددر هدددده اادددالحال چدددې د زور لددده الرې ترسدددره شدددي،هده د
درندددداوي وړ ندددده دی ،کدددده تددددر هددددده پددددورې چددددې انسددددانان خپلدددده
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ااددددالح شددددوي ندددده وي ،هددددېڅ تددددوان ندددده شددددي کددددوالی د اهددددريمن د
ناولتيدداو او بددديو د مخددې خنددډ شددي ،نددو کدده عاددل زور زيدداتى تدده
اړتيا نه لري1۳6-.مخ
پددده تددداريخ کدددې تاددددير تددده دددان سدددپارل د هيدددر منطادددي پديددددو(يعندددې هدددده پديدددده چدددې عادددل سدددره اړخ نددده لدددري) د سدددپړنې لپددداره
حتمددى بردښددي .څددومره چددې ه دده کددوو د تدداريخ دهدده شددان پديدددې
د عادددل پددده تلددده وتلدددو ،پددده هماهددده انددددازه هدددده زمدددوږ لپددداره هيدددر
منطاي او ناپېژندلي پاتې کېږي.
به همدومره
په مينه او ادبي تلوسې
دوکتور لطيف بهاند
کابل-افدانستان
د  ٢١1٢کال د جوالی څلورمه
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1
 يرانه (سرداره)! ژنيواو لوکا ،د بناپارل دکورنۍ له شتمنيو پرتهبل څه نه دي ،خو په هر حال ،زه هواړم ال دمخه تاسوته ووايم ،کده تاسدو
ال تر اوسه هم دا و نه منئ چې ،جګړه را روانه ده،که تاسو نور هم ان ته
دا اجازه ورکړئ چې ،ددهه بې ايمانده (زه پده رښدتيا پده دې بداور يدم چدې
هده بې ايمانه دی) له هدر ډول بېالبېلدو ببواللدو او هدر وحشدت نده مالتدړ
وکددړئ ،نددور نددو زه تاسددو ندده پېددژنم ،نددور نددو تاسددو ،خپددل ملګ دری ندده شددم
يڼلى ،نور نولکه هده شان چې،تاسو يې انګېرئ ،زما وفدادار مريدى نده
ياست .ښه ده ،ښه ده.سالم د سالم ،هرکله د هرکله ،وينم چې زما لده خبدرو
مددو يبڼددۍ پدده زړه در ننوتدده ،وډار شددوئ ،مهربدداني وکړئ،کېن دئ او دزړه
خواله پيل کړئ.
د 18١5ز.کال د جون په مياشت کې ،دملکې ماريندا فېددروفنا خدورا
يرانې ،همرازې ،مخورې ،ېرکې او نېدږدې خورلندډې اناپاولوفندا پده
دهې يادې شوې وينا ،د خپلدې مېلمسدتيا لدومړني راهلدي مېلمده او يدو
ډدر اهېزمن چارواکي سردار واسيلي ته ،هر کلدى ووايده .اندا پاولوفندا،
چې له څو ور و راهيسې ټو خېده او ددې د وينا لده مخدې ،پده والګدي ددد
يري ( يري چدې پده هددو ور دو کدې ندوې کلمده وه او لده څوتندو مخدورو
پرته ،ال د بل چا په ژبه نه ياددده) اخته شوې وه .په هده بلنليک يدې چدې
په سره رن

ليکل شوی و او نن سهاريې ،بې لده تدوپيره د ټولدو مېلمندو

په نامه لېږلى و ،ليکلي وو:
64

يران سردار ( يرانې سردارې )که تاسو نن ماښام کدوم خدورا ښده څده
نه لرئ او که تاسو له يوې خوارې او ناروهې سدره د ماښدامنۍ تېدرول نده
ډاروي ،نو د ماښام د اوو او لسو بجو ترمن به ستاسدو پده ليدو،پده بدې
ساري تويه خوشاله شم .
انا شيرير
نوي را رسېدلي سردار چې ،ښکلې،ينډل شدوې ،پرتمېندې دربداري
جامې يې اهوستې وې ،اوږدې جدورابې ،سدګک لرونکدي بدو يدې پده
پښددو او ټټددر يددې پدده لېدددونکو سددتورو يدداڼلى و ،بددې لدده هددده چددې د
کوربنې ،ددهه تاوده هرکلي نه ان بايلي،په ورين تندي يې وويل:
 اې خدايه څه اورنى بريد!هده په روانه ،خوږې فرانسوي ژبې خبرې کولې .هدده ژبده چدې زمدوږ
نيکونو او هور نيکونو نه يوازې ويله ،ان فکريدې هدم پدرې کداوه .د هدده
له ژبې او د کلمو له ادآ او پرتمينوالي نه داسې څرينددده چدې ،د دربدار
او لويو مخورو کورنيو په ترانو کې رالوی شوی دی .هده اندا پداولوفنې
ته ور نېږدې شو ،خپل خريلدى ،عطدرجن ،بدې ودښدتو سدر يدې د هددې پده
وړاندې ټيټ او د هدې د الس تدر ښدکلولو نده وروسدته ،پدر يدوې څدوکۍ
ډوله کټ کېناست .بې له هده چې خپل هږ بدل کړي ،پده داسدې حدال کدې
چددې پدده سددړه ژبدده کددې يددې د خواخددوږۍ او نزاکددت تددر شددا ،د پېدددور نښددې
څريندددې ،وويل:
يرانې! تر هر څه دمخه د خپلې روهتيا په هکلده راتده وهږددږئ ،پدهدې اړه زما ټولو انددښنو ته اورونه ورته کړئ او ارام مې کړئ.
انا پاولوفنا وويل:
کله چې د انسان روح نا ارامه وي ،څنګه کېدای شي د هده حال ښدهوي؟ په دې وخدت او زمانده کدې آن ديدوه لدږ احسداس لرونکدى هدم نده شدي
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کدوالی ارامدده پدداتې شددي .ښده ورک يدې کدده ،هيلدده لدرم چددې تددر شدومه دمدده
پورې زماپه مېلمستياکې پاتې شئ.
سردار وويل:
 نو دانګريز دسیير مېلمستيا به څنګه شي؟ نن خو چارشنبې ده ،زهبايد هلته هم دان ور ښدکاره کدړم ،زمدا لدور د همددې لپداره ،پده ماپسدې
دلته راتلونکې ده ،چې ما هلته له ان سره بوزي.
 ما داسې توور کاوه چې ،د نن ور ې مېلمسدتيا بدلده شدوې ده .زهداسې انګېرم چې ،دهه مېلمسدتياوې او دا اورلدوبې ،ندور ندو د زهملدو
نه دي.
سردار واسيلي بې له هده چې په دې ډاډه وي چې ،څوک يې خبروتده
هوږ دي او کنه ،د کوک شوي ساعت په څېر پده پرلده پسدې تويده هږددده
او ويل يې:
کددده پددده رښدددتيا سدددره چدددا دا تودددور کدددوالی شدددو،چې تاسدددو دهددددېمېلمستيا د نډولو هيله مندد ياسدتئ،چا بده پده هدده کدې بدې خيدالي نده
وای کړې .
نددور مددې نددو مدده دوروئ ،تاسددوخو پدده هددر څدده خبددر ياسددت،دا راتددهوواياسددت چددې ،د نوواسددېل ووف د يادښددتونو پدده اړه مددو څدده پردکددړه
وکړه؟
سردار په هملړلي او خواشيني هږ وويل:
 څنګه يې درته ووايم؟چدې څده پردکدره يدې کدړې ده ،هددوی دا جداجاخيستى دی چدې ،بناپدارل خپلدو بېدډيو تده اور ورتده کدړي او زه داسدې
انګېرم چې ،موږ هم چمتو يو ،خپلو هددو تده اور ورتده کدړو (يدانې خپلده
الره يې خپله بنده کړې ده).
سددردار واسدديلي،تل ديددوه خددورا ښدده لوبددداړي پدده څېددر چددې کومدده
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لرهوني ننداره لوبوي ،په ډدر ير،پام او ارامتيا خبدرې کدوي ،مګدر اندا
پاولوفناشيرير ،سره له هده چې د څلودښت کلندۍ خونده يدې ړنګده کدړې
وه ،اوس هم لکه د اور سرکشه لمبه ،له شدور او خو ېددا نده ډکده وه او د
پاوليوو نه د ډک مړوند په شان شرنګها يې کوله.
لدده شددور او خو ې ددا ندده دډکددوالي ښددودنه ،د اناپدداولوفنې د ټددولنيز
دري يوه برخه وه،ان ،هده وخت چې دې ددهه شدان ښدودنې تکدل هدم نده
الره ،ددې لپاره چې ديارانو او اشدنايانو دخوښدۍ سدره سدمه وي ،هددې
به دهه شان شر او شورجوړا وه .
د اناپاولوفنددا پددر شددونډو ودددده موسددکا ،چدې پرلدده پسددې بدده ددې پدر
شونډو راويښېده او راخوردده،که څه هدم دهددې عمدر وهلدې څېدره سدره
اړخ نه لګاوه،که څه هم هده پده خپلدې دهدې نيمګړتيدا ښده پوهېدده ،خدو
هدې هم دنازولي ماشوم په څېر چې دخپلو نازونو په نيمګړتيا پدوهېږي
،خو نه هواړي،يا نه شي کوالی ،له هده نه الس واخلي ،له هددې نده الس
نه اخيست .
.د تودو مرکو په لړکې چې ،خبره سياست تده ورسدېده ،اناپداولوفنې
اور واخيست اوسره لمبه شوه:
 اوف نور نو د اتريت نوم مه راته ياده وي.که څه هم په سياسدت زمداسر نه خالاېږي ،مګر اتريت هې کله جګړه نه هوښتله او اوس يې هدم
نه هواړي .هده موږ ته خيانت کوي .روسيه بايدد پده يدوازې دان د اروپدا
ژهورونکې وي.زموږ مشري په خپل دې لوړ دري پوهېږي او هده ته بده
وفامنه وي .دا هدده يدوازيني څده دي چدې ،زه پدرې يروهمنده (عاېدمنده)
يمه .زموږ مهربان ،پاک نيته او خيرخواه ټولواک ته د نړۍ تر ټولدو لدوی
پور او ونډه ور په برخه شوې ده .هده دومره پوه او خيدر هوښدتونکى دی
چې ،خدای به هده هې کله .ددهده انادالب او د هدده د اوه سدري مدار پده
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وژلددوکې چددې ،د ولسددونو پدده وژلددو يددې د وحشددت ننددداره جددوړه کددړې ده،
يوازې پردنږدي .يوازې موږ يو چې ،بايد د وينو هچ او پور واخلو .اوس
له تاسو پوښتنه کوم :څنګه او چاته کوالی شو ،په تمه شوو؟ انګلسدتان
تدده! هددده پدده خپددل س دوداير طبيعددت ،ندده پددوهېږي او ندده کددوالی شددي ،د
ټولددواک الکسدداندر د روح پدده پددرتم پددوه شددي .هددده د مالتددا پدده مدداتې کددې
نندارچي پاتې شو .انګلستان هواړي الس تر زنې نندارچي پاتې شي او
دسياسدي کدړو او راکدړې ورکدړې تددر شدا ،خپلدې پټدې انددښدنې ولټددوي.
هدوی نوواسيل ووف ته څه وويل؟ هدېڅ ،هددوی پده هدېڅ پدوه نده شدول.
هدوی نه شدي کدوالی ،پده دې پدوه شدي چدې ،زمدوږ ټولدواک د دان لپداره
هېڅ نه هواړي ،هدوی دا نه شي درک کوالی چې ،زموږ د ټولدواک ټولده
سرښندنه ،دنړۍ د ژهورنې او دخلکو له نيکمرهدۍ پرتده بدل څده نده دي.
هدوی څه ژبه وکړه؟ هدېڅ ،هددوی چدې څده وعددې هدم وکړي،هدوتده يدې
درناوي ونه کړ .پروس خو ال دمخې دا منلې چې بناپارل نه ايليددونکى
او ان ټوله اروپا هم نه شي کوالی ،دهده په وړاندې ودردږي .زه اوس پده
دې برخه کې د هېچا په کړو او خبرو باوراو ايمان نه لرم .د پروس دا تت
په نوم ناپېيلتوب چې اوس ...ټول د هده پده اړه ډندډورې هږوي،لده دامده
پرته بل څه نه دي .زه يوازې په خدای او تر هده وروسته پر خپل مهربانده
او يران ټولواک ،دهدده پدر بختدور برخليدک او روت تنددي ايمدان لدرم.زه
ايمان لرم چې هده به اروپا وژهوري.
هده ناڅاپه چپه شوه .په يوې موسکايې په خپلدو تېدرو اورنيدو خبدرو
ملنډې ووهلې او پر خپل اورني طبيعت يې ولکه ټېنګه کړه. .
سردار وخندل او وې ويل:
 زه داسې انګېرم،که زموږ دمهربدان او يدران شدهزاده ،پدر دای يدېتاسو ليږلي وای، ،تاسو به په خپلو دې خوږو خبرو دا توان لدرالی چدې،
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له موږ سره د يو ای کېدو لپاره د پروس د پاچا خوښه دسدتريو پده رپ
کې تر السه کړئ؟ هو،تاسو که ماته يوه پياله چای راوړئ.
 سمدالسه.هدې ه ه کوله بېرته کراري او ارامي خپله کړي،هدې وويل:
 رښتيا نن ،ماته ،دلته دوه خورا پده زړه پورې،مخدور را دي.د هددونه يو تن،سردارمورتيمار نومېږي(چې د فرانسدې د يدوې خدورا مخدورې
کورنۍ چې د مونورانتۍ له الرې د درويانونو کورنۍ ته رسېږي) وينده
لددري.هددده لدده هدددو ښددو او ډاډ وړ کددډوالو لدده ډلددې دی او بددل هددده ابددال
موريوو،تاسو خدو د هدده د بدې سدارې هوښديارتيا پده اړه اوردددلي دي؟
خبرياسددت! هددده ټولددواک هددم خپددل حضددور تدده منلددى و،هرومددرو بدده مددو
اورددلي وي.
سردار وويل:
 عجيبه ده،ډدر به خوشاله شم.او زياته يې کړه:
 وواياست.دا يې داسې وويل ته بده وايدې چدې همددا اوس کدوم څده وريداد شدوي
وي.داسې چې يوايې هده څه چې ده يې پوښتنه وکدړه ،دې دای تده دده
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االى هدف وي.

سردار وويل:
يوره دا رښتيا ده چې مورملکه هيله لري او سپارښدتنه يدې کدړې دهچې ،بارون فونکه ،په وين ،کې د لومړي سدکرتر پده تويده وټاکدل شدي؟
هده خو يو ډدرناالي سړی دی .
سددردار واسدديلي ه دده کوله،همدددا دای چددې ډدددرو،د اعليحضددرتې
ماريانددددا فيدروفنا،لدددده الرې بددددارون ته،دهددددده د ورکولددددو هلددددې لددددې
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کولې،خپل زوی ته تر السه کړي.
انا پاولوفندا،خپلې سدتريې او باڼده پده نداز وتدړل.دهددې دې اداء ،دا
مانددا لرلدده چددې ،ندده دا پدده خپله،داعليحضددرل ټولواک،دتکددل او ذوق
دتللددو سددياله ده او ندده بددل څددوک ددې پدده کچدده بددولي چددې ،دهددده پدده اړه
وهږيږي ،خو هدې په همجن او ساړه هږ وويل:
ښاهليه! بدارون فونکده ،اعليحضدرل ټولدواکې ملکدې تده د هدده دخور له خوا دټاکنې لپاره ورياد شدوی دی او همددا چدې ،د اعليحضدرل
ملکدددې مدددور ندددوم يدددې پدددر شدددونډو شدددو ،دهدددر وار پددده څېدددر يدددې چدددې د
اعليحضرتې نوم يدادوه ،دا وار يدې هدم د يدوې بدې پايه،رښدتيني او ژور
درناوي او سر ښندنې نښې په څېره کې را څريند شوې او د هر بل چا پده
څېرچې ،دخپل بادار يا خاوند يادونده کدوي ،پده دې هدم دهدم دوړو لمدن
وهوړوله او وې ويل:
 علياحضددرتې هيلدده څرينددده کددړه چددې ،بددارون فونکدده تدده خواخددوږيڅرينده شي.
تر دې خبرې وروسته يې بيا دهم سيوری پر ستريو راخور شو.
سددردار پدده بددې پرواي دئ ،چوپتيددا هددوره کددړه .انددا پاولوفنددا پدده خپددل
انګړي ښځينه ظرافت او نازکخيالۍ چدې ،د درباريدانو انګړتيدا وي
،هيلدده لرلدده چددې ،لدده ي دو پلددو ،د شددهزاده پددام لدده اعلحضددرتې سددره د هددده
دخبرو د تدون او لده هددې سدره دخبدرو د ادابدو نده دسدرهړونې ينداه تده ور
واړوي او لددده بلد ده پلدددوه ،هدددده ارام کړي،خدددو لددده دې سدددره سدددره يدددې پددده
خواخوږۍ وويل:
 رښتيا که ستاسو دکدورنۍ پده اړه درتده ووايدم ،لده هدده وختده چدېستاسو لور،بنډارونو ته ت

رات

پيل کړی دی،ټول يې په خپلدو کدړو

او ښکال ميئن کړي دي،هده خبره سمه ده چې خلک وايى،هده پدر ټولدو
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لکه لمر داسې لېږي.
سردار،دمينې او مننې په نښه دهدې پر وړانددې ددرنداوي سدر ټيدټ
کړ.
اندا پاولوفندا ،تدر يدوې لنددډې چوپتيدا وروسدته ندوره هدم سددردارته ور
نېږدې شوه،په يدوې مينده نداکې موسکاسدره يدې چدې ،پدر شدونډو خدوره
وه،په دې پلمه چې د اعيانو په مېلمستياوو کې ندور ندو سياسدي خبدرې
اترې او مرکې پای ته رسېدلي او اوس د خوږو خبرو ،ټوکدو ټکدالو او د
زړه خوالۍ وخت دی ،داسې دوام ورکړ:
 زه زياتره داسې فکر کوم چې ،ينې وختونه د خددای دبندديانو تدرمن د نيکمرهۍ او برياليتوب د ودت پده وخدت کدې بدې انودافي شدوې
وي .د سارې په تويه ،ولې تاددير تاسدو تده داسدې دوه ښدکلي،خواږه او
ښايسددته ماشددومان در پدده برخدده کددړي دي .وروسددته يددې خپلددې ورو ددې
پورته واچولې او په هوڅه يې وويل:
ستاسددو کشددر زوی اندداتولي يدادوم ،هددده زمددا ندده خوښددېږي،ولې نددهپوهېږم چې ،څنګه خدای تاته داسې ښايسته زوی درکاوه؟ هودد هدو ،دا
دلمددر پددده شدددان ښدددکاره خبدددره ده،حدددال داچدددې تاسدددو د هدددده پددده قددددر نددده
پوهېږئ،نو له دې امله ،د هدو ددرلودلو وړتيا نه لرئ.
ددې خبرو له پای ته رسدېدو سدره سدم يدې پده څېدره کدې خوښدي او پدر
شونډو د شور او مستۍ ،موسکا خوره شوه.
سدددردار ،وويدددل څددده وکدددړم؟ کددده الفددداتر(د سدددويه داتلسدددمې پېدددړۍ
روحاني شاعر) ژوندی وای،ويلي به يې و:
 زما پر تندي دپلرولۍ نښې ليکل شوي نه دي.اناپاولوفنا،بيا خبرې پيل کړې او وې ويل:
ښه ده،را ئ ټوکې پردږدئ،هواړم له تاسدو سدره څدو ډاند۳1

پېېلدې

خبددرې وکړم،پددوهېږئ ستاسددو دکشددر زوی لدده السدده مددې لړمددون خددوړين
دی.خبره دې زما اوستا ترمن وي(بيايې پدر څېدرې دهدم دوړې راکندډک
شوې)دعلياحضرتې په حضور کې ،دهده په اړه دخواخوږۍ او ستاسو
په يټه څه يادونې شوي دي.
سددردار چددې چپدده خولدده او تريددو تندددی ناسددت و ،هددېڅ يددې ندده ويددل.
اناپاولوفناهم چپه پداتې شدوه ،خوخبريدال هلچدک يدې پدر هدده سدتريې
خښې کړې او واب ته ستريې په الره وي.
تاسو څه هواړي؟زه څه وکړم؟ما ديوه پدالر پده څېدر هرهدده څده چدېمې له السه کېږي،د هدو د روزنې لپداره کدړي دي،مګدر دهددو دواړو نده
هسددې يابويددان جددوړ شددول ،خددو ددوی پدده مددن کددې تددوپير دادي چددې
ايپوليت ،ارام يابو دی او اناتولي،مست يابو.
هده چې له اندازې لوړه او بې خونده موسکا کوله،خولده يدې جينګده
او دخندا وړ ير ېدلې وه ،دوام يې ورکړ:
دهدو ټول توپير همدا و چې درته ومې ويل.له دې خبرو سره يې يو ای يونځو دهدې له خولې نده هېدږ تداو کدړه،
تندی او څېره يې ال پسې خواشينې او دنه زهم کړل.
اناپاولوفنا،په خيالو کې ډوبه شوه،په داسې حدال کدې چدې سدتريې
يې وهړولې،هده ته يې ور واړولې او وې ويل:
د تاسو په شان کسان ولې پالردږي؟ که تاسو پالر نه وای ،مابده ندهشو کوالی په تاسو کې کومه نيمګړتيا پيدا کړم.
زه ستاسددو مريددي يددم اوکددولې شددم ،يددوازې تاسددو تدده دزړه لدده کددومېووايم چې ،زما ماشومان ،زمدا پده هداړه کدې نځيدر او زولندې دي .دوی
زمدا د يناهدانو هدده ادليب دی چدې ،بايدد پده هداړه يدې وير دوم ،هدو زه
خپل زړه ته همداسې وايم،څه وکړم؟
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تر دې خبدرو نده وروسدته چد شدو او پده يدو خو دون يدې د خپدل تدريخ
تادير تسليمي څرينده کړه.
اناپاولوفنا چې چرتونو اخيستې وه ،وې ويل:
تاسو کله خپل دې بې الرې زوی،اناتولي ته د واده کولو،فکر نه دی
کدړي؟ وايددي چدې زړې پېدلددې ندورو تدده دواده کولدو ندداروهي لدري ،هدددې
زياته کړه:
که څه هم ما دا ناروهي ال احساس کړې نه ده،خدو يدوه داسدې پېدلدهپېددژنم چددې ،د پددالر پدده کددورکې،ډدره بدددمرهې ده ،هددده د بالکونسددکي
دکورنۍ يوه شهزاديۍ ده او له موږ سره خپلوی لري.
سردار واسيلي بې له هده چدې دواب ورکړي،پده خپلدې يرکتيدا او
پياوړې حافظې سره چې ،د درباريانو او اعيدانو انګړتيدا ده ،دسدر پده
يوې خو ېدا وښودله چې ،پوه شوی او دهده په اړه فکر کوي .هدده يدوه
شېبه وروسته ناڅاپه او په بېړه وويل:
 دادې ،زړه ته لودږي چدې ،ددې انداتولي کدالنى خدر څلودښدت زرهروبله کېږي.
له ورايه څرينده ده چې سردار د خپلو هملړو خيالونو مخه نيولې نده
شوه،نو که يې خبره اوږده کړه:
که خبره همداسې اوږده شي،نه پوهېږم،پنځه کالده وروسدته بده څدهپېښېږي؟دا هم دتاسو بډايانو ديوه سردار دپالرولۍ خوند دی .دا راته
ووايه چې دهدې پالر شتمني لري او کنه؟
دهددده پددالر ډدددر بډای،سددخت او بخيددل دی .هددده پدده کلددي کددې ژونددد
کوي.دا هماهه سردار بالکونسکي دی چدې ال دخددای بښدلي ټولدواک د
واکمنددۍ پدده وخددت کددې يددې ،د((پددروس دشدداه))نددوم يټلددى و.هددده ډدددر
هوښيار ،يرک او باسواده دی ،مګدر ډددر عجيبده عادتونده لدري ،ندو لده
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دې کبله له هدده سدره ژوندد کدول ډددر يدران کدار دی .دهدده لورلکده د هدره
کاڼى خورا بد ژوند لري او بدمرهه ده.
دهده دا لور له ده سره ډددر بدمرهده ژوندد لدري .دهدده ورور څدو مدوده
دمخد ده ،لددده ليدددزا مدددانين سدددره ،واده وکدددړ ،دی اوس دکوتوزوف،يددداور
دی،هده نن شپه دلته راتلونکى دی.
سردار ناڅاپه د هدې په خبرو کې ورننول،د هدې الس يدې ونيدوه او
معلومه نه وه چې ،ولې يې هده ښکته خواته ښکته کړ او وې ويل:
يرانددې انددت ! راتدده هددوږ شدده! کدده دهدده کددار دې راتدده جددوړ کددړ،زه بددهدژوندددد تدددر پايه،سدددتا مريدددي پددداتې شدددم .دا پېدلددده هدددم د يدددوې مخدددورې
کورنۍده ،هم بډايه ده.دا ټول هماهه څه دي ،چې زه اړتيا ورته لدرم .ندور
نو څه هواړم؟
ددې خبددري د پدای تدده رسددېدو سددره سددم يددې پدده يددوې چټکددې خو ېدددا
چې ،لده ميندې او چدوهلۍ نده ډکده وه،دملکدې د مينځدې الس راونيدو او
ښکل يې کړ .وروسته يې هلچک بلدې خواتده واوښدت او پده داسدې حدال
کې چې په خيالو کې زنګېده ،دمينځې الس يې يدووار بيدا کېښدکود او
په نرمه څوکۍ کې يې ډډه ولګوله او ستريې يې په نامعلوم ټکي خښدې
کړې.
انا پاولوفنا،چې انښودنه يې کوله ،وويل:
 زهم کدوه! زه بده ندن ماښدام،داندرې بالکونسدکي لده مېرمنې،ليدزاسددره وهږدږم،هددر چددې څددومره لددوړ وي پددر سددر يددې الره شددته.زړه پېدلدده
به،ستاسو دکورنيو دستونزو په اوارې کې يدو وار بيدا خپدل کدار پوهنده
وازمايي.
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٢
د اندا پاولوفنا،پدده مېلمسدتون کددې کدرار کددرار يڼددې يددوڼې زور اخيسددته.
مېلمستياته د پترزبور ترټولو مخور او پېژندل شوي خلک راهلي وو.
خلک دو کدده څدده هددم د طبيعددت،عمر او ډلددو لدده پلددوه تددوپير درلود،خددو
دټ دولنيز دري د لدده پلوه،يددو ډول وو.دهدددو پدده ډلدده کددې ،دس دردا واس ديلي
لور،ايلين چې خدای بې سدارې ،ښدکال ور پده برخده کدړې وه،خپدل پدالر
پسې راهلې وه چې له هده سدره پده يدډه ،دانګريدز دسدیير مېلمسدتيا تده
الړه شي .هدې ،ښکلى،سپين اوږد کميه چدې د دربداري نجوندو دويداړ
نښان يې پر ټټر لېده،اهوسدتى و.لده دې سدره جوخدت،د پترزبدور تدر
ټولو نه زړه وړونکې ښکلې وانه او کدوچنۍ شدهزاديۍ بالکونسدکايا
چې ښکلې او وانه ښځه وه هم راهلدې وه .ويدل کېددل چدې د پترزبدور
تددر ټولددو ندده زړه وړونکددې ښددکالبلل کې دږي .تېددر ژمددى واده شددوې وه او د
امېدددوارۍ لدده کبلدده چېرتدده نددورو مېلمسددتياوو تدده ندده ددي .ددې ترڅند
دسردار واسديلي زوی ،سدردار ايپوليدت چدې خپدل مېلمانده کدوربنۍ تده
ورپېژندددل هم،مورتيمددار سددره دمېلمنددو پدده مددن کددې ليدددل کېدددل .ابددال
موريوو او نور ډدر کسان هم راهلي وو.
انا پاولوفندا پده داسدې حدال کدې چدې نويدو راهلدو مېلمندو تده هرکلدى
وايه،ويل به يې چې :
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ايددا تاسددو زمددا تروريددئ جانه،نددده ده ليدددلې؟ او کدده لدده هدددې سدددرهپېژنديلوی نه لرئ؟
دې ټولومېلمندددو تددده الرښدددوونه کولددده چې،لددده هددددې زړې،جددددي او
کددوچنۍ بوډۍسددره سددتړې مشددې وکددړي چددې ،ددې مېلمسددتيا تددر ټولددو
مشره او خورا درنه مېرمن يڼل کېده .کرار کرار دمېلمنو رات

زياتېدده

او هدې ټدول پده نامده او دکدورنى ندوم سدره يدادول .ټدول مېلمانده لده هددې
بددوډي سددره تددر سددتړې مشددې،خواره مشددې وروسددته ،لددويې کددوټې تدده
خورددددل..هدددوی لدده هد دې زړې اونددامعلومې بددوډۍ سددره چددې هېچددا ندده
پېژندل ده،تر سددتړې مشددې وروسددته لدده هدددې لددرې کېدددل او ددان تدده يددې
ايوندده خوښددول.اناپاولوفنددا پدده همړلددي اوخواشدديني اوازمېلمنددو تدده
هرکلى وايه.
زړې ترور،پدده پرلدده پسددې او پدده يددو ډول خو نده بڼدده او خبددرو لدده ټولددو
مېلمنو سره د روهبړ په تر کې د هدو د روهتيدا،دخپلې روهتيدا چدې د
خدای له برکته نن ښه وه او د ټولواک د روهتياپه هکله هږددله.
که څه هم له دهې بوډۍ سره ستړې مشدې سدخته سدتومانه کدوونکې
وه،خو هېچا هم له نزاکته په روهبړ کې تلوار نه کداوه ،هددوی لده حيدا نده
هېڅ نه ويل،مګره ه يې کوله چې دمېلمستيا تر پايه پورې هدې ته بيا
ورنېږدې نه شي.
واندده شهزاديۍ،بالکونسددکايا د خپددل ين دډ اوبدددلو سدديخونه ،پدده
سرو زرو ينډل شدوې يالبدې ک دوړې کدې ،لده دان سدره راوړي وو .هدده
راهله.
د هدې ښکلې پاسنۍ شونډه چې نازکو ويښتو توره کدړې وه،داسدې
لنډه وه چې ،تر هاښو پورې نده رسدېده،مګر بيدا هدم څدومره چدې هدده پده
مهربانۍ خوردده او ان تر کدوزنۍ هددې يدې ورکوزددده.دهددې دشدونډې
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دلنډوالي نېمګړتيا،لکه هده شدان چدې د خدورا ښدکلو ښدځو،نېمګړتيا
وي،دهدو ښکال ال پسې ښکلوي،دهدې پاسنۍ لنډې شدونډې او نېمده
وازې خولې هم د هدې ښدکال الپسدې ښدکلې کولده.ټولدو هددو کسدانو بده
چې دهې امېدوارې ،زهم منندونکې ،پندډ يېدډې ښدځې او پدوره روهدې
راتلددونکې مددور تدده کتددل ،دخوښددۍ احسدداس يددې کدداوه.لدده هدددې سددره تددر
څوشېبو هږددا وروسته،سپين ږددرو او همجندو تريدو تندديو زلميانوتده
داسې بردښېده چې ،يواکې دوی خپله هدې ته ورته کېږي.
هددر هددده څددوک چددې لدده هدددې سددره هږددددلي وو او لدده هددرې کلمددې سددره
يې،د هدې کوډيره موسکايۍ او لېدونکي سپين بردښېدونکي پرله
پسې هاښونه ليدلي وو ،ان يې ترټولو نيکمرهه انګېره او ټولدو ندورو
هم همداسې انګېرله.
کدددوچنۍ شدددهزاديۍ پددده لندددډو،مګر چټکدددو يدددامونو وخو ېدددده او
ک ددوړه پدده الس لدده ميددزه ورتېددر شددوه،په خوښددې يددې دخپددل کمديه لمندده
ورټوله کړه او پر سپينې ،اوږدې ،کټ رنګي څوکۍ کې دسپېنو زرو لده
سدددماوار سدددره کيناسدددته اوداسدددې يدددې انګېرلددده،هر هدددده څددده چدددې دا
کوي،دهدې اودټولدو هددو کسانودخوښدۍ سدبب کېدږې چدې ،لده دې نده
چاپېره وو.
هدددې چددې خپلدده دکددار ک ددوړه هوړولدده ،شددونډې پرانسددتې او وې
وويل:
 ما خپل اوبدل شوی ينډ له انسره راوړی دی.دې دکور مېرمنې ته مخ ورواړاوه او وې ويل:
يوره انا! له ماسره له کنايو ډکې ټوکې مه کوه.تا خو ماته ليکلدي وچې ،ستاسو مېلمستيا به ډدره وړه وي .ته يوره! چدې زمدا جدامې پده څده
حال دي؟
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هدې السونه هسې پرانسدتل چدې ،يريدوان،ټټر او لمدن يدې لده ورايده
ننداره جوړه کدړه او وليددل شدوه چدې ،مدال يدې پده يدوه ښدکلي زريدن پلدن
دستمال تړلې ده.
انا پاولوفنا چې دهدې خبرې واورددې ،داسې واب يې ورکړ:
ارامه اوسئ ليزا! په هر حال،تاسو تر ټولو ښه ياستئ.شهزاديۍ په هماهه خوند او رن

خپلو خبروتده دوام ورکدړ او خدوا

ته ناست جنرال ته يې مخ ورواړاوه او وې ويل:
تاسو پدوهېږئ چدې زمدا خاوندد،ما دبېلتانده منګولدو تده سدپاري اوخپله د مر هېږې ته روان دی ،بيايې سردار واسيلي ته مخ ورواړاوه:
.تاسو ماته ووايئ،دا لعنتي جګړه د څه لپاره ده ؟
هدددې پرتدده لدده هددده چددې دسددردار واسدديلي ددواب تدده سددتريې پدده الره
شي،دهدې له ښايسته لور،ايلين سره خبرې پيل کړې.
سردار واسيلي وروسته په ډدر ټيټ اواز ،انا پاولوفنې ته وويل:
 دا وړه شهزاديۍ څه بې سارې خوږه دهتر کمکۍ شهزاديۍ نه وروسته،يو پنډ،عينکي وان چې ندوي يدې
ودښددته جددوړکړي وو ،راوول .ددوان دهددده وخددت پدده دود رڼې،ښددکلې
جامې او نری کو اهوستى و.دا څدورب دوان د ايکداترينې د زمدانې د
يوه لوړ پوړې چارواکي،يراف بېزاوخوف ندومي سدردار نامشدرو زوی
دی چې اوس پده مسدکو کدې ،پده مريندى حدال پدرول دی .دهده دوان پده
همدې وروسدتيو وختوندوکې تدازه لده بهدره راهلدى دی .هدده هې کلده او
هې چېرې کار نه و کړی دا لومړی ل و چې دخلکو من ته راهلى و.اندا
پاولوفنا ،يدوازې دسدر پده ښدورددو ،هدده تده داسدې هرکلدى ووايه،لکده
څددوک چددې د کلدي يددوه خددوار او وزيددار سددړي تدده هرکلددى وايددي ،خددو ددې
ساړه هرکلي سره سره داناپاولوفنا په څېدره کدې يدو داسدې ډار او سدخته
۳8

وسوسدده چددې پدده چددا کددې ديددوه لددوی هيددر وجددداني څدده پدده ليدددو،راڅر
ينددزي ،راپيداشول.
پېير،د ټولو هدو نارينه وو په مدن کدې چدې هلتده وو،دپدام وړ و ،ندو
داناپاولوفنددا،دا ويددره پدده دې مېلمسددتيا کددې کېدددای شددي ،لدده نددورو ندده
دداسې يو توپېرددونکي او ېرک وان او دهده دهلچکو له کبله و.
اناپاولوفنې چې هده يې تر خپلې ترور پورې بدريده کداوه او پده پټده
پټه او ودرني هلچک يې له ترور سره هلچکونه بدلول،هده ته وويل:
ښاهليه پېيره! تاسدو ډددره مهربداني وکدړه چدې ددهده راز يدو نداروغپوښتنې يرودږنې ته راهلي ياست؟
پېير،چې ترستريو الندې يدې څده کتل،لده هدده سدره جوخدت شدونډو
الندې بنګېده ،خو څوک نه پوهېدل چې هده څه وايي.په پای کې يدې پده
داسددې حددال کددې چددې د يددوه ډدددر نېددږدې چددا پدده تويدده پدده ډدددرې خوښددۍ او
موسددکا ،وړوکددې شددهزاديۍ تدده ددرندداوي سددر ټېټدداوه ،زړې تددرور ،تدده
ورنېږدې شو .د انا پاولوفنې ويره او ډار بې ايه نه و ،که پېير ،بې لده
هددده چددې د ددان د روهتيددا پدده هکلدده ،دهدددې معظمددې ،وينددا تدده هددوږ
ونيسي،له هدې لرې شو،خو اناپالوفنا په ډدر تلواراو ډار پر هده داسې
هږ وکړ:
_تاسو! اباته موريوو،نه پېژنئ؟ هده ډدر په زړه پورې سړی دی.
_ هددوکې مددا د ټينګددې سددولې پدده هکلدده ،دهددده د وړانددددز اورددددلي
دي،دا ډددره پده زړه پددورې خبدره ده،خددو هدواړم ووايدم چددې ايدا دا،داسددې
امکان لري؟
اناپاولوفنا،دهدې په واب کې وويل چې :
 تاسو همداسې فکر کوئ؟خو،پېير،ته يې په خپلو انګړو کړو اوچارو کې هرکلى پيل کړ .هدده بدې لده هدده چدې دچدا خيدال وسداتي،خپلې
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خبرې پيل کړې.دڅو شېبو مخکې په شان يې بيا بې لده هدده چدې د تدرور
خبرو ته هوږ ونېسي،خپلې کيسې ،افسانې او پوښتنې پيدل کدړې.هدده
په خپلو خبرو دکور مېرمن چې بايد د مېلمندو هرکلدى کدړی وای،بوختده
يددې سدداتلې وه .هددده ،هدددې تدده سددر ټېدټ کړ،دهددده پدر وړاندددې ودردددد او
هوښتل يې چې له انا پاولوفنا سره دا خبره سدپينه کدړي ،ولدې دا تودور
کوي چې ،اباته موريوو،د ابدي ژوند خيال لري؟
انا پاولوفنا،په موسېدو،موسېدو وويل:
په دې اړه به وروسته وهږيږو....اناپاولوفنا د اوبدلو دفابريکې داسې يوې مشرې ته پاتې کېده چې
خپل کارکوونکي کارته يماري ،خپله هلته ير ي راير ي ،خو همهاله
بې له هده چې هدوته ويوري هدوی څاري او دهدو هر هږ او شدر اوشدور
اوري.هدده دهدر هددږ پده اورددددو هددې خواتدده ور اوړي او سمدالسده هلتدده
ان و رسوي .
اناپاولوفنا ،په دې مېلمستيا کې هم همداسې ير ېده او هر څه يدې
څارل .هدې بده هدر چېدرې تده چدې لدږه چوپتيدا او يدا شدر او شدور جدوړ شدو
 ،ددان نېددږدې کاوه،هددده بدده يددې پوهددول او يددا بدده يددې د مېلمندو د دای پدده
بدلون ټول سم کړل ،خو ددې ټولو بوختياوو اوښدېګڼو سدره سدره داسدې
بردښېده چدې يدواکې د پېيدر ،لده کدړو ډددره ندا ارامده او پده انددښدنه کدې
وه.هددده ،هددده وخددت او هددده شددېبه د مورتيمددار ،ډلددې تدده ور نېددږدې شددوه
،چې پېير،دې ډلې ته نېدږدې خبدرې کدولې.دپېيدر لپداره چدې پده بهدر کدې
روزل شددوی و،داناپاولوفنددا دا مېلمسددتيا لددومړنۍ ،مېلمسددتيا وه چددې
روسيې تده د راتد

لده وختده ده ،پده هدده کدې يدډون کدړی و.هدده پده دې

پوهېده چدې دلتده د پت رزبدور

ټدول روښدان انددي هدم راټدول شدوي دي،

هده له دې ويردده چې په دې بڼډار کې کومه عاقالنه ويندا تدرې پداتې نده
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شي،نو له دې کبله د پېير ستريې د ماشومانو په څېر لېدلې.هدده چدې
کله په دې مېلمستيا کې د راټول شدويو خلکدو ډاډمدن حالدت او ندوراني
څېدرو تده کتدل او لدده هددو نده يدې دکددومې ندوې او عاقالنده خبدرې انتظددار
الره.په پدای کدې هدده موريدوو ،تده کده ورنېدږدې شدو چدې دهدده خبدرې
ورتدده ډدددرې پدده زړه پددورې ښددکاره شددوې.هددده هلتدده پدده دې تمدده تددم شددو او
ودردد چې دی هم خپلې د زړه خبرې وکړي،داسې چې هر دوان د هدده د
ويلو هيله لري.
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۹
د اندا پداولوفنې دهدده مېلمسدتيا پده خددورا درب جدوړه شدوې وه.ټنددک
ټکور او نابرابر شر او شور له هرې خوا او بې له ندډه اوردددل کېدده .کده
پر يونځمخې واالحضرتې ترور او د هدې څند
له دې ټن

تده ناسدتې بدوډۍ ،چدې

ټکور او شور نه ډک بڼډار سره يې څن

نده لګداوه ،سدتريې

پټې کړو،مېلمستيا ته راهلي مېلمانه په دردو ډلو ويشل شوي وو:
په لومړنۍ ډله کې چې ،زياتره يې نارينه وو،ابال موريوو ته خلدک
هوږ هوږ وو.
دويمه هده ډله وه چې ،په هدې کې د سدردار واسديلي د لدور ،ښدکلې
شهزاديۍ ايلدين او سدور هومبدورې شدهزاديۍ بالکونسدکايا،په شداو
خددوا وانددان راټددول شددوي وو،او درديمدده هددده ډلدده وه چددې ،د هدددې پدده
وړاندې مورتيمار او اناپاولوفنا ويناوې اورولې
مورتيمار(سردار) ،چې ان يو پېژندلې څېره يڼله ،د ښدې څېدرې او
خوږ طبيعت خاوند و،داچې دښدې روزندې خاوندد و لده خدورا کميندۍ نده
يې خپله پوهه پر نورو هدو کسانو پېرزو کولده چدې پده بندډار کدې راټدول
شوي وو.انا پاولوفنا هوښتل هده ديوه خوږ ژبې او انګړي چا په تويه
خپلو مېلمنو ته ور وښيي.د اناپداولوفنې دا کدار هدده څده تده ورتده و چدې
کوم اشپز په پخلنځي کې هده هوښده چدې د هيچدا نده خوښدېږي د خدوږو
خوړو په څېر مېلمنو ته وړاندې کړي،انا پاولوفنا هم نن لومړي سردار،
او وروسددته آبددال موريددوو،د ددانګړو نازکخيددالو ويددړو پدده څېددر خپلددو
مېلمنو ته ور وپېژندل .د مورتيمار،په ډلده کدې بدې لده ندده او ناڅاپده د
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ييرڅويه اينګينسکي (سردار) د وژنې خبرې پيل شوې،سردار ويل:
 ييرڅويه اينګينسکي،د خپلې اندوښتنې قرباني شدوی دی او دبناپارل تربګنۍ دهده پر وړاندې خپل انګړي داليل لرل.
انا پاولوفنې وويل:
 اه! ښه به وې چې موږ ته يې ووايئ! هده داسدې وانګېرلده چدې د ((ښه به دا وي چې موږ تده يدې ووايدئ )) خبدره هددې تده د پنځلسدم لدويي د
وختونو حال وريادوی.
(سرادر) ،د درناوي په نښه سر ټيټ کړ او په ډدرې خواخوږې يدې پدر
شونډو موسکا خوره شوه.اندا پاولوفندا مېلمانده د سدردار ،شدا وخدوا تده
راټول کړل او هدو ته يې بلنه ور کړه دهده خبرو ته هوږ شدي،د يدو چدا پده
هوږ کې يې وويل:
 ستر ييرڅويه اينګينسکي،په خپله سردار ،پېژانده.بلکددې هددده تدده يددې بيددا يادوندده کولدده چددې سددردار خددورا خددوږ ژبددى دی.
درديم ته يې ويل چې هده د تودې او زړه راښکونکې وينا خاوند دی.
په دې تويه هدې سردار هم ديوې الدو شدوې خدوږې ټدوټې هوښدې پده
شان په يوه تاوده کپدړي کدې چدې پده سدبو ښدکلى شدوی وي پده خدورا بدې
سارې شان بنډار ته وړاندې کړ.
سددردار چددې خددوږه موسددکا ي دې پددر شددونډو خددوره وه ،هوښددتل خپلدده
کيسه پيل کړي .په دې وخت کې انا پاولوفنې ،ښکلې شهزاديې ته چدې
د يوې ډلې کړۍ يې جوړه کړې وه ،وويل:
 يرانې ايلين! ته هم موږ ته رانېږدې شه.شهزاديۍايلين وموسېده او د خورا ښکلې ښځې د نده بدليددونکې
،نه وددددونکې،مالګينې موسکا سره چې د رات

په وخت کې يدې پدر

شونډو خوره وه،پاڅېده(.پاڅېدويې،پاڅول سل افتونده) دخپدل سدپين
8۹

اوږد ،نددازک سددپين د ن ددا او بنددډارونو انګړي کمدديه لدده شدهارسددره
وخو ېددده .لدده لېددد ونکددو بربنددډو اوږو ،درمندددو يددو خددوا تدده خددورو
ويښتواو ديڼو ياڼو له شرنګا،په مستو خماري ستريو ،بې له هده چدې
چاتدده ويددوري دهدددو نددارينو پدده مددن کددې چددې دتېرددددو الره يددې ورتدده
پرانسته،تېره شوه.
هوکې،هده،ددرمنديڼو ،لېدونکوکوڅيو،سپينو،مرمرينو،اوږد
واورڼددو هميددو او مسددتو خمددارو سددتريو سددره ،دهدددو نددارينو لدده منځدده
تېردده چې دې ته يې،په بې سارې يڼه يوڼې کې الره جوړوله.بې لده هدده
چې چاته ويوري،خوږې موسکايې ،ټوله ته،تود هرکله وايه.هدې ته په
کتو سره داسې بردښېده چې دا،ټولو تده ددې دښدکال دسدتاينې پده بددل
کې،خپلې وتلې اوږې او د ور ني دود له مخې لو او تر زياتې انددازې
بربڼد شوی ټټر،ډالدۍ کدوي.هدده د اندا پاولوفندا خواتده راهلده او داسدې
توور کېده چې ديدډا دهدې ننندۍ مېلمسدتيا تده يدې پده خپلدې خو ېددا
پددرتم وروبښدداه.ايلددين داس دې ښددکلې وه چددې د هدددې پدده خو ېدددا کددې ندده
يدددوازې دهدددېڅ ډول بدددې حيد دايئ څدددرک نددده لګېدددده بلکدددې پددده هددددې کدددې
داعيدانتوب او دنددورو د زړه راښددکون ،دانګړی اهېز،لدده ورايدده څرينددد
و.داسې توور کېده چې هده په لوی الس هواړي د خپلې ښکال پرتم څه
کم کړي،ولې نه کېده ،که هرچابده چدې هدده ليدلده،دهدې ښدکال تده بده
يوته په هاښ و،يواکې له کومې کوډيرې افسانوي ښکال سره مخدامخ
دی او ويل به يې:
 دې ته ښکال وايي،څه ښکلې ښځه!سردار داسې و لکده چدې ديدوې زړه راښدکونکې منظدرې پدر وړانددې
حيرل وهلى پاتې وي.هده وروسته خپلې اوږې پورته او ستريې ښکته
اچددولې وې.کلدده چددې ايلددين دهددده ترمخ دې کيناسددته،ده ه دده کول ده هددده
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دخپل يو رنګې ،دايمي موسکا په منګولدو کدې راونيسدي ،يدو درنداوي
يې وکړ او وې ويل:
يرانددې اهلددې! ودردددږم چددې وينددا بدده مددې ددهدده شددان اورددددونکو داورددو ښکال ونه لري..
شهزاديۍ خپل لو ،هوښن مړوند پر ميدز ولګداوه ،هدېڅ داسدې څده
يددې وندده موندددل چددې دهددده ددواب ووايددي .هددده چددې نددرې موسددکايې پددر
شونډو لوبېدله،کوم څه ته ستريې پده الرې وه.پده دې ټولده مدوده کدې بده
يې کله ناکله خپلدو هوښدنو منګولدو تده چدې پده کدراره يدې پدر ميدز ادښدي
وې،کتل او کله کله خو به يې بيا تر هده خپل ښدکلي ،لدو او بربندډ ټټدر
ته کتل او هلته به يې دخپلو نورو ښدکالوو پده مدن کې،خپدل د الماسدو
لېددددونکي همدددي د دای پدددر د دای کول،څدددو واره يدددې دخپدددل اوږده لددده
پاولوډک کميه يونځې او څونډي سم او راټدول کړل،خدو هدره شدېبه بده
چې د ويناوالوو،مېلمنو يا کوربنوخبرو څه اهېز پدرې وکړ،بدې لده ندډه
بده يددې اندا پدداولوفنې تده ور وکتددل او لده کتددو سدره سددم بده ددهدې مينځددې
څېددرې دملکددې ټولددواکې د څېددرې بڼدده هددوره کړه،خددو تددر څددو ش دېبو ندده
وروسته به يې خوږې موسکا پر شونډو دسپرلي وږمه وچلولده او ارامده
به شوله.
تددر ايلددين وروسددته کشددره شددهزاديۍ هددم دچدای لدده ميددزه ،دې خواتدده
راهله.هدې پر سردار هږ وکړ او وې ويل:
 لږ نډ شئ چې ک وړه مې راوړم.له دې سدره هممهالده يدې دسدردارايپوليت خواته وکتل:يعني څه؟ تاسو څه فکدر کدوئ؟ ښده بده دا وي چدې
زما ک وړه راته راوړئ.
کشرې شهزاديۍ په موسېدوموسېدو هرچاته هدر څده ويدل ،ناڅاپده
يې د بنډار ارامي،ناارامده کدړه ،خوکلده چدې پدر خپدل دای کيناسدته.پده
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خورا ښې ادا سره يې چې خپل کميه له هر پلوه راټوالوه،وويل:
 اوس ارامه يم.هددې هيلدده وکدړه چددې اوس نددو ويانددکولى شددي،خپلو خبدرو اتددرو تدده
دوام ورکړي.دې هم خپلو اوبدلو ته دوام ورکړ.
سردار ايپوليت چې دهدې ک وړه راوړې وه،هم هدې پسدې دې ډلدې
ته راهى،الس لرونکې څوکۍ يې دهدې خواته ورپدورې وهلده او دهددې
خواته کېناست.
سردار ايپوليت ،دهده هيرمعمولي ورته والي له کبله چدې لده خپلدې
خور سره يې الره ،خو د ورته والي سره سره بياهم خدورا شدډل بردښدېده،
ډدر دپام وړ ير ېدلى و.د څېرې هر څه يې دخور هدې تده ورتده وو،مګدر
همدا ټول دخدور پده څېدره کدې دهددې دمينده ناکې،ژوندد بښدوونکې ،لده
ميندددې ډکدددې موسدددکا ،لددده نورونددده د تدددوپير لرونکدددې وندددې ،د لرهوندددو
يونيانيانود الهاوو ښکالوو ته ورته ښکال له برکته،په بې سدارې تويده
ښکلې بردښېدل،حال داچې،د ورور په څېره کې همدا ټول د يو هم لړلي
هبددار پدده بڼدده،دهم څپددې خپرولددې.لدده هددده ندده دخواشددينۍ لددړې راتدداوې
وې.اندامونه يې خدوار ،سدتريې او پدزه يدې وتلدې او خولده يدې داسدې وه
چې يواکې کږه وي.دې ټولو يو ای په ده کې يو ناڅريند هدم رامروړلدى
و.ددې تدر څند

د هددده دالسدونو او پښددو خو ېددا هدم ددان دده لده واکدده

ايستلي وو.
هده دشهزاديۍ تر څن

کيناست او په چټکۍ يې خپلدې عينکدې د

خپلددو سددتريو مخددې تدده ونيددوې ،داسددې بردښددېده چددې يواکې،لدده دهددو
عينکو پرته دی هږددای نه شي،هده وويل:
ويورم چې د ارواحو کيسه نه وي؟وياند دده دخبرو په اورددو اوږې پورته واچولې او وې ويل:
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نه يرانه! نه! داسې خبره نه ده.سردار ايپوليت وويل:
زه له ارواحېزه کيسو نه کرکه لرم.دهده له هږه څرينده وه چې دی ،وروسته له خبرو پدوه شدوی دی چدې
څه يې ويلي دي .په داسدې ډاډ يدې خبدرې کدولې چدې چدا دا تودور نده شدو
کددوالی چددې دده دا خبددرې لدده رکتيددا او هوښدديارۍ دي او کدده د سددر لدده
کدوالي او پوچوالي نه ؟....
سردار،هم هده پېښه ،چې پده دې وروسدتيو وختوندو کدې ټولدو هدده
يوبل ته ويله،په ډدره خوږه ژبه اوروله،هده داچې:
ييرڅويدده اينګينسددکي،په پټدده دپېدلددې ژرژ(ممالدده)دليدددلولپاره
پدداريه تدده تللددى وه.يېرڅويدده اينګينسددکي،په ناڅاپدده تويدده د خپلددې
مئينې ( ژرژ ،لوبداړې) په کورکې له ناپليون بناپارل سره چدې هدده هدم
ددې ( ژرژ ،لوبداړې) لېوال او مينه وال دی،مخامخ کېږي.دلته ناڅاپده
ناپليون دهدې ناروهۍ له کبله چې لرله يې ،بېسدده کېدږي او لدودږي.پده
دې تويه هده خدای داينګينسکي منګولو تده سدپاري،مګر هدده لده دې
بخت نه هېڅ يټه نه اخلي.وروسته ناپليون دهده ددې لطدف بددل ،دهدده
په وژلو ،ادا کوي.
ددې پېښې بيان ،خورا خوږ او نده هېردددونکى و،پده تېدره بيدادهدې
شېبې انځور بيان چې دواړه سدياالن يدو بدل پېژندي.ددې پېښدې دهمددې
ټکي اورددل تر ټولو زيال د ښځودپام او لمسون وړ و.
انا پاولوفنا،په يوه پوښدتنېزهلچک ،کمکدۍ شدهزاديۍ تده وکتدل
او وې ويل:
 ډدره په زړه پورې وه.کمکددۍ شددهزاديۍ هم،خپلددو اوبدددلو تدده دوام ورکددړ او پدده کددراره يددې
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وويل:
 بې درکه کيسه وه.کمکددۍ شددهزاديۍ چددې سددتن پدده ين دډ کددې منډله،پدده خپددل دې هددږ
يې،هوښتل ووايي چې دهې کيسې ته هوږ نيولو دا له کار ويستلې وه.
سددردار،په يددوې مننيددزې موسددکا ،ددې خاموشددۍ سددتاينه وکددړه او
هوښتل يې چې څه ووايي،مګر پده دې وخدت کدې اندا پاولوفندا چدې کلده
کلدده يددې پېيددر تدده چددې ددې لدده نظددره يددو احساسدداتي او ډدددر تددود ددوان
و،ورکتل.دې وليدل چې هده د کاتوليک کليسدا لده يدو پداپ ابدال سدره
په خورا بې احتيداطۍ او لدوړ اواز هږددږي.هددې دان هددوی تده ددې پده
يمددان دناڅدداپي مرسددتو لپدداره ور ورسدداوه.رښددتيا هددم چې،پېير،هددده
روحاني ته دسياسي انډول په اړه خبروکدې خپدل نظدر سدپړلى و او ابدال
دهدده تددود وينددى والګددي وهلددى ددوان تدده پدده دې اړه خپلددې شددننې شددڼلې
وې.دواړه په ډدر شوق او ذوق او بدې هدر ډول تکلدف نده هږدددل.دواړه يدو
بل ته په ير هوږ وو.دا هماهه ښه حالت او فضا وه چې د انا پاولوفنا نه
خوښېده.
ابال ويل:
 د اروپددددا د سدد دتونزې اواري ،هلتدددده د قددددواوو انددددډول او دخلکددددوحاوقوتده ،هدداړه ادښدودل دي.ددې چددارې دسدرته رسددولو لپاره،بايدد يددو
واکمن هېواد ،لکه روسيه چې په نړۍ کې په هچ اخېسدتلو ،زور زيداتي
او په بې ساري ظلم پېژندل شوې د اروپا ديووالي په نامده مخکدې شدي.
د ټلددوالي بددې سددارې مشددري وکددړي او د اروپددا انددډول او نړيوالدده سددوله
وژهوري.
پېير وويل:
 ښه ،دهه شان انډول به څنګه من ته راشي ؟88

په همددې وخدت کدې اندا پاولوفندا راورسدېده.برندد برندد يدې پېيدر تده
وکتل او له ايتالوي روحاني نه يې پوښتنه وکړه:
 -د پترزبور

هوا څنګه زهمئ؟ ددهه ايتالوی څېره په ناڅاپه تويه

دښه والي او خوښۍ خواته ،هده شان يې چې لده ښځوسدره پده خبدرو کدې
بدلون کاوه،بدله شوه او وې ويل:
 ددې ښار له اوسېدونکو،په تېره بيا لده مېرمندو سدره لده ليددو کتدونه،فضل او کمال دومره نيکمرهي را په برخه کړې ده چې لده حيراندۍ نده
يې ال تر اوسه ما،دهوا په هکله د فکر کولو وخت پيدا کړی نه دی.
انا پاولوفنا نه هوښتل چې آبال او پېير ،يدوازې سدره پداتې شدي،په
داسې حال کې چې هدوی يې څارل ،له نورو مېلمنو سره د يو ای کېددو
پلو،بدريه کړل.
په همدې شېبه کې يو بل تن تاالر تده رانندول.ندوی رارسدېدلى دوان
سددددرداراندرې بالکونسکي،دکشددددرې شددددهزاديۍ خاونددددد و.سددددردار
بالکونسکي که څه هم چندان ج

ونى نه و،خو هده دښدکلې څېدرې،او

انګړي تند طبيعت خاوند و.په هدده کدې هدر څده لده سدتومانه او همړلدو
کتو نه نيولي تر ارام او موزونده يدام اخيسدتو پدورې،هېڅ څده،دهدې لده
مستې،چاالکې او خو ېدونکې ښدځې سدره سدخت اړخ نده لګداوه .دا لده
ورايه څرينده وه چې هده ،د اوسدنۍ مېلمسدتيا ټدول يدډونکوونکي نده
يوازې پېژني بلکې له هدو نه داسدې کرکده لدري چدې دهددو ليددل خدو څده
کوې چې اورددل يې هم پر هدده خواشديني پدارونکي اهېدز کدوي .داسدې
بردښېده چې ددهو ټولو څېرو په من کدې چدې پده ده کدې د هدم او کرکدې
زړي کري،هده تر ټولو نه زيال دده دخپلې ښکلې ښدځې څېدره ده،ندو لده
دې کبلدده هددده لدده دهدده ښددکلي سددينګار شددوي مددخ ندده ،مددخ واړوه او د
اناپاولوفنا د الس تر ښکلولو نه وروسدته يې،پده يدراو هونجوسدتريو
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ټول بنډار له نظره تېر کړ.
انا پاولوفنا هده ته وويل:
ستر سرداره! اورددلي مې دي چې جګړې ته روان ياست.
بالکونسکي واب ورکړ:
جنرال کوتوزف لوردېنده کدړې ده او زه يدې خپدل يداور ټداکلى يدم .هدده
دفرانسددويانو پدده څېددر د کوتددوزف پدده وروسددتي سدديالب زوف ښدده فشددار
راوړ.
_ ليزا! مېرمن به مو څنګه شي؟
هده به کلي ته الړه شي._دا به لويه يناه نه وي چې موږ ټول دخپلې ښکلې ښځې لده ديددن نده
بې برخې کړئ؟
ښددځه يددې چددې لکدده د زرو د يددونګري پدده شددان شددور کدداوه او لدده نددازه
ماتېدله ،ته به وايي چې څوک له پرديو سره هږدږي ،مېړه ته وويل:
اندددرې! تددا ندده دي اورددددلي چددې سددردار مددوږ تدده د پېدلددې (ژرژ) اوناپليون په اړه څه يوه خوږه کيسه واوروله؟
سدددردار انددددرې ورو د دې برنددددې کدددړې او مدددخ يدددې واړوه .پېيدددر چدددې
مېلمستون ته د رارسېدو له شېبې نه سردار اندرې په مينده او مهربدانۍ
څدداره ،هددده تدده ورنېددږدې شددو او دهددده مړونددد يددې کلددک راونيددو.سددردار
اندرې،بې له هده چې ويوري ،دکوم چا له خوا يې دخپدل الس پده نيولدو
داسددې تندددی تريددو کددړ چددې يددواکې وايددي دا څددوک دی چددې دی لدده السدده
نيسي،،خو کله چې يې د (پېير)له موسکا ډکه خوله وليدله،پر شدونډو
يددې داسددې د خواخددوږۍ او مينددې موسددکا را خددوره شددوه چددې هددېڅ چدايې
توور هم نه شو کوالی.هده پېير ته وويل:
 عجب! اوس تاسو هم د لويانو بنډارونو تده تد۳١

راتد

پيددا کدړی

دی؟
پېير واب ورکړ:
 خبر شوم چې تاسو دلته را ئ .ه ه يې کوله د هده د خبرو خنډ نه شي،نو که يې پده کدراره هدده تده
وويل:
 اجازه ده ،ماښامنۍ له تاسو سره وخورم؟سرداراندرې په خندا کې ورته وويل:
 نه اجازه نه شته !او دهده د الس په کېښکودو يې هده پوه کړچدې اجدازې تده اړتيدا نده
شته.هده هوښتل نور څه ووايي ،مګر په دې وخدت کدې سدرادر واسديلي
له خپلې لور سره مل پاڅېددل.نارينده هدم لده هددوی سدره يو دای پاڅېددل
چې الره ورته پرانيزي.
سردار واسيلي په مهربانۍ  ...مه پاڅېږه ،وويل:
 ...تاسو به ما ډدر وبښئ! دا دسدیير بدمرهده مېلمسدتيا ،نده يدوازېما ستاسدو د ديددن لده دوامده بدې برخدې کدوي بلکدې ستاسدو پده شديرينو
ويناووکې هم دخنډ سبب کېږي.بيدايې اندا پداولوفنې تده مدخ ورواړوه او
وې ويل:
ډدر خواشينى يم چې ستاسو ددې لدذل بښدوونکي بندډار پردښدودو
ته اړ يم.
دهدې لور شهزاديۍ ايلين،چې د خپل اوږد ښکلي کمديه يدونځې
يې پده کدرار کدرار او نداز سدره راټولدولې او يدوه نده هېردددونکې او لده هدر
وخت نه په ياد پاتېدونکې موسکايې پدر شدونډو خدوره وه،دڅوکيدو تدر
من تېره شوه.کله چې دا زړه وړونکې ښکال دپېير له څنګده تېرددله،پده
داسې ډول يې هده ته کتدل چدې سدتريې يدې دشدور اوميندې لده لېوالتيدا
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اومحبته وحشت وهلې بردښېدې.
سردار اندرې وويل:
خورا ښکلې ده!پېير زياته کړه:
هوکې ،ډدره!سددردار واسدديلي چددې کلدده د پېيددر لدده څنګدده تېردددده ،دهددده الس يددې
راونيو او انا پاولوفنې ته يې وويل:
دا يدداهې ادددږ لددږ راتدده وروزئ ،داده يددوه مياشددت کېددږي چددې زمددا پددهکورکې اوسي،خو دا لومړی ل دی چې زه هده وينم.هده زياته کړه:
د يوه وان لپاره د هوښيارو ښځو تر بنډاره،بل ښه څه پده دنيدا کدېنه شته.

۳٢
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اناپاولوفنا وموسېده او وعده يې وکدړه چدې د (پېيدر) سدمه پالنده او
خواخوږي بده کدوي ،کده دا پده دې پوهېدده چدې هدده دپدالر لده پلدوه لده
سردار واسيلي سره خپلوی لري
هددده زړه بددوډۍ چددې تددر اوسدده پددورې د تددرور تددر څن د

ناسددته وه،پدده

چتکددۍ او تلدددوار پاڅېددده او دددان يددې د سدددردار واسدديلي مخدددې تددده ور
ورسددداوه .دهددددې لددده څېدددرې هدددده مخکندددۍ ارامدددي او انښدددودنه ورک
شول.دهدې پر مهربانې خو همځپلدې څېدرې يبڼدۍ او ويدره راخدواره وو.
هدې چې ان له هده نه مخې کاوه،وې ويل:
 يرانه سرداره!تاسو به ماته دما دبوريه په اړه څه ووايئ؟
هددددې دخپدددل زوی ندددوم بددداريه ،د الدددف،پر ددای و (و) د تدددوري پددده
انګړي فشار سره بوريه يادوو(.اادال دا ندوم بداريه دی).زه ندوره نده
شم کوالی په پترزبور

کې پاتې شم،تاسو راته وواياست زه خپل هدده

خوار ،بې کسه او بې روزياره زوی ته څه زدری رسولى شم؟
سددره لدده هددده چددې سددردار واسدديلې لدده کددومې تلوسددې او مينددې پرتدده،
دهدې بوډۍ خبرو ته هوږ و،او آن د بې ابرۍ نښې يې له ورايه په څېدره
کې څريندې وې ،مګر بوډۍ په خدورا خواخدوږۍ او ميندې موسدېدله او
ان دا چې دهده الس يې راونيو،دهده دت
۳۹

خنډ شوه او ورته وې ويل:

نو تاسو ته به دا څه يرانه وي،چې اعلحضرل ته يوه خبره ورسوئ،هده به سمدالسه په يارد کې ويمارل شي.
سردار واسيلي په کراره واب ورکړ:
 يرانې شهزاديۍ!تاسو باور وکړئ ،هدر هدده څده چدې زمدا لده السدهکېددږي ،هددده بدده زه تاسددو تدده وکددړم ،مګددر ماتدده بدده ډدددره يراندده وي ،چددې
اعلحضرل ته ووايم،خدو کده زمدا مشدوره مندئ ،لده ټولواکده ددهده شدان
هيلې لپاره به ښه دا وي چې د سردار يدول ين لده الرې،روميدان وف نده
هوښتنه وشي .دا کار به تر ډدره عالي بڼه ولري.
دا بددوډۍ ،شددهزاديۍ روب کايددا ،وه .هدددې د روسدديې يددوې ډدددرې
مخددورې کورنۍ،پددورې اړه لرلدده،مګر اوس ډدددره بددې وزل دې وه .نددور نددو
دهدددددې ،پخددددوانى پددددرتم تللددددى او د اعيددددانو اومخددددورو بڼددددډارونو او
مېلمسدتيا تده يدې الر،نده لرلده.هدده اوس راهلدې وه چدې د خپدل يدوازينى
زوی لپددداره د امپراطدددورۍ پددده يدددارد کدددې ددای پيددددا کدددړي .هدددده د اندددا
پاولوفنې مېلمستياته هم بدې بلندې کده راهلدې وه چدې هلتده لده همددې
سردار واسيلي سره دکتنې وياړ پيدا کړي .دهمدې کتنې پده هيلده يدې د
سردار ببواللو ته هوږ نيولى و.هده ،د سردار واسيلي داسې هدو او پده
ډا

واب سرسامه کړې وه،د هدې لېددونکې ،هيلمندده څېدره ،ددې

ددواب پدده اورددددو ،پدده خواشددينۍ کددې ډوبدده شددوه،مګر دې حالددت څددو
شېبونه زيال دوام پيدا نه کړ .دهدې سرسام حالت ترڅوشدېبو وروسدته
په يدوې موسدکا ربدلده او لده موسدکا سدره هبدر
الس را ټين

يدې د سدردار واسديلي

او په خورا نرمۍ يې هده ته وويل:

يوره سرداره! ما هې کلده لده تانده کومده هيلده نده وه کدړې.لده دې ندهوروسته به هم له تانه کومه هيله ونه کړم،هې کله مدې لده تدا سدره دخپدل
پالر مينه درياده کړې نه ده،مګدر اوس تاتده پده خددای قسدم درکدوم چدې
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زمددا پددر زوی رحددم وکددړئ،زه بدده تاسددو خپددل همخددور ويددڼم.هدددې همدلتدده
الپسې ننواتې زياتې کړې او په کرار عذر يې وويل:
يورئ !خوابدي کېدږئ بده نه،لده ماسدره بده هدرو مدرو ژبده کدوئ.مدا لده
تاسو نه ال مخکې يول ين تده ويلدي و،هدده راسدره مرسدته ونده کدړه.زمدا
هيله داده چې تاسو د پخوا په شان مهربانه اوسئ .هددې ددې وروسدتيو
خبروپه وخت کې ه ه کولده وخانددي ،ولدې اوښدکو يدې پدر سدتريو کدې
باران جوړ کري وو.
شهزاديۍ ايلن ،چې دروازې ته نېږدې خپل پالر ته سدتريې پده الره
وه،خپل ښکلى سر يې ،لکه دلرهونومجسمو په څېر پخپلوښکلو اوږو
راواړوه او وې ويل:
پالره!ناوخته شوه!په مخورو او اعيانو کې اهېز داسې پانګه ده چدې پده ه دې او هاندد
بايد دهده د ورکېدو مخده ونيدول شدي .سدردار واسديلي پده دې خبدره ښده
پددوه و .دايددې لدده انسددره هوټدده کددړې وه،کدده د هرچددا پدده هوښددتنه اوهيلدده
لويانو ،مشرانو،چارواکو او مخوروته لمن وهوړوي ،ډددر ژر بده داسدې
وخت راورسېږي چې دخپلو اړتياوو په وخدت کدې بده يدې څدوک خبدره نده
اوري ،نو له همدې کبلده هدده پده ټولنده کدې لده خپدل اهېدزه زياتده يټده نده
اخيسته،خو د خوارې شهزاديۍ دروب کايا د وروستۍ هيلدې لده املده
يې په زړه کې څه نا ارامدي احساسدوله.هددې ،ده تده دا هدم ورپده يداد کدړه
چې په دولت کې دده لومړنۍ دنده ترالسه کول،په رښتيا دهمدې ښځې
دپالر له برکته شوي و.له دې سره جوخت دده دې تده هدم پدام شدوچې دا د
دروب کايا،دهدو ښځو له ډلې نه ده چې يدو وار پده زړه کدې د يدوه کدار د
سرته رسېدو پردکړه وکړي،تر هده يې چې تدر سدره کدړی نده وي،بيدا يدې
،ندده پردددږدي.ددې ترڅند

کدده دداسددې ښددځو کددار ترسددره نده شددي،هدوی
۳5

چمتددو دي،د ور ن دۍ سددرخوږۍ او ان خنددډونو د پيدددا کولوسددبب شددي.
ددې وروستۍ خبرې پده پدام کدې نيولدو سدره لدږ ندرم شدو ،پده ډددر ارام او
سندريز هږ يې،چې خواشيني ترې اورددل کېدله،وويل:
يرانې انامخايلوفنا!که څده هدم دتاسدو دهيلدې سدرته رسدول زمدا لدهتوانه لرې خبره ده،خو ددې لپاره چې وښيم ،تاسو ماتده څدومره يرانده او
د خدای بښلي پالر ياد ته مو څومره درنښت لرم،دا نه کېدونکى کار بده
ترسره کړم.ستاسو زوی بده يدارد تده بددل شدي.دادي ددې وعددې د سدرته
رسددولو دنښددې پدده تويه،ستاسددو الس کيښددکاږم ،څنګدده اوس راضددي
شوئ؟
_اې ماته يرانه! ته ډدر مهربانه او زموږ يوازينى همخورياست.ماله
دې نه پرته،له تاسو نه بل انتظار هم نه درلود،تاسو مهربانه يئ.
سردار ،نور نوهوښتل الړشي،مګر شهزاديۍ هږ پرې وکړ:
يوه شېبه،يوازې دوه خبرې نورې هم لدرم.وروسدته لده هدده چدې هددهياردته راشي.هده په شدک کدې شدوه ،نډ يدې وکدړ ،مګدر هږدددا تده يدې
دوام ورکړ:
ستاسو خو اړيکي له ميخايل االريونوويچ ،سره ديړ ښده دي،ښده بده
داوي چې هده ته سپارښتنه وکدړئ چدې بداريه خپدل يداور وټداکي.زه بده
هده وخت بالکل بېدمه شم،اوبيابه...
د سردار واسيلي پر شونډو يوه ترخه موسکا خوره شوه او وې ويل:
دا وعددده نددو ن ده شددم درکددولئ.،تاسددو پوهېږئ،لدده هددده وختدده چددېکوتوزف د وسلوالو پو ونوستر قوماندان ټاکل شوی دی ،ټولو داسدې
ددان تددرې تدداو کددړې دی لکدده منجيلدده،يورئ!څنګدده هندددل کېددږي .هددده
پخپله ماته وويل چې د مسکو ټولو مخدورو او چدارواکو ژبده سدره کدړې
چې خپل نازولي به ،دده ياوران او مرستندويان ټاکي.
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_نه،نده داسدې نده کېدږي ،يدران او مهربانده! تدر هدده پدورې چدې ماتدده
ددې وعده هم رانه کړئ ،کله دې پردږدم.
دسردار ،ښکلې لور،په هماهه نرم او خواږه اواز بيا هږ وکړ:
پالره! نا وخته شوه._ښه ،دخدای په امان،تر بيا ليدو...؟
_تاسو به سبا ته هرمرو،اعلحضرل سره يورئ؟
_هرمرو،ولې د کوتوزوف وعده نه کوم.
انا ميخايلوفنا،د وانو پېدلوټې،په شان ورته موسکا سدره چدې يدو
وخت په وانۍ کې په هده وياړددده،مګر اوس يدې دهددې لده پړسدېدلي
مخ سره اړخ نه لګاوه،خبره اوږده کړه او وې ويل:
ښه به داوي چې هرومرو وعده وکړئ،واسيلي،هرومرو.داسدددې بردښدددېده چدددې اناميخايلوفندددا خپدددل عمدددر هېدددر کدددړی وي او
دعددادل لدده مخددې يددې لدده خپلددو ټولددو ښددځېنه،ادايانو يټدده اخېسددته،خو
همددددا چدددې هدددده وول ،دهددددې څېدددرې بيدددا خپلدددې لدددومړنې بڼدددې تددده
راهله،دسړو او هم څپې پرې راخورې شوې،هده د مېلمنو هدې ډلې تده
ورنېږدې شوه چې هلته سردار خپلې کيسې کدولې .بيدا ديدې ښدودله چدې
خبرو ته هوږ هوږ ده،خو په زړه کې دې تده سدتريه پده الره وه،چدې څنګده
اوڅه وخدت ندوره پداڅېږي او الړه شدي ،که دهدده څده لپداره چدې راهلدې
وه،هده خو تر سره شول.
په دې وخت کې انا پاولوفنې وويل:
د ايتاليا دميالن دښدار ددې تداج ادښدودلو دوروسدتۍ کميدډۍ پدههکله څه ويلي شئ؟ ددې نوو لوبو په اړه چدې د ژيندوا او لوکدا دښدارونو
خلددک را ددي او خپلددې هيلددې ښدداهلي بناپددارل ت ده ډالددۍ کددوي.ښدداهلى
بناپارل هم دشاهۍ او واک پدر پالند
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ناسدت دی او دخلکدو او ملتوندو

هيلددې پددوره کددوي.دا پدده رښددتيا،ډدره لويدده ،پېچلددې او دتعجددب وړ خبددره
ده.نه،نددده ،دې تددده لددږ يرشد دئ،اخر بايدددد لدددږ فکدددر وکدددړئ.سدددړی لېدددونى
کېږي،داسددې توددور کېددږي چددې يددواکې دې خلکددو هسددې خپددل عاددل لدده
السه ورکړی دی.
سردار اندرې چې اناپاولوفنې ته کتل،وموسېد او وې ويل:
دا تاج ماته خدای راکړی دی .وا دهده چدا پدر حدال چدې هدده تده السوروړی(.دا هده توري دي چې ناپليون بناپارل،د تاج ادښوولو په شدېبه
کدې ويلدې و او ويدل کېدږي چدې هدده ددې تدورو د اداکولدو پده وخدت کدې
خورا ښدکلى او پدرتمين بردښدېده)انددرې دا خبدرې يو دل بيدا دهددو پده
االي يعني ايتالوي ژبه تکرار کړې:
دا تاج ماته خدای راکړی دی،وا د هده چدا پدر حدال چدې هدده تده الس
وروړي.
انا پاولوفنا دوام ورکړ:
 هيله لرم چې داهده وروستى څاڅکى و چې جام يې ډک کړ،نور ندوټولواکان نه شي کوالی ،هده څوک وزهمي چې ټول يواښوي.
سردار ،په ډدر ادب خو ناهيلۍ وويل:
ټولواکدددان ؟ اهلدددې! تاسدددو دټولواکدددانو يادوند ده وکدددړه؟ البتددده زه دروسددديې پددده اړه نددده هږدږم،مګدددر دهددده شدددان ټولواکدددانو لکه،شپاړلسدددم
لويي،شهزاديۍ اليزابتې(د شپاړلسم لويي خور) ،څه وکړل؟هېڅ!
هده خپلو خبرو ته په ډدرې تلوسې دوام ورکړ:
باور وکړئ چې دا د بوربون،کورنۍ ته دهدو دخياندت د بددل ډالدۍده .ټولواکدددان خپدددل سدددیيران اسدددتوي چدددې دتخدددت لددده ښدددکېالکګرو
(هاابانو) سره خواخوږي وکړي.
هده له سپکاوي نده يدو سدوړ اسدويلى وويسدت او بېرتده يدې پدر خپدل
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ای کې څن

بدل کړ....

سردار ،خبروته په داسدې ژبده دوام ورکداوه چدې يدواکې هوږونده يدې
دچا دخبرو د اورددو پوروړي نه دي ،بلکې داسدې يدې اننګېرلده چدې پده
دې برخدده کددې دی تددر ټولوندده د ژورې پددوهې خاونددد دی او دی يددوازې د
خپلو خبرو او ذهني بهېر څارنه کوي،هده وويل:
که ناپليون يو کال نور هدم دفرانسدې پدر تخدت پداتې شدي،حاالل بدهډدر نازک او کړکيچن شي،دفرانسې ښه ټولنه به پده دوکو،پده تېروتندو،
په تېريو ،شړلو او وژلو دتل له پاره نابوده شي او هده وخت به...
هددده اوږې پورتدده واچددولې او السددونه هددم ورسددره جدد

کددړل .پېيددر

هوښتل چې څه ووايي ،که دهو خبرو خوند ورکړی و،خو اناپاولوفندا
هده تل تر ستريوالندې څاره،نودهده دخبرو په مدن کدې ورننوتده او پده
هدې خواشينۍ چې تل يې د امپراتور ټولواک د کورنۍ دهړو دنوموندو
په يادولو،په هږددا کې پيدا کېږي ،وويل:
ټولددواک الکسدداندر فرم دايلي دي چددې دفرانسددې دحکومددت ټاکندده،
خپله فرانسويانو ته ورپردږدئ.
هدې له ټولواکپال کډوال سره دخواخوږۍ په نښه زياته کړه:
هر هده ملدت چدې دان لده هاادب واکمدن نده وژهوري،بېشدکه چدېدقانوني ټولواک په پناه کې به ژوند کوي.
سردار اندرې وويل:
 په دې خبرې باور خورا يران دی،ښاهلى سردار په رښتيا حد لدريووايي چې خبره ډدره کړکېچنه شوې ده ،زه هدم تودور کدوم چدې پخواندو
حالتو ته به ستنېدل خورا يرانه خبره وي.
پېير،په تريو تندي او ترخه ژبه بيا خبرې پيل کړې او وې ويل:
ټول مخور او درباريان دبناپارل پلوی شوي دي.۳۳

سردار پرته له هده چې پيير ته ويوري ،وويل:
دا خبرې دبناپارل پلويان کوي.په دې ور دوکې دفرانسدوی ټدولنېدخياالتو څريندول او خپرددل خورا يرانه خبره ده.
سرداراندرې په ملنډو وويل:
دا بناپددارل ويلددي دي .لدده ورايدده څريندددده وه چددې سددردار دهددده نددده
خوښېږي،که څه هم هده ته يې نه کتل،مګر دا ويناوې دهده پرضدد وې.
له لږ څه نده وروسته يې بيا دناپليون د ويناوو يادولو ته دوام ورکړ:
 ما هدوته د وياړ الره وروښوده،هده دوی خوښده نده کړه،مدا هددویته خپله سرښندنه وړاندې کړه ،خو هدوی د پرينو خبرې کولې.
.نه پوهېږم چې ده تر کومه ،دا ح الره چې دا رنګه خبرې وکړي.
سردار چې دهده خبرې نه منلې ،په واب کې وويل:
هېڅ ،ان د ييرڅويه ،تر وژولو وروسته د هده خورا نېدږدې پلويدانهم ،هدده دخپدل اتلدولۍ وړ نده يڼدي.هدده انداولوفنې تده مدخ ور واړوو او
يادونه يې وکړه:
ان که کوم وخت هده ،د ينو لپاره يدو اتدل هدم و،خدو دييرڅويده تدروژنې وروسته په اسمان کې د شهېدانو شمېر يو تن زيال او د مکې د
اتالنو په شمېر کې يو تن کم شوی دی.
اناپاولوفنا او نورو ال په خپلو موسکاوواو سدر ښدورونو د سدردار د
خبرو ستاينه ،نه وه کړې چې پېير د هدو خبرو ته ورننول.
که څه هدم اناپاولوفندا ال لده مخکدې دا احسداس کدړې وه چدې کېددای
شي هده اپلتې ووايي،مګر دهده مخه يې نيوالی نه شوه.
ښاهلي پېير وويل:
 دييرڅويدده اينګينسددکې اعدددامول (پانسددي) يددوه سددتره دولتدديوړتيدددا او دملدددي يټدددو لپددداره ډددددره وړ وه،ندددو زمدددا پددده عاېدددده دهدددده
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وژل،دبناپارل د روح د پرتم،څريندونه کوي او دا که چې ددهده شدان
يو مسووليت له منلو ودرددلى نه دی.
اناپاولوفنا په ډدرې يبڼۍ او ودرې تر شونډو الندې وويل:
يا خدايه،يا خدايه.کمکددۍ شددهزاديۍ چددې داوبدددلو سدديخونه خپلددې خددوا تدده را نېددږدې
کول،وويل:
ښدداهليه پېيددره!يعنددي څه،څنګدده تاسددو دخلکددو پدده وژندده کددې د روحپرتم وينئ.
له هرې خوا شر اوشور پيل اود يڼې يوڼې اوازونه پورته شول:
اه،اوه،داڅه وايي؟...شهزاده ايپوليت چې په رهوو يدې خپدل نګنونده تپدول پده انګرددزي
وويل:
افرين،افرين.سردار يوازې او يوازې اوږې پورته واچولې او به.
پېير،چې په ډدر پرتم دخپلو عينکو له شا،ټولو ته کتل او پده داسدې
يو هږ چې ناهيلۍ ترې څريندې وې،وويل:
 زه دا خبرې که کوم چدې د بدوربن کدورنۍ لده اناالبده وتښدتېده اوملت يې اړ دوړ ته پردښوده،يوازې ناپليون و چې انادالب يدې درک کدړ،
هده يې بري ته ورساو،نو که يې نه شو کوالی ،ټدول ملدت ديدوه تدن تدر
ژونده ار کړي.
اناپاولوفنا پر هده هږ وکړ او وې ويل:
ښه به نه وي چې تاسو هده بل ميز ته الړ شي.مګر ،پېير،بې له هده چې دهدې خيال وساتي  ،واب يې ورکړ:
نه!1١1

هددده خپلددې خبددرې الپسددې اوږدې کددړې او ال يددې پدده ډدددرې خوښددۍ او
تلوسې وويل:
ناپليون،له دې کبله ستر دی چې تدر اناالبده هدم لدوړ شدو،د انادالبنيمګړتيدددا او بددددۍ يدددې و پلې،دخلکدددو لپددداره يدددې دهدددده ښدددېګېڼې
راڅريندددې کددړې او د بيددان او مطبوعدداتو ازادي يددې خوندددي وسدداتله.ده
يوازې له همدې کبله پر واک ولکه وکړه.
سردار وويل:
که د واک تر ولکې وروسته،هده ،له واکه دخلکدو دوژلدو لپداره کدار
نه وای اخيستي او هده يې قانوني ټولواک تده سدپارلى وای،مدا بده هدده
وخت ،هده ستر بللى وای.
_هدده نده شدو کددوالی دا کدار وکړي،ملددت يدوازې لدده دې کبلده هددده تدده
واک وسددددپاره چددددې هددددده،هدوی د بددددوربن دکددددورنۍ لدددده ولکددددې ندددده
وژهورل،دده په همدې چارې کې خلکو دهده سترتوب وليد.
ښاهلي پېير ،خپلو خبرو ته دوام ورکړ:
داناالب چاره،ستره چاره ده.هددده پدده دهددو لمسددوونکو خبددرو چددې پدده هدددو کددې د هددده ت دودې خددو
ناهيلې هوښتنې څريندې وې،ه ه کوله په يو وار د زړه بړاس وباسي.
اناپاولوفنا وويل:
اناالب او ټولواک وژنه ستره چداره ده،تدر دې وروسدته ...او بيدا يدېخپله خبره هده ته ورياده کړه:
نه هواړئ هده بل ميز ته الړ شئ؟سردار چې لنډه موسکا يې پر شونډو راخوره شوه،وويل:
 د ژان ژاک روسو ټولنيز تړون.زه د ټولواک د وژنې خبره نه کوم ،زما هدف د انديښنوخبرې دي.1١٢

له پېدور سره مل يوه بل هږ،دهده خبرې ور پرې کړې :
هوکې!دتاالن،ټولواک وژنې ،اودمر ژوبلې انددښنې._البته چدې دا ټدولې تنددالرې چدارې وې،د انادالب سدتروالى پده دې
کې نده و،د انادالب سدتروالى پده بشدري حاوقدو ،دخلکدو پده ژهورنده او
دهدوی په برابرۍ کې و.ناپليون دا ټول کړه او دهدو چارې په ټدول قدول
سره خوندي کړل.
سردار په ډدره سپکه او ترخه ژبه،داسې چې يواکې پده پدای کدې يدې
پردکړه کړې ،ددهه زلمي دخبرو ټدول اپلتدوالى پده هوڅده ورتده پده ډايده
کړي،وويل:
_ازادي او برابددري دهددده دهددل هددږ دی چددې بدددنامۍ او رسددوايۍ ال
پخوا ټولوته څريندې شوي دي .څوک دي چې ازادي او برابري به يې نده
خوښېږي؟ زموږ خپل ژهورونکى(حضرل عيسي) ال پخوا د برابدرۍ او
ازادۍ روزندده کولدده.تاسددو فکددر کددوئ چددې تددر اناالبدده وروسددته خلددک
نيکمرهدده شددول ،بددرعکه ،دا مددوږ وو چددې د ازادۍ هوښددتونکي وو او
بناپارل هده نابوده کړه.
سردار اندرې،چې خندل يې،کله پېير،کله سردار او کله هم کدوربنې
ته ستريې اړولې.
انا پاولوفندا،د پېيدر ددهدو خبدرو پده پيدل کې،دخپلدو ټولدو ټدولنيزو
تجربدددو سدددره سدددره،د هده،لددده ويندددا نددده ودردددددلې وه،خدددو کلددده چدددې يدددې
وليدل،دپېير د ټولو يږو او تندو ،ويناوو له اورددو وروسته چې ددې
له نظره چور کیر وې ،سردار بياهم خپله ارامدي سداتلې اوپده دې هدم پدوه
شددوی دی چددې ،خبددره هسددې لدده جوړددددو وتلددې ده،پدده سددپينه او ډان د
پېېلې يې له سرداره پلوی څرينده کړه او وې ويل:
 يددران او ښدداهلي پېير،نددو دا راتدده ووايدده څنګدده هددده سددړی ،د سددتر1١۹

سړی په نامه يادوئ چې کدوالی شدي ييرڅدو

خدو څده چدې ،آن بدې ينداه

سړی هم بې له دليل او بې محکمې ووژني.
سردار وويل:
زړه مدې و،وپوښدتم،چې ښداهلى د برومدر داتلسدمې ڼېټدې پده اړه څده
ويلي شي؟ ايدا دا دوکده نده ده؟ دا د دوکدې او هولولدو داسدې يدو دام دی
چې ديوه ستر نارينه له کړو سره هېڅ نېږدې والى نه لري.
کمکۍ شهزاديۍ چې اوږې يې پورته اچولې هږ وکړ:
ولې دهدو برمتو(اسېرانو)په هکله څه نه وايدي ،چدې پده افريادا کدې
هده وژلي دي؟دا ډدره وحشتناکه ده.
سردار ايپوليت وويل:
هدر څده چدې وايدي ،هدده دې ووايي،هددده ډددر بدې اادله او بدې نسدبهسړی دی.
پېير نه پوهېده چې ژرکوم سيال ته واب ووايي،ټولوته يې وکتل،
وموسېده،موسددکايې دنددورو موسددکاوو تدده کدده ورتدده ندده وه چددې ډدددره
توددنعي وه.کلدده چددې يددې شددونډې خنداتدده جوړددې،ناڅاپدده يددې څېددره
ېرمنه او حتدي لږشدان ته،خواشدينې شدوه ،هدم پده کدې راخورددده او پدر
دددای يددددې بلدددده څېددددره چددددې دماشددددومانوڅېرې تدددده ورتدددده او خددددورا زړه
راښددکوونکې وه راڅرينددده،داسددې څېددره چددې لددږ شددان تدده سدداده او پدده
هدې کې دننواتو نښې رابردښېدې.
سردار چې دلومړي دل لپداره هدده ليده،پده بشدپړه تويده پده دې پدوه
شدددو چدددې دهددده وطندددي يددداکوبيڅ (سياسدددى ډلددده)،هدددومره يواښدددمن او
وحشتناکه نه دی لکه دهده ويناوې چې يواښمنې دي.
په دې وخت کې پر ټولو يوه چوپتيا راخوره شوه.
سردار اندرې وويل:
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 تاسو څنګه هواړئ چې په يووار تاسو ټولو تده وابونده ووايدئ؟زهداسې انګېرم چدې ديدوه دولتدي چدارواکي او د يدوه دانګړي ويدړي کدړه
بايد دي وه ټولواک او لوی سردار له کړو نه جال ويڼل شي.
پېير،چې ددهه شان يوې مرستې له رارسېدونه خوشاله شو ،وويل:
هوکې هوکې...دا همداسې ده..سردار اندرې ،خپلوخبروته دوام ورکړ:
له دې نه ستريې پټېدای نه شي ،چدې نداپليون د يدو سدتر انسدان پدهتويه د ارکول د پله د يافا پده روهتدون کدې .پدر کدولرا ديدوه اخده نداروغ د
الس پده کېښدکودلو سدره ديدوه سدتر سدړي دريد تدر السده کدړ .خدو لده بلدده
پلوه،هده داسې کړه هم تر سره کړي چې د بښلو نه دی.
سردار اندرې چدې د تد

تکدل يدې کدړی و،پاڅېدده او دخو ېددو پده

تکل يې خپلې مېرمنې ته اشاره وکړه او له ورايده څريندددده چدې پده دې
ډول يې هوښتل دسردارپېير،د بې ايه خبرو بده اهېزه را نرمه کړي.
سدردار ايپوليت،ناڅاپدده پاڅېدد او د السددونو پدده ښدورولو يددې دټولددو
مخه ونيوله.هدوی ته يې د کيناستو بلنه ورکړه او وې ويل:

دت

اه،پددوهېږئ نددن مددې يددوه ډدددره پدده زړه پورې،خددوږه مسددکوي ټوکددهاورددلې ده.هده بايد هرمرو تاسو واورئ او خوند ترې واخلئ.
سرداره! تاسو به ما وبښئ.زه که دا ټوکه په روسي ژبه ونه وايدم ټدول
مرچ او مالګه يې ورکېږي.
هددده دهدددو فرانسددويانو پدده لهجدده داسددې روسددي ويددل پيددل کددړل چددې
يواکې يوازې يو کال يې په روسيه کې تېر کړی وی.هده په داسې خوندد
اورن د

،مينې او تلوسددې د اورددددونکو پددام ددان تدده هددده شددان چددې ده

هوښددتل ور واړوو ،ټددول دای پددر دای ودرددددل او لدده خو ېدددا ندده پدداتې
شول.ټوکه داسې وه:
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پده مسدکو کددې يدوه مېددرمن ژوندد کوي،هدده خددورا بخيلده او مددوزۍده.هدې هوښتل چې دوې مينځې ولري.دهدې مينځې بايد دجګدې وندې
خاوندددانې وي.هددده هددم ډدددرې لددوړې،دا ددې هوښددتنه او هيلدده وه.هدددې
وويل...
دلته و چې سردار ايپوليت چوپ شو.چورل کې الړ،داسې بريښېده
چې نه پوهېږي څه ووايي.
هده وويل:
ونجلۍ!خپلې انګړې مينځې ته يې وويل:
راشدده او دمينځددو دا ددانګړې جددامې واهونددده او لدده مددا سددره الړهشه،زما د ياډۍ شا ته کينه چې د هده ديدن ته الړشو.
نور نو ويکنت،د اورددونکو دخندا پر وړاندې ددرددو توان نده الره
او له هدو مخکې ده خندل.ددې خندا په خلکو خورا بده ولګېدده،خو لده
دې سدره سددره زيدداتره اورددددونکو او لدده هددې ډلده ندده هدددې زړې بددوډۍ او
اناپاولوفنا هم وموسېدل.
مېرمن وخو ېده،خوناڅاپه سدخت بداد را ولګېدده،دنجلۍ خدولۍيې يوړه او د هده درمند ويښتان هم جړ جړ او يډ وډ کړل.
کله چې ټوکه دلته را ورسېده ،نور نو هده نه شو کولى دخپلدې خنددا
مخه ونيسي،هده دخپلې خندا په څپو کې وويل:
او ټول خلک پوه شول...ټوکه همدلته پای ته ورسېده، ،خدو څدوک پدوه نده شدول چدې هدده څده
هوښتل.ولې يې دا ټوکه هده هم پده روسدي ژبدې وويلده،مګر لده دې سدره
سره اناپاولوفنې او د بڼډار زياترو کسانو له هده نه که مننه وکدړه چدې
په خپلې ښکلې وينا يې د پېير ناښکلې وينا هېره کړه.
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تددر دهددې ټددوکې وروسددته خبددرې بلددې خواتدده واوښددتې او پدده پدای کددې
ټولو،ددهې اوپخوانيو او راتلونکو ن ايزو مېلمستياوو په اړه داسدې
خبرې کولې چې هده به څنګه ،چېرې کله او دچا کره وي؟

1١۳
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مېلمنو له اناپاولوفنې،دهدې له دې زړه وړونکې مېلمستيا،له تدود
هرکلي او په ورين تندي تر مننې وروسته ،کرار کرار په وتلو پيل وکړ.
پېير يو ډدر شډل وان و،خو ېدا يې هم کږه وږه وه .هده تر ندورو لدږ
د جګې ونې،څورب ان او هټو سر اوالسدونو پده لرلو،دخلکدو پده ويندا
نه شوکوالی په عادي بڼه ،بڼډارونو او مېلمېستياوو ته ورشي،په تېدره
بيا هده نده شدو کدوالی هسدې پده عدادي تويده لده هدده نده وو دي.تدر وتلدو
مخکې د کومې انګړې خبرې ويل دده لپاره ډدره په زړه پورې و.
تر دې بر سيره،هده تل يبنۍ اخيستى او په تلوار کدې و.د سداري پده
تويه،کله چې هده د وتلو په تکل پاڅېدد،دخپلې خدولۍ پدر دای يدې،د
کددوم جنددرال ،درې کنجدده پدده بڼکو،ياڼددل شددوې خولۍ،رااخيسددتې وه او
داسې يې ښودله چې هېڅ څه ته يې پام نه دی .هده له هدې خولۍ نده تداج
ډولدده بڼکددې ادسددتلې وې.دده دې کددار ترهددده پددورې دوام پيدددا کددړ چددې
جنرال له هده هيله وکړه ،خوله يې ورته وسپاري.خو دهده دا ټول تلوار،
يبڼددددۍ ،الدددده يولدددده او کمزورتيا،بڼدددددارونو اومېلمسددددتياووته دهددددده
ښايسته ننوتدل او ښدکلې خبرې،هدده څده وه چدې دده دلومړيدو ينداهونو
پور يې پرې کاوه.
انددا پاولوفنددا ،هددده تدده مددخ ور واړوه او پدده وريددن تندددي يددې چددې د
رښتينو عيسويانو انګړتيا ده،هده تده دا وښدودله چدې ټدول نداوړه کدړه
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يې وربښلي دي.هدې چې سر ښوراوو،وويل:
ښدده يراندده! ښدداهليه پېيددره! هېلدده لددرم چددې بيددا مددو دديدددن نودديبوشي،خو ای کاشکې چې مو په خپلو انددښنو کې ،بيا کتنه کړې وای.
مګر پېير دهدې واب ورنه کړ،هدې ته په درناوي ،درناوي کې يدې
،خپلدده موسددکا بيددا پددر شددونډو خددوره کړه،هددده موسددکا چددې د هددېڅ شددي
څريندونه يې نه کوله مګر داچې:
زما انددښنې او عاادد چې هرڅده وي،وي بده،مګر ويدورئ چدې ډددر
پاک زړی او رښتين وان او وياړمن يم.
ټددول اورددددونکي او دهدددو لدده ډلددې ندده اناپاولوفنددا،ددې موسددکا پدده
االي معني ښه پوه شول.
سردار اندرې له هدده داالنده چدې جدامې پده کدې ويسدتل او اهوسدتل
کېږي،ورتېر شو،خپلې اوږې يې دچوپړخواته واړولې او ددې لپداره لدږ
څه ورټيټ شو چې کو ور واهوندي.هده په ډدرې بې پروايدئ ،دخپلدې
مېرمنې د پرلده پسدې هوښدتنو لده املده دسدردار ايپولدت خبدرو تده چدې د
کدداليو اهسددتلو لپدداره داالن تدده راهلددى و،هددوږ نيددولى و.سددردارايپولت
دښکلې امېد وارې شهزاديۍ ترڅنګه والړ و او دخپلو السي عينکو له
شا يې په خوند خوند هدې ته کتل او نه يې شدو کدوالی لده هددې سدتريې
بلې خواته واړوي.
کشرې شهزاديۍدخدای په امانۍ په تر کې انا پاولوفنا ته وويل:
مهرباني وکړئ انا جانې،چې ساړه مو ونه شي،او زياته يې کړه:ارامه اوسئ.اناپاولوفنا ددې مېلمستيا په لړکدې پده دې هدم بريدالۍ شدوې وه،لده
لېزې سره د خپلو هدو خيالونو په اړه چدې د سدردار انداتول لپداره،دهدې
دميړه دخور ريباري وه،خبرې وکړي.
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اناپاولوفنا،يو ل بيا په کراره وويل:
زماټوله هيله تاسو يرانې ته ده،هده ته به هرومر و په دې اړه وليکدئ
او وروسته به بيا راته ووايئ چې پالريې په دې هکله څه وايدي؟ دليددو
په تمه.
هدې دا خبرې وکړئ او دکاليو له کوټې نه ووته.
س دردار ايپوليت،کشددرې شددهزاديۍ تدده ورنېددږدې شددو،خپل سددر يددې
دهدې اوږوته ورټيټ کړ او په بنګېدو بنګېدويې هدې ته څه وويل .
دشهزاديۍ او ايپوليت چوپړانو دهددو دخبدرو دپدای تده رسدېدو پده
تمه يو شال اوبل کو په الس والړ وو،هدوی سره له هده چې په هېڅ نده
پوهېدل،دهدوی خبرو ته چدې پده فرانسدوي هږدددل،هوږ نيدولى وو.خدو
دهدددو څېددرې دا ښددودنه کولدده چددې يددواکې پدده هرڅدده پددوهېږي،مګر ندده
هواړي په څه شي پوه شي.
کشره شهزاديۍ دتل په شان په موسکا هږدده او په خندا،خنددا يدې
خبرې اورددې.
سردار ايپوليت وويل:
څدددومره خدددوښ يدددم چدددې د سدددیير کدددره نددده يدددم تللى،څدددومره سدددتومانه
کددوونکې بدده وه.دلتدده هرڅدده پدده بددې سدداري تويدده ښدده او پدده زړه پددورې
وو.داسې نه و؟ يوره ډدر ښه نه وه؟
شهزاديۍ خپله خوږه،نازکه لنډه پدر ندرو ويښدتوياڼل شدوې شدونډه
را لوړه کړه او واب يې ورکړ:
وايددي چددې دن دداوو بن دډار هلتدده ډدددر ښدده دی،ټددولې ښددکلې ښددځېهمالته راټولې شوې دي.
سردار ايپوليت چې په بدد مسدتۍ خنددل،چوپړ يدې پدورې واهده ،پده
ډدرې شډلې يې له هده نده شدال را واخيسدت او د شدهزاديۍ پدر اوږويدې
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ور وهوړاوه او وې ويل:
ټولې نه  ،که تاسو هلته نه ياست،ټولې نه.وروسته لده هدده چدې يدې شال،دشدهزاديۍ پدر اوږو ور وهدوړاوه،دا
معلومه نه شوه،چې سهواً و،کده السدي،هده خپدل السدونه داسدې ښدکته
واچول چې يواکې دی هده وانه ښځه کېښکاږي.
شهزاديۍ،په ډدر لطافت او نزاکت او هميشنۍ موسکا پر شونډو،
دهده له هېږې ان را وويست اوخپل خاوند ته يدې سدتريې ورواړولدې.
شهزاده اندرې ستريې سره تړلدې وې،داسدې تودور کېدده چدې هدده ډددر
ستومانه او خوبولى دی.په داسې حال کې چې ښځې تده يدې نده کتدل ،لده
هدې نه يې وپوښتل:چمتو يئ؟
سددردار ايپوليددت خپددل لنددډ کددو چددې دده تددر نګنددو هددم ندده رسددېده،
واهوست .هده که څه هم دده دت
څن

خنډ کېده،خو د ور ني دود سدره يدې

لګاوه.په زينه کې يې ښدکته مخده کدړه او پده شدهزاديۍ پسدې يدې

چددددې يددددوې مينځددددې مرسددددته ورسددددره کولدددده يدددداډۍ تدددده وخېږي،منددددډه
واخيسته.هده په داسې يو ډول چې د ژبدې واک يدې هدم لکده دپښدو هددو
ترې تللى و،په ډدرې سختۍ يې چيده کړه:
_يرانې شهزاديۍ دليدو په تمه!
شهزاديۍ خپله لمن او کالي راټولول او په ياډۍ کې کيناسته.مېدړه
يې خپله توره راوودسته او پر هدې يې الس تېدراوه .سدردار ايپوليدت پده
خپلې چوهلۍ دمرستې او چوپړ په پلمده دټولدو د زوردددو او ندا ارامدۍ
سددبب و .سددردار اندددرې چددې سددردار ايپوليددت يددې يدداډۍ تدده دختلددو خنددډ
شوی و،په وچه او ترخې روسي ژبې وويل:
اجازه راکړئ!ښاهليه! چې تېر شم.په هماهه خو دا وار،په خوږه او مهربانه ژبه يې،پېير،ته وويل:
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تاسوته ستريه په الره يم،ښاهليه ،پېيره!
يددداډيوان اسدددونو تددده متروکددده ور هبريددده کددړه او ديددداډۍ ارابدددې پددده
چورليدو شوې.
سردار ايپوليت چې سردار ته تر کوره د رسولو ،وعده ورکدړې وه ،د
زينددو پددر سددر ورتدده سددتريه پدده الر والړ و او پدده نددد نددد خندددايې کولدده.
سددردار وروسددته لدده هددده چددې لدده سددردار ايپوليددت سددره پدده يدداډۍ کددې
کيناست ،وويل:
_دا بايددد ووايددم چددې ستاسددو دا نددازولې شددهزاديۍ خددورا ښددکلې
ده.ويلي شم چې بې اندازې.هدده دخپلدو يوتدو څدوکې مچدې کدړې او وې
ويل:
کټ مټ لکه دفرانسويانو په شان!
سردار ايپوليت په کبرجن او لوړ اواز وخندل.
سردار دوام ورکړ:
 ايا ته په دي پدو هېږې چدې هدده پده هددې سداده څېدرې پده زړوندو څدهاورونه بلوي؟زمايې هدده خدوار مېدړه تده زړه خوږدږي،هدده خدوار پدو ي
چې توور کوي د واک لوړو کړيو ته يې الس رسېدلى دی.
ايپوليت بيا خپله هير طبېعي خندا پيدل کدړه او دکدړس کدړس خنددا
په من کې يې وويل:
ستا ياددږي چې ويل بده دې چدې روسدۍ ښدځې ،فرانسدويانو تده ندهرسېږي؟نه داسې نه ده ،سړی بايد په خبره پوه شى.
پېير،چې د کور تر خاونده مخکې ،کورته رسېدلى و،دهده ملګدري
په شان چې دکوربانه په شان په کورکې بلد وی،مخامخ دسدردار انددرې
دفتر ته ورهى.پر هده لومړي څه چې هلته دهدده سدتريې ولګېدې،هدده
کتاب و چې دسزار يادښتونه نومېده.هده يې را واخيسدت،پر کدټ اوږد
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پردول،څنګل يې ولګولده،کتاب يدې پده مدن کدې پرانسدت او دهدده پده
ويلويې پيل وکړ.
سدددرداراندرې خپدددل دفترتددده د ننوتلدددو سدددره سدددم،خپل دواړه واړه او
سپين السونه سره ومښل او وې ويل:
تدا پدده دې پېدلددې شديرر،څه راوسددتي دي،اوس نددو هدده ،پدده رښددتياناروهه ده.
پېير،له خپل ټول څوربدوالي او درونددوالي ،پده ډډه واوښت،داسدې
چې تا ويل يواکې کټ يې هدم پده ننواتدو او زييرويدو راوسدتى وي.خپدل
مخ يې چې د مستۍ او شور نښې په کې راڅرينددې وې،دسدرداراندرې
خواته ورواړوه،وې خندل او وې ويل:
خير،دا،ابال ،ډدر په زړه پورې سړی دی.افسوس،افسوس چې پدهپېښو پوره نه پوهېږي.زما په عاېده،دټينګې سولې راوسدتل،نا شدونې
خبددره ندده ده،خددو زه ندده شددم کددوالی هددده تاسددو تدده ووايددم ،يددوازې ،څدده
ووايم...شونې ده،خو نه دسياسي انډول له الرې.
لدده ورايدده څرينددده وه چددې سددرداراندرې ددهدده تشددو خبددرو لېددوال ندده
دی،نو وې ويل:
يرانه!دا نه کېږي چې په هر ای کې ،هر هده څه ووايي چدې پده زړهدر ي.
هده تر لږ ند او چوپتيا وروسته وپوښتل:
 ښه ده،اوس نو ته راته ووايه ،تدا څده پردکدړه کدړې ده؟ هدواړئ چدېشاهي يارډ ته را شې او که هواړې چې ديپلوماتي کارونو هوره کړې؟
پېير،پر کټ کې کيناست،پلترۍ يې ووهلې او وې ويل:
 ته يې توور هم نه شي کوالی ،ال تر اوسه هم نه پدوهېږم .کده رښدتياراباندې وايي نه مې دا او نه مې هده ،يو مې هم نه خوښېږي.
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مګر ته بايد په پای کې پردکړه وکړې،پالر دې تاته ستريې په الرهدی.
پېيددر،ال دلسددو کددالو و چددې د آباتدده پدده نامدده لدده خپددل يددوه روحدداني
استادسره بهر ته لېږل شوی و او تر شل کلنې پورې له وطن نه لرې پداتې
شوی و.مسدکو تده تدر راسدتنېدو وروسدته يدې پدالر آباتده رخودت کدړ او
خپل وان زوی ته يې ويلي و:
 -اوس الړ شه ،پترزبور

ته،ستريې دې ښې پرانيزه او دان تده دې

يوه دنده هوره کړه.هر هده پردکړه دې چې وکړه ،هده زه منم،دا يو ليدک
دی چې سردار واسيلي ته ليکل شدوی دی،داهدم پيسدې ،هرڅده دې چدې
وکړل ،ماته يې وليکه چې زه دې له کړو وړنه خبر واوسدم.هدر چېدرې چدې
وې،زه مرسته درسره کوالی شم.
درې مياشددتې کېدددې چددې ،پېير،دخپلدې راتلددونکې دندددې پدده هددوره
کولو لګيا و.هده هر پلو،هر ای ير ېده او هرچا ورته .خو هېڅ پردکدړه
يې نه وه کړې،دادي اوس سردار اندرې،دهمدې کار دهوره کولو په اړه
او انګړتيا له هده سره هږددده.پېير،پده خپدل تنددي الس تېدر کدړ او وې
ويل :
هده بايد ماسون (روحاني-سياسى ډله)وي.دده موخه هدده آبدال وچې په پرونۍ مېلمستيا کې يې ليدالی و.
سردار اندرې يو ل بيا هده په دې اړه له خبرو نه منع کړ او ورتده وې
ويل:
_دا هسې تت خيالونه دي،ښه به دا وي چې د ېنو هوره خبرو په اړه
خبرې وشي.ته د سورليو يارډ ته ورهلى وې؟
_،ندده!ندده وم ،خددو ماتدده يوڅدده پدده خيددال کددې راير ېدددلي دي ،هددواړم
دهده په هکله له تاسو سره وهږدږم.دادی اوس له ناپليون سدره جګدړه تدر
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مخې ده،که دا جګړه د خپلدواکۍ پده الره کدې وای،زه بده تدر ټولدو دمخده
پوځ ته تللى وای،مګر اوس د نړۍ تر ټولونده د سدتر سدړي پدر وړانددې د
انګلستان او اتريت تر څن

درددل به ښه کار نه وي.

سردار اندرې د،پېير،ددې ماشوم ډوله خبرو تر اوردددو وروسدته،يددوازې اوږې پورتدده واچددولې او لدده کددړو ندده يددې داسددې څرينددددده چددې
يواکې وايى ،ښه به دا وي چې دهه شان احماانه پوښتنو ته دواب و نده
ويل شي .رښتيا هم دهه شدان سداده پوښدتنو ته،لده هدده وابده پرتده چدې
سردار اندرې ورکړی وای،بل واب به يرانه خبره وه ،خو سردار اندرې
زياته کړه:
که ټولې جګړې د عاېدو لپاره وای ،ااال به جګړې نه کېدای.پېير،وويل:
دا به څومره هوره وای که داسې وای.سردار اندرې له ملنډو ډکه موسکا وکړه او وې ويل:
دا بدده رښددتيا هددم هددوره کددار وای،خددو ددې کددار سددرته رسددېدل،هېڅکېدونکي نه دي.
پېير وپوښتل:
ښه نو،تاسو دڅه لپاره جګړې ته ئ؟هده له يوې شېبې چوپتيا وروسته خپلو خبرو ته دوام ورکړ:
ولې جګړې ته م؟زه نده پدوهېږم.همداسدې الزمده ده.لده دې پرتده،زهکدده جګ دړې تدده ددم ،دهدده ژونددد چددې اوس يددې زه دلتدده ل درم،دا زمددا ندده
خوښېږي..
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په ياوندډکوټې کدې دښدځو دجاموشدرهار اوشدوراو وږ شدو.سدردار
اندددرې تدده وا يددواکې لدده خوبدده راپاڅېدددلى وي،وردږديددد او څېددره يددې
هماهه بڼه هوره کړه لکه چدې د اناپاولوفندا پده مېلمسدتيا کدې وه .پېيدر،
خپلددې پښددې،له کټدده و ړولې،شددهزاديۍ کددوټې تدده راننوتدده.هدددې کددالي
بدل او ښايسدته تدازه کدورنۍ جدامې يدې اهوسدتې وې،خدو دا جدامې هدم
دهدو نورو جامو په شان ،په بې سدارې تويده ښدکلې او زړه راښدکونکې
بردښېدې .سردار اندرې،پاڅېدد او پده ډددر ادب يدې هددې تده څدوکۍ ور
واړندې او برابره کړه.
شهزاديۍ په چټکۍ او انګړي تلدوار پدر څدوکۍ کيناسدته او دتدل
په شان يې په فرانسوي ژبه وويل:
_زه تل په دې خيال کې يم چې ،ترور،ولدې مېدړه نده دی کدړی؟ تاسدې
ښاهلي که هوښيار وای له هدې سره بده مدو واده کدړی و.تاسدو مدا وبښدئ
،زه داسې فک ر کوم چدې دښدځو پده هکلده تاسدو پده هدېڅ هدم نده پدوهېږئ.
تاسوښاهليه پېير!څومره ټينګار او اړودوړ کوئ.
پېير،بې له هر ډول شرمه(په دې بڼه چدې يو دوان يدې پده دوانۍ کدې
کوي)شهزاديۍ ته وويل:
توادفاً مې ستاسو له مېړه سره هم په دې اړه ډدرې خبرې کدړي چدېولې جګړې ته ي؟
شهزاديۍ ددې خبرو پده اوردددو سدره وردږديدده او داسدې وانګېدرل
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شوه چې يواکې دپېير خبرو ددې پر زړه مالګه دوړولي وي.
هدې وويل:
اخ! زه هددم همدددا وايددم.زه ندده پددوهېږم پدده هددېڅ ډول مددې پدده دې سددر نددهخالاددېږي چددې ناريندده ولددې ن ده شددي کددوالی بددې جګددړې اوشددخړې ژونددد
وکړي ؟ ولې موږ ښځې هې کله هدېڅ نده هدواړو او هدېڅ څده تده اړتيدا نده
لرو؟ راشئ او تاسې پخپله قاضي شدئ.زه هدم تدل هدده تده وايدم چدې هدده
همدا اوس د قوماندان (ياور)السدمل دی،ندور ندو،تر دې نده ښده منودب
څه هواړي؟ټول هده پېژني او درناوی يدې کدوي.څدو ور دې دمخده مدې د
اپرکسيانو،په کورنۍ کې واورددل چې يوې مېرمنې يې پوښتنه کوله:
دا ددوی هده پېژندل شوی سدردار انددرې دی.،بداور وکړئ،رښدتياوايم،دايې وويل ،په خندا شوه،او زياته يې کړه:
د ټولددو بڼددډارونو دسددر تدداج دی.پدده ډدددرې اسددانۍ سددره کددولى ش دي دمعظددم ټولددواک ((يدداور))شددي.پددوهېږئ چددې اعلحضددرل ،پرهددده څدده
مهربانى پيرزو ،کړې ده .اعلحضرل دده په هکلده لده تدرور ،سدره خبدرې
کړي.کله چې له ترور سره هږدده .هدې وويل چې ،ددې کدار سدرته رسدول
به يرانه خبره نه وي.ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
پېير،سردار اندرې ته وکتل،خو پوه شو چې آشنا يې ددهو خبرو پده
اورددددو چندددان خوشدداله شددوی ندده دی،نددو ددواب يددې ورندده کړ،خددو وې
پوښتل:
_تاسو څه وخت ئ؟
-اخ،مدده مددې پوښددته! ددې ت د

پدده هکلدده مددې مدده پوښددته ،ااددال ندده

هواړم په دې اړه څه واورم.
شددددهزاديۍ پدددده هماهدددده ندددداز او ادا چددددې پدددده مېلمسددددتيا کددددې لدددده
سددردارايپوليت سددره هږددلدده،اوس پدده خپددل کددور او کددورنۍ کددې چددې
11۳

پېير،هم دهدې هړی يڼل کېده او بايد داسې نه هږددای،وويل:
نن مدې فکرکداوه چدې ډيدر ژر بده ،دې پده زړه پدورې اړيکدو تده دپدایټکددى کېښددودل شددي،هوکې! تدده پددوهېږئ اندرې،لدده دې ندده چددې ورتې در
شددو،اندرې پوهېږئ،پدده دې وخددت کددې يددې د ميددړه خواتدده پدده معنددي داره
هلچددک وکتددل ،هددده تدده يددې شددا ور واړولدده او پدده لړزددددلي نددرم اوازيددې
وويل:
_زه ودردږم،ودردږم.
دهدې مېړه هدې ته داسې وکتل چې يدواکې دی لده دې نده پده حيدرل
کې دی چې په دې کوټه کې له ده او پېير پرته بل څوک هدم شدته، .خدو پده
ساړه نزاکت يې له خپلې ښځې وپوښتل:
_ليزا.زما خو هېڅ سر نه خالاېږي،ته له څه شي نه ودردږئ؟
ليزا وويل:
يددورئ!ناريندده څددومره اندوښددتي دي.ټول،هددده ټددول اندوښددتي او
کبدرجن دي.خددای خبددر چدې هدددوی پده خپلدو کومددو هوسدونو پسددې روان
دي،زما هده يې ي او ما دژوند ټولو نادودو ته يوازې او يوازې په يوه
کلي کې بنديوانه پردږدي.
سردار اندرې په کراره هدې ته وويل:
په ياد دې اوسه !له خپل پالر او خور سره دې پردږدم._څدده تددوپير لددري؟ بددې لدده خپل دو دوسددتانو چددې هددر چېددرې يددم ،يددوازې
يم.بيا وايي نه پوهېږي،چې ولې ودردږم؟
نوريې نو په ژبه کې کرکه له ورايه راڅريندده شدوه،نورې،نو پاسدنۍ
شونډه ،څېرې ته دخوښۍ نښې نه بښلې،بلکې د ناور رنګه کرکدې بڼده
يې پيدا کړې وه.يوه شېبه خاموشده پداتې شدوه،ته بده وايدې چدې د خپلدې
امېدوارۍ په اړه يې د پېير،په مخکې له شرمه څه نه شو ويالی،حال دا
118

چې ټول راز په همدې خبره کې ندښتى و.
سرداراندرې چې خپلې ښځې ته ستريې يندډلې وې،پده کدراره وپدو
ښتل :
خوبياهم زماپه دې سر خدالص نده شدو او پدوه نده شدوم چدې لده څده ندهودردږې؟
شهزاديۍ چې له ډدرې هوې تکه سدره شدوې وه،پده ډدرمدال زړه او
ناهيلۍ يې السونو پاس واچول او وې ويل:
نه اندرې! بايد دا ومنې چې ډدر ډدر بدل شوی يې.سردار اندرې په واب کې وويل:
داکتدددر دې،تاتددده الرښدددوونه کدددړې ده،چدددې بېګددايي د وختددده ودددددهکېږه،ښه به دا وي چې الړ شې او ودده شې.
شددهزاديۍ هددېڅ و ندده ويددل،خو ناڅاپدده يددې لنددډه او پدده نددرو ويښددتو
پاسنۍ ښکلې شدونډه پده ردږدددوشدوه.پده دې وخدت کدې سدردار انددرې
پاڅېد ،اوږې يې پورته واچولې او دکوټې بلې خواته الړ.
پېير،دخپلو عينکو له شا نه،په ساديۍ او حيرل،کله شدهزاده يدۍ
او کله هم سردار ته کتل ،ان يې وخو اوه،داسدې خو ېددا چدې تودور
کېده چې هده هم هواړي پاڅي،مګر هده،له خپل دې تکل نه تېر شدو او
بيا په خيال کې ډوب شو.
کشرې شهزاده يۍ ناڅاپه وويل:
ښه ده! ښاهلي پېير چې دلته دی،وي دې .د ښکلې او نازولې څېدرې
بڼه يې ،ژړهونې هوندې شوه او دوام يې ورکړ:
اندرې له ډدرې مودې راهسې هواړم،له تانه دا پوښتنه وکړم چې لهما سره دې په کړو وړو کې ولدې داسدې بددلون راهلدى دی؟ اخدر مدا لده تدا
سره څه بد کړي دي؟ايا ته چې پوځ ته ې،ما يدوازې پردږدې،پده مدا دې
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زړه نه خوږدږي،ووايه! دڅه په خاطر؟
سردار اندرې يوازې دومره وويل:ليزا!
د سردار اندرې په دې خبره کې هم هيله ندښتې وه او هدم يواښ،خدو
لدده ټولددو ندده مهمدده ال دا وه چددې داندددرې پدده دې خبددرو کددې يددو ډول ډاډ هددم
ندښتى و چې يواکې کېدای شي شهزاديۍ لده خپلدو کدړو وړو نده خپلده
پېښمانه شي ،خو شهزاديۍ په ډدرتلوار خپله خبره اوږده کړه:
 ته له ماسره داسې هږدږي چدې يدواکې لده کدوم نداروغ او يدا لده کدومڅلددور پنځدده کلددن ماشددوم سددره .زه هددر څدده وينم،ايددا تدده ال شددپږ مياشددتې
مخکې همداسې وې؟.
سردار اندرې تر پخوا ال خبرې ېږې کړې او وې ويل:
ليزا !زه له تا نه هيله کوم،به کړه.پېير،چې ددې ناندريو په اورددو الپسې يبنۍ اخېسدت او لده واکده
ول،پاڅېد او شهزاديۍ ته ور نېږدې شو.داسې بردښېده چې د اوښکو
دليدو زهم نه لري او هېڅ پاتې نه وه چې خپله په ژړا شي.
شددددهزاديۍ ارامدددده شئ،تاسددددوخيال کددددوئ چددددې زه...تاسددددوته ډاډدرکوم،پر ما همداسدې تېدر شدوي...ولدې ...کده چدې...نه،وبښدئ،زه دلتده
هسې پردی ...ارامه اوسئ ...دخدای په امان..
سردار اندرې،دهده الس راونيوه.او وې ويل:
_نه،پېير،ودردږه ،شهزاديۍ دومره خوا خوږي او مهربانه لري چدې
نه هواړي ما نن شپه ستا دبنډار له وياړه بې برخې کړي.
پدده داسددې حددال کددې چددې د شددهزاديۍ پدده لېمددو کددې د اوښ دکو بدداران
راشېوه شو،وې ويل:
وينئ؟وينئ چې هده يوازې او يوازې دخپل ان په خيال کې دی.اندرې په لوړه او ترخې ژبې وويل:
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ليزا!دهده هږ نور نو دومره لوړ و چې دهده د زهم دپای ته رسېدو ښدودنه
يې کوله .
خددو ناڅاپدده د شددهزاديۍ تريددو تندددی او ودرژلدده څېددره بېرتدده بدلدده،
ښددکلې اولدده نددازه را ډکدده شددوه.دهدددې ډارن حالددت بېرتدده دخواخددوږۍ او
څېره يې زړه راښکوونکې شوه.تر ښکلو او وحشدت پلوسدتريو النددې
يې خپل خاوند تده وکتدل...هددې پده يدوالس دخپدل کمديه يونځده شدوې
لمن راټوله کړه،مېړه ته وروړاندې شوه ،هدده يدې پدر تنددي ښدکل کدړ او
وې ويل:
 زماخدايه!زماخدايه!سرداره اندرې،له خپل ايه پاڅېده،په ډدر ادب يې ديوه پدردی ،پده
څېر د خپلې ښځې الس ښکل کړ او وې ويل:
شپه په خير،ليزا!دواړه دوستان همداسې چپه خوله ناست وو.نده يدوه شدونډه ښدوروله
او ندده هددده بددل ژبدده خو ولدده.پېيددر ،پرلدده پسددې اندددرې تدده کتددل او سددردار
اندرې په خپلو ښکلو السونو،خپل تندي مښه.
تر ښايسته نډه وروسته ،هده پاڅېد،سوړ اسويلى يې وويست ،د
وره خواته وخو ېد او وې ويل:
 در ئ چې ماښامنۍ وخورو.هدددوی يوښددکلي او پددرتمين خوړنتددون تدده ورننوتددل.پدده دې دای کددې
هرڅه او هرشدى،له دسدترخوانه نيولې،السپاکونو،سدپينزري کپړي،تدر
پيددالو ،چينيددو اوهرڅ ده هرڅدده پددورې ال تددر اوسدده ديددوې نددوې واده کددړې
وانې جوړې شدوې کدورنۍ نښدې څرينددولې.د ډوډۍ پده نميدايي برخده
کې وه چې سردار اندرې څنګلې پر ميز کېښودې او داسې بردښېده چې
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ته به وايي لده ډددرو وختوندو راهسدې يدې کدوم دروندد پېټدى د زړه پدر سدر
ادښې وي او هواړي چې په يو وار هده لرې اويدايې ناڅاپده لدرې هو دار
کددددددړي.پدددددده ډدددددددرې عوددددددبى بڼددددددې او يبڼددددددۍ يددددددې چددددددې التراوسدددددده
هې کله،پېير،خپل ملګری ،داسې نه و ليدلى،په خبرو پيل وکړ:
_يرانه ملګريده !هدواړم تاتده يدوه الرښدوونه وکدړم.هې کلده واده مده
کوه.هې کله! تر هده به واده نه کوي چې پوه شوی نه يدې چدې خپدل ټدول
هده ارمانونه نه دې پوره کړي چې پوره کول يې هدواړې.ترهدده وختده بده
ښځه نه کوي چدې خپلده دخوښدې ښدځه ال درتده يرانده وي او هدده دې ښده
پېژندلې او ليدلې نه وي او کنده سدخت بده تېروتلدى وې،داسدې تېروتنده
چددې بيددا بدده هې کلدده ندده سددمېږي.هددده وخددت بدده ښددځه کددوې چددې عمددر دې
خوړلى وي،زوړ شدوی يدې او بدل هدېڅ کدار دې لده السده نده کېدږي او کنده
،هرهده د درناوي او يرانښت لدوړ څده چدې پده تداکې شدته،هده بده هسدې
تاالواال شي .هر څه به دې په بې معني او بېکاره کارو هونددې عبدو وي.
هوکې ،هوکې،داسې په حيرل مه راته يوره،که دې واده وکړ بيدا بده پده
هريام کې داسې انګېرې چې تاته هرڅه پدای تده رسدېدلي او ټدولې الرې
ستا پر وړاندې تړلي،تاتده بده لده سترومېلمسدتياوو پرتده هرڅده پدای تده
رسددېدلي وي ،هددده وخددت بدده تدده يددو دري د لددري ،هددده دا چددې تدده بدده لدده
مينځو،مرييو،چوپړانددو او تشددو ککريددو سددره پدده يددوه جالدده کددې الس پدده
نامه والړ وې ...نو هده وخت به بيا څه يټه ولري...
ددې خبرو په پای ته رسېدو هده په ډدر قول السونه او سر وښورول
او داسې يې وښودله چې هر څه تېردږي.
پېير،عينکې له ستريو لرې کړې .دعينکو دلدرې کولدو سدره دهدده د
مخ بڼه هم داسدې بدلده شدوه چدې پده هدده کدې دالسدپې لتيا او مهربدانۍ
نښې څريندې شوې .هده په ډدر حيرل خپل ملګري ته کتل.
1٢٢

سردار اندرې خپلو خبرو ته دوام ورکړ:
 زما مېرمنه خورا ښکلې ده،هده يدوه لده هددو بدې ساريوښدځو نده دهچې کېددای شدي لده هددې سدره پده ښده نامده اوعدزل ژوندد وشدي.مګدر اې
خدايه!همدا اوس زه دې ته چمتو يم چدې ددنيدا هرڅده چدې لدرم ،هدده لده
دې ار کړم چې بېرته يوازې او بې واده شدم.هدوکې پېيدره! داچدې تده تدر
ټولو نه راته يران يې،ته لومړنى او يوازينى څوک يې چدې تاتده داسدې د
زړه داهونه راسپړم.
سردار اندرې،ددهو خبرو په وخت کې هدده بالکونسدکي سدردار تده
چې د اناپاولوفناپده مېلمسدتيا کدې و،هدېڅ ورتده والدى نده درلوده،هدده
سردار ته چې هلته دانا پاولوفنا پر څوکۍ په مينه هزدددلى و،د لرليددو
په پلمه به يې ستريې تنګولې اوپه هاښ چېچنې هاښ چېچېندې بده يدې
يونيمه فرانسوي خبره کوله.
د هده د ندا ارامدې څېرې،هدره مراندده او هدره برخده لده ډددره قهدره جدال
جال ،ردږدددل .دهدده سدتريې چدې مخکدې لده هدده نده ،د دوتشدوو او لده
اوره خالي الو ته پاتي کېدې ،اوس له رڼدا او لمبدو نده ډکدې بردښدېدې.
داسې څر ينددده چې څومره يې دژوند چېنه په ور ني ژوند کې سدړه او
له کاره لوددلې وي،په دهو شېبو کې ،رنځورو او لده تبدې نده ډکدو شدېبو
کې ،په خورا بې سارې بڼه ادشېږي.
هده خپلو خبرو ته دوام ورکړ او وې ويل:
 ته نه پوهېږئ چې زه دا خبرې ولې کدوم؟ يدوره! دژوندد ټولده کيسدهپه همددې خبدرو کدې پرتده ده.تده دبناپدارل ،دهدده د سدترو چدارو او کدړو
وړو په هکله هږدږي(.که څه هم،پېير،دبناپارل پده اړه نده و هږدددلى)تده
وايي بناپارل،بناپارل چې کله ده و له توفانونو نه ډک و،يام پده يدام
دهدف په لور پرمخ تلو،هدده وخدت ازاد و.هدده وختده يدې لده خپدل هدفده
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پرته،بل څه نه پېژندل،نو همدا علت و چدې خپدل هددف تده ورسدېد.اوس
راشده يدوه ښددځه هدم دان پددورې و ړوه،پده خپلدو السدو او پښدوکې کددړۍ
واچوه او ان له ازادۍ نه بې برخې کړه.هدره هدده هيله،ه ده او تدوان دې
چې په زړه کې وي،هده به لکه د يو دروند پېټدي پده شدان سدتا پده اوږوو
درونددددددوالى کدددددوي او دپېښدددددمانۍ لمبدددددې بددددده دې پددددده عدددددذابوي.دا
مېلمسددددددتياوې ،دابنډارونه او پدددددده هدددددددو کددددددې ويددددددل کېدددددددونکې
هيبتونددده،ببواللې ،دان ددداوې ،ټېټدددوالى ،پاسدددوالى او پددده هدددددوکې
اندوښتنې دداسې کوډو ،کړۍ دي چې نه شي کېددای لده هدده نده دان
وژهورم.زه اوس جګړۍ ته روان يم ،داسې سترې جګړۍ ته چې د تاريخ
نه ياددږي،حال داچې زه په هېڅ نه پوهېږم اودهېڅ چا پده درد نده خدورم،
هسې ببواللې هږوم او يو ښه الپو يم او د اناپاولوفنا پده مېلمسدتيا کدې
هم خلک زما خبرو ته هوږ هوږ وي.
سردار اندرې وروسته خپلوخبرو ته داسې دوام ورکړ :
 دا احماده ټولنده،چې لده هدددې پرتده زمدا ښدځه ژونددد نده شدي کددوالی.توبدده ،توبه،لدده دې ښددځو توبدده،ای کاشددکې تدده پدده دې پوهېدددای چددې دا
نيکې ښځې يا تت په نوم ښځې يعني څه؟ زما پالر رښتيا ويل چدې کلده
دښځو رښدتينه څېدره بدراال شدي،له اندوښتنې ،انسدتاينې او بربدادۍ
پرته هلته بل څده نده شدته،هو دادې ښدځې .کلده چدې پده ور ندي ژونددکې
هدو تده يورې،داسدې بردښدې چدې پده دې راز کدې يوڅده ندښدتي ،يوڅده
شته،مګر نه،کله چې لږ ښه ورته ير شي،هېڅ ،هېڅ ،هېڅ...،
سردار اندرې،خپلې خبرې داسې پای ته ورسولې:
هوکې زما يرانه! ښځه به نه کوئ،هې کله به ښځه نه کوئ.پېير،وويل:
ډدره دخنددا وړ ده،تاسدو خدو بلکدل پده دان ملندډې وهئ،تاسدو دان
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نددددداوړه او بېکددددداره يڼئ،خپدددددل ژوندددددد لددددده السددددده وتلدددددى او بدددددايللى
بولۍ.نه،نه،داسې نه ده،ستاسو راتلونکې په مخکې ده.او تاسو...
هده خپلې خبرې نيمګړۍ پردښودې او ونه يې ويل چدې تاسدو؟ څده؟
خددو دژبددې لدده خددوږوالي ندده يددې داسددې څرينددددده چددې تددر کددومې اندددازې
پورې خپل ملګری ورتده د درنداوي وړ دی او دهدده راتلدونکې تده څنګده
سترگې په الره دی.
پېير له انسره وويل:
 هده څنګه کوالی شي دا خبرې وکړي؟ پېير،سدردار انددرې کده دټولو ښېګڼو هوره نښده بالده چدې هدده ،هدده ښدېګڼې درلدودې،چې پېيدر
دهدو له لرلدو نده بدې برخدې و.هدده ښدېګڼې چدې دسدتاينې پده هدوره بڼده د
وينايز هنر او ارادې ښېګڼې بلل کېدې.پېير،تل دبېالبېلو خلکدو دکدړو
پر وړانددې د انددرې د ارامدۍ،د حدافظې د تدوان،د هدده د پراخدې او هدر
اړخيزې مطالعې (هده هر څه لوسته ،په هددو پوهېدده او دهدر څده پده اړه
يددې معلومددال لددرل) او لدده هددر څدده زيددال دهددده دکددار کولددو او زده کولددو
انګړتياوو ته په حيرل کې و.که څه هم زيداتره وخدت پېير،پده سیسدطه
او خيالبددافۍ کددې(چددې دی يددې ډدددر لېوالدده و) د اندددرې لدده ندداتوانۍ ندده
تعجب کاوه ،خو بياهم دهه انګړتيا هدده ،دهدده نيمګړتيدا نده بلکدې د
پوهې لوړتيا يڼله.
آن پدده خددورا نېددږدې او سدداده دوسددتانه اړيکددو کددې لددږه خددوږ ژب دي او
ستاينې په کار دي،لکه هده هوړ چې د کوم څرخ دښې خو ېدا لپاره پده
کار وي.
سردار اندرې وويل:
زه يددو تبدداه شددوی يمدده .دمددا پدده اړه څدده هږدددږئ؟ را دده دتددا پدده هکلددهوهږدږو.
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هده چې چپه خوله و،زهمبښوونکو خيالونو يې موسدکا پدر شدونډو
راخورولدده ،هددده موسددکاچې پدده شددېبه کددې يددې بيددا اهېددز د پېيددر پدده مددخ
راڅريند و.
د پېيددر شددونډې چددې يددوې خوښددوونکې او ژهددورونکې موسددکا ندده
خالاېدې ،وو يل:
زما په اړه به څه ووايئ؟زه څوک يم؟يو ارمونى زوی.ددې وروسددتې خبددرې پدده ويلوسددره ناڅاپدده هددده يګددري ډولدده سددور
شو.داسې بريښېدل چې دا ويناوې په اسانۍ دهدده پدر ژبده جداري شدوي
نه دي:
 ندده نددوم اوندده شددتمني .ښدده ده،نددو څدده کددوالی شو؟رښددتيا خبددره دادهچې...خو هده دا ونه ويل چې رښتيا خبره څه ده.سمدالسه زه ازاده او ښده
يم ،خو په دې مدې پده هدېڅ ډول سدر نده خالادېږي چدې څده پيدل کدړم؟ ندو
که هواړم په هوڅه او سپينه له تاسو سره مشوره وکړم.
سردار اندرې،په خوږو او مهربانو ستريوهده تده کتدل .سدره لده هدده
چدې کتددل يدې دوسددتانه او لدده خواخددوږۍ سددره مددل و ،خوپدده هدددو کددې تددر
پېيره د ان ښه يڼلو انځور له ورايه بريښېده،هده زياته کړه:
 ته ما ته له دي کبله هم ډير يران يې چې دموږ د ټدولې او هدوره ډلدېپه مين کې يو ژوندی سړی يې .په خپله وايې چې کوم شدکايت نده لدري.
دا نددو ډيددره ښدده ده ،هددر کددار دې چددې خوښدديږي ،هددده در تدده هددوره کددړه .دا
مهمه نه ده چې څه کدار ،مهمده دا ده چدې هدر څده او هدر چېدرې وي چدې تده
هلته او په هده کې خوښ واوسي.مګر،مګر يو کار وکدړه او هدده داچدې:
ددهه کورايين له کورنۍ سره دې خپل ت

رات

پای ته ورسوه ..بل دا

چددې ،د ژونددد اوسددنۍ الره دې لددږه بدل ده کددړه .دهدده ډول ژونددد چددې تدده ي دې
کددوي ،دا عياشددي،دا مسددتي او د سددواره پددوځ لدده افسددرانو سددره ناسددته
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والړه ،له تاسره هېڅ نه ښايي.
پيير ،اوږې پورته واچولې:
 نو څه وکړم يرانه! ښځې،ښځې...اندرې واب ورکړ:
 پوهيږم،ښې ښځې خو ښدځې وې،خدو هدده ښدځې چدې د کدورايينکورته ت

رات

لري...،ښځې او شراب نه،په دې نه پوهېږم.

پيير،دسدددردار واسددديلي کددورايين کددره مېشدددت و .او د هدددده د زوی
اناتول په ټولدو بدې بداکيو ،عياشديو او مرداريدو کدې وريدډ و .دا هماهده
اناتول و چدې د پده الر کېددو پده هيلده يدې دسدردار انددرې دخدور ريبداري
ورته کېده.
پييددر لکدده چ دې کددوم ډد در مهددم او بختددور خيددال يددې پدده توددور کددې را
ژوندی شوی وی ،وويل:
 پ دوهيږئ! سددپينه يددې درتدده ووايددم ،لدده ډد درو وختونددو راهيسددې پددههمدې چرل کې يم ،هېڅ نه شم کدولى ،د دې ژوندد پده اړه څده پردکدړه او
کوم سم فکر وکړم .سرسامه يمه او له ټولو نه بد تره چې جيب مې هم تت
دی .اناتولي ،همدا نن ماښام يې مېلمه کړي يم ،خو زه نه هدواړم هدده تده
ورشم.
 نو له ما سره ژبه وکړه چې نه ور ئ. -به ژبه ده ،سمه د ميړانې ژبه.

*******

وخددت دشددپې لدده يددوې نيمددې بجددې ندده اوښددتى و چ دې پېيددر ،د خپددل
انډيوال له کدوره وول .د پترزبدور

د جدون د مياشدتې يدوه سدپينه شدپه
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وه .او د پترزبور

له رڼو شپو نه ،هدده شدپې چدې تيدارې نده شدي کدوالی

لمدددن وهدددوړوي .پېيدددر ،يدددوه يددداډۍ يدددې ونيدددوه چدددې کورتددده الړ شدددي.
خوهرڅومره چې کورته نه نېږدې کېده ،په دې ډاډه کېده چې په دې شدنه
سهار يا قضا مازديګرتده ورتده رڼدې شدپې کدې وددده کېددل ناشدوني دي.
ډدر لرې لرې په تشو واټونو کې ،هر څه ښه ليدل کېدل .د الرې پده اوږدو
کد دې ور پددده زړه شدددول چد دې د کد دورايين د کدددورنۍ پددده ننندددۍ ماښدددامنۍ
مېلمستيا کې به له دود سره سدم ،د جدوارۍ (قمدار) بندډار ښده جدوړ وي.
هده کسان چې په جوارۍ او شراب څکلو کې به رږدي وي ،هدده بده ټدول
را ټددول وي .د مېلمسددتيا پدده پدای کدې بدده دا بنددډار د ده د زړه د خوښدې پدده
لوبې پای ته رسيېږي.
په زړه کې يې وويل:
 ښه به دا وي چې يو وار کورايين ته ور تېر شم .خو ناڅاپه يې ور پهياد شول چې له سرداره اندرې سره يې ژبه کړې ده چې نور به د يدوراکين
کددور تدده هې کل ده ندده ور ددي ،خددو هماهدده شددېبه لکدده چددې د نددا ژبددو ويددړو
عددادل دی ،پدده خددورا ضددعيف النیسددۍ وهوښددتل يددو ددل بيددا،د اشددنا
هوسناک او هرزه ژوند خوند وڅکې .پده دې يدې زړه تده ډاډ ورکدړ چدې دا
هېڅ پروا نه لري چې اندرې ته يې د خلکو په څېر په مېړانه ژبه کدړې ده،
که هده په دې دليل ان قانع کړ ،مخکې له هده چې زه د سرداراندرې
سره ژبه وکړم ،ما سردار اناتول تده وعدده ورکدړې وه چدې کدور تده ور دم.
وروسته يې دا هم په زړه کدې ور وير ېددل چدې دا وعددې ،دا ژبدې او دا
قولونه هسې تت نسبې ور ني خيالونه دي چې هېڅ معنى نده لدري .هدده
له ان سره وويل:
 بله خبره دا ده چې ،ژوند هېڅ اعتبار نه لري ،کېددای شدي ،سدبا تدهومددرم ،يددا لدده کددومې ندداوړه بدمرهدده پېښ دې سددره مخددامخ شددم ،بيددا بدده ندده
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شرافت پاتې وي ،نه ژبه او نه وعدده .پده دهده شدان بدېال بېلدو داليلدو يدې
ان قانع کړ ،د هده لپاره ددهه راز دليلوندو او بهدانو جدوړول چدې دهدده
وعددې هسدې تشدې خبدرې کدړي ،ور ندۍ خبدرې وې.ده دا وار هدم خپلدې
ټولې وعدې ،هېرې کړې او باالخره ،د کورايين کور ته ورسېد.
دی،د هومره نه سترې ماڼۍ د وتلې څنډې مخې ته ورسدېد.دامداڼۍ
د سورو پو ونو ديوې قطعې تر څن

پرته وه .هلتده انداتول ژوندد کداوه.

هده کرار کرار په زينو د ماڼۍ هده پلو ته چې رڼا وه ور وخول او په يدوه
پرانتې دروازې ورننوول .هلته هې وک نه ليدل کېدل،هرې خواته تدت
کنډولي ،نري کوټونه او کلوشې،خواره واره پراته وو ،د شرابو بدوی او
لرې لرې د خلکو د يڼه يوڼې هږونه او شر و شور اورددل کېده.
ډوډۍ او لددوبې پ دای تدده رسددېدلې وې ،مګ در مېلماندده ال ندده وو تللددي.
پېير خپل کدو وارتېدږه او لدومړنۍ کدوټې ور نندوول .دسدترخوانونه ال
هوړددددلي وو .يددوه چددوپړ پدده دې هيلدده چددې څددوک يددې ندده وينددي ندديم پدداتې
جاموندده پددر سددر اړول .لدده درديمددې کددوټې د شددهواني زييرويو،مسددتې
خندا،آشناډوله آوازونه او د يوه اددږ هړمبدارې اوردددل کېددې .د اتوتندو
په شاوخواکې وانان دکړکۍ مخې ته را ټول او يڼه يوڼده يدې جدوړه وه.
درې تنه نور پر ادږ اخته وو ،يوه يې اددږ لده خنځيدره نيدولى او داسدې يدې
هده کشاوه چې بل يې پرې ډاراوه.
يوه نارې وهلې:
 ما په ستيین سل روبله کېښودل.بل يې نارې وهلې:
 پام چې څوک يې و نه ساتي.درديم چدې وهلې:
زه شددرط وهددم ،چددې دولوخددوف يددې يټددي ،کورايين ده! تدده خددو خپلدده1٢۳

قاضي اوسه.
ښه ميشکا نور يې نو پردږده ،شرطونه ووهل شول.
څلورم بيا نارې وهلې،چې يو يړز وکړه،او کنه بای دې لوده.
د کور خاوند چې جګه ونده او ښدکلې دواني لرلده ،ندازک کمديه پده
هاړه،پرانسددتې ټټددر ددهددې يڼدده يددوڼې پدده ميددن کدې والړ و او نددارې يددې
وهلې:
 ياکوفه! راوړه ،يو بوتل راوړه.وروسته يې وويل:
 ښاهلو ابر وکړئ،دخدای لپاره!.بيا يې مخ پېير ته ورواړاوه ،او وې ويل:
 دا هم پتروشا ،زما يران ملګری!ددهوټولددددو مسددددتو نشددددئيانو دشددددر وشددددور پدددده مددددن کددددې ديددددوه
منځدوني،روت شدين سدتريي سدړي ،لدوړو ندارو او نشده والدي انتده پددام
ورواړوه .هده دکړکۍ له څنګه نارې وهلې:
 دې خواته راشه او په دې لوبه کې منځګړی اوسه!ددې هددږ خاونددد دولوخددوف و.د سيمينوفسددکې د قطعددې افسددر.هددده
چې له اناتول سره اوسېده .پده جدوارۍ او تدوره وهلدو کدې يدې خدورا لدوی
نوم الره.
پېير چې موسېده او په خوښۍ يې شاوخوا کتل،وپوښتل:
په هېڅ مې سر نه خالاېږي،څه خبره ده؟اناتول هږ وکړ:
ودردږئ ،هده ال نشه شوی نه دی ،راوړئ ،يو بوتل راوړئ.هددده لدده ميددزه يددو جددام را واخيسددت ،هددده يددې ډک کددړ ،پېيددر تدده ور
وړاندې شو او هده يې څکلو ته وروبوله.
1۹١

 لومړی بايد جام پورته کړئ.پېير ،پيل وکړ ،يدو جدام ،بدل جدام او بدل ،تدر سدتريو النددې يدې هدده
مسددت مېلمناندده څددارل او د هدددو خبددرو تدده يددې هددوږ نيددولى و چددې بيددا يددې
دکړکې خواکې يڼه يوڼه جوړه کړې وه .اناتول ،پدر لده پسدې هدده تده جدام
ډکاوه او ور ته ويل يې چې:
 دولوخدددف لددده انګريدددزي سدددتيینه ندددومي مددداڼو سدددره چد دې پددده دېمېلمستيا کې يډون لدري شدرط تړلدى دی چدې هدده يعندي دولوخدف ،بده
ددهې کړکۍ نه چې د ودانۍ په درديم پوړ کې دی،په داسې حال کې يدو
بوتل تر پايه څکې،چې دواړه پښې به يې د باندې ړولې وي.
هده چې وروستى جام ورته ورکاوه ،وې ويل:
ژر،ژر،ښوره! په سر يې واړواه ،تر هده چې کنډول تت نه کړې ،کلده
دې پردږدم.
پېير وويل:
ندده ،نددور ي دې ندده هددواړم ،اندداتول يددې لدده مخددي لددرې پددورې واهدده او دکړکۍ خوا ته وروړاندې شو.
دولوخددوف،چې انګريددز لدده السدده نيددولى و،پدده داس دې حددال ک دې چ دې
زياتره وخت يې اناتول او پېير ته کتل ،د شرط ،ټول شرايط يې پده لدوړه
او خوږه ژبه ،بيان کړل.
دولوخف ،منځنۍ ونه،هوټه هوټه ويښته او شنې ستريى لرلې.هده
د  ٢5کالو بردښېده .ده هم د مکني پدوځ د ټولدو افسدرانو پده څېدر بريدت
خرئيل .نو له دې کبله د هده خوله چې د هده په ټول بدن کې د پدام وړ وه،
له ورايه ښکاردده .د هده د شونډو کرښه ډدره ښايسته او د هر ليدونکي
پدام يددې دان تدده ورير دداوه.دهدده دپاسددنې شددونډې منځندۍ برخدده چددې د
ټددونګې بڼدده يددې پيدددا کولدده داسددې پددر الندددنۍ هدددې را پرد دوتې وه چددې
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يواکې د خولې دواړو کنجونو کې يې د دوو موسدکاوو دايمدي تودوير
جدوړاوه.دهدې خدولې او شددونډو،په تېدره بيدا خمداري ،ير او ژور،دهدده
څېرې ته هده شان يو حالت ورباښه چې هېڅ امکان يدې نده الره،پدام دان
ته ور وا نه ړوي.
دولوخف ،بډای نه و او نه يې کوم انګړي اړيکي او يا ټولنيز اهېدز
الره .که څه هم هده له اناتول سره چې د کال تر لسدو زرو پدورې روبلده يدې
هسې خرڅول ،اوسېده ،مګر هده داسې ژوند کړی و چې ټولو آشدنايانو
او نددا آشددانايانو ،لدده اناتول ده هددده تدده زيددال درندداوي کدداوه .هددده دهددرې
لوبې،لوبداړی او دټولو لوبو يټونکى و .هده بده چدې هدر څدومره څکدل،
عال يې له السه نه ورکاوه .کورايين او دولوخف ،په دې پړاو کې د سن
پترزبور

په عياشانو کې،تر ټولو پيژندل شوي نومونه يادددل.

يو بوتل نوي شراب يې سره راوړل .دوو چوپړانو ،ه ه کوله دکړکۍ
چوکددال چددې دکړکددۍ د بهرن دي سددر ،پدده ښددکته خددواکې ناسددتې تدده خنددډ
جددوړاوه ،مددال اولددرې کددړ .داسددې بردښددېده چددې دهدده چددوپړان هدددو،
نارو،سدورو او سپارښددتنو ال پسددې ورخطدا کددړي و چدې لدده هددرې خددوا پددر
دوی ورددلې .اناتول،ديوه يټنددوی پده څېر،کړکدۍ تده نېدږدې شدو ،زړه
يې هوښتل چې کوم شي مال کړي .چدوپړان يدې پدورې وهدل او چوکدا
يې وښوراوه ،خو دړه له ايه هم و نه ښوردده.ده .ايينه ماته کړه.
هده پېيرته مخ ورواړاوه اووې ويل:
 را ه زوروره! ،ويورو چې ته څه کو ې؟پېيددر ،چوکددا تدده منګدولې ورتدده کددړې ،د کړکددۍ ديويددل لدده تددل ندده
خرپهاری اوچت او هده د بلوطو له کلک لريى نه جوړ شوی چوکا يې
له بېخه را وويست.
دولوخوف وويل:
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در لددرې يددې کددړ ئ اوکندده بيددا بدده سددره وايددي چددې لدده کددوم څيددز ندده مددېالسونه ټين

کړي وو.

اناتول وويل:
اې انګريزه !تا خو ويدل چدې بداټې وهدې،وادې وردددل؟اوس څنګدهراضي شوې؟
پېير،بددې لدده هددده چددې جددام پدده الس لدده دولوخوف ده ،سددتريې بددل پلددو
واړاوي ،کړکۍ ته نېږدې شو ،هدې کړکۍ ته چې په راڼه اسمان کې يدې
د شنه سهار او ژيړی مازديګر ال له ورايه ښکاردده،هده وويل:
ښکاري چې راضي شوی دی...دولوخوف بوتل په الس کړکۍ ته ور پورته شدو ،هلتده ودرددد او مدخ
يې مستو مېلمنو ته ور واړاوه ،او په چدو چدو يې هدو ته وويل:
_ هوږ شئ.
ټول چوپ شول.
 زه شدرط وهددم ،پنځددوس ايمپريدالۍ شددرط وهددم(.هدده پدده فرانسددويهږدددده،ددې لپدداره پدده فرانسددوي چددې انګريددز يددې پدده خبددرو پددوه شددي،خو
دهده دفرانسوي چندان مزه نه وه).
مخ يې په مېلمستيا کې حاضر انګريز ته ور واړاوه:
زه په پنځوس ايمپريالۍ شرط وهم ،که هواړې سل ؟
انګريز واب ورکړ:
 نه.هماهه پنځوس سم دي. ډدر ښه ،زه په پنځوس ايمپرياله شرط وهدم،زه د شدرابو دهده بوتدلبددې لدده هددده چددې لدده شددونډو لددرې کړم،ټددول پدده يددو وارڅکم،همدلتدده ددې
کړکۍ نه بهر کېنم او هده څکدم( .هدده ټېټېدږي او د کړکدۍ د شداد ديدوال
وتلځای ښيي ) همدلته کېدنم او بدې لده هدده چدې کدوم دای ټيند
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کدړم،

کوالی شم يو بوتل همداسې په يوه سا تر پايه وڅکم ،مني يئ؟
 انګريز وويل :ډير ښه .اناتول انګريز ته مخ ور واړاوه ،هده يې د کو له ټټر نه را ونيدو( .دا
چددې د انګريددز وندده ډدددره ټيټدده وه) تدده بدده وايددې چددې لدده پاسدده هددده تدده
يوري،هده ته يې په انګريزۍ ژبه د شرط ،شرايط بيا بياواورول.
دولوخف،جام ددې لپاره په کړکۍ وټکاوه ،چدې د مېلمندو پدام انده
ته ورواړوي او چيده يې کړه:
ابر وکدړئ ،کورايينده،هوږ شدئ ،کده څدوک دماهونددې بوتدل تدت
کړي ،زه هده ته سل ايمپرياله ورکوم.
انګريز سر وښوراوه ،خدو دا څريندده نده شدوه چدې پده دې ندوي شدرط
کې هم يډون کوي که نده؟ انداتول انګريدز نده پردښدود .سدره لده هدده چدې،
هده دسر په ښدورولو دا څريندولده  :چدې پده هدر څده پدوه شدوی دی ،مګدر
اناتول هده ته د دولوخوف خبرې په انګريزي ژباړلې .يو ډنګر وان چدې
د سورو پو يانو له ډلې نه و( ،دا په اروپا کې يدوه پدو ي ډلده وه چدې پده
زړورتيددا کددې پيژندددل شددوې وه) چددې نددن شددپه يددې شددرط بدايللى و ،پدداس
کړکۍ ته ور وخول،له کړکۍ نده يدې سدر وويسدت او ښدکته يدې وکتدل،
هلته يې ښکته د پلدو د الرې تيدږې وليددلې ،چيدده يدې کدړل او وې ويدل:
وای ،وای.
دولوخف ،هږ پرې وکړ:
دريت ،او افسدر يدې چدې د څپليدو سدګکونه يدې يدو پده بدل کدې بنددشوي وو،له کړکۍ نه ښکته کوټې ته راوارتېږه.
دولوخف ،ددې لپاره چې دشرابو بوتل په آسانۍ را واخلي ،هده يې
د کړکددۍ پدده تددادرۍ ک دې کېښددود.پدده خددورا احتيدداط او کددراره دکړکددۍ
منځنۍ برخې ته ور وخول ،پښې يې ښکته وړندې کدړې ،السدونه يدې
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د کړکددۍ دواړو خدددواو تددده انددددازه کدددړل ،هدددر څددده يدددې وآزمايدددل او کدددرار
کېناست .لږ ښۍ او بيا کېندې خدوا تده وخو ېدد او بيدا يدې دان وآزمايده.
الس يې را ښکته کدړ او بوتدل يدې را واخيسدت .کده څده هدم هدوا پدوره رڼده
شوې وه ولې بيا هم اناتول دوه شمعې راوړې او د کړکۍ دواړو خواو ته
ي دې کېښددودې .ټددول د کړکددۍ خددوا تدده ور ټددول شددوي وو .انګريددز لدده ټولددو
وړاندې والړ و .پېير ،خندل ،خو هېڅ يې نه ويل .د مېلمنو يو تدن چدې تدر
ټولو په حال او يرک بريښېده،خو د وحشت او ودرې نښې يې په څېرې
کددې څريندددې وې،پدده خددورا خددراب طبيعددت ،ناڅاپ ده تددر نددورو ندده ددان
وړاندې کړ اوپه داسې حال کې چې ه ه يې کوله د دولوخف يريدوان تده
الس ور واچوي،وويل:
 ښاهلو ،دا احماانه چارې دي ،ان په لوی الس وژني.اناتول هده ودراوه ،او وې ويل:
 يددوره ،چددې الس ور ندده وړئ ،کددده هددده وډار کدددړئ ،پددوهېږې چددېوروسته بيا څه کېږي .هو ،هده به ان له السه ورکړي ،پوه شوئ؟
دولوخف بيا د کړکدۍ دواړو خدواو تده السدونه ولګدول ،او پده داسدې
حال کې چې خپل ان يې ال پسدې ټينګداوه ،او خپلدې خبدرې يدې د خپلدو
نازکو او سره مروړلو شونډو په مين کدې ژولدې ،ټولدو تده سدر وښدوراوه
او وې ويل:
 آن،که يو تن هم زما ددې کار خنډ شي ،يا کومه خبره په کې وکړي،له همدې کړکۍ نه به يې الندې وارتيږم ،پوه شوئ؟
دا خبره يې چې پای ته ورسوله،اورمېږ يې تاو او السدونه يدې ښدکته
کړل ،بوتل يې را واخيسدت ،لدوړ يدې کدړ او شدونډوته يدې ور پورتده کدړ،
سر يې شا خدوا تده وير داوه ،او خپدل وزيدار الس يدې د اندډول د سداتنې
لپاره پورته کړ .له هدو چوپړانو نه يو تن چې د ماتو شويو ښيښو د ټوټدو
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په ټولولو لګيا و ،مخامخ يې کړکۍ او د دولوخدف شدا تده کتدل او دای
پر ای وچ پاتې و .اناتول داسې من

و چې ته به وې په ويښه ودده دی.

انګريزي د پردړ شونډي مېلمه له څنګه کتل .هده سړی چې دولوخدف تده
يې له ورنېږدې کېدو راستون کړی و ،دان د کدوټې کدونج تده رسدولى او
په يوه کټ کې مدخ پده ديدوال پدرول و .پېيدر چدې پدر شدونډو يدې موسدکا
ورکه شوې وه،خپله ويرژلې څېره يدې پده السدو پټده کدړې وه ،ټدول چدوپ
وو .پېير يو وار السونه له ستريو لرې کړل .دولوخف هماهه شدان ناسدت
و ،مګر سر يې دومره د شا خوا ته زيال ير ېدلى و چدې جدړ جدړ ويښدته
يې دکميه له هاړې سدره لګېددل .دهده،هدده الس چدې بوتدل يدې نيدولى
و،کرار کرار پسې لوړددده ،مګدر لده ډددرې ه دې ردږدددده .بوتدل چدې پده
کومې چټکۍ تشېده،په هماهې چټکۍ دهده الندې برخه پورتده تلده او
څکوونکې(د دولوخوف) سر الد شا خواته ړدده.
پېير په زړه کې وويل:
 دا څومره اوږده شوه؟ ده ته داسې وبريښېده چې يواکې نيمه يدړۍتېددره شددوه.پدده همدددې وخددت ک دې ناڅاپدده،دولوخف پدده مددال کددې دشدداپلو
وخو ېد ،او الس يې په عودبې ډول وريږدددد .دهده ټکدان دې تده بده و
چې د ده ټول ان چې د کړکۍ د تا درۍ پدر يدوې ندرۍ دړې ناسدت و ،بدې
انډوله کړي .ټول بدن يدې ښدکته خدوا تده تکدل کدړی و ،الس او سدر يدې د
انډول په ه ه ال پسې په رږدددو شدول .يدو الس يدې چېرتده د بنددددو پده
دې هيله پورته خواته الړ چې کوم ای کې ټينگ شي ،مګر بدې لده گټدې
بېرته را ولودد .پېير،بېرته سدتريې پټدې او لده انده سدره يدې وويدل چدې
نور به يې هې کله بېرته نه خالاوي .خوناڅاپه يې داسې وانګېرله چې
د هده يردچاپيره هدر څده پده خو ېددا شدوي دي،سدتريې يدې پرانيسدتې
وې او ليدل يې چې دولوخف ،دکړکۍ د تادرۍ ،پر سدر والړ دی ،رندگ
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يې الوته دی ،خو خاندي.
در واخله !تت دی!دولوخددوف دا وويددل اوبوتددل يددې ،انګريددز تدده ور وارتيددږه .هددده پدده
چټکۍ بوتل ونيو .دولوخوف چې لده کړکدۍ نده کدوټې تده را يدام کدړل ،د
هده د سا له څپو نه د شرابو بوی اورددل کېده.
د افددرين او خددورا ښدده ،چېدې،لدده هددرې خددوا اورددددل کېدې،دهدده تدده
شرط وايي،بال کوي،بال.
انګريز له جيبه بکه را ادستلى و او پيسې يې شدمېرلې .دولوخدف،
چې ورو ې يې برندې نيدولې وې ،آرام والړ و .پېيدر ،پده چټکدۍ کړکدۍ
ته ور يام او چيده يې کړل:
 ښاهلو ،څوک چمتو دي چې له ما سدره شدرط ووهدي؟ زه هدم دا کدارکوالی شم .ااال شرط ته اړتيا نه ليددل کېدږي ،همداسدې بدې شدرطه هدږ
وکړئ چې يو بوتل راوړي .کټ مټ ،همدا چاره زه هم سرته رسولى شدم،
هلۍ يو بوتل راوړئ.
دولوخف په خندا وويل:
 پردږدئ،پردږدئ ،اوس به ويورو چې څه کوي.له هرې خوا نه هر ډول او بېال بېل هږونه واورددل شول:
 لېدونى شددوی دی ،هې ددوک دې ندده پردددږدي ،ال بدده کړکددۍ تدده ندده يددېرسېدلى اوپه وينوکې به سرسام شوی يې.
پېير ،چې له مستۍ نه مست و ،چدې يې وهلې:
 هواړم وې څښم،هده چې سخت نشه و ،په خدورا کلکده يدې ميدز تدهيوزار ورکړ او د کړکۍ پلو څښېده.
هده يې له السه سره راونيو ،مګر دی داسې هښتلى و،چې هر څوک
بدده ورنددږدې کېدددل ،هددده بدده يددې داسددې بېرتدده پددورې وهددل چددې مدده کددوه
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پوښتنه.
اناتول وويل:
 داسې په اسانۍ يې نه شدي کدولي راتدم کړي،پرديدږدئ چدې پده تېدرادستو يې راتم کړو.
ده پر هده هږ وکړ:
يوره!زه له تا سره شرط وهدم ،مګدر سدبا تده ،کده اوس ټدول خلدکهواړي خپلو کورونو ته الړشي،اوس موږ و د...کره.
پېير ال پسې چيده کړه:
 و،خو دا ادږ هم له انسره بيايو.هده ادږ ته هېږ ورکړه،هده يې کېښکود،پورته يې کړ او له هده سدره
د کوټې په من کې په يډددا شو.
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۳
سردارواسديلي،خپله هدده وعدده چدې د اناپالوفندا پده مېلمسدتياکې
يې له شهزاديۍ دروب کايا سدره د هددې د يدوازيني زوی بداريه د کدار
په اړه کړې وه،پر ای کړه.دهده په هکله ټولواک ته وړاندددز شدوی و او
هددددده او د نددددورو هيلمندددددو بددددرخالف د دويددددم برددددددمن پدددده رتبددددې د
سيمونوفس دکې د يددارد پدده يددوه کنددډک کددې يمددارل شددوی و ،خددو دټولددو
ه و سره سره باريه نه د لوړپوړو افسرانو او نده دکوتدوزوف ديداورانو
ډلې ته الره پيدا کړای شوه.
اناميخايلوفدددا د اناپاولوفندددا تدددر مېلمسدددتيا وروسدددته سمدالسددده،
مسددکو تدده راسددتنه او مخددامخ د خپلددو بددډايو خپلوانددو ،د رسددتوفيانو
کورنۍ کره الړه .هده په مسکو کې تل همالته اوسدېدله .د هددې ندازولى
بورنکای (باريه) چې په دې لنډو ور و کې د مور په ه و په خورا ښده
قطعه کې منل شوی و،هده له ماشومتوبه ،په همدې کورنۍ کې را لوی
شوی و او له کلونو راهسې يې په همدې کور کې ژوند کاوه .دهده قطعده
ال د ايست په لسمه له پترزبوريه خو ېددلې وه .بداريه چدې د کداليو او
نورو کپړو د اخيستلو لپاره په مسکو کې پاتې شوی و ،بايدد دالرې پده
اږدو کې د رادزيیيلوف ،په سيمه کې هده ته ان رسولى وای.
په هماهه ورځ د رستوف کدورنۍ دوې کداليزې لمدانځلې.د کدورنۍد
مدددور او د هدودکشدددرنۍ لدددور .دا دواړه ناتاليدددا نومېددددې.دوی،د ندددوم د
ور دې جشدن لمانځده .لويده مېلمسددتيا وه.څدو آسديزه ياديو،لده سددهاره د
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مبدددددارکۍ ويونکددد دو ډلددد دې د پاوارسدددددکايا،وا تددددده چدددددې د رسدددددتوا
دکورنۍماڼۍ هلته والړه وه ،رسول .دا مداڼۍ پده ټدول مسدکو کدې خدورا
پېژندل شوې ماڼۍ وه.يداډيو نده يدوازې مېلمانده راوسدتل بلکدې هددوی
يې بېرته خپلدو دايو تده رسدول .يرافيندې رسدتوا او د هددې مشدره لدور د
مېلمنو له هرې ډلې سره چې څدو شدېبې بده دمبدارکۍ لپداره کېناسدتل او
بېرته يې خپل ايونه نويو رارسېدلو مېلمندو تده پردښدودل،دهرکلي پده
لوی مېلمستون کې ناستې وې.
يرافيندده رسددتوا(يرافيندده او يددراف -د روسدديې پدده امپراتددورۍ کددې د
سردارانو ،خانانو،اربابانو او نوابونو په شان ټولنيز دريځونه و) پنځده
يا شپږ څلويښت کلنه بر دښېده .د هدې له ډنګرې څېدرې نده چدې د ختدي
خلکو ته ورته وه،دا له ورايه څرينده وه چې د پر له پسې ماشوم زيږونې
لدده کبلدده (دولدده ماشددومان يددې زيږولددي وو) خورا،خددواره شددوې وه .د
خوارۍ له السه کرارې خو ېدنې او نرمې هږددا ،هدې تده داسدې حالدت
وربښلى و چې د هر چا درناوي يې ان ته زياتاوه.
شددهزاديۍ اناميخايلوفنددا دروب کايددا ،چددې د کددورنۍ هددړې يڼددل
کېده ،هم له هدو سره ناست وه ،مېلمنو ته يې هدر کلدي وايده او پده خبدرو
اترو يدې کدې يدډون کداوه .تنکيدو پېدلدو او زلميدانو چدې نده هوښدتل يدې
دمېلمنو په هر کلي کدې يدډون وکدړي ،بلدې کدوټې کدې را ټدول شدوي وو.
يراف رستوف به نه يوازې ټولو رارسېدونکو مېلمندو تده هدر کلدي وايده
بلکې دت

په وخت کې به يې هدوی تر وتلو بدريه کول اوهدر يدو بده يدې

هرمنۍ ته رابلل،او ويل به يې:
يراندده ،د ددان او د خپلددو دوو يرانددو لدده خددوا چ دې د هدددو پدده ويدداړ دا
مېلمستيا جوړه شوې ده ،ستاسو د راتلو له امله مننه کوم.
هده ټولو ته ،دهدو ټولنيز دري او عمر ته له پامه پرتده ،کده بده تدر ده
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نه په ټيټ دري کې و که لوړ،يران ويل .هده همداسې پر له پسې ويل:
 هېر مه نه شئ،يرانه .که نننۍ هرمنې ته رانده شدئ،زه بده خواشدينىشم.
تاسو به لده مدوږ سدر هرمندۍ کدوئ،د ټدولې کدورنۍ پده نامده د زړه لده
کومې له تاسو نه هيله کوم چې موږ ته وياړ راوبښئ يرانه!
د هده خوشاله،چاهه خريل شدوې څېدره ،د دهدو يورنګده او تکدراري
خبددرو د ويلددو پدده وخددت کددې چددې ټولددو تدده درندداوي او يددو ډول ټيند

الس

ورکولو يې ملتيا کوله ،د ټولو لپاره يو ډول تکراريدې بڼده پيددا کدړې وه
او هېڅ ډول بدلون نه په کې ليدل کېده.
يددراف بدده چ دې هددر وار کوم ده ډلدده مېلماندده بدريدده کړل،يددو يدداڅو تندده
ښځينه يا نارينه پاتې مېلمنو ته په بېرته راير ېددو سرسدم بده يدې،الس
لرونکدې څدوکۍ پدورې وهله،دهدده چدا پده شدان بده چدې خوښدېږيې او يدا
هواړي وخت په خوښۍ تېر کړي،په خوښۍ کېناست،لينګي به يې سره
خالاول،السونه به يې پر نګنونو کېښودل ،خپل الس او پښې بده يدې
په انډول کې ساتل،د راتلونکې ور ې دهوا اټکل به يې کاوه،کله به پده
روسي او کله به يې هدم پده خدورا بددې خدو پده ډددر ډاډ پده فرانسدوي ژبدې
دمېلمنو دحال پوښتنه کوله او له دې سره به يې په خورا سدتومانتيا خدو
دمېلمه پالنې په روحيې ،پدر خپدل تدک شدين سدر،څه لدږ پداتې سدپين او
نري ويښته په خدورا ېرتياسدمول.تدر هرکلدي وروسدته بده يدې مېلمانده،
ډوډۍ تدده وربلددل.کلدده کلدده بدده يددې چددې دا چدداره لدده پيددل ندده راپيلولدده ،د
چوپړانو دناستې،له هده داالنه چې دنارنج ب ته ورته و،تېرددده او هدده
مرمرين او لوی مېلمستون ته به ورهى چې د اتيا تندو لپداره بده پده کدې د
ډوډۍ ميز جوړدده او دهدو چوپړانو څارنه به يې کوله چدې د ميزوندو او
پرهدو د سپين زرو،چنيو او ښدکليو دسدتمالونو پده جوړولدو او ټولولدو
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به لګيا وو.هده به ديمتري واسديلوويچ چدې يدو سديال سدړی او دده يداور
او دټولو چارو څارونکى و ،انته راباله او ويل به يې:
يوره ميتنکا! پام کوه چې هر څه خورا ښه وي.هده چې په ډدرې مينې جوړ شوي لوی ميز ته کتل،ويل يې:
او! هوکې! همدا ډدر ښده دی.پده ميدز جوړولدو کدې تدر ټولدو هدوره دخوړولو ټولول دي.
هدددده چدددې ډاډمدددن اسدددويلي ويسدددته،بېرته دهرکليد دو کدددوټې خواتددده
وخو ېد.
په دې شېبه کې د سردار يو هټ چوپړ چې خدوراپلن اوڅدورب او تدل
بدده يددې پدده ت د

رات د

ک دې دهد ده ملګرتيددا کوله،دمېلمسددتون مخکددې

راښکاره شو او هږ يې وکړ:
مارينا لوفوفنا کورايينه او دهدې لور!يرافينې تر لږ فکره وروسته ،خپله زرينه تنباکومروړه چدې د خاوندد
څېره يدې پده کدې وهلدې وه،بدوی اوپده پدزې کدې يدې د تنبکدو تدر اچولونده
وروسته وويل:
دا مېلمستياوې مې ندور نولده ژوندده باسدي .ښده ،ښده! دا بده يدوه لدهوروستيو مېلمستياوو نه وي چې جوړو ويې.
دهه ښځه چې د اندوښتنې يوه بې سارې نښده وه،پده هدم لړلدي آواز
چې گوا کې ويل يې :ښه ده ...مهرباني وکړئ.
پدده دي وخددت کددې يددو جګدده ،څوربدده د ددانګړې ادا مېرمن ده ،سددره لدده
خپلددې يردمخددې خندددنۍ لددور سددره چددې دکميسددونو شدددهاريې لدده لددرې
اورددل کېده ،مېلمستون ته راننوتې.
 اه! يرانددددې يرافينې،مددددودې مدد دودې کېدددددې چددددې ناروهدددده وه...درازموفس دکې د کددورنۍ پدده بڼددډار کددې ...يرافيندده اپددره کسددينه...زه خددورا
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خوشاله شوم...
دښځو د هږددا شر اوشور چې په چټکۍ يۍ خبرې کولې او ديدو بدل
خبددرو پدده مددن ک دې سددر لوددددې،دهدوی خبددرې چددې د ميددزو اوڅوکي دو د
وړاندددې وروسددته کولددو سددره مددل وې،تددر هددده بدده اوږدددددې چددې دوی بدده
سددتريه پدده الره وې چددې پدده هدددو کددې د لددومړني نددډ ندده يټدده واخلددي او
داوږدو کميسونودشدهار په شور کې پاڅي او ووايي:
 له ليدو نه مو دزړه له کومې...يرانې مورې ستاسو روهتيدا ...اهلدېاپره کسينه .او تر دې نه وروسته بياهم د اوږدو کميسدونو پده شددهار او
شر وشور کې د جامې اهوسدتلو داالن تده ورتېدر شدي،خپل درانده يدانري
کوټونه واهوندي او دکورونو په لور وخو ېږي.
پدده مېلمسددتيا ک دې سددخته يوڼدده يوڼدده ،شددر او شددور،اړ دوړ او شددور
ماشور روان و،خو د مېلمستيا ټولې خبدرې،د هددې ور دې پده يدوه مهدم
خبر را تاوددې .دا خبر د زاړه ،پېژنددل شدوي بدډای د دويمدې کداترينې د
زمدددانې تدددر ټولدددو نددده د خدددورا ښدددکلي نارينددده زاړه سدددردار،بېزاوخوف د
ندداروهۍ او د اناپاولوفناشددرير ،پدده مېلمسددتيا کددې د هددده د نددا مشددرو
زوی پېير،د ناوړه کړو په اړه وې.
يوې مېلمنې وويل:
 څومره مې په دې خوار سردار ،زړه سو ي .د هده روهتيا هسې هدممزه نه وه،خو .اوس يې چې زوی داسې يالن کرلي ،د هدده روهتيدا بده ال
پسې خرابه شي او کېدای شي هده له پښو وهور وي.
يرافينې(يرافينې) وپوښتل:
 څه خبره ده؟هدې داسې ښودله ،چې يوا کې داپه دې نه پوهېږې چدې دا مېلمانده
د څه په اړه هږيږي ،حال دا چې،لده پدنځله وارو نده يدې زيدال واوردددل
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چې هدوی ټول د سردار بېزاوخوف د ناروهۍ په الملونو خبرې کوي.
يرافينې وويل:
 دا اوسنۍ ښوونه او روزنده ،بالکدل بدل ډول ده .دا دوان لده هماهدهور ې چې بهر ته تللى و،هماهه شان په خپل حدال پداتې شدوی دی .اوس
ال خلددک وايددي چ دې هددده پدده دې وختونددو کددې پدده پترزبددور کددې داس دې
رسوايي جوړه کړې وه چې پوليه اړوتدل هدده تدر څدارنې النددې لده هدده
ښاره وشړي.
يرافينې وويل:
عجيبه ده ،ښه هږدږئ ،دا څنګه پېښه وه.؟شهزاديۍ انا ميخايلوفنا ،د نورو دخبرو په من کدې ور ودانګدل او
وې ويل:
 هده ډدر بد دوستان ټاکلي دي.چې بد ير دي بدد بده پدرزي .دسدردارواسيلي زوی،هده او بل کدوم دولوخدف ندومي افسدر ،درې واړوو ،خددا
زده ،څدده بدددنامۍ پيددل کددړي دي.دوه تندده يددې جزايددي شددول .دولوخددف لدده
افسرۍ نده ،دسدربازۍ رتبدې تده ټيدټ شدوی دی ،د بييزاوخدوف زوی يدې
مسکو ته شړلى ،خو داناتول کورايين يناه د هده د پالر په لحاظ ورتده
بښل شوې ده ،مګر سره له هده هم د پترزبور نه ويستل شوی دی.
يرافينې پوښتنه وکړه:
 دا نو دوی څه کړي دي؟مېلمنې وويل:
 دوی له داړمارانو هېڅ کم نه دي ،خددای دې سدړی تدرې سداتي ،پدهتېره بيا له دولوخیده ،هدده خدو د ماريدا ايوانوفندا دولوخدوفي ،زوی دی.
خورا درنه مېرمن ده ،خو هده څه کوالی شي .هده درې تنو ،کوم ادږ خدا
زده له کومې را پيدا کړی،هده يې ان پسې کومې کراچۍ کې کېندولى
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او بيدددددا يدددددې د لوبدددددداړو ښدددددځو کورتددددده وروسدددددتلى دی ،جنجالونددددده
جوړش دوي،خلک اړوت دي ،لدده پوليسددو مرسددته وهددواړي .مګددر هدددوی د
پوليسو سرمامور ،له هماهه ادږ سره شداپه شدا تدړي او کدوم لدوی مدردار
ډنډ ته ور ارتيږي.ادږ المبي اوسرمامور هم له هده سره اوړي را اوړي.
يراف چې له خندا نه يې بډوډي کلک کړي وو،وويل:
 يرانه! دا نوعجيبه کيسه ده.د سرمامورحال ښه دنندارو و. اخ!داڅه وايئ ښاهليه سرداره.خو ښځو بې ارادې خندل او خندايې درولى نه شوه.
مېلمنۍ دوام ورکړ:
 پدده يددوډول ندده ډول هددر څنګدده چ دې و ،د پوليسددو سددرمامور ي دې سددرهوژهوره.
هدې دوام ورکړ :
داهددم د يددراف کېريددل والديميددروويچ بېزاوخددوف زوی پدده داسددېهوښدديارۍ ننددداريزې لددوبې جددوړوي.څددومره يددې دهددده د ښدې ښددوونې او
روزنې په اړه سره ويل چې داسدې دی او هسدې دی .يدورئ چدې د بهرندۍ
روزنې پای چېرې ورسېد! هيله لرم چې دلته څدوک د هدده پده بدډايتوب
تېر نه وزي او خپل کور ته د هده د تدگ راتد

الره خالاده نده کدړي .چدا

هوښتل چې له ماسره يې پيژنديلوی وشي! هې کله او پده هدېڅ ډول بده
دې پيژنديلوۍ ته هاړه کېنږدو .خدای دې نده کدوي،زه پېدلدې لوريدانې
لرم.
يرافينه لږه تېټه شوه او له هدو نجوندو نده يدې چدې التراوسده داسدېښودل چې يواکې څه نه اوري،مخ واړاوه او وې پوښتل:
 تاس دې لدده څدده ندده داسددې وايددي چددې دا ددوان ډد در ب دډای دی؟ د مشددريراف اوالدونه خدو ټدول لده بدې نکداح ښدځو نده پيددا شدوي دي .هددوی د
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ميراث ح نه لري .ويل کېږی چې پېير هم همداسې دی ،ارمونى دی.
مېلمنۍ دواړه السونه ج

کړل او وې ويل:

داسې انګېرم چې ارموني ماشومان يې له شلو اوښتي دي...شهزاديۍ اناميخايلوفنايې بيا خبرو ته ورننوته او دا ه ه يې کوله
چې له لويانو او اعيانو سره خپله پيژنديلوي ندورو تده ور ښدکاره کدړي،
په ډدره خوږه خو زارۍ وزمه بڼه يې وويل:
 اوس بدده زه درتدده ووايددم ،ټددول خلددک پددوهېږي چددې يددراف کېريددلوالديميروويچ څه ډول سړی دی .له هده نده پده رښدتيا دخپلدو ماشدومانو
شمېره له ياده وتلې ،خو دا پېير ،هده ته تر ټولو يران و.
يرافينې وويل:
 خددورا زوړ ښايسددته سددړی و .مددا وروسددتى ددل همدددا پروسددږکالوليد ،د هده په رن

ښکلى نارينه ما کله نه و ليدلى.

انا ميخايلوفنا ،خبره ور هبريه کړه:
اوس بالکدددددددددل بددددددددددل شدددددددددوی دی .هدددددددددواړم ووايدددددددددم چدددددددددېسردارواسيلي،دښدځې لدده پلددوه د هددده د ټولدو شددتمنيو ميددراث تددر السدده
کوي .خدو پدالر تده ،پېيدر ډددر يدران و .د هدده روزندې تده يدې هدم دانګړې
پاملرنه کړې وه .آن ټولواک ته يې هم ليکلي و..هې وک اوس نه پوهېږي
،خدای مه کوه،که هده په رښتيا ومري( اوس د هده حالدت دومدره ژوبدل
دی چدې هددره شدېبه د هددده وروسدتې سدا تده سددتريې پده الره دي.آن داکټددر
لورن يې(فرانسوي طبيدب ،چدې د پتېرزبدور

د مخدورو دارو درمدل بده

يددې کدداوه) لدده پترزبددور ندده ده تدده راوسددتى دی ،خددو دا اوس ال پددوره
څرينده نه ده ،که هده ومري ،د هده دا بدې پايده شدتمني بده چاتده رسدي؟
پېير ته ،که سردار واسيلي ته؟ څلويښت زره کسان او ميليونهاو روبلده
نددې .زه پوره له دې نه خبره يم .که سردار واسيلي په خپله ما تده ويلدي
146

و چې کېريل والديميروويچ خو زما د مدور دمامدا د زوی مامدا کېدږي .او
هدې دا خبدرې پده داسدې بدې پروايدۍ کدولې ،چدې يدواکې هددې تده هدېڅ
اهميت نه لري او زياته يې کړه:
هده د بوريا ديني پالر هم دی.مېلمنې وويل:
سردار واسيلي پرون شپه مسکو ته رارسېدلى دی،ويدل کېدږي چدې
هده دپلټنې کوم ماموريت ته روان دی.
يرافينې وويل:
 مګددر خبددره دې زمددا او ستاس دو تددر مددن وي ،دا يددوه هس دې پلمدده ده.هددددده ،ددې لپدددداره راهلددددى دی چددددې لدددده نېددددږدې ندددده د يددددراف کېريددددل
والديميروويچ حال ويورې چې په رښتيا همداسې ژوبل دي چدې خلدک
وايي که څنګه؟
يراف ،چې کله پوه شو ،چې مېلمنه د هدده خبدرو تده هدوږ نده نيسدي،
مخ يې د نجونو پلو ور واړاوه او وې ويل:
 يرانه ،مګر هده ننداره به ،خورا په زړه پورې وه .هدو ،زه همداسدېفکددر کددوم .زه داسددې انګېددرم ،چددې د پوليسددو سرمامور،ښدده دخندددا او
نندارې وړ و .زه به يې اوس تاسو ته پېښې وکړم.
په دې وخت کې يې السونه يواکې داسې ښورول لکه سدرمامور چدې
به له ادږ سره په اوبو کې ښورولي وي .بيا يې کړس کړس خندا پيدل کدړه.
له دې خندا سره ،د هده څورب او لوی بدن ،د هدو کسانو په شان چې له
ډد رو خوړو او څکلدو ټندد شدوي وي پده دانګړي تويده ريږدددده .هدده تدر
خندا وروسته وويل:
مهرباني وکړئ ،هرمه به له موږ سره تېره کړئ.
****
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8
يددوه چوپتيددا خددوره شددوه.يرافينددې مېلمنددۍ تدده کتددل هد دې چ دې خددوږه
موسکا کوله ،دايې هم نه پټوله که مېلمانه همدا شېبه پاڅي،الړشي او
وو ي ،هې وک به هې کله له هده ييله هم نه کوي .د مېلمندۍ لدور چدې
خپلدده لمددن ال دمخددې را ټولدده کددړې وه،پدده پوښددتنيز هلچددک يددې مددور تدده
کتددل ،پدده دې وخددت کددې ناڅاپدده دڅن د

لدده کوټ دو ندده د ناريندده اوښددځينه

چټکومنډوداسددې آواز واورددددل شددوچې د دوی خددوا تدده را راوان دي .د
هدو د يو تن پښه پده کومده څدوکۍ کدې ونښدته او ولوددد .يدوې ديدارله
کلنې نجلۍ چې د خپلې نازکې او نرۍ لمنې النددې يدې څده پدټ کدړي و،
په منډه منډه تاالر ته را ننوته،خو کلده چدې د تداالر مدن تده را و رسدېده،
ودردده .داسې ښکاردده چې هدې د خپل ت

اندازه نده ده لګدولې او پده

خپل وخت درددلې نه وه ،که معلومېده چې هددې داالن تده د را ننوتلدو
هيله نه لرله .په همدې وخدت کدې يدوه زده کدوونکې چدې سدوربخن هداړی
کميه يې پر هاړه و،ديارډ يو افسر،يوه پنځله کلنه نجلدۍ او يدو ژيدړ
رنګه هلک چې دماشومانو کرتۍ يې پر هاړه وه،د داالن د وره پده خولده
کې را ښکاره شول.يدراف ،پاڅېدد ،وخو ېدد ،هيدږ يدې پرانيسدته او پده
منډه له راهلې نجلې نه يې السونه تاو کړل ،په لوړه يې وخنددل او چيدده
يې کړل:
 دا هم د نننۍ کاليزې او بنډار خاونده ،زما يرانه ناتاشا!يرافينې چې د خورا سخت دريځۍ انښودنه يې کوله ،وويل:
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 يرانې ،هر کار خپل وخت لري.هدې خاوند ته مخ ور واړاوه ،او وې ويل:
نتالي ،ته هده ډدره نازه وې.مېلمنې کمکۍ نجلۍ ته وويل:
 سالم يرانې ،جشن مو مبدارک شده! وروسدته يدې يراندې تده مدخ ورواړاوه او زياته يې کړه:
 ډدره ښايسته نجلۍ ده.تور ستريې،لويه خوله ،نه چندان ښايسته نجلۍ خدو ډددره خو ندده
وه .ښکلې،ماشددوم تدده ورتدده اوږې يددې چددې پدده منددډو کددې کمدديه تددرې
ښويېدلى و بربنډې شوې وې ،تور،يونځې يونځې کاکدل يدې لده تنددی
نه شا ته وهلى و ،مړوندونه يې نازک او لو وو ،په لنډ پرتدو

کدې يدې

نري خو ډنګر ورنونده يدې لده ورايده بردښدېدل ،پده داسدې حدال کدې چدې د
بوټونددو بندوندده يددې پرانتددي و،پدده دا مند

داسددې خددوږه او زړه وړونکدې

بردښېدله چې نور نجلۍ ماشوم او ماشوم ال پيدله نه يڼله کېږي.
ان يې د پالر له هېږې راوويست او مور ته يدې ور مندډه کدړه .بدې لده
هده چې د مور ويناوو ته هدوږ شدي ،دان يدې د هددې پدر اوږو ،پده پراتده
تور شال کې ومروړه او په خندا شوه .هېڅ نه و ښکاره چدې ولدې خانددي،
خوپه خندددو خندددو کې يې په ژولې ژبه د هدې نانځکې پده اړه خبدرې
کولې چې تر خپلې يونځې شوې لمنې الندې يې راويسته.
 يورئ ،زما نانځکه ،يو ...ر  ...ئ.ناتاشا ،ندور نده شدو کدوالی خبدرې وکدړي ،هدر څده يدې تدر پامده زيدال
خندني بريښېدل .په مور يدې دان ور وارتيدږه .او داسدې پده لدوړ اواز يدې
خندل چې ټول ،آن هده وچه او همجنه مېلمنه هم بې واکه په خندا شوه.
مور يې په يوې ترخه خوله،له انښودنې نه په ډک ډول هده لده انده
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لرې کړه او وې ويل:
 ه ،ه ،له دې ايه الړه شه .هدې چې مېلمنې ته مخ اړاوه ،وويل: دا مې کمکۍ لور ده.هدددې دکومدده شددېبې لپدداره د مددور لدده تددور شدداله سددر را وويسددت او تددر
ستريو الندې يې د خندا او ژړا په مين کې هددې تده وکتدل او بېرتده يدې
ژر مخ پټ کړ.
مېلمنې ،ان اړ وياڼه چې ددې کورنۍ پېښدې سدتاينه او دا يدې ښده
ويڼله چې پده يدو ډول نده يدو ډول د هددې سدره لېوالتيدا ښدکاره کدړي ،ندو
هماهه و چې ناتاشا ته يې مخ ور واړاوه او ورته وې ويل:
 ويددوره ،را ت ده ووايدده ،يران دې ! دا ماشددوم (نانځکدده) ستاسددو څددهکېږي ،داسې ښکاري چې لور دې ده.
د ناتاشدې هددده څدده خددوښ ندده شددول چددې دهدده مشددره مېلمندده پدده هددرور
خو،د ماشومانو په ژبې له دې سره هږدږي ،نو که يې واب ور نه کدړ،
مګر هدې ته يې برند برند وکتل.
په دې وخت کدې ،د دوان نسدل ډلده ،بداريه هماهده د يدارد افسدر د
شدددهزاديۍ اناميخايلوفندددا زوی،محودددل -نيکدددوالی د يدددراف مشدددر
زوی،او سددونيا  -د سددردار 15کلندده خور ده او د هدددوی تددر ټولددو کددوچنى
زوی پتېروشه ،ټول په مېلمستون کې ای پر ای شول .هدوی په بدراال
تويه ه ه کوله خپل هده شور او خوښي چې د هدو له هر هړي نده ورددده
په ډير نزاکت وساتي .دا ښکاره وه چې تاالر ته له بلې کوټې نده پده تلدوار
تر راتگه مخکې ،هلته د دوی خبرې او کيسې تر هده څه او خبرو نه چدې
دلتدده د ښددار د آوازو ،د هددوا د حددالتو او د يرافينددې اپردکسددني پدده اړه
کېدې،خورا په زړه پورې وې .هدوی کله نا کله کوالی شول يو بدل تده ور
ويوري او نه يې شو کوالی د خپلو خنداوو.مخه ونيسي.
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دوه زلميددان ،محوددل او د يددارد افسددران وو،هدددوی لدده ماشددومتوبه
ملګري ،هم منګه او ښکلي وو،خو يو بل ته هېڅ ورته نه وو
باريه ،ښکلى ،لوړ او ژيړ څڼي و ،هر هړی يې ډدر ښکلى ،يو له بدل
سره جوړ ،ښکلې څېره او آرامه طبيعت يې درلود .نيکوالی منځنۍ ونده
او ورين تندی ،ويښته يې يون يون ،پر پاسدنۍ شدونډه يدې د ويښدتو
نرۍ کرښه را پيدا شوې وه .د وانۍ شور او مستي يې له څېرې ورددده.
نيکوالی مېلمستون ته د رارسېدو سره تدک سدور شدو .داسدې بردښدېده
چې په زړه کې څه کري او ريبي،خو د ويلو لپاره څده مونددي نده شدي چدې
وې وايددي ،مګددر بدداريه سمدالسدده ،خپلدده آرامتيددا بېرتدده پيدددا کددړه ،پدده
ډدرې آرامۍ اوټوکماره ژبه يې وويل:
 دا نانځکده مدور،ال د دوانۍ او پېدلتددوب لده هدده وختونده پېژنددي،چې پزه يې ال داسې کږه شوې نه وه ،او که حافظه يې له ده سدره ملګرتيدا
وکړي کوالی شي ووايي چې په دې وروسدتيو پنځدو کدالونو کدې داسدې
زړه او ژوبله شوې ده چې سر يې ،بې ارادې داخوا اخوا ترې خو ېږي.
هده چې دا خبره وکړه ،ناتاشې ته يې وکتل ،مګر ناتاشا لده هدده مدخ
واړاوه او خپل کشر ورور ته چې ستريې يې د بې هږه خندا لده زوره سدره
ورهل دې وې،وکتددل .هددده د هددده زور لدده کبل ده چ دې پ در ددان يددې راوړی و،
ريږددده .همدا چې د زهم او توان اندازه يدې پدای تده ورسدېده ،د مدور لده
څنګه يې ودانګل او په هدې چټکۍ چې څومره يې پښدو کدوالی شدو،له
مېلمستونه د کوټې پلو ته منډه کړه ،خو باريه نه خندل ،په داسې حدال
کې چې موسکا يې پر شونډو خوره وه ،مور ته يې وويل:
 مور جانې ،داسې ښکاري چې تاسو هم چېرته تلئ ،ياډۍ ته اړتيداشته؟
مور يې په موسکا وويل:
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 هو ،ورشه،ورشه ،ياډۍ برابره کړئ.باريه په آرامدۍ لده تداالره وول او پده ناتاشدا پسدې الړ .دوی پسدې
هبر  ،هده څورب وړوکى هلک چې ،د مېلمستيا دپای تده رسدېدو لده
امله يې په تندي کې د خیګان نښې ښکارددې ،هم ور منډه کړې.

15٢

۳
د وانانو په ډلدې کدې،د يرافيندې،د مشدرې لدور نده پرتده(چدې څلدور
کالدده تددر خپلددې خددور ندده مشددره وه او د چټددو پېدلددوچم يددې کدداوه)،هددده
مېلمنه ،نيکوالی او د يراف خور ه سونيا هم پده مېلمسدتون کدې پداتې
وو .تورستريې سونيا په مالنرۍ ډنګره،مينداتوره څڼدوره،تر اوږدو بڼدو
الندې مالل کاته،اوبدل شوې دوه واره تر سدر تداو شدوې تدورې کدوڅۍ،
تانددد مخ،نددرۍ هاړه،پدده تېددره بيددا بربنددډو دنګددرو السددونواو دښددکليو
مړونددددونو ژددددړ رند د
ت

يې،لددده ليمدددو سدددره سددديالي کولددده .پددده څپددده ايد دزه

،دنرمو،ښددددکلو هددددړو پدددده چټکددددۍ او يرکتيددددا خو ېدددددا ،هددددده

پيشونګوري رايادوو چې ډدر ژر بده هدده پده يدوه شديطانې او دوکمدارۍ
پشو بدليږي.پر شونډو خوره موسکا يې په بندډارکې لده رواندو مرکدو او
خبرو اترو سره د يډون دلېوالتيانښه وه ،خدو هددې د پيدلتدوب ،اوږدو
يڼوبڼوالندې هلچک ،په سودايي تويه جګړې ته تلدونکي د مامدا زوی
ته ورينډلى و.د هدې هولونکې موسکا،ان يو شېبه هم څوک نه هولدول.
ټولو ته څرينده وه چې هدې له دې کبله پيشدو لده انسدره راوړې وه چدې
په دې پلمه په چټکۍ هده وتښتي او د ناتاشا او باريه پده څېدر د خپدل
ماما له زوی سره له تاالره ووزي او دوی خپل جال بنډار پيل کړي.
يراف،مېلمن دې تدده مددخ ورواړاوه او خپددل زوی نيکددوالی تدده يددې پدده
اشارې کې وويل:
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هوکې ،يرانې! ويورئ ،د هدده همزولدى ،بداريه افسدر شدوی او لده
هده نه هدواړي چدې د هدده ملګرتدوب پرددږدي ،ندو کده اوس هيلده لدري
پوهنتون اوما هوندې زوړ پردږدي او عسدکرۍ تده الړ شدي .حدال دا چدې
که ده هوښتالی په ډدرې آسانۍ به هده ته د بهرنيو چارو پده وزارل کدې
ښه هوره او د پام وړ کار پيدا شوی وای .وروسته يدې خپلدو خبدرو تده پده
پوښتنز ډول دوام ورکړ:
 آخر دا څه ملګرتوب دی؟مېلمنې وويل :هوکې ،ويل کېږي چې د جګړې داوربل هدږ هدم شدوی
دی.
يراف وويل:
 هوکې ،له پخوا راهيسې دا خبرې کېږي ،هو،داخبرې پدر لده پسدېروانددې دي ،دا خبددرې همداسددې لدده تشددو خبددرو ندده زيدداتې ندده شددوې او
وروسته يې خپله خبره بيا تکرار کړه:
 هوکې ،يرانه! دا څه ملګرتدوب دی چدې دهدده لپداره سدړی دسدپروپوځ ته الړ شي ،هوکې ،هوکې؟
مېلمنه مېرمن چې نه پوهېده څه ووايي،سدر يدې ښدوراواوه او چوپده
پاتې شوه.
نيکوالی،چې ددې خبرې په اورددو،سره لمبه شو ،يواکې ه ده يدې
کوله چې هواړي ان له دې بدناميو وژهوري،نو هږيې وکړ:
 دا خبرې ملګرتوب پورې اړه نه لري ،زه خپله داسې انګېدرم چدې زهخدای پو ي خدمت ته پيدا کړی يم او له هده سره مينه لرم.
هددده دا خبددره وکددړه او دوو نجونددو تدده،مېلمنې او دتددرور لورتدده چددې
دواړو هده ته د ستاينې ستريې ينډلې وې ،وکتل.
يراف وويل:
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 نن ديروال شوبېرل،دپاولويارد د سواره پوځ د فرقې قوماندان دهرمنۍ لپاره دلته را ي .هده دلته خپلې رخوتۍ تېروي او بيا هده هدم
له انه سره بيايي.
هده خپلې اوږې پورتده واچدولې او ښدکاره وه چدې دې خبدرې سدخت
خواشينى کړی دی او هواړي هده په ټوکو واړوي ،هده وويل:
ښه نور څه وکړو؟نيکوالی وويل :يرانه پالره!
-ما خو در ته وويل ،که ته په رښدتيا ماتده پدوځ تده د تد

اجدازه نده را

کوي ،پاتې کېږم،خو زه په دې پوهېږم چې له پو ي خدمته پرته بل هېڅ
زما د السه نه کېږي .له ما نه ،نه ښه ديپلومدال جدوړدږي او نده بده دولتدي
خدمت وکړيپى شم ،که زه خپل احساسال پټولى نه شم .
ده چې دا خبرې کولې ،د زلميتوب په يوه ښدکلي اندداز يدې ،سدونيا
او مېلمنۍ پېدلې ته کتل....
زاړه يراف وويل:
 ښه ده،ښه ور ته ويورئ،سر تر پايه سره لمبه او خوټېږي ،بناپارلټول لېوني او سرسام کړي دي،ټول دې سودا اخيسدتي دي چدې دا سدړی
څنګه له برددييتوبه امپراتورۍ ته رسېدلى دی.
يراف،پرته له هده چې يې د ميلمنۍ لده ملندډو ډکدې موسدکا تده پدام
شي ،زياته کړه او وې ويل:
څه ووايم،خدای دې وکړي.مشددران ټددول د بناپددارل پدده هکلدده هږددددل.ژوليدده،د کددارايين لددورچې
خوږه مو سکا يې پر شونډو خوره وه ،وان رستوف تده مدخ ور واړاوه او
وې ويل:
 افسوس،افسوس چې تاسدو د پنجشدنبې پده ورځ د ارخداروفو ،پده155

مېلمستيا کې نه وئ. ،بې له تاسو زه هلته خورا خیه وم.
ددوان،چې د نجلددۍ دهو،تومددارکوونکو خبددرو لېددونى کددړی و،پدده
داسددې حددال کددې چددې پددر شددونډو يددې د ددوانۍ زړه وړونکددې موسددکا
راخوردده ،ان هدې ته ور نېږدې او له نورو نه جال يې له ژوليه سره چې
موسېده،د زړه خواله پيل کړه .د هده دې ته هېڅ پام نه و چې د رخې هده
چداړه چددې دده همدددې بددې ارادې موسددکا تېدره کددړه وه ،د سددونيا زړه چددې
دروهجنه موسکا يې کوله او سره لمبده شدوې وه ،څنګده پرهدر پرهدر کدړ.
هده ،د خبرو په مين کې سر لږ پورته کړ او هدې ته يې ور وکتل .سدونيا
چې نه شو کوالی د خپلو اوښکو مخده ونيسدي يدو مريندى خدو هوسدناک
هلچددک هددده تدده وروليددږه او هماهدده دروهجندده موسددکا يددې پ در شددونډو
پاڅېددده او لدده مېلمسددتونه ووتدده .د نيکددوالی شددوق او ذوق ناڅاپدده ورک
شول .هده په خبرو کې دلومړني نډ په پيدا کېدو ،په يبڼۍ له کوټې نه
وول او د سونيا په لټه کې شو.
انا ميخايلوفنا ،له کوټې نه وتونکِ نيکوالی ته ،اشاره وکدړه او وې
ويل:
 وای ،وای ،چدې ددې وانددانو راز لکدده پدده تددورو جددامو کددې سددپينهبخۍ،څومره له ورايه ښدکاري !.دمامدا او تدرور لدور او زوی تدل ،اور او
اوبه دي.
يرافينې وويل :هوکې!
وروسته له هده چې مېلمستون تده دلمدر راهلدې دال ددهدو واندانو
سره يډه پناه شدوه،ته بده وايدي يرافيندې هوښدتل هددې پوښدتنې تده چدې
دايددې پرلدده پسددې سددودايي کددړې وه او هې چددا لدده هد دې ندده ،ندده وه کددړې،
واب جوړ کړی،وې ويل:
 څومره رنځونه،څومره دردونه او همونه وزهمل شول چې اوس يدې156

د ثمر خوند او خوښي ووينو ،مګر رښتيا خبره داده چې اوس تر خوښدۍ
نده انديښددنې او ويددره زياتدده ده .هدره ورځ ،ورځ تددر ورځ ودددره او انديښددنې
،ډار او ډار.هو دا دعمر هده من

دی چې پېدلوټو او تنکدو زلميدانو تده

يواښ ورپېښوي.
مېلمنې مېرمنې وويل:
دا ټول په روزنې پورې اړه لري.يرافينې وويل:
هوکې ،رښتيا ده ،تر ننه پورې زما ماشومانو شکر د خددای دی مداخپل دوست يڼي او په ما پوره ډاډ او باور لري .
يرافينددې،هم د نددورو زياتروميندددو او پلرونددو پدده څېدر تېروتندده کددوي
اوداسد دې يڼدددي چدددې يدددواکې ماشدددومان يدددې لددده دوی نددده هد دېڅ راز نددده
پټوي،هدې خپلو خبرو ته داسې دوام ورکړ:
 پدددوهېږم چد دې زمدددا د رازوندددو لدددومړی محدددرم بددده زمدددا لدددوڼې وي اونيکولينکا که په خپل اورني او شوقي طبيعت کومه ورځ کوم شديطانت
وکړي،ودې کړي ،کوم وان دی چې نه يې کوي .د هده شديطنت چدي هدر
څه وي .خو د پترزبور

دښاهلو هدو ته به ورته نه وي.

يراف،هدددره جدددړه او سدددخت کړکېچ،پددده دې ويندددا چدددې وياړمنددده ده،
وياړمنه ده زلميو! آواره يڼله ،په همدې پلمه چې هر څده بده ښده او خدورا
ښه شي ،د خپلې مېرمنې د خبرو د ښو يڼلو لپاره يې وويل:
 هو،ډدر ښه ماشومان دي ،هېڅ ساری نه لري،يوره،هدوی هدواړيدياردهړي شي.ډدره ښه ده،شي دي .يرانه! نو څه پروا لري؟
مېلمنې مېرمنې خبره هبريه کړه ،ستاسو کشره لور څه د ناز ټوټده او
دباروته دانه ده.
يراف وويل:
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 هوکې!دباروته دانه،هده کټ مټ ماته شوې ده،که څه هم زمدا لدورده او زما له خوا به يې ستاينه په ای نه وي،خو رښتيا،رښتيا دي،هده
به ژر سندرهاړې شي ،يو ايتدالوی ښدوونکې مدو ورتده يمدارلى دی چدې
ويددې روزي،بلدده سددالوموني (د نولسددمې پېددړۍ پدده پيددل کددې پدده مسددکو
جرمنه سندرهاړې) به شي.
 -تدر اوسده بدده ال وختده وي،وايددي پده دې مند

د اواز روزنده،آواز تدده

تاوان رسوي.
يراف واب ورکړ:
څنګدده وخددت دی،هددېڅ وخددت ندده دی،څنګدده پخددوا زمددوږ ميندددو پددهدوله کلنۍ ديارله کلنۍ کې ودونه کول.
يرافينې چې پټه موسکايې پدر شدونډو خدوره او دبداريه مورتده يدې
کتل،وويل:
هده ال همدا اوس په باريه مينه ده،تاسو يورئ؟او وروسته يې يدواکې هددې پوښدتنې تده دواب لټداوه چدې تدل ددې
خيال پرې بوخت و،خبرو ته يې دوام ورکړ:
نو يورئ؟ که ما هده تر سختې څدارنې النددې نيدولې وای،پده هددېمددې بنددديز لګددولى وای...،خدددای پددوهېږي هدددوی بدده پدده پټدده څدده ندده وای
کړي(د يرافينې موخه دا وه چې ښکلول به يدې سدره) خدو اوس زه د هددې
پدده هددره خبددره او راز پددوهېږم.هددده بدده ماښ دام تدده راشددي او هرڅدده بدده راتدده
ووايددي.کې ددای شددي چددې زه هددده ونددازوم،دا ښدده ده ،کدده مددا مشددره تددر
سختې څارنې الندې نيولې وه.
مشرې لوريې ،ښکلې يرافينې ،ودره ،چې موسېده،وويل:
هوکې! زه يې چور بل ډول روزلې يم،خو موسکا،هده شان چدې تدلبدده د ودرې،څېره،ښددکلوله دا واريددې ښددکل ندده کددړه .بددرعکه يددې دهدددې
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طبيعددت ال پسددې خټدده او رندد

يددې والوتدده.ودره،پدده رښددتيا ښايسددته،

هوښياره ،په زده کړو کې خورا ښه،دښدې روزندې خاوندده وه.دهددې آواز
خورا خوږ او زړه راښکونکي و،هده څده چدې هددې وويدل ټدول رښدتيا او
پر ای،مګر دا عجيبه وه چې ولې مېلمندې او يرافيندې داسدې هددې تده
مخ ورواړوو چدې يدواکې،ولې وددرې داسدې خبدرې وکدړې چدې دوی يدې
نارامه او حيران کړي وو.
مېلمنې وويل:
 هرڅدوک تددل ه دده کوي،لده لومړيددو ماشددومانو سدره لدده يرکتيددا اوهوښديارۍ نده کدار واخلددي او پده دې تويده کدوم سددتره چداره چدې تدر نددورو
توپير لري ترسره کړي.
يراف وويل:
هدداړه بدده ندده بندوم،يرانده! زمددوږ يرانددې يرافينددې ،ودددره تددر سددختېڅارنې الندې وروزله،نو،څه ووايو؟ او وروسته يدې پده داسدې حدال کدې
چې ودرې ته ،په ستانيزه بڼه ستريه کېښکودله ،زياته کړه:
نو يوره چې څومره ښه شوه.مېلمانه پاڅېدل،الړل او ژبه يې وکړه چې هرمنۍ ته راستانه شي.
يرافينې د مېلمنو تر بدريې وروسته وويل:
دا ينې هم عجب عدادل لدري چدې يدو وار کېناسدتل بيدا دې خددایهدوی پاڅوي.
-
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کله چې ناتاشا،له مېلمسدتونه ووتله،مندډه يدې کړه،خدو لده يلخدانې
وړاندې نه الړه.هده په يلخانې کې ودردده او په کوټه کې روانو خبرو ته
دهوږ نيولو په تر کې ،باريه ته ستريې په الره پاتې شدوه.نو کده يدې
پښې پر مکه ټکولې ،حواله يې په تمامېدو بريښېده او نېږدې و چې
لدده دې کبلدده پدده ژړا شددي چددې بدداريه ولددې سمدالسدده هدددې پسددې ندده دی
راوتلى ،خو بداالخره د کدوم دوان دعدادي،ارامو،خو نده چټکدو يدامونو
هږ واورددل شو.ناتاشا په چټکۍ د دوو يلدانو من تده دان ورسداوه او
هملته پټه شوه.
باريه دکوټې په من کې ودردد ،داخوا هده خوايې وکتل،په يوتده
يې له لستوني نه خلى وواهه ،هيندارې ته ورنېږدې او پده هددې کدې يدې
خپلې ښکلې څېرې ته وکتل.ناتاشدې پده خپدل يويدل کدې سدا بندده او لده
خپ دل څددار ى ندده يددې دهددده څارندده کولدده.بدداريه،څو شددېبې د هين ددارې
ترمخې ودرددد ،وموسدېد او دروازې تده نېدږدې شدو.ناتاشدا هوښدتل پدر
هده هږ وکړي،خو وروسته يې له ان سره وويل:
پردږده چې ما ولټوي.همدددا چددې بدداريه لدده يلخددانې راوول،سددونيا پدده خددورا اورنددي او
ژړهوني حالت له بلې دروازې راووته.ناتاشدا لده خپدل هدده تکدل نده چدې
هدده تدده وريدام کدړي تېدره او دا يددې ښده ويڼلدده چدې پده خپل دار دای کددې
داسې پټه پاتې شي چې يواکې کومه کوډيره خولۍ يې پدر سدر کدړې او
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ټول هده څه ويني چې په نړۍ کې تېردږي ،خو هې وک دا نه ويني .هددې
له دهه حالت نده کدوم ندا پېژنددلى خوندد اخيسدت.سدونيا چدې تدر شدونډو
الندددې څدده ويددل د مېلمسددتون د دروازې خواتدده کتددل.نيکوالی،پدده دې
وخت کې له دروازې نه راوول.
نيکوالی د سونيا په ليدو،هدې ته ورمنډې کړل او وې ويل:
سونيا په تاڅه شوي دي؟ د باور وړ نه دي.سونيا چې سلګۍ وهلې ،وويل:
هېڅ،هېڅ،پرې مې ږدئ،پرې مې ږدئ.نه،نه،زه پوهېږم،څه شوي دي.ښه ده!ښه ده!چې پوهېږئ،نو ښه به دا وي چې ورستون شي.نيکوالی چې هده له السه راونيوه،وويل:
سدددونيا يدددوه خبدددره واوره!څنګددده تددده کدددوالی شدددي چدددې پددده تشدددوخيالونو ان او ما دواړه داسې وزوروئ.؟
سونيا خپل الس هماهسې دهده پده منګولدو کدې پردښدود او ژړا يدې
به کړه.ناتاشا چې سا يې په يويل کې ټېنګه کړې وه ،پرته لده هدده چدې
وخو ېږې ،په لېددونکو سدتريو يدې لده خپدل څار دای نده هرڅده څدارل
اوله انسره يې توور کاوه:
اوس به څه کېږي؟نيکوالی وويل:
زما په ژوند کې هېڅ نه دي په کار،يوازې ته ماته هرڅه يدې ،دا بده زه
تاته وښيم.
 دهه څه چې ته وايي،زما هېڅ نه خوښېږي.نيکوالی،هده انته رانېږدې او ښکل يې کړه،وې ويل:
نه به وايم،نه به وايم،سدونيا،ما بده وبښدئ.ناتاشدا پده دې وخدت کدې161

فکر وکړ او وې ويل:
اخ! څه خوند کوي،څومره ښه.کله چې سونيا او نيکوالی له کوټې ووتدل ،ناتاشدا هدم هددوی پسدې
ووتله ،په خورا يرکتيا او پام يې باريه خپلې خواته ته راوهوښدت او
وې ويل:
دلته راشه!....دې خواته،دې خواته!هدې،هده يلخانې ته،ددوو سترو يلدانو من ته،هدده دای تده چدې
هده پټه شوې وه،بدريه کړ.
باريه چې خندا يې پر شونډو خوره وه،هدې پسې روان و.
باريه له هدې وپوښتل:
 دا څه دي چې ما ته يې ويل هواړئ؟ناتاشا يو ډول وار خطا شدوه .دا خدوا او هدده خدوا يدې کتدل ،نانځکده
يې چې همالته پرته وه،راواخيسته او وې ويل:
 راشه او زما نانځکه مچو کړه.بدداريه پدده خددورا يددر ،د هدددې ماللددو سددتريو او تاندددې څې درې تدده
وکتل ،خو هېڅ يې و نه ويل.
ناتاشا وويل:
نه هواړي هده مچو کړئ؟ چې داسې ده ،نو په ما پسې را ه.هدې دا وويل او د يالنو په مين کې وړاندې الړه.
خپله نانځکه يې هلته لرې د يالنو په مين کې وارتيږله،باريه يې
بيا له لستوڼي راونيو او په بنګهاري يې وويل:
 ما ته را نېږدې شه ،نور هم را نېږدې!دهدې پده سدره شدوې څېدره کې،ديبندۍ او بدري يدډې نښدې څرينددې
وې ،تر ستريو الندې يې هده ته کتدل ،موسدکا يدې پدر شدونډوخوره وه،
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سددتريې يددې دخوښددۍ لدده اوښددکو ډکدې وې ،پدده داسدې يددو هددږ چدې مټدې
اورددل کېده ،هده ته وويل:
 نه هواړې ما مچ کړئ؟باريه تک سور شو او وې ويل:
 څومره دخندا وړ يي.هده نور هم هدې ته ورخم شو،څېره يدې ال پسدې سدره او پرتده لده چدې
څه وکړي ،ستريې په الر پاتې شو.
ناتاشا ناڅاپه د يلدانو پاسني پوړ ته ور ودانګل ،داسې چې تر هده
نه لوړه ودردده ،السدونه يدې لده هدده داسدې تداو کدړل ،چدې ډنګدر او لدو
مړوندوندده يددې د هددده پدده اورمې دږ کددې سددره هوټدده شول،وروسددته يددې پدده
کرارې خو ېددا خپلدې څڼدې شداته واچدولې او د هدده شدونډې يدې مچدې
کړې.تر مچې وروسته،د يلدانوپه من کې،ديل انګو او يلپاڼو شدا تده
ور وخو ېده ،د يالنو شا ته الړه ،سر يې ښکته واچواه او ودردده.
باريه وويل:
ناتاشا،تاسو پوهيږئ ،چې ماته يرانه ياست ،خو....ناتاشې ورزياته کړه :تاسو په ما مين ياستئ؟
 هو.مين يم ،مګر مهرباني وکړئ ،هده څه ونه کړو چې اوس ...څلورکاله نور ...نو هده وخت به ستا ريباري کوم..
ناتاشا تر لږ فکره وروسته په خپلو تاندو نريو يوتو وشمېرل:
 ديددددارله ،څلددددورله ،پددددنځله او شددددپاړله ،ژبدددده کددددوئ .ژبدددده؟همداسې؟
دخوښۍ او ارامۍ يوې ندرۍ موسدکادهدې سدره ادشدېدلې څېدره ،ال
پسې و لوله.
باريه واب ورکړ :ټينګه ژبه.
16۹

هو!هو همداسې!ژبه ده.
نجلۍ وويل :د تل لپاره؟ د مر

تر شيبې پورې؟

خپل الس يې د هده په څنګل کې ور واچوه ،پده کدراره او داسدې حدال
چددې نيکمرهددي يددې لدده څېددرې ورددلدده ،لدده هددده سددره څن د
مېلمسون په لور وخو ېده.
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يرافينه،لدده دې هرکليو،داسددې سددتومانه شددوې وه چددې نددور يددې نددو
مخامخ دهې چا دليدو هيله نه لرله،نو که يې چوپړاندو تده سپارښدتنه
وکددړه چددې مبددارکۍ تدده راتلددونکي را رسددېدونکي مېلماندده،دې سددره لدده
کتنې پرته ،مخامخ هرمنۍ ته بدريه شي.
يرافينې،هوښددتل چدددې دخپددل ماشددتومتوب دمندد

لددده خدددورلنې،

شهزاديۍ انا ميخايلوفنې سره چې له پترزبوريه د راستنېدو وروسدته
يددې ال پدده مددړه يېددډه ليدددلې ندده وه ،يددو پدده يددو د زړه خوالدده وکددړي .انددا
ميخايلوفنددا پدده ژړهدددونې او مددالګينې څېددرې ،د يرافيندددې څددوکۍ تددده
ورنېږدې شوه او وې ويل:
 -هددواړم لدده تاسددره سدددپينې او داندد

پېېلددې خبدددرې وکددړم .تدده خدددو

پوهېږې ،چې زما او ستاسو د زړو دوستانو له ډلې نه يوازې يو څدو تنده
يوته په شمار ژوندي پاتې دي ،نو که ،ستا دوسدتي ماتده ډيدره يرانده
او په هدې داسې وياړم.
اناميخايلوفنا،ستريې د*ودرې*خدوا تده ورواړولدې او چوپده پداتې
شوه.
هدې،چې دخپلې خورلندې الس کېښکود خپلدې مشدرې لدور،ودرې
ته چې لده ورايده بريښدېده ،تدر دې نده کشدره لدور ورتده يرانده ده،پده تريدو
تندي وکتل او وې ويل:
 ستا شاله په هېڅ سر نه خالاېږئ ؟ايا ته نه وينئ،چدې تده دلتده پده165

کار نه يئ؟ الړ شه ،خپلو خويندو ته ورشه! او يا....
ښکلې ودرې چې دسپک کړل شوي چدا پده شدان موسدېده،خو داسدې
يې وښوده چې د مور خبرې يې کوم سپکاوی نه دي يڼلي نو وې ويل:
 مور جانې! که دې د مخه ويلي وای ،زه به هماهه شېبه وتلې وای.ودره،تردې خبرې وروسته د خپلدې کدوټې پده لدور وخو ېدلده ،خدو د
کمکۍ کوټې نه د تېرددو په وخت کې يې پام شو چې دوه وانې جدوړې
د دوو کړکيو مخې ته ناستې دي .هده ودردده او له سپکاوي ډکده خنددا
يې وکړه .ژوليدا د نيکدوالی تدر څند

ناسدته وه .نيکدوالی هددې تده خپدل

لومړنى ليکل شوی شعر ډالۍ کاوه .باريه او ناتاشا د بلې کړکدۍ خدوا
ته ناسدت وو .خدو کلده چدې وددره کدوټې تده راننوتده چدوپ شدول.سدونيا او
ناتاشې په مالمتو خو نيکمرهو هلچکونو ودرې ته کتل .دهو دوومينو
نجونو ته کتدل،خورا،زړه راښدکونکې او پده زړه پدورې وو،مګدر داسدې
وبددر دښددېده چددې ودددرې ،دهدددو پدده ليدددو کددوم هددوره اهېددز احسدداس ندده
کړ،هدې وويل:
پدده وار،وار مددې درتدده ويلددي دي چددې زمددا هددېڅ شددي وا ندده اخلددئ،مګرتاسدو خپلده کوټده او خپدل هرڅده نده لدرئ ؟ددې ويندا سدره سدم يدې لدده
نيکوالی نه خپله مشواڼۍ راواخيسته.
نيکوالی چې بڼکه په مشوانۍ کې کېښوده ،وې ويل:
 سمدالسه،سمدالسه!ويرې خبرو ته دوام ورکړ:
 ستاسو ټول کړه ،ټول،بې ايده کدړه دي .ويدورئ !کلده چدې يو دایاو داسې په ډله ايزه تويه مېلمستون ته را ننوتلئ چدې ستاسدې پدر دای
ټول ناست مېلمانه وشرمېدل.
هده څه چې هدې ويل ،ټول رښتيا و ،نو کده هدېڅ چدا ه ده نده کولده
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دهدې واب ووايي .هدو څلور تنو يوازې په خپل من کدې يدو بدل تده تدر
ستريو الندې کتل .ويره چې مشواڼۍ يې په الس همداسې په کوټده کدې
والړه پاتې وه،وويل:
-په دې عمر ،په دې من

د ناتاشدې او د بداريه يدا ستاسدو د دواړو

تر من به څه راز وي؟ دا ټولې بې معني او دملنډو وړ خبرې دي.
ناتاشا له ټولو نه د مالتړ په نښه په خورا کرار اواز هږ وکړ:
 ويرې! نو دا تا پورې څه اړه لري؟داسې بردښېده،چې ناتاشا تر بل هر وخته نن پر ټولدو خدورا خدوږه او
مهربانه وه.
ويرې وويل:
دا خبري ډيرې احماانه خبرې دي،ستاسو پر ای زه پده دهدو کداروشرميږم .دا څه راز ،دا څه خبرې دي؟
ناتاشا يو وار لکه چې اور يې اخيستى وی ،وويل:
 -هر څوک ان ته يو راز لري ،موږ کله،ستا او بېدر

پده اړيکدو کدې

کله هږددلي نه يو؟
ويري وويل:
 زه داسې انګېرم،چې تاسو که هږددای نه شدئ ،چدې زمدا پده کدړوکې هېڅ کله کوم احماانه څه نه شته .اوس نو ابر وکړئ چې زه مدې مدور
جانې ته ووايم ،چې ته د باريه سره څه کارونه کوي.
باريه وويل:
له ماسره د ناتالياايلينشدينه ،اړيکدي خدورا ښدکلي او ښده دي .زه نده
شم کوالی له هدې هېڅ ډول سر ټکونه ولرم.
ناتاشا په خواشيني سپک شوي او لړزددلي آواز وويل:
 ښه دي ،ندور ندو بده دي باريسده ،تاسدو ندو داسدې ديپلوماسدي مده16۳

کوي(.د ديپلوماسۍ کلمه دماشومانو تر مدن دهددو پده دانګړې معندي
سره دود وه)
ناتاشا چې پده چټکدۍ او پدر لده پسدې خبدرې کدولې ،ويدرې تده مدخ ور
واړاوه او وې ويل:
ته به په دې هېڅ کله پوه نه شي ،که چدې تدا تده هې دوک،هېڅ کلدهيددران ندده و ،تدده زړه ندده لددرې .تدده پددوهېږئ تدده څدده شددي يددئ؟ تدده مېددرمن
"ديجينليه" هوندې يې(.دا نوم ډدر بدد ندوم و،چدې نيکدوالی پدر ويدرې
ادښدى دی) سددتا پدده تومندده کددې تددر ټولددو ندده د خونددد چدداره ،داده چددې نددور
وزوروې ،اوس ه،څومره دې چې توان رسي،بېر

ته نازونه کوه.

 هر څه چې وي پده مېلمسدتياوو کدې زمدا سدتريې پده بدډايو وانانوپسې نه چورلېږي...
په همدي وخت کې نيکوالی خبره واخيسته او وې ويل:
ښه ده ويرې! څه دې چې زړه هوښتل هده دې وکړل ،څدومره دې چدې
بددد او ښددکنځل زده وو ،هددده دې ټولددو تدده وويددل ،ټددول دې تددر سددپږمو
راوستي دي.
نيکوالی تر يوې شېبې نډه وروسته ټولو ته بلنه ورکړه او وې ويل:
 در ئ چې و ،نور نو خپلې کوټې ته والړ شو.هدوی څلور واړه ،د مرهدانو د يدوې ترهېددلې ډلدې پده شدان يدو دای
پورته شول،وخو ېدل او له کوټې ووتل.
د هدو د پاڅېدو سره يو ای ويرې هږ وکړ:
 دا زه وم چددې سددپکې سددپورې مددې واورددددې ،مددا چددا تدده سددپکېسپورې نه دي ويلي.
له کوټې نه بهر د مستو خنداوو کړسهاري په من کې دا هدږ اوردددل
کېده چې ويل يې:
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 مېرمن ديجينليه ،مېرمن ديجينليه.ښکلې ودرې ،چې پر ټولو ناوړه او بد اهېز ښندلى و ،وموسېده ،او
بې له هده چې ددې په اړه شويو ويناوو ته پام وکدړي ،د هينددارې مخدې
ته ودردده ،خپلې څڼې او شال يې جوړ کدړل او دخپلدې ښدکلې بشدرې پده
ليدلو،له پخوا ال سړه او آرامه شوه.
په مېلمستون کې خبرې اترې او مرکې تودې وې.
يرافينې رستوا وويل:
آه يرانې! زموږ په ژوندد کدې هدر څده داسدې د خوښدۍ او هيلدو وړ نده
دي ،زه په ډايه وينم ،داسې خرڅونه او لويي چې مدوږ يدې کدوو ،ډددر ژر
به چاړه اډوکو ته ورسېږي .او کله هم که کلي تده الړ شدو ،فکدر کدوئ ،تده
وا موږ به اسدتراحت وکدړو ؟ هې کلده! دا ټدول بېځايده انښدودنې دي،
...او خدای پوهېږي څه لوبې دي! زه هېڅ نه پوهېږم چې ولې يدوازې زمدا
په ژوند او حال وهږيږو؟ را ې چدې لدږ سدتا پده اړه ،سدتا د کدارونو او دا
چدې څنګدده ،...زه چدې کلدده تاتدده يدورم آنتې،تدده حيرانېږم،پده داسددې پاخدده
عمر ،مسکو او پترزبدور تده تد

راتد

کدوي ،دلتده او هلتده ير دي،

ټول وزيران يوري او کتنې ور سدره کدوي،دا څنګده يدې حوادله لدري؟ زه
په رښتيا نه پدوهېږم ،چدې دا ټدولې چدارې تده څنګده سدرته رسدوئ؟ اوس
ماته يوره! زه خو يو هم نه شم کوالی.
شهزاديۍ انا ميخايلوفنې واب ورکړ:
اخ! يرانې! خدای دې نه کړي چې په تا راشي،له داسې يو زوی سدره
چې د لمانځنې تر پولې در ته يران وی ،بې پناه ،بې پالره ،په همونو او
خواريو کې ډوبه ،کونډه او يوزاې پاتې شي.
وروسته يې لږ په وياړ سره دوام ورکړ:
په دهه حالت کې انسان هر څه زده کوي ،د ژوند سختيو مدا تده ډيدر16۳

څدده را زده کددړل .هددر کلدده چددې د دهدده لويددانو ندده د يددوه ليدددو تدده اړيددږم ،يددو
يادښت ورته ليکم:
فالنۍ سرداره هيله لري له تاسو سره ويوري ...بيايې خپله څارم ،که
يدې ددواب را نده شددي ،دويدم ددل ،دردديم ،څلددورم دل همداسدې تدر پايدده
پورې .لندډه دا چدې دومدره او تدر هدده پدورې ليکونده او هوښدتنې لديکم،
چې زما هوښتنه ترسره شي .هېڅ په دې فکر نه کوم چدې هددوی څده فکدر
کوي.
يرافينې وپوښتل:
 ښدده دا را تدده ووايدده چددې د بورنکدا(بدداريه) کاروندده دې څنګدده جددوړکړل؟ ښه ،زوی خو دې اوس د يدارد افسدر کدړ ،خدو زمدا نيکدوالی جدان،
همداسددې يددو سدداده افسددريوټي پدداتې دی .هددده هې ددوک ندده لددري چددې
همخور يې شي .له تا سره په دې برخه کې چا مرسته وکړه؟
شهزاديۍ اناميخايلوفنا،ټول هده سپکاوي چې دې خپدل هددف تده
درسېدو لپاره،ليدد لي وو ،چدور هېدر کدړل او پده ډددرې ميندې يدې دواب
ورکړ:
سددردار واسدديلي! هددده لدده ماسددره ډيددر مهرباندده و ،زمددا تددر هوښددتنېوروسته يې سمدالسه ،پخپله له ټولواک سره په دې اړه خبرې وکړې....
يرافينې وپوښتل:
 دا را ته ووايه چې سردار واسيلي به ډير زوړ شوی وی؟ مدا لده هددهوخته چې د رومان وف په کور کدې مدو ،هدده نندداره ښدودله ،بيدا نده دی
ليدلى .داسدې يومدان کدوم چدې زه بده يدې چدور هېدره کدړې يدم .او پده يدوې
موسکا يې په ياد راوړل او وې ويل:
 هده،هده وخت يې پده مدا پسدې ډددرې مندډې وهلدې او رانده تاودددهراتاودده.
1۳١

اناميخايلوفنا واب ورکړ:
نه ،هماهه شان چې و ،هماهه شان و .،هماهه شدان مهربدان او مېلمده
پال دی .لوړ دري تده رسدېدلى،خو د پخدوا پده څېدر سداده او خدوږ دی او
هوره کې شوې نه دی .هده ما ته وويل:
يرانددې شددهزاديۍ! ډدددر زوردددږم چددې تاسددو ت ده ستاسددو د شددان وړخدمت نه شم کوالی.
هده تل ما ته دا خبره تکراروله:
تاسې يوازې او يوازې ماته سپارښتنه وکړئ .نه ،نه ،هده خورا ښدهسړی او مهربانه خپلوان دی.
مګر ناتاليا !ته خو مې له زوی سره ،زما په بدې پايده ميندې ښده خبدره
يې ،يومان نه کوم چې داسې کار به نه وي چې زه يې دهدده د نيکمرهدۍ
لپاره ترسره نه کړم.
اناميخايلوفنا ،خپل هميزه سندريزه بڼه لدږه بدلده کدړه او پده همجدن
ټيټ آواز يې دوام ورکړ:
وايي تشه السه ته مې دښمن يې،تت الس له مانه هدم د بخدت مرهدهالوزولى دی .ما چې هر څه درلودل ،په دې دعوا مې خر کړل ،پايله يدې
هددم هددېڅ ښددکاره ندده ده .تدده يددې توددور هددم ندده شدې کددوالی .همدددا اوس يددوه
ټنګه ،يوه ټنګه د هدې په رښتيانۍ معني سره نه لدرم .آن نده پدوهېږم چدې
باريه ته کالي په څه واخلم .هدې خپدل دسدتمال لده جيبده را وويسدت او
په ژړا شوه .دا اوس پنځه سوه روبلو ته اړتيا لرم ،خو په جيب کدې لده ٢5
روبلو نه زيال څه نه لدرم .تده نده پدوهيږئ چدې خددای پده مدا څده بددمرهۍ
رواستې دي،زه په دهه حالت کې يم .يوازې او يوازې يوه هيله لرم،هدده
هم ټول اميد يراف کيريل والديميدروويچ بېزاوخدوف تده دی او بده .کده
هددده هددم د خپددل دينددي زوی الس نيددوی وندده کددړی ،د هددده د خددر هددم و ندده
1۳1

خوري ،ته خو پوهيږئ چې هده دبداريه ديندي پدالر دی .کده دا کدار و نده
شي ،ټولې خوارۍ او زارۍ به مې اوبه يوسي .که ما وويل چې آن هدده
ته کالي او د اړتيا وړ شيان هم را نيوای نه شم.
 يراف همداسې ژړل او په چوپه خوله يې د څه په هکله فکر کاوه.شهزاديۍ وويل:
 زياتره وخت داسې فکر کوم،کېدای شي دا يناه وي ،پوهېږم ،امداڅددده وکړم؟زيددداتره وخدددت فکرکدددوم چدددې سدددردار،کېريل والديميدددروويچ
بېزاوخوف يوازې ژوندد کدوي...دا د دومدره شدتمنۍ...د څده پده تمده ژوندد
کوي؟ په دې عمر،هده ته له ژونده يو دروندد پېټدى جدوړ شدوی دی ،خدو
زما د باريه لپاره ژوند نوی پيل کېږي.
هدې خپلې خبرې اوږدې کړې:
 کېدای شي ،هده خپل ديني زوی باريه ته يدو څده پرددږدي .يدو څدهشتمني.
يراف پاڅېده ،خدای ښه پوهيږي ،زمدا يرانده!بداور مدې نده شدي ،دا
بډای او مخور خلک ډدر انخوښي دي،خو سره له دې هدم زه لده بداريه
سدره پده يدډه ور دم او خپلدې ټددولې سدتونزې پده سدپينه او پده ډايده ورتدده
وايم .پردږده هر څه چې وايي وايي دې .که رښتيا ووايدم اوس مدې د زوی
ژوند دې خبرې پورې اړه لري.
تردې خبرې نه وروسته وخو ېده او وې ويل:
اوس دوه بجې دي ،ډوډۍ په څلورو بجو خدوړل کېدږي ،وخدت شدتهکولئ شم ورشم.
د يوې پترزبوريۍ چټکې مېرمنې په تويه چې بايدد څنګده لده وختده
يټه واخلي،اناميخايلوفنا څوک خپل زوی پسدې ولېدږل او لده هدده سدره
يډه دا هم ووته.
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هدې يرافينې ته چې تر دروازې پورې يې دا بدريه کوله وويل:
 د خدای په امان يرانې! او په داسې زارۍ ډوله يې چې زوی يدې وانه وري ور زياته کړه:
يرانې! دعا به راته کوئ چې بری مو په برخه شي.
يراف ،هم چې د خوړنتون تر وره پورې بدريې ته راهلى و ،وويل:
يرانه! تاسو د يدراف کېريدل والديميدروويچ ديددن تده دئ؟ کده يدېطبيعت جوړ و ،نو زما له خوا پېير،هم ډوډۍ ته را وبولئ .پخدوا بده هدده
زموږ کره راته ،لده ماشدومانو سدره بده يدې د ن دا بنډارونده جدوړول ،هدرو
مرو يې را وبولئ،يرانه!
اوس به نو يورو چې تاراس به ندن مدوږ تده څده ندوي راوښديئ(،يعندې
آشپز تاراس څه نوي پخوي) وايي نن موږ ته داسې ډوډۍ را کوي ،چدې
ال تر اوسه آن ديراف ارلوف په کورنۍ کې هم چا خوړلې نه ده.

1۳۹

1٢
يرانه باريسه!
دا خبددره اناميخايلوفنددا هددده وخددت خپددل زوی ب داريه تدده وکددړه چددې
ددوی ياډۍ ،له سَوارې(دهنمو پاتې برخه) نه په پوښلې کوڅې تېدره او
د يراف کېريل والديميروويچ بېزاوخوف د کور لوی انګړ ته ورننوته.
مور خپله خبره تکرار کړه او خپل زوی ته يې وويل:
يرانه باريسه!
بيا يې خپدل الس لده ندري ،زاړه،پدراخ بداراني کوټده راوويسدت او پده
ډدرې خواخوږۍ يې د زوی پر الس ورکېښود.
 يرانه باريسه ،مهربانه او يدرک اوسده .هدر څده چدې نده وي ،يدرافکېريل والديميروويچ ستا ديندي پدالر دی ،سدتا راتلدونکى ژوندد ،هدده
پددورې تړلددى دی .دا پدده يدداد ولددره يراندده ،لدده هددده سددره مهرباندده اوسدده .زه
پوهېږم که ته وهواړې ،ته همداسې کوالی شي...
زوی يې ډدر سوړ واب ورکړ:
کاشکې په دې ډاډه وای چې دا ټولې خبدرې لده سدپکاوي او خدوارۍ
نه پرته بل څه پايلده لري،ښده بده وای.اوس بدې همده اوسده ،که مدا لده تدا
سره ژبه کړې ،نو دا کار ستا د خيال د ساتنې لپاره کوم.
که څه هم ساتونکي د کوم چدا پرتمينده يدادۍ د وره پده مدخ کدې والړه
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وليددده ،مددور او زوی يددې چددې د ددان لدده پېژنددديلوۍ پرتدده ،مخددامخ لدده
هيندارو نه کټاره شوي دهليز ته چې دواړه خدواو وې يدې پده تداقچو کدې
پددده ادښدددودل شدددويو مجسدددمو ياڼدددل شددوې وې،ورننوتل،پددده څدددار څدددار
وڅارل.هده د شهزاديۍ زوړ کو ته په پوښتنيز هلچک وکتل ،او وې
پوښتل:
 د چددا ليدددو تدده راهلددي ياسددت؟ د شددهزادييو کدده يددراف؟ سدداتونکىهمدا چې پوه شو چې دوی د سردار ديدن ته راهلي دي،وې ويل:
 د واالحضرل حال نن ښه نه دی ،هدوی هېڅ څوک نه مني.باريه په فرانسوي ژبه وويل:
 چې داسې ده ،نو ئ چې بېرته و.مور يې بيا الس د هده پر الس ور کېښود.يواکې هوښتل يې چې پده
دې ډول هده آرام او يا پداتې کېددو تده وه دوي .تدر هدده وروسدته يدې پده
زارۍ وويل:
 زما يرانه!باريه چوپ شو ،بې له هده چې کو وباسدي ،بيدا يدې پده پوښدتنيز
بڼه مور ته وکتل.
اناميخايلوفنا ،په ډدره نرمه او مهربانه ژبه ساتونکي ته وويل:
 پوهېږمه قربان! پوهېږمه چدې سدردار کېريدل والديميدروويچ ،ډددرناروهه دی ...زه ااال د همدې لپاره راهلدې يدم ،زه يدې خپلوانده يمده ...زه
نه هواړمه هده نا ارامه کړمه،قربان...زه يدوازې هدواړم ،سدردار واسديلي
سددرييوويچ ويددورم .هددده خددو همدلتدده والړ دی؟ هيلدده لددرم چددې هددده تدده
وواياست ،مهرباني وکړئ.
ساتونکي په ډدرې بې پروايۍ ،بړوسه څېره او تريو تندي هدده پدړی
چې څه شي پورې پاس تړلى و ،کت کړ ،مدخ يدې واړوه او هددې چدوپړې
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ته چې اوږدې جورابې،بو اولنډ کو يې اهوسدتى و او لده دويدم پدوړ
نه په زينو کې په چټکۍ راښکته کېده ،هږ وکړ:
 شددهزاديۍ دروبت کايددا ،د سددردار واسدديلي سددرييوويچ ديددن تددهراهلې ده.
مور د خپل وريښمين ،رن

کړل شدوي کدو يدونځې سدمې او دان

يددددې پدددده مخددددامخ ديددددوال کددددې لګېدددددلې لددددويې هينددددداره کددددې ښدددده
وڅاره،دهدې،هده بوټونه پده پښدو وو ،چدې پونددې يدې سدوليدلې وې،
په ډدرې چتکۍ پورته پر هدې زينې پورته وختله چې پده قدالينو ښدکلې
شوې وه.
بيا يې دخپل زوی د آرامولدو لپداره د هدده پدر الس ،الس تېدر کدړ .دې
الس تېروندې ،نده يدوازې د هدده د ارامددۍ بلکدې زوی تده دا هدم ور يددادول
چې:
يرانه ! په ياده لره چې له ما سره دې ژبه کړې وه؟زوی يې ستريې ښکته واچولې او همداسې په کراره پده هددې پسدې
روان و .دوی هده دهليز ته ورننوتل چې يوه دروازه يې د سردار واسيلي
کوټې ته د ورننوتلو لپاره انګړې شوې وه.
کله چې مور او زوی د دهليدز مدن تده رسدېدلي وو او هوښدتل يدې لده
هددده سددپين ږيددري چددوپړه چددې ددوی هرکلددي تدده پاڅېدددلي و ،د واسدديلي
کوټې ته د ننوتلو دالرې پوښتنه وکړي،ديوې دروازې يو برنجي الستى
وچورليد او سردار واسيلي چې د بخملو کورني کدالي يدې اهوسدتي،پر
ټټددر يددې يددو سددتوري لګېدلى،لدده يددو تددور څڼددي ناريندده سددره مددل د باندددې
راوول .دا سړی په پترزبور کې پيژندل شوي ډاکټر،ډاکټر لورن و.
سردار واسيلي وويل :نو ،همداسې ده؟ آه!
ډاکټر چې التينى کلمال يې په فرانسدوۍ لهجدې د(ر) تدوری يدې پده
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(غ) ادا کاوه ،وويل:
زما سرداره! انسان واجب الخطا دی.ډدر ښه!ډدر ښه!سددردار واسدديلي ،د اناميخايلوفنددا او د هدددې د زوی پدده ليدددو سددره
دمال په خمېدو،له ډاکټر سره خدای په اماني وکړه او بې له هده چې څده
ووايي،په پټه خوله،په پوښدتنيز حالدت هددوی تده ورنېدږدې شدو .د زوی
يې دې ته پام شدو چدې څنګده دمدور پده سدتريو کې،ناڅاپده د يدو ژور هدم
نښددې را څريندددې شددوې،خو سددره لدده هددده هددم دده پددر شددونډو يددوه ندده
خو ېدونکې موسکا راښکاره شوه.
انا ميخايلوفنا ،يواکې چې د سردار واسديلي سدوړ او لده سدپکاوي
ډک کتل يې نه وي ليدلي ،وويل:
هوکې! ،پده څده لده خواشدينۍ نده ډک وخدت کدې مدو لده سدردار سدرهديدن په برخه شو،په هر حال د يران ناروغ روهتيا څنګه ده؟
سددردار واسدديلي پدده پوښددتيونېزه څېددره او د تعجددب تددر حددده پددورې
لومړی انا ميخايلوفنا او وروسته د هدې زوی باريه ته وکتل.
باريه،پدده درندداوي ټيددټ شددو.سددردار د بدداريه دې درندداوي تدده هددېڅ
واب ورنه کړ،خو اناميخايلوفنا ته يدې مدخ ورواړو او دهددې پوښدتنې
ته يې دسر اوشونډو پده خو ېددا داسدې دواب ورکړ،چدې دنداروغ حدال
خورا کړکېچن او وحشتناکه دی.
انا ميخايلوفنا،په حيرل،وويل:
عجبه ده؟داڅنګه کېدای شي؟ خورا وحشتناکه ده.تر دې وروسته يې په داسې حال کې چې خپدل زوی بداريه تده اشداره
کوله،وويل:
دا زما زوی دی،هده هوښتل خپله له تاسو نه مننه وکړي.1۳۳

باريه يو ل بيا د درناوي په نښه سر ټيټ کړ.
خو مور يې يادونه وکړه:
يرانه سرداره بداور کدوئ او کنده؟موږ هې کلده هدده څده هېرولدئ ندهشو چې تاسو زموږلپاره تر سره کړي دي.
سردار واسيلى چې دخپدل کمديه هداړه جوړوله،پده هدده ادا او اواز
چې په مسکو کې د اناميخايلوفنا د مالتړ لپاره څرينداوه او تدر هدده ال
زيال څه چې په پترزبور

کې يې د اناپالوفنا په بنډار کې څريند کړی

و،وويل:
ډدر خوشاله يم،هده څه مې کړي چدې ستاسدو دخوښدۍ سدبب شدويدي.
په دې وخت کې يې باريه ته مخ ورواړوه اوزياته يې کړه:
ډدر خوښ يدم چدې تاسدو دلتده خپلدې رخودتۍ تېروئ؟ښده بده داويچې په خپلو کړو کې زيارمن،بې ساری او رښتين واوسئ.
باريه،پرته له هده چې يا د سردار له ېدږې ژبدې نده خپده شدي،يا پده
خپلدده وينددا کددې لدده هد ده سددره د خبددرو کومدده نښدده څرينددده کړی،پدده خددورا
آرامۍ او ادب ،چې آن د سردار پام يې هم انتده ورواړوو،پده يدر هدده
ته کتل ،واب يې ورکړ:
 يرانه واالحضدرته ! فرمدان تده سدتريې پده الره يدم ،چدې خپلدې ندوېدندې ته الړ شم.
 تاسو له خپلې مور سره اوسېدلئ؟ ندده ،زه ديرافينددې رسددتوې ،پدده کددور کددې ژونددد کددوم .خپل دې خبددرييې،بيا حضرل سردار ،په ويلو پای ته ورسولې.
انا ميخايلوفنا وويل:
 دا هماهه ناتاليا شين شين ده ،چې له ايليده رسدتوف سدره يدې واده1۳8

کړی دی.
سردار واسيلي په خپل هماهه نا سندريزه آواز وويل:
 پوهېږم ،پدوهېږم ،خدو زه هې کلده پده دې پدوه نده شدوم ،چدې څنګدهناتاليددا دا ومنلدده ،چ دې لدده دهدده ندداولى اد دږ سددره واده وکړي،هددده خددو يددو
سرسامه او ورځ چداری سدړی دی .مدا اوردددلي ،چدې جدواري (قمدار) هدم
کوي .اناميخايلوفنا چې يوه داسې خوږه موسکا يې په شونډو خدوره وه
چې يوا کې دا ښه پوهېږي چې يراف رسدتوف ،دهمدهده شدان قضداول
وړ دی ،مګر دا د خوار بوډا دخير هوښتنه کوي ،وويل:
هو ،مګر هده ډير مهربانه سړی دی،يرانه !سرداره!يرافينې ،ترڅو شېبو چوپتيا وروسته،په داسې حال کې چې دهددې
په ژړهوني څېره کې د يو ژور هم نښې را څريندې شوې ،وويل:
 اوس ډاکټران څه وايئ؟سردار وويل:
دومره هيله نه لري. ما هوښتل يو ل بيا دهدې مهربانۍ له امله مننه وکړم،چدې لده مدااو باريه جان سره يې لرله.هده خو دهده ديني پالر دی.
هددې دا خبدره پده داسددې يدوه ژبده وکدړه چددې يدواکې دا خبدر بده سددردار
واسيلي خورا خوشاله کړي.
سددردار واسدديلي چ دې پدده درنددو خيددالونو کددې ډوب و،ورو دې لددږ څدده
برندې کړې .انا ميخايلوفنا داسې وانګېرله چې سدردار لده دې وډار شدو
چدې پدده هدددې کددې د سددردار بېزاوخددوف پدده ميددراث کددې دبددل سدديال نښددې
ويني ،نو که يې د هده د خيال د آرامولو لپاره په تلوار وويل:
 که له ماماجان سره زما د زړه له کدومې مينده او خواخدوږي نده وای (هدې دماما جان کلمه په ډير ډاډ او ښه وويله)  ...زه د هده په طبيعت ښده
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پوهېږم ،مهربانه ،مخامخ .مګر له شهزاديانو پرته اوس بل څوک دهدده
په شا او خوا راټول نه دي ،هده ټول وانان او بې تجربدې دي ...خپدل سدر
يې سردار ته ور وړاندې کړ ،او په زيېرويز هږ يې وويل:
 سرداره ،دا راته ووايه چې وروستني ديني مراسم يې پر ای کدړيدي؟ دا وروستۍ شيبې خدورا درندې او دپدام وړ دي .کده رښدتيا يدې حدال
دومره خراب وي ،بايد هرو مرو هر څه پده دای او چمتدو شدي.موږښدځې
بايد،سردار ...تر يوې خوږې او مالګينې موسکانه وروسته دوام ورکړ:
 يرانه سرداره! دا موږ ښځې تل پوهيږو چدې دا خبدرې څنګده وويدلشي .دا پر ما پور ده چې هده بايد ووينم ،که څده هدم دا کدار بده زمدا لپداره
خددورا درونددد او ي دران وي ،خددو زه د ژونددد د ترخ دو د زهملددو سددره روږدې
شوې يمه.
سردار د هدې په نيت ښده پدوه شدوی و او پده دې هدم پدوه شدوی و چدې
بياهم لکه داناشيرير دمېلمسيتا په شان داوار هم له اناميخدا يلوفندا نده
ان ژهورل څه اسانه خبره نه ده .هده وويل:
يران دې! اناميخايلوفنددا! تاسددو فکددر ندده ک دوئ چددې ددهدده شددان يددوي
کتنې زهم به هده ته ډير يران نه وي؟ ښه به دا وي چې تدر ماښدامه پدورې
ابر وکړو ،ډاکټران د ښه حالت اټکل نه کوي.
يرانه سرداره! په دهه شان شېبو کې بايد دابر خبرې و نده شدي .لدږفکر وکړئ،خبره دهدده د روح پده ژهورنده کدې ده،اخ ،دا د يدوه مسديحي
لپاره يو پور دی.
د کدوټې پده هددې کدوزنۍ خدوا کدې يدو ورپرانيسدتل شدو ،د سدردار د
خور و نه ،يوه ترې راووتله .دې شهزاديې همجنه او سړه څېره درلدوده.
د هدې ټټدر خدورا لدوړ او دهددې اوږدې مدال لده پښدو سدره هدېڅ اندډول نده
درلود.
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سددردار واسدديلي هد دې تدده مددخ ورواړاوه او وې پوښددتل :هددده ،څنګدده
دی؟
شهزاديۍ ،اناميخايلوفنا ته داسې وکتدل لکده يدوې پدردۍ تده چدې
يوري ،خو وې ويل:
 حال هماهه شان دی چې و ،خو له هده شدر او شدور نده چدې دلتده دیتاسو څه انتظار لرئ؟
اناميخايلوفنا چې يوه نا ليدونکې موسکا يې پدر شدونډو خورولده،
په کراره دسردار خور ې ته ورنږدې شوه او وې ويل:
آخ يرانې! هېڅ مې و نه پېژندلې.تر هده وروسته يې دستريو په يوې ادا او خواخوږۍ وويل:
زه لدده تاسددو سددره د بابددا پدده چددوپړ کددې د مرسددتې لپدداره راهلدې يددم،زهتوور کوالی شم چې تاسو څومره زهم ياللى دی.
شهزاديۍ،بې له هده چې واب ورکړي،آن کومه موسدکايې هدم پدر
شونډو ونه ليدل شوه،هماهسې سمدالسه ووته.
انا ميخايلوفنا،دستکت له السه وويستل ،ديو يټندوی په شان پدر
الستي لرونکي څوکۍ کې کېناسته اوسردار واسيلى ته يې بلنه ورکدړه
چې ددې تر څنګه کېني.
هدې په خندا خپل زوی ته وويل:
 باريسه ،زه يراف ته ور م او ته به پيېر ،ته ورشدې .يرانده! هدده تدهدرستوف دکورنۍ دمېلمستيا خبر هېره نه کړئ .بيا يې مخ سردار ته ور
واړاوه ،او وې ويل:
هدو هرمنۍ ته وربللى دی،خو فکر نه کوم چې ورشي.
سردار چې ښکاردده طبيعت يې خورايډوډ شوی ،وويل:
برعکه ډدر به خوشحاله شم چې ما له دې وانه وژهورئ ،هده چدې
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اوږې پورته اچولې زياته کړه:
ټوله ورځ دلته راته ناست وي،يراف يې هې کله پوښتنه نه ده کړې.
وان چوپړ ،ښکته خواته وخو ېد او له بلې زينې نده يدو پدوړ پورتده
الړ او پيتر کېريلوويچ يې بدريه کړ.

18٢

1۹
پېير،ونه شو کړای انته په پترزبور

کې دري پيدا اوخوښ کړي

او په رښتيا دکومې وژنې په تور ،مسکو ته وشړل شو .هدده کيسدې چدې
دده پده اړه ،د سددردار رسددتوف پده کددور کددې شدوې وې ،ټددولې رښددتيا وې.
هده په هدې ډله کې يډون درلود چې د پوليسو سرمامور يې له ادږ سدره
تړلى و .دی دا څو ور ې کېدې چدې مسدکو تده راهلدى او دتدل پده شدان د
پدددالر کدددره مېشدددت او اسدددتوين و .کددده څددده هدددم ده تودددور کددداوه چدددې پددده
پترزبور

کې دده له کړو او کيسو ټول مسکوخبر او هده ښدځې چدې ده

تدده پدده ښدده سددتريه ندده يددوري او لدده پددالره يددې راتدداو دي،لدده ده دو ټولددو
نېمګړتيددداوو نددده بددده پددده يټدددې اخيسدددتو سدددره پدددالر دده پدددر وړانددددې
ولمسوي،مګر بياهم مسکو ته په رارسېدو،مخامخ د پدالر کدور تده الړ.
هده کوټې تده چدې پده دوديدزه تويده بده هلتده شدهزاديانې يعندي دسدردار
خددددور ې ناسددددتې وې،ورننددددول.ده لدددده هدددددو سددددره يددددې سددددتړې مشددددې
وکړه.هدوی درې تنده وې.او درې واړه پده اوبددلو او دکتداب پده لوسدتلو
بدوختې وې .مشدره هددده يدې چدې انددا ميخايلوفندا تده ور وتلددې وه،پده لددوړ
اواز نوروتدده کتدداب لوسددت .منځنددۍ هددده يددې ،چددې نددرۍ مددال لرلدده ،د
سددپې لتيا لېوالدده او چټدده ېددږه پېدلدده وه،دوو کوچنيددو خويندددو څدده
اوبدل ،دواړه ښکلې او زړه راښدکونکې وې،خدو ددوې يدوازينى تدوپير
هده خال و چې د يوې پر شونډو ودده و.
دې خددال د هد دې څې درې تدده مالګيندده او زړه وړونک دې ښددکال بښددله .لدده
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پېير سره دهدوی ليدنې داسې حالت درلود چې يواکې څوک لده اديدرې
نه کوم راتښتېدلى مړي او يا دکوم نري رن له ناروغ سره مخدامخ شدوی
وي.مشرې شهزاديۍ،د هده په ليدو ،له لوستلو پاتې او له ودرې نده پده
ډکو ستريو يې هده ته په وحشت کتدل .کمکدې خدور چدې پدر شدونډو يدې
خدال ندده الره ،کددټ مددټ د مشددرې خددور پدده شددان حيراندده وه ،مګددر تددر ټول دو
وانۍ خور چې خال او موسکا يې پرشدونډو وو ،ددې لپداره چدې خپلده
خندا پټه کړي ،سر يې ال پسې تيټ کړ ،هدې که خندل ،چې توور يدې
کدداوه ،راتلددونکې رارسددېدونکې شدديبې بدده ډد درې خندددنۍ وي....پدده دې
وخت کې پېير وويل:
 سالم! د ترور لور ،اوس مې شاله ،نه پېژنئ؟ زه تاسو ډدر ښه پېژنم ،خورا ښه.پېير په ناآرامۍ خو د تل په شان بې تلوسې وويل:
 ديراف روهتيا څنګه ده؟ زه کوالی شم هده ويورم؟ يراف له اني او روحي پلوه ډدر نا آرامه دی او داسې ښکاري چدېتاسو هم اوس پوره ه ه کړې ده ،هده روحا ال پسې په عذاب کړي.
پېير ،تکرار کړه:
 زه کوالی شم ،سردار ووينم او کنه؟ هو،کدده تاسددو هددواړئ هددده ووژنئ،بېخددې يددې ووژنئ،يعنددي تکددلموکړی چې هده ووژنئ ،هو کوالی شئ.
او ددې لپدداره چددې هددده تدده څرينددده کددړي چددې هدددوی بددوختې دي او
بوختيايې هم دهده دپالر لپاره له چوپړه پرته بل څه نه ده،او دی هواړي
په خپلو کړو هدوی وزوروي .
هدې خور ته وويل:
 ولګددا!تدده الړه شدده ،ويددوره ،چددې د مامددا جددان شددوروا چمتددو ده او184

کنه ،که دهده د ډوډۍ وخت دی.؟
ولګدا لدده کدوټې ندده ووتلدده .پېيدر ،چددې پدده دې خوينددو سددتريې خښدې
کړې وې ،همداسې والړ پاتې شو او تر درناوي وروسته يې وو يل :
ښه! چې نوداسې ده ،زه مې خپلې کوټې ته م ،هر وخدت يدې چدې دليدو امکان پيدا شو ،ما ته خبر را کړئ.
هدددده وول،خدددو د خدددال دارې خدددور د خنددددا کړسدددهاری ،هدددده پسدددې
انګازې جوړې کړې.
يوه ورځ وروسته ،سردار واسيلي راورسېد او د سردار پده کدور کدې
استوين شو .هده پېير،راوهوښت او ورته وې ويل:
 زما يرانده!پده دې پدوهېږئ؟ کده تده دلتده هدم وهدواړئ خپلدو هددو دپترزبور

کيسو او ډنډورو ته دوام ورکړې ،پای به يدې تاتده ډددر نداوړه

تمام شي .د سدردار نداروهي خدورا بدده نداروهي ده ،دهدده ليددو تده هدېڅ
اړتيا نه شته .
له دې نه وروسته ،هېڅ چا له پېير سره څه کدار نده الره،،ټولده ورځ بده
يوازې همالته په دويم پوړ کې په خپله کوټه کې ،مېشت و.
کله چې باريه د هده کوټې ورهى ،هده په خپله کوټه کدې ير ېدده،
خو کله کله به کدوم کدونج کدې ودرددد ،ديدوال تده بده يدې داسدې يواښدونه
کول چې يواکې،د توور شوي دښمن ټټر په توٌره توره وهي.
خو کله به يدې چدې د عينکدو لده شدا نده برندد وکتل،بيدا بده يدې پده يدام
وهلو پيل وکدړ ،اوږې بده يدې پورتده واچدولې ،السدونه بده يدې وښدورول،
داسې به هږدده چې څوک به نه پرې پوهېدل،چا ته به يدې يوتده نيولده او
ويل به يې:
 د انګلستان خبره پای ته رسېدلې ،ښداهلى پيدت ،ملدت اوخلکوتدهپه خيانت تورن دی .هدده ال د پيدت ،د محکوميدت حکدم بشدپړ کدړی نده و
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چې په دې شېبه کې يې ان دناپليون پر ای داسدې تودور کدړ ،چدې لده
خپلو اتالنو سره يو ای د (پادوکاله له تنګدۍ_دفرانسدې او انګلسدتان
تددرمن پددرول سددمندريى) ندده اوښددتي او لندددن يددې الندددې کددړی دی .دی
دخيالونو په همدې ټال کې زنګېده چې په دې وخت کې يې خپلدې مخدې
ته يو ډنګر،لوړ ،وان افسر وليد،دهده په ليدو ودردد ،پېير ،باريه،
له څورله کلندۍ نده وروسدته نده و ليددلى اوچدور يدې هدده پده يداد هدم نده
و،خو سره له دې يې هم ،هده په خپلې انګړې مهربانۍ له السه راونيدو
او په خوږه موسکايې دهده هرکلى وکړ.
باريه په خوږه موسکا او آرامه ژبه وويل:
 زه مددو پدده يدداد يددم! لدده ادې سددره د يددراف ليدددو تدده راهل دى يددم .مګددرښکاری چې روهتيا يې خورا دانديښنې وړ ده.
پېيدر چددې ه ده کولدده ،دا ددوان ورپده يدداد اوهدده وپېژني ،ددواب يددې
ورکړ:
 هو ،هو ،وايي چې حال يې ښه نه دی او د هده خپل خپلوان هم هددهپه کرار نه پردږدي.
باريه احساس کړله چې پيير هده و نه پيژاند ،خو ده هدم د ا وړ ونده
يڼله چې ان ور وپېژني .مګدر بدې لده هدده چدې وشدرمېږي مخدامخ يدې د
پېير ستريو ته وکتل .تر يوه پوره نډ نه وروسته يې چې د پېير د يبنۍ
او تلوسې سبب شو ،وويل:
 يراف رستوف ورته وويل:تاسوته بلنه ورکړم ،نن هرمه دهدومېلمانه ياست.پېير په خوښۍ واب ورکړ:
 اوهو ،هوکې! يراف رستوف ،نو تاسئ د هده زوی ياستئ؟ايليا؟تووريې کوئ ،تاسو مې لومړی هېڅ و نه پيژاندئ ،ياديږئ مدو،چې لده
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مېرمن ژاکو سره(( ،د مرهيو هرونو)) ته تلو ،له هده وخته ،ډددره مدوده
تېره شوې ده.
باريه چې کراره او له ملنډو ډکه موسکا يې کوله ،وويل:
 تاسدددو تېروتدددي ياسدددتئ ،زه بددداريه ندددومېږم او د شدددهزاديۍ انددداميخايلوفنا دروب کايا زوی يم ،ايليا،درستوف دپدالر ندوم دی .د هدده
زوی نيکوالی نوميږي او مېرمن ژاکو خو زه هېڅ نه پيژنم .
پېير،خپددل سددر او السددونه داسدې ښددورول چدې يددوا کې،هومبسددو يددا
مياشو په هده يرهل کړی وي.
 آه ،دا څه وشوه! زه په هر څه کې تېروتلدى يدم ،پده مسدکو کدې خپدلاو خپلوان دومره ډدر دي چې سړی په کې سرسدامه کېدږي .ښده ندو تاسدې
باريه ياست ...ښه ده چې اوس هر څه روښانه او موږ سره پوه شوو .ښده!
تاسو د فرانسې په شمال کدې د بولونسدکې دبنددر د عمليداتو پده اړه څده
وايئ؟ که ناپليون له سمندريي نده واوړی ،د انګلسدتان حدال بده ډددر بدد
شي ،داسې نه ده؟ زه داسې انګېرم چې دا يرهدل کېددونکى دی ،پده دې
شرط چې فيالنيوف تېر نه وزي.
 باريه،نددده دبولونسددکې د يرهدددل پددده اړه پددده څددده پوهېدددده .نددده يدددېور پاڼې لوستې چې په دې پوه شي او دا لومړی ل و چې د فيالنيدوف
نوم اوري .په هماهه آرامه او له ملنډو نه ،په ډکه ژبه يې وويل:
مددوږ دلتدده پدده مسددکو کدې تددر سياسددت ندده زيددال پدده مېلمسددتياوواوهيبتونو اخته يو .هده څه چې تا يې يادونه وکړه ،زه هېڅ نه پرې پوهيږم
او دهدو په هکله فکر کوم ،ده خپلې خبرې اوږدې کړې:
 په مسکو کې خلک په چدليو او اپلت ويلو لګيا دي .په دې ور دوکې خو ټول ستا او سردار په اړه خبرې کوي.
پېير،دخپدل اورددددونکي د خيددال دسداتنې پدده سددودا کدې ،يددوه خددوږه
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موسکا وکړه ،په دې ودرددد ه چدې داسدې څده يدې لده خدولې ونده وزي چدې
وروسته يې د پېښمانۍ سبب شي ،مګر باريه چې مخدامخ د هدده دوو
ستريو ته کتل،په ير،څريندې او لوړې خبرې کولې،هده زياته کړه:
 هوکې ،مسکو پرته له هيبتده بدل کدار نده لدري او ټدول پده دې سدوداکې دي چې سردار به خپله شتمني چدا تده پده ميدراث پرددږدي .کده څده هدم
کېدای شي ،هده له موږ ټولو نه زيال ژوند وکړي ،هده څه چدې زه د زړه
له کومې له خدای نه ورته هواړم.
پېير ،داومنله او وې ويل:
 هوکې ،دا ټول د نه زهم او د خواشينۍ وړ دي.خو ،له دې ويردده چې دا وان افسر داسدې کومدو خبدرو تده ور پدرې
نه وزي چې بيا خپله په کې بند شي
باريه ،چې لږ سور شوی و ،بې له هده چې خپل هدږ بددل کدړي تدر لدږ
نډه وروسته يې ،وويل:
 تاسو داسې توور کوئ چې اوس ټوله مشدولتيا په همدې کدې دهچې هرڅوک،ه ه کوي ،له دهه بډايه يو څه ميراث تر السه کړي.
پېير ،په زړه کې وويل:
دا همداسې دي. او ما د ناسم توور دڅريندولو لپاره په لوی الس هوښتل تاسو تدهووايم چې تاسو ډدر تېروتلي ياست ،که تاسو ما او زما مور په دهده ډلده
کى شمېرئ ،سخت تېروتلي ياستۍ .موږ خورا بى وزله خلک يو ،لږ تدر
لږه د خپل ان په اړه در ته ويلى شم ،زه په تېره لده همددې کبلده چدى سدتا
پالر بډای دی ،نده هدواړم دان ستاسدو خپلدوان ويدڼم .زه او مدور مدې لده
هده نه د څه شى هيله نه لرو .اونه دڅه شي د منلوپه خيال کې يو.
پېيددر ،ترډدددره وختدده ندده پوهېددده،خو کلدده چددې پددوه شدده،له څددوکۍ ندده
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راپاڅېد ،په هدې چټکۍ چدې دده انګړتيدا ده،لده قهدره پده ډکدې او تدر
باريسه ال په سرې شوې څېرې په شرمېدلي اواز وويل:
 عجيبه خبرې دي! ايا زه ...ښه !چا کوالی شو توور وکړي ...زه ډددرپوهيږم...
خو باريه بيا د هده خبرو ته ور منډه کړه:
 تدده بدده مددا وبښددئ،خو زه خوشددحاله يددم چددى د زړه خبددرې م دې درتددهوکړئ ...دا زما عادل دی او هده دا چدې هدر څده پده ډايده او سدپينه وايدم.
اوس را تددده ووايددده چدددې سدددردار رسدددتوف تددده څددده ووايدددم؟ تاسدددودهده
مېلمستيا ته را ئ او کنه؟
باريه ته وبردښېده چې يو لوی بار يې له خپلدو اوږو ارتېږلدى او بدل
ته يې سپارلى وي،بيا يې د پوره ارامۍ او خوښۍ احساس وکړ.
پېير،چې کرار کرار آرامېده ،وويل:
 هوږ شه ،ته عجيبه سړی يې ،هدده څده چدې تدا اوس وويدل ،ډددر پدهزړه پورې و ،ډدر ،داسې بريښي چې ما نه پېژندي .ډددر کلونده وشدول چدې
موږ يو بدل نده دي ليددلي ...لده ماشدمتوبه ...تاسدو کدوالی شدئ پده مدا ډاډه
اوسئ ،...زه ستاسو په تکل ښه پوهېږم ،ډدر ښده پدوهېږم .مابده دهده کدار
ندده وای کددړای ،زه د داسددې يددوه کددار زړه هددم ندده لددرم ،خددو ښدده ده زه ډدددر
خوشحاله يم چى له تاسدو سدره مدې وپيژنددل.تدر يدوې شدېبې چوپيددو نده
وروسته يې موسکا پر شونډو خوره شوه او وې ويل:
عجيبه ده ،تاسو زما په اړه عجب توور او انګېرنه لرله.وې خندل اووې ويل:
نوښدده؟ پدده راتلددونکې کدې بدده يددو بددل ښدده وپېژنددو .د بدداريه الس يددېکېښکود او وې ويل:
په دې پوهېږئ کنه؟ ما ال تر اوسه يو وار هدم سدردار نده دی ليددلى،18۳

هده زه هوښتى نه يم...ديوه انسان په تويه مدې ،ډددر زړه پدرې سدو ي،نه
پوهېږم ،څه بايد وکړو؟
باريه چې موسېده ،وپوښتل:
 تاسددو فکددر کددوئ چ دې ندداپليون بدده وکددوالی شددى چددې خپددل پددوځ لددهسمندريى واړوي؟
پېيددر ،پددوه شددو چ دې بدداريه هددواړي خبددره بدلدده کددړي ،ده چددې هددم دا
هوښتل ،نو د بولونسکې د عملياتو د يټو او تاوانونو په اړه يدې خبدرې
پيل کړې.
کدددوم چدددوپړ راهددي او بددداريه تددده يدددې وويدددل چدددې مدددور دې هدددواړي.
شهزاديۍ هوښتل ستنه شي .پېير ،چې په ډددرې ميندې د خپلدو عينکدو
له شا باريه تده کتل،دهدده الس يدې پده کلکده کېښدکوده او ژمنده وکدړه
چددددې لدددده ده سددددره د زيدددداتې آشدددنايئ لپدددداره د رسددددتوف مېلمسددددتيا تدددده
ورشي...پېير،د باريه تر وتلو وروسته ډدر وخدت پده خپلده کوټده کدې دا
خوا آخوا ير ېدده ،ندور يدې خيدالي دښدمن پده تدورو نده ويشدت ،بلکدې د
هده ،مهربان ،هوښيار او مېړني وان له يادو سره موسېده.
هده شان چې د وانۍ په پيل کې،په تېره بيا چدې کدوم دوان يدوازې
وي،داسې پېښېږي دهده هدم ،د دهده دوان پدر وړانددې پده زړه کدې يدوه
مينه پيدا شوې وه او پردکړه يې وکړه چې له هده سره دوستي پيل کړي.
سردار واسيلي ،شهزاديۍ بدريه کوله .شهزاديۍ په يدو دسدتمال،
خپلې اوښکې پاکولې او ويل يې:
 وحشتناکه ده ،هېڅ توور يدې نده شدي کېددای ،امدا زه پده هدر شدېبهکې چې کېږي ،خپل پدور ادا کدوم .را دم او هدره شدېبه تدر سدهاره پدورې د
هده پر پالن

کېنم .هده بايد يوازې پرې نه ښودل شدي ،هدره شدېبه ډددره

ارزښمنه ده .زه پوهېږم چې سرداران ولې په دې پدوهېږي ،هيلده لدرم چدې
1۳١

خدای به خپله رحم وکړي او زه به وکوالی شدم کومده الره پيددا او هددوی
به قانع کړم .خدای مو مدل او مرسدتندوی اوسده .د خددای پده امدان يرانده
شهزاده.
سردار واسيلي واب ورکړ:
 خدای په امان يرانې!هده دا وويل او بېرته ترې راستون شو.
کله چې دوی دواړه په ياډۍ کې کېناستل ،مور زوی ته وويل:
 اخ،اخ،خورا بدحالت کې دی ،هده هې وک نه پېژني.زوی يې وپوښتل:
 زه په دې نه پوهېږم،چې له پېير سره يې اړيکي څنګه دي؟ وايت ليک به هر څه روښانه کړي ،يرانه! زموږ ژوند هدم پده هددهپوري تړلى دی.
 مګر ته ولې داسدې فکدر کدوئ چدې هدده بده مدوږ تده هدم يدونيم څده راپردږدي؟
اخ! اخ! يراندده! دا کدده چددې هددده داس دې شددتمن او مددوږ داسددې بددېوزلي يو.
 مګر ،دا خوپوره دليل نه شو ،خو مورجانې.مور يو اسويلى وويست او وې ويل:
-ای زما خدايه ،زما خدايه ،څنګه هده په عذاب دی.
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کله چې اناميخايلوفندا لده زوی سدره يو دای ديدراف والديميدروويچ
بېزاوخوف،کورتدده الړه ،يرافيندده ( سددرداره) رسددتوا ،ډد در وخددت يددوازې
پاتې وه،شېبه په شېبه يې په ستريو دستمال تېراوه.خو په پدای کدې يدې
زن

کېښکود ،په خورا ترخه ژبه يې هددې چدوپړې تده چدې پده ډيدر ندډ

يې د دې زن

ته واب ورکړی و ،وويل:

 ويورم يراندې ،څده شدوي دي؟ نده هدواړئ دلتده خددمت وکدړئ؟ بدلای درته پيدا کړم که څنګه؟.
دخورلنډې،ډدرې او د سپکاوۍ تر کچې خوارۍ ،ديرافينې خدوا،خورا ورشنه کړې وه،ددهې خواشينۍ اهېز دهدې پده حالدت کدې داسدې
راڅرينددده ،چې هدې به د چوپړانو سره په خبرو کې د «يرانه» پده دای
«تاسو» ويل.
چوپړې واب ورکړ:
 ډدره بښنه هواړم. له يرافه نه هيله وکړئ چې ماته راشي.يددراف ،پدده درنددو چټکددو يددامونو ،د تددل پدده شددان ،د يددوه مالمددت او
ينهکار په څېر خپلې ښځې ته ورهى او وې ويل:
 -ښه نازولې يرافينې! ته پوهيږې يرانې چې قره قو

به له «ستو له

مرديو» سره پاخه کړئ (هده خواړه چې په شرابو کې پخيږي) ما يدې مدزه
څکل دې ده .پيښددمانه ندده يددم ،تاراسددکا (ددوی اشددپز) مددې پدده زر روبلدده
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واخيست(( .په هده زمانه کې چې دهه پېښدې انځدوردږي پده روسديه کدې
بزيددر لدده مکددو سددر يو ددای خرڅېدددل او بددډايانو هددر څددوک پدده پيسددو
اخيستالی شول-ژباړن)) ارزي! ارزي!
هددده د خپل دې مېرمن دې څن د

تدده کېناسددت او د وانددانو هوندددې ي دې

السونه پر زنګنو کېښودل ،خپل ما

وبرنج څڼدې يدې پده يدو ټکدان سدره

گډې وډې کړې او وې ويل:
 زما يرانې يرافينې،سپارښتنې کوه! هدې چې دهده پر واسکټ تدور داغ تده يوتده نيوله،پده موسدکا يدېزياته کړه:
دا څدده شددي دي،يراندده؟ دا کې ددای شددي«سددتو لدده مردي دو» سددره وي.هوکې ،يرانه سرداره! ،ته را هوږ شه! زه پيسو ته اړتيا لرم .د دې خبرې
سره سم د يرافينې په څېرې کې دهم څپې را خورې شوې.
 ای زما شهزاديۍ!په دواړو ستريو ...په خورا مينې او خواخدوږۍيې له خپل جيبه لوټونه را وويستل.
يرافينې،خپددددل نددددازک دسددددتمال راوويسددددت،هدې چددددې دميددددړه د
واسکټ ،داغ پاکوه،ويل يې :
 نه يرانه يرافه! ،زما زياتې پيسې پده کدار دي .زه پنځده سدوه روبلدههواړم.
سمدالسده ،سمدالسده .آهدا،کوم يدو څددوک دلتده شدته ،ده پده ډدددر ډاډ
دهده چا هونددې داسدې هدږ وکدړ چدې يدوا کدې د شدونډو پده ښدورددو بده
سمدالسه څوک ورته الس تر نامه شي ،او بيا يې هږ وکړ:
ميتينکا ته ووايئ چې دلته راشي.ميتينکا چې دکومې لويې درنې کورنۍ ماشوم او د سدردار پده کدور
کې روزل شوی و او اوس يې د ټولوچارو مشري کوله ،په ارامو يامونو
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کوټې ته راننول.
يراف دهه درانه وان ته چې کوټې ته راننوتلى و ،وويل:
 يرانه ،هوږ ونيسه ،زما لپاره به ...او لددددږ نددددډ وروسددددته يددددې دوام ورکددددړ :هددددوکې! اوه سددددوه روبلدددده
راوړه،هو!هو! مګر ،پام کوه چې هده د تېرو وار پده شدان زاړه او څېدرې
لوټونه را نه وړې .زما د يرافينې لپاره نوي لوټونه په کار دي.
يرافينې چې په خواشينۍ اسويلي ويستل وويل:
 هوکې ،ميتينکا! مهرباني وکړه چې لوټونه نوي او پاک وي.ميتينکا وويل:
د يددراف حض دورته! سپارښددتنه وکددړئ ،دڅدده وخددت لپدداره وړاندددېشئ؟
 بښنه هواړم،هيله لدرم ووايدم ...پده دې وخدت کدې يدې پدام شدو چدې دسددردار سددا پدده تنګېدددو شددوه،دا تددل د هددده د خواشدديني کې ددو نښدده وه،
ميتينکا زياته کړه:
 تاسو بېخي آرامه اوسئ .که وهواړئ همدا اوس به چمتو شئ؟ هوکې! هو .همدا اوس يې راوړئ .اويرافينې ته يې وسپارئ.کله چې هده وان له کوټې وول،يراف په خندا وويل:
زمددا دا ميتينکددا دسددرو زروټوټدده ده او جددوړه ندده لددري ،هددده ډددر پددوهسړی دی .د هده ژبه د «نه کېږي» خبره نه پېژني .زه هې کله د «نه کېدږي»
د کلمې د اورددو زهم نه لرم ،که هر چې هر څومره لوړ وي ،پر سدر يدې
الره شته.
يرافينې وويل:
اخ ،يرانه! پيسې! يرافه!څه همونده دي چدې پده دې ندړۍ کدې د دې
پيسو له السه په زړونو منګولې نه لګوي ،زه دهدو پيسدو تده ډددره اړتيدا
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لرم.
يراف وويل:
 زمدا ندازنينې يرافينددې جدانې! ټددول پدوهيږي چدې تاسدوڅومره لددویالس او پراخ زړه لرئ.
هده د خپلې ښځې د السونو تر ښکلولو وروسته ،د خپدل کدار کدوټې
ته ستون شو.
کلددده چدددې اناميخايلوفندددا د بېيزاوخدددوف لددده کدددوره بېرتددده راسدددتنه
شددددوه،ديرافينې مخددددې تدددده پددددر والړ ميز،تددددر يددددوه نددددازک دسددددتمال
الندې،پيسې پرتې وې .ټول نوي لوټونه.خو داناميخايلوفندا دې تده پدام
شو چې ديرافينې خواپه کوم شي خورا شنه ده.
يرافينې وپوښتل:
 ښه يرانې! وايه څه خبرې دي؟ اخ ،نه پوهېږم چې په څه وحشتناک حالت کې دی ،نور نو بدې سددهدی ،حال خورا خدراب دی ،هې دوک نده پېژندي ،زه يدوازې يدو څدو شديبې
ورسره کېناستم ،دوه خبرې مې هم و نه کړې...
يرافينې ،پيسې له دستمال الندې را وويستلې،په داسې يدو حالدت
کې چې سره شوه اودهه حالدت ،ددې ددهده مند

سدره،نه دوانۍ او نده

ډنګر مخ سره اړخ نه لګاوه ،وويل:
ترورې جانې! ته او خدای چې زما دا سوهال به اخلئ.انا ميخايلوفنا ،سمدالسه په خبره پدوه او لدږ ددې لپداره ورکدږه شدوه
چې په يوه هوره شېبه کې په خواخوږۍ له يرافينې هيږ راتاو کړي.
 دا زما له خوا باريه ته ورکړه،پردږده انته دريشي پرې وينډي.اناميخايلوفنا چدې ژړل ،لده هددې نده هيدږ تداو کدړې وه ،يرافيندې هدم
ژړل ،دواړو ژړل .هدو دواړه کده ژړل چدې دوی دواړو ملګدرې او دواړه
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مهربانې دي ،چدې دوی دواړه د دوانۍ ملګدرې دي،دوی کده ژړل چدې
دوی دواړه پر يوه سپک څيز لکه پيسوخپل سپې لي زړونه اختده کدړي
دي او لددده دي کبلددده يدددې هدددم ژړل چدددې د دواړو دددوانۍ تللدددې دي ،خدددو د
اوښکو دې باران دواړو ته خوند ورکاوه.
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يرافيندده رسددتوا،له خپلددو لوڼددو اويددو شددمېر ډدددرو مېلمنددو سددره پدده
مېلمسددددتون کددددې ناسددددت وو .يددددراف ،يندددې ناريندددده مېلماندددده دخپددددل
دفترکددوټې تدده بوتلددل اوهلتدده يددې هددده خپددل ترک دي ( پيپوندده -دتنبدداکو
څښددولو پي د ) چ دې پدده ډد در خونددد او رن د

يددې هلتدده را ټددول کددړي وو ،د

هدوی مخې ته کېښودل .کله کله به وول ،او پوښتنه به يې وکړه:
راهله کنه؟ټول دماريا ديمتروفنا اخروسيموا،رات

ته چې ،د اعيانو په ټولنه

کې (د يواښمن ښامار ) نوم يټلدى و،سدتريې پده الره وو .دهدې مېرمندې
ته ،نه د بډايتوب يا ټولنيز دري له کبله ،بلکې دهدې له ساده يۍ اوپده
ډا ويلدددو لددده املددده درنددداوي کېدددده .دڅدددار کدددورنۍ ماريدددا ديمتروفندددا
پېژندلددده ،ټدددول مسدددکو او پترزبدددور

لددده هددددې سدددره اشدددنا وو او دواړه

ښارونه دهدې،کړو ته په حيرل کې وو .ټولو به په پټده د هددې پده سدپين
سترييو خندل او د هدې په اړه به يې ټدوکې ټکدالې او ملندډې جدوړولې،
مګر ددې سره سره له يو مخې ټولو د هدې درناوي کاوه.
د يراف ،له لوييو نه په ډک دفتر کدې ټدولې خبدرې دهددې جګدړې پده
اړه راچورليدې چدې تګدالره يدې ال د ندوامبر پده مياشدت کدې خپدره شدوې
وه.که څه هم دهه خبرتيا،ال چا لوستې نده وه،خدو دهددې لده خپردددو ټدول
خبر وو.يراف د داسې دوو تنوپه ياونډ کې پر څدوکۍ ناسدت و چدې ډددر
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هږددل او پرله پسې يې پيپونه دودل.خپله يراف چې نه يې څه څښول او
نه يې خبرې کولې،خپل سر کله يو خوا او کله بله خوا تده تداواوه .دخپلدو
هدو مېلمنو له خبرو نه چې ده خبرو او مرکدو تده ه دولي وو او د هددو لده
پي څښولونه يې،چې ده خپله ورته لګولي وو،خوند اخيست .
لدده دهددو دووتنددو مرکچيددانو ندده،يو تن،يددو هيددر پددو ي،نری ،ږيددره
خريلى ،ژيړ رنګى ،يونځمخى سړی و چې زړښت يې پر وانۍ السبري
کاوه ،خو په کاليو اهوستو کې تر ټولو وانانو نه مخکدې بردښدېده .تده
وا ،داسې چې په خپدل کدور کدې ناسدت وي،پرڅدوکۍ يدې پلتدرۍ وهلدې
وې ،کهربايي پي يې د شونډو په کونج کې منډلى و او بې لده هدده چدې
يددوتې وروړي،هددده يددې څښدداوه،دود يددې دوداوه او ژوره يددې سددا يددې
ويسته.
دابددد ژبددى سددړی ،د يرافينددې تددرور زيددي و،زوړ مجددرد او شيشددين
نومېده .د هده د ترخې ژبدې کيسدې د مسدکو پده مېلمسدنونو کدې هدر چدا
اورددلې وې .هده له خپلو اوريدونکو سره په وياړ او کبر هږدده.
هددده بددل سددړی،تازه اوتانددد د يدداردپو ي و،چددې څېددره يددې لېددده،
دکدداليو تڼددي يددې تړلدددې او ويښددته يددې پدده ډيدددر يددر سددره ږمددن شدددوي
وو.کهربايي پي يې ،دخولې په من کې ادښى ،په سرو شونډو يې هده
په لنډه،لنډه سا څښاوه او کړۍ کړۍ لويى يې له ښکلې خولې پو کاوه.
دا هماهه د سيموفسکې د فرقې ساتمن و چدې بداريه بايدد لده هدده
سدره فرقددې تدده الړ شددي.دا هماهدده څددوک و چددې ناتاشددې ،پرخپلدې مشددرې
خور يرافينې ويرې ،دملنډو لپداره دهدده کدوژدنى نومدولى و .هدوکې دا
بېر

و .يراف ،د دواړو تر من ناسدت و او پده ډددر يدر يدې دهددوخبرې

اورددددې .کدده د بوسددتون لدده لوبوسددره دهددده پرلېوالتيدداوو سددتريې پټددې
شي،يراف،تر ټولو نه زيال،دده او هده د خبرو لده اوردددو سدره ليدونۍ
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مينده لرلده .د ده بده داسدې خبدرې هددده وخدت ال پسدې ډددرې خوږدددې چددې
ويناوال به يې ناندريو ته سره ورسول .شينشين ،له ملنډونه پده ډکده ژبده
چې د هده د خبرو دود و،هږدده،هده چې پده روانده فرانسدوي ژبده خبدرې
کددولې ،د روسددي ژب دې خددورا کليددوالي ترکيبون دو او ااددطالحاتو ب ده يددې
خپلې وينا ته وريډول او ويل به يې:
ښه،پالرکه!ښاهليه! حضرل الیونه کارليچ ،تاسو تکل کړی دیچې د دولت له خرڅونو نه ان ته يټې او د خپل جيدب پړسدولو تده کومده
الره پيدا کړئ؟
 خيددر ،پيتددر نيکواليددوويچ ،يددوازې هددواړم دا پدده دايدده کددړم چددې دسپاره پوځ د يټو کچه تر پليو هدو ډيدره لدږه ده .اوس تاسدو خپلده زمدا د
حالت اټکل وکړئ ،پيتر نيکواليوويچ.
بېر ،تل ،خورا يږې،رښتيې،ارامې او په پدوره پدام خبدرې کدولې.
هر وخت به چې خبرې او اترې د داسې څه پده اړه وې چدې پده ده پدورې بده
يې اړه نه لرله ،دی به چ پاتې کېدده .هده،پده سداعتونو سداعتونو ،بدې
له هده چې نا آرامه شي يا د بدل چدا د ندا آرامدۍ سدبب شدي ،کدوالی شدول
چ پاتې شي ،مګر په هره هده شېبه کې چې به ،بيدا خبدرې ده پدورې اړه
پيدا کړه ،بېرته به يې په خبرو پيل کاوه او له هدو نه به يې سدخت خوندد
اخيسته.
 نيکوالی پترويچ ،زما حالت هم توور کړئ،که زه په پدو ي سدپورټولي کې سرتېری يدا ان د برددديي پده رتبده کدې هدم وای،اوس بده مدې پده
هرو دريو مياشتو کې لده دوسدوو روبلوندو نده لدږې پيسدې اخيسدتې،خو
اوس دوه سوه دير

يټم.

هده،په خوږې او له خوښې سره مدل موسدکا ،شينشدين او يدراف تده
داسې کتدل چدې يدواکې دی داسدې انګېدري چدې دده بدری ،دندورو پداتې
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ويړو لپاره تل د ژوندبنسټيزه برخه جوړوي.
بېر خپلو خبرو ته دوام ورکړ:
خو اوس چې يدارد تده رابددل شدوی يم،تدر هدر څده دمخده مشدرانو تدهنېږدې يم.په مکني پوځ کې خالي بستونه خورا پردمانه شوي دي او تر
ټولو ال دا توور کړئ چې څنګه مې په دوسدو و ديدر

روبلدو هدم يدوزار

کړې او هم مې زدرمه کړې ده.هده چې له خولې کړۍ،کړۍ لدويى ويسدت
زياته کړه:
له دې پيسو نه مې ال پالر ته هم يوڅه ورلېږم...يراف،په کړس کړس وخندل،دنورو مېلمنو چې کلده دې تده پدام شدو
چدددې شينشدددين هزيږي،رانېد دږدې او هوږهوږشدددول.بېد در چدددې نددده يدددې
دشينشين په خبرو کې پټو ملنډو ته پام و او نه يې خپلو خبرو تده دندورو
بې پروايي احساسوله،خپلو کيسو ته دوام ورکړ او وې ويل چدې څنګده
دې يارد تده پده رابدليددو سدره،تر خپلدو ټولدو همرتبدو نده مخکدې ترفيدع
کددړې ده.هددده دا هددم ويددل چددې پدده جګددړه کددې کېدددای شددي ددوی کددوم
قوماندان ووژل شي او هده يې پده ډددرې اسدانۍ دای ونيسدي،دهه راز
څنګه ددوی په کنډک کې،دی ټولو ته يران او پالر يې هم تدرې خوشداله
دی.
داسددې بردښددېده چددې بې در

ددهددو ټولددو کيسددو لدده ويلددو ښدده خونددد

اخلي،هده دخپلوټولو کيسو په وخدت کدې دا يمدان نده کداوه چدې دندورو
خلکددو هددم کې ددای شددي دې تدده ورتدده يټددې وي ،خددو هددده ټددولې داکيسددې
د انپدددالنې او سددداديۍ پددده داسدددې خوندددد او رنددد

کدددولې چې،ټدددول

اورددونکي له حيرته ورته يوته په هاښ وو.
شينشددين چددې پښددې لددده څددوکۍ ندده وړنددددې او هددده يددې پددده اوږو
ډباوه،ورته وويل:
٢١١

ښه پالره! هېڅ باک يې نه شته چې تاسو چېرې واوسئ ،پلي او کدهسواره پوځ کې ،زه تاسدو تده يدو اټکدل کوم،هدده داچدې تاسدو هدر چېدرې
خپله الر موندلى شي.
بېر

له خوښۍ نده وموسدېد،يراف مخکدې الړ او ندور ټدول مېلمانده

هده پسې مېلمستون ته الړل.

***
نور نو ترهرمنۍ نه مخکې،هده وخت رارسېدلى و چې مېلمانه ټدول
راټول وو ،هدوی دبسم اهلل بلنې ته ستريې پده الره وو،سدره لده هدده چدې
په دهه شان شېبو کې څوک اوږدو مرکو او خبرو ته زړه نه ښده کوي،خدو
له دې سره همهاله چا دچ پاتې کېدو ه ه هدم ددې لپداره نده کولده چدې
وښيي،هدوی ډوډۍ ته دناستې لپاره تلوار نه لدري.کوربندو هدره شدېبه د
دروازې خواتددده کتدددل او کلددده ناکلددده بددده يدددې يدددو بدددل پددده سدددتريو کدددې
پوښتل.مېلمنو ه ه کوله په دهو کتندو کدې دې پوښدنې تده دواب پيددا
کړي چې:
 ايا کوم خپلوان ته ستريې په الره دي چې ناوخته کدړې يدې ده او يداکومو خوړو ته ستريه په الره دي چې ال پاخه شوي نه دي.
پېير،د هرمنۍ دپيل په درشل کې راورسېد او دمېلمستون په مدن
کې داسې يو ای پر څوکۍ کېناست چې دت

رات

الره يې چور بنده

کړه.
يرافينې ،هوښتل هده خبروته اړ کړي،خو هده دعينکو لده شدانه پده
داسې ساديۍ خپل شا وخوا ته کتل چې يوا کدې دچدا پده لټده کدې دي.د
يرافينې ،پوښتنو ته يې هم په ډيدره سدختۍ،په يدو ډول او لندډ وابونده
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ويدل .هددده بددې لدده دې ندده چددې دان تدده يددې پددام شي،شددرمناکه او يددوازې و.
زياتره مېلمانه چې له ادږ سره دهده له کيسې نده خبدر وو ،پده ډددر يدر او
شدوق دهدده لددوی ،څدورب او ارام سددړی تدده کتدل او دې تدده حيرانده وو چددې
څنګه هده د پوليسو له سرمامور سره هده شان ټوکه کړې ده؟
يرافينې له هده نه وپوښتل:
 تاسې تازه مسکو ته راهلي ياست؟پېير ،چې دا خوا او خوا يې کتل ،واب ورکړ:
هوکې !اهلې! زما مېړه مو نه دی ليدلى؟پېير ،په هسې بېځايه خندا وويل:
 نه آهلې! داسدې ښدکاري چدې څدو مدوده مخکدې پده پداريه کدې وئ؟ يومدانکوم ،هده په زړه پورې ښار دی؟
 هوکې ،ډدر په زړه پورې دی.يرافينې،اناميخايلوفنددا تددده وکتدددل .اناميخايلوفندددا پدددوه شدددوه چدددې
ملګرې يې ددې هيله لري چدې لده دې دوان سدره خبدرې اتدرې پيدل کدړی.
هده د پېير ،څن

ته کېناسته او د هده د پالر په اړه يې هږددا پيل کړه.

خو هدې هم د يرافينې ،په شان ،له لندډو وابوندو هدو او نه،نده پرتده بدل
څه له هده نه وا نده وردددل .مېلمنانده ټدول پخپدل مدن کدې پده تدودو خبدرو
اتدددرو بوخدددت وو.هدددرې خدددوا تددده يدددې داسد دې خبرې،لکه،رازموفسد دکې
همداسې دی ... ،تاسو نه پوهېږئ ،څومره په زړه پورې وه ... ،دا ستاسدو
وړده ... ،اورددې.
په پای کې يرافينه پاڅېده او لويې خونې تده چدې دمېلمندود انتظدار
کوټه وه الړه ،خو ژر يې هږ واورددل شو:
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 ماريانا ديميتروفنا له خيره سره راهله؟يوه زړه زورونکې ښځينه آواز يې په واب کې وويل:
 هوکې ،زه په خپله يم! او له دې هږ سره جوخت ،ماريا ديميتروفنداپه خپله را څرينده شوه.
له خدورا زړو کسدانو پرتده ،ټدولې پيدلدې او آن مېرمندې هدم ،لده ايده
پاڅېدې.
ماريانا ديميتروفنا،د وره په خوله کې ودردده ،پدر پراخدو اوږويدې،
دسدپينو ويښددتو پددر کړيوخپددل پنځددوس کلددن سددينګار کددړی سددر ال پسددې
لددوړاو ټددول مېلماندده يددې وڅددارل .او پدده ډددر تلددوار يددې دخپددل کددو پددراخ
لستوڼي چې يواکې پورته کوي يې ،بډ وهل .هده بې له هده چې خبروته
يې فرانسوي وريډه شي ،تل په سوچه روسي ژبه هږددله.
هدې په لوړ،درانه او پر نورو هږونواهېز من هږ ،وويل:
 د جشن يرانې خاوندې! جشن مو مبارک شه! ستاسې سيوری دېد ماشومانو له سره لرې نه وی.
هدې ،يدراف تده چدې ددې السدونه يدې مچدول ،مدخ ورواړاوه ،او وې
ويل:
 -ای ينهګاره بوډا! په مسکو کې خو بده پده تند

شدوی نده يدې.دلتده

داسې ای هم نه شته چې سپي وجنګوئ؟ ښه ،نو څه کوالی شئ ،يرانه
پالره! هدې پېدلو ته تر اشارې وروسته وويل:
 هواړئ نه هواړئ ،بايدمېړونه ولټول شي.هددده چددې لدده ډاره پرتدده او پدده خوښددۍ دناتاشددا د السددونو ښددکلو تدده
ورنېږدې شوې وه،هده يې د الس په تېرولو،ونازوله ،او وې ويل:
 ښدده،نو ،زمددا قزاقددې؟ (ماريانددا ديميتروفنددا ناتاشدې تدده قزاقدې نددومورکړی و ).زه پوهې ږم چدې هدده د اور لبمده ده ،خدو سدره لده هدده هدم ماتده
٢١۹

يرانه ده.
هدې له خپلې لويې ک وړې نه ،يو جوړ يداقوتي اوښدکۍ ،چدې نداک
ته ورته جوړې شوې وې،راويستلې او هده يې ناتاشا ته چې لده خوښدۍ
نه لېدله،ورکړې.مګر سمدالسه يې له هدې نده مدخ واړاوه .پده ندازک او
نرم هږ يې،چې د دوکې نښې په کې څريندې وې ،پېير ،ته وويل:
 اې،اې،مهربدداني وکددړئ ،دلتدده راشددئ! نددډ مدده کددوئ ،تاسددو تددهوايم،هيله کوم دلته راشئ!
هدې په يواښمن ډول ،لستوڼي ال پورته بډ وهل.
پېير ،چې په ساده يۍ د عينکو له شا نه په هده ستريې خښدې کدړې
وې ،ور نږدې شو.
 را ه ،را ه مهرباني وکړه! زه يوازيني څدوک وم چدې سدتا پدالر تدهمې،کله به چې يو نيم امکان پيدا شو ،هر څده پده ډايده ويدل ،تاتده خدو ال
وايم چې وايم.
هده چ و،ټول چوپ وو ،ټولو يو څه احساسول او يو څه ته ستريې
په الره وو،ټولو دا د کومې پېښې پيل انګېره.
 ډدر ښده!څده بده ووايدم ،ښده دوان دی...پدالر يدې د نکنددن پده حدالپددرول دی او هددده ال هماهدده شددان خپلددو بددې الريددو تدده دوام ورکددوي ،د
پوليسو مشر په ادږ پسې تړي.د شرم او بېحيايۍ خبره ده .د دې پدر دای
چې جګړې ته تللى وای ،ښه به و.
ماريا ديميتروفنا ،مخ واړاوه ،يراف ته يې چدې لده خنددايې بدډوډي
نيولي و،الس ورکړ او وې ويل:
 ښه ،اوس ددې وخت را رسېدلى دی چې ميز ته الړ شو.يدددراف او ماريدددا ديمتروفندددا مخکې،تدددر هدددده وروسدددته يرافينددده او
دسورو پو ونو هده ډيروال روان و،چې نيکوالی بايد له هده سره خپل
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هونددډ تدده تللددى وای .اناميخايلوفنددا لدده شينشددين سددره رواندده وه ،بې در
وددددرې تددده الس ورکدددړی و او موسدددکا يدددې پدددر شدددونډو خدددوره وه،ژوليددده
کدددارايين لددده نيکدددوالی سدددره ميدددز تددده نېدددږدې شدددول،هدو پسدددې ندددورې
رنګددارنګې جددوړې روانددې او کتددار يددې د مېلمسددتون تدر بلددې خددوا پددورې
هځېددده،بيا ماشددومان چددې جددال جددال وړاندددې تلددل او تددر هدددو وروسددته
بيادکورنيو ښوونکو او روزونکو کتار جوړ کړی وو.
د څوکي دو اوميزونددو د وړاندددې وروسددته او بېځايدده کېدددو هددږ چددې
چوپړانو او مينځو په خورا لېوالتيا سمول،په مېلمسدتون کدې انګدازې
جوړولې ،په همدي شېبه کې و چدې سدازيانو هدم خپلدو ندازولو تده يدوتې
وروړې او د خوږې ندمي هږ يې پورته کړ .مېلمانه کدرار کدرار سدره دای
پر ای شول.ال څوشېبې تېرې نه وې،چدې دمېلمندو دخبدرو اتدرو ،ټوکدو
ټکالو ،دهدوکاشوهو او چړو او د چوپړانو دت

رات

او منډو هدږ پده

ساز او اواز السبری وکړ.
د ميز،يوې برې خواته يرافينه ناسته وه.دهددې ښدي خدوا تده مارياندا
ديمتېرتوفنددا او چپ دې هدددې تدده يددې انددا ميخايلوفنددا او يددو شددمېر نددورې
مېلمنې ناستې وې.
د همدددې ميددز بددل سددر تدده يددراف ،د هددده کددين الس تدده دسددواره پددوځ
ډيروال او ښي الس ته يې شينشين او نور نارينه ميلمانه ليدل کېدل.
د اوږده ميز يدو خدوا تده د پاخده عمر واندانو دای نيدولى وو ،وددره د
بې در

تددر څنګدده او پېيددر د بدداريه خددوا تدده او د همدددې ميددز بل دې خددوا تدده

ماشومان او ښوونکي  ،ای پر ای وو.
يدددراف ،د يڼدددو لدددوړو خمونو،کرسدددتال جدددامونو او د ميدددوو د ډکدددو
شاکاسو له منځه ،خپلې مېرمنې ته چې لوړه نيده شنه پټداره خدولۍ يدې
په سر وه کتل او په ډدره لېوالتيا يې خپل څن
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ته ناستو مېلمنو ته چدې

ان يې هم نه هېراوه جامونه ډکول .يرافينې،هم بې له هده چدې دمېلمده
پالنې دندې هېرې کړې ،د اناناس د لوړ او هټ بوتل له شا نه په تلوسدې
او يبن دۍ او ددانګړې معنددي لرونک دي ډول خپددل ميددړه تدده کتددل.هدددې تدده
داسې بردښېده چې دمېړه د مخ سدوروالى او دسدپينو ويښدتو څند

تده

د لېدونکي سر لېدل يې لده دوديدز ډول نده زيدال شدوی وی .د ميدز پده
هده سر کې چې ښځې ددره وې،شر اوشور يدو رند

او ارام ،خوپده هدده

بل سر کې چې نارينه ټول وو ،دهږددا او خندا اوازنده شدېبه پده شدېبه پده
زياتېدو وو .په تېره بيا د سواره پوځ ډيروال دبې سارو خوړلو او څکلدو
نه داسې سور سور شو چې يراف،هده دنورو مېلمندو ده دونې لپداره،د
خورابېلګيز مېلمه په نامه ونوموه .
بېر

چې مينه ناکه موسکا يې پر شونډوخوره وه ،ودرې ،ته دمينې

رازونه سپړول او ويل يې چې:
 مينه ،نه مکنى بلکې،يو اسمانى احساس دی.بدد داريه چددددې مخددددامخ ده تدددده لدددده ناسددددتې ناتاشددددې سددددره سدد دتريې
جنګولې،خپددددل ندددوي ملګددددري .پېير،تدددده نددددوې رارسددددېدونکې څېددددرې
ورپېژندلې.
پېير ،ډدر لږ هږدده،نويو څېرو ته يې کتل او زيال يې خوړل.. .
ناتاشا چې مخامخ ده ته ناسته وه ،په پر لده پسدې تويده يدې سدتريې
په باريه خښې کړې وې.باريه تده د هددې کتدل ،دهددې ديدارله کلندې
نجلۍ هلچک ته ورته و چې څو شيبې د مخه يدې د لدومړي دل لپداره لده
دهه هلک سره مچو کدړي وي او زړه يدې پدرې بدايللى وي .ناتاشدې ،دهده
شان هلچک،کله کله هم پېير،ته ورلېدږه .پېير،هوښدتل ددهده خنددا وړ
نجلۍ ،خندنيزوهلچکو ته وخاندي،خو نه پوهېده چې پر څه وخاندي.
نيکوالی چې له سونيا نه لرې،د ژولي کارايين خوا تده ناسدت و،بيدا
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يې له هدې سره په يوه نا بللې موسکا خبدرې کدولې.کده څده هدم سدونيا پده
ظدداهره خندددل ،خددو لدده څېددرې يددې دا څرينددده وه چې،پدده زړه کددې يددې د
تېرددددونکې رخ دې د زهددر د خوټېدددو کيسدده رواندده وه .کلدده ب ده يددې رن د
وتښدددتېده او کلددده بد ده سدددره شدددوه .هدد دې پددده ټدددول قدددول سدددره هوږونددده ال
پسې،تېره کول چې واوري،نيکوالی او ژوليا د څده شدي پده اړه هږيدږي.
دماشومانوښوونکو په ډدرې نا قرارۍ شا و خوا څارل او د هددو کسدانو
پر وړاندې يې ان هبريون ته چمتو کاوه چې ماشومان ازاروي.
جرمن ښدوونکي ه ده کولده چدې د ټولدو خدوړو او شدرابونو نومونده د
دې لپاره ياد ته وسپاري چې بيا يې په خپل ليک کې خپلدو خپلواندو تده
وليکي ،نو له دې کبله که کوم وخت به يو نيم چوپړ دده د ميز له څنګده د
تېرددو په وخت کې ،له ده سره ونه درددده ،سدخت بده خوابددي شدو .هدده
به تندی تريو او ورو ې په يې برندې برندې کړې ،دا بده يدې ښدودله چدې
دی د شرابو د الس تده راوړلدو لېدوال نده دی،خدو دی پده دې خوابددی دی
چې،هې وک په دې نه پوهېږي،چې شراب ده ته نه د تنددې د ماتولو،نده
د بخيلۍ بلکې ددې لپاره دپام وړ دی چدې پده رښدتياهده هدواړي دهددو
په کيیيت او توپير پوه او په دې اړه خپله پوهه زياته کړي.
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د نارينو د ميز په کوزنۍ برخه کې خبدرې دم پده دم توددددې .ډيدروال
ويل چې د جګدړې تګدالره پده پترزبدور کدې خپدره شدوې او د هددې يدوه
انګړې يڼه چې د ډايي په الس ستر قوماندان ته ليدږل شدوې وه ،ده هدم
ليدلې ده.
شينشين وويل:
 نه پوهېږم کومه بال موږ له ناپليون سره جګړې تده ه دوئ؟ هدده پدهيو يوزار داتريشيانو هرور مال او له دې ويريږم چې اوس زمدوږ وار نده
وي.
دهه روسي الماني ډيروال،چې هټ ،جګه ونى ،تندمزاجه ،وياړمن
پددو ي او هيوادپالدده و،د شينشددين لدده خبروخوابدددي هوندددې شددو.هددده
چې ،لکه د بهرنيوپه څېدر (يده)پده (اِ) او ندرم تدوري يدې سدخت ادا کدول،
وويل:
 پوهېږيئ ولې؟ کده چدې ټولدواک تدر مدا او تاسدو نده ښده پدوهيږي.يرانه ښاهليه! هده ښداهلي پده خپلدې ويندا کدې يادونده کدړې ده ،نده شدي
کېدای هده يدواښ تده بدې تیاوتده ويدوري چدې روسديه يواښدوي،هوکې
امنيت ته ،دهېوادنوم،دامپراتورۍ دري اوسپې لي ټلوالو ته ...خدو دا
هېڅ څريندده نده وه چدې ولدې يدې د ټلوالدو پده کلمدې ټينګدار وکدړ .داسدې
ټينګار ،چې يدواکې دهدده ټولده موخده پده همددې کلمدې کدې ندښدتې وه
،دخپلې نه اشتباه کوونکې حافظې د انګړتيا له مخدې يدې چدې رسدمي
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يادښتونه يې له يادو ،يادول،د جګړې د اوربدل دخبرتيدا لدومړې کرښدې
بيا تکرار کړل:
«...دټولواک هيله او يوازينۍ او نه بدليدونکې موخده پده دې کدې ده
چې،په اروپا کې د سولې دپدوره ټينګښدت لپاره،همددا اوس د پو وندو
يوه برخه له پولونه بهرته وخو ول شدي او ددې پردکدړې د سدرته رسدولو
لپاره نورې ه ې پيل کړي ».
هده خپل جام په سر واړوه او د خپلو خبرو د تاييد لپاره يدې د گدراف
خوا ته ور وکتل او د يوه نوحيت کوونکي په تويه يې وويل:
 هوکې ،درنه ښاهليه! له دې کبله.شينشددين تندددی تريددو کددړ او پدده داسددې حددال کددې چددې موسددکايې پددر
شونډو خوره وه ،په فرانسوي او روسي يډه ژبه يې وويل:
يرانه سرکاره ،دا عالي متل دی اورددلى دی :
ناست به وې په کورکې خپلې زهنې به دې اوبدلې.شينشين خبرې اوږدې کړې او وې ويل:
دا متل زموږله حال سره ښه برابر دی .سوروف يدې لده خپدل ټدول واک
سره ،تری تاالن کړ،زه له تاسو نه پوښتنه کوم،هده سدوروفان مدو چېدرې
دي؟
ډيراوال چې ميز يې په سوک واهه،وويل:
 موږ بايد د خپلې وينې تر وروستي څداڅکې پدورې جګدړه وکدړو اوخپل ژوند تر خپل ټولواک نه ار کړو .هده وخت به هر څه جوړ شي .مدوږ
څو کوالی شو بايد خبرې کمې وکړو.د "کوالی" شو ټکې ته يدې ښده زور
ورکړ ،بيا يې يراف ،ته مخ ور واړاوه ،او وې ويل:
 موږ دسپاره پوځ زاړه ياران،پېښې داسې څېړو.په دې وخت کې يې مخ نيکوالی ته چې د جګدړې د خبدرو پده اوردددو
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يې له بل چاسره مرکه پردښې وه او په ټولې يرکتيا يې ده ته کتل او پده
شروشور کې ده ته هوږ هوږ و،مخ ور واړاوه او وې ويل:
ښه زلميه!تاسو وان سواره يې څنګه څېړئ؟نيکوالی چې لده يبڼدۍ نده يدې اور اخيسدتى و،قداب يدې پده الس کدې
چورالوه او دشرابو کنډولي يدې پده داسدې هوڅده خدو مايوسدۍ برابدرول
چې يواکې همدا اوس له يوه ستريواښ سره مخامخ دی ،واب ورکړ:
په پوره تويه سدتا خبدرې منم،دی،پده دې بداور دی چدې روسدان دوهالرې لري،يا بايد ومري او يا بريالي شي.
تردهې خبرې وروسته دی هم دنوروپه څېر په دې پوه شو چې،په دې
وخت کې دده ،دهه وينا خورا رسمي او دده تر کچې لوړه ويل شوې ،ندو
که بې ايه او بې وخته وه.
ژوليا ،چې د هده له څنګده لدږ هدده خدوا ناسدته وه ،يدو سدوړ اسدويلى
وويست او وې ويل:
ستاسې خبرې خورا ښکلې وې ،خورا ښکلې.سونيا،دنيکوالی د هږدددا پده وخدت کدې ټولده ورږدددده او تدر هدوږو
تکه سره شوه له هوږو نيولې ترهاړې اواورميږه پورې .
پېير،چددې د ډيددروال خبددرو تدده پدده يددر هددوږ هددوږ و د منن دې سددر يددې
ښوراوه او وې وويل:
 دهه ته وياړ وايي.ډيروال بيا ميز په سوک وواهه او چيده يې کړه:
 افرين وانه!د سواره پوځ رښتيني افسر بايد همداسې وي.په دې وخت کې دميز لده هددې خوانه،ناڅاپده د ماريندا ديميتروفندا،
ناولى آواز واورددل شو چې ويل يې:
دا څدده خبددره ده چددې داس دې شددر او شددور مددو جددوړ ک دړی دی؟ هد دې د٢1١

سواره پوځ پو ي ته مخ ورواړاوه او وې ويل:
په تا څه شوي چې دومره ميز ډوبدوئ؟ دا څده داسدې ميزونده ټکدوئ؟
چاته داسې اور اخيستي يئ؟ څه فکر کوي د فرانسي پو يان دي مخدې
ته والړ دي ،،چې داسې يواښونه کوئ؟
د سواره پوځ پو ي،په موسکا هږ وکړ:
زه ،رښتيا وايم.يراف،د ميز له بلې خوا را چدې کړې ،ټول يوازې او يوازې د جګړې
خبدددرې کدددوئ ،يوره،ماريندددا ديمتروفندددا! زمدددا زوی جګدددړې تددده روان
دی.جګړې ته!
د ميددز لدده بل دې خواندده بيدداد ماريددا ديميتروفنددا ،آواز بددې لدده هددده چددې
کومه لېوالتيا په کې احساس شي،را اوچت شو:
 زما څلور زامن پوځ ته تللدي دي ،دا خدو د زوردددو خبدره نده ده ،څدهچې خدای کوي ،هده به کېږي .کده دخپدل کدور پده بړسدتن کدې هدم پدرول
وي،د مر نه هېردږې .د جګړې په ډير کې هم خدای مهربانه دی
 سمه ده ،رښتيا وايي.او په بېالبېلو ډلو کې بيا خبدرې تدودې شدوې .دميدز پده يدو سدر کدې د
ښځو ډله اود ميزپه بل سر کې د نارينو ډله.
د ناتاشا ،کشر ورور ،هدې ته وويل:
 وينئ! ولې پوښتنه نه کوئ؟ يوره ! نه،پوښتنئ؟ناتاشا واب ورکړ:
 پوښتم ،پوښتم.دهدې څېره چې ناڅاپه لکه اور تکه سره شوې وه ،په کې دمايوسدۍ
او خوښددۍ نښددې څريندددې وې .هده،پاڅېددده ،پېيددر تدده يددې چددې دې تدده
مخامخ ناست و،په کتوکې د هوږ نيوو بلنه ورکړه او خپلدې مدور تده يدې
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وويل:
 مورجانې!پر ټول ميز دهدې له يويل نه را پورتده شدوي ماشدومانه هږ،انګدازې
خپرې کړې.
يرافينې په ډدر ډار وپوښتل:
څه وايئ؟خودا چې د لور په څېره کې يې د شيطانۍ نښې وليدې،په يواښمنه
او دنه مننې په تويه يې سر او الس وښورول.
پر بڼډار چوپتيا خوره شوه.
دناتاشې اواز ال پسې زهرد شو او نګازه يې وکړه:
مور جانې! کوم شيريخ به وي؟يرافينې هوښتل تندی تريو کړي ،خو و يدې نده شدو کدوالی ،مارياندا
ديميرتوفنا خپله د شهادل يوته ،د يواښ په تويه ناتاشې ته وښوروله
او وې ويل:
 اې قزاقې!زياترو مېلمنو چې په پوښتنيز ډول يې د هدې مور او پدالر تده کتدل،
نه پوهېده چې دناتاشې ددې کړو په بدل کې څه وکړي.
يراف وويل:
 اوس به له تا سره يورم.ناتاش دې پدده دې ډاډمندده وه چددې دهدددې د کددړو بدده پدده خوښددۍ هرکلددى
کېږي،په ال ناز ،زړورتيا او خوښۍيې چيده کړه:
مورجانې ،څه فکر کوئ،شير يخ به راوړي؟سددونيا اوڅددورب پيتيددا چددې لدده خنداندده يددې ب دډوډۍ خددوږ شددوي وو،
انونه پټ کړل.
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ناتاشا چې بيا پېير او خپدل کشدر ورو تده وروکتل،پده بنګهداري يدې
وويل :
 ودې ليدل چې ومې پوښتل.ماريانا ديميتروفنا وويل:
 شيريخ شته ،خو،تاته يې څوک نه درکوي..ناتاشا چې نور،له چا نه،نه ډاردده ،له ماريدا ديميتروفندا نده هدم و نده
ډار شوه ،هدې ته يې وويل:
ماريانا ديميتروفناکوم شيريخ به راوړي،زما خو،هوړ رنګه هدده نده
خوښيږي.
د يازرو له خوند سره.ناتاشې،چې اوازيې چيدوته ورته کېده،چيده کړل:
نه!مارياديمترفنا راته ووايئ کوم شيريخ ،زه هواړمه پوه شم،کوم؟
ماريا ديمتروفنااو يرافينې وخندل او له هدوی سره ټول نورمېلمانه
هم په خندا شول .ټولو خندل،خو نه د ماريا ديميتروفنا واب تده،بلکې
دهدددې نجلددۍ حيرانددوونکې زړورتيااو يرکتياتدده چددې داسددې دماريددا د
يميتروفنا په وړاندې درددلې وه.
ناتاشا ،ترهده پدورې پده کدرار نده شدوه چدې د اندانه(ميدوه) لرونکدي
شيريخ د راوړلو زدری يې وانه وردد.
دانددانه لرونکددي شدديريخ تددر راوړلددومخکې شددامپاين راوړل شددول،
سددازيانو بيددا سددازونه وهږول،يراف،لدده يرافينددې سددره ښددکلول،مېلمنو
چې يرافينې تده مبدارکې ويلده،دميز پدر سدر يدې يدراف او خپدل مدن کدې
جامونه جنګول.چوپړانودميزوندو-څوکيدو او پده نورو يندو دايو کدې د
ډوډۍ په جوړولو کې تلوسه او لېوالتيا زياتده کدړه او مېلمانده لده پخدوا
٢1۹

پددده ال تانددددو شدددويو،ال سدددرو شدددويو او ال خوښدددو شدددويو څېدددرو بېرتددده
مېلمستون او د يراف کوټې ته راستانه شول.
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د قطعو د پاڼو او لوبو لپاره ميزونده سدم شدول .د لوبدو دسديالۍ ډلدې
جددوړې شددوې .د يددراف ،مېلماندده څددوک پدده لددوی مېلمسددتون ،څددوک پدده
کمکې مېلمستون او څوک هم په کتابتون کې ای پر ای شول.
يراف،چې ټولو ته موسېده،په چټکۍيې خپلدې قطعدې پده الس کدې
اړولددې راړولددې او پدده خوراسددختۍ يددې لدده هددده خددوب سددره منګدددولې
نرم دولې ،چددې لدده ډوډۍ ورورسددته دی ور سددره روږدی و.ديرافينددې پدده
خوښه او بلنې ،وانان د وړې پيانو او چن
تر هر چا دمخده ژوليدا د ټولدو پده بلندې لده چند

شدا و خدوا تده ورټدول شدول.
سدره کېناسدته او  ...بدېال

بېلې ندمې يې وهږولې .تر دې وروسته،هدې د نورو پېدلدو پده مرسدته،
له ناتاشې او نيکوالی نه چې دټولو په من کدې د موسدياۍ د ښده ذوق د
خاوندددانو پدده نامدده پېژندددل کېدل،هوښددتنه وکددړه چددې يددو څوسددندرې
ووايددي .ناتاش دې،چې نددور نددو هدددې تدده ندده دپرونددي ماشددوم بلکددې ديددوې
پېدلې ،په تويده کتدل کېددل او پده دې هدده وياړددده هدم ،پده ډددرې دان
هوښتنې وويل:
ووايئ،څه ووايم؟نيکوالی واب ورکړ:
 دکلوچ،په نامه دمينې سندره.ناتاشې وويل:
 نددو را دئ ،ژر کددوئ .باريسده! دې خواتدده راشده ،او رښددتيا ،سددونيا٢15

چېرې ده؟
هدې،دې خوا هدې خوا وکتل،خو چې خپله ملګرې يې تر ستريو نده
شوه ،په منډۀ د باندې ووتله ،ان يدې د سدونيا کدوټې تده ورسداوه،هلته
يې هم پيدا نه کړه ،نو د ماشومانو د لوبو کوټې تده يدې مخده کړه،سدونيا
هلتدده هددم ندده وه .ناتاشددا،پوه شددوه چددې سددونيا،به پدده دهليددز کددې د والړ
اددندوق تددر شددا وي .دا دالرې پدده څن د

کددې والړ ا دندوق،د رسددتوف د

کورنۍ د تنکو پېدلو د زړه خوالې ای و .دوی هرکله هلته کېناستل او
خپلې کيسې به يې کولې .په رښتيا هم سونيا يالبې کميه په هاړه چدې
نازک او ښکلي السونه يې تر مخ تاو کړي وو ،پدر ادندوق يدې خيرنده او
څېرې توشکه هوړولې او دا پر هدې ،پر مخ پرته وه .داسې يې ژړل ،چې
بربنډې نازکې اوږې يې دژړا له زوره ريږدددې.د ناتاشې مخ چې په هدده
ورځ،ددې د نامه دجشن په وياړ ،په خوښيو او شدر او شدور کدې ډوب او
تاند و ،ناڅاپه بدل او مال شو .د خوښۍ ال يې لده سدتريو ورکده او لده
ن ا ودردده .اورميږ يې وريږددد او شونډي يې بړوسې شوې.
 سونيا ووايه څه شوئ؟ څه خبره ده؟ناتاشې ،خپله لويده خولده جينګده کدړه ،د خدولې لده جينګېددو سدره د
هدې څېره ال پسې بد رنګه شوه .په همدې شېبه کې ،بې له هدې چې پدوه
شي ،يوازې لده همددې کبلده چدې سدونيا ژاړي ،د ماشدوم پده شدان يدې پده
ساندو پيدل وکدړ .سدونيا هوښدتل سدر پورتده اوهددې تده دواب ووايدي،
مګر وس يې نه کېده او خپل مخ يې پټاوه .ناتاشا،هسې دپښو پر سر په
همدداهې شددين رنګدې توشددکې ناسددته او خپلدده خورلنددډه يددې پدده هې دږ ک دې
کېښددکودله او ژړل ي دې .پدده پ دای ک دې سددونيا ،زړه او قددول را ټددول کددړل،
پاڅېده له ستريو نه يې اوښکې پاکې او په خبرو شوه:
 نيکوالی،تريددوې اون دۍ وروسددته ي،دهد ده دلېږدولددو فرمددان...ال٢16

وخته السليک شوی دی ...هده خپله ما ته وويل...
هوکې،ما به نده ژړل (هددې ،هدده کاهذونده چدې پده الس کدې يدې وو،
راوهوړول ،هده د نيکوالی شعرونه وو)ما به هر څه زهملي وای ،مدا بده
هېڅ نه ژړل ،مګر نه پوهېږم...هې وک نه پوهيږي ،چې دهدده پده زړه کدې
څه دی...
او بېرتدده پدده ژړا شددوه .د هد دې ژړا ،د هد دې د پدداک ،سددپي لي او روت
روح څريندونه و.
بيا يې ه ه وکړه چې دخپلو ساندو مخه ونيسي او وې ويل:
 سخ په تا ...کېددای شدي تده داسدې وانګيدري چدې زه لده تدا سدره رخدهلرم ...ته ما ته يران يئ ...باريه هم راته يران دی...هدې په زړه کې وويل:
 هده خورا خواخوږی دی...هېڅ څه ستاسو د نيکمرهۍ خنډ نه دي،خو نيکدوالی خدو زمدا دتدرور زوی دی(...پده روسدانو کدې دکاکا،مامدا او
ترور له زامندو او لوڼدو سدره نکداح نداروا ده) بايدد خپدل سدتر پداپ اجدازه
ورکددړی ...کندده اجددازه نشددته.لدده دې کدده تېرشددو فکددر ندده کددوم ،مددور جاندده
(سونيا،يرافينه خپله مدور يڼلده او دمورپده نامده يدې يادولده)ونده وايدې
چې زه د نيکوالی راتلونکې نه بربادوم .يا بده ووايدي چدې زه سدخت زړې
يم او يا دچا ښه هېروم،هده به حد ولدري ،خدو رښدتيا خبدره دا ده چدې پده
خدای قسم (پر ټټر يې اليب انځور کړ) هم هدده او هدم تاسدې ټدول را تده
يران ياستئ .ولې يوازې ويره ...هده هدم نده پدوهيږم ولدې؟ نده پدوهيږم مدا
هده ته څه بد رسولي؟ زه له تاسو ټولو مننه کوم .زړه مې هواړي هرڅه تر
تاسو ار کړم،مګر هېڅ نه لرم ،وايي ،تشه السه ته مې دښمن يې.
سددونيا،نور ندده شددوکوالی وهږدږي،سددر يددې پدده السددونو او بيددا پدده
سددرودږدي کددې پددټ کددړ.ناتاشددا هد ده دالسدداکړه،خو د هدددې لدده څېرې،لدده
ورايه څرينده وه ،چې هدده د زړه لده کدومې دخپلدې خورلندډې پده درد او
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هم،پوهېږي.
ناڅاپه يې چيده کړه:
 رښيا ده،رښتيا ده.تدده بدده وايددې چددې دسددونيا د ټولددو اورنيوهمونددو رښددتينى علددت يددې
موندلى دی:
_ هرو مرو تا ته له هرمې وروسته،ويرې ،څه ويلى دی؟ همدا سې نه
ده؟
 هوکې،دا شعرونه نيکوالی په خپله ليکلي دي او ندور مدا پده خپلدهليکلي .ويرې ،هده زما پر ميز پيدا او وې ويل:
 هده به مورجانې ته وښيئ.او دايې هم وويل چې،دچا دښو درناوي نده کدوم،دا چدې مورجانده بده
هې کله اجازه ورنه کړي،هده له ماسره واده وکړي،هده به له ژوليا سره
واده کوي.تده خدو يدورئ! هدده ټولده ورځ،لده هددې سدره...ندو ناتاشدې!ندو
ولې؟ دڅه لپاره؟
تر دې خبرو وروسته ژړا ال پسې زياته شوه.ناتاشا هده را پورتده ،پده
هيږکې يې ټينګه،له خندا نه په ډکې خو لې او له اوښکو په ډکوسدتريو
يې د هدې خواخوږي کوله:
يرانې سونيا! ته د هدې خبرې مه منه ،د زړه سره! دهددې خبدرې مدهمنه .ستا په ياد دی چې موږ دواړه لده نيکدوالی سدره دڅدوکۍ پدر سدر څده
وويل؟ ستا په ياد نه دی کنه؟ يو ماخوستن نا وخته شدومه دم و ،يدوره!
مددوږ ټولددو پردکددړه وکددړه چددې څنګدده بدده کددوو؟ زمددا لدده يدداده وتلددي چددې
څنګه؟خو دومره مې په ياد دي چې،هرڅده ښده او دهرڅده اجدازه شدته .تده
ويددوره! چددې شينشددين الال ،د خپلدې تددرور لدده لددور سددره واده کددړی دی او
موږخو،دترور دترور لوڼې کېږو .او باريه خو ويل چدې دا هدېڅ خندډ نده
٢18

لري.ناتاشې،دوام ورکړ:
ته پوهېږئ ،ما هرڅه هده ته وويل ،هده خورا پوه او ښده هلدک دی.هده له هر څه نه خبر دی .ته مه ژاړه ،مه ژاړه ،زما يراندې ،مهربداني د زړه
سرې سونيا.
بيا يې په خندا هده مچو کړ او دوام يې ورکړ:
 ويره خورا بدنيتده نجلدۍ ده .بدال دې پده پسدې وي .توکدل پده خددایوکړه .ټول کارونه جوړدږي .مورجدانې تده هدم هدده نده وايدي ،نيکدوالی بده
خپله ورته ووايي .هده ،د ژوليا په خيال کې هم نه دی.
هددده يدې پدر سددر مددچ کددړه .سددونيا ،پاڅېدده ،پيشددونګوری،بيا مسددت
شو ،ستريې يې و لېدې،داسې بردښېده چې چمتو ده،لکۍ وښوروي
او دپخوانى عادل په څېر،هرڅه په خپلو منګولو وچورلوی.
په چټکۍ يې خپل کالي جوړ او څڼې برابرې کړې او وې ويل:
 ته همداسې فکر کوئ؟ رښتيا وايئ؟ ته او خدای همداسې ده؟ناتاشې چې دخپلې خورلنډې لده کوڅيدو نده را وتلدي ويښدته سدمول،
وې ويل:
رښتيا وايم ،په خدای باور وکړه ،رښتيا وايم.او دواړو په يډه وخندل.
 ښه ،نو در ه اوس به د چېنې ،سندره وبولو. در ه.ناتاشا ناڅاپه ودرددده او وې ويل:
پوهېږئ ،هده څورب پېير ،چې دميز پر سر زما مخدې تده ناسدت و،ډدر دخندا وړ سړی دی،هده چې هر وار راياددږي ،خندا را ي.
دا خبره ال پای ته رسېدلې نه وه،چې ناتاشا،دهليز ته منډې کړې.
سددونيا ،هددده بڼکددې وڅنددډلې چددې جددامو پددورې يددې نښددتې وې ،د
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شعرونو کاهذونه يې لوړ پر ډنګر ټټر وټومبل،په ارامو او له خوښيو په
ډکو يامونو او يالبي اننګو،ناتاشې پسې،د دهليزله الرې مېلمسدتون
ته ننوتله .د مېلمنو په پر له پسې هوښتنې  ،وانانو هده(کلوچ)ياچينې
پدده نامدده سددندره وويلدده ،سددندره پدده ب دې سددارې تويدده دټولددو خوښدده شددوه.
وروسته بيا نيکوالی ،هده سندره چې نوې يې زده کړې وه ،وويله:

دروسي متن 84مخ
ښکلې شپه ،د سپوږمۍتر رڼا الندې
د نيکمرهۍ تووريې کولي شي
چې ال نړۍ کې يوڅوک پاتې،
چې خيالوکې دتا ډوب دی
په نازکو نرمو يوتو
بياد چن

په اور بل لوبې کوي

په زړيي کې مينه او لېوالتيا را خوټيږي
او تا ان ته ورهواړي،
خو افسوس ،افسوس چې دا وال دستريو رپ دی
افسوس چې سپرلى او لمر دواړه بې وفا دي

هده،الدسندرې وروستى بند،پای ته رسولى نه وچې په مېلمستون
کې ناستو زلميانو ،سمدالسه د پښو دډبېدو له زوره مکه په ريږددددا
راوسته او د سازيانو دهاړو د تازه کېدو انګازه هم خوره شوه.
پېير ،په حجره کې کې ناست و .شينشين،په دې پلمه چې پېيدر تدازه
له بهر نه راهلى دی،د پېير لپاره بې خونده ،سياسي خبرې اترې لده هدده
سره تودې کړې .ينې نور هم له هدوی سره يو ای شول.
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د موسياۍ د پېلېدو سره سم ،ناتاشا حجرې ته را ننوتلده او مخدامخ
پېير ته ورهله ،په خندا مګر په سپين ستريۍ يې وويل:
 مورجانې وويل چې تاسو ن ا ته را وبولم.پېير وويل:
 ډاريددږم چددې دن ا،پدده خو ېدددا کددې تېددر ندده وزم،خددو کدده تدده مددا تددهالرښوونه کوي هده بيا بله خبره ده.
هدددده خپلددې شدددډلې منګددولې ورټيټددې اوتنکدددۍ پېدلددې تددده يدددې ور
وړاندې کړې.
پېير،په دې هيله چې نورې جوړې هم جدوړې او سدازيان سدازونه سدر
کړي،دخپلددددې کددددوچنۍ تنکددددۍ جددددوړې تددددر څنددددگ سددددتريې پدددده الر
ودردد.ناتاشا له دې کبلده لده خوښدۍ نده پده جدامو کدې نده ايېدده چدې لده
انه مشر ،هده هدم لده بهدره راهلدي يدو چاسدره،دټولو مخکدې هږددږې او
ن ېږي.
دهدې په الس کې هده ببوزۍ(پکه) وه چې په بڼدډار کدې يدوې ښدځې
دسدداتنې لپدداره هدددې تدده سددپارلې وه،هدددې يدده يددوه ددانګړي تويدده پکدده
ښوروله(خدای خبر چې هدې دهه ښورددا چېرې زده کدړې وه) او دهددې
له شا نه يې خپل دن اله جوړې سره خبرې کولې.
مشددره يرافين ده چددې کلدده لدده تدداالره تېرددلدده ،دهدددې پدده ليدددويې پدده
موسکا،موسکا وويل:
ويورئ! ويورئ !ناتاشا،تکه سره شوه ،وموسېده او وې ويل:
ته څه وايي مورې؟څه شوي دي؟دلته! څه دتعجب وړ دي؟پددده هددددې حجد درې کدددې چې،ماريدددا ديميتروفندددا او يدددراف ن ېد ددل،
(ايکوسددز) دچټکددې ن ددا ددرددديم وار پدده نيم دای کې،دڅوکي دو دددخددوا
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آخوا کولدو شروشدور پاڅېدد،زيال شدمېر مېلمانه،پده تېدره بيدا يدران او
پاخه عمري،تر څه ناستې وروسته سره وښورددل،د پيسدو ک دوړې يدې
په جيبو کې ای پر ای منډلې(هدوی خو قطعي په پيسو کدولې ) او د
ددرې خواته خو ېدل .دټولو مخکې،پده ډددرې خوښدۍ او وريدن تنددي،
ماريا ديميتروفنا او يراف روان وو.يدراف،د بالدت د ن داير پده شدان پده
داسې يوې ادا چې دخوښۍ او ټوکې نښې په کې څريندې وې،مدال کدږه
او ماريددا ديميتروفناتدده الس ورکددړ.هددده چددې ټټددر ډالددۍ کددړی و او يددوې
موسکا چې رندانه او دخوښۍ يرکتيا ترې وردده،د هده څېدره لولده.
همدددا چددې د (ايکوسددز)چټکدده ن ددا پ دای تدده ورسددېده ،دسددازيانو د پددام
رااړولو لپاره يې،السونه سره وپړکول،په لومړني ويلن هږونکي يې هږ
وکړ او وې ويل:
سيمون! ته د دانيلو کيوپر،ندمه هږولئ شئ؟داهده ندمه وه چې ديراف خورا خوښېده او پده دوانۍ کدې هدده دې
ندمې ته ډير ن ېدلى و (.دانيلو کيوپر،دچټکۍ خو ېدا ن ا ده).
ناتاشا داچور هېره کړې وه چدې لده انده مشدره سدره ناڅي،داسدې پده
مال ماته شوه چدې سدر او تداو شدوې کدوڅۍ يدې نګنوتده ور ورسدېدې،
دهده دلوړې خندا کړسهاری په ټدول ادالون کدې انګدازې يدډې کدړې او
خپله يې تر هده نه په لوړ اواز په پرمېلمنو چيده کړل:
-ويورئ! پالر ته مې ويورئ! هواړي وناڅي!

په رښتياهم ،ټول هده کسان چې په االون کې وو،په خدورا خوښدۍ
او لېوالتيا،د خوشاله بوډا لورته ستريې اړولې وې.يراف،پده ن دا کدې
دخپلې محترمې جوړې،ماريا ديمتروفنا تر څن

،چې تر ده لدوړه ،والړ

وه ،هده خپل مړوندونه د ن ا ندمدې تده ښدورول،په داسدې حدال کدې چدي
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اوږې يې هسکې نيولې وې،په انګړي اندازې يې چورلولې ،پښې يې
دن ا ندمې ته په پام سره پده مکدې وهلدې او پده هددې موسدکا،چې دده
څېره يې ال هوړوله،نندارچيان هده څه ته چمتو کدول چدې راتلونکدو څدو
شددېبو کددې پېښددېدل.همدددا چددې د ترپاچکددا( يددو ډول ن ددا ده) تدده ورتدده،د
دانيلدددو کيد دوپر سدددندريزه اون المسد دونکې ندمددده وهږددددده،د دددددرې،د
دروازو دواړه خواوې،يو خوا له نارينو او بله خوا له ښځينه چوپړاندو را
ډکې او ټولو له موسکا نه په ډکو خولو د کوربانه ننداره کوله.
دچوپړانو له ډلې نه يوې مينځې په لوړ اواز هږ وکړ:
 نو زموږ بابا،باز دی!باز!يراف،خدددورا ښددده،ن ېده،دی خپلددده هدددم پددده دې پوهېدددده چدددې ښددده
ندداڅي،خو د ن ددا جددوړې يددې ندده شددو کددوالی او ندده يددې هوښددتل چددې ښدده
وندداڅي.هددده جګدده وندده والړه او خپددل دراندده او قددوي السددونه يددې ښددکته
وړند کړي وو(خپله وړه ک وړه يې يرافينې ته ورکړې وه)خو يدوازې د
هدې يږه ،خو ښکلې څېدره ن ېدلده.هدده څده چدې ديراف،پده ټولده لندډه
ونددده کدددې ښدددکارددل،دمارياناديمتر فندددا،يوازې پددده خنددددنۍ څېدددره او
خو ېدونکې مخ پورته پزه کې راڅريندددل ،خو هده څه چې يراف،کده
يدددراف بددده دخپلدددې احسددداس بښدددونکې لېوالتيدددا او دخپلدددو پښدددو پددده
چټکتيا،ښکلې خو ېدا،پاڅېدو او کښېناسدتو کدې ننددارچيان د دان
لېواله کدول ،ماريدا ديمتروفندا هدم دخپلدې ټدولې حيداا و جديتده سدره،په
کراره خو ېدا،نرۍ نرۍ اوږو ښدورولو او پده ن دا کدې د لندډو کېناسدتو
او پاڅېددددو او زړه وړونکدددو نرمدددو چورلکوندددو د مېلمندددو پددده زړه تددداالن
جوړاوه...ټولو مېلمنو په لېوالتيا او مينې،يراف او مارياديمتروفنا تده
ستريې ينډلې وې .ناتاشې،دټولو حاضدرينو لسدټونو تده چدې هسدې هدم
بې دهدې لده سپارښدتنې نده پده دهدې ن ېددونکې جدوړې سدتريې خښدې
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کړې وې،الس ور اچاوه چې ددې دپالر ن اته ويدوري.يدراف،د ن دا پده
ندنيو شېبو کې ژوره سا بدلوله او دالسونو په پړکولو يې سدازيان ال د
چټکو ندموهږولو ته ه ول .دی پخپله ال په چټکۍ،ال پسدې چټکدۍ او
الپسې چټکۍ،په خورا مينې او مستۍ دلېونتدوب ترکچده ن ېدده او د
يوتو او پوندو پر سر به د ماريا ديمتروفنا تر شا اوخوا وچورليده .هدده
،خپله جوړه د ن ا تر پدای تده رسدېدو وروسدته دهددې د ناسدتې تدر ايده
بدريدده کددړه.دهدددې پددر وړاندددېيددې درندداوي وکددړ...پدده خولددو کددې لونددد
لوند،دنندارچيانو په تېره بيا د ناتاشې دالس پړکولو په شدر اوشدورکې
يې خپل ښدى مړوندد پرانسدت او کدړۍ رنګده يدې وښدوراوه.دواړه ن داير
ودرددددل ،ژورې سددا يددې وودسددتلې او پدده دسددمالونو يددې خپلددې خددولې
پاکولې.په دې وخت کې يراف وويل:
هوکې يرانو! او زموږ په وخت کې ټول دهه شان ن ېدل.مارياديمتروفنددا،چې لسددتوني بددډوهل او پدده سددختۍ يددې اوږده او
ژوره سا ويسته ،وويل:
-بچک دې مړشه ،دانيلو کيوپر .
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پددده هددددې شدددېبه کدددې چدددې،د رسدددتوف،د کدددورنۍ پددده ادددالون کدددې،
سددازيانوله لدده ډدددرې سددتومانۍ يددې د شددپږم انګلددز پدده نامدده د ناسددمې
هږددونکې کمپوز ندوې ناسدمې ندمدې تده مېلمانده ن ېددو تده،ه ول او
سدددتړو اشدددپزانو او چوپړاندددو دماښدددامنۍ چمتدددوالى نيدددوه،پر يدددراف
بېزاوخددوف ،د زړه د ندداروهۍ شددپږم يددوزار راهلددى و .داکترانو،نددور نددو
دهددده درهېدددو ،تمدده ندده لرلدده.ندداروغ د پټددې خددولې دعددا تدده ه ددول شددوی
و،پرهددده ددعددا ويددل پيددل او هددده يددې وروسددتي منيځلددو او هددده پددورې
اړوندو دعايانو ته چمتو کاوه .په کورکې هدده يڼده يوڼده او يبڼدۍ پيدل
شددوې وه چددې ددهدده شددان يددوې پېښددې ددرشددل پدده وخددت کددې رامددن تدده
کېږي.له کوره بهر د يور او کین او تدفين کسانو چې ه ه يې کوله دان
په ياډيو کې له رارسېدونکو ويرجندو نده دلويدو دروازو تدر شداپټ کدړي
،د يراف دخښولو لپاره ديوه قيمتي تابول او کین دجوړولو دفرمدايت
دترالسه کولو لپداره سدتريې پده الره وو.دمسدکو پدو ي لدوی قومانددان
چې د ټولواکې دويمې ايکاترينې په وخت کې لدوی او ندامتو سدړی و او
په پرله پسې ډول يې د يراف دحال دخبرتيا لپاره خپل ياوران يدو پده بدل
پسې رالېږل،دا وار خپله راهلى و چې د يراف بېزاوخوف ،جاج واخلدي
او بښنه تدرې وهدواړي .دهرکلدي پده پرتمينده کوټده کدې سدخته يڼده يوڼده
وه.پو ي قومانددان لده نديم سداعته وختده وروسدته چدې يدو پده يدو يدې لده
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نددداروغ سدددره تېدددر کدددړی و،راوول،ټدددول ناسدددت کسدددان يدددې درنددداوي تددده
پاڅېدل،قوماندان چې هددوی تده د درنداوي سدر ښدوراوه ه ده يدې کولده
چدددې څدددومره ژر کېدددږي د داکترانو،روحدددانيونو او دندددارغ دخپلواندددو لددده
ستريو نده چدې ده تده يدې سدتريې ور اوښدتې وې ،دان پنداه کدړي.سدردار
واسيلي چې په دې څو ور و کې ژيړ او ډنګر شوی و،د بدريه کېددو پده
حال کې يې څو واره په پټه د پو ي قوماندان په هوږ کې څه وويل.
هددده د پددو ي قوماندددان تددر بدريدده کې ددو وروسددته،په اددالون کددې
يددوازې پددر څددوکۍ کېناست،پښدده يددې پدده پښدده واړولدده،څنګلې يددې پدده
نګنو کېښودې او ستريې يې پده السدونو پټدې کړې،سدردار واسديلي،
يوڅددو شددېبې پدده همدددې حددال پدداتې شددو،پاڅېد او وروسددته دده د دوديددز
حال بدرخالف ،پده چټکدو يدامونو ،يبندۍ حالدت ،لده وحشدت نده پده ډکدو
ستريو دا هده خوا،له اوږده دهليزه واوښت او د ودانۍ دنيمدايي شداته
د مشرې شهزاديۍ کورته الړ.
په تته او نيمه تياره کوټه کې ناست کسان،په نابرابر بنګهاري خپدل
مدددن کدددې يدددو لددده بدددل سدددره هږدددددل او هدددر وار چددې بددده دروازه پددده کدددراره
خالا دېده،هدې تدده بدده څ دوک ورننوتددل او يابدده تددرې راوتددل ،پدده خددورا
انتظار او پوښتنيز هلچک به يې دهدو خواته کتل.
يو سپين ږيری چې له روحاني څېرې نه يې نور وردده،هدې بوډۍ تده
چې تر څنګه يې ناسته وه او په خورا حيرانۍ او سداديۍ يدې ده تده هدوږ
نيولى و،وويل:
هر بنده تده يدو بريدد ټاکدل شدوی دی او لده دې بريدده تېدری ناممکندهدی.
بوډۍ چې يواکې د روحانيدت پده اړه يدې هدېڅ معلومدال نده لدرل او د
روحاني ،د روحانيت درجه يې په پام کې ساتله ،وويل:
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فکر نه کوئ چې پر هده د شهادل ويل څه ناوخته شوی دی؟روحاني په خپل شنه سر چې څو تاره ويښته يې پدرې خدورا سدم کدړي
وو،الس تېر او وې ويل:
دهه دعا،دکليسايي مراسمو خورا مهمه برخه ده.د االون په بله خوا کې کوم يوه وپوښتل:
دا څوک و؟ پخپله پو ي قوماندان؟خپله راهى،څه وان دی،آه؟هوکې له شپيتو يدې عمدر اوښدتى او خلدک يدې دوان بدولي .داسدېويددل کېددږي چددې يددراف نددور نددو هې دوک ندده پېژني،سددره هددواړي پددر هددده
شهادل وويل شي.
زه يو څوک پېژنم چې اوه وارې يې شهادل پرې ويلى دی.منځنۍ شدهزاديۍ،په سداندو او ژړا د نداروغ لده کدوټې راووتده او د
داکتر لورن څن

ته چې په خورا پرتم د ددويمدې ايکداترينې تدر تودوير

الندې ناست او څنګلې يې پر ميز ادښې وې،کېناسته.
داکتر ددې پوښتنې په واب کې چې هوا څنګه ده،وويل:
خورا ښه ! خوراښه هوا ده ! خورا ښه هوا ده شهزاديۍ او بلده خبدرهخو داده چې مسکو خو يوه کلي ته ورته دی.
شهزاديۍ يو سوړ اسويلى وويست او وې ويل:
همداسې ده! ايا هده ته اوس کوم شربت ورکولى شئ؟داکتر لورن ،لږ په چرل کې الړ .
هده خپله دوا خوړلې ده؟هو.داکتر،خپل بريګه نومى ساعت ته وکتل او وې ويل:
 په يو ييالس ايشېدلو اوبو کې دپزې د يو وار نووارو په انددازه،کرمو تاري ،نومه دارو واچوي.
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يو الماني داکتر چې يني تدورې يدې پده خپلده لهجده ناسدم ويدل،يوه
ياور ته وويل:
التددر اوسدده هې کلدده داسددې ندده دي شددوي چددې څددوک دې،د زړه لددهدريېمې حمله نه ژوندی راوتلى وي.
ياور،وويل:
خورا ژوند زړی او مست سړی و،خو په زييروي يې وويل: اوس به دهده دا شتمني او جايدادونه چاته رسي؟الماني واب ورکړ:سودا يې مه کوئ؟ميراث خواره يې پيدا کېږي.ټولو بيا دروازې ته وکتل.منځنۍ شهزاديۍ هده شربت چې د لدورن
په سپارښتنه جوړ کړی و،ندارغ تده وروړ.المداني داکتر،لدورن تده نېدږدې
شو او په خپلې ناسمې فرانسوۍ لهجې يې وپوښتل:
کېدای شي تر سبا سهاره پورې ژوندی پاتې شي؟همداسې نه ده؟داکتر لورن،چې شونډې سره کېښکودې،خپله يوته په خورا هوڅده
بڼه دخپلې پزې پر وړاندې د نه په نښې وښوروله،په کراره،خو په داسې
موسکاچې په هدې کې له انه د هسې رضدايت نښدې څرينددې وې چدې
يواکې د ناروغ په حال خورا ښه پوهېږي،وويل:
همدا نن شپه او به!هده ددې خبرې سره سم وول.
په دې وخت کې سدردار واسيلى،دشدهزاديۍ د کدوټې دروازه بېرتده
کړه.کوټه تته هوندې وه،هلته د سپې لو شمايلو پر وړاندې دوه شدمعې
لګېددددلې او دننددده د کدددوټې نددده،د يالندددو او څکدددول شدددويو تنبددداکو بدددوی
راتده.کوټده لدده ښدکلو المداريو،څوکيو او کټونددو ډکده وه.د پاسدته او لددوړ
کددټ پددر سددر،يوه سددپينه روجددايي ليدددل کېددده .پدده دې وخددت کددې ديددوه
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کونګري د هپا هږ هم واورددل شو.
اوهو! دا ته يې دکاکا زويه!هده پاڅېده او خپلې څڼدې يدې چدې تدل آن همددا اوس،داسدې ږمدن ،
جوړې او په هوړو هوړې شوې وې چې ويلې به دې،هدده لده ککدرې سدره
يوه ټوټه دي،سره بيا جوړې او وې پوښتل:
څه پېښه ده؟ څه شوي دي؟ زه ال د وخته داسې ډاره شوی وم.ستړی شهزاده چې د شهزاديۍ پر ای پر څدوکۍ کېناسدت  ،دواب
يې ورکړ:
-ندده!ندده! هددېڅ ندده دي پددېښ شددوي،حال هماهده دی چددې و.کدداتيو

!

(دکداترينې د نددوم لنددډه بڼدده)زه راهلددم چدې لدده تاسددره وهږدددږم.دا کوټدده دې
څنګه توده کړې ده،مګر په هر حال،را ه کينه چې سره وهږدږو.
شهزاديۍ چې ان د خبرو اورددو ته چمتو کاوه.په نه بدليدونکې،
حيرانۍ اومن

شوې بڼې د شهزاده مخې ته کېناسته او وې ويل:

ما توور کداوه چدې څده پدېښ شدوي نده وي،دکاکدا زو!هوښدتل مدېودده شم،خو نه کېږي.
سددردار واسدديلي دهدددې الس راونيددو او دعددادل لدده مخددې يې،ښددکته
کېښکود او وې ويل:
ښه نو !راته وايه يرانې!داسې بردښېده چې دهه خبره (ښه ندو !راتده وايده)د ندورو ټولدو هددو
خبدددرو پددده شدددان ده،چدددې آن دهددددې لددده يدددادونې پرتددده ،دواړه ښددده پدددرې
پوهېدل،چې څه دي.
شهزاديۍ،له خپل بې ډوله ان ،نريو اوږدو لينګيو ،وچدې مال،پده
مړاوو،پړسېدلو او خړو ستريو ،برندبرند کتو،مخامخ شهزاده ته يدر
وه .بيايې سر وښوراوه،اسويلى يې وويست او سدپې لي شدمايل تده يدې
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وکتل .دهدې دهه حالت هم کېدای شو ناروغ ته دخواخوږۍ او لېوالتيا
نښه او هم د خورا ستومانتيا او ژر استراحت ته دهيلې نښه ويڼل شي.
سردار واسديلي چدې دهددې دهده حالدت د سدتومانتيا نښده ينلده،وې
ويل:
توور کوئ چې زما حال ښه دی؟د يوه بار وړونکدي آس پده څېدر سداندده شددم ادسددتلي،ټوټه،ټوټه يم،خددو بيددا هددم هددواړم کتويشددا!لدده تاسددره
وهږدږم.
هده هم خورا سپين او په ډا هږدده.
سدردار واسدديلى ،چد شدو او دهددده هومبوري،کلدده يدوې اوکلدده بلددې
خواته په ردږددددو شول.دهده بشرۍ تده يدې داسدې ناخونده،بڼده ورکدړه
چې،هې کلدده ،پدده هددېڅ مېلمسددتياوو کددې د سددردار واسدديلى مددخ هسددې
چانه و ليدلى.دهده ستريې هم هده خپل هميشدنى حالدت نده درلود،کلده
به بې حيا ټوکېده او کله به له ډاره ډکې ددخوا اخواهړددلې.
شهزاديۍ،چې خپلو ډنګرو وچو منګولو کې خپل سدپى پده نګندو
نيولى و،په خدورا ير يدې دسدردار واسديلي سدتريو تده کتدل،خو داسدې
بردښدېده کدده تددر سددهاره هددم سددتريې پده الرې پدداتې شددي،خو بيابدده هددم پدده
پوښتنه چوپتيا ماته نه کړي.
سددردار واسدديلي،چې ښددکاردده د خپددل يويددل د اخ او ډب تددر اهېددز
الندې يې خپلې خبرې را جوړې کړې،زياته کړه:
کاترينې سيمينوفنې! په دهه شان شېبو کې لکده همددا اوس،بايددد هدددر څددده پددده اړه هدددر اړخيدددز فکدددر وشدددي،بايد دراتلدددونکې پددده اړه فکدددر
وشي،دتاسددو پدده اړه...تدده خددو پ ده دې پددوهېږئ چددې تاسددو ټددول ماتدده لکدده
دخپل اوالد په شان يران ياستئ.
شهزاديۍ،همداسې په ير،خو بې احساسه هده ته کتل.
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سددردار واسدديلي،پرته لدده هددده چددې هدددې تدده ور ويوري،پدده خددورا
خواشينۍ ،ميز له انه پورې واهه او خپلې خبرې يې اوږدې کړې:
 اوباالخره،زمددادکورنۍ پدده هکلدده هددم بايددفکر وشددي،ته پددوهېږئ،کاتيوشې!،تاسدې درې خوينددې،دمامنتوف لوڼې،بلده زمدا ښدحه،موږ
ديددراف يددوازيني وارثددان يددو.پوهېږم،پوهېږم،ددهدده شددان شدديانو پدده اړه
تاته فکر کدول او هږددد ا څدومره يرانده ده،خدو ماتده هدم تدر تانده اسدانه نده
ده.مګر يرانې،زما چې اوس عمر شپېتو ته نېږدې دی،دهدر ډول پېښدې
دپېښدددو امکددان شددته دی .پددوهېږئ دا زه وم چددې پېير،پسددې مددې سددړی
ولېږه،خپله يراف،دهده تووير ته مخامخ اشاره کوله او هده يې انتده
ورهوښت.
سردار واسيلي،چې په پوښتنزه،شهزاديۍ تده کتدل،خو پده دې پدوه
نه شو چې دهدې په دې خبره سر خدالص شدو چدې ده هددې تده وکدړه او يدا
هسې دا ده ته يوري...
هدې واب ورکړ:
د کاکا زو!زه يوڅه لده خدايده هدواړم ،پداک اهلل دې زمدوږ پدر نداروغرحم وکدړي او دهدده سدپې لي روح تده دا تدوان ورکدړي چدې پده ارامده لده
دې...
سردار چې په خپل شنه سر الس تېراوه او لده خدورا خواشدينۍ نده يدې
هده ميز چې پورې وهلې و،بېرته انته ورنېږدې کړ،پده تداو تريخدوالي
وويل:
هوکې همداسې ده! همداسې! خو باالخره  ...بداالخره ...خبدره پده دېکدددې ده چدددې تددده هدددم پوهېږئ،هدددده دا چدددې يدددراف ،پروسدددږکال ژمدددى،
وايتليک ليکلى او پده هدده کدې يدې اادلي وارثاندان چدې مدوږ يدو،بې
برخه کړي اوټوله شتمني يې پېير،ته ور کړې ده.
٢۹1

شهزاديۍ،په کراره واب ورکړ:
 پردږده چدې ليکلدې يدې وي،هدده نده شدو کدوالی شدتمني د پېير،پدهنامه کړي،هده خو د هده نامشرو زوی دی.
سردار واسيلي چې يبنۍ اخيستى و ،ان يې ميدز پدورې ونښدالوه،
خپلې خبرې يې التودې او چټکې کړې او ناڅاپه يې وويل:
 خو که هده ټولواک ته ليک ليکلى وي او په هده کې يې هيله کدړېوي،چدددې پېير،دهدددده مشدددرو زوی ويڼدددل شدددي،بيابه څددده کېدددږي؟ تددده
پوهېږئ ؟د يدراف خددمتونو تده پده پدام سدره دهدده هوښدتنې تده درنداوی
کېږي.
شهزاديۍ،ومسددېده،دهده چددا هوندددې وموسددېده چددې انګېري،لدده
هده چانه زيال پوهېږي،چې ورسره هږدږي.
سردار واسيلي،دهدې الس راونيو او وې ويل:
راشه چې له بلې دې خبدر کړم،ليدک ليکدل شدوی و،کده څده هدم هددهټولواک ته استول شوی نه دی،خو ټولواک له هده نه خبدر دی.اوس خبدره
په دې کې ده چې ليک له منځده وړل شدوی دی او کنده؟ کده لده منځده وړل
شوی نه دی،هره هده شېبه چې دا کدار پدای تده ورسدي  -سدردار واسديلي
اسدويلى وويسددت او پده دې تويدده يددې هوښددتل دا څرينددده کددړی چددې دده
داخبره "چې دا کار پای ته ورسي" نه يې موخه څه وه...
هده خبرې اوږدې کړې:
ديراف کاهذونه به سره الندې باندې کړئ،وايتليک او ليدک بدهټولواک ته واستول شي،د هدده ليکدل شدوې هيلدې تده پده درنداوي هرڅده
منل کېږي او پېير به ،لکه مشرو زوی ټوله شتمني ترالسه کوي.
شددهزاديۍ پدده ملنددډو وموسېده،داسددې چددې يدواکې لدده دهددې خبددرې
پرته هرڅه کېدای شي،وې ويل:
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او زموږ برخه؟ماتدده يرانددې کاتيوشددې!خبددره داسددې سددپينه ده لکدده لمددر.خبددره چددېداسې ده،هده دټولې شتنمي يوازينى وارث دی او تاسدو تده هدېڅ هدم نده
رسددېږي.ماتدده يرانددې! تدده بايددد پدده دې پددوه شددي چددې ايددا وادديتليک او
ليک ،ليکل شوي وو او کنه! که ليک،ليکل شوی و،هده له منځه وړل
شوی او کنه؟ او کنه هده ولې هېدر شدوی،ته بايدد هرومدرو پدوه شدي چدې
هده چېرې دی او بايد پيدا يې کړې ،که چې ...
شهزاديۍ له درده په ډکدې موسدکا،بې لده هدده چدې مدالل کاتده بددل
کړي،دهده خبرې پرې او وې ويل:
 يددوه دا ال پدداتې وه،تاسددو فکددر کددوي زه ښددځه يددم او ښددځې پدده څدده نددهپوهېږي،خو هدر څده چدې وي،دومدره پدوهېږم،چې نامشدرو زوی وارث
کېدای نه شي،هدې زياته کړه:
يو ارمونى.هدې چې دارموني کلمه په فرانسوي ويلي ،داسې وانګېرلده چدې پده
دې ټويه يې دسردار دخبرو بابېزوالي پوره ثابت کړی دی.
يرانې کاتيوشا! اخر ته ولې نه پوهېږئ؟ ته داسدې هوښدياره او بيداندده پددوهېږې.کدده يددراف ،ټولددواک تدده ليکلددي وي او پدده هددده کددې يددې دا
هوښدددددتنه کدددددړې وی چدددددې دهدددددده زوی دی مشدددددرو وبلدددددل شدددددي،نور
نو،پېير،پېير،نه ،بلکې هده به يدراف بېزاوخدوف او دواديت ليدک لده
مخې به دټولې شتمنۍ االى وارث وي.
اوکه وايتليک او ليک ،له منځه وړل شوي نه وي،تاته پرته له دې
چې ته ښه او دثواب وړ ښځه يې بل هېڅ نه پاتېږي،هده څده چدې زه درتده
وايم،يوه رښتينې خبره ده.
شهزاديۍ  ...په يوې ادا سره زياته کړه:
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 زه،پوهېږم چې وايتليک،ليکل شوی،خو په دې هم پوهېږم چدېهده اعتبار نه لري،خو زه خپه په دې يم چې تاسدو پدر مدا د احمادې يمدان
کوي،دکاکا زو.
سردار واسيلي په خورا تلوار وويل:
ماته يرانې،کاترينې سديمينوفنا! زه دلتده ددې لپداره نده يدم راهلدىچددې يددوب ل تدده کددږې او زړه زورونکددې خبددرې وکړو،بلکددې ددې لپدداره
راهلددى يددم چددې لدده يددوې خپلې،ښددې ،مهربانې،رښددتينې او پدده رښددتيا
خپلددوانې سددره ،دهدددې ديټددو پدده اړه وهږدددږم .دا لسددم وار دی چددې درتدده
وايم،کددده د ټولدددواک پددده نامددده ليدددک او د پېير،پددده يټددده ليدددک شدددوی
وادددديتليک ،ديددددراف د کاهددددذو پدددده مددددن کددددې پيدددددا شدد دي ،ندددده مددددا
احماګوټي،نه تا او نه دې خويندو ته،هې چا تده هدم ،هدېڅ ډول ميدراث
نه رسېږي .که زما خبدرې نده منئ،دهددو کسدانو خبدرې ومندئ چدې پده دې
کار پوهېږي،هده ديميتري انوفرييدوويچ،چې ،دهددو دکدورنۍ مددافع
وکيل دی،يادوم.هده هم داسې وويل.
داسددې وبردښددېده چددې دشددهزاديۍ،په خيدداالتو کددې ناڅدداپي او ژور
بدلون راهلى وي،تاندو شدونډو يدې رند

بدايلود(سدتريې يدې پده خپدل

حال پاتې شوې) کله چې يدې خبدرې پيدل کړې،ژبده يدې داسدې بندده بندده
کېده چې دې ته خپله هم د نه منلو وړ نه و.دې زياته کړه:
دا به ډدره ښه وه،ما نه څه هوښتل او نه څه هواړم.هدې له نګنو نه ،خپل وړوکدى کدونګری ښدکته کدړ ،دخپدل کمديه
يونځې يې سره سمې کړې او وې ويل:
دې ته وايي مننه ،دې ته وايي شکريه،هده هم له هده چانه چې خپلټول ژوند يې له هده نه دار کدړی و.ډددر ښده! ډددر! يرانده سدرداره هدواړم
ووايم چې زه خپله خو هېڅ شي نه هواړم.
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سردار واسيلي واب ورکړ:
سمه ده!خو ته يوازې نه يې،ته خويندې هم لرې.مګر شهزاديۍ ،دهده دا خبره نه منله.هدې وويل:
هددوکې زه ال لدده پخددوا ندده پوهېدددم،خو هېدره کددړې مددې وه چددې پدده دېکورکې له سپکاوي ،دوکې ،رخې ،لمسون،ناشدکرۍ او تربګندۍ پرتده
دبل څه تمه نه کېږي...
سردار واسيلي چې هومبوري يې له پخوا نه ال زيال رپېدل،وويل:
ته په دې پوهېږئ او کنه چې هده وايتليک چېرې دی؟هوکې،خددو زه احمادده وم،پدده خلکددو مددې بدداور درلود،لدده هدددو مددېان ،دداراوه،خو يټدده هددده څددوک کددوي چددې دوه مخددي او پدده زړه ناپاکدده
وي،زه پوهېږم،پوهېږم چې دا دچا لمسون او الس دی.
شهزاديۍ دپاڅېدو تکل وکړ ،مګر سردار هده له السه راونيوه.شهزاديۍ ،دهده چا حالت هوره کړی و چې ناڅاپه له ټول بشريت نه
ناهيلې شوې وي،هدې په ير ،ير خپل مرکچي ته کتل.
تراوسدده پددورې ال ناوختدده شددوې ندده ده،زمددا يرانددې!تدده پددوهېږې،کاتيوشددې ! داټددول ندده پدده السددي بلکددې پدده بددې پروايددۍ کددې،د قهددر او
دنداروهۍ پدده شدېبو کددې ترسدره شددوي او بيدا يددې لده يدداده وتلددي دي.د زړه
سددره! زمددوږ دنددده داده چددې دهددده دا تېروتنددې راسددمې او د هددده د ژونددد
وروستۍ شدېبې ورتده داسدې ارامدې کدړو چدې هدده تده ددهدو تېروتندو د
سرته رسېدلو اجازه ورنه کړل شي،هده بايد په داسدې خيدالو کدې مدړ نده
شي چې فکر وکړي ،يني هده کسان يې بدمرهه کړي ...
شهزاديۍ دمالتړ په تويه،دهده خبره پردکړه:
 هده کسان چې خپل هرڅه يې تر ده ار کړي و.شهزاديۍ دا خبرې دهدده دخبدرو د الپخدوالي لپداره وکدړې اوبيدايې
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ه ه وکړه چې پاڅې،مګر سردار دهدې مخه ونيوه،دې وويل:
خوهد ده هې کلدده دهدددو پدده قدددر پددوه ندده شو،يوسددوړ اسددويلى يددېوويست او زياته يې کړه:
 زه په دې پوه شوم چې په دې دنيا کې بايد ښو ته ستريې پده الره ندهشوو،په دې دنيا کې نه شرافت شته او نده حايادت.پده دې دنيدا کدې بايدد
چاالکه او ظالم واوسئ.
ښه ده !ښه ده ! ته اوس په کراره شه،زه پوهېږم چې تده څدومره پداکزړه لرې.
نه!نه!زما زړه له کرکې ډک دی.سردار خبره اوږده کړه:
زه پدده دې پددوهېږم چددې تدده پدداک زړه لددرې،زه دتددا د دوسددتۍ پدده قدددرپوهېږم او له تانه هم دا هيله لرم چې ته هم ماته په دې ستريې ويورې.تر
اوسه ال وخت شته،کېدای شي ديوې شپې ور ې پده اوږدوکې،کېددای
شي يو ساعت،ښه به دا وي چې ته ماته هرڅه ووايي،پر هر هدده څده چدې
ته د وايتليک په اړه پوهېږې،په تېره بيا په دې بايد پوه شي چدې هدده
چېددرې دی؟ مددوږ بدده اوس هددده را واخلددو او يددراف تدده بدده يددې وښدديو.هددده
هرومرو هده هېرکړي او دی هم هواړي هده له منځده يوسدي.تده پدوهېږئ
زه يوه هيله لرم چې په خورا رښتيني ډول دهده ټولې سپارښتنې تدر سدره
شي.زه دهمددې هيلدې دترسدره کولدو لپداره دلتده راهلدى يدم.زه دلتده ددې
لپاره راهلى يم او هده دا چې له تاسو سره مرسته وکړم.
شهزاديۍ وويل:
 اوس زه په ټولوپوه شومه،زه پوه شومه چې دا دچا دوکې دي.خو خبره په دې کې نه ده،د زړه سره.هوکې!خبره ستاسدو پده هددې سدن پطرزبريوالي،ستاسدو پده هددې٢۹6

يرانې انا ميخايلوفنا کې ،په هدې شيشکې کې ده...
ښه به داوي چې وخت له السه ور نه کړو.اخ!څه ووايم.همدا پروسږکال ژمى و چې دلته راهلده او ديدراف پدههوږوکې يې زموږ په اړه هده مدردارې ببواللې،پده تېدره بيدا د سدوفيا پده
اړه هده ډنډورې وهږولې ،نده ،نده،زه نده شدم کدوالی ،هدده دلتده رايدادې
کړم چې د يراف ناروهي يې الپسې دوچنده کړه او تر دوه اونيدو خدو يدې
له موږ سره خبرې څه چې بېخدې يدې مدوږ تده نده کتدل.دا همهاهده وخدت و
چدې دهدده د کرکدې وړ او مردارليددک وليکدل شددو،ما داسدې توددور کدداوه
چې دهه کاهذ کوم اعتبار نه لري.
خبره په همدې کې ده،نو تا ولې پخوا په دې اړه ماته هېڅ نه ويل؟شهزاديۍ بې له هده چې پوښتنې ته ستريه په الره شي،وويل:
دا ليک دهده،په هدې ښکلې ک دوړه کدې دی چدې تدر خپدل بالښدتالندې يې کلکه سداتي.اوس زه پدوهېږم.هدده ،داسدې يبندۍ اخيسدتې وه
چې بېواکه يې چيده کړه:
کدده کومدده يندداه لرم،هددده بدده همدددې مکددارې او دوکمددارې ښددځې پ دروړاندې دکرکې يناه وي.زه نه پوهېږم،هده ولې دلته داسدې لده دوکدو نده
ډکه ښکته پورته کېږي؟ زه به ورسره يو رم .وخت به يې راشى.

٢۹۳

1۳
پدده هدددو شددېبو کددې چددې د هرکلددي او دشددهزاديۍ پدده کددوټې کددې دهدده
خبرې اترې روانې وې،هده ياډۍ چې پېير(اددږ پسدې لېدږل شدوې وه )او
انا ميخايلوفنا(خپله يې ښه يڼلې وه چې ورسره راشدي) ،پده کدې سدپاره
وو،د يراف بېزاوخوف،دانګړ من ته راننوته .کله چې تر کړکيدو النددې
پر پرتو سوارو،د ياډۍ دتايرونو هږ نرم شو،انا ميخايلوفنا،ه ه وکړه
چې خپل مل ،په خوږو ،پستو او هيلمندو خبدرو ارام کدړي ،هدده تده يدې
مددخ ورواړوه ،خددو وې ليدددل چددې هددده ديدداډۍ پدده کددنج کددې ودددده دی،نددو
راويښ يې کړ .راويښ شوی پېير،اناميخايلوفنا پسې هبدر لده يداډۍ
ندددده راښددددکته شددددو او راښددددکته کېدددددو سددددره سددددم لدددده خپددددل نامشددددرو
پالر،زنکندن په حال کې پالر سره دکتندې چدرل يدوړ.دې تده يدې هدم پدام
شو چې دوی نه دماڼۍ له مخکندۍ لدويې دروازې نده ،بلکدې د وداندۍ د
شا له دروازې نه ننوتلي دي.
له ياډۍ نه د راښکته کېدو په وخت کې يې هدو دوو تنو تده پدام شدو
چې جامې يې ددې کور اوسېدونکو ته ورته نه وې(دخوارانو جدامې)او
د دروازې له خوا نه يې ،دديوال سيوري ته ان پناه کدړ.پېير،څدو شدېبې
ودردد،دا خوا هده خوا يې وکتل او دديواله د دواړو خواوو په سديوري
کددددې يددددې ،دهددددو دووتنوتدددده ورتدددده نددددور څددددو تندددده وليدددددل،خو ندددده انددددا
ميخايلوفنا،نه دهدې ياډيوان او نده لده دوی سدره مدل چدوپړ چدې نده شدو
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کوالی هدوی ونه ويني،يوه هم هدوته پاملرنه ونده کدړه.پېير،لده انسدره
وويددل چددې ددې خلکددو شددتوالى بدده دلتدده يددوه عددادي خبددره وي اوبايددد
همداسددې وي.هددده انددا ميخايلوفناپسددې وخو ېددد.انددا ميخايلوفنددا پدده
چټکو يامونو،پر هدو لده تېدږو نده جدوړو نريدو زيندوچې پده تتده رڼدا،رڼې
شوې وې،پورته وخدول او پېيدر تده يدې چدې لده دې نده شداته پداتې شدوی
و،هږ وکړ،چې چټک شي.پېير،ااال نه پوهېده چدې دی ولدې يدراف تده
ور ددي او لدده هددده ندده زيددال چددې پدده دې بېخددي ندده پوهېددده چددې ولددې دوی
ودانۍ ته د شا د زينو له الرې ننوتل،خو دانا ميخايلوفندا ډاډمدن حالدت
او چټکو ه و ته يې چې کتل،له انسره به يې وويل:
 دا بايد همداسې وشي.ال دزينو نيمدايي تده ورسدېدلي نده وو ،چدې څوتنده چدوپړان سدطل پده
الس،په خورا چټکۍ،داسې چې د تېدږو پدر زيندو دهددو دبوټدو آوازوندو
انګدددازې کولې،راښدددکته کېددددل او نېدددږدې و چدددې لددده دوی سدددره ټکدددر
شدددي.چوپړاندددو چدددې ددهدددې مدددور او زوی لد ده ليددددلو هدددېڅ تعجدددب نددده و
کړي،دوی انونده ،ددې لپداره دديدوال خواتده کدړل چدې مدور او زوی تده
الره پردږدي.
انا ميخايلوفنا،ددهو چوپړانو نه ديوه نه وپوښتل:
 دشهزادييو دکوټو الره همدا ده؟چوپړ ،په داسې لوړ او زړورتيا چې يواکې اوس نو دهرڅه او هرکار
اجازه شته ،هدې ته واب ورکړ:
دلته ده ادکې،دچ الس دروازه.پېير،چې کله د زينو ير ني ته ورسېد،له انسره يې وويل:
کېدای شي چې يراف به زه نه يم هوښتي،ښه به دا وي چې زه خپلېکوټې ته تللى وای.
٢۹۳

انددددا ميخايلوفنددددا،ددې لپدددداره تددددم شددددوه چددددې پېير،هدددددې پسددددې
ورورسېږي ،بيا يدې خپدل الس،دهدده پدر الس ور کېښدود او د سدهار پده
څېر يې بيا وويل:
يرانه!بايد ووايم،چې تر تانه زه زياته زوردږم،خو ښه به دا وي چدېمېړنى اوټين

واوسئ.

پېير،چددې دعينکددو لدده شددا ندده پدده خددورا مهرب دانۍ اناميخايلوفنددا تدده
کتل،وپوښتل:
رښتيا،ښه به دا نه وي چې زه الړ شم؟انا ميخايلوفنا يو سوړ اسويلى وکړ او وې ويل:
ته بايد ټول هده بدد هېدر کدړې چدې لده تاسدره پده ژونددکې شدوي دي.فکر وکدړه چدې هدده سدتا پدالر دی...کېددای شدي هدده د زنکنددن پده حدال
وي،خددو ماتدده تددل د زوی پدده شددان يددران وې،پ در مددا ډاډه اوسدده،زه سددتا
يټندويه يم.
د پيېر،سدددر پددده هدددېڅ نددده خالاد دېده،له پخدددوا نددده ده تددده ال پددده ډايددده
وبردښېده چې داټول بايد همداسې شي چې وايي او همداسې هوږ هوږ
يې اناميخايلوفنا پسې چې نوره يې نو دروازه پرانيستې وه ،روان و.
دروازه،د ودانۍ دشا سرای ته ور خالاېده .هلته پده يدوه کدنج کدې،
يددو بددوډا چددوپړ ناسددت و او جددورابې يددې اوبدددلې.پېيددر،د ودانۍ،دهددې
نيمايي ته هې کله نه و راهلى اوآن ددې توور يې هم نه شو کوالی چدې
هلته څه شته.اناميخايلوفنا،له هدې مينځې نه چې په ډدر تلوار يې ه ه
کولدده ،لدده هدددو ندده مخکددې شددي (او دې لدده نددازه هددده زمددا يرانددې کددوترې
وبلله)د شهزادييو د روهتيا پوښتنه وکړه او پېير يې په هده دهليز کې
چې په تېږو ياڼل شوی و،وړاندې ت

ته ه اوه.په دهليدز کې،لدومړنۍ

چپه دروازه د شهزادييو،کوټې ته ورخالاېده .هماهې،مينځې چې پده
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تلوار تر دوی نه مخکې شوې وې (په دهه وخت کې ټول کارونه په تلدوار
سددره کې ددل)دهدده دروازه هددم ددان پسددې ندده وه پددورې کړې،پېيددر او انددا
ميخايلوفندا دهددې لده مخددې نده دتېردددو پده وخددت کدې هسدې پده ندداخبره
تويه دننه دهې کوټې ته ورپام شو او وې ليدل چدې مشدره شدهزاديۍ او
سددردار واسدديلي سددره ناسددت او خبددرې کددوي.سددردار واسدديلي،دهدو پدده
ليدو،په تلوار او خواشينۍ وخو ېد او د شا خواته يې دان پدر څدوکۍ
ورواچوه.شهزاديۍ له خپله ايه پاڅېده،په بدې سداري قهدر يدې دروازه
ووهله او کلکه يې وتړله.د شهزاديۍ دهه کدړه دهددې هميشدنۍ ارامدۍ
تدده هددېڅ ورتدده ندده و او هددده وحشددت چددې د سددردار واسدديلي پدده بشددره کددې
راڅريند شوی و،دومدره دهدده لده ور ندي حالدت سدره تدوپير درلدود چدې
پېير،ودردددد او دخپلددو عينکددو لدده شددا ندده يددې خپلددې الرښددوونکې تدده
وکتل.خو انا ميخايلوفنې،هېڅ تعجب ونه کړ،يوازې يدوه ندرۍ موسدکا
يې پر شونډو راخوره شوه،سدوړ اسدويلى يدې وويسدت،يواکې هوښدتل
يې ووايي چې ،له دې پرته يې بله هيله نه درلوده.

هدې،د پېير ،دکتو په واب کې وويل:
-ښده يراندده! ښده بدده داوي چددې مېړندى اوټيند

واوسدئ.دا زه يددم چددې

سددتا ديټددو سدداتونکې يددم.ددې خبددرو سددره جوخددت يې،خپددل ياموندده ال
چټک کړل.
پېير،نه پوهېده چې څه خبره ده او له دې نه ال مهمه دا چې په دې خدو
يددې هددېڅ سددر ندده خالا دېده چددې(سددتا ديټددو سدداتونکې ي دم)،څدده معنددي
لددري.خددو پدده زړه کددې بدده يددې ويددل،دا الزمدده ده چددې داټددول بايددد همداسددې
شي.هدوی ددهليز له الرې،يوه تتې کوټې ته،ديراف،دهرکليوکوټې ته
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ور رسېدل او ورننوتل .دا يوه له هدو پرتمينو،سړو کوټو نه يوه کوټده وه
چدددددې پېيدددددر ددې وداندددددۍ پدددددر دروازې ترراننواتددددده ،سمدالسددددده يدددددې
پېژانده ،که هده به تل ددهې ودانۍ دلويې دروازې له الرې هلته راته.
ددې کوټې په من کې يو تشناب ليدل کېده ،د تشناب شاوخواته پرتدې
قايلينې لمدې وې.چوپړ چې مجمر په الس کې و،د کشديت السدمل چدې
دوی ته يې پاملرنه نه کوله،د يوتدو پدر سدر روان وو،دوی تده مخدامخ لده
کددوټې راووتددل.پېيددراو انددا ميخايلوفنددا ،پېيددر ،تدده اشددنا دهرکليددو هدددې
کوټې ته ورننوتل چې په ايتدالوی دود يدې دوه کړکدې او بداهچې تده يدوه
وتلددې دروازه لرلدده.پدده کوټدده کددې د دويم دې ايکدداترينې(دروسدديې سددتره
ټولواکه) لوی تووير چې دهدې له سره تر پښو ښودنه يې کوله ،وړند
و.
پده اددالون کې،هماهدده مخکنددي خلددک چددې تاريبددا پدده هماهدده حالددت
ناست وو،په پټه پټه يو له بل سره هږددل.االون ته دهددوی پده راننوتدو
سره ټول چد شدول.هددوی،د اناميخايلوفندا ژيدړې څېدرې او لده اوښدکو
ډکو ستريو او څورب لوړ پېير ته چدې سدريې ښدکته اچدولى او پده خدورا
اطاعت هدې پسې روان و،وکتل.
د اناميخايلوفنې،په څېرې کې له ورايه څرينددده چې خورا ټداکو و
نکې شېبې رارسېدلي او ديوې يرکې سدن پترزبدوريۍ ښدځې پده څېدر
پده ټينګدده او پوهې،پرتده لدده هدده چددې پېير،لده انده لدري کړي،پدده خددورا
زړورتيدا ،داسددې زړورتيدا چددې تدر سددهارنۍ هدده ندده الپسدې زياتدده شددوې
وه،کوټې ته ننوته.
هدددې دا احساسددوله چددې تددر شددا يددې هددده څددوک را روان دی چددې د
زنکندن په حال کې ناروغ يې دليدو هيلده لري،نو کده ،لده هدده سدره پده
کېدونکې ديدن ډاډه وه .پده يدوه چټدک هلچدک يدې پده کوټده کدې ناسدت
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ټول کسان وڅارل ،ديراف ،انګړي کشيت ته يې پام شو،پرته لده هدده
چددې درندداوی يددې کدړی وي،تددا بدده ويددل چددې يددواکې پدده مالماتدده شددوه،په
ارامو او لنډو يامونو هده ته ورنېږدې،لومړی يې دهده او وروسدته يدې
دهده څن

ته د والړ بل کشيت دعا واخيسته او هدوی ته يې وويل:

 دخددای شدکر دی !دخددای شدکر دی چدې راورسددېدو،موږ،نېږدېخپلوان يې ډدر ويرددو.هدې په کراره زياته کړه:
 دهه وان ،ديراف زوی دی،هي هي څه سخت ساعت دی.تر دې خبرو وروسته،هده داکتر ته ورنېږدې شوه او وې ويل:
مهربان داکتره!دهه وان ديراف زوی دی...څه هيله شته او کنه؟داکتر پرته له هده چدې څده ووايي،آسدمان تده يدې وکتدل او اوږې يدې
پورته واچولې .اناميخايلوفنا هم داکتر تده ورتده اوږې پورتده واچدولې،
ستريې يې وتړلې او دداکتر له خوا نه ،پېير ته ورنېږدې شوه.پده ډددر در
ناوي ،په خورا خواخدوږۍ او لده خواشدينۍ نده پده ډکده ژبده يې،پېير،تده
وويل:
 دخدای رحم ته اميد ولره.هده ته يې يوه کوچنۍ څدوکۍ وروښدودهچددې پددرې کېښ دني او سددتريه پدده الرې پدداتې شددي،خپله پدده کددراره دهدددې
دروازې خدوا تدده وروخو ېددده چدې ټولددو پدده يدر څارلدده او دروازه يددې پدده
داسې يو هږ چې په سختۍ تر هوږو رسېده ،ورپسې پورې شوه.
پېير،چې په خپلو ټولو چارو کدې يې،دخپلدې الرښدودې سپارښدتنې
منلې ،د هدې څوکۍ خواته چدې هددې ورتده ښدودلې وه،وخو ېدد.همددا
چې اناميخايلوفنا ،د دروازې شاته پناه شدوه،دهده دې تده پدام شدو چدې
په کوټه کې ناست کسان په خورا ير او له خواخوږۍ نه په زيال پدام ده
ته ستريې ينډلي دي.هده،احساس کړه چې ټول له يوبل سره په پټه پټده
څه وايي او ده ته يدې تدر سدتريو النددې کلده پده وددرې او کلده پده درنداوي
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اشارې کولې.هده ته يې داسې درناوي کاوه چې تر دې دمخه هده تده چدا
ندده و کددړي .يوې،ناپېژندددل شددوې مېددرمن چددې لدده روحددانيونو سددره هږدددده
پاڅېده او هده ته يې بلنه ورکړه چې دهدې پدر دای کېندي.يدوه يداور ،پده
چټکددۍ هددده دسددتکت چددې لدده ده لوددددلى و ،راپورتدده او هددده تدده يددې
وړاندې کړ،هدده وخدت چدې د داکتراندو لده څنګده تېرددده،ټول دوی تده د
درناوي په نښه چ او ددې لپاره چدې پېيدر تده الره پرددږدي لدږ پده څند
شول.پېير خو لومړی هوښدتل پده بلده څدوکۍ کېندي چدې ددهدې مېرمندې
خنډ نه شي،هوښتل يې خپلده دسدتکت راپورتده او دا کتدران خدو اادال
دده دالرې خنډ نه و،چې الره بدله کړي،خو ناڅاپه يې لده انسدره وويدل
چې نه،ښه نه ده.هده داسې وانګېرله چې نن شپه دی داسدې څدوک شدوی
دی چې اړ دی،ټولو هدو نادودو،دودونو اوتشريیاتو ته درناوي وکدړي
چې دا خلک يې له هده نه دهدو د سرته رسولو هيله لري،نو لده دې کبلده
دی بايد ټول هده څه ومني چې خلکو ده ته د درناوي په نښده کدول.بدې لده
هده چې څه ووايي،له ياور نه يې دستکت واخيست او پر هددې څدوکۍ
کېناسددت چددې هدددې مېرمنددې ورتدده ښددودلې وه .خپددل هددټ السددونه يددې پدده
خالاه بڼه لکه دمور مجسمه په خورا ساديۍ پرزنګنونو کېښدودل او
په زړه کې يې بيا تېره کړه چې تر ده نه به دا نور خلک ښه پوهېږي چې دا
ټول کارونه بايد همداسې چې کېږي،ترسره شي.که هده هواړي چدې دی
پدده دې الدده يولدده کددې ددان ورک ندده کددړي...نددو ښدده بدده دا وي،هددده څدده بدده
کوي،چې نوريې ده ته الرښوونه کوي.
ال دوې دقياې تېرې نه وې چې درې سدتوري پده ټټرسدتر قومانددان،
سددردار واسدديلي،په لوړسراوشدداهانه خو ېددداکوټې تدده راننددول.هددده لدده
سددهاره ،ال ډنګددر بردښددېده ،کلدده چددې يددې پدده کوټدده کددې دا خددوا هددده خددوا
وکتل او هلته يې پېير وليد،داسې ښکاردده چې ستريې يې تر ور ندې
٢44

بڼدددې هټدددې او پراخدددې شدددوي دي.هدددده تددده ورنېد دږدې او دهدددده الس يدددې
راونيدو( هدده څده چدې پخدوا يدې هې کلده نده کدول)دهدده الس يدې داسدې
ښکته کېښکودچې يواکې هواړي ،د هده زور وازمايي او وې ويل:
هم مه کوئ!هم مه کوئ! زړورشه يرانه! ته يې راهوښتي يې ...ښدهده،ښه ده...دايې وويل او هوښتل يې چدې الړ شدي،مګر پېير،ښده ويڼلده
له هده نه وپوښتي:
 د...روهتيدددا څنګددده ده،شدددک يدددې درلود ،کددده نددده پوهېدددده چدددې دزنکندن په حال ناروغ يراف،وبدولي او کنه؟ کده هدده تده پدالر ويلدو نده
هم ،هسې شرمېده.
سردار واب ورکړ:
نيم ساعت دمخه يې هم يوه حمله تېره کړه،هوکې يوه بله حمله ،هدممه کوه! زړه ورشه يرانه!
پېير،په داسې پردشانۍ کې ډوب و چې د حملې د کلمې پده اوردددو
سره يې توور وکړ چې کوم چا په بل چا بردد کړی دی.حيدران حيدران يدې
سردار واسيلي ته کتل او وروسته په دې پوه شو چدې نداروهۍ تده حملده
وايي.سردار واسيلي په ت

ت

کې داکتر لورون ،ته څدو خبدرې وکدړې

او دپښو دمنګولوپه سر کرار کرار دروازې ته نېږدې شو.هده د يوتو په
سر ت

نه شو کوالی ،نو کده يدې دمنګولدو پده سدر ت

،يدام اچولدو تده

ورته کېده.هده پسې مشدره شدهزاديۍ،بيا روحدانيون او دهددو مريددان
،چوپړان ،مينځې او نور خلک دروازې ته نېږدې شول.د دروازې لده شدا
ندده د الدده يددولې او يڼدده يددوڼې هددږ اورددددل کېددده،خو پدده پددای کددې انددا
ميخايلوفنا،هماهدده شددان رندد

الددوتې چددې دعددا يددې ويلدده لدده دروازې

راووته او الس يې د پېير پر الس کېښود او وې ويل:
دخدددای رحددم بددې پايدده دی،اوس شددهادل ويددل پيددل کېږي،را دده!٢45

را ه!
پېير،په پاسته فدر

وخو ېدد لده دروازې تېدر شدو او وې ليددل چدې

ددې الرښودونکې،هده ناپېژندلې ښځه او د مينځدو او چوپړاندو نده هدم
څوتندده ټددول داسددې ده پسددې را روان دي چددې يددواکې دې کددوټې تدده نددور د
راننوتلو لپاره اجازه په کار نه ده.
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٢١
پېير،دهه لويه کوټه چې لوړو دايروي سدتنواودهده پده سدر دايدروي
قوسددونو پدده دوو برخددو ويشددلې وه او ديوالوندده يددې پدده ښددکلو پارسددي
قايلينوياڼل شوي وو،ښه پېژندله.
د ستنو شا ته چې يوې خواته يې له سره لريى نده ،پده وريښدمنوپردو
کددې مددروړ شددوی،جوړ لددوړ کددټ والړ و او بلددې خددوا تدده يددې هددده لويدده
هينداريزه طاقچده وه چدې سدپې لي شدمايل پده کدې دای پدر دای شدوي
وو،،پدده سددره رڼددا داسددې روښددانه شددوي و،لکدده کليسددا چددې د ماښددامني
عبددادل پدده وخددت کددې روښددانه کېددږي.تددر سددپينو لېدددونکو سددپې لو
شدددددمايلو النددددددې د والتروفسددد دکې يدددددوه څدددددوکۍ والړه وه.پدددددر هددددددې
څوکۍ(تکيه لرونکې څوکۍ) واوريدن سدپين بدې يونځوبالښدتونه چدې
ښدکاريده،نوي بددل شوي،ادښدودل شدوي وو او دهدده پدر سدر ،پېير،تده
اشنا،دهده پالر يراف بېزاوخدوف نداروغ بددن چدې تدر مدال پدورې د شدنه
راڼه څادر الندې پدټ و،پدرول و .هدده لده خپلدو هماهده سدپينو او زمدري
هوندې اوږدو څڼو سدره چدې تنددی يدې ورتده سدينګاراوه ،هدده لده خپلدو
هماهه پر سور ژيړ مخ ژورو يونځو سره چې دهده څېرې ته يې دانګړې
ښددکال بښددله،مخامخ د هماهدده سددپې لو شددمايلو الندددې دای پددر دای
شوی و.دهده دواړه څورب او شډل السونه،له څادره راوتلي او پر څدادر
پراته وو.يو زوړ بوډا چې د څوکۍ له شا نه ددې لپاره راخدم شدوی و چدې
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ديراف،دسددر چپدده لوددددلي دښددي الس د هټددې او شددهادل يوتددو تددرمن
مومي دايي شددمع کېددږدي .روحددانيونو چددې پدداک او خددورا ښددکلې قيمتددي
جامې يې اهوستې او اوږدې څڼې يې پدرې راپرتدې وې،شدمعې پده الس
په کرارۍ خو په ډدر پام او يرکتيدا سدره دعايدانې لوسدتې.دهددو نده لدږ
شددا تدده دوه ددوانۍ شددهزاديۍ چددې دسددتمالونه يددې سددتريو تدده نيددولي
وو،والړې وې ،دهدددددو تددددر ټولددددو مخکددددې مشددددره شددددهزاديۍ،هماهه
کاتيوشددا،چې کرکجنددې او برندددې سدددتريې يددې يددوه شدددېبه يددې هددم لددده
سپې لو شمايلو نه ،نه شلولې والړه وه ،که هدې يواکې هوښتل ټولو
ته دا څرينده کړی ،کده يدوه شدېبه هدم هدده لده هددو سدتريې واړوي،دابده
دخپلو کړو واب ونه شي ويالي .اندا ميخايلوفندا،چې څېدرې يدې ديدوه
ژور هددم او خواخددوږۍ څريندوندده کوله،لدده وره سددره د ناپېژندددل شددوې
ښددځې تددر څند

والړه وه.د دروازې بددل څند

ته،سددردار واسدديلي ،الس

لرونکې څوکۍ ته نېږدې،دهدې بخمل شدوې څدوکۍ شداته چې،شدا يدې
ان خواته راير ولې وه ،والړ و.هده دخپل چ الس څنګله،چې شدمعه
يې په الس کې وه،پر څوکۍ ادښې وه ،په ښدي الس يدې پدر تنددي او ټټدر
دعيسوي اليب پده ادسدتلو درنداوي پر دای کداوه او هر دل بده يدې چدې
يددوتې تندددي پددورې رسددېدلې ،سددتريې بدده يددې داسددمان پلددو تلددې .د ارام
متادددي او الهدددې ارادې تددده دتسدددليم نښدددې يدددې پددده څېدددره کدددې څرينددددې
وې.بشدددرې او خو ېددددا يدددې دا ښدددودل،په هدددره کچددده چدددې تاسدددو دهددده
احساسال درک کولي نه شي،هومره به تاسوته يرانه تمامېږي.
دهده شا ته،ياوران،بيا داکتران او تر هدده وروسدته نارينده چدوپړان
والړ وو،نارينه اوښځې لکه په کليسا کې چې وې،جال جدال والړ وو.کده
څه هم ټدول پده پټده خولده پدر دان دادليب نښدې ويسدتلې،خو دکليسدا د
زنګونو او روحانيونو ددعا اوازونو انګازې جدوړې کدړې وې.هدر وار بده
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چددې د کليسددا زنګوندده او د دعايددانو اوازوندده پدده کددرار شددول ،دخلکددو
ديددددامونو دجګېدددددو او دد دای پددددر دد دای کېدد ددو هږوندددده بدددده اورددددددل
کېدل.اناپاولوفنا،په خورا انښودنې ،داسدې انښدودنې چدې يدواکې
ښيي چې په دې پوهېږې چې څه کوي،د کوټې له بر سدره پده ټدولې کدوټې
کې تېره او پېيرته ورهله او هده ته يې شمع ورکړ.هده شمع ولګداوه،خو
داچې خلکو ته د زيال پدام لده املده يدې خيدال يدډ وډ شدوی و،پده هماهده
الس کې يې چې شمع نيولې وه،داليب ادستل هم پيل کړل.
کمکددۍ شهزاديۍ،سوفيا،سددره اننګي،خددال پدده شددونډو چددې خندددل
يې ،هده ته کتل.هده چې موسېده،مخ يې په دستمال کې مروړلدى او تدر
ډدرې پورې يې نه لوڅاوه،خو همدا چې بيا يدې پېير،تده وکتدل پده خنددا
شوه.هده ان کې دا توان ونده ليدد چدې دهددې پده ليدو،ونده خانددی،خو
دايې هم نه شو کوالی چې هده ته ونه يوری،نو که يې دا ښه ويڼله چې
د لددويې سددتنې شدداته ددان پندداه کددړي.د مراسددمو پدده مددن کددې ناڅاپدده،
دروحانيونو ددعا اوازونه بند او په بنګهاري يې يوبل ته څه وويل.بوډا
چددوپړ چددې ديددراف الس نيددولى و،پاڅېددد اوښددځو تدده يددې څدده وويددل.انددا
ميخايلوفنا،وړاندددې شددوه،په ندداروغ ورخمدده او ديددوتې پدده اشددارې يددې
داکتر لورن ان ته ور وباله.فرانسدوي داکتدر(چدې سدتنې تده ډډه لګدولې
وه،سدره لدده هدده چددې شددمع يدې پدده الس کدې ندده و،خددو کدړو وړو يددې دهددده
پردی د درناوي څريندونده کولده چې،هدواړي وښديي دمدذهب لده تدوپير
سره سره،ددهومراسمو په اړتيا ښده پدوهېږي اوهدده تده درنداوي کدوي)
ديوه پاخه تجربه لرونکي په شان ،په درندو ،خدو بدې هدږه يامونو،نداروغ
تدده نېددږدې ورهى،پدده خپلددو ښددکلو او نددازکو يوتددويې دهددده ازاد الس لدده
شنه څادره را لوړ،مخ يې واړاوه او دهده نبض يدې ونيدواو پده چدرل کدې
الړ.ناروغ ته يې کدوم شدربت ورکړ،يوڅدو شدېبې دنداروغ پده شداوخواکې
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بيددا الدده يولدده جددوړه خددو هرڅددوک ډدددر ژر پخپلددو ددايونو کېناسددتل او
ددعايانو اوازونه پورته شول .په مراسمو کې د نډ رات

په وخدت کدې

دپېيدددر،دې تددده پدددام شدددو چدددې سدددردار واسددديلي ،پددده داسدددې حالدددت کدددې
چې،پوهېږم چې څه کوم او وا پرهدو چې نده پدوهېږي ،لده خپلدې څدوکۍ
نه پاڅېد،ددې پدر دای چدې نداروغ تده ورشدي،دهده لده څنګده تېدر او لده
مشرې شهزاديۍ سره يو ای د يدراف دخدوب دکدوټې پده بدر سدر کدې ،د
لوړ ادښودل شوي کټ خواته چې وريښمينې پردې پدرې را وړنددې وې
،ورهى او دواړه دکوټې دشا له دروازې نه په يدډه ووتدل،خو د مراسدمو
دپ دای تدده رسددېدو ندده مخکددې بيددا يددو پدده بددل پسددې جوخددت ،بېرتدده خپلددو
ايونو ته راستانه شول.پېير،دې پېښې ته هم هومره پاملرنه وکړه،لکده
هده نورو ته يې چې کړې وه ،که هدده لده دان سدره دا پردکدړه کدړې وه،
ه دره هددده څدده چددې نددن شددپه دی ويني،هددده بايدددټول ددې لپدداره وي چددې
اړتيايې ليدل کېږي او بايد همداسې شي.
د کليسا د زنګونو اوازونه ارام شدول او د کشديت هدده هدږ دهدده پده
ای انګازن شدو چدې نداروغ تده يدې د رارسدېدونکې پوښدتنې او دواب
مبارکې ويلې.نداروغ هماهده شدان بېسدده او بدې هدرډول خو ېددا پدرول
و.دشدا وخدوا خلدک ټدول پده خو ېددا او ديدامونو او سداندو آوازونددويې
چددې پدده هدددو کددې د اناميخايلوفنددا اواز لدده لددرې اورددددل کېده،لدده هددرې
خوانه پورته وو.پېير،دهدې هږ واوردده چې هده وايي:
هده بايد هرومروکټ تده يدوړل شدي،دلته دهدده پردښدودل بده ښده ندهوي...
داکتران،شهزاديان او چوپړان،داسې له نارهه تاو شوي ووچې نور
نو پېير ،د يراف،هده سپينې يال ډوله ،سرې بخدوني،ژدړې شدوې څڼدې
چددې د ټولددو مراسددمو پدده اوږدو کې،سددره لدده هددده چ دې نوروڅېروتدده هددم
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کتل،دده له ستريو نه لرې کېدې،نه ليدې .د هده خلکو له احتيداط چدې
دده دپالرڅوکۍ نه تاو شوي وو،تووريې وکړ چې هدده پورتده کدوي او
کټ ته يې وړي.
د يو چوپړ له يبڼۍ نه ډک هږ يې واوردد:
زما الس در کلک کړه،کنه لويږي.
يو بل نارې کړې:
لږ ښکته!ينو نورو هږونو بيا ټينګار کاوه چې:
لږ نور هم،لږ نور...او يوه بل ...دهدددددو کسانودسددددا ويسددددتلو او پښددددو اوازوندددده الپسددددې داسددددې
درندددل،تا به ويل چې يواکې هدهبار چې دوی وړي،دروندد والدي يدې
ددې له توانه خورا زيال دي.
ناروغ وړونکو چې اناميخايلوفندا هدم دهددو پده ډلده کدې وه دپېيدر،
مخددې تدده ورورسددېدل او هددده يددوه شددېبه د هدددو لدده شددا اواوږو لدده منځدده،
دناروغ ،څورب پراخ ټټر،خالاې تڼې او سورورې اوږې ،سپينې ،يدال
ډوله ،سرې بخونې،ژدړې شوې څڼې چې خلکو تر ترخد

النددې نيدولى

او پورتدددده کددددړي يددددې وو وليدددددل.دهددددده دا څېره،پددددراخ تندددددی،وتلي
اننګي،شددهواني ښددکلې خولدده اوشدداهانه سدداړه کتددل،آن دمددر پدده را
رسددېدو هددم هددېڅ بدددل شددوي ندده وږ او هماهدده شددان و،لکدده درې مياشددتې
مخکې په شان،دهده وخت په شان ،چدې هدده پېيدر ،سدن پترزبدور

تده

لېددږه او ده هددده ليدددلى و،خددو دادي دهددده سددر اوس د پېير،دسددتريو پدده
وړاندې،ناخو نددده او بېواکدده ،د لېږدونکولدده يبڼددو اخيسددتو يددامونو
سره ټکان خوړ،ردږددده او د هده مړو او سړو کتو ،نه شو کوالی په کوم
ای ودريږي.
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ه و او اله يدولې څدو دقيادې ندورهم د هدده د کدټ پده شدا و خدوا کدې
دوام پيدددا کددړ .د ندداروغ تددر ليږدولددو وروسددته چددوپړان خددواره واره شددول.
اناميخايلوفنا ،الس د پېير ،پر السونو ور کېښود او وې ويل:
در ه!چې ورشو!پېير ،د اناميخايلوفنا،سره په يډه،هده کټ ته ور نېدږدې شدول چدې
(تکيه لرونکې څوکۍ) ناروغ په يوه پرتم سره پر هدده کدټ پدرول و چدې
څو دقياې مخکنې يې(هسل) مراسمو پورې يې اړه درلود،هدده داسدې
پر کټ هځېدلى و چې سريې لوړ پر سرودږدي تکيه و.دهده السدونه ،پدر
شنه وريښمين ټوکرداسې لودددلي ووچدې رهدويي ښدکته پراتده وو .کلده
چې پېير ،ور نېږدې شو،يراف هده تده مخدامخ وکتدل ،خدو دهدده دکتدو
معني ،هده معني او میهوم و چې څوک پرې پوهېددای نده شدو.يدا داچدې
دې کتو په پوره تويه هېڅ نه ويل،يدا داچدې سدتريې ددې لپداره دي چدې
چېددرې کتددل کېږي،هلتدده وکت دل شددي او يددا داچددې دهددده سددتريو او کتددو
دومدره زيدال ويدل چدې پوهېددل يدې يدران و .پېيدر ،چدې نده پوهېدده ،څدده
وکدددړي ،د دای پد در د دای وچ پددداتې شدددو .پددده پوښدددتنيز ډول يدددې خپلدددې
الرښودې،انا ميخايلوفنا ته وکتل.
انا ميخايلوفنا ،په تلوار د ستريو پده اشداره د نداروغ الس ور وښدود
او په لپو کې يې مچه وروليږله .پېير ،سره له هدده چدې ويرددده ،پدر هدده
پراته څادر کې ونه نښلي،خوبيا يط هم په سدختۍ اورميدږ ور اوږد کدړ،
د هدې سپارښتنه يې پر ای کدړه او خپلدې شدونډې يدې د هدده پدر وچ او
پاسددته الس ورکېښددودې .خددود يددراف ندده الس او ندده يددې د څې درې کومدده
برخدده،يو هددم وندده ښددوردده .پېير،يو ددل بيددا ،اناميخايلوفن دا ته،پدده دې
معنددى وکتددل،چې څدده وکددړم ؟ اناميخايلوفنا،پدده سددتريو کې،هددده الس
لرونکې څوکۍ ته وکتل چې د کټ تر څنګه ادښې وه .هده هم بيا د هددې
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خبره و منله ،پرڅوکۍ کېناست .خو ستريو يې همدا پوښتنې لرلې ،ايدا
دا کار چې ده وکړ ښه ده،که څنګه؟ انا ميخايلوفنا ،سر د هو او مننې په
نښه وښوراوه .پېير ،بيا د مور دمجسمې په شان د ساده يدۍ بڼده هدوره
کړه او ظاهرا يې په دې افسوس کاوه چې په دې هدټ ،څورب،ناچاالکده
او درانه ان يې د کوټې دومره لوی ای نيدولى دی او خپدل ټدول رواندې
توان يې دې ه ې ته سپارلى چې څومره کېږي کمکى ښدکاره شدي .هدده
يراف،ته کتل ،خو ديدراف سدتريې پده هماهده دای نښدتې وې چدې څدو
شدديبې د مخدده پېير،هلتدده والړ و او ده ورتدده کتددل .انددا ميخايلوفنددا ،پدده
خپلې دې درددا او دهه شان حالت سره هوښتل دا وښيي چدې د پدالر او
زوی د دهه وروستى ديدن د پرتمينو شيبو له درد او ويرې نه پوره خبدره
ده .دهو کتلو دوې دقيادې دوام و نده کړ،خدو پېيدر ،تودور وکدړ چدې څدو
ساعته تېر شدوي دي .ناڅاپده د يدراف ،پده يدږې او يدونځنۍ څېدره کدې
يددوه ريږدددددا پيدددا شددوه ،ردږددددا يددې ال پسدې زياتدده او ښددکلې خولده يددې
تاوراتددداو هونددددې شدددوه( ،پددده همددددي شدددېبه کدددې د لدددومړي دددل لپددداره
دپېير،زړه ومنله چې پالر يې څومره مر

ته نېدږدې دی) د هده،همددې

تاو راتاوخولې نه ،نه پوهېدونکى او پېچلى خرهاری واورددل شدو .اندا
ميخايلوفنا چې په خورا ير د ناروغ ستريې څارلې،ه ه يې کوله پدوه
شي ،هده څه هوښتل ،يو ل يې پېير،بيدا يدې دشدربت پيدالې تده اشداره
وکړه اوکه په زييروي زييروي يې يو وار د سدردار واسديلي ندوم يداد کدړ
او يا کېدای شي هدې بړستنې ته اشاره کړي وي .د نداروغ پده سدتريو او
بشددره کددې د شددک نښ دې څريندددې شددوې،ه ه يددې وکددړه هددده چددوپړ تدده
ويوري چې ال تر اوسه يې ترسر پورې والړ و.
چوپړ په کراره وويل:
 هواړي په بل اړخ واوړي.٢5۹

پېير،چوپړ سره دمرستې لپاره پاڅېد.
هددده،ددې لپدداره ور وړاندددې شددو ،چددې ديددراف ،درونددد ددان مددخ پدده
ديوال واړوي.
کله چې يې يراف ،پده بدل اړخ اړاوه ،يدو الس يدې شدا تده ولودد،هدده
هسې بې يټې ه ه کوله ،چې هده د ان خوا ته ور ټول کړي .ايدا د خپدل
زوی د هده وحشدتناک هلچدک پده معندي چدې د ده بدې انده الس تده يدې
کتلي و ،پدوه شدو او کنده؟ او ياپده دې شدېبه کدې کدوم بدل څده دده پده مدړه
کېدونکي سر کې ور تېر شول؟ خو هده ،خپل فرمان نه وړونکى الس او
د پېيددر ،څېددره کددې بردښددېدونکي وحشددت تدده او بيددا الس تدده کتددل او پ در
شونډويې داسې دردناکه ،زورزنکې موسدکا چدې دده طبيعدت سدره يدې
اړخ نده لګداوه او يدواکې پده خپلدې نداتوانۍ ملندډي وهي،راخدوره شدوه..
پېير ،ددې موسکا په ليدو په يويل کې ردږدددا او په پزه کدې يدو سدوز
احساس کړ او اوښکو دهدده سدتريې تتدې کدړې .دا هدده حالدت و چدې ده
هې کله د هده تمده نده لرلده .پده دې وخدت کدې يدې نداروغ پده اړخ ،مدخ پده
ديوال ورواړاوه او هده يو سوړ اسويلى وويست.
انا ميخايلوفنا،د بلې شهزاديۍ په ليددو،چې پده خپدل وار د نداروغ
سره د يوې شپې د تېرولولپاره راهلې وه ،وويل:
پردول ،ي چې و.او پېير له کوټې نه وول.
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٢1
د هرکليو پده تداالر کدې ،لده سدردار واسديلي او مشدرې شدهزاديۍ نده
پرته چې د ايکاترينې تر ستر انځور النددې ناسدت اودکدوم څده پده هکلده
يې توده مرکه درلوده،نور نو بل هېڅ څوک نده و .همددا چدې هددوی پېيدر
او د هدددده الرښدددوده وليددددل ،چدددوپ شدددول .پېيدددر ،داسددې وپتېيلددده چدددې
شددهزاديۍ کددوم څدده پددټ کړل،کې ددای شددي همداسددې ورتدده بريښددېدلي
وي،نو که يې وويل:
 د دې ښځې د ليدلو زهم نه لرم.سردار واسيلي ،اناميخايلیونا ته مخ ورواړاوه ،او وې ويل:
 کاتيوشا ،سپارښتنه کړې ده چې په کمکي تداالر کدې ،د چدای ميدزجوړ شي .يراندې ميخايلوفندا! مهربداني وکدړئ ،يدو څده وڅکدې ،کنده لده
وږې نه به ژوبله شئ.
هده،پېير ته څه ونده وويدل،خو د هدده الس يدې راونيدو او دهدده مدټ
يې لږ پده احسداس ور کېښدکود .پېيدر او اناميخايلوفندا پده يدډه کمکدي
تاالر ته الړل.
د کمکي يرد تاالر په مين کې ډاکټر لورن د هده ميدز تدر څند

والړ

و چددې چ دای او سدداړه خددواړه پددرې ټددول شددوي وو .هددده چددې لدده يددو ښددکلې
نازکې چېنايۍ پيالې نه چای څکه ،په ډدره نرمه ژبه يې وويل:
 -د يوې شپې ترشدويېرۍ وروسدته ،بيدا حدال تده راتد

لپاره،ددهده

ښه روسي چای ديوې پيالې نه پرته بل هېڅ شي داسې ښه مرسته نه شي
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کوالی .ټول هده کسان چې هده شپه ديراف بېزاوخوف په کور کې پاتې
وو ،د همدې ميز شا و خوا ته راټول شوي وو.
د هرکلي دهه يرده کمکۍ کوټه ،سره د هدې لده بدې شدمېره هينددارو
او وړو ميزونو سره د پېير ښه په ياد وه .هده وخت به چې د يراف په کور
کددې د ن ددا او موسددياۍ بنډاروندده وو او دده ن ددا ندده وه زده ،هددده دا ښدده
يڼله چې په همدې وړه هينداريزه کوټې کدې کيندې او دمېلمسدتيا لپداره
دراتلونکو هدو ښځو او پېدلو ننداره وکړي چې ،ښکلې جامې په هداړه
،پر جګوهاړو او بربنډو اوږو پرتې مرهلرې او يداڼې بده د همددې کدوټې
له الرې تېردددې او دهدو لېدونکوهنېددارو تده پده رسدېدو سدره بده چدې
ددوی توويرونه به يې څو واره پرله پسې ښودل دخپلوښدکالو پده کتدو
ښکالييزه تنده ماتوله .اوس دهه کوټده د تدل پده خدالف تتده وه ،پده نيمده
شپه کې يوازې دوه مړ ژواندې شمعې په کې لګېدلې او د ميدز پدر سدر د
خوړو او چايو له يډوډو پرتو قابو پرته هلته بل څه نه ليددل کېږي،هلتده
په ښدکلو جدامو کدې ناسدتو بېالبېلدو،ډول ډول خلکدو،خبرې اتدرې سدره
کولې،خوپدده خپلوخو ېددداوو اوهددرې خبددرې کددې يددې دا ندده هېرولدده چددې
دخوب په کوټه کدې څده تېرددږي او څده کېددونکي دي.پېير،سدره لده هدده
چددې ډدددر وږی و،خددو څدده يددې وندده خددوړل.هددده خپلددې الرښددودې تدده پدده
پوښددتنيزې ډول وکتددل ،ويددې ليدددل چددې هددده د پښددو پدده سددر د هرکلددو د
کوټې خواته چې هلته يوازې سردار واسديلي او مشدره شدهزاديۍ پداتې
وو،روانه ده،دی هم وخو ېد،له انسدره يدې وويدل چدې دا کدارهم بايدد
همداسددددې وشددددي،تر لنددددډه نددددډ وروسددددته هدددددې پسددددې وروخو ېددددد.
اناميخايلوفنا د شهزاديۍ تر څن

والړ وه،دواړه په خپدل مدن کدې پده

يبڼۍ،يو ای ،خو په سانديزه بڼه هږددل.
داسې ښکاردده چې مشره شهزاديۍ،ال ديبڼۍ په هماهه حالت کدې
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ده چددې دخپلددې کددوټې د دراوزې دپددورې وهلددو پدده وخددت کددې وه،هدددې
وويل:
يرانې شهزاديۍ!هيله لدرم اجدازه ولرم،خپلده دا پردکدړه وکدړم چدېڅدده ښدده دي او څدده ښدده ندده دي.انددا ميخايلوفنددا چددې ديددراف کددوټې تدده يددې
تلددونکې الر،دهدددې پددرمخ وتړله،هددده يددې دخددوب کددوټې تدده ننوتلددو تدده
پردنښوده،په کراره ،خو ډاډمنه ژبه يې وويل:
 نو يرانې شهزاديۍ!فکر نه کوي،دهه کار به په دې شېبو کې چدېکاکاجان تر دې اندازې ارامۍ او خواخوږۍ ته اړتيا لري،دهده لپداره د
زهم وړ نه وي؟
دهددده لپدداره ددې دنيددا پدده اړه خبرې،هددده هددم پدده دې شددېبو کددې چددې
دهده روح بلې دنيا ته دالوتلو چمتوالي...
سددردار واسدديلي،دخپل عددادل لدده مخددې ،پښدده پدده پښدده اړولددې ،پددر
څددوکۍ ناسددت و.لوددددلي هومبددوريې پدده چټکددۍ ردږدددددل،خو داسددې
بردښېدل چې دبشرۍ کوزنۍ برخه يې تر برنۍ هددې لويده شدوې ده.هدده
،هددده ناريندده تدده پدداتې کېددده چددې د دووښددځو مرکددې تدده هددېڅ پددام ندده
کوي،مګر وې ويل:
 پددوه ندده شددوم چددې څدده؟ پردږدئ،هددر هددده څدده چددې د کاتيوشددې،زړههواړي،هماهه وکړي،تاسو خو پوهېږئ چې يراف ته هده څومره يرانده
ده.
مشددرې شددهزاديۍ چددۍ د يددراف ددانګړې ک دوړه يددې پدده الس کددې
وه،سردار واسيلي ته اشاره وکړه او وې ويل:
 داهېڅ نه پوهېږي چې په دې کاهذ کې څده ليکدل شدوي دي،خدو داپه دې پوهېږي چې رښتينى وايتليک،له هده سره په دفتدر کدې دی او
داهسې کوم هېر شوی ليک دی...
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هدددددې هوښددددتل چددددې داناميخايلوفنالدددده څنګدددده تېدد دره شددددي،خوانا
ميخايلوفندددا ،دهددددې مخکدددې ودرددددده،الره يدددې بندددده کدددړه،الس يدددې
وروارتېږه او داسې کلکه يې ک دوړه راونيولده چدې دژر پردښدېدو هيلده
يې نه وه،هدې زياته کړه:
يرانۍ شهزاديۍ! زه له تاسو نه هيله کوم،تاسو ته عذر کوم،عدذرکوم ،مهرباني وکړئ،پر هده رحم وکړئ...
شهزاديۍ که څه هو چوپه وه،خو د ک وړې د تدرالس کولدو لپداره اخ
وډب روان و،داسې بريښده چې شهزاديۍ څده نده وايدي او کده ووايدي د
انا ميخايلوفنې په زړه به نه وي.اندا ميخايلوفنې،ک وړه،سدخته نيدولې
وه،خو سره له هده هم دهدې اواز خپل نرموالى ،خواخوږي او خدوږوالى
ساتلى و،هدې وويل:
پېيره!زما يرانه!دې خواته راشه،زه داسې فکر کوم چدې هدده ددېکورنۍ له هړيتوب نه ويستل شوی نه دی،همداسې نه ده سرداره!
شهزاديۍ،ناڅاپه داسې چيده وکړه چې هږيې آن په مېلمستون کدې
واوارددل شو اوخلک يې په ودره کې واچول:
 وا دتددرور زويدده تاسددو،ولې چوپدده خولدده ياسددت يددې ! تاسددو،ولې آنهده وخت چ ياستئ،چې خدا زده ولې هرڅوک،خپل او پردي دان تده
د موږ په کورنيو چارو کې دالسدوهنې حد ورکدوي او دزنکنددن پده حدال
کې سړي د کوټې تر شا ناندرۍ جوړوي ،له انسره يې وويل:
نو دوکه ماره ښځه!او پده ټددول قدول او کرکددې يې،ک دوړه را کددت کدړه ،اناميخايلوفنددا،
وړاندددې الړه،څويامدده لدده ک ددوړې سددره ددې پدده هيلدده وړاندددې الړه چددې
ک وړه پردنږدي او بل الس يې هم تر ک وړې تاو کړ.
سردارواسيلي،پاڅېد،په يواښمن اوازاو حيرانتيا يې وويل:
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ای،های،تاسدددو تددده وايدددم،دا دخنددددا وړ ده،دخندا،تاسدددوته وايدددم،پردږدئ ،پردږدئ !
شهزاديۍ ک وړه پردښوده.
تاسو يې هم پردږدئ!مګر د اناميخايلوفنا هوږونه کاڼه وو.
تاسو ته وايم ،پردږدئ .دا پده مدا ،زه خپلده دم او هدده پوښدتم .اوسمو خوښه ده؟
انا ميخايلوفنا وويل:
يرانه سرداره! تاسو ته وايم ،ددهه شان مبدارکو مراسدمو تدر سدرتهرسېدو وروسته ،ښه به دا وي چې هده آرام پردښودل شي.
هدې ،پېير ،ته مخ ورواړه چې بېخي ددوی څن

تده نېدږدې شدوی و

او په حيرانۍ يې نه يوازې د شهزاديۍ کرکجنې څېرې ته چې ندور نولده
نزاکته وتلې وه بلکې دسردار واسديلي لده قهدره ردږددددونکو هومبدورو
ته يې هم کتل.هده ليدل چدې د سدردار هومبدوري څنګده الدوزي ،مدخ يدې
ورواړاوه ،او وې ويل:
 راشه پېيره!تاسو څه وايئ ؟سردار واسيلي په هوڅه وويل:
دا په ياد لرئ چې د خپلو دې کړو واب بده پده خپلده وايئ،تاسدو پده
خپله هم نه پوهيږئ چې څه کوئ؟
شددهزاديۍ ناڅاپدده اناميخايلوفنددا تدده الس ور واچدداوه ،د هدددې لدده
منګولو يې ک وړه راوويسته او وې ويل:
شيشکې!دوکه مارې ښځې!سردارواسيلي سر ښدکته واچداوه او منګدولې يدې دحيرانتدا پده نښده
سره خالاې کړې.
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په دې وخت کې ،دروازه،هماهه دروازه چې له ډيدره وختده راهسدې،
پېير،هده ته ستريې ينډلې وې او تدل بده پده خدورا نرمدۍ وازه او پدورې
کې دده ،پدده داسددې يددو شددړق را وازه شددوه چددې پ در ديددوال ولګېددده .منځ دۍ
شددهزاديۍ پدده ډدرتلددوار ،شددرو شددور او يبنددۍ چددې السددونه او سددر يددې
ښورول،ترې را ووته او چيده يې کړل:
دا تاسو څه کوئ؟ دهده زنکندن دی ،وروستۍ سدا باسدى او تاسدوزه يوازې پردښې يم.
مشرې شهزاديۍ ک وړه وارتيږله .انا ميخايلوفنا ،په چټکدۍ خمده
او هده شي يې چې تر اوسه،پرې الس و يريوان و،را پورتده او پده خدورا
چټکۍ ديراف ،د خوب کوټې ته ورننوتلده .مشدره شدهزاديۍ او سدردار
واسيلي هم دمنځنۍ شهزاديۍ چدې راپه سدد کدړل او هددې پسدې الړل.
ال څو دقياې نه وې تېرې شوې چې تر ټولونه دمخه،مشره شهزاديۍ پده
الددوتي رندد

چددې شددونډې يددې ژوولددې لدده کددوټې را ووتدده .د پېيددر ،پدده

ليدويې ،په څېره کې نه مهارددونکې کرکه څرينده شوه او وې ويل:
 ښه ده ،اوس نو خوشحاله اوسئ ،تاسو همدې شېبې ته ستريې پهالره وئ! هدې چې ساندې وهلې ،خپل مخ يې په دسدتمال پدټ کدړ او پده
ژړا ژړا له کوټې ووتله.
تر هددې وروسدته سدردار واسديلي لده کدوټې را وول ،پده لړزدددلو او
ښوددلو يامونو يې ان تر هدې اوږدې څدوکۍ ورسداوه چدې پېيدر ،ډډه
پرې لګولې وه ،پر هده ورولودد او ستريې په السونو پټې کړې.
دپېير،پام شو چې دهده رن

تښتېدلى او داسې بردښېده چې ژامه

يې د تورې تبۍ په اور کې سو ي او سخته ريږدي .هدده د پېيدر ،څنګدل
را ونيوله او وې ويل:
 آه ،يرانه زويه!٢6١

د هده په خبرو کې داسې يو رښتينتوب او ناتواني احساسېدله چدې
پېير ،تر دې نه مخکې هې کله په هده کې نه وه احساس کړې.
څه لويه يناه تر سره کدوو ،څدومره يدو بدل دوکده کدوو ،نده پدوهېږم داټول د څه لپاره؟ زه يې زوی ،عمر مې شپيتو کالو ته رسېدلى .آخدر ماتده
 ...هرڅه په مدر

پدای تده رسدېږي...هرڅده ...مدر

وحشدتناکه دی .او هدده

وژړل.
انا ميخايلوفنا تر ټولو،وروسته،له کوټې را ووتده ،پده آرامدو او بدې
هږه يامونو پېير،ته ور نېږدې شوه او هده ته يې وويل:
 پېيره!پېير په پوښتنيز ډول هدې ته وکتل .
انا ميخايلوفنا دهه وان په تندي مدچ ،اوښدکو يدې دهدده مدخ لوندد
اوخپله چوپه شوه.
هدې،تر لږ نډه ،وروسته وويل:
هده،له موږه الړ.پېير ،د عينکو له شا نه هدې ته وکتل.
را ه چې و،ه ده يدې وکدړه چدې وژاړي او د زړه بدړاس پده اوښدکوښه وباسي.
هده يې تياره تاالر ته بدريه کړ .پېيدر ،پده دې خوشدحاله و چدې هلتده
يددې چددامخ ندده ليددد .انددا ميخايلوفنددا لدده هددده ندده ووتدده ،خددو کلدده چددې بېرتدده
راسددتنه شددوه ،يددوري چددې هددده السددونه تددر سددرالندې ادښددي او پدده کلددک
خوب ودده دی.
بله ورځ سهار انا ميخايلوفنا ،پېير ته وويل:
 هوکې د زړه سره! دا زموږ د ټولوپه تېدره بيدا سدتا لپداره يدوه سدترهورکددده ده .خدددو خددددای بددده ستاسدددو پنددداه و اوسدددي .تاسدددو دددوان او دادي
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اوس،هيلددده لدددرم چدددې د سدددترې شدددتمنۍ خاوندددد ياسدددت .ال تدددر اوسددده
وايتليک ،ال کتل شوی نه دی .زه تاسدو پدوره پېدژنم او ډاډمنده يدم چدې
دهدده شددتمني بدده تاسددو سرسددام ندده کددړي.خددو دا هددم پدده يدداد لددرئ چددې دهدده
شتمني په خپله يو لوی کړکېچ او دروند پېټدى پده تاسدې در اړوي .بايدد
زړور او مېړنى و اوسئ.
پېير ،چوپ و.
کېدای شدي ،وروسدته کومده ورځ ،تاسدو تده ووايدم ،کده زه دلتده ندهوای ،خدای خپله ښه پوهېږي چې څه به پيښ شوي وای .پوهېږئ خدای
بښلي تدره مې،تدر دا درې ور دو مخکدې هدم ،لده مدا سدره ژبده کولده ،چدې
باريه به نه هېره وي ،خو اجدل وخدت ور نده کدړ ،د زړه سدره! زه هيلده لدرم
چې تاسو د خپل پالر نيت ته درناوي ولرئ.
د پېير ،په دې خبدرو هدېڅ سدر نده خالادېده .هدده چدې لده شدرمه تدک
سددور شددوی و ،پدده چوپدده خولدده شددهزاديۍ انددا ميخايلوفنددا تدده کتددل .انددا
ميخايلوفندا ،وروسددته لدده هددده چددې خپل دې ټددولې خبددري هددده تدده وکددړې،
پاڅېده او ديراف رستوف کور ته الړه او ودده شوه.
بله ورځ سهار چې له خوبه را پاڅېده،په ډدره هدر اړخيدزه تويده يدې د
يراف بېزاوخوف د مر

کيسه ،د رستوف د کورنيو هدړو او ټولدو آشدنا

يانو ته بيان کړه،هدې ويل چې :
 يراف بېزاوخوف ،هده شان مړ شو چې دې هوښدتل .د هدده د ژونددپای نه يوازې همجن نه و،بلکې ټولدو تده دپندد او زده کدړې وړ و .د پدالر
او زوی وروستى ديدن داسې زورونکدى ،همجدن او اهېدز ښدندونکى و
چې بې اوښکو يې يادددل يران دي ،دا نه شو کوالی ووايدو د دهدو دوو
نه د کوم يدو کدړه او حالدت ددهده ويدر او مداتم پده وخدت کدې دسدتادنې وړ
و.،د پالر کړه چې تر وروستۍ شېبې پورې يې ټول پيژندل او په ياد يدې
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وو او زوی ته يې زورونکې خبرې کدولې ،کده دپېيرحالدت چدې ليددو يدې
په زړه کدې د هدم او ويدر زړي کدرل او دی خپلده يوند

او د مدړي پده شدان

و،خو سره له دې يې هم ه ه کوله چدې خپدل بدې پايده او نده بيانېددونکى
درد او هددم پددټ وسدداتي چددې د ح د تدده رسددېدونکې پددالر د ازار سددبب ندده
شي.هدې کيسه کوله چې:
د يراف او پېير ،په شان د زاړه پالر اوياللي زوی ليدل په دهه شان
يو شېبه کې ،که څه هم ډدر يران او زورددونکې دي ،اما خدورا يټدور او
د روح د سرلوړۍ سبب کېږي.
هدې د مشرې شهزاديۍ او سردار واسيلي دکړو هندنه هم هېدره نده
کړه،خو دا کار يې خوراپه پټه او په بنګهاري کاوه.
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٢٢
لدده مسددکوه لددرې سددهيل تدده ،پدده لېس دې يوريدده ،يددا هرنددى نګ دل ک دې
سردار نيکوالی اندردوويچ بالکونسکي ،هره ورځ وان سدردار انددرې
او د هدې مېرمنې شهزاديۍ ته د راتلو الرې څارلې،خو دهه پر له پسې
انتظار ،د دهه بوډا سردار په کورنۍ کې د ژوند دوديز نظدم تده څده خندډ
ندده پېښدداوه .سددتر جنرال،سددردار نيکددوالی اندددردوويچ بالکږنسددکي د
اعيانو په مدن کدې د ((پدروس د ټولدواک)) ،پده نامده پيژنددل شدوی و .د
پاول د واکمنۍ له وخته ،چې کلي ته تبعيدد شدوی و،لده لدور شدهزاديۍ
ماريا او له خپلې مينځې پېدلې بوري ين ،سره په خپلې هرنۍ نګليدزه
مېندده کددې آرام او ب دې شددره و شددوره ژونددد درلددود .کدده څدده هددم هددده د نددوي
ټولواک په وخت کې اجازه پيدا کړې وه چې پالزمېنې ته راستون شدي،
مګر هده دا ښه يڼلې وه چدې همدلتده يوښدى پده کلدي کدې خپدل ژوندد تده
دوام ورکړي،هده به ويل،دی خو هې کله،هېچاته اړتيا نه لري،خو کده
څددوک د هددده د ديدددن تددږی وي ،ددان بدده لددږ هوندددې پدده عدذاب کددړي او د
مسکو په يوسلوپنځوس ورست (د اندازه کولو کچه)کې به ده پسې،په
هرنيو نګلو کې پرول کلي ته ورشي،هده به ويل:
 د انسان د ټولونيمګړتيداوو سدرچينې يدوازې دوې دي :بېکداري اوپه خرافاتو باور .هده دا هم ويل چې د انساني ښيګڼو سر چېنې هدم دوې
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دي .يو کار بل عادل .د خپلدې يدوازينۍ لدور ماريدا روزنده يدې خپلده کولده
اوددې لپدداره چددې پدده هدددې کددې ددوو ااددلي ښددېګڼو روح وروزي،خپلدده
يې ،هدې ته الجبر او هندسه ورزده کول .دکار او ه و په مرستې بده يدې
دهدې د ور ني ژوند کړه وړه ټول په خپله برابرول .هده خپله هې کله نه
وزياردده ،يايې خپلې خاطرې ليکلې ،يا به يې دالجبر پېچلي پوښتنې
سپړلې .،کله به يې دنووار کوتي جوړول ،يا به يې په خپل بداغ اوپداليز
کې خولې تويولې او يا به يې دهدو بې پايه ودانيو دجوړلو څارنده کولده
چې دده په جايدادو کې يې،جوړددل پای ته رسېدونکي نه و.څنګه چدې
نظم دکړو االي جرړه ده،نو دهده ښدېګڼه د هدده پده ژوندد کدې دهددې پده
بشپړې معني خپل ای درلود .دسترخوان ته دهده رات

،نه يدوازې پده

يدو او نده بدليددونکي ډول،نده يدوازې پده يدوه او نده بدليددونکي سداعت
بلکې په يوه او نه بدليدونکې اوټاکلې شېبې ترسره کېددل.لده ټولوهددو
ويړوسره چې ده کدړه وړه درلدودل ،لده لورنده نيدولې او بيدا ترچوپړاندو او
مېنځو پورې خورا يږ او سخت ييره و ،نو له همددې کبلده ،بدې لده هدده
چې سخت زړی اوسي ،د ټولو پده زړه کدې يدې دان تده داسدې درنداوی او
وحشت پيدا کاوه چې دهده پيدا کول د ډيرو او آن د ډدرو سخت زړو او
بې رحمه ويړو لپاره يرانه خبدره وه .کد ه څده هدم لده رسدمي چدارو نده پخدوا
لددرې شددوی و او اوس يددې پدده هددېڅ ډول دولتددي چدداروکې رسددمي دنددده ندده
لرله ،دهده واليت چې دسردار جايدادونه هده پدورې اړوندد و،هدر مشدر
چارواکې به خپلده دندده يڼلده چدې دده درنداوي تده ورشدي او هماهده ډول
لکه دباهوان،مهندس يا شهزاديۍ ماريا په څېر ،دکار لده دفتدره دهدده
دمبارک راوتلو ترټاکلي وخدت پورې،دخدوړنځي ترڅنګده،دچوپړانو او
مينځو د ناستې په ای کې ،دهده راوتلو او يا ليدو ته سدتريې پده الره
پاتې شي .کله به چې دده دکار د کوټې لوړه او لويه دروازه وازه او ددهه
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بوډا نا لوړه ،عمروهلې،خولۍ په سدر،پودر هلدې څڼدې اومدخ راڅريندده
شدددددوه،خريلې ککدددددره ،کوچنيددد دو وچوالسدددددونو،رالويدلويڼو سدددددپينو
ورو و،سرې برندو لېدونکو سدتريوچې د مسدتۍ او دوانۍ کيسدې
يددې کددولې ،د هددر چاپدده زړه کددې د ويددرې او درندداوي يددو شددان احسدداس را
پاراوه.
د وانانو د رات

د ور ې په سهار ،شهزايۍ ماريدا د دود سدره سدم

پددده خپدددل وخدددت د سدددهارني سدددالم د مننددې لپددداره د چوپړاندددو کدددوټې تددده
ورهله،له ډاره يې پر ټټر او تندي اليب انځدوراوه .هدده بده هدره ورځ پده
همدې ډول دې کوټې ته تلده او هيلده يدې درلدوده ،چدې دعدا يدې قبولده او
ددې دهه سهارنۍ کتنې په خير او خوښۍ تمامې شي.
زوړ پددودر وهلددى چوپړ،پدده کددراره خو ېدددا پاڅېددداو پدده پسددهاري
يې،وويل:
 هيله کوم ،مهرباني وکړئ.د خراطددۍ د ماشددين يددو رنګدده هددږ د وره لدده شددا ندده اورددددل کېددده.
شهزاديۍ ،ددروازې هده ور چې په خورا آسانۍ او نرمۍ بېرته کېدده،
د ان خوا ته را پورې کړ اودهدې تر مخې ودريده.
سردار د خپدل ماشدين شداته لګيا،داخوا،هدده خدوايې کتدل او خپدل
کار ته يې دوام ورکاوه.
دکار پراخ دفتر،له شيانوډک وو او داسدې بردښدېده چدې پرلده پسدې
کارول کېږي.
سددترميزاوپر هددده پراتدده کتابوندده او ناشددې،لوړې کلددي لرونکددې ،لدده
کتدددابونو ډکدددې هيندددداريزې المارۍ،پددده والړې دليکلدددو لدددوړ ميدددز چدددې
پرانسددتې کتددابچې پددرې پرتددې وې،دخراطددۍ ماشددين او پددر هددده يددډوډ
پراته ډول ډول وسايل،دميز شاوخوا ته دلريو (ارې بوره او ترا
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شوې

دړې)ټول د يوې پرله پسې،رنګارن

اومنظمې ه ې نښې وې.

په سپينوزرو اوبدل شويو تاتداري مدوزوکې دهدده دنده چنددان لويدو
پښددوله خو ېدددا او پرکپددړو او ډول ډول وسدايلو ،د هددده د وتلددو مټددو او
وچو السونو له السدبرۍ نده دسدردار د دوان زړښدت د قدول تانددتوب لده
ورايه ښکاردده .سردار ،د ماشين د څو واره څرخېددو وروسته،پښده لده
رکابده لددرې ،خپلده چدداړه يدې پاکدده او پده هددې چرمدي ک ددوړې کدې چددې د
ماشين له څرخ سره تړلې وه ،واچوله .د ميز خوا ته الړ او خپلې لورته يې
ورهږ کړ .هده هې کله خپل ماشومانو ته دخيردعا نه کوله .اوس يې هدم
يوازې ،خپل هومبوري چې ندن خريلدي نده و ،هددې تده ور وړانددې کدړ او
اجازه يې ورکړه چدې هدده يدې مچدو کدړي .د خپلدې لوربشدرۍ تده ښده يدر
شو ،په ډدره هوڅه مګر مهربانه او خواخوږۍ يې هدې ته وويل:
 تبه خو به دې نه وي؟...ښه ده ،کينه.د هندسې هده کتابچه يې را واخيسته چې ده په خپل قلم ليکلې وه،
په پښه يې خپله څوکۍ پورې وهله ،پده چټکدۍ يدې دخپلدې خوښدې مدخ
پيدا ،په کلکو نوکانو يې له يوه بند نه تربله پورې هده په نښه او بيا يدې
ماريا ته وويل:
–دادې هم د سبا لپاره!
شهزاديۍ ،پرميز پرتې،خپلې کتابچې ته سر ورخم کړ.
بوډا ناڅاپه ،له هدې ک وړې نه چې پر ميز پرته وه ،يو ليک چدې پده
ښځينه ليک ليکل شوی و ،را وويست،هده يدې پدر ميدز وارتيدږه او وې
ويل:
ودردږه،دا ليک ستا لپاره دی.د ليک په ليدو،دشهزاديۍ پر بشرې سره داهونه راخواره شول ،په
تلواريې ليک را واخيست او پر هده يې سر ورټيټ کړ.
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سدردار،په يدوې سددړې موسدکا چددې الپاخده خدو ژيددړبخن هاښدونه يددې
ترې بردښېدل ،وپوښتل:
دا،د الويزې ،دئ؟
شهزاديۍ پده خوراحيدا او لوړسدر،يوه مدړ ژوانددې موسدکا وکدړه او
وې وويل:
هوکې،د ژولې دی.سردار خپله هږددا ال پسې يږه کړه او وې ويل:
 دوه نور ليکونه بده نده خالادوم ،خدو دردديم هدده بده ولدولم ،ويرددږمچې ډدرې ببواللې سره و نه وايئ .درديم هده يې لولم.
شهزاديۍ چې له پخوا نه ال پسې سره شدوه،ليک يدې هدده تده ونيدوه
او واب يې ورکړ:
دادی! وې لولئ پالر جانه!سردار ،ليک شا ته وواهه ،په لوړ مګر لنډ هږ يې چيده کړل:
 درديم ،ومې ويل ،درديم.څنګل يې پر ميز کېښوده او هده کتابچه يې چې هندسي رسمونه په
کې انځور شوي وو ،ان ته را وړاندې کړه.
خپل يو الس يې په هدې الستى لرونکې څوکۍ کېښود چدې لدور يدې
پددرې ناسددته وه ،پدر کتددابچې داسددې ور خددم او سددر يددې ورنيدږدې کددړ چددې
شهزاديۍ ان دتنباکو او دپالر دکميسه دهده پخواني بوی ،پده کدړۍ
کې ايسار وليد چې دا ورسره له پخوانه رږدې وه ،بوډا وويل:
 ښه واال حضدرتې ملکدې! دا دوه دوه مالاونده سدره ورتده دي ،هيلدهلرم پام وکړې چې دلته د ABCزاويه …
شددهزاديۍ پدده خددورا وحشددت ،د خپددل پددالر سددتريو تدده چددې ددې د
ستريو په وړاندې لېدې،کتل.دهددې پده هومبدورو او اننګدو کدې سدره
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داهونه ال پسې زياتېدل ،پده هدېڅ شدي يدې سدر نده خالادېده ،هدده ډددره
ويردده،د همدې ويرې له کبله و چې د پالر پدر خبدرو چدې هدر څدومره بده،
څريندددې او سددپړل ش دوې وې ،پددوه ندده شددي .اوس دا ندده وه څرينددده چددې
نيمګړتيا ،د چا وه ،د ښوونکي او که د زده کوونکې ،خو يوه خبره پوره
څرينده وه چې دا پېښه او کدړه وړه هدره ورځ تکراردددل .د شدهزاديۍ پدر
سدتريو يدوه تددوره پدرده را هوړدددده.ندور يددې نو،نده څدده ليددل او ندده يدې څدده
اورددل ،مګر يوازې يې د زاړه ،يږ او سخت زړي پالر څېره،د دان تدر
څنګد ده احساسدددوله او د هدددده سد دتما او خوشدددبوي يدددې اورددددده .د هدد دې
يوازينۍ تلوسه به همدا وه چې څنګده دپدالر لده کدوټې دان وژهدوري او
په يوازې ان خپله کوټه کې په آرام خيال خپل لوستونه ولولي .بدوډا بده
په قهردده ،چدې او سورې او هماهه څوکۍ يې چې خپله پرې ناسدت و،
په شر و شور سره وړاندې وروسته پورې وهله راپورې وهله .له دې ټولو
سره سره به يې ه ه کوله چې قهر يې ښکاره نه شي ،مګر ددې ه و سره
سددره ،بيددا هددم د هددده بددد خل د لدده ورايدده څرينددددده ،خبددره بدده شددر و شددور
ښددکنځلو او کلدده کلدده آن د کتددابچې څيرلددو يددا ارتېږلددو تدده هددم رسددېده او
چيده به يې کړې:
شهزاديۍ تېروتلې ده.سردار کتابچه پورې وهله،په قهر يې مخ واړاوه ،او چيده يې کړه:
 وای چې څومره بې عاله ده.سمدالسه پاڅېد،لږ وير ېد،په دواړو السونو يې دشهزاديۍ څڼې
و نازولې ،بېرته کېناست ،هددې تده ورنېدږدې شدو او خپلدو خبدرو تده يدې
دوام ورکړ:
 نه ،شهزاديۍ،نه.کلددده چدددې شدددهزاديۍ،خپله ،لددده پوښدددتنو نددده ډکددده تړلدددې کتابچددده
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راواخيسته اونورنو وتو ته چمتو وه ،سردار هږ پرې وکړ:
زما آهلې!رياضى ستره پوهه ده،زه نه هدواړم چدې تده زمدوږ احمادومېرمنو ته ورته واوسې  .زهم ولره ،مينه به دې ور سره پيدا شي.
هده،دهدې هومبوري ونازول او وې ويل:
حماقت له ککرې وباسه.هدې بيا د وتلو ه ه وکړه،خوهده ،په اشارې ودروله ،له لدوړ ميزنده
يې چور نوی او ال نه پرانستل شوی کتاب راواخيست او وې ويل:
دهه دې درواخله،دادې،نه پوهېږم،اليوزې ،د رازونو،کومده کلدييددې درتدده رالېږلددې ده،مددذهبي ده.زه دچددا پددر مددذهبې اعتااداتوکددار ندده
لرم...ما هده هسې وکول ،در وايې خله ،در ه،و ه!
الس يې پر اوږې ور کېښود او خپله يې هدې پسې،ور ،ور وتاړه.
شهزاديۍماريا،له هدې ودرې اوخواشينۍ سره چې يوه شېبه هم لده
هدددې نه،ندده لددرې کېددده او دهدددې نددا ښددکلې او رن د

الددوتې څېددره يددې ال

ناښکلې کوله ،بېرته خپلې کوټې ته راستنه شوه،دليک لوسدت ،دخپدل
ليک لوست د ميز تر شاچې په مينداتوري عکسدونه ياڼدل شدوی و او پدر
هددده کتابوندده او کتددابچې پرتددې وې ،کېناسددته .د شددهزاديۍ ،پددالر چددې
څومره بانظمه و ،په هدده انددازه دا بينظمده وه .هددې پده تلدوار دهندسدې
کتابچددده کېښدددوده اوپددده تلدددوار يدددې ليدددک پرانسدددت.دا ليدددک دهددددې
دماشومتوب دوختونو،د خور لنډې ليک و:
داليک،دهدې د هماهې خورلنډه ژوليه کارايينه و،چدې ديرافيندې
رستوې ،د کاليزې په ورځ ،ددوی کورته راهلې وه،هدې ليکلي وه:
يرانې او مهربانې خورلنډې!ستا بېلتون څدومره يدران او زورونکدى
دی .هرڅومره چې زړه ته وايم چې زما نيمايي ان اونيکمرهدي لده تدا نده
دي،دهدددده لدددرې واټدددن سدددره سدددره چدددې مدددوږ سدددره بېلوی،زمدددوږ زړونددده
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ناشليدونکي مزي سدره يدو کدړی دی،دټولدو هددو لدذتونو او خدوږو سدره
چې زه يې چاپېره کدړې يدم ،زړه مدې د ازل پده وړانددې پداڅون کدوي او نده
شم کدوالی پدر هددې خواشدينۍ السدبری پيددا کدړم چدې زمدوږ تدر بېلتانده
وروسته يې ،زما د زړه په تل کې جرړې کړي دي.ولې موږ د تېر اوړي په
شان،ستا د لويې کوټې پده شدنه بخدن کدټ کدې ،هدده کدټ کدې چدې زمدوږ
درازونو اله وه،يو ای نه يدو؟ ولدې ،د درې مياشدتو پخدوا پده شدان نده
شم کوالی،ستا له خواږه او مهربانه هلچلک نه چې لده ارامدۍ سدره سدره
به يې زما دزړه ترتله الره وهلده ،د زړه قدول واخلدم .لده هدده هلچکده چدې
ماته خورا يران او ددې ليکنې په شېبه کې زما ترستريو رپي.
شددهزاديۍ چددې تددر دې ايدده ليددک ولوسددت،يو سددوړ اسددويلۍ يددې
وويست او هدې سترې هيندارې تده چدې ددې ښدې خواتده پده ديدوال کدې
والړه وه،وکتل،خو هلته يې له يوې ناښکلې څېرې ،خوار او ډنګدر دان
نه پرته بل څده و نده ليددل.هددې پخپلدو هميشدنو لده همده ډکدو سدتريو،له
پخوانه ال په زيداتې نداهيلۍ پده هيندداره کدې خپدل دان تده وکتدل او وې
ويل:
 هددده،دا لدده ماسددره دخواخددوږۍ لپدداره واي دي .مددخ يددې لدده هيندددارېراواړاوه او لوسددتلو تدده يددې دوام ورکړ،خددو ژولي ده ،دخپلددې خورلنددډې د
خواخوږۍ لپاره دروغ نه ويل .دهدې سدتريې پده رښدتيا ماللدې ،لدويې،
ژورې او دومره ښکلې وې چې(کله کله به له هدو نه د شددلوپه شدان دال
ورددلدده) د هدددې د بشددرې د ناښددکلتوب سددره سددره يددې ،دهدددې دڅې درې
ښدددکال زړه راښدددکونکې کوله،خوشهزاديۍ،دخپلوسدددتريو ښدددکال ،د
خپلو ستريو هماهه طبيعي حاالل هېڅ کله ليدلى نه شو چې کله بده يدې
د ان په اړه فکر کاوه .ددې څېره به هم دنورو ټولو هددو کسدانو پده شدان
هيندددارې تدده د کتددو سددره سم،ناښددکلې او السددي بردښددېده.هدددې دليددک
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لوستلو ته دوام ورکړ:
په مسکو کدې ټدولې خبدرې اتدرې يدوازې پده جګدړه راچدورلي.زمدا لده
دوو،وروڼو نه يدو اوس بهدر او بدل هددې فرقدې سدره مدل دی چدې دهېدواد
پولو تده رسدېدونکې ده.زمدوږ يدران ټولدواک،هم پترزبدور

پرددږدي او

خلک وايي چې هده تکل لري،خپل يدران ژوندد دجګدړې لده يدواښ سدره
مخدامخ کدړي .خددای دې وکدړي،دا لده کدرس نده (د دای ندوم دی)راپيددا
شوی ( ديو) چې د اروپا ارامۍ تده يدې يدواښ ورپدېښ کدړی دی،دهددې
فرښتې په مرسته چې پاک اهلل په خپلې بدې پايده مهربدانۍ او کدرم سدره،
زموږټولددواکۍ تدده يمددارلې ده،را وپددرزوي.زمددا لدده وروڼددو پرتدده دهددې
جګددړې،زه دخپددل زړه لدده يددوې بلددې ټددوټې ندده هددم بددې برخددې کددړي يددم.زه
نيکوالی رستوف يادوم.هده څوک چدې دخپلدې ټدولې اندوښدتنې سدره
يې بياهم پوهنتون پردښود او پدوځ تده الړ.هدوکې يراندې ماريدا!د زړه لده
کومې درته وايم چې په دې کدم عمدر پدوځ تده دهدده ت

،ماتده لدوی او نده

هېرددددونکى ژورهددم دی.دا هماهدده زلمددى دی چددې تېددر اوړی يددې ماتاتدده
سددتاينه کددړې وه،هددده دومددره ددرندداوي وړ او دهددده ددوانى هسددې پدده
سددپې لتيا کددې بددې سددارې ده چددې دهددده سدداری زمددوږ د زمددانې ددې زړو
زړوندددو شدددل کلندددو پددده مدددن کدددې ډددددر لدددږ پيددددا کېدددږي.دهدددده زړه خدددورا
خواخوږی،حسدداس او دټولددو لپدداره پدده رښ دتيني تويدده لددوی دی.هددده لدده
داسددې سددپې لو او شدداعرانه خيددالونو ندده ډک دی چددې لدده ماسددره دهددده
اړيکددي دعمدر لدده لنددډوالي او تاندددتوب سددره سددره ،زمددا دخددوار اوپدده دې
ددوانۍ کددې دډدددر رنځېدددلي زړه لدده خددورا خددوږو لددذتونو ندده و.زه بدده ک دوم
وخت وکوالی شم تاته زموږ دخدای په امانۍ دشېبې او ټولو هددوخبرو
پدده اړه چددې پدده هددده شددېبه کددې ويددل شددوې وې،د زړه هوټدده پراني دزم.دا ال
تراوسه خورا تاند او تازه دي،اخ اخ...يرانې،خورلنډې!ته نيکمرهه يې
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چې ته دهه اورنى سو ونکى لذل نه پېژندي او زهملدى دې نده دی،دهده
سو ونکى هم ،په دې ډدره ښه پوهېږم چې يدراف نيکدوالی،ددې لپداره
خورا زلمى دی چې ماتده پرتده لده دوسدت نده بدل څدوک واوسدي،خو دهده
خوږه دوستي او دا دومره شاعرانه او سدپې لي اړيکدي زمدا د زړه اړتيدا
وه.زه له دې راضي يمه،خو که له دې تېر شو،د يراف بېزاوخدوف دمدر
او دهده ميراث،هده خبره ده چدې اوس ټدول مسدکو پدرې هږددږي.تودور
يدددې کدددوالی شدددي،درې شدددهزادييو تددده هسدددې تدددت پددده ندددوم يدددو څددده
رسېدلي،سردار واسيلي تده هدېڅ ور پده برخده شدوي نده دي ،خدو ،پېيدر،
پېير ته نه يوازې ،ټول ميراث ور سېدلى دی،بلکې دروسيې تر ټولو نده
د زيدداتې شددتمنۍ اوجايدددادونو ،يددراف بېزاوخوف،دقددانوني زوی پدده
نامه پېژندل شدوی دی.ويدل کېدږي چدې سدردار واسديلي پده دې لوبده کدې
خورا دشرم وندډه لرلدې ده،نو کده يدې اوس پترزبدور

تده سدتريې پنداه

کړي دي.
د زړه له کومې هدواړم ووايدم چدې ددې واديتليک،ميراث او ويدت
په اړه مې په هېڅ څه،سر نه خالاېږي،خو دومره پدوهېږم لده هدده وختده
چې دهه وان چې موږ ټولو هده د تت پېير،په نامه پېژاندده،د روسديې
تر ټولو نه د لويې شتمنۍ خاوند او ښاهلي بېزاوخوف نوم يټلدى دی ،د
هده په وړاندې چې زما له نظره يو سدپک اوټيدټ سدړی دی،دټولدو هددو
ميندو په خبرو او کړو کې چې پېدلې لوڼې لري،سدتر بددلون راهلدى دی
او زه رښتيا وايم چې ددهه حال له ليدو نه سخته زورددږم.لکده هدده شدان
چددې دا دووکددالو راهسددې ماتدده د ملنددډو يددا ددوکددې لدده مخددې کددوژدني
خوښوي،داسې ينې کوژدني چې زه ااال هم هده نه پيژنم او د مسدکو
دتت په نامه ريبدارانو لپداره خدو دادي اوس شدهزاديۍ بېزاوخوفده ،هدم
شددوې يددم.خددو تدده پددوهېږئ چددې زه ددهدده شددان نامدده ديټلو،هيلدده هددم ندده
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لرم.رښتيا د ودونو په اړه.ايا تاسو په دې پوهېږئ چدې څدو مدوده دمخدې
ټولو ته منل شوې ترور،اناميخايلوفنا،ماته ډاډ راکړ،هده هدم پده خدورا
پټدده چددې تاسددې تدده يددې دکددوژدنۍ دپيددداکولو يادوندده کددړې.پددوهېږئ دا
څوک دی،دا د سردار واسيلي زوی،انداتولي دی.دهدده کدورنۍ هدواړي
لدده يددوې بددډايې او پددوهې پېدلددې سددره د واده لدده الرې،هددده نيکمرهدده
کړي.اودهده مور او پالر ،ته خوښه کړې يې.زه نه پوهېږم چدې تده پده دې
اړه څددده وايي،خومدددا دا خپدددل پدددور ياڼددده چدددې تاتددده هدددده ووايم،هدددوکې
رښتيا،داسې ويل کېدږي چدې هدده خوراښدکلى او دښدځو لېوالده دی.دا
هده څه و چې ما دهده په اړه اورددلي دي.
نوربه ببواللې به کړم.رښتيا د ليک دويم مخ هم ډک شدو او مدورمې
څد دوک راپسدددې رالېږلدددي چدددې د ماښدددامنۍ لپددداره د آپراکسدددين کدددره الړ
شوو.يو عرفاني کتاب درتده دراسدتوم.دې کتداب دلتده خدورا ندوم يټلدى
دی،که څه هم په هده کې داسې خبدرې شدته چدې دانسدان دناتوانده مددزو
لپاره د هدو پوهېدنه يرانه ده،خو بيداهم يدو هدوره کتداب دی چدې دهدده
لوستنه د انسان زړه ارامدوي او روان تده يدې قدول بښدي.دخددای ښده دي
وي.پالر ته دې زما درناوي او پېدلې بوري ين ته زما سالمونه ورسوه.د
زړه له کومې دې کېښکاږم.
ژوليه
ياددښددت :دخپددل ورور او دهدددې دزړه وړونکددې ښددځې پدده اړه راتدده
يوڅه وليکه.
***

شهزاديۍ،لږ په چورل کې الړه او په چورل کې،موسکۍ شوه (پده
دې موسکا سره يې،بشره چې د لېدونکو ستريو په دال کدې لېددلې
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وه،بدله او ښکلې شوه)ناڅاپه پاڅېده او په درنو يامونودخپل ميزخوا
تددده الړه .يدددو کاهدددذ يدددې راواخيسدددت او پددده چټکدددۍ يدددې الس پدددر هدددده
وچورلېده ،دادي د هدې واب:
يرانې او درنې خورلنډې!
ستا د 1۹مې نېټې ليک ماته خورا خوښي راوبښله.زما يرانې شاعر
وزمې! داسې بريښدې چدې ال تدر اوسده هدم درتده يرانده يدم.لده دې ښدکاري
،هدده بېلتدون چدې دومدره يدې تاسدې،هندنه کوئ،پده تاسدو خپدل دوديددز
اهېز نه دی کړی.تاسو دبېلتون او خپلو نه دبېليدو نه شدکايت کوي،ندو
که ماکوالی شوای څه به مې ويلي وای،زه له ټولو هدو نه چې راته يدران
دي،جال شوې يمه.اخ! که د دين آرامي نه وای،ژوند به خدورا زورونکدي
وای.کله چې له هدده دوان سدره دخپلدې لېوالتيدا خبدره کوي،نوبيدا ولدې
زما هلچک ،ويشتونکى او نه منونکى يڼې؟ په دې برخه کې زه يدوازې
دخپددل ددان پدده اړه سددخته يددم.د نددورو دهدده شددان احسدداس تدده پدده درنښددت
يورم،خو له دې چې هې کله ما دهه شان يو احساس لرلدى نده دی،مننده
يې راته يرانه ،مګر دهدو هندنه ،نه کوم.خو يو څه وايم هدده داچدې زمدا
په يمان هده مينه چې حضرل عيسي ښودلې ده،له خپلو سره مينه او له
پرديددددو سددددره ميندددده،دهدې مينددددې تددددر احساسدد ده ،خددددورا خددددوږه او زړه
راښددکونکې ده ،چددې ديددوه ددوان ښددکلې سددتريې يددې دتاسددو پدده څېددر،د
يددوې شدداعر مزاجددې ،نددازک خيددالې او يرانښددت وړپېدلددې پدده زړه کددې را
ويښوي.
د يددراف بېزاوخددوف،دمر خبر،ستاسددو دليددک تددر رارسددېدو نددده
دمخدده مددوږ تدده رارسددېدلى او زمددا پددالر يددې خددورا خددورا خواشددينى کددړی
و.هده وايي چې هده د پرتمينې پېړۍ دپای لخوا دويم استازی و چې له
موږه الړ او تر هده وروسته اوس دده وار دی،خو هده به دده په توان کې
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ټول هده څده وکدړي چدې ده تده دهده وار ډددر ناوختده ورسدېږي.خددای دې
موږ له دهه شان هم نه په امان کې وساتي.
د پېيددر پدده اړه سددتا نظر کددده ندده مددنم چدددې هددده زه ال لدده ماشدددمتوبه
پېژنم.ماته داسې بردښېده چې هدده سدپې لى زړه لدري او داهدده څده دی
چې زه يې تر ټولو نه زيال په خلکو کدې هدوره يدڼم.او هدده څده چدې ده تده
دميراث په نامده رسدېدلي،په دې برخده کدې دده او سدردار واسديلي کدړو
پورې اړه لري،دواړه د خواشينۍ وړ دي.اه!ماته يرانې!په دې برخه کې
داسماني استازي خبره ډدره په ح ده چې وايي:
د ستنۍ له سوري نه د اوښ تېرددل به تر هدده څده نده آسدانه وي چدېيو بډای د خدای دربار ته ورسدېږي.دا خبدره پده وحشدتناکه تويده رښدتيا
ده .سردار واسيلي او په تېره بياپېير خو بېخدي درحدم وړدی چدې پده دې
وانه وانۍ کې دداسې بې پايه شتمنۍ دهه دروند پېټى دده په اوږو
ورباردږي.دا خوار به له څه سختيو سره الس يريوان کېږي.که چا له مانه
پوښتي وای چدې پده دې ندړۍ کدې د څده شدي هيلده لري،مابده ورتده ويلدي
وای چې هواړي،په ټولو بېوزلو کې،دبېوزلو،بېوزلى واوسي.
يرانې! د هده کتاب نه چې تاسو راته رالېږلي او وايي چې هلتده يدې
شروشور يډکړی دی،هم په زريونې مننې کوم.ستاسو دوينا له مخې په
هده کتاب کې دډدرو ښېګڼوتر څند

 ،يندې داسدې ټکدې هدم شدته چدې

دانساني ناتوان عال لپاره دهددو سدپړل يدران بريښدي .زمدا پده اندد د بدې
میهومددده کتددداب لوسدددتنه يدددو بېامدددره کدددار دی ،کددده دهدددده لوسدددتل بددده
،لوستونکي ته هېڅ ډول نتيجه را نده وړي.هې کلده پده دې پدوه نده شدوم
چددې ينددې خلددک ولددې دعرفدداني کتددابونو دلوسددتلو...ښدده بدده دا وي چددې
انجيددل او دهددده دقدسدديانو سددپړنه ولولددو اودهددده داسددرارو د جدددرړو
دستونزو په سپړنې پسې ونه ير و ،که مدوږ بيندوا ينهګداران ،څنګده
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ددې زړه وکړو،څنګدده ددې هيلدده وکددړو چددې ددې جسددماني ولکددې ندده او
دهددده اهېددز ندده منددونکي حجدداب لده شددا ندده چددې دان يددې زمددوږ او ابددديت
تددرمن

وړنددد کددړی دی،دلددوی خدددای پدده اسددرارو او دهددده پدده سددپې لو

رازونو پوه شو؟ښه به دا وي دهدوهدوره اادولو پده لوسدتنه بسدنه وکدړو
چدددې اسدددماني ژهدددورونکې يدددې ،پددده دې ندددړۍ کې،زمدددوږ دکدددړو وړو او
کدددړنالرې دهدددوره والدددي لپددداره سپارښدددتنه کدددړې ده.پددده دې تکدددل کدددې
واوسو،دهدو په رڼا کې خپل ژوند جوړ ،برابر...
پالر مې ماته پرته له دې يادونې چدې دسدردار واسديلي ليدک يدې تدر
السه کړی او ډدر ژربه يې ديدن تده راشدي ،د ريبدارانو پده اړه هدېڅ څده نده
دی ويلي.خو زما يرانې او درنې خورلنډې!هده څه چدې واده او بيدا زمدا
د واده پددورې اړه لري،هددواړم ووايددم چې،نکدداح زمددا پدده انددد يددو خدددايي
تړون دی چې بايد هده ته هاړه کېښودل شي.که خدای پداک اراده وکدړي
او ماتدده د ښددځتوب او مددورولۍ دندددې راوسددپاري،که هرڅددومره هددده
يرانې وي اودهده چا په وړاندې ،دخپلو احساساتو له پامده پرتده ،چدې
مېړه توب يې زما نويب شوی،خپلې ټدولې دنددې بده پده خدورا ادداقت
او ايماندارۍ سرته رسوم.
ماته مې د ورور ليک رارسېدلى دی،په هده کې يې ليکلدي چدې دی
به له خپلې ښځې سره يو ای ليسيه يدورې(،د دوی کلدي)تده را ي،خدو
دهده د رات

دهه خوښي بده خدورا لندډه وي ،کده هدده ددې لپداره مدوږ

دبېلتون منګولو ته سپارې چې په هدې سدو وونکې جګدړې کدې يدډون
لپداره الړ شددي چدې يددوازې خدددای پدوهېږي څنګدده او ولددې پده مددوږ راتپددل
شوې ده.يوازې هلته،ستاسدو،دلويانو سدتر او پدرتمين بنډارونده نده دي
چې دجګړې خبرې په کې کېږي،دلته دبزيدرو پده کدړو وړوکدې،د ادحرا
پددده سدددوله ايددزه اودطبيعدددت پددده ارامددده هېږکې،چدددې ښددداريان دهددددو پددده
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مرسددته،د کلددي توددور کددوي،هم دجګددړې شددخړې اوتددريخ درد احسدداس
اورددل کېږي.پالر مې دپو ونو دوړاندې او يا شا ته ت

او يا لېږدولو

پرته بله خبره نه لري،هده خبرې چې زما سر هېڅ نه پرې خالاېږي.پرون
نه هده بله ورځ ،کلد ه چدې دکلدي پده کوڅده کدې پده خپدل ور ندۍ ير ېدده
اخته وم،يوې ډدرې زورونکې پېښې سره مخدامخ شدوم.پده کلدي کدې يدې
هده زلميان راټول کړي وو چې پوځ ته لېږل کېدل،تاکده ددهدو سدرتېرود
ميندو،ښځو اوماشومانو حال ليددالی وای او دهددو ژړا او سداندې دې
اورددلې وای،ويلي به دې وای چې دخدای مخلدوق د خپدل ژهدورونکي
هده روزنه او قوانين چې مينه کول او لده دښدمنۍ او ازار نده دان سداتنه
ده،هېددر کددړي دي او بلدده دا چددې د دوي لپدداره د يوبددل دوژلددو پدده فددن کددې
مهارل او کارپوهي تر ټولو نه هوره چاره بلل کېږي.
دخدای په امان يرانې او مهربانې خورلنډې! ...
هوکې،هيله لرم چې زموږ ژهورونکى ،هده لوی پروديار دې،تدا پده
خپل امان کې وساتي.
ماری پېدله بوري ين،په خپل ژوندي،تند او خواږه هږ چې دشدمالي
فرانسددددويانو پدددده شددددان يددددې د(ر) تددددوری ،پدددده (غ)ادا کاوه،پدددده خندددددا
خندا،شددهزاديۍ مارياتددده چدددې پددده خپدددل هددم لدددړی دنيدددايۍ کدددې ډوبددده
وه...وويل:
اه،شددهزاديۍ!ليددک ليکددې!مددا خپدددل ولېږه،مددور تدده مددې ليدددکوليکه.بيا يې خپل هږ لږ راټيټ کړ او زياته يې کړه:
شددهزاديۍ بايددد يواښددمنه يادوندده درتدده وکددړم.سددردار لدده ميشددلايوانوف سره سخته ناندرۍ وکړې...
هدددې د ناندددرۍ کلمدده خددورا هددوړه او پدده خونددد ادا کړه،هسددې چددې
يواکې هوښتل يې خپل هږ خورا سندريز کړي:
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له ميشل ايوانوف سره يو سخته ناندرۍ! طبيعدت يدې خدورا خرابدهدی،خورا خواشينى دی ،انته دې پام کوه،پوهېږئ...
شهزاديۍ ماريا واب ورکړ:
آه!يرانې!ما په وار وار سره ټينګار کړی دی چې زما دپالر دښه اويا نا ښه طبيعت په اړه ماته څه مه وايدئ،زه هې کلده انتده دهدده پده اړه
دقضاول اجازه نه ورکوم او هيله نه لرم چې بل څوک هم انته دهه شان
اجازه ور نه کړي.
وروسته ته يې خپل ساعت ته وکتل او وې ليدل چې پنځه دقياې لده
هده وخته تېرې شوې دي چې دا بايد د وړې پيانو تدر شدا والړ ه وای،پده
تلوار تاالر ته الړه.سردار د خپل دوديدز مهدال ويدت لده مخدې دهرمدې لده
دولسو نه تر دووبجو پورې ودده کېده او شهزاديۍ به په دې وخدت کدې
وړه پيانو هږوله.
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٢۹
بوډا چوپړ په خپله کوټه کې ناسدت و،دخدوب او ويښدتيا حالدت کدې
ډوب و او دسردار خرهاري ته چې دخپل کار پده لدوی دفتدر کدې ويدده و،
هددوږ نيددولى و .د کددور لدده لددرې لددرې اددالون او د تړلددو دروازو لدده شددا ندده د
پيانو د هږددا هږ ،چدې هږونکې،دديونسدکوف سدونال ،د يدوي ندمدې
سددتونزمنې برخددې ،پدده پددر لدده پسددې تددر شددلو وارو ندده زيددال تکرارول دې،
اورددل کېده.
پددده دې وخدددت کددددې ،د کدددور مخددددې تددده يددددوه يددداډۍ را راورسددددېده.
سرداراندرې له هدې نه را کوز شو او خپله ياللۍ او يل اندامده مېدرمن
يې الس نيولې له هدې راکوزه او تر انه مخې يدې ولېږلده.تيخدون ندومي
سددپين ږيددري چددوپړ دتددل پدده شددان سددينګار کددړی و،خپلدده خددولۍ يددې د
درناوي په نښه له سر نه لرې کړه،په مال مال شو او وې ويل:
حضددرل سددردار اسددتراحت کددوي او بيددا يددې پدده تلددوار ور پددورېکړ.تيخون پده دې پوهېدده چدې نده دسدردار د زوی رارسدېدل او نده بده بلده
کومه بېړنۍ پېښه وکوالی شي دمشر سدردار د ژوندپده نظدم کدې بددلون
راولددي او هددوره خددو دا وه چددې دسددردار اندددرې هددم دتيخددون پدده شددان پدده
همدې خبره ښه سرخالاېده.او ددې لپاره چې دا څريندده کدړي چدې دده
ددومدره نشدتوالي پده وخدت کدې يدې دپدالر پده عدادتونو کدې کدوم بدددلون
راهلى نه دی ،خپل ساعت ته يې وکتل او مېرمنې ته يې وويل:
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شل دقياې وروسته به راپاڅي ...اوس را دئ چدې شدهزاديۍ ماريداته ورشو.
کشره شهزاديۍ لدږ څوربده شدوې وه خدو سدتريې او النددنۍ لدږ ټيټده
شددوې شددونډه يددې چددې د خندددا پدده وخددت کددې يددې دهدده نيمګړتيددا ال پسددې
ښکلې کوله او په مالګينه تويه پورته راتله ،هماهه شان وه ،چې وه.
دې خددوا تدده،هدې خددوا تدده يددې وکتددل او دهددده مېلمدده پدده تويدده چددې د
هرکلي په وخت کې د کوربانه ستاينه او پالنه کوي ،شونډې پرانيسدتې
او وې ويل:
دا خو يوه ماڼۍ ده!ماڼۍ!در ئ در ئ ...در ئ....هدې،هماهه شان چې په ښدکلي اندداز يدې هدر څده څارل،خپدل مېدړه،
تيخون او هده چدوپړ تده چدې د دوی ملګرتيدا يدې کولده وموسدېده او وې
ويل:
 دا څوک هلته پيانوهږوئ؟ ماري؟ نو را ئ کرار کرار بده دو ،چدېناڅاپه ورننو و.
سردار اندرې په خواشينۍ خو ډدر ادب خپلې مېرمنې پسې روان و.
کله چې د بوډا له څنګه تېرددل او الس يې ور ته مچول ،وې ويل:
تيخونه زوړ شوی يې.د هدې کوټې له يوه ورنه چې د کالرمدن دهږدددو هدږ تدرې راتده ،يدوه
ژيړ څڼې ،ښکلې فرانسوي راووته.دا يپدله بوري ين وه چې هوښتل يدې
له ډدرې خوښۍ نه والوزي ،هدې وويل:
دا دشهزاديۍ لويه نيکمرهه ده .باالخره ،پردږدئ چې خبره يې کړم.
شهزاديۍ له هدې سره د روهبړ او ښکلولو په لړ کې وويل:
 نه ،نه ،هيله کوم ... ،تاسو پېدله بوري ين ياسدتئ! زه تاسدو د خپدلمېړه دخور له ستاينو او له تا سره د هدې له ميندې نده پيدژنم .مدوږ هدواړو
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چې هدې ته بې خبره او ناڅاپي ورننوزو.
هدوی ،د هده تاالر وره ته ورنيږدې شول چې پرله پسدې لده هدده نده د
هږددونکې ندمې هږ راته .سردار اندرې توور کاوه چدې کدوم بدد ندوهي
ورپېښ دېدونکى دی ،ودردددد او ورو دې يددې برندددې کددړې .دشددهزاديۍ
کوټې ته ورننول،سدندريز آواز پده ټپده ودرددد .لدومړی د يدوې چېددې او
بيا د شهزاديۍ ماريا درانه يامونه او په پدای کدې د روهبدړ او ښدکلولو
خواږه آوازونه واورددل شول .کله چې سردار اندرې کدوټې تده ورنندول،
دواړه شددهزاديۍ ماريددا او ليددزا د اندددرې ښددځه،چې يددو واريددې پخددوا د
لنډې شېبې لپاره د اندرې په واده کې سره ليدلي و ،يو بدل سدره هيدږ پده
هيدددږ وې ،او لکددده دوه پخدددوانۍ خورلندددډې چدددې لددده اوږدې جالوالدددې
وروسته يې ليدلي وي ،سره ښدکلول .پېدلده بدوري يدن،د هددو تدر څند
والړه وه ،خپل السونه يې سره سدولول او د ښده نيدت يدوه داسدې موسدکا
يې پدر شدونډو خدوره وه چدې تودور کېدده ،د خنددا او ژړا تدر ميدن ورکده
وي .سردار اندرې اوږې پورته پورته اچولې او د يوه موسياي پوهان په
شدان يې،سددتريې او ورو دې داسددې برندددې کددړي وې چددې د هږددددونکې
ندمې کوم سر بې سره واوري .شهزادييو يوبدل سدره پردښدودلې،خو بيدا
يددې هددم لدده السدده سددره نيددولي وو ،داسددې توددور کې دده،د وخددت دچټکدده
تېردددو لدده ويدرې همداسددې يوبدل کېښددکاږي،نو که يدې پدده پرلده پسددې
السونه سره نيولي وو،.ديوبل دښکلو په لړ کدې يې،بيدا السدونه يدو دبدل
له السو راوويستل چې بيا سره ښکل کړي،تدر هدده وروسدته،هدوی بيدا
په ژړا پيل وکړ .سرداراندرې چې داسې انتظار نه درلدود ،هدک پدک و.
هدوی بيا هاړه هړۍ شول .پېدلې بوري ين هم په ژړا شوه .سردار انددرې
نور نو آرامه و .خو داسې يې يڼله چې د شهزادييو ژړا يوه هسې طبيعي
خبره وي،داسې خبره چې دوی يدې دبدل ډول سدرته رسدېدو تودور هدم نده
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شو کوالی.
ناڅاپه دواړه په خنداشوې او هممهدال يدې خبدرې پيدل کړې،کمکدۍ
شهزاديۍ وويل:
 آه يرانې ماريا!  ...آه ماريا ،تاسدو ډنګدره شدوې ياسدتئ ...نده!نده کدهچاهه شوې ياستئ؟ په دې وخت کې پېدلده بدوري يدن د هددوی پده خبدرو
کې راننوته او وې ويل:
 ما له ورايه مېرمن شهزاديۍ وپېژندله.شهزاديۍ په يبنۍ وويل:
 ما ته وايه چې زه يې ااال پده فکدر کدې نده وم .زه انددرې ،تدا تده مدېهيڅ پام شوی نه و.
سردار اندرې د خپلې خور الس کښېکود،له هدې سره يې ښکل کړل
او وې ويل چې هده ال تر اوسه هماهه شان ژړهونې ده،که څنګه؟
شددهزاديۍ ماريددا مددخ ورور تدده وو واړاوه او د اوښددکو د لېدددونکې
پردې له شا يې .په مينه ،تاوده او خواږه خواږه هلچ ورور ته کتل.
شددهزاديۍ پددر لدده پسددې هږدددده .پاسددنۍ نازکدده،نرۍ پدده نيمګړيتددا
ښکلې شوې شونډه يې چې کومه شېبه را ښکته کېده او چېدرې چدې يدې
اړتيا ليدله ،د هددې د ښدکلې،نرۍ ندرۍ النددنې شدونډې سدره بده هبريده
شوه اوبيا د هاښونوله ال او د ستريو له خوښۍ سدره مدل دموسدکا پده
بڼه دهدې پر شونډو راخدوره شدوه هددې ډول ډول کيسدې کدولې ،يدو نادل
يې دا وه چې د سپاسکويه په هونډيو کې يوه داسې بدده پېښده شدوې وه
چې ددې امېدوارۍ ته يې يواښ ور پېښ کړی و .دا کيسه خالاه نه وه
چې وې ويل:
-دې خپلې ټولې جامې پده پترزبدوز

کدې پردښدي دي ،اوس خددای

پوهېږي چې دلته به څه اهونددي .دا يدې هدم وويدل چدې انددرې چدور بددل
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شوی دی ،تر هده وروسته يې يادونه وکړه چې کاتيدا ادين دوې ،لده يدوه
بوډا سره واده کړی دی ،خو دا يې په ډدرې مينې وويل چې د هدې يعندي
شهزاديۍ ماريا لپاره مېړه پيدا شوی دی ،خو دا يې زياتده کدړه چدې پده
دې هکله به وروسته اوږدې خبرې ورسره ولري .شهزاديۍ ماريا په ټول
دې وخددت کددې پدده چوپدده خولدده او ير يددر خپددل ورور تدده کتددل او ښ دکلې
ستريې يې ،له يوې همجنې مينې نه ډکې وې .دا ښدکاره وه چدې د هددې
هده انګړي خياالل چې د هدې د وريندارې له خبرو سدره هدېڅ تدړاو نده
لري،همدددا اوس يددې ددې پدده ذهددن کددې توفددان جددوړ کددړی دی .کلدده چددې
شددهزاديۍ ليددزا د پترزبددور

د وروسددتيو جشددنونو سددتاينې يددې پيددل

کدددړې ،پددده همددددې وخدددت کدددې شدددهزاديۍ ماريدددا خپدددل ورور تددده مدددخ
ورواړاوه،يو سوړ اسويلى يې وويست او وې ويل:
اندرې ،وايي چې ته هواړي جګړې ته الړ شئ؟له ليزا نه د اور لمبې راتاو شوې ،خو اندرې واب ورکړ:
هو کې ،همدا سبا ته!شهزاديۍ ليزا وويل:
هده هواړي ما دلته يدوازې پرددږدي ،هدېڅ نده پدوهېږم؟ حدال دا چدېکوالی شي جګړې ته الړ نه شي او همدلته د يو لوی منوب څښتن شي.
شددهزاديۍ ماريددا د هدددې د خبددرو تددر پ دای تدده رسددېدو پددورې څدده و ندده
ويل ،خو په خيالونو کې ډوبه شوه .بيا يي د امېدوارې وريندارې پنډې
ييډې ته په مهربانو ستريو اشاره وکړه او وې ويل:
-په همدې وخت کې ستا ت

هرو مرو دی؟

د هدددې د وريندددارې څې دره پدده يددوه شددېبه کددې څددو رنګدده بدلدده شددوه،
اسويلى يې وويست او وې ويل:
-هو،دهدددده تد د

هرومدددرو دی،هدددوکې...ډدد دره وحشدددتناکه ده،ډدد دره
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وحشتنا که ده.
د ليزا پاسنۍ شونډه بيدا راولودده،پده کدرار کدرار يدې دان ماريدا تده
ورنېږدې کړ،خو چې الس يې هدې ته ورسېده ،شرن

په ژړا شوه.

سردار اندرې بيا ورو ې برندې کړې او وې ويل:
 ښه ده چې استراحت وکړئ ،همداسې نه ده ليزا؟ هده خپلدې کدوټېته بوزه .زه به خپل يران پدالر تده ورشدم ،د هدده حدال څنګده دی؟ د تدل پده
شان؟ ماريا په خوښۍ واب ورکړ:
 هوکې ،هماهه شان چې و ،هماهسې دی ،خو نه پدوهېږم چدې تدا تدهبه هده څنګه وي!
سردار اندرې چې په سختۍ موسېده ،وپوښتل:
 پدده هماهدده ټاکددل شددويو وختونددو دټدداکلو کددارونو کددول ،د بدداغ پددههماهه ټاکلو شويو ايو کې ير ېددل ،هماهده د خراطدۍ څدرخ لرونکدى
ماشين؟
دده دا نه ليدونکې موسکا دا معني لرله چې پدالر تده د ټدول درنداوي
او له هده سره د ډدرې مينې سره سره ،د هده له ينو نيمګړتيداوو نده هدم
خبر دی.
ماريا وويل:
 پده هماهده ټدداکلو او نده بدليدددونکو وختوندو کدې ،د بدداغ پده هماهددهټدداکلو ددايونو کددې د چکددر او څددرخ لرونکددي ماشددين تددر څندد

 ،زمددا د

رياضي او هندسې ليک او لوست هم شته.
د هده له ژبې داسې بردښېده چدې د پدالر لپداره د هندسدې زده کدړې د
ژوند د خوښۍ او لذل يوه خورا لومړنۍ سرچېنه ده.
وروسته له هدې چې د هده د پاڅېدو د وخت د رارسېدو لپداره پداتې
شل دقياې پدوره شدوې ،تيخدون راهدى او دوان سدردار يدې د هدده خپدل
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پالر ته ور وبوله .بوډا پالر د خپل زوی د را رسېدو پده درنداوي ،د خپدل
ژونددد ،پدده ټدداکلي نظددم کددې لددږ بدددلون هددم منل دى و او هددده دا چددې اجددازه
ورکړي ،زوی يې هدې کوټې ته ،هده وخت ور ننوزي چې ده ال وروستى
جاکټ نه و اهوستى .بوډا سردار ،د پخوانيو دودونو سره په خپله کوټه
کې کورنۍ جامې اهوستې .او سربه يې لو و.
)د اندرې څېره په دې شدېبه کدې ،نده د هدده د هميشدنۍ انګړتيدا پده
شان چې ېږه ،تونده او همجنه به وه بلکې د هده وخت پده بڼده خوښده او
د ژوند له لذتونو ډکه وه چې دی به له پېير سره هږدده) دی په همدې بڼده
د پالر کوټې ته را ننوول .پالر يدې هينددارې تده مخدامخ والړ اوپده الس
لرونکې چرمدي څدوکۍ تده ناسدت و ...خپدل سدره يدې زوی تده ورواړاوه او
چيده يې کړې:
هو ،جګړه مار زويه ،هواړې الړ شې ،بناپدارل نسدکور کدړې؟ او ويې پئ؟ لږ تر لږه ،تده! الړ شده او پده مېړانده د هدده سدره منګدولې نرمدې
کړه ،کنه ډدر ژر به زموږ نومونه هم د خپلو ويدړو او سدرتېرو پده ډلده کدې
وليکي.
خپل مخ يې هده ته ور وړاندې کړ(.ددې لپاره چې هده مچ کړي)
بوډا چې تر ور ني خوبه وروسته ،ښه تازه او تاند و،هده وويل:
تر هرمې وروسته خوب سپين زر او تر هدې مخکې سره زر دي .
تر يڼو وړوندو ورو و الندي يې،دسدتريو لده کنجده پده خوښدۍ او
مينې خپل زوی ته کتل ،سردار اندرې لږ رامخکې شدو او د مدخ پدر هدده
ددای يددې ښددکل کددړ چددې پددالر يددې ور تدده ښ دودلى و ،پدده ډدددرې تلوسددې،
خوښۍ او ډدر درناوي يې د پالر د سدر او مدخ ،بدېال بېلدو برخدو تده کتدل.
هده په دې تويه ه ه کوله هدده مرکده پيدل شدي چدې پده دې ور دو کدې د
بناپارل سره د جګړې خبرو پيدا کړې وه ،هده واب ورکړ:
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 هو کې ،پالر جانه ،له خپلې امېدوارې ښځې سره ستاسو درنداوياو چوپړ ته راهلى يم .ستاسو روهتيا څنګه ده؟
ناروهتيددا وروره!يددوازې او يددوازې د بددې مدددزو (احماددانو ) ډيددرخوړونکو او عياشانو کار دی .تده خدو مدا پيژندئ ،ټولده ورځ لګيدا يدم پده
خوړو او څکو کې هم من الری ،نو که مې حال ښه دی.
زوی يې په خندا وويل:
د خدای شکر دیدا په خدای پورې څده اړه لري،بيدا هدده د خپلدې خوښدې خبدرو تده راوير ېد او دوام يې ورکړ:
 ښه ،را ته ووايه،څنګه دنوې پوهنې له مخدې چدې دسدتراتيژۍ ندوممو پرې ادښي،جرمنيان څنګه دبناپدارل پده وړانددې جنګېږي،هدده مدو
زده کړئ؟
سردار اندرې وخندل.
هده په موسکا دا ښودل چې د پالر دا نيمګړتياوې،هده درنداوي تده
تاوان نه رسوي چې دی يې هده ته لري،هده پالر ته وويل:
 يرانه پالره! ښه به دا وي چې لږ دمه شم ،ساه وباسدم ،يدوره چدې الناست نه يم او خولې مې وچې شوې نه دي .
سپين ږيري خپلې څڼې ددې لپاره وڅنډلې چې ډاډه شدى،هده سدمې
اوټينګې ای پر ای شوي او کنه؟ بيدا يدې زوی لده مټدې راونيدو او وې
ويل:
 اپلتې مه وايه ،ښدځې تده دې ښده دای جدوړ شدوی دی ،شدهزاديۍماريا به هدې ته خپله کوټه ور وښيئ ،دومره به سره وهږدږي چدې يدو بدل
نه به ستړې شي .دښځو کارونه ښځو تده پرددږده ،زه خوشدحاله شدوم چدې
ښدددځه دې دلتددده راهلددده ،اوس کېنددده! را تددده ووايددده چدددې هدددو ،زه خدددو د
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ميخلسون د پوځ په ونډه پدوهېږم ،د تولسدتوي(دروسدي پدوځ لده مشدرو
جنراالنو نه) په برخه مدې هدم سدر خالاديږي.ښده ده ،ښده ده ،د بدېال بېلدو
پو ونو هم مهاله لېږدول او پلدي کدول ،دا خبدرې ...مګدر سدهيلي پدوځ بده
څه کوي؟ د پروس ناپيلتوب هم نوې خبره نه ده.
له خپل چرمي الستي لرونکې څوکۍ نده پا ېدد ،پده چټکدۍ سدره پده
کوټه کدې ير ېدده راير ېدده ،تيخدون چدې ده تده يدې يدوه برخده کدالي ور
اهوسددتي و ،ده پسددې يددام پدده يددام روان و ،ده وويددل :اتددريت يددې ال څدده؟
سويدن به څنګه شي؟ له پومراني نه به نګه تېر شئ؟
سردار اندرې چې د پالر ټينګدار وليدد ،لدومړی څده زړه ندا زړه و،خدو
وروسته يې په ډدره مينه او زياتېدونکې تلوسې پيل وکړ چدې هدده تده د
رارسېدونکې جګړې کړنالره وسپړي ،لږ وروسته يدې ،نده پده لدوی الس
بلکې د عادل له مخې ،ژبه بدله او په فرانسوي ژبه يې خبرې پيدل کدړې
او وې ويل چې:
څنګه بايدد پده ندوي  ۳١زريدزه پدوځ ،پدروس تده يدواښ ورپديښ کدړلشي .هده به په زور له ناپيلتوبده راجدال او جګدړې کدې ښدکېل شدي ،هدده
دوام ورکړ:
 د دهه پوځ يوه برخه به د شترال زوند په سيمه کې له سدويدني پدوځسره يو ای کېږي .ټاکل شوې ده چې شل زره اتريشي پو يان به لده سدل
زره روسي هدو سره د ايتاليا د ساحل په څنډو کې د راين سره پلي شدي.
د دې سره جوخت  5١زره روسدان لده  5١زرو انګريزاندو سدره پده ناپدل کدې
پلي کېدونکې دي .که په لنډه تويه ووايو)5١١( ،پنځوسدو زره پو يدان
به له بېال بېلو خواوو نه پر فرانسې يرهل کوي .
بوډاسدددردار ،د زوی خبدددرو تددده هدددېڅ ډول پدددام نددده و سددداتلى ،داسدددې
بردښددېده چددې ااددال يددې هددده تدده هددوږ ندده وي نيددولى .هددده پدده کوټدده کددې
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ير ېده را ير ېده او کالي يې اهوستل .هده درې له په ناڅاپي ډول د
زوی خبرې پردکړې او وې ويل:
سپينه ،سپينه!
له سپينې نه د هده موخه دا وه چې تيخون نومي چوپړ ،ده تده سدپينه
کرتدۍ ،ندده وه ورکددړۍ .بددل واريدې د زوی خبددرې پدده دې پوښددتنه پردکددړې
چې:
 ماشوم به څه وخت دنيا ته راشئ؟هده سمدالسه ،د مالمتۍ په نښه سر وښوراوه او وې ويل:
 ډدر بد حالت دی ،دوام ورکه ،دوام ورکه!درديم ل يې هده وخدت د سدردار انددرې خبدرې پردکدړې چدې هدده د
جګددړې پدده اړه خپلددې خبددرې پ دای تدده نې دږدې کددړې وې .بددوډا د زړښددت پدده
لړزددلي آواز په يونا سندريزه بڼه دا کليوالي سندره پيل کړه:
مالبروک ي جګړې ته ،خدای خبر چې کله به راستون شي ؟زوی يې پرته له هده چې څه ووايي ،وې خندل او وې ويل:
 زه نه وايم ،هده څه چې زه وايم دا منل شوې کدړنالره ده ،مدا يدوازېهددده څدده در تدده وويددل چددې کددړنالره څدده ده.او ندداپليون خددو ال پخددوا خپلدده
کړنالره جوړه کړې ده،هده کړنالره چې تر دې نه بده نه ده.
ښه ده،ښه ده! خو ستا په خبرو کې مې هيڅ نوي شي پيدا نه کړل.هده په خپلو خيالونو کې ډوب شو،خو نا څاپه يې تند تند وويل:
 خدای ښه پوهيږي چدې کلده بده بيدا راسدتون شدي؟ در دئ،ډوډۍ تدهدر ئ!

*****
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سردار چې څڼې يې هوړې کړې او ږدره يې خريلدې وه ،پده خپدل ټاکدل
وخت خوړنتون ته الړ .هلته يې ناوې ،شهزاديۍ ماريا،پېدلده بدوري يدن
او د معمارۍ استاد ورته ستريه په الره وو .دمعمدارۍ دهده اسدتاد زاړه
سردار د هوښتنې سره سدم اجدازه پيددا کدړې وه چدې لده ده سدره د ميدز پدر
ډوډۍ کېني .که څه هم هده کوم ټولنيز دري نه درلود او هې کلده يدې دا
توور هم نه شو کوالی چې داسې وياړ ور په برخه شي .
سردار چې تدل ټدولنيز دريد تده پدر درنداوي ټينګدار کداوه آن دا چدې د
ينو والياتو لوړ پوړې چارواکې به يې هم ډوډۍ ته نه منل ،پده ناڅداپي
تويددده پرتددده لددده هدددده چدددې دليدددل يدددې ښدددکاره وي،دا معمدددار ميخائيدددل
ايوانوويچ سره له هده چې د دربارۍ ناستې والړې په لومړنيو نزاکتونو
هم نه پوهېده او يو وار به يې د خلکو په مين کې مدخ واړاوه او پده خپدل
بر

دستمال کدې بده يدې پدزه سدوخ کړه،پدر يدوه ميدز کېندي اوپده دې ډول

خلکو ته څرينده کړي چې ټول انسانان سره برابر دي .هده پدر خپلدې لدور
په وار وار ټينګار کړی و،چې ميخائيل ايوانوويچ پده هدېڅ ډول لده دوی
يعني سردار او د هدې د لور نه کموالى نده لدري .سدردار چدې تدل د ډوډۍ
په وخت کې خوله ينډله ،خو له دهه معمار سره يې مرکه هېڅ پای تده نده
رسېده.
په خوړنتون کې هم لکه چې د نورو کوټو په شان يې لدوی پدراخ تداالر
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او لوړ چت درلود ،د کورنۍ هړي او ټدول چدوپړان هدر يدو د يدوې څدوکۍ
شا ته والړ وو او د سردار د رات

انتظار يې درلود .د چوپړانو مشر چې

دستمال به يې پر مړوند پرول و او د ډوډۍ د ميدز جوړدددنې تده بده يدر
و ،که څه هم د ستريو په اشاره به يې هر چوپړ ته سپارښتنې کدولې ،خدو
د هده ستريې د هدې دروازې نه چې بايد سردار پرې را ننوتلى وای اود
هده ديوالي ساعت تدرمن چدې پده همددې دروازې وړندد و ،سدريردانه
وې .سردار اندرې هم هده لوی زرين قاب ته چې ده ته يې ډددر ندوی والدى
درلددود او پدده هددده کددې د بالکونسدکې د کددورنۍ شددجره د څددو پوښددتو پدده
اوږدوکې په کې انځور شوې وه کتدل ...سدردار همداسدې د شدجرې قداب
ته کتل ،موسېده او سر يې ښوراوه.دهده موسکا،هدې موسکا ته ورتده
وه چې يوا کې داسې يو انځور ته يوري چې انځور يې د اادل پده پرتلده
خورا دخندا وړ وی.
هده شهزاديۍ ماريا ته ورنېږدې شو او وې ويل:
 ستا برخه په دې انځور کې خورا هوره يڼم.شهزاديۍ ماريا د خپل ورور کړو ته هدک حيرانده وه .هدده پده دې نده
پوهېده چې ورور يې ولې او څه ته موسيږي ،کده د خپدل پدالر هدر کدار
يې د داسې هوره درناوي وړ باله چې په هده کې يې آن د خبرو اجدازه هدم
نه لرله.
سردار اندرې دوام ورکړه:
هر څوک د آشيل(د آشيل مورخپل زوی ته ،په ستيکه نومې چېندې
کې المبو ورکړې وه.تر دهې المبو نه وروسته هده نده ايلېددونکى شدوی
و،خو يوازې دپښدې پوندده يدې دالمبدو پده وخدت کدې د مدور پده الس کدې
پاتې شوې وه.دا داشيل عيب و) په څېر يوه نيمګړتيا لري.
زه نه پوهيږم چې ولې انسان سره له هده چې ان اشدرف المخلوقدال
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بولى ،بيا ان ته د دهه شان منلډو اجازه ورکوي.
شدهزاديۍ ماريدا نده شددوکوالی د پدالر پده کړو،دخپدل وروردا تېددری
ومني .هدې ان هده ته د واب پيدا کولو لپاره چمتو کداوه چدې د هددو
يامونو د راتد

هدږ واوردددل شدو چدې ټدول هدده تده سدتريې پده الره وو.

سردار د تل په شان ،په چټکۍ او تازه يۍ راننول .داسې بردښېده چدې
په لوی الس هواړي پده خپلدو خو ېددو او آزاد تد

سدره پده کدور سدخت

پددو ي السددبری نظددم مددال کددړي .پدده هماهدده شددېبه کددې پدده تدداالر کددې لددوی
را وړنددد شددوی سدداعت دوه زنګدده ووهددل او د هددر کلددي پدده تدداالر کددې بددل
کوچنى او ښکلى ساعت په ښکلى هږ سره يدوا کدې د هدده دواب ويلدى
وي.
سردار ودردد،دهده ديڼو وړندو ورو دو النددې د هدده لده هيلدو نده
ډکددددو سددددتريوهلچک،پر ټولددددو وير ېددددد راوير ېددددد او پدددده کمکددددۍ
شهزاديۍ ودردد.
په دې وخت کې د شهزاد ٰۍ احساس هماهه لده وددرې او درنداوي
نه ډک احساس و چې درباريان يې د شاه د راتگ په وخت کې لري.
دا هده احساس و چې د ټولو هدو کسانو په زړه کې پيددا کېدږي چدې
دهه بوډا ته ورنېږدې کېږي .د شدهزاديۍ پدر سدر يدې الس تېدر کدړ او بيدا
يې پده يدوې ناڅداپې خو ېدا،هدده څدو لده پده کدرار پده اورمېدږ ووهلده،
بيايې پده يدر يدر خدو ډيدره لندډه شدېبه د هددې سدتريو تده وکتدل او وې
ويل:
خوشحاله يم ،خوشحاله يم.تردې وروسته پده چټکدۍ لدرې شدو،په خپدل دای کېناسدت او وې
ويل:
 کېنئ! ميخائيل ايوانوويچ کينئ! په خپل څن٢۳٢

کې يې ،خپلدې

ناوې ته يو ای وښود او چدوپړ د هددې لپداره څدوکۍ شدا تده کدړه.د بدوډا
چې د ناوې يردې ،پنډې او پړسېدلې ييډې ته پام شو،وې ويل:
 هه ،هه ډدر تلوار مو کړی دی ،دا ښه کار نه دی!هدددده وخنددددل،ډدره بدددې خوندددده او وچددده خندا،دهدددده هماهددده خپلددده
هميشنۍ خندا،چې هسې يوې خولې خندا نه بل څه نه وي ،داسې خنددا
چې ستريې يې هده هېڅ نه احساسوي ،هده وويل:
بايد وير ئ ،زياته وير ئ ،ډدره زياته.کشرې شهزاديۍ ،د هده خبرې هېڅ نده اوردددې ،يدا يدې نده هوښدتل
هده واوري.چوپه خوله وه،داسې بردښېده چدې شدرمېږي.بدوډا د هددې د
پالر پوښتنه وکړه او شهزاديۍ په موسدېدو موسدېدو هدده تده وابونده
ويددل .بيددا يددې د هدددو کسددانو او آشددنايانو پوښددتنه تريندده وکددړه چددې ده هددم
پېژندل او هدې هم .د يډو آشنايانو د خبرو په لدړ کدې و ،چدې شدهزاديۍ
په خبرو کې تدوده شدوه او پيدل يدې وکدړ چدې چدا ده تده سدالمونه راليږلدي
اودآشنايانو په مين کې څه آوازې خپرې دي،هدې وويل:
د خوارکۍ،شهزاديۍ آپراکسدين ميدړه مدړ شدو،هدې دومدره پسدېوژړل چې ستريې يي پسې ړندې شوې.
پدده هددره اندددازه چددې د شددهزاديۍ خبددرې تودددددې پدده هماهدده اندددازه
دسردارستريې هدې ته ال پسې ېرددې،مګر يو وخت په ناڅاپې تويده
يواکې د ده زهم پای ته رسېدلى وي او په ټولو خبدرو پدوه شدوی وي ،لده
هدې نه يې مخ واړاوه او ميخائيل ايوانوويچ ته يې وويل:
 ښددده ،ميخائيدددل ايوانوويچددده! داسدددې ښدددکاري چدددې زمدددوږ ددېبناپارل وضعه خورا کړکېچنده وي ،هدده شدان چدې سدردار انددرې را تده
وويل (هده کله چدې د خپدل زوی پده اړه هږددده ،هدده يدې تدل پده دې نامده
يددادوه) ډد در سددتر پو وندده د هددده پدده وړاندددې راټددول شددوي دي .داسددې
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ښکاري چې خدورا هيبتناکده او يواښدمن سدړی دی ،حدال دا چدې مدوږ او
تاسو هده يو ناوړه او سپک سړی ياڼه.
د ميخائيل ايوانوويچ هېڅ په ياد نه وچې څه وخدت " مدوږ او تاسدو"
د بناپددارل پدده اړه داسدې خبددرې او قضدداول کددړی وي .هددده پددوه شددو چدې
سردار يوازې هواړي خبرې پيل کړي ،هده هم د خپلې خوښې خبرې ،نو
که يې د هده ندوم تده اړتيدا لرلده .بدې لده هدده چدې ددې کدار پده پدای پدوه
شددي ،حيددران حيددران يددې ددوان سددردار تدده وکتددل .مشرسددردار معمددار تدده
اشاره وکړه او خپل زوی ته يې وويل:
دا سړی د تاکتيک په برخه کې خورا لوی الس لري.يو ل بيا يې د جګړې ،بناپارل ،جنراالندو او د لدوړ پدوړو چدارواکو
په اړه نوې خبرې پيل کړې .دې بوډا داسې ښووله چدې د اوسدنۍ زمدانې
چددارواکې او سياسدديون د ښددوونځيو د ماشددومانو پدده څې در دي اوآن پدده
پو ي الیبې هم نه پوهېږي او د ادارې له ټولو چارو نه بې خبره دي.
ده به ويدل چدې بناپدارل يدو خدورا بېکداره سدړی دی او د بدري راز يدې
يددوازې پدده دې کددې دی چددې د دويم دې ايکدداترينې د وخددت پدداتيمکين او
سوروف نومي پو ي سرداران نور نو په ډير کې نده شدته .هدده سدرداران
چې د هدده پده وړانددې جګدړې تده ورودانګدي .د هددو پدر دای يدوازې او
يددوازې لدده ملنددډو ډکددې لددوبې دي چددې اوسددني کسددان يددې ښ دوونه کددوي
.سردار نه يوازې دا چې دپالر ټولو خبرو ته هدوږ و او دهددې ملندډې يدې
په زهم او موسکا اورددلې ،بلکې پالر يدې پده تلوسدې او خوښدۍ خبدرو
ته ه اوه او په ال ير او پام يې دهده خبرو ته هوږ نيو.
زوی يې وويل:
 ټولې تېرې پېښې ،که موږ ته ښې بريښې چې د مبالدې په ښدکالرنګينددې شددوې دي،کدده داسددې ندده وي ،همدددا سددوروف ندده و چددې د مددورو
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منګولو ته ورولودد  ،ان يي ترې و نه شو ژهورلي؟
زاړه سردار په چيده چيده وويل:
 دا خبرې چا تاته ويلي دي؟ چا ويلي دي؟ سوروف خو ...دا خبره يېچې کوله،خپل قاب يې وارتيږه ،مګر تيخون هده پده چټکدۍ لده هدوا نده
را ونيو،هده خبرو ته دوام ورکړ:
 سردار اندرې! سوروف! که ته لدږ پده ژوره سدوچ وکدړې ،تده بايدد دسوروف خبرې بالکل له فرددريخ ( فرددريخ د پروس پادشداه و) نده جدال
کړې .فرددريخ يو څوک دی او سوروف بدل څدوک .وايدي چدې مدورو! کده
سوروف په خپلو کړو کې خپلدواکي لرلده،مورو بده اسدير شدوی وای .خدو
مورو(ويکتور مدورو د نداپليون يدو سدتر قومانددان).بلدې خواتده هدوفه
کريکه (د اتريت جګړيزه شورا) دچارو واک ټول له هده نه اخيستى و.
آن که شديطان خپلده هدم ووايي،کدور بده يدې وران و .اوس لدږ زهدم ولدرئ،
خپله به يې ويورئ .تاسې به هم له دې فوس کدريکه سدره آشدنا شدئ .کده
سوروف د هدو سيال نه شو ،نو کوتوزوف ،به څنګه وکوالی شي دا کار
وکړي .له لږ نډ نه وروسته يې وويل:
 نه يرانه ملګريه! تاسو له خپلو دهو جنراالنو سره،نه شي کدوالی دبناپدارل سدديالي وکددړئ .ددې لپدداره چددې اوس د بناپددارل سددره د سدديالۍ
سيال شئ ،بايدد فرانسدويان اجيدر شدي چدې لده هدده سدره منګدولې نرمدې
کړئ،الماني پالن،فرانسوي مورو پسې امريکا تده اسدتوي چدې دخپلدو
هېوادوالو د پلو لپاره يې،په روسي پوځ کدې ويمداري ...عجبدې خبدرې
دي! ايدددا پددداتيمکين ،سدددوروف او اورلددوف المددداني وو؟ نددده وروره ،يدددا
تاسې ليوني شوي ياستئ ،يا ما په دې زړښت کې عال لده السده ورکدړی
دی .خدای مو مل اوسده ،کده عمدر يداري وکدړي ،بيدا بده مدو ديددن وشدي.
اوس نو بناپارل لوی سردار شوی دی.
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سردار اندرې وويل:
 ما مخکې دا دعوا نه ده کړې چې ليکل شدوي فرمانونده ټدول ښده اوپه ای دي ،خو په دې نو پوهېږم چې تاسو څنګه کدولې شدئ د بناپدارل
په هکله داسې قضاول وکدړئ ،هدر څدومره چدې هدواړي ملندډې ووهدي،
ولې زه هواړم ووايم چې زه بناپارل يو مشر سردار جنګيالى يڼم.
سردار معمدار اسدتاد تده چدې فکدر يدې کدړی و،دی دندورو هېدر شدوی
دی ،او د الو شويو هوښو په خوړلو لګيا و ،هږ وکړ:
 ميخائيدددل ايواندددوويچ مددداخو تاسدددو تددده ويلدددي و چدددې بناپدددارل دتاکتيک له پلوه بې ساری دی؟ مهربانى وکړئ ،هده هم همداسې خبرې
کوي.
استاد واب وکړ:
همداسې چې وايي ،واالحضرته!مشر سردار بيا وخندل ،هماهه دوديزه سدړه خنددا چدې د ده دانګړې
انګړتيا وه.
 بناپارل ته خدای دويم ل ژوند پيرزو کړ.هده پياوړي پو يان لري ،د دې تر څن

هدده د ندړۍ النددې کول،لده

المان نه پيل کړی دی ،المان تر اوسه يوازې تنبالنو النددې کدړی نده دی.
له هدې ور ې نه چې دنيا ،دنيا ده ،المانيدانو لده هدر چانده مداتې خدوړلې
ده ،هدوی پر هدېڅ سديال بدری نده دی مونددلى ،نده ،نده داسدې نده ده .دوی
هده وخت بری تر السه کوي چې په خپل مين کې سره وهي .بناپارل هدم
خپل وياړونه ،پر هدو د بری نه پيل کړې ده.
تر دې وروسته يې د بناپارل د هدو تېروتنو شمېرنه پيدل کدړه چدې د
هده په اند بناپارل په ټولو جګدړو او آن سياسدت او اداره کدې کدړې دي.
زوی يې که څه هم د هدده د خبدرو پده وړانددې څده نده ويدل ،خدو ښدکاره وه
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چې هده هم د پالر په شدان پده ډددرو داليلدو ،کده څده هدم ډددر قدوي وو ،نده
قددانع کېدده .هددده لدده خپلدده نظددره ندده تېردددده .اندددرې د پددالر خبددرې پدده يددر
اورددې ،له هده سره يې د سيالۍ نه ډډه کوله ،خدو پده دې حيدران و چدې
دا بوډا،دا څو کاله په يوه لرې کلي کې يوازې پدرول دی ،مګدر څنګده د
اروپددا د ټولددو وروسددتيو کلونددو لدده پددو ي او سياسددي چددارو ن ده خبددر دی
اوڅنګه پده ډددرې زوړرتيدا ،حيدرل او احتيداط ،د هددو پده اړه قضداول
کوي.
زاړه سردار داسې پايله واخيسته:
ته داسې انګېرې چې زه زوړ شوي يم او لده هدده څده نده چدې پده دنيداکې تېريږي ،خبر نه يم .ته بايد پوه شي چې زما خيال يوه شېبه هدم لده دې
خبرو بې همه نه دی.د ا خيالونده او دهددو هدم پده شدپو شدپو پده مدا خدوب
حرامددوي .ښدده ،اوس راتدده ووايدده چددې دا سددتا مشددر سددردار خپددل هنددر او
انګړتياوې چېرته او چاته ښوولې دي؟
زوی يې واب ورکړ:
 دا اوږدې خبرې دي.چې داسې ده ،نو ولې نده دئ د بناپدارل لپداره دان نده داروئ؟ پدهروانه فرانسوي ژبه يې چيده کړه:
مهرباني وکړئ ،دا هم ستاسو د ټولواک يو روغ ليونى!پيدله بوري ين واب ورکړ:
حضرته سرداره! تاسو خو پوهيږئ چې زه د بناپارل له پلويانو نده،نه يم؟
بوډا سردار ،په يو نا سندريزه آواز وويل:
 خدای پوهيږي چې بيا به راسدتون شدي او کنده؟او تدر هددې نده ال پدهبې ډوله خندا له ميزه پاڅېد او وول.
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وان ده شددهزاديۍ د دهدده ټولددو خبددرو او ډوډۍ پدده اوږدو کددې چوپدده
خوله پاتې وه او په وحشت سره به يې کله شهزاديۍ ماريا او کله بده يدې
هم خپل مېدړه تده کتدل .کلده چدې دوی هدم لده ميدزه پاڅېددل ،د شدهزادکۍ
ماريا الس يې راونيو ،هده يې بلې کوټې ته وبلله او ورته وې ويل:
ستاسې پالر څه بدا فرهنګده سدړی دی ،کېددای شدي لده همددې املدهدی چې زه ورنه ودريږم.
شهزاديۍ واب ورکړ:
هو ،توور يې هم نه شي کوالی چې څومره مهربانه دی.
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٢5
د بلې ور ې ژيړی مدازيګر و چدې سدردار انددرې دان تدگ تده چمتدو
کاوه .سره له دې هدم مشدر سدردار د خپدل ژوندد پده ټداکلي ژوندد کدې هدېڅ
بدلون را نه وست او تر هرمنۍ نه وروسدته بيدا هدم د خپدل کدار کدوټې تده
الړ .کمکۍ شهزاديۍ د خپل مېړه له خور سره پاتې شدوه.سدردار انددرې
چې ساده،سیري کالي اهوستي وو ،په هده کوټه کې چې له مخې ور تده
ټاکل شوې وه ،د چوپړانو په مرسته د سیر کالي تړل.
تر هده وروسته يې چې خپله ياډۍ وکتله ،سپارښتنه يدې وکدړه چدې
په هدې پورې آسونه وتړي .په کوټه کې ،له لويو پندډونو نده يدوازې هدده
څدده پدداتې و چددې ده تددل هددده لدده اندده سددره ير ددول .هددده يددوه بوخچدده او
اندوقچه وو چې په هدده کدې بده جدامې ،ډوډۍ ،دوه تدورې تمدانچې او
هددده تددوره چددې پددالر يددې د اوچدداکوف ،لدده جګددړې سددوهال ورتدده راوړې
وه،پراته وو .سردار انددرې د دهدو شديانو دانګړې سداتنه کولده .هدر څده
نوي او پداک وو .دا ټدول شديان پده سدپينو پنبيدزو پوښدونو کدې پده ډددرې
يرکتيا تاو او په نازکو کلکو ريښکو تړل شوي وو.
په دوديز ډول دسدیر او خو ېددو پده وخدت کدې ټدول پده دان السدبري
خلددک د خپددل ژونددد پدده ور نيوچددارو،کړو وړو او انديښددنو کددې د ژور
بدددلون شدداهد وي .پدده دې وخددت کددې د تې درو وختونددو انددداز لګددوي او د
راتلونکې په ټولو تاندو مدزو فکدر کدوي .د سدردار انددرې څېدرې د يدوې
٢۳۳

انديښنې او فکر کيسې کولې .السونه يې تر شاسره هوټه کړي وو او پده
چټکددۍ د کددوټې لدده يددوې خددوا ندده بلددې خددوا تدده ،ير ېددده راير ېددده او
راتلونکې ته په انديښنو کې ډوب و او سر يې ښوراوه.
ايا جګړې ته له ت

نه ويردده؟

ايا د وانې ښځې يوازې پردښودو زوراوه؟
يا کېدای شو چې هدم لده دې ويرددده او هدم لده هدده .پده هدر حدال ،هدده
هېڅ هيله نه درلوده چې دی په دې حال څوک ويوري،نو که يې د چدا د
يامونو د هږ پده اوردددو السدونه پده چټکدۍ پردښدودل ،د ميدز تدر څند
ودردد او داسې يې ښودله چې يواکې ،د اندوقچې د پوښ په ټولولدو
لګيا دی .هده ان آرامده کدړ او څېدرې تده يدې هميشدنۍ بڼده ورکدړه ،دا د
شهزاديۍ ماريا د يامونو هږ و چې را رسېدونکې وه.
شددهزاديۍ ماريددا چددې سددا يددې سددوې وه او داسددې بردښددېده چددې پدده
داسته راهلې وي ،وويل:
وا مددې ورددددل چددې چوپړانددو تدده د يدداډۍ د چمتددووالي سپارښددتنهشددوې ده ،ډد در مددې زړه هوښددتل چددې لدده تاسددره لددږ او يددوازې د زړه خوالدده
وکړم ،که خدای پوهېږي چې بيا بده تدر څده وختوندو پدورې يدو بدل و نده
وينو .زما په رات

خو به دې خوا بده نه وي؟

او د خپلې پوښتنې د بشپړتيا لپاره يې وويل:
آخر( اندروشا !( لده ندازه انددرې تده وايدي -ژبداړونکې) تده ډددر بددلشوي يئ!
او د اندروشددا د نددوم پدده ويلددو وموسددېده .لدده ورايدده څرينددده وه چددې
توددور يددې هددم ندده شددو کددوالی چددې دا هددو او ښ دکلى ج د

ناريندده دې،

هماهددده د دوی د ماشدددمتوب د وخدددت ډنګدددر ،شددديطان او د ده ملګدددري
اندروشا وي.
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سردار اندرې،دهدې د پوښتنې په واب کې وموسېد او واب يدې
ورکړ:
 نو ليزا چېرې ده؟شهزاديۍ ماريا ،پده کدراره ،پده مخدامخ والړه څدوکۍ کدې کيناسدته
اووې ويل:
 هده داسې ستومانه شوې وه چې همالته زما پده کوټده کدې دای پدردای پدر څدوکۍ خدوب يددووړه.اې،ورورکېده!څده ښدځه،څه ښدکلې ښددځه
لرې،الل د جواهرو ده .هده څه کوئ چې کټ مټ لکه ماشوم داسې ده .يو
خوږ ،خوشحاله ،سپې لى ماشوم ،پوهېږم بېخې پرې مينه شوې يمه.
سدردار انددرې چوپده خولده پداتې شددو .خدو ويدې نده شدو کدوالی هددده د
ملنډو او نه باور نښې چې دده په څېره او سدتريو کدې را څرينددې شدوې
وې ،و نه ويني.
اندددرې،ولې وړې نيمګړتيدداوې او تېروتنددې بايددد پدده درندداوي سددرهوبښل شي .څوک دي چې دهه شان نيمګړتياوې نه لرئ ؟ دا بايد هېره نه
کدړې چدې هدده د پالزمېندې پدده يدوه بډايده کدورنۍ کدې زيږددلې،لويدده او
همالته روزل شوې ده.ددې نه چې تېر شدو ،د هددې اوسدنى د امېددوارۍ
حالت ،هم هدومره ښده نده دی ،انسدان بايدد کلده کلده دان د ندورو پده دای
تودور کدړي .پدده دې ټولدو شدديانو چدې پددوه شدي بيددا بده بښددل يدران ندده وي.
بېچاره ماشوم چې له هده ژوند سره روږدې شوې ده ،اوس بايد لده خپدل
مېړه نه جال او د ژوندد پده دې يدران وخدت کدې پده کلدي کدې يدوازې پداتې
شي .اوس يې نو توور وکړه چې بايد څه حال ولري؟وحشتناکه ده.
سردار اندرې خپلې خدور تده کتدل او موسدېده ،هماهده شدان موسدکا
چې د ينو کسانو د خبرو د اورددو په وخت کې يومان کوو چدې د هددو
سپې لي يويل په هوره تويه وينو،هده زياته کړه:
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 ته خپله په کلي کې ژوند کوي ،خو دهده اوسدېدنه تاتده وحشدتناکهنه بريښي.
زما بله خبره ده ،ته ولدې دلتده زمدا دحالدت خبدرې کدوې .زه د بدل ډولژوند هيله نه لرم او نه شم کولى د هده هيله ولدرم ،کده زه بدل ډول ژوندد
نه پېژنم .مګر انددرې ،تده لدږ فکدر وکدړه ،وانده او بدا معاشدرته ښدځه ،د
هده ژوند په خورا ښکلي من

او کلونو کې د يوه لرې کلي په کونج کې

خښوې،هده هم يوازې .که پالر جان خو تدل پده خپلدو دانګړو کدارونو
اختددده دی او زه؟ تددده مدددا پېژندددي او پدددوهېږې ...زه يدددوې ښدددځې تددده چدددې د
پالزمېنددې رنګددين او لدده شددر و شددور ندده ډکددې مېلمسددتياوې ،ن داوې او
بنډارونو يې ليدلي دي ،څومره ساده ،بې وزله او بې رنګه بردښم .پداتې
شوه ،پيدله بوري ين....
سردار اندرې په دې وخت کې د خور خبرې پرې کړې او وې ويل:
زما د تاسې دا بوري ين ،هېڅ نه خوښيږي.وای،داسې مه وايه! ډددره مهربانده او پداک زړې نجلدۍ ده .لده ټولدوهددوره الدا چددې د رحددم وړ ده .هې ددوک ندده لري،هې وک،کدده رښددتيا را ندده
پوښدتې پده دې کدور کدې د هددې اوسدېدنې ته،نده يدوازې اړتيدا نده ليدلده
کېږي بلکې زما د رن او عذاب سبب هم ده .که ته خو پدوهېږئ ،زه تدل
لدده خلکددو تښددتم ،لدده هدددوی ندده ددان لددرې کددوم ،اوس تددر هددر بددل وختدده،
همداسې يم .زه په يوازدتوب مينه يدم .خدو هدده پدالر جدان تده ډددره يرانده
ده ،پالر له دوو تنو سره ډدر ښه کوي .همدا پېدله بوري يدن او ميخائيدل
ايوانوويچ .د دې خبرې علت هم دا دي چې دا دوه تنده خپدل ژوندد،د هدده
له برکتده بدولي .د هدده د ميندې او د هدده د ميندې لده برکتده .لدوی ليکدوال
ستېرن (په اتلسمه پېړۍ کې ايرلندی -ليکوال) به ويل:
" موږ ته زياتره خلک ،نه يوازې له دې کبلده چدې مدوږ دان د هددو د۹١٢

مينې منت بار بولو بلکدې دهددو ښدو لده کبلده يدران دي چدې مدوږ لده هددو
سره کړي دي".
پېدله بوري ين ،يوه يتيمه پيدلده وه چدې پالرجدان چېرتده پده الر کدې
پيدا کړې وه.هده ډدره پاک زړې اومهربانه ده اودهدې کتاب لوستنه ،د
پالر جان ډيره خوښيږي .هده په شدپو شدپو هدده تده پده لدوړ آواز کتابونده
لولي او ډدر ښه يې لولي.
سرداري اندرې ناڅاپه پر خور هږ کړ:
ښه ماريا ،رښدتيا را تده ووايده ،زه داسدې تودور کدوم چدې کلده کلده د
پالر جان زهمل هم تا ته ډدر يران دی؟
شدددهزاديۍ ماريدددا،ددې پوښددتنې پددده اوردددددو ،تعجدددب وکدددړ ،خدددو
وروسته يې په وحشت سره وويل:
 ماته؟  ...ماته؟ ماته يې زهمل ډدر يران دي؟سردار اندرې په لوی الس ،پالر په ترخه ژبده يدادوه چدې خدور پده حيدرل
کې واچوي يايې وآزمايي ،خو هدې وويل:
البته ،دا خبره ما ته نوی والدى نده لري،خدو د هدده د ژبدې يږوالدى،تريخوالى او تېره والى ،په تېره بيا اوس رښتيا هدم لده زهمده لدرې شدوی
دی .شهزاديۍ په داسې ژبه هږدده چې يواکې د خپلو خيالونو لمدن يدې
نيولې،نه د اروددونکو،هدې وويل:
اندرې ،ته له هر پلوه ښه يې،خو يوه ستره فکري نيمګړتيدا لدري چدې
زما په اندد هدده لدوی عيدب دی .هدده دا چدې څنګده څدوک کدوالی شدي ،د
خپل پالرپه هکله داسې فکر وکړي لکه ته يې چې کوې؟ بيا هم که دهده
شان فکرونو تده اجدازه وای ،ندو دهده شدان شخوديتونو لکده زمدوږ پدالر
څنګه کوالی شي پرته له مينې او خواخوږۍ نه ،بدل څده د چدا پده زړه کدې
راويښ کړي؟ زه د هده تدر څنګده ډددره راضدي او نيکمرهده يدم .يدوازينۍ
۹١۹

هيله مې داده چې ته هم زما په څېر نيکمرهه واوسې.
ورور په نډني باور سر ښوراوه.
ماريا دوام ورکړ:
 اندرې،که رښتيا را نه هواړي ،يوازې يو شى دی چې زهم يدې زمدالپاره ډدر يدران دی او هدده د مدذهب سدره د پدالر اړيکدي دي .زمدا پده دې
هېڅ سر نه خالاېږي چې په داسدې سدترې پدوهې ،عادل او مندي سدمبال
يو سړی،داسې يو څده چدې د لمدر پده شدان لېږي،ونده ويندي او څنګده دا
شونې ده چې داسې بې الرې شي؟ دا زمدا د ژوندد د تريخدوالي يدوازينۍ
سرچېنه ده ،خو په دې وروستيو وختونو کې ،په دې برخه کې هم يو څده
ښه والي راهلي ،يو څه موده کېدږي چدې پده مدذهب پدورې د هدده ملندډې
ډدرې ترخې نه دي او له دې نه ال هوره داده چې يدو راهدب هدم پيددا شدوی
چې څو له پالر هده منلى او ډدرې اوږدې خبرې يې ورسره کړي دي.
سردار اندرې په ښه خو د پېدور په ژبه وويل:
 مګر زما د زړه سره! زه له دې ودردږم چې ستا او د هده راهدب ټدولېخوارۍ دسيندپه هاړه کرلي يالن نه شي.
يرانه وروره ،زما توکل په خدای دی او هيله لرم چدې خددای تعداليمې دعا ومني .يوه شېبه چوپه شوه .او بيا يي وويل:
يرانه اندرې ،زه له تا نه هم يوه هيله لرم.
کومه هيله ،يرانې خورې!نه ،نه،ژر يې نه وايم .تدر هدر څده لدومړی تده راتده ووايده چدې هدده يدېمني .زماهيله ،نه تا ته کومه ستونزه پيدا کوي او نه کوم نداوړه کداردی،
خو که ته هده ومنې ،زما له اوږو نه به يو لوی بار لرې کړې.؟ ژبه وکړه او
الس راکړه،چې منې يې.
ماريا،چې داخبره وکړه،الس يې جيب ته کړ،يو څه يې له جيدب نده را
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واخيستل ،خو ښکاره يې نه کړل .دا ښکاره وه چې همدا په الس کې پدټ
شى ،د دې هده هيلده ده چدې بايدد ورور يدې ومندي ،مګدر تدر هدده چدې لده
ورور نه ژمنه وا نخلي ،هده به ورته ښکاره نه کړی.
په هيله ناکو او آرامو ستريو يې ورور ته وکتل.
سدردار انددرې داسددې چدې يددواکې ندور نددو پدوه شددوی دی ،دواب يددې
ورکړ:
آن که د دې هيلې سرته رسول ،زمدا لپداره د ډددرو سدتونزو سدبب هدمکېږي ،هده به د...
ته چې هر فکر کوې ،کوه يې ،زه پوهېږم چې ته هم کدټ مدټ د پدالرجان په څېر يې .ته چې خپله هره عاېده لدري ،هدده لدره ،خدو دهده کدار هدم
زما د خوښۍ او خاطر لپاره وکدړه ،هيلده کدوم دا ومنده.دا ال زمدوږ دپدالر
دپالر ،آن زموږ نيکه ،په ټولو جګړو کې له ان سره ير اوه...
هدې ،هده څه چې له ک وړې نه الس کې را اخيستي و ،هماهده شدان
يې پټ نيولى و.
ښه ،نو ژمنه کوې چې زما هيله منې؟هوکې ،منم يې ،اوس ووايه خبره او هيله څه ده؟اندددرې ،زه تددا تدده دهدده وړوکددي شددمايل د حضددرل مسدديو کددوچنىتووير د تبرک پده ډول درکدوم ،تده بده الس راکدوې او ژمنده بده کدوې چدې
هده به هې کله له انه ،نه لرې کوې ،څنګه ژمنه ده؟
سردار اندرې واب ورکړ:
 کدده د هددده دروندددوالي دوه پوتدده (16يرامدده کيلددويرام زيددال ) پددهاندازه نه وي ،هاړه مې ماته نه کړي ،ستا د خيال د ساتلو لپاره به هده...
خو سمدالسده،دهدې خوابددۍ لده لده السده چدې دده ددهدې ټدوکې لده
امله د هده دخور په څېره راخوره شوه ،پښديمانه شدو ،خپلدې پيدل شدوې
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خبره يې نيمګړې پردښووه ،خو وې ويل:
 په ډدره مينه يې منم ...بيا يې زياته کړه:رښيتا وايم،په ډدرې مينې...يرانې!ستاله دې تبرک نه خورا خوشداله
يم ،رښتيا خوشاله يم.
دشهزاديۍ ماريا هږ چې له ډدرې يبڼۍ نه ردږددده ،وې ويل:
دا به ستا د ټولو بې اعتااديو سره سره تدا ژهدوري ،يناهونده بده دېبښي،تا به ان ته وربولي ،که رښيتا،آرامي او سپې لوالى يوازې په
هده کې ندښتى دی.
دا يددې وويددل او ددې خبددرې سددره يددې هممهالدده پدده يددوې پرتمينددې او
درنې خو ېدا يې ،يوکوچنى ،لرهونى ،يرد ،شمايل چې د زيال وخدت
پدده تېرددددو پدده هددده کددې د حضددرل مسدديو څېدره تتدده شددوې وه ،پدده دواړو
السددونو ،د ورور تددر مخددې ونيددو.پدده خپددل ټټددر يددې اددليب انحددور کددړ(
عيسددويان د لمددانځنې يددا د کددومې پيښدې پدده وخددت کددې ،پددر ټټددر اددليب
انځوروي .-ژباړن) شمايل د سپينو زرو په يوه قاب يا اډانه کې ای پدر
ای او نازک ښکلى زنځير يې هم د سپينو زرو و.
هدې شمايل ښکل کړ او اندرې ته يې د ورکولو په وخت کې وويل:
اندرې ،دا زما د زړه د خاطرپه خاطر....دهدې په هټو ستريو کې دميندې او خواخدوږۍ شددلې لېددې.دهدو
سدددتريو دهددددې پددده رنځپلدددې او وچدددې بشدددرې رڼدددا خپرولددده او ښدددکلوله
يې.دهدې ورور هوښتل اليب واخلي،خو هدې،هده ودراوه.انددرې پده
خبره پوه شو،په تندي او ټټر يې اليب انځور کړ او بيا يې خپله ادليب
مچ کړ .د هده په څېره کې هممهاله د خواخوږۍ ( که اهېز يې پرې کړی
و)او ملنډو نښې څريندې وې.
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شهزاديۍ ماريا وويل:
 مننه! يرانه!ماريا دخپل ورور تنددی مدچ کدړ او بېرتده پده څدوکۍ کېناسدته.دواړه
چوپ شول.
تر لنډې چوپتيانه وروسته ماريا،ورور ته ورياده کړه:
مدداخو تاتدده وويددل اندرې،ښدده بدده دا وي،ه دده وکددړې چددې دتددل پددهشان مهربان او دلوی زړه خاوند واوسې.
هدې زياته کړه:
 ليددزا پدده خپلددو نيوکددو مدده زوروه،هددده خددورا خواخددوږې او مهربانددهده،هده په يوه کړکېچن حال کې ده.
ماشې!(په روسي ژبه ماريا تده لده ندازه ماشده وايدي)زمدا خدو داسدېکوم څه په ياد نه دی.چې تاته مدې ويلدي وي چدې دکدوم څده پده خداطر مدې
خپله ښځه رټلې وي،يا مدې لده هددې نده چاتده ييلده کدړې وي،ندو تده ولدې
ماته داخبرې کوې؟
دماريا بشره،تکه سدره اوخپلده چوپده شوه،داسدې سدره او چوپده چدې
يواکې دمالمتۍ احساس يې راوپاردده.
خو اندرې دوام ورکړ:
ما هېڅ شکايت نه دی کړي،خو تاته خدازده چا څه ويلدي او همدداخبره ده چې زما زړه شينه وي.
سدددره داهونه،دشدددهزاديۍ ماريا،اننګو،تنددددی او هددداړې تددده هدددم
ورخدواره شدول.هدددې هوښدتل څدده ووايي،خدو ندده يدې شددو کدوالی.دماريددا
ورور رښديا هدم پدوه شددوی و چدې خبدره چېدرې ده،تددر هرمندۍ نده وروسددته
کشرې شهزاديۍ(داندرې ښځه)دهدې تر مخې ژړي او ويلي يدې و چدې
دماشوم زدږددنې دې ته خورا سخته او له بدمرهۍ سره مل بريښدي،دې
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ويلي و چې دې نه ډدره ډاردږي او له دې سره دخپدل مېدړه او خسدرله کدړو
وړو نددده هدددم ييلددده لدددري.هدددده پددده همددددې ژړا او ييلدددوکې خدددوب وړې
وه.هوکې،خو داندرې چې خپلې خور ته يې زړه خوږدده،وې ويل:
يرانې ماشا! ته بايد په يوه خبره پوه شي،زه هې کلده خپلده ښدځهنه مالمتوم،مالمته کړې مې هم نه ده او مالمتده بده يدې هدم نده کدړم او لده
هدې سره په کړو کې ان هم هېڅ نه شم مالمتوالی او څه به په ژوند کدې
ندده را ددي،دا بدده همداسددې وي.او کدده تده هددواړې پدده رښددتيا پددوه شددي...کدده
هواړې په دې پوه شي،چې زه نيکمرهده يدم؟ نده! کده هدواړې پده دې پدوه
شددي چددې هددده نيکمرهدده ده؟ ندده! دا ولددې؟ پدده څدده علدت؟ پدده دې زه هددم ندده
پوهېږم.
هده ددې خبرې په لړ کې خور ته نېدږدې شو،سدر يدې ټيدټ کدړ او هدده
يې په تندی مچ کړه.دهده ښکلې ستريې چې په هوښديارۍ،مهربانۍ او
هيرمعددولې ددال لېدددلې ،ندده خددور تدده بلکددې دهدددې د سددر لدده شددا ندده،د
خالاې دروازې تتې تيارې ته کتل.
هده وويل:
 در دده چددې هد دې تدده ورشددو،بايد خدددای پدده امددانى وکددړو.يددا کدده تددههواړې يوازې ورشه ،راويښه يې کړه،بيا به زه درشمه.هده ناڅاپده خپدل
چوپړ ته هږ وکړ:
پتروشکا!دلته راشه ! دا درټول کړه.د پتروشکا د رارسېدو سره يې هده ته وويل:
دهدده بدده پدده يدداډۍ کددې دناسددتې پدده ددای او دهدده بدده يددې ښددۍ خواتددهکېږدې.
شهزاديۍ ماريا پاڅېده،د دروازې خواته وخو ېده،بيا ودرددده او
ورور ته يې وويل:
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که تا ايمان لرالی،دخدای په لمانځنه کې به دې،دهدده لده دربدار ندهدهدې مينې هيله کړې وای چې ستا په زړه کې نده شدته،پاک اهلل بده سدتا
هږ اورددلى وای او هرومرو به يې در پيرزو کړې وای.
سردار اندرې واب ورکړ:
 ښه !رښتيا وايئ؟ ماشې! ه الړه شه،زه اوس در م.دخور کوټې ته دت

په وخت کې يې ،پده الره کدې ،پده هددې الره کدې

چې دوه ودانۍ يې سره نښلولې،پېدله بوري ين چې ندرۍ موسدکايې پدر
شونډو خوره وه،وليدله.پېدلې هده ته يوه خوږه موسدکا وکدړه.دا دردديم
واره چې نن دوی په دې اوږده نرۍ الره کې سره مخامخېدل او هر وار بده
همددددا خدددوږه خدددو سددداده موسدددکا دهددددې پدددر شدددونډو راخورددددده.خدددو دا
دپوهېددددو وړ نددده وچدددې هدددده ولدددې سدددره شدددوه او سدددتريې يدددې ښدددکته
واچولې،مګر وې ويل:
ما توور کاوه چې خپلې کوټې کې ياست.اندددرې تند،تنددد هدددې تدده وکتددل او ناڅاپدده يددې پددر څېددره د قهددر لړلددۍ
راخورې شوې.تک سور واوښت.سردار پرته له هدده چدې دهددې سدتريو
ته ويوري،دهدې کوڅيو او تندی ته پده سدپکاوي وکتدل ،هدېڅ يدې ونده
ويل او خپله مخه يې ونيوه.کله چې دخور کدوټې تده نېدږدې شدو،پوه شدو
چددې کشددره شددهزاديۍ راويښدده شددوې وه او دهدددې لدده خوښددۍ ندده ډک
خوږهږ چې کلمال يې يدو پده بدل پسدې ادا کول،لده خالادې پداتې شدوې
دروازې نه اورددل کېددل.هدده داسدې ژرژر هږددده چدې يدواکې لده ډددرې
چوپتيا نه وروسته هواړي،دالسه وتلي وخت ،پور ادا کړي.

هدې ويل:
نه نه!توور يې نه شي کوالی،دا بوډۍ ،يرافينه زوبووا ،لده خپلدې۹١۳

موددنوعي خددولۍ او لدده خپلددو موددنوعي هاښددونو ندده ډکددې خددولې سددره
هواړي ،په زړښت ملنډې ووهي.هاهاها!ماريا.
سرداراندرې ،له ندورو سدره پده خبدرو اتدرو کدې لده خپلدې ښدځې نده ،د
يرافينې زوبوفۍ په اړه ،همدهه خبرې ،له همدې خندا سره ،ال تراوسده
پنځه شپږ له ،اورددلې وې.هده په کراره کوټې ته راننول.
شهزاديۍ،هونډه منډه،تکه سره،د اوبدلو ټدوکر پده الس،پده ارامده
الس لرونکې څدوکۍ کدې ناسدته،پرله پسدې هږددده او دسدن پترزبدور
ديادونو په تازه کولدويې ،پخدوانۍ خبدرې همداسدې تکرارولدې .سدردار
ورنېږدې شو،دهدې څڼې يې ونازولې او وې پوښتل:
 د الرې ستومانى دې لرې شوې او کنه؟هده پاڅېده او خپلو خبروته يې دوام ورکړ.
د سردار،شددپږ آسدديزه يدداډۍ،کور تدده نېږدې،دزينددو مخددې تدده والړه
وه.په کوڅې کې د مني تورې شپې لمن هدوړولې وه.هدوا داسدې تيداره وه
چې ياډيوان د ياډۍ ريښکۍ نه ليددلې ،ينې کسدان شدمعې پده الس د
کور مخې زينو کې والړ وو.دا ستره ودانۍ،دلويو کړکيدو دڅراهونوپده
شدلو کې لګېدلې بردښېده.ټولو چوپړانو،دکور مخې ته که يڼه يوڼه
جدوړه کدړې وه چدې هوښدتل يدې لده دوان سدردار سدره،مخه ښده وکدړي .د
کورنۍ هړي او نېږدې خپلوان:ميخائيدل ايواندوويچ ،پېدلده بدوري يدن،
شهزاديۍ ماريا او شهزاديۍ ليزا ،پده مېلمسدتون کدې والړ وو.سدردار
اندرې،دپالر دفتر ته ،ددې لپداره هوښدتل شدوی و چدې لده هدده سدره پده
کراره او جال خدای په اماني وکړي.ټول دهده راوتلو ته ،ستريې په الره
وو.کله چدې سدردار انددرې،دپالر کدوټې تده ورننول،مشرسدردار خپلدې
زړې پخدددوانۍ عينکدددې پددده سدددتريو کدددړې او سدددپين اوږد کمددديه يدددې
اهوستى و.هده پرته له خپله زويه،بل څوک په دې جامو کې نه منل.هدده
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دميز تر شا ناست و او کوم څه يې ليکل.هده زوی ته وکتل او وې ويل:
ښه ئ!او بېرته يې ليکل پيل کړل.دمخه ښه لپاره راهلم.زاړه سردار،خپل هومبری وروښود او وې ويل:
مچ يې کړه،مچ!-مننه،مننه.
دڅه نه مننه؟داترټولو نه هوره کار دی چې نه تمېږې او دښځې خبدرې نده منې،لدههدې نده مننده،ډدره مننده.او بېرتده يدې ليکدل پيدل کدړل.داسدې ليکدل چدې
دليکلو له بڼکې نه يې شدهار خول.له ليکلو سره هممهاله يې وويل:
وايه!څه دې ويل هوښتل،دليکلو سره يې اورددۍ هم شم.دښځې په اړه مې،زه داسې شدرمېږم چدې هدده ستاسدو پده اوږو ،درپېټۍ کوم.
بنګېږه مه،په ډايه يې ووايه. کلدده چددې دماشددوم د زدږدددددو وخددت رانېددږدې شي،ښدده بدده دا ويمسکو ته څوک داکتر پسې ولېږل شي چې د ماشدوم د زوکدړې پده وخدت
کې همدلته وي.
مشدددر سردار،داسدددې هدددک پدددک پددداتې شدددو چدددې يدددواکې د زوی پددده
خبروپوه شوی نه وي،برند،برند ،خو په ير يې زوی ته وکتل.
سردار اندرې چې له ورايه ناارامه بريښېد،وويل:
زه پددوهېږم کدده طبيعددت مرسددته وندده کړي،هې ددوک مرسددته ن ده شدديکوالی،زه دامنم چې له ميليون،ميليدون دهده شدان پېښدو نده يدوازې يدوه
بدمرهه وي،دا دايي خو هسې ددې او زما خيالونو دي،خدای خبدر چدې
هدې ته يې څه له ډاره ډکې ډنډورې سره هږولې دي،هددې خدوب ليددلى
،هده ډاريږي.
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بوډا سردار چې بيا ليکل پيل کړي و،تر شونډوالندې وبنګېده:
ښدددده ده،ښدددده...بېدمدددده اوسدددده.دقلددددم پدددده چټکددددۍ خو ېدددددا يددددېليک،السدددليک کړ،بيدددا يدددې پددده چټکدددۍ مدددخ زوی تددده ورواړه او پددده
خندددايې پيل وکړ او وې ويل:
لويه سرخوږي ده کنه؟کومه سرخوږي؟ پالره.زاړه سردار،په لنډه خو له معنى نه ډکه وويل:
ښځه!سردار اندرې واب ورکړ:
زه نه پوهېږم.بوډا وويل:
ښه ده ملګريده!چدې ښدځه دې وکړه،همداسدې وي،بيدا هدېڅ نده شديکوالی،له ورخه تللې اوبه بېرته نه راير ي ،ه ډاردږه مه...هېچاته تده بده
ونه وايم،خپله پوهېږئ!
پدده ډنګددر او وچ الس يددې دهددده څنګددل راونيوه،ټکددان يددې ورکړ،پدده
يدددږو او ژورو کتدددو يدددې مخدددامخ دهدددده بشدددرۍ تددده داسدددې کتدددل چدددې
يواکې،دهده ديويل دتل رازونه ويني او بيدا يدې خپلدې سدړې خنددا تده
دوام ورکړ.
زوی يې سدوړ اسدويلى وويسدت او دده دا اسدويلى ددې نښده وه چدې
يواکې پالر دده د زړه له حاله خبر شدوی دی.پالردخپدل عدادل سدره سدم
په چټکۍ ،د ليک د پاکتونو،تړلو او مهرولو ته دوام ورکړ.
له مهرکولو نه د اوزيارۍ په شېبه کې يې وويل:
 ښددکلې ده! زمددا لدده السدده چددې څدده کېږي،هددده بدده ورتدده کوم،بېدمددهاوسه!
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سردار اندرې،چوپ و.هده لده دې چدې پالريدې دده د زړه دتدل پده راز
پوه شوی و،هم خوشاله و او هم خپه و.بدوډا پاڅېدد او ليدک يدې زوی تده
ورکړ او وې ويل:
هوږشددده! دښدددځې لددده خدددوا در بېدمددده اوسددده،هده څددده چدددې بايددددوشددي،هده بدده ټددول وشددي.اوس لددږ ارامدده شدده او دا ليددک بدده ميخائيددل
ايالريددانوويچ تدده ورکددړې .هددده تدده مددې ليکلددي چددې تاتدده يددوه هددوره چدداره
وسپاري او ډدر وخت دې خپلې ياورۍ کې و نه ساتې دا ياوري خورا بد
کار دی.ته به هده ته ووايې چې زما هېر نه يې او هماهسې راته يران يدې
چې وې.هوکې!دا به راته وليکې چې څنګه يې سدتا هرکلدى وکدړ.کده يدې
سددتا ښدده هرکلددى وکړ،ښدده چددوپړ يددې کددوه،د اندددردوويچ بالکونسددکى
زوی،هسې په منتونو دچا خدمت نه کوي،اوس نو دې خواته راشه!
هده په داسې چټکۍ خبرې کدولې چدې نيمدايي تدورې او کلمدال يدې
سم نه ادا کول،خدو زوی دهدده لده دا شدان خبدرو سدره رږدی و او پده ټولدو
پوهېده.زوی يې دخپدل کدار ميدز تده ورنېدږدې کړ،دميزجعبده يدې راکدت
کړه او له هدې نده يدې يدوه کتابچده چدې پده هټدو،اوږدو خدو خدورا نېدږدې
تورو ليک شوې وه ،راوويسته.
 پدده اهلددب يمددان چددې زه بدده لدده تاندده مخکددې مددرم،دا زمددا يادښددتونهدي،زما تر مريه وروسته به هده ټولواک امپراتور ته سپارې،بله داچدې
دا د لومبار ،دبانک لپاره دليک مل يوه حواله ده.دا دهده چا لپداره يدوه
جايزه ده چې د سووروف،دجګړو تاريخ وليکدي،دا دفرهندک ټدولنې تده
واسددتوئ.او دهدده پدداتې مددې ،ټددول ددانګړې يادښددتونو دي،زمددا ترمريدده
وروسته به دهدو لوستنه تاته خورا يټوره وي.
اندرې پالر ته ونه ويدل چدې ندور ډددر کلونده بده عمدر کوي ،کده ددې
خبرې يادونې ته يې اړتيا ونه ليده،خو دا يې وويل چې:
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پالرجانه!دا به ټول وکړم.هده خپل الس زوی ته دمچولو لپاره وروړاندې کړ ،هده يې هېږکدې
کېښکود او وې ويل:
 خددو يوڅدده پدده يدداد لره،کدده تددا ووژني،مددا بددوډا تدده بدده خددورا دردمنددهاويرانه وي...هده ناڅاپه چدوپ شدو او بيدا يدې هدم ناڅاپده پده زيېدرون او
لوړ اواز دوام ورکړ:
 او که پوه شوم چې کړه وړه دې ،دنيکدوالی بالکونسدکې د زوی پدهڅېرنه وی،دلته له انسره وبنګېده او بيا يې وويل:
ماته به خورا  ...شرم وي.زوی وموسېده او وې ويل:
پالر جانه!دې خبرې ته د ويلو هېڅ اړتيا نه وه.بوډا چوپ شو،خو اندرې خبروته دوام ورکړ:
نور مې هوښدتل لده تاسدو هيلده وکړم،کده زه ووژل شدم،که زمدا زویپيداشي،مه يې پرددږدئ چدې لده تاسدو لدرې وي،لکده هدده شدان مدې چدې
بېګا تاسوته وويل،ښه به دا وي چې هده له تاسدو سدره لدوی شدي ...هيلده
کوم.
بوډا وخندل او وې ويل:
ښحې ته دې ورنه کړو.هدوی پټه خوله يوبل ته مخامخ والړ وو.بدوډا پده يرمخدامخ د زوی
ستريو ته کتل او ناڅاپه په دې وخدت کدې د بدوډا د مدخ پده النددنې برخده
کې،څه وردږدددل.
اوپه ال ناڅاپي يې،هده ته وويل:
 مخه ښه وشوه،در ه!د کوټې دروازه يدې خالاده کړه،پده خواشديني او لدوړ اوازيدې چيدده
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کړل:
در ه!څه ته يورئ؟دواړو شددددهزادييو وليدددددل چددددې سددددردار اندددددرې راوول،هدددددوی
وليدل.وې ليدل چې مشر سردار چې ،سپين اوږد کميه پده هداړه ،زړې
پخوانۍ عينکې په ستريو اومونوعي څڼې يې په سر نه وې ،يوه شېبه
له خپلې کوټې نه راوول،دواړو وپوښتل:
څه شوي؟څه خبره ده؟سرداراندرې،سوړ اسويلى وويست ،واب يدې ورنده کړ،خدو خپلدې
ښځې ته يې وويل:
 ښه! او دا (ښه)داسې يدوه داسدې سدړه نښده پده دان کدې ندښدتې وهچې يواکې هواړي ووايي:
اوس دې نو خپلو ټوکو ته دوام ورکړه.والوته او مېدړه تده يدې پده کتدو کتدو

دکمکۍ شهزاديۍ له ډاره رن
کې هده ته ،وويل:
-اندرې! دومره ژر؟

اندرې هده په هېږ کې راتداو او کښېکښدوده.شدهزاديۍ چيدده کدړې
او بېسده دهدې پر اوږو ور ولودده.
سردار اندرې ،خپلده هدده اوږه چدې مېدرمن يدې پدرې سدر ادښدى و،پده
کراره،لږ راوويسته،دهدې بشرې ته يدې وکتدل او پده نرمدۍ يدې پده الس
لرونکې څوکۍ کېنوله.هده په سړه سينه خور ته وويل:
دخدای په امان ماريا.دهدې الس يې کېښکود او په مخ يې سره مچکړل او بيا په چټکو يامونو له کوټې نه وول.
کشره شهزاديۍ پر څوکۍ پرتده وه،پېدلدې بدوري ين،دهددې څڼکدې
ورمښلې او شهزاديۍ ماريا هده تر ترخ
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الندې نيولې وه،خدو دهددې

له اوښکو ډکې ستريې ،الهماهسې په هدې دروازې کې خښې وې چدې
سردار اندرې ترې وتلى و.بيا يې دهده په نامه،پر ټټراو تنددي د ادليب
نښدده تېددره کددړه.د مشددر سددردار لدده کددوټې ندده،ډزو تدده ورتدده،دپزې دزاړه
سوههاري ،پرله پسې ،خو دخواشينۍ نه ډک اوازونده اوردددل کېددل.د
سردار اندرې د وتلدو سدره سم،دمشدر سدردار د کدوټې دروازه رابېرتده او
دی پخپله ديوې شېبې لپاره اوږد سپين کميه پده هاړه،پده خدورا تريدو
تندي او برندو کتو،راښکاره شو.هده په مالمتۍ او په خورا خواشينۍ
،پر څوکۍ بېدسدې پرتې شهزاديۍ ته وکتدل ،سدر يدې وښدواروه او وې
ويل:
الړ؟ نو ډدر ښه شو!او دکوټې دروازه يې پورې کړه.

د لومړۍ برخې پای
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1
د 18١5کدددال داکتدددوبر مياشدددت وه چدددې روسدددي پدددوځ،داتريت د
ايرڅګيرڅويستیا ،ښاراو دهده کلي په داسې حال کې الندې کدول چدې
هدو ته له روسديې نده،نور تدازه کنډکونده رارسدېدل .د براوندا دکدال د شدا
وخوا په کلوکې په مېشتېدو سره يدې دسديمې دخلکدو ژوندد تريخداوه.د
کوتوزوف ،سرقومانداني د براونا په کال کې پرته وه.
د 18١5کال د اکتوبر په يوولسمه د براونا سېمې ته ،نيم ميله نېږدې
يو مېشت کندډک دسدرقوماندان کتندې تده سدتريه پده الره و.دهده کندډک
دسدددديمې د ناروسددددوالي او دچاپيريددددال د نددددا اشددددنايۍ سددددره سددددره(د
ميووباهونددده،دتېږو ديوالونددده،دخټو بامونددده،لرې پراتددده هرونددده،هير
روسدي ويددړي چدې پدده حيدرل يددې سدرتېرو تدده کتدل)دبددل هدر هددده روسددي
کنډک په څېر و چې چېرته دروسيې په زړه کې يې ان ،کتندې تده چمتدو
کاوه.
پددددددددرون ماښددددددددام ناوخته،داسددددددددې سپارښددددددددتنه رارسددددددددېدلې وه
چې،سرقوماندان به ددهده کندډک نده ادحرايي کتنده کدوي.کده څده هدم د
کنددډک دقوماندددان د انددد لدده مخددې،د سپارښددتنې،کلمه دوی تدده چندددان
روښددانه ندده وه اودشددک لدده مخددې يددې دا پوښددتنه رامددن تدده کولدده چددې
داددحرايي پردټ،مراسددم بدده ترسددره کېددږي او کندده؟ مګردکنددډکونو پدده
جريو کې پرد کړه شدوې وه چدې ددرنداوي يدارډ بده ،پدر هدده بنسدټ کده
وړاندې کېږې چې تر نه درنداوي نده درنداوی هدوره دی .لده همددې کبلده و
چې سرتېر ي د ديدر

ميلده سدیرد سدتړيا سدره سدره بيداهم تدر سدبا پدورې

که ودده نه شدول چدې ټولده شدپه يې،پده پداکولو،جوړلو او يندډلو تېدره
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کړه.قوماندانانو او دهدو ياورانونه يوازې خپل جوړ او وران مهمال او
وسايل بلکې د روهو،ناروهو،حاضرو او هيرحاضدرو سدرتېرو شدمېرنه
برابرولدده.دهمدددې ه ددو پددايلې دايټدده وکددړه چددې پرونددۍ يددډوډه نددوې
رارسېدلې دوه زريزه ډله،سهار ته داسې يوه منظمه قطعه وه چې دهدې
هر ويړی پده خدورا پدام خپدل دای او دندده پېژندده ،هدرې تڼدۍ او تسدمې
خپل ای موندلى و او له پاکې نه لکه لمر داسې لېدده.د سدرتېرو دهده
پاکي او سپې لوالي ،نه يدوازې دهددو پده جدامو او څېروبلکدې کده سدتر
قوماندان هوښتي وای ،دهدو کالو الندې څارنه او پلټنه وکړي،هده به
د هر سرتې ري تدر اهوسدتو کوټوندو النددې پدا ک کميسدونه او د هريدو پده
ک ددوړه کددې بدده يددې دخدددمتنامې لدده مخې،هددده شددان چددې سددرتېري خپلدده
وايي(تار او ستن)هم پيدا کړي وای،خو يوه خبره چې ټدول يدې سدودايي
کددړي وو،هددده د سددرتېرو بددو وو.لدده نيم دايي ندده دزيدداتو سددرتېرو بوټددان
شليدلي وو.خو دا دکنډک دقوماندان نيمګړتيا نده وه ،کده دهدده دوار
وار هوښتنليک اوټينګار سره سره بياهم د اتريت ،لوژستيک هدده تده
دده دهه وړاندديز پدوره کدړای نده و .اوکندډک لده همددهو شدليدلو بوټدانو
سره ،زر،ورست(د اندازي ماياس) الره وهلې وه.
دقطعې قوماندان،يوتندمزاجه جنرال،چې ديڼوبڼدو او هوږوالنددې
ويښتان يې سپين شوي،څورب،شډل او داسې پلدن و چدې ټټدر او سدينه
يددې تددر اوږو هدددو سددورور بريښددده.دقطعددې قوماندان،هددده چاتدده پدداتې
کې دده چددې يددواکې دخپددل ژونددد يددو ترټولوندده هددوره پرتميندده چدداره ،پدده
نيکمرهۍ ترسره کوي.هده چې دتيارسۍ قطعې په وړاندې ير ېده،له
هريام سره يې ان ردږددده او ماليې لږ خمېده .داسې بردښدېده چې،پده
خپلدده قوماندددانۍ کددې نيکمرهدده دی ،پددر خپلددې قطعددې خددورا ويدداړې او
دهددده زړه دهدددې دقطعددې لدده نظمدده بددل ارمددان ندده لري،خددو دهددده دهدده لدده
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هروره ډکې خو ېد ا داڅريندونه هم کوله چې دهده په زړه کدې د پدو ي
مشدولتياوو ترڅن

،عيت ونو

او ښځوسره لېوالتيا هم هوره دای

لري.
هده دخپل يوکنډک پر قوماندان هږ وکړ:
ميخائيل ميتريچ!(دکنډک قوماندان دهږ په اوردددو .يدو يدام راوړانددې شدو او داسدې
بردښېده چې هده هم ان خورا نيکمرهه انګېره)او وې ويل:
پرون شپه مو پر تبۍ تېره شوه،خو ښدکاري چدې پايلده يدې خوراښدهده،قطعه بده نه بريښئ؟
دکنډک قوماندان چدې دخپدل قومانددان پده ټدوکېزه کندايې پدوه شدو.
وموسېد او وې ويل:
که دڅاري ن(د مسکو باهونه) پده چمنوندو کدې هدم وای،ښده بده مدونيوالی و.
قوماندان وپوښتل:
دا څه وايئ؟په دې وخت کې پر هده وا چې ښدار تده رسدېدونکى او پيرې،پدرې
درول شوې وې،دوه سواره راښکاره شول.دهدو يو تن د مشر قومانددان
ياور او بل تن له هده سره مل قزاق ،چې شاته پسې روان و.دټولو قدواوو
قوماندددانۍ،خپل يدداور ددې لپدداره رااسددتولى و چددې د پرونددي فرمددان
ناڅريند ټکي دقطعې قوماندان ته څريند کړي.دا خبره پده دې معندى وه
چدددې دټولدددو قدددواوو قومانددددان ،دا هيلددده لرلددده ،چدددې دهددده قطعددده دې
بايد،دراخو ېدو او ت

دوخدت پده حالدت کدې ويدوري :جدامې ،خدولۍ

اونور هرډول چمتوالى سپي ليا او نور....
تېدره شدپه د روس د ټولدو قددواوو قومانددان کوتدوزوف تده ،د ويانددا د
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دربار د پو ي شورا يو هړی له دې وړانددز سره راهلدى و چدې څدومره ژر
کېددږي ،بايدددد روسدددي قدددواووې،د ارڅګيرڅددو فرديناندددد او مددداک لددده
پو ونو سره يو ای شي.کوتوزوف چې د پو ونو په دهه يو دای کېددو
کې ،خپلده يټده نده ليدده،تکل الره چدې دنوروداليلدو ترڅند

چدې د دان

دقناعت لپاره يې لرل،اتريشي جنرال ته دا وښديي چدې دده تدر قومانددې
الندې قواوو ته،په څه سختې له روسيې نه تازه قواووې رارسي...که څه
هم ياور له دومره خبرو نه خبر نه و،د ټولو قواوو دقومانددان سپارښدتنه
يددې ،دقطعددې قوماندددان تدده څرينددده او هددده داچددې سددرتېرو بايددد کوټدان
اهوسددتي او خددولۍ يددې پدده سددر،وي او کندده لده دې پرتدده بدده هددده خددورا نددا
راضي وي.
دقطعې قوماندان،ددهو خبرو په اورددو،سر ښدکته واچدوه اوپرتده
له هدده چدې دواب ووايدي،اوږې يدې پورتده واچولي،السدونه يدې چدې د
خدددورا خواشد دداني او قهدددر نښددده و،دواړو خدددواوو تددده پرانسدددتل او پددده
يواښمنه ژبه يې د کنډک قوماندان ته وويل:
نور يې نو ستړی کړی يم،ماخو تاسدو تده ويلدي و ميخائيدل ميتدريچچې د سیر برۍ تر ټولو هوره،خبره کوټونه دي.
هده په مالمتۍ د کنډک قوماندان ته وکتل او زياته يې کړه:
اخ !زما خدايه!دا يې وويل ،څو يامو ټين

،ټين

مخکې الړ او دهده چدا پده شدان

چې ژبه يې له قوماندانۍ سره رږدې وې،هږ وکړ:
 ښاهلو دکنډکونو قوماندانانو،د ټوليو مشرانو او برددييو!...بيددا يدداور تدده ورورسددېد،له سددتادنې سددره مددل پدده خددورا ادب يددې چددې
يواکې ،په خپله دټولو قواوو قوماندان سره هږيږي،وپوښتل:
څه وخت به دې دليدو وياړ را په برخه شي؟۹٢1

فکر کوم يو ساعت وروسدته!داسدې چدې ده ،ندو دکداليو بددلولو تدهوخت لرو؟
نه پوهېږم،جنرال ااحب...دهونډ قوماندان،د سرتېرو کرښو ته ورنېږدې شو او سپارښتنه يدې
وکددړه چددې ټددول دي بيددا خپددل کددالي بدددل کددړي.دټوليددو قوماندددانان،خپلو
ټوليو ته مندډې کدړې او واړه قومانددانان د لوژسدتيک او تحويلددارانو
په لټه کې شول ،که په رښتياهم د کوټونو،حالت ښه نه وو.په يوه شېبه
کې خوره ارامي په يټه يوڼه او اله يوله بدله شوه،څارلو نظدم مدال کدړ،
له هره پلوه شر وشور شو.او له هرې خوا سرتېرو منډې وهلدې او يامونده
يې اچول،تلوار يدې کداوه او تلل،راتلل،پټکونده يدې ارتېږل،کوټونده وو
چې راويستل کېدل ،السونه ووچې په لسټونو ننوتل او کوټونه وو چدې
اندازه کېدل.
ترنيمې يړۍ وروسته،هرڅه بېرته په خپل دای او نظدم بېرتده ټيند
شدو،خويوازې دسددرتېرو،تورمربع ډولدده دردددل،لږخړ رنګده بردښددېدل.د
قطعدددددې قومانددددددان،بيا پددددده خپدددددل هماهددددده،ټينګو او ريږددددددددونکو
يامونو،دقطعې مخدې تده وول،ددې لپداره لدږ شدا تده الړ چدې هرڅده ښده
وويني،ناڅاپه يې پر يوه ای ستريې خښې او چدې يې کړې:
دا ال پسددې څدده دي،ويددورئ! د درددديم ټددولي قوماندددان چېددرې دی.راشئ! دې خواته راشئ!
ددرددديم ټددولکې قوماندددان دې جنددرال تدده ورشددي! ددرددديم ټددولګيقوماندان دې،جنرال ته ورشي!
دې هږونددو پدده کتددارونو کددې انګددازه جددوړه کددړه اويددو ياورهددده پسددې
داسې،پلټنه کوله چې بردښېده.دهده له پيدا کېدو سره چندان لېوالتيا
نه لري،خوبيا يې هم هده پسې کتارونه لټول.
۹٢٢

کله چدې دهده تلوسده ښدودونکي هږ،لده ډددرو چددو او تکدراره داسدې
بدددل شددو :چددې جنددرال تدده،درديم کنددډک تدده...ن دو ،هددږ خپددل دای ونيددو او
راهوښتل شوي افسر دخپل ټولي له شانه راښکاره شدو،که څده هدم عمدر
خوړلى او دمنډو نه و،مګر ه ه يې کوله چې منډه کړي.دبوټونو څدوکې
يددې سددره نښددتې وې او دجنددرال پلددو يددې تلددوار کدداوه.د ټددولى د قوماندددان
څېره،له خورا ډاره ،دښوونځي،هده زده کوونکي ته ورتده شدوې وه چدې
دنازده کړو لوستو ،پوښتنه ترې کېږي.دهده پده سدره پدزه(کېددای شدي د
زياتو ودکاوو دڅکلو له امله به سره شوې وه) څه داهونه راخواره وو او
دخولې هړي يې داسې له واکه وتلي وو چې هېڅ نه په کراردددل .د هوندډ
قوماندان خپل دهه لومړي بردد من تده چدې پده سدتما سدتما ده تده نېدږدې
کېده ال پسې کراردده ،سر تر پښو وکتل.
جنرال چې خپلده النددنۍ ژامده يدې وړانددې کولده،د دردديم ټدولي يدوه
سرتېري ته چې د خمتا په رن

کو يې په ان او له ندورو سدره يدې ډددر

توپير درلوده،اشاره کوله او چيده يې کړه:
ډدر ژر به خلکو ته پالستيک ور په هاړه کړئ! دا څه شي دي؟خپلهچېرې وې؟هلته دټولو قواوو قومانددان را روان دی او تده لده خپدل ايده
ورک يې.زه به اوس تاته وښيم چې د ټولو قواوو قومانددان دمعداينې پده
وخدت کدې خلکدو تدده دقزاقدې کدالو اهوسدتل څدده معندى؟ هدوکې؟ دټددولي
قوماندان چې په جنرال سدتريې خښدې کدړې وې،دښدي الس دوې يدوتې
يې پرله پسې ،دخپلې خدولې پده يدوې څندډې کېښدکودلې او داسدې يدې
انګېرله چې ژهورنه يې په همدې کېښکودو کې ندښتې ده.
جنرال چې دهږ اواز يې ،د زهرد اوملنډو ترمن و،وويل:
ښه نو داڅوک دی چې ان يې د هنګريانو په شان جوړ کړی دی؟ تاسو عالى جناب؟ تاسدو عدالى جنداب؟ تاسدو عدالى جنداب؟ تاسدو۹٢۹

عالى جناب؟له خپل عالى جناب سره وهږدږئ ...عالى جناب الپسدې څده
شي وي؟...
لومړي برددمن واب ورکړ:
 عالى جناب،دا دولوخوف دی چې رتبه ترې اخيستل شوې ده... ښه نو چې رتبه ترې اخيستل شدوې ده!دفليدمارشدارل رتبده خدو بدهيې نه وي ورکړې...هدده سدرتېری دی...او سرتېري؟سدرتېري،بايد دټولدو
په شان خپله دريشي واهوندي.
تاسددو عددالى جناب،پدده خپلدده اجددازه ورکددړې ده چددې پدده اددحراييعملياتو کې...
جنرال څو شېبې ارامه شو اوبيا يې وويل:
 اجازه موورکړې؟ اجازه مدو ورکدړې ؟ اجدازه مدوورکړې،يعنى څده؟اجددازه مددو ورکددړې ! اجددازه مددو ورکددړې !تاسو،افسددران ټددول همداسددې
ياستئ .اجازه موورکړې! تاسدو تده يدوه خبدره ال چدا نده وي کدړې او تاسدو
بيا...لږ نډيې وکړ او بېرته په قهرشو او وې ويل:
تاسو ته يوه خبره ال چا نه وی کړې او تاسدو بيدا...داخبدرې څده معندىلری؟ اوس هوږ شه،خپلو سرتېرو ته سمې جامې ور واهوندئ.
جنرال له هده مخ واړوه ،ياور ته يې وکتل او پده هماهده ښدودونکي،
ردږدددونکي ت

،دهوندډ دکتدارونو خواتده وخو ېدد.داسدې بردښدېده

چې خپل قهر يې خپله خوښ شوی او دهونډ دکتنې پده وخدت کدې ،دبيدا
قهرددو لپاره ،کومې پلمې پسې ير ي.يو افسر نه يې له دې امله پليدت
راوشکاوه چې هده يې سم نه و ينډلى او ديوه ټولي قوماندان يې په دې
وښکانځه چې سرتېری يې په کرښې کې کوږ والړ و:
دا...دا آخددر دا څنګدده درددددل دي؟پښددو تدده يددې يددورئ چېددرې دي؟ اوکرښه چېرې؟
۹٢4

تر هده وروسته.چې درديم ټدولى تده ورسدېد،هده دای تده چدې پنځده
شددپږ تندده وروسددته دولوخوف،هددده څددوک چددې خمتددا رنګدده کددو يددې
اهوستى و ،والړ و،ده چيده کړه،داسې چيده چې يو رن يې پده هدږ کدې
ندښتى وي.
ولي دا شين بخن کو ؟ دلګى مشدره! ژر ندوي کدالي راوړه او ددېښاهلي جامې ور بدلې کړه.
دولوخددوف،خپلې کددږې پښددې،په خددورا سددختۍ راسددمې کړې،پدده
برندو او رڼو ستريو يې جنرال ته وکتل.
 شددين کددو الپسددې څدده وي؟ مددړ دې ...ورواهوندددۍ...ده ال دا خبددرېپای ته نه وې رسولې،چې زياته يې کړه:
جنراله! زه يوازې يوه دنده لرم چې د مشرانو سپارښدتنې ومنم،خدودا دنده نه لرم چې دهدو دسپکاوي...
په جبهه کې هږددل نه شته! هږددل نه شته! هږددل نه شته!...دولوخوف په زوره چيده کړې:
 دا دنده نه لرم چې دهدو سپکاوي وزهمم.دجنرال او سرتېری ستريې سره ونښتې.جنرال چ شو ،لده هداړې نده
دسخت تاو شوي دستمال هوټه يې لږ راخالاده ،لږيدې ښدکته را ښدکته
کړ او په لرې کېدو،لرې کېدو کې يې وويل:
 -له تاسو نه هيله کوم ،اجازه راکړئ،جامې بدلې کړم.

۹٢5

٢

په دې وخت کې له لرې نه يوه څارونکي،نارې کړې:
 را روان دي.د هوندډ قومانددان تدک سدور شددو،د آس خواتده يدې ورمندډه کدړې.پدده
ردږدددددونکو السددويې دآس رکدداب راونيو،پښدده يددې هلتدده کېښددوده او
خپددل درونددد ددان يددې پدده زيددن کددې ددای پ در ددای کړ،خپلددې جددامې يددې
راسمې،سم کېناسدت،خپله تدوره يدې راوويسدته،په ډاډمنده او خوشداله
څېرې او يوې خواته پرانستې خولې،دې ته چمتو شوچې فرمان ورکړي
او چيده کړې .هونډ دهدده مرهده پده څېرچدې دان وڅندډي ،بڼدې راټدولې
کړې اوارامه شو.
دهونډقوماندان،داسددې اواز چددې د زړه تاروندده يددې ردږدول،چيددده
کړل:
هونډ...تيا...رسئ!..پدده دې چيددده کددې پدده ددان ډاډمنټددوب،پر هونددډ د الس بددري اودپددوځ
رارسېدونکې ستر قوماندان ته هرکلى څريندددل.
پدر پددراخ وا کددې چددې دواړو خواتدده يددې د ونددو کتاروندده والړ وو،پدده
وين کې يوه جوړه شوې شنه بخنه ياډۍ چې آسونه يدې يدو بدل پسدې تدړل
شوي وو،په چټکۍ را روانه وه.ياډۍ چې د څرخونو نرم آواز يې انګدازه
کولدده ،دقوماندددانانو دسددپرو سدداتونکو لدده خددوا بدريدده کې دده.اتريش دي
جنرال چې سپينې دريشي يې د روسي پو يانو دتورو جامو په من کدې
۹٢6

لددده ورايددده بردښدددېده،د کوتدددوزف تد در څند د

ناسدددت و.يددداډۍ دهوندددډ د

راټوليدددو ددای تدده نېددږدې ودردددده.کوتددوزف چددې پدده کددراره لدده اتريشددي
جنرال سره خبرې کولې،کله چې دهده درانه يامونه له رکابه  ،مکدې تده
راټيټ کړل،داسې يوه ښکلې موسکا يې پر شوڼدو خوره وه چې يواکې
هددده دوه زره تندده چددې سددا يددې پدده يويلونددو کددې بنددده کددړې وه او دهونددډ
قوماندان ته يوري ،هېڅ نشته.
دهرکلي اواز،هرڅه ولړزاول،دهونډقوماندان بيا وريږددد،دقطعې
مخددې تدده ودردددد او يددوه مرينددۍ چوپتيددا السددبرې شددوه.پدده دهددې مرينددۍ
چوپتيدددا کدددې دپدددوځ دسدددترقوماندان،ټيټ اوازواوردددددل شدددو.دهوندددډ
قوماندان وهړمبېد او واب يې ورکړ:
جاللتمئاب،هر...که...له (جاللتمئاب دې هرکله) اوبيا دچوپتيا لمن
وهوړدده .کوتوزوف،پخپل ټاکلي ای کدې ودرددد او دهوندډ تدر مخدې
يې پرددټ تدر سدره کړ ،تدر هدده وروسدته يدې دسدپين کدالو جندرال او ندورو
بدريه کوونکو سره مل ټوله قطعده ،پلدې کتدار پده کتدار وکتلده.دقطعدې
قوماندان چې د لېدونکې تورې په ملتيايې،د را رسېدو پده شدېبه کدې
دپوځ ستر قوماندان ته ستريې ينډلې وې،د ستر قوماندان دخو ېددو
له خونده يې خوند اخېست.هماهسې بې خو ېدا او سينه ويستلې والړ
و،هده ته يې درناوی وکړ او تر هده وروسدته يې،لدږ سدر ښدکته کتدار پده
کتار په جنراالنو پسې روان و .هدده چدې پده خدورا سدختۍ پده هريدام کدې
دخپلو هړو د ريږدددا مخه نيوله،يواکې دستر قوماندان له هرې خبدرې
يا وينا سره يې هوښتل وړاندې ورودانګي اوداسدې بردښدېده چدې هدده
دقوماندانۍ نه دالس الند يتوب د دندې د سرته رسولو نده زيدال خوندد
اخلي.دهه هونډ دهدو ندورو هوندډو پدر پرتلده چدې هممهالده،براوناو تده
رارسېدل،دهده دقوماندان د زياتو هلو لو له کبله،پده خدورا ښده حالدت
۹٢۳

کې و.دهده دناروهدانو او لده کتدار پداتې ښدوونکو شدمېر پده ټدولى تويده
دوسوه اووله تنه وو.کده دسدرتېرو دبوټوندو پدر بدد حالدت سدتريې پټدې
شي،له هر پلوه منظمه او له نيمګړتياوو لرې و.
کوتوزوف،پدده ټولددو کتددارونو وير ېددد او کلدده ناکلدده بدده يددې لدده هدددو
افسددرانو سددره چددې لدده ترکيددې سددره يددې دجګددړې لدده وختدده پېژندددل پدده
خواخوږۍ وهږدد او کله به يې هم له سرتېرو سره د زړه خواله وکدړه .کلده
چې يې د سرتېرو څېرو او زړو بوټانو ته کتل،څو واره يدې سدر وښدوراوه
او اتريشي جنرال ته يې دهدو د ښودلوپه شېبه کې وويل چې،که څده هدم
په دې کې هې وک مالمتولى نه شي،خو داهم هېرولى نه شي چې خدورا
خرابه خبره ده.دهونډ قوماندان،هر وار له دې ودرې مخدې تده ه ده کولده
چې خدای مه کړه دخپل هونډ پده هکلده دسدتر قومانددان دکدومې خبدرې
اورددل ترې پاتې شى.کوتوزوف له خپلو نورو ملګرو سره پده داسدې يدو
واټددن کددې روان وچددې ده سددره مددل شددلو تنوبدريدده کوونکددو ان دده خددورا
ټيټې خبرې هم اورددالی شوې.دهه ښاهلي ،يولده بدل سدره خپلدې مرکدې
او دزړه داسدددې خوالددده کولددده چدددې کددده ناکلددده بددده کدددړس کدددړس پددده خنددددا
شول.کوتوزوف ته نېږدې دهده يو ښدکلى يداور ،روان و.دا ښدکلى يداور
هماهددده سرداربالکونسد دکي و.دهدددده څند د

تددده دهدددده نېدددږدې ملګدددری

نيسددددیي کي روان و.دده ملګری،دقوماندددددانۍ افسددددر،لوړه ونه،ښدددده
څورب،دمهربانې،موسدېدونکې ،ښددکلې او لېدددونکې څېددرې خاونددد
و.هده ،خپل څن

ته د سواره پوځ دافسر د کړو له کتنې نه وروسته ،په

سدختۍ سددره کدوالی شددو دخپلدې خندددا مخده ونيسددي.دسدواره پددوځ دهدده
افسر،بې له هده چدې خپلده وخانددي،يا يدوه ټکدې تده خپلدې يندډل شدوې
سددتريې د کتددو لدده ايدده وښددوروي،په خددورا يددر يددې د هونددډ قوماندددان
پسې کتل او دهدده دټولدو کدړو پېښدې يدې کدولې.هدر وار بده چدې دهوندډ
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قوماندان ردږدددده او ټټدر بده يدې لدږ ښدکته خواتده ټېټېده،دسدواره پدوځ
افسر به هم کټ مټ،په هماهه ډول،ردږددده او وړاندې خواته به خمېده.
نيسیي کي له خندا وران و،په څنګل بده يدې ،ندور پدورې وهدل او ددهده
ټوکمار خندونکو کړو نندارې ته به يې بلل.
کوتوزوف،په کرار اوخورا نرمۍ دهدو زريونو ستريو له مخې چدې
نېږدې وې د کاسو نه راووزي او دده ننداره يدې کوله،تېرددده.کلده چدې د
درديم ټولي مخدې تده ورسدېد،ناڅاپه ودردد،دهدده ملګدرو چدې پده دهده
ای کې دده د دردددو اټکدل نده کداوه،بې لده ارادې دده خواتده ورنېدږدې
شول.د پدوځ سدتر قوماندان،هدده سدور پزی،لدومړی بردددمن چدې د شدنه
بخ دن کددو د اهوسددتلوله املدده ښددکنځل شددوی و،وپېژانددد او ورتدده وې
ويل:
آ! تيموخينه!هده وخت چې دهونډ قوماندان،تيموخين ښدکنځلى و،داسدې سدم،
او يددر والړ وچددې تدا بدده ويددل تدر دې ندده نوردسددم دردددو امکددان ندده

چند

لددري ،خددو اوس چددې د پددوځ سددتر قوماندددان لدده هددده سددره هږدده،هسددې
مجسمه ډوله په ای وچ والړ و چې تا به ويل کده قومانددان لدږ ندور هدده
تدده ويددوري،زهم بدده يددې وندده کددړای شددي.کوتددوزوف چددې دهددده داحددال
احساس کړی و،له هده سره د خواخوږۍ په هيله يې پده تلدوار لده هدده نده
مخ واړاوه ،له پرهر نه په پړسېدلي مخ يې پټه موسکا خدوره شدوه او وې
ويل:
دا !هددوکې! دا داسددماعيل دجګددړو ياردی،خورازړورافسددردی!اوهونډ له قوماندان يې وپوښتل:
 څنګه؟ ته به ترې خوشاله يئ؟دهونډ دقومانددان خوراکدوچنۍ خو ېداچې،دهدده شدا تده دسدواره
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افسر له خوا لکه هينداره تکرارددله،سر تر پښدو وردږدددد،مخې تده الړ
او واب يې ورکړ:
جاللتماب!له هده نه خورا راضي يم.کوتوزوف،له هده نه لرې شو او په موسکا يې وويل:
په موږ کې هې وک بې عيبه نه يو،هده دباکوس له سدر ارونکو ندهو.
دهونډ قوماندان لده دې وډارشدو چدې دی دلتده مالمدت نده وي،هدېڅ
واب يې ورنه کړ.په دې وخت کې دټوکمار افسر،هده لومړي بردددمن،
سره پزي او تنډ خېټې ته پام شو،دهده د درددو او څېدرې داسدې پېښدې
يې وکړې چې نيسیي کي هر څه وکړل،دخپلې خنددا مخده يدې ونده شدوه
نيددوای او پدده لددوړ اواز يددې وخندددل.کوتددوزوف،مخ راواړوه،خددو پېښددې
کددوونکي افسددر پرخپلددې بدليدددونکې څېددرې پددوره الس بددری درلددوده او
کوالی شو،هره شېبه چې هر څنګه وهواړي،هماهسې يې کږه کړي.هدده
د کوتوزوف،دمخ اړولو په شېبه کې هم ،دستريو په رپ کې خپله څېدره
بېرته خورا درنه،ددرناوي وړ او ساده څرينده کړه.
دردددديم ټدددولى،د سدددترقوماندان،دکتنې وروسدددتى پدددړاو و،دهددددې
ترکتنددې وروسددته ،کوتددوزوف پدده خيددالونو کددې ډوب شددوی و،داسددې
ښکاردده چې هده ه ه کوي،څه ورياد کړي.سردار اندرې د يداورانو لده
ډلې نه راوول او په فرانسوۍ ژبې يې هده ته په کراره وويل:
 تاسوفرمايلي و.هده دولوخوف چې په دې هوندډ کدې خددمت کدوياو رتبه يې ترې اخيستل شوې ده،ستاسو حضور ته در ياد کړم.
کوتوزوف وويل:دولوخوف چېرې دی؟دولوخددوف چددې جددامې بدددلې کددړې وې او خدداورين رنګدده کددو يددې
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اهوستى و،دې ته پاتې نه شو چې څوک ورهدږ کدړی.پده دې وخدت کدې د
کوتوزوف،هده ښکلى،ژيړڅنى،شين ستريى،سرتېري ته پدام شدو چدې
له کتاره يويام وړاندې راوول او دده خواته په تلوار راهى او ودردد.
کوتوزوف،ورو ې برندې کړې او وې ويل:
 څه شکايت لرئ؟سردار اندي وويل:
دولوخوف دی.کوتوزوف وويل:
هو! هو!هيله لرم چدې دهده پېښده دې راسدم کړي،خددمت کدې ه دهکوه،ټولواک مهربان او بښونکى دی،که څده مېړانده وکدړې زه بده دې هدم
هېر نه کړم.د دولوخوف شنې بخونې ستريې،په هده سپين ستريۍ چې
دهونډ قوماندان ته برندې شوې وې،دهده بر عکده سدتر قومانددان تده
ير پاتې وې.داسې بردښدېده چدې دی هدواړي ،دحدال پده ژبده هدواړي،د
ټاکلومراسمو او تشريیاتو،هده ديوال ړن

کړي چې د سدتر قومانددان

او يوه ساده سرتېري ترمن واتن جوړوي.هدده پده تېدره ،سدندريز او ارام
اواز وويل:
 له تاسو نه يوازې يوه هيله لرم او هده داده چدې ،ماتده وخدت راکدړلشي،چې خپله تېروتنه سمه او خپل ټولواک او روسيې تده خپلده ارونده
څرينده کړم.
کوتددوزوف ،لدده هددده ندده مددخ واړاوه.يددو ملنددډيز هلچک،هماهدده شددان
هلچک چې د تورن تيمدوخين نده دمدخ اړولدو پده وخدت کدې يدې بشدره ور
هوړولې وه،بيا په يوه لنډه شېبه کې بشره وروهوړوله.مخ يدې واړاوه او
بيدددا يدددې ورو دددې برنددددې کړې،يدددواکې پددده دې تويددده يد دې هوښدددتل دا
ووايي،هده څه چې دولوخوف ده ته وويل او هده څه چې هده کولې شدي
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ده ته ووايي،ده الخورا پخوا اورددلي او پرې پوهېږي.دا هده خبرې دي
چددې دده پدده يويددل کددې خدداورې ادددرې شددوې دي...هددده راسددتون شددو او
دخپلې ياډۍ خواته وخو ېد.
هونډ،ټولى،ټولى وويشل شو او سرتېرې په دې هيلده چدې،دوی تده
د لويددددو او درندددددو الرو تروهلووروسدددددته،د براونددددداو پددددده سددددديمه کدددددې
 ،ای،خواړه ،کالي او خوب چمتو دي،هددې قراريداه تده مخده کدړه چدې
دهه ښار ته نېږدې دوی ته ټاکل شوې وه.
دهونډ قوماندان ددرديم ټولي له قوماندانه چدې دقراريداه پلدو روان
و ،مخکددددې شددددو او تيمددددوخين تدددده چددددې پلددددى دخپددددل ټددددولي مخکددددې
خو ېده،ورنېږدې شو او وې ويل:
پراخور ايګنانال ويچ! زه هيله لرم چې له مانه به خپه نه ياست.هددده ترهددده بريددالي ،نيکمرهدده پرددټ او درندداوي ندده وروسددته داسددې
خوشاله و چې نه يې شدو کدوالی نښدې يدې پده خپلده څېدره کدې پټدې کدړي.
خدمت ،دپاچا خدمت دی...نده کېدږي...کده بدل وار پده جبهده کدې هسدې لده
حالدده ووزي...پددروا ندده لددري...زه خپلدده لددومړی بښددنه هواړم،تاسددو مددا ښدده
پېژنئ...هده له تورن نه ډدره مننه وکړه او الس يې هده ته ور اوږد کړ.
سور پزی تورن وموسېد او له موسکا سره يدې خولده داسدې خالاده
شوه چې د اسماعيل په جګدړه کدې يدې د قندداغ لده يدوزاره ددوو مخنيدو
لوددلو هاښونو،خالى ای راڅريندشو او وې ويل:
ستاسو خوښه!زه څوک يم؟...هددو!ښدداهلي دولوخددوف تدده هددم وواياسددت چددې هددده زمددا هېددر نددهدی،بېدمدده دې اوسددي،هوکې! مهربدداني وکددړئ ووايددئ ،هوښددتل مددې
تاسو وپوښتم چې کړه وړه يې څنګه دي؟او به...
تورن واب ورکړ:
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تدددوپير لري،جاللتمابددده!يدددو ورځ يدددو ډول او بلددده ورځ بدددل ډول.کلدددهيرک،هوښيار او مهربانه او کله خو بيا لکه ناور داسې وي.که اجدازه
راکړئ ووايم،نېږدې و چې په پولند کې يو يهودي ووژني.
دهونډ قوماندان وويل:
 ښه نو،ښه نو! وان دی،دبدمرهۍ په لومده کدې لودددلى دی،بايددزړه پرې وسو وو،خورا مخور اشنايان لري،هدف مې دا و چې تاسو...
تيمددوخين وموسددېد او دايددې وښددوده چددې د قوماندددان پدده هيلدده پددوه
شوی دی ،نو وې ويل:
منم يې! جاللتمابه!نو،ښه ده ،ښه ده.دهونډ قوماندان دکتارونو له منځده دولوخدوف پيددا او هدده دایته له رسېدو سره يسم ې خپل اس راتم کړ او وې ويل:
هوکې زموږ لومړنى کار د افسرۍ پليټونو بېرته اخيستل دي.دولوخوف،پرته له هده چې څه ووايي،سر تر پايه يدې هدده تده وکتدل
او دموسکۍ ،خو خندا ته نا رسېدلې خوله حالت يې بدل نه کړ.
د هونډقوماندان ،د ښده ده،ښده ده پده ويلدو سدره خپلدې خبدرې اوږدې
کړې او داسې په لوړ اواز چې سرتېري يې واوري،وويل:
زما له خوا ټولو ته يويوجام ودکا! او زياته يې کړه:دخدای شکر دی.هده ددهه ټولي نه تېر شواو بل ته ورهى.
تيموخين خپل څن

کې روان افسر ته،وويل:

هوکې!که رښتيا راباندې وايي،ښه سړی دی،له هدده سدره د دنددېسرته رسول په زړه پورې ده...
دمشدددددددرانو لددددددده خوښدددددددۍ او شدددددددوره دډک حالدددددددت،تر کتندددددددې
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وروسته،سرتېروته هم راورسدېد .ټدولى پده خوښدۍ کدې ډوب روان و.لده
هرې خوا نه دسرتېرو دهږددا شروشور اورددل کېده.
نوڅنګه يې ويل چې کوتوزوف کوږ ستريى دی،يوه سدتريه يدې ندهوينئ؟
هوکې!همداسې،هده چور په يوه ستريه ړوند دی.نه وروره،هده په يوه ستريه ترما او تا نده ښده ويني،پده يدو کتدو يدېهم ستابوټونه او هم د بوټو تلونه وليدل...
ودې ليدل چې هده څنګه زما پښو ته کتل،توور کوم...هده بل اتريشي چې له دوی سره و،هده دې وليدد...تده وا پده ادابونيې مينځلى وي،لکه د وړو په شان تک سدپين و،داسدې بريښدي چدې لده
وسلو سره يو ای يې پاکه وي.
فدوشا!دا راته ووايه!هدوڅه ويل چې اوربدل بده څده وخدت وي؟تدهخو نېدږدې ورتده والړ وې.ټدولې خبدرې دبناپدارل پده اړه وې،وايدي خپلده
بناپارل او س جبهې ته راهلى دی.
ته هم ليونى يې،بناپارل دلته څه کوئ؟اوس پددروس يدداهي شددوی دی،اتريشدديان بدده لددومړی هددده پر ددایکېنوي .کله چې پروس پر ای کينول شو،بيا نودجګړې وار بناپارل ته
رسېږی .تا څه ويل چدې بناپدارل د بدرن پده ښدارکې دی،همدلتده دی چدې
ساده ښکارې،ښه به وي چې هوږونه ښه څک کړې.
يوره دا پنځم ټولي تده يدوره!مدوږ ال الر وهدو او هددوی بيدا کلدي تدهرسېدلي او خپله شوله يې بار کړې ده .
 لږه وچه ډوډۍ خو راکړه ،بال دې پسې وي..تا پرون ماته تنباکو راکړه؟ ښده...ورور!را ده...را ده واخلده !خددایدې خير کوي...
۹۹4

کاشکې يې يوه دمه سدره راکدړې وای،کنده پده دې تشدو ييدډو ندورهپنځه ورسته(د اندازې ماياس) الره وهل قيامت دي.
 -بددده بدده ندده وای کدده المانيدانو يدداډۍ راکددړې وای،دا سددپور تد

هددم

خپل خوند لري.
 وروره دلتددده خلدددک باڅددداري هونددددې راښدددکاره شدددول،پرون ټدددولپولندي او د روس رعيت وو او نن بيا له يو مخې په خټه جرمنيان دي.
دټولي دقوماندان هږ واورددل شو:
 سندرهاړي دې مخ ته شي!دده لددده هدددږ سدددره سدددم،دټولي لددده بېالبېلدددو کتدددارونو ند ده دشدددلو پددده
شاوخواکې کسانو رامنډې کړې،ترټولومخکې ډولچى راوول،مخ يې
بېرتدده سددندر هدداړو تدده ورواړاوه،او دالسددونه پدده ښددورولو يددې دهدددو د
اوازنو الرښوونه واخيسدته او دا پدو ي سدندره يدې وهږولده چدې پده دې
ټکو پيلېږي:
« سپيدې وچاودې او لمر په راختو دی »
او په دې ټکو پای ته رسېده چې:
دا پرتمين وياړ ورونو!دپالر کامينسکى تر مشرۍ...دې سندره چې
له ترکانو سره په جګړې کې خورا وياړ يټلدى،اوس دلتده پده اتدريت کدې
پدده دې تددوپير بلددل کې دده چددې د«پددالر کامنيس دکې» دټکددو دای «دپددالر
کوتوزوف»ټکو نيولى و.
ډولچي،چې دڅلويښتو کلوندو پده مند

اود دانګړې ښدکال خاوندد

و،د سندر هاړو دالرښوونې په وخت کې يې السونه داسې څنډل چې تده
به وايي کوم څه شى په مکه ولي ،وروسته له هده يې چدې دا وروسدتي
ټکې د سرتېر يتوب د ژوند پده مينده ادا کړل،پده خدورا برندد هلچدک يدې
سندرهاړو ته وکتل او چې پوه شو چې دټولو سدتر يدې ده تده يدر شدوي
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دي،خپددل دواړه السددونه يددې داسددې پورتدده کددړل چددې يددواکې دتوددور لدده
مخې او يا په رښتيا کوم درانه څه جګوي،خو شېبې يې السدونه همالتده
په سر ونيول او بيا يې په خورا ناهيلۍ ښکته واچول او په سدندريز اواز
يې وويل:
آخ!زما کوډلې!آخ!زما الې!او شلو آوازونو په هماهه سندريز آواز ورسره هبريه کړه:
-آخ!زما کوډلې!آخ!زما الې!او دکدددداچوهو(سددددازيانو کددددې کلدددده يددددوتن دکدددداچوهو اواز باسددددي)
هږونکې ،دخپلې وسلې د درندوالي سدره سدره،په خدورا چټکدې وړانددې
يام کړل،دټولي دقوماندان ترمخدې يې،پده همداهې سدندريزه خوشدالۍ
او مسددتۍ،دخپلو کاچوهو،څنددډلو تدده داسددې دوام ورکددړ چې،يددواکې
چاتددده کرښدددې باسدددي او تدددر هدددده وروسدددته پددده همددداهو يدددامونو شددداته
الړ.سرتېرو دترانو دسندريزوالي پده وزن السدونه ښدورول او پده لدوړو او
بدددې لددده ارادې نددده پددده کلکدددو يدددامونو وړانددددې روان وو .د ټدددولي لددده شدددا
نه،دياډيو د څرخونواو دآسدونو د سدمونو بدې شدمېره تړکهداري اوردددل
کېدل.دا کوتوزوف او دهده ملګري وو چې بېرته شا ته راستنېدل.
ستر قوماندان،په يوې اشدارې ،دا وښدودله چدې دوی دې خپدل ټد
تده دوام ورکدړي.دده او دده دملګدرو لده څېدرې نده داڅريندددده چددې دوی
دسندرې له اورددو ،دکاچوهدږونکې يډاييزې خو ېدا اودسرتېرو له
سندريز ډله ايز ديام اخيستو نه خوند اخلي.دټدولي دښدۍ خدوا پده دويدم
کتار کې،يعني هماهې خوا ته چې يداډې تېريږې،بدې لده ارادې نده شدين
سددتريى سددرتېری خددورا دپددام وړ دی.دا سددرتېري دولوخددوف دی چددې پدده
انګړې ادا او تمکين يې له سدندرې سدره يدام اخيسدت او ددوی څند
ته په تېرددونکو کسانويې که زړه سو ېده چې ولې نه شدي کدوالی لده
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ټولي سره ملګرتيدا وکدړي .دکوتدوزوف دملګدرو،د سدواره پدوځ نه،هدده
افسر چې دهونډدقوماندان پېښې يې کولې،له ياډۍ نه کوز ،لږ سست
او دولوخوف ته ورنېږدې شو.
دسددواره پددوځ دهدده افسددر ژيرکوف،يددو وخددت د پترزبددور

دهمدداهې

يدداهي ډلددې هددړی وچددې دولوخددوف يددې مشددری کولدده.پدده بهددر کې،هددده
دولوخوف دسرتېر په جامه کې وليد،نو که هدده داسدې وانګېرلده چدې
هدددده نددده پېژندددي .او اوس چدددې کوتدددوزوف لددده دولوخدددوف سدددره پوښدددتنه
وکړه،هده په خورا خوښۍ ده ته پخوانۍ اشنايي ورياده کړه،دخپل آس
يامونه يې د ساز او د ټولي دسرتېرو ديامونو له آواز سدره برابدر کدړل او
وې ويل:
 دزړه سره ياره!څنګه يې؟دولوخوف خورا په سړه سينه واب ورکړ:څنګه يم؟راته يوره !دهه شان چې يورې مې.دسندرې ،خوښۍ بښونکي حالت دژيرکدوف لده خوښدۍ نده ډک او د
دولوخوف السى سړو وابونو ته انګړې رن

اوحال ورباښه.

ژيرکوف وپوښتل:
ښه!له قوماندانانو سره دې څنګه يې؟کومه ييله نه لرم.بدد خلدک نده دي.ښده تدا ونده ويدل چدې تدا څنګده پدهستره قوماندانۍ کې انته ای پيدا کړ.
هلته خدمتي يم.هسې نوکريوال.لږ شېبه دواړه چوپ پاتې شول،خو سندرې داسې دوام درلود:
خپل بازمې والوزاوه،له ښي لسټوني نه مې والول.دهې سندرې،دهدو په زړه او يويل کې يدوه ندا اشدنا مينده او تلوسده
را ويښوله.که دهه سندره نه وای کېدای شو ،دهدو خبرې بده خددای زده
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څه رن

درلودای.

په دې وخت کې دولوخوف وپوښتل:
دارښتيا ده چې اتريشيانو ماته خوړلې ده؟بالمې پسې،هرڅه چې وايي،همداسې يې وايي.دولوخوف،په سپينه او لنډه ،لکه چې د سندرې هوښتنه وه ،دواب
ورکړ:
خوشاله يم.ژيرکوف وويل:
نوڅه ووايو،هر وخت چې هواړې،يو بېګا راشه چې قطعدې وکدړو،دفرعون لوبه .
پيسې دې،پردمانه پيدا کړي که څنګه؟راشه!راشه!نه،ندده! ندده شددم کوالی،قسددم مددې خوړلى،ترهددده چددې مددې رتبدده اوپليتونه بېرته نه وي اخيستي،نه به شراب وڅکم او نده بده جدوارۍ تده الړ
شم.
 ښه له خيره سره،په لومړيو،عملياتو کې به يې بيا پيل کړم.هماهه ساعت،هماهه خبرې.او بيا دواړه سره چوپ شول.
ژيرکوف وويل:
 که کوم څه دې په کاروي،بېدمه را ه!په قوماندانۍ که هم مرستهدرسره کوي...
دولوخوف په ملنډو وويل:
ښه به دا وي چې زمدا پده خيدال کدې و نده اوسدئ ،کده زمدا څده پده کداروي،زه سال نه کوم،خپله يې اخلم.
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 هوکې،زه څه ووايم،زه خو...هوکې!زه هم همداسې... دخدای په امان.روغ اوسئ....او هسک ته،داسمانو پلو
دوطن او مينې په لور...
ژيرکوف،دخپلو بوټوندو پده څوکده ،آس پده دانګرې تويده وواهده او
دهده خولې شدوی آس دوه درې واره دای پدر دای کده يامونده واچدول
چې نه پوهېده،له کومې پښې يام پورته کړي،خوپده پدای کدې وخو ېدد
او هده هم څه داسته .د سندرې ،د سندريز اواز په وزن دټولي له څنګه
تېرشو او دياډۍ خواته ورهى.

۹۹۳

۹

کوتددوزوف،د هونددډ تددر کتنددې وروسددته،له اتريشددي جن درال سددره يددډ
دخپل کدار کدوټې تده راهى ،خپدل يدوه يداور تده يدې ورهدږ کړ،هدده تده يدې
سپارښددددتنه وکددددړه چددددې دنويددددو رارسددددېدل شددددويو قوتونددددو دحالددددت،د
ارڅګيرڅو

فيردينادا او دمخکښ پدوځ د قومانددانۍ لده خدوا راهلدي

ليکوندده ورتدده راوړي .سددردار اندددرې بالکونسددکې لدده هوښددتل شددويو
اسددنادو سددره.د سددرقوماندان کددوټې تدده راننددول.کوتددوزوف او دجګړيددز
شورا هړی اتريشدي جندرال دهدده ميدز تدر شدا ناسدت ،وچدې خريطده پدرې
هوړددلې وه.
کوتوزف،بالکونسکې ته وکتل او وې ويل:
آه! ...او داسې بردښېده چې هدواړي ووايدي لدږ تدم شده او خپلدو پيدلشويو خبرو ته يې په فرانسوي ژبه دوام ورکړ.
کوتوزوف،په خوراخوږه،څرينده،سنجېده او داسدې مهربدانې ژبدې
خبره کولې چې اورددونکې يې دې ته ه ول،دهده دخبرو يوې يدوې بدې
تلواره ادا شوو کلمو ته په خورا ير هوږ ونيسي .دا هدم څريندده وه چدې
ده هم خپلې خبرې په خورا خوند اورددلې،هده ويل:
ښاهلى جنرال!زه هواړم يوازې دا ووايم چې که خبره يوازې زما پدهددانګړې لېوالتيددا پددورې اړه لرالی،داعلحضددرل ټولددواک فرانتددز(لدده
18١4تر  18۹5پورې داتدريت پاچدا) هيلده بده ال پخدوا ترسدره او زه بده ال
ډدددر پخددوا د ارڅګيرڅددو فيردينادا،لدده پو ونددو سددره يو دای ش دوای
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وای.باور وکړئ ،تاسو ته په شرافت قسم خورم چې زما لپداره بده دډددرې
خوښددۍ ددای وای چددې دپ دوځ لويدده قومانددداني مددې تر اندده يددو پددوه او
پيدداوړي جنددرال تدده چددې داتددريت پدده پددوځ کددې يددې بېلګددې بددې شددمېره
دي،ورسددپارلې وای او دا د پددور او مسددووليت پېټددى مددې لدده اوږو لددرې
کددړای وای.ولددې ښدداهليه جنرالدده! څدده وکددړم؟ کلدده کلدده دحددالتو جبددر تددر
انساني هيلو پياوړي وي.
وموسېد او داسې بردښېده چې يواکې هواړی څه وايي:
تاسو پوره ح لرئ چې زما خبرې ونه مندئ او ان زمدا لپداره بداک هدمنه لري چې هده ومني او که نه يې مني،خوتاسوکوالی نده شدي،ماته دنده
منلو علت څريند کړي او ټولوخبره هم په همدې کې ده.
اتريشي جنرال لده ورايده ناراضدي بردښدېده،خونه يدې شدو کدوالی پده
هددده ژبدده چددې کوتددوزوف لدده ده سددره هږدددده ،هددده تدده ددواب ورکددړي.پدده
خواشيني او خوابدي اواز سره چې دده چوهل ډوله ژبې ته ورته نه و،لده
پخوا نه په چمتو شويوجملو سره يې وويل:
 برعکه! اعلحضرل ټولواک،په يډوعملياتو کې ستاسو يدډونته په خورا درنه ستريه يوري،ولې په دې بداور يدو چدې پده عمليداتو کدې
اوسددني نډوندده بدده روسددي زړور جنګيددالي سددرتېري اودهدددو نوميددالي
قومانددان لده هدوزريوندو زريوندو ويداړمنو نښدانونو نده بدې برخدې کددړي
چې ،دوی يې په هره جګړه کې په يټلو رږدي شوي دي.
کوتددوزوف چددې هماهدده پخددوانۍ موسددکاپر شددونډو وه ،سددر يددې د
درناوي په نښه ټيټ کړ او وې ويل:
ولې زه په دې ډاډمن يم او د ارڅګيرڅو فيرديندادا ،لده وروسدتيليکه چې زما پده نامده يدې ليکلدى داڅريندديږي،باور شدته چدې اتريشدي
پو وندده بدده د هددده دپيدداوړي مرسددتيال جنددرال مدداک تددر قوماندددې الندددې
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همدددا اوس ټدداکونکې بريدداوې ترالسدده کددړي او نددور نددو زمددوږ مرسددتو تدده
اړتيا نه لري.
اتريشي جنرال تنددی تريدو کړ،کده څده هدم د اتريشدي پو ونده دمداتې
خبددر ال پدده پ دوره تويدده چددا منل دى ندده و،خوپدده دې اړه بېالبېلددې اوازې او
زورونکدددې نښدددې نښدددانې هدددم د اتريشدددانو پددده يټددده نددده وې،نو کددده د
اتريشدديانو دبددري پدده هکلدده دکوتددوزوف خبددرې زيدداتې ملنددډو تدده پدداتې
کېدددې،خو کوتوزوف،هماهسدددې پددده سددداديۍ او خوښدددۍ موسدددېده او
دهده دې موسکا ددې ښودنه کوله چې دده دا ډاډ بې ايده نده دی ،کده
د ماک د پوځ له قوماندانۍ نه ،ده ته رارسېدلى وروستى ليدک ،دهدده
د بري او ښه ستراتيژيک حالت خبرې کولې.
کوتوزوف،سردار اندرې ته وويل:
ته دا ليک ماته راکړه .او جنرال ته يې مخ ورواړوه او وې ويل:مهرباني وکړئ دا ويورئ! پده داسدې حدال کدې چدې دشدونډو پده يدوکددنج کددې يددې لدده ملنددډو سددره مددل موسددکا خددوره وه،پدده المددانۍ ژبدده يددې د
ارڅګيرڅو فيردينادا،دليک الندنې برخه هده ته ولوستله:
د اويددا زروتنددو پدده شدداوخواکې،خورا ي دډ وډ پددوځ لرو،کدده د دښددمن
پوځ ،د (لخ)له سيند نه راواوړي،دا توان لرو چې پر هده يرهدل او مدال
يددې کددړو .اوس مددو چددې دلئدديم ښددار الندددې کددړی دی،دا امتيدداز چددې پددر
دونايه ،له دواړو خوا السبري واوسو،له السه ور نه کړو او هممهالده کده
دښمند( لخ ) له سينده را تېدر نده شدي ،هدره شدېبه دا کېددای شدي مدوږ لده
دهه روده ورواوړو او دهده پر ارتباطي کرښې ورودانګو اولدږ کدوز بيدا
له دونای نه راتېر او دې خواته راواړوو.که دښمن ددې تکدل وکدړي چدې
په خپل ټول قول زموږ په پو ي ملګرو يزار وکړي،نو دا تکل به يې بې
اهېزه کړو.په دې ډول به موږ تر هده وخته په زړورتيا دې تده سدتريې پده
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الرې پاتې شوو چې دروسيې دامپراتورۍ پوځ په هر اړخيزه ډول چمتدو
شي او بيا وروسته په يډه او په خورا اسانۍ ددې امکان پيدا کدړو چدې
دښمن ته هده څه ور وښيو چې وړ يې دي.
کوتددوزوف ددهددو کرښددو تددر لوسددتنې وروسددته ،يددو سددوړ اسددويلى
وويست او په ير خو مهربانۍ يې دجګړې دشورا هړی ته وکتل.
اتريشى جنرال چدې دکوتدوزوف يداور تده کتل،ښدکاردده،دهه لدوبې
پېېلو خبرو ته راشي ،وويل:

پای ته ورسوي او ډان

 تاسو عاليجنداب ،هدده داحتيداط قاعدده چدې پده ټولدو حداالتو کدېبايد خورا بد حالت ته ان چمتو کړو هېره کړې نه ده.
کوتوزوف دهده خبره پردکړه:
بښنه هواړم جنراله!هممهاله يې سردار اندرې ته مخ ورواړاوه او ورته وې ويل:
پوه شدوئ د زړه سدره! مدوږ تده لده لدومړۍ کرښدې نده ټدول رارسدېدلييزارشونو ،ته له کزلوفسکى نه واخله.دهه د يراف نوستيڅ دوه ليکونه
اودهه د ارڅګيرڅو

فيردينادا ليک ،داټدول درواخلده( او هدده تده يدې

څه نور کاهذونه هم ورکړل) په فرانسوي ژبه له هدو نه يدو ښه،سدپې لى
يدددزار

جدددوړ کدددړه او د هدددده لنډيادښدددت سدددره چدددې مدددوږ يدددې د اتدددريت

دعملياتو داطالعاتو نه لرو،يو ای او چې جوړ شو ،عاليجنداب تده يدې
ورکړه.
سددردار اندرې،داسددې سددر وښددوراوه چددې ،ندده يددوازې دکوتددوزوف پدده
ويل شويو خبرو بلکې په هده څه هم پوه شوی دی چې هده ده تده ،دهددو
دويلو تکل الره .ټول اسناد او کاهذونه راټول او دواړو قومانددانانو تده
تر درناوي نده وروسدته،کرار کدرار پدر قدايلينې وخو ېدد او لده کدوټې نده
وول.
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که څه له هده وخته چې سردار اندرې له روسيې نه وتلى و،خدورا لدږه
موده وتلې وه،خوپه دهه لندډ وخدت کدې هدده ډددر بددل شدوی و.دهدده پده
بشدددددددره،په خو ېددددددددا او تددددد د

کدددددددې هدددددددده پخدددددددوانۍ پېښدددددددې او

انښودنې،ستوماني او تنبلي ،يو هم نه ښکاردده.هده،هده چاته پداتې
کېده چې په دې اړه فکر وکړي چې پده ندورو څده اهېدز لدري او دهدده کدار
سخت لېواله دي چې پرې اخته دي.دهده په بشره کې پدر دان او دخپلدې
شاوخوا پر خلکود ډاډ نښدې څرينددې وې.موسدکا او کاتده يدې ترپخدوا
هده نه په زړه پورې او له خوښۍ ډک بردښېدل.
هده چې په پولند کې ،دان کوتدوزوف تده رسدولى و،دهدده لخدوا پده
خورامهربانۍ منل شوی اووعده يدې ورکدړې وه چدې هې کلده بده يدې نده
هېدددروي.کوتوزوف،انددددرې دخپلدددو ندددورو يددداورانو پددده پرتلددده چدددې پددده
پولنددکې پدداتې شدول،له انسددره وياندا تدده راوسدت او هددده تده يددې خددورا
هددوره چددارې سددپارلې وې.دهماهدده ويانددا لدده ښدداره و،چددې خپددل پخددواني
ملګري ،داندرې پالرته يو ليک وليکه:
ستاسو زوی دخپلې پوهې،ټينګار اود چارو پده سدرته رسدولو کدې د
زهرد دري په درلودلو،داهيله راپياوړې کدوي چدې هدده بده يدو خدورابې
سدداری افسددر وي.زه ددان ډدددر نيکمرهدده يددڼم چددې تددرالس الندددې مددې يددو
داسې څوک کار کوي...
د کوتوزوف په قوماندانۍ،د انډيواالنو او په ټولي تويده د پدوځ پده
من کې،لکه هماهه شان چې دپترزبور

په ټولنه کې و،سدردار انددرې

په دوو خورا مخالیو نومونو پېژندل کېده.
يوه ډله چې شمېر يې لدږ و،سدردار انددرې يدوه انګړی،تر دان او تدر
ټولو لوړياڼه،دهده خبرې يې اورددې،دهده مالتړيدې کداوه ،لده هدده نده
يې د لوړو بريوهيله لرله او لنډه داچې دهدو خوښېده .بله ډله چې شدمېر
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يددې ډدددر و،سددردار اندددرې يددې ندده خوښدېده.هددده يددې تريددو تندی،سددوړ او
بدنيتى ياڼه،خو دسردار اندرې کړه وړه له هدو سره داسې و چې هددوی
له ده نه ډارددل او درناوي يې کاوه.
سردار اندرې،چې دکوتوزوف له کوټې نده راوول،کاهذونده يدې پده
الس کددې و،هددده،دانتظار کددوټې تدده چددې نوکرايددوال ملګددری کزلیسدکې
،هلته دکړکې خواته کتاب په الس ناست و،ورنېږدې شو.
کزلیسکې وپوښتل:
 ښه ! سرداره وايه څه خبرې دي؟سپارښدددتنه شدددوې چدددې يدددو يددداد دښدددت وليکدددو او پدده هدددده کدددې دنددده
پرمخت

داليل او الملونه څريند شي.

دا نو څه الملونه دي؟
سردار اندرې اوږې پورته واچولې.
کزلیسکې وپوښتل:
له ماکه ،کوم خبر نه شته؟نه.که دهده ماتې حايات لرالی،خبر به يې هرومرو رارسېدالی وای.سردار اندرې واب ورکړ:
دا کار شونى دی ،او د وتلو دروازې خواته وخو ېد.په همدې شدېبه
کې دروازه په خړس راخالاه شوه او لوړ،خړرنګه کو په هاړه،تر سدر
تور دستمال تړلى او د مداري تريدزې نښدان پده هداړه اتريشدي جندرال چدې
ښکاردده نوی رارسېدلى ،کوټې ته راننول .سردار اندرې له تګده پداتې
شو.نوی رارسېدلى جنرال چې شاوخواته يدې کتدل ،پده پرلده پسدې اوبدې
نډ ه هږدده ،په ښکاره المانۍ لهجه يې په چټکۍ وويل:
 جنرال ! کوتوزوف؟۹45

کزلیسددددکې پددددده تلدددددوار دهدددددده جندددددرال مخدددددې تددددده چدددددې نددددده يدددددې
پېژانده،ورهى،د د کوتوزوف،ددروازې خواته يې،دهده مخه بنده کړه
او وې ويل:
جنرال بوخت دي،که مو نوم وواياست خبر به ورکړم.نااشنا جنرال له پاسه کزلیسدکې تده چدې منځندۍ ونده يدې درلوده،لده
دې کبله په سپکاوي وکتل چې ،فکر يې کاوه،څنګه دا امکان لري چدې
دی څوک ونه پېژني.
کزلیسکې په کراره بيا وويل:
جندددرال بوخدددت دی.د جندددرال تنددددی الپسدددې تريدددو او راټدددولې شدددوېشدددددونډې يدددددې وردږددددددددې .ديادښدددددت وړه کتابچددددده يدددددې لددددده جيبددددده
راوويسدته،يوڅه يددې هلتده وليکددل او ليکددل شدوې پاڼدده يدې لدده کتددابچې
راپرې او افسر ته يې ورکړه ،ترهده وروسته په چټکدو يدامونو دکړکدۍ
خواتددده الړ ،دددان يدددې پددده څدددوکۍ کدددې وارتېدددږه اوپددده کوټددده کدددې يدددې
ناستوکسانو ته داسې کتل ته به وايي چدې هدواړي پده دې پدوه شدي چدې
ولې ټول ده ته يوري.بيدايې سدر راپورتده او داسدې يدې هداړه راسدمه کدړه
چې يواکې هواړي څه ووايي،خوسمدالسه يې دهده چا په شدان چدې لده
خورا بې پروايۍ د کومې سندرې د ويلو هيله لري،يو عجيب هږ يدې لده
ستوني راوويسدت،مګر ناڅاپده يدې اواز چدوپ شدو.دکوتدوزوف دروازه
راخالاه او کوتوزوف په کې راښکاره شو.دستمال پده سدر تړلدى جندرال
دهددده چددا پدده شددان چددې هددواړي لدده کددوم يددواښ ندده ددان ژهوري،سددر
ښددکته،پاڅېد،دډنګرو پښددو پدده چټکددو ياموسددره دکوتددوزوف خواتدده
ورهى ،په مال او ردږددددونکي هدږ يدې چدې پده سدختۍ يدې لده سدتوني
راول،وويل:
 ستاسو تر مخې بدمرهه ماک والړ دی.۹46

کوتددوزف چددې پدده وره کددې والړ و ،دڅددو شددېبو لپدداره يددې څېددره لکدده د
تېږې په شان کلکه او ناخو نده شوه.بيايې ديونځو څپه پر مدخ راخدوره
،خددو تندددی يددې ادداف شو،سددريې پدده خ دورا درندداوي دهددده پدده وړاندددې
ټيټ،ستريې يې پټې اوپه چوپه خوله يې له خپل څنګه ماک ته دننوتلدو
الره ورکړ او تر هده ورسته يې ان پسې دروازه ورپورې کړه.
دئولم،دښار په شاوخواکې د اتريشيانو دماتې او دهدو دټول پوځ د
تسددليمۍ آوازې چددې مخکددې خددورې شددوې وې،دادي رښددتيا وې.نددديم
ساعت ال تېرنه و چې بېالبېلو قطعاتو تده يداوران ولېدږل شدول،هدوی دا
زدری له ان سره وړ،هده روسي پو يان چې التراوسه جګدړې تده نده دي
تللي ،بايد په خورا چټکۍ ددښمن مخې ته ورودانګي.
سردار اندرې دسترې قوماندانۍ له يوته په شمار افسرانو نه و چدې
لدده هرڅدده ندده زيددال يددې پددام دجګددړې بهېددر تدده و.هددده دمدداک تددر ليدددو او
دجګړې د پېښو تر اورددو وروسته په دې پوه شو چدې دوی نيمده جګدړه
بايلودې ده .هده روسي پوځ ته په ورپدېښ يدواښ پدوه و او پده خدورا ښده
بڼه يې دا توور وکړ چې ددوی پوځ ته کوم برخليک ستريه په الرې دی
او دايددې هددم توددور کددړه چددې پدده دې پددوځ کددې بدده دده خپددل دريدد څدده
وي.داتريت د انستايونکي پوځ د ماتې له تووره او ددې خيال نه چدې
څنګه به يدوه ا وندۍ وروسدته،د سدوروف دزمدانې نده،دلومړي دل لپداره
دروسدې او فرانسدې پو ونددو دجګددړې ،داسددې جګددړه چددې دی بدده يددې هددم
يدډونکوونکى وي،شدداهد واوسدي،په زړه کددې يددې دخوښددۍ څپددو څپددې
وهلې،خو دبناپدارل لده پدو ي نوښدت نده چدې دروسدي پدوځ دبدې سدارې
زړورتيددا ندده يددې کچدده درندده وه،خددورا ډاردددده او د خپددل پددوځ دمدداتې د
رسوايۍ توور يې هم نه شو کوالی.
سردار اندرې په همددې خيداالنو ،هدم او انديښدنو کدې ډوب ،خپلدې
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کددوټې تدده لدده دې املدده مخدده کددړه چددې د عددادل لدده مخددې پددالر تدده ليددک
وليکي.په الره کې دخپلې کوټې له ملګري نيسیي کي او توکمارافسدر
ژيرکوف سره مخامخ شو او دتل په شان يدې خبدرې اتدرې ،ټدوکې ټکدالې
او خندا پيل کړه.
نيسیي کي،دسردار اندرې رن

الوتې څېدرې ،تبدې وهلدو سدتريو

او له ورايه يبڼۍ حالت په ليدو،وپوښتل:
څه شوي چې داسې خواشينى يئ؟بالکونسکې ،واب ورکړ:
دخوښۍ کومه خبره نشته.هددده وخدددت چدددې سدددردار انددددرې پدده دهليدددز کدددې لددده نيسدددیي کي او
ژيرکدددوف سدددره مخدددامخ شدددو،له بلدددې خدددوا نددده دکوتدددوزوف پددده سدددتره
قوماندددانۍ کددې د روسددي پددوځ لپدداره دلوژسددتيکې اړتيدداړ دپدوره کولددو
اتريشي جنرال ،شتراوخ ،او په دربدار کدې دجګدړې دشدورا هدړي جندرال
چې پرون شپه رارسېدلى ،ددوی خواته راروان و .د الرې ارتدوالى مټدې
دومره و.چې ددهو درې تنو له څنګه هده جنراالن تېر شي،خو ژيرکوف،
پدده الس نيسددیي کي ،بېرتدده پددورې واهدده او پدده درنددې سددا ويسددتلو يددې
وويل:
را روان دي،راروان دي،مهرباني وکړئ الره پردږدئ.دجنراالنددو لدده څېددرې ندده داسددې څرينددده وه چددې هوښددتل يددې ددهدده
درناوي له درانه پېټې ان وژهوري،خو ناڅاپه دټوکمار ژيرکوف څېدره
هدې له ملنډو ډکه خوښۍ وهوړوله چې يواکې دهدې دپټولو تدوان يدې
نه الره .هده مخکې الړ او په المانۍ ژبه يې اتريشي جنرال ته وويل:
جالالتمدداب! ويدداړمن يددم چددې تاسددو تدده د زړه لدده کددومې مبدددارکېوايم.تر درناوي وروسته لکه دهدو ماشومانو په څېرچې ن ا زده کدوي،
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خپلددې پښددې ،بددې خيالدده کل ده يوخددوا او کلدده بلدده خواتدده پدده ير نددده بڼدده
خو ولې.
په دربار کې دجګړې دشورا هړي جنرال،برندبرند هده ته وکتدل،خو
دا چې دهده احماانه موسکايې د زړه له کومې احسداس کړه،نده يدې شدو
کوالی يوشېبه هده ته ير يدر ونده يوري،داسدې هدده تده يدر شدو چدې
يواکې هوږ يې ورته نيولى دی:
جنددرال تندددی تريددو کددړ،مخ يددې واړاوه او وړاندددې الړ،څددو يامدده چددې
مخکې الړ،په خواشداني يې وويل:
او خدايه!څومره ساده دي.نيسددیي کي،چې کددړس کددړس خندل،سددردار اندددرې يددې هېددږ کددې
راټيند

کړ،خددو دبالکونس دکې لدده مخ ده الددوتى رن د

،الپسددې ژيددړ ،پدده

خدددورا قهدددر يدددې هدددده لددده انددده پدددورې واهددده او مدددخ يدددې ژيرکدددوف تددده
ورواړاوه.دماک له ديدن او دهده دماتې لده اهېدز نده پردشدانه او عودبى
او هده انديښنې چې روسي پوځ ته څه يواښونو ترمخدې دي،ټدول دقهدر
او هضب دپټ اور په څېر د ژيرکوف د ملنډو په وړاندې لمبې شوې.
الندنۍ ژامه يې لږ وردږددده او په تېره ،خو درانه هږ يې وويل:
ښاهليه! که تاسو ددې لېواله ياستئ ټوکمار واوسئ ،زه ددې حدنه لرم ،ستاسو مخنوی وکړم،خو هواړم تاسو ته په زهرده ووايم چې کده
يو دل بيدا مدو زمدا پده مخکدې دهده شدان ټدوکې وکړې،بيدا بده زه تاسدوته
وښيم چې ټوکې څه ته وايي.
نيسیي کي او ژيرکوف،له دهې تندې چارې نه داسې په حيرل کدې
وو چې په چوپې خولې او وازو ستريويې بالکونسکې ته کتل.
ژيرکوف وويل:
څه خبره شوې ده؟ماخو هده ته يوازې مبارکى ورکړه.۹4۳

بالکونسکې چيده کړل:
زه له تاسو سره ټوکې نه کوم،اجازه راکړئ،له تاسو هيله وکدړم چدېچوپ شئ.
هده د نيسیي کي مړوند راونيو او له ژيرکوف نه چې نه پوهېده څده
واب ووايي،لرې شول.
نيسیي کي دسردار اندرې د کرارولو لپاره وويل:
څه شوي دي وروره؟ولې دې طبيعت داسې خرابه دی.سردار اندرې له ډدره قهره او تلوسې ودردد او وې ويل:
څنګه څه شوي دي؟موږ بايد ټول دا په خپل مدن کدې پده ډايده کدړوچې څوک يو،يا هده پو يدان يدو چدې د ټولدواک او هېدواد پده چدوپړ کدې
يو،لدده خپددل يددډ بددری ندده خوشددالېږو او دخپلددو پددو ي ملګددرو پدده مدداتې
زوردږو او خپه کېږو.يا هده نوکران يو چې دخپل بادار پده بدري او ندابري
هېڅ کار نده لدرو،او يدواکې دا چدې پده فرانسدوي ژبده خبدرو خدوږوالى او
قول وربښي په فرانسوي ژبه وويل:
څلويښت زره سرتېري يې ټول وژلي دي.زموږ دمتحدد،اتريت پدوځماتدده خددوړلې ده او تاسددې ټددوکې ټکددالې کددوي.دهدده کددار ددهدده شددان يددوه
سپک ماشدوم او بېعالده سدړي لپداره چدې تاسدو،له هدده سدره ملګرتدوب
کوي،دبښنې وړ دی،خو نه ستاسو لپاره،هوکې نه ستاسدو لپداره.خدورا
عجيبه ده...اندرې بيا په روسي ژبه خپلو خبرو ته دوام ورکړ:
يوازې تنکي زلميان کدوالی شدي دهده شدان ټدوکې وکدړې،د (تنکديزلميددان)کلمدده يددې کدده پدده فرانسددوي لهجدده وويلدده چددې توددوريې کدداوه
،ژيرکوف کېدای شي ال دده خبرې واوري....
هده ستريه په الره پاتې شو چې دسدواره پدوځ افسدر دواب وايدي او
کنه،خو ژيرکوف راستون شو او له هليزه وول.
۹5١
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د پاولويراد سپورو هونډ،له براوناو،نه دوه ميله لرې ای پر دای
شددوی واو هددده سددواره چددې نيکددوالی رسددتوف پدده کددې خدددمت کدداوه،د
جرمني د زلي ڼيک په کلي کې مېشت شوي وو.د کلي تر ټولدو نده هدوره
کورددهه هونډ دسپورو دقوماندان تورن دنيسوف په برخه شدوی و.دی
په ټول پدوځ کدې د واسدکا دنيسدوف،په نامده يادددده او .رسدتوف ندومى
افسر هم له هده وخته چې په پولند کې ان هونډ ته رسولى و،له ده سره
په همدې کورکې اوسېده.
د اکتوبر په اتمه،په همهده ورځ چې د جنرال ماک د ماتې خبر دپدوځ
په قوماندانۍ کې هرڅه الندې بانددې کدړل او ټدول تيارسدۍ شدول،خو د
سواره پوځ په احرايي قوماندانۍ کې د ور نى ژوندد بهېدر دپخدوا پده
شددان کددرار روان و.کلدده چددې سددهار دوختدده رسددتوف پددر خپددل آس سددپور د
وښو ټولولو له دندې نه راستون شو،دنيسوف چې ټوله پرونۍ شدپه يدې
په قمدار تېدره کدړې وه،ال کورتده نده و،راهلدى .رسدتوف پدو ي جدامې پده
هاړه،دخپل کور تر چوترې پدورې وړانددې راهى،خپدل آس يدې پده يدوې
خو ېداپورې واهه او خپله يوه پښه يې د وانانو په څېدر پده چټکدۍ او
نرمۍ له رکابه راخالاه او لږه شېبه پدر بدل رکداب و نددده،داسدې چدې
يواکې کوالی يې نه شو،زړه له خپله آسه وشلوی،خو په پای کدې يدې لده
هده يام اوخپل پيره دار ته ورهږ کړ.
هده،هده سرتېري ته چې په تلوار يې دده دآس خواته ور و داستل،
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پدده وروريلددوۍ ،ميندده ندداکې او خددوږې ژبې،پدده هدددې ژبددې چددې وانددان
دخوښۍ په وخت کې په خپل من کې پرې هږدږي،وويل:
آه،باندارينکه!ملګريه راشه! لږيې وير وه.اوکرائيني وان چې سر يې په خوښۍ ښوراوه ،واب ورکړ:
جاللتمابه! وامې ورددل.يوره چې ښه يې وير وئ،پام پرې ساته.بددل سددرتېري هددم دهددده د آس خواتدده ور ودانګددل،خو باندارينکدده ال
دوخته د آس له هاړې هاړکۍ او له خولې نه قيدزه لدرې کدړي وو .ټولدو تده
څرينده وه چې رستوف د کار په بدل کې د ودکدا پيسدې ورکدولې اوهدده
ته منډې وهل يې بې يټې نه پاتې کېدل.رستوف دخپل آس پر هاړه الس
تېر کړ،بيا يې دهده څنې ونازولې ،دخپدل کدور پده چدوترې ودرددد اوپده
خندا يې له انسره وويل:
 خورا ښه آس دی،خورا بې ساری!خپله توره يې لږ ښکته پورته او د زينو خواته يې مندډه کړه،دبوټوندو
دڅوکو وسپنو يدې شدرن

شدرون

کداوه.د کورجرمنخټي،څښدتن چدې

لنډې جامې يې اهوستې او کليدوالي خدولې يدې پدر سدر وه او پده شداخۍ
يدددددددددې هوجلددددددددده پاکوله،درسدددددددددتوف پددددددددده ليددددددددددويې طبيعدددددددددت
وهوړدده،وموسېد،سددتريه يددې کېښددکوده اوبيددايې پدده المددانۍ ژيددې
وويل:
 سهار په خير!سهار په خير!داسې بردښېده چې کوربه دهه وان ته له هرکلي نه خوند اخلي.
رستوف په هماهه مينه ناک او له ورويلوۍ نه ډکدې موسدکا چدې لده
شونډو نه يې نه ورکېده،وويل:
 ته بيا وخته په کار لګيا يئ!۹5٢

اوهده خبرې چې پده پرلده پسدې تويده دکدور دالمداني خټده څښدتن نده
اورددلې تکرار کړې:
ژوندددددي دې وي اتريشددددان،ژوندي دې وي روسددددان او تددددل دې ويټولواک الکساندر!
الماني چې له خندا نه وران و،له هدوجلې راوول،خدولۍ يدې لده سدره
هسکه کړه،بيايې هده تر سر تاو او چيده يې کړه:
ژوندي دې وي،د ټولې نړۍ خلک! رستوف،دالماني په څېر لده سدره خدولۍ پورتده کړه،هدده يدې ترسدرتاو او په خندا يې چيده کړه:
-ژوندي دې وي،د ټولې نړۍ خلک!که څه هدم نده دجدرمن چدې خپلده هوجدل يدې پاکولده د خوشدالۍ لپداره
کومه پلمده لرلده ،او نده درسدتوف لپداره چدې د شدنو او وښدو د راټولدو نده
دخپلو ملګرو سره راستون شوی و،خو سره له دې هم دواړو په خوښۍ ا
و ورويلوۍ يو بل ته کتل ،يو بدل تده يدې پده خواخدوږۍ سدرونه وښدورول
اوسره جال شول.جرمن بېرته خپلې هوجلې او رسدتوف خپدل کورتده چدې
له دنيسوف سره يې په يډه الندې کړی و،ستانه شول.
دنيسوف د رستوف له ياور،الروشکا،نه چدې پده ټدول هوندډ کدې يدې
په دکمارۍ کې نوم يټلى و،وپوښتل:
ښاهلى چېرې دی؟الروشکا واب ورکړ:
پدددرون ماښدددام چدددې وتلى،بيدددا نددده دی راهلى،هرومدددرو يدددې جددواريبددايلودې ده .اوس ،ددوی حسدداب راتدده څرينددد شددوی دی،کدده جددواري
ويټي،ژر راستانه کېږي ،چې بيا خپلې اپلتدې او حانسدتاينې وکدړي او
که يې بايلي تر سهاره به راستانه نه شي ،داسدې يدې ويڼده چدې بدايلودې
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يدې ده او ويدر کورتده راوړي.ښده ماتده څده سپارښتنه؟وبښدئ،قهوه درتدده
راوړم؟
ښه رايې وړه،رايې وړه،ويورو چې څه کېږي.الروشکا،له دقياې وروسته،قهوه راوړه او وې ويل:
را روان دي،اوس نو بدمرهي پيل کېږي.رسددتوف لدده کړکددۍ ندده وکتددل،وې ليدددل چددې دنيسددوف،دکور پلددو
راروان دی.دنيسدددددوف،وړ انى واودسددددددرې څېددددددرې خاوندددددددو،تورې
لېدونکې ستريې ،تور بريت او تورې جړې څڼې يدې لرلدې.د کدالو تڼدې
يې خالاې،دزياتو يونځو پطلون يې لږ ښويېدلى او خولۍ يې هم څټ
ته ورلوددلې وه.په خورا خواشداني او ښکته لوددلي سر ،دکور دمخدې
زينو ته نېږدې کېده.
هده په خورا خواشداني او قهر چيده کړه:
الروشکا!راشه جامې رانه دو واخله!( دنيسدوف،د ( ر) دتدوري پدرای د( و) توری کاراوه.
الورشکا واب ورکړ:
ښه ده ! دادی اوس يې درنه باسم ،نو دا ترخه ژبه څه په کار؟دنيسوف،کوټې ته ننول او وې ويل:
آه! ته بيا پاڅېدلى يې؟رستوف وويل:
زه خدددورا دوختددده پاڅېددددلى يم،وښدددو پسدددې تللد دى وم،او د ماتليددددملګرې ،نجلۍ مې هم وليده.
دنيسوف،په چيده،چيده وويل:
 او زه دسددپي بچددى،الړم جددوارۍ ته،څدده مددې چددې در لودل،ټددول مددېبايلودل،څه بدمرهي ده؟څه بدمرهي !همدا چې تده الړ يې،ندور نوبخدت
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هم کډه وکړه،ورکه وه يې،چای راوړئ!چای.
دنيسوف،خپله څېره داسې برنده کړه چې يواکې ،موسدېږي ،د هدده
لنډ او ټين

هاښونه لده ورايده وبردښدېدل .د دواړو السدوپه لندډو يوتدو

يې،خپلې تورې ،يڼې او جړې څڼې،ال پسې جړې کړې.بيا يدې پده دواړو
السونوخپل تندی او بشره ومښل او وې ويل:
 هېڅ نه پوهېږم چې چا او څنګه ددې موږک کورته بوتلم ( دوی پدهقطعدده کددې يوافسددر د مددوږک پدده نامدده يدداداوه) کددولي شددي توددور يددې
وکړې،يو وارمې هم ترې ونه شوه يټالی،آن يو وار هم.
دنيسوف،لګوالی پي چې ده ته الورشکا ورکړ په الس کدې و،هدده
يې په يوتو کې يې کېښکود،خوله ډدره قهدره يدې پر مکدې وواهده،اور
هرې خواته وشيندل شو او ده چيده کړې:
 هددد ده پدددده هددددر ډول يټلدددده ...پددددر شدددديندل شددددوی اور يددددې پښدددده ورکېښوده،پي يې مال کړ.اخواتده يدې وارتېږه،بيدا چدوپ شدو او ناڅاپده
يې تورو لېدونکو ستريو ،رستوف ته وکتل او وې ويل:
 کاشکې کومه يوه ښځه پيدا شوې وای،کنه پرته له دې چې شدرابوڅکدو بدل هددېڅ کدوم کدار ندده شدته .يدا کاشددکې اوس دا جګدړه پيدل شددوې
وای.په دې شېبه کې هده د دروازې له شا نه ددرنو بوټو لرونکو يدامونو
د درددا او له درناوي نه ډک توخي،هږ واوردد،د هدږ داوردددو سدره يدې
چيده کړل:
 آها! دا څوک دی؟الورشکا ،واب ورکړ:
 د سرکار ډلګى مشرددې خبرې په اورددو،ددنيسوف تندی الپسې تريو او وې ويل:
 بد کار وشو.۹55

دخپلو پيسو وړه دجيب ک وړه يې چې دسرو زرو څدو سدکې پده کدې
پرتې وې،پر ميز واچوله او وې ويل:
راشه،رستوف جانه!ويوره! وې شمېره چې څومره پاتې دي او بيدايې د سرودږدې الندې کېږده.هده دا خبره وکړه او له کوټې نه وول.
رسدددتوف پيسدددې را واخيسدددتې اوپددده دوه برخدددو،زړو او نويدددو يدددې
وويشلې .يو پر بل يې کېښودې او وې شمېرلې.
د دنيسوف هږ له بلې کوټې نه اورددل کېده چې ويل يې:
آ! تلياتينه!څنګه ياست؟پرون شپه يې سره تاالن کړم.يوبل نری هږ پورته او وې وويل:
چېرې؟د بېکوف کره؟د موږک کره؟پوهېدم.دهده پسې جوخت ،د سدواره پدوځ وړوکدى دوان برددديۍ تليداتين،
کوټې ته راننول.
رسددتوف د دنيسددوف دپيسددوجيبى ک دددوړه تدددر سددر وددددږدي النددددې
ننيسددته او ده تدده اوږدشددوی پدده خولددو لونددد الس يددې کېښددکود.داچاتدده
څرينددده ندده وه چې،تليدداتين ولددې جبهددې تدده ترتدد

ندده مخې،لدده يددارد

نه،هوندددډ تددده رابددددل شدددوی و.کدددړه وړه يدددې خدددورا ښددده و،مګدددر دچدددا نددده
خوښېده،په تېره بيا رستوف،نه شو کوالی له دهده افسدره ،پرخپلدې بدې
دليلې کرکې السبری شي اوخپله کرکه پټه کړي.
له رستوفه يې وپوښتل:
ښه ،وانه سوره!زما له يراچېکي نه خدوښ يدئ؟(يراچېدک دهددېاسپې نوم و،چې تلياتين په هده خرڅه کرې وه).
دهه بردديي به ،هې کله دهده چا ستريو نه کتل چدې دی بده ورسدره
هږدده او ستريې به يې تل له يوڅه نه بل څه ته اوښتې.
ما وليدې ،تاسو نن راهلئ...۹56

رستوف واب ورکړ:
ښدده دی!ښدده آس دی(.کدده څدده هددم دهدده آس چددې رسددتوف پدده اوه سددوهروبله اخيستى و،دخپلې بېې په نيمايي نه ارزدده)خو زياته يې کړه:
 خو دهده چپه مخنۍ پښه لږ يوډه،يوډه کېږي.دهده سم چاودې شوی دی،زه بده يدې در وښديم يدو مديخ چدې پده کدېووهې ،جوړدږي.رستوف وويل:
مننه!مهرباني وکړئ،که راوې ښيئ،ډدره به ښه وي.ښه ده،در ښېيمې،دا کوم راز نه دی،دعا به راته کوئ.رستوف چې هوښتل ان دهده له جنجال او ډدرو خبرو نه وژهوری،
وويل:
نو زه الړم چې ورته ووايم،آس سره راولي.او دسپارښدتنۍ لپداره لدهکوټې نه وول.
په الره کې،دبردديي د دروازې تر مخې،دنيسوف،پي په شونډو،
پلتددرۍ وهلددې وې او بردددديى هددده تدده څدده نددوې خبددرې لرل دې .دنيس دوف،
درستوف په ليدو،تندی تريو او ستريې يونځې کړې ،دڅټ لده خدوايې
په هټه يوته هدې کوټې ته چې تليداتين پده کدې ناسدت و،اشداره وکدړه او
بې له هده چې د بردديي خيال وساتي،وويل:
آخ! چې دهه وانيکي مې نه خوښېږي.رستوف هم داسې اوږې پورته واچولې،چې يواکې رښتيا وايي:
زما هم همداسې،مګر څه کوالی شو؟خو وروسته له هده يې چېسپارښتنه وکړه،بېرته تلياتين ته ورهى.
تلياتين،هماهدددده شددددان چددددې څوشددددېبې مخکې،رسددددتوف ليدددددلىو،پلترۍ وهلدې ،همالتده ناسدت و اوخپدل دواړه سدپين السدونه يدې سدره
مښل.
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رستوف،کوټې ته د راننوتلو په درشل کې له انسره داسې بنګېده:
دا ينې څېرې هم څومره کرکجنې دي.تليدداتين لدده ايدده پاڅېددداو پدده خددورا بددې پروايددې شددااوخوا وکتددل او
وويل:
سپارښتنه مو وکړه چې آس راولي؟هوکې،وې ويل.ښه! را ئ چې و ،زه يوازې ددې لپاره راهلم چې له دنيسدوف ،ندهد پرونۍ سپارښتنۍ په اړه وپوښتم،دنيسوفه!تاسو تده يدې سپارښدتنه
اورولې ده؟
نه ال تر اوسه نه،ته چېرې ئ؟م،دهه زلمي ته ورزده کړم چې آس څنګه نالېږئ.
دکددور دمخددې چددوترې او لدده هددده ايدده هددوجلې تدده الړل ،بردددديي،رسددتوف تدده د آس دنددالولو چددل وروښددود او بېرتدده کددوټې تدده راسددتون
شو.کله چې رستوف،بېرته کوټې ته راستون شو،پر ميدز يدو بوتدل ودکدا
او يوڅدده کالبسدده (وچدده شددوې هوښدده) ادښددي وو.دنيس دوف،دميز شدداته
ناست او په بڼکه يې،شغ شغ پر کاهذ څه ليکل.
هده په تريو تندي،د رستوف مخ ته وکتل او وې ويل:
هدې ته يې ليکم.خپلې څنګلې يې پدر ميدز کېښدودې،له دې چدې وخدت يدې پيددا کدړی
دزړه له کومې او پده خدوږه ژبده څده وليکي،خدورا خوشداله و،هدده دخپدل
ليک ،د ليکنې څو ټکې رستوف ته ياد کړل.
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يددوره انديوالدده !تددر هددده چددې مددين شددوي ندده يو،ودددده يددو .د اديددرېخدداورې اد درې يددو...،خددو کلدده چددې مددين شددو...آسددماني روح پدده مددوږ کددې
ننوزي،سدددا رابښدددي ،د ازل د سدددپيدو پددده څېرسدددپې لي کېدددږو ...او پدددر
الروشکايې ،چې په بې ادب تويه هده ته نېږدې شوی و،چيده کړه:
دا الپسې څوک شو؟ بال پسې يې ولېږئ...څوک دی؟بردديى دی،پيسدو پسدې راهلى،تاسدو خپلده راهوښدتىو.
دنيسوف،ورو ې برندې کړې ،چوپ شو او له انسره وبنګېدد«:بدد
کار وشو!» او له رستوف نه يې وپوښتل:
 دجيب په ک وړه کې څومره پاتې شوې؟اوه( )۳نوې سکې او درې زړې سکې!نه،نه!خورا بد کار وشو! او پر الورشکايې چيده کړه:آخ بددد کددار وشددو!نوڅدده ؟ تدده ولددې داسددې والړيددې لکدده بددت؟پيره دارپسې يې ولېږه ،چې دلته يې راولئ.
-رستوف،چې تک سور اوښتى و ،په يبنۍ وويل:

 دنيسددوف! هيلددده کوم،مهربددداني وکدددړي چدددې څدددومره مدددو پددده کددداروي،هده واخلۍ،زه پيسې لرمه.
دنيسوف وهړمبېد:
زما نه خوښېږي چې له پېژندونه ،پيسې پور کړم،نه!نه،هېڅ مې نهخوښېږي.
رستوف بيا تکرار کړه:
که ته له مانه پيسې وانخلې،مابه خوابددی کړې،پيسدې زمدا دي اوزه ح لرم هده درکړم.
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نه،ما وويل،نه!او دکټ خواته نېږدې شو.چې دپيسوک وړه را واخلي.
رستوفه دپيسو ک وړه دې چېرې،ادښې ده؟ ترسر ودږدی الندې.دلتده خدو نشدته.دنيسدوف،دواړه سدرودږدې النددې بانددې کړل،خددودک وړې نښه هم نه وه.
داڅه شوه؟رستوف وويل:
 ابر وکړه،وې يورم ،دې خواته دې نه يې اچولې.هدددده سدددرودږدي،يويو النددددې بانددددې کړل،ود ندددډل،څادر يدددې را
واخيست هده يې هم وڅانډه،خو بياهم د ک وړې نښه نه وه.
رستوف وويل:
 چې هېر کړې مې نه وي؟ نه!داسې نده ده،زمدا ښده پده يداد دی چدې دکېښودو په وخت کې مې فکر وکړ چې ته به لکه خزانه هدده دسدر النددې
ساتې.ک وړه مې همدلته کېښوده.له الورشکانه يې وپوښتل:
ک وړه څه شوه؟زه خو هېڅ کوټې تده راهلدى نده يم،هرچېدرې مدو چدې ادښدې هلتده بدهموادښې وي.
خو نه شته،کنه؟تاسددو ټددول همداسددې يئ،هرچېددرې چددې رسددېږئ،خپل شدديان همالتدده
ارتېږئ ،جيبونه مو ويورئ.
رستوف وويل:
 نه،نه! دا شونې نه ده،که د ادښېدو په وخت کې مې دخزانې پده اړهفکدددر نددده وای کړای،بيدددا پددده يدددوه خبدددره وای،مګدددر نددده،زما ښددده پددده يددداد
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دی،همدلته مې کېښوده.
الروشکا،تول کټ النددې بانددې کړ،دميدز سدر يدې وکدول او ترهدده
الندې ننول،توله کوټه يې يدډه وده کدړه او دکدوټې پده مدن کدې ودرددد.
دنيسوف ،هده ښه څاره،خوهېڅ يې نه ويدل.الورشدکا السدونه پرانسدتل
او په حيرل او خورا کمداني يې رستوف ته وويل:
 رستوفه!دماشومانو کارونه به نه کوئ.رستوف ،ان خوا ته د دنيسوف په ير کتل احسداس کړل،سدتريې
يې پورته او سمدالسه يې بېرته ښکته واچولې.دهده دټدول دان وينده،د
سددر او سددتريو خواتدده را وکوچېدلدده او هددده ندده شددو کددوالی سددمه سدداه
وباسي.
الروشکا وويل:
پرته له تاسو او بردديي نه بل څوک په کوټه کدې نده و،ک دوړه بايددپه همدې کوټه کې وي.
دنيسددوف،ناڅاپه تددک سددور شددو او پدده يددو يواښددمنې خو ېدددايې
،دخپل چوپړ خواته ور و دانګل او چيده يې کړل:
 اې شدديطاني نددانځکې!دوکمدداره!ژر ژر خو ېږه،هددده بايددد پيددداکړې،کنه تر وهلو الندې به دې سا وباسم،هم دتا او هم دنورو.
رستوف،ه ه کوله دنيسوف ته ونه يوري،هدده دخپدل جمپدر دتڼيدو
په تړلو پيل وکړ،توره يې تر مال وتړله او خولۍ يې پر سر کړه.
دنيسوف،د الروشکا اوږې پده سدختۍ کېښدکودلې ،پده ديدوال يدې
وهلې او چېدې يې پورته وې:
تاته وايم ک وړه بايد سمدالسه پيدا شي.رسددتوف،چې سددتريې ښددکته اچددولې وې اود دروازې خواتدده روان
و،وې ويل:
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 دنيسوفه!پردږده هده،زه پوهېږم چې ک وړه چا اخيستې ده.دنيس دوف،خپل چددوپړ پردښددود او تددر يددوې شددېبې چوپتياوروسددته
يددواکې د رسددتوف پدده اشدداره پددوه شددو،دهده الس يددې راونيددو او داسددې
چيده يې وکړه چې دهده مراندې لکه ريښدکۍ داسدې دهدده پده سدتوني
او هاړې راوپړسېدې،هده وويل:
اپلتددې مدده هددږوه!ليددونى شددوی يددې کدده څنګدده؟ زه تاتدده اجددازه نددهدرکوم،ک وړه همدلته ده،ددې سپک نه به پوسدتکى وباسدم،يورې بده
چې پيدا شي.
رستوف،په ردږدددونکې آواز تکرار کړه:
زه پوهېږم دا دچا کار دی او ددراوازې خواته الړ.دنيسوف،دهده مخې ته ودردد ،دهده دوتلو الره يې بنده کړه او وې
ويل:
زه وايم چې دا کار به نه کوي او که هده وکړې...خو رستوف خپل الس په داسې قهر د دنيسوف،له السده را وويسدت
چددې تددا بدده ويددل دهددده ندده پخالکې ددونکى دښددمن دی،هددده پدده برنددد او
مخامخ تويه هده ته وکتل او په ردږدددلي آواز يې وويل:
ته پوهېږئ چې څه وايي او کنه؟ پرته له مانه بدل هې دوک پده کدوټېکې نه و،نو که دا دهده کار نه وی،نو...
خو هده ونه شو کوالی خپله خبره تر پايه ووايي اوپه تلدوار لده کدوټې
نه وول.
بال دې در پسې وي،هم تا او دنورو ټولو پسې.دا هده وروستې خبرې وې چې رستوف واورددې.
هده مخامخ د تلياتين کورته الړ او دتلياتين چوپړ وويل:
ارباب،پددده کدددور کد دې ند ده شته،سدددترې قومانددددانۍ تددده تللد دى دی او
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دنیرخدمت د انديښمنې څېرې په ليدويې زياته کړه:
څه پېښه شوې ده؟نه ،څه نه شته.نیر خدمت وويل:-همدا اوس ستاسو رات

نه شېبه مخکې الړل.

ستره قوماندانۍ،درې ورسته لرې د زال ېينيک،په ښدار کدې پرتده
وه .رسددتوف،بې لدده هددده چددې کورتدده الړ شددي،خپل آس يددې واخيسددت او
مخامخ قومانددانۍ تده الړ.هدده کلدى چدې قومانددانۍ هلتده پرتده وه،يدو
مېلمستون درلود،ددهده مېلمسدتون مېلمانده افسدران وو.رسدتوف چدې
کلدده مېلمسددتون تدده راورسددېد،دتلياتين آس يددې دمېلمسددتون ترمخددې
وليد.
د مېلمستون په دويمه کوټه کې ديدوه ميدز شداته برددديى ناسدت واو
مخې ته يدې پدر ميدز ،ساسديکي(دسداندويچ پده شدان هوښده)او يوبوتدل
شراب ادښي وو.
هددده بردددديى درسددتوف پدده ليدددو ،وموسددېد ،ورو ددې يددې پورتدده
واچولې او وې ويل:
 ته بيا راورسېدې ،وانه!رستوف ،واب ورکړ:
هوکې!دده له خبرو نه داسدې بردښدېده چدې آن ددهدې يدوې کلمدې دويلو لپاره يدې هدم پدر دان خدورا زور راوسدتى دی،الړ او دهدده دياوندډ
ميز شا ته کېناست.
دواړه چدوپ وو.لده دوی نده پرتده پده کوټده کدې دوه جدرمن او يدو روس
افسر هم ناست وو،ټول چوپ وو او په دې چوپتيداکې ،پرقدابونو دچدړو
دلګېدلو تړکهار او دبردددمن دخدولې شدړپهار اوردددل کېددل.تليداتين،
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چې کله ډوډوۍ وخوړه،يوه دوه جيبېدزه ک دوړه يدې لده جيبده راوويسدته
اوپه خپلونازکو،سپينو او څوکپنډو يوتو يې دهدده هوټده خالاده کدړه
او له هدې يې يوه دسرو زرو سکه راوويسته،هوتلي ته يې ورکړه او وې
ويل:
 هيله کوم.لږ ژر کوئ.دزرو سکه،نوې وه.رسدتوف پاڅېدد او تليداتين تده ورنېدږدې شدو،په
داسې يو ټيټ آواز يې چې مټې اورددل کېده،هده ته وويل:
 اجازه راکړئ چې دجيب ک وړه دې ويورم.هده،ناڅاپه تک ژيدړ شدو،هوکې!هدوکې خدورا ښدکلې ک دوړه ده او
زياته يې کړه:
وې يوره وانه!رستوف،ک وړه واخيسته ،ک وړې ،دهدې په من کې پيسدو تده او
بيا تلياتين ته يرشو.تلياتين،دخپل عادل لده مخدې شداوخواته وکتدل
او ناڅاپه پر هده دخوښۍ څپه راخوره شوه او وې ويل:
که ويانا ته الړ شو،هلته به ټولې خرڅې کړم،خو اوس به دلته په دېخوار او بدمرهه ښاريوټي کې په پيسو،څه وکړم؟ او زياته يې کړه:
ښه وانه!اوس خو دې وکول،رايې کړه،چې زه م.رستوف چوپ پاتې شو،خو تلياتين دوام ورکړ:
تاسوڅه کوئ؟تاسو هم هدواړئ سدهارنۍ وخورئ،دلتده ډوډۍ بددهنه ده،سړی ښه پرې مړدږي،راکه!ک وړه راکړه.
الس يددې وروهځدداوه اوک ددوړه يددې پدده منګولددو کددې راټينګدده کددړه.
رستوف هده پردښوده.تلياتين هده واخيسدته او دپطالنده پده جيدب کدې
يې ننيسته.په خورا نه پدام يدې ورو دې پورتده الړې او خدولۍ يدې داسدې
لږه وازه شوه چې تابه وې چې وايي:
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هوکې!هوکې!ک وړه مې په جيب کې ږدم،په خدورا سداديۍ اوچداپورې اړه هم نه لري.بيا يې سوړ اسويلى وويست او دبرندو پداس خواتده
تلليو ورو والندې يې رستوف ته وکتل او وې ويل:
 ښه! وايه څه خبره ده اوڅه شوي دي وانه؟دتالندې په شان شدلې دتلياتين له ستريونه درستوف او د رستوف
ستريونه دتلياتين ستريو ته و لېدې،په نيمه شېبه کدې دده نده هدده او
له هده ده ته ،څو له دا لېدل تکرار شول.
رستوف،د تلياتين مړوند راونيو اوپه کراره يې ورته وويل:
دې خواته را ه!رستوف هده په زور دکړکۍ خواته راوست او په کراره يدې دهدده پده
هوږ کې وويل:
دا دنيسوف پيسې دي او تا هده اخيستې دي.تلياتين واب ورکړ:
څه ،څه ؟څنګه ته کوالی شي؟څه؟خو دهده دهه هندنيزې خبرې،داسې شکايت او ناهيلې ته ورتده وې
چدددددې دبښدددددنې هوښتنې،نښددد دې پددددده کدددددې څرينددددددې وې.همددددددا چدددددې
رسددتوف،دهده پدده اواز کې،دزاريددو سددندريزهږ احسدداس کړ،دشددک او
يمان يو ټيند

ديدوال يدې پده يويدل کدې راونړددد.دخوښدۍ او هممهالده

دده پدده وړاندددې پردهدده والړ بدمرهدده يددې درحددم احسدداس پدده زړه کددې را
وتوخونېد ،خوپيل شوی کاريې بايد پای ته رسولى وای.
تلياتين،خپلدده خددولۍ واخيسددته او د وړې او تشددې کددوټې خواتدده پدده
ت

ت

او بنده،بنده ژبه وويل:

خدای پوهېږي خلک دلته څه فکرکوي،در ه چې هلتده يدې سدپينهکړو.
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رستوف وويل:
زه دخپلې خبرې په رښتينتوب ډاډه يم او هده کوالی شم ثابته کړم.
ما...د تليدداتين دډار پلددې او رند

الددوتې بشددرې ټددول هدړي پدده ردږدددددو

شول،ستريې يې دا خواهده خوا رهړولې ،چېرته ښکته به يې کتدل،خو
درسددتوف ترسددتريو ورپورتدده کې ددای ندده شددوې،ناڅاپه دهددده د ژړا هددږ
واورددل شو،پيسې يې پر ميز وارتېږلې او په زاريو يې وويل:
يرافدده!ديو ددوان ژونددد مدده بربددادوئ،واخلئ دا بدمرهدده سددپېرېپيسې در وا خلئ ...مدا مده رسدوا کدوئ...زمدا پدر زړه مدور او بدوډا پدالر لدږ
ورحمېږئ.
رسدتوف،چې ه دده کولده دتليدداتين سدتريوته وندده يوری،پيسدې يددې
واخيستې ،بې له هده چې څه ووايي،د دراوازې پلو ته الړ.د دروازې په
خوله کې ودردد،مخ يې راواړاوه او په ژړهوني اواز يې وويل:
پاکه خدايه!زه نه پوهېږم تاڅنګه کوالی شول دا کار وکړې؟تلياتين،هده ته ورمنډې کړې او وې ويل:
يرافه!رستوف ان ترې شاته کړ او وې ويل:
ماته به الس نه راوړې،که دې پيسو ته اړتيا لرې دروايخله.دپيسو ک وړه يې ،وروارتېږله او خپله له مېلمستونه وول.
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دهماهې ور ې په ماښدام،د دنيسدوف،په کوټده کدې د سدواره پدوځ د
افسرانو ترمن سختې تودې خبرې اترې روانې وې.
د سترې قوماندانۍ د يوه ټولى قوماندان چدې جګده ونده،ما

بدرنج

څڼې ،خدورا ببدر بريتونده،قوي شدډل هدړي او يدونځې يدونځې بشدره يدې
لرله او رن

يې له ډدره قهره تک سور شوی و،وويل:

رستوفه!ته بايد دهنډ له قوماندان نه بښنه وهواړې.دا افسدر تورن،کريسدتين،نومېده او دوه لده يددې لده دې کبلده خپلددې
رتبې له السه ورکړې وې چې دخپل حيايت نه يې په کلکه دفدا کدړې وه
او دواړه وارې يې دښه زيار او کار له برکته بېرته خپلې رتبې يټلې وې.
رستوف چيده کړل:
زه هېچاته دا اجازه نه ورکوم چدې ماتده دروهجدن ووايدي.هدده ماتدهوويل چې زه درواغ وايم،خو ماهده ته وويل،چې هده خپلده دروغ وايدي
او دا زما دزړه او وروستې خبره ده.هده کوالی شدي مدا هدر ورځ پيدرې تده
وباسي،يا مې حبه کړي،خدو هې دوک مدا دې تده اړولدى نده شدي چدې لده
چانه بښنه وهواړم،کده هدده دهوندډ قومانددان دی وې دی ،ددې تدور لده
امله زه هده دوئل ته رابولم.
دقوماندانۍ افسر خبروته ورننول ،خپل ببر،اوږده او پڼدډ بريتونده
يې ااف کړل او په شډل اواز يې وويل:
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پالرکددده!ادددبر وکړئ،هدددوږ شد دئ،ويورئ څددده وايم،تاسدددو دندددوروافسرانو ترمخې دهونډ قوماندان ته وايئ چې دهده يوه افسر هال کدړې
ده...
دا زمايناه نه ده چې داخبرې دنورو افسدرانو ترمخدې شدوې دي،کدهڅه هم دا به ښه وه چې دا دهدو تر مخدې نده وای شدوې،خو ديپلومدال نده
يم،زه دسدورو افسدرانو دکتدار خواتده راهلم،تودور مدې کداوه چدې دلتده
دهدده شددان نزاکتوندده پدده کددار ندده دي،اوس هددده راتدده وايددي چددې تدده دروغ
وايي...بايد هده ددې تور بد راکړې...
داټولې خبرې په ای دي،هې وک نه وايي چې تده کدوم ډارن افسدريې،خو خبره په دې کې ده،هو ته له دنيسوف نده وپوښدته چدې دا چدا کلده
ليدلې چې يو پيردار دې ،د هونډ قوماندان ته د دوئل بلنه ورکړي؟
دنيسوف،چې خپل بريدت ژويدل او پده تريدو تنددي يدې دهدو خبدرو تده
هوږ نيولى و،ښکاردده چې نه هواړي دهو خبرو کې وريدډ شى،دافسدر
پوښتنې ته يې هم د سر په ښورولو،دنه واب ورکړ.
دقوماندانۍ افسردوام ورکړ:
تاسو دافسرانو تر مخې د هونډ له قوماندان سدره،ددهې رسدوايۍپه اړه خبرې کوي،نو بګدانيچ(دقوماندان نوم بګدانيچ و)دې ته اړيږي
چې تا په خپل ای کېنوي.
هده په خپل ای کېننولم،هده راته وويل،چې دروغ وايي. ښده! نو،تاهدده تدده څده اپلتدې ويلي،بايدلدده هدده دې بښدنه هوښددتېوای .
رستوف،چيده کړل:
اخر دڅه لپاره،بښنه؟دبښنې هوښتل ناشوني دي.دقوماندانۍ افسرپه زهرده اوټينګه وويل:
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له تاسو نه مې داهيله نه لرله،تاسو چمتو نه ياست لده هدده نده بښدنهوهواړئ،حال دا چې نه يوازې دهدده بلکدې دټدول هوندډ او زمدوږ د ټولدو
په وړاندې ينهګاريې.ښده بده داوي چدې لدږ فکدر دې کدړی وای،لده خپلدو
دوستانو سره دې مشوره کړې وای چې پده کراره،بدې شدرو شدوره دا جدړه
هوټه خالاه شوې وای.خوته برعکه،داسې بې خياله دټولدو افسدرانو
پده مخکې،هرڅدده پدده ډايدده کددوي،اوس ندو دهونددډ قوماندددان څدده کددوالی
شي؟بايد ينهګار افسر محکمې تده ولېږي؟ديدوه بدذاتده پده خداطر ټدول
هونډ بدنامه کړي؟ څنګه! ستاسو له نطره بايد همداسدې شدي؟خو مدوږ
داسې فکدر نده کوو،پده بګددانيچ،دې افدرين وي چدې هدده وويدل چدې تده
درواغ وايي.که څه هم دا دخوښۍ خبدره نده ده،خوڅده وکدړو پدالره! سدتا
خپلددده ينددداه ده .او اوس چې،هواړي،روهددده سدددره وکړئ،بياتددده دخپلدددې
انسددتاينې لدده کبددره بښددنه ندده شددي هوښددتى او دټولددوخبرو دوي دل تکددل
لددري.تاتدده دا يراندده ده چددې لدده يددوه مېړنددي او سددپې لى افسددر ندده بښددنه
وهواړي .بګدانيچ،يو مشر،زړورډيروال دی او تاته دهونډ نوم او وياړ
هېڅ درنښت نه لري؟
دقوماندانۍ دافسر هږ چې په ردږدددو کېده ،وويل:
تدده پدده دې هونددډ کددې يددو دوه ور ددې يددې کدده ندده يددې،نن دلته،سددبابهخدای پوهېږې چېرې ي او دکوم چا ياور به يې،ته خو يې بيدا څده پدروا
لري چې بيا به خلک څه وايي ((د پاولګرادسکې د افسرانو بده مدن کدې
هددددددل پيدددددددا شددددددوی دی)) .خددددددو مددددددوږ تدددددده داخبددددددره خددددددورا يراندددددده
ده،هوکې!دنيسوفه!موږته خورا يرانه ده.
دنيسدد دوف،چوپه خولدددده و او هددددېڅ يددددې ندددده ويل،خودهددددده تددددورې
لېدونکې ستريې ،رستوف ته ور اوښتې.
د قوماندانۍافسر زياته کړه:
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تاسو ته خپل هرور يران دی،زړه مو نده هدواړي بښدنه وهواړئ،خدوموږ زاړه افسران په همدې هونډ کې لوی شوي يو او کده دخددای خوښده
وي په همدې هونډ کې به مرو،نوله همدې کبله دې چې دهونډ هدرور او
ويددددداړ مدددددوږ تددددده خدددددورا يدددددران دی او بګددد ددانيچ پددددده دې خبدددددره ښددددده
پوهېږئ.آه!يوازې خدای پوهېږئ چې زموږ نوم او آبرو زمدوږ يدوازداني
پانګه ده ...
دنيسوف ،پاڅېد او په خورا توده ژبه يې وويل:
رستوفه!خو رښتيا وايي،ته څه پې کې وايئ؟درستوف مخ به کله سور او کله سدپين شدو،کله بده يدې دې او کلده بده
يې هاخوا کتل او وې ويل:
نه ښاهلو!نه!...تاسو داسې فکر مه کوئ چې زه ډدر پوهېږم  ...تاسوبايد زما په اړه داسې فکر ونه کړئ...زه..زما لپاره...دهونډ وياړ او هدرور
خورا يران دی...،څه فکر کوئ...زه لده خپدل هوندډ سدره مينده نده پده خبدرو
بلکې په کړو کې په ډايه کوم...ښه تېدر بده شدو...تاسدو پده حد ياسدتئ،زه
ينهګاره يم.ستريې يې له اوښکو ډکې شوې وې:
ينهګاره يم،ډدر ينهګاره يم،نور نو څه هواړئ؟دقوماندانۍ افسر راسدتون شدو،په درندې او سدورورې منګدولې يدې
پر اوږې وواهه او چيده يې کړه:
افرين،يرافه!دنيسوف چيده کړه:
ما خو تل تاسو ته ويل چې خورا ښه هلک دی.دقوماندانۍ افسر بيا وويل:
دا خورا ښه شو،يرافه!...اوس بده جاللتمداب راشدي او دی بده بښدنهترې وهواړي،کنه يرانه؟
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رستوف په زارۍ زارۍ،وويل:
 ښاهلو هر کدار چدې رابانددې کوي،کدوم يې،خدو پده دې اړه والده کدهڅوک يوه خبره رانه واوري...خدای شاهد دی نه شم کوالی،.هدر کدار چدې
کوي ،کوي يې،خو څنګه به ديوه ماشوم په شان له چانه بښنه هواړم.
دنيسوف،له خندا شين شو.
کېرستن وويل:
دابه تاته تاوان وکړي،بايدانيچ لکده اوښ داسدې کرکده پده زړه کدېساتي،دا سر زوری تاته خورا لوی تاوان لري.
پدده والدده کدده سددر زوري وي،دا يددو احسدداس دی چددې زه يددې تاسددو تددهويلي نه شم،نو نه شم کوالی...
د قوماندانۍ افسر وويل:
ښه! خوښه دې.او له دنيسوفه يې وپوښتل:هده بل خبيو څه شو؟دنيسوف،وويل:
 ان يې په ناروهۍ وهلى،داسې سپارښتنه شوې چې سر لده سدبانهدهده نوم له حاضرۍ نه هم ويستل شي.
بردديي وويل:
دې هلک نه بايد په رښتيارتبه واخيستل شي.کنه بل ډول نه کېږي.دنيسوف،په خندني هږ وويل:
ناروغ ،نارغ،خو ه ه دې وکړي چې زما مخدې تده رانده شدي،کنهوژنم يې.
په دې وخت کې ژيرکوف کوټې ته راننول.
ټولوافسرانو.هده ته مخ ورواړوو:
ته دلته له کومې راپيداشوې؟۹۳1

ښاهلو دسیربرۍ امر ورکړ شوی دی،ماک او دهدده تدر واک النددېټول پو ونه تسليم شوي دي.
اپلتې مه هږو!ته باور لري؟ما په خپلو ستريو وليد.تا!په خپلو ستريو ماک وليد؟روغ جوړ!دسیر بدرۍ امر،دعمليداتو پيل،پده دې ويداړ بايدد هدده تده يدو بوتدلشراب ورکړ شي.ته دلته څنګه او دڅه لپاره راهلې؟
بيائې هوڼد ته ولېږلم،دهمدې بدمرهه ماک په خاطر!يدوه اتريشديجنددرال لدده ماندده شددکايت کددړی دی،هددده تدده مددې دمدداک د رات د

مبددارکې

ورکړه...په تا څه شوي دي رستوفه؟داسې ښکاري لکه چې پده رښدتيا لده
حمامه راوتلى يې؟
دلتده دا دوه ور ددې داسددې ډنددډورې هږددږي چددې واهلل کدده مددور خپددلزوی پيدا کړي.
د هونډ دقوماندان ياور راننول او دژيرکوف.دخبدر رښدتياوالى يدې
بيا ومانه .سبا ته دسیر برۍ امر ورکړشوی دی.
ښاهلو!باالخره،زموږ لپاره جګړه پيل شوه.
شکر دخدای دی چدې دا جګدړه پيدل شدوه،کنه دلتده بده خوسدا شدويوو.
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6
کوتوزوف،دويانا لورتده ،دشداته کېددو پده لړکې،پده براونداوا کدې د
(اين)،پر سيند ټول پلونه او دهه راز په (لين ې)کې د (تدراون) د سديند
له پلونونه تر اوښتو وروسته،هده پلونه ړن

او وران کړل .د اکتدوبر پده

درويشتمه،روسي پو ونه د(انه )له سيند نه هدم واوښدتل.د وسدايلو د
ارابدددددددو ،دپليدددددددو دډلو،دتوپونودکتدددددددارونو اود روسدددددددي پو وندددددددو
دمهماتو،خو ېدددا د ور دددې پدده اوږدو کدددې د اندده دښدددار د پلددده دواړو
خواوو ته دوام الره.
دمني (خزان) يوه توده خو باراني ورځ وه،دروسي پو وندو دتوپوندو
اور،ديوې جګې هونډې لده سدره،پل تدر خپدل چتدر النددې سداته.پده هدده
سيمه کې هرڅه چې ددهې هونډۍ په لمنه کې تر لرې لرې پراته وو،کلده
به د ليوني اورښت دټال په زنګېدا کې ورک او کلده بده بيدا ناڅاپده بېرتده
راښکاره او هرڅه به تر لرو لرو دلمر تر لېدونکو شدلو الندې لده ورايده
لکددده پددده هدددوړوکې دهدددوړو شويوشددديانو پددده شدددان لېددددل.دکدددوچنى
ښارسپينو کورونو دسرو بامونه کورونه ،دهده کليسا اوپه سيند والړه
هده پدل بده دې ليدده چدې لده دواړوخدواو يڼدو روسدي پو وندوددې لپداره
پرې يرهل روان کړی وچدې تدرې واوړي.د دانيدوب دسديند پده هېدږه کدې
څددو بېددډۍ ليدددل کې ددې .د اندده او دانيددوب سدديندونه مددو ليدددل چددې لدده
څو،وچو او په يوه پارک کې لده والړې مداڼۍ نده خپلدې څپدې راتداو کدړې
۹۳۹

وې.هلته په کين ساحل کې د دانيوب تېدږو چدې دنښدتر وندو پوښدلې وې
او د ونو يڼو شينوالى چې په اوږدو درو کې يې د رازونو تر هېدږو لمندې
هځولې وې ،ان راښکاره کاوه  .دکليسابرجونه مو ليدل چدې د وحشدي
نګله،هددده نګلدده لدده شددانه چددې توددور کېددده هې کلدده دانسددان الس
وررسدددېدلى نددده دی،سدددرونه راهسدددک کدددړي وو او هلتددده لدددرې د انددده
دسددينددهاړې آه پلددو،دهرو پدده لمندده کددې پددر دښددمن د بري دد دالرو چددارو
نښې بردښېدې.
د هرو په لمنه کې د شا پو ونو قوماندان جنرال له خپلو ملګرو سره
ديڼددو وسددلو او مهمدداتو پدده مددن کې،پددر لددوړې هونددډۍ والړ او پدده خپددل
لرليددد او دوربدين کددې يددې شددا اوخددوا سدديمې څددارلې.تددر هددده ندده لددږ شدداته
نيسددیي کي،چې دسددترې قوماندددانۍ لددده خوا،شدداتلونکو قددواوو تددده
رالېږل شوی و ،ديوه توپ شا ته ناست و.هده سدره راهلدى قدزاق ملګدری
يې ده ته يوه ک وړه اوپټک ورکړل.نيسدیي کي،له ک دوړۍ نده پتېدرې
او خددورا تندشددراب راويسددتل او هدددو افسددرانو تدده چددې شددا اوخواتدده
يې،څوک په يونډو او څدوک هدم پده پلتدرو پده لمددو شدنيليو کدې ناسدت
وو،دخوړلو اوڅکلو ست کاوه.
نيسیي کي،ويل:
هوکې!دهه اتريشى شهزاده هم ساده سړی نه و چدې هدده مداڼۍ يدېهلته جوړه کړې ده،خورا ښه ای دی.ښاهلو! مهربداني وکړئ،ولدې يدې
نه خورئ؟
يو افسر چدې دقومانددانۍ ددهدې کچدې لده يدوه اسدتازي سدره خبدرې
کول يې،خپل وياړ ياڼه،وويل:
 دنددوکرۍ اطاعددت پدده تويدده يددې منندده کددوم شددهزاده!تاسددو مهربددانيکوي.ښکلى ای دی،مدوږ د يدوه پدارک لده څنګده تېرشدوو،هلته مدو دوه
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ښکلې کبلۍ (آهوان) وليدې اودماڼۍ ښکال خو کوډې کوي.
يو بل افسر چې زړه يې هوښتل يوه بله پتېدره راواخلى،خدو لده شدرمه
يې نه شو کدوالی ،هدده تده داسدې ښدودله چدې دسديمې پده نندداره بوخدت
دی،وويل:
ويورئ شهزاده! الهېڅ خبره نه ده شدوې او زمدوږ پلدي سدرتېري بيداهلته رسېدلي دي.آهدلته،دکلي تر شا په شنو کې،هده درې تنه څده شدي
وړي او د پوره باور په نښه يې زياته کړه:
هدوی به اوس په دې مانۍ ولکه ټينګه کړي.نيسیي کي ،وويل:
رښدتيا ده!رښدتيا!او پدده ښدکلې او لده اوبددو نده ډکده خولده کدې يددې دپتيرې د ژولو سره يو ای ،وويل:
پددوهېږئ!زړه مددې څدده هوښددتل؟زړه مددې هوښددتل چددې ددان هلتددهوروسوم ،هده،دهدې کليسا برجونو ته چدې د هروندو پده لمنده کدې والړه
وه،اشدداره وکړه،وموسددېده او پدده تنګددو سددتريو کددې يددې لدده شددوقه ددال
و لېده .
او!ښاهلو!څومره به ښه و.او افسرانو وخندل.
لږ تر لږه ددې راهبو ښځو د ډارولو لپاره،وايي چې ايتالوی راهبدېخويندې هلتده شدته او يندې يدې دوانۍ هدم دي،رښدتيا،چمتو يدم خپدل
پنځه کاله ژوند وروبښم.
يوه افسر چې ترنورو سپين ستريى و،په خندا يې وويل:
-کېدای شي دهدو زړه هم هلته په تن

شوي يي.

په دې وخت کې د جنرال سره يداور چدې تدر ندورو مخکدې والړ و،کدوم
څه يې جنرال ته وروښود او جنرال په خپل دور بين کې ،هده ای ته چې
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ده ته ښودل شوی و،وکتل او په خورا خواشداني يې،دوربين له سدتريو
لرې کړ،اوږې يې پورته واچولې او وې ويل:
هوکې! څه چې دي،هده دي،تاسدو رښدتيا وايدئ.رښدتيا هدم هددویپله ته اور ورته کړی دی،خو ولې هدوی دومره نډ کوي؟
د رود له هاړې آ پلو دښمن او دهدو مهمال له ورايده ،پده سداده کتدو
بې له دوربينه،ليدل کېدل.د هدو له توپ نه سپين ،شودو ته ورته لدويى
پورته شو.د لويي ترليد و نه لندډه شدېبه وروسدته لده لدرې نده د تدوپ اواز
واورددل شو او دا ښکاردده چې څنګه زموږ سرتېرو د پلده خواتده يرهدل
وروړ.
نيسیي کي،پاڅېد،يوه ژوره سدا يدې وويسدته،په موسدکا د جندرال
خواته ورهى او وې ويل:
جاللتماب! څنګه !خوښه مو نه ده چې يوه مړۍ ډوډۍ جوړه شي؟جنرال بې له هده چې دهده واب ورکړي،وويل:
ښه کار و نه شو،زموږ سرتېري خورا نډني شول.نيسیي کي،وويل:
جاللتماب!خوښه مو نه ده،که زه يو ل هلته ورهلى وای.جنرال هده سپارښتنه چې په پدوره تويده مخکدې ورکدړ شدوې وه،بيدا
تکرار کړه او وې ويل:
هوکې!هيله کوم دپوځ سورو تده ووايي،لکده هماهده شدان چدې مدېمخکې سپارښتنه کړې وه،چې دوی تدر ټولدو وروسدته لده پلده نده واوړي
اوتر تېردددو نده وروسدته پلده تده اور واچوي،خدو ترهرڅده دمخده پدر پلده
داور اچولو مواد په ښه تويه وڅاري.
نيسیي کي ،واب ورکړ-:ډدره ښه ده،جاللتماب اطاعت کېږي.
هده ،هده قزاق تده چدې دده دآس سداتونکى و،ورهدږ کدړ او ورتده وې
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ويددل چددې دده ک ددوړه او تپددک راټددول او راواخل دي .وروس دته يددې پخپلدده
،سره له ټول څوربوالي او درندوالي په چټکۍ دآس زين تده ور ودانګدل
او افسرانو ته يې چې په خندا يې ده ته کتل وويل:
 م چې په کليسا کې دښدځينو راهبانوپوښدتنه وکدړم.اولده دې سدرهيې ،دهره پر لمن پر نرۍ،کږې،وږې الرې ور هه کړل.
جنرال دتوپچي قوماندان ته مخ ورواړوه او وې ويل:
ښدده سددرکاره!وزيدداره مدده کينئ،وزيدداري سددړی سددتړی کوي،ښدده بددهداوی چې توپونه بيابيا ويورئ.
دقوماندان سپارښتنه واورددل شوه:
لومړی توپ،اوربل!لددومړی تددوپ پدده خددورانرمۍ لدده ايدده وخو ېددده اوسددپنيزکڼوونکى
اواز پورتدده شددو او دهونددډۍ پدده لمندده کددې دخپلوسددرتېرو دپاسدده،دهدو
دتوپ د يولۍ هږ لمن وهځوله او دلګېدو پر ای کې چدې لده دښدمنه ال
لددرې وه ،نددری لددويى پورتدده شددو اوشددېبه وروسددته هلتدده دچدداودنۍ هددږ
واورددل شو.
دسددددرتېرو او افسددددرانو څېددددرې ددې هددددږ پدددده اورددو،پدددده خوښددددۍ
وهوړددې .ټول پاڅېدل او دخپلو پو يانوشر او شور ته چدې لکده دالس
پدده رهددويي کددې ورتدده لدده ورايدده ښددکارددل ،کتددل او ددښددمن دپو ونددو
خو ېدا يې ليدله چدې لده لدرې نده دې خواتده رانېدږدې کېددونکې دي.پده
همدې شېبه کې لمدر پده بشدپړه دوريځولده هېدږې راوول او دتدوپ دهده
يددوازينى زړونک دى هددږ دلمددر لدده ژون دد بښددوونکو لېدونکو شدددلو سددره
يو ای،خورا خوښي بښوونکي او روح پالونکي وو.
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دپله له پاسه د دښمن دتوپ دوه يولې تېرې شوې وې او دپله په سدر
د سرتېرو ديرهل خورا يڼه يوڼه وه.
سردارنيسددددیي کي،دپله پدددده نيمدددايي کددددې لدددده آسدددده کددددوز شددددو او
ودردددددد.يڼددددې يددددوڼې دهددددده هددددټ او درونددددد ان دپلدددده پددددر کټددددارې
ورکېښددکود.کلدده بدده يددې وخندددل او خپددل قددزاق تدده چددې ددوی زيددن کددړي
آسونو يې له جلوه نيولي وو او ترده څدو يامده شدا تده والړ و،وروکتدل او
همدا چې سردار نيسیي کي،هوښتل وړاندې الړ شي،دسدرتېرو ديڼده
يوڼې او دهدو دکراچيو د زور څپې پرې ورهلې اوهدده يدې بيدا دپلده پدر
کټارې ورکېښکود.هده ،پرته له دې چې وخاندي،بل هېڅ ور پاتې نه و.
قددزاق هددده سددواره سددرتېري تدده چددې پرسددرتېرو،دهدو پددر يابويددانو،
آسونو او ياډيو ورخول او وړاندې ته،چيده کړه:
آه!وروره!ابر نه شي کوالی؟نه وينئ چې جنرال تېردږي؟خدددو سدددپور سدددرتېري بدددې لددده هدددده چدددې جنرال،دهدددده پدددرتم او هددددو
سرتېروته چې له هرې خواويې دی کېښدکود او دده مخده يدې نيولده،پام
وکړئ،چيده کړه:
اې وطندارانو!له مخې لرې شئ،لږ چپې خواته شئ،ابر وکړئ.مګددر وطنددداران،اوږه پدده اوږه سددره تدداو شددوي،نيزې يددې سددره يددډې
وډې،بې له هده چې سدره بېدل شدي،په ډلده ايدزه تويده پدر پلده ،دوړانددې
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ت

ه ه کوله .سردار نيسیي کي،چې د پله له کټارې نه ښدکته ښدکته

اوبددو تدده کتددل داندده دسدديند چټکددۍ ،شددر وشددورنه ډکددې او پدده اندددازه
اوچتددې يدداهي څپددې ليدددلې چددې پدده خددورا سددختۍ سددره اوښتې،ښددکته
پورته کېدې او په ير ندو کدې ترتاودددو نده وروسدته،يوله بلده دمخکدې
کې ددو ه ددې کددولې.خددو کلدده بدده يددې چددې سددتريې بېرتدده دپلدده سددر تدده را
واړولې،هده به هماهده شدان د سدرتېرو يدوډول او تکدراري مګدر ژونددې
څپې ليدلې .ده دهه سرتېري چې پوښ لرونکې خولۍ يدې پدر سدر،پټک
پده شدا،اوږده تېددره نيدزه لرونکددى توپدک پده اوږه او ترخوليددو النددې يددې
وچې ادوکېزې بشرې چدې لده سدتومانۍ سدره رږدې شدوې بردښدېدې،تر
ستريو تېرول اوليدل يې چې هدوی بې پروا خپل ستړي يامونو په هدو
سريښيزو خټو کې وړاندې کشکاږي چدې دوی خپلده دپلده سدرته راوړې
وې .کله به يو کو په هاړه افسر لکه دانه دسيند ديدوډول او تکدراري
هوندې ،چې له سدرتېرونه بده يدې

څپو په من کې راپيداکېدونکي

څېرې توپير الره،دمخ په روانوسرتېرو ديو ډول اوتکراري څپو په مدن
کې انته الره ادسته او کله بده د پلدو سدرتېرو پده زورورو څپدو کدې کدوم
سپور پو ي له آسه راکوز او ...
تر هده وروسته يو ډله خوشاله او له ورايه لده شدرابو مسدت سدرتېري
روان وو.له هدو نه يوتن چې دکو لمنه يې لوړه کړې او په ينډه کې يدې
وهلې وه ،په خورا خندا او مستۍ يې السونه ښورول او ويل يې:
نه پوهېږې يرانه ياره!که پوهېدای چې څنګه يې دتوپک په قنداغپه هاښونو وويشت!
هلته بل سرتېري په کړس کړس وخندل او وې ويل:
دسرکوزي خورا خوندوره هوښه وه.هده هم الړل او تېر شدول،خو نيسدیي کي،په دې سدر خدالص نده شدو
۹۳۳

چې چا دچا هاښونه ورمال کړي او په دې هم پوه نه شدو چدې دسدرکوزي
خوندوره هوښه چا خوړلې وه.
بردديي په خورا قهر او هندنيزه ژبه وويل:
-هدوې داسې تښتېدل چدې يدواکې دمدر

سديوري پسدې اخيسدتي

اوتوور يې کاوه چې ټول به اوس قتل عام شي .وان سرتېري چې خدورا
لويدده خولدده لرلدده او پدده ډدددر زيددار يددې کددوالی شددول دخپلددې خندددا مخدده
ونيسي،ويل:
پوهېږئ چې څنګه مې يولۍ له څنګه تېره شوه کاکدا!،هدده دتدوپيوله يادوم،داسې مې دهوږ په بېخ کې يو هږ پورته شو چې ما ويدل سدا
مې وخته،داسې چې مه کوه پوښتنه،خدای دې مدا دوانيمر کدړي کده
به دروغ ووايم.
هده ،دخپل ډار دا کيسه داسدې پده ويداړ کولده چدې يدواکې دهده ډار
دډدر وياړ خبره ده.
هده هم تېر شو.شا ته يې داسې يوه ياډۍ را راونه وه چدې ندورو هددو
ياډيو ته چې تر اوسه پورې تېرې شوې وې ،هېڅ ورته نه وه.
يوه داسې دوآسيزه المانۍ ياډۍ وه چې تا به ويدل د کدور ټدول کدالي
او کپړي يې په کې بار کړي دي.ددهې ياډۍ،شاته چدې يداډيوان يدې يدو
المددانى و،ښددکلې،بريه او د هټددې هددوالنځې لرونکددې هددوا تددړل شددوې
وه.ديدداډۍ پ در څوکي دو پدده پرتددې توشددکې يددوه واندده ښددځه چددې کمکددى
دهېږې ماشوم يې هېږ کې و،له يوې روهې ،سدرو اننګدو لرونکدو،تکې
سددپينې المددانۍ پېدلددې سددره د زړې بددوډۍ څندد

تدده ناسددت وو.داسددې

ښکاردده چې دهو اتريشي کډوالو لده ښداره د لېږددددلو لپداره دانګړي
اجازه ليکونه ترالسه کړي دي.ټولدو سدرتېرو دهدو دووښدځو تده سدتريې
ينډلې وې  .پده ټدولې هددې مدودې کدې چدې يداډۍ پده آرامده ديدامونو پده
۹8١

واټددن ددوی لدده څنګدده تېرددلدده،دهدوې ټددولى ټددوکې ټکددالې او ملنددډې
يدددوازې ددهدددو دوو ښدددځو پددده هکلددده وې.دټولدددو پدددر بشدددرو يدددوه داسدددې
موسکاچې ددهو دوو ښځو په باره کدې يدې دناپداکۍ څريندونده کولده،
را خو ره وه...
يو،پلي افسر چې مڼه يې خوړله،موسکا پدر شدونډو پېدلدې تده کتدل
او وې پوښتل:
چېرته ئ؟الماني سړي دستريو په تړلو،داسې اشاره وکړه،چې نه پوهېږي.
افسر خپله مڼه پېدلې ته ورکړه او وې ويل:
هواړئ ؟واييخله.ستادې وې.پېدله وموسېده او مڼه يې واخيسته .نيسیي کي،د ټولو هدو ندورو
نارينو په شان چې پر پله وو،تر هده چې ياډۍ پناه نه شوه،هدو ښدځوته
کتل.کله چې دهه ياډۍ او په هده کې ناست کسان له سدتريو پنداه شدول
بياسددرتېري هماهدده پخددواني سددرتېري او دهدددو هماهدده پخددوانۍ خبددرې
وې،دې حال ترهده دوام وکړ چې يو وخت ناڅاپه ودرددل.هده شدان چدې
زياتره وخت پېښېږي،دپله په وروستې برخه کې دياډيو دکوم آس پښده
بنديږې،دريږي او نور ټوله دې ته اړوزي چې ودردږي او سدتريه پده الره
پاتې شي.
سرتېرو هږ وکړ:
ولې ودرددئ؟هېڅ نظم نه شته.ټول له خو ېددا پداتې وو ،يوبدل تده يدې کتدل او مدخ وړانددې يدې زور
واهه.له هرې خوا نه شروشور ج

وو:

مه مې کېښکاږه!چېرته زور وهئ؟ولې خدای وهلدې يي،يدوه شدېبهتم شئ.که پله ته اور ورواچوي ال بل څه به ويورئ...هلته يورئ چدې هدده
۹81

افسر يې پسې واخيست...پردږده،پردږده...
نيسیي کي،تر پله الندې د انه د رود اوبدو تده کتدل.ناڅاپده يدې يدو
داسې هږ تر هوږه شوچې ده ته خورا نوی و.دکوم ډدر لوی څيز هدږ وچدې
په چټکۍ رانېږدې کېده او يړز په اوبو کې ولودد.
يو سرتېری چې هلته په اوبو کې دلوددو ای ته نېدږدې والړ و،دهدږ
په اوردد يې په انديښناک اواز وويل:
فکر کوم چې اوربل شو!يو بل سرتېري په خواشداني وويل:
موږ دې ته ه ه وي چې تلوار وکړو.خلددک بيددا ټددول پدده خو ېدددا شددول .نيسددیي کي،پوه شددو چددې هددده
هړمبهاری دتوپ هږ و.
هده وويل:
آه قزاقه!آس راوله،الړ شئ! هلته ويورئ!ژرژر الره خالاه کړئ.
هددده پدده خددورا سددختۍ ددان آس تدده ورورسدداوه.پرلدده پسددې نددارې يددې
وهلې او په نارو نارو کې يې مخ ته چو کړل.سرتېرو شاته ددې لپداره زور
واهه چې هده تده الره پرانيزي،خدو بېرتده دده خواتده داسدې راکدوچ شدول
چې دهده پښې ترپښو الندې شوې.خدو پده دې ټيدل ماټيدل کدې هې دوک
که ينهګار نه وچې هدوی خپله ترسخت زور الندې و.
پدده دې وهلددو ټکولددو کې،دشددا لدده خواندده يددو ډډ او لدده تربګنددۍ هددږ
واورددل شو چې ويل يې:
 نيسیي کي ،نيسیي کي،تاته وايم،ورکېږه! خينځيره.نيسیي کي،شا ته وکتل او له پدنځله يامده لرې،دمخدې تلونکدو
پليوپرينوديڼددده يدددوڼې اوشورماشدددورپه مدددن کدددې يې،تورسدددتريى،
سوررنګى ،جړڅنى واسکا دنيسوف وليد چې خدولۍ يدې څدټ تده کدوزه
۹8٢

کددړې او کددو يددې لکدده چددې د انښددودو وانددانو دود دی،پدده خددورا بددې
پروايۍ داوږو پر سر اچولى و.
دنيس دوف،چې لدده قهددر او خواش دداني ندده لکدده اور داسددې ادش دېده او
دستريو توريې ،په سپينو کې د شدلو په شان لمبې وهلې،په نا ارامدۍ
يې خپله توره په نازکو او ښکلو السو کې نيولې او ښوروله.
نيسیي کي،په خوښۍ چيده کړل:
اوهو!دا ته يې واسکا!په تا څه شوي دي؟د خورا قهدر نده د وسکادنيسدوف،خوله الپسدې خدوره شدوه او سدپين
هاښونه يې ترې وبردښېدل.دهده تور،ښدکلى،عربي،بدوئين ندومى آس
،چې دنيزو پده مدن کدې يدې سدر وڅانډه،وشدڼېده او شدڼېدو سدره يدې لده
خولې نه ګونه باد شول.سمونه يدې دپلده پده تختدو وټکدول او کده دهدده
څښددتن هددده پردښددي وای،آس بدده ل ده کټ دارې ندده ددان وړاندددې سددين تدده
ارتېږلى وای.
هده چدې وهلې:
دا څه حال دی!دپسو يله د،دپسو!رښتيا،رښتيا هم لکده دپسدو پدهشان! لرې شئ،الره وکړئ...ودردږئ،ياډۍ ته الره ورکړه،کنه په توره به
دې ټوټې،ټوټې کړم او په رښتيا يې خپله تدوره لده هدالف نده راوويسدتله
او په ښورددو،ښورددو يې ويواښوله.
سرتېري،ټول په خورا وحشت لده يدو بلده تاوددل،اوښدتل او وړانددې
وروسدددددته کېدددددل.دنيسددددوف،هم دددددان نيسدددددیي کي،ته ورورسددددداوه.
دنيسوف ،نيسیي کي،ته د ورسېدو سره سم وويل:
 څنګه دې نن شراب نه دي وهلي؟واسکا دنيسوف ،واب ورکړ:
ايا دوی چاته دسر دتودولو وخت ورکوي؟له سهاره تر بېګدا پدورې۹8۹

دا سرتېر ي له دې خوانه هدې خواتده او لده هددې خوانده دې خواته،همددا
کشول دي او به.خو نه پوهېږم که جګړه ده،پردږدئ چدې جګدړې تده شدو
،خو دهه څه چې موږ کوو،پرته له جګړې نه نور هرڅه ته ورته دي.
نيسیي کي،چې دهده نوی کو او دآس ل ته کتل ،وويل:
څنګه دې نن داسې ان جوړ کړی دی؟دنيس دوف،دخپلو ښددکلو جددامو لدده جبدده پدده عطددرو لړلددى يددو دسددتمال
راوويست،هده يې دنيسیي کي،پزې ته ونيوه او وې ويل:
بله الره نه شته،جګړې ته روان يم ،که مې ږيدره پاکده وهلې،هداښمې برس کړي او ښه عطرو مې وهلي دي.
دند

وندى نيسددیي کي،له هددده سددره مددل قددزاق ،د دنيسدوف ټين د

تکددل چددې خپلدده تددوره يددې ن ولدده او دليونددو پدده شددان يددې دزړه لدده تددل ندده
رمباړې وهلې،ټولو يواکې خپدل اهېدز وکړچدې دواړه افسدران پده خدورا
خوارۍ ان دپله بلې خواته ورسوي او دهدوپلدو سدرتېرو مخده ونيسدي
چدې لدده پلدده نده تېرددددل.نيسددیي کي،هده ډيددروال چدې ده بايددد هددده تدده د
جندددرال فرمدددان سدددپارلى وای پيدددداکړ او دخپدددل ماموريدددت تدددر سدددرته
رسولووروسته ،بېرته راستون شو.
دنيسوف،چې الره پاکه کړه،دپله په وروستۍ برخې کې ودردد.
هده دخپدل آس قيدزه دم پده دم کده را کلکولده چدې دهدده آس دندورو
اسونو په ليدلو سره هددو تده زور ورواهه،سدمونه يدې پر مکده ټکدول او
ستريې هدو ته ينډلې وې.پر پله د سمونو سندريز هږ،داسې شدرنګېده
چې تا به ويل يدوازې څدو اسدونه روان دي،حدال داچدې هلتده څلور،څلدور
تنه دسورو پوره يوټولګى روان او دپله بلې خواته ورسېدل.
دپلددي پددوځ ي د سددرتېري چددې دپلدده دسددر پدده خټددو کددې نښددتي او لدده
خو ېدددا پدداتې و،دسددواره پددوځ سددرتېروته چددې نددوې جددامې پدده هاړه،پدده
۹84

سددندريزو يددامونو ددوی لدده څنګدده تېرددددل ،پدده هدددې رخددې او کرکددې
کتل،لکه دتل په شدان چدې دپدوځ دوه بېالبېلدې ډلدې دمخدامخ کېددو پده
وخت کې يوبل ته يوري:
 وانانو داسې ،ښکلې او نوې جامې اهوستي وې،ته وا چې پرددټته روان دی.
يوبل تن هږ وکړ:
نددو تاسددو څدده فکددر کوئ؟نددو دڅدده لپدداره يددې خو ددولي دي،يددوازېدنندارې لپاره.
يوه سواره چې آس يدې پده داسدته کدې يدوه پلدي تده خټده ورشديندلې
وه،په ملنډو هده ته وويل:
هلکه دوړې به نه کوي.پلي سرتېري چې په لستوڼى يې خټې له څېرې نه پاکولې،وويل:
که تا دوه ير ندي الره پلدې وهلدې وای،پښدو بده دې پدوټکي اچدوليوای،خو تاسې لکه مرهدانو هونددې الوزي،لده هددو نده هدم ال ښده.دلګدى
مشر،هده سرتېري ته چې د پيټي له السه يې مالخمه شدوې وه،پده ټوکده
وويل:
زيکينه!که ته چا پدر آس سدپور کدړی وای،بيدا بده داسدې سرسدام ندهوای.
سواره هږ وکړ:
آس څه وي؟يو لرييدز آس د لينګيدو تدرمن کېږدي،چدو دې کدړي اوي دې.
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دپلي پوځ پاتې سرتېري هم ،په چټکۍ له پلده نده اوښدتل او دپلده پده
وروستۍ برخه کې يې نرۍ کرښه جوړوله.په پدای کدې ټدولې يداډۍ وخدو
ېددددې ،يندددو يوڼددده کمددده شدددوه او وروسدددتى کندددډک هدددم دپلددده سدددرته
ورسېد.يوازې ددنيسوف،دسپرو ټولى دپلده آ پلدو د دښدمن پده وړانددې
پدداتې شددوي و .د هددره لدده پاسدده لددرې لددرې ال دښددمن ليدددل کېده،لدده الندددې
،يعني دپله له سدره ال دليدد لو نده و ،کده مخدامخ هوندډۍ چدې مخده يدې
نيولې وه،له هدې درې نه چې سديند پده کدې بهېدده لده نديم ورسدته زيدال
واټن نه درلود،د اف مخه نيولې وه ،او همدا د نيم ورست بې وندو واټدن
هده ای و چې ډلې ډلې څدارونکې قزاقدان پده کدې ير ېددل راير ېددل.
خو ناڅ اپده لده هددې ندرۍ الرې نده چدې دهوندډۍ لده پاسده ښدکته راښدېوه
شددوې وه،شددين جدداميزه سددرتېري او څددو توپونددو راښددکاره شددول.هددده
فرانسويان وو.قزاق څدارونکي پده خدورا چټکدۍ لده هوڼددې نده راښدکته
شول.که څه هم ددينسيوف،سپورو افسرانو او سرتېرو ،ټولوه ه کولده
پرته له هده څه نه چې ناڅاپه ددوی ترمخ راپيدا شوي وو،بل دهرڅده پده
اړه وهږيددږي او ويوري،خوبيدداهم دوی هددده تتددې څېددرې څددارلي چددې پدده
لرې افاونو کې ددوی ترستريو پيددا کېددې او ورکېددې.دوی پوهېددل
چدددې ددښدددمن سدددرتېري دي.لددده هرمدددي نددده وروسدددته بياآسدددمان شدددين
اود لېدددونکي لمددر شدددلې د دانيددوب پرسدديند اوپددر توربخنددو نګلددو
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مروړل شوي هرونو او دهدو پرشاوخوا لمن خوروله.
که څه هم زوروره چوپتيا خدوره وه،خوکلده کلده بده لده مخدامخ هدره نده
ددښمن ،د تروم او قوماندانانودچدو هږ،په دې خواکې اورددل کېدده.د
دښمن په قواووکې دله وړو څارونکو ډلو پرته بل څدوک نده و .دشدپږ اوه
سوه متره په واټدن خدالي دښدتې هدده سدره لدرې کدول.ددښدمن ډزې بنددې
شوې وې او دا هماهه يواښمنه،ډان

پېېلې،له رازه ډکده او ناڅريندده

چوپتيا وه چې ،دوه دښمنې ډلې يې سره بېلوی.
دا حالت له هده حالته يو يام لرې و،چدې د مدر

او ژوندد دتراژدددۍ

نرۍ کرښه سره جال کوی.هده کرښه چې دتېرددونکو له ډلې نه يې يو هدم
بېرته راستون شوی نه دي.هې وک په دې نه پوهېږي،چې دهده بريدد او
کرښدددې آپلو،څددده شد دى دی؟ څدددوک دي؟،دهدد دې کرونددددې،دهدې وندددې
اودهده بام شاته چې دلمر شدلو خپلې هېدږ کدې رانيدولي دي،څدوک دي
او څه کوي؟ هې وک نه پوهېږي،خوټول هدواړي پدوه شدي،تر دهده برددد
نددددددده اوښدددددددتل خدددددددورا وحشدددددددتناکه دي،خوټدددددددول هدددددددواړي چدددددددې
واواړي.پوهېږئ! سدره لده هدده چدې ندن روغ،جوړ،مسدت او لده هرڅده بدې
پروا،د ددان پدده شددان دنددورو انسددانانوپه مددن کددې ژونددد کددوو ،ژر وي کدده
وروسته،اول وي که آخر،دې ته اړيږو چې دهه الره ووهوو او په دې پوه
شوهلته څه دي،لکه هده شان چې بايد پوه شو دمر

آه پلو څده شدي دي

او څه کېږي.
توور کې ږي هرهده څوک چدې ددښدمن سدره دالس يريدوان کېددو پده
درشددل کددې دي،لدده دې ندده پرتدده د بددل شددي پدده اړه فکددر ندده کددوي او همدددا
احسدداس د همدددې شددېبو دپېښددو دخوښددۍ داحسدداس ترڅن د

ددانګړی

پرتم او ال وربښي.
پر هونډۍ ددښمن د سورو پو ونود کرښدو پده سدر دتدوپ د ويشدتل
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شوې يدولۍ دلدويى کرښده خدوره شدوه.راټدول شدوي افسدران خدواره واره
شول او هر چا خپل ای ته مخده کدړه.سدورو ه ده کولده چدې خپدل آسدونه
سدددره سدددم او هدددده پددده خپلدددو ټاکدددل شدددويو دددايونو کدددې وسددداتي.پدددر
پو يانوچوپتيا خوره شوه .ټولو،يا هدې هونډۍ تده چدې دښدمن پده کدې
مېشت و،کتدل او يدا هدم دخپدل قوماندان،قومانددې تده سدتريې پده الره
وو.دويم دې او دريېمددې يددولۍ هددم د سددرونو دپاسدده تېددرې شددوې.داسددې
بردښېده چې هدوی په سورو پو يانو ډزې کوي،خدو يدولۍ نده پده هددو
بلکدددې دهددددو ترشدددا چېرتددده لدددرې لږدددددلې.سدددورو داخدددوا هدددده خوانددده
کتددل،خوټولو دهددرې يددولۍ پدده تېرددو،تدده بدده وايددي د قومانددد ان پدده
قوماندې،په ناورته څېرو،سره ورتده حالدت نيدوه،تر هدده بده چدې يدولۍ
تېردده،خپلې ساوې به يې په يويل کې بندولې،هممهاله به پر رکابونو
ورپاڅېدل او هممهاله به بېرته خمېدل.ټول بې له هده چې مخ واواړوي،
د ستريو له څنګه يوبل ته کتل اوپه خورا ير يې د خپل انډيوال بشدرې
او ستريې څارلې.
لدده دنيس دوفه نيددولې تددر جددارچي پددورې دټولددو د څېددرو دشددونډو پدده
شاوخوا او ژامې الندې د يبڼۍ او ردږدددا،يو رنګده حالدت ليددل کېدده.
دلگى مشر،تندي تريو کړ او سرتېرو تده يدې داسدې ورکتدل چدې يدواکې
هدوی تده دسدختې جدزا يدواښ کدوي.دحربدى ښدوونځي نده راهلدي دوان
ميرونددوف ،دهددرې يددولۍ لدده هريددذار سددره ددان خددورا ښددکته خمدداوه.
رستوف ،چپې خواته ،په خپل ښکلى او مست يراچيک نومي اس چدې
يوډيوډ کېده ناست و.هده ته داسې بردښدېده چدې ديدوې ډلدې مخدې تده
دداسې ازموينې لپاره راهوښتل شوی دی او دی ډاډمن دی چې بری پده
کې حتمي دی .هدده ټولدو تده داسدې پده يدر او ندانواتو کتدل چدې يدواکې
هواړي له هدو نه هيله وکدړي چدې ويدوري دی څنګده ددښدمن يوزاروندو
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ته ټين

والړ دی،خو دهده په څېره کې ناڅاپه هماهه ديبڼۍ او يدواښ

څريندونکې نښې راڅريندې شوې.
دنيسد دوف پددده خپدددل آس سدددپور،پرله پسدددې لرې،نېدددږدې اوشددداخوا
چورليد ه ،هده چيده کړه:
دا څددددددددوک دی چددددددددې هلتدددددددده کددددددددوږ وږ خددددددددو ي او درندددددد داويکوي؟ميرونوفه!دا ښه کار نه دی،ټول بايد ماته هوږ واوسئ.
د واسکادنيسوف څېره،دهده له لنډې مخ پورتده پدزې سدره ،لده يڼدو
تورو څڼو،لنډ خدو ښدکلي انددام سدره چدې پده قدوي ،لندډو يوتدواو تدورو
ويښتو مروړلي الس کې يې دخپل لېدونکې تورې الستى نيدولى و،د
تل ،په تېره بيا دهدو شپو په څېرچې دوه بوتله يې وهلي وي،ټولده لمبده
لمبدده وه.يددوازې هددده پدده نددادوده بڼدده تددر بددل هددر وختدده تددک سددور او داوبددو
څکلو په وخت کې يې ،خپل ديڼو څڼدو سدر لکده مرهدۍ داسدې پورتده او
په وړو پښو يې په داسدې بدې رحمدۍ لده خپدل بدوئين ندومې عربدې آس نده
داسې کړس ج

کړ چې آس په دووپښو درددوته اړول او نېږدې و چې

دی هم شا خواته له هده نه هو دار شدي.هدده آس چدو کدړ او دندورو سدورو
خوا ته ورهى او په جړهږ يې پر هدو داسې هږ وکړ چې خپلدې تومدانچې
ويورئ.بيا دقوماندانۍ نه درالېږل شوي افسرکيرسدتن ،خواتده نېدږدې
شو،هده پرسورورې او ارامۍ اسپې دده هرکلي تده را روان شدو.بريتدور
کي رستن دتل په شان خورا جدي خو سدتريې يدې تدر بدل هدر وختده زيداتې
لېدلې.
هده دنيسوف ته وويل:
څدده خبددره ده؟توددور کددوم خبددره جګددړې تدده وندده رسددېږي،هيله ده چددېبېرته شا ته الړ شو.
دنيسوف ترشونډو الندې ،وويل:
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واهلل که دشيطان هم دهدو په کارونو سر خالص شي.او چې کله يدېستريې د رستوف په خوشاله او مستې څېرې ولګېدې،چيده يې کړه:
وا رسدددتوفه!واخلددده!درواخلددده دادې هماهددده ورځ چدددې تدددا يدددې درارسېدو هيله لرله .او دخوشال او له دنيانه دبېدمه پو ي زده کدوونکي
په ليدو يې دمننې موسکا پر شونډو راخوره شوه.
رستوف په زړه کې دنيکمرهۍ يدوړې مداتولې.پده همددې وخدت کدې
و،چې دپله دپاسه د کنډک قومانددان راښدکاره شدو.دنيسدوف پده تلدوار
دهده پلو ورمنډې کړې او وې ويل:
کدده جاللتمدداب اجددازه وکددړي،اور بدده بددل کددړو...زه بدده هددده درتدده ايددلکددړم.قوماندددان چددې دکددوم مددچ لدده آزاريددې تندددی تريددو کړ،پدده خددورا بددې
حوالګۍ او خواشداني يې وويل:
کوم اوربل! کوم يرهل! نه پوهېږم ،تاسو ال تراوسه دلتده ولدې والړياستئ؟نه وينئ چې نور قوتونه شاته ي؟خپل سواره راوير وئ.
سواره،بې ل هده نه چې يو مر ژوبله هم ورکړي،له پلده نده واوښدتل
او د دښمن د ډزو له يواښه ووتل.ترهده وروسته،دسورو دويم تولى هدم
د جبهددې لددومړۍ کرښددې ندده راپدده شددا او لدده پلدده ندده واواښددتل او ترټولددو
وروسته قزاقانو دپله آه پلو سيمه پردښوده.
دپاولويراد دهونډ دوو سپوروکنډکونو هم شا ته،ت

پيل کړ او له

پله نه تر تېرددو وروسته يې يو په بل پسې هرونو ته مخه کړه.
د هونددډ قوماندددان،کارل بګدددانيچ شددوبرل،د دنيسددوف سددپرو تدده
ورنېږدې شدو او لده رسدتوفه پده لدږ واټدن کدې لده سوروسدره ،يدام پده يدام
همګامدده وخو ېد،کدده څدده هددم تليدداتين دپېښددې لدده کبلدده،تر خواش دداني
کېدو نه وروسته دا لومړي ل و چې سره مخامخېددل،خو هددې پېښدې
ته يې هېڅ پام ونه کړ.رسدتوف چدې پده جبهده کې ،دان دهدده چدا تدر واک
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الندددې احساسدداوه چدددې دی ورتدده مالمددت دی،ندددو دهددده دپنددډو قدددوي
اوږو،ژيړو څڼو او سرې هاړې نه يې سدتريې نده لدرې کدولې.کلده کلده يدې
داسې انګېرله چې بګدانيچ هسې داسې څريندوي چې ده ته يدې پدام نده
دی او هواړي دی وازمايي،نو که به سم کېنتاست،ټټر به يدې وويسدت
او په خورا خوښۍ او مستۍ به يې هره خوا ته کتل.کله به يې بيدا داسدې
انګېرله چې بګدانيچ په لوی الس هواړي،هده ته نېدږدې خپدل آس ددې
لپاره وزهلوی چې ده ته خپله زړورتيدا او مېړانده ښدکاره کدړي او کلده بده
يددې پدده زړه کددې دا راوير ېددده چددې د هد ده سدديال رسددتوف بدده،دی او دده
سددواره اوس پدده لددوی الس دده دال پلددو لپدداره د مددر

او جګددړې ډيددر تدده

استوي او يا به يې تر خياله شوه چې دی تر يرهله وروسته ټپدي شدوی او
قوماندددان بدده پدده خددورا مهربددانۍ دهددده پوښددتنې تدده را ددي او ده تدده د بدده
پخالينې الس ورهځوي.
ژيرکوف،چې وتلې او سدورورې اوږې يدې دپداولګراد دهوندډ ټولدو
پو يانو تده اشدنا وې ،کده ډدرمدوده نده کېدده چدې دی لده هدده هوندډ نده
رابدل شوی و.ژير کوف،دهونډقوماندان ته ورنېږدې شدو.هدده دسدترې
قوماندانۍ نه تر لرې کېدو نه وروسته،نور نو په هوندډ کدې پداتې شدوی
نه و او ويل يې ،لېونى خو نه دی چې يوډيدوډ پده جبهده کدې وړانددې الړ
شي،حال داچې په لويه قوماندانۍ کې لده کدوم سدختۍ او زيدار نده پرتده
يې وکدوالی شدي،هم لدوړه رتبده او هدم سدتاينليکونه ترالسده کدړي او هدم
دشدددهزاده بدددايراتيون ،اسدددتازيتوب ويټد دي او دادي اوس د وروسدددتيو
قواوو دقوماندان له خواخپل پخواني قوماندان ته د پيام راوړونکى و.
په وچه ژبه او تريو تندي يې خپل سديال رسدتوف تده مدخ ورواړاوه او
دستريو له کنجه يې په کتو کتو کې خپلو ملګرو ته وويل:
ښاهليه ډيرواله! سپارښتنه شوې ده چې تم شئ او پله ته اور ورتده۹۳1

کړئ.
ډيروال چدې پده روسدي ژبده ښده نده پوهېده،پده خدورا خواشدداني يدې
وويل:
چا سپارښتنه کړې ده؟افسر په خورا زهرده او له ډيرواله په پيښو پيښو ،واب ورکړ:
نه پوهېږم ډيروال ااحب!نه پوهېږم چې چا سپارښتنه کړې ده،يوازې شهزاده ماته وويل:
الړشه،ډيروال ته ووايئ،چې سمدالسده سدواره پو ونده راوير دياو پله ته اور ورته کړي.
له ژيرکوف نه وروسته،دشهزاده له چوپړانو نه،ډيروال تده يدو افسدر
راهى او دهماهه فرمان خبر يې ورکړ.تر دې افسدره بيدا وروسدته،پر يدوه
قزاق اس سور نيسیي کي،چې تر درانه اندام الندې يې آس پده خدوارۍ
خو ېده ،راورسېد او ال والړ نه و،چې ناره يې کړې:
دا نوڅه دي؟ايا ما تاته نه و،ويلي چې پله ته اور واچوئ؟...ډيروال سمدالسه هونډ دريت کړ او نيسیي کي،ته يې وويل:
تاسو ماته داور اچوونکو موادو په اړه وينا کړې وه،خوپله ته داوراچولو مو هېڅ نه وه،ويلي.
نيسیي کي،ودردد،خولۍ يې له سره لرې او په داسې حال کدې چدې
په څورب الس يې،خپل په خولو المده شوي ويښته راجوړول،وويل:
پوه نه شوم يرانه!څنګه مې څه نه دي ويلي...تاته مې وويل چې کلدهمو اور اچوونکي مواد پر پله ای پر ای کړل،هده ته اور ورته کړئ.
ښاهليه افسره!تدر هرڅده لدومړي خدو زه ستاسدو(يدران)نده يم،دويدمداچې تاسو ماته ،پله تده داور ورتده کولدو پده اړه هدېڅ نده و،ويلدي.زه څده
پوځ ته نوی نه يم راهلى،دا زما عادل دی چدې هدره سپارښدتنه پده خدورا
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يرکتيا ترسره کړم.تاوويدل چدې بايدپلده تده اور ورتده کړئ،څدوک بايدد
پله ته اور ورته کړي؟زه د سپې لو ارواحو په مرسته دچا دخبدرو تودور
نه شم کوالی.
نيسیي کي،السونه وڅنډل او وې ويل:
هوکې!دا تل همداسې وي.بيا يې ژيرکوف ته مخ ورواړاوه او وې ويل:
ته دلته څه کوئ؟زه هم ستا په څېر دهمدې سپارښتنې د رسولو لپاره راهلى يم.
دهونډقوماندان په خواشداني وويل:
 تاسو وويل چې...چوپړ افسر دهده خبره ونيوه او وې ويل:
ډيروالدده !تاسددوبايد تلددوار وکړئ،کندده دښددمن خپددل تددوپچي پددوځوړاندې راولي او موږ يې بيا تر ډزو الندې را و.
ډيددروال چددوپ پدداتې شددو او پدده يددر يددر يددې چددوپړ افسددر ،څددورب
نيسیي کي او ژيرکوف ته وکتل او په زهرده يې وويل:
ډدر ښه!زه به پله ته اور ورته کړم.هده دا خبره په داسې يوې ادا کوله چې يواکې هواړي ووايي،چې:
سره له هدو ټولدو ندادودو چدې دده پده وړانددې شدوي دي،دی بيداهمهده څه ترسره کوي،چې بايد ترسره شي.
هده په اوږدو اوهړورو پښو آس ته داسې يذار ورکړ چې تدا بده ويدل
په دې ټولو کې يناهګار هده دی.دی د سدورو دويدم تدولي تده ،هلتده چدې
رستف د دنيسوف تر قوماندې الندې خدمت کداوه ،مخکدې ورهدى ،او
هده ته يې سپارښتنه وکړه چې پله ته ورستانه شي.
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رستوف په زړه کې وويله:
هو همداسې ده چې وايم،هده هواړي ما وآزمايي.په يويل کدې يدېلمبې بلې او وينې يې دمخ پلو ته ه ه کړه،بيا يې له انسره ياده کړه:
پرد دږده چددې ويددوري ،څددوک ډارن دي.د سددواره ټددولي د ټولددو ويددړوخوشاله څېرې بيا هده شان برندې،برندې شوي لکه پدر دوی دتوپوندو د
ډزو پدده وخددت کددې چددې وې.رسددتوف،په پرلدده پسددې د هونددډ دقوماندددان
څېره،چې خپل سيال يې ياڼه،څارلده او يدوازې دا هيلده يدې لرلده چدې پده
هده کې دخپلو انديښنو نښې پيدا کړي .خو ډيروال،رستوف ته،آن مدخ
هم وروانه ړاوه او دتل په شان يې ،پرله پسې په هوره او ټينګده د جبهدې
کرښې ته کتل او دهده دقوماندې هږ واورددل شو:
څونارې واورددل شوې:
 ژر،ژر ئ!خو ېږئ!سددواره پو يددان سددره وښددورددل،بې لدده هددده چددې څددوک پدده دې فکددر
وکددړي چددې وروسددته بدده دوی څدده کوي،لدده آسددونو ندده د راښددکتکېدو پدده
وخدت کددې يددې دبوټوندو اوسددپنيزو پوندددو شدرنګهاري کدداوه.دوی خپلددې
تورې په تلوار دآسدونو پده افسدارونو کدې هوټده کدولې.دوی پدر تنددي او
ټټددر ددعددا پدده نښدده الس تېددراوه.رسددتوف،نور نددو ددې وخددت ندده الره چددې
دهوندددډ قومانددددان ،ډيدددروال تد ده ويدددوري.هدددده ډاريدددډه،د زړه لددده تلد ده
ډاردددده،چې لدده نددورو سددورو ندده شدداته پدداتې ندده شددى.کلدده چددې يددې خپددل
آس،آس ساتونکي سرتېری ته سپاره ،السونه يې ردږدددل او زړه تده يدې
د رسدددددېدونکو وينو،درزهددددداری ښددددده احساسددددداوه .دنيسددد دوف،پر آس
ناست،له خياله شاته وړند او په خورا مستۍ او چددو د هدده لده څنګده
تېر شو.رستوف پرته له هدو ويدړو نده چدې دده تدر شداوخوا هرپلدو ته،پده
منددډه وو او دبوټونددو اسددپنيزو پوندددو او تددورويې شورماشددور جددوړکړی
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و،بل څه نه ليدل.
دشاله خوا يو هږ واورددل شو:
يوه کراچۍ!رستوف دې ته پام ونه کړ چې کراچۍ دڅه لپداره هواړي،دهدده ټولده
ه ه يوازې ددې لپاره وه چې تر ټولو نه مخکې واوسي،خوکله چدې پلده
ته ورورسېد،ترپښدو النددې مکده نده ښدکاردده،په خټدو کدې يدې پښدې
ونښتې ،مخ وړاندې هو ار او دواړه السونه يې ولګېدل،دی همداسې
په خټو کې نښتى و،خو هېچا هده ته پام نه کاوه او ټول،پده تلدوار دهدده
له څنګه تېرددل.
دهوڼد دقوماندان هږ يدې واورددد.هدده چدې سدپور تدر ټولدو وړانددې
تللى او په هوړددلې څېرې ،پرتمين هدرور او لده خوښدۍ نده پده ډک اواز
پله ته نېږدې هږدده ،ويل:
 دواړو خواوته!تورن ااحب!رستوف چې په خټو ککړ السونه،په خپل پطالنه پاکول،خپل سديال
ته وکتل او ه ه يې وکړه چې مخ وړانددې الړ شدي ،که تودوريې کداوه
چددددې ،څددددومره وړاندددددې الړ شددددي،هومره ښدددده او دده پدددده يټدددده ده.خددددو
بګداني چ،که څه هم درستوف څېرې ته نه ير او نده يدې پېژنددالی و ،پده
خورا قهريې پر هده هږ وکړ:
داڅددوک دي،چددې پرپلدده منددډې وهي؟ښددي الس تدده!شددا يددرز دلګ دىمشره!
تر هده وروسته ډيروال ،پدر دنيسدوف،چې دزړورتيدا ښدودنې لپداره
دپله سرته تللى و،هږ وکړ:
اې ټوليمشدددره! ولدددې پددده لدددوی الس دددان لددده يدددواښ سدددره مخدددامخکوئ؟ښه به دا وي چې دې خواته راکوزشي.
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دنيس دوف واسددکا چددې پددر زيددن ورخددم شددوی و ،راسددتون شددو او وې
وويل:
لدده يددولۍ ندده څددوک پېټېدددای ندده شددي،هر هددده څددوک چددې برخدده يددېوي،خپله پيدا کوي.
پدددده دې وخددددت کددددې نيسددددیي کي،ژيرکوف او دسددددتر قوماندددددان د
سپارښددتنې راړونکددى چددوپړ افسددر،د دښددمن تددر اور الندددې سدديمې ندده
دباندې والړ وو.کله بده يدې دهدې وړې ژيدړ خولدو ډلدې تده چې،پاخده شدنه
رنګددي وا سددکټونه اودسددورو پو ونددو آسددماني رنګدده پطلونددو ندده يددې
اهوسددتي،دپله څن د

تدده راټددول شددوي او پدده خددورا شددور اومسددتۍ سددره

خو ېدل،کتل او کله به له لرې نده دې خواتده رانېدږدې کېددونکې ،شدنو
جامو ډلې ته چې پر آسونو سپاره او دوسلو د ډوله نه په آسدانۍ پېژنددل
کېدل ،ورکتل.
دې پله ته به څوک اور ورته کوي او کنده؟ او کده اور ورتده کوي،هدده
به څوک وي؟ ايا دهه ډله به اخر پر پلده ،ددهده کدار دسدرته رسدېدولپاره
وخو ېږي او کنده؟ او يدا بده دوی ،دومدره سدره دادي او هدده دي ،وکدړي
چې فرانسويان به تر دوی مخکې او دوی به په خپلدو يوليدو تداالن واالن
کړي؟
دا د هدو بې شمېره پو يانو د هر يو پوښتنې وې،چدې د لمرلوددد تدر
زر ينو شدلو الندې دهونډۍ پرلمنده والړ وو او د خوښدۍ لده څپدو نده پده
ډکو درز ددونکو زړوندو يدې ترخپلدو پښدوالندې پله،دهدده پرسدر والړو
سورو او هدو شنو جامودښنمنانو ته کتل چې،نيزې په ټټر لده توپخدانې
سره را روان و.
نيسیي کي،ويل:
اوس به زموږ پر سپرو قيامت جوړ شي،اوس ټدول ،ددښدمن تدر اور۹۳6

الندې راتالی شي.
چوپړ افسر وويل:
هسې يې دا ټول سرتېري دې کار ته واستول.نيسیي کي،وويل:
خو که رښتيا ووايم،دې کارته دوه شازلميان به و.ژيرکددوف،چې دپلدده لده سددورو ندده سددتريې ندده اړولې،پدده هماهدده خپلدده
سدداده بڼدده چددې ندده پوهېدددل کېدده،ټوکې کددوي او کدده رښددتيا وايي،دهددده
خبرو ته ور ودانګل او وې ويل:
آه،جاللتمابددده!دوه شدددازلمي ورولېږئ،څددده وړاندددددز؟بيا بددده هددددهوخددت،کوم چددا يددوازې ددووتنددو د وژل کېدددو پدده درندداوي ،مددوږ تددده د
والديمير نښانونه راکړي وای؟ پل تر اور النددې دی؟وي دې.کارونده بده
سره وويشو ،سواره به وړاندې واستوو او دنښانونو دمنلو يران کار بده
خپله ويالو،زموږ بګدانيچ،دکارونو په نظم خورا ښه پوهېږي.
چوپړ افسر،د فرانسويانو هده توپونو وښودل چدې لده اسدونو نده يدې
خالاول اوآسونه يې په چټکۍ وړاندې خو ول.
دفرانسويانو په خواکې،د راټول شويو وسلو په من کدې ،يدو لدويى
پورته شو،له هده سره هممهاله دويم،درديم او په هماهه شېبه کې و چې
د لددومړې يددولۍ د الوتددو هددږ هددم راورسددېد،دويم هددږ،درديم اوڅلددورم
هږونه هم واورددل شول.
نيسیي کي،ته وا ،له کوم سدو ونکي درد ه چددې کدړې ،اخ،اخ يدې
کړل او چوپړ افسر يې له څنګلې راونيو او وې ويل:
ويورئ ولودد،لومړي ټپي،ولګېد،ولودد.ښکاري دوه ولوددل،دوه...نيسیي کي،مخ راواړاوه او وې ويل:
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که زه دټولواک پر ای وای ،هې کله به مې جګړې ته هاړه ادښې نه
وای .
فرانسددويانو بيددا پدده توپونددو کددې يددولۍ کېښددودې او شددين جددامې
پو يددان پدده منددډه منددډه دپلدده خواتدده مخکددې را روان وو.تددر لنددډ نددډ ه
وروسته د لويو کرښې يو په بل پسې پورته ختي او دتدوپ ديوليدو ډزو
ډوز،هړمبهاري او دشروشور شور دپله نه لرې واوردددل شدو،خو دا وار
نيسیي کي ،پر پلده دسدخت لدويي نده دخوردددو لده املده نده شدو کدوالی
وويني ،چې پېښه څه ده.سواره پو ونه بريالي شدوي وو،پلده تده يدې اور
ورته کړي او فرانسويان هم هدوی دتوپونو ترډزو النددې راوسدتي ،خدو
نه ددې لپاره چې د اور اچولو مخه ونيسي بلکې له دې کبله چدې ندور ندو
دهدوی توپونه خو ېدلي وو او د موخې په لور روان وو.
مخکې لده هدده چدې روسدي سدواره پو يدان لده پلده نده راسدتانه شدي،
فرانسويان په دې بريالي شول،چې درې وارې پل دتوپونو تر اور الندې
راولي،کدده څدده هددم دهدددو دوه واره ډزې بددې ايدده لګېدددلې وې،خددو يددوه
يولۍ مخامخ د سرتېروپه من کې لګېدلې وه او درې تنه لوددلي وو.
رستوف چې ټول خيال يې په دې کدې و،چدې قومانددان تده دان زړور
ښدددکاره کدددړي ،دپلددده پد در سدددر پددداتې و او پددده دې نددده پوهېدددده چدددې څددده
وکړي.هې وک نه و چدې هدده يدې سدر پدرې کدړي (هدده شدان چدې هدده تدل
ويل) پله ته يې اور اچوونکدو سدره هدم کده مرسدته نده شدوه کدوالی چدې
له انسره يې کوم يېدډۍ واښده يدا سدواره نده و راوړي.هدده ودردد،شداو
خواتدده يددې وکتل،ناڅاپدده يددې دپلدده لدده سددره شروشددور واوردد،داسددې
شروشور چې يواکې کوم شي راوپرزددل.يو سرتېري چې ترټولو هده تده
نېږدې والړ و،زييروی وکړ او دپله له کټارې ور ولودد.رسدتف لده يندو
نوروسره دهده مرستې ته ور ودانګل او بيا چا نارې کړې:
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کراچۍ،کراچۍ!سورو،پو يانو څلور تنه ټپيان را ونيدول او هددهيې راپورته کړل .
يو ټپي سرتېري زييروی کاوه:
وای،وای دخدای لپاره پرې مدې ږدئ...خدو ددې عدذر سدره سدره يدېهده راپورته کړ.
نيکوالی رسدتوف بېرتده راسدتون شو،داسدې بردښدېدل چدې يدواکې
دهده ستريې چېرې لرې ،د دانيوب په اوبو کې،په آسمان کې او په لمر
کې کوم شي لټوي.آسمان څومره ښکلى و،څنګه تک شين او بدې سداری
او څنګدده ژور ژور.څنګدده روښددانه او پددرتمين لوددددونکې لمددر،د دانيددوب
لرې لېدونکې او جړددونکې اوبه او له هده نده هدم د دانيدوب پدر هداړو
والړ ښکلي تدک شدنه هرونه،پده هدده کدې والړه کليسدا،له رازوندو ډکدې
درې او دنښددددترو نګلوندددده چددددې د سددددپوږمۍ پدددده سدددديند کددددې الهددددو
وو،هلته،سوله ايز جنت و،هده جنت چې عيت او عشرل يې په هستۍ
کې ډوب شوي وو.رستوف،په زړه کې ويل:
کاشکې زه هلته وای،که زه هلته وای،نور مې نوله خددای نده هدېڅ،هدددېڅ نددده هوښدددتل.يدددوازې زمدددا پددده يويدددل او پددده لېددددونکې لمدددر کدددې
،دنيکمرهدۍ چېندۍ راخدوټيږي ...او دلتده لده هم،بدمرهۍ،ويرې،عدذر
وزارۍ او له تلواره پرته بل څده نده شدته.او بيدا چددې اوندارې او بيابېرتده
ستنېدو ته منډې ،منډې ،هده ده مر

،زما پده شداوخوا کې،لده ماسدره

مل او زه له هده سره روان...او يوه شېبه وروسته بده زه ،نده دا لېددونکي
لمر او نه هده تنګه ښکلې دره ،يوه هم نور،نو زه ليدلي نه شم...
په دې شېبه کې لمر کرار کرارداورو تر شا پناه کېده.دهدې تدر مخدې
ندددورې کراچۍتېردددددې او تېردددددې...دمدددر

سددديوری،دمړو وړونکدددې

کراچۍ،له لمر او ژوند سره مينه،ټول ټول ،په يوه همجن،دردمدن خيدال
۹۳۳

کې راټول شول.
رستوف،تر شونډو الندې وويل:
اې لويه خدايه!دا تاسو هلته په راڼده آسدمان کې،ومدې ژهدوره،ومې
بښه او ومې ساته!
سواره پو يانو،دآس ساتونکو پلو ته مخه کړه:
ښه وروره!تاسو د بارول بوی واوردد؟څنګه و؟رستوف ،وويل:
هرڅدده تېردددږي ،خددو زه ډارن يددم،ډارن.شددرم دې وې چددې زه يددو ډارنددوان يددم.هددده سددوړ اسددويلى وويسددت او يراچيدک نددومي آس يددې ،چددې
پښه يې پر ادښې وه،له آسوانه را ونيو،پر هده سپور شو او له دنيسدوفه
يې وپوښتل:
داڅه وه؟د توپونوډزې وې،که څنګه؟هوکې او څه ډزې؟موږ خپله ه ه وکړه،خو خبدره پده دې کدې ده چدېموږ څوک يرهل ته نه پردږدي...،
دنيسوف،دا وويل او دهونډ دقوماندان ،نيسدیي کي،ژيرکوف او
چوپړ افسر خواته ،چې له رستوفه راتاو شوي وو،ورهى.
رستوف،په زړه کې وويل:
ښکاري دهې چا،هېڅ شي ته پدام شدوی نده دی ،کده لده جګدړې ندهديددوه پددو ي زده کددوونکي احسدداس ،دلددومړي وار لپدداره دبدداروتو دبددوی
اورددل او دتوپونو تر ډزو الندې دهده رات

دهې چا لپاره نه نويوالى

درلود او نه دپام وړ و.
ژيرکوف وويل:
اوس نو ددې وخت را رسېدلى چې يو ښه راپور وليکئ،نښدانونه او
جايزې واخلي او که ماته کومه ترفيع هم په کې ورسېږي بده به نه وي.
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دهونډ قوماندان ډيروال ،په خوشۍ،پرتم او هرور سره وويل:
شهزاده ته راپور ورکړئ،چې ما پله ته اور ورته کړ.که دمر ژوبلې پوښتنه وکړي؟ډيروال،په کبرجنه او دبری له ميو په مسته ژبه وويل:
ورته ووايئ،هېڅ!دوه سواره ټپي او يو هم وژل شوی دی.نه يوازې دهده له خبرو نه خوښي څرينده وه بلکې نده يدې شدو کدوالی
خپله هده موسکا چې ددهې خوښۍ انځور يې ويست پټه کړي.
هده د (وژل) کلمه داسې ادا کړه چدې يدواکې دهدده لده ويلدو نده خدورا
خوند اخلي.
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۳

د کوتدددوزف تدددر قومانددددې النددددې،د روسددديې پنځددده ديدددر

کسددديزه

پوځ،چې دناپليون بناپارل تر قوماندې الندې دفرانسې سل زريزه پوځ
پسې اخيستى و،هدوی هر چېرې دسيمه ايزو خلکو لده سدختو نانددريو
او تربګنيو سره مخامخ وو ،ندوريې پرخپلدو ټلوالدو پو ونوډاډلده السده
ورکدددړی او دخدددوړو او اوبدددو لددده لږوالدددي سدددرمخامخ وو،پددده خدددورا نددده
اټکلېدونکو شرايطو کې په جګړه لګيدا او دې تده اړ وو چدې پده تلدوار د
دانيوب پر هاړو ښکته خوا ته راشي او په هدو ايو او سيمو کدې دای
پدر دای شددي چدې دښددمن پسددې رارسدېد.دوی بدده پدده دې حالدت کددې خپددل
پو ونه په هده اندازه له دښمن سره الس ويريوان کول چې تدر وروسدتې
اندازې د وسلوله السه ورکولو او ويړو لده مدر ژوبلدې پرتده ،شداته الړ
شي.
دهه راز جګړې په المباخ،آمشتيتن او ميلک کې پېښې شوې.خو د
روس د پدوځ دټدولې زړورتيددا او مېړاندې سددره سدره چدې دښددمنانان هدم پدده
هده قدانع وو،دهده اخ او ډب لده دې پرتده چدې د ښده او چټدک شداته تد
الره آواره کړي،بله يټه نه لرله .د اتريت پو ونو چدې د ئدولم پده ښدار کدې
يې ماته خوړلې وه ،يوازې په دې بريالي شوی وو،چدې داسدېر کېددو نده
دددان وژهدددوري اودبراونددداو پددده سد ديمه کدددې لددده کوتدددوزف سدددره يو د دای
شددي،اوس د روس لدده پو دده پدده خددورا لددرې واټددن کددې پدداتې وو او دټولددو
قواوو قوماندان يدې لده ډددر لدږ او سدتومانه کسدانو سدره يدوازې پردښدى
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و.نور نو آن د ويانا د دفا ،خيال هم بې ايه و.
دهده پدالن لده مخدې چدې کوتدوزوف تده پده وياندا کدې داسدتوينې پده
وخت کې داتريشي پو يانو لده خدواورکړ شدوی و،بنسدټيزه موخده دا وه
چددې د يددر هليددزې جګددړې پددر ای،بايددد خددورا څېددړل شددوی او ددربددار
دجګړيددزې شددورا لدده خددوا دجګددړې دنددوې پوهې،سددتراتيژۍ پددر بنسددټ
،کوتوزوف بايد داسې وکړي چدې ترخپدل واک النددې پدوځ لکده د مداک
په شدان چدې پده ئدولم کدې يدې خپدل پدوځ تبداه کړ،تبداه نده کدړي او لده هددو
روسي تازه دمو پو يانو سره چې دې خواتده لده روس نده را روان دي،يدو
ای شي.
کوتوزوف د اکتوبر په اته ويشتمه نېټده لده خپدل پدوځ سدره يو دای د
دانيددوب د رودکينددې هدداړې تدده راواوښددت،دهه سدديند يددې د دددان او د
فرانسويان داالي قواووترمن برددکړ،دشا ته رات

له پيله دا لومړی

وار و چې خپلو پو ونو ته يې ددرددو امر وکړ.داکتدوبر پده ددرشدمه يدې
دمارشال موتيه ،فرقه چې د دانيوب دسيند په کينه خواکې پرته وه ،تدر
يذار الندې راوسدته او تداالن يدې کدړه.پده همددې جګدړه کدې و،چدې دوی
دلددومړي ددل لپدداره لدده دښددمنه هن دايم ولکدده کددړل.پدده دهددو هن دايمو کددې د
دښمن يو بيرغ اوڅو توپونده هدم و ،دهده راز دهددو دوه جنرالده هدم اسدير
شوي وو.روسي پوځ تدر دوه اونيدز شداتګه وروسدته،دادي دلدومړي دل
لپاره ودريد،هدوی نده يدوازې دجګدړې ډيدر يټلدى و،بلکدې فرانسدويان
يې هم پسې اخيستي وو.سره له هده چې روسي پوځ سم کدالي نده لدرل او
يبڼ دۍ اخيسددتي و.سددره لدده هددده چددې دهدددو يددو پدده درديمدده برخدده ،څددوک
ناروغ،څوک ټپي او څوک وژل شدوي وو،سدره لده هدده چدې ددوی ټپيدان
او ناروهددان د دانيددوب دسدديند آ هدداړه پدداتې وو او کوتوزف،دښددمن تدده
ديوليک په تر هدده دهددوی انسدان دوسدتۍ تده سدپارلي وو او بيدا هدم
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سدره لدده هددده چددې د کددرمه دښددار لددوی روهتونوندده او زيدداتره کوروندده پدده
پددو ي روهتونونوبدددل شددوي وو،آن د ناروهددانو او ټپيددانو لپدداره نددور
دبستر کولو ای پاتې نه و،خو بيا هم پده کدرمه کدې پداتې کېددل او پده
مارشددال مورتيدده بددری دروسددي پو يددانو روحيددال خددورا لددوړاو دوی يددې
خورا زړور کړل.په ټول پوځ په تېدره بيدا پده سدتره قومانددانۍ کدې داسدې
هيله بښونکې ،خوناسمې اوازې او ډنډورۍ خپرې وې،چې له روس نده
تددددازه پو وندددده رارسددددېدونکي دي،اتريشدددديانو هم،خدددددای پددددوهېږي
فرانسددويانو تدده چېددرې ماتدده ورکددړې او دبناپددارل پو وندده پدده يبڼددۍ او
تلوار سره شاته درومي.
سرداراندرې،په دې جګړه کې د وژل شوي اتدريت جندرال شدميت،تر
څنګه جنګېده.آس يې ټپي اوخپل الس يې هم ديولۍ په لګېدو لدږ خدوږ
شددوی و.دپددوځ سددتر قوماندددان،ديوې ددانګړې مينددې او پېرژوينددې لدده
مخددې ،هددده دې تدده يمددارلى و،چددې ددهدده بددري زيددری،د اتددريت دربارتدده
،چې ددښمن له خوا پالزمېندې وياندا تده ورسدوي (پالزمېنده ديدواښ لده
املدده اوس بددرن تدده لېددږدول شددوې).سددردار اندددرې دجګددړي پدده همدداهې
شدپې،بې لده هدده چدې خپلددې سدتړيا او سدتومانتياته ويدوري ،پده خددورا
شور اوشوق (سردار اندرې،د ټول اني وړوالي سره سره تدر خدورا هټدو
او قددوي کسددانوکوالی شددول ،سددتړيا او سددتوماني وزهمددي )کددرمه تدده
سپور راهلى او د دختورف،پيدام او سپارښدتنه يدې کوتدوزف تده راوړې
وه او په هماهه شدپه کوتوزف،هدده تده سپارښدتنه وکدړه چې،ددهده بدري
زيری،برن،ته،ورسدددوي .بدددرن تددده دده دهددده اسدددتونه نددده يدددوازې هدددده تددده
د انګړي استازي دري باښه بلکې ،هده ته دنښان او لوړې ترفيدع نښده
هم وه.
شددپه تکدده تددوره او آسددمان لدده سددتورو ډک و.پرون،دجګددړې پدده ورځ
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واوره وردددددلې وه او الرو دسدددپينو واورو پددده مدددن کدددې تدددورې کرښدددې
ويستې.
سددردار اندرې،کلدده دجګددړې اهېددزې او يادوندده رايددادول ،کلدده بدده يددې
مخکې له مخکې هده اهېزې چې دبری دزيري له خوښۍ نه د درباريدانو
په زړه کې پيدا کېدې،په خيال کدې راوسدتې او يدايې هدم دپدوځ لده سدتر
قوماندان او خپلو ملګرو سره خپلده خددای پده امداني وريادولده.هدده پده
ياډۍ کې ناست او وړاندې روان و.هدده دهدده چدا احسداس الره،چدې تدر
خورا انتظاره وروسته يدې دخپلدې هيلدې نيکمرهدي ترالسده کدړې وه.هدر
وار به يې ستريې پټولې،په هوږو کې به يدې دتوپکو،توپوندو او وسدلو
اوازونو او هړ مبهاري شروشدور جدوړاوه او دهده شروشدور بده ،ديداډيو
داربو له آوازونو سره دبري خوږوالي سره يډدده.کله به يې پده خيدال کدې
راتله چې روسدي پو يدان تښدتي او خپلده وژل شدوي دي،خدو سمدالسده
راودښېده او په نيکمرهۍ سره پوهېده چې دا هېڅ نه دي پيښ شوي او
بددرعکه دا فرانسددويان دي چددې تښددتېدلي.هددده بيددا لدده سددره دبددري ټددول
خوندونه اورنګونه او په جګړه کې خپله مېړانه وريادول او وروسته بيدا
په ارامه په کلک خدوب وددددده...تدر تيدارې او لده سدتورو ډکدې شدپې نده
وروسددته بيددا روت او لدده خوښدديو ډکددې س دپيدې ولګېدددې.واوره تددر لمددر
الندې ويلېده،آسونه په چټکۍ زهلېدل او دالرې ښدي او چد تده يدډوډ
نګلونه ،کروندې او نوي ودانېدونکي کلي تېرددل.
دالرې په يوه تم ای کې هده د روسي ټپيانو يوې ډلې ته ورورسېد.
هده افسر چې ددهدې ډلدې مشدري کولده پده لدومړۍ کراچدۍ کدې يدې ډډه
لګددولې وه اوپدده چدددو چدددو يددې پدده خددورا پوچددو ښددکنځلو ي دو سددرتېری
ښدددکانځه.پددده هدددره اوږده المدددانۍ کراچدددۍ کدددې شدددپږ او تدددر هدددده زيدددال
،ټپي،يوډول رن

الوتي ،د چا الس،دچاپښه او دچدا بدل دای تړلدي او
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په خټو ککړ سرتېري پراته وو .څدو تندو خبدرې کدولې(هدده دهددو روسدي
خبرې اورددې)چا ډوډۍ خوړه،او هده چې تر ټولو سخت ټپدي وو،چد
وو،هدددوی پدده خددورا يرتيددا او دسدداده ندداروهو ماشددومانو پدده څېريددې
،ددوی له څنګه تېرددونکو ياډيو ته کتل.
سددرداراندرې يدداډيوان تدده ددرددددو وويددل اولدده يوسددرتېري ندده يددې
وپوښتل چې په کومه جګړه کې ټپي شوی دی؟
سرتېري ،واب ورکړ:
پرون نه،هده بله ورځ د دانيوب د رود په هاړه.سردار اندرې دخپل جيب ک دوړه راوويسدته،له هددې نده دسدرو زرو
درې خښتې راواخيستې او سرتېري ته يې تربښلو وروسدته،دهدو هدده
افسر ته چې رانږدې کېده ،وويل:
داد ټولو لپاره.او زياته يې کړه:خدای مو روغ کړه وړکيو،خورا ،ډدر کارونو ال تر مخې دي.افسددر چددې هوښددتل لدده سددردار سددره دزړه خوالدده وکړي،لدده هددده ندده
وپوښتل:
ښاهليه ياوره!څه خبرونه دي؟سردار اندرې واب ورکړ:
خورا ښه خبرونه او پر خپل ياډيوان هږ وکړ:چو کړه.او ياډۍ په چټکۍ وخو ېده.
سردار اندرې چې کله د برن،ښار ته ورسېد،هوا چور تياره شدوې وه.
هددده ددان دلوړلددو لدده رڼددا ندده ډکددو کړکۍلرونکددو ودانيددو،د بددې شددمېره
لېدونکو څراهودرلودنکو واټوندو،پر تېدږو فرشدوکوڅوکې د ښدکليو
يدداډيو دآسددونو د سددمونودهږ او دلوي دو ښارونودخوښددۍ او شروشددورد
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انګړې دنيايې په من کې ،چې له جګړۍ نه هدر راسدتون شدوي پدو ي
ته بې سارې ،زړه راښکونتيا لري ،رايير وليد.
سدددردار انددددرې،د خدددورا تلدددوار نددده ډک شدددپني سدددیراو پرلددده پسدددې
شوييريو سره سره ماڼۍ ته په نېږدې کېدو سره ان تر پدرون شدپې تدازه
او تاند احساساوه .يوازې دهده ستريې په بې سارې،مالله بڼه لېدلې
اودهدددده خيالونددده او انديښدددنې پددده ډددددرې چټکدددۍ او څريندددده تويددده
بدليددل.دجګددړې ټدولې وړې اوهټددې پېښدې،اوس ندده دکدوم خيددال بلکددې
ديو روت،رښتيني واقعيت په بڼه ،له ټولو څرينددونو سدره چدې ټولدواک
ته يې ويل او سپړل هوښتل،دهده په ذهن کې راخوټېدل.هده لده دان نده
هده پوښتنې کولې او سمدالسه يې وابونه ورته جوړول چې توور يدې
کاوه ټولواک به يې له ده نه پوښتي.هده داسې انګېرله چدې مداڼۍ تده پده
رسېدو سره به هده سمدالسه ټولواک ته ورولي.خو د مداڼۍ لدويې زيندې
ته په رسېدو دهده مخې تده يدوه څدارونکي راو داسدتل او تدر پېژنددنې
وروسته يې هده دماڼۍ دبلې دروازې له الرې دننه ماڼۍ ته بدريه کړ.
هده ته يې وويل:
جاللتماب!له ښي السده نده مهربداني وکدړئ .دانګړی څدارونکى بدهتاسو ددفا وزير ته بدريه کړي.
هده ياور چې داندرې وبدريې لپداره راهلدي و،هدده هيلده وکړه،چدې
يوه شدېبه ادبر وکدړي او خپلده ددفدا وزيدر تده ورنندول.ترپنځدو دقيادو
وروسته هده راستون شو،په خورا درناوي يې تر مخې روان او هدده يدې
دوزيدر تدر کدوټې بدريدده کدړ.ددهده يداور ،کددړه وړه او خواخدوږۍ تدر هدددې
اندددازې وو،چددې هوښددتل يددې لدده دهدده روس يدداور ددان پدده يددوه واټددن کددې
وساتي .ددفا د وزير کوټې ته د نېږدې کېدوپه لړ کې،د سدردار انددرې
دخوښۍ احساس خورا کم شو.هده داسې وانګېرله چې ده ته درناوي نده
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دی شوی او دهه دنه درناوي احساس،بې له هده چدې دده ورتده پدام شدي
دهددده پددده زړه کددې ده تددده دسدددپکاوي پدده احسددداس بددددل شددو.پددده دددواب
پيددداکولو کددې دهددده چټددک توان،پدده يددوه شددېبه کددې هددده تدده دا انګېرندده
ورکړه چې ان ته دا ح ورکړي چې ددفا وزير او دهده ياورته،دی هدم
په سپکه ويوري،هده په زړه کې ويل:
ته دې ښاهلو ته يوره چې التراوسه يې نه دجګړې بدساعت ليددلىاو نه يې دبارول دود څکلى دی،توور کوي چې دجګړې سداعت خدورا
آسانه چاره ده.سدتريې يدې هددو تده دسدپکاوي نده پده کتدو کتدو تنګدې او
تنګددې شددوې.پدده خددورا هددوره ،کرارو،شددمېرلو او ټينګددو يددامونو د زوی
کوټې ته ورننول،وزير يې،سر ښدکته دخپدل ميدز ترشدا وليد،څوشدېبې
تېرې شوې ،خوبيا هم وزير سر راپورته نه کړ،ده ته يدې ونده کتدل،نو دده
په زړه کې راخوټېدونکې کرکې ال قول واخيست.د دفدا وزيرچدې دوو
خواته يې دوه تت شمعونه لګېددلي وو،پدک سدر او سدپينې شداياې يدې
مخ ښکته څه پاڼې لوستې او په پنسل يدې پدر هددو پداڼو څده ليکدل.وزيدر
خپلدې مطدالعې او څېړنددې تده همداسدې دوام ورکددړ او آن هدده وخدت چددې
دروازه خالاه او ديامونو هږ واورددل شو،بيا يې هم سر پورته نه کړ.
ددفا وزير،بې له هده چې دانګړي اسدتازي تده ويدوري ،کاهذونده
يې خپل ياور ته وسپارل او وې ويل:
دا درواخلئ او وې لېږئ.سردار اندرې له انسره وويل:
يدا داچددې پده هدددو ټولددو خبدرو کددې چدې دوزيددر پدده سدر کددې ير ددي ،دکوتددوزف دپددوځ عمليددال تددر ټولددو لددږ دهددده لپدداره داهميددت وړ دي او يددا
داچې دهه پاڼې روسي استازي ته وسپارل شدي،خو زمدا لپداره هدم اوس
بې تیاوته ده.ددفا وزير لده ميدزه ټدولې پداڼې راټدولې،د سدره سدمولو او
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برابرولو لپاره پر ميز يې وټکولې او سر يې راپورته کړ.په بشدره کدې يدې
يرتيا او هوښديارتيا څريندد وو،خدو همددا چدې سدتريې يدې انددرې تده
ورواړولې،دهددده لدده بشددرې داټددول کددډه شددول او د يرکتيددا دای يددوې
السي،ساده او احماي موسکاونيو ،داسې چې يواکې له دهه ژربددلون
سره دی رږدی او په هرڅه خبر دی ،نو که يې دهده دپټولو لپداره کومده
ه ه هم نه کوله.دده داموسکا دهده چا موسکا ته ورتده و،چدې د دود او
کار له مخې هره ورځ بې شمېره کسان مني،ناڅاپه يې هږ وکړ:
تاسو فليدمارشال کوتوزوف نه راهلي ياسدت؟هيله لدرم چدې زيدریبه مو راته راوړی وي! مورتيه سره الس او يريوان شوئ؟ لده هدده نده مدو
ويټله؟ هو کې ! نور يې نو وخت هم رارسېدلى و!
هده ده ته رالېږل شوي پيام واخيست او په لوستلو يې پيل وکړ.
ناڅاپه يې په الماني ژبې وويل:
وای! لويه خدايه! لويه خدايده! شدميت! دا څده بددمرهي ده! داڅدهلويه بدمرهي ده!
دپيام تر لوستلو وروسته يې،هده پر ميز کېښود،سدردار انددرې تده
يې وکتل،داسې بردښېده چې خيال يې،په خيالونو بوخت دی.
څه لويه بدمرهي!وايي چې ماته هرومرو وه،خدو مورتيده،مو اسديرنه کړ!
تر لږ نډ نه وروسته يې وويل:
که څه هم دهه بری په خورا لويه بېه،يعني د شميت په وژلو الس تدهراهلى،خو ستاسو لده خوښدۍ بښدونکي زيدري نده مننده.تودور کدوم چدې
ټولواک به ددې هيله ولري چې تاسو ويوري،خو نه نن،له تاسو نده مننده
کوم.نن استراحت وکړئ،سباته به پده سدالمۍ کدې تدر يدډون او دقطعدې
ترکتنې وروسدته سدره ويورو،خدو سدره لده هدده هدم ،زه بده بيدا خپلده خبدر
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درکړم.
دخبرو په وخت کې ددفا د وزير پر شونډو سداده ورکده موسدکا بيدا
راخوره شوه او په خورا درناوي يې بيا وويل:
 ستاسو د ليدو په هيله،بياهم له تاسو نه مننه،توور کوم چې سدترټولواک به تاسو هرومرو ويوري.
پدده هددده شددېبه کددې چددې سددرداراندرې لدده مدداڼۍ ندده ول،داسددې يددې
وانګېر له چې دبري له خوږو او ترخو نه دده په زړه کې څه پاتې نده دي.ده
توور وکړ چې دهه احساسال يې د وزير بې همده زړه او دهدده خدورا بدا
ادبه ياور ته سپارلي دي.دهده په انديښدنو کدې يدو ژور بددلون او توفدان
راهى او جګړه هده ته په يوې تتې،لرې او ورکې خاطرې بدله شوه.
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سردار اندرې،د برن په ښدار کدې،د بېلبين،ندومي روسدى ديپلومدال
په کور کې مېشت شو.
بېلبين،دهده هرکلي ته بهر را وول او وې ويل:
آه!يرانه سرداره! ستاسو د مېلمسدتيا تدر هيلدې نده بدل هدوره څده ندهشته.
هددده ،خپددل هددده چددوپړ تدده چددې بالکونسددکې تدده يددې هرکل دى ويلددى
و،وويل:
فرانته دسردار کالي زما دخوب په کوټې کې ای پدر دای کدړي،بيايې مخ سردار ته ورواړاوه او هده ته يې وويل:
ښدده !تاسددو دبددری هددوره او وياړمندده ريبددار ياسددت ! او زه لکدده چددېيورئ په بړستن کې ناروغ پرول يم.
سدددردار اندددددرې،تر انمينځلو او دکددداليو بدددددلولو نددده وروسددددته،د
ديپلومال يوې هوره او پرتمينې کوټې ته چې دهرمنۍ ميزپه کې ورتده
جددوړ شددوی و ،راوول .بېلبين،پدده خددورا ارامددۍ بخددارۍ تدده نېددږدې ډده
لګولې وه.
سددردار اندرې،ندده يددوازې ددې سددیر پدده اوږدوکددې بلکددې دجګددړې پدده
ټولده مدوده کدې د ژوندد دلومړيدو خدوږو اړتيداوو نده بدې برخدې و،نو کدده
اوس چې دپرتمين ژوندښه اړخونه او شرايط چې له ماشومتوبه ورسدره
رږدی و،بيا ورته برابرددل،دآرامۍ او کراريۍ خوږ احساس ورته پيددا
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کېدده.دهددده اوس دا هددم خوښدېده چددې(ندده پدده روسددي ژبدده  ،کدده دوی پدده
فرانسوي هږددل)لږ تر لږه د وطن له مينې نده پده ډکده ژبده وهږيدږي او لده
اتريشدديانو ندده د روسددانو دکرکددې (چددې تددر هددر وختدده زياتدده شددوې وه)پدده
څريندونه کې ان شريک ويڼي.
بېليبين،پنځه ديدر

کلدن ،يدووزري سدړی و،چدې دټدولنيز دريد لده

مخې له سردار اندرې سره سيال او هم کچه و.هدو ال پده پترزبدور

سدره

پېژانددده ،خددو سددردار ويانددا تدده دکوتوزف،دسددیر پدده لددړ کددې هددده سددره
انډيوالي پيل کړې وه.
هددده شددان چددې ددوان سددردار اندددرې تدده پدده پددو ي چددارو کددې ښدده
راتلونکې په الره وه،دهه شان بېليبين،تده د بهرنيدو چدارو پده وزارل او
ديپلوماتۍ که تر هده نه ښه وياړونه په مخ کې پراته وو.بېليبين،کده څده
هم ال وان،مګر په چارو کې خورا باتجربه او يرک که يڼل کېده چې
له شپاړس کلنۍ نه يې د ديپلوماتې کار پيدل کدړی و.هدده پده پداريه او
کوپنهدداين کددې دندددې ترسددره کددړې وې او اوس يددې دادي پدده ويانددا کددې
خورا يرانه او مهمه دنده په هاړه وه.د اتريت لومړی وزير او هلته زمدوږ
لوی سیير هدده پېژاندده او درنداوي يدې ورتده کداوه.هدده دهددو بېشدمېره
ديپلوماتانو له ډلې نه ،نه وو،چې يوازې د ينو ناوړو دودونو،له ينو
چدددارو نددده پددده ډډه کولدددو او دفرانسدددوي ژبدددې پددده ويلدددو ښددده ديپلمدددال
واوسي،بلکې دهدو يوته پده شدمار ديپلوماتدانو لده ډلدې نده وچدې دښدو
کارونو دسرته رسولو دتوان په درلودلو او له هدو سره دبدې پدايې ميندې
له الرې پېژندل کېږي او نوم يټي.که څه هم له ايده تنبدل و،خدو کلده کلده
به تر سپيدو پورې دکارد ميز تر شا پاتې کېده.
کارونه به چې هرڅومره او هر رند

و،دهدده دکدار خدورا ښده کيیيدت

به نه بدليده .هده دکار بڼدې تده اادال پدام نده کداوه،بلکې تدل يدې پاملرنده
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دکار کيیيت ته و...په ليکنه او ديزارشونو په جوړلو کې يې لوی اسدتاد
و ،دهه راز په لويدو هوندډ کدې بده يدې خپلدو وينداوو ،ټوکدو او هږدددا تده
خددورا پاملرندده سدداتله او پدده هدددو کددې يددې ښدده مهددارل الره...دده دخبددر
انګړتيا دومره نومولې شوې وه،چې پده وياندا کدې دهددې لندډې او بدې
سارې خبرې په ډدرو ايو کې دمتلونو او هوره ويناو په بڼه کارددې.
دهده ډنګره،ژدړه او ضعيیه څېدره ،ژورو يونځدو پوښدلې وه...ددهدو
يونځو خو ېدا دده په څېره کدې دهدر بددلون نښدې ټداکلې.کلده بده يدې پدر
تندي سورورې يونځې خورې شوې او ورو ې به يې پورته الړې او کلده
بدده يددې ورو ددې راښددکته شددوې او پدده هومبددورو کددې بدده يددې لددويې لددويې
يونځې پيدا شوې،خو دهدده شدنې،رڼې وړې سدتريې بده تدل مخدامخ او
خوشاله هړددلې.
هده وويل:
ښه نو!اوس دې نو د مېړانې او زړورتيا کيسې کوه.بالکونسکي،په خورا کمداني او پرته له هده چې په پو ي عمليداتو
کې دخپلې ونډې او اهېز په اړه يادونه وکړې د جګړې د اخ وډب دبهېدر
او له ده نه ددفا دوزير دهرکلي کيسې وکړې او خپلې خبرې يدې پده دې
ټکو پای ته ورسولې:
لنډه به يې درته وايم چې دوی له ما او د بري له هده زيري نه چدې مداراوړی و،داسې هرکلى وکړ لکه دکاروان دسپي اويدو ندابللي مېلمده پده
شان.
بېليبين،وموسددېداوپه دې موسددکايې دبشددرې يددونځې سددره آوارې
کړې .هده السونه سره لرې ونيول،دتنددي يدونځې يدې پدر چپدې سدتريې
راتولې ،خپلو نوکونو ته ير شو او وې ويل:
يراندده سددرداره! لدده هددده درندداوي سددره سددره چددې مددوږ يددې ((د روس41۹

يټندوی او ارتدکه ))پوځ ته لرو ،ستاسو بدری هدومره لېددونکى نده
و.
هده همداسې په فرانسدوي ژبده خپلدو خبدرو تده دوام ورکدړ او يدوازې
هده ټکى يې په روسي ويلي چې چاته به يې سپکاوي پده کدې کداوه.هدده
زياته کړه:
 تاسو پوښتنه کو ئ،ولې؟تاسو په خپل ټول پوځ ،پدر هدده بدمرهدهمورتيدده،چې يددوازې يددوه فرقدده يددې لرلدده،ور ودانګددل،خو هددده بيددا هددم
ستاسو له منګلو وتښتېداو ان يې وژهوره،دا نوڅه بری شدو؟دلته څده
دوياړ وړ دی؟
سردار اندرې واب ورکړ:
کدده لددږ پدده زهددرده او انسددتاينې ندده پرتدده وهږدږو،مددوږ کددوالی شددوووايو چې،دهه بری د ئولم تر ماتې وروسته لږ ښه و.
نو چې داسې ده،تاسې لږ ترلږه يو فرانسوي مارشال هم اسير نه شوکړای؟
داخو کدده چددې دنيدايي چددارې لکدده دپريدټ پدده شددان چددې انسددان يددېاټکل کوي،نه ترسره کېږي.لکه هده شان چې ما درته ويلي و،موږ اټکل
کددړی وو ،چددې د دښددمن دپددوځ شددا تدده دسددهار پدده اووبجددو ورسددېږو،حال
داچې موږ هلته دماښام په پنځو بجو ورسېدو.
بېليبين وموسېداو وې ويل:
نو ولې دسهار په اوو بجو ور ونه رسېدئ؟که دسهار اوو بجدو تده درسېدو اټکل شوی و،بايد چې په اووبجو ورسېدالی وای.
سردار په هماهه بڼه واب ورکړ:
چې داسدې ده،ندو تاسدو ولدې د ديپلوماسدۍ لده الرې بناپدارل سدرهجوړه نه کړه چې دژيو،ښار پردږدئ؟...
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بېليبين،د خبرو من ته ور ودانګل او وې ويل:
پددوهېږم !هددواړئ ووايددي چددې دبخددارۍ تددر څنګدده پ در پسددته څددوکۍناست دمارشال اسيرول،خورا آسانه کار دی.تاسو رښدتيا وايئ،خدو پده
هرحال بياهم هواړم راته ووايئ ،چدې ولدې مدو کدوم يدو مارشدال اسدير نده
کړ؟تاسو له دې ته مه حيرانېږئ،چې نه يدوازې ددفدا وزير،بلکدې سدتر
ټولواک واعلحضرل ،فرانته،به له دې بری نه خوشاله او نه نيکمرهده
شي .هوکې کده خبدره پده مداکې وي،آن زه دروسديې دسدیارل يدو خدوار او
بدمرهه سکرترهم دکومې خوښۍ احساس نه کوم.
مخددامخ يددې دسددردار اندددرې سددتريو تدده وکتددل اوپدده يددوې ناڅاپدده
خو ېدا يې دخپل تندي يونځې آوارې کړې.
بالکونسکي وويل:
اوس زمددا وار دی چددې تاسددو وپوښددتم((،ولددې))زمددا يراندده زه بدده تدداوپوښتم.هواړم دزړه له کومې ووايم،ښايي دا له هدو ندازکو ديپلومداتي
کړو نه يو کړه وي،چې زما سر نده پدرې خالادېږي او زه نده پدرې پدوهېږم.
يدددوره! مددداک ،يوبشدددپړپوځ ورک کړ،دايرڅګيرڅدددو فيرديناندددد اود
اي رڅګيرڅو

کدارل،خو هدېڅ پتده نده شدته چدې هدده مدړه دي کده ژونددي

دي،چېرې او څه کوي؟ يو په بل پسې نه بښدونکې تېروتندې کدوي او پده
پای کې کوتوزوف پاتې کېدږي او ټولده جګدړه .يدوازې کوتدوزف دی چدې
رښدتينى بدری ترالسده کدوي اودفرانسددويانو دنده مداتې کدوډې مدداتوي او
ددفا وزير خو آن نه هواړي چې ددهې جګدړې پده اړه کومده پوښدتنه هدم
وکړي.
 هدوکې زمددا يراندده! پدده رښددتيا لدده همدددې املدده!هددورا! د پادشدداه پددهوياړ،دروس په وياړ او دايمان په وياړ.داټول سپې لي دي.داټدول خدورا
ستر ارمانونه دي،خدو دا مدوږ(اتدريت )پدورې څده اړه لري؟ستاسدو بدری
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اتددريت لپدداره څدده معنددي لري؟ښدده بدده دا وي چددې دلتدده د ايرڅګيرڅددو
فيرديناند اود ايرڅګيرڅدو

کدارل،دبري خبرونده راوړي.هدده متدل دی

چدې وايدي ستاسدو بدری مدوږ د رخدې پده اور کدې سدو ي،پر بناپدارل .لدږ
ترلددږه دهددده پددر يددوې ډلددې دب دري خبددر راړئ،دهدده شددان خبددر بدده بددل خونددد
ولري.دهه خبر بده ددوی لپداره دښدې خوښدۍ او نيکمرهدۍ زيدری وي او
دوی بدده دهددده پدده ويدداړ دتوپونددو ډزې وکړي،خددو داسددې بريښددي چددې
ستاسدددددو دهددددده بدددددری اوويددددداړ زمدددددوږ د السدددددي زوروندددددې لپددددداره دی.
دايرڅګيرڅدددو کارل،لددده السددده هدددېڅ نددده کېدددږي او دايرڅګيرڅدددو
فيرديناندهر کړه رسدوايي تده رسدي .تاسدو پده کدرارۍ ،دوياندا لده شداره،
شاته ي ،هده دښمن ته پردږدئ،له هده سره مخه ښه کوي او نارې وهئ
چدې تاسدو پددوه شدي پالزمېندده مدو او وايدي چددې خددای لدده مدوږ سددره دی،
،زمددوږ يددو جنددرال و چددې ټولددو تدده يددران دی،جنددرال شددميت،هده دتددوپ
ديوليددوتر بدداران الندددې يددوازې پردددږدئ او اوس راهلددي ياسددت مددوږ تدده
دخپدل بدري مبددارکي وايدئ.وبښدئ!نددو داراسدره ومندئ چددې ستاسدو دهدده
راوړی خبر،تر بل هر څه نه زورونکى او شدرموونکى دی.داسدې انګېدرل
کېددږي چددې دا يددو السددي کددار وي .د دې ندده برسدديره کدده تو دور وکددړو چددې
رښتيا بدری تدر السده شوی،تودور وکدړئ چدې ايرڅګيرڅدو

کدارل بدری

يټلى،خو ايا دې خبر به دجګدړې پده ټدوليز بهېرکدې کدوم دپدام وړ بددلون
راوستى وای؟پوهېږئ،فرانسويانو ويانا الندې کړې او نور کارونه خدو
هسې خورا کړکيچن شوي دي.
 څنګه يې الندې کړې؟ويانا يې الندې کړې؟نه يوازې دا چې ويانا يې الندې کړې،بلکې بناپارل د شون برن،پهمدداڼۍ کددې دای پ در دای شددوی دی او زمددوږ يددران يددراف (وربنددا)يددې د
سپارښتنو داخيستو لپاره حضور ته ورراون دی.
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بالکونسکي دالرې تر ستومانتيا،د دفدا دوزيدر ترسداړه هرکلدي او
دهرمنۍ ترخوړلو وروسته،داسې انګېرله،چې دهدو خبرو په معندي نده
پوهېږي چې اوس يې اوري.
بېليبين،خپلو خبرو ته دوام ورکړ:
نددن سددهار يددراف ليشددتن فلدده ،دلتدده و او هددده تدده يددې هددده ليددکوروښود چې پده وياندا کدې دفرانسدوي پو وندو د پريدټ خدورا ښده او هدر
اړخيزه ښودنه کوله.د شهزاده مورا او دندورو او ندور...تاسدو يدورئ!چدې
ستاسددو بددری دلتدده هدومره دچددا دخوښددۍ وړ ندده ده او ندده شددي کددوالی چددې
تاسو ته د يوه ژهورنکي سردار په تويه هرکلي ووايي.
سردار انددرې،دا پده زړه کدې ومنلده چدې پده رښدتياهم دده لده خدوا نده
دکرس د جګړې خبر،د اتريت دپالزمېنې دالندې کولو دخبر په پرتلده د
وياړ وړ نه دی،نو وې ويل:
که رښتيا درتده ووايم ،ماتده دسداړه هرکلدي خبدره هدومره دپدام وړ ندهده،رښتيا بې اهميته ده.په دې بايد پوه شو چې د کرمه په څندډو کدې د
بري زيری،داتريت دپالزمېندې د النددې کولدو د خبدر پده کچده رښدتياهم
خورا وړه خبره ده..ويانا څنګده النددې شدوې؟نوهده دپلده عمليال؟دپلده
پر سدر ښدکته پورتده کولدو څده يټده لرلده؟نو هدده شدهزاده آورسدپر
کول؟موږ توور کاوه چې شهزاده آورسپر

څده

به له ويانا نه په کلکه دفا

کوي.
بېليبين،وويل:
سردار آورسپر ،په دې خواکې والړ دی،يعندي زمدوږ خواتده او لدهموږه دفا کوي او توور کوم چې خورا بده ،خو په هرحال دفا کوي.او
ويانا آپلوه پرته ده.پل ال فرانسويان نده ده نيدولى او هيلده لدرم چدې وي نده
نيسي ،که په پله کې خو ماينونه خښ شدوي دي او ټاکدل شدوې وه چدې
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هده والوزول شي.که داسې نه وای،موږ به اوس دلتده نده وای،اوس بده د
(بوييمسکي) دهرونو په شديلو کدې پدت وای،تاسدو او ستاسدو پدوځ بده
دتوپونو د دوه اړخيز اور تر يوزارونو الندې تر لده پنځلسدو دقيادو نده
زيال دوام نه وای کړی.
سردار اندرې وويل:
خوپه هرحدال دا ددې معندي نده لدري چې،جګدړه چدا يټلدې يدا بدايللېوي.
بددرعکه زه داسددې فکددر کددوم چددې جګددړه پ دای تدده رسددېدلې ده او يددوزيال شمېر پوچ مدزي هم دلته داسې فکر کوي،خودا زړه نه کدوي اولده
ډاره خولدده خالاددولۍ ندده شددي .آخددر بدده هددده خبددره رښددتيا شددي چددې مددا ال
دجګړې په لمړي سر کې درته ياده کړې وه بېلبين خپلې ستريې برندې،
د تندي يونځې يې بيا پاکې کړې اوخپلده يدوه هدوره خبدره يدې سدردار تده
تکراره کړه:
ماتاته ويلي و،چې دا په دورنشتاين کې،يدړز او يدړوز او پده ټدوليتويه پده ټولده جګدړه کدې دا دبداروتو بدوی نده دی،چدې دجګدړې تګلدوری
ټاکى،بلکې دجګړې تګلوری هده څوک ټا کې چې بارول يې جوړ کدړي
دي.تر لږ نډه وروسته يې،خبرو ته دوام ورکړ:
ټوله خبره په دې کې ده،چې ټولدواک الکسداندر او دپدروس پاچدا دبرلين په خبرو کې څه پردکړې کوي.که پروس يووالي ومني او دټلدوالي
هړی شي،اتريت به هرومرو دې تده اړوزي چدې هدده ومندي او لده جګدړې
پرته بلده الره نده شدته،کنه لده دې نده پرتده...يدوازداني الره بيدا هدم دجريدو
مرکو الره ده...
سددردار اندددرې،پر تندددي اوټټددر اددليب وويسددت،اوناڅاپه يددې خپددل
نازک الس هوټه کړ اوپه چدو چدو يې مېز پرسوک وواهه او وې ويل:
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څه بې ساري نبوغ! دا سړی څومره بختور دی!د بېليبين په تندې بيا يونځې راخورې شوې او په پوښدتنيز ژبده يدې
وويل:
بوئوناپارل يادوی؟هده چې د((ئو))په ټکې ښه زور اچاوه بيا وويل:
بوئو ناپارل؟زه داسې فکرکوم :اوس چې هده ،نور نو په شدون بدرن کدې ناسدت دی
او اتريت لپاره قانون جوړوي،بيا داحترام لده مخدې د (ئدو)لده ټکدې تېدر
شو.ما خپله خوپرد کړه کدړې چدې همداسدې وکدړم او پده سداده تويده هدده
دبناپارل،په نامه ياد کړم.
سردار اندرې،وويل:
نه!نه!را ئ لده ټوکدو تېرشدو،دا راتده ووايدئ چدې جګدړه پده رښدتياپای ته رسېدلې ده؟
زه داسې توور کوم چې اتريت بې واکه پداتې دی او داهدده څده ديچددې دهدده خلددک تددر اوسدده ورسددره رږدي ندده وو.دهدددو دهدده د بددې واکددۍ
احساس له هده ايه سرچېنه اخلي چې لومړی خدو يدې ټدول واليدت وران
او ويجاړ شوي،پوځ يې ماتده خوړلې،پالزمېنده يدې دښدمن النددې کدړې
او داسې ويدل کېدږي چدې ارتدکسدان سدخت چدور اوتداالن کدوي،دا ټدول
اوټول د اعلحضرل ټولواک سارديني ،دښکلو سدتريو پده ويداړ.هدوکې
له همدې املده .هدوکې خدو خبدره دې زمدوږ ترمنځده وي،زمدا تودور دادي
چې هدوی تکل لري مدوږ وهولوی،مدا داسدې اوردددلي چدې لده فرانسدې
سددره دروهددې خبددرې پيددل شددوي او پدده پټدده د روهددې کددوم تددړون السددليک
شوي دي.
سردار اندرې وويل:
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دا خبره هدېڅ شدونې نده ده،ددهده رازيدوې چدارې سدرته رسدول خدورالوی حماقت هواړي.
بېليبين،وويل:
که ژوند و،وبه يدورو! بيدا يدې دتنددي يدونځي راټدولې کدړې او دېکار ددې معنى لرله چې خبرې نورې نو پای ته رسېدلي دي.
کلدده چددې اندددرې،هدې کددوټې تدده چددې دده د وي ددو کېدددو لپدداره جددوړه
شوې وه،الړ،دخوب پاک او ښکلې جامې يې واهوستې،له بڼکدو نده پده
جدددوړ شدددوې توشدددکې او سدددرودږدي يدددې ډډه او سدددر ولګول،داسدددې يدددې
وانګېرله چې له هدې جګړې نه چې ده يې دبري خبر راوړي و،خورا لدرې
شوی دی.دپروس ټلوالده ،داتدريت خيانت،دبناپدارل ندوي بدری ،دهدده
پرتمين پريټ او دټولدواک فدرانته حضدورته ،دده دسدبا ور دې ورتد
،ټول هده څه و چې خيالونو يې دی په ان کې ډوب کړی و.
سددتريې يددې سددره وتړلددې خوپدده يددوه شددېبه کددې دتوپونددو هړمبهدداري،
دتوپکدددوډزوو او ديددداډيو دتد د

راتد د

شورماشدددوراو انګدددازو دهدددده

هوږونه کاڼه کړل.بيا يې په توور کې ليدل چې څنګه سرتېري،دپړي پده
څېر،په يوستوي ليک لده هدره نده راکدوزدږي او فرانسدويان پرهددو ډزې
کوي.هده داسې انګېرله چې زړه يې له يبڼۍ ردږدي،لده شدميت سدره يدډ
وړاندې درومي او په شا اوخوا کې يدې د توپوندو او ټوپکدو دډزو بداران
وردږي .دې سره سره هده دماشومتوب دمستۍ او شروشور هدده ليدونى
احساس چې کلونه کلونه پخوا ترينه کډه شوی و،بيا احسداس کدړ او پده
زړه کې يې دهده مينه راهوړدده.
يووار له خيالو راوول،دماشومانو په څېر ان ته وموسېد او وې ويل:
هوکې داټولې پېښې همداسې،پېښې شوي دي او په خدواږه خدوبودده شو.
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بله ورځ هدده ناوختده لده خوبده راپاڅېدد.لده تېدرو يدادونو نده تدر هرڅده
لددومړي هددده تدده دا وريدداد شددول،چې بايددد دټولددواک فددرانته حضددور تدده
ورشددي،بياهده تدده ددفددا وزيددر او دهددده لدده اندددازې ندده زيددال بددا ادب
اتريشي ياور ورپه يادشول .بېليبين او دهده د تېرې شدپې خبدرې يدې پدر
زړه ورواوښتې .او دربار ته ،ورت

ته يې ان چمتدو او خپلدې دانګړې

جامې يې واهوستې .ډدره موده کېده چې پوره،ښکلې،پاکې جدامې يدې
ندددددده وې اهوسددددددتې او ټټددددددر يددددددې پدددددده نښددددددانونو او مددددددډالونو ندددددده و
ياڼلى.خوښ،خوشاله ،زړه راښکونکى ،اليب په هاړه دبېليبدين دکدار
کوټې ته ورننول.دسیارل څلور تنه نور هدړي هدم دهدده پده کوټده کدې را
دددددره وو .بالکونسدددکې،له سدددردارايپوليت کورايين،سدددره چدددې اوس
دسیارل منشي و له پخوا پېژنديلوی درلوده .بېليبين،هده نورو تده ور
وپېژاند.
دبېليبين،مېلمانه،داعيانو زامن او بډای واندان وو،چدې پده وياندا
او آن په دې وړوکدې ښدار کدې يدې انتده،جال جريدې مرکدې او بنډارونده
لرل .بېليبين،چې پخوا په خپلده ددهدې ډلدې مشدر پداتې شدوی و،هددوی
د(خپددل)پدده نامدده يددادوه.ددهددې ډلددې هددړي چددې څدده کددم ټددول ديپلوماتددان
وو،پدده خپلددو خيددالونو او دنيددا کددې ډوب وو،هددده خيالوندده او دنيددا چددې
جګددړې او سياسددت پددورې يددې هددېڅ اړه ندده لرلدده.دهدددوی ټولدده ميندده او
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لېوالتيا پرتمين بډای ژوند ،له يندو ښدځو سدره دپټدې ميندې او اړيکدو
ساتل او يا دسیارل ور داني چارې وې.
دهو ښاهلو،په خورا ميندې او خواخوږي،سدردار انددرې هدم دخپلدې
ډلددې يددو تددن وياڼدده(.دهدده ويدداړ ډدددرو لددږو کسددانو تدده ور پدده برخدده کې ددای
شو).دوی دنزاکت اوله سرداراندرې سره دخبرې د پيل په تويده لده هدده
نه،دجګړې او د روس دپوځ دبدري پده اړه څده پوښدتنې وکړي،بيدا خبدرې
ټوکو او کرارکرار ديو بل هيبت ته ور واوښدتې او بده.د ديپلوماتانولده
ډلې نه يوه تن،چې دخپل يوه ملګري دناکاميو په اړه هږدده وويل :
 د اداري دفتدددر هدددده تددده ويلدددي چدددې د لنددددن پددده سدددیارل کدددې ددهټاکنددده،دده دلوړتيدددا معندددي لدددري او دی بايدددد دهددده ټکد دي پددده پدددام کدددې
وساتي.يارانو! نه پوهېږم تاسو ددې خبرې داورددو په وخت کدې دهدده
دڅېرې توور کوالی شي او کنه؟
خددددو زه بدددده يددددې ال لدددده دې ندددده بدددددتره درتدددده ووايددددم،دا بدمرهددددهکورايين،درته يادوم،چې دهه دښځو لېدوال ،لده همددې بددمرهۍ نده ال
ډدرې يټې اخلي.
سردار ايپوليت،چې پر يوې السدتي لرونکدې څدوکۍ ډډه لګدولې او
پښې يې ښکته ړولې وې،په کړس کړس خندا وويل:
ښه !ښه داسې ده،نو وايه!يو بل هږ واورددل شو:
دا دښځو لېوال لکه مار .ښځو پسې تاودږي.بېليبين،مخ سردار اندرې ته ور واړاوه اووې ويل:
ښاهليه بالکونسکې!ته نه پوهېږئ چدې دښدځو پده مدن کدې ددهدهښاهلى بری،په بې رحميدو او ندادودو کدې د فرانسدويانودپوځ(نېدږدې و
چې ووايم دروسي پوځ)دبري په کچه څو برابر دي.
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سردار ايپوليت وويل:
ښددځه دنددارينوو،ملګرې ده.او دخپلددو عينکددو لدده شددا ندده يددې خپلددولوړوشويو پښو ته وکتل.
بېليبين،د ايپوليت،ترڅن

کېناست،پر تندي يې يونځې راخورې

کړې او خبرې يدې بياسياسدت تده ور واړولې،سدردار انددرې او ندور ټدول
دهده شاوخواته ورټول شول.
ايپوليت ،ان خپل ای کې ای پر ای کړ ،ټولو ته يې په ير يدر
وکتل او وې ويل:
د برلين حکومدت نده شدي کدوالی داوسدنۍ ټلدوالي پده اړه خپدل نظدرڅريند کړي ،که بيا به...لکه هده شان چې يې په خپل وروستي يادښت
کددې...تاسددو پددوهېږئ...هددوکې تاسددو پددوهېږئ...تددر هددده چددې اعلحضددرل
ټولواک خپله په دهې ټلوالې کې بدلون را نه وړي...هدده د سدرداراندرې
الس را ونيو او وې ويل:
 ابر وکړئ،زما خبرې الپای ته نه دي رسېدلي.زما په اند چې تر ندهمداخلې به مداخه هوره او اهېزمنه وي...
لږ ندنى هوندې شو او وروسته يې وويل:
 هدوی نده شدي کدوالی د ندوامبر داتده ويشدتمې پده يادښدت سدتريېپټې کړي او هر څه ختم ويڼي...
دلتدده وچددې دسددردار اندددرې الس يددې پردښددود او پدده دې تويدده يددې
څرينده کړه چې خبرې يې نور نو پای ته رسېدلي دي.
بېليبين،چې له خورا خوند او خيال نده يدې څڼدې ،لکده خدولۍ پدر سدر
وڅنډلې ،وويل:
 په رښتيا چدې زمدوږ دزمدانې ديموسدیون يې،هدده جدوهر چدې تدا پدهخپله ژبه کې ندښټي دي.
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ټولو له خندا نه بډوډي نيولي وو،خو ايپولت،بيدا داسدې خنددل چدې
نېږدې وو نیه يې وخېږي.هده چې له خندا وران وران کېده،خو بيدا يدې
هم نه شو کوالی دخپلې هدې خندا مخه ونيسى.داسې خندا چې دهدده د
يوډوله يونځې مخ ،يونځې يې پاکې کړې وې.
بېليبين،وويل:
 يورئ ښاهلو!بالکونسکې په دې کور اوپه ټولي تويه په بدرن کدېزمدددا مېلمددده دی او زه هيلددده لدددرم چدددې دټدددول تدددوان او امکدددان پددده انددددازه
دلته،هده ته دژوند خوندونه او لذتونه وروڅکم.که په ويانا کدې وای دا
کار بده خدورا آسدانه وای ،خدو دلتده پده دې خدوارۍ مدوراوا،کې بده دا لدږه
يرانه وي.تاسدو دتيداتر هدم وخدورئ،زه بده داعيدانو اوبدډايانو بندډارانو
جوړ کړم او تاسو ايپوليته،د ښځو چارې راسمې کړئ،يوه تن وويل:
 هددده بايددد لدده آملددي سددره اشددنا شي،ښددکال ده،ښددکال،هده چددې داويل،د يوتو څوکې يې له خونده مچو کړې.
بېليبين،وويل:
دې وينزبښوونکي سپاهي تده بايدد دانسداني الرو چدارو الرښدوونهوشي.
بالکونسکې،خپل ساعت ته وکتل او وې ويل:
درنددو ښدداهلو،خدای پددوهېږي چددې زه وکددوالی شم،ستاس دو لدده دېمېلمه پالنې نه خوند واخلم،زه بايد نور،نو الړ شم.
چېرته؟ دټولواک کتنې ته. آها!هو.اوله شا وخوا نه ،څو نور هږونه واورددل شول:
 ښه نو بالکونسکې،تر بيا ليدو پورې،تر بيا ليدوپورې ،سرداره!4٢4

دهرمې ډوډۍ ته ان راورسوئ،ستاسو هرکلى به په ليمو وکړو.
بېليبين،د سردار اندرې ،دبدريې په لړ کې وويل:
 لدده ټولددواک سددره دخبددرو پدده لددړ کددې ه دده وکددړئ ،پدده الره کددې پرتددوکورونوته د خدوړو او کدالو درسدېدو پده نظدم ،ترتيدب او سدتاينې خبدرې
وشي.
بالکونسکې په موسېدو موسېدو کې واب ورکړ:
زړه مې هوښتل چې وې وايم،خو څومره او څنګده چدې زه پده دې اړهپوهېږم،دا کار نه شم کوالی.
_ ښددده ده! ښددده ده! چدددې داسدددې ده نوه ددده کدددوه چدددې زيددداتې خبدددرې
وکړئ،که څه هم هده ددهه راز ليدو کتنو خورا لېوالده دی،خدو خپلده نده
دهږددو مينه وال دی او نه هږددای شيوخپله يې ويورئ.
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ټولواک فرانته،د هرکلي په تر کې سردار اندرې ته چې داتريشي
افسرانو په مدن يدې والړ و ،يدر او يدوازې يدې خپدل اوږد سدر هدده تده د
درناوي په نښه وښوراوه،خو تر مراسمو وروسته هماهه پرونى ياور پده
خورا ورين تنددي،دټولواک لده خدوا دده دمنلدو هيلده انددرې تده څريندده
کړه.
ټولددواک،د اندددرې دمنلددو پدده وخددت کددې د کددوټې پدده مددن کددې والړ
و.مخکې له هده چې ټولواک خبرې پيل کړي،سدردار انددرې،دې خبدرې
ډدر حيران کړ،چې ټولدواک خدورا ندا ارامده او داسدې يدو حالدت لدري چدې
يواکې نه پوهېږي چې څه ووايي،څه وکړي او رن

يې هم سور شوی و.

ټولواک،ناڅاپه وپوښتل:
هواړم وپوښتم،جګړه څه وخت پيل کېږي؟سدردار اندددرې ددواب ورکددړ او بيددا دلددومړي ددل لپدداره نددورې هماهدده
شان ساده ساده پوښتنې:
 دکوتوزوف روهتيا څنګه ده؟... څه موده کېږي چې له کرمه نده راخو ېددلي ياسدت؟ او همددې تدهورتدده نددورې پوښددتنې.د ټولددواک لدده ژبددې داسددې څرينددددده چددې هددواړي
يوازې او يوازې خپلو يو څوپوښتنو ته واب پيدا کدړي.او دا لده ورايده
څرينددده وه ،چددې هددده ددې پوښددتنو د وابونددو اورددددو تدده هددم هددومره
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لېواله نه دی.
جګړه به کوم ساعت پيل کېږي؟بالکونسکې ،واب ورکړ:
ستر ټولواک!نه شم کوالی په پوره تويه ووايم چې،څده وخدت او پدهکوم ساعت به جګړه پيل شي،خو دا کدوالی شدم ووايدم چدې دورنشدتاين
کې چې،زه خپله هلته وم ،له شپږوبجو وروسته جګړه پيل شوه.
بالکونسکې،د وابونو په ورکولدوکې کده خدورا لېوالده بردښدېده
چددې توددور يددې کدداوه ددې وخددت يددې پيدددا کړي،چددې دجګددړې رښددتيني
انځورهدددددده شدددددان چدددددې دی هدددددواړي او پددددده خپدددددل خيدددددال کدددددې يدددددې
ير ي،اعلحضرل ټولواک ته وړاندې کړي.
خو ټولواک وموسېد،دهده خبرې يې پردکړې او وې ويل:
-

څو ميله؟

-

د اعلحضرل هدف،واټن دی؟له کوم ايه ترکوم ايه؟

-

له دورنشتاينه تر کرمسه پورې!

-

درې نيم ميله،اعلحضرتا!

-

فرانسويانو دسيند کينه هاړه پردښوده؟

-

د استخبارتي خبرونو له مخې دهدوی وروستي پو يدان پدرون

شپه،په جالو کې له سيند نه اوښتي دي.
-

په کرمه کې واښه په پوره اندازه پيدا کېږي؟

-

هوکې اعلحضرتا!د اړتيا په اندازه.

-

خو ټولواک دهده خبرې بيا پرې کړې:

-

-جنرال شميت په څو بجو ووژل شو؟

-

توور کوم په اوو بجو.

-

په اوو بجووافسوس،افسوس.
4٢۳

-

ټولددواک د مننددې پدده نښدده سددر ټيددټ کددړ او سددردار اندددرې،نور

ندو،ترې راوول.د راوتلدو سددره سدم ټدول درباريددان تردنده چارچداپير او لدده
هدددرې خوانددده پرهدددده دمهربدددانو سدددتريو اوخدددوږو وينددداوو بددداران جدددوړ
شو.پرونى ياور په دې ييله منده و،چې ولې پرون په دربار کدې پداتې نده
شدو او ندن يددې پده خپددل کدورکې دپداتې کېدددو سدال ورتدده کدړې ده.د دفددا
وزيرهددده تدده وروړاندددې شددو او دټولددواک لدده خددوا يددې هددده تدده دمدداري
تېرزې،په نامه ددرديمې درجې نښان د وياړلو له امله مبارکي وويلده او
د(ټولواکې) ملکې دانګړي ياور،هدده تده د ملکدې حضدور تده د ورتد
بلنددده ورکدددړه .آرڅګيرڅدددو  ،هدددم هيلددده لرلددده چدددې لددده هدددده سدددره کتنددده
ولري.سردار اندرې نه پوهېده چې لومړی چاته ،واب ووايي.څدو شدېبه
يې نډ وکړ،چې خپل خيال سره راټول اوخبرې راسدمې کدړي.د روسديې
سیير دهده له هاړې نه الس تداو کړل،دکړکدۍ خواتده يدې بدول او خبدرې
يې ورسره پيل کړې.
د بېليبين د خبرې برخالف،دهده له خوا د راوړل شوي خبري زيدري،
په خورا ښه تويه هرکلي وشو.په کليسا کې له هده نه دمنندې او درنداوي
هوڼددده جددوړه شددوه.کوتوزف،تدده ،پدده لددوی اددليب ياڼددل شددوی دمدداري
تريزه،نښددان ډالددۍ او د پددوځ نددورو افسددرانو تدده هددم مډالوندده او نښددانونه
وروبښل شدول .لده هدر پلدوه بالکونسدکې تده بلندې ورکدول کېددې او ټولده
ورځ يددددې د اتددددريت دلويددددانو او مخددددورو پدد ده ليدددددنې او کتنددددې تېددددره
کړه.وروسته له هده يې چې د مازديګرپه پنځو بجدو ټدولې ليددنې کتندې
پای ته ورسېدې،په خپل ذهن کې يې هده ليک جوړاوه چې هوښتل يې
دجګړې او دسیر دبهېر په اړه خپل پالر ته وليکي.هده دبېليبدين خواتده
ورستون شو.د هده کور دروازې تده نېدږدې چدې بېليبين،پده کدې مېشدت
و،لدددددددده کددددددددالواو وسددددددددايلونه يددددددددوه نيمدددددد دايي کراچددددددددۍ والړه وه.د
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بېليبين،چوپړ،فرانته په خورا سدختۍ يدو بکده را کشدکود،هده دده
له رارسېدو سره سم له وره راوول،بالکونسکې له هده نه وپوښتل:
فرانته،څه خبره ده؟پددده داسدددې حدددال کدددې چدددې پددده سدددختۍ يدددې پددده کراچدددۍ کدددې کدددالي
بارول ،واب ورکړ:
جاللتمابه! بيا وخو ېدو،بايد لرې الړ شو،دا خبيو همداسې لکهسيوری راپسې دی.نه موپردږدي.
سردار اندرې،وپوښتل:
څنګه ؟څه دې وويل؟بېليبين،د سرداراندرې هرکلي ته له کوره راوول.دهده په تدل ترتلده
ارامه څېره کې د نا آرامۍ او يبنۍ نښې څريندې وې .
هده وويل:
نه!نه!دا بايد ومنئ،چې دا ډدره په زړه پورې ده،فرانسوي پدوځ بدېلدده هددر ډول خنددډ ندده پدده خددورا آسددانۍ لدده د تددابور(د دانيددوب پددر سدديند يددو
پل)له پله نه را پورې وتل.
د سردار اندرې سر په دې خبرو هېڅ نه خالاېده.
تاسو څه بال وهلي ياست،له هدو خبدرو نده چدې ټدول خلدک دښدار پدههره کوڅه کې خبر دي،خوتاسو بې خبرياست.
زه له ارڅګيرڅويين سره وم ،هلته خو ما هېڅ وانه ورددل.سردار اندرې په تلوار وويل:
او دا دې هم ونه ليدل چې ټول د بارونو په تړلو لګيا وو.نه ،ومې نه ليدل ،خبره څه ده؟ خبدددره څددده ده؟خبدددره داده چدددې فرانسدددويان لددده هدددده پلددده نددده چدددېآورسپر ،دهده ساتنه کولده،تېر شدوي،دا بدل پدل هدم الدوزول شدوی نده
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دی،مورا ،اوس د برون خواته روان دی او نن وسبا به دلته وي.
څنګه به دلته وي؟ څنګه کېدای شي،هده پل وا نده الدوزل شدي،چېمايينونه په کې خښ شوي دي.
دا پوښتنه چې زه يې کدوم،دا هدده څده دي چدې هې دوک آن بناپدارلهم نه پرې پوهېږي.
بالکونسکې اوږې پورته واچولې او وې ويل:
که فرانسويان له پله نه راتېر شوي يې،دا معني لري چې پو يان هموژل شوي او له نورو سره يې اړيکى هم شليدلي.
بېليبين ،واب ورکړ:
خبددره هددم پدده همدددې کددې ده،اوس نددو هددوږ شدده ،هددده شددان چددې مددېوويل،فرانسويان ويانا ته رسېدلي،په دې کې هدېڅ خبدره نشدته.تدر هدده
يددوه ورځ وروسددته،يعنى پددرون ،ښدداهلي مارشدداالن،هريو مددورا ،الن او
بليدددددار سدددددواره دپلددددده لورتددددده خو ېددددددلي (.درې واړه دياسدددددکويني
اوسېدونکې دي)
يوتن وويل:ښاهلو تاسو پوهېږئ چې د تابور پله ته ماينونده ادښدودل شدوي دياو په زريونو نيرنګونو ساتل کېږي.دهده پله پای کې يوه له يواښه ډکده
تللددې الره او پددنځله زره مېشددتو سددرتېروته سپارښددتنه شددوي چددې پددل
والوزوی او پردنږدي چې موږ له هده نه ،واوړو،خو که موږوکوالی شدو
دهه پل ولکه کړو،جاللتماب ناپليون بده خوشداله شدي.در دئ چدې درې
واړه الړ شددواوپل الندددې کړو،هددده دوه نددور جنددراالن هددم دهدده وړانددددز
خوښوي او وايي چې در ئ.هدوی خو ېږي،پل النددې کدوي او لده هدده
ندددده اوړي .اوس لدددده خپلددددو ټولددددو پو ونددددو سددددره د دانيددددوب دې خواتدددده
رارسېدلي او زموږ پلدو تده پده څدک کدې دي.هدوکې زمدوږ او ستاسدو پده
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مخابراتي اړيکو.
سردار اندرې په خورا همجنې او خواشينې ژبې وويل:
دا دټوکو وخت نه دی.دهدده خبددر دسددردار اندددرې لپدداره هددم دخوښددۍ او هددم دخواش دداني وړ
و.همدا چې پوه شدو،دروس پدوځ پده داسدې يدوه يواښدمن حالدت کدې دی
چې دژهورنې هيله يې نه شته،په خيال کدې ورتداو شدوه چدې قسدمت دی
دې تده يمددارلى دی ،چددې دی بدده د روس پددوځ لدده دهدده بدددمرهې کندددې ندده
راژهوري،دده په زړه کې تېدره شدوه چدې دا حالدت دده لپداره د،دوه تدولن
(تولن دفرانسي په سهيل کې يوپدو ي بنددر دی چدې پده  1۳۳۹کدال کدې
هده انګريزانو الندې کړاو بيا هدوی دناپليون په مشرۍ چې هده وخدت
يو نوم ورکى سپاهي وه،له هده ښاره وشړل شول) بڼه لري،چې دی بده لده
يددو نددوم ورکددي سددپاهي ندده راباسددي او د ويدداړ لددوري او الرې بدده ورتدده
پرانيزی.د بېليبين،دخبرو داورددو په لړ کې يدې تودور وکدړ چدې څنګده
به سترې قوماندانۍ ته د رسېدو سره سم د جګدړې پده شدورا کدې داسدې
وينا کوي،چې کوالی شي په يوازې دان پدوځ وژهدوري او ددهده چدارې
سپارښتنه او دهده د سرته رسولو واک يې خپل کړی دی.
بېليبين ،وويل:
ټدددوکې نددده کدددوم،دا رښدددتيا او خدددورا دخواشددداني وړ خبدددره ده.هددددهښدداهلي،يوازې او بددې ملګرودپلدده سددر تدده را ي،سددپينې جنددډې پورتدده
کوي ،له پله نه زموږ پلو ته رانېدږدې کېدږي اوډاډ ورکدوي چدې د روهدې
او اوربند تکل لري.دا خبره دامعني لري چې دهه فرانسوي مارشاالن لده
شدددهزاده آورسدددپر

سدددره د مرکدددې لپددداره راهلدددي دي.دپدددل افسدددر پيدددره

دار،هده ته دپلده پده سدر هرکلدي وايي،مارشداالن پده خپلدو ياسدکون ي
(د ای نوم دي)ټوټکو او ببواللو هده تېرباسدي ،ورتده وايدي چدې جګدړه
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پای ته رسېدلې او ټولواک لده آورسدپر

سدره دکتندې هيلده لري،داسدې

نورې خبرې او کيسې.او په دې پلمه هدوی پيره دار افسر اورسدپر تده
وراستوي.
ښدداهلي مارشدداالن،له اتريشددي افسددرانو ندده هېددږې تدداووي،هدوی
نازوي،له هددوی سدره ټدوکې ټکدالي کدوي او آن دتوپوندو پده سدر ورسدره
کيني.په دې وخت کې يدو فرانسدوي افسدربې لده هدده چدې دچدا ورتده پدام
شي ،کرار کرار،دپله خواته ور ي او د ماينونو خريطو اوبدو تده ارتېدږي
او پلدده تدده ورنيدږدي کېددږي.پدده پددای کې،زمددوږ،يران پدده خپلدده قوماندددان
تددورنجنرال شددهزاده آورسددپر فددن مدداوترن ،را ددي  :مهربددان دښددمن! د
اتريت د پوځ تر ټولو ستر سردار! او د ترکيې دجګړې اتدل!جګدړه پدای
تدددده رسددددېدلې ده.دښدددمني ختمدددده ده او مددددوږ کددددوالی شددددو ديوبددددل الس
کېښکاږو.ټولواک نداپليون د شدهزاده آورسدپر ،دليدو دميندې پده اور
کې سو ي،که په لنډه ووايم،دهه ښاهلي،په چل او دوکه کدې رښدتيني
ياسدددوکوڅيان دي،هدددده تددده ډددددرې سدددتاينې او چوهدددولي کدددوي ،پددده
هوړمالۍ او ټيټوالي تېرباسي،په ښکلې خواخوږۍ د ان لېوالده کدوي
...فرانسددوي ډيددرول پددر پلدده يرهددل کوي،دتوپونددو نښدده لدده منځدده وړی
اوفرانسوي پو يان پر پله ولکه ټينګوي.
بېليبين،چې دپېښې د ستاينو انځور لږ آرامه کړی و،زياته يې کړه:
خو له ټولو نه دپام وړ خبره خو ال داده چې دهده توپ ساتونکي چدېد تددوپ ډزې يددې دپلدده دالوزلددو لپدداره پدده نښدده شددوې وې ،کلدده چددې وينددي
فرانسوي سدرتېري پده چټکدۍ دپلده پدر سدر وړانددې درومي،هدواړي پدر
هدو ډزې وکړي،خودهه مارشاالن دهده الس نيسي او دې کارته يدې نده
پردږدي،سدددددداتونکې چددددددې لدددددده ورايدددددده ترآورسددددددبر ندددددده يددددددرک
ښکاردده،آورسپر

ته وويل :
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دوکه کړي يې ياستئ،ويورئ،فرانسويانو ته ويورئ،چې وړاندېروان دي.
مورا،ويني چې که ساتونکي خبدرو تده پردږدي،هلدې لدې يدې ټدولې
هدر ي...مخ آورستر ،ته وراړوي ،او وايي :
نددددو هددددده اتريشددددي انضددددابط چددددې آوازې يددددې پدددده ټولدددده دنيدددداکېخپردږي،هده چېرته دي؟
تاسدو څنګده اجدازه ورکدوئ چدې يدو الس النددې څوک،لده خپدل مشدر
سره پده دې ژبده وهږددږي؟واورئ!پده رښدتيا چدې دحيدرل وړ خبدره ده .دا
خبددره پدده آورسددپر ،خورا بددده لګددي او سپارښددتنه کددوي چددې سدداتونکي
ونيسي...
سرداراندرې،چې د ټپي پو يانو خيرن ککړ کالي ،بدارول او دهدده
لويي،دتوپونوهړمبهددداري او د دددان راتلدددونکې ويددداړونو دسدددتريو پددده
وړاندې انځورول،وويل:
کېدای شي دوکه او خيانت وي.بېليبين،خپلددو خبروتدده دوام ورکدددړ:خيانددت نددده دی!داپېښدده دربدددار
الپسې خواره وي.دا نه خيانت دی،نه بې هيرتي ده او نه حماقت!دا کدټ
مټ د ئولم دپېښې تکرار دی…داسې په چدرل کدې الړ چدې يدوايې يدوه
په زړه پورې ټکي پسې ير ي،تر يوه لنډ نډنه وروسته يې وويل:
موږ ته هم د ماک پېښه راپېښه شوې ده .او ددې خبرې سره سم يې دا احساس کړه چې يواکې ټوکه يدې ويلدې
ده،داسې دخوندد اورند

ټوکده چدې دټولدو بندډارونو خوندد بده وي.هدده

يونځې چې تر هده وخته يې په تندي خورې وې،په چټکدۍ ټدولې شدوې
او دا دده دډاډ نښدده وه.پدده داسددې حددال کددې چددې پ در شددونډو يددې موسددکا
ورکېده،په خپلو نوکونو يې ستريې الپسې خښې کړې.
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ناڅاپه يې اندرې ته چې پاڅېددلى و او هوښدتل يدې خپلدې کدوټې تده
الړ شي،مخ ورواړاوه او وې ويل:چېرته ئ؟
 نور نو م.چېرې؟سترې قوماندانۍ ته.تاسو خو هوښتل چې يوه دوه ور ې نور هم پاتې شئ؟نه!اوس چې څومره ژر الړ شم،هومره به ښه وي.لپدداره داړتيددا وړ څيزونددو د راټولددو

وروسددته لدده هددده ي دې چددې د ت د
سپارښتنه وکړه،خپلې کوټې ته الړ.

بېليبين،هدې پسې کوټې ته ورننول او وې ويل:
 پوهېږې يرانه!زه دتا په خيال کې يم،تاسو ولې ئ؟بيايې دخپلې زړورتيا لپاره دخپلې بشرې ټولې يونځې پاکې کړې.
سردار اندرې،په پوښتنيز تويه خپل پوښتونکي ته وکتل،خو هدېڅ
يې ونه ويل.
نو تاسو ولې ئ؟زه پوهېږم چې اوس پوځ ته سخت يواښ ورپدېښدی اوپددده تلوار دددان مرسدددتې تددده وررسدددوئ،زه ستاسدددو ددې ا حسددداس
درناوي کوم،يرانه سرداره! دا په رښتيا ديو اتل انګړتيا ده.
سردار اندرې ،واب ورکړ:
نه!هې کله داسې نه ده.مګر تاسدو چدې دومدره فيلسدوف ډولده ياسدتئ،ولې نده هدواړئ چدېپوره يو فيلسوف شئ؟که له بلې خوا تاسو دې خبدرې تده يدر شدي،ته بده
وي دورې چددې هرڅدده بددل ډول دي،ستاسددو دنددده داده چددې دجګددړې خبددرې
ندورو تدده پردږدئ،هدددو تدده چدې دبددل هددېڅ کددار نده دي…تاسددو تدده ندده چددا د
ستنېدو سپارښتنه کړې او نه دلته چا تاسو ته ويلي دي چې الړ شدئ،نو
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له دې کبله تاسدو کدوالی شدئ دلتده پداتې شدئ او بيدا وروسدته چدې خپدل
بدمرهه تادير هرچېرې بوتلئ،تاسو به هم راسره مل ياستئ .داسې سدره
وايي،چې اولموتز،ته روان يو.له ښه بختده اولمدوتز ،خدورا ښدکلى ښدار
دی.دواړه به په يډه،زما په يداډۍ کدې يو دای ،پده ارامدۍ او اسدوديۍ
،هلته الړ شو.
بالکونسکي،وويل:
بېليبينه!ټوکې پردږده!زه دزړه له کومې او په رښتيا له تاسره هږدږم،تاسو کدوالی شدئ،لهماسره پاتې شئ،چېرې ئ؟ لده دې تد

نده ستاسدو موخده څده ده؟ دوې

خبرې دي(دخپلې چپې شاياي يونځې يې راټولې کدړې)يدا بده ال سدترې
قوماندانۍ ته نه يورسېدلي چې د روهې تدړون بده السدليک شدي اويابده
دکوتوزف،دپوځ دماتې او دماتې درسوايۍ ډنډورې رارسېږي.
بېليبين،داسې واننګېرله چې خبدرې يدې خدورا قناعدت بښدونکې اوهوڅې دي او بيايې دخپلې څېرې يونځې پاکې کړې.
سردار اندرې په کراره او سړه ژبه واب ورکړ:
زه نه شم کوالی دهه راز قضاول وکړم .او په زړه کې يې وويل: م چې پوځ وژهورم.بېليبين،وويل:
-يرانه سرداره!تاسو په رښتيا اتل ياستئ
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سردار اندرې،په هماهه شپه ددفا له وزيره سره تدر کتندې او خددای
پا امانۍنه وروسته.بې له هده چې چېرې او څنګه به وي،د روس له پوځ
سددره ديو دای کې ددو پدده تکددل وخو ېددد.هددده لدده دې ندده ودددره لرلدده چددې
دکرمه،په الرې د فرانسويانو الس ته ورنه شي.
پدده بددرن کې،دربددار پددورې ټددول اړونددد د بارونو،ييددډيو اوکدداروان پدده
تړلو لګيا وو.هدر څده د الموتز،دښدار تد

تده چمتدو و.د اتسدله دورف،

ښارگوټى ته نېږدې،سردار اندرې هده وا ته ورسېد،چې روسي پدوځ
هلته په خورا تلوار او ډدرې بدې نظمدۍ يدډ وډ روان و.يداډۍ او کراچدۍ
داسددې درنددې بددار او داسددې بددې نظمدده روانددې وې،چددې هې چددا خپلدده الره
ادستالی نه شدوه.سدردار انددرې،د يدوه قدزاق قومانددان نده يدو آس او يدو
ياور واخيستل ،هماهه شان ستړی او وږی د پوځ په دهه يډوډ کداروان
کې له خپلې ياډۍ سدره چدې دده درانده بارونده پدرې بدار و،د روس دپدوځ
دستر قوماندان د لټونې لپاره ان مخکنيو کرښوته ورورسداوه.پده الره
کې يې دپدوځ پده هکلده خدورا زورونکدې او همړلدې،آوازې اوردددې او د
پوځ يډوډۍ او له هده نه دتښتېدونکو پو يانو مندډو او يبڼدۍ دده پده
زړه کې دا راتازه کوله چې يواکې ددوی دپدوځ پده اړه ټدولې بددې آوازې
رښتيا وي.
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سددردار اندددرې تدده د ندداپليون دهددده فرمددان ټکددې وريدداد شددول چددې
دجګړې دپيل نه مخکې يې ،د فرانسوي پوځ په نامه لېږلى و:
 "پرروسددي پدددوځ بددده چددې دانګلسدددتان پددده زرو،زمددوږ پددده وړانددددېدرددلى ،هم هده څه راولو چې د اتريت پر پوځ(دئولم ماته)مو راوستي
و"
دهو خبرو که په هده کې له يوپلو ددهه ستر پو ي سدردار دنبدوغ پده
اړه حيرل راپاراوه،نو له بلده پلدوه يدې پده هدده کدې هدم دسدپکاوي او هدم
دوياړ او هيلې روح او احساس را لمساوه.هده په زړه کې تېروله:
 څه فکر کوئ چې له مريه پرته،بل څه پاتې نه دي؟نو څه؟که دې تدهاړتيا وي،نو داهده چاره ده ،چې تر نورو نه يې زه هدم پده ښده تويده سدرته
رسوالی شم.
سدددردار اندرې،دسدددرتېرو او دهددددو ديددداډيو دهددده سدددره شد دليدلي،
پرزددلي ،تاالن واالن کاروان تده ،لېږددددونکو کراچيو،هددو آسدونو او
قاطرو ته چې توپونه پسې تړلي وو،بياهم ياډيو او ياډيوتده چدې يدو پده
بل پسې په تلوار او بې نظمه په منډو کې وې ،او کله به بيا درې درې يدا
څلور څلورو کتار جوړاوه او له خټو او چېکړو نه په ډکو الرو کې بده يدې
يوله بله دمخته کېدو ه ې کولې ،په خورا کرکې کتدل.لده هدرې خوا،لده
شددا،له مخددې ،تدددر هددده ايدده چدددې انسدداني هددوږو يددې داورددددو تدددوان
الره،ديددداډيو دارابو،دهددددو دڅرخونو،دتوپوندددو هرمبهاري،دآسدددونو
دسمونوتړکهاري،دسددورو دمتروکددو شددړقهاري او آسددونو او قدداطرو تدده
دهدوخاوندددانو دښددکنځلو شورماشددور،دپو يانو تددر مددن يددو بددل تدده
دښکنځلوهږونو انګازې اچولې وې.د واټونو څن

ته لودددلي او پښدو

نه پاتې آسونه ،ماتې ،خرابدې يداډۍ او کراچدۍ چدې هدېڅ ښدکاره نده و،
چې په کومه او دچا په هيله بده يدونيم سدرتېری يدا افسدر دهددو څند
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تده

الس ترزنې ناست و،ليدل کېدل.کله به يو ډله سرتېرو چې خپل ټدولى يدا
کنډک نه به ورک شوي وو،په ډله ايزه تويه کوم کلي يا کورونو تده مخده
کړه او له هدې خوانه به يې کوم چر ،پسه يا هيلۍ سره را،روان وو.بلده
ډله به بيا تر نګنو پورې په خټو کې نښتې وه.او دمټو پده زور بده يدې لده
خټو نه توپونو راويسدتل او د وړانددې تد

ه ده بده يدې کولده .پرآسدونو

دلګېدددونکو متروکددو هددږ بدده زړوندده رپددول ،سددمونه بدده ردږدددددل او پدده
يويلونو کې به زړوندو توپونده وهدل.هددو افسدرانو چدې دنظدم او څدارنې
دنده يدې لرله،ددهده بدې پايده کداروان پده دهده الده يولده کدې بده پدر خپلدو
آسونو سواره،ښکته پورته ،دلېدل او دهدو چدې او ندارې بده لده خدورا
لرو لرو ايونه په سدختۍاورددل کېددې.دهددو لده څېدرو نده دا لده ورايده
ښکاردده چې نور نو هدوی هم ددهې الده يدولې او شورماشدور لده آرامده
کېدو او په هده کې دنظم له راوستو نه ناهيلي او ستومانه شوي دي.
بالکونسکې ته د بېليبين،هده خبره ورياده شوه چې ويل يې:
 دا دې هده د ارتدکه مېړنى پوځ.هددده چددې دسددتر قوماندددان دپيددداکولو ه دده کولدده،نو هددر چېددرې بدده
کاروان ته ورنېږدې او له هرچا نه به يې د هده د ای پوښتنه کوله.
دده مخې ته يدوه عجيبده يدو آسديزه يداډۍ چدې سدرتېرو تده يدې څده پده
الس ورهلددي و او پرهدددې يددې کددې بددار کددړي و،رواندده و.هددده دکراچددۍ او
ياډۍ ترمن يو شدي وه.ددهدې کراچدۍ پدر لدومړ چرمدي څدوکۍ کدې يدوه
ښځه چې ان يې په شدال او يدو ټکدري کدې مروړلدى و،ناسدته وه .سدردار
اندرې چې هوښتل يې له يوه سرتېري نه خپله پوښتنه وکړي،خو ددهدې
ښځې ناهيلو زاريو يې پام ورواړاوه.څارونکي افسدر،ددهې کراچدې يدا
ياډۍ چلوونکې په دې پلمه چې يواکې لده ندورو نده دمختده کېددو ه ده
کددوي،آس کلددک کلددک واهدده.دڅددارونکي دمتروکددې ديددذارونو هددږ لدده
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ورايه اورددل کېده.ښځې په ډډ آواز زارۍ کولې.همددا چدې سدتريې يدې
په سردار اندرې ولګېدې،سدر يدې لده پدردې نده دبانددې کدړ ،خپدل ډنګدر
الس يې وښوراوه او په زاريو زاريو يې وويل:
ښاهليه ياوره!ښاهليه ياوره!دخدای لپاره مرسته راسره وکړه ...زهد اووم ښدددکاري کندددډک د داکتدددر مېدددرمن يدددم!مدددا نددده پرددددږدي چدددې الړه
شم،موږ له کنډکه پاتې شو او ورک مو کړ.
څارونکي افسر چې له قهره تک شين شوی و،چيده کړل او سرتېري
ته يې وويل:
ير ه!بېرته ير ه کنه اوسه به مې داسې څه درښودلي وي،چې نومبه دې هم څوک پيدا نه کړي ،ه!بېرتده ير ه،لده دې خپلدې کاسدۍ سدره
،بېرته در ه!
د داکتر ښځې چدې وهلې:
 ښاهليه ياوره!دخدای لپاره په موږ ورحمېږه!داڅه حال دی؟سردار اندرې افسر ته ورنېږدې شو اووې ويل:
 هيله ده چې اجازه ورکړئ چې الړه شي.تاسو په کراچۍ کې ناسدتېښځې ته پام نه دی.
افسددر هددده تدده وکتددل او بددې لدده هددده چددې ددواب ورکړي،بيددا يددې پدده
چلوونکي سرتېري هږ وکړ:
 اوس به له نورونه مخې ته کېدل در وښيم،ژر،ژر بېرته ستنېږه.سردار اندرې له قهره شونډې په هاښ کړې او وې ويل:
تاسو ته وايم،پردږده چې الړه شي!افسر ،اندرې تده مدخ ورواړاوه او ناڅاپده يدې دنشدئيانوپه څېرچيدده
کړې:
ته الپسې څوک يې؟ تده! ((هدده پده دانګړي تويده د (تده) پدر تدوري4۹۳

زور واچاوه)) ته دلته مشر يې که زه؟دلته زه مشدر يدم ،نده تده.تدا تده وايدم
بېرته شاته ير ه.
داسددې بردښددېد ه چددې دبېرتدده شددا تدده ير دده خبددره د دې افسددر ډدددره
خوښېږي...
دسردار اندرې دې ته پام شو چې څارونکى افسر داسې نشو دی چې
په خپلو ويلو هم نه پوهېږي.هده پوه شو چدې د داکټدر د ښدځې پدر سداتنه
دده ټينګارداسدددې يوحالدددت تددده رسدددېدلى چدددې دده درسد دوايۍ او پدددر ده
دملنددډو بڼدده يددې هددوره کددړې ده.خددو دهددده احسدداس او هريددزې بددل څدده
ويددل.افسددر خپلددې خبددرې ال خالادده کددړې ندده وې،چددې سددرداراندرې،اور
واخيست ،خپله متروکه يې تاو کړه او پر هده يې ور ودانګل:
تاته وايم...پردږده چې الړه شي...
افسر ددرناوي په نښه الس وښوراوه،لږ له هده لرې شه او وې ويل:
ټوله دهه مردارۍ ددې قومانددانۍ دمشدرانو لده السده دي...ښده ده!ښده ده!مهربداني وکددړئ هرڅنګده چدې ستاسددو خوښده وي،هماهسدې يددې
کړئ.
سردار اندرې،بې له هده چې سر پورته کړي،دداکتر له ښځې نه چدې
دی يې خپل ژهورونکې ياڼه لرې شدو او پده داسدې حدال کدې چدې ددهدې
پېښې ټولې شېبې يې يوپه بل پسې په خيال کې تېرولې،دهدده کلدي پده
لور وخو ېد چې ده فکر کاوه ستر قوماندان هلته استوي دی.
کلي ته چې ورسېد،له آسه کوز شو،لومړني مخدې تده ورهلدي کورتده
ورهى او هوښتل يې که يدوه شدېبه هدم کېدږي اسدتراحت وکړي،يدو مدړۍ
ډوډۍ وخوري او هده يډوډخيالونه لده سدره وباسدي چدې دی زوروي.پده
زړه کې يې ويل:
داخو هېڅ پو يانو ته ورته نه دي،هسې داړه ماران او تداالنګر دي.44١

هده هدې وړې کړکۍ ته ورنېږدې شو چدې چدا لده هددې نه،پده نامده درتده
راهږ کړل.
کلدده چددې يددې مددخ ورواړاوه،د نيسددیي کي ،ښايسددتګۍ څېددره يددې
وليده چې له وړې کړکدۍ نده رايدوري .نيسدیي کي چدې کدوم اوبلدن شدى
ژول او خوله يې له اوبو ډکه ډکده کېدده،دالس پده ښدورولو يدې هدده تده د
بلنه ورکړه.

ورت

هده چدې وهلې:
بالکونسکي! وا با لکونسکي!کوت شوی يې که څنګده؟دې خواتدهراشه!
سردار اندرې،چې کوټې ته ورننول ،نيسیي کي او يوبل يداور يدې
وليدددل چددې لګيددا دي څدده ش دى خددوري.هدددو دواړو تددر هرڅدده ندده دمخدده لدده
مېلمه نه وپوښتل:
 کوم نوی خبر لري؟سردار انددرې ،دهدو پده خدورا آشدنا څېدرو کدې د ندا ارامدۍ او يبڼدۍ
نښدددې وليددددې.دهددده نښدددې د نيسدددیي کي پددده تدددل خنددددنۍ څېدددره کدددې ال
څريندې بردښېدې.
بالکونسکې وپوښتل:
 ستر قوماندان چېرې دی؟ياور واب ورکړ:
همدلته دی،په هدې بلې کوټې کې.نيسیي کي وپوښتل:
دا راته ووايه دا رښتيا دي،چې روهه شوې او تسليم شوي دي؟ دا هده څه دي چې ما هوښتل له تاسو نه دهدو پوښتنه وکړم،زه پدههددددېڅ خبددددر ندددده يم،زمددددا ټولدددده ه دددده دا وه چددددې ترتاسددددو پددددورې ددددان
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راورسوم،داهم څه آسانه کار نه و.
نيسیي کي وويل:
 يراندده وروره!دلتدده هددم لويدده بدددمرهي ده.ملګريدده!دا مندئ کندده چددېموږ پر ماک خندل او اوس تر هده نه بد حال پر موږ راهلى دی،ښه ورکه
وه يې،را ه کېنه او يو څه وخوره.
هده بل ياور وويل:
 سردار!سمدالسه نه ياډۍ پيدا کدوالی شدي او نده بدل څده!ستاسدوياور،پيتر به هم اوس خدای پوهېږي چېرې وي.
 ستره قوماندانۍ چېرې ده؟شپه به په څينايوم،کې تېروو.نيسیي کي وويل:
 مامې خپل ټول شيان ورکړل،چدې بيدا يدې وتړي،هرڅده مدې چدې پدهکددار دي،پدده دوو آسددونو مددې بددار کددړل.خددورا ټيندد
دي،داسددې ټين د

باروندده مددې تړلددي

،کدده اړتيددا وي،آن د بوييمسددکي لدده هرونوندده هددم پدده

کراره اوښتي شو،هوکې وروره!حداالل خدورا کدړکېچن دي.خدو پدام يدې
شو چې داندرې حدال داسدې خرابده دی چدې تدا بده ويدل دليدد بطدرۍ(هدده
بطرۍ ده چې دهده پده خالادولو السدونه رددږدي)پدرې لګېددلې وي،ندو
وې ويل:
 داڅه درباندې شوي؟ولې ردږدې؟ناروهه خو به نه وې؟سردار اندرې واب ورکړ:
 نه! نه!ښه يم.هده ته له څارونکي افسر او د داکتر له ښځې سره کړکېچ ورياد شو.
هده وپوښتل:
 ستر قوماندان دلته څه کوي؟44٢

نيسیي کي وويل:
خدای خپله ښه پوهېږي.سردار اندرې،وويل:
 خو زه په يو شي پوهېږم،هده دادی چدې زمدوږ ټدول کړه،دکرکدې وړدي،دکرکې،هدددوکې دکرکد دې وړ.دا يدددې وويدددل او دهددددې کدددوټې خواتددده
وخو ېد چې ستر قوماندان هلته خپله قوماندانۍ جوړه کړې وه.
د کوتددوزوف لددده ياډۍ،دهدددده دسدددورو ملګدددرو لددده ستړو،سدددتومانه
آسونو او قزاقي سرتېرو نه چې په خورا لوړ آواز يې خبدرې کدولې تېدر او
دکور دهليز ته ورننول.کوتوزف،لکه هده شدان چدې الدمخده ده تده ويدل
شددوي و،د شددهزاده بددايراتيون او وای روتددر ،سددره پدده کددورکې وو .وای
روتر،هده اتريشي جنرال وچې دشميت پر ای ټاکدل شدوی و.ټيدټ وندى
کزلوفسکې،په دهليز کې يو منشي ته مخامخ پلترۍ وهلدې وې .منشدي
لدددده يددددوه واړه کددددوتي ندددده ميددددز جددددوړ کددددړی و او ژرژر يددددې څدددده شددددي
ليکل.دکزلوفسکې په څېره کدې داسدې سدتوماني او بدې خدوبي څريندده
وه چددې يددواکې پددرون شددپه يددې تددر سددهاره پددورې شددوييره کددړې وي.هددده
سردار اندرې ته وکتل،خو آن سر يې هم ورته ونه ښوراوه.
هده چې منشي ته دليکلو لپاره څه لوستل وويل:
 دويمه کرښه...ودې ليکل؟ دکيدف يرينادارسدکي او دپادولسدکېکنډکونو ته...
منشي په ترخده ژبده اولده خوابددۍ سدره کزلوفسدکې تده وکتدل او وې
ويل:
 جاللتماب! لږ کرار کرار ليکلى يې نه شم.په دې شېبه کې له دروازې د کوتوزوف،له شوره ډک يز او ناراضده
هږ چې کوم ندا آشدنا هدږ ورسدره يدډ و ،واوردددل شدو.دننده پده کدوټې کدې
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ناراضي هږونه ،هده ته دکزلزفسکى بې پروا کتل،د منشي ترخه او بدې
ادبدده ژبه،دسددتر قوماندددان پدده کددوټې کددې ،قوماندددان تدده نېددږدې پددر ډا
دکزلوفسدد دکې او دهدددددې دمنشددددي داسددددې ناسددددته او دکددددوټې مخددددې
ته،دقوماندددانۍ تددر کړکي دو الندددې دقزاقددي سدداتونکو داسددې بددې پددروا
ناسته،په زوره خندددل او په لوړو خبرې کول،دسدردار انددرې پده خيدال
کې هده داليدل را ژونددي کدول چدې کدوم مهدم او لده بددمرهۍ نده ډک څده
پېښ شوي دي.هماهه وچې له کزلوفسکې نده يدې پوښدتنې يروزندې يدې
پيل کړې.
کزلوفسکې وويل:
همدا اوس...دا دبايراتيون دعملياتو کړنالره ده. دتسليمۍ خبره بياڅنګه ده؟دتسليمۍ خبره نه شته،د عملياتو دپيدل کېددو فرمدان ورکدړ شدویدی.
سردار اندرې دهدې دروازې خواته مخ ورواړاوه چې هږ ترې راوتده.
خو په هماهه شېبې کې چې هوښدتل يدې دروازه خالاده کړي،پده کدوټې
کې ارامي شوه او دروازه خپله را خالاه او په خپله کوتوزف ،له خپلدې
يربت ډوله پدزې او پړسدېدلي مدخ سدره پدر تدادرۍ را ښدکاره شدو.سدردار
اندددرې مخددامخ کوتددوزف تدده والړ و،خددو د سددتر قوماندددان يوسددتريېزه
(کوتدوزف پدده يددوه سدتريه ړونددد و)حالددت ندده داسدې څرينددددده چددې هددده
دداسې کړکېچونو او ستونزو په انديښنو کدې ډوب دی چدې پده سدتريه
يې پرده راخوره شوې ده.هدده مخدامخ خپدل يداور تده وکتدل،خو هدده يدې
ونه پېژاند.
کوتوزف پر کزلزفسکې هږ وکړ او وې ويل:
 څنګه خالص دې کړ،کنه؟444

يوازې يوه شېبه جاللتمابه!بددايراتيون چددې دټېټددې ،ډنګددري ونددې او دختيددز ډولدده څېددرې خاونددد
و،ترستر قوماندان نه وروسته دهده له کوټې نده راوول.هدده کده څده هدم
پوخ عمري و،خو ال زوړ نه بردښېده .
سردار اندرې هده ته پاکت ورکړ او په پوره لوړ اواز يې وويل:
 -وياړمن يم چې تاسو ته خپل يزار

وړاندې کوم.

 ښه! ښه!له ويانا نه راهلى يې؟ښه ده! بيا به وروسته سره ويورو.کوتوزف له بايراتيون سره وخو ېد او وې ويل:
ښدده سددردار دخدددای پدده امددان ،مسدديو دې مددل شدده او لدده خدايدده تاتددهدوياړمنو برياوو هيله کوم.
دکوتوزف څېدره ناڅاپده نرمده او پده سدتريو کدې يدې اوښدکې راپيددا
شددوې.پدده چد الس يددې بايراتيون،د ددان خواتدده را کېښددکود او پدده ښدي
الس يې چې په ښکلې يوتې ياڼل شوی و،د خپل عادل له مخدې ،ټولدو
تددده پددده اشدددناخو ېدا،دهده پرټټدددر ادددليب وکدددېښ او خپدددل هوښدددن،
پړسېدلي هومبوري يې هده ته ورواړندې کړ.خو بايراتيون دهومبوري
پر ای دهده هاړه مچو کړه.کوتوزف،بيا وويل:
 مسيو دې مل شه!هده دخپلې ياډۍ خواته الړ او بالکونسکي ته يې وويل:
-راشه،په څن

کې مې کېنه.

جاللمتابه!هدواړم دلتده يټدور واوسدم،اجازه راکدړئ چدې دشدهزادهبايراتيون له پوځ سره پاتې شم.
کوتوزف واب ورکړ:
کېنه!اوپام يې شو چې بالکونسکي ،ندنى ،ندنى کېږي،نو زياته يې کړه:
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 زه خپله هم ښو افسرانو ته اړتيا لرم،ډدره اړتيا،خورا ډدره.دواړه پدده يدداډۍ کددې کېناسددتل اوڅددو دقياددې بددې لدده هددده چددې سددره
وهږدږي ،همداسې وړاندې روان وو.
کوتوزوف په داسې يوې ژبدې چدې لده هدده نده د يرکتيدا اوپدام نښدې
څريندددې او ددې ښددودنه يددې کولدده چددې يددواکې پدده ټددول هددده څدده چددې د
بالکونسکې په روح او زړه کې تېردږي،پوهېږي،وويل:
په راتلدونکې کدې خدورا نده بيانېددونکې پېښدې ترمخدې دي،خدوراډدرې پېښې،ته به وايې چې له انسره هږدږي،زياته يې کړه:
کدده سددبا تدده دهددده دپددوځ لسددمه برخدده هددم بېرتدده راسددتنه شددي،زه بددهدخدای شکر وباسم.
سددردار اندددرې،کوتوزوف تدده وکتل،لدده ډدرنېددږدې ندده يې،دهددده پدده
څېره کې د ازماعيل په جګړه کې له يدولۍ نده دپداتې شدوي پرهارنښدې،
پاتې شوې يونځې او د ړندې ستريې کاسه وليدل اوپه زړه کې وويل:
هددوکې! هددده حدد لري،داسددې پدده اسددانۍ دخپلددو سددرتېرو دمددرژوبلې په هکله وهږدږي.او بيايې هده ته مخ ورواړواوه او وې ويل:
له همدې کبله له تاسو نه هيله کوم چې ما دهده پوځ ته ور ولېږئ.کوتوزوف يې واب ورنه کړ.داسې توورکېده چدې ده هدده څده هېدر
کړي چې څو شېبې مخکې يې ويلدي او پده چرتوندو کدې ډوب و.تدر پنځدو
دقياددو وروسددته يددې چددې ديدداډۍ پدده نرمدده څددوکۍ ،تدده بدده وايددي چددې
دنرموڅپو په سرخو ېږي ،مخ سردار انددرې تده ورواړاوه.پده څېدره کدې
يددې ديبڼددۍ او تلوارکومدده نښدده ندده ښددکاردده.پدده داسددې يددوې ژبددې چددې
دملنددډو مالګدده يددې لرله،لدده ټولددواک سددره دهددده دکتنې،پدده دربددار کددې
دکرمه دجګړې په اړه دخبرونو او اوازو او د ينو هدو ښدځو پده هکلده
چې دواړو په يډه پېژندې پوښتنې پيل کړې.
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کوتوزوف،دنوامبر په لومړې نېټې دخپل يو اسخباراتي استازي نه
خبر ترالسه کړچې دهده تر قوماندې الندې پوځ په يو ه شيله کدې داسدې
اسددير شددوی،چې دوتلدددو او ژهددورنې هدددېڅ الره ورتدده پددداتې ندده ده.دهددده
اسدددخباراتي اسدددتازي خبدددر ورکدددړی و،چدددې فرانسدددويان لددده بدددې شدددمېره
پو يانو سره دويانا له پله اوښتي او دهدې الرې خواتده خو ېددلي چدې
له روسديې نده کوتدوزف تده رارسدېدونکي تدازه قوتونده پدرې تېرددږي.کده
کوتوزوف،په کرمه کې دپاتې کېدو تکل کړی وای،دنداپليون يوسدلو
پنځددوس زريددزه پددوځ بدده پرهددده ټددولې الرې تړلددې وای،دهددده څلويښ دت
زريزه نيم ژوانده پوځ به يې له هرې خوا نه محااره کدړی او دی خپلده بده
،په ئولم کې دماک ورته حالت کې راچاپير شوی وای.که هده دا پردکدړه
کړې وای چې له روسيې نه د رارسېدونکو قواو الره پردږدي،دی بده دې
ته اړ شوی وای چې بيا،بوييمسکى ،له نا آشنا هرنيو الرو نه واوړي او
ددښمن په وړاندې لده انده دفدا وکدړي.او بوييمکسدي تده درسدېدو لده
هرډول هيلې نه الس واخلي...
د استخباراتي اطالعاتو له مخې،فرانسوي پو ونه دويانا له پله نه
تدددددر تېردددددددو وروسدددددته،د څندددددايم خواتددددده ور ودانګدددددل.دهددددده ښدددددار د
کوتوزف،دشاته ت
کې ددوی دت

دخوا دسل ورست(د اندازې يو ماياس)،په واټدن

په الره پرول و.که کوتوزوف،له فرانسويانو نه مخکدې

دڅنايم ښار ته رسېدلى وای،کوالی شو چې دخپل پدوځ دژهدورنې هيلده
ولدددري او کددده پردښدددې وای چدددې تدددر دوی نددده مخکدددې هلتددده فرانسدددويان
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ورسي،خپل پوځ بده يدې لده هددې شدان يدوې تدورې او رسدوا بددمرهۍ او
بدنامۍ سره مخامخ کړی وای،چې د ئولم په ښار کې پېښه شوې وه.خدو
له ټول هوره پوځ سره هم له فرانسويانو نه مخ ته کېدل کېدونکې نه و.لده
وياندا نده دڅندايم تدر ښددار پدورې دفرانسدويانو تلدونکې الر،دروسدانو پددر
پرتله چې له کرمه نه پيدل کېدده ،هدم لندډه اوهدم آواره وه.کوتوزوف،پده
هماهه شپه چې ددهه خبر ترالسه کېدونده وروسته،دشدهزاده ايراتيدون
پدده مشددرۍ،خپل څلددور زره کسدديزه مددخ کښ پوځ،لدده ښدۍ هرنددۍ خددوا ندده
،دکرمه پر وا څنايم تده،دويانا دوا پده لدور ولېدږه.بدايراتيون بايدد
دهه الره په يو وار او بې له ندډه ووهدي او دوياندا پدر لور،دڅندايم شداته
مورچددل ونيسددي.کدده پدده دې بريددالى شددوای وای چددې ترفرانسددويانو ندده
مخکددې رسددېدالی وای،لدده هدددو سددره يددې جګددړه پيددل او ترهددده يددې چددې
کوالی شول،دهدو دوړاندې ت

خنډ شوي وای.کوتوزوف هدم لده پداتې

پوځ سره چې د درنو بارونو له کبله يې چټک ت

نه شو کوالی،د څندايم

دښارخواته وخو ېد.
بايراتيون،خپل وږی اوبربنډپوځ دهرونواوکمرونو په بې الرو کدږو
الرو او سددختو توفددانو کددې تددر پنځدده څلويښ دت ورسددته پددورې وړاندددې
ورسدداوه او وروسددته لدده هددده يددې چددې دخپددل پددوځ درديمدده برخدده لدده السدده
ورکددړه ،لدده فرانسددويانو ندده،څو سدداعته مخکې،چددې لدده ويانددا ندده راتلدده،
دويانا پر وا دڅنايم په ښارکې الهوبرون ته ورسېد.
کوتوزوف هم دې ته اړ شو ،چې له خپل په درنو بارونوبدار پدوځ سدره
يدددرده شدددپه او ورځ پرلددده پسدددې الر ووهدددي چدددې څندددايم تددده ورسدددېږي.
بدايراتيون،هم دې تدده اړو،چددې يددوه شددپه او ورځ ،لدده خپددل وږي او بربنددډ
څلورزريزه پوځ سره چې پده الهدوبرون کدې لده دښدمن سدره مخدامخ شدوی
و،دهددده د وړاندددې تد

مخدده بنددده کددړي او دا پدده رښددتيا سددره دندده منلددو
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وړخبره وه.خو عجيبده تاددير ،دهده ناشدوني کدار شدوني کدړ.هددې دوکدې
چې دويانا پل بې له اخ اوډبه فرانسويانو ته تسدليم کدړی و،مدورا دې تده
ه ولى و،چې بيا پده هماهده شدان کوتدوزوف هدم تېدر باسدي.مدورا چدې د
څنايم پر وا دبايراتيون له پوځ سره مخامخ شوی و،داسې انګېرله وه
چې د کوتوزوف ټول پوځ همدا دی.په دې هيله چې دهه پوځ پده ډادسدره
تدداال واال کددړي،دا يددې ښدده ويڼلدده چددې پدده ويانددا کددې دپدداتې شددوني پددوځ
رارسددېدو تدده سددتريه پدده الرې شددي،نو لدده دې کبلدده هددده د درې ور نددي
اوربند وړانددز وکړ.ددهه اوربند له مخې دواړوو خدواوو بايدد پده دهدو
درې ور دو کددې خپددل ايوندده بدددل کددړي ندده وای.مددورا ډاډ ورکدداوه چددې د
روهدددې خبدددرې رواندددې دي او لددده دې وړاندددددز نددده دده موخددده داده چدددې
دزيدداتو،بې ايدده وينددو د توددددو مخدده ونيددول شددي.يددراف نوسددتيه،
اتريشي جنرال،چې دبايراتيون دپدوځ دمخکښدو قدواوو قومانددان و،د
مورا د استازې خبرې ومنلې ،شاته وخو ېد او بايراتيون يې يوازې او
بې دفا پردښود.د مورا،بل استازی،دروسي پوځ بلې لومړې کرښې ته
ورهى چې هدو ته هم ددرې ور ني اوربند خبدر ورکدړي .بدايراتيون هدده
ته واب ورکدړ چدې داوربندد دمنلدو او نده منلدو واک نده لدري او خپدل يدو
ياور يې د اروبند له هده وړانددز سره چې ده ته شدوی اويدوه بدل يدذار
سره مل ستر قوماندان ته واستاوه.
د کوتوزف لپاره د اوربند دهه وړانددز،داسې يو يټور وخت و،چدې
دهد ده پدده مددوده کددې بدده د بددايراتيون سددتړی سددتومانه پددوځ لددږ ترلددږه څدده
اسددتراحت وکددړي او دتوپونددو او درنددو وسددلو کتددار (چددې خو ېدددايې لدده
فرانسدددويانو پټددده سددداتل شدددوې وه )کددده څددده لدددږ وي څندددايم تددده نېدددږدې
شي.داوربند دهه وړانددز،دپوځ د ژهورنې داسې يو يدوازيني امکدان و
چې هې چا يې دپېښېدو هيله نه لرلده.د روهدې د وړاندددز ترالسده کولدو
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نه سمدالسه وروسته کوتوزف،په سترې قومانددانۍ کدې خپدل مشداور
يددددددداور،جنرال فين ينګېرود،دښدددددددمن تددددددده ور واسدددددددتاوه .جندددددددرال
فين ينګېرود،ته سپارښدتنه شدوې وه،چدې نده يدوازې دروهدې وړاندددز
ومني بلکې دتسليمۍ دشرايطو وړانددز هم وکړي،خو کوتوزف،له دې
سددره همهالدده،خپل ينددې هددده،ياوران او مشدداورين هددده پسددې جوخددت
ولېږل چې،د دوی لد ه خدوا لېدږل شدوي تدوپچى او درندې وسدلې چدې ال پده
الرو کې وو،د کرمه په وا کې تسنائيم ته ور ودانګي.
دبايراتيون ،وږی اوبربنډپوځ دا دنده لرله چې نده يدوازې دټدول پدوځ
د خو ېدا امنيت او ساتنه تامين کړي ،بلکې له انه د اته برابدره زيدال
او قوي سيال پوځ په وړاندې په مېړانه ودردږي.
د کوتوزوف،ټول اټکلونه رښتيا شول.هدم دهدده دتسدليمۍ وړاندددز
چې هده ته يې د درناوي دنده نه لرله،ده ته دا وخت ورکړ چدې خپدل پدوځ
او دهده درندې وسدلې ال وړانددې ورسدوي او هدم ډددر ژر د مدورا تېروتنده
راڅرينده شوه ،که ناپليون اوس د الهدوبرون.پده پنځده ويشدت ورسدت
کددې،د شددون بددرون پدده ښدداريوټي کددې اسددتوين شددوی و.ندداپليون چددې د
اوربند او روهې پده اړه دمدورا يدذار

ترالسده کړ،سمدالسده د هدده پده

تېروتنه پوه او الندنى ليک يې هده ته واستاوه:
شهزاده موراته!
دشون برون ښار
د18١5کال دبرومر دمياشتې  ٢5نېټه
دسهار اته بجې
زما خواشيني هومره زياته ده چې دهددې دانځورولدو لپداره يدې ماتده
دتورو پيدا کول هم خورا يرانه ده.تاسو يوازې او يدوازې زمدا دمخدکښ
پوځ قوماندان ياست اوزما له سپارښتنې پرته د روهې ومنلواو اوربند
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واک نددده لدددري.تاسدددو پددده خپلدددې دې پردکدددړې سدددره زمدددا دجګدددړې ټدددول
ثمربايلود.سمدالسه دروهې تړون مال او پردښمن يرهدل وکدړي.اعدالن
وکددړئ چددې دروهددې دتددړون السددليکوونکى جنددرال ددهدده راز يددوه تددړون
دالسليک واک نه الره او د روسيې له ټولواک نه پرته بدل هې دوک ددې
واک نه لري.
خو که دروسيې ټولدواک دتسدليمۍ شدرايط ومندي ،زه هدم چمتدو يدم
هده ومنم.خو داهسې د يرکتيا يوه خبره ده.تاسدو مدخ وړانددې درومدئ
او روسيې پوځ تاال واال کړئ...تاسو په داسدې يوحالدت کدې ياسدتئ چدې
دهدو ټولې درنې وسلې او توپچې الندې او خپلې کوالی شي.
د روسيې دټولواک مشاور جنراالن دوکه مار دی...هر هده افسر چدې
واک اواالحيت ونه ولري،هده له هېڅ سدره برابدر دی.روسدي جندرال پده
رښتيا دهه شان واک نه لري.اتريشان دويانا په پله کې تېروتدل او تاسدو
خو دروس دټولواک يو ياور تېرويستلي ياست.
ناپليون

دناپيلون ياور،څومره چې دهدده دآس تدوان و،پده تنددۍ دسدتل او
دهدده يواښددمن ليددک يددې مددورا تدده ورسدداوه .خپلدده بناپددارل هددم پدده خپلددو
جنراالنو باور نه الره نو کده يدې لده خپدل ټدول پدوځ سدره د جګدړې ډيرتده
ورودانګل .هدده لده دې ودرددده چدې سدتربری لده السده ورنده کدړي.پده دې
وخت کې دبايراتيون څلورزريزه وږی او بربنډ پدوځ ،نددرو تده نده يدوازې
ددې لپدداره اور ورتدده کددړی و،چددې انوندده تدداوده او لمدددې جددامې وچددې
کړي،بلکددې ددرې ور نددۍ لددوږې لدده زهددم ندده وروسددته يددې څدده شددوله او
ورهستلي بار کړي و او هې وک له هده څه چې پر دوی راتلدونکي و،نده
خبر و او نه يې چااټکل کوالی شو.
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15
دمددازديګر لدده درې بجددو اوښددتې وې چددې سددردار اندددرې ال پدده خپل دې
هوښتنې ټينګار کداوه،چې کوتدوزف دده هيلده ومندي.دده داهيلده ومندل
شوه او ډدر ژر هده د يرونت په سېمه کې د بايراتيون حضور ته ورسدېد.
د بناپارل ياور او استازی ال د مورا قطعې تده رسدېدلى نده واو جګدړه ال
پيددل شددوې ندده وه.د بددايراتيون پدده پددوځ کددې ال دجګددړې لدده ټددوليزو حددالتو
هې وک خبر نه و.ټولې خبرې په روهدې راچورلېددې،خو هې چدا دا ډاډ
نه الره چې سوله دې راشي.دجګړې په اړه هږددل ،خدو دهددې پده نېدږدې
والي چا ډاډ نه درلود.
بايراتيون په دې پوهېده چدې بالکونسدکي د کوتدوزوف د ډاډ وړ او
دخوښې ياور دی،نو که يې په خورا مينې دهدده هرکلدى وکدړ او دا يدې
ورتدده پددده ډايددده او څرينددده کدددړه چدددې،نن دی کدده سدددبا دجګدددړې اور بيدددا
بلېږي.هده هرڅه دبالکونسکي خوښې ته پردښودل چې زړه يې دجګدړې
په وخت کې څده کوي،دلته،لده ده سدره پداتې کېږي،يدا دپدوځ شدا ډلدو تده
(چې هده هم خورا زيال اهميت لري) ور ي او له هده ايه دنظدم څارنده
کوي او په پای کې يې دسردار اندرې دخيال دساتنې لپاره وويل:
کېدای شي نن او سبا هېڅ څه پېښ نه شي.دبايراتيون په زړه کې تېره شو:
کدده دا دسددترې قوماندددانۍ کددوم نددازولى وي،همالتدده دجبهددې پددهشدداکې هددم مددډال يددا نښددان يټلددى شددي او کدده هددواړې لدده ماسددره پدداتې
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شددي،پاتې دې شددي...کدده زړور افسددر وي،يو دای ندده يددو دای بدده پدده کددار
شي.سردار اندرې بې له هده چې څه ووايي،اجدازه وهوښدته چدې يدو وار
پ در آس سددپور د قطعددې ليدوت ده ورشددي او دهدددې دحالددت کتندده وکددړي.د
ورسدددپارل شدددوې دنددددې جددداج واخلدددي چدددې حدددال څددده دی او څددده کدددوالی
شي.دکشف افسر چې ښکلې واني،نوې جامې لرلې او دخاتم الماسدي
يوته يې په شهادل يوته لېدله،اوسره له هده چې په فرانسدوي ښده نده
پوهېددده،خو ډدددر لېوالدده وچددې پدده هددده وهږدږي،هيلدده څرينددده کددړه چددې
سردار اندرې بدريه کړي.
هر خوايې په لمدو جامو کې خواشديني افسدران ليددل چدې کدوم شدي
پسې ير ېدل او هده سرتېري چې له کليونه يې ونې،لريي او نورشديان
رابار کړي وو.
دقوماندانۍ افسر دې سرتېرو ته په اشارې سره وويل:
هوکې سرداره!ددې خلکو دبې ايه کړو لده السده هدېڅ خالادى ندهلددرو.دهدددو قوماندددانانو ،هدددوی خدددای تدده سددپارلي دي.هددده د خددوړو
دخرڅلون يوې کېږدۍ ته اشاره وکړه او وې ويل:
دهلته سره راټولېږي او کرار ناسدت وي.همددا ندن سدهار مدې لده دېايه وشړل اواوس ورته يوره چې بيا يې څه يڼه يوڼه جوړه کړې ده.بايد
ورشم،هوکې سرداره ! بايد ورشم لږ يې سره وډار کړم.يوه دقياه.
سدددردار انددددر ې چدددې التدددر اوسددده د ډوډۍ خوړلدددو وخدددت نددده وپيددددا
کړ،وويل:
 را ئ زه هم هواړم دخوړو دخرڅلون دهې کېږدۍ ته ورشم،لږ پنيدراو پتېرۍ اخلم.
تاسو ولې ونه ويل چې ډوډۍ مدو نده ده خدوړلې سدرداره؟مابه خپلدهډوډۍ او مالګه درنه ار کړي وای.
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هدوی له آسه راپردوتل او دخوړو خرڅولو کېږدۍ تده ورننوتدل.هلتده
دميزو شاته څوتنه خواشيني او رند

بدايللي افسدران ناسدت وو.هددوی

په خوړو څکو لګياوو.
دقوماندانۍ افسر دمالمتۍ په داسې ژبه چې يدواکې يدوه خبدره يدې
په وار وار چاته ويلي وي،وويل:
پوه نه شوم ښداهلو!څنګده انتده ددې حد ورکدوئ چدې دومدره ډددرنډخپلې دندې پرددږدي.سدردار سپارښدتنه کدړې ده چدې هې دوک دلتده
ونه ليدل شي.هده دتوپچې يو افسر ته چې لنډه ونده،ډنګر،ټول پده خټدو
ککړ او پښبلې او يوازې په جورابو کې(هده خپل بو يدې دوکانددار تده
ورکددړي وو،چددې وچ يددې کددړي) او السددي موسددکا پددر شددونډو خددوره او
هماهه شېبه د نوو رارسېدونکو کسانو په وړاندې پاڅېدلى وو،وويل:
 هو!تاسو ته وايم! دقوماندانۍ ښاهليه تورنه!دقوماندانۍ افسر خبروته دوام ورکړ:
 څنګه نده شدرمېږئ ،تدورن توشدينو!تاسدو دتدوپچي دافسدر پده څېدربايددد دنددورو لپدداره د ښدده والددي نښدده واوسددئ،خو تاسددو خپلدده پښددېبلې
والړياسدددتۍ.کددده اوس ديدددواښ زنددد

ووهدددل شي،سدددخت خوندددد بددده

وکړي(.دتوپچې تورن پده خنددا شدو) .دقومانددانۍ افسدر پده امرانده ژبده
زياته کړه:
مهرباني وکړئ خپلو ايو ته الړ شدئ ،ښداهلو!ټولدو تده وايم،ټولدوته.
سردار اندرې بې له ارادې وموسېد او تدوپچي افسر،توشدين تده يدې
وکتدددل.بددددې لدددده هدددده چددددې څدددده ووايي،همداسدددې موسددددېده.دتددددوپچې
افسر،توشدددين چدددې لدددوڅې پښدددې يدددې يدددو پددده بلد دې اړولددده را اړوله،پددده
پوښدددددتنيز،برند ،يرک او مهربدددددان هلچدددددک کلددددده سدددددردار او کلددددده
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دقوماندددانۍ افسددرته کتددل.خددو تددر لددږ نددده وروسددته يددې ،چددې هماه ده
موسکا پر شونډو وه،وويل:
پو يان وايي چې پښبلې سړی،تر نورو چټک خو ي.په دې تويه توپچي افسدر هوښدتل خبدره ټدوکې تده واړوي او دان لده
هده بدحالت نه وژهوري چې په کې رايير دی،خو خپله داخبدره يدې پدای
ته نه وه رسولې چې احساس يې کړه،ټوکده يدې بدې ايده کدړې ده.هدده لده
شرمه الپسې سور شو.
دقوماندددانۍ افسددر چددې ه دده يددې کولدده ددان ال جدددي او هددوره کددې
وساتي،وويل:
مهرباني وکړئ او خپلو ايو ته الړ شئ.سردار اندرې،يو ل بيا دتوپچي افسر ته وکتل.په هده کې يدې يدوه
انګړتيا،داسددې ديددوه ټوکمار انګړتيددا،خورا پدده زړه پددورې او دپددام
وړهده ،چې په هېڅ ډول دپو ي انګړتيا ته ورته نه وه،وليده.
سردار اندرې او دقوماندانۍ افسر بېرته په خپلدو آسدونو کېناسدتل
او وړاندې يې چو کړل.
کله چې له کلي نه ووتل،په الره کې يې ډلې ډلې افسدران او سدرتېري
ليدددل ،هدددوی هسددې پلددي روان وو.چپددې خواتدده يددې هددده مورچلوندده او
سددنګرونه ليدددل چددې سددرتېرو شددکول او جددوړول.لدده دهددو دايو ندده نددوې
راويستل شوې خاوره تکه سره لېدلهدسړې هوا سدره سدره.،دسدرتېرو
څو ټولي ،پده يدوه کمديه کدې لکده دسدپينو مېږتنوپده شدان چدې پده سدره
خاوره بهېږي،له هرې خوانه په خو ېدا وو .له ژورو کندو نه ناليدونکو
سرتېروپه پرله پسې تازه خاوره په يدوو دبانددې را ارتېږلده.لده دهدو دوو
سپرو نه يوه تن مورچل ته ورنېږدې شو،دهده پوښتنه يرودږنه يې وکدړه
او همداسددې وړاندددې الړل.لدده سددنګره تددر تېرددددو وروسددته ،لدده لسددګونو
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سرتېرو سره مخامخ شول چې په خورا تلوار له هونډۍ نه راشدېوه وو او
له دې خوانه دهدو د ايو دډکولو لپاره نور وروان وو...
هدددوی پدده مخددامخ هونددډۍ وروختددل.لدده دهددو هونددډۍ ندده نددور نددو
فرانسددويان ليدددل کېدددل.سددردار اندددرې ودردددد او شددا وخ دوايې پدده يددر
وڅارل.
دقوماندانۍ افسر ترټولو نه لوړې څوکې او پوستې تده اشداره وکدړه
او وې ويل:
زموږ دتوپچي يوه پوسته هلته پرته ده.هماهه کېږدۍ چدې تدر هددېالندې هده دتوپچي افسدر پښدېبلي ليدلى،لده هدده ايده هدره خدوا ليددل
کېږي.سرداره!در ه چې ورشو.
سددددددردار چددددددې هوښددددددتل نور ددددددان دقوماندددددددانۍ لدددددده منګولددددددو
وژهوري،وويل:
 لدده تاسددو ندده ډدددره منندده!نددور هددواړم يددوازې وير م،تاسددو بددې همددهاوسئ ،مهرباني وکړئ.
دقوماندانۍ افسر پاتې شو او سردار وړاندې الړ.
څددومره چددې هددده وړاندددې تدده اوددښددمن کرښددو تدده نېددږدې کېده،پدده
هماهدددده اندددددازه پدددده سددددرتېروکې دخوښدددۍ ،نظددددم او لېوالتيددددا حالددددت
زياتېدده،خو تدر ټولددو نده زياتدده بدې نظمدي او ژوره خواشدديني يدې دڅنددايم
سدديمې تدده نېددږدې ،پدده هدددې ډلدده کددې وليددده،چې لدده ورسددته يددې لدده
فرانسويانو نه واټن درلود.د يرونت په سيمه کې هدم لده ندامعلوم يدواښ
نددددددده يبڼدددددددۍ او ويدددددددره احساسدددددددېده،خو هرڅدددددددومره چدددددددې سدددددددردار
دفرانسويانوکرښو ته نېږدې کېده،زموږ دسدرتېرو پده مدن کدې پده دان
ډاډ او د زړورتيا روحيه زياتېده .هلتده يدوه ډلده سدرتېري تيارسدي شدوي
وو او دهدو افسر د قوماندان سره په يډه هده شمېرل.هدوی چدې هرکلده
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وروستي سرتېری ته رسېدل،دهده پر ټټر به يدې يوتده کېښدوده او ورتده
ويل به يې چې الس پورته کړي.هده سرتېري چې ال کتارسوي نده وو،چدا
خه راټولول ،څوک دبوټو او اهزو په راټولدو لګيدا وواو چدا هدم دټوکدو
او خنددداوو بنډاروندده جددوړکړي وو،خندددل يدددې او پددر يوبددل يددې ټدددوکې
کددولې.دندددري شدداوخواته ناسددت څددوک بربنددډ ،چددا جددامې اهوسددتې،چا
داورپر لمبو د وچېدو لپاره خپلې لمدې جدامې نيدولې وې،چدا شدليدلې
جامې ينډلې او څوک پر خپلواشپزانو ورټول شوي وو .په يوه ټولي کدې
ډوډۍ تياره وه او سرتېرو چې لوږه او انتظار يدې لده بشدرو نده وردددل پده
خورالېوالتيا ادشېدونکو ديګونو ته کتل .يوه اشپز دپخو شويو خدوړو
نه يوڅه په لريينه کاچوهه کې هده افسر تده چدې نددري تده نېدږدې ناسدت
و،ورکړه،چې مالګه يې ويوري.
هده بل ټولى چې دشرابو په ويشلو،ترنورو نده بختدور ،يڼدل کېدده،
که په هر ټولي کې شرابو نه پيدا کېده،له يوه دلګي مشر نه ،سدرتېري
ددې لپددداره راتددداو شدددوي وو،چدددې لددده هدددده سدددره د شدددرابو ډک منګدددى و
.پو يانو خپل پټکونه سره خالاول اودهددو لده سدرونو نده يدې ،دپيدالو
کار اخيسته ،هده يې په وار سره تر منګي النددې نيدول او شدراب يدې پده
کې ويشل .سرتېرو به دهه جامونه په خورا لېوالتا ،داسې چې بشرو يې
روحدداني بڼدده پيدددا کولدده،تر شددونډو رسددول اودسددر او اورمېددږ پدده يددوې
چټکې خو ېدا به يې هده په خوله کې تويې کړل،شراب بده يدې څدو واره
له ژبې او هاښونو نه تاراتاو او وروسدته بده يدې ترسدتوني تېرکړل،بيابده
يې شونډې دکو په لسټونو پاکې کړې او په خورا خوښۍ به لده سداقي
دلګى مشره نه لرې کېدل.څېرې يدې داسدې آرامده او لده خيالده زنګېددلې
چې يواکې دا نه ددښمن په وړاندې دجګړې په حالدت کدې ،چدې کېددای
شدي ددهددو ويددړو ترنيمدايي بدده پدده هددده کدې وژل کېږي،بلکددې ټددول بوبددل
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چېرتددده پددده خپلددده پالرندددي ارامددده کلدددي وکدددور کدددې ،چدددې هرڅددده ارامددده
تېردږي،مېشت دي.سردار اندرې د ښدکاري هوندډ لده څنګده تېدر شدو او
ديرناديدده کيیي،پو ونددو پدده مددن کددې ،چددې سددرتېري يددې بددې باکدده او
ددښمن د رانېږدې کېدونه بې خياله او ټول په هماهده هيدر پدو ي چدارو
لګيا وو ،د هونډ دقوماندان کېږدۍ ته ور ورسېد،هدې کېږدۍ تده چدې
له نورو هدو نه لږ لوړه او په همدې نښده يدې تدر نوروتدوپير درلدود او دې
توپير له نورو نه،دهغ پېژندل آسانه کدول .هلتده يدې ديرناديده دپدوځ يدوه
ډلدده وليدلدده چددې تددر مخددې يددې پددر خدداورو بربنددډ سددرتېری پددرول و.دوو
سرتېرو هده نيدولى او دوو ندورو هدده پده نريدو لښدتو پدر مدال واهده.وهدل
خوړونکي سرتېري سختې چدې وهلې.څدورب جګړن،چدې دسدرتېرو پده
وړاندددې ښددکته پورتدده ير ېددده ،بددې لدده هددده چددې دهددو چدددو تدده پددام
وکړي،همداسې پرله پسې هږدده او ويل يې:
دسددددرتېري لپدددداره هددددال بددددې ننګدد دي ده.سددددرتېری بايددددد سددددپې لىواوسي،هده بايدد زړور او مېړندى اوسدي،که سدرتېری دخپدل ورور مدال
پټوي،هده شرف نه لري،دا سپک وهئ ،ښه يې وډبه وي.
دلمدو نريو لښتو يوزارونه اودسرتېري له زاريو،سدتړيا نده دډکدو،
ناهيلوچدو رمباړو همداسې دوام درلود.
جګړن امر کاوه:
نور،نور...دوان افسدر چدې پدرمخ يدې د نده پوهېددنې اوزوردددو نښدې راخدورې
وې،هلته رسېدونکي ياورته په پوښتنيز ډول وکتل او له هده ايه لرې
شو.
سردار اندرې چې دجبهې لومړې کرښې ته رسدېدلى و،پده جبهده کدې
خپل ت

ته دوام ورکړ.که څه هم زمدوږ دجنګيدالو دکرښدې او ددښدمن د
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پو ونه ترمن په ښۍ او کېنې خواکې واټن خورا لرې و،خو ترمن يدې،
هلته چې د جريمارو ترمن پرون سهار د روهې خبرې روانې وې،دومره
سددره نېددږدې وو،چددې ويددړو کددوالی شددول يودبددل څېددرې ووينددي او سددره
وهږدږي.دهدو سرتېرو ترڅن

چې دلته پده خپلدو مورچلوندو کدې پراتده

وو،لدده دواړو خواوندده خددورا ډدرسدديالنيان اوهسددې نندددارچيان لددومړې
کرښې ته راهلي وو اوپه خندا خنددا يدې د دښدمن سدرتېرو تده چدې پدردي
پردي ورته بردښېدل،کتل.
که څه هم ال سهار دوختده دجبهدې لدومړې کرښدې تده ،پدر تد

راتد

بنديز لګېدلى و،خو قوماندانان نه شدو کدوالی ددهدو ننددارچيانو مخده
ونيسي...سردار اندرې ،د فرا نسويانو په ننداره بوخت و...
يو روس سرتيری ،چې له خپل افسر سدره،دجګړې لدومړې کرښدې تده
نېږدې شوی و،په خورا ميندې او تلوسدې خپدل يدو ملګری،چدې يرناديده
سره په فرانسوي هږيده،ورښوده او ويل يې:
 يددوره!دبلبددل پدده شددان هږدږي،داسددې چددې تددر هددده بهرنددي ندده ال ښددههږدږي .او هو دا ته يې سيدوروفه!آه هه،نو وايه!
سېدوروف چې پر فرانسوي ژبې دالسبرۍ او ښې هږدددادعوا لرلده،
وويل:
په رښتيا هم ښه هږدږي.هده،سرتېری چې ټدول نورپده خنددا اوملندډو يوبدل تده ښدوده،هماهه
دولوخدددوف و.سدددرداراندرې،هده پېژانده،نو کددده يدددې خبدددرو تددده هدددوږ
شددو.دولددو خددوف لدده خپدددل ټوليمشددر سددره،له کينددې خواندده چدددې ددوی
دپو يانو ددرددو ای و،لومړې کرښې ته راهلى و.
ټوليمشر چې سر وړاندې راخم کړی و،ه ه يې کوله ده ته له دهدو ندا
آشنا خبرو او کلمو نه ،که په يوه کلمه هم کېږي پوه شي،هده دولوخدوف
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لمساوه:
نو!څه وايي؟مهرباني وکړه،څه؟هده څه وايي؟خو دولوخوف،ټوليمشرته واب نه ورکاوه.هده له فرانسدوي جندرال
سددره پده خددورا تددودو خبددرو کددې ډوب شددوی و.دهدددو ټددولې خبددرې اتددرې د
جګددړې پدده اړه وې.فرانسددوي افسددر چددې دروسددانو او اتريشدديانو تددرمن
توپير نه شو کوالی ،ه ه کوله دا په ډايه کړي چې روسان ال په ئولم کې
دي،نه تسليم او نه تښدتېدلي دي.دولوخوف،ه ده کولده خپدل سديال تده
ثابتددده کدددړي چدددې روسدددان نددده يدددوازې هې کلددده نددده تسدددلېمېږي،بلکې
فرانسويانو ته يې ماته هم ورکړې ده.
دولوخوف ويل:
دلته موږ ته ويل شوي،چې تاسو تاال واال کړو او دا کار به کوو.فرانسوي جنرال يې په واب کې ويل:
ښه به دا وي چې ه ه وکدړئ چدې تاسدو ،سدره لده ټولدو قزاقدانو سدرهزموږ له السه تاال واال نه شئ.
فرانسوي نندارچيانو او اورددونکو ددې خبرې پده اوردددو د زړه لده
کومې وخندل.
دولوخوف ويل:
هماهه شدان مدو چدې د سدووروف(د روس يدو سدتر قومانددان و) پدهوخت کې ون ولۍ دا وار به مو بيا يدډ کدړو.تاسدو بده دې تده اړ کدړل شدئ
چې ون ېږئ.
يو فرانسوي وويل:
 داڅه سندرې وايي؟يوبل فرانسوي بدې لده هدده چدې پدوه وي،دتودور لده مخدې يدې اټکدل
وکړ چې خبرې يې دپخوانيو جګړو په اړه دي،وويل:
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 داټولې پخوانۍ سندرې دي،ټولواک (بناپارل)بده لکده دندورو پدهشان ستاسو دهو سوور ته هم وښيي چې څوک څنګه دي.
دولوخوف شونډې بېرته کړې:
بناپارل...خو يوفرانسوي سرتېري په خواشداني چدې کړې:
 بناپارل څه شي وي؟ټولواک وايه،بال دې ووهه.بال دې،ستا دټولواک پسې وي.دولوخوف،پدده روسددي ژبدده فرانسددوي ښدده وښکنځه،داسددې ښددکنځل
چددې پو يددان يددې پدده خپددل مددن کددې کوي،خپددل توپددک يددې اوږې تدده کددړ
،وخو ېد اوخپل ټوليمشرته يې وويل:
ايوان لوکويچه!در ه چې و!دلومړې کرښې سرتېرو،په خپل من کې سره وويل:
ودې ليدددددددل چددددددې پدددددده فرانسددددددوي هږددددددددل يعنددددددي څنګه؟ښددددددهسېدوروفه!اوس ته څه په کې وايي.
سددېدوروف سددتريه کېښددکوده او فرانسددويانو تدده يددې هسددې پدده بددې
معني او ببواللو ويلو پيل وکړ:
کاري،ماله،تافه،ساهي،موتر،کېسکا...خه،خه،خه،خددده،،هو ،هو،هو،دسدددرتېرو پددده مدددن کدددې دخنددددااوخوښددۍ داسددې يددوه څپدده خددوره شددوه چددې آن دفرانسددويانو کرښددو تدده ور
واوښته او تا به ويل چې ټول به اوس خپل ټوپک خالي ،خپلې وسلې بده
ماتې او ژر تر ژر به خپلو ور ني ژوند ته مخه کړي.
که څه هم پو يان کورونو ته الړل ،مګر وسلې هماهسې ډکې،يو بل
تدده پدده نښدده شددوې وې .توپونددو ندده يددولۍ لددرې شددوې وې،خددو مورچلوندده
هماهه شان ټين

او بې بدلونه وو.
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سردار اندرې چې د جبهې ټولې کرښې له ښي نده چد تده وکتلدې ،پده
هده مورچل کې له آسه کوز شو چې د ستر قومانددان پده ويندا ،د جگدړې
ټولده سديمه لده هدده ايده تدر څددارنې النددې راتلده .هدده د څلدورم تدوپ لدده
څنگه چې له توپ وړونکي نه جال والړ و ،ودردد .يو تدوپچې سدرتېری د
توپونو مخې ته د څارنې لپاره ير ېده راير ېده .دهه چوپړ چې سدردار
وليد،هوښتل ودردږي،خو د هده پده اشدارې يدې خپدل منظم،همړلدې او
له خواشداني نه ډکدې ير ېددو تده دوام ورکدړ.تدوپ وړونکدې کراچدۍ د
توپونددوتر شدداوالړې وې اودهدوشدداته آسددونه تددړل شددوي وو.دتوپچي دانو
اورونه بل وو .د وروستي تدوپ کيندې خواتده د افسدرانو دخدورا تنددو او
تودو خبرو آوازونه اورددل کېدل.

په رښتياهم ددې مورچل نده،د روسديې دپدوځ ټدول او ددښدمن دپدوځ
ديددوې برخددې د ددای پ در ددای شددوي دريدد ننددداره لدده ورايدده ښددکاردده.
دهمدددې ،مورچددل پدده وړاندددې ،د مخددامخ شددنې هونددډۍ پددر څددوکې د
شددونګراين کلدى لدده لددرې ليدددل کېدده.ښدۍ او چپددې خواتدده پدده درې برخددو
کې،دلويوپه من کې دفرانسوي پو يانو راټولېدل دليددلو وړ وو،خدو
داسې بردښېده چې دهدو زياتره برخه په خپلده کلدي او دهدره شداته لمندو
کدددې د دای پد در د دای شدددوي دي،دکلدددي چپدددې خواتددده مورچدددل تددده ورتددده
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يوڅه،دلويو په من کې ليدل کېدل،خوله لرليد(دوربين)نه پرته،دهده
پېژندل يران و.ښۍ خواته زموږ پو ونه،پر شدېوه شدوې هوندډې داسدې
ای پر ای شوي وو،چې فرانسوي مورچلونو يې ،په آسانۍ ترڅارنې
الندددې راتلددل.زم دوږ مکنددي پو وندده هددم پدده همدددې هونددډۍ کددې پراتدده
وو.دهدو څند

تده ((درايدن))ندومي پدوځ ليددل کېدده.پده منځندۍ برخده

کې ،د توشين په مورچل کې،يعني له هماهه ايه چې سردار انددرې لده
هده ايه ننداره کوله ،يوه داسې هوندډۍ وه،چدې زمدوږ او شدون يدرابن
دکلي ترمن دبهېدونکى رود پلو خواته په آوارۍ ورشېوه شوې وه او د
رود آپلددو،دکلي خواتدده ورپورتدده کېددده .چپددې خواتدده زموږپو يددان لدده
نګدددل سدددره ياوندددډ و ،پليدددو سدددرتېرو لددده همددددې نګلددده نددده لريدددي
وهل،اوروندده يددې بلددول او دندريددو لددويي يددې کنددډک کنددډک لدده ورايدده
ښکارددل.
دفرانسدددويانولومړۍ کرښددده زمدددوږ دلومړنيد دو کرښدددو نددده پراخدددې او
څريندددې وې اولدده ورايدده توددور کېدددای شددو چددې پدده آسددانۍ کددوالی
شي،موږ له دواړو خواونه محااره کړي.
زمددوږ دپو ونددو شدداته دښددکته کېددو او پورتدده کېددو يددوه ژوره تنددده
شيله پرته وه،چې دتوپخانې اوشدا پلدو تده يدې دسدپرو وتلوتده سدتونزې
پيدددا کددولې.سددردار اندددرې،پرتوپ څنګددل کېښددوده،خپله ک ددوړه يددې
راوويسته او دخپلو پو ونو د ای پر ای کېدو ټول ايونه يې انځدور
او دهده په دوو ايو يې ددې لپاره په پنسل څه شي وليکل،چې پر هده
به له شهزاده بايراتيون سره خبرې وکړي.هدده لده انسدره وانګېرلده چدې
دی بدده سددبا تدده سپارښددتنه کددوي،چې لددومړی بدده ددوی تددوپچي منځنددۍ
برخې کې ای پر ای کېږي او بيا بده سدواره پو ونده،آپلو تده ولېدږدول
شددي.سددردار اندددرې چددې تددل د سددتر قوماندددان سددره مددل و،نددو تددل يددې د
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پو ونو خو ېدا او دهده پده اړه فرمانونده څدارل.هدده چدې دډددرو جګدړو
تاريخ لوستى و،ددې جګړې په اړه يې هم يوازې پده بنسدټيزې کدړنالرې
فکر کاوه او په دې اړه يې دهدوپېښو اټکلونه کول چې ذهن تده ورتلدل،
له انسره به ويل:
که دښمن له ښۍ خوا يرهل وکړي،دکيیي يرناديه او دپادولسدکيښکاري قوتونه بايد ترهده دفا وکړي او خپدل مورچلونده وسداتي،چې
نوي قوتونه دهدو مرستې ته راورسېږي.
په دې حالت کې بيا د دراين قوتونه کوالی شدي لده څنګده،پر دښدمن
يرهدل وکدړي او ويددې پدي.کده زمددوږ د پدوځ پدر منځنددۍ يدا پدر زړه يرهددل
وشي،نو هده به بيا توپونه پردهې هونډۍ دای پدر دای کدوي او دهدده
تددر چتددر الندددې بدده د چپددې خواتدده خپددل پراتدده پو وندده د دښددمن لدده اوره
ساتواو په کرار کرار به شا خواته درومو او ان به باسو.
په هده موده کې چې سردار اندرې په دهه مورچل کې والړ و،داسدې
د جګړې په خيالونو کې ډوب و،چې دافسدرانو دبندډار دشدر اوشدور هدږ
يې لکه ،کله کله چې پېښېږي پرله پسې اوردده،خو ه ده يدې کولده چدې
ورته هوږ نده شدي،نو لده دې کبلده هدر هدده څده يدې چدې اوردده،پرهدده نده
پوهېده،مګر ناڅاپه ددهه شر اوشور تودوالى ورته په زړه پورې شدو او
بې له ارادې يې ورته هوږ ونيو.
يوخوږ او لږ آشنا هږ يې ترهوږه شو:
 نه!نه!د زړه سره!زه وايم کده انسدان پده دې پوهېددای چدې لده مريدهوروسددته پدده ده څدده را ي،نوهې کلدده بدده لدده مريدده ندده ډارددددای،هوکې
يارانو،زما دا خبره ومنئ،هو ! د زړه سره!
دخبرو په من کې يو وان هږ ورولودد او وې ويل:
 ښدده،يورئ! وډاره شدئ،که وندده ډارشدئ،باک يددې نشددته،چې وخددت464

يې راشي،له مريه تېښته نه شته.
 يو بل هږ چې تر نورو پوخ او دروند و،را اوچت شو:مګر ډارپه خپدل دای پاتېږي،خوکده لده دې خبدرو نده تېدر شدو،بايدووايوتاسو ټول هوښديار خلدک ياسدتئ ،پدوهېږئ تاسدو توپچيدان ولدې
دومره يرک او دقدر وړخلک يي؟ او ولدې مدو داسدې لدوی خيالونده پده
ذهن کې ير ي؟دا که چې تاسو تل دهرڅه دسرته رسولو او له انسدره
يددې د وړلددو ح د لددري،هم ودکددا او د ودکددا څکلددو اړونددد ټددول خددواړه او
مزناکې څکې له انسره اخيستئ شي.
يوبل ډډ هدږي آواز چدې ښدکاردده د پلدي پدوځ افسدر وي اووهړمبېدد
ويې خندل.
هده لومړنى هږ چې دسردار هوږ ته آشنا و،دوام ورکړ:
 هددوکې! ډارپددر خپددل ددای پاتېږي،انسددان لدده کددوم ناآشددنا څدده نددهډاردږي.پوهېږئ،له کوم نا آشنا څه نه.هرڅومره چې ووايي روح مدر نده
وروسته آسمانو ته الوزي،وايي دي ،که مدوږ خدو پدوهېږو چدې آسدمان
نشته،دا ټوله هوا ده،يوازې هوا.
هده ډډ هږي آواز بيا دتوپچي خبرې پرې کړې:
يوره توشينه!نه شي کوالی مدوږ خپدل هدده خدواږه جدام تده مېلماندهکړې؟
سردار اندرې تر لدږ فکدر وروسدته پده خوښدۍ هدده خدوږ فلسدیي آواز
وپېژاند او له انسره وبګنېد:
دا خوهماهه تورن دی،چې لوڅې پښې دخوړو په هدې کېدږدۍ کدېوالړ و.
توشين وويل:
-

جام خو کېږي،خو دآخرل کيسه هم...
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هده ددې يې وخت پيدا نه کړ چې خپله خبدره پدای تده ورسدوي.دده لده
خبرو سره هممهاله په هوا کې دداسې هړمبهاري هږواوردددل شدو ،چدې
پدده خددورا چټکددۍ ددوی خواتدده رانددږدې او قددوي کېددده.دا دتددوپ يددولۍ
وه،چې يواکې له ډدره تلواريې وخت ورنه کړ ،نا ويدل شدوې خبدرې پدای
تدده ورس دوي.يددولۍ پدده داسددې ودرونک دي زور اودوزخددي قددول د هماهدده
خوړو د کېږدۍ سره په مکه ولږدده،لويه کندده ،دخداورواو تېدږو لويده
دلۍ يې جوړه او د مکه له زړه نه يې سخت زيېروی پورته کړ.
په همدې شېبه کې تر ټولو نه مخکې کمکۍ انه توشين له جونګړه
نه راودانګل،هده چې پيد يدې پده شدونډو کدې کېښدکود،رن

يدې څده

الوتى هوندې و .تر هده نه وروسته ،هماهده دپلدي پدوځ اود يږ،مېړندي
آواز خاوند راوول او دخپلو تڼيو دتړلو په تر کې،په منډه منډه دخپل
ټولي خواته الړ.
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سردار اندرې،چې پرخپل آس سپور و،دتوپونو په مورچل کدې والړ
و،دهده توپ لويي ته يې کتل چې ډز ترې شوی و.دهده ستريې پدر ټدول
هده منظر خورې شوې چې تر مخې يې پرول و.
هده وليدل چې دفرانسويانوپر ای والړ پو ونه،په خو ېددو شدول
او هده څه چې ال تراوسه سم نه ښکارددل،هده يو توپ و،چې لده هدده نده
لدده شددوي ډزه ،پدده پيدددا شددوي لددويى کددې پددټ و.دوه تندده فرانسددويان چددې
اټکل کېده،ياوران به وي،دهونډۍ پرلمنه يې منډې وهلې.تر هدو نه لږ
کوز،د دښمن يو کوچنى ټولى چې له ورايده څريندده وه،دلدومړې کرښدې
د پياوړتيددا تکددل يددې الره،دهونددډۍ دلمنددې خواتدده روان و.د لددومړي ډز
لويي ال سم خپاره شوي نده و،چدې بدل لدويى پورتده شدو ،دډز هدږ يدې هدم
واورددل شو.جګړه پيل شوې وه.سردار اندرې دخپل آس مخه راواړولده
اودشدهزاده بددايراتيون دليددو پدده هيلده يددې ديروندت پلددو تده چددو کدړل.تددر
خپلې شا يې د توپونو د ډزو پرله پسې او کدرار کدرار پده جګېددو هږونده
اورددددل.داسددې بردښددېده چددې زمددوږ توپونددو هددم دښددمن تدده ،د ډزو پدده
ورلېږلو دهدو واب وايي .تر دې نه لږ کوز همالته چې سهار مرکچيانو
پر اوربند خبرې کولې،دټوپکو د ډزو هږ واورددل شو.
لوماروا،دندداپليون ريبددار چددې لدده سددختې هندددنې او يددواښ ندده ډک
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ليک يې راوړی و،مويورال ته ورسېدلى و.مويورال چدې د خپلدو کدړو
له شرمه الره ورکه کدړې وه،ه ده يدې کولده خپلده تېروتنده ژرتدر ژره سدمه
کړي،ندددو سمدالسددده يدددې خپلدددې قدددواووې د روس دپدددوځ د زړه او دواړو
خواوو:ښۍ او کينې خواته دمحاارې لپاره ،په دې هيلده وروخو دولې
چددې تددر لمددر لودددد او دټولددواک ندداپليون د رارسددېدو ندده مخکددې ،ددوی
مخې ته ددښمن کمشمېره پراته قوتونه تاال واال کړي.
سردار اندرې په زړه کې ويل:
پيل شوه،هده ده جګړه پيل شوه.هددده احساسددوله چددې زړه تدده يددې د وينددو ورت د

لدده پخواندده الپسددې

چټک شوی دی،له انسره يې ويل:
چېرې دی؟ چېرې دی؟زما بخت چېدرې دی؟؟هدده بده څنګده راپيدداشي؟(بخته تاله کومه لوري راحضور کړم-خوشال بابا)
هده ،دهددو ټوليودسدرتېر و پده مدن کدې چدې ال لده پدنځله دقيادې
مخکددې يددې شددوله خددوړه او ودکددا يددې څکلدده ،روان و او ليدددل يددې چددې
سرتېري په خورا چټکۍ ان مورچلونو تده رسدوي ،وسدلې چمتدو کدوي
او دټولو په بشروکې هده احساس اولېوالتيا ويني چې په خپل زړه کدې
يددې ادش دېدله .دهرافسددر او هرسددرتېري پدده څېددره کددې دا ټکددې لدده ورايدده
څريند او لوستل کېده چې،هده ده پيل شوه!جګړه پيدل شدوه!تداالنګره
وحشتناکه او له خوښيو ډکه جګړه!
ال دسنګرونو دجوړولو او په هدو کې د استحکاماتو برابرولدو دای
ته نه و رسېدلى،چې دمني دموسم،دهده ماښامني همجن ماښام په هدم
لړلو شېبو کې يې يوه ډلده سدواره وليددل چدې ددوی خواتده را روان وو.و
سپرو پو ونو،ددهې ډلې په مخکدې د راروان ،سدپاره پو ي،دپوسدت
خددولۍ پدده سددر او پدده سددپين آس سددپور و .دا سددپور شددهزاده بددايراتيون
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و(.بايراتيون په خټده يرجدى و.يرجيدان پده دوديدز ډول دپوسدت خولده او
پوسدددتين اهونددددي) .سدددردار انددددرې دهدددده درارسدددېدو پددده تمددده پښددده
ونيدددوه.شدددهزاده بدددايراتيون همددددا چدددې انددددرې وپېژاندددد،خپل آس يدددې
ودراوه،هدددده تددده يدددې سروښدددوراوه.پددده داسدددې حدددال کدددې چدددې شدددهزاده
بدددايراتيون هماهددده شدددان مخدددې تددده کتل،سدددردار اندرې،هدددده تددده خپدددل
دستريو ليدلى حال ووايده.دهده احسداس چدې ،پيدل شدوه،هده ده جګدړه
پيل شوه.آن دبدايراتيون ،پده نده خو ېددونکې تدورې څېدرې او دهدده پده
نيمه تړلو،ماللو خوبولو ستريو کې چې يدواکې سدختې دخدوب لېوالده
وې هم له ورايه لوستل کېده.سردار اندرې دهه نده خو ېددونکې څېدرې
او سددتريو تدده پدده خددورا نددا آرامددې يرتيددا يددر شددو،هده هوښددتل پددوه
شددى،چې ايددا ددهددې څېددرې او دهددده دخاونددد پدده يويددل کددې اوس څدده
خيالونه تېردږي او څه فکرونه کوي؟هده ته په کتو کتو کې يې دا په زړه
کې ويل:
ايا ددهې نه خو ېدونکې څېرې تر شا به ااال کوم خيال وی؟شددهزاده بددايراتيون د سددردار اندددرې دخبددرو تددر اورددوندده وروسددته
دمننې او منلو سر وښوراوه او وې ويل:
ډدرښه!او ژبه يې داسې وه،چې يواکې وايي،ټولې هده پېښدې چدې تېرددږي
او يا دا خبرې چې ورته ويل کېږي،هماهسدې دي چدې دی لده مخدې پدرې
پوهېده او اټکل يې کړی و.سدردار انددرې دچټکدۍ سدوارۍ دسدتړيا لده
امله ژرژر هږدده،خو شهزاده بايراتيون دخپل ختي دود له مخې داسې
په پام او کرار کرار خبرې کولې چې يواکې هواړي ووايي،داټول تلدوار
دڅه لپاره؟هده خپل آس وخو اوه اودتوشدين دسدنګر پلدو تده ورنېدږدې
شدددو.سدددردار انددددرې ،دهدددده لددده مدددل ملګروسدددره يو دددای هدددده پسدددې
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وروخو ېد.دهدده ملګدري دا کسدان وو:دټولدواک لده خدوا،رالېږل شدوی
افسددر چددې دده دقوماندددانۍ ددانګړی اسددتازی يڼددل کې دده ،دهددده خپددل
ياور،ژيرکوف ،داړيکو دساتنې افسر،دقوماندانۍ دامنيدت افسدرچې
په ښکلي سپين انګريزي آس سپور و او يوتن ملکي دولتي مدامور چدې
پدده خپددل نوښددت يددې دڅددارونکي پدده نامدده دجګددړې پدده لددومړۍ کرښدده کددې
ديډون هوښتنه کړې وه.دهه څورب او هدټ خپلدواک څدارونکى چدې پده
موسکا او سداديۍ سدره يدې شداوخوا کتدل ،يدو د خنددا وړ داسدې کدو
چې دسرتېرو له خوا پر آسونو پراته ل ته ورته و،اهوستي و،داسې پر
آس ښوردده چې د افسرانو،قزاقانو او ياورانو پده مدن کدې دخنددا نښده
ترې جوړه شوې وه.
ژيرکوف،دا سړی بالکونسکې ته ور وښود او وې ويل:
دې تدده يددوره!راهل دى چددې دجګددړې ننددداره وکړي،خددوال تددر اوسدده دجګړې آوازې خپرې شوې نه دي،او دی بيا يبڼۍ اخيستى دی.
ددهدده هيددر پددو ي څددارونکي پ در شددونډو داسددې يددوه موسددکا چددې د
دوکې نښې په کې څريندې وې خوره وه.هده داسې موسېده چې يواکې
د ژيرکوف ملنډې يې سدتاينې يڼلدې او داسدې بردښدېده چدې ه ده کدوي
ان تر هده نه چې دی ،الپسې ساده وښيي،هده وويل:
ډدره ښه ده،نور،نو څه؟خو دقوماندانۍ څارونکي ورته وويل:
څه ښه ده؟هېڅ ښه نه ده،ډدره دخندا وړ ده....ال دتوشين مورچل ته نېږدې شوي نه وو،چې دتوپ يدوه يدولۍ دوی
تدده نېددږدې ولګېده،هددده سدداده ملک دي څددارونکي بيددا سدداده موسددکا پ در
شونډو وپوښتل:
داڅه شى و چې دلته ولګېده؟4۳١

ژيرکوف وويل:
فرانسويان پر موږ پتيرې وروي.ساديى بيا وپوښتل:
ښه !هدوی په همدې ډول ډزې کوي؟دا نو بل ډول کيسې دي.هده چې له خوښۍ نه په جامو کې نه ايېدده،خپلې خبدرې ال پدای تده
ندده وې رسددولې چددې يددو واربيددا ،خددو لدده پخواندده پدده زوره دډزو هړمباهددار
ترهوږ او تا وې چې په کوم اوبلن څه کې ،ډوب شدوی وي ،ناڅاپده ورک
شو.هده قزاق چې ددهه ساده سړي ښۍ خواته روان و،لده خپدل آس سدره
يو ددای ولودددد.ژيرکددوف او دقوماندددانۍ نوکريددوال افسددر سددرونه پدده
زينونو ټيټ او دآسونو مخونه يې بلې خواته واړول.ساده ملکدى سدړی د
لوددددلي قددزاق ترڅند

ودردددد او پدده خددورا پددام او يددر دهددده نندددارې تدده

ودردد.قزاق وژل شوی و،خو دهده آس ال ژوندی او خو ېده.
شهزاده بايراتيون ستريې برندې،دلوددلي قدزاق خواتده ورهى،خدو
همدددا چددې پدده خبددره پددوه شددو،په خددورا بددې پروايدۍ يددې ،داسددې مددخ تددرې
واړاوه چې ته به وايي:
دا يوه داسې ور نۍ پېښه ده،چې هدې ته زيال پام هسدې حماقدتدی.خپل آس يې ديوه هوره سپاره په شان په خدورا نرمدۍ ودراوه،لدږ خدم
شددو او خپلدده تددوره يددې چددې د پوسددتين پدده لمندده کددې نښددتې وه،راخالاده
کړه.دهده توره ،لرهونې ،داسې لرهونې تدوره وه،چدې اوسدنيو تدورو تده
يې هېڅ ورته والى نه درلود.
سردار اندرې ته په دې شېبه کې هدده کيسده وريداده شدوه چدې څنګده
دايتا ليا په جګدړه کدې جندرال سدوورف ،بدايراتيون تده خپلده تدوره بښدلې
وه.ده داسې انګېرله چې په دهې شېبه کې دهه يادونه څومره دده پده زړه
ښدده لګېددده.هدددوی هماهدده مورچددل تدده ورهلددل چددې څددو شددېبې مخکددې
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بالکونسکې هلته والړ او دجګړې دډير ننداره يې کوله.
بايراتيون له هده برددديي نده چدې د مهمداتو دادندوق ترڅند

والړ

وپوښتل:
دا دچا ټولى دی؟که څه هم هده وپوښتل :دا دچدا ټدولى دی؟خدو اادال يدې هوښدتل پده
دې پلمه له برددديى سدره خبدرې پيدل او لده هدده نده وپوښدتي،دلته ال ډار
شوي نه ياستئ ؟بردديى له ورايه په خبره پدوه شدو،خپلې خرمدايي څڼدې
يې چې پرمخ راخورې وې وڅنډلې او په خورا خوښۍ يې وويل:
 جاللتماب!د تورن توشين ټولى دی.بايراتيون چې په خيالو کې ډوب و،وويل:
ښه ده!ښه ده!هده له هدوکراچيو نه چې توپونه په کې کښدول کېدږي تېدر شدو او تدر
ټولونه د وروستي والړ توپ ترڅنګه ودردد.
هددده تددوپ تدده الپددوره نېددږدې شددوی ندده و،چددې دتددوپ ديددولۍ هددوږ
زورونکى هړمبهاری يې ترهوږو شدو.توپونده د لدويي پده مدن کدې ورک
او ليدل يې چې توپچيان خپل توپونده بېرته،پده خپلدو پخوانيدو دايونو
کې ای پر ای کوي.يو ستر،څورب او دپلنو اوږو خاوندسرتېري چدې
پر ټتر يې لومړۍ شمېره ليکل شوې وه،د توپ دميل دپاکولو وسپنه را
اخيستې ،پښې يې سره خالاې او په يو يام سره يې دان لدرې او دويدم
شدددمېره سدددرتېري پددده ريږددددددونکو السدددونو پددده تدددوپ کدددې بلددده يدددولۍ
کېښوده.بل وړوکي،په مال کړوپ افسر چې هماهه توشين ندومى افسدر
و،مخې ته داسې رامنډې کړې،چې يواکې پښه يې دتوپ په قنداق کې
بنده وي،پرته له هدده يدې چدې دجندرال شدته والدي تده يدې پدام شدي،دواړه
السونه يې لکه سايوان ستريو ته ونيول،په ير ير يې وکتل او په نري
4۳٢

اوازيې چې هوښتل يې هده ته د زړورتيا هده رن
يې سره يې رن

ورکدړي چدې دده بڼده

نه لګاوه،وويل:

دوه درجې يې زياته کړه،سمېږي .او بيايې چيده کړه:مېدوددوفه خو ېږه!دويم ډز وله!بددايراتيون هددده تدده ورهددږ کړ،خددو توشددين پدده کم دداني او کددرار يددې
خو ېدددا چې،ندده دپو يددانو،بلکې تددر زيدداتې کچددې دمبددارکۍ ويلددو پدده
وخت کې دکليسا دکشيشانو خو ېدا ته پاتې کېدده،خپلې درې يدوتې
دخپلدددې خدددولې ترڅندددډې ورسدددولې او پددده چټکد دۍ يدددې دجندددرال پلدددو ور
و داسددتل.کدده څدده هددم د توشددين ،توپچيددان د شدديلې ويشددتلو تدده يمددارل
شوي وو،خو هده د شون يرابن،پرهده کلي چې دده مخې ته پدرول و او
په هده کې يو زيال شمېر فرانسوي سرتېري راکوټه شوي وو،يذارونده
کول.
هې چا توشين ته دا سپارښتنه نه کوله چې په کوم ډول يوليو کومه
نښه وولي.دلته ده خپله،له خپل قوماندان زخارچنکه سره تر مشورې نه
وروسته،چې ده يې خدورا درنداوي کداوه ،پردکدړه کدړې وه،ښده بده دا وي
چددې کل دى بدده تددر اور الندددې نيسددئ.بددايراتيون،د توشددين د يددذار

ندده

وروسته وويل:
ډدره ښه!او دده په وړاندې يې دجګړې دپدراخ ډيدر پده ننددارې پيدلوکړ،داسې توور کېده چدې پده خيدالو کدې ډوب دی.فرانسدويان لده بلدې
هرې خوانه،ښۍ خوانده ډددر رانېدږدې شدوي وو.لده هددې هوندډۍ نده چدې
دکيف هوڼد پرې ددره شوی و،لږ ښکته،په پرتې دره کې چې يو سين په
کې بهېده ،دتوپکو دډزو،تندر تده ورتده ،داسدې آوازونده اوردددل کېدده
چددې زړوندده يددې پدده يوي دل کددې ردددږدول.لدده جنددرال سددره يددوه مددل افسددر د
((دريونددددو))د پو يددددانو ندددده هلتدددده لددددږ ښدد دۍ خواتدددده هددددده فرانسددددوي
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سرتېري،شددهزاده تدده ور وښددودل چددې زمددوږ د سددرتېرو خواتدده ديرهددل او
دهددو دمحااددرې پدده تکددل کددې وو.مدوږ تدده ،نددږدې نګددل ،چپددې خواتدده
دليدددو لرليددد بنددد کددړی و.شددهزاده بددايراتيون سپارښددتنه وکددړه چددې لدده
منځنيددو کنددډکونو ندده دي،دوه هددده دښددۍ خددوا د قوتددو مرسددتې تدده ور
ودانګي.يوه افسر زړه وکړ او شهزاده بايراتيون تده يدې وريداده کدړه چدې
ددهددو کنددډکونو پدده ت د

سددره بدده توپوندده بددې دفددا پدداتې شددي.شددهزاده

بدايراتيون مدخ افسدر تده ورواړاوه او پده پټدده خولده يدې هدده تده يدر يددر
وکتل،خو څده يدې ونده ويدل.سدردار انددرې داسدې وانګېرلده چدې دافسدر
يادونه خدورا پدر ای،سدمه او دواب ويدل يدې يدران دي،خدو پده همددې
شددېبه کددې دهددده هونددډ لدده قوماندددان ندده چددې پدده دره کددې پددرول و،يددوه
استازي په منډه يو خبر راوړ چې بدې شدمېره فرانسدوي پو يدانو،د درې
له لمنې نه پدر دوی برددد کړی،هوندډ تداالواال شدوی او د کيدف ديرناديدا
دپدددوځ پلد دې ډلدددې د شدددا خواتددده را رواندددې دي.شدددهزاده بايراتيون،سدددر
وښوراوه،په کراره ښي پلو الړ او ددرايون دپو ونو خوا ته يې يدو يداور
واستاوه او سپارښتنه يې وکړه چې په فرانسدويانو يرهدل پيدل شدي،خو
دهه ياور ترنېمې يړۍ وروسته راستون شو او خبدر يدې راوړ چدې ،همدد
اوس ددراين دهونډ قوماندان د درې اه پلدو شدا تده تللدى دی.قومانددان
دا دليل وايه چې دوی د دښمن ترسدختو يدذارونو النددې راتلده او د بدې
ايه او زياتې مر

ژوبلې دمخنوي لپداره يدې خپدل سدرتېري پده نګلده

کې پناه او يمارلي دي.
بايراتيون وويل:
ډدر ښه شوي دي.کله چې شهزاده بدايراتيون لده توپخدانې نده لدرې کېدده،دچپې خوالده
نګل نه د ډزو هږ اورددل کېدده،خو دا چدې دی دجبهدې لده چپدې خوانده
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خورا لرې پدرول و او نده يدې شدو کدوالی پده خپدل وخدت هلتده ورسدي،نو
هلته يې ژيرکوف ددې لپاره واستاوه،چې جنرال ته،هدده جندرال تده چدې
په براوناو کې يې کوتوزف ته قطعه وړاندې کړې وه،ووايي چې څدومره
ژر کېږي،بايد په چټکدې ددرې هاخواتده ،پده شدا الړ شدي ،که پده قدوي
اټکددل سددره بدده ددوی ښددي قوتوندده وندده شددي کددوالی ډدددر نددډ د دښددمانو د
پرمخت

مخه ونيسي .پده دې الده يولده کدې تدورن توشدين او هدده ټدولي

چدددې بايدددد دتوپخددداني دفدددا وکدددړي ،دټولدددو لددده يددداده ووتدددل.سدددردار
اندرې،دشددهزاده بدددايراتيون خبددرو او دهدددده هدددو سپارښدددتنو تدده چدددې
قوماندانانو ته يې ورکولې په خورا ير هوږنيولى او دې ته يې پام شدو
چې سپارښتنې مارښتنې نه شته او شهزاده بايراتيون يوازې او يدوازې
ه ه کدوي دا وښديي چدې هدر څده چدې شدوي يداکېږي ،دامهمده نده ده چدې
داړتيددا لدده مخددې دي کدده پدده خپددل سددر،يا دقوماندددانانو د اټکددل لدده مخددې
شوي که د ده دسپارښدتنې،هرڅه چدې دي،دده دهوښدتنو سدره برابدردي.
سردار اندرې په دې پوهېد ه چې ،کده څده هدم داټدول کړه،پده خپدل سدر او
دقوماندان له ونډې پرته ترسره کېدل،خو په خپله د بايراتيون شدتوالى
دلتدده خددورا اهېددز او وندددډه لرلدده.هرشددمېرقوماندان بددده چددې پدده څدددومره
ندداآرامۍ او يبڼددۍ ده تدده رارسددېدل،کرارددل به،افسددرانو او سددرتېرو بدده
هده ته په خوښۍ او ورين تنددي هرکلدي وايه،دهدده پده ليددو بده تدازه او
خوښددېدل او ه دده بدده يددې کولدده د انښددودنې لپدداره السددي او بددې ايدده
زړورتيا وښيي.

4۳5

18

شهزاده بايراتيون،لومړی،زموږ دکرښدې د ښدي اړخ تدر ټدولې لدوړې
څوکې ته وخول او بيا ښکته د شيلې من ته،چېرې چدې دتنددريزو ډزو
هړمبهاري اورددل کې ده او دبداروتو د لويدو لده السده هدېڅ شدي نده ليددل
کېدل،وړاندې الړ او ورښکته شو.هرڅومره چدې بده پده شديله کدې ښدکته
او دنندده ننوتل،پدده هماهدده کچدده بدده تتددوالى زياتېددده او دجګددړې دډيددر
نېږددد دوالى راندددږدې کېد دده.هددددوی تددده يدددونيم ټپدددي سدددرتېري پددده مخددده
ورتلل.دوو سرتېرو د يوبل ټپي سرتېری چدې سدر يدې پده ويندو ککدړ و او
خولددده يدددې لودددددلې وه،تدددر ترخد د

النددددې نيدددولى و او لددده انسدددره يدددې

کشدددداوه.ټپددددي سددددرتېري زييددددروی کدددداوه او لدددده خددددولې ندددده يددددې ويندد دې
بهېدې.داسې بردښدېده چدې يدولۍ يدې يدا پده ارمېدږه او يدا پده خولده کدې
لګېددلې ده.بددل ټپددي يددې وليددد،چې يددوازې،بې ټوپکدده پدده زړورتيددا روان
و،هده په لوړه لوړه زييدروای کداوه ،خپدل الس يدې چدې تدازه ټپدي شدوی
و،د ويددالې پدده شددان وينددې تددرې بهېدددې اودده پددر کددو ورڅ ېدددې،
همداسې ښوراوه.د هده په څېره کې له درده زيدال،دډار نښدې څرينددې
وې .يوه دقياه مخکې لګېدلى و.له واټه واوښتل،ناڅاپه پدر يدوه کنددې
ورشېوه شول او هلته يې وليدل چدې څوتنده پدر ډا پراتده دي.دسدرتېرو
يوې ډلې سره چې روغ رمټ کسان هم پده کدې وو،مخدامخ شدول.سدرتېرو
چدې سدخته سدتمېدل ه ده کولده پدر هوڼددۍ وروخيږي،هددوی ،سدره لده
هده چې جنرال وليد خو همداسدې يدې پده لدوړ اواز خپلدې هږدددا او الس
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ښورولو او اچولو ته دوام ورکړ.دهدو افسر د بدايراتيون پده ليددو چيدده
کړه او هدو سرتېرو پسې يې چې يډ وډ روان وو،منډه او لده هددو نده يدې
هيله وکړه چې راستانه شي .بايراتيون،دسرتېرو هددو کتدارو تده نېدږدې
شو چې ډز يې کولې ،خو ددهو ډزو د شورماشور هږ نه اوردددل کېدده.د
باروتو لويي پر ټولو او ټوله سيمه خپور و.د سرتېرو څېدرې دبداروتو لده
السه تکې تورې او يبڼۍ اخيسدتې وې .يدوې ډلدې پده توپکدو کدې ميلدې
وهلددې ،بلددې هدددې پدده لولددو کددې بددارول تويول،چددا لدده اددندوقونو ندده
دتوپونو يولۍ راويستې او بلې ډلې بيا ډزې کولې،خو دبداروتو لدويي
چې دباد دنشتوالي له امله سخت دروندد او ټيند

و ،دای پر دای والړ

او دا هم څرينده نه وه چې د ډزو نښه څوک او کوم ای دی.کله ناکلده بده
يو زړه راښکوونکى آواز هم واورددل شو.سردار اندرې چې دهو ډلو تده
نېږدې کېده،له انسره وويل:
دا ندددو څددده دي؟دا خدددو دجبهدددې کرښددده نددده ده ،کددده چدددې يڼددده يوڼدددهده،يرهل نه دی ،که ټول په خو ېدا دي....
ډنګرخوار بوډاچې دهونډ قوماندان و ،اوږدو لوددلو بڼو يې د هده
نيمدايي عمددر وهلددې سددتريې ددان کددې مروړلددې او دهدددې څېددرې تدده يددې،
خواخوږي بښله.شهزاده بايراتيون ته ورهى او په خوږه موسکای يې لده
هددده ندده ديددران مېلمدده پدده څېددر هرکلددى وکددړ .هددده يددزار

ورکددړ چددې

فرانسددويانو يددې پ در هونددډ بردددد کددړی دی.کدده څدده هددم دوی دفرانسددويانو
ديرهددل مخدده نيددولې خددو پدده دهدده مخنددوي کددې دده دهونددډ ترنيمددايي
زياتوسرتېرو ژوند بايللى دی .دهونډ قوماندان ويل چدې د دښدمن برددد
يې شاته تمبولى،خو ده دتمبولو خبره يې په احتيداط ادا کوله ،کده دی
پدده رښددتيا ندده پوهېددده چددې پددر هونددډ څدده راهلددي او پدده دې وروسددتي ندديم
ساعت کې پر هدو سرتېرو څه بال راهلې چې ده يې قوماندده کولده او پده
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دې هم نه پوهېده چې ايا پده رښدتيا بريدد تمبدول شدوی او يدا يدې دهددوی
هونډ تاال واال او له منځه وړی دی،خو په يوه خبره يې سر خالص و،چې
لومړي پرهوڼدد يوليو او السي بمونو بداران پيدل او دهدده لده السده دده
زيال شمېر ويړي ووژل شول.دده داهم په ياد وچې چاچيده کړې وه:
اې سپرو!او تر دې نه وروسته ډزې پيل شوې وې،خو نور نو دهدو نښه سواره
نه وو ،که سواره نه ليدل کېدل ،بلکدې د فرانسدوي پو يدانو پلدې ډلدې
وې چددې تنګدددې درې تددده رانندددوتلې او پدددر دوی يدددې ډزې کدددولې.شدددهزاده
بايراتيون سر ښوراوه او دې سرښورولو دامعنى لرله چې داټول هده څه
دي،چې ده هوښتل او اټکل يې کاوه.هده خپل يداور تده مدخ ورواړاوه او
سپارښتنه يې وکړه چې دشپږم ښکاري هونډ نه ،چدې څدو شدېبه مخکدې
دهده له مخې تېر شوي و،دوه کنډکه راوبدولي.دسدرداراندرې،پام هدده
بدلون ته ورواوښدت چدې همددا شدېبه دشدهزاده بدايراتيون پده څېدره کدې
راڅريند شو .دهده په څېدره کدې دهدده چدا پده شدان دلېوالتيدا او خوښدۍ
نښې راڅريندې وې چدې داوړي پده يدوه تدوده ورځ کدې ،پده ټدول تدوان او
هدددوره تکل ،دددان اوبوتددده ورهو دددار کدددړي.ندددور ندددو دهدددده دخوبولدددو
سدتريو،پخوانۍ چوپتيدا او پده خيدال کددې ډوبدې څېدرې حالدت لده منځدده
تللدى و.دهدده يردې،بازتده ورتده تيدزې ،الندده ،خدو لدږ لده ملندډو ډکدې
ستريې ،همداسدې وړانددې يندډل شدوې وې .سدره لده هدده چدې دهدده پده
خو ېدا کې هماهه پخوانى سستوالى او يرکتيا پاتې وو،خدو داسدې
بردښېده چې هېڅ چېرې او په هېڅ ای يې ستريې نه دردږي.
دهونډ قوماندان ،شهزاده بدايراتيون تده مدخ ورواړاوه او لده هدده نده
يې هيله وکړه چې لده دې ايده کده لدرې شدى،چې هدده خدورا لده يواښده
ډک دی،هده وويل:
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له ښاهلي جاللتمابه! هيله کوم،ستاسو دې په خدای قسم وي چدېمهرباني وکړئ...ويورئ...هده همداسې پده هيلده هيلده ،لده شدهزاده سدره
مل افسرته کتل،خو هده افسدر لده هدده نده مدخ واړاوه.دهوندډ قومانددان
هوښتل د هدو يوليو هړمبهار او لګېددو تده ددوی پدام ورواړوي چدې د
دوی لدده څنګدده تېردددږي...د قوماندددانۍ افسددر دهون دډ دقوماندددان خبددرې
ټولې منلې،خو شهزاده بايراتيون هددو تده اادال هدوږ هدم نده ونيدولى او
يوازې يې امر کاوه چې ډزې بندې او سرتېرې داسې ای پر ای کړي،
چددې الره هدددو دوو کنددډکونو تدده پرانسددتل شددي ،چددې دوې يددې راتلددو تدده
ستريې په الره وو.کله چې يې خبرې کولې راالوتونکي باد يواکې ديدوه
نامعلومه الس پده څېر،دلوييدو هدده پدرده چدې دره يدې ددوی لده سدتريو
پټوله،لدده ښددۍ خواندده کينددې خواتدده کددت کددړه او ده مخددامخ آپلددو هددده
هونډۍ وليدله چې فرانسوي سرتېرو پرې يڼه يوڼه جوړه کړې وه .ټولې
سددتريې بددې واکدده دهددده فرانسددوي پددوځ خواتدده ور واوښددتې.چددې ددوی
خواته را روان و،فرانسدوي پدوځ،دوی تده دومدره رانېدږدې شدوی و،چدې
دسرتېرو دخوليو نښې ليدل کېدې،نورنو کېدای شو چدې دسدرتېري او
افسر توپير وشي او نور نو دهدو دجنډې رپول او مدار

وهدل لده ورايده

ښکارددل.
يوچوپړ بايراتيون ته وويل:
څه وياړمن يامونه اخلي.دپوځ قراول يامخکنۍ برخه دره ته رسېدلې وه ،نو که نښته زمدوږ
خواته دهونډې په لمنه کې پيل کېدونکې ښکاردده.
دهده هونډپاتې شدونکو چدې هددو سدره پده نښدته کدې الس ويريدوان
شوي وو،په چټکدۍ يدې بېرتده دان راجدوړاوه او ښدي خواتده خو ېددلي
وو.دهدوپسې دښدکاري هوندډ ددوه کندډکونو،پاتې شدوونکې تېردددل
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او پدده خددورا ښددکلي نظددم وړاندددې راتلددل.کدده څدده هددم لده بددايراتيون ال لددرې
و،خو دهدو دټولو سرتېرو د درنو يامونو هږ چې په مخ وړانددې راتد
کددې پدده منظمدده تويدده پر مکدده لږددل،ښدده اورددددل کېددده.دپددوځ کينددې
خواته،لدده ټولدددو ندده بدددايراتيون تددده نېددږدې دټدددولي قومانددددان روان و.دا
يردبشری،ښددکلى دپلددو قددواوو افسددر چددې سدداده خددو بختددوره بڼدده يددې
لرله،هماهه څوک و چې له بڼډاره راوتلى و او اوس هدم داسدې بردښدېده
چې له دې نه پرته بل تکل نه لدري چدې د انښدودنې لپداره دقومانددان لده
مخې تېر شي...
شهزاده بايراتيون چې پوځ خپل مخکې وليد،چيده کړه:
ستړي مه شئ! وانانو!ژوند!ژوند!ژوند!بايراتيون زياته کړه:
آفرين شازلميانو!ډدر ښه ياستئ.يددو همجددن او خواشددينى سددرتېری چددې کين دې خواتدده روان و،د ده دې
ستړې مه شئ ،په تر کې ستريې بايراتيون ته ورواړولې او وې ويل:
خپله پوهېږو چې ښه يو.يو بل سرتېري چې ډاردده دټولي نظم خرابه نه کړي ،بدې لده هدده چدې
مخ واړاوی خپله خبره يې وکړه او په مخه الړ.
د دردددددو قوماندددده ورکدددړه شدددوه او هوښدددتنه وشدددوه چدددې ک دددوړۍ
کېښودل شي.
بايراتيون پر آس سدپور دسدرتېرو لده کتارونده چدې دده لده مخدې تېدر
شوي وو،راتاو او له آس نه کوز شو.دخپل آس جلو يې قدزاق تده ورکدړ او
خپل پوستني کو يې لده اوږو پورتده او بدل قدزاق تده ورکړ،څدو وار يدې
پښې پر مکه وډبولې،پښې يې سمې او خولۍ يې په سر جدوړه کدړه.پده
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دې وخت کې دفرانسدوي پدوځ مخکښده ډلده او تدر ټولدو نده دمخده دهددو
افسران د هونډۍ په لمنه کې راښکاره شول.
بايراتيون،په پاخه او اورددونکي آواز وويل:
دخدای په امان.يوشېبه يې د سرتېرو لومړنۍ کرښې ته مخ ورواړاوه او وروسته يدې
همداسې چې السونه په کرارکراره د مخکښ هوندډ خواتده ښدورول،لکه
په سورلۍ رږدی پو ي په څېر،په يډووډو يامو،ته به وايې په نا اواره
مځکدده روان دی واړندددې الړ.سددردار اندددرې احسدداس کددړه چددې يددوه ندده
ايليدونکى قول هدده مدخ تد

تده ه دوي او دهده احسداس پده هدده کدې

دنيکمرهۍ انګېرنې راويښولې.
نورنددو فرانسددويان دوی تدده رانېددږدې شددوي وو.سددرداراندرې چددې د
بدددايراتيون ترڅند د

روان و،دفرانسدددويان دتدددورو سدددرې هددداړکۍ او آن

مخونه له ورايه ليدل.
هده په ښه تويه يو زوړ فرانسوي ليده چې پو ي بدو يدې پده پښدو،
واز واز داسې روان و،چې په هريام کې به يې بوټدو تده الس اچداوه او پده
خورا سختۍ پر هره ورخول.شدهزاده بدايراتيون ،ندور ندوې سپارښدتنې
نددده ورکدددولې او همداسدددې چوپددده خولددده دخپلدددو پو وندددو ترمخد دې روان
و.ناڅاپدده دفرانسددويانو لدده منځدده ديددو ډز هددږ واورددددل شددو،بيا دويددم او
درديم...او دباروتو لويى اودډزو شراوشور ددښمن په يډوډ او له نظمده
وتلددي پددوځ،لمن خددوره کددړه.زمددوږ د ډلددې ندده څوتندده او دهدددو پدده مددن کددې
هماهدده مسددت او يردمخددى افسددرچې دپري دټ پدده وخددت کددې لدده ټولددو ندده
مخکددې شددوی و،ښددکاره شددول،خو بددايراتيون چددې دلددومړۍ ډزې هددږ
ترهوږه شو،مخ يې واړاوه او چيده يې کړه:
مخ وړاندې !مخ..هورا!481

د مخ وړاندې او هورا چدو زموږ پر ليکو څپه خوره او سرتېري په نه
ايلېدونکي تلوار او يبڼۍ له بدايراتيون او يوبلده نده مدخ تده کېددل او پده
يددډوډو او بددې نظمددو فرانسددويانو يددې لکدده تدداالکوونکى سدديالب يرهددل
وروړ.
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1۳
د ښددکاري هونددډ د دوو کنددډوکونو بردددد د ښددي اړخ لپدداره شدات

تدده

الره آواره کړه.په منځنۍ برخه کې دتوشين له ياده وتلدو توپوندو،د شدون
يددرابن کلددي تدده داور پدده اچولوسددره ددښددمن دپرمختد

مخدده نيددولې وه.

داور په وژلودفرانسويانوبوختيا ،چې بداد ال دهدده لمنده خورولده زمدوږ
پو ونو ته ددې الره آواره کړې وه،چې پده کدراره شداته الړ شدي.دمنځندې
برخې دپو ونودهه شات

که څه هم په تلوار و،خو خپلې قومانددې يدې

هلطددې کددړې ندده وې،دا پدده داسددې حددال کددې دچپددې خددوا قددواوې ،چددې د
آزوفسددکي او دپادولسددکي لدده پليددو هونددډونو او دپاولګرادښدددکاري
هونډ نه جوړې وې ،مخامخ او دڅند

لده خدوا د مارشدال الن پده مشدرۍ

ددښمن دپو ونو د يرهل له السه کالبند شوې وې.بدايراتيون.ژيرکدوف
ته دشات

دفرمان سره مل ،هده پده چټکدۍ د چېدې خدواو قومانددان تده

ورولېږه.
ژيرکوف،چې ددرناوي په نامه خولۍ ته رسېدالی الس الټيدټ کدړی
ندده و،پدده چټکددۍ سددره لددرې شددو.خددو ال لددرې شددوې ندده و،چددې دمينددې او
لېوالتيا په ای يې يبڼۍ اووحشت پده زړه راخدوره شدول او دا زړورتيدا
يې پيدا نه شوه کړای چې ترټاکل شدوي ايده پدورې چدې يواښدمن دای
و ،ان ورسوي.
هده چې کله د جبهې کين اړخ ته ورسېد،نه دجبهې لومړيو ليکدو تده
چددې ډزې پدده کددې روانددې وې،بلکددې پدده هدددو دايو کددې دجنددرال او نددورو
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مشرانو لټول پيل کړل چې هلته دهدو ت

رات

هېڅ نه وو،نو که يدې

ونه شو کوالی هدو ته دبايراتيون فرمان ورسوي.
دچپې کرښې مشر دهماهه هوندډ قومانددان وچدې پده برانداو کدې يدې
کوتدوزف تده قطعده وړانددې کدړې وه اوخلدع رتبده شدوی و.دولوخدوف هددم
همدلتدده خدددمت کدداوه.او دخددورا لددرې چپددې خددوا مشددري بيددا دپدداولګراد
دهونډ قوماندان ته چې رستوف ورسره خدمت کداوه سدپارل شدوې وه.د
مشرتوب دهه شان ويت بياهم دقوماندانانو په من کې څه خوابددي او
شددک پيدددا کددړی و.دهددو دواړو قوماندددانانو پدده خپددل مددن کددې سددخته
سددديالي درلدددودې،دوی ال آن هدددده وخدددت چدددې دډزو شروشدددور يدددډ او
فرانسويانو يرهل پيل کړی و،پده خپلمنځدي ناندريو،پده خپلدو درندو او
دبل په سپکه لګياوو.د دهو دوو هونډونو دپليدو او سدورو قواوو،يدوه
قوماندان هم،هدې جګړې تده چدې ورروان و،چمتدوالى نده الره.پو يدانو
له جنراله نيولې بيا تر سدرتېري پورې،پده خپلدو ور نيدو چارو،دآسدونو
په پالنه،دخسو او لرييو په راټولواوخبرو اترو لګيا وو.
دهونډالماني ډيروال ،ديدوه سدواره هوندډ قومانددان ،هدده يداور تده
چې ده ته نېږدې کېده،په خورا ماته او نيمګړې روسى ژبه وويل:
رښدتياهم دهددده رتبده تددر مدا لددوړه ده! پرددږده هرڅدده چدې کوي،کددويدې،خو زه خپل سواره له هده نه ارولى نه شم.ده هږ وکړ:
-ترومچي! دشات

نداره وهږوه!

مګددر حدداالل خددوراکړکېچن ،يواښددمن او پدده رښددتيا دتلددوار وړ و .لدده
ښۍ او منځنۍ خوانه دتوپونود ډزو دهړمبهداراو دتوپکدو دډزو يدډوډ
شراوشور پورته او دفرانسوي پوځ د الن دجنګياليو دتوپکدوډزې هدم د
ژرندې د ورخ خواکې دکرښې داپلو نېږدې اورددل کېدې...پلى ډيدروال
چې کوږ وږ روان و،پده ردږدددا،ردږددددا دخپدل آس څند
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تده راهى،پدر

هده سپور شو ،ان يې داسې سم کړ چې ښه لوړ وبريښدي او دپداولګراد
دهونډ دقوماندان په لټه پسدې وخو ېدد .د دوو هوندډونو قومانددانانو
سددره پيدددا کړل،سددره لدده هددده چددې پدده خددورا درندداوي يددې روهبددړ وکړ،خددو
دکرکې لمبې په يويلونو کې بليدلې.
جنرال وويل:
هواړم يو ل بيا ټينګار وکړم،نه شم کوالی خپل نيمايي ويړي،پدهنګلدده کددې پردږدم،لدده تاسددو ندده هيلدده کوم،هيلدده کوم،ښدده بدده دا وي چددې
مورچلونه ټين

او بردد ته چمتو شئ.

احساساتي ډيروال واب ورکړ:
زه هم له تاسو نه هيله کوم،هده کار چې تاسدو پدورې اړه نده لري،پدههده کې مه هږدږئ .چې نه کار هلته څه کار.که تاسو سواره ياستئ...
زه دسواره پوځ افسر نه يم.زه د روسدي پدوځ جندرال يم،کده پده دې ندهپوهېدې،اوس خوپوه...
ډيروال چې له قهره تدک شدين شدوی و،خپدل آس يدې پدورې واهده او
چيده يې کړه:
ولې نه جاللتمابه!ډدر ښه پوهېدم...چې داسې ده مهرباني وکړئ اولومړۍ کرښې ته الړ شئ،ويورئ چې حال څنګده دی،زه نده هواړم،خپدل
هونډ ستاسو تردې هوسه ار کړم.
ډيرواله،تاسو څه وايئ؟ تاسو هلط فکر کوئ،دلته د هوس خبدرېنه شته او چاته ددهو ډول خبرو دکولو اجازه هم نه ورکوم.
جنرال لدومړې کرښدې تده د مېړاندې دازمدايلو لپداره دخپدل سديال بلنده
ومنلدده،ټټر يدددې وويست،سدددتريې يدددې برندددې او لددده هدددده سدددره يو ددای
دلدددومړې کرښدددې خواتددده وخو ېدددد.داسدددې بردښدددېده چدددې د دوی ټدددولې
تربګنۍ همالته ديوليو ترباران الندې آوارې شى.دجبهې لومړې کرښې
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تدده چددې ورسددېدل،څو يوليددويې پدده هړمددب او هړومددب لدده سددره تېددرې
شددوې،دواړه چ د شددول او ودرددددل.دوی هلتدده هددېڅ څدده وندده ليدل ،کدده
هلته په ډايه داڅرينده وه چې د ونو،نيالګو او نريدو ويدالو پده مدن کدې
سواره پو ونه هېڅ نه شدي کدولي او فرانسدويان هدم لده کيندې خدوا نده پده
برددد لګيددا و،چدې هددده محاادره کددړي.جندرال او ډيددروال دواړه لکدده دوه
چريان ،يو بل ته بر

وو،يوبدل يدې پده کلکده څدارل او دې تده سدتريه پده

الره و چددې څدده وخددت او څنګدده دسدديال پدده بشددره کددې د ويددرې او ډار نښددې
راڅرينددږي.دواړو په دې ازماينې کې ټينګار کاوه او هېڅ يدې نده ويدل.
هدو يوبل ته دويلولپاره هېڅ نه لرل او يوه هم نه هوښتل چې له سديال نده
مخکې لومړۍ کرښه پرددږدي او دان دملندډو منګولدو تده وسدپاري .کده
کومه پېښه نه وای پېښه شوې،دهه دوه تنه به تر ډدرې مدودې همداسدې
چپه خولده والړ وای.مګدر پده دې وخدت کدې ددوی شداته ،پده نګلده کدې
دډزو هددږ او وروسددته هسددې ندده پوهېدددونکى شروشددور واورددددل شددو.
فرانسويانو ناڅاپه پر هدو روسي سرتېرو چدې پده نګلده کدې دبوټدو پده
راټولو لګياوو،ډزې پيل کړې،نورو سورو هم که نه شو کوالی لده دې
خوا نه شاته الړ شي چې دفرانسويانو ډزو دکينې خوا نه هم شداته دهددو
دت د

الره بنددده کددړې وه.اوس نددو دوی دې تدده اړ وو،چددې پدده دې نددا آواره

سېمه کې ددې لپاره بردد پيل کړي ،چې انته الره پرانيزي.
دسورو بلې ډلې چې رستوف هلته خددمت کاوه،همدداچې پښدې يدې
رکددداب تددده ورسولې،سمدالسد ده يدددې دښدددمن مخدددې تددده پيددددا او دهددددو
دپرمختدددد

الره يددددې بنددددده کددددړه.دلتدددده هددددم لکدددده د اندددده دپلدددده پدددده

شان،دسددوروپو ونو او ددښددمن دپو يددانوترمن دخنددډهې وک ندده و.
يددوازې هماهدده نددامعلوم ډار او بددې برخليکددۍ او هماهدده دمددر

او ژونددد

ترمن ناپېژندلې کرښه.ټولدو دهده کرښده احساسدوله او ددې پوښدتې نده
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چې دوی به له دې کرښې تېردږي،که به نه تېرددږي ؟او کده تېرددږي څنګده
به تېردږي،زورول او پردشان کړي يې وو.
ډيددروال دجبهددې لددومړې کرښددې تدده راهددى.پدده خددورا خواش دداني يددې
دافسرانو پوښتنې واب کړې،خو دا چې دی يو سرزوری سړی و او پده
ناهيلۍ يې په خپله خبدره ټينګدار کاوه،هسدې يدې څدو قومانددې ورکدړې
.هې چا کومه انګړي څه ونه ويدل،مګر دسدورو مدن کدې د بريدد آوازه
خدوره شددوه .دقومانددې دتيارسددۍ انګدازې خددورې او دتدورو د رايسددتلو
شددرن

او شددور ج د

شددو.ددې ټولددو خبددرو سددره سددره بيدداهم الڅددوک ندده

خو ېدل.د کينې خوا پو يانو،له پليدو نده تدر سدورو پورې،ټولدو داسدې
انګېرله چې ددوی مشري هم په خپله په دې نه پوهېږي چې څه وکدړي او
دمشرۍ دهه ناڅريند دري سرتېروته هم څريندشوی و.
رستوف په زړه کې همدا ويله،چې:
 ژرکوئ،ژرکوئ! هده داسې انګېرله چې يدواکې پده پدای کدې هددهوخددت رارسددېدلى دی،چددې د بردددد هددده خونددد وڅک دي چددې ده،لدده خپلددو
سدددورو پدددو ي اندددډيواالنو نددده دهدددده پددده اړه زيددداتې کيسدددې او نکلونددده
اورددلي وو.
په دې وخت کې د دولوخوف،هږ پورته شو چې ويل يې:
خدای مو مل شه زلميانو،مخ وړاندې،مخ وړ...د لددومړۍ کرښددې آسددونه وښددورددل،وخو ېدل او خپلدده يالوندده يددې
وڅنډل او روان شول.
رستوف خپل ښي الس ته خپل سواره وليدل او له هدو نه لرې يدې يدو
خو نده توره کرښه چې پېژندل يې ورته يدران و،تدر سدتريو شدوه.کده هدم
څه دډزو هږ اورددل کېده،خو خورا لرې و.
دقوماندې چيده پورته شوه:
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اوربل.اوربل!مخ وړاندې.او رستوف احساس کړه چې يراچيک يې وشڼېد او په منډه شو.
هده ال پخوا دخپل آس د منډو او په يډا خو ېدا اټکل کدړی و او لده
دې اټکل نه يې ښه خوند اخيست.دهده يوې ،يدوه زرې(يدوازې)وندې تده
پام شو.دا ونه لدومړي تدر ده نده وړانددې ،هلتده دمدر

او ژوندد تدرمن پدر

کرښدددې ،پدددر هددددې ناپېژنددددلې کرښدددې چدددې ټولدددو تددده ودردددددونکې او
وحشددددتاناکه بردښددددېده ،والړه وه .ده ليدددددل چددددې دوی لدددده دې کرښددددې
واوښتل،نه يوازې څه وحشتناکه څه پېښ نه شول،بلکې له دې پولې نده
په تېرددو ،ددوی خوښى او زړورتيا ال څدو چندده شدوه.هدده چدې دتدورې
الستى په منګوله کې کېښکوده،په زړه کې يې ويل:
اخ!اخ!څنګه به يې ټوټې ټوټې کړم،څنګه؟په دې وخدت کدې د پدوځنه يو يډ اواز پورته شو:
هورا!هورا!رسددتوف پدده خېټدده او څن د

کددې خپددل آس پدده وهلددو وهلددو ال چټکددې

خو ېد ا ته ه اوه ،لده ندورو نده يدې دان مخکدې کداوه او پده زړه کدې يدې
ويل:
که اوس کوم يو په الس راشي،زه به ورسره يورم.هده نور نو له ورايه دښمن ليده.خو ناڅاپه يدې يدوې اوږدې متروکدې
تددده ورتددده شد دى،په سدددپورو راهبدددر شدددو.رسدددتوف ،لېدونکې تدددوره
وچورلولدددده او ددددان يددددې وژلددددو تدددده چمتوکړ،خددددو پدددده دې وخددددت کددددې
د(نيکيتنکه)سواره سرتېری ،چې تر ده نه مخکې روان و،لده ده نده دان
لرې کړ.رستوف داسې وانګېرله چې يواکې خوب ويني ،که هدده سدره
له هده چې لکده دبداد څپده پده بدې سدارې چټکدۍ راروان و،خدو بيداهم لده
خپل ايه نه ښوردده.د بندرچوک،په نامه آشنا سپاره،چې په چټکۍ لده
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شا نه راروان و،ده ته په رارسېدو سره يې ان يوښي کړ ،په خواشداني
يې ورته وکتل او له څنګه يې تېر شو.
په يوه شېبه کې يې په خيال کې دا پوښتنې راتاو شوې:
ندده پوهېږم،داڅدده پېښدده ده ؟ داکومدده لومدده يددا وژل شددوی يم؟ولددېوړانددې ندده شدم تدالی؟ هددده نورنو،پده لددوی ډيرکددې يدوازې پدداتې و.هددده
دچټکو زهلېدونکو آسدونو او لده ه دو ډکدو سدورو پر ای،لده انده شدا
وخواوچ،ارام ،نه خو ېدونکى ډا

او لده ريبدل شدويو هنمدو نده دپداتې

وچدددو سددددوارو يېددددډي وليدددددل.پددددر دددان يددددې دوينددددو دبهېدددددو کرښددددې
وليدې،نه،نددده ټپدددي شدددوی يدددم او آس مدددې وژل شدددوی دی.يراچيدددک؟
يراچيک ،ه ه کوله په مخکنيو پښدو پداڅي ،مګدر ولويدد .څښدتن يدې
پښه تر يېډې النددې کدړه .د آسده سدرې ويندې څ ېددې.الس او پښدې يدې
ارتېږل،خو پاڅېدای نه شدو .ک دوړه يدې پده زيدن کدې بندده پداتې وه.خپدل
پو يدددان چېدددرې او فرانسدددوي هدددده الچېدددرې دي؟پددده دې يدددې سدددر نددده
خالاېده،هې وک يې تر شاوخوا نه ليدل کېدل.
خپله پښه يې راخوشې او پاڅېدد.چېدرې ده هدده کرښده چدې اوس يدې
هده دوه پلوه سره بېلول؟ زه دهددې کرښدې پده کومده خدواکې يدم؟ هدده دا
پوښتنې تکرارولې ،خو واب يې ورته پيددا کدوالی نده شدو.پده زړه کدې
يې دا تېردده چې :کومه بده بال پر ده نه وي راهلې! ما هېڅ توور هدم نده
شو کوالی چې داسدې دې وشدي،اوس چدې شدوي،نو چداره نده شدته،مګر
څه وکړم؟پاڅېد،ويې ليدل چې له بې حه شوي کين الس نه يې څه شدى
وړند دی .داسې يې وانګېرله چدې لده څنګلدې نده وروسدته ،الس دده نده
وي.پدددردي اډوکدددې وي.هدددده يدددې ښددده وکول،هوښدددتل يدددې وينددده پيددددا
کړي،خو څه يې ونه ليدل.هلته لدرې يدې يدو څوتنده د دان خواتده پده مندډه
وليدل،پدده زړه کددې يددې يددوړې مدداتې کددړې چددې اوس بدده دده مرسددتې تدده
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وردانګي.په هدو کې تر ټولو نه دمخه يدوتن ،چدې عجيبده خدولۍ يدې پدر
سر،شين کو يدې پده ان،بداز ډولده پدزه ،او لمدر وهلدې څېدره يدې لرلده،
منډې راوهلې.تر هده وروسته دووتنو نورو او تر هدو نه وروسدته،نورو
ډدرو دده خواته منډې راوهلې.ټول هماهده لدومړني تده ورتده او دهدده پده
شان خولۍ يې پر سر وې.له هدو نه يو هده يدې پده کومده بلده هيدر روسدي
ژبه عجيبه څه وويل.شاته ددهو خلکو په من کې چې دده خواته راروان
وو او عجيبددده خدددولۍ يدددې پد در سدددر وې،ده دروسد دي پدددوځ يدددو افسدددر هد دم
وليد.هده يې لده مړونددونو سدره ټيند

کدړی و او دهدده شداته يدو بدل تدن

دهده آس نيولى و.
رستوف،ال هماهه شان په نه مننونکي ډول توور کاوه:
دا زموږ دپو يانو نه يدو تدن دی چدې اسدير شدوی دی...هدوکې!اوسراهلدي ،مدداهم نيسدي کدده څنګدده؟داخلک څدوک دي؟دهددده هدېڅ بدداور ندده
راتدده،دا پدده رښددتيا فرانسددويان دي،کدده څنګه؟هددده چددې،ده تدده نېددږدې
کېدونکو فرانسدويانو تده کتدل،ال يدوه شدېبه دمخده يدې آس داسدتل او
دی پدده دې خيددال کددې و،چددې فرانسددويان بدده تدداالواال کړي،خددو اوس يددې
دستريو په وړاندې هده څه تېرددل چې تودور يدې هدم نده شدو کدوالی .دا
څوک دي؟ولې هدوی منډې وهي.ايا رښدتيا هدم دده خواتده ور ئ؟ولدې
دده خواته؟هواړي ما ووژنئ؟زه خو ټولو ته يران يدم کنه؟هدده تده ،لده ده
سره دمور ،کورنۍ او ملګرو مينه او خواخوږي وريداد شدول او ددښدمن
دا تکل چې دی دې ووژنې ده ته ناشونى وبردښېد اويا کېدای شي ومې
وژني.هده دلسو ثانيو په شاخوا کې ای پدر دای او بدې خو ېددا پداتې
او په خپل دري او ده ته ورپېښ يواښ هېڅ نه پوهېده.تر ټولو نه مخنى
فرانسوي چې بازډوله پزه يې لرله،دومره ده ته نېږدې شوی و،چې دهده
دڅېرې ټولې کرښې لده ورايده ليددل کېددې.ددهده پردی،توپدک پده الس
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سړي قهرجنه څېرې ،چې سايې پده يويدل کدې بندده وه او پده چټکدۍ يدې
دده خواته داستل،دی ورخطا کړ.ده خپلده تومانچده راواخيسدته،ددې
پر ای چې پرهده ډزې وکړي،هده يې فرانسوي ته ور وارتېږله او خپلده
يې په ټول قول سره دبوټو خواته ورمنډه کړه،خو نه دشک او مېړانې له
هده احساس او لېوالتيا سره چې د انه پدر پلده لده ده سدره مدل وو.بلکدې
دهددده( سددوی-خريددو ) احسدداس سددره پدده تېښددته و،چددې سددپي پسددې
اخيسدتى وي.ندور ندو دهدده پر ددوانۍ د وحشدت او وددرې احسداس لمندده
هوړولې وه .هده پده همداهې چټکدۍ چدې دماشدتوب پده لوبدو کدې بده يدې
منډې وهلې،داسې دپټيو او ويالو په من کې پده چټکدۍ دسدتل،چې
تا به ويل الوزي.کلده ناکلده بده يدې خپلده وانده،رن

تښدتېدلې او مينده

ناکه بشره شاته واړوله او بيا به د ودرې سوړ اوډارونکي احساس پسدې
واخيست،نو که به يې په زړه کې وويل:
نه،ښه به دا وي چې شاته ونه يورم،خدو کلده چدې دبوټدو او نيدالګيومن ته ور ورسېد،بيا يې وکتل .فرانسويان شداته پداتې و،آن هدده شدېبه
چې ده شاته وکتل ،ويې ليدل چدې ترټولدو مخکدې فرانسدوي هدم سسدت
شددوی،مخ يددې اړول دى او پدده چدددو چدددو خپددل شدداته پدداتې ملګددري تدده څدده
وايي.رستوف ودردداو په زړه کې يې وويل:
خبره داسې نه ده،داهېڅ شونې نه ده،چې مدا ووژندي ؟ پده دې وخدتکې يې کين الس داسې دروندوالى کاوه چې ته به وايدي څدو منده بدار يدې
پرې ړولى دی.نور نو له منډو پاتې و.فرانسوي هم ودردد او دی يدې پده
نښه کړ.رستوف ستريې پټې او دان يدې کدوږ کدړ.يدوه،دوه او مرمدۍ پده
شددر وشددور دده لدده څنګدده نېددږدې والددوتلې.هددده خپددل وروسددتي قددول
راټول،پدده ښ دي الس يددې ک دين هددده راونيددو او دبوټددو مددن تدده يددې ددان ور
ورساوه.دبوټو او نيالګو په من کې روسي پو يانو مورچل نيولى و.
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په نګلوکې پناه شوي له هر څه بدې خبر،پلدي هونډونه،پده تلدوار لده
نګله نه تښتېدل ،کنډکونو کې داسې اله يوله او بې نظمدي وه چدې يدو
له بله سره يډددل او په بې نظمه ډلدو کدې يدې تېښدې تده مخده کدړې وه.يدو
سرتېری چې خورا ډار پسې اخيستى و ،بې معني خبرې اوپه جګړه کدې
ودرونکي څه ويل:
پرې يې کړل!دهده،دهه خبره له ډاره سره مل د ټولوپو يانو په مدن کدې لکده هدوا
داسې خوره او دهدو ډار يې څو چنده کړی و.
ډار اخيستو تښتېدونکو چدې وهلې:
ايسار شوي يو،اړيکي مو پرې شوي،تاال واال شو.دهونډ قومانددان،دډزو دهدږ او دخپلدو سدرتېرو دچددو پده اوردددو،
پوه شوچې پر هونډ يې کومه بده بال راهلې ده.هده له دې خيالده ډاريدده
چې کلونه کلونه يې په خورا ښه نامه په پوځ کدې تېدر کدړي،هېڅ کلده يدې
کومه دپام وړ تېروتنده نده ده کدړې او اوس پده کومده نده رکتيدا تدورن نده
شي،له همدې المله ډدر پردشانه بردښېده.هده په همددې خيدالونو کدې د
ډيروال دۍ دري د ،د ښدده سددواره نددوم او آن د ددان او خپددل ژونددد دسدداتنې
خيالونه هم هېر کړل،دآس جلو يې راونيو ،پرهدده کېناسدت ،آس تده يدې
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متروکه ورکړه او دمرميو تر باران الندې چې له نيکمرهده ،ټدول لده ده نده
په څن

تېردده،دخپل هونډ خواته چو کدړل.هدده يدوازې يوڅده هوښدتل

او هده دا وه چې پوه شي،په هونډ کې څه پېښه شدوې ،دی څنګده کدولى
شي ،تر سره شوې تېروتنه ،که دده له خدوا وې ،بېرتده سدمه او هدر څنګده
چې کېږي ،ان سپين کړي او خپل دويشت کلن خدمت ،پو ي دري او
رتبه وژهوري.
هده دفرانسدويانو لده يڼدې يدوڼې نده پده يدر تېدر شدو،د نګلده شداته
ډا

ته چې دهدې له الرې نه زموږسرتېري پو يان ،چې نور يدې دخپلدو

قوماند انانو،قومانده نه اوردده،په تېښته،تېښتېدل او دهونډۍ لمنو
ته ورشېوه وو،الړ.اوس هده رواني شدېبې رارسدېدلې وې چدې د جګدړې
تدد

لدددوری ټددداکي.ايدددا دسدددرتېرو دې يدددډو وډو ډلدددو دخپدددل قومانددددان

،قوماندې ته هوږ نيو او يا يې هسې ورتده کتدل او بدې لده هدرډول پدام نده
خدای پوهېږي کوم لور ته خورددل؟ دهونډ دقوماندان دټولو چدو سدره
سدره چدې پخدوا بده يدې آواز پده هدر سدرتېری يبڼدۍ راوسدته،د هدده دقهدر
کتو ،برندو ستريو،په هوا کې دلدړلې تورې دښورددو سدره سدره دهدده
سرتېري هماهه شان په تېښته ،بې له هده چې قوماندې ته هوږ شي ،پده
زوره ،زوره يولدده بددل سددره پدده خپددل مددن کددې هږددددل او ه دوايي ډزې يددې
کولې.داسې بردښېده چې درواني پردکړې په دې شېبه کې چې دجګدړې
لوری ټاکل کېږي دودرې او ډار تله درنه شوې وه.
قوماندان له ډدرو چددو او د بداروتو لده ډددرو لويدو نده پده شدنه ټدوخې
وټوخېددد او پدده خددورا ندداهيلۍ کددرار ددای پددر ددای ودردددد.هرڅدده ددې
څريندونه کوله چې دجګړې پای څريند او په دې جګدړه کدې ماتده ،هدرو
مرو ده،خو په دې وخدت کدې ناڅاپده تداالنګرو او يرهلګدرو فرانسدويانو
شاته مخه او دهونډۍ په لمنه کې پناه شول او له نګله نه روسدي وسدله
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وال پو يان راووتل .دا دتيمدوخين ټدولى و،چدې پده نګلده کدې پنداه و،
خپدل نظددم يدې سدداتلى،هلته يدې پدده يدوه کنددده کدې مورچددل جددوړ او دا دي
اوس يددې يددو ناڅاپدده پددر فرانسددويان بردددد کدداوه .تيمددوخين پدده ليونيددو
اومستو چدو پر فرانسويانو هسې وردانګل اوهو يوزارونده يدې کدول
چې،هدوی بې له هده چې په خبدره پدوه شي،وسدلې ارتېږلدې او بېرتده پده
تېښته وو.دولوخوف چې دتيموخين تر څنګه منډې وهلې،په يو يدوزار
يې يوتسليم شوی فرانسوي پو ي راهو ار،له يريوانه کلدک او وسدله
يې ترې خپله کدړه.تښدتېدلي روسدان بېرتده راسدتانه،کوټه او سدره مدنظم
شول.فرانسويان چې نېږدې وو،زموږ کينه کرښه ماته کړي ،دستريو په
رپ کې په شاکړل شول ،پټ شويو پو يانو وخت پيدا کړ چدې سدره خبدر
او يو دای شددي او تښددتېدونکو هدددو پښدده ونيددوه.دهونددډ قوماندددان او
جګړن ايکونوف چې دپله پدر سدر والړ وو او شداته تلدونکى ټدولي يدې لده
څنګدده تېرددددل،يو سددرتېري ورنېددږدې شددو،دهده دآس جلددو يددې داسددې
راونيو چې يواکې پدرآس و ړددد.دهده سدرتېري چدې دمدالوچو شدينبخن
کو اهوستى و،نه يې ک وړه په شا وه او نه يې خولۍ په سر وه.سر يدې
پدده دسددتمال تړلددى و،ښايسددته فرانسددوي بکسددګوټى يددې پدده اوږه کددې
اچولى و او دافسرانو توره يدې الس کدې وه.څېدره يدې سدپوږمۍ تده ورتده
وه،شوخو شنو ستريو يې په سپين ستريې دډيروال قومانددان سدتريو
ته کتل او پر شدونډو يدې موسدکا خدوره وه.دهوندډ قومانددان کده څده هدم
جګړن ايکونوف ته په سپارښتنو او خبرو لګيا و،خو ويې نه شدو کدړای
هده ته يې پام نه شي.
دولوخوف يوه توره او يوه وړه فرانسوي ک وړه جندرال تده وښدوده او
وې ويل:
جاللمتابه!دا دوه دجګړې هنيمت دي.يو فرانسوي سرتېري مې په4۳4

خپله اسير کړ،دا زه وم چې کنډک مې تم کړ،هده مې نظم تده وه داوه او
له تښتېدومې راوير اوه.
دولوخددوف چددې لدده ډدددرې سددتړيا ندده سددتمېده او خبددرې يددې پددرې پددرې
کېدې،وويل:
ټول کنډک مې ددې خبرې شاهد دی.له جاللمتاب نه مدې هيلده دادهچې دايې په ياد واوسي.
ډيروال قوماندان چې له جګړن ايکونوف سره لګيا و،وويل:
ښه ده!ښه ده! او مخ يې جګړن ايکونوف ته ورواړه.خددددو دولوخوف،کلدددده الس اخيسددددته.لدددده سددددر ندددده يددددې دتددددړل شددددوی
دستمال،هوټه خالاه او په يو يوزار يې هده لده ککدرې را واخيسدت او
په ويښتو کې يې وچې وينې ،هده ته وروښودې او وې ويل:
دا ددښمن د سرنيزې يوزار دی،ددې يوزار سدره سدره مدې د جبهدېلومړې کرښه پردنښوده،هيله ده چې جاللتماب يې هېر نه کړي.
دتوشين توپخانه خو چور هېره شوې وه،يوازې د جګړې په پای کدې
و،چددې بددايراتيون د ډزو لدده هددږه پددوه شددو چددې دجبهددې دمنځنددۍ برخددې
توپخانه پر دښمن خپلو يذارونو تده دوام ورکدړی دی،نو کده يدې هلتده
لدددومړی دکشدددف يدددو افسدددر او وروسدددته سدددردار انددددرې ورواسدددتوه او
سپارښتنه يې وکدړه چدې څدومره ژر کېدږي بايدد شداته الړ شدي.هددې ډلدې
چې ددهې توپخانې دسداتنې دندده لرله،څريندده نده وه چدې د جګدړې پده
سخت اخ اوډب کې دچا په سپارښتنه خپله دنده او ای پردښدى و.دهده
توپخانه يوازې له دې امله اسيره شوې نه وه،چې دښمن دا توور هدم نده
شو کوالی چې څلور توپونه ،بې له ساتونکو،خپلو ډزو ته دوام ورکدړی
وي،بددرعکه ددهددې توپخددانې ډزې داسددې بددې شددمېره او پرلدده پسددې
وې،چددې دښددمن يمددان ک دړی و چددې د روس دپ دوځ زيدداتره برخدده همدلتدده
4۳5

دجبهې په منځنۍ برخه کې ای پر ای شوې ده،نو که يې ه ده کدړې
وه،چدې دوه لده پدده دوی برددد وکدړي او دواړه واره دهمدددې هوندډۍ پدده
شاو خواکې دهمدې څلورو والړو توپونو د پرله پسې او بې شدمېره ډزو
له برکته په شاتمبول شوي وو.
دشهزاده بايراتيون تر تګه لږ وخت وروسته ،توشدين پده دې بريدالى
شددوی و،چددې شدديګرابين تدده اور ورتدده کددړي .دتوپخددانۍ چلوونکددو پدده
خوښۍ او شروشور چدې وهلې:
اوريې اخيستى!لويي يورئ!واه واه لمبو ته يې يورئ.توپونددو بددې لدده هددده چددې څددوک سپارښددتنه ورتدده وکړي،همدددا د اور
اخيسدتو دای خپلدو ډزو تدده پده نښده کددړی و او دهددو چلوونکدو يددواکې
دتوپچيانو دال لمسونې لپاره دهر ې ډزې سره چدې نارې يډولې:
واه واه!دهسې،څه خوند کوي!ولې يئ!دباد څپو اور،ال پسې قوي کاوه او پده چټکدۍ هدرې خواتده خورددده.
فرانسوي سرتېري چې ډله ډله له کلدي راوتلدي وو،بېرتده ورسدتانه شدول
،خو داسې بردښېده چې دخپلې دهې ماتې دهچ اخيستولپاره يدې خپدل
له توپونه دکلي په ښۍ خواکې دای پدر دای کدړل او دتوشدين توپونده
يې تر ډزو الندې راوستل.
لدده دهدده اوره پيدددا شددوې خوښ دي او پددر فرانسددويانو بددري راوړونکددې
ډزې ددې سبب شوې چې زموږتوپچيان يدوازې هدده وخدت لده دهدو ډزو
خبددر شددي چددې لددومړی دوه او وروسددته بيددا د توپونددو څلددور يددولۍ ددوی
دتوپونددو دمورچلونددو پدده مددن کددې راولددودږي.لدده دهددو ډزو ندده يددوې ،دوه
آسونه راهو ار او بله يې ديوه کراچۍ د خاوندد يدوه پښده والوزولده،خو
هدددده شور،مسدددتي او خوښدددي چدددې راپاردددددلې وه ،دهدددو ډزو کمددده نددده
کړه،مګر دسدرتېرو طبيعدت لدږ بددل هونددې شدو.د وژل شدويو آسدونو پدر
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ای له ساتل شويو آسدونو نده ندور راوسدتل شدول،ټپيان يدې سدره پورتده
کددړل او ...توپوندده بيددا ډزو تدده چمتددو کددړل شددول.د توشددين انددډيوال افسددر
ووژل شدددو،که څددده هدددم د يدددوه سددداعت پرلددده پسدددې ډزو پددده اوږدوکدددې
دڅلويښتو توپچي چوپړانونه،وله هدده ولودددل،خو توپچيدانو دبدري
په هماهې لېوالتيا خپلو ه و تده دوام ورکدړ.دهددوی دو لده دې تده پدام
شوچې،تر دوی نه لدږ ښدکته بيدا فرانسدويان راښدکاره شدول،نو که يدې
پرهدو دډزو باران ووروو...
توشين چې دپرله پسې ډزو له هړمبهاري نده يدې هوږونده کاڼده او هدر
ډز سره يې ټکان خدوړ،بې لده هدده چدې پده شدونډو کدې سداتل شدوی پيد
پردږدي ،دلويو او ډزو دلمبو په من کې له يوه توپ نه بل او له بل نه بل
ته په منډو ،و.يوچاته يې دډزو درجه او کچه برابروله،نښده يدې جوړولده
او بددل تدده يددې دلوددددلوټپي شددويو آسددونو دپورتدده کولددو يددا لددرې کولددو او
دهدددو پ در دای دنددورو نويددو اسددونو دراوسددتو او دای پ در دای کې ددو
سپارښتنه کوله.هده په ندري ،کرار،ردږددددونکي او نده هدو آواز چددې
وهلې.دهده څېره دم په دم ال تازه کېده،خو يوازې هده وخت به يې تندی
تريو او ستريې برندې کړې چې کوم سرتېری به ټپي او يا ووژل شو.هده
به پر هده سرتېرو چې دتل په شان دمړو اوټپيو پده پورتده کولدو او وړلدو
کددې سسددتي کولدده چدددې وهلددې.سددرتېري چددې زيدداتره هددده يددې لوړ ،ددوان
،ښايسته او دن

،دن

وو(،د توپچي په قوتونو کې به داسې چدوپړان

او سرتېري نيول کې دل چدې آن لده خپلدو افسدرانو بده پده انددام او ونده کدې
هټ او لوړ وو) .لکه ماشومان د سدتونزو پده وخدت کدې ،همداسدې دوی
هم خپلو قوماندانانوته پده داسدې بڼده کتدل چدې پده څېدرو کدې يدې دهددو
دڅېرو نښې څريندددې.
دهدددددو دپدددددام وړ وحشتناکو،ډارزدږونکوډزو،دهدوشدددددرو شدددددوراو
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هړمبهار نه يوازې دتوشين پده زړه کدې يدوه شدېبه هدم ،کومده ويدره او بدد
احساس نه توخنداوه او نده د وژل کېددو او سدخت ټپدي کېددوخيال،خيال
ته ورته بلکې لېوالتيدا يدې شدېبه پده شدېبه زياتېدده.هدده داسدې انګېرلده
،هده شېبه چې دښمن يې ليدلى او پرهده يدې لدومړنۍ ډزې کړي،پدرون
نه بلکې خورا پخوا وه.هدده دا هدم انګېرلده چدې هدده تده د جګدړې د ډا
هده ټوټه چې دی پرې والړ دی خورا آشنا او لده پخدوا نده خپلده ده.کده څده
هم هده په خپلو ټولو کړو پوهېده،هدده يدې احساسدول،هرڅه يدې داسدې
ترسره کول چې يو ښه افسر يې په دهه شان وخدت کدې ترسدره کدوي،ولې
بيا هم هده يوتبې وهلي ،ناروغ،اپلت ويونکي او يا نشه ته ورته و.
دخپلو وسلو په تېربيا دتوپو دډزو هړمبهاري چې له هرې خوانه يدې
چدددداپير کدددددړی و،ددښدددددمن دتوپونددددو ديوليدددددو شروشدددددور،دخولو نددددده
لمددددو،چټکو اود بېباکد ده خو ېددددا توپچيدددانو ننددددارې،د سدددرتېرو او
آسونو له ټپوندو نده بهېددونکووينو اوپده وړانددې هوندډۍ کدې د دښدمن
دتوپونددو ندده دکنددډک کنددډک لوييددو پورتدده کېدددو (او ترهددده شددېبې ندده
وروسته کومه يولۍ په ليونى هږ ،په خدورا چټکدۍ ددوی خواتده راتلده
،يا خاورې ،يا دکوم سرتېري،يا دکوم آس او ياهم دکوم تدوپ پده څند
يا اړخ کې لګېدله) دهده په خيال کې داسې يدوه رنګينده دنيدايۍ جدوړه
کړې وه،چې يوازې او يوازې دده وه او هماهه شېبه دده دزړه تسدل پدرې
کېده.هده د دښمن توپونو ته نه دتوپ،بلکې دهدو دپتداقيو پده سدتريو
کتل چې کله ناکله يې څدوک د خوښدۍ او لويدو پورتده کولدو لپداره کداره
وي.
همدا چې لويو به دهونډۍ پر لمنده کرښده جدوړه او بداد بده هدده چپدې
خواته الپسې اوږده کړه،توشين به له انسره وبنګېد:
بيا يې پف کړه؟اوس يې ډز هم رارسېږي،بايد بېرته يې ورولېږو.4۳8

يو وار چې يو توپچي توشين ته نېږدې والړ و او له انسره يې دهده
هږددا اوردده،وويل:
تاسو څه وويل،ااحبه!هده واب ورکړ:
هېڅ،د توپ يولۍ يادوم.هده له ان سره ويل:
نددو،يرانې مدداتيوفنې!(مدداتيوفنې،دوی هددده لددوی او زاړه تددوپ تددهويل چې د مورچل په وروستې برخه کې والړ و).هدده تده دخپلدو توپوندو
په شاوخواکې مېشت فرانسويان لکه مېږتانه داسې بريښدېدل.ښدکلى،
دن

او تل مست لومړی شمېره تدوپچې،دويم شدمېره توپ،لده انسدره

په زړه کې د ماما په نامه ياداوه ترټولو نه زيال يې هده ته کتل او دهدده
لدده خو ېدددا ندده يددې خونددد اخيسددت.دهونددډۍ پدده لمددن کددې د ټوپددک ډزې
اورددل کېدې،هده به کله لوړې او کله به ټېټې شوې،ده داټدول لکده سدا
داسې انګېرلې او ده به ددهه هږ ټيټدو او پورته کېدوته هوږ ادښود.
هده به له انسره وويل:
يوره سا يې وويسته!بيا يې په سا ويستو پيل وکړ،خپل ان يې هدم داسدې خدورا قدوي او
هټ سړی ياڼه چې دوی ته نېږدې ويشتل شدوې يولۍ،پده منګولدو کدې
را اخلي او بېرته يې دفرانسويانو پلو وروشړي.
په هده شېبه کې چې له خپل توپه لرې کېده،وې ويل:
-نو،يرانې ماتيوفنې!ټېنګه شه يرانې ادکې!ده ال دا خبددره پ دای تدده ندده وه رسددولې چددې ده تدده يددو نددا آشددنا،پردی هددږ
واورددل شو:
تورن توشينه!تورن توشينه!4۳۳

توشين،په ودرې دهدږ پلدو مدخ واړاوه.دا هماهده دقومانددانۍ افسدر
و،چې هده يې په يرونت کې دخوړو له دکانه ويسدتلى و او اوس يدې پده
سوې سا هده ته چدې وهلې:
-داڅه کوئ،لېونى شوی يې؟دوه له تاته دشات

سپارښتنه شدوې

ده او ته ال...توشين چې په ډار خپل مشرته کتل،له انسره وويل:
 نددو ولددې مددو دوی پدده کددراره ندده پردددږدي؟ او ...دوه يددوتې يددې خپلددېخولۍ ته ورپورته کړې او وې ويل:
زه...هېڅ...زه...خو ډيروال،ټول هده څه چې هوښدتل ،ونده شدوويل .هدده يدولۍ چدې
دده لدده څنګدده تېردددده،دي دې تدده اړ کددړ چددې سددر ټيددټ کددړي او پددر آس خددم
شي.چ شو او همدا چې هوښتل يدې بيدا څده ووايي،بلدې يدولې هدده لده
خو ېدا راتم کړ.خپل آس يې راوير اوه او په چټکۍ له هدده ايده لدرې
او له هماهه واټن يې امر ورکړ:
شاته شئ،شايرز!سرتېري له خندا شنه شول،خو لده يدوې دقيادې وروسدته يدو ياور،لده
هماهه آمر سره راورسېد.
دا ياور سردار اندرې و .دتوشين مورچل تده پده رسدېدو ،لدومړی څده
چې هده وليده،هده ،هده آس و چې پښدې يدې مداتې شدوې وې ،لده تدوپ
وړونکددې کراچددۍ ندده را خددالص شددوی و او دکراچددۍ پددورې تړلددو آسددونو
ترڅند د

شدددڼېده .لددده ټپدددې پښدددې نددده يدددې لکددده لددده چېندددې داسدددې ويندددې

بهېدې،دکراچيو تدرمن څدو مدړي پراتده وو.د دښدمن ديوليوپرلده پسدې
بداران روان وو.هدده يدوې زورو نکدې وددرې پسدې واخيسدت،په دان يددې
ودره او ردږدددا و دلېدده،خو دهده خيدال چدې دده دهده ردږددددا لده ډاره
وې دی الپسې راوپاراوه او له انسره يې وويل:
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نه ډاردږم.زه ح نه لرم چې وډارشم.هده دتوپونو ترمن په کراره له آسه کدوز شدو.د شدايرز سپارښدتنه او
امر يې توشين ته وسپارهو خو بېرته ستون نه شو.پردکړه يدې وکړه،چدې
هلته پداتې شدي،له مورچلونده دتوپوندو دراويسدتلو او دهددو دخو ېددا
څارنه وکړي.دفرانسويانو دډزو تر باران الندې له توشين سدره يو دای د
وژل شويو مړو په من کې ير ېده او دتوپونو د پرزو او ددهو پرزوپده،
ای پر ای کولو لګيا شو.
دتوپچې يو چوپړ سردار اندرې ته وويل:
همدا اوس دقوماندانۍ يو افسر راهلى و،هده تاسو هوندې نه و،خورا ژر بېرته ستون شو.
سردار اندرې له توشين سره ونده هږددد.دواړه داسدې بوخدت وو،چدې
ته به وايي يوبل نه ويني.کله چې يې له څلورو توپونو نه،دوه پاتې شوي
جدددوړ توپونددده ،لددده وړونکدددو کراچيدددو سدددره وتدددړل...او دهوندددډۍ آپلدددو
واوښتل،سددردار اندددرې توشددين ت ده ورنېددږدې شددو،هده تدده يددې الس ور
وړاندې کړ او وې ويل:
ښه! دليدو په تمه!توشين هم دهده الس کېښکود او په لمدو ستريو يې چې ناڅاپده لده
اوښکو راډکې شوې وې،وويل:
په مخه ښده دزړه سدره!دخددای پده امدان ماتده يرانده!خددای دې مدلشه!
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٢1
باد ودده شو،تورې وريځې دجګړې پدر ډيدر لمدن خدوره کدړه او دافد
لمندددې دبددداروتو پددده لوييدددو لدددړ شدددوې وې.دماښدددام قضدددا پددده تيددداره کدددې
،ليدونکې رڼا ددوو بدل شدويو اوروندو رڼدا ال زياتولده.دتوپوندو ديوليدو
باران لږ شو،خوشاته له ښۍ خوانده دتوپکدو دډزو هدږ دم پده دم زياتېدده
او رانېږدې کېده .همدا چې توشين له خپلو توپو سره دمړو نده تاوراتداو
شو،ددې لپاره چې ددښمن د ډزو تر يوزار الندې رانه شي،دې ته اړول
چدددې دمدددړو پدددر سدددر راتېدددر او دهوندددډۍ پددده لمندددو کدددې دددان خونددددی
ورسوي.هلته په رسېدو،دسدترې قومانددانۍ يندې لدوړ پدولي افسدران
او ياوران او له هدې ډلې نده پيدام راوړنکدى افسدرچې دوه لده يدې ده تده
رالېدددږی و،خويدددووار هدددم دتوشدددين ترتوپددده پدددورې نددده و رسدددېدلى او
ژيرکدوف،ترې تدداو راتاوشددول .ټولددو پدده هدده نيددوکې کددولې ،هددده تدده يددې
سپارښتنې،الرښدددوونې او حکمونددده کدددول چدددې څنګددده او کدددوم پلدددو الړ
شي،خو توشين نور نو سپارښتنې نه کولې اوچوپه خوله،له دې ډارددده
او نه پوهېده،که خوله پرانيزي خدای خبرچې څه به ووايي،سدتريې يدې
لددده اوښدددکو ډکدددې دخپلدددو توپوندددو دمورچدددل پلدددوروان شدددو.کددده څددده هدددم
سپارښتنه شوې وه چې ټپيان دي په خپل ای پردښودل شي ،خو دهدو
ينو يا خپله د رهړددو يادت

ه ه کوله او يا يې لده نورونده پده عدذراو

زاريو پر توپونو دهدو دوړلو دمرستې هيله کرله.هده پلي بې باکه افسر
چې د توشين له مورچل نه يې تېښته کړې وه،پده يېدډه کدې لګېددلى،پر
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هدې کراچۍ چې ماتيوفنې نومي توپ يې کشاوه،پرول و.دهونډۍ پده
لمن کې د حربې پوهنتون يومحول چدې يدو الس يدې پده بدل ادښدى و،لده
توشين نه وهوښتل چې له ان سره يې په آس سپور کړي،هده چې خورا
شرمېده،وويل:
ښدداهليه تورندده!ستاسددو دې پدده خدددای قسددم وي،لدده ماسددره مرسددتهوکدددړي،الس مدددې شدددنډ شدددوی دی،پددده خددددای قسدددم دی چدددې تد دالی نددده
شم،دخدای په خاطر رحم وکړئ.
دهده له مال هږ او ناهيلۍ نه داسې څرينددده چې دا لومړی وار نده
دی چددې دمرسددتې هوښددتنه کوي،خددو ي دو وار يددې هددم چددا هوښددتنه ندده ده
منلې،نو که يې اوس بيا له ټولو زاريو سره سره د مرستې هيله نه لرله.
هيله کوم،ما په کوم آس سپور کړئ،دخدای په خاطر...توشين وويل:
سپور يې کړئ...سپور کړئ! هده خپل يران سرباز تده مدخ ورواړاوهاو وې ويل:
يوره ماما جانه!خپل کو ترې الندې واچدوه،ټپي دی،ټپدي افسدرچېرې دی؟
چا واب ورکړ:
هدې يې سره پردښود ،ان يې جانا ن ته سپارلى و.کېينوئ!سپور يې کړئ،کېنه يرانده!انتونده،کو دې تدرې النددېآوار کړه.
دهه ټپي رستوف و.هدده يدوالس پده بدل هدده کلدک نيولى،رند

يدې

الددوتى اوالندددنۍ ژامدده يددې دتبددې لدده زوره ردږددددده .هددده يددې پددر هماهدده
مدداتيوفنې نددومي تددوپ،پر هماهدده تددوپ چددې دهددده بددل افسددر مددړی پددرې
پرول و،کېناوه.تدر هدده النددې آوار شدوی کدو داسدې پده وينولړشدوی
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و،چې مه کوه پوښتنه او درستوف له السونو او پطلونه خو بلکدل ويندې
څ ېدې.
توشين هده توپ ته چې رستوف يې پرې اچولى و،نېږدې شو او وې
ويل:
څه شوي دي يرانه!ټپي شوی يې؟الس مې مال شوی دی.توشين وپوښتل:
او پر توپ دا وينې دڅه شي دي؟هده سرتېري په خپل لسدټوني،وينې داسدې پداکولې چدې يدواکې پدر
وينو دتوپ دلړددو نه،بښنه هواړي او وې ويل:
داوينې دافسر له مړي نه بهېږي،ښاهليه تورنه!د پلو سرتېرو پده مرسدته يدې تانکونه،دهوندډۍ سدرته وخيژول،کلده
چې د يونترسدروف ،کلي ته ورسېدل،ودرددل .هوا دومره تيداره شدوې
وه،چې په لسو مترو کې هم دسرتېرو دجامو توپير نه شو کېدای.کده څده
هددم ډزې کرارکددرار آرامېدددې،خو ناڅاپدده ښ دۍ خواتدده څدده لددرې الدده يولدده
جوړه ا د پرله پسې ډزو هږ واورددل شو.په تيداره کدې دمرميدو او يوليدو
اورونه له ورايه لېدل .دا دفرانسويانو وروستى يرهل و،خدو دکلدي پده
کورونو کې مورچل نيولو پليو سدرتېرو هدده تده دواب وايده.ټدول بيدا لده
کلي راووتل،خو توپونه له ايده خو ېددای نده شدول.توپچيانو،توشدين
او پرتوپ،هده پرول ټپدي يوبدل تده سدره کتدل او دې تده سدتريې پده الره
وو،چې څه به کېږي.خو په پای کې ډزې او داور بددلون کدرار شدو او يدوه
ډله سدرتېرو چدې پده خپدل شراوشدور يدې دهده کدراري ماتولده،دڅن
کوڅې راووتل.
يوه وپوښتل:
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لده

پتروفه!جوړ پاتې يې؟
-ښه يړز مو ترې ج

کړ،خو اوس خوب نه را ي.

 دا څنګه تپه تياره ده،هېڅ شي نده ليددل کېدږي.ودې ليددل ظالمدانوپده خپلددو ډزې وکړې،وروڼوتدورتم دی،څدده ندده ليددل کېږي،رښددتيا يددوره
دڅکلو څه شى نه پيدا کېږي چې هاړې تازه کړو؟
دفرانسددويانو وروسددتى يرهددل پدده شددا تمبددول شددوی و او دتوشددين
توپونه ،چې پلي سرتېر ي ترې چداپير شدوي وو،پده تکده تدوره تيداره کدې
کرار کرار وخو ېدل.
په دې تورتم کې يدو بدې پايده سدتر کداروان ،يدو پلدو تده دناليددونکي
بهېدونکي رود په څېر ،دشر او شور ،د بنګهاري،دکراچيو دخو ېدا،
د هدو دارابو دآوازونو،د ټپيانو د زييرويو او دآسدونو پده داسدتا کدې
دهدو دسمونو چړقهارکې روان و.دشپې په تورتم کې،په دهه يڼده يوڼده
او شر او شور کې ترټولو نه زيدال دټپيدانو دزييرويدو آوازونده ډددر تېدره
اوهددو وو .داسددې چددې يددواکې دهدددوی هږوندده پددر پددوځ دهدده ټولدده تددوره
هوړددددلې بړسددتن ډکددوي.تددا بدده ويددل،دهدو زيېددروي او ددهددې شددپې دا
تورتم دواړه يو شى دی.له څه مودې نده وروسدته پده دهدې خو ېددونکې
ډله کې څه ويره پيدا شوه .پر سپين آس يو سپور او دهده ملګدري دهددو
ترڅنګه تېر او دتېرددو په وخت کې يې څه وويل:
ټولو په خورا لېوالتيا يوله بله پوښتنې کولې:
څددددده يدددددې وويدددددل؟اوس چېدددددرې و؟دلتددددده پاتېږوکددددده وړانددددددېدرومو؟څنګدددده ؟ لدددده مددددوږه يددددې کومدددده منندددده وکددددړه ،کندددده؟ او ټددددولې
خو ېدونکې ډلې يوله بل سره پورې وهل او پر يو بل سره لوددل(داسې
بردښېده چې مخکني کسان تم شوي وو) يونګوسى و چې د درددو امدر
شوی دی.ټول همالته دچېکړو اوخټوپه من کې ودرددل.
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ندري او اورونه بل ،شروشورپيل او هږونه ال څريند شول.
توشين ،خپل ندري کې اورلړونى وواهه او سپارښتنه يې وکدړه چدې
کددوم سددرتېری دټپددى محوددل لپدداره داکتددر پسددې الړ شددي،خپله د نددورو
سرتېر و ترڅن

هده ندري ته نېږدې کېناست چې دالرې په من کدې يدې

لګددولى و،رسددتوف هددم پدده څښددېدو څښ دېدو ددان ندددري تدده ورسدداوه.د
درد،لدوږې او تبددې لدده زوره يددې ټددول ددان ردږدددده.کدده څدده هددم يددوه ليددوني
خوب ليونى کړی و او د هده له زوره پده ويښده زنګېدده،خو دالس خدوږو
يې دومره څېړيکې وهلې چې هده ته يدې دهځېددو او آرامېددو وخدت نده
ورکاوه.کله به يې داور لمبو ته چې ترستريو سرې سرې ورتلې يدر شدو
او کله به يې دتوشين توربخنې ستومانه څېدرې تده چدې دده ترڅنګده يدې
پلتدرۍ وهلدې وې،کتددل.د توشدين مهربدانې او يرکددې سدتريې پده خددورا
خواخوږۍ او ير پرهده خښې وې.هده په دې پوهېده چدې توشدين دزړه
لده کددومې هددواړي لده ده سددره مرسددته وکړي،خدو هددېڅ څدده يدې لدده السدده ندده
کېږي.له هرې خوانه دپليدواو سدورو سدرتېرو دتد

راتد

اويدامونو او

هږددا آوازونده اوردددل کېددل .دهږددا،پده خټدو او چېکدړو کدې دآسدونو
دسددومونو،يامونواو دلريددو دمدداتلو د چددړق وچددړوق آوازوندده لدده ل درې او
نېددږدې سددره يډددددل او ديڼدده يددوڼې پدده څېددر بدده يددې کلدده هږپورتدده او کلدده
ښکته کېده.
اوس نو دتيارې په خورددو سره سدرتېري د سديند پده شدان لکده ندرۍ
کرښه نه بهېدل بلکې په راهونډددو سره ،ترتوفانه وروسدته سدمندريي
پددده څېرارامېددددل.رسدددتوف بدددې هدفددده هدددده څددده تددده چدددې ددوی ترمخدددې
اوشاوخوا تېر ددل کتل او هوږيې ورته نيولى و.يوه پلى سرتېری دهددو
نددددري تددده ورنېدددږدې شدددو،په دووپښدددو کېناست،السدددونه يدددې اورتددده
ونيول،مخ يې واړاوه ،په پوښتنيز بڼه يې توشين ته وکتدل او لده هدده نده
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يې وپوښتل:
جاللتمابدده!خپددل ټددولى مددې ورک کددړی دی،دې بدددمرهۍ تدده يددورهخپله نه پوهېږم چېرې يم!
ددې سرتېر ي سره جوخدت،يو افسدر چدې ژامده يدې پده دسدتمال تړلدې
وه ،ندددري تدده نېددږدې شو،توشددين تدده يددې مددخ ورواړاواولدده هددده ندده يددې
وهوښدتل،چې دا توپونده لږسددره دای پدر دای کددړي چددې ددوی کراچددۍ
تېددره ش دي.تردهدده افسددره وروسددته،دوه سددرتېري دندددری خواتدده پدده منددډه
راهلددل.دواړو سدددخت سدددره ښددکنځل او کومددده مدددوزه يدددې لدده يدددو بدددل نددده
کشکودله.
دهدو يوتن په خورا درانه هږچدې وهلې:
 تا څنګه زړه وکړ،چې دا موزه پورته کړې؟ترهده وروسته يوخوار رن

الوتي سدرتېري چدې پده ويندو لړلدي يدوه

دستمال يې هداړه تړلدى وه،نددري تده نېدږدې شدو او پده داسدې يدوهږ چدې
دقهر نښې ترې ورددې له توپچيانو نه اوبه وهوښتې اووې ويل:
 لکه سپي له لوږې مرو خو هې وک مو پوښتنه نه کوي.توشددين سپارښددتنه وکددړه چددې هددده تدده اوبدده ورکددړي.بيددا يددو مسددت او
خددوښ سددرتېري دې خواتدده رامنددډې او خپلددو پلددو سددرتېرو تدده يددې داور
هوښتنه وکړه.
يددوه دوه سدددکروټې،يخ وژونکددى او هدددم ويلدددې کدددوونکى اور راتدددهراکدددړئ ،او موږپلدددو سدددرتېرو تددده يدددو الس پورتددده کدددړئ.لددده تاسدددو مننددده
کوو،نيکمرهي مو هواړو او له خيره سدره لده يټدې سدره بده مدو اور بېرتده
درته راوړو.هده داور سدکروټې چدې پده تپده تيداره کدې لده ورايده لېددې
کومې خواته يوړې.
تر هده وروسته څلورتنه نور سرتېري چې کوم درانه څه يدې پده کدو
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کې مروړلي و او کومې خواته يې وړل د ندري له خوا تېدر شدول.دهددو لده
ډلې نه دکوم يوه پښه په څه کې ونښته ،له انسره وبنګېده او وې ويل:
بال دې دوی سره ووهي،په الره کې خپل لريي سره ارتېږي.له هدو نه يوه تن وويل:
 ان يې جانان ته سپارلى،چېرې يې کشکاږو؟ښه ده ورکه وه يې،اوس ناندرۍ پردږدئ.او له خپل پېټي سره په تياره کې پناه شول.
توشين له رستوفه وپوښتل:
الس دې څنګه دی؟التراوسه هم خوږدږي؟هوکې،خورا ډدر.يو تن توپچې،توشين ته ورنېږدې شو او وې ويل:
ښاهليه افسره!جنرال تاسو هواړي،هده دلته والړ دی. سمدالسه در م.توشين پاڅېد،دخپل کو تڼۍ يې هوټه کړې،پده دان يدې الس تېدر
کړ،خپل کالي يې جوړ او له ندري نه لرې شو.
شهزاده بايراتيون دتوپچيانوندري تده نېدږدې او پده هددې کوټده کدې
چې دده لپاره برابره شوې وه ،ماښامنۍ تده کېناسدت او لده يوشدمېرهدو
قوما ند ا نو سره يې خبرې او مرکې کدولې چدې پدرې ورټدول شدوي وو.لده
هده سره پده ناسدتو کسدانوکې يدو پدټ سدتريى او هدوره اشدتها لرونکدى
بدوډا چدې يدو اډوکدى يدې چېچده،بل يو دوان ،دن

،ښدې جدامې پده دان

جنرال چې دډوډۍ ترخوړلو اوديوييالس ودکا تر څکلو نه يې وروسدته
بشره تکه سره شدوې وه او د قومانددانۍ افسدر چدې ښدکلې يوتده يدې پده
يوته وه ،ليددل کېددل.ژيرکدوف،هم هلتده و.دهدده ندا آرامده هلچدک ټدول
ترڅارالندې ساتل.سردار اندرې چې رن
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يې الوتي،جامې يدې يدونځې

يونځې او ستريې يې له تبې ستړې او مړاوې بريښېدې هم همالته و....
فرانسددوي ديددروال چددې دروسددي سددورو لدده خددوا اسددير شددوی و،پدده
ياونډې کوټه کې و او زموږافسران دهده دکتو لپاره پدرې ورټدول شدوي
وو .شهزاده بايراتيون لده قومانددانانو نده دمنندې پده لدړ کدې لده ټولدو نده د
جګړې دبهېر جاج اخيست.دهدده هوندډ قومانددان چدې د برانداو پده ښدار
کې کوتوزوف له هده سره ليدلي و...وويل:
دوی پدددده نيددددزو پددددر فرانسددددويان يرهددددل وکددددړ او تدددداالن واالن يددددېکدددړل...دخبدددرو پددده لدددړ کدددې وچدددې دکوتدددوزف او دولوخدددوف خبدددرې او د
دولوخوف خلع رتبه کېدل وريادشول او وې ويل:
جاللمتابه!پداتې دې نده وي چدې سدرتېري دولوخدوف ،هماهده خلدعرتبدده شددوی افسددر دی،چددې اوس سددرتېری دی،هددده زمددا تددر مخددې يددو
فرانسوي افسر اسيرکړ.سخته مېړانه او زړه ورتيايې وښوده.
ژيرکددوف،چې پدده هددده ورځ ااددال کددوم س دپور پددو ي ندده و ليدددلى او
يوازې يدې لده پليدو نده دهددود زړورتيدا سدتاينې اوردددلې وې،پده خدورا
خواشداني داخوا هده خوا کتل،راوړاندې شه او وې ويل:
جاللتمدداب!زه خپلدده د پدداولولګراد دسددپورو شدداهد وم،هدددوی ددښمن دوې ډلې تاال واال کړې...
شهزاده بايراتيون زاړه ډيروال ته وويل:
ښددداهلو!لددده تاسدددو ټولدددو نددده مننددده.ټدددول پددده خپدددل وار پددده مېړاندددېوجنګېددددل ،پلي،سدددواره او توپچي،هدددده چدددې شددداخوايې څددده لټدددول
وپوښتل:
څه پېښه وشوه،چې په من کې هده دوه توپونه هماهه شان ای پرای پاتې شول؟ هدوکې هېچدا ونده پوښدتل ؟ کده ټدول پوهېددل چدې پده
هددې خددواکې د برددد لدده پيلده دا توپوندده هسدې پردښددودل شدوي وو،هددده
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دقوماندانۍ افسر ته وويل:
فکر کوم تاسو ته مې په دې اړه دڅېړنې ويلي و.افسر واب ورکړ:
يو توپ خو له کاره لوددلى و،دهده بل په اړه څه نه شدم ويدالی...خدوپه خورا کمداني يې زياته کړه:
خو دادې پاتې نه وي چې دښمن په دې ای سخت اورونه اورول.يوچا هږ وکړ:
تددورن توشددين کلددي تدده نېددږدې تددم شددوی،هده پسددې مددو سددړي لېږلددياوس به راشي.
شهزاده بايراتيون،سردار بالکونسکي ته مخ ورواړاوه او وې ويل:
ښه!تاسو هم همالته وئ.دقوماندانۍ افسر په خوښۍ بالکونسکي ته وموسېد او وې ويل:
هوکې،موږ لږه موده په يډه همالته وو.سردار اندرې په سړه او لږه ترخه ژبه وويل:
ما ستاسو د ليدو وياړ نه الره.هېچاهېڅ ونه ويل.
توشين په وره کې راڅريند شو.زړه نازړه يې ه ده وکدړه دمشدرانو لده
شاخوانه تېر شي.کوټه تنګه وه او دتل په څېدر دمشدرانو تدر مخدې يبڼدۍ
اخيستى و.دزياتې تيارې له امله هده دبېرق لکدړه ونده ليدده او پښده يدې
په کې ونښته .دڅوتنو دخندا کړسهاري واورددل شو.
بايراتيون ستريې برندې کړې او وې وپوښتل:
څنګه وشوه چې توپونه هلته پاتې شدول؟ (دهدده دسدتريو برنددددلله توشين سره هېڅ اړه نه لرله،بلکې دده داکار دافسرانو خندددو پورې
چې ترټولو نه په کې د ژيرکوف آواز خورا دپام وړ و،اړه لرله).
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توشين،دقوماندان ديواښدمنو کتندو نده اوس دخپلدې ينداه اودهددې
رسوايۍ په اندازه پوه شو،چې دی ژوندی پاتې دی،خودده دوه توپونده
له منځه تللي دي.هده دومره يبڼۍ اخيستى و،چې تراوسه پورې يې پده
دې اړه هددېڅ فکددر ندده و کددړی.دپو يددانو خندددا هددده الپسددې پردشددانه او
ورخطددددا کددددړ .هددددده دبددددايراتيون ترمخددددې والړ واو الندددددنۍ ژامدددده يددددې
ردږددده.هده چې مټې مټې هږدده،وويل:
نه پوهېږمه جاللتمابه!سرتېري کم وجاللتمابه!تاسو کوالی شول د توپچي دساتونکو له ډلې نه مرسته وهواړئ...اوږده چوپتيددا خددوره شددوه.بددايراتيون چددې ندده هوښددتل ډدددر ټينګددار
وکددړي ندده پوهېددده څدده وکددړي اونددورو خددو زړه ندده شددو کددوالی خبددرو تدده
وريډشي.
سردار اندرې چې ترستريو الندې توشين ته کتل،يوتې يې له خورا
قهره ردږدددې،په درانده او هو هږيې چوپتيا ماته او وې ويل:
جاللتمدداب ! تاسددو ماتدده اجددازه راکددړه چددې د توشددين مورچددل تددهورشم،زه ستاسو ددهې سپارښتنې لده مخدې هلتده الړم.ددوی دمورچدل
درديمه برخده مهمدال مدال  ،آسدونه يدې وژل شدوي ،توپونده يدې لده کداره
لوددلي او ساتونکي يې تري تم وو.
شددددهزاده بددددايراتيون اوتوشددددين دواړوپدددده يددددر يبڼدد دۍ اخيسددددتي
بالکونسکي ته چې خبرې يې کولې،کتل.
سردار اندرې دوام ورکړ:
که جاللتمداب دخبدرو اجدازه راکړي،هدواړم ووايم،چدې زمدوږ ننندىبری تر هرڅه زيال ددهه مورچل دمېړانې او پده خپلده دتدورن توشدين او
دهده دملګرو د زړورتيا له برکته دی.
سردار بې له هده چې واب ته سدتريه پده الره شدي،پاڅېد اولدږ لدرې
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شو.
شهزاده بايراتيون همداسې توشين تده کتدل.داسدې ښدکاردده چدې د
بالکونسکي په خبرو شک نه لري ،خو دايې هم احساسدوله چدې نده شدي
کوالی هده ټولې ومني.سريې وښوراوه او توشين ته يې وويل:
تاسو کوالی شئ الړ شئ.سردار اندرې هم هده پسې وول.
توشين سردار اندرې ته وويل:
اخ!قربان دې شم.له تانه مننه.ژوند دې راته وژهوره.سردار اندرې توشين ته وکتل او بې له هده چې څه ووايي لده هدده نده
لري شو.دسردار اندرې پر زړه ،دهم دروند پيټى پرول او خورا نا آرامه
و.داټول ډددر عجيدب اوهريدب او هدده څده تده هدېڅ ورتده نده و،چدې ده يدې
توور کاوه.
هلته رستوف دالس له خوږو په لمبو کې سو ېده.هده چې دده مخې
ته،په خو ېدونکي سيوري کې ډوب شوی و،په زړه کې ويل:
داڅوک دي؟ دڅه لپاره دي ؟ څه هواړي؟ او څه وخت به داټول پدایته رسېږي؟ هده چې دالس خوږو زوراوه دخوب له السه ندور نوليدونى او
د ستريو په وړاندې يې سرې سرې کړۍ خو ېدې.ددهو هږونواو څېرو
بددې خونددده اهېددز دهددده ديوازدتددوب او دالس درد سددره يو دای دده درد
څوبرابره زياتوه...
يوه شېبه يې ستريې سره ورهلې اوبېسدده شدو او دخدوب پده همددې
لنډه موده کې يې بې شمېره کسان اوتوويرونه په خوب کې وليدل.هدده
خپلدددددددده مددددددددور،دهدې سددددددددپين السونه،سددددددددونيا او دهدددددددددې نددددددددرۍ
اوږې،ناتاشدددددا،دهدې لېددددددونکې سدددددتريې او لددددده خنددددددا نددددده ډکددد ده
خوله،دنيسدددوف او دهدددده تدددور بريدددت ليدل،ددنيسدددوف هدددږ يدددې هدددم
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اوردددده.هددده تليدداتين وليددداو لدده هددده سددره يددې خپلددې ټددولې پېښددې او
دبايددانيچ يادونده اوکدړه ورياددددل .هدده لده هدده سدرتېري سدره چدې بدد
هږيددې الره خپددل کددړه ورپدده زړه کددړل او داټددول يادوندده سددره يډددددل.هدددې
پېښې او دې سرتېري دهده الس په بدې رحمدۍ کېښدکوده ،يدوې خواتده
يددې کشدداوه،ده ه دده کولدده ددان لدده هدددو وژهوري،کدده دده الس يددې ندده
کېښکودالی،هده به نه خوږدده،مګرله هدو نه يې ان نه شو ژهورلى.
ستريې يې وهوړولې او پورتده يدې وکتدل.دشدپې تدوره لمدن داور پدر
لمبو لږ له پاسه راخوره وه.دلمبدو پده رڼدا کدې د واورې وردددونکې داندې
ښکته را روانې وې.نه توشين راستنېده او نه داکتر راته.هدده يدوازې او
يددددوازې و.خددددو هلتدددده.د اور آه پلددددو يوبربنددددډ سددددرتېری اور تدددده ناسددددت
واوډنګر،ژيړ ان يې تاوداوه.
رستوف له ان سره ويل:
دهې چا پده کدار نده يم،نده لده چاسدره مرسدته کدوالی شدم،نه دچداهمخوړلى شم،خوار ا و زار او بېکسه يم،خدو زه هدم يدو وخدت پده خپدل کدور
کې وم.پياوړی،خوشاله او يو چا ته يران وم.سدوړ اسدويلى يدې وويسدت
او له هده سره هممهاله يې له يويله تر ال سو وونکى اسويلى راوول.
هده خوارسرتېري چې خپل کميه يې پراورددې لپاره ښدوراوه چدې
وچ شي،وپوښتل:
اخ،ډدر خوږدږي ؟ اخ! او بدې لده هدده چدې دواب واوري،هداړې يدېخالاې کړې او وې ويل:
څددومره دخدددای مخلددوق يددې پدده دې يددوه ورځ وزاوراوه او تب دۍ يددېکړ،خدای دې رحم وکړي.
رستوف سرتېري ته هوږ نده و.هدده دواورو هددو داندو تده چدې پدر اور
رالودددددد ې کتددددل او خپددددل تود،روښددددانه او لدددده خوښددددۍ ډک کور،تددددود
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پوسددتين،له خوښددۍ ،رښددتيا،روهتيا ندده نيکمرهدده ددان او کددورنۍ يددې
وريادول او له انسره يې ويل:
ولې؟ او دڅه لپاره زه دلته راهلم؟فرانسويانو بله ورځ هم يرهل پيل نه کړ او دبايراتيون له پو ه پداتې
قوتونه،دکوتوزف له پوځ سره يو ای شول.

د دويمې برخې پای

514

515

1

سردار واسيلي دخپلو کړو وړو په اړه کوم فکر نه کاوه او تدر هدده نده
هم کم يې خانتده ديټدې رسدولو پده خداطر پده دې اړه فکدر کداوه چدې چاتده
تاوان رسېږي اږ کنه؟ هده دويړو په من کې مخوراو دخپل اهېزخاوند
و.هده په خلکو کې خپل دې اهېز او دهده بريو سره رږدی و.
هده بېالبېلوشرايطوته په پام او له هرډول خلکوسره دمخامخ کېدو
په وخت کې ،په ذهن او توور کې رنګارند

خيالونده کدرل او ردبل،کده

څه هم د هده به دهو خيالوته نه پام کېده،خوسره له هدده هدم دهدې چدارې
دهدددده دژوندددد ټدددول خوندونددده جدددوړول.ددهددده راز خيدددالونو نددده يو،نددده
دوه،بلکددې کلدده پدده لسددګونو اوکلدده ترهددده ندده ال ډدددر دده پدده خيددالو کددې
ير ېدل راير ېدل.دهدو ينې به کلده رښدتيا تده نېدږدې شدول ،ينې بده
يې لږ وروسته او نور به يې هسې له ياده وتل.دساري پده تويده هدده دان
ته نه ويل:
 يددوره دا سددړی نددن واک لددري،زه بايددد دهددده ډاډ او ملګرتيددا خپددلاو ددان تدده پدده کددې يټې،مددزې جددوړې او لدده دهددې الرې دولتددي مرسددتې
ترالسه کړم،ياهده نه ويل چې:
هده دی ،پېيردسترې شتمنۍ خاوندد دی،هدده بايدد دوکده شدي چدې
زمددالور وکددړي او بيددا لدده هددده ندده دخپلددې اړتيددا وړ څلويښ دت زره روبلدده
واخلددم.خوهمددداچې کددوم مخددور ياشددتمن سددړی بدده لدده هددده سددره مخددامخ
شو،دمخامخ کېدوسره سدم بده يدې هدده تده خپلدې هريدزې وويلدې چدې دا
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سړی کېدای شي تاته خورا په يټه وي،سدردار واسديلي،به دان هدده تده
نېددږدې کړ،دهمدداهې هريددزې پدده مرسددته بدده يددې ،بددې لدده کددومې پخددوانۍ
پېژندنې ،په لومړني امکان کې ،په ټيټ اوپاس کېدواو هوړه مدالۍ لده
هده سره خواخوږي او ملګرتيا پيدا کړه او هدده څده بده يدې چدې هوښدتل
ورته وويل.
پېير،په مسکو کې دهدده تدر واک او اهېدز النددې و.سدردار واسديلي
هددده تدده پدده دربددار کددې ديدداورۍ دنددده چددې پدده هددده وخددت کددې ددولددت
دفرهنګي مشاور کچه وه ،پيدا او په دې يې ټينګار کداوه چدې هدده ،لده
ده سره سن پترزبور

ته الړ شي او دده په کورکې مېشت شي.يدواکې د

سردار واسيلي کړه ،بې تکله او هسې بې پروا ،خو خورا په ډاډ يې ټدول
داسې کدول چدې وکدوالی شدي خپلده لدور پېيدر تده واده کدړي.کده هدده ،لده
خلکددو سددره خپددل ټددول کددړه پدده سددنجت او لدده مخکددې ندده پدده تکددل ک دړي
وای،بيا به داسې سداده اوطبيعدي نده بردښدېدای...بدډايان او واکمدن تدل
دهدده لپدداره پدده زړه پدورې او زړه راښددکوونکي وو.هددده دان تدده دلويددانو
اوبډايانو په پام را اړولوکې،په اړونده شېبه کې دهددوی پده خپلولدو او
له هدونه ديټې په اخيستنې کې دخورا لوی هنر خاوند و.
پېير،چددې ناڅاپدده دبددې پايدده شددتمنۍ او ديددراف بېزاوخددوف ،دنامدده
خاونددد شددوی و،لدده هددده يوازدتددوب او بددې اوزيددارۍ ندده چددې دی پخددوا
ورسره رږدی و،څه پاتې نه و،اوس يې ان داسې له هرې خدوا چداپير او
بوخت ليده چې يوازې دخوب په کټ کې يې کوالی شو،آرام او په کراره
و اوسي.هده بايد ډدر ليکونه السليک کړي وای ،له هدو ادارو سره يدې
هددم بايددد اړيکددي سدداتلي وای چددې ده ندده پېژندددلې ،دبېالبېلددو خبددرو او
پېښو په اړه يې له خپلومشرو الرښدوونکو سدره خبدرې او مشدورې کدړې
وای،دمسکو څنډو ته ،دخپلو شتمنيو دڅارنې لپاره تلالی وای او ډدر
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هده کسان چې تر پرون يې نه هوښدتل دده ندوم واوري،اوس دده لده خدوا
دنده منلددو لدده کبلدده بدده خدورا خپدده شددوي وای،دا بايددد هرڅددوک ويددوري او
ومندددددي.دهددد ده رنګدددددا رنددد د

خلدددددک :لددددده سدددددودايرو نيولي،ترخپلدددددو

خپلوانو،آشنايانو او ترنورو نورو پورې ،ټول په يوډول نده يدو ډول ددې
وان ميراث ترالسه کوونکي ،په وړاندې ښه،مهربانه او خواخوږي وو
اوټولو بېشکه دپېير پر پوهې،ښده خلد او فضدل ډاډمدن وو.پرلده پسدې
يې دا خبرې اورددې:
سدددتا دبدددې سدددارې مهربدددانۍ لددده برکتددده...سدددتا د مهربانددده زړه پدددهمرسته...تاسو داسدې سدپې لي ياسدتئ يرانده سدرداره!...کده هدده داسدې
يرک وای لکه تاسې...او ندورې ندورې دې تده ورتده وينداوې.داسدې چدې
هده ،په رښتيا په دې باور پيدا کاوه چې دی پده رښدتيا مهربانده او دبدې
سددارې پددوهې خاونددد دی.لدده ټولدده ال هددوره دا وه چددې ده دزړه لدده کددومې
دامنله چې دی خورا خواخوږی،مهربانده او هوښديار دی.آن هددو کسدانو
چدې پخدوا بدده يدې لدده ده سدره دښدمني او تربريلدوی کولدده هدم اوس دده پدده
وړاندې خواخوږي او مهربانه وو....
سردار واسيلي،له هرڅه دمخه دپېير ،پرټولو چارو ،واک ټيند

او

هددده يددې تددر خپددل اهېددز الندددې راوسددت.د يددراف بېزاوخددوف ،دمددر
راهسيې يې يوه شېبه هم يوازې نده پردښدود او هدده يدې لده انسدره الس
نيولى ير اوه.سردار واسيلي هده يبڼدۍ اخيستي،سدتومانه او ناچداره
،چاته پاتې کېده چې نه يې شي کوالی ،دهه بې تجربې،تدر درونددپېټي
الندې وان ،دبې سدارې شدتمنۍ خاوندد او لده ټولدو الهدوره دا چدې دده
دخدای بښلي دوست زوی،بې له مرستې دتاددير او ددوکدو منګولدو تده
وسپاري .دهدو څو ور و په اوږدو کې چې دسردار بېزاوخوف تدر مريده
وروسته په مسکو کې پاتې شدو،يايې پېير انتده راهوښدت او يدا خپلده
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دهدده کدوټې تدده ورتده او الرښددوونې يدې ورتده کددولې چدې څدده بايدد څنګدده
کړي.دهده له آوازه داسدې سدتوماني او هممهالده ډاډ اوردددل کېدده چدې
تا به ويل په هرڅه کې دی پرح او هوښتنې يې رښتينې دي:
ته پوهېږئ د کارو له السه لېونى يم،خو ستا په يوازې پردښدودلو بده
مې هم خدای ونه بښي،هوکې ته پوهېږئ؟ هده وړانددز چدې زه يدې تاتده
کوم دا هده يوازداني الره اوڅه دي چې ته يې بايد وکدړې.اوپده پدای کدې
يې يوه ورځ ورته وويل:
سباته خو ېږو.له دې خبرې سره يې خپلې ستريې وتړلې،دهده څنګدل يدې پده خپلدو
منګولدو کدې کېښدکوده او لدده هدده سدره پده داسددې خدوږه ژبده هږددده چددې
يواکې دوی ددهې چارې پردکړه خورا پخوا سره کړې او پرته له دې بدل
څه شوني نه دي.
هده خبرو ته دوام ورکړ:
سددباته خو ېږو،تددا بدده پدده خپلدده يدداډۍ کددې بددوزم،زه خددورا خوشددالهيم.دلته ته مو څه چې چارې وې،هده مو پای ته ورسولې.زه بايد الپخدوا
تللى وای،خو ...ويوره دا ليکونه د لومړي وزير له دفتره راته راهلدي.مدا
دتا په اړه له هده نده يدوه هوښدتنه کدړې وه.تده اوس پده ديپلماتيکوچدارو
کې منل شوی يې،تا ته اوس دديپلماتيکو چارو د انګړي سالکار نوم
درکړ شوی دی.نور نو د ديپلماتيک کار الره درته پرانستل شوه.
پېير،سره له هده چې لده پخدوا نده دخپلدې راتلدونکې دنددې پده خيدال
کې و،د سردار واسيلي دخوږې،اهېزمنې،خو سدتړې ژبدې او ويندا سدره
سره يې هوښتل لده هدده نده ،ددهده کدار لده املده مننده وکدړي ،خوهدده پده
خپل درانه هږ چې له يويل نه يې راول (ده داهږ هدده وخدت لدوړاوه چدې
تکل يدې کداوه بدې لده هرڅده خپلده خبدره پده ندورو ومندي.هدده دپېيدر خبدره
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داسې پردکړه چې هده ته له منلو پرته دبل هدرډول هبريدون الره پداتې نده
وه)هده وويل:
 يراندده دا کددار مددا د ددان لپدداره کددړی دی،دخپددل وجدددان د ارامددۍلپاره،نو له دې کبله ،مننې ته هېڅ اړتيا نه ليدله کېږي ...هده زياته کړه:
هوکې يرانه ...آخ نېږدې وه چې هېره يدې کړم،مدا دې لده خددای بښدلي
پالر سره ډدر حسابونه لرل،د ريزان دښارټوله يټه به ما راټولولده.هدوکې
دا حساب به په هماهه ډول وي،ته هم هده ته اړتيا نه لرئ.بيا به وروسته
حساب سره کوو.
هدددده څددده چدددې سدددردار واسددديلي دريدددزان يټدددې ونومولې،هده،هدددده
جايدادونه وو چې هر کال کې بده يدې څدو زره روبلده حاادل کداوه او هدده
ټول ده انته ساتلي وو.
په سن پترزبور

کې دمسکو په څېرهمداسې مينه والو،لېوالدو او

هوړه ماالنود پېير نه کړۍ تاو کړې وه.هده نه شدو کدوالی هدده دندده چدې
سدددردار واسددديلي ورتددده خوښددده کدددړې وه،ونددده مندددي ...مېلمسدددتياوې،
پېژنديلوی او بنډارونه،چې دبدډايو کورنيدو انګړتيداوې وې ،دومدره
زيددال شددوي وو چددې هددده پدده مسددکو کددې تددر اوسددېدو ندده اوس زيددال د
سرسامۍ او تلدوار احسداس کداوه او داسدې يدې انګېرلده چدې ندن دی کده
سدددبا ،ده تددده بددده بدددې سددداري بريددداوې رارسدددېږي ،خدددو هدددده هې کلددده نددده
رارسېدلې.
دپېير،ديوازدتدددوب د وختونو،دعياشدددۍ د انډيواالنولددده ډلدددې نددده
زياتره ياران اوس له پترزبور تللي وو.ديارد پوځ جبهې ته لېږل شدوی
و،دولوخوف خلع رتبه،اناتولي له پالزمېنې نه لرې کوم واليتي پدوځ تده
استول شوی و،سردار اندرې بهرتده تللدي و،ندو لده دې کبلده هدده نده شدو
کوالی دخوږو يارانو سره دنيمو شپواو ترسهاره دناستې بنډارونه جوړ
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کړي...هده خپله زياتره موده،په ماښامنيو مېلمستياوو ،ن اوو او هدده
هم ډدر وخت دسدردار واسديلي پده کدورکې لده څدوربې ،زړې يرافيندې ،د
هده له ښځې او ښکلې ايلين سره تېروله.
اناپاولوفنددا شددرر،هم دنددورو پدده څېرداسددې ښددودله چددې د پېيددر پدده
واړندې يې کړه وړه بدل بدل او خورا د درناوي دي .
پخوا به تل پېير،د انا پالوفنا په حضور کدې داسدې انګېرله،هرهدده
چددې دی وايددي اپلتي،بددې معنددي او دويلددو ندده دی.پخددوا بدده هددده داسددې
احساسدددوله چدددې دده خبدددرې دهدددده پددده ذهدددن او پددده ناويلددده بڼددده خدددورا
ښې،بامعني او په زړه پورې خو همدا چدې دی يدې دويلدو تکدل کوي،لده
هددو ندده سدداديي او حماقدت وردددږی...خددو اوس بدرعکه ده بدده چددې هرڅدده
ويل خدورا ښايسدته او پده زړه پدورې بده يڼدل کېددل...ان اندا پالوفنابده کده
کومدده سددتاينه پدده زړه کددې لرلدده او هددده بدده يددې ندده څريندولدده،خو بيددا ه دم
څرينده وه چې هده څه يادول هواړي،خو يوازې ده ته د درناوي لده املده
نه هواړي هده ووايي.
پېيددر،د 18١6کددال د ژمددى پدده پيددل کددې ،لدده اناپددالوفنې ندده يوسدداده،
يالبې رنګده بلنليدک ترالسده کدړ.پده دې بلنليدک کدې داهدم ليکدل شدوي
و:زمددا پدده مېلمسددتيا کددې بدده دې،لدده ښددکلې ايل دين سددره چددې پدده کتددو يددې
ستريې نه مېړدږي،هم ديدن وشي.
پېير چې دا کرښې ولوستلې،دلومړي ل لپاره يې داپه زړه کې تېره
شدوه چدې دده او ايلدين تدرمن داسدې کدوم اړيکدي ټيند

شدوي چدې نددور

خلک ترې خبرشوي دي .دهې خبرې دی له يوې خوا که خورا ډارکدړی
وچې توور يې کاوه دده پر اوږو کوم داسې پيټي وراچول شوي چدې پده
ده درندوالي کوي او له بلې خوا هده ته دې ليک ديدوې خدوږې بلندې بڼده
لرله.
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د اناپالوفنا دې مېلمستيا تر لومړې هدې نه څه توپير نده درلود،خدو
يدددوازداني ندددوې څېدددره چدددې کدددوربنۍ دهددددې هرکلدددي کاوه،نددده مورتددده
مدددار،بلکې لددده بدددرلين نددده راهلددى ديپلومدددال و چدددې پددده پوسدددتدام کدددې
دټولددواک الکسدداندر د پدداتې کېدددو ينددې ناخپدداره شددوي خبروندده يددې
راوړي او ويل يې چې څنګه يدې پده بدرلين کدې يدو وار بيدا دوو دوسدتانو
دبشر ددښمن پده وړانددې ددردددو لپداره ديدووالي او ملګدر تدوب پرحد
ټينګار وکړ .انا پاولوفنې،دهده وروستى ماتم له کبله چې پر دهه وان
دپالريعنددي ديددراف بېزاوخددوف،دمړينې لدده کبلدده راهلدى و،پېير،تدده پ ده
ويرمندده اوخواش دداني بڼدده هرکلددي ووايدده،ټولو دا خپلدده دنددده يڼلدده ،پدده
پېيدددردا ومندددي چدددې د پدددالر مر ،دهدددده پدددالر مدددر چدددې ده هدددېڅ نددده
پېژانده،دی خورا ډدرخواشينى کړی دی او دهده ويدر چدې داندا پدالوفنې
پرڅېددرې لمددن هددوړولې ده،هدددې سددترې خواش دداني تدده ورتدده دی چددې د
ملکددې ماريافيودروفنددا دنددوم پدده اخيسدددتو سددره بدده دهدددې پددر بشدددرې
راخوردده.پېير،پر دهو ټولدو کدړو وياړددده.اناپاولوفندا پده مېلمده پالنده
کې دخپل انګړی هنر له مخې مېلمانه پده څوډلدو وويشدل.ندوي راهلدي
ديپلماتان يې دمشرانو هدې ډلې ته چې سردارواسيلي او جنرال په کدې
ناست و،بدريه کړل اوبله ډله دهده ميدز پده شداوخوا کدې سدره کېناسدتل
چددې چ دای څکددل کې دده .پېيرهوښددتل چددې لدده لمددړې ډلددې سددره کيني،خددو
اناپاولوفنا چې دجګړې دډير دجنرال پده څېرخدورا يبندۍ اخيسدتيې وه
او پدده زريوندده نددوي خيالوندده يددې پدده خيددال کددې المبل،همددداچې دپېيددر
لېوالتيددا يددې دلويددانو دډلددې خواتدده وليده،پدده کددرار يددې پدده لسدددټوني
کېښکود او ورته وې ويل:
 لږ تم شه،نن مې تاسو لپاره بل خيال په سر کې دی.بيا يې ايلين ته هلچک و رولېږه ،وموسېده او وې ويل:
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مهربانې ايلين!تاسوبايد زما پرخوارې ترور چې خورا ورتده يراندهيې ،مهربانده واوسدئ او يدو لده دقيادې يدې ترڅنګده کېندئ،دادی داهدم
دهه وان يراف چې تاسو به بدريه کړي او خپتيان ته به مو پردنږدي.
دښکلو نده ښدکلې ايلدين د تدرور پلدو وخو ېدده،خو اناپالوفندا پېيدر
راتدددم او داسدددې يدددې ورتددده وښدددوده چدددې يدددواکې ده تددده يدددې ال وروسدددتۍ
سپارښتنې کړې نه ده.هدې ښايسته ښکال ته چې دښاپېرۍ پده شدان يدې
خو ېده،اشاره وکړه او وې ويل:
په رښتيا چې خورا ښکلې او زړه راښکونکې ده.څه خو ېددا لدري؟په رښتيا چې بې سدارې ده.داسدې چدټ پېدلتدوب،دا ښدکلي کدړه وړه،دا
پدده خبددرو کددې ندده انځددوردږي،دا يرکتددا،دا ټددول دزړه لدده کددومې بايددد
احساس شي،سخ دهده وان چې داسې ناوې يې پده برخده شدي،له هددې
سره به آن هده وان چې هې وک او په ټولنه کدې کدوم دريد نده لري،لدوړ
او درناوي وړدري ترالسه کړي،همداسې نه ده ؟ ما يوازې هوښتل چدې
ستا خوښه څرينده کړم.
تر دې خبرو نه وروسته اناپالوفنې هده پردښود.
پېيددر دايلددين پدده هکلدده داناپدداولوفنې ټولددو سددتاينو تدده دمننددې سددر
وښددوراوه او کدده کلدده پدده رښددتيا هددده دايلددين پدده هکلدده کددوم فکددر کددړی
اوله حيرانوونکې چوپتيانه پرتده بده

وای،دهدې له ښکال،ښايسته ت
يې دبل څه په اړه فکر نه وای کړی.

ترور دخپل يوازدتوب پده يوښده کدې دهده پېدلده او دوان ومندل،خو
داسددې بردښددېده چددې هددواړي د ايلددين د ښددکال ندده خپلدده حيرانددي پټدده
اودهدې پر ای له اناپالوفنې نده خپلده کرکده څريندده کدړي.هددې خپلدې
خور ې(اناپالوفنا)ته داسې کتل چې يواکې له هدې نه پوښتې چدې پده
دې مېلمنددو دا څدده وکددړي.خددو اناپالوفنددا چددې هوښددتل لدده هدددو ندده لددرې
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شي،يو وار بيدا دپېيدر ،لوسدټوني کېښدکود او ايلدين تده يدې پده اشدارې
سره وويل:
هيله لرم نور ونه وايي چې نارينه زما په کورکې خپه کېږي.ايلين وموسېده او موسکا يې داسې وه چې يواکې وايي:
څنګه کېږي،چې به څوک ما وويني او له ښکال نه بده مدې پده حيدرلکې نه شدي؟ ترور،پده يدو ټدوخي سدره هداړې خالادې او الړې لده سدتوني
تېرې کړې او په فرانسوی ژبه يې و ويل:
د ايلددين لدده ليدددو ندده خددورا خوشدداله شددوی دی.بيددا ي دې پېيددر تدده مددخورواړاوه او پدده همدددې ادا،ډول او خبددرو يددې دپېير،هرکلددي وکددړ.ايلددين
ددې سددتومانوونکې او خواشددينې مرکددې پدده لددړ کددې پېيددر تدده سددتريې
وروهړولددې اوهددده تدده وموسددېده.هماهدده بربنددډه او ښددکلې موسددکا چددې
هدددې ټولددو تدده وربښددله.پېير،لدده دهددې السددي موسددکا سددره داسددې رږدی
شددوی و چددې دهددده لپدداره يددې هددېڅ معنددي ندده لرلدده.تددرور پدده دې لددړ کددې
دپېيردپالر،خدددای بښددلي بېزاوخددوف د تنبدداکمروړې (هددده وړه ک ددوړه
چې روسانو به دتازه ساتلو لپاره تنباکو په کې ساتل) پده هکلده هږددلده
او خپلدده هددده يددې هددم هدددو تدده وروښددوده.شددهزاديۍ ايل دين لدده تددرور ندده
هوښددتنه وکددړه اجددازه ورکړي،پددر تنبدداکرومړې ،دتددرور دمېددړه دانځددور
شوی تووير ننداره وکړی.
پېيددر پدده داسددې حددال کددې چددې هددوږ يددې دياونددډميزخبرو تده څددک و،
پرميز ورخم شو چې تنباکمروړه اواخلي او وې ويل:
دا انځددور بدده د ويددنه لدده انځورونددو ندده وي(ويددنه دهددده وخددت لددهخورا ښو انځوريرو نه و) .هدده ه ده وکدړه لده ميدزه راتداو شدي،خو تدرور
تنباکمرړه،دايلين له شا نه هده ته ورکړه.ايلين سر ټيټ کدړ چدې تدرور تده
خنډ پېښ نه کړي،دپېير خواته يې مخ ورواړاوه او وموسېده.هدې دتدل
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په شان ماښامنى داسې کميه چې دهدې زمانې له دود سره يې يريدوان
او مال خوراپرانستي وو ،اهوستى و.دهدې ټټرچې تل هدده تده مرمدرين
بردښېده،دومره هده ته نږدې شوی و چې دهده نېږدې ليددو سدتريو بدې
له ارادې،دهدې دټټر او هاړې دښکالوو اوزړه راښکونکو خو ېدداوو
توپير کدوالی شدو.دهددې شدونډې دومدره دهددې اوږو تده ورلندډې شدوې
وې ،که لږخو ېددلې وای ،پدر هددو بده ورنښدتې وای.پېيدر دهددې دبددن
تودوالى او خو ېدونکي عطر له ورايه احساسول او دهددې پدر ټټدر يدې
دهدې داليب دخو ېدا هږ اورددده.هدده دهددې مرمرينده ښدکال چدې لده
جامو سره په ندښتېدو کې يو ای شوي وو،نه ليده بلکدې پده دې جدامو
کدددې لددده سدددتريو دپټېددددو لپددداره دمدددروړل شدددوي بددددن ښدددکالوې يدددې
احساسدولې او دهدددو لده نددازه دخو ېدددا هدږ يددې اوردددده.دا چدې هددده يددې
وليده،نور يې نه شو کوالی په بدل ډول اټکدل وکړي،لکده هدده شدان چدې
موږ نه شو کوالی زموږله خوا دمنل شوې دوکې د منلو سپړنه وکړو.
ايلين،هددده تدده کتل،مخددامخ يددې هددده تدده کتل،پدده تددورو لېدددونکو
ستريو يې هده ته کتل او وموسېده،د ايلدين دې موسدکا ،يدواکې هدده
ته ويل:
 تاسددو التراوسدده ليدددلي ندده و چددې زه څنګدده ښددکلې يددم؟ تاسددو نددهپوهېدي چې زه ښځه يم ؟ هوکې زه يوه ښکلې ښځه يدم چدې دهرچدا او لده
هده ډلې نه دتا ښځه کېدای شم.
په همدې شېبه کې پېير داسې وانګېرله چې ايلين نده يدوازې کدوالی
شي بلکې بايد دهده ښځه شي او پرته له دې بل ډول ناشدونې ده.پده هدده
شېبه کې هده ته هرڅه،ده ته داسې ډاډمن ښکارددل چې ته بده وايدي دی
دايلين ترڅن

په کليسا کې والړ دي (روسان دکوژدې او واده په وخت

کې کليسدا تده دي).خدو پده دې نده پوهېدده چدې دا بده څنګده او څده وخدت
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ترسره شي؟ او آن په دې هم نه پوهېده چې داښه کدار دی کده بدد؟ (کده څده
هم په زړه کې يې تېردده چې دهه واده به په کدوم ندامعلوم دليدل ښده پدای
ونه لري).خو په دې ډاډه وچې هده کېدونکى دی.
پېير،ستريې ټېټې او بېرته يې پورته کړې،هوښتل يې بيا ايلين تده
ديددوې داسددې ښددکلې ښدداپېرۍ پدده شددان ويوري،لکدده هددره ورځ يددې چددې
کتددل،خو نددوريې نددو ندده شددوکوالی،هدې تدده ديددوې ښدداپېرۍ پدده تويدده
ويوري.دا هده څه ته ورته و،چې کلده دلدړو لده شدانه کدوم لدوړ شدنېلي تده
يورو او توور کوو چې ونه ده ،خوکله چدې بيدا نېدږدې ورشدو ،بيدا هدده
درته هسې ښکلې ونه بريښي.ده هم نه نور نه شو کوالی هددې تده دپدردۍ
په ستريه ويوري.هدده ده تده خدورا نېدږدې شدوې وه.هدده پرهدده واکمنده
شوې وه.د پېيرله پردکړې او ارادې پرته اوس ددوی ترمن بل هېڅ خنډ
پاتې نه و.
په دې وخت کې دانا پاولوفنا هږانګازې وکړې:
 ډددددره ښددده ده! ښددده بددده دا وي چدددې تاسدددې دخپدددل زړه خدددوالې تدددهپردږدم،راته بريښې چې وخت مو خورا ښه تېردږي.
پېيرله ډار سره مل انسره وويل چې د هندنې کوم وړ څده يدې نده وي
کړي،تک سور شو،شا اوخواته يې وکتل.هده داسې وانګېرله چې ټدول
لکه دده په شان پر هده څه پوهېږي چې ده ته ور پېښ شول.
تر لږ نډ نه وروسدته چدې هدده بلدې لدويې ډلدې تده ورهى،آناپدالوفنې
هده ته وويل:
 -وای چې دسن پترزبور

کور دې جوړ وای (دا رښتيا يوه مهنددس

ويلي و چې دا کور هده ته په کار دی،خوخپله په دې نه پوهېده چې ولې
يې په سن پترزبور کې خپل دا ستر کور جوړاوه).
هدددې پدده موسددکا موسکا،سددردار واسدديلي تدده تدده پدده کتددو کې،خپلددو
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خبرو ته دوام ورکړ:
 ډدرښه کوئ،خو يوره چې دسردار واسيلي له کوره به بلې خواته تهنه خو ېږې.دلته مو ای خدورا ښده دی،ددهده شدان دوسدت لدرل دخددای
خورا لويه پيرزوينه ده.زه خو په دې اړه په يونيم څه پوهېږم،همداسې نه
ده؟ تاسو ينو مشورو ته اړتيا لرئ .تاسو له مانه مده خپده کېدږي چدې زه
ديوې بوډۍ په شان هږدږم.هده لږه چوپه شوه...بيا يې وويل:
خو که د واده هيله لرئ،دانو بيا بله خبره ده او دواړه يې دسدتريوپهکتو کې مخامخ کړل .پېير اوايلين يو اوبل ته نده کتل،خوايلين،هدده تده
په خورابې سارې ډول نېږدې وه.پېير هدې تده پده بنګهداري څده وويدل او
تک سور شو.
کلدده چددې هددده کورتدده راسددتون شددو،تر ډدددره وختدده پددورې يددې ندده ش دو
کوالی ودده شي،هده په دې اړه فکر کاوه چې په ده څه شوي دي؟هوکې
په ده څه پېښه شوې ده؟ هېڅ! يوازې او يوازې په دې پدوه شدوی و،هدده
ايلين چې له وړوکتوبه نه پېژني او خلکو به ويل چدې خوراښدکلې ده،ده
به هسې ويل :هوکې ښکلې ده! او کېدای شي اوس دهه ښځه دده شي.
له انسره به يې ويل:
هدددده سددداده ده،ماخپلددده ويدددل چدددې هدددده سددداده ده.دا خومينددده ندددهده.برعکه هده څده چدې دې زمدا پده زړه کدې راتخندولي دي،پده هدده کدې
کوم ناسپې لي څه،ندښتي دي.کوم ناسپې لي ناراو څه.ويل کېږي چې
دهدې دتره زوی آناتول په دې او دا پده هدده مدين وو،لده همددې کبلده يدې
اندداتول لدده هددده لددرې کددړی.آه ورورتدده يددې ايپوليددت...تدده يددورئ،پالريې
سردار واسيلي ...نه!نه!دا يو هم دکار نه دي.په هماهه شېبه کې يدې چدې
داخيالوندده پدده ذهددن کددې ير ېدل،راير ېدددل او هددده ددان موسددکا تدده
جوړاوه چې يوکنډک نورخيالونوچې،لده پخواندو هدونده را خوټېددل،پر
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ده يې وزرونه راخوره کړل.هده په داسدې حدال کدې چدې ددهدو خيدالونو د
ناسپې لتيا او سپکاوي پده اړه فکرکداوه ،دا هيلده او خيدال يدې هدم الره
چې،که هده دده ښځه شي.دی به ورته يران وي،څنګه بده هدده بلکدل بلده
او ښه ښځه وي،نده هدده شدان بدده چدې ده دهددې پده هکلده اوردددلي و.او
هده بيا هده نجلې ليده چې نده دسدردار واسديلي لدوربلکې هدده ندازولۍ
او مسته ښځه چې نريو فوالدي جامو کې يې نازک ان مروړلى و.اوبيدا
به يې له انسره ويل:
دا دمنلو وړ نه ده چې په دې نکاح کې دې کوم نداولي او دسدپکاويوړ څه ندښتي وي،ولې !ولې مې دهه خيالونه تر دې نه مخکې په خيدال
کې نه راتلده.هدده د ايلدين او ندورو هددو کسدانو خبدرې او هلچکونده چدې
دوی يې يو ای ليدلي وو او د اناپالوفنا خبرې او اشارې يې چدې دکدور
په اړه په خبرو کدې کدړې وې وريداد کدړل.دهده راز ده پده زړه کې،دسدردار
واسيلي او نورو اشارې او زريونې کنايې ور يادې شوې او لده دې ټولدو
نه يې ډار په زړه ورننول.ايا هده مخکې له مخې ان په کومه ولکه کدې
چې بايد ونه نښلوی،نښلولى نه و؟خدو لده دې ټولدو سدره سدره پده هماهده
شېبه کې چې ده په زړه کې ددهه خيدالونو دپدايلې پردکدړه کولده،دايلين
ښدددکلې بشدددره لددده خپلدددې ټدددولې ښدددکال سدددره دده دزړه پددده هيندددداره کدددې
راڅرينددده.
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٢
د 18١5کال دنوامبر(مني)په مياشت کې بايدسردار واسيلي دڅلدور
واليتو د څارنې لپاره الړ شي.هده دا تکل ددې لپاره کړی و چدې دخپلدې
بې پايو شدتمنيو دڅدارنې ترڅن

،پده يدوه ښدار کدې لده مېشدت هوندډ نده

خپل زوی اناتولي هم له انسدره مدل او پده يدډه دمشدر سدردار نيکدوالی
اندددردوويچ بالکونسدکي ديدددن تدده پدده دې هيلدده ورولددي چددې ددهدده بددوډا
بددډای لورخپددل زوی تدده کددوژده کړي،خددو ددې سددیر او خيريدده چددارې ندده
مخکې،بايددد دپېيرکاروندده چددې پدده دې وروسددتيو وختونددو کددې بدده کددرۍ
ورځ ددوی کره و،سره جوړ کړي.هدوکې دسردارواسديلي کدره چدې تدل بده
دايلين په وړاندې يبڼۍ اخيستى او تدک سدور کېدده (هماهده شدان چدې
مين دمينې په وړاندې وي) خو پېير دريبارۍ تکل نه الره.
سددردار واسدديلي يددو سددهارپه دې چرتونددو کددې ډوب و ،چددې دا پېيددر
څومره دده په وړانددې پدوروړلى دی (خدو پدروا نده لري،خددای دې دهدده
مل شي)دلته يې دده په وړاندې کړه وړه هومره ښه نه دي،سدوړ اسدويلى
يې وويست او وې ويل:
 هره چاره يو پای لري.هده په وياړ او کبر سره وويدل :دواني ده...بدېعالي ده...خو هرڅه چې دي،بايد نور نو پای ته ورسېږي،به ده ،خددای
دې دهددده مددل شددي.بددل سددبا د ايلدين جدانې دنامدده دجشددن ورځ ده،هددواړم
ينې کسان رامېلمانه کړم،هيله لرم هده بايدپوه شي او خپدل پدور پدرې
کددړي او کدده داسددې يددې وندده کددړه،زه خددو پددالر يددم ،زه بايددد داخبددره هوټدده
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کړم،دا نورزما کار دی.
داناپاولوفنا له مېلمستيا او لده هددې شدپې نده چدې دپېيرلده سدتريو
خوب تښتېدلى و او پردکړه يې کړې وه چې له ايلين سدره واده بددمرهي
ده او بايدد دان تددرې وژهوري،يدوه نيمده مياشددت تېدره شدوې وه،خددو دی
الهمالته پاتې و.هده په خورا نا ارامۍ سره دا احساسدوله چدې دلتده دده
پاتې کېدل دخلکو لپاره ورځ تر ور ې د دوی دنېږدې والي معني لدري (
مينه دې پټه پاتې مه شه-رب دې رسوا کړي چدې تداوان دربانددې شدمه)
هده داسې انګېرله چې دی ددې اړيکو دشلولو توان نده لري ،کده دهده
کار به دده لپاره دلويې رسوايۍ سبب شي.که څه هم هدده کدوالی شدو،دا
اړيکي کرار کرار ساړه کړي،خو داسې ورځ نه وه،چې دسدردار واسديلي
کره مېلمستيا(که څه هم هده په مېلمستياو کدې تکدړه نده و)او بندډار نده
وي،دی اړ و،چددې پدده دې ټولددو مېلمسددتياوو کددې يددډون ولددري...سددردار
واسيلي به چې کومه شېبه پده دهدو بندډارنو کدې يدډون کداوه ،همدداچې
دپېيدر خواتدده بدده نېدږدې شددو،دهده الس بدده يدې ښددکته کښددېکوداو خپددل
يددونځې او ښدده رخيلددي هومبددوري بدده يددې هددده تدده دښددکلولو لپدداره ورو
ړاندې کړه او ورته ويل به يې:
تر سبا پورې! او ياهم :ترماښددامنۍ پددورې! کندده سددتا ليدددل خددو هسددې هددم يددران دی! او يدداداچې:
يوا زې ستا لپاره پاتې کېږم!خو له هده سره نور هېڅ نه هږدده.پېيرنه شو کوالی دهده خياالل وهولوی.هده به هره ورځ ان ته دا يدوه خبدره
کوله:
باالخره بايد دا په ډايه کړم،هده بايد وپېژنم،هده څدوک ده؟ پخدواتېروتلدى وم او کدده اوس تېروتل دى يددم؟ ندده ندده! هددده سدداده او بددې عالدده ندده
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ده،نددده ،نه،هدددده خدددورا ښددده نجلدددۍ ده.کلددده کلددده بددده يدددې بيدددا پددده زړه کدددې
راوير ېده :
 هده هې کله خواشيني او تلوار نه کاوه او اوس يې هم نه کوي،پدهدې معني چې هده بې عاله نه ده،هده لږ او پر ای هږددږي.کلده ناکلده بده
يې له هددې سدره خبدرې پيدل او ده بده پده لدوړ آواز هددې تده خپدل خيداالل
څريندول،دآوازو په اړه به ورته هږدده،خو هر وار بده ايلدين يدا پده خدورا
لنډه او يا به يې دنيوکو په ژبه چې دا دې ته په زړه پورې نه ده او يابه يې
هم له موسکا او هلچک سره مل په پټه خولده پېيرتده د درنداوي پده نښده
دا کار ترسره کاوه....
له هده سره د خبدرو پده وخدت کدې،دايلين پدر شدونډو لده خوښدۍ ډکده
موسکا (چې يدوازې يدې پېيدر پدورې اړه لرلده)او پدر هدده ددې دډاډ نښده
وه،خورددلدده.پدده هدددې موسددکا کددې دهدددې لدده ور نددۍ او د ښددکال لپدداره
موسکا نه ،ژور څه پراته و.پېير په دې پوهېدده چدې ټدول دې تده سدتريې
په الره دي چې دی خوله پرانيزي او له دهه برددد نده واوړي او پده دې هدم
پوهېده چې مخکې يا وروسته دی بايدد دهده کدار ترسدره کړي،خدو کدوم
ناڅرينده او زورونکى احساس دهدده پدر زړه لمنده خدوره کدړې وه.پده دې
يوه،يوه نيمه مياشت کې،هده دا احساسوله چې هده ورځ ترورځ پده دې
زورونکي ورخ کې ال ډوبېږي،نو که به يې کله له انسره وويل:
ښه ښه ! دا نوڅه دي؟ هوڅده خبدره پده کدار ده.ايدا زه ددهده شدان يدوههو يام اخيستو توان نه لرم ؟
هدددده هوښددددتل دهدددده زهدددرد يددددام واخلي،مګددددر هدددده پدددده ويددددرې دا
احساسوله،هده توان چې ده په ان کې ليددلى و اوس يدې پده رښدتيا پده
ان کې نه ويني .پېير دهدو ويړو په ډله کې راته چې يدوازې هدده وخدت
يې د پياوړتيا او قول احساس کاوه چې ان به يې چور له يناه نده پداک
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او سپې لى ياڼه،خو له هدې ور ې وروسدته چدې هدده داناپاولوفندا پده
کورکې پرتنبکمروړې (دتنباکو ک وړه) دخمېدو لده شدېبې نده دميندې د
اور په سين کې الهو شوی و،په نا آيانده تويده يدې دان ينهګدار ياڼده او
همدې احساس له ده نه د تکل او پردکړې احساس هم اخيستى و.
دايلين دنوم دجشن په ورځ دسردار واسيلي په کورکې،دهدو يدو لدږ
شمېر خورا نېږدې کسان دشهزاديۍ په وينا خپل خپلدوان ،دماښدامنۍ
لپاره راټول شوي وو.دهدو ټولدو خپلدو خپلواندو تده پده يدو ډول نده يدوډول
ورپوهول شوي و،چې په دې مېلمستيا کدې بده دجشدن دخاونددې ايلدين
برخيلک او بخت څريندشي.ټول مېلمانه دمېلمستيا دميز پرشا او خوا
ناست وو.شهزاديۍ کورايينا،چې پخوا يې دښدکال خبدرې لدور پده لدور
خددورې وې،اوس خددورا څوربدده و،دميددز سددرته دکددوربنۍ پددر ددای ناسددته
وه.دميدددز دواړوو خواتددده وياړمن،درانددده مېلمانددده،زوړ جندددرال ،دهدددده
مېرمن او اناپالوفنا شرر ناست وو.دميز بل سر ته وانو او ال نه پېژنددل
شوي مېلمنو ای نيولى وو او همالته دکوربنو پده تويده ايلدين او پېيدر
څند

پددر څن د

کېناسدتل.سددردار واسدديلي ډوډۍ ندده خوړلدده.هددده دميددز

ترشا او خوا تاودده.ده به کله يوه او کله بل ته ست کاوه،کله به ديوه خوا
او کله به دبل څن

ته کېناست اودايلين او پېير نه پرته به يدې پده خدورا

خوښۍ او د زړه له کومې ټولو ته دښې اشتها هوښتنه کولده.هدده داسدې
انګېرلدده چددې ااددال دهدده دوه تندده ندده وينددي او يددا دلتدده ندده شددته...پددر ميددز
دخوښۍ او مستۍ لمن خوره وه،له ايلين او پېيره پرته ټول د خوښۍ په
سددين کددې الهددو وو،ټولددو خندددل.پېيددر او ايل دين يددوازيني کسددان وو چددې
چوپه خوله ناست وو.کله کله به دهدو پر شونډو يو ناليددونکې موسدکا
 ...خوره شوه...سردار واسيلي هم په کړس کړس خندل...دخندا په من کې
به يې کله ناکله خپلې لور ته هدم ور وکتدل.کلده يدې چدې خنددل ،بشدره يدې
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داسې بردښېده چې ته به وايي،دا په زړه کې وايي:
ښدده ده!ښدده ده! هرڅدده جددوړ دي،همدددا نددن شددپه بايددد هرڅدده خددالصشددي.آناپالوفنددا هددده تدده ديددواښ پدده نښدده يوتدده وښددوروله،خو سددردار
وا سيلي دهدې پده کتدو کدې چدې پده دې وخدت کدې يدوه شدېبه پدر پېيدر تدم
شو،دخپل راتلونکي زوم او دلور د نيکمرهۍ مبارکي ولوستله.مشرې
شددهزاديۍ لدده سدداړه اسددويلي سددره جوخددت پدده داسددې حددال کددې چددې خپددل
څنددد

تددده ناسدددتو مېلمندددو تددده يدددې دشدددرابو دڅکلدددو سدددت کددداوه پددده

همجن،خواشيني او مړاوي هلچک لور ته وکتدل او يدواکې دهددې دې
هلچ ک هوښتل دا ووايي،چې:
هو يرانو!نور نو موږ ته پرته له دې چې کېنو او خپدل خدواږه شدرابوڅکو بل څه نده دي پاتې،لده دې وروسدته ددې واندانو وار رارسدېدلي
چې په نيکمرهۍ کې ژوند وکړي....
پېيددر داسددې انګېرلدده چددې ددې بنددډار ټددولې خبددرې او خوښددۍ پدده ده
راچورلي او له دې کبله خورا او بې پايه خوشاله و،خو له بله پلوه بده يدې
کله ناکله دشرم احساس کاوه.هده ان دهده چدا پده شدان انګېدره چدې پده
کومه چاره کې خورا ډوب شوی دی.داسې چې پرته له دې نه بل هدېڅ څده
نه ويني،هې وک نه اوري او په هېڅ شي نه پوهېږي،خو کلده کلده بده يدې
په ډدره تته بڼه درښتياوو کومې لړې او دهددې اهېدز پده چټکدې پدر ذهدن
منګولې راخورې کړې .هده له انسره ويل:
او داده هرڅه پای ته رسېدلي! خو داڅنګه داسې وشول؟ داسې ژراو ناخبره! اوس په دې پوهېږم چې دا کار نه ايلدين لپاره،نده يدوازې زمدا
لپددداره بلکدددې دټولدددو لپددداره بايدددد ترسدددره شدددي.دوی ټدددول پددده داسدددې بدددې
ابرۍ،ډاډ او هيلې دې ته ستريه په الره دي چې داکدوژده وشدي ،زه پده
هددېڅ ډول ندده شددم کددوالی دوی ناهيلدده کړم،خددو دا بدده څنګدده وشددي؟ ندده
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پوهېږم!خو دا کار کېددونکى او هرمدرو کېددونکى دی.پېيدر دده څند
تدده ناسددتو بربنددډو ښددکلو اوږوتدده چددې مخددامخ دده تددر سددتريو الندددې
وې،کتل.
ناڅاپه يې د شرم احساس وکړ.دا شرم له دې کبله وچدې ده دټولدو پدام
انته را اړوړلى و،دا لده دې کبلده و چدې ټولدو ده تده دبختدور پده سدتريه
کتل،دا شرم له دې کبله وچدې دپداريه ( پداريه پده لرهدوني يوندان کدې
دپريام په نامه دپاچا ناښکلى زوی وچدې د مديالنه نده يدې دهدده ايلدين
نومې ښځه بې الرې کدړې وه) پده څېريدې سدره لده ټدول ناښدکلتوبه ايلدين
خپله کړې وه،خو ده په دې ان ډاډه کاوه چدې دا ټدول کارونده بايدهمددا
ډول او همداسې وي.مدا هدېڅ نده دې کدړي او پده دې کدې هدېڅ مالمدت نده
يم.اوااال نه پوهېږم چې دا څنګه او چېرته راپيل شوي دي؟ کله چې لده
مسکوه لده سدردار واسديلي سدره دې خواتده راخو ېددو ،هدده وخدت خدو
هېڅ خبره نه وه.بيا هم هدېڅ څده ددې خندډ نده وچدې دهدده بلنده ونده مدنم او
دلته دده په کورکې مېشت نه شم.وروسته مې له ايلين سره پاڼې کړي او
يو وار مې دهدې ک وړه له مکې راپورته او دې تده مدې ورکدړې ده،يدو
وار هم په ياډۍ کې له هدې سره دچکدر لپداره الړم.داټدولې پېښدې څنګده
پيل او په کوم ډول دلته راورسېدې؟
او اوس د کدددوژدنې پددده تويددده دنددداوې څندد

تددده ناسدددت و.دی هدددده

اوري،دهدې دسا ويستل احساسوي .دهددې ښدکلې خو ېددا او ښدکال
ويني او دزړه تر تله پدرې پدوهېږي .کلده بده يدې ناڅاپده تودور وکدړ چدې دا
ايلين نه بلکې په خپله دی ،دی چې داسې پده بدې سداري ډول ښدکلى دی
چې دټولو ستريې ده ته رااوړي،نو له همدې کبله به ډډ کېناست ،ټټر به
يې وويست،هاړه به يې دنګه کړه او له خپلې نيکمرهدۍ نده بده دخوښديو
په سيند کې الهو شو .ناڅاپه يې يو آشنا،آشنا هږ تر هدوږه شدوچې لده ده
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ندده يددې دڅدده شددي پوښددتنه کولدده او بيددايې پوښددتنه کولدده،خو پېيددر دومددره
بوخت وچدې نده پوهېده،هدده هدږ تده څده وايدي.دا سدردار واسديلي و چدې
درديم واريې وپوښتل:
له تا پوښتنه کوم ،تدا لده بالکونسدکي نده وروسدتى ليدک څده وخدتترالسه کړی و؟ نن داسې له انه هم ورک هوندې يې ،يرانه!
سددردار واسدديلي خندددل اوپېيددر ليدددل چددې ټددول اوټددول ده او ايلدين تدده
موسېږي .اوله انسره يې وويل:
 ښه نو!څه وکړو،ته په ټولو پوهېږئ.نو څه وکړو؟ داټول رښدتيا هدمهمداسددې دي.او خپلدده هددم موسددېده،هماهه کمکددۍ او ماشددومه وزمدده
موسکا او ايلين هم موسېده.
سردار واسديلي پده داسدې يدوه ژبده چدې يدواکې پدر دې بلدې پوښدتنې
سرخالاونه ،د خبرو دپای ته رسولو لپاره هرومرو دي،وويل:
ښه ودې نه ويل،چې رارسېدلى ليک د الموته و؟پېير په چرل کې الړ او له انسره يې وويل:
څنګددده کېددددای شدددي ددهددده شدددان اپلتدددو پددده هکلددده فکدددر او خبدددرې
وشي؟سوړ اسويلى يې وويست او وې ويل:
هوکې د الموته و.تر ډوډۍ وروسته پېير خپله نجلۍ ،نورو مېلمنو پسې لدوی ادالون
تدده بدريدده کددړه.مېلماندده کددرار کددرار وتددل .ينددې لدده ايل دين سددره لدده خدددای
پاامانۍ پرتده کده وتدل چدې نده يدې هوښدتل لده پېيدر سدره دهددې دندوې
بوختيا خنډ شي او ينې به بياکومه شېبه ورنږدې شدول او دسدتريو پده
رپ کې به يې مخه ښه وکړه ،وبه خو ېدل او نه يې پردښدودل چدې ايلدين
او پېيدددر هددددوي بدريددده کدددړي.ديپلومدددال چدددې د هرکليدددو لددده تددداالره
ول،خواشينى او چ و.هده ته دخپلې ديپلومداتي دري ،دپيېدر ددهدې
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نيکمرهۍ په کچه،هسې يوه کوچنۍ لوبه بردښدېده.زاړه جندرال دخپلدې
ښددځې ددې پوښددتنې پدده ددواب کددې چددې دپښددې خددوږ دې څنګدده دي ،پدده
خورا قهر او هړمبېدو وويل:
 دا زما ښځه يوره ! دا احماه بوډۍ ده،هوکې دا ايلين کده پنځدوسکلنه هم شي ،همداسې ښکلې به وي.
آنددا پالوفنددا پدده داسددې حددال کددې چددې دمشددرې شددهزاديۍ الس يددې
ښکلول،هدې ته په هوږ کې وويل:
 داسې راته بريښې چې کوالی شو تاسدو تده مبدارکي ووايو،کده سدرمې نه خوږددای ،هرومرو به پاتې شوې وای.
مشددرې شددهزاديۍ هددېڅ ددواب ورندده کړ،دهدددې پدده زړه کددې دلددور لدده
نيکمرهۍ سره رخه را په لمسېدو وه.
په دهه وخت کې چې مېلمانه بدريه کېدل،پېير،په واړه تاالر کې لده
ايلين سره يوازې او څن

پر څن

ناست پاتې شول.

په تېره يوه ،يوه نيمه مياشت کې پېير په وار وارله ايلين سره داسدې
يددوازې پدداتې شددوی ندده و اوهې کلدده يددې لدده هدددې سددره د مينتددوب او زړه
بايلودو خبرې نه وې کړې،خو نن شپه يې داسې انګېرلده چدې دی دې تده
اړ دی چې په دې هکله کوم څه ووايي.ددې ټولدو خبدرو سدره سدره هدده نده
شو کوالی دهه وروستى يام پورته کړي ،هده ډددر شدرمېده،هده داسدې
انګېرلدده چددې دايلددين ترڅنګدده يددې دبددل کددوم بددل چددا ددای ولکدده کددړی
دی.دهده په زړه کې يو آواز دپورته کېدو تکل کاوه چې ويل يې:
دا نيکمرهدددي او خوښدددي دهددددو لپددداره دي،هدددده څددده چدددې تددده يدددېلرې،هدوی يې نه لري.خو دی اړ و چې يوڅه ووايي،نوله همدې کبلده پده
هږددددا شددو او لدده ايلدين ندده يددې وپوښددتل چددې ايددا پرونددۍ مېلمسددتيا يددې
خوښه شوه او کنه.؟ ايلين،دتل په شان په ډايه خو ساده چې ددې دخبرو
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انګړتيا وه ،واب ورکړچې د دې دنامه سږنى جشن په ټدول ژوندد کدې
ددې لپدداره ترټولددو ښدده جشددن و.ددوی لدده خپلوانددو ندده ينې ،ينددې الهددم
پاتې او په لوی االون کې ناست وو.سردار واسديلي چدې پده کدرار کدرار
يامونه څښول پېير ته ورنېږدې شو.پېير پاڅېد او وې ويل چدې ناوختده
شدوې ده،ښدده بده دا وي چددې الړ شدو.سددردار واسديلي پدده پوښدتيز او برنددد
هلچک هده ته داسې په حيرل وکتل ،تا به ويل چې يواکې امکان لري
تېروتلى دی،خو بيايې خپل کتل لږ نرم کړل،دهده الس يې راونيو،هدده
يې بېرته کېناوه او په مهربانۍ هده ته وموسېد .بيا يې سمدالسه خپلې
لور ته مخ ورواړاوه او په خورا نرمه او مينه ناکه ژبده چدې د هددو مينددو
او پلرونو په شان چې خپل ماشومان له کوچنيوالي په نداز لويده وي،خدو
ده نه په دې ډول بلکې دتاليد په بڼه وويل:
ښه نازولې څنګه يې؟ او تر دې وروسته يې پده داسدې حدال کدې چدېدخپل واسکټ تڼۍ پرانستلې،مخ پېير ته ورواړاوه او وې ويل:
سريي کوزميچ...له هره پلوه...سردارواسيلي،همداسې له هره پلوه هږدده او څرينده نده وه چدې څده
وايددي ...پېيددر پدده دې پددوه شددو چددې سردارواسدديلي يبڼددۍ اخيسددتى او ندده
پددوهېږي چددې څدده وايددي،دی ناڅاپدده پاڅېددد او پدده داسددې حددال کددې چددې
شددونډو الندددې يددې څدده ويل،لدده تدداالره وول.دمخددورو پدده دهدده شددان يددوه
مېلمستياکې،دسردار واسيلي په څېر ديوه پېژنددل شدوي ،دهده حالدت
پېيدددر خدددورا خوابددددی کدددړ اوايلد دين تددده يدددې وکتدددل.ايلد دين هدددم خوابددددې
بردښېده،کتو يې ويل:
 نو څه ووايو،تاسو خپله مالمته ياستئ.پېير له انسره ويل:
بايد دا يدام هدرو مدرو پورتده کړم،خدو زه يدې نده شدم کدوالی.هدده بيدا5۹۳

نورې ،بيادسريي کوزميچ او نورې خبرې پيل کړې...
کله چې سردار واسيلي لوی تاالر ته راننول،دهده مېرمنه،په کراره
له يوې بوډۍ سره دپېير په اړه هږدده:
البته چې خورا ښه زوم دی،خو زما ديرانې نيکمرهي...بوډۍ په واب کې وويل:
 د ودونو،قسمتونه په آسمانو کې جوړدږي.سردار واسيلي ددې لپاره چې هدوی ته وښيي چدې دی يدې خبدرې نده
اوري،نددددو الړ ،لددددرې دکددددوټې پدددده يددددوه کددددنج کددددې پددددر والړه څددددوکۍ
کېناست.ستريې يې داسې وتړلې چدې يدواکې سرسدام شدوی دی او سدر
يې لودږي،هده ناڅاپه ستريې وهړولې او خپلې ښځې ته يې وويل:
ته الړه شه ويوره،هدوی څه کوي.مشره شهزاديۍ پاڅېده،د وره خواته الړه،دوره لده څنګده تېدره شدوه
او پدده خددورا بددې پروايدئ د واړه اددالون مددن تدده ور وکتددل.پېيددر او ايل دين
هماهه شان څن

تر څن

ناسدت وو او پده کدراره يدې مرکده کولده.مشدره

شهزاديۍ راستنه شوه او خپل مېړه ته يې وويل:
هماهسې دپخوا په شان.سددردار واسدديلي سددتريې برندددې کړې،خولدده يددې يددوې خواتدده کددږه او
هومبددوري يددې دده دقهددر او خوابدددي د انګړتيددا لدده مخددې پدده رپيدددو
شول .دان يدې وڅندډاوه اوپاڅېدد.پده لوړ،خدو لدږ شدان تده وړندد سدر،په
ټينګو يامونو،دښځو لده څنګده تېدر او واړه تداالر تده ورهدى.پده وړو خدو
توندددو او لدده خوښدديو ډکددو يددامونو،پېير تدده ورنېددږدې شددو.دهددده څېددره
داسې ېږه او پردشانه و چې پېير يې په ليدو له ډاره پاڅېد.
سردار واسيلي وويل:
 شکر دخدای دی،مېرمنې مې هرڅه راته وويل.5۹8

هده په يوه الس له پېيره هېږ راتاو کړه ،په بله خدواکې يدې خپلده لدور
پر ټټر کېښکودله اوپه داسې حال کې چې اواز يې ردږددده ،وويل:
 يرانې لورې !دزړه سره،ډدر،ډدر خوشاله يم .او بيا يې پېيدر تده مدخورواړاوه او وې ويل:
ستاپالر هدم خدورا راتده يدران و.ايلدين بده هدم سدتا لپداره ښده مېدرمنوي...خدای دې مبارکه کړي...مبارکه دې وي.
لدده خپلددې لورندده يددې هېددږ چدداپېره کددړه او بيددا يددې پېيددر پدده هېددږ کددې
کېښکود او په خپله يونځنۍ خوله يې پېير ښدکل کدړ.پده دې وخدت کدې
په رښتيا دهده په اننګوکې اوښکې راراونې وې،هده چيده کړل:
شهزاديۍ دې خواته راشه!مشره شهزاديۍ دې خواته راهله.دهدې پده سدتريو کدې هدم اوښدکې
راشېوه شوې وې او هددې بلدې بدوډۍ هدم پده دسدتمال خپدل مدخ وچداوه.د
پېير مخ يدې سدره ښدکل کدړاو هدده هدم څدو واره د زړه راښدکونکې ايلدين
السددونه مچددو کددړل.لدده څددو شددېبونه وروسددته يددې هددده دواړه بېرتدده يددوازې
پردښودل.
پېير له انسره ويل:
داټول بايد همداسې شوي وای،په بل ډول يې امکان نده الره،ندو لدهدې کبلدده پدده دې اړه ددې پوښددتنو اجددازه ندده شددته چددې ښدده شددوي او کدده
بد.البته زه وايم،ښه شوي ،دا که چې هر څه په ډايه او روښانه شدول او
هده بې پايه زورددنې پای ته ورسېدې.
په چوپه خوله يدې دخپلدې کدوژدنې الس راونيدو او دهددې پده ښدکلي
ټټر يې چې ښکته پورته کېده،ستريې ورخښې کړې.
په لوړ آواز يې هږ وکړ-:ايلين ...او چوپ پاتې شو.
او په زړه کې يې تېره شوه:
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په داسې حاالتو کې يو ډول انګړې خبرې سره وايي.خو په هېڅ ډول يدې نده شدو کدوالی ورپده زړه کدړي چدې دهده دانګړې
خبرې څه دي.پېير دهدې بشدرې تده وکتدل.ايلدين الپسدې ده تده ورنېدږدې
شوه.اننګي يې لکه يدالب داسدې هوړدددلي وو.ايلدين دپېيدر عينکدو تده
اشاره وکړه او وې ويل:
 آخ!دا لرې کړه،دا الپسې...پېير،عينکې لرې کړې.دعينکو دلدرې کولدو پده وخدت کې،دهدده پده
سددتريو کددې د عينکددي سددتريو لدده انګړتيدداوو پرتدده،يوډول يبڼددۍ او
پوښتنيزحاالل هم څريند و.هوښتل يې چې دهدې په السونو ورټيټ او
هددده ښددکل کړي،خددو ايلددين دسددرپه يددوې چټکددې او زورورې خو ېدددا
خپلددې شددونډې،دهده پرشددونډو ورخښددې کددړې.پېيردهدددې پرڅېددرې د
پردشانۍ راخورددو اود هدې د تندي تريوددو،سخت حيران کړی و.
پېير،په زړه کې وويل:
 اوس نو اوبه له ورخه واوښتې،هرڅه پای تده ورسدېدل،هوکې هددهراته يرانه ده.
هده څه چې په دهه شان حداالتو کدې بايدد ويدل شدوي وای،ورپده يداد
شول،هده وويل:
تاسو راته يرانه ياست.خو دې خبرې دده په ژبه داسې يوه ناوړه انګازه وکړه چدې دی يدې هدم
په ويلو تک سورشو.
يددوه نيم ده مياشددت وروسددته يددې واده وکددړ او لکدده چددې خلکددو ويددل
يې،دښددکلې ښددځې او ميليونوشددتمنيو نيکمرهدده خاوند،پدده پتربددور
کې ديراف بېزاوخوف دکورنۍ په نوي بيا جوړ شوي جال لوی کدور کدې
استوين شو.
54١

۹

مشددددر بالکونسکي،سددددردار نيکددددوالی اندددددردوويچ،د18١5کددددال د
دسامبر په مياشت کې دسردار واسيلي يو ليک ترالسه کړ چدې پده هدده
کې،خپل زوی سر يډ ددوی کره د رات

نېټده ليکلدې وه.هدده ليکلدي و:

«ښدداهليه جاللتمابدده!پدده يددوه څېړنيددز سددیر تلددونکى يددم.پدده خددورا مينددې
هواړم خپله الر سل ورسته لرې اوستا بختور ديددن خپدل کدړم.زمدا زوی
اناتولي چې پوځ ته روان دی،په دې سیر کې ملګرتيا راسره کوي،هيلده
لرم هده ته داجدازې پده ورکولدو دا ويداړ وروبښدئ،هده پالرندى درنداوي
چددې دزړه پدده تددل کددې تاسددو تدده لري،پدده خپلدده ستاسوحضددور تدده وړاندددې
کړي».
کمکۍ شهزاديۍ چې داخبره واوردده،بې له نډه او بې له احتياط
يې وويل:
دهه ده! مېلمستاوو تده دماريدا د وړلدو اړتيدا نده شدته،زومان خپلدهموږ ته راروان دي.
سردارنيکوالی اندردوويچ،تندی تريو کړ،خو هېڅ يې ونه ويل.
ددهه ليکه ،دوې اونۍ وروسته يوماښام دسردار واسديلي چدوپړان
چدې ترهدده نده مخکدې روان وو،راورسدېدل او بلده ورځ زوی او پدالر هددم
دلته وو.
مشددر بالکونس دکي هې کلدده دسددردار واسدديلي شخودديت هددوره ندده
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ياڼه،پدده تېددره بيددا چددې هددده دنويددو پاچاهانودپدداول او بيددا دالکسدداندر
دواکمنيدددو پددده وخدددت کدددې د واک او ويددداړونو لوړوپوړلدددو تددده رسدددېدلى
و.اوس دليک له ينو ټکو او کمکۍ شهزاديۍ له کنايو نده پده دې پدوه
شددوچې خبددره چېرتدده او د واسدديلي دشخودديت هددوره ندده يڼددل دنيکددوالی
انددردوويچ پده زړه کدې د سدپکاوی پده يدو احسداس بددل شدو.کلده بده چدې
دهددده خبددره يدداده شددوه،دی بدده همداسددې پرلدده پسددې بنګېددده.دسددردار
واسيلي د رات

په ورځ دنيکوالی اندردوويچ طبيعت په دانګړي ډول

خورا بد او خل يې ډدر په تن

و.داڅرينده نه وه چې دهده خل تنګي د

سددردار واسدديلي لدده راتګدده وه او يددا دده خل د
دهدده خلد تند

و،خددو دهددده خلد تند

کدده تن د

و چددې ال دمخدده

و،او رښددتيا خبددره دا وه چددې ال

سهاريې خپل چدوپړ تيخدون تده سپارښدتنه کدړې وه چدې معمدار دې ندن د
يزار

لپاره ده ته نه ور ي.

تيخون دمعمار پام دسردار ديامونو هږ ته ورواړاوه او وې ويل:
اورئ!څنګدده خددو ېږي او پوندددې پددر مکدده وهددي.موږدهددده لدده دېت

سره آشنا يو...
خددو د تددل پدده شددان سددردار پدده نهوبجددو چددې خپددل س دمورهاړی بخمددل

رنګددى کددو پدده هدداړه او لدده هماهدده پوسددته خددولۍ يددې پدده سددر وه،دچکددر
لپاره دباندې وول.که څه هم تېره شپه واوره ورددلې وه،خدو پده بداهچې
کې هده الره چې سردارنيکوالی اندروويچ به په کدې ير ېده،لده واورو
پاکه شوې وه.د واورو دپاکولو نښې دالرې دووهاړوتده پده کوټده شدويو
واورو کې ليدلې کېدې.د واورو په دهو کوټو کې يو دوه ايه پارويدان
خښ شوي وو.سردار په چوپتيا په تريو تندي،له باهچې اوله هدو کوټو
نه چې چوپړانو به په کې اوسدېدل تېدر شدو او ندوې جوړدددونکې وداندۍ
يې وکتلې .د چوپړانوله هده ساده مشره چدې بشدره او کدړه يدې خاوندد تده
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ورته وواو هده يې تر کوره بدريه کړی و،وپوښتل:
 څنګه ياډۍ تالی شي او کنه!ښاهلى سرداره!ډددره درنده واوره ده ،ورتده ويلدي مدې دي چدې لويدهالره پاکه کړي.
سدددردار سددددر ښدددکته واچددددوه او دکدددور دمخددددې د دروازې زيندددو تدددده
ورسېد.دچوپړانو مشر په زړه کې وويل:
دخدای شکر دی چې دا درنه وري په خير تېره شوه او بيا يې زياتدهيې کړه:
 پددددده داسدددددې درندددددې واوره کدددددې دياډيوخو ېددددددل خدددددورا يدددددرانوي،اورددددلي مددې و چددې ښدداهلى وزيددر دجاللتمدداب سددردار حضددور تدده
راتلونکى دی.
سردار دچوپړانو مشرته مخ ورواړاوه،خپلې يرمنې ستريې يې پدر
هده ور خښې او په تېره ساړه درانه هږيې وويل:
څه دې وويل؟ ښداهلى وزيدر؟ کدوم وزيدر؟ دچدا پده سپارښدتنه؟ زمداشهزاديۍ لور ته الرې نه پاکوي او دوزير لپاره...زه وزيرانو نه پېژنم.
جاللتماب سرداره ما توور کاوه چې...د سردار آواز چې دم پده دم ال جګېده،پده خدورا خواشدداني او ژوليدو
ژوليو او پرې خبرو يې چيده کړل:
ته توور کوي،کوم توور ،زه بده اوس تودور در وښديم.خپلده لکدړهيې پورته او پرهده يې ور واره کړه،که چوپړ سر نه وای ټيټ کړای،لکړه
به يط پر ککرۍ لګېدلې وای...
هده په داسې حال کې چې هماهه شان هړمبېده ،ويل يې:
ژر واورې بېرتدده پدده الرو راخددورې کددړئ.پدده همدددې بنګهدداري ،پددهچټکۍ خپلې کوټې ته ننول.
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ال تر هرمنۍ نه مخکې دسردار د بد طبيعت خبر شدهزاديې ماريدا او
پېدلې بوري ين،تده رسدېدلى او هددوی دواړه ورتده سدتريې پده الره وې.
دپېدلددې بددوري يددن ،بشددرې خوښددي اوخوشددالي څريندولدده او داسددې يددې
ښودله چې« له هېڅ څه نه خبره نه يدم او داسدې يدم لکده دتدل پده شدان» خدو
دشهزاديۍ ماريا،رن

الوتى و،ويرجنه بردښېده او ستريې يې ښکته

اچولې وې.
د شهزاديۍ ماريا لپاره ترټولو يرانه دا وه چدې دا پوهېدده ،پده دهده
شان حاالتو کې بايد دپېدلدې بدوري يدن پده شدان واوسدي،خو نده يدې شدو
کوالی.دې انګېرله که داسې وښيي چې څه ته يې پام نه دی،بيدا بده پدالر
هده بې عاطیې او دهده په وړانددې بدې پدروا ويڼدي اوکده داسدې وښديي
چې بې حوالې او خل تنګه ده،بيابه يې پالر وايي:
 بيا ولې بړوسه يې(لکه ډدر وار نور يې چې ويلي و).سردار دلور ويرجنې څېرې ته وکتل او په ملنډو يې وويل:
څه احماه نجلۍ ده!پدده دې وخددت کددې هددده تدده کمکددۍ شددهزاديۍ ،د زوی ندداوې چددې پدده
خوړنتون کې نه وه،ورياده شوه او له انسره يې وويل:
 هده يې هم زما له خرابه طبيعته خبره کړې ده.هده وپوښتل:
شهزاديۍ چېرته ده؟ ان پټوي؟پېدلې بوري ين،په ورين تندي او خوښۍ وويل:
لږ ستومانه هوندې ده.اسدتراحت کدوي،د هددې دامېددوارئ حالدتته په پام سره دا کومه دپام وړ خبره نه ده.
سردار څو واره وټوخېد،هاړې يې خالاې کړې او وې ويل:
هددوکې!هددوکې!او دميددز تددر شددا کېناسددت .قدداب يددې تددر پامدده ککددړ544

وبردښېد،داغ يدې وروښدود او هدده يدې وارتېدږه.تيخدون هدده راونيدو او
هده يې چوپړ ته وسپاره.
کمکدددۍ شدددهزاديۍ ناروهددده نددده وه،هدددده داسدددې لددده مشرسدددرداره
ويرددلدده،چې دهددده دبددد طبعيددت يددې واورددددل،دايې ښدده ويڼلدده چددې لدده
خپلې کوټې نه راو نه وزي.
هدې پېدلې بوري ين ته ويلي و:
په ماشوم مې ډاردږم،خددای پدوهېږي کده واډاره شدم پده هدده بده څدهراشي.
کمکۍ شهزاديۍ،د مېړه پده کدورکې چدې ( دليسده يدورې پده سدېمه
کدې پددرول و) لدده خسددره داسدې ويرددلدده چددې سددا يدې لدده دې ډاره ندده شددوه
ادسددتله.هددده کدده څدده هددم لدده خسددره کرکدده لرلدده،خو خپلدده کدده پدده دې ندده
پوهېده چې ويرې او ډار دا کرکه ترې هېره کدړې وه.خسدر هدم لده هددې نده
کرکددده لرلددده ،خدددو دهدددده کرکددده دهدددده پددده پرلددده پسدددې سدددپکاوي کدددې
ورکېدله.کمکۍ شهزاديۍ په ليسه يورې کې دمېشتو کېدو راهيسدې
له پېدلې بوري ين سره مينده پيدد ا شدوه او ور دې ور دې بده يدې لده هددې
سره تېر ولې او کله ناکله به يې له هددې نده هيلده کولده چدې ددې پده کوټده
کې ودده شي.دا به زياتره وخت له هدې سره دخپل خسر دکړو وړو او هدم
کله دخپل مېړه په اړه هږددله.
پېدلددددې بددددوري ين،چددددې پخپلويالليددددو السددددونو يددددې دميزسددددپين
دستمالونه هوړول،په پوښتنيز تويه وويل:
واالحضددرل سددردار! مېلماندده را روان دي؟ اورددددلي مددې دي چددېسردار کورايين او دهده زوی دلته راتلونکى دی.
سردار په خواشداني او ملنډه وويل:
دا جاللتمدداب سددردار يددو خددوار زلمددى و...مددا پدده دولتددي چددارو،کې545

يو دای ورتدده پيدددا کددړ.اوس ندده پددوهېږم ،زوی يددې بيددا دلتدده څدده کددوي؟
کېدای شي شهزاديۍ اليزا وته کرالووندا (کمکدۍ شدهزاديۍ)او يداهم
شددددهزاديۍ ماريددددا بدددده پوهېږي،خددددو زه ندددده پددددوهېږم زوی ولددددې دلتدددده
راولي،دهدده زوی زمددا پده کددار ندده دی او خپلدې لورتدده يددې چدې تکدده سددره
شوې وه،وکتل او وې ويل:
څدده در شددوي؟ناروهه يې؟يددا دهددده لعنتددي آلپدداتيچ پدده وينددا لدده دې"وزيره"ډاردږې.
نه!باباجانه!که څه هدم پېدلدې بدوري ين،دخبدرو اتدرو پده ټاکنده کدې پاملرنده نده وه
کړې،خو بيا هم چوپده پداتې نده شدوه،له هدر څده يدې ويل،دبداهچې پده اړه
وهږدده ،دنوې هوړددلې هوټۍ ستاينه يې وکړه،تر هده چې تر هرمنۍ
نه وروسته دسردار طبيعت لږ ښه شو.
تر هرمنۍ وروسته دخپلې ناوې ديدن ته ورهدى.هدده ديدوه واړه ميدز
ترشددا ناسددته وه او لدده خپلددې ماشددا نددومې مينځددې سددره هږدددده.دخسددر پدده
ليدو هکه پکه او رن

يې والول.

کمکۍ شهزاديۍ خورا بدلده شدوې وه .دهددې پخدوانۍ ښدکال اوس
ان بدرنګۍ ته سپارلى و.هومبوري يدې لوددلي،شدونډې يدې وتلدې او
ستريې يې پړسېدلې وې.
دخسر ددې پوښتنې په واب کې چې روهتيا يې څنګه ده،وويل:
سرمې دروند هوندې دی.کوم شي خو به دې په کار نه وي؟نه!مننه،پالرجانه!ډدره ښه!ډدره ښه!هده له کوټې نه وول او هدې بلې کوټې ته چې چوپړان به هلته کارته
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الس په نامه والړ وو،ورنندول.الپداتيچ،دچوپړان هدده مشدر،چې مېلمده
يې وزير بللى و،سرښکته همالته والړ و.
واوره موبېرته په الره کې واچوله.هوکې،واموچولدددده.جاللتمدددداب!لدددده تاسددددو ندددده هيلدددده کددددوم چددددېماوبښئ،ماهسې له ناپوهې نه هده خبره کړې وه.
سردار دهده خبره پرې او وموسېد ،هماهه،دهده السي موسکا چې
دده خپله انګړې موسکا وه او وې ويل:
 نوښه ده،ډدره ښه ده.خپل ښى الس يې ور اوږد کړ او آلپاتيچ،هده ښکل کړ او دخپدل کدار
دفتر الړ.
ماښام و چې سردار واسيلي ليسه يورې تده راورسدېد.ياډيواندان او
چوپړان چې لويه الره يې (په کليواله ژبه پرشپکت بلله)دهده هرکلدي تده
ورهلى و،هده يې په شروشورپه ياډيو کې چې په لوی الس پده الرو کدې
په اچولو شويو واورو کې پده سدختۍ خو ېددې،د مداڼۍ خواتده بدريده
کړ.
سردار واسيلي او اناتولي ته جالجال کوټې،جال شوې وې.
اناتول،خپددل پددو ي واسددکټ وويسددت او الس تددر مددال دميددز تددر شددا
ناسددت،په برندددو ښددکلو سددتريو يددې نددامعلوم ددای تدده کتددل او داسددې
بردښېدل چې دخيال مرهه يې خدای خبر چېدرې بدل دای الدوزي.هدده تده
خپل ټول ژوند ديوې خيالي خو پرله پسې لوبې پده څېدر چدې خددای خبدر
چا او ولې ورته جوړه کړې وه،بردښېده.دهه راز دهه ظالم بوډا او دهدې
بدرنګې ميراث وړونکې ته يې،خپل اوسني رات

هم ددهې لدوبې يدوه

برخه يڼله او تووريې کاوه چې دهه هرڅه به دده په خير او خوښدۍ پدای
ته ورسېږي،هده په زړه کې وويل:
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هده چې داسدې بډايده ده،ولدې واده ورسدره ونده کدړم؟هېڅ تداوان ندهلري.
پددددده دددددانجوړ ونې او سدددددودا سدددددره چدددددې دده انګړتيدددددا وه ،ږددددددره
وخريلدده،عطر يددې ووهل،پدده خددورا وريددن تندددي او دنګدده هدداړه او ښددکلو
جوړوشددويو څڼددو،دپالر کددوټې تدده راهددى.دوه چوپړانددو چددې پدده ددانګړي
تويه سردار واسيلي ته الس په نامه والړ وو،هده ته جدامې وراهوسدتې
او هده په يرمن او مينه ناک هلچک شاوخوا کتل.همددا چدې زوی يدې
راننول په خورا ورين تنددي او موسدکايې هدده تده داسدې سدر وښدوراوه
چې ته به وايي ،په زړه کې وايي:
 آفرين!ته مې همداسې په کار يې.اناتول،په فرانسوي ژبه،په داسې يوې ادآ چې يدواکې ددې سدیر پده
اوږدو کې به نور هم څو واره ويل شوي وي،وپوښتل:
پالرجانه!بې له ټوکو،دا نجلۍ په رښتيا ډدره بدرنګه ده؟دا پوره چټيدال دي،اپلتدې مده وايده.اادله خبدره داده چدې ددې مشدر
سردار په وړاندې ديوه مهربانه او عاقل وان په تويه واوسي.
کدده هددده ټرټددل او ښددکنځل پيددل کددړي،زه ددم او و م،هددوکې پددالرههمدا اوس درته وايم،زه ددې بوډا دليدو حواله نه لرم.
خو دا په ياد ولره چې راتلونکې دې همدا بوډا پورې تړلې ده.په دې وخت کې دچوپړانوپه کوټو کدې نده يدوازې د وزيدر(د چدوپړ پده
وينا هماهه سردار واسيلي) او دهده د زوی د رات

خبرخپور و،بلکدې

د دواړو نجونددو دتوددويرونو انځوروندده هددم انځددور شددوي وو.شددهزاديۍ
ماريا په خپله کوټه کې يوازې ناسته او هسې يې ه ه کوله چې په خپدل
زړه کې دبل شوي اور شدلې ارامې کړي.هدې په هينداره کې کتدل او لده
انسره يې ويل:
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دوی ولددددې ليددددک ليکلددددى و،چددددې را ي،ولددددې ليددددزا ددوی پدددده اړه
هږدده؟ايا دهه شان يو کار شونى دی؟زه به څنګه مېلمستون کې دهددو
هرکلي ته ورشم؟که مې هده خوښ شي،څنګه به وکوالی شم چې ان بده
طبي عي تويه وساتم؟دهده دپدالر يدو هلچدک ددې لپداره بده و،چدې لده
ډاره شنډه شي.
کمکۍ شهزاديۍ او پېدلدې بدوري ين،دهددو پده اړه ټدول معلومدال
دماشا نومې انګړې مينځې نه ترالسه کدړي وو.هددوی پده دې پوهېددل
چددې دهدده ددوان وزيرزی،پدده زړه پددورې زلمددى دی،تانددده بشددره ،تددورې
ستريې اويڼې ورو ې لري.که ښاهلى پالر يې په خواره خدوارۍ د زيندو
دختلو پده وخدت يامونده کشدول،ده لکده دوان بداز پده چټکدۍ درې درې
زينددې هدددده پسدددې يامونددده اچددول.کمکدددۍ شدددهزاديۍ او پېدلدددې بدددوري
ين،ددهددو خبرونددو تددر اورددددو وروسددته پدده خورامسددتۍ چددې هددږ يددې پدده
دهليزونوکې انګازې کولې،په هږددا،هږددا دشدهزاديۍ ماريدا کدوټې
ته ور ننوتې.
کمکدددۍ شدددهزاديۍ لددده خپلدددې وتلدددې خېټدددې او درندددو يدددامونو سدددره
وړاندې الړه ،ان يې په کټ کې واچاوه او وې ويل:
ماريا!پوهېږ ئ!هدوی راهلل،پوهېږ ئ؟کمکۍ شهزاده نورنو هده لويې جامې چې د امېددوارۍ لده املده يدې
هر سهاراهوسدت،نه بلکدې خپدل يدو خدورا ښدکلى کمديه يدې اهوسدتى
و.څڼې يې ښې په ير سره جوړې کړې وې.په بشرې کدې يدې دخوښدۍ او
مسددتۍ نښددې څريندددې او مړاويتددوب او خپتيددان تددرې کوچددان شددوي
وو،خو په ان جوړونې او په دې جامو کې چې دپترزبور

بنډارونوتده

ددانګړې شددوې وې،دهدددې دښددکال او مسددتۍ ړنګېدددل ال بددراال کېدددل.
پېدلددې بددوري ين،کدده څدده هددم پدده خپلددو هددومره ندده لېدددونکې جددامو کددې
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راپيدا شوه ولې بيا يدې هدم دهددې ښدکلې څېدرې تده تانددتوب او ښدکال
وربښله.هدې وويل:
يرانې شهزاديۍ! تا خو ال هېڅ په دان الس نده دی وهلدى؟اوس بدهراشدي او وبده وايدي چدې هددوی مېلمسدتون تده راننوتل،بيدا بايدد تاسددې
ورښکته شئ،ښه به دا وای چې لږې جامې مو بدلې کړې وای.
کمکدۍ شددهزاديۍ لده څددوکۍ پاڅېدده،زن

يددې وواهده چددې مينځدده

راشي او په خورا تلوار يدې تکدل وکدړ چدې دشدهزاديۍ ماريدا دجدامو او
جوړلو هم وخوري.
 ...دان يدې د پېدلددې بدوري يددن او ليدزا منګولدو تدده وسدپاره .دهددو دوو
مېرمنو دزړه له کومې هوښتل هده ښکلې او ښايسته وبريښي.هدده ،تدر
دې کچې بدرنګه وه چې دهدوی (ليزا او بدوري يدن)ديدوې پده خيدال کدې
هدم لدده هدددې سددره دسديالۍ خيددال ندده تېردددده،نو لده دې کبلدده يددې پدده خددورا
لېوالتيددا اودښددځو دذهددن پدده دې سدداده توددور چددې پدده ښددکلو جددامو او
سددينګار کددوالی شددي،بدرنګه بش دره ښايسددته کړي،هدددې تدده دجددامو پدده
اهوستو اوسينګارکولوکې ه ه کوله.
ليزا،د څن

له خوا شهزاديۍ ته په کتو کتو کې وويل:

نه ! رښتيا وايم،زما يرانې! دا کميه رښتيا هم ښايسته نه دی.تدهيو يالبي کميه لري،ووايه چې هده راوړي.کېددای شدي ندن دې دبخدت
ورځ وي،ستا دقسمت ورځ.نه،نه،دا ډددر روښدانه ده،دا خدو چدور ښده نده
دی.
خوهده څه چې ښايسته نه و،هده کميه نه و،هده دشهزاديۍ څېدره
او ټول ان و،مګر پېدلې بوري ين او کمکۍ شهزاديۍ،يوه هدم پده دې
نه پوهېدل او توور يې کاوه چې،که په ويښتو يې شنه پټاره راخوره کړ
ئ،اوربددل يددې پورتدده ووهئ،اودهدداړې شددينبخون دسددتمال ،پدده قهددوي
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کميه راپردږدئ او ندور نورهرڅده بده ښده او ښايسدته شدي.هددوی دواړو
داهېددره کددړې وه،چددې د ډار شددوې څېددرې حالددت او د اندددام ناښددکالوالى
هده څه نه دي چې ښکلي کدړل شدي.کده هرڅدومره د قداب اډانده او شداخوا
ښکلي شي،بيايې هم منځپانګده هماهده وي چدې وي.لده دوو درې واروه
سينګار بدلولو نه وروسته چې هدې په خوښده هداړه ورتده کېښدوده،کله
چې يې کوڅۍ په ککرې ورټدولې کدړې(دويښدتودهه ډول سدينګاردهده
څېددره چددور بدلدده او دهدددې سددادوالى او خواخددوږي يددې لدده منځدده يددوړه)
شينبخن شال پده قهدوي کمديه راوهوړددد،کمکۍ شدهزاديۍ پده خپدل
واړه او ښايسته الس دې خوا دکميه کومه يونځه او آخوا دشدال څندډه
لږ ښکته کدړه،دوه درې واره،لده هددې نده تاوراتداو شدوه ،خپدل سدريې دا
خوا،اخوا،کوږ وږ او هده يې په ير سره وڅارله،په پدای کدې يدې دواړه
السونه په ناهيلۍ سره پورته واچول او په زهرده يې وويل:
ندده ماري،داسددينګار،چور تاتدده جددوړ ندده دی،زمددا ،ته،پدده هماهددهور ني ايره رنګه لېدونکي کمديه کدې ترهرڅده زياتده خوښدېږې.هيلده
کوم،هيله کوم داکار زما په خاطر وکدړه.مدخ يدې کاتيدا ندومې مينځدې تده
ورواړاوه او وې ويل:
 کاتيا!دشهزاديۍ هده ايره رنګه کميه ورته راوړه .پېدلدې بدوريين،اوس نو يوره چې زه يې څنګه کار جوړوم.
دهدې له موسکا داسې بردښېده،چې هده لده خپدل ندوي کېددونکي،
شهکار نه مخکې له مخکې خوشاله ده.
خوکلدده چددې کاتيددا هوښددتل شددوی کمدديه راوړ،شددهزاديۍ ماريددا
هماهه شان بدې خو ېددا او چوپده دهينددارې مخدې تده ناسدته وه،خپلدې
څېرې تده يدې پده يدر کتدل او ليددل يدې چدې اوښدکې يدې پده سدتريو کدې
ډنډ،شونډې په ردږديو او ساندو ته يې ان جوړاوه.
551

پېدلې بوري ين،وويل:
يرانې شهزاديۍ څه درباندې شوي دي،لږ وخو ېږه.کمکۍ شهزاديۍ،د مينځې له السه کميه واخيست ،دشدهزاديۍ
مارياخواته ورهله او وې ويل:
اوس به ويورې چې ټول کارونه په څومره آسانۍ جوړوو...شهزاديۍ وويل:
 نه!پرې مې ږدئ!يوازې مې پردږدئ...کمکۍ شهزاديۍ وويل:
لږ تر لږه دا دخپلو ويښتو سينګار بدل کړه.هدې پېدلې بوري ين،ته په يو ډول مالمتۍ وکتل او بيا يې وويل:
ما تاته وويل چې دماريا بشره،له هدو بشرو نده ده،چدې لده دهده رازسددينګارونو سددره جددوړه ندده ده،ااددال ندده جوړدږي،هيلدده لددرم چددې بدددل يدې
کړئ.
شهزاديۍ چې په خورا خوارۍ يې دخپلو اوښکو مخه نيوله ،واب
ورکړ:
يوازې مې پردږدئ!دهه شيان ماته هېڅ اهميت نه لري.دهدددې هددږ داسددې دردمندده او زهددرده انګددازه لرلدده چددې دالوتونکولدده
خوښيو ډک اوازونه يې آرام کړل.هدوی دهددې بادامي،ښکلوسدتريوته
چې له اوښکواو انديښنونه ډکې او په زاريو دوی ته ير وې،وکتل،په
دې پوه شول چې ټينګار بې گټې او آن دبې رحمۍ نښه ده.
کمکۍ شهزاديۍ وويل:
که نور څه نه کوئ،دا دويښتو سنيګار دې بدل کړه.شددهزاديۍ ژبدده ال پسددته اوخددوږه کددړه،مخ يددې پېدلددې بددوري ين،تدده
ورواړاوه او وې ويل:
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ما تاسو ته وويل چې دماريا بشره،له هدو بشرو نده ده،چدې لده دهدهراز سينګارونو سره جوړه نه ده،ااال نه جوړدږي،هيله لرم چدې بددل يدې
کړئ.
ماريا چې نه يې شو کوالی دخپلو اوښکو مخه ونيسي واب ورکړ:
-يوازې مې پردږدئ! دهه شيان ماته هېڅ اهميت نه لري.پېدلې بوري ين او کمکۍ شدهزاديۍ پرتده لده دې چدې دا ومندي چدې
شهزاديۍ خورا بدرنګه ده بله چاره نه لرله...
شهزاديۍ ماريا،يوازې پاتې شوه...هدې نه يوازې خپل ويښته جوړ
ندده کددړل،آن پدده هيندددارې کددې يددې هددم خپلددې څېددرې تدده لدده کتددو ندده ډډه
وکددړه .هدددې سددتريې او السددونه ښددکته واچددول او همداسددې چوپدده پدده
خيالونو کدې ډوبده شدوه.هددې خپدل مېدړه ديدوه تکدړه او لده رازونونده ډک
پياوړي وان پده تويده تودور کدړ چدې هدده ناڅاپده لده انسدره خپلدې لده
ښاديو نه ډکې هيرمعمولي دنيا ته چې ددې لده دنيدا نده يدې خدورا تدوپير
لري،بيايي،خپل ماشوم دخپلې مينځې دهدده ماشدوم پده بڼده چدې پدرون
يې ليدلى و،تووروي،پر ټټر يې کېښکاږي او خپل مېړه ترخپل څنګده
داسې والړ انګېري چدې نده شدي کدوالی لده هدده او خپدل ماشدوم نده خپدل
خوږ هلچک يوه شېبه هم وشلوي،هدې له انسره ويل:
اما نه ،داسې يو څده هدېڅ شدوني نده دي،زه خدورا سداده او ناښدکلېيمه.
په دې وخت کې د دروازې له شدا نده ديدوې مينځدې هدږ شدو چدې ويدل
يې:
مهربدداني وکړئ،چ دای تدده راش دئ،اوس سددردار لدده خپلددې کددوټې نددهراوزي.
شهزاديۍ ماريا خپلو خيالو او توورته په پدام سدره پده وحشدت کدې
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شوه .پاڅېده او مخکې لده هدده چدې ښدکته الړه شدي،دلمانځنې دای تده
ورننوته.دحضرل مسيو لوی خړ شدمايل تده چدې د وړې شدمعې رڼدا پدرې
لېدلدده ،يددر شددوه.السددونه يددې ددعددا پدده نښدده يددو پربددل کېښددودل اوڅددو
دقياې دهده په وړاندې ودرددله.دشهزاديۍ ماريا په يويل کې دشک
او ترديددد يددو زورو توفددان را الددوتى و.ايددا هددده دمينددې لدده لددذل نه،لدده
مکنۍ او دنارينده لده ميندې نده خوندد اخيسدتي شدي؟ کلده بده يدې چدې د
واده پددده اړه فکدددر کاوه،هدددده بددده دکدددورنۍ او ماشدددونو پددده نيکمرهددده
خيالونوک ې ډوبه شوه،خو دهددې لپداره تدر ټولدو نده سدتره ،لده رازوندو نده
ډکدده او زړه سددو ونکې هيلدده ددې دنيددا ميندده وه.هدددې بدده چددې څددومره لدده
نددورو او آن لدده ددان ندده ددهدده رازدپټولددو ه دده کوله،پدده هماهدده اندددازه
به،هده په دې کې ال پسې پياوړې کېده.له انسره به يې ويل:
 اې لويه خدايه،څنګه کوالی شم په ان کې دهه شيطاني احسداسو پم؟ څنګه به وکوالی شم،دتل لپاره دهو لعنتي خيالوته شا کدړم چدې
پدده آرام زړه سددتا بددې پايدده لمانځندده او ارادې تدده هدداړه کېددږدم؟ دې ال دا
پوښتنې پای ته نه وې رسولې چې پاک (ج) دهدو وابونه ددې پده خپدل
زړه کې وروندښتل:
هدددېڅ څددده انتددده مددده هواړه،مددده يدددې لټوه،لددده يبڼدددۍ او رخدددې دددانسداته،خپل او دندورو راتلدونکى برخليددک بايدد تاتده ناڅريندده وي،خددو
داسې ژوندد کدوه چدې دهدرې پېښدې زهدم تده چمتدو واوسدئ،که د خددای
اراده دا وي چې تا د واده په مسدووليت وآزمدايي،چمتو اوسده او دهدده
ارادې ته هاړه کېږده.
شددهزاديۍ ماريددا ددهددو آرام بښددوونکو خيددالو سددره مددل(پدده زړه کددې
ددې دنيا دمنع شويو هيلو دهوړددوپه هيله )يدو سدوړ اسدويلو وکړ،پدر
ټټر يې داليب دنښې په ايسدتلو دان مبدارک کدړ.د جدامو او ويښدتو لده
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سينګاره پرته ،بې لده هدده چدې دا فکدر وکدړې چدې اوس لده مېلمندو سدره
مخددامخ کېږي،پدده دې هيلدده چددې دخدددای لدده ارادې پرتدده يددو ويښددته هددم
دانسان په سر کې نه بې ايه کېږي ،ښکته شوه او هدو ته ورهله.
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کله چې شهزاديۍ ماريا کوټې ته راننوته،سدردار واسديلي او دهدده
زوی له پېدلې بوري ين او کمکۍ شهزاديۍ سره پده سدختو خبدرو اتدرو
او مرکددو لګيددا وو.هددده چددې پدده پوندددو خو ېددده اودراندده ياموندده يددې
اخيستل،کوټې ته راننوته ،نارينه اوپېدلې بوري ين پاڅېدل اوکمکدۍ
شهزاديۍ هده مېلمنو ته ور وپېژندله او وې ويل:
دا هم ماريا!شهزاديۍ ماريا ټولو ته وکتل،ښه په ير او ژورکتل.هدې دسدردار
واسيلي بشره وليدلده چدې ددې پده ليددو ديدوې شدېبې لپداره وچده او بدې
خو ېدا شوه ،خدو ډددر ژريدې دخوښدۍ څپده پدرمخ راخدوره شدوه.کمکدۍ
شهزاديۍ ته يې وکتل چې دهده اهېز په لوستلو لګياوه چې دماريدا لده
ليدلونه دمېلمنو پر څېرو راڅريند شوی و.،هدې ،پېدلې بوري ين،چې
له خپلو ښکلو او مينه ناک لټونکي هلچک سره لکه ديونګرۍ پده څېدر
شرنګېدله او اناتول ته يې کتل هم هېره کړې نه وه.
هدددې ټددول ليدددل،خو هددده يددې ندده ليده،هددده يددوازې د يددوې ښددکلې
څېرې،شډلې وانۍاو کوټې ته ددې دراننوتو په وخت کې ددې خواتده
پدده کددراره د راپددا څېدددونکې يددوې دنګددې ونددې پدده تويدده ددې سددتريو تدده
تاودده.تر هرچالومړی،سردار واسيلي ،هدې ته ور وړاندې شو او هددې
يې تک شين سر چې ددې په وړانددې ورخدم شدوي و،ښدکل کدړ.هدده يدې
الس ښکل کړ او دهدې دستړې مشې واب يې ورکړ .هدې يې څېره ياد
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ته وسپارله.بيا اناتول وروړاندې شو،خو شهزاديۍ ماريدا الهدده تده پده
يددر ندده وکتلي،يددوازې يددې دا احسدداس کددړه چددې يددوه پاسددته الس يددې لدده
نرمۍ پرته،په کلکه الس کېښکود او په خورا نرمۍ يدې لده خپدل سدپين
تندددي سددره چددې ژيړ،ښددکلي،هوړ شددوي او زړه وړونکددي ويښددته پددرې
راخوره شوي و ،آشدناکړ .کلده چدې ماريدا هددې تده وکتل،دهدده ښدکال دا
حيرانه کړه.آناتول،دښي الس يوه يوته دخپل لنډ کو په تړلې تڼۍ کدې
اچولې وه،ټټر يې ايستلى،اوږې يې وتلې،خپله يوه پښه يې چدې تربلدې
لددږ وروسددته و،ښددوروله ،سددر يددې پدده نرمددۍ خو اوه،پدده چوپدده خولدده،خو
خوښۍ يې پده خدورا يدر داسدې شدهزاديۍ تده کتدل،چې يدواکې اادال
دهدې په اړه هېڅ فکر نه کوي.آنداتول ،حاضدر وابده،ټوکي اوخدوږ ژبدى
و،خوهده په بنډارونوکې ديوبل درانه نعمت څښتن هدم و اوهدده آرامدي
اوپه ان ډاډ و...دلته هم هده چوپه خوله و.خپله پښده يدې ښدوروله او پده
خورا خوښۍ يې د شهزاديۍ څڼو تده کتدل.داسدې بردښدېده چدې هدده تدر
ډدرې کوالی شي همداسې چوپه خوله پاتې شي او په زړه کې و ،وايي:
کدده دهدده چوپتيددا پدده چددا يراندده تمددامېږي،زه يددې پددروا ندده لرم،ښدده بددهداوي چې خپله وهږدږي.
هده،له ښځو سره په خبرو او کړو وړو کې داسې و،چدې پده هددو کدې
يددې دپلټنددې،ډار او آن دمينددې احسدداس راپدداراوه...هددده پدده خپلددو کددړو،
يواکې هدو ته وايي:
تاسوپېژنم،پېژنم،ولې ان ته زحمت ورکړم،تاسو پرته له دې بل څه
هيله نه لرئ.
خو کېدای شي د انداتول پده خيدال کدې بده دهده شدان خيالونده نده و(او
کېدای شي په رښتيا به نه و ،که هده هېڅ کله خپل ذهن چور پده څده نده
مشدددوالوو)خددو دهددده حالددت او کددړو وړو ددې ښددودنه کولدده.ماريددا هددم
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دهددده دا حالددت احسدداس کړ،نددو لدده دې کبلدده ددې لپدداره چددې هددده تدده دا
وښيي چې دا هدم دهددې دميندې پده خيدال کدې نده ده،ندو لده پدالر سدره يدې
خبرې پيل کړې.که څه هم خبدرې هسدې دهرڅده او هرچدا پده اړه وې،خدو د
کمکۍ شهزاديۍ دخواږه هږاو دهدې له سپينو هاښونونه دپستې نرې
ويښتو لرونکې شونډې پاس خوا،ته ت

له برکته،ډدرې تودې وې...

کمکۍ شهزاديۍ په فرانسوي ژبې،سردار واسيلي ته وويل:
ښه دادي يرانه شدهزاده!دادي اوس مدوږ ستاسدو لده مرکدو نده پدورهخوند اخلو ،حال دا چې د آنت په بنډارونو کې له دهه خوند نه،بې برخدې
وو ،کدده تاسددو هدددو بنددډارونو تدده ندده راتلئ،هددده آنددت يادوم،هددده مددو
ياددږي؟
_هوکې! خود مې ياددږي!خو پام مو اوسه چې مدا د آندت پده څېدر نده
شي کوالی دسياست ناندريو ته وريډکړئ.
او هده زموږ،د چای ميز؟هوکې!هوکې!کمکۍ شهزاديۍ مخ اناتول ته ورواړاوه او له هده نه يې وپوښتل:
نددو تاسددو ولددې هې کلدده د آنددت کددره ندده راتل دئ؟او خپلدده يددې سددتريهکېښکودله او زياته يې کړه:
هو کې پوهېږم!ستاسدو ورور،ايپوليت،ستاسدو د نده هېردددونکوچدداره راتدده ويلددي دي.هددوکې هددوکې!خپلدده يوتدده يددې هددده تدده وڅنډلدده او
زياته يې کړه:
آن په پاريه کې ستا له شيطانيو نه ښه خبره يمه.سردار واسيلي شهزاديۍ داسې لده مړوندده راونيولده ،چدې يدواکې
په زور دهدې دتښتېدو مخه نيسي اوخپل زوی ته يې وويل:
ايپوليت ال تاته نه دي ويلي؟دا يې نه دي درته ويلي چې هده څنګده558

پدده شددهزاديۍ مددين و،داسددې لکدده لېونى؟خددو شددهزاديۍ هددده لدده کددوره
ايستلى و .او په دې وخدت کدې يدې مدخ شدهزاديۍ ماريدا تده ورواړاوه او
وې ويل:
شهزاديۍ دټولو ښځو په مين کې لکه سره زر داسې ده.اوداچې دپاريه نوم ياد شوی و،پېدلې بوري ين هم وخدت هسدې لده
السددده نددده و ورکدددړی او ه ددده يدددې وکدددړه چدددې دندددورو مرکدددې تددده وريدددډه
شي،نو که يې ان ته اجازه ورکړه له اناتولي نه وپوښتي:
ايا ډدر وخت کېږي چې له پاريه نه راهلئ ياست ؟ايا هده ښدار مدوخوښ شوی و؟
آنددداتول پددده خدددورا لېوالتيدددا دفرانسدددوي نجلدددۍ دددواب ووايه،پددده
موسکايې هدې ته وکتل او دهدې دمينې په اړه يې،له هددې سدره خبدرې
وکړې.اناتول د ښکلې پېدلې بوري ين،په ليدو ،په زړه کې ويلي و،چدې
ان دلته به له داسې ښکلې سدره پده ليسده يدور کدې هدم ژوندپده زړه پدورې
وي،عجيب شى دی.حتي خورا بده نه ده ،هيله مند يدم کده لده ماريدا سدره
واده هم وکړم،هده خپله دامينځه له انسره راولي .عجبه ښکلې نجلدۍ
ده.
مشر سردار،چې په تلوار په خپله کوټده کدې جدامې بددلولې،فکر يدې
واهدده او پدده دې چددرل کددې و چددې څدده وکددړي.ددهددو مېلمنددو راتد

دهددده

طبيعت خټه کړی و .هده له انسره بنګېده او ويل يې:
سدددردار واسددديلي او زوی يدددې دماڅددده کېدددږي؟ هددددوی لددده مانددده څدددههواړي؟سردار واسيلي خويو الپدو اوتدت سدړی دی،ندو زوی بده يدې څده
سدددوهال وي؟هدددده دې خبدددرې خوابددددی کدددړی و چدددې ددهدددو مېلمندددو
رات

،دهددده پدده زړه کددې يددوه جددړه او تددل زورونکددې پوښددتنه راسددپړلې

وه.داهده پوښتنه وه چې،ده تل په هددې دان هدوالوه .پوښدتنه دا وه چدې
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ايددا دی بدده کلدده دې تدده چمتددواو راضددي شددي چددې لدده خپلددې لورشددهزاديۍ
ماريا نه جال او هده مېړه ته ورکړي اوکنه؟ هده هې کله دې ته نه چمتدو
کې دده چددې ددې پوښددتنې پدده اړه سددپين وهږدددږي او هدددې تدده پدده ډايدده او
زهرده واب ووايي ،که هده مخکې له مخکې پوهېده چدې دی به،پده
دې پردکددړه کددې لدده حادده کددار اخلدددي او پدده دې برخدده کددې لدده حادده کدددار
اخيستنه،نه يوازې دده دزړه له هوښتنې بلکې دده دژوند لده دريد سدره
اړخ نه لګاوه.نيکوالی اندرويچ که څه هم په ور ندي ژوندد کدې لده خپلدې
لور سره لږه خواخوږي ښودله،خو له شهزاديۍ ماريانده پرتده يدې دخپدل
ژوند توورهم کوالی نه شو.هده به له انسره ويل:
ولددې مېددړه وکددړي؟ددې لپدداره چددې بدمرهدده شددي؟ لکدده دا ليددزا چددېداندرې ښځه شوې (دښده مېدړه پيددا کدول اوس يرانده خبدره ده) ايدا ليدزا
دخپدددل قسدددمت نددده خوشددداله ده؟څدددوک بددده پددده هددددې مدددين شدددي؟حماقت
دی،هوکې کېدای شي کوم څدوک هدده ،دهددې دکدورنۍ دنامده او يداهم
دشددتمنې پدده خدداطر وکددړي او ايددا ينددې پېدلددې ټددول ژونددد بددې مېددړه ندده
پاتېږي؟ دهه بې مېړو پاتې پېدلې،تر مېړوښدو هددو نيکمرهدې هدم دي.
دجامواهوستو په لړ کې يې دا خبره هم خيال تده راهلده چدې دهده ندډول
شوی کار،چټک واب ويلو ته اړتيا پيدا کوي.داښدکاره خبدره وه،چدې
سردارواسديلي خپددل زوی ددې لپداره لدده انسدره راوسددتى و،چدې دهددده
لددور ورتدده وهددواړي اونددن او سددبا دمخددامخ سددپين ددواب هوښددتونکي
وو.هده له انسره ويل:
زوم دکورنۍ،نددوم او دټددولنيز دريدد خاونددد دی،پدده دې اړه څدده نددهوايم ،خواياهده زما دلور وړتيا لري؟ښه دا به ويورو.
وروسته يې په لوړآواز تکرار کړه:
 ښه دا به ويورو ،ښه دا به ويورو.56١

او دتل په شان په چټکو يامونومېلمستون تده رانندول او ډددر ژريدې
په ټولوهلچک وزهالوه.هم يې دکمکۍ شهزاديۍ دجامو بدلون ته پام
شدددددو،هم يدددددې دبدددددوري بن،دڅڼوښدددددکلې پټددددداره وليدلددددده،هم دماريدددددا
دويښتوناښددکلې جددوړونې تدده يددر شددو،د بددوري بددن او اندداتول تددرمن
بدليدونکې موسکاوې هم ترې پاتې نه شوې ،خودټولو ترمن په خبدرو
اترو کې دخپلې شهزاديۍ يوازې پاتې کېدل يې هم تر سدتريو شدول.پده
خورا قهر يې خپلې لورته وکتل او په زړه کې يې وويل:
احماې ته يوره له انه يې څه جوړ کړي دي؟شرم او حيا نه شدته!اوهده ااال ورته يوري نه!
دسردار واسيلي خواته ورهى او وې ويل:
سالم،ستړی مه شئ،له ليدو نه دې خوشاله شوم.سردار واسيلي چې دعادل له مخې تل ژرژر،ډاډمن او بې لده تکلیده
هږدده ،وويل:
دا دی زما دويم زوی ،هيله لرم چې په هالمې يې ومنئ او تاسدو تدهيران واوسي.
سردار نيکوالی اندردويچ،اناتول ته وکتل او وې ويل:
 آفددرين! آفددرين!راشدده چددې ښددکل دې کددړم او خپددل هومبددوری يددېوروړاندې کړ.
اناتول دبوډا مچ کړ او پده خدورا لېوالتيدا ،ير او آرامدۍ يدې هدده تده
کتل او دې ته ستريه پده الرې و،لده هدده نده هدده عجدب څده ويدوري چدې
پالريې ده ته دهده يادونه کړې وه.
سردار نيکوالی اندردويچ پر خپل هميشيني دای،د اوږدې څدوکۍ
په کنج کدې کېناست،السدتي لرونکدې څدوکۍ تده پده اشدارې سدره يدې لده
سددردار واسدديلي ندده پرهدددې دناسددتې هيلدده وکددړه او لدده هددده يددې دهېددواد
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دسياسي نويو حداالتو پده اړه پوښدتنې پيدل کدړې.کده څده هدم هدده داسدې
ښودله چې يواکې دسردار واسيلي ټدولې خبدرې پده پدام سدره اوري ،خدو
کله ناکه به يې شدهزاديۍ مارياتده هدم ورکتدل.دسدردار واسديلي دخبدرو
وروستۍ جمله يې تکرار کړه چې،له پوتسدام نده داسدې ليکدي چدې ،او
ناڅاپه پاڅېد،دخپلې لور خواته ورهى او هدې ته يې وويل:
تا مېلمندو تده دان داسدې جدوړ کدړی دی! آه؟ تدا ددې مېلمندو لپدارهخپلددې څڼددې داسددې بدددلې کړي،ډدرښدده،تاته وايددم ډدرښدده!خددو دهمدددې
مېلمنو مخکې درته وايم چې نور ندو زمدا لده خوښدې او مشدورې پرتده نده
شي کوالی جامې او ويښته بدل کدړې.کمکدۍ شدهزاديۍ چدې تکده سدره
اوښتې وه ،دهدې مرستې ته ور ودانګل او وې ويل:
 باباجانه !دا زما يناه ده،دا ما هده سينګار کړې ده.سردار نيکوالی اندردوويچ،په خورا درنداوي خپلدې نداوې تده وکتدل
او په داسې حال کې چې پښه يې ډبوله هدې ته وويل:
ستاسددو خوښدده چددې هرڅدده کددوي،وې کړئ،خددو لدده هدددې ندده داسددېاحماه شيشکه مه جوړوي.
هدددده الړ اوبدددې لددده هدددده چدددې نوردلدددور لددده اوښدددکوډکو سدددتريو تددده
ويوري،په خپل ای کېناست.
سردارواسيلي وويل:
توور کوم چې داسينګار دشهزاديۍ سره سخت لګى.سردار نيکوالی اندردوويچ مخ اناتول ته ورواړاوه او وې ويل:
ښده پالرکده! وانده شددهزادييه!ندوم دې څده دی؟دلتدده راشده چدې لددږدزړه خواله وکړو چې سره آشنا شو.
آناتول په زړه کې وويل:
همدلتدده ده چددې لددوبې پيددل کېددږي.پاڅېددد او پدده خندددا خندددا دمشددر56٢

سردار تر څنګه کېناست.
مشر سردار چې له نېدږدې نده پده يدر يدر انداتول تده کتل،لده هدده نده
وپوښتل:
هوکې ماته يرانه!اورددلي مې دي،چدې بهرکدې دې زده کدړې کدړيدي،ندده لکدده مددوږ زړو هوندددې ،ان او پددالر دې يددادوم،چې د زده کددړو
لپاره به کليساته ورتلو،ښه اوس راته ووايه يرانه!تاسو په سدواره پدوځ
کې افسر ياست؟
اناتول چې په سختۍ يې دخپلې خندا مخه نيوله ،واب ورکړ:
 نه،اوس مې عمومي پوځ ته ان بدل کړی دی. ښدده!ډدددر ښدده!يعنددي تاسددو هددواړئ،دزړه لدده کددومې او پدده رښددتياڅدددار(شددداه) او وطدددن تددده خددددمت وکدددړئ!ښددده ده!اوس جګدددړه روانددده
ده!آفدرين! ندور ندو زړور واندان دا ښده يڼدي چدې د زړه لده کدومې خدددمت
وکړي!څنګه جبهې ته ئ؟
نه ښاهلي سرداره!جبهې ته نده دم.کده څده هدم زمدوږ هوندډ تيارسدىشوی،خو زه هده ته ...بدل شوی يم...په خنددايې پدالر تده مدخ ورواړاوه او
وې پوښتل:
پالرجانه چېرته بدل شوی يم؟سردار نيکوالی اندردوويچ،وخندل او وې ويل:
آفرين!ښه خدمت! پالرجانه چېرته بدل شوی يم؟هه،هه...آناتول ال پده لدوړ آوازپده کدړس کدړس وخنددل ،خدود سدردار نيکدوالی
اندددردوويچ تندددی ناڅاپدده تريددو او بشددره يددې بدلدده شددوه او آندداتول تدده يددې
وويل:
کوالی شي الړ شئ.آناتول په خندا خندا بېرته ښځو ته ورستون شو.
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مشرسردار ،سردار واسيلي ته وويل:
ښه!تاسو هده په بهر کې روزلى دی،آ!ډدرښه!
 زماچې څه له السه کېددل،هدوی تده مې،هدده مدې وکړل،خوهدواړمووايم چې دبهر روزنه،زموږ ترهدې خوراښه ده.
هددوکې! پدده اوسددنۍ زماندده کددې هرڅدده بددل ډول دي،ټددول پدده نددوېبڼدده.هددوکې ښدده ددوان دی.را دده چددې زمددا کددوټې تدده الړ شددو.هددده سددردار
واسيلي له څنګلې ونيو او خپلې کوټې ته يې راوست.
سردار واسيلي چې له مشر سدردار سدره يدوازې پداتې شو،سمدالسده
يې خپله هوښتنه ورسره يډه کړه.
مشر سردار په خورا خواشداني وويل:
ته څه فکر کوي،چې ما دهدې مخه نيولې؟ما هده انته سداتلې؟لههدې نه زړه جال شوکوالی نه شم؟هده په خوابدۍ دوام ورکړ:
خپلدده يددې توددور وکړه،کدده زمددا پدده زړه وای هددم دا سددبا بدده مددې چاتددهورکړې وای،خو تاته په ډايه وايم،زه هواړم خپل زوم ښه وپېژنم،ته خدو
زما په هيلو پوهېږي،هرڅه په ډايه وايم،سباته به ستا ترمخې دهدې نده
وپوښتم،چې ماريا خپله څه وايي،که يې خوښه وه،زوی بده دې همدلتده
پاتې شي،چې دواړه ښه سره آشنا شي،هوکې هده بايد يوڅه موده پداتې
شي.پردږده چې پاتې شي،بيا به يورو.هده دپوزخند په تويده فده کدړل او
په هماهه درانه آوازيې چې له خپل زوی سره دخدای په امدانۍ پده وخدت
کې چيده کړي و ،په چيده وويل:
پردږده چې واده شي،زه يې هېڅ پروانه لرم.زمايې څه؟سردار واسديلي،دچاالکه سدړي پده چم،چدې خپلدې هوړمدالۍ د خپدل
مرکچي په وړاندې بې اهېزه ويني،وويل:
داپه ډايده وايدم چدې تاسدودخپلې پدوهې لده برکتده دهرچدا لده زړه او564

رواندده خبرياسددت ،هددواړم ووايددم چددې آندداتول نابددده ندده دی،هددده يوپدداک
زړی،مهربانه او ښه زوی او خپل دی.
ښه ده،وبه يورو!لکه هده شان چدې تدل يدووزرې ښدځې،د ډددر وخدت لپداره دندارينو نده
لددرې پدداتې وي،د سددردار نيکددوالی اندددردوويچ پدده کددورکې مېشددتو درې
واړو ښځو هم د اناتول په پيدا کېدو سدره دا احسداس کدړه چدې دهدده تدر
پيدا کېدو پورې ددوی ژوند ،ژوند ته ورته نه و.دهدو دتیکر،احسداس
اوڅارنې توان په يوه شېبه کې ناڅاپه له برابره شوی و.دهدو ژوند چدې
يددواکې ترهد ده وختدده پدده تددورتم کددې ډوب و ،ناڅاپدده درڼددا پدده څپددو کددې
ولمبېد.شهزاديۍ نور نو چدور دخپلدې بشدرې او دويښدتو دسدينګار پده
اړه فکر نه کداوه.دهددې ټدول پدام دهدده نارينده ښدکلې اوزړه راښدکونکې
څېرې انته وراړولى و چې کېدای شو،ددې مېدړه شدي.آنداتول هددې تده
ديوپاک نيته،زړور او ډاډمن وان په تويه بردښېده .هددې پده دې خبدره
ښه ډاډ درلود....
له انسره به يې ويل:
ايا زه دهده په وړانددې خدورا بدې پدروا او سدړه نده يدم؟زه هدواړم چدېډدره حياناکه واوسم  ،که نورنو دزړه له تل نه ان هده تده خدورا نېدږدې
يڼم،خو هده له هده څه نه ناخبره دی،چې زما دزړه په تدل کدې تېرددږي او
کېدای شي داسې توور وکدړي چدې هدده مدې نده خوښدېږي.ماريدا ،ه ده
کوله نوې مېلمه ته مهربانه او خواخوږی و اوسي،خو کوالی يې نه شو.
آناتول هدې ته کتل او په زړه کې يې ويل:
 خواره!چې څومره بدرنګه ده.خو دپېدلې بوري ين،انديښنو چې هده هم د آنداتول پده راتد

خدورا

لېوالدده شددوې وه،بددل کيیيددت الره.داڅرينددده وه چددې دهددې نجلددۍ چددې
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دمخددورو او لوي دانو پدده ټولندده کددې يددې کددوم دري د ندده الره،ندده کددوم خپددل
خپلوان،نه ملګري او نه کور کورنۍ لرلده،داتکل نده الره چدې ټدول ژوندد
نيکددوالی اندددردوويچ او هددده تدده پدده کتدداب لوسددتلو تېددر کددړي او يددا هددم
دشهزاديۍ ماريا مينځه واوسي.هده له مودو مودو ديوه روس شهزاده
رات

ته ستريه په الره ناسته وه...چې هده راشي،دا زړه پرې بايلي اوله

انسره يې بوزي او دادې اوس دهه شان يو شهزاده راهلى و.
دپېدلې بوري ين،يوه کيسه زده وه چې له خپلې ترور نه يې اورددلې
وه او هدې دهه کيسه په خپلو خيالو کې انځورولده.کيسده خدو داسدې وه
چې ديوې خدوارې مدور لور،لده واده پرتده،يوه پدردي سدړی سدره تللدې وه
اوهدې خپله لور له دې کبله سخته رټله .پېدلې بوري ين زياتره وخت پده
خيال کې توور کاوه چې دهه کيسه خپدل خيدالي دوکده مدار تده وايدي او
دهدددې لدده اهېددز ندده يددې اوښددکې پدده سددتريو کددې ډنددډدږي.او اوس خددو ندده
خيددالي بلکددې يددو رښددتينى روس شددهزاده راپيداشددوی دی.دهدده شددهزاده
هددده تښددتوي،بيا خددواره مددور راپيدددا کېددږي او شددهزاده لدده خپلددې دوکدده
شوې تښتول شوې سره واده کوي.کله چې پېدله بوري ين له انداتول سدره
دپدداريه پدده اړه خبددرې کولې،خپلدده راتلددونکې يددې کددټ مددټ همداسددې
تووروله،خو هدې دا کار دکوم انګړي تکل له مخې نه کداوه اوآن يدوه
شددېبه يددې هددم ددې پدده اړه فکددر ندده کدداوه،بلکې دهدده خيالوندده مخکددې لدده
مخکې دهده په خيالونو کې ای پر ای او چمتو شوي وو اوهدې ټول
ددې لپاره کارول چې ددهه آناتول هده خوښه شي.
کمکۍ شهزاديۍ لکه جګړه پلي او زاړه آس پده څېدر چدې د اوربدل
هږيددې اورددددلى وي،بددې لدده خيالدده خپددل حددال هېددر کددړی و او ددان يددې د
ناز،ښکال او زړه وړو ډيرتده داسدې چمتدو کدړی وچدې دهدېڅ کدوم سديال
سدره يددې دسديالۍ او ناندددريو،پټ تکددل پده زړه کددې نده الره او يددوازې پدده
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خورا ساديۍ د خوند اخيستو په خيال کې وه.
که څه هم اناتول دښځو په من کې ان داسې انګېره چې يواکې دی
دښځوله خورا پام نه ستړی شوی دی،خو کله يدې چدې پدر دې درې ښدځو
خپددل اهېزليددده ،لدده هددده ندده يددې بددې سددارې خونددد اخيسددت او ډدددر پددرې
وياړدده.له هده نه برسيره دښکلې او زړه وړنکدې بدوري يدن پده ليددو يدې
کرار کرار داسې احساسوله چې په يويل کې يدې ديدوې اورندۍ هريدزې
اور په چټکۍ لمبې باسي او هده کوم ډدربدې بداکو،زړورو از نداوړه کدړو
ته لمسوي .
دچای ترڅکلو وروسته ټول لوی تاالر ته الړل اوله شدهزاديۍ نده يدې
هيلددده وکدددړه چدددې پيدددانو وهدددږوي.انددداتول دپېدلدددې بدددوري يدددن ترڅند د
دشددهزاديې مخددامخ پددر پيددانو څنګددل ووهلدده او پدده خمدداري سددتريو يددې
شددهزاديۍ ماريددا تدده يددر او پدده کتددو شددو.شددهزاديۍ ماريددا دهددده لدده
زورونکددددددي خوهممهالدددددده لددددددذل بښددددددونک هلچددددددک ندددددده خونددددددد
اخيست.شهزاديۍدخپلې خوښې ندمې هږولې،هده يې د شدعراو شدوق
بې پايه نړۍ ته بووله او دهده شهوتناک هلچک دهدده خيالونده الپسدې
رنګينول.که څه هم اناتول پر هدې ستريې خښې کړې وې،خدو خيدال يدې
له هدې سره هېڅ کار نه الره .دهده ټول پام دپېدلې بدوري يدن ښکلوپښدو
ته چې ترپيانو الندې يې ورسره جنګولې ،اوښدتى و .دپېدلدې بدوري يدن
ستريې چې ماريدا تده يدې کتدل هدم لده لدذل او خوندد نده ډکدې وې.دهددې
دښکال او له هيلونه ډکدې سدتريې دماريدا لپداره د ډارونکدې خوښدۍ او
نيکمرهۍ سبب وې.
شهزاديۍ ماريا په زړه کې ويل:
دې نجلۍ ته څدومره يرانده يدم.زه اوس څدومره نيکمرهده يدم .لده دهدهراز خور لنډې او له دهه شان مېدړه سدره بده څدومره نيکمرهده واوسدم،خو
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په رښدتيا بده هدده زمدا مېدړه شدي؟هدې نده شدو کدوالی مخدامخ انداتول تده
ويوري ،که هدې داسې انګېرله چې هده دې ته يوري.
له ماښامنۍ نه وروسته چې کلده سدره جدال شدول،اناتول دشدهزاديۍ
الس ښکل کړ او شهزاديۍ خو هېڅ پوه نه شوه چدې څنګده يدې زړه وکدړ،
مخامخ دهده ښکلې بشرې ته چې دهدې نېږدې ليدونکو ښکلو سدتريو
ته خورا نېږدې شوې وې،ويوري.ترماريا وروسته اناتول دپېدلې بوري
ين الس راونيو اوخپلو شونډو ته يې نېږدې کړ(که څده هدم دا ښده کدار نده
و،خو اناتول هر کار په خورا ساديې اوآرامۍترسره کاوه) پېدلده بدوري
ين له شرمه تکه سره او په ډار يې شهزاديۍ ته وکتل.
دشهزاديۍ ماريا په زړه کې تېره شوه:
څومره يرکه نجلۍ ده.ايا په رښتيا هده توور کوي چې زه کېدایشددي لدده هدددې سددره رخدده وکددړم او د ددان پدده وړاندددې دهدددې پدده سددپې لې
مهربانۍ او وفادارۍ شک ولدرم .پېدلدې بدوري يدن تده ورنېدږدې شدوه او
هده يې په خورا لېوالتيا کلکه کلکه مدچ کدړه.انداتول تدر هدده وروسدته د
وړې شهزاديۍ الس ته نېږدې شو،خو کمکۍ شهزاده وويل:
نه،ندده!ندده!کلدده چددې دې پددالر راتدده وليکددي چددې تاسددو ښدده سددړیياست،نوبيا به اجازه ولرئ چې زما الس ښکل کړئ،تر هده پورې اجازه
نه شته.
هدې،هده ته خپلې يوتې وښورولې او له کوټې نه ووته.
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ټدددول سدددره جدددال شدددول.لددده اناتولد ده پرتددده چدددې کدددټ تددده پددده رسدددېدو
سره،سمدالسه ودده شدو ،ندور ټدول هدده شدپه ترډددره وختده پدورې ويښ
پاتې شول.
شهزاديۍ ماريا دې خيال زنګوله:
ايددا کېدددای شددي دهدده زمددا مېددړه شددي؟هوکې دهدده پددردی ،ښددکلى اومهربانه؟ ترټولو هوره دهه مهربان!پر هدې ،هده ويره چې هې کلده يدې
نه وه احساس کړې الس برې شوه.هدې له وددرې هداړه نده شدوه هړولدى او
شاو خوايې کتلى نه شو.هددې داسدې انګېرلده چدې دپدردې شداته،دهدې
تيارې کوټې په کونج کدې څدوک والړپدټ دی او دا ،هدده دی،شديطان او
هده.هده سپين تندی،تورورو ى او سور شونډی وان.
هدې زن

کېښکود،خپله مينځه يې راوهوښته او له هدې يې هيلده

وکړه چې له دې سره په کوټه کې پردوزي.
پېدلې بوري ين هده شپه تدر ډددرې پدورې پده باهچده کدې هسدې چاتده
ستريې په الره پداتې شدوه او دکدوم ناپېژنددلي شدهزاده دراتلدو الرې يدې
وڅارلې،هده ته وموسېده او يدو وخدت يدې دخدوارۍ مدور هدږ وريداد کدړ
چې دا ددې دبې الريو له امله رټي.
کمکۍ شهزاديۍ خپلې مينځې ته له دې امله هورددده چدې کدټ يدې
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سددم ندده دی آوار کددړی.هددده ندده پددر څن د

او ندده پددر ټټددر ،پدده يددوه خددوا هددم

څمالسدتى ندده شددي او هرڅده خددورا کدداږه واږه او سدخت دي.خېټددې يددې تددر
هرڅدده زيددال هددده زورولدده .هدددې تددر هربددل وخددت زيددال پددر هدددې درنښددت
کاوه ،کده نددن شدپه اندداتول پده خپلددو کدړو هدددې ته،هدده زمددانې وريددادې
کړې وې،چې ددې يېډه آواره او ښکلې وه او هرڅه ددې لپداره اسدانه او
لمسددوونکي وو.هدددې چددې لمددن اوهسددتې وه ،خددولۍ پددر سددر پددر څددوکۍ
ناسددته وه.څڼددې يددې جددړې او دشددوييرو لدده زوره لېددونۍ وه .کاتيددا چددې تددر
شونډو النددې بنګېدده ددردديم دل لپداره يدې دهددې بړسدتن او يدډه وډه
توشکه آوار او سم کړل.
کمکۍ شهزاديۍ ټينګار کاوه:
تاتددده وايدددم!اورې! دا کدددټ او بړسدددتن ندددن شدددپه داسدددې لدددړۍ لدددړۍدي،هرڅومره چدې دودددددو ه ده کوم،خدوب نده را دي،زه خپلده هدواړم
چې ودده شم،خو نه کېږي،په دې کې زما يناه څه ده؟
دهدې هږ داسې ردږددده لکه ماشوم چې هواړي وژاړي.
لدده زاړه سددرداره هددم خددوب کددډه کددړې وه.د زاړه سددردار چوپړتيخددون د
خوب او ويښتيا په من کې اورددل چې بادار په قهر قدم وهي اود پدزې
سدهاری باسي.بوډا ،داسې انګېرله چې لورته يې په سدپکاوي سدره،ده
ته هم سپکاوی شدوی دی او دهده سدپکاوی دهدده لده لپداره د زهدم وړ نده
و.دهدده سددپکاوی پدده ده کدده يددران تمامېددده چددې هددده ندده ده ته،ندده بددل
چاته،دهددده لورتدده،هدې لورتدده چددې ده تدده تر اندده هددم يراندده ده،شددوی
دی.هده له انسره ژبه کړې وه،چې دا پېښه به په هر اړخيزه تويه څېدړې
او يوې رښتداني يريکړې ته به رسېږي،خو دې هلو لو دآرامۍ پر ای
هده الپسې نا آرامه و.
له انسره به يې ويل:
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ددهه شان يوه باڅاري په خداطرهم پدالر هېدروي او هدم نورڅده،خپلويښددته جوړوي،سدددينګار کددوي او ددې زلمدددي لپدداره څندد

پدده څندد

اوړي.خوشاله ده چې پالر يوازې پردږدي او ايله اوس يې پام شوی،چې
زما به دې خبرو ته پام شي(،دپزې سدهاری کوي) خودا څده فکدر کدوي؟
زه ړوند يم او نه وينم چدې دا احمد زلمدى پده څده شدرم دپېدلدې بدوري يدن
پسې ان لېونى کړی دی؟څومره بې شرمي او بې همتي.هېڅ ډول هدرور
نه لري...او زما لور هم په خپل قدر نه پوهېږي...
کله چې تيخون ،وچ او له سپينو ويښدتنو ډک ټټدر سدردار تده دخدوب
کميه وراهوست،بوډا په زړه کې ويل:
داخلدددک خدددو مدددا دلتددده نددده دي رابللدددي،دا دلتددده شددديطان راوسدددتيدي،دوی راهلددي چددې زمددا ژونددد يدددوډ کړي،زمددا هددده ژونددد چددې يوڅددو
ور ې پاتې دی.
سريې له يريوانه ال راوتلى نه وه ،چې وې ويل:
بالپسې،بال!تيخون دسردار له دې عادل سره خورا ښه بلد و چې کله ناکله به يدې
خپددل خيالوندده پدده لددوړ آواز اوچدددو څريندول،نو کدده کلدده چددې دهددده لدده
پوښتنو او قهر نه ډکې ستريې راوتلې وليدې،حيرل يې ونه کړ.سدردار
وپوښتل:
ودده دي؟تيخون دټولو وفدادارو او دندده پېژنددونکو چوپړاندو پده څېرچدې پده
سددتريو کددې دخپددل خاونددد پدده طبيعددت پوهېږي،پدده دې هددم پددوه شددو چددې
موخه يې سردار واسيلي او دهده زوی دي.
هوکې جاللتمابه!ودده شول او څراهونه يې مړه کړل.هېڅ الزمه نه وه،هېڅ!...او خپل کټ ته الړ...5۳1

که څه هم اناتول او پېدله بوري ين يوله بل سره څه انګړې خبدرې نده
وې کړې او دمينه ناکې پېدښې او دخوارې مورې ترپيداکېدوپورې يدې
پدده دې اړه څدده مخالیددت هددم ندده الره،ولددې پدده دې پوهېدددل چددې پدده دې اړه
ددرې خبرې شته چې دوی بايد په پټه دزړه خواله پرې وکدړي،.ندو لده دې
کبله له سهار راهيسې په دې تکل کې و چې يوازې سدره ويدوري.ندو کلده
چې شهزاديې ماريا په ټاکلي وخت دپالر دفتر ته الړه ،اناتول او پېدلده
بوري ين وخت پيدا کړ چې په باهچه کې سره يو ای شي.
شهزاديۍ ماريا،هده ورځ سهار په ودرې او ردږدددا دپالر دفتدر تده
نږدې شوه.
هدې ته داسدې بردښدېده،چې نده يدوازې ټدول پده دې پدوهېږي چدې ندن
دهدې بخت څرينددږي بلکې ټول پده دې هدم پوهېددل چدې هدده خپلده پده
دې باب څه فکر کوي او دهه حالت يې دتيخون او سردار واسيلي دهده
چوپړ په څېره کې چې تودې اوبه يې خپل خاوند ته وړې او په دهليز کدې
ددې په ليدود درناوۍ لپاره ترمالخم شوی و ،وليد.
مشر سدددردار تدددر بدددل هدددر وخته،هدددده سدددهار پدددر خپلدددې لدددور مهربدددان
اوخواخوږی و.شهزاديۍ ماريا دخپل پالر په دهه حالت ښه پوهېدده.دا
هماهه حالت و،چې کله بده ماريدا نده شدو کدوالی د رياضدى پوښدتنې حدل
کړي،دپالر پده بشدرې کدې بده يدې راڅريندددده او بيدا بده لده قهدره پاڅېدد
اوپه کلکو مټو به له هددې لدرې او پده کدرار آواز بده يدې يدوخبره څدو وارې
تکراروله.
مشرسردار بې له نده اادلي خبدرې تده راهدى او پده داسدې حدال کدې
چې لورته يې تاسو ويل،په خبرو پيل وکړ او وې ويل:
هدوی ستا ريبارۍ ته راهلي او پرون يې ماته وړانددز وکړ.او تر لدږنډ نه وروسته يې وويل:
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کېدای شي دومره پوه شوې يې چدې هدده خپدل روزل شدوي(دا نده وهڅرينددددده چددددې ولددددې سددددردار نيکددددوالی اندددددرويچ،اناتول دپددددالردالس
روزونکى باله) زمدا دښدکلو سدتريو ديددن تده نده دی راوسدتى.تاتده مدې
وويددل چددې پددرون يددې لدده ماسددره خپددل زوی تدده سددتا دکددړو پدده اړه ويلددي
دي،هماهه شان چې زما په کار پوهېږي پردکړه مې تاته پردښوده.
دشهزاديۍ څېره تکه سره اوسپينه شوه او په يبنۍ يې وويل:
پالره زه دې په خبرو پوه نه شوم؟پالرپه خورا خواشداني چيده کړه ا وې ويل: په خبرو پوه نه شوم،يعني څه؟سردار واسيلي خپدل زوی تده خوښدهکړې يې،چې ناوې يې شي،هدوی ريبارۍ ته راهلدي،اوس زمدا پده خبدره
پوه شوئ.زما خبره زهرده او په ډا

ده!اوس زه له تانه پوښتم چې ته څه

په کې وايي؟
شهزاديۍ په ورو،ترشونډو الندې وويل:
پالره جانه!زه نه پوهېږم هر رنګه چې ستاسو... زما خوښه؟ زه دلته څوک يم؟زماخوښې ته به نه يورې،زه خدو مېدړهنه کوم،ته بايد په خپله ووايي.
شهزاده يۍ احساسوله چې دپالريې دې کار ته خوښده نده ده،خدو پده
هماهه شېبه يې په زړه کې ويرحېدده چدې ديدرد ژونددبرخليک يدې اوس
ټاکل کېږي،همدا اوس او کنده هدېڅ وخدت!سدتريې يدې ښدکته واچدولې
چې دخپل پالر ستريې ونه ويني ،که دې داسې انګېرله چې دهددو تدر
اهېز الندې سم فکر او پردکړه نه شي کدوالی او دتدل پده شدان بده پرتده لده
مننې او اطاعت نه بله الره ونه لري،هدې وويل:
زه خو ستا له خوښۍ پرته بله خوښه نده لرم،خدو کده اجدازه وي،خپدلنظر به هم څريند کړم...
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هدددې ال خبددرې پ دای تدده ندده وې رسددولې چددې مشددر سددردار يددې خبددرې
پردکړې او په لوړ آواز يې وويل:
ډدره دې مبارکه وي،هده به تا وکړي،ستا شتمني او مهربه خپدل اوپېدله بوري ين به ولکه اوښځه به يې کړي او ته به...
مشرسدددردار پددده دې اړه خبدددرو تددده کددده دوام ورنددده کړچدددې پدددام يدددې
شددو،دهې خبددرې دهدددې پددر لددور څدده ندداوړه اهېددزه کددړې وه.شددهزاديۍ
سرښکته واچواوه او نېږدې و،چې له ستريويې اوښکې راروانې شي.
مشر سردار زياته کړه:
نه!نه!ټوکې کوم.خو يوازې يوه خبره پده يداد لدره چدې زمدا پده اندد دادهرې پېدلې خپل ح دی چې ان ته دخوښې مېړه خوښ کړي.ته هدم پده
دې کددار کددې آزاده يې،خددو دا پدده يدداد لددره چددې سددتا ټددول ژونددد سددتا نننددۍ
پردکړې پورې تړلى دی.زما از زماد خيالو په اړه هېڅ فکر مه کوه.
سمه ده پالرجانه!خو زه هېڅ نه پوهېږم.بله خبره درته وکړم چې هده هلک هم خپل واک نه لري،هدده تده چدېهرڅه ووايي،هماهه کوي.هده نه يوازې تا بلکې بله هره هده نجلدۍ چدې
ورته ووايي،هده کوي.خو ته اوس پوره واک او دټاکنې ح لري.الړه شه
خپلې کوټې ته،خپل چرل وواهه،يوسداعت نوروخدت لري،بيدا راشده او
دټولددو مخکددې خپلدده خوښدده ووايدده :يددا هددو او يددا ندده! زه پددوهېږم اوس
ي،هلتدده کېنددې او دعايددانې کددوي.ښدده!دادې خپلدده خوښدده،هرڅه چددې
کددوي کددوه يې،دعددا کددوي او کدده ښيرا،ښدده بدده دا وي چددې فکددر وکددړئ او
خبرې خالاه کړئ.
تددر هددده چددې شددهزاديۍ پدده تتددو خيددالونو کددې ډوبدده دمشددر سددردار لدده
کددوټې وتلدده او آن دهدددې تددر وتلددو وروسددته،هده پدده لددوړ آواز همداسددې
تکراروله:
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 يا هو او يا نه ،يا هو او يا نه...دماريا برخيلک څريند و،هده نيکمرهه بردښدېده،خو هدده څده چدې
دهدې پالر د بوري يدن پده اړه ويلدي و،هدده خدورا وحشدتناکه و.هددې نده
شددي کددوالی دهدددې پدده اړه فکددر وندده کددړي.هددده دپددالر لدده دفتددره تددر وتلددو
وروسددته،په همدددې خيددالوکې ډوبدده ،دبدداهچې لدده الرې دخپلددې کددوټې
خواتددده روانددده وه چدددې ناڅاپددده دپېدلدددې بدددوري يدددن آشدددنا بنګهددداري او
موسکا،هده له خيالو رواوويسته.هدې چې ستريې راپورتده کدړې ،وې
ليدل چې څويامه آخوا اناتول،له فرانسدوي نجلدۍ(پېدلده بدوري يدن)نده
هيږ تاو کړې او په کرار کرار يې په هدوږو کدې څده وايدي.آنداتول دسدر پده
راپورته کېدو شهزاديۍ ماريدا وليدده اولده ډاره وردږدددداو دبدوري يدن
مال چې شهزاديۍ يې نه ليدله پردنښوده.
داناتول حالت داسې بردښېده چې يواکې وايي:
ودردږئ!دا ال څوک دي او څه هواړي؟شهزاديۍ ماريا په چوپه خوله هدو ته کتل،خو په دې يې هېڅ سر نه
خالاېده چې څه ويني.مګر په پای کې پېدلې بوري ين چيده کدړه او پده
تېښتو يې تېښته وکړه.
اندداتول پدده يددوې خددوږې موسددکا دشددهزاديۍ ماريددا داسددې درندداوي
وکړچې يواکې له هدې هيله لري،ښه به دا وي ،په داسې يو له ملندډو نده
ډک کار وخاندئ .بيا يې اوږې پورته واچدولې او لده هدده وره نده چدې دده
دکوټې خواته وتلې وه،وول.
يو ساعت وروسته تيخون شهزاديۍ پسې ورهى او هدې ته يې بلنه
ورکړه چې پالريې هواړي او دايې هدم ورتده وويدل،چې سدردار واسديلي
سددرييوويچ هددم دهدددې لدده پددالره سددره دی.کلدده چددې تيخددون دشددهزاديۍ
ماريا کوټې ته راهى،هده پر څوکې ناسته او له پېدلې بدوري ين،نده يدې
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چددې لدده ژړا شددنه وه،هېددږ تدداو کددړې وه او دهدددې څڼددې يددې نددازولې.دهدددې
ښکلو ستريو چې هماهه پخدوانۍ ارامدي او اليدې بيامونددلي وو ،پده
خورا مينې اوخواخوږۍ بوري ين ته ينډل شوې وې.
پېدلې بوري ين،وويل:
نه!نه!زه پوهېږم نور،نو مادژوند ترپايه ستا ډاډ له السه ورکړ،خوشهزاد يۍ ماريا وويل:
داڅه وايئ؟داسې نه ده!ته له پخوانده ال راتده يرانده يدې،زه بده ه دهوکړم چې هرڅه مې له السه کېږي،سدتا دنيکمرهدۍ پده الره کدې يدې ونده
سپموم.
خو تاسو ما ته نور نو پده سدپکه يورئ،تاسدو سدپې لي ياسدت چدېمابايد هم سدپک ويڼئ  ،کده پده دهدو پداکو احساسداتو چدې تاسدې يدې
لرئ ،هې کله نه شي کوالی زما دهده هوسدناک کدړه درک کدړئ،اې زمدا
خوارې ادې...
شهزاديۍ ماريا پده خواشدداني خدو موسدکا د شدونډو پدر سدر واب
ورکړ:
آرامه شئ،زما يرانې خورلنډې! زه الړم،بايد پالرته مې ورشم.دا يې وويل اوووته.
سردار واسيلي تنبکرومړه په الس ،پښده يدې پده پښدې اړولدې وه،پده
يبڼۍ اوتلوسوکې داسدې ډوب و،چدې خپلده يدې پرخپلدې خواخدوږۍ او
مهربانۍ هوښتل وخاندي ،دشهزاديۍ دراننوتو په شېبه کې يې خدورا
مينه ناکه ،موسکا پر شونډو خوره وه او په دوو يوتدويې پده چټکدۍ لدږ
مېددده تنبدداکو پددزې تدده کددړل.لدده هددده سددره سددم پاڅېددد ،دشددهزاديۍ ماريددا
دواړه السونه يې ونيول او وې ويل:
اې زما نازولې مهربانې!5۳6

له يوه ساړه اسويلي نه وروسته يې زياته کړه:
زما د زوی برخليک ستاسو په منګلو کدې دی،ستاسدو خوښده،زمامهربانې،ماتده يرانې،زماندازولې ماريددا!تاسدو تدل دخپلددې لدور پده څېددر
راته يرانده وئ،ترهدده وروسدته لده هددې نده لدرې شدو او پده رښدتيايې پده
ستريو کې اوښکې تاو راتاو شوې.
سردار نيکوالی اندردوويچ څو له پزه وسدوله او وې ويل:
سردار دخپل روزل شوي ،دخپل زوی له لدوري تاتده د واده وړاندددزکوي،اوس ته هواړي چې دسردار اناتول کورايين مېرمن شي اوکنه؟
هده په لوړ آواز زياته کړه:
يوازې ووايده،هو او کده نده!او تدر هدده وروسدته بده بيدا زه،پده دې اړه
خپله خوښه او ناخوښه تاسو ته ووايم.او بيا يدې سدردار واسديلي تده چدې
بشرې يې دننواتوحالت درلود ،وويل:
هوکې خپله خوښه!يوازې خوښه او ناخوښه؟شهزاديۍ ماريا په خپلدو ښدکلو سدتريو سدردار واسديلي اوپدالر تده
وکتل او په زهرده اوډاډمنه تويه يې وويل:
يراندده پددالره!زماخوښدده خددو داده چددې تددل لدده تاسوسددره پدداتې شددم اوهې کله خپل ژوند ستاسو له ژونده جال نه کړم،زه نه هواړم مېړه وکړم.
سردار نيکوالی اندردوويچ تندی تريو کړ اوچيده يې کړه:
اپلتدې مده هږوه،داڅده حماقددت دی،اپلتدې ،اپلتدې ،اپلتدې ! دا څددهاپلتددې هددږوئ! لددور يددې لدده السدده راونيولدده،بې لدده هددده چددې هددده ښددکل
کړي،دهدې سريې ان خواته راخم کدړ ،خپدل تنددی يدې دهددې پرتنددي
ورکېښددود .او دهدددې الس يددې داسددې کېښددکود چددې نجلددۍ تندددی تريددو
اويوه نرۍ چيده يې کړه.
سردارواسيلي له ايه پاڅېد او وې ويل:
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زما مهربانې!هواړم ووايم چې دهه شېبه بده پده ژوندد کدې هې کلدههېره نه کړم ،تر ټولو زمانازولې! موږ ته مټې دومره هيله راکړه چې کدوم
وخددت وکددوالی شددو سددتا مهربددان او خواخددوږي زړه تدده الره او دای پيدددا
کدددړو.ووايددئ!ووايئ،راتلدددونکې روښدددانه او لددده هيلدددو ډکددده ده،ووايددئ
!کېدای شي...
 سرداره! ما دخپل زړه خبره تاسو ته وکړه!له هده وياړ چې ماته مدوراوباښه مننه!خو هواړم ووايم چدې هې کلده بده ستاسدو دزوی ښدځه نده
شم.
مشر سردار وويل:
 هرڅه څريند او پای ته ورسېدل،هده زياته کړه:يرانه! ستاسو له ليدوخوشاله شوم،خورا خوشاله! ماريا ته در دهخپلې کوټې ته،در ه!
په داسې کې حال چې له سردار واسيلي نه يې هېږ تاووله ،وويل:
ستاسو له ليدو نه خوراخورا خوشاله يم.شهزاديۍ ماريا په زړه کې ويل:
زه نورې هيلې لرم.زمدا قسدمت دادي چدې دندورو پده نيکمرهدۍ کدېنيکمرهه واوسم.زه هواړه خپله مينه نوروته په ان ښندنه او ميندې کدې
پيدا کړم.هرڅنګه چې کېږي زه بايد هسې څه وکړم چدې پېدلده بدوري يدن
نيکمرهه شي.هدې،اناتول سره لېدونۍ مينده پيددا کدړې ده او پده هماهده
لېونتوب په هدې پېښمانه ده.زما چې څه له السه کېږي ترسره به يې کړم
چې ددې بدمرهې نجلۍ ارمان ترسره او له هده سره واده وکړي.کده دهده
وان پيسې نه لري ،زه به پېدلې ته هده ورکړم،زه بده مدې لده پدالره او لده
ورور اندرې نه هيله وکړم چې مرسته ورسره وکړي.که دا نجلۍ د اناتول
ښددځه شددي زه بدده ددان ترټولددو ندده نيکمرهدده ويددڼم.هددده څددومره بدمرهدده
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ده،دلتددده پدددردۍ پردۍ،يدددوازې او خدددواره ده.اې پاکددده خدايددده!پددده څددده
لېونتوب دا له هده سره مينه کوي،داسې هدده ورتده يدران دی چدې هددې
خپددل ددان هددم هېددر کددړی دی،کدده زه هددم دهدددې پر دای وای،مددا بدده هددم
همداسې کړي وای.

5۳۳

6
درسدتوف کددورنۍ لدده ډدددرې مددودې راهيسددې لدده خپددل زوی نيکددوالی
جانه هېڅ خبر نه الره.دژمي نيمايي وه چې يراف يو ليک ترالسه کړ او د
ليک دشا له کرښو نه يې دخپل زوی دالسليک نښده وپېژاندده.دليدک د
ترالسه کولو سره سم ،په چټکۍ او ودرې،دپښو پده څوکدو کرارکدرار لده
دې ډاره چې دچا ورتده پدام نده شدي،خپل دفتدر تده الړ ،دان پسدې يدې ور
پددورې کددړ او دليددک پدده لوسددتو شددو.اناميخايلوفنددا چددې لدده ليکدده خبددره
شوه( که په کورکې دهدې له خبرتيانه پرته ،دهېڅ پېښې کېدنه شدونې
نه وه) په کرار کرار ديراف کوټې ته ورننوته او ويې ليدل چې هده ليک
په الس،ستريې له اوښکو ډکې ،خوپه خنداهده لولي.
انا ميخايلوفنا سره له هده چې اوس يدې ژوندد ښده شدوی و،خدو الهدم
درستوف له کورنۍ سره اوسېدله.
په ويرجن او پوښتنيزهږ او په هرهم او خوښۍ کدې لده خپلدو کوربندو
سره ديډون د چمتوالي په احساس يې،وويل:
يرانه دوسته!يراف دهدې په ليدو الپسې په سلګو شو او وې ويل:
نيکوالی جان!...ليدک...ټپدي...ټپدي شدوی...زمدا دزړه سدره،يرافينېنازينې! هده افسر شدوی،دخدای شدکر،زه اوس خپلدې يراندې يرافيندې
ته څنګه ووايم.
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آناميخايلوفنددا دهددده ترڅن د

کېناسددته.پدده دسددتمال يددې دهدددې لدده

ستريو ،پرليک تويې شوې اوښکې او خپلې ستريې وچې کړې،ليدک
يددې خپلدده ولوسددت اويددراف تدده يددې ډاډ ورکددړ چددې تددر هرمنددۍ مخکددې او
کېدددای شددي،د چ دای تددر څکلددومخکې يرافيندده دخدددای پدده مرسددته ددې
خبرو اورددوته چمتو کړی.
دچای په وخت کې يې دجګړې د اوازو او نيکوالی جان په اړه خبدرې
وکړې او بيايې پوښتنه وکړه چدې وروسدتى واريدې لده هدده نده څده وخدت
ليدک ترالسدده کدړی دی...هددر وار بده چددې يرافيندې هوښددتل تردهدو کندايو
وروسته پردشانه شي،کله به يې يراف او کلده بده يدې آندا ميخايلوفندا تده
کتل.اناميخايلوفنا،په خورا يرکتيا او کرار دخبرو لړۍ بدله کړه او لده
څه بې اهميته خبرو نه به يې خبرې پيل کړې.ناتاشا چې د کورنۍ دندورو
هړو په من کې په يرکتيامشهوره وه او دخبدرو لده منځده دهددو پده راز
پوهېده او دنورو په څېرو کې هرڅده لوسدتل،د سدهارنۍ لده پيلده دې تده
پام کړی و،چې ددې دپالر او مېلمنو ترمن کدوم رازشدته او دا راز ددې
ورور نيکوالی پورې اړه لري...تر ډوډۍ وروسته يې ان اناميخايلوفنا
ته ور ورساوه،په واړه مېلمستون کې ورترهاړې شوه او وې ويل:
يرانۍ ترورې!يرانې ترورې!راته ووايه څه خبره ده؟نه،کومه خبره يرانې؟نه يرانې ترورې،ماته خوږې او دزړه سرې!کله دې پردږدم،پدوهېږمچې کومه پېښه شوې ده.
آناميخايلوفنا سر وښواراوه او وې ويل:
عجيبه يرکه او هوښياره نجلۍ يې،يرانې!ناتاشا دهدې له بشدرې تودور وکدړ چې،تودور يدې رښدتيا ده،چيدده
يې کړه او وې ويل:
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دنيکوالی ليک رارسېدلى دی؟هرومروهمدا خبره ده؟خو دخدای لپاره احتياط کوه.ته پدوهېږې چدې داخبدر بده دې مورتدهڅنګه ټکان ورکړي.
کددوم يې،مددور تدده مددې کددوم ! خددو کدده راتدده وندده وايددي چددې څدده يددېليکلي،نه وراته وايي؟ همدا اوس م او ورته وايم.
آنا ميخايلوفنا دې ته اړوته چې په لنډه تويده دليدک خبدرې هددې تده
ووايي،خو له هدې يې هيله وکړه چې په دې اړه هېڅ چاته ،څه ونه وايي.
ناتاشا پر ټټر او تندي اليب وکېښ او وې ويل:
قسددم خورم،قسددم،چې هددېڅ چاتدده وندده وايددم او پدده چټکددۍ دسددونياخواته ورهله او په وياړمن او ډاډمن آواز يې وويل:
نيکوالی جان...ټپي...ليک...دسونيا بشره سمدالسده تکده سدپينه شدوه او يدوازې يدوه خبدره يدې لده
شونډو راووته:
نيکوال!ناتاشددا چددې دوروردټپددى کېدددودخبر پدده اورددددو دسددونيا دبشددرۍ
بدليدل وليدل ،ددې خبرهم لړلي اهېدز تده يدې پدام شدو .دان يدې دسدونيا
هېږ يې ته ور وارتېږه ،د هدې پر ټټر يې سدر کېښدکوده ،پده ژړايدې پيدل
او وې ويل:
ټ د يددې هددومره ژور ندده دی،حددال يددې ښدده دی او بلدده داچددې اوس يددېدافسرۍ رتبه هم ترالسه کړې ده.ليک يې هم خپله ليکلى دی.
پيتا چې په درنو او هوڅو ياموپه کوټو کې ير ېده،وويل:
ويني! څرينده ده چې تاسو ټولې ښدځې پرتده لده ژړانده پده بدل څده ندهپوهېږئ.زه په دې ډدره خوشاله يم چې...رښتيا وايم،ډدره خوشاله يم چدې
ورور مې دنورو په من کې دهه شان مېړانه کړې ده.ستاسو له ساندو او
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بنګهاري نه پرته بل څه زده نه دي.ناتاشا په ژړا کې،وموسېده.
سونيا وپوښتل:
 تا ليک خپله ولوست؟ما لوستى نه دی،خوهدې وويل چې هرڅه په خير تېدر شدوي او هددهاوس دافسرۍ رتبه يټلې ده.
سونيا پر ټټر او تندي اليب وکېښ او وې ويل:
 دخدددای شددکر دی،خددو کدده هددده تدده تېرويسددتلې يې،بيددا بدده څنګددهوشي؟در ې چې مور ته ورشو.
پتيا چوپ واو همداسې په کوټې کې يرد ير ېد،هده وويل:
کدده زه دنيکددوالی پددر دای وای،مابدده تددر ټولوندده زيددال فرانسددويانوژلي وای،هده ډدرسپک خلک دي.پتيا خپلې خبرې اوږدې کړې:
ما به دومره ډدر هده وژلې وای،چې لوی انبار به مې ترې جوړ کړایوای.
 پتيا چوپ شه!ته خو خورا ساده يې.زه ساده نه يم،ساده هده څوک دي چې په هرڅه پسې هسې ژاړي.ناتاشا تريوې شېبې چوپتيا نه وروسته وويل:
هده ستا ښه ياددږي؟سونيا وموسېده او وې پوښتل:
ته له مانه پوښتي چې نيکوالی مې ياددږي او کنه؟ناتاشا چې هوښتل يې خپلو خبرو ته زهرده بڼه ورکړي،وويل:
نه،سونيا!زما موخه داوه چې هده دې هسدې يداددږي چدې پدوره دېيدداد شي؟دسددارې پدده تويدده زه چددې نيکددوالی يادوم،دهددده ټددول کددړه وړه
راياددږي،خو باريه مې سم نه ياددږي،ااالمې نه ياددږي.
سونيا په حيرل وپوښتل:
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څنګه دې باريه نه ياددږي؟داسې نه چې نه مې ياددږي،بشره مې يې ياددږي،خو هسې چې مدېنيکددوالی يدداددږي هددده مددې ندده يدداددږي.نيکوالی،همدددا چددې سددتريې
وتړم،وينم چې هده مې ترمخې والړ وي،خو باريه داسدې نده دی.خپلدې
ستريې يې وتړلې او وې ويل:
وينئ،هېڅ نه وينم،هېڅ...سونيا وويل:
ناتاشا! له هده شېبې نه چې ستا په ورور مينه شوې يم،هرڅه چې لده
هده ،ماته پېښ شي،پروايې نه لرم او زړه به ترې بېل نه کړم.
ناتاشا په حيرل سونيا ته ير او همداسې چوپه خولده وه.داسدې يدې
انګېرله،هددده څدده چددې سددونيا وايي،رښددتيا دي او هددده ميندده چددې هددده
انځوروي ،رښتيا کېدونکې ده،خو دې ال دهه حال په خپل ژوند کدې نده
و ليدلى،که څه هم هدې دا منله چې دهه راز مينده وي،خوهدده يدې درک
کوالی نه شوه.هدې وپوښتل:
ته هده ته ليک ليکې؟...سونيا تکه سره شوه او وې ويل:
نه پوهېږم که هده يې وليکي،زه به يې هم وليکم.ته هده ته دليک له ليکلو نه،نه شرمېږمئ.سونيا وموسېده او وې ويل:
نه!خو زه په دې شرمېږم باريه ته ليک وليکم.په څه شرمېږئ؟همداسې،نه پوهېږم،نه پوهېږم،هسې شرمېږم.پتيا چدې دناتاشدا لده مخکندۍ خبدرو نده خوابددی شدوی و،سدونيا تده
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وويل:
زه پوهېږم،ولې شرمېږئ؟له دې نه شرمېږئ چدې لدومړي خوهدده پدهدهدده هددټ خېټددي عينکددي (پتيا،خپددل همنددامى پېير،چددې نددوی يددراف
بېزاوخدددوف شدددوی و،پددده دې نامددده نومدددوه)مينددده شدددوې او اوس پددده دې
سندرهاړي مينه شوې(دلته يې موخه دناتاشا دآواز ايتدالوی ښدوونکى
و)هده له همدې نه شرمېږي.
ناتاشې وويل:
پتيا ته احم يې.پتيا،چې ال له کاله يې پوره شوي نه و،ديوه بوډا په څېر وويل:
احم خو يم،خو تر تانه احم نه يم ادکې.يرافينه چدې ال دسدهارنۍ پده وخدت کدې داناميخايلوفندا لده خبدرو نده
خپددددده شدددددوې و،همدددددداچې خپلدددددې کدددددوټې تددددده ورسدددددېده،پر څدددددوکۍ
کېناسته،ستريې يې چې اوښکې پده کدې راډندډ شدوې وې ،دخپدل زوی
له واړه او ښکلي ميناتورشوي انځور نه ،نه شلولې .آنا ميخايلوفنا چدې
ليدک يددې پدده الس کدې و،دپښددو پددر سددر،کرار کدرار د يرافينددې کددوټې تدده
ورنېږدې شوه،دهدې د دروازې ترشا ودردده او بدوډا يدراف تده يدې چدې
دې پسې جوخت راروان و،وويل:
ابر وکړئ،لږ تم شئ.او ور يې ان پسې ور وتاړه.يراف سر د دروازې دکلي په سوري ورکېښود او هوږيې ونيو.
پددده پيدددل کدددې،د ور نيدددو خبدددرو اتدددرو هدددږ راته،وروسدددته يدددوازې د
اناميخايلو فنا مينده نداک هدږ چدې پده هدر اړخيدزه تويده يدې خبدر ې کدولې
اورددل کېدې،بيا دهدې يوه چيده واورددل شوه او تر هده وروسته يدوه
چوپتيددددا خددددوره او سمدالسدددده دواړه هږوندددده پدددده خوښددددۍ سددددره يددددډ
شددول،داناميخايلوفنا دپښددو هددږ ترهددوږه شددو او دروازه يددې را خالادده
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کړه.دهدې په څېره کې،دهده جراح داکتر هرور او وياړ ليددل کېدده چدې
يواکې يو خورا دروند او سخت عمليال يې په بري پای تده رسدولي وي
او هواړي نندارچيان دخپل هنر دنندارې ستاينې ته ور وبولي.
دبري له خونده ډکه ،په يوه وياړمنه خو ېدا يې وويل:
مهرباني وکړئ،کار پای ته ورسېد.يرافينې،پده يدوه الس کدې دزوی،نيکدوالی پده تودوير انځدور شددوې
تنباکرومړه او په بل الس کې يې ليدک نيدولى و،خپلدې شدونډې يدې کلده
يددوه او کلدده هددم بددل تدده کېښددکودې.ديددراف پدده ليدددو يې،السددونه هددده تدده
وروهځول ،دهده بې ويښتو سر يې په هېږ کې ونيو او د سر له پاسه يې
ليک اوپه تنباکرومړې کې د زوی انځور ته کتل .دهده تک شين سدريې
لددده اندددده پددده خددددوراکرارۍ ددې لپددداره پددددورې واهددده چددددې ښدددکل يددددې
کړي.ويره،ناتاشا،سونيا او پيتيدا کدوټې تده راننوتدل او دليدک لوسدتل
پيل شول.نيکوالی په ليدک کدې دجګدړې او هددو دوو نښدتو دحالدت پده
اړه په لنډه تويه ليکلي و،چې ده په کدې يدډون درلود،بيدا يدې دافسدرۍ
داخيستواو بيا يې ويلي وچې دمورجدانې او پالرجدان السدونه ښدکلوي
او له هدو نه هيله کوي چدې ده تده دعدا وکدړي او يادونده يدې کدړې وه چدې
ويره،ناتاشا او پيتيا ته سالمو نه لېږي او هدوی ښکلوي.ددې ترڅند
هددده ښدداهلي شددلين

،مېرمن شددوس او خپلددې مينځددې تدده هددم سددالمونه

لېږلي وو.هده بيدا هيلده کدړې وه چدې يرانده سدونيا دپخدوا پده شدان ورتده
يرانه ده،هده يې ډدره ياددږي اوبايددده له خوا ښدکل شدي.سدونيا،ددې
خبددرې پدده اوردددده تکدده سددره اوپدده سددتريو کددې يددې اوښددکې راښددکاره
شوې .هدې چې ،دې ته د وراوښدتل شدويو هلچکوندو زهدم نده درلود،پده
تېښته لوی تاالرته وتښتېده ،داخوا،آخويې منډه کړه،وچورليده،لمنده
يې چدې لده مندډو نده پيددا شدوې وږمدۍ ووهلده ،لکده سدايوان داسدې يدې
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وهوړولدده او پدده خددورا خوښددۍ او مسددتۍ پدده هوړددددلې لمددن پر مکدده
کېناسته.
يرافينې ژړل.
ودرې وپوښتل:
مورې ولې ژاړې؟له هدوخبرنه چدې هدده ليکلي،مدوږ بايدد خوشدالهشددو،نه داچددې اوښددکې تددويې کددړو.دا پدده رښددتيا چددې يددوه دحدد خبددره
وه،خددويراف،يرافينې او ناتاشددا،ټولو هدددې تدده د مالمتددۍ پدده سددتريه
کتل.
يرافينې خو په زړه کې ويل:
دانجلۍ چاته پاتېږی؟دنيکوالی ليک پده سدلګونو وارې ولوسدتل شدو او هدر هدده چدا چدې
دهده داورددو وياړ هوښته،بايد يرافينې ته چې يوه شېبه يې هدم ليدک
لدده منګولددو ،ندده لددرې کدداوه،ورنېږدې شددوي وای.ښددوونکې،مينځې او
آشددنايان بدده ټددول راتلددل او يرافينددې بدده بيددا بيددا ليددک لوسددته اودهددر وار
لوستلو نه به يدې لده خوندد اخيسدتو سدره پده هدده کدې د نيکدوالی دنويدو
وياړونو رازونه موندل....
دليک يوه برخه يې چې لوسته،بيا به يې وويل:
څددده ښدددکلې ليکنه؟څنګددده هرڅددده ښدددکلي انځدددوروي او څددده لدددویروح!د ان په اړه هېڅ نه ليکي،خو ددې دينسوف چې نه پدوهېږم څدوک
دی،څومره ستاينې کوي.حدال داچدې دی پده خپلده بده تدر ټولدو پده مېړانده
جنګېدلى و.دخپلو زورددونو په اړه يدې هدېڅ نده دي ليکلي،رښدتيا چدې
خورا مېړنى...او دنورو زلميانو لپاره دوياړ اوسرښندنې نښه دی....
د ټددولې کددورنۍ پدده يددډو ه ددو،تر يددوې اونددۍ وروسددته دنيکددوالی
دليک واب وليکل شو.هده لومړی يډوډ او بيا سديخ او ښدکلى ليدک
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وليکدده.ديددراف پدده زيددار او ديرافينددې ترڅددارنې الندې،هرڅدده،دور ني
ژونددد داړتيددا وړ واړه ټددوکې ،پيسددې ،جددامې،پو ى نښددې اوکددالي نددوي
افسر شوي وان ته چمتواو برابرشول.
اناميخايلوفندددا چدددې پددده مندددډو تدددرړو او دآشدددنايانو او اړيکدددو پددده
پيداکولو کې يې انګړی مهارل درلود،په دې بريالۍ شوې وه چې پده
پوځ کې هم ان او خپل زوی ته مالتړ او همخوران پيدا کړي،آن دا الره
يې هم موندلې وه چې ليک ديدار دسدترقوماندان شدهزاده کانسدتانتين
پداولوويچ پدده نامدده وليکددي...هددده پده دې ډاډمندده وه،کدده دهدده ليددک دهدده
قوماندددان تدده ورسددېږي...قوماندددان بدده هددده بدداريه او بدداريه ب ده هددده
نيکوالی ته ورسوي...
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د نددوامبر پدده دولسددمه د کوتددوزوف جنګيددالى پددوځ پدده الميددو نددومي
ای کې قراريداه نيدولې وه او دې تده يدې دان چمتدو کداوه چدې يدوه ورځ
وروسدددته د روسددديې او اتدددريت دټولواکدددانو پددده وړانددددې پردد دټ سدددرته
ورسوي.
يددوه قطعدده چددې تددازه لدده روسدديې ندده رارسددېدلې وه،هددده شددپه يددې د
اولميو په پنځله ورست وات کدې تېرولده،هدې قطعدې هوښدتل چدې
سبا ته دسدهار پده لسدو بجومخدامخ لده هماهده ايده دپرددټ ډيدر تده الړه
شي.
پدده همدددې ورځ نيکددوالی رسددتوف دبدداريه لدده خددوا داسددې يوليکددل
شددوی يادښددت ترالسدده کړ،چددې د ازماعيددل کنددډک تېددره شددپه دالميددو
پنځله ورسدت واټدن تده نده دی رسدېدلى،خو بداريه دې تده سدتريې پده
الره دی چې ده ته رالېږل شوې پيسې او جامې ترالسه کدړي.لده جبهدې نده
تددر راير ېدددو وروسددته ددوی پددوځ ،الميددو تدده نېددږدې د ددای پددر ددای
کې ددلو لدده املدده هددده خددورا زيدداتو پيسددو تدده کدده اړتيددا لرلدده،چې هلتدده
اتريشددي او يهددودي سددوداير ډدددر زيددال وو او پدده زړه پددورې شدديان يددې
خرڅدول .دپدداولګراد پدده هونددډ کددې دنويددو ترفيعو،مددډالونو او نښددانونو
داخيسددتو لدده املدده هددره ورځ بنډاروندده وو ،مېلمسددتياوې وې،جددامونو
اوشدددرابونه وو،اولميدددو تددده دمجددداري کدددارولين دليددددو پددده تمددده تدد
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رات

،چې هلته نوی رارسدېدلى و او لده نازولوښدکلو ساقيانوسدره يدې

ميخانه جوړه کړې وه.رسدتوف چدې تدازه يدې دويدم بردددييتوب تده خپلده
ترفيدددع لمدددانځلې وه،د دنيسد دوف بد ددوين ندددومې آس يدددې اخيسدددتى و،د
دوکانددددرانو او ميخدددانوپوروړي و،همددددا چدددې دبددداريه يادښدددت يدددې
ولوست،له خپل يوه انډيوال سره اوليمو تده الړ،ښده ډوډۍ يدې وخدوړه
او يددو بوتددل شددراب يددې وڅکددل او ترهد ده وروسددته پدده يددارډ کددې دخپددل
ماشمتوب د وختونو انډيوال ته يدوازې ورهدى...کلده چدې رسدتوف هلتده
ور ورسېد،هلته ډدر خلک او له هده ډلې نه بداريه دميدز شدا او خدوا تده
ناست وو او دشطرنج لوبه يې کوله...باريه له بير

سره لوبه کوله.توده

لوبه روانه وه.باريه وويل:
اوس به ويورم چې دې ای نه څنګه ان ژهوري!بېر

واب ورکړ.ه ه به کدوو.خپلدې يدوتې يدې پيداده تده ورنېدږدې

کړې،خو پېښمانه شو او الس يې بېرته کړ.
په دې وخت کې دروازه خالاه او رستوف چيده کړه:
-باالخره مې پيدا کړ،واه واه،بېر

هم دلتده دی.در دئ بچيدانو،نور

ندددو ويد دده شد دئ.دا دنيکدددوالی دماشدددتمتوب دمينځدددې خبدددرې وې،چدددې
نيکوالی او باريه دهدو په اورددو په کړس کړس خندل او نن يې دهده
پدده ليدددو بيددا دخندددا لپدداره تکددرار کددړې...بدداريه د رسددتوف هرکلددي تدده
پاڅېد،خو دپاڅېدو په وخت کې يې دې ته پام شو چدې دشدطرنج پده دړه
ولګېد،هده پاڅېده،خو ده يې مخه ونيوله او پر ای يې کېښدوده.دوی
د دود له مخې چې سره مچول يې،دوی سدره مدچ هدم نده کدړل اونيکدوالی
ان شاته کړ...نيکوالی هوښتل چې دخپل ملګري دپيداکېدو په وخدت
کې داسدې يدو څده وکړي،چدې يدوازې دده کدړه وي.دسداري پده تويده هدده
هوښتل چې هده وسکونډي يا يدې پدورې وهدي او آن هدده يدې مدچ هدم نده
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کړ.بداريه بدرعکه خدورا کدرار او پده مينده لده هدده هېدږ چداپېره او درې
واره يې رستوف مچ کړ.هدوی لږ ترلږه نيم کال سدره نده و ليددلي او دواړه
په هده من

وو چدې زلميدان پده هدده کدې دژوندد لدومړني يامونده پورتده

کوي،دواړو په يوبل کې خورا زيال بدلونو نه چې دهدوی دکار او زيار
دچاپيريددال اهېددز وو،وليدددل.هددده ټددول دوی تدده تددازه وو.هدددوی دواړه تددر
وروستي ديدنه وروسته ډدر بدل شوي وو او تلدوار يدې سدره درلدود،چې
دهه بدلونو نه يوبل ته وښيي.
رسددتوف پدده خټددو خپددل ککددړ پطلددون هددده تدده ورښددود،په ډډ او زهددرد
پو ي آوازيې چې دباريه لپاره چور نوی و،وويل:
ويددورئ!دا څنګدده ښکلى،سددپې لى او پدداک دی،تدده بدده وايددي چددېچکدددر تددده وتلى،ير دددي راير ي،تاسدددو چېدددرې او مدددوږ دجبهدددې خدددوار
سددددرتېر ي چېرې؟دکددددور اتريشددددي کددددوربنې د ر سددددتوف دلددددوړ هددددږ پدددده
اورددو،له دروازې نه سر راوويست.
رستوف ستريه کېښکوده او وې ويل:
واه واه،ښه خوندونه مو کړي دي،ښه شى ده.باريه وويل:
داڅه خبره ده چې داسې چدې وهې!پده دې شروشدور خلدک ډاروې.اوبيا يې زياته کړه:
نددن مددې دې انتظارندده الره،همدددا پددرون وچددې دکوتددوزف يددو يدداوربالکونسکي ،يو يادښت راولېږه،خو هېڅ توور مې نه کاوه چدې داسدې
ژر به هده تاته ورسوي ...ښه اوس راته ووايده چې،څنګده يې؟څنګه؟کلده
تر ډزو الندې راهلي يې؟
رسدتوف بددې لده هددده چې ،دواب ورکددړي،د ييدوريي اددليب تده چددې
دپو ي دريشۍ پدر ټټدر يدې وړندد و،پده سدرتېره مېړانده ټکدان ورکدړ او
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هاړې ته پرول تړلي الس ته اشاره او بېر

ته وکتل اووې ويل:

داده يوره نو!باريه په موسکا وويل:
هددددوکې هددددوکې!آفددددرين ډدرښدددده!مددددوږ هددددم ښدددده وياړمندددده مېړانددددهوکړه.هرومرو به خبر شوی يې چې،وليعهد تل زموږ له کندډک سدره روان
و،نو له دې کبله ټولو خوندونو او آسانتيا نه برخمن وو.په پولند کده خدو
بددده چدددې هرچېدددرې رسدددېدو،هرکلي وو او مېلمستياوې،ماښدددامنۍ او
ن اوې اوبنډارونه!څه درته ووايم،وليعهد هم له ټولو افسرانو سره ښده
خواخوږي کوله.
دواړو انددديوالونو،هريو دخپددل ژونددد کيسددې او هددورې کددولې:يددوه
دخپلو سرښندنو ،نشو او مستيو،چې د سورو افسدرانود ور ندي ژوندد
انګړتيدداوې دي هددورې کددولې او بددل د سددترو شخودديتونو تددر الس او
څارنې الندې د خدمت دښو انګړتياوو،دخوندونو کيسې کولې.
رستوف وويل:
هددوکې پدده يددارد کددې خددو خدددمت بددل خونددد لري،رښددتيا ولددې شددرابوپسې څوک نه لېږې؟
باريه لږتندی تريو کړ او وې ويل:
هرمرو نور،شراب هواړې؟دخپل کټ خواته ورنېږدې شدو،دخپل پداک سدرودږدي النددې نده يدې
دپيسدددو وړه ک دددوړه راوويسدددته او سپارښدددتنه يدددې وکدددړه چدددې شدددراب
راوړي.هده زياته کړه:
هوکې!تاته بايد ليک او پيسې هم درکړم.رسددددتوف،ليک واخيسددددت او پيسددددې يددددې پددددر اوږدې څددددوکۍ ور
وارتېږلې،څنګلددې يددې پددر ميددز کېښددودې او دليددک پدده لوسددتلو بوخددت
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شو.دليک څو کرښې يې چې ولوستې،په خورا قهر يدې بېدر

تده وکتدل

او همداچې دهده هبر کتل يې ان ته وليدل،مخ يې دليک تدر شداپټ
کړ.
بېر

پر څوکۍ له پيسو ډکې پرتې ک وړې ته وکتل او وې ويل:

ښددې پردماندده پيسددې يددې درتدده رالېږلددې دي،خددو مددوږ خددوران بايددددعسکرۍ په معا

ژوند وکړو،مګر زه بايد د ان په اړه ووايم چې...

رستوف په ترخه ژبه او لوړ آواز وويل:
يرانه بېريه!خوږه ملګريه!پوهېږې که تاسو له کوم ايه او له کدومچانه کوم ليک ترالسه کړی وای او تاسو دخپل ملګري ديدن ته ورهلدي
وای او هوښتل مو چې له هده سره دزړه خواله او هورې وکړئ،نو کده زه
هلتدده وای سمدالسدده بدده مددې يددوازې پردښددي وای او تللددى بدده وای،چددې
ستاسو دخبرو خندډ شدوی نده وای.ندو اوس هدوږ شده!مهربدانى وکدړئ او
کومې خواتده الړشدئ ،هدرې خواتده چدې دئ ،يدو چېرتده الړشدئ او خپلده
نشه وکړئ،بالدرپسې ،ووزئ.
داخبددره يددې چددې وکړه،سمدالسدده يددې الس پددر اوږې ورکېښددود او پدده
خددورا ميندده يددې هددده تدده وکتل،هددده هوښددتل پدده دې تويدده دخپلددو خبددرو
توندوالى لږ نرم کړي،نو زياته يې کړه:
پوهېږئ!چې خپه نه شئ،ته خو زموږ پخوانى يدار يې ،کده داسدېډان

پېېلې او سپينې خبرې درسره کوم.
بېر پاڅېد،په ډک ستوني او مال آواز يې وويل:
پوهېږم،سرداره!داڅه خبره ده،هېڅ پروانه لري،ښه پوهېږم.باريه وويل:
 دکور څښتنانو ته ورشه!هدوبللى وې.بېر ،خپدددددل پددددداک ،بدددددې لکدددددو او بدددددې دوړو خدددددړ ندددددري کدددددو
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واهوسدددت،دهيندارې پددده وړانددددې يدددې خپلدددې جدددړې څڼدددې دټولدددواک
الکساندر پالوويچ په شان پورته خواته ږم کدړې او همدداچې پدوه شدو
چددې جددامې يددې د رسددتوف خوښددې شددوي دي،پدده خوښددۍ او موسددکا لدده
کوټې نه وول.
رستوف دليک دلوستلو په لړ کې وويل:
يو خوسکى رانه جوړ دی.ولې څه خبره ده؟هسددې يددو خنځيددر راندده جددوړ دی،هدددو تدده مددې يددو لي دک هددم ندده دیورلېږلى ،ډدر پردښانه شوي دي.
تک سور شواو بيا يې تکرار کړه:
په رښتيا چې مردار خنځير رانه جوړ دی،ښه ورکه وه يې،يدوره څدهته يورئ!دا يوريل شرابو پسې واستوه چې لږ شونډې لمدې کړو.
د کورنۍ له ليک سدره يوسپارښدتيز يادښدت هدم مدل و.دهده يادښدت
زړې يرافيندددې د اناميخايلوفندددا لددده الرې دهددددې ددوسدددتانو لددده خدددوا
درستوف دقوماندان بايراتيون په نامه ليکل شوی و...
رستوف چې دهه يادښت ولوست،هده يې ميز الندې وارتېدږه او وې
ويل:
دا ال څه حماقت دی؟زه داسې ليکونو او واسطو ته اړتيا نه لرم.باريه وويل:
ولې دې ليک وارتېږه؟هسې ددې واسطو،ماسطو لپاره يو يادښت و،زه هده څده کدوم،بالورپسې.
باريه يادښت راپورته کړ،هده يې ولوست او وې ويل:
څنګه بال ورپسې؟دا يادښت تاته خورا يټه لري؟5۳4

زه هېڅ څه ته اړتيا نه لرم او نه دچا ياوري هواړم.باريه وپوښتل:
نو ولې؟ياوري يعني مزدوري.باريه سر وښوراوه او وې ويل:
زه توور کوم،ته التراوسه هم په خيالونو کې ډوب يې.رستوف واب ورکړ:
او ته الهماهه شان ديپلومال چې وې يې!را ه ورکه وه يې،تده څدههيله لرئ؟
څدده ووايددم!دادي وينئ،تددر اوسدده پددورې هرڅدده ښدده دي،خددو هددواړماعتدراف وکددړم چددې هيلدده مددې لرلدده،چېرې يدداور شددم،ياور،نور ندده هددواړم
جبهه کې پاتې شم.
ولې؟يددوره يددو وار چددې پددوځ تدده الړيې،بيددا نوبايددد ه دده وکددړې چددې کددرارکرار لوی منوب ترالسه کړې.
رستوف چې بردښېده،دخيال مرهه يې بل چېرې الوزي،وويل:
ښه!نو داسې آ!په ير ير يې دخپل دوست ستريو ته ستريې ينډلې وې او داسدې
بردښېده چې هسې دهده په ستريو کې دکومې پوښتنې واب لټوي.
په دې وخت کې و،چې زاړه ياوريل ،شراب راورسول.
باريه وويل:
 زه خو شراب نه شم څکلى،نو اوس الیونه کدارليچ پسدې يوڅدوکولېږه چې هده يې درسره وڅکې.
رستوف له سپکاوي نه په ډکه موسکا وويل:
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ولېږه!ولېږه!نو دا وږستريې جرمن سره به ...څنګه؟باريه وويل:
هده خوراښه،اادق او دښه طبيعت خاوند دی.رستوف يو ل بيا په ډدر يردباريه ستريو ته ير شدو او يدو سدوړ
اسويلى يې وويست.بېر

هم بېرته راستون شو،دبوتل سدر يدې مدال او

دهه درې کسيزه مرکه توده او توده شدوه.د يدارد دوو افسرانو،رسدتوف
ته دخپلې سیر برۍ او داچې څنګه په روسيه کې ،په پولند کې اوله هده
نه بهر پده ندورو ټولو دايو کدې خلکوهددوی تده تدود هرکلدى وايده .هددوی
دټوکو ترڅند

،دخپلو قومانددانانو دکدړو وړو،دمشدر سدردار او دهدده

دسپې لوالي او يرکتيا نکلونه کول...
بېر ،خپل پي ولګاوه،په داسې حال کې چې دهده لويى يې کړۍ
کړۍ مخ پورته لېږه،وويل:
رستوف،دخپلو نکلونو په من کې دلته رسېدلى وچې:
ته يې توور هم نه شې کولې چې ديرهل په وخت کدې انسدان څده يدوعجيدب او ليددونى احسداس لددري-انددرې بالکونسدکي چدې بدداريه ورتدده
سددتريه پدده الرې و،راننددول.دسددرداراندرې داخوښ دېدل چددې د وانددانو
مالتدددړ وي او پددده دې وياړددددده چدددې کدددوالی شدددي لددده هددددو سدددره مرسدددته
وکړي.هده باريه ته هم چې لنډه موده مخکې يې خوښ شوی و،ښه نظر
الره او تکل يې لره له هده سره هم مرسته وکړي.
کوتوزوف،اندرې ته سپارښتنه کدړې وه،چدې يندې اسدناد وليعهدد
تددده ورسدددوي اوپددده الره کدددې يدددې پددده دې تمددده چدددې بددداريه بددده يدددوازې
ويوري،دهددده کددوټې تدده ورنندول.خددو کلدده چددې کددوټې تدده ننددول دسددورو
پو ونددو...دا کبددرجن افسددر يددې چددې پدده انسددتاينواو خپلددو پددو ي بريددو
لګيا و،وليد.
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اندرې ترستړي مشي نه وروسته باريه ته وموسدېد،خو رسدتف تده
په کتو سره يې تندی تريو شو،سدريې وښدوراوه او پده خدواره سدتومانۍ
پدددر اوږدې څدددوکۍ کېناسدددت.هدددده پددده دې خواشدددينى و،چدددې دهسدددې
کسانولکه رستوف سره مخامخ شوی دی.رستوف چدې پده دې خبدره پدوه
شددو،خوايې بددده شددوه،مګر اندددرې يددو پددردۍ سددړی و،نو کدده يددې ددې
خبرې هېڅ پروا ونه ساتله...خو ددې ټولو خبرو سره سره وشدرمېد ،تدک
سوراو چوپ شو .باريه د سردار اندرې نه ،پده سدترې قومانددانۍ کدې
دنويواوتازو خبرونو پوښتنه وکړه او وې ويل کې امکان لري او لده رازه
وتلې خبره نه وي،دوی ته دې ووايي.
بالکونسکې داسدې ښدودله چدې يدواکې دهرچدا ترمخدې هږدددای نده
شي،وويل:
کېدای شي د پرمختبېر

امر وشي.

له وخته په يټه اخيستو سره په خورا درناوي وپوښتل چې ايا

دټوليو قوماندانانوته دهدودمعدا

ددوه برابدره کېددو،آوازه رښدتياده

او کنه؟
سردار اندرې پده خنددا دواب ورکدړ چدې دی هدومره لدوی منودب نده
لري چدې پده دهدو لده رازوندو نده ډکدو پردکړوخبدر وي.بېدر

کدړس کدړس

وخندل.
سردار اندرې،باريه ته مخ ورواړاوه او وې ويل:
ستاسو په اړه بده لدږ وروسدته وهږددږو .بيدايې رسدتوف تده وکتدل اوزياته يې کړه:
سددباته بدده تددر پريټ ده وروسددته ماتدده راش دئ،هرڅه مددې چددې لدده السددهوشي،وبه يې کړم.
ترهده وروسته يدې شداوخواته يدر شدو،پرته لده هدده چدې درسدتوف
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ماشوم وزمه بې پروايۍ ته چې په قهر بدله شوې وه پام وساتي ،وويل:
فکرکوم تاسو دشونګرابينسدکې دجګدړو پده اړه هږددئ،تاسدو هدمپه هدو جګړو کې يډون کړي و،که څنګه؟
رستوف له ملنډو نه په ډکه ژبه چې يواکې ه ه يې کوله اندرې خپده
کړي،وويل:
خود مې يډون درلود.بالکونسکي دسواره پو ي له قهره ډک حالت ته پام شو،ډدر خندني
تر نظره ورهى او له سپکاوي نه په ډکه موسکا يې وويل:
ددې جګړو په اړه خورا ډدرې کيسې کېدږي.رسدتوف چدې لده هضدبنه ډکې ستريې يې بداريه او بالکونسدکي تده وراړولدې وې،پده ډدرلدوړ
او قهرجن آواز يې وويل:
هوکې کيسې!کيسې خورا ډدرې دي.خو زموږ کيسدې دهدده چدا لدهخولې دي چدې د دښدمن تدر اورالنددې پداتې شدوي دي،رښدتيانۍ دي،نده
دهدو نازولو له خولې نه چدې د جبهدو نده لدرې پده قومانددانيو کدې ناسدت
دي ،رتبې ،نښانونه او مډالونه اخلي.
سردار اندرې په ډدره خوښۍ او موسکا وويل:
البته ماهم دهدو په ډله کې شمېرې.هددده کرکدده او خوابدددي چددې درسددتوف پدده زړه کددې د دهدده افسددر پدده
وړاندې ادشدله،اوس د هده د ارامۍ ترليدلو وروسته لده درنداوي سدره
يډددله،هده وويل:
زه ستاسو په اړه نه هږدږم،تاسونه پېژنم او د زړه له کومې وايم چدېستاسددو دپېژنددديلوۍ لېددوال هددم ندده يددم.زه پدده ټددوليز ډول دقوماندددانۍ
دافسرانو په اړه هږدږم.
سدددردار انددددرې چدددې د ارامدددۍ د واک شدددرنګهاري يدددې پددده آواز کدددې
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اورددل کېده ،دهده خبرې پردکړې او وې ويل:
اوس نو هوږ شه.تاسو هواړئ ماتده سدپکاوي وکړئ،هدواړم ووايدمکدده تاسددو ددان تدده درندداوي وندده کړئ،داهددومره يراندده خبددره ندده ده.خددو زه
داوايددم چددې تاسددو ددې لپدداره ندده ښدده دای او ندده ښدده وخددت ټدداکلى دی.پدده
راتلونکو څو ور و کې بايد ما اوتاسو تر دې نده پده يوبدل لدوی او خدورا
زهددرد دوئددل کددې يددډون وکددړو او ددې ترڅن د

دروبت کددوي چددې ددان

ستاسو پخواني اشنا بولي په دې کې مالمت نه دی چې زما څېره مدو تدر
ستريو ښه نه بردښي او زه يې درپېژندلى نه يم.
او بيا يې زياته کړه:
 خو را به شو دې ته چې،نه مې ستا کړه انته سپکاوی يڼلى دی اونه ماخپله تاسو ته کوم سپکاوی کدړی دی،خدو ديوچدا پده تويده چدې څدو
کاله تر تاسو نه مشر يم ،هواړم تاسو ته ووايم چې په دې خبرو پسدې مده
ير ئ،هده هېره کړئ او بيا يې باريه ته مخ ورواړاوه او وې ويل:
ښدده!دروبت وکيدده!نددو دجمعددې پدده ورځ،تددر پريټ ده وروسددته درتددهستريه په الره يم.بيا يې دواړو ته درناوي وکړ او له کوټې نه وول.
رستوف ته هده واب چې هده ته يې ويالی وای،يدوازې هدده وخدت
وريدداد شددو چې،سددردار اندددرې وتلددى و او لدده همدددې خبددرې ندده چددې دهدده
ددواب يددې هددده تدده ويلددى ندده و،الپسددې تددک شددين شددو.سمدالسدده يددې
سپارښتنه وکړه چې آس يې راوستل شي اوله باريه سره تدر يدوې وچدې
خدای په امانۍ نه وروسته خپدل کورتده الړ.پده ټولده الره کدې دهده خيدال
ډدره زوراه چې ايا:
سدبا سددترې قوماندددانۍ تدده الړ شددي او دهده پددر ددان مددين يدداور تدده ددوئل بلنه ورکړي او يا په رښتيا دهه پېښه هېره کړي؟
کله به يې له ډدرې کرکې،دهده ډار له لذل نه خوند اخيست چدې دده
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د تو ما نچې دودرې نه دهه کمکى،خوار خو کبدرجن انسدان رددږدي .کلده
بددده يدددې بيدددا پددده ډددددرې حيرانتيدددا دا احساسدددوله چدددې د هدددده پددده ټولدددو
آشنايانوکې داسې څوک نه شته چې ددهه ناآشنا ياور پده شدان ،دده زړه
دهده دملګرتيا او دوستۍ هوښتونکى دی.
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د باريه او رستوف ترکتنې يوه ورځ وروسدته،له روسديې نده دنويدو
رارسددېدلو او هدوقواووپدده يددډون چددې لدده کوتددوزوف سددره لدده جګددړې ندده
راسددددتانه شددددوې وې،دروسدددديې او اتددددريت دپو ونددددو يددددډپردټ جددددوړ
شو.دروسيې ټولواک لده خپدل وليعهدد خداروويچ او داتدريت ټولدواک د
ارڅګيرڅددو پدده ملګرتيددا يو دای دخپددل يددډ اتيددا زريددزه پددوځ دپرد دټ
ننداره کوله.
سرتېري،په خورا پاکۍ او پداکو جامولده سدپيدو نده خو ېددلي او د
مش په ډير کې،دپردټ دبرندې په وړاندې ،هرې ډلې خپل ټاکل شدوي
ايونده نيددول.دزريوندو سددرتېرو يدامونو او زريونددو جندډه لرونکددو نيددزو
اوازونه په خورا هما اهنګۍ په هوا کې انګازې کولې.دافسر په يدوه هدږ
به دريت او يا کدوم خواتده تداو شدول او پده دانګړو واټنوندو کدې بده سدره
ودرددل او بله خوا به ندور پلدي ،پده ندورو خدو الښکلوشدنو او سدرو جدامو
کې،او يا سدواره،په بريو،تدورو يدا ژيدړو آسووسدپاره چدې موزيدک يدې
دت

ملګرتياکوله خو ېدل.داسونو دسدمونو همدااهنګوالي او دتدورو

شرنګهاري اورددل کېده.بلې خواتده د لېددونکو توپوندو کتارونده،چې
دبددارول بددوي تددرې راتدده اورددددل کېددده،پرخپلو درنددو ارابددو بددارو ،لدده
خو ېدا نه يې ټکانونه خدوړل او کړپهداري يدې اوردددل کېدده.دا توپونده
دپلو او سورو ترمن ،تر تېردددو وروسدته هدده دايونو تده چدې د دردددو
لپاره ټاکل شوي وو،درددل.نه يوازې څورب او ډنګر جنراالن،له رسمي
جددامو سددره چددې مددالوې يددې پدده مالوسددتو کددې تړلددې وې...نښددانونه او
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مډالوندده پددر ټټر،بلکددې هوړڅڼي،ښددکلې جددامې پدده هدداړه افسددران ،چددې
ږدرې يې پداکې وهلدې وې،سدپې لې وسدلې،چمتو شدوي آسدونه چدې لده
لدددرې نددده لېددددل...پددده لندددډه تويددده ټولدددو داسدددې انګېرلددده چدددې کومددده
ستره،پرتمينه پېښه تر مخې ده او ټول له سرداره تدر سدرتېره پدورې دان
ددې پرتم يوه برخه بلله....
له ه وډکې منډې چې لده سدهاره پيدل شدوې وې،تدر لسدو بجوپدورې
هرڅه سم شوي اوبېالبېلې ډلې د پردټ په ډيدر کدې کتدار شدوې وې.ټدول
پوځ په درې کتارونو کې درددلى وو.ترهرڅه دمخده سدواره والړ وو،بيدا
توپچې او ترهده وروسته پلي پو ونه کتار شوي وو....
د راهلل،راهلل! شر وشور په خورا تلوسې او يبنۍ لکه باد پده يڼدو
نګلونو کې په ټول پوځ کې انګازې جوړې کړې ....
د الموته له پلوه،يوه ډلده سدواره چدې مخکدې راروان وو،راښدکاره
شول.که څه هم په دې شېبه کې باد نه چلېده،خو يدوه نرمده وږمده پدر پدوځ
تېره او پر نيزوهوټه شوې جنډې او لوړ شوي علمونه يدې ورپدول.تودور
کېده چدې دادهدده سدرتېرو دخوښدۍ او خوشدالۍ څپدې دي چدې ښدار تده
رانېږدې کېدونکې دي.ديوه قوماندان هږانګازه جوړه کړه:
-تيار سۍ!او بيا دهه هږ لکده پده چدر باند

کدې دچدر آذان لدرې

لرې د پردټ په ډيرکې پورته شو ،خو ترهدده وروسدته يدوه چوپده چوپيدا
خوره شوه.
پدددده دهدددده مرينددددۍ چوپتيدددداکې دآسددددونو دسددددمونو هددددږ اورددددددل
کې دده.ټولواکددان دتيارشددوي پددوځ يددوه اړخ تدده رارسددېدلي وو او دسددواره
پددوځ دلددومړي کنددډک دموزيددک سددندريز اواز چددې عمددومي مددار

يددې

هږاوه ،په هوا کې انګازه جوړه کړه .داسې بردښېده چې دا هږ دموزيک
هږ نه بلکې دټول پوځ هږ وچې،دټولواکانو له رانېدږدې کېددو نده مسدت
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شوی او په طبېعي ډول سندريز شوی و.دمار

دسندريز هږ په من کې

د وان ټولواک آوازچې له ورايه پېژندل کېده،پوځ تده هرکلدى ووايده او
د ژوند،ژوند هږيې وکړ.لومړي کنډک په يو آوازهږ وکړ:
هورا!او دهورا هږ داسې کڼوونکى،پرله پسې او سندريز او له خوښدۍ نده
ډک و ،چې خپله پو يان دهده له يڼوالي او پرتم نه په وحشت کې شول.
رستوف چې دکوتوزف دپوځ په لومړنيو کرښو کې ،چې ټولواک هدم
تددر هرڅدده دمخدده هلتدده ورهلددى و،والړ و.دهددده پدده زړه کددې هددم هماهدده
احسددداس تلوسددده کولددده چدددې ددې پدددوځ دهدددر هدددړي زړه يدددې توخنددداوه.دا
احساس د ان هېرول،دوياړونو پارددل او له هده چاسدره بدې پايده مينده
وه،چې دهه ستر او له خونده ډک احساس يې په دوی کې راپارولى و.
هده داسې انګېرله چې ددهه سدړي يدوه خبدره ددې لپداره بده ده چدې
دويړو دهه بې پايه سمندراو له هدې ډلې نه دی چې په دهه سدمندر کدې
يددو څدداڅکى دی ،ددان اور او اوبدده تدده واچددوي،ويني تددويې کړي ،ددان
دمر

منګولو او يا دمېړانې او اتلدولۍ هېدږ تده وسدپاري.ندو لده همددې

کبله ،ده نه شو کوالی،ددهه رارسېدونکې کلمې تلوسده کدې نده شدي او
دهده په مينه ناک اور کې لمبه لمبه نه شي.
له هرې خوانه دخوښۍ انګازې پورته وې:
هورا!هورا!هورا!کندددډکونو پددده خپدددل مدددار

سدددره يدددو پددده بد دل پسدددې د ټولواکدددانو د

رارسدددېدوهرکلى کددداوه او بيدددا د هدددورا د شدددر وشدددور،د مدددار

او بيدددا

هورا،هورا انګازې،چې پرله پسې يدې قدول اخېسدته،په يدو کڼدوونکي
اواز بدليدل.
هر کنډک د ټولواک تر ورسېدو پورې،يوې خاموشې دښتې ته ورته
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و،خو همدا چې ټولواک بده ور ورسدېد،ناڅاپه ژونددي کېدده او لده شدور
ومستۍ نه لکه دسيالب څپې په خو ېدا راته....
دددوان ښدددکلى ټولواک،الکساندر،دسدددواره پدددوځ پددده ښدددکلو جدددامو
کددې،درې کونجدده خددولۍ پدده سددر،په وريددن تندي،پدده زهرد،خددو ندده لددوړ
هږ،دټولو پام ان ته ور اړولى و.
رسددتوف،دموزيک ډلددې تدده نېددږدې والړ او پدده خپددل تندددهلچک يددې
ټولواک له لرې وپېژاند،دهده حضدور پلوتده ور وړانددې شدو او پده پرلده
پسدې يددې ورتدده کتددل.کلدده چددې رسدتوف دشددلو ياموپدده واټددن ټولددواک تدده
نېددږدې شددو،هده پدده ښدده تويدده دهددده واندده او ښددکلې څېددره ،دهدددې لدده
ټولونښو سره وليده.په زړه کې يې دمينې اولېوالتيدا داور داسدې شددلو
شدددلې ووهلددې چددې ترهددده وختدده پددورې يددې هې کلدده احسدداس کددړې ندده
وې .دټولدواک هرڅه،دهدده دڅېدرې ترټولدو کمکدې نښدې او هدړي او هددره
خو ېدا ،ټولو دښکال او پرتم څريندونه کوله.
ټولواک د پاولګراد دهونډ په وړاندې ودردد او په فرانسوي ژبه يې
داتريت ټولواک ته څه وويل او وموسېد.
رسددتوف دټولددواک ددې موسددکا پدده ليدددو،بې واکدده وهوړدددده او لدده
ټولواک سره يې دمينې لمبې په زړه ال راخورې شدوې.هيلده يدې لرلده چدې
هرڅنګدده کېږي،بايددد خپلدده دا ميندده هددده تدده څرينددده کړي،خددو پدده دې
پوهېده چې دا يوه ناشدونې خبدره ده،ندو لده دې کبلده يدې هوښدتل چدې لده
همه وژاړي.ټولواک دهونډ قومانددان ورو هوښدت او يدو څدو خبدرې يدې
ورسره وکړې.
رستوف په زړه کې ويل:
اې زما ربه!که هده له ماسره هږددالی وای ،له خوښۍ نه به مې سداوتلې وای.
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ټولواک افسرانوته وويل:
ټولو ښداهلو!(رسدتوف تده دهدده هدره خبدره لکده آسدماني هدږ داسدېبردښېده) له تاسونه دزړه له کومې مننه کوم.
رستوف که کوالی شوای ،دا به ورته دوياړ خبره وای چې ان يې لده
خپل څار نه ار کړای وای.
ټولواک زياته کړه:
تاسددوپخوا دييورييوفس دکې دعلمونددود يټلددو ويدداړ يټلددى دی اواوس هم د همداسې يوې وياړنې ،وياړددو ته چمتو ياست.
رستوف توور کاوه:
 ان به ورنه ار کړم ،ان به ترې قربان کړم.ټولواک بيا څه وويل چې رستوف پرې پوه نه شو،خو سرتېرو داسدې
هورا وويسته چې تا به ويل اوس به يې ستونى څېرې شي.
ټولواک څو شېبې د سدورو پده وړانددې پده شدک او تردددد کدې پداتې
شو.
رستوف په زړه کې وويل:
داڅنګه کېدای شي شک ولري،خو وروسته يې همددا شدک دهددهدنورو چارو په شان،تر نظر پرتمين اوهوره وبردښېد.
دټولواک دشک شېبې زياتې اوږدې نه شوې.دهده وخت له دود سره
،پدده ښددکلوچرمي سدداقدارو،اوږدو ټونګدده لرونکددو بوټددو کددې يددې خپلددې
پټدددې پښدددې ،دژيړبخندددۍ آسدددپې لددده خېټدددې سدددره چدددې دی پدددرې سدددپور
و،وسددولولې او پدده سددپينو دستکشددو کددې مروړلددي السددونو يددې ،دآس
پردښول شوی جلو ان خواته راټول کړ او وخو ېدد.دهدده ديداورانو بدې
نظمه سيالو هم هده پسې روان شو.ټولواک او له هده سدره مدل همدالري
کددرار کددرار لددرې کېدددل،دنورو هونددډونومخې تدده درددددل اوپدده پ دای کددې
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دومره لرې شول چې دهده دخولۍ دسپينې لوړې نښې نه پرته چې دهده
ديڼو ياورانو او داتدريت دټولدواک دسدرونو دپاسده چدې دی يدې بدريده
کاوه،بل څه نه ليدل کېدل.
دټولواک ديداورانو پده ډلده کې،رسدتوف تده بالکونسدکي هدم وريداد
شددو،چې خددورا تنبددل او شددواړ پددر آس ناسددت دی.هددده تدده ددوی پرونددۍ
ناندرۍ وريادې شوې او دا فکريې وکړ چې هده سيالۍ ته راوبدولي کده
څنګه؟اوس يې په زړه کې ويل:
دا ښه کار نه دي.هده له انه داپوښتنې کولې :ايدددا دا ښددده کدددار دی چدددې پددده دې وخدددت کدددې دی ددې پددده اړه فکدددروکړي؟او يا په دې اړه وهږدږي؟
په دهه وخت کې چدې دهده شدان پداک احساسدال،مينه او سرښدندنه
دټولو په زړونو کې راتوخنېدلي دي،دا وړې او بې ايه خبدرې او يدو لده
بل نه خپتيان هېڅ معني نه لري،په دې شېبه کې ټول راته يران او زه ټول
بښمه.
کله چې ټولواک ټول هونډونده وليددل،پردټ پيدل شدواو رسدتوف پده
خپل عربې آس چې نوی يې له دنيسوف نده اخيسدتى و،پده بدې شدان يکده
تازۍ نورو سورو پسې روان و،هده دټولواک تر ستريو انګړې ننداره
درلوده.
رسددتوف چددې يددو بددې سدداري آس دلددونکى و،مخکددې لدده هددده چددې
دپردټ په انګړي ای کې دخپل درددو ای تده ورسدېږي،دوه وار يدې
خپل آس،په خپلو انګړو ټونګه لرونکو بوټوپده خېټده وواهه،هدده يدې
چټکې او ن ا ډوله داسدتې تده ولمسداوه .آس چدې شدڼېده،له خدولې نده
يددددې ګوندددده بادددددددل،هاړه يددددې هسددددکه هړولدددده،اوربوزيې شدددداه تدددده
کشاوه،پښې يې يو په بل پسې په داسې ښکال او نازکۍ هسکولې چې
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يواکې په مکه نه لګېږي او آس په آواره په هوا الوزي.داسې بردښدېده
چې دې څاروي هم دټولواک تند هلچک احساس کدړی او پده ن دا دهدده
له مخې تېردده.
خپله رسدتوف هدم ورنونده شداته خدم کدړي او خېټده يدې دننده ويسدتلې
وه،داسددې چددې توددور کې دده لدده آس سددره يددو شددوی دی ،پدده تريددو تندددي،
لېددونۍ وزمدده څېددرې او خددورا بددد مسددتۍ او د دنيس دوف پدده وينددا د جددوړ
شيطان په شان د ټولواک له مخې تېر شو.
ټولواک هږ وکړ:
افرين دې وي،دپاولويراد هونډ!رستوف،په زړه کې ويل:
لويه خدايه!څه بده شدوي وای چدې داسدې راتده ويدل شدوي وای چدېان اور ته واچوه.
همداچې پردټ پای ته ورسېد،له روسيې نده تدازه رارسدېدل افسدران
او دکوتوزف پدوځ ډلده ډلده ټوليددل او دهددو جريدې مرکدې ټدولې د فدوق
العاده ترفيعاتو،نښانونو او مډالونوپه اړه وې....
خوله هرڅه زياتې خبرې د ټولواک الکساندر پده اړه وې،ټولدو دهدده
کړه وړه او يا خبرې اترې تکرارولې او هده يې دزړه له کومې ستايلې.
ټولو يوه هيله لرلده او هدده داچدې د ټولدواک تدر الرښدوونې النددې ژر
تددرژره دوی تدده پددر دښددمن ديرهددل او اوربددل امددر ورکددړل شددي.تددر پردټدده
وروسته،رسددتوف او نددورو زيدداتو افسددرانو داسددې انګېرله،کدده ټولددواک
قومانده واخلي،دښمن چې هرڅوک وي دوی به هده ماتوي.
تددر دې پردټدده وروسددته ټددول پدده بددري ډاډمددن وو او پدده دې يددې بدداور
درلودچې دوه يټونکې جګړې يې ترمخې دي.
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۳
تددر پريټدده يددوه ورځ وروسددته،باريه خپلددې تددر ټولددو ښددکلې جددامې
واهوستې او په داسې حال کې چې دهده ملګری بېدر

هدده تده د زړه لده

کومى د بري هيلده کوله،هدده يدې د المتدوس پده لدور پده دې هيلده بدريده
کړچددددې لدددده بالکونسدد دکي سددددره ويوري،دهددددده لدددده خواخددددوږۍ يټدددده
واخلي ،انته کوم منوب،په تېره بيا ياوري،چې دده لپاره په پدوځ کدې
تر ټولو نه خورا ښه او دروند کار بردښېده ،پيدا کړي.
هده په زړه کې ويل:
دا به درستوف لپداره چدې پالريدې هدر وارلده يونده زره روبلده ورتدهرالېدددږي ،خدددورا آسدددانه وي چدددې ووايي،هېچاتددده هددداړه نددده ږدي،دهدددېڅ
چامزدوري نه کوي او همداسې کبرجن وير ي.زه چې يوخوار اوپرته له
خپلددې ککددري بددل څدده اوڅددوک ندده لرم،بايددد دسددبا او بددل سددبا فکددر هددم
وکړم،خپله راتلونکې جوړه کړم او له هرې شېبې او بخت نه يټه واخلم.
هده ونه شو کوالی په هده ورځ پده المدوته کدې سدردار انددرې پيددا
کړي،خددو دښددار پدده ليدددو،چې لويدده قومانددداني هلتدده اسددتوينه شددوې
وه،ټددددول سياسددددي اسددددتازي او دوه ټولواکان،سددددره لدددده خپلددددو ملګددددرو
درباريانو ،خپلوانو او بدريه کوونکونده هلتده مېشدت شدوي وو،پده دې
کې دا تلوسه الپسې لمسوله چې دهې ډله ته نېږدې شي.
هددده هې

ددوک ندده پېژندل،کدده څدده هددم ديددارد ښددکلې او ښايسددته

دريشدددي يدددې پددده دددان وه،خدددو دهدددو لوړپدددوړو دربددداري پو يدددانو،چې
لېدونکي نښانونه او مډالونه يې پر ټټرونو اوجګې خدولۍ يدې پدر سدر
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وې،پدده خددورا پرتمينددو يدداډيو کددې د ښددار پدده واټونددو کددې ښددکته پورتدده
کې دل،ده ته چې ديارډ يوخدوار افسدر و او هددو تده يدې هدېڅ څده ورتده نده
و،چددور پددام ندده کدداوه او يددا يددې ندده هوښددتل پددام وکددړي.د کوتددوزف پدده
قوماندددانۍ کددې چددې ده د بالکونسددکي لټوندده کولدده،ټولو يدداورانو او
چوپړانو په داسې يوه ستريه ده کتل چدې يدواکې هوښدتل ده تده ووايدي
چې دده په شدان افسدرا ن دلتده خدورا بدې شدمېره ښدکته پورتده سدريردانه
ير ي او دوی يې له ليدو نه ستړي شدوې دي.ددې ټولدو خبدرو سدره سدره
،بله ورځ چې دمياشدتې پنځلسدمه وه،ترهرمدې وروسدته،بيا دالمدوته
خواته ورهى او هدې ودانۍ ته چې کوتوزف پده کدې مېشدت و،ورنندول
او دبالکونسکي پوښدتنه يدې وکدړه.سدردار انددرې پده کدورکې و.بداريه
يوه لوی تاالرته بدريده شدو.شدايد پخدوا پده سدوله ايدز وخدت کدې بده دهده
دن ا تاالر و،خو اوس په کې پنځه کټونده،څو څدوکۍ او ميزونده او يدوه
پيانو ادښي وو.
يو ياور چې پارسي اوږدکمديه يدې پده هداړه،دروازې تده نېدږدې يدو
ميزته ناست اوپه ليکلو لګيا و.
بل تن،يو سور رنګه څورب افسر چې هماهده نيدوفي کي و،السدونه
يې تر سر الندې و،پر کدټ هځېددلى اوڅند

تده ناسدت افسدر تده يدې څده

ويل او خندل يې.
درديم د پيانوشاته ناست و او ويانا نومې ندمه يې هږوله،څلورم پدر
پيانو ورپرول و او کومه سندرې يې تر شونډو الندې ويله.
بالکونسدکې،په کوټدده کددې ندده و،پدده کوټدده کددې لدده ناسددتو او والړوندده
هې چا دباريه په ليدو،هده ته پام ونه کړ.هدده چدې پده ليکنده لګيدا و،
باريه لده هدده نده دبالکونسدکي پوښدتنه وکړه،خدو هدده پده تريدو تنددي
ورته وکتل او وې ويل:
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بالکونسدکې دکشددف افسددر دی،کدده څددوک هددواړي هددده وويني،لددهکينې خوانه دې،د هرکليو تاالر ته الړشي.
باريه له هده نه مننده وکدړه او دهرکلدو تداالر تده ورهدى.پده تداالر کدې
له تنه افسران او جنراالن ستريه په الره وو.
کله چدې بداريه تداالر تده ورنندول...سدردار انددرې هدده تده ورنېدږدې
شو،هده يې له مړوند نه ونيو او وې ويل:
ډدر خوابدی يم چې پرون موونه شو کوالی ما پيددا کدړئ.پدرون مدېټولددده ورځ لددده هددددو جرمنيدددانو سدددره ورکددده شدددوه.وايروتيرم،تددده تللدددي
وو،مورچلونه مو کتل.ددجرمنيانو يرتيا او دقت خو پای نه لري...
سردار اندرې وموسېد...او وې ويل:
ښه يرانه!تر اوسه هم ال هواړئ چې يداور شدئ؟هوکې مدا پده دې اړهپوره فکر کړی دی.
باريه بې له هده چې په دې پوه شي،ولې سور شوی دی،وويل:
هوکې!هوښتل مې له ستر قوماندان نه هيله وکدړم...تدا بده ويدل چدېننواتې کوي:
تاسدددو پدددوهېږئ چدددې دشدددهزاده کدددورايين لددده خدددوا زمدددا پددده اړه يدددوسپارښتز ليک ورته لېږل شوی دی او زما دهوښتنې دليل هم دادی چې
ډاردږم زموږ يارد به جګړې ته الړ نه شي.
سردار اندرې وويل:
ډدرښه!ډدرښه!بيا به په دې هکله وهږيږو،يوازې اجازه راکړئ چېددهه ښاهلي په هکله ستر قوماندان ته خبر ورکړم ،بيا به مدا او تدا سدره
يورو.
په هدده شدېبه کدې چدې سدردار اندرې،ددهده سدورمخي جندرال پده اړه
ستر قوماندان ته ورننول...داسې بدبد يې باريه ته چې لده انددرې سدره
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دده دخبرو خنډ شوی و،کتل،چې هده ودرې پسې واخيست او له جندرال
نه يې مخ واړاوه او تلوسه يې لرله چې اندرې دسترقوماندان له دفتدر نده
راستون شي.
کله چې هده له سردار اندرې سره هده ستر تاالر ته چې پيدانو پده کدې
ادښې وه،ورستانه شول،سردار وويل:
يوره يرانه!ما ستا پده اړه ډددر فکدر وکدړ،هېڅ پده کدار نده ده چدې تدهستر قوماندان ويورې.هده به تاته کوټه خوږې خبرې وکړي،هرمندۍ تده
به دې وروبولي(بداريه پده زړه کدې وويدل...چدې داخدو واهلل کده بدده خبدره
وي) خو دا ټول به هده څه ته چې ته يې هواړي هېڅ يټه ونه کدړي.ډددر ژر
به دا ياوران او دا دامرظابطان دومره ډدر شي،چې لده هددو نده بده يدوجال
کنډک جوړ شي.ما او تا به يو بل کار وکړو:
 زه يددو ډدددر ښدده ملګددری لرم،هددده جنددرال او دټولددواک يدداور دی.هدددهخددورا ښدده سددړي اوهددده شددهزاده دولګدده روکوف،نددومېږي.تدده بدده خبددر ندده
وي،خو خبره داده چې اوس کوتوزوف،دهده قوماندانۍ او مدوږ يدو هدم
کوم اهېز او واک نه لرو،اوس ټول کار د ټولواک ترڅارنې الندې ترسدره
کېږي،نو له دې کبله زه اوس دولګه روکوف ته ور م ،مدا سدتا پده اړه لده
هده سدره خبدرې کدړې وې.وبده يدورم چدې هدده کدوالی شدي تدا لده انسدره
ويوماري او کنه؟ او يا هم په پاسنيو پوړو کې تاتده کدوم ښده دای پيددا
کړي...
هددده پدده خددورا وريددن تندددي دبدداريه هيلدده ومنلدده او دواړه پدده يددډه
دشهزاده دولګه روکوف ليدو ته ورهلل.
ماخوسددددتن وچددددې دواړه د اولمتددددوس مددددانۍ تدددده چددددې هلتدددده دواړه
ټولواکان او له هده سره مل ملګري استوين وو،ورورسېدل.
داهماهه ورځ وه چې د اتريت دجګړې جريدې د دواړو ټولواکدانو تدر
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مخې دخپلو ټولو هړو په يډون هوندډه کدړې وه.پده دې جريدې کدې ددوو
زړو سددردارانو کوتددوزوف اوشددهزاده شیارڅينبېر ،دخوښددې بددرخالف
پردکړه شوې وه چدې دمګدړۍ يرهدل پيدل او دبناپدارل پدر پو ونده برددد
وشي.
دجګړې جريه مټې پای ته رسېلې وه چې سردار اندرې اوباريه د د
دولګه رږکږف ليدوته مداڼۍ تده راورسدېدل.د عمدومي قومانددانۍ ټدول
هړي ددهې جريې د وانې ډلې ،دهدې ور ې له بري نده پده مسدتۍ کدې
ډوب وو ...پيدداوړي او دندداپليون لدده پو ونددو ندده هددوره پو وندده ټددول پدده
يو ای کې راکوټه شوي وو،سرتېري ددوو ټولواکدانو دحضدور لده املده
خدددورا زړور او لددده ولولدددو ډک وو او ديرهدددل هيلددده يدددې لرلددده.اتريشدددي
جندددرال،وای روتر،چدددې دجګدددړې قوماند دداني يدددې ترالسددده کدددړې وه ،د
عملياتو لده سدتراتيژيکو شدرايطو او آن تدر خدورا وړوو انګړتيداو سدره
آشدددنا شدددوي و ...داسدددې بردښدددېده چدددې نددداپليون دخپلدددې کمدددزورۍ او
ستومانۍ له امله دهېڅ ډول کړو تکل نه الره.
دولګدداروکوف،چې دسمالسددي يرهددل لدده خددورا سددختو پلوي دانو ندده
و ،همدا شدېبه لده جريدې نده راسدتون شدوی و،هدده ستړی،سدتومانه خدو
دبري په ميو او هرور مست و.سردار اندرې خپدل دوان ملګدری هدده تده
وروپېژاندددددد،دولګاروکوف هدددددم دهدددددده الس پددددده مينددددده ښددددده کلدددددک
کېښکود،خو هېڅ يدې ونده ويدل.داسدې بردښدده ،هدده نده شدي کدوالی لده
هدو انديښنو نه ان وژهوري چې ددهې جريدې نده وروسدته دی ورسدره
الس ويريوان و،هده په فرانسوي ژبه سردار اندرې ته وويل:
 پوهېږئ يرانه!څومره يرانه جګړه وه،يوازداني هيله مدې داده چدېددې جګړې له پردکړې نه مخکې راتلونکې جګړه هم داسدې ويټدو لکده
دهه جګړه.
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ترهده وروسته يې،په توده او پرې پرې ژبه وويل:
هواړم ووايم يرانه!زه بايد داتريشديانوپه تېدره بيدا د وای روتر،پدهوړاندې خپله يناه ومنم.پوهېږئ هدوی په څه يرتيا،پده څده هدر اړخيدزه
تويه،دسددددديمې او سدددددارا پددددده پېژندنددددده کدددددې دهددددددو پوهددددده،دټولو
امکانددداتو،دټولو شدددرايطوپه پوهېدنددده او وړو وړو جزئياتوتددده پددده پدددام
سدداتنه او شددننه کددې څددومره لددوی الس لددري.هددوکې يراندده!ټددول اوسددني
شددرايط زمددوږ پدده يټدده دي.دهددېڅ شددي پدده وړاندددې بايددد مخالیددت وندده
شددي.پددوهېږئ اتريشددي يرکتيددا او روسددي مېړاندده سددره يو دای شددوي
دي،نور نوڅه هواړئ؟
بالکونسکي وويل:
ښه نو ديرهل لپاره وروستۍ پردکړه شوې ده؟دولګه روکوف وويل:
پوهېږئ،يرانه!زه داسې توور کوم چې بناپارل چور واک لده السده
ورکړی دی.هده وموسېد او زياته يې کړه:
تاسددو پددوهېږئ يراندده!چددې ټولددواک تدده دهددده لدده خددوا ندده يددو ليددکرارسېدلى دی؟
بالوکونسکي وويل:
عجبه ده،ښه نو وايي،هده څه ليکلي دي؟څه کوالی شي وليکي،اپلتدې!هسدې هدواړي مدوږ بدې ايده بوخدتکړي او وخت ويټي،تاسو ته هواړم ووايم،هده اوس زموږ په ولکه کدې
دي،په دې پوهېږي،رښتيا وايم.
له دې خبرې سره سم يې په بې پروايۍ وخندل او وې ويل:
خو دخندا وړ خو ال داده چدې هې چدا نده شدو کدوالی هدده تده پده يدوهنامدده هددم ددواب وليکي،ټولددواک خددو ال څ ده کددوي ،چددې اوس څددوک ندده
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هواړي هده آن د قونسل په نامه هدم ونومدوي.زه تودور کدوم چدې هدده تده
بايد دجنرال بناپارل په نامه ليک وليکل شي.
بالکونسکي وويل:
-

خدو هدده دټولدواک پده نامده ندده مندل اوبيدا هدده دجندرال پده نامدده

يادول داچور جال جال خبرې دي.
دولګه روکوف وخندل او تر يوې موسکا نه وروسدته يدې پده چټکدۍ
وويل:
ټولدده خبددره پدده همدددې کددې ده،بېليبددين خددو پېژني،خددورا يددرک اوهوښيار سړی دی،هده وړانددز کړی دی چدې ،هدده تده بايدد دفرانسدې د
تاج اوتخت دتاالنګر او دبشر ددښمن په نامه ليک وليکل شي.
دولګه روکوف،دا وويل او په کړس کړس يې وخندل.
بالکونسکي وويل:
او همدا؟که له ټوکو تېدر شدو،بېليبين دليدک لپداره خدورا ښده سدرليک پيدداکړی دی ،هده نه يوازې ټوکمار بلکې خورا يرک هم دی.
څه سرليک؟شهزاده دولګه روکوف په زهرده خو په ډاډ سره واب ورکړ:
هېڅ،دفرانسددې دحکومددت مشددر،د آوارۍ خددورا ښدده الره ده،څنګددههمداسې نه ده؟
بالکونسکي وويل:
ډدر ښه دی،خودبناپارل به هده خوښ نه شي.نه،هې کلدده ندده!زمددا ورور هددده ښدده پېژنددي.هددده پدده وار وار سددرهدفرانسې له اوسني ټولدواک سدره پده پداريه کدې ډوډۍ خدوړلې ده.هدده
ماته ويل چې تر اوسه پورې يې تر هده نه يرک او دوکه مار ديپلومال
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ندده دی ليدددلى.پوهېږئ،هددده فرانسددوي يرکتيددا او ايتددالوی هنرمندددي
دواړه لري...
بالکونسکي وويل:
-

ښه شهزاده زه ددهه وان دکار لپاره تاسوته راهلى يم.

خو سدردار انددرې الخپلده خبدره پدای تده نده وه رسدولې چدې ،يدو يداور
کددوټې تدده راننددول او شددهزاده دولګدده روکددوف يددې دټولددواک حضددور تدده
وباله.
دولګه روکوف،په تلوار پاڅېدد،د سدردار انددرې او بداريه السدونه
يې کېښکودل او وې ويل:
آه !څه بد کار وشو.پوهېږئ ،هر هده څده مدې چدې لده السده وشدي،پهخورا خوښۍ به يې ستا او ددې ښکلي وان لپداره ترسدره کدړم او يو دل
بيا يې په خورا خواخوږۍ او لېوالتيدا دبداريه الس کېښدکود او زياتده
يې کړه:
خو يورئ؟که...تر بيا ليدوبدداريه پدده هددده شددېبه کددې د واک لدده لوړپددوړ چددارواکو سددره د دومدره
نېدددږدې والدددي نددده سدددختې يبڼدددۍ اخيسدددتى و.هدددده دلتددده دددان لددده هدددده
خو وونکي قول سره يو ای ليده چې دپرينو ددې سترو څپو چدې دي
يې په خپل هونډ کې دهدو يو وړوکى څاڅکى،دنه پدام وړ او ايدل شدوې
برخه ده،الرښوونه کوي.هدوی دولګه روکدوف ،پسدې وخو ېددل او يدو
ټيټ ونى سړی يې وليد (چې دټولدواک لده همداهې کدوټې نده چدې دولګده
روکوف ،ورننوتلى و،راوول).دهده ولسي جامې په ان وې،له څېدرې
يې هوښياري بردښېده،الندنۍ ژامده يدې داسدې توندده وړانددې راوتلدې
وه،خددو بددې لدده هددده چددې څېددره يددې بدرنګدده کړي،هددده تدده يددې يرکتيددا
بښله.دهه ټيټ ويني سدړي دولګده روکدوف تده داسدې سدر وښدوراوه چدې
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يدددواکې نېددددږدې انددددډيوال يدددې دی،وروسددددته يددددې پددده سدددداړه هلچددددک
سرداراندرې ته وکتل،مخامخ وړاندې ورهى،داسې بردښېده چې هدده
دې ته ستريه په الره و،چې سردار اندرې هده ته درناوی وکړي او ورتده
سر ښکته کړي.سردار اندرې،نه دا وکړه او نه هده،نو دهده ولسي سړي
پرڅېرې بې سدارې خوابددۍ او قهدر راخدواره شدول،له سدردار نده يدې مدخ
واړاوه ،ان يې کوږ کړ او دهده له څنګه تېر شو.
باريه وپوښتل:
دا څوک و؟ دا دهېددواد يددو لددوړ پددوړی ؟پېژندددل شددوی چددارواکى دی ،چددې زهسددددخته کرکدددده تددددرې لددددرم،دا دبهرنيدد دو چددددارو وزيددددر دی،شددددهزاده آدم
چارتوريژيسکي،دی.
کله چې هدوی له ماڼۍ نه وتل،بالکونسکي هده اسويلي چې يويل
کې نه شو،پټولى،له يويل راوويستل او وې ويل:
دا هده کسان دي چې...د وله برخليک ټاکي.بله ورځ د روس-اتريت يډ پوځ يرهل پيل کړ اوبداريه د اسدترليڅ،
تددر جګددړې پددورې ونده شددوکوالی،نه بالکونسدکي تدده ورشددي ،ندده دولګدده
روکددوف ووينددي او ال دڅدده نددورې مددودې لپدداره د ايزماعيددل پدده هونددډکې
پاتې شو.
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1١
د مياشددتې دشپاړلسددمې پدده سددپېدو کددې،د دنيسددوف سددواره چددې
نيکوالی رستوف هم په هدو کې خدمت کاوه او دشهزاده بدايراتيون پده
هونډ پورې يې اړه لرله،ددې لپاره له خپل ايده وخو ېددل چدې جګدړې
تدده وريډشددي،خو د يددو ورسددت الرې لدده وهلددو وروسددته ،تددر هدددو ندده شددا
قوتوندددو تددده سپارښدددتنه راورسدددېده چدددې د لدددويې الرې پددده خدددوا کدددې تدددم
شددي.رسددتوف،د سددورو قزاقددانو لددومړي او دويمددې ډلې،بيددا يددې پلددي
کنډکوندده،توپچې،تر هدددو ندده وروسددته دبددايراتيون جنددراالن او جنددرال
دولګدده روکددوف او دهددده مددل يدداوران وليدددل چددې ددوی ترڅنګدده تېددر
شول.ټوله هده ويره چې لدومړي او دجګدړې نده مخکدې دنيکدوالی پدرزړه
خوره وه ،دهده د زړه يردسره ه ې چې پر دهې وددرې دالسدبرددو لپداره
راخوټېدددلې اود زړورتيددا ټددول هددده خيالوندده چددې د يددوه زړورسددواره پدده
تويدده ده بايددد پدده جګددړه کددې ښددودلي وای،هسددې پدده هددوا الړل.دهددده ټددول
سددواره دجبهددې شدداته د زيرميددزو قوتونددو پدده تويدده پدداتې شددوي وو او
نيکوالی رستوف هده ورځ په همونو کدې ډوبده تېدره کدړه.ال نهده بجدې نده
وې،چې دجبهې له لومړيو کرښدو نده د ډزو او ((هدورا))دچددو او سدورو
دشروشور هدږ واوردددل شدو.ده وليددل چدې ټپيدان يداډيو تده پورتده کدول
کېدددل ( دهددددو شدددمېر خدددورا لدددږ وو) خدددو پددده پد دای کدددې ښدددکارددل چدددې
دفرانسويانو يوه ستر ډله دسلګونو قزاقو په من کدې وريدډدږي.داسدې
بردښېده چې جګړه پای ته رسېدلې،هده هومره اوږده او درنه نه وه،خدو
راستنو شويو سرتېرو دبې ساري بري،د ويشار پرښار د ولکدې او ديدوه
بشپړ فرانسوي ټولي د اسېرددو خبرې کولې.هده ورځ آسمان تک شدين
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و،د پرونۍ شپې ترمرينيو سړو نه وروسدته،لمر لېدده او دمندي ديدوې
لمريزه ور ې خوښي لده بدري سدره هداړه هدړۍ شدوي وو.داخبدر نده يدوازې
دجګدددړې ديدددډونکوونکو لددده خبدددرو اتدددرو بلکدددې دسرتېر،افسدددرانو،
جنراالنددواو دهدددو ديدداورانو دڅېددرو ندده چددې د رسددتوف لدده څنګدده د ډيددر
خواته روان،يا راستنېدل له ورايه څريند وو....
دنيسوف،چې هلته دالرې په پای کې د خپلو شرابو دڅکلو لپاره،له
خپلو خوړلو سره ناست و،چيده کړه:
رستوفه،را ه چې دهم خونه په شرابو ړنګه کړو.افسدددران د دنيسد دوف د دسدددترخوان پددده شددداوخوا ناسدددت وو.خدددوړل
وو،څکل وواو جريې مرکې.
يدددو فرانسدددوي دسدددورو پو وندددو يددددو اسدددير شدددوی سدددرتېری چددددې
دووقزاقانو پلى روان کړی و،يوه افسر نوروته ورښود او وې ويل :
هده دی ،يوبل يې راوست.يوبل قزاق ديوه قوي او لوړ فرانسوي آس جلو چې له همدې اسير نده
اخيستل شوی و،نيولى و.
دنيسوف پرهده سرتېري چې دهه آس يې نيولى و،هږ وکړ:
دا آس پرما خر کړه.هرڅه چې تاسو ښاهلى وواياست.سرتېري پاڅېدل او له دوو قزاقاقو او فرانسدوي اسدير نده تداو راتداو
شول.دهه وان،مهربان فرانسوي اسير د الزا دسېمې اوسدېدونکى و
او فرانسوي يې په الماني لهجه ويله .له ډدرې وددرې اويبڼدۍ نده يدې سدا
بنده بندده او بشدره يدې تکده سدره شدوې وه.همدداچې فرانسدوي هږدددايې
واوردده،ژرژر يې په خبرو پيل وکړ او هره شېبه يې يواوبل ته کتل.هدده
ويل:
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ده هې کله داتوور هم نده کداوه چدې اسدير شدي،زه پده دې کدې هدېڅمالمت نه يم چې اسير شوی يم،مالمت ددوی دلګيمشر دی چې دی يدې
ولېږه چې له آس نه ل لرې کړي.
هده زياته کړه:
هده ماته ويلي وچې روسان رارسېدلي دي.هده له خپلې هدرې خبدرې
نه وروسته ويل چې:
دازما نازولى آس به نه زوروئ.تر دې خبرې وروسته به يې خپل آس ونازاوه.
داسې بردښېده چې هده ال په دې نده و،پدوه شدوی چدې چېرتده او دچدا
په منګلو کې دی.کله به يې له دې کبله ننواتې کدولې چدې اسدېر شدوی او
کله به يې توور کاوه چې دخپدل قومانددان او مشدرانو ترمخدې والړ دی
او ه ه کوي چې خپله مېړانه او دسدرتېرۍ زړورتيدا ثابتده کدړي.هدده لده
انسددره زمددوږ د جبهددې شدداته ،دفرانسددوي پددوځ هددده نددوی روح او روان
راوړی و ،چې موږ ته سخت پردی و.
قزاقددانوآس د سددرو زرو پدده دووسددکو خ در کددړ.رسددتوف چددې تددازه لدده
کوره پيسې ترالسه کړې وې،هده يې واخيست.
کلددده چدددې يدددې آس رسدددتوف تددده ورکاوه،هدددده الزاسدددي دددوان پددده
مهربانۍ،وويل:
-دازما نازولى آس به نه زوروئ.رستوف وخندل،هده يې آرامه کړ او سواره ته يې پيسې ورکړې.
قزاق دپېښو په تويه پر اسير هږ وکړ:
 اليو،اليو.او ورته وويل ،در ه ،درومه.په دې وخت کې ناڅاپه دسورو په من کې شروشور او نارې شوې:
ټولواک!ټولواک!61۳

ټولو منډې کړې،په تلوار او لېوالتياسره وخو ېدل،رسدتوف شداته
وکتل او په وا کې يې څوتنه سدواره وليددل،چې سدپينې بڼکدې يدې پدر
خوليو کې ټومبلې وې او ددوی خواته راروان دي،شېبه التېره نه وه چې
تيارسئ او ستريه په الره وو.
درستوف هېڅ په ياد نه و،چې څنګه خپل ای خواته پده تلدوار تللدى
او پر زين کېناستلى و.د زياتو آشنايانو په مدن کدې يې،لده بشدرې نده پده
جګړه کې د نه يډون له کبله پيداشوې پېښماني لرې او د ان پده اړه يدې
ټددول خيالوندده دسددتريو پدده رپ کددې تددري تددم شددول.هددده ټددول دټولددواک د
رانېږدې کېدو په لذتونو کې ډوب و.هده داسې انګېرله چې دهه نېږدې
والى،هددددده ډالددددۍ ده چددددې دده دنننددددۍ ور ددددې د بددددد مرهددددۍ بدددددل ادا
کدددوي.هده،هدددده مدددين تددده ورتددده و،چدددې دخپلدددې ميندددې د راتدد

شدددېبې

ش دماري.هددده دا زړه ندده شددوکوالی چددې هدداړه وهددړوي،دې خواتدده هدددې
خواته يې واړوي او رانېږدې کېدونکو کسانو ته ويوري،خوبيا يې هدم
دټولواک دشاهانه ذال رات

احساساوه.دهده دا احساس ،نه دآسدونو

دسمونو له هدږه چدې رانېدږدې کېددل،بلکې لده دې کبلده وچدې د ټولدواک
درانېږدې کېدو په اندازه ال،پرتم ،خوښي او جشن پده هرڅده او دهدده
په شاوخواکې زياتېدل .دا درستوف لپداره هدده لمرتده ورتده و،چدې پرلده
پسې وړاندې راروان دی او خپلې شداوخواته دشداهۍ مينده،پرتم اورڼدا
خوروي.اوس ده ان په دې الوو کې ډوب انګېره،هدده ،دهدده هدږ،دا
خوږ،آرام ،پدرتمين ،سداده او ژوندد بښدوونکى هدږ اورددده.هماهده شدان
چې رستوف احساسوله،مرينۍ چوپتيا هرې خواته لمن وهوړوله اوپده
دې چوپتيا کې دټولواک دآواز انګازې خپرې شوې.
ټولواک په پوښتنيز بڼه هږ کړ:
دپاولګراد سورو؟6٢١

تر هده وروسته چې دپاولګراد سورو هږ کړی و،يو بل هدږ دهدده پده
واب کې وويل:
زدرمه ستاسو په حضور کې ده!ټولواک چې رستوف ته نېږدې شو،ودردد.دالکساندر بشدره لده درې
ور ددددددې ندددددده مخکددددددې چددددددې پرددددد دټ يددددددې کول،الښايسدددددده شددددددوې
وه،مستي،د وانۍ لېوالتيدا اوتاندد تدوب او سداديي داسدې دهددې پده
بشره کې لېدل چې ديوه څورله کلن زلمي ناارامي يدې ښدودله،خوبيا
هدددم دټولدددواک څېدددره پرتمينددده وه.دټولدددواک هلچدددک چدددې پددده کدددراره
پرسوروښددوئېده ،درسددتوف سددتريو تدده پدده رسددېدو سددره،ودردد،دهده
سددتريو سددره وجنګېددد او يددوه دوې دقياددې همالتدده پدداتې شددو.ايددا پدده دې
پوهېددده چددې درسددتوف پدده روح کددې څدده توفددان راالددوتى دی؟(رسددتوف
توددور کدداوه چددې ټولددواک پدده ټولددو خبددرو پددوه شددوی دی) هرڅدده چددې
و،و،دهده شنې ستريې چې له خواخوږۍ نه ډکې وې،هدده تده کتدل،خو
ناڅاپه يې ورو ې برندې کړې،په چپده پښده يدې آس پده څند

وواهده او

وړاندې الړ.
دوان ټولدواک نده شدو کدوالی دجګدړې دلدومړې کرښدې دليددو لپدداره
دخپلددې هيلددې مخدده ونيسددي...ال نددورو سددورو تدده ندده ورسددېدلى چددې څددو
ياورانو پرهده د جګړيزو عملياتو دبريالي پای ته رسېدو زدری وکړ.
دهه جګړه،چې دهدې په لړ کې يدوازې يدو تدن فرانسدوي اسدير شدوی
و،پر فرانسوي پوځ ديوه پرتمين بري په څېر ويڼل شوه،ټولواک او ټول
پوځ،په تېره بيا ترهده وخته چې دباروتو لدويى کندډک کندډک دجګدړې
پر ډيرلمن هځولې وه.دوی دامنلې وه چې فرانسدوي پدوځ مداتې خدوړلې
ده،پو يان تېښتې ته اړ شدوي او شداته تللدي دي.دټولدواک دتېردددو نده
څو دقياې وروسته،هده پوځ چې دپاولګراد سواره هدم دهدده يدوه برخده
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جوړولدده،دجبهې لددومړې ليکددې تدده وهوښددتل شددو.رسددتوف پدده وړوکددي
ويشددار نددومي المدداني ښددار کددې يو ددل بيددا ټولددواک وليددد .دټولددواک د
رارسدددېدو دمخددده ،ددهددده ښدددار پددده ډيدددر کدددې څددده سدددختې ډزې شدددوې
وې،يوڅومر

ژوبلې شدوې وې،چدې دهددو دپورتده کولولپداره الوخدت

پيدددا شددوی ندده و.ټولددواک چددې پددو ي او هيددر پددو ي يدداورانو يې،تددر
شاوخوا يڼه يوڼه جوړه کړې وه،پر يوې سدرې بخندې اسدپې سدپور و،نده
پر هده آس چې دپردټ په ورځ سدپور و.هدده يدوې خواتده لدږ کدوږ ،خپلدې
زرينالسددتې عينکددې يددې پدده يددوې ښددکلې خو ېدددا سددتريو تدده جددوړې او
دهدې له شدانه يدې هدده سدرتېري تده چدې خدولۍ يدې لوددلې،لده سدره يدې
وينددې بهېدددلي او پددرمخ پر مکدده پددرول و،کتددل.ټپددي سددرتېری،دومره
ککړ،ودرجن او جامه يې جنډی وې،چې ټولواک ته يې نېږدې کېدل ،په
رستوف خورا يرانه تمامه او هده يدې سدپکاوي وياڼده.هدده وليددل چدې
دټولواک اوږې ته به وايي چې دسړو کومده سدخته څپده پدرې تېدره شدوې
وي ،ردږد ددې .چپه پښه يې وخو ېده او آس يې پر ډډه وواهه...يو ياور
له آس راکوز شو،ټپي سرتېری يې تدر ترخد

النددې ونيدواو هدده يدې لده

انسددره پدده راوړې روهتيدايي کراچددۍ کددې څمددالوه.دسددرتېري زييددروی
واورددل شو.
ټولدواک چددې تدر مريده پدده حدال کددې سددرتېري نده ،الدردمددن او همجددن
و،وويل:
کرار،لږ په کرار!لږ په کراره يې څملولئ نه شئ ؟دا يې وويل،او له هده ايه والړ.
رستوف د ټولواک له اوښکو نه ډکې ستريې وليدې او وايې ورددل
چددې د لددرې کېدددو پدده حددال ک دې يددې پدده فرانسددوي ژبدده چارتوريژس دکې تدده
وويل:
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داجګړه څه بده بال ده،ډدره بده بال!...مخکښدددو پو وندددو تددده،دټولواک مننددده او هددددو تددده دسدددوهاتونو
وعدې ،اعالن او سرتېرو ته په هده ورځ دوه برابدره ودکدا وويشدل شدوه.
په ندريو کې د وچوخسدو او ډکدو ترقهداری تدر پروندۍ شدپې ال سدندريزه
شوی و او دسرتېر و دسندرو هږ پده بدې سدارې خوښدې تدر آسدمانو پدورې
انګازې کولې.دنيسوف،په هده شپه،جګړنۍ ته دخپلدې رتبدې لمانځنده
کوله او رستوف چدې تدر بدمسدتۍ پدورې مسدت شدوی و،دلمدانځنۍ پده
پای کدې وړانددد ز وکدړ چدې جامونده د ټولدواک دروهتيدا پده هيلده پورتده
شي،هده زياته کړه:
نه هده شان چې د دود لده مخدې هدره ماښدامنۍ کدې پده رسدمي تويدهوايو ،دټولددددواک د روهتيددددا پدددده هيله،ندددده داسددددې ندددده!را ئ،ددهدددده
سددپې لي،مهربانه او سددتر انسددان دروهتيددا او پددر فرانسددويانو دهددده
دهرمرو بري په هيله داجامونه پورته کړو.
بيا يې زياته کړه:
ترننه پورې چې يوازې وو،پده مېړانده جنګېدو،لکده هدده شدان چدېموپه شون يراين،کې دفرانسويانو مخده ونيولده،خو اوس مدو چدې هدده
مخکښ دی،څه به پېښ شي؟ وا،ددښمن په حدال! مدوږ بده خپدل دان او
ژوند ترې دار کړو،دهدده پده الره کدې بده خپلده خوښده،خپله وينده تدويې
کړو.همداسې نه ده،ښاهليو؟ کېددای شدي چدې زيدال مدې څکلدي وي او
هده شان چې ښايي هږددای نه شم،خو داسې انګېرم ،چې تاسې يدې هدم
داسې انګېرئ،د لومړي الکساندر د روهتيا په هيله! هورا! هورا!
د افسرانو له ولولې نه ډکو هږونو انګازه جوړه کړه:
هورا! هورا!زاړه تورن کېرستن،چې سره له ټدول زوړوالدي يدې دهدږ رښدياوالي او
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سندريزتوب،تر شلن کلن رستوف نه لږ نه و،هم هورا هورا ويل.
...شپه ښه پخه شوې وه چې افسران کرار کرار خواره شول،دنيسدوف
په خپلو نازکو منګلو رستوف چې ښده اندډيوال يدې و،پدر اوږه وواهده او
وې ويل:
ښه! ښه!دا آشنا ،په جګړه کې بل څوک پيددا کدوالی نده شدئ او دېته اړوزي چې په ټولواک مين شي.
رستوف چيده کړل او وې ويل:
يوره دنيسوفه ! په دې اړه به ټوکې نه کوې،زما دا احسداس داسدېسپې لى او له برم نه ډک دی...دومره له...
منم يې!خبرې دې منم،يرانه زما هم تاته ورته احساس دی،تا منم. نه! ته نه پوهېږې.رسدددتوف،پاڅېد او دسدددرتېرو دندريدددو پددده مدددن کدددې وخو ېدددد ،پددده
خيالونو کې ډوب او په زړه کې يې وويل:
دا بددده څدددومره لويددده نيکمرهدددي وای چې،نددده دټولدددواک دژهدددورنېلپدداره(ده ندده شددو کددوالی داسددې توددور وکددړي)بلکددې دهددده دسددتريو پدده
وړاندې ان قربان کړم.هده په رښتيا په ټولواک زړه بايللى و،دروسديې
دوياړنومين او دهدې دراتلونکې بري نه پرته يې بلده هدېڅ هيلده نده لرلده.
دا يددوازې دی ندده و،چددې پدده هدوندده هېرددددونکو ور ددو کددې ،د اسددترليڅ
ترجګددړې دمخدده ،دهدده احسدداس الره ،بلکددې د روسددي پددوځ پدده سددلو کددې
نوي،که څه هم نه دهده دلېوالتيا په کچده،خو بيدا هدم دزړه لده کدومې پده
ټولواک او دروس دپوځ په وياړ مين وو.

6٢4

11

بله ورځ ټولواک د ويشاو په ښار کې پاتې شو.دهده دانګړی داکتدر
څو له هده وکول .پده سدتره قومانددانۍ او ندورو پدو ي ډلدو کدې دهدده
دناروهتيا دخبر انګازې خپرې شوې .لکه هده شدان چدې هدده تده نېدږدې
کسددانو ويل،هددده ډوډۍ نددده خوړلدده او پدددرون شددپه يددې خدددوب هددم نددده و
کړی.دهده دناروهتيا او خراب طبعيت المل هدده ژوره خوابددي وه چدې
دمر ژوبلې په ليدو يې ،دده په نازک خيال اوزړه اهېزه کړې و.
دنددوامبر د وولسددمې پدده سددهار،يو فرانسددوي افسددرله سددپينې جنددډې
سددره دمرکددې پدده تکددل دې خواتدده راهلددى و او وړانددددز الره چددې روسددي
ټولددواک سددره ويددوري...دا افسددرهماهه سدداواري و.ټولددواک همداشددېبه
سدددتريې پټدددې کدددړې وې،نو کددده سددداواري بايدددد انتظدددار پددداتې شدددوی
و .ماسپښدين و،چدې ټولدواک هدده ومانده او يدو سداعت وروسدته هدده لده
شهزاده دولګه روک سره يو دای دفرانسدوي پو وندو لومړيدو کرښدو تده
الړل.
هددده شددان چددې آوازو ويل،سدداواري دلددومړي الکسدداندر او ندداپليون
دکتنې وړانددز راوړی و.دهه وړانددز ټولواک نه و،منلى اوټول پوځ پده
خددورا خوشددالۍ ددهددې ندده مننددې هرکلددى کددړی و.دټولددواک پددر ددای د
ويشاو،دښار فاتو،شهزاده دولګه روکوف ،له سداواري سدره دنداپليون
دمرکې لپاره ولېږل شو او ورتده ويدل شدوي و.کده دهده مرکده اوخبدرې پده
6٢5

رښتيا دسولې دټينګښت لپاره وې،له ناپليون سره دې وهږدږي.
ماښام وچې دولګه روکوف،له راسدتنېدو سدره سدم،دټولواک ديددن
ته ورهى او ترډدر ه وخته له هده سره يوازې پاتې شو.
دنوامبر په اتلسمه او نولسمه روسدي پو ونده،يو دوه کرښدې ندورهم
وړاندې الړل او فرانسوي هدده،تر لندډاخ وډب او ډزو نده وروسدته شداته
الړل.دنددوامبر دنولسددمې ترهرمددې ندده وروسددته وچددې دپددوځ د لوړپددوړو
چارواکو په من کې يو شور ،وږ او ښده لېوالتيدا پيددا شدوه،چې دبلدې
ور ې تر سهاره يې دوام درلود،دندوامبر ترشدلمې پدورې،تر هدده وختده
چې د اوسترليڅ،نه هېرددونکې جګدړه ونښدته...،دندوامبر دشدلمې شدپه
وه چې د روس اتريت يډ اتيدازريزه سدترپوځ ديدوې بدې پدايې کرښدې پده
بڼه وخو ېد...
جګړيددز عمليددال هددم دسدداعت د منځنددي جوړښددت دخو ېدددا پدده بڼدده
دي.جګړيز عمليال هم لکه دساعت په شان،همدا چې لدومړۍ خو ېددا
پيل شوه،له هر دليله پرته،تر وروستۍ پايلې دوام پيددا کدوي.هلتده هدم
لکه په ساعت کې،څو دهدرې پدرزې وار نده وي رارسدېدلى،کرار والړ او
لددده ندددورو پدددرزو سدددره کدددار نددده لدددري.څرخونددده دخپدددل محدددور شددداوخوا
راچورلي،شروشور کوي،څرخونه يو پربل لګېږي،عاربې لده يوبدل سدره
هاړه هړي کېږي،آواز کوي،خو دهدو کدوم ياوندډ څدرخ هماهده شدان بدې
خو ېدددا پدده خپددل دای والړ وي،داسددې آرام چددې تدده بدده وايددي سددل کالدده
نوربه هم خپلې دې چوپتيا ته دوام ورکوي،خدو همددا چدې ټداکلى وخدت
يې رارسېږي،کوم ستر اړم په کوم اهزي کې بنددږي ،هدده سدترڅرخ هدم
داړتيا لده املده،کومې خو ېددا تده اړيدږي او پده يدوه وچ هدږ پده خو ېددا
را ي او هده چارې ته چې په گټې او حاال يې نه پوهېږي،وريډدږي .
هماهدددددده شددددددان چددددددې دسدددددداعت پدددددده جوړښددددددت کې،دبېالبېلددددددو
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څرخونو،عاربددواو کړي دو پېچې ددلي خو ېدددا اوهږوندده ،دهدددو کددراره او
موزونه خو ېدا د وخت له ښودنې پرته بدل څده نده دي،همداسدې دددهده
يوسددددلو شددددل زريددددزه روسددددي-فرانسددددوي پددددوځ دپېچلددددو او بېالبېلددددو
کړو،حااددددل هددددم ،داوسددددتروليڅ،په بدد دايللې جګددددړه کددددې چددددې د درې
جګړمددددارو دجګددددړې پدددده نامدددده يدددداددږي،ددهوخلکو دکبر،بددددې ايدددده
وياړونونتيجددده اودهددددو دپيددددا شد دويو سدددوادوو ،هيلدددو ،پېښدددمانيو،
زورددنو او خواريو ،له حااله پرته بل څه نه و.دا جګړه دانسان دتداريخ
د ساعت پرمخ ،دنړۍ دتاريخ دعاربو ای پر ای کېدل دي.
سرداراندرې پده هدده ورځ پده سدتره قومانددانۍ کدې نوکريدوال اولده
سدددتر قوماندانه،نددده بېليدددده.دماښدددام شدددپږبجو تددده نېدددږدې وخدددت وچدددې
کوتددوزف دټولواکددانو سددتر قوماندددانۍ تدده راهددى اولدده ټولددواک سددره تددر
لنددډې کتنددې وروسددته،ددربار د تشددريیاتو رئدديه يددراف تولسددتوي تدده
ورهى.
بالکونسکي،له دې وخته پده يټده اخيسدتو سدره،دولګه روکدوف تده
ورنندددول او لددده هدددده نددده يدددې دهدددده دسدددیر او چدددارو پددده اړه پوښدددتنې
وکړې.سردار اندرې په دې پوهېده چې دکوتوزف طبيعت خټده ،لده کدوم
څه نه نا راضه ،په ستره قوماندانۍ کې هده سره سم کړه وړه نه کېدږي او
دسترې قوماندانۍ زياتره هړي،له هده سره داسدې هږددږي چدې يدواکې
دی لدددده کددددوم راز ندددده چددددې نددددور پددددرې خبددددر ندددده دي،خبددددر وي.سددددردار
اندرې،هوښددتل چدددې پددده دې اړه هدددم لددده شدددهزاده دولګددده روکدددوف سدددره
وهږدږي.
دولګه روکوف چې له بېلبين سره چای ته ناست وو ،دسردار انددرې
په ليدو يې وويل:
سالم ښاهليه!مهرباني!داڅه خبدره ده،سدباته جشدن دی اوستاسدو6٢۳

دبوډا طبيعت خټه بريښي؟
نه ،توور نه کوم چې طبيعت يې خټه وي،هده هوښدتل چدې سدترېقوماندانۍ کې يې هږ واورددل شي.
دجګړې جريه يۍ دهده خبرو تده ښده هوږنيدولى دی او کده داادليخبددرو پدده اړه وهږدږي،بيددا بدده يددې هددم خبددرو تدده هددوږ شددي،خو اوس چددې
بناپارل لده هرڅده زيدال لده لدويې او هدر اړخيدزې جګدړې نده پده ويدره کدې
دی،خبرو ته اړتيا نه شته ،نډول او چاته تمه کول ښه نه بريښي..
سردار اندرې،وويل:
رښتيا تاسو خو هده ليدلى،دابناپارل څنګه و؟تاسو دهدده پده اړهڅه فکر کوئ؟
دولګه روکوف له ناپيلون سره دخپلدې کتندې دپدايلو لېوالتيدا تده پده
پام وويل:
هوکې ومدې ليد،هدده لده هرڅده زيدال لده يدوې لدويې او هدر اړخيدزېجګړې نه په ويره کې دی،که هده له موږ سره له مخامخ کېدو نه ويدره نده
لرالی،ولددې يددې لدده ټولددواک سددره دکتنددې هيلدده کولدده؟ ولددې يددې دخبددرو
وړانددز کاوه؟ او تر ټولو دپام وړ دا چې ولې يې دشات
حدددال داچدددې دهدددده پددده جګړيدددز دود کدددې شدددات

پردکړه کولده؟

خدددورا نارواکدددار يڼدددل

کېږي.زما خبره ومنه،هده ډاردږي،له يوې لويې او هر اړخيزې جګړې نه
په ويره کې دی،دهده دراپرزددو شېبې رارسېدلي دي.دا پده ډايده درتده
وايم او ته يې ومنه.
سردار اندرې بيا وپوښتل:
نوراته ووايه،څنګه او څه ډول؟دولګه روکدوف ،بېلبدين تده يدې مدخورواړاوه ،وموسېد او واب يې ورکړ:
 هددو ومددې ليد،دهددده خدداورين لنددډکو پدده هدداړه و او خددورا لېوالدده6٢8

وچې زه هده د (( اعلحضرتا )) په نامه ونوموم،خو له دې وياړه که بې
برخې شو،چې زما له خوا يې هېڅ وياړمنه ستاينز نوم وانده وريدد او بيدا
يې زياته کړه:
دهه زاړه او بوډا کوتوزف ته زما دبې پايه او انګړي درناوي سدرهسره،که دهده دسپارښتنې له مخې کومې،نه پوهېږم کومې معجزه بڼدې
پېښې ته ستريې په الرې وای او دښمن ته مو دتيښدتې يدا دوکدې وخدت
ورکددړای وای،اوس بدده مددوږ درسدوايۍ او مدداتې پدده منګولددو کددې را ييددر
وای،حدال داچدې هدده اوس زمدوږ پده منګولدو کدې راايسدار دی .نده! نده!
بايدسوورف او دهده جګړيزدود هېر نه کړو ":دان هې کلده هدده حالدت
ته مه راولئ چې په تاسو يرهل وشي،تاسدو بايدد يرهدل وکدړئ"دا ومنده
چې په جګړه کې د واندانو لېوالتيدا او مېړانده د زړو تدر تجربدو نده زياتده
الرښوونکې ده.
اندرې وويل:
ښه اوس له کوم دريځد ه پدر هدده يرهدل کوو؟مدا ندن دجګدړې لدومړېکرښدې وکتلدې ،داهددېڅ نده څرينددددږي،چې دهدده قوتوندده چېرتده ټددول او
کوټه دي.
داندرې زړه داهوښته،هده دجګړې هدده تګدالره دولګده روکدوف تده
وسپړي ،چې ده خپله ادستلې وه،خو دولګه روکوف،خپله پاڅېد او پدر
ميز يې يوه ناشه وهوړوله او په خورا چټکۍ يې په خبرو پيل وکړ:
دانوڅه خبره ده،چې قوتونه يې چېرې کوټده شدوي دي؟هدېڅ پرواندهلري،چې چېرې،ټدول اړخونده بايدد پده پدام کدې وسداتل شدي،کېدای شدي
هده په برن کې وي...
شددددهزاده دولګدددده روکوف،پدددده چټکددددې او يددددو ينددد
روتر،دناشې په سپړنه پيل وکړ.
6٢۳

حالددددت د وای

او همددددداچې سددددرداراندرې،دهده دناشددددې د نيمګړتيدددداواودخپلې
تګالرې،چې دوايروتر،تر هرهده بده نه وه او يوازداني نيمګړتيا يې دا
وه چددې منددل شددوې ندده وه ،د ښدديګڼوپه سددپړه پيددل وکړ،نددور نددو دولګدده
روکوف هده ته هوږ ونه نيو او دناشې پر ای يې په شدک ،ترديدداو نده
پام،اندرې ته وکتل.
دولګه روکوف وويل:
رښتيا،کوتوزف ندن جګړيدزه هوندډه لري،تاسدو کدوالی شدئ،خپلېدا خبرې همالته وکړئ.
سردار اندرې چې له ناشې نه لرې کېده وويل:
همداسې به وکړم.بېلبين،چې ترهدې شېبې په خوښۍ او موسکا،دهدو خبرو اتدرو تده
هوږ و ،ددوی دخبرو په يوې برخه کې يې په ټوکه وويل:
ښاهليو!تاسو دڅه په اړه فکر کوئ؟سدبا تده کده جګدړه ويټدو او کدهيددې ب دايلو،د روسدديې ويدداړ ،تضددمين دی.لدده دې کوتوزف ده پرتدده،بل کددوم
روسددي نددوم تاسددو،دپوځ دمشددرانو پدده مددن کددې وين دئ؟ ښدداهلى جنددرال
ويمین،يددراف النژورن،سددردار ليختددين شتاين،شددهزاده يويينليددو ،او
نور پر ،پر ،پولندي نومونه.
دولګاروکوف وويل:
ښه به وي.چې دا خپلده زهرلړلدې ژبده بندده کدړئ.داخبدرې چدې تده يدېکوې،يدددوه هدددم رښدددتيانه ده.داميخائيدددل مددديالردوويچ دوختورف،هدددده
درديم،يدراف آرکچداييوف ،کده څده هدم اعوداب يدې لدږ ضدعيیه هوندددې
دي،دانو څوک دي؟ قو ماند انان نه دي؟
سردار اندرې وويل:
يمددان کددوم چددې ،ميخائيددل ميالردوويچ،بدده د ټولددواک لدده حضددوره6۹١

رخوت شوي وي.
هده تر لنډ نده وروسته زياته کړه:
ښاهليو ستاسو دنيکمرهۍ او بري هيله کوم.د دولګاروکوف او بېلبين السونه يې کېښکودل او الړ.
کله چې خپل کورته راستون شو،نه يې شدو کدوالی لده کوتوزفده،چې
چوپه خوله يې ترڅنګه ناست و،دسباد ور ې دجګړې په اړه پوښتي ون
کړي.
کوتوزف،برند،برند خپل ياور ته وکتدل او تدر لدږ ندډه وروسدته يدې
وويل:
داسې توور کوم چې موږ به په دې جګړه کې ماته وخورو.ما په دېاړه يراف تولسدتوي تده وويدل او لده هدده نده مدې هوښدتنه وکدړه چدې زمدا
دانظر ټولواک ته هم ورسوي.فکر کوئ،ماته يې واب کې څه وويل:
يرانددده جنرالددده!زه د وريځدددو او هوښدددې پددده هدددم کدددې يم،دجګدددړېدستونزو هم خپله وخورئ،اوس دې واورددل چې هده څه واب راکړ.
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دماخوستن نېدږدې لده بجدې وې،چدې وايروتدر لده خپلدو ناشدو سدره
دکوتددددوزف قوماندددددانۍ تدددده،چې جګړيددددزه شددددورا هلتدددده ددددددره شددددوې
وه،الړ.دپوځ ټول قوماندانان هم دستر قوماندان،قوماندانۍ تده وربلدل
شوي وو،له شدهزاده بايراتيونده پرتده چدې لده دهدې هوښدتنې نده يدې سدر
هړولى و،نور ټول قوماندانان په ټاکلي وخت راهلي وو.
وايروتر،چې دکېدونکې جګړې مشدر طدراح و،دکوتدوزف،برخالف
چې نا خدوښ اوخوبدولى بردښدېده ،پده خدورا شدور او لېوالتيدا دهوندډې
مشددري او الرښددوونه کولدده.داسددې بردښددېده چددې وايروتددر ددان دهددده
خو دون الرښدود بالده چددې ندور ندو راير ېدددونکې نده و.هده،هدده آس تدده
ورته وه،چې په ياډۍ پورې تړل شوی او مدخ ښدکته پر دوړ خوشدي کدړل
شوی وي.هده نه پوهېده چې دی ياډۍ کشکاږي او يا يداډۍ دی پدورې
وهي.يوازې په دې پوهېده چې ښکته دلي.ددې وخدت يدې نده الره،چدې
ددهدده بهېددر دپدای اټکددل وکددړي.پدده هدددې شددپې دوه لدده دجبهددې لومړيددو
کرښو ته تللى و،چې په خپله ددښدمن مواضدع ويدوري.دوه درې واره هدم
دروسيې او اتريت ټولواکانو حضورته ددې لپاره ورهلى و،چې پده دې
اړه هدوی تده سدپړني وکدړي.هدده خپدل دفتدر تده هدم تللى،راهلدى و،چدې
خپل منشي ته په الماني ژبه دجګړې پالن ولولي او اوس چې ښه سدتړی
او ستومانه و،کوتوزف ته راهلى و.
6۹٢

هده يواکې داسې بوخت و،چې دستر قومانددان پده وړانددې يدې هدم
درناوی هېر کړی و.هده دستر قومانددان خبدرې پردکدولې او بدې لده هدده
چې دخپل مرکچي ستريو او مدخ تده ويوري،هددو پوښدتنو تده چدې تدرې
کېدې،جړ او بې میهومده وابونده ويدل.جدامې يدې ککدړې وې.څېدره يدې
الددوتې،دزړه خددوږي وړاو کددړه وړه يددې يبڼددۍ اخيسددتي تدده ورتدده و،خددو
کبرکجن او ډاډمن بردښېده.کوتوزف،اوسترليڅ ته نېږدې په يدوې وړې
خو په پدوره انددازه پرتميندې مداڼۍ کدې اسدتوين شدوی و.هددوی ټدول،د
وايروتر په يډون د جګړې دشورا له ټولو هړو سره يو ای ددهدې مداڼۍ
دهرکلي و په تداالر کدې چدې دسدتر قومانددان دکدار دفتدر و ،راټدول شدوي
وو.چد دای يدددې څکددده او يدددوازې دې تددده سدددتريه پددده الر و،چدددې شدددهزاده
بايراتيون راشي او دجګدړې شدورا پده کدار پيدل وکدړي.دشدپې اتده بجدې
کېدددونکې وې،چددې دشددهزاده بددايراتيون يددو يدداور راهددى او خبددر يددې
راوړ،چدددې هدددده نددده شدددي کدددوالی پددده هوندددډه کدددې يدددډون وکدددړي.سدددردار
اندرې،تاالر ته راننول او دهه خبر يدې سدتر قومانددان ورسداوه.هدده لده
هدې اجازې نه په يټدې سدره چدې مخکدې يدې لده کوتدوزف نده اخيسدتې و
،همالته پاتې شو.
وايروتر،په خورا تلوارله ايده پاڅېدد او هدده ميدز تده چدې دبدرن يدوه
لويه ناشه پرې هوړددلې وه،ورنېږدې شو او وې ويل:
ښددکاره ده،چددې بددايراتيون بدده راندده شي،نوښدده بدده وې چددې کددار پيددلکړو.
کوتوزف دخپلې پو ي دريشۍ تڼۍ پرانستې وې او تا بده ويدل چدې
دهده دزنې الندې هوښينې برخې له هده نده دان آزاد کدړی وي،پدر يدوې
الستنۍ لدوړې څدوکۍ ناسدت و،څدورب او زاړه السدونه يدې دڅدوکۍ پدر
دواړو السددتيو ادښددي وو او نېددږدې وي دده بردښددېده .د وايروتددر دهددږ پدده
6۹۹

اورددو يې خپله يوازداني ستريه په خورا وهوړله،سر يدې وښدوراوه او
وې ويل:
هوکې! هوکې! هيله کوم،کنده بيدا بده ناوختده شدي.تدر دې خبدرې ندهوروسته يې بيا سر وښواراوه،باڼه يې ولوددل او ستريې يې پټې کړې.
دجګړيددزې شددورا هددړو پدده پيددل کددې فکددر کدداوه چددې کوتوزف،هسددې
دخدددوب پېښدددې کدددوي،ديزار

دلوسدددتلوپه وخدددت کدددې د هدددده د پدددزې

خرهددداري،دا ښدددودله چدددې پددده دې شدددېبه کدددې دسدددتر قومانددددان سدددتونزه
دجګړې دعملياتواو نورو موضوعاتو تر سپکاوي نده هدوره او دپدام وړ
ده،هده ستونزه چې دی ورسره الس يريوان و ديوې بلدې نده ايلېددونکې
انسددداني اړتيدددا ،يعندددي دخدددوب پدددوره کدددول و.هدددده رښدددتيا ويددده شدددوی
و.واير وتر،دهده کسانو په څېدر چدې پده خپلدو کدړو کدې ډوب وي،بدې لده
هده چې آن خپلده يدوه شدېبه وخدت ضدايع کړي،کوتدوزف تده ور وکتدل او
همدا چې دهده په ويدو کېدو ډاډه شو،خپلې پداڼې يدې راواخيسدتې او
پددده لدددوړ او يدددوډول آوازيدددې د راتلدددونکې جګدددړې دعمليددداتودکړنالرې
لوستل پيل کړل او آن دخپلې ليکنې سرليک يې هم ونه لوست:
دهده بريد کړنالره چې د18١5کال دنوامبر په شدلمه،د کدوبليني ېاو سکولني ې،په سيموکې،ددښمن پرمواضعو کېدونکي دي.
دبريد دکړنالرې سپړنه چې په المانۍ ژبه ليکل شوې وه،خدورا جدړه
،پېچلې او پرهدې سرخالاېدنه خورا يرانه وه،هده داسې وه:
له دې کبلده چدې ددښدمن دپو وندو کيندې خوا،شدا پلوتده يد

نګلده

پددددورې نښددددتې ده او ښددددۍ خدد دوايې دډنددددډونو آپلددددو د کددددوبليني ې او
سددکولني ې پددورې پرتدده ده او دبلددې کددداني خواندده يددې زمددوږ پو وندده
ددښمن دپو ونو ښۍ خواته والړ او تر هدو نه قدوي دي،ندو دا زمدوږ پده
يټه ده چې پردښمن له دې اړخ نه بريد وکړو...
6۹4

وايروتر،خپلې لوستنې ته دوام ورکړ او داڅريندده وه چدې جنراالندو
په خورا سختۍ او نه لېوالتيدا ددهدې ناسدپړې او ناڅرينددې تد

الرې

بيان ته هوږ نيولى و.لوړ ونى جنرال بوکسګيیدن،چې ماليې ديوالده تده
لګولې وه،لګېدلې شمعې ته ير پداتې و،داسدې بردښدېده چدې ويندا نده
اوري او آن دا هيله يې هم نه لرله چې ددې ښودنه وکړي چې يواکې ويندا
ته هوږ دی.وايروتر ته مخدامخ والړسدور مخدي جندرال ميلورادوويچ،پده
خددوراهچ اخيسددتونکې بڼه،السددونه پدده نګنددو ادښددي،په څنګلددو مددخ
وړاندددددې خم،پدددده تدددداو شددددويو بريتونو،لددددوړو اوږو،هټددددو لېدددددونکو
سددددتريو،خپل هلچددددک پددددر هددددده خښ کددددړی و...پدددده دې شددددېبه کددددې
ميلورادوويچ ،يدوه معندي دار هلچدک پدر ندورو جنراالندو و دالوه،خدو
دده له دهه معني نه ډک هلچ نه دا نده څرينددددل چدې دی ديرهدل ددهدې
تګالرې مالتړ دی اوکنه،راضي دی اوکنه.تر ټولو نه نېږدې رايروتدر تده
يراف النژورن،چې ښکلې موسکايې دفرانسدي سدهيلي خلکدو تده ورتده
څېددره ور لوله،ناسددت و.د تګددالرې دلوسددتلو پدده ټولدده مددوده کددې دهدده
موسکا دهده له شونډو کډه ونه کړه.هده په دې ټوله موده کې خپلونريدو
يوتو تده چدې خپلده زرينه،هيندداره لرونکدې تنبداکرومړې يدې پده کدې پده
چټکۍ چورلولده،کتل ...د ويندا د يدوه خدورا اوږد مدتن پده مدن کدې يدې د
تنبددداکرومړۍ چورلدددول ودرول،سدددريې پورتددده کدددړ ،مدددو سدددکايې دنريدددو
شددونډو پدده کونجددو کددې دملنددډو بڼدده پيدددا،دوايروترخبرې پددرې او وې
هوښتل چې څه ووايي،خو اتريشدي جندرال خپلدې خبدرې ونده درولې،پده
قهر سره يې څېره برندده اوڅنګلدې يدې وڅندډلې ،ده تده يدې دخبدرو وخدت
ورنه کړ او داسې يې وښوده چې وروسته،وروسته به ماتده خپلدې خبدرې
ووايي،اوس مهرباني وکړئ خبرو ته هوږ او ناشې ته ويورئ .النژيدرون
،د تعجب په نښه خپلې ستريې پورته کړې او ميلورادوويچ تده يدې چدې
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يواکې پوښتنه لري وکتل،خو همدا چې ،ظاهرا معني لرونکي خو تدت
هلچک سره مخامخ شو،په خدورا خواشدداني يدې سدتريې بېرتده ښدکته
واچولې،بيددايې دخپلددې تنبدداکرومړۍ چورلددول پيددل کددړل او ترشددونډو
الندې،خو پوره په لوړ آواز چې ټولو واوردده ،وويل:
ښاهليه!دجدرافيې درس راکوي!پرژيبشیسکې،په ډدردرنداوي اونزاکدت الس پده خپدل هدده هدوږچې
دو ايروتددر ،خواتدده ونيددولى او دهددده چددا حالددت درلددود چددې يددواکې د
ويناوال خبرې سخت خوند ورکوي،ټول هوږ،هوږ و.
لنډ ونى دوختورف،چې مخامخ ،وايروتر تده ناسدت و،پده خدورا پدام
او درناوي پر ناشې ورخم او دزړه له کومې يې د قوتونو د دای پدر دای
کېدو او دسيمې دپېژندنې،چې ټول ورته نا اشنا و،څېړنه کوله.څو لده
يې له وايروتره هيله وکړه،هده کلمال او نومونه چې ده نده دي اوردددلي
او يا ورته يدران دي،بيدا ووايي،وايروتردهدده ددې هيلدې پده منلدو سدره
هده تکرارول او ده هده ليکل.
تددر يددو سدداعت وروسددته چددې دتګددالرې لوسددتل پ دای تدده ورسددېدل،
النژيرون بيا دخپلدې تنبداکرومړۍ چورلدول ودرول او بدې لده هدده نده چدې
وايروتر تده يدا پده دانګړي تويده بدل چاتده ويوري،پده هږدددا شدو او وې
ويل:
ددهه راز يوه تګالرې سرته رسول به خورا يرانه وي ،کده ددښدمنټول ايو نه پده نښده شدوي،ټاکل شدوي،خو پده حايادت کدې دهده ايونده
که موږ ته څريندد نده دي چدې دښدمن پده خو ېدداکې دی.دوايروتر،پده
يرهليددزې الره د النددژورون نيددوکې،بې بنسددټه ندده وې ،خددو دا څرينددده وه
چددې دنيددوکې موخدده دا وه چددې وايروتددر تدده دا څرينددده کددړي چددې دی پدده
داسې ډاډ او اندوښتنه خپله تګدالره لدولي ،بايدد پده دې پدوه شدي چدې
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دښددوونځي ماشددومان او يددا کددوم ندداخبره کسددان يددې مخددې تدده ناسددت ندده
دي،بلکددې دهددده اورددددونکي داسددې کسددان دي چددې کددوالی شددي ده تدده
دجګددړې دمهددارتونو زده کددړې ورکددړي.کلدده چددې د وايروتددر يوډولدده آواز
کددرار شددو ،کوتددوزف ،لکدده ژرنددديړی چددې دژرندددې دپلونددو پدده درددددو
راويښدديږي،راويښ شو،سددتريې يددې وهړولي،دالنددژورن هږدداتدده هددوږ
شددو،خو ژريددې سددتريې بېرتدده وتړلددې او سددريې ښددکته ولودددد،يواکې
هوښتل ووايي:
اې بابا،تاسو التراوسه په دې اپلتو لګيا ياستئ.النژورون،چې ه ه کولده د وايروتر،پرپدو ي انسدتاينې،چې دان
يې دپو ي تګدالرې نوښدتګر باله،ملندډې ووهدي او داسدې السدوند يدې
وړاندې کاوه چې بناپارل به هې کله زموږ ديرهل په تمه ستريه پده الر
نه شي بلکې په خپله به بريد وکړي او زموږ داټوله تګالره به هسې خړې
اوبدده يوسددي.وايروتر،ټولددو هدددو نيوکددو تدده چددې دده پددر پددو ي تګددالرې
کېدې،لدده سددپکاوي ندده پدده يددوې داسددې ډکددې موسددکا ددواب وايدده چددې
يواکې ده مخکې له مخکې دهو نيوکو ته چې پر دای نيدوکې وې او يدا
بېځايه ان چمتو کړی و.هده وويل:
که هده پر موږ بردد کوالی شوای،همدا نن به يې کړای و.الژورون وويل:
نو تاسو داسې انګېرئ چې هده ضعيیه دی؟وايروتر،د هده داکتر پده څېدر چدې يواکې،واترنر،هدواړي هدده تده د
طبابت الرې وروښيي،وموسېد او وې ويل:
ډدر،فکر نه کوم چې تر څلويښتو زرونه يې پوځ زيال وي...وايروتر وويل:
هرڅه چې وي،زموږ په تګالره کې کوچنى بدلون هم نه را ي.
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سردار اندرې چې له ډدرې مودې دې ته ستريه پده الرې و،چدې خپدل
خبره وکړي،وويل:
څنګه بدلون نه را ي؟په دې وخت کې کوتوزف راويښ شو.ژور،ژور وتوخېد،جنراالنو تده
يې وکتل او وې ويل:
ښاهلو!بريد سباته دی،ښه به داوي چدې ووايدو،نن دی ،کده شدپهله نيمايي نه اوښتې،هسې هم اوس څه شدى دبدليددو نده دي.تاسدو ټولده
کړنالره واوردده اوموږ ټول به خپلې دنددې ترسدره کړو،خدود جګدړې تدر
پيله مخکې،تر يوه درانده خوب نه پرته،بل هېڅ ښه څه نه شته.
داسدددې يدددې وښدددوده چدددې هواړي،پددداڅي.جنراالندددو درنددداوی وکدددړ او
دخو ېدا په تکل شول.سردار اندرې هم له مانۍ نه وول.

***
سردار اندرې ،په جګړيزه جريه کې دخپلو خبرولپاره،هده شان چدې
ده هيله لرله ،وخت نه و پيد ا کړي،نو کده دهده کدار پدر هدده خدورا بدداو
ناڅريندددد اهېدددز پردښدددى و.هدددده پددده دې نددده پوهېدددده چدددې څدددوک برحاددده
دی؟وايروتدددددر او دولګددددده روکوف،يدددددا کوتدددددوزف ،الندددددژورون او کددددده
نورجنراالن چې دجګړې له تګالرې سره مخالیه وو؟هدېڅ نده پوهېده،لده
انسره به يې ويل:
ايا دا شونې نه وه او کوتوزف نه شو کوالی چې مخدامخ او پده ډايدهخپل نظرټولواک تده ووايي؟ايدا پده رښدتيا دا کدار بدل ډول کېددونکى نده
و؟ايا دا روا وه چې ينوټکواو خيداالتو تده پده پداملرنې سدره دلسدګونو
زرو ويړو او له هده ډلې نه دما ژوند دمر له يواښ سدره مخدامخېږي؟
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هوکې کېدای شي،سباته ووژل شم .همدا چدې خپدل مدر

يدې ترسدتريو

شو،ناڅاپه يې په خيالونو کدې خدورا لدرې ،خدو پده دان کدې يدې ندښدتي
يادونه راتت او ژوندي شو ل  .لده خپلدو خپلواندو او ښدځې سدره يدې خپلده
وروستۍ مخه ښده وريداده شدوه،له هددې سدره يدې دخپلدې ميندې لدومړې
ور ې وريادې شوې،هده،دهدې امېدواري ورياده کړه،پرهدې او دان
يې سخت زړه خوږشو،په خورا خواخوږۍ،زړه خوږۍ خدو عودبانيت او
يبڼدددۍ لددده هدددده داالن چدددې د نيدددوفي کې سدددره يدددډ او هلتددده اسدددتوين
و،دباندې وول او دکور مخې ته په ير ېدو شو.
کدده څدده هددم دشددپې هددوا لړنددۍ وه،خددو دسددپوږمۍ پلوشددو خپلددې الرې
ايسددتلې.هددده پدده خيددالونو کددې زنګېددده:هددوکې سبا،سددباته!خدددای خبددر
کېدای شي سباته ماته هرڅه پای ته ورسدېږي ،داټدول يادونده بده ندور نده
وي او داټدول يادوندده بدده زمددا لپدداره نددورهېڅ معنددي وندده لددري.کېدددای شددي
همدا سباته،زړه مې راتده وايي،چدې همددا سدبا کېددای شدي ددې وخدت
پيدا کړم هده ټول څه چې کوالی شم،هده وښيم.
دجګددړې سددخت سدداعت او انځددور يددې ترسددتريو شددو،د روس دپددوځ
ماته او په يو دای کدې دهددو کوټده کېددل او دهددو دقومانددانانوخواره
خواري،تريو تندي ،ټول،ټول يې ترسدتريو شدول ...دادې هدده نيکمرهده
شېبه او پيرزوينه چې دی ټول ژوند هده ته ستريه پده الره و،رارسدېدلې
وه.هده خپل تکل مخامخ او په سپينه،کوتوزف،وايروتر او ټولدواک تده
ويدددل شدددي .ټدددول دهدددده ټينګدددار او دانديښدددنو رښدددتياوالي تددده حيدددران
پدداتېږي،خو هې ددوک دا زړه ندده کددوي چددې دهددده سددرته رسددولو مشددري
وکړي،نددو هددده وخددت دی،دکددوم هونددډيا پددوځ مشددرۍ تدده پ ده دې شددرط
مالتړي چې څوک يې په چارو،کړو وړو او سپارښتنو کې السدوهنه ونده
کړي،هده به له خپل پوځ سره مخامخ ددښمن دپوځ پر زړه برددد کدوي او
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بې له نډه يې بری په برخه کېږي.خو يوبل هږ يې پده هدوږو کدې انګدازې
کوي او وايي:
تددا دجګددړې دکددړاو او مددر ژوبلددې پدده اړه هددم فکددر کددړی دی؟خددوسدددرداراندرې دهددده هدددږ تددده هدددېڅ پدددام نددده کدددوي او پددده خپلدددو بريدددو کدددې
ډوبېږي.دبلې جګړې تګالره خپله يوازې جوړوي.هده چې دکوتوزف پده
پوځ کې دسترې قوماندانۍ نوکريوال دی،هرڅه يوازې ترسره کوي.بلده
جګړه يدوازې دده د هلو لدو لده برکتده بدري تده رسدېږي.کوتوزوف،دپدوځ
مشرۍ نه الس په سر او ټولې چارې ده ته سپاري.هدده بدل هدږ بيدا دده پده
هوږ کې انګازې کوي:
ښه!نو بيا څه؟دا به ومنو چې تر دې مخکې به تده تدرله واره زيدالټپي،يددا وژل شددوی او يددا يدددې تېرويسددتل شددوی ندده يې،ندددو بيددا بدده څددده
کېږي؟سردار اندرې خپل انته،خپله واب وايي:نده پدوهېږم وروسدته
بده څدده وشدي؟نه هددواړم او نده کددوالی شدم،پرې پددوه شدم،خو دا هددواړم،زه
دويدداړونو لېوالدده او لېددونى يددم او دا مددې خوښددېږي چددې ټددول خلددک مددې
وپېژندددددي  ،ورتددددده يدددددران واوسدددددم ،داخدددددو زمدددددا ينددددداه نددددده ده،چدددددې زه
داهواړم،يددوازې او يددوازې همدددا،زه دهمدددې لپدداره ژوندددی يم،هددوکې
يددوازې دهمدددې لپدداره! زه بدده هې کلدده دا چاتدده وندده وايم،نددو اې لويدده
خدايه! زه څه وکړم،چې له وياړونو او له ماسره دخلکو له مينې پرته،له
بل څه سره مينه او لېوالتيانه لرم.لده مر ،ټپدي کېددو،دکورنۍ تدري تدم
کېدل،لدده هددېڅ څدده نه،ندده ودردددږم.ماتدده لدده هرچاندده دزړه لدده کددومې يددران
خلدددک،پالر،خور اوښدددځه،زما روح پدددورې تړلدددي ويړي،ماتددده ترټولدددو
يران،که څه هم دا خبره به د طبيعت او انساني خټدې بدرخالف وبريښدي،
خپل تر ټولدو نده يدران ويړي،بدې لده ندډه ديدوې شدېبې ويداړ ،پدر خلکدو
دبري او هدو ته د ان ديرانښت دترالسده کولولپداره داروم.داټدول ددې
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لپاره اروم چې خلکو ته يران واوسم،هده خلک چې نه يدې زه پېدژنم او
نه به هدوی ما وپېژني.هده ،هږ ته هوږ شو چې دکوتوزوف،له مداڼۍ نده
واورددل شو او بيا يې دوام ورکړ:
هوکې دهمدې خلکو دمينې لپاره...دکوتوزف دچوپړانو هږ راته چې پېټي تړي.يدوهږ چدې کېددای شدو د
کوتددوزف ديدداډايون بدده و،د کوتددوزوف پددر آشددپز يددې دچټددک کدددارهږ
کاوه.داد تيت په نامه ،يو بوډا اشپز وچې سردار اندرې هم پېژانده.
او اندرې له انسره لګيا و:
په هرحال ماته پر دوی واک او ددهه واک نده پيددا شدوی ويداړخورايران دی،پردهه واک چې په دې لړوکې پرما خور دی او دهده په رازمن
واک او وياړ ،وياړم.
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1۹
رسددتوف پدده هددده شددپه،له خپلددې ډلددې سددره دجبهددې دڅددارنې لپدداره
دبايراتيون دپوځ په لومړۍ کرښې کې يمارل شدوی و .دهدده سدواره هدم
جددوړه جددوړه د جبهددې پدده اوږدو کددې يمددارل شددوي وواو خپلدده هددم سددپور
ددهو کرښو په اوږدو کې خو ېده او له خپل نه ايليدونکي سديال،خپل
خددوب سددره چددې دده دپرزول دو تکددل يددې کددړی و ،الس اويريددوان و.دهددده
شاته ،بې پايه فضا زمدوږ دسدرتېرو پده ندريدو کدې دبدل شدويو اورونولده
شدلو نه رڼارڼا وه،خو مخه يې په تپه تيارو کدې ډوبده ډوبده وه.څدومره بده
چې رستوف دهو تپو تيارو ته يردده او يردده،هېڅ به يې نه ليدل.کله
به يې کومه خړه،کله به يې کومه تياره او کله به يې هلته چې بايد دښدمن
وي،سپخنکو ته ورته کومه رڼايۍ وليدده چدې لېدږي او لده انسدره بده
يددې وويددل چددې،داددې خيددال تدده ور ي،چددې دسددتريو مخددې تدده يددې څدده
لېږي.باڼه به يې وهړددل او دخيالونو پده بدې پايده ندړۍ کدې بده يې،کلده
اعلحضرل ټولواک او کله هم دنيسوف ليدل،کله به يې بيا دمسکو تېر
خيالونه لکه کوډيرزورونکي ترستريو راپيدا شول،هده بده پده چټکدۍ
خپلې ستريې وهړولې او دهده آس سدر او هوږونده،چې دی پدرې سدپور
دی ،انته خورا نېږدې وليدل...او له انسره به يې وويل:
ولدې ندده!کېددای اعلحضددرل مددا هدم دبددل هددر افسدر پدده څېرويڼددي او64٢

کومه دنده راته وسپاري او راته ووايي:
" ه الړشه!هلته ويوره،چې څه خبره ده؟ ...څدده کېدددل چددې زه يددې خپددل چددوپړۍ تدده يمددارلى وای،مابدده هددده تدده
څنګه دزړه له کومې چوپړ کړای وای،سرښندنه بده مدې کدړای وای،مابده
دهده ساتنه کوالی ،هده ته به مې رښتيا ويالی او هدده بده مدې لده دوکده
مارو نه ژهدوره" رسدتوف،ددې لپداره چدې دټولدواک پده وړانددې دخپلدې
سرښددندنې ښدده او ژوندددی انځوروباسددي ،کددوم المدداني يددا دښددمن يدددې
تودوراوه چدې هدده يددې نده يدوازې پده لېوالتيددا واژه،بلکدې دټولدواک پدده
وړاندې يې په هومبرو په سختو څپېړو واهه.ناڅاپه يو لرې لرې هږ هده
راويښ کړ،ټکددان يددې وخددوړ او سددتريې يددې پرانسددتې،په زړه کددې يددې
وويل:
زه چېرې يم؟ هوکې! دجبهې په لومړې کرښه کې،دشپې نوم: ...مالبن ،اولميو  ،افسوس چې سباته زمدوږ سدواره پده قطعدې کدې
دي....هده دخوب او ويښتيا په حالت کې ويل:
ناتاشا،يرانې خورې!زما تورستريې خورجانې!...کله چې هدې تدهووايم چې ټولواک مې له نېږدې نه وليد،له حيرته به لېونۍ شي...
په هدې شېبه کې چې رستوف ستريې وهړولې،هده له هدې خدوا نده
چې کېددای شدو هلتده بده د دښدمن دددره وه،پده زريونده ناارامده هږونده او
شروشور واوردد.دهده آس او دهده مل سواره آسدونه ،چدې دده ترڅند
والړ و،د دهه هږونو په اورددو هږونده،التېره کدړه.پده هماهده سدېمه کدې
چې چېدې پورته وې،اور ولګېد او بېرته مړشو.بيا د فرانسوي پو ونو
دجبهې په ټوله کرښه کې،هلته دهروندو پده څدوکې،د اوروندو لګېددل او
چېدې سدورې دم پده دم زياتېددې او لوړدددې.رسدتوف پده دې چېددو کدې
فرانسوي،خبرې اورددې،خو نه يې شو کوالی پده هددو پدوه شدي .هږونده
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تددر اندددازې زياتدده خپددل شددر وشددور کددې ورک وو.اوس،نددو دپه،په،پدده او
آ.آ.آ،هږونه اورددل کېدل.
رستوف،هده سواره ته چدې ترڅنګده يدې والړ و،مدخ ورواړاوه او وې
پوښتل:
دا ددښمن هږونه دي؟ته څه فکر کوئ؟سواره واب ورنه کړ.
رستوف چې تر ډدرې پورې ،واب ته په تمه و،بيا وپوښتل:
څنګه ته يې نه اورئ؟سواره په خوابدي آواز واب ورکړ:
جاللتمابه نه پوهېږم،څه ووايم؟رستوف بيا واب ورکړ:
هده ددښمن لومړۍ کرښې دي،نور نو دا بايد ددښمن هږ وي.سواره وويل:
کې ددای شددي ددښددمن وي،کې ددای شددي ندده وي،کې ددای شددي بددل څددهوي.شپه ده،شپه خو خپل رازونه لري.
بيايې پر خپل آس چې تر ده الندې يې نا ارامه کوله،چيده کړل:
نو!تاته وايم!آرام شه!درستوف آس هم دهږونو او شروشور په اورددو او داورونو په ليدو
نددا ارامدده شددوی و.هددده پرکنګددل وهلددې مکددې سددمونه وهددل.چېدددې او
شروشورلوړددل او لوړددل او ديو سدترناپوهېدونکي بنګهداري داسدې
بڼدده يددې پيدددا کولدده چددې يددوازې ديوڅددو سددوه زريددزه پددوځ لدده خو ېدددا ندده
کېدای شي پيدا شي.د اورونو لمدن دهددې کرښدې پده اوږدو کدې چدې پده
اهلددددب يمددددان د فرانسددددوي پو ونددددو لددددومړۍ کرښدددده وه ،هوړدددددده او
هوړدده.خوبونو،نور نو د رستوف له ستريو کډه کړې وه.د دښمن دپدوځ
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دخوښددۍ اود بددری چېدو،پدده هددده کددې دهوښدديارۍ او يرتيددا ښددکالو
راتخنوله .رستوف نور نو به ډا

اوزهرده هږونه اورددل:

ژوندی دې وی ټولواک!ژوندی وی ټولواک!خپل څن

ته والړ سواره ته يې وويل:

هومره لرې نه دي،بايد دسيند دهاړې آه پلو وي.سددواره سددوړ اسددويلى وويسددت،هېڅ يددې وندده ويددل او پدده خواش دداني
وټوخېد.
پر هدې کرښې چې سپور روان و،ديوآس دسمونو هږ چې په چټکدۍ
را روان و ،واورددل شو اوناڅاپه دشپې له تپې تيارې نده ،يدو سدتر پيدل
ته ورته يو سيوری راوول.هده دسورو د ډلې يو افسدر و.افسدر رسدتوف
ته ورنېږې شو او وې ويل:
جاللتمابه!جنراالن دي.رستوف چې پر له پسې د اورونو او چېدو پلو ته کتل،لده افسدر سدره
مل يې دهدوڅو لوړپوړو افسرانو هرکلي ته مخه کړه چې ددوی دکرښې
پلو راروان وو .د هدو يو تن پر سپين آس سپور و.شدهزاده بدايراتيون او
شدددهزاده دولګددده روکدددوف لددده خپلدددو يددداورانو سدددره ددې لپدددار راهلدددي
وو،داپته ولګوي چې ددښمن په پوځ کې دا عجيبه اورونه او دا چېددې
څه شي دي.رستوف،بايراتيون ته ورنېږدې شو،هده ته يې راپدور ورکدړ
او دنورو ياورانو په شان يې هوږ کېښود،چې جندرال څده وايدي .شدهزاده
دولګاروکوف ،با ير اتيون ته مخ ورواړاوه او وې ويل:
-دا د دښمن له دوکو پرته بل هېڅ نده دي،هددوی شدات

کدړی دی او

خپلددو پدداتې شددوونکو تدده يددې سپارښددتنه کددړې ده،چددې ددوی تددر تګدده
وروسته اور ولګوي ،شروشور اوچېدې يې يدډې کړې،چدې مدوږ دوکده
کړي.
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بايراتيون وويل:
 دا ناشونې خبدره ده،پدرون مدا هدده دهددې هوندډۍ پده سدر ليددل.کدههدددوی شددات

کددړی وای،هددده دای بدده يددې هددم پردښددى وای.بيددا يددې مددخ

رستوف ته ورواړاوه او وې ويل:
ښاهليه افسره!ددښمن پيرې ال هملته والړې دي؟رستوف وويل:
پدددرون شدددپه خدددو الهمالتددده وې،خدددو اوس څددده نددده شدددم ويالی،امدددروکړئ،له څو تنو سورو سره به دپلټنې لپاره ورشم.
بايراتيون،ودردد او بې له هده چدې څده ووايي،ه ده يدې کولده دلدړو
په تته کې درستوف ستريو ته ويوري،شېبه نډ نه يې وروسته وويل:
ښه خبره ده،الړشئ او وې يورئ.اطاعت کېږي.رسددتوف،خپل آس پدده يېددډه وواهه،بردددديي فدددچنکو او دوو نددورو
سددورو تدده يددې ورهددږ او سپارښددتنه يددې وکددړه چددې لدده ده سددره الړ شددي.پدده
چټکۍ له لوړې نه دهدو چدو سورو په لور ورشېوه شدول،چې التراوسده
يې دوام درلود.رستوف ته خورا هيبتناکده او هدم دخوښدۍ وړ وه چدې تدر
ټولو دمخه له درې تنو نوروسورو سره،دهدو رازونو نه ډکې تتې تيارې
هېدددږې تددده دمخددده وردرومدددي ،چدددې تدددر دوی دمخددده هلتددده څدددوک نددده
و،ورهلي.بايراتيون دهونډۍ دپاسه ورهږ کدړل چې،لده سدينده لدرې الړ
ندده شددي .خددو رسددتوف داسددې وښددودله چې،يددواکې دهددده هددږ يددې ندده دی
اورددلى،همداسدددې لرې،لدددرې مدددخ تددده روان و.هدددده تددده هرڅددده بدددل ډول
بردښددېدل او پددرې هوليددده.د الرې دڅن د

نيددالګي ترخيالدده ونددې او پددر

کْندو يې دسړو يمان راته،خو بيا به په خپلې تېروتنې پوه شو.دهوندډۍ
لمنددې تدده چددې ورسددېد،نور نو،ندده ددوی اوروندده وواو ندده ددښددمن،خو
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دفرانسويانو هږونه اوخبرې يې په ډايه اورددې.دې شديلې پده پدای کدې
يې،سدديند ت ده ورتدده يددوه کرښدده وليدلدده،خو چددې ور ورسددېد،هده سدديند
ندددده،الره وه.الرې تدددده ورورسددددېد،پرې ودردددددد او خپددددل آس يددددې هددددم
ودراوه.حيران والړ و،نه پوهېدده څده وکړي،پده الره مخدامخ الړ شدي ،لده
هددده بددل پلددو واوړي اوکدده دتددورې دښددتې پدده تيددارو کددې دهونددډۍ پلددو
وخو ېږي.الره لږ ورته رڼا او بدې يواښده وبردښدېده ،که لده هوندډۍ نده
خلک ورته ښه معلومېدل.هده هږ وکړ:
ماپسې را ئ .له الرې نه واوښت او په خورا چټکۍ يې هده پلو تدهچو کړل،چې پرون ماښام هلته يو فرانسوی والړ و.
يوه سواره له شا نه هږ وکړ:
جاللتمابه!هدوی دي،وينئ!رسددتوف ددې وخددت پيدددا ندده کړچددې دا خددوا ويددوري چ دې پدده پرونددۍ
تتۍ سېمې کې ناڅاپده يدړز شدو،هږپورته شدو او پده لدرې واتد کدې يدوه
مرمۍ لکه مرمۍ داسې په انګازو شدوه او همداسدې يدې پده هدواکې هدږ
ورک شددددو .دتوپددددک بددددل ډز پورتدددده شددددو اودتوپددددک لدددده تيدد دره لمبددددې
ووتددددې .رسددددتوف دآس مددددخ راواړاوه او پدددده داسددددته بېرتدددده راسددددتون
شدو.څلددورو ډزو پده ټدداکلي نددډ شروشدور يددډ کدړ او وبنګېدددې.رسددتوف
خپل آس چې دده په شان له ډزو نده ندا آرامده شدوی و،آرام کدړ او پده کدرار
کدرار مدخ وړانددې الړ.يدوه ناڅريندده خوښددي يدې پدر زړه خدوره شدوه او لدده
انسره يې وويل:
دا ولې مو ډزې به کړي؟خو نورې ډزې ونه شوې.پرتددده لددده هدددده چدددې،آس تددده متروکددده ورکړي،دبدددايراتيون پلوتددده
ورهى.هده ته چې ورورسېد،الس يې د درنداوۍ پده نښده دخدولۍ پيدک
ته ورورساوه او هده ته ور وړاندې شو.
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دلګدددا روکدددوف ،ال ه ددده کولددده بدددايراتيون دده داخبدددره چدددې دښدددمن
تښتېدلى دی ومني او پرهدې يې ټينګار هم کاوه ،که هدده دليدل راوړ
چې دښمن دا اورونه يوازې ددوی د دوکې لپاره بل کړي دي...
بايراتيون وويل:
 ښکاره ده چې ال نه دي تللي،سبا به هرڅه څريند شي...رستوف وويل:
ددښمن پيرې الهمالته دي،جاللتمابه!نوم دې،څه دی؟يراف رستوف. ډدرښه!له ماسره پاتې شه او د اړيکو افسر اوسه.دلګا روکوف وپوښتل:
تاسو دايليا آندروويچ زوی ياست؟خو رستوف واب ورنه کړ....
ددښمن په پو ونو کې چدې او داورونو بلول ددې لپاره وو،چې کله
به د بناپارل فرمان لوستل کېده،ټولواک به خپله دسرتېرو پده مدن کدې
سپور ير ېده .سرتېرو بده دټولدواک پده ليد،دوښدو يېدډيو تده اور ورتده
کاوه او نارې به يې وهلې:
-

تدل دې وي ټولددواک! هددده پسدې بدده يددې مندډې وهلددې.دندداپيلون

فرمان داسې و:
"سرتېرو!
دروسيې پوځ زموږ په وړاندې راپاڅېدلى چې په ئيولم کې داتريت
دپدوځ دمداتې هدچ رانده واخلدي.دا هماهدده ټدولي دي چدې تاسدو پده يددوالن
برون کې مال او تراوسه پورې مو پرله پسې تر دې ايه پسې اخيستي
دي.هددده ايوندده چددې مددوږ الندددې کړي،خددورا السددبري او ټين د
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دي.کدده

دښمن ددې تکل وکړي چې زمدا پدر پدوځ لده ښدې خدوارا تداو شدي،هده بده
زموږ تر بريدالندې راشي.
سرتېرو!
په دې حال کې به ستاسو قومانداني خپله واخلم.کده تاسدو پده خپلدې
ابدي مېړانې ددښمن کرښدې مداتې او تداال کدړئ،زه بده دان لده اوره لدرې
وساتم،خو که ستاسو په بري کې آن يدوه شدېبه هدم شدک پيددا شدو،خپل
ټولددواک بدده وويندئ چددې تددر ټولددو مخکددې بدده ددښددمن دلومړيددو يددذارونو
الندې والړ وي ،که بري او وياړته درسېدو په الره کې دشک او يمدان
اجددازه ندده شددته،په تېددره بيددا هددده ورځ چددې پدده هدددې کددې دفرانسددې دپليددو
پو وندددو،چې دفرانسدددې دملدددت دشدددرافت شدددمله جدددوړوي ،دشدددرف او
وياړخبره ياددږي.
دټپيو د لرې کولو په پلمه خپلې کرښې مه پردږدئ.تاسو هدر يدو بايدد
په خپلو خيالو کې دا ونداړي چدې د انګريزاندو پردهده هدر يدو السدپوڅى
،چې زموږ دملت پر وړاندې له کرکدې نده ژونددي دي،السدبري شدئ.دهده
بري او السبري به دې جګړې ته دپای ټکى کېږدي او موږ به بېرتده خپلدو
ژمنيو مينوته ورستانه شو،هدو ايو ته به ورستانه شو،چې هلتده اوس
نوي فرانسوي قوتونه جوړ،راټول او له موږسره بده يو دای شدي،نو هدده
وخت به،هده سوله چې زه يې ټينګه او هواړمه يې،زما دملدت ،ستاسدو
او زما د وياړ وړ وي.
ناپليون"
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دسدددهار پنځددده بجدددې التپددده تيددداره وه.منځني،زدرمه،دښددددي اړخ او
بايراتيون پو ونوالپه تپه والړ وو.خدو پده کدين اړخ کې،پلي،سدواره او
توپچې قوتونه په خو ېدو شوي وو.تر هرڅه دمخه،هدوی بايد له لوړو
سدديمې،ددې لپدداره چددې لدده ښددي اړخ ندده يددې پددر فرانسددويانو يرهددل کددړای
ښدددکته راشددديوه شدددوي وای،او دپدددو ي اټکدددل لددده مخې،هددددوی يدددې د
بوييمسددکي تدددر هروندددو پرشدداتمبولي وای،هددددوی پاڅېدل،بارونددده او
پنډونه يې تړل ،اورونه بلېدل،هر هده څه چدې پيددا کېددل دې ندريدو تده
ورارتېددږل کې ددل،دې لوييددو سددتريې ړندددولې.هواسددړه او تيدداره ال والړه
وه.افسدددرانو پددده خدددورا يبندددۍ او تلدددوار چايونددده څکل،سدددهارنۍ يدددې
خوړله،سرتېرو خپله وچه مړۍ ژوله اوله ډدرې يخنۍ نه يې پښې په دې
هيله پر مکه ډبولې که لږې تودې شي.هدوی له ندريدو نده راتداو،وو.هدر
هددده څدده:ميز،څوکۍ،کراچۍ،دراندده باروندده،لريي او نددور هددده څدده چددې
دوی يددا ندده شددول او يددا يددې ندده وړل،دې ندريددو تدده ور ارتېددږل.اتريشدددي
الرښوونکو،دروسددي پو يددانو پدده مددن کددې ددې لپدداره ښددکته پورتدده
ير ېدل چې هددو تده دخو ېددو د وخدت او دلدوري دښدودنې پده اړه خبدر
ورکددړي .کلدده چددې بدده يددو اتريشددي افسددر دکددوم هونددډ دقوماندددانۍ پدده
شاخواکې وليدل شو،په ټدول هوندډکې بده لده ورايده يوخو دون احسداس
شو:
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 سدددرتېري بدددده پدددده منددددډه او تلددددوار دندددددرو لدددده شددددا وخددددوا ندددده بددددهپاڅېدل،بوټونه او ييته به يې وتړل،ک وړبه يې جوړې،ټوپک بده يدې
شاته او په منډه به کرښو ته شول.افسرانو به خپلې تڼۍ وتړلۍ،ک وړې
به يې شاته کدړې ،تدورې بده يدې مالتده اچدولې او انونده بده يدې ليکدو تده
ورسول او په چددو چددو بده يدې سپارښدتنې اورولدې...ټدول پدوځ بده ټدولى
ټدددولى وخو ېدددد،خو پو يدددان بددده پددده دې نددده پوهېددددل چدددې چېدددرې روان
دي.ددوی له يڼې يوڼې او ددوی داورونو له خورا زيداتو لوييدو نده هدده
کلي چې دوی ترې خو ېدلي او نه هده الرې چې دوی پرې روان او دوی
ته يې دهرکلي تمه لرله،يو هم دليدو نه و.
سرتېري په خو ېدا کې هماهه شان دخپدل پدوځ اسديردي،لکه مداڼو
چې په بېډۍ کې وي.څومره چې منزلونه اوږده وي،څدومره چدې برددونده
نا آشنا وي ،الرې ټولې پدردۍ پدردۍاو عجيبدې يواښدمنې ميندې،دی اړ
دی چې همالته وي،هر وخت او هرچېرې دسرتېری په شا وخدوا کدې چدې
څه تېردږي،بيا هدم لکده مداڼو پده بېدډۍ کدې ،هماهده پړي،تنابونده،،هره
وخدددت او هرچېدددرې هماهدددده ملګري،هماهددده د دردددددو کرښددددې،هماهه
جګتدددددورن ديمتريدددددوويچ ،هماهددددده ژوچکدددددانومى سدددددپي او هماهددددده
قوماندان،ټول ټول پده خپلدې شداوخوا کدې ويندي.سدرتېري،خورا لږ،خدو
بيا هم هيله لري دهددې الرې،هدده انددازې تده چدې دده بېدډۍ يدې النددې
کوي،وپېژني،خو کله چدې دجګدړې شدېبه رارسدېږي،خدای پدوهېږي لده
کدددومې او څنګددده،دپوځ پددده روان کدددې يدددو ،خدددو د ټولدددو لپددداره داسدددې
روحاني،پردکوونکى هږ انګازې کوي،چې دکوم پرتمين زيري نښې له
انسددره لددري.دهدده هددږ پو يددان پلټنددې او لټددونې تدده ه ددوي .پو يددان
دجګړې په ورځ،په لمسوونکي ډول دخپل هوندډ لده يټدو او پردکدړو نده
اوړوي او دا پلټن دې او پوښددتنې هددم کددوي چددې پدده شدداو خددواکې يددې څدده
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تېردږي.
لړلې داسې راخورې وې،چې دلمر دراختو سره سره بيا هم له يامده
وړاندې څه نه ليدل کېدل.د ونو څانګې تدر وندو سدترې او اوارې مکدې
لوړې ،وړې بردښدېدې .دا کېددای شدو چدې هرچېدرې او لده هدرې خواپده
لسو يامونو کې ددښمن سره الس ويرايوان شي،خو په همددې لدړو کدې
ډلددې ډلددې پو يددانو خددورا اوږده الر ووهله،کلدده لوړه،کلدده ژوره،کلدده بدده
لوړاو کله به وړ،کله ډا

او کله هرونه،خو په دې حال کې هېچېرې لده

دښمن سره مخامخ نه شدول.برعکه،مخدې ،شداته او ندورو خواوونده هدر
پلو به دې چې کتل،روسي پو ونده وو،چدې روان وو.هرسدرتېری پده زړه
کدددې پددده دې خوشدددالېده،چې پوهېده،هددده پلدددو تددده چدددې دی ي،يعندددي
ناڅرينده پلو ته ،نور ډدرډدردموږسړي هم هده لورته روان وو.
يو ای به واورددل شو:
واه يوره!کورسيان(کورسکايا دروسيې يدوه سديمه ده) راهلدل.بدلای به دې بيا اورددل:
يا پرودياره!يوره څومره را ټول شدوي دي،ماښدام چدې کلده اوروندهبل شول،چا توور هم نده کداوه چدې خلدک بده دومدره ډددر وې،داسدې ډددر
چې پای يې نه ليدل کېږي،لنډه درته وايم،ټول مسکو دلته راهلى.
که څه قوماندانانوله ډلې نه يو تن هم،نه،دسدرتېرو رواندو ډلدو تده نده
نېږدې کېده او نه يې خبرې ورسره کولې(لکه هده شان چې مو په پدو ي
جريې کې وليدل ،پر هدو پردکړو خوابدي وو،چې دجګړې په اړه شوې
وې،ندو لده دې کبلدده هددوی يددوازې دمشدرۍ اوامدر پددر دای کددول او ددې
پروا يې نه لرله چې سرتېري خوشاله وسداتي) خدو ددې ټولدو خبدرو سدره
سره،بياهم سرتېري دتل په شان يو وارجګړې ته دت

په وخت،پده تېدره

بيا چې کله به خبره دبريو وه ،خدورا خوشداله وو،خدو دڅده کدم يدو سداعت
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نه وروسته،دسختو لړو له کبله،دپوځ زياتره برخه دې ته اړوته چدې

ودردږی.پرټول پوځ دبې نظمۍ دهم او خوابدۍ يوه ندا اشدنا لدړه راخدوره
شوه .ددهه هملړلي احساس پر زړو پوهېدل خدورا يدران کدار و،خدو هدده
په ډدرې بې سارې چټکۍ او يرتيا سدره،چې د ډول ټاکنده يدې يرانده وه
خوردددده.هددده احساس،نامحسوسدده او پدده شدديله کددې د شددېوه کې ددونکو
اوبو په څېر نه راير ېدونکى او نه مهارکېدونکى و.که روسي پو ونو
دټلددوالې ملګددري ندده لرالی،کېددای شددو ددهددې هملددړي احسدداس او الددې
يولې دخورددو لپاره به زيال وخت تده اړتيدا وه،خدو اوس يدې ددې الدې
يدددولې او پردشدددانۍ دخوردددددو لويددده پدددړه پددده خدددورا لېوالتيدددا پددده دې
کالباسه(وچه هوښه) خوروالمانيانو وراچوله.
ولې ودرددل؟الرې وتدړل شدوې؟ او يدا لده فرانسدويانو سدره مخدامخشوو؟
نه!نه!هېڅ خبره نه شته،که دښمن وای بې ډزو نه کېده.تراوسه يې تلوار و،چې وخو ېږي ،وخو ېدو،اوس مو ددې ډاپه من کې ساتي.ټول ددې لعنت شويو المانيانو له السه،په هېڅ څه يدې
سر نه خالاېږي.
کدده زه زمددا واک وای،مددا بدده دوی مخددې تدده لېږلددي وای،خددو اوسيددوره!دوی ترشددا کوټدده شددوي.اوس نددو تشدده يېددډه دلتدده ودردددږه او ورتدده
ټين

شه.
يو تن افسر وويل:
-نو داڅه وشول؟پته نه شته چې څه وخت به خو ېږي؟سره وايي چې

سورو الره بنده کړې ده.
يو بل تن بيا وويل:
لعنددت دې وې،پدده دې المانيانو،خپددل وطددن هددم ندده پېژنددي او نابلددده65۹

دي.
يو سواره ياورچې رانېږدې کېده هږ وکړ:
تاسو دکوم پوځ ياستئ؟د اتلسم.نو دلته څه کوئ؟تاسو بايد ال دوخته وړاندې تللي وای،ندو اوس تدر
ماښددامه هددم وار ندده در رسددېږي.داحماقددت دی،دا ندده سپارښددتنه ده او ندده
الرښوونه ،خپله هم په خپلو کړو نه پوهېږي چې څه کوئ.
افسر ياور دا وويل او الړ.
ترهده وروسته يدو جندرال راهدى او پده خدورا خواشدداني يدې پده هيدر
روسي ژبه څه چدې وهلې...
له بلې خوا يو ډډ هږ راهى چې ويل يې:
 سپارښددتنه وه چددې دسددهار پدده نهددو بجددو کرښددو تدده ورسددېږو،موږ النيمايي الره نه ده وهلې،دې ته سپارښتنه او الرښدوونه وايدي.کده زه وای
ټول به مې ويشتلي وای.
د لېوالتيا او سرښندنې هده احساس چې دخو ېدا په پيل کدې پدوځ
ته قول باښه،کرار کرار خپل ای د ناسمو فرمانونو په وړاندې قهدر او
دالمانيانو په وړاندې کرکې ته پردښود.
ددهې اله يولې علت دا و چدې داتريشدي سدورو پده پدوځ کدې چدې پده
کددين اړخ کددې روان و،سددتره قومان دداني پدده دې مټددې پددوه شددوې وه،چددې
دقومانددې مرکددز لدده ښددې اړخ ندده خددورا لددرې دی،نددو لدده دې کبلدده يددې ټددول
سواره پوځ ته امر کړی و،چې ښي اړخ ته ورواوړي،نو هماهه و،چې څو
زره تنه سواره دې ته اړ وو چې،له پليو نه مخکې شي او پلي بايد دهددو
دتېرددو او ای پر ای کېدو پورې ابر وکړي...
هرڅه چې و،تر يوه ساعت ندډ نده وروسدته،پلي بيدا وخو ېددل او د
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هونډۍ لمنوته ښکته ورشېوه شول.لړې چې تازه د هرونوله څوکدو لمنده
ټولدده کددړې وه ،همالتدده دهونددډۍ لمنددو تدده چددې پو وندده رسددېدلي وو،ور
خوره شوه .دهمدې لړو په من کدې وړانددې يدو ډز او بيدا بدل او وروسدته
پرلدده پسددې نددور ډزوندده واورددددل شددول .لددومړۍ ډزې هسددې خددورې ورې
اويډې وډې وې:ډز،ډوز،تال،ترال...خو کرار کدرار منظمدې او چټکدې
کېدې.اخ وډب د يلدباخ د واړه نري سيند پې هاړو پيل شوی و.
روسي پو ونو دا انتظار نه الره چې دهونډۍ په لمنو کې د سيند پر
هاړه له دښمن سره مخامخ شي.هدوی که له يدوې خواپده سدختو لدړو کدې
راايسار شوي وو،نو له بلې خوايې دخپلو مشرانو او قوماندانانونه هدم
کومه دخوښۍ او ه ې او هاند هوړه خبره نه اوردده .د هدو پده مدن کدې
دبېرته پاتې کېددو آوازې خدورې شدوې وې او لده ټولدو نده لويده بددمرهي
خوا ال دا وه چې په دې لړو کدې ايسدارددو دهددو سدتريې ورړنددې کدړې
وې او وړاندې او شاوخوايې له خپلو نه پرته بل څه نده ليددل.روسدانو پده
ډددددرې تنبلدددۍ او کدددراره پدددر دښدددمن ډزې کولې،وړانددددې تلدددل او بيدددا
درددل.هدوی په خپل وخت له خپلو قوماندانانو نه چې په لړواو ندا آشدنا
سيمو کې رايير وو ،که قومانده نه شوه ترالسه کدوالی چدې کلده ناکلده
به يې آن خپل ټولى يا ملګري هم نه شو پيدا کوالی.د لدومړې،دويمې او
درديمې ډلې لپاره چې ښکته شيلې ته ورشدېوه شدوې وې،جګدړه پده دې
تويدده پيددل شددوې وه.څلورمدده ډلدده چددې لدده کوتددوزف ورسددره و،هلتدده د پددر
ان ينسکې دهونډيو دپاسه پاتې شوې وه او نه راخو ېدله.
کدده څدده هددم دهدددو هونددډيو پدده لمنددو کددې چددې اخ و ډب پيددل شددوی
و،السختې لړې خورې وې،خو دهدو دپاسه رڼدا شدوې وه.مګدر دهمددې
لړو له امله دهده څه نه چې مخکې تېرددل،هېڅ نه ليدل کېدل.دنهوبجدو
پورې هې وک په دې نه پوهېدل چې په رښتيا لکده هدده شدان چدې سدتره
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قوماندددانۍ توددور کوي،دښددمن لدده ورسددتې (ورسددت د اندددازه کولددو
معيار) ته رارسېدلي دي که څنګه؟
دسددهار نهدده بجددې وې.کنددډک کنددډک لړودهونددډۍ پدده لمنددو کېددږدۍ
درولددې وې ،خودهون دډۍ پددر سددر د شددلپان ه،په کلددى کددې چې،ندداپليون
دخپلو مارشاالنوپه من کې والړ و،رڼا،رڼا وه.دهدوی پر سر تدک شدين
آسمان او د لمرتبۍ لکه ستر يردی توپ دلدړو پده شدودو رنګده څپدو کدې
المبو وهله.
نددده يدددوازې دفرانسدددې ټدددول پدددوځ،بلکې نددداپليون لددده خپلدددې ټدددولې
قوماندددانۍ سددره ندده د رود پددر هدددې ه داړه چددې دسددکولنيڅ او شددلپان ه
هوڼدددۍ او کلددي پراتدده وو او مددوږ هوښددتل هلتدده موضددع ونيسددو،بردد
وکړو بلکې هدې هاړې تده چدې زمدوږ پو وندو و،دومدره نېدږدې وو،چدې
ناپليون په خپلو سدتريو کدوالی شدول زمدوږ پده پدوځ کدې سدواره او پلدي
سره جال جال وويني او توپير يدې کدړي.نداپليون پدر يدوه بدر

عربدي چدټ

آس،تر خپلومارشاالنو نه مخکې والړ و او هماهه شين بخدون کدو يدې
اهوستى و،چې دايتاليا جګړه يې په کې يټلې وه.هده چوپده خولده هددو
هونددډيو تدده چددې يددواکې دلړولدده سددمندريي ندده يددې سددر ويسددتلى و او پددر
روسي پو ونو لرې لرې خو ېددې،کتل.هده،پده خورا ير،هددو ډزو تده
هوږ ادښى وچې دننه له شيلې نه راتلدې.تدر هدده وختده پدورې ال دهدده پدر
ډنګدددرې بشدددرې،دهېڅ ډول خو دددون اوحددده نښدددې نددده ښدددکارددې.دهددده
لېدددونکې سددتريې پددر يو دای خښددې وې.دهددده ټددول اټکلوندده ،رښددتيا
شددوي وو.دروسددي پو ونددو څدده شمېر،دشدديلې دنندده ،د چېنددو او ډنددډونو
خواتدده ورشددېوه او څدده شددمېرهم د پراڅينس دکې لددوړو تدده چددې خددورا ښددې
حساسددې وې او ده تکددل الره بردددد پددرې وکددړې ،پردښددودې.هددده ددوو
هرونو په من کې د سختو لړو سره سدره ،د پدرا دکلدي پلدو تده پده شديله
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کې ،دتلونکو ډلدو ډلوروسدي پو وندود تد

اواز اورددده او آن دهددو د

سرنيزو ال يې ليدله،هده ليد ل چې دهده ډلدې يدو پده بدل پسدې دلدړو پده
سمندريى کې ډوبېددې .هدده اطالعدال چدې ده پدرون شدپه ترالسده کدړي
وو ...دروس هده پو ونه چې پدرا تده نېدږدې روان وو،دروسدي پو وندو
مرکز او زړه جوړاوه او دی پوهېده چې دا زړه ال دوختده داسدې کمدزوری
شوی و،چې پر هده بردد،هرو مروبری درلود،خو هده په پرله پسې بريد
نډاوه.
هده ورځ،دده د خول(تاج) ادښودلو کاليزه اودخورا نيکمرهۍ ورځ
وه .تر نيمې شپې وروسته،سپيدوته نېږدې يې څو ساعته سدتريې پټدې
او ويده شوی و .ناپليون په ښه طبيعت،روغ،خوشاله ،تاند اوپه داسدې
يدددو نيکمر هددده روحدددي حالدددت کدددې و،چدددې پددده هدددده کدددې دهدددر کارترسدددره
رسول،کېدونکى ښکاري.هده پده همداسدې يدوه حالدت پدر آس کېناسدت
او دکېدونکې جګدړې ډيرخواتده الړ .دای پدر دای والړ و،هددو لوړوتده
يددې چددې لدده لددړو ندده راوتلددې وې کتددل اودهددده پدده ندده خو ېدددونکې سددړې
بشرې ،پر ان ډاډ چې دبري نښه وه،څريند و.هده دهه بدری چدې دميندې
ندده دنيکمرهددو زلميددانو پرڅېددرې څرينددد وي،د ددان وړ ياڼدده.مارشدداالن
دهده تر شا والړ وو او زړه يې نه شو کوالی دهده پام واړوي.هده بده کلده
پراڅنسکې هونډيو ته او کله به يې دلمر تبۍ ته چدې لده لدړو نده راووتلده
کتل.
کلددددده چدددددې لمدددددر پددددده بشدددددپړه تويددددده لددددده لدددددړو نددددده راوول او پددددده
ستريبردښېدونکې السره پر ډا

او دلړوپرسيند،و لېده،هده،تابه

ويل چې يواکې داوربل،دهږ لپاره همدې شېبې ته سدتريه پده الره و،لده
خپلدددددددو سپينو،ښدددددددکلو السدددددددونو نددددددده ،السدددددددوندي ( د سدددددددتکت)
وويستل،مارشاالنو ته يې داشارې په نښده وښدورول او داوربدل هدږ يدې
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وکړ .مارشاالن له خپلو يداورانو سدره مدل بېالبېلدو خواووتده پده مندډه او
دڅو دقياو نده وروسته،دفرانسدې دپدو هدورو ډلو،پده ډددرې چټکدۍ د
پراڅنسکې،هونډې خواته ،چې کرار کدرار روسدي پو وندو پردښدودلې
او درې ته دننه چپې خواته تلل،ور وخو ېدې.
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کوتوزف،دسهار په اتو بجو د ميالرادوويچ دڅلورمې ډلې ترمخدې
پددر آس سددپور،روان و.داهماهدده ډلددده وه چددې بايددد د پرژيبشیسددکې او
النددژورن دډلددو ددای يددې چددې شدديلې تدده شددېوه شددوې وې،الندددې کددړې
وای.کوتددوزوف لدده مخکنددي هوڼددد سددره تددر سددتړي مده ش دئ ،ندده وروسددته
دخو ېدو سپارښتنه وکړه او هدوی ته يې په دې تويه څرينده کدړه چدې
تکدددل لدددري ددې ډلدددې مشدددري بددده خپلددده کدددوي.دپدددرانڅ کلدددي تددده چدددې
ورسددېد،همالته ودردددد.سددرداراندرې،چې دسددترقوماندان،دډدرونورو
هدددوره ملګدددرو لددده ډلدددې نددده و ،دهدددده تدددر شدددا والړ و.هدددده لددده يبڼيتدددوب
اوعوبيت سره سره،لکه هده شان چې انسان خپل ارمان تده درسدېدوپه
شېبه کې وي ،ان آرام او ډاډمن ښوده .هده په پوره تويه پده دې ډاډمدن
و چددددې نددددن دده دبخددددت او پددددر ده دپېرزوينددددې ورځ ده،خددددو پدددده دې ندددده
پوهېددده،چې دهدده بخددت څنګدده ترالسدده کددړي.مګددر سددره لدده هددده هددم پددوره
ډاډمن و،چې همداسې به کېدږي.زمدوږ دپو وندو دای،دهدو موضدع او
خريطددې لدده بددل هددر چاندده ده تدده څريندددې وې.دجګددړې پدده اړه خپلدده هددده
تګالره چې اوس يې نو دهده دعملدي کېددو هوښدتنه بدابېزه خبدره وه،ده
هېره کړې او ان يې د وايروتر دتګالرې منلو ته جوړ کدړي و.هدده دبلدې
هددرې نددا ببددرې پېښددې دکېددو اټکددل کاوه،دهددده دمخنيددوي يددا پېښ دېدو
لپاره يې دچټکو،هوره او هوڅوالروچارو توور کاوه.
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دکوزې خوا اوکين پلدو تده د ناپېژنددلو قوتوندو تدرمن يدوه نيمده ډزه
اورددل کېده.ده داسې انګېرله چې دجګړې زړه به هماهده دای او زمدوږ
قوتونه به همالته له دښمن سره مخامخ شي.په زړه کې يې تېردده:
ما به دکومې ډلې يا فرقې په مشدرۍ هماهلتده اسدتوئ،زه بده جندډهپه الس تر ټولو نه مخکې درومم او هرهده خنډ چدې پده مخده را ي،هدده
به نابودوم.
سردار اندرې نه شو کوالی دهدو کنډکونو جنډو ته چې دده ترمخدې
تېرددل،په بې پروايئ ويوري،هده به دهدو په ليدو په زړه کې ويل:
کې ددای شددي،داهماهه،هماهه جنددډه وي،چددې زه بدده يددې اخلددم اولددههدددې سددره بدده ترټولوندده وړاندددې درومددم.دشددپې اوخددورو شددويو لددړواو
تيارو ،په لوړو،ژورو کې له کنګله پرته،چې سدهار تده ويلدې کېددل ،بدل
څه ،پردښي نه و،خو همدې لړو په شيلو کدې بيدا د سپينوشدودو دويدالو
په څېرلمنې هوړولې وې.
دکين دې خددوا پدده شدديله کددې چددې زمددوږ قوتوندده ورشددېوه شددوي او دډز
اوډوز هږ ترې راته ،هېڅ څه نه ليدل کېدل.دلړو په سر تک شدين آسدمان
او ښددۍ خواتدده دلمددر سددتره تبددۍ ښددکارددل.وړاندددې،لرې لرې،دسدديند
دهدداړې آپلددو پدده يڼددو نګلونددو پټددو هونډيو،دسددپينولړوله څددادره سددر
هسک کړی و او داسې توور کېده چې دښمن هم هلته ددره شوی وي....
کوتوزف،سواره جنرال ته چې ده ته نېږدې کېده په زهرده وويل:
څدده تدده يورئ،ورتدده ووايددي چددې کنډکوندده سددره مددنظم او لدده کلددي نددهراتاوشي.زه په دې نه پدوهېږم ،ښداهليه ! جاللتمابده!تاسدو ولدې پدام نده
کوئ ،کېدای شي دمګړۍ له دښمن سره مخامخ شو،دا شونې نه ده چدې
دلته پوځ يوستى شي اوددې کلي له دې نرۍ کوڅې نه تېر شي.
جنرال واب ورکړ:
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هواړم تاسو جاللتماب ته ووايم،ماهوښتل چې لومړي له کلي تېدرشو او بيا دجګړې قومانده ورکړو.
کوتوزوف له زهرو ډکه خندا وکړه او وې ويل:
ډدددر ښدده! ډدددر ښدده! تاسددو هددواړئ چددې خپددل قوتوندده يددو يددو او پددهيووستي بڼه ددښمن تر ډزو الندې راولئ.
 جاللتماب!تر دښمنه پدورې ال خدورا ډددره الره پداتې ده،دناشدې لدهمخې...
کوتوزف،په خورا قهر چيده کړل:
کومدده ناشه؟تاسددو تدده چددا ويلددي دي؟...هيلدده کددوم هددده فرمددان چددېقوماندان يې درته وايي،پر ای کړئ.
اطاعت کوم،ااحبه!نيوفي کې په پټه پټه د سردار اندرې په هوږ کې وويل:
يرانه!نن دبوډا طبيعت خورا وران دی.يو اتريشي افسر چې سپينه دريشي يې پده دان او شدنه بڼکده يدې پده
خولۍ کې وهلې وه،په منډه کوتوزوف ته ورنېدږدې شدو او دټولدواک لده
نامه نه يې ترې وپوښتل:
ايا څلورمې ډلې عمليال پيل کړې دي او کنه؟کوتددوزوف،بې لدده هددده چددې دهددده ددواب ووايددي،مخ يددې واړاوه او
ناڅاپدددده يددددې پرسددددرداراندرې چددددې هددددده تدددده نېددددږدې والړ و،سددددتريې
ولګېدددې.دهددده پدده ليدددو يددې تونددد کتددل او سددو ونکى هلچددک نددرم
شو.يواکې په دې پوه شوچې،په هده څه کدې چدې اوس پدېښ شدوي،دده
ياور هېڅ مالمت نه دی بې له هده چې داتريشي افسر د دواب پده خيدال
کې وي،بالکونسکې ته يې مخ ورواړاوه او وې ويل:
يرانه الړ شه او ويوره چې درديم پوځ له کلي تېر شدوی او کنه؟هدده661

دريت کړه او قوماندان ته يې ووايه چې زما امر ته ستريه په الره شي.
خددو همدددا چددې سددرداراندرې د منددډې تکددل وکړ،هددده يددې ودراوه او
زياته يې کړه:
له هده نه وپوښته چې مخکښ څارونکي يې ټاکلي او کنه؟همداسې بې له هده چې اتريشدي افسدرته پاملرنده وکړي،لده انسدره
يې وويل:
داڅه کوئ؟څه کوئ؟سدددردار انددددرې پددده داسته ،داسدددته الړ چدددې خپلددده دندددده ترسدددره
کددړي.هددده تر،ټولددو تلونکددو کنددډکونو مخکددې شددو او درديمدده فرقدده يددې
ودرولدده اوپددوره ډاډه شددوه چددې پدده رښددتياهم دپددوځ مخددې تدده مخددکښ
څارونکي يمارل شوي نه دي.
دهونددددددډ قوماندددددددان،يوډيروال و چددددددې دلښددددددکر ترمخددددددې روان
و،دسترقوماندان له خوا دمخکښوڅارونکو په اړه دخبر په اورددوسره
هددک حيددران شددو ،که هددده پدده دې ډاډمددن وچددې تددر دوی ندده مخکددې هددم
ددوی پو يددان روان دي او دښددمن لدده لسددو ورسددتو ندده زيددال تددر دوی ندده
لرې،دي.
خو په اال کې،دهدو مخې ته په رښتياهم پرته له تشو وړو نه چې
سددختولړو ندده ډکددې او لدده سددتريو يددې پندداه کددړې وې،بددل څدده ندده ليدددل
کېددل.سدردار انددرې د سددتر قومانددان دفرمدان درسددولو نده وروسدته پدده
منډه بېرته راستون شو.کوتوزوف،ال په هماهه دای والړ و...او پدوځ هدم
له خو ېدا پاتې و....
هده سردار اندرې ته مخ وراواړاوه او وې ويل:
ډدرښه!ډدرښده! او هدده جندرال تده چدې سداعت يدې پده الس و او هدرهشددېبه يددې ټينګددار کدداوه چددې وخو ېږو ،کدده دکين دې خددوا ټددول قوتوندده
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شيلې ته شېوه شوي وو،وويل:
 جاللتماب!ال تراوسه وخت دی،کوالی شدو .او بيدا يدې ددويدم دللپاره وويل:
 ال تراوسه وخت دی.پدده همدددې وخددت کې،دکوتددوزوف شدداته لرې،دکنددډکونو دهددوراوو
هريو او چيدې پورته شوې.دهه نارې او چېدې دروسي پوځ په کتارونو
کې په چټکدۍ رانېدږدې کېددې .داسدې بردښدېده،دهده چدا لپداره سدتړي
مشئ او هورا ويل کېږي ،چې په خورا چټکۍ روان دي.کلده چدې چيددې
وهونکي سرتېر ي دهده هوندډمخې تده چدې کوتدوزوف يدې مشدري کولده
ورسېده،هده لږ څن

ته شواو په تريو تندي يې وروکتل.لده پدرا نده پده

راتلددونکې الر،دسددورو يددوه ډلدده چددې رنګارن د
راروان وو.د هدو دوه تنه تر ټولو دمخه څن

کددااليې اهوسددتي وو،
پر څن

پده خدورا چټکدۍ

روان وو.لدده هدددو ندده يددوه يددې تددوره دريشددي اهوستې،سددپين تدداج يددې پددر
خولۍ ټومبلى او پر انګريزي ډوله سوربخن آس سدپور و او هدده بدل يدې
سپينه دريشي اهوستې وه او پر تور آس سپور و.دا دوه ټولواکدان او لده
هده سدره مدل ملګدري وو.کوتوزوف،پده پدوځ کدې د پخوانيدو جنګيداليو
سدددرتېرو بڼددده هدددوره کدددړې ،پددده شدددا و خدددواکې يدددې حاضدددرو سدددرتېرو تددده
دخبردارۍ فرمان ورکدړ او خپلده يدې پده سدالمۍ دټولدواک درشدل تده ور
ودانګددددل.ناڅاپدددده دهددددده بشددددره او ټدد دول کددددړه وړه بدددددل او ديددددوه الس
الندددی،مطيع او واک ندده لددرې چددا څېددره يددې هددوره کددړه.هددده پدده بددې سدداره
اطاعت ښودنې چې دټولواک الکساندر،تر پامده ښده ونده بردښدېد،هده
ته ورنېږدې شو او سالمي يې ووهله.
تدر خوابددۍ نده وروسدته نښدې،لکه پدده شدنه آسدمان کدې پداتې شددونې
لړو،ډدددر ژر دټولددواک لدده بشددرې کددډه بددار کددړه.هددده نددن لدده ندداروهۍ ندده
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وروسته،تر هده وخته چې د اولمويو په دښته کې،دلدومړي دل لپداره
بالکونسدکي لده هېددواده بهدر ليدددلى و،لدږ څدده ډنګدر بردښددېده...هدده چددې
خپل آس ودراوه له ستومانۍ نه يې يوه ژوره سا وويسته،مخ يې واړاوه
او دخپلدددو ملګدددرو څېدددرو تددده يدددې چدددې دده پددده شدددان واندددان او تاندددد
وو،وکتددددل.چارتورژيسکې،نواسدددديل وف ،شددددهزاده وا لکونسدد دکي،
ستروي انوف او ندورچې ټدول خوشداله،خورا قيمتدي جدامې پده هداړه ،پدر
ښددکلو پالددل شددويو او دزړه لدده کددومې روزل شددويو آسددونو سددپاره وو ...د
ټولددواک ترشددا والړوو او پدده خنداخندددا يددې مرک دې سددره کددولې.ټولددواک
فرانڅ ،سوربخن،نری وان،چې پر تورښکلي آس خورا نيغ ناست و،په
يبڼددۍ او خواش ديني يددې شدداوخوا کتددل.خپددل يددو سددپين جددامې يدداوريې
وروهوښت او له هده نه يدې دڅده شدي پوښدتنه وکدړه.سدردار انددرې،چې
خپل پخواني آشنا وليد،له هده سره،په داسې موسکا چې لټولى يې نده
شوه ،خپله کتنه ورياده کړه او په زړه کې يې وويل:
 هده لده خپدل ياورنده هرومدرو وپوښدتل چدې پده څدو بجدو خو ېددلييو....
ټولددواک الکساندر،اتريشددي ټولددواک تدده پدده درندداوي وکتددل او لدده
کوتوزوف نه يې وپوښتل:
څنګه!ميخائيل ايالريانوويچ،تاسو يې نه پيلوئ؟کوتوزوف،د درناوۍ په نښه هاړه ټيټه کړه او وې ويل:
 انتظاريم،اعليحضرتا!ټولواک هوږڅک او تندی تريو کړ او داسې يې وښدوده چدې يدواکې
وايې نه ورددل.
کوتوزوف تکرار کړه:
 انتظاريم،اعليحضرتا!(...دسردار انددرې دې تده پدام شدو،چې کلده664

کوتوزوف د انتطاريم کلمه ويلې،دهده پاسنۍ شدونډه،په هيدر طبيعدي
بڼه وردږددده)ال تراوسه هم قطعال راټول شوي نه دي.
ټولواک پوه شو،خوداسې وبردښېده چې دهه شان واب يدې خدوښ
نه شو ،خپلې لږلوددلې اوږې يې پورته واچولې او نواسيل وف ته،چې
ده نه لږآ پلو والړ و،ددې لپاره وکتل،چې يواکې لده کوتدوزوف نده ييلده
لري.
يدوره!ميخائيددل الريددانوويچ!مددوږ خدو څدده دڅاري ندده (دمسددکو پددهڅنډو کې دروسي امپرتورۍ د پردټ ډير-ژ ) په چمنوندو کدې نده يدو چدې
څو ټول کنډکونه راټول نه شدي ،پرددټ بده نده کېدږي .ټولدواک دا وويدل او
بيدايې اتريشدي ټولدواک فدرانه تده وکتل،تابده ويدل،هواړي هدده تده پدده
خبرو کې ديډون بلنه ورکړي او يا که خبرې نه کوي لږ ترلږه ددوی خبدرو
ته پام وکړي.خدو اتريشدي ټولواک،همداسدې ددخدوا ،هددې خواتده کتدل
اوهېڅ يې نه اورددل.
کوتددوزف،ددې لپدداره چددې بيددا يددې هددږ ټيددټ پدداتې ندده شددي،په درانددده
او يږ آواز وويل:
معظددم ټولواک،لدده همدددې املدده يددې ندده پيلددوو.بيددا يددې هومبددوريوردږدددل او وې ويل:
 معظم ټولواک!له همدې املده يدې نده پيلدوو چدې موږدڅاري نده پدهچمنونه کې نه يو،دلته پريټ نه کېږي.
دټولواک ملګرو،يوبل ته وکتل،په څېرو کې يې دمالمتۍ او پړتيدا
نښې راخورې او دهدوچوپتيا دا ،ويل:
څومره چې زوړ وي،وي دي،خو په هدېڅ ډول ددهده راز خبدرو کولدوح نه لري.
ټولواک،پرله پسې او په خورا يرتيا دکوتوزوف ستريو ته کتل او
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دې ته ستريه په الره شو چې،بوډا بيا څه وايدي او کنده؟خو کوتدوزوف د
درندداوي پددده نښدده سدددر ټيددټ کدددړ او داسددې وبردښدددېده چددې دی هدددم ټدددول
هوږ،هددوږ دی.چوپتيددا لددږه اوږده شددوه،خو پدده پ دای کددې کوتددوزوف سددر
راپورتدده کړ،هددږ يددې چددې د سدداده او لدده تیکددر پدداتې سددردار،خو اطاعددت
منونکي جنرال هږ ته ورته شوی و،وې ويل:
معظم اعلحضرتا!خو بيا هم که تاسو فرمان ورکوئ...هده آس چو کړ،دقطعې قومانددان مديالرادوويچ يدې وروهوښدت او
داوربل هږ يې پرې وکړ.
پددددده سدددددرتېرو کدددددې بيدددددا لېوالتيدددددا او شروشدددددور راپيددددددا شدددددو.د
دنووايروده،دهونددډ دوه کنډکوندده او د اپشدديرکون دهونددډ يددو کنددډک
وخو ېدل او دټولواک له څنګه تېرشول.
پدده هماهدده شددېبه کددې چددې د اپشدديرکون دهونددډ کنددډک دتولددواک ل ده
څنګه تېردده،سوربخن ميالرادوويچ،بې لده کوټده،خو پده خدورا ښدکلې
او پدده نښددانونو ياڼددل شددوې دريشددۍ کې،چددې پددر خددولۍ يددې جګدده بڼکدده
ټمبلې وه،په داسته ،داسته راوړانددې شدو،په زورتيدا دټولدواک تدر
مخې ودردد او سالمي شو.
ټولواک وويل:
 په خدای مو سپارم،جنراله!جنرال په ورين تندي،په فرانسوي ژبه وويل:
اعلحضرتا،معظم ټولواک! موږ به ټول هده څده وکدړو چدې لده السدهموکېږي!
خو دهدې يډې وډې فرانسوي ژبې،دټولدواک سداتونکي او ملګدري
موسېدو ته وه ول.
ميالرادوويچ،پددده زهدددرده دخپدددل آس مدددخ واړاوه او لږڅددده لدددرې لددده
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ټولواکه ودردد،چې قطعه يې تېره شي.
د اپشددديرکون دقطعدددې سدددرتېري چدددې دټولدددواک حضدددور ،لمسدددولي
وو،په خورا ټينګو يامونو او انښدودنې دهدده او دهدده دسداتونکو او
ملګرو تر مخې تېرددل.
ميالرادوويچ،چې ښکاره و،د ډزو لده هدږه،د جګدړې دپيدل لده زددري
او د اپشيرکون دقطعې دمېړنو لده ليددو نده چدې دده د سدوورف،دپو ي
ليسدددې ملګدددري وواو پددده زړورتيدددا دټولدددواک لددده مخدددې تېرددل،داسدددې
احساسدداتي شددوی و،چددې آن دټولددواک حضددور يددې هېددر کددړی و،نددو پدده
لوړ،له خوښۍ نه په ډک او ډاډمن آواز يې چيده کړل:
زما زلميانو!بريالي اوسئ.دا لومړي مورچل نده دی،چدې تاسدو يدېالندې کوئ!
-سرښندنې ته چمتو يو!....
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کوتددددوزف او د هددددده مددددل يدددداوران دپليددددو ديددددامونو دسددددندريزې
انګازې،په ترنم کې خپلو توپکمارو پسې روان وو.
وروسدددته لددده هدددده چدددې دنددديم (ورسدددت)پددده انددددازې،قطعې پسدددې
الړل،دالرې پددر سددر،په يددوې ير نددي کې،لدده يددوې کنددډوالې سددره،چې
کېدای شي کوم وخت به هده قهوه تون و،ودردددل.ددهدې ير ندي دواړه
الرې،دهونددډيو لمنددو تدده ورشددېوه شددوې وې او سددرتېرې پدده دهددو دواړو
الرو تلل.
لړوکددددرار کددددرار لمندددده ټولولدددده او لدددده همدددددې ايدددده،دوه ورسددددته
لرې،دمخدامخ هونددډيو پددر سر،دښددمن څرينددد و.کيندې خواتدده،لږ ښددکته
دډزو هږونده اورددددل کېددل .کوتددوزوف ودرددد او لدده يددو اتريشددي جنددرال
سددره هږدددده.سددرداراندرې چددې لددږ شدداته والړو،د دښددمن سددرتېري يددې
څارل،له خپل يوه ياور نه يې وهوښتل چې هده ته دوربين ورکړي.
دهه ياورچې لدرې سدرتېرو تده هدېڅ پدام نده کداوه او يدوازې يدې خپلدې
مخې ته دهونډۍ لمنو ته کتل،وويل-:يورئ!يورئ!دا خو فرانسدويان
دي!
جنراالنو او ياورانو هر يو د دوربين پلدو تده السدونه ور اوږده کدړل او
هر يوه ه ه کوله چې هده خپل کړي،ناڅاپه بشرې هم بددلې شدوې او پدر
ټولو يوه ويره راخوره شوه.هدوی چې فرانسدويان لده انده دوه (ورسدته)
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لرې انګېرل،دا دي ناڅاپه يې ان ته مخامخ وليدل.
له هرې خوانه هرډول هږونه اورددل کېدل:
همدددددا ددښددددمن سددددرتېري دي؟ ندددده!ندددده!ندددده يددددې مددددنم!...ولددددېولې،ويورئ!هوکې دښمن!سمه ده.
سرداراندرې،له دوربينه پرته،ښۍ خواته ،د هونډۍ په لمنو کدې،د
کوتوزو ف په پنځه سوه مترۍ کې،دفرانسدوي پو يدانو څده يدډې وډې
ډلې وليدلې ،چې د اپشيرکون ،د قطعې په لور پاس خواته راختلې.
سردار اندرې،له انسره وويل:
هده رښتينه شېبه چدې مدوږيې سدتريه پده الره وو،راورسدېده"دادهخبدره مداپورې رارسدېدلي ده" خپدل آس يدې چدو کدړ او دکوتدوزف پلدو تده
ورهى اوپه لوړ آواز يې چيده کدړه-:جاللتمابده! د اپشديرکون قطعدې تده
بايد دريت وويل شي.
خو په همدې شېبه کې بيا هرڅه پده لوييدو کدې ومدروړل شدول،د ډزو
هږ پده هدوا کدې انګدازې يدډې کدړې او دسدردار انددرې څند

تده پده دوو

يامونو کې يوله ودرې ډک هږ چيده کړل:
ورونددددو!ودردددددږئ! هرڅدددده يددددډوډ دي.داسددددې وبردښددددېده چددددې داهږ،قومانده ده او ټولو تېښتې ته مخه کړه.اله يوله،شرو شور يډشو او
پدده خددورا يڼدده يددوڼې ټولددو هدددې خواتدده دتښددتېدو ه دده کولدده چددې پنځدده
دقياې دمخه ،ټولواک ته په پريټ والړو وو،ټولدو داسدتل.پده دې گنده
يوڼدده کدددې ندده يدددوازې ددې نددده مهارددددونکي لښدددکر مخدده نيدددول يرانددده
خبره،بلکددې داهددم يراندده وه چددې سددړي خپلدده لدده هدددو سددره يو ددای ندده
شي.دبالکونسکي ټوله ه ه دا وه چې د کوتوزوف نه لدرې پداتې نده شدي
او هده څه ته يې چې دده تر مخې تېرددل کتدل او هرڅده يدې چدې کدول پده
هده يې سدر نده خالادېده،چې ولدې داسدې کېدږي.نيسدیي کي پده خدورا
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قهددر لکدده دليونيددانو داسددې چدددې وهلددې او کوتددوزف تدده يددې ويل،کدده
دمګدددددړۍ لدددددده هددددددده ايدددددده لددددددرې ندددددده شددددددي،هرو مددددددرو بدددددده اسددددددير
شددي.کوتوزوف،همالتدده،پر هماهدده دای والړ و،بددې لدده هددده چددې چاتدده
دددواب ورکړي،يدددو دسدددتمال يدددې راوويسد دت.لددده اننګدددو نددده يدددې ويندددې
څ ېدلې.سردار اندرې ،ان هده ته ورورسداوه او مټدې يدې کدوالی شدو
خپله ردږدددونکې الندنۍ ژامه آرامه کړي او له هده نه وپوښتي:
تاسو ...ټپي شوي ياست؟کوتوزوف،چې دستمال پر خپل ټپي اننګي کېښکود ،وويل:
 ټ دلته نه دی،هدلته دی.اوپه داسې حدال کدې چدې دتښدتېدونکوډلې خواته يې الس نيولى و،چيده يې کړل:
تم يې کړئ،وې دروئ،دريت يې کړئ.لدده دې چدددې سددره سددم او هممهالدده پدده دې پوهېددده چددې دهدددو درول
ناشوني دي،نو که يې آس چو کړ او ښۍ خواتده الړ.خدو د تښدتېدونکو
زورور سديند هدده خپلدو بېرتده څپدو کددې واخيسدت اولده انسدره يدې شددا
خواته يووړ.
دتښدددتېدونکو سدددرتېرو الددده يولددده او يڼددده يوڼددده داسدددې زوره وره او
تاالنګره وه،که يووار څوک په هده کې رايير شوي وای،نوبيا وتل تدرې
يرانه خبره وه،يوه چدې وهلې:
خو ېږه،څه؟ بند شوي؟بل تن بيا،همالته مخ واړاوه،چدې به يې کدړې او څدو هدوايي ډزې بده
يددې وکددړې.يددوه چددا هددده آس واهدده چددې پخپلدده کوتددوزوف،پرې سددپور
و.کوتوزوف له خپلو ملګرو سره چې شمېر يې دوه برابره کم شدوي و،پده
بې سدارې قدول او تدوان دان لده دهدې يڼده يدوڼې نده راوويسدت او ټولدو
يو ای ددهه انساني سيالو نه ښۍ خواته ،هدې خواته چې له هدې نده د
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توپوندده ډزې راتلې،مخدده کددړه.سددرداراندرې چ دې هددم ددان لدده دهدده ډنددډه
راويستلى و،ه ه کوله چې د کوتوزوف نه لرې پاتې نده شدي.يدو روسدي
نښه ويشتونکى سرتېری يې وليد چې دهونډۍ له لويو نه په ډکدو لمنده
کې ډزې کوي او فرانسويان په تلوار دهده پلدو پده مندډو دي.لدږ څده بدر د
روس پلي قوتونه له خو ېدا پاتې والړ وو.دوی نه وړانددې دهدده نښدان
ويشددتونکي سددره مرسددته کددوالی شددوه او ندده شدداته لدده تښددتېدونکو سددره
يو ای کېدای شول.يو سپور جنرال لده دهدې ډلدې جالشدو او کوتدوزوف
تدده راهددى.د کوتددوزوف سددره ملګددري يددوازې څلورتندده پدداتې،دهدو هددم
رنګونه الوتي او په خورا تلوار او ودره يې،په چوپه خوله يوبل ته کتل.
کوتددددددوزوف،چې ژروه ساويستله،تښددددددتېدونکوپرينوته اشدددددداره
کوله،جګړه مار قوماندان ته يې وويل:
دا سپک دريت کړه،دا بې شرمه ودروئ.په دې شېبه يواکې ددې ښکنځلو د واب لپاره،دمرهانو دسديل پده
شددان د مردکددو کتددار،پر کوتددوزوف او دهددده پددر ملګددرو لکدده بدداران را
ووردد.
دفرانسويان توپچي يرهل کړی و او چې کوتوزوف يدې وليدد پرهدده
يددې هددم ډزې وکددړې.لدده دهددو سددره سددم دهونددډ قوماندددان پښدده ونيوه،څددو
سددرتېري ولوددل،هددده بردددديي چددې جنددډه نيددولى و ،هددده يددې لدده السدده
ولودده،جنددډه ورپې دده ،ولودددده ،خددو دياونددډ سددرتېری پدده توپددک کددې
بندشو او سرتېرو بې له هده چدې قومانددې تده سدتريه پده الره شدي،ډزې
پيل کړې.
کوتوزوف،د زړه له تل نه اسويلى وويست،او وې ويل:
 آخ!آخ!شاوخوا يې وکتل ،تاالن شوی پوځ او يرهل کوونکي دښدمن تده يدې
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اشاره وکړه او په درانه،لړزونکي زاړه آوازيې وويل:
بالکونسکي دا څه حال شو؟خو مخکې له هده چې دکوتوزوف دا خبدره پدای تده ورسېږي،سدردار
اندرې ،چې دهم او شرم هدوټې يدې سدتونى کېښدکوده،له آسده يدام کدړل
اود جنددډې خواتدده يددې ورمنددډې کددړل.هددده جنددډه راجګ ده کړه،پدده نددري او
اهېزمن ماشو ورمه آواز يې هږ وکړ:
زلميانو مخ وړاندې!هددده چددې جنددډه راپورتدده کړه،دمردکددو لدده هددږه يددې احساسددوله چددې
هدو(مردکو ) دده پلو ته مخده کدړې ده،ددهدو مردکدو هدږ،دده پده هدوږو
کددې انګددازې جددوړې کړې،پدده هددده کددې يددې خوښددي او سرښددندنه الپسددې
ولمسوله،په زړه کې يې وويل:
داهماهه شېبه وه چدې مدايې انتظدار درلدود او ندور څدو سدرتېري هدمولګېدل.
هده چې مټې کوالی شو درونه جنډه لوړه وساتي،مخکې يدې مندډې
وهلددې او پددوره ډاډمددن و،چددې بېشددکه بدده ده پسددې ټددول کنددډک پدده منددډو
شي،هده نارې وهلې:
 هورا!مخ وړاندې!او رښتيا هم هده ال څويامه يوازې منډې نه وېوهلې،چې يو،بيا بل او بيا نور اونور او ټول کنډک دهورا په هږ سدره ده
پسې وروخو ېدل او يو شدمېر خدو ال دده نده مخکدې شدول.د کندډک يدوه
افسر منډې کړې او داندرې،له پاسدته او ندازک الس نده يدې دروندد علدم
(جنددډه)چددې داخددوا هددده خددوا کږدده،واخيسددت،خو دمګددړۍ ولګېددد او
ولودد.سردار اندرې بيا علم راپورتده کړ،لدوړ يدې کدړ...او لده کندډک سدره
مدددل شدددو.تدددر مخدددې يدددې دخپلدددې توپخدددانې سدددرتېري ليددددل چدددې يدددو
شمېرجنګېدل او يو شمېر هددوی يدې خپدل توپونده پردښدي وو او ددوې
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خواته پده تېښدته وو.هدده فرانسدوي سدرتېري ليددل چدې دتوپونده آسدونه
رانيسي او دتوپونو مخونه يې اړول.سدردار انددرې لده خپدل کندډک سدره
دتوپوندو تددر شددل يددامۍ پددورې رسددېدلى و .هددده خپددل سددرپورې ديوليددو
دبددداران هدددږ اورددددده،خپل شددداوخوايې ټپدددي سدددرتېري ليددددل او دهددددو
زييدددروي يدددې اوردددددل ،ينې يد دې ښدددۍ او کيند دې خواتددده لودددددل.هدددده
لوددونکو سرتېرو ته هېڅ پام نه کاوه او يوازې يې هده څه ته چې دتوپ
په مخ کې تېرددل کتل .سوررنګه توپچي يدې ليدده چدې لده کدوم يدذار نده
يې خولۍ يوې خواته کدږه شدوې ده،دتدوپ سدنبه يدې پده الس،پده داسدې
حال کې چې هده يې خپلې خواته کشوله،له فرانسوي سرتېري سره الس
ويريوان و.فرانسوي يې ،سدنبې تده الس وراوچداوه او هوښدتل يدې هدده
ترې خپله کړي.سردار اندرې دهددو دوو کسدانو مخونه،پريشدانه حالدت
او قهر ښه ليده چې خپله نه پوهېدل څه کوي.
سددردار اندددرې،هدو تدده کتددل او پدده زړه کددې يددې ويددل-:دا سددوررنګى
توپچي چې نور بې وسلې شوی،ولې نه تښتي؟او دا فرانسوي سدرتېري
ولې خپله توره د هده په ټټر کې نه ورمنډي؟
خو مخکې له هده چې وتښتي ،فرانسوي سرتېري ته به خپل توپدک
او توره ورياده شي اود هده په يېډه کې به يې ای پر ای کړي.
د خدای قسمت به و،چې دويم توره پده الس فرانسدوي،دلومړې هدده
مرستې ته ور ونه دانګل...سدردار انددرې ونده شدو کدوالی ددهده آخ وډب
پای ويوري ،که دهده څن
وکددړ ،پدده کددوم پلددن ډاند

ته کوم يو سرتېری،هده همداسدې تودور

ده تدده پدده ککددره يددذار ورکددړ.يددذار ډدرخددوږ ندده

کړ،خو ډدر ناخوښه و ،که هده ونه شو کوالی،هده څه ويوري،چې دې
يې تر پايه دکتو هيله لرله.
خو په زړه کدې ويدل-:داڅده شدى دی؟سرسدام يم،لودږم؟ نګنونده مدې
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ردږدي او په شا ولودد.
سددتريې يددې پدده دې هيلدده پرانسددتې چددې ويددوري،د هددده تددوپچي او
فرانسدددوي آخ وډب څنګددده پددای تددده رسدددېږي.ډددددر لېوالددده و،پددده دې پدددوه
شي،هده سوررنګى توپچي وژل شوی که ال ژوندی دی،توپونده ژهدورل
شددوي کدده دښددمن الندددې کړي،خولدده آسددمانه پرتدده يددې بددل هددېڅ يددې وندده
ليدل.هده آسمان چې خړ،وري او خورا لوړ و.
هده بيا په زړه کې تېره کړه:
څه آرامي،څه سوله او څه پرتم!دا ټول هده څه ته ورته نه دي چې مادمنډو او ت

په وخت کې ليدل.په هېڅ ډول زموږهده وخدت تده ورتده نده

دي،چددې ،تلوارمددو کدداوه،چدې مددو وهلددې او پدده ويرجنددو څېددرو مويوبددل
کشول .د سوررنګه توپچي او فرانسوي اخ وډب ته چې دتوپ سدنبه يدې
سره کشوله،هېڅ څه تده،هېڅ تده ورتده نده دي.هدوکې! پده دې لدوړاو شدنه
آسمان کېوريځې چور بل ډول رهړي.څنګه مدا تدر دې نده دمخده او پخدوا
دهه لوړ ،آسمان څک آسمان ليدلى نه و؟ زه څومره نيکمرهه يدم چدې پده
پ دای کددې مددې هددده وپېژانددد.هددوکې!لدده دې بددې پايدده آسددمانه پرتدده،نور
هرڅه،دوکه او تت په نوم دي.پرته له هده نور نو،بل هېڅ،څه،نه شته.دا
هم نه شته،هېڅ څه نه شته.هوکې له چوپتيا او کرارۍ پرته بل هېڅ څه نه
شته!او خدای شکر دی،چې نه شته.
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دسهار نهه بجې وې،خو دپوځ ښۍ خواته،د بايراتيون په قطعه کې
ال جګددړه پيددل شددوې ندده وه .بددايراتيون تکددل ندده الره د دولګدده روکددوف پدده
ټينګار جګدړه پيدل کدړي او پده دې تويده يدې هوښدتل سترمسدووليت لده
هددداړې لدددرې کړي،نو کددده يدددې دولګددده روکدددوف تددده وړاندددددز وکدددړ چدددې
څوک،ستر قومندان تده ور واسدتوي او پده دې اړه دهدده خوښده تدر السده
کړي .هده په دې پوهېده چې د پوځ له يواړخ نه تر بل هده پورې يې واټن
له له(ورست)نه زيال دی،دهده ريبدار کده ونده وژل شدي(دې خبدرې ډددر
امکددان الره)کدده هددده سددتر قوماندددان پيدددا کړي،چددې دا خددورا يراندده
بردښېده،هده به ونه شو کوالی تر ماښامه بېرته راستون شي.
بايراتيون مخ واړاوه،په برندو،خوبولو سدتريو يدې چدې دهدېڅ څده،
څريندونه يې نه کوله،خپلو ملګروته وکتل او تر چا نه دمخه يې،بدې لده
هده چې کوم پخوانى تکل يې لدرالی وي،د رسدتوف ماشدوم وزمده څېدره
چې له يبڼۍ او هيلو نه وچه شوې وه،تر ستريو شوه.هدده يدې دې چدارې
ته ويماره او ستر قوماندان ته يې ور واستاوه.
رستوف د درناوي په نښه،الس خولۍ ته ورپورته کړ او وې ويل:
جاللتمدداب!کدده تددر سددتر قوماندددان ندده دمخه،اعلحضددرل ټولددواکووينم،بيا څه وکړم؟
دلګاروکوف ،ان تر بايراتيونه مخکې کړ او وې ويل:
کوالی شئ زموږ پيام ور ورسوئ.6۳5

رسددتوف ،که تازه،خو نددده او زړه ور بردښددېده،چې سددهار دوختدده
يدددې دپيدددرې تدددر پد دای تددده رسدددولو وروسدددته،ددې وخدددت مونددددلى وچدددې
څوساعته ستريې پټې او ويده شي.هدده پدر دان ډاډه،پده دې بداوري او
هددده روحددي حالددت کددې و چددې هرڅدده يددې تددر خيالدده ،کېدونکي،آسددانه
اوسرته رسېدونکي ورتلل.
دهده ټولې هيلدې ندن سدهار تدر سدره شدوې وې.هدده جګدړه چدې ده يدې
هيله لرله پيل او ده په کې سرښندنه کوله.ددې ترڅن

هدده د يدوه خدورا

زړور جنرال ياور شوی و او تر ټولو نه هوره داچې کوتوزف او يا کېدای
شي خپله ټولواک تده دپيدام د رسدولو دندده ورسدپارل شدوې وه .سدپيدې
رڼددې او تددر هددده الندددې آس مهرباندده او پدده يويددل کددې يددې دخوښددۍ او
نيکمرهدددۍ څپدددو،څپې وهلدددې.د فرمدددان د ترالسددده کولدددو نددده وروسدددته،
سمدالسه،آس ته ور ودانګل ،ان الرې تده برابدر او آس يدې چدو کدړ.هدده
لومړی دبايراتيون دقطعې په اوږدوکې چې ال ای پدر دای والړه وه او
جګددړه يددې ندده وه پيددل کددړي،روان واو تددر هددده وروسددته،هده سددېمې تدده
ورسېد چې د اواروف ،سواره پوځ النددې کدړې وه.همددا چدې د اواروف
له سورو نده واوښدت،دلويو او وړو توپوندو دډزو هږونده،يې چدې دده لده
مخې راتلل او دم په دم زياتېدل ،په زهرده اورددل....
دهره پده لمندې کې،پدري لدويي دتوپدک يدولۍ داسدې ليددل کېددې
چې تا به ويل يو لده بلده دمخکدې کېدوه ده کدوي.د توپوندو لده خدولې نده
وتلي لويي ،لومړی لکه د وريځدو پده شدان کندډک کندډک او بيدا هدر پلدو
خددورې ورې او وروسددته بدده بيددا سددره يددو ددای شددوې.پلددي پو وندده د هدددو
دسرنيزو له ال او توپچي هدده دهددو دمهمداتو لده شدنو ادندوقو نده لده
ورايه پېژندل کېدل.
رستوف،ددې لپاره خپل آس يوه شېبه پدر هوندډۍ ودراوه،چدې هدده
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څه په هوره تويه ويورې چې دده تر مخې روان دي،ښده ويوري،خدو هدر
څومره به چې ير شو،نه په څه پوهېده او نه يې په څه سرخالاېده.هده
ته بردښېدل چې د لويو په هدو لړو کې څوک خو ېږي او دهدو ترمخدې
او تر شا بيا څه سرتېري روان وو،خو دا چې څوک وو؟چېدرې تلدل او څده
يې هوښتل؟په دې پوهېدنه يرانه وه.ددې منظدر ليدنده او ددهدو هږوندو
اورددنه نه يوازې په هده کې دکوم هم او ودرې لمسونه نه کوله بلکې پده
هده کې يې دقول او ال درددا زړي کرل.
په زړه کې به يې،د دهو ډزو تر اورددووروسته ،وويل:
ډزې!ډزې،ولۍ،بيا يې ولئ.هددده بېرتدده خپلدده الر ونيددوه او آس يددې چددو کددړ او دهدددو پو ونددو او
قطعاتو په اوږدو کې مخ وړاندې روان وو،چې جګړه يې پيل کړې وه.
هده له انسره يې ويل:
 هېڅ نه پوهېږم،هلته څه خبره ده،خدو هرڅده چدې وي،دخيدر خبدره بدهوي.
د څو اتريشي پو ي ډلدو نده تدر تېردددو وروسته،روسدي پو وندو تده
ورورسېد،دا هده قطعه وه چې جګړې ته وريډه شوې وه.
په زړه کې يې ويل:
خدای مې ارمان پوره کړ،اوس به جګړه په خپلو ستريو ويورم.هددده څدده کددم د جګددړې پدده لددومړۍ کرښدده کددې روان و.يددوه ډلدده سددواره
مخدددامخ ده ته،پددده داسدددته کدددې وو.دا هماهددده د اوالن(نيدددزه لرونکدددي
سددددواره)ډلدددده وه،چددددې پدددده خددددورا پردشددددانۍ لدددده جګددددړې ندددده راسددددتانه
کېدل.رستوف دهدو له څنګه تېردده او توادفو يې دهدو يوه تن تده چدې
ټول په وينو ککړ و،پام ورواوښت.خو هده همداسې وړاندې روان و.
هده چې له انسره وبنګېد ،وې ويل:
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ښه به دا وي،چې خپل کار پسې الړ شم .
ال څو سوه يامه له هدو نه لرې شوی نه و،چې دهدده لده کيندې خدوا نده
يوه دسورو ستره ډله چې سپينې لېدونکې دريشي يې اهوستې او پده
تورو آسونو سواره وو راښدکاره شدول.هددوی چدې ټولده الره النددې کدړې
وه،ډدر ژر دهده الره بندوله .رستوف خپل آس ددې لپاره چو کړ،چدې پده
ټددول قددول ددهددو سددورو ندده مخکددې لدده دهددې الرې واوړي،خددو کدده دهدده
سددواره پدده خپددل هماهدده حددال روان وای،دی بدده دهدددو تددر رارسددېدو ندده
مخکددې لدده دهددې الرې اوښددتى وای.مګددر سددورو ،آسددونو ال چددو کددړل،آن
يني هدو خوخپل آسونه په بې سارې تويه يرهه کدړل...دا ددوی سدواره
وو،چې دراتلونکو فرانسدويانو دمخنيدوي لپداره ور روان وو...هددوی ال
په پوره تويه له رستوفه لرې شوي نه وو،چدې دهددوی لده خدوا دهدورا او
وياړونو هږونه پورته شدول،هده چدې مدخ واړاوه،وې ليددل چدې ددوی د
ډلددې لددومړې کرښددې لدده پددردو سددورخولو سددورو ندده ،چددې کېدددای شددو
فرانسويان وو،الس اويريوان شوي وو.نور يې ،نور څده کده ونده ليددل
چې ددهه الس يريوان کېدو سره سم ،ټوپونو چې ښدکاره نده وه،لده کدوم
ايدده دي ،ډزې پيددل او دهدددو ديوليددو لددويي هرڅدده پدده خپلدده هېددږ کددې
ومروړل.
په هده شېبه کې چې سواره لده ده تېدر او دلوييدو پده هېدږ کدې ايسدار
شول،دی هک پک شو،چې هدو پسې الړ شي او که دخپلې دندې سرته
رسولوپسې .دا د روسي سورو هده پرتمين يرهدل و،چدې آن فرانسدويان
يددې هددم حيددران کددړي وو.رسددتوف تددر دهدده يرهلدده وروسددته،په خددورا او
ويرددونکي وحشت له دې خبر شو چدې ددهدو ښدکلو زلميدانو لده سدترې
ډلې،له هددو زريوندو يرهده او نده ايليددونکو آسدونو ،وانو افسدرانو او
دحربي ښوونځي او پوهنتون له زده کوونکو او محوالنو نه چې دده لده
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څنګه تېر شوي وو،يوازې اتله تنه ژوندي پاتي وو.
رستوف چې آس ال وړاندې ت

ته لمسوه ،له انسره هږدده:

څدده بدده لدده ماسددره څددوک رخدده کددوي،المې بخددت رپېږي،ډدددر ژر بددهټولواک ووينم.
همداسې يې آس يرهه کړ.
کله چې دپيلو قطعي ته ورسېد،پام يدې شدو چدې دهددو شداو خدوا او
دسر دپاسه دتوپونو يولۍ الوزي....
دهمدې پليو دقطعې څن

ته دتېرددو په وخت کې و،چدې يوچدا پده

نامه هږ پسې وکړ:
رستوفه!رستوف چې سمدالسه باريه نه و پېژندلى،وپوښتل:
څه شي؟...ته..دبدداريه پددر شددونډو خندددا خددوره وه،هماهدده خندددا چددې جګددړې تدده
دلددومړي وار دت د

پدده وخددت کددې دهددر زلمددي پددر شددونډو خوردږي،هددده

وويل:
يوره!دجګړې په لومړې کرښه کې يم ،زموږ هونډ يرهل ته تللى و.رستوف ودردد او وې ويل:
ښه،وايه،کيسه کوه!باريه چې پرله پسې هږدده په خورا مينې يې کيسه کوله:
پددوه شوئ،شددا تدده مددو وتنمبددول.توددور يددې کددوالی ش دئ؟...تدده چېددرېداسې په تلوار روان يې؟
دنده لرم چې داعلحضرل ټولواک حضور ته ورشم.بدداريه چددې دهددده خبددره سددمه ندده وه اورددددلې او توددور يددې وکددړ چددې
رستوف دواالحضرل په لټه کې دی،وويل:
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را ه،دا هم واالحضرل!باريه هده ته مشرشهزاده چدې دسدورو دريشدي يدې پده دان،خولۍ
يې پدر سدر او دهدده پده سدل متدرۍ کدې تريدو تنددی والړ و او پدر اتريشدي
سددددددپين جامو،رندددد د

تښددددددتېدلو اتريشددددددي پو يددددددانو يددددددې چدددددددې

وهلې،وروښود.
رستوف وويل:
دا خو مشر شهزاده دی،زه بايد ان دپوځ ستر قومانددان او معظدمټولواک ته ورسوم.دا يې وويل او هوښتل الړ شي چدې پده دې وخدت کدې
له کومې خوانه بېر

را پيدا او دباريه په شان يې پده خدورا خوښدۍ او

مستۍ وويل:
ويددورئ!يددراف !يددراف! ښددي الس مددې ټپددي شددو(دخپددل ښددى السرهوي يې چې په وينو او دستمال کې مروړل شوی و،وروښود) خو سدره
له دې مې هم دجبهې لدومړۍ کرښده پردنښدوده.ښداهليه!يرافده!اوس ندو
تددوره پدده کددين الس چلوم،مددوږ د بېريوکددورنۍ خوپدده توريدداليتوب کددې
نومور يوو.
بېددر

الهماهسددي هږدده،رسددتوف نددور نوهددده تدده پددام ندده کدداوه او

وخو ېد .له قطعاتو او وروسته لده ډا

نده واوښدت ،که ندور يدې ندو نده

هوښددتل دکددومې جبهددې کرښددو تدده ورننددوزي او بيددا لکدده دزلموسددورو
افسدرانود پېښدې،په پېښده کدې راييدر شدي.هدده داحتيداطو قطعداتو پدده
اوږدو کددددې روان شددددو او لدددده هدددددو الرو ندددده چددددې دتوپونددددو اوتوپکددددو
ډزودهړمبهار او شروشور نه لرې وو ،ان لرې کړ،خوناڅاپده يدې خپلدې
مخددې او زمددوږ د پو ونددو شدداته،په هددده ددای کددې چې،پدده هددېڅ ډول د
دښمن دشتوالي توور نه کېده،دتوپکو سختې ډزې واورددلې.
رستوف،وويل:
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پوه نه شوم،داڅه شي دي؟دښمن زمدوږ دپو ونده مدن تده الره کدړېوه؟ناشونې ده.د ان او دپوځ دبرخليک له امله يدې پدر زړه ويدره راخدوره
شوه او له انسره يې وويل:
 -هرڅه او هرڅوک چدې وي ،وي دي.اوس ندو لده دې ايده تد

نداروا

دی،زه بايد ستر قوماندان پيدا کړم،که ماته مو خدوړلې وي،زه بايدد لده
نورو سره يو ای ووژل شم...
همدددا چددې لدده هدددو روسددي او اتريشددي سددرتېرو سددره،چې پدده خددورا
يدددډوډۍ او ا لددده يدددولې دتېښدددتې پددده حدددال کدددې و او دده الره يدددې هدددم
بندوله،مخامخ شو،وې وپوښتل:
څه خبره ده؟څه خبره ده؟ډزې په چا کېږي؟په چا ډزې کېږي؟تښتېدونکو سرتېرو چې دده په شان نه پوهېدل،څده خبدره ده،چدا پده
روسي،چا په الماني او چا په چکي وابونه ويل:
يوازې پيريان پوهېږي،چې څه خبره ده!ټول يدې هدرق کړل،ټدول يدېتاال واال کړل.
يوتن چيده کړل:
وهئ،دا جرمن وهئ.بال ورپسې،ټول خائينان دي.يو المانى وبنګېد:
روسانو پسې دې بال وي.څدو تندده ټپيدان پدده الره روان وو.دهدوپده سددلګونو ښددکنځلو،چيدواو
زيېرويو،يو ناپوهېدونکى بنګهار جوړ کدړی وو،خدو پده پدای کدې ډزې
پای ته ورسېدې او رستوف تر هده نه وروسته په دې سرخالص شو چې
روسان او اتريشان خپل من کې لوددلي او يوپر بل يې ډزې کړې وې.
درستوف په زړه کې تېره شوه:
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اې خدايدده!داڅدده دي؟هددره شددېبه کېدددای شي،اعلحضددرل ټولددواکدوی ووينددي...داسددمه ندده ده،دمنلددو وړندده ندده ده.څددومره چددې ژر کېږي،لدده
دوی نه بايد ژر تېر شم .درستوف په خيال کې دماتې او تېښتې خيال نده
ايېدددونکى و.کدده څدده هددم رسددتوف ،دفرانسددويانوپو ونه او وسددلې د
پرانڅ په لوړو،هماهه ای کې چدې ده بايدد ،سدترقوماندان لټدولى وای
ليدل،خوده نه شوکوالی او نه يې هوښتل په دې خبره باور وکړي.
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رستوف ته سپارښتنه شوې وه چې،د پرانڅ دکلي پده شداو خدواکې د
ټولواک او کوتوزوف پلټنه وکړي،خو هلته نه يوازې هددوی بلکدې دبدل
هېڅ کوم مشر او قوماندان آن نښه هم نه وه.برعکه هلته بې شمېره سدره
يبڼدددۍ اخيسدددتي او پردښدددانه سدددرتېري پردمانددده وو.هدددده خپدددل تدددږي او
سددتومانه آس تدده پدده دې تکددل متروکدده ورهبرکددړه چددې څددومره ژر کددوالی
شدددي،له دې الددده يدددولې او يڼددده يدددوڼې نددده دددان وباسدددي،خو دی بددده چدددې
هرڅددومره مخددې تدده روان و ،دهدده يڼدده يوڼدده او پردښددانۍ بدده ال زيدداتې
دي .هده وا چې دي په کې روان و،په هده کې له هره پلوه کراچۍ اوهر
ډول اسدددددونه،له هدددددرې خوانددددده روسدددددي-اتدددددريت سدددددرتېري ،جدددددوړ او
تپي،ډلې،ډلددې او خددورا خواشدديني تلددل راتلددل.دهدده ټددول دهدددو ډزو او
يوليودهم زيږونکو وير ،تر باران الندې خو ېدل چې دښدمن د پدرات ن
دهونډيو له شانه دې خواتده راورولدې.ددوی د زييرويو،ندارو سدورو او
چدو هږونه يو نه پوهېدونکى يونګوسى جوړاوه.
رسددتوف،چې هرڅددوک کددوالی شددول،ودروي،درول او تددرې پوښددتل
يې:
اعلحضرل ټولواک به چېرې وي؟کوتوزوف چېرې دی؟خددو هددېڅ چددا ددواب ندده ورکدداوه.خددو پدده پ دای کددې يددې يددو سددرتېري لدده
يريوانه را ټين

کړ او دې ته يې اړويست چې سم واب ورکړي.

هده سرتېري چې هېڅ څرينده نه وه،پر څه خاندي،په دې لړ کدې چدې
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ان يې دهده له منګلو ژهورلى وي ،واب ورکړ:
ای بابددا! يراندده وروره! کددډو سددرو! هدددوی ال ترټولددو ندده دمخدده اوپخوا تښتېدلي او انونه يې پټو ايونو ته رسولي دي.
رستوف دهه سدرتېري،چې لده وابده يدې لده ورايده ښدکاره و،چدې لده
مستۍ نه بې حاله دی،همداسې په خپلده دنيدا کدې پردښدود.هدده ديوبدل
سرتېري آس ،چې ښکاردده دکوم مشدر چدوپړ دی ،راونيدو او لده هدده نده
يې پلټنه يرويزنه پيل کړه.دهه سرتېري ورته وويل:
اعلحضرل يې يوساعت دمخه په يوې کراچۍ کدې پده ډددر تلدوار لده
همدې ايه يوړ،هده ټپي شوی و.
رستوف وويل:
دا ناشونې خبره ده،ټولواک څنګه ټپي کېږي؟هرو مرو به بدل څدوکو.
سرتېري له ملنډو ډکه او په ډاډخندا وکړه او وې ويل:
ما خپله وليد،ټول عمر خددمت کدوم،اوس خدو ټولدواک پېدژنم.مدا پده
پترزبور

کې مخامخ ليدلى و.په کراچدۍ کدې و،رند

يدې لکده د مدړي

په څېر و.څلورو آسونو دهده کراچۍ لکه باد داسې الوزوله .دبريښنا په
شددان زمددوږ لدده مخددې تېددر شددوه،تر دومددره خدددمت ندده وروسددته خددو بايدددد
ټولددواک او ايليددا ايوانددوويچ کراچددۍ وپېددژنم.ايليددا يددوازې او يددوازې
دټولواک ياډيوان دی.
رستوف،سددرتېري پردښددود او هوښددتل يددې چددې الړ شددي،خو پدده دې
وخت کې يو ټپي افسرچې دده له څنګه تېردده،ده تده مدخ راواړوه او وې
وپوښتل:
تاسددو چددا پسددې ير ئ؟کدده سددتر قوماندددان پسددې ير ئ،هددده خددودتوپ په يدوې يدولۍ ولګېدد او ووژل شدو.زمدوږ دهوندډ پده مدخ کدې يدې
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يولۍ په ټټر ولګېده.
يو بل افسر بيا دهده خبره بابېزه ويڼله او زياته يې کړه:
نه،نه ونه وژل شو.يوازې ټپي شو.څوک ټپي شو؟کوتوزوف؟نددده،کوتوزوف نددده و،نددده پدددوهېږم ندددوم يدددې څددده و،ووايد دئ! پرواندددهکوي،يوازې څوتنه ژوندې پاتې شول.
هده د يوستي راديک،کلي ته اشاره وکړه او زياته يې کړه:
مهربداني وکړئ،هلتدده الړ شدئ،ټول قومانددانان هلته،پدده هددده کلدديکې راټول شوي دي.افسر دا خبره وکړه او په خپله مخه الړ.
رستوف،پر خپل آس سپور،کرار کرا وړانددې روان و،خدو پده دې نده
پوهېددده چددې چېددرې او چاتدده ورشددي.ټولددواک ټپددي شددوی او جگددړه بايلدل
شددوې وه.دا نددو دمنلددو وړ خبددره وه.دهد ده کلددي څنددډو تدده ،چددې ده تدده يددې
ښودلى و او دکليسا برجونه يې له لرې ښکارددل،ور روان و.ولدې تلدوار
وکددړم؟آن کدده ټولددواک او کوتددوزوف ژوندددي هددم وي او ټپددي شددوي ندده
وي،هدوی به څه ووايي؟
سرتېري چيده کړه:
جاللتمابدده!دې خواتدده راشددئ،له دې الرې ندده الړ شددئ،يوره هلتددهسمدالسه وژل کېږي،وژني مو.
يو بل سرتېري هږ وکړ:
له کومې الرې؟داسې راشئ،نېږدې کېږي؟رستوف له لږ فکر نه وروسته،له همداهې الرې چدې ويدل،وژل کېدږي
الړ.
په زړه کې يې ويل:
 -اوس نو مر

او ژوند څه پروا لري؟ په تېره بيا که ټولواک هدم ټپدي
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شددوی وي،دا نددو څدده يټدده لددري چددې زه دخپددل ژونددد دسدداتنې پدده هددم کددې
واوسم.
داسدددې يدددوه ډا تددده ورسدددېد،چې لددده پدددراڅين نددده د راتښدددتېدونکو
سرتېر و نه تدر ټولدو زيدال شدمېر همالتده وژل شدوي او خدواره واره پراتده
وو.فرانسويانو ال هده ای الندې کړی نده و او روسدي ژونددويو او ټپدي
پو يددانو هددده دای تددازه پردښددى و.دا ډا ښددې کولبدده شددوې مکددې تدده
ورته و،چدې د هنمدو دکدودو پدر دای پده هدر پټدي کدې لده پدنځله مدړي
پراته وو .ينو ټپيدانو خداپوړې کدولې او دوو،دوو يدا درې،درې څند
په څن

داسې زيېروي او نارې سورې جوړې کدړې وې،چدې کلده ناکلده

به رستوف ته دپېښو په بڼه وبردښدېدې.رسدتوف خپدل آس کدرار تد

تده

پردښددود چددې دهددم او ويددر لدده دهددې مينددې ندده وتښددتي.دهدده حددال ،هددده لدده
سرسامۍ او له وحشت سره الس ويريوان کړی و،خو دهدده ويدره دخپدل
ژونددد لپدداره ندده چې،ډدددره اړتيدايې ورتدده لرلدده ،بلکددې لدده دې املده وه چددې
دټولواک وير او هم به دی ونه شي زهملى.
فرانسددويانو،پر دهددې دښددته کددې چددې لدده وژل شددويو مددړو ندده ډکددده
وه ،که ډزې به کدړې وې،چدې ندور يدې هلتده کدوم ژوندسدری نده ليدده،
خوددهدده سددواره پدده ليدددو يدې سمدالسدده،هده تدده څددو دتددوپ يددولۍ ورو
لېږلې.ددهو وحشتزو ډزو او دده په شدا وخدواکې دمدړو سرسداموونکى
منظر،پدده ده کې،پدده ددان دزړه سددوي احسدداس ولمسدداوه.دخپلددې مددور
وروستى ليک وريادشو او وې ويل:
موربه مې څه احسداس کدړې وای،کده زه يدې اوس دلته،پده دې ډاکې،ددې يولو ترباران الندې ليدالی وای؟
د يوستي راديکې،په کلي کې له جګدړې نده راسدتانه شدوي ،روسدي
پو يان سره له هده چې پردښانه او ستومانه بردښېدل،خو تر پخوا نه ال
686

په ښه نطم روان وو.دفرانسويانو ډزې دلته نه رارسېدلې او دډزو هږونه
خورا لرې لرې وو،دلته په ډايه نه اورددل کېدل او ويل کېدل چې جګدړه
بايل دل شددوې ده.رسددتوف،له هرچاپوښددتنه کولدده،خو هېچددادټولواک او
کوتوزوف د ای نښه ورته ويالی نه شوه .يندو د ټولدواک،دټپي کېددو
آوازې رښتيا او ينو هده نه منله...خو يو تن افسر رستوف ته وويل چدې
دکلي دچپې خوادباندې پلو ته يې پده الره کدې يدو لدوړ پوړی،قومانددان
ليددددلى دی.رسدددتوف،د کدددوم قومانددددان د پيدددداکولو او دخپدددل وجددددان
دآرامۍ په هيله هده خواته مخه کړه .درې (ورست) مدزل يدې چدې وواهده
او د وروستي روسي سرتېري نه چې تېر شو،ديو پاليز ترڅنګده پده يدوې
کندددده کدددې چدددې دددالۍ تدددر ې تددداو،وه ،دوه والړ سدددرتېري وليددددل.يدددو
سددرتېری،چې سددپينه خددولۍ يددې پددر سددر وه،ده آشددنا تدده وبردښددېد،بل
سددرتېری چددې پددر سددره اادديل آس سددپور و،ده و ندده پېژانددد(.دا آس هددم
رستوف ته آشنا ښکاردده) د کندې خواته ورهى... ،او په خورا درنداوي
يدې هددده سددرتيري تدده چددې سددپينه خددولۍ يددې پددر سددر وه ،څدده وويددل...دهدده
سپورسرتېري چې سر او څېره يې رستوف ته آشنا و،بې له ارادې سدر او
الس د" نه " په نښه و ښورول او دهمدې خو ېدا او ښورولو لده نښدې نده
و،چې رستوف،په يوه شېبه کې خپل ټولواک ،چې لمانځنه کولده او دی
دهده په وير کې ډوب او له همه يې لېونى و،وپېژاند.
رستوف له انسره وويل:
دا ناشددونې خبددره ده ،څنګدده ټولددواک پدده دې ډا کددې يددوازې پدداتېشي؟
او په دې شېبه کې،الکساندر درستوف خواته مخ ورواړاوه .هده ،د
هده شاهانه او خوږه څېره چې درسدتوف پده ذهدن کدې ژوره انځدور شدوې
وه وليدله.ټولواک ناروغ و،هومبدوري يدې لودددلي او سدتريې د سدر پده
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کاسو کې خښې شوې وې،خو دې ټولو دهدې دڅېرې او طبيعدت ښدکال
الپسددې زياتدده کددړې وه.رسددتوف ،ان لدده دې کبلدده خددورا پدده خوښدديو کددې
ډوب ليده ،چې دټولواک دټپي کېدو خبره رښتيا نه ده .هده نيکمرهده و
چې هده رک روغ ويني.دی په دې پوهېده،چې کوالی شي او آن بايدد پده
مخامخ تويه لده هدده سدره وهږددږي او هدده څده ورتده ووايدي چدې ده تده د
دولګه روکوف،له خوا دهده سپارښتنه شوې وه .هدده دتاندد زړه بدايللي
زلمى په څېرچې له لېوالتيا نه په ډک خيدال کدې اوسدي او د مئيندې سدره
دليدو دبخت د نويب په وخدت کدې ټدول پده ردږددددو او دهدده څده تدوان
ترې ورک شي چې شپې شپې يې دهده د ويلو تکدل کدړي وي.لده ډاره پده
ډک زړه هرپلدو ددې لپداره يددوري چدې مرسدته ورسددره وشدي،که وکددوالی
شي د راز سپړل بل وخت ته پردږدي او دتېښتې الره پيدا کدړي.رسدتوف
هم چې اوس دخپلو ارمانو او هيلو دهوټيو يدل کېددل ليدل،نده پوهېدده
چې څنګه ټولواک ته نېږدې شي،خو هده پده زړه کدې پده سدلګونې پلمدې
پيدا کولې چې دهه کار ناوړه،بې ايه او ناښکلى وبولي.
څنګددده کېد ددای شدددي؟دا دې تددده ورتددده ده چدددې زه دهدددده لددده سدددتړيا،
سدددتومانۍ او يوازدتدددوب نددده يټددده واخلدددم.کېد ددای شدددي او س ،پددده دې
خواشيني او ويدرمن وخدت کدې دهدده لپداره لده يدوه ندا آشدنا سدره مخدامخ
کېدل،خورا يران وي.بله خبره دا چې،يدوازې هماهده يدوه لندډ کتنده ددې
لپدداره بدده وه چددې زمددا زړه ودردددږي او ژبدده مددې وچدده شددي.دهدددو زريونددو
ويناوو نه چې هده اعحضرل ټولواک سره دمخدامخ کېددو لپداره يدې پده
زړه کې کرلې ريبلې وې،يوه هم نه ورياددده.دهه خيالي وينداوې،د هددو
حدداالتو لپدداره وې،چددې لدده اوسددني حالددت ندده يددې ډدددر تددوپير درلددود .هددده
ويناوې چې ده په خيالونو کې کرلې ريبلې وې،ټدولې پردښدمن دبدري او
د بري دپرتم په وياړ جوړ شوي وو.زياتره خو يې ددې لپداره وې،چدې دی
688

خپله ټپي شوی،مري او ټولواک له هده نده دهدده دمېړنيدو سرښدندنو پده
ويدداړ منندده کددوي او دی د ژونددد د وروسددتۍ سددلګۍ پدده شددېبو کې،هددده
ټولددواک تدده دخپلددې مينددې دڅريندددولو او وړاندددې کولددو پدده نامدده ډالددۍ
کوي.
بله خبره دا چې او س نو دا څه معني لري چدې زه لده ټولدواک نده دښدي
الس دپو ونو په اړه پوښتنه وکړم .هده هم په داسې وخدت کدې چدې ورځ
تللې،دمازديګر څلور بجدې او جګدړه بايلدل شدوې ده.پده پدای کدې يدې لده
انسره داپردکړه وکړه چې نه!ورنېږدې کېږم به نه ،دهده خياالتو تده بده
تاوان نه رسوم.نه،نه!ښه به دا وي چې زر لده ومدرم ،خدو دان تده ،دهدده
خواشيني کاته ونه وينم.په خورا خواشيني طبيعت او لده هيلونده پده ډک
زړه له هده ايه لرې شواو څومره چې لرې کېده،په هماهه اندازه يې مخ
شدداته اړاوه او ټولددواک تدده يې،چددې هددک حيددران والړ و،کتددل.پدده هماهدده
وخددت کددې چددې رسددتوف پدده خواشدديني او دردمنددد زړه لدده ټولواکدده لددرې
کېده،تورن تول،ناڅاپه او توادفو هلته ور ورسدېد ،ټولدواک يدې وليدد
او دهده په چوپړ کې شو .له هدده سدره يدې مرسدته وکدړه چدې هدده پلدى لده
کنددددې او ويدددالې نددده تېدددر شدددي .ټولدددواک چدددې ډددددر سدددتومانه و ،سدددخت
اسددتراحت تدده اړتيددا لرلدده،دمڼې تددر ونددې الندددې کېناسددت او تددول يددې هددم
ترڅنګده کېناسددت.رسددتوف لدده لددرې نده پدده خددورا رخددې او پېښددمانۍ سددره
ليدل چې تول،تر ډدره وخته له هده سدره تدوده مرکده کوي،ټولدواک ژاړي
.پده يدوه الس يدې خپلدې سدتريې پټدې کدړې وې او پده بدل يدې د تددول،الس
کېښکود.
رستوف،توور کاوه:
کددده زه هدددم هدددده تددده وروړانددددې شدددوی وای،زمدددا الس بددده يدددې هدددمکېښکودالی وای.
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زړه يې دومره په ټولواک سوه،چې نه يدې شدو کدوالی لده سدتريو نده د
راڅ ېدونکو اوښدکو مخده ونيسدي.پده نداهيلۍ او اللهانددۍ کدې ډوب
همداسې وړاندې الړ او ااال په دې نه پوهېده چې چېرته او دڅه دپداره
ي.
دهددده ندداهيلي لدده دې کبلدده هددم دم پدده دم زياتېددده چددې ،هددده احسددا
سوله،دهده خپلده رواندي کمدزوري ټولدواک تده دده دنده ورنېدږدې کېددو
المل و.
هده کوالی شو،نه يوازې هده کوالی شو،بلکې بايدهده ټولواک تده
وروړاندددې شددوی وای او دا يددوازنۍ شددېبه وه چددې بايددد ټولددواک تدده يددې
خپله سرښندنه څرينده کړې وای،خو هده ونه شو کوالی له دې شېبې نه
يټه واخلي،هده په زړه کې وويل:
ښه!ښه!نو دامې څه وکړل؟هددده دآس مددخ راواړه،چددو يددې کددړل او هدددې خواتدده وروخو ېددد چددې
هلته يې ټولواک ليدلى و.کله چې ور ورسېد وې ليدل چې د هدې کندې
شاته هې وک هدم نده و .يدوازې او يدوازې بداروړونکې کراچدۍ او آسدونه
هلتددده روان وو.د يدددو لوژسدددتيکي افسدددر نددده ،رسدددتوف دا پتددده ولګولددده
چې،دکوتوزف قومانداني،په هده کلي کې مېشته شوې ده ،چدې همددا
دتجهيزاتددو کتاروندده ور روان دي.رسددتوف هددم همدددې کتددارونو پسددې
وخو ېد.
دکتارپدده سددرکې دکوتوزف،خپددل څدداروان روان و...دهددده شدداته يددوه
يدداډۍ او يدداډۍ پسددې يددو بوډاچددوپړ چددې لنددډ پوسددتين يددې اهوسددتى او
پيک داره خولۍ يې پر سر وه،پلى روان و.پښې يې کږې وې.
څاروان هږ وکړ:
تيته!آ تيته!6۳١

بوډا چې په خپلو خيالونو کې ډوب و ،واب ورکړ:
څه وايئ؟...يو څه موده همداسې پټه خولده روان وو،خدو وروسدته يدې بيدا همددا
ټوکې سره پيل کړې.
دماښام تر پنځو بجو پورې په ټولو جبهاتو کې ماتده خدوړل شدوې وه
او زموږ له سلو نه زيال توپونه دفرانسويانوالس ته ورهلي وو.
پرژيبيشیسکې او دهده ټدولې قطعدې وسدلې ادښدې او لده جګدړې نده
يې الس اخيسدتى و.ندورو قطعداتو چدې تدر نيمدايي نده زيدال سدرتېري او
پو يان يې له السه ورکړي وو،ديډو وډو ډلو په بڼه شدات

کداوه او پده

ولسي خلکو کې وريډددې.
د النددژرون او دختوروف،دقطعددو پدداتې شددونې سددره يددډه وډې او د
اويوسته دکلي د ساحل دبندونو او چينو په شاوخواکې يڼه يوڼه جوړه
کړې او راکوټه شوي وو.ال اوه بجې نه وې،چې د کلدي دبنددونو ترڅند
دتوپونو ،هددددده هددددم يددددوازې دفرانسددددوي هدددددو،د ډزو هږوندددده اورددددددل
کېدل.دښمن دپراڅينسکي دهونډيو په لمنو کې خپل ډددر توپونده دای
پر ای کدړي وو او زمدوږ پدر هددو پو يدانو يدې ډزې کدولې چدې ترمداتې
وروسته شاته روان وو.
دختددوروف او ينددو نددورو قوماندددانانو دشدداته تلونکددو پو يددانوتر
شا،خواره شوي ټولي بېرته راټولدول ،پده هددو کدې يدې دنظدم راوسدتولو
ه ه کوله او په هدوفرانسويانو يې ډزې کولې چدې زمدوږ تښدتېدونکي
پلى پوځ يې پسې اخيستى و.هوا شدېبه پده شدېبه تيداره کېدده.د اوبدو پده
هده ډنډ کې چې هلته هده ژرنديړی چې دلم ي خدولۍ يدې بدر سدر وه او
کلونه کلونه يې پده سدوله او سدپې لتيا کدې کبدان نيدولي وو،لمسدي يدې
بډوهلي لسټوني ،دهه سين رنګه الوتونکي کبان په جدالۍ کدې اچدولي
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وو،پر هماهه بند او نهر چې کلونه کلونه،خړجامې او لوړ خولي کليدوال
له خپلو دوآسيزه اسونو سره په هنموبار کراچيدو کدې تېردددل او پده دوړ
سپين شوي سرونه او مخونه بېرته راستنېدل،داوبوپه همددې ندری نهدر
کدددې،نن يدددو شدددمېر ويدددړي چدددې دمد در

ارواح يدددې پددده څېدددرو راخدددورې

وې،دکراچيو،توپونو،دخټو،چېکړواودآسونوتر پښدو النددې يدې الس
وپښې وهلې،يو بل يې پورې وهدل،دمر
هيله ،خپل مر

پده درشدل کدې يدې دژوندد پده

په حال کې ملګري تر پښو الندې کول ،په هدو تېردددل

او له هددو يدې وروسدتي سدا ددې لپداره اخيسدتله چدې خپلده يدو څويامده
نورهم ژوندي پاتې شي او بيا ددوی په شان سا ورکړي.
په هره لسو ثانيو کې دتوپ يوې يولۍ دهوا ټتر سوری کاوه،ښکته
راتله او ددهو پرينو په مدن کدې چاودددده،څو تنده يدې وژل او دهددو پده
شدداوخوا کسددانو يددې وينددي ورشدديندلې.دولوخددوف چددې اوس بيددا افسددر
شوی و او څو تنه يې ترقوماندې الندې و،پلدى و او الس يدې ټپدي شدوی
و.هده ددوی دهونډ سپور قومانددان او دده تدر قومانددې النددې دولده
تنه نور،يوازيني کسان وو،چې ددوی له هوندډه ژونددي پداتې وو،خدو د
ويړو اله يولې او يډووډو ډلو او دهدو پدورې وهلدودوی د ډندډ خدوا او
هددداړې تددده ورپدددورې وهلدددې وو.د دهدددې الرې پددده پيدددل کې،دهدددر اړخيدددز
زورزياتي له امله لده تد

نده پداتې شدول ،ودردددل ،کده لده دوی نده څدو

يامه لرې،يو آس توپ الندې شوی و او سرتېرو ه ه کوله هدده لده تدوپ
الندې راوباسي.دهدو شاته يو څدوک دتدوپ پده يدولۍ لګېددلى واو بلده
يولۍ يې ترمخدې ولګېدده او وينده يدې پدر دولوخدوف ور والوتده.ډلدو لده
زوره او په وحشت وزمده انسداني څپدو سدره،وړاندې زور واهده او هرڅده
چې يې پرمخ ورتلل پورې وهل يې.. ...
د دهو تښتېدونکو هريوه په زړه کې ويل:
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 کېدای شي يوازې سل يامه نور ،ژوندي پاتي شو،خو کده يدو دوېدقياې نورې دلته پاتې شو،نوشايد ووژل شو.
دولوخددوف،چې ديڼدده يددوڼې پدده مددن کددې والړ و،دوه سددرتېرې يددې
پدورې وهدل او دان يددې پده زوره داوبدو هدداړې تده ورسداوه،دکنګل هدددې
ټوټې ته يې چې په اوبو کدې څپ پاندده وه،ورودانګدل او يدو تدوپچي تده
يې ورهږ کړ:
دتدددوپ مخدددده دې واړو ه او راښددددکته شددده .دې خواتدددده ،کنګددددل تددددهراودانګه.
هددده دينګددل پددر هدددې تددوټې چددې ترپښددو الندددې يې،ماتېده،توپوندده
وهل او وې ويل:
را ه!نه ماتېږي.کنګل دهده د درددو توان الره،خو زنګېده او کرار کرار ماتېدده.خدو
دا ښکاره خبره وه چې نه يې دتوپ او نه يې دنورو يڼو سرتېرو او آن چې
ډدددر ژر بدده يددې دده د وزن زور هددم ندده لددرالی.ټولددو هددده تدده کتددل او داوبددو
خواتددده يدددې يرهدددل وروړ،خدددو دا زړه يدددې نددده کددداوه چدددې پدددر کنګدددل يدددام
ورکېږدي.دهونډ قوماندان پر خپله آس سدپور،په اوبدو کدې بندد و،الس
يدې لددوړاو خولده يددې پرانسدتې وه ،چددې دولوخدوف تدده څده ووايددي.پدده دې
وخت کې ناڅاپه دوی ته نېږدې دخلکو په سر دتدوپ يدوې يدولۍ داسدې
هړمبهار جوړ کړ،چې ټول سر ټيټېدو ته اړ شول.يو بدل څده هدم راهو دار
شول،داسددې شددړپ يددې وکړ،چددې تددا بدده ويددل پدده کددوم المددده دای يددا شددي
لګېدلي وي.جنرال او آس په وينو کې ولوددل .هې چا ور ونه کتل او نده
يې څوک د راپورته کېدو په خيال کې شول.
دجنرال تر لګېدو وروسته يو شرو شور جوړ شو:
ښکته الړ شده!کنګدل تده ورواوړه!تاتده وايدم کنګدل تده ورواوړه!نده6۳۹

اوري،څه وايم؟در ه!نارې وې،چددې وې او نده پوهېددل چدې څدو څده
وايي او څه هواړي.
د شا له خوا نه داوبو ورخ ته رارسېدلى يوبندد شدوی تدوپ،الره بدلده
کړه او پر کنګل وروخول .هده سرتېری چې تر ټولو نه مخکدې و،کنګدل
يې تر پښو الندې مال او يوه پښده يدې پده اوبدو کدې ډوبده شدوه.سدرتېري
ه ه وکړه چې پښه له اوبو راوباسي،بيا سم ودريدږي ،خدو تدر مالپدورې
په اوبو کې ډوب شدو.هدده سدرتېري چدې هدده تده نېدږدې وو،پده شدک او
يمددان کددې شددول او قدموندده يددې سسددت کددړل.هددده سددرتېری چددې ل ده تددوپ
وړونکي آس سدره مدل و،ودرددد،خو دهدده لده شدانه يدوه چيدده واوردددل
شوه:
در ه!وړاندې در ه ولې ودرددئ ؟ ژرکوه،ښکته خوا ته الړ شه.د خلکو له ډلې نه ،له ودرې ډکې چددېاو نارې اورددل کېدې.هده سرتېري چې له تدوپ نده راتداو وو،د السدونو
په خو ولو،ټيلو ټيلو او وهلو ټکولوآسدونه وړانددې تد

تده ه دول .پده

پای کې آسونه کنګل ته ور وختل.کنګل چې التدر اوسده د پليدو د دردددو
زور درلود،دآسونو پر ورختو سدره مدال،يوه لويده ټوټده تدرې بېلده او پده
اوبو کې ډوبه شوه.هدده ديدر

څلويښدت تنده سدرتېري چدې پدر هدده والړ

وو،چا ان وړاندې،چا وروسته،چايو پلدو او چدا بدل پلدو ارتېږل ،يندو
خو پدر يدو بدل پدورې انونده وړنددول او دان او ندوريې ډوبدول .د تدوپ
يوليو په پرله پسې ډول هړمبهاري او شروشدور جدوړ کدړی و او دکنګدل
پرمخ،په اوبو او په تېره بيا دهدو سرتېرو په من کې چدې پده اوبدو او يدا
ساحل کې رايير شوي وو،لوددلې.
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سردار اندرې بالکونسکي،دپرانڅ پدر هوندډۍ،پر هماهده دای کدې
چې،علم(جنډه) په الس لوددلى،پرول و.له ټپو نه يدې ويندې بهېددلې او
خپله هدم نده پوهېدده چدې لده زړه زورونکدي درد نده ،د ماشدومانو پده څېدر
نری نری زيېروی کوي.
لمر لودد،نېږدې و،چې زيېروی يې بند شو.سدردار انددرې پده دې نده
پوهېددده چددې ،هددده څدده مددوده بددې سددده و.ناڅاپدده يددې بيددا د ژونددديتوب
احساس وکړ.له هده درد نه چې ککره يې ورته الوزوله،سخت زوردده.
هده لومړنى خيال يې چې پرذهن راخور شو،دا وچې:
چېرې دی هده هسک آسمان چې التراوسه ما نه پېژاندده او ندن مدېوليد؟
هده له انسره ويل:
دا زورددل هم مانه پېژندل،هوکې،ماهېڅ څده،هېڅ څده تدر اوسده ندهپېژندل.دا زه چېرې يم؟
هوږونه يې څک کړل او د رانېږدې کېدونکو آسدونو ديدامونو او پده
فرانسوي دهږددا هږ يې واوردد.ستريې يدې پرانسدتې ،هماهده هسدک
آسمان يې پر سر والړ و چدې تدر پخوانده لدوړ کندډک کندډک وريد يدې پده
کددراره پدده هېددږ کددې ير ېدددلې.مددخ يددې واندده ړاوه ،خددو هددده کسددان چددې
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دآسددونو دسددمونو او ددوی دخپلددې هږددددا هددږ،ده تدده راتدده،دده خواتدده
راهلل .هدوی که څه هم دده پر سر والړ وو،خو ده نه ليدل.
ده ته نېږدې شوي سدپاره،ناپليون او دهدده دوه يداوران وو .بناپدارل
دجګددددړې ډيرکددددول،د اويوسددددت پرنهر،ديرهددددل کوونکددددو توپونددددو
دپياوړتيا وروستي فرمانونه يې ورکول او د وژل شويو اوپه ډيدر کدې د
پاتې شويوټپيانو ننداره يې کوله.
يوه وژل شوي روسي سرتېري ته يې چې پر ټټر لوددلى،بشدره يدې پده
خاورو کې خښه شوې،څټ يې تور شوی او الس يدې چدې اوس ندو ،چدور
شنډ شوی و،وويل:
څه وياړمن ويړي دي!په دې وخت کې له هده توپچي پو ونو نه،يوسپور ياور چدې د اوبدو
پر نهر يې ډزې کولې،راورسېد او وې ويل:
معظم ټولواک!نور نو،دتوپونو يولۍ خالاې شوې دي.ناپليون وويل:
الړشه!او له زدرمونه يټه واخلئ.څويامه وړاندې راهى.دسردار اندرې ته نېدږدې چدې ،پدر شدا پدرول
واودپوځ جنډه يې ترڅن

پرته وه،ودردد.خپله جنډه فرانسو يدانو وړې

وه.
ناپليون چې بالکونسکي،ته وکتل،وې ويل:
 څه پرتمين مر !سرداراندرې،پوه شو چې ناپليون دی او دده پده اړه هږيدږي .اوردددل
يې چې ددې خبرو ويناوال ته "اعلحضدرل" وايي،خدو دده پده هدوږ کدې
داوينددا لکدده دمچانو،بنګهدداري داسددې راتدده.هددده ندده يددوازې دا چددې د
بناپددارل خبددرو تدده پاملرندده وندده کړه،نددو سمدالسدده يددې هددده هېددرې هددم
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کدړې.هددده داسدې انګېرلدده چدې سددريې اوراخيسدتى دی.هسددې يدې احسددا
سددوله چددې ويندده يددې پدده ددان کددې وچدده شددوې ده او لددرې لددرې يددې هسددک
هسدددک آسدددمان سدددرپورې ليدددده.هدددده پوهېدددده چدددې دانددداپليون و.دده
دخيددالونو اتددل ،خوپدده دې شددېبه کددې ناپليون،دهددده څدده پدده پرتلدده چددې
دده،دبې پايه هسک آسمان او په هده کې د زهليدونکو وريځدو تدرمن
تېرددل دده تر ستريو خوراکوچنى اوبېنوا وبردښېد.
په هده شېبه کې ،دهده لپاره دې هدېڅ اهميدت نده الره چدې څدوک يدې
سر پورې والړ دي،دهده په اړه څه وايي،خدو دی يدوازې پده دې خوشداله
و،چددې خلددک ده تدده نېددږدې والړ وو،مرسددته يددې ورسددره کوله،دژوندددي
کېددو ه دده يددې کوله،هددده ژونددد چددې اوس يددې تددر سددتريو خددورا ښددکلي
بردښېده.هده اوس ژوند ته په بله ستريه کتل او له هدې نه يې بله معندي
اخيسته.خپل ټول توان يې راټول کړ،چې وخو ېږي او ژوندويو ته خپل
هږ ورورسوي .پښه يې لږ وښوروله ،د زړه له تل نده يدې لده درد او رند نده
ډک زييروي راويستل.داسې رنځور زييروي چدې خپلده يدې هدم پده دان
زړه خوږ شو.
ناپليون وويل:
او!ژوندی دی،دا وان پورتده کدړئ او دلومړنيدو مرسدتو مرکدز تدهيې ورسوئ.
ناپليون دا وويل اودمارشال لينو،هرکلي تده چدې خدولۍ يدې لده سدره
پورتدده کددړې او پدده موسددکا موسددکايې ده تدده دبددري مبددارکي ويلدده او دده
خواته راروان و،ورهى.
سددردار اندددرې،نور نددو پدده هددېڅ څدده ندده پوهېددده ،هددده يددې پددر کراچددۍ
وهځددواوه،دکراچۍ ټکددانونو او دهددده دپرهددارو درد هددده چددور بېسددده
کړی و.نېږدې ماښام و،چې هده يې روهتون ته،نورو ټپي روسي اسديرو
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افسرانوته وروست.پده سدد شدو.دلېږددددو پده اوږدو کدې و،چدې پده حدال
شو،ويې کوالی شو ستريې وهړوي،سر يې واړاوه ،شداوخوايې وکتدل
او آن خبرې يې پيل کړې.
هددده لددومړنۍ خبددرې چددې سددردار اندددرې لدده بېسدددتيانه تددر راوتلددو
وروسته واورددې،دلوژستيک دافسر خبدرې وې،چدې تند،تندد هږددده
او ويل يې:
 همدلتدده بايددد ودردږو،اعليحضددرل ټولددواک اوس لدده همدددې ايددهتېردږي او ددهو ښاهلو اسيرانو له ليدو به خوند واخلي.
يو بل افسر وويل:
نن روسي پو ي اسيران دومره ډدر دي،چدې شدمېريې هدم ندا څريندددی،داسې تودور کېدږي چدې د روس ټدول پدوځ اسدير شدوی وي،کېددای
شي ټولواک ددوی په ليدو بې حوالې شي.
لومړی افسر،يوروسي ټپي اسيرته چې،دسدورو سدپينه دريشدي يدې
اهوستې وه،اشاره وکړه او وې ويل:
 خو خلک داسې وايي چې،دهه د ټولواک الکساندر د پوځ يو سترقوماندان دی.
بالکونسکي،شددهزاده رپنددين وپېژانددد،ده هده،دس دن پترزبددور لدده
وختونددو ندده پېژانددد.دهددده ترڅن د

يددو نددوله کلددن ددوان والړ و.هددده هددم

پو ي افسر و او ټپي شوی و.
بناپارل،يرهه راته او آس يې ودراوه.
هده داسيرانو په ليدو وويل:
مشر مو څوک دی؟ډيروال ،شهزاده رپنين ته ورهږ کړ.
ناپليون وپوښتل:
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تاسو دټولواک الکساندر،دهونډ قوماندان ياستئ؟
رپنين واب ورکړ:
زه دسواره پوځ قوماندان وم.ناپليون وويل:
 ستاسو هونډ،خپله دنده په مېړانې او سرښندنې ترسره کړه.رپنين وويل:
د يوه لوی مشر قوماندان ستاينه،دهده دسرتېرو لپاره ترټولو سترسوهال دی.
ناپليون وپوښتل:
 خورا خوشاله يم،چدې دهده سدوهال تاسدو تده ډالدۍ کدوم.ښده! دهدهستاسو په څن

کې وان څوک دی؟

شهزاده رپنين،بردديى سوختلن ور وپېژاند.
ناپليون،هده وان ته وکتل او په خندايې وويل:
 په دې کم عمر راهلى چې له موږ سره وجنګېږي.سوختلن په پرې پرې هږددا وويل:
 واني،دمېړانې مخه نه نيسي.ناپليون،وويل:
خورا ښه واني لري ،وانه! لويو منوبونو ته به ورسېږي.سرداراندرې چدې داسديرانو د درنداوي پده نامده پده لدومړي کتدار کدې
درول شوی و،هرو مرويدې دان تده پدام وراړاوه.داښدکاره خبدره وه چدې د
اسيرانو په اړه ناپليون ته په سپارل شوې پاڼه کدې بده د سدرداراندرې پده
اړه معلومال وړاندې شوي و،نو که يې له هده سره هم دمخامخ کېددو
په وخت کې د" دوان "کلمده وکارولده او دانددرې پده ليددو بده فرانسدوي
اعليحضرل ته ددوی لومړنۍ کتنه هم ورياده شوې وي.
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ناپليون وويل:
ښه وانه! تاسو څنګه ياست؟حال مو څنګه دی بازه؟که څه هم سردار اندرې پنځه دقياې مخکې هم ،هدو سرتېرو ته چدې
دی يې لېږداوه،يوڅو خبرې وکړې ،اوس يې مخدامخ د نداپليون سدتريو
تدده کتددل اوچوپدده خولدده و.هددده څدده چددې دسددرداراندرې خيددال يددې پسددې
اخيسددتى و،هددده خپلدده ندداپليون و،چددې داندددرې لپدداره يددو اتددل و ،دهددده
وروسددتۍ بريدداوې،دا ټددول اوټددول دهددده ميندده ناک،لدده ټولددو بندددونو ندده
خپلددددواک او هسددددک آسددددمان پدددده وړاندددددې چددددې ده اوس ليددددده،دومره
خوار،سپک او نه لېدونکي وبردښېدل چې ويې نه شو کوالی ،دواب
ورته پيدا کړي....
اندرې ته هرڅه بې معني او سپک بردښدېدل.هدده د نداپليون سدتريو
ته کتل او دپرتم بې پرتمۍ او دژوند سدپکاوي تده چدې ،هې دوک دهدده
په راز نه پوهېدل او دمر

پر بابېزوالي يې چې ژوندي له هده ناخبره او

دهده په اړه ناپوه وو،فکر کاوه.
ټولواک ،واب ته ستريه په الره نه شو،مخ يدې واړاوه او لدرې الړ او
يو قوماندان ته يې وويل:
 ددې ښاهلو څارنه او پالنه وکړئ،هدوی زما قراريداه تده ولېدږدوئاو سپارښدددتنه وکدددړئ چدددې زمدددا دددانګړي داکتدددر" الره"دهددددو ټپونددده
ويوري.شهزاده رپنينه دليدو په هيله!
دا يې وويل،آس يې په يېډه وواهه او په ټرا الړ.
دهدې پر څېرې،دبری  ،انستاينې او هرور څپې راخورې وې.
هدو سرتېرو چې سردار اندرې يې په کراچۍ کې لېږداوه،له هدده نده
يې هده سپې لى شمايل چې شهزاديۍ مارياهاړه کې ور اچولى و،پټ
کددړی و،خددو کلدده چددې يددې دټولددواک ددانګړې پاملرندده د اسدديرانو پدده اړه
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وليدله،هده هينمت يې بېرته خاوند ته ور وسپاره.
سرداراندرې ونه ليدل چې چا او څنګده هدده سدپې لى شدمايل بېرتده
دده په هاړه کې ور وړند کړی و،خو هرڅنګه چې و،هده ناڅاپه شدمايل
دجامو پر سر په زرين تار کې په خپل ټټر وليد.
سردار اندرې،دهه شمايل ته چې خوريې په خدورا ژور احسداس او د
زړه له کومې دهده په هاړه کې وراچولي و،وکتل او انسره يې وويل:
 څومره به ښه وای ،که ټدول شديان هدده شدان آسدانه او سداده وي،چدېشددهزاديۍ ماريددا دهدددې توددور کددوي.څددومره بدده ښدده وای کدده انسدددان
پوهېدای،په دې نړۍ کدې دمرسدتې او خواخدوږۍ لپداره چېرتده او چاتده
ور ودانګي او له مريه وروسته دخاورو په زړه کې څه تده سدتريه پده الره
واوسددي.زه بدده څددومره نيکمرهدده او آرامدده وای،کدده مددې پدده دې شددېبه کددې
ويالی شوای:
ياپرورديدداره(ج) رحددم وکددړه!څدده لويدده نيکمرهددي او هوس داينه!نددهپوهېږم کوم دربارته د خدوارۍ او بندديۍ هداړه کېږدم؟دلدوی قددرل پده
وړاندې،په رازونو کد ې ندښدتى او زمدوږ لده تودور نده لدرې ،داسدې لدرې
چې نه يوازې نه شم کوالی هدده تده پنداه وروړم،لده هدده سدره دزړه خوالده
وکړم،بلکې نه شم کوالی د"ستر" او "هېڅ"پده نامده وسدتايمه"،او يدا د
همدهددده شدددمايل پددده وړانددددې چدددې زمدددا پدددر همددددې ټټدددر ړوندددد دی او
شددهزاديۍ ماريددا زمددا پدده دې هدداړه کددې وړنددد کددړی دی؟هددېڅ څدده،هېڅ
څه،پرته له هده بې معنى والي نه چې زه پدرې پوهېږم،بدل څده حايادت نده
لري...
کراچۍ وخو ېده.دهده هرټکان زهم نه مننوکى درد له انسدره الره.
تبه او اپلتې يې ال زياتې شدوې.دپالر،مېرمنې،خدور ،دخپدل راتلدونکي
ماشوم ،د جګړې مخکدې دشدپې ښدکلي او ښايسدته خيالونده،دناپليون
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کمکدى ،سدپک او خوار دان او دا هسدک لدوړ آسدمان دهدده دخيداالتو،
خيالونه وو.
دليسه يورې په نګلونو کې يې آرامه نيکمرهه کورني ژوند ورياد
شددددو .د همدددددې نيکمرهددددۍ پدددده خيددددالونو کددددې ډوب و چددددې ناڅاپدددده
دناپليون،دهده کمکى ان،دهده تنګدې يرمندې سدتريې او دندورو لده
بدمرهۍ نه خوشاله څېره ،دهده ستريو ته ودردده اوله هده سره مل بيدا
پددر هددده د درد،عددذاب او شددک درندده څپدده راخددوره شددوه.يددوازې هسددک
آسمان و چې د آرامۍ زيری يې درلود.سپيده داغ و چې دخيدالونو څپدې
الهو او پده يدو تدورتم بددلې شدوې،نه يدوازې تورتم،بېسددۍ ،هېرتيدا او
دندداپليون د ددانګړي ډاکتددر پدده وينددا ،زيدداتره د مددر نددوهي وو ،ندده د
روهتيا زدری.
ډاکترالره وويل:
دا ندداروغ عودبي او د اددیرا ندداروهي لري،هددده بدده ژوندددی پدداتې نددهشي.
سرداراندرې يدې لده هددو ندورو نداهيلو ناروهانوسدره چدې دجوړدددو
تمه يې نه وه ،د سيمه ييزو خلکو څارنې ته وسپارل.

د لومړي ټوک پای
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